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Abstract 

Study aim: 

This study aimed to investigate the impact of using the strategy of educational 

stations on developing the concepts and decision-making skills in technology 

among female sixth graders. 

Study tool: 

• A test to measure the concepts contained in the fourth unit (Medical 

Technology). 

• A test to measure the skills of decision-making included in the fourth unit 

(Medical technology). 

Study sample: 

The study was applied on (63) students distributed into two classes (control 

and experimental group) of Um Al-Qura Co-Elementary School, west of the 

City of Gaza. 

Study Approach: 

The researcher used the experimental approach to investigate the impact of the 

strategy of educational stations on developing the concepts and decision-

making skills. She also used the descriptive approach to analyze the content 

and interpret the results. 

Study most important findings: 

1. There were statistically significant differences at (α = 0.05) between the 

mean scores of the control group and those of the experimental one in the 

test of concepts in favor of the experimental group. 

2. There were statistically significant differences at (α = 0.05) between the 

mean scores of the control group and those of the experimental group in 

the test of decision-making skills in favor of the experimental group. 

This demonstrated the effectiveness of the educational stations strategy in 

developing concepts and decision-making skills of the basic sixth grade 

students in technology0 

Study most important recommendations: 

• It is necessary that technology teachers use the strategy of educational 

stations in teaching technology. 

• Teachers and supervisors should be trained to use the strategy of 

educational stations in teaching technology so as to achieve many of the 

desired educational objectives, which comprise the concepts and decision-

making skills in technology. 

• It is important that teachers of other subjects be trained on and use the 

strategy of educational stations.  

Keywords: (educational stations – scientific stations – concepts - decision-

making skills)  



 ج

 اقتباس
 
 
 
 
 
 

 
 َََََقَلَاَعَهَلواََفَسََيَىََ َو   َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ ََ  َ َ اّلَلَََ   َ ََعَهَلَكَمَ َ  َ  َ  َ  َ َ  ََوَرَسوَُلَََ  َ  َ  َ  َ

ََ َوالََهَؤَنَنونََ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  
[501]التوبة:  
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 اإلىداء
 

  العمـ المصطفى محمد  كمنبع ،البشرية معمـ... األمانةكأدل         ى الرسالة   غ     ٌ مف بم  إلى
  _. كسمـ عميو اهلل صمى_
 ركح إلى  ...     ي حنانو   مف ألرتكم الدنيا تميمو كلـ الصعاب، مكاجية في افتقده مف لىإ

 _.رحمو اهلل _كالدم
 ميأإلى  ...عف مكنكف ذاتيا     ن عبرة   ي م    ى ج    ي خر    ى لت   الكممات تتسابؽ التي الحناف منبع لىإ 

 .الغالية
 اختي  ...الحنكف القمبإلى  ...كاجتياد      كجد       ه كصبر       ه طمكح         ى الحياة   فأ تنيمعم مف لىإ

 لمى كيحيى.  ككلدييا تياني الكبيرة
 ببلؿ الديف، سراج يكسؼ، محمد،... خكتيأ حبابيأ لىإ.  
 شيداء فمسطيف ...مكانة منا أكـر ىـ مف لىإ.  
 العمؿ ىذا إنجاز في ساعدني مف كؿ لىإ. 

 
 .المتكاضع جيدم ثمرة ىدم   أ             ن     إلييـ جميعا  ... 
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 شكر كتقدير
لو آكعمى  ،عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد       ي كالسبلـ         ي كالصبلة   ،هلل رب العالميف      ي الحمد  

 .أما بعد ،لى يـك الديفإكصحبو كمف سار عمى دربو 
ََاََّلَيََفَضَلناَلََعََكَثََيَانطبلقا مف قكلو  ََوَلَقَدَآَتَيناَداَوَدََوَسَلَيهاَنََعَلَهاََوقاالَاْلَََهَدَلَلَ  َ  َ

 َ َ  َ َََ  َ  َ  َ ََ   َ ََ    َ َ  َ  َ   َ ََ َ ََ  َ ََ ًَ  َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ ََ َََ َ  َََ  َ  َ  َ  َ
ََنَوََعباَدهََالََهَؤَنَنني  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  [ :15النمؿ]، كقكؿ سيدنا كحبيبنا كرسكلنا كمعممنا محمد :" مف لـ يشكر

فإنني أتقدـ بكافر الشكر كعظيـ التقدير لنبراس  [1955 3/403الناس لـ يشكر اهلل" ]الترمذم 
ممثمة برئيسيا  ،التي أضاءت ألبنائيا طريؽ العمـ كالمعرفة (الجامعة اإلسبلمية)العمـ الشامخ 

 إلتماـ إجراءات ىذه الرسالة. لي امميف فييا، لما قدمكه مف تسييبلتكعمادة الدراسات العميا كالع
بقبكؿ               ٌ الذم تفضؿ عمي   ،مجدم عقؿ /الدكتكر ،ستاذنا القديرأإلى كما أتقدـ بالشكر  

في تقديـ التسييبلت كالتكجييات                ى ، حيث لـ يتكاف  بذلؾاإلشراؼ عمى ىذه الدراسة كقد تشرفت 
المثمرة، كالمراجعة المستمرة لكؿ خطكة مف خطكات الدراسة، فجزاه اهلل عني كؿ خير، كأسأؿ 

 أف يمتعو بالصحة كالعافية. _ عز كجؿ_ اهلل
 كؿ مف: لجنة المناقشة عضكملى األساتذة األفاضؿ إكما أتقدـ بالشكر الجزيؿ 

         ن       ن )مناقشا  داخميا (  الدكتكر/ أدىـ حسف البعمكجي 
        ن       ن )مناقشا  خارجيا (   حسف عبد اهلل النجارالدكتكر/ 

رندة  /متمثمة بمديرة المدرسة األستاذة الفاضمة ،كما يطيب لي أف أشكر مدرسة أـ القرل
كجميع العامميف فييا لما قدمكه لي مف  ،أماني بشير /مدكخ، كمدرسة التكنكلكجيا األستاذة

 ىذه الرسالة.  إتماـتسييبلت في 
ككذلؾ أتكجو بالشكر كالتقدير لكؿ مف منحني كقتو كجيده لمساعدتي في تحكيـ أدكات 

نجكل  /الدكتكرةإلى ككذلؾ ال يسعني أف أتقدـ بالشكر الدراسة مف أساتذة كمشرفيف كمدرسيف، 
ميمتي لز  كأخيرا كؿ الشكر كالتقديرصالح لما قدمتو لي مف العكف كاإلجابة لبعض استفساراتي، 

كالشكر مكصكؿ كذلؾ  نعمات البرش لما بذلتو مف كقت كجيد في التدقيؽ المغكم، /االستاذة
كلـ يحرمكني مف  ،ح كالدعـء كاألقارب الذيف قدمكا لي النصلـ أذكر اسمو مف األصدقا لكؿ مف

 دعكاتيـ بالتكفيؽ كالسداد. 
أف يجعؿ ما قدمت مف جيد، خالصا لكجيو الكريـ كأف  -تعالى – كفي الختاـ أسأؿ اهلل

 ينفع بو. 

 سارة محمكد حبكش /الباحثة        
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 الفصؿ األكؿ
 خمفية الدراسة كأىميتيا 

 :المقدمة   ن  أكل : 
يمتاز العصر الحالي بالتقدـ اليائؿ في شتى المجاالت العممية كالتكنكلكجية التي تفكؽ 
تصكرات البشر، كتفجر المعرفة كسرعة انتقاليا، كاتساع أبعاد الحضارة البشرية بشكؿ لـ يسبؽ 

يعاد النظر في األساليب  التعمـ كأفـ بيئات     قك                                 ي كعميو فمقد أصبح مف الضركرم أف ت   ،لو نظير
التنمية أىداؼ ما تـ تحقيقو مف  عمى مكننا التعرؼ          ي كذلؾ حتى ي   ،كالمضاميف المستخدمة فيو
 الفردية كاالجتماعية كالثقافية.

ث يستمد فمسفتو مف التعمـ النشط حي، كمف بيئات التعمـ التي تكاكب المتغيرات العالمية
المتغيرات العالمية كالمحمية المعاصرة، فيك يعد تمبية ليذه المتغيرات بإعادة النظر في أدكار 

 كرالمتعمـ، كجعؿ المتعمـ ىك محإلى المعمـ كالمتعمـ، كالتي نادت بنقؿ بؤرة االىتماـ مف المعمـ 
إف فمسفة كتابو بذكره  " في (234، صـ2011)، كىذا ما أكده السيد عمي العممية التعميمية

التعمـ النشط تؤكد عمى أف التعمـ البد أف يرتبط بحياة الطالب ككاقعو كاحتياجاتو كاىتماماتو، 
حدكث التعمـ يككف مف خبلؿ تفاعؿ الطالب كتكاصمو مع أقرانو كأفراد     ٌ فإف  ذلؾ إلى باإلضافة 
 . "مجتمعو

التعمـ النشط يستخدمكف مياراتيـ ( أف الطبلب في Silberman, 2006كيرل سيمبرماف )
منيا في ضكء     ن جزءا  كما يطبقكف  ،كيعممكف عمى حؿ المشكبلت ،                           ن بفاعمية كيدرسكف األفكار جيدا  

في التعمـ النشط يمارسكف أنشطة تتناكؿ  ،استيعابيـ في جك مف االستمتاع بعممية التعمـ ألنيـ
ميو تحفزىـ عمى تحمؿ مسئكلية قضايا حيكية متنكعة ذات صمة بما يجرم حكليـ مف أحداث يك 
 .(35، صـ2012بدير، في ) اختياراتيـ الفكرية عند المناقشة كالحكارات أك القياـ بالمسئكليات

المحطات التعميمية  إستراتيجيةالتي تعتمد عمى التعمـ النشط  ستراتيجياتإلاكمف أىـ 
(Educational Stations Strategy )،    ميا دينيس جكنز         ٌ كالتي صمDenise Jonse 
كالتي تمثؿ أحد أشكاؿ التنكع  ، ن ا                        ٌ التدريسية الحديثة نسبي   ستراتيجياتإلامف  كىي  (ـ1997)

ؽ التدريس، بؿ كاألنشطة التعميمية المختمفة، حيث يتحكؿ فييا شكؿ ائكالتميز ألساليب كطر 
كفقا بعض الطاكالت التي يطكؼ حكليا مجمكعات المتعمميف إلى الفصؿ عف الشكؿ التقميدم 

لنظاـ محدد، كتعتبر كؿ منيا محطة تعميمية مزكدة بأدكات كمكاد تعميمية كأكراؽ عمؿ لممارسة 
 . (3، صـ2015)سميماف، ميمة تعميمية كنكع مف أنكاع األنشطة التعميمية المختمفة كالمتنكعة
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المحطات التعميمية عمى الدكر النشط لمطمبة في التعمـ، مف خبلؿ  إستراتيجيةكتؤكد 
تكزيع الطمبة بشكؿ مجمكعات يقكمكف بالتجكاؿ عمى عدد مف المحطات بيدؼ إجراء تجربة عف 

أك مشاىدة صكر لمكضكع الدرس أك حؿ مسألة  ،أك قراءة مكضكع في محطة أخرل، مكضكع
 .(4، صـ2014أك لقاء مع خبير)الزيناتي،

 ) Jarret &Bulunuz, 2010, p. 51 جاررت كبالنز ) ذا ما أكدت عميو كطالبت بوكى
أنو يجب إشراؾ الطبلب في محطات التعمـ في ظؿ كجكد مطالبة بإدراجيا في عممية في 

 . كما كأنيا ذات نفع كبير لممعمميف ،التدريس

محدكدة المطالبة صحيحة بصفة خاصة في حاؿ كانت مكاد الفصؿ الدراسي تمؾ  كتعد
ألنو مف الممكف لمطبلب العمؿ في مجمكعات صغيرة كالتناكب كاالنتقاؿ مف خبلؿ  ،الكمية

 المحطات، األمر الذم يتطمب عرض أقؿ قدر ممكف مف المكاد المتشابية. 

فقد كاف ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت  ،في التدريس ستراتيجيةألىمية اإل      ن كنظرا  
( التي أكضحت فاعمية برنامج أنشطة قائـ عمى ـ5.00دراسة سميماف ) : منيا ستراتيجيةاإل

لى إالمحطات العممية إلكساب أطفاؿ الركضة بعض المفاىيـ العممية كعمميات العمـ، باإلضافة 
المحطات التعميمية في تنمية عمميات  إستراتيجية( التي بينت فاعمية ـ5.02دراسة الزيناتي )

تأممي في العمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي، كدراسة حسف العمـ كميارات التفكير ال
كالميؿ نحك المادة  ،في حؿ المسائؿ الرياضية ستراتيجية( التي أكدت عمى فاعمية اإلـ5.02)

 لدل تمميذات الصؼ الخامس األساسي.

فيناؾ قدر مشترؾ مف الميارات كخبرات  ،كاختمفت االستراتيجياتلذلؾ فميما تنكعت 
كفي ساعات  ، العمؿ التي يتعيف أف يكتسبيا جميع الطبلب في الصفكؼ األكلى بشكؿ مبسط

كالعاني،  ،كالعطارم ،كتشمؿ األشغاؿ العممية )عيساف  ن ا                               ٌ تتراكح بيف ساعتيف كثبلث أسبكعي  
 .(582ص ،ـ2..5

فمف كاجب معممي التكنكلكجيا تكفير بيئة التعمـ النشط مناسبة لتنمية المفاىيـ كميارات  
عمى أف يككف  ،بلئمةباع طرائؽ كأساليب تدريسية مكذلؾ مف خبلؿ ات ،عند طمبتيـ القرار اتخاذ

 كذلؾ لمكاكبة المتغيرات العالمية كالتفجر المعمكماتي العالمي.  ن ا ،الطالب فييا مشارك

في سمـ العمـ كىيكمو،       ن بارزا                                              ن المفاىيـ مف أساسيات المعرفة التي تحتؿ مكانا   عد     ي حيث ت   
كممارسة سمكؾ العمماء في ، حيث يساعد اكتسابيا بصكرة صحيحة في تفسير الظكاىر العممية

التنبؤ بالظكاىر العممية كالتحكـ بيا، كاىتماـ الجيات المختصة بالرقي بمادة التكنكلكجيا التي 
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بارىا أحد مياديف العمكـ الذم ال يمكف أف يحدث ىذا االرتقاء دكف التركيز عمى تنمية يمكف اعت
 المفاىيـ لدييـ. 

تدريس أىداؼ أحد أىـ  ن   ت عد تككيف المفاىيـ كتنميتيا لدل الطمبة  فإفلى ذلؾ إباإلضافة 
العمـ كالمعرفة العممية  ساتمف أسا  ي  ي عدمياديف العمكـ في جميع مراحؿ التعميـ المختمفة، كما 

في مياديف تدريس الالتي تفيد ىيكمو العاـ كفي انتقاؿ أثر التعمـ، كتركز النظرة الحديثة في 
عمى المعرفة المفاىيمية التي تتضح مف خبلؿ فيـ األفكار كالعبلقات المتداخمة بيف  العمكـ
  (. 223صـ، 2..5، كراشد، كعبد اليادم، )النجدمفكار كالقدرة عمى ربطيااأل

لى تدريس مفاىيـ أك إف كاقعنا التعميمي الراىف يؤدم في معظـ األحياف إحيث 
لى ركاـ معرفي إج منفصمة عف بعضيا البعض بحيث تؤدم في النياية اىمكضكعات أك من

عداد الطبلب الجتياز إذلؾ بيدؼ ، ك أك مع البيئة بعضو البعضىائؿ غير مترابط مع 
 .(.0ـ، ص.5.0حدكد الدنيا لمتعمـ )جامع، امتحانات معظميا تقؼ عند ال

لذلؾ ىناؾ  العديد مف الدراسات التي اىتمت في تنمية المفاىيـ في مياديف العمـك 
الرؤكس المرقمة  إستراتيجيةـ( التي أكضحت أىمية 5.00دراسة أبك سممية ) :مثؿ ، المختمفة

في تنمية المفاىيـ العممية في العمكـ لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة، كدراسة عبد 
لكتركنية في إكساب مفاىيـ الخرائط العقمية اإل إستراتيجيةـ( التي أثبتت  فاعمية 5.00المنعـ )

صى، كدراسة الربيعي تكنكلكجيا التعميـ لدل الطالبات المعممات في كمية التربية في جامعة األق
حيائية ألـ( التي أظيرت فاعمية المدخؿ المنظكمي في اكتساب المفاىيـ ا5.00كآخركف)

ـ( التي أكدت عمى أىمية 5.02غا)آللطالبات الصؼ الرابع العممي في العراؽ، كدراسة ا
ب عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ العممية في عمكـ الصحة كالبيئة لدل طبل إستراتيجيةتكظيؼ 

 الصؼ العاشر األساسي.
ف أساليب الحياة كميارات التفكير المختمفة كالقيـ كاالتجاىات ال تنتقؿ أكالجدير بالذكر 

لى األجياؿ البلحقة عف طريؽ إبؿ تنتقؿ  ،      ن كراثيا                             ن لى جيؿ آخر انتقاال بيكلكجيا  إمف جيؿ 
كبذلؾ  ،االجتماعية المشاركة كالتمقيف كالتعميـ الذم يحدث في المدرسة كغيرىا مف المؤسسات

كالعبادم،  ،جيؿ )أبك جبللةإلى يضمف المجتمع  بقاء أساليب معيشتو كاستمرارىا مف جيؿ 
 .( 20ـ، ص0..5

يرل بعض الباحثيف أف التدريب عمى ميارات التفكير البد أف يتـ في المراحؿ كما 
تحسيف إلى يؤدم  في تعميـ الميارات العامة لحؿ المشكبلت، كىذا                      ن التعميمية األكلى، ممثبل  
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مستكل قدرات التفكير في التعامؿ مع مجمكعة الظركؼ المحيطة بالتمميذ بشكؿ مغاير عف 
 .(022، صـ3..5كعياد،  ،المألكؼ )عبد اليادم

التفكير التي تضـ حؿ  إستراتيجياتكيصؼ بعض الباحثيف أف عممية اتخاذ القرار ضمف 
اتخاذ القرار، كيتعاممكف مع كؿ منيا بصكرة  عمميةإلى المشكبلت كتككيف المفاىيـ باإلضافة 

مستقمة، ألنيا تتضمف خطكات كعمميات متمايزة عف بعضيا البعض، بينما يرل آخركف أف 
عممية اتخاذ القرار متطابقة مع عممية حؿ المشكبلت، باعتبار أف المشكبلت في حقيقة األمر 

  .(020، صـ5.05 لعفكف،ليست سكل مكاقؼ تتطمب قرارات حكؿ حمكؿ ليذه المشكبلت )ا
التبلميذ ميارات عديدة في كساب إالدراسات النفسية كالتربكية أىداؼ كلذلؾ كاف مف أىـ 

ليو التربية في جميع مراحؿ التعميـ المختمفة مف تنمية ميارات التبلميذ في إإطار ما تيدؼ 
ماف إليحظ انعكاس ىذا االنكاحي كالمجاالت التي يؤمف بيا التربكيكف كبأىميتيا كذلؾ، كلعمنا نبل

بؿ  ،في تكجييات المشرفيف الفنييف لممدرسيف كفي مقدمات المناىج المدرسية التي تؤكد ضركرة
كأىمية الميارات في كؿ نكاحي النشاط المدرسي المتاح لمتبلميذ، كما نبلحظ ىذا اإليماف فيما 

كلعؿ ىذا  ،كجية التعميـتحتمو البحكث حكؿ إكساب الميارات مف منزلة فريدة بيف أبحاث سيككل
كمشكبلت التدريب الميني  ،ارتباط ىذه المشكمة بمشكبلت التعميـ المدرسيإلى االىتماـ يرجع 

 .(082ص ،ـ2..5)دندش،
حيث  ،كترل الباحثة أف ميارات اتخاذ القرار مف الميارات التي يجب تنميتيا عند الطالب

يستخدـ مف خبلليا مجمكعة مف ميارات التفكير التي يجب أف يتدرب عمييا كيكتسبيا في 
 المرحمة األساسية كيكظفيا في حياتو العممية كالعممية. 

 استخداـ الكثير تتطمب عممية اتخاذ القرار ( أف.00، صـ2..5كما  أكد عبد العزيز )
كاالستقراء كاالستنباط، كيمكف القكؿ بأف عممية  كالتحميؿ كالتقكيـ ،ميارات التفكير العميا مف

لى اختيار أفضؿ الحمكؿ المتاحة التي تناسب الفرد إزاء مكقؼ إاتخاذ القرار عممية ذىنية تيدؼ 
معيف قد يتعمؽ بالعمؿ أك الزكاج أك اتخاذ صديؽ أك ترؾ العمؿ مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ 

 .المنشكد
 مفأف التدريب عمى ميارات التفكير العميا ليس باألمر السيؿ بؿ يتطمب  حيث
جيدا متكاصبل حتى يتسنى إتقانيا، كىذا يتـ عف طريؽ إيجاد النشاطات العممية،  المختصيف

لى تفجر الطاقات اإلبداعية لدل إكالبرامج الدراسية المناسبة التي تؤدم في المحصمة النيائية 
 (.022، صـ3..5كعياد،  ،المتعمميف)عبد اليادم
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ألف عدة عكامؿ  ؛اتخاذ القرار مف أحد أكثر عمميات التفكير البشرم تعقيد ميارات دتعك 
يتطمب اتخاذ القرارات الصحيحة عدة ميارات أساسية بما في ذلؾ القدرة عمى ك  ،تتداخؿ فييا

كالقدرة عمى التعرؼ عمى أىمية كجكد كجيات نظر  ،                                    ن معالجة المعمكمات بطريقة متسقة داخميا  
قرار جيد، ال بد مف تحديد إلى مف أجؿ التكصؿ  ك متنكعة تمنع الفرد مف التسرع في الرد

المقترحة، كتقييـ ما إذا ىداؼ تحقيؽ األإلى المراد تحقيقيا، كتكليد البدائؿ التي تؤدم ىداؼ األ
يرا اختيار أفضؿ بديؿ كأفضؿ نتيجة عالمية تتسـ كانت ىذه البدائؿ تمبي تكقعات المرء، كأخ

 (Gutierez, 2015, p.143بالكفاءة. )

( التي ـ5.00دراسة السمارات ) ،كمف الدراسات التي اىتمت بتنمية ميارات اتخاذ القرار
حؿ المشكبلت في تنمية ميارات اتخاذ القرار في التربية  إستراتيجيةأكضحت أىمية استخداـ 

لى تكظيؼ إ( التي دعت ـ5.02ردف، كدراسة األغا )الكطنية لدل طمبة الصؼ العاشر في األ
البنائية في تنمية الميارات الحياتية التي تتضمف ميارات اتخاذ القرار في  seven e's إستراتيجية

 Gutierezطبلب الصؼ الخامس األساسي، كدراسة  مبحث العمكـ العامة الفمسطيني لدل
( التي كضحت أىمية دمج القضايا االجتماعية العممية لتعزيز ميارات اتخاذ القرار في ـ5.00)

إلى ( التي أظيرت فاعمية برنامج تدريبي مستند ـ5.00حياء، كدراسة الحجاحجة كالزؽ)مادة األ
 .ار لدل عينة مف طبلب الصؼ السابعاذ القر نمكذج شكارتز في التفكير في تطكير ميارات اتخ

حيث جاءت  ،لى ىذه الدراسةإكتكجد العديد مف المنطمقات كالمبررات التي دعت الباحثة 
 مف المختصيفي كالتقدـ التكنكلكجي في العالـ، الذم يستمـز مىذه الدراسة استجابة لمتقدـ العم

احداث تغيير كتطكير في  العممية التعميمية،  كذلؾ مف خبلؿ إعادة النظر في أدكار المعمـ 
ستراتيجيات إال باستخداـ إكىذا ال يحدث ، لى المتعمـإكالمتعمـ، كنقؿ بؤرة االىتماـ مف المعمـ 

ؾ فإف تدريس يككف فييا المتعمـ ىك محكر العممية التعميمية كالمعمـ ميسر كمرشد لمطالب،  كذل
بؿ يجب أف يككف ىناؾ دكر  ؛تعميـ التكنكلكجيا يجب أف يتعدل حدكد تحفيظ الطمبة كتمقينيـ

ليتحقؽ اليدؼ مف تعميـ طالب تفعيؿ دكر ال فمف الكاجبميـ لمطمبة أنفسيـ في عممية التعمـ، 
لى قمة إ د الطمبة عمى تنمية قدراتيـ عمى العمؿ التعاكني، باإلضافةيمادة التكنكلكجيا، كذلؾ تعك 
 المحطات التعميمية في التكنكلكجيا عمى حد عمـ الباحثة. إستراتيجيةالدراسات التي استخدمت 
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 مشكمة الدراسة:      ن  ثانيا : 

، حيث يعاني المعممكف معممي التكنكلكجيا في الصؼ السادسإلى مف خبلؿ الرجكع  .0
 . كتعقيدىا صعكبة في تعميـ التكنكلكجيا باإلضافة الى نفكر الطمبة منيا لصعكبتيا

 الصؼ السابع.ية التي طبقت عمى الدراسة االستطبلعنتائج  تدني .5

ؿ دراسات تكظؼ المحطات التعميمية مف خبلؿ تكصيات البحكث كالدراسات السابقة بعم .2
 دراسة :ة المفاىيـ كميارات اتخاذ القرار مثؿكمعالج ،(ـ5.00دراسة سميماف ) :مثؿ

 .(ـ2015) Gutierez(، ك دراسة ـ5.05) الحراحشة

 الدراسة  أسئمة      ن ثالثا :
 المحطات التعميمية إستراتيجيةثر أما  :آلتيفي السؤاؿ الرئيس ا أسئمة الدراسة تتحدد

 ميارات اتخاذ القرار في التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ السادس؟ك  في تنمية مفاىيـ

 ة:اآلتياالسئمة الفرعية الرئيس ينبثؽ مف السؤاؿ 

 التكنكلكجيا؟  مبحث تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس فيما المفاىيـ الكاجب  .0

 التكنكلكجيا؟  مبحث ما ميارات اتخاذ القرار المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس في .5

 ؟البلزمة لتنمية المفاىيـ كميارات اتخاذ القرار المحطات التعميمية إستراتيجية ما خطكات .2

طالبات  ( بيف متكسط درجاتα≤0.0.مستكل )عند إحصائية ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  .2
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم 

 لممفاىيـ في التكنكلكجيا؟

طالبات  ( بيف متكسط درجاتα≤0.0.عند مستكل )إحصائية ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  .0
عة الضابطة في االختبار البعدم المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمك 

 لميارات اتخاذ القرار؟ 

 فركض الدراسة:     ن  رابعا : 
( بيف متكسط درجات طالبات α≤0.0.عند مستكل )إحصائية ال تكجد فركؽ ذات داللة  .0

المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم 
 التكنكلكجيا. في لممفاىيـ
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( بيف متكسط درجات طالبات α≤0.0.عند مستكل )إحصائية ال تكجد فركؽ ذات داللة  .5
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم 

 لميارات اتخاذ القرار.

  :الدراسةأىداؼ      ن  خامسا : 
 :اآلتيةىداؼ األتحقيؽ إلى تسعى الدراسة 

 مبحث في االساسي تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادستحديد المفاىيـ الكاجب  .0
 التكنكلكجيا. 

 مبحثفي  ساسياأل تحديد ميارات اتخاذ القرار البلـز تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس .5
 التكنكلكجيا.

 المحطات التعميمية. إستراتيجيةخطكات  تنفيذ .2

المفاىيـ العممية لدل طالبات تنمية المحطات التعميمية في  إستراتيجيةعمى أثر  الكقكؼ .2
 التكنكلكجيا. مبحث في االساسي الصؼ السادس

تنمية ميارات اتخاذ القرار لدل طالبات المحطات التعميمية في  إستراتيجيةعمى أثر  الكقكؼ .0
 التكنكلكجيا. مبحث في االساسي الصؼ السادس

 الدراسة:  ىميةأ     ن  سادسا : 
 قد تفيد في أنيا: 

 التعمـ النشط.  إستراتيجياتاالىتماـ بزيادة لى إتؤدم  .0

لمعمميف في تكظيؼ المحطات التعميمية لتنمية المفاىيـ لدل طالبات الصؼ تساعد ا .5
 األساسي. السادس

تعميـ مادة لمجيات القائمة عمى تحديث المناىج أىمية تكظيؼ المحطات التعميمية في  بيف ي ت   .2
 االساسي.  التكنكلكجيا لطمبة الصؼ السادس

 تفاعميـ مع المحطات التعميمية التي صممتمف خبلؿ ثراء معمكمات الطمبة إتعمؿ عمى  .2
 البحث. في ىذا

المحطات التعميمية في تنمية  إستراتيجيةتعد مف أكائؿ الدراسات الفمسطينية التي تكظؼ  .0
 التكنكلكجيا. مادة المفاىيـ كميارات اتخاذ القرار في
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 :حدكد الدراسة      ن سابعا :
ـ أفي مدرسة  ساسياأل ىذه الدراسة عمى طالبات الصؼ السادس اقتصرتالحد البشرم:  -0

 ـ. 5.02ـ_5.00لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  القرل
كميارات اتخاذ القرار لطالبات  مفاىيـ ىذه الدراسة عمى تنمية اقتصرتالحد المكضكعي:  -5

 التكنكلكجيا.   مبحثفي  (الطبيةالتكنكلكجيا )في الكحدة الرابعة  ساسياأل الصؼ السادس
 ـ.5.02-ـ5.00الفصؿ الدراسي الثاني الحد الزماني:  -2
التابعة لمديرية  القرل ـأ مدرسة عمى عينة تـ اختيارىا مف الدراسة  اقتصرت الحد المكاني: -2

 .غرب غزة

  اإلجرائية: مصطمحات الدراسة     ن  ثامنا : 

 :جرائيا كما يميإعرفت الباحثة مصمحات الدراسة 
ترتكز عمى قياـ طالبات الصؼ السادس بمجمكعة مف  إستراتيجيةطات التعميمية: المح .0

مف قبؿ المعممة داخؿ غرفة صفية                                                    ن األنشطة العممية المتنكعة كالمنظمة كالمخطط ليا مسبقا  
)محطة  تية:مف الخمس محطات اآل بحيث يتيح لمطالبات المركر بأربع محطات

لؾ كذ (المحطة االستكشافية /   ي    الص كرية المحطة /القرائية المحطة/محطة الشمع /ةاإللكتركني
كحدة التكنكلكجيا دل الطالبات في كميارات اتخاذ القرار ل ،بيدؼ تنمية المفاىيـ العممية

 . الطبية

مف  ات الذىنية التي تتككف لدل طالبات الصؼ السادسىي التصكر ك  :التكنكلكجيا مفاىيـ .5
خبلؿ السمات المشتركة لمظكاىر العممية المتضمنة في كحدة التكنكلكجيا الطبية لمصؼ 

ىي ك  مثؿ: األطراؼ االصطناعية ،السادس االساسي كتتضمف المفيكـ كداللتو المفظية
ضافتيا لتعكيض جزء مفقكد في الجسـ لمساعدة المصاب عمى الكقكؼ إأجيزة يمكف 

 المحطات العممية.  إستراتيجيةمف خبلؿ كذلؾ  ،كالمشي كتناكؿ األشياء

ىي عممية عقمية تعتمد عمى اختيار أفضؿ البدائؿ المتاحة مف قبؿ ك ميارات اتخاذ القرار:  .2
عمى أساس عدد مف المعايير لبديؿ كاحد مف بديميف أك أكثر  ،طالبات الصؼ السادس

لمكقؼ مرتبط بمكضكعات التكنكلكجيا الطبية، أك المفاضمة بيف حمكؿ بديمة لمكاجية 
 .مكقؼ محدد، كمف ثـ اختيار الحؿ األمثؿ مف بينيا



 

 

 

 

 

 

 

 
 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظرم
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 األكؿالمحكر 
ستراتيجيةالتعمـ النشط ك   المحطات التعميمية            ا 

 تعريؼ التعمـ النشط:    ن  أكل : 
مف القرف العشريف، كزاد االىتماـ بو  ةظير مصطمح التعمـ النشط في السنكات األخير 

، ةتجاىات التربكية كالنفسية المعاصر بشكؿ كاضح مع بدايات القرف الحادم كالعشريف كأحد اإل
ابي الكبير عمى عممية التعمـ داخؿ الحجرة الدراسية كخارجيا مف جانب طبلب ذات التأثير اإليج

 (.35ـ، ص5.05سيد كالجمؿ، الالمدارس كالجامعات )

فيعرؼ التعمـ ، التعمـ النشط إستراتيجياتالمحطات التعميمية أحد  إستراتيجيةكلما كانت 
طريقة تعمـ  :بأنو ،التعمـ النشطلى إحيث أشار بدير  ،عدة تعريفاتبالنشط في األدب التربكم 
فييا الطمبة بأنشطة متنكعة تسمح ليـ باإلصغاء اإليجابي كالتفكير  ؾكتعميـ في آف كاحد يشتر 

الكاعي كالتحميؿ السميـ لمادة الدراسة، حيث يتشارؾ المتعممكف في اآلراء في كجكد المعمـ 
  (.20، صـ5.05)بدير،  التعمـأىداؼ الميسر لعممية التعمـ مما يدفعيـ نحك تحقيؽ 

في تعريؼ التعمـ النشط فقد عرفا التعمـ  Sharon & Marthaشاركف كمارثا  كتعرؼ
لممتعمـ في المكاقؼ التعميمية، كالتي تتطمب الحركة  ية احتكاءعبارة عف عمم :النشط بأنو

شراؼ مف المعمـ ) ـ، 5.05، كالجمؿ، سيدفي                                                            كالمشاركة الفاعمة في جميع األنشطة بتكجيو كا 
 (.32ص

عبارة عف مجمكعة  :( مفيكـ التعمـ النشط أنو522ـ، ص5.00كركز السيد عمي )
التعمـ التي تسمح لمطالب بأف يتحدث كيسمع كيقرأ كيكتب كيتأمؿ محتكل المنيج  إستراتيجيات

المقدـ إليو، كيتضمف التعمـ النشط كذلؾ تدريبات لحؿ المشكبلت كمجمكعات العمؿ الصغيرة، 
كغير ذلؾ مف األنشطة المتعددة التي تتطمب أف  ،كدراسة الحالة كالممارسة العممية كالتطبيقية

 في كؿ ما يتعممو كيطبقو.يتأمؿ الطالب 

كمف بيف أىـ التعريفات الدقيقة لمفيـك التعمـ النشط ما طرحو المربي لكرنزف 
Lorenzen   الذم يرل فيو طريقة لتعميـ الطمبة بشكؿ يسمح ليـ بالمشاركة الفاعمة في

كر ماىك أبعد مف دإلى األنشطة التي تتـ داخؿ الحجرة الدراسية، بحيث تأخذىـ تمؾ المشاركة 
الشخص الذم إلى الشخص المستمع السمبي الذم يقكـ بتدكيف المبلحظات بالدرجة األساس، 

يأخذ زماـ المبادرة في األنشطة المختمفة التي تتـ مع زمبلئو خبلؿ العممية التعميمية التعممية 
داخؿ غرفة الصؼ، عمى أف يتمثؿ دكر المعمـ ىنا في أف يحاضر بدرجة أقؿ كأف يكجو الطمبة 
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فيـ المنيج المدرسي بدرجة أكبر، بحيث تشمؿ إلى اكتشاؼ المكاد التعميمية التي تؤدم ى إل
استخداـ مناقشات  :مثؿ ،فعاليات التعمـ النشط مجمكعة مف تقنيات أك أساليب تدريس متنكعة

، كلعب األدكار المختمفة، كعمؿ المشاريع البحثية المتنكعة كطرح األسئمة ةالمجمكعات الصغير 
مف كؿ ىذه كاألساس المستكيات كالسيما السابرة منيا، بحيث يتمثؿ اليدؼ األكؿ  متعددة

سعادة، كعقؿ، كزامؿ،  األنشطة تشجيع الطمبة عمى تعميـ أنفسيـ بأنفسيـ تحت إشراؼ معمميـ )
 . (53ـ، ص5.00كشتيو، كابكعرقكب، 

التعمـ  مف خبلؿ التعريفات السابقة الحظت الباحثة اختبلؼ التربكييف في تعريؼ
عرفو عمى أنو عممية احتكاء كآخر  ،فمنيـ مف عرؼ التعمـ النشط عمى أنو طريقة تعميـ ،النشط
أف جميع التعريفات ركزت إال  ستراتيجياتعمى أنو مجمكعة مف اإل البعضبينما عرفو  ،لممتعمـ
 : أف عمى
 الطالب ىك محكر العممية التعميمية. .أ 

 التعميمية.المعمـ ىك ميسر كمكجو في العممية  .ب 

 الطالب يستكشؼ كيبحث عف المعمكمة. .ج 

 يغمب عميو تعمـ المجمكعات. .د 
 كالشكؿ التالي يبيف مرتكزات التعمـ النشط: 

 
  مرتكزات تعميـ التعمـ النشط(: 1.2شكؿ )

 (الباحثة المصدر:)

الطالب محور  
 العملية التعليمية

المعلم هو ميسر وموجه  
 في العملية التعليمية

الطالب يستكشف 
 ويبحث عن المعلومة

يغلب عليه تعلم 
 المجموعات
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 التعمـ النشط: أىداؼ      ن  ثانيا : 
 كاشتية،  كسعادة كعقؿ كزامؿ ،(520، صـ5.00) أشار كؿ مف السيد عمي

 : اآلتيةالتعمـ النشط مف خبلؿ النقاط أىداؼ إلى  (22، صـ2..5) كأبك عرقكب

 .التعرؼ عمى أحدث األساليب التعميمية .0

 .إكساب المعمـ ميارات التعمـ النشط .5

 اكتساب الطمبة لممعارؼ كالميارات كاالتجاىات المرغكب فييا. .2

 .التعمـ الحديثة لتمكف المتعمـ مف االستقبللية إستراتيجياتتطكير  .2

 .القدرة عمى حؿ المشاكؿ كاتخاذ القرار كتحمؿ المسئكلية .0

 تشجيع الطمبة عمى اكتساب ميارات التفكير الناقد العديدة. .2

 تشجيع الطمبة عمى حؿ المشكبلت.  .2

 مميزات التعمـ النشط:      ن  ثالثا : 
مات التي تميزه عف التعمـ التقميدم كلقد يتصؼ التعمـ النشط بمجمكعة مف الميزات كالس

 :عمى النحك التالي (38ـ، ص5.05) الجمؿك  ذكر ىذه الميزات كؿ مف سيد

 يمكف مف خبللو تعمـ ما يصعب تعممو في البيئة الصفية. .0

 لممتعمميف مكاقؼ تعممية حية ذات فعالية. يييئ .5

 يزيد مف اندماج الطبلب في العمؿ كيجعؿ لمتعمـ بيجة كمتعة. .2

 كتنكعو. نتاج إلايحفز الطبلب عمى كثرة  .2

 إكساب المتعمميف جكانب مينية كميارات، قد يصعب اكتسابيا داخؿ الفصكؿ. .0

شباع حاجاتيـ. .2                                                     يعتبر مجاؿ لمكشؼ عف ميكؿ المتعمميف كا 

يتضح ارتباط  ،كمميزات التعمـ النشط السابقةىداؼ كمف خبلؿ استعراض الباحثة أل
كىذا ما يجعمو مناسب لتدريس المفاىيـ  ،التعمـ النشط بالجانب النظرم كالميارل لمطالب

 كميارات اتخاذ القرار.
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 دكر المعمـ في التعمـ النشط:     ن  رابعا : 
في تنفيذ عممية التعمـ، حيث ذكر بعض عمماء التربية في ىذا   ن ا  أساسي  ن ا  الشؾ أف لممعمـ دكر 

 داخؿ حجرة الدراسة، تندرج تحت مفيـك ال يعكس  شاط التي نقكـ بياأنكاع النف أالمجاؿ 
أف ىذا الذم يجرم داخؿ حجرة الدراسة ىك التعميـ، أما التربية فإف ذ إبالضركرة معنى التربية، 

أم يككف المعمـ  ،معناىا أعمؽ كأكسع مف ىذا بكثير، إذ أنيا تعني فيـ الفمسفة كراء ما نقـك بو
تحقيقيا، إلى يسعى ف أيو التي عمىداؼ بفمسفة العممية التربكية التي يقكـ بيا، كباأل      ن كممما        ن عارفا  
كما ذكرىا كؿ مف  بظاظك  التعمـ النشط، إستراتيجياتدكر المعمـ في ظؿ مكف تحديد كي
 ،(002ص ـ،2..5) كآخركفكسعادة، ( 22ص ـ،.5.0كزامؿ ) ،عكادك  ،(.2ص ـ،.5.0)

  يمي:فيما ( 522ص ـ،5.05) كبدير

تشجيع كقبكؿ ذاتية المتعمميف، كتييئة الفرص التي تسمح ليـ، ببناء معرفة جديدة، كفيـ  .0
 عميؽ. 

 . يـتدعيـ الفضكؿ الطبيعي لدل المتعمميف، بتشجيع المناقشة كالحكار بين .5

 أف يصبح أحد المصادر التي يتعمـ منيا المتعمـ، كليس المصدر الكحيد.  .2

 كأساليب التدريس المناسبة.، ستراتيجياتاختيار اإل .2

 تكفير المصادر المادية كالبشرية التي تساعد عمى التعمـ النشط.  .0

 اكتشاؼ التبلميذ بأنفسيـ لممعارؼ كالمعمكمات. .2

 تكظيؼ ىذه المعارؼ كالمعمكمات في حياة التبلميذ. .2

 تييئة التبلميذ نحك المستقبؿ.  .8

  دكر المتعمـ في التعمـ النشط:     ن  خامسا : 
التعميمية، كالذم يقكـ عمى مشاركة العممية النشط محكر في التعمـ المتعمـ يعتبر دكر 

 المتعمـ كالمعمـ في عممية التعمـ، كأف يككف تعمـ المكقؼ التعميمي قائما بيف الطرفيف 
 كما ذكرىا كؿ مف ،كبشكؿ مشترؾ، كسكؼ نكضح بعض أدكار المتعمـ في التعمـ النشط

كابكرياش  ،(20ـ، ص3..5) كالصافي ، كشريؼ، ابكرياشك  (.2ـ، ص.5.0) بظاظك 
 :(.52ـ، ص2..5)

 يشارؾ في تصميـ التعمـ كبيئتو.  .0
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 أك ضمف مجمكعة متعاكنة، بحيث يتكاصؿ كيتفاعؿ كيدعـ )الدعـ المتبادؿ(.           ن يعمؿ مستقبل   .5

ذكية                                                                   ن يمارس التفكير كالتحميؿ، في حؿ المشكبلت التي تكاجيو، بحيث يقدـ حمكال   .2
 لممشكبلت التي تكاجيو في الحياة.

 في طريقة تعممو، كجكدة ىذا التعمـ كنكعيتو.         ن إيجابيا         ن تأمميا              ن يفكر تفكيرا   .2

 يبادر كيناقش )االشتراؾ في المناقشات(.  .0

 .البحث كالتجريب العممي .2

 .طرح األسئمة كفرض الفركض .2

 القراءة الذاتية كالكتابة. .8

 الدراسة الحالية تعزيز األدكار السابقة لكؿ مف المعمـكلقد راعت الباحثة عند تنفيذ 
 . ستراتيجيةفي اإل الطالبك 

 خصائص التعمـ النشط:      ن  سادسا : 
لقد تناكؿ المربكف خصائص ك صفات التعمـ النشط في العديد مف المقاالت كالكتب 

بحيث شممت اآلتي كما ذكرىا كؿ مف  ،كالبحكث التربكية، كقد تعددت ىذه الخصائص كتنكعت
 (:0.8ص، 3..5( كشحادة )20ص، ـ2..5) كآخركفكسعادة، 

التركيز عمى مسئكلية الطالب كمبادراتو في الحصكؿ عمى التعمـ كاكتساب الميارات  .0
 المختمفة.

، كالكاجبات كالمشاريع اليادفة تمؾ التي تركز عمى حؿ المشكبلت باألنشطةاالىتماـ  .5
 تعميمية ذات قيمة.  تائجنإلى تكصؿ  كاألخرل التي

ليا، مما                                                                      ن اعتبار المعمـ كميسر كمكجو كدليؿ لكؿ مف المعارؼ كالمعمكمات كليس مصدرا   .2
 مناقشات كثيرة بيف المعمميف كالمتعمميف.  ثارةيتطمب ا

 كجكد جانب الميك البرمء في فعاليات التعمـ النشط.  .2

 لنجاح فرص التعمـ النشط.عمى المعمـ استخداـ طرؽ تدريس فعالة عديدة  .0

 يشترؾ الطمبة في العممية التعميمية بصكرة فعالة تتعدل ككنيـ متمقيف سمبييف.  .2

 دافعية الطمبة مرتفعة.  .2
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 حصكؿ الطمبة عمى التغذية الراجعة الفكرية مف عضك ىيئة التدريس.  .8

 معكقات التعمـ النشط:     ن  سابعا : 
تتمحكر معكقات التعمـ النشط حكؿ عدة أمكر منيا: فيـ المعمـ لطبيعة عممو كأدكاره، 

إلى عدـ االرتياح كالقمؽ الناتج عف التغيير المطمكب، كقمة الحكافز المطمكبة لمتغيير، إضافة 
ذلؾ فالتعمـ النشط ينتج فكرا مختمفات عف أساليب التدريس التقميدية، حيث يقكـ عمى أف الطالب 

محكر العممية التعميمية فيككف لو أدكار جديدة لـ تكف مألكفة مف قبؿ، كلقد ذكر كؿ مف  ىك
معكقات  (25ص، ـ5.00) كالطناكم ،الشربينيك  ،(22-25، ص صـ.5.0) كزامؿ عكاد

 لمتعمـ النشط نذكر منيا: 

 قصر زمف الحصة.  .0

 األدكات كاألجيزة.  ضنقص بع .5

 الخكؼ مف عدـ مشاركة المتعمميف كعدـ استخداميـ ميارات التفكير العميا.  .2

 عدـ تعمـ محتكل كاؼ.  .2

 ف نقد اآلخريف لكسر المألكؼ في التعميـ.        ً الخكؼ م   .0

 عدـ امتبلؾ الخبرة كالميارات البلزمة لمتدريس بأساليب التعمـ النشط. .2

مما يحد مف القدرة عمى تطبيؽ  كجكد األعداد الكبيرة مف المتعمميف داخؿ حجرة الدراسة، .2
 أساليب التعمـ النشط. 

 شعكر المعمـ بعدـ القدرة عمى السيطرة عمى مجريات األمكر داخؿ حجرة الدراسة.  .8

 التعمـ النشط:  إستراتيجيات     ن  ثامنا : 
كمعناه يحتـر التنكع كالتعدد كالتفرد كالمشاركة، لذلؾ  وإف التعمـ النشط في ضكء مفيكم

 إستراتيجياتكتعرض الباحثة مجمكعة مف تتعدد أساليب كطرؽ التدريس في التعمـ النشط، 
مية المبنية عمى نظاـ التعمـ النشط التي تشترؾ مع المحطات العممية مف حيث البيئة التعمي

 ، كىي: المجمكعات ككذلؾ كجكد نقاط يمر بيا الطالب

 التعمـ عف طريؽ مجمكعات التركيز:  إستراتيجية -1
مجمكعات صغيرة، لكؿ مجمكعة منيا إلى تقسيـ المشاركيف  ستراتيجيةيتـ في ىذه اإل

يطرح األستاذ المكضكع  ،رئيس يدير النقاش داخؿ المجمكعة، كيتحدث باسميا عند تقديـ النتائج
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كلعؿ مف أىـ  ،قرار نيائي بشأنوإلى التكصؿ كذلؾ ك  ،الذم يطمب مف المجمكعات مناقشتو
 ما يأتي:  (052ص، ـ3..5: )شحادة، ستراتيجيةفكائد ىذه اإل

 .تشجيع النقاش كالتفاعؿ بيف أعضاء المجمكعة -

 .سيمة التطبيؽ إستراتيجية -

 .لمتفاعؿ بيف عضك ىيئة التدريس كالطمبة      ن كبيرا                 ن مرنو تتيح مجاال   إستراتيجية -

 .أكبر عندما تتاح ليـ الفرصة لمتحدث في مجمكعات كليس فرادليشعر الطمبة بارتياح  -

عمى أساس المجمكعات كىذا  بنيةالتعمـ عف طريؽ مجمكعات التركيز م إستراتيجيةاف 
 .المحطات التعميمية إستراتيجيةع ما تشترؾ فيو م

 األنشطة المتدرجة: إستراتيجية -2
يستخدـ المعمـ مستكيات  حيث المتمايز،في فصكؿ التعميـ  ستراتيجيةتستخدـ ىذه اإل

اكتشاؼ الطبلب لؤلفكار كاستخداـ الميارات في مستكل مف خبلليا متنكعة مف المياـ يضمف 
كأثناء عمؿ الطبلب عمى درجات متنكعة  ،مبنى عمى ما يعرفو الطبلب مسبقا كمشجع لنمكىـ

يعممكف ىـ ك  ،األساسية فإف جميعيـ يكتشؼ نفس األفكارـ؛ مف الصعكبة في مياميـ كأنشطتي
لممشاركة      ن سكيا  عمى مستكيات مختمفة مف التفكير كفي نياية المطاؼ فإف المجاميع تجتمع 

 (. 050ص، ـ5.00كالتعمـ مف بعضيـ البعض )الشمرم،

 كينبغي أف تتصؼ األنشطة المتدرجة بما يمي: 

 عمؿ مختمؼ. -

 الفاعمية كالنشاط.في متساكية  -

 كالمشاركة.متساكية مف حيث االستمتاع  -

- .  عادلة مف حيث تكقعات العمؿ كالزمف البلـز

 المفاىيـ األساسية، الميارات، األفكار. :يتطمب استخداـ -

األنشطة المتدرجة تمتاز بتنكع الميارات التي يكتسبيا  إستراتيجيةكترل الباحثة أف 
 لبالطا التي عمىمف حيث مستكيات الصعكبة  كاألنشطة كذلؾ مف خبلؿ تنكع المياـ، الطالب
كىذا ما يتشابو مع ىداؼ يحققيا بفاعمية ضمف مجمكعتو ليضمف المعمـ بذلؾ تحقؽ األأف 

 المحطات التعميمية مف حيث تنكع المياـ كاألنشطة.
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 الستكشاؼ:  إستراتيجية -3
عمى المتعمـ أف يكتشؼ  ستراتيجيةأف في ىذه اإل (.03ص، ـ5.05)أشار الرفاعي 

يتطمب  ،االكتشاؼ بالكجو المطمكب اىذمف ـ لو جاىزة، كلكي يتحقؽ     قد                      ي المعمكمات بنفسو كال ت  
ذلؾ مف المتعمـ فيـ العبلقات المتبادلة بيف األفكار، كربط عناصر المكضكع ببعضيا لكي يأتي 
بما ىك جديد مف تصميمات كمبادئ عممية، كما يمكف أف يتضمف االكتشاؼ مقارنة آراء كحمكؿ 

كىذا التعمـ قائـ عمى بعض المساعدة مف المعمـ لتمميذه، فالتمميذ لمشكمة معينة أك مكقؼ ما، 
في تمؾ العممية، أم أف دكر المعمـ يقتصر عمى تكجيو التبلميذ كحفزىـ عمى                و يقكـ بدكر أساس  

 كمف أىـ ما يميز التعمـ باالستكشاؼ أنو: ، القياـ بعممية االكتشاؼ

 سجيؿ النتائج كالتعامؿ مع المشكبلت الجديدة. يساعد المتعمـ عمى تعمـ كيفية تتبع الدالئؿ، كت -

استدالالت باستخداـ التفكير المنطقي سكاء إلى عدة لمتكصؿ                   ن يكفر لممتعمـ فرصا   -
 االستقرائي أك االستنباطي. 

