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 يهخص انبحث

ادلراحل الدراسية ادلختلفة وحتقيق نسب إن حتقيق األىداف الًتبوية يف تدريس أي مادة من ادلواد العلمية يف 

وإيصال مفردات ادلواد العلمية بشكل جيد إىل أذىان الطلبة يعتمد على العديد من العوامل  النجاح ادلطلوبة،

العملية الًتبوية اليت تقوم على ادلنهج وادلدرس والطالب، وما يتطلبو كل ركن من ىذه اليت ترتبط أبركان 

 األركان من متطلبات ومستلزمات.

تمدة يف مدارسنا حاليا، إذ إن بعضها ال تتالءم مع التطور ادلع االعتياديةوتكمن مشكلة البحث يف الطرائق 

مع ادلشرفُت ادلتخصصُت العلمي ادلعاصر، لذا ومن خربة الباحثة ادلتواضعة يف التدريس وتبادل اآلراء 

حتصيل طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مادة الفيزايء وىذا ما  اخنفاضوادلدرسُت وأولياء األمور، وجدت 

جاح للسنوات اخلمس األخَتة، إذ أن الطالبات يشكُت من صعوبة تلقي ادلعلومات الفيزايئية نسب النأكدتو 

الصعوابت اليت تعاين منها الطالبات يف ىذه ادلرحلة األساسية، شلا دفع الباحثة لإلسهام يف حل بعض 

ل الدراسي أدنوذج فراير، شلا قد يؤدي إىل رفع مستوى التحصي اعتمادالدراسية، وكان ذلك عن طريق 

 .للطالبات
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 -لذا مت حتديد مشكلة البحث يف السؤال اآليت:

  ادلفاىيم الفيزايئية لدى طالبات الصف الثاين ادلتوسط؟ اكتسابأدنوذج فراير يف  استخدامما أثر 

 -حيث ىدف البحث احلايل إىل معرفة:

  الثاين ادلتوسط. ادلفاىيم الفيزايئية لدى طالبات الصف اكتسابأدنوذج فراير يف  استخدامأثر 

 -ولغرض التحقق من ىدف البحث مت صياغة الفرضية الصفرية اآلتية:

طالبات اجملموعة ( بُت متوسط درجات 0...ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -

درجات طالبات اجملموعة الضابطة الاليت يدرسن التجريبية الاليت يدرسن على وفق أدنوذج فراير ومتوسط 

 ادلفاىيم الفيزايئية. اكتساب اختباريف  االعتياديةالطريقة  على وفق

 اعتمادفصال دراسيا كامال، إذ مت  استغرقتوللتحقق من صحة ىذه الفرضية أجرت الباحثة جتربة 

 -اإلجراءات اآلتية:

ئية. طبق ادلفاىيم الفيزاي الكتسابالبعدي  االختبارادلنهج التجرييب ذي اجملموعات ادلتكافئة وذي  اختيارمت 

دلديرية تربية ميسان، إذ مت  التابعةالبحث على طالبات الصف الثاين ادلتوسط يف إحدى ادلدارس النهارية 

ابلتعيُت  اختَتتعينة البحث قصداي من اثنوية الشيماء للبنات، موزعة بُت شعبتُت دراسيتُت،  اختيار

( طالبة، 42أدنوذج فراير وحتتوي على ) مادابعتالعشوائي شعبة )أ( لتمثل اجملموعة التجريبية اليت درست 

( 42وحتتوي على ) االعتياديةشعبة )ب( لتمثل اجملموعة الضابطة اليت درست على وفق الطريقة  واختَتت

 ( طالبة يف الشعبتُت.22وبذلك كانت عينة البحث )طالبة، 
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، 4.00-.4.0نصف السنة دتت مكافأة رلموعيت البحث يف متغَتات "حتصيل الطالبات يف مادة الفيزايء ل

ادلعلومات السابقة يف مادة  واختبار، 4.00-.4.0وحتصيل الطالبات يف مادة الرايضيات لنصف السنة 

. فضال عن ضبط ادلتغَتات األخرى من أجل سالمة البحث علما أن الباحثة قامت "والذكاءالفيزايء، 

 بتدريس رلموعيت البحث بنفسها.

األربعة األخَتة )السادس/ السابع/ الثامن/ والتاسع( من كتاب الفيزايء  حددت ادلادة العلمية ابلفصول

يف اجملال ادلعريف وبلغ عددىا ، كما حددت األغراض السلوكية .4.0، لسنة 4للصف الثاين ادلتوسط، ط

ها حسب خطوات أدنوذج فراير لحددت ادلفاىيم الفيزايئية الرئيسة ومت حتليل وكذلك( غرضا سلوكيا،030)

)التجريبية والضابطة( وبلغ ( مفهوم، كما مت إعداد اخلطط التدريسية جملموعيت البحث 00عددىا ) وبلغ

 ( خطة لكل رلموعة.02عددىا )

من متعدد  االختيارمن نوع ( فقرة 20ادلفاىيم الفيزايئية مكون من ) اكتساب اختباربعد ذلك مت أعداد 

طبيق ادلفهوم(، وقد مت التحقق من الصدق الظاىري تعلى وفق تصنيف )تعريف ادلفهوم/ دتييز ادلفهوم/ 

 وصدق احملتوى بعد عرضو على رلموعة من اخلرباء وادلتخصصُت.

( ويف يوم )األحد( 4.00-.4.0ومت تطبيق جتربة البحث يف الفصل الدراسي الثاين من السنة الدراسية )

راسيا كامال. مث طبقت فصال د استغرقت( إذ 01/0/4.00( )االثنُتيوم ) وانتهت( 02/2/4.00)

ادلفاىيم الفيزايئية على طالبات اجملموعتُت التجريبية والضابطة  اكتساب اختبارطبق  انتهائهاالتجربة وبعد 

 معا.
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( لعينتُت مستقلتُت غَت متساويتُت، مت t-testالتائي ) االختبار وابستعمالوصححت إجاابت الطالبات 

 التوصل إىل النتيجة اآلتية:

( ولصاحل اجملموعة التجريبية، إذ تفوقت طالبات 0...ي داللة إحصائية عند مستوى )وجود فرق ذ -

فراير على طالبات اجملموعة الضابطة الاليت درسن على اجملموعة التجريبية الاليت درسن على وفق أدنوذج 

 صفرية للبحث.ادلفاىيم الفيزايئية، وهبذا مت رفض الفرضية ال اكتساب اختباريف  االعتياديةوفق الطريقة 

ادلفاىيم الفيزايئية، ويف ضوء  اكتسابأن ألدنوذج فراير أثر إرنايب يف الباحثة  استنتجتومن ىذه النتيجة 

 ذلك وضعت الباحثة عددا من التوصيات وادلقًتحات ادلتعلقة بنتيجة البحث.

 انفصم األول

 انتعريف بانبحث

 Research Problem أوال: يشكهت انبحث

ى العلمي للطلبة يشمل معظم ادلواد العلمية، ومنها مادة الفيزايء، وقد أتكد ذلك للباحثة إن ىبوط ادلستو 

 -من خالل:

مناقشة الباحثة لعدد من ادلشرفُت وادلدرسُت وادلدرسات ادلختصيُت يف تدريس مادة الفيزايء، إذ وجد  .0

عالية التجريد واليت ال يم على مفاى الحتوائهاأن بعض الطلبة ال يقبلون على دراسة ىذه ادلادة، وذلك 

الفيزايء حتصيل الطلبة قد يعود إىل بعض مدرسي مادة  اخنفاضتدرك ابخلربة احلسية، كما أكدوا أن سبب 
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تؤدي إىل نسيان ما تعلمو  وابلنتيجةالذين ما زالوا يتبعون طرائق وأساليب تعتمد على احلفظ والتلقُت، 

ت من دون فهمها أو الًتابط يف ما بينها شلا ال يسهم يف اإلفادة الطلبة بعد أن يفرغوا حصيلتهم من ادلعلوما

 منها بصورة جيدة يف حياهتم اليومية.

