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Abstract: This study aimed to investigate the effect of using Fryer teaching model on 7th grade students' 
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acquisitions of scientific concepts were dependent on previous achievement. Also important was to test if 
students' acquisition of scientific concepts correlated with attitudes towards using Fryer model. To achieve 
the objectives of the study, a quasi-experimental method was used. Two instruments were developed: a test 
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test was administered to both groups; while the attitude scale was administered to the experimental group. 
The results revealed that there were statistically significant differences (p < 0.05) in the acquisition of scientific 
concepts in favor of the experimental group; and the previous achievement in favor of high achievers. There 
was an interaction effect between method and previous achievement. The results also revealed a statistically 
significant correlation between the acquisition of scientific concepts and attitudes towards learning using 
Fryer model among 7 graders.  
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لتذي       لعلميذة  لمعرفذة  لكبيذر فذي  لزيا  لتذي      إ  لعلميذة  لمعرفذة  لكبيذر فذي  لزيا  إ 
يذذا   لماسذذة إلذذى  لحاجذذة  لعذذالم،  يذذا  يشذذهدها  لماسذذة إلذذى  لحاجذذة  لعذذالم،  يشذذهدها 
لمجتمذع، تجعذل      فذر  لثقافي لذد  لمجتمذع، تجعذل     لمستو  فذر  لثقافي لذد  لمستو 
لبحذث    لمتخصصين متحمسين إلذى  لبحذث   لتربويين  لمتخصصين متحمسين إلذى  لتربويين 
لتي يمكن من خالها توصذيل   ئق  لطر نسب  لتي يمكن من خالها توصذيل  عن  ئق  لطر نسب  عن 
سذتخد    هذ يتطلذب  لعلمية للطلبة،  سذتخد   لمعرفة  هذ يتطلذب  لعلمية للطلبة،  لمعرفة 
لمعرفة  كتسا  لطلبة  ئق فعالة تسهل على  لمعرفة طر كتسا  لطلبة  ئق فعالة تسهل على  طر

فضلأ فضلألعلمية بصو   لعلمية بصو 

لعلمية  لمعرفة  ، تمشكل  لعلو ي   لعلمية في مجا تد لمعرفة  ، تمشكل  لعلو ي   في مجا تد
ية في  ضر هي مهمة  لمعرفي للعلم،  ية في لجانب  ضر هي مهمة  لمعرفي للعلم،  لجانب 
لعلمذي؛    ساسية للتقذد  خلفية   ، لعلو ي   لعلمذي؛   تد ساسية للتقذد  خلفية   ، لعلو ي   تد

عتبر هدفا  عتبر هدفا لذلك  ،    لذلك  لعلذو ي   ،    ئيسا فذي تذد لعلذو ي   ئيسا فذي تذد
كتسذابها بصذو      لعلذو علذى  ي   كتسذابها بصذو     يسعى تد لعلذو علذى  ي   يسعى تد
لمعرفة  لتربو  هذ  أ  يؤكد  لمعرفة ظيفيةأ  لتربو  هذ  أ  يؤكد  ظيفيةأ 
تفكيذذر   لمذذتعلم  تفكيذذر  تعمذذل علذذى تعذذديل سذذلو  لمذذتعلم  تعمذذل علذذى تعذذديل سذذلو 
نه، لذ ينبغي  تكو مرتبطذة بمشذكا    نه، لذ ينبغي  تكو مرتبطذة بمشذكا   جد جد

 ، يتذذو نبذذه ) مجتمعذذه بكذذل جو ، حياتذذه  يتذذو نبذذه ) مجتمعذذه بكذذل جو د د 41184118حياتذذه 
 (أ(ألصفحة؟لصفحة؟

لع   لمفذاهيم  لع  يمعد تكذوين  لمفذاهيم  تنميتهذا لذد    يمعد تكذوين  تنميتهذا لذد    لميذة  لميذة 
ي       لرئيسذة فذي تذد أهذد  يضا من  ي      لطلبة  لرئيسذة فذي تذد أهذد  يضا من  لطلبة 
تعتبذذر     سذذية،  لد حذذل  لمر تعتبذذر    لعلذذو لجميذذع  سذذية،  لد حذذل  لمر لعلذذو لجميذذع 
ثذر     نتقذا  ساسية تسهم فذي  كيز  ثذر    لمفاهيم  نتقذا  ساسية تسهم فذي  كيز  لمفاهيم 
لمعرفذة      لعلذم  ساسذيا  ها مذن  لمعرفذة     لتعلم باعتبا لعلذم  ساسذيا  ها مذن  لتعلم باعتبا
لمفذاهيم       لذك، فذ  بنذاء  بناء علذى  لمفذاهيم      لعلميةأ  لذك، فذ  بنذاء  بناء علذى  لعلميةأ 

لطلبة يحتا تنميتها لد  لطلبة يحتالعلمية  تنميتها لد  سذاليب  لعلمية  سذاليب   إلى   إلى 
يمومذة    يسية مناسبة، بحيث يتم من خالذه  يمومذة   تد يسية مناسبة، بحيث يتم من خالذه  تد

  ، يتذو سامة تكوينه ) ،  لمفهو  يتذو سامة تكوينه ) لهذذ  41184118لمفهو  لهذذ  (أ  (أ 
لحديثة  لعلو  أهمية  تركز مناهج  لحديثة ف نه من  لعلو  أهمية  تركز مناهج  ف نه من 
يذذد   تز لعلميذة،  لمعا  كتسا  همية  يذذد  على  تز لعلميذة،  لمعا  كتسا  همية  على 
لتي تمكنه من تطبيذق   لتفكير  لتي تمكنه من تطبيذق  لمذتعلم بمها  لتفكير  لمذتعلم بمها 

لسابق تعلمها في إي فه  لسابق تعلمها في إيمعا فه  لبديلذة معا لحلذو  لبديلذة جا  لحلذو  جا 
لقيذذا بأنشذذطة     ، لحيذذا جهذذة مشذذكا  لقيذذا بأنشذذطة   لمو  ، لحيذذا جهذذة مشذذكا  لمو
ستكشافية يتوصل منهذا إلذذى بنيذذة معرفيذذة     ستكشافية يتوصل منهذا إلذذى بنيذذة معرفيذذة     

 ,Fishman, Marx, Best & Tal)متماسذكة للعلذم   متماسذكة للعلذم   

 أأ(2003

لذت   لتي تنا سا  لد لعديد من  لذت  شا نتائج  لتي تنا سا  لد لعديد من  شا نتائج 
لعلمية مثلد  لمفاهيم  كتسا  جة  لعلمية مثلد لكشف عن  لمفاهيم  كتسا  جة  لكشف عن 

لحذذد41044104لدبسذذي )لدبسذذي ) لحذذد(،  لذذدعي  )(،  لذذدعي  )بي  (، (، 02280228بي 
لريمي )02280228جنا )جنا ) لريمي )(،  حسا 41124112(،  مضا  حسا (،  مضا   ،)
حذل    41124112لدين )لدين ) لطلبذة فذي مر حذل    (، إلى  معظم  لطلبذة فذي مر (، إلى  معظم 

أساسذذي لذذديهم صذذعوبا فذذي فهذذم    أساسذذي لذذديهم صذذعوبا فذذي فهذذم   لتعلذذيم  لتعلذذيم 
لعلميذة    لمفاهيم  نهم يحفظو  لعلميذة   لمفاهيم،  لمفاهيم  نهم يحفظو  لمفاهيم، 

ج  شا كوسذتا  أ كما  ستيعا ج فهم  شا كوسذتا  أ كما  ستيعا مسذتو  مسذتو  اافهم 
Costa &)) Garmston, 2001)    سذذبا سذذبا إلذذى  إلذذى

لمفذاهيم      سذتيعا  لطلبذة علذى  لمفذاهيم     نخفا قد  سذتيعا  لطلبذة علذى  نخفا قد 
مو مختلفة، منها مذا يتعلذق    مو مختلفة، منها مذا يتعلذق   لعلمية يعز إلى  لعلمية يعز إلى 
تذأهيلهم      يبهم  تذأهيلهم     بالمعلمين من خذا نقذص تذد يبهم  بالمعلمين من خذا نقذص تذد
غبذتهم   لفاعلة  عد  يسية  لتد أساليب  غبذتهم  على  لفاعلة  عد  يسية  لتد أساليب  على 
منها ما يتعلق بالطلبذة مذن    نفسهم،  منها ما يتعلق بالطلبذة مذن   في تطوير  نفسهم،  في تطوير 
لصذحيحة    لتفكيذر  ئق  متاكهم طر لصذحيحة   خا عد  لتفكيذر  ئق  متاكهم طر خا عد 
منهذا مذا يتعلذق        لعلميذة،  لمذا  منهذا مذا يتعلذق       للتعامل مذع  لعلميذة،  لمذا  للتعامل مذع 

لمتبعة لتربوية  لسياسة    ، لمقر لمتبعةبالمنهج  لتربوية  لسياسة    ، لمقر  .بالمنهج 

تيجيا   سذتر ئق  لبحث عن طر أمر  تيجيا  يقتضي  سذتر ئق  لبحث عن طر أمر  يقتضي 
لك أ  يسية،  لتد أهد  لك أ جديد في تحقيق  يسية،  لتد أهد  جديد في تحقيق 

لتربيذة   لحديثةلحديثة اتجاهااتجاها لتربيذة  فذي   هميذة هميذة  تؤكذد تؤكذد  فذي 

لتعلم لفهملفهم لتعلمفي  حفذع  حفذع   علىعلى من تركيزهامن تركيزها كثركثر في 
،  لمعللمعل لسذعد ،  وما ) لسذعد مذن هنذا تظهذر    41134113وما ) مذن هنذا تظهذر    (أ  (أ 

يسية يمكن  نما تد ئق  جو طر يسية يمكن لحاجة إلى  نما تد ئق  جو طر لحاجة إلى 
لمفذاهيم       كتسذا  لمفذاهيم      من خالهذا تعلذيم كيفيذة  كتسذا  من خالهذا تعلذيم كيفيذة 
كة       يمكذن مذن خالهذا تحقيذق مشذا كة      لعلمية،  يمكذن مذن خالهذا تحقيذق مشذا لعلمية، 
ي    لخا بتذد أ  عليه ف   ي   فاعلة للطلبةأ  لخا بتذد أ  عليه ف   فاعلة للطلبةأ 
ي  عد  ئق تد طر تيجيا  ستر ي  عد لعلو يعر  ئق تد طر تيجيا  ستر لعلو يعر 

هم  هم من شأنها تحقيق  هو من شأنها تحقيق  لعلو  ي   هو هد تد لعلو  ي   هد تد
اتجاهذا     لعلميذة  لمفذاهيم  لطلبة  اتجاهذا    إكذسا  لعلميذة  لمفذاهيم  لطلبة  إكذسا 
لمختصة في  لجها  أ كذلك تؤكد  لعلو لمختصة في نحو  لجها  أ كذلك تؤكد  لعلو نحو 
اهتمذا        ، لعلذو ي   تذد لعلميذة  اهتمذا     لتربية    ، لعلذو ي   تذد لعلميذة  لتربية 
نقلهذا إلذذى    لعلماء،  لتي يقو بها  سا  نقلهذا إلذذى   بالمما لعلماء،  لتي يقو بها  سا  بالمما
لمتعلمين عليها،  لطلبة  يب  سي لتد لمد لمتعلمين عليها، لصف  لطلبة  يب  سي لتد لمد لصف 

سذذو  يساعد بأ يصنع منهيساعد بأ يصنع منه سذذو  م علماء صذغا يما م علماء صذغا يما
لكبذا     لعلمذاء  سذه  لكبذا    لعلم كمذا يما لعلمذاء  سذه   National) لعلم كمذا يما

Research Council (NRC), 2000)أأ 

لمفذاهيم   منها  لعلمية  لمعرفة  شكا  ي   لمفذاهيم  تد منها  لعلمية  لمعرفة  شكا  ي   تد
طذاع    لمعلم  يكو علذى  طذاع   لعلمية يتطلب من  لمعلم  يكو علذى  لعلمية يتطلب من 
لمفضلة للطلبة،  يكذو لديذه    لتعلم  لمفضلة للطلبة،  يكذو لديذه   بأنما  لتعلم  بأنما 

لتي يتبعها،  لتحكم باأساليب  لتي يتبعها، لقد على  لتحكم باأساليب  ينوع ينوع لقد على 
ي  حتى يكو تعليمه فعذاا   لتد ي  حتى يكو تعليمه فعذاا  بطر  لتد  Dunn)بطر 

& Price, 1987)أأ 

لتربذو ب  أ  لتربذو ب يحفل  أ  لتعريفذا    يحفل  لتعريفذا    العديذد مذن  العديذد مذن 
بو جالة  لعلمية، فقد عّرفها  بو جالة لخاصة بالمفاهيم  لعلمية، فقد عّرفها  لخاصة بالمفاهيم 

مذذو   ((2222د د 41104110))عليمذذا عليمذذا  مذذو بأنهذذاد "عبذذا   بأنهذذاد "عبذذا  
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فكا مجر أشذياء   فكا مجر أشذياء  لفظية تد على معلوما  لفظية تد على معلوما 
تتميذز     تتميذز     خبر معينة  صذفا مشذتركة   خبر معينة  صذفا مشذتركة 
لتجريذد     لحقذائق بذالتعميم   لتجريذد    لمفاهيم عذن  لحقذائق بذالتعميم     "،"،لمفاهيم عذن 

يتو ) يتو )بينما عّرفها  ما يتكذو لذد   ما يتكذو لذد   "" ((2828  دد41184118بينما عّرفها 
فهم يرتبط بكلمة  عبذا    فهم يرتبط بكلمة  عبذا   لفر من معنى  لفر من معنى 

يذد   ،،عملية معينة"عملية معينة" بو  يذد في حين عّرفها  بو  د د 41124112))  في حين عّرفها 
 ( بأنها "تصو عقلي يعبر عنه من خا لفع( بأنها "تصو عقلي يعبر عنه من خا لفع3131

لحذو   كائنا   شياء  مز  مجموعة  لحذو    كائنا   شياء  مز  مجموعة   
كثر مع تجاهل  كثر مع تجاهل لتي تشتر في صفة معينة   لتي تشتر في صفة معينة  

أخر أخرلصفا     ." لصفا 

لعلميذذة     تنسذذجمتنسذذجم لمفذذاهيم  لعلميذذة   توجهذذا تعلذذيم  لمفذذاهيم  توجهذذا تعلذذيم 
جانيه، حيث  نر،  بر ية بياجيه،  جانيه، حيث تنميتها مع  نر،  بر ية بياجيه،  تنميتها مع 
لمفهذو نشذا     لمفهذو نشذا    تفق كل منهم على  تكذوين  تفق كل منهم على  تكذوين 
لعقليذذة    لوظذذائف  لعقليذذة   معقذذد، تمذذا فيذذه كذذل  لوظذذائف  معقذذد، تمذذا فيذذه كذذل 
مرحليذة تحتذا    نه عملية مركبة  مرحليذة تحتذا   أساسية،  نه عملية مركبة  أساسية، 
جو  لمتعلم من خا  سا  لمعلم لمما جو متابعة  لمتعلم من خا  سا  لمعلم لمما متابعة 

لغذذر  قذذف مخصصذذة لهذذذ  لغذذر مو قذذف مخصصذذة لهذذذ  ،  تكذذوين ،  تكذذوين مو
ساسية، تبد بالتعر  حل  ساسية، تبد بالتعر لمفهو يمر بثا مر حل  لمفهو يمر بثا مر
تتكذو    لجزئيذة،  قف  لمو أشياء  تتكذو   لحسي مع  لجزئيذة،  قف  لمو أشياء  لحسي مع 
سة، ثم  لمد خوله  لطفل قبل  سة، ثم بشكل عفو عند  لمد خوله  لطفل قبل  بشكل عفو عند 
هذذي   ، لتصذذنيف إلذذى مجموعذذا هذذي تبذذد مرحلذذة   ، لتصذذنيف إلذذى مجموعذذا تبذذد مرحلذذة 
تنتهذذي بتحديذذد    لمركذذب،  لتفكيذذر  تنتهذذي بتحديذذد   مرحلذذة  لمركذذب،  لتفكيذذر  مرحلذذة 
لتعبير عنهذا لفظيذا   لمشتركة بينها  لتعبير عنهذا لفظيذا  لخو  لمشتركة بينها    لخو 
لمفهذو      تشذكل  لمجذر  لتفكيذر  لمفهذو     هي مرحلة  تشذكل  لمجذر  لتفكيذر  هي مرحلة 

 ، يتو ( ، يتو  (أ(أ41144114)

لمفهو إلى    كتسا  اهتما بعملية  يعو 
" عا  يسكنسو لتى نشأ فى جامعة " أبحا 

يك  0222 "فريد ير"  على يد كل من "فر
ميير"   & ,Frayer, Fredrick)كا

Klausmeier, 1969)،  جا ير" نمو ضع "فر فقد 
ير"عر " اكتسا  (Frayer Model) بنمو فر

ي عد نمو ير لمفاهيمأ  تيجية  فر ستر
يسية يهد إلى تعليم  عندما لمعلم تساعد تد
لمعلم  .جديد مفاهيم طلبته عا يقو 

لنمو عد مر لتأكيد  باستخد هذ 
لتي قدمها للطلبة خا تقديمه  لمعلوما 

ساسية خا سه مفاهيم مهمة  لذ يد لفصل   
 أ  (Macceca, 2007) للطلبة

نذر فذي       لنمذو علذى بحذو بر نذر فذي      يعتمد هذ  لنمذو علذى بحذو بر يعتمد هذ 
لمذتعلم   لمفاهيم، حيث يقو  كتسا  لمذتعلم  لتفكير  لمفاهيم، حيث يقو  كتسا  لتفكير 
ساسذذية  لمفهذذو إلذذى خصذذائص  سذذم  ساسذذية بتحليذذل  لمفهذذو إلذذى خصذذائص  سذذم  بتحليذذل 
يدللو علذى فهمهذم مذن     ساسية،  يدللو علذى فهمهذم مذن    خر غير  ساسية،  خر غير 

ا مثلذذة  ختيذذا  اخذذا  مثلذذة  ختيذذا  ،   خذذا  لمفهذذو ، مثلذذة عذذن  لمفهذذو مثلذذة عذذن 
يذذر" لتسذذهيل تطبيذذق لتسذذهيل تطبيذذق  سذذتخد "فر يذذر" لنمذذو  سذذتخد "فر لنمذذو 

سوميا على شكل مستطيل، يتكذو مذن    سوميا على شكل مستطيل، يتكذو مذن   مخططا  مخططا 
ئذر    لمفهو فذي  سم  ئذر   بعة مربعا يتوسطها  لمفهو فذي  سم  بعة مربعا يتوسطها 

،   00كما في شكل كما في شكل  لجز ( ، لجز  (أ (أ 41144114)

لمفهو لمفهوتعريف   تعريف 

 

أساسية أساسيةلخصائص   لخصائص 

 

 

أمثلة     أمثلة    ما يعد من   ما يعد من 

   

           

أمثلة  أمثلة ماا يعد من   ماا يعد من 

 

ل  ل ش ل العام11ش ل العام: الش تساب المفهوم   : الش تساب المفهوم لمخطط رسومي لنموذج "فراير" ا  لمخطط رسومي لنموذج "فراير" ا

ير بأ يقو  ء تطبيق نمو فر تتلخص إجر
 بالوحد لرئيسة لمفاهيم لمعلم بتحديد

بها، بحيث  لمرتبطة أخر بالمفاهيم عاقتها
 ، لمربعا في تعليم فر لطلبة بهذ  يستعين 

،  فى مناقشة جماعية،   في مجموعا صغير
تحليله لمعرفة   ، لمفهو يقومو بعدها بصياغة 
لتي يقع تحتها،  لتي يتضمنها  لمفاهيم 

 لمفاهيم بين اختا  اتفا مد توضيح

لطلبة لتي لمفاهيم لجديد بالفعل،  يمتلكها 
حة أمثلة من مجموعة من ثم تقديم  لشا

كذ للمفهو لمفسر  تقديم لكلجديد، 
 لمفهو هذ من لخالية أمثلة من مجموعة
خير   لذ لمفهو لتحديد لطلبة،  سه  يد

مثلة أمثلة من مجموعة يقو بتقديم  لا

 أسئلة على من مجموعة طر لمفهو حو

،  من أمثلة لتمييز لطلبة لبا مثلة )عبد  لا
  (أ4100

نذه مذنظم       هم مذا يتميذز  هم مذا يتميذز    ، لنمذو نذه مذنظم      بذه هذذ   ، لنمذو بذه هذذ 
يتذذذيح يتذذذيح   ((graphic organizer))بيذذذانيؤتخطيطي بيذذذانيؤتخطيطي 

لمعلومذا    ء  جذز ية عد كبير من  لمعلومذا   للمتعلم  ء  جذز ية عد كبير من  للمتعلم 
بالتذالي   حد سريعة،  لمفهو في نظر  بالتذالي  حو  حد سريعة،  لمفهو في نظر  حو 
غيذر      لجديذد  كثر ما يصذلح للمفذاهيم  غيذر     فهو  لجديذد  كثر ما يصذلح للمفذاهيم  فهو 

اسم 
 المفهوم



 

 

 

لنمذو بأنذه     لنمذو بأنذه    لمألوفة للطلبة، كما يتميز هذذ  لمألوفة للطلبة، كما يتميز هذذ 
لتفكيذذر بطذذ لطذذا علذذى  لتفكيذذر بطذذيسذذاعد  لطذذا علذذى  ، يسذذاعد  ، ر متعذذد ر متعذذد

لناقذد إيجذا     لتفكيذر  ستخد  لناقذد إيجذا    يشجعهم على  لتفكيذر  ستخد  يشجعهم على 
لمفاهيم لمفاهيملعاقا بين   ,Teacher resource guide)  لعاقا بين 