يشجع عمى التفكير الناقد، كيعمؿ عمى تنمية المستكيات العقمية العميا كالتحميؿ كالتركيب  -
 كالتقكيـ. 

 عمى التخمص مف جمكد التفكير، كالتبعية التقميدية. د المتعمـ     عك   ي ي   -
 نتائج. إلى المتعمـ مف خبلؿ األنشطة كالكصكؿ  تفاعؿعمى  ساعدي -
 بداع كاالبتكار، كقدرات التفكير العميا. إليساعد عمى تنمية ا -
ثارة يشعر بيا المتعمـ أثناء  -                                                                                     يزيد مف دافعية التمميذ نحك التعمـ بما يكفره مف تشكيؽ كا 

 اكتشافو لممعمكمات بنفسو. 

المعمكمة بنفسو مف خبلؿ القياـ بمجمكعة مف إلى يصؿ الطالب  ستراتيجيةفي ىذه اإل
المحطات  إستراتيجيةكىذا ما يتفؽ مع  ، األنشطة،  كيككف المعمـ مكجو كمرشد لمعممية التعميمية

المعمكمة بنفسو مف خبلؿ مركره عمى المحطات المصممة إلى الطالب يصؿ ، ألف التعميمية
 لذلؾ. 

 التعمـ بالمعب:إستراتيجية  -4
كىي عبارة عف نشاط محدد يقكـ بو األطفاؿ لتنمية  (0.5، ص5.05)أشار بدير

كأسمكب  ،نفس الكقت المتعة كالتسميةسمككيـ كقدراتيـ العقمية كالجسمية كالكجدانية، كيحقؽ في 
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التعمـ بالمعب ىك استغبلؿ أنشطة المعب في اكتساب المعرفة كتقريب مبادئ العمـ لؤلطفاؿ 
 فاقيـ المعرفية. آكتكسيع 

 :التدكير إستراتيجية -5
كاحدة : أنو (kagan, 2009)   ن          نقبل  عف كاجاف  (33ص ـ،2016)ك تعرفو الخزندار 

مجمكعات صغيرة، حيث إلى يقسـ فييا المعمـ طبلب الفصؿ  ،التعمـ التعاكني إستراتيجياتمف 
، كفييا يتشجع جميع         ن أك شفكيا           ن أك مصكرا                 ن قد يككف مكتكبا   ،الستمطار األفكار                 ن يطرح المعمـ سؤاال  

حيث تتميز ىذه الطريقة بدرجة أفراد المجمكعة لئلجابة مع عدـ إىماؿ أم فرد في المجمكعة، 
 .التفاعؿ بيف المتعمميفعالية مف 

 اآلتي:ك ستراتيجية( خطكات تطبيؽ اإلKagan,1994كلقد حدد كاجاف )
 ( مع تعييف قائد ككاتب عمى كؿ مجمكعة. 2-2مجمكعات صغيرة )إلى يقسـ الطمبة  -
 متعدد اإلجابات لممجمكعات.                 ن يكجو المعمـ سؤاال   -
 إعطاء فترة زمنية لئلجابة.  -
 يشارؾ كؿ طالب زمبلء مجمكعتو بإجابتو بشكؿ دكرم عمى طريقة ركند ركبف.  -
 يبدأ الكاتب بتسجيؿ إجابة كؿ طالب بشكؿ دكرم حتى ينتيي الكقت.  -

مبنية عمى نظاـ المجمكعات  إستراتيجيةىي التدكير  إستراتيجيةكيتضح مما سبؽ أف  
مركزية التعمـ حكؿ المتعمـ، إلى المناقشة فيما بينيـ مما يؤدم بحيث يقكـ الطمبة ، المصغرة

كزيادة فاعمية المتعمـ فيما بينيـ، كتدرب الطبلب عمى بناء المعرفة بأنفسيـ، كعمى حسف 
 االستماع كالثقة بالنفس.  

  استراتيتيجة الرؤكس المرقمة:  -6
 إستراتيجية :بأنيا( 020صـ، 2..5)كأبك جبيف أبك حرب، كالمكسكعي، يعرفيا 

 اإلجابة الصحيحةتعاكنية يعمؿ فييا الطمبة سكية لضماف أف كؿ عنصر في المجمكعة يعرؼ 
مف خبلؿ أربع خطكات  ستراتيجيةلمسؤاؿ أك األسئمة التي يطرحيا المعمـ، كيتـ تطبيؽ ىذه اإل

 مترابطة كمتسمسمة كىي:

 في كؿ مجمكعة( 2-0كيعطي الطمبة أرقاما مف ) ،تشكيؿ مجمكعات رباعية -

ثـ يضع أعضاء المجمكعة الكاحدة رؤكسيـ سكية، كيتفقكف عمى إجابة                   ن كيطرح المعمـ سؤاال   -
 لمسؤاؿ يعرفيا جميع أفراد المجمكعة.



20 

، يختار المعمـ أحد الطمبة                                     ن ، فيرفع أصحاب ىذا الرقـ أيدييـ عاليا         ن عشكائيا                    ن ينادم المعمـ رقما   -
مف المجمكعات لئلجابة عف السؤاؿ المطركح، فإذا تمكف الطالب مف اإلجابة عف السؤاؿ، 

 خريف التكسع في اإلجابة إف كاف لدييـ أية معمكمات إضافية. اآلمف يطمب 

ذا لـ يتمكف الطالب مف اإلجابة يعيد طرح السؤاؿ إلى ينتقؿ المعمـ  -                                                                طرح سؤاؿ جديد، كا 
 طالب آخر، كىكذا يستمر في طرح األسئمة، كتمقي اإلجابات مف الطمبة كفؽ أرقاميـ.  عمى

أىداؼ  ف( م201-200ص صـ، 1006)دة، كسرطاكم، كأبك عمي، كعقؿ كذكر سعا
  :يأتيما  الستراتيجية

التشجيع عمى األداء المتكاصؿ كاإلنجاز المستمر مف جانب الطمبة ضمف المجمكعة  -
 الكاحدة. 

تعمؿ عمى زيادة التحصيؿ مقارنة مع تحصيؿ الطمبة الذيف يتعممكف مف خبلؿ الطرؽ  -
  التقميدية. 

إيجاد نكع مف التربية المتكاممة لممتعمـ، كذلؾ مف خبلؿ الربط بيف النمك الفردم لو مف  -
 كالنمك الجماعي مف جية ثانية.  جية،

العديدة كاألنانية، كالمنافسة تساعد عمى التخمص مف االتجاىات كأنماط السمكؾ السمبية  -
 غير الشريفة، كالفردية المفرطة.

االحتفاظ بيا لمدة أطكؿ، إلى كالمعمكمات بشكؿ فعاؿ، إضافة  تكساب الطمبة المياراإ -
كاحتفاظيـ بمصادر المعمكمات  ،الطمبة أنفسيـاجتياد خاصة إذا كانت المعمكمات مف 

 المتنكعة. 

ككف  ،المحطات التعميمية إستراتيجيةتشترؾ مع ىداؼ كترل الباحثة أف تمؾ األ
 عمى نظاـ المجمكعات كالطالب يبحث عف المعمكمة بنفسو.  يفاالستراتيجيتيف مبنيت

 :تكامؿ المعمكمات المجزأة جيكسك  إستراتيجية -7
ىي عبارة عف أسمكب تعمـ ( 022، صـ2..5سك كما ذكرىا زيتكف ) جيك إستراتيجية

مف كؿ فرد)طالب( مف أفراد المجمكعة تعمـ جزء مفيد مف المكضكع جماعي ممخصة أف يطمب 
يجاد االعتماد المتبادؿ اإليجابي                                                                                      الذم يدرسو، ثـ يعممو بيف الزمبلء، كتكجيييـ في الصؼ، كا 
بيف األفراد عف طريؽ تقسيـ المياـ بينيـ كتعميمو لآلخريف، أم أنيا تركز عمى نشاط الطالب 

 عة األـ، كمجمكعة التخصص. ف: مجمك ي)المتعمـ( في مستكي
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جيكسك  إستراتيجيةأىداؼ كعة مف ممج (525، صـ8..5قد ذكر عفانة كالجيش)كل
 تذكر الباحثة منيا: 

تفعيؿ جانبي الدماغ عند المتعمميف مف خبلؿ التفاعؿ في مجمكعات كتحميؿ المشكبلت،  .0
ؿ كالتفكير في كاستخداـ العق ،كاستثارة اآلخريف كالمشاركة في االندماج في المجمكعة

 تكفر مناخا جيدا لتشغيؿ كاثارة الدماغ بجانبيو. ستراتيجيةف ىذه اإلإكلذا ف ؛المناقشات

لو شخصيتو الخاصة، كتحممو المسئكلية في قيادة               ن المتعمـ خبيرا   ستراتيجيةتجعؿ ىذه اإل .5
خريف، كيمقي عمييـ المحاضرات كيتعرض لى اآلإفيك يستمع  ،الفرؽ أك الجماعات

لى التعميمات، األمر الذم ينشط إلممساءلة، كيتفاعؿ بكجدانو، كيستخمص النتائج، كيصؿ 
 .جانبي الدماغ لبلستجابة ليذا المكاقؼ كاألحداث

ذ يستخدـ المتعممكف المكاد كالمصادر إعمى العمؿ الجماعي النشط،  ستراتيجيةتركز ىذه اإل .2
عف كجكدىـ في مجمكعات                                      ن تفسير كشرح التجارب التي مارسكىا، فضبل  المختمفة في 

ثـ يقكمكف بتكصيميا لآلخريف مستخدميف  ،لمخبراء يكتسبكف معمكمات معينة مف خبلليا
 ستراتيجيةيـ المعرفية أك فكؽ المعرفية مف أجؿ الفيـ كالتعمـ، كلذا فإف ىذه اإلإستراتيجيات

 ثارتو كتنشيطو.إتعمؿ عمى مع جانبي الدماغ ك               ن متناغمة تماما  

 :المحطات التعميمية إستراتيجية -     ن تاسعا  
 لمحطات التعميمية:ا ستراتيجيةاألساس الفكرم إل -1

 عايش بنائية التي تقـك كما ذكرالمحطات التعميمية مف النظرية ال إستراتيجية تنبثؽ
 األجدر أليس بنفسو، هءغذا يصنع النبات كاف ذاإفمسفة مفادىا، أنو  ىعم( 20، صـ5.05)

 ؟؟بنفسو تومعرف يبني أف)المتعمـ(  باإلنساف

يشجع المنيج البنائي الطبلب عمى مكاجية مشاكؿ العالـ الكاقعي التي تحدث في  حيث
                                                        ن                             حياتيـ اليكمية، كيزكد الطبلب بفرص لتطكير معارؼ جديدة كفقا  لمعارفيـ السابقة يكمف اليدؼ 

يف ممف ىـ عمى دراية بكيفية كمكاف تكظيؼ الجديد لمتدريس في تشجيع كتطكير المتعمم
 عمى تحقيؽ االستفادة مف دركفالمعرفة، كممف يعرفكف أساليب التعمـ الخاصة، كمف ىـ قا

 تجارب جديدة مف خبلؿ استخداـ ىذه األساليب بشكؿ فعاؿ.معارفيـ السابقة كتطكير معارؼ ك 

تعد النظرية البنائية مف ،                            ن     ن                   كقد لعب المنيج البنائي دكرا  ىاما  في تحقيؽ ىذا اليدؼ 
ؽ التدريس الحديثة في التعميـ، كتعتبر ائنظريات التعمـ اليامة التي تستخدـ لتكجيو تطكير طر 
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ؽ التدريس الجديدة، كىي مف الطرؽ المناسبة عمى صعيد البناء ائمحطات التعمـ إحدل طر 
 .(Ocak, 2010, p.146) االجتماعي كالذىني لممعرفة

)أسمع فأنسى، أرل فأتذكر، أعمؿ فأفيـ( قد يككف الجزء األخير كلعؿ المقكلة التربكية 
العنصر الفعاؿ في العممية التعميمية كىك الذم  المتعمـ ىكمنيا يمثؿ قمب البنائية، أم أف يككف 

 كىك أحد المبادئ العممية،كمرشد ليذه  وال مكجإما ىك  كلنفسو، كالمعمـيبني المعمكمة بنفسو 
 المحطات التعميمية.  إستراتيجيةالذم تقكـ عميو 

 :تعريؼ استراتيجية المحطات التعميمية -2
المحطات  ستراتيجيةعدة تعريفات إلإلى يشير األدب التربكم كالدراسات السابقة 

 مية، كتعرض الباحثة بعضيا عمى النحك اآلتي: يعمتال
طريقة تدريس تنتقؿ فييا مجمكعة صغيرة مف الطمبة  :عرفيا جكنس بأنيا عبارة عف

عبر سمسمة مف المحطات مما يسمح لممعمميف اعتماد كسائؿ محدكدة تتيح لكؿ طالب تأدية كؿ 
 . (Jones,2007, p.16)النشاطات عبر التناكب عمى المحطات المختمفة 

لتي يضعيا مجمكعة مف األنشطة العممية المتنكعة ا :أما الشمرم فعرفيا عمى أنيا
 يةكبالتعاقب عمى طاكالت محددة في الصؼ أك المختبر بغ                          ن كالتي ينفذىا الطمبة دكريا   ،المعمـ
 . (8ـ، ص5.00 معينة كفؽ تسمسؿ زمني يتناسب مع طبيعة األنشطة )الشمرم،أىداؼ تحقيؽ 

مجمكعة مف األنشطة  :عمى أنيا ستراتيجيةتعريؼ اإلفي كاتفؽ الباكم مع الشمرم 
تضـ مجمكعة األنشطة العممية يتـ ممارستيا  إستراتيجيةالعممية حيث عرفيا بأنيا عبارة عف 

منيا: االستكشافية البسيطة، أك  ،داخؿ الصؼ اك المختبر مف قبؿ الطمبة أنفسيـ، كتككف منكعة
مكعة مف الطاكالت داخؿ مج :ة كغيرىا، كما كصفيا بأنيااإللكتركنيالقرائية، أك االستقصائية أك 

)الباكم،       ن معينا    ن ا  غرفة الصؼ أك المختبر ككؿ طاكلة تعد محطة ليا نشاط معيف يحقؽ ىدف
  .(2ـ، ص5.05، كالشمر

نيا إجراءات تعتمد أمثؿ سميماف فقد عرفتيا عمى  ،كىناؾ مف عرفيا عمى أنيا إجراءات
ة مف خبلؿ تدكيرىـ عمى لى مجمكعات لممارسة مجمكعة مف األنشطإعمى تقسيـ األطفاؿ 

 محطة بصرية_محطة سمعية_  محطة صكرية_محطة استقصائية_ محطة محطات )
 (.8ـ، ص5.00 ال( )سميماف،/نعـمحطة استرشاديو_ محطة إلكتركنية_ 
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تقـك عمى عرض  إستراتيجية :ف المحطات العممية عبارة عفأبينما اعتبر الشكف 
محتكل المادة الدراسية بأشكاؿ مختمفة مف األنشطة العممية التي يمارسيا الطمبة داخؿ الصؼ 

 (.580، صـ5.02الشيباكم، ك  ،أك المختبر التي تككف متنكعة )الشكف
ترتكز عمى قياـ طالبات الصؼ السادس بمجمكعة  إستراتيجية كتعرفيا الباحثة بأنيا:

 ،مف قبؿ المعممة داخؿ غرفة صفية                                                      ن مف األنشطة العممية المتنكعة كالمنظمة كالمخطط ليا مسبقا  
)محطة  اآلتيةمية مف الخمس محطات يعمت بحيث يتيح لمطالبات المركر بأربع محطات

( كذلؾ المحطة االستكشافية - ي    ص كريةال المحطة - القرائية المحطة -محطة الشمع -ةاإللكتركني
 كميارات اتخاذ القرار لدل الطالبات في مادة التكنكلكجيا.  ،بيدؼ تنمية المفاىيـ

 أنكاع المحطات التعميمية: -3
كيمكف  ،تكجد عدة أنكاع مف المحطات التعميمية يعتمد تصميميا عمى طبيعة كؿ درس

الدمج بيف ىذه األنكاع المختمفة لتصميـ نمكذج يتبلءـ مع طبيعة المتعمميف، كطبيعة المفاىيـ، 
لى الكقت المتاح في كؿ محطة، كىناؾ أسئمة إباإلضافة  ،تقانياإكالميارات البلـز عمى الطمبة 

 رتيا زكيكما ذك ،ف عند تكاجدىـ في كؿ محطةك كينبغي أف يجيب عنيا المتعمم ،يضعيا المعمـ
 (.02، صـ5.02)

 
  أنكاع المحطات التعميمية  (: 1.1شكؿ )

 : الباحثة(المصدر)

 االستقصائية

 القرائية

 الصورية

 النعم 
 والال

 السمعية البصرية

 االلكترونية

 متحف الشمع

 االستشارية
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  :          الستكشافية/           الستقصائية  ة     المحط  . أ  

 يسػتغرؽ ال معينػة تجربػة إجػراء تتطمػب التػيك    ،المعمميػة باألنشػطة المحطػة ىػذه كتخػتص

 مػف مكعػب إلقاء أك الناتج، التفاعؿ كمراقبة أخرل مادةإلى  مادة إضافة مثؿ طكيبلن، كقتان  تنفيذىا
 زيػت بػو أنبػكب فػي زجاجية كرة رمى أك المكعب، حجـ لحساب ماء بو مدرج مخبار في الخشب
 مػثبلن، الجمسػريف أك المػاء بمزكجػة الزيػت لزكجػة لمقارنة القاعإلى  لتصؿ المستغرؽ الزمف كقياس

 األحمػاض عمػى لمتعػرؼ الشػمس عبػاد بػكرؽ محمػكؿ اختبػار أك بسػيطة، كيربية دائرة تكصيؿ أك
 . المصاحبة األسئمة مف عدد عمى اإلجابة ثـ كمف كاألمبلح، كالقمكيات

 :        القرائية       المحطة  . ب  

 أك ،االنترنػت مف أك ،صحيفة مف كمقاؿ قرائية ة عمميةماد فييا كفى ىذه المحطة يكضع

 المػادة بقػراءة التبلميػذ كتػاب، كيقػكـ أك مكسػكعة مػف مػادة عمميػة، أك مطبكعػة أك نشػرة عمميػة مػف

كالمتعمقػػة بمكضػػكع الػػدرس، كذلػػؾ بيػػدؼ تكػػكيف نكعيػػة مػػف المتعممػػيف  المحطػػة فػػي المكجػػكدة
االعتمػػاد عمػػى أنفسػػيـ فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات، كلػػدييـ القػػدرة عمػػى اسػػتخراج ف يسػػتطيعك 

إلػػػى اجػػػة المعرفػػػة مػػػف مصػػػادرىا األصػػػمية، كيمتمكػػػكف ميػػػارات االسػػػتقبللية فػػػي التعمػػػيـ بػػػدكف الح
 مػف عػدد عمػى اإلجابػة ثـ كسيط كالمعمـ أك الكتاب المدرسي، مما يزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ، كمف

 .المصاحبة األسئمة

كرية       المحطة  . ج    :        الص 

 كيجيبػكف التبلميػذ يتصػفحيا الرسػكمات، أك الصػكر مػف عػدد بكجػكد المحطات ىذه تتميز

ان قصصػ أك جاىزان، ممصقان  أك عممية، مكسكعة الصكر مصدر يككف كقد بيا، المتعمقة األسئمة عمى
 .أذىانيـإلى  المحسكسة كالخبرات العممية المفاىيـ تقريب عمى التبلميذ فتساعد مصكرة، عممية

 :              السمعية/ بصرية       المحطة  . د  

صمة  ملمشاىدة فيمـ تعميمي ذ فيديك أك تسجيؿ جياز كضع في ىذه المحطة يمكف
 األسئمة عمى المعركضة، كيجيبكف العممية المادة يشاىدكف أك التبلميذ يستمع إذ ،بمكضكع الدرس

 المصاحبة في أكراؽ العمؿ، كيمكف لممعمـ تصميـ المادة العممية بمساعدة بعض التبلميذ. 
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 : ة         اإللكتركني       المحطة  . ق  

أك أفػبلـ ، تقػديمي عػرض بمشاىدة التبلميذ كيقكـ حاسكب جياز كفى ىذه المحطة يكضع
 األسػئمة عمػى اإلجابػة ثػـ الػدرس، أك يقكمػكف بالبحػث فػي االنترنػت، بمكضػكع مرتبطػةتعميميػة 

 .العممية ليذه المادة المصاحبة

 :         الستشارية       المحطة  . ك  

 يقػـك باسػتقداـ المحطػة، أك ىػذه خمػؼ المعمػـ فيقػؼ لمخبػراء، مخصصػة المحطػة ىػذه تيعػدٌ 

ليػذه  التبلميػذ كصػكؿ كعنػد الػدرس، بمكضػكع عبلقػة مينػدس أك طبيػب لػومتخصػص  كخبيػر زائر
الػدرس، فػي صػكرة مناقشػة فػيمكف  بمكضػكع كتتعمػؽ يقترحكنيا أسئمة أية يسألكا أف يمكنيـ المحطة
 .العممية، التي لـ يستطيعكا فيميا لممادة المختمفة الجكانب حكؿ مداركيـ تكسيع عندئذ

                  محطة متحؼ الشمع:   . ز  

الفصػؿ أك خارجػو، تقمػص كفى ىذه المحطة يطمب المعمـ مف أحد التبلميذ سػكاء داخػؿ 
يرتدل مبلبس العصر الذم يعيش فيو العالـ إذا ىك أحد العمماء ك  شخصية شخصية عممية، مثؿ
مػف كتبػو، أك األجيػزة  مجمكعػةكالمسمميف، كمف األفضؿ أف تكػكف أمامػو  بكاف مف عمماء العر 

عمميػة مرتبطػة  لـ، كيتحػدث عػف مػادةنجػازات ىػذا العػاً إالتي قاـ باختراعيا، أك صكر تحكى أىـ 
أك غيػػر  (الحظػػت أثنػػاء إجرائػػي لمتفاعػػؿ الكيميػػائي حػػدكث فػػكراف:)بمكضػػكع الػػدرس نفسػػو، مثػػؿ

 .ؾذل

                         محطة الػ )نعـ( كالػ )ل(:  . ح  

تعتبػػر ىػػذه المحطػػػة مػػف المحطػػات الممتعػػػة كالمثيػػرة لمتفكيػػر لػػػدل التبلميػػذ بشػػكؿ ممحػػػكظ، 
نتائج ىذه التجربة لصكؿ عمى تفسير حيث يقكـ المعمـ في ىذه المحطة بإجراء تجربة معينة كلمح

 تبدأ المجمكعة التي تصؿ ليذه المحطة بصياغة أسئمة يككف اإلجابة عنيا بػ )نعـ أك ال(. 

 زمػف عمى يعتمد محطة لكؿ المجمكعات كؿ لزيارة المخصص الكقت أف ىنا المبلحظ كمف
 فػػي محطػػات 2 المعمػػـ اختػػار إذا المثػػاؿ سػػبيؿ فعمػػى ليػػا، المخصصػػة المحطػػات كعػػدد الحصػػة
 محطػة، لكػؿ دقػائؽ( .0-0) تخصػيص فيمكنػو دقيقػة كأربعػكف خمػس( 20) زمنيػا التػي الحصة
 المحطػػات، ليػػذه التبلميػػذ زيػػارة مػػدة زيػػادة فيمكنػػو محطػػات أربػػع أك ثػػبلث المعمػػـ اختػػار إذا بينمػػا
 كلطبيعػة ،بالػدرس الػكاردة لؤلنشطة مناسبان  المعمـ يراه كيفما المحطات زمف تقميؿ أك زيادة كيمكف
 . الدراسي كمستكاىـ أنفسيـ التبلميذ
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 ىي :  ،كقد قامت الباحثة باختيار خمس محطات

 محطة االنتظار. .0

 المحطة القرائية. .5

 المحطة الصكرية.  .2

 محطة متحؼ الشمع.  .2

 المحطة اإللكتركنية.  .0

 المحطة االستكشافية. .6

 كالشكؿ التالي يكضح المحطات المستخدمة في ىذه الدراسة: 
 

 

 المحطات التي اختارتيا الباحثة (:1.1شكؿ )
 

 (الباحثة :المصدر)
 

المحطة 
 القرائية

المحطة 
 الصورية

محطة 
متحف 
 الشمع

المحطة 
 االلكترونية

محطة 
 االنتظار

المحطة 
 االستكشافية 
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 دكاعي اختيار الباحثة لممحطات:  -4
لما ينقصو الكتاب المدرسي مف معمكمات قرائية، فجاءت : دكاعي اختيار المحطة القرائية -أ

بالكتاب المحطة القرائية لتسد ىذه الثغرة  مف خبلؿ تزكيد الطالب بالمعمكمات غير متكفرة 
 .ثراء الذم يفيد الطالبمع قميؿ مف اإل

 تقريب المفاىيـ عمى التبلميذ المحطة الصكرية تساعد: دكاعي اختيار المحطة الصكرية -ب

الطبية لى أف األجيزة التكنكلكجية إباإلضافة  ،أذىانيـإلى  المحسكسة كالخبرات العممية
فيمكف لممدرس مف خبلؿ ىذه المحطة أف يزكد طبلبو بآخر األجيزة  ؛بعد يكـ تتطكر يكمان 

 لييا التكنكلكجيا. إالحديثة التي تكصمت 

 يأتً  لـ إليو كصمنا الذم العممي كالتطكر التكنكلكجيا :دكاعي اختيار محطة متحؼ الشمع -ت
سيامات بجيكد بؿ فراغ، مف  بقاع شتى مف كمخترعيف كباحثيف عمماء قبؿ مف ىائمة كا 

كمنيـ مف كافتو المنية  نظرياتو، أكمؿ مف فمنيـ كالبشرية، العمـ لخدمة حياتيـ أفنكا األرض
 حياتو دفع مف كمنيـ ،قبؿ إكماؿ أبحاثو، فقاـ باستكماؿ ىذه األبحاث عمماء آخركف

 إليو كصمنا ماإلى  نصؿ كنا ما عممية ثكرات مف قدمكه ما فمكال! العمـ ىذا ـلتقد   ضريبة
 ىؤالء العمماء كالمخترعيف، إلى، كعمى الطالب أف يتعرؼ خيرةة األنك اآلفي ىذه  تقدـ مف
دخاؿ ىذه المحطة في التكنكلكجيا لما تحتكيو عمى العديد إكجدت الباحثة كجكب قد ف لذا
 العمماء كالمخترعيف.  أعماؿ مف

 ستراتيجيةة في اإلاإللكتركنياختارت الباحثة المحطة  ة:اإللكتركنيدكاعي اختيار المحطة  -ث
في كعنصر إثارة كتشكيؽ، فالحاسكب يحفز الطمبة عمى التعمـ دكف ممؿ كتذمر، كيحببيـ 

نو يساعد عمى تنمية ميارات الطمبة، ألى إلمادة التعميمية، باإلضافة االطبلع عمى ا
مو في يسيؿ االستيعاب كالتعمـ إذا تـ استخدا، ك التعميميةىداؼ كيساعد في تحقيؽ األ

 .كفاءتيامف يعٌزز مف سرعة العممية التعميمية كيزيد ، ك الشرح 

لما يحتكيو المنيج التكنكلكجي مف أنشطة معممية  دكاعي اختيار المحطة الستكشافية: -ج
كاف عمى الباحثة اختيار ىذه المحطة في بعض الحصص فمف خبلليا يكتسب  ،كتجارب

 الطالب الميارة بصكرة مباشرة 

 أسمتياك  ارتأت الباحثة إضافة محطة جديدة االطبلع عمى المحطات السابقةكبعد 
قبؿ بداية الدكراف عمى  كقتان يسيران  حيث يمكث الطالبات في ىذه المحطة (محطة النتظار)
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المحطات، كعمى الطالبات في ىذه المحطة قراءة الدرس مف الكتاب المدرسي )تحضير الدرس( 
 ثـ بعد ذلؾ يتـ البدء في الدكراف عمى المحطات األربع. 

 المحطات التعميمية:  إستراتيجيةأىداؼ  -5
المحطات التعميمية  إستراتيجيةأىداؼ ( 582ـ، ص3..5)البمكشيك  امبكسعيدمأكضح 

 اآلتي: ككذلؾ 
عندما تككف األدكات كالمكاد شحيحة فإف طريقة  التغمب عمى مشكمة نقص األدكات: .أ 

المحطات العممية تفيد في التغمب عمى ىذه المشكمة، فيتـ كضع مكاد كؿ تجربة عمى طاكلة 
جراء  مستقمة، كيقكـ المتعممكف في مجمكعاتيـ، مجمكعة بعد أخرل                           بزيارة ىذه المحطة كا 
 التجربة، كىكذا فبل يمـز ىنا تكفير مكاد كأدكات بعدد المجمكعات. 

مع طريقة  التعميميةتتبلقى طريقة المحطات  التغمب عمى سمبيات العركض العممية: .ب 
العركض العممية في أنو ال يتكافر مف مكاد كأدكات التجربة إال كمية قميمة ال تكفي لمتكزيع 

جمكعات الفصؿ، كبينما يقكـ المعمـ في العركض العممية بإجراء التجربة أماـ عمى كؿ م
، كيككف دكر المتعمميف ىك المشاىدة كاالنتظار، فإنو في طريقة المحطات العممية والفصؿ كم

تقكـ كؿ مجمكعة بإجراء التجربة بنفسيا، كالتفاعؿ مع المكاد كاألدكات بصكرة مباشرة، كىنا 
عمى عدد أكبر مف عمميات العمـ، كخاصة عممية التجريب التي يمارسكنيا يتدرب المتعممكف 

 بأنفسيـ. 

مجمكعات، إلى بعد تقسيـ الفصؿ  إضفاء المتعة كالتغيير كالحركة في الفصؿ الدراسي: .ج 
كتصميـ المحطات العممية كتكزيعيا عمى طاكالت متباعدة في غرفة الفصؿ، تقكـ كؿ 

ية كالتفاعؿ معيا بإجراء تجربة أك قراءة مادة عممية أك مجمكعة بالمركر عمى كؿ محطة عمم
 مشاىدة مادة تعميمية عمى شريط فيديك ثـ اإلجابة عمى عدد مف األسئمة. 

 كيتيح الفصؿ، غرفة في ك اإلثارة المتعة مف  ن ا    ٌ جك   يضفي كالتحرؾ المركر ىذا أف شؾ ال
 . الدراسة كرسي عمى التقميدية الجمسة كتغيير عقكليـ، مع أجسادىـ تحريؾ لمتبلميذ

تتيح طريقة المحطات العممية فرصة لزيادة جكدة المكاد  زيادة جكدة المكاد المعركضة: .د 
كالعينات المعركضة، ففي الطريقة االستكشافية االعتيادية كالتي يتـ فييا تكزيع المكاد 

نتاج نسخ مف الصكر، كفي إلى إ                                                   ن كاألدكات كالعينات عمى كؿ مجمكعة، يضطر المعمـ أحيانا  
نتاج صكر مكبرة إ                               ن نتاج ىذه المكاد، فبل يستطيع مثبل  إأحجاـ صغيرة، حتى يكفر تكاليؼ 

حضار صكرة إنتاج أك إكممكنة بعدد مجمكعات الفصؿ، لكف بطريقة المحطات العممية يمكف 
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، ككضعيا في محطة كاحدة فقط، ليتفاعؿ التبلميذ م عيا، ممكنة كمكبرة متعمقة بالمفيـك
 كيجيبكا عمى عدد مف األسئمة المتعمقة بيا. 

يتـ تصميـ المحطات العممية بحيث تتنكع الخبرات فييا بيف  تنكع الخبرات العممية كالنظرية: .ق 
قراءة كاستكشاؼ كتجريب كاستماع، فتككف محطة خاصة بإجراء تجربة عممية، كثانية لقراءة 

يمي، كرابعة الستخراج مادة مف االنترنت، مادة عممية، كثالثة لمشاىدة مقطع مف فيمـ تعم
تسجيؿ صكتي كسادسة إلنتاج عمؿ فني باستخداـ الصمصاؿ إلى كخامسة لبلستماع 

كتصميـ نمكذج لجزمء، كسابعة لطرح أسئمة عمى خبير، كيتـ تصميـ المحطات بحيث 
 تعالج كؿ كاحدة منيا جزئية مف جزئيات المفيـك تحت الدراسة. 

تتيح طريقة المحطات استخداـ المصادر األصمية لممعرفة  ية:عرض المصادر األصم .ك 
،      ن أصميا                        ن مكسكعة عممية أك مرجعا                                                ن كالمكسكعات كالمراجع األصمية، فيحضر المعمـ مثبل  

تقكـ ىذه كيضعو عمى طاكلة إحدل المحطات، كعندما تمر عميو مجمكعات المتعمميف 
كىكذا تتـ تنمية التفاعؿ المباشر مع  ،بتصفحو كاإلجابة عمى األسئمة التابعة لوالمجمكعات 

المصادر األصمية، كتنمية ميارة استخراج المعمكمات كالتفسيرات مف مصادر مختمفة 
 التصنيؼ كالعرض كالمكسكعات كالنشرات العممية كالمجبلت التثقيفية. 

 ىناؾ فرصة متاحة لتنمية مختمؼ عمميات العمـ في المحطات العممية، تنمية عمميات العمـ: .ز 
كيعتمد ىذا عمى طبيعة النشاط المكجكد في كؿ محطة، فيناؾ األنشطة االستقصائية 
كاالستكشافية، كىناؾ األنشطة القرائية، كىناؾ األنشطة االستنتاجية التي تعتمد عمى قراءة 
الرسكـ البيانية كاستنتاج العبلقة منيا، كىناؾ األنشطة المعتمدة عمى التصميـ كاستخداـ 

ج الجزيئات، كىكذا فإف العديد مف عمميات العمـ يتـ تنميتيا في الحصة الصمصاؿ كنماذ
 الكاحدة في محطات مختمفة كمتنكعة.

كالذكاء الطبيعي كالذاتي كالمغكم كالمنطقي الرياضي كالبصرم  :تنمية الذكاءات المتعددة .ح 
  .المكاني

 ف المحطات العممية تعمؿ عمى:أمما سبؽ تستنتج الباحثة 

  مف ميارات التفكيرتنمية العديد. 

 دائية كميارات التكاصؿ االجتماعيالميارات األ تنمية. 

  .تفاعؿ الطبلب كزيادة ميكليـ نحك المادة مف خبلؿ ممارستيـ العديد مف األنشطة 
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 خطكات إعداد المحطات التعميمية:  -6
أف خطكات إعداد المحطات  (00ـ، ص5.00، )سميماف ذكرت سميماف نقبل عف جكنز

 التعميمية تتمثؿ في: 

 المكضكع المراد بناء المحطات العممية فيو.أىداؼ تحديد  .أ 

ميارات تفكير إلى التي تحتاج تمؾ المفاىيـ المراد تدريسيا كخاصة ميارات اتخاذ القرار ك تحديد  .ب 
 عميا لتعمميا. 

العركض ك إعداد األدكات كالمعدات كاإلمكانات البلزمة لتنفيذ األنشطة مثؿ أنشطة المختبر،  .ج 
الكتب كاألجيزة كغيرىا مف الكسائؿ كالتأكد مف صبلحيتيا لبلستخداـ لضماف ك التقديمية، 

 االستفادة منيا بشكؿ جيد. 

ف يدرس الخيارات تقرير نكعية األنشطة التي يمكف تنفيذىا داخؿ المحطات، كعمى المعمـ أ .د 
لتناكؿ المفيـك الكاحد مف أكثر مف زاكية كأكثر مف اتجاه، كفي ىذا الصدد عمى  المتاحة جيدان 

 ،المعمـ أف يدرؾ أثناء تصميـ المحطات أف بعض المحطات ستتطمب تكاجده بشكؿ مستمر
جميع كالبعض اآلخر يمكف لممتعمميف استكمالو بشكؿ مستقؿ كبحد أدنى مف التعميمات، كعمى 

 . المتعمميف أف ينتيكا مف جميع المحطات في نفس الكقت تقريبان 

ية الكرؽ ملتقميؿ ك ؛إعداد محتكل المحطات العممية بحيث تككف بسيطة ككاضحة بقدر اإلمكاف .ق 
المستخدمة، كمراعاة التدرج في مستكل األنشطة بحيث تناسب قدرات المتعمميف كاىتماماتيـ 

 كأنماط تعمميـ. 

جرائو لممساىمة في إمجمكعات باالعتماد عمى اختبار قبمي يمكف إلى  مميف عشكائيان تقسيـ المتع .ك 
 ذلؾ، كيتكقؼ حجـ المجمكعة عمى اإلمكانات المتاحة كحجـ الفصؿ. 

 المحطات التعميمية. إستراتيجية تطبيؽكقد اعتمدت الباحثة عمى الخطكات السابقة عند 

 أشكاؿ تنظيـ استخداـ المحطات:  -7

 ( أف خطكات تنظيـ استخداـ المحطات تككف بثبلث طرؽ: 500ـ، ص5.00المييبي )ذكر 

                         التجكاؿ عمى كؿ المحطات:   - أ

كفييا يحدد المدرس عدد المحطات  ،لى كقت قصيرإعتمد عندما تحتاج المحطات  ي ت  
( طبلب 0_2كيقسـ طبلب الصؼ عمى مجمكعات تساكم عدد المحطات، كؿ مجمكعة تضـ )
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المحطات إلى مف المجمكعات االنتقاؿ       ن طالبا   ،دقائؽ يعمف المدرس انتياء الكقت( 2كبعد مركر )
كبعد االنتياء  ،التي عمى يمينيا أك يسارىا بحسب القانكف الذم يضعو المدرس في بداية الحصة

أماكنيا ثـ يبدأ المدرس بمناقشة كرقة العمؿ إلى مف زيارة جميع المحطات تعكد المجمكعات 
 المجمكعات. كمناقشة نتائج 

 التجكاؿ عمى نصؼ المحطات:  -ب

لى اختصار إفيمجأ  ،( دقائؽ.0كقت أكثر مف )إلى تعتمد عندما تحتاج األنشطة 
يتـ المركر عمى محطتيف             ن ( محطات مثبل  2كبدؿ المركر عمى ) ،نصؼ العددإلى المحطات 

عند كؿ محطة  ثكيستغرؽ المكك  تككف كؿ محطتيف متشابيتيف،يتـ تصميـ محطات ، كىنا
 ( دقيقة. 00نحك )

 التعمـ المجزأ:  -ت

كفييا يتكزع أعضاء المجمكعة الكاحدة بيف المحطات  ،تعتمد عندما يراد اختصار الكقت
المختمفة، اذ يزكر كؿ عضك مف أعضاء المجمكعة محطة كاحدة، ثـ يجتمعكف بعد انتياء 

المحطة التي زارىا، كبذلؾ يتبادلكف في  هشاىد االكقت المحدد، كيدلي كؿ طالب بما قاـ بو كم
 الخبرات. 

                                   طريقػػة التجػػكاؿ عمػى نصػػؼ المحطػػات بحيػػث            سػػتراتيجية                   الباحثػػة فػػي تطبيػؽ اإل         كاختػارت
                        كبػػذلؾ سػػيككف عػػدد المحطػػات    ،                                                 يػػتـ عمػػؿ محطتػػيف لكػػؿ نػػكع مػػف أنػػكاع المحطػػات المسػػتخدمة

     كلقػػػد    ،       تعميميػػػة                               لكػػػكف الباحثػػػة اختػػارت أربػػػع محطػػات    ؛       ( محطػػات 8                       الكمػػي فػػػي الحصػػة الكاحػػػة )
                             لتفصػػػيؿ فػػػي الفصػػػؿ االجرائػػػي صػػػفحة                                         الباحثػػػة إعػػػداد خطػػػكات المحطػػػات التعميميػػػة با      كضػػػحت

( 22  -8.  )  

 المحطات العممية كالتكنكلكجيا:  -8
بشكؿ قكم ليصبح العمؿ فعاؿ بحيث                                               ن في الحياة كالعمؿ يرتبط العمـ كالتكنكلكجيا معا  

المشاكؿ كتحسيف اإلنتاج كتطكير لى ميارات عممية يستخدمكنيا في حؿ إيحتاج الناس 
مكانية تكظيفيا في  ،لى مجمكعة مفاىيـ مكتشفة كمفاىيـ مبرىنةإكبالتالي يحتاجكف  ،العمميات                      كا 

كبالتالي التقميؿ مف الفركؽ بيف التكنكلكجيا كالعمـ، كعمؿ العمماء يفضؿ استخداـ  ،العمؿ التقني
ذا كاف ، ك لئلنتاج كتحسيف العممياتالميارات التقنية ككصؼ لعمميـ في التداخؿ التقني  العمماء          ا 
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فمماذا يكجد فرؽ كاضح في التدريب كىؿ تعميـ العمـك أفضؿ ، بيف العمـ كالتكنكلكجيا يكفقكف
 .(03ـ، ص3..5طريقة لجعؿ شخص ما يعمؿ كتقني تكنكلكجي؟)سبلمة، 

 إستراتيجيةلكثرة الميارات المتضمنة في مناىج التكنكلكجيا ارتأت الباحثة اختيار   ن ا  كنظر 
 تعمـ،مفاعمية التعمـ عند الزيادة إلى ، حيث تؤدم عميمية لما ليا مف مزايا متعددةالمحطات الت

كاحتراـ آراء اآلخريف كحسف  ،عند الطالب ميارات التفكير كميارات التكاصؿ االجتماعي يتنمك 
المحافظة عمى تنظيـ كترتيب الفصؿ الدراسي، تدريب الطبلب تماع، زيادة الثقة بالنفس، االس

المحطات  إستراتيجيةمزايا إلى  (05صـ، 5.00عمى بناء المعرفة بأنفسيـ، كيشير سممياف )
 كىي:، التعميمية

 شباع حب الفضكؿ كاالستطبلع عند الطفؿ.إ .0

 مف المفاىيـ العممية األساسية لؤلطفاؿ في فترة زمنية قصيرة.       ن كبيرا                 ن يمكف تدريس كما   .5

التغمب عمى مشكمة نقص المكارد المتاحة، حيث تقكـ كؿ مجمكعة بزيارة جميع  .2
 كبالتالي ليس مف الضركرم تكفير مكاد كأدكات لكؿ طفؿ. ، المحطات

 تنكع األنشطة في المحطات يساعد عمى تفريد التعميـ.  .2

 مفاىيـ العممية المجردة عف طريؽ التجريب. كساب األطفاؿ الإ .0

 تنمية السمكؾ االستكشافي عند األطفاؿ حيث ال تقدـ لو المفاىيـ جاىزة.  .2

 زيادة دافعية األطفاؿ كتنمية الثقة بالنفس لدييـ.  .2

 ذلؾ أف التدريس لؤلطفاؿ بالمحطة التعميمية: إلى كتضيؼ الباحثة 

لمناىجنا المكدسة بالمفاىيـ كالميارات، حيث يمكف تدريس كـ كبير  ستراتيجيةمناسبة اإل .0
 مف المفاىيـ كالميارات في فترة زمنية قصيرة. 

 .اكتساب الطالب العديد مف الميارات كاالتجاىات مف التعمـ االجتماعي .5

 .أنفسيـات االجتماعية بيف الطبلب تنمية العبلق .2
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 عيكب المحطات التعميمية: -9
 المحطات العممية:  إستراتيجيةأف مف  عيكب  (Heckondom,2007ىيكاندكـ)ذكرت 

 تتطمب المزيد مف التخطيط المسبؽ مف قبؿ المعمميف.  .0

 تتطمب أدكات كمكاد كامكانات عديدة لتنفيذ األنشطة قد ال تتكافر في جميع المدارس.  .5

 احتمالية إشاعة الفكضى كعدـ القدرة عمى إدارة الفصؿ. .2

 ذلؾ أف المحطات العممية: إلى كتضيؼ الباحثة 

 غرفة صفية خاصة بيا. إلى المحطات العممية تحتاج  .0

كقت في تدريب الطبلب عمى الدكراف عمى المحطات كتكزيع التكاليؼ عمى كؿ إلى تحتاج  .5
 طالب في مجمكعتو. 

 صعكبة تنفيذىا مع األعداد الكبيرة.  .2

عدـ بدء كؿ المجمكعات في نفس الكقت، كعميو فيجب عمى المعمـ تكفير أنشطة في  .2
 .    االنتظارمحطة 

في يتمخص  ستراتيجيةفي اإل  ن ا  ىام  ن ا  أف لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ دكر إلى  كقد تكصمت الباحثة
 : اآلتي

 :ستراتيجيةدكر المعمـ في اإل

 .ستراتيجيةتدريب الطبلب عمى اإل .0

 .في المجمكعات في كؿ محطة داءاألمتابعة  .5

 .ضبط الكقت بحيث تتـ عممية التدكير عمى المحطة في المدة الزمنية المحددة .2

 .متابعة حمكؿ أكراؽ العمؿ .2

مف حيث المكاف كالمكاد التعميمية )صكر، عركض  ستراتيجيةالتحضير المسبؽ لئل .0
 .تقدمية، أفبلـ كرتكنية، مكسكعات عممية.....الخ(

  :ستراتيجيةدكر الطالب في اإل

 دكر خاص بو. لكؿ طالب في مجمكعتو .0

 الطالب يستكشؼ كيبحث عف المعمكمة. .5
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كذلؾ خبلؿ ممارستو التفكير  ،تقديـ حمكؿ ذكية لممشكبلت التي تكاجيو في الحياة .2
 كالتحميؿ في حؿ المشكبلت. 

 يمارس التفكير التأممي في التعمـ.  .2

 في طرح األسئمة.  كمناقش الطالب مبادر .0

دكرا ىاما، حيث لو دكر نشط، فيمتاز المتعمـ خبلؿ  ستراتيجيةالمتعمـ في ىذه اإليمعب 
كيككف المعمـ  ،دكرانو عمى المحطات بالنشاط كالتفاعؿ كالحيكية، فيك الذم يبني معرفتو بنفسو

 مكجو كمرشد لمعممية التعميمية، كقد راعت الباحثة أثناء التطبيؽ دكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ. 
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 المحكر الثاني
 المفاىيـ 

في التكنكلكجيا  كجد أم درسفي العممية التعميمية، فبل ي  ن ا  كأساسي  ن ا  ىام  ن ا  لمفاىيـ دكر تمعب ا
 في االنيماؾ مف أك ،المفاىيـ تشكيؿ عممية مف يخمك        ن تعميميا       ن كضعا   أك حتى بدكف مفيكـ،
 .      ن مستحيبل       ن كضعا   يككف قد معينة، مفيكمية إستراتيجيات

اشرة المفاىيـ مف أكؿ أنماط المعرفة التي يكتسبيا الطفؿ التي تأتي نتيجة خبرتو المب كتعد
لذا ال بد مف تعامؿ الطفؿ مع ىذه الحركات الحسية، ليتمكف  ؛كالتي يكتسبيا عف طريؽ الحكاس

 مف تشكيؿ صكرة ذىنية ليذه المدركات التي يتعامؿ معيا. 

ـ المفاىيـ كتطكيرىا، ألف يلى تعمإكبير منو، حيث يتجو التعمـ المدرسي، في جزء 
المفاىيـ تشكؿ قاعدة ضركرية لمسمكؾ المعرفي األكثر تعقيدا، كالمبادئ كالتفكير كحؿ 

كالتعمـ )االنتقاؿ مف أشكاؿ التعمـ البسيط، إلى ،                                  ن المشكبلت، كيشير تعمـ المفيكـ عمكما  
أشكاؿ تعمـ إلى ، (كاستجابات محددةاالستجابي أك تشكيؿ ارتباطات بسيطة بيف مثيرات محددة 

        ن ك مطمقا  أا      حاد                              ن ف ىذا االنتقاؿ ال يعني انفصاال  أ، غير (كاالستدالؿ كحؿ المشكبلت)            ن أكثر تعقيدا  
يتخممو نشاط              ن كاف أـ معقدا                                                                    ن بيف أشكاؿ التعمـ البسيطة كأشكاؿ التعمـ المعقدة، فإف أم تعمـ بسيطا  

مف عممية تشكيؿ المفاىيـ أك مف االنيماؾ في  يخمك        ن تعميميا                        ن مفيكمي معيف، كأف كضعا  
 (.28-22ـ، ص ص8..5 رس أ،بط)       ن مستحيبل                              ن مفيكمية معينة، قد يككف كضعا   إستراتيجيات

 :تعريؼ المفاىيـ   ن  أكل : 
 ،كتستعرض الباحثة بعض التعريفات ،تناكؿ كثير مف العمماء تعريفات متفاكتة لممفيكـ

أنو شكؿ رمزم ينظـ االنطباعات الحسية المنفصمة كيعتمد عمى الخبرة  :حيث عرفو فيناؾ
 .(08ـ، ص8..5بطرس ب، )السابقة 

ف فيناؾ ركز عمى االنطباعات الحسية أكالحظت الباحثة مف التعريؼ السابؽ 
بالخبرات السابقة المكجكدة  متأثرةحيث يتـ تجميعيا كتككينيا لدل الطفؿ بشكؿ رمزم  ،المنفصمة

 عند الطالب. 