( يف .4.0-0..4تدين نسب النجاح يف مادة الفيزايء لطلبة الصف الثاين ادلتوسط للسنوات ) .4

 (.0، وكما يبُت اجلدول )(*) ميسانزلافظة 

 (9جدول )

يف مادة الفيزايء يف املديرية العامة لرتبية حمافظة ميسان للسنوات من نسب جناح طلبة الثاين املتوسط 

(9992-9999) 

 النسبة ادلئوية للنجاح السنوات الدراسية

4..0-4..1 02.20 

4..1-4..2 23..4 

4..2-4..3 12.00 

4..3-4..4 04.22 

4..4-4.0. 10.42 

                                                            
(*)

 ، شعبة الواثئق.االمتحاانتميسان، قسم  ادلديرية العامة لًتبية زلافظة 
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يقة الصلة حبياة اإلنسان وما زنيط بو من أحداث وظواىر ومبا أن مادة الفيزايء من ادلواد العلمية ادلهمة والوث

على ادلفاىيم اجملردة واليت حتتاج إىل توضيح للطلبة ليتمكنوا من ىذه ادلادة  احتواءطبيعية سلتلفة، ابإلضافة إىل 

إدراكها وفهمها ومن مث فهم الكون الذي يعيشون فيو، وما يدور فيو من أحداث وظواىر. وألن أحد أىداف 

تعلمها ضروري لتعلم ادلبادئ ادلفاىيم الفيزايئية، ألن  اكتسابريس الفيزايء ىو مساعدة الطلبة على تد

والقوانُت والقواعد والنظرايت العلمية ألهنا أحدى مستوايت البناء ادلعريف للعلم، من ىنا البد من الًتكيز على 

والصعبة يف ريس ىذه ادلادة العلمية ادلهمة بتد واالىتمامادلفاىيم الفيزايئية بصورة سليمة وصحيحة  إكساب

 آن واحد.

شلا تقدم ميكن القول أبن ىناك مشكلة تربوية ختص تدريس مادة الفيزايء واليت تنعكس سلبا على تدين 

الصف الثاين ادلتوسط يف ىذه ادلادة(، ولكون طرائق مستوايت التحصيل لدى الطلبة )وخصوصا طلبة 

 اعتمادحتقيق األىداف الًتبوية يف أي مادة دراسية، لذلك تسعى الباحثة إىل التدريس تلعب دورا مهما يف 

ادلفاىيم الفيزايئية  اكتسابأدنوذج حديث يف تدريس مادة الفيزايء )أدنوذج فراير( الذي قد يساىم يف زايدة 

لدى طالبات الصف الثاين ادلتوسط حيث قد تساىم ىذه الزايدة يف رفع مستوى التحصيل الدراسي 

للطالبات، ومعاجلة بعض ادلشكالت والصعوابت اليت تواجو ادلدرسُت والطلبة على حد سواء، حيث ميكن 

 -مشكلة البحث احلايل يف اإلجابة عن السؤال اآليت:حتديد 
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 ادلفاىيم الفيزايئية لدى طالبات الصف الثاين ادلتوسط؟ اكتسابأدنوذج فراير يف  استخدامما أثر  -

 The importance of Research ثانيا: أهًيت انبحث

علم طبيعي معٍت بدراسة القوانُت العامة للمادة والطاقة أبشكاذلا ادلختلفة، وبدراسة مجيع التفاعالت  الفيزايء

والزمن وتركيب وبنية األجسام، ويعاجل الصوت والضوء والذرات ادلوجودة يف الطبيعة. فهو يعاجل احلركة 

يعطينا فهما للكون والطاقة وغَت ذلك من الظواىر الفيزايئية. وىو بذلك  والنجوم والكواكب، وحتوالت ادلادة

الذي نعيش فيو، ذلك الفهم الذي زنول األحداث والظواىر ادلختلفة اليت نرصدىا إىل أفكار ومبادئ ذلا 

ين ما ال ادلفاىيم الفيزايئية، اليت تتتابع وتًتابط مع بعضها وحتمل من ادلعاأنتظامات معينة وشليزة وتلك ىي 

 (0: ص4..4)ايسُت وآخرون،  حتملو احلقائق ادلفردة.

ىذه ادلفاىيم واآلخر يف القدرة على  اكتسابأن تدريس الفيزايء يتضمن ركنُت أساسيُت يتمثل األول يف 

(. لذلك ركز الًتبويون على تنمية ادلفاىيم 420: ص0430تطبيقها يف مواقف حياتية جديدة )الصقار، 

           لبة يف مراحل التعليم ادلختلفة مجيعها كأحد أىم أىداف تدريس العلوم ومنها الفيزايء. العلمية لدى الط

 (.3: ص0441)زيتون، 

تعد ادلقدرة على تدريس ادلفاىيم حجر األساس للمدرس الذي يبٍت على أثرىا التقدم العلمي للطلبة 

ادلفاىيم األساسية فأنو يرفع  اكتسابو فهم (، فعندما يتمكن الطالب فعال من .0: ص2..4)الشمليت، 

: 0442أثره )اخلوالدة وآخرون،  وانتقالالعقلية ويسهم يف تفعيل التعلم  والبٍتمن حتصيلو العلمي 
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بتدريس ادلفاىيم والًتكيز عليها وتيسَت تعلمها حىت يكون التعليم دافعا ذلم.                االىتمام(، لذا فقد زاد 020ص

 (04ص :4..4)السراين، 

لدى الطلبة يتطلب أسلواب تدريسيا مناسبا يتضمن سالمة تكوين  اكتساهباأن تكوين ادلفاىيم العلمية أو 

(. أسلواب ميكن بو حتسُت تعلم الطلبة. ويف .3: ص0441واالحتفاظ بو )زيتون،  واستبقائوادلفهوم العلمي 

)نشوان،      لطلبة للمفاىيم العلمية.الغالب تؤثر أساليبنا يف التدريس بدرجة كبَتة على مستوى فهم ا

 (0.2-0.2: ص0434

تعد أساليب التدريس السائدة مثل اإللقاء، احملاضرة، الشرح، والعرض أحدى مصادر صعوابت تكوين 
 (32: ص0441)زيتون،  .واكتساهباادلفاىيم العلمية لدى الطلبة 

ادلوجهة لتدريس  االنتقاداتادلعارف ولزايدة  استيعابقد ال تؤدي دورىا يف  االعتياديةولكون طرائق التدريس 
العلوم، لذا أصبح البحث عن إسًتاتيجية جديدة متطورة لتدريس العلوم أمرا يف غاية الضرورة وعليو فقد 

عدد من الًتبويُت دناذج وإسًتاتيجيات منبثقة من نظرايت التعلم ادلعريف والتعلم السلوكي لعدد من وضع 
                                                                  لطلبة على التعلم.الباحثُت هبدف مساعدة ا

 (.2: ص0443)قطامي وانيفو، 

النماذج التدريسية يف التدريس جاء من منطلق أن التدريس مل يعد فنا كما كان لوقت  اعتمادوىذا يعٍت أن 
وكيفية  واسًتاتيجياتوة أبصولو وأساليبو قريب وحسب بل أصبح علما، مبعٌت أنو يتطلب معرفة منظم

