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فاعمية كل من أنموذجي فراير ودانيال في اكتساب المفاهيم العممية 
 وتنمية الدافع المعرفي لدى طالب الصف الثاني المتوسط

 م. م. محمد خالد عبد الرحمن الجمبي  

 ابن الهيثم  -كمية التربية لمعموم الصرفةجامعة بغداد/ 

 :ممخصال
 وتنمية الدافع المعرفياكتساب المفاىيم العممية في  ودانيال أنموذجي فرايرالبحث تّعرف فاعمية كل من  رميي    

 مدينة في الثانوية المدارس من واحدة مدرسة اختيار البحث يتطمب مجتمع. لدى طالب الصف الثاني المتوسط
 اختار. شعبتين عن فييا المتوسط الثاني الصف شعب عدد يقل ال أن عمى. فقط الذكور مدارس ومن بغداد،
 الفرات ثانوية من( ٕٙٔٓ – ٕ٘ٔٓ) الدراسي لمعام المتوسط الثاني الصف طالب جميع من الدراسة نةعي الباحث
 عشوائية بطريقة موزعين طالباً ( ٔٗ) عددىم والبالغ قصدياً  والمختارة ٔ/ الكرخ بغداد لتربية العامة لممديرية التابعة
. طالب( ٕٔ( )ب) الشعبة طالب ومجموع ب،طال( ٕٓ( )أ) الشعبة طالب مجموع بمغ(. ب أ،) ىي شعبتين عمى

 كتب الثانية، التجريبية والمجموعة االولى التجريبية المجموعة تمثل التي المجموعة اختيار في التمييز ولتحاشي
 التجريبية المجموعة لتمثل( ب) القاعة عشوائي بشكل منيا واختار الورق، من قصاصات عمى الشعبتين الباحث
 أنموذج باستخدام تدرس التي الثانية التجريبية المجموعة( أ) والقاعة فراير، أنموذج باستخدام تدريس التي االولى
: وىـي التجربـــة نتائج في تؤثر قد أنّيا ُيعتقد التي المتغيرات بعض في المجموعتين تكافؤ من التحقق تم. دانيال
 المجموعتان وكانت. السابقة المعمومات ختبارا المعرفي، الدافع ومقياس السابق التحصيل باألشير، الزمني العمر

 االختبار التحصيمي الكتساب المفاىيم الكيميائيةفقد أعّد الباحث  ؛أّما أداتا البحث .المتغيرات جميع في متكافئتين
( لقياس الدافع المعرفي ٕٗٓٓ( فقرة اختبارية كما اعتمد الباحث عمى مقياس )محمود، ٓٙوالمشتمل عمى )

ى خمسة أبعاد، ىي: السعي الى المعرفة، حب االستطالع، االكتشاف واالرتياد، الرغبة في القراءة، والمشتمل عم
االختبار وبعد أن أكمل الباحث اجراء تجربة البحث عمى وفق ما تم التخطيط لو والمتمثمة في  طرح األسئمة.

 وجد. ومقياس الدافع المعرفي إنْ  التحصيمي الكتساب المفاىيم الكيميائية

الكتساب التعميمي في االختبار البعدي  أنموذج فرايرتفوق المجموعة التجريبية األولى التي تدرس وفق  -4
 التعميمي.  دانيال أنموذجعمى المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس وفق  المفاىيم الكيميائية

عمى  ياس الدافع المعرفيالتعميمي في مق أنموذج فرايرتفوق المجموعة التجريبية األولى التي تدرس وفق  -2
 التعميمي.  دانيال أنموذجالمجموعة التجريبية الثانية التي ُتدَرس وفق 

 / التعريف بالبحث:الفصل األول

 مشكمة البحث:

إّن ميمة تدريس الكيمياء األساسية ىي تعميم المتعمم كيف يفكر ال يحفظ ويتذكر المواد     
ى توظيف المعمومات في الحياة العممية واستيعاب الدراسية من دون استيعابيا، ومساعدتو عم
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مادة الكيمياء من المواد العممية الميمة في حياة المتعمم، إذ ميارات العمم وخطواتو، كما وتعد 
تحتوي عمى المفاىيم والقوانين والمعادالت الكيميائية المتنوعة والتي يصعب عمى الطمبة فيميا، إذ 

 باط الكيمياء بالعموم األخرى يشكل عامال ميما اخر.ما قدمت بصورة مجردة، كذلك ارت

ومما أثار شعور الباحث بمشكمة البحث مالحظتو لكثرة الطمب عمى الدروس الخصوصية من      
الطمبة وأولياء أمورىم لتحسين مستوى تحصيل أبنائيم، باإلضافة الى ذلك قام الباحث باستطالع 

كيمياء في اسباب انخفاض مستوى الطمبة في ىذه بسيط لمعرفة رأي مدرسي ومدرسات مادة ال
المادة من خالل أجراء مقابمة معيم، وقد أشار ىؤالء الى ضعف المدرسين والمدرسات أو عدم 
ادراكيم ومعرفتيم لمطرائق التدريس الحديثة، والسيما عدم معرفتيم بالنماذج التدريسية الحديثة 

 المخصصة لمتدريس وكثافة مادة المنيج.....وغيرىا.           لتدريس المفاىيم بالدرجة األولى وقمة الحصة

يرى الباحث من خالل خبرتو المتواضعة في تدريس الكيمياء لمصف الثاني المتوسط، أّن انخفاض 
تحصيل الطمبة يعود الى أن مادة الكيمياء صعبة الحتوائيا عمى الرموز والمعادالت الكيميائية 

واألساسية التي يصعب عمى الطمبة فيميا إذا ما قدمت ليم بصورة  المتنوعة والمفاىيم الرئيسة
صحيحة، فضال عن ىذا كمو أن محتوى المادة الدراسية قد ال يتالءم مع عدد الحصص التدريسية 
المخصصة لو. إذ أن مادة الكيمياء تدرس بواقع حصتين في األسبوع وذلك قد ال يؤدي الى اكتمال 

 .المنيج الدراسي المقرر ليم

إىمال الدافع المعرفي، الذي يعد من أكثر الموضوعات أىمية في عمم  ومن الجدير بالذكر أن     
النفس ألنو ييتم بدراسة القوى الداخمية المحركة لمسموك كما أن الدافع المعرفي يسيم في تحسين 

اسو التحصيل والتعمم ويزيد من فيم الطالب لنفسو وىدفو، ويزيد من مثابرتو وتخطيطو وحم
 واندماجو في المواقف التعميمية وينقمو من حالة التمقي السمبي الى االندماج اإليجابي في التعمم.

وليذه قام الباحث بتجريب أنموذجين في التدريس قد يساعد عمى تحسين مستوى الطالب في 
التعممية -ةتدريس المفاىيم الكيميائية وزيادة اكتسابيا، ولكون ىذا األنموذج من النماذج التعميمي

نرى من ىذا أّن مشكمة البحث  الذي يعمل عمى إثارة اىتمام الطمبة ورفع دوافعيم المعرفية لُيم.
 تحدد بالسؤال اآلتي:

 هل ألنموذجي فراير ودانيال فاعمية في اكتساب المفاهيم الكيميائية وتنمية الدافع المعرفي؟   

 أهمية البحث:   

ا التربية العممية مواجية التطورات العممية والتكنولوجية الكبيرة، لكي تستطيع التربية وال سيم     
البد من تييئة بيئة تعميمية ثرية بالخبرات والوسائل واإلمكانات التي تساعد المتعمم عمى تحسين 
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ميارتو وتنمية تفكيره ومن ثم زيادة تحصيمو الدراسي ، ومنيا استراتيجيات التدريس ، التي تعد 
( ، كما تسيم في ترجمة ٔٗ:ٜٜٔٔعمومات والمعارف والميارات )محمد ومحمد ، وسيمة لنقل الم

المنيج الى حقيقة واقعية وعنصر ميم من العناصر الرئيسة المكونة لو ، فضاًل عن ارتباطيا 
ارتباطًا وثيقًا باألىداف والمحتوى ، ودورىا في تحديد كل من المعمم والمتعمم في العممية التعميمية 

 (.ٖ:  ٖٕٓٓة،)الخوالد

لذلك دعت الحاجة الى اعتماد نماذج أكثر ارتباطًا بحياة المتعمم واىتماماتو وقادرة عمى تقميص    
الفجوة بين ما يحصل عميو المتعممون داخل جدران الصف والخبرات المكتسبة من بيئتيم المحيطة، 

ية والخبرات والميارات المرتبطة فالمتعمم اليوم بحاجة الى استراتيجيات تمكنو من نقل المعمومة العمم
 (.ٚٔ: ٜٕٓٓالى خارج حدود الغرفة الصفية والبيئة المدرسية )أبو رياش وآخرون، اءيالكيمبمادة 

وبالنظر الى أىمية المفاىيم والدافع المعرفي ، قام عدد من التربويين بوضع نماذج تدريسية تيدف 
بطريقة صحيحة ومساعدة الطالب عمى إلى مساعدة المعمم عمى كيفية تدريس ىذه المفاىيم 

اكتساب المفاىيم بصورة أفضل، مّما أدى إلى ظيور عـدة نماذج تعميمية قائمة عمى أسس 
وافتراضات إجرائية معينة أولت اىتمامًا بالمفاىيم وكيفية تدريس ىـذِه المفاىيم وقـد أستنبط بعض 

 Frayerن ىـذِه النماذج أنموذج فراير )التعممية، ومن بي–ىـذِه النماذج من التصاميم التعميمية 
Model أالستنتاجي اذ ترى أن تعمم المفيوم يكون نتيجة التفاعل المعقد بين العمميات المعرفية )

األولية، ولذلك عند تدريس أي مفيوم يجب مراعاة مستوى المتعممين وخبراتيم السابقة التي تحدد 
صمة بالمفيوم. وحين يتعمم المتعمم المفيوم ويكتسبُو مدى إلمام المتعممين بالمعرفة األساسية المت

يجب أن يساعدُه المعمم أو يقـدم لُو تعريف المفيوم ثم تزويدُه باألمثمة المنتمية واألمثمة غير المنتمية 
( استراتيجية توجييية لممعممين لكي Frayer Modelويعد ) Frayer, 1970: 14)لممفيوم. )

ن كي يتعمموا المفاىيم الجديدة من خالل استعمال الخواص وغير يستعممونو لمساعدة المتعممي
 (ٜ٘ٔ: ٕ٘ٔٓالخواص التعريفية لممفيوم. )رزوقي، 

( الذي الفت Daniel Nealومن النماذج التدريسية األخرى أنموذج دانيال التعميمي المعرفي )     
طروحات ُأخذت من توجيات من نظريات تعمم متعددة ونماذج تعميمية مختمفة، إذ إّنو مبني عمى أُ 

فكرية متعددة ىي: نظرية التعمم ذي المعنى والنظرية السموكية في التعمم والنظرية البنائية كما 
تعكس فكر، وأن ىذا األنموذج يركز عمى العمميات العقمية التي تتوسط بين الدافع التعمـيمي 

وكمال،  ثيرات واالستجابات. )زيتونواستجابات المتعـمم، أي العمـميات المعـرفية الوسيطة بين الم
ٕٖٓٓ :ٜٔ٘                    ) 
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( التعميمي المعرفي بانو خطة تعميمية او تدريسية، اذ وظف Daniel Nealويعد أنموذج دانيال )
االفكار المطروحة من خالل دورة التعمم وخرائط المفاىيم والمنظم المتقدم في بمورة ىذا االنموذج اذ 

متعمم عمى استخدام اىداف العمم الرئيسة المتمثمة في التفسير والحكم والتوقع، مما تنمي قدرة ال
يسيل اكتشاف وتعمم كل ما ىو جديد وتحقيق معيار وظيفي لمحقائق والمعمومات واالحداث في 

 (ٖٙ: ٕ٘ٔٓالبيئة. )رزوقي، 

الوقت الحاضر بعد ما  ويعد تدريس المفاىيم العممية ىدفًا من أىداف تدريس مادة الكيمياء في     
المفاىيم التي يصعب عمى المتعممين  كان تدريس الكيمياء في السابق يؤكد كثيرًا الحقائق وييمل

ذ أنيا متعددة ومتنوعة في فروع العمم المختمفة ونتيجة  تعمميا لكثرتيا، وىي عرضو لمنسيان وا 
والسبب  (  ٜٕ:  ٕٕٓٓالتساعيا؛ أصبح من الصعوبة اإلحاطة بيا من قبل الطالب )ميشيل، 

وراء ىذا االىتمام راجع إلى َأنَّ تعمم المفيوم يتيح الفرصة لمطالب ليحمموا عمميات تفكيرىم، 
ويساعدىم في تنمية استراتيجيات أكثر فاعمية، فتدريس الطالب بحيث يقومون باستقصاء المفاىيم، 

ة المتعمم عمى استعمال أىداف العمم واستكشافيا يمكن أن يحقق أىدافًا تعميمية عدة. منيا تنمية قدر 
الرئيسة التي تتمثل في التفسير، والتحكم، والتوقع ما ييسر إلى اكتشاف الجديد، وتعممو، وكذلك 
تحقيق معيار وظيفي لمحقائق، والمعمومات، واألحداث في البيئة ما يؤدي إلى زيادة قدرة المتعمم 

 (. ٜٕٛ:    ٜٜٔٔت )االزيرجاوي، عمى استعمال تمك المفاىيم في مواقف حل المشكال

وتعد الدافعية عنصرًا رئيسًا من عناصر عممية التدريس لما ليا من أىمية في زيادة مثابرة     
 (. ٓٗٔ:   ٕٓٔٓ(، )بقيعي، ٓٓٔ:  ٕٚٓٓالمتعممين في تحقيق نتاجات التعمم )الزغول وشاكر،

ي، اذ يقع ضمن حاجات الفيم والمعرفة ومن أىم الدوافع المرتبطة بالتعمم ىو الدافع المعرف     
والرغبة في الكشف ومعرفة حقائق األمور وحب االستطالع. ويتضمن ىذا التعرف االبعاد التالية: 
الرغبة في المعرفة، وحب االستطالع، والرغبة في البحث، والتدقيق من اجل الوصول الى الحقائق. 

ون بو الناس مع الميام والمعمومات كما يمكن التنبؤ بو من خالل األسموب الذي يتعامم
 ,Cacioppo et al(              )ٙٔ: ٕٗٓٓ( )محمود،ٜٖٕ: ٜٜٛٔ)الشرقاوي،

1984:198) 

 واستنادا إلى ما تقدم كمو تنبع أىمية ىذه الدراسة من:

نّيا وحدة بناء المادة التعميمية والمبنة  -ٔ االىتمام المتزايد بعممية تعميم المفاىيم وتعمميا، وا 
ساسية في السمم التعميمي واألساس لمتعمم األكثر تقدما فمتى عرفيا الطالب استعمموىا في األ

 حياتيم الدراسية واليومية.
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أنو يطبق عمى مرحمة التعميم األساس التي تشكل المبنة األساسية في السمم التعميمي،  -ٕ
 عميمية الالحقة.فنجاح تعمم الكيمياء وتعمميا في ىذه المرحمة يؤثر في نجاح المراحل الت

أنو يسعى لمكشف عن إثر األنموذجين التدريسيين في تدريس المفاىيم الكيميائية لعمو يثير  -ٖ
 التعممية.–انتباه مدرسي الكيمياء الستخدامو في العممية التعميمية 

 ييدف البحث الحالي إلى تعرف:  أهداف البحث:

يم الكيميائية لدى طالب الصف في اكتساب المفاى أنموذجي فراير ودانيالفاعمية كل من  -ٔ
    الثاني المتوسط.

لدى طالب الصف الثاني  تنمية الدافع المعرفيفي  أنموذجي فراير ودانيالفاعمية كل من    -ٕ
   المتوسط.

    فرضيات البحث:

( بين متوسط درجات طالب المجموعة 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -ٔ
وبين متوسط درجات طالب  تدرس مادة الكيمياء باستعمال أنموذج )فراير( التجريبية االولى التي

المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس المادة نفسيا باستعمال أنموذج دانيال في اختبار اكتساب 
 المفاىيم الكيميائية. 

( بين متوسط درجات طالب المجموعة 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -ٕ
وبين متوسط درجات طالب  التجريبية االولى التي تدرس مادة الكيمياء باستعمال أنموذج )فراير(

تنمية الدافع المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس المادة نفسيا باستعمال أنموذج دانيال في 
 .المعرفي

 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي عمى:

 بغداد.المدارس المتوسطة النيارية في مدينة  -ٔ
 طالب الصف الثاني المتوسط. -ٕ

 م.ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓالفصل الثاني لمعام الدراسي  -ٖ
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 :تحديد المصطمحات

( أنموذجيا بانو مجموعة من Frayer, 1970) عرفه- :Frayer Modelأنموذج فراير 
الخطوات اإلجرائية المتتابعة لتعمم المفاىيم يكون نتيجة التفاعل المعقد بين العمميات المعرفية 

 ,Frayer) ولية ولذلك عند تدريس أي مفيوم ينبغي مراعاة مستوى المتعممين وخبراتيم السابقة.األ
1970: 22)  

بأنو مخطط لتوجيو عممية تعميم وتعمم وتسييل تعمم المفاىيم وتصحيح  (ٕ٘ٔٓ)رزوقي واخرون، 
ىيم الخاطئة االخطاء الشائعة، ويمكن استخدامو في مرحمة التييئة لمدرس وذلك الستكشاف المفا

لدى المتعمم وتصحيحيا وربط المفاىيم السابقة بالمواضيع والمفاىيم الجديدة االكتشاف إذ يمكن أن 
يوجو المعمم المتعممين إلجراء نشاط معين ومن خاللو يطمب منيم أن يمخصوا ما توصموا اليو 

ورة صحيحة إضافة وكذلك في التقييم وذلك لكي يتأكد المعمم من اكتساب المتعممين لممفيوم بص
 (ٓٙٔ: ٕ٘ٔٓ)رزوقي واخرون،  الى التمخيص لمدرس بعد االنتياء.

 ويعرف الباحث أنموذج فراير إجرائيًا بأنو:

تعممية منظمة وفق الخطوات التالية، تحميل المفيوم، تعميم المفيوم،  -مجموعة إجراءات تعميمية 
 يم العممية.قياس اكتساب المفيوم، لتوجيو عممية تعميم وتعمم المفاى

 عرفه :Model Danilsانموذج دانيال 

(: بأنو " أنموذج تعميمي معرفي ينتقل فيو المتعمم في اكتساب المفيوم في تسع ٜٜٙٔ)الخميمي 
مراحل ىي: التعميم المباشر، المراجعة، االستعراض، االستقصاء / النشاطات التبيان أو التعبير، 

 (ٙٛٗ-٘ٛٗ، :  ٜٜٙٔوالتمخيص والغمق " )الخميمي،  الحوار والمناقشة، االختراع، التطبيق،

( التعميمي المعرفي بانو صيغة Daniel Neal( أنموذج دانيال )ٕ٘ٔٓوعرف )رزوقي واخرون، 
تعميمية معرفية صممو دانيال وزمالؤه باالعتماد عمى بعض االفكار البنائية المستمدة من دورة 

المفيوم وفييا يعطي المعمم المتعممين مواد وأسئمة او التعمم والذي تقوم احدى مراحمو عمى اكتشاف 
صورًا مناسبة وتوجييات يتبعونيا لجمع البينات بواسطة خبرات حسية مباشرة تتعمق بالمفيوم. 

 (ٖٙ: ٕ٘ٔٓ)رزوقي واخرون، 

ويعرف الباحث انموذج دانيال إجرائيًا بأنو: أنموذج بنائي لتدريس مادة الكيمياء يتكون ىذا 
من تسع خطوات ىي )التعميم المباشر، المراجعة، االستعراض، االستقصاء/النشاطات، االنموذج 

 التبيان والتعبير، الحوار والمناقشة، االختراع، التطبيق، التمخيص والغمق.
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                              (Acquisition)   االكتساب

األمثمة التي تنتمي إلى المفيوم، بأنو )قدرة الطالب عمى التمييز بين    Davis) :،1977) عرف 
واألمثمة التي ال تنتمي إلى المفيوم وتحديد الخصائص والشروط الكافية ليكون أي مثال ىو مثال 

 (Davis، 1977:13 ( عمى المفيوم(                             

وم وذلك من خالل ويعرف الباحث االكتساب إجرائيًا بأنو: العممية التي يتمكن فييا الطالب من المفي
مساعدتو عمى جمع األمثمة التي تدل عمييا آو تصنفيا بطريقة تمكن الطالب من الوصول إلى 
المفاىيم المراد التوصل إلييا من خالل الدرجات التي يحصل عمييا الطالب في االخـتبار الذي 

 أعـدُه الباحـث ليذا الغرض.
 (:(Cognitive Motivation الدافـــع المعرفـــي

( بأنو: ميل الفرد الى االستغراق في المحاوالت المعرفية التي تتطمب Jee & Wei, 2002عرف )
مجيودًا عقميًا واالستمتاع بو، مما يساعد الفرد عمى اعتماد الدقة في اتخاذ القرارات المتعمقة بموقف 

 (Jee & Wei, 2002: 2ما أو مشكمة معينة.                )
 ـع المعرفـــي إجرائيًا بأنو                                        ويعرف الباحث الدافــ

الحاجة إلى إعادة بناء المواقف وتنظيميا بطريقة أكثر تكامال وأوضح معنى، أي أنيا الحاجة لفيم 
العالم الخارجي وجعمو أكثر معقولية ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس الدافع 

                                          المعرفي.  

 :خمفية نظرية ودراسات سابقة/ الفصل الثاني

 :خمفية نظرية /والً أ

 ( Frayer Model of Concept Attainmentفراير: ) أنموذج

مجموعة الخطوات التعميمية المتناسقة التي يتبعيا المعمم في أثناء تعمم المفاىيم بصفة عامة     
بتعمم المفاىيم العممية وتحصيميا بصفة خاصة، اذ إن المفاىيم تحتل مكانا ميما في واالىتمام 

تركيب المواد الدراسية، بل يستند عمييا معظم أنواع التعمم األخرى، فيي ُتعّمق فيم المتعممين لممادة 
كذلك  الدراسية يربطيا المفاىيم بين الحقائق والتفصيالت الكثيرة في كل موحد لو معناه ومغزاه،

تسيم في انتقال أثر التعمم ألنيا تزود الفرد ببناء معرفي يستخدمو في تمييز أمثمة جديدة وتفسير 
 دة مرتبطة بيا.عدمتمواقف 
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 :فراير ألنموذج التطبيقية المراحل

 :ىي مراحل، ثالث فراير أنموذج يتضمن

 :اآلتية الخطوات من وتتكون: األولى

 لدن من تدريسو المراد مصطمح أو كممة وىو( Concept Name) المفيوم اسم أوعنوان  .ٔ
 .المدرس

 التعريفية الخواص تحدد جممة أو عبارة وىي( Concept Definition) المفيومتعريف  .ٕ
ظيار. الطالب من فيميا يسيل لكي وواضحة مبسطة بصورة المدرسلدن  من لممفيوم  مجموعة وا 

 .األشياء من مجموعة بين المشتركة الخواص من
 المميزة التعريفية الخواص ليا لممفيوم حاالت وىي( Concept Examples) المفيوم أمثمة .ٖ

 .جميعيا لممفيوم
 التعريفية الخواص بعض ليا حاالت وىي( Concept Non Examples) المفيوم أمثمة ال .ٗ

 .السالبة األمثمة عمييا ويطمق اآلخر بعضيا دون من لممفيوم المميزة
 مثال كل في توجد التي الخواص وىي( Defining Attributes) المميزة التعريفية الصفات .٘
 .المفيوم أمثمة من
 آلخر مثال من تختمف التي الخواص وىي( Changeable Attributes) المتغيرة الصفات .ٙ
  .المفيوم أمثمة من
 حاالت كل عمى تحتوي التي المفاىيم وىي( Supraordinate concepts) الرئيسةالمفاىيم  .ٚ

 (.   Frayer ، 1969:29) المفيوم
 فيما تختمف لممفيوم فرعية حالة أو أمثمة ىي( Subordinate concepts) الفرعية المفاىيم .ٛ

 (.   Frayer ، 1969:29) المتغيرة الصفات في بينيا
  المفيوم: تعممالمرحمة الثانية: مرحمة 

  المفيوم بتعمم صمو ذات بعدىا اآلتية العمميات فراير اقترحت

 .المفيوم ألمثمة Attribute Values الّصفة قيم عمىالّتعرف  -ٔ
 .Labels بعنوانيا الصفة قيمربط  -ٕ
 .السالبة واألمثمة الموجبة، األمثمة تعرف -ٖ
 .بعنوانو المفيوم مثال ربط -ٗ
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 .المفيوم أمثمة لكلDefining Attributes المميزة التعريفية الصفات عمىالتعرف  -٘
 .المميزة التعريفية بالصفات المتصمة Conceptual Rule المفاىيمية القاعدة تعرف -ٙ
 (Frayer ،1970:  14) الفرعية والمفاىيم الرئيسة المفاىيم بين العالقة -ٚ

 عند ولذلك األولية المعرفية العمميات بين المعقد التفاعل نتيجة يكون المفيوم تعمم أن( فراير) وترى
 الطمبة إلمام مدى تحدد التي السابقة وخبراتيم الطمبة، مستوى مراعاة ينبغي مفيوم أي تدريس

 يساعده أن يجب ويكتسبو المفيوم، الطالب يتعمم ولكي، بالمفيوم المتصمة األساسية بالمعرفة
  14. )لممفيوم المنتمية غير واألمثمة المنتمية، باألمثمة يزوده ثم المفيوم، تعريف لو يقدم أو المدرس

:1970، Frayer) 

نما لتمقين،ا بمجرد ُيحدد ال المفيوم تعمم إن  خصائص عمى التعرف ممارسة الطمبة من يتطمب وا 
دراك وتفسيرىا، بينيا، التمييز ومحاولة بينيا، المقارنة ثم واألحداث، األشياء،  بينيم                                        العالقات وا 

(31:1969 ، others & ( Frayer          

 :المفيوم اباكتس قياس مرحمة المرحمة الثالثة:

أنمـوذج فراير لقياس اكتساب المفيـوم ىو أداة تستعمل لقياس مسـتوى التمكن من المفيوم، وىـذه 
األداة تتكـون من ثالثة عشـر سموكًا مـن سموكيات تعمم المفيـوم التي أمكـن استنباطيا خـالل 

كـس العمميات المعرفية العمميات المعرفية المتضمنة في تعمم المفيـوم. أي أنيا كانت معـدة لتع
المتضمنة في تعميم المفاىيم، وكـل سـموك من الثالثة عشـر سـموكًا ىـذه يشمل عماًل يقـوم بيا 

            (Frayer ،1970: 13) المتعمم قـد يكون اختيارًا من متعدد أو قـد يكون تكميل إجابة ناقصة.    

   عشر سموكًا يكون لو الخصائص اآلتية:وىـذا المقياس أو االختبار القائم عمى الثالثة 

 أّنو يخـتبر الجوانب المفظـية وغـير المفظية لتعمم المفيـوم. -ٔ
 يسمح بتمـييز مستويات أو جوانـب متعـددة لتعمم المفيـوم.  -ٕ
 قابل لمتطـبيق عمى أنواع متعـددة من المفاىيــم.  -ٖ

 وتتضمن السموكيات ثمانية جوانب كاآلتي:

 التمييز بين الصفات .ٔ
 مطابقة أمـثمة المفيـوم وال أمـثمة .ٕ
 عـنونة حـاالت المفيـوم .ٖ
 التفريق بين الصفات التعريفية )الممـيزة( والمتغـيرة .ٗ
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 تعريف المفيـوم .٘
 صمة المفيـوم بالمفاىيم الرئيسية والمفاىيم الفـرعـية .ٙ
 الداللة عمى عالقة مناسـبة بين المفاىيم وتسمى ىـذه العالقة بالتعمـيم .ٚ
 أو المواقـف الجـديدة باسـتعمال التعميمات. حل المشكالت  .ٛ
 السموكيتان أما لممفيوم، الطمبة اكتساب بقياس تقوم عشرة الحادية إلى األولى من السموكيات إن

 1969: 8-3) لمتعميــــــــــــــم الطمبـــــة اكتساب بقياس فتقومـــــــان، عشرة والثالثة عشرة الثانية األخيرتــان
others, &(Frayer 

 األول) السموك فمثالً  الواحد، لمسموك سؤال من أكثر كتابة باإلمكان فراير، أنموذج وفق وعمى
 كتابة يمكن إذ، لممفيوم والالأمثمة األمثمة بين التمييز عمى الطمبة قدرة الختبار يستعمالن( والثاني
 . المفيوم أمثمة وال أمثمة، من مثال ال أو مثال، لكل سؤال

 السموكين مثل بو، الطمبة اختبار يراد ال الذي السموك حذف األنموذج ىذا طريق عن ويمكن أيضاً 
 من المفيوم اكتساب عمى فقط التركيز المراد كان إذا حذفيما يمكن إذ( عشر والثالث عشر الثاني)

 الرئيس المفيوم يخص فيما الحاالت من قسم وفي أخرى، ومفاىيم المفيوم، بين العالقة اختبار دون
.          التل لمفيوم الفرعي المفيوم مثل المفاىيم لبعض بسيولة تحديدىا يمكن ال الفرعي المفيوم وأ
(3-8 :1969 others, &(Frayer 

 أنموذج دانيال:

ابتكر من قبل دانيال   The Cognitive Instructional  Modelاألنموذج التعميمي المعرفي 
( ومجموعو من زمالئيما عام Charles Anderson( و تشارلز اندرسون)Daniel Nealنيل )
م وقد استفاد من بمورة ىذا األنموذج من األفكار واوراده في دورة التعمم والنظم المتقدمة ٜٚٛٔ

وخرائط المفاىيم حيث ان التعميم المباشر ينصب في اىتمام المعمم عمى نواتج التعمم الى طمبة وقيام 
ل عرض معمومات اساسيو تفيد الطمبة وال يستطيعون المعمم بالتحدث عن موضوع الدرس، مث

تقان الحقائق والقواعد  التوصل الييا بطريقو اخرى، واثارة اىتمام الطمبة ودافعيتيم لمتعمم، وا 
واالجراءات الضرورية لمتعمم الالحق والتمييد لنشاط يتم بالتدريس غير المباشر إذ يستعرض 

نين والقواعد العممية ويوضح ليم كيفية القيام بالعمل المطموب المعمومات السابقة ويذكر الطمبة بالقوا
وكيفية تشغيل األجيزة وتركيبيا، واستخالص استنتاجات عمميو وتجارب في سياق طرائق تدريس 

 (.ٕٛٗ، :ٜٜٙٔاخرى )الخميمي واخرون، 
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 :مراحل األنموذج التعميمي المعرفي )انموذج دانيال(

، وفيما ٜٚٛٔ( عام Daniel Nealالبنائية، إذ ابتكره دانيال نيل ) ويعد أنموذج دانيال من النماذج
  -يأتي مراحل ىذا االنموذج: 

 Instructional    -التعميم المباشر: -ٔ

في ىذه المرحمة يبدأ المدرس بإعطاء تمييد عام عن أىداف الدرس ومحتواه، والغرض من ىذه 
ثارة دافعيتيم نحو التعمم. عمى المطموب انجازه فيالطمبة المرحمة تركيز انتباه   الدرس وا 

  Review  -المراجعة: -ٕ

تتم في ىذه المرحمة مناقشة الدروس السابقة ذات الصمة بالدرس الجديد من اجل تييأة أذىان 
 لمدرس الحالي.الطمبة 

  Overview  -االستعراض : -ٖ

مة المطروحة تتم في ىذه المرحمة استعراض عام واستعراض أولي لممعمومات الجديدة، أو المشك
لمدراسة، وتتم استثارة أفكار الطمبة من خالل عمل المخططات المعرفية لفيم المشكمة، أو الظاىرة 

 المطموب تعمميا.
  Investigations/Activities  -االستقصاء / النشاطات : -ٗ

ختبار فييا يتعامل الطمبة مع االدوات واالجيزة ، وينفذون العمل اليدوي بواسطة نشاطات تجربيو؛ ال
افكارىم، ويمكن ان ينفذ المدرس التجربة بطريقة العرض العممي)اذا خشي المعمم عمى سالمة 
الطمبة(، وذلك بأثارة التساؤالت واعطاء التمميحات وتقديم العون لمساعدة الطمبة في الوصول الى 

 المطموب . 
 Representation  -التبيان والتعبير : -٘

إجاباتيم لمتساؤالت التي يطرحيا المدرس، والتعبير عّما توصموا  عنالطمبة في ىذه المرحمة ُيعبر 
 اليو من نتائج.

 Discussion   -الحوار والمناقشة : -ٙ

مناقشة نتائج النشاط التي توصل إلييا الطمبة، إذ يطرح المعمم مجموعة من األسئمة مثل: ماذا 
 موىا لتدعم رأيكم؟وجدتم؟، ماذا عممتم؟، لماذا حدث ما حدث؟، ما الدالئل التي وجدت

  Invention   -التدريس المباشر / االختراع : -ٚ
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تتم في ىذه المرحمة إعادة تشكيل البناء المعرفي بما يضمن التعمم ذا المعنى لدى المتعمم. إذ يقوم 
المدرس بإعطاء التفسيرات الصحيحة لممفيوم المطموب تعممو وتحديد أشكال الفيم المغموط 

 ومعالجتيا.
  Application   -التطبيق:  -ٛ

 وتتم تجريب المعرفة الجديدة في مواقف جديدة أخرى.
  Summary/ Closure   -التمخيص والغمق:  -ٜ

عطاء خاتمة لمدرس.      يقوم المدرس ىنا بتمخيص النتائج والتفسيرات وا 
 ( .ٕٙٚ-ٕ٘ٚ، ٕٛٓٓ)الكسباني ، ( ٙٛٗ، ص ٜٜٙٔ)الخميمي ، 

 ثانيا: دراسات سابقة:

 تي تناولت انموذج فراير:أوال: دراسة ال

 .(Frayer, 1970)دراسة فراير  -
أجريت ىذِه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية، وىدفت إلى معرفة أثر عدد من األمثمة       

وتأكيد فيم الصفة التعريفية عمى تمكن تالميذ الصفين الرابع والسادس االبتدائيين من المفاىيم 
 اليندسية 

  -احثة اإلجراءات اآلتية: وقـد اتبعت الب

  استخدمت الباحثة التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي بأربع مجموعات )مجموعتين تجريبيتين
 ومجموعتين ضابطتين(.

 ( تمميذًا من تالميذ الصف الرابع االبتدائي والصف السادس ٓٙٔتكونت عـينة الـدراسة من )
 االبتدائي.

  باعي.اقـتصر البحث عمى مفيـوم الشكل الر 
  تم إعـداد ثماني نسخ من الدروس تتعامل مع المفيـوم اليندسي الذي تم اختيارُه بوصفو متغيرًا

مستقال لعـدد األمـثمة )أربعـة، ثمانيـة( وتأكيد قيـم الخواص، وتم تقـديم الدروس لمدة عشرين دقيقة 
 تقريبًا كـل يوم ولمدة أربعة أيام متتالية.

 نمط االختيار من متعدد واختبارًا أخر من نمط إكمال الفراغات وكل  أعـدت الباحثة اختبارًا من
فقرة( جميعيا متعمقة بتعمم المفيـوم. ولقـد تم إعـداد ىـذِه األسئمة لتختبر ٔٔاختبار يتكون من )

نتاج أمثمة لمخواص وأسماء لتمك الخواص وأمـثمة وال أمـثمة المفيـوم، وأسم المفيـوم،  التعرف وا 
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عريفية )المميزة( والمتغيرة لممفيـوم، وتعريف المفيـوم، وعالقة المفاىيم كل واحـد باألخر والخواص الت
 )التعميم(.

 :أظيرت نتائج الدراسة اآلتي 
ال وجود أثر دال إحصائيا لزيادة عـدد األمـثمة من أربعة إلى ثمانية عمى التمكن من المفيـوم   -أ 

 ائي.ألي من تالمـيذ الصف الرابع أو السادس االبتد
زيادة عـدد األمثمة تحسن في التعٌرف عمى ال أمـثمة المفيـوم لدى تالميذ الصف الرابع   -ب 

 االبتدائي.
تأكـيد قـيم الخواص التعريفية لممفيـوم أدى إلى زيادة التمكن من المفيـوم كـكل لدى تالمـيذ  -ج 

مـيذ الصف السادس الصف الرابع االبتدائي في حين لم يؤِد إلى زيادة تـذكر في التمكن لـدى تال
 االبتدائي.

تأكـيد قـيم الخواص التعريفية أدت إلى زيادة أىمـية التعرف واإلنتاج والسـيما الخواص التعريفية  -د 
لـدى تالمـيذ الصف الرابع االبتدائي والتعٌرف عمى أسماء الخواص لـدى تالميذ الصف السادس 

   (Frayer,1970: 5)االبتدائي.                  
 :دانيالدراسة التي تناولت انموذج  /ياً ثان
 (2442دراسة )الجباوي،  -

ىدفت الدراسة الى معرفة أثر أنموذج دانيال في التحصيل واالتجاه نحو مادة العموم العممي لدى 
طالبات معيد إعداد المعممات الصباحي / الصف الخامس / قسم العموم والرياضيات، وقد اختارت 

( ٕٚ( طالبة بواقع )ٙ٘ي ذا الضبط الجزئي، وتألفت عينة البحث من )الباحثة التصميم التجريب
( طالبة في المجموعة الضابطة، وقد كوفئت المجموعتان في ٜٕطالبة في المجموعة التجريبية و)

متغيرات التحصيل الدراسي لموالدين، درجات العموم لمصف الرابع، واالتجاه نحو المادة. وقد 
موكية الخاصة بمواضيع العموم العممي، وأعدت خططًا دراسية، صاغت الباحثة األىداف الس

واختبارًا تحصيميًا، ومقياسًا لالتجاه نحو المادة، وتم عرضيا جميعًا عمى الخبراء، كما طبق االختبار 
 التحصيمي النيائي، وبعد معالجة البيانات احصائيًا تبين ما يأتي:

 ي اختبار التحصيل النيائي ولصالح المجموعة التجريبية.يوجد فرق ذو داللة إحصائية ف -أ 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية في االختبار البعدي عمى مقياس االتجاه ولصالح المجموعة  -ب 

 التجريبية.
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين االختبارين القبمي والبعدي عمى مقياس االتجاه وىذا يعني  -ج 

 لمجموعة التجريبية.حصول تنمية في االتجاه ولصالح ا
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ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين االختبارين القبمي والبعدي عمى مقياس االتجاه لدى طالبات  -د 
المجموعة الضابطة وىذا يعني عدم حصول تنمية. وفي ضوء ذلك توصمت الباحثة الى عدد من 

 (ٓٔٙ: ٕٕٔٓاالستنتاجات كما اوصت بعدد من التوصيات والمقترحات. )الجباوي، 
 دراسة التي تناولت اكتساب المفاهيم العممية: /ثالثاً 

  Rule &Furletti، 2444دراسة روول وفيرلتي -4
ىدفت إلى تقصي أثر اعتماد صناديق المماثالت الشكمية والوظيفية مقابل اعتماد طريقة     

، وقد طبقت المحاضرة االعتيادية وصحائف األعمال في تعمم الطمبة لممفاىيم المرتبطة بمادة العموم
( طالبًا من طمبة الصف العاشر في إحدى مدارس نيويورك، تم تقسيميم عمى  ٕٖالدراسة عمى ) 

مجموعتين متساويتين  )ضابطة وتجريبية( عمى وفق التصميم التجريبي ذي المجموعتين 
ئج الدراسة المتكافئتين ذي االختبار البعدي، استنادًا إلى نتائج االختبار الذي  تقدموا لو أشارت نتا

إلى وجود فروق كبيرة ذات داللة إحصائية بين أداء الطمبة في مجموعات الدراسة عمى االختبار 
البعدي لصالح الحاالت التجريبية، كما أشارت عممية استطالع آراء الطمبة بشأن اعتماد صناديق 

تعمم والفيم، فضاًل المماثالت الشكمية والوظيفية إلى أن اعتماد ىذه الطريقة سيل عمييم عممية ال
عن استمتاعيم بعممية التعمم، كما أن اعتماد ىذه الطريقة عمل عمى ربط خبراتيم الحياتية بموضوع 

 (Rule&Furletti,2004,155-170التعمم. )
 دراسة تناولت الدافع المعرفـي: /رابعاً 

 :2444دراسة عبد المجيد ومحمد  (4)
الى التعرف عمى مدى فعالية أنشطة عممية  ( دراسة تيدفٕٔٓٓاجرى عبد المجيد ومحمد )

استقصائية مقترحة مفتوحة النياية في تنمية الدافع المعرفي العممي وبعض عمميات العمم لدى 
طالب األول االعدادي ، وتحديد الخصائص والمواصفات التي يجب مراعاتيا في تصميم أنشطة 

في تنمية الدافع المعرفي وتنمية بعض استقصائية ، وقد تم تجريب ىذه األنشطة ومدى فعاليتيا 
ميارات التعمم ، وكانت عينة الدراسة من طالب الصف األول االعدادي ، صفان من مدرسة 
الدويدار اإلعدادية التابعة لحدائق القبة بالقاىرة بالوحدة الثالثة )المادة والطاقة( في كتاب العموم ، 

( طالبًا وطالبة ، ومجموعة ضابطة قواميا ٓٙاميا )وكانت عينة الدراسة مكونة من عينة تجريبية قو 
( طالبًا وطالبة وقد استخدم الباحثان مقياس الدافع المعرفي العممي ، اختبار ميارات عمميات ٓٙ)

العمم كأداة لمدراسة من اعداد الباحثان ، وقد استخدم الباحثين األساليب اإلحصائية في معالجة 
( ومعامالت االرتباط ، وأشارت نتائج البحث Tابي ، واختبار )البيانات ممثمة في المتوسط الحس

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين )التجريبية والضابطة( عمى مقياس الدافع 
المعرفي لصالح المجموعة التجريبية ، واستنتج من البحث ان المتغير المستقل )األنشطة التعميمية 
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ة( ليا اثر فعال عمى المتغير التابع )الدافع المعرفي لدى الطالب( ، االستقصائية مفتوحة النياي
وأكدت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية في 

 (.٘ٙ-٘ٗ:ٕٕٓٓاختبار ميارات عمميات التعمم.)عبد المجيد و محمد ،
 :إجراءات البحث/ الفصل الثالث

الفصل عرضًا لمنيجية البحث من حيث اختيار التصميم التجريبي وتحديد مجتمع  يتضمن ىذا     
عداد مستمزماتو وأدواتو، ثم تطبيق  جراء التكافؤ بين مجموعتي البحث التجريبيتين وا  البحث وعينتو وا 

 التجربة واختيار الوسائل اإلحصائية المناسبة، وعمى النحو اآلتـــي:
 حث:التصميم التجريبي لمب /أوالً 

 التصميم التجريبي لمبحث

 :مجتمع البحث وعينته/ ثانياً 

 ٕٗٔٓيتألف مجتمع البحث الحالي من جميع طالبات الصف الثاني المتوسط لمعام الدراسي )    
والبالغ  والمختارة قصدياً  ٔالتابعة لممديرية العامة لتربية بغداد الكرخ /ثانوية الفرات ( من ٕ٘ٔٓ –

طالبًا موزعين بطريقة عشوائية عمى شعبتين ىي )أ، ب(. بمغ مجموع طالب الشعبة  (41)عددىم 
طالب. ولتحاشي التمييز في اختيار  (21)طالب، ومجموع طالب الشعبة )ب(  (20))أ( 

ة التجريبية االولى والمجموعة التجريبية الثانية، كتب الباحث المجموعة التي تمثل المجموع
الشعبتين عمى قصاصات من الورق، واختار منيا بشكل عشوائي القاعة )ب( لتمثل المجموعة 
التجريبية االولى التي تدريس باستخدام أنموذج فراير، والقاعة )أ( المجموعة التجريبية الثانية التي 

 انيال..تدرس باستخدام أنموذج د

 تكافؤ مجموعتي البحث:/ ثالثاً 

 ارتأىعمى الرغم من أّن التوزيع العشوائي من شأنو أن يحقق التكافؤ لمجموعتي البحث،     
الباحث تحقيق عدد من المتغيرات التي تؤثر في التجربة، لذلك قام بتحديد متوسطات كل من 

اكتساب المفاىيم دة الكيمياء، واختبار المتغيرات األتية: )العمر الزمني، التحصيل السابق في ما
، ومقياس الدافع المعرفي، ومن ثم حساب التباين وقيمة )ت( وظيرت العينتان متكافئتان الكيميائية

 في ىذه المتغيرات.

 االختبار البعدي المتغٌر التابع المتغٌر المستقل التكافؤ المجموعة ت

 
التجرٌبٌة 
 االولى

 العمر الزمنً باألشهر
 الذكاء

اكتساب المفاهٌم  اختبار
 الكٌمٌائٌة

 مقٌاس الدافع المعرفً
 التحصٌل السابق لمادة الكٌمٌاء

 أنموذج فراٌر
اكتساب المفاهٌم 

 كٌمٌائٌةال
 

 الدافع المعرفً

اختبار اكتساب المفاهٌم 
 الكٌمٌائٌة
 

 مقٌاس الدافع المعرفً
 

التجرٌبٌة 
 الثانٌة

 أنموذج دانٌال
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 رابعًا: إعداد مستمزمات البحث:

سنة تحديد المادة العممية. حدد الباحث الفصول التي تدرس خالل الفصل الدراسي الثاني من ال -4
( وذلك حسب الخطة السنوية التي وضعت وحسب توجييات ٕ٘ٔٓ – ٕٗٔٓالدراسية )

 االختصاصين التربويين.
صياغة األىداف السموكية. قام الباحث بصياغة األغراض السموكية اعتمادًا عمى محتوى  -2

 المادة التعميمية التي شممتيا مدة التجربة.
ذج من ىذه الخطط عمى مجموعة من إعداد الخطط التدريسية اليومية: تم عرض نما -4

المختصين والخبراء لبيان آرائيم حوليا، ومدى مالءمتيا لطريقة التدريس ومحتوى المادة واالغراض 
%( التفاق اآلراء ٘ٚالسموكية وبناء عمى المالحظات المطروحة ُعدِّلت نسبة من الخطط بمعدل )

 يغة النيائية.وفي ضوء ىذه النسبة تم تعديل بعض من الخطط لتأخذ الص
 بناء أداتي البحث: /خامساً 

اختبار تحصيمي ييدف الى قياس يتطمب ىذا البحث، إعداد أداتين لقياس المتغيرات التابعة وىي: 
والدافع المعرفي، وقد تم إعداد ىذه  تحصيل الطالب في موضوع اكتساب المفاىيم الكيميائية،

 االداتين عمى النحو االتي:
 ب المفاهيم الكيميائية:اختبار اكتسا /أوالً 

قام الباحث بإعداد فقرات اختبار اكتساب المفاىيم الكيميائية مستعينا بالمادة العممية )المحتوى 
( فقرة من نوع االختبار ٓٙالدراسي( لمادة الكيمياء لمصف الثاني المتوسط وبمغت فقرات االختبار )

ل، حرص الباحث أن تكون ىذه ( تتضمن كل فقرة أربعة بدائMultiple choiceمن متعدد )
 البدائل متجانسة جيد األماكن. 

 وإلعداد االختبار التحصيمي، قام الباحث باتباع الخطوات االتية:

 -: إعداد جدول المواصفات -

غرضا سموكيا، وقد اختيرت األغراض السموكية الخاصة بالمفاىيم الكيميائية  ٖٛٔأعد الباحث 
 ٓٙألغراض السموكية الخاصة بالمفاىيم التي يتم اكسابيا والبالغة وتم تحديد ا مفيوم ٕٓوالبالغة 

، وفقًا لتصنيف بموم لممستويات الثالثة وعمى الترتيب )تعريف، تمييز، تطبيق(. غرضا سموكيا
تحميل محتوى المادة العممية والمتمثمة بالفصول األخيرة من كتاب عمم الكيمياء المقرر تدريسو 

 المتوسط وتحديد مفرداتو الرئيسة والفرعية. لمطالب في الصف الثاني
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 - :Validity Testصدق االختبار 
ُيعّد الصدق عنصرًا ُميمًا ألخصائي التشخيص التربوي، فيو محور عممية التقويم، إذ آنو يشير     

الى أن االختبار يقيس ما وضع لقياسو وأّن إجراءات التقويم المسؤولة يجب أن تكون صادقة. 
ر التحصيمي يكون صادقا إذا تمكن من قياس مدى تحقيق األىداف الدراسية التي وضع فاالختبا

 (ٖٗٔ: ٜٚٛٔ)أبو حطب واخرون ، (ٕٚٔ: ٕٚٓٓ)البطش وفريد،  من أجميا.
 صدق المحتوى:

( فقرة مع قائمة بالمفاىيم الكيميائية عمى عدد ٙٙعرض الباحث فقرات االختبار البالغ عددىا )   
ختصين في الكيمياء وطرائق تدريسيا ولغرض التأكد من صدق االختبار من حيث من الخبراء والم

الدقة العممية وتحقيق أىداف البحث، اعتمد الباحث عمى أراء الخبراء والمحكمين، وفي ضوء ذلك 
أجرى الباحث عددًا من التعديالت عمى عدد من فقرات االختبار بالحذف واإلضافة والتعديل حتى 

( فقرة إذ ٓٙحًا لحقيق أىداف البحث والتي يمكن أن تحقق أىداف البحث ىي )أصبح عددىا صال
%( من أراء الخبراء وعدت الفقرات االختبارية جاىزة لمتطبيق ٘ٛحازت كل فقرة عمى نسبة قبول )

 (ٕٚٔ: ٕٚٓٓعمى العينة االستطالعية وبذلك تحقق الصدق الظاىري والمحتوى. )البطش وفريد، 

 تساب المفاىيم الكيميائية:                                          تعميمات اختبار اك

 تعميمات اإلجابة: –أ 

وضع الباحث تعميمات اإلجابة عن فقرات االختبار وتضمنت اسم الطالب، واليدف من االختبار،  
والوقت المخصص لإلجابة، وكيفية االجابة، ومثاال توضيحيا يوضح ذلك ومالحظة تشير الى 

 جابة عن جميع فقرات االختبار من دون ترك. اإل

 تعميمات التصحيح: –ب 

لغرض تصحيح إجابات الطالب عمى فقرات اختبار اكتساب المفاىيم الكيميائية أجرى الباحث  
 اآلتي: 

أعد الباحث اإلجابات النموذجية لفقرات االختبار وتتضمن مفتاح اإلجابة النموذجية عن فقرات  -
 ( فقرة.ٓٙة )االختبار البالغ

( لكل فقرة من فقرات االختبار اذ تعطى االجابة ٔ,ٓصحح الباحث إجابات الطالب عل أساس ) -
الصحيحة درجة واحدة فيما تعطى االجابة الخاطئة أو المتروكة صفرا. وبذلك تكون درجة االختبار 

 ( درجة. ٓٙبالكامل )
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  التجربة االستطالعية: –ج 

( ٕٓختبار عمى عينة استطالعية اختيرت عشوائيا إذ تكونت العينة من )قام الباحث بتطبيق اال    
طالب وألجل معرفة مدى ما اكتسبوا من المفاىيم الكيميائية لمفصول الخمسة األخيرة من كتاب 
الكيمياء لمصف الثاني المتوسط. ولحساب متوسط الوقت المخصص لإلجابة فقد ُحسب الوقت 

لإلجابة عن فقرات االختبار ومنو وجد أن متوسط زمن االجابة بمغ الذي استغرقتو أول وأخر طالب 
 ( دقيقة. ٓ٘)

 حصائي لفقرات االختبار )اكتساب المفاهيم الكيميائية( التحميل اال –د 

( طالب صححت أوراق اإلجابة، ثم ُٓٓٔطبق االختبار عمى عينة استطالعية مكونة من )    
% من درجات الطالب تمثل  ٕٚ، ثم أخذت أعمى نسبة رتبت الدرجات النيائية ترتيبا تنازليا

% من درجات الطالب تمثل المجموعة الدنيا، تم تحميل البيانات  ٕٚالمجموعة العميا، وأدنى
 إحصائيا وكما يأتي:

 :Items Difficultyمعامل صعوبة الفقرة   

 (.ٓٛ.ٓ-ٕٓ.ٓبمغت معامل صعوبة الفقرات لالختبار تتراوح بين )    

 لتمييزية لفقرات اختبار اكتساب المفاهيم الكيميائية:القوة ا

 (ٖٓٔ: ٜٜٜٔ(. )الظاىر، ٙ٘.ٓ-ٕٕ.ٓبمغت القوة التمييزية لفقرات االختبار فتراوحت بين )    

 فعالية البدائل:
بعد استخدام قانون فاعمية البدائل في مالحظة درجات طالب المجموعتين العميا والدنيا بحسب      

ل خاطئ، ولكل فقرة اختبارية، ظير ان البدائل كانت قد جذبت الييا عددًا أكبر من فاعمية كل بدي
طالب المجموعة الدنيا مقارنة بطالب المجموعة العميا واستنادًا الى ما تقّدم قرر الباحث اإلبقاء 

 (ٕ٘ٔ: ٜٜٛٔ)عودة،  عمى البدائل كما ىي عميو في االختبار لفاعميتيا في جذب الطالب.
 تبار:ثبات االخ

( طالبًا، ٓ٘اختيرت طريقة التجزئة النصفية الستخراج معامل الثبات، إذ ُطبق االختبار عمى )     
جزئت اإلجابات الى نصفين، يضم النصف األول درجات الفقرات الفردية، ويضم النصف الثاني 

لنصفين، وقد ( الستخراج االرتباط بين اPersonدرجات الفقرات الزوجية، واسُتخدم معامل ارتباط )
( فأصبح معامل Spearman Brown( ُصححت بعد ذلك بمعادلة: )ٜٓٓ.ٓبمغ معامل االرتباط )

 (ٖٔٓ: ٕٓٓٓ( )ممحم ،ٙٗٔ: ٜٛٛٔ(. )عودة، ٜٗ.ٓالثبات يساوي )
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 مقياس الدافع المعرفــــي:

( لقياس الدافع المعرفي والمشتمل عمى خمسة أبعاد ٕٗٓٓاعتمد الباحث عمى مقياس )محمود، 
 ىي: السعي لممعرفة، حب االستطالع، االكتشاف واالرتياد، الرغبة في القراءة، طرح األسئمة.

وألجل أن يكون المقياس مناسبًا لتطبيقو ومعرفة ما إذا كانت بو حاجة الى اجراء بعض التعديالت 
 عميو قام الباحث باإلجراءات اآلتية:

 صدق األداة: -ٕتصحيح المقياس:  (ٔ)
 ( التطبيق االستطالعي الثاني لممقياس:ٗطالعي األول لممقياس: )( التطبيق االستٖ)

 وعميو تم حساب اآلتي:

 صدق المقياس: - أ
تم اعتماد نوعين من الصدق ىما، الصدق الظاىري، وقد تم التأكد منو بعرضو عمى المحكمين 

 والنوع الثاني الذي تم اعتماده ىو اآلتي:
 صدق البناء: .4

ياس من استنتاج بعض الدالئل والمؤشرات التي تتضح في اثناء تم التحقق من صدق البناء لممق
 العمميات االرتباطية الموجبة والدالة المتحققة في إجراءات بناء المقياس وىي:

معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي اليو الفقرة، بمغ معامل االرتباط 
(0.159.) 

 لقوة التمييزية لمفقرات:ا .2
احتساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات المقياس باعتماد المعادلة الخاصة بيا، ووجد ان  تم

( فأكثر، ٕٓ.ٓ(، إذ ان المتخصصين يعدون الفقرة مقبولة إذا كان معامل التمييز )2قيمتيا تتراوح )
 لذا عدت الفقرات اجمعيا ذات معامل تمييز مناسب.

 ثبات المقياس: - ب
يقة )إعادة االختبار(، وتم تطبيق معادلة معامل ارتباط بيرسون بين تم احتساب الثبات بطر 

 ( وىو مقبول معنويًا.ٗٛ.ٓمجموعتي الدرجات وتم احتساب الثبات لممقياس فبمغ )
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 :عرض النتائج ومناقشتها/ الفصل الرابع

 :نتائج البحث /أوالً 

 اكتساب المفاهيم الكيميائية. اختبار -4
بعد إعداده عمى المجموعتين التجريبيتين  الكيميائية المفاىيم اكتساب اختبار قام الباحث بتطبيق

( وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ٔوأظيرت النتائج المعروضة في جدول )
(ٓ.ٓ٘.) 

 (4جدول )
ي الوسط الحسابي والقيمة التائية المحسوبة والجدولية والداللة اإلحصائية بين المجموعتين التجريبيتين ف

 الكتساب المفاهيم الكيميائية االختبار البعدي

الجدولية  أكبر من القيمة التائية ٙٗ.ٗالقيمة التائية المحسوبة  نّ أحظ من الجدول أعاله يم    
في متوسط  (0.05)، مما يعني وجود فرق ذات داللة احصائية عند مستوى 2.02والتي قيمتيا 

اختبار موعة التجريبية الثانية في درجات طالب المجموعة التجريبية االولى ومتوسط درجات المج
 ولصالح المجموعة التجريبية االولى. اكتساب المفاىيم الكيميائية

 الدافع المعرفي: -2
قام الباحث بتطبيق مقياس الدافع المعرفي بعد إعداده عمى المجموعتين التجريبيتين وأظيرت  

 (.٘ٓ.ٓتوى داللة )( وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مسٕالنتائج المعروضة في جدول )
 (2جدول )

الوسط الحسابي والقيمة التائية المحسوبة والجدولية والداللة اإلحصائية بين المجموعتين التجريبيتين في 
 لمدافع المعرفي المقياس البعدي

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

القٌمة 
التائٌة 

 المحسوبة

القٌمة 
 التائٌة

 الجدولٌة

الداللة 
االحصائٌة 

عند مستوى 
(0.05) 

التجرٌبٌة 
 االولى

20 47.15 8.46 
39 .4.4 24.2 

دالة 
بٌة التجرٌ إحصائٌا  

 الثانٌة
21 36.14 7.98 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

القٌمة 
التائٌة 
 المحسوبة

القٌمة 
 التائٌة

 لجدولٌةا

الداللة االحصائٌة 
عند مستوى 

(0.05) 

التجرٌبٌة 
 االولى

20 ..44 44.6 

 دالة إحصائٌا   24.2 24.2 39
التجرٌبٌة 
 الثانٌة

21 40.19 8.64 
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الجدولية  أكبر من القيمة التائية ٕٗ.ٖحظ من الجدول أعاله ان القيمة التائية المحسوبة يم     
في متوسط  (0.05)وجود فرق ذات داللة احصائية عند مستوى  ، مما يعني2.02والتي قيمتيا 

درجات طالب المجموعة التجريبية االولى ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في مقياس 
 الدافع المعرفي ولصالح المجموعة التجريبية االولى.

 تفسير النتائج: /ثانياً 

التعميمي األثر  باحث ان الستخدام أنموذج فرايريتضح من خالل النتائج التي توصل الييا ال     
وتنمية الدافع المعرفي لدى طالب الصف  الكتساب المفاىيم الكيميائيةاإليجابي في زيادة التحصيل 

 الثاني المتوسط، ويعود ذلك لألسباب االتية:

ل ان التدريس عمى وفق أنموذج فرايرالتعميمي يتيح لمطالب الفرصة لبناء معارفيم من خال -4
التفاعل اإليجابي مع مدرس المادة، فضال عن التفاعل بين الطالب أنفسيم لمتواصل فيما بينيم 
وذلك من خالل تبادل اآلراء والحوار مما قد يثير اىتمام الطالب والنيوض بمستواىم العممي 

 ألقصى ما يسمح بو قدراتيم وامكانياتيم وقابمياتيم.
التعميمي في  ف التعميمية اذ أسيم أنموذج فرايرأمكن مالحظة التفاعل الذي ساد المواق -2

 مساعدة الطالب عمى المشاركة االيجابية مما عزز الثقة بالنفس والقدرة عمى االستنتاج. 
التعميمي عمل عمى نقل الطالب من حالة االستقبال  ان التدريس عمى وفق أنموذج فراير -4

 ب مركزًا لمعممية التعميمية.المباشر لممعمومات الى باحثين عنيا بأنفسيم وجعل الطال
ان الدور الفعال لمطالب في اثناء التدريس، وتفاعميم في عرض وتقديم الدرس، قد منحيم  -4

الثقة بالنفس في كيفية التعامل مع مختمف المواقف وىذا بدوره أدى الى زيادة رغبة الطالب في 
 وكثرة األسئمة واالستفسارات. البحث عن الحقائق والتقصي حول المعمومات العالقة من خالل زيادة

كان الستخدام أنموذج فراير التعميمي حافز إلثارة دافعية الطالب لمبحث والتقصي عن الحقائق  -4
والمعمومات والكشف عن الغموض لدييم في محتوى المادة الدراسية اثناء قراءتو واستنتاج ما ىو 

لدافع المعرفي وزيادة التحصيل صحيح والحكم عمى صحة المعمومات فييا مما أدى الى تحفيز ا
 .الكتساب المفاىيم الكيميائية

 االستنتاجات: /ثالثاً 

يتضح مما تقدم وخالصة النتائج النيائية لمبحث الحالي، يمكن االستنتاج الى أثر اعتماد أنموذج 
 فراير التعميمي أدى الى االتي:
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لطالب الصف الثاني  الكيميائيةالكتساب المفاىيم تأثيره اإليجابي والفعال في زيادة التحصيل  .4
 المتوسط في مادة عمم الكيمياء.

 تنمية الدافع المعرفي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة عمم الكيمياء. .2
أسيم أنموذج فراير التعميمي في تشجيع الطالب عمى حرية الرأي واالستكشاف، وطرح  .4

خاصة وىذا ما شعر بو الباحث اثناء التساؤالت واثارتيم ومشاركتيم اإليجابية خالل الدرس 
تطبيق التجربة، ويعد ذلك مؤشرا لحصوليم عمى الدافع الداخمي لمتعمم مما يزيد في التحصيل 

 . الكتساب المفاىيم الكيميائية
 التدريس عمى إدارة الصف والحوار والمناقشة بنحو فاعل. عمىساعد أنموذج فراير التعميمي  .4
 التوصيـــات: /رابعاً 

 ء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي:في ضو 

اعتماد أنموذج فراير التعميمي في تدريس مادة عمم الكيمياء لمصف الثاني المتوسط، لفاعميتيا  -4
 وتنمية الدافع المعرفي. الكتساب المفاىيم الكيميائيةالواضحة وتأثيرىا المباشر في زيادة التحصيل 

ء الييأة التدريسية عمى كيفية استخدام أنموذج إقامة برامج تدريبية وورش عمل لتدريب أعضا -2
 فراير التعميمي في التدريس وعدم االقتصار عمى طرائق التدريس التي تعتمد عمى الحفظ والتمقين.

التقميل من األساليب التقميدية في تدريس مادة عمم الكيمياء، والتي يسود فييا التمقين، والتركيز  -4
تخزين المعمومات في الذاكرة لفترة أطول، عوضًا لمطالب تسمح  عمى الفيم والتطبيق لألنشطة التي

 عن التركيز عمى تذكر الحقائق والمعمومات.

 المقترحـــات: /خامساً 

اجراء دراسة مقارنة بين احدى طرائق تدريس العموم مع أنموذج فراير التعميمي في متغيرات  .4
 أخرى مثل التفكير العممي.

دام أنموذج فراير التعميمي في مراحل دراسية أخرى وفي القيام بدراسات أخرى حول استخ .2
 جميع موضوعات العموم كالفيزياء واالحياء.

 اجراء دراسة لمعرفة فاعمية أنموذج فراير التعميمي في االتجاىات والميول نحو عمم الكيمياء. .4
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 :المصادر
نجمو ، مكتبة أ(: التقويم النفسي، طٜٚٛٔأبو حطب، فوأد عبد المطيف واخرون ) -ٔ

 المصرية، القاىرة.
(: أصول استراتيجيات التعمم والتعميم النظرية ٜٕٓٓأبو رياش، حسين محمد واخرون ) -ٕ

 .، عمانٔوالتطبيق، دار الثقافة، ط
االزيرجاوي ، فاضل محسن ، أسس عمم النفس التربوي ، دار الكتب لمنشر والتوزيع ،  -ٖ

 م.ٜٜٔٔ الموصل ،العراق،

(: مناىج البحث العممي تصميم البحث ٕٚٓٓمل أبو زينة )البطش، محمد وليد وفريد كا -ٗ
 .، دار المسيرة لمنشر، عمانٔوالتحميل االحصائي، ط

 ، دار الميسرة، عمان.ٔ(: التربية العممية الفاعمة، طٕٓٔٓبقيعي، نافر احمد ) -٘
توق، محي الدين وعبد الرحمن عدس، أساسيات عمم النفس التربوي، دار المسيرة لمنشر  -ٙ

 م.ٜٗٛٔع والطباعة، عمان األردن، والتوزي

(: إثر انموذج دانيال في التحصيل وتنمية االتجاه ٕٕٔٓالجباوي، بان محمود محمد حسين) -ٚ
نحو مادة العموم العممي لدى طالبات معيد اعداد المعممات الصباحي / الصف الخامس / 

 .ٕ، العددٕٓقسم العموم والرياضيات، مجمة جامعة بابل / العموم االنسانية، المجمد 
، دبي، دار ٔ(: تدريس العموم في مراحل التعميم العام، ط ٜٜٙٔالخميمي، خميل يوسف ) -ٛ

 القمم لمنشر والتوزيع.

(: اثر استراتيجيتين تدريسيتين قائمتين عمى المنحنى ٖٕٓٓسالم عبد العزيز ) الخوالدة، -ٜ
 نحوىا،واتجاىاتيم  البنائي في تحصيل طالب الصف األول الثانوي العممي في مادة االحياء

 .جامعة عمان لمدراسات العميا عمان (،)أطروحة دكتوراه غير منشورة
 الجزء تعممية في تدريس العموم،-( نماذج تعميمية ٕٙٔٓرزوقي، رعد ميدي واخرون ) -ٓٔ

 دار الكتاب الجامعي لمنشر والتوزيع والطباعة، االمارات. الثالث،

 الجزء العموم، تدريس في تعممية- ميميةتع نماذج( ٕٙٔٓ) واخرون ميدي رعد رزوقي، -ٔٔ
 .االمارات والطباعة، والتوزيع لمنشر الجامعي الكتاب دار االول،

(: سيكولوجية التدريس الصفي، ٕٚٓٓالزغول، عماد عبد الرحيم، وشاكر عقمة المحاميد ) -ٕٔ
 ، دار الميسرة، عمان.ٔط
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 منظور من تدريسوال التعمم (،ٖٕٓٓ) زيتون عبد الحميد وكمال حسين حسن زيتون، -ٖٔ
 القاىرة. الكتب، عالم ،ٔط البنائية،

، الدار المصرية والمبنانية، ٕشحاتة، حسن، تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق، ط -ٗٔ
 .مٖٜٜٔالقاىرة، 

، القاىرة، مكتبة االنجمو ٘(: التعمم نظريات وتطبيقات، طٜٜٛٔالشرقاوي، أنور محمد ) -٘ٔ
 المصرية لمنشر.

(: مبادئ القياس والتقويم في التربية، مكتبة الناشر، ٜٜٜٔا محمد، واخرون )الظاىر، زكري -ٙٔ
 دار الثقافة، عمان.

( فعالية أنشطة عممية استقصائية ٕٔٓٓعبد المجيد، ممدوح ومحمد، آمال ربيع كامل )  -ٚٔ
مقترحة مفتوحة النياية في تنمية الدافع المعرفي العممي وتنمية عمميات العمم لدي طالب 

 ول اإلعدادي، مجمة القراءة والمعرفة العدد الثامن.الصف األ

، دار االمل، كمية العموم ٗ(: القياس والتقويم في العممية التدريسية، طٜٜٛٔعودة، احمد ) -ٛٔ
 التربوية، جامعة اليرموك، عمان، األردن.

(: اإلحصاء لمباحث في التربية والعموم ٜٛٛٔعودة، احمد سميمان وخميل يوسف الخميمي ) -ٜٔ
 سانية، ط، دار الفكر، عمان.اإلن

(: التدريس نماذج وتطبيقات في العموم والرياضيات ٕٛٓٓالكسباني، محمد السيد عمي ) -ٕٓ
 ، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة. ٔوالمغة العربية والدراسات االجتماعية، ط

عامة، (: اساسيات في طرائق التدريس الٜٜٔٔمحمد، داود ماىر ومحمد، مجيد ميدي ) -ٕٔ
 .وزارة التعميم والبحث العممي، جامعة الموصل، كمية التربية

(: قياس الدافع المعرفي لدى الطمبة، )أطروحة دكتوراه ٕٗٓٓمحمود، احمد محمد نوري ) -ٕٕ
 .غير منشورة(، كمية التربية، جامعة الموصل

 ، دار المسيرةٕ(: مناىج البحث في التربية وعمم النفس، طٕٓٓٓممحم، سامي محمد ) -ٖٕ
 لمنشر والتوزيع والطباعة، األردن.
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Abstract: 
    The research aims to identify the effectiveness of each of the prototypical Fryer 

and Daniel in the acquisition of scientific concepts and the development of cognitive 

motivation among second grade average students. 

Chose researcher study population consisted of all second grade average students for 

the academic year (2015 - 2016), totaling ((52) students. The distributors random 

manner (two divisions) are (a - b). The sample of the study amounted to 52 students 

Distributors the two divisions, the number of the experimental group students the first 

(26), which is considering using a model Fryer second experimental group (26) 

students taught using a model of Daniel, and after repeaters students excluded totaled 

experimental group students the first (20) student, total second experimental group 

students (21) students. 

Verified equal groups in some variables that believed it could affect the results of the 

experiment are: chronological age in months. Collection former measure cognitive 

motivation, previous test information. The two groups are equivalent in all the 

variables. 

The two tools Search has a promising researcher achievement test to acquire chemical 

concepts and containing the (60) checksums paragraph as a researcher relied on the 

scale (Mahmud, 2004) to measure the motivation of cognitive and containing the five 

dimensions: the quest for knowledge, curiosity, discovery and frequentation, the 

desire to read, ask questions. 

Having completed the researcher conducting the search experience according to what 

has been planned and of the achievement test to gain a measure of chemical concepts 

and motivation cognitive found. 

1. outweigh the first experimental group taught according to the educational model 

Fryer in posttest to acquire chemical concepts on the second experimental group 

taught according to Daniel educational model. 

2. outweigh the first experimental group taught according to the educational model 

Fryer motivation in cognitive scale on the second experimental group taught 

according to Daniel educational model. 

 

 