 :مجمكعتيف رئيسيتيف األكلىإلى ما نشكاتي كزمبلؤه فقد صنفكا تعريفات المفيكـ أ
تمؾ التي تعرؼ المفيـك عمى أنو مجمكعة مف الخصائص أك  :كىي ،التعريفات المنطقية

عف غيرىا مف المشتركة التي تميز مجمكعة مف األشياء أك الحكادث أك الرمكز  تالسما
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تمؾ التي تعرؼ المفيكـ عمى أنو فكرة أك صكرة : كىي ،التعريفات النفسية :كالثانية ،المجمكعات
 .(00ـ، ص3..5ذىنية يككنيا الفرد عف أشياء أك حكادث في البيئة )صالح، 

براىيـسعادة، ما أ مجمكعة مف األشياء أك  عف عبارة :فقد ركزا عمى أف المفاىيـ          كا 
عمى أساس مف الخصائص أك الصفات المشتركة،                                       ن الرمكز أك الحكادث التي تـ تجميعيا معا  

                                              ن كبعبارة أخرل، فإف المفيكـ يمثؿ كممة أك تعبيرا   ،كالتي يمكف اإلشارة إلييا برمز أك اسـ معيف
إنو صكرة ذىنية، يستطيع  ،لى مجمكعة مف الحقائؽ أك األفكار المتقاربةإيشير       ن مكجزا          ن تجريديا  

الفرد أف يتصكرىا عف مكضكع ما، حتى لك لـ يكف لديو اتصاؿ مباشر مع المكضكع أك القضية 
براىيـ ،ذات العبلقة. )سعادة  (522ـ، ص5.00،          كا 

مجمكعة مف األشياء أك الرمكز أك  :بتعريؼ المفيكـ عمى أنوكقد جاء الصاحب كجاسـ 
كالتي يمكف  ،معا عمى أساس مف الخصائص المشتركةالخاصة التي تـ تجميعيا ىداؼ األ

لى مجمكعة مف إالداللة عمييا باسـ أك رمز معيف، فيك كممة أك تعبير تجريدم مكجز يشير 
كف الفرد صكرة ذىنية تمكنو مف أف يتصكر مكضكع ما  ٌ ك        ي بحيث ي   ،الحقائؽ أك األفكار المتقاربة

، كجاسـ، )الصاحب ك القضية ذات العبلقةحتى لك لـ يكف لديو اتصاؿ مباشر مع المكضكع، أ
 .(22ـ، ص5.05

 تتفؽ في أنو: لممفاىيـ كيتضح لمباحثة أف جميع التعريفات السابقة 

 .صكرة عقمية كذىنية لشيء ما 

  .ىذا الشيء لو خصائص مشتركة 

  .يمثؿ فكرة مجردة أك مجمكعة مف المعمكمات 

  .لو مصطمح كمدلكؿ 

 : اىيـعناصر المف     ن  ثانيا : 
، ـ5.05)الصاحب كالجاسـ ك  ،(005ـ، ص0..5كؿ مف عميمات كأبك جبللة )يرل 

 ( أف عناصر المفاىيـ ىي عبارة عف: 23-22ص ص
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 (: عناصر المفيـك1.2شكؿ )

 (: الباحثةالمصدر)
 

. إالفئة التي ينتمي إلى : كىك رمز يشير السـ .0  لييا المفيـك

مثمة سمبية ال تنطبؽ عمى أالمفيـك ك لى امثمة إيجابية تنطبؽ عمى إ: كتنقسـ األمثمة .5
.  المفيـك

تمثؿ المظاىر العامة أك الصفات التي تضع األمثمة في فئة معينة أك  الخصائص المميزة: .2
بلبد مف تكجيو التمميذ فكلكؿ مفيكـ خصائص مميزة كأخرل غير مميزة،  ،مجمكعة محددة

 تمييز الخصائص المميزة كتجاىؿ الخصائص غير األساسية.  إلى 

2. : تمثؿ التعريؼ أك العبارة التي تبيف الخصائص األساسية لممفيـك فيي  قاعدة المفيـك
جميع الخصائص أك الصفات األساسية لو، إلى تكضح طبيعة المفيكـ عف طريؽ اإلشارة 

 خمس قكاعد أساسية: إلى كتصنؼ قكاعد المفيـك 

 ؛دة عمى مفيكـ ماتطبيؽ صفة مميزة كاحإلى تشير ىذه القاعدة القاعدة الثباتية:  -
 عمى ذلؾ المفيكـ.            ن ليككف مثاال  

 ،صفتيف متبلزمتيف أك أكثرإلى تشير ىذه القاعدة القاعدة القترانية أك التزامنية:  -
 يجب اقترانيما عمى نحك متزامف مع المثير لمداللة عمى المفيكـ. 

عناصر 
 المفهوم

 االسم

 األمثلة

الخصائص 
 المميزة

قاعدة 
 المفهوم
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لمقترنة تطبيؽ صفات مميزة منفصمة أك غير اإلى تشير قاعدة التضميف الالاقتراني:  -
 عمى المفاىيـ لشكؿ أمثمة عمى المفاىيـ.

كجكب تكافر صفة مميزة معينة اذا تكافرت إلى تشير ىذه القاعدة  القاعدة الشرطية: -
 .  صفة مميزة أخرل لتحديد مثاؿ المفيـك

إذا شرط تبادلي بيف صفتيف مميزتيف بحيث إلى تشير القاعدة قاعدة الشرط المزدكج:  -
 يجب تكفر األخرل حتما كلتحديد أمثمة المفيكـ.  ،أم منيماتكفرت 

:      ن  ثالثا :   خصائص المفيـك
ـ، 2..5المنسي )ك  (82ـ، ص3..5استعرض كؿ مف امبكسعيدم كالبمكشي)

 ( خصائص المفاىيـ، تذكر الباحثة منيا: .55ص

تعتمد المفاىيـ في تككينيا عمى الخبرة السابقة لمفرد، فالخمفية األسرية كالتعميمية يمكف أف  .0
 .  تمثؿ عكامؿ تسيـ في تككيف المفيـك

 تستخدـ المفاىيـ بطريقتيف ىما:  .5

  االستخداـ العاـ لممفاىيـ كىذا االستخداـ ينطبؽ عمى الحاالت التي يشيع فييا
 كاضحة لكؿ مف يشاىد الشيء أك الحدث.  االعتراؼ بالمصطمحات التي تككف

  االستخداـ الخاص لممفاىيـ كىذا االستخداـ يختمؼ مف شخص آلخر كفي ىذه الحالة
 يحدد المفيـك لدل كؿ فرد نتيجة لمخبرات الشخصية الذاتية المصاحبة لتككينو. 

صؼ كمف إلى أف تككيف المفاىيـ كنمكىا عممية مستمرة تتدرج في الصعكبة مف صؼ  .2
مفيكـ غير كمف مفيكـ أكضح، إلى أخرل، اذ يتـ البدء مف مفيكـ غامض إلى رحمة م

 مفيكـ مجرد. إلى مفيـك أدؽ، كمف مفيـك محسكس إلى ا          ٌ دقيؽ عممي  

عف العديد مف الخبرات   ن ا  المفاىيـ قد تنتج مف التفكير المجرد، كقد يككف ىذا التفكير ناتج .2
 تعميـ معني منيا. إلى دراؾ العبلقات بينيا ثـ التكصؿ    ا  ك 

المفاىيـ قد تنتج مف عبلقة الحقائؽ ببعضيا، كقد تنتج مفاىيـ أكبر مف عبلقات المفاىيـ  .0
 (Conceptual Scheme) طار المفيكميببعضيا، كتسمى في ىذه الحالة اإل



39 

 تصنيف المفاهيم

من وجهة نظر 
 فيجوتسكي

مفاهيم تلقائية   

 مفاهيم علمية

من وجهة نظر 
 برونير، اوستي

 المفهوم الرابط

 المفهوم الفاصل

 المفهوم العالقي

على أساس وظيفة 
 المفهوم 

 مفاهيم وصفية

مفاهيم قوانين أو 
 عالقات

مفاهيم تقوم على  
الفروض والتكوينات 

 الفرضية

على أساس مصدر 
وطريقة تكوين 

 المفهوم

 مفاهيم محسوسة

 مفاهيم مجردة 

 أنكاع المفاىيـ:     ن  رابعا : 
راء مختمفة كمتنكعة في تصنيؼ المفاىيـ، كيتكقؼ ذلؾ عمى الطريقة التي يتـ آتكجد 

-03ـ، ص ص 8..5: )بطرس ب، إلى بيا التصنيؼ، فمقد صنؼ بطرس المفاىيـ كفقا 
22.) 

 .التصنيؼ مف كجية نظر فيجكتسكي .0

 .(بركنير، آكستي)التصنيؼ عمى أساس العبلقات بيف مككنات المفيـك مف كجية نظر  .5

 عمى أساس كظيفة المفيكـ. التصنيؼ .2

. يفالتصنيؼ عمى أساس مصدر كطريقة تكك  .2  المفيـك

 كتقترح الباحثة الشكؿ التالي لبياف تصنيفات المفاىيـ:

 

 
 يؼ المفاىيـتصن (:1.3شكؿ )

 (: الباحثةالمصدر)
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 :Vygotskyتصنيؼ المفاىيـ مف كجية نظر فيجكتسكي  -2

تنمك نتيجة االحتكاؾ اليكمي لمفرد بمكاقؼ الحياة المفاىيـ التمقائية: ىي المفاىيـ التي  -
كتفاعمو مع الظركؼ المحيطة بو، فيناؾ العديد مف الظكاىر الطبيعية كالبيئية التي 

 يبلحظيا الطفؿ بشكؿ يكمي كيحتؾ بيا كيتفاعؿ معيا .

المفاىيـ العممية: ىي تمؾ المفاىيـ التي تتككف نتيجة تكاجد الفرد في مكقؼ تعميمي مف  -
 نب الفرد ذاتو أك مف مصدر خارجي.جا

 :Bruner & Austeen (بركنر، أكستف)تصنيؼ المفاىيـ مف كجية نظر  -1

 : تيبيف مككنات المفيـك عمى النحك اآل العبلقاتبتصنيؼ المفاىيـ عمى أساس  احيث قام

ىك مجمكعة مف الخكاص المشتركة بيف  :conjunctive conceptالمفيكـ الرابط -
 مجمكعة مف األشياء أك الكائنات.

: ىك مجمكعة مف الخكاص المختمفة Dis conjunctive Conceptالمفيكـ الفاصؿ  -
 بيف األشياء أك الكائنات.

عف العبلقة بيف خاصيتيف أك  ر: ىك مفيكـ يعبRelational conceptالمفيكـ العبلقي  -
 . أكثر مف خصائص المفيكـ

1- :  تصنيؼ المفاىيـ عمى أساس كظيفة المفيـك

مفاىيـ كصفية: كىي تمؾ المفاىيـ التي تقكـ عمى الكصؼ، كتستيدؼ تيسير الدراسة  -
 (.الكائف الحي)العممية مثؿ مفيـك 

مفاىيـ تعبر عف قكانيف أك عبلقات: كىي التي تقرر نكع العبلقة بيف مفيكميف أك حدثيف  -
 أكثر مف مفيكـ. كأ

تعبر عف عبلقات تقكـ عمى أساس الفركض كالتككينات الفرضية العقمية: كىذه  مفاىيـ -
 .المفاىيـ تقكـ عمييا عادة النظريات العممية كتستيدؼ تفسير العبلقات أك القكانيف

2- :  التصنيؼ عمى أساس مصدر كطريقة تككيف المفيـك

اشتقاقيا مباشرة عمى مفاىيـ محسكسة: ىي تمؾ المفاىيـ البسيطة التي يعتمد عمى أساس  -
المبلحظة كالخبرة الحسية كعادة ما تككف كصفية، حيث تستخدـ في كصؼ األشياء 

 كاألحداث كالظكاىر.
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مفاىيـ مجردة: ىي تمؾ المفاىيـ المعقدة التي ال تستمد مباشرة مف المبلحظة كالخبرة  -
مف الخبرات مستكيات أعمى مف النمك العقمي ككفاية إلى الحسية كتحتاج ىذه المفاىيـ 

 الحسية حيث يقكـ تعمميا عمى أساس سميـ.  

 :  إلى( فقد صنفا المفاىيـ 005ـ، ص0..5أما عميمات كأبك جبللة )
الكصؼ إلى : تيدؼ مفاىيـ عبارة عف تصنيفات أك مجمكعات مف األشياء أك األحداث -

مجمكعة مف المثيرات  :كتسييؿ الدراسة كيستمد مفاىيـ )تصنيؼ(، كيعرؼ المفيكـ ىنا بأنو
 تجمعيا صفو مشتركة. 

كىذا النكع يقرر العبلقة بيف مفيكميف أك أكثر أك بيف  مفاىيـ تعبر عف قكانيف أك عالقات: -
 .شيئيف

: كىي مفاىيـ تعبر عف عالقات تقـك عمى أساس الفركض كالتككينات الفرضية العقمية -
 تفسير العبلقات أك القكانيف. لى إالمفاىيـ التي تقـك عمييا النظريات العممية، كتيدؼ 

كترل الباحثة أف تصنيفات المفاىيـ قد تأتي متداخمة فيما بينيا، أم أف المفيكـ يككف 
دكف حدكث تقاطع في ذلؾ خر في تصنيؼ ثاف آفي صنؼ معيف في تصنيؼ ما، كفي صنؼ 

كعميو فقد تبنت الباحثة تصنيؼ المفاىيـ حسب أساس مصدر كطريقة تككيف المفيكـ حيث 
 ) مفاىيـ مجردة( ك )مفاىيـ محسكسة(.: إلىقسمت المفاىيـ 

 أىمية تعمـ المفاىيـ:     ن  خامسا : 
مجمكعة مف ، كتكمف أىميتيا كما ذكرتيا كفا في لمعمـتشكؿ المفاىيـ القاعدة األساسية 

 (22ـ، ص3..5 كىي: )كفا، ،النقاط تستعرض الباحثة أىميا
 تسيؿ عممية التعمـ. .0
 كبالتالي االحتفاظ بالتعمـ لمدة أطكؿ. ،تساعد في تنظيـ المادة .5
 تكظيؼ كتطبيؽ ما تـ تعممو في مكاقؼ جديدة. .2
 ربط التعمـ البلحؽ بالتعمـ السابؽ.  .2
 بلؿ التنظيـ المعرفي لممتعمـ.المركنة مف خبلؿ استيعاب المعارؼ دكف اخت .0
 تحقؽ التتابع األفقي كالرأسي لممفاىيـ كالمعمكمات المقدمة لممتعمـ. .2
 سيكلة الربط بيف المكاد الدراسية المختمفة كبالتالي تحقيؽ التكامؿ بيف المباحث المختمفة. .2

 لمشكبلت.تمكف المعمـ مف تنظيـ خبراتو كالمخططات المعرفية الذىنية كبالتالي تمكف مف حؿ ا .8
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عمى الباحثيف في المجاؿ يتعيف المفاىيـ تعمـ ترل الباحثة أف أىمية  ؽما سبكبناء عمى 
التعميـ المناسبة التي تساىـ في تعمـ المفاىيـ بصكرة  إستراتيجياتدراسة كتطبيؽ بكذلؾ  ،التربكم
عطائيـ الفرصة لمتعبير عف المفاىيـ التي يدرسكنيا ،صحيحة كمناقشتيا مع بعضيـ كمع  ،                                                  كا 
 سكار المدرسة. أمكاقؼ حياتية خارج إلى مف كجيات نظر مختمفة كنقؿ خبراتيـ  معممييـ

 صعكبات تككيف المفاىيـ:     ن  سادسا : 
إف تعمـ المعرفة العممية ال يخمك مف الصعاب سكاء كانت ىذه الصعكبات تتعمؽ بطبيعة 

رفة كمدل فيـ كاستيعاب مف يعرضيا المعرفة العممية نفسيا أـ بطريقة عرض ىذه المع
 (002، صـ0..5كابكجبللة،  ،)عميمات

إلى ( المصادر التي تؤدم .3ـ، ص3..5كيصنؼ كؿ مف امبكسعيدم كالبمكشي )
 كمصادر داخمية كىي: ، صعكبات في تعمـ كتككيف المفاىيـ ىي مصادر خارجية

 أكل: الصعكبات الخارجية: 
  .المقررات أك المناىج التدريسية )الدراسية( غير المبلئمة 

 ال تراعي بدرجة كبيرة الخمفيات المباشرة لمطمبة. -
 ال تتمشى مع المستكيات الحقيقية لمطمبة.  -
 يمكف أف تتضمف نشاطات عممية قد ال تستطيع الغالبية مف الطمبة القياـ بيا.  -
 تقتدم باالخريف في تصميـ مناىجنا التي ال تتناسب كثقافتنا.  -

  :العكامؿ المغكية 
 استخداـ لغة غير المغة األـ في التدريس.  -
 استخداـ الميجات قد يؤثر عمى التعمـ.  -
 عدـ استخداـ طرؽ التدريس المناسبة.  -

 :المعمـ نفسو 
 مؤىبلت المعمميف دكف المستكل المطمكب.  -
 مدل فيـ المعمميف أنفسيـ لممفاىيـ.  -
 مدل تكفر الحكافز الداخمية عند المعمـ، كمدل دافعيتو.  -
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 ثانيا: العكامؿ الداخمية )ليا عالقة بالطالب(:
 مدل االستعداد لمتعمـ.  .0

 مدل كجكد دافعية لمتعمـ.  .5

 االىتماـ كالميكؿ العممية.  .2
كاجو تعمـ المفاىيـ، فمنيا ما مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لمباحثة تعدد الصعكبات التي ت

يرجع إلى إستراتيجيات التعميـ المتبعة، كمنيا ما يرجع إلى المعمـ نفسو، كبعضيا يرجع إلى 
 المناىج الدراسية أك إلى المتعمـ أك إلى الكسط المحيط بالمتعمـ أك حتى إلى المفيكـ نفسو.

 عمى ىذه الصعكبات التغمب عمى المستخدمة في ىذه الدراسة تعمؿ اإلستراتيجية إف
 يؤدم مف خبلؿ المجمكعات، باإلضافة إلى تنكع األنشطة الصفية مما العمؿ خبلؿ مف كذلؾ

 .الطمبة، كمراعاة الفركؽ الفردية عندىـ لدل العممية كالميكؿ االىتماـ إلى زيادة

 :كؿ التالي لبياف صعكبات تككيف المفاىيـكتقترح الباحثة الش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صعكبات تككيف المفاىيـ(: 1.4شكؿ )
 )المصدر: الباحثة(

صعوبات تكوين 
 المفاهيم

 العوامل الخارجية

المقررات والمناهج  
 الدراسية 

عدم مراعات الخلفيات  
 المباشرة للطلبة

ال تتمشى مع المستويات  
 الحقيقية للطلبة 

تضمنها نشاطات علمية قد ال  
تستطيع غالبية الطلبة القيام 

 بها 

تقليد االخرين في تصميم  
مناهجهم مع عدم مناسبتها 

 لثقافتنا

العوامل اللغوية   

استخدام لغة غير اللغة األم في 
 التدريس

استخدام اللهجات قد يؤثر على 
 التعلم

عدم استخدام طرق  
 التدريس المناسبة

المعلم نفسه   

مؤهالت المعلمين دون 
 المستوى المطلوب 

مدى فهم المعلمين أنفسهم  
 للمفاهيم

مدى توفر الحوافز الداخلية 
. عند المعلم، ومدى دافعيته  

 العوامل الداخلية

مؤهالت المعلمين دون المستوى  
 المطلوب

مدى فهم المعلمين أنفسهم للمفاهيم   

الحوافز الداخلية والدافعية عند المعلم   
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 :المحكر الثالث
 ميارات اتخاذ القرار 

 :بأنيا  ي   ع رفتقدـ األدب التربكم تعريفات عديدة كمختمفة لمميارات اتخاذ القرار حيث 
عممية الخاصة باختيار بديؿ معيف مف بيف مجمكعة البدائؿ الممكنة كالمعركضة لعبلج مشكمة 

 .(28ـ، ص3..5عمى أف يككف البديؿ المختار مناسب )شريؼ،  ،معينة أك مكقؼ معيف

لى االختيار الكاعي بيف إعممية عقمية مركبة تيدؼ  :اما رضكاف فقد عرفتو عمى أنو
ثارىا عمى آكاختبار  ،البدائؿ المتاحة في مكقؼ ما بعد دراسة النتائج المترتبة عمى كؿ بديؿ

 (..2صـ، 5.05المراد تحقيقيا )رضكاف، ىداؼ األ

عممية  :ف عممية اتخاذ القرار ىي عبارة عفأ( 202ـ، ص.5.0) كاعتبرت قطامي
ذىنية متقدمة تتضمف السعي لجمع أكبر عدد ممكف مف المعمكمات المتعمقة بالبدائؿ الممكنة 

 الحؿ المناسب. إلى مناسبة لمكصكؿ  إستراتيجياتلمحؿ، ثـ اختيار البديؿ المناسب ضمف 

قدرة الفرد عمى المفاضمة بيف  :نياأت عممية اتخاذ القرار عمى كجاءت ابكخاطر كعرف
عدد مف البدائؿ المطركحة لحؿ مشكمة ما، كاختيار البديؿ األنسب لتحقيؽ اليدؼ المطمكب في 

 (.22ـ، ص5.02ضكء ما يممؾ مف قيـ كمعايير خاصة )ابكخاطر، 

مف العكامؿ تستخمص الباحثة مما سبؽ أف عممية اتخاذ القرار تتضمف مجمكعة 
 فيما بينيا ىي :  ةالمشترك

 اتخاذ القرار.إلى كجكد مشكمة أك قضية بحاجة  .0
 .كجكد مجمكعة مف البدائؿ كالخيارات لحؿ المشكمة .5
 لكؿ شخص. اإلنسانية تتأثر عممية اتخاذ القرار بالقيـ  .2
 استخداـ مجمكعة مف الميارات العقمية عند اتخاذ القرار.  .2

 القرار:  خطكات عممية اتخاذ   ن  أكل : 
القرار، كرغـ ما يبدك مف اختبلؼ بيف الباحثيف  اتخاذتعددت النماذج التحميمية لعممية 

أف صنع  عمى كذلؾ فيتفؽ كؿ الباحثيف  ،في ىذا المكضكع إال أف ىناؾ عناصر اتفاؽ بينيـ
، إال أنيـ يختمفكف في عدد ىذه المراحؿ كترتيبيا )عياصرة ،القرار يمر بمجمكعة مراحؿ

 (25ـ، ص2..5زيف، كحجا
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 ف خطكات اتخاذ القرار ىي:أ( 222، صـ5.05 ل كؿ مف درة كجكدة )ير 

 .Identifying Problemsتحديد المشكمة  -

 .Developing And Identifying Alternativesتطكير البدائؿ كتحديدىا  -

 .Evaluation Alternativesتقييـ البدائؿ  -

 .Making Choiceاختيار البدائؿ  -

 .Implementing Decisionتنفيذ القرار  -

 .Following- Up The Decisionمتابعة القرار  -

 (20ـ، ص5.02 ىي:  ) ،ممية اتخاذ القرارمراحؿ لع ستبكخاطر أبينما تبنت 

 .تحديد المكقؼ -

 .جمع المعمكمات مف مصادر متعددة -

 .تحديد البدائؿ الممكنة كالمتكفرة -

  .دراسة النتائج المحتممة لكؿ بديؿ -

 .فضميتياأترتيب البدائؿ حسب  -

 .اتخاذ القرار -

( 220ـ: ص2..5ليو في ابكجادك كنكفؿ )إ( المشار 0..5كلقد اعتبر بككراس )
لى مجمكعة مف الخطكات التي تسيـ في اتخاذ القرارات إ( 22ـ، ص3..5) العدكافك  كالزيادات
 كىي:  ،الصحيحة

 تحديد اليدؼ )تشخيص المشكمة(. -

 .المؤثرة )تحميؿ سبب المشكمة(حصر كافة العكامؿ  -

 كضع البدائؿ المناسبة )الحمكؿ المتاحة(. -

 اختيار البديؿ األنسب )اتخاذ القرار(. -

 التنفيذ الذم يتسـ بالمركنة.  -

 صدار حكـ عمى فاعمية القرار الذم تـ اتخاذه. إالتقييـ كيتضمف عممية  -
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مجمكعة مف المراحؿ مما سبؽ الحظت الباحثة أف عممية اتخاذ القرار تسير كفؽ 
 : ػالمنظمة كفؽ منيج منطقي، كعمى متخذ القرار أف يسير ضمف ىذه المراحؿ التي تمتاز ب

 .التسمسؿ كاالبتعاد عف العشكائية في اتخاذ القرار -

 لممرحمة التي تمييا.  ن ا  كؿ مرحمة مف مراحؿ اتخاذ القرار تعتبر تمييد -

كؿ مرحمة مف المراحؿ تتطمب العديد مف الميارات التي يجب تنميتيا عند الطبلب مف  -
 خبلؿ ما يتـ عرضو داخؿ الصؼ مف مكاقؼ كأنشطة. 

أك  ،ال أف جميعيـ بدأكا بتحديد المشكمةإعمى الرغـ مف اختبلؼ تمؾ المراحؿ بيف العمماء  -
أف تبدأ بدكف فيـ المشكمة أك  كعميو فبل يمكف ألم عممية اتخاذ القرار، )فيـ المشكمة(

 تحديد المشكمة. 

 المككنات األساسية لعممية اتخاذ القرار:      ن  ثانيا : 
تقـك عممية اتخاذ القرار عمى مجمكعة مف المتغيرات أك العناصر التي تحكـ عممية 

( المككنات األساسية لعممية اتخاذ القرار 22ـ، ص5.05رضكاف ) كقد ذكرت ،اتخاذ القرار
 في:  المتمثمة

 كىذا يتطمب جمع المعمكمات كالتحميؿ كالبحث.  ،كجكد مكقؼ أك مشكمة يستدعي القرار .0

 البدائؿ: فبلبد مف كجكد أكثر مف خيار حتى يستدعي المكقؼ اتخاذ القرار.  .5

حد البدائؿ: كيتـ ذلؾ بدراسة اإليجابيات كالسمبيات لكؿ بديؿ كالمقارنة بينيا ثـ أاختيار  .2
 تفضيؿ أحدىا. 

القرار كما يتبعو مف عممية تقييـ كتغذية راجعة لمتخذ القرار تساعده عمى تطكير  تنفيذ .2
 كتنمية ىذه الميارة. 

عناصر اتخاذ القرار ىي بيئة القرار كىي  ( فقد مثمت225ـ، ص2..5) اما الريماكم
اتخاذ كالتفضيبلت المتكفرة عند ىداؼ عبارة عف مجمكعة مف المعمكمات كالبدائؿ كالمعايير كاأل

 : كتمثؿ في اآلتي ،القرار

 .ثاره كبدائمو كاحتمالية حدكث كؿ بديؿآالمعمكمات: كىي المعرفة حكؿ القرار،  .0

 البدائؿ: كىي االحتماالت التي يجب عمى متخذ القرار االختيار.  .5

 المعايير: كىي السمات أك الشركط كالمتطمبات الكاجب تكفرىا في كؿ بديؿ.  .2
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 األىداؼ: مف المستغرب أف العديد مف متخذم القرارات يقكمكف بجمع الكثير مف البدائؿ.  .2

التفضيبلت: كتعكس فمسفة متخذ القرار، كنستطيع القكؿ أنيا قيـ متخذ القرار، حيث قيـ  .0
الفرد ىي التي تحدد تفضيبلتو، فبعض الناس يفضمكف الفكضى عمى اليدكء، كبعضيـ 

 ر. يفضمكف اليقيف عمى الخط

أف القرار الجيد ىك القرار المنطقي المعتمد عمى إلى  ية أك جكدة القرار: ال بد أف يشارنكع .2
 المعمكمات المتكفرة.

 ت أف عناصر اتخاذ القرار ىي عبارة عف: أأما الباحثة فقد ر 

 البدائؿ المتكفرة لحؿ المشكمة. إلى باإلضافة  بياك الشعكر أكىي تتمثؿ بالمشكمة  مدخالت: .0

 : كىي الي تتمثؿ بترتيب البدائؿ كتكليد بدائؿ جديدة.عمميات .5

: كىي القرارات الناتجة عف العمميات كذلؾ باختيار البديؿ األمثؿ كما يترتب عميو مخرجات .2
 مف نتائج. 

 : اآلتيكتتمثؿ عناصر اتخاذ القرار في النمكذج 

 

 
 عناصر اتخاذ القرار(: 1.5شكؿ )
 (المصدر : الباحثة)

  

 مدخالت عمليات مخرجات
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 العكامؿ المؤثرة في اتخاذ القرار:      ن  ثالثا : 
 ،( مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر في عممية اتخاذ القرار85ـ، ص5.00لقد ذكر قطيط )

 منيا: 
تكثر اتجاىات كميكؿ الفرد عمى اتخاذ القرار، فالشخص يتخذ القرار التجاىات كالميكؿ:  .0

 النتائج المادية المترتبة عمى ذلؾ. بناء عمى اتجاىاتو كميكلو نحك الشيء، دكف النظر إلى

                                                                   ن لمقيـ كالمعتقدات تأثير كبير عمى اتخاذ القرار، مما يجعؿ القرار نابعا   القيـ كالمعتقدات: .5
 مف قيـ كمعتقدات الفرد. 

تؤثر العكامؿ النفسية عمى اتخاذ القرار، فإزالة التكتر النفسي كالحيرة  العكامؿ النفسية: .2
 ير كبير في القدرة عمى اتخاذ القرار. كاالضطراب كالتردد ليا تأث

لكؿ فرد سمات كأفكار كتكجيات شخصية، كبالتالي القرار الذم  المؤثرات الشخصية: .2
                           ن                          سيتخذه الفرد سيككف متطابقا  مع ىذه األفكار كالتكجيات. 

لقد ذكر القباطي مجمكعة مف العكامؿ المؤثرة في اتخاذ القرار أشار الييا نكفؿ كعكاد 
 ( كىي: 052ـ، ص.5.0)

عدـ قدرة متخذ القرار عمى تحديد المشكمة بدقة، أك فشمة في التمييز بيف المشكبلت  .0
 الحقيقية كالمشكبلت السطحية. 

 عدـ قدرة متخذ القرار عمى التنبؤ بمختمؼ النتائج المتكقع حدكثيا نتيجة اتخاذ القرار.  .5

عدـ قدرة متخذ القرار عمى الكصكؿ إلى جميع الحمكؿ الممكنة لمشكمة مكضكع البحث  .2
 المراد اتخاذ قرار حكليا. 

عجز الفرد الذم يعمؿ عمى اتخاذ القرار عف القياـ بعممية تقييـ مثالية لمبدائؿ المقترحة  .2
 التي تـ تطكيرىا لحؿ المشكمة. 

الكثير مف خصائص شخصيتو، كالميارات تأثر الفرد أثناء محاكالتو التخاذ القرار ب .0
رادتو.                                                           كالعادات كاالنطباعات الخارجة إلى حد ما عف كعيو كا 

                                       ن      ن                                       تمعب قيـ الفرد الفمسفية كاالجتماعية دكرا  رئيسا  في عدـ مكضكعية الفرد كتجرده عند اتخاذ  .2
 القرارات. 
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ص المعمكمات تتأثر عممية اتخاذ القرارات إلى حد كبير بخبرات الفرد المحدكدة، أك نق .2
 البلزمة التخاذ القرار.

 كيمكف تكضيح العكامؿ السابقة مف خبلؿ الشكؿ التالي: 

 
 العكامؿ المؤثرة في اتخاذ القرار(: 1.6شكؿ )

 )المصدر : الباحثة(
 

كعميو فإف  ،ف اتخاذ القرار يتأثر بمجمكعة مف العكامؿ المختمفةأمما سبؽ ترل الباحثة 
 ،كالمؤثرات الشخصية ،لمعكامؿ النفسية     ن تبعا   ،اتخاذ قرار لمكقؼ ما قد يختمؼ مف شخص آلخر

 . رة الفرد عمى تحديد المشكمة بدقةكقد ،كاتجاىات كميكؿ كؿ شخص

 :القرار اتخاذ ميارات     ن  رابعا : 
التفكير التي تضـ  إستراتيجياتيصنؼ العديد مف الباحثيف ميارات اتخاذ القرار ضمف 

عممية اتخاذ القرار، كيتعاممكف مع كؿ منيا بصكرة إلى باإلضافة  ،المشكبلت كتككيف المفاىيـ
خركف أف آبينما يرل  ،مستقمة، ألنيا تتضمف خطكات كعمميات متمايزة عف بعضيا البعض

يقة األمر ميارات اتخاذ القرار متطابقة مع عممية حؿ المشكبلت، باعتبار أف المشكبلت في حق
 .(0.0ـ، ص5.00ليست سكل مكاقؼ تتطمب قرارات حكؿ حمكؿ ليذه المشكبلت)جركاف، 

العكامؿ المؤثرة 
 في اتخاذ القرار

التجاىات 
 كالميكؿ

القيـ   
 كالمعتقدات

العكامؿ 
 النفسية

المؤثرات  
 الشخصية
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أنكاع مف عمميات  ة( اتخاذ القرار ضمف ثبلث522ـ، ص2..5قد صنؼ ممحـ )ك 
كحدد الميارات التي تندرج تحت  ،التفكير كمياراتو التي تندرج تحت مظمة العمميات المعرفية

 : ، كىياتخاذ القرار

 .يد اليدؼتحد -

 تكليد حمكؿ ممكنة.  -

 دراسة الحمكؿ.  -

 ترتيب الحمكؿ حسب األفضمية.  -

اتخاذ القرار ضمف عمميات التفكير  ( ميارات520ـ، ص.5.0) قطاميبينما اعتبر 
إلى بديؿ لميدؼ مف أجؿ الكصكؿ أقرب كاختيار  ،دراسة الحمكؿ المتاحةإلى المركب تيدؼ 

الميارات التي تندرج تحت عممية اتخاذ القرار في  كلقد بيف المرجك،اتخاذ قرار يحقؽ اليدؼ 
حدد مف خبللو  ،أنكاع ةخمسإلى صنؼ مف خبللو عمميات التفكير المركب  ،مخطط تفصيمي

 كىي:   ،ميارات اتخاذ القرار

 دراسة البدائؿ.  -

 اختيار البدائؿ. -

 أقرب البدائؿ لميدؼ. -

 تجريب البدائؿ.  -

 اتخاذ القرار. -

باعتبار اتخاذ القرار مف عمميات التفكير المركبة،  ( 02ـ، ص5.00)افكاتفؽ معو جرك 
اختيار أفضؿ البدائؿ أك الحمكؿ المتاحة لمفرد في مكقؼ معيف، مف أجؿ الكصكؿ إلى تيدؼ 
الميارات التي تندرج تحت عممية اتخاذ القرار في مخطط  حقيؽ اليدؼ المرجك، حيث ذكرتإلى 

 : كالتالي كىي ،تفصيمي

 .اليدؼتحديد  -

 .تكليد حمكؿ ممكنة -

 .دراسة الحمكؿ -

 .ترتيب الحمكؿ حسب األفضمية -
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 .تقكيـ أقكل حميف أك ثبلثة -

 .اختيار أفضؿ الحمكؿ -

ف ميارات اتخاذ القرار ىي نفسيا مراحؿ عممية اتخاذ القرار كما آخركف أبينما اعتبر 
 كىي :  ، عف كالكر كزمبلءه      ن ( نقبل  22ـ، ص5.05 أكردت رضكاف )

 .عمى المكقؼ المشكؿالتعرؼ  -

 .تحميؿ المكقؼ -

 .التفكير في األىداؼ -

 .البحث عف البدائؿ -

 .اختيار أفضؿ البدائؿ -

 .كضع القرار مكضع التنفيذ -

 .تحمؿ مسئكلية صنع القرار -

 .تقكيـ النتائج -

يتفرع منيـ  ،ثبلث ميارات رئيسيةإلى أما درة كجكدة فقد قسما ميارات اتخاذ القرار 
 (:222ـ، ص5.05 كجكدة، ،كىي: )درة ،ميارات فرعية

 العممية: ىداؼ ميارات في مجاؿ كضع األ 

 التي يحددىا المدير أك رأس المؤسسة التي يعمؿ فييا. ىداؼ ميارة فيـ كتفسير األ -

 العامة. ىداؼ محددة مف األأىداؼ ميارة اشتقاؽ  -

 ميارة كضع معايير لقياس األداء.  -

  :ميارات في مجاؿ تحديد المشكمة كجمع الحقائؽ 

كالقدرة عمى معالجة مشكمة ما في ميدىا قبؿ أف  ،ميارة المبلحظة الدقيقة لمشكمة ما -
 تتطكر. 

 .ميارة صياغة عبارات محددة تكضح طبيعة المشكمة -

 القدرة عمى تحميؿ مكقؼ ما، كجمع المعمكمات الصحيحة عنو، كبسيكلة.  -
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 خاذ القرارات كالقياـ بالعمؿ: ميارات في مجاؿ ات 

 ميارة تحديد البدائؿ كاختيار أفضميا.  -

 القدرة عمى تكضيح القرارات لآلخريف.  -

  .القدرة عمى المحافظة عمى الحماس كااللتزاـ لمقرارات التي تتخذ -

 القرارات.  اتخاذإلى كاستشارتيـ في الكصكؿ  ،القدرة عؿ العمؿ مع اآلخريف -

 القرار.مراعاة العكامؿ اإلنسانية كالبيئية عند اتخاذ  -

دب التربكم  الباحثة ميارات اتخاذ القرار مف ضمف الميارات التي كردت في األ تحدد  
 أربع ميارات كىي:  التي اطمعت عمييا كقد اختارت منيا كفي الدراسات السابقة،

 .اختيار البديؿ -    .الحمكؿترتيب   -     .دراسة الحمكؿ -     .المكقؼ فيـ -   

 
 الميارات المحددة لمدراسة(: 1.7شكؿ )

 )المصدر : الباحثة(
 ميارة فيـ المكقؼ:  -1

لى حؿ، حيث إيحتاج                                  ن دراؾ كفيـ أف ىناؾ قضية أك مكضكعا  إتبدأ عممية اتخاذ القرار ب
قد يؤدم ف ،دراكوإلية  لفيـ المكقؼ المشكؿ حتى يتـ آتكمف أىمية ىذه الخطكة في عدـ كجكد 

 لى تداعيات خطيرة كعدـ القدرة عمى التعامؿ مع المشكبلت المحيطة. إ

( أنو في ىذه المرحمة يتـ التعامؿ مع 220ص ـ،2..5كنكفؿ )أبكجادك كقد أشار 
% مف الجبؿ الجميدم .8ف أذ ( إقمة الجبؿ الجميدم)الجزء الظاىرم مف المشكمة كشبييا 

كتذكرؾ قاعدة الجبؿ  ،ؽ ىذا عمى المشكبلت التي تكاجو الفردكينطب ،يختفي تحت سطح الماء
إلى الجميدم بضركرة التحمي بالصبر حيث يجب عميؾ أف تفيـ المشكمة بالكامؿ قبؿ أف تيرع 

إيجاد حؿ ليا، لذا فإف الفحص كالبحث كالتدقيؽ كالتصنيؼ كالدراسة ىي كممات السر الخاصة 
 بيذه الخطكة.

 اختيار البديل ترتيب الحلول دراسة الحلول فهم  الموقف
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 كيفية التعامؿ مع المشكمة مف الظاىر(: 1.20شكؿ )
 (375ـ، ص2007أبك جادك، كنكفؿ، )المصدر : 

 

 :دراسة الحمكؿ -2

أك حؿ المشكمة أبكجادك في ىذه المرحمة يتـ دراسة الحمكؿ كالبدائؿ المتاحة التي تقكد 
المكقؼ، حيث يقكـ الطالب بجمع المعمكمات عف الحمكؿ المقترحة كدراسة كؿ حؿ عمى حدا، 

 تحديد مزايا كؿ حؿ. إلى باإلضافة 

ثبلثة أساليب مف شأنيا أف تعمؿ إلى (  228ـ، ص2..5 ) كما أشار ابكجادك كنكفؿ
 عمى كضع قائمة كاممة بجميع الحمكؿ المقترحة كىي: 

 االسترجاع: كىي مراجعة المبلحظات الخاصة بمتخذ القرار.  .0

يمكف  إستراتيجيةإثارة األفكار كالعصؼ الذىني: حيث يفضؿ أف ينصؼ التركيز عمى صكغ  .5
أف يككف ليا فرصة كلك ضئيمة لحؿ مشكمة ما، كما أف التفكير في االقتراحات غير معقكلة، 

كاتخاذ القرارات  كالتكجيات غير المقبكلة، قد يككف مف العكامؿ اإلبداعية في حؿ المشكبلت
الصحيحة، فقد أثبتت األبحاث أف المجمكعات المتحفظة تككف أقؿ فعالية في عممية حؿ 

ت مف تمؾ التي ترحب بالتفكير في جميع األنماط كاألفكار حتى غير العقبلنية منيا، المشكبل
 كالتي لـ يكف ألم شخص ليفكر فييا دكف جمسات إثارة األفكار غير المحدكدة.

يجابيات: يمكف ليذا التحميؿ أف يحفز التفكير كالمقارنة بيف الحمكؿ تحميؿ السمبيات كاإل .2
 ة المستكل.األفضؿ، مقابؿ الحمكؿ متدني

 
 

 األعراض

المشكلة 
 الحفيقية

الجبل 
 الجليدي
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 :ترتيب الحمكؿ -3

في ىذه الميارة يتـ تقييـ الحمكؿ )البدائؿ( مف خبلؿ جمع المعمكمات عف الحمكؿ 
كؿ حؿ مف حيث أكلكية المقترحة كتحديد مزايا كؿ حؿ، كعميو يتـ ترتيب الحمكؿ حسب 

 األفضمية في تقديـ الحؿ.

المعايير يتـ عمى أساسيا التقييـ مجمكعة مف إلى ( 222ـ، ص8..5كقد أشارت الحريرم )
 كىي :  ،لمبدائؿ

 .     ن جيدا                        ن لحؿ المشكمة يككف بديبل                          ن عندما يككف البديؿ كافيا  الكفاية:  -

يككف البديؿ ذا جدكل عندما يمكف تطبيقو في حدكد القيكد المفركضة عمى  الجدكل: -
 ، كيحقؽ الفكائد المرجكة مف كراء حؿ المشكمة.        ن كخارجيا                 ن المؤسسة داخميا  

أف البديؿ الكاقعي ىك الذم يتناسب مع كاقع المؤسسة كعادات كتقاليد  الكاقعية: -
 المجتمع الذم تكجد فيو. 

أف عممية االختيار مف بيف البدائؿ عممية نسبية، فميس ىناؾ حرية مطمقة  الختيار: -
 لبلختيار، ذلؾ أنو يتـ في ظؿ ضكابط قانكنية كسياسية كاجتماعية كاقتصادية. 

 اختيار البديؿ:  -4

فضؿ، كىذا بعد دراسة البدائؿ كترتيبيا حسب األفضمية يتـ اختيار البديؿ األمثؿ كاأل 
ما يميز تمؾ المرحمة في عممية اتخاذ القرار، حيث يقع الطالب في مرحمة تسمح لو بتحديد 

 البديؿ األفضؿ الذم يحؿ المشكمة. 

 ،يار بديؿ حقيقي أك صنع قرارف عممية اختأ( 22ـ، ص5.05كقد كضح  درة كجكدة )
صدار حكـ عمى البدائؿ  .                                                         تأتي نتيجة تشخيص المشكمة كتحديدىا كا 

 لييا الحريرمإشارت أكىناؾ مجمكعة العكامؿ التي تساىـ في جكدة عممية االختيار 
 كىي:  ،(223ـ، ص8..5)

مدل  :ىما ،يمكف قياس فاعمية البديؿ مف خبلؿ تقييـ عاممييف أساسييففاعمية البديؿ:  .0
 سياـ البديؿ في المشكمة. إكالمكارد، كمدل ىداؼ كاقعية البديؿ في ضكء األ

 كىذا يعني استبعاد البدائؿ التي ال يمكف تطبيقيا رغـ جكدتيا.  إمكانية تطبيؽ البديؿ: .5
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قبؿ تقرير البديؿ المناسب يجب أف يأخذ متخذ القرار في االعتبار ردكد الفعؿ  عائد القرار: .2
 .تترتب عمى اختيار ذلؾ البديؿالمحتممة التي 

التكنكلكجيا لدل  مادة لقرار فيميارات اتخاذ ا تجد الباحثة ضركرة تنميةمما سبؽ 
فعممية اتخاذ القرار  ف،في حياتي فعمى حؿ المشكبلت التي تكاجيي فالطالبات لمساعدتي

  .حؿ أمثؿ لممشكمةإلى كالقرار السميـ يؤدم  ،مرتبطة بعممية حؿ المشكبلت

   تعقيب عمى اإلطار النظرم: ال
 مف خبلؿ دراسة ىذا الفصؿ، استطاعت الباحثة تحديد بعض األمكر، منيا: 

 تحديد المصطمحات اإلجرائية لمدراسة. .0

 اختيار األدكات المناسبة لتنفيذ ىذه الدراسة.  .5
 اختيار منيجية البحث المناسبة.  .2
 تحديد عينة الدراسة.  .2

 المحطات التعميمية.  إستراتيجيةكضع تصكر لتنفيذ  .0



 

 

 
 

 
 

 
 

 

  لفصؿ الثالثا
 الدراسات السابقة
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة 

تستعرض الباحثة في ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي تناكلت المحطات التعميمية، 
كقد راعت الباحثة عند االطبلع عمى  ،القراركالدراسات التي تناكلت المفاىيـ كميارات اتخاذ 

 .الدراسات السابقة أف تككف متنكعة مف حيث البيئة كالفئات العمرية كمنيجية الدراسات

 كقد تـ تقسيـ الدراسات الى مجمكعتيف عمى النحك التالي: 

 المحطات التعميمية: إستراتيجيةالدراسات المتعمقة ب :المحكر األكؿ   ن  أكل : 
 (:ـ1023) فدراسة سميما

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج أنشطة قائـ عمى المحطات العممية 
إلكساب أطفاؿ الركضة بعض المفاىيـ العممية كعمميات العمـ كدراسة فاعمية البرنامج، كلتحقيؽ 

العممية كاختبار عداد اختبار المفاىيـ إأىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء البرنامج باإلضافة إلى 
طفؿ مف  (20عمميات العمـ المصكر لؤلطفاؿ، كقد بمغت عينة الدراسة مف مجمكعة كاحدة )

المجمكعة الكاحدة لتطبيؽ أدكات  االمنيج التجريبي ذ أطفاؿ ركضة الجبلء، حيث اتبعت الباحثة
ات المعيارية                        ن         استخدمت الباحثة إحصائيا   االنحراف معرفة فاعمية البرنامج المقترحلك  ،الدراسة

كالمتكسطات لدرجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم في االختباريف كاختبار 
 )ت(لمعينات المرتبطة، حيث بينت النتائج فاعمية المحطات في تنمية المفاىيـ كعمميات العمـ. 

 (:ـ1022دراسة الزيناتي )

لتعميمية في تنمية عمميات العمـ ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر إستراتيجية المحطات ا
كميارات التفكير التأممي في العمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي في خانيكنس، كلتحقيؽ 

كاختبار  ،( فقرة52كتككف مف ) ،أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء اختبار لعمميات العمـ
( طالبة مف 28لدراسة مف )( فقرة، كتككنت عينة ا53ف مف )                           ٌ لميارات التفكير التأممي تكك  

إلى  بالتساكم عشكائيا ي    ق سمت ، ك                                               ن طالبات الصؼ التاسع األساسي، تـ اختيارىا عشكائيا  
حيث اتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي لمعرفة أثر المحطات  ،مجمكعتيف ضابطة كتجريبية

لة الفركؽ في عمى دال        ن إحصائيا  في تنمية عمميات العمـ كميارات التفكير التأممي، كلمتعرؼ 
لعينتيف مستقمتيف كمعامؿ مربع ايتا، كأىـ ما  (ت)المجمكعات استخدمت الباحثة  اختبار 

عنو الدراسة بفاعمية المحطات العممية في تنمية عمميات العمـ كميارات التفكير العميا،  أسفرت 
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ب المعمميف كعميو فقد أكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ اإلستراتيجية كعقد دكرات تدريبية لتدري
 عمى كيفية تكظيفيا. 

 (:ـ1021دراسة حسف )

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية إستراتيجية المحطات العممية في حؿ المسائؿ 
الرياضية كالميؿ نحك المادة لدل تمميذات الصؼ الخامس االساسي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

( فقرة مكضكعية مف نكع 52مف ) قامت الباحثة ببناء اختبار لحؿ المسائؿ الرياضية المككف
باإلضافة إلى تبني مقياس لمميؿ نحك مادة الرياضيات، كتككنت عينة  ،االختيار مف متعدد

                                                         ي            ( طالبة مف طالبات الصؼ الخامس، تـ اختيارىا عشكائيا كما  ق سمت عشكائيا 02الدراسة مف )
المجمكعتيف  االتجريبي ذ بالتساكم إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية، حيث اتبعت الباحثة المنيج

لمعرفة  فاعمية المحطات العممية في حؿ المسائؿ الرياضية كالميؿ نحك مادة الرياضيات، 
لعينتيف  (ت)               ن                                                      كلمتعرؼ إحصائيا   عمى داللة الفركؽ في المجمكعات استخدمت الباحثة  اختبا 

عنو الدراسة بفاعمية المحطات العممية في حؿ المسائؿ الرياضية  أسفرت مستقمتيف، كأىـ ما 
كالميؿ نحكد مادة الرياضيات، كعميو فقد أكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ اإلستراتيجية في 

جراء المزيد مف الدراسات في المتغيرات غير التي كردت في إتدريس الرياضيات، باإلضافة إلى 
 الدراسة . 