، وكيفية احلفاظ على تفاعل نشط مع اإلتقانزلددة، وبدرجة عالية من التخطيط لو ليحقق أىدافا 
الطالب، وقياس تقدمو حنو حتقيق أىدافو والتعرف على فاعلية عملية التعليم من أجل حتسُت شلارستها يف 

دناذج تدريسية  اعتمادلذا من الضروري  (2-1: ص0440)دروزة،  تقبل، وحتقيق التعلم لدى الطلبة.ادلس
ادلفاىيم الفيزايئية، لكون ىذه ادلادة تتضمن كما ىائال من  اكتسابدلادة الفيزايء، وذلك لغرض زايدة 

اليت تتعلق ابحلركة وادلادة والصوت والشغل والضوء والذرات والكواكب وغَت ذلك، شلا ادلفاىيم العلمية 
مناسبا ذلا، لذا تعتقد الباحثة من أدنوذجا تدريسيا  اعتمادتدريسها  ويستلزم كثر صعوبة وتعقيدارنعلها أ
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التدريسية يف مدارس العراق  البيئةالضروري معرفة أثر أدنوذج فراير يف تدريس الفيزايء ومدى مالئمتو مع 
 احملتوى التعليمي. االعتباروخصائص الطلبة مع األخذ بنظر 

 The aim of Research بحثثانثا: هذف ان

 -يهدف البحث إىل تعرف:

 ادلفاىيم الفيزايئية لدى طالبات الصف الثاين ادلتوسط. اكتسابأدنوذج فراير يف  استخدامأثر  -

 The Hypotheses of Research رابعا: فرضيت انبحث

 -التحقق من ىديف البحث مت صوغ الفرضيتُت الصفريتُت اآلتيتُت: لغرض

( بُت متوسط درجات طالبات اجملموعة 0...و داللة إحصائية عند مستوى )ال يوجد فرق ذ -
التجريبية الاليت يدرسن على وفق أدنوذج فراير ومتوسط درجات طالبات اجملموعة الضابطة الاليت يدرسن 

 ادلفاىيم الفيزايئية. اكتساب اختباريف  االعتياديةعلى وفق الطريقة 

 Research Limits خايسا: حذود انبحث

 -البحث على: يقتصر

طالبات الصف الثاين ادلتوسط يف اثنوية الشيماء للبنات والتابعة إىل ادلديرية العامة لًتبية زلافظة  .0
 ميسان/ ادلركز.

 م(.4.00-.4.0الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي ) .4

التاسع( من   -نالثام -السابع -األخَتة )السادس األربعةادلفاىيم الفيزايئية ادلتضمنة يف الفصول  .2
 ( وزارة الًتبية/ مجهورية العراق..4.0، 4كتاب الفيزايء ادلقرر للصف الثاين ادلتوسط )ط

 Determine the terms سادسا: حتذيذ املصطهحاث

لتدريس مادة الفيزايء للصف الثاين "رلموعة خطوات وظفتها الباحثة  -الباحثة أمنوذج فراير أبنو: تعرف
عليمي هبدف حتقيق نواتج تعليمية لدى الطالبات، مستندة إىل ثالث خطوات متتالية ادلتوسط يف ادلوقف الت
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تربية يقوم عليها أدنوذج فراير واليت طبقت على طالبات اثنوية الشيماء للبنات )عينة البحث( يف مديرية 
 ."ميسان

لمفهوم ودتييزه من "قدرة الطالبة على حتديد التعريف ادلناسب ل -املفهوم أبنو: اكتسابتعرف الباحثة 
 االختبارعلى فقرات  استجابتهااليومية وذلك من خالل األمثلة والالأمثلة وحتديد تطبيقو ادلناسب يف احلياة 

 ."ادلعد يف ىذه الدراسة

 

 

 

 انفصم انثاني

 خهفيت نظريت ودراساث سابقت

 :خهفيت نظريت 

 :Concepts أوال: املفاهيى

التوسع السريع يف العلوم وادلعارف،  عرفة اليت رنب التأكيد عليها دلواجهة ادل أساسياتادلفاىيم العلمية من  تعد
كما أن تدريس ادلفاىيم العلمية أصبح ىدفا رئيسيا يف فلسفة تدريس العلوم، وابت التأكيد على تكوينها 

كما ىو للحقائق العلمية و  األصملدى الطلبة أمرا البد منو بعد أن أعتمد تدريس العلوم طويال على احلفظ 
معروف فأن احلقائق العلمية وحدىا ال معٌت ذلا إال بعد ربط بعضها ابلبعض اآلخر لتكوين ادلفاىيم.         

 (44: ص0..4)األسدي، 

ادلفاىيم العلمية بصورة  اكتساب( أن من أىداف تدريس العلوم مساعدة الطلبة يف 0431ويشَت )زيتون، 
عرفة العلمية احلقيقية فاىيم العلمية لغة العلم ومفتاح ادل( ادلFrank, 1962وظيفية، فقد عد فرانك )

 (42: ص0431وأساسها. )زيتون، 
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وتعد ادلفاىيم العلمية من أىم جوانب تعلم العلوم دلا ذلا من أذنية يف تنظيم اخلربة، وتذكر ادلعرفة، ومتابعة 
أذنية ادلفاىيم العلمية، حيث أن احلصول عليها. ويؤكد الًتبويون على التصورات وربطها مبصادرىا، وتسهيل 

ادلفاىيم العلمية تسهل على الطلبة فهم العلوم بوضوح، وتعد ادلفاىيم حلمة ادلعرفة العلمية، فهي اليت تكسب 
وادلعرفة العلمية وتفيد يف فهم ىيكل العلم ادلعرفة العلمية مرونتها وتسمح ذلا ابلتنظيم كما أهنا أساس العلم 

الكم  ابختزاذلااىيم اللبنات األساسية يف بناء ادلبادئ والتعميمات والنظرايت العلمية وتطوره، كما تعد ادلف
عدة مرات، وتعد وسيلة ن خالل تطبيقها يف مواقف سلتلفة مأثر التعلم  انتقالاذلائل من احلقائق، وتسهل 

 واالستقصاءكَت )ادلفاىيم( من أدوات التف ابعتبارانجحة لتحفيز عملية النمو الذىٍت ودفعها لألمام 
 (.2-23: ص0..4)خطابية،                        األساسية. 

، ليس ألهنا اخليوط اليت يتكون منها نسيج العلم فحسب، بل ألهنا تزود الطالب العلمية أذنية كبَتة وللمفاىيم
حقائق  عابابستيادلعرفة، فهي على درجة من ادلرونة تسمح بوسيلة دتكنو بواسطتها أن يساير النمو يف 

جديدة تنضم إىل تركيبها دون أن يهتز التنظيم ادلعريف للطالب، كما أن الرؤية الصحيحة للمفاىيم العلمية 
فحسب وإدنا يف الطرائق اليت على فهم عميق لطبيعة العلم، ذلك الفهم الذي ال يرتبط بتعلم ادلفاىيم تساعد 

                                                                    يتوصل هبا الطالب إىل تلك ادلفاىيم.               
 (04: ص0423)الديب، 

 املفهىو الكتسابفراير  أمنىرجثانيا: 
                                                                 (Fryer Model of Concept 

Attainment) 

الًتبوي من جامعة وسكنس مادسن على دكتوراه يف علم النفس  لة( احلاصD. Fryerدورثي فراير ) تعد
(Wisconsin- Madison من علماء ) النفس ادلعرفيُت يف الوالايت ادلتحدة األمريكية، طورت فراير

رلموعة غنية من ادلصادر ادلطبوعة و)الفيديوية( حول التعليم اجلامعي وىي لديها تعليم تكنولوجي مت 
 (www.Fryer.com)    .0440استهاللو منذ عام 

ادلفاىيم وقياسها.  الكتسابمع رلموعة من زمالئها بتعلم وتعليم ادلفاىيم، حيث اقًتحت أدنوذجا  اىتمت
لتعليم ادلفاىيم وقياسها مت إجراءه جبامعة وسكنس مادسن وىذا األدنوذج ىو أحد نتائج مشروع كبَت 

 فأدنوذجلم النفس يتكون من فراير وكلوزماير وآخرين. أبمريكا، وذلك بوساطة فريق من الباحثُت يف قسم ع
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يتعلموا ادلفاىيم اجلديدة من خالل توجيهية للمعلمُت لكي يستعملونو دلساعدة ادلتعلمُت كي  إسًتاتيجيةفراير 
  اخلواص وغَت اخلواص التعريفية للمفهوم. استعمال

                                                                                   (www.Fryer-

Model.com) 

 املفاىيم يتضمن املراحل اآلتية: الكتسابأمنوذج فراير 

 ادلفهوم. اكتسابقياس  -ج تعليم ادلفهوم. -ب  حتليل ادلفهوم. -أ

 وفيما يلي وصفا تفصيليا لكل مرحلة من ىذه املراحل:

 :حتهيم املفهىو - أ

 -ن من العناصر اآلتية:فراير أن حتليل ادلفهوم يتكو  ترى

 أمثلة املفهوم -9   تعريف املفهوم -9 املفهوم عنوان أو أسم -9

 الصفات املتغرية -9  الصفات التعريفية )املميزة( -2  ال أمثلة املفهوم -9

 املفهوم الفرعي -8  املفهوم الرئيسي -9

                                                                                           (Fryer, 1969: 

P.29) 

 تعهيى املفهىو: - ب

 فراير العمليات اآلتية لتعليم املفهوم: اقرتحت

 تقدمي ادلفهوم. -0

 تعريف ادلفهوم. -4

 التعرف على الصفات ادلميزة للمفهوم. -2
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 التعرف على األمثلة ادلوجبة واألمثلة السالبة. -2

 التعرف على الصفات ادلتغَتة للمفهوم. -0

  ادلفهوم الرئيسي.تقدمي -1

 تقدمي ادلفاىيم الفرعية. -2

: 0434)شوق،                                                                                              
 (03ص

 املفهىو: اكتسابقياس  - ج

ية ادلتضمنة يف ادلفهوم وىذه األداة تعكس العمليات ادلعرف اكتسابفراير أداة تستخدم لقياس مدى  اقًتحت
وقد تكون تكميل إجابة قصَتة، وتتضمن ىذه من متعدد،  اختياراتعليم ادلفاىيم وأن ىذه األداة قد تكون 

األداة معرفة التمييز بُت الصفات، وعنونة حاالت ادلفهوم، والتفريق بُت الصفات التعريفية )ادلميزة( وادلتغَتة، 
 (Fryer, 1970: P.17) فاىيم الفرعية.وتعريف ادلفهوم، وصلة ادلفهوم الرئيسي ابدل

 :انذراساث انسابقت 

ادلفاىيم الفيزايئية وإدنا  اكتسابأدنوذج فراير يف  استخدامالباحثة على دراسات سابقة تناولت أثر  مل تعثر
يف مواد أخرى، لذلك ستقوم  استخدامواىتمت بدراسة أدنوذج فراير من حيث أثر بعض الدراسات اليت 

فراير،  بعض الدراسات السابقة وفقا حملورين: يضم احملور األول دراسات سابقة تتعلق أبدنوذج الباحثة بعرض
ادلفاىيم العلمية، مع مناقشة الدراسات اليت تتعلق بكل  ابكتسابويضم احملور الثاين دراسات سابقة تتعلق 

 زلور:

 دراساث تتعهق بأمنىرج فراير: -احملىر األول:
بُت أدنوذج فراير وأسلوب الكتاب ادلدرسي يف  )ادلقارنة (:Charles, 1973ة شارلز )دراس -9

 وتقدميها للطالب(. ادلفهوم كأساليب لتنظيم ادلادة ادلقروءة اكتساب
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ادلفهوم كأساليب  اكتسابيف ىدفت ىذه الدراسة إىل ادلقارنة بُت أدنوذج فراير وأسلوب الكتاب ادلدرسي 
( طالبا من طالب الصف التاسع .21، تكونت عينة الدراسة من )لتنظيم ادلادة ادلقروءة وتقدميها للطالب

وقسمهم الباحث إىل مستويُت للقراءة )اجليدين والضعاف(. يف أحدى مدارس الوالايت ادلتحدة األمريكية، 
 االكتسابسهل عملية ادلفاىيم لكي زندد ما إذا كان أدنوذج فراير قد  واكتسابللفهم  اختباراأعد الباحث 

ارنة بطريقة الكتاب ادلدرسي، أستعمل الباحث أسلوب حتليل التباين لتحليل النتائج، إذ أظهرت عند ادلق
أدنوذج فراير  استخدموابُت القراء اجليدين والضعاف الذين نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية 

                                                                طريقة الكتاب ادلدرسي ودلصلحة أدنوذج فراير. استخدمواوالذين 
(Charles, 1973: P.599) 

ادلفاىيم العلمية لدى طلبة  واستبقاءأدنوذج فراير يف حتصيل  )أثر (:9991دراسة )العكيلي،  -9
 ادلرحلة الثالثة قسم العلوم يف مادة اإلنتاج النبايت(.

ادلفاىيم العلمية لدى طلبة ادلرحلة الثالثة  واستبقاءحتصيل ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة أثر أدنوذج فراير يف 
( 22أجريت ىذه الدراسة يف العراق، وتكونت عينة الدراسة من )إذ قسم العلوم يف مادة اإلنتاج النبايت، 
 طالب وطالبة موزعُت على شعبتُت.

التائي لعينتُت  تباراالخمن متعدد، وأستعمل الباحث  االختيارموضوعيا من نوع  اختباراأعد الباحث 
 مستقلتُت لعرض نتائج الدراسة، إذ أظهرت نتائج ىذه الدراسة:

طلبة اجملموعة الضابطة اليت تفوق طلبة اجملموعة التجريبية اليت تدرس على وفق أدنوذج فراير على  - أ
 التحصيلي للمفاىيم العلمية. االختباريف  االعتياديةتدرس ابلطريقة 

على طلبة اجملموعة الضابطة اليت يبية اليت تدرس على وفق أدنوذج فراير تفوق طلبة اجملموعة التجر  - ب
 (4..4ادلفاىيم العلمية. )العكيلي،  استبقاءيف  االعتياديةتدرس ابلطريقة 
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  - ت

ادلفاىيم الرايضية لدى تالمذة  اكتسابأدنوذج فراير يف  استخدام )أثر(: 9991دراسة )الوزان،  -9
ادلفاىيم  اكتسابأدنوذج فراير يف  استخداممعرفة أثر الدراسة إىل ( ىدفت ىذه االبتدائيالصف اخلامس 

اخلامس االبتدائي يف أحدى مدارس بغداد، تكونت عينة الدراسة من الرايضية لدى تالمذة الصف 
 ( تلميذا وتلميذة موزعُت على رلموعتُت.14)

التائي لعينتُت  االختبارحثة البا واستعملتمن متعدد،  االختيارموضوعيا من نوع  اختباراأعدت الباحثة 
 مستقلتُت لعرض نتائج الدراسة، إذ أظهرت نتائج الدراسة:

تفوق تالمذة )بنُت وبنات( اجملموعة التجريبية اليت تدرس على وفق أدنوذج فراير على تالمذة )بنُت  - أ
 .االعتياديةوبنات( اجملموعة الضابطة اليت تدرس على وفق الطريقة 

 تفوق تلميذات اجملموعة التجريبية على تالميذ اجملموعة التجريبية اليت تدرس على وفق أدنوذج فراير. - ب
 (30: ص4..4)الوزان، 

 املفاهيى انعهًيت: باكتساباحملى انثاني: دراساث تتعهق  -

 اكتسابوكلوزماير التعليمُت يف أدنوذجي أوزبل  استخدام )أثر (:9111دراسة )الشمري،  -9
 لطالب ادلرحلة ادلتوسطة(. واستبقائها إلحيائيةاادلفاىيم 

ادلفاىيم  اكتسابأدنوذجي أوزبل وكلوزماير التعليمُت يف  استخدامىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة أثر 
 أجريت ىذه الدراسة يف العراق.لطالب ادلرحلة ادلتوسطة، إذا  واستبقائهااإلحيائية 

موضوعيا من  اختباراالباحث لى ثالث رلاميع، إذ أعد ( طالبا، موزعة ع34تكونت عينة الدراسة من )
لدراسة، توكي لعرض نتائج ا واختبارمن متعدد، وأستعمل الباحث حتليل التباين األحادي  االختيارنوع 

 إذ أظهرت نتائج الدراسة:

 كتسابا تفوق الطالب يف اجملموعتُت التجريبيتُت األوىل والثانية على أقراهنم يف اجملموعة الضابطة يف  - أ
 .واستبقائهاادلفاىيم اإلحيائية 
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تفوق طالب اجملموعة التجريبية األوىل اليت تدرس على وفق أدنوذج أوزبل على طالب اجملموعة  - ب
 .واستبقائها اإلحيائيةادلفاىيم  اكتسابالتجريبية الثانية اليت تدرس على وفق أدنوذج كلوزماير يف 

 (0444)الشمري، 

وتنمية  واستبقائهاادلفاىيم الكيميائية  اكتسابدنوذج رارنلوث يف أ )أثر (:9999دراسة )عبود،  -9
 ادلتوسط(.العلمي لدى طالبات الصف الثاين  االستطالعحب 

وتنمية حب  واستبقائهاادلفاىيم الكيميائية  اكتسابىذه الدراسة إىل معرفة أثر أدنوذج رارنلوث  يف  ىدفت
توسط، إذ جرت الدراسة يف العراق، وتكونت عينة الدراسة لدى طالبات الصف الثاين ادلاالستطالع العلمي 

الضابطة وعددىا طالبة( واجملموعة  .2( طالبة، موزعة على رلموعتُت، اجملموعة التجريبية وعددىا )04من )
 طالبة(. 44)

 واستعملتاالستطالع العلمي، من متعدد، ومقياس حب  االختيارموضوعيا من نوع  اختباراأعدت الباحثة 
 لدراسة، إذ أظهرت نتائج الدراسة:التائي لعينتُت مستقلتُت غَت متساويتُت لعرض نتائج ا االختباراحثة الب

تفوق طالبات اجملموعة التجريبية اليت تدرس على وفق أدنوذج رارنلوث على طالبات اجملموعة  - أ
 استبقائها.ادلفاىيم الكيميائية و  اكتساب اختباريف  االعتياديةالضابطة اليت تدرس ابلطريقة 

تفوق طالبات اجملموعة التجريبية اليت تدرس على وفق أدنوذج رارنلوث على طالبات اجملموعة  - ب
 (2..4العلمي. )عبود،  االستطالعمقياس حب يف  االعتياديةالضابطة اليت تدرس ابلطريقة 

لمية ادلفاىيم الع اكتساب( البنائية يف Vالشكل ) إسًتاتيجية )أثر (:9998دراسة )العيسوي،  -9
 لدى طالب السابع األساسي بغزة(. وعمليات العلم

ادلفاىيم العلمية وعمليات  اكتسابالبنائية يف  (Vالشكل ) إسًتاتيجيةىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة أثر 
ىذه الدراسة يف فلسطُت، إذ تكونت عينة الدراسة من العلم لدى طالب السابع األساسي بغزة، وجرت 

( طالب واجملموعة الضابطة وعددىا .2رلموعتُت، اجملموعة التجريبية وعددىا )ى ( طالبا، موزعُت عل23)
 ( طالبا.23)
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عمليات العلم، وأستعمل الباحث  واختبارمن متعدد  االختيارموضوعيا من نوع  اختباراأعد الباحث 
 لدراسة:لدراسة، إذ أظهرت نتائج اغَت متساويُت لعرض نتائج ا مستقلتُت التائي لعينتُت االختبار

( على طالب Vالشكل ) إسًتاتيجيةطالب اجملموعة التجريبية اليت تدرس على وفق  تفوق - أ
 ادلفاىيم العلمية. اكتساب اختباريف  االعتياديةاجملموعة الضابطة اليت تدرس ابلطريقة 

( على طالب Vالشكل ) إسًتاتيجيةطالب اجملموعة التجريبية اليت تدرس على وفق  تفوق - ب
                                عمليات العلم.  اختباريف  االعتياديةابطة اليت تدرس ابلطريقة اجملموعة الض

 (3..4)العيسوي، 

 انفصم انثانث

 إجراءاث انبحث

 انتصًيى انتجريبي: اختيار أوال:
تجريب إجراءات متكافئة لعملية ال واختاذابلتصميم التجرييب: التخطيط الدقيق لعملية إثبات الفروض  يقصد

التصميم التجرييب ادلالئم أذنية كبَتة، ألنو يضمن للباحث  والختيار( 424: ص0443)عبيدات وآخرون، 
ن أيخذ هبا يف اإلجابة عما طرحتو مشكلة البحث من أسئلة والتحقق العلمية ويوصلو إىل نتائج ميكن أالدقة 

بحث يهدف إىل التحقق يف "أثر (. ودلا كان ىذا ال0.4: ص 0430من فروض البحث )الزوبعي وآخرون، 
 اختيارادلفاىيم الفيزايئية لدى طالبات الصف الثاين ادلتوسط"، لذا مت  اكتسابيف أدنوذج فراير  استخدام

ادلفاىيم الفيزايئية، جملموعتُت  اكتساب التصميم التجرييب ذي الضبط اجلزئي وذي االختبار البعدي لقياس
(  401: ص.044اجملموعة الضابطة )داود وأنور، تجريبية ودتثل األخرى مستقلتُت دتثل أحداذنا اجملموعة ال

 كما موضح يف ادلخطط اآليت.
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 يبني املخطط التصميم التجرييب للبحث

 االختبار ادلتغَت التابع ادلتغَت ادلستقل تكافؤ اجملموعتُت اجملموعة
 البعدي

 التجريبية
 .. التحصيل يف مادة الفيزايء لنصف السنة0

يل يف مادة الرايضيات لنصف التحص .4
 السنة.

 . الذكاء.2

ادلعلومات السابقة يف مادة  اختبار. 2
 الفيزايء.

التدريس 
أدنوذج  ابعتماد

 اكتساب فراير
ادلفاىيم 
 الفيزايئية.

 اكتساب
ادلفاىيم 
 الفيزايئية.

 الضابطة
التدريس 
ابلطريقة 
 االعتيادية

 ثانيا: جمتًع انبحث وعينته:
مجيع األفراد أو األشياء الذين يكونون لبحث مجيع مفردات الظاىرة اليت يدرسها الباحث أي يشتمل رلتمع ا

(. لذا يتمثل رلتمع البحث وعينتو بطالبات 002: ص0443موضوع مشكلة البحث )عبيدات وآخرون، 
رس زلافظة من بُت مدا قصديوالباحثة بصورة  اختارهتايف اثنوية الشيماء للبنات، إذ  الصف الثاين ادلتوسط

 على موافقة ادلديرية العامة للًتبية يف زلافظة ميسان. ميسان/ ادلركز بعد احلصول

ابلتعيُت  اختيارذنا( طالبة وقد مت 22أما عينة البحث فتكونت من طالبات شعبيت )أ، ب( والبالغ عددىا )
( طالبة اليت تدرس مادة 42اجملموعة التجريبية والبالغ عددىا )إذ اختَتت شعبة )أ( لتمثل  ،(†)العشوائي
( طالبة واليت 42على وفق أدنوذج فراير، يف حُت شعبة )ب( لتمثل اجملموعة الضابطة والبالغ عددىا )الفيزايء 

 (.4، كما موضح يف جدول )(‡)االعتياديةتدرس ادلادة نفسها ابلطريقة 
                                                            

(†)
يف كيس، وقد سحبت الورقة األوىل لتكون اجملموعة التجريبية، أما الباقية فكانت  كتبت الباحثة أمساء الشعبتُت على ورقتُت ووضعتهما 

 الضابطة. اجملموعة

(‡)
 عدم وجود طالبات راسبات. 
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 (9جدول )

 عينة البحث من اجملموعتني التجريبية والضابطة

 عدد الطالبات ةالشعب اجملموعة

 42 أ التجريبية

 42 ب الضابطة

 22 اجملموع

 

 -ثانثا: إعذاد يستهزياث انبحث: وتشًم:

حتديد ادلادة العلمية ابلفصول األربعة األخَتة من كتاب الفيزايء،  مت -حتذيذ املادة انعهًيت: -1
من السنة للصف الثاين ادلتوسط وىي الفصول اليت تدرس يف الفصل الثاين  .4.0، لسنة 4ط

 م وىي:4.00/.4.0الدراسية 

 الضوء. وانعكاس الضوء انفصم انسادس:

 الضوء. انكسار انفصم انسابع:

 العدسات الرقيقة. انفصم انثاين:

 اللون والطيف الكهرومغناطيسي. انفصم انتاسع:

الباحثة أن عملية حتليل ادلفهوم عملية مهمة، وىي أحدى اخلطوات  ترى حتهيم املفاهيى: -2
ادلفاىيم الفيزايئية والبالغ عددىا قامت الباحثة بتحديد  (، لذلكFryerة يف أدنوذج فراير )ادلهم

يف  (Fryer) ( مفهوما، مث قامت الباحثة بتحليل ادلفاىيم الفيزايئية وفق خطوات أدنوذج فراير00)
 حتليل ادلفهوم.
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 -صىغ األغراض انسهىكيت وحتذيذ يستىياتها: -3

وىو سلوك قابل ألن يكون موضع "نشاط يزاولو كل من ادلدرس والدارسُت  األغراض السلوكية إىل تشَت
 (30: ص2..4. )الدريج، "مالحظة وقياس وتقومي

على زلتوى ادلادة التعليمية اليت مشلتها مدة التجربة،  اعتمادالذا قامت الباحثة بصوغ األغراض السلوكية 
ال ادلعريف قاصرة على ادلستوايت األربعة األوىل تصنيف بلوم يف اجمل ( غرضا سلوكيا على وفق030وبلغت )

(، التطبيق، والتحليل(، ألنو يعد من أكثر التصنيفات شيوعا وتفضيال االستيعابوىي )التذكر، الفهم )
 (32: ص.044. )الوكيل وآخرون، واستعماال

 -إعذاد اخلطط انتذريسيت انيىييت: -4

ادلسبق للمواقف التعليمية اليت يهيئها ادلدرس لتحقيق  للتدريس ىو عملية عقلية أساسها التصور إن التخطيط
إلمكاانت ادلتوافرة. دلستوى زلدد من الطلبة يف ظل الظروف وااألىداف الًتبوية بفاعلية يف مدة زمنية معينة 

 (.02: ص0442خرون، )اخلوالدة وآ

( خطة 02و) فراير( خطة تدريسية للمجموعة التجريبية اليت نظمت على وفق أدنوذج 02إذ مت إعداد )
 يف التدريس. االعتياديةتدريسية للمجموعة الضابطة اليت نظمت على وفق الطريقة 

 -رابعا: أداة انبحث:
ادلفاىيم الفيزايئية، ويف ما يلي  اكتسابىذا البحث أعداد أداة لقياس ادلتغَت التابع، وىو  من متطلبات

 -توضيح ألعداد كل منهما:

 -يى انفيزيائيت:املفاه اكتساب اختباربناء  -

( 00حتليل احملتوى للمادة الدراسية وحتديد ادلفاىيم الرئيسة والفرعية ادلتضمنة فيها واليت بلغت ) ضوء يف
طالبات رلموعيت البحث التجريبية والضابطة  اكتسابتقيس مدى مفهوما رئيسيا، أعدت فقرات أختبارية 

ابحلسبان أن كل مفهوم رئيسي يتم قياسو عن طريق ثالث  للمفاىيم ادلتضمنة يف ادلادة الدراسية، إذ مت األخذ
( )دروزة، 004: ص0432ادلفهوم( )احلاج، فقرات أختبارية ىي )تعريف ادلفهوم/ دتييز ادلفهوم/ وتطبيق 
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من متعدد، وحددت لكل  االختيار( فقرة من نوع 20) االختبار(، وبذلك بلغت فقرات 02: ص0440
 فقرة أختبارية أربعة بدائل.

 -ايسا: إجراءاث تطبيق انتجربت:خ
 -تطبيق إجراءات البحث بنحو صحيح قامت الباحثة ابخلطوات اآلتية: من أجل

مع إدارة ادلدرسة إذ مت تدريس  ابالتفاقمت تنظيم جدول الدروس يف مادة الفيزايء للمجموعتُت  .0
 مناسبة. اجملموعتُت )التجريبية والضابطة( يف األايم ذاهتا لضمان سَت التدريس بصورة

قامت الباحثة بتنظيم سلترب الفيزايء وحتضَت بعض الوسائل التعليمية غَت ادلتوافرة يف ادلخترب قبل البدء  .4
 بتطبيق التجربة.

وحتديدا يوم  4.00-.4.0طبقت التجربة يف بداية الفصل الدراسي الثاين من السنة الدراسية  .2
 وانتهىموعتُت )التجريبية والضابطة( ( على عينة البحث ادلتكونة من اجمل02/2/4.00)األحد( )

التجربة فصال دراسيا كامال بواقع  استغرقت(، أي 01/0/4.00( )االثنُتالتجربة يف يوم )تطبيق 
 والضابطة. ( أسابيع وحصتُت أسبوعيا لكل من اجملموعتُت التجريبية.0)

م )اخلميس( الذكاء على رلموعيت البحث )التجريبية والضابطة( يف يو  اختبارمت تطبيق  .2
(2/2/4.00.) 

ادلعلومات السابقة يف مادة الفيزايء على رلموعيت البحث )التجريبية والضابطة( يف  اختبارمت تطبيق  .0
 (.1/2/4.00يوم )األحد( )

مت تدريس اجملموعة التجريبية على وفق أدنوذج فراير، وحسب اخلطط لتدريسية اليومية ادلعدة على  .1
 وفق خطوات أدنوذج فراير.

وعلى وفق اخلطط التدريسية  االعتياديةتدريس اجملموعة الضابطة يف ادلدة الزمنية نفسها وابلطريقة مت  .2
 ادلعدة لذلك.

ادلفاىيم الفيزايئية  اكتساب اختبارمن تدريس مجيع ادلوضوعات الدراسية، مت تطبيق  االنتهاءبعد  .3
( يف )الساعة العاشرة 00/0/4.00على رلموعيت البحث )التجريبية والضابطة( يوم )األحد( )
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وقد مت أبالغ الطالبات مبوعده قبل أسبوع من ادلوعد احملدد، ذلك كي تتكافأ عينة البحث صباحا(، 
 ابلتهيؤ لو.

 فصال دراسيا كامال. استغرقت( بعد أن 01/0/4.00( )االثنُتانتهت التجربة يف يوم ) .4

 

 

 انفصم انرابع

 عرض نتيجت انبحث وتفسريها

 ت وتفسريهاعرض اننتيج أوال:
الرابع عرضا لنتيجة البحث اليت توصلت إليها الباحثة وتفسَتىا ومناقشتها يف ضوء ىدف  لالفص يضم

 البحث وفرضيتو وعلى النحو اآليت:

 املفاىيم الفيزايئية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط(: اكتسابأمنوذج فراير يف  استخدام)أثر 

( لعينتُت مستقلتُت غَت متساويتُت، t-testالتائي ) االختبار استعمالىذا اذلدف جلأت الباحثة إىل  لتحقيق
مت رصد  ادلفاىيم الفيزايئية على طالبات اجملموعتُت )التجريبية والضابطة(، اكتساب اختبارتطبيق وبعد 

ب(، إذ بلغ ادلتوسط احلسايب للدرجات -0أ( وملحق )-0درجات اجملموعتُت )التجريبية والضابطة( ملحق )
(، بينما بلغ ادلتوسط 02.11( وبتباين قدره )23.44)كلية اليت حصلت عليها طالبات اجملموعة التجريبية ال

(.  4..04( وبتباين قدره )14..2احلسايب للدرجات الكلية اليت حصلت عليها طالبات اجملموعة الضابطة )
( وىي دالة 4..4البالغة ) جلد وليةا( وىي أعلى من القيمة التائية 0.20القيمة التائية احملسوبة )كما بلغت 

( شلا يعٍت أن 20( ودرجة حرية )0...لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية عند مستوى داللة ) إحصائيا
أدنوذج فراير أفضل من طالبات اجملموعة الضابطة اللوايت  ابعتماداللوايت درسن طالبات اجملموعة التجريبية 

 (.2ادلفاىيم الفيزايئية، كما يشَت إىل ذلك اجلدول ) اكتساب اراختبيف  االعتياديةدرسن ابلطريقة 
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 (9جدول )

ولية لدرجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  احلسايب والتباين والقيمة التائية احملسوبة واجلد املتوسط
 املفاىيم الفيزايئية اكتساب اختبار

 اجملموعة
عدد 
أفراد 
 العينة

ادلتوسط 
 التباين احلسايب

مستوى  قيمة التائيةال
 الداللة

درجة 
 احلرية

الداللة 
 اجلد ولية ةاحملسوب اإلحصائية

 02.11 23.44 42 التجريبية

0.20 4..4 ...0 20 

دالة 
لصاحل 
اجملموعة 
 التجريبية

 4..04 14..2 42 الضابطة

وميكن أن تعزى ىذه  (.4..4( و)الوزان، Charles, 1973وىذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كل من )
 النتيجة إىل األسباب اآلتية:

ادلفاىيم، أي أنو أكثر مالئمة لطبيعة مادة الفيزايء، ومن مث أقرب  الكتسابأن أدنوذج )فراير( صمم  - أ
 يف التدريس. االعتياديةبشكل أفضل من الطريقة  انتباىهنإىل عقول الطالبات وشد 

)فراير( بصورة متسلسلة ومًتابطة ومتدرجة من العام إىل طبيعة عرض ادلادة التعليمية حسب أدنوذج  - ب
بشكل أفضل من الطريقة  واكتساهباالتفاصيل أسهم يف تنمية قدرة الطالبات على تنظيم ادلفاىيم 

 يف التدريس. االعتيادية

إن التدريس حبسب أدنوذج )فراير( يعرف الطالبة ابدلفهوم يف ضوء خواصو التعريفية )ادلميزة(  - ج
بتعريف ادلفهوم، مث يف التدريس فأن الطالبة تواجو  االعتياديةادلتغَتة(، أما يف الطريقة وخواصو )

 تطبيقو.أعطاء مثال أو أكثر عليو مث 
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 :االستنتاجاثثانيا:  - ح
 ضوء نتيجة البحث، تستنتج الباحثة ما أييت: يف

سب صعوبتها مبا أن أدنوذج فراير نظم ادلادة التعليمية بشكل خطوات إجرائية منظمة ومتسلسلة حب -0
ادلفاىيم الفيزايئية ابلشكل الصحيح  اكتسابيوفر تفاعل بُت ادلدرسة والطالبة واليت ساعدت على 

 ادلوجودة لدى الطالبة. وربطها مع ادلفاىيم السابقة

 أدنوذج فراير يف مدارسنا احلالية يف ضوء اإلمكانيات ادلتوافرة لديها. اعتمادإمكانية  -4

 ثانثا: انتىصياث:
 اليت مت التوصل إليها، ميكن للباحثة إن توصي مبا أييت: واستنتاجاتونتيجة البحث  ضوءيف 

 اإلفادة من أدنوذج فراير يف تدريس مادة الفيزايء يف ادلرحلة ادلتوسطة. -0

النماذج والطرائق  اعتمادومدرسي مادة الفيزايء، عن كيفية  عمل دورات تدريبية مستمرة دلدرسات -4
 وبضمنها أدنوذج فراير.احلديثة يف التدريس 

 رابعا: املقرتحاث:
ذلذه الدراسة تقًتح الباحثة اإلفادة من أدنوذج فراير يف إجراء عدد من الدراسات والبحوث العلمية  استكماال

 اآلتية:

إجراء دراسات للتعرف على أثر أدنوذج فراير يف مادة الفيزايء مع متغَتات أخرى مثل )اجلنس،  -0
 أثر التعلم(. وانتقالالقرار، تقدير الذات،  اختاذلمية، التفكَت الناقد، ، ادليول العاالجتاىات

أدنوذج فراير يف مواد دراسية أخرى ويف مراحل دراسية  استخدامإجراء دراسات للتعرف على أثر  -4
 أخرى.

 أعمامإعادة جتريب أدنوذج فراير يف تعليم مادة الفيزايء لطالبات الصف الثاين ادلتوسط هبدف  -2
 .النتائج
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 املصادر
تالميذ الصف  اكتساب(: فاعلية طريقة ىوكنز يف 0..4، نعمة عبد الصمد حسُت )األسدي .0

جامعة القادسية،   )رسالة ماجستري غري منشورة(،للمفاىيم العلمية يف مادة العلوم،  االبتدائياخلامس 
 كلية الًتبية.

 لمعاىد العليا واجلامعات،التقنيات الرتبوية يف تدريس العلوم ل(: 0432احلاج، عيسى مصباح ) .4
 ، مؤسسة الكويت للتقومي العلمي، الكويت.0ط

 ، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع، عمان.0، طتعليم العلوم للجميع(: 0..4دمحم ) عبد هللاخطابية،  .2

، مطابع وزارة الًتبية والتعليم، 4، طائق التدريس العامةر ط(: 0442اخلوالدة، دمحم زلمود وآخرون ) .2
 صنعاء.

 ، دار احلكمة، بغداد.مناىج البحث الرتبوي(: .044ود، عزيز حنا وأنور حسُت عبد الرمحن )دا .0

جملة التقييم والقياس النفسي (: علم التصميم والنظرية والقياس والتقومي، 0440دروزه، أفنان نظَت ) .1
 (.2، العدد )والرتبوي

ىداف إىل أمنوذج التدريس التدريس اهلادف )من أمنوذج التدريس ابأل(: 2..4الدريج، دمحم ) .2
 ، دار الكتاب اجلامعي، العُت.0، طابلكفاايت(

 ، دار القلم، الكويت.4، طاملعاصر يف تدريس العلوم االجتاه(: 0423الديب، فتحي ) .3

، دار الكتب 0، طواملقاييس النفسية االختبارات(: 0430الزوبعي، عبد اجلليل إبراىيم وآخرون ) .4
 صل.للطباعة والنشر، جامعة ادلو 

 ، دار الشروق، عمان، األردن.4، طأساليب تدريس العلوم(: 0441زيتون، عايش زلمود ) ..0

، دار عمار طبيعة العلم وبنيتو )تطبيقات يف الرتبية العلمية((: 0431زلمود ) زيتون، عايش .00
 للنشر، عمان.
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يل خرائط ادلفاىيم يف تدريس مقرر األحياء على حتص استخدام(: أثر 4..4السراين، نواف ) .04
، قسم ادلناىج وطرائق التدريس،  )رسالة ماجستري غري منشورة(طالب كلية ادلعلمُت حبائل،  واجتاىات

 كلية الًتبية، جامعة أم القرى.

أدنوذجي أوزبل وكلوزماير التعليميُت يف  استخدام(: أثر 0444الشمري، فاضل عبيد حسون ) .02
، كلية )أطروحة دكتوراه غري منشورة(ادلتوسطة، لطالب ادلرحلة  واستبقائهاادلفاىيم اإلحيائية  اكتساب

 الًتبية ابن اذليثم، جامعة بغداد.

طلبة  اكتساب(: أثر التدريس وفق أدنوذج دورة التعلم واخلرائط ادلفاىيمية يف 2..4الشمليت، عمر ) .02
بوية العليا، ، كلية الدراسات الًت )أطروحة دكتوراه غري منشورة(ادلرحلة األساسية العليا للمفاىيم الفقهية. 

 جامعة عمان العربية.

، دار ادلريخ للنشر، احلديثة يف تدريس الرايضيات االجتاىات(: 0434شوق، زلمود أمحد ) .00
 السعودية.

، مطبعة جامعة حديثة يف تدريس الرايضيات املدرسية اجتاىات(: 0430الصقار، عبد احلميد ) .01
 بغداد.

 واستبقائهاادلفاىيم الكيميائية  اكتسابرنلوث يف (: أثر أدنوذج را2..4عبود، سهاد عبد األمَت ) .02
، )رسالة ماجستري غري منشورة(العلمي لدى طالبات الصف الثاين متوسط  االستطالعوتنمية حب 

 جامعة بغداد، كلية الًتبية ابن اذليثم.

، دار الفكر، 0، طالبحث العلمي مفهومو وأدواتو وأساليبو(: 0443عبيدات، ذوقان وآخرون ) .03
 ن.األرد

ادلفاىيم العلمية  واستبقاء(: أثر أدنوذج فراير يف حتصيل 4..4العكيلي، أمحد عبد الزىرة سعد ) .04
، اجلامعة ادلستنصرية، كلية )حبث منشور(لدى طلبة ادلرحلة الثالثة قسم العلوم يف مادة اإلنتاج النبايت 

 الًتبية األساسية.
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 ادلفاىيم العلمية اكتساب( البنائية يف Vشكل )ال إسًتاتيجية(: أثر 3..4العيسوي، توفيق إبراىيم ) ..4
اجلامعة  )رسالة ماجستري غري منشورة(العلم لدى طالب السابع األساسي بغزة،  وعمليات

 اإلسالمية، كلية الًتبية، فلسطُت.

 ، دار الشروق، عمان.مناذج التدريس الصفي(: 0443قطامي، يوسف وانيفة قطامي ) .40

 ، دار الفرقان، أربد، األردن.0، طديد يف تعليم العلوماجل(: 0434نشوان، يعقوب حسُت ) .44

ادلفاىيم الرايضية لدى  اكتسابأدنوذج فراير يف  استخدام(: أثر 4..4الوزان، بلسم وليد رليد ) .42
، اجلامعة ادلستنصرية، كلية الًتبية )رسالة ماجستري غري منشورة(، االبتدائيالصف اخلامس  تالمذة

 األساسية.

، االجتاىات احلديثة يف ختطيط وتطوير مناىج املرحلة األوىل(: .044آخرون )الوكيل، حلمي و  .42
 مكتب الفالح، الكويت.

(: تصميم سلترب الفيزايء ابحملاكاة التجريبية االفًتاضية كبيئة 4..4ايسُت، واثق عبد الكرمي وآخرون ) .40
، حتدايت العصر أفضل للعلوم الرتبوية والنفسية يف ضوء استثماروقائع مؤدتر حنو تفاعلية، 

 جامعة دمشق، دمشق.
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 حالحقملا

 (9ملحق )

 أ(-9)

 املفاىيم الفيزايئية اكتساب اختبارالنهائية لطالبات اجملموعة التجريبية يف  النتائج

 اكتساب اختباردرجات  ت
 (20ادلفاىيم الفيزايئية )

 اكتساب اختباردرجات  ت
 (20ادلفاىيم الفيزايئية )

0. 22 02. 22 

4. 2. 02. 24 

2. 22 00. 20 

2. 21 01. 23 

0. 23 02. 24 

1. 21 03. 21 

2. 22 04. 2. 

3. 20 4.. 23 

4. 22 40. 2. 

0.. 21 44. 24 

00. 2. 42. 22 

04. 23 42. 20 

 



املفاىيم الفيزايئية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط......األستاذ املساعد  اباكتسأمنوذج فراير يف  استخدامأثر 
عبد احلسني صاحب رشا-مسنيالدكتور زيد هبلول   

 (19العدد ) 999  جملة العلوم الرتبوية والنفسية
 

 ادلفاىيم الفيزايئية اكتساب اختباردرجات  التفاصيل

 404 اجملموع

 X 23.44ادلتوسط احلسايب 

Sالتباين 
2 02.11 

 



املفاىيم الفيزايئية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط......األستاذ املساعد  اباكتسأمنوذج فراير يف  استخدامأثر 
عبد احلسني صاحب رشا-مسنيالدكتور زيد هبلول   

 (19العدد ) 998  جملة العلوم الرتبوية والنفسية
 

 (ب-9ملحق )

الدافعية حنو  ومقياس الفيزايئيةاملفاىيم  اكتساب اختباريف  ضابطةلطالبات اجملموعة ال النهائية نتائجال
 مادة الفيزايء

 اكتساب اختباردرجات  ت
 (20ادلفاىيم الفيزايئية )

 اكتساب اختباردرجات  ت
 (20ادلفاىيم الفيزايئية )

0. 20 02. 23 

4. 44 02. 44 

2. 44 00. 40 

2. 20 01. 20 

0. 2. 02. 22 

1. 44 03. 42 

2. 22 04. 42 

3. 42 4.. 20 

4. 23 40. 20 

0.. 20 44. 44 

00. 24 42. 2. 

04. 2.  

 



املفاىيم الفيزايئية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط......األستاذ املساعد  اباكتسأمنوذج فراير يف  استخدامأثر 
عبد احلسني صاحب رشا-مسنيالدكتور زيد هبلول   

 (19العدد ) 991  جملة العلوم الرتبوية والنفسية
 

 

 درجات أختبار أكتساب ادلفاىيم الفيزايئية التفاصيل

 2.1 اجملموع

 X 2..14ادلتوسط احلسايب 

Sالتباين 
2 04..4 
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