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 شكر وتقدیر
 وبعد .... وسلم هوالصالة والسالم على رسول اهللا محمد صلى اهللا علي، الحمد هللا رب العالمین 

وفقني في وَمّن اهللا علي ال یسعني وقد انتهیتمن اعداد الرسالة إال أن أحمد اهللا عز وجل الذي أعانني و
 بالشكر والتقدیر أتقدمكما ، العلمبةغناء خبرتي و ذات فائدة لطلإنجاز هذه الرسالة والتیساهمت في إ

 والمحبة واالحترام لهذا الصرح العلمي الشامخ في سماء الوطن منارة العلم والنبراس الهادي جامعة القدس
 وكلیة العلوم التربویة فیها ممثلًة بعمیدتها وهیئتها التدریسیة ؛ لما یقدمونه من جهد وعطاء ألبنائنا الطلبة . 

 
التي كانت لتوجیهاته  عرمان إبراهیمللدكتور للمشرف  أتقدم بالشكر الجزیل وعظیم االمتنان والعرفان اكم

 بالصحة اهللا علیهالمولى أن َیُمنّ ئلةً ساالسدیدة وٕارشاداته عظیم األثر في إخراج هذا العمل إلى حیز الوجود 
نا. نا ووطنالعافیة والعمر المدید في خدمة دینو

 من نصح وٕارشاد وتصویب هكما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر ألعضاء لجنة المناقشة ، لما سیقدمون
 إلثراء هذه الرسالة . 

 وكذلك الشكر موصول للّسادة  محكمي أداتّي الدراسة لما أبدوه من رأي سدید . 
لمدیرة مدرسة ، والتي تعجز عبارات التقدیر عن تقدیم وافر شكري ، وعظیم امتناني وأتقدم بالشكر الجزیل

 المؤمنین السیدة لمیس الریماوي ومدرسة أمالشهید یاسر عرفات السیدة لیالي القادري ومدیرة مدرسة عائشة 
ومعلماتهما نجله حمد وشذى شكري ومیسون فایز،لما بذلوه من وقت الفرقان اإلسالمیة السیدة نادرة عقل 

وفقهم اهللا لما یحب ویرضى .  و على التعاون البناء وتسهیل مهمتيوجهد في تطبیق الدراسة و
نجاز رسالتي. إوأخیرا الشكر الجزیل مع باقةالمحبة واإلخاء لكل من ساعدني ووقف بجانبي في 
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 الملخص :
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلیة استخدام إستراتیجیة فرایر على تحصیل طلبة الصف الرابع في 
العلوم والحیاة واتجاهاتهم العلمیة في المدارس الحكومیة التابعة لمدیریة أریحا ،وبیان فیما إذا كان هذا 

 األثر یختلف باختالف طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینهما . 
 

وتكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الحكومیة التابعة لمدیریة تربیة 
 طالب وطالبة . وقد تم 377) والبالغ عددهم 2017/2018وتعلیم أریحا المنتظمین في العام الدراسي (

 طالب وطالبة من مدرسة الشهید یاسر عرفات وعائشة أم 90تطبیق الدراسة على عینة قصدیه مكونه من 
) 45المؤمنین موزعین على أربع شعب دراسیة ، وتم تعیین شعبتین لتمثال المجموعة التجریبیة وعددها (
) 45طالبًا وطالبة التي درست باستخدام إستراتیجیة فرایر ، وشعبتین تمثال المجموعة الضابطة وعددها (

طالبًا وطالبة درست بالطریقة االعتیادیة . ولتحقیق أهداف الدراسة أعدت الباحثة اختبار للتحصیل ، 
واستبانة االتجاهات العلمیة ، وتم التحقق من صدقهما وثباتهما ، ولتحلیل البیانات تم استخدام المتوسطات 

 ). ANCOVAالحسابیة واالنحرافات المعیاریة ، واستخدام اختبار تحلیل التغایر ( 
 

وقد أظهرت نتائج  الدراسة وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات عالمات طلبة الصف الرابع األساسي 
في اختبار التحصیل واستبانه االتجاهات العلمیة مما یشیر إلى فاعلیة استراتیجیة فرایر في تدریس العلوم 
ویعزى لطریقة التدریس والجنس والتفاعل بینهما ولصالح المجموعة التجریبیة ، وتفوق الذكور على اإلناث 

 في المجموعة التجریبیة. 
 

وبناء على النتائج أوصت الدراسة بتوظیف هذه اإلستراتیجیة في تدریس العلوم في المرحلة األساسیة الدنیا 
 ، وعقد دورات تدریبیة للمعلمین أثناء الخدمة على استخدام إستراتیجیة فرایر في تدریس العلوم . 
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Abstract 

 
This study aimed to investigate the effect of using theFrayer Strategy to developing  students   
4th Gradersa achievemen in science in public schools in it Jericho district for the school year 
2017-2018 .This study was applied on purposeful  sample(90)out of 377students from Yasser 
Arafat  elementary  school and Aisha school .  the sample consisted of students in four 
sections: students in two sections represented the experimental group (45) and were taught 
science by using Frayar strategy .students in the other two sections represent the control group 
(45) and they were taught using the traditional  method .To achieve the study goals .the 
researcher created  a test for assessing the scientific concepts , .the validation and reliability of 
the test was examined . For data analysis the means and SDs,and the (ANCOVA)test , were 
calculated. 

 
The study results that existence of the significant  statistical difference between the average of 
marks  between the experimental group and the control group in the achievement test and 
scientific attitudes . It can be concluded that the Frayar strategy used in teaching, the 
experimental group was more effective than the traditional method, the males were better than 
females in theexperimental groups.   

 
 Based on the results , the study recommends to integrate the(frayer)strateg in teaching   
science in the elementary grades and to provide training courses for theinservice science 
teachers in order to help them teach using this strategy . 
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الفصل األول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مشكلة الدراسة وأهمیتها  

 المقدمة  1.1

تواجه البشریة الیوم ثورة علمیة معلوماتیة فاقت كل التوقعات، فلم تعد المعرفة ثابتة أو محددة بنقطة 

بدایة ونهایة ولكنها أصبحت متغیرة ال نهایة لها ، مما یفرض علینا وجود قاعدة علمیة راسخة تؤهلنا 

 لمواكبة التحدیات التربویة والتراكم المعرفي ، والمساهمة بتوظیف المعرفة من أجل مستقبل أفضل

) .  2013 ( الویشي، 

وٕان تدهور التعلیم وتراجعه لیس مجرد مسألة شكلیة أو مدرسیة أو أكادیمیة أو ثقافیه بسیطة ، لدى 

الدول المتقدمة بل إنها ال تختلف خطورة وكارثیة عن أي هزیمة عسكریة ، فتدهور التعلیم هزیمة 

اجتماعیة بطیئة ولكنها بالغة الخطورة ، ویتطلب الخروج منها جهودًا ونفقات مضاعفة لسنوات عدیدة 

 ) .  2017(بدران، 

 األهم بالنسبة للمنظومات التربویة بشكل  كان وال یزال الهاجسةالتعلیميبمستوى النتاجات واالرتقاء 

 جدید في عملیة للبحث عن كل والدافع عام، والمنظومة التربویة الفلسطینیة حدیثة النشأة بشكل خاص،

المرحلة األساسیة في التعلیم هي المحور األساسي تعد و  المختلفة.التعلیمیةمراحل الالتعلیم والتعلم في 

من خالل  المختلفة لذلك سعت المؤسسات التربویةللقادم من المراحل التعلیمیة. وقد  في إعداد الطلبة

ر العملیة التعلمیة يالدراسات المستفیضة والتي تقدم الحلول المناسبة لتطو تبني األفكار المبنیة على

). 2015 (المانع، التعلیمیة وكیفیة االرتقاء بها

وتعد مناهج العلوم من المناهج المهمة التي تقدم لطالب المرحلة األساسیة، حیث تتطلب القیام بأنشطة 

).  2005متعددة تتیح الفرصة لجعل الطالب مركز العملیة التعلیمیة ومحورًا لها (عبد الوهاب، 
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وفي تدریس المواد التعلیمیة المختلفة وخاصة العلوم، ُتشكل المعرفة العلمیة (الحقائق، المفاهیم ، 

المبادئ والنظریات) الجانب المعرفي للعلم، وهي مهمة وضروریة في تدریس العلوم، وتقدم خلفیة 

أساسیة للتقدم العلمي، ولهذا یسعى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة للمفاهیم العلمیة التي تعمل الحقًا 

 ) .2008على تعدیل سلوك الطالب وتفكیره ووجدانه (زیتون، 

وتحتل المفاهیم مكانًة مهمًة في تركیب المواد الدراسیة، بل وتستند علیها معظم أنواع التعلم األخرى، 

فهي تعمل على  تعمیق فهم الطلبة للمادة الدراسیة، حیث تربط المفاهیم بین الحقائق العلمیة 

والتفصیالت الكثیرة في كٍل واحد له معناه ومغزاه، كما ٌتسهم في انتقال أثر التعلم ألنها تزود الطالب 

).  2002ببناء معرفي جدید (الجزار، 

ولهذا من األهمیة  أن تهتم مناهج العلوم الحدیثة على إكساب المفاهیم العلمیة، وتزوید المتعلم 

بمهارات التفكیر التي تمكنه من تطبیق المعارف السابقة في إیجاد حلول لمواجهة مشكالت الحیاة 

)Fishman, Marx, Best & Tal, 2003.( 

والمتتبع لألدب التربوي ُیالحظ اهتمام المعلمین والباحثین بتعلیم وتعلم المفاهیم العلمیة للطلبة، حتى ال 

). وقد أشارت العدید من الدراسات 2009تؤدي إلى لبس أو سوء في فهمها (أمبو سعیدي والبلوشي، 

؛ 2006التي تناولت الكشف عن درجة اكتساب الطلبة للمفاهیم العلمیة مثل دراسة (رمضان وحسام، 

) إلى أن الكثیر من الطلبة في مراحل التعلیم 2016؛ نوافلة والعمري، 2016؛ الجلبي، 2016غزال، 

المختلفة وخاصة المرحلة األساسیة یواجهون صعوبة في فهم المفاهیم، وأنهم یمیلون إلى حفظها دون 

 استیعابها .

ویعود انخفاض قدرة الطلبة على فهم واستیعاب المفاهیم العلمیة في المرحلة األساسیة إلى ما یتعلق 

بالمناهج أو األنشطة، ومنها ما یتعلق باستراتیجیات وطرق التدریس التي یستخدمها معلم العلوم والتي 

ال تساعد المعلم على تحقیق األهداف المنشودة في إكساب الطالب للمفاهیم العلمیة التي یقوم علیها 

 ).2016؛ نوافلة والعمري، Costa, Garmston, 2001تعلم باقي جوانب المعرفة العلمیة (

) إلى أن شیوع استخدام الطرائق التقلیدیة في تدریس مادة العلوم وعدم اطالع 2014ویشیر حسین (

المعلم على المستجدات في موضوعاتها وطرائق تدریسها له دور سلبي انعكس على اكتساب الطالب 

للمفاهیم العلمیة، ویظهر ذلك بشكل واضح وملموس في تدني مستویات الطلبة في التحصیل. 
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لذلك تضاعف االهتمام بالتعلم النشط كنهج أو منحنى یضم العدید من أسالیب التعلم التي تقوم على 

بیئة تعلیمیة غنیة بالخبرات ، وتتیح للمتعلم االنخراط واالنشغال النشط في التعلم والمشاركة في تحمل 

مسؤولیة تعلمه وتطویر استراتیجیات تعلمیة تساعدهم على التعلم والتفكیر وفهم المعرفة ، باإلضافة إلى 

 .  )2002التفاعل مع اآلخرین والتعاون معهم ( زامل، 

الفجوة على تقلیص وقادرة الطالب واهتماماته  اعتماد نماذج أكثر ارتباطًا بحیاة إلىدعت الحاجة ولهذا 

 إلىبحاجة  فالطالب  المحیطة،بیئتهمالمكتسبة من رات  داخل الصف والخبعلیه الطلبةبین ما یحصل 

لى  بالعلوم الحیاتیة إلمرتبطةالمعارف العلمیة والخبرات انقل استراتیجیات وطرق تدریس تمّكنه من 

). 2009وآخرون، أبو ریاش (خارج حدود الغرفة الصفیة والبیئة المدرسیة 

 من النظریات المهمة التي تفسر عملیة التعلم عند الفرد ، وكیفیة فهم المادة ةوتعتبر النظریة البنائي

التعلیمیة، وتشیر البنائیة إلى أن المتعلم یبني معرفته من خالل تفاعله المباشر مع مادة التعلم وربطها 

بالمفاهیم العلمیة، وٕاحداث تغییرات فیها ، مما ینتج عن ذلك تغیرًا في أدوار المتعلم نحو القیام بالدور 

 ) .2006المركزي في عملیة التعلم (شحاته، 

ولذلك نماذج واستراتیجیات التدریس القائمة على النظریة البنائیة تعتبر من النماذج واالستراتیجیات 

الفعالة في إكساب المفاهیم العلمیة للطلبة، نظرًا لما تحققه من نشاط للطالب في المواقف التعلیمیة و 

یجعله قادرًا على بناء معرفته وفهم الظواهر واألحداث من خالل بذل جهد عقلي للوصول إلى المعرفة 

بما ُیفضي في النهایة إلى قیامه ببناء معرفته بالطریقة التي تناسبه وتناسب قدراته وٕامكاناته وبالتالي 

 ).2016بقاء هذه المفاهیم في البنیة المعرفیة للطالب (جاب اهللا، 

وبما أن المفاهیم العلمیة تتمتع بهذه األهمیة قام العدید من التربویین بوضع نماذج لتدریس هذه 

المفاهیم، ومساعدة المعلم في كیفیة إكسابها للطالب بطریقة صحیحة، وبصورة أفضل من الطرق 

) القائم على النظریة البنائیة، Frayer Modelالمعتادة، ومن هذه النماذج ما یعرف بـ (نموذج فرایر 

والذي یراعي خبرات الطالب السابقة ومستواهم التعلیمي ، والبیئة المحیطة من خالل تزوید الطالب 

 ).2016باألمثلة المنتمیة وغیر المنتمیة، والخواص وغیر الخواص للمفهوم (الجلبي، 

ها توجیه من خاللالتي یمكن  الجدیدة وُتعد إستراتیجیة فرایر من االستراتیجیات التعلیمیة التعلمیة

 استعمال الخواص وغیرالمعلمین لمساعدة المتعلمین في فهم المفاهیم العلمیة الجدیدة من خالل 
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للمفهوم العلمي، وكذلك تساعد المتعلم ذاته في التأكد من اكتساب المفاهیم من الخواص التعریفیة 

 خالل استخدام لوحة المربعات المرئیة أمامه.

ونموذج فرایر هو منظم بصري لتصنیف المفاهیم والكلمات وتحلیلها، وینقسم إلى أربعة مربعات 

بوسطهما الكلمة أو المفهوم، ویوضح في أحدهما معنى الكلمة او المفهوم، وفي المربع الثاني السمات 

أو الخصائص الممیزة للمفهوم، وفي المربع الثالث والرابع توضع أمثلة توضیحیة أحدهما یقدم أمثلة 

 ).,Brassell, 2011منتمیة واآلخر یقدم أمثلة غیر منتمیة(

ویساعد نموذج فرایر الطلبة على فهم وبناء العالقات بین المفاهیم، وتحدید أوجه االختالف والتشابه 

بینها، والتمییز بین الخصائص الممیزة والمتغیرة للمفهوم، وبالتالي یزید من تحصیل الطلبة واكتسابهم 

 ).Nahampun & Sibarani, 2014; Trask, 2011للمفاهیم (

واهتمت العدید من الدراسات بتوظیف نموذج فرایر في تدریس المفاهیم العلمیة لما لها من تأثیر إیجابي 

وفّعال في زیادة التحصیل وتنمیة الدوافع واالتجاهات العلمیة لدى الطالب، ومن هذه الدراسات: 

؛ الوزان، 2012؛ سمین وصاحب، 2016؛ جاب اهللا، 2016؛ نوافلة والعمري، 2016(الجبلي، 

2009.( 

لذلك فقد ارتأت الباحثة القیام بهذه الدراسة والتي تمحورت حول فاعلیة إستراتیجیة فرایر على تحصیل 

طلبة الصف الرابع األساسي في العلوم والحیاة واتجاهاتهم العلمیة ، الستكمال الدراسات التي بحثت 

في الموضوع ، وٕالقاء المزید من الضوء على فاعلیة إستراتیجیة فرایر في التدریس وتحسین التحصیل 

الدراسي واالتجاهات العلمیة لدى الطلبة الصف الرابع األساسي .  

 مشكلة الدراسة :  2.1

ومالحظاتها تعلیم مادة ) سنة 15لمادة العلوم للمرحلة األساسیة الدنیا منذ (خالل عمل الباحثة كمعلمة 

وتركز على تحصیل المعلومات كغایة في حد ذاتها  العلوم باألسالیب التقلیدیة في مدارسنا ،

واستظهارها ، دون النظر إلى مدى فهم الطالب لهذه المعلومات والمفاهیم واستفادتهم منها حیث أنها 

 على الشرح النظري ، بقصد توصیل أكبر قدر ممكن من المعلومات إلى أذهانهم  ، كما أن ما قومت

یقدم من معلومات للطالب ال یثیر تفكیرهم وهذا ال یحقق الغرض المرجو من دراسة العلوم مما ینعكس 

وهذا ما ظهر في نتائج العدید من االختبارات سلبًا على قدرتهم على ممارسة مهارات التفكیر المختلفة .
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الوطنیة التي عقدها مركز القیاس والتقویم التابع لوزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة لطلبة عدة صفوف 

) في العلوم ، حیث أعلنت وزارة التربیة والتعلیم العالي TIMSSفي مادة العلوم ، وكذلك اختبار (

النتائج أن دولة فلسطین حصدت المرتبة السابعة على صعید الدول العربیة المشاركة في الدراسة 

 دولة مشاركة ؛ وعلى الرغم 45 من مجموع 36، وكان ترتیب فلسطین عالمیاً 2011الدولیة في العلوم 

فمن الضروري االهتمام بطریقة التدریس التي  ، 2011من حصول تحسن طفیف ألدائهم في اختبار

، التقلیدیة والتي یجب أن تتناول طرق تدریس مختلفة تبتعد كل البعد عن الطریقة  ، یستخدمها المعلم 

لذا ینبغي أن یدرس محتوى العلوم من خالل إستراتیجیة عرض تثیر اهتمام الطالب لدراستها ؛ ألنه 

یتیح للطالب فرصة المشاركة الفاعلة واالستمرار في عملیة التعلم ، ویساعده على فهم مادة العلوم ، 

ویزید میله نحو دراستها األمر الذي یقلل من جفاف العلوم ، ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة في 

استقصاء فاعلیة استخدام إستراتیجیة  فرایر على  تحصیل طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة 

. واتجاهاتهم العلمیة 

 

 أهداف الدراسة :  3.1

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلیة استخدام إستراتیجیة فرایر على تحصیل طلبة الصف الرابع 

األساسي في العلوم والحیاة في المدارس الحكومیة التابعة لمدیریة أریحا ، وبیان فیما إذا كان هذا األثر 

یختلف باختالف طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینهما .  

كما سعت الدراسة إلى استقصاء فاعلیة استخدام إستراتیجیة فرایر على االتجاهات العلمیة  لطلبة 

الصف الرابع األساسي في العلوم والحیاة في المدارس الحكومیة التابعة لمدیریة أریحا ، وبیان فیما إذا 

كان هذا األثر یختلف باختالف طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینهما .  

 أسئلة الدراسة :  4.1

قامت الباحثة بصیاغة أسئلة الدراسة التالیة :  

في العلوم األساسي  تحصیل طلبة الصف الرابع في  : ما  فاعلیة إستراتیجیة  فرایر السؤال األول

والحیاة ؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف( طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینها) ؟  
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في العلوم األساسي  طلبة الصف الرابع اتجاهات  في  : ما فاعلیة إستراتیجیة  فرایر السؤال الثاني

؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف (طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینها)  ؟ والحیاة

:  فرضیات الدراسة 5.1

 انبثقت عن أسئلة الدراسة الفرضیات الصفریة اآلتیة : 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  والتي تنص:  األولى الصفریة الفرضیة

 في  األساسي  تحصیل طلبة الصف الرابع في ) في المتوسطات الحسابیةα ≥ 0.05اإلحصائیة( 

   .تعزى لمتغیر ( الجنس، والطریقة، والتفاعل بینهما)في محافظة أریحا مادة العلوم والحیاة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  والتي تنص:   الثانیة الصفریةالفرضیة

اتجاهات طلبة الصف الرابع نحو مادة في )  في المتوسطات الحسابیة α ≥ 0.05اإلحصائیة  ( 

 العلوم والحیاة تعزى لمتغیر ( الجنس، والطریقة، والتفاعل بینهما) .

 أهمیة الدراسة :  6.1

تكمن أهمیة هذه الدراسة في طبیعة الموضوع الذي تناولته من حیث مواكبته لالتجاهات الحدیثة في 

تدریس العلوم ، وذلك باستخدام إستراتیجیة تقوم على النظریة البنائیة ، وتهتم بتحسین التحصیل 

الدراسي واالتجاهات العلمیة لدى الطلبة .  

فعلى الصعید النظري تسهم هذه الدراسة في إبراز أهمیة  إستراتیجیة حدیثة من استراتیجیات التدریس 

وهي إستراتیجیة فرایر، كما تسهم في إبراز فاعلیة إستراتیجیة فرایر على التحصیل الدراسي واالتجاهات 

العلمیة . وتناولت هذه الدراسة شریحة هامة من الطلبة وهم طلبة المرحلة األساسیة الدنیا . 

أما على الصعید العملي قد تفید الدراسة في توجیه اهتمام المختصین بتطویر المناهج حیث ُیعاد النظر 

فیها ؛ لتوظیف إستراتیجیة فرایر في المناهج الفلسطینیة ، وكذلك قد تفید مشرفي المرحلة األساسیة 

لتدریب المعلمین على كیفیة استخدام إستراتیجیة فرایر لتحسین طرق التدریس باإلضافة لما تحویه من 

شرح مادة تعلیمیة في تطبیق إستراتیجیة فرایر بشكل مفصل . 

وعلى الصعید البحثي فقد تفتح اآلفاق أمام الباحثین وطلبة الدراسات العلیا إلجراء مزیدًا من البحوث 

التربویة حول هذه اإلستراتیجیة لتتناول متغیرات أخرى تثري البحث العلمي .  
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  حدود الدراسة :7.1

تحددت الدراسة بالحدود اآلتیة :  

 : اقتصرت الدراسة على طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الحكومیة التابعة - الحدود البشریة

لمدیریة أریحا .  

 إلى تاریخ 23/9/2017 : أجریت هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من تاریخ - الحدود الزمانیة

 م .  2017/2018 من العام الدراسي 25/11/2017

 : أجریت هذه الدراسة في مدرسة الشهید یاسر عرفات ، وتشمل شعبتان للذكور  - الحدود المكانیة

للصف الرابع األساسي ، ومدرسة عائشة أم المؤمنین وتشمل شعبتان لإلناث  للصف الرابع التابعتان 

لمدیریة أریحا .  

 : تحددت الدراسة بالمصطلحات والمفاهیم اإلجرائیة الواردة فیها .  - الحدود المفاهیمیة

 :  محددات أخرى لتطبیق الدراسة-

أ- اقتصرت على الوحدة األولى ( أجھزة جسم اإلنسان ) من كتاب العلوم والحیاة للفصل األول  في 
 المنھاج الفلسطیني . 

 ب- اقتصرت تجربة الدراسة على إستراتیجیة فرایر

 مصطلحات الدراسة والتعریفات اإلجرائیة :   8.1

هي مجموعة خطوات محددة قائمة على تحلیل المفهوم وتعلمه واكتسابه، والتي یتم إستراتیجیة فرایر : 

) . 2014ممارستها في الموقف التعلیمي (نزال، 

تركز ، ومجموعة من اإلجراءات تتضمن عدد من الخطوات المتتابعة  : وتعرفها الباحثة إجرائیًا بأنها

على المشاركة بین الطالب والمعلم للتوصل إلى استیعاب أي مفهوم علمي بحیث یعبر عنه الطالب 

بلغتهم الخاصة وتتكون من أربعة أجزاء وهي تعریف المفهوم ، خصائص المفهوم ، أمثلة دالة على 

المفهوم ، أمثلة غیر دالة على المفهوم حیث أنها تعطي مجال واسع للنقاش وتبادل األفكار بین 

 الطالب ومعرفة المفاهیم الخاطئة لدیهم . 
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الطریقة التقلیدیة ( االعتیادیة ):  

هي الطریقة التي یتحمل فیها المعلم مسؤولیة كبیرة إلیصال المعرفة إلى الطلبة ، وتركز على التمهید 

والشرح وعرض األنشطة لیكون تطبیقًا مباشرًا لما تعلمه من مفاهیم ومهارات ، وتتضمن تقویم أداء 

الطلبة وتقدیم التغذیة الراجعة من خالل العرض الشفوي والتلخیص على اللوح ، ویكون الطالب مستمع 

) .  2003ومشاهد وأحیانًا یساهم في الحوار والمناقشة ( الفتالوي ، 

: سلسلة من اإلجراءات یقوم بها المعلم داخل الصف في تقدیم المادة وتعرفها الباحثة إجرائیًا بأنها

التعلیمیة ، مستخدمًا أسلوب المحاضرات ، والمناقشة الشفویة وطرح األسئلة ، ویكون دور الطالب هو 

تلقي المعرفة العلمیة من المعلم ، دون المشاركة في التوصل إلیها ، والمعلم هو محور العملیة 

التعلیمیة .  

 : هو النتیجة النهائیة التي تبین مستوى الطلبة ودرجة تقدمه في تعلم ما یتوقع منه أن یتعلمه التحصیل

) .  1997( الخلیلي، 

: مجموع الدرجات التي یحصل علیها الطالب في العلوم كما یقیسها اختبار وتعرفه الباحثة إجرائیًا 

 التحصیل الذي أعدته الباحثة .

 : بأنها عبارة عن مجموعة من المكونات المعرفیة واالنفعالیة والسلوكیة التي تتصل االتجاهات العلمیة 

باستجابة الفرد أو الطالب نحو قضیة أو موضوع أو موقف وكیفیة تلك االستجابة من حیث القبول أو 

). 1998الرفض ( زیتون، 

 : شعور الطلبة بالقبول أو الرفض ، والمیل لالستعداد لتعلم مادة العلوم وتعرفها الباحثة إجرائیاً  

والحیاة واالستفادة منها واالستمتاع في دراستها ، ویحدد ذلك باستجابة الطلبة على مقیاس االتجاهات 

 فقرة ، وكانت 20نحو مادة العلوم الذي أعدته الباحثة ، والذي تكون بصورته النهائیة من العلمیة 

االستجابة على الفقرات حسب مقیاس لیكرت الخماسي (أوافق بشدة ، أوافق ، محاید ، أعارض ، 

أعارض بشدة ) .   

طلبة المستوى الرابع من المرحلة األساسیة المكونة من عشر مستویات طلبة الصف الرابع األساسي : 

 عامًا .  10- 9في سلم التعلیم الفلسطیني ، ویتراوح أعمارهم بین 
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ني الفصل الثا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  والدراسات السابقة اإلطار النظري

تناول هذا الفصل من الدراسة كًال من اإلطار النظري ، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع 

الدراسة ، والتي تمحورت حول : فاعلیة إستراتیجیة فرایر على  تحصیل طلبة الصف الرابع في العلوم 

والحیاة واتجاهاتهم العلمیة .  

حیث شمل اإلطار النظري المحاور اآلتیة : التعلم النشط ، وٕاستراتیجیة فرایر ، واالتجاهات العلمیة .  

وقد تم عرض الدراسات التي اطلعت علیها الباحثة منها دراسات عربیة وأخرى أجنبیة من األحدث إلى 

األقدم .  

   اإلطار النظري1.2

أفرز األدب التربوي العلمي  في الفترة الواقعة بین الستینات والسبعینات من القرن العشرین المیالدي ، 

محاوالت عدیدة قام بها فالسفة العلم ، وهدفت إلى بناء النماذج ووضع االستراتیجیات لتوضیح طبیعة 

العلم وتركیبه وبیئته ، فقد ظهرت مشاریع رائدة لمناهج العلوم العامة ومناهج الفیزیاء والكمیاء واألحیاء 

نتیجة لذلك ، كما وأوجد األدب التربوي العلمي طرقًا واتجاهات حدیثة لتدریس العلوم ( عطا اهللا، 

2001  . (

وأهم المبادئ التي تقوم علیها مناهج العلوم ما یلي :  

- ینبغي أن تتواءم مناهج العلوم مع المجتمع ، فمناهج العلوم یجب أن تمّكن الفرد من فهم العالقة 1

المتبادلة بین العلم والتكنولوجیا ، وعلیها أن تعینه على اتخاذ مواقف من مشكالت التغیر االجتماعي .  

- یجب أن تكون مناهج العلوم موائمة لحاجات الفرد العقلیة والنفسیة واالجتماعیة والفلسفیة .  2

11 
 



- یجب أن تقدم مناهج العلوم العلم على أنه طریقة منطقیة من طرق االستقصاء العقالني ، طّورها 3

اإلنسان لفهم الوجود الذي یعیش فیه، ومحاولة تطویره لصالح اإلنسان والمجتمعات البشریة .  

- یجب أن یشكل النشاط العلمي داخل المدرسة وخارجها ، عنصرًا هامًا یساعد في إنجاح خطة 4

التدریس العلوم ، وعلیه أن یتیح فرصًا للطلبة لفهم األحداث والظواهر الطبیعیة الهامة من حولهم .  

- یجب أن یتم تدریس العلوم وتعلمها من خالل عدة مصادر تعلیمیة تتكامل فیما بینها ، ویجب أن 5

یؤكد على نشاط الطلبة العملي والذهني ، ویحترم قدرته على استنباط المعرفة والتصرف بها وصنع 

 القرار المناسب في ضوئها . 

هذه المبادئ أدت إلى اتخاذ توجهات جدیدة في تدریس العلوم بشكل خاص ، وفي عملیة التدریس 

 ) .  2002 بشكل عام (زیتون،

)أهداف تدریس العلوم على النحو التالي :  2001وصنف نشوان (

- الواقعیة : وتتعلق بتشجیع الطالب على األخد بالمشاركة في نشاطات علمیة مبنیة على التجریب 1

لتكون مثیرة وممتعة له .  

- المفاهیمیة : وتتعلق بتزوید الطالب بالخبرات التي تساعده على فهم العالقة بین كل من 2

الریاضیات والعلوم والتكنولوجیا .  

-اإلبداعیة : وتتصل بتوفیر فرص العمل التي تقدم نتاجات نهائیة تخدم أغراضًا عملیة مفیدة .  3

- المعرفیة : وتخدم قدرة الطالب على مواجهة المتطلبات المعرفیة للتكنولوجیا والتي یمكن أن تجمع 4

قبول التحدیات المتعلقة بالبحث العلمي ، والتنقیب عن الحلول الممكنة والقابلة لالختبار ، وكذلك 

تصمیم المعلومات وبنائها وتطبیقها .  

إن ظهور النظریة البنائیة التي تؤكد على بناء المعرفة أشارت إلى معنى التعلم باعتباره عملیة بنائیة 

) تنظم وتفسر خبراته مع معطیات أو schemesمن إبداع المتعلم لتراكیب جدیدة ( متضمنات معرفیة 

) .  2003ظواهر العالم المحس . وهذا یحدث ما یسمى بالتعلم القائم على الفهم  ( زیتون وزیتون، 

 في نظریته ، ةوهذا ما أوضحه أوزوبل في نظریته ( التمثیل المعرفي ) ، حیث كانت الفكرة الرئیسي

هي مفهوم التعلم ذو المعنى ، الذي یتحقق عندما ترتبط المعلومات الجدیدة بوعي وٕادراك من المتعلم 

بالمفاهیم والمعرفة الموجودة لدیه ، وهذا االرتباط ال یتم قسریًا مما یساعد على االحتفاظ بأغلب 
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المعلومات واألفكار التي تعلمها الفرد لمدة طویلة ، ویرفع كفاءة الفرد في استیعاب معلومات جدیدة ، 

كما ینّمي المفاهیم بطریقة متصلة من خالل خریطة مفاهیم شاملة وتعلم الطالب المعلومات المقدمة 

) یعتبر من أهداف تدریس العلوم ، لذلك فإن نظریة meaningful learningلهم تعلمًا ذا معنى ( 

التمثیل المعرفي التي قدمها أوزوبل حول التعلم ذو المعنى ، تمثل اإلطار الذي یحقق هذا الهدف حیث 

تبحث نظریته في العملیات الداخلیة للمخ وسیكولوجیة المعرفة مثل تكوین المفهوم وكیفیة اكتساب 

المعرفة الجدیدة التي تعتمد في األساس على أفكار ومبادئ ومفاهیم مناسبة توجد راسخة في البنیة 

المعرفیة للمتعلم ، ومتاحة لتشكیل إرساء مناسب ترتبط به المعلومات واألفكار الجدیدة المتصلة وتندرج 

في إطار مفاهیمي مصنف تحت نظام مفاهیمي أكثر عمومیة وشموًال ، وبذلك یتم تمثیل المعرفة 

الجدیدة داخل البنیة المعرفیة بحیث تفقد طبیعتها التي دخلت منها إلى البنیة المعرفیة ، وینتج عن هذا 

) . 2002التفاعل بینهما معرفة ممیزة عنهما ( زیتون، 

 المفاهیم العلمیة  1.1.2

 :  تعریف المفاهیم العلمیة

) المفاهیم العلمیة بأنها : " مجموعة من المعلومات التي توجد بینها عالقات 2001عرف نشوان (

حول شيء معین تتكون في الذهن ، وتشتمل على الصفات المشتركة والممیزة لهذا الشيء " .  

) بأنها: " مجموعة من األشیاء المدركة بالحواس أو  Merril et al,1992ویعرفها میرال وآخرون (

األحداث التي یمكن تصنیفها مع بعضها البعض على أساس الخصائص المشتركة والممیزة لها " .  

) بأنها : " التجرید للعناصر التي تشترك في عدة خصائص أو صفات ، 2005وعرفها أبو جاللة (

وعادةً  یأخذ هذا التجرید اسم أو عنوان یدل علیه . ویقصد بالمفهوم مضمون هذا االسم وما یعنیه ". 

) بأنها :" مجموعة من المظاهر والصفات التي تشترك فیما بینها بخاصیة معینة 2002وعرفها الحیلة (

عامة أو أكثر ، وترتبط بقاعدة معینة " .  

وتعرفها الباحثة إجرائیا بأنها عبارة عن الصور العقلیة التي یكونها الطالب وتتكون من مجموعة من 

 الخصائص التي بینها سمات مشتركة ، أو بینها عالقات ویعبر عنها بداللة لفظیة وتستخدم واألشیاء أ

 في نموذج فرایر . 
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 : خصائص المفاهیم العلمیة

) خصائص المفاهیم العلمیة وهي :  2009) واألغا واللولو (2001ذكر عبد السالم (

- یتكون المفهوم العلمي من جزأین هما االسم ( الرمز أو المصطلح ) ، والداللة اللفظیة .  

- یتضمن المفهوم العلمي التعمیم .  

- لكل مفهوم مجموعة من الخصائص الممیزة التي یشترك فیها جمیع أفراد فئة المفهوم وتمیزه عن 

غیره من  المفاهیم العلمیة .  

- تتدرج المفاهیم العلمیة في صعوبتها بطریقة هرمیة تصاعدیة ، وتنمو حسب نمو المعرفة العلمیة 

ونضج الفرد .  

 : العوامل المؤثرة في نمو المفاهیم

المفاهیم ال تنشا فجأة وبصورة كاملة الوضوح ، كما أنها ال تتوقف لدى الفرد عند حد معین ، وٕانما 

تنمو وتتطور وكلما ازدادت خبرة المتعلم عن المفهوم لتعرفه على أمثلة إضافیة له  ، تكشف لدیه 

المزید من خصائصه ،  وتعرفه على العالقات التي تربطه مع مفاهیم أخرى وأسباب هذه العالقة . 

ونتیجة لذلك تتغیر صورة المفهوم لدیه حتى تصبح أكثر وضوحًا ودقة ، وأكثر عمومیة وتجریدًا إذ 

) .  2014تسمح لجمیع األمثلة أن تدخل ضمن إطار المفهوم المقصود ( مصطفى، 

أهمیة تعلم المفاهیم :  

) أن من أهم صفات الفرد المثقف علمیًا الفهم السلیم AAASأكدت الجمعیة األمریكیة لتقدم العلوم (

للمفاهیم العلمیة، وتوظیفها في حل مشكالته الیومیة ، وصنع قراراته المسؤولة، وتدبیر أمور حیاته 

) . فتعلم المفاهیم العلمیة یقلل من تعقید البیئة ، حیث تصنف ما بها من AAAS,1993المختلفة ( 

أشیاء وتربط بینها، وتقلل الحاجة إلى إعادة  التعلم عند مواجهة أي جدید ، وتعد المفاهیم أكثر ثباتًا 

وأقل عرضه للتغیر، وتساعد على التوجیه والتنبؤ والتخطیط ألي نشاط ، وتساعد في انتقال أثر التعلم، 

كما أن تعلم المفهوم یقضي على اللفظیة ، حیث إن المتعلم كان یستخدم اللفظ دون معرفة مدلولة 

 ) . 2004( سالمة، 
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استخدامات المفاهیم :  

)من هذه االستخدامات :  2004تستخدم المفاهیم لتسهیل عملیة التعلم والتعلیم، وقد ذكر بطرس (

- تساعد في عملیة التصنیف : تصنیف المثیرات إلى فئات .  

- تساعد على الفهم والتفسیر : التصنیف في فئات یساعد على تحلیل خبرات المتعلم .  

- تساعد على التنبؤ : التصنیف یسهل التنبؤ بالسلوك المستقبلي . 

- تساعد على االستدالل : أي االستدالل بالمعلومات السابقة المخزنة .  

- تساعد على االتصال : أي المشاركة ونقل الخبرات .  

وبذلك ترى الباحثة أن المفاهیم العلمیة تساعد الطالب على التفكیر بأنواعه المختلفة وبذلك یكون 

الطالب أكثر إدراكًا لما یدور حوله .  

 :  طرق تدریس وتعلم المفاهیم العلمیة

یتضمن تدریس المفاهیم العلمیة أسالیب مناسبة لضمان سالمة تكوین المفاهیم وبقائها واالحتفاظ بها 

) بأن طرق تدریس وتعلم المفاهیم 2003) وزیتون (2001والعمل على تنمیتها ، وذكر عبد السالم (

العلمیة تكون على منحیین هما :  

- المنحنى االستقرائي : یتم فیه الوصول إلى الكلیات أو األشیاء العامة من الجزیئات أو التفاصیل . 

ویجب أن یبدأ معلم العلوم بتعلیم الحقائق والمواقف العلمیة الجزئیة ( األمثلة ) المحسوسة من خبراتهم 

الحسیة المباشرة ، ثم إدراك هذه الحقائق والخصائص الممیزة ، ومعرفة العالقة بینها حتى یتوصلوا إلى 

المفهوم العلمي المراد تعلیمه .  

- المنحنى االستنباطي ( اإلستنتاجي ) : هو األسلوب التدریسي المستخدم لتوكید المفاهیم العلمیة 

وتنمیتها والتدرب على استخدامها في مواقف تعلیمیة تعلمیة جدیدة ، حیث إن المعلم في هذا األسلوب 

یقوم بتقدیم المفهوم ، وبعد ذلك یقدم األمثلة أو الحقائق المفصلة علیه أو یجمعها من إجابات الطلبة ، 

وذلك للتحقق من تكوین المفهوم أو تعلمه .  

وترى الباحثة أن المنحى االستقرائي واالستنباطي یساعد الطلبة عند استخدامهما في تطبیق إستراتیجیة 

فرایر واكتسابهم المفاهیم العلمیة .  
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العوامل التي تؤثر في تعلم المفاهیم : 

هنالك مجموعة من العوامل التي تؤثر في تعلم المفاهیم، ومن تلك العوامل عدد األمثلة ، فكلما زاد 

عددها أدى ذلك إلى تبسیط المفاهیم وفهمها بشكل أكبر ، وكذلك األمثلة اإلیجابیة واألمثلة السلبیة 

بمعنى أمثلة تنتمي للمفهوم ، وأمثلة أخرى ال تنتمي إلیه ، والخبرات السابقة للمتعلم ، كما أن الفروق 

الفردیة بین المتعلمین تؤثر في تعلمها وقد یكون سبب تلك الفروق عامًال وراثیًا ، أو نتیجة تفاعل 

اإلنسان مع البیئة المحیطة ، وقد یكون سببها الخبرات التعلیمیة والتي سبق أن مر بها المتعلم 

والخبرات المباشرة والبدیلة التي یمر بها الطالب ، فمروره بتلك الخبرات یساعده على رؤیة عناصر 

الموقف الجدید إذا كان لهذه الخبرات عالقة به ، ویلعب أسلوب التدریس الذي یتم عرض المفهوم من 

خالله دورًا هامًا یؤثر على اكتساب الطالب للمفهوم ، كما أن القراءة العلمیة لها أثر عظیم ، فكلما 

كان لدى المتعلم ثقافة علمیة كان أسهل علیه تعلم المفاهیم ، ویؤثر نوع المفهوم أیضًا في تعلم 

المفاهیم فكلما كان المفهوم محسوسًا كان أسهل في عملیة تعلمه ، أما إذا كان مجردًا فهذا یتطلب 

) .  2005جهدًا كبیرًا لتعلمه (ناظر، 

) إلى أن المفاهیم العلمیة تمثل مفتاح المعرفة العلمیة الحقیقیة ، 12، ص2007 ویشیر زیتون ( 

ویؤدي تعلمها إلى زیادة اهتمام الطلبة بمادة العلوم ، ویرى أن صعوبة تعلم المفاهیم العلمیة ، له 

عالقة بصعوبة تعلم المفاهیم العلمیة السابقة الالزمة لتعلم المفاهیم الجدیدة  

تعتبر المرحلة األساسیة من المراحل المهمة في حیاة المتعلم ، فهي تساهم في تشكیل شخصیته 

العلمیة باكتساب صفات علمیة كحب االستطالع والبحث واالكتشاف وحل المشكالت ، وهذه الصفات 

تجعل المتعلم أكثر قدرة على التكیف مع بیئته وحل المشكالت التي تواجهه ، وهذا العصر عصر العلم 

والتكنولوجیا أصبح كل مواطن یعیش فیه في حاجة ماسة إلى قدر من العلم وطرق التفكیر لكي یعایش 

المتغیرات السریعة التي تحدث كل یوم ، والعلوم هي علوم لوظیفة أي لتحقیق أهداف ، وبمعنى آخر 

) والوظیفة سمة ألي منهج علوم ناجح ، education through science تربیته من خالل العلوم ( 

وتعلم العلوم إذا لم یستشعر أهمیته وفائدته خارج المدرسة ، وٕاذا لم تؤد مناهج العلوم في المدرسة ذلك 

الدور ، فإنها تبعد الطالب والمدرسة كثیرًا عن الواقع ، وتصنع الحواجز بینها وبین المجتمع ( فراج، 

2006  . (
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وعند التحدث على الصعید العربي ؛فإن ضعف التحصیل في المواد العلمیة قد یرجع إلى أن التعلیم 

العربي في معظم البالد العربیة یغلب علیها الطابع النظري ، واالستمرار في تصمیم المناهج وٕاعداد 

الكتب والمواد التعلیمیة باألسالیب التقلیدیة ، التي تكرس حفظ المعلومات واسترجاعها في عملیتي 

التعلیم والتقویم ، مما یقلل من االهتمام بالمهارات التعلیمیة العلیا ، وتعوید الطالب حل المشكالت ، 

ومواجهة المواقف المستجدة ، وتشجیعهم على المبادرة وتحمل المسئولیة ، وما ینتج عن ذلك من 

ضعف في كفاءة النظام التعلیمي ، وارتفاع نسبة الهدر فیه ، فالتعلیم العربي في كل مستویاته ال یزال 

مبنیًا على إستراتیجیة تذكر المعرفة ، ولیس إنتاج المعرفة ، فالتعلیم العربي خاصة في مستویاته العلیا 

، لم یهتم كثیرًا ببناء مهارات التفكیر والتیسیر ال سیما الكفایات العقلیة العلیا التحلیلیة والتطبیقیة 

) .  2004والتركیبیة ، والتي تؤكد وتبني جوانب اإلبداع واالبتكار في ذهن المتعلم ( الحوات، 

إن تحصیل الطلبة في شتى المواضیع الدراسیة یعتمد إلى حد كبیر على طریقة تفكیرهم ، وقدرتهم على 

تحدید مواطن القوة والضعف لدیهم ، ومن ثم اختیار االستراتیجیات المالئمة ألنماطهم التعلیمیة ، 

ویحتاج الطلبة إلى المساعدة للكشف عن اإلمكانات المتوفرة لدیهم من األصالة وٕابرازها إلى حّیز 

 .)Michael &Mark,2000الوجود . ومن شأن بعض األسالیب الحدیثة أن تساعد في ذلك ( 

: التعلم النشط 2.1.2 

یعتبر التعلم النشط من أنماط التعلم الحدیثة التي ظهرت في العقد األخیر من القرن العشرین، وبدأ 

انتشار هذا المصطلح في المیدان التربوي في مطلع القرن الحادي والعشرین، حیث یعد من أهم 

.  علیمیة في المنظومات التاالتجاهات التربویة الحدیثة 

وٕان الهدف الرئیسي للتدریس هو إیجاد طرائق تساعد الطالب على التعلم والنمو ورسم التجارب التربویة 

التي تنمي المهارات والمفاهیم لدیهم وتمكنهم من التمتع بتجارب التعلیم والنشاط الذي درسوه (داود، 

2006 .(

ولهذا بادرت المؤسسات التربویة نحو تعزیز الدور التربوي للمعلم من خالل تزویده بأسالیب التدریس 

 وأبو الموسوي، ،التي تساعده على استثمار الفروق الفردیة بین الطالب في عملیة التعلیم (أبو حرب

). 2006 جبین ،
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ولتحقیق التعلم النشط البد من توفیر بیئة تعلیمیة جیدة ومناسبة تتیح الفرص أمام المتعلم لكي یتفاعل 

من ناحیة أخرى داخل حجرة الدراسة وتوفر له جو من األلفة والراحة ئه مع المعلم من ناحیة وزمال

لمساعدته على التعبیر عن نفسه بطریقة حرة مباشرة. وتتمیز بیئة التعلم النشط باالنفتاح والدیمقراطیة، 

فهي منظومة فكریة ومجموعة من الممارسات العملیة تؤدي إلى مواقف یحدث فیها التعلم بفاعلیة 

فیتسع نطاق بیئة التعلیم والتعلم لتشمل حجرة الدراسة والمعمل والمسرح والمكتبة ومیدان الحیاة (بدیر، 

2008 .(

مفهوم التعلم النشط: 

تناولت الكثیر من الدراسات مصطلح التعلم النشط، وقدم الكثیرین من التربویین والباحثین تعریفًا للتعلم 

النشط، وقد الحظت الباحثة وجود اتفاق بین هذه التعریفات، ویرتكز هذا االتفاق على أن التعلم النشط 

 الباحثة كذلك اختالف بین هذه توالحظیتمحور حول مشاركة الطالب بفعالیة في إجراءات التعلم، 

 وفیما یلي استعراض لبعض هذه التعریفات:  التعریفات في نقاٍط أخرى،

) أن التعلم النشط ُیعبر عن "منظومة إداریة تشمل كل مكونات 55، ص2012حیث یعتبر رفاعي (

 التعلم والتدریس، والتي تقدم المعارف إستراتیجیةالموقف التعلیمي، وتوجه فعالیاته، بما فیها 

والمعلومات (الجانب المعرفي)، وتتكون لدیه القیم والسلوكیات (الجانب الوجداني)، ویكتسب المهارات 

 األدائیة (الجانب المهاري)".

) أن التعلم النشط "طریقة تعلم وتعلیم في آن واحد، یشارك 33، ص2006فیما اعتبر سعادة وآخرون (

الطالب فیها من خالل األنشطة والتمارین والمشاریع بفاعلیة كبیرة، وذلك في بیئة تعلیمیة متنوعة، 

تسمح لهم باإلصغاء اإلیجابي، والحوار البناء، والمناقشة الثریة، والتفكیر الواعي، والتحلیل السلیم، 

والتأمل العمیق لكل ما تتم قراءته أو كتابته أو طرحه من مادة دراسیة، أو قضایا". 

جعل المتعلم عضوًا فاعًال ومشاركًا ت) على أن التعلم النشط عملیة منظمة 8، ص2005وتؤكد كوجك (

 تعلمه وعن تحقیق أهداف التعلیم، حیث یتعلم بالممارسة، وعن في عملیة التعلیم والتعلم، ومسئوًال عن

طریق البحث واالكتشاف، ویشارك في اتخاذ القرارات المرتبطة بتعلمه، ویشارك في متابعة تقدمه 

الدراسي، وفي تقییم إنجازاته. 
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) بأنه نوع من التعلم الذي یركز على عملیات التعلم أكثر من التركیز 18، ص2009وتعتبره جمعة (

على نتائج التعلم، ویؤكد على الدور اإلیجابي والفعال للمتعلم في الموقف التعلیمي، وذلك من خالل 

ممارسته للعدید من األنشطة الفردیة والجماعیة التي تتوفر بها عناصر التعلم النشط.  

) بأنه أحد المداخل التعلیمیة التي Carvalho & West, 2011 (ویست  وویعرفه كٍل من كارفالو

تتیح الفرصة للطالب لیكونوا مشاركین إیجابیین داخل غرفة الصف الدراسي، وبالتالي التركیز على 

المحتوى التعلیمي، ویولدون أفكار إبداعیة حوله وتكون لدیهم اتجاهات إیجابیة نحوه. 

) بأنه التعلم المضاد للتعلم السلبي الذي یشارك فیه الطالب Petrees, 2008,p11(بیترزفیما اعتبره 

بدرجة قلیلة، وال یدعم الذات ویصبح ممًال بسرعة، ویعتمد على معلم یغرس ما یرید في عقل الطالب، 

وال تتكون دافعیة لدى الطالب نحو التعلم. 

وهناك نظرة أوسع للتعلم النشط تنظر إلیه على أنه فلسفة تربویة تعتمد على إیجابیة المتعلم في الموقف 

التعلیمي، وتشمل جمیع الممارسات التربویة واإلجراءات التدریسیة التي تهدف إلى تفعیل دور المتعلم 

 .) 2009راشد، (وتعظیمه

 

ومن خالل التعریفات السابقة، یتضح أن التعلم النشط:  

أكثر من المشاركة السلبیة القائمة على  المشاركة الفعالة للمتعلمین في العملیة التعلیمیة  على یركز -

  التي تشجع على التفكیر.األنشطةمن خالل ممارسة التلقي فقط، وذلك 

 یقوم فیه المتعلم بعملیات عدیدة منها مهارات تتعلق بالقراءة والكتابة، أو المناقشة واالشتراك في  -

حل المشكالت، واالنخراط في المهام التي تتطلب استخدام المهارات العلیا في التفكیر. 

 یرتكز دور المعلم فیه على التوجیه وتیسیر عملیة التعلم وتسهیل عملیة إنتاج وتولید المعرفة. -
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 أسس التعلم النشط:

یقوم التعلم النشط على مجموعة من األسس التي تتضمن تغیرًا جوهریًا في النظرة إلى عملیة التدریس 

 بشكل عام، وٕالى مكوناتها األساسیة (المعلم – المتعلم) ومن هذه األسس ما أورده كٍل من (القرش

): 2010عبد الرحمن، و

التركیز على عملیة التعلم بدًال من التعلیم: حیث یستهدف التعلم النشط االنتقال من صفة التلقي  •

 إلى الشراكة الحقیقیة في عملیة التعلم.

 ألكثر من طالب ّعالة – تعاونیة: یرتكز التعلم النشط على المشاركة الفتشاركیهتهیئة مواقف تعلم  •

 .العمل في أداء المهمة التعلیمیة، من خالل التعاون والتشارك في 

تهیئة الصف كبیئة اجتماعیة تفاعلیة: وتتمثل في تهیئة بیئة الصف الفیزیقیة والنفسیة واالجتماعیة  •

 التي تتم في إطارها عملیة التعلیم والتعلم.

التعلم الذاتي: حیث یهدف التعلم النشط إلى امتالك المتعلم إلى مهارات البحث والتعامل مع  •

 مصادر المعلومات المختلفة لنجاح الشراكة بین المعلم والمتعلم في عملیة التعلم.

التواصل المستمر بین المعلم والمتعلم: حیث یعتبر التواصل شرطًا أساسیًا وضروریًا لقیام شراكة  •

 حقیقیة بین المعلم والمتعلم في عملیة التعلیم والتعلم.

 التقویم األدائي: حیث یعتمد التقویم على النظر إلى األداء وما حققه من إنجازات. •

االستقاللیة وحریة الرأي والتعبیر للمتعلم: من خالل االبتعاد عن األسالیب التسلطیة والقمعیة في  •

 تعامل المعلم مع المتعلم ومنحه الحریة في التعبیر عن اآلراء واألفكار.

التوجیه الذاتي المسؤول للمتعلم: ویتم ذلك من خالل السماح للمتعلمین بقدر من الحریة في  •

المشاركة في عملیات التخطیط والتنفیذ والتقویم لخبرات التعلم. 

؛) إلى مجموعة من األسس 2011علي، ؛ 2012 رفاعي، ؛2005وُیشیر كٍل من (أبو بكر وحجازي، 

القائم علیها التعلم النشط، وتتمثل في: 

 .إنسانياحترام قدرات الطالب ورغباته، ومیوله كحق  -

استخدام استراتیجیات التدریس المتمركزة حول المتعلم، والتي تتناسب مع قدراته واهتماماته وأنماط تعلمه،  -

والذكاءات التي یتمتع بها. 

إشاعة جو من الطمأنینة والمرح والمتعة أثناء التعلم.  -
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 اشراك الطلبة في اختیار نظام العمل وقواعده، وباإلدارة الذاتیة وتعلم كل طالب حسب قدراته.   -

 اشراك الطلبة في إدارة وقت التعلم داخل الصف. -

إشراك المتعلمین في تحدید أهدافهم التعلیمیة.  -

االعتماد على تقویم المتعلمین أنفسهم وتقویم األقران.  -

 تعدد مصادر المعرفة، وتنوعها. -

 متعلم حسب سرعته الذاتیة. تعلم كل -

 تمركز التدریس والتعلم حول قدرات الطالب، وٕامكاناته. -

  بین مكونات الموقف التعلیمي.التواصل الفعَّال -

 السماح للطلبة بطرح األسئلة للمعلم أو لبعضهم البعض، والمشاركة في تحدید نواتج التعلم. -

مساعدة الطالب في فهم ذاته، واكتشاف نواحي القوة والضعف لدیه.  -

 وجود مقاعد تساعد الطلبة على الحریة والحركة. -

  التعلم النشط والحاجة إلیه:مبررات

التغیرات المتسارعة فرضت على المنظومة التربویة بشكل عام وعلى المعلم بشكل خاص اللجوء إلى ما 

یواكب هذه التطورات القائمة على تغییر دور كٍل من المعلم والمتعلم من خالل االعتماد على التعلم 

):  69، ص2002النشط واستراتیجیاته، ومن هذه المبررات ما أشار له هندي (

: ترتب على التغیرات والتطورات السریعة التي حدثت ومازالت تحدث؛ الحاجة إلى متعلم مختلف .1

الحصول على متعلمًا مختلفًا؛ لیستطیع التعامل مع التغیرات والتطورات في الوقت الحالي وفي 

المستقبل عقب انتهاء مسیرته التعلیمیة واندماجه في المجتمع.  

: فلم یعد تلقي المعرفة كوعاء ُیمأل یمكن أن یحقق األهداف التعلیمیة الحاجة إلى إنتاج المعرفة .2

والغایات الكبیرة، وبالتالي أصبح اللجوء إلى مشاركة الطالب في إنتاج المعرفة أمر هام للحد من 

التحصیل الدراسي السطحي. 

 مع ظهور مفهوم مدرسة المستقبل؛ والتي ضمن سیاستها التعلیمیة ظهور مدرسة المستقبل: .3

التحول من التعلم المتمركز حول المنهج إلى التعلم المتمركز حول المتعلم، وذلك من منطلق 

اعتبار المتعلم عنصرًا نشطًا مشاركًا في عملیة التعلم، وتوظیف كل أنشطة التعلم لصالحة، 

 واالتجاه نحو تعلیم یراعي الفروق الفردیة، وتعلم مهارات التفكیر والتعلم الذاتي. 
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: أدت االتجاهات السلبیة لدى المتعلمین نحو التعلیم االتجاهات السلبیة للطالب نحو التعلیم .4

إلى اهتمام دول العالم المتقدمة والنامیة في تغییر دور المتعلم، حیث أجمعت الدراسات والبحوث 

أن السبب الرئیس وراء تلك االتجاهات السلبیة هو البیئة التعلیمیة التي یتواجد فیها المتعلم داخل 

المدرسة، فكلما كان الموقف ثریًا ونشطًا، وجذابًا، ودافعًا للتعلم – كلما أحب المتعلم المعلم، 

والمقرر، واألنشطة، والموقف ككل، ومن ثم التعلیم بصفة عامة. والتعلم النشط بما یوفره من مواد 

 وأدوات وأنشطة، وبیئة تعلیمیة مثیرة وشیقة.

وترى الباحثة أن هذه التحوالت أو التحدیات ساهمت بشكل كبیر في ظهور التعلم النشط واستراتیجیاته 

في محاولة للتغلب على الطرق التقلیدیة واالبتعاد عن جعل المتعلم وعاء یتلقى المعرفة دون المشاركة 

في إنتاجها وتولیدها. ولهذا لجأت الباحثة إلى توظیف إحدى استراتیجیات التعلم النشط التي یمكن أن 

 .العلمیة ُتسهم في تحسین التحصیل لدى الطالب واتجاهاتهم 

 

 النشط: التعلمأهداف 

إنَّ من أهم أهداف التعلم النشط االنتقال من الطرق التقلیدیة في التعامل مع الطالب كمتلقي إلى 

مشارك في إنتاج المعرفة وٕالى تغییر دور المعلم من الدور المركز إلى الدور الموجه والُمیسر، ولقد 

تشجیع ) أهدافًا أخرى للتعلم النشط تمثلت في 2006، سعادة وآخرون، 2012رصد كٍل من (رفاعي، 

الطلبة على أن یعلموا أنفسهم بأنفسهم، ویشجعهم على القراءة الناقدة، والمناقشة وطرح األسئلة المختلفة وحل 

وتمكینهم من اكتساب مهارات متعددة، مثل: التعاون المرور بخبرات تعلمیة وحیاتیة حقیقیة، المشكالت، و

، مهارات التفكیر العلیا كالتحلیل والتركیب والتقویم، مهارات التفكیر الناقد. اآلخرینوالتفاعل والتواصل مع 

وأشاروا كذلك إلى أن التعلم النشط یهدف إلى تنویع األنشطة التعلیمیة المالئمة لتحقیق األهداف التربویة 

المنشودة، وتحدید كیفیة تعلم الطلبة للمواد الدراسیة المختلفة، وقیاس قدرة الطلبة على بناء األفكار الجدیدة 

وتنظیمها، ودعم الثقة بالنفس لدى الطلبة نحو میادین المعرفة المتنوعة، واكتساب الطلبة للمعارف والمهارات 

 واالتجاهات المرغوب فیها.
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 النشط: التعلمأهمیة 

یتیح التعلم النشط إنشاء عالقة شراكة تفاعلیة بین المعلم والمتعلم ترتكز على الود واالحترام والثقة 

والتعاون المتبادل، بحیث یتحقق للمتعلم مستویات عالیة من االنخراط في عملیة التعلم من خالل التعلم 

الموجه ذاتیًا من قبل المتعلم، والتكامل مع التعلم الموجه من قبل المعلم للوصول إلى األهداف المرجوة 

). 2006(أبو حرب وآخرون، 

ویساعد التعلم النشط على تغییر صورة المعلم بأنه المصدر الوحید للمعرفة، ویجعل المهمة التي 

ینجزها المتعلم بنفسه خالل التعلم النشط أو یشترك فیها ذات قیمة، یوضح التعلم النشط للمتعلمین 

قدرتهم على التعلم بدون مساعدة، ویتوصل المتعلمون خالل التعلم النشط إلى حلول ذات معنى عندهم 

). Joseph, 2007للمشكالت ألنهم یربطون المعارف الجدیدة بالقدیمة (

واستخلصت الباحثة أهمیة التعلم النشط من توصیات ونتائج العدید من الدراسات ومنها: (بدیر، 
): Taraban, etal., 2007؛ Casem, 2006 ؛2013وب، صع؛ ال2008

یعمل التعلم النشط على تغیر صورة المعلم من إنه المصدر الوحید للمعرفة، إلى موجه ومرشد  •

ومیسر للعملیة التعلیمیة. 

استثارة المعارف شرط ضروري للتعلم، فالمعارف السابقة تساعد المتعلمین على تعلم المعارف  •

الجدیدة. 

یحصل المتعلمون خالل التعلم النشط على تعزیزات كافیة حول فهمهم للمفاهیم الجدیدة.  •

یسهم في تحسین أسالیب ووسائل التعلم، واالستراتیجیات التي تؤكد على الدور االیجابي  •

للمتعلم. 

یفضل معظم المتعلمین أن یكونوا نشیطین خالل التعلم الن المهمة التي ینجزها المتعلم بنفسه  •

قیمة أكبر من المهمة التي ینجزها له شخص آخر.  أو یشترك فیها تكون ذات

یعمل على تنمیة المهارات المعرفیة والعملیة والتحصیلیة لدى الطالب.  •

 یؤدي إلى إشباع المیول واالهتمامات والحاجات، ویراعي االستعدادات والقدرات. •

وقد نال التعلم النشط قسط كبیر من اهتمام التربویین والعاملین في المؤسسات التربویة للتعلیم العام 

زیادة دافعیة المتعلم ومساعدته على تكوین والتعلیم الجامعي كذلك، وذلك لما یتمتع به من أهمیة في 

اتجاهات إیجابیة لدیه، وتحسین مستوى تحصیله، وزیادة فهمه للمادة الدراسیة، وكذلك تعزیز التعلم الذاتي لدى 

23 
 



المتعلم، كما یساعد في تحقیق اندماج المتعلمین، وتنمیة العالقات االجتماعیة بین بعضهم البعض وبین 

المتعلمین والمعلم. 

المعلم تحقیق التفاعل النشط للطالب: أدوار 

یقع على المعلم بشكل عام وعلى معلم المرحلة األساسیة بشكل خاص مسؤولیة كبیرة تتعلق بإشراك 

ینبغي على المعلم   الطالب منتجًا للمعرفة، ومولدًا لها، ولهذاونالطالب في التفاعل الصفي بحیث یك

 أن یؤدي أدورًا بارزة ُتساعد في تحقیق ذلك.

 تفعیل دور الطالب ) أن دور المعلم یجب أن یتمحور حول43، ص2006وقد أشار سعادة وآخرون (

على القیم والسلوكیات أثناء التركیز  وٕاعطاءه الفرصة للنقاش والحوار وٕابداء الرأي، والفاعلةفي المشاركة 

العملیة التعلیمیة، وتنمیة الوازع الدیني واألخالقي للطالب، ویربط المعارف والخبرات واألنشطة مع البیئة 

الحیاتیة والعملیة للطالب، ویوفر بیئة تعلیمیة محفزة ومناسبة لتوظیف التعلم النشط، ویعزز دافعیة الطلبة نحو 

التعلم، ومساعدتهم على التعلم، ویركز على األنشطة التعلیمیة الفردیة والجماعیة في العملیة التعلیمیة، 

 المنحى ویوظف األنشطة التعلیمیة والطرق واالستراتیجیات التي تتناسب مع مستویات الطلبة، وكذلك یوظف

 الترابطي خالل التدریس لزیادة التعمق في الفهم واإلدراك.

أدوار المتعلم في بیئة التعلم النشط:  

 التعلم النشط یقوم في جوهره على المتعلم ودوره اإلیجابي في ) أن13، ص2010وقد أشار بدوي  (

عملیة التعلیم والتعلم، ولهذا تغیر دور المتعلم بشكل جوهري، وأصبح علیه أن یبحث عن المعلومات 

والمعارف من مصادر متعددة، وأن یتعاون مع زمالءه في تنفیذ المهام الجماعیة، ویتقبل النصح 

كل المعنیین بالعملیة التعلیمیة، ویتقبل قیمة تبادل األفكار واآلراء من واإلرشاد والتوجیه من المعلمین و

 ئه والنقاش الهادف مع زمالر، ویصغي ویستمع لهم باهتمام، باإلضافة إلى إجراء الحوااآلخرینمع 

ومعلمه، والمشاركة الحقیقیة والفاعلة ویكون لدیه رغبة حقیقیة في التعلم تتولد من ثقته بنفسه وبقدراته 

  وحیاتیة.تعلمیهوكذلك أن یوظف المعارف والمهارات التي اكتسبها في مواقف 
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 النشط: والتعلمالتعلم التقلیدي 

، وشملت هذه النظرة أوهذا ة التعلمية التعلم النشط قام بتعدیل وتغییر النظرة بشكل عام للعملیة التعلیمي

) بأن هناك 2005) وحامد (2002الحیلة (ن أشار كل مالتغییر معظم جوانب العملیة التعلیمیة، و

فروق بین التعلم التقلیدي والتعلم النشط، والتي یمكن إبرازها فیما یلي: 

 :حیث تغیر من ملقن وناقل للمعارف ومتفرد في القرار والرأي إلى مرشد وموجه دور المعلم 

 ومیسر لعملیة التعلم، ومتقبل آلراء الطالب والنقاشات الشخصیة والعلمیة.

  :یعتبر دور الطالب من أكثر األدوار التي یستهدف التعلم النشط تغییرها، واالنتقال دور الطالب

بالمتعلم من الدور السلبي القائم على التلقي للمعارف والمعلومات إلى الدور اإلیجابي والمشاركة 

 الفاعلة والمناقشة بفاعلیة.

  :إن تغییر أدوار المعلم والمتعلم یتطلب تغییرًا في األهداف التعلیمیة المرجوة، وبالتالي األهداف

تغیرت األهداف من صورة نتاجات غیر السلوكیة للتعلم التي تركز على الجانب المعرفي والعقلي 

 فقط، إلى النتاجات السلوكیة للتعلم التي تركز على الجوانب المعرفیة والوجدانیة والمهاریة.

 أصبح المنهج یعتمد على تقدیم الخبرات واألنشطة المتعددة والمتنوعة، بدًال من تقدیم المنهج :

 المعلومات والمعارف فقط.

 تعتمد عملیة التعلم في التعلم النشط على مصادر متعددة لجمع المواد والوسائل التعلیمیة :

المعلومات ویكون للطالب دور كبیر فیها. والوسائل التعلیمیة تلبي احتیاجات الطلبة، بدًال من 

التركیز على الكتاب المدرسي كمصدر وحید للمعلومات وبعض الوسائل البسیطة مثل اللوحات 

 والشفافیات والبطاقات.

 في التعلم التقلیدي ترتكز طرق التدریس على المحاضرة أو التلقین، ویتم من التدریس طریقة :

خاللها نقل المعارف والمعلومات فقط، بینما في التعلم النشط أصبح االعتماد على الطرق 

واالستراتیجیات التي تركز على فاعلیة المتعلم ویتم التركیز فیها على المعارف والمعلومات والقیم 

 والمهارات أي تركز على الجانب (المعرفي – الوجداني – المهاري).

 في التعلم التقلیدي تتصف بالجمود والنمطیة غیر المثیرة ألذهان الطالب، بینما في التعلم بیئة :

 التعلم النشط تصبح دینامیكیة وفاعلة ومتغیرة ومتطورة وتراعي احتیاجات الطلبة.
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 یكون التواصل في التعلم النشط في جمیع االتجاهات من المعلم للمتعلم والعكس التواصل :

 صحیح، على عكس التعلم التقلیدي أحادي االتجاه من المعلم للمتعلم. 

  :یكون  س التقویم الجانب المعرفي فقط، بینما في التعلم النشطيفي التعلم التقلیدي یقالتقویم

التقویم شامل لجمیع جوانب التعلم المعرفیة والوجدانیة والمهاریة، ویوظف فیه التقویم بجمیع 

 أنواعه مع تقدیم تغذیة راجعة فوریة.

  ومما سبق یتضح أن الفروق بین التعلم التقلیدي والتعلم النشط فروقًا جوهریة تمس الجوانب

والعناصر األساسیة لعملیة التعلیم والتعلم، ولهذا نال التعلم النشط اهتمام معظم الباحثین 

والمعلمین والمؤسسات التربویة الرسمیة وغیر الرسمیة لالستفادة منه في تعدیل وتطویر العملیة 

التعلیمیة لتحقیق األهداف المرجوة. 

 التعلم النشط: استراتیجیات

ُتعرَّف استراتیجیات التعلم النشط بأنها "مجموعة اإلجراءات التي یستخدمها المعلم في الموقف التعلیمي 

والمخطط لها مسبقًا، ویكون المتعلم مسؤوًال عن تعلمه، حیث یمارس أنشطة التحدث واالستماع والكتابة 

والقراءة والتأمل والتفكیر، وتتم في أشكال متعددة تشمل الفصل كله أو فرق منه أو جماعات صغیرة أو 

أزواج أو عمل فردي وفي أماكن متعددة داخل الفصل أو خارجه، ویكتسب المتعلم خاللها المفاهیم 

). 2010والمهارات واالتجاهات (القرش، عبد الرحمن، 

) بأنها "استراتیجیات تعلم موجهة نحو إدماج الطالب في عمل 11، ص2006ویعرفها سعید، وأحمد (

 ویشترط فیها أن تكون األفكار الموجودة بالبنیة ه ،فعليشيء ما داخل الفصل ثم التفكیر حول ما 

المعرفیة للمتعلم مرتبطة باألفكار المقدمة له وأن یدركها الطالب بنفسه". 

) بأنها مجموعة من اإلجراءات والممارسات المخطط لها التي یقوم Joseph, 2007 (وزیفویعرفها ج

بها المعلم والمتعلم داخل غرفة الفصل أو خارجه من أجل استیعاب محتوى التعلم المقدم له خالل 

الموقف التعلیمي، وتتطلب من المتعلم التعامل مع عناصر الموقف التعلیمي وٕاصدار ردود الفعل 

المناسبة في الموقف التعلیمي. 

) إلى العدید من هذه 2015أحمد ( وتتعدد استراتیجیات التدریس في التعلم النشط، فقد أشار

 إستراتیجیة حل المشكالت، إستراتیجیة التطبیق، إستراتیجیةاالستراتیجیات ومنها: استراتیجیات التعبیر، 
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 إستراتیجیة التقدمي (العروض)، إستراتیجیة التعلم التعاوني والتنافسي، إستراتیجیةالتعلم التجریبي، 

 كل الفصل یتعلم. إستراتیجیةالتعلم في مجموعات صغیرة، 

) العدید من استراتیجیات التعلم النشط، منها: خلیة التعلم، 2006وقد ذكر سعادة وآخرون (

المشروعات، التعلم الذاتي، المدخل الدرامي، األلعاب التربویة، خرائط المفاهیم. 

) استراتیجیات التعلم النشط إلى ثالثة أقسام حسب دور الطالب 2014وقسَّمت أبو عاشور وآخرون (

فیها، وحسب عدد المشاركین في عملیة التعلم، وهي: 

استراتیجیات تصلح للتدریس لكل الفصل: مثل طرح األسئلة، الحوار والمناقشة، خرائط المفاهیم،  .1

 العصف الذهني.

استراتیجیات تصلح للتدریس للمجموعات: مثل العصف الذهني، حل المشكالت، التعلم باللعب،  .2

 المشروعات، التعلم التشاركي، خلیة التعلم، لعب األدوار.

استراتیجیات تصلح للتدریس بشكل منفرد: مثل اتخاذ القرار، التعلم باالكتشاف، التعلم الذاتي.  .3

ورصدت الباحثة من خالل استطالع الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت تدریس المواد التعلیمیة 

العلوم للمراحل التدریسیة المختلفة العدید من استراتیجیات التعلم النشط، ومنها: خرائط المفاهیم، دورة 

التعلم، الخطوات السبعة، السؤال والجواب في أزواج، فكر – شارك – زاوج، العصف الذهني، التساؤل،  

وفیما یلي أهم االستراتیجیات التدریسیة:  

 :  لعب األدوارإستراتیجیة •

تعتبر استراتیجیة لعب األدوار من الطرق التي تتضمن التمثیل التلقائي لموقف بسیط یتم بواسطة 

طالبین أو أكثر بتوجیه وٕارشاد من المعلم، ویتم الحوار بین الطالب من واقع الموقف التعلیمي الذي 

رتبه الطلبة الذین یقومون بالدور الممثل، ویقوم كل طالب من الممثلین بأداء الدور طبقًا لما یشعر به، 

أما الطالب الذین ال أدوار لهم ویكتفون بالمشاهدة فإن دورهم یتمثل في المالحظة والنقد البنَّاء، وبعد 

. ) 2011 ( حلس، التمثیلیة فإن المجموعة تقوم بالمناقشة

ولتطبیق استراتیجیة لعب األدوار عدة مستویات هي:  

 یسأل المعلم الطالب أن یتخیل نفسه مكان إحدى الشخصیات التي یدرسها، المستوى األول: -

ویعبر عن إحساس هذه الشخصیة في موقف من المواقف كما یتوقعه هو. 
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 یكلف المعلم بعض الطلبة بتمثیل موقف تاریخي أو اجتماعي یدرسونه، وفي المستوى الثاني: -

هذه الحالة یوزع الطلبة أنفسهم على األدوار، ویعطیهم المعلم فترة زمنیة لالستعداد، بعدها یؤدون 

المشهد أمام زمالئهم. 

 وهو قیام الطلبة بتمثیل مشهد یعبر عن حیاة أفراد أو أسر. المستوى الثالث: -

 تكلیف الطلبة بتمثیل مشهد لموقف اجتماعي یمس حیاتهم الشخصیة الحالیة المستوى الرابع: -

 ).2005(كوجك، 

 :  العصف الذهنيإستراتیجیة •

 تستثار بحیث تدریسیة، یتبع فیها الطالب أسلوبًا منظمًا من أسالیب التفكیر اإلبداعي، إستراتیجیةهي 

أذهانهم، الستدرار واستمطار األفكار، حول مشكلة محددة، بهدف تولید أكبر قدر ممكن من األفكار 

 لحلها، وتأجیل تقویم األفكار، ونقدها والنظر في مدى واقعیتها إلى مرحلة الحقة. 

) طالب وبإشراف 12- 5وهي من أسالیب المناقشة الجماعیة التي یشجع بمقتضاها أفراد مجموعة (

المعلم لها على تولید أكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة والمبتكرة بشكل عفوي، تلقائي حر في مناخ 

مفتوح غیر نقدي ال یحد من إطالق هذه األفكار التي تخص حلوًال لمشكلة معینة مختارة سلفًا ومن ثم 

غربلة هذه األفكار، واختیار المناسب منها، ویتم ذلك من خالل عدة جلسات تستغرق الواحدة منها بین 

) دقیقة. والهدف منها تحریر الفكر والوصول به إلى الناحیة االبتكاریة حتى نتمكن من 20- 15(

 .معرفة ما یجول بفكر المتعلم

  إجراءات تنفیذ استراتیجیة العصف الذهني یجب أن یقوم المعلم بالخطوات التالیة:

 طالب). 4 - 2یقسم الطلبة إلى مجموعات بحیث یتراوح أفراد المجموعة من ( •

 ُیعرف المعلم الطلبة بقواعد العمل داخل المجموعة لكي یلتزم بها طوال الحصة. •

ذكر المشكلة المطروحة للنقاش، وتوضیحها بعنایة.  •

التأكد من أن كل طالب یفهم المشكلة موضوع النقاش.   •

تشجیع كل الطلبة على المشاركة برأیه لحل المشكلة.  •

عندما ینتهي الوقت المحدد للنشاط، ُیطلب من الطلبة أن یعودوا إلى مجموعاتهم وأن یقدموا  •

 ). 2009تقریرًا شفویًا عن النشاط واإلجراءات التي قاموا بها (جابر وآخرون، 
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 :  التعلم التعاونيإستراتیجیة •

وهي من استراتیجیات التدریس القائم على أساس التعاون، وتبادل المسئولیة في التعلیم بین أفراد 

المجموعة التعاونیة وتفاعلهم مع بعضهم، والتكامل فیما بینهم وصوًال إلى التعلم المنشود، والتنافس فیه 

وُیعد التعلم التعاوني من بین األسالیب الفعَّالة في  هو تنافس بین المجموعات، ولیس بین األفراد.

عملیة التعلم لما یحققه من اإلیجابیة بین أفراد المجموعة الواحدة، والمسئولیة الفردیة، والجماعیة ألفراد 

المجموعة في عملیة التعلم. 

) 6- 4ویبنى التعلم التعاوني على أساس تقسیم الطلبة على مجموعات صغیرة یكون عدد أفرادها بین (

طالب یمارسون نشاطًا تعلیمیًا یرمي إلى تحقیق هدف. 

ومن استراتیجیات التعلم التعاوني: 

  فكر – زاوج – شارك.إستراتیجیة -

  فكر- تحدث – اكتب.إستراتیجیة -

  خطط – عبر – قوم.إستراتیجیة -

  المجموعات الطنانة (الثرثارة).إستراتیجیة -

 .)2002(الحیلة،    التعلم باألقرانإستراتیجیة -

  

 :  االستقصاءإستراتیجیة •

هي نشاط عملي وفكري في آن واحد، وجوهرة (الفضول) كعادة عقلیة إنسانیة في التعلم والتعلیم 

 فاعلیة التدریس طرق أكثر من تتضمن طرح األسئلة المثیرة لالنتباه وجذب فضول المتعلم؛ وبذلك تعد

 تتضمنها التي العلم عملیات لممارسة فرصًا للطالب تتیح الطلبة، ألنها لدى التفكیر مهارات تنمیة في

، النتائج إلى والتوصل المعرفة عن للبحث العلماء سلوك فیسلك البحث والتفكیر، في العلمیة الطریقة

 صحة ویختبر بالمشكلة، العالقة ذات المعلومات ویجمع الفرضیات، المشكلة، ویصوغ یحدد فهو

 ).2007للمشكلة (زیتون،  المناسب الحل ویصل إلى فرضیاته،
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: خطوات طریقة التدریس باالستقصاء

 .وطرح األسئلة التفكیر على ویحثهم اهتمامهم یثیر تعلیمیاً  موقفاً  الطلبة أمام المعلم یعرض -

 .بالموضوع المرتبطة األسئلة تحدید -

 .المناسبة التعلم مصادر واختیار الوقت، تحدید خالل من البحث لعملیة التخطیط -

 .البحث واالستقصاء على وتشجیعهم لهم المساعدة وتقدیم التعلم لعملیة الطلبة متابعة -

 ).2002وتسجیلها (زیتون،  النتائج، إلى التوصل على الطلبة مساعدة -

 :  خرائط المفاهیمإستراتیجیة •

 فاعلة في تمثیل المعرفة عن طریق أشكال تخطیطیة تربط المفاهیم ببعضها البعض إستراتیجیةهي 

بخطوط أو أسهم یكتب علیها كلمات تسمى كلمات الربط. ویمكن استخدامها في تلخیص األفكار 

 وتحلیل المفاهیم واألفكار، وكذلك یمكن استخدامها بالتوازي مع استراتیجیة العصف الذهني

. ) 2011(العطوي،

استراتیجیات اتخاذ القرار:  •

یعرف اتخاذ القرار بأنه االختیار القائم على أساس عدد من المعاییر لبدیل واحد من بین بدیلین أو 

أكثر، وبمعنى أخر هو عملیة اختیار منطقي بین اختیارین أو أكثر اعتمادًا على األحكام التي تتسق 

وقیم متخذ القرار. 

 اتخاذ القرار في التدریس: إستراتیجیةویتبع المعلم الخطوات التالیة عند استخدامه 

تحدید القضیة المراد اتخاذ القرار بشأنها.  -

جمع المعلومات والبیانات المرتبطة بالقضیة.  -

تحدید االختیارات أو بدائل الحل.  -

تحلیل البدائل وتقویمها وصوًال ألفضلها.  -

اختیار أفضل البدائل (اتخاذ القرار).  -

 حل المشكالت، إال أن هناك فارقًا في إستراتیجیة تتفق وخطوات اإلستراتیجیةویالحظ أن خطوات هذه 

إلى اتخاذ القرار  إستراتیجیة خطوة الوصول إلى حل القضیة أو المشكلة، حیث تشیر هذه الخطوة في 
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أفضل الحلول أو البدائل، بمعنى أن البدائل المقترحة لحل القضیة أو المشكلة كلها صحیحة وتختار 

 ) .2011(قاسم، أفضلها بما یتفق واإلمكانات المتاحة لتنفیذها وتعمیمها

 التعلم باالكتشاف: إستراتیجیة •

ویقصد باالكتشاف أن یصل الطالب إلى المعلومات بنفسه، معتمدًا على جهده وعمله وتفكیره، 

فالمدخل االستكشافي یركز على مواجهة المتعلم بموقف مشكل، یوجد لدیه الشعور بالحیرة ویثیر عنده 

 عدیدًا من التساؤالت؛ فیقوم بعملیة استقصاء وبحث لیجد اإلجابات عنها.

وهو ببساطة یعني اكتشاف المتعلم للمعلومات بنفسه وال تقدم له جاهزة، ولكي یتحقق هذا االكتشاف 

بالوجه المطلوب یتطلب ذلك من المتعلم فهم العالقات المتبادلة بین األفكار وربط عناصر الموضوع 

ببعضها لكي یأتي بما هو جدید من تعمیمات ومبادئ علمیة، كما یمكن أن یتضمن االكتشاف مقارنة 

آراء وحلول لمشكلة معینة، وینقسم التعلم باالكتشاف إلى نوعین: 

 یقوم المعلم بتوجیه الطالب أثناء عملیة االكتشاف، من خالل مجموعة من االكتشاف الموجه: -

األسئلة واإلرشادات والتوجیهات التي تقود المتعلمین إلى االكتشاف. 

  حیث یعتمد المتعلم على نفسه في الوصول للمعارف دون مساعدةاالكتشاف الحر: -

 .) 2011( خلیفة، -

 

 استراتیجیة فرایر: •

وهي إحدى استراتیجیات التعلم النشط التي تهدف إلى تدریس المفاهیم واكسابها للطلبة، من خالل 

 ). وهذه اإلستراتیجیة هي محور الدراسة الحالیة 2004مراحل ثالثة تتضمن خطوات فرعیة (الحسیني،

 لدى طلبة الصف الرابع األساسي .ات العلمیة التي ستبحث الباحثة أثرها في التحصیل واالتجاه

 التقویم البدیل للتعلم النشط:  أسالیب

تشمل أسالیب التقویم البدیل أشكاًال متعددة لتقییم أداء المتعلم، ومن أكثر أسالیب التقویم البدیل 

 استخداماً :
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 باستخدام ملفات اإلنجاز.  التقویم •

ُتعد ملفات اإلنجاز أحد أشكال التقویم البدیل، وأداة من أدواته، فالتقویم باستخدام ملفات اإلنجاز هو 

تجمیع هادف ومنظم ألعمال الطالب في خالل مدى زمني محدد، ومن خالل تحلیل تلك األعمال 

یمكن الوقوف على ما تحقق لهذا الطالب من تقدم. 

وملف اإلنجاز ملف شخصي خاص بكل تلمیذ، یحفظ داخل حجرة الصف مع باقي ملفات الطلبة، 

یوضع فیه جمیع إنجازات الطالب بشكل منتظم وفق األطر العامة للمواد الدراسیة أو وفق الكفایات 

األساسیة، ویتضمن كذلك التقاریر عن المشروعات والنشاطات المخططة والذاتیة واألوراق البحثیة 

واإلبداعات التي توصل إلیها ومذكراته حول ممارسته العلمیة وذكریاته وكل ما یفخر هو به ویرى أنه 

یعكس شخصیته وتمیزه ونجاحاته ولیس نقاط ضعفه أو األخطاء التي وقع فیها، كما یتضمن 

الخطابات التي تدل على التواصل بین ولي األمر والمعلم، وتعد محتویات هذا الملف أداة رئیسیة 

لتقدیر مستوى الطالب من خالل اإلنجازات الملموسة التي توصل إلیها حیث یختار الطالب بعض 

األعمال المنجزة في هذا الملف لیتم تقییمه علیها وكذلك یختار المعلم أعماًال أخرى إلى جانب التي 

یختارها الطالب لغرض التقویم. 

وال یمكن استخدام ملفات اإلنجاز في التقویم دون تغییر فلسفة التدریس (التعلیم والتعلم) من االعتماد 

على الطرق التي تركز على نقل المعرفة وتوصیلها إلى طرق أخرى تركز على المتعلم (اللبودي، 

2005.( 

التقویم القائم على األداء:  •

ُیَعرَّف التقویم المعتمد على األداء بأنه قیام المتعلم بتوضیح تعلمه من خالل توظیف مهاراته في مواقف 

حقیقیة، أو مواقف تحاكي المواقف الحقیقیة، أو قیامة بعروض عملیة یظهر من خاللها مدى إتقانه لمـا 

اكتسـب من مهارات في ضوء النتاجات التعلیمیة المراد إنجازها. 

وتقسم مهام التقویم القائم على األداء إلى فئتین: مهام تقویم قصیرة وُتستخدم لتحدید مدى إجادة الطلبة 

وٕاتقانهم لمفاهیم وٕاجراءات ومهارات تفكیر جوهریة في مجال معین، وهذه المهام تحتاج إلى وقت 

قصیر إلكمالها مثل المهام المفتوحة النهایة والخرائط المفاهیمیة، وٕاجراء تجربة معینة، والنوع اآلخر هو 

مهام تقویم طویلة مفتوحة، توزع من بدایة الفصل الدراسي، وفیها یعرض على الطلبة مثیر معین، 
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ویطلب منهم أن یعبروا عن استجابة أصیلة له، تكون على شكل رسم تخطیطي أو رسم بیاني أو حل 

ریاضي، وهذه المهام بنوعیها قد تتیح للطلبة ذوي القدرات المختلفة أن یعالجوا المهمة بطرق مختلفة 

ویتبعوا مسارات عدة في صیاغة استجاباتهم، وال بد أن یكون للطلبة حریة االختیار لتلك 

). 2007المهام(هیاجنه، 
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  فرایر إستراتیجیة 3.1.2

تحظى طرائق التدریس واستراتیجیاته على اختالف أنواعها بأهمیة كبیرة من الباحثین والمعلمین، ذلك 

ألن الطریقة أو اإلستراتیجیة ُتساعد المعلم على ترسیخ وٕاكساب المفاهیم العلمیة الصحیحة دون حدوث 

ونظرًا ألهمیة المفاهیم العلمیة ظهرت العدید من  ،خلل یؤدي إلى إحداث فجوة علمیة لدى الطلبة

النماذج التربویة القائمة على أسس وافتراضات إجرائیة محددة بهدف تدریس هذه المفاهیم العلمیة 

وٕاكساب الطلبة المهارات الالزمة في مجاالت الحیاة المختلفة. ومن هذه النماذج (هیلدا تابا، رایجلوث، 

) نموذجًا لتدریس المفاهیم 1969الندا، كلوزمایر، فرایر) وغیرها من النماذج. ووضع العالم فرایر عام (

).2004عرف بـ (نموذج فرایر) الكتساب المفاهیم(الحسیني،   

فلسفة انموذج فرایر: 

یقوم نموذج فرایر على أسس من بحوث (برونر) في التفكیر التصنیفي واكتساب المفاهیم وذلك 
 ).2002باستخدام الكلمات أو المصطلحات أو مفردات المحتوى التعلیمي (الجزار، 

والنموذج هو أحد نتائج مشروع كبیر لتعلیم المفاهیم وقیاسها في الوالیات المتحدة األمریكیة، ویتضمن 
). Frayer, 1969مراحل لتحلیل المفهوم، وتعلیمه، وقیاس اكتسابه ( 

ویرى فرایر أن تعلم المفهوم یكون نتیجة التفاعل بین العملیات المعرفیة األساسیة، ولهذا عند تدریس 
المفاهیم یجب مراعاة مستوى المتعلمین وخبراتهم السابقة التي تحدد مدى إلمام الطلبة بالمعرفة 

األساسیة المتصلة بالمفهوم، وحین یتعلم الطالب المفهوم ویكتسبه یجب أن یساعده المعلم أو یقدم له 
 ).,Frayer, 1970تعریف المفهوم وتزویده باألمثلة المنتمیة وغیر المنتمیة (

وأشارت الدراسات التي قام بها صاحب النموذج (فرایر) إلى أن النموذج یؤكد على الخصائص 
التعریفیة (الممیزة) للمفهوم، وبالتالي حدوث زیادة في التمكن من المفهوم، وتسهیل اكتسابه وٕادراك 

 العالقات بینه وبین المفاهیم الفرعیة.

مفهوم انموذج فرایر: 

ُیعّرف النموذج بأنه "مجموعة اإلجراءات التي یمارسها المعلم في الموقف التعلیمي، والتي تتضمن 
) حیث یرى أن 2014) ویتفق مع ذلك حسین (2007المادة وأسالیب تقدیمها ومعالجتها" (أبو جادو، 

النموذج "مجموعة الخطوات التعلیمیة المتناسقة التي یتبعها المعلم وفقًا لتنظیم المادة التعلیمیة، 
والوسائل المستخدمة". فالنموذج التعلیمي أو التربوي هو مجموعة خطوات منظمة ومكتوبة لتحقیق 

أهداف تربویة واضحة تسهم في بناء شخصیة الطالب وتطویر مهاراته . 
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) نموذج فرایر بأنه "مخطط لتوجیه عملیتي تعلیم وتعلم المفاهیم، 160، ص2016 ویعرف رزوقي (
وتصحیح األخطاء الشائعة، ویمكن استخدامه في مرحلة التهیئة للدرس وذلك الكتشاف المفاهیم 

 الخاطئة لدى الطالب".

وُیعد نموذج فرایر إستراتیجیة تدریس تساعد المعلم عندما یهدف إلى تعلیم الطلبة لمفاهیم جدیدة، وعادة 
یقوم المعلم باستخدام هذه اإلستراتیجیة عدة مرات لتأكید المعلومات التي قدمها للطلبة خالل تقدیمه 

 ).Macceca, 2007(للمفاهیم المهمة واألساسیة 

تقوم على تحدید أوجه الشبه تدریس  إستراتیجیة ) نموذج فرایر312، ص2011(عبد الباري  واعتبر 
ویتم في هذا النموذج تعلیم   بحوزة المتعلمالتيواالختالف بین المفهوم الجدید والمفاهیم األخرى 

 المفاهیم المختلفة من خالل إتباع قاعدة المثال والالمثال.

) نموذج فرایر بأنه منظم بصري یعد مدخل لتعلم المفاهیم الجدیدة، حیث Reiss, 2012وعرف ریس (
یساعد الطالب على بناء حصیلة جیدة من المفاهیم حول موضوع معین مع ربطها باألمثلة والمعاني 

 ذات العالقة، واستبعاد المعاني واألمثلة غیر المتعلقة بالموضوع.

 مراحل نموذج فرایر إلكساب المفاهیم:

یتضمن نموذج فرایر مراحل إلكساب المفاهیم للطلبة، وهذه المراحل هي (سمین، صاحب،  
 ):2014؛ نزال، 2012

  یرى فرایر أن تحلیل المفهوم یتضمن العناصر اآلتیة:الخطوة األولى: تحلیل المفهوم:

  وهو كلمة أو مصطلح ُمراد تدریسه للطلبة.عنوان أو اسم المفهوم: .1

 وهو عبارة عن جملة تحدد خواص المفهوم التعریفیة بصورة مبسطة وواضحة تعریف المفهوم: .2

یسهل فهمها من قبل المتعلم، وتظهر مجموعة الخواص المشتركة بین مجموعة من األشیاء 

 المكونة للمفهوم.

  وهي حاالت للمفهوم لها الخواص التعریفیة الممیزة للمفهوم جمیعها.أمثلة المفهوم: .3

 وهي حاالت لها بعض الخواص التعریفیة الممیزة للمفهوم من دون بعضها ال أمثلة للمفهوم: .4

 اآلخر، ویطلق علیها األمثلة السالبة.

  وهي الخواص التي توجد في كل مثال من أمثلة المفهوم.الصفات التعریفیة الممیزة للمفهوم: .5

 : وهي الخواص التي تختلف من مثال إلى آخر.الصفات المتغیرة .6

  وهو المفهوم الذي یحتوي على كل حاالت المفهوم.المفهوم الرئیسي: .7

  وهو مثال فرعي للمفهوم یختلف عن المفهوم الرئیسي في الصفات المتغیرة.المفهوم الفرعي: .8
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 وتتضمن المرحلة الثانیة العدید من العملیات لتعلیم المفهوم، وهي:الخطوة الثانیة: تعلیم المفهوم: 

 تقدیم المفهوم. .1

 تعریف المفهوم. .2

 التعرف على الصفات الممیزة للمفهوم. .3

 التعرف على األمثلة الموجبة والسالبة للمفهوم. .4

 التعرف على الصفات المتغیرة للمفهوم. .5

 تقدیم المفهوم الرئیسي. .6

 تقدیم المفاهیم الفرعیة. .7

 تتضمن هذه المرحلة التعرف على مدى اكتساب المفهوم من الخطوة الثالثة: قیاس اكتساب المفهوم:
 خالل أدوات تعكس العملیات المعرفیة المتضمنة في تعلیم المفهوم، وهي:

 أسئلة اختیار متعدد. •

 إكمال إجابة صحیحة. •

 التمییز بین الصفات. •

 حاالت المفهوم. •

 التفریق بین الصفات التعریفیة الممیزة والمتغیرة. •

 تعریف المفهوم. •

 صلة المفهوم الرئیس بالفرعي. •

ویستند نموذج فرایر إلى ثالثة عشر سلوكًا لقیاس اكتساب المفهوم، وهي أن یكون الطالب 
 قادرًا على إعطاء:

 مثال للمفهوم. .1

 ال مثال للمفهوم. .2

 المفهوم إذا أعطي له مثال. .3

 مثال لخاصیة الصفة التعریفیة. .4

 اسم قیمة الصفة التعریفیة إذا أعطي مثال لها. .5

 الصفة التعریفیة الممیزة للمفهوم. .6

 الصفة المتغیرة إذا أعطي اسم المفهوم. .7

 اسم المفهوم إذا أعطي تعریفًا له. .8
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 تعریفًا للمفهوم إذا أعطي اسم المفهوم. .9

 المفهوم الرئیس إذا أعطي اسم المفهوم. .10

 المفهوم الفرعي إذا أعطي اسم المفهوم. .11

 العالقة بین مفهومین إذا أعطي اسمیهما. .12

 حل لمشكلة معطاة له بواسطة تطبیق. .13

وترى الباحثة أنه بإمكان المعلم أن یختبر طالبه في أٍي من هذه السلوكیات دون التقید 

باختبارها جمیعها دفعة واحدة، فمثًال إذا أراد المعلم التركیز على اكتساب المفهوم فیمكن حذف 

السلوك الثاني عشر والثالث عشر، وٕاذا أراد التركیز على التمییز بین المثال والالمثال فیمكنه 

اختبار الطالب في السلوك األول والثاني. وهذا یتیح حریة للمعلم في اختبار اكتساب الطالب 

 للمفاهیم العلمیة وغیرها.

   وقد استقرت الباحثة على اختبار سلوكیات الطالب في السلوكیات جمیعها ولكن لیس دفعة 
 واحدة وذلك من أجل مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة .         

 أهمیة انموذج فرایر:

إنَّ أهم ما یمیز نموذج فرایر هو أنه منظم بیاني تخطیطي یتیح للمعلم رؤیة عدد كبیر من أجزاء 
المعلومات حول المفهوم في نظرة سریعة، وبالتالي فهو أكثر ما یصلح للمفاهیم الجدیدة غیر المألوفة 
للطلبة، كما یتمیز بأنه یساعد الطلبة على التفكیر في اتجاهات متعددة، مثل تشجیعهم على التفكیر 

الناقد إلنشاء روابط وعالقات بین المفاهیم  

)Teacher resource guide 2006; Trask, 2011.( 

ویستخدم نموذج فرایر في مساعدة المعلم بتوجیه الطالب إلجراء نشاط معین ومن خالله یطلب منهم 
أن یلخصوا ما توصلوا إلیه وكذلك في التقییم للتأكد من اكتساب الطلبة للمفاهیم بصورة سلیمة، إضافة 

 ).2016إلى إمكانیة استخدم النموذج لتلخیص الدرس (رزوقي ، 

ویساعد نموذج فرایر الطلبة على فهم وبناء العالقات بین المفاهیم، وتحدید أوجه االختالف والتشابه 
بینها، والتمییز بین الخصائص الممیزة والمتغیرة للمفهوم، وبالتالي یزید من تحصیل الطلبة واكتسابهم 

 ).Nahampun & Sibarani, 2014; Trask, 2011للمفاهیم (

) إلى أن نموذج فرایر أدى إلى زیادة في تحصیل الطلبة للمفاهیم 2009حیث أشارت دراسة الوازن (
الریاضیة، وٕادراك العالقات بین هذه المفاهیم. وأشارت دراسات عدیدة عن فاعلیة نموذج فرایر في 

 ).2014؛ حسین، 2016تحسین اكتساب المفاهیم العلمیة لدى الطلبة (نوافلة والعمري، 
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وباستعراض الباحثة للدراسات السابقة التي تناولت نموذج فرایر الحظت الباحثة اهتمام الدراسات 
بالنموذج المذكور لمساهمته في تحسین اكتساب المفاهیم في المواد التعلیمیة المختلفة مثل الدراسات 

االجتماعیة والتربیة الوطنیة والعلوم والریاضیات واللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة وغیرها، وهذا ما ُیشیر 
 إلى أهمیة النموذج في تدریس المفاهیم المختلفة للطلبة.

) إلى أن نموذج فرایر له فاعلیة في تدریس المفاهیم المركبة والمجردة Ilter, 2015وقد أشار التر(
 وتطویر تعلم ذي معنى.

 إجراءات تطبیق انموذج فرایر:

یتضمن نموذج فرایر قیام المعلم بخطواٍت عدة منها تحلیل الكلمات (أسماء المفاهیم) إلى خصائص 
أساسیة وأخرى غیر أساسیة، ثم یجعل الفهم أكثر تحدیدًا من خالل اختیار أمثلة وال أمثلة عن المفهوم، 

ولتسهیل تطبیق النموذج استخدم (فرایر) شكًال مربعًا یتكون من أربعة مربعات یتوسطها اسم المفهوم 
 ).2002في دائرة (الجزار، 

) هذا الشكل على مثال الكتساب مفهوم (األوراق الجذریة): 50، 2002وقد عرض الجزار ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویتضح من الشكل السابق أن اكتساب المفاهیم الجدیدة للطلبة یتطلب من المعلم:

 تقدیم اسم المفهوم الجدید. •

 تقدیم ما ُیعد من خصائص المفهوم وما ال ُیعد من خصائصه. •

 تقدیم ما ُیعد من أمثلة المفهوم وما ال ُیعد من أمثلته. •

هي جذور النباتات   المفهوم:تعریف
  التي یمكن استخدامها كخضار

 

 

خصائص المفهوم:          
 .          لون الجذر أحمر

 .        الجذر بیضاوي

 .           األوراق بسیطة أو مركبة -

 
 األمثلةما یعتبر من 

 الجزر -

 اللفت -

 الفجل -

 

: األمثلةیعتبر من ال ما 
 النعناع -

 الكرنب -

 القصب -

 

 األوراق
 الجذریة
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 مناقشة ما ورد في المربعات الصغیرة وٕایجاد العالقات بین المفهوم الرئیسي والفرعیة. •

 

 ) الخطوات التالیة لنموذج فرایر:Reiss, 2012ویتبنى ریس (

 تقدیم النموذج (المربعات) للطلبة وكیفیة التعامل معه. .1

 تحدید المصطلحات أو المفاهیم التي بحاجة إلى توضیح وفهم ویصعب على الطالب فهمها. .2

 وضع اسم المفهوم في منتصف الجدول لدراسته. .3

یطلب المعلم من الطلبة العمل في مجموعات صغیرة أو أزواج لتقدیم: أمثلة دالة على  .4

 المفهوم، أمثلة تطبیقیة، مفاهیم مناقضة للمفهوم، أمثلة للمفهوم المناقض.

تبادل النماذج بین المجموعات أو الطلبة، وتتم إضافة معاني أو أمثلة من بعضهم البعض أو  .5

 تقدیم صور دالة على المعنى.

 ) خطوات یتبعها المعلم عند تدریس المفاهیم وفقًا لنموذج فرایر:312، ص2011وقدَّم عبد الباري (

 تحدید المفاهیم الرئیسیة. .1

 تحدید المفاهیم المرتبطة بالمفهوم الرئیسي. .2

 تحلیل المفاهیم من خالل لوحة المربعات. .3

 توضیح مدى االتفاق واالختالف بین المفاهیم الجدیدة والمفاهیم التي یمتلكها الطالب. .4

 تقدیم مجموعة أمثلة شارحة للمفهوم. .5

 تقدیم مجموعة أمثلة خالیة من المفهوم. .6

 تقدیم مجموعة من األمثلة والألمثلة للمفهوم. .7

 طرح مجموعة من األسئلة للطلبة لتمییز األمثلة من الألمثلة. .8

الخطوات اإلجرائیة إلستراتیجیة فرایر: 

) مجموعة خطوات إجرائیة یقوم بها المعلم عند تطبیق نموذج فرایر، تمثلت 2011اقترح السوداني (
 في:

 یعرض المدرس في بدایة الدرس تعریف المفهوم. .1

 یحدد المعلم الصفات الممیزة للمفهوم. .2

یقدم المعلم مجموعة من األمثلة الموجبة لمفهوم واألمثلة السالبة مع اإلشارة إلى المثال  .3

 الموجب والمثال السالب والتفریق بینهما.
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یوضح المعلم المثال المنتمي للمفهوم وغیر المنتمي للمفهوم، مع تقدیم تبریرات وتفسیرات لكل  .4

 مثال.

یقدم المعلم عدد من التدریبات التي یتطلب حلها ترتیب أو تصنیف وتمییز األمثلة المنتمیة  .5

 وغیر المنتمیة، والطلب منهم تقدیم تبریر لهذا التصنیف.

 تقدیم المعلم للتعزیز المناسب للطلبة بعد صدور اإلجابة الصحیحة من قبلهم. .6

     وفي ضوء ما سبق من توضیح إلجراءات نموذج فرایر وخطواته اإلجرائیة، فإن الباحثة 
  إستراتیجیة فرایر وفقًا للخطوات التالیة:مستقوم بتدریس مادة العلوم الحیاتیة باستخدا         

شرح وتفصیل مخطط نموذج فرایر (المربعات) للطلبة من خالل استخدام مفهوم شائع إلثبات  .1

المكونات المختلفة للمفهوم، والطلب منهم التفكیر زوجیًا أو جماعیًا بصوت عاٍل والتعبیر عن 

 األمثلة والألمثلة باستخدام الصور والرموز والكلمات.

 یتم مراجعة ما یقدمه الطلبة قبل قراءة المفهوم من الكتاب المدرسي. .2

 اختیار المفهوم الرئیسي وتقدیمه للطلبة. .3

 توزیع نسخ فارغة للنموذج على الطلبة، او الطلب منهم إنشاء مخطط للنموذج في كراساتهم. .4

الطلب من الطلبة العمل زوجیًا أو جماعیًا حول المفهوم الرئیسي المطلوب (تكرار الخطوة رقم  .5

1.( 

تتبادل أو تتشارك األزواج أو المجموعات هذه النماذج أو المخططات، ویتم االستفادة منها في  .6

 التعرف على الرموز والكلمات والصور المنتمیة للمفهوم.

 ) مع كل مفهوم علمي جدید یقدم للطلبة.6 – 3یتم تكرار الخطوات ( .7
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 : االتجاهات العلمیة 4.1.2

المقدمة :   

تعتبر االتجاهات من الموضوعات التربویة والنفسیة التي تحظى باهتمام كبیر في العملیة التربویة 
بشكل عام، وفي تدریس المواد التعلیمیة بشكل خاص، وقد أصبحت مساحة البحوث التربویة حولها 

تزداد یومًا بعد یوم، حیث تهدف الكثیر من الدراسات إلى تحسین اتجاهات الطالب كهدف وقیمة 
  ).2010(علي، 

إن األدب التربوي الذي تناول موضوع االتجاهات في العلوم یشیر إلى تباین وغموض في هذا المفهوم 
إذ أنه في التربیة العلمیة ، ال بد من التمیز بین االتجاهات العلمیة واالتجاه نحو العلم حیث تمثل 

االتجاهات العلمیة استخدام الفرد المتعلم لقدرات عقلیة معینة وتوظیفها عند مواجهة مشكلة أو تجربة 
علمیة مثل توظیف الموضوعیة واألمانة العلمیة ، وغیرها من األنماط التي یستخدمها العلماء في 

البحث واالستقصاء .  

أما االتجاهات نحو العلم فهي مواقف یتخذها المرء أو الفرد نحو قضیة علمیة معینة مثل أهمیة العلم 
نحو حیاة الفرد ، وأهمیة العلم في تطویر المجتمع ودور العلم في خدمة اإلنسانیة أو اتجاهات الفرد 

) .  1996نحو تدریس العلوم أو كتب العلم أو معلم العلوم ( نشوان، 

ولقد استخدم االتجاه العلمي في كثیر من الدراسات على أنه موقف انفعالي نحو قضیة ما تتصل بالعلم 
، ومن العلماء من یرى أن االتجاهات هي معرفیة أي بعد واحد ، ومن العلماء من یرى أن االتجاه 

متعدد األبعاد ( معرفي ، انفعالي ، نفس حركي ) ، ومهما تكن النظرة إلى االتجاه العلمي فمن الثابت 
أنه یمثل موقفًا یتخذه الفرد نحو قضیة معینة وال یتخذ مثل هذا الموقف دون استخدام نوع من التقویم 
فیصدر حكمًا مستندًا إلى المعرفة باستخدام المجال المعرفي ویظل ذلك ساكنًا في ذهنه ومشاعره إلى 
أن یترجمه إلى سلوك لذلك فإنه من الصعب تقویم االتجاهات العلمیة دون بیان سلوك الفرد سواء من 
خالل التعبیر اللفظي أو الكتابي عندما تتطلب منه االستجابة إلى مقاییس االتجاهات العلمیة ( نصر 

 ). 2005اهللا، 
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 مفهوم االتجاهات العلمیة :

تعددت التعریفات التي تناولت مفهوم االتجاه في علم النفس والتربیة، ومن هذه التعریفات: أنه "استعداد 
نفسي أو تهیئ عصبي عقلي متعلم یؤهل الفرد لالستجابة بأنماط سلوكیة محددة (موجبة أو سالبة) 

نحو أشخاص أو أفكار أو حوادث أو رموز معینة في البیئة التي تستثیر هذه االستجابة" (بني جابر، 
2004( 

) بأن "استعداد نفسي متعلم لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو مثیرات 384، ص2006ویعّرفه الحلو (
 من أفراد أو أشیاء أو موضوعات تستدعي هذه االستجابة".

موضوع أو قضیة أو  االتجاه بأنه "موقف الفرد الثابت نسبیًا من) 29، ص2005 (وقد عرف الهویدي
  قیمة معینة".

) على أن االتجاه هو قائمة Poorya, Hassan, & Farzad, 2011ویؤكد بوریا وآخرون (
عقلیة أو نزعة لالستعداد لالستجابة، وله طبیعة متعلمة وخاصیة تقییمیة ویدفع السلوك ویوجه سلوكه 

 .وأسلوبه

"نزعات تؤهل الفرد لالستجابة بأنماط سلوكیة محددة نحو االتجاهات بأنها  )2010وعرف الحیلة (
أو أشیاء معینة، وتؤلف فیما بینها نظاما معقدا تتفاعل فیه  أشخاص أو أفكار أو حوادث أو أوضاع
 .مجموعة كبیرة من المتغیرات المتنوعة"

االتجاهات نحو مبحث العلوم هي المشاعر، المعتقدات والقیم التي یحملها المتعلم اتجاه موضوع یمكن و
 ,Osborneأن یكون، مشروعًا علمیًا، علوم مدرسیة، تأثیر العلوم على المجتمع أو العلماء أنفسهم (

et at., 2003.( 

) بأنه حالة من االستعداد العقلي لدى الفرد تنظم عن طریق خبراته السابقة Allport(عرفه البورت 
وتؤدي إلى توجیه معین أو تأثیر معین في استجابة الفرد لجمیع األشیاء والمواقف المتصلة بهذه الحالة 

) . 1975(كاظم وزكي، 
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مكونات االتجاهات العلمیة  

من خالل اطالع الباحثة على العدید من األدبیات والدراسات السابقة وجدت اتفاق على ثالثة مكونات 
لالتجاه تعمل بشكل مترابط بحیث یصعب فصل أحد هذه المكونات عن األخرى وهي: 

)Guimaraest, 2005 ،2010؛ علي، 2007، ؛ أبو عالم، 2003؛ نشواتي( . 

 المكّون المعرفي:  .1

یدل هذا المكّون على الجوانب المعرفیة التي تنطوي علیها وجهة نظر الفرد ذات العالقة 
بموقفه من موضوع االتجاه، ویتضمن هذا المكون األفكار والمدركات المتوفرة لدى الفرد حول 
الحقائق المرتبطة بموضوع االتجاه. فالطالب الذي یظهر استجابات نحو مادة العلوم والحیاة ، 

 قد یمتلك بعض المعلومات حول العلوم الحیاة ودورها في الحیاة، وأهمیتها.

 المكّون الوجداني: .2

یدل هذا المكّون على النواحي العاطفیة، ویشیر إلى أسلوب شعوري عام، یؤثر في استجابة 
قبول موضوع االتجاه أو رفضه. أي مشاعر الحب والكراهیة التي تتعلق بالموضوع. هل  
دراسة العلوم والحیاة یجعل الطالب سعیدًا؟ وهل هذا الموضوع محبوب لدى الفرد أم ال؟ 

فالطالب الذي لدیه اتجاه ایجابي نحو دراسة العلوم یشعر بالسعادة واالستمتاع عند دراستها، 
والطالب الذي لدیه اتجاه سلبي نحو العلوم والحیاة فإنه یشعر بالقلق والخوف منها. وقد یكون 
هذا الشعور غیر منطقي على اإلطالق. فقد ُیقبل الطالب على مادة العلوم أو یرفضها دون 

 وعي منه للمسوغات التي دفعته إلى االستجابة بالقبول أو الرفض.
 المكّون السلوكي:  .3

یمثل هذا المكّون نزعة الفرد أو استعداده للقیام بأفعال واستجابات معینة تتفق مع اتجاهاته، 
كما ویشمل كل االستعدادات السلوكیة المرتبطة بموضوع االتجاه. وهذا یعني أن الفرد یصبح 

ن لدیه شعور محدد تجاه هذا  أكثر میًال للنزوع نحو سلوك محدد تجاه موضوع ما، إذا تكوَّ
 الموضوع.

وتتباین مكونات االتجاه من حیث درجة قوتها واستقاللیتها، فقد یمتلك شخص ما معلومات وفیرة عن 
موضوع ما (مكون معرفي)، غیر أنه ال یشعر حیاله برغبة قویة (مكون عاطفي)، تؤدي به إلى اتخاذ 
أي عمل حیاله (مكون سلوكي). وعلى العكس فقد ال یمتلك الشخص أي معلومات عن موضوع ما، 

 ) .2003ومع ذلك یتفانى في العمل ألجله (نشواتي، 
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 خصائص االتجاهات العلمیة 

تتصف االتجاهات ببعض الخصائص التي تمیزها عن بعض العوامل غیر المعرفیة األخرى ومن أهم 
 ):2003هذه الخصائص ما ذكره (نشواتي، 

  یستدل علیها من السلوك الظاهري للفرد.االتجاهات تكوینات افتراضیة: .1

 حیث یكتسب الفرد اتجاهاته بالتعلم عبر عملیة التنشئة االجتماعیة، االتجاهات نتاج التعلم: .2
 وقد یتم تعلم بعض االتجاهات على نحو ال شعوري أو غیر قصدي.

 تتباین االتجاهات من حیث قوة ثباتها أو مدى قابلیتها للتغیر، حیث ثبات االتجاهات وتغیرها: .3
إن بعض االتجاهات في مرحلة العمر المبكرة هي أكثر ثباتًا وأقل تعرضًا للتغییر أو التعدیل 

 من بعض االتجاهات األخرى.

 حیث ینطوي االتجاه على عالقة بین فرد وموضوع ما، وقد االتجاهات محددة بموضوعاتها: .4
 یكون هذا الموضوع شخصًا او فكرة أو حدثًا او وضعًا او شیئاً .

 حیث یؤثر سلوك الفرد حیال اآلخرین، والمدفوع  اجتماعیة:–االتجاهات ذات أهمیة شخصیة  .5
 باتجاه معین في أسالیب شعور هؤالء بأنفسهم.

 قد تتسم بعض اتجاهات الفرد باإلقدام أو اإلیجابیة فتجعله  تجنبیه:–االتجاهات اقدامیة  .6
 یتقرب من موضوعاتها، او تتسم بالسلبیة فتجعله یتجنبها وال یرغبها .

 فیرى أن أبرز خصائص االتجاهات ما یأتي) 20، ص2010 (أما زیتون
وتتطور من خالل  ما متعلمة، یكتسبها الفرد وتنموإن لیست فطریة موروثة وفهي: متعلمة .1

تفاعله مع بیئته المادیة واالجتماعیة. 

موضوعیة ویستدل   ألنها تعمل كموجهات للسلوك، وهي ذاتیة أكثر من كونهاتنبئ بالسلوك: .2

 علیها من السلوك الظاهري للفرد.

 یكتسب الفرد اتجاهاته من خالل تفاعله مع اآلخرین. حیث اجتماعیة: .3

لتلك   لالستجابة، وتجعل الفرد یستعدتحفز فاالتجاهات االتجاهات استعدادات لالستجابة: .4

 االستجابة.

مع أو ضد موقف  : أي أن االتجاه یتمیز بمیل الفرد ألن یكونیاً استعدادات لالستجابة عاطف .5

 معین.

ذاتها ألنه یصعب   علىالمحافظة تعمل االتجاهات على ثابتة نسبیًا وقابلة للتعدیل والتغییر: .6

یتم تعدیلها ألنها متعلمة.   تعلیمیة مبكرة، ومع ذلك فقدمراحلتغییرها خاصة إذا تكونت في 
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قیاس االستجابات   یمكن قیاسها من خالل مقاییس االتجاهات فقد یتمحیث قابلة للقیاس: .7

 لهم. المالحظةاللفظیة أو قیاس االستجابات 

 ؛ 2000وفي ضوء استعراض بعض األدبیات والدراسات التي تناولت موضوع االتجاهات (ملحم، 
 ) یمكن توضیح بعض خصائص االتجاهات فیما یلي:2010؛ علي، 2006الحلو، 

 االتجاهات مكتسبة ولیست وراثیة، ویتم تعلمها بعدة طرق. .1

 تتسم بصفة الثبات النسبي وهي خاضعة للتعدیل والتغییر. .2

 ترتبط بمثیرات ومواقف اجتماعیة، ویشترك فیها عدد من األفراد والجماعات. .3

 ال تتكون في فراغ ولكنها تتضمن دائمًا عالقة بین فرد وموضوع من البیئة. .4

 االتجاهات دینامیة أي أنها تحرك سلوك الفرد نحو الموضوعات التي تنظم حوله. .5

 االتجاهات تعبر عن مشاعر ذاتیة أكثر منها مشاعر موضوعیة. .6

 قد تكون قویة على مر الزمن وتقاوم التعدیل، وقد تكون ضعیفة یمكن تعدیلها. .7

 االتجاه النفسي قابل للمالحظة والقیاس والتقدیر. .8

 

 وظائف االتجاهات العلمیة 

  ):2003تؤدي االتجاهات العدید من الوظائف على مستویات عدیدة (نشواتي، 

 تشیر إلى مساعدة الفرد على إنجاز أهداف معینة، تمكنه من التكیف مع وظیفة منفعیة: .1
 الجماعة التي یعیش معها.

 حیث یستجیب الفرد طبقًا لالتجاهات التي یتبناها إلى فئات من وظیفة تنظیمیة واقتصادیة: .2
األشخاص أو األفكار أو األشیاء، وذلك باستخدام بعض القواعد البسیطة المنظمة التي تحدد 
سلوكه حیال هذه الفئات دون اللجوء إلى معرفة جمیع المعلومات الخاصة بالموضوعات أو 
 المبادئ السلوكیة التي تمكنه من االستجابة للمثیرات البیئیة المتباینة على نحو ثابت ومتسق.

  حیث توفر فرصة للفرد للتعبیر عن الذات، وتحدید هویة معینة في الحیاة.وظیفیة تعبیریة: .3

 حیث ترتبط بحاجاته ودوافعه الشخصیة، فقد یلجأ الفرد لالتجاهات لتبریر وظیفة دفاعیة: .4
 بعض صراعاته الداخلیة أو فشله حیال أوضاع معینة لالحتفاظ بكرامته وثقته بنفسه.
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 ):2001( ، قطامي ویمكن إجمال أهم وظائف االتجاهات فیما یلي كما ذكرها قطامي
نحو  استجاباته وتحددعلم، والدفاع عن نفسه، ت األهداف لدى المتحقیقتساعد في  •

 الموضوعات.

 تقدم القواعد المبسطة لالستجابة. •

 .علم لما یسود مجتمعه من قیم ومعتقداتتتعبر االتجاهات عن امتثال الم •

  به.المحیطعلم بمصادر معرفیة وبصورة عن عالقته بالعالم تتزود الم •

یعیش فیه  ینظم االتجاه النفسي العملیة المعرفیة االنفعالیة والدافعیة الموجودة في المجال الذي •

 علم.تالم

دون   وثابتةواضحة في المواقف التي یواجهها بطریقة القراراتعلم القدرة على اتخاذ تتیسر للم •

 تردد وتفكیر.

) التي تناولت 2000؛ ملحم، 2006الحلو، (وفي ضوء اطالع الباحثة على العدید من األدبیات التربویة 
 وظائف االتجاهات یمكن تحدیدها في:

 

 - االتجاه یحدد طریق السلوك ویغیره ویفسره .1

 - لها وظیفة دفاعیة حیث یقوم الفرد بالدفاع عن ذاته.2

 - تقدم االتجاهات مجموعة من القواعد المبسطة لالستجابة.3

 - تعبر اتجاهات األفراد عّما یسود المجتمع من قیم ومعتقدات.4

 - تبلور وتوضح صورة العالقة بین الفرد وبین عالمه االجتماعي.5

 - االتجاهات تنعكس في سلوك الفرد وفي أقواله وأفعاله وتفاعله مع اآلخرین.6

- لها وظیفة تكیفیة حیث تساعد الفرد على تحقیق هدف معین، وتزوده بالقدرة على التكیف 7
 في المواقف المتعددة التي یواجهها مع اآلخرین.

- ینظم االتجاه العملیات الدافعیة واالنفعالیة واإلدراكیة والمعرفیة حول بعض النواحي 8
 الموجودة في المجال الذي یعیش فیه الفرد.

- التعبیر عن االتجاهات سواء كان لفظي أو عملي یمدنا بمفاتیح الشخصیة إذ یبین بعض 9
 أنماط الشخصیة وأبعادها.
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مجاالت االتجاهات العلمیة 

حددت الدراسات التي تبحث في االتجاهات مجاالت علمیة متنوعة نذكر منها : 

 : یعتبر حب االستطالع حجر األساس في تكوین االتجاهات من خالل الفضول حب االستطالع

) بأنه تشوق المتعلمین 13، ص2000العلمي وٕاشباع حاجة البحث ، وقد عرف األغا والزعانین (

لمعرفة البیئة والحصول على معلومات جدیدة وتفسیرات مقبولة .  

) بأنها البحث عن الحق بغض النظر 15، ص2000 : عرفها االغا والزعانین ( األمانة العلمیة

عن التعصب الشخصي والدیني واالجتماعي .  

) بأنها عدم تحیز الفرد عند اختیار األفكار إال إذا 48، ص1998: وقد عرفها زیتون (الموضوعیة 

كانت مدعومة باألدلة والبراهین وبالتالي یتقبل الفرد الجمل والعبارات المدعومة علمیًا ویفضلها .  

 ) بأنه شعور الفرد االیجابي بأهمیة 39، ص2000 : عرفه االغا والزعانین (تقدیر العلم والعلماء

العلم للفرد وللمجتمع وٕابداء الرضا عن المنجزات العلمیة والتكنولوجیة والثقة في نتائج العلم وطرائقه 

واالعتراف بفضل العلماء واحترام جهودهم وتثمینها وتقدیر أعمالهم في خدمة البشریة والسعي لما 

فیه خیرها .  

) أن یصل الفرد إلى النتائج 67، ص2005 : وقد عرفها نصر اهللا ( فهم عالقات السبب والنتیجة

البد أن یبحث عن األسباب ویفسر ویفهم ویبحث عن هذه األسباب باستمرار لیصل إلى النتیجة 

النهائیة .  

) بأنها تجنب األحكام السریعة ویتمثل 20، ص2000 : وقد عرفها األغا والزعانین ( التریث في الحكم
ذلك في الحذر من التعمیمات الجافة وتجنب األحكام المتسرعة وعدم الحكم على أساس مالحظة واحدة 

 والحرص على جمع األدلة الكافیة حول الظاهرة .

 العوامل المؤثرة في تكوین االتجاهات: 

 : )2006الحلو، (هنالك عوامل عدیدة تلعب دورًا في تكوین االتجاهات   

 . النضج: ویقصد به نمو الجسم كله.1

 . العوامل الجسمیة: تلعب الصحة دورًا هامًا في تكوین االتجاهات اإلیجابیة. 2

 . المؤثرات االجتماعیة: یعتبر الوالدان من أقوى العوامل المؤثرة في تكوین اتجاهات الفرد.3

 . المعلم: تعد شخصیة المعلم من أهم عوامل تكوین االتجاهات لدى الطالب.4
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.المحتوى المدرسي: للمنهج أثر فّعال في تكوین االتجاهات اإلیجابیة للطالب، فال بد من العنایة 5
 باختیار محتوى المنهج.

 . الدوافع والحاجات: تعتبر المحرك نحو العمل والنشاط وتوجیهه نحو األهداف المرغوبة.6

 . المؤثرات الثقافیة: المجتمع وعاداته وتقالیده وقیمه.7

 . المؤثرات المعرفیة: وهي ما یتعرض له الفرد من معارف ومعلومات.8
  

من العوامل المؤثرة في إكساب الطلبة االتجاهات العلمیة  

 :  - معلم العلوم ودوره في تعزیز االتجاهات العلمیة لدى المتعلمین1

إن تنمیة االتجاهات العلمیة یتطلب من معلم العلوم على نحو مستمر في سلوكه مع الطلبة التمسك 

باالتجاهات العلمیة ، فالمعلم قدوة لتالمیذه ومثًال یحتذى به في العلم والخلق والتفكیر والسلوك ، 

فالمدرس وحدة یستطیع أن یوفر المناخ المناسب في حجرة الدراسة لتعلم االتجاهات العلمیة فیناقش 

ما یعرضه التالمیذ وما تتضمنه الكتب المدرسیة ویناقش معهم المعتقدات الخاطئة الشائعة في البیئة 

ویوفر لهم الفرصة للتعبیر عن آرائهم والقیام بأعمال ومشروعات ، وحل مشكالت یتدربون خاللها 

على ممارسة االتجاهات العلمیة ، وأن یشجع المعلم التالمیذ الذین یظهرون في سلوكهم مثل هذه 

) ومن األمور التي یجب على المعلم القیام بها .  2005و نصر اهللا ،1996االتجاهات (نشوان، 

- أن یحدد المعلم االتجاه أو االتجاهات التي سیتعلمها الطلبة وذلك بما یتناسب مع خبراتهم السابقة 

ومستویات نموهم وأن تكون هذه االتجاهات ذات معنى ووظیفة بالنسبة للمتعلم .  

- أن یخطط المعلم الستخدام نشاطات علمیة یواجه فیها الطالب بأدلة وبراهین تتحدى أفكاره 

ومفاهیمه وتقنعه بضرورة تحسینها أو تغییرها أو تبدیلها ما دامت األفكار الجدیدة هي أكثر صحة 

ودقة من أفكاره .  

- أن یختار المعلم خبرات وأسالیب للتعلم مناسبة لتنمیة فهم الطلبة لهذه االتجاهات .  

- أن ینظم المعلم مواقف تعلیمیة (مناخًا صفیًا ) داعمًا للتعلم الجمعي . 

- أن یجعل تعلم العلوم عملیة مشوقة وممتعة ومیسرة للطالب .  

- أن یعرض المعلم على الطالب بعض النماذج اإلنسانیة التي تظهر في سلوك االتجاهات العلمیة 

في مواقف معینة مثل شخصیات علمیة بارزة أو الطالب أنفسهم .  

- أن یتیح الفرصة للطالب للقیام بتقویم شامل للمواقف الحیاتیة المتعلقة بالعلم واالستفادة من هذه 

النتائج في مواقف حیاتیة أخرى .  
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  - منهاج العلوم ودوره في إكساب الطلبة االتجاهات العلمیة2

من األهداف األساسیة لمنهاج العلوم في المرحلة االبتدائیة هو مساعدة التالمیذ على اكتساب 

االتجاهات العلمیة لذلك یجب تحدیث مناهج العلوم في المرحلة االبتدائیة في كافة عناصرها 

المختلفة فتصاغ األهداف صیاغة سلوكیة محددة بدقة ویتم تطویر وبناء المحتوى العلمي لهذه 

المناهج بحیث یتضمن األسس التي تساعد على تحقیق األهداف المنشودة من هذا المحتوى ، كما 

یتم تطویر أسالیب وطرق تدریس العلوم التي یستخدمها المعلم ، ویتم تدریبه علیها واستخدامه 

لوسائل وتقنیات تعلیمیة مناسبة وخاصة مختبر العلوم ، وكذلك التركیز في تقویم الطالب على 

قیاس نموه في جوانبه المختلفة ، سواء من ناحیة اكتسابه المعارف حفظًا وفهمًا وتطبیقًا أو من 

 ) .2005ناحیة اكتسابه لمهارات التفكیر العلمي واالتجاهات العلمیة (نصر اهللا، 

 أهمیة تنمیة االتجاهات:

 ):2008 تعود أهمیة االتجاهات لدى المتعلمین لثالثة عوامل هي (خطایبة،

یدرك األشیاء العلمیة  یعبر المتعلم عن حالة استعداد عقلیة، فاالتجاه اإلیجابي للمتعلم یجعله .1
إذا كان متردًدا أو غیر مستعد لسبب ما،  والموضوعات واألنشطة واألفراد بشكل إیجابي، أما

مع الناس والقضایا المرتبطة بالعلوم. كما أن عامل االستعداد  فإنه یكون أقل رغبة في التفاعل
 المتعلم بشكل ال شعوري ودون تفكیر مسبق أو قبول صریح. یحدث لدى

الطفل یتعلم  االتجاهات لیست فطریة أو موروثة مع المتعلم، حیث یؤكد علماء النفس أن .2
أثناء نموه، كما یمكن أن یتغیر  االتجاهات أوال ومن ثم تنظم عبر التجارب التي یمر بها في

 اتجاه المتعلم مع الخبرة.

عندما ینخرط المتعلم  االتجاهات، نتاجات دینامیة للخبرات التي تعمل كعوامل موجهة للسلوك .3
أساسیة هي المكونات المعرفیة والسلوكیة  في تجارب جدیدة؛ لذا فإن لالتجاهات ثالثة مكونات

المكونات إلى اتخاذ قرارات وٕاجراء تقویمات سلیمة  وتؤدي جمیع هذه والعاطفیة،
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  الدراسات السابقة 2.2

اطلعت الباحثة على عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة التي طبقت في بیئات 

 عربیة وأجنبیة وتم عرضها في محورین كما یلي : 

 المحور األول: الدراسات التي تناولت أنموذج فرایر. •

الدراسات باللغة العربیة واألجنبیة 

 تولیفیة قائمة على نموذج فرایر إستراتیجیةهدفت الدراسة إلى اقتراح حیث  )2016دراسة جاب اهللا ( 

Fryer واستراتیجیة SQ5Rأثرها في تنمیة المفاهیم والقیم البیئیة ان في تدریس الجغرافیا، وبي 

المتضمنة في أبعاد التنمیة المستدامة لدى طالب الصف األول اإلعدادي. واتبعت الدراسة المنهج 

الوصفي وشبه التجریبي، وأعدت اختبارًا للمفاهیم ومقیاسًا للقیم البیئیة، وتم تطبیق األدوات على عینة 

) طالبًا مقسمین إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة بمحافظة الشرقیة بمصر. وتوصلت 70عددها (

الدراسة إلى فاعلیة االستراتیجیة المقترحة في تنمیة المفاهیم والقیم البیئیة المتضمنة في أبعاد التنمیة 

 المستدامة لدى طالب الصف األول اإلعدادي.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام نموذج فرایر حیث  )2016 دراسة نوافلة والعمري (

التدریسي في اكتساب المفاهیم العلمیة لدى طالب الصف السابع األساسي في مادة العلوم واتجاهاتهم 

من مدارس مدیریة تربیة ) طالبًا 82نحوه. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من (

موزعین إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة، وأعدت الدراسة اختبار للمفاهیم العلمیة، لواء الكورة باألردن 

ومقیاس لالتجاهات. وكشفت نتائج الدراسة عن تفوق طالب المجموعة التجریبیة على المجموعة 

الضابطة في اختبار المفاهیم العلمیة ومقیاس االتجاهات، وكانت هذه الفروق جوهریة لصالح أنموذج 

 فرایر.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلیة كل من أنموذجي فرایر ودانیال حیث  )2016 دراسة الجلبي (

في اكتساب المفاهیم العلمیة وتنمیة الدافع المعرفي لدى طالب الصف الثاني المتوسط. واتبعت الدراسة 

 من طالب الصف الثاني المتوسط بالمدارس ) طالبًا 41المنهج التجریبي. وتكونت عینة الدراسة من (

اختبار للمفاهیم الباحث موزعین على مجموعتین تجریبیتین. وأعد المتوسطة النهاریة في مدینة بغداد 

العلمیة ومقیاس الدافع المعرفي. وكشفت النتائج عن تفوق المجموعة التجریبیة األولى التي تدرس وفق 
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أنموذج فرایر التعلیمي في االختبار البعدي الكتساب المفاهیم الكیمیائیة وفي مقیاس الدافع المعرفي 

 على المجموعة التجریبیة الثانیة التي تدرس وفق أنموذج دانیال التعلیمي.

تدریس في هدفت إلى الكشف عن فعالیة نموذج فرایر  حیث ) (Ilter, 2015دراسة  بإلتر وقام 

الدراسات االجتماعیة وأثرها على تطویر معرفة الطالب للمفردات الخاصة بها لدى طلبة الصف الرابع 

) طالبًا موزعین على 37األساسي. واتبعت الدراسة المنهج شبه التجریبي. وتكونت عینة الدراسة من (

مجموعتین تجریبیة وضابطة. وتم إعداد اختبار لمفردات الدراسات االجتماعیة. وكشفت النتائج عن 

  تفوق طالب المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في معرفة المفردات وسعتها وعمقها.

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر أنموذجي الندا وفرایر في اكتساب المفاهیم حیث  )2015دراسة رشید (

البالغیة عند طالب الصف الخامس األدبي وتنمیة تفكیرهن الناقد. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي. 

من طالب الصف الخامس األدبي في محافظة صالح الدین ) طالبًا 97وتكونت عینة الدراسة من (

) طالبًا 35) طالبًا للمجموعة التجریبیة األولى، و(32موزعین على ثالث مجموعات، بواقع (بالعراق 

اختبارًا الكتساب المفاهیم  الباحث وعة الضابطة. وأعدم) طالبًا للمج30للمجموعة التجریبیة الثانیة، و(

) فقرة، أما األداة الثانیة فكانت اختبارًا في التفكیر الناقد معتمدًا على اختبار واطسن 63البالغیة (

وكالسر. وكشفت النتائج عن تفوق المجموعة التجریبیة (فرایر) على المجموعة الضابطة، وكذلك تفوق 

المجموعة التجریبیة (الندا) على المجموعة الضابطة. وأوصت الدراسة باستعمال نموذجي الندا وفرایر 

 في تدریس اللغة العربیة.

إلى تقصي  هدفتحیث ) (Nahampun & Sibarani, 2014ناهامبون وسیباراني دراسة وأجرى 

أثر استخدام نموذج فرایر في اتقان مفردات اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة لدى طلبة الصف العاشر في 

) طالب موزعین بالتساوي 60إندونیسیا. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من (

إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة. وأعدت الدراسة اختبار خاص بالمفردات اإلنجلیزیة. وأشارت نتائج 

الدراسة إلى ان التدریس باستخدام النموذج كان له أثر فعال في إكساب الطلبة للمفردات اإلنجلیزیة 

 مقارنة بالمجموعة الضابطة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استعمال أنموذج فرایر في تصحیح حیث  )2014 دراسة حسین (

األخطاء الشائعة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في المفاهیم الكیمیائیة. واتبعت الدراسة المنهج 

 بمدرسة ام القرى ) طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط42التجریبي. وتكونت عینة الدراسة من (

. وأعدت الدراسة اختبار تحصیلي في المفاهیم الكیمیائیة. وكشفت النتائج عن التابعة لمحافظة بابل  
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تفوق طالبات المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في االختبار البعدي للمفاهیم الكیمیائیة. 

  وأوصت الدراسة بتطبیق نموذج فرایر في تدریس مادة العلوم.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر أنموذج فرایر في اكتساب مفاهیم حیث  )2014دراسة غضبان، ونهاد (

مادة مبادئ الفلسفة وعلم النفس لدى طلبة الصف الخامس األدبي. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي. 

) طالبًا من طلبة الصف الخامس األدبي في مدرسة أبي العالء المعري 61وتكونت عینة الدراسة من (

موزعین على مجموعتین تجریبیة وضابطة. وأعدت الدراسة اختبار موضوعي للمفاهیم. وكشفت النتائج 

 على الطریقة التقلیدیة في اعن فاعلیة أنموذج فرایر في تدرس مادة مبادئ الفلسفة وعلم النفس وتفوقه

 اكتساب المفاهیم التربویة والنفسیة.

هدفت إلى تقصي أثر أنموذج فرایر في اكتساب المفاهیم الجغرافیة حیث  )2014 دراسة الالمي (

واستبقائها لدى طالبات الصف الثاني المتوسط. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي. وتكونت عینة 

موزعین على مجموعتین  من المدارس المتوسطة الصباحیة التابعة لتربیة بغداد ) طالبة52الدراسة من (

 اختبار مفاهیمي لهذا الغرض. وكشفت النتائج عن فاعلیة نموذج لباحثة تجریبیة وضابطة. وأعدت ا

فرایر في اكساب المفاهیم الجغرافیة لدى الطالبات، وفي استبقاء المفاهیم الجغرافیة. وأوصت الدراسة 

 في تدریس الدراسات االجتماعیة.فرایر بتطبیق النموذج 

هدفت إلى تقصي أثر أنموذج فرایر في اكتساب مفاهیم القیاس والتقویم حیث  )2014دراسة نزال (

المنهج التجریبي، وتكونت لباحث  استخدم. وا في مدینة الدجیل لدى طالبات معهد إعداد المعلمات

موزعین لمجموعتین تجریبیة  من معهد إعداد المعلمات في الدجیل ) طالبة54عینة الدراسة من (

وضابطة. وتم إعداد اختبار مفاهیم في مادة القیاس والتقویم. وكشفت النتائج عن تفوق طالبات 

المجموعة التجریبیة التي درست على وفق أنموذج فرایر على المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي 

. الختبار المفاهیم البعدي

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استراتیجیتي المسرد اإلمالئي حیث  )2013 دراسة العرنوسي ومجول (

ونموذج فرایر في تحصیل طالب المرحلة المتوسطة في مادة اإلمالء. واتبعت الدراسة المنهج 

من الصف الثاني المتوسط بالمدیریة العامة ) طالبًا وطالبة 64التجریبي. وتكونت عینة الدراسة من (

 22 طالبًا، التجریبیة الثانیة 18موزعین على ثالث مجموعات (التجریبیة األولى لتربیة محافظة بابل 

 اختبار تحصیلي. وكشفت النتائج عن تفوق المجموعات باحثال  طالباً ). وأعد24طالبًا، الضابطة 
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التجریبیة على المجموعة الضابطة في االختبار التحصیلي، وكذلك تفوق طالب استراتیجیة فرایر في 

 نمو التحصیل الدراسي لدیهم. وأوصت الدراسة بتطبیق االستراتیجیتان في تدریس اإلمالء.

أثر انموذج فریر في تنمیة التفكیر إلى التعرف على هدفت حیث  )2013 دراسة مصطفى (

 المنهج باحثالمنظومي لدى طالب الصف الخامس االعدادي في مادة التربیة اإلسالمیة. واتبعت ال

) 18) طالبًا موزعین إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة بواقع (36التجریبي. وتكونت عینة الدراسة من (

 اختبارًا للتفكیر المنظومي في التربیة اإلسالمیة. وكشفت النتائج باحثطالب لكل مجموعة. واعدت ال

باستخدام ى الباحث عن تفوق المجموعة التي درست باستخدام فرایر على المجموعة الضابطة. وأوص

  .نموذج في تدریس التربیة اإلسالمیةال

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام أنموذج فرایر في  حیث )2012دراسة سمین وصاحب (

اكساب المفاهیم الفیزیائیة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط. تم اختیار المنهج التجریبي ذي 

على طالبات دراسة  التالمجموعات المتكافئة وذي االختبار البعدي الكتساب المفاهیم الفیزیائیة. وطبق

الصف الثاني المتوسط في إحدى المدارس النهاریة التابعة لمدیریة تربیة میسان، وتكونت عینة الدراسة 

) طالبة. وتم إعداد اختبار 23) طالبة وتجریبیة (23موزعین إلى مجموعتین ضابطة (طالبة ) 46من (

للمفاهیم الفیزیائیة.  وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة، 

إذ تفوقت طالبات المجموعة التجریبیة الالتي درسن على وفق أنموذج فرایر على طالبات المجموعة 

الضابطة الالتي درسن على وفق الطریقة االعتیادیة في اختبار اكتساب المفاهیم الفیزیائیة، وأوصت 

 الدراسة بتوظیف أنموذج فرایر في تدریس مادة العلوم.

أثر أنموذج فرایر في تحصیل طلبة  التعرف على هدفت الدراسة إلىحیث  )2012 دراسة العزاوي (

وقد التجریبي المنهج ستخدم الباحث الصف الثاني المتوسط في مادة اإلمالء. ولتحقیق هدف الدراسة ا

 من المدارس المتوسطة والثانویة النهاریة في قضاء الخالص ) طالب وطالبة68عینة (البلغ عدد أفراد 

 اختبار في اإلمالء. وكشفت د الباحث) طالب وطالبة في كل مجموعة. وأع34، بواقع (بالعراق 

النتائج عن وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطي درجات طلبة المجموعة التجریبیة، ومتوسط 

ى وأوص     درجات طلبة المجموعة الضابطة في االختبار التحصیلي لمصلحة المجموعة التجریبیة. 

 بضرورة اطالع مدرسي مادة اللغة العربیة على االستراتیجیات الحدیثة في تدریس اللغة الباحث 

 العربیة وخاصة درس اإلمالء مثل طریقة فرایر.
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أثر استخدام أنموذج فرایر التدریسي الكشف عن هدفت إلى بدراسة ) Trask, 2011  (تراسك قام 

 ذوي الصعوبات الخاصة طلبةفي مادة العلوم الحیاتیة في وحدة الخالیا لدى بة في تحصیل الطل

بالتعلم (عاطفیة، سلوكیة، توحد)، ثم الكشف عن اتجاهات الطلبة ومدیر المدرسة في استخدام هذا 

النموذج. وتمت الدراسة في والیة جورجیا األمریكیة. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي. وتكونت عینة 

) طالب وطالبة من الصف السابع من ذوي الصعوبات الخاصة بالتعلم. وتم إعداد 15الدراسة من (

اختبار تحصیلي للطالب. وكشفت النتائج عن زیادة في تحصیل الطالب في االختبار البعدي مقارنة 

باالختبار القبلي. وكشفت النتائج عن تفضیل إدارة المدرسة والطالب ألنموذج فرایر في دراسة مادة 

 العلوم، وأن هذا النموذج یزید من تعلمهم وفهمهم لمفردات مادة العلوم.

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر أنموذجي فرایر وكلوزمایر في اكتساب حیث  )2011 دراسة السوداني (

المفاهیم التاریخیة واالتجاه نحو المادة لدى طالبات معاهد إعداد المعلمات. واتبعت الدراسة المنهج 

) 32) للمجموعة التجریبیة األولى و(30) طالبة بواقع (94التجریبي. وتكونت عینة الدراسة من (

 اختبارین األول لقیاس باحثة ) للمجموعة الضابطة. وأعدت ال32للمجموعة التجریبیة الثانیة، و(

اكتساب المفاهیم التاریخیة، والثاني لقیاس االتجاه نحو مادة التاریخ. وكشفت النتائج عن تفوق 

المجموعة التجریبیة األولى (فرایر) على المجموعة الثانیة (كلوزمایر) في اكتساب المفاهیم التاریخیة 

 من المجموعة التجریبیة األولى والمجموعة التجریبیة الثالثة على لواالتجاه نحو مادة التاریخ. وتفوق ك

المجموعة الضابطة في اكتساب المفاهیم التاریخیة واالتجاه نحو مادة التاریخ.  

أثر أنموذج فرایر في تحصیل واستبقاء التعرف على هدفت الدراسة إلى حیث  )2010دراسة سعد (

المفاهیم العلمیة لدى طلبة المرحلة الثالثة قسم العلوم في مادة اإلنتاج النباتي. واتبعت الدراسة المنهج 

) طالب وطالبة موزعین على مجموعتین تجریبیة وضابطة. 44التجریبي. وتكونت عینة الدراسة من (

وأعدت الدراسة اختبارًا تحصیلیًا للمفاهیم العلمیة. وكشفت النتائج عن تفوق المجموعة التجریبیة على 

في فرایر المجموعة الضابطة في اختبار المفاهیم العلمیة واستبقائها. وأوصت الدراسة باستخدام نموذج 

التدریس. 

هدفت الدراسة إلى استكشاف أثر استخدام أنموذج فرایر في اكتساب حیث  )2009دراسة الوزان (

الصف الخامس االبتدائي. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي، وتكونت طلبة المفاهیم الریاضیة لدى 

موزعین إلى مجموعتین تجریبیة من الصف الخامس االبتدائي ) طالب وطالبة 69عینة الدراسة من (

المجموعة طلبة وضابطة. وأعدت الدراسة اختبار للمفاهیم الریاضیة. وأظهرت نتائج الدراسة تفوق 
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المجموعة الضابطة التي تدرس على وفق طلبة التجریبیة التي تدرس على وفق أنموذج فرایر على 

المجموعة التجریبیة التي طالب المجموعة التجریبیة على طالبات الطریقة االعتیادیة، وكذلك تفوق 

 فرایر. تدرس على وفق أنموذج

 أثر تدریس الكیمیاء باستخدام لكشف عنهدفت إلى ابدراسة   )Labrosse, 2007 (البروس وقام

نموذج فرایر وبیان أثره في معرفة وفهم محتوى الكیمیاء لدى طالب المدارس العلیا في جامعة ماتست. 

) 14 (هموتم تدریس) طالبًا 40وتكونت عینة الدراسة من (واتبعت الدراسة المنهج شبه التجریبي. 

(الطریقة  ضابطة (باستخدام نموذج فرایر) والثانیةتجربییة مصطلحًا كیمیائیًا لمجموعتین األولى 

)، وتم بناء اختبار یغطي المصطلحات، واختبار آخر یغطي فهم الطالب لمحتوى الكیمیاء، عتیادیة اال

وأشارت نتائج الدراسة إلى اكتساب قلیل في معرفة المفردات للمجموعة التجریبیة مقارنة بالضابطة، 

لكنه غیر دال إحصائیًا، وفیما یتعلق بفهم المفاهیم الكیمیائیة كان هناك فرق دال إحصائیًا لصالح 

 المجموعة الضابطة.

 من هیلدا تابا وفرایر لهدفت الدراسة إلى بیان أثر نماذج كحیث  )2007دراسة الغریباوي (

ورایجلوث في اكتساب مفاهیم قواعد اللغة العربیة واستبقائها وانتقال أثر التعلم لدى طالبات معاهد 

) طالبة بواقع 133اعداد المعلمات. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي. وتكونت عینة الدراسة من (

) 33) طالبة في المجموعة التجریبیة الثانیة، و (34، و(ولى ) طالبة في المجموعة التجریبیة األ34(

 لمفاهیم تبار) طالبة في المجموعة الضابطة. وتم إعداد اخ32طالبة في المجموعة التجریبیة الثالثة، و(

) مفهوماً . وكشفت النتائج 14قواعد اللغة العربیة للصف الثالث من معاهد إعداد المعلمات البالغة (

عن تفوق طالبات التجریبیة األولى (هیدا تابا) على طالبات المجموعات التجریبیة الثانیة والثالثة 

والمجموعة الضابطة. وكذلك عن تساوي طالبات مجموعة فرایر مع طالبات رایجلوث في اكتساب 

المفاهیم واستبقائها. وتساوي المجموعات األربعة في انتقاء أثر التعلم. 

  

 المحور الثاني: دراسات تناولت استراتیجیات التعلم النشط

 استراتیجیتي استخدام الكشف عن فاعلیة إلى الدراسة حیث هدفت) 2015دراسة البصیر، وأبو هدرة (

 الطالبات من من عینة لدى الدراسي التحصیل وتحسین الزائد النشاط أعراض خفض في نشط تعلم

 واتبعت الدراسة المنهج التجریبي.، وتكونت. االبتدائیة المدرسة في النشاط مفرطي التعلم صعوبات ذوي
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وأعدت  بالدمام، المسحیة إجراء االختبارات قصدیًا بعد اختیارهن طالبات تم )6من ( الدراسة عینة

الباحثتان اختبارًا تشخیصًا لمادة الریاضیات واللغة العربیة للتعرف على صعوبات التعلم لدى أفراد 

 وفي الزائد النشاط العینة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بین التطبیقین القبلي والبعدي في أعراض

 البعدي. القیاس والریاضیات لصالح العربیة اللغة في األكادیمي اإلنجاز مستوى تحسن

 في النشط التعلم مبادئ ممارسة مستوى عن الكشف إلى الدراسة حیث هدفت) 2015دراسة الجعافرة (

 وجهة من الكرك وقصبة الرصیفة تربیة مدیریتي في العلیا المرحلة األساسیة لطلبة العربیة اللغة تدریس

 بالطریقة العشوائیة اختیروا ومعلمة، ) معلماً 228من ( العشوائیة الدراسة عینة معلمیها. وتكونت نظر

 درجة  أن:نتائج الدراسة ) فقرة. أظهرت33على ( اشتملت الغرض لهذا استبانة تصمیم تم. الطبقیة

 التعلم: الثالثة المجاالت في متوسطة جاءت النشط التعلم لمبادئ العربیة اللغة معلمي ممارسة

الدراسة. وأوصت الدراسة  في المتبع المعیار حسب التدریس واستراتیجیات الصفیة، اإللكتروني، واإلدارة

 في الجدیدة أدوارهم مع یتناسب بشكل مهنتهم، تجاه المعلمین قناعات تغییر على العمل بضرورة

. التعلمیة العملیة التعلیمیة

 لمعلمي تدریبي برنامج فاعلیة استقصاء حیث هدفت الدراسة إلى) 2015دراسة الرجوب وآخرون (

 الناقد، تفكیرهم وتنمیة العلمیة، المفاهیم الثامن الصف اكتساب طلبة في النشط التعلم بمنحى العلوم

 ثمانیة في وطالبة ) طالب200و ( ) معلمین8عینة الدراسة من ( تكونت. النشط التعلم نحو واتجاهاتهم

 شعب أربع من تتكون تجریبیة األولى: مجموعتین إلى عشوائیاً  مدارس؛ ووزعت أربع من دراسیة شعب

طلبتها  عدد وبلغ شعب أربع من تتكون ضابطة واألخرى ) طالب وطالبة،100طلبتها ( عدد وبلغ

 الناقد، للتفكیر ومقیاس العلمیة، للمفاهیم تحصیلیاً  وأعدت الدراسة اختباراً . وطالبة ) طالبا100(

 التفكیر وبمقیاس العلمیة المفاهیم باختبار المتعلقة النتائج  وأظهرت.النشط نحو التعلم اتجاهات ومقیاس

 النشط، التعلم طریقة لصالح بینها، والتفاعل والجنس إحصائیة للطریقة داللة ذات فروق وجود الناقد

 فروق وجود النشط التعلم نحو االتجاهات بمقیاس المتعلقة النتائج أظهرت حین في الطالبات، ولصالح

  .النشط التعلم استراتیجیات ولصالح التدریس، الستراتیجیة تعزى فقط داللة إحصائیة ذات

 النشط استراتیجیات التعلمأثر تطبیق حیث هدفت الدراسة إلى الكشف عن ) 2015 أبو ورد (دراسة

وتكونت عینة  .شمال غزة  مادة الریاضیاتاالبتدائي فيلصف الثالث تحصیل طالب اتحسین  على

) طالبًا وطالبة مقسمین بالتساوي إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة. وأعدت الباحثة 72الدراسة من (

 طالب المجموعة التجریبیة درجات يمتوسطوجود فروق بین اختبارًا تحصیلیاً . وأظهرت نتائج الدراسة 

أوصت الدراسة بضرورة ، والمجموعة التجریبیة لصالح  اختبار التحصیلفيلمجموعة الضابطة وا
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 وغیره من الموضوعات الریاضیاتاستخدام استراتیجیات التعلم النشط في بناء المناهج الدراسیة في 

  .الدراسیة

 التعلم النشط استراتیجیات بعض استخدامفعالیة حیث هدفت الدراسة إلى تحدید ) 2015 (أحمددراسة 

 طلبة نحو التعلم النشط لدى واالتجاهمهارات التعلم مدى الحیاة  في تحصیل العلوم وتنمیة بعض

. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي، وتكونت عینة  بالمملكة العربیة السعودیة االبتدائيالصف السادس

) طالبًا من الصف السادس االبتدائي في مدارس ابها بعسیر بالسعودیة وقسمت عینة 40الدراسة من ( 

الدراسة إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة. وأعدت الباحثة اختبار تحصیلي ومقیاس لمهارات التعلم 

مدى الحیاة، ومقیاس لالتجاه نحو التعلم النشط. وكشفت النتائج عن تفوق المجموعة التجریبیة في 

أدوات الدراسة على المجموعة الضابطة. وأوصت الدراسة باستخدام التعلم النشط في تدریس مادة 

العلوم. 

 الكیمیاء قائم فيبرنامج حیث هدفت الدراسة إلى اقتراح ) 2015 (محمود، وعفیفي، وفرحات دراسة 

العلمیة واالتجاه نحو العلم لدى طالب الصف  على بعض استراتیجیات التعلم النشط لتنمیة المهارات

) 70. واتبعت الدراسة المنهج شبه التجریبي. واقتصرت الدراسة على عینة مكونة من (األول الثانوي

طالب من الصف األول الثانوي من مدارس إدارة بالط التعلیمیة بالوادي الجدید. وأعدت الدراسة اختبار 

للمهارات العلمیة، ومقیاس لالتجاه. وكشفت النتائج عن تفوق طالب المجموعة التجریبیة على طالب 

المجموعة الضابطة في اختبار المهارات وفي مقیاس االتجاه نحو العلم. وأوصت الدراسة بتوظیف 

 استراتیجیات التعلم النشط في تدریس العلوم.

فعالیة استخدام حیث هدفت الدراسة إلى الكشف عن ) 2014 (أبو عمیرةوالبنا، ، وعاشور أبودراسة 

 طلبة ل والقیاس لتنمیة التحصیل واالتجاه نحو الهندسة بالنسبة  مقرر الهندسةفيمدخل التعلم النشط 

) طالبة من مدرسة 35. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي وتكونت عینة الدراسة من (المرحلة اإلعدادیة

السعدیة اإلعدادیة بمدینة مصر بمحافظة القاهرة ، وأعد الباحثون اختبارًا تحصیلیًا في الهندسة، 

ومقیاس لالتجاهات. وكشفت النتائج عن وجود فرق دال إحصائیًا بین التطبیق القبلي والبعدي الختبار 

 التحصیل في الهندسة ومقیاس االتجاهات نحو الهندسة لصالح التطبیق البعدي.

 النشط التعلم استراتیجیات بعض توظیف معرفة أثر إلى الدراسة هدفت حیث) 2012دراسة الجدي (

واستخدمت  غزة، محافظة الرابع في الصف طلبة لدى المهارات الحیاتیة تنمیة على تدریس العلوم في

) 72 (من الدراسة عینة وتكونت المهارات الحیاتیة، اختبار التجریبي. وقامت ببناء المنهج الباحثة

 بین داللة ذو فرق وجود إلى الباحثة توصلت وضابطة وقد تجریبیة مجموعتین إلى تم تقسیمهم طالبة،
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 المهارات الحیاتیة اختبار في الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة طالبات درجات متوسطي

 یكون التي التقلیدیة التدریس طرق عن بضرورة االبتعاد الدراسة  وأوصت.المجموعة التجریبیة لصالح

  للطلبة. اإلیجابیة المشاركة على التي تعتمد التدریس بطرق واالهتمام سلبیاً  الطالب فیها

 النشط استراتیجیات التعلم بعض توظیف أثر معرفة إلى الدراسة حیث هدفت) 2012دراسة العالول (

 لدى الریاضیة المسألة حل مهارات تنمیة في" التعاوني التعلم التعلیمیة، المنهج، األلعاب مسرحة"

 التجریبي. وتكونت عینة شبه المنهج واتبعت الدراسة غزة. بمحافظة الرابع األساسي طالبات الصف

 تجریبیة  مجموعة:مجموعتین إلى العینة وقسمت أ"، "االبتدائیة غزة من مدرسة ) طالبة87من ( الدراسة

إلى  النتائج الریاضیة. وتوصلت المسالة حل مهارات اختبار الدراسة أعدت  وقد.ومجموعة ضابطة

 التطبیق درجات المجموعة التجریبیة والضابطة في وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي

 لصالح المجموعة التجریبیة . .الریاضیة المهارات الختبار البعدي

 فاعلیة استخدام بعض استراتیجیات حیث هدفت الدراسة إلى الكشف عن) 2012 (الشربیني دراسة 

 استخدام األدوات وتنمیة مهاراتاالجتماعیة في زیادة التحصیل  التعلم النشط في تدریس الدراسات

. واتبعت الدراسة المنهج شبه التجریبي. وتكونت  الصف األول اإلعداديطلبة  واالتجاه لدىالجغرافیة 

) طالبًا من مدرسة السادات اإلعدادیة بإدارة الفیوم التعلیمیة بمصر موزعین إلى 60عینة الدراسة من (

مجموعتین تجریبیة وضابطة. وأعدت الباحثة  اختبار تحصیلي واختبار مهارات استخدام األدوات 

الجغرافیة ومقیاس اتجاه نحو مادة الدراسات االجتماعیة. وكشفت نتائج الدراسة عن تفوق المجموعة 

التجریبیة على المجموعة الضابطة في أدوات الدراسة (االختبار التحصیلي، اختبار استخدام األدوات 

  الجغرافیة، ومقیاس اتجاه نحو مادة الدراسات االجتماعیة).

فاعلیة استخدام التعلم حیث هدفت الدراسة إلى استكشاف ) 2010 (الرحمن عبدو، القرشدراسة 

 طلبة العمل التعاوني لدى والتحصیل واالتجاه نحوالنشط في تنمیة بعض مهارات التفكیر الجغرافي 

) طالبًا 70. واتبعت الدراسة المنهج شبه التجریبي. وتكونت عینة الدراسة من (الصف األول االعدادي

من مدرسة أحمد عرابي اإلعدادیة بمحافظة القاهرة موزعین على مجموعتین تجریبیة وضابطة. وأعد 

الباحثان اختبار تحصیلي واختبار للتفكیر الجغرافي، ومقیاس لالتجاه. وكشفت النتائج تفوق طالب 

المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في أداوت الدراسة (االختبار التحصیلي، اختبار التفكیر 

 الجغرافي، االتجاه نحو العمل التعاوني).
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أثر التعلم النشط في التحصیل واالتجاه نحو حیث هدفت الدراسة إلى تقصي ) 2010 (الحربيدراسة 

. واتبعت الدراسة المنهج شبه التجریبي. الثاني الثانوي بالمدینة المنورة مادة الفیزیاء لدى طالب الصف

) طالبًا من مدرسة ابن حزم األندلسي بالمدینة المنورة موزعین بالتساوي 66وتكونت عینة الدراسة من (

لمجموعتین تجریبیة وضابطة. وأعد الباحث اختبار تحصیلي ومقیاس لالتجاهات. وكشفت النتائج عن 

وجود فرق لصالح المجموعة التجریبیة في االختبار التحصیلي ومقیاس االتجاه نحو مادة الفیزیاء لدى 

 عینة الدراسة.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التعلم النشط في تنمیة التفكیر حیث ) 2009(الزایدي دراسة 

 بالمدارس الحكومیة بمادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث المتوسطالدراسي االبتكاري والتحصیل 

طبقت الدراسة و .تجریبيالمنهج شبه واتبعت الباحثة ال .  مقارنة بالطریقة التقلیدیةبمدینة مكة المكرمة 

 وتمثلت .طالبات الصف الثالث المتوسط بمدینة مكة المكرمة  طالبة من)56(على عینة حجمها 

 وتوصلت الدراسة .اختبار تحصیلي واختبار التفكیر اإلبداعي لتورناس الفئة (ب)في أدوات الدراسة 

الدراسة   وأوصت.إلى وجود أثر إیجابي الستخدام التعلم النشط في تنمیة التفكیر االبتكاري والتحصیل

 راحلفي الم بالتوجه الستخدام التعلم النشط واالهتمام بتنمیة التفكیر االبتكاري والتحصیل في العلوم

 المختلفة.

 على النشط التعلم استراتیجیات استخدام أثر معرفة إلى الدراسة حیث هدفت) 2009 (شاهین دراسة

 المنهج الدراسة االبتدائي. واستخدمت الرابع الصف طالبات لدى العلم وتنمیة عملیات التحصیل

 إلى قسمت األساسي الرابع الصف طالبات من طالبة )90 (عینة الدراسة من وتكونت التجریبي،

 وتوصلت العلم. عملیات واختبار تحصیلي وأعدت الباحثة اختبار وتجریبیة. مجموعتین ضابطة

 في الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة طالبات درجات بین متوسطي وجود فرق إلى الدراسة

هناك عالقة  المجموعة التجریبیة. وأظهرت كذلك أن واختبار عملیات العلم لصالح االختبار التحصیلي

 التخلي بضرورة الدراسة وأوصت والتحصیل لدى أفراد العینة، العلم عملیات ارتباطیه دالة إحصائیًا بین

. النشط التعلم استراتیجیات واستخدام في التدریس التقلیدیة الطرق عن

على  النشط التعلم استراتیجیات أثر استقصاء إلى الدراسة حیث هدفت (Kim, 2009) كیم دراسة

بالطریقة  ) طالباً 477اختیار ( وتم األرض. علوم دروس في الناقد التفكیر وتنمیة الطلبة تعلم تعزیز

 البیانات جمعت حیث األمریكیة من الصف الثاني ثانوي ، بنسلفانیا والیة مدارس في العشوائیة

الطلبة في  في أداء فروق وجود النتائج وأظهرت. والبعدیة واالختبارات القبلیة والمقابالت بالمالحظة

 وأظهر الطبیعیة، الكوارث موضوع تدریس في النشط التعلم الستراتیجیات تعزى التفكیر الناقد مهارات
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وأظهرت النتائج  النشط، التعلم بأسلوب درسوا أن بعد العلمیة للمفاهیم اكتسابهم إیجابیًا في تغیراً  الطلبة

 تحسنًا في مهارات التفكیر الناقد.

 توظیف أثر حیث هدفت الدراسة إلى تقصي (Taraban, et $ al, 2007)وزمالؤه  دراسة ترابان

 األحیاء تعلم نحو واتجاهاتهم الطلبة وسلوكیات التحصیل الدراسي، في النشط التعلم استراتیجیات

تم مالحظتهم  ) طالباً .408من ( الدراسة األمریكیة. وتكونت عینة تكساس والیة في الثانویة للمرحلة

 الذین الطلبة وأن التشاركي والتعاوني، الطابع اتخذ الطلبة تعلم أن النتائج وأظهرت. في الغرف الصفیة

 في تعلموا بالذین التعلیمیة مقارنة المادة محتوى من أكبر قدراً  اكتسبوا قد النشط التعلم مختبر في تعلموا

 یصمم الذي النشط، والمنهاج التعلم مختبرات في یتم الذي النشط التعلم وأن االعتیادیة، الصف غرفة

 التعاوني العمل التشاركي ویعزز اتجاهاتهم، من ویحسن الطلبة فاعلیة من یزید استراتیجیاته، وفق

. الدراسیة المادة لمحتوى فهمهم من ویزید الذاتي، التعلم ویعزز بینهم،

تقصي  حیث هدفت الدراسة إلى (Tandogan and Orhan, 2007)وأورهان  دراسة تاندوغان

 العلوم مادة في تدریس النشط استراتیجیات التعلم إلى المستند المشكالت حل أسلوب توظیف أثر

من  الدراسة تركیا. وتكونت عینة للمفاهیم العلمیة وتنمیة اتجاهاتهم نحو مادة العلوم في وٕاكساب الطلبة

النتائج  ) طالبًا من الصف السابع األساسي موزعین على مجموعتین تجریبیة وضابطة. وأظهرت50(

 أظهرت على المجموعة الضابطة. كما التحصیلي االختبار في التجریبیة المجموعة طلبة أن تفوق

 في كبیر أثر له النشط، التعلم استراتیجیات إلى المستند حل المشكالت أسلوب توظیف أن النتائج

 مادة نحو اتجاهاتهم وتحسین العلمیة للمفاهیم واكتسابهم الدراسي للطلبة التحصیل مستوى تحسین

 .العلوم
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 على الدراسات السابقة:قیب التع

الدراسات ، والدراسات التي تناولت أنموذج فرایراستعرضت الباحثة الدراسات السابقة في محورین هما 
، ولم تستعرض الباحثة الدراسات التي تناولت االتجاهات في محور منفصل التي تناولت التعلم النشط

نظرًا لتضمین دراسات المحور األول والثاني متغیر االتجاهات، وبالتالي لعدم تكرار الدراسات یتم 
 اإلشارة لها في التعلیق على الدراسات السابقة.

 من ناحیة الهدف من الدراسة:

 اختلفت الدراسات التي استعرضتها الباحثة، حیث:

  هدفت العدید من الدراسات إلى الكشف عن أثر استخدم أنموذج فرایر في تنمیة العدید من

المتغیرات لدى عینات مختلفة من الطالب، وركزت هذه الدراسات على إكساب المفاهیم وتنمیة 

 االتجاهات.

  هدفت العدید من الدراسات إلى توظیف استراتیجیات التعلم النشط في تدریس المواد التعلیمیة

المختلفة والكشف عن فاعلیتها في تنمیة متغیرات مختلفة ومنها االتجاهات نحو المواد 

 التعلیمیة أو التعلم النشط.

  :دراسة ، و)2016دراسة نوافلة والعمري (استهدفت العدید من الدراسات تنمیة االتجاهات ومنها

 الرحمن عبدوالقرش، )، ودراسة 2015، ودراسة الرجوب وآخرون ()2011السوداني (

)، 2010 (الحربي)، ودراسة 2015 (أحمد)، ودراسة 2012 (الشربیني)، ودراسة 2010(

 ).2014 (أبو عمیرةوالبنا، ، وعاشور أبو)، ودراسة 2015 (محمود، وعفیفي، وفرحاتودراسة 

  وتتفق الدراسة الحالیة مع الكثیر من الدراسات السابقة من حیث الهدف، حیث هدفت إلى بیان

 أثر نموذج فرایر في التحصیل واالتجاهات لدى طالب الصف الرابع األساسي.

من ناحیة المنهج المستخدم: 

اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج التجریبي أو شبه التجریبي للكشف عن أثر توظیف كٍل من 

نموذج فرایر واستراتیجیات التعلم النشط. وتتفق الدراسة الحالیة مع هذه الدراسات في المنهج المستخدم، 

حیث اتبعت المنهج التجریبي لتحقیق هدف الدراسة. 
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 من ناحیة المرحلة الدراسیة:

 تباینت الدراسات السابقة من حیث الفئة المستهدفة:

  :ودراسة البصیر، )2009دراسة الوزان (استهدفت دراسات عدیدة المرحلة االبتدائیة، ومنها ،

 أحمد)، ودراسة 2015)، ودراسة أبو ورد (2009 (شاهین )، ودراسة2015وأبو هدرة (

). وتتفق الدراسة الحالیة مع هذه الدراسات حیث تستهدف 2012)، ودراسة العالول (2015(

 طلبة الصف الرابع األساسي.

  استهدفت دراسات عدیدة المرحلة المتوسطة والثانویة، والمعاهد والجامعات  حیث تناولت

، )2013دراسة مصطفى (، و)2016دراسة جاب اهللا (الدراسات التالیة المرحلة اإلعدادیة: 

، عاشور أبو)، ودراسة 2012 (الشربیني)، ودراسة 2010 (الرحمن عبدوالقرش، ودراسة 

وزمالؤه  ). وتناولت دراسات أخرى المرحلة الثانویة: دراسة ترابان2014 (أبو عمیرةوالبنا، و

(Taraban, et $ al, 2007) محمود، وعفیفي، وفرحات)، ودراسة 2010 (الحربي، ودراسة 

) ، ودراسة 2014). وتناولت دراسات أخرى المرحلة الثانویة: دراسة نزال (2015(

  ) .Labrosse, 2007 (البروس ، )2007دراسة الغریباوي ( ، )2011(السوداني،

 

 من ناحیة النتائج:

 الستخدام نموذج فرایر أو استراتیجیات ةكشفت كافة الدراسات السابقة عن وجود أثر أو فاعلي

التعلم النشط في تنمیة المتغیرات المستهدفة، ووظفت الباحثة هذه النتائج في تفسیر نتائج الدراسة 

 الحالیة.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 حققت الباحثة استفادة من استعراضها للدراسات السابقة تمثلت في:

 إعداد اإلطار النظري للدراسة الحالیة. •

 اختیار التصمیم التجریبي المناسب لتحقیق هدف الدراسة. •

 اختیار عینة الدراسة. •

  استبانة االتجاهات العلمیة ).–إعداد أدوات الدراسة (االختبار التحصیلي  •
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 تحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة للتحقق من صدق وثبات األدوات، واستخالص النتائج. •

 االستفادة منها في مناقشة وتفسیر نتائج الدراسة.  •

•  

 :  وقد تمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في الجوانب اآلتیة

 فرایر ، حیث إستراتیجیةإستراتیجیة التدریس المستخدمة من أجل رفع مستوى التحصیل ، وهي توظیف 
أن هذه الدراسة األولى - على حد علم الباحثة - التي تجمع بین التحصیل واالتجاهات العلمیة  

كما تمیزت في العینة المختارة ، حیث اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة باختیار عینة من 
طلبة المرحلة األساسیة الدنیا وهم طلبة الصف الرابع الدراسي ، أما بقیة الدراسات فقد تم اختیار العینة 

 من طلبة المرحلة المتوسطة أو الثانویة أو المعاهد أو الجامعات .  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 
 



 
 
 

 الفصل الثالث
 هاطریقة الدراسة وٕاجراءات

 منهج الدراسة  1.3
 مجتمع الدراسة  2.3
 عینة الدراسة  3.3
  المادة التعلیمیة  4.3
   أدوات الدراسة 5.3

 اختبار التحصیل الدراسي 1.5.3
استبانة االتجاهات العلمیة   2.5.3

 إجراءات تطبیق الدراسة  6.3
 متغیرات الدراسة  7.3
 تصمیم الدراسة  8.3
 المعالجة اإلحصائیة 9.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
 



الفصل الثالث  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
طریقة الدراسة وٕاجراءاتها  

یتناول هذا الفصل وصفًا للطریقة واإلجراءات من حیث تحدید المنهج المتبع في الدراسة ، ومجتمع 
الدراسة وعینتها ، واألدوات التي أعدتها الباحثة ، وطرق التحقق من صدقها وثباتها ، واإلجراءات التي 
 اتبعتها الباحثة في تطبیق دراستها ، والمعالجات اإلحصائیة في تحلیل البیانات للوصول إلى النتائج . 

 
 منهج الدراسة :  1.3

قامت الباحثة بإتباع المنهج التجریبي ، الستقصاء فاعلیة إستراتیجیة فرایر على  تحصیل طلبة الصف 
الرابع في العلوم والحیاة واتجاهاتهم العلمیة؛ وذلك لمالءمته لمثل هذا النوع من الدراسات  

 مجتمع الدراسة :  2.3
تكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الحكومیة التابعة لمدیریة 

 ) 377( والبالغ عددهم  2017/2018تربیة وتعلیم أریحا للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
  ) 4) مدرسة منها  (  14  ( ) طالبة ، موزعین على 205 ) طالب و(  172طالب وطالبة منهم ( 
 ) مدرسة مختلطة ، وذلك وفقًا لسجالت قسم 6 ) مدرسة لإلناث ، و ( 4مدرسة ذكور ، و (  

التخطیط واإلحصاء في مدیریة تربیة وتعلیم أریحا .  
 عینة الدراسة :  3.3

 ) طالبًا وطالبة منتظمین في أربع شعب من شعب 90تكونت من ( تم اختیار العینة بطریقة قصدیة و
الصف الرابع األساسي في مدرسة الشهید یاسر عرفات  ومدرسة عائشة أم المؤمنین ، التابعة لمدیریة 

ین شعبتین ي م ، وتم تع2017/2018التربیة والتعلیم أریحا في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
 تجریبیة واألخرى ضابطة عشوائیاً . وقد درس طالب المجموعة التجریبیة مادة احدهمامن كل مدرسة 

 فرایر ، بینما اسُتخدمت الطریقة االعتیادیة في تدریس المجموعة إستراتیجیةالعلوم والحیاة باستخدام 
الضابطة .  

وتم اختیار العینة بطریقة قصدیه من مدرسة الشهید یاسر عرفات  ومدرسة عائشة أم المؤمنین وذلك 
لألسباب التالیة  :  

 على تطبیق ( مدرسة الشهید یاسر عرفات ومدرسة عائشة أم المؤمنینني- موافقة إدارة المدرست
الدراسة .  

- موافقة المعلمة واستعدادها لتطبیق إستراتیجیة فرایر 
.  عشر سنوات خبرة في التدریس ال  تخصصها تدریس مادة العلوم وعدد سنوات- المعلمة
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أّما عدد الطالب الذین مثلوا المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة للذكور واإلناث فهي موضحة 
في الجدول التالي :  

) : توزیع عینة الدراسة تبعًا للجنس ( ذكور ، إناث ) والمجموعة (تجریبیة ، ضابطة )  1.3جدول ( 
الجنس  التجریبیة الضابطة المجموع

 
 في مدرسة الشهید ذكور 23 24 47

 یاسر عرفات 
 في مدرسة عائشة إناث 22 21 43

 أم المؤمنین 
 المجموع 45 45 90

 
 المادة التعلیمیة  4.3

 إعداد المادة التعلیمیة : 1.4.3
قامت الباحثة بإعداد دلیل للمادة التعلیمیة وفق إستراتیجیة فرایر وتتلخص هذه اإلجراءات فیما یلي :  

- اختیار وحدة " أجهزة جسم اإلنسان " من كتاب العلوم للصف الرابع األساسي .  
- تحلیل الوحدة بتحدید األهداف العامة والخاصة .  

- تحدید المفاهیم الواردة في الوحدة  
- اإلطالع على دراسات سابقة وأدبیات تتحدث عن إستراتیجیة فرایر .  

- تصمیم الوحدة الدراسیة وفق إستراتیجیة فرایر من خالل بناء مذكرات تدریس الوحدة والتي تضمنت 
إطار نظري یعرف المعلمة بإستراتیجیة فرایر ، واألهداف العامة للوحدة ، والجدول الزمني لتنفیذها 

 واألهداف السلوكیة لكل درس وٕاجراءات التدریس والوسائل التعلیمیة والتقویم ( دلیل المعلم ) 
 )  2، 1ملحق ( 

ومن الجدیر بالذكر ، أن الباحثة درست المجموعتین التجریبیة والضابطة في مدرسة الشهید یاسر 
عرفات ومعلمة أخرى درست المجموعة التجریبیة ومعلمة المجموعة الضابطة في مدرسة عائشة أم 

المؤمنین .  
 صدق المادة التعلیمیة: 2.4.3

 ) محكمًا من ذوي الخبرة 17قامت الباحثة بالتحقق من صدق المادة التعلیمیة ، بعرضها على (  
، للتأكد من مالءمتها للغرض الذي أعدت من أجله ، وتم األخذ بمالحظات المحكمین ، االختصاص و

  ) 3،5،6وما تبعه من حذف أو تعدیل أو إضافة بما یتناسب ورؤیة المحكمین ملحق (  
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  أدوات الدراسة : 5.3

قامت الباحثة في هذه الدراسة بإعداد أداتین الستقصاء فاعلیة إستراتیجیة فرایر في تحصیل طلبة 
الصف الرابع في العلوم والحیاة واتجاهاتهم العلمیة وهما : اختبار التحصیل الدراسي للوحدة األولى " 

 االتجاهات العلمیة ، وفیما یلي وصفًا لهذه استبانةأجهزة جسم اإلنسان " في مادة العلوم والحیاة و
األدوات : 

  اختبار التحصیل الدراسي 1.5.3
 

 وصف اختبار التحصیل الدراسي  1.1.5.3
قامت الباحثة بإعداد االختبار وفق الخطوات اآلتیة :  

- تحدید الوحدة التعلیمیة الممثلة في الوحدة األولى من الفصل الدراسي األول من مقرر العلوم والحیاة 
للصف الرابع األساسي ، والتي بعنوان ( أجهزة جسم اإلنسان ) .  

- تحلیل محتوى الوحدة التعلیمیة حسب مستویات بلوم ومعرفة عدد األهداف ، ثم التحقق من صدق 
التحلیل .  

 - بناء جدول مواصفات لمعرفة األوزان النسبیة الخاصة بكل درس وبعدد األهداف ملحق 
)  4  . (

 - اإلطالع على العدید من االختبارات المشابهة لدراسات سابقة لالستفادة منها في بناء فقرات 
االختبار .  

- صیاغة فقرات االختبار بصورتها األولیة لتتناسب مع االختیار من متعدد بواقع أربع مموهات لكل 
سؤال ، باإلضافة إلى سؤال كتابة اسم العملیة التي تدل علیها كل من العبارات ، وتصنیف السلوكات 

 الجدول .  اكمال ، وسؤال إنشائيإلى ایجابي وسلبي ، وسؤال 
- صیاغة تعلیمات االختبار ووضعها  في مقدمة االختبار مع مراعاة وضوحها ومالءمتها لمستوى 

الطلبة .  
 

 صدق اختبار التحصیل الدراسي  2.1.5.3
 ) محكمًا من ذوي الخبرة واالختصاص من 17تم التأكد من صدق االختبار من خالل عرضه على (  

أساتذة جامعات ومشرفین تربویین ومعلمین لمادة العلوم والحیاة ، وطلب منهم إبداء الرأي بمحتوى 
االختبار ، وانتماء كل فقرة في االختبار مع مستوى الهدف الذي یتضمنه ، ووضوح الفقرات من حیث 

 .  )7،8 فقرات االختبار للمستوى العمري والمعرفي للطالب ملحق (ومالئمةالصیاغة واللغة ، 
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وفي ضوء ذلك تم إجراء بعض التعدیالت على الصیاغة اللغویة للفقرات كما تم حذف بعض الفقرات 
وٕاضافة غیرها ، وٕاضافة صور واضحة لالختبار لیناسب المرحلة األساسیة الدنیا وذلك وفقًا لمالحظات 

 40 والعالمة العظمى لالختبار ) فقرة 40المحكمین ، وقد بلغ عدد فقرات االختبار بصورته النهائیة ( 
   ) . 9ملحق (  عالمة 

 ثبات االختبار  3.1.5.3
للتحقق من ثبات االختبار قامت الباحثة بتطبیقه على عینة استطالعیة من مجتمع الدراسة من خارج 

 ) طالبًا وطالبة من طلبة الصف الرابع األساسي في مدرسة الفرقان 25عینة الدراسة مكونة من ( 
ثم  ) مفهوم 31حیث تم تدریسهم نفس المفاهیم وعددها ( المختلطة ، وقد اختیروا عشوائیًا ، اإلسالمیة

أعید تطبیق االختبار على العینة االستطالعیة نفسها بعد مضي أسبوعین من تطبیقه المرة األولى 
 ) ، ویعد هذا المعامل جیدًا ویفي بأغراض الدراسة الحالیة . 0.80وحساب معامل الثبات ، وقد بلغ ( 

كما تم حساب معامل الصعوبة والتمیز لكل فقرة من فقرات االختبار بناًء على العینة االستطالعیة 
  . )  (0.41-0.80 ) ومعامل التمیز تراوح بین0.91-0.40فتراوح معامل الصعوبة (  

 
 تحدید زمن االختبار :  4.1.5.3 

تم حساب زمن تأدیة الطلبة لالختبار عن طریق حساب المتوسط الحسابي لزمن إجابة الطالب األول 
 ) دقیقة . 60على االختبار ، ثم تحدید زمن االختبار ( من العینة االستطالعیة واألخیر 

 
 نموذج إجابة اختبار التحصیل  5.1.5.3

وضع نموذج اإلجابة باعتباره أداة من أدوات الدراسة ، وعرض على لجنة من المحكمین إذا أبدوا تم 
 ) نموذج اإلجابة الصحیحة لالختبار التحصیل .  10اتفاقًا تامًا على ما ورد فیه . ویبین الملحق (  

 استبانة االتجاهات العلمیة  2.5.3
استخدمت الباحثة استبانة للتعرف على اتجاهات الطلبة العلمیة لدى طلبة الصف الرابع األساسي في 
محافظة أریحا في مادة العلوم والحیاة واتبعت الباحثة الخطوات التالیة في تطویر االستبانة وٕاخراجها 

في صورتها النهائیة :  
 :  - تحدید الهدف من األستبانة1

كان الهدف من االستبانة متمثًال في تحدید اتجاهات الطلبة العلمیة نحو العلوم ( قبل وبعد ) تطبیق 
أثر طریقة التدریس ( استراتیجیة فرایر ) لدى طلبة الصف الرابع .  

 :  تم تطویر فقرات االستبانة وفقًا للخطوات التالیة وهي- 2
- االطالع على األدب التربوي والدراسات النظریة في هذا المجال .  

- تحلیل الدراسات السابقة وذات الصلة بموضوع االتجاهات العلمیة .  
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- مراعاة أن تكون فقرات االستبانة موجبة وسالبة .  
) 2013- قامت الباحثة بتطویر استبانة االتجاهات العلمیة نحو العلوم التي أعدتها ( أبوخلیل ، 

وبالرجوع إلى نماذج أخرى في دراسات سابقة .  
 :  الصورة األولیة لالستبانة- 3

) فقرة ، وبعد طباعة فقرات االستبانة 40في ضوء ما سبق تم إعداد االستبانة ، حیث اشتملت على ( 
تم عرضها على لجنة من المحكمین وذلك الستطالع آراؤهم حول مدى مناسبة :  

- عدد بنود االستبانة .  
- مدى صحة الفقرات لغویًا وعلمیًا .  

- مدى تمثیل الفقرات ألهداف المقیاس .  
- مدى مناسبة الفقرات لمستوى الصف الرابع األساسي .  

 :  - تحدید طریقة االستجابة4
فقد أعطیت بنود االستبانة مقیاسًا متدرجًا حسب مقیاس لكرت الخماسي ( أوافق بشدة ، أوافق ، محاید 

) . 13ملحق ( ، وتم وضع تعلیمات لإلجابة للطلبة، أعارض ، أعارض بشدة )
 
 :  - صدق االستبانة5

تم حساب صدق االستبانة بواسطة صدق المحكمین للتأكد من مدى مالئمة فقرات االستبانة للغرض 
الذي وضع من أجله وهو التعرف على اتجاهات طلبة الصف الرابع نحو العلوم ، وذلك بعرض 

  ) لألخذ برأیهم ، وتم حذف الفقرات التي 3االستبانة  على أساتذة الجامعات في كلیة التربیة ملحق (  
، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 18، 15، 14 ، 9، 8، 7اتفق المحكمون على حذفها وهي ( 

، ) .  22،  13، 12، 11 ،  10 ،6) وتعدیل الفقرات (39، 38، 37، 36 ، 35، 34، 31
 :  - تطبیق االستبانة استطالعیاً 6

) طالبًا وطالبة من طالب 25تم تطبیق االستبانة على عینة استطالعیة من الطلبة بلغ عددهم (
الصف الرابع األساسي خارج عینة الدراسة في مدرسة الفرقان االسالمیة - نفس العینة االستطالعیة 

لالختبار - بهدف حساب الثبات . 
  
  - حساب ثبات االستبانة :7

 ) 0.89ونباخ الفا یساوي ( رتم التأكد من ثبات االستبانة بطریقة كرونباخ ألفا ، ولقد تبین أن معامل ك
 وهو معامل جید ومرض في مثل هذه الدراسات .
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  - الصورة النهائیة لالستبانة :8
) فقرة 20بعد التأكد من صدق وثبات استبانة االتجاهات العلمیة تكون في صورتها النهائیة من ( 

   ) .12ملحق (  
 

  إجراءات تطبیق الدراسة ::   6.3
لتنفیذ الدراسة قامت الباحثة بإتباع الخطوات اآلتیة :  

- الحصول على إقرار خطة البحث من الكلیة .  1
- الحصول على كتاب تسهیل المهمة من قسم الدراسات العلیا في جامعة القدس موجهة إلى مدیریة 2

.   )14ملحق (التربیة والتعلیم أریحا 
- الحصول على كتاب من مدیریة تربیة وتعلیم أریحا موجهة إلى مدیرات المدرسة التي جرى تطبیق 3

الدراسة فیها والتنسیق مع معلمات العلوم من أجل تطبیق الدراسة واالتفاق على اإلجراءات المطلوبة 
 )15ملحق (

- االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة استراتیجیة فرایر بهدف 3
االستفادة منها في تصمیم المادة التعلیمیة وأدوات الدراسة .  

- اختیار محتوى وحدة تعلیمیة من كتاب العلوم والحیاة الجزء األول للصف الرابع األساسي والتي 4
 حصة والفترة 25حیث أن عدد الحصص التي تحتاجها الوحدة تمثلت بوحدة ( أجهزة جسم اإلنسان ) 
.  الزمنیة التي یستغرقها التطبیق شهرین 

 وقد تم إجراء تحلیل المحتوى وفقًا للخطوات  )تحلیل محتوى المادة التعلیمیة (أجهزة جسم االنسان- 5
التالیة :  

 : تهدف عملیة التحلیل إلى تحدید األهداف وتصنیفها واستخراج تحدید الهدف من عملیة التحلیل
المفاهیم المتضمنة في أجهزة جسم اإلنسان في مقرر العلوم والحیاة للصف الرابع األساسي .  

 : اقتصرت عملیة التحلیل على وحدة من كتاب العلوم للصف الرابع األساسي اختیار عینة التحلیل
بعنوان أجهزة جسم اإلنسان " .  

 : وحدة التحلیل في هذه الدراسة هي الفقرة .  تحدید وحدة التحلیل
 : تحدید الصفحات المطلوب تحلیلها ، وقراءتها بشكل جید لتحدید األهداف تطبیق إجراءات التحلیل

وتصنیفها إلى مستویاتها والمفاهیم المتضمنة فیها ، ثم تقسیم كل صفحة لعدد من الفقرات بحیث 
تشتمل كل فقرة هدفًا واحدًا أو أكثر ، وتحدید األهداف المتضمنة في كل فقرة والمفاهیم المرتبطة 

 بالهدف وتصنیفها إلى مستویاتها حسب مستویات بلوم لألهداف . 
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 :  التحقق من صدق التحلیل

 على مجموعة من ذوي الخبرة إلبداء الرأي في طریقة التحلیل ة به الباحثت قامالذيتم عرض التحلیل 
 ) 1(ونتائجه ، وتم تعدیله حسب المالحظات سواء باإلضافة أو الحذف أو التعدیل ملحق 

 :  ثبات التحلیل نتائج 
التحلیل عبر الزمن ( ضمن شخصي ) : قامت الباحثة بتحلیل محتوى وحدة " أجهزت ثبات نتائج 

جسم اإلنسان "  
 ، بعد شهر من 2017م ثم أعادت الباحثة التحلیل مرة أخرى في شهر آب 2017في شهر تموز 

التحلیل األول ، والجدول التالي یلخص نتائج التحلیل في المرتین .  
 

 التحلیل عبر الزمن ثبات) نتائج 2.3الجدول (       
 الثباتنقاط االختالف  نقاط االتفاق  التحلیل الثاني  التحلیل األول  األهداف  

35 30 30 5 0.85 
 

 : قامت الباحثة بتدریب معلمة على تحلیل التحلیل عبر األشخاص ( بین شخصي ) ثبات نتائج
 ) یوضح ذلك .  3.3المحتوى وطلب منها تحلیل الوحدة التعلیمیة ، والجدول ( 

التحلیل عبر األشخاص  ثبات  ) نتائج 3.3الجدول ( 
 الثباتنقاط االختالف  نقاط االتفاق  تحلیل المعلم  تحلیل الباحثة  األهداف  

30 31 30 1 0.96 
 

) 31 هدفًا علمیًا و ( 30 : نتج عن تحلیل الوحدة األولى " أجهزة جسم اإلنسان "  نتائج التحلیل
مفهومًا علمیًا .  

قامت الباحثة بعد الخطوة السابقة من تحلیل محتوى المادة التعلیمیة بإعداد دلیل للمعلم حول المادة 
التعلیمیة ( وحدة أجهزة جسم اإلنسان ) وقامت الباحثة بعرضه على محكمین من ذوي االختصاص 

  ) لتقدیم مالحظاتهم حول :  2والخبرة في المیدان ( مشرفین ، معلمین ، أساتذة جامعة ) ملحق (  
- صحة المادة العلمیة ووضوح خطواتها  

- مدى مناسبة األنشطة وعددها . 
- الفترة الزمنیة وتوزیع الحصص .  

71 
 



وتم التعدیل بناءًا على هذه المالحظات التي أبدها المحكمین واشتمل كل دلیل في صورته النهائیة على 
العناصر التالیة :  

- األهداف السلوكیة المراد تحقیقها.  
- توزیع الحصص على الدروس .  
- الخبرات القبلیة لدى المتعلمین .  

- المفاهیم المراد تعلمها .  
- دور المعلم والطالب في الحصة .  

التقویم التكویني والختامي .  
- الفترة الزمنیة وتوزیع الحصص  

-  بناء أدوات القیاس اختبار التحصیل الدراسي ومقیاس االتجاهات العلمیة في العلوم .  6
 وافقوا على تطبیق الدراسة على دلیل المادة التعلیمیة وذلك من خالل لتان  التان- تدریب المعلم7

المقابالت وحضور حصص ، حیث قامت بتطبیق الدراسة معلمة في مدرسة عائشة أم المؤمنین  
والباحثة في مدرسة الشهید یاسر عرفات .  

 االتجاهات العلمیة على عینة الدراسة قبل تطبیق الدراسة استبانة- تطبیق االختبار القبلي و8
وتصحیحهما ورصد النتیجة .  

- تطبیق الدراسة تجریبیًا على عینة الدراسة وفق المخطط ، حیث قامت الباحثة بمتابعة التطبیق 9
وحضور بعض الحصص ومتابعة سیر الدراسة في المدرستین .  

- تطبیق االختبار البعدي ، ومقیاس االتجاهات العلمیة  على عینة الدراسة وتصحیح االختبار 10
 ورصد النتائج .  وتحلیل استبانة االتجاهات العلمیة 

- جمع البیانات و إجراء التحلیالت االحصائیة المناسبة ، ورصد النتائج وتفسیرها .  11
- وضع التوصیات .  12

 متغیرات الدراسة :  7.3
أوًال : المتغیرات المستقلة :  

طریق التدریس وهي بمستویین ( استراتیجیة فرایر ، االعتیادیة ) .  - 1
- جنس الطالب ، وله مستویان ( ذكر ، انثى ) .  2

 :  ثانیًا : المتغیرات التابعة
- التحصیل الدراسي لطلبة الصف الرابع : وتم قیاسها من خالل العالمة التي حصل علیها الطلبة 1

في اختبار التحصیل الدراسي .  
- اتجاهات الطلبة العلمیة نحو العلوم وتم قیاسها من خالل إجابة الطالب على استبانة االتجاهات 2

 العلمیة. 
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   تصمیم الدراسة :8.3

اعتمدت الباحثة التصمیم التجریبي للمجموعتین ( التجریبیة - الضابطة ) بقیاسین قبلي وبعدي ، وتم 
اختیار العینة بطریقة قصدیه ، وتعیین المجموعتین التجریبیة والضابطة بطریقة عشوائیة .  

ویمكن التعبیر عن تصمیم الدراسة كما یلي :  
O1   : اختبار التحصیل القبلي  . 
O2  : استبانة االتجاهات العلمیة القبلیة .  

ó1  . اختبار التحصیل البعدي :

ó2  . استبانة االتجاهات العلمیة البعدیة :

  فرایر .إستراتیجیة : المعالجة التجریبیة وتشیر إلى ×
 
 :  المعالجة االحصائیة 9.3 

 الدراسة والتحقق من صدق الفرصیات ؛ جمعت البیانات وعولجت باستخدام برنامج أسئلةلإلجابة على 
) ، وذلك لحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرفات المعیاریة لعالمات SPSSالرزم اإلحصائیة ( 

المجموعتین التجریبیة والضابطة على اختبار التحصیل الدراسي و استبانة االتجاهات العلمیة واستخدام 
 ) لمقارنة متوسطات عالمات الطلبة في اختبار التحصیل الدراسي .  ANCOVAتحلیل التغایر ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ó1ó2 
 

O1O2 
 

c: 

E ó1ó2 
 

× O1O2 
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 الفصل الرابع : 

 عرض نتائج الدراسة 

  1.4 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

 2.4 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

 3.4 تلخیص نتائج الدراسة
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الفصل الرابع 

_________________________________________________________________ 

 نتائج الدراسة 

 عرض نتائج الدراسة :

یتناول هذا الفصل عرضَا للنتائج التي توصلت إلیها الدراسة ، التي هدفت إلى استقصاء فاعلیة إستراتیجیة 

 تحصیل طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة واتجاهاتهم العلمیة ، وكذلك معرفة ما إذا كان هذا في  فرایر

الجنس والتفاعل بینهم.  التدریس واألثر یختلف باختالف طریقة  

 وفیما یأتي عرضًا للنتائج في هذا الفصل تبعًا للمتغیرات التابعة كما یلي : 

  النتائج المتعلقةبالسؤال األول :1.4

 تحصیل طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة ؟ وهل یختلف هذا األثر فيما فاعلیة استراتیجیة فرایر 

 باختالف طریقة التدریس ( االعتیادیة - استراتیجیة فرایر ) والجنس والتفاعل بینهما ؟ 

وانبثقت عن السؤال األول الفرضیة الصفریة التي تنص على أنه "  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 

 تحصیل طلبة الصف الرابع في في ) في المتوسطات الحسابیة ≥α 0.05عند مستوى الداللة ( 

مادة العلوم والحیاة تعزى لطریقة التدریس( بطریقة فرایر ، الطریقة االعتیادیة ) والجنس والتفاعل 

 بینهما " . 
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 ولإلجابة عن السؤال األول قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة في اختبار 

 التحصیل .

) : المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة في اختبار التحصیل القبلي والبعدي حسب 1.4جدول (

 طریقة التدریس

 المجموعة  التحصیل القبلي التحصیل البعدي
 التجریبیة المتوسط الحسابي 11.66 30.15

 العدد 45 45
 االنحراف المعیاري 2.84 7.04
 الضابطة المتوسط الحسابي 12.22 25.06

 العدد 45 45
 االنحراف المعیاري 4.71 10.12
 المجموع المتوسط الحسابي 11.94 27.61

 العدد 90 90
 االنحراف المعیاري 3.88 9.04

 

) أن هناك فروقًا ظاهریة في المتوسطات الحسابیة لعالمات الطلبة في اختبار 1.4یتبین من جدول (

 التحصیل بین الطریقتین التجریبیة والضابطة . 
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): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة في اختبار التحصیل القبلي والبعدي حسب 2.4جدول (

 الجنس 

 المجموعة  التحصیل القبلي التحصیل البعدي
 ذكر  المتوسط الحسابي 10.82 29.63

 العدد 47 47
 االنحراف المعیاري 2.69 8.52
 أنثى المتوسط الحسابي 13.16 25.39

 العدد 43 43
 االنحراف المعیاري 4.59 9.16
 المجموع المتوسط الحسابي 11.94 27.61

 العدد 90 90
 االنحراف المعیاري 3.88 9.04

 

) أن هناك فروقًا ظاهریة في المتوسطات الحسابیة لعالمات الطلبة في اختبار 2.4یتبین من جدول( 

 التحصیل القبلي والبعدي حسب الجنس . 

 ولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاهریة في المتوسطات الحسابیة لعالمات الطلبة ذات داللة إحصائیة عند 

 مستوى الداللة (α≤ 0.05) ، تم استخدام اختبار تحلیل التغایر المصاحب (ANCOVA)وكانت 

) . 3.4النتائج كما في الجدول (  
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(ANCOVA) لمتغیر التحصیل حسب طریقة  ): نتائج اختبار تحلیل التغایر المصاحب 3.4جدول (  

 التدریس والجنس والتفاعل بینهما  

مستوى الداللة 
 المحسوبة 

قیمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحریة

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباین

 االختبار القبلي 1844.53 1 1844.53 40.11 0.001
 طریقة التدریس 835.49 1 835.49 18.17 *0.001

*0.001  الجنس 1075.68 1 1075.68 23.39 
 طریقة التدریس ×الجنس   378.90 1 378.90 8.24 *0.001

 الخطأ 3908.08 85 45.97  
 المجموع 75887.00 89   

  )≥α 0.05* دالة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة( 

 النتائج المتعلقة بطریقة التدریس : 

 وهي أقل من مستوى الداللة 0.001) أنمستوى الداللة المحسوبة وقیمتها 3.4یتبین من جدول (

) مما یدل أن هناك فروقَا ذات داللة إحصائیة بین عالمات طلبة ≥α 0.05اإلحصائیة( 

المجموعة الضابطة مقارنة مع عالمات طلبة المجموعة التجریبیة ،وعلیه نرفض الفرضیة الصفریة 

بوجود فروق في مستوى التحصیل التابع للطریقة ولصالح الطریقة التجریبیة  ولمعرفة مصدر 

الفروق بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة ، تم حساب المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء 

 المعیاریة البعدیة حسب طریقة التدریس كما في الجدول التالي : 
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):المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة الختبار متوسطات التحصیل 4.4جدول (

 لدى طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة حسب طریقة التدریس 

 طریقة التدریس المتوسطات الحسابیة المعدلة الخطأ المعیاري
 الضابطة 24.34 1.015
 تجریبیة 30.46 1.012

 

) أن المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة 4.4یتبین من جدول (

) وهو أقل من متوسط المجموعة التجریبیة ( التي درست بطریقة فرایر ) الذي بلغ24.34هو (  

) مما یدل على أن الفروق بین المجموعتین كانت لصالح المجموعة التجریبیة . 30.46 (   

 النتائج المتعلقة بمتغیر الجنس :

) وهي أقل من مستوى الداللة0.001)  أن مستوى الداللة المحسوبة وقیمتها( 3.4یتبین من جدول (  

 )0.05 α≤ مما یدل أن هناك فروقَا ذات داللة إحصائیة بین عالمات طلبة المجموعة الضابطة مقارنة (

مع عالمات طلبة المجموعة التجریبیة ، وعلیه نرفض الفرضیة الصفریة ، ولمعرفة مصدر الفروق 

بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة ، تم حساب المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء 

 المعیاریة البعدیة حسب الجنس كما في الجدول التالي :
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) : المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة الختبار متوسطات التحصیل 5.4جدول (

 لدى طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة حسب الجنس  

 الجنس المتوسطات الحسابیة المعدلة الخطأ المعیاري
 ذكر 31.03 1.013
 انثى 23.76 1.061

 

) وهو أكبر من اإلناث الذي بلغ 31.03) أن المتوسط المعدل للذكور هو (5.4یتبین من جدول (

) مما یدل على أن الفروق بین المجموعتین كانت لصالح الذكور . 23.76(  

 

 النتائج المتعلقة بالتفاعل بین طریقة التدریس والجنس

  ) وهي أقل من مستوى الداللة0.001)أن قیمة الداللة المحسوبة ( 3.4یتبین من جدول (

 )0.05 α≤ مما یدل أن هناك فروقَا ذات داللة إحصائیة بین عالمات طلبة المجموعة الضابطة مقارنة (

مع عالمات طلبة المجموعة التجریبیة ، وعلیه نرفض الفرضیة الصفریة ولمعرفة مصدر الفروق 

بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة ، تم حساب المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء 

 المعیاریة البعدیة حسب التفاعل بین طریقة التدریس والجنس  كما في الجدول التالي :
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) : المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة الختبار متوسطات التحصیل 6.4جدول (

 لدى طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة حسب التفاعل بین طریقة التدریس و الجنس 

المتوسطات الحسابیة  الخطأ المعیاري
 المعدلة

 طریقة التدریس  الجنس

 الضابطة ذكر 30.03 1.38
 أنثى 18.64 1.50
 التجریبیة ذكر 32.03 1.45
  أنثى 28.89 1.46

 

) 30.03) أن المتوسط الحسابیالمعدل لطریقة التدریس الضابطة  للذكور هو ( 6.4یتبین من جدول (

)  وهو أقل من متوسط المجموعة التجریبیة ( التي درست بطریقة فرایر ) 18.64واإلناث هو (

) مما یدل على أن الفروق بین المجموعتین 28.89) واإلناث (32.03للذكور و الذي بلغ ( 

 كانت لصالح المجموعة التجریبیة ( الذكور ).
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : 

طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة ؟ وهل لالعلمیة تجاهات في االما فاعلیة استراتیجیة  فرایر 

یختلف هذا األثر باختالف (طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینها) ؟ 

الفرضیة الصفریة التي تنص على أنه "  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند  الثاني وانبثق عن السؤال

طلبة الصف الرابع فیاالتجاهات العلمیة ل ) في المتوسطات الحسابیة ≥α 0.05مستوى الداللة  ( 

في مادة العلوم والحیاة تعزى لطریقة التدریس( بطریقة فرایر ، الطریقة االعتیادیة ) والجنس 

 والتفاعل بینهما " .

 قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة في لثاني ولإلجابة عن السؤال ا

علمیة للطلبة . الاالتجاهات  

القبلي والبعدي االتجاهات العلمیة ) : المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة في 7.4جدول (

طریقة التدریسحسب   

 

 

 المجموعة  االتجاهات القبلي  االتجاهات البعدي 
 التجریبیة المتوسط الحسابي 3.71 4.21
 العدد 45 45

 االنحراف المعیاري 0.62 0.52
 الضابطة المتوسط الحسابي 3.71 3.75
 العدد 45 45

 االنحراف المعیاري 0.55 0.71
 المجموع المتوسط الحسابي 3.71 3.98
 العدد 90 90

 االنحراف المعیاري 0.58 0.66
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) أن هناك فروقًا ظاهریة في المتوسطات الحسابیة لعالمات الطلبة في استبانه 7.4یتبین من جدول (

 االتجاهات العلمیة  بین الطریقتین التجریبیة والضابطة . 

): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة في االتجاهات العلمیة القبلي والبعدي حسب 8.4جدول (

 الجنس 

 المجموعة   القبليتجاهاتاال  البعديتجاهاتاال
 ذكر  المتوسط الحسابي 3.52 4.18
 العدد 47 47

 االنحراف المعیاري 0.56 0.59
 أنثى  المتوسط الحسابي 3.91 3.76
 العدد 43 43

 االنحراف المعیاري 0.54 0.67
 المجموع المتوسط الحسابي 3.71 3.98
 العدد 90 90

 االنحراف المعیاري 0.58 0.66
 

) أن هناك فروقًا ظاهریة في المتوسطات الحسابیة لعالمات الطلبة في االتجاهات 8.4یتبین من جدول( 

 العلمیة القبلي والبعدي حسب الجنس . 

 ولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاهریة في المتوسطات الحسابیة لعالمات الطلبة ذات داللة احصائیة عند 

(ANCOVA) تم استخدام اختبار تحلیل التغایر المصاحب الثنائي ، (α≤ 0.05) مستوى الداللة 

) . 9.4وكانت النتائج كما في الجدول (  
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(ANCOVA) لمتغیر االتجاهات العلمیة    ): نتائج اختبار تحلیل التغایر المصاحب 9.4جدول (

 الثنائیبحسب طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینهما  

مستوى الداللة 
 المحسوبة 

قیمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحریة

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباین

 االختبار القبلي 0.84 1 0.84 2.54 0.001
 طریقة التدریس 4.70 1 4.70 14.09 *0.001
 الجنس 4.91 1 4.91 14.72 *0.001
 طریقة التدریس ×الجنس   1.50 1 1.50 4.51 *0.001

 الخطأ 28.38 85 0.33  
 المجموع 1470.57 89   

  )≥α 0.05* دالة إحصائیة عند مستوى الداللة اإلحصائیة( 

 النتائج المتعلقة بطریقة التدریس :

 وهي أقل من مستوى الداللة 0.001) أن مستوى الداللة المحسوبة وقیمتها 9.4یتبین من جدول (

) مما یدل أن هناك فروقَا ذات داللة إحصائیة بین عالمات طلبة ≥α 0.05اإلحصائیة ( 

المجموعة الضابطة مقارنة مع عالمات طلبة المجموعة التجریبیة ، وعلیه نرفض الفرضیة 

الصفریة بوجود فروق في مستوى االتجاهات التابع للطریقة ولصالح الطریقة التجریبیة  ولمعرفة 

مصدر الفروق بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة ، تم حساب المتوسطات الحسابیة المعدلة 

 واألخطاء المعیاریة البعدیة حسب طریقة التدریس كما في الجدول التالي :
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): المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة لمتغیر االتجاهات العلمیة  10.4جدول (

 لدى طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة حسب طریقة التدریس 

 طریقة التدریس المتوسطات الحسابیة المعدلة الخطأ المعیاري
 الضابطة 3.75 0.08
 تجریبیة 4.20 0.08

 

) أن المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة 10.4یتبین من جدول (

) وهو أقل من متوسط المجموعة التجریبیة ( التي درست بطریقة فرایر ) 3.75االعتیادیة هو (

) مما یدل على أن الفروق بین المجموعتین كانت لصالح المجموعة التجریبیة . 4.20الذي بلغ (   

 النتائج المتعلقة بمتغیر الجنس :

  ) وهي أقل من مستوى الداللة0.001 ) أن مستوى الداللة المحسوبة وقیمتها( 9.4یتبین من جدول (

 )0.05 α≤ مما یدل أن هناك فروقَا ذات داللة إحصائیة بین عالمات طلبة المجموعة الضابطة مقارنة (

مع عالمات طلبة المجموعة التجریبیة ، وعلیه نرفض الفرضیة الصفریة  ، ولمعرفة مصدر 

الفروق بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة ، تم حساب المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء 

 المعیاریة البعدیة حسب الجنس كما في الجدول التالي :
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) : المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة لمتغیر االتجاهات العلمیة 11.4 جدول (

 لدى طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة حسب الجنس  . 

 الجنس المتوسطات الحسابیة المعدلة الخطأ المعیاري
 ذكر 4.22 0.87
 انثى 3.73 0.09

 

 3.73) وهو أكبر من اإلناث الذي بلغ 4.22) أن المتوسط المعدل للذكور هو (11.4یتبین من جدول (

 مما یدل على أن الفروق بین المجموعتین كانت لصالح الذكور . 

 

 النتائج المتعلقة بالتفاعل بین طریقة التدریس والجنس

  ) وهي أقل من مستوى الداللة0.001)  أن قیمة الداللة المحسوبة ( 9.4یتبین من جدول (

 )0.05 α≤ مما یدل أن هناك فروقَا ذات داللة إحصائیة بین عالمات طلبة المجموعة الضابطة مقارنة (

مع عالمات طلبة المجموعة التجریبیة ، وعلیه نرفض الفرضیة الصفریة ولمعرفة مصدر الفروق 

بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة ، تم حساب المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء 

 المعیاریة البعدیة حسب التفاعل بین طریقة التدریس والجنس  كما في الجدول التالي :
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) : المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة لمتغیر االتجاهات العلمیة  12.4جدول (

 لدى طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة حسب التفاعل بین طریقة التدریس و الجنس  .

المتوسطات الحسابیة  الخطأ المعیاري
 المعدلة

 طریقة التدریس الجنس

 الضابطة ذكر 3.86 0.11
 أنثى 3.63 0.12 

 التجریبیة ذكر 4.58 0.12
  أنثى 3.82 0.126

 

) 3.86) أن المتوسط الحسابي المعدل لطریقة التدریس الضابطة  للذكور هو ( 12.4یتبین من جدول (

)  وهو أقل من متوسط المجموعة التجریبیة ( التي درست بطریقة فرایر ) 3.63واإلناث هو (

) مما یدل على أن الفروق بین المجموعتین كانت 3.82) واإلناث (4.58للذكور و الذي بلغ ( 

 لصالح المجموعة التجریبیة ( الذكور ) .
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 ملخص نتائج الدراسة .

. وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات عالمات المجموعة التجریبیة والضابطة في اختبار التحصیل 1

 لطلبة الصف الرابع األساسي تعزى لطریقة التدریس ولصالح المجموعة التجریبیة . 

. وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات عالمات المجموعة التجریبیة والضابطة في اختبار التحصیل 2

لطلبة الصف الرابع األساسي تعزى لمتغیر الجنس ولصالح طریقة التدریس غیر االعتیادیة  

 لمجموعة الذكور . 

 . وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات عالمات المجموعة التجریبیة والضابطة في اختبار 3

التحصیل لطلبة الصف الرابع األساسي تعزى إلى التفاعل بین طریقة التدریس والجنس ولصالح 

 المجموعة التجریبیة الذكور .

.وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات عالمات المجموعة التجریبیة والضابطة في استبانه االتجاهات 4

 العلمیة  لطلبة الصف الرابع األساسي تعزى لطریقة التدریس ولصالح المجموعة التجریبیة .  

.وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات عالمات المجموعة التجریبیة والضابطة في استبانه االتجاهات 5

العلمیة لطلبة الصف الرابع األساسي تعزى لمتغیر الجنس ولصالح طریقة التدریس غیر االعتیادیة 

  لمجموعة الذكور .

.  وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات عالمات المجموعة التجریبیة والضابطة في استبانة 6

االتجاهات العلمیة لطلبة الصف الرابع األساسي تعزى إلى التفاعل بین طریقة التدریس والجنس 

 ولصالح المجموعة التجریبیة الذكور .
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 الفصل الخامس 

_________________________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصیات

یهدف هذا الفصل إلى مناقشة النتائج التي تم التوصل إلیها في هذه الدراسة وتفسیرها ، ثم وضع 

 التوصیات في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها .

  مناقشة النتائج 1.5

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 1 .1.5

 تحصیل طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة ؟ وهل یختلف هذا األثر في فرایر إستراتیجیةما فاعلیة 

باختالف طریقة التدریس ( االعتیادیة - استراتیجیة فرایر ) والجنس والتفاعل بینهما ؟ 

أظهرت النتائج أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائیة بین متوسط عالمات المجموعتین التجریبیة والضابطة 

في اختبار التحصیل تعزى لمتغیر طریقة التدریس ، فقد كانت عالمات االختبار البعدي للطلبة الذین تم 

تدریسهم بطریقة فرایر أعلى  مقارنة بالطلبة الذین درسوا بالطریقة االعتیادیة ، وهذا یدل أن هذه 

اإلستراتیجیة ناجحة في زیادة وتحسین التحصیل الدراسي وتنمیة المفاهیم العلمیة للطلبة ، وساعدتهم على 

االحتفاظ بها ، كما أنها تبنى بطریقة تساعد على التذكر فیما بعد . حیث أن المفاهیم العلمیة كثیرة 

ومتنوعة في مادة العلوم ، ومن أجل االحتفاظ بها وفهمها علینا استخدام استراتیجیات حدیثة واالبتعاد عن 

 االستراتیجیات االعتیادیة . 

 ؛ 2014؛ حسین ،2016؛ الجلبي ،2016وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة كل من : ( نوافله والعمري ،

 Trask,2011) والتي أشارت جمیعها إلى 2009؛ الزایدي 2010 ؛ سعد ، 2012 ؛ سمین وصاحب ،
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  األثر االیجابي الذي تلعبه إستراتیجیة فرایر وتسهم في تنمیة المفاهیم العلمیة وزیادة وتحسین التحصیل

. ( Labrosse, 2007) وعارضت هذه النتیجة مع نتائج دراسة البروس 

وتعزو الباحثة السبب إلى أن إستراتیجیة فرایر ساعدت الطلبة في تعلم المفاهیم من خالل خطوات 

متسلسلة ومنظمة ، مما مكنهم من تنمیة المفاهیم العلمیة بأنفسهم من خالل ربط المعرفة الجدیدة بالمعرفة 

السابقة ، ووفرت للطلبة فرصة استخدام أكثر من حاسة في التعلم ، فهو رأى المخطط أمامه فمثل 

المعلومة بصریًا في ذهنه ، كما استمع آلراء اآلخرین ، وتناقش وتحاور مع زمالئه ، باإلضافة إلى أنه 

تعامل مع المحسوسات ، وذلك یتفق مع أحد قوانین علم النفس القائلة " ما نسي شيء اشتركت في دراسته 

 ) ، كما أن مخطط فرایر عمل كالذاكرة التنظیمیة للمعلومات ، وركز 2003حاستان فأكثر " الحیلة ، 

 على المفاهیم الرئیسیة ورتبها . 

وترى الباحثة أن إستراتیجیة فرایر ساعدت في ترسیخ المفاهیم في الذاكرة بعیدة المدى ولذلك لمرور 

اإلستراتیجیة بعدة مراحل ، تبدأ في مرحلة العصف الذهني التي تجذب انتباههم وتحفزهم على التفكیر ، ثم 

االنتقال إلى التفكیر الفردي باختیار كل طالب من كل مجموعة للحلول ، ثم االنتقال إلى التفكیر الجماعي 

باختیار المجموعة الواحدة أفضل الحلول ، ثم عرضها على باقي المجموعات والدفاع عن أسباب اختیار 

 كل مجموعة لتلك الحلول بالحجج والبراهین . 

كما أن استخدام إستراتیجیة فرایر منعت الطلبة من التشتت ، وذلك ألنهم یعملون في المجموعة ویتنافسون 

مع المجموعات األخرى في الوصول إلى الحل ، وهذا العمل یقع على عاتق كل طالب في المجموعة 

للبحث عن الحلول ، فلكل طالب دوره لیبقى مشاركًا مع مجموعته ومنافسًا للمجموعات األخرى . كما أن 

إستراتیجیة فرایر سهلة التنفیذ ، وأضفت جوًا ممتعًا وحیویًا  ومشوقًا على الموقف التعلیمي ، حیث قام 

الطلبة برسم نموذج فرایر ، ومناقشة زمالئه في المجموعة الواحدة بالموضوع ، ثم المناقشة بین 

المجموعات ، ثم عرض نتائجهم على باقي المجموعات . مما شجع الطالب وجعله محورًا للعملیة التعلیمیة 

التعلمیة بعیدًا عن الطرق التقلیدیة في التعلیم . فخرج من كونه متلقیًا سلبیًا للمعرفة إلى باحثًا عن المعرفة 

 ، وتحول دور المعلم من كونه محور العملیة التعلیمیة إلى مرشد وموجه ومیسرًا لعملیة التعلم . 
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وترى الباحثة أن المخطط الذي تم استخدامه في إستراتیجیة فرایر مخطط قریب من خصائص طلبة 

المرحلة األساسیة الدنیا ، حیث أن الطلبة في هذه المرحلة یفضلون الرسم الهندسي  ، فأحب الطلبة 

المخطط ورسموه ولونوه ، مما أضفى علیهم الفرح والسعادة أثناء التعلم ، وساعد في ترتیب المعرفة في 

 ذهنه فیتم استدعاؤها عند الحاجة .

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات عالمات المجموعتین التجریبیة 

والضابطة تعزى لمتغیر الجنس ، فمتوسط العالمات للذكور أعلى من متوسط عالمات اإلناث في 

 )وعارضت هذه النتیجة مع دراسة 2010(سعد ، المجموعة التجریبیة ، واتفقت هذه النتیجة مع دراسة 

 ).2009(الوزان،

.  إستراتیجیة فرایر وتعزو الباحثة ذلك إلى أن االختالف یعود إلى 

كما تبین من النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین عالمات المجموعتین التجریبیة والضابطة في 

اختبار التحصیل الدراسي تعزى للتفاعل بین طریقة التدریس والجنس ، فالذكور واإلناث تفاعلوا مع الطریقة 

وأبدوا الرغبة في المشاركة فیها ، وكان التفاعل لدیهم عالیًا مقارنة بالطریقة التقلیدیة ، وهذا بدوره یؤكد أن 

إستراتیجیة فرایر تصلح لتدریس الذكور واإلناث ، وتوصلت أیضًا الدراسة إلى أن تفاعل الذكور أعلى من 

 ) .   2009 ) لكنها عارضت نتیجة (الوزان،2010اإلناث  وقد اتفقت هذه النتیجة مع دراسة ( سعد، 

وترى الباحثة أن استخدام الرسوم التوضیحیة مثل نموذج فرایر یسهل على الطالب التعرف على المفاهیم 

الجدیدة وتنمیتها وتركیزها في الذاكرة ، وبالتالي تحسین التحصیل الدراسي  ، لذلك تنجح إستراتیجیة فرایر 

في التدریس ، وتحدیدًا تدریس المفاهیم الصعبة للمواد الصعبة ، سواء العلوم أو الجغرافیا ، أو اللغات ، أو 

 ،العزاوي، 2014 ؛الالمي ،2013غیرها من المناهج الدراسیة ویتفق ذلك مع دراسة ( العرنوسي ومجول ، 

  ) . 2011 ؛ السوداني، 2012
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  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : 2 .1.5

 االتجاهات العلمیة  لطلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة ؟ وهل یختلف فيما فاعلیة استراتیجیة  فرایر 

هذا األثر باختالف (طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینها) ؟ 

) في اتجاهات طلبة ≥α 0.05أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى ( 

الصف الرابع األساسي یعزى لطریقة التدریس ( فرایر ، االعتیادیة ) . حیث كان أعلى متوسط حسابي 

 لمقیاس االتجاهات البعدي لطلبة مجموعة فرایر ، بینما كانت الطریقة االعتیادیة األدنى . 

ویمكن تفسیر هذا التفوق للطلبة الذین تعلموا العلوم بطریقة إستراتیجیة فرایر على زمالئهم الذین تعلموا 

بالطریقة االعتیادیة في مجال االتجاهات العلمیة ، إلى قیام الطلبة برسم نموذج فرایر ومرورهم بخبرات 

 ,Taraban)تعلیمیة مشوقة مما زاد من تفاعلهم ودافعیتهم نحو تعلم العلوم ، ویتفق هذا القول مع  .

et,، 2007؛ 2010؛ الحربي،2015بعضالتربویین أمثال (أحمد 

وقد أتاحت إستراتیجیةفرایر للطالب بأن یسلك سلوك العالم الصغیر في البحث والتوصل إلى النتائج ، مما 

 جعله باحثًا ولیس متلقیًا للمعرفة فقط . 

كما أن في إستراتیجیة فرایر ُیستخدم فیها مجموعة من األسالیب العلمیة مثل العصف الذهني، والتعلم 

التعاوني ، باإلضافة إلى أنها تعمل على إثارة تفكیر الطالب لتولید العدید من األسئلة لزمالئه ، مما عزز 

لدیه ولدى زمالئه الرغبة في التفكیر والبحث للوصول للحل الصحیح ، وشجعتهم على االندماج في التفكیر 

معًا ، كما أنها راعت الفروق الفردیة للطلبة وأعطت الوقت الكافي لكل طالب بالتفكیر وهذا یشیر إلى 

 فاعلیة إستراتیجیة فرایر في تنمیة االتجاهات العلمیة لدى الطلبة  . 

) في اتجاهات ≥α 0.05كما أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى ( 

طلبة الصف الرابع األساسي یعزى للجنس  . حیث كان أعلى متوسط حسابي لمقیاس االتجاهات البعدي 

 لطلبة مجموعة فرایر ولصالح الذكور ، بینما كانت الطریقة االعتیادیة األدنى .
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وتعزو الباحثة إلى أن الذكور واإلناث  كانوا أكثر تفاعًال مع إستراتیجیة فرایر وتعزو الباحثة إلى أن 

 إستراتیجیة فرایر تالئم الذكور واإلناث.  

) في اتجاهات ≥α 0.05كما أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى ( 

 طلبة الصف الرابع األساسي یعزى إلى طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینهما لصالح الذكور. 

وقد یعود السبب في أن إستراتیجیة فرایر توفر خبرات تعلیمیة تزید من تفكیرهم العلمي من خالل عرض 

المادة العلمیة بطریقة مثیرة وغیر تقلیدیة . وكذلك أن الذكور واإلناث تفاعلوا مع إستراتیجیة فرایر ، وأیضًا 

األوضاع الصعبة التي یعیشها أبناء شعبنا جعلت الطالب یتمسكون بالتعلیم إلثبات ذاتهم في المستقبل 

 واالعتماد علیهم . 

  التوصیات والمقترحات 2.5

 في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة توصي الباحثة بما یلي :

- توظیف إستراتیجیة فرایر في تدریس العلوم في المرحلة األساسیة الدنیا ، وذلك ألهمیة اإلستراتیجیة في 1

 تعزیز قدرات الطالب التفكیریة ، والتحلیلیة واالستنتاجیة لدیه . 

 - تضمین مقر العلوم والحیاة لنموذج فرایر الذي یربط المفاهیم بعالقات وأمثلة . 2

 - إجراء المزید من الدراسات تتناول فاعلیة إستراتیجیة فرایر في مواد ومتغیرات أخرى. 3

 - عقد دورات تدریبیة للمعلمین أثناء الخدمة على توظیف إستراتیجیة فرایر في تدریس العلوم .4
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)1ملحق رقم (   

 تحلیل محتوى الوحدة األولى ( أجھزة جسم اإلنسان ) من مقرر العلوم والحیاة للصف الرابع األساسي 

 الوحدة  عنوان الدرس  األهداف  الحقائق  المفاهیم التعمیمات 

* أغذیة البناء 
تساعد الجسم 
 على النمو . 

 
* أغذیة الطاقة 

تساعد الجسم 
على القیام 

باألنشطة الالزمة 
 . 

 
* أغذیة الوقایة 
تساعد في وقایة 

الجسم من 
 األمراض . 

المجموعات الغذائیة 
مغذیات الطاقة 
مغذیات البناء 

،مغذیات الوقایة ، 
سكریات ، نشویات 
، زیوت ، دهون ، 
بروتینات ، أمالح 

معدنیة ، الخضار ، 
الفواكه ، الحبوب 

اللحوم ، البقولیات ، 
النمو ،تعویض 

 األنسجة ، الوقایة . 

* المجموعات 
الغذائیة تضم 

مغذیات الطاقة 
 والبناء والوقایة 

 
* مغذیات الطاقة 

تحتوي سكریات 
ونشویات وزیوت 

 ودهون 
 

*مغذیات البناء 
تحتوي على 
 البروتینات .

*مغذیات الوقایة 
تحتوي فیتامینات 

 وأمالح معدنیة 

- أن یتعرف 1
الطالب على 
المجموعات 

الغذائیة من خالل 
) 1تنفیذ نشاط(

)2و(  
 

- أن یستنتج 2
الطالب أهمیة كل 

مجموعة من 
المجموعات 

الغذائیة من خالل 
)3النشاط (  

الدرس األول : 
 المجموعات الغذائیة 

 الوحدة األولى

معرفة الهرم 
الغذائي یساعد 
في إعداد وجبة 
 غذائیة متوازنة 

 الهرم الغذائي ،
الغذاء المتوازن ، 
أغذیة الطاقة ، 

أغذیة البناء ، أغذیة 
الوقایة ، خضار ، 

 فواكه ،
 الخبز 

* یحتاج الجسم 
أغذیة الطاقة 

بكمیات أكبر من 
المجموعات 

 األخرى . 
 

* یحتاج الجسم 
أغذیة الوقایة 

 بكمیات معتدلة 

- أن یستنتج 3
الطالب مفهوم 

الهرم الغذائي من 
) 1خالل النشاط (  

- أن یستنتج 4
الطالب أهمیة 

الهرم الغذائي بعد 
) 1تنفیذ النشاط (  

- أن یستنتج 5
الطالب مفهوم 
 الغذاء المتوازن

 الدرس الثاني : 
 الغذاء المتوازن 
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 الوحدة  عنوان الدرس  األھداف  الحقائق  المفاھیم التعمیمات 
معرفة الهرم 

الغذائي یساعد في 
إعداد وجبة 

 غذائیة متوازنة

 الحبوب 
اللحوم ،الزیوت 

الدهون  البقولیات 
 . 

 *یحتاج الجسم  
أغذیة البناء 

 بكمیات معتدلة .

- أن یعّد الطالب 6
وجبة غذائیة 

متوازنة من خالل 
) . 2تنفیذ النشاط (  

 
- أن یوضح 7

الطالب العالقة بین 
الهرم الغذائي 

والوجبة الغذائیة 
المتوازنة بعد تنفیذ 

) . 2النشاط (  

 الدرس الثاني : 
 الغذاء المتوازن

 الوحدة األولى

حفظ األطعمة 
بطرق جیدة 

یمنعها من الفساد 
ألطول فترة ممكنة 

 . 

حفظ األغذیة  
طعام فائض  

التعلیب . التسكیر 
تجمید التعقیم ، 

التملیح التجفیف  
تاریخ االنتهاء  

العنب ، المشمش 
، الجبن ، الزیتون 
، البندورة ، فساد 
 األطعمة ،العفن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*تحفظ بعض 
الفواكه بطریقتي 

التسكیر والتجفیف 
. 
 

*تحفظ البندورة 
 بطریقةالتعلیب.

 
*یحفظ السمك 
 بطریقة التعلیب 
*یحفظ الجبن 
بطریقة التعقیم 

والتملیح والتعلیب 
  . 

* یحفظ الزیتون 
 بطریقة التملیح 
* تحفظ اللحوم 
 بطریقة التجمید 

- أن یستنتج 8
الطالب طرق حفظ 
األطعمة بعد تنفیذ 

) 2) و (1النشاط (
 . 

 
- أن یتعرف 9

الطالب على طرق 
معرفة فساد 

األطعمة المحفوظة 
من خالل الصور 

  ) 2في النشاط (
 

- أن یقترح 10
الطالب طرقًا 
مختلفة لحفظ 

 األطعمة 

 الدرس الثالث : 
 حفظ األغذیة 
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 الوحدة  عنوان الدرس  األهداف  الحقائق  المفاهیم التعمیمات 

الجهاز الهضمي  
، الهضم  ، 

التقطیع ، الطحن 
، االمتصاص، 

 االفرازات 
 
 

 القناة الهضمیة 
 

ملحقات القناة 
 الهضمیة 

 
 
 

الفم ، البلعوم ، 
المريء ، المعدة ، 

األمعاء الدقیقة 
،األمعاء الغلیظة 
،الشرج  الكبد  

 البنكریاس . 
 
 
 

 البلع ،العصارات 
، الغذاء المهضوم 
 الفضالت اإلخراج 

* الهضم هو 
تحویل الطعام من 

قطع كبیرة إلى 
صغیرة ثم إلى 

مواد یسهل 
 امتصاصها . 

 
*ال یستطیع 

الجسم االستفادة 
من الطعام كما 

 هو 
 
 

* إفرازات المعدة 
الحمضیة تساعد 
 في عملیة الهضم 

 
 

* یقوم الفم 
بتقطیع الطعام 

 إلى قطع صغیرة . 

- أن یتعرف 11
الطالب على مفهوم 
عملیة الهضم من 
خالل تنفیذ نشاط 

).  2)و(1(  
-أن یستنتج 12

الطالب مفهوم عملیة 
الهضم بعد تنفیذه 

) .2) و(1نشاط (  
 

- أن یتعرف 13
الطالب على أعضاء 

القناة الهضمیة من 
خالل تنفیذ النشاط 

)3 . (  
- أن یذكر الطالب 14

ملحقات الجهاز 
الهضمي بعد تنفیذ 

)4نشاط (  
- أن یستنتج 15

الطالب أهمیة ملحقات 
الجهاز الهضمي بعد 

) . 4تنفیذ النشاط (  
- أن یستنتج 16

الطالب دور كل عضو 
من أعضاء القناة 
الهضمیة بعدتنفیذ 

)5النشاط(  

 الدرس الرابع : 
الهضم والجهاز 

 الهضمي 

 الوحدة األولى
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 الوحدة  عنوان الدرس  األهداف  الحقائق  المفاهیم التعمیمات 

 
 
 
 
 
 

تستبدل األسنان 
اللبنیة بعد سن 

 السادسة . 

 
 
 
 
 
 
 

االسنان اللبنیة ، 
قواطع ، أنیاب ، 

أضراس ، 
 ضواحك 

 
 

 األسنان الدائمة 

 
 
 
 
 
 
 

*األسنان المؤقتة 
(اللبنیة ) تستمر 

حتى السادسة من 
 العمر . 

 
 
 

*عدد األسنان 
اللبنیة عشرون 

 سنًا 
 
 

*یتم استبدال 
األسنان اللبنیة 

بعد سن السادسة 
 . 

 
*عدد األسنان 
الدائمة اثنان 

 وثالثون سنًا . 

- أن یستنتج 17
الطالب مراحل 
عملیة الهضم 

األربعة بعد تنفیذ 
)  . 5النشاط (  

 
- أن یتعرف 18

الطالب إلى 
 األسنان المؤقتة
من خالل تنفیذ 

) . 6نشاط (  
 

- أن یستنتج 19
الطالب سبب 

تسمیة األسنان 
اللبنیة بالمؤقتة 

بعد تنفیذ نشاط ( 
6  . (  
 

- أن یتعرف 20
الطالب على عدد 
األسنان اللبنیة من 
 خالل في الكتاب 

 
- أن یستنتج 21

الطالب الفرق بین 
األسنان اللبنیة 

 واألسنان الدائمة . 

 الدرس الرابع : 
الهضم والجهاز 

 الهضمي . 

 الوحدة األولى 
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 الوحدة  عنوان الدرس  األهداف  الحقائق  المفاهیم التعمیمات 

لكل حیوان جهاز 
هضمي یختلف 
عن الحیوانات 

 األخرى . 
 
 
 
 
 
 
 
 

األجهزة الهضمیة 
، الحیوانات ، 

الدجاجة ، السمكة 
 ، األرنب ، البقرة

 
 

*األجهزة 
الهضمیة مختلفة 
 عند الحیوانات . 

 
 

- أن یالحظ 22
الطالب اختالف 

األجهزة الهضمیة 
عند الحیوانات 
المختلفة من 

خالل الصور في 
)7النشاط (  

 

 الدرس الرابع : 
الهضم والجهاز 

 الهضمي 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة األولى 

نظافة الغذاء 
وأدواته تساعد في 

الحفاظ على 
سالمة الجهاز 

 الهضمي . 
االهتمام بنظافة 

الفم واألسنان 
یحافظ على 
 سالمتها . 

الغذاء الصحي 
المتوازن یعمل 

على حمایة 
 الجهاز الهضمي.

 

 تسوس األسنان ، 
النحافة ، السمنة 

، النظافة ، أدوات 
الطعام ، الحركات 

العنیفة ، كسر 
األشیاء الصلبة ، 
 مضغ الطعام ، 

الصحة ، التمارین 
الریاضیة ، الغذاء 

 الصحي .

*تصاب األسنان 
 بالتسوس . 

 
*اإلفراط في 
تناول الطعام 

یؤدي إلى مشاكل 
صحیة مثل 

 السمنة . 
 

- أن یستنتج 23
الطالب المشكالت 

التي تصیب  
الجهاز الهضمي 
من خالل صور 

) 1األنشطة (
)2و(  

الدرس الخامس : 
صحة الجهاز 

 الهضمي وسالمته

 

تعمل األجهزة 
التنفسیة لمختلف 
الحیوانات على 

تبادل الغازات بین 
 الهواء والدم . 

* الجهاز  الجهاز التنفسي 
المسؤول عن 
تنظیم عملیة 

التنفس هو الجهاز 
 التنفسي . 

- أن یستنتج 24
الطالب مفهوم 

عملیة التنفس من 
خالل تنفیذ نشاط 

)1.(  

الدرس السادس : 
 الجهاز التنفسي
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 الوحدة  عنوان الدرس  األھداف  الحقائق  المفاھیم التعمیمات 
تعمل األجهزة 

التنفسیة لمختلف 
 الحیوانات على 

تبادل الغازات بین 
 الهواء والدم . 

 
 

أجسام الحیوانات 
جمیعها تحتاج 

 األكسجین . 

 ،الجهاز التنفسي 
القصبة الهوائیة  

البلعوم  ،الحنجرة 
 الحجاب ،األنف 

 القفص ،الحاجز 
 تبادل ،الصدري 
 الغازات 

 
 

اتساع القفص 
 ،الصدري 
 الزفیر ،الشهیق 

 ثاني ،األكسجین ،
 أكسید الكربون . 

* یتكون الجهاز 
التنفسي من 

األنف ، البلعوم ، 
الحنجرة، القصبة 
الهوائیة ، الرئتان 
وعضلة الحجاب 

 الحاجز  . 
* یقوم القفص 

الصدري بحمایة 
 الرئتین .

 
* یعمل األنف 

على تنقیة الهواء 
 وترطیبه .

 
* یعمل الجهاز 

التنفسي على 
تبادل الغازات بین 

 الهواء والدم . 
 

* هبوط عضلة 
الحجاب الحاجز 
یؤدي إلى دخول 

الهواء إلى الرئتین 
 . 

 
* ارتفاع عضلة 
الحجاب الحاجز 
یؤدي الى خروج 

 الهواء من الرئتین. 
 

-أن یتعرف 25
الطالب على 
أجزاء الجهاز 

التنفسي من خالل 
) 2تنفیذ النشاط (  

 
- أن یتتبع 26

الطالب مسار 
الهواء عبر 

الجهاز التنفسي 
بعد تنفیذ نشاط 

)3 . (  
 

- أن یستنتج 27
الطالب آلیة عملیة 
التنفس من خالل 

) 4القیام بنشاط (  
 

- أن یالحظ 28
الطالب االختالف 

بین األجهزة 
التنفسیة للحیوانات 

المختلفة من 
خالل صور 

) . 5النشاط (  
 

الدرس السادس: 
 الجهاز التنفسي 

 الوحدة األولى 
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 الوحدة  عنوان الدرس  األهداف  الحقائق  المفاهیم التعمیمات 

التمارین الریاضیة 
تساعد في الحفاظ 

على صحة 
 الجهاز التنفسي . 

 
تلوث البیئة یؤدي 

إلى مشكالت 
صحیة للجهاز 

 التنفسي . 
 

أغذیة الوقایة 
تعمل على 

التخفیف من 
إصابة الجهاز 

 التنفسي باألمراض 

اتساع القفص  تلوث البیئة 
الصدري یساعد 

على دخول الهواء 
 إلى الرئتین . 

 
* ضیق القفص 
الصدري یؤدي 

إلى خروج الهواء 
 من الرئتین . 

 
*  الهواء النقي 

یساعد في الحفاظ 
على سالمة 

 الجهاز التنفسي . 

- أن یستنتج 29
الطالب طرق 

المحافظة على 
الجهاز التنفسي 

 وسالمته .  
 

- أن یقترح 30
الطالب طرق 

الوقایة من التلوث 
 الهواء 

 

الدرس السابع : 
صحة الجهاز 

 التنفسي وسالمته

 الوحدة األولى 
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)2ملحق رقم (  

 الدروس المعدة بإستراتیجیة فرایر

 4 :  عدد الحصص : المجموعات الغذائیة                           عنوان الدرس األول

: أن یتعرف الطالب إلى المجموعات الغذائیة وأهمیتها .الهدف العام   

 األهداف الخاصة : 

- أن یذكر الطالب مصادر الغذاء مع أمثلة . 1  

- أن یذكر الطالب المجموعات الغذائیة الثالث.2  

- أن یستنتج الطالب مفهوم مغذیات الطاقة . 3  

- أن یوضح الطالب أهمیة مغذیات الطاقة  . 4  

- أن یصنف الطالب مغذیات الطاقة . 5  

- أن یعطي الطالب أمثلة على  مغذیات الطاقة . 6  

- أن یستنتج الطالب مفهوم مغذیات البناء . 7  

- أن یعطي الطالب أمثلة على مغذیات البناء . 8  

- أن یستنتج  الطالب مفهوم مغذیات الوقایة . 9  

- أن یعطي الطالب أمثلة على مغذیات الوقایة .   10  

 : الكتاب - السبورة - الطباشیر - الصور - ورق مرسوم علیه شكل إستراتیجیة الوسائل المستخدمة

 فرایر .

: مغذیات الطاقة - مغذیات البناء - مغدیات الوقایة . المفاهیم العلمیة   
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:إجراءات التنفیذ   

 أوالً : التمهید 

ویكون عن طریق طرح سؤال حول ما یتناوله الطلبة عند اإلفطار مع نقاش حول مصادر هذه المغذیات ثم 

 تصنیفها إلى نباتیة و حیوانیة .

ثم تكلیف الطلبة بذكر أسماء لمغذیات یعرفونها وتسجیل ذلك على السبورة ، ثم التوصل معهم إلى أن كثرة 

 هذه األطعمة یجعل ذكرها یحتاج إلى طریقة لتنظیمها في مجموعات حسب أهمیتها وحاجة الجسم إلیها . 

ثم تعریف الطلبة بأن علماء التغذیة صنفوا المغذیات إلى ثالث مجموعات أساسیة وهي مغذیات الطاقة 

 والبناء والوقایة وكتابتها على السبورة . 

 ثانیاً : العرض 

) والتوضیح لهم المفاهیم ( مغذیات الطاقة ، البناء ، الوقایة ، ) 2عرض على الطلبة الصور في نشاط (

 باستخدام استراتیجیة فرایر .

 

:خصائص المفهوم   
تقسم  مغذیات الطاقة الى مواد سكریة ونشویة 

 والدهون والزیوت   .   

: تعریف المفهوم   
 مغذیات الطاقة : هي التي تزود الجسم 

 بالطاقة الالزمة للقیام بنشاطاته المختلفة .
 

 األمثلة غیر الدالة
 البیض 
 الحلیب 
 العدس 

: ألمثلة الدالة ا  
 مواد سكریة مثل العسل والمربى .

 مواد نشویة مثل البطاطا واألرز . 
 مواد دهنیة مثل األفوكادو و الزبدة . 

 الزیوت مثل زیت الزیتون والذره 
 

 المفھوم

 مغذیات الطاقة 
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:خصائص المفهوم   
  تتضمن مغذیات البناء البروتینات   .   

: تعریف المفهوم   
مغذیات البناء : هي المغذیات التي تساعد في بناء 
أنسجة الجسم لینمو بشكل سلیم ، وتعویض الخالیا 

 التالفة باستمرار 
 

 األمثلة غیر الدالة
 شكوالته 
 بسكویت 

 

: ألمثلة الدالة ا  
 الحلیب ومشتقاته 

 البقولیات الجافة مثل الفول 
 اللحوم 

 

 

:خصائص المفهوم   
تقسم  مغذیات الوقایة الى الفیتامینات واألمالح 

 المعدنیة   .   

: تعریف المفهوم   
مغذیات الوقایة  : هي التي تعمل على وقایة الجسم 

 من األمراض .
 

 األمثلة غیر الدالة
 الشیبس 
 الكوال 

 

: ألمثلة الدالة ا  
 الحلیب ومشتقاته 

 الموز 
 التفاح 

 
 

: یتم أعطاء الطلبة نموذج إستراتیجیة فرایر وقیام الطلبة بتعبئة النموذج حسب المفهوم الموجود في التقویم 

 الورقة .

 المفھوم

 مغذیات البناء  

 المفھوم

 مغذیات الوقایة 
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  3:           عدد الحصص  : الغذاء المتوازن                   عنوان الدرس الثاني

: أن یعّد الطالب وجبة غذائیة متوازنة . الهدف العام   

ألهداف الخاصة : ا  

- أن یستنتج الطالب  مفهوم الهرم الغذائي  . 1  

- أن یستنتج الطالب مفهوم الغذاء المتوازن . 2  

- أن یوضح  الطالب العالقة بین الهرم الغذائي  والوجبة الغذائیة المتوازنة . 3  

- أن یعطي الطالب  أمثلة على وجبة غذائیة متوازنة . 4  

 : الكتاب - السبورة - الطباشیر - مجسم الهرم الغذائي - أوراق مرسوم علیها الوسائل المستخدمة

 إستراتیجیة فرایر . 

  : الغذاء المتوازن . المفاهیم العلمیة

 إجراءات التنفیذ 

 أوًال : التمهید 

 مراجعة الطلبة  في الدرس السابق المجموعات الغذائیة وذلك عن طریق طرح األسئلة التالیة : 

- أذكر أنواع المجموعات الغذائیة ؟1  

- ما المقصود بمغذیات الطاقة ، وما أهمیتها ؟ 2  

- أذكر أمثلة على مغذیات الطاقة ؟ 2  

- ما المقصود بمغذیات البناء ، وما أهمیتها ؟ 3  
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- أذكر أمثلة على مغذیات البناء ؟ 4  

- ما المقصود بمغذیات الوقایة ،وما أهمیتها ؟ 5  

- أذكر أمثلة على مغذیات الوقایة ؟5  

 ثانیًا : العرض 

)الهرم الغذائي والتأمل في الصورة ، ثم طرح األسئلة التالیة على الطلبة 1أعرض على الطلبة نشاط (  

- ماذا نسمي الشكل في الصورة ؟ 1   

- ما أكبر مجموعة غذاء في الهرم الغذائي ؟ 2  

- ما أصغر مجموعة غذاء في الهرم الغذائي ؟ 3  

- أي مجموعة من بین المجموعات یحتاجها اإلنسان بكمیات كبیرة ؟ 4  

- أي مجموعة من بینها یحتاجها اإلنسان بكمیات قلیلة ؟ 5  

-أي مجموعة من بینها یحتاجها اإلنسان بكمیات معتدلة ؟ 6  

- ماذا نستفید من ترتیب المجموعات الغذائیة على شكل هرم ؟ 7  

ونستنتج أنه حتى ینمو جسم اإلنسان نموًا سلیمَا ، ویقوم بنشاطاته المختلفة بانتظام البد من احتواء وجباته 

 على المجموعات الغذائیة الثالث ، باإلضافة إلى الماء الذي یعد هامًا لحیاة اإلنسان . 

لذلك قام خبراء التغذیة بترتیب المجموعات الغذائیة في نموذج یسمى ( الهرم الغذائي ) ، والذي یرشدنا إلى 

 التسلسل في كمیة المواد الغذائیة التي نتناولها یومیًا حسب حاجتنا إلیها . 

فنحن نحتاج إلى كمیة أكبر من مغذیات الطاقة الموجودة في قاعدة الهرم ، وتقل الكمیة كلما ارتفعنا إلى 

 أعلى باتجاه رأس الهرم . 
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 ) اختار وجبتي بتركیز حیث یتعاون أفراد كل مجموعة في اختیار وجبة 2ثم أعرض على الطلبة نشاط (

 غذائیة ، وكتابة مكوناتها في الطبق اآلتي ؟ 

 ثم أطرح األسئلة التالیة على الطلبة وهي : 

- هل اشتملت هذه الوجبة على المجموعات الغذائیة الثالثة ؟ 1  

حیث یستنتج الطلبة مفهوم الغذاء المتوازن وهو الغذاء الذي یحتوي على نوع واحد على األقل من 

 المجموعات الغذائیة الثالث ، وبكمیات مناسبة للجسم . 

 وهناك نماذج لوجبات غذائیة متوازنة مثًال وجبة الغذاء ( دجاج - أرز - ملوخیة -لیمون ) .

 ثم طرح السؤال التالي على الطلبة 

* ما العالقة بین الهرم الغذائي والوجبة الغذائیة المتوازنة ؟ ویتوصل الطلبة أن الهرم الغذائي یحدد 

 الكمیات الالزمة من المواد الغذائیة حتى نحصل على غذاء متوازن . 

 ثم نقوم بتطبیق ما تم شرحه على إستراتیجیة فرایر
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:خصائص المفهوم   
یحتوي الغذاء المتوازن على مغذیات الطاقة والبناء 

 والوقایة . 

: تعریف المفهوم   
وهو الغذاء الذي یحتوي على نوع الغذاء المتوازن : 

واحد على األقل من المجموعات الغذائیة الثالث ، 
  .وبكمیات مناسبة للجسم . 

 
 األمثلة غیر الدالة

  نقانق 
 خبز 

: ألمثلة الدالة ا  
 وجبة المجدرة 

 سلطة ، لبن
 

 

: یتم أعطاء الطلبة نموذج إستراتیجیة فرایر وقیام الطلبة بتعبئة النموذج حسب المفهوم الغذاء التقویم 

 المتوازن  الموجود في الورقة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 المفھوم

 الغذاء المتوازن 
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 3: عدد الحصص  حفظ األغذیة                                   عنوان الدرس الثالث :

  : أن یقترح الطالب طرق مختلفة لحفظ األغذیة . الهدف العامة

: ألهداف الخاصة ا  

- أن یتعرف الطالب على طرق حفظ األطعمة . 1  

- أن یستنتج الطالب طرق حفظ األطعمة . 2  

- أن یوضح الطالب المقصود بحفظ األطعمة . 3  

- أن یعدد الطالب األطعمة المحفوظة في بیته . 4  

- أن یطبق الطالب طریقة حفظ الزیتون .5  

-أن یتعرف الطالب على طرق فساد األطعمة المحفوظة .6  

- أن یقترح الطالب طرقًا مختلفة لحفظ األطعمة . 7  

 : الكتاب - السبورة -الطباشیر - أطعمة محفوظة (علبة بندورة -فاصولیاء-الوسائل المستخدمة

 زیتون  ) وغیرها - أوراق مرسوم علیها إستراتیجیة فرایر . 

: التسكیر - التملیح -التعلیب -التجفیف .المفاهیم العلمیة   

 إجراءات التنفیذ : 

 أوًال : التمهید 

 مراجعة الطلبة في الدرس السابق الغذاء المتوازن وذلك عن طریق طرح األسئلة التالیة : 

- ما المقصود بالغذاء المتوازن ؟ 1  

- اذكر أمثلة على الغذاء المتوازن ؟ 2  
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 ثانیًا :العرض 

) على الطلبة وتوجیه األسئلة التالیة: 2) و(1 أعرض النشاط (  

- كیف تحفظ اللحوم طوال شهر رمضان المبارك  ؟ 1  

- كیف نحفظ الفواكه مثل العنب والمشمش ؟ 2  

- كیف نحفظ البندورة والسمك ؟3  

- كیف نحفظ الجبنة ؟ 4  

 ویقوم الطلبة باستنتاج طرق حفظ األطعمة وهي التسكیر ،التجفیف التعلیب ، التملیح ، التعقیم. 

ثم توجیه السؤال التالي إلى الطلبة وهو ما المقصود بحفظ األطعمة ونتوصل إلى اإلجابة التالیة 

حفُظ األغذیِة عملیٌة تُتَّخذ لتأخیر الفساد الطبیعي لألغذیة .وهي   

ثم طرح السؤال التالي على الطلبة ما معنى یعتبر  التسكیرمن طرق حفظ األطعمة  ؟ مع أعطاء 

 أمثلة على ذلك ؟ ونستخدم استراتیجیة فرایر في توضیح ذلك . 

 

:خصائص المفهوم   
 یقوم السكر بالتطریة ومعادلة التصلُّب الذي ُیسببه 

 الملح .
 
 

: تعریف المفهوم   
 التسكیر : وهو إضافة السكر للمواد الغذائیة . 

 

 األمثلة غیر الدالة
 

 البطاطا 

: ألمثلة الدالة ا  
 العنب 

 
 

 المفھوم

 التسكیر 
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ثم طرح السؤال التالي على الطلبة ما معنى یعتبر التملیح من طرق حفظ األطعمة ؟ مع أعطاء 

 أمثلة على ذلك ؟ ونستخدم إستراتیجیة فرایر في توضیح ذلك . 

:خصائص المفهوم   
  یقوم الملح بإبطاء نمو الكائنات الحیة الدقیقة 
 والتخلص من بعض الماء الموجود في الغذاء. 

 
 

: تعریف المفهوم   
 التملیح : وهو إضافة الملح للمواد الغذائیة . 

 

 األمثلة غیر الدالة
 التفاح 

: ألمثلة الدالة ا  
 البطاطا 

 
 

ثم طرح السؤال التالي على الطلبة ما معنى یعتبرالتعلیب من طرق حفظ األطعمة ؟ مع أعطاء 

 أمثلة على ذلك ؟ ونستخدم إستراتیجیة فرایر في توضیح ذلك .

:خصائص المفهوم   
عملیة التعلیب نفسها تشتمل على خمس عملیات 

- التسخین االبتدائي. 2- التعبئة. 1أساسیة هي: 
- التبرید 5- المعالجة الحراریة. 4- قفل العلب. 3
. 
 
 

: تعریف المفهوم   
 هي عملیة وضع األغذیة في أوعیة التعلیب :

محكمة القفل تسمى إحداها ُعلبة سواء كانت علبة 
 من صفیح أو زجاج.

 

 األمثلة غیر الدالة
 الترمس

: ألمثلة الدالة ا  
 السمك

 
 

 المفھوم

 التملیح  

 المفھوم

 التعلیب 
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ثم طرح السؤال التالي على الطلبة ما معنى یعتبر التجفیف من طرق حفظ األطعمة ؟ مع أعطاء 

 أمثلة على ذلك ؟ ونستخدم إستراتیجیة فرایر في توضیح ذلك .

:خصائص المفهوم   
الحرارة ضروریة في عملیة التجفیف حتى یفقد 

 الغذاء معظم الماء الموجود فیه .
 
 

: تعریف المفهوم   
 الحرارة في التجفیف لطرد التجفیف :وهو استخدام

 الرطوبة من الغذاء 
 

 األمثلة غیر الدالة
 الخیار 

: ألمثلة الدالة ا  
 الفاصولیاء

 

 

ثم اطلب من الطلبة إحضار زیتون وٕاتباع الخطوات الموجودة في الكتاب في عملیة حفظ الزیتون بملح 
والتعرف  على طرق معرفة فساد األطعمة المحفوظة من خالل ) على الطلبة 2بالدي ثم عرض نشاط (

 الصور ومنها انتفاخ العلبة ، تغیر لون األطعمة ، وجود العفن ، انتهاء التاریخ .

 

التقویم : یتم أعطاء الطلبة نموذج إستراتیجیة فرایر وقیام الطلبة بتعبئة النموذج حسب أحد المفاهیم طرق 
 حفظ األطعمة  الموجود في الورقة .

 

 

 

 

 

 المفھوم

 التجفیف 
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 6: عدد الحصص  : الهضم والجهاز الهضمي                  عنوان الدرس الرابع

: أن یتعرف الطالب على الجهاز الهضمي وعملیة الهضم . لهدف العام ا  

 األهداف الخاصة : 

- أن یستنتج الطالب مفهوم  عملیة الهضم .1  

- أن یستنتج الطالب أهمیة عملیة الهضم . 2  

- أن یتعرف الطالب  على أجزاء الجهاز الهضمي .3  

- أن یتعرف الطالب  على مكونات القناة الهضمیة بالترتیب .4  

- أن یتعرف الطالب على ملحقات القناة الهضمیة .5  

- أن یعین الطالب  أجزاء الجهاز الهضمي وملحقاته على الرسم . 6  

- أن یستنتج الطالب وظیفة ملحقات  الجهاز الهضمي .7  

- أن یذكر الطالب خطوات هضم  الغذاء في الجهاز الهضمي . 8  

- أن یوضح الطالب دور كل عضو من أعضاء القناة الهضمیة في عملیة الهضم . 9  

- أن یستنتج الطالب مفهوم األسنان (اللبنیة ) المؤقتة  . - 10  

  أن یستنتج الطالب سبب تسمیة األسنان اللبنیة بالمؤقتة .  11

- أن یذكر الطالب عدد األسنان اللبنیة( المؤقتة).12   

-أن یستنتج الطالب مفهوم األسنان الدائمة . 13  

  أن یذكر الطالب عدد األسنان الدائمة . 14

-أن  یستنتج الطالب الفرق بین األسنان اللبنیة واألسنان الدائمة . 15  
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  - أن یستنتج الطالب األجهزة الهضمیة عند الحیوانات مختلفة .16

: الكتاب - السبورة - الطباشیر - بعض الفواكه( تفاح ، موز ) - مجسم الجهاز األدوات المستخدمة 

 الهضمي- لیمون - بسكویت - كیس - أوراق مرسوم  علیها إستراتیجیة فرایر . 

 

: عملیة الهضم - القناة الهضمیة - ملحقات القناة الهضمیة - الفم -األسنان -الغدد المفاهیم العلمیة 

اللعابیة - اللسان - البلعوم - المعدة - األمعاء الدقیقة - األمعاء الغلیظة - األسنان اللبنیة المؤقتة - 

 األسنان الدائمة . 

جراءات التنفیذ : إ  

 أوًال : التمهید 

 مراجعة الطلبة في الدرس السابق حفظ األغذیة وذلك عن طریق طرح األسئلة التالیة : 

- ما المقصود بحفظ األغذیة ؟ 1  

- أذكر طرق حفظ األغذیة ؟ 2  

- أذكر أمثلة على طرق حفظ األغذیة ؟ 3  

 ثانیا : العرض 

) على الطلبة وتطبیقه وذلك من خالل تقسیم الطلبة إلى مجموعات وٕاعطاء مجموعة 1أعرض النشاط (

من الطلبة حبة التفاح كما هي ویقومون بأكلها والمجموعة األخرى تقوم بأكل حبة التفاح بعد تقطیعه 

والمقارنة بین الطریقتین والتوصل مع الطالب بأن عملیة التقطیع تتم في الفم ونطبق النشاط نفسه على 

قطعة اللحم بأن اإلنسان ال یستطیع أن یستفید من الطعام كما هو بل یحتاج إلى تقطیعه إلى قطع صغیرة 

 . 
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) مع الطلبة وذلك من خالل إحضار البسكویت وتقطیعه ووضعه في الكیس ثم وضع 2ثم تطبیق النشاط (

 علیه عصیر اللیمون ثم الضغط علیه برفق ثم توجیه السؤال التالي إلى الطلبة ماذا نالحظ ؟ 

ویستنتج الطلبة بأنه یحدث تغیر في حجم وشكل البسكویت وبسبب المادة الحمضیة تحول إلى  مادة لزجة 

یسهل امتصاصها وأن المادة الحمضیة تحول الطعام من جزیئات معقدة إلى مواد بسیطة (سائلة )لیسهل 

 امتصاصها واالستفادة منها وأن عملیة الهضم تشتمل على التقطیع في الفم و الطحن تتم في المعدة .

 وباستخدام إستراتیجیة فرایر یكون كما یلي : 

:خصائص المفهوم   
مراحل عملیة الهضم هي تقطیع الطعام وتتم في 

 الفم وطحن الطعام وتتم في المعدة . 
 
 

: تعریف المفهوم   
عملیة الهضم : هي عملیة تحول الطعام من قطع 

كبیرة إلى قطع صغیرة ثم إلى مواد یسهل 
 امتصاصها 

 
 األمثلة غیر الدالة

 السمكة 
: ألمثلة الدالة ا  

 اإلنسان 
 

) على الطلبة وذلك بإحضار نموذج الجهاز الهضمي  أو صورة وتوجیه األسئلة 3ثم أعرض النشاط (

 التالیة :

- ما اسم الجهاز في الصورة ؟ 1  

- اكتب أسماء أجزاء الجهاز الهضمي  مرتبة ؟2  

 الفم ، البلعوم ، المريء ، المعدة ، األمعاء الدقیقة ، األمعاء الغلیظة ، الشرج . 

 وتوضیح للطلبة بأنه تشكل األجزاء مع بعضها القناة الهضمیة . 

 وباستخدام إستراتیجیة فرایر  أقوم بتوضیح للطلبة ما یلي :

 المفھوم

 عملیة الھضم  
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:خصائص المفهوم   
 الفم ، البلعوم ، المريء تتكون القناة الهضمیة من 

، المعدة ، األمعاء الدقیقة ، األمعاء الغلیظة ، 
 الشرج . 

 
 
 

: تعریف المفهوم   
القناة الهضمیة : هي الممر الذي یسلكه الطعام منذ 
 دخوله من فتحة الفم وحتى خروجه من فتحة الشرج 

 

 األمثلة غیر الدالة
 الضفدع 

: ألمثلة الدالة ا  
 اإلنسان 

 
 

) ملحقات الجهاز الهضمي وأطلب من الطلبة مالحظة الصور وكتابة ملحقات القناة 4ثم أعرض النشاط (

الهضمیة في الفراغ وهي الغدد اللعابیة ،الكبد ، البنكریاس وأقوم بتوضیح للطلبة بأن ملحقات الجهاز 

 الهضمي تفرز مواد تساعد في عملیة الهضم . 

 وباستخدام إستراتیجیة فرایر أقوم بتوضیح لهم مفهوم ملحقات القناة الهضمیة كما یلي :

:خصائص المفهوم   
تتكون ملحقات القناة الهضمیة من الغدد اللعابیة 

 والكبد والبنكریاس . 
 
 

: تعریف المفهوم   
ملحقات القناة الهضمیة : هي عبارة عن غدد تفرز 

عصارات  تساعد في هضم الطعام وال یمر فیها 
 الطعام . 

 
 األمثلة غیر الدالة

 النملة 
: ألمثلة الدالة ا  

 اإلنسان 
 

 

 المفھوم

 القناة الھضمیة  

 المفھوم

 ملحقات القناة

  الھضمیة  
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) على الطلبة رحلة الطعام وباستخدام إستراتیجیة فرایر أقوم بتوضیح لهم ما یلي : 5ثم أعرض النشاط (  

:خصائص المفهوم   
یتم في الفم تقطیع وطحن الطعام بواسطة األسنان 

 ومن ثم یتم مزجه باللعاب وتقلیبه باللسان .
 
 

: تعریف المفهوم   
الفم : وهو أول عضو من أعضاء القناة الهضمیة 

 وتوجد فیه األسنان والغدد اللعابیة واللسان 

 األمثلة غیر الدالة
 الحمامة 

: ألمثلة الدالة ا  
 اإلنسان 

 
 

:خصائص المفهوم   
 تقوم بتقطیع وتمزیق وطحن الطعام 

 
 

: تعریف المفهوم   
 األسنان : هي عبارة عن قطع عظمیة توجد في الفم 

 األمثلة غیر الدالة
 الضفدع 

: ألمثلة الدالة ا  
 اإلنسان 

 

:خصائص المفهوم   
 تقوم بفرز اللعاب الذي یقوم بترطیب الطعام في الفم 

 
 
 

: تعریف المفهوم   
الغدد اللعابیة : هي عبارة عن غدد تفرز اللعاب في 

 تجویف الفم . 

 األمثلة غیر الدالة
 الصرصور 

: ألمثلة الدالة ا  
 اإلنسان 

 

 المفھوم

 الفم 

 المفھوم

 األسنان  

 المفھوم

 الغدد اللعابیة  
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:خصائص المفهوم   
. یقوم اللسان بتذوق الطعام وتحریكه   

 
 
 

: تعریف المفهوم   
 اللسان : عضو عضلي عریض یوجد في الفم 

 األمثلة غیر الدالة
 العصفور 

: ألمثلة الدالة ا  
 اإلنسان 

 
 

:خصائص المفهوم   
. یقوم البلعوم بنقل الطعام إلى المريء   

 
 
 

: تعریف المفهوم   
البلعوم : وهو جزء من القناة الهضمیة وهو عبارة 

 عن تجویف عضلي . 
 

 األمثلة غیر الدالة
 السمكة  

: ألمثلة الدالة ا  
 اإلنسان 

 

:خصائص المفهوم   
تفرز المعدة مادة حمضیة تساعد في عملیة الهضم وتحویل 

  . الطعام إلى مادة لزجة حتى یسهل امتصاصها 
 
 
 

: تعریف المفهوم   
المعدة : وهي عبارة عن كیس عضلي قوي ومرن یمكث فیها 

 الطعام فترة من الزمن فیهضم الطعام هضمًا جزئیَا فیها .

 األمثلة غیر الدالة 
 النملة 

: ألمثلة الدالة ا  
ناإلنسا  

 المفھوم

 اللسان 

 المفھوم

 البلعوم   

 المفھوم

 المعدة  
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:خصائص المفهوم   
تكتمل عملیة الهضم في األمعاء الدقیقة بمساعدة 

مواد یفرزها الكبد والبنكریاس ، ویتم امتصاص 
. الجزء المفید منه   

 
 

: تعریف المفهوم   
األمعاء الدقیقة : هي عبارة عن أنبوبة عضلیة 

 أمتار یتم فیها هضم 6-5ملتویة یبلغ طولها حوالي 
 الطعام كلیًا وامتصاصه . 

 

 األمثلة غیر الدالة
 السمكة 

: ألمثلة الدالة ا  
 اإلنسان 

 
 

 

 

:خصائص المفهوم   
تقوم األمعاء الغلیظة بامتصاص الماء من 

الفضالت وتسهیل مرورها إلى الخارج عن طریق 
. فتحة الشرج   

 
 
 

: تعریف المفهوم   
األمعاء الغلیظة : هي عبارة عن قناة واسعة عضلیة 

  سم  180طولها 
 

 األمثلة غیر الدالة
 النحلة 

: ألمثلة الدالة ا  
 اإلنسان 

 
 

 المفھوم

 األمعاء الدقیقة  

 المفھوم

 األمعاء الغلیظة   

137 
 



 ثمٌ أطرح السؤال التالي على الطلبة 

 * ما هي مراحل عملیة الهضم األربعة ؟ 

 واستنتاج الطلبة بأن مراحل عملیة الهضم األربعة هي : 

- تقطیع وطحن الطعام  .1  

- هضم الطعام وتحویله إلى مواد بسیطة . 2  

- امتصاص الطعام المهضوم . 3  

- إخراج الفضالت .4  

) أتعرف إلى أسناني وأعّدها على الطلبة وتوجیه األسئلة التالیة :6ثم أعرض النشاط (  

- لماذا سمیت األسنان اللبنیة (المؤقتة ) بهذا االسم ؟ 1  

- كم عدد األسنان اللبنیة ( المؤقتة )؟ 2  

ومن خالل الحوار والمناقشة مع الطلبة وباستخدام إستراتیجیة فرایر نتوصل إلى مفهوم األسنان اللبنیة ( 

 المؤقتة ) . 

:خصائص المفهوم   
 اضراس 8األسنان اللبنیة ( المؤقتة ) تساوي 

  سنًا 20 قواطع  والمجموع 8أنیاب و 4و
 
 

: تعریف المفهوم   
األسنان اللبنیة ( المؤقتة ) : هي األسنان التي یتم 

 تبدیلها في عمر السادسة بأسنان جدیدة . 
 

 األمثلة غیر الدالة
 األسد 

: ألمثلة الدالة ا  
 اإلنسان 

 

 المفھوم

 األسنان اللبنیة

 (المؤقتة  )
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ثم أعرض صورة األسنان الدائمة عند اإلنسان البالغ وتأمل الصورة من قبل الطلبة وطرح األسئلة التالیة 

 على الطلبة : 

- ما المقصود باألسنان الدائمة عند اإلنسان البالغ ؟ 1  

- كم عدد األسنان الدائمة عند اإلنسان البالغ ؟ 2  

 وباستخدام إستراتیجیة فرایر نقوم بتوضیح لهم ذلك . 

:خصائص المفهوم   
  سن 32األسنان الدائمة عند اإلنسان البالغ وعددها 

  قواطع وتساوي 8 أنیاب و12 ضرس و12وهي 
  سناً 32                 

: تعریف المفهوم   
األسنان الدائمة : هي األسنان التي تبقى دائمة كما 

 هي عند اإلنسان البالغ  
 

 األمثلة غیر الدالة
 الخروف 

: ألمثلة الدالة ا  
 اإلنسان 

 

 

 ثم طرح السؤال التالي على الطلبة ما الفرق بین األسنان المؤقتة واألسنان الدائمة ؟

) الجهاز الهضمي عند بعض الحیوانات واطلب من الطلبة مالحظة الصور 7ثم أعرض النشاط (

 ومناقشتها والتوصل مع الطلبة أن الجهاز الهضمي عند الحیوانات مختلفة . 

 : : یتم أعطاء الطلبة نموذج إستراتیجیة فرایر وقیام الطلبة بتعبئة النموذج حسب أحد المفاهیم التقویم

 الهضم والجهاز الهضمي  الموجود في الورقة . 

 

 

 

 المفھوم

 األسنان الدائمة 
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  3:       عدد الحصص  صحة الجهاز الهضمي وسالمته            عنوان الدرس الخامس :

: أن یمارس الطالب سلوكیات إیجابیة للحفاظ على الجهاز الهضمي . الهدف العام   

 األهداف الخاصة : 

- أن یتعرف الطالب على مشكالت الجهاز الهضمي . 1  

- أن یقترح الطالب طرقًا للمحافظة على الجهاز الهضمي . 2  

: الكتاب - السبورة - الطباشیر - أوراق مرسوم  علیها إستراتیجیة فرایر .األدوات المستخدمة   

: سوء التغذیة - الغذاء الصحي . المفاهیم العلمیة   

 إجراءات التنفیذ :

 أوًال : التمهید 

) آه أسناني ومناقشة الطلبة بها وذلك من خالل توجیه األسئلة التالیة : 1أعرض النشاط (  

 هل سبقت أن شعرت باأللم من أسنانك ؟ أسرد حادثة حول ذلك .  

 أقترح طرقًا للمحافظة على أسنانك سلیمة . 

ویستنتج الطلبة أن تنظیف األسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل وجبة ، وعدم كسر األشیاء الصلبة 

باألسنان ، وعدم اإلكثار من تناول الحلویات والسكریات ومراجعة الطبیب األسنان كل ستة شهور 

 تعتبر طرقًا للمحافظة على أسناني سلیمة . 

 ثانیًا : العرض 

) مشكالت جهازي الهضمي والتعبیر عن الصور كتابیًا من قبل الطلبة ویستنتج 2أعرض النشاط (

الطلبة أن من مشكالت الجهاز الهضمي هي السمنة ، الم األسنان ، مغص البطن ،النحافة الزائدة 

 وسببه سوء التغذیة وأقوم باستخدام إستراتیجیة فرایر في توضیح مفهوم سوء التغذیة .
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: یسبب سوء التغذیة أمراض في خصائص المفهوم 
الجهاز الهضمي ومن أعراضه شحوب في الوجه 

 وعدم القدرة على مقاومة األمراض  .

: تعریف المفهوم   
سوء التغذیة : هو عدم تناسب كمیة ونوع الغذاء مع 

 حاجة الجسم  
 

 األمثلة غیر الدالة
  مضغ الطعام جیدًا  

: ألمثلة الدالة ا  
 السمنة 

 

 

)حقي في غذاء صحي والتعبیر عن الصور شفویأ 6)غذائي صحي  ونشاط(5ثم أعرض النشاط (

 وكتابیًا من قبل الطلبة ثم توضیح للطلبة مفهوم الغذاء الصحي باستخدام إستراتیجیة فرایر . 

:خصائص المفهوم   
یحتوي الغذاء الصحي على المجموعات الغذائیة 
الثالث وهي الطاقة والبناء والوقایة ویكون معد 

 بأدوات نظیفة ومتناسب مع حاجة الجسم .

: تعریف المفهوم   
الغذاء الصحي :  وهو الغذاء الذي یكون متوازنًا 
ونظیفًا ومعد بأدوات نظیفة ومتناسب مع حاجة 

 الجسم . 
 

 األمثلة غیر الدالة
تناول الفالفل على وجبة اإلفطار والغذاء والعشاء . 

  

: ألمثلة الدالة ا  
 المجدرة وسلطة 

 

 

 : یتم أعطاء الطلبة نموذج إستراتیجیة فرایر وقیام الطلبة بتعبئة النموذج حسب أحد التقویم

 المفاهیم ( الغذاء الصحي ، سوء التغذیة )  الموجود في الورقة . 

 

 

 المفھوم

 سوء التغذیة 

 

 المفھوم

 الغذاء الصحي 
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 4 :           عدد الحصص: الجهاز التنفسي               عنوان الدرس السادس 

: أن یتعرف الطالب على الجهاز التنفسي وآلیة التنفس .الهدف العام   

 األهداف الخاصة : 

- أن یتعرف الطالب على أجزاء الجهاز التنفسي بالترتیب .1  

- أن یعین الطالب أعضاء الجهاز التنفسي على رسم معطى . 2  

- أن یستنتج الطالب مفهوم عملیة الشهیق . 3  

- أن یستنتج الطالب مفهوم عملیة الزفیر . 4  

- أن یوضح الطالب وظائف أعضاء  الجهاز التنفسي . 5  

- أن یقارن الطالب بین عملیتي الشهیق والزفیر . 6  

- أن یستنتج الطالب األجهزة التنفسیة عند بعض الحیوانات مختلفة . 7  

: الجهاز التنفسي - األنف - الحنجرة - الرئتان - الحجاب الحاجز - الشهیق المفاهیم العلمیة 

 - الزفیر . 

جراءات التنفیذ : إ  

 أوًال : التمهید 

) الریاضة صحة ونشاط مع الطلبة ثم توجیه السؤال التالي : 1أقوم بتطبیق النشاط (  

* أالحظ حركات صدرك في الحالتین ویستنتج الطلبة أنه عند دخول الهواء یتسع القفص الصدري 

 وعند خروج الهواء أضاق القفص الصدري .

 والجهاز المسؤول عن تنظیم عملیة التنفس هو الجهاز التنفسي . 
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 ثم أقوم بتوضیح للطلبة مفهوم الجهاز التنفسي باستخدام إستراتیجیة فرایر . 

 ثانیًا : العرض

) أجزاء الجهاز التنفسي على الطلبة والتأمل في الشكل ثم اإلجابة عن األسئلة 2أعرض النشاط (

 التالیة : 

- أكتب أجزاء الجهاز التنفسي بالترتیب ؟ 1  

- ما الذي یقوم بحمایة الرئتین ؟2  

- ما أهمیة الجهاز التنفسي ؟ 3  

ویتوصل الطلبة أن الجهاز التنفسي یتكون من األنف ،البلعوم ، الحنجرة ،القصبة الهوائیة ، 

الرئتان ،عضلة الحجاب الحاجز، والذي یقوم بحمایة الرئتین القفص الصدري وأما بالنسبة ألهمیة 

 الجهاز التنفسي من أجل إنتاج الطاقة من الغذاء . 

) رحلة الهواء في جسمي ونتتبع معًا رحلة الهواء عبر جهازي التنفسي من 3ثم أعرض النشاط (

 خالل المخطط اآلتي : 

- أدخل إلى األنف فیقوم بترطیبي وتنقیتي من الغبار .1  

: خصائص المفهوم   
یلعب الجهاز التنفسي دورًا هامًا في عملیة إنتاج 

 الطاقة من المواد الغذائیة من خالل عملیة التنفس . 

: تعریف المفهوم   
 الجهاز التنفسي : هو مجموعة من األعضاء تقع 

قي التجویف الصدري تلعب دورًا هاما في توفیر 
 األكسجین الالزم إلنتاج الطاقة من المواد 

 الغذائیة من خالل عملیة التنفس .
 األمثلة غیر الدالة

 السمكة
: ألمثلة الدالة ا  

 اإلنسان 
 

 المفھوم

 الجھاز التنفسي 
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- أنتقل إلى البلعوم الذي ینظم دخولي إلى الحنجرة .2  

- تسهل الحنجرة دخولي إلى القصبة الهوائیة .3  

- أمر عبر القصبة الهوائیة إلى الرئتین .4  

- تقوم الرئتان بعملیة تبادل الغازات بیني وبین الدم حیث یتم إدخال األوكسجین إلى الدم ، 5

 وٕاخراج ثاني أكسید الكربون وبخار الماء . 

 ثم أقوم بتوضیح لهم المفاهیم باستخدام إستراتیجیة فریر وذلك عن طریق طرح األسئلة التالیة :

  * ما هو األنف ، وما هي وظیفته في الجهاز التنفسي ؟

 یعد دخول الهواء عن طریق األنف أفضل من دخوله عن طریق الفم ؟

 

* ما أهمیة البلعوم في الجهاز الهضمي والتنفسي ؟ ویتم اإلجابة علیة بأنه ممر مشترك للغذاء 

 والهواء .

 * ما هي الحنجرة وما هي وظیفتها ؟ 

 وباستخدام إستراتیجیة فرایر یتم توضیح ذلك للطلبة .

 

: خصائص المفهوم   
وظیفة األنف یقوم بترطیب وتنقیة الهواء من الغبار 

 . 

: تعریف المفهوم   
 األنف : عضو غضروفي بارز وسط الوجه یدخل 

 منه  الهواء إلى ممرات الجهاز التنفسي . 
 األمثلة غیر الدالة

 النملة 
: ألمثلة الدالة ا  

 اإلنسان 
 

 المفھوم

 األنف 
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 * ما هي الرئتان ؟ وما هي وظیفتها ؟

 * ما هو الحجاب الحاجز ؟ وما هو أهمیته ؟

 

 

 

 

: خصائص المفهوم   
الحنجرة تساعد في النطق الحتوائها على األوتار 

 الصوتیة . 
  . 

: تعریف المفهوم   
 الحنجرة : صندوق غضروفي تقع أسفل البلعوم 

 وتقوم بتوصیل الهواء إلى القصبة الهوائیة  . 

 األمثلة غیر الدالة
 النملة 

: ألمثلة الدالة ا  
 اإلنسان 

 

: خصائص المفهوم   
الرئتان تقوم بعملیة تبادل الغازات بینها وبین الدم 
حیث یتم إدخال األكسجین إلى الدم وٕاخراج غاز 

 ثاني أكسید الكربون وبخار الماء .  

: تعریف المفهوم   
 الرئتان : هي عبارة عن عضو إسفنجي توجد في 
التجویف الصدري ویتم فیها تبادل الغازات بین الدم 

 والهواء . 
 األمثلة غیر الدالة

 النحلة  
: ألمثلة الدالة ا  

 اإلنسان 
 

 المفھوم

 الحنجرة 

 

 المفھوم

 الرئتان 
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) آلیة التنفس وتطبیق النشاط أمام الطلیة ثم توجیه األسئلة التالیة :4ثم أعرض النشاط (  

 أسحب الغشاء المطاطي إلى الخارج كما في الشكل (أ) ماذا تالحظ ؟ 

 عند سحب الغشاء المطاطي ینتفخ البالون نتیجة دخول الهواء . 

 * أضغط الغطاء المطاطي إلى الداخل كما في الشكل ( ب) ماذا تالحظ ؟ 

 نالحظ عند الضغط على البالون ینكمش البالون نتیجة خروج الهواء من البالون . 

 ویستنتج الطلبة مفهوم عملیة الشهیق والزفیر وباستخدام إستراتیجیة فرایر یتم توضیح  ذلك . 

 

: خصائص المفهوم   
الحجاب الحاجز في عملیة الشهیق یهبط إلى أسفل 

 وفي عملیة الزفیر یرتفع إلى أعلى . 

: تعریف المفهوم   
الحجاب الحاجز: هو حاجز عضلي مقوس باتجاه 

تجویف الصدر یفصل التجویف الصدري عن 
 التجویف البطني .

 .   
 األمثلة غیر الدالة

 الحمامة   
: ألمثلة الدالة ا  

 اإلنسان 

: خصائص المفهوم   
أثناء عملیة الشهیق یهبط الحجاب الحاجز ، ویتسع 

 القفص الصدري ، فیدخل الهواء الى الرئتین . 

: تعریف المفهوم   
الشهیق : عملیة دخول غاز األكسجین إلى الرئتین 

. 
 .   

 األمثلة غیر الدالة
 الضفدع    

: ألمثلة الدالة ا  
 اإلنسان 

 المفھوم

الحجاب الحاجز 
  

 

 المفھوم

 الشھیق   
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) الجهاز التنفسي عند بعض الحیوانات ویتوصل الطلبة أن األجهزة التنفسیة 5ثم أعرض النشاط (

 عند بعض الحیوانات مختلفة . 

یتم أعطاء الطلبة نموذج إستراتیجیة فرایر وقیام الطلبة بتعبئة النموذج حسب أحد : التقویم 

المفاهیم ( الجهاز التنفسي ، الشهیق ، الزفیر ،األنف ، الرئتان ، الحنجرة )  الموجود ة في الورقة 

. 

 

 

 

 

 

 

 

: خصائص المفهوم   
أثناء عملیة الزفیر یرتفع الحجاب الحاجز ، ویضیق 

 القفص الصدري فیخرج الهواء من الرئتین . 

: تعریف المفهوم   
الزفیر : عملیة خروج غاز ثاني أكسید الكربون 

 وبخار الماء من الرئتین 
 .   

 األمثلة غیر الدالة
 األفعى 

: ألمثلة الدالة ا  
 اإلنسان 

 المفھوم

 الزفیر 
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 2:  عدد الحصص  : صحة الجهاز التنفسي وسالمته عنوان الدرس السابع

: أن یستنتج الطالب بعض القواعد التي یجب إتباعها للمحافظة على صحة الجهاز الهدف العام 

 التنفسي . 

: األهداف الخاصة   

- أن یتعرف الطالب على مفهوم صحة الجهاز التنفسي وسالمته .1  

- أن یقترح الطالب طرق للمحافظة على صحة الجهاز التنفسي . 2  

- أن یذكر الطالب أهم ملوثات الهواء الجوي . 3  

- أن یصمم الطالب شعارات تساهم في حمایة الجهاز التنفسي . 4  

: صحة الجهاز التنفسي .المفاهیم العلمیة   

 إجراءات التنفیذ : 

 أوًال : التمهید 

 أقوم بمراجعة الطلبة في الدرس السابق ا لجهاز التنفسي  وذلك عن طریق طرح األسئلة التالیة : 

- ما ذا نقصد بالجهاز التنفسي ؟ 1  

- أذكر أعضاء الجهاز التنفسي، وظیفة كل عضو ؟ 2  

 ثانیًا : العرض 

) صفي صحي والتعبیر عن الصور شفویًا وكتابیًا 2) هوائي نقي وصحي  و(1أعرض النشاط (

ویتوصل الطلبة للمحافظة على صحة  الجهاز التنفسي ال بد من إتباع قواعد هامة في حیاتنا ، 

 منها : 
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- تنفس الهواء النقي .1  

- االبتعاد عن أماكن التلوث . 2  

- االهتمام بزراعة األشجار في حدائقنا وشوارعنا . 3  

 

) من حقي العیش في بیئة صحیة وتوجیه السؤال التالي إلى الطلبة : 3ثم أعرض النشاط (  

في رأیك ، ما سبب ارتداء دیمه الكمامة ؟ ویتوصل الطلبة بأن هناك تلوث من  دخان السیارات 

 والشاحنات والمصانع . 

ثم أطلب من الطلبة اقتراح طرقًا للوقایة من تلوث البیئة ، ومنها زراعة األشجار ،أقامة المصانع 

 بعیدًا عن المناطق السكنیة ، استخدام المواصالت العامة بدل من السیارات الخاصة . 

 ثم أطلب من الطلبة تصمیم شعارات للمحافظة على البیئة وسالمة الجهاز التنفسي . 

یتم أعطاء الطلبة نموذج إستراتیجیة فرایر وقیام الطلبة بتعبئة النموذج حسب مفهوم :  : التقویم

 صحة الجهاز التنفسي الموجود ة في الورقة .

 

:خصائص المفهوم   
 الجهاز التنفسي یكون سلیمًا وخالیًا من األمراض . 

 
 

: تعریف المفهوم   
صحة الجهاز التنفسي : المحافظة على سالمة 

 الجهاز التنفسي بإتباع طرق سلیمة  .
 .   

 األمثلة غیر الدالة
 تنفس الدخان الناتج عن التدخین .

: ألمثلة الدالة ا  
 تنفس الهواء النقي 

 المفھوم

 صحة الجھاز التنفسي 
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)أسماء المحكمین3ملحق رقم (  

 الرقم االسم طبیعة العمل مكان العمل
 1 أ.د سهیل صوالحة قسم المناهج وأسالیب التدریس جامعة النجاح

 3 أ.د كمال سالمه قسم أسالیب التدریس واالرشاد النفسي جامعة القدس المفتوحة / أریحا
 2 أ.د معتصم مصلح قسم المناهج وأسالیب التدریس جامعة القدس المفتوحة / رام اهللا

 4 د. محسن عدس  قسم المناهج وأسالیب التدریس  جامعة القدس 
 5 د.ایناس ناصر  قسم المناهج وأسالیب التدریس  جامعة القدس 
 6 د. زیاد قباجه  قسم المناهج وأسالیب التدریس  جامعة القدس 
 7 د. ُبعاد الخالص  قسم مناهج تدریس تربیة ابتدائیة جامعة القدس 
 8 د. محمود رمضان قسم المناهج وأسالیب التدریس جامعة النجاح

 9 د. حسین حمایل قسم أسالیب تدریس وادارة تربویة جامعةالقدس المفتوحة / رام اهللا
 10 د. ولید الشیخ مشرف تربوي مدیریة التربیة والتعلیم / أریحا

 11 أ. أماني ریان  أسالیب تدریس جامعة القدس المفتوحة / أریحا
  13 أ. باسمه األسطه معلمة علوم مدرسة فاطمة الزهراء / أریحا

 12 أ. جنان البرغوثي  قسم المناهج وأسالیب التدریس قسم المناهج / رام اهللا
  15 شذى شكري  معلمة علوم مدرسة عائشة أم المؤمنین / أریحا

 14 منال أبو الریش مشرفة تربویة مدیریة التربیة والتعلیم / أریحا
 17 میسون فایز  معلمة علوم مدرسة الفرقان اإلسالمیة 

  16 نجله حمد  معلمة علوم مدرسة عائشة أم المؤمنین / أریحا
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): جدول المواصفات4( رقمملحق   

 مستوى األهداف حسب تصنیف بلوم لوحدة " أجهزة جسم اإلنسان " في العلوم والحیاة

 للصف الرابع األساسي .

 الرقم الـــهــدف مستوى الهـدف
 1  أن یذكر  الطالب مصادر الغذاء مع أمثلة .  معرفة وتذكر 
 2  أن یذكر الطالب المجموعات الغذائیة الثالث. معرفة وتذكر
 3 أن یستنتج الطالب مفهوم مغذیات الطاقة . فهم واستیعاب
 4 أن یوضح الطالب أهمیة مغذیات الطاقة .  فهم واستیعاب

 5  أن یصنف الطالب مغذیات الطاقة. تحلیل 
 6 أن یعطي الطالب أمثلة على  مغذیات الطاقة. تطبیق 

 7 أن یستنتج الطالب مفهوم مغذیات البناء فهم واستیعاب
 8 أن یعطي الطالب أمثلة على مغذیات البناء تطبیق 

 9  أن یستنتج الطالب مفهوم مغذیات الوقایة. فهم واستیعاب
 10 أن یعطي الطالب أمثلة على مغذیات الوقایة . تطبیق 

 11 أن یستنتج الطالب مفهوم  الهرم الغذائي  . فهم واستیعاب
 12  أن یستنتج الطالب مفهوم الغذاء المتوازن  فهم واستیعاب
 13 أن یوضح  الطالب العالقة بین الهرم الغذائي  والوجبة الغذائیة المتوازنة  فهم واستیعاب

 14 أن یعطي الطالب  أمثلة على وجبة غذائیة متوازنة تطبیق 
 15  أن یتعرف الطالب على طرق حفظ األطعمة معرفة وتذكر
 16 أن یستنتج الطالب طرق حفظ األطعمة فهم واستیعاب
- أن یوضح الطالب المقصود بحفظ األطعمة . 3 فهم واستیعاب  17 
 18  أن یعدد الطالب األطعمة المحفوظة في بیته . معرفة وتذكر 

 19 أن یطبق الطالب طریقة حفظ الزیتون . تطبیق 
 20 أن یتعرف الطالب على طرق فساد األطعمة المحفوظة معرفة وتذكر

 21 أن یقترح الطالب طرقًا مختلفة لحفظ األطعمة  تركیب 
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 الرقم الـــهــدف مستوى الهـدف
 22  مفهوم عملیة الهضم .یستنتج الطالب أن  فھم واستیعاب
 23 أن یستنتج الطالب أهمیة عملیة الهضم . فھم واستیعاب
 24 أن یتعرف الطالب على أجزاء الجهاز الهضمي . معرفة وتذكر
 25  أن یتعرف الطالب على مكونات القناة الهضمیة بالترتیب معرفة وتذكر
 26 أن یتعرف الطالب على ملحقات القناة الهضمیة . معرفة وتذكر

 27 أن یعین الطالب  أجزاء الجهاز الهضمي وملحقاته على الرسم . تطبیق 
 28 أن یستنتج الطالب وظیفة ملحقات  الجهاز الهضمي .    فھم واستیعاب
الغذاء في الجهاز الهضمي . خطوات هضم  الطالبذكرأن ي معرفة وتذكر  29 

 30 أن یوضح الطالب دور كل عضو من أعضاء القناة الهضمیة في عملیة الهضم فھم واستیعاب
 31  الطالب  مفهوم األسنان  ( اللبنیة )المؤقتة .ستنتجأن ي فھم واستیعاب
 32  أن یستنتج الطالب سبب تسمیة األسنان اللبنیة بالمؤقتة . فھم واستیعاب
 33 أن یذكر الطالب عدد األسنان اللبنیة ( المؤقتة ) . معرفة وتذكر

 34  الطالب مفهوم األسنان الدائمة .ستنتجأن ي فھم واستیعاب
 35 أن یذكر الطالب عدد األسنان الدائمة . معرفة وتذكر

 36 أن  یستنتج الطالب الفرق بین األسنان اللبنیة واألسنان الدائمة فھم واستیعاب
 37 أن یستنتج الطالباألجهزة الهضمیة عند الحیوانات مختلفة  فھم واستیعاب
 38  أن یتعرف الطالب على مشكالت الجهاز الهضمي .  معرفة وتذكر

 39  أن یقترح الطالب طرقًا للمحافظة على الجهاز الهضمي .  تركیب 
 40 أن یتعرف الطالب على أجزاء الجهاز التنفسي بالترتیب .  معرفة وتذكر

 41 أن یعین الطالب أعضاء الجهاز التنفسي على رسم معطى . تطبیق 
عملیة الشهیق . مفهوم  الطالبستنتجأن  ي فھم واستیعاب  42 
عملیة الزفیر . مفهوم الطالب ستنتج  أن ي فھم واستیعاب  43 
 44 أن یوضح الطالب وظائف أعضاء  الجهاز التنفسي فھم واستیعاب

 45  أن یقارن الطالب بین عملیتي الشهیق والزفیر .  تحلیل 
 46 أن یستنتج الطالب األجهزة التنفسیة عند بعض الحیوانات مختلفة . فھم واستیعاب
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 الرقم الـــهــدف مستوى الهـدف
 47 أن یتعرف الطالب على مفهوم صحة الجهاز التنفسي وسالمته . معرفة وتذكر

 48  أن یقترح الطالب طرق للمحافظة على صحة الجهاز التنفسي .  تركیب 
 49  أن یذكر الطالب أهم ملوثات الهواء الجوي .  معرفة وتذكر

جهاز التنفسي  أن یصمم الطالب شعارات تساهم في حمایة ال تركیب   50 
 

 

 عدد الحصص والوزن النسبي لكل جزء من المحتوى

 الدرس المحتوى عدد الحصص الوزن النسبي
16%  األول  المجموعات الغذائیة  4 
12%  الثاني  الغذاء المتوازن  3 
12%  الثالث  حفظ األغذیة  3 
24%  الرابع  الھضم والجھاز الھضمي  6 
12%  الخامس  صحة الجھاز الھضمي وسالمتھ  3 
16%  السادس  الجھاز التنفسي  4 
8%  السابع  صحة الجھاز التنفسي وسالمتھ  2 

100%  المجموع الكلي 25 
 

 

%100×  عدد حصص الدرس الوزن النسبي لكل درس =   
 مجموع حصص الدروس 

 

 

%16% = 100×  4 الوزن النسبي للدرس األول =   
25 
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 جدول عدد األهداف للمحتوى في كل مستوى من مستویات أهداف بلوم والوزن النسبي لها :

 الرقم مستوى األهداف عدد األهداف الوزن النسبي لألهداف
30%  1 معرفة وتذكر  15 

44%  2 فهم واستیعاب  22 

14%  3 تطبیق  7 

12%  4 مهارات علیا ( تحلیل - تركیب - تقویم ) 6 

100%  المجموع الكلي 50 
 

 

%100× عدد األهداف لكل مستوى الوزن النسبي لألهداف  =   
 المجموع الكلي لألهداف

 

 
 

 الوزن النسبي ألهداف المعرفة والتذكر = 
 
 

  فقرة 40عدد الفقرات = 
 نسبة التركیز لكل خلیة من خالیا جدول المواصفات =

 (  عدد الفقرات × نسبة مستوى الهدف )×نسبة الدرس 
=________________________________ 

                          100  
 

16 %× 30(%×40   ) 
2  تقریبًا 1.92__________________=     

           100  

15  ×100= %30%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
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 نسبة التركیز لكل خلیة من خالیا جدول المواصفات وفق الوزن النسبي للمحتوى واألهداف

 األهداف 
 المحتوى

 معرفة وتذكر
30%  

 فهم واستیعاب
44%  

 تطبیق 
14%  

 مهارات علیا
12 %  

%16الدرس األول   1.92 2.81 0.89 0.76 
%12الدرس الثاني   1.44 2.11 0.67 0.57 
%12الدرس الثالث   1.44 2.11 0.67 0.57 
%24الدرس الرابع   2.88 4.22 1.34 1.15 

%12الدرس الخامس   1.44 2.11 0.67 0.57 
%16الدرس السادس  1.92 2.81 0.89 0.76 
%8الدرس السابع   0.96 1.40 0.44 0.38 
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جدول أعداد فقرات االختبار في جدول المواصفات وفق الوزن النسبي للمحتوى واألهداف وعدد 

.الفقرات   

 األهداف 
 المحتوى

 معرفة وتذكر
30%  

فهم 
 واستیعاب

44%  

 تطبیق 
14%  

 مهارات علیا
12 %  

 المجموع 
 الفقرات

الدرس األول 
16%  

2 3 1 1 7 

الدرس الثاني 
12%  

1 2 1 1 5 

الدرس الثالث 
12%  

1 2 1 1 5 

الدرس الرابع 
24%  

3 4 1 1 9 

الدرس الخامس 
12%  

1 2 1 1 5 

الدرس 
%16السادس  

2 3 1 1 7 

الدرس السابع 
8%  

1 1 0 0 2 

 40 6 6 17 11 المجموع الفقرات 
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) 5 ( رقم ملحق  

العلوم والحیاة  للصف الرابع في كتاب تحكیم تحلیل المحتوى للوحدة األولى " أجهزة جسم اإلنسان "

 الجزء األول .

 

------------------------------------- المحترم / ة . رةحض   السید / ة 

 

فاعلیة إستراتیجیة فرایر في تحصیل طلبة الصف الرابع في العلوم تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

 وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في أسالیب والحیاة واتجاهاتهم العلمیة

 التدریس التربیة االبتدائیة . 

لذا ومن أجل اختبار فاعلیة إستراتیجیة فرایر في تحصیل طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة 

 ، فقد أعدت الباحثة تحلیل المحتوى للوحدة األولى " أجهزة جسم اإلنسان " ،واتجاهاتهم العلمیة

یرجى من حضرتكم التكرم بتحكیم هذا التحلیل ف منكم من خبرة عملیة وعلمیة " هونظرًا لما عهدنا

 وٕابداء الرأي فیه وٕاضافة وحذف ما ترونه مناسبًا . 

 

 

 

 مع الشكر والتقدیر
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) 6ملحق رقم (  

. التي تطبق العنوان ( دلیل المعلم )  العلوم والحیاة تحكیم دروس  

للوحدة األولى " أجهزة جسم اإلنسان " ضیر الدروس بإستراتیجیة فرایر تحكیم تح  

 

------------------------------------- المحترم / ة . ةحضر   السید / ة 

 

إستراتیجیة فرایر في تحصیل طلبة الصف الرابع في تقوم الباحثة بدراسة بعنوان فاعلیة 

وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوموالحیاة واتجاهاتهم العلمیة 

 أسالیب التدریس التربیة االبتدائیة . 

لذا ومن أجل اختبار فاعلیة إستراتیجیة فرایر في تحصیل طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة 

 ونظرًا ، للوحدة األولى " أجهزة جسم اإلنسان " دلیل معلم فقد أعدت الباحثة ،واتجاهاتهم العلمیة

 وٕابداء تحضیریرجى من حضرتكم التكرم بتحكیم هذا الف منكم من خبرة عملیة وعلمیة " هلما عهدنا

 الرأي فیه وٕاضافة وحذف ما ترونه مناسبًا . 

 

 

 

 مع الشكر والتقدیر
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) 7ملحق رقم (  

. تحكیم فقرات االختبار التحصیل   

للوحدة األولى " أجهزة جسم اإلنسان " فقرات االختبار التحصیل تحكیم   

 

------------------------------------- المحترم / ة . ةحضر   السید / ة 

 

فاعلیة إستراتیجیة فرایر في تحصیل طلبة الصف الرابع في العلوم تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

 وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في أسالیب والحیاة واتجاهاتهم العلمیة

 التدریس التربیة االبتدائیة . 

لذا ومن أجل اختبار فاعلیة إستراتیجیة فرایر في تحصیل طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة 

 ونظرًا ، " أجهزة جسم اإلنسان " اختبار تحصیل لوحدة فقد أعدت الباحثة ، واتجاهاتهم العلمیة 

 وٕابداء الختباریرجى من حضرتكم التكرم بتحكیم هذا اف منكم من خبرة عملیة وعلمیة " هلما عهدنا

 الرأي فیه وٕاضافة وحذف ما ترونه مناسبًا . 

 

 

 

 مع الشكر والتقدیر
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  التحكیم قبل) اختبار التحصیل 8ملحق (

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اسم الطالب :-----------------       المدرسة ----------------------

  دقیقة  ) 60الصف : الرابع /  الشعبة :----------       زمن االختبار :( 

 تعلیمات االختبار

) فقرة والعالمة الكلیة 40) أسئلة مجموعها (5عزیزي الطالب / الطالبة یتكون االختبار من (

)40 . (  

بین یدیك اختبار تحصیل في مادة العلوم والحیاة  للصف الرابع في وحدة " أجهزة جسم اإلنسان " 

 والمطلوب قراءة األسئلة بتمعن ثم اإلجابة علیها في المكان المخصص . 

) فقرات لالختیار من متعدد ولكل سؤال أربعة بدائل یرجى وضع دائرة 8السؤال األول یتكون من (

 حول رمز اإلجابة الصحیحة . 

) فقرات في الجدول یرجى  كتابة اسم العملیة في المربع الموجود أمام 5السؤال الثاني یتكون من (

 العبارة .

) فقرات على السلوكیات یرجى  منك اختیار اإلجابة علیها إما إیجابا 9السؤال الثالث یتكون من (

  ) .× ) أو سلبًا ( √(

) فقرات یرجى تعبئة الفراغات بالكتابة . 8السؤال الرابع یتكون من(   

) فقرات یرجى منك كتابة اسم العضو واسم الجهاز الذي یقع فیه.10السؤال الخامس یتكون من (  
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)عالمات 8( لسؤال األول : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة فیما یأتي : ا  

 1- أي مادة من المواد الغذائیة اآلتیة تعد األقل قیمة غذائیة ؟ 

 

-                      ب-                   ج-               د-              أ

اً من التدخین؟ رّ - ما العضو األكثر تضر 2 

                د- البلعوم أ- الرئتان         ب- األمعاء الدقیقة        ج- الكبد 

- ما العضو المشترك بین الجھاز الھضمي والجھاز التنفسي . 3  

           د- فتحة الشرج أ- المريء         ب- اللسان           ج- البلعوم .

- عدد األسنان لإلنسان البالغ  ھو :4  

  سناً 30         د-  سناً 16 سناً          ج- 32سناً         ب- 20أ- 

- تتم عملیة تبادل الغازات في الجھاز التنفسي في :5  

           د- البلعوم أ- الرئتین       ب- القصبة الھوائیة       ج-  الحنجرة 

- المصدر الرئیس للحرارة في جسمي یأتي من : 6  

       د- النومأ- المالبس الصوفیة     ب- التمارین الریاضیة    ج- الطعام

- توجد األوتار الصوتیة التي تساعد على النطق في 7  

 أ- الحنجرة             ب- األنف             ج- الرئتان             د- القصبة الھوائیة 

- شروط الغذاء الصحي أن یكون : 8  

 أ- متوازناً       ب- نظیفاً     ج- معد بأدوات نظیفة     د- جمیع ما ذكر
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) عالمات 5 :( السؤال الثاني : أكتب /ي اسم العملیة التي تدل علیھا كل من العبارات اآلتیة  

 الرقم العبارة العملیة
 1 إنتاج الطاقة من الغذاء 
 2 تحویل المواد الغذائیة إلى مواد بسیطة یمتصها الجسم ویستفید منها 
 3 دخول األكسجین إلى الرئتین 
 4 خروج ثاني أكسید الكربون وبخار الماء من الرئتین 
 5 الغذاء الذي یحتوي على جمیع المغذیات بكمیات مناسبة للجسم 

 

 بوضع  سلبي) أو√بوضع إشارة (السؤال الثالث : صنف السلوكات اآلتیة إلى  سلوك إیجابي 

  عالمات )9(:) ×إشارة  (

- أحرص على غسل الفواكه والخضار جیدًا قبل تناولها (                  ) 1  

- أتناول الحلویات والشكوالته بكثرة (                  ) 2  

- أنظف أسناني یومیًا بالفرشاة والمعجون قبل النوم (                  )3  

- أنتقل من جو دافئ إلى جو بارد فجأة (                           ) 4  

- أتناول البوظة بعد الطعام الساخن مباشرة (                     ) 5  

- أتناول طعامي وأنا ألعب (                  ) 6  

- أفتح النافذة لتهویة المكان  (                ) 7  

- أمضغ الطعام جیدًا (                   ) 8  

- أبتعد عن أماكن االزدحام والتلوث (                 ) 9  

عالمات ) 8السؤال الرابع : أمأل الفراغ فیما یلي : (  
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1----------------------------------------  : - مغذیات الطاقة هي   

:--------------------------و-----------------------  مثل 

2-----------------------------------------: - مغذیات الوقایة هي 

--------------------------  مثل 

3---------------------------------------- : - مغذیات البناء هي   

--------------------------- -------------------------و   مثل 

) عالمة 10: ( : أكمل الجدول اآلتي خامس السؤال ال  

 الصورة  اسم العضو الوظیفة اسم الجهاز
   امتصاص الماء من الفضالت  

 
تنقیة وترطیب الهواء وتعدیل  

 درجة الحرارة . 
  

 
تقوم بعملیة تبادل الغازات  

 بینها وبین الدم 
  

 
تقوم بهضم الطعام وتحویله  

 الى مادة لزجه . 
  

 
   توصیل الهواء الى الرئتین  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

163 
 



  التحكیم بعد) اختبار التحصیل 9ملحق (

  

 اسم الطالب :-----------------       المدرسة ----------------------

  دقیقة       ) 60الصف : الرابع /  الشعبة :--------         زمن االختبار :(   

 تعلیمات االختبار

) فقرة والعالمة الكلیة 40) أسئلة مجموعها (5عزیزي الطالب / الطالبة یتكون االختبار من (

)40 . (  

بین یدیك اختبار تحصیل في مادة العلوم والحیاة  للصف الرابع في وحدة " أجهزة جسم اإلنسان " 

 والمطلوب قراءة األسئلة بتمعن ثم اإلجابة علیها في المكان المخصص . 

) فقرات لالختیار من متعدد ولكل سؤال أربعة بدائل یرجى وضع دائرة 8السؤال األول یتكون من (

 حول رمز اإلجابة الصحیحة . 

) فقرات في الجدول یرجى  كتابة اسم العملیة في المربع الموجود أمام 5السؤال الثاني یتكون من (

 العبارة .

) فقرات على السلوكیات یرجى منك اختیار اإلجابة علیها إما إیجابا 8السؤال الثالث یتكون من (

  ) .× ) أو سلبًا ( √(

) فقرات یرجى تعبئة الفراغات بالكتابة . 13السؤال الرابع یتكون من(   

) فقرات یرجى منك كتابة اسم العضو واسم الجهاز الذي یقع فیه.  6السؤال الخامس یتكون من (  
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)عالمات 8( لسؤال األول : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة فیما یأتي : ا  

التي لھا أقل قیمة غذائیة ھي : مادة ال-  1 

 

-                      ب-                   ج-               د-              أ

؟  تناول الحلویات بكثرةاً منرّ -العضو األكثر تضر 2 

                د- البلعوم        ب- األمعاء الدقیقة        ج- الكبد األسنان أ- 

-  العضو المشترك بین الجھاز الھضمي والجھاز التنفسي . 3  

           د- فتحة الشرج أ- المريء         ب- اللسان           ج- البلعوم .

  البالغ  ھو :أسنان اإلنسان - عدد 4

  سناً 30         د-  سناً 16 سناً          ج- 32سناً         ب- 20أ- 

- تتم عملیة تبادل الغازات في الجھاز التنفسي في :5  

           د- البلعوم أ- الرئتین       ب- القصبة الھوائیة       ج-  الحنجرة 

- المصدر الرئیس للحرارة في جسمي یأتي من : 6  

         د- المدفأةأ- المالبس الصوفیة     ب- التمارین الریاضیة    ج- الطعام

- توجد األوتار الصوتیة التي تساعد على النطق في 7  

 أ- الحنجرة             ب- األنف             ج- الرئتین           د- القصبة الھوائیة 

- شروط الغذاء الصحي أن یكون : 8  

 أ- متوازناً       ب- نظیفاً     ج- معد بأدوات نظیفة     د- جمیع ما ذكر
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) عالمات 5 :( السؤال الثاني : أكتب /ي اسم العملیة التي تدل علیھا كل من العبارات اآلتیة  

 الرقم العبارة العملیة
 1 إنتاج الطاقة من الغذاء 
 2 تحویل المواد الغذائیة إلى مواد بسیطة یمتصها الجسم ویستفید منها 
 3 دخول األكسجین إلى الرئتین 
 4 خروج ثاني أكسید الكربون وبخار الماء من الرئتین 
 5 الغذاء الذي یحتوي على جمیع المغذیات بكمیات مناسبة للجسم 

 

 بوضع  سلبي) أو√بوضع إشارة (السؤال الثالث : صنف السلوكات اآلتیة إلى  سلوك إیجابي 

  عالمات )8(:) في الفراغ المخصص لذلك  ×إشارة  (

- أحرص على غسل الفواكه والخضار جیدًا قبل تناولها (                  ) 1  

- أتناول الحلویات والشكوالته بكثرة (                  ) 2  

- أنظف أسناني یومیًا بالفرشاة والمعجون قبل النوم (                  )3  

- أنتقل من جو دافئ إلى جو بارد فجأة (                           ) 4  

- أتناول البوظة بعد الطعام الساخن مباشرة (                     ) 5  

- أتناول طعامي وأنا ألعب (                  ) 6  

- أفتح النافذة لتهویة المكان  (                ) 7  

- أمضغ الطعام جیدًا (                   )8  
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عالمة ) 13السؤال الرابع : أمأل الفراغ فیما یلي : (  

1----------------------------------------  : - مغذیات الطاقة هي   

:--------------------------و-----------------------  مثل 

2-----------------------------------------: - مغذیات الوقایة هي 

--------------------------  مثل 

3---------------------------------------- : - مغذیات البناء هي   

-------------------------  مثل 

------------------ ب- ----------------4 - یحفظ العنب بطریقة أ  

- یحفظ الزیتون بطریقة -----------------5  

- من األطعمة المحفوظة في بیتك بطریقة التجفیف مثل  --------والتعلیب مثل -----6  

7----------------------------- - من طرق المحافظة على الجهاز الهضمي   

) عالمة 6: ( : أكمل الجدول اآلتي خامس السؤال ال  

 الصورة  اسم العضو الوظیفة اسم الجهاز
   امتصاص الماء من الفضالت  

 
   یتم فیها تبادل الغازات  الجهاز التنفسي

 
یتم فیها هضم الطعام وتحویله  

 إلى مادة لزجه . 
  

 
  القصبة الهوائیة توصیل الهواء إلى الرئتین  
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) اإلجابة النموذجیة على اختبار التحصیل 10ملحق رقم (  

 السؤال األول : 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 ب أ ج ب أ ج أ د

 

 السؤال الثاني : 

- الغذاء المتوازن 5- الزفیر          4- الشھیق          3- الھضم           2- التنفس        1  

 

  : السؤال الثالث

1     -√          2 -×         3 -√          4 -×     5 -×       6 -×     7 -√       8 -√  

 

 السؤال الرابع : 

التي تزود الجسم بالطاقة للقیام بنشاطاتھ المختلفة مثل البطاطا والعسل - مغذیات الطاقة ھي : 1
 وغیرھا 

التي تعمل على وقایة الجسم من األمراض  مثل التفاح وغیرھا- مغذیات الوقایة ھي : 2  

: التي تساعد في بناء أنسجة الجسم لینمو بشكل سلیم ، وتعویض الخالیا - مغذیات البناء ھي 3
  . التالفة باستمرار مثل اللحوم وغیرھا

  التجفیف                  ب- التسكیر- یحفظ العنب  بطریقة أ-  4

التملیح والتعلیب - یحفظ الزیتون بطریقة 5  

 البندورة  والتعلیب مثلمثل  الملوخیة - من األطعمة المحفوظة في بیتك بطریقة التجفیف 6
 وغیرھا . 

تنظیف األسنان بالفرشاة والمعجون أو عدم كسر - من طرق المحافظة على الجھاز الھضمي 7
. األشیاء الصلبة باألسنان أواستخدام أدوات نظیفة في إعداد الطعام وغیرھا   
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 السؤال الخامس : 

 

 الصورة  اسم العضو الوظیفة اسم الجهاز
  األمعاء الغلیظة  امتصاص الماء من الفضالت  الجهاز الهضمي 

 
  الرئتین  یتم فیها تبادل الغازات  الجهاز التنفسي

 
یتم فیها هضم الطعام  الجهاز الهضمي 

 وتحویله إلى مادة لزجه . 
  المعدة 

 
  القصبة الهوائیة توصیل الهواء إلى الرئتین  الجهاز التنفسي 

 
 

 

 انتھت األسئلة
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  استبانة االتجاهات العلمیة قبل التحكیم )11ملحق رقم (

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

 اسم الطالب :-----------------       المدرسة ----------------------

 الصف : الرابع /  الشعبة :--------        

 عزیزي الطالب /ة 

" فاعلیة إستراتیجیة فرایر في تحصیل طلبة الصف تقوم الباحثة بإجراء دراسة تجریبیة بعنوان 

 " وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستیر في الرابع في العلوم والحیاة واتجاهاتهم العلمیة

 أسالیب التدریس التربیة االبتدائیة  من جامعة القدس . 

  ) فقرة تتضمن40یتكون هذا المقیاس من (  ووتهدف هذه االستبانة إلى التعرف على اتجاهاتك العلمیة ، 

بعض المعلومات واآلراء ، ویرجى منك أن تقرأ كل عبارة بشكل جید وتبدي رأیك الخاص فیها باختیار 

) في أحد األعمدة ×إجابة واحدة من البدائل الخمسة للمقیاس بالنسبة لكل عبارة وذلك بوضع عالمة (

 الخمسة وذلك على النحو األتي : 

 - العمود األول أسفل كلمة " أوافق بشدة " إذا كان رأیك یتفق مع العبارة تمامًا . 

 - العمود الثاني أسفل كلمة " أوافق " إذا كان رأیك یتفق إلى حد ما مع العبارة . 

 - العمود الثالث أسفل كلمة " محاید " إذا لم تتأكد من إعطاء رأي ، ولم تكن متأكدًا من العبارة .

  - العمود الرابع أسفل كلمة " أعارض إذا كان رأیك یتعارض مع العبارة . 

 - العمود الخامس أسفل كلمة " أعارض بشدة " إذا كان رأیك یتعارض تمامًا مع العبارة . 
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- ال توجد إجابات خاطئة أو صحیحة ، ولكن إجابتك تعبر عن رأیك الشخصي أو شعورك بالنسبة للعبارة 

 - قبل تسلیم المقیاس  تأكد من أنك لم تترك أي عبارة دون إجابة علیها . 

- البیانات التي یتم الحصول علیها من المقیاس سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ،  ولن یتم 

 اإلشارة إلى أسماء المشاركین .

 - یتكون المقیاس من قسمین . 

 - اآلن أقرأ العبارات في الصفحات اآلتیة جیدًا واجب علیها بعنایة . 

 - آمل أن تكون إجابتك تعبر عن رأیك بصدق ، وحسب ما ترى أنه صحیح . 

 

 شكرًا لتعاونكم
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أعارض 
 بشدة

 أوافق أوافق محاید أعارض
 بشدة

 الرقم بنود المقیاس

 1 أحب مشاهدة البرامج العلمیة في التلفاز      
 2 أشعر بالملل أثناء إجراء التجارب العلمیة      
أرغب في زیارة المكتبة باستمرار بحثًا عن      

 الموضوعات العلمیة . 
3 

 4 أحاول فك األشیاء ألرى كیف تعمل .     
أتردد كثیرًا في سؤال المعلم عن أي موضوع      

 ال أفهمه .
5 

 6 أشعر باالرتیاح في حصة العلوم      
شعر بالتوتر عندما یتحدث أحد معي عن ا     

 موضوع یتعلق بموضوعات العلوم المختلفة . 
7 

أحب قضاء وقت طویل في دراسة العلوم      
 بالمدرسة . 

8 

ستطیع حل الواجبات الصعبة في دروس ا     
  .العلوم 

9 

أنفذ األنشطة والتجارب المخبریة على نحو      
 جید في دروس العلوم . 

10 

عندما أقوم بإجراء تجربة أدون النتائج كما      
 رأیتها .

11 

عندما یسألني زمیلي عن إجابة سؤال أعطیه      
 إجابة خاطئة . 

12 

أحب أن أنقل حل المسائل عن زمالئي      
 المجتهدین . 

13 

 14 یخیفني حضور حصص العلوم      
 

 

172 
 



أعارض 
 بشدة

 أوافق أوافق محاید أعارض
 بشدة

 الرقم بنود المقیاس

 15 أتردد في القراءة عن العلماء الغربیین     

أعترف بالخطأ عندما ال تكون إجاباتي      
 خاطئة . 

16 

أتذمر من ذكر المعلم ألسماء الطالب      
 المتفوقین . 

17 

أؤمن بصحة النتائج التي احصل علیها      
 شخصیًا فقط .

18 

أتمنى أن یكون هناك علماء فلسطینیون      
 في مجاالت العلوم المختلفة . 

19 

أتمھل في كتابة نتائج التجربة التي أقوم      
 بھا 

20 

 21 استمتع بالتحدث عن العلوم مع اآلخرین      
أسعى إلى أن أصبح معلماً للعلوم في      

 المستقبل .
22 

 استطیع ربط ما أتعلمھ داخل حصص      
 العلوم بالواقع الذي نعیشھ . 

23 

 24 ال تصلح الحیاة دون فھم العلوم .     
 25 أھتم بفھم دروس العلوم التي أدرسھا .     
 26 أفضل األعمال التي ال یلزمھا مادة العلوم      
أستطیع البحث عن األسباب الطبیعیة      

لألحداث والظواھر واألشیاء من حولي 
 من خالل تعلمي لمادة العلوم . 

27 

أشعر بأنني مجبر على دراسة مادة العلوم      
 في المدرسة . 

28 

أتمنى إلغاء حصص العلوم من الجدول      
 الدراسي . 

29 

أرى أن العلوم قد ساعدت في اكتشاف      
 أشیاء كثیرة ساھمت في راحتنا . 

30 

أتمنى أن أدرس تخصص علمي في      
 المستقبل 

31 

 32 أحب التفكیر في الموضوعات العلمیة      
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أعارض 
 بشدة

 أوافق أوافق محاید أعارض
 بشدة

 الرقم بنود المقیاس

أحب أن أبحث عن موضوعات العلوم في      
 االنترنت .

33 

أكره دراسة موضوعات العلوم في وقت      
 فراغي . 

34 

أشعر بالضیق لعدم توجیه المعلم أسئلة      
 لي في حصة العلوم . 

35 

أشعر بالمتعة أثناء دراستي لحصص      
 العلوم والحیاة . 

36 

تسهم حصص العلوم في زیادة التعاون      
 بین الطالب . 

37 

أحب أن أسأل عن كل موضوع في      
 دروس العلوم . 

38 

العلوم ال تفیدنا في حیاتنا وإنما تجعلھا      
 أكثر صعوبة . 

39 

أتمنى أن نتقدم في مجال العلوم حتى      
 نكون مثل الدول المتقدمة . 

40 
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  استبانة االتجاهات العلمیة بعد التحكیم )12ملحق رقم (

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

 اسم الطالب :-----------------       المدرسة ----------------------

 الصف : الرابع /  الشعبة :--------        

 عزیزي الطالب /ة 

" فاعلیة إستراتیجیة فرایر في تحصیل طلبة الصف تقوم الباحثة بإجراء دراسة تجریبیة بعنوان 

 " وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستیر في الرابع في العلوم والحیاة واتجاهاتهم العلمیة

 أسالیب التدریس التربیة االبتدائیة  من جامعة القدس . 

  ) فقرة تتضمن20یتكون هذا المقیاس من (  ووتهدف هذه االستبانة إلى التعرف على اتجاهاتك العلمیة ، 

بعض المعلومات واآلراء ، ویرجى منك أن تقرأ كل عبارة بشكل جید وتبدي رأیك الخاص فیها باختیار 

) في أحد األعمدة ×إجابة واحدة من البدائل الخمسة للمقیاس بالنسبة لكل عبارة وذلك بوضع عالمة (

 الخمسة وذلك على النحو األتي : 

 - العمود األول أسفل كلمة " أوافق بشدة " إذا كان رأیك یتفق مع العبارة تمامًا . 

 - العمود الثاني أسفل كلمة " أوافق " إذا كان رأیك یتفق إلى حد ما مع العبارة . 

 - العمود الثالث أسفل كلمة " محاید " إذا لم تتأكد من إعطاء رأي ، ولم تكن متأكدًا من العبارة .

  - العمود الرابع أسفل كلمة " أعارض إذا كان رأیك یتعارض مع العبارة . 

 - العمود الخامس أسفل كلمة " أعارض بشدة " إذا كان رأیك یتعارض تمامًا مع العبارة . 
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- ال توجد إجابات خاطئة أو صحیحة ، ولكن إجابتك تعبر عن رأیك الشخصي أو شعورك بالنسبة للعبارة 

 - قبل تسلیم المقیاس  تأكد من أنك لم تترك أي عبارة دون إجابة علیها . 

- البیانات التي یتم الحصول علیها من المقیاس سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ،  ولن یتم 

 اإلشارة إلى أسماء المشاركین .

 - یتكون المقیاس من قسمین . 

 - اآلن أقرأ العبارات في الصفحات اآلتیة جیدًا واجب علیها بعنایة .  

 - آمل أن تكون  إجابتك تعبر عن رأیك بصدق ، وحسب ما ترى أنه صحیح . 

 

 شكرًا لتعاونكم
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أعارض 
 بشدة 

 أوافق أوافق محاید أعارض 
 بشدة 

 الرقم بنود المقیاس

 1 أحب مشاهدة البرامج العلمیة في التلفاز      
 2 أشعر بالملل أثناء إجراء التجارب العلمیة      
أرغب في زیارة المكتبة باستمرار بحثًا عن الموضوعات      

 العلمیة 
3 

 4  كیف تعمل .كتشف أحاول فك األشیاء أل     
 5 أتردد كثیرًا في سؤال المعلم عن أي موضوع ال أفهمه .     
 6 أحب حصة العلوم والحیاة      
 7 أنفذ األنشطة على نحو جید في دروس العلوم      

 8 أدون نتائج تجاربي العلمیة      
 9 أفضل مساعدة زمالئي في تجارب العلوم      
 10 أحب أن یساعدني زمالئي المجتهدین في حل المسائل      
 11 أعترف بالخطأ عندما تكون إجاباتي خاطئة .      
 12 أتذمر من ذكر المعلم ألسماء الطالب المتفوقین .      
أتمنى أن یكون هناك علماء فلسطینیون في مجاالت العلوم      

 المختلفة 
13 

 14 أتمھل في كتابة نتائج التجربة التي أقوم بھا      
 15 استمتع بالتحدث عن العلوم مع اآلخرین      
 16 أسعى إلى أن أصبح عالماً في العلوم في المستقبل .     
 17 أحب التفكیر في الموضوعات العلمیة      
 18 أحب أن أبحث عن موضوعات العلوم في االنترنت .     
أتمنى أن نتقدم في مجال العلوم حتى نكون مثل الدول      

 المتقدمة 
19 

أرى أن العلوم قد ساعدت في اكتشاف أشیاء كثیرة ساھمت      
 في راحتنا .

20 
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) مفتاح إجابة استبانة االتجاھات العلمیة13ملحق (  

 رقم الفقرة  أوافق بشدة  أوافق  محاید  أعارض  أعارض 
1 2 3 4 5 1 
5 4 3 2 1 2 
1 2 3 4 5 3 
  1  2 3 4 5 4 
5 4 3 2 1 5 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 7 
1 2 3 4 5 8 
1 2 3 4 5 9 
1 2 3 4 5 10 
1 2 3 4 5 11 
5 4 3 2 1 12 
1 2 3 4 5 13 
1 2 3 4 5 14 
1 2 3 4 5 15 
1 2 3 4 5 16 
1 2 3 4 5 17 
1 2 3 4 5 18 
1 2 3 4 5 19 
1 2 3 4 5 20 
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 فهرس المالحق 

113) تحلیل محتوى الوحدة األولى ( أجهزة جسم اإلنسان) من مقرر العلوم والحیاة للصف الرابع1ملحق (  

120) الدروس المعدة بإستراتیجیة فرایر .......................................................2ملحق(  

150) أسماءالمحكمین......................................................................3ملحق(  

151) جدول المواصفات .....................................................................4ملحق(  

) تحكیم تحلیل المحتوى للوحدة األولىأجهزة الجسم اإلنسان في كتاب العلوم والحیاة للصف الرابع 5ملحق(

156الجزء األول .....................................................................................  

157) تحكیم دروس العلوم والحیاة التي تطبق العنوان (دلیل المعلم )...........................6ملحق (  

158) تحكیم فقرات اختبار التحصیل .........................................................7ملحق(  

159) اختبار التحصیل قبل التحكیم...........................................................8ملحق(  

163) اختبار التحصیل بعد التحكیم ..........................................................9ملحق(  

168) اإلجابة النموذجیة على اختبار التحصیل ..............................................10ملحق(  

170) استبانة االتجاهات العلمیة قبل التحكم.................................................11ملحق(  

175)  استبانة االتجاهات العلمیة بعد التحكم ...............................................12ملحق(  

178) مفتاح إجابة استبانة االتجاهات العلمیة ...............................................13ملحق(  

179) كتاب تسهیل مهمة الطالبة من جامعة القدس إلى مدیریة تربیة وتعلیم/أریحا............14ملحق (  

180) كتاب تسهیل مهمة من مدیریة تربیة وتعلیم أریحا إلى المدارس المطبق فیها الدراسة....15ملحق (  
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 فهرس الجداول

66) : توزیع عینة الدراسة تبعًا للجنس ( ذكور ، إناث ) والمجموعة ( تجریبیة ، ضابطة )..1.3جدول :(  

71):  نتائج ثبات تحلیل المحتوى ضمن شخصي .......................................2.3جدول :(  

71) : نتائج ثبات  تحلیل المحتوى بین شخصي .........................................3.3جدول: (  

) : المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة في اختبار التحصیل القبلي والبعدي حسب 1.4جدول(

76طریقة التدریس ....................................................................................  

) : المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة في اختبار التحصیل القبلي والبعدي حسب 2.4جدول(

77الجنس............................................................................................  

(ANCOVA) لمتغیر التحصیل حسب طریقة  ): نتائج اختبار تحلیل التغایر المصاحب3.4جدول(   

78التدریس والجنس والتفاعل بینهما . .................................................................  

) : المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة الختبار متوسطات التحصیل لدى 4.4جدول(

79طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة حسب طریقة التدریس..........................................  

) :المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة الختبار متوسطات التحصیل لدى 5.4جدول(

80طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة حسب الجنس .................................................  

): المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة الختبار متوسطات التحصیل لدى 6.4جدول(

81طلبة الصف الرابع في العلوم و الحیاة حسب التفاعل بین طریقة التدریس والجنس....................  

) : المتوسطات الحسابیة واالنحرافات  المعیاریة في االتجاهات العلمیة القبلي والبعدي حسب 7.4جدول(

82طریقة التدریس ....................................................................................  
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) : المتوسطات الحسابیة واالنحرافات  المعیاریة في االتجاهات العلمیة القبلي والبعدي حسب 8.4جدول(

83الجنس ...........................................................................................  

(ANCOVA) لمتغیر التحصیل حسب طریقة  ): نتائج اختبار تحلیل التغایر المصاحب9.4جدول(   

84التدریس والجنس والتفاعل بینهما ...................................................................  

) : المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة لمتغیر االتجاهات العلمیة لدى 10.4جدول(

85طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة حسب طریقة التدریس..........................................  

) : المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة  لمتغیر االتجاهات العلمیة لدى 11.4جدول(

86طلبة الصف الرابع في العلوم والحیاة حسب الجنس .................................................  

) :المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة لمتغیر االتجاهات العلمیة لدى 12.4جدول(

87طلبة الصف الرابع في العلوم و الحیاة حسب التفاعل بین طریقة التدریس والجنس...................  
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 فهرس المحتویات

 إقرار :...............................................................................................أ

 شكر وتقدیر :......................................................................................ب

 الملخص ...........................................................................................ج

1الفصل األول : مشكلة الدراسة وأهمیتها ............................................................  

2المقدمة ........................................................................................ 1.1 

5 مشكلة الدراسة ................................................................................2.1  

6 أهداف الدراسة ................................................................................3.1  

6 أسئلة الدراسة .................................................................................4.1  

7 فرضیات الدراسة .............................................................................5.1  

7 أهمیة الدراسة .................................................................................6.1  

8 حدود الدراسة..................................................................................7.1  

8 مصطلحات الدراسة والتعریفات اإلجرائیة........................................................8.1  

10.الفصل الثاني : اإلطار النظري والدراسات السابقة.................................................  

11 اإلطار النظري...............................................................................1.2  

13 المفاهیم العلمیة............................................................................1.1.2  

17 التعلم النشط...............................................................................2.1.2  
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34 فرایر...........................................................................ة إستراتیجي3.1.2  

41 االتجاهات العلمیة.........................................................................4.1.2  

50 الدراسات السابقة.............................................................................2.2  

50 المحور األول : الدراسات التي تتعلق بإستراتیجیة فرایر وأثرها في التدریس....................1.2.2  
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64ها.........................................................طریقة الدراسة وٕاجراءاتالفصل الثالث :  
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