 (:ـ1021)  chamberدراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ المحطات العممية عمى التدريب العممي 
لتصحيح المفاىيـ الخاطئة، باإلضافة إلى أثرىا في رفع مستكل التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة، 
كقد استخدمت ىذه الدراسة التصميـ العشكائي أحادم العكامؿ، كقد تمثمت أدكات الدراسة 

اناث،  50       ن  ( طالبا  )23كالكاجبات اليكمية كاالستبانة، حيث تككنت عينة الدراسة مف ) المقاببلت،
، one-tailed T-test    ن                                                          ذكرا (، كلتحميؿ البيانات استخدمت الدراسة اختبار ت أحادم التعقب  58

كأىـ ما أسفرت  عنو الدراسة كجكد تقدـ ممحكظ في االختبار البعدم يفكؽ ما كاف الكضع عميو 
ختبار القبمي، حيث تمكف الطبلب مف الكصكؿ إلى مرحمة التحفيز الداخمي كالكفاءة عند اال

الذاتية، كتقرير المصير مف خبلؿ تنشئتيـ االجتماعية كمساعدتيـ لبعضيـ البعض أثناء 
 مشاركتيـ في ىذه المحطات.
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 (:ـ1021) كالشيباكم الشكفدراسة 

ممية عمى التحصيؿ كالذكاء ثر استخداـ المحطات العأىدفت الدراسة إلى معرفة 
البصرم المكاني في الفيزياء لدل طبلب الصؼ المتكسط، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ 

 ،دد( فقرة مف نكع االختيار مف متع.2أداة االختبار التحصيمي التي تككنت مف ) افالباحث
االختيار مف  ( فقرة مف52كتككف مف ) ،أداة اختبار الذكاء البصرم المكاني باإلضافة إلى 

( طالبة مف طالبات الصؼ الخامس، تـ اختيارىا عشكائيا .2، كتككنت عينة الدراسة مف )متعدد
التصميـ  اف      ي                                                               كما  ق سمت عشكائيا بالتساكم إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية، استخدـ الباحث

ى داللة                        ن     البعدم، كلمتعرؼ إحصائيا    عم-التجريبي لمجمكعتيف متكافئتيف ذات االختبار القبمي
سفرت عنو ألعينتيف مستقمتيف، كأىـ ما  (ت)اختبار   افاستخدـ الباحث ،الفركؽ في المجمكعات

الدراسة بفاعمية المحطات العممية في التحصيؿ كالذكاء البصرم المكاني في الفيزياء لدل طبلب 
ضركرة استخداـ إستراتيجية  :أىميما ،بعدة تكصيات افالصؼ المتكسط، فمقد أكصى الباحث

المحطات العممية في تدريس العمكـ كبخاصة الفيزياء، كتضميف ىذه اإلستراتيجية في برامج 
إعداد المعمميف كالمدرسيف، كذلؾ تكجيو أنظار القائميف عمى تطكير المناىج كخاصة مناىج 

   .صرم المكانيالفيزياء إلى أىمية المكاضيع كاألنشطة كالتجارب التي تنمي الذكاء الب
 (:ـ1022دراسة الشمرم )

ستراتيجيتي المحطات العممية كالبيت الدائرم في إثر أىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف 
كلتحقيؽ  ،عداد المعمميف في مادة الفيزياءإالتحصيؿ كتنمية عمميات العمـ لدل طبلب معاىد 

كاختبار في تنمية عمميات  ،أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث اختبار تحصيمي في مادة الفيزياء
 ،عداد المعمميف كالمعمماتإ( طالبا مف طبلب معاىد 25كتككنت عينة الدراسة  مف ) ،ـالعم

درست بإستراتيجية المحطات         ن ( طالبا  52تجريبية ضمت ) :األكلى، ثبلث مجمكعات إلىقسمكا 
ضابطة ، كالثالثة: دائرمدرست بإستراتيجية البيت ال        ن ( طالبا  52تجريبية ضمت ) :العممية، كالثانية

الثبلث مجمكعات  ا( درست بالطريقة التقميدية، حيث اتبع الباحث المنيج التجريبي ذ52ضمت )
لمعرفة  فاعمية المحطات العممية كالبيت الدائرم  في التحصيؿ كتنمية عمميات العمـ، كلمتعرؼ 

تحميؿ التبايف، كأىـ ما        ن                                                     إحصائيا   عمى داللة الفركؽ في المجمكعات استخدـ الباحث  اختبار 
أسفرت  عنو الدراسة بفاعمية المحطات العممية في التحصيؿ الدراسي كتنمية عمميات العمـ في 

 الفيزياء، كعميو فقد أكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ اإلستراتيجية في الفيزياء. 
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 (:ـ1020) Jarret &Bulunuzدراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ إستراتيجية المحطات العممية في تعزيز 
فيـ معممي المدارس االبتدائية األمريكييف ألربعة مفاىيـ عممية في عمـ األرض كالفضاء، حيث 

       ن                                                         ( طالبا  مف طمبة الدراسات العميا المستكل الثاني، كما تمثمت مصادر 53تككنت عينة الدراسة )
نات ليذه الدراسة عمى دراسات مسحية ذات أسئمة مفتكحة، يتـ طرحيا عمى عينة الدراسة البيا

الدراسة اف ممارسة معممي العمـك إلستراتيجية  أسفرت عنوكأىـ ما قبؿ كبعد مشاركتيـ، 
  العممية.المحطات العممية كاف أكثر فاعمية في فيميـ لممفاىيـ 

 (: ـ1020)  ocackدراسة 
سة إلى تحديد مدل تأثير استخداـ محطات التعمـ عمى مستكل النجاح ىدفت ىذه الدرا

األكاديمي كعمى تذكر الطبلب لممعمكمة أثناء تدريس مادة العمـك كالتكنكلكجيا، كلمتحقؽ مف أىداؼ 
تجريبية(، حيث بمغت عينة  -الدراسة  اتبعت ىذه الدراسة المنيج التجريبي ذا المجمكعتيف )ضابطة

                                                              ن     لبا مف مرحمة الصؼ الخامس االبتدائي في تركيا، تـ تقسيميا عشكائيا  إلى ( طا.2الدراسة )
       ن                                 ( طالبا  في المجمكعة التجريبية، كما شممت .5       ن                       ( طالبا  في المجمكعة الضابطة ك).5فصميف، )

أدكات الدراسة اختبار تحصيمي، كتبيف مف ىذه الدراسة أف المجمكعة التي درست بالمحطات 
 ستكيات المجمكعة التي تـ تدريسيا باستخداـ طرؽ التدريس التقميدية. العممية كانت أعمى مف م

 :عمى الدراسات المتعمقة بإستراتيجية المحطات التعميميةالتعقيب 
حيث حظيت باىتماـ  ،يتضح مما سبؽ فاعمية المحطات العممية في العممية التعميمية

أكدت الدراسات السابقة عمى أىمية تطبيؽ المحطات  فقدالعديد مف الباحثيف في الدكؿ المتقدمة 
كزيادة تفاعميـ كمشاركتيـ  ،العممية  كمدل فاعميتيا في تطكير التحصيؿ األكاديمي لمطبلب

باإلضافة إلى استمتاعيـ بتطبيؽ المحطات التعميمية، كمف خبلؿ ما ، أثناء تطبيؽ الدراسات
لمعمميف في التدريب الميداني، فقد ارتأت اشرافيا عمى الطبلب ا خبلؿالحظتو الباحثة مف 

في عممية تعمـ الطبلب لمبحث التكنكلكجيا،                                              ن ضركرة تكظيؼ المحطات التعميمية كتطبيقيا فعميا  
 األمر الذم يبرر اجراء ىذه الدراسة .، كاستجابة لمتكجيات العالمية الحديثة في التعميـ

 ىدؼ الدراسة: 
فنجد بعض الدراسات التي كاف ىدفيا التعرؼ تنكعت أىداؼ دراسات المحكر األكؿ،  

 Jarret & Bulunuzعمى فاعمية المحطات التعميمية عمى تنمية المفاىيـ العممية، مثؿ: دراسة 

(، فكاف ىدفيا التعرؼ عمى ـ5.02(، أما دراسة  حسف )ـ5.00كدراسة سميماف ) ـ(.5.0)
اف ىناؾ بعض الدراسات ىدفت أثر المحطات التعميمية عمى الميؿ نحك مادة الرياضيات، كك
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( كالزيناتي ـ2011إلى معرفة أثر المحطات التعميمية عمى عمميات العمـ مثؿ دراسة الشمرم )
( إلى اثر المحطات ـ5.02(، بينما ىدفت دراسة الزيناتي )ـ5.00) ( كسميمافـ5.02)

 كالشيباكم ( كالشكفـ2011التعميمية عمى ميارات التفكير التأممي، كىدفت دراسة الشمرم )
( ـ2013)chamber إلى أثر إستراتيجية المحطات التعميمية في التحصيؿ، أما دراسة( ـ2013)

 فيدفت إلى دراسة اثر المحطات التعميمية في تصحيح المفاىيـ الخاطئة 

 تنمية في التعميمية المحطات إستراتيجية إلى معرفة أثر بينما ىدفت الدراسة الحالية
األساسي، حيث  السادس الصؼ طالبات لدل مادة التكنكلكجيا في القرار اتخاذ مياراتك  مفاىيـ

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ىذا المحكر بالمتغير المستقؿ )المحطات 
  .التعميمية( كىي أحد إستراتيجيات التعمـ النشط

 منيج الدراسة: 

ـ(، 5.00اف )التجريبي، مثؿ: دراسة  سميمأغمب الدراسات السابقة استخدمت المنيج 
كبعض الدراسات استخدمت المنيج الشبو التجريبي، مثؿ: دراسة ـ(، 5.00كدراسة الشمرم )

 (.ـ5.02)Chamber(، كدراسة ـ5.02الزيناتي)

استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، كىذا ما اتفقت عميو الباحثة مع أما الدراسة الحالية 
 سابقة في ىذا المحكر. أغمب الدراسات ال
 أدكات الدراسة:

 Ocackتنكعت أدكات الدراسة المستخدمة في ىذا المحكر، فنجد دراسة كؿ مف 
(، كدراسة حسف ـ5.02) كالشيباكم(، كدراسة كالشكف ـ5.00(، كدراسة الشمرم )ـ.5.0)
 ( استخدمت االختبار كأداة دراسة.ـ5.02(، كسميماف )ـ5.02(، كالزيناتي )ـ5.02)

( استخدمت المقاببلت كأداة قياس لمدراسة، أما دراسة ـ5.02) Chamberما دراسة أ
Chamber (5.02فكانت االستبانة ىي أداة قياس لمدراسة.ـ ) 

                    ن                  ن                             أعدت الباحثة اختبارا  لممفاىيـ كاختبارا  لميارات اتخاذ القرار كأدكات أما الدراسة الحالية 
 قياس لمدراسة. 
 عينة الدراسة:

الدراسات السابقة كذلؾ باختيار عينة الدراسة مف طبلب المدارس باختبلؼ مكاف اتفقت أغمب 
( مف أطفاؿ الركضة، بينما تمثمة ـ5.00العينة كالمرحمة الدراسية كالجنس، كتمثمت دراسة سميماف )
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( مف طمبة الجامعة، األكلى: ـ5.00(  كدراسة الشمرم )ـ.5.0) Jarret & Bulunuzعينة دراسة 
 الدراسات العميا المستكل الثاني، كالثانية: مف طمبة معاىد إعداد المعمميف.مف طمبة 

مع الدراسات السابقة في اختيار العينة مف طبلب كلقد اتفقت الدراسة الحالية 
 المدارس، حيث تككنت عينة الدراسة الحالية مف طالبات الصؼ السادس األساسي. 

 األساليب اإلحصائية: 

صائية المستخدمة في الدراسات التي تـ عرضيا في ىذا المحكر، تنكعت األساليب اإلح
 كالشيباكم(، كدراسة كالشكف ـ5.02(، كحسف )ـ5.02فمقد استخدمت دراسة كؿ مف الزيناتي )

( اختبار )ت(  ـ5.00( اختبار )ت( لمعينات المستقمة، بينما استخدمت دراسة سميماف )ـ5.02)
(، اما دراسة ـ5.00التبايف استخدـ في دراسة الشمرم ) لمعينات المرتبطة، أما اختبار تحميؿ

Chambers (5.02استخدمت اختبار ـ )one tailed  e test. 
 كدراسة ،(ـ5.02) حسفك  ،(ـ5.02) مع  دراسة الزيناتي كقد اتفقت الدراسة الحالية

مف حيث األسمكب اإلحصائي حيث استخدمت الدراسة الحالية اختبار )ت(  (ـ5.02) ماجد
 لمعينات المستقمة. 

  النتائج:

اتفقت جميع الدراسات السابقة عمى فاعمية المحطات التعميمية في تحقيؽ األىداؼ التي 
سميماف دراسة دراسة  كضعت مف أجميا، كلقد كاف ليا اثر فعاؿ عمى المتغير التابع، مثؿ:

 (.ـ5.00(، كدراسة الشمرم )ـ5.00)
 في التعميمية المحطات إستراتيجية أثر أىمية معرفة كفي ىذه الدراسة بينت الباحثة

 األساسي. السادس الصؼ طالبات لدل مادة التكنكلكجيا في القرار اتخاذ مياراتك  مفاىيـ تنمية
 أكجو الستفادة مف الدراسات السابقة: 

 .التعميمية كالمفاىيـ كميارات اتخاذ القرارتحديد مفيـك كؿ مف المحطات  .0

 .اختيار منيجية البحث المناسبة .5

دكات الدراسة المناسبة المتمثمة في: بطاقة تحميؿ المحتكل، اختبار المفاىيـ أاختيار  .2
 العممية، اختبار ميارات اتخاذ القرار. 

 حصائية المناسبة.ساليب اإلتحديد األ .2
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 الدراسات المتعمقة بالمفاىيـ كميارات اتخاذ القرار :المحكر الثاني     ن  ثانيا : 
 كينقسـ الى اآلتي: 

 الدراسات المتعمقة بالمفاىيـ 

 الدراسات المتعمقة بميارات اتخاذ القرار 

 أكل: الدراسات المتعمقة بالمفاىيـ: 
 (:ـ1023خركف )آدراسة الربيعي ك 

المنظكمي في اكتساب  ىدفت ىذه الدراسة  إلى التعرؼ عمى فاعمية استعماؿ المدخؿ
حيائية لطالبات الصؼ الرابع العممي في العراؽ،  حيث استخدمف المنيج التجريبي، المفاىيـ األ

( طالبة لمجمكعتيف 85) عددىا اذ بمغ ،كلقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة تـ اختيارىا عشكائيا
كما  حيائية،المفاىيـ األ كضابطة، كما تمثمت أداة البحث باختبار اكتساب ،تجريبية :متكافئتيف

كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ لصالح  ،لعينتيف مستقمتيف (t-test) استخدـ الباحثكف اختبار
 المجمكعة التجريبية في االختبار البعدم. 

 :(ـ1023) بكسمميةأدراسة 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر تكظيؼ إستراتيجية الرؤكس المرقمة في تنمية 
المفاىيـ العممية في العمـك لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ 

كتككنت عينة الدراسة  كبمغت عينة  عداد قائمة بالمفاىيـ العممية كاختبار لممفاىيـ العممية،إ
مف طبلب الصؼ الخامس األساسي في مدرسة اإلماـ الشافعي )ب(، تـ   ن ا  ( طالب23الدراسة )

(، كلقد استخدـ .2كمجمكعة تجريبية ) ،(23مجمكعة ضابطة ) ،تقسيميـ إلى مجمكعتيف
                                       ن                                              الباحث المنيج التجريبي، كلمتعرؼ إحصائيا   عمى داللة الفركؽ في المجمكعات استخدـ الباحث  

كأىـ ما أسفرت  عنو  ،لممجمكعتيف (ت)نحرافات المعيارية، كاختبار المتكسطات الحسابية، كاال
كعميو فمقد أكصت الدراسة  ،الدراسة فاعمية اإلستراتيجية المستخدمة في تنمية المفاىيـ العممية

في الكحدات التي تحتكم عمى        ن كخصكصا   ،ىتماـ باستخداـ إستراتيجية الرؤكس المرقمةاإلب
 مشكبلت كتجارب عممية.

 (:ـ1023ة عبد المنعـ )دراس
ىدفت الدراسة إلى استقصاء فاعمية استخداـ إستراتيجية الخرائط العقمية اإللكتركنية في 
إكساب مفاىيـ تكنكلكجيا التعميـ لدل الطالبات المعممات في كمية التربية في جامعة األقصى 
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ي، حيث تككنت عينة بغزة مقارنة بالطريقة التقميدية، كلقد استخدمت الباحثة المنيج التجريب
مجمكعتيف  ات إلىمكزع ،( طالبة مف طالبات كمية التربية بجامعة األقصى.03الدراسة مف )

( طالبة لممجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ 32( طالبة في المجمكعة الضابطة، )32)
ختبار استخدمت الباحثة ا ،اإلستراتيجية، كلتتحقؽ مف فاعمية اإلستراتيجية عمى المفاىيـ

 (t-test)داة لمبحث، كأظيرت النتائج باستخداـ اختبار أتحصيمي لمفاىيـ تكنكلكجيا التعميـ ك
 يف لصالح المجمكعة التجريبية،تلعينتيف مستقمتيف كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف المجمكع

 (:ـ1022دراسة عبد اهلل  )

في تنمية  (كتينسكفميرؿ )ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تكظيؼ نمكذج 
المفاىيـ العممية  في العمـك لدل طبلب الصؼ الرابع األساسي، اشتممت عينة الدراسة عمى  

( طالب كطالبة مف طبلب الصؼ الرابع األساسي، كلقد انتيجت الدراسة المنيج شبو 25)
 ،دراسةتحقؽ مف فرضيات المالتجريبي، تمثمت أدكات الدراسة في اختبار المفاىيـ العممية، كل

لمعينات المستقمة، تكصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية تكظيؼ نمكذج  (ت)استخدـ الباحث اختبار 
 في تنمية المفاىيـ العممية في العمـك لدل طبلب الصؼ الرابع األساسي.  (ميرؿ كتينسكف)

 (:ـ1021دراسة مينا )  

رة في تنمية المفاىيـ ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية إستراتيجية شكؿ البيت الدائ
غزة كاستخدمت الباحثة في ىذه بالعممية في العمـك الحياتية لدل طالبات الصؼ الحادم عشر  

التصميـ القبمي بعدم لمجمكعتيف كالمنيج الكصفي، كتككنت عينة  االدراسة المنيج التجريبي ذ
انكية لمبنات )أ( ( طالبة مف طالبات الصؼ الحادم عشر بمدرسة بشير الريس الث28الدراسة )

( طالبة كشعبة 25عمى شعبتيف دراسيتيف تـ اختيارىما عشكائيا، شعبة ضابطة عددىا ) اتمكزع
( طالبة، كلقد تـ بناء دليؿ المعمـ كدليؿ الطالب لدركس كحدة قبيمة 22تجريبية عددىا )

اإلستراتيجية             ن            تحقؽ إحصائيا   مف فاعمية مالحبميات، كما تـ بناء اختبار المفاىيـ العممية، كل
لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف  (ت)المستخدمة في تنمية المفاىيـ استخدمت الباحثة اختبار 

ليو الدراسة إداللة الفرؽ بيف متكسطي األداء في اختبار المفاىيـ العممية، كاىـ ما تكصمت 
دراسة استخداـ كعميو فمقد اكصت ال، فاعمية إستراتيجية البيت الدائرم في تنمية المفاىيـ العممية
 .إستراتيجية شكؿ البيت الدائرم في تنمية المفاىيـ العممية
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 (:ـ1021دراسة األغا )

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ إستراتيجية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ 
العممية كميارات التفكير الناقد في عمكـ الصحة كالبيئة لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي، 

مف طبلب الصؼ العاشر في مدرسة كماؿ ناصر         ن ( طالبا  .2عينة الدراسة مف ) كتككنت
تجريبي، تمثمت التـ اختيارىا بصكرة قصدية، كلقد استخدمت الدراسة المنيج شبو  ،الثانكية لمبنيف

عداد اختبار لممفاىيـ العممية، كلقد إباإلضافة إلى  ،أدكات الدراسة في قائمة بالمفاىيـ العممية
 .لدراسة إلى فاعمية اإلستراتيجية المستخدمة في تنمية المفاىيـ العمميةتكصمت ا

استخداـ اإلستراتيجية في تنمية المفاىيـ العممية كتدريب بكعميو فمقد اكصت الدراسة 
 المعمميف عمييا. 

 (:ـ1021دراسة الحراحشة )

المماثمة في ثر إستراتيجية أتجريبية إلى دراسة استقصاء الىدفت ىذه الدراسة شبو 
اكتساب المفاىيـ العممية لدل تبلميذ الصؼ الخامس األساسي في األردف، كلتحقيؽ ىذه الدراسة 
                                                 ه                                 تـ استخداـ اختبار الكتساب المفاىيـ العممية، كلقد ط بقت الدراسة عمى عينة تـ اختيارىا 

مت ( طالبة مف طالبات الصؼ الخامس، قس22بالطريقة القصدية حيث بمغ افراد العينة )
 تعممتتجريبية  :كالثانية تعممت بالطريقة التقميدية، ضابطة :األكلى ،بالتساكم إلى مجمكعتيف

تحقؽ مف نتائج الدراسة استخدمت الباحثة مباستخداـ اإلستراتيجية، كبعد تطبيؽ أداة الدراسة كل
(، حيث أظيرت نتائج الدراسة كجكد ANCOVAحصائي المصاحب األحادم )االختبار اإل

 إحصائية بيف المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية.فركؽ 
 (:ـ1021دراسة الصبحيف كعبد الرحمف)

ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ نمكذج لمحتكل كتب التربية االجتماعية كالكطنية 
لممرحمة األساسية في األردف في ضكء مفاىيـ كقيـ التربية العالمية كالعممية كالتكنكلكجية، حيث 

( 52حثاف المنيج الكصفي التحميمي،  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف بتطكير )استخدـ البا
دت                                                                               ي تتضمف أبرز المفاىيـ كالقيـ ضمف محكر التربية العالمية كالعممية كالتكنكلكجية، كع         ن معيارا  

ىذه المفاىيـ كأداة لتحميؿ كتب التربية االجتماعية كالكطنية، حيث طبقت األداة عمى عينة 
سة المتمثمة في  جميع كتب التربية االجتماعية كالكطنية في مرحمة التعميـ األساسي في الدرا

صؼ األكؿ األساسي كحتى الصؼ الخامس األساسي المف  .5.0\5.00األردف لمعاـ الدراسي 
كعددىا عشرة كتب مدرسية، كبعد اجراء عممية التحميؿ كاستخداـ التكرارات كالنسب المئكية 
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تكصؿ الباحثاف إلى أف كتب التربية االجتماعية كالكطنية في المرحمة  حصائي إكأسمكب 
األساسية في األردف تتكافر فييا مفاىيـ كقيـ التربية العالمية كالعممية كالتكنكلكجية بشكؿ 
مناسب، كأكصى الباحثاف االستفادة مف المعايير المطكرة لمتربية العالمية كالعممية كالتكنكلكجية 

 .سية مف قبؿ الباحثيف كالميتميف كالقائميف عمى مناىج الدراسات االجتماعيةلممرحمة األسا

 :الدراسات المتعمقة بالمفاىيـالتعقيب عمى 
 ىدؼ الدراسة: 

اتفقت جميع الدراسات السابقة عمى تنمية المفاىيـ كأحد أىداؼ الدراسة باختبلؼ 
( كدراسة ـ5.00بكسممية )أفمثبل ىدفت دراسة  ،المرحمة الدراسية كاختبلؼ المادة الدراسية

( تنمية المفاىيـ العممية في العمكـ لطمبة الصؼ الخامس، بينما ىدفت دراسة ـ5.05الحراحشة )
كساب مفاىيـ تكنكلكجيا التعميـ لدل الطالبات المعممات في جامعة إ( ـ5.00عبد المنعـ )

 األقصى. 

ثر إستراتيجية المحطات التعميمية في تنمية أإلى معرفة  بينما ىدفت الدراسة الحالية
 التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ السادس األساسي. مادة مفاىيـ في 

 منيج الدراسة: 

تنكع المنيج المستخدـ في الدراسات السابقة في ىذا المحكر، فبعض الدراسات 
المنعـ (، دراسة عبد ـ5.00خركف )آدراسة الربيعي ك  :مثؿ ،استخدمت المنيج التجريبي

غا (، اآلـ5.02) عبد اهلل  :مثؿ ،(، كبعض الدراسات استخدمت المنيج شبو التجريبيـ5.00)
( ـ5.05(، بينما استخدمت دراسة الصبحييف كعبد الرحمف )ـ5.05(، الحراحشة )ـ5.02)

 المنيج الكصفي التحميمي. 
كىذا ما اتفقت عميو الباحثة مع  ،استخدمت الباحثة المنيج التجريبيأما الدراسة الحالية 

 (.ـ5.00(، دراسة عبد المنعـ )ـ5.00خركف )آدراسة الربيعي ك 

 أدكات الدراسة:

 :مثؿ ،معظـ الدراسات السابقة في ىذا المحكر استخدمت االختبار كأداة قياس لمدراسة
حمف (، بينما استخدمت دراسة الصبحييف كعبد الر ـ5.00بكسممية )أ(، ـ5.02غا )دراسة اآل

( قائمة المعايير التعممية التعميمية التي تتضمف أبرز المفاىيـ كالقيـ كما يرتبط بيا مف ـ5.05)
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اتحاىات كميارات في مجاؿ التربية العالمية كالعممية كالتكنكلكجية لمحتكل كتب التربية 
 االجتماعية كالكطنية في مرحمة التعميـ األساسي. 

مفاىيـ المتضمنة في كحدة التكنكلكجيا الاختبار  أعدت الباحثةأما الدراسة الحالية 
 الطبية لمصؼ السادس االبتدائي.

 عينة الدراسة:

اتفقت أغمب الدراسات السابقة كذلؾ باختيار عينة الدراسة مف طبلب المدارس باختبلؼ 
غا ( كاآلـ5.02تمثمت عينة دراسة مينا ) :فمثبل ،مكاف العينة كالمرحمة الدراسية كالجنس

قد ف( ـ5.05( كالحراحشة )ـ8..5ما عينة  دراسة رمضاف )أ( مف المرحمة الثانكية، ـ5.02)
( مف ـ5.00تمثمت مف طمبة الصؼ الخامس األساسي، بينما تمثمت عينة دراسة عبد المنعـ )

 الطمبة المعمميف في جامعة األقصى .

طبلب مع الدراسات السابقة في اختيار العينة مف كلقد اتفقت الدراسة الحالية 
 حيث تككنت عينة الدراسة الحالية مف طالبات الصؼ السادس األساسي.  ،المدارس

 األساليب اإلحصائية: 

 عبد اهللدراسة  :مثؿ ،لعينتيف مستقمتيف (ت)معظـ الدراسات السابقة استخدمت اختبار 
( فقد استخدمت ـ5.05ما دراسة الحراحشة )أ(، ـ5.00(، كدراسة الربيعي )ـ5.02)

  .االختبار األحادم المصاحب ANCOVAاختبار
 لعينيتيف مستقمتيف.  (ت)استخدمت الباحثة اختبار أما الدراسة الحالية 

 النتائج: 

 أثبتت معظـ  الدراسات السابقة فاعمية اإلستراتيجية المستخدمة في تنمية المفاىيـ. 

 أكجو الستفادة مف الدراسات السابقة: 

 تحديد مفيـك لممفاىيـ. .0

  .منيجية البحث المناسبةاختيار  .5

 داة لمدراسة كبناء االختبار بطريقة مناسبة. أاختيار اختبار المفاىيـ ك .2

 حصائية المناسبة. إلساليب اتحديد األ .2
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 : الدراسات المتعمقة بميارات اتخاذ القرار:ثانيا
 :(ـ1023) Gutierezدراسة 

لتعزيز ميارات اتخاذ القرار في ىدفت ىذه الدراسة إلى دمج القضايا االجتماعية العممية 
حياء، كلتحقيؽ ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، ككانت أداة الدراسة مادة األ

( طالبا في الفمبيف مف المرحمة 52عمى عينة البحث المككنة مف ) اتـ تطبيقي استبانةعبارة عف 
تحقؽ مف نتائج أداة مكتجريبية(، كل اإلعدادية تـ تقسيـ العينة عمى فصميف دراسيف )ضابطة

كأىـ ما نتج عف الدراسة أف دمج  ،لعينيتف مستقمتيف (ت)الدراسة استخدـ الباحث اختبار 
                                                ن                                القضايا االجتماعية العممية في دركس األحياء مفيد جد ا لتعزيز ميارات اتخاذ القرار في 

 ب.أخبلقيات العمـك الحيكية عند الطبل
 (:ـ1023الحجاحجة كالزؽ)

في  (شكارتز)ىدفت الدراسة التعرؼ إلى فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى نمكذج 
التفكير في تطكير ميارات اتخاذ القرار لدل عينة مف طبلب الصؼ السابع في مدينة الزرقاء، 

ىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي مع اختباريف قبمي كبعدم، أتحقؽ مف مكل
( .2قسمت إلى مجمكعتيف ) ،مف طبلب الصؼ السابع        ن ( طالبا  80الدراسة ) حيث بمغت عينة

( طالبا لممجمكعة الضابطة، كبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي 20) ،لممجمكعة التجريبية      ن طالبا  
 -Multi)كمقياس اتخاذ القرار استخدـ الباحثاف اختبار تحميؿ التبايف المشترؾ المتعدد 

Analysis of Covariance)  ن                 ذلؾ لمتحقؽ مف كجكد فركؽ دالة إحصائيا   بيف المجمكعتيف ك                                    
كما استخدـ اختبار  ،الضابطة كالتجريبية عمى الدرجات الفرعية لمقياس ميارات اتخاذ القرار

كذلؾ لمتحقؽ مف كجكد فركؽ دالة  ،((Analysis of Covarianceتحميؿ التبايف المشترؾ 
يبية عمى الدرجات الكمية لمقياس ميارات اتخاذ        ن                                إحصائيا   بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجر 

القرار، كلقد أظيرت نتائج االختباريف فاعمية البرنامج المستخدـ عمى مقياس ميارات اتخاذ القرار 
 لصالح المجمكعة التجريبية.

 (:ـ1023دراسة صبح )

 (،تريز)إلى بناء برنامج مقترح قائـ عمى بعض مبادئ نظرية  دراسال ىذه ىدفت
كمعرفة فاعميتو في تنمية ميارات التصنيؼ كاتخاذ القرار بالعمكـ لطالبات الصؼ التاسع 

تصميـ  ،األساس، كلتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج التجريبي
( طالبة مف العاـ 00المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، حيث بمغ عينة البحث العشكائية )
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ضابطة  ،(، ثـ قسمت الباحثة العينة إلى مجمكعتيف بالتساكمـ5.02-5.02الدراسي )
( فقرة مف نكع 00ثـ قامت بإعداد اختبار ميارات اتخاذ القرار الذم تككف مف ) ،كتجريبية

لعينيتيف  (ت)                                         ن                         اختيار مف متعدد، كلتحميؿ البيانات إحصائيا   استخدمت الباحثة اختبار 
 (ايتا)لقياس مدل فاعمية البرنامج المقترح، كمربع  لمكسب المعدؿ (ببلؾ)مستقمتيف، كمعامؿ 

ثر كفاعمية لمبرنامج المقترح عمى ميارات اتخاذ أإليجاد حجـ األثر كنتج عف تمؾ الدراسة كجكد 
 القرار في العمكـ. 

 (:ـ1021األغا )

البنائية في تنمية  seven e'sىدفت الدراسة إلى استقصاء فاعمية تكظيؼ إستراتيجية 
الحياتية في مبحث العمكـ العامة الفمسطيني لدل طبلب الصؼ الخامس األساسي،  الميارات

كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعة الضابطة مع قياس 
، ككراسة أكراؽ عمؿ الطالب إبعدم، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ  –قبمي  عداد دليؿ معمـ العمـك

اتخاذ القرار كفقا لقائمة الميارات الحياتية المتضمنة لممكاقؼ المرتبطة بميارات كمقياس ميارات 
( طالبا مف طبلب الصؼ 80اتخاذ القرار التي تـ إعداداىا، كتككنت العينة األساسية  مف )

ساسية )أ( لمبنيف، حيث تـ تكزيع العينة عشكائيا إلى الخامس في مدرسة أحمد عبد العزيز األ
                 ن                  ، كلمتعرؼ إحصائيا   عمى داللة الفركؽ        ن ( طالبا  20كضابطة )        ن ( طالبا  .2يبية )مجمكعتيف تجر 

لحساب حجـ األثر،  (ايتا)لعينتيف مستقمتيف، كمربع  (ت)في المجمكعات تـ استخداـ اختبار 
 (بيرسكف)لداللة الفركؽ بيف معامبلت ارتباط  (ت)، كاختبار (لببلؾ)كمعادلة الكسب المعدؿ 
كقد تكصمت الدراسة إلى فاعمية اإلستراتيجية في  اتخاذ القرار، كعميو  ،باستخداـ ثبلثة متغيرات

فقد أكصت الدراسة  بضركرة تدريب مشرفي كمعممي مبحث العمكـ العامة عمى تكظيؼ 
تاحة الفرصة لمطبلب الستكشاؼ المعارؼ    ا  اإلستراتيجية مف خبلؿ إعداد الدركس كتنفيذىا، ك 

 كربطيا بالمكاقؼ التي تكاجييـ مف خبلؿ ممارسة الميارات الحياتية. ،كسيعياالعممية كت

 (:ـ1022دراسة السمارات )

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ إستراتيجية حؿ المشكبلت في تنمية ميارات 
تكصؿ إلى ىدؼ مردف، كلاتخاذ القرار في التربية الكطنية لدل طمبة الصؼ العاشر في األ

        ن ( طالبا  020استخدمت الباحثة المنيج التجريبي،  حيث تككنت عينة الدراسة مف ) الدراسة
ضابطة  :كطالبة، تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية مف أربع مدارس، ثـ تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف

(، ثـ 3..5_8..5طالبة( لمعاـ الدراسي ) .2طالبا ك 22طالبة( كتجريبية ) 20طالبا ك .2)
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تحقؽ مف فرضيات الدراسة استخدمت معداد اختبار ميارات اتخاذ القرار، كلقامت الباحثة بإ
ظيرت نتائج الدراسة تفكؽ المجمكعة أ، كقد Ancovaالدراسة اختبار تحميؿ التبايف المصاحب 
 التجريبية في تنمية ميارات اتخاذ القرار. 

 (:ـ1020دراسة عياد كسعد الديف ) 

تضميف بعض الميارات الحياتية في مقرر ىدفت الدراسة إلى كضع تصكر مقترح ل
فاعمية تطبيؽ كحدة مف كحدات التصكر المقترح عمى  عمى التكنكلكجيا لمصؼ العاشر، كالتعرؼ

تنمية الميارات الحياتية كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي لمتكصؿ إلى التصكر المقترح، 
المقترح عمى تنمية الميارات الحياتية حدل كحدات التصكر إكالمنيج التجريبي لقياس أثر تطبيؽ 

( طالبة مف مدرسة فيصؿ الفيد 20حيث بمغت عينة الدراسة ) ،المتعمقة بميارات اتخاذ القرار
الثانكية )ب( لمبنات، كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد بطاقة مبلحظة، كالختبار فرضيات 

كلقد بينت نتائج الدراسة أف الكحدة لعينتيف مستقمتيف،   (ت)الباحثة اختبار  تالدراسة استخدم
كالمضمنة بالميارات الحياتية قد حققت فاعمية مقبكلة، ككاف ليا تأثير ( كحدة األنظمة)المطبقة 

كبير في تنمية ميارات اتخاذ القرار المتضمنة في الميارات الحياتية  لدل طالبات عينة البحث 
 بعد دراستيف ليا . 

 (:ـ1007دراسة الزيادات كالعدكاف )

ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية ميارة اتخاذ 
 ،القرار لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي في مبحث التربية الكطنية كالمدنية في األردف

سمكا إلى                 ي ( طالبا كطالبة ق  008كتككنت عينة الدراسة مف عينة عشكائية اشتممت عمى )
األكلى : مقياس  ،(. تككنت أدكات الدراسة مف أداتيف22( كضابطة )80ة )تجريبي :مجمكعتيف

تضمنت كؿ كاحدة منيا مشكمة البد  ،( عبارة08يقيس ميارة اتخاذ القرار، كتككف المقياس مف )
مف اتخاذ قرار حكليا، كالثانية: خطط تنفيذ الدركس بطريقة العصؼ الذىني، كلمتأكد مف صحة 

، حيث Two-Way ANCOVAاف اختبار تحميؿ التبايف الثنائي استخدـ الباحث ،الفركض
أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تنمية ميارة اتخاذ القرار تعزل 
لمطريقة كلصالح طريقة العصؼ الذىني، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

، كعدـ كجكد فركؽ تعزل لمتفاعؿ بيف احصائية في تنمية ميارة اتخاذ القرار تعزل لمجنس
 .مف المقترحات كالتكصيات                                                  ن الطريقة كالجنس، كفي ضكء النتائج قدـ الباحثاف عددا  
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 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:
 أكجو التفاؽ مع الدراسات السابقة: 

ىداؼ المحطات التعميمية في تحقيؽ األ إستراتيجيةأثبتت جميع الدراسات السابقة فاعمية  .0
 المكضكعة ليا. 

كساب المستخدمة في تنمي ستراتيجياتفاعمية اإلإلى أشارت جميع الدراسات  .5                    ة المفاىيـ كا 
 ميارات اتخاذ القرار.

المقترحة كالطريقة  ستراتيجيةتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي لممقارنة بيف اإلا .2
 التقميدية، كىذا ما يتفؽ مع ىذه الدراسة في استخداميا لممنيج التجريبي. 

المحطات التعميمية، كتستخدـ الدراسة  إستراتيجيةكفؽ                            ن استخدمت معظـ الدراسات دليبل   .2
 في التدريس.  ستراتيجيةلممعمـ لتكضيح اإل             ن الحالية دليبل  

داة اختبار اليجاد أالمحتكل لتحديد قائمة المفاىيـ ك داة تحميؿ أاستخدمت معظـ الدراسات  .0
 الفركؽ بيف المجمكعتيف كىذا ما يتفؽ مع ىذه الدراسة. 

أداة اختبار كأداة قياس لمدراسة، كتتفؽ الدراسة الحالية مع ىذه  استخدمت بعض الدراسات .2
 .لميارات اتخاذ القرار                                  ن الدراسات حيث أعدت الباحثة اختبارا  

 ع الدراسات السابقة: م أكجو اإلختالؼ
المحطات التعميمية كطريقة جديدة في تنمية المفاىيـ  إستراتيجيةاستخدمت ىذه الدراسة  .0

 كميارات اتخاذ القرار في التكنكلكجيا. 
مف كتاب التكنكلكجيا لمصؼ السادس األساسي  (التكنكلكجيا الطبية) تناكلت الدراسة كحدة .5

 لمفصؿ الثاني الدراسي. 
كىي طالبات الصؼ السادس األساسي بمدرسة  ،الدراسة مف البيئة الفمسطينيةتككنت عينة  .2

 أـ القرل األساسية التابعة لكزارة التربية كالتعميـ في مديرية غرب غزة. 
 أكجو الستفادة مف الدراسات السابقة: 

 . مصطمح كاضح لممفيكـتحديد  .0

 اختيار منيجية البحث المناسبة  .5
 داة لمدراسة كبناء االختبار بطريقة مناسبة. أاختيار اختبار المفاىيـ ك .2
 حصائية المناسبة.ساليب اإلتحديد األ .2



 
 
 
 

 الفصؿ الرابع
 الطريقة كاإلجراءات 
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 الفصؿ الرابع
 كاإلجراءاتالطريقة 

كتحديد عينة                      ن                                              يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا  لمنيج الدراسة كالتصميـ التجريبي المتبع فييا، 
عدادالدراسة، ككذلؾ أدكات الدراسة المستخدمة ك  ىا كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، كضبط متغيرات       ا 

                    ن     ن                                                        الدراسة، كيتضمف أيضا  عرضا  لئلجراءات التي قامت بيا الباحثة، كاألساليب اإلحصائية التي 
 استخدمت في تحميؿ البيانات.

    ن                          أكل : منيج الدراسة كمتغيراتيا:
المحطات التعميمية في تنمية مفاىيـ  إستراتيجيةلى أثر التعرؼ إ الحالية ىدفت الدراسة

كلتحقيؽ ىدؼ  ،كميارات اتخاذ القرار في التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ السادس األساسي
المنيج التجريبي، ككنو المنيج الذم  :تييفالدراسة، اتبعت الباحثة في دراستيا المنيجيف اآل

كرصد نتائج ىذا  ، حالية مع إدخاؿ تغييرات في أحد العكامؿ أك أكثربدراسة ظاىرة يسمح 
كذلؾ لكصؼ كتحميؿ األدبيات المنيج الكصفي، ك  (82ـ، ص2..5 األستاذ،ك التغير )األغا، 

كينبغي قبؿ أف نبدأ بإجراءات ، كالدراسات السابقة المتعمقة بمجاؿ الدراسة، كتفسير نتائجيا
 كىما: ف في فيـ المنيج المتبعيساعدا البحث أف نحدد جانبيف أساسييف

 متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقؿ: 

ت مستقؿ عف أم كلكنو في نفس الكق ،العينةكىك عبارة عف مكقؼ يتعرض لو أفراد 
ىك (، كالمتغير المستقؿ في ىذه الدراسة 038ـ، ص.5.0أبكعبلـ، ) سمكؾ ألم فرد منيا

 .المحطات التعميمية استراتيجية
 المتغير التابع:

المتغير الذم يقع عميو التأثير مف المتغير المستقؿ )النبياف،  ذلؾيعرؼ المتغير التابع ب
 تشتمؿ الدراسة الحالية عمى متغيريف تابعيف ىما:ك ،(50، صـ2..5

 كيتـ قياسيا مف خبلؿ اختبار المفاىيـ الذم أعدتو الباحثة.، المفاىيـ . أ

 قياسيا مف خبلؿ اختبار ميارات اتخاذ القرار الذم أعدتو الباحثة.ميارات اتخاذ القرار، كيتـ  . ب

المحطات التعميمية( عمى استراتيجية حيث قامت الباحثة بقياس أثر المتغير المستقؿ )
 ( لدل المجمكعة التجريبية.ميارات اتخاذ القرار –المفاىيـالمتغيريف التابعيف )
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 التصميـ التجريبي لمدراسة:

ي ىذه الدراسة التصميـ التجريبي الذم يعتمد عمى مجمكعتيف اتبعت الباحثة ف
مجمكعة األفراد الذيف يشارككف في  :ىي، ، المجمكعة التجريبيةتجريبية كضابطة :متكافئتيف

مجمكعة األفراد في بحث ال  :ىي، كالمجمكعة الضابطة ، كتتمقى المعالجة التجريبية ،بحث
)القكاسمة، كأبكالزر، . تتمقى أية معالجة أك تتمقى معالجة تختمؼ عف المعالجة التجريبية

جريبي المتبع في يكضح التصميـ الت كالشكؿ التالي، (025، صـ5.02كأبكمكسى، كابكطالب، 
 .الدراسة الحالية

 
  صميـ التجريبي المتبع في الدراسةالت(:  2.2)شكؿ 

 

 )المصدر: الباحثة(
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 :عينة الدراسة     ن  ثانيا : 
 عينة الدراسة:

، قامت الباحثة باختيار مدرسة أـ القرل األساسية، بمدينة غزة )مديرية غرب غزة( 
ـ، كتككنت عينة 5.00/5.02كذلؾ لتطبيؽ الدراسة فييا في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

مف صفكؼ الصؼ السادس عف طريؽ القرعة  الدراسة مف فصميف تـ اختيارىما بشكؿ عشكائي
مجمكعتيف، إلى  ات         ي   ( طالبة م قسم22األساسي بالمدرسة المذككرة، كبمغ عدد الطالبات فييما )

          ٌ                               ٌ                                    إحداىما مث مت المجمكعة التجريبية كاألخرل مث مت المجمكعة الضابطة، كيكضح جدكؿ رقـ 
 ( مكاصفات عينة الدراسة.200)

 تكزيع عينة الدراسة  (:4.1)جدكؿ 

 النسبة المئكية العدد التجريبي الفصؿ المجمكعة المدرسة
مدرسة أـ القرل 

 األساسية 
 %31.2 11 4/1 تجريبية
 %25.4 10 4/1 ضابطة
 %200 41 المجمكع

 
 العينة الستطالعية:

طالبات الصؼ السابع األساسي مف طالبة مف  (.2) تككنت العينة االستطبلعية مف
، كلقد كاف اليدؼ مف العينة االستطبلعية قياس صدؽ (أ) حسف سبلمة األساسية العميا مدرسة
 الدراسة كمدل جاىزيتيا لمتطبيؽ. أدكات كثبات 

 ثالثا: التصميـ التعميمي لمتدريس بالمحطات التعميمية: 
عند تنفيذ الدرس بالمحطات  ADDIEاتبعت الباحثة نمكذج التصميـ التعميمي 

 النمكذج: مراحؿ ة، ككانت التعميمي

 .Development  التطكير*       .Designالتصميـ *              .Analysisالتحميؿ * 

 .Evaluation التقكيـ*    .Implementation التطبيؽ* 
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  التصميـ التعميمي المتبع في ىذه الدراسة (:2.1) شكؿ

 (: الباحثةمصدر)ال

 :Analysis : التحميؿالمرحمة األكلى

 تية:تضمنت ىذه المرحمة الخطكات اآل

لمصؼ السادس حيث  طالباتقامت الباحثة بتحميؿ خصائص  :الطالباتتحميؿ خصائص  -
 تجانس مستكل التحصيؿ لدييـ.إلى ، باإلضافة 02-00تتراكح أعمارىـ مف 

 إستراتيجيةتـ في ىذه الخطكة تحديد اليدؼ العاـ مف التعميـ باستخداـ  تحديد اليدؼ العاـ: -
لمصؼ السادس األساسي لمكشؼ  الطبية التكنكلكجيا كحدةالمحطات التعميمية، كىك تقديـ 

 عف أثرىا في تنمية المفاىيـ كميارات اتخاذ القرار. 

كمنيا:  ،تـ في ىذه الخطكة تحديد متطمبات بيئة التدريس تحميؿ متطمبات بيئة التدريس: -
 ة.اإللكتركنيتكفير غرفة صفية فارغة، تكفير مقاعد دراسية، جيازيف حاسكب لممحطات 

ؾ لتحديد لاستخداـ أداة تحميؿ المحتكل كذ تـ في ىذه الخطكة تحميؿ المحتكل التعميمي: -
مف كتاب التكنكلكجيا  (الطبيةالتكنكلكجيا )الكحدة الرابعة  قائمة بالمفاىيـ المتضمنة في

  .سادس األساسيلمصؼ ال

 : Design : التصميـالمرحمة الثانية

: آلتيالمحطات التعميمية كىي كا إستراتيجية إعدادقامت الباحثة بتبني خطكات 
     (00ـ، ص5.00 )سميماف،

 Analysis. التحليل

 Design. التصميم

 .التطوير
Development 

 .التطبيق
Implementation 

 Evaluation .التقويم
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 مية فيو.يعمتالمكضكع المراد بناء المحطات الأىداؼ تحديد  .0

 ميارات تفكير عميا لتعمميا. إلى مؾ التي تحتاج تتحديد المفاىيـ المراد تدريسيا كخاصة  .5

العركض التقديمية، : مثؿ ،األدكات كالمعدات كاإلمكانات البلزمة لتنفيذ األنشطة إعداد .2
كالتأكد مف صبلحيتيا لبلستخداـ لضماف االستفادة  ،كغيرىا مف الكسائؿ ،كاألجيزة ،الكتب

 منيا بشكؿ جيد. 

التي يمكف تنفيذىا داخؿ المحطات، كقد تـ دراسة كتحديد الخيارات  تقرير نكعية األنشطة .2
ة كأكثر مف اتجاه، كتحديد المحطات لتناكؿ المفيـك الكاحد مف أكثر مف زاكيالمتاحة جيدان 

يمكف لممتعمميف استكمالو بشكؿ كالمحطات التي  التي تتطمب تكاجد المعمـ بشكؿ مستمر،
عمى جميع المتعمميف أف ينتيكا مف جميع المحطات في مستقؿ كبحد أدنى مف التعميمات، ك 

 نفس الكقت تقريبا. 

بحيث تككف بسيطة ككاضحة بقدر اإلمكاف لتقميؿ  التعميميةمحتكل المحطات  إعدادتـ  .0
ية الكرؽ المستخدمة، كمراعاة التدرج في مستكل األنشطة بحيث تناسب قدرات المتعمميف مك

 كاىتماماتيـ كأنماط تعمميـ. 

جرائو إمجمكعات باالعتماد عمى اختبار قبمي يمكف إلى  ان قسيـ المتعمميف عشكائيٌ تتـ  .2
 لممساىمة في ذلؾ، كيتكقؼ حجـ المجمكعة عمى اإلمكانات المتاحة كحجـ الفصؿ. 

 ،ميـ الكحدة الرابعة لمصؼ السادستية في تعكلقد قامت الباحثة باختيار المحطات اآل
 ربع محطات في الحصة الكاحدة: أعمى أف يتـ تنفيذ 

 المحطة الصكرية.. 2   المحطة القرائية. .0

 ة.اإللكتركنيالمحطة . 0  محطة متحؼ الشمع. .5

 المحطة االستكشافية. .2

 :Development : التطكيرالمرحمة الثالثة

كتجييزىا ث قامت الباحثة بتصميـ المحطات الخمس كىي مرحمة اإلنتاج الفعمي حي
( حيث يشمؿ دليؿ 7رقـ ) ؽدليؿ المعمـ الذم قامت الباحثة بتصميمو ممحتنفيذ، كذلؾ كفؽ مل

 إستراتيجيةكأدكار الطمبة كالخطكات التنفيذية في ضكء  ،التعميمية المطمكبةىداؼ المعمـ عمى األ
 المحطات التعميمية. 
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تككف في بداية  أخرلمحطة زيادة ارتأت الباحثة ، الخمسالمحطات إلى باإلضافة 
حتى يأتي دكرىـ لممركر يقكـ فييا الطالبات بقراءة الدرس كىي محطة االنتظار  ،الحصة

 .المحطات األربعب
 :Implementation : التطبيؽالمرحمة الرابعة

 أكل: المجمكعة التجريبية:

في تقسيـ الطالبات كتكزيع  تيةاتبعت الباحثة الخطكات اآل مجمكعات:إلى تقسيـ الطالبات  . أ
 المياـ: 

 .( طالبات0_2كؿ مجمكعة تتككف مف ) ،( مجمكعات8)إلى تقسيـ الطالبات  .0

كانتقت الباحثة بعض المفاىيـ مف  ،تسمية كؿ مجمكعة باسـ محدد مف قبؿ الباحثة .5
 لخ(.إ)االسقربكط، التكنكلكجيا الطبية،.... :مثؿ ،الكحدة كاسـ لممجمكعة

مع تكضيح دكر كؿ طالبة في مجمكعتيا كما ىك  ،ترتيب الطالبات داخؿ كؿ مجمكعة .2
نو تـ تكميؼ المراقب بدكر التمكيف لممجمكعات أ( مع العمـ 205رقـ ) مكضح بالجدكؿ

 . التي تتألؼ مف أربع طالبات

 تكزيع األدكار داخؿ المجمكعة (: 4.2جدكؿ )

 الكظيفة الرتبة ـ
 .قيادة المجمكعة حتى تتـ الميمة في كؿ محطة القائد  .0
5.  

 المراقب

الميمة، يراقب مستكل الكقت كصكت أعضاء  فيالجميع  كجكد التأكد مف
المجمكعة، التأكد مف أف عمؿ المجمكعة اكتمؿ، اإلشراؼ عمى تنظيؼ المحطات 

 .القياـ بدكر قائد المجمكعة في حاؿ غياب القائد، اآلتيةالمحطة إلى قبؿ الدكرية 
 .يسأؿ المعمـ عف التكضيحات الحصكؿ عمى أكراؽ العمؿ، بنؾ المعمكمات  .2

2.  
 المدكف

في حيف تستكمؿ المجمكعة باقي األنشطة التعاكنية،  ،استكماؿ كافة أكراؽ العمؿ
 .لييا بتكافؽ اآلراءإتمخيص لمجمكعة القرارات أك النتائج التي تـ التكصؿ 

0.  
 التمكيف

 متكفرةالالمكاد غير اد لممجمكعة، اإلببلغ عف الحصكؿ عمى األدكات كالمك 
          ي                                        لممعمـ، ت سمـ لو أكراؽ العمؿ مف قبؿ شخص المعمكمات.

المحطات التعميمية في  إعداداتبعت الباحثة خطكات كتجييز المحطات التعميمية:  إعداد . ب
 كىي :  ،تصميميا
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، عمى المجمكعات في ىذه المحطة قراءة مقاؿ مقتبس مف مكقع الكتركنيالمحطة القرائية:  .2
كبعد االنتياء مف  ،المكضكع المراد شرحو في ىذا اليكـ أك فقرة مف مكسكعة عممية تفيد

 قراءة المقاؿ تقـك المجمكعة بحؿ كرقة العمؿ الخاصة بتمؾ المحطة.
تشاىد المجمكعات في تمؾ المحطة مجمكعة مف الصكر التي تخدـ  المحطة الصكرية: .1

 الدرس المراد شرحو، بعدىا تقـك المجمكعة بحؿ كرقة العمؿ الخاصة بالمحطة.
حدل الطالبات لتمثؿ شخصية عالـ مف إفي ىذه المحطة يتـ تكميؼ محطة متحؼ الشمع:  .1

جراء تجارب مف إإمكانية إلى المخترعيف كتتحدث عف أعمالو، باإلضافة  أحد كأالعمماء 
مثؿ صناعة ميزاف حرارة، بعدىا تقكـ المجمكعة  ،ماـ المجمكعات المارةأقبؿ الشخصية 

 لمحطة. بحؿ كرقة العمؿ الخاصة با
 ويتـ عرض أف عركض تقديمية لكؿ حصة عمى إعدادقامت الباحثة بلكتركنية: المحطة اإل  .2

كمف ثـ تقكـ الطالبات بحؿ كرقة العمؿ الخاصة  ،في المحطة عمى جياز حاسكب
 بالمحطة. 

قامت الباحثة بتحضير المكاد البلزمة إلجراء التجارب في ىذه المحطة الستكشافية:  .3
 كمف ثـ تقـك الطالبة بحؿ كرقة العمؿ الخاصة بالمحطة. ،المحطة

 ثانيا: المجمكعة الضابطة: 

 عف طريؽكذلؾ  ،بالطريقة المعتادةتدريس المجمكعة الضابطة  قامت الباحثة في
 الحكار كالمناقشة مع الطالبات. العرض ك 

 :Evaluation : التقكيـةخامسالمرحمة ال

 : تيةأدكات التقكيـ اآل إعدادفي ىذه المرحمة قامت الباحثة ب

  لقياس المفاىيـ المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس في الكحدة الرابعة اختبار مفاىيـ
 .)التكنكلكجيا الطبية(

  لقياس ميارات اتخاذ القرار المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ اختبار ميارات اتخاذ القرار
 .ا الطبية(السادس في الكحدة الرابعة )التكنكلكجي

قبؿ تصميـ أدكات الدراسة قامت الباحثة بإجراء تحميؿ المحتكل لمكحدة الرابعة 
 مف منياج الصؼ السادس األساسي حيث تـ التحميؿ كفقا لما يمي:  (التكنكلكجيا الطبية)
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 تحميؿ المحتكل:

يا أك شكميا، مادة التي يتـ تحميمتستخدـ لمتعرؼ بطريقة منظمة عمى مضمكف الك 
ـ، 3..5مطر، ك  ،كالكقكؼ عمى خصائصيا لمحصكؿ عمى معمكمات كيفية أك كمية )عطكاف

كقائمة ميارات تحميؿ المحتكل لتحديد قائمة المفاىيـ كقد استخدمت الباحثة أداة (، 005ص
المتضمنة في كحدة التكنكلكجيا الطبية مف كتاب التكنكلكجيا لمصؼ السادس اتخاذ القرار 

 :     ن                كفقا  لمخطكات التالية ،األساسي
 اليدؼ مف التحميؿ. 
 عينة التحميؿ. 
 كحدة التحميؿ. 

 فئات التحميؿ. 

  .ضكابط عممية التحميؿ 

 قائمة المفاىيـ المتضمنة في كحدة الدراسة. 

  .قائمة تكرار ميارات اتخاذ القرار المتضمنة في كحدة الدراسة 

 تحديد اليدؼ مف التحميؿ:  .2

المتضمنة بكحدة )التكنكلكجيا كميارات اتخاذ القرار تحديد المفاىيـ إلى تيدؼ عممية التحميؿ 
 الطبية( مف كتاب التكنكلكجيا لمصؼ السادس األساسي. 

 تحديد عينة التحميؿ:  .1

شممت عينة التحميؿ الكحدة الرابعة )التكنكلكجيا الطبية( مف كتاب التكنكلكجيا لمصؼ 
 تية: الكحدة عمى الدركس اآلالسادس األساس لمفصؿ الدراسي الثاني كاحتكت 

 الدركس في الكحدة الرابعة )التكنكلكجيا الطبية( (:4.3جدكؿ )

 رقـ الصفحات اسـ الدرس الدرس

 88_22 .البحث العممي كتطكر صناعة الدكاء الدرس األكؿ
 38_88 .تكنكلكجيا األجيزة الطبية الدرس الثاني
 0.2_38 .األجيزة التعكيضية الدرس الثالث
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 تحديد كحدة التحميؿ: .1

التقدير الكمي لفئات التحميؿ، البد مف كجكد كحدات يمكف االستناد إلييا في إلى لمتكصؿ 
 ككحدة تحميؿ، كيستند إلييا رصد فئات التحميؿ. الصفحةتعداد ىذه الفئات، كلذا تـ اختيار 

 تحديد فئات التحميؿ: .2

اسية عمى أساسيا، كتعتبر فئات كيقصد بيا العناصر التي يتـ تحميؿ محتكل الكحدة الدر 
المتضمنة في الكحدة الرابعة  كميارات اتخاذ القرار التحميؿ في ىذه الدراسة ىي المفاىيـ

 (.التكنكلكجيا الطبية)

 تحديد ضكابط عممية التحميؿ:  .3

لضبط عممية التحميؿ التزمت الباحثة بمجمكعة مف الضكابط كذلؾ لزيادة الدقة كضبط 
 كىي:  ،عممية التحميؿ

  أثناء عممية التحميؿ. كميارات اتخاذ القرار تـ االلتزاـ بالتعريؼ اإلجرائي لممفاىيـ 

  يقتصر التحميؿ عمى الكحدة الرابعة )التكنكلكجيا الطبية( مف كتاب التكنكلكجيا
 .لمصؼ السادس األساسي

  التقكيـ كالصكر كالفقرات.  كأسئمةيشتمؿ تحميؿ األنشطة 

 :المحتكلصدؽ أداة تحميؿ  .4

معينة، أىداؼ أداة فاعمة كصالحة لتحقيؽ إلى ا نشير عند التحدث عف صدؽ أداة، فإنن
ف صدؽ األداة يعني أف تقيس أ(، أم 525ـ، ص2..5تبط بمحتكل معيف )النبياف، تر 

 ،األداة ما كضعت لقياسو، كقد تـ تقدير صدؽ األداة مف خبلؿ عرضيا عمى المحكميف
التي تحتكم عمى  يث تـ عرض األداة في صكرتيا األكليةكاعتماد صدؽ المحكميف، ح

 (.5)ك تـ تقسيميـ عمى أربع مجاالت ) تذكر، فيـ، تطبيؽ، ميارات عميا(،  ن ا  ( مفيكم50)
المكقؼ، دراسة الحمكؿ،  فيـمكزعة عمى أربع مجاالت ) ميارات اتخاذ القرار فقرة تضمنت 

 (،5) رقـ ممحؽ المختصيفالمحكميف عمى مجمكعة مف  ترتيب الحمكؿ، اختيار البديؿ( 
مف الصدؽ الظاىرم لؤلداة، كمراجعة فئات التحميؿ، كفي ضكء ذلؾ قامت  لمتأكدكذلؾ 

ميارة كاحدة ك  مفيكميفكذلؾ بحذؼ  الباحثة بتعديؿ ما طمب تعديمو بحسب اتفاؽ المحكميف
 .اتخاذ القرارمف ميارات 
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 ثبات أداة تحميؿ المحتكل:  .5

باستخداـ الثبات مف خبلؿ ثبات االتساؽ عبر لتحديد ثبات أداة التحميؿ قامت الباحثة 
كبيف  لتحميؿ التي تكصمت إلييا الباحثةاألفراد، حيث تـ حساب مدل االتفاؽ بيف نتائج ا

النتائج عف كجكد اتفاؽ كبير بيف  أسفرتليو معممة المادة، ك إنتائج التحميؿ التي تكصمت 
 : تحميؿ المحتكلبفيما يتعمؽ  يكضح ذلؾ آلتي، كالجدكؿ اعمميتي التحميؿ

 عبر األشخاصنتائج تحميؿ المحتكل (: 4.4جدكؿ )

 
 تكرار ميارات اتخاذ القرار في الدركسعدد (: 4.5جدكؿ )

 الميارة
المجمكع  عدد التكرارات

 الدرس الثالث الدرس الثاني الدرس األكؿ الكمي
 0 5 0 5 فيـ المكقؼ

 0 5 0 5 دراسة كتكليد الحمكؿ
 2 5 0 0 ترتيب الحمكؿ
 2 5 0 2 اختيار البديؿ

 10 6 2 6 المجمكع الكمي

التي كردت في اآلتية كقد تـ حساب معامؿ الثبات لتحميؿ المحتكل مف خبلؿ المعادلة 
 (: 022ـ، ص0333كتاب )عفانة، 

نقاط التفاؽ
عدد نقاط التفاؽ + عدد نقاط الختالؼ 
 ..0*=معامؿ الثبات

%( 3.022يتضح مما سبؽ أف نسبة الثبات بيف الباحثة كالمعممة عالية حيث بمغت )
لممفاىيـ المتضمنة في الكحدة الرابعة، كما بمغت نسبة الثبات  تحميؿ الباحثةمى ثبات مما يدؿ ع

تحميؿ  
 الباحثة

تحميؿ 
نقاط  نقاط التفاؽ المعممة

 الختالؼ
معامؿ 
 الثبات

 %3.02 5 03 03 50 المفاىيـ
 %30 0 .5 .5 50 تكرار ميارات اتخاذ القرار
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كىي  ،%(30بيف الباحثة كالمعممة لتحميؿ محتكل الكحدة الرابعة ضمف ميارات اتخاذ القرار )
   .نسبة عالية مما يدؿ عمى ثبات تحميؿ الباحثة لميارات اتخاذ القرار

 نتائج التحميؿ:  .8

 مرة (.5كلقد تكررت ) ،مف المفاىيـ  ن ا  مفيكم (03التحميؿ عف كجكد ) ةأسفرت عممي
لمصؼ السادس األساسي في مبحث  ميارات اتخاذ القرار في الكحدة الرابعة )التكنكلكجيا الطبية(

  .(2،2التكنكلكجيا، ممحقي رقـ )

 رابعا: أدكات الدراسة:
 :اآلتيةلئلجابة عف أسئمة الدراسة كفرضياتيا استخدمت الباحثة األدكات 

 أداة اختبار المفاىيـ. .0

 أداة اختبار ميارات اتخاذ القرار.  .5

 اختبار المفاىيـ:بناء  -1

بدائؿ، تككنت  ةقامت الباحثة ببناء اختبار مكضكعي اختيار مف متعدد ذم أربع
( درجة، 25لتصبح الدرجة الكمية مف ) ،ةة درجة كاحدلكؿ مفرد ،( مفردة25مف ) األكليةصكرتو 

كاستخدـ لقياس التكافؤ بيف المجمكعتيف قبؿ تطبيؽ التجربة كلمعرفة كجكد فركؽ بيف 
 .ء مف الفترة التجريبيةالمجمكعتيف )الضابطة كالتجريبية( بعد االنتيا

 تية:تباع الخطكات اآلاب يـاختبار المفاى إعدادتـ 

كىي الكحدة الدراسية الرابعة، التي تـ اختيارىا مف مبحث تحديد المادة الدراسية:  . أ
 التكنكلكجيا لمصؼ السادس األساسي )التكنكلكجيا الطبية(. 

 تنمية المفاىيـ لدل طالبات قياس مدلإلى  ييدؼ اختبار المفاىيـاليدؼ مف الختبار:  . ب
المقررة في الفصؿ الثاني لمصؼ  الطبيةالتكنكلكجيا الصؼ السادس األساسي في كحدة 

 .5.02\5.00مف العاـ الدراسي  األساسي السادس

مف خبلؿ تحميؿ المحتكل تـ تحديد تحديد المستكيات التي يقيسيا اختبار المفاىيـ:  . ت
السمككية كتحديد األكزاف النسبية لكؿ ىداؼ المستكيات التي يقيسيا االختبار كتحديد األ

 :تياآل مستكل مكضحة بالجدكؿ
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 )التكنكلكجيا الطبية( ةمكاصفات اختبار المفاىيـ لطالبات الصؼ السادس كحد(: 4.6جدكؿ )

 استعانت الباحثة بقائمة المفاىيـ لصياغة مفردات االختبار الذم  صياغة مفردات الختبار: . ث
كخصصت الباحثة ( فقرة مف نمط )االختيار مف متعدد(، 25في صكرتو األكلية مف ) تككف

 بقراءتياتقكـ الطالبة  ،الصفحة األكلى مف االختبار لممجمكعة مف التعميمات لحؿ االختبار
كقد راعت الباحثة  ،البيانات األكلية لمطالبةإلى قبؿ البدء في حؿ االختبار، باإلضافة      ن جيدا  

مف  خالية محددة ككاضحةكأف تككف كالعممية،  المغكية عند صياغة المفردات السبلمة
 .الطالباتلمستكل  لمحتكل المادة، كممثمة لؤلىداؼ، كمناسبة الغمكض، كمنتمية

تـ تحديد درجات االختبار بإعطاء درجة كاحدة عند اختيار اإلجابة  نظاـ تقدير الدرجات: . ج
 لئلجابة الخاطئة. الصحيحة، كصفر

االختبار بصكرتو األكلية، تـ تطبيؽ  إعدادبعد  التجريب الستطالعي لختبار المفاىيـ: . ح
األساسي  السابعالصؼ  البات( طالب مف ط.2تطبلعية قكاميا )االختبار عمى عينة اس

                           ي                                                 مف خارج عينة الدراسة. كقد أ جريت التجربة االستطبلعية الختبار المفاىيـ بيدؼ حساب 
تبار، كتحديد معامبلت السيكلة كالتمييز لفقرات االختبار، كحساب الصدؽ كالثبات لبلخ

 : تيةالذم تـ حسابة مف خبلؿ المعادلة اآل زمف االختبارمتكسط 

أكؿ طالب + آخر طالب
5

  =متكسط الزمف

كبذلؾ  ،( دقائؽ لقراءة صفحة تعميميات كالرد عمى استفسارات الطالبات0ىذا كتـ إضافة )
 ( دقيقة. .2حدد زمف االختبار كقدره )

تـ تصحيح االختبار بكضح عبلمة كاحدة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار تصحيح الختبار:  . خ
في حاؿ كانت اإلجابة صحيحة، حيث تككف الدرجة التي حصمت عمييا الطالبة محصكرة 

 ( درجة. 25بيف )صفر ك

الكزف  المحتكل
 النسبي

 المجمكع األىداؼ
 التذكر
16.3% 

 فيـ
14.4% 

 تطبيؽ
10.3% 

 ميارات عميا
12.2% 200% 

 3 5 5 5 2 %5002 البحث العممي كصناعة الدكاء
 08 2 2 0 0 %2508 الطبيةتكنكلكجيا األجيزة 

 00 2 2 2 2 %20.8 األجيزة التعكيضية كالكسائؿ المساعدة
 21 20 7 22 21 %200 المجمكع
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 كقد تـ التحقؽ مف صدؽ الختبار مف خالؿ:صدؽ الختبار:  . د

لمختصيف امجمكعة مف تـ عرض االختبار عمى مجمكعة مككنة مف  صدؽ المحكميف: .0
مف المشرفيف التربكييف؛ بيدؼ التأكد مف صحة  كمجمكعةمف أساتذة الجامعات، 

                    ن       ن                                              صياغة المفردات عمميا  كلغكيا ، كمدل مبلءمة المفردات لمستكل طمبة الصؼ السادس 
 األساسي، كتـ مراعاة التعديبلت.

 : ت الختبارالتساؽ الداخمي بيف فقرا .1

كقد تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي، عف طريؽ تطبيؽ االختبار المعد عمى 
، كتـ حساب مف طالبات الصؼ السابع األساسي البةط( .2العينة االستطبلعية المككنة مف )

بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار، كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم  (بيرسكف)معامؿ االرتباط 
كالجدكؿ التالي يكضح معامؿ  .(SPSSتنتمي إليو، كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي )

 االرتباط لكؿ مجاؿ مف مجاالت اختبار المفاىيـ مع الدرجة الكمية لبلختبار. 

 ر المفاىيـ مع الدرجة الكمية لالختبارمعامالت الرتباط لكؿ مجاؿ مف مجالت اختبا . أ
 معامالت الرتباط لكؿ مجاؿ مف مجالت اختبار المفاىيـ مع الدرجة الكمية لالختبار(: 4.7جدكؿ )

 مستكل الدللة معامؿ الرتباط المجاؿ
 010.دالة عند  0**884. تذكر
 0.01دالة عند  0**804. فيـ
 0.01دالة عند  0**767. تطبيؽ
 0.01دالة عند  0**746. عمياميارات 

بيف  0.0.عند مستكل         ن إحصائيا  ارتباط داؿ  الجدكؿ السابؽ، كجكدكيتضح مف خبلؿ 
مما يؤكد مصداقية االختبار، كأنو المجاالت الفرعية الختبار المفاىيـ كالدرجة الكمية لبلختبار، 
الكاردة في الكحدة الرابعة المفاىيـ عمى درجة عالية مف االتساؽ الداخمي، حيث تعبر فقراتو عف 

 المقررة عمى طمبة الصؼ السادس األساسي، كىذا يطمئف الباحثة قبؿ تطبيؽ االختبار.
كلمتأكد مف االتساؽ الداخمي لكؿ فقرة مف الفقرات مع الدرجة الكمية لممجاؿ تـ حساب  . ب

 كالدرجة الكمية اىيـ التكنكلكجية اختبار المفف فقرات ػػػرة مػػػػػؿ فقػػػػف كػػػػػاط بيػػػػامبلت االرتبػػػػمع

 كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:  لممجاؿ الذم تنتمي لو
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 معامالت الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اختبار(: 4.8جدكؿ )
  لممجاؿ الذم تنتمي لوكالدرجة الكمية المفاىيـ التكنكلكجية  

معامؿ  رقـ السؤاؿ المجاؿ
 الرتباط

مستكل 
 الدللة

معامؿ  رقـ السؤاؿ المجاؿ
 الرتباط

مستكل 
 الدللة

 تذكر

 دالػػػةغير  341. 0

 تطبيؽ

 دالػػػة **747. 00
 دالػػػة **706. 02 دالػػػةغير  235. 5
 دالػػػة **665. 08 دالػػػة **607. 8
 دالػػػة *452. 52 دالػػػة **651. 3

 دالػػػة *385. 50 دالػػػة *388. 02
 دالػػػة *434. 52 دالػػػةغير  264. 50
 دالػػػة *385. .2 دالػػػة **651. 52
 دالػػػة **592. 25 دالػػػة *379. 52
 دالػػػة **610. 20 دالػػػة **493. 58
 دالػػػةغير  169. 2 دالػػػة **500. 20
 دالػػػة **658. 23

ميارات 
 عميا

 دالػػػةغير  222. 2

 فيـ

 دالػػػة *387. 05 دالػػػةغير  129.- 2
 دالػػػة **472. 02 دالػػػة **562. 0
 دالػػػة **476. 03 دالػػػةغير  302. 2

 دالػػػةغير  280. .5 دالػػػةغير  114. .0
 دالػػػةغير  102. 55 دالػػػة *404. 00
 دالػػػةغير  261. 22 دالػػػةغير  115. 02
 دالػػػة **596. 22 دالػػػة *406. 53
 دالػػػة **604. 28 دالػػػة **608. 25
 دالػػػةغير  153. .2 دالػػػةغير  310. 22
     دالػػػةغير  090. 22
     دالػػػةغير  197. 25

عند مستكل         ن إحصائيا  دالة   معامبلت االرتباط معظـأف  السابؽكيتضح مف الجدكؿ 
مما يؤكد مصداقية االختبار، كأنو عمى درجة عالية مف االتساؽ الداخمي، حيث  (0.0.، 0.0.)

 الكاردة في الكحدة الرابعة المقررة عمى طمبة الصؼ السادس األساسي. المفاىيـتعبر فقراتو عف 
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كىي  ،( فقرة02ككاف عددىا ) فيما أظيرت النتائج عدـ داللة بعض فقرات الدراسة
( فقرات 8كعميو قامت الباحثة بحذؼ )( 25،.02،2،22،55،22،2،.2،2،0،،22، 5،50،2)

الفقرات أما (، 25،.02،55،22،2،.2،2،0كىذه الفقرات ىي) مف أدنى معامبلت االرتباط
  ، ( فقد ارتأت الباحثة عدـ حذفيا كذلؾ ألىميتيا كعدـ كجكد بديؿ ليا5،50،2،2،22،22)

 : اآلتيمكزعة كما في الجدكؿ  ( فقرة مف فقرات االختبار22عمى ) كبذلؾ أبقت الباحثة
 عدد فقرات اختبار المفاىيـ مكزعة حسب مجالت الختبار(: 4.9جدكؿ )

 النسبة المئكية أرقاـ الفقرات عدد الفقرات المجاؿ
 %25.2 0252823202250252252258220223 00 التذكر
 %0202 ،022200253225222 2 الفيـ
 %5200 0020220825225025222.225220 3 تطبيؽ

 %5200 220520325.222222228,17 8 ميارات عميا
 %..0 22 المجمكع

الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس : )كيقصد بوثبات الختبار:  .2
التجزئة كقد قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات باستخداـ  (األداة في نفس الظركؼ

  .النصفية

تـ حساب درجة النصؼ األكؿ الختبار المفاىيـ التكنكلكجية )الفقرات الفردية( ككذلؾ 
درجة النصؼ الثاني )الفقرات الزكجية(، ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف باستخداـ 

، ثـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة (0.822ككجد أنو يساكم ) (بيرسكف)معادلة 
كىك معامؿ ثبات جيد كمقبكؿ يطمئف الباحثة قبؿ  ،(0300.بمغ معامؿ الثبات ) (سبيرماف)

 تطبيؽ اختبار المفاىيـ التكنكلكجية.
 :تحميؿ فقرات الختبار كيشمؿ .2

 :الصعكبة معامؿ -

 مف سؤاؿ كؿ عمى أجابكا الذيف لعدد األفراد المئكية النسبة: الصعكبة بمعامؿ يقصد

 ـ، 5.02كنشكاف،  ،)عفانةالعميا كالدنيا  المحكيتيف المجمكعتيف مف االختبار إجابة صحيحة
 أف معامبلت الباحثة تكجد االختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعكبة كبحساب معامؿ .(.20ص 

 جميع عمى الباحثة تبقي النتائج كبيذه، (25.. – 20..بيف ) تتراكح       ن تقريبا   الفقرات لكؿ الصعكبة

 .االختبار صعكبة مستكل لتدرج كذلؾ االختبار، فقرات
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 :التمييز معامؿ -

 معامبلت أف جميع الباحثة كجد االختبار فقرات مف فقرة التمييز لكؿ كبحساب معامؿ

 كالدنيا، إجابات الفئتيف العميا بيف ( لمتمييز85..-52.0) تراكحت بيف االختبار لفقرات التمييز

 كبذلؾ .(525ص ـ،8..5 ،أبك دقة) (.05. (مف بمغ أكثر إذا معامؿ التمييز القياس عمـ كيقبؿ

 .  جميع فقرات االختبار عمى الباحثة تبقي
كتحميؿ  مف خبلؿ نتائج التحكيـ كالتجربة االستطبلعية :ائية لختبار المفاىيـالصكرة الني . ذ

جراء التعديبلت البلزمة، أصبح االختبار في صكرتو النيائية  البيانات ( فقرة مف 22)مف                                                         كا 
 .(0ممحؽ رقـ ) االختيار المتعددأسئمة 

 اختبار ميارات اتخاذ القرار: -2

 :تيةتباع الخطكات اآلااختبار ميارات اتخاذ القرار ب إعدادتـ 

 طالباتقياس مدل اكتساب إلى ييدؼ اختبار ميارات اتخاذ القرار اليدؼ مف الختبار:  -
المقررة في  التكنكلكجيا الطبيةفي كحدة  لميارات اتخاذ القرار الصؼ السادس األساسي

 .5.02\5.00العاـ الدراسي  األساسي السادسالفصؿ الثاني لمصؼ 

عدد إلى الرجكع مف خبلؿ  تحديد ميارات اتخاذ القرار المراد تنميتيا في ىذه الدراسة كذلؾتـ  -
ـ(، 5.00) مف الدراسات كاألدبيات التي تناكلت دراسة ميارات اتخاذ القرار، كدراسة صبح

، ـ(5.00ـ(، كدراسة السمارات )5.00(، كدراسة الحجاحجة كالزؽ )5.02) كدراسة األغا
 تحميؿ المحتكل كتحديد الفقرات التي تحتكم عمى ميارات اتخاذ القرار. إلى باإلضافة 

 :تحديد الكزف النسبي لميارات اتخاذ القرار في المكضكعات التي تـ تناكليا كما يمي -

 )التكنكلكجيا الطبية( ةختبار ميارات اتخاذ القرار لطالبات الصؼ السادس كحدمكاصفات ا (:4.10جدكؿ )

 المحتكل
الكزف 
 النسبي

 الميارات
 المكقؼ فيـ المجمكع

22.72% 
 دراسة الحمكؿ

22.72% 
 ترتيب الحمكؿ

22.72% 
 اختيار البديؿ

37.81% 
 6 3 1 1 1 %27.28 البحث العممي كصناعة الدكاء

 8 2 2 2 2 %36.36 الطبية تكنكلكجيا األجيزة
األجيزة التعكيضية كالكسائؿ 

 8 2 2 2 2 %36.36 المساعدة

 22 7 5 5 5 %100 المجمكع
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( فقرة مف نمط 55ف االختبار في صكرتو األكلية مف )   ٌ تكك  صياغة مفردات الختبار:  . أ
 ككاضحة كالعممية، الناحيتيف المغكية مف )االختيار مف متعدد(، ككانت بعد تحكيميا سميمة

 .لمستكل الطبلب لمحتكل المادة، كممثمة لؤلىداؼ، كمناسبة مف الغمكض، كمنتمية خالية
تـ تحديد درجات االختبار بإعطاء درجة كاحدة عند اختيار اإلجابة  نظاـ تقدير الدرجات: . ب

 الصحيحة، كصفرا لئلجابة الخاطئة.

االختبار بصكرتو األكلية، تـ  دإعدابعد  التجريب الستطالعي لختبار ميارات اتخاذ القرار: . ت
الصؼ السادس  اتبالمف طة ( طالب.2تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية قكاميا )

     ي                                           كقد أ جريت التجربة االستطبلعية الختبار ميارات اتخاذ  ،األساسي مف خارج عينة الدراسة
ت القرار بيدؼ: حساب معامبلت السيكلة كالتمييز لفقرات االختبار، كحساب الصدؽ كالثبا

 : تيةمتكسط زمف االختبار مف خبلؿ المعادلة اآللبلختبار، كتحديد 

زمف انتياء أكؿ طالب+زمف انتياء اخر طالب
 

 =متكسط الزمف

كبذلؾ  ،( دقائؽ لقراءة صفحة التعميمات كالرد عمى استفسارات الطالبات0إضافة )ىذا كتـ 
 ( دقيقة. 20حدد زمف االختبار كقدره )

تـ تصحيح االختبار بكضع عبلمة كاحدة لكؿ فقرة مف فقرات تصحيح الختبار: 
االختبار في حاؿ كانت اإلجابة صحيحة، حيث تككف الدرجة التي حصمت عمييا الطالبة 

 ( درجة. 55ك محصكرة بيف )صفر
 كقد تـ التحقؽ مف صدؽ الختبار مف خالؿ:صدؽ الختبار:  . ث

تصيف مف أساتذة الجامعات، تـ عرض االختبار عمى مجمكعة مف المخ صدؽ المحكميف: . أ
بيدؼ التأكد مف صحة صياغة المفردات  ؛(5) رقـ ممحؽ التربكييفالمشرفيف  مجمكعةك 

     ن        ن                                                          عمميا ، كلغكيا ، كمدل مبلءمة المفردات لمستكل طمبة الصؼ السادس األساسي، كتـ 
 مراعاة التعديبلت المقترحة.

كقد تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي، عف  التساؽ الداخمي بيف فقرات الختبار: . ب
( طالبة، كتـ .2االستطبلعية المككنة مف ) طريؽ تطبيؽ االختبار المعد عمى عينة الدراسة

بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار، كالدرجة الكمية  (بيرسكف)حساب معامؿ ارتباط 
كالجدكؿ التالي  ،(SPSSلممجاؿ الذم تنتمي إليو، كذلؾ باستخداـ البرنامج االحصائي )

 :كالبعد الذم تنتمي لو الفقرةفقرات اختبار ميارات اتخاذ القرار  يكضح معامؿ االرتباط بيف
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 :ميارات اتخاذ القرار كالبعد الذم تنتمي لو الفقرة معامالت الرتباط بيف فقرات اختبار(: 4.11جدكؿ )

 مستكل الدللة معامؿ الرتباط رقـ السؤاؿ الميارة

 فيـميارة 
 المكاقؼ

 0.01دالػػػة عند  0**549. 3
 0.01دالػػػة عند  0**522. 4
 0.01دالػػػة عند  0**543. 10
 0.01دالػػػة عند  0**635. 11
 0.01دالػػػة عند  0**563. 17

ميارة دراسة 
 الحمكؿ

 0.01دالػػػة عند  0**485. 7
 0.01دالػػػة عند  0**641. 9
 0.01دالػػػة عند  0**559. 12
 0.01دالػػػة عند  0**441. 19
 0.01دالػػػة عند  0**419. 21

ميارة ترتيب 
 الحمكؿ

 0.05دالػػػة عند  0*363. 1
 غير دالػػػة 2580. 8
 0.01دالػػػة عند  0**566. 16
 0.01دالػػػة عند  0**628. 18
 0.01دالػػػة عند  0**535. 22

ميارة اختيار 
 البديؿ

 0.01دالػػػة عند  0**475. 2
 0.01دالػػػة عند  0**592. 5
 0.01عند دالػػػة  0**446. 6
 0.01دالػػػة عند  **0.443 13
 0.05دالػػػة عند  0*370. 14
 غير دالػػػة 0170. 15
 0.01دالػػػة عند  0**652. 20

عند مستكل         ن إحصائيا  معامبلت االرتباط دالة  معظـأف  السابؽ الجدكؿ كيتضح مف 
مما يؤكد مصداقية االختبار، كأنو عمى درجة عالية مف االتساؽ الداخمي، حيث تعبر  0.0.

ميارات اتخاذ القرار الكاردة في الكحدة الرابعة المقررة عمى طمبة الصؼ السادس فقراتو عف 
ذؼ كليذا قامت الباحثة بح،        ن إحصائيا  ( فكانت غير دالة 00، 8ما عدا الفقرتيف )، األساسي

( مككف 2 ىاتيف الفقرتيف مف االختبار، كبيذا أصبح االختبار في صكرتو النيائية )ممحؽ رقـ
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كلمتأكد مف االتساؽ الداخمي لمجاالت االختبار تـ حساب معامبلت االرتباط ، ( فقرة.5مف )
 بيف درجة كؿ ميارة  كالدرجة الكمية لبلختبار كما ىك مكضح بالجدكؿ: 

 الرتباط لكؿ ميارة مف ميارات اتخاذ القرار مع الدرجة الكمية لالختبارمعامالت  (:4.12جدكؿ )

 مستكل الدللة معامؿ الرتباط أبعاد المقياس
 010.دالة عند  0**471. المكقؼ فيـميارة 

 0.01دالة عند  0**770. ميارة دراسة الحمكؿ
 0.01دالة عند  0**699. ميارة ترتيب الحمكؿ
 0.01دالة عند  0**871. ميارة اختيار البديؿ

بيف  0.0.عند مستكل         ن إحصائيا  كجكد ارتباط داؿ   السابؽجدكؿ الكيتضح مف خبلؿ 
مما يؤكد مصداقية االختبار، الميارات الفرعية الختبار اتخاذ القرار كالدرجة الكمية لبلختبار، 

اتخاذ القرار الكاردة ميارات كأنو عمى درجة عالية مف االتساؽ الداخمي، حيث تعبر فقراتو عف 
في الكحدة الرابعة المقررة عمى طمبة الصؼ السادس األساسي، كىذا يطمئف الباحثة قبؿ تطبيؽ 

 االختبار.

الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس : )كيقصد بو ثبات الختبار:  . ج
التجزئة  باستخداـكقد قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات  (،األداة في نفس الظركؼ

  النصفية

فتـ حساب درجة النصؼ ( فقرة، .5( أصبح االختبار )00، 8بعد حذؼ الفقرتيف )
األكؿ الختبار ميارات اتخاذ القرار )الفقرات الفردية( ككذلؾ درجة النصؼ الثاني )الفقرات 

ككجد أنو يساكم  (بيرسكف)الزكجية(، ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف باستخداـ معادلة 
كىك  ،(025.بمغ معامؿ الثبات ) (سبيرماف)، ثـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة (002.)

 معامؿ ثبات جيد كمقبكؿ يطمئف الباحثة قبؿ تطبيؽ اختبار ميارات اتخاذ القرار.

 :تحميؿ فقرات الختبار كيشمؿ . ح

 :الصعكبة معامؿ -

 أف معامبلت الباحثة تكجد االختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعكبة كبحساب معامؿ

 جميع عمى الباحثة تبقي النتائج كبيذه، (22.. – 53..بيف ) تتراكح       ن تقريبا   الفقرات لكؿ الصعكبة

 .االختبار صعكبة مستكل لتدرج كذلؾ االختبار، فقرات
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 :التمييز معامؿ -

 معامبلت أف جميع الباحثة تكجد االختبار فقرات مف فقرة التمييز لكؿ كبحساب معامؿ

 كالدنيا، إجابات الفئتيف العميا بيف ( لمتمييز22..-50..) تراكحت بيف االختبار لفقرات التمييز

 كبذلؾ .(525 ـ، ص8..5 ،أبك دقة( ).05. (مف بمغ أكثر إذا معامؿ التمييز القياس عمـ كيقبؿ

 .جميع فقرات االختبار عمى الباحثة تبقي
مف خبلؿ نتائج التحكيـ كالتجربة  اتخاذ القرار:الصكرة النيائية لختبار ميارات  . خ

جراء التعديبلت البلزمة، أصبح االختبار في صكرتو النيائية ) ( فقرة مف .5                                                                   االستطبلعية كا 
 .(2، ممحؽ رقـ )أسئمة االختيار المتعدد

 ضبط المتغيرات المؤثرة في التجربة:      ن خامسا :
  :طالبات العينة بمنطقة تؿ اليكل حيث تعيش جميع العامؿ القتصادم كالجتماعي

                                  ن                               )غرب غزة( كفي بيئة متشابية تقريبا  مف حيث دخؿ األسرة كعدد أفرادىا.

  :ن         عاـ، بناء  عمى سجؿ  02-00حيث تتراكح أعمار الطالبات ما بيف العمر الزمني         
 المدرسة.

 ،اختبار ميارات  –اختبار المفاىيـ  –مثؿ )تحصيؿ الطالبات في التكنكلكجيا عكامؿ أخرل
 الجدكؿ التالياتخاذ القرار( يكضحيا 

 

  ضبط بعض العكامؿ المتكقع تأثيرىا في الدراسة(: 4.13جدكؿ )

 

الدرجة  المتكسط العدد المجمكعة المجاؿ
 ىالعظم

النحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
 "ت"

مستكل 
 الدللة

 التحصيؿ في التكنكلكجيا
 82082 30 ضابطة

0.. 
12.09 

-0.111 
غير دالة 
 14.72 83.45 33 تجريبية        ن إحصائيا  

التطبيؽ القبمي الختبار 
 المفاىيـ

 14.90 30 ضابطة
22 

4.01 
غير دالة  0.881-

 5.30 13.85 33 تجريبية        ن إحصائيا  

الختبار التطبيؽ القبمي 
 ميارات اتخاذ القرار

 7.53 30 ضابطة
5. 

1.78 
غير دالة  1.147-

 1.70 7.02 33 تجريبية        ن إحصائيا  
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عند مستكل داللة        ن إحصائيا  أف قيـ )ت( غير دالة السابؽ جدكؿ اليتضح مف 
(α≥0.05 كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات كؿ مف )

المجمكعة التجريبية كالضابطة في كؿ مف اختبار ميارات اتخاذ القرار، كاختبار المفاىيـ العاـ، 
                                                     ن                كالتحصيؿ في التكنكلكجيا، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ تكافؤا  بيف المجمكعتيف.

 

 : إجراءات الدراسةسادسا
 :اآلتيةفرضياتيا اتبعت الباحثة الخطكات  كاختبارالدراسة  أسئمةلئلجابة عف 

االطبلع عمى البحكث كالدراسات السابقة في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ، كالبحكث التي  -0
 تناكلت المفاىيـ التكنكلكجية كميارات اتخاذ القرار في التكنكلكجيا. 

 السادسالمقررة في الفصؿ الثاني لمصؼ  التكنكلكجيا الطبيةكحدة تحميؿ محتكل  -5
 األساسي.

 المحطات التعميمية. ستراتيجية            ن  تعميمية طبقا  إلإعادة صياغة الكحدة عمى شكؿ دركس  -2

تحديد ميارات اتخاذ القرار، باستشارة المشرؼ عمى الدراسة كعدد مف المتخصصيف في  -2
 التكنكلكجيا.  مادة مناىج كطرؽ تدريس

 بناء اختبار المفاىيـ التكنكلكجية، كاختبار ميارات اتخاذ القرار. -0

جراء التعديبلت -2  عمييا.                                     تحكيـ أدكات الدراسة كا 

ؽ الدراسة في الحصكؿ عمى مكافقة مف المشرؼ كالجامعة ككزارة التربية كالتعميـ لتطبي -2
 .مدرسة أـ القرل األساسية

 طالبة مف غير عينة الدراسة. .2تطبيؽ أداتي الدراسة عمى عينة استطبلعية قكاميا  -8

لحصكؿ عمى                          ن                                          تطبيؽ أداتي الدراسة قبميا  عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، بغرض ا -3
 درجات الطبلب التي تساعد في بياف تكافؤ المجمكعتيف.

التدريس لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة، حيث درست المجمكعة التجريبية كحدة  -.0
التكنكلكجيا الطبية باستخداـ المحطات التعميمية، كالمجمكعة الضابطة بالطريقة المعتادة. 

 :كاآلتيكقد سار تطبيؽ الدراسة 

                                      ن       ن       ( حصة، شاممة تطبيؽ أدكات الدراسة قبميا  كبعديا ، كبدأ 02يؽ الدراسة )استغرؽ تطب -
 .ـ5.02\2\.2ـ كانتيى بتاريخ 5.02\2\0تطبيؽ الدراسة في تاريخ 
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                                                        ن تطبيؽ اختبار ميارات اتخاذ القرار كاختبار المفاىيـ بعديا . -00

 تصحيح االختباريف كرصد الدرجات كتحميؿ النتائج. -05

 تفسير النتائج كمناقشتيا. -02

 في ضكء النتائج. كالمقترحات التكصياتكضع  -02

 

 : المعاجمة اإلحصائيةسابعا
بعد االنتياء مف التطبيؽ البعدم، قامت الباحثة بتصحيح أداتي الدراسة كرصد الدرجات، 

ككف ىذه الدراسة مف الدراسات التجريبية التي تعتمد عمى المقارنة بيف مجمكعتيف، كالختبار تك 
 :اآلتيةحثة باستخداـ األساليب اإلحصائية البا تفركض الدراسة قام

كذلؾ الختبار صحة : (T.test independent sample)لعينتيف مستقمتيف ( ت)اختبار  . أ
فرضيات الدراسة المتعمقة بالفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات 

 (.80ـ، ص0338عفانة، ) اتخاذ القرار كاختبار المفاىيـ بعد تطبيؽ الدراسة

ηمربع ايتا ) . ب
لمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة باستخداـ  (ايتا)يستخدـ اختبار مربع (: 1

كأف تأثير المتغير المستقؿ عمى  ،متغيرات الدراسةإلى ىي فركؽ حقيقية تعكد ( ت)اختبار 
 الصدفة.إلى المتغير التابع ىك تأثير مباشر كجكىرم، أـ أنيا تعكد 

 لحجـ التأثير:اإلطار المرجعي 

(، اذا كانت قيمة مربع إيتا المستخدمة لمتعرؼ 002ـ، ص 5.02ذكر عفانة كنشكاف )
( فإننا نقكؿ أف حجـ التأثير 002.عمى حجـ التأثير في حالة استخداـ اختبار )ت( تساكم )

ذا كانت قيمة مربع ايتا تساكم ) ذا كانت0.2.                                       كبير، كا                                                ( فإننا نقكؿ أف حجـ التأثير متكسط، كا 
 .                                 ن ( فإننا نقكؿ أف حجـ التأثير صغيرا  0.0.قيمة مربع ايتا تساكم )

 

 



 
 

 

 

 
 
 

 

 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة كمناقشتيا
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 الفصؿ الخامس
 كمناقشتيا كتفسيرىا الدراسة نتائج 

كالمتعمقة بيدؼ الدراسة  تناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تكصمت إلييا الباحثة،
المحطات التعميمية في تنمية مفاىيـ كميارات اتخاذ القرار في  إستراتيجيةأثر في " المتمثؿ

 في” SPSS" حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي "التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ السادس
ذلؾ مناقشة النتائج معالجة بيانات الدراسة، كفيما يمي عرض لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا كك

 كتفسيرىا. 

 أكل: عرض النتائج كتحميميا: 
ما المفاىيـ الكاجب تنميتيا لدل  ينص السؤاؿ األكؿ عمى:: كمناقشتيا األكؿ السؤاؿ نتائج

 التكنكلكجيا؟  مبحث طالبات الصؼ السادس في

خبلؿ مف  ،تنميتيا عند طالبات الصؼ السادس األساسي بتحديد المفاىيـ الكاجب قامت
لمصؼ السادس  (الطبية التكنكلكجياالكاحدة الرابعة مف كتاب التكنكلكجيا )ميؿ محتكل كحدة تح

كتحديد المفاىيـ الكاجب تنميتيا كداللتيا المفظية، كبعد جمعيا كرصدىا قامت الباحثة األساسي، 
ؼ أك مف أجؿ التعديؿ كالحذ بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف لمتأكد مف صحتيا كشمكليتيا

إلى اإلضافة، كقد أخذت الباحثة بالتعديبلت التي أقرىا السادة المحكمكف، حيث تكصمت 
(، كبيذا تـ اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ 2( ممحؽ رقـ )03مجمكعة مف المفاىيـ كعددىا )

 لمدراسة. 
 

المراد ما ميارات اتخاذ القرار  ينص السؤاؿ الثاني عمى: :كمناقشتيا الثاني السؤاؿ نتائج
 التكنكلكجيا؟  مادة تنميتيا لدل طالبات الصؼ السادس في

، كتحميؿ محتكل الكحدة كالدراسات السابقة عمى األدب التربكماطبلع الباحثة مف خبلؿ 
ديد ميارات اتخاذ القرار الكاجب تنميتيا لدل طالبات الصؼ تح، تـ الرابعة )التكنكلكجيا الطبية(
كمف ثـ تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف  ،لكؿ ميارةجرائي السادس، كالمصطمح اإل

لمتعديؿ أك اإلضافة أك الحذؼ، كقد أخذت الباحثة بيذه التعديبلت التي أقرىا السادة المحكمكف، 
ترتيب الحمكؿ ، دراسة الحمكؿ المقترحة، المكقؼ فيـ) :كىي ،ميارات أربعإلى حيث تكصمت 
 (. 2تـ ذكرىـ بالتفصيؿ في ممحؽ رقـ) (األفضؿ ، اختيار البديؿحسب األفضمية
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المحطات  إستراتيجية خطكاتينص السؤاؿ الثالث عمى: ما نتائج السؤاؿ الثالث: 
 ؟كميارات اتخاذ القرارالتعميمية البلزمة لتنمية المفاىيـ 

 كالدراسات التربكم األدب عمى باالطبلع الباحثة قامت الثالث السؤاؿ عمى كلئلجابة
 التعميمية المحطات إستراتيجية صكرة تحديد تـ كلقد التعميمية، بالمحطات اىتمت التي ةالسابق
 ككاف ،(2) رقـ ممحؽ المعمـ كدليؿ ،(النظرم اإلطار) فصؿ في ليا األساسية المبلمح كتحديد

 ة،اإللكتركني المحطة القرائي، المحطة) محطات خمس مف تككنت أنيا مبلمحيا أبرز مف
 محطات أربع تنفيذ يتـ أف عمى( الشمع متحؼ محطة االستكشافية، المحطة الصكرية، المحطة

 .     و متتاؿ   بشكؿ المحطات عبر الطمبة انتقاؿ خبلؿ مف كذلؾ الكاحدة، الحصة في
 

 عند حصائيةإ داللة ذات فركؽ تكجد ينص السؤاؿ الرابع عمى: ىؿنتائج السؤاؿ الرابع: 
 درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسط بيف(  α≤0.0.) مستكل
 التكنكلكجيا؟ مبحث في لممفاىيـ البعدم االختبار في الضابطة المجمكعة طالبات

 :آلتيةعمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية ا إلجابةكل 
مستكل  عند احصائية دللة ذات فركؽ تكجد ل) عمى األكلى الفرضية كتنص

(α≥0.03) طالبات درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسط يف 
 .(التكنكلكجيا مادة في لممفاىيـ البعدم الختبار في الضابطة المجمكعة

الفرضية تـ حساب متكسط درجات الطالبات في اختبار المفاىيـ كلمتحقؽ مف صحة 
استخداـ جمكعتيف التجريبية كالضابطة، ثـ كذلؾ لكؿ مف الم ،التكنكلكجية كاالنحراؼ المعيارم
 داللةتـ التعرؼ عمى  (T. Test in Dependent Sample)اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف 
 .نتائج التحميؿ يكضح كالجدكؿ التاليالفركؽ بيف كبل المجمكعتيف، 
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 نتائج اختبار )ت( لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية (: 5.1)جدكؿ 
 كأبعادهكالضابطة في اختبار المفاىيـ 

 المتكسط العدد المجمكعة المجاؿ
النحراؼ 
 المعيارم

 قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الدللة

مستكل 
 الدللة

 التذكر
 1.78 5.13 .2 ضابطة

دالة عند  0.000 5.137
 1.43 7.21 33 تجريبية 0.0.

 الفيـ
 1.45 3.33 30 ضابطة

 دالة عند 0.044 2.061

 1.24 4.03 33 تجريبية 0.05

 التطبيؽ
 1.54 4.67 .2 ضابطة

 دالة عند 0.042 2.076

 1.58 5.48 33 تجريبية 0.05

 ميارات عميا
 1.64 3.93 30 ضابطة

 دالة عند 0.006 2.864

 1.57 5.09 33 تجريبية 0.01

اختبار المفاىيـ 
 التكنكلكجية ككؿ

 4.93 17.57 30 ضابطة
 دالة عند 0.000 3.798

 3.82 21.82 33 تجريبية 0.01

   ( أف:000يتضح مف جدكؿ رقـ )

 ( في مجاؿ الفيـ0.0.قيمة )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل ) -
كىك أكبر مف   ،(20.2حيث بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية )، التطبيؽك 

المحسكبة في مجاؿ )ت( قيمة (، ك 2022)المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة الذم بمغ
التطبيؽ فقد أما في مجاؿ ، في مجاؿ الفيـ الجدكلية)ت( كىي أكبر مف قيمة  ،(50.20)

الضابطة  ة أكبر مف المتكسط الحسابي لممجمكعةالتجريبي لممجمكعة كاف المتكسط الحسابي
كىك أكبر مف المتكسط الحسابي لمعينة   ،(5.48حيث بمغ المتكسط الحسابي لمتجريبية )

)ت( كىي أكبر مف قيمة  (50.22) المحسكبة)ت( قيمة ك  (،2022ابطة الذم بمغ)الض
 مف اختبار المفاىيـ. الجدكلية

( في مجاؿ التذكر 0.0.قيمة )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل ) -
ميا كاختبار المفاىيـ ككؿ اختبار، حيث بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة كالميارات الع
 كىك أكبر مف المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة الذم بمغ  ،(2050التجريبية ) 

الجدكلية )ت( ( كىي أكبر مف قيمة 00022المحسكبة في مجاؿ )  )ت( (، كقيمة 0002)
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يا فقد كاف المتكسط الحسابي لممجمكعة في مجاؿ التذكر، أما في مجاؿ الميارات العم
حيث بمغ المتكسط الحسابي  ،التجريبية أكبر مف المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة

 (،2032كىك أكبر مف المتكسط الحسابي لمعينة الضابطة الذم بمغ) ،(5.09لمتجريبية )
المتكسط  كبمغالجدكلية، )ت( ( كىي أكبر مف قيمة 50822المحسكبة ))ت( قيمة ك 

الذم كاف أكبر مف ك  (50085)التجريبية  الحسابي في اختبار المفاىيـ ككؿ لممجمكعة
( كىي 20238المحسكبة ))ت( ، كقيمة (02002مجمكعة الضابطة )المتكسط الحسابي لم

 .الجدكلية)ت( أكبر مف قيمة 

يف كبيذا فإننا نرفض الفرض الصفرم القائؿ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ب
متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار المفاىيـ التكنكلكجية ككؿ 
كأبعاده، كقبكؿ الفرض البديؿ القائؿ بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات 
طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار المفاىيـ التكنكلكجية ككؿ كأبعاده، كذلؾ 

 صالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ المحطات التعميمية.ل

 حجـ تأثير المحطات التعميمية في تنمية المفاىيـ لدل طالبات السادس األساسي:حساب 

عمى  (المحطات التعميمية إستراتيجية)لمكشؼ عف حجـ التأثير لممتغير المستقؿ 
 : اآلتيةمف العالقة  (ايتا)تـ استخداـ مربع  (المفاىيـ)المتغير التابع 

، فتـ حساب طات التعميمية في تنمية المفاىيـقامت الباحثة بحساب حجـ تأثير المح
ηمربع إيتا )

 (25ص، ـ...5عفانة، ): اآلتية(، مف خبلؿ المعادلة 5

  
√  
 

√    
 

 

 حجـ تأثير المحطات التعميمية في تنمية المفاىيـ المتكفرة في(: 5.2جدكؿ )
 كحدة )التكنكلكجيا الطبية( 

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير جدا كبير متكسط صغير

D 0.2 0.5 0.8 1.1 

-    - .0.0 - .0.2 - .002 - .05. 

 d    ,( حجـ كؿ مف قيمة0.5كيكضح الجدكؿ المرجعي )
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 ( كحجـ التأثير لختبار المفاىيـ كأبعادهη2)ك قيمة )ت((: 5.3)جدكؿ 

T η الحريةدرجة  المجاؿ
 حجـ التأثير 1

 كبير .02. 5.137 20 التذكر
 متكسط 0.2. 2.061 20 الفيـ

 متكسط 0.2. 2.076 20 التطبيؽ
 متكسط 005. 50822 20 ميارات عميا

 كبير 003. 3.798 20 اختبار المفاىيـ ككؿ

 ( أف:002كيتضح مف جدكؿ رقـ )

التذكر كاختبار المفاىيـ ككؿ كاف ميارة مجاؿ  تأثير استخداـ المحطات التعميمية عمى -
ηحيث بمغت قيمة  ،     ن كبيرا  

( 003.)( كفي اختبار المفاىيـ ككؿ .02.في مجاؿ التذكر ) 2
(، كيرجع ىذا الى ككف الميارات العميا كالتطبيؽ كالفيـ يحتاجكف الى .05.كىي أكبر مف )

يات الدنيا مف تطبيؽ ككقت أكثر مف التذكر باإلضافة الى أف التذكر يصنؼ ضمف المستك 
 مستكيات بمكـ.

الميارات العميا( كاف  –التطبيؽ  –مجاالت )الفيـ  تأثير استخداـ المحطات التعميمية عمى -
ηحيث بمغت قيمة        ن متكسطا  

 ( لمميارات العميا. 005.( لمفيـ كالتطبيؽ، ك)0.2.) 2

التكنكلكجية لدل كجكد أثر جيد لممحطات التعميمية في تنمية المفاىيـ إلى مما يشير  -
 طالبات الصؼ السادس األساسي.

 كتعزك الباحثة ذلؾ إلى:

ٌ  أف   - لمطالبات فرصة لمتفاعؿ مع المحتكل الذم  كفرتالمحطات التعميمية  إستراتيجية 
 يتعممكنو، فيف ال يحصمف عمى المفاىيـ بصكرة جاىزة كما في الطريقة التقميدية.

ت فرصة لمتنقؿ بيف المحطات التعميمية المحطات التعميمية لمطالبا كفرت أك أتاحت -
 المختمفة، حيث تكفر ليف فرصة التساؤؿ كالمحاكرة كالنقاش كتبادؿ األفكار.

ٌ        تعمـ لـ يسبؽ لمطالبات التعر ؼ عمييا إستراتيجيةتعتبر المحطات التعميمية  - إلى مما أدل  ،                          
غبة في التعمـ كىف ، فظير عمييف الر ستراتيجيةحماسة كبيرة لدل الطالبات لمدراسة بيذه اإل

 ينتقمف مف محطة ألخرل.
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تكفر المحطات التعميمية فرصة لمتفكير التبادلي كتنظيـ المعمكمات، كبذلؾ فإف الطالبات  -
يعرفف ما يتعممف ككيؼ؟ كىذا عمى عكس الطريقة التقميدية التي تسمح لممتعمـ بالحصكؿ 

 .فقط عمى المعارؼ مف المعمـ أك عف طريقة القراءة كالحفظ

لد  إستراتيجيةف إ - ٌ    المحطات التعميمية بأنكاعيا المختمفة كانت عامؿ جذب لمطالبات، فك                                                               
لدييف الرغبة في استقصاء المعمكمات، كالرغبة في المناقشة كتكليد األفكار الجديد، مما 
انعكس بشكؿ إيجابي عمى معرفتيف لممفاىيـ التكنكلكجية الكاردة في كحدة التكنكلكجيا 

 الطبية.

تحسف إلى أدل  التعميميةالمحطات  إستراتيجيةدراسة كحدة )التكنكلكجيا الطبية( باستخداـ  -
تجعؿ  ستراتيجيةىذه اإلاستخداـ ك  ،ية في معرفة المفاىيـمستكل طالبات المجمكعة التجريب

لذا كانت تمثؿ بالنسبة ليـ نكع مف التمتع  الطمبة؛يعتاد عمييا  كماغير تقميدية  الدركس
 .العمـممارسة ب

يمارسف خبلليا األنشطة التعميمية  بلتيعممية التمركر الطالبات بالعديد مف المحطات ال -
تكامؿ إلى بأنفسيـ كيكتشفف المعمكمات، كيربطنيا بما لدييـ مف معرفة، مما يؤدل 

لممفاىيـ  فمما يزيد مف تحسف التحصيؿ المعرفي الكتسابي فالمعمكمات في أذىاني
 التكنكلكجية.

إلى يؤدل مف خبلليا المفاىيـ  تي يكتشففبلبأنكاع مختمفة مف المحطات ال فمركرىكما أف  -
فتمؾ محطة استكشافية، كأخرل صكرية، كثالثة إلكتركنية  ف،تنكع الخبرات المعرفية لديي

 كرابعة قرائية، كىكذا.

كتتفؽ نتائج ىذه الفرضية مع نتائج العديد مف الدراسات التي أظيرت فعالية استخداـ 
ـ( التي 5.00سممياف) كأثبتت فعاليتيا عمى متغيرات تابعة مثؿ  دراسةمحطات التعميمية ال

ـ( 5.02دراسة  الزيناتي)ك  المحطات التعميمية في تنمية عمميات العمـ، إستراتيجيةأكدت فعالية 
المحطات التعميمية في تنمية ميارات التفكير التأممي، كدراسة   إستراتيجيةالتي أظيرت فعالية 

المحطات التعميمية في حؿ المسائؿ  إستراتيجيةي أكدت ضركرة تكظيؼ تـ( ال5.02حسف)
ـ( التي بينت فاعمية 5.02) chamber  شامبر الرياضية كالميؿ نحك المادة، كدراسة

كرفع مستكل التحصيؿ الدراسي  ،المحطات التعميمية في تصحيح المفاىيـ الخاطئة إستراتيجية
 .لدل الطمبة
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 حصائيةإ داللة ذات فركؽ تكجد ينص السؤاؿ الخامس عمى: ىؿ :الخامس السؤاؿ نتائج 
 درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسط يف (α≥.0.0مستكل ) عند

 لميارات اتخاذ القرار؟ البعدم االختبار في الضابطة المجمكعة طالبات
 :آلتيةا الفرضية صياغة تـ الخامس السؤاؿ عمى كلإلجابة

 يف (α≥0.03مستكل ) عند حصائيةإ دللة ذات فركؽ تكجد ل) عمى الفرضية كتنص
 في الضابطة المجمكعة طالبات درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسط
 .(لميارات اتخاذ القرار البعدم الختبار

اختبار كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب متكسط درجات الطالبات في 
كذلؾ لكؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، ثـ  ،ميارات اتخاذ القرار كاالنحراؼ المعيارم
تـ التعرؼ  (T. Test in Dependent Sample)باستخداـ اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف 

 ىذه الفرضية. ( يكضح نتائج002)رقـ ، كجدكؿ عمى ىذه الفركؽ بيف كبل المجمكعتيف
في اختبار  نتائج اختبار )ت( لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة (: 5.4جدكؿ )

 ميارات اتخاذ القرار كأبعاده

 المتكسط العدد المجمكعة المجاؿ
النحراؼ 
 المعيارم

 قيمة 
 (ت)

قيمة 
 الدللة

مستكل 
 الدللة

 المكقؼ فيـ
 1.38 2.47 .2 ضابطة

2.188 0.032 
 دالة عند
 1.21 3.18 33 تجريبية 0...

 الحمكؿ دراسة 
 1.24 3.20 30 ضابطة

2.111 0.039 
دالة عند 

 0.96 3.79 33 تجريبية 0...

 ترتيب الحمكؿ
 0.80 1.67 .2 ضابطة

4.439 0.000 
دالة عند 

 1.02 2.70 33 تجريبية 0.0.

 اختيار البديؿ
 1.46 3.47 30 ضابطة

2.421 0.018 
عند دالة 

 1.29 4.30 33 تجريبية 0...

ميارات اتخاذ القرار اختبار 
 ككؿ

 3.52 10.67 30 ضابطة
3.964 0.000 

دالة عند 
 3.10 13.97 33 تجريبية 0.0.
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 أف: (002)يتضح مف جدكؿ رقـ 

(، في ميارات 0.0.قيمة )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل ) -
حيث بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة ، اتخاذ القرار( –تحديد الحمكؿ  –)تحديد المكقؼ 

( 5022( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة الذم بمغ)2008التجريبية )
)ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( ذلؾ أف قيمة إلى في ميارة تحديد المكقؼ باإلضافة 

المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية ك  ،(0.25.كالتي بمغت ) (0.0.الجدكلية عند )
( في ميارة 3.20( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة الذم بمغ)3.79)

الجدكلية عند )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( ذلؾ أف قيمة إلى تحديد الحمكؿ باإلضافة 
( كىك أكبر 4.30التجريبية )المتكسط الحسابي لممجمكعة ك  (،50000( كالتي بمغت )0.0.)

( في ميارة اتخاذ القرار 2022مف المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة الذم بمغ)
( 0.0.الجدكلية عند ))ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( ذلؾ أف قيمة إلى باإلضافة 

 اختبار ميارات اتخاذ القرار. في( 50250كالتي بمغت )

( في ميارتي )ترتيب 0.0.قيمة )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية عند مستكل ) -
اختبار ميارات اتخاذ القرار ككؿ(، حيث بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة  –الحمكؿ 

( 0022( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة الذم بمغ)2.70التجريبية )
)ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( ذلؾ أف قيمة إلى في ميارة ترتيب الحمكؿ باإلضافة 

المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية ك  (،20223( كالتي بمغت )0.0.الجدكلية عند )
( في 0.022( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة الذم بمغ)02032)

المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( ذلؾ أف قيمة إلى ؿ باإلضافة اختبار ميارات اتخاذ القرار كك
 (.20322( كالتي بمغت )0.0.الجدكلية عند ))ت( 

كبيذا فإننا نرفض الفرض الصفرم القائؿ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات اتخاذ القرار ككؿ 

أبعاده، كقبكؿ الفرض البديؿ القائؿ بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات ك 
طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات اتخاذ القرار ككؿ كأبعاده، كذلؾ 

 لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ المحطات التعميمية.
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التعميمية في تنمية ميارات اتخاذ القرار لدل طالبات حجـ تأثير المحطات حساب 
 السادس األساسي:

قامت الباحثة بحساب حجـ تأثير حجـ تأثير المحطات التعميمية في تنمية ميارات 
ηاتخاذ القرار، فتـ حساب مربع إيتا )

ηبكاسطة  يكضح حجـ التأثير التاليكالجدكؿ  (،5
5. 

 التأثير لختبار ميارات اتخاذ القرار كأبعاده( كحجـ η2)ك قيمة )ت((: 5.5) جدكؿ

T η درجة الحرية المجاؿ
 حجـ التأثير 1

 متكسط 0.2. 50088 20 المكقؼ فيـ
 متكسط 0.2. 50000 20 دراسة الحمكؿ
 كبير 052. 4.439 20 ترتيب الحمكؿ
 متكسط 0.3. 50250 20 اختيار البديؿ

 كبير .05. 3.964 20 ككؿ ميارات اتخاذ القراراختبار 

 أف: السابؽكيتضح مف 

تأثير استخداـ المحطات التعميمية عمى ميارة ترتيب الحمكؿ كاختبار ميارات اتخاذ القرار  -
ηحيث بمغت قيمة   ن ،  ككؿ كاف كبيرا

( الختبار .05.)ك لميارة ترتيب الحمكؿ، (052.)  5
 ميارات اتخاذ القرار ككؿ .

اختيار  –دراسة الحمكؿ  –تأثير استخداـ المحطات التعميمية عمى مجاالت )تحديد المكاقؼ  -
η، حيث بمغت قيمة                   ن البديؿ( كاف متكسطا  

 دراسة الحمكؿ،ك  لميارة تحديد المكقؼ (0.2.)  5
 .( لميارة اختيار البديؿ0.3.)ك

اتخاذ القرار لدل كجكد أثر جيد لممحطات التعميمية في تنمية ميارات إلى مما يشير  -
 طالبات الصؼ السادس األساسي.

 كتعزك الباحثة ذلؾ إلى:

ٌ  أف   - لمطالبات فرصة لمتفاعؿ الجيد مع المحتكل كمع  تمنحالمحطات التعميمية  إستراتيجية 
ن ما تساعدىشأقرانيف، فيف ال يتخذف القرار بشكؿ فردم أك ب ٌ          كؿ عفكم، كا  المحطات  ف            

 التعميمية عمى التعاكف مع زميبلتيف في اتخاذ القرار.

المحطات التعميمية لمطالبات فرصة لمتنقؿ بيف المحطات التعميمية المختمفة، حيث  تكفر  -
 ار البديؿ الصحيح.ديد المكاقؼ، كدراسة الحمكؿ كاختيليف فرصة تح تكفر 
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ٌ                 طالبات التعر ؼ عمييا مما أدل تعمـ لـ يسبؽ لم إستراتيجيةتعتبر المحطات التعميمية  - إلى            
، فظير عمييف الرغبة في التعمـ كىف ستراتيجيةحماسة كبيرة لدل الطالبات لمدراسة بيذه اإل

 ينتقمف مف محطة ألخرل.

ٌ      ٌ       ٌ               ككذلؾ فإف  التعم ـ الفع اؿ كالمشاركة اإل -      ٌ                       ، كتع مميـ في مجمكعات، كمركر لمطالباتيجابية         
لية في إنياء الميمة المكجكدة في كؿ محطة، المجمكعة بالمحطات، كتحمميـ المسئك 

إلى ككذلؾ محاكلة حؿ األسئمة المتنكعة المثيرة لمتفكير المكجكدة في كؿ محطة يؤدل 
 عمى اتخاذ القرار. ف                                    ي             تبادؿ اآلراء كالخبرات كالمعارؼ، مما ي حسف مف قدراتي

تنمية ميارات كتتفؽ نتائج ىذه الفرضية مع نتائج العديد مف الدراسات التي أكدت عمى  -
 :كأثبتت فعالية المتغير المستقؿ المستخدـ في تنمية ميارات اتخاذ القرار، مثؿ ،اتخاذ القرار

ـ( التي أكدت فعالية برنامج مقترح قائـ عمى مبادئ نظرية تريز في 5.00دراسة صبح )
ـ( التي أظيرت 5.00دراسة  الحجاحجة كالزؽ )ك ، تنمية ميارات اتخاذ القرار بالعمكـ

، في التفكير كتطكير ميارات اتخاذ القرار (شكارتز)نمكذج إلى عالية برنامج تدريبي مستند ف
الياءات الخمس في  إستراتيجيةي أكدت عمى ضركرة تكظيؼ ت( الـ5.02غا )كدراسة  األ

ـ( التي بينت فاعمية 5.02كدراسة  السمارات  )، تنمية الميارات الحياتية في مبحث العمكـ
حؿ المشكبلت في تنمية ميارات اتخاذ القرار في التربية الكطنية  جيةإستراتيتكظيؼ 

 لمصؼ العاشر في األردف.
 

 :مقترحاتالك  الدراسةتكصيات      ن  ثانيا : 
 تكصيات:ال -أ

 :يميتكصى الباحثة بما  ،سابقةال    ن                 بناء  عمى نتائج البحث 

 لمطمبة.تكجيو كحث المعمميف عمى استخداـ المحطات التعميمية في تقديـ الدركس  .0

المحطات  إستراتيجيةعمى كيفية استخداـ كأثناء الخدمة  تدريب معممي التكنكلكجيا قبؿ .5
 التعميمية في تدريس التكنكلكجيا بمراحؿ التعميـ المختمفة.

المحطات العممية؛  إستراتيجيةكيفية تكظيؼ حكؿ  تقديـ دكرات تدريبية لممعمميف .2
 المكارد المحدكدة. اتلبلستفادة منيا خاصة في المدارس ذك 

ضركرة االىتماـ بتنمية المفاىيـ العممية كأساس معرفي، كميارات اتخاذ القرار لدل  .2
 الطمبة.
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ستراتيجياتإعادة النظر في طرؽ كأساليب ك  .0  مادة التدريس المتبعة في تدريس             ا 
ستراتيجياتالتكنكلكجيا بالمرحمة االبتدائية، كاستخداـ طرؽ كأساليب ك  تدريس حديثة              ا 

 ع عمى ممارسة األنشطة التعميمية كتثير الدافعية نحك تعمـ التكنكلكجيا.تشج

حديثة في مقررات طرؽ  إستراتيجيةإلقاء الضكء عمى استخداـ المحطات التعميمية ك .2
معمـ  إعدادتدريس بشكؿ عاـ، كالتكنكلكجيا بشكؿ خاص في كميات التربية، كفي مجاؿ 

 التكنكلكجيا. 

 المقترحة:الدراسات  -ب

 :ما يمي          ن                ، كاستكماال  لو يمكف اقتراح اكنتائجي الدراسةضكء إجراءات  في

التكنكلكجيا في تنمية مادة مية في تدريس يعمتالمحطات ال إستراتيجيةدراسة أثر استخداـ  .0
 أنماط مف التفكير المختمفة لدل طمبة المراحؿ التعميمية المختمفة.

التكنكلكجيا عمى مادة في تدريس مية يعمتالالمحطات  إستراتيجيةدراسة أثر استخداـ  .5
 تنمية الميارات العممية كالدافعية لئلنجاز.

)عادات العقؿ،  :مثؿ ،دراسة فاعمية المحطات التعميمية في تنمية متغيرات تابعة أخرل .2
 الذكاءات المتعددة، التفكير البصرم، الميارات الحياتية، ميارات ما كراء المعرفة(.

لتعميمية عمى الطبلب منخفضي التحصيؿ كبطيئي التعمـ في دراسة فاعمية المحطات ا .2
 مادة التكنكلكجيا كغيرىا مف المباحث العممية.

التكنكلكجيا في تنمية  مادة في تدريسالتعميمية المحطات  إستراتيجيةدراسة أثر استخداـ  .0
 حب االستطبلع، كاالتجاه نحك التكنكلكجيا.
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 المصادر كالمراجع
 الكريـ. القرآف

 :    ن                 أكل : المراجع العربية

دار كائؿ لمنشر  . عماف:0. طالتجديدات التربكية(. ـ8..5). كسرحاف، عمر ،استيتة، دالؿ
 . كالتكزيع

. غزة:  2. طمقدمة في تصميـ البحث التربكم. (ـ2..5) كاألستاذ، محمكد. ،األغا، إحساف
 . مطبعة الرنتيسي لمطباعة كالنشر

البنائية في تنمية  SEVEN E’sفاعمية تكظيؼ إستراتيجية (. ـ5.00االغا، حمداف. )
الميارات الحياتية في مبحث العمكـ العامة الفمسطيني لدل طبلب الصؼ الخامس 

 جامعة االزىر، غزة.  (.رسالة ماجستير غير منشكرة) األساسي

اثر تكظيؼ استراتيجية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ العممية (. ـ5.02) االغا، ضياء الديف.
 كميارات التفكير الناقد في عمكـ الصحة كالبيئة لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي

 الجامعة اإلسبلمية، غزة.  (.رسالة ماجستير غير منشكرة)

مفاىيـ كتطبيقات طرائؽ تدريس العمكـ (. ـ3..5إمبكسعيدم، عبداهلل، كالبمكشي، سميماف. )
 عماف: دار المسيرة. . )د.ط(.عممية

المحطات العممية في تنمية عمميات  استراتيجيةأثر  (.ـ.5.0). كالشمر، ثاني ،الباكم، ماجدة
 2 مجمة جامعة كرككؾ لمدراسات اإلنسانية، .العمـ لدل طبلب معاىد إعداد المعمميف

(2 ،)0-52.  

 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.. األردف: 5ط .النشطالتعمـ (. ـ5.05) .بدير، كريماف

 . األردف:5. طتنمية المفاىيـ العممية كالرياضية لطفؿ الركضة(. أ 8..5). بطرس، بطرس
 . دار المسيرة لمنشر كالتكزيع

دار . األردف: 5ط .تنمية المفاىيـ العممية كالميارات العممية(. ـ ب8..5) .بطرس، بطرس
 .كالتكزيعالمسيرة لمنشر 
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منتدل شارؾ الشابي ضمف مشركع  . )د.ط(. )د.ـ(:شارؾ كتعمـ (.ـ.5.0). بظاظك، طمعت
 مراكز العائمة.  

دار . عماف: 0ط .تعميـ التفكير النظرية كالتطبيؽ(. ـ2..5) .كنكفؿ، محمد ،جادك، صالحأبك 
 المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

 .دار الفكر لمنشر كالتكزيع. عماف: 0ط .تصميـ التعميـ(. ـ.5.0). جامع، حسف

دار الفكر لمنشر عماف:  .0ط. تعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات(. ـ5.00) .جركاف، فتحي
 .كالتكزيع

 .أصكؿ التربية بيف األصالة كالمعاصرة(. ـ0..5) .كالعبادم، محمد ،جبللة، صبحيأبك 
 مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع.الككيت:  .0ط

(. فاعمية التدريب عمى التفكير الماىر في تطكير ـ5.00) كالزؽ، أحمد. ،صالحالحجاحجة، 
المجمة األردنية في العمـك  .ميارات اتخاذ القرار لدل طبلب مرحمة المراىقة المبكرة

 .225-202(، 2) 00التربكية، 

اىيـ المماثمة في تدريس العمـك في اكتساب المف استراتيجية(. أثر ـ5.05) الحراحشة، ككثر.
-200 (،5) 58مجمة جامعة دمشؽ،  ستكل أداء عمميات العمـ األساسية.العممية كم

200 . 

الجديد في التعمـ التعاكني ـ(. 2..5أبك حرب، يحيى، كالمكسكعي، عمي، كأبك جبيف، عطا. )
 . )د.ط(. عماف: مكتبة الفبلح. لمراحؿ التعميـ كالتعميـ العالي

)د.ط(. عماف:  .القيادة التربكية في اتخاذ القرارات اإلدارية ميارات(. ـ8..5). رافدة الحريرم،
 . دار المنيج لمنشر كالتكزيع

فاعمية استراتيجية المحطات العممية في حؿ المسائؿ الرياضية كالميؿ  (.ـ5.02) حسف، كردة.
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(.نحك المادة لدل تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي 

 تنصرية، العراؽ. الجامعة المس

 الجامعة اإلسبلمية. غزة:  . )د.ط(.اجتماعيات التربية(. ـ0333) .الحكلي، عمياف
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فعالية مدكنة الكتركنية تكظؼ  جيجسك في تنمية المفاىيـ (. ـ5.02) .خاطر، دعاءأبك 
 رسالة ماجستير) ةالحاسكبية كميارات اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغز 

 .الجامعة اإلسبلمية، غزة غير منشكرة(.

اثر استراتيجية التدكير في تنمية المفاىيـ العممية ك ـ(. 5.02الخزندار، منى إسماعيؿ. )
)رسالة ماجستير غير  األساسيعمميات العمـ في مادة العمـك لدل طمبة الصؼ الرابع 

 منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة. 

. األساسيات في اإلدارة المعاصرة منحى نظامي(. ـ5.05) .كجكدة، محفكظ ،درة، عبد البارم
 .كزيعدار كائؿ لمنشر كالت. عماف: 5ط

غزة:  .5ط .القياس كالتقكيـ الصفي المفاىيـ كاإلجراءات لتعمـ فعاؿ(. ـ8..5) .أبك دقة، سناء
 دار آفاؽ لمنشر كالتكزيع

دار الكفاء القاىرة:  .0ط .المناىج كطرؽ التدريساتجاىات جديدة في (. ـ2..5) .دندش، فايز
 . لدنيا الطباعة كالنشر

ـ(. فاعمية استعماؿ المدخؿ 5.00كالمرشدم، عماد، كحسف، عماد. ) ،الربيعي، عباس
لرابع العممي كميكليف نحك المنظكمي في اكتساب المفاىيـ االحيائية لطالبات الصؼ ا

-003(،52) ،لمعمكـ التربكية اإلنسانية جامعة بابؿمجمة كمية التربية األساسية  المادة.
50..  

أثر استخداـ استراتيجية قبعات التفكير في تنمية المفاىيـ العممية  (.ـ5.05). رضكاف، سناء
غير  رسالة ماجستير) كميارات اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة

 .غزة الجامعة اإلسبلمية، منشكرة(.

)د.ط(.  .كتقكيـ نكاتج التعمـ كاالستراتيجياتالتعمـ النشط المفيكـ (. ـ5.05) .يؿرفاعي، عق
 . دار الجامعة الجديدةالقاىرة: 

دار المسيرة لمنشر كالتكزيع . )د.ط(. عماف: التعمـ المعرفي(. ـ2..5) .رياش، حسيفأبك 
 كالطباعة. 
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أصكؿ  التعمـ كالتعميـ (. ـ3..5). كالصافي، عبد الحكيـ ،كشريؼ، سميـ ،رياش، حسيفأبك 
 دار الثقافة لمنشر كالتكزيع. . عماف:0. طالنظرية كالتطبيؽ

 .لمسيرة لمنشر التكزيعدار ا. عماف: 5ط .عمـ النفس العاـ(. ـ2..5) .الريماكم، محمد

أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية  (.ـ3..5) زيد. كالعدكاف،  ،الزيادات، ماىر
القرار لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي في مبحث التربية الكطنية كالمدنية ميارة اتخاذ 
 ..23-220(، 5)02مجمة الجامعة اإلسبلمية سمسمة الدراسات اإلنسانية،  .في األردف

(. أثر استخداـ استراتيجية المحطات العممية في تدريس العمكـ عمى 5.02زكي، حناف. )
مـ كالتفكير اإلبداعي كالدافعية نحك تعمـ العمـك لدل التحصيؿ المعرفي كتنمية عمميات الع

 055-02(، 02)2تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي. مجمة التربية العممية، 

دار الشركؽ لمنشر . عماف: 0ط .تدريس العمكـ النظرية البنائية(. ـ2..5) .زيتكف، عايش
 .كالتكزيع

العممية في تنمية عمميات العمـ كميارات أثر استراتيجية المحطات  (.ـ5.02فداء.) الزيناتي،
)رسالة التفكير التأممي في العمـك لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي في خانيكنس

 فمسطيف.  ماجستير غير منشكرة(. غزة،

التعمـ (. ـ2..5) .سعادة، جكدت كعقؿ، فكاز كزامؿ، مجدم كشتيو، جميؿ كابكعرقكب، ىدل
 . دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع )د.ط(. فمسطيف:. النشط بيف النظرية كالتطبيؽ

براىيـ، عبد ،سعادة، جكدت دار  . عماف:2. طالمنيج المدرسي المعاصر (.ـ5.00) .اهلل               كا 
  الفكر ناشركف كمكزعكف.

التعمـ التعاكني  (.ـ8..5. )سعادة، جكدت، كعقؿ، فكاز، كأبك عمي، عمي، كسرطاكم، عادؿ
 عماف: دار كائؿ لمنشر كالتكزيع. . )د.ط(. نظريات كتطبيقات كدراسات

(. ـ5.00) .كابكعرقكب، ىدل ،كشتيو، جميؿ ،كزامؿ، مجدم ،كعقؿ، فكاز ،سعادة، جكدت
 . دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع. فمسطيف: 0ط .التعمـ النشط بيف النظرية كالتطبيؽ
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ـ(. فاعمية تصكر مقترح لتضميف بعض الميارات .5.0) .كعياد، فؤاد ،سعد الديف، ىدل
. مجمة جامعة األقصى الحياتية في مقرر التكنكلكجيا لمصؼ العاشر األساسي بفمسطيف

 .508-022(، 0)02، سمسمة العمـك االنسانية

دار . عماف: 0ط .طرؽ تدريس العمكـ معالجة تطبيقية معاصرة(. ـ3..5). سبلمة، عادؿ
 .زيعكالتك الثقافة لمنشر 

أثر تكظيؼ استراتيجية الرؤكس المرقمة في تنمية المفاىيـ ـ(. 5.00أبك سممية، محمد. )
)رسالة  العممية كميارات التفكير العممي بالعمكـ لدل طبلب الصؼ الخامس األساسي بغزة

 ماجستير غير منشكر(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.

قائـ عمى المحطات العممية إلكساب أطفاؿ  برنامج أنشطة مقترح (.ـ5.00). سميماف، تياني
 08 ،بالقاىرة مجمة التربية العممية .المفاىيـ العممية كعمميات العمـ الركضة بعض

(5،)0-20. 

حؿ المشكبلت في تدريس مادة التربية  استراتيجيةأثر استخداـ  (.ـ5.02) السمارات، ياسميف.
الكطنية في تنمية ميارات اتخاذ القرار لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في األردف. 

 .522-522(،5)0مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات التربكية كالنفسية، 

. 0. طتدريساتجاىات كتطبيقات حديثة في المناىج كطرؽ ال(. ـ5.00) .السيد عمي، محمد
 . دار المسيرة عماف:

ر داالقاىرة:  .0ط .أساليب التعمـ كالتعمـ النشط(. ـ5.05) .كالجمؿ، عباس ،سيد، أسامةال
 . العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع

دار الصفا لمنشر )د.ط(. عماف:  .التعمـ كالتقكيـ األكاديمي(. ـ3..5) .شحادة، نعماف
 كالتكزيع. 

دار عماف:  . )د.ط(.تطكير المناىج التعميمية(. ـ5.00) .كالطناكم، عفت ،الشربيني، فكزم
 . سيرة لمنشر كالتكزيعالم

المسيرة لمنشر دار . عماف: 2ط .إدارة رياض األطفاؿ كتطبيقاتيا(. ـ3..5). شريؼ، السيد
 .كالتكزيع كالطباعة
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أصكؿ التدريس اتجاىات في (. ـ0380) .كرضكاف، محمد ،كجاد اهلل، سعاد ،شعبلف، محمد
 .الفكر العربي دارالقاىرة:  .0ط .بمدرسة التعميـ األساسي

أثر استراتيجيتي المحطات العممية كمخطط البيت الدائرم في  (.ـ5.00) .الشمرم، ثاني
)رسالة دكتكراه  تحصيؿ مادة الفيزياء كتنمية عمميات العمـ لدل طبلب معاىد المعمميف

   .غير منشكرة( جامعة بغداد، العراؽ

كزارة التربية . السعكدية: 0ط .استراتيجية في التعمـ النشط0.0(.ـ5.00) .الشمرم، ماشي
 كالتعميـ.

المحطات العممية في  استراتيجيةفاعمية التدريس ب (.ـ5.02). كالشيباكم، ماجد .الشكف، ىادم
 مجمة القادسية .ياء لدل طبلب الصؼ األكؿ المتكسطالذكاء البصرم المكاني في الفيز 

 .032-022 (، 5-0) 05، في اآلداب كالعمـك التربكية

كأساليب تصحيح المفاىيـ ماىية المفاىيـ (. ـ5.05). كجاسـ، أشكاؽ ،الصاحب، اقباؿ
 .عدار صفاء لمنشر كالتكزي. عماف: 0ط. المخطكءة

. عماف: 0ط .تنمية المفاىيـ العممية كالرياضية في الطفكلة المبكرة (.ـ3..5) .صالح، ماجدة
 .ار الفكر لمنشر كالتكزيعد

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى بعض مبادئ تريز في تنمية ميارات (. ـ5.00) صبح، االء.
)رسالة ماجستير غير منشكرة(،  التصنيؼ كاتخاذ القرار بالعمـك لطالبات الصؼ التاسع

 الجامعة اإلسبلمية، غزة: فمسطيف. 

(. تصميـ أنمكذج لمحتكل كتب التربية ـ5.05) كعبد الرحمف، محمكد. ،الصبحيف، عيد
العالمية االجتماعية كالكطنية لممرحمة األساسية في األردف في ضكء مفاىيـ كقيـ التربية 

 .222-253(، 2)8 المجمة األردنية في العمـك التربكية، كالعممية كالتكنكلكجية. 

 الثقافة لمنشر كالتكزيع. دار . عماف: 0. طتعميـ التفكير كمياراتو(. ـ2..5عبد العزيز، سعيد)

أثر تكظيؼ نمكذج ميرؿ كتينكسكف في تنمية المفاىيـ العممية (. ـ5.02عبد اهلل، معتصـ.  )
رسالة ماجستير غير ) كعمميات العمـ في العمكـ لدل طبلب الصؼ الرابع األساسي

 . جامعة اإلسبلمية، غزةال (.منشكرة
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الخرائط العقمية اإللكتركنية في  استراتيجيةـ(. فاعمية استخداـ 5.00) عبد المنعـ، رانية.
ة التربية في جامعة إكساب مفاىيـ تكنكلكجيا التعميـ لدل الطالبات المعممات في كمي

 ..5-0(، 2)52مجمة العمـك التربكية جامعة الممؾ سعكد، األقصى بغزة. 

. 0ط .يارات التفكير بيف النظرية كالتطبيؽتعمـ م (. ـ3..5). كعياد، كليد ،عبد اليادم، نبيؿ
 . دار كائؿ لمنشر كالتكزيععماف: 

 غزة: فمسطيف. . 5ط مناىج البحث العممي(. ـ3..5). كمطر، يكسؼ ،عطكاف، اسعد

. 0. طاتجاىات حديثة في القياس كالتقكيـ التربكمـ(. 5.02عفانة، عزك، كنشكاف، تيسير. )
 غزة: مكتبة سمير منصكر.

غزة: . 0ط .التدريس كالتعمـ بالدماغ ذم الجانبييف (.ـ8..5). كالجيش، يكسؼ ،عزكعفانة 
 . )د.ف(

 . )د.ط(. غزة. )د.ف(.5. جاالحصاء التربكم : االحصاء االستدالليـ(. 0338عفانة، عزك. )

ستراتيجيات لمخططات المفاىيـ في تعميـ اـ(. أثر استخداـ ثبلث 0333) عفانة، عزك.
. تحصيؿ طبلب الصؼ الثامف كاتجاىاتيـ نحك كؿ مف الرياضيات كاؿالرياضيات عمى 

 .32-20(، 20)، جامعة عيف شمسب جمة دراسات المناىج كطرؽ التدريسم

ـ(. حجـ التأثير كاستخدامو في الكشؼ عف مصداقية النتائج في البحكث ...5عفانة، عزك. )
 .20-25(، 2)2 ،مجمة البحكث كالدراسات التربكيةالتربكية كالنفسية. 

دار . عماف: 0ط .االتجاىات الحديثة في التدريس كتنمية التفكير(. ـ5.05) .العفكف، نادية
  .الصفاء لمنشر كالتكزيع

دار  . القاىرة:2. طمناىج البحث في العمكـ النفسية كالتربكية(. ـ.5.0) .عبلـ، رجاءأبك 
 النشر لمجامعات.

 .0ط .كتطبيقات حديثة في المناىج كطرؽ التدريساتجاىات (. ـ5.00). عمي، محمد السيد
 .دار المسيرة لمنشر كالتكزيععماف: 
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أساليب تدريس العمكـ لمرحمة التعميـ (. ـ0..5) .كأبك جبللة، صبحي ،عميمات، محمد
 . الككيت: مكتبة الفبلح. 0. طاألساسي

المحطات العممية عمى التحصيؿ  استراتيجيةأثر التدريس ب (.ـ5.02) .العنبكي، كفاء
مجمة كمية  .الصؼ الخامس االبتدائي كاالستبقاء في مادة العمكـ العامة لدل تمميذات

 .0.0-85(، 00)، جامعة بابؿب التربية األساسية

. )د.ط(. التعمـ النشط نحك فمسفة تربكية تعميمية فاعمة(. ـ.5.0) .كزامؿ، عمى ،عكاد، يكسؼ
 .نشر كالتكزيعدار المناىج لم عماف:

. 0. طالقرارات القيادية في اإلدارة التربكية (.ـ2..5). كحجازيف، عدناف ،عياصرة، عمي
 دار حامد لمنشر كالتكزيع.عماف: 

 .اتجاىات حديثة في التربية(. ـ2..5). كالعاني، كجيية ،كعطارم، تكفيؽ ،عيساف، صالحة
 . المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعةدار عماف:  .0ط

دار . عماف: 0ط .مناىج كأساليب تدريس المكىكبيف كالمتكفقيف(. ـ.5.0) .قطامي، نايفة
 .المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة

. )د.ط(. عماف: دار الثقافة لمنشر                   ن حؿ المشكبلت إبداعيا  ـ(. 5.00قطيط، غساف يكسؼ. )
 كالتكزيع.

. )د.ط(. عماف: دار كالبحث العمميالتفكير ـ(. .5.0أبك عكاد، فلاير، كنكفؿ، محمد بكر. )
 المسيرة لمنشر كالتكزيع. 

مناىج  ـ(.5.05كأبكطالب، صابر. ) ،ابكمكسى، مفيدك  ،كأبكزر، جماؿ ،القكاسمة، رشدم
 فمسطيف: منشكرات جامعة القدس المفتكحة.  . 5ط البحث العممي

في تحصيؿ طبلب (. أثر استخداـ  المحطات العممية ـ5.00المييبي، عبد الرازؽ عيادة. )
(، 25، )مجمة الفتح بجامعة دياليالصؼ الثاني المتكسط كاتجاىيـ نحك مادة الفيزياء. 

02-00. 

تفكير ببلحدكد رؤل تربكية معاصرة في تعميـ التفكير (. ـ2..5) محمكد، صبلح الديف.
 . . القاىرة: دار عبل الكتب0ط .كتعممو
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في تنمية التفكير   (Jigsawاستراتيجية جيجسك)أثر استخداـ (. ـ5.02). ىاني المطكؽ،
 (.رسالة ماجستير غير منشكرة) الناقد كاالتجاه نحك العمـك لدل طمبة الصؼ الثامف بغزة

 زة.غالجامعة اإلسبلمية، 

. عماف: 5ط .سيككلكجية التعمـ كالتعميـ األسس النظرية كالتطبيقية(. ـ2..5) .ممحـ، سامي
 .كالتكزيع كالطباعةلمسيرة لمنشر دار ا

مكتبة االنجمك القاىرة:  . )د.ط(.التعمـ المفيكـ النماذج التطبيقات(. ـ2..5) .منسي، محمكد
 .المصرية

فاعمية استراتيجية شكؿ البيت الدائرم في تنمية المفاىيـ العممية (. ـ5.02) مينا، مركة.
 الحادم عشر في غزة كميارات التفكير المنظكمي في العمـك الحياتية لدل طالبات الصؼ

 الجامعة اإلسبلمية، غزة.  (.رسالة ماجستير غير منشكرة)

دار الشركؽ . عماف: 0ط .أساسيات القياس في العمكـ السمككية(. ـ2..5) .النبياف، مكسى
 . لمنشر كالتكزيع

حديثة في  طرؽ كأساليب ك(. ـ2..5)، كراشد، عمي، كعبد اليادم، منى. النجدم، أحمد
 .دار الفكر العربي. القاىرة: 0ط .العمكـتدريس 

. 0ط .أساليب تدريس العمكـ لمصفكؼ األربعة األكلى )النظرية كالتطبيؽ((. ـ3..5) .كفا، لينا
 .المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع مكتبةعماف: 
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 : (2ممحؽ )
 تسييؿ ميمة باحثة 
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 :(1ممحؽ )
 أسماء السادة المحكميف

 العمؿمكاف  الدرجة العممية اسـ المحكـ ـ

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ دكتكر مناىج كطرؽ التدريس أ.د.محمد عسقكؿ  .0

 الجامعة اإلسبلمية تكنكلكجيا التعميـأستاذ مشارؾ مناىج ك  د.محمد ابكشقير  .5

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ مشارؾ  تكنكلكجيا التعميـ محمكد الرنتيسيد.   .2

 صبلح الناقةد.   .2
تدريس مناىج كطرؽ أستاذ مشارؾ 

 العمـك
 الجامعة اإلسبلمية

 جامعة األقصى دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس رياضيات عطكاف أسعد د.  .0

 كمية العمـك كالتكنكلكجيا أستاذ مساعد محمكد برغكثد.   .2

 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس نجكل صالح د.  .2

 غزةمديرية غرب - كالتكنكلكجيامشرؼ الحاسكب  د.ايمف  العكمكؾ  .8

 جامعة األقصى  ماجستير مناىج كطرؽ تدريس تكنكلكجيا  محمد شرؼ أ.  .3

 مشرؼ تربكم مديرية غرب غزة بكالكريكس تكنكلكجيا تعميـ إسماعيؿ الحمك أ.  ..0

 مدرسة أـ القرل-معممة تكنكلكجيا بكالكريكس عمـك حاسكب أماني بشير  .00

 مدرسة الزىكر -معممة تكنكلكجيا حاسكب بكالكريكس عمـك ميا الشاعر  .05
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 : (1ممحؽ )
 (التكنكلكجيا الطبية)الكاردة في الكحدة الرابعة  قائمة المفاىيـ

 الدللة المفظية المفيـك ـ

 التكنكلكجيا الطبية   .0
أدكات كمنتجات تكنكلكجية مستخدمة في المجاؿ الطبي 

 لخدمة االنساف كتحسيف مستكل صحتو .

 .cىك مرض ينتج عف نقص حاد في فيتاميف  االسقربكطمرض   .5

 مقياس الحرارة  )الثيرمكمتر(  .2

يستخدـ لقياس درجة حرارة جسـ  داةأىك عبارة عف 
كيتركب مف غبلؼ زجاجي سميؾ يكجد بداخمو  ،االنساف

 ،أنبكبو شعرية في نيايتيا مستكدع يحتكم زئبؽ أك كحكؿ
 .س 20درجات تبدأ مف إلى كيقسـ تدريج الترمكمتر الطبي 

 ..س 25كحتى 

  اإللكتركنيالثيرمكمتر   .2

ىك عبارة عف مقياس لمحرارة يستخدـ لقياس درجة حرارة 
كيتميز عف الثيرمكمتر العادم في تككينو مف  ،االنساف

مف الزئبؽ أك الكحكؿ  ة بدالن اإللكتركنيمجمكعة مف الدارات 
 في القياس.

 ىك قكة دفع الدـ لجدراف األكعية الدمكية  ضغط الدـ   .0

 الضغط االنقباضي   .2
إلى ىك الضغط الناتج أثناء انقباض القمب لضخ الدـ 

 .الخارج كيمثمو الرقـ األعمى

 الضغط االنبساطي   .2
ىك الضغط الناتج عندما ينبسط القمب كيرتاح بيف 

 .النبضات، كيمثمو الرقـ في األسفؿ

 مرض السكر   .8
نساف ناتج عف ارتفاع نسبة السكر في اإل ىك مرض يصيب

الذم يفرزه  األنسكليف فراز ىرمكف إالدـ بسبب نقص 
 .البنكرياس 
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 الدللة المفظية المفيـك ـ

 نسكليف األ  .3
 ،يرمكنات التي تفرزىا غدة البنكرياس بالجسـالىك أحد 

 .كىك ىرمكف ينظـ مستكل الجمككز بالدـ 

 جياز الجمكككميتر  ..0
السكر ىك جياز رقمي يمكف مف خبللو قياس مستكل 

 .قبكلة مف الدقة كلو أشكاؿ مختمفةكبدرجة م ،خبلؿ دقيقتيف

 شرائط الكشؼ   .00

مناطؽ لكؿ إلى ىك عبارة عف شرائط ببلستيكية مقسمة 
منيا لكف مميز، حيث يتـ غمس الشريط في عينة البكؿ، 

، كمراقبة لكنو كمقارنتو باأللكاف عمى عمبة ثـ االنتظار قميبلن 
 األشرطة لبلستدالؿ عمى كجكد السكر. 

  األنسكليف قمـ   .05

ىك عبارة عف قمـ مزكد بإبرة مطمية بمادة تمنع اإلحساس 
كتعتبر ، األنسكليفباأللـ، يحتكم بداخمو عمى كمية مف 

أكثر سيكلة في االستخداـ، كما أنيا دقيقة  األنسكليف أقبلـ 
 .مبلءمتيا لممكفكفيفإلى ضافة إ، في تحديد الجرعة

 األنسكليف مضخة   .02
ىك عبارة عف جياز يزكد المريض بجرعات مناسبو مف 

بشكؿ مستمر، كيمكف تييئتيا لتبلئـ حالة كؿ  األنسكليف 
 مريض .

 االجيزة التعكيضية  .02
الجسـ ليحد أك يزيد مف  ىك عبارة عف جياز يركب عمى
 .الحركة أك يدعـ جزءان مف الجسـ

 االطراؼ الصناعية  .00
ضافتيا لتعكيض جزء مفقكد في الجسـ إىي أجيزة يمكف 

 .لمساعدة المصاب عمى الكقكؼ كالمشي كتناكؿ األشياء

 األجيزة التقكيمية  .02

ىي األجيزة التي تستخدـ لمساعدة كتقكيـ أعضاء الجسـ 
صابة أك تشكه تحكؿ دكف إؼ أك التي تعاني مف ضع

قياميا بكظائفيا الطبيعية، كذلؾ بيدؼ تحسيف قدرتيا كىي 
 .في األغمب مؤقتو
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 الدللة المفظية المفيـك ـ

 األجيزة كالكسائؿ المساعدة  .02
ىي عبارة عف كسائؿ يستخدميا ذكك االحتياجات الخاصة 

 .لتساعدىـ عمى الحركة كالتنقؿ كالسمع كالتعميـ كالتكاصؿ 

 البرامج الناطقة  .08
تقكـ بقراءة ما يتحرؾ عميو مؤشر الفأرة، كتتيح برامج 

 .لمكفيؼ االطبلع عمى مكاقع االنترنت المختمفة

 القدـ المسطحة  .03

، حيث ال يتـ تكزيع ىي ظاىرة مف الظكاىر األكثر انتشاران 
ثقؿ الجسـ عمى القدـ المسطحة بالشكؿ السميـ، مما قد 
يسبب األلـ كالتعب لمشخص صاحب القدـ المسطحة عند 

عفاء ىؤالء إسباب أ، كىي مف أىـ المشي كعند القفز أيضان 
 .شخاص مف العمؿ في الخدمة العسكرية األ
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 :(2ممحؽ )
 قائمة ميارات اتخاذ القرار

 الميارات المستنبطة مف الكتاب   التعريؼ اإلجرائي الميارة  ـ
تحديد   .0

المكقؼ 
 ()المشكمة

ك المكقؼ أقدرة الطالب عمى تحديد المشكمة 
اتخاذ قرار، كذلؾ مف خبلؿ إلى الذم يحتاج 

البحث كجمع المعمكمات الكافي مف المعمكمات 
كبالتالي  ،التي تساعد في فيـ المكقؼ بجزئياتو

، كضكح الصكرة الكمية لممكقؼ أك المشكمة
تعتبر ىذه المرحمة مف المراحؿ الميمة في ك 

اتخاذ القرار حيث أف التحديد الصحيح لممشكمة 
قرار صائب، بينما التحديد إلى يقكد الطالب 

قرار خاطئ إلى الخاطئ لممشكمة يقكد الطالب 
 باقي الخطكات سميمة . تكاف كان

تفسير الطالب سبب إعطاء البحارة  .0
 أنكاع مختمفة مف الطعاـ.

لطالب أسمكب الرازم في تفسير ا .5
 تحديد مكقع مستشفى الرازم. 

أف يفسر الطالب سبب تعدد طرؽ  .2
  .قياس درجة الحرارة

 .اف يفسر استخداـ البرامج الناطقة .2

 .أف يفسر ظاىرة القدـ المسطحة .0

راسة د  .5
الحمكؿ 
 المقترحة 

في ىذه المرحمة يتـ دراسة الحمكؿ كالبدائؿ 
، المكقؼأك حؿ المشكمة إلى المتاحة التي تقكد 

يقـك بجمع أف في ىذه المرحمة عمى الطالب 
المعمكمات عف الحمكؿ المقترحة كدراسة كؿ حؿ 

 تحديد مزايا كؿ حؿإلى ، باإلضافة ةعمى حد

أف يحدد االختبلؼ بيف بعض  .0
األدكات التكنكلكجية كالنظارة الطبية 

 كالعدسات البلصقة. 

أف يحدد االختبلفات بيف أشكاؿ  .5
 .كية المختمفةاألد

أف يحدد االختبلؼ بيف طرؽ قياس  .2
 .مستكل السكر في الدـ

أف يحدد االختبلؼ بيف األجيزة  .2
 .التعكيضية كاألجيزة التقكيمية

كسائؿ الأف يحدد االختبلفات  بيف  .0
 .المساعدة لممكفكفيف

ترتيب   .2
الحمكؿ 
حسب 
  األفضمية
 

بعد جمع المعمكمات عف الحمكؿ المقترحة 
كؿ بديؿ، يتـ في ىذه المرحمة كتحديد مزايا 

ترتيب البدائؿ )الحمكؿ( حسب اكلكية كؿ اقتراح 
  .مف حيث األفضمية في تقديـ الحؿ

أف يرتب الحمكؿ المقترحة الستخداـ  .0
بعض األدكات التكنكلكجيا في حاالت 
مختمفة مثؿ ترتيب الحمكؿ المقترحة 

 لشراء سرير طبي 

ترتيب طرؽ قياس درجة الحرار  .5
 .ضميةحسب   األف
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 الميارات المستنبطة مف الكتاب   التعريؼ اإلجرائي الميارة  ـ
ترتيب الطرؽ المناسبة لمساعدة  .2

  .المعاقيف حركيا

تنظيـ قائمة بكسائؿ المساعدة  .2
 .لممكفكفيف

اختيار   .2
البديؿ 
 األفضؿ

بعد دراسة البدائؿ كترتيبيا حسب األفضمية يتـ 
فضؿ، كىذا ما يميز اختيار البديؿ األمثؿ كاأل

تمؾ المرحمة في عممية اتخاذ القرار، حيث يقع 
مرحمة تسمح لو بتحديد البديؿ الطالب في 

 األفضؿ الذم يحؿ المشكمة.

اختيار الحؿ األمثؿ لمرض  .0
 .االسقربكط

اختيار األداة التكنكلكجية المناسبة في  .5
مثؿ االختيار األمثؿ  ،بعض المكاقؼ

بيف سيارة كطيارة اإلسعاؼ لمكصكؿ 
 األماكف الكعرة.إلى 

اختيار مكاصفات الدكاء المناسبة كفقا  .2
 . مستيدفةالعمرية اللمفئة 

إيجاد الحؿ األمثؿ لخفض مستكل  .2
 الضغط كالسكر لئلنساف. 

إيجاد الحؿ المناسب لشخص فقد  .0
  .يده

اختيار الجياز األمثؿ  لشخص لديو  .2
  ة.إعاقة حركي
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 :(3ممحؽ )
 النيائية لختبار المفاىيـ في كحدة التكنكلكجيا الطبية  ةالصكر 

 ىك:  Cمرض ناتج عف نقص فيتاميف  .1

 اإلسقربكط. .أ 

 اإلنفمكنزا. .ب 

 الضغط. .ج 

 السكر. .د 

 

 في الشكؿ المقابؿ تعبر الصكرة عف:  .2

 الثيرمكمتر اإللكتركني الرقمي. .أ 

 جياز لقياس ضغط الدـ. .ب 

 جياز لفحص السكر. .ج 

 جياز الجمكككميتر. .د 

 

 يرجع مرض زميمتؾ باإلسقربكط إلى ابتعادىا عف أكؿ:     .3

 الفكاكو.  .أ 

 الحمضيات. .ب 

 المحكـ. .ج 

 الخضار. .د 
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 يستدؿ عمى القدـ المسطحة عند األطفاؿ، كذلؾ مف خالؿ: .4

 تعثر الطفؿ في بداية المشي. .أ 

 مبلمسة سطح القدـ بشكؿ كامؿ. .ب 

 عدـ مقدرة الطفؿ عمى المشي. .ج 

 االستدالؿ مف خبلؿ الكشؼ الطبي.  .د 

 

 ما رأيؾ في صناعة خافض لمحرارة عمى شكؿ كبسكلت لألطفاؿ دكف سبع سنكات:  .5

 ضؿ صناعة الدكاء عمى صكرة تطعيـ.غير مكافؽ، مف األف .أ 

 غير مكافؽ، مف األفضؿ صناعة الدكاء عمى صكرة أقراص صغيرة. .ب 

 مكافؽ، فالكبسكالت تساعد عمى الشفاء بصكرة أسرع. .ج 

 غير مكافؽ، مف األفضؿ صناعتو عمى صكرة شراب أك بكدرة. .د 

 

 في الشكؿ المقابؿ تعبر الصكرة عف: .6

 مضخة أنسكليف. .أ 

 قمـ أنسكليف. .ب 

 الجمكككميتر. .ج 

 حقنة كريدية. .د 

 

 فإف:  80\120إذا كاف قياس الضغط لشخص ما ىك  .7

 ، كىك طبيعي.80كالضغط االنبساطي  120الضغط االنقباضي ىك  .أ 

 ، كىك منخفض.80كالضغط االنبساطي  120الضغط االنقباضي ىك  .ب 

 ، كىك طبيعي.80كالضغط االنقباضي ىك  120الضغط االنبساطي  .ج 

 ، كىك مرتفع جدا.80كالضغط االنقباضي ىك  120الضغط االنبساطي  .د 
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 زيادة نسبة السكر في الدـ عند أحد زميالتؾ يرجع الى: .8

 نقص في إفراز ىرمكف األنسكليف  الذم يفرزه البنكرياس. .أ 

 زيادة في إفراز ىرمكف األنسكليف  الذم يفرزه البنكرياس. .ب 

 زيادة في إفراز ىرمكف األنسكليف  الذم يفرزه الكبد. .ج 

 ىرمكف األنسكليف  الذم يفرزه الدـ.نقص إفراز  .د 

 

 الحاسكب: اقترحي عمى طالبات ضعاؼ البصر عند استخداـ .9

 استخداـ اداة تكبير الشاشة. .أ 

 استخداـ البرامج الناطقة. .ب 

 االستعانة بمغة البريؿ. .ج 

 االستعانة بإحدل زميبلتيا. .د 
 

 :0س 42إلى  0س 35أداة تستخدـ لقياس درجة حرارة جسـ اإلنساف كلو تدريج يبدأ مف .10

 الجمكككميتر. .أ 

 الثيرمكمتر. .ب 

 شرائط الكشؼ. .ج 

 الثيرمكمتر اإللكتركني الرقمي. .د 
 

                               ن          ن                            فقدت سمية بصرىا كىي تمتمؾ مكقعا  الكتركنيا  ترفع عميو مقالت، فعمييا أف .11
 تستخدـ: 

 البرامج الناطقة. .أ 

 أداة مكبر الشاشة. .ب 

 البريؿ. .ج 

 غير ذلؾ. .د 
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ة السكر عندىا، كبعد القياس كانت لك طمبت منؾ زميمتؾ المريضة بالسكر قياس نسب.12
 ممغـ، فيذا يدؿ عمى:  400القراءة 

 مرتفع. .أ 

 مرتفع جدا. .ب 

 طبيعي. .ج 

 منخفض. .د 

 

أدكات كمنتجات تكنكلكجية مستخدمة في المجاؿ الطبي لخدمة اإلنساف كتحسيف .13
 :مستكل صحتو

 تكنكلكجيا المناظير. .أ 

 تكنكلكجيا المعمكمات الطبية.  .ب 

 التكنكلكجيا الطبية.  .ج 

 الطبية. األرشفة .د 

 

ممغـ فعميؾ فعؿ  70عمى فرض أنؾ قمت بقياس نسبة السكر ألختؾ، ككانت النتيجة .14
 التي:  

 الذىاب بيا إلى المشفى.  .أ 

 أعطييا قطعة مف الحمكل.  .ب 

 أعطييا جرعة مف األنسكليف  دكف استشارة الطبيب. .ج 

 نسبة السكر طبيعية كال داعي لمقياـ بأم شيء. .د 
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 ما رأيؾ في إمكانية تصنيؼ الحاسكب ضمف تكنكلكجيا األجيزة الطبية:  .15

 غير مناسب، يصنؼ ضمف تكنكلكجيا المعمكمات.  .أ 

 غير مناسب، كال يصنؼ ضمف تكنكلكجيا المعمكمات.  .ب 

 مناسب، نستخدمو في إدخاؿ بيانات المريض. .ج 

 غير مناسب، كيصنؼ ضمف تكنكلكجيا األجيزة اليندسية.  .د 
 

 فإف: 70\170كضغط أمينو ىك  70\180رانيا ىك إذا كاف ضغط .16

ضغط رانيا أعمى مف ضغط أمينو كذلؾ ألف الضغط االنقباضي لدل رانيا  .أ 
 كىذا خطر. 180ىك

ضغط رانيا أعمى مف ضغط أمينو كذلؾ ألف الضغط االنبساطي لدل رانيا  .ب 
 كىذا خطر. 180ىك

 بل. ضغط رانيا ىك الضغط الطبيعي لئلنساف، كضغط أمينو منخفض قمي .ج 

 . 70ضغط رانيا مساك لضغط أمينو، كذلؾ ألف الضغط االنبساطي ليما ىك  .د 
 

                                                        ن          جياز يركب عمى الجسـ ليحد أك يزيد مف الحركة أك يدعـ جزءا  مف الجسـ:.17

 األجيزة التعكيضية. .أ 

 الكسائؿ المساعدة.  .ب 

 األجيزة التقكيمية.  .ج 

 األطراؼ الصناعية.  .د 
 

 تـ اختيار مكقع مستشفى الرازم بناء عمى: .18

 في أماكف متفرقة. سرعة تعفف قطع المحـ النيء .أ 

 سيكلة الكصكؿ إلى المستشفى. .ب 

  ي                           ب عد مكقعيا عف مصادر التمكث . .ج 

 اختيار خميفة الدكلة في ذلؾ الكقت.  .د 
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عمى فرض أنو تـ اختيارؾ مع مجمكعة مف الطالبات لمبحث في أعراض الصداع  .19
الذم يصاحب الطالب فترة المتحانات، مف خالؿ تكظيفؾ لخطكات البحث العممي، 

 فإف أكؿ خطكة يمكف اتخاذىا: 

 افتراض أف اإلرىاؽ ىك سبب يعاني منو الطبلب.  .أ 

 لفترة. مبلحظة أعراض الصداع الذم ينتاب الطبلب في ىذه ا .ب 

ضافة ساعات نكـ مختمفة لممجمكعات.  .ج                                                               تكزيع الطبلب إلى مجمكعات كا 

التعميـ عمى جميع الطبلب اتباع نظاـ دراسي يضمف ليـ عدد ساعات النكـ  .د 
 الكافية. 

 
استخدمت ميزاف الحرارة اإللكتركني لقياس درجة حرارة اخيؾ ككانت درجة حرارتو .20

 ، فعميؾ القياـ ب: 40

 اتر.عمؿ كمادات ماء ف .أ 

 عمؿ كمادات ماء بارد. .ب 

 زيادة المبلبس التي يرتدييا. .ج 

 درجة الحرارة معتدلة فبل داعي لمقياـ بأم شيء.  .د 

 
عمى فرض اف كالدتؾ قررت أف تشترم مجمكعة مف األجيزة الطبية لممنزؿ عمى  .21

 عدة مراحؿ، فتتكقعي أف أكؿ جياز ستقـك بشرائو ىك: 

 ميزاف الحرارة. .أ 

 جياز الجمكككميتر. .ب 

 األنسكليف .قمـ  .ج 

 جياز فحص ضغط. .د 
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 تعبر الصكرة المقابمة عف:  .22

 تحكيؿ األحرؼ العربية إلى رمكز خاصة بالمكفكفيف. .أ 

تحكيؿ األحرؼ العربية إلى رمكز خاصة باألشخاص المكفكفيف بصريا كلدييـ  .ب 
 اعاقة سمعية )إعاقة مزدكجة(.

      ن بصريا .                                                   ن    تحكيؿ األحرؼ العربية إلى رمكز خاصة بذكم اإلعاقة سمعيا  أك  .ج 

 تحكيؿ األحرؼ العربية إلى الرمكز التي تخزف بيا في الحاسكب. .د 
 

جياز مزكد بإبرة مطمية بمادة تمنع اإلحساس باأللـ، يحتكم بداخمة عمى كمية .23
 مناسبة مف األنسكليف :

 مضخة األنسكليف . .أ 

 الجمكككميتر. .ب 

 قمـ األنسكليف . .ج 

 شرائط الكشؼ. .د 
 

 بماذا تفسرم تركيب زميمتؾ لجياز تقكيـ لألسناف:  .24

 لدييا مشاكؿ بالنطؽ في بعض األحرؼ . .أ 

 اسنانيا األمامية غير مستكية. .ب 

 أسنانيا المبنية ال تنمك. .ج 

 تعاني مف تسكس في أسنانيا. .د 
 

 نقترح عند شراء خافض لمحرارة لطفؿ عمره ثالث سنكات:   .25

 ابرة خافضة لمحرارة ألنو ال يحب طعـ الدكاء.  .أ 

 قرص خافض لمحرارة ألف مفعكلو أقكل. .ب 

 كبسكلة خافضة لمحرارة ألف الكبسكلة ليس ليا طعـ.  .ج 

 شراب خافض لمحرارة ألف أخي صغير السف. .د 



134 

 الشخص الذم يعاني مف القدـ المسطحة عميو أف : .26

           ن     ن  يشترم حذاء  خاصا  . .أ 

 اجراء عممية جراحية. .ب 

 عصا تساعده عمى المشي.يستخدـ  .ج 

             ن       ن يستخدـ كرسيا  متحركا . .د 
 

 يرجع استخداـ زميمتؾ لغة البريؿ ألنيا:  .27

 تعاني مف ضعؼ في البصر. .أ 

 تعاني مف ضعؼ في البصر كالسمع. .ب 

 تعاني مف ضعؼ السمع. .ج 

 تعاني مف فقداف البصر. .د 
 

صديقتؾ آية تعاني مف ضعؼ البصر، كبحاجة إلى كسيمة مساعدة لقراءة مقاؿ  .28
 سكب، فأم كسيمة مف الكسائؿ اآلتية يمكف أف تقترحي عمييا:عبر الحا

 مكبر الشاشة. .أ 

 لغة بريؿ. .ب 

 الشاشات الناطقة كأداة مكبر الشاشة. .ج 

 البرامج الناطقة كأداة مكبر الشاشة. .د 
 

 استخداـ زميمتؾ لجياز تقكيمي يدؿ عمى أنيا تعاني مف:   .29

 صعكبة في حركة القدـ.  .أ 

 بتر في قدميا.  .ب 

 كجكد كسر في قدميا.  .ج 

 إعاقة حركية ألنيا فقدت اإلحساس بقدميا.  .د 
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 يرجع تكزيع العالـ )جيمس لند( اغذية مختمفة عمى البحارة:  .30

 ليختبر فرضيتو أف التغذية ىي سبب المعاناة.  أ. 

 ليختبر الغذاء المناسب لحؿ المشكمة. ب. 

 اختبلؼ الغذاء حسب النقص الذم يعاني منو الشخص.  ج. 

 اختيار الغذاء بناء عمى رغبة البحارة.   د. 

 

تستخدـ لمساعدة كتقكيـ أم عضك مف أعضاء الجسـ التي تعاني مف ضعؼ أك  .31
 اصابة أك تشكه تحكؿ دكف قياميا بكظائفيا الطبيعية: 

 األجيزة التعكيضية. .أ 

 األجيزة التقكيمية.  .ب 

 األطراؼ الصناعية. .ج 

 األجيزة كالكسائؿ المساعدة. .د 

 

كالدتؾ تعاني مف مرضي الضغط كالسكر، كفجأة لحظتي عمييا التعب إذا عممت أف  .32
 كأصبحت تعاني مف رجفة في جسميا، فيذا يدؿ عمى احتماؿ :

 ارتفاع في الضغط. .أ 

 انخفاض شديد في الضغط. .ب 

 ارتفاع نسبة السكر في الدـ.  .ج 

 انخفاض نسبة السكر في الدـ. .د 
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، كقياس السكر لزميمتؾ 150كاف إذا عممتي أف قياس السكر في الدـ لزميمتؾ ىبة  .33
 ، فيذا يدؿ عمى أف نسبة السكر لدل:110أميرة كاف 

 ىبة معتدلة كمنخفضة ألميرة. .أ 

   ن                           كبل  مف ىبة كأميرة مرتفعة جدا.  .ب 

   ن                           كبل  مف ىبة كأميرة منخفضة جدا.  .ج 

 ىبة مرتفعة كمعتدلة ألميرة.  .د 

 

عمى أجيزة يمكف إضافتيا لتعكيض جزء مفقكد في الجسـ لمساعدة المصاب  .34
 الكقكؼ كالمشي كتناكؿ األشياء:

 طرؼ صناعي. .أ 

 جياز تقكيمي . .ب 

 كسائؿ مساعدة. .ج 

 األجيزة الطبية. .د 
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 :(4ممحؽ )
 قرار في كحدة التكنكلكجيا الطبيةالنيائية لختبار ميارات اتخاذ ال ةالصكر 

 ميارات اتخاذ القرار في الدراسة المقترحة
 فيـ المكقؼ )المشكمة(: .2

اتخاذ قرار، كذلؾ إلى ك المكقؼ الذم يحتاج أقدرة الطالب عمى تحديد المشكمة ىي مدل 
التي تساعد في فيـ المكقؼ بجزئياتو كبالتالي ة مف خبلؿ البحث كجمع المعمكمات الكافي
 كضكح الصكرة الكمية لممكقؼ أك المشكمة .

تعتبر ىذه المرحمة مف المراحؿ الميمة في اتخاذ القرار حيث أف التحديد الصحيح لممشكمة 
 اتخاذ إلىقرار صائب، بينما التحديد الخاطئ لممشكمة يقكد الطالب  اتخاذ إلىيقكد الطالب 

 قرار خاطئ كاف كاف باقي الخطكات سميمة . 
 : دراسة الحمكؿ المقترحة  .1

 . ك المكقؼأحؿ المشكمة إلى الحمكؿ كالبدائؿ المتاحة التي تقكد في ىذه المرحمة يتـ دراسة 

كدراسة كؿ  ،يقكـ بجمع المعمكمات عف الحمكؿ المقترحةأف في ىذه المرحمة عمى الطالب 
 تحديد مزايا كؿ حؿ. إلى ، باإلضافة ةحؿ عمى حد

 : ترتيب الحمكؿ حسب األفضمية .1

يتـ في ىذه المرحمة ، مزايا كؿ بديؿ بعد جمع المعمكمات عف الحمكؿ المقترحة كتحديد
 كلكية كؿ اقتراح مف حيث األفضمية في تقديـ الحؿ. أترتيب البدائؿ )الحمكؿ( حسب 

 :األفضؿ اختيار البديؿ .2

فضؿ، كىذا ما بعد دراسة البدائؿ كترتيبيا حسب األفضمية يتـ اختيار البديؿ األمثؿ كاأل
يميز تمؾ المرحمة في عممية اتخاذ القرار، حيث يقع الطالب في مرحمة تسمح لو بتحديد 

 البديؿ األفضؿ الذم يحؿ المشكمة. 
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طمبت معممة مادة التكنكلكجيا مف الطالبات تحديد األجيزة الطبية الالـز تكفرىا في صيدلية  .1
 ستقكميف باختياره بعد دراسات الخيارات المطركحة؟                                         المدرسة، إذا كنت  احدل الطالبات فما الذم 

 ميزاف الحرارة، جياز قياس الضغط، قمـ أنسكليف. .أ 

 جياز قياس الضغط، الجمكككميتر، ميزاف الحرارة اإللكتركني . .ب 

 جياز قياس الضغط، شرائط الكشؼ، قمـ األنسكليف . .ج 

 ميزاف الحرارة، شرائط الكشؼ، الجمكككميتر . .د 
 

في المدرسة بالقشعريرة الشديدة ككاف أمامؾ مجمكعة مف الخيارات شعرت احدل زميالتؾ  .2
 لمساعدتيا فأم مف الخيارات اآلتية ستختاريف؟

 قياس درجة الحرارة لزميمتي فقد تككف درجة حرارتيا مرتفعة . .أ 

                                       ن قياس الضغط لدييا فقد يككف الضغط منخفضا . .ب 

 قياس مستكل السكر في الدـ . .ج 

 ء ساخف فيي تحتاج إلى تدفئة .القياـ مباشرة بعمؿ كمادات ما .د 
 

                                                                              عمى افتراض أنؾ في رحمة ترفييية مع زميالتؾ كلحظت  عمى احداىف الذىاب المتكرر إلى  .3
 الحماـ، مف خالؿ اطالعؾ عمى أمراض العصر ما ىك تكقعؾ لحالتيا؟

 أتكقع أف تككف مريضة بالسكر، كعمييا أف تذىب إلى الطبيب. .أ 

 كيجب أف تخبر أىميا.أتكقع أف تككف مريضة بالضغط،  .ب 

 أتكقع أف تككف درجة حرارتيا مرتفعة، أنصحيا بالذىاب  إلى لطبيب. .ج 

 .أتكقع أف تككف مريضة بالسكر كالضغط، كيجب إخبار المعممة  .د 
 

                                                                     سمعت  إحدل زميالتؾ تشكك مف الصداع بعد الستراحة، فما الذم ستقكميف بو؟  .4

                           ن قد يككف الضغط لدييا مرتفعا .اصطحابيا إلى عيادة المدرسة كذلؾ لقياس الضغط، ف .أ 

                                   ن             أذىب إلى عيادة المدرسة كأطمب مسكنا  أللـ الرأس .  .ب 

                                         ن أقـك بإخبار المعممة إلجراء ما تراه مناسبا . .ج 

 اصطحابيا إلى إدارة المدرسة، كذلؾ لبلتصاؿ بكلي أمرىا لكي ينقميا إلى المستشفى . .د 
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أثناء ممارسة اخيؾ المعب كىك ابف العاميف شعر بتعب شديد كألـ في أذنو مع استفراغ، كطمبت  .5
كالدتؾ إحضار أك شراء ميزاف الحرارة لقياس درجة حرارتو، بعد اطالعؾ عمى المكازيف المتكفرة 

 فأم ميزاف تختارم؟ 
 ميزاف الحرارة الذم يقيس تحت االبط.  .أ 
 ميزاف الحرارة الذم يقيس مف األذف، ألف أخي يشكك مف اذنو.  .ب 
 ميزاف الحرارة الذم يقيس مف الفـ.  .ج 
 قياس درجة الحرار مف خبلؿ مبلمسة يد أخييا.  .د 

 

                      ن      ن                                                              اكتشؼ أحد العمماء دكاء  جديدا  لفيركس )زيكا( كأراد تجربة ىذا الدكاء لك كنت  مكاف ىذا العالـ  .6
 ؟ما الذم ستقكميف بو

 بة ىذا الدكاء عمى مجمكعة مف الفئراف. أقـك بتجر  .أ 
 أقـك بتجربة ىذا الدكاء عمى عينة مف البشر الذيف يعانكف مف الفيركس، ثـ أقـك بتعميمو.  .ب 
 أقـك بتجربة ىذا الدكاء عمى مجمكعة مف القردة، ثـ بعد ذلؾ عمى مجمكعة مف األشخاص.  .ج 
 المصنعة.ال أقـك بالتجربة بؿ أقـك بتعميمو عمى الشركات     .د 

 

أرادت شركة مصنعة لمدكاء صناعة دكاء خافض لمحرارة لألطفاؿ، كعمى الشركة مراعاة بعض  .7
 يجب مراعاتيا؟                                                                 األمكر أثناء صناعتو الدكاء، كط مب منؾ ارشادىـ، فما ىي األمكر التي

 االىتماـ بتأثير الدكاء كلكنو. .أ 
 االىتماـ بمكف الدكاء كطعمو. .ب 
 و.االىتماـ بتأثير الدكاء كطعم .ج 
 االىتماـ بتأثير الدكاء كمحاكلة تقميؿ تكمفة الدكاء ليصؿ إلى المستيمؾ بسعر منخفض.  .د 

 

                                                                         ن تعرضت احدل صديقاتؾ لحادث سير مؤسؼ أدل إلى بتر قدميا، مما أثر عمييا نفسي ا   .8
كأصبحت ل ترغب في الذىاب إلى المدرسة، كطمبت منؾ المعممة تقديـ النصيحة ليا فماىي 

 نصيحتؾ ليا ؟ 
            ن       ن                                تشترم كرسيا  متحركا  لمتنقؿ مف خبللو مف مكاف إلى آخر. أف .أ 
 أف تشترم عصا مساعدة لمتنقؿ.  .ب 
                       ن                ي     تركيب طرؼ صناعي تعكيضا  عف القدـ التي ب ترت.  .ج 
تقدـ طمب لمشئكف االجتماعية كذلؾ لصرؼ راتب شيرم، ألنيا أصبحت ذات. كال يمكنيا  .د 

 إعالة نفسيا 
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الذم ما زاؿ ل يمشي مسطحة، فمك كنت مكاف سمية لحظت سمية أف قدـ اخييا ابف العاميف  .9
 ؟كيؼ ستتصرفيف

 أخبر كالدتي بشراء حذاء خاص لو ألف قدمو مسطحة. .أ 

 بمساعدة أختي الكبيرة أقـك بتصميـ قكس مف الصمصاؿ لو. .ب 

 لخطكرة األمر، أخبر كالدتي ألنو قد يككف السبب في عدـ مشيو إلى اآلف. .ج 

 ج.ال أىتـ فالمكضكع ال يحتاج إلى عبل .د 
 

 لحظتي عمى إحدل زميالتؾ لدييا مشكمة  في بعض الحركؼ، فكيؼ ستكجيينيا؟  .10

 الذىاب إلى طبيب األسناف لتركيب تقكيـ لؤلسناف  .أ 

 الذىاب إلى مركز عبلج النطؽ  .ب 

 الذىاب إلى مدرسة خاصة لذكم االحتياجات الخاصة  .ج 

 االستيزاء بيا ألنيا ال تستطيع التحدث بشكؿ سميـ  .د 
 

عمى أختيا بأنيا تعاني مف صداع مستمر، كل تستطيع رؤية األشياء البعيدة إنتبيت أميرة  .11
بكضكح، ثـ ذىبت إلى الطبيب لفحص النظر فاكتشفت أنيا تعاني مف قصر النظر كاقترح 

 عمييا الطبيب القتراحات اآلتية فأم الخيارات تنصحييا أف تختار؟
 عدسات الصقة طبية. .أ 
 نظارة طبية. .ب 
 النظر مع بقاء حاجتيا لمبس عدسات الصقة .عممية ليزر لتصحيح  .ج 

 أقـك باستشارة طبيب آخر. .د 
 

إذا عممت أف أخت صديقتؾ تعاني مف ضعؼ البصر كترغب في قراءة بعض المقالت  .12
 المحكسبة فماذا تقترح عمييا؟

 االستعانة بأختيا عند الجمكس عمى الحاسكب. .أ 
 ارشادىا باستخداـ اداة مكبر الشاشة . .ب 

 ناطقة خاصة لممكفكفيف .تنصيب برامج  .ج 

 تكجييا إلى مركز يقـك بتحكيؿ المقاالت التي ترتيب قراءتيا إلى لغة بريؿ. .د 
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                                                                            خالؿ رحمة تعميمية إلى مستشفى الشفاء، شاىدت  لعب كرة سمة بترت يده اليمنى، عمى  .13
 فرض أف المعممة طمبت أف تقدمي لو نصيحو بماذا تنصحيو؟

 أكثر كتقديـ نصيحو لو.  استشارة أطباء االختصاص لفيـ حالتو .أ 

 عدـ ممارسة المعب، كالتسجيؿ في الشئكف لتقديـ المساعدة لو. .ب 

 تركيب طرؼ صناعي كاالستمرار في ممارسة المعب. .ج 

 التدريب كالتمريف عمى استخداـ اليد اليسرل في المعب.  .د 
 

اآلتية  ، فبعد ترتيبؾ لمخياراتالبدائؿبترت قدـ شخص في الحرب األخيرة كعميو أف يختار أحد  .14
 أم مف البدائؿ اآلتية ستختاريف لو؟

 شراء عكاز ليساعده عمى التنقؿ. .أ 

 شراء كرسي متحرؾ. .ب 

 تركيب طرؼ صناعي. .ج 

 البقاء في المنزؿ كالتسجيؿ في المؤسسات الخيرية.  .د 
 

                                                    ن      ن                       بعد إحصائية قامت بيا إدارة مدرستؾ، كجدت أف ىناؾ عددا  كبيرا  مف الطالبات يعانيف مف  .15
 مرض الضغط فقررت شراء المناسب، فبماذا تشيرم عمييـ؟ 

 شراء جياز الضغط الزئبقي.  .أ 

 شراء جياز قياس الضغط اإللكتركني. .ب 

 شراء جياز مشي كيربائي.   .ج 

 ت المكاتي يعانكف مف الضغط يكميا.شراء دكاء لتنظيـ الضغط كاعطائو لمطالبا .د 
 

 كيؼ تكجييف ابنة الجيراف التي تكاجو صعكبة في استخداـ الحاسكب بسبب ضعؼ ببصرىا: .16

 استخداـ أداة تكبير الشاشة. .أ 

 استخداـ البرامج الناطقة. .ب 

 االبتعاد عف استخداـ الحاسكب ألنو يزيد مف ضعؼ البصر. .ج 

 . االستعانة بأحد أقاربيا عند استخداـ الجياز .د 
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طمبت زميمتؾ مساعدتيا حينما شعرت أثناء رحمتكـ إلى الجامعة ارتفاع  في السكر، فكيؼ  .17
 ستككف مساعدتؾ ليا؟

 إببلغ مسئكلة الرحمة. .أ 

  ي                                    أ طعميا بعض المكالح لينخفض نسبة السكر. .ب 

 االتصاؿ بكلي أمرىا ليصحبيا إلى المستشفى. .ج 

 اصطحابيا إلى أقرب صيدلية لمتأكد مف نسبة السكر. .د 
 

، فماذا 70رض أنؾ قمت بقياس نسبة السكر ألختؾ الصغيرة، ككانت النتيجة عمى ف .18
 ستفعميف؟؟

 الذىاب بيا إلى المشفى، فاألمر خطير ألف نسبة السكر منخفضة جدا. .أ 

  ي                                                    أ عطييا قطعة مف الحمكل، كذلؾ ألف نسبة السكر منخفضو جدا. .ب 

  ي                                           أ عطييا جرعة مف األنسكليف  دكف استشارة الطبيب. .ج 

 طبيعية كال داعي القياـ بأم شيء.نسبة السكر  .د 
 

أرادت كالدتؾ شراء أحدث جياز لقياس درجة حرارة الجسـ بغض النظر عف سعره، فأم جياز  .19
 تنصحييا بشرائو بعد معرفتؾ بأنكاع األجيزة المكجكدة بالسكؽ:

 الرقمي. ميزاف الحرارة .أ 

 ميزاف الحرارة الزئبقي. .ب 

 ميزاف الحرارة الكحكلي. .ج 

 بالمنزؿ.صناعة ميزاف حرارة  .د 
 

                                                                            إذا عممت أف كالدتؾ تعاني مف مرض الضغط كالسكر كفجأة لحظت  عمييا التعب كأصبحت  .20
 ترتجؼ كتأكؿ بشراىة، فبعد دراستؾ لمحمكؿ الممكنة، فما ىي نصيحتؾ ليا؟

 فحص السكر، كمف ثـ فحص الضغط. .أ 
 تناكؿ حمكل، كمف ثـ فحص السكر كالضغط. .ب 
 المستشفى.فحص السكر، كمف ثـ الذىاب إلى  .ج 

 تناكؿ جرعة مف األنسكليف، كمف ثـ الذىاب إلى الصيدلية. .د 
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 المكضكع: تحكيـ دليؿ المعمـ 

 األستاذ..........................................حفظو اهلل  /السيد الدكتكر

 

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 
 مفاىيـ تنمية في التعميمية المحطات إستراتيجية أثر تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف"

 "  األساسي السادس الصؼ طالبات لدل التكنكلكجيا في القرار اتخاذ مياراتك 

 لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية
لذا أرجك مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ ىذا الدليؿ، ثـ إبداء رأيكـ كمالحظاتكـ في ضكء خبرتكـ 

 ا المجاؿ مف حيث:في ىذ

  .السبلمة العممية كالمغكية 

  .مدل تمثيؿ الدليؿ لما ىك مطمكب 

  .حذؼ أك إضافة أك إبداء أم مبلحظات أخرل 

 كلكـ كافر التقدير كاالحتراـ  ،شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ     
 البيانات الشخصية لممحكـ: 

 
 الباحثة

 سارة محمكد حبكش

 
 

 زةػػػػػػة _غػػػػػػػيػػػة اإلسالمػػػػػػػػػػػػػػػامعػػػالج

 شئكف البحث العممي كالدراسات العميا

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػربػػػػػػػػػػػتػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميػػػػك

 سػػػػػرؽ التدريػػػػػػػػػػػـ المناىج كطػػقس

 

 ................................ الدرجة العممية:  ............................... االسـ:

 ................................... مكاف العمؿ:  .............................. التخصص:
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كتاب التكنكلكجيا الجزء الثاني الصؼ  (تكنكلكجيا الطبية)الدليؿ المعمـ لتدريس الكحدة الرابعة 
 ميةيعمتالمحطات ال ستراتيجيةالسادس كفقا إل

 

لتدريس كحدة التكنكلكجيا الطبية، كقد                           ن تضع الباحثة بيف يديؾ دليبل   ،اختي المعممة/اخي المعمـ 
 : ما يميتضمف الدليؿ 

  .المحطات العممية إستراتيجيةنبذة عف  .0

  .نبذة عف المفاىيـ .5

  .نبذة عف ميارات اتخاذ القرار .2

  .السمككيةىداؼ العامة كاألىداؼ تحديد األ .2

 الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الكحدة الرابعة  .0

المحطات التعميمية بطريقة تنمي المفاىيـ كميارات  إستراتيجيةتخطيط كتنفيذ الدركس ب .2
اتخاذ القرار في التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ السادس حيث تضمنت خطة كؿ درس 

 ما يأتي: 

  .السمككيةىداؼ األ .0

 كبة لتنفيذ األنشطة العممية. األدكات المطم .5

  .جراءات تنفيذ الدرسإ .2

 كقد تضمف:  ،تحديد أساليب التقكيـ .2

 التقكيـ القبمي: لتحديد الخبرات السابقة في بنية الطالب المعرفية.  

 كاالنتقاؿ لميدؼ التالي ،التقكيـ التككيني: لمحكـ عمى مدل تحقيؽ كؿ ىدؼ.  

 المرجكةىداؼ األ التقكيـ الختامي: لمحكـ عمى مدل تحقيؽ.  

  .تحديد الكاجبات البيتية 
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 مية: يعمتالمحطات ال إستراتيجيةأكل: نبذة عف 

التعمـ النشط التي تؤكد عمى  إستراتيجياتمية مف يعمتالمحطات ال إستراتيجيةتعتبر 
 ،شكؿ مجمكعاتعمى الدكر النشط لمطمبة في العممية التعميمية، كذلؾ مف خبلؿ تكزيع الطمبة 

 بالتجكاؿ عمى عدد مف المحطات بيدؼ اكتساب معارؼ كخبرات اتجاه مكضكع معيف.تقكـ 

 العممية الخبرات تنكع في تسيـ ميةيعمتال المحطات أف ،الباحثيف مف العديد أكده ما كىذا
  .العممية المفاىيـ تنمية عف    ن فضبل   كالنظرية

 jones Denise عف نقبل( 8ـ، ص5.02) الزيناتي مية كما عرفتيايعمتفالمحطات ال
 مما ،المحطات مف سمسمة عبر صغيرة مجمكعات في التبلميذ فييا ينتقؿ تدريس طريقة بأنيا
 كيمكف المختمفة، المحطات عمى التناكب عبر المختمفة األنشطة كؿ تأدية لممتعمميف يتيح

 مف كبير قدرإلى  تحتاج التي المفاىيـ عف    ن فضبل   المجردة، المفاىيـ تدريس تدعـ أف لممحطات
 .مفاىيـ عدة اك  ن ا  كاحد  ن ا  مفيكم تغطي أف لممحطات كيمكف التكرار،

إستراتيجية ترتكز عمى قياـ طالبات الصؼ السادس   بأنيا اجرائيا الباحثة كتعرفيا
                                                             ن                     بمجمكعة مف األنشطة العممية المتنكعة كالمنظمة كالمخطط ليا مسبقا  مف قبؿ المعممة داخؿ 

 اآلتيةغرفة صفية، بحيث يتيح لمطالبات المركر بأربع محطات تعميمية مف الخمس محطات 
المحطة  -          ي    المحطة الص كرية -المحطة القرائية  -محطة الشمع -)محطة اإللكتركنية

االستكشافية( كذلؾ بيدؼ تنمية المفاىيـ،  كميارات اتخاذ القرار لدل الطالبات في مادة 
 8 بتصميـ كذلؾ ،المحطات نصؼ عمى التطكاؼ طريقة الباحثة ستتبع حيث ،التكنكلكجيا.

 . دقائؽ  0-2مف  محطة كؿ عند المككث كسيستغرؽ متشابيتاف محطتيف كؿ تعميمية محطات

 الخطكات التي اتبعتيا الباحثة في التدريس بالمحطات العممية:

(، كسعيدم كالبمكشي تضع الباحثة الخطكات Jones ,2007اعتمادا عمى ما اقترحو )
 المحطات العممية في الغرفة الصفية:  إستراتيجيةاآلتية لتطبيؽ 

البلزمة مع تكزيع أكراؽ تجييز المحطات المراد استخداميا في الدرس كاألدكات كالمكاد  .0
 العمؿ في كؿ محطة مف المحطات )قبؿ بداية الدرس(.

عدادتشكيؿ ثماني مجمكعات تعمـ ك  .5  ( طالبات في المجمكعة الكاحدة.0-2ىا بيف )      ا 

تعيف دكر لكؿ طالبة في المجمكعة )قائد، مراقب، شخص المعمكمات، المسجؿ،  .2
 شخص التمكيف(.
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 كذلؾ بمثابة تييئة أذىاف الطالبات كجذبيف الستقباؿ الدرس. ،عرض مقدمة عف الدرس .2

 شرح ما ىك مطمكب مف المجمكعات القياـ بو عند تجكاليا عمى المحطات العممية.  .0

كيتـ احتساب الكقت عمى أال يتجاكز  ،تعمف المعممة البدء بتنفيذ أكراؽ عمؿ المحطات .2
  .( دقائؽ2المككث في كؿ محطة أكثر مف )

كمف ثـ الطمب مف المجمكعات بالتحرؾ  ،انتياء مدة المككث في المحطة عبلف عفاإل .2
بحسب اتجاه حركة عقارب الساعة لمزيد مف التنظيـ، كذلؾ مف  اآلتيةالمحطة إلى 

 ك صكت مكسيقي. أ خبلؿ استخداـ جرس

ليو إأماكنيا كتبدأ في مناقشة ما تكصمت إلى بعد االنتياء مف التجكاؿ تعكد المجمكعات  .8
 بإشراؼ مف المعممة. 

عطاء المجمكعات كقتا زمنيا ) .3 ( دقائؽ لئلجابة 0                                                               تكزيع أكراؽ عمؿ التقكيـ الختامي، كا 
 عمى األسئمة ثـ مناقشتيا.

تنمية إلى المحطات التعميمية  إستراتيجيةكقد سعت الباحثة مف خبلؿ تنفيذ الدركس كفؽ 
، المكقؼ )المشكمة( كميارات اتخاذ القرار )تحديدالمفاىيـ )التذكر، فيـ، تطبيؽ، ميارات عميا( 

 .(األفضؿ األفضمية، اختيار البديؿترتيب الحمكؿ حسب ، دراسة الحمكؿ المقترحة
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 (:التكنكلكجيا الطبية) تدريس الكحدة الرابعةأىداؼ 

  .التكنكلكجيا كظفت التي الطبية المجاالت بعض تعدد أف .0

  لمتكنكلكجيا الطبية.        ن تعريفا   تستنتجأف  .5

 لمرض االسقربكط.                  ن أف تستنتج تعريفا   .2

 أف تشرح فكرة مستشفى الرازم.  .2

 أف تصيغ الطالبة خطكات البحث العممي.   .0
  .خطكات البحث العممي في مجاؿ الطب كالدكاء تكظؼ أف .2
  خطكات البحث العممي في حؿ مشكمة ما.  تكظؼأف  .2

 مصادر صناعة الدكاء.  تعدد أف .8
  .اعتماده قبؿ االنساف عمى ثـ ،الحيكاف عمى تجريبية مراحؿ بعدة الدكاء مركر تبرر أف .3

 . الدكاء صناعة في الحديثة التكنكلكجيا التي قدمتيا الميزات تستنتج أف ..0
  .مرحمة كؿ طبيعة ةمكضح الدكاء تصنيع مراحؿ تحمؿ أف .00
  .لمدكاء الصيدالنية األشكاؿ تنكع تعمؿ أف .05
  .األدكية تناكؿ مخاطر مف الحد في التكنكلكجيا دكر تناقش أف .02

 أف تعرؼ الثيرمكمتر.  .02

 أف تعدد أنكاع مقياس الحرارة. .00

 أف تعدد مككنات مقياس الحرارة. .02

 .أف تعمؿ تنكع أجيزة مقياس درجة الحرارة .02

 أف تصنع ميزاف حرارة  .08

 الدـ. الضغط تعرؼ أف .03
 . االنبساطي الضغط تعرؼ أف ..5
 .االنقباضي الضغط تعرؼ أف .50

 كانخفاض الضغط.  ارتفاعأف تقارف بيف  .55
 . السميـ لمشخص الطبيعي الضغط قياس تذكر أف .52
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 .الدـ ضغط قياس أجيزة تطكر كضحت أف .52
 .الدـ ضغط قياس عف الناتجة القراءة شرحت أف .50

 .السكرمرض  ؼ  ٌ عر   ي ت   أف .52

 .السكر مرض اكتشؼ مف أكؿ تذكر أف .52

 عراض انخفاض السكر في الدـ. أأف تقارف بيف أعراض ارتفاع السكر في الدـ ك  .58
  .الدـ في الطبيعي السكر مستكل عمى المحافظة في التكنكلكجيا دكر كضحت أف .53
  .الطبية القياس أجيزة بعض عف الناجمة القراءات بعض كضحت أف ..2
  .أف تعرؼ األجيزة التعكيضية .20

  .أف تعدد أنكاع األجيزة التعكيضية .25

 أف تعرؼ األطراؼ الصناعية.  .22

 أف تصمـ نمكذج قدـ اصطناعية   .22

 أف تعرؼ األجيزة التقكيمية.  .20

 أف تعدد بعض أنكاع األجيزة التقكيمية.  .22

 ستنتج دكر التكنكلكجيا في تقكيـ بعض أعضاء الجسـ المصابة. تأف  .22

 أف تعدد الخطكات التي تسبؽ تصنيع األجيزة التعكيضية.  .28

 بعض أنكاع األجيزة التقكيمية.تعدد أف  .23

 جيزة كالكسائؿ المساعدة. أف تعرؼ األ ..2

  .                                           ن أف تذكر بعض الكسائؿ المساعدة لممعاقيف حركيا   .20

  .اف تذكر بعض الكسائؿ المساعدة لممكفكفيف .25

 أف تعرؼ أداة مكبر الشاشة.  .22

 أف تستنتج مفيـك البرامج الناطقة.  .22

 أف تصمـ لكحة كتابة لمكفيؼ.  .20

 أف تعرؼ القدـ المسطحة.  .22

 المسطحة باستخداـ الصمصاؿ.  ـلمقد  ن ا  أف تصمـ قكس .22
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 عدد الحصص عنكاف الدرس رقـ الدرس

 5 البحث العممي كتطكر صناعة الدكاء األكؿ

 2 تكنكلكجيا األجيزة الطبية الثاني

 2 األجيزة التعكيضية كالكسائؿ المساعدة الثالث

 8 مجمكع الحصص
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 العممي كتطكر صناعة الدكاءالدرس األكؿ: البحث 

 

 2عدد الحصص:  السمككية :ىداؼ األ

 .التكنكلكجيا كظفت التي الطبية المجاالت بعض تعدد أف .0

 لمتكنكلكجيا الطبية.       ن تعريفا   تستنتجأف  .5

 أف تستنتج تعريفا لمرض االسقربكط. .2

 أف تصيغ خطكات البحث العممي. .2

 خطكات البحث العممي في حؿ مشكمة ما. تكظؼأف  .0

 قياس المتطمب السابؽ  المتطمب السابؽ 

 مجاالت الطب المختمفة  

 المقصكد بالتكنكلكجيا  

 اذكرم مجاالت الطب المختمفة ؟ 

 عرفي التكنكلكجيا ؟ 

 الكسائؿ التعميمية 

 ،A3صكر لبعض األجيزة الطبية، بطاقات ، الكتاب المدرسي، جياز حاسكب، شاشة عرض
 أكراؽ عمؿ
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 بعض تعدد أف 
 الطبية المجاالت

 كظفت التي
  .التكنكلكجيا

  تعريفا  تستنتجأف
لمتكنكلكجيا 
 الطبية. 

  أف تستنتج تعريفا
لمرض 

 االسقربكط. 

  أف تصيغ الطالبة
خطكات البحث 

 العممي.  

  تكظؼأف 
خطكات البحث 
العممي في حؿ 

  مشكمة ما. 

 

 

بعد قياس المتطمب السابؽ لدل الطالبات، تقـك 
 المعممة بالتمييد لمدرس ثـ تكجو سؤاال لمطالبات: 

 كيؼ ساىمت التكنكلكجيا في تطكير المجاؿ الطبي؟ 

جيزت المكاد البلزمة  قد لمعرفة ذلؾ، تككف المعممة
في كؿ محطة، ثـ تشرح طبيعة عمؿ المحطات 

 كالتالي: 

مجمكعات عمى أف  8إلى سيتـ تقسيـ الصؼ -
 طالبات  0تحتكم كؿ مجمكعة عمى 

 سيتـ تكزيع كرقة عمؿ لكؿ مجمكعة -

 ف امحطات كؿ محطتيف متشابيت 8ىناؾ -

كالمككث  ةمحطات مختمف 2عمى كؿ مجمكعة زيارة -
خمس دقائؽ عند كؿ محطة، كاإلجابة عمى لمدة 

 .األسئمة الكاردة في كرقة العمؿ عف كؿ محطة

ب مجمكعة كاحدة فقط، لذلؾ كؿ محطة تستكع-
ستمر المجمكعات بالتناكب عمى المحطات، باتجاه 

 عقارب الساعة. 

 تكزيع أكراؽ العمؿ: -

 تكزع المعممة كرقة العمؿ الخاصة بكؿ محطة 

 بدء العمؿ: -

محطة إلى تطمب المعممة مف كؿ مجمكعة التكجو 
ف نياية الكقت ممف المحطات، يعمف بدء العمؿ، كيع

دقائؽ، عمى أف  0ؿ محطة بعد كؿ المخصص لك
 : اآلتيةتمر المجمكعات عمى المحطات 

حؿ أسئمة 
 كرقة العمؿ 
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 عمؿ مجمكعات الطالبات المحطة 

المحطة 
 القرائية 

عمى الطالبات في ىذه المحطة 
نترنت المطبكع قراءة مقاؿ مف اإل

مف خبللو ، A3عمى بطاقة 
تستنتج الطالبة تعريؼ التكنكلكجيا 

 الطبية. 

المحطة 
 الصكرة 

لبعض األجيزة كالمنتجات صكر 
التي ساىمت في تطكير المجاؿ 

 .الطبي

محطة متحؼ 
 الشمع 

في ىذه المحطة يتـ تكميؼ طالبة 
باقتباس شخصية جيمس لند 

ىـ األبحاث ألتتحدث عف العالـ ك 
لو، كطريقة اكتشافو لمرض 

  .االسقربكط

المحطة 
 ة اإللكتركني

 عرض فيديك تمثيمي لمخطكات. 

فيديك يكضح خطكات البحث 
 العممي. 

أثناء كجكد الطالبات في المحطات تقكـ المعممة 
بالتجكاؿ بينيـ، كبعد إتماـ جميع المجمكعات زيارة 
جميع المحطات، يطمب مف المجمكعات الجمكس في 
 ،أماكنيـ، ثـ يبدأ بمناقشة نتائج زيارة كؿ محطة

 كالتأكد مف اإلجابة عمى جميع األسئمة
 فحة: حؿ السؤاؿ الثالث في الكتاب صالختامي التقكيـ

82 
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 ( البحث العممي كتطكر صناعة الدكاء2كرقة العمؿ )

 المحطة القرائية:   

 اليدؼ مف المحطة: 

 لمتكنكلكجيا الطبية.        ن تعريفا   تستنتجأف  -

 تي:  جيبي عف اآلأ ،مف خالؿ قراءتؾ لممقاؿ المعمؽ عمى المكحة الجدارية

 ....... مستخدمة في المجاؿ......  أدكات كمنتجاتىي عبارة عف  التكنكلكجيا الطبية -

 

 :محطة متحؼ الشمع 

 اليدؼ مف المحطة 

 . االسقربكط لمرض تعريفا تستنتج أف -

 .  العممي البحث خطكات الطالبة تصيغ أف -
 جيبي عف اآلتي: أ (جيمس لند)زيارتؾ لمعالـ  بعد الطالبة عزيزتي

 ................................جنسية جيمس لند؟ ........................... ماىي -

 ك ناتج عف نقص في فيتاميف.......كى ،......المرض الذم اكتشفو جيمس لند ىك.... -

 نتائج مكثكقة:إلى البحث العممي في الكصكؿ  (جيمس لند)انتيج العالـ  -
ىذه النتائج حسب الترتيب إلى بالتعاكف مع زميمتؾ رقمي الخطكات التي اتبعيا لمكصكؿ 

 المنطقي
 )       ( افتراض أف التغذية ىي سبب المرض .

 )       ( شفاء البحارة الذيف تناكلكا الميمكف، فيما لـ يتأثر غيرىـ.
 .مجمكعاتإلى )       ( تقسيـ البحارة 

 سبب إصابة البحارة بالمرض؟ ما  ،)       ( التساؤؿ
 )       ( الميمكف أحد العبلجات المناسبة لئلسقربكط

 عطاء البحارة جرعات محدد مف أغذية مختمفة. إ)       ( 
 )       ( مبلحظة ظاىرة إصابة البحارة بنزيؼ المثة كتساقط األسناف. 

 )       ( متابعة حالة البحارة بعد فترة. 
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  اإللكتركنيالمحطة   

 اليدؼ مف المحطة 

 خطكات البحث العممي في حؿ مشكمة ما.  تكظؼأف  -

 : اآلتيةة كمشاىدتؾ لمفيمـ اجيبي عف األسئمة اإللكتركنيلممحطة  زيارتؾ بعد الطالبة عزيزتي

 عزيزتي الطالبة رقمي بالترتيب خطكات البحث العممي:  -

 أمامؾ خطكات البحث العممي اربطي أحداث القصة بخطكات البحث العممي:  

 مة: ........................بالمشك اإلحساس....................................... 

 :السؤاؿ المطركح لتحديد المشكمة ................................................... 

 (اضاتالفتر ) المتكقعة اإلجابات.. :................................................. 

 الحؿ: .................... إجراءات................................................. 

 

  :المحطة الصكرية 

 اليدؼ مف المحطة 

  .التكنكلكجيا كظفت التي الطبية المجاالت بعض تعدد -

الصكر المكجكدة في المحطة التي تكضح لؾ بعض المنتجات عزيزتي الطالبة بعد مشاىدة 
 التكنكلكجية التي ساىمت في تطكير الطب أجيبي عف اآلتي:

 عددم أربعة اسماء مف المنتجات الطبية التكنكلكجية المكجكدة في المحطة؟ -

0. ...................... 

5. ...................... 

2. ...................... 

2. ...................... 
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 قارني بيف كؿ مف : -

 

 كجو المقارنة
  

   سيكلة الستخداـ 

   سيكلة الكسر

   العناية 

   الناحية الجمالية 

 

 كجو المقارنة

  
   سيكلة الستخداـ

   الراحة

   األغمى ثمنا

 

 كجو المقارنة

  
   السرعة

   سيكلة الكصكؿ لألماكف الكعرة

سيكلة الكصكؿ لألماكف 
 المزدحمة
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 الدرس األكؿ: 
 مستشفى الرازم كتكنكلكجيا صناعة الدكاء -لبحث العممي كتطكر صناعة الدكاءا

 

 0عدد الحصص:  السمككية :ىداؼ األ

 أف تشرح فكرة مستشفى الرازم.  .0

 مرحمة. كؿ طبيعة ةمكضح الدكاء تصنيع مراحؿ تحمؿ أف .5

  .خطكات البحث العممي في مجاؿ الطب كالدكاء تكظؼ أف .2

 مصادر صناعة الدكاء.  تعدد أف .2

 لمدكاء. الصيدالنية األشكاؿ تنكع تعمؿ أف .0

 . الدكاء صناعة في الحديثة التكنكلكجيا التي قدمتيا الميزات تستنتج أف .2

 األدكية. تناكؿ مخاطر مف الحد في التكنكلكجيا دكر تناقش أف .2

 قياس المتطمب السابؽ  المتطمب السابؽ 

 تعرؼ التكنكلكجيا الطبية. 

 خطكات البحث العممي.   

 عرفي التكنكلكجيا الطبية؟ 

 ما ىي خطكات البحث العممي؟  

 الكسائؿ التعميمية 

، A3صكر لبعض األجيزة الطبية، بطاقات ، الكتاب المدرسي، جياز حاسكب، شاشة عرض
 أكراؽ عمؿ
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 مصادر  تعدد أف
 صناعة الدكاء. 

 مركر تعمؿ أف 
 مراحؿ بعدة الدكاء

 عمى تجريبية
 عمى ثـ الحيكاف

 قبؿ نسافاإل
  .اعتماده

 تستنتج أف 
التي  الميزات
 التكنكلكجيا قدمتيا
 في الحديثة
 . الدكاء صناعة

 مراحؿ تناقش أف 
 الدكاء تصنيع
 طبيعة مكضحا

  .مرحمة كؿ

 في تبحث أف 
 العمماء دكر

 كالمسمميف العرب
 تطكير في

  .الدكاء صناعة

 تنكع تعمؿ أف 
 األشكاؿ

 الصيدالنية

بعد قياس المتطمب السابؽ لدل الطالبات، تقـك -
 لمطالبات:                                     ن المعممة بالتمييد لمدرس ثـ تكجو سؤاال  

 كيؼ ساىمت التكنكلكجيا في تطكير صناعة الدكاء؟ 

جيزت المكاد البلزمة  قد لمعرفة ذلؾ، تككف المعممة
في كؿ محطة، ثـ تشرح طبيعة عمؿ المحطات 

 : كاآلتي 

مجمكعات عمى أف  8إلى سيتـ تقسيـ الصؼ -
 طالبات  0تحتكم كؿ مجمكعة عمى 

 سيتـ تكزيع كرقة عمؿ لكؿ مجمكعة -

  تافمحاطات كؿ محطتيف متشابي 8ىناؾ -

كالمككث  فةمحطات مختم 2عمى كؿ مجمكعة زيارة -
دقائؽ عند كؿ محطة، كاإلجابة عمى  2الى0مف 

 .األسئمة الكاردة في كرقة العمؿ 

تستكعب مجمكعة كاحدة فقط، لذلؾ  كؿ محطة-
ستمر المجمكعات بالتناكب عمى المحطات، باتجاه 

 عقارب الساعة. 
 أكراؽ العمؿ:  تكزيع-

 تكزع المعممة كرقة العمؿ الخاصة بكؿ محطة 

 
 العمؿ:  بدء-

محطة مف إلى تطمب المعممة مف كؿ مجمكعة التكجو 
ف نياية الكقت مالمحطات، يعمف بدء العمؿ، كيع
دقائؽ، عمى أف  0المخصص لكؿ محطة بعد كؿ 

حؿ أسئمة 
 كرقة العمؿ 
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  .لمدكاء

 دكر تناقش أف 
 في التكنكلكجيا

 مخاطر مف الحد
 . األدكية تناكؿ

 

 تية: تمر المجمكعات عمى المحطات اآل

 الطالباتعمؿ مجمكعات  المحطة 

 المحطة القرائية

 

قراءة مقاؿ عف دكر 
التكنكلكجيا في الحد مف 

 مخاطر تناكؿ األدكية.

 

صكر لبعض أشكاؿ األدكية  محطة الصكر
 ،المختمفة، كمصادرىا

لتستنتج مف خبلؿ الصكر 
شكاؿ أسبب اختبلؼ 

 األدكية. 

محطة متحؼ 
 الشمع 

يتـ تكميؼ طالبة بتمثيؿ 
 (ابك بكر الرازم)شخصية 

لمحديث عف طريقة بناء 
مستشفى الرازم، لتربط بعد 
ذلؾ الطالبة خطكات البحث 
العممي بتحديد مكقع 

 المستشفى

المحطة 
 ة اإللكتركني

عرض تقديمي يكضح مراحؿ 
صناعة الدكاء، تستنتج مف 
خبلؿ العرض سبب تجريب 
الدكاء عمى أكثر مف عينة 

 قبؿ نشره.
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قكـ المعممة أثناء كجكد الطالبات في المحطات ت-
بالتجكاؿ بينيـ، كبعد إتماـ جميع المجمكعات زيارة 
جميع المحطات، يطمب مف المجمكعات الجمكس في 
أماكنيـ، ثـ يبدأ بمناقشة نتائج زيارة كؿ محطة كالتأكد 

 .مف اإلجابة عمى جميع األسئمة

( كتناقشيا مع 5تكزع المعممة كرقة التقكيـ الختامي )-
 .الطالبات
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 ( البحث العممي كتطكر صناعة الدكاء1كرقة العمؿ )

 المحطة القرائية:  

  :اليدؼ مف المحطة

  .األدكية تناكؿ مخاطر مف الحد في التكنكلكجيا دكر تناقش أف -
 جيبي عف اآلتي: أ                                   ن لممحطة القرائية كقراءة المقاؿ جيدا   زيارتؾ بعد الطالبة عزيزتي

 ما دكر التكنكلكجيا في الحد مف مخاطر تناكؿ األدكية ؟  -
.......................................................................................

....................................................................................... 
  : المحطة الصكرية 

 :المحطةاليدؼ مف 

  الدكاء. األشكاؿ تنكع تعمؿ أف -
عزيزتي الطالبة بعد مشاىدة الصكر المكجكدة في المحطة التي تكضح لؾ أشكاؿ الدكاء، 

 كمصادر الدكاء 
 ..............لدكاء: ................، ................، ...امف اشكاؿ  -
 ...........، ..ؾ حسب: ..........كذل ،تتنكع أشكاؿ الدكاء -

 

 :محطة متحؼ الشمع 

 اليدؼ مف المحطة 

 أف تشرح فكرة تحديد مكقع مستشفى الرازم. -
 اجيبي عف اآلتي:  زيارتؾ لمعالـ الرازم بعد الطالبة عزيزتي

 ..........................................................ايف تـ بناء مستشفى الرازم؟  -
 خطكات(في كيؼ تـ تحديد مكقع مستشفى الرازم؟  )اذكرييا  -

................................................................................... ....
.......................................................................................

.......................................................................................
.... ................................................................................... 
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مصادر 
 الدواء 

  

      

  ة اإللكتركنيالمحطة 

 اليدؼ مف المحطة: 

 .الدكاء صناعة مصادر تعدد أف -
  تستنج خطكات مراحؿ تصنيع الدكاء.أف  -

  اعتماده قبؿ االنساف عمى ثـ الحيكاف عمى تجريبية مراحؿ بعدة الدكاء مركر تبرر أف -

 

 : اآلتي المخطط اكممي

 

 

 

 
 فريؽ قبؿ مف المشاكرات بعد تأتي الدكاء صناعة في تككف مرحمة أكؿ كىي ...............  .0

 .كاالستكشاؼ التطكير

ثـ  ،..................كمبلحظة التجربةبعد تركيب العينة األكلية لمدكاء يتـ التجريب عمى  .5
ثـ يأتي بعد  ،أصحاء الخركج بنتائج بناء عمى تمؾ النتائج يتـ التجريب عمى .............

ثـ بعد ذلؾ يزداد عدد العينة ، ذلؾ التجريب عمى المئات مف المتطكعيف مف ............
 مف........... ؼاآلالإلى التجريبية 

كىي آخر مرحمة مف مراحؿ صناعة الدكاء بعد التجريب كتحميؿ البيانات  ................... .2
 كتسجيؿ الدكاء في الغذاء. 

 ما رأيؾ في تقميص خطكات صناعة الدكاء بإلغاء مرحمة التجريب عمى الحيكاف، بررم ذلؾ؟ 

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 
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 ميزاف الحرارة  -الدرس الثاني: تكنكلكجيا األجيزة الطبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2عدد الحصص:  السمككية :ىداؼ األ

 أف تعرؼ الثيرمكمتر.  .0

 أف تعدد أنكاع مقياس الحرارة. .5

 أف تعدد مككنات مقياس الحرارة. .2

 . أف تعمؿ تنكع أجيزة مقياس درجة الحرارة .2

  .أف تصنع ميزاف حرارة .0

 قياس المتطمب السابؽ  المتطمب السابؽ 

 اذكرم بعض األجيزة الطبية ؟   األجيزة الطبية  

 الكسائؿ التعميمية 

 ،أكراؽ عمؿ A3صكر لبعض األجيزة الطبية، بطاقات ، المدرسي، جياز حاسكب، شاشة عرض سشالكتاب
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  .أف تعرؼ الثيرمكمتر 

   أف تعدد أنكاع مكازيف
 الحرارة.

  أف تعدد مككنات
 مقياس الحرارة.

  أف تعمؿ تنكع أجيزة
 مقياس درجة الحرارة .

 أف تصنع ميزاف حرارة 

بعد قياس المتطمب السابؽ لدل الطالبات، تقـك المعممة بالتمييد 
 لمدرس ثـ تكجو سؤاال لمطالبات: 

 كيؼ يمكف قياس درجة حرارة جسـ اإلنساف؟ 

جيزت المكاد البلزمة في كؿ  قد لمعرفة ذلؾ، تككف المعممة
 :  تيمحطة، ثـ تشرح طبيعة عمؿ المحطات كاآل

مجمكعات عمى أف تحتكم كؿ  8إلى سيتـ تقسيـ الصؼ -
  .طالبات 0مجمكعة عمى 

  .سيتـ تكزيع كرقة عمؿ لكؿ مجمكعة-

  .فامحطتيف متشابيتمحطات كؿ  8ىناؾ -

محطات مختمفات كالمككث مف  2عمى كؿ مجمكعة زيارة -
دقائؽ عند كؿ محطة، كاإلجابة عمى األسئمة الكاردة في  2الى0

 .كرقة العمؿ عف كؿ محطة

كؿ محطة تستكعب مجمكعة كاحدة فقط، لذلؾ ستمر -
 المجمكعات بالتناكب عمى المحطات، باتجاه عقارب الساعة. 

 العمؿ:  تكزيع أكراؽ

 تكزع المعممة كرقة العمؿ الخاصة بكؿ محطة -

 بدء العمؿ: 

محطة مف إلى تطمب المعممة مف كؿ مجمكعة التكجو -
ف نياية الكقت المخصص لكؿ مالمحطات، يعمف بدء العمؿ، كيع

دقائؽ، عمى أف تمر المجمكعات عمى  0محطة بعد كؿ 
 : تيةالمحطات اآل

 

 

حؿ أسئمة 
 كرقة العمؿ 
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 عمؿ مجمكعات الطالبات المحطة 

 المحطة القرائية

 

قراءة مقاؿ عف أنكاع مكازيف الحرارة كطرؽ 
 القياس

محطة متحؼ 
 الشمع 

بك )أيتـ تكميؼ طالبة بتمثيؿ شخصية 
لمحديث عف بعض  (القاسـ الزىراكم

نجازاتو، مف خبلؿ المحطة تستنتج إ
 الطالبة طريقة صناعة ميزاف حرارة طبي.

 .لمكازيف الحرارةمختمفة صكر  محطة الصكر

المحطة 
 ة اإللكتركني

عرض تقديمي يكضح الثيرمكمتر، تستنتج 
 مككنات كتعريؼ الثيرمكمتر. ومف خبلل

أثناء كجكد الطالبات في المحطات تقـك المعممة بالتجكاؿ بينيـ، 
كبعد إتماـ جميع المجمكعات زيارة جميع المحطات، يطمب مف 

نتائج زيارة كؿ المجمكعات الجمكس في أماكنيـ، ثـ يبدأ بمناقشة 
 كالتأكد مف اإلجابة عمى جميع األسئمة، محطة

  .( كتناقشيا مع الطالبات5تكزع المعممة كرقة التقكيـ الختامي )
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 الحرارة ميزاف -الطبية األجيزة تكنكلكجيا( 1كرقة العمؿ )

 المحطة القرائية:   

 اليدؼ مف المحطة: 

 . الثيرمكمتر تعرؼ أف -
 .أف تذكر مككنات مقياس الحرارة -

 : اآلتي عف جيبيأ     ن جيدا   المقاؿ كقراءة القرائية لممحطة زيارتؾ بعد الطالبة عزيزتي
 االنساف. جسـ ............ . كيستخدـ لقياس......... عف عبارة الثيرمكمتر ىك -

 نيايتيا في شعرية أنبكبو بداخمو يكجد، يتككف الثيرمكمتر مف ..................... -
 تبدأ درجاتإلى  الطبي الترمكمتر تدريج كيقسـ، يحتكم ..........أك ........... مستكدع

 ..س ..... كحتى .س ...... مف

 

  :المحطة الصكرية: 

 اليدؼ مف المحطة 

 أف تعمؿ تنكع أجيزة مقياس درجة الحرارة. -

شكاؿ كطرؽ قياس درجة أعزيزتي الطالبة بعد مشاىدة الصكر المكجكدة في المحطة التي تكضح لؾ بعض 
  :جيبي عف التيأالحرارة 

 . .، ...............، ............ة الحرارة: .........مف طرؽ قياس درج -
 . ........ك.........حرارة كذلؾ حسب .......التعددت طرؽ قياس درجة  -

 

  متحؼ الشمع:محطة 

  :اليدؼ مف المحطة

   .تقـك بصناعة ميزاف حرارة طبيأف  -
 اجيبي عف اآلتي:  (بك القاسـ الزىراكم)أزيارتؾ لمعالـ  بعد الطالبة عزيزتي

 . .........، ......اعة ميزاف حرارة: ..........، ............، ...مف المكاد البلزمة لصن -
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 اذكرم خطكات صناعة ميزاف الحرارة؟  -
0. ....................................................................... 

5. ....................................................................... 

2. ....................................................................... 

2. ....................................................................... 

0. ....................................................................... 

 
  ةاإللكتركنيالمحطة:  

  :اليدؼ مف المحطة

 أف تعدد أنكاع مكازيف الحرارة. -

الذم يتحدث عف أنكاع الثيرمكمتر، أجيبي عف                                          ن عزيزتي الطالبة شاىدم العرض التقديمي جيدا  
 : تيةاألسئمة اآل

 مف أنكاع مكازيف الحرارة )الثيرمكمتر(.................ك..................... -
 تركيبو حيث مف العادم الثيرمكمتر عف الرقمي اإللكتركني الثيرمكمتر يتميز -

 .العادم الثيرمكمتر في...................أك الكحكؿ مف بدال ...............باستخداـ
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 الضغط-الدرس الثاني: تكنكلكجيا األجيزة الطبية

 

 2عدد الحصص:  السمككية :ىداؼ األ

 أف تعرؼ ضغط الدـ.  .0

 أف تعرؼ الضغط االنبساطي.  .5

 أف تعرؼ الضغط االنقباضي.أف تقارف بيف ضغط الدـ المنخفض كالمرتفع.   .2

 أف تذكر قياس الضغط الطبيعي لمشخص السميـ.  .2

 أف تكضح تطكر أجيزة قياس ضغط الدـ. .0

 أف تشرح القراءة الناتجة عف قياس ضغط الدـ. .2

 قياس المتطمب السابؽ  المتطمب السابؽ 

 اذكرم بعض األجيزة الطبية ؟   األجيزة الطبية  

 الكسائؿ التعميمية 

 ،أكراؽ عمؿ، A3صكر لبعض األجيزة الطبية، بطاقات ، عرضالكتاب المدرسي، جياز حاسكب، شاشة 
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 التقكيـ  الجراءات ىداؼ األ  

 الضغط تعرؼ أف. 

 الضغط تعرؼ أف 
 . االنبساطي

 الضغط تعرؼ أف 
 .االنقباضي

  أف تقارف بيف ىبكط
الضغط كانخفاض 

 الضغط. 

 الضغط قياس تذكر أف 
 . السميـ لمشخص الطبيعي

 أجيزة تطكر يكضح أف 
 .الدـ ضغط قياس

 الناتجة القراءة يشرح أف 
 .الدـ ضغط قياس عف

 

بعد قياس المتطمب السابؽ لدل الطالبات، تقـك المعممة بالتمييد 
 ثـ تكجو سؤاال لمطالبات:  ،لمدرس

 كيؼ يمكف قياس ضغط اإلنساف؟ 

لمعرفة ذلؾ، تككف المعممة جيزت المكاد البلزمة في كؿ محطة، 
 : تيعمؿ المحطات كاآلثـ تشرح طبيعة 

-مجمكعات عمى أف تحتكم كؿ  8إلى سيتـ تقسيـ الصؼ -
 طالبات  0مجمكعة عمى 

 سيتـ تكزيع كرقة عمؿ لكؿ مجمكعة -

 محاطات كؿ محطتيف متشابيتيف  8ىناؾ -

محطات مختمفات كالمككث مف  2عمى كؿ مجمكعة زيارة -
الكاردة في دقائؽ عند كؿ محطة، كاإلجابة عمى األسئمة  2الى0

 .كرقة العمؿ عف كؿ محطة

كؿ محطة تستكعب مجمكعة كاحدة فقط، لذلؾ ستمر -
 المجمكعات بالتناكب عمى المحطات، باتجاه عقارب الساعة. 

 

 تكزيع أكراؽ العمؿ: _

  .تكزع المعممة كرقة العمؿ الخاصة بكؿ محطة

 بدء العمؿ: 

حطات، محطة مف المإلى تطمب المعممة مف كؿ مجمكعة التكجو 
ف نياية الكقت المخصص لكؿ محطة بعد ميعمف بدء العمؿ، كيع

 ية:تدقائؽ، عمى أف تمر المجمكعات عمى المحطات اآل 0كؿ 

  

حؿ 
أسئمة 
كرقة 
 العمؿ 
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 التقكيـ  الجراءات ىداؼ األ  

 عمؿ مجمكعات الطالبات المحطة 

تستنتج مف  ،فيديك يتحدث عف الضغط ة اإللكتركنيالمحطة 
خبللو الطالبة تعريؼ الضغط، قيمة 

  .الضغط الطبيعية

محطة متحؼ 
 الشمع 

يتـ تكميؼ طالبة بتمثيؿ شخصية 
مكتشؼ مرض الضغط  (ستيفف ىانس)

لمحديث عف المرض، كطريقة قياس 
 الضغط، كتحميؿ لبعض القراءات.

تستنتج مف  ،صكر ألجيزة الضغط. محطة الصكر
  .خبللو الطالبة طرؽ قياس الضغط

مقاؿ عف أعراض الضغط المرتفع  المحطة القرائية
 فض. كالمنخ

تقـك المعممة بالتجكاؿ بينيـ،  ،أثناء كجكد الطالبات في المحطات
كبعد إتماـ جميع المجمكعات زيارة جميع المحطات، يطمب مف 
المجمكعات الجمكس في أماكنيـ، ثـ يبدأ بمناقشة نتائج زيارة كؿ 

 .محطة كالتأكد مف اإلجابة عمى جميع األسئمة

  .( كتناقشيا مع الطالبات2) تكزع المعممة كرقة التقكيـ الختامي
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 الضغط-الطبية األجيزة تكنكلكجيا (2كرقة العمؿ )

  ةاإللكتركنيالمحطة:  

 اليدؼ مف المحطة: 

 .ضغط الدـ تعرؼ أف -
 أف تذكر قيمة الضغط لمشخص العادم. -

الذم يتحدث عف الضغط، كمف ثـ أجيبي عف األسئمة                                   ن عزيزتي الطالبة شاىدم الفيديك جيدا  
 : تيةاآل

 .................................................................؟ ضغط الدـما ىك  -
 ..............................................؟ ذكرم قيمة الضغط لئلنساف الطبيعيا -

 

 :محطة متحؼ الشمع 

  :اليدؼ مف المحطة

 لمضغط االنقباضي.  ن ا  تعريف تستنتجأف  -

 لمضغط االنبساطي.   ن ا  تعريف تستنتجأف  -
 أف تحمؿ قراءة الضغط .  -

 جيبي عف اآلتي: أ ستيفف ىانسزيارتؾ لمعالـ  بعد الطالبة عزيزتي

 .كيمثمو الرقـ في األعمى ،الخارجإلى )              ( ينتج أثناء انقباض القمب لضخ الدـ  -
  .كيمثمو الرقـ في األسفؿ ،( ينتج عندما ينبسط القمب كيرتاح بيف النبضات)               -

كحددم قيمة الضغط النقباضي كالضغط  220/200ما رأيؾ في قراءة ضغط شخص 
 النبساطي لو ؟  

.......................................................................................
.......................................................................................

....................................................................................... 
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  :المحطة الصكرية 

  :اليدؼ مف المحطة

 .أنكاع أجيزة قياس الضغط -

الصكر المكجكدة في المحطة التي تكضح لؾ بعض االجيزة التي عزيزتي الطالبة بعد مشاىدة 
 :جيبي عف اآلتي، أتقيس الضغط

 . مف أنكاع أجيزة قياس الضغط : ......................، ..................... -
 

 المحطة القرائية: 

 :اليدؼ مف المحطة

 . عراض الضغط المنخفضأراض الضغط المرتفع ك أعأف تقارف بيف  -

 جيبي عف اآلتي: أ                                   ن لممحطة القرائية كقراءة المقاؿ جيدا   زيارتؾ بعد الطالبة عزيزتي

 قارني بيف أعراض الضغط المرتفع كأعراض الضغط المنخفض؟  -

أما الضغط  ،مف أعراض ضغط الدـ المرتفع ...................ك ....................
 . المنخفض فمف أعراضو .....................ك....................
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 2عدد الحصص:  السمككية :ىداؼ األ

 .السكر تعرؼ أف .0

 .السكر مرض اكتشؼ مف أكؿ تذكر أف .5

 . الدـ في السكر انخفاض عراضأك  السكر ارتفاع أعراض بيف تقارف أف .2

  .الدـ في الطبيعي السكر مستكل عمى المحافظة في التكنكلكجيا دكر يكضح أف .2

  .الطبية القياس أجيزة بعض عف الناجمة القراءات بعض يكضح أف .0

 

 قياس المتطمب السابؽ  المتطمب السابؽ 

 اذكرم بعض األجيزة الطبية ؟   األجيزة الطبية  

 الكسائؿ التعميمية 

 ،أكراؽ عمؿ، A3صكر لبعض األجيزة الطبية، بطاقات ، الكتاب المدرسي، جياز حاسكب، شاشة عرض
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 السكر-الدرس الثاني: تكنكلكجيا األجيزة الطبية 

 

 التقكيـ  الجراءات ىداؼ األ  

 السكر تعرؼ أف. 

 اكتشؼ مف أكؿ تذكر أف 
 .السكر مرض

  أف تقارف بيف أعراض
ك ارتفاع السكر في الدـ 

انخفاض السكر أعراض  
 في الدـ. 

 دكر يكضح أف 
 المحافظة في التكنكلكجيا

 السكر مستكل عمى
  الدـ في الطبيعي

 بعض يكضح أف 
 عف الناجمة القراءات
 القياس أجيزة بعض
 . الطبية

 

بعد قياس المتطمب السابؽ لدل الطالبات، تقـك المعممة 
 لمطالبات:                             ن بالتمييد لمدرس ثـ تكجو سؤاال  

  ؟كيؼ يمكف لنا أف نعرؼ نسبة السكر في الدـ

جيزت المكاد البلزمة في قد لمعرفة ذلؾ، تككف المعممة 
 : تيكؿ محطة، ثـ تشرح طبيعة عمؿ المحطات كاآل

مجمكعات عمى أف تحتكم  8إلى سيتـ تقسيـ الصؼ -
 طالبات  0كؿ مجمكعة عمى 

 سيتـ تكزيع كرقة عمؿ لكؿ مجمكعة -

 ف امحاطات كؿ محطتيف متشابيت 8ىناؾ -

محطات مختمفات كالمككث  2عمى كؿ مجمكعة زيارة -
دقائؽ عند كؿ محطة، كاإلجابة عمى األسئمة  2الى0مف 

 .الكاردة في كرقة العمؿ عف كؿ محطة
كؿ محطة تستكعب مجمكعة كاحدة فقط، لذلؾ ستمر -

 المجمكعات بالتناكب عمى المحطات، باتجاه عقارب الساعة. 

 تكزيع أكراؽ العمؿ: -

  .بكؿ محطةتكزع المعممة كرقة العمؿ الخاصة 

 بدء العمؿ: -

محطة مف إلى تطمب المعممة مف كؿ مجمكعة التكجو 
ف نياية الكقت مالمحطات، يعمف بدء العمؿ، كيع
دقائؽ، عمى أف تمر  0المخصص لكؿ محطة بعد كؿ 

 : اآلتيةالمجمكعات عمى المحطات 

حؿ أسئمة 
كرقة 
 العمؿ 
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 التقكيـ  الجراءات ىداؼ األ  

 عمؿ مجمكعات الطالبات المحطة 

المحطة 
 ة اإللكتركني

 السكر،فيديك تعميمي عف مرض 
يستنتج مف خبللو أعراض مرض 

سبب مرض إلى   السكر، باإلضافة  
 السكر. 

محطة متحؼ 
 الشمع 

عبد )يتـ تكميؼ طالبة بتمثيؿ شخصية 
مكتشؼ مرض  (المطيؼ البغدادم

السكر لمحديث عف المرض ككيفية 
طرؽ قياس إلى اكتشافو، باإلضافة 

 مرض السكر.

صكر ألجيزة التعايش مع السكر،  محطة الصكر
 كأجيزة فحص مرض السكر. 

مقاؿ يتحدث عف أعرض ارتفاع  المحطة القرائية
مرض السكر كانخفاض مرض 

باإلضافة لؤلطعمة المناسبة  ،السكر
 .لكؿ شخص

أثناء كجكد الطالبات في المحطات تقـك المعممة -
ع بالتجكاؿ بينيـ، كبعد إتماـ جميع المجمكعات زيارة جمي
المحطات، يطمب مف المجمكعات الجمكس في أماكنيـ، 

كالتأكد مف  ،ثـ يبدأ بمناقشة نتائج زيارة كؿ محطة
 .اإلجابة عمى جميع األسئمة

( كتناقشيا مع 0تكزع المعممة كرقة التقكيـ الختامي )
  .الطالبات
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 السكر-تكنكلكجيا األجيزة الطبية ( 3كرقة العمؿ )

  ةاإللكتركنيالمحطة:  

 اليدؼ مف المحطة: 

 .السكر تعرؼأف  -

  .أف تستنتج أعراض مرض السكر -

عزيزتي الطالبة شاىدم العرض جيدا الذم يتحدث عف مرض السكر، كمف ثـ أجيبي عف 
 : اآلتيةاألسئمة 

 الدـ في السكر نسبة ............. عف ناتج ،نسافاإل يصيب مرض مرض السكر ىك -
  . ............. يفرزه الذم ............... ىرمكف فرازإ نقص بسبب

 ينظـ ىرمكف كىك ،بالجسـ ......... غدة تفرزىا التي يرمكناتال أحد ىكاألنسكليف  -
   .بالدـ ......... مستكل

 
 :محطة متحؼ الشمع 

  :اليدؼ مف المحطة

  .الدـ في الطبيعي السكر مستكل عمى المحافظة في التكنكلكجيا دكر يكضح أف -

  .الطبية القياس أجيزة بعض عف الناجمة القراءات بعض يكضح أف -
 

 جيبي عف اآلتي: أزيارتؾ لمعالـ عبد المطيؼ البغدادم  بعد الطالبة عزيزتي

 . لى...............إنسبة السكر المعتدلة في الدـ مف ............... -

فيعتبر أف  .05أما القراءة  ،الدـعمى أف السكر ........ في  ..2تدؿ قراءة نسبة السكر  -
 . .......السكر 

 .  كحدة قياس السكر.......................... -

 . لى................ك.....................إتنقسـ أجيزة السكر  -

 يعتبر جياز ................... مف أجيزة قياس السكر في الدـ.  -
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  : المحطة الصكرية 

  :اليدؼ مف المحطة

 .ألجيزة فحص السكر  ن ا  تستنتج تعريفأف  -

 .ألجيزة التعايش مع مرض السكر  ن ا  أف تستنتج تعريف -

 : (ب)كالعمكد  (أ)كصمي بيف العمكد 

 ب  أ

 األنسكليف أقبلـ  .0
 

 دقيقتيف خبلؿ السكر مستكل قياس خبللو مف يمكف رقمي جياز ىك 
مختمفة، كيعتبر مف أجيزة  أشكاؿ كلو الدقة مف مقبكلة كبدرجة
  .السكر فحص

 شرائط الكشؼ .5
 األنسكليف ىك عبارة عف جياز يزكد المريض بجرعات مناسبو مف  

 بشكؿ مستمر، كيمكف تييئتيا لتبلئـ حالة كؿ مريض .

 الجمكككميتر .2

 لكف منيا لكؿ مناطؽإلى  مقسمة ببلستيكية شرائط عف عبارة ىك 
 ،    ن قميبل   االنتظار ثـ البكؿ، عينة في الشريط غمس يتـ حيث مميز،
 عمى لبلستدالؿ األشرطة عمبة عمى باأللكاف كمقارنتو لكنو كمراقبة
 .السكر فحص أجيزة مف كيعتبر ، السكر كجكد

مضخة  .2
 األنسكليف 

ىك عبارة عف قمـ مزكد بإبرة مطمية بمادة تمنع اإلحساس باأللـ،  
 األنسكليف كتعتبر أقبلـ ، األنسكليفيحتكم بداخمو عمى كمية مف 

أكثر سيكلة في االستخداـ، كما أنيا دقيقة في تحديد الجرعة، 
 .مبلءمتيا لممكفكفيفإلى ضافة إ

  

  المحطة القرائية 

 اليدؼ مف المحطة 

 . الدـ في السكر انخفاض عراضأك  الدـ في السكر ارتفاع أعراض بيف تقارف أف -
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 جيبي عف اآلتي: أ ،                                  ن لممحطة القرائية كقراءة المقاؿ جيدا   زيارتؾ بعد الطالبة عزيزتي

 الدـ؟  في السكر انخفاض عراضأك  الدـ في السكر ارتفاع قارني بيف أعراض -

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................  
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 األطراؼ الصناعية–الدرس الثالث: األجيزة التعكيضية كالكسائؿ المساعدة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1عدد الحصص:  السمككية :ىداؼ األ

 التعكيضية.أف تعرؼ األجيزة  .0

 التعكيضية.أف تعدد أنكاع األجيزة  .5

 أف تعرؼ األجيزة التقكيمية. .2

 أف تعرؼ األطراؼ الصناعية.  .2

  اصطناعية .تصميـ نمكذج قدـ  .0

 قياس المتطمب السابؽ  المتطمب السابؽ 

 اذكرم بعض األجيزة الطبية ؟   األجيزة الطبية  

 الكسائؿ التعميمية 

 ،أكراؽ عمؿ A3صكر لبعض األجيزة الطبية، بطاقات ، الكتاب المدرسي، جياز حاسكب، شاشة عرض
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 التقكيـ  الجراءات ىداؼ األ  

أف تعرؼ األجيزة  .0
  .التعكيضية

أف تعدد أنكاع  .5
  .األجيزة التعكيضية

أف تعرؼ األطراؼ  .2
 الصناعية. 

ستنتج أفضؿ تأف  .2
المكاد المستخدمة 
في تصنيع األطراؼ 

  .الصناعية

السابؽ لدل الطالبات، تقـك المعممة بالتمييد بعد قياس المتطمب 
 لمطالبات:                    ن لمدرس ثـ تكجو سؤاال  

 كيؼ يمكف لشخص فقد قدمو أف يعيش حياتو بصكرة طبيعية؟ 

جيزت المكاد البلزمة في كؿ قد لمعرفة ذلؾ، تككف المعممة 
 : كاآلتيمحطة، ثـ تشرح طبيعة عمؿ المحطات 

ى أف تحتكم كؿ عم ،مجمكعات 8إلى سيتـ تقسيـ الصؼ -
 .طالبات  0مجمكعة عمى 

  .سيتـ تكزيع كرقة عمؿ لكؿ مجمكعة-

  .محاطات كؿ محطتيف متشابيتيف 8ىناؾ -

كالمككث مف  ،محطات مختمفات 2عمى كؿ مجمكعة زيارة -
دقائؽ عند كؿ محطة، كاإلجابة عمى األسئمة الكاردة في  2الى0

 .كرقة العمؿ عف كؿ محطة

عة كاحدة فقط، لذلؾ ستمر كؿ محطة تستكعب مجمك -
 المجمكعات بالتناكب عمى المحطات باتجاه عقارب الساعة. 

 تكزيع أكراؽ العمؿ: 

  .تكزع المعممة كرقة العمؿ الخاصة بكؿ محطة

 

 بدء العمؿ: 

محطة مف المحطات، إلى تطمب المعممة مف كؿ مجمكعة التكجو 
ف نياية الكقت المخصص لكؿ محطة بعد ايعمف بدء العمؿ، كيع

 : اآلتيةدقائؽ، عمى أف تمر المجمكعات عمى المحطات  0كؿ 

 

حؿ 
أسئمة 
كرقة 
 العمؿ 
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 التقكيـ  الجراءات ىداؼ األ  

 عمؿ مجمكعات الطالبات المحطة 

عرض بكربكينت عف األجيزة  ة اإللكتركنيالمحطة 
تستنتج مف خبللو تعريؼ  ،التعكيضية

 األجيزة التعكيضية كأنكاعيا. 

المحطة تقـك الطالبات بتصميـ في ىذه  محطة االستكشافية  
نمكذج قدـ اصطناعية باستخداـ 

  .األدكات المكجكدة

صكر لبعض األطراؼ الصناعية،  محطة الصكر
 في التكنكلكجيا دكر تستنتج مف خبلليا

 .المصابة الجسـ أعضاء بعض تقكيـ

تستنتج  ،مقاؿ عف األطراؼ الصناعية المحطة القرائية
مف خبللو الطالبة مفيـك األطراؼ 

  .الصناعية

أثناء كجكد الطالبات في المحطات تقـك المعممة بالتجكاؿ بينيـ، 
كبعد إتماـ جميع المجمكعات زيارة جميع المحطات، يطمب مف 
المجمكعات الجمكس في أماكنيـ، ثـ يبدأ بمناقشة نتائج زيارة كؿ 

 .جميع األسئمةمحطة كالتأكد مف اإلجابة عمى 

  .( كتناقشيا مع الطالبات2تكزع المعممة كرقة التقكيـ الختامي )
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 ( البحث العممي كتطكر صناعة الدكاء4كرقة العمؿ )

  ةاإللكتركنيالمحطة:  

 اليدؼ مف المحطة: 

 اف تعرؼ األجيزة التعكيضية  -

 أف تعدد أنكاع األجيزة التعكيضية.  -

 : اآلتيةأجيبي عمى األسئمة  ،الطالبة بعد مشاىدتؾ لمعرضعزيزتي 

 ...........أك .............ىي عبارة عف جياز يركب عمى الجسـ األجيزة التعكيضية  -
     ن          جزءا  مف الجسـ. .............مف الحركة أك 

 مف أنكاع األجيزة التعكيضية: .....................ك................... -

 

   : المحطة الصكرية 

  :اليدؼ مف المحطة

 .التكنكلكجيا كظفت التي الطبية المجاالت بعض تعدد -

مف خالليا األطراؼ                                                                 عزيزتي الطالبة بعد مشاىدة الصكر المكجكدة في المحطة التي شاىدت  
 ، أجيبي عف األسئمة اآلتية: الصناعية

 ،...................... أك ...................كانت األطراؼ الصناعية قديما تصنع مف  -
 أما حديثا فتصنع مف ...............................

 : المحطة  الستكشافية 

 اليدؼ مف المحطة:  

  .اصطناعية قدـ نمكذج تصمـ أف -

 جيبي عف اآلتي: أ ،بعد زيارتؾ لممحطة االستكشافية الطالبة عزيزتي

 ما المكاد كاألدكات التي استخدمتيا لتصميـ النمكذج؟  -

........... ،  ............ ، ............ ، ............. ، ............ ، .......... 
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 اذكر الخطكات البلزمة لتصميـ قدـ اصطناعية؟  -

.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 

 

 : المحطة  القرائية 

  :اليدؼ مف المحطة

 أف تعرؼ األطراؼ الصناعية.  -

 جيبي عف اآلتي: أ ،بعد زيارتؾ لممحطة القرائية الطالبة عزيزتي
 اكتبي المصطمح العممي: 

ضافتيا لتعكيض جزء مفقكد في الجسـ لمساعدة المصاب إأجيزة يمكف  (    )           -
 .عمى الكقكؼ كالمشي كتناكؿ األشياء

  



184 

 الدرس الثالث: 
 األجيزة التقكيمية  –األجيزة التعكيضية كالكسائؿ المساعدة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2عدد الحصص:  السمككية :ىداؼ األ

 أف تعدد بعض أنكاع األجيزة التقكيمية.  .0

 ستنتج دكر التكنكلكجيا في تقكيـ بعض أعضاء الجسـ المصابة. تأف  .5

 بعض أنكاع األجيزة التقكيمية. تعددأف  .2

 أف تعرؼ األجيزة كالكسائؿ المساعدة.  .2

 أف تعرؼ القدـ المسطحة.  .0

 المسطحة باستخداـ الصمصاؿ.  ـلمقد  ن ا  تصمـ قكسأف  .2

 قياس المتطمب السابؽ  المتطمب السابؽ 

 عرفي األجيزة التقكيمية ؟   األجيزة التقكيمية   

 الكسائؿ التعميمية 

 ،أكراؽ عمؿ، A3صكر لبعض األجيزة الطبية، بطاقات ، الكتاب المدرسي، جياز حاسكب، شاشة عرض
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 التقكيـ  الجراءات ىداؼ األ  

أف تعدد بعض أنكاع  .0
 األجيزة التقكيمية. 

أف يستنتج دكر  .5
التكنكلكجيا في تقكيـ 
بعض أعضاء الجسـ 

 المصابة. 

أف يتعرؼ عمى بعض  .2
أنكاع األجيزة 

 التقكيمية.

أف تعرؼ األجيزة  .2
 كالكسائؿ المساعدة. 

أف تعرؼ القدـ  .0
 المسطحة. 

أف تصمـ قكس  .2
لمقدس المسطحة 

 باستخداـ الصمصاؿ. 

 

بعد قياس المتطمب السابؽ لدل الطالبات، تقـك المعممة 
 بالتمييد لمدرس ثـ تكجو سؤاال لمطالبات: 

 كيؼ يمكف قياس درجة حرارة جسـ اإلنساف؟ 

جيزت المكاد البلزمة في كؿ  قد لمعرفة ذلؾ، تككف المعممة
 : كاآلتيمحطة، ثـ تشرح طبيعة عمؿ المحطات 

مجمكعات عمى أف تحتكم كؿ  8إلى سيتـ تقسيـ الصؼ -
  .طالبات 0مجمكعة عمى 

  .سيتـ تكزيع كرقة عمؿ لكؿ مجمكعة-

 اف.كؿ محطتيف متشابيت ،محاطات 8ىناؾ -

 كالمككث مف ،محطات مختمفات 2عمى كؿ مجمكعة زيارة -
دقائؽ عند كؿ محطة، كاإلجابة عمى األسئمة الكاردة  2الى0

 .في كرقة العمؿ عف كؿ محطة

كؿ محطة تستكعب مجمكعة كاحدة فقط، لذلؾ ستمر 
 باتجاه عقارب الساعة.  المجمكعات بالتناكب عمى المحطات

 تكزيع أكراؽ العمؿ: 

 .تكزع المعممة كرقة العمؿ الخاصة بكؿ محطة

 بدء العمؿ: 

محطة مف إلى تطمب المعممة مف كؿ مجمكعة التكجو 
ف نياية الكقت المخصص االمحطات، يعمف بدء العمؿ، كيع

دقائؽ، عمى أف تمر المجمكعات عمى  0لكؿ محطة بعد كؿ 
 : اآلتيةالمحطات 

 

 

حؿ 
أسئمة 
كرقة 
 العمؿ 
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 التقكيـ  الجراءات ىداؼ األ  

 عمؿ مجمكعات الطالبات المحطة 

عرض بكربكينت عف األجيزة  ة اإللكتركنيالمحطة 
    .المسطحةالتقكيمية كالقدـ 

المحطة 
 االستكشافية

يتـ تكميؼ كؿ مجمكعة بتصميـ 
قكس لمقدـ المسطحة باستخداـ 

 .الصمصاؿ

صكر لبعض األجيزة التقكيمية  محطة الصكر
كاألجيزة كالكسائؿ المساعدة، تستنتج 
مف خبلليا دكر التكنكلكجيا في تقكيـ 
 بعض أعضاء الجسـ المصابة. 

األجيزة كالكسائؿ مقاؿ عف  المحطة القرائية 
تستنتج مف خبللو مفيكـ ، المساعدة

 .الكسائؿ المساعدة 

أثناء كجكد الطالبات في المحطات تقكـ المعممة بالتجكاؿ 
بينيـ، كبعد إتماـ جميع المجمكعات زيارة جميع المحطات، 
يطمب مف المجمكعات الجمكس في أماكنيـ، ثـ يبدأ بمناقشة 

 .مف اإلجابة عمى جميع األسئمةنتائج زيارة كؿ محطة كالتأكد 

( كتناقشيا مع 5تكزع المعممة كرقة التقكيـ الختامي )
  .الطالبات
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 ( البحث العممي كتطكر صناعة الدكاء5كرقة العمؿ )
  ةاإللكتركنيالمحطة:  

 اليدؼ مف المحطة: 

 . التقكيمية األجيزة أنكاع بعض تعدد أف -

 ف األجيزة التقكيمي،  كمف ثـ أجيبي عف االتي: الذم يتحدث ععزيزتي الطالبة شاىدم العرض 

 عرفي األجيزة التقكيمية -
.......................................................................................

....................................................................................... 
 

  : المحطة الصكرية 

  :اليدؼ مف المحطة

 ستنتج دكر التكنكلكجيا في تقكيـ بعض أعضاء الجسـ المصابة. تأف  -

عزيزتي الطالبة بعد مشاىدة الصكر المكجكدة في المحطة التي تكضح لؾ بعض المنتجات 
 :جيبي عف اآلتيأالتي ساىمت في تطكير الطب  ةالتكنكلكجي

 اذكرم اثنيف مف األجيزة التقكيمية مع ذكر استخداـ كؿ جياز.  -

0.  ...................... ...................... 
5.  ......................  ...................... 

 

 :المحطة الستكشافية 

 اليدؼ مف المحطة 

 المسطحة باستخداـ الصمصاؿ. ـلمقد  ن ا  أف تصمـ قكس -

 جيبي عف اآلتي: أ ،زيارتؾ لممحطة الستكشافية بعد الطالبة عزيزتي
 ماىي القدـ المسطحة؟  -

............................................................................................ 
 كيؼ يمكف تصميـ قكس لمقدـ المسطحة؟  -

............................................................................................ 
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 المحطة القرائية:  

 اليدؼ مف المحطة: 

 أف تعرؼ األجيزة كالكسائؿ المساعدة.  -

،  كمف ثـ أجيبي عف ةالذم يتحدث عف األجيزة التقكيمي                                ن عزيزتي الطالبة شاىدم العرض جيدا  
 االتي: 

 .المساعدة عرفي األجيزة كالكسائؿ -

.......................................................................................
.......................................................................................  
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 الدرس الثالث: األجيزة التعكيضية كالكسائؿ المساعدة 

 

 1الحصص: عدد  السمككية :ىداؼ األ

 

 .أف تذكر بعض الكسائؿ المساعدة لممعاقيف حركيا .0

  .اف تذكر بعض الكسائؿ المساعدة لممكفكفيف .5

 أف تعرؼ أداة مكبر الشاشة.  .2

 أف تستنتج مفيـك البرامج الناطقة.  .2

 أف تصمـ لكحة كتابة لمكفيؼ.  .0

 قياس المتطمب السابؽ  المتطمب السابؽ 

 األجيزة كالكسائؿ المساعدة ؟ عرفي  األجيزة كالكسائؿ المساعدة  

 الكسائؿ التعميمية 

 ،أكراؽ عمؿ، A3صكر لبعض األجيزة الطبية، بطاقات ، الكتاب المدرسي، جياز حاسكب، شاشة عرض
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 التقكيـ  الجراءات ىداؼ األ  

أف تذكر بعض  .0
الكسائؿ المساعدة 

  .لممعاقيف حركيا

تذكر بعض أف  .5
الكسائؿ المساعدة 

  .لممكفكفيف

أف تعرؼ أداة مكبر  .2
 الشاشة. 

أف تستنتج مفيـك  .2
 البرامج الناطقة. 

  أف تصمـ لكحة كتابة
لمكفيؼ. أف يمثؿ 
بعض أفكار الدرس 
مف خبلؿ عرض 

 تقديمي محكسب.. 

 

 

بعد قياس المتطمب السابؽ لدل الطالبات، تقـك المعممة 
 لمطالبات:                             ن بالتمييد لمدرس ثـ تكجو سؤاال  

كماىي األجيزة التي تساعده عمى              ن المعاؽ حركيا  مف ىك 
 الحركة ؟ 

جيزت المكاد البلزمة في قد لمعرفة ذلؾ، تككف المعممة 
 : كاآلتيكؿ محطة، ثـ تشرح طبيعة عمؿ المحطات 

عمى أف تحتكم  ،مجمكعات 8إلى سيتـ تقسيـ الصؼ -
  .طالبات 0كؿ مجمكعة عمى 

  .سيتـ تكزيع كرقة عمؿ لكؿ مجمكعة-

  .محاطات كؿ محطتيف متشابيتيف 8اؾ ىن-

محطات مختمفات كالمككث  2عمى كؿ مجمكعة زيارة -
دقائؽ عند كؿ محطة، كاإلجابة عمى األسئمة  2الى0مف 

 .الكاردة في كرقة العمؿ عف كؿ محطة

كؿ محطة تستكعب مجمكعة كاحدة فقط، لذلؾ ستمر -
باتجاه عقارب  المجمكعات بالتناكب عمى المحطات

 . الساعة

 تكزيع أكراؽ العمؿ: 

  .تكزع المعممة كرقة العمؿ الخاصة بكؿ محطة

 بدء العمؿ: 

محطة مف إلى تطمب المعممة مف كؿ مجمكعة التكجو 
ف نياية الكقت مالمحطات، يعمف بدء العمؿ، كيع
دقائؽ، عمى أف تمر  0المخصص لكؿ محطة بعد كؿ 

 : اآلتيةالمجمكعات عمى المحطات 

حؿ 
أسئمة 
كرقة 
 العمؿ 
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 مجمكعات الطالباتعمؿ  المحطة 

المحطة 
 ة اإللكتركني

عرض بكربكينت عف الكسائؿ 
المساعدة، كالكسائؿ المساعدة 

 لممعاقيف حركيا.  

مقاؿ كسائؿ المساعديف  المحطة القرائية
لممكفكفيف كضعاؼ البصر، 

داة أتستنتج مف خبللو تعريؼ 
داة البرامج أمكبر الشاشة ك 

 الناطقة. 

المحطة 
 االستكشافية 

إلى يؼ كؿ مجمكعة زائرة تكم
المحطة بتصميـ لكحة كتابة 

 .لمكفيؼ

صكر لبعض كسائؿ المساعدة  محطة الصكر
 .                 ن لممعاقيف حركيا  

أثناء كجكد الطالبات في المحطات تقـك المعممة بالتجكاؿ 
بينيـ، كبعد إتماـ جميع المجمكعات زيارة جميع 

المحطات، يطمب مف المجمكعات الجمكس في أماكنيـ، 
ثـ يبدأ بمناقشة نتائج زيارة كؿ محطة كالتأكد مف اإلجابة 

 .عمى جميع األسئمة

( كتناقشيا مع 5تكزع المعممة كرقة التقكيـ الختامي )
  .الطالبات
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 ( البحث العممي كتطكر صناعة الدكاء1كرقة العمؿ )

  ةاإللكتركنيالمحطة:  

 اليدؼ مف المحطة: 

  حركيا لممعاقيف المساعدة الكسائؿ بعض تذكر أف -

 : اآلتيةكمف ثـ أجيبي عف األسئمة                                 ن عزيزتي الطالبة شاىدم العرض جيدا  

  ؟                                            ن اذكرم اثنيف مف كسائؿ المساعدة لممعاقيف حركيا   -
....................................................................................

.................................................................................... 

  : المحطة الصكرية 

  :اليدؼ مف المحطة

 .عاؼ البصرمكفكفيف كضدكر التكنكلكجيا في تطكر كسائؿ المساعدة لم -

مف خبلؿ مشاىدتؾ لمