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 : المستخلص

فاعلية استراتيجية تدريسية قائمة على تكامل هدفت الدراسة إلى التعرف على     

ي فراير وكلوزماير في تنمية واستبقاء مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي لدى إنموذج

، استخدم طالبات الصف الثاني المتوسط في مقرر التربية األسرية وإتجاهاتهن نحوها

مفاهيم ثقافة  تنميةلقياس  تحصيلي معرفي المنهج شبة التجريبي، وصمم اختبار

 اإلستراتيجيةنحو االقتصاد الترشيدي، وطبقت  ، ومقياس االتجاهاالقتصاد الترشيدي

 المتوسطالصف الثاني  ( طالبة من94عددها )وأدوات الدراسة على عينة  المقترحة

( طالبة 02وعة الضابطة، )مجم( طالبة ك02موزعة كاآلتي: )بمحافظة بيشة، 

تنمية  المقترحة في اإلستراتيجيةوأظهرت النتائج فاعلية مجموعة التجريبية، ك

، وتكوين لدى الطالبات عينة الدراسةمفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي، واستبقاء 

 . اتجاهات ايجابية نحوها
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A teaching strategic Effectiveness Based on the Integration 

of the Frayer and Klausmeier Models in Developing and 

Maintaining of Concepts of Rational Economics Culture 

Among the Girls Students of the Second Intermediate Class 

in A Family Education Course and their Aattitudes Towards 

it 

Aljawharah Mohammed Aldosari 

Bishah University – College of Education 

Abstract : 

     The study aimed to identify the effectiveness of a teaching 

strategy based on the integration of the Frayer and Klausmeier 

models in developing and maintaining the concepts of rational 

economy culture for second-graders middle school students in 

the family education course and their attitudes towards it. The 

semi-experimental approach was used. Towards a rational 

economy, the proposed strategy and study tools were applied to 

a sample of (49) students from the second intermediate class in 

Bisha Governorate, distributed as follows: (23) Girls students as 

a control group, (26) Girls students as an experimental group, 

and the The results of the proposed strategic effectiveness in 

developing and maintaining the concepts of a rational economy, 

among the female students in the study sample, and forming 

positive attitudes towards it. 

 

   مقدمة:

أصبح التركيز على تدريس المفاهيم التي تتضمنها مختلف المواد العلمية على    

أنها لغة العلم ومفتاح المعرفة العلمية الحقيقية  إذرأس أهداف التربية العلمية، 

اللبنة األساسية  لنظرة الحديثة لطبيعة العلم، وتُعدأكثر انسجاماً مع ا اكما أنه ،وأساسها

كز عليها المناهج الدراسية كاتجاه تالتي يعتمد عليها في فهم أساسيات المعرفة التي تر

 كعنصر المفاهيم استعمال فكرة قتالوقد (. 0200معاصر في بنائها )رضوان،

 هدافاأل من ماهيالمف تعلم صبحأ ىحتالتربويين  من قبوالً متزايداً  المناهج لتنظيم

على  المناهج ءاخبر ارتكز محور اهتمام، والمختلفة التعلم مستويات عبر التعليمية

  متتابع بشكل تعلمها يمكن التي المفاهيم تحديد

 المفهوم تعلم إجراءات على بشكل تصاعدي، والعمل التعلم عبر مستويات

(Kluasmeier & Feldman, 1975). 
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الهتمام بالتركيز في تدريس المفاهيم أوردها العديد من ل عدة مبررات وهناك     

أن المفاهيم أقل هذه المبررات وذكر أن ( 0209" )جودت" فقد تناولالتربويين، 

ئق وتوضح العالقات فهي تربط الحقا، عرضة للتغير من الحقائق ألنها أكثر ثباتاً 

كثير من  رتفسو المتعلم لمادة العلم وطبيعته وتساعد على زيادة فهم القائمة بينهم،

أن االنفجار المتزايد في المعارف  (0200) رضوانالظواهر البيئية. وذكرت 

رغبة و إحتوائها، صعوبة أدى إلى كيفاً وكماً  بفروعها المتعددةاإلنسانية والعلوم 

لى تركيز المعلومات في كل علم من إ والباحثين العاملين في ميادين التربية والتعليم

حددة وتبويبها تحت مفاهيم أساسية تمثل خالل تنظيم المعارف والمعلومات في فئات م

بروابط بالبعض اآلخر عضها ي تقوم على الحقائق التي ترتبط بأساسيات المعرفة الت

التي يبنى ية مكن العاملين في أي ميدان دراسة من اإللمام باألفكار األساستُ  إذ؛ معينة

المتعلم على  ( أن تعلم المفاهيم يساعد0200)الناقة  كما ذكر. ميدان دراستهم اعليه

التفسير والتطبيق لحل المشكالت التي تعترضه في المواقف واألحداث الجديدة أو 

ها لدى الطلبة من األهداف عد تكوين المفاهيم العلمية وتنميتلذلك يُ  ؛مألوفةالغير 

لمية العلوم لكون المفاهيم من أساسيات تكوين هيكل المعرفة الع سة في تدريالرئيس

 وأشار زيتون ضمن سالمة تكوين المفهوم االحتفاظ به.والتي تتطلب أساليب تدريس ت

لتعليم الذاتي والتربية العلمية المستمرة مدى ( ألهميتها من أجل تحقيق ا0202)

 الحياة.

( إلى أن ما يدفعنا 0441كرت كوجاك )وفيما يخص مجال التربية األسرية فقد ذ    

إلى االهتمام بدراسة وتحليل المفاهيم األساسية خاصة في مجال التربية األسرية 

تحول موقع هذا العلم في السلم التعليمي ووصوله للجامعة، وعدم توقفه عند تعليم 

عمل بعض المهارات اليدوية بمعنى أخر ازدياد االهتمام بالقواعد والقوانين وراء ال

ومع زيادة التكنولوجيا الحديثة التي تؤثر في حياة  ،وليس فقط بكيفية أداء األعمال

األفراد واألسرة.. كان البد من االهتمام بدراسة العالقات بين ما يدرس في المجاالت 

المختلفة للتربية األسرية، وما يدرس في العلوم والفنون واآلداب التي تشتق منها كثير 

هو ضرورة فهم أال والعوامل من المعارف والمعلومات. وأن ثمة سبب ثالث من هذه 

ة التي تبنى على أساسها التربية األسرية كامل بين العناصر الثالثة الرئيسالترابط والت

وال يمكن تحقيق هذا التكامل إال بناء على تحديد واع ألهم المفاهيم التي  ،كعلم تطبيقي

سر انتقال تكون في مجموعها محتوى هذا العلم. وأن التركيز على تعلم المفاهييم يي

المجتمع، كما أنه ييسر تذكر مضمون ما درسه، وأثر التعلم من المدرسة إلى البيت 

فبدالً من مجموعة حقائق متفرقة يكفي أن يتذكر فكرة كبيرة موحدة، وكذلك تنمي 

القدرة على التفكير المنطقي وعدم التسرع في اتخاذ القرارات لتعوده على المالحظة 

ات والربط بين المواقف واألحداث واالستنتاج المسبب والتنبؤ الدقيقة وإيجاد العالق

 المدعوم بالحقائق والحيثيات الدقيقة.  

 أهم من التعليمي المستوى على المفاهيم تعلم ( إن0222) وآخرون ذكر حميدةوي    

 غايات في يريتغ ذلك قتضيي إذ ؛مجال التعليم في المعلمين تواجه التي التحديات

 عقلية عادات تكوين على إلى مساعدتهم للطلبة المعلومات ايصال مجرد من التربية

 ،الحياة نواحي جميع الهائل في للتغير  نظراً  متغير مجتمع في الحياة من تمكنهم
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 هذة أن إال سبق تعلمه لما والتذكر السرد بمجرد تعاملها يمكن والمعلومات فالحقائق

 في وتطبيقها المفاهيم تنمية هو الهدف إنما ذاته حد هدفاً في ليست العقلية العملية

 عنها. شئ معرفة للمتعلم يسبق لم التي الجديدة المواقف

    

 مشكلة الدراسة:

وتطوره   شكل المفاهيم الهيكل العام للمعرفة العلمية، واألساس في فهم العلمتُ     

مكان والعنصر الموجه ألي درس سواء أكان في الصف أو في المختبر أو في أي 

(. وقد ارتكز االهتمام في األونة األخيرة على تعلم 0200آخر )خلف والشيباني، 

المفاهيم من خالل البحث والتحليل من حيث التعرف على معناها وتصنيفها وتعليمها 

 ( إلى أن0440) أشار نشوانو وتعلمها وتوضيحها بدقة بأفضل الطرق واألساليب.

تعلم الطالب  تحسين إلى يؤدي أن شأنه من المفاهيم تعليم في المناسبة الطرائق إيجاد

 يؤدي المفهوم فهم وأن العلمية، المفاهيم من المزيد عن الكشف أجل من وتشجيعهم

. كما مفاهيم جديدة إذا ما سارت على وفق متطلبات النمو العقلي للمتعلمين فهم إلى

 تؤلف باتت تدريسها وأنماط المفاهيم تشكيل عملية ( إلى أن0222 (الجالد أشار

 المعرفية البنى تنظيم في أهمية من لها الحديثة لما التربوية العلوم في متميزة مكانة

 تعليمية أهداف بتحقيق يهتم الفعال التدريس التفكير، وأن وعملية الدراسية للمناهج

  المفاهيم تنمية عملية مما يجعل المتعلم؛ سلوك في مرغوب تغيير عنها ينتج محددة

 وأ المفاهيم باكتساب مرهوناً  التدريس نجاح تقدير يَُعد   لم إذاألهداف؛  تلك مقدمة في

 بنيته تشكيل في الحقائق من االستفادة على المتعلم قدرة إلى تعداه بل فحسب، الحقائق

وتتطلب  تواجهه. التي المشكالت وحل المعرفة توظيف من تمكنه التي المعرفية

سالمة  يضمن مناسباً  أسلوباً تدريسياً  الطلبة لدى تطويرها أو المفاهيم تكوين عملية

 . جديدة مواقف في واستعمالها المفاهيم تكون

 االهتمام وتزايد جهة، من تدريسهاهمية أمكانة المفاهيم وب أدى الوعيقد و     

نتائج ما توصلت إليه كثير إضافة ل ،أخرى جهة من ونالمتعلم بها يتعلم التي بالكيفية

(، 0209) (، أبو عواد والشلبي0202) الدراسات كدراسة الدهمش وآخرونمن 

( إلى أن من أكثر أسباب صعوبة استيعاب الطالب للمفاهيم وتطبيقها 0202مطر )

 إلى ، في مواقف جديدة ترجع في معظمها إلى ضعف أساليب التدريس المعتمدة

مساعدة  لغرض عددةومت فعالة تعليمية نماذج لوضع التربويين من العديد تحفيز

قد ظهرت عدة نماذج يتم من خاللها و .يدرسونها التي للمفاهيم تعليمهم في المتعلمين

: إنموذج تدريس المفاهيم بجودة عالية وتحقيق مردود إيجابي منها على سبيل المثال

 Tennyson Merrill تينسيون االستقرائي، وإنموذج ميرل klusmeier كلوزماير

and  وإنموذج برونراألستنتاجيBruner  فراير  إنموذجو االستكشافيFrayer 

 إنموذجة إلى األثر اإليجابي والفعال الستخدام قد أشارت دراسات عد؛ فالبصري

"فراير" في إحداث الكثير من التغيرات في العوامل المرتبطة بالتعليم والتعلم لما 

البصري، فعلى  ططيحققه من إعطاء صورة بصرية للمفهوم من خالل استخدام المخ

أن لهذا اإلنموذج فاعلية في زيادة  Trask (2011)تراسك  سبيل المثال: توصل

وتوصال ناهامبون توحد(.  -سلوكية -تحصيل ذوي صعوبات التعلم )عاطفية
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لفاعليته في تحقيق اتقان مفردات  Nahampun & Sibarani (2014)وسيباراني 

أثره في تحفيز الطالب   yang & Lee (2015)"يانج ولي" أثبتااللغة االنجليزية، و

، ( لفاعليته في تنمية الدافع المعرفي0202الجلبي) توصلو، وزيادة إنجازهم التعليمي

( ألثره في اكتساب واستبقاء المفاهيم العلمية، 0202كما توصال نوافلة والعمري )

لدى الطلبة ( ألثره في زيادة التحصيل واالتجاهات العلمية 0201وتوصلت جاليطة )

ألثره  Estacio& Martinez (2017)وبقاء أثر تعلمه، وأشار استاكيو ومارتين 

( ألثره في 0202الخوالدة )كما توصلت  المفردات العلمية لدى الطالب، في إثراء

ألثره في تحصيل  (0202المعمري ) ، وتوصلتتصحيح التصورات البديلة للمفاهيم

 النحو وبقاء أثر تعلمه.

"كلوزماير" لتحقيق نواتج إيجابية  إنموذجشارت العديد من الدراسات لنجاح كما أ    

عديدة في اكتساب العديد من المستويات الكتساب المفاهيم وفاعليته الستناده على 

مية قائمة حقق تلك المستويات وفق منهجية علتنمية عمليات عقلية بصورة تسلسلية ت

ي إنموذج( ألثر استخدام 0224) فيفيع ية البنائية، وفي ذلك توصلتعلى النظر

( 0220كي )العنب ير االبتكاري. وأشارتكلوزماير في تنمية المفاهيم العلمية والتفك

 الركابي ومحمود ي واكتساب المفاهيم، وتوصالالثره في تنمية التفكير االستدالل

 ( لفاعليته في التحصيل.0200)

وهناك ثمة عامل مهم يرتبط باكتساب المفاهيم وترسيخها لدى المتعلم وضمان   

اإليجابية تجاه  االتجاهاتتطبيقها العملي في حل المشكالت..وغيرها، أال وهو تكوين 

في  بارزةال ( لمكانة االتجاهات0441) وأحمد مرعي اوفي ذلك أشار، تلك المفاهيم

كما  .الفرد سلوك تعديل ودورها الفعال في ،التربية أهداف ضمن والتعليم التربية

 علىتأكيدها ل الحديثة التطورات ظل في ( إلى اتجاه التربية0442أشار الطشاني )

أحد  اكتسابها يعد التي الدراسية المادة نحو المتعلمين لدى يجابيةإ اتجاهات تكوين

يؤدي إلى  الذي التعلم على أن (0441) بركات وأكد .للتربية األساسية األهداف

 إلى يؤدي الذي التعلم ذلك من نفعاً  أكثر يكون االيجابية االتجاهات الطالب اكتساب

 النسيان إلى عوامل باستمرار والمعارف العلوم تخضع اذ ؛المعارف مجرد اكتساب

 .بتكوين االتجاهات نسبياً  مستمر أثر يظل بينما

عامة وأهميتها في مجال ومما سبق فإنه يتضح أهمية تدريس المفاهيم بصفة     

البحث عن استراتيجيات  بصورة خاصة؛ وعليه ضرورة أهمية التربية األسرية

ومن هذا المنطلق تتمثل مشكلة الدراسة تدريس يمكن من خاللها تحقيق أحسن تعلم، 

ي فراير إنموذجفي اقتراح استراتيجية يتم من خاللها إحداث عملية تكامل بين مزايا 

بمقرر التربية األسرية  شؤون منزليةوحدة الواردة بمفاهيم الوكلوزماير" لتدريس 

، واستبقاء تلك المفاهيم تنميةوقياس مدى فاعليتها في  ،المتوسطبالصف الثاني 

 :بير عنها من خالل األسئلة اآلتيةوالتي يمكن التع وتكوين اتجاهات ايجابية نحوها،

 :السؤال الرئيس

ي فراير وكلوزماير في تنمية إنموذجية استراتيجية تدريسية قائمة على تكامل فاعلما 

واستبقاء مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في 

 ؟ مقرر التربية األسرية واتجاهاتهن نحوها
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 األسئلة الفرعية:

مقرر التربية محتوى بشؤون منزلية ما مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي بوحدة  -0

 ؟المتوسط الثانياألسرية للصف 

مفاهيم ثقافة االقتصاد واستبقاء  لتنميةالمقترحة  التدريسية اإلستراتيجيةما  -0

 ؟، وتكوين اتجاهات إيجابية نحوهالدى الطالبات عينة الدراسة المستهدفة الترشيدي

ثقافة االقتصاد تنمية مفاهيم  المقترحة في التدريسية ما فاعلية االستراتيجية -2

 ؟لدى الطالبات عينة الدراسة المستهدفة الترشيدي

في استبقاء مفاهيم ثقافة االقتصاد المقترحة  التدريسية ما فاعلية االستراتيجية -9

 ؟ لدى الطالبات عينة الدراسة المستهدفة الترشيدي

لدى  ات ايجابيةتجاها تكوين المقترحة فيالتدريسية ما فاعلية االستراتيجية  -2

 ؟ةفالمستهد ثقافة االقتصاد الترشيدي الطالبات عينة الدراسة نحو مفاهيم

 

 فروض الدراسة:

( بين متوسطات 2022يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -0

على اختبار  في التطبيق البعدي المجموعتين الضابطة والتجريبية طالبات درجات

يعزى لمتغير طريقة  ثقافة االقتصاد الترشيديم مفاهي تنميةالتحصيل المعرفي ل

لصالح المجموعة  (المعتادةالطريقة  -المقترحة التدريسية التدريس )اإلستراتيجية

 .التجريبية

( بين متوسطات 2022يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -0

التطبيق تجريبية( في  -درجات أفراد كل مجموعة من مجموعتي الدراسة )ضابطة

البعدي المباشر الختبار التحصيل المعرفي لمفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي 

ومتوسطات درجاتهن في التطبيق البعدي المؤجل يعزى لمتغير طريقة التدريس 

 .لصالح المجموعة التجريبية المعتادة(الطريقة  -المقترحة التدريسية )االستراتيجية

( بين متوسطات 2022مستوى داللة ) يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند -2

على مقياس في التطبيق البعدي المجموعتين الضابطة والتجريبية  طالبات درجات

 يعزى لمتغير طريقة التدريس )اإلستراتيجية القتصاد الترشيدياالتجاه نحو ا

 .لصالح المجموعة التجريبية (المعتادةالطريقة  -المقترحة  التدريسية

 

 أهداف الدراسة

من شؤون منزلية وحدة بافة االقتصاد الترشيدي المتضمنة إعداد قائمة بمفاهيم ثق -0

  مقرر التربية األسرية للصف الثاني المتوسط.محتوى 

 ي فراير وكلوزمايرإنموذجمقترحة قائمة على تكامل  تدريسية إعداد استراتيجية -0

لدى الطالبات عينة  فة االقتصاد الترشيدي المستهدفةمفاهيم ثقاواستبقاء تنمية ل

 .نحوها تكوين اتجاهات إيجابيةو الدراسة

ي إنموذجقائمة على تكامل  مقترحة تدريسية استراتيجية التعرف على فاعلية -2

لدى  ثقافة االقتصاد الترشيدي بالوحدة المستهدفة مفاهيم في تنمية فراير وكلوزماير

 .الطالبات عينة الدراسة
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ي إنموذجقائمة على تكامل  مقترحة دريسيةت التعرف على فاعلية استراتيجية -9

ة لدى بالوحدة المستهدفمفاهيم االقتصاد الترشيدي  استبقاءفراير وكلوزماير في 

 .لطالبات عينة الدراسةا

قائمة على التكامل بين مقترحة التعرف على فاعلية استراتيجية تدريسية   -2

مفاهيم ثقافة االقتصاد و نح ات إيجابيةتجاها تكويني "فراير وكلوزماير" في إنموذج

 .لدراسةعينة ا طالباتاللدى  المستهدفة الترشيدي

 

 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة في جانبين: جانب نظري وجانب عملي كما يلي:   

 الجانب النظري: 
وحدة المتضمنة في  الترشيديأنها تقدم قائمة بالمفاهيم المرتبطة بثقافة االقتصاد  -0

 بالمرحلة المتوسطة. بمحتوى مقرر التربية األسريةشؤون منزلية 

إطاراً نظرياً يعمل على إثراء معلومات القائمين بالتدريس بماهية  أنها تقدم -0

 ي فراير وكلوزماير.إنموذجالمفاهيم وأهميتها، وآلية إكسابها للطالب من خالل 

 الجانب العملي:

على تطبيق أفكار النظرية  تستند تستخدم استراتيجيةتدريسية  إجراءاتأنها تقدم  -

البنائية وآلية تنمية المعرفة من خالل التكامل بين مميزات إنموذجي فراير 

وحدة شؤون منزلية مفاهيم االقتصاد الترشيدي المتضمنة بلتدريس  وكلوزماير

من ر التربية األسرية معلمات مقرمكن يُ بما ، بمحتوى مقرر التربية األسرية

 .في موضوعات أخرى لطالباتهن أثناء تدريسهن المفاهيم تنمية استخدامها في

لدى  ثقافة االقتصاد الترشيدي مدى نمو مفاهيم طورت الدراسة اختباراً لقياس -

رية، معلمات التربية األسل يمكن ،ها، وأداة لقياس االتجاهات نحوطالبات عينة البحث

 . اماستخدامهوالباحثات في هذا المجال من 

 

 حدود الدراسة:

المدرسة ب طالبات الصف الثانيبشرية: حصر مجتمع الدراسة على الحدود ال -

عبارة عن ( طالبة 94لى عينة قوامها )تم التطبيق ع محافظة بيشةالمتوسطة الثانية ب

( طالبة 02)موزعات على النحو اآلتي فصلين من فصول الصف الثاني المتوسط 

( طالبة بمثابة عينة تجريبية، 02،)المعتادةبمثابة عينة ضابطة، درسن بالطريقة 

 .المقترحة اإلستراتيجيةدرسن من خالل 

خالل الفصل الدراسي األول  ( أسابيع2)زمنية: طبقت الدراسة لمدة الحدود ال -

 .م0202-0204 للعام الدراسي

 (شؤون منزلية) الوحدة الرابعةحدود موضوعية: اقتصرت الدراسة على  -

 .الصف الثاني المتوسط كتابمقرر التربية األسرية من محتوى ب

المستهدفة على  مدى نمو المفاهيمحدود قياس: اقتصرت الدراسة على قياس  -

 .، وكذلك قياس االتجاه نحو تلك المفاهيمتطبيق( -فهم -مستويات )معرفة
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 مصطلحات الدراسة:

قامت الباحثة بعرض التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة فقط في هذا     

 ها بالتفصيل بمتن اإلطار النظري للدراسة الحالية.توتناول الوضع،

 : االستراتيجية المقترحة فاعلية -5

مدى األثر الذي تحدثة المعالجة التجريبية المتمثلة في االستراتيجية المقترحة     

 يدي المستهدفةثقافة االقتصاد الترش مفاهيمواستبقاء  تنميةمتغير مستقل، في  بوصفها

 متغيرات تابعة. بوصفها لدى طالبات عينة الدراسة واالتجاه نحوها

 االستراتيجية المقترحة: -0

ي فراير إنموذجمجموعة من الخطوات واإلجراءات واألنشطة القائمة على تكامل "   

المستهدفة لدى  مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيديواستبقاء وكلوزماير تهدف إلى تنمية 

 ."نحوهاوتكوين اتجاهات إيجابية  الطالبات عينة الدراسة

 فراير: إنموذج -3

هي )تعريف المفهوم، خصائص المفهوم،  أجزاءمخطط بصري مقسم إلى أربعة "   

 المستهدفة الترشيديتدريس مفاهيم ثقافة االقتصاد  يتم من خالله المثلة، الالأمثلة(

 ."بصورة مدمجة مع إنموذج كلوزماير

 كلوزماير: إنموذج -4

 التعليم والتعلم أثناء تحليل المفاهيم عملية االستنتاجية في يستخدم الطريقة إنموذج"    

وفق أربعة  مستويات متسلسلة للتفكير أال وهم على الترتيب: مستوى اإلدراك 

مستوى التشكيل(، وكل مستوى يتضمن  -مستوى التصنيق-مستوى التمييز -الحسي

يمكن انتقال الطالبات من مستوى إلى الذي  واحدة أو أكثر من العمليات العقلية، وال

يليه دون مرورهن بالعمليات العقلية الخاصة بالمستوى السابق وتحقق هذا المستوى 

 المستهدفة بالدراسة تدريس مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيديلديهن بدًء، يتم من خالله 

 بصورة مدمجة مع إنموذج فراير. لبات عينة الدراسةاللط

 ثقافة االقتصاد الترشيدي: مفاهيم -1

يرتبط كل مفهوم  المستهدفة، علمية ترتبط بثقافة االقتصاد الترشيدي مصطلحات"   

منها بمجموعة من الخصائص المشتركة المرتبطة بمجال المفهوم والمتفق عليها من 

 ".متعددة بخبرات مرورهم قبل المتخصصين في هذا المجال نتيجة

 االقتصاد الترشيدياستبقاء مفاهيم ثقافة  -6

لدى  المستهدفة ثقافة االقتصاد الترشيدي "كمية المعلومات المتذكرة من مفاهيم   

بعد  تلك الطالباتعليها  متمثلة في الدرجات التي حصلنعينة الدراسة، طالبات ال

 ."بأسبوعين اختبار المفاهيمتطبيق 

 

 اإلطار النظري:

: ماهية المفاهيم يتناول المحور األول ،يشمل اإلطار النظري على ثالثة محاور   

فراير،  نموذجتأطير نظري إل: ، بينما يستعرض المحور الثانيتنميتهاالعلمية وأسس 

 .كلوزماير نموذجتأطير نظري إلويتضمن المحور الثالث: 
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 ة المفاهيم العلمية وأسس تنميتهاماهيالمحور األول: 

 في ترابطاً  أكثر الحقائق تجعل أنها المعرفة؛ إذ من األساسي الجانب المفاهيم تمثل   

 والنظريات، والقوانين المبادئ بين القائمة العالقات توضح طبيعة كما ،المحتوى

 الظواهر تسهيل دراسة ثم ومن ،تساعهاوا العلمية المعرفة تعقيد من تقلل بذلك وهي

 الدعامة تُمثل أَنها في تكمن بذلك فإن أهميتهاو. (0444النجدي، والبيئية ) الطبيعية

 يساير أن بها يستطيع بوسيلة تزود المتعلم التي ،لتدفق المعرفة العلمية األساسية

من  ( إلى أن اكتساب المفاهيم يتحقق0221) . وقد اشار الونداويالمعرفة في التطور

 تعليمي موقف في المتعلم على المثيرات تُعرض من مجموعة تجاه عقلية خالل عملية

 في وتعميمها استدعاؤها يمكن المثيرات،  هذه تجاه ذهنية صورة لديه فتشكل معين

اكتسابها  . وفي هذا ما يقود لالهتمام بماهية تلك المفاهيم وآليةمواقف تعليمية جديدة

كيفية  عليها بالتفصيل؛ بغية التعرف علىوالعديد من الجوانب التي تستوجب التعرف 

، بسهولة ويسر ي يتمكنوا من تنمينها لدى المتعلمك ؛للمعلمين تقديم السبل المثلى

وليس هذا فحسب بل أيضاً تكوين اتجاهات  واستبقاء أثر هذا التعلم لفترة طويلة،

 :تناول المفاهيم على النحو اآلتي يمكنايجابية تجاهها. وعليه 

 

 :فهومالم تعريفأوالً: 

ت ركزتبحيث  العلمي لدى العديد من التربويين المفهوم اتتعريف تتقارب      

، فعلى سبيل امميزة متفق عليه عدة خصائصبعلى كونه مصطلح يتسم  معظمها

 كل: " بأنه ( بتركيزه على عالقته بالحقائق العلمية01، 0222عطيو) عرفه المثال:

 أو الظواهر من مجموعة بين المشتركة السمات ويجمع لفظية داللة مصطلح له

 العلمية الحقائق من مجموعة بين أن المفهوم العلمي يربطو ،المواقف أو األشياء

( من حيث العمليات العقلية التي تؤدي الكتسابه 002،0221كما عرفه أبو زينة )."

نتيجة تعميم صفات وخصائص  بأنه: "الصورة الذهنية التي تتكون لدى الفرد

( 12 ،0202ويعرفه زيتون )فهوم". ت من أشياء متشابهة هي أمثلة ذلك الماستنتج

بأنه:"ما يتكون لدى الفرد من من حيث األثر الذي يتركه لدى الفرد نتيجة اكتسابه 

عفانة وآخرون معنى وفهم يرتبط بكلمة أو عبارة أو عملية معينة. ويتناوله 

بأنه: "السمة كيفية توضيحه من خالل األمثلة المرتبطة به:  حيثمن ( 0202،24)

 بطرس ويرى مثلة الدالة على المفهوم".أو الصفة التي تتوفر فيها جميع األالمميزة 

 علمي مصطلح أو عامة فكرة"بأنه:  فيعرفه أنه مصطلح متفق عليه (00،0200)

 خصائص في يشترك ما شئ عن متعددة بخبرات المرور نتيجة عليه األفراد يتفق

 .محددة" علمية

ومن خالل التعريفات السابقة يتضح أن المفهوم قد يعبر عنه بمصطلح متفق عليه      

من قبل األفراد بناًء على خبراتهم السابقة بما ينطوي عليه من معنى، وخصائص 

وتتوافر في جميع األمثلة الدالة عليه، ويرتبط بمجموعة من  ،محددة تميزه عن غيره

 ترتبط بمعني وفهم لدى األفراد.ينة ق، كما أنه كلمة أو عبارة معالحقائ
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 :المفاهيم تنمية ثانياً: أسس

( مجموعة من األسس التي تساعد على إنماء المفاهيم 0441) كوجاك  ذكرت    

 :النحو اآلتيلدى المتعلمين على 

 محاولة حل مشكلة أو تحقيق هدف. -0

  .واالكتشافالستراتيجيات تعتمد على المالحظة والتجريب  التعلم تضمين -0

خبرات بديلة بدالً من الخبرات المباشرة التي قد تكون خاطئة أو غير إحالل  -2

 مكتملة.

 التحليل والتعبير والتمييز.التركيز في التعلم على ممارسة  -9

 لتكرار والتعزيز المستمر.استخدام المعلم ل -2

 المشاركة اإليجابية من الفرد وتفاعلة مع البيئة المحيطة. -2

 .المفاهيم األساسية والمهمة وتهيئة الظروف لكي تنمو وتتطورالتركيز على  -1

وترى الباحثة أن هذه األسس ترتكز بشكل أساسي على نشاط المتعلم العقلي،    

وممارسات المعلم لتحقيق ذلك من خالل أساليب تدريسه، وتوفير بيئة ثرية باألنشطة 

 للمفاهيم. تنميةالعقلية التي تحقق 

 المفهوم: تنميةثالثاً: نظرية 
 تنميةمن خالل نظرية " Joyce & Weil (1980)قدم "جويس" و"ويل"       

تعليمي يسير على وفق الطريقة القياسية ينتقل فيها المتعلم في  إنموذجالمفهوم" 

 تعليمه للمفاهيم من الكل إلى الجزء ومن العام إلى الخاص بالتركيز على الخصائص

ت صلة وثيقة به دون التركيز واعتماد على التفصيلية للمفهوم والتي تكون ذا

استراتيجيات التدريس  كما ركز علىالخصائص التي يمكن أن تتغير فيه وتعميمها. 

حسب مقدار  في تدريس المفهوم درجتتوالتي هوم التي تساعد على اكتساب المف

 .لمتعلم، والتلقي واالستقراءن ا، وكذلك حسب المتطلبات ماستقاللية المتعلم

 المفاهيم: تنميةرابعاً: العوامل المؤثرة في 

( تلك العوامل على النحو 0442يوسف،) ،(0222الشربيني، صادق ) لخص    

 اآلتي:

: العوامل ذات الصلة بالمتعلم: وتتمثل في الممارسة العملية للمفهوم، والفروق أوالً 

  .الزمني ومستوى التحصيل والنمط المعرفيالفردية بين المتعلمين في العمر 

 ثانياً: عوامل ذات صلة بالموقف التعليمي: كالخبرة السابقة وطريقة تقديم المفهوم.

ثالثاً: عوامل متصلة بالمفهوم ذاته: كدرجة تجريد المفهوم واألبعاد والصفات المتعلقة 

 عنه. به وصدق المفهوم والتغذية المرتدة الناتجة

أن هناك عمليات عقلية على المعلم تنشيطها لدى  يمكن استخالص ومما سبق    

كي تنمو لديه المفاهيم بصورة تدريجية تعتمد على طبيعة العملية العقلية التي لالمتعلم 

 يمارسها، والتركيز على تلك العمليات التى تعمل على نشاط المتعلم العقلي.

 Frayer Model فراير إنموذجالمحور الثاني: 

بمشاركة مجموعة من زمالئها من  Dorthy Frayer  دورثي فراير" "ورتط    

وكان  المفاهيم، وتعلم يهتم بتعليم  إنموذجاألمريكية  المتحدة الواليات في النفس علماء

 في إجراؤه تم وقياسها، المفاهيم لتعلم كبير مشروع نتائج هو أحد نموذجاإل هذا
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م، وقد قام 0410بأمريكا   Wisconsin Madison  مادسن" وسيكنسن "جامعة

على أسس من بحوث "برونر" في التفكير التصنيفي واكتساب المفاهيم  نموذجهذا اإل

وذلك للكلمات أو المصطلحات أو مفردات المحتوى التعليمي للمواد الدراسية، حيث 

أخرى غير وبتحليل المفاهيم إلى خصائص أساسية  "فراير إنموذج"يقوم المتعلم في 

كثر تحديداً من خالل اختيار أمثلة وال أمثلة عن المفهوم، أساسية، ويجعلون فهمهم أ

استخدم "فراير" شكالً مستطيالً يتكون من أربعة مربعات  نموذجولتسهيل تطبيق اإل

" بمثابة فراير إنموذج"ويُعد  . (Northey ,2005)يتوسطها اسم المفهوم في دائرة

على تعليم م النشط التي تساعد المعلم ضمن استراتيجيات التعلاستراتيجية تدريسية 

طالبه مفاهيم جديدة. كما يهدف إلى الكشف عن الخبرات السابقة للمتعلم، وعن 

ربط خبرات المتعلم بالمفاهيم الجديدة من خالل تحديد  فضالً عنالتصورات البديلة 

ي لديه بصورة سابقة، وذلك من أوجه الشبة بين المفاهيم الجديدة والمفاهيم األخرى الت

( إلى أنه 0202يشيرا امبوسعيدي والحوسنية )خالل اتباع قاعدة المثال والالمثال. و

في و، في مرحلة التمهيد بصورة فردية أو جماعية "فراير إنموذج"يمكن استخدام 

. ويرى "بوردان" نهاية الدرس لعمل ملخص للدرس واستخالص أهم النقاط الرئيسية

Burden (2012)  فهمهم من  تطيع المتعلمون من خالله تطويرفراير يس إنموذجأن

ويمكن تناول هذا  خالل دراستهم للمفاهيم بشكل يربط بين العالقات الخاصة بالمفهوم.

 النموذج بصورة أشمل من خالل الجوانب اآلتية:

 

 فراير إنموذجأوالً: تعريف 

في تعلم واكتساب المفهوم  نموذج( على دور هذا اإل02،0221) شقير" "ركز    

اً عناصره، وأسلوب إلى المفهوم أسلوباً لتحليل يتضمن تدريسي إنموذج" فعرفه بأنه:

اعتباره  يمكن ولذلك للمفهوم، الطالب اكتساب لقياس لتدريس المفهوم، وأسلوباً 

( 0200،02) "الباري عبد"في حين ركز  ". لتعلم واكتساب المفهوم اً شامالً إنموذج

عقلية  التمييز كعملياتعلى استخدام المعلم لعملية التعرف و نموذجفي تعريفه لهذا اإل

 تقوم إستراتيجية "في ربط المفهوم بأمثلة متطابقة وأخرى غير متطابقة فعرفه بأنه:

 بحوزة التي األخرى والمفاهيم الجديد المفهوم بين واالختالف الشبة تحديد أوجه على

 المثال قاعدة اتباع خالل من المختلفة المفاهيم تعليم نموذجاإل هذا في ويتم المتعلم،

 Reiss "ريس"وعرفه  ."بالمفهوم المرتبط غير والمثال بالمفهوم المرتبط

من حيث دوره في جعل الطالب يقوم بعمليات عقلية ذات مستويات  (22,2012)

يعد مدخل منظم بصري  إنموذجمعرفية متنوعة كالفهم والتصنيف والتركيب بأنه: "

لتعلم المفاهيم الجديدة حيث يساعد الطالب على بناء حصيلة جديدة من المفاهيم حول 

موضوع معين، مع ربطها باألمثلة والمعاني ذات العالقة واستبعاد المعاني واألمثلة 

( من جانب تصحيحه 0202،29) "رزوقي" وتناولهغير المتعلقة بالموضوع". 

لألخطاء الشائعة بأنه: "مخطط لتوجيه عمليتي تعليم وتعلم المفاهيم وتصحيح 

األخطاء الشائعة، ويمكن استخدامه في بداية الدرس، وذلك الكتشاف المفاهيم الخطأ 

 لدى المتعلمين". 
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ومما سبق يمكن استخالص أن نموذج فراير من النماذج الشاملة التي تعتمد على     

حاستي البصر والسمع بما ييسر تنمية المفهوم لدى المتعلم، ويصحح خلفيته السابقة 

فهوم، ويتكون من أربع أجزاء  تمثل في غير الصحيحة التي لدى المتعلم عن هذا الم

تكاملي لدى المتعلم عن المفهوم بما يمكنه من استيعابه  مجملها عناصر بناء معنى

 واستعماله.

 

 فراير: وذجإنممميزات ثانياً: 

على توجيه المعلم لطالبه نحو إجراء أنشطة معينة يقوموا  نموذجيساعد هذا اإل    

من خاللها بتلخيص ما توصلوا إليه، وكذلك في التقييم للتأكد من اكتساب المفاهيم 

عن غيره بأنه يتكون من  نموذج(.  كما يتميز هذا اإل0202)رزوقي، بصورة سليمة

عدة أساليب متنوعة أال وهي: أسلوب لتحليل المفهوم إلى عناصره، وأسلوب لتدريس 

. كما  (Sandra,2005)المفهوم، وأسلوب لقياس اكتساب المفهوم بمستوياته المختلفة

 نموذجاإل إلى أن هذا Billmeyer & Baron (2002)بليمر وبارون" أشار "

التعليمي، وإنشاء مرجع  الموقف في الطالب وفاعلية وحيوية طنشا في  تحقيق يساعد

يد من تعلمه يتحقق من خالله العد المراد للمفهوم  (Graphic Organizer)مرئي

يتيح لهم رؤية عدد كبير من أجزاء المعلومات حول  الفوائد للطالب المتعلمين؛ إذ

مفاهيم الجديدة غير أكثر ما يصلح لل وحدة سريعة؛ وبالتالي فهنظرة واالمفهوم في 

. كما يتعلم الطالب من خالله كيفية مقارنة السمات واألمثلة؛ بما يحقق المألوفة لهم

 البصرية.  باللغة أكثر إلى االهتمام اللفظية اللغة على تقليل االعتماد

 قةعال وجود وفي ذلك ما يتواكب مع االتجاهات الحديثة في التدريس والتي أثبتت    

 حاستي خالل المتعلم من ما يتعلمه أنإذ والتفكير؛  البصرية اللغة بين قوية إيجابية

مقارنة بما يتلقاه من خالل حاسة السمع فقط. يتذكره ويبقى أثره لديه،  والبصر السمع

 المفهوم عن المتعلم لدى العميق الفهم كما أن الصورة البصرية تعمل على تحقيق

تعمل على تيسير تعلم المفردات  "فراير إنموذج"هناك ميزة كبيرة في . وتعلمه المراد

وفهمها وتذكرها دون ملل أو نسيان أال وهي تحقيق التعلم الممتع من خالل المشاركة 

و من خالل مجموعة، بما يتيح له التعبير عن يجابية للطالب سواء بصورة فردية أاإل

بينه وبين زمالئه في تدفق تلك األفكار، بما أفكاره بطالقة لتحقيق تنافسية مثمرة فيما 

يعمل على إثراء و يحقق تعلم معاني الكلمات والمفاهيم غير المألوفة وتطبيقاتها

حصيلتهم اللغوية وليس حفظها فحسب، كما أنه ينشط المعرفة السابقة، ويربطها 

 بالمفاهيم الجديدة ويحفز التحليل النقدي للمعلومات.

دور فعال في مساعدة  نموذجإلى أن لهذا اإل Trask (2011)" وقد أشار "تراسك    

الطالب على التفكير بطرق متعددة، ويشجعهم على التفكير الناقد إليجاد العالقات بين 

إلى فاعليته في تدريس المفاهيم المركبة  Ilter (2015)المفاهيم، كما أشار "إلتر" 

 والمجردة وتطوير تعلم ذي معنى لدى الطالب.

 :فراير إنموذج مراحلاً: ثالث

 (Frayer et al., 1970):على النحو اآلتي مراحل ثالث نموذجاإل هذا يتضمن   
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 :عناصره إلى المفهوم تحليل : األولى المرحلة

     اآلتية: العناصر من يتكون المفهوم أن فراير" "ترى    

  لفظياً. عليه متعارف مصطلح أو ويتمثل في كلمة: المفهوم اسم .0

 السمات أو الخصائص أو المفهوم معنى يحدد تقرير عن عبارة :المفهوم تعريف .0

 .له األساسية المميزة

 له، المميزة الخصائص جميع لها التي المفهوم حاالت هي للمفهوم: منتمية أمثلة .2

 .)الموجبة األمثلة( ويطلق عليها

لها  أو المفهوم، خصائص من أي لها ليس حاالت هي للمفهوم: منتمية غير أمثلة .9

 .(السالبة األمثلة( عليها ويطلق اآلخر، البعض دون الخصائص بعض

 جميع فيها يشترك التي السمات أو الخصائص للمفهوم: هي المميزة الخصائص .2

 . األخرى المفاهيم من غيره عن وتميزه أمثلة المفهوم

 آلخر مثال من تختلف التي الخصائص للمفهوم: هي المميزة غير الخصائص .2

 .المفهوم من أمثلة

 .المفهوم حاالت أو أمثلة كل على يحتوي الذي المفهوم الرئيسي: هو المفهوم .1

 فضالً عن الرئيس المفهوم خصائص كل له آخر مفهوم الفرعي: هو المفهوم .2

 .له ليست أخرى خصائص

و عبارة عن مستطيل مكون من أربعة ن هذه المرحلة شكالً تخطيطياً، وهتتضم إذ    

  (: 0شكل )يتوسطها المفهوم في دائرة كما في الت مربعا

 

 

 

 

 فراير إنموذج( يوضح مخطط 5شكل )

 المفهوم تدريس الثانية: المرحلة
 :ضمن هذه المرحلة العمليات اآلتيةوتت    

 تقديم المفهوم. .0

 تعريف المفهوم. .0

 التعرف على الصفات المميزة للمفهوم. .2

 السالبة.التعرف على الصفات األمثلة الموجبة واألمثلة  .9

 .تقديم المفهوم الرئيس .2

 تقديم المفاهيم الفرعية. .2

 

 المرحلة الثالثة: قياس اكتساب المفهوم

يتم من خاللها تتضمن عناصر صممت فراير أداة لقياس مدى اكتساب المفهوم،     

التمييز بين الصفات وتعريف المفهوم وعنوان المفهوم وصلة المفهوم بالمفاهيم 

 :لخيصها في العناصر األربع اآلتيةت ، والتي يمكنالفرعية

 إطالق اسم المفهوم عند رؤية األمثلة الموجبة له. -0

 أمثلة غير دالة

 أمثلة سالبة ال تنطبق على المفهوم وال تنم عن مثال عليه

 الحقائق

 توضيح جميع الخصائص المميزة للمفهوم

 

 التعريف

 التعريف بماهية المفهوم من خالل كلمات واضحة

 األمثلة دالة

 المفهوم وتعطي مثال عليهأمثلة موجبة تنطبق على 

 المفهوماسم 
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 ذكر خصائص المفهوم. -0

 اختيار األمثلة الموجبة عن غيرها. -2

ن هذا ال يؤكد كتفاء بذكر تعريف المفهوم فقط، ألاستخدام المفهوم وعدم اال -9

 تعلمه.

 

 :فراير نموذجإل اإلجرائية الخطواترابعاً: 

المعلم  يتبعها أن يجب التي اإلجرائية الخطوات من مجموعة فراير وضعت    

 Billmeyer) يلي  فيما الخطوات تلك وتتمثل ،المفهوم تدريس وبعد أثناء والطالب

& Baron,2002): 

حيث:  من للطالب، وتوضيح مكوناته األربعة فراير إنموذج خصائص شرح .0

 األمثلة الدالة على المفهوم )الموجبة( -للمفهوم المميزة الخصائص – تعريف المفهوم

 التخطيطي الشكل بعرض وذلك ،)األمثلة غير الدالة على المفهوم )السالبة –

 حد المفاهيم.ل التطبيق على أمن خال وشرحه على الطالب نموذجلإل

 .دراسته المراد المفهوم تحديد .0

 .من قبل الطالب نموذجلإل التخطيطي الشكل رسم .2

عمل، بحيث يتم تنفيذ النشاط بشكل فردي، أو  مجموعات في الطالب تقسيم .9

 .جماعي من خالل مجموعات صغيرة، أو في مناقشة جماعية

 ذهني عصف بعملية للقيام توجيههم ثم مع الطالب، المفهوم تعريف مناقشة .2

 . المميزة للمفهوم الخصائص أهم لتحديد

والتأكد من فهمهم للمفهوم من المفهوم،  توضح التي األمثلة في الطالب مناقشة .2

السالبة المعبرة  واألمثلة األمثلة الموجبة للتفكير لجلب مجموعة من  خالل تحفيزهم

 عن المفهوم.

 فيما بين هايتم تبادل الخاص بهم، نموذجاإل استكمال من مجموعة كل انتهاء بعد .1

 المعلم بعد مع مناقشتها ثم إليه، توصلوا فيما البعض بعضهم المجموعات، ومناقشة

 .سليمة، وتوجيه أفكارهم بصورة المفاهيم هذه من اكتساب للتأكد ذلك

 

 كلوزماير" إنموذج: المحور الثالث

اً إنموذجم 0410 عام Herbart Klausmeier كلوزماير" "هربارت صمم   

 تناول وزمالئهم Frayer "فراير"و وزمايرم من قبل كل0419تم تعديله عام  تعليمياً 

خاصاً  اً إنموذج منهما لكل وضع إذ بينهما، يزيمالتدقيق و بشكل وتعليمها المفاهيم تعلم

 وجهة نظره من باآلخر، وتتضمن المفهوم مرتبط أحدهما ولكن اآلخر عن يختلف

اللبنات  المفاهيم تُعد السياق هذا وبحسب العقلية، بالبنية يتعلق األول  :مختلفين سياقين

 التي بالمعاني العلم أو االجتماعي بالقبول اآلخر السياق يتعلق حين في للفرد، العقلية

 فالمفهوم لذلك واحدة، بلغة يتحدثون ممن الناس من مجموعتين بين يمثلها المفهوم

 المفاهيم وضعت التي هي المعاني وهذه ،الكلمات لمعاني منظمة مشابهة معلومات

اد يكتسبون المفاهيم فرالمختلفة، وهو بذلك يرى أن األ والكتب الموسوعات في

اًء على خبراتهم التعليمية التي مروا بها من جهة وأنماط النضج التي ويفهمونها بن
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 و المفاهيم عبر مستويات مختلفة منيصلون إليها من جهة أخرى. كما يؤكد على نم

يجب الوصول للحد األعلى للوصول للمفهوم؛ لذلك فإن أنه تعلم الطلبة وتطورهم و

وأن الطالب يتدرجون من الصغار ال يصلون إلى العمليات التشكيلية للمفهوم، 

إلى األعلى عبر اتقان خبرات تعليمية من مستوى آلخر وفق قواعد  مستوى أدنى

 :في اآلتيمعينة تتمثل 

 لالنتقال للمستوى الذي يليه. اتقان الخبرات والعمليات العقلية للمستوى السابق -0

 اتقان وظيفة عقلية واحدة على األقل في كل مستوى. -0

السابقة مع المستوى الجديد استمرار وظائف العمليات العقلية للمستويات  -2

 أعلى من النوعية والتعقيد. بمستوى

 

" أن تشكيل المفهوم لدى الطالب يتأثر بعدة عوامل تتمثل في: كما يرى "كلوزماير    

طبيعة الصفات المكونة للمفهوم من حيث درجة تعقيدها، وعدد الصفات المكونة 

للمفهوم، واألسلوب الذي قدمت بموجبه األمثلة على المفهوم من حيث كونها مجردة 

إيجابية، تمثل خبرات مباشرة  مة سلبية أوأو محسوسة مدعمة برسومات أو غير مدع

ببعض العمليات لدى الطالب نفسه أو غير مباشرة. كما أن هناك عوامل ترتبط 

(. ويمكن التعرف 0422راغ، كقدرته على التصنيف والتنبؤ وحل المشكالت )ج

 :اآلتية"كلوزماير من خالل العناصر  إنموذجكثر تفصيل على بصورة أ

 

 كلوزماير إنموذجأوالً: تعريف 

( بأنه: (Godwin & Klausmeier, 1975, 248 كلوزماير" و عرفه "جودوين   

 للمتعلمين وتبسيطها المفاهيم تدريس تسهيل أجل من أساساً  وضعت "خطوات

 األمثلة تحليلوالمفهوم،  تحليل وإستراتيجية المفهوم اكتساب إستراتيجية ويتضمن

 بتعليم الخاصة النماذج "أحد: بأنه (0422، 220وجمال ) سعادة ". وعرفاهالمحتملة

 وصف بإعداد يبدأ وتعلمها التعليم، عملية في االستنتاجية الطريقة مستخدماً  المفاهيم

 المفهوم عن األمثلة من بمجموعة تزويده ثم له، األساسية الخصائص وذكر للمفهوم

 ." المفهوم ذلك عن والأمثلة

 

 كلوزماير إنموذجثانياً: مستوىات تعلم المفهوم في ضوء 

مستويات للمفهوم وذكر أن على المتعلم أن يكتسب  ةحدد "كلوزماير" أربع    

مستوى على األقل، وال ينتقل إلى مستوى أعلى إال بعد إتقانه  وظيفة عقلية في كل

 ؛ (Klasusmrier, 1975)لخص كل منللمستوى األدنى منه، وقد 

تلك  (0222)قطامي وعمور، ؛(Amirault,2003,23) (؛0442)العمر،

 :المستويات على النحو التالي

 مستوى اإلدراك الحسي )المادي(: ويتم من خالل هذا المستوى اكتساب المفاهيم -0

عن طريق ربط المتعلم خبراته بمواقف تعليمية سابقة بخبرات المفهوم الحالي، وذلك 

من خالل عدة عمليات عقلية: كاإلدراك الحسي للظواهر الشئ نفسه، ثم تميزه عن 

 يمكنويره من األشياء ثم تذكره ثم اكتساب وتذكر اسم المفهوم، وقد ال يتذكره. غ
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 يدرك ثم الشيء المتعلم يرى المستوى عندما هذا في اكتُِسبَ  قد المفهوم بأن االستنتاج

 ثانية. مرة إذا رأه نفسه الشيء إنه

 المستوى يشترط أنمستوى التمييز )الذاتية(: لكي يكتسب المتعلم المفهوم في هذا  -0

يكون المتعلم قد اكتسب المفهوم في المستوى المادي، وفيه يتضمن اكتساب المفهوم 

باإلضافة إلى التعميم  ،أن يميز المتعلم مختلف النماذج للشيء نفسه من أشياء أخرى

بأن النماذج متكافئة، حيث يكون تكونت لديه القدرة على إدراك الشيء ذاته كما 

ن قبل من بين األشياء التي تحيط به في الطبيعة سواء من خالل الرؤية واجهه سابقاً م

ده شاه نه أو وجد في بيئة جديدة غير التيأو السمع وسواء اختلف في حجمه أو لو

ميم دوراً في استخدام أكثر تقدماً للمفهوم. ويستطيع فيها من ذي قبل حيث يلعب التع

لية أخرى باإلضافة للعمليات المتضمنة المتعلم في هذا المستوى القيام بعمليات عق

اً أو أكثر للشيء إنموذجبالمستوى الحسي، والتي تتلخص في: التعميم بأن هناك 

 نفسه، وقد يحدث اكتساب وتذكر اسم المفهوم وقد ال يحدث.

 : حيث يستطيع المتعلم في هذا المستوى تميز كل)الترتيب( مستوى التصنيف -2

م والتي ال تماثله مهما اختلف حجمه أو لونه أو وضعه، أي األشياء التي تماثل المفهو

اك الصفات األقل وضوحاً لمثالين القدرة على إدروامتداد التعميم على كل ما يماثله، 

فسير أو شرح لألساس الذي يقوم عليه ر من صنف الشيء من دون إعطاء أي تو أكثأ

متشابهة أو متكافئة تحت التصنيف، أي قدرة الفرد على ترتيب أشياء أو حوادث 

صنف واحد  إال إن المتعلم في هذا المستوى اليستطيع تحديد الكلمة التي تقف وراء 

كذلك ال يتمكن من شرح األساس الذي يقوم عليه التصنيف. ويتضمن هذا  ،المفهوم

المستوى العديد من العمليات العقلية كإدراك أقل الخصائص وضوحاً للمفهوم، 

، والتعميم بأن وم، وتذكر المثال الذي تم تميزهمثلة والالأمثلة للمفهوالتمييز بين األ

مثالين أو أكثر متكافئان وينتميان للصنف نفسه، وقد يحدث اكتساب وتذكر السم 

 المفهوم.

 مستوى التركيب )التشكيلي(: وفيه يعطي المتعلم اسم للمفهوم ويعرفه ويحدد -9

مثال عليه وما ال يمثل مثال عليه في  سماته وخصائصه، ويتعرف على من هو يمثل

ضوء السمات التي يستطيع التعرف عليها في أي مكان، ويستطيع استخدامه 

االستخدام المناسب له. ويقوم في هذا المستوى بعدة عمليات عقلية تمر بمرحلتين 

 هما: 

  المرحلة االستنباطية: والتي يتم فيها تشكيل فروض ترتبط بالخصائص، وتمييز

ئص المتعلقة بالتصنيف، اكتساب الخصائص وتذكرها ثم تقيمها لكل مفهوم الخصا

من المفاهيم باستخدام أمثلة سالبة وموجبة، وإدراك الخصائص العامة لألمثلة 

 اإليجابية.

 .مرحلة االستقبال: استنتاج المفهوم وفهمه، واكتساب اسم المفهوم وتذكره 

 عقلية عمليات تتم أن آخر إلى مستوى من االنتقال عند البد أنه ويرى "كلوزماير"    

 في يحدث أن يمكن وخصائصه المفهوم اسم اكتساب إلى أن جديدة مشيراً  ذهنية أو

 في المفهوم الكتساب أساسية عناصر إنها تُعد إال األربع، المستويات من مستوى أي

 التي الحالةمبيناً  اكتسابه بعد استخدام المفهوم أهمية على يركز التشكيل، كما مستوى
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 االكتساب مستويات من مستوى كل في اكتسبت التي استعمال المفاهيم فيها يتم

 لحالمرا هذهب المتعلم ( إلى أن مرور0444ويُشير العمر ) .للمفاهيم األربعة

 كل ويتميز والتعلم، النضج العقلي بين التفاعل هو معين مفهوم الكتساب (المستويات(

( إلى 0422) وجمال للمفهوم. كما يشيرا سعادة أكثر وفهم بالعمق سابقه عن مستوى

 واالستعماالت األربع للمستويات تحقيق مجمله يُعد في "كلوزماير" إنموذجأن أ

 .حدة على مستوى كل في المفاهيم على التركيز من نفسه أكثر للمفهوم المتعددة

 ضوء في تعريفها يمكن التي أكثر المفاهيم على المستويات هذه تطبيق ويمكن

جهة  من عليها الحقيقية المضروبة األمثلة ضوء وفي ،جهة من بها الخاصة الصفات

  أخرى.

 

 كلوزماير     إنموذجثالثاً: خطوات 

على استخدام األسلوب المتسلسل المنتظم لتعليم المفاهيم  نموذجتقوم فكرة هذا اإل    

 خطوات أال وهي )حميدةن سبع لدى المتعلم من خالل االستنتاج، ويتألف م

 :(0222،وآخرون

م الطالب بها قبل بدء تحديد األهداف السلوكية لمحتوى الموضوع وإعال -0

 الدرس.

 تقديم تعريف للمفهوم. -0

 تحديد السمات والخصائص المميزة للمفهوم والخصائص المتغيرة ذات العالقة. -2

المفاهيم األخرى في تحديد التصنيف الذي يُشكل المفهوم جزًء منه واإلشارة إلى  -9

 التصنيف نفسه.

تقديم مجموعة من األمثلة التي تنتمي للمفهوم والالأمثلة التي ال تنتمي إلى  -2

 األمثلة الموجبة( . -المفهوم )األمثلة السالبة

 تحديد المباديء التي يتم استخدام المفهوم من خاللها. -2

 تحديد الكلمات المناسبة لخصائص المفهوم. -1

مشكالت والحل الذي يتطلب استخدام ذلك المفهوم أو المبدأ تحديد عينة من ال -2

ويطلب منهم فرزها إلى ما  ،مثلة السالبة والموجبةمثالً يقدم للطالب مجموعة من األ

 هو مثال ينطبق وما هو المثال ال ينطبق مع توضيح سبب االختيار.

 مباشرة.تقديم التغذية المرتدة والتعزيز الالزم للطالب بعد صدور االستجابة  -4

 

 كلوزماير إنموذجرابعاً: فوائد استخدام 

كلوزماير  إنموذج ( لعدة فوائد ومميزات الستخدام0422) وجمال سعادةأشارا   

 لخصت فيما يلي:

التعميم ألمثلة جديدة: يساعد الطالب على الوصول لمستوى القدرة على التعميم،  -1

 فيستطيع إعطاء تعميمات خالف التي عرضت عليه.

 إذ التعلم، إعادة إلى الحاجة أو التعلم من مزيد إلى الحاجة من على التقليل يعمل -2

 ويميزها للمفهوم جديدة ألمثلة يعمم إن المرحلة هذه إلى الذي وصل المتعلم بإمكان
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 التعامل على تساعده التي بالتوقعات زوده اكتساب المفهوم إن إذ الالأمثلة، من

 . جديدة أمثلة مع بفاعلية

 وإنما فقط، التمثيل أو القابلة للمالحظة المفاهيم تعليم على يقتصر ال إنه  -3

     كاإليمان والتعاون والهوية..وغيرها.  المجردة، المعنوية المفاهيم أنواع لمختلف

محتويات ذات يحقق للمتعلم إدراك العالقات التي بين المفهوم والمفاهيم وال -4

 بعالقات يسمى ما والتشكيل، وإدراكعمليات عقلية كالتصنيف الصلة بما ينمي لديه 

 العالقات عن مختلفة بطريقة بها التعامل يتم وغيرها واالحتمالية، والنتيجة السبب

بدالً  األشياء جموعاتم بربط المفاهيم بين للعالقات إدراك المتعلم ويصبح األخرى،

 على األشياء الفردية فقط. التركيز من

 حل تتطلب عملية : المشكالت حل مواقف في المفاهيم تُمكن المتعلم من استخدام -5

 مستوى في العالقة ذات المفاهيم اكتساب في تتمثل سابقة متطلبات المشكالت توافر

 المستويين هذين في للمفاهيم المتعلم ن اكتسابفإ وبناء عليه التشكيل؛ أو التصنيف

 المشكالت.  حل عملية تسهيل له يتيح

 

 إجراءات الدراسة:منهجية و

من خالل تحليل محتوى  لى المنهج الوصفي التحليلي؛اعتمدت الدراسة الحالية ع     

ن منزلية  من مقرر التربية األسرية للصف الثاني المتوسط بالفصل ووحدة شؤ

بهدف استخراج مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي  م0202-0204ولالدراسي األ

في مجال الدراسة لالستفادة منها في  الواردة فيه، وكذلك تحليل الدراسات واألدبيات

بناء اإلطار النظري للدراسة، وتصميم االستراتيجية المقترحة، وأدوات الدراسة. كما 

اعتمدت الدراسة على المنهج شبة التجريبي القائم على التصميم التجريبي )مجموعة 

رات للكشف عن فاعلية االستراتيجية المقترحة في متغي مجموعة تجريبية( -ضابطة

 ، واستبقاؤها، واالتجاه نحوها(.مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيديالدراسة )تنمية 

 

 :مجتمع الدراسة والعينات 

 مجتمع الدراسة الحالية جميع طالبات الصف الثاني المتوسط بمحافظة بيشة شمل    

، وقد م0202-0204لمقرر التربية األسرية خالل الفصل الدراسي األول الدارسات 

 المتوسط بالمدرسة طالبات الصف الثاني من ( طالبة94) العينة من تكونت

بمحافظة بيشة تم اختيارها بطريقة عشوائية حيث تم اختيار فصلين  الثانية المتوسطة

عينة المجموعة الضابطة، درسن بالطريقة  ة يمثل( طالب02)عشوائياً أحدهما عدده 

عينة المجموعة التجريبية، درسن  يمثل( طالبة 02)عدده  الفصل الثانيو ،المعتادة

 من خالل اإلستراتيجية المقترحة.
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 :إجراءات الدراسة 

أوالً: إعداد قائمة مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي الواردة بالوحدة المستهدف 

 تدريسها:

لتحديد المفاهيم العلمية المتضمنة  المستهدفة؛ وحدةلتم تحليل المحتوى العلمي ل    

 فيها، وذلك وفق الخطوات التالية:

  عينة التحليل: تم اختيار الوحدة الرابعة )شؤون منزلية( بمقرر التربية األسرية

. بطريقة قصدية م0202-0204ول بالصف الثاني المتوسط للفصل الدراسي األ

من  تُعدضوع المستهدف، والتي الحتوائها على عدد كبير من المفاهيم المرتبطة بالمو

زدهار وذات التأثير القوي على األ ،المفاهيم الهامة في الحياة األسرية واالجتماعية

 .0222االقتصادي الوطني، والمرتبطة ببرامج وطنية لرؤية 

  هدف التحليل: إعداد قائمة بمفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي الواردة بالوحدة

مقرر التربية األسرية بالصف الثاني المتوسط للفصل الرابعة )شؤون منزلية( ب

 ه.0990-0992ول الدراسي األ

 .وحدة التحليل: المفهوم العلمي 

 التعريف اإلجرائي،  -ضوابط التحليل: تم التحليل في إطار المحتوى العلمي

وشمل الوحدة الرابعة )شؤون منزلية( بمقرر التربية األسرية بالصف الثاني المتوسط 

 ه.0990-0992لدراسي األول للفصل ا

 :من خالل المعلمة وعبر  تم حساب ثبات التحليل عبر األشخاص ثبات التحليل

، ثم حساب قدرها أسبوعين عادة التحليل مرتين بينهما فترة زمنيةمن خالل إ الزمن

عامل الثبات ؛ حيث وجد أن مHolsnyباستخدام معادلة "هولسني"معامل الثبات كمياً 

 ن التحليل على درجة عالية من الثبات.يعني أ وهو 2042يساوي

 :أساتذة تم عرض قائمة المفاهيم على مجموعة من المحكمين صدق التحليل(- 

ومعلمات ومشرفات  ،بقسم مناهج وطرق تدريس اقتصاد منزلي أساتذة مشاركون( 

، التربية األسرية بالمدارس، وطلب تحكيمها وفق معياري المفهوم والداللة اللفظية

تمت التعديالت في ضوء آرائهن لتصبح في صورتها النهائية بما يجيب عن و

 تم تصنيفها وفقاً لما يلي:التي و" السؤال البحثي األول"

 مفاهيم الترشيد الشرائي:  -0

أجهزة متعددة  -عروض أسعار -ية األسرةوتتضمن المفاهيم الفرعية التالية: ميزان    

كتيبات  –كفاءة الطاقة  -المنزلية كفاءة األجهزة -المنزلية  مناسبة األجهزة -االستخدام

 ضمان الجهاز. -إرشادية

 مفاهيم ترشيد استهالك األجهزة الكهربائية: -0

المنزلية جهزة تأمين األ -المنزلية صيانة األجهزةوتتضمن المفاهيم الفرعية التالية:   

تحميل  – المنزلية األجهزةمحرك  -منع الصدات الكهربائية  -من االهتزازات

 الترشيد. -مالئمة درجة حرارة المكواة  -سالةالغ
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 مفاهيم ترشيد الماء:  -2

مستوى  -االستهالك العائلي -االقتصاد -الترشيد وتتضمن المفاهيم الفرعية التالية:    

 –تحلية المياه  -الثروة الوطنية -مصادر المياه -االستسقاء –الجفاف  -االستهالك

 .للمياه 0222إلستراتيجية الوطنية ا -الزدهار االقتصاديا

 مفاهيم ترشيد الكهرباء: -9

التحول االستراتيجي  -األحمال الكهربائيةمنع وتتضمن المفاهيم الفرعية التالية:  

 .ترشيد الكهرباء -لقطاع الطاقة

 

 ثانياً: صياغة األهداف السلوكية للوحدة المستهدف تدريسها: 

تربية األسرية للصف تم االطالع على األهداف التربوية العامة والخاصة لمقرر ال    

هداف سلوكية ووضع أ المادة المخصصة إلجراء التجربة، وتحليل الثاني المتوسط،

ي فراير وكلوزماير، وفي ضوء ذلك تم إنموذجواضحة ومحددة للمقرر تتالءم مع 

األولى لتصنيف بلوم في المجال  ةالمستويات  الثالث( هدفاً، موزعة على 09صياغة )

وعرضت على مجموعة . أهداف (2)واالتجاه نحو تلك المفاهيم، ( هدفاً 00) المعرفي

في مجال مناهج وطرق تدريس االقتصاد  أساتذة مشاركون( -)أساتذة من المحكمين

ق المنزلي؛ للتحقق من مدى تغطيتها للمحتوى التعليمي وصحة صياغتها وصد

تصنيفها، وتم التعديل في ضوء آرائهم  لتصبح في صورتها النهائية على النحو 

 التالي:

 يتوقع من الطالبة بنهاية الوحدة أن:

 األمور الواجب مراعاتها عند شراء األجهزة المنزلية. تشرح .0

 تذكر مواصفات أماكن شراء األجهزة. .0

 قدم أمثلة متنوعة للترشيد الشرائي لألجهزة المنزلية.تُ  .2

 .المختلفة المنزلية باألجهزة طرق العناية تعدد .9

 تذكر طرق استخدام األجهزة المنزلية. .2

 األجهزة المنزلية. تذكر أمثلة يمكن من خاللها المحافظة على .2

 صور اإلسراف في استهالك المياه. تعدد .1

 .المنزليةتشرح كيفية ترشيد استهالك الماء في حياتها .2
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 المقترحة اإلستراتيجيةتصميم ثالثاً: 

من هذا المحور إجراءات االستراتيجية المقترحة إلكساب الطالبات عينة يتض    

الدراسة لمفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي واستبقاؤها وتكوين اتجاهات إيجابية نحوها 

على دمج  رة هذه اإلستراتيجيةتستند فك "السؤال البحثي الثاني"بما يجيب عن 

ين بحيث تقابل كل خطوة من نموذجخطوات اإل ي فراير وكلوزماير بكلإنموذج

كلوزماير" حسب متطلبات كل  إنموذج"مستويات من مستوى فراير"  إنموذج"

؛ وبهذا تجمع هذه االستراتيجية تضمنها والنواتج المرغوبةتخطوة والعمليات التي 

موذج فراير في تحقيق تعلم بصري أثناء تحليل المفهوم، ومميزات بين مميزات إن

إنموذج كلوزماير في تحقيق عمق لتحليل المفهوم بصورة أكبر وممارسة عدة 

عمليات عقلية عبر إجراءات تدريسية بصورة متسلسلة تتوافق مع البناء المتدرج 

كل مستوى تحقق لتعلم المفهوم للوصول لنواتج متدرجة مع  "كلوزماير"لمستويات 

 تقترح الباحثة أن ،م لدى الطالباتاهيفي النهاية في مجملها بناء متكامل لنمو المف

 :علي النحو التالي (0الموضحة بشكل )وفق الخطوات  اإلستراتيجيةتسير 

 ( يوضح مخطط تطبيق اإلستراتيجية5شكل )

 

 

 تقوم المعلمة بتقديم محاضرة تعريفية للطالبات، توضح لهن من خاللها أهداف  -0

 الوحدة والمفاهيم المتضمنة فيها، واإلستراتيجية التي تستخدم أثناء تدريس الوحدة.

فراير للطالبات  إنموذجترسم المعلمة على السبورة أو على الورق القالب  -0

  .مستخدمة أقالم ملونة

 .على مفهوم من مفاهيم الدرس األولشرح الطريقة عملياً بالتطبيق ب المعلمةتبدأ  -2
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عمل صغيرة، وتعطي كل مجموعة لوح  مجموعات الطالبات إلى تقسم المعلمة -9

من ألواح الورق القالب، وتطلب منهن رسم مخطط فراير، وتنفيذ خطواته مصاحبة 

(، وكما 0كما بالشكل )لخطوات إنموذج كلوزماير المناظرة لمستوى التعلم المرغوب 

نفذتها المعلمة في الشرح التمهيدي، يتم تنفيذ االستراتيجية بشكل جماعي من خالل 

 األنشطة والمناقشات الجماعية تحت إرشاد المعلمة وتوجيهاتها على النحو اآلتي:

تعريف المفهوم في إنموذج فراير، والذي يتم من خالله الوصول لمستوى  - أ

موذج كلوزماير: تقوم المعلمة بسؤال الطالبات عن خبراتهن "اإلدراك الحسي" في إن

السابقة عن المفهوم، وتطلب منهن كتابة كل ما يتوارد على خواطرهن بشأنه، ثم تقوم 

المفهوم للطالبات مقدمة لهن الخبرات الجديدة عن طريق صور أو فيديو؛  بتعريف

راك حسي بالمفهوم ليربطن تلك الخبرات بخبراتهن السابقة حتى يحدث لديهن إد

وقد ال ن األشياء وتذكره، ويمكنهن تذكر اسمه، نفسه، ويستطعن تميزه عن غيره م

 هذا في اكتُِسبَ  قد المفهوم بأن االستنتاج يستطعن ذلك في هذا المستوى. يمكن

 نفسه الشيء أنه يدركن ثم الشيء المعبر عن المفهوم، ترى الطالبات المستوى عندما

 ثانية. مرة إذا تم رؤيته

التعريف بخصائص المفهوم من خالل مخطط إنموذج "فراير"، والذي يتم من   - ب

خالل إكتسابها الوصول لمستوى "التمييز" في إنموذج كلوزماير: لكي تكتسب 

الطالبات المفهوم في هذا المستوى يشترط أن يكون حدث لهن اكتساب للمفهوم في 

لمعلمة بعرض خصائص المفهوم مستوى اإلدراك الحسي. وفي هذا المستوى تقوم ا

على الطالبات بعرض النماذج المتكافئة للشيء نفسه من خالل مجموعة من الصور، 

المميزة للمفهوم، التي  الخصائص أهم لتحديد وإدارة مناقشات العصف الذهني معهن

تمكنهن من أن يميزن مختلف النماذج للشيء نفسه من بين أشياء أخرى، باإلضافة 

بأن النماذج متكافئة، بحيث تتكون لديهن القدرة على إدراك الشيء ذاته إلى التعميم 

الذي تم مواجهته سابقاً من بين األشياء التي تحيط به في الطبيعة سواء من خالل 

حواس متعددة أو بأشكال متعددة وفي أي بيئة؛ حيث يلعب التعميم دوراً في استخدام 

ارسة عمليات عقلية تتمثل في التعميم بأن أكثر تقدماً للمفهوم، وتقوم الطالبات بمم

هناك نموذجاً أو أكثر للشيء نفسه بذكر نماذج في بيئات وأشكال مختلفة وإعطاء 

المعلمة لهن المزيد، وقد يحدث اكتساب وتذكر أسم المفهوم وقد ال يحدث تذكر السمه 

من  لدى الطالبات. ثم توجه المعلمة الطالبات لكتابة تقرير لما تم استخالصه

 خصائص من خالل مناقشتهن.

إعطاء أمثلة مطابقة والأمثلة غير متطابقة في إنموذج فراير والذي يتم من خالله  -ج

الوصول لمستوى "التصنيف" في إنموذج كلوزماير: تقدم المعلمة للطالبات مجموعة 

 -من األمثلة التي تنتمي للمفهوم والالأمثلة التي ال تنتمي إلى المفهوم )األمثلة السالبة

ي تستطيع الطالبات أن يميزن كل األشياء التي تماثل المفهوم األمثلة الموجبة(؛ لك

والتي ال تماثله مهما اختلف حجمه أو لونه أو وضعه، أي يستطعن ترتيب أشياء أو 

حوادث متشابهة أو متكافئة تحت صنف واحد. وتقوم الطالبات في هذا المستوى 

مفهوم، والتمييز بين بالعديد من العمليات العقلية كإدراك أقل الخصائص وضوحاً لل

األمثلة والالأمثلة للمفهوم، وتذكر المثال الذي تم تميزه، والتعميم بأن مثالين أو أكثر 
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متكافئان وينتميان للصنف نفسه، وقد يحدث اكتساب وتذكر السم المفهوم. وذلك من 

المفهوم، والتأكد من  توضح التي األمثلة في الطالبات خالل قيام المعلمة بمناقشة

 واألمثلة األمثلة الموجبة للتفكير لجلب مجموعة من مهم للمفهوم من خالل تحفيزهمفه

السالبة المعبرة عن المفهوم، وعرض صور عليهم بها النوعين من األمثلة وتطلب 

 منهن تصنيفها.

يتم االستفادة من جميع مكونات إنموذج فراير للوصول لمستوى "التركيب"  -د

ير: وفيه تعطي الطالبات بأنفسهن اسم للمفهوم ويعرفونه كلوزما )التشكيلي( بإنموذج

من خالل ما تكون لديهن في مستوى "اإلدراك الحسي". ويحددن سماته وخصائصه 

في ضوء ما تكون لديهن في مستوى "التمييز"، ويتعرفن على من هو يمثل مثال 

 عليه، وما ال يمثل مثال عليه في ضوء صورة خصائصه التي تكونت لديهن في

مستوى "التمييز" مع توضيح سبب االختيار وبذلك يستطعن التعرف عليه في أي 

مكان، وتحديد المباديء التي يتم استخدام المفهوم من خاللها واستخدامه االستخدام 

المناسب له. وتحديد المشكالت والحل الذي يتطلب استخدام ذلك المفهوم، وتقوم 

قلية كاالستنباط من خالل تشكيل فروض الطالبات في هذا المستوى بعدة عمليات ع

ترتبط بخصائص المفهوم، واختيار الخصائص المتعلقة بتصنيف المفهوم، واكتساب 

ثم تقويمها لكل مفهوم من المفاهيم باستخدام أمثلة سالبة  ،الخصائص وتذكرها

وموجبة، وإدراك الخصائص العامة لألمثلة اإليجابية، واستنتاج المفهوم وفهمه، 

ب اسم المفهوم وتذكره. ويحدث ذلك من خالل ما تقوم به المعلمة من طرح واكتسا

 مشكالت متعلقة بالمفهوم وطلب اقتراح الحلول من الطالبات.

مخطط فراير وكتابة جميع معلوماته يتم  استكمال من مجموعة كل انتهاء بعد -2

 مناقشتها ثم إليه، توصلن فيما البعض بعضهن المجموعات، ومناقشة فيما بين تبادله

 .، وتوجيه أفكارهنسليمة بصورة المفاهيم هذه من اكتساب للتأكد ذلك المعلمة بعد مع

تقوم المعلمة بتقويم الطالبات من خالل عدة أسئلة لجميع مستويات إكتساب  -2

المفهوم، ثم تقوم بتقديم التغذية المرتدة والتعزيز الالزم للطالب بعد صدور االستجابة 

 مباشرة.

 

 تصميم أدوات الدراسة اً:رابع

 تم تصميم أدوات الدراسة وفق الخطوات التالي:   

 تحديد المحتوى التعليمي:  -0

تم تحديد المحتوى في قائمة مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي بالوحدة الرابعة    

)شؤون منزلية( بمقرر التربية األسرية للصف الثاني المتوسط، والذي يدرس 

 بالفصل الدراسي األول.

 :أدوات الدراسة إعداد -0

 األدوات التالية: إعدادفي ضوء أهداف الدراسة فإنه يلزم  

  االقتصاد الترشيدي.ثقافة معرفي لمفاهيم اختبار تحصيلي 

 .مقياس االتجاه نحو االقتصاد الترشيدي 

 .دليل المعلمة 
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 الطالبة. أوراق عمل 

 

 ي ضوء الخطوات التمهيدية السابقة تم تصميم أدوات الدراسة على النحو التالي:ف    

 مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي:ل المعرفي تحصيلالاختبار  -أ

 وفقاً للخطوات التالية:ختبار اال إعداد إعدادتم     

  التحصيل المعرفي لمفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي قياس هدف االختبار:تحديد 

 معرفة،  بلوم لتصنيف المعرفي المجال على مستوى لدى الطالبات عينة الدراسة،

الوحدة من أهداف  اً فهد( 55) ، وبذلك فهو يقيس مدى تحقق عدد)تطبيق استيعاب،

 .التي تم تحديدها

  اختيار من متعدد موضوعي في صورة  معرفي تحصيلينوع االختبار: تحديد

 وفق الخطوات التالية:  ومقالي ،وإكمال وصح وخطأ

 وتم وفق الخطوات اآلتية: مواصفات لالختبار: إعداد جدول 

 حساب األهمية النسبية للمحور: -0

 تم تحديد عدد الحصص لكل محور وفقاً لحجم وطبيعة المحتوى، واستخدام معيار    

 (:0) عدد الحصص لحساب األهمية النسبية لكل محور وفقاً لجدول

من محاور االختبار التحصيلي المعرفي  رواألهمية النسبية لكل مح (5جدول )

 مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيديل

 المحور
عدد 

 الحصص

الزمن 

 بالدقائق

األهمية 

النسبية 

 للمحور

 %2202 42 0 مفاهيم الترشيد الشرائي .0

مفاهيم ترشيد استهالك األجهزة  .0

 الكهربائية

0 42 2202% 

 %0201 92 0 مفاهيم ترشيد الماء .2

 %0201 92 0 مفاهيم ترشيد الكهرباء .9

 %022 012 2 المجموع

 

 :الوزن النسبي لكل مستوى من مستويات المجال المعرفي لمحتوى الوحدة حساب -0

من مستويات المجال المعرفي في كل محور من  حيث تم  حساب نسبة كل مستوى    

 (:0جدول )الكما هو موضح ب ،محاور الوحدة
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محتوى الوزن النسبي لكل مستوى من مستويات المجال المعرفي في  (0جدول )

 شؤون منزليةوحدة 

 المجموع تطبيق فهم المعرفة المحور

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

مفاهيم الترشيد  .0

 الشرائي

0 2202

% 

0 2202

% 

0 2202

% 

2 0102 

مفاهيم ترشيد  .0

استهالك األجهزة 

 الكهربائية

0 2202

% 

0 2202

% 

0 2202

% 

2 0102 

مفاهيم ترشيد  .2

 الماء

0 2202

% 

0 2202

% 

0 2202

% 

2 0102 

مفاهيم ترشيد  .9

 الكهرباء

0 22% - - 0 22% 0 0200 

9202 9 المجموع

% 

2 0200 9 2209 00 022

% 

حساب الوزن النسبي لكل مستوى من مستويات المجال المعرفي في فقرات -2

 االختبار: 

لكل  ( فقرة، وقد تم توزيع عدد الفقرات22بعدد ) عدد فقرات االختبار تحديد تم     

، على النحو وفقاً ألوزانها النسبية في المحتوى مستوى من مستويات المجال المعرفي

 (:2الموضح بجدول )

 

جدول مواصفات االختبار )الوزن النسبي لكل مستوى من مستويات ( 3جدول )

 المجال المعرفي في فقرات االختبار(

 المجموع تطبيق فهم المعرفة المحور

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

مفاهيم الترشيد  .0

 الشرائي

2 2202

% 

2 2202

% 

0 22% 2 0102 

مفاهيم ترشيد  .0

استهالك األجهزة 

 الكهربائية

2 2202

% 

2 2202

% 

0 22% 2 0102 

مفاهيم ترشيد  .2

 الماء

2 2202

% 

2 2202

% 

0 22% 2 0102 

مفاهيم ترشيد  .9

 الكهرباء

2 22% - - 2 22% 2 0200 

9202 00 المجموع

% 

4 0200 4 2209 22 022

% 
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 ( 22المواصفات عدد ) صياغة فقرات االختبار: تم صياغة الفقرات وفقاً لجدول

مع  وصح وخطأ ،وإكمال ،خيارات( ثالثة) في صورة اختيار من متعدد فقرة

 .، وفقرات مقاليةتصويب الخطأ

  البيانات، وتوضيح طريقة صياغة تعليمات االختبار: تضمنت التنبية بتسجيل

 اإلجابة.

  إجابة، وتحديد طريقة التصحيح بإعطاء  إنموذجإعداد مفتاح التصحيح: تم عمل

لكل سؤال صحيح، وصفر لإلجابة الخاطئة وتنصف الدرجة في حالة   عالمة واحدة 

 .التصويبمع صح أو خطأ 

 ختبار: ظاهري لالصدق الال 

في  أساتذة مشاركون( -)أساتذة المحكمينتم عرض االختبار على مجموعة من     

تدريس االقتصاد المنزلي؛ وذلك من أجل ومناهج وطرق  االقتصاد المنزليمجال 

لجميع المفاهيم المتضمنة في قائمة الحكم على مدى شمول األسئلة ومناسبتها 

وسالمة ومستوى الطالبات  المفاهيم، مالئمة البدائل لكل مفردة، والجوانب العلمية

في ضوء آراء  بعض الصياغة لبعض الفقرات تعديل، وتم صياغتهاودقة غة الل

 مفردة(. 22المحكمين ليصبح في صورته النهائية )

 :طريقة تصحيح االختبار 

تم تقدير درجة واحدة لكل سؤال صحيح، وصفر لإلجابة الخاطئة أو المتروكة، أو     

 (.22ن )صفر:التي لها أكثر من إجابة، وبذلك تتراوح الدرجة ما بي

 :التجربة االستطالعية لالختبار 

 حدة( طالبة درسوا الو02) اتم تطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامه    

لتحديد الزمن المناسب  ة؛فصول أخرى بنفس المدرسالمستهدفة من الدراسة سابقاً ب

صدق من اليز لفقرات االختبار، وحساب يلالختبار، وحساب معامل الصعوبة والتم

 حساب ثبات االختبار.وخالل معامالت االتساق الداخلي، 

 :زمن االختبار 

من االختبار من خالل حساب متوسط أول طالبة انتهت من تم تحديد ز     

ق( 90( ووجد أن المتوسط )دقيقة92(، وأخر طالبة انتهت منه )دقيقة 22االختبار)

 وهو الزمن المناسب لالختبار.

 الختبار:حساب معامل صعوبة ا 

( أو تزيد 2002تقل درجة صعوبتها عن )واتخذ معيار لحذف الفقرة أن  تم قياسه   

 ( يوضح تلك المعامالت:9، وجدول )(014،0222 ( )أبو دقة،2022 عن )
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مفاهيم ثقافة االقتصاد اختبار  جدول يوضح معامالت الصعوبة لفقرات (4جدول )

 الترشيدي

معامل  الفقرة

 الصعوبة

معامل  الفقرة

 الصعوبة

معامل  الفقرة

 الصعوبة

0 2022 00 2022 00 2022 

0 2092 00 2012 00 2029 

2 2012 02 2022 02 2029 

9 2022 09 2020 09 2020 

2 2022 02 2029 02 2021 

2 2029 02 2004 02 2094 

1 2012 01 2022 01 2021 

2 2002 02 2012 02 2022 

4 2029 04 2012 04 2011 

02 2092 02 2022 22 2022 

 2029 االختبار ككل

ن معامالت الصعوبة لالختبار تراوحت ما بين ( يتضح أ9من خالل جدول )    

وهي   ،(2029( ألعلى قيمة، والقيمة الكلية لالختبار) 2012) ألقل قيمة،  (2002)

 مقبولة.  قيمجميعها 

 يز لالختبار:يحساب معامل التم 

( أو تزيد عن 2002يزها عن )يواتخذ معيار لحذف الفقرة أن تقل درجة تم تم قياسه 

 ( يوضح تلك المعامالت:2(، وجدول )0222،012( )أبو دقة،2022)
 

 مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيديلفقرات اختبار  زيالتمي يوضح معامالت (1) جدول

معامل  الفقرة

 الصعوبة

معامل  الفقرة

 الصعوبة

معامل  الفقرة

 الصعوبة

0 2092 00 2090 00 2022 

0 2022 00 2022 00 2004 

2 2020 02 2022 02 2022 

9 2022 09 2021 09 2022 

2 2002 02 2001 02 2021 

2 2022 02 2022 02 2022 

1 2022 01 2022 01 2092 

2 2019  02 2010  02 2022 

4 2022 04 2022 04 2002 

02 2022 02 2092 22 2020 

االختبار 

 ككل

2024 
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لالختبار تراوحت ما بين  ن معامالت التمييز( يتضح أ2من خالل جدول )    

تعتبر و  ،(2024( ألعلى قيمة، والقيمة الكلية لالختبار) 2019( ألقل قيمة،  )2002)

 مقبولة. جميعها قيم

 صدق االتساق الداخلي: 

الدرجة الكلية لمستوى معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات االختبار مع  -أ 
 الهدف المنتمية إليه، والدرجة الكلية لكل مستوى مع الدرجة الكلية لالختبار:

حساب معامل ارتباط "بيرسون" التحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل م ت   

بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار والمستوى الذي تنتمي إليه، وكذلك معامل 

ن مستويات األهداف مع الدرجة الكلية لالختبار كما هو موضح ارتباط كل مستوى م

 (: 2)جدول الب

( معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية 6جدول )

لمستوى الهدف المنتمية إليه، والدرجة الكلية لكل مستوى مع الدرجة الكلية 

 لالختبار

 المستوى
رقم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط
 المستوى

رقم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

فة
عر

لم
ا

 

5 26761* 

 

54 26674* 

4 26665* 02 26960* 

6 26407* 00 26364* 

55 26761 07 26761* 

50 26455* 32 26014* 

 *26761 كلي 26760 53

56 26167* 

 التطبيق

3 26731* 

57 26973* 1 26666* 

50 26092* 52 26613* 

59 26903* 51 26167* 

05 26757* 03 26943* 

06 26075* 04 26613 

 26015 01 *26130 كلي

هم
لف

ا
 

0 26467* 00 26955 

7 26166* 09 26169 

 26064 كلي *26157 0

9 26673* - - 

فقرات االختبار دالة إحصائياً عند مستوى أن جميع  (2جدول )اليتبين من خالل     

 .تساق الداخلياالختبار تمتاز باال(  وهذا يدل على أن جميع فقرات 2022داللة )

 

 

 

مفاهيم ثقافة االقتصاد الكلية الختبار  والدرجة فقرة كل بين االرتباط معامل -ب

 :الترشيدي
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 كل بين االرتباط تم التحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل    

 هو موضح، كما مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيديالختبار  الكلية والدرجة فقرة

 (1جدول )بال

مفاهيم ثقافة الكلية الختبار  والدرجة فقرة كل بين االرتباط معامل( 7جدول )

 االقتصاد الترشيدي

رقم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

رقم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

5 
26167

* 
56 

26416

* 

0 
26413

* 
57 

26067

* 

3 
26460

* 

50 26165

* 

4 
26167

* 

59 26064

* 

1 26100

* 

02 26160

* 

6 
26465

* 

05 26067

* 

7 
26061

* 

00 26164

* 

0 26765

* 

03 26166

* 

9 26663

* 

04 26467

* 

52 26160

* 

01 26160

* 

55 26467

* 

06 26717

* 

50 26166

* 

07 26669

* 

53 26136

* 

00 26167

* 

54 26144

* 
09 

26167

* 

51 26174

* 
32 

26065

* 
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ية الكل والدرجة فقرة كل بين االرتباط تمعامال( أن 1يتبين من خالل جدول )    

(  2022دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيديالختبار 

 .تساق الداخليوهذا يدل على أن جميع فقرات االختبار تمتاز باال

 الفقرة إليه تنتمي الذي المحور مع الفقرات من فقرة لكل االرتباط معامل -ج

 فقرة لكل االرتباط تم التحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل    

 (:2الفقرة كما موضح بجدول ) إليه تنتمي الذي المحور مع الفقرات من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقرة إليه تنتمي الذي المحور مع الفقرات من فقرة لكل االرتباط معامل( 0جدول )

رقم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

رقم 

 السؤال

معامل 

 االرتباط

5 
26365

* 
56 

26346

* 

0 
26465

* 
57 

26765

* 

3 
26760

* 

50 26000

* 

4 
26146

* 

59 26469

* 

1 26455

* 

02 26760

* 

6 
26069

* 

05 26661

* 

7 
26175

* 

00 26107

* 

0 26747

* 

03 26617

* 

9 26663

* 

04 26109

* 

52 26161

* 

01 26741

* 
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55 26767

* 

06 26143

* 

50 26196

* 

07 26060

* 

53 26062

* 

00 26164

* 

54 26415

* 
09 

26160

* 

51 26614

* 
32 

26794

* 

 مع الفقرات من فقرة لكل معامالت االرتباط ( أن2يتبين من خالل جدول )     

دالة إحصائياً  مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيديالفقرة الختبار  إليه تنتمي الذي المحور

( وهذا يدل على أن جميع فقرات االختبار تمتاز باالتساق 2022عند مستوى داللة )

 الداخلي.

  :ثبات االختبار 

والذي يحسب ، لفا كرونباخ"، وكذلك الصدق الذاتيتم حساب الثبات عن طريقة "أ

 (:4وكانت النتائج كما يوضحها جدول ) ر التربيعي لمعامل الثباتمن خالل الجذ

 كرونباخ ومعامل الصدق الذاتي وفقاً للمستويات المعرفية ألفا ( معامالت9جدول )

 واالختبار ككل  لفقرات االختبار التحصيلي 

معامل الفا  المستوى

 كرونباخ

 الصدق الذاتي

 20122 20290 معرفة

 20212 20120 فهم

 20202 20220 تطبيق

 20422 20400 كلي

( وجد أن قيمة معامل ألفا على كافة المستويات تشير لثباته، 4من خالل جدول )    

(، وهي قيمة تشير 20400مستوى االختبار ككل ) على كما وجد أن قيمة معامل ألفا

ووجد أنه  ،إلى ثباته وصالحية استخدامة، وقد تم حساب الصدق الذاتي لالختبار

( على مستوى االختبار ككل، 20422وجد أنه يساوي )مرتفع لجميع المستويات، كما 

 وهي نسبة صدق عالية تعطي ثقة في صدق االختبار عند تطبيقه.

 نحو االقتصاد الترشيدي: مقياس االتجاه -ب

قياس اتجاهات الطالبات نحو االقتصاد  إلى قامت الباحثة بتصميم مقياس هدف    

 بعضالترشيدي من خالل االستفادة من المقاييس في نفس المجال، بحيث كانت 

 اآلخر في االتجاه السلبي. البعضالعبارات في االتجاه اإليجابي و

 :طريقة تقدير درجات المقياس 

من أشهر  افي تقدير درجات المقياس؛ ألنه Likert تم استخدام طريقة ليكرت    

صحيح والدقة الثبات، وأن بالسهولة النسبية في التصميم ال مقاييس االتجاهات، وتمتاز
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 -رات المقياس ثالثي متدرج ) موافقجميع وحداته تقيس نفس االتجاه، وجاءت عبا

(، وقد توزعت الدرجات على االختيارات الثالثة موافق غير -بدرجة متوسطة موافق

( على الترتيب، واالستجابات السالبة 0-0-2جبة كالتالي: )في حالة االستجابات المو

 ( على الترتيب.2-0-0كالتالي )

  :صدق المقياس 
في  أساتذة مشاركون( -)أساتذة تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين    

مجال تخصص المناهج وطرق التدريس؛ وذلك من أجل الحكم على مدى مناسبة 

محاوره ومفرداته للهدف من قياسه، وتم التعديل في ضوء آراء المحكمين ليصبح في 

: المحور اآلتيمحاور على النحو  أربعة مفردة( موزعة على 22صورته النهائية )

مفاهيم ( مفردة، والمحور الثاني: 00ويتضمن ) ،مفاهيم الترشيد الشرائياألول: 

مفاهيم ، المحور الثالث: ( مفردات2، ويتضمن )ترشيد استهالك األجهزة الكهربائية

والمحور الرابع: مفاهيم ترشيد الكهرباء ، ( مفردات1، ويتضمن )ترشيد الماء

وتم التحقق من صدق االتساق الداخلي بتطبيق المقياس على ( مفردات، 2ويتضمن )

( طالبة، وحساب معامل ارتباط "بيرسون" بين 02تطالعية مكونة من )عينة اس

درجات كل فقرة من فقرات المقياس والمحور الذي تنتمي إليه، وكذلك معامل ارتباط 

 جدولال كما موضح فيمقياس مع الدرجة الكلية للمقياس كل محور من محاور ال

(02:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االقتصاد ( معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات مقياس االتجاه نحو 52جدول )

مع الدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه، والدرجة الكلية لكل محور مع  الترشيدي

 الدرجة الكلية للمقياس

 الفقرات المحور
معامل 

 االرتباط
 الفقرات المحور

معامل 

 االرتباط

د 
صا

قت
ال
 ا
ل:

و
أل
 ا
ور

ح
لم

ا

ي 
يد

ش
تر

ال
ي

ائ
شر

ال
 

يجب عدم شراء أجهزة ليس  -5

 *26341 لها استخدام كبيير لدينا.

 

د 
صا

قت
ال
 ا
ث:

ال
لث
 ا
ور

ح
لم

ا

ء
ما

لل
ي 

يد
ش

تر
ال

 

  

يجب اتباع تعليمات -59

استخدام األجهزة 

 الكهربائية.

26640* 

توضع األجهزة  -02

 الكهربائية في أي وضع.

26763* 

  
يجب شراء األجهزة ذات  -0

المناسبة لميزانية االسعار 

 األسرة.

26667* 
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يجب شراء كل األجهزة  -3

 الحديثة في المنزل .
26161* 

 *26145 كلي

يجب شراء األجهزة  -4

 *26453 الكهربائية من أماكن موثوق بها.

يجب عدم اإلسراف في  -05

استخدام الماء عند أداء 

 األعمال المنزلية.

26765* 

الغالية يمكن شراء األجهزة  -1

 *26667 بالتقسيط.

كيس االزاحة  -00 

بصندوق الطرد في الحمام 

 ليس له  فائدة. 

26600* 

يجب التأكد من وجود ضمان -6

 لالجهزة الكهربائية قبل شرائها.
26167* 

ال يجب استخدام مياه  -03

 المنازل لغسل السيارات.
26367* 

يمكننا شراء األجهزة  -6

لبيع الكهربائية من أي مكان 

 األجهزة الكهربائية
26747* 

يجب الحرص  -04

باستمرار من التاكد من 

سالمة صنابير المياه 

 بالمنزل وصيانتها.

26142* 

يمكننا شراء األجهزة التي  -7

 بدون ضمان.
26663* 

يجب تركيب مرشدات -01

 استهالك الماء.
26605* 

يجب التأكد من ارتفاع    -8

 *26161 كفاءة األجهزة قبل شرائها.

يجب وضع كيس -06

االزاحة لصندوق الطرد في 

 الحمام.

26133* 

يجب التاكد من مناسبة   -9

 *26707 حجم الجهاز لعدد أفراد األسرة.

البرامج الوطنية -07

لترشيد المياه تُسهم في 

 االزدهار االقتصادي.

26010* 

 *26704 كلي

يجب التأكد من وجود  -01

كتيب إرشادي مع الجهاز قبل 

 شرائه.

26195* 

ء
با

هر
لك

 ل
ي

يد
ش

تر
ال
د 

صا
قت

ال
:ا

ع
اب
لر

 ا
ور

ح
لم

ا
 

يجب إطفاء جهاز -00

التلفزيون في حالة عدم 

 المشاهدة.

26134* 

يجب شراء األجهزة ذات  -00

 االستخدمات المتعددة.
26153* 

يجب الحرص على -09

شراء أجهزة كهربائية 

 موفرة للطاقة.

26466* 

  

 *26113 كلي
 :

ي
ان

لث
 ا
ور

ح
لم

ا
ية

ائ
رب

ه
لك

 ا
زة

ه
ج

أل
 ا
ام

خد
ست

أل
ي 

يد
ش

تر
ال
د 

صا
قت

ال
ا

 

يجب تنظيف األجهزة   -01

الكهربائية باستمرار بعد 

 .ااستخدامه

26461* 

 

ترشيد الكهرباء يؤثر  -32

 في االزدهار االقتصادي.

26600* 

يجب التأكد من إطفاء -35

مصابيح اإلضاءة والمكيفات 

 قبل الخروج من المنزل.

26165* 

نضع األجهزة يجب أن  -01  

 بطريقة ال تسبب اهتزازها.

 

26734* 

يجب مراعاة التعليمات في  -01

 *26160 تنظيف كل جهاز.

ال يؤثر إضاء جميع  -30

مصابيح الكهرباء على 

 استهالك الكهرباء.

26100* 

يجب إجراء صيانة دورية -56

 *26714 لكل جهاز.
استهالك الكهرباء ال -33

 *26413 الوطني.يؤثر على االقتصاد 

ليس ضرورى تنظيف -57

 األجهزة الكهربائية باستمرار.
26690* 

االقتصاد الترشيدي في  -34

الكهرباء يسهم في 

المحافظة على توازن 

 ميزانية األسرة

26674* 

أضع األجهزة الكهربائية في -50

 أي وضع وأي مكان.
26166* 

 

المصابيح الكهربائية  -31

 ال تؤثر على استهالك

 الكهرباء.

26170* 
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 *26065 كلي

 

( أن جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلية للمحور 02جدول )اليتضح من     

(، وكذلك يوجد ارتباط بين كل 2022المنتمية إليه ارتباطاً داالً عند مستوى داللة )

الدرجة الكلية للمقياس وهذا يدل على أن المقياس يمتاز ومحور من محاور المقياس 

 باالتساق الداخلي. 

  :ثبات المقياس 
وكانت  ،تم حساب الثبات من خالل الفا كرونباخ لتحديد قيمة االتساق الداخلي    

 (:00جدول )الالنتائج كما يوضحها 

 مقياسكرونباخ ومعامل الصدق الذاتي لمحاور  ألفا ثبات ( معامالت55جدول )

 والمقياس ككل االتجاه نحو العمل التعاوني  

معامل الفا  المستوى

 كرونباخ

 الصدق الذاتي

 20221 20120 المحور األول

 20292 20109 المحور الثاني 

 20492 20242 المحور الثالث

 20420 20420 المحور الرابع

 20212 20122 كلي

ألفا على كافة محاور المقياس تشير ( وجد أن قيمة معامل 00جدول )المن خالل    

(، وهي قيمة 20122لثباته، كما وجد أن قيمة معامل ألفا علي مستوى المقياس ككل )

تشير إلى ثباته وصالحية استخدامة، وقد تم حساب الصدق الذاتي لالختبار والذي 

ووجد أنه مرتفع لجميع المستويات،  ،ر التربيعي لمعامل الثباتحسب من خالل الجذي

( على مستوى االختبار ككل، وهي نسبة صدق عالية 20212كما وجد أنه يساوي )

 تعطي ثقة في صدق االختبار عند تطبيقه.

 دليل المعلمة -ج

 تم إعداد دليل المعلمة بصورة مبدئية وتضمن ما يلي:    

عليهما االستراتيجية  المستندة وكلوزماير مقدمة تتضمن شرح إلنموذجي فراير -

 .المقترحة

 أهداف االستراتيجية المقترحة. -

 .المقترحة الفكرة التي بنيت عليها االستراتيجية -

 المفاهيم المستهدف تدريسها بالوحدة. -

 أهداف تدريس الوحدة. -

 .طرق التدريس والوسائل التعليمية -

 أساليب التقويم والتغذية الراجعة.  -

 وراق عمل الطالبات.األنشطة الواردة بأ -
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 موضوعات الوحدة.التوزيع الزمني لتدريس  -

دور المعلمة  اموضح بهالمقترحة  اإلستراتيجية الخطوات اإلجرائية لتطبيق -

 .والطالبات

 :تحكيم دليل المعلمة 

تم عرض الدليل على مجموعة من المتخصصين في مجال مناهج وطرق تدريس     

 :اً لآلتيوفق ، وطلب تحكيمهاالقتصاد المنزلي

 .بالمحتوى الدليل ارتباط مدى -

 ي فراير وكلوزماير.إنموذجتوافق اإلجراءات بالدليل مع  مدى -

 المرجوه. األهداف مع المستخدم التقويم مناسبة -

 واللغوية.السالمة العلمية  -

 للتطبيق. ن ليصبح في صورته النهائية قابالً ثم تم التعديل في ضوء آراء المحكمي   

 دليل الطالبة: -د

، وأسئلة التطبيق من اإلستراتيجيةأوراق عمل الطالبات وفق خطوات ويتضمن    

 أجل التقويم.

 

 خامساً: التصميم التجريبي:

 والقياسين تجريبية –شبه التجريبي ذي المجموعتين )ضابطة  تم استخدام التصميم    

 يإنموذجقائمة على دمج  تدريسية استراتيجية استخدام (؛ لقياس فاعليةالقبلي والبعدي

المعرفي لمفاهيم ثقافة االقتصاد  على التحصيل )متغير مستقل(فراير وكلوزماير

الدراسة )متغيرات تابعة(،  عينة الطالبات الترشيدي واستبقائها واالتجاه نحوها لدى

 (:09جدول )الكما يوضحه 

 

 

 

 

 ( يوضح التصمميم التجريبي للدراسة54جدول رقم )

 المجموعة

 القياس /

 القياس البعدي المعالجة القياس القبلي

 

 ضابطة
اختبار التحصيل المعرفي  -

 لمفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي.

 

 

 

التدريس 

بالطريقة 

 المعتادة

 

اختبار التحصيل المعرفي  -

 لمفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي

مقياس االتجاه نحو مفاهيم  -

 ثقافة االقتصاد الترشيدي.

اختبار التحصيل المعرفي  -

 ثقافة االقتصاد الترشيديلمفاهيم 

 المؤجل

مقياس االتجاه نحو مفاهيم  -

 ثقافة االقتصاد الترشيدي

 

 
اختبار التحصيل المعرفي  -

 لمفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي.

 

 
اختبار التحصيل المعرفي  -

 لمفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي
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 تجريبية

نحو مفاهيم مقياس االتجاه  -

 ثقافة االقتصاد الترشيدي.

التدريس 

باإلستراتجية 

 المقترحة

اختبار التحصيل المعرفي  -

 لمفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي

 المؤجل

مقياس االتجاه نحو مفاهيم  -

 ثقافة االقتصاد الترشيدي

 :التطبيق القبلياً: سساد

 :مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيديتطبيق اختبار تحصيلي معرفي ل -أ

تحصيلي معرفي للتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية  اختبارتم تطبيق     

، وتم استخدام مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيديوالضابطة في التحصيل المعرفي ل

للمجموعات المستقلة، وكانت النتائج كما T- TEST  Independentاختبار 

 (:00) الجدوليوضحها 

فروق بين للT- TEST  Independent( يوضح نتائج اختبار 50جدول رقم )

 تحصيلالاختبار مجموعتين الضابطة والتجريبية على لادرجات طالبات  متوسطات

 للقياس القبلي مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيديل المعرفي

 المجموعة المستوى
 العدد

 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 Tقيمة 

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 معرفة
 26145 3 03 الضابطة

-59603 
47 

26272 
 26616 065 06 التجريبية

 فهم
 26164 4 03 الضابطة

05600 
47 

26342 
 26319 1 06 التجريبية

 تطبيق
 26904 064 03 الضابطة

46651 
47 

26520 
 56550 3 06 التجريبية

 كلي
 26034 47 07611 26761 969 03 الضابطة

 26617 760 06 التجريبية

( يتضح أنه ال يوجد فروق إحصائية ذات داللة إحصائية بين 00من خالل جدول )   

المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار تحصيل مفاهيم ثقافة االقتصاد 

(، أي هناك تكافؤ 2022الترشيدي للقياس القبلي حيث أن مستوى الداللة أكبر من )

ة في اختبار تحصيل مفاهيم ثقافة بين متوسطات المجموعتين الضابطة والتجريبي

 االقتصاد الترشيدي للقياس القبلي.

 :تطبيق مقياس االتجاه نحو مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي - أ

تم تطبيق مقياس االتجاه نحو مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي للتحقق من تكافؤ     

المجموعتين التجريبية والضابطة في اتجاهاتهن نحو مفاهيم ثقافة االقتصاد 

للمجموعات المستقلة، T- TEST  Independentالترشيدي، وتم استخدام اختبار 

 (02وكانت النتائج كما يوضحها جدول رقم)

 

فروق بين للT- TEST  Independent( يوضح نتائج اختبار 53جدول رقم )

لمجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس االتجاه اطالبات درجات  متوسطات

 نحو مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي للقياس القبلي
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 المجموعة المستوى

 

 العدد

 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 Tقيمة 

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

المحور 

 األول

 26140 5065 03 الضابطة
56021 

47 
26022 

 26655 5464 06 التجريبية

المحور 

 الثاني

 26732 961 03 الضابطة
-03606 

47 
26202 

 26325 5366 06 التجريبية

المحور 

 الثالث

 26229 965 03 الضابطة
01 

47 
26522 

 26399 5564 06 التجريبية

المحور 

 الرابع

 26107 963 03 الضابطة
-51 

47 
26262 

 56220 065 06 التجريبية

 كلي
 26216 0364 03 الضابطة

-59640 47 26051 
 26043 0667 06 التجريبية

( يتضح أنه ال يوجد فروق إحصائية ذات داللة إحصائية 02جدول )المن خالل      

بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس االتجاه نحو مفاهيم ثقافة االقتصاد 

هناك أن (، أي 2022الترشيدي للقياس القبلي حيث أن مستوى الداللة أكبر من )

ي االتجاه نحو مفاهيم ثقافة تكافؤ بين متوسطات المجموعتين الضابطة والتجريبية ف

 االقتصاد الترشيدي للقياس القبلي.

 

 اإلستراتيجيةتطبيق اً: سابع

ة تزويدها بالتعليمات الضروري، وتدريب المعلمة على استخدام االستراتيجيةتم -5

 اإلستراتيجية تقوطب، الطالبات وأوراق عمل ودليل المعلمةلتنفيذ االستراتيجية، 

لمدة طالبة بالمرحلة المتوسطة  (02وعددها)على أفراد العينة التجريبية  ةالمقترح

-0992خالل الفصل الدراسي األول  ( ساعة تدريسية012بواقع ) أسابيع( 2)

ه بالمدرسة المتوسطة الثانية بمحافظة بيشة، بينما درست المجموعة الضابطة 0990

 (:09جدول)لابالطريقة المعتادة وفقاً للخطة الزمنية الموضحة ب
 

 

 

 

 اإلستراتيجية( الخطة الزمنية لتطبيق 54جدول )

عدد  المحور

 الحصص

الزمن 

 بالدقائق

 42 0 مفاهيم الترشيد الشرائي .0

 42 0 مفاهيم ترشيد استهالك األجهزة الكهربائية .0

 92 0 مفاهيم ترشيد الماء .2

 92 0 مفاهيم ترشيد الكهرباء .9

 012 2 المجموع
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مرتين على مجموعتي الدراسة  البعدياالختبار التحصيلي المعرفي تم تطبيق ثم  -0

 تنميةالمقترحة في  اإلستراتيجيةلمعرفة فاعلية  ( يوماً؛02نهما فترة زمنية قدرها )بي

نحو االتجاه مقياس طبق أيضاً و االقتصاد الترشيدي المستهدفة،مفاهيم ثقافة  واستبقاء

صححت األوراق ورصدت العالمات، . ثم البعديمفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي 

للوصول  SPSSباستخدام برنامج  فرغت البيانات وأجريت التحليالت اإلحصائيةو

 للتنائج.

 

 :وتفسيرها ةنتائج الدراسعرض اً: ثامن

 ويتضمن النتائج الخاصة بأسئلة الدراسة، وتفسيرها تبعاً لتسلسلها على النحو التالي:

 البحثي الثالث: السؤالالنتائج المرتبطة ب -5
المقترحة في تنمية مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي  التدريسية ما فاعلية االستراتيجية

والتأكد من صحة ولإلجابة عن هذا السؤال المستهدفة لدى الطالبات عينة الدراسة؟ 

مجموعات لل T- TEST  Independentاستخدام اختبار الفرض األول، تم 

 (:02) الجدول، وكانت النتائج كما يوضحها غير متساوية العدد المستقلة

فروق بين للT- TEST  Independent( يوضح نتائج اختبار 51جدول رقم )

اختبار التحصيل المجموعتين الضابطة والتجريبية على  متوسطات درجات طالبات

 ثقافة االقتصاد الترشيدي للقياس البعديالمعرفي لمفاهيم 

 المجموعة المستوى
 العدد

 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 Tقيمة 

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 المعرفة
- 26622 460 03 الضابطة

30662 
47 26225* 

 26349 664 06 التجريبية

 فهم
 56164 52 03 الضابطة

-0692 47 26222* 
 26910 5364 06 التجريبية

 تطبيق
- 26074 361 03 الضابطة

39626 
47 26222* 

 26620 6 06 التجريبية

 كلي
- 26432 0566 03 الضابطة

30665 
47 26222* 

 26521 0764 06 التجريبية

 ذات داللة إحصائية بينجوهرية  وجود فروق ( يتضح02جدول )المن خالل     

 مستوياتالالمجموعتين الضابطة والتجريبية على جميع  درجات طالباتمتوسطات 

، المستهدفة المعرفي لمفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي الختبار التحصيليالمعرفية ل

أن  إذ ؛لصالح المجموعة التجريبية لقياس البعديفي ا وعلى مستوى االختبار ككل

 .األول البحثي الفرض قبول(؛ مما يعني 2022مستوى الداللة أقل من )

، تم طالبات المجموعة التجريبية تحصيلفي تحسين  نموذجولمعرفة فاعلية هذا اإل   

معامل لية ووجد أن قيم عالقياس الف Blacke (99,1996)استخدام معادلة "بليك" 

االختبار على مستوى الختبار، والمعرفية لمستويات لل MG "بليك" للكسب المعدل

 (:02ككل على النحو الموضح بجدول )
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مفاهيم ل المعرفي تحصيللالمعدل لكسب لل "بليك"قيم معامل ( يوضح 56جدول )

 ثقافة االقتصاد الترشيدي 

 MGالفاعلية  المستوى

 0092 معرفة

 0000 فهم

 0029 تطبيق

 0022 كلي

المقترح في تحسين  نموذجفاعلية لإل ( يتضح أن هناك02من خالل جدول )    

 لدى طالبات المجموعة التجريبية مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيديالمعرفي ل تحصيلال

بيلك" معامل " ختبار ككل حيث كانت قيممستوى االعلى كافة المستويات، وعلى 

مما يدل على وجود فاعلية  ؛(000) الحد األدنى لهتزيد عن  للكسب المعدل

 . وقد اتفقت تلكالسؤال البحثي الثالث، وهو ما يجيب عن ستراتيجية المقترحةلال

 إنموذجاعلية لف( اللذان توصال 0201)الحربي(، 0202مع دراستي شملي ) النتيجة

 أبو صفية(، و0202البياتي) ودراستي، إكساب وتصحيح المفاهيمفراير في 

  .كلوزماير في إكساب المفاهيم إنموذجلفاعلية  اللذان توصال (0202)

اعتمدت على البناء التسلسلي  أن االستراتيجية المقترحةب ويمكن تفسير هذه النتيجة    

المنطقي المتدرج لبناء المفهوم لدي الطالبات من خالل ممارسة العمليات العقلية 

بمستوى تدريجي من األسهل لالصعب بصورة تركز على النشاط العقلي للطالبات 

والمشاركة والتعاون من خالل األنشطة المناسبة للعمليات العقلية، والتدرج من 

صول للتشكيل، وكان ذلك متزامناً مع التطبيق العملي ومصاحباً مع المحسوس للو

"كلوزماير"  إنموذج"فراير" الذي تزامن تكامله مع  نموذجالمخطط البصري إل

مما عمل  ؛فاكتملت الصورة المرئية للتعلم البصري مع الكلمات في التعلم اللغوي

يتم ربطها بخبراته ، والتي على نضوج الخبرة المقدمة للمفهوم لدى الطالبات

خالف على الطريقة  المباشرة والسابقة وتصويبها وربطها بالخبرة الحالية المقدمة.

ودون مراعاة لنمو العمليات العقلية  ،المعتادة التي تقدم التعلم بصورة لفظية فقط

 .، وتقديم الخبرة مباشرةوالمرور للمستويات المتدرجة للمفهوم

 

 الرابع: البحثيالسؤال بالنتائج المرتبطة  -0

المقترحة في استبقاء مفاهيم ثقافة االقتصاد  التدريسية ما فاعلية االستراتيجية

ولإلجابة عن هذا السؤال والتأكد الترشيدي المستهدفة لدى الطالبات عينة الدراسة؟ 

  Paired-Samples - tمن صحة الفرض الثاني، تم استخدام نتائج اختبار

في التطبيق البعدي المباشر والتطبيق البعدي  والتجريبيةطة للمجموعتين الضاب

المؤجل الختبار التحصيل المعرفي لمفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي كما هو موضح 

 (:01جدول)الب

بين للفروق   paired-samples- t- test( يوضح نتائج اختبار 57جدول رقم )

التطبيق في  أفراد العينة للمجموعتين الضابطة والتجريبية متوسطات درجات
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البعدي المباشر والتطبيق البعدي المؤجل الختبار التحصيل المعرفي لمفاهيم ثقافة 

 االقتصاد الترشيدي 

انحراف  متوسط عدد التطبييق المجموعة المستوى

 معياري
 Tقيمة 

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

فة
عر

لم
ا

 

 بعدي ضابطة

 مباشر

03 460 26622 3659 00 26222* 

بعدي 

 مؤجل

03 061 26390 

بعدي  تجريبية

 مباشر

06 664 26349 54659 01 26209 

بعدي 

 مؤجل

06 164 26451 

هم
لف

ا
 

بعدي  ضابطة

 مباشر

03 52 56164 4619 00 26222* 

بعدي 

 مؤجل

03 060 26930 

بعدي  تجريبية

 مباشر

06 5364 26910 6655 01 26522 

بعدي 

 مؤجل

06 5065 26055 

ق
بي

ط
لت

ا
 

بعدي  ضابطة

 مباشر

03 361 26074 6647 00 26220* 

بعدي 

 مؤجل

03 060 26674 

بعدي  تجريبية

 مباشر

06 6 26620 5603 01 26012 

بعدي 

 مؤجل

06 167 26634 

ي
كل

 

بعدي  ضابطة

 مباشر

03 0566 26432 00669 00 26222* 

بعدي 

 مؤجل

03 5964 26333 

بعدي  تجريبية

 مباشر

06 0764 26521 057699  01 26534 

بعدي 

 مؤجل

06 0069 26103 

 

 ذات داللة إحصائية بين جوهرية وجود فروق ( يتضح01جدول )المن خالل     

في التطبيق البعدي المباشر،  الضابطةالمجموعة  درجات طالباتمتوسطات 

عند مستوى لصالح البعدي المباشر  مؤجلومتوسطات درجاتهن في التطبيق البعدي ال

(، وذلك على جميع المستويات المعرفية لالختبار ومستوى االختبار 2022داللة )

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  جوهرية فروق وعدم وجودككل. 

في التطبيق البعدي المباشر، ومتوسطات درجاتهن في  ريبيةالمجموعة التجطالبات 
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 ؛قبول الفرض البحثي الثاني ؛ أي(2022التطبيق البعدي المؤجل عند مستوى داللة )

لدى طالبات  مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدييشير إلى استبقاء أثر تعلم  وهذا

المجموعة التجريبية وانطفاء هذا األثر لدى طالب المجموعة الضابطة، أي أن هناك 

لدى  مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيديفاعلية لالستراتيجية المقترحة في استبقاء 

 .ال البحثي الرابعهذا يجيب على السؤالطالبات الالتي درسن بهذه االستراتيجية، و

ي فراي إنموذجنتائج العديد من الدراسات التي تناولت أثر  يجة معوقد اتفقت تلك النت

 إنموذجالتي توصلت ألثر  (0202) الخوالدة وكلوزماير في بقاء أثر التعلم مثل:

فراير في إحداث التغيير المفاهيمي لبعض التصورات البديلة للمفاهيم الكيميائية 

فراير في تحصيل  إنموذجالتي توصلت ألثر  (0202) ، والمعمريواالحتفاظ به

كلوزماير في  إنموذج( التي توصلت ألثر "0220العنبكي) .النحو وبقاء أثر تعلمه

 اكتساب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها.

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن االستراتيجية المقترحة استخدمت التعلم البصري    

فراير، كما  إنموذجفظي من خالل فراير في صورة تكاملية مع الل إنموذجمن خالل 

أنها اعتمدت على التعلم الجماعي التعاوني من خالل المجموعات الصغيرة والعصف 

...وغيرها من األنشطة التي تؤدي لعمق الفهم والتطبيق، الذهني والكتابة والتدوين

فضالً على أن تلك االستراتيجية تقوم على استخدام التكرار والتعزيز والتغذية 

 تدة، وكل ذلك من شأنه أن يعمل على إبقاء أثر التعلم.المر

 الخامس السؤال البحثي النتائج المرتبطة -3

المقترحة في تكوين اتجاهات ايجابية لدى الطالبات  التدريسية ما فاعلية االستراتيجية

ولإلجابة عن هذا عينة الدراسة نحو مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي المستهدفة؟ 

كانت مجموعات المستقلة، ولل T- TEST  Independentالسؤال استخدام اختبار 

 (:02) النتائج كما يوضحها الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للفروق بين T- TEST  Independent( يوضح نتائج اختبار 50جدول رقم )

ثقافة متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس االتجاه نحو مفاهيم 

 االقتصاد الترشيدي للقياس البعدي

 المجموعة المستوى

 

 العدد

 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 Tقيمة 

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
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المحور 

 األول

 26152 5760 03 الضابطة
56671 47 26222* 

 06341 0369 06 التجريبية

المحور 

 الثاني

 26934 5060 03 الضابطة
57602 47 26222* 

 36264 0265 06 التجريبية

المحور 

 الثالث

 26070 5363 03 الضابطة
-6761 47 26226* 

 26126 5067 06 التجريبية

المحور 

 الرابع

 06671 5566 03 الضابطة
-53633 47 26235* 

 26705 5660 06 التجريبية

 كلي
 26690 1167 03 الضابطة

-34 47 26225* 
 46167 0560 06 التجريبية

 ذات داللة إحصائية بين جوهرية ( يتضح وجود فروق02جدول )المن خالل     

مقياس  أبعادالمجموعتين الضابطة والتجريبية على جميع  درجات طالباتمتوسطات 

وعلى مستوى االتجاه نحو مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي المستهدفة للقياس البعدي، 

يعني قبول ما ؛ م( لصالح المجموعة التجريبية2022عند مستوى داللة ) المقياس ككل

 .الثالث الفرض البحثي

تكوين اتجاهات ايجابية لدى طالبات المجموعة في  نموذجولمعرفة فاعلية هذا اإل   

 تم استخدام معادلة "بليك، نحو مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي المستهدفة التجريبية

 MG معامل بليك للكسب المعدلووجد أن قيم  الكسب المعدلمعامل  لقياس

االختبار ككل على النحو الموضح على مستوى الختبار، والمعرفية ل مستوياتلل

 (:04بجدول )

على مقياس االتجاه نحو للكسب المعدل  "بيلكقيم معامل "( يوضح 02جدول )   

 مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي 

 MGالفاعلية  المستوى

 0002 معرفة

 0000 فهم

 0094 تطبيق

 0002 كلي

تكوين اتجاهات  المقترح في نموذج( يتضح أن هناك فاعلية لإل04جدول )المن      

ايجابية نحو مفاهيم ثقافة االقتصاد الترشيدي المستهدفة على كافة أبعاد المقياس، 

 تزيد عن المعدلمعامل "لبيلك" للكسب  ككل حيث كانت قيم وعلى مستوى المقياس

بذلك يكون  ( مما يدل على وجود فاعلية لالستراتيجية المقترحة000) الحد األدنى له

 وتتفق هذه النتائج مع دراسة نوافلة .السؤال البحثي الخامس"تم اإلجابة عن "

يجابية تكوين اتجاهات إفي  "فراير" إنموذج( التي اشارت ألثر 0202والعمري )

  للعلوم.نحو المفاهيم العلمية 

اءات تطبيقها ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن االستراتيجية المقترحة تعتمد في إجر   

على قيام الطالبات عدة عمليات عقلية منطقية كاالستنباط من خالل تشكيل فروض 

ترتبط بخصائص المفهوم، واختيار الخصائص المتعلقة بتصنيف المفهوم، واكتساب 

لكل مفهوم من المفاهيم باستخدام أمثلة سالبة وموجبة،  الخصائص وتذكرها، ثم تقيمها
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وإدراك الخصائص العامة لألمثلة اإليجابية، واستنتاج المفهوم وفهمه مما يؤدي 

 القتناع بمضونه، ومن ثم تكوين اتجاهات إيجابية نحوه.

 

 توصيات الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة التي أسفرت عن أن استخدام استراتيجية تستند على     

مفاهيم ثقافة ي فراير وكلوزماير يؤدي إلى تنمية واستبقاء إنموذجالتكامل بين 

ة نحوها فإن لدى الطالبات عينة الدراسة، وتكوين اتجاهات ايجابي االقتصاد الترشيدي

 :الباحثة توصي

بصورة عامة والتربية األسرية بصورة خاصة بتضمين  القائمين بإعداد المناهج .0

 ي فراير وكلوزماير.إنموذجمفاهيم بالمحتوى الدراسي باستخدام 

استخدام  بتقديم برامج تدريبية على المعلمينتدريب القائمين على برامج  .0

في تنمية  ي فراير وكلوزمايرإنموذجاستراتيجيات التدريس التي تستند على تكامل 

 .المفاهيم

ماذج أخرى لتحقيق استفادة فراير أو كلوزماير مع ن إنموذجدمج المعلمين ب .2

 أكبر.

، فراير في التمهيد لتدريس المفاهيم مرتفعة التجريد إنموذجاستخدام المعلمين ب .9

 وكذلك عملية التقويم بعد تدريس المفاهيم.

 

 مقترحات الدراسة:

ومقررات أخرى ومتغيرات إجراء مثل هذه الدراسة على مراحل تعليمية أخرى  .0

 أخرى كمهارات التفكير العليا.

 

 المراجع:

 ،0، طالمفاهيم واإلجراءات الصفي: والتقويم القياس(، 0222سناء) دقة، أبو .0

 .والطباعة غزة: دار آفاق للنشر

 ،0 ط ،وتدريسها المدرسية الرياضيات مناهج(، 0221) كامل فريد زينة، أبو .0

 .والتوزيع الكويت: للنشر الفالح، مكتبة

كلوزماير في تنمية  إنموذج أثر توظيف(، 0202أبو صفية، صالح الدين بكر ) .2
، بغزة األساس الرابع الصف طالب لدى المفاهيم الرياضية والتفكير الرياضي

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.

بناء  في البورتفوليو استراتيجية أثر (،0209إلهام) وفريال والشلبي، عواد، أبو .9

 الثالث الصف طالبات لدى البديلة وتعديل المفاهيم السليمة العلمية المفاهيم

 .022-41(، 22) ،واالجتماعية اإلنسانية العلوم مجلة األساسي،

 022استراتيجيات التعلم النشط:(، 0202) امبوسعيدي، عبد هللا والحوسنية، هدى .2
 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.، استراتيجية مع األمثلة

 مكتبة : القاهرة العقلية، والمقاييس االختبارات(، 0441خليفة ) محمد بركات، .2

 .والتوزيع مصر للنشر
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 :، عمان2، طالعلمية والمهارات المفاهيم تنمية(، 0200بطرس) حافظ بطرس، .1

 .والتوزيع للنشر المسيرة دار

كلوزماير في اكتساب  إنموذجأثر استخدام (، 0202البياتي، البيداء محمد أحمد ) .2
، رسالة المفاهيم الرياضية واستبقائها لدى تالميد الصف الخامس االبتدائي

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصرية بفلسطين.

 أبحاث مجلةتدريسها،  وأساليب اإلسالمية (، المفاهيم0222ماجد) الجالد، .4

 .002-21(.2)02، اليرموك

فاعلية استراتيجية فراير في تحصيل طلبة الصف (، 0202جاليطة، سوزان ) .02
، رسالة ماجستير غير واتجاهاتهم العلمية والحياة الرابع األساسي في  العلوم

 منشورة، جامعة القدس، فلسطين.

ي فراير ودانيال في اكتساب إنموذج(، فاعلية كل من 0202الجلبي، محمد) .00

مجلة ة الدافع المعرفي لدى طالب الصف الثاني المتوسط، المفاهيم العلمية وتنمي
 .922-990(، 004)0، جامعة ابن رشد، االستاذ

 التصورات تعديل في فراير إنموذج (، فاعلية0201الحربي، مريم ضويحي ) .00

 تبوك بمدينة المتوسط الثاني طالبات الصف لدى العلمية المفاهيم لبعض البديلة

(، 9)0، المركز القومي للبحوث بغزة،التربوية والنفسيةمجلة العلوم السعودية، 

20-024. 

القاهرة: مكتبة  ، التدريس مهارات (، 0222) وآخرون مختار إمام ، حميدة .02

 . الشرق زهراء

(، فاعلية التدريس باستراتيجية 0200خلف، كريم و الشيباني، هدى صباح) .09

البيت الدائري في اكتساب المفاهيم اإلحيائية لدى طالبات الصف الرابع العلمي، 

 .21-92(، 2)0، مجلة القادسية في األدب والعلوم التربوية

تغيير فراير في إحداث ال إنموذجأثر (، 0202الخوالدة، سوسن عبد هللا عيد) .02
المفاهيمي لبعض التصورات البديلة للمفاهيم الكيميائية واالحتفاظ به لدى طالب 

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية، الصف الثامن األساسي

 جامعة آل البيت، األردن.

 في التفاعلية المحاكاة تجارب استخدام (، أثر0202) الولي عبد الدهمش، .02

 لدى وحاالتها وخصائصها المادة لمفاهيم والبديلة خاطئةال تصحيح التصورات

-02(، 9) ،والتقنية العلمية للتربية المجلة العربية األساسي، السابع الصف تالميذ

92. 

، اإلمارات: دار الكتاب نماذج تعليمية في تدريس العلوم(، 0202رزوقي، رعد) .01

 الجامعي للنشر والتوزيع والطباعة.

أثر استخدام استراتيجية قبعات التفكير في (، 0200رضوان، سناء محمود) .02
تنمية المفاهيم العلمية ومهارات اتخاذ القرار لدى طالبات الصف الثامن االساسي 

 كلية التربية، الجامعة االسالمية بغزة. ، رسالة ماجستير غير منشورة،بغزة

ي إنموذجتخدام (، أثر اس0200الركابي، رائد بايش ومحمود، أطياف) .04

تينسون التعليميين في تحصيل طالبات الصف الثاني  –كلوزماير وميرل 
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-221(، 19، بغداد، )مجلة كلية التربية األساسيةالمتوسط في مادة األحياء، 

292. 

، عمان: دار الشروق للنشر أساليب تدريس العلوم(،  0222زيتون، عايش) .02

 والتوزيع.

االتجاهات العالمية المعاصرة في (،  0202)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .00
 ، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.مناهج العلوم وتدريسها

 اللغة مفاهيم تدريس(، 0422) اليوسف يعقوب وجمال، أحمد جودت سعادة، .00

 . الجيل دار بيروت:  االجتماعية، والتربية والعلوم العربية والرياضيات

 – لألطفال العلمية المفاهيم نمو (،0222) يسريةصادق،   زكريا الشربيني، .02

 ، الوطنية الكتب دار بنغازي:   المدرسة، قبل ما لطفل مقترح وتجارب برنامج

 .المختار عمر جامعة منشورات

فراير التدريسي في تنمية  إنموذجفعالية (، 0221شقير، تحية محمد محمود) .09
، بعض المفاهيم البيولوجية والميل نحو المادة لدى طالب الصف األول الثانوي

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان، جمهورية مصر 

 العربية.

فراير  إنموذجأثر التدريس باستخدام (، 0202شملي، سهى زيد أرسالن) .02
ي في اكتساب المفاهيم العلمية في مادة العلوم لدى واستراتيجية البيت الدائر

، رسالة ماجستير غير منشورة، طالبات الصف الثامن األساسي في قصبة الكرك

 جامعة مؤتة، األردن.

 بنغازي: ،العامة التدريس طرق،  (0442الصالحين) الرازق الطشاني، عبد .02

 الوطنية. دار الكتب

استراتيجيات تعليم المفردات: النظرية (، 0200عبد الباري، ماهر شعبان ) .01
 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.التطبيق

، والتطبيق النظرية بين العلوم تدريس طرق  (،0222نجيب ) محمد عطيو، .02

 الرشد. مكتبة  :الرياض

إعداد المعلم الفلسطيني لتوظيف اإلحصاء في عمليات (، 0202عفانة، عزو) .04
 كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة. ،لتقويما

ي كلوزماير وسوشمان في إنموذج(، أثر استخدام 0224عفيفي، لبنى علي) .22
المرحلة  تالميذ لدى العلموم في االبتكاري والتفكير العلمية تنمية المفاهيم

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس كلية البنات.اإلعدادية

كلوزماير التعليمي  إنموذج(، أثر استخدام 0222الزهرة )العكيلي، أحمد عبد  .20

مجلة كلية التربية والطريقة التقليدية في اكتساب المفاهيم العلمية في مادة األحياء، 
 .229-222(، 22)00، العراق، األساسية

 كويت الكويت: ،التربوي النفس علم في المتعلم(، 0442) عمر بدر العمر، .20

   تايمز.

أثر استخدام استراتيجيات كلوزماير وميرل (، 0220العنبكي، سندس عبد هللا ) .22
تنسون وهيلدا تابا في تنمية التفكير االستداللي واكتساب المفاهيم التاريخية 
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، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الرابع العام

 التربية، جامعة بغداد.

اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس: تطبيقات ، (0441كوجاك، كوثر ) .29
 ، القاهرة: عالم الكتب.في مجال التربية األسرية

،  0ط ، التربوي النفس علم في الميسر (،0442) بلقيس حمدوأ توفيق  مرعي، .22

 .والتوزيع للنشر مطبعة الفرقان:  عمان

 التصورات عالج في إلكترونية مدونة فعالية  (،0202إسماعيل ) محمد مطر، .22

 ،نحوها واتجاهات األساسي التاسع طالب الصف لدى العلمية للمفاهيم الخطأ

 غزة. اإلسالمية، الجامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة

فراير في تحصيل  إنموذجفاعلية (، 0202المعمري، موزة بنت سالم سعيد) .21
، النحو وبقاء أثر تعلمه لدى طالبات الصف السادس األساسي بسلطنة عمان

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، عمان.

(، فاعلية خرائط المعلومات في تعديل التصورات 0200الناقة، صالح أحمد) .22

مجلة الجامعة ن األساسي، البديلة لمفاهيم الضوء لدى طالب الصف الثام
 .94-21(، 0)04، سلسلة الدراسات اإلنسانية، كلية التربية، اإلسالمية

 الفكر دار ، القاهرة:العلوم تدريس في المدخل( 0444) وآخرون أحمد النجدي، .24

 .العربي

عمان:  ،إسالمي منظور من التربوي المنهج(، 0440(حسين يعقوب نشوان، .92

 .عمان والتوزيع،للنشر  الفرقان دار

فراير في اكتساب  إنموذج(، أثر استخدام 0202نوافلة، وليد والعمري، وصال ) .90

المفاهيم العلمية لدى طالب الصف السابع األساسي في مادة العلوم واتجاهاتهم 

(، 2)02، جامعة السلطان قابوس، مجلة الدراسات التربوية والنفسيةنحوها، 

292-222. 

 تينسون – ميرل يإنموذج أثر(، 0221ليل)خ جليل صباح الونداوي، .90

 في النحوية للمفاهيم اإلبتدائية المرحلة تالميذ اكتساب في  التعليميين وكلوزماير

 جامعة ، منشورة غير دكتوراه ، رسالةبها الكردية واالحتفاظ اللغة قواعد مادة

 .التربية كلية ، بغداد
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