2006; Trask, 2011) ، ،   يتطلذذب مذذنهم تنشذذيط   يتطلذذب مذذنهم تنشذذيط
بالتذذالي  لمخطذذط  لسذذابقة إكمذذا  بالتذذالي لمعرفذذة  لمخطذذط  لسذذابقة إكمذذا  لمعرفذذة 
تحديذد    ، لعاقا فهم  لطلبة في بناء  تحديذد  مساعد   ، لعاقا فهم  لطلبة في بناء  مساعد 

لمفذاهيم،   اختا بين  لشبه  لمفذاهيم،  جه  اختا بين  لشبه  لتمييذز  لتمييذز  جه 
 ، أساسية للمفهو غير  أساسية  لخصائص  ، بين  أساسية للمفهو غير  أساسية  لخصائص  بين 
إتقذانهم للمفذاهيم      لطلبذة  إتقذانهم للمفذاهيم     يزيد من تحصذيل  لطلبذة  يزيد من تحصذيل 

(Nahampun & Sibarani, 2014; Trask, 2011) ، ،
لذذين لذديهم    لطلبة خصوصا  فعية  لذذين لذديهم   يزيد من  لطلبة خصوصا  فعية  يزيد من 

فعذذا فذذي فعذذا فذذي   ،،(Karjala, 2010)صذذعوبا تعلميذذة صذذعوبا تعلميذذة 
تطذوير    ، لمجذر لمركبة  لمفاهيم  ي   تطذوير  تد  ، لمجذر لمركبة  لمفاهيم  ي     تد

 أأ(Ilter, 2015)تعلم  معنى تعلم  معنى 

لتي يتصف بها هذ  لعديد  لميز  لتي يتصف بها هذ نظر لهذ  لعديد  لميز  نظر لهذ 
ئيسذي    سة بشذكل  لد ، فقد جاء هذ  ئيسذي   لنمو سة بشذكل  لد ، فقد جاء هذ  لنمو
لنمذو فذي إكسذا      لنمذو فذي إكسذا     لمعرفة مد فاعلية هذذ  لمعرفة مد فاعلية هذذ 
خذتا هذذ      مذد   ، لعلمية للطذا خذتا هذذ     لمفاهيم  مذد   ، لعلمية للطذا لمفاهيم 
لسذابق     لتحصذيل  لسذابق    اكتسا للمفاهيم بذاختا  لتحصذيل  اكتسا للمفاهيم بذاختا 
لسذابقة،       سذا  لد لذه  لذذ لذم تتنا  ، لسذابقة،      للطا سذا  لد لذه  لذذ لذم تتنا  ، للطا

لكشف عن مد مائمذة هذذ   لذ قلذ ق لكشف عن مد مائمذة هذذ   د يفيد في  د يفيد في 
لمتذدني، حيذث     لتحصذيل  لمتذدني، حيذث    لنمو للطا   لتحصذيل  لنمو للطا  

جاا  جاا شا كا سذتخد   ، ، (Karjala, 2010)شا كا سذتخد   إلذى   إلذى  
لذذين      ي  فعذا للطلبذة  لتذد لنمو في  لذذين     هذ  ي  فعذا للطلبذة  لتذد لنمو في  هذ 

 لديهم صعوبا تعلميةأ لديهم صعوبا تعلميةأ 

لتربذذو ياحذذع نذذد   أ  جعذذة  لتربذذو ياحذذع نذذد  لذذد مر أ  جعذذة  لذذد مر
ي  باسذت    لتذد ثذر  لت  لتي تنا سا  ي  باسذت   لد لتذد ثذر  لت  لتي تنا سا  خد خد لد

لعلميذة فذي    لمفاهيم  كتسا  ير في  لعلميذة فذي   نمو فر لمفاهيم  كتسا  ير في  نمو فر
كبذر مذن        فر عذد  ، فذي حذين تذو لعلو كبذر مذن       مو  فر عذد  ، فذي حذين تذو لعلو مو 
ير فذي مذو    ستخدمت نمو فر لتي  سا  ير فذي مذو   لد ستخدمت نمو فر لتي  سا  لد
سذا        لباحثذا علذى  ، كمذا لذم يعثذر  سذا       خر لباحثذا علذى  ، كمذا لذم يعثذر  خر
ير بشذكل   لطلبة نحو نمو فر تجاها  لت  ير بشذكل  تنا لطلبة نحو نمو فر تجاها  لت  تنا
سا مع متغيذر   لد لتها بعل  سا مع متغيذر  مستقل، بل تنا لد لتها بعل  مستقل، بل تنا

أ أخر لتي عثر عليها في مجذا    خر سا  لد لتي عثر عليها في مجذا  من  سا  لد من 
سذة ابذر     سذة ابذر    لعلذو  لتذي  لتذي    (Labrosse, 2007)لعلذو 

ي   ثر تد هدفت إلى تحليل  مريكا  ي  جريت في  ثر تد هدفت إلى تحليل  مريكا  جريت في 
ير في معرفة  ير في معرفة مفر معينة باستخد نمو فر مفر معينة باستخد نمو فر
لعليا  لمد  لكيمياء لد طا  لعليا فهم محتو  لمد  لكيمياء لد طا  فهم محتو 
لمذذنهج شذذبه  سذذتخد  لمذذنهج شذذبه فذذي جامعذذة ماتشسذذتأ  سذذتخد  فذذي جامعذذة ماتشسذذتأ 

بعذد للمجموعذا   بعذد للمجموعذا   آلتصميم قبليلتصميم قبليلتجريبي  لتجريبي  
بذع    سة مذن  لد تكونت عينة  لمتكافئة،  بذع   غير  سة مذن  لد تكونت عينة  لمتكافئة،  غير 
شذذعب كيميذذاء، عينذذت شذذعبتا منهذذا مجموعذذة شذذعب كيميذذاء، عينذذت شذذعبتا منهذذا مجموعذذة 

ست ) ست )تجريبية  ( مصطلحا باستخد نمذو  ( مصطلحا باستخد نمذو  0202تجريبية 
شذذعبتا مجموعذذة ضذذابطة  يسذذي،  لتد يذذر  شذذعبتا مجموعذذة ضذذابطة فر يسذذي،  لتد يذذر  فر
لقيذا معرفذة      يذةأ  اعتيا لقيذا معرفذة     ست بالطريقذة  يذةأ  اعتيا ست بالطريقذة 

ل ختبا يغطي  للمفر تم بناء  ختبا يغطي  لتي لمفر تم بناء  لتي مصطلحا  مصطلحا 
مفذر    فا علميذة،  يسها متضمنا متر مفذر   تم تد فا علميذة،  يسها متضمنا متر تم تد
مفاهيم خاطئذة متعلقذة بالمصذطلحا     مفاهيم خاطئذة متعلقذة بالمصذطلحا    يومية،  يومية، 
اختبذا علذى       طبذق   ، فذا لمر اختبذا علذى      تعتمد علذى  طبذق   ، فذا لمر تعتمد علذى 
بعذدهاأ كمذا    لمعالجة  سة قبل  لد بعذدهاأ كمذا   مجموعتي  لمعالجة  سة قبل  لد مجموعتي 
لطا لمحتذو   ختبا  خر لقيا فهم  لطا لمحتذو  تم بناء  ختبا  خر لقيا فهم  تم بناء 
بعذذة مسذذا قائمذذة علذذى  بعذذة مسذذا قائمذذة علذذى لكيميذذاء يتضذذمن    لكيميذذاء يتضذذمن 
مرتبطذذة  لعلذذو  ي   لقوميذذة لتذذد مرتبطذذة لمعذذايير  لعلذذو  ي   لقوميذذة لتذذد لمعذذايير 
طبق علذى    ، لطا لشائعة لد  لخطأ  طبق علذى  بمفاهيم   ، لطا لشائعة لد  لخطأ  بمفاهيم 
بعذذدهاأ    لمعالجذذة  سذذة قبذذل  لد بعذذدهاأ   مجمذذوعتي  لمعالجذذة  سذذة قبذذل  لد مجمذذوعتي 
كتسا قليذل فذي معرفذة     لنتائج إلى  كتسا قليذل فذي معرفذة    شا  لنتائج إلى  شا 
نذذذة   لتجريبيذذذة مقا نذذذة  لمفذذذر للمجموعذذذة  لتجريبيذذذة مقا لمفذذذر للمجموعذذذة 
لضذابطة، لكنذه غيذر  إحصذائياأ      لضذابطة، لكنذه غيذر  إحصذائياأ     بالمجموعة  بالمجموعة 

ل لفيما يتعلق بفهم  لكيميائية كا هنا فيما يتعلق بفهم  لكيميائية كا هنا مفاهيم  مفاهيم 
لمجمذذوعتين، لصذذالح   لمجمذذوعتين، لصذذالح  فذذر  إحصذذائيا بذذين  فذذر  إحصذذائيا بذذين 

لضابطةأ  لضابطةأ لمجموعة   لمجموعة 

سذذك   جذذر تر ئذذي تطبيقذذي  سذذك  فذذي بحذذث إجر جذذر تر ئذذي تطبيقذذي  فذذي بحذذث إجر
(Trask, 2011)   جيذذا فذذي إحذذد ايذذة جو جيذذا فذذي إحذذد فذذي  ايذذة جو فذذي 

لسذذابع مذذن   لصذذف  لسذذابع مذذن  لمذذد علذذى طلبذذة  لصذذف  لمذذد علذذى طلبذذة 
لخاصة بذالتعلم )عاطفيذة، سذلوكية،     لخاصة بذالتعلم )عاطفيذة، سذلوكية،    لصعوبا  لصعوبا 

ختبذا   ختبذا  توحد(، هد إلى  سذتخد نمذو    توحد(، هد إلى  سذتخد نمذو    ثذر  ثذر 
لطذا فذي مذا      يسي في تحصذيل  لتد ير  لطذا فذي مذا     فر يسي في تحصذيل  لتد ير  فر
لكشذف عذن    لخايا،  حد  لحياتية في  لكشذف عذن   لعلو  لخايا،  حد  لحياتية في  لعلو 
ستخد هذ  سة في  لمد مدير  لطلبة  ستخد هذ تجاها  سة في  لمد مدير  لطلبة  تجاها 
سة، تم تشذخيص   لد هد  لتحقيق  أ  سة، تم تشذخيص  لنمو لد هد  لتحقيق  أ  لنمو

طالبة من )0808)) طالبة من )( طالبا  طالبذة فذي    8888( طالبا  طالبذة فذي    ( طالبذا  ( طالبذا 
سة ممذن ي  لمد لسابع في  سة ممذن ي لصف  لمد لسابع في  حتذاجو إلذى   حتذاجو إلذى   لصف 

ختبذا قبلذي خذا      طبق علذيهم   ، ختبذا قبلذي خذا     تعليم خا طبق علذيهم   ، تعليم خا
ي     لباحذث بتذد لخلية، ثم قا  حد  ي    بمفر  لباحذث بتذد لخلية، ثم قا  حد  بمفر 
بعذدها طبذق      يذر،  بعذدها طبذق     لوحد باستخد نمذو فر يذر،  لوحد باستخد نمذو فر
لمفذر  لمعرفذة      ختبا بعذد لذنف   لمفذر  لمعرفذة     عليهم  ختبا بعذد لذنف   عليهم 
يذا فذي       لنتذائج إلذى  شذا  يذا فذي      مد تقدمهمأ  لنتذائج إلذى  شذا  مد تقدمهمأ 
نذة      لبعذد مقا اختبذا  لطا علذى  نذة     تحصيل  لبعذد مقا اختبذا  لطا علذى  تحصيل 

هذو     بالقببالقب سذة  لمد هذو     ليأ كما تم مقابلذة مذدير  سذة  لمد ليأ كما تم مقابلذة مذدير 
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سذة للكشذف    لد لطلبة عينة  سذة للكشذف   معلم علو سابق  لد لطلبة عينة  معلم علو سابق 
يذر،       سذتخد نمذو فر يهم فذي فعاليذة  يذر،      عن  سذتخد نمذو فر يهم فذي فعاليذة  عن 
لخصو إلى تفضذيلهم   لنتائج في هذ  لخصو إلى تفضذيلهم  شا  لنتائج في هذ  شا 
نة مذع   ي  مقا لتد ير في  نة مذع  استخد نمو فر ي  مقا لتد ير في  استخد نمو فر
لنمذو يزيذد     شا  هذذ  لسابقة،  لنمذو يزيذد    لطر  شا  هذذ  لسابقة،  لطر 

فهمهذم لدالذة     من تعلمهذم لمح من تعلمهذم لمح  لوحذد  فهمهذم لدالذة     تذو  لوحذد  تذو 
أ ألمفر  لمفر

جرتهذا  سة  جرتهذا في  سة  هذدفت إلذى   هذدفت إلذى   ( ( 41024102حسذين ) حسذين )   في 
يذر فذي      سذتخد نمذو فر ثر فاعلية  يذر فذي     معرفة  سذتخد نمذو فر ثر فاعلية  معرفة 
لصذف       لشذائعة لذد طالبذا  أخطذاء  لصذف      تصحيح  لشذائعة لذد طالبذا  أخطذاء  تصحيح 
لكيميائيةأ تكونذت   لمفاهيم  لمتوسط في  لكيميائيةأ تكونذت  لثاني  لمفاهيم  لمتوسط في  لثاني 

سة من ) لد سة من )عينة  لد لصذف   2424عينة  لصذف   ( طالبة من طالبذا  ( طالبة من طالبذا 
لمتوسذذط فذذي  لمتوسذذط فذذي لثذذاني  عذذت لثذذاني  عذذت محافظذذة بابذذل،  محافظذذة بابذذل، 

تجريبيذةأ     تجريبيذةأ    بالتسا على مجمذوعتين ضذابطة  بالتسا على مجمذوعتين ضذابطة 
الذة       جذو فذر   سذة  لد الذة      ظهر نتذائج  جذو فذر   سذة  لد ظهر نتذائج 
لمجموعذذة     جذذا  لمجموعذذة    إحصذذائية بذذين متوسذذط  جذذا  إحصذذائية بذذين متوسذذط 
يذر    فق نمذو فر سن على  لاتي  يذر   لتجريبية  فق نمذو فر سن على  لاتي  لتجريبية 
سذن      لاتذي  لضذابطة  لمجموعذة  سذن     لتعليمي،  لاتذي  لضذابطة  لمجموعذة  لتعليمي، 
لشائعة  أخطاء  ية في تصحيح  اعتيا لشائعة بالطريقة  أخطاء  ية في تصحيح  اعتيا بالطريقة 

لتجريبيةألصلص لمجموعة  لتجريبيةأالح  لمجموعة   الح 

خذر مثذل     جريت في مذو  لتي  سا  لد خذر مثذل    ما  جريت في مذو  لتي  سا  لد ما 
لعربيذة   للغة  اجتماعية  سا  لد لعربيذة  لرياضيا  للغة  اجتماعية  سا  لد لرياضيا 
سذة      منهذا  إنجليزية، فهذي كثيذر  سذة     للغة  منهذا  إنجليزية، فهذي كثيذر  للغة 

جر    بنذذذد هذذذا مذذذونر  جر   جر بنذذذد هذذذا مذذذونر   ,Monroe)جر

Pendergrass, 1997)   في جامعذة في جامعذةBrigham Young   
جين فذي      سذتخد نمذو ثذر  نة  جين فذي     هدفت إلى مقا سذتخد نمذو ثذر  نة  هدفت إلى مقا
بذع،   لر لصف  لرياضيا لطلبة  ي  مفر  بذع،  تد لر لصف  لرياضيا لطلبة  ي  مفر  تد
لذذ   لمتكامل  لتخطيطي  لمنظم  لذذ  أ يسمى  لمتكامل  لتخطيطي  لمنظم  أ يسمى 
يذر،     لتخطيطية مذع نمذو فر لمنظما  يذر،    يدمج  لتخطيطية مذع نمذو فر لمنظما  يدمج 
لتحقيذق    لتعريف فقذطأ  لتحقيذق   لثاني يسمى نمو  لتعريف فقذطأ  لثاني يسمى نمو 

ختيا ) سة تم  لد ختيا )هد  سة تم  لد طالبة مذن  8888هد  طالبة مذن  ( طالبا  ( طالبا 
لطلبة على مجمذوعتين  لصف لصف  يع  تم تو بع  لطلبة على مجمذوعتين  لر يع  تم تو بع  لر

تكونت من  لتجريبية  لمجموعة  ئي،  تكونت من بشكل عشو لتجريبية  لمجموعة  ئي،  بشكل عشو
تكونذذت مذذن )3131)) لضذذابطة  لمجموعذذة  تكونذذت مذذن )(  لضذذابطة  لمجموعذذة  (أ (أ 4848( 

لمتضذمنة   لمفر  لتجريبية  لمجموعة  لمتضذمنة  ست  لمفر  لتجريبية  لمجموعة  ست 
لنظذا   د  لد لمقايي  )تتكو من  حد  لنظذا  في  د  لد لمقايي  )تتكو من  حد  في 
لمحذيط(      لمسذاحة،   ، لمتذر لنظذا   ، لمحذيط(     لمعيا لمسذاحة،   ، لمتذر لنظذا   ، لمعيا

لمن لمنباستخد  لمدمجذة مذع     باستخد  لتخطيطيذة  لمدمجذة مذع     ظمذا  لتخطيطيذة  ظمذا 
لضذابطة    لمجموعذة  ست  ير، بينما  لضذابطة   نمو فر لمجموعذة  ست  ير، بينما  نمو فر

لتعريف فقط، حيث طلذب مذن    لتعريف فقط، حيث طلذب مذن   باستخد نمو  باستخد نمو 
فذي    لتجربذة  ية  لمجموعتين في بد فذي   لطلبة في  لتجربذة  ية  لمجموعتين في بد لطلبة في 
لمقذايي ،   لمقذايي ،  نهايتها  يكتبو كل ما يعرفونه عن  نهايتها  يكتبو كل ما يعرفونه عن 
لباحث بتفريم كتابذا   لتجربة قا  لباحث بتفريم كتابذا  بعد نهاية  لتجربة قا  بعد نهاية 

لب لقبلية  لبلطلبة  لقبلية  لباحذث  لطلبة  عد  لباحذث  عدية في نمو  عد  عدية في نمو 
كرهذا    لتذي  لمقايي   كرهذا   يتكو مند عد مفاهيم  لتذي  لمقايي   يتكو مند عد مفاهيم 
حذد    لمفاهيم في محتذو   حذد   لطلبة، عد  لمفاهيم في محتذو   لطلبة، عد 
لصذذحيحة، عذذد     لمفذذاهيم  لصذذحيحة، عذذد    لمقذذايي ، عذذد  لمفذذاهيم  لمقذذايي ، عذذد 
إضذافية      لمفذاهيم  إضذافية     لتطبيقا للمقذايي ، عذد  لمفذاهيم  لتطبيقا للمقذايي ، عذد 
لمذكو لكنها لم تذد لهذم بشذكل صذريح،      لمذكو لكنها لم تذد لهذم بشذكل صذريح،      

لبيانذذا باسذذتخد  لذذك حللذذت  لبيانذذا باسذذتخد بعذذد  لذذك حللذذت  ختبذذا ختبذذا بعذذد 
لنتائج إلى تفو  شا  أ  لمتعد لتباين  لنتائج إلى تفو تحليل  شا  أ  لمتعد لتباين  تحليل 
لضابطة، حيث سذجلو   لتجريبية على  لضابطة، حيث سذجلو  لمجموعة  لتجريبية على  لمجموعة 
لمذذكو سذابقا     لرياضذية  لمفاهيم  لمذذكو سذابقا    عد من  لرياضذية  لمفاهيم  عد من 
شذا     لضذابطة، كمذا  لمجموعة  شذا    كثر منه في  لضذابطة، كمذا  لمجموعة  كثر منه في 
نذه فّعذا    ير  ستمتاعهم بنمو فر نذه فّعذا   لطلبة إلى  ير  ستمتاعهم بنمو فر لطلبة إلى 

لرياضيةأ  لمفر  ي   لرياضيةأ في تد لمفر  ي    في تد

لسامعي )جرجر لسامعي )  سة هدفت إلى 41134113  سة هدفت إلى (  تعذر  تعذر  ( 
لمفذاهيم     كتسذا  ي  بحسب نمذو  لتد لمفذاهيم    ثر  كتسذا  ي  بحسب نمذو  لتد ثر 
يذذر( فذذي تحصذذيل      يذذر( فذذي تحصذذيل     لتعميمذذا )نمذذو فر لتعميمذذا )نمذذو فر
أساسي في  بع  لر لصف  أساسي في لرياضيا لد تاميذ  بع  لر لصف  لرياضيا لد تاميذ 
سذذة     لد سذذتخد فذذي  ليمنيذذةأ  يذذة  سذذة    لجمهو لد سذذتخد فذذي  ليمنيذذةأ  يذذة  لجمهو
لتجريبذذي بمجمذذوعتين )تجريبيذذة    لتجريبذذي بمجمذذوعتين )تجريبيذذة   لتصذذميم  لتصذذميم 

   ، لبعذد اختبذا  ،   ضابطة(   لبعذد اختبذا  بعذد  حذد   بعذد  حذد   ضابطة(  
ختذا منهذا       لتجربذة  سذة لتطبيذق  ختذا منهذا      لباحث مد لتجربذة  سذة لتطبيذق  لباحث مد
لمجموعذذة   هما  ئيا شذذعبتين، مثلذذت إحذذد لمجموعذذة  عشذذو هما  ئيا شذذعبتين، مثلذذت إحذذد عشذذو

قذذع ) قذذع )لتجريبيذذة بو طالبذذة( ( 8181لتجريبيذذة بو طالبذذةطالبذذا  مثلذذت طالبذذا  مثلذذت ،   ،
قذع )   لضذابطة بو لمجموعة  قذع )  أخر  لضذابطة بو لمجموعة  طالبذا  طالبذا  ( ( 2828أخر 

لعينة )  طالبة،طالبة، فر  لعينة )بهذ بلم عد  فر  طالبذا  طالبذا  ( ( 088088بهذ بلم عد 
جذو     .طالبةطالبة سذة  لد جذو   ظهر نتائج  سذة  لد فذر   فذر   ظهر نتائج 

الة الةالة إحصائية عند مستو  في في   ((18أ181أ1زز  αα)) الة إحصائية عند مستو 
لمفاهيم لمفاهيمكتسا  جذا طلبذة      كتسا  جذا طلبذة     بذين متوسذط  بذين متوسذط 

سو بحسب نمو  لذين  لتجريبية  سو بحسب نمو لمجموعة  لذين  لتجريبية  لمجموعة 
لضابطة  لمجموعة  جا طلبة  متوسط  ير  لضابطة فر لمجموعة  جا طلبة  متوسط  ير  فر
يذذة لصذذالح     اعتيا سذذو بالطريقذذة  يذذة لصذذالح    لذذذين  اعتيا سذذو بالطريقذذة  لذذذين 

لتجريبيةأ لتجريبيةألمجموعة   لمجموعة 

غيد  غيد جر فند   سة هدفت تعرسة هدفت تعر  ((41004100(جر فند 

جي  ثذر ثذر  جي نمذو يذر  انتقذاء انتقذاء  نمذو يذر فر  كتسذا كتسذا  فذي فذي  فر

لنحوية لنحويةلمفاهيم  عد فيفي لمفاهيم  عدقو  لذد لذد  لعربيةلعربية للغةللغة قو



 

 

 

لمتوسذطأ تكونذت عينذة    لمتوسذطأ تكونذت عينذة     أأ لصذف لصذف  طالبذا طالبذا 
سة من  سة من لد أ    )2828(لد لصذف  أ  طالبة من طالبا  لصذف  طالبة من طالبا 

يالي، قسمت  يالي، قسمت متوسط في إحد مد محافظة  متوسط في إحد مد محافظة 
فيها  لى تجريبية  أ د  فيها إلى ثا مجموعا لى تجريبية  أ د    )4242(إلى ثا مجموعا

لثانيذة    يذر،  ست باستخد نمو فر لثانيذة   طالبة  يذر،  ست باستخد نمو فر طالبة 
فيهذذا  فيهذذا تجريبيذذة  سذذت باسذذتخد   )3232(تجريبيذذة  سذذت باسذذتخد طالبذذة  طالبذذة 

فيها  لثالثة ضابطة  إنتقاء،  فيها نمو  لثالثة ضابطة  إنتقاء،  طالبة طالبة   )3434(نمو 
ظهر يةأ  اعتيا ظهرست بالطريقة  يةأ  اعتيا  فيفي   لنتائجلنتائج ست بالطريقة 

 تفذو تفذو  لنحويذة لنحويذة  لمفذاهيم لمفذاهيم  كتسذا كتسذا  ختبذا ختبذا 

لتجريبيذة  لتجريبيذة لمجموعة  لذى  لمجموعة  لذى أ  لمجموعذة لمجموعذة  علذى علذى  أ

 .لبعدلبعد اختبااختبا فيفي لضابطةلضابطة

سة سةهدفت  سة فاعلية 41044104(لعز لعز   هدفت  سة فاعلية ( إلى  ( إلى 
ير ستخد نموستخد نمو يرفر  لصذف لصذف  تحصيل طلبةتحصيل طلبة فيفي فر

إمذاء فذي إحذد    إمذاء فذي إحذد     مذا مذا  لمتوسذط فذي  لمتوسذط فذي   لثانيلثاني
يذالىأ   / لخالصلخالص قضاءقضاء مد مركزمد مركز يذالىأ   محافظذة  محافظذة 

سة من ) لد سة من )تكونت عينة  لد طالبذة تذم   2828تكونت عينة  طالبذة تذم   ( طالبا  ( طالبا 
ئيا إلذذى مجمذذ   يعهم عشذذو ئيا إلذذى مجمذذ  تذذو يعهم عشذذو وعتين ضذذابطة وعتين ضذذابطة تذذو

جذذو فذذر    لنتذذائج  ظهذذر  جذذو فذذر   تجريبيذةأ  لنتذذائج  ظهذذر  تجريبيذةأ 
لدالة  لدالة الة إحصائية عند مستو  بين بين   18ء181ء1زز  ααالة إحصائية عند مستو 

لضذابطة    لمجموعذة  لتجريبية  لمجموعة  لضذابطة   ء  لمجموعذة  لتجريبية  لمجموعة  ء 
لتذذي تعلمذذت    لتجريبيذذة  لمجموعذذة  لتذذي تعلمذذت   لصذذالح  لتجريبيذذة  لمجموعذذة  لصذذالح 

فذي     يذرأ  فذي    باسذتخد نمذو فر يذرأ   نتيجذة نتيجذة  ضذوء ضذوء  باسذتخد نمذو فر

سة سةلد    منها،منها، استنتاجااستنتاجا بعلبعل ستخاستخا تمتم لد
ير يرلطريقة فر  لتحصذيل لتحصذيل  نمذو نمذو  فذي فذي  ااضحضح ثرثر لطريقة فر

سي سيلد مذا  مذا   فيفي لمتوسطةلمتوسطة لمرحلةلمرحلة طلبةطلبة لدلد لد
 .إماءإماء

ني      سذذيبا هذذا ناهذذامبو  جر سذذة  ني     فذذي  سذذيبا هذذا ناهذذامبو  جر سذذة  فذذي 
(Nahampun & Sibarani, 2014)   ختبا ختبا هدفت إلى  هدفت إلى 

لصف  ير في إتقا طلبة  ستخد نمو فر لصف ثر  ير في إتقا طلبة  ستخد نمو فر ثر 
للغذذة    نيسذذيا للمفذذر فذذي  للغذذة   لعاشذذر فذذي إند نيسذذيا للمفذذر فذذي  لعاشذذر فذذي إند
هذذد   لتحقيذذق  جنبيذذةأ  هذذد  إنجليزيذذة كلغذذة  لتحقيذذق  جنبيذذةأ  إنجليزيذذة كلغذذة 
لتجريبذذي    لمذذنهج شذذبه  سذذتخد  سذذة  لتجريبذذي   لد لمذذنهج شذذبه  سذذتخد  سذذة  لد

لمتكافئة،   آلتصميم قبليلتصميم قبلي لمتكافئة، بعد للمجموعا غير  بعد للمجموعا غير 
سة من مجمذوعتين تجريبيذة    لد سة من مجمذوعتين تجريبيذة   تكونت عينة  لد تكونت عينة 

ها ) ها )عد ها )3131عد عد ضابطة  ها )(  عد ضابطة  تم تطبيذق  3131(  تم تطبيذق  (،   ،)
إنجليزيذة يتكذو مذن     إنجليزيذة يتكذو مذن    ختبا خا بالمفر  ختبا خا بالمفر 

لمعالجذة، ثذم     ( فقر على( فقر على2121)) لمعالجذة، ثذم   لمجموعتين قبل  لمجموعتين قبل 
لتجريبيذة باسذتخد نمذو     لمجموعة  لتجريبيذة باسذتخد نمذو    ست  لمجموعة  ست 
لضذذابطة بالطريقذذة   لمجموعذذة  يذذر بينمذذا  لضذذابطة بالطريقذذة  فر لمجموعذذة  يذذر بينمذذا  فر
اختبذذا علذذى    عيذذد تطبيذذق  يذذة، ثذذم  اختبذذا علذذى   اعتيا عيذذد تطبيذذق  يذذة، ثذذم  اعتيا

لنتائج إلى   شا  أ  خر لنتائج إلى  لمجموعتين مر  شا  أ  خر لمجموعتين مر 
ثر إيجذابي   ير له  ي  باستخد نمو فر ثر إيجذابي  لتد ير له  ي  باستخد نمو فر لتد

نة ب لمفر مقا نة بفي تعلم  لمفر مقا لتقليديةأ  في تعلم  لتقليديةأ  الطريقة   الطريقة 

سة إلتر  سة إلتر في  جريذت فذي      ((Ilter, 2015))في  جريذت فذي    لتذي  لتذي 
ير فذي   ثر نمو فر هدفت إلى تحديد  ير فذي  تركيا  ثر نمو فر هدفت إلى تحديد  تركيا 
اجتماعية  سا  لد لمفر في  اجتماعية تطوير معرفة  سا  لد لمفر في  تطوير معرفة 
سذة      لد سذتخدمت  بذع،  لر لصذف  سذة     لد طلبة  لد سذتخدمت  بذع،  لر لصذف  لد طلبة 
لتصميم قبلذي بعذد    لتجريبي   لتصميم قبلذي بعذد   لمنهج شبه  لتجريبي   لمنهج شبه 

ت  لمتكافئذذةأ  ت للمجموعذذا غيذذر  لمتكافئذذةأ  كونذذت عينذذة كونذذت عينذذة للمجموعذذا غيذذر 
ختيذذر بالطريقذذة   سذذة مذذن مجمذذوعتين  ختيذذر بالطريقذذة  لد سذذة مذذن مجمذذوعتين  لد
تكونذت مذن )     لذى تجريبيذة  أ ئية،  تكونذت مذن )    لعشو لذى تجريبيذة  أ ئية،  ( ( 0202لعشو

تكونت مذن )  لثانية ضابطة  تكونت مذن ) طالبا،  لثانية ضابطة  ( طالبذا،  ( طالبذا،  0808طالبا، 
لتجريبيذذة باسذذتخد  لمجموعذذة  ي   لتجريبيذذة باسذذتخد تذذم تذذد لمجموعذذة  ي   تذذم تذذد
لضذابطة     لمجموعذة  ير، في حذين   لضذابطة    نمو فر لمجموعذة  ير، في حذين   نمو فر
لمنحذى     لتعريفذي للمفهذو   لمنحذى    ست بالمنحى  لتعريفذي للمفهذو   ست بالمنحى 

ينما ير فذي سذيا   لسيالسيا لمفهو  ينما ير فذي سذيا   قي  تعريف  لمفهو  قي  تعريف 
لمجموعذة       لنتذائج إلذى تفذو  شذا  لمجموعذة      لنصأ  لنتذائج إلذى تفذو  شذا  لنصأ 
لضذابطة فذي معرفذة     لمجموعة  لضذابطة فذي معرفذة    لتجريبية على  لمجموعة  لتجريبية على 
لنتائج   شا  عمقها، كما  سعتها  لنتائج  لمفر  شا  عمقها، كما  سعتها  لمفر 
لخصائص  لطا معرفة  ير سّهل على  لخصائص نمو فر لطا معرفة  ير سّهل على  نمو فر
أمثلذة،    لمرتبطذة،  غير  أمثلذة،   لمرتبطة بالمفاهيم  لمرتبطذة،  غير  لمرتبطة بالمفاهيم 

مث مثلا لبنذذاء لا لعاقذذا  كشذذفت عذذن  لبنذذاء لذذة،  لعاقذذا  كشذذفت عذذن  لذذة، 
هذذ يقذو إلذى توليذد      لمفاهيم،  هذذ يقذو إلذى توليذد     لهرمية بين  لمفاهيم،  لهرمية بين 
لسابقةأ لمعرفة  لسابقةألمعاني للمصطلحا بتنشيط  لمعرفة   لمعاني للمصطلحا بتنشيط 

لسذابقة، ياحذع     سا  لد لسذابقة، ياحذع    في ضوء عر  سا  لد في ضوء عر 
جريت في بلد  لتي عثر عليها،  سا  لد جريت في بلد جميع  لتي عثر عليها،  سا  لد جميع 
  ، أ جريت فذي  سة  ا يوجد   ،  مختلفة،  أ جريت فذي  سة  ا يوجد   مختلفة، 

سذا    هذ  ما يهذ  ما ي لد سذة عذن  لد سذا    ميز هذ  لد سذة عذن  لد ميز هذ 
جريذت علذى صذفو     ، كما  جميعها  جريذت علذى صذفو    أخر ، كما  جميعها  أخر
جريتذا علذى     سذتين  ا يوجد سو  جريتذا علذى    مختلفة،  سذتين  ا يوجد سو  مختلفة، 

  ، غيذد هما )فند  لسابع  لصف  ،  طلبة  غيذد هما )فند  لسابع  لصف  ؛ ؛   41004100طلبة 
Trask, 2011أ(أ) 

جريت في مجذاا   سا  لد جريت في مجذاا  ياحع  معظم  سا  لد ياحع  معظم 
للغذة   لعربية  للغة  ، كالرياضيا  لعلو للغذة  غير  لعربية  للغة  ، كالرياضيا  لعلو غير 

لباحثذا علذى       إنجليزيإنجليزي لباحثذا علذى       ة، فذي حذين لذم يعثذر  ة، فذي حذين لذم يعثذر 
سذا       لعلذو سذو ثذا  سذا      سا في مجذا  لعلذو سذو ثذا  سا في مجذا 
لحياتيذةد      لعلذو  لكيميذاء  لحياتيذةد     كانت في مجذالي  لعلذو  لكيميذاء  كانت في مجذالي 

سذذة  لذذى  سذذة أ لذذى  كانذذت فذذي  كانذذت فذذي    ((Labrosse, 2007))  أ
مريكذا،      على طلبة مذد عليذا فذي  مريكذا،     لكيمياء  على طلبة مذد عليذا فذي  لكيمياء 
بلذد    لحالية بالعينذة  سة  لد بلذد   بهذ تختلف عن  لحالية بالعينذة  سة  لد بهذ تختلف عن 
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لتخصصذذي  مجالهذذا  سذة  لتخصصذذي لد مجالهذذا  سذة  سذذة لد لثانيذذة  سذذة ،  لثانيذذة   ،
((Trask, 2011،)،)      لحياتيذة علذى لعلذو  لحياتيذة علذى    كانت في  لعلذو  كانت في 

هي بهذذ تتفذق    مريكا،  لسابع في  لصف  هي بهذذ تتفذق   طلبة  مريكا،  لسابع في  لصف  طلبة 
سذية      لد لمذا  لحالية مذن حيذث  سة  لد سذية     مع  لد لمذا  لحالية مذن حيذث  سة  لد مع 
تختلذف فذي بلذد      لتابعذة،  لمتغير  تختلذف فذي بلذد     لعينة  لتابعذة،  لمتغير  لعينة 
سذة حسذين    هي  لثالثة  سة  لد ما  سة،  سذة حسذين   لد هي  لثالثة  سة  لد ما  سة،  لد

ل  41024102)) لعذر  ل  (، فكانت فذي  لعذر  ثذر    (، فكانت فذي  سذت  ثذر    كنهذا  سذت  كنهذا 
لشذائعة فذي    أخطاء  ير على تصحيح  لشذائعة فذي   نمو فر أخطاء  ير على تصحيح  نمو فر
لحاليذة    سذة  لد هي بهذ تختلف عن  لحاليذة   لكيمياء،  سذة  لد هي بهذ تختلف عن  لكيمياء، 
لمتغيذر      فذي  سذة  لد بلذد  سة  لد لمتغيذر     في عينة  فذي  سذة  لد بلذد  سة  لد في عينة 
هذم    إ  لعلمذيأ  لمجا  تتفق معه في  هذم   لتابع،  إ  لعلمذيأ  لمجا  تتفق معه في  لتابع، 
سذا     لد سة عن غيرهذا مذن  لد سذا    ما يميز هذ  لد سة عن غيرهذا مذن  لد ما يميز هذ 

لى من ن أ نها تعتبر  لى من نلسابقة،  أ نها تعتبر  أ لسابقة،  أ وعها في  آوعها في 
لباحثين لباحثينفي حد علم  ثر نمذو    آفي حد علم  ثر نمذو  لتي تختبر  لتي تختبر 

لعلميذة فذي مذا      لمفذاهيم  كتسا  ير في  لعلميذة فذي مذا     فر لمفذاهيم  كتسا  ير في  فر
لكائنذا    حد تصذنيف  لسابع في  لكائنذا   لعلو للصف  حد تصذنيف  لسابع في  لعلو للصف 

 لحيةأ لحيةأ 

سئلتها سة  لد سئلتهامشكلة  سة  لد  مشكلة 

لتربذو      لميذد  لبذاحثين فذي  لتربذو     في ضوء خبر  لميذد  لبذاحثين فذي  في ضوء خبر 
لمعلمين ممن هذم   صلهما مع  تو  ، لمعلمين ممن هذم  لسنو طو صلهما مع  تو  ، لسنو طو
، ياحذع  مذا يسذو مذن      لتربو لميد  ، ياحذع  مذا يسذو مذن     في  لتربو لميد  في 
لتعليمذي توصذف بأنهذا     لنظا  ي  في  لتعليمذي توصذف بأنهذا    طر تد لنظا  ي  في  طر تد
انخذذر فذذي   ا تتذذيح للمتعلمذذين  انخذذر فذذي  تقليديذذه،  ا تتذذيح للمتعلمذذين  تقليديذذه، 
بمذا     لتعلمية بشذكل نشذط،  لتعليمية  بمذا    لعملية  لتعلمية بشذكل نشذط،  لتعليمية  لعملية 
لرئيسذة لتذدني تحصذيل     أسبا  حد  لرئيسذة لتذدني تحصذيل    يكو هذ  أسبا  حد  يكو هذ 
خصوصذا مذا      سذية ،  لد لمذو  خصوصذا مذا     لطا في  سذية ،  لد لمذو  لطا في 

لتي لتيلعلو  لمفذاهيم       لعلو  لعديذد مذن  لمفذاهيم     تحتو علذى  لعديذد مذن  تحتو علذى 
لمتعلم  يكو نشطا  لتي تحتا من   ، لمتعلم  يكو نشطا لمجر لتي تحتا من   ، لمجر

 بانيا للمعرفةأبانيا للمعرفةأ

شذا إليذه بعذل        لذك مذا  شذا إليذه بعذل       مما يدلل علذى  لذك مذا  مما يدلل علذى 
لعلذو فذي       ي   قذع تذد نيذة لو لميد سا  لعلذو فذي      لد ي   قذع تذد نيذة لو لميد سا  لد
تذدني    لطلبذة  تذدني   أ من تدني مستو تحصيل  لطلبذة  أ من تدني مستو تحصيل 
لعلميذة فذي مذو      كتسابهم للمفذاهيم  لعلميذة فذي مذو     مستو  كتسابهم للمفذاهيم  مستو 

أصهب،   41144114)سامه، )سامه،   لعلولعلو أصهب، ؛  شا 41104110؛  ما  شا (،  ما   ،)
لطلبذة   إليه نتائج إليه نتائج  لعالمية لتحصذيل  لطلبذة   اختبا  لعالمية لتحصذيل  اختبا 

لعلو  لرياضيا  لعلو في  لرياضيا  جريت في   (،(،TIMSS))في  جريت في لتي  لتي 
لثذامن،    بذع  لر لثذامن،   أ لصفو  بذع  لر   لصذا عذن   لصذا عذن   أ لصفو 

  ٍ لبشرية من تذد لقو  لوطني لتنمية  ٍ  لمركز  لبشرية من تذد لقو  لوطني لتنمية  لمركز 
كة فذي     لمشذا نة بالذد  لطلبة مقا كة فذي    لمستو  لمشذا نة بالذد  لطلبة مقا لمستو 

شذا إليذه   ، ،   41004100    41124112تي تي  شذا إليذه   إضافة إلى ما  إضافة إلى ما 
ء   لقذر لرياضيا  لية للعلو  لد ء  اختبا  لقذر لرياضيا  لية للعلو  لد اختبا 

PISA      لطلبذة فذي ٍ في مستو تحصذيل  لطلبذة فذي    من تد ٍ في مستو تحصذيل  من تد
أعمذا )  أعمذا ) أ من   ،    0808أ من   لعلذو ،    ( سذنة فذي  لعلذو ( سذنة فذي 

لحسذابي     41124112حيث كانت لعذا  حيث كانت لعذا   لمتوسذط  لحسذابي     لمتوسذط   
ية      اقتصذا لتنميذة  لتعذا  ية     لمعتمد لمنظمذة  اقتصذا لتنميذة  لتعذا  لمعتمد لمنظمذة 

برتبة )811811يسا )يسا )  لذلذ جة،  برتبة )(  جة،  صل 2828(  صل ( من  ( من 
جذع قلذيا فذي     8282)) لة متقدمة،  ثم تر جذع قلذيا فذي     (  لة متقدمة،  ثم تر  )

لمتوسذط     41044104 عا  عا   41124112عا عا  لمتوسذط   بقذي   بقذي  
لتعلذذيم،  لتربيذذة  لتعلذذيم، )  لتربيذذة  بمذذا تكذذو 41044104)  بمذذا تكذذو (،   ،)

حذد       لشذائعة هذي  لتقليديذة  ي   لتذد حذد      ساليب  لشذائعة هذي  لتقليديذة  ي   لتذد ساليب 
لعلمية  لمفاهيم  كتسا  لتحصيل  لعلمية سبا تدني  لمفاهيم  كتسا  لتحصيل  سبا تدني 

لط لطلد   لبةأ لبةأ لد 

لمعلمذين   ستخد  لتربويو بضر  لمعلمذين  لذ نا  ستخد  لتربويو بضر  لذ نا 
ي  تتذذيح  تيجيا تذذد سذذتر ئذذق  طر ي  تتذذيح لنمذذا  تيجيا تذذد سذذتر ئذذق  طر لنمذذا 
لمعرفذة حسذب      لفاعل فذي بنذاء  لد  لمعرفذة حسذب     للمتعلم  لفاعل فذي بنذاء  لد  للمتعلم 
جتماعيا،  تيا  فعا  ، بشكل نشط  لخا جتماعيا، فهمه  تيا  فعا  ، بشكل نشط  لخا فهمه 
سذا فذي     لحاجة إلى بحذو  سذا فذي    عليه؛ بر  لحاجة إلى بحذو  عليه؛ بر 
، تحقيقذا      لعلذو لحديثذة فذي  ي   لتد ئق  ، تحقيقذا     طر لعلذو لحديثذة فذي  ي   لتد ئق  طر

لمذتعلم محذو للعمليذة      لملم لمذتعلم محذو للعمليذة      بد مهم هذو جعذل  بد مهم هذو جعذل 
لتعلميةأ لتعلميةألتعليمية   لتعليمية 

سذة إلقذاء      لد سذة إلقذاء     نطاقا مما سبق جذاء هذذ  لد نطاقا مما سبق جذاء هذذ 
ي     لتذد سذاليب  حد  ستخد  ثر  ي    لضوء على  لتذد سذاليب  حد  ستخد  ثر  لضوء على 
ير،  هو نمو فر لبنائية  لنظرية  ير، لقائمة على  هو نمو فر لبنائية  لنظرية  لقائمة على 
لصذف      لصذف     للكشف عن فاعليته فذي إكسذا طذا  للكشف عن فاعليته فذي إكسذا طذا 

لعلمية بشكل سليم لعلمية بشكل سليملسابع للمفاهيم  لكشف عن لسابع للمفاهيم  لكشف عن ،   ،
يمكذن       ، لنمذو سذتخد هذذ  يمكذن     تجاهاتهم نحو   ، لنمذو سذتخد هذذ  تجاهاتهم نحو 
آتيةد   أسئلة  إجابة عن  لك من خا  آتيةد  تحديد  أسئلة  إجابة عن  لك من خا   تحديد 

د أ دلسؤ  أ لمفذاهيم       لسؤ  كتسذا  لمفذاهيم     هذل يختلذف  كتسذا  هذل يختلذف 
أساسذذي   لسذذابع  لصذذف  أساسذذي  لعلميذذة لذذد طذذا  لسذذابع  لصذذف  لعلميذذة لذذد طذذا 

 باختا كل مند باختا كل مند 

لطريقذذة    يذذر،  ي  )نمذذو فر لتذذد لطريقذذة   طريقذذة  يذذر،  ي  )نمذذو فر لتذذد طريقذذة 
لسذذابق  تحصذذيلهم  يذذة(،  لسذذابق اعتيا تحصذذيلهم  يذذة(،  لعلذذو    اعتيا لعلذذو  فذذي  فذذي 

لتفاعل بينهما؟ لتفاعل بينهما؟)مرتفع، متوسط، منخفل(   )مرتفع، متوسط، منخفل( 

لثانيد لثانيدلسؤ  لسذابع     لسؤ  لصذف  تجاها طا  لسذابع   ما  لصذف  تجاها طا  ما 
ير في تعلمهذم   ستخد نمو فر ير في تعلمهذم  أساسي نحو  ستخد نمو فر أساسي نحو 

؟ ؟لعلو  لعلو



 

 

 

لثالثد لثالثدلسؤ  تباطيذة بذين      لسؤ  تباطيذة بذين    هل توجد عاقذة  هل توجد عاقذة 
أساسذي للمفذاهيم    لسابع  لصف  أساسذي للمفذاهيم   كتسا طا  لسابع  لصف  كتسا طا 

لتعلم  تجاهاتهم نحو  لتعلم لعلمية  تجاهاتهم نحو  باستخد نمذو  باستخد نمذو  لعلمية 
ير؟ ير؟فر  فر

سة لد سةفرضيا  لد  فرضيا 

الذذة إحصذذائية عنذذد  أأ00 الذذة إحصذذائية عنذذد ا يوجذذد فذذر   ا يوجذذد فذذر  
لدالذذذذة ) لدالذذذذة )مسذذذذتو  ( بذذذذين ( بذذذذين 18ء181ء1زز  ααمسذذذذتو 

سة  لد فر  ء  لحسابيين أ سة لمتوسطين  لد فر  ء  لحسابيين أ لمتوسطين 
لعلميذة،      لمفذاهيم  كتسذا  ختبذا  لعلميذة،     على  لمفذاهيم  كتسذا  ختبذا  على 
ي  )نمذو     لتذد ي  )نمذو    يعز لمتغير طريقذة  لتذد يعز لمتغير طريقذة 

ية(أ اعتيا لطريقة  ير،  ية(أفر اعتيا لطريقة  ير،   فر

الذة إحصذائية عنذد    الذة إحصذائية عنذد    ا توجد فر  ا توجد فر   أأ44
لدالذذذذة ) لدالذذذذة )مسذذذذتو  ( بذذذذين ( بذذذذين 18ء181ء1زز  ααمسذذذذتو 

سذة   لد فر  ء  لحسابية أ سذة  لمتوسطا  لد فر  ء  لحسابية أ لمتوسطا 
لعلميذة،      لمفذاهيم  كتسذا  ختبذا  لعلميذة،     على  لمفذاهيم  كتسذا  ختبذا  على 
لعلذو   لسابق في  لتحصيل  لعلذو  تعز لمتغير  لسابق في  لتحصيل  تعز لمتغير 

 )مرتفع، متوسط، منخفل(أ)مرتفع، متوسط، منخفل(أ

الذة إحصذائية عنذد     أأ33 الذة إحصذائية عنذد    ا توجد فر   ا توجد فر  
لدالذذذذة ) لدالذذذذة )مسذذذذتو  بذذذذين بذذذذين   ((18ء181ء1زز  ααمسذذذذتو 

سذة   لد فر  ء  لحسابية أ سذة  لمتوسطا  لد فر  ء  لحسابية أ لمتوسطا 
لعلميذة،      لمفذاهيم  كتسذا  ختبذا  لعلميذة،     على  لمفذاهيم  كتسذا  ختبذا  على 
د   لثنذذائي بذذين متغيذذر د  تعذذز للتفاعذذل  لثنذذائي بذذين متغيذذر تعذذز للتفاعذذل 
لسذابق فذي     لتحصذيل  ي ،  لتد لسذابق فذي    طريقة  لتحصذيل  ي ،  لتد طريقة 

أ ألعلو  لعلو

الذذة     أأ22 تباطيذذة   الذذة    ا توجذذد عاقذذة  تباطيذذة   ا توجذذد عاقذذة 
لدالذة )  لدالذة ) إحصائية عند مستو  ( ( 18ء181ء1زز  ααإحصائية عند مستو 

ختبذ     سذة علذى  لد فذر  جا  ختبذ    بين  سذة علذى  لد فذر  جا  ا ا بين 
لعلذو   لعلمية في ما  لمفاهيم  لعلذو  كتسا  لعلمية في ما  لمفاهيم  كتسا 
لتعلم  اتجا نحو  لتعلم جاتهم على مقيا  اتجا نحو  جاتهم على مقيا 

يرأ يرأباستخد نمو فر  باستخد نمو فر

سة لد سةهمية  لد  همية 

سة في جانبين؛ جانذب نظذر    لد همية  سة في جانبين؛ جانذب نظذر   تتمثل  لد همية  تتمثل 
 جانب عملي كما يليدجانب عملي كما يليد

د  لنظر د لجانب  لنظر  لجانب 

  يسيا قائما جا تد سة نمو لد يسيا قائما ستخدمت  جا تد سة نمو لد ستخدمت 
فكذا تربويذة    فكذا تربويذة   على تطبيق  تسذتند إلذى   تسذتند إلذى   على تطبيق 

لتذذي ينذذا بهذذا     لبنائيذذة  لتذذي ينذذا بهذذا    لنظريذذة  لبنائيذذة  لنظريذذة 

لتي تركز على   ، لتي تركز على لتربويو منذ عقو  ، لتربويو منذ عقو
كتسابه للمعرفةأ كيفية  كتسابه للمعرفةألمتعلم  كيفية   لمتعلم 

     لمتعلذق لتربذو  أ  سذة  لد لمتعلذق    تثر  لتربذو  أ  سذة  لد تثر 
لنظريذة   لقائمة على  ي   لتد لنظريذة  بأساليب  لقائمة على  ي   لتد بأساليب 
تقذد إطذا نظريذا لنمذو      تقذد إطذا نظريذا لنمذو     لبنائية،  لبنائية، 
ي     لتذد مه فذي  ستخد كيفية  ير  ي    فر لتذد مه فذي  ستخد كيفية  ير  فر

لعلميذذة    إكسذذاإكسذذا لمفذذاهيم  لعلميذذة  لطذذا  لمفذذاهيم  لطذذا 
 لصعبةألصعبةأ

لعملي لعمليلجانب     لجانب 

  يسذذذية سذذذة خططذذذا تد لد يسذذذية طذذذو  سذذذة خططذذذا تد لد طذذذو 
يسي يمكذن   لتد ير  يسي يمكذن  باستخد نمو فر لتد ير  باستخد نمو فر
لتخطيط  لمعلمو عند  لتخطيط  يستفيد منها  لمعلمو عند   يستفيد منها 
لمفذاهيم     لطذا  سهم، إكسذا  لمفذاهيم    لد لطذا  سهم، إكسذا  لد
لتي تشتر مع بعضها في بعل  لتي تشتر مع بعضها في بعل لعلمية  لعلمية 

أساسيةأ أساسيةألخصائص   لخصائص 

 ختبا لق سة  لد ختبا لقطو  سة  لد كتسذا  طو  كتسذا  يا  يا 
لعلمية يمكن  يسذتفيد منذه    لعلمية يمكن  يسذتفيد منذه   لمفاهيم  لمفاهيم 
ئه علذى   تهم، احتو ختبا ئه علذى  لمعلمو في  تهم، احتو ختبا لمعلمو في 

 مموها  فعالية عاليٍةأمموها  فعالية عاليٍةأ

     اتجاهذا سذة  لقيذا  لد اتجاهذا    طو  سذة  لقيذا  لد طو 
يذر يمكذن       سذتخد نمذو فر يذر يمكذن      نحو  سذتخد نمذو فر نحو 
لباحثو فذي تطويرهذا     لباحثو فذي تطويرهذا    يستفيد منها  يستفيد منها 

 تقنينهاأتقنينهاأ

ها حد سة  لد هامحد  حد سة  لد  محد 

لحذد  يتقيد تعميم نيتقيد تعميم ن سة بالمحد  لد لحذد  تائج  سة بالمحد  لد تائج 
 لتاليةدلتاليةد

      لصذف سذة بطذا  لد لصذف     حصر مجتمذع  سذة بطذا  لد حصر مجتمذع 
لكو في  ء  لكو في لسابع في مديرية تربية لو ء  لسابع في مديرية تربية لو
سذي   لد لعا  أ من  سي  لد سذي  لفصل  لد لعا  أ من  سي  لد لفصل 

 أأ41084108ؤ ؤ 41024102

      حذد لتعليميذة علذى  لمذا  حذد     قتصر  لتعليميذة علذى  لمذا  قتصر 
لسذابع   لصف  لحية من كتا  لسذابع  لكائنا  لصف  لحية من كتا  لكائنا 
لمذذا تحتويذذه علذذى مفذذاهيم تصذذنيفية  لمذذا تحتويذذه علذذى مفذذاهيم تصذذنيفية  

أعدعد أيد  يد

   لمفذذاهيم ختبذذا  ثبذذا  لمفذذاهيم  مذذد صذذد  ختبذذا  ثبذذا  مذذد صذذد 
لمعذذد   اتجاهذذا  سذذتبانة  لمعذذد  لعلميذذة،  اتجاهذذا  سذذتبانة  لعلميذذة، 

سةأ لد سةأأغر  لد  أغر 



      أثز استخداو موذج فزايز التدريشي ي اكتشاب امفاهيه العلنية لدى طاب الصف الشابع اأساسي ي مادة العلوو 
 وليد نوافلى ووصال العنزي

  4102، يوليو 3عد  01مجلد 

 

 
 

       إجابذة علذى لطذا فذي  إجابذة علذى      مد جديذة  لطذا فذي  مد جديذة 
مقيذذا    اختبذذا  مقيذذا   فقذذر كذذل مذذن  اختبذذا  فقذذر كذذل مذذن 

أ أاتجاها  اتجاها

    لمسذتخدمة فذي ء  إجر لمسذتخدمة فذي   مد ماءمة  ء  إجر مد ماءمة 
يسيأ  لتد ير  ي  حسب نمو فر يسيأ لتد لتد ير  ي  حسب نمو فر  لتد

ئية إجر لتعريفا  ئيةلمصطلحا  إجر لتعريفا     لمصطلحا 

يسيد لتد ير  يسيدنمو فر لتد ير   نمو فر

جذه       تيجية تعليميذة تقذو علذى تحديذد  جذه      ستر تيجية تعليميذة تقذو علذى تحديذد  ستر
لمفاهيم  لجديد  لمفهو  اختا بين  لمفاهيم لشبه  لجديد  لمفهو  اختا بين  لشبه 
يذتم فذي هذذ        لمذتعلم،  لتذي بحذو  يذتم فذي هذذ       أخر  لمذتعلم،  لتذي بحذو  أخر 
ّتباع  لمختلفة من خا  لمفاهيم  ّتباع لنمو تعليم  لمختلفة من خا  لمفاهيم  لنمو تعليم 

 ، لبا لامثا )عبد  لمثا  ، قاعد  لبا لامثا )عبد  لمثا   أأ((304304، ، 41004100قاعد 

 لسابقد لسابقد   لتحصيللتحصيل 

لعلذو فذي      - لطالب فذي مذا  لعلذو فذي     عامة  لطالب فذي مذا  عامة 
لسا بعد تحويلها مذن )  لسا بعد تحويلها مذن ) لصف  (، (، 8181لصف 

 قد صنفت إلى ثاثة     قد صنفت إلى ثاثة     
د عذذا ) - د عذذا )مسذذتويا متوسذذط 8181آ2121مسذذتويا متوسذذط (،   ،)

قل من 3232آ3131)) ( ٍ متد قل من (،  ( ٍ متد  (أ(أ3131(، 

 لعلميةد لمفاهيم  لعلميةدكتسا  لمفاهيم   يفزيفزعرفها عرفها   كتسا 

(Daivis, 1978 :13)     لطالذب علذى لطالذب علذى    بقذد  بقذد 
لمفهو من مثلة  لمفهو منلتمييز بين  مثلة  مثلته،   لتمييز بين  مثلته، ا  ا 

لكافيذة     لشذر  لخصذائص  لكافيذة    تحديد  لشذر  لخصذائص  تحديد 
لذك       لذك      ليكو  مثذا هذو مثذا علذى  ليكو  مثذا هذو مثذا علذى 

أ  أ لمفهذذو لطذذا   لمفهذذو كتسذذا  لطذذا   يقذذا  كتسذذا  يقذذا 
ئيذذا بنتذذا مذذا   لعلميذذة إجر ئيذذا بنتذذا مذذا  للمفذذاهيم  لعلميذذة إجر للمفذذاهيم 
لمعالجذذة  نتهذذاء  لطذذا بعذذد  لمعالجذذة يتعلمذذه  نتهذذاء  لطذذا بعذذد  يتعلمذذه 
لتذي      يعبذر عنذه بالعامذة  لتذي     لتجريبية،  يعبذر عنذه بالعامذة  لتجريبية، 
كتسا  ختبا  لطالب على  كتسا حصل عليها  ختبا  لطالب على  حصل عليها 

لعلميذ  لعلميذ لمفاهيم  لكائنذا    لمفاهيم  حذد  لكائنذا    ة فذي  حذد  ة فذي 
لسذابع     لعلذو للصذف  لسذابع    لحية من مقر  لعلذو للصذف  لحية من مقر 

سذي   لد لعا  سذي  أساسي في  لد لعا  لذذ  41084108أساسي في  لذذ     
أ لغر أتم إعد لهذ  لغر  تم إعد لهذ 

  يسيد لتد ير  يسيد اتجاها نحو نمو فر لتد ير  اتجاها نحو نمو فر
نها مجموعة مذن   اتجاها على  نها مجموعة مذن  تعر  اتجاها على  تعر 
انفعاليذذذذة  لمعرفيذذذذة  انفعاليذذذذة لمكونذذذذا  لمعرفيذذذذة  لمكونذذذذا 
لفذر   لتي تتصل باستجابة  لفذر  لسلوكية  لتي تتصل باستجابة  لسلوكية 

نحذذو قضذذية  موضذذوع علمذذي معذذين نحذذو قضذذية  موضذذوع علمذذي معذذين 
 ، يتو ( ، يتو سة 02280228) لد يقا في هذ  سة (أ  لد يقا في هذ  (أ 

لطذا مذن    لتي يحصل عليها  لطذا مذن   بالعامة  لتي يحصل عليها  بالعامة 
اتجاهذا   ستبانة  ستجابتهم على  اتجاهذا  خا  ستبانة  ستجابتهم على  خا 
يسذي     لتد يذر  ستخد نمذو فر يسذي    نحو  لتد يذر  ستخد نمذو فر نحو 
قذذد   ، لغذذر قذذد لذذذ تذذم إعذذد لهذذذ   ، لغذذر لذذذ تذذم إعذذد لهذذذ 
لجذد     لمبذين فذي  لمعيا  لجذد    ستخد  لمبذين فذي  لمعيا    00ستخد 

أ اتجا ألتحديد  اتجا                                                                                  لتحديد 
 1جدول

 المعيار اإحصائي لتحديد اتجا 
حسابي متوسط ا  مستوى ااتجا ااتجا ا

بي 09.8أقل من  – 922.  منخفض س

 متوسط محايد .90.أقل من  – 09.8

 مرتفع ايجابي 5922  –.90.

 لسابعد لسابعدلصف   لصف 

لسذابعة فذي سذلم       هوهو سذية  لد لسذابعة فذي سذلم     لسنة  سذية  لد لسنة 
لذ  ني  أ لتربو  لنظا  لذ لتعليم في  ني  أ لتربو  لنظا  لتعليم في 
لطا في عمر ست سذنو فذي    لطا في عمر ست سذنو فذي   يبد  يبد 
لثامنذة      ينتهذي فذي سذن  أ  لثامنذة     لصف  ينتهذي فذي سذن  أ  لصف 

أ لثانو لثاني  لصف  أعشر في  لثانو لثاني  لصف   عشر في 

ء إجر  لطريقة 

سذذية   لد صذذف مفصذذل لمنهجيذذة  سذذية  فيمذذا يلذذي  لد صذذف مفصذذل لمنهجيذذة  فيمذذا يلذذي 
تها،   ء إجر عينتها،  تها،  مجتمعها  ء إجر عينتها،  سة أمجتمعها  سة ألد  لد

تصميمها سة  لد تصميمهامنهج  سة  لد  منهج 

لمذنهج   ستخد  سة  لد سئلة  إجابة عن  لمذنهج  بهد  ستخد  سة  لد سئلة  إجابة عن  بهد 
ثذر متغيذر تجريبذي        لتجريبذي، اختبذا  ثذر متغيذر تجريبذي       شذبه  لتجريبذي، اختبذا  شذبه 
لطريقذة    ير مقابذل  ستخد نمو فر لطريقذة   مستقل ) ير مقابذل  ستخد نمو فر مستقل )
هيد  ي ( في متغير تابعة  لتد ية في  هيد اعتيا ي ( في متغير تابعة  لتد ية في  اعتيا
لطا نحو  تجاها  لعلمية،  لمفاهيم  لطا نحو كتسا  تجاها  لعلمية،  لمفاهيم  كتسا 

ي ينمو فر لسذابق  نمو فر لتحصيل  خل متغير  قد  لسذابق  ر،  لتحصيل  خل متغير  قد  ر، 
لتصذميم     بهذذ يكذو  لعلو متغير معدا،  لتصذميم    في  بهذذ يكذو  لعلو متغير معدا،  في 

بعذد لمجمذوعتين   بعذد لمجمذوعتين   آلمستخد هو تصميم قبلذي لمستخد هو تصميم قبلذي 
آتيد بالشكل  آتيدغير متكافئتين  بالشكل   غير متكافئتين 

EG: O X O 

CG: O – O 

لعلميذة،      ددO  حيث إ حيث إ  لمفذاهيم  كتسا  لعلميذة،    ختبا  لمفذاهيم  كتسا  ختبا 
Xلتجريبية لمعالجة  لتجريبيةد  لمعالجة   د 

 



 

 

 

سة لد سةمتغير  لد  متغير 

آتيةد لمتغير  سة على  لد آتيةدشتمل تصميم  لمتغير  سة على  لد  شتمل تصميم 

لهذا   أأ00 ي  ) لتد لمستقلد طريقة  لهذا  لمتغير  ي  ) لتد لمستقلد طريقة  لمتغير 
لطريقذذة    يذذر ،  د نمذذو فر لطريقذذة   مسذذتويا يذذر ،  د نمذذو فر مسذذتويا

ية(أ ية(أاعتيا  اعتيا

لسذابق     أأ44 لتحصذيل  د  لسذابق    متغير تصنيفي معذد لتحصذيل  د  متغير تصنيفي معذد
د مرتفذع، متوسذط،      له ثذا مسذتويا د مرتفذع، متوسذط،     ) له ثذا مسذتويا (

 منخفل(أمنخفل(أ

لمفذذاهيم   أأ33 كتسذذا  لتابعذذةد  لمفذذاهيم  لمتغيذذر  كتسذذا  لتابعذذةد  لمتغيذذر 
لطذذا تجاهذذا  لطذذالعلميذذة،  تجاهذذا   نحذذو نمذذو  نحذذو نمذذو لعلميذذة، 

يرأ يرأفر  فر

عينتها سة  لد عينتهامجتمع  سة  لد  مجتمع 

لصذف      سة مذن جميذع طذا  لد لصذف     تكو مجتمع  سة مذن جميذع طذا  لد تكو مجتمع 
، ممذن هذم    لكو ء  ، ممذن هذم   لسابع في مديرية تربية لو لكو ء  لسابع في مديرية تربية لو
أ من  سي  لد لفصل  سة في  لد أ من على مقاعد  سي  لد لفصل  سة في  لد على مقاعد 

سي  لد سي لعا  لد هم )    41084108ؤؤ41024102لعا  لبذالم عذد هم )  ،  لبذالم عذد  ،40324032 ) )
عين على ) لمو عين على )طالبا،  لمو )2424طالبا،  سٍة  )( مد سٍة  أ أ ( شعبٍة( شعبٍة8282( مد

لمذد     حذد  ختيذا  سة فقد تم  لد لمذد    ما عينة  حذد  ختيذا  سة فقد تم  لد ما عينة 
كثر في  جد فيها شعبتين صف سابع   كثر في لتي يتو جد فيها شعبتين صف سابع   لتي يتو
ئية،   لعشذو لكو بالطريقة  ء  ئية،  مديرية تربية لو لعشذو لكو بالطريقة  ء  مديرية تربية لو
لتذي     أساسذية للبنذين،  سة سموع  لتذي    كانت مد أساسذية للبنذين،  سة سموع  كانت مد

جذذد بهذذا ) جذذد بهذذا )يتو ختيذذا شذذعبتين 22يتو تذذم  ختيذذا شذذعبتين ( شذذعب،  تذذم  ( شذذعب، 
لشذعب       حذد  تذم تعيذين  ئية،  لعشذو لشذعب      بالطريقة  حذد  تذم تعيذين  ئية،  لعشذو بالطريقة 

شذعبة    بالطربالطر ئية مجموعذة تجريبيذة  لعشو شذعبة    يقة  ئية مجموعذة تجريبيذة  لعشو يقة 
لطذا فذي     بلم عذد  لطذا فذي    خر مجموعة ضابطة،  بلم عذد  خر مجموعة ضابطة، 

لتجريبية ) لتجريبية )لمجموعة  لطذا   3232لمجموعة  عذد  لطذا   ( طالبا،  عذد  ( طالبا، 
لضابطة ) لمجموعة  لضابطة )في  لمجموعة   ( طالباأ( طالباأ3838في 

سة  لد سة مو   لد  مو  

لتعليميةد  اداد لتعليميةدلما   لما 

لحية من كتذا    ختيرختير لكائنا  لحية من كتذا  حد تصنيف  لكائنا  حد تصنيف 
لعذا      أ مذن  أساسذي للفصذل  لسابع  لعذا     لصف  أ مذن  أساسذي للفصذل  لسابع  لصف 

سي  سي لد ئهذا علذى عذد     41084108ؤؤ41024102لد ئهذا علذى عذد     ، نظذر احتو ، نظذر احتو
لتذذي يشذذتر بعضذذها   لمفذذاهيم  لتذذي يشذذتر بعضذذها  كبيذذر مذذن  لمفذذاهيم  كبيذذر مذذن 
لذذ يذؤ إلذى       أمذر  أساسذية،  لذذ يذؤ إلذى      بالخصائص  أمذر  أساسذية،  بالخصائص 
يعتبر نمو   ، لطا لتمييز بينها عند  يعتبر نمو صعوبة   ، لطا لتمييز بينها عند  صعوبة 

يسي مذن   لتد ير  يسي مذن  فر لتد ير  يسذية    فر لتد لطذر  يسذية    فضذل  لتد لطذر  فضذل 
فاقذه      يذر  شذا فر لمفاهيم كمذا  فاقذه     لمثل هذ  يذر  شذا فر لمفاهيم كمذا  لمثل هذ 

((1969  Frayer et al, ،)،)     لنمذو لنمذو   حيث يركز هذذ  حيث يركز هذذ 
أمثلذة   على  أساسية للمفهو  لخصائص  أمثلذة  على  على  أساسية للمفهو  لخصائص  على 
لتذي ا تنتمذي       أمثلذة  لتذي ا تنتمذي      لتي تنتمذي للمفهذو  أمثلذة  لتي تنتمذي للمفهذو 
لمثذا   لدقيق بين  لتمييز  مثلة(،  لمثذا  للمفهو )ا  لدقيق بين  لتمييز  مثلة(،  للمفهو )ا 

أ ألامثا  لامثا

لمفاه لمفاهما  ها  ما  لوحد فقد بلم عذد لرئيسة في  ها  يم  لوحد فقد بلم عذد لرئيسة في  يم 
((3131 ، لطائعيذذذا لبكتيريذذذا،  ، ( مفهومذذذا هذذذيد  لطائعيذذذا لبكتيريذذذا،  ( مفهومذذذا هذذذيد 

 ، ليذذذا أ  ، نذذذا لحيو  ، لنباتذذذا  ، ، لفطريذذذا ليذذذا أ  ، نذذذا لحيو  ، لنباتذذذا  ، لفطريذذذا
لفطريذذا     نيذذة،  اقتر لفطريذذا  لفطريذذا    لطحالذذب،  نيذذة،  اقتر لفطريذذا  لطحالذذب، 
لوعائيذة،    لنباتذا  لدعامية،  لفطريا  لوعائيذة،   لكيسية،  لنباتذا  لدعامية،  لفطريا  لكيسية، 
لنباتذا      يذة،  لبذ لنباتذا  عائيذة،  لا لنباتذا     لنباتا  يذة،  لبذ لنباتذا  عائيذة،  لا لنباتا 

،      لابذلابذ لبذذ ، مغطذا  لبذذ ،      ية، معذر  لبذذ ، مغطذا  لبذذ ية، معذر 
 ، إسذذفنجيا  ، يذذا لافقا ، فلقذذة،  فلقتذذين،  إسذذفنجيا  ، يذذا لافقا فلقذذة،  فلقتذذين، 
أسذما    ، أسما  ، يا لفقا  ، لرخويا  ، أسذما  لديد  ، أسما  ، يا لفقا  ، لرخويا  ، لديد
لعظمية،  أسما  فية،  لغضر أسما  لعظمية، لافكية،  أسما  فية،  لغضر أسما  لافكية، 

أ لثديا  ، لطيو حف،  لز  ، ألبرمائيا لثديا  ، لطيو حف،  لز  ،  لبرمائيا

لتجريبية  لمفاهيم للمجموعة  ي  هذ  تم تد
آتيةد حس لرئيسة  لخطو   ب 

لرئيسة بالوحد  أ0 لمفاهيم  تحديد 
لمرتبطة بهاأ   عاقتها بالمفاهيم 

لمر تقديمه للطلبة  أ4 لمفاهيم  حد  ختر 
لمنطقي للمفاهيمأ لتسلسل  عيا    مر

ير  أ3 لرسومي لنمو فر لمخطط  سم 
أ لسبو  على 

يسه بوسط  أ2 لمر تد لمفهو  سم  كتب 
 لمخططأ

لخذا      أأ88 لجذزء  سذة  لطلبذة  لخذا     طلب من  لجذزء  سذة  لطلبذة  طلب من 
قائق(أ لكتا )بضع  قائق(أبالمفهو من  لكتا )بضع   بالمفهو من 

لطلبة تقديم تعريف للمفهو  أ2 طلب من 
لسبو  لصحيح على  لتعريف  كتب 

أ أ  بالربع 

أساسية  أ2 لخصائص  كر  لطلبة  طلب من 
لثانيأ كتبها بالربع  لمفهو   لهذ 

لمفهو  أ8 مثلة على  كر  لطلبة  طلب من 
أساسية(  لخصائص  )تمتلك جميع 

لثالثأ  كتبها بالربع 
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مثلة على  أ2 كر ا  لطلبة  طلب من 
لخصائص  لمفهو )ا تمتلك جميع 

بعأ لر كتبها بالربع   أساسية( 

ها  أ01 لطلبة إلى مجموعا ثنائية  قسم 
كر  لطالب  فتر  غة  على  بنما فا

لمفاهيم على 2آ2لخطو )  ( لبقية 
لرسومي  لمخطط  تكمل كل مجموعة 

 لوحدهاأ

لطلبة  أ00 بعد عمل كل مخطط ناقش نتائج 
لمخطط  سم  لسبو  قومها على 

لسليمأ  لرسومي 

مثلة مختلطة  أ04 لا أمثلة  قد عد من 
لمثا عن  طلب منهم تمييز  معا  للطلبة 
لخصائص  لك ب بر  تفسير   ، لامثا

لتي يفتقر إ أ أساسية  لامثا  ليها 

ست  4لشكل  لتي  لمفاهيم  حد  آتي يمثل 
يرد   لسابقة لنمو فر لخطو   باستخد 

 الخصائص اأساسيةالخصائص اأساسية

 33فقريفقريها عمود ها عمود  33..

 ها جناحان3ها جناحان3 0033

ريش3 33.. ريش3مغطى جسمها با  مغطى جسمها با

بيض3 8833 اثر با بيض3تت اثر با  تت

ي من اأسنان3 5533 ي من اأسنان3ها منقار خا  ها منقار خا

هـــــا عضـــــات قويـــــة تســـــاعدها هـــــا عضـــــات قويـــــة تســـــاعدها  ..66
طيران3 ى ا طيران3ع ى ا  ع

 الطيور:الطيور:  تعريفتعريف
هــا  هــا هـي حيوانــات فقاريــة  هـي حيوانــات فقاريــة 
زوج أجنحــــــــــة ومغطــــــــــى زوج أجنحــــــــــة ومغطــــــــــى 
ــاثر  ريش وتت ــاثر جســمها بــا ريش وتت جســمها بــا

بيض3 بيض3با  با

 

   
    أمثلة على الطيورأمثلة على الطيور  ليستليست

     

خفاش 33.. خفاشا  ا

فراشة   0033 فراشةا  ا

ذباب 33.. ذبابا  ا

جراد 8833 جرادا  ا

ناموس 5533 ناموسا  ا

 

 
 أمثلة على الطيورأمثلة على الطيور

عصفور -.. عصفورا  ا

حمام -00 حماما  ا

 اإوزاإوز -..

نسر -88 نسرا  ا

بطريق -55 بطريقا  ا

نعامة -00 نعامةا  ا

       
ل  ل ش تساب مفهوم الطيور باستخدام نموذج فراير22ش تساب مفهوم الطيور باستخدام نموذج فراير: مخطط رسومي ا  : مخطط رسومي ا

لعلمية  ثانيادثانياد لمفاهيم  كتسا  لعلميةختبا  لمفاهيم  كتسا   ختبا 

د اختبا دبناء  اختبا لية من   بناء  أ ته  اختبا بصو لية من تكو  أ ته  اختبا بصو تكو 
قذد      3434))  ، اختيذا مذن متعذد قذد      ( فقر من نذوع   ، اختيذا مذن متعذد ( فقر من نذوع 

لمفذذاهيم  لمفذذاهيم عذذي فذذي إعذذد تضذذمينه لجميذذع  عذذي فذذي إعذذد تضذذمينه لجميذذع 

لتعليم لوحد  لو في  لتعليملرئيسة  لوحد  لو في  تركيذز  لرئيسة  تركيذز  ية،  ية، 
بذة،   لتي تبد متقا لمفاهيم  ته على  بذة،  معظم فقر لتي تبد متقا لمفاهيم  ته على  معظم فقر

لمشتركةأ لخصائص  لمشتركةأ تمتلك بعل  لخصائص    تمتلك بعل 

د اختبذذا دصذذد  اختبذذا اختبذذا   صذذد  اختبذذا للتحقذذق مذذن صذذد  للتحقذذق مذذن صذذد 
لمفذاهيم       اختبذا مذع قائمذة  فذق   ، لمفذاهيم      لظاهر اختبذا مذع قائمذة  فذق   ، لظاهر
لتعليمية،  فها  هد سية  لد لوحد  لتعليمية، لرئيسة في  فها  هد سية  لد لوحد  لرئيسة في 
حيذاء،    حيذاء،   عرضت على مجموعة محكمين )معلمذي  عرضت على مجموعة محكمين )معلمذي 

لمنذذاهج  عضذذاء هعضذذاء ه ي  فذذي تخصصذذي  لمنذذاهج  يئذذة تذذد ي  فذذي تخصصذذي  يئذذة تذذد
يهم فذي   ء  طلب منهم إبد لتقويم(،  يهم فذي  لقيا  ء  طلب منهم إبد لتقويم(،  لقيا 
مذد      لمفذاهيم،  اختبذا لجميذع  مذد     مد تغطية  لمفذاهيم،  اختبذا لجميذع  مد تغطية 
لفقذر    صذياغة   ، ئل في كل فقر لبد لفقذر   ماءمة  صذياغة   ، ئل في كل فقر لبد ماءمة 
للغوية،  لعلمية  لناحية  صحتها من  للغوية، ضوحها  لعلمية  لناحية  صحتها من  ضوحها 
تذم    لمحكمذين  أخذ بجميع ماحظا  تذم   قد تم  لمحكمذين  أخذ بجميع ماحظا  قد تم 

لتعديا ء بعل  لتعدياإجر ء بعل  أ  إجر اختبا أعلى فقر  اختبا  على فقر 

سذتطاعية مذن    اختبا على عينة  سذتطاعية مذن   لد تطبيق  اختبا على عينة  لد تطبيق 
خا عينتها تألفذت مذن )   سة  لد خا عينتها تألفذت مذن )  مجتمع  سة  لد ( ( 4848مجتمع 

لتمييز لكل  لصعوبة  ستخرجت معاما  لتمييز لكل طالبا،  لصعوبة  ستخرجت معاما  طالبا، 
بذذع فقذذر كانذذت   جذذد  هنذذا   ، بذذع فقذذر كانذذت  فقذذر جذذد  هنذذا   ، فقذذر

علذذى مذذن  علذذى مذذن معذذاما  صذذعوبتها  معذذاما معذذاما   24ء241ء1معذذاما  صذذعوبتها 
قل من  قل من تمييزها  ت    41ء411ء1تمييزها  ت  تذم حذذفها،  ( ( 4848بقذى ) بقذى ) تذم حذذفها، 

حذت      لنهائيذة، تر ته  اختبذا بصذو حذت     فقر في  لنهائيذة، تر ته  اختبذا بصذو فقر في 
لصعوبة لها بذين )  لصعوبة لها بذين ) معاما  (، فذي  (، فذي  82ء821ء1(  )(  )42ء421ء1معاما 

لتمييذز لهذا بذين )    حت معاما  لتمييذز لهذا بذين )   حين تر حت معاما  ( ( 48ء481ء1حين تر
سذة   22ء221ء1)) لد تعتبر مقبولة أغر هذذ  سذة   (،  لد تعتبر مقبولة أغر هذذ   ،)

 ، ، )عو  (أ(أ41024102)عو

د اختبذذا دثبذذا  اختبذذا اختبذذا   ثبذذا  اختبذذا للتحقذذق مذذن ثبذذا  للتحقذذق مذذن ثبذذا 
تم  استطاعية،  لعينة  تم ستخدمت عاما طا  استطاعية،  لعينة  ستخدمت عاما طا 
اختبا  خلي، بين فقر  لد اتسا  اختبا تقدير ثبا  خلي، بين فقر  لد اتسا  تقدير ثبا 
بلغذت قيمتذه     لفذا،  نبا  لة كر بلغذت قيمتذه    باستخد معا لفذا،  نبا  لة كر باستخد معا

اسذذتقر   82ء821ء1)) اسذذتقر   (، كمذذا حسذذب معامذذل ثبذذا  (، كمذذا حسذذب معامذذل ثبذذا 
اختبذذا   ( بطريقذذة  تبذذا بيرسذذو اختبذذا  )معامذذل  ( بطريقذذة  تبذذا بيرسذذو )معامذذل 

بلم ) اختبا  بلم )إعا  اختبا  لقذيم تعتبذر   80ء80ء11إعا  هذ  لقذيم تعتبذر   (،  هذ   ،)
 ، سة )عو لد ، كافية أغر  سة )عو لد  (أ(أ41024102كافية أغر 

د اختبا دتصحيح  اختبا لصحيحة لكذل    تصحيح  إجابة  لصحيحة لكذل  عطيت  إجابة  عطيت 
لخطذذأ عامذذة  إجابذذة   ، حذذد لخطذذأ عامذذة سذذؤ عامذذة  إجابذذة   ، حذذد سذذؤ عامذذة 
لكلية للطالذب مذن )   لعامة  لكلية للطالذب مذن )  لصفر، لتصبح  لعامة  (، (، 4848لصفر، لتصبح 

لعامة من ) لعامة من )ثم حولت  ( لتصبح مماثلة لعامة ( لتصبح مماثلة لعامة 8181ثم حولت 
لسابقأ لسابقألتحصيل   لتحصيل 

 الطيور



 

 

 

لذتعلم باسذتخد     ثالثاد مقياثالثاد مقيا لذتعلم باسذتخد   اتجاها نحو  اتجاها نحو 
ير يرنمو فر  نمو فر

د  لمقيا د بناء  لمقيا لمقيا بااستعانة ببعل بناء  لمقيا بااستعانة ببعل تم بناء  تم بناء 
لت نمذو   لتي تنا أجنبية  لعربية  سا  لت نمذو  لد لتي تنا أجنبية  لعربية  سا  لد
لمتعلم من  ثر في  مه  ستخد مميز  ير  لمتعلم من فر ثر في  مه  ستخد مميز  ير  فر

سذا     لنمذو كد نذب  سذا    جميع جو لنمذو كد نذب  ،  (جميع جو ،  يتذو   ؛ ؛ 02280228يتذو
Pendergrass, 1997; Trask, 2011; Ilter, 2015 ،) ،)
اتجاها   عتمد طريقة ليكر لقيا  اتجاها  قد  عتمد طريقة ليكر لقيا  قد 
فذق، محايذد،    ، مو فق بشد لخماسي )مو يج  فذق، محايذد،   لتد ، مو فق بشد لخماسي )مو يج  لتد
لمقيذذا    تكذذّو   ،) ، معذذا بشذذد لمقيذذا   معذذا تكذذّو   ،) ، معذذا بشذذد معذذا

ليذذة مذذن ) أ ته  ليذذة مذذن )بصذذو أ ته  ( فقذذر تقذذي  فذذي ( فقذذر تقذذي  فذذي 3838بصذذو
لذذتعلم    لمتعلمذذين نحذذو  تجاهذذا  لذذتعلم   مجموعهذذا  لمتعلمذذين نحذذو  تجاهذذا  مجموعهذذا 

يرأ يرأباستخد نمو فر  باستخد نمو فر

د لمقيا دصد  لمقيا لم    صد  لتحقق مذن صذد  لم  تم  لتحقق مذن صذد  قيذا  قيذا  تم 
لمتخصصين  لمحكمين  لمتخصصين بعرضه على مجموعة من  لمحكمين  بعرضه على مجموعة من 
للغذذة  فذذي مجذذا   ، لعلذذو للغذذة فذذي مجذذا منذذاهج  فذذي مجذذا   ، لعلذذو فذذي مجذذا منذذاهج 
تبذا     لتأكد مذن مذد  طلب منهم  تبذا    لعربية،  لتأكد مذن مذد  طلب منهم  لعربية، 
مذذد مناسذذبة    ، لمقيذذا مذذد مناسذذبة  لعبذذا بموضذذوع   ، لمقيذذا لعبذذا بموضذذوع 
لعبا لمستو  مد مناسبة  للغوية،  لعبا لمستو لصياغة  مد مناسبة  للغوية،  لصياغة 
لمحكمذين تذم تعذديل      ء  في ضذوء   لمحكمذين تذم تعذديل     لطالبأ  ء  في ضذوء   لطالبأ 

لفقذذر لفقذذرحذذذ بعذذل  لمقيذذا فذذي حذذذ بعذذل  لمقيذذا فذذي  ليصذذبح   ليصذذبح 
لنهائية مكو من ) ته  لنهائية مكو من )صو ته  أ4242صو أ( فقر  ( فقر

د  لمقيا د ثبا  لمقيا ،    ثبا  لمقيذا لتحقق مذن ثبذا  ،    تم  لمقيذا لتحقق مذن ثبذا  تم 
ها  ستطاعية بلم عد لمقيا على عينة  ها بتطبيق  ستطاعية بلم عد لمقيا على عينة  بتطبيق 

خذا عينتهذا،    4848)) سذة  لد خذا عينتهذا،    ( طالبا من مجتمع  سذة  لد ( طالبا من مجتمع 
لفقر  خلي بين  لد اتسا  لفقر حسب معامل ثبا  خلي بين  لد اتسا  حسب معامل ثبا 

لفذا،   نبا  لة كر لفذا،  باستخد معا نبا  لة كر بلغذت قيمتذه   بلغذت قيمتذه   باستخد معا
اسذذتقر   82ء821ء1)) اسذذتقر   (، كمذذا حسذذب معامذذل ثبذذا  (، كمذذا حسذذب معامذذل ثبذذا 

ته بعذد   إعا ( بااختبا  تبا بيرسو ته بعذد  )معامل  إعا ( بااختبا  تبا بيرسو )معامل 
بلم ) بلم )سبوعا  لقيم تعتبر مقبولذة  84ء841ء1سبوعا  هذ  لقيم تعتبر مقبولذة  (،  هذ   ،)

 ، سة )عو لد ، أغر  سة )عو لد  (أ(أ41024102أغر 

لمقايي د  لمقايي د تصحيح  إيجابيذة   تصحيح  لفقذر  إيجابيذة   صححت  لفقذر  صححت 
فذق بشذد )   فذق بشذد )  ب عطاء مو فذق )  88ب عطاء مو مو  ، جذا فذق )  (  مو  ، جذا  )22 ) )

مح  ، محجا  ، معا )33ايد )ايد )جا  ، جا معا )(   ، جا جه، 44(  جه، (   )
لتصذذحيح 00معذذا بشذذد )معذذا بشذذد ) عكذذ   جذذة،  لتصذذحيح (  عكذذ   جذذة،   )
لسلبيةأ  لسلبيةأ للفقر   للفقر 

سة لد سةخطو تنفيذ  لد  خطو تنفيذ 

آتيةد لخطو  فق  سة  لد آتيةدتم تنفيذ  لخطو  فق  سة  لد  تم تنفيذ 

فرضيتهاأ أ0 سئلتها  لمشكلة   حد 

لمتمثل بطلبة  أ4 سة  لد حد مجتمع 
ء  لسابع في مديرية تربية لو لصف 

ختير ، ثم  لمد من بين لكو حد   
جد بها طا صف سابع  لتي يتو لمد 
لشعب  عينت إحد  سة،  عينة للد
خر مجموعة  شعبة  مجموعة تجريبية، 

ئيةأ لعشو  ضابطة بالطريقة 

لكائنا  أ3 لتعليمية بوحد  لما  حد 
لجزء  لسابع  لصف  لحية من كتا 
ئها على مفاهيم تشتر  ، احتو أ

بالتالي  ببعل أساسية،  لخصائص 
ير بالغرفة  مناسبتها في تطبيق نمو فر

 لصفيةأ

لعلو  أ2 يسية لمعلم  لتد لخطط  عد 
لتعليمية  لوحد  لذ سيد مفاهيم 
كانت ) ير،  ( 01باستخد نمو فر

( مفاهيم 3خطط، تتضمن كل خطة )
 ئيسةأ

لنمو  أ8 ستخد هذ  لمعلم على    
ية لتنفيذ  بال لضر تعليما 
ي أ  لتد

تم  أ2 لعلمية،  لمفاهيم  كتسا  ختبا   عد  
صف في  ثباته كما  لتأكد من صدقه 

سةأ لد   

لتعلم  أ2 اتجاها نحو   عد  مقيا 
لتحقق من  تم  ير،  باستخد نمو فر
صف في   ثباته كما  صدقه 

سةأ  لد

لقبلي في  ط بق  أ8 لمفاهيم  كتسا  ختبا 
لحية على  لكائنا  حد تصنيف 
لضابطة، ثم  لتجريبية  لمجموعتين 
لطلبةأ صد عاما  أ   صححت 

يسية من  أ2 لتد لخطط  لبدء بتنفيذ  تم 
لتجريبية في  لمجموعة  لمعلم على  قبل 

سي  لد لعا  أ من  ، 4108ؤ4102لفصل 
ي  )ستغرقت عمل لتد ( حصة 04ية 

لضابطة  لمجموعة  سية، في حين  
لتي تعتمد  ية،  اعتيا ست بالطريقة 
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لمعلم  لتوضيح من قبل  لشر  على 
أفكا على  كتابة بعل  لطلبة  مناقشة 
أخر ) ستغرقت هي   ، ( 04لسبو

سيةأ  حصة 

كتسا  أ01 ختبا  ي  طبق  لتد نتهاء  بعد 
ل لمجموعتين لمفاهيم  بعد على 

طلب من كل  لضابطة،  لتجريبية 
قة في  لو سمه على  طالب كتابة 
لتجريبية، لحسا معامل  لمجموعة 
صد  أ  ، ثم صححت  تبا ا

أ  لعاما
لتعلم  أ00 اتجاها نحو  طبق مقيا 

ير لمجموعة  باستخد نمو فر على 
طلب من كل طالب كتابة  لتجريبية، 
جل حسا معامل  لمقيا )من  سمه على 
لمفاهيم  كتسا  تبا بين  ا
صد  أ  (، ثم صححت  اتجاها
على  لطلبة على كل فقر  عاما 

لكليأ  لمقيا 
كر  أ04 خلت في  لبيانا  فرغت 

 SPSSلحاسو ثم حللت باستخد برنامج 
 أ

نوقشت، كما عرضت  أ03 لنتائج  عرضت 
لنتائجأ  لتوصيا في ضوء 

مناقشتها سة  لد  نتائج 

لذ نذص علذىد "هذل     أ  لسؤ  لذ نذص علذىد "هذل    اد نتائج  أ  لسؤ  اد نتائج 
لعلميذة لذد طذا      لمفذاهيم  كتسا  لعلميذة لذد طذا     يختلف  لمفذاهيم  كتسا  يختلف 
أساسي باختا كل مند طريقة  لسابع  أساسي باختا كل مند طريقة لصف  لسابع  لصف 
تحصيلهم  ية(،  اعتيا ير،  ي  )نمو فر تحصيلهم لتد ية(،  اعتيا ير،  ي  )نمو فر لتد

لعلو )مرتفذع، متوسذط، مذنخفل(    لسالسا لعلو )مرتفذع، متوسذط، مذنخفل(    بق في  بق في 
 لتفاعل بينهما؟"لتفاعل بينهما؟"

لصذفرية     لفرضذيا  لسذؤ  نبثق عن هذ  لصذفرية    قد  لفرضذيا  لسذؤ  نبثق عن هذ  قد 
 آتيةدآتيةد

    نصذت علذىد لى  أ لصفرية  نصذت علذىد   لفرضية  لى  أ لصفرية  لفرضية 
الة إحصذائية عنذد   "ا ي"ا ي الة إحصذائية عنذد   وجد فر   وجد فر  

لدالذذذة   لدالذذذة  مسذذذتو  بذذذين بذذذين   ((18ء181ء1زز  αα))مسذذذتو 
فذذذر لل ء  لحسذذذابيين أ فذذذر متوسذذذطين  ء  لحسذذذابيين أ متوسذذذطين 

لمفذاهيم    كتسذا  ختبا  سة على  لمفذاهيم   لد كتسذا  ختبا  سة على  لد

ي    لتذد ي   لعلمية، يمعز لمتغير طريقة  لتذد لعلمية، يمعز لمتغير طريقة 
ية("أ اعتيا ير،  ية("أ)نمو فر اعتيا ير،   )نمو فر

    نصذت علذىد لثانية  لصفرية  نصذت علذىد   لفرضية  لثانية  لصفرية  لفرضية 
الة إحصائية عند "ا ت"ا ت الة إحصائية عند وجد فر   وجد فر  

لدالذذذة   لدالذذذة  مسذذذتو  بذذذين بذذذين   ((18ء181ء1زز  αα))مسذذذتو 
فرلل ء  لحسابية أ فرمتوسطا  ء  لحسابية أ سة متوسطا  لد سة   لد  

لعلميذة    لمفذاهيم  كتسا  ختبا  لعلميذة   على  لمفذاهيم  كتسا  ختبا  على 
لسذابق   ككل، تمعز لمتغيذر  ككل، تمعز لمتغيذر   لسذابق   لتحصذيل  لتحصذيل 

 "أ"أ)مرتفع، متوسط، منخفل()مرتفع، متوسط، منخفل(

    نصذت علذىد لثالثة  لصفرية  نصذت علذىد   لفرضية  لثالثة  لصفرية  لفرضية 
الة إحصائية عند "ا ت"ا ت الة إحصائية عند وجد فر   وجد فر  

لدالذذذة   لدالذذذة  مسذذذتو  بذذذين بذذذين   ((18ء181ء1زز  αα))مسذذذتو 
سة لل لد فر  ء  لحسابية أ سة متوسطا  لد فر  ء  لحسابية أ متوسطا 

كتسا ختبا  كتساعلى  ختبا  لعلميذة،     على  لعلميذة،   لمفذاهيم  لمفذاهيم 
د     لثنذائي بذين متغيذر د    تمعز للتفاعذل  لثنذائي بذين متغيذر   تمعز للتفاعذل 

لسابق لتحصيل  ي ،  لتد لسابقطريقة  لتحصيل  ي ،  لتد  "أ"أطريقة 

لتحقذذق مذذن  لسذذؤ  لتحقذذق مذذن لإجابذذة عذذن هذذذ  لسذذؤ  لإجابذذة عذذن هذذذ 
لمتوسذذطا    لصذذفرية، حمسذذبت  لمتوسذذطا   فرضذذياته  لصذذفرية، حمسذذبت  فرضذذياته 
فذر   ء  ية أ لمعيا فا  انحر فذر  لحسابية،  ء  ية أ لمعيا فا  انحر لحسابية، 
لمفذذاهيم   كتسذذا  ختبذذا  سذذة علذذى  لمفذذاهيم  لد كتسذذا  ختبذذا  سذذة علذذى  لد

لب  لقبليذذة  لب لعلميذذة ككذذل  لقبليذذة  فقذذا  لعلميذذة ككذذل  فقذذا  عديذذة،  عديذذة، 
لتحصذذيل   ي ،  لتذذد د طريقذذة  لتحصذذيل  لمتغيذذر ي ،  لتذذد د طريقذذة  لمتغيذذر

جد جدلسابق،  لكأ  44  لسابق،  لكأيبين   يبين 

جو فر ظاهرية بين جو فر ظاهرية بين   44يتبين من جد يتبين من جد 
فذذر  ء  لبعديذذة أ لحسذذابية  فذذر لمتوسذذطا  ء  لبعديذذة أ لحسذذابية  لمتوسذذطا 

سذذة  سذذة لد لمفذذاهيم علذذى علذذى لد كتسذذا  لمفذذاهيم ختبذذا  كتسذذا  ختبذذا 
د طريقذذة   فقذذا لمتغيذذر د طريقذذة  لعلميذذة ككذذل،  فقذذا لمتغيذذر لعلميذذة ككذذل، 
بهذد عذز     لسذابق،  لتحصيل  ي ،  بهذد عذز    لتد لسذابق،  لتحصيل  ي ،  لتد
فذذر    ء  لقبليذذة فذذي  لفذذر   ) فذذر   )حذذذ ء  لقبليذذة فذذي  لفذذر   ) )حذذذ
لمفذذاهيم   كتسذذا  ختبذذا  سذذة علذذى  لمفذذاهيم  لد كتسذذا  ختبذذا  سذذة علذذى  لد
إحصذائية     لدالذة  لمعرفذة  إحصذائية    لعلمية ككل،  لدالذة  لمعرفذة  لعلمية ككل، 
د      فقذا لمتغيذر لظاهريذة  لفذر  د     لتلك  فقذا لمتغيذر لظاهريذة  لفذر  لتلك 

ل ي ،  لتذذذد لطريقذذذة  ي ،  لتذذذد لسذذذابق، طريقذذذة  لسذذذابق، تحصذذذيل  تحصذذذيل 
لتباين  ستخد تحليل  لتباين لتفاعل بينهما؛ فقد  ستخد تحليل  لتفاعل بينهما؛ فقد 

لمصذاحب    لمصذاحب   لثنذائي  (، (، Two Way ANCOVA))لثنذائي 
 أأ33كما هو مبين في جد كما هو مبين في جد 

 



 

 

 

 2جدول              
ل القبلي والبعدي، وفق ا    تساب المفاهيم العلمية            المتوسطات الحسابية، واانحرافات المعيارية أداء أفراد الدراسة على اختبار ا

تدريس طريقة تحصيل ا سابق ا  ا
ي قب تقدير ا بعدي ا تقدير ا  ا

عدد متوسط ا حسابي ا معياري اانحراف ا متوسط  ا حسابي ا معياري اانحراف ا  ا

 نموذج فرايرنموذج فراير

 09.8 ..0.9  .95. ..29 . منخفض

 .95. 2970.  ..09 89.0. .0 متوسط 

 900. .8295  .97. 2922. 2 مرتفع

ي  09.2 ..9..  958. .898. .. ا

 ااعتياديةااعتيادية

 09.5 .95..  0928 0970. 0 منخفض

 0950 .797.  952. 5950. 00 متوسط 

 .098 8.972  ..9. ..79. . مرتفع

ي  8908 79.2.  .90. 5905. 5. ا

ي يا  ا

 59.7 ..009  0950 .90.. .. منخفض

 5927 89.0.  0922 .892. .8 متوسط 

 09.7 ..8.9  09.0 7952. 0. مرتفع

ي  0957 89.5.  .090 5920. 0. ا

 3جدول 
ل الثنائي المصاحب للمتوسطات الحسابية أداء أفراد الدراسة على اختبارنتائج تحليل التباين  تساب المفاهيم العلمية   ا

تباين  مصدر ا
 مجموع

مربعات  ا

 درجات
حرية  ا

 متوسط
مربعات  ا

 قيمة ف
ة  دا ا

 اإحصائية

 حجم
 اأثر

ي( قب قياس ا مصاحب)ا  29508 2,222 0.977 .00098 . .00098 ا
تدريس طريقة  29008 222,2 .2.92.* 9.8..8 . 9.8..8 ا

سابق تحصيل ا  29570 222,2 859.0* 59.0.. 0 529.0. ا
تدريس سابقلطريقة ا تحصيل ا  .2905 222,2 .297.* 80920 0 78925 ا

خطأ  .97. 05 05.905 ا
   

مجموع م عدل ا  .. 9522..2. ا
    

ة  دا ة إحصائية عند مستوى ا  (α =2925اإحصائية )* ذات دا

لتباين جد  لتباين جد بالنظر إلى نتائج تحليل  يتبين يتبين   33بالنظر إلى نتائج تحليل 
 ما يليدما يليد

إحصذذائية لمتغيذذر طريقذذة   لدالذذة  إحصذذائية لمتغيذذر طريقذذة   قيمذذة  لدالذذة   قيمذذة 
ي  ) ي  )لتذذد لدالذذة   111ء1111ء1لتذذد قذذل مذذن مسذذتو  لدالذذة   (  قذذل مذذن مسذذتو   )
لفرضذية   ((18ء181ء1زز  αα))إحصائية إحصائية  مفضذت  لفرضذية   ، بذلك  مفضذت  ، بذلك 

لتي نصت علذىد   لبديلة  قمبلت  لى  أ لتي نصت علذىد  لصفرية  لبديلة  قمبلت  لى  أ لصفرية 
الذة إحصذائية عنذد مسذتو      الذة إحصذائية عنذد مسذتو     " يوجد فر   " يوجد فر  

إحصائية  إحصائية لدالة  لمتوسذطين     ((18أ181أ1زز  αα))لدالة  لمتوسذطين   بذين  بذين 
ختبذذا   سذذة علذذى  لد فذذر  ء  ختبذذا  لحسذذابيين أ سذذة علذذى  لد فذذر  ء  لحسذذابيين أ
لعلمية ككل، يمعذز لمتغيذر    لمفاهيم  لعلمية ككل، يمعذز لمتغيذر   كتسا  لمفاهيم  كتسا 

ير،  ي  )نمو فر لتد ير، طريقة  ي  )نمو فر لتد ية("؛ طريقة  اعتيا ية("؛   اعتيا  
ي  فذي       لتذد ثذر لطريقذة  جذو  ي  فذي      مما يؤكد  لتذد ثذر لطريقذة  جذو  مما يؤكد 
لعلميذة ككذل لذد       لمفذاهيم  كتسذا  لعلميذة ككذل لذد      ختبا  لمفذاهيم  كتسذا  ختبا 
أ      لعلذو أساسذي فذي مذا  لسابع  لصف  أ     طا  لعلذو أساسذي فذي مذا  لسابع  لصف  طا 

لفذذر  لفذذر لتحديذذد قيمذذة  بذذين بذذين   آإحصذذائياإحصذذائيالذذد لذذد آلتحديذذد قيمذذة 
سذذة    لد فذذر  ء  لحسذذابيين أ سذذة   لمتوسذذطي ن  لد فذذر  ء  لحسذذابيين أ لمتوسذذطي ن 

فقا لمتغير طريقذة  اختبا ككل  فقا لمتغير طريقذة لبعدية على  اختبا ككل    لبعدية على 
ير،  ي  )نمو فر ير، لتد ي  )نمو فر كذلك   لتد ية(،  كذلك اعتيا ية(،  اعتيا

ختبا  ستخد  ؛  لفر ختبا لمعرفة لصالح من تلك  ستخد  ؛  لفر لمعرفة لصالح من تلك 
ني  ني بذذونفير لبعديذذة،    ((Bonferroni))بذذونفير نذذا  لبعديذذة،  للمقا نذذا  للمقا

لك  لمعّدلة  لحسابية  لمتوسطا  لك حيث حمسبت  لمعّدلة  لحسابية  لمتوسطا  حيث حمسبت 
سة  لد فر مجموعتي  ء  ثر   ) سة لعز )لحذ لد فر مجموعتي  ء  ثر   ) لعز )لحذ
لتجريبيذذة    يذذة(،  اعتيا لضذذابطة ) لتجريبيذذة   لقبلذذيد  يذذة(،  اعتيا لضذذابطة ) لقبلذذيد 
    ، لبعذد لقيذا  ئهم فذي  ير(، عن  ،    )نمو فر لبعذد لقيذا  ئهم فذي  ير(، عن  )نمو فر

لنتائج كما في جد  لنتائج كما في جد كانت   أأ22كانت 

لمبينة في جد  لنتائج  لمبينة في جد تشير  لنتائج  جو فر  جو فر    22تشير 
لعلميذة     إحصائياإحصائيا لمفذاهيم  كتسا  ختبا  لعلميذة   على  لمفذاهيم  كتسا  ختبا  على 

لذذذين خضذذعو  سذذة  لد فذذر  ء  لذذذين خضذذعو ككذذل بذذين  سذذة  لد فذذر  ء  ككذذل بذذين 
يذر  ي  بطريقة نمو فر يذر للتد ي  بطريقة نمو فر ء   للتد نذة بذأ ء   ، مقا نذة بذأ ، مقا

ي  بالطريقذة   لذين خضعو للتد سة  لد ي  بالطريقذة  فر  لذين خضعو للتد سة  لد فر 
لذذذين  سذذة  لد فذذر  ء  لصذذالح  يذذة،  لذذذين اعتيا سذذة  لد فذذر  ء  لصذذالح  يذذة،  اعتيا
إيجا  يرأ  ي  بطريقة نمو فر إيجا خضعو للتد يرأ  ي  بطريقة نمو فر خضعو للتد
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ثذذر  ثذذر حجذذم  يذذر، حجذذم  ي  )نمذذو فر لتذذد يذذر، طريقذذة  ي  )نمذذو فر لتذذد طريقذذة 
ية(، فقذد   ية(، فقذد  اعتيا يتذا    اعتيا يتذا    حمسذب مربذع    Eta Squareحمسذب مربذع 
ي  طريقذة  ي  طريقذة  هذ يعنهذ يعن  ،،((242ء2421ء1))  لذ بلغت قيمتهلذ بلغت قيمته

لي ) ي  فّسر حو لي )لتد ي  فّسر حو لتباين فذي  %%2ء224ء24لتد لتباين فذي  ( من  ( من 
سذذة علذذى  لد فذذر  ء  لحسذذابي أ سذذة علذذى لمتوسذذط  لد فذذر  ء  لحسذذابي أ لمتوسذذط 

لعلمية ككلأ لمفاهيم  كتسا  لعلمية ككلأختبا  لمفاهيم  كتسا   ختبا 

 4جدول 
للمقارنات البعدية بين المتوسطات  (Bonferroni)اختبار بونفيروني 

ي الدراسة الحسابية المعد لة أداء أفراد الدراسة البعدية في مجموعت
 )الضابطة، والتجريبية( 

تدريس  طريقة ا
حسابي  متوسط ا ا

م عد ل  ا

خطأ  ا
معياري  ا

فرق بين  قيمة ا
حسابيين متوسطين ا  ا

 2982 980.. ااعتيادية
*5908 

 29.0 9.2.. نموذج فراير
ة اإحصائية  دا  (α  =2925)* دال إحصائيا عند مستوى ا

لتي  يا  لمز لنتيجة في ضوء  لتي يمكن تفسير هذ  يا  لمز لنتيجة في ضوء  يمكن تفسير هذ 
يذر        كرهذا فر يذر كمذا  يذر       يتسم بهذا نمذو فر كرهذا فر يذر كمذا  يتسم بهذا نمذو فر

بأنه بأنه   ،،(Kinberg, 2007)لمشا إليها في كنبير لمشا إليها في كنبير 
يتطلذب مذن    لبنائية،  لنظرية  يتطلذب مذن   نمو قائم على  لبنائية،  لنظرية  نمو قائم على 
لمخطط  لسابقة إكما  لمخطط لطالب تنشيط معرفته  لسابقة إكما  لطالب تنشيط معرفته 
لمعرفذذة بالمفذذاهيم   بذذط تلذذك  لمعرفذذة بالمفذذاهيم  لرسذذومي،  بذذط تلذذك  لرسذذومي، 

، ،لجديد تكوين   لجديد  ، لمفهو لعميق حو  تكوين لتفكير   ، لمفهو لعميق حو  لتفكير 
لجديد من خا إيجا  لمفاهيم  تباطا بين  لجديد من خا إيجا ا لمفاهيم  تباطا بين  ا
اخذتا بينهذا،    لشبه  جه  تحديد  اخذتا بينهذا،   لعاقا  لشبه  جه  تحديد  لعاقا 
لنمو هو تمثيل مرئي يدمج  لنمو هو تمثيل مرئي يدمج إضافة إلى  هذ  إضافة إلى  هذ 
يسذاعد    ، للغوية للمفهو غير  للغوية  نب  يسذاعد  لجو  ، للغوية للمفهو غير  للغوية  نب  لجو
فهذم      معرفذة  لمعلومذا  فهذم     لطا في  تنظذيم  معرفذة  لمعلومذا  لطا في  تنظذيم 
يذا تذؤ    لمز كل هذ  لشائعة،  يذا تذؤ   لمفر غير  لمز كل هذ  لشائعة،  لمفر غير 
لجديذد   لمعرفة  لجديذد  إلى تعلم  معنى ترتبط فيه  لمعرفة  إلى تعلم  معنى ترتبط فيه 
تباطذا قويذا، بحيذث      لسذابقة  لمعرفية  تباطذا قويذا، بحيذث     بالبنية  لسذابقة  لمعرفية  بالبنية 
بالتذالي     لمعرفذة  سذترجاع  لطا  بالتذالي    يسهل على  لمعرفذة  سذترجاع  لطا  يسهل على 

كتسابهم للمفاهيمأ  كتسابهم للمفاهيمأ يا تحصيلهم   يا تحصيلهم 

لنتيجة في  طريقة عر  لنتيجة في  طريقة عر كما قد تفسر هذ  كما قد تفسر هذ 
يذا      لمفاهيم لمفاهيم  لنمذو سذاعد علذى  يذا      في هذذ  لنمذو سذاعد علذى  في هذذ 

لنشذاطا    لطا من خذا  تي لد  لذ لنشذاطا   لنشا  لطا من خذا  تي لد  لذ لنشا 
بما سذاهم   هذ بد  لصف،  خل  بما سذاهم  لتي تجر  هذ بد  لصف،  خل  لتي تجر 
لتمييذز بذين    نفسهم في  لطا على  عتما  لتمييذز بذين   في  نفسهم في  لطا على  عتما  في 
     ، أساسذية للمفهذو غيذر  أساسذية  ،     لخصائص  أساسذية للمفهذو غيذر  أساسذية  لخصائص 
   ، مثلذذة للمفهذذو لا أمثلذذة  ،   لتمييذذز بذذين  مثلذذة للمفهذذو لا أمثلذذة  لتمييذذز بذذين 

ل يا  لبالتالي  يا  لمفاهيم نتيجذة  بالتالي  كتسا  لمفاهيم نتيجذة  تعلم  كتسا  تعلم 
أ لذ اعتما على  سة  لمما ألخبر  لذ اعتما على  سة  لمما  لخبر 

لعلو مذع   لنتيجة فيما يتعلق بمو  لعلو مذع  تتفق هذ  لنتيجة فيما يتعلق بمو  تتفق هذ 
سك  سك سة تر شذا إلذى    ، ، (Trask, 2011)سة تر شذا إلذى    لتذي  لتذي 

لسذابع للمفذاهيم       لصذف  لسذابع للمفذاهيم      يا تحصذيل طذا  لصذف  يا تحصذيل طذا 
لعلو  لخايا في ما  حد  لو في  لعلو لعلمية  لخايا في ما  حد  لو في  لعلمية 

لذين  لذين لحياتية،  يذر   لحياتية،  يذر   سو باستخد نمذو فر سو باستخد نمذو فر
يذة،      اعتيا سذو بالطريقذة  لذذين  نة مع  يذة،     مقا اعتيا سذو بالطريقذة  لذذين  نة مع  مقا

سة حسين ) سة حسين )تتفق مع  شا إلذى  41024102تتفق مع  لتي  شا إلذى  (  لتي   )
لشائعة  أخطاء  ير في تصحيح  لشائعة فعالية نمو فر أخطاء  ير في تصحيح  فعالية نمو فر
لثاني  لصف  لكيميائية لد طالبا  لمفاهيم  لثاني في  لصف  لكيميائية لد طالبا  لمفاهيم  في 
سذا     لنتيجذة مذع  سذا    لمتوسط، كما تتفق هذ  لنتيجذة مذع  لمتوسط، كما تتفق هذ 

لعلو مذن حيذث فعاليذة    خر في مجاا خر في مجاا  لعلو مذن حيذث فعاليذة    غير  غير 
كتسذا       لتحصذيل   يذا  لنمذو فذي  كتسذا      هذ  لتحصذيل   يذا  لنمذو فذي  هذ 

سا سالمفاهيم كد  (Monroe, Pendergrass, 1997لمفاهيم كد

لسامعي،  لسامعي، ؛  ،  41134113؛  لعذز ، ؛  غيد ،  ؛ فند  لعذز ، ؛  غيد ؛ ؛ 41044104؛ فند 
Nahampun & Sibarani, 2014 ؛ ؛Ilter, 2015فذي  فذي    (أ(أ

سذة ابذر      لنتيجذة مذع  سذة ابذر     حين تختلف هذ  لنتيجذة مذع  حين تختلف هذ 
(Labrosse, 2007)  كتسا قليذل  لتلت شا إلى  كتسا قليذل  ي  شا إلى  ي 

لتجريبيذة لكذن    لمفر للمجموعة  لتجريبيذة لكذن   في معرفة  لمفر للمجموعة  في معرفة 
لمجموعذة   ، كما   لفر الة لهذ  جو  لمجموعذة    ، كما   لفر الة لهذ  جو   
على من  لكيميائية  على من لضابطة لديها فهم للمفاهيم  لكيميائية  لضابطة لديها فهم للمفاهيم 
سذذت باسذذتخد  لتذذي  لتجريبيذذة  سذذت باسذذتخد لمجموعذذة  لتذذي  لتجريبيذذة  لمجموعذذة 

يرأ يرأنمو فر  نمو فر

لتحصذيل      إحصذائية لمتغيذر  لدالذة  لتحصذيل      قيمة  إحصذائية لمتغيذر  لدالذة   قيمة 
إحصائية 111111ءء11لسابق )لسابق ) لدالة  قل من مستو  إحصائية (  لدالة  قل من مستو   )

((αα  18أ181أ1زز))    لصذفرية لفرضذية  مفضذت  لصذفرية    ، بذلك  لفرضذية  مفضذت  ، بذلك 
لتي نصذت علذىد "توجذد     لبديلة  قمبلت  لتي نصذت علذىد "توجذد    لثانية  لبديلة  قمبلت  لثانية 
لدالذة     الة إحصائية عنذد مسذتو  لدالذة    فر   الة إحصائية عنذد مسذتو  فر  

لحسابية   ((18ء181ء1زز  αα))إحصائية إحصائية  لمتوسطا  لحسابية بين  لمتوسطا  بين 
لمفاهيم  كتسا  ختبا  سة على  لد فر  ء  لمفاهيم أ كتسا  ختبا  سة على  لد فر  ء  أ

لسذابق     لعلمية لعلمية  لتحصذيل  لسذابق     ككل، تمعذز لمتغيذر  لتحصذيل  ككل، تمعذز لمتغيذر 
جذو   جذو  )مرتفع، متوسط، منخفل("؛ مما يؤكد  )مرتفع، متوسط، منخفل("؛ مما يؤكد 
كتسذذا   ختبذذا  لسذذابق فذذي  كتسذذا  ثذذر للتحصذذيل  ختبذذا  لسذذابق فذذي  ثذذر للتحصذذيل 
لسذابع   لصف  لعلمية ككل لد طا  لسذابع  لمفاهيم  لصف  لعلمية ككل لد طا  لمفاهيم 
لفذر   لتحديد قيمة  أ  لعلو لفذر  أساسي في ما  لتحديد قيمة  أ  لعلو أساسي في ما 

لة   آ لة لد لحسذابية      آ  إحصذائيا إحصذائيا لد لمتوسذطا  لحسذابية    بذين  لمتوسذطا  بذين 
سة  لد فر  ء  سة أ لد فر  ء  اختبذا ككذل   أ اختبذا ككذل   لبعدية على  لبعدية على 

لسابق )مرتفع، متوسذط،   لتحصيل  لسابق )مرتفع، متوسذط،  فقا لمتغير  لتحصيل  فقا لمتغير 



 

 

 

كذلك لمعرفة لصذالح مذن تلذك     كذلك لمعرفة لصذالح مذن تلذك    منخفل(،  منخفل(، 
ني  ختبذذذذا بذذذذونفير سذذذذتخد  ؛  ني لفذذذذر ختبذذذذا بذذذذونفير سذذذذتخد  ؛  لفذذذذر

((Bonferroni))   ؟ ؟ لمصد لبعدية، حيذث  لمصد نا  لبعدية، حيذث  للمقا نا  للمقا
لذذك     لمعّدلذة  لحسذذابية  لمتوسذطا  لذذك    حمسذبت  لمعّدلذة  لحسذذابية  لمتوسذطا  حمسذبت 

لد فر مجموعتي  ء  ثر   ) لدلعز )لحذ فر مجموعتي  ء  ثر   ) سة سة لعز )لحذ
لتجريبيذذة    يذذة(،  اعتيا لضذذابطة ) لتجريبيذذة   لقبلذذيد  يذذة(،  اعتيا لضذذابطة ) لقبلذذيد 
    ، لبعذد لقيذا  ئهم فذي  ير(، عن  ،    )نمو فر لبعذد لقيذا  ئهم فذي  ير(، عن  )نمو فر

لنتائج كما في جد  لنتائج كما في جد كانت   أأ88كانت 

 5جدول 
( المصدر؟ للمقارنات البعدية بين Bonferroniاختبار بونفيروني )

 المتوسطات الحسابية المعد لة أداء أفراد الدراسة البعدية 

تحصيل  ا
سابق  ا

متوسط  ا
حسابي  ا

م عد ل  ا

خطأ  ا
معياري  ا

متوسطي ن  فرق بين ا قيمة ا
ي ن م عد  حسابيين ا  ا

 مرتفع متوسط

 29.7* 5900* 2905 02907 منخفض
 9.0.*  29.2 8922. متوسط
   2952 7900. مرتفع

ة اإحصائية ) دا ة اإحصائية )* دال احصائيًا عند مستوى ا دا  ((αα   = =29252925* دال احصائيًا عند مستوى ا

لمبينة في جد  لنتائج  لمبينة في جد تشير  لنتائج    جذو فذر  جذو فذر    88تشير 
لمفذاهيم       إحصذائيا إحصذائيا   ةةلل كتسذا  ختبذا  لمفذاهيم     علذى  كتسذا  ختبذا  علذى 

لذذذين  سذذة  لد فذذر  ء  لذذذين لعلميذذة ككذذل بذذين  سذذة  لد فذذر  ء  لعلميذذة ككذذل بذذين 
لسذذابق )مذذنخفل، متوسذذط(،   لسذذابق )مذذنخفل، متوسذذط(،  تحصذذيلهم  ء ء تحصذذيلهم 

لسابق )مرتفذع(،   لذين تحصيلهم  سة  لد لسابق )مرتفذع(،  فر  لذين تحصيلهم  سة  لد فر 
لذذذين تحصذذيلهم  سذذة  لد فذذر  ء  لذذذين تحصذذيلهم لصذذالح  سذذة  لد فذذر  ء  لصذذالح 

جو فر  لسابق )مرتفعلسابق )مرتفع جو فر  (،  علذى  علذى    إحصائياإحصائيا(، 
ء   لعلمية ككل بذين  لمفاهيم  كتسا  ء  ختبا  لعلمية ككل بذين  لمفاهيم  كتسا  ختبا 
لسذذذابق  لذذذذين تحصذذذيلهم  سذذذة  لد لسذذذابق فذذذر  لذذذذين تحصذذذيلهم  سذذذة  لد فذذذر 

لذين تحصيلهم )منخفل(، )منخفل(،  سة  لد فر  لذين تحصيلهم ء  سة  لد فر  ء 
سذة     لد فذر  ء  لصذالح  سذة    لسابق )متوسط(،  لد فذر  ء  لصذالح  لسابق )متوسط(، 
إيجذذا  لسذذابق )متوسذذط(أ  إيجذذا لذذذين تحصذذيلهم  لسذذابق )متوسذذط(أ  لذذذين تحصذذيلهم 

لسذابق )م  لتحصيل  ثر  لسذابق )م حجم  لتحصيل  ثر  رتفذع، متوسذط،   رتفذع، متوسذط،   حجم 
يتا يتامنخفل(، فقد حمسب مربع  لذ لذ   Eta Square  منخفل(، فقد حمسب مربع 

لتحصذيل      ،،((884ء8841ء1))  بلغت قيمتهبلغت قيمته لتحصذيل    هذذ يعنذي   هذذ يعنذي  
لي )  لي ) لسابق فّسر حذو لتبذاين فذي    4ء488ء88لسابق فّسر حذو لتبذاين فذي    %( مذن  %( مذن 

سذذة علذذى  لد فذذر  ء  لحسذذابي أ سذذة علذذى لمتوسذذط  لد فذذر  ء  لحسذذابي أ لمتوسذذط 
لعلمية ككلأ لمفاهيم  كتسا  لعلمية ككلأختبا  لمفاهيم  كتسا   ختبا 

شذا      لنتيجة فذي ضذوء مذا  شذا     يمكن تفسير هذ  لنتيجة فذي ضذوء مذا  يمكن تفسير هذ 
فاقه إإ ير  فاقه ليه فر ير  همية   (Frayer et al, 1969)ليه فر همية من  من 

     ، لجديذد لمفذاهيم  لسابقة فذي تعلذم  ،     لمعرفة  لجديذد لمفذاهيم  لسابقة فذي تعلذم  لمعرفة 
لعذالي لذديهم      لتحصذيل  لطذا   لعذالي لذديهم     حيث إ  لتحصذيل  لطذا   حيث إ 
لطذا       كبذر مذن  لطذا      مخز معرفي سذابق  كبذر مذن  مخز معرفي سذابق 

بالتالي لديهم  لمنخفل،  لمتوسط   بالتالي لديهم لتحصيل  لمنخفل،  لمتوسط   لتحصيل 
أساسذية      لخصذائص  كبر علذى معرفذة  أساسذية     قد  لخصذائص  كبر علذى معرفذة  قد 

تمي تميللمفهو  أساسذية،  للمفهو  لخصائص غير  أساسذية،  يزها عن  لخصائص غير  يزها عن 
أمثلذذة علذذى  كبذذر عذذد ممكذذن مذذن  أمثلذذة علذذى تقذذديم  كبذذر عذذد ممكذذن مذذن  تقذذديم 

نذة بذالطا     تمييزهاتمييزهالمفهو لمفهو  مثلة، مقا لا نذة بذالطا   عن  مثلة، مقا لا عن 
لمنخفلأ لمتوسط   لتحصيل  لمنخفلأ  لمتوسط   لتحصيل    

لثنذائي بذين    إحصائية للتفاعل  لدالة  لثنذائي بذين    قيمة  إحصائية للتفاعل  لدالة   قيمة 
لسذابق      لتحصذيل  ي   لتذد د طريقذة  لسذابق     متغير لتحصذيل  ي   لتذد د طريقذة  متغير

لدالذذة   11ء111ء1)) قذذل مذذن مسذذتو  لدالذذة   (  قذذل مذذن مسذذتو  إحصذذائية إحصذذائية ( 
((ααلصذذفرية 18ء181ء1زز لفرضذذية  مفضذذت  لصذذفرية (، بذذذلك  لفرضذذية  مفضذذت  (، بذذذلك 

لتي نصت علذىد " توجذد    لبديلة  قمبلت  لتي نصت علذىد " توجذد   لثالثة  لبديلة  قمبلت  لثالثة 
لدالذة     الة إحصائية عنذد مسذتو  لدالذة    فر   الة إحصائية عنذد مسذتو  فر  

لحسذابية  18ء181ء1ززααإحصائية )إحصائية ) لمتوسطا  لحسذابية  ( بين  لمتوسطا  ( بين 
لمفاهيم  كتسا  ختبا  سة على  لد فر  ء  لمفاهيم أ كتسا  ختبا  سة على  لد فر  ء  أ

لثنذذائي   لثنذذائي  لعلميذذة ككذذل، تمعذذز للتفاعذذل  بذذين بذذين لعلميذذة ككذذل، تمعذذز للتفاعذذل 
لسذابق"؛    لتحصذيل  ي   لتد د طريقة  لسذابق"؛   متغير لتحصذيل  ي   لتد د طريقة  متغير
لثنذائي بذين         ثذر للتفاعذل  جذو  لثنذائي بذين        ممذا يؤكذد  ثذر للتفاعذل  جذو  ممذا يؤكذد 
لسابق فذي   لتحصيل  ي   لتد د طريقة  لسابق فذي  متغير لتحصيل  ي   لتد د طريقة  متغير
لعلميذة ككذل لذد       لمفذاهيم  كتسذا  لعلميذة ككذل لذد      ختبا  لمفذاهيم  كتسذا  ختبا 
أ      لعلذو أساسذي فذي مذا  لسابع  لصف  أ     طا  لعلذو أساسذي فذي مذا  لسابع  لصف  طا 
؛ تذم تمثيذل      لفذر ؛ تذم تمثيذل     لمعرفة لصالح من تلذك  لفذر لمعرفة لصالح من تلذك 

لحسا لحسالمتوسطا  سذة علذى    لمتوسطا  لد فذر  ء  سذة علذى    بية أ لد فذر  ء  بية أ
فقذا      لعلميذة ككذل،  لمفذاهيم  كتسا  فقذا     ختبا  لعلميذة ككذل،  لمفذاهيم  كتسا  ختبا 
ي     لتذد د طريقذة  لثنائي بين متغير ي    للتفاعل  لتذد د طريقذة  لثنائي بين متغير للتفاعل 

لشكل لسابق"،  لشكللتحصيل  لسابق"،  لكأ  33  لتحصيل  لكأيبين   يبين 

 

ل  التمثيل البياني للمتوسطات الحسابية أداء أفراد الدراسة على  :3ش
ل تساب المفاهيم العلمية   اختبار ا



      أثز استخداو موذج فزايز التدريشي ي اكتشاب امفاهيه العلنية لدى طاب الصف الشابع اأساسي ي مادة العلوو 
 وليد نوافلى ووصال العنزي

  4102، يوليو 3عد  01مجلد 

 

 
 

لشذكل  تشير تشير  لمبينة من  لشذكل  لنتائج  لمبينة من  فذر  فذر    تفذو تفذو   33لنتائج 
لذذذين    لتجريبيذذة  لمجموعذذة  سذذة فذذي  لذذذين   لد لتجريبيذذة  لمجموعذذة  سذذة فذذي  لد
ثذر      إيجذا حجذم  لسذابق مرتفذع،  ثذر     تحصيلهم  إيجذا حجذم  لسذابق مرتفذع،    تحصيلهم 
ي     لتذد د طريقذة  لثنائي بين متغير ي    لتفاعل  لتذد د طريقذة  لثنائي بين متغير لتفاعل 

يتذا      لسابق، فقذد حمسذب مربذع  يتذا     لتحصيل  لسابق، فقذد حمسذب مربذع   Etaلتحصيل 

Square  ( هذ يعني  480ء4801ء1لذ بلغت قيمته )لذ بلغت قيمته هذ يعني  (،   ،)
لثنائي  لثنائي لتفاعل  ي    لتفاعل  لتذد د طريقذة  ي    بين متغير لتذد د طريقذة  بين متغير

لسذابق  لسذابق لتحصيل  لي )    لتحصيل  لي )  فّسذر حذو %( مذن  %( مذن  0ء048ء48فّسذر حذو
سة  لد فر  ء  لحسابي أ لمتوسط  سة لتباين في  لد فر  ء  لحسابي أ لمتوسط  لتباين في 

لعلمية ككلأ لمفاهيم  كتسا  ختبا  لعلمية ككلأعلى  لمفاهيم  كتسا  ختبا   على 

لشكل  لشكل كما ياحع من  لمفذاهيم     33كما ياحع من  كتسذا  لمفذاهيم     كتسذا   
لمرتفذذع  لتحصذذيل  لطلبذذة   لمرتفذذع لعلميذذة لذذد  لتحصذذيل  لطلبذذة   لعلميذذة لذذد 

سو باستخد ن سو باستخد نلذين  فضل مذن  لذين  ير  فضل مذن  مو فر ير  مو فر
سذو      لذذين  لمرتفذع  لتحصذيل  سذو     لطلبة   لذذين  لمرتفذع  لتحصذيل  لطلبة  
لكذن بفذا قليذل بذين       يذة،  اعتيا لكذن بفذا قليذل بذين      بالطريقة  يذة،  اعتيا بالطريقة 
لتحصيل  لطلبة   ما مجموعتي  لتحصيل متوسطيهماأ  لطلبة   ما مجموعتي  متوسطيهماأ 
لذذين       يذة،  سذو بااعتيا لذذين  لذذين      لمذنخفل ) يذة،  سذو بااعتيا لذذين  لمذنخفل )
ير(، ف نه ياحذع    ير(، ف نه ياحذع   سو باستخد نمو فر سو باستخد نمو فر

لطلبذة     لمفذاهيم لذد  لطلبذة    كتسا  لمفذاهيم لذد  لتحصذيل  لتحصذيل    كتسا 
يذر    سو باستخد نمذو فر لذين  يذر   لمنخفل  سو باستخد نمذو فر لذين  لمنخفل 
لتحصذيل       لطلبذة   فضذل بكثيذر مذن  لتحصذيل      كا  لطلبذة   فضذل بكثيذر مذن  كا 
بفذا      يذة،  سذو بااعتيا لذذين  بفذا     لمنخفل  يذة،  سذو بااعتيا لذذين  لمنخفل 
شذا   هذ يدلل على ما  شذا  كبير بين متوسطيهما،  هذ يدلل على ما  كبير بين متوسطيهما، 

يذر     (ILter, 2015)إليه إلتر إليه إلتر  يذر   من فعالية نمذو فر من فعالية نمذو فر
لذذذين لذذديهم صذذعوبا فذذي فهذذم   لطلبذذة  لذذذين لذذديهم صذذعوبا فذذي فهذذم  مذذع  لطلبذذة  مذذع 

فذذي حالذذة  لمفذذلمفذذ   ، ء لقذذر فذذي حالذذة  اهيم،  ضذذعا    ، ء لقذذر اهيم،  ضذذعا 
أ   لمعقد لمجر  أ  لمفاهيم  لمعقد لمجر   لمفاهيم 

لذ نص علذىد "مذا    لثاني  لسؤ  لذ نص علذىد "مذا   ثانياد نتائج  لثاني  لسؤ  ثانياد نتائج 
أساسذي نحذو       لسذابع  لصذف  أساسذي نحذو      تجاها طذا  لسذابع  لصذف  تجاها طذا 

؟" لعلو ير في تعلمهم  ؟"ستخد نمو فر لعلو ير في تعلمهم   ستخد نمو فر

لمتوسذطا      ، حمسذبت  لسذؤ لمتوسذطا     لإجابة عن هذذ  ، حمسذبت  لسذؤ لإجابة عن هذذ 
فر  ية لتقدير  لمعيا فا  انحر فر لحسابية،  ية لتقدير  لمعيا فا  انحر لحسابية، 

لتجريبية(  سة ) لتجريبية( لد سة ) ي    لذذين  لذذين  آلد ي    خضذعو للتذد خضذعو للتذد
ير يربطريقة نمو فر على كل فقر من فقر على كل فقر من فقر   آبطريقة نمو فر

جذد      عليهذا ممجتمعذة،  اتجاهذا  جذد     مقيا  عليهذا ممجتمعذة،  اتجاهذا    22مقيا 
لكأ لكأيبين   يبين 

 

لصذف      22يتبين مذن جذد   يتبين مذن جذد    تجاهذا طذا  لصذف      تجاهذا طذا   
يذر       سذتخد نمذو فر أساسذي نحذو  يذر      لسابع  سذتخد نمذو فر أساسذي نحذو  لسابع 
بمسذذتو مرتفذذع بمتوسذذط حسذذابي   بمسذذتو مرتفذذع بمتوسذذط حسذذابي  إيجابيذذة  إيجابيذذة 

لفقذذر بمسذذتو 2ء208ء08)) لفقذذر بمسذذتو (، حيذذث جذذاء جميذذع  (، حيذذث جذذاء جميذذع 
قم ) لفقر  جاء  قم )مرتفع،  لفقر  جاء  لتي نصذت علذى   00مرتفع،  لتي نصذت علذى   (   )

إيجابية  كة  لمشا ير على  إيجابية "يساعدني نمو فر كة  لمشا ير على  "يساعدني نمو فر
لصذذفية" فذذي لمناقشذذا  لصذذفية" فذذيفذذي  لمناقشذذا  لذذى   فذذي  أ لذذى لمرتبذذة  أ لمرتبذذة 

لفقذر   2ء222ء22بمتوسط حسابي )بمتوسط حسابي ) لفقذر   (، في حين جذاء  (، في حين جذاء 
يذر   22قم )قم ) لتي نصت على " يساهم نمذو فر يذر   (  لتي نصت على " يساهم نمذو فر  )

خذل      لعمذل  تذين  لعلو في تغييذر  خذل     في تعلم  لعمذل  تذين  لعلو في تغييذر  في تعلم 
أخير بمتوسذط حسذابي    لمرتبة  أخير بمتوسذط حسذابي   لفصل " في  لمرتبة  لفصل " في 

 (أ(أ3ء328ء28))

ايجابية للطلبذة نحذو    اتجاها  ايجابية للطلبذة نحذو   يمكن تفسير  اتجاها  يمكن تفسير 
ير إلى ما  ير إلى ما ستخد نمو فر يذا  ستخد نمو فر يذا  يتسم به من مز يتسم به من مز

تعذا   لنشط للطالب،  ، كالد  تعذا  إيجابية عديد لنشط للطالب،  ، كالد  إيجابية عديد
ايجابيذة فذي      كته  مشذا مائذه،  ايجابيذة فذي     لطالب مع  كته  مشذا مائذه،  لطالب مع 
اعتمذا    لسذابقة،  لمعرفة  تنشيط   ، اعتمذا   لمناقشا لسذابقة،  لمعرفة  تنشيط   ، لمناقشا
سذهم فذي خلذق       بمذا  لذك  كل  لنف ،  سذهم فذي خلذق      على  بمذا  لذك  كل  لنف ،  على 
سذذتخد هذذذ  يجابيذذة للطلبذذة نحذذو  سذذتخد هذذذ تجاهذذا  يجابيذذة للطلبذذة نحذذو  تجاهذذا 

لنتيجذ   تتفق هذذ  ي أ  لتد لنتيجذ  لنمو في  تتفق هذذ  ي أ  لتد ة مذع  ة مذع  لنمو في 
سك  سك سة تر شذا إلذى      (Trask, 2011)سة تر شذا إلذى    لتذي  لتذي 

يذر أنذه     لسابع لنمذو فر لصف  يذر أنذه    تفضيل طلبة  لسابع لنمذو فر لصف  تفضيل طلبة 
فهمهم لدالة  لوحد  فهمهم لدالة يزيد من تعلمهم لمحتو  لوحد  يزيد من تعلمهم لمحتو 
سذة      لنتيجذة مذع  ، كما تتفق هذذ  سذة     لمفر لنتيجذة مذع  ، كما تتفق هذذ  لمفر

جر    بنذد جر   مذونر  بنذد  ,Monroe & Pendergrass)مذونر 

لطذا بهذا إلذى فعاليذة هذذ        (1997 شا  لطذا بهذا إلذى فعاليذة هذذ      لتي  شا  لتي 
ستمتاعهم بهأ لنمولنمو ستمتاعهم بهأ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 6جدول 
ل فقرة من فقرات مقياس  -الذين درسوا بطريقة نموذج فراير-المتوسطات الحسابية، واانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة )التجريبية(  على 

 ااتجاهات وعليها م جتمعة  
 رقمرقم

فقرة فقرةا  ا

فقرة فقرةا متوسط ا متوسطا  ا
حسابي حسابيا  ا

 اانحرافاانحراف
معياري معياريا  ا

رتبة رتبةا  مستوىمستوى ااتجاااتجا ا
 ااتجاااتجا

صفية3 11 مناقشات ا ة اإيجابية في ا مشار ى ا صفية3يساعدني نموذج فراير ع مناقشات ا ة اإيجابية في ا مشار ى ا  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي .. .298.298 89.089.0 يساعدني نموذج فراير ع

يدية3 1616 تق طريقة ا وم مقارنة با ع يدية3يساعدني نموذج فراير في تبسيط مفاهيم ا تق طريقة ا وم مقارنة با ع  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 00 29872987 89058905 يساعدني نموذج فراير في تبسيط مفاهيم ا

م باستخدام نموذج فراير3 1212 م باستخدام نموذج فراير3أشعر في ااستمتاع عندما أتع  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي .. 29552955 .895.895 أشعر في ااستمتاع عندما أتع

دراسي3 22 ي ا وم يزيد من تحص ع م ا دراسي3استخدام نموذج فراير في تع ي ا وم يزيد من تحص ع م ا  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 88 .290.290 89588958 استخدام نموذج فراير في تع

م باستخدام نموذج فراير3 88 وم عندما أتع ع م باستخدام نموذج فراير3يتحسن فهمي  وم عندما أتع ع  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 55 .290.290 89588958 يتحسن فهمي 

خصائص غير اأساسية  1414 خصائص اأساسية وا تمييز بين ا ى ا خصائص غير اأساسية يساعدني استخدام نموذج فراير ع خصائص اأساسية وا تمييز بين ا ى ا يساعدني استخدام نموذج فراير ع
 مفهوم3مفهوم3

 مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 00 .290.290 .895.895

يم باستخدام نموذج فراير3 2222 تع ثر تشويقًا من ا يدي أ تق يم ا تع يم باستخدام نموذج فراير3ا تع ثر تشويقًا من ا يدي أ تق يم ا تع  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي .. 29502950 .895.895 ا

تدريس3 2222 م نموذج فراير في ا مع وم عندما يستخدم ا ع م ا تع تدريس3تزداد دافعيتي  م نموذج فراير في ا مع وم عندما يستخدم ا ع م ا تع  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 77 29052905 89808980 تزداد دافعيتي 

متقاربة3 1313 مفاهيم ا دقيق بين ا تمييز ا ى ا متقاربة3يساعدني نموذج فراير ع مفاهيم ا دقيق بين ا تمييز ا ى ا  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 22 29022902 .898.898 يساعدني نموذج فراير ع

مي باستخدام نموذج فراير 99 مي باستخدام نموذج فرايرتع يدية3  تع تق طريقة ا ثر ثباتًا مقارنة با دي أ ومات  مع يدية3يجعل ا تق طريقة ا ثر ثباتًا مقارنة با دي أ ومات  مع  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 2.2. 29.829.8 89.289.2 يجعل ا

م باستخدام نموذج فراير3 66 نفس عندما أتع م باستخدام نموذج فراير3أشعر بثقة با نفس عندما أتع  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي .... 29052905 89.089.0 أشعر بثقة با

ثر تعقيدًا باستخدام نموذج فراير3 1818 وم تصبح أ ع ثر تعقيدًا باستخدام نموذج فراير3أشعر أن مفاهيم ا وم تصبح أ ع  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 0.0. .290.290 ..89..89 أشعر أن مفاهيم ا

وم3 33 ع مفاهيم ا مي  وم3استخدام نموذج فراير يعيق تع ع مفاهيم ا مي   مرتفعمرتفع ايجابيايجابي .... 29072907 89278927 استخدام نموذج فراير يعيق تع

م باستخدام نموذج فراير3 1111 يا عندما أتع ع ير ا تف دي مهارات ا م باستخدام نموذج فراير3تتنمى  يا عندما أتع ع ير ا تف دي مهارات ا  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 8.8. 29552955 .892.892 تتنمى 

وم باستخدام نموذج فراير3 55 ع م ا ضجر عندما يدرسنا مع ل وا م وم باستخدام نموذج فراير3أشعر با ع م ا ضجر عندما يدرسنا مع ل وا م  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 5.5. 29082908 .92..92. أشعر با

ـــيم  1919 تع يـــة نشـــطة ا تتـــوفر فـــي ا م باســـتخدام نمـــوذج فرايـــر فـــي وجـــود فصـــول تفاع ـــتع ـــيم تســـهم بيئـــة ا تع يـــة نشـــطة ا تتـــوفر فـــي ا م باســـتخدام نمـــوذج فرايـــر فـــي وجـــود فصـــول تفاع ـــتع تســـهم بيئـــة ا
يدي3 تق يدي3ا تق  ا

 مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 5.5. 29082908 .92..92.

ل فعال3 2727 حصة بش ل فعال3أرى أن استخدام نموذج فراير يستثمر وقت ا حصة بش  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 5.5. 29082908 .92..92. أرى أن استخدام نموذج فراير يستثمر وقت ا

م باستخدام نموذج فراير3 1212 م عندما أتع مع ى ا م باستخدام نموذج فراير3يقل اعتمادي ع م عندما أتع مع ى ا  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 7.7. .295.295 925.925. يقل اعتمادي ع

م باستخدام نموذج فراير3 1515 ى اآخرين عندما أتع مي بنفسي وا أعتمد ع ية تع م باستخدام نموذج فراير3أتحمل مسؤو ى اآخرين عندما أتع مي بنفسي وا أعتمد ع ية تع  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 2.2. 29822982 920.920. أتحمل مسؤو

مي3 2121 مي3يسهم استخدام نموذج فراير في تقوية عاقتي بمع  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 2.2. 29022902 920.920. يسهم استخدام نموذج فراير في تقوية عاقتي بمع

وقت3 1717 تدريس مضيعة  وقت3أرى أن استخدام نموذج فراير في ا تدريس مضيعة   مرتفعمرتفع ايجابيايجابي .0.0 29002900 972.972. أرى أن استخدام نموذج فراير في ا

وم باستخدام نموذج فراير يزيد من قدراتي اإبداعية3 2626 ع م ا وم باستخدام نموذج فراير يزيد من قدراتي اإبداعية3أشعر أن تع ع م ا  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي .0.0 29002900 972.972. أشعر أن تع

ار زمائي3 77 ار زمائي3يساعدني نموذج فراير في تقبل واحترام أف  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي .0.0 .290.290 970.970. يساعدني نموذج فراير في تقبل واحترام أف

وم باستخدام نموذج فراير3 2323 ع م مفاهيم ا وقت يمضي سريعًا عند تع وم باستخدام نموذج فراير3أشعر أن ا ع م مفاهيم ا وقت يمضي سريعًا عند تع  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي .0.0 23582358 970.970. أشعر أن ا

ب مني جهدًا يفوق قدراتي3 2424 وم باستخدام نموذج فراير يتط ع م مفاهيم ا ب مني جهدًا يفوق قدراتي3أشعر أن تع وم باستخدام نموذج فراير يتط ع م مفاهيم ا  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 0505 23552355 978.978. أشعر أن تع

مية يقوي شخصيتي3أشعر أن استخدام نموذج أشعر أن استخدام نموذج  2525 ع مفاهيم ا م ا مية يقوي شخصيتي3فراير في تع ع مفاهيم ا م ا  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي 0000 23502350 ..9...9. فراير في تع

فصل3 44 عمل داخل ا وم في تغيير روتين ا ع م ا فصل3يساهم نموذج فراير في تع عمل داخل ا وم في تغيير روتين ا ع م ا  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي .0.0 .295.295 907.907. يساهم نموذج فراير في تع

فقرات ُمجتمعةً  فقرات ُمجتمعةً ا  مرتفعمرتفع ايجابيايجابي  .290.290 89.589.5 ا

لذ نص علىد "هل  لثالث  لسؤ  لذ نص علىد "هل ثالثاد نتائج  لثالث  لسؤ  ثالثاد نتائج 
لصف  كتسا طا  تباطية بين  لصف توجد عاقة  كتسا طا  تباطية بين  توجد عاقة 
تجاهذاتهم     لعلميذة  أساسي للمفذاهيم  تجاهذاتهم    لسابع  لعلميذة  أساسي للمفذاهيم  لسابع 

ير؟" لتعلم باستخد نمو فر ير؟"نحو  لتعلم باستخد نمو فر  نحو 

تبذا   ، حمسب معامل  لسؤ تبذا  لإجابة عن هذ  ، حمسب معامل  لسؤ لإجابة عن هذ 
لتجريبيذة   لمجموعة  فر  ء  لتجريبيذة  بيرسو بين  لمجموعة  فر  ء  آبيرسو بين 

يذر لذين خضعلذين خضع ي  بطريقة نمو فر يذر و للتد ي  بطريقة نمو فر   آو للتد
لعلميذة ككذل      لمفذاهيم  كتسذا  ختبا  لعلميذة ككذل     على  لمفذاهيم  كتسذا  ختبا  على 
اتجاهذذا ككذذل،   تهم علذذى مقيذذا  اتجاهذذا ككذذل،  تقذذدير تهم علذذى مقيذذا  تقذذدير

لكأ  22لجد لجد  لكأيبين   يبين 

إحصذائية    22يتبين من جد يتبين من جد    لدالة  إحصذائية   قيمة  لدالة   قيمة 
تبا بيرسو ) تبا بيرسو )لمعامل  قذل مذن    11ء111ء1لمعامل  هذي  قذل مذن    (  هذي   )
إحصائية ) لدالة  إحصائية )مستو  لدالة  (، مما يذد  (، مما يذد  10ء101ء1ززααمستو 

ج جعلى  لذة إحصذائيا بذين     على  تبذا  لذة إحصذائيا بذين     و عاقة  تبذا  و عاقة 
أساسي للمفاهيم  لسابع  لصف  أساسي للمفاهيم كتسا طا  لسابع  لصف  كتسا طا 
لذذتعلم باسذذتخد   تجاهذذاتهم نحذذو  لذذتعلم باسذذتخد  لعلميذذة  تجاهذذاتهم نحذذو  لعلميذذة 

تبا ) ا ير، حيث بلم معامل  تبا )نمو فر ا ير، حيث بلم معامل   (أ (أ 23ء231ء1نمو فر

لقوية، لعاقة  لقوية،يمكن تفسير هذ  لعاقة    في  نموفي  نمو  يمكن تفسير هذ 
تجاهذا       بمذا خلذق  يذا  مز تذه  ء ير ب جر تجاهذا      فر بمذا خلذق  يذا  مز تذه  ء ير ب جر فر

ي ، يجابية لد يجابية لد  لتد مه في  ستخد ي ، لطا نحو  لتد مه في  ستخد لطا نحو 
كتسذذابهم للمفذذاهيم   يذذا  لذذك إلذذى  كتسذذابهم للمفذذاهيم    يذذا  لذذك إلذذى   
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لعك ، في  هذذ   بما كذلك يكو  لعك ، في  هذذ  لعلمية،  بما كذلك يكو  لعلمية، 
لمفذذاهيم  لطذذا  كتسذذا  لمفذذاهيم لنمذذو  إلذذى  لطذذا  كتسذذا  لنمذذو  إلذذى 
لطذذا يشذذعر   هنذذا بذذد جعذذل  لطذذا يشذذعر  لعلميذذة،  هنذذا بذذد جعذذل  لعلميذذة، 
تجاها إيجابية للطا  لك إلى  ، فأ  تجاها إيجابية للطا بالنجا لك إلى  ، فأ  بالنجا

أ لنمو ستخد هذ  أنحو  لنمو ستخد هذ   نحو 

7جدول               

التجريبية على المجموعة معامل ارتباط بيرسون بين أداء أفراد  
ل وتقديراتهم على مقياس  تساب المفاهيم العلمية  اختبار ا

ل  ااتجاهات 
ل ى مقياس ااتجاهات  تقديرات ع  ا

ى اختبار   اأداء ع
مفاهيم  تساب ا  ا

ل مية  ع  ا

 **.292 معامل ارتباط بيرسون
ة ااحصائية دا ة ااحصائيةا دا  2922  ا

عدد عددا         ..                 ا

ة اإحصائية ) دا ة اإحصائية )** دال احصائيًا عند مستوى ا دا  ((.αα   = =292.292** دال احصائيًا عند مستوى ا

 لتوصيالتوصيا

سة، يوصى باآتيد لد سة، يوصى باآتيدستنا إلى نتائج  لد  ستنا إلى نتائج 

يذر   آ00 ستخد نمو فر لنتائج   يذر ظهر  ستخد نمو فر لنتائج   لذه  لذه    ظهر 
لمفذاهيم    كتسذا  لمفذاهيم   ثر إيجابي في كل مند  كتسذا  ثر إيجابي في كل مند 
جذو       ، لنمذو اتجاهذا نحذو  جذو     لعلمية   ، لنمذو اتجاهذا نحذو  لعلمية 
تباطيذة عاليذة بينهمذا، لذذ توصذي       تباطيذة عاليذة بينهمذا، لذذ توصذي      عاقة  عاقة 
يب   لتربية بتذد لمعنيين في   سة  يب  لد لتربية بتذد لمعنيين في   سة  لد
لنمذو فذي       سذتخد هذذ  لنمذو فذي      لمعلمين علذى  سذتخد هذذ  لمعلمين علذى 
لمفاهيم، كما توصي لجا تخطذيط   ي   لمفاهيم، كما توصي لجا تخطذيط  تد ي   تد

لمفذاهي   لمفذاهي  لمناهج بتقديم بعذل  م بذالمحتو  م بذالمحتو  لمناهج بتقديم بعذل 
يرأ سي باستخد نمو فر يرألد سي باستخد نمو فر  لد

لمرتفذع     آ44 لسذابق  لتحصيل  لنتائج   لمرتفذع   ظهر  لسذابق  لتحصيل  لنتائج   ظهر 
لعلميذة،    لطلبة للمفذاهيم  كتسا  لعلميذة،   يزيد عن  لطلبة للمفذاهيم  كتسا  يزيد عن 
لطلبة  جعة  لمعلمين بمر سة  لد لطلبة لذ توصي  جعة  لمعلمين بمر سة  لد لذ توصي 
ي     لتذذد لسذذابقة قبذذل عمليذذة  ي    بالمعرفذذة  لتذذد لسذذابقة قبذذل عمليذذة  بالمعرفذذة 

يرأ يرأباستخد نمو فر  باستخد نمو فر

لفذذر بذذين متوسذذ   آ33 لنتذذائج   لفذذر بذذين متوسذذ ظهذذر  لنتذذائج   طي طي ظهذذر 
ير، مذنخفل   لطلبة )منخفل فر ير، مذنخفل  مجموعتي  لطلبة )منخفل فر مجموعتي 
لفذر بذين       نذة مذع  ية(، كبيذر مقا لفذر بذين      عتيا نذة مذع  ية(، كبيذر مقا عتيا
يذر،    لطلبة )مرتفذع فر يذر،   متوسطي مجموعتي  لطلبة )مرتفذع فر متوسطي مجموعتي 
لنمذو   هذ يعني  هذ  ية(،  عتيا لنمذو  مرتفع  هذ يعني  هذ  ية(،  عتيا مرتفع 
لتحصذيل،   لطلبة منخفضي  لتحصذيل،  كثر فاعلية مع  لطلبة منخفضي  كثر فاعلية مع 
لنمذو      سذة باسذتخد هذذ  لد لنمذو     لذ توصي  سذة باسذتخد هذذ  لد لذ توصي 

لطذا      لطذا     كثر مذا يمكذن فذي حالذة  ضذعا  ضذعا    كثر مذا يمكذن فذي حالذة 
لتعلمأ لذين لديهم صعوبا في  لتعلمألتحصيل   لذين لديهم صعوبا في   لتحصيل  

سا باستخد نمذو    آ22 لد لمزيد من  ء  سا باستخد نمذو  إجر لد لمزيد من  ء  إجر
فيذة    منذاطق جغر مو  ير على صفو  فيذة   فر منذاطق جغر مو  ير على صفو  فر
خذر كذالجن ،    خا متغير  إ خذر كذالجن ،   مختلفة،  خا متغير  إ مختلفة، 
احتفذذا  لذذزمن لقيذذا  خذذا متغيذذر  احتفذذا  إ لذذزمن لقيذذا  خذذا متغيذذر   إ

 بالمعرفةأبالمعرفةأ
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 للنشرأ

أ ) ، ماهر شعبا لبا تيجيا (أ 4100عبد  ستر
لمفر ،  0) تعليم  ، عما أ (أ 
أ  لمسير

، عاءأ ) ثر4104لعز ير نمو (أ   في فر

 ما لمتوسط في لثاني لصف طلبة تحصيل

لفتحإماءأ   أ 812آ222، 80، مجلة 

أ ) حمد سليما  ، لتقويم (أ 4102عو لقيا 
يسية لتد لعملية  أمل للنشر في  بدد   أ إ

يعأ  لتو

أ  ، سها غيد سماء   ، جي ثر(أ 4100(فند  نمو

ير انتقاء لمفاهيم  كتسا في فر
لمتوسطأ  ا لصف طالبا لد لنحوية

لفتح  أ88آ42، 22، مجلة 

لتعليمأ ) لتربية  ملخص نتائج (أ 4104 
لرياضيا لية للعلو  لد سا  أ لد

لبشرية،  لقو  لوطني لتنمية  لمركز 
أ  أ  ،  عما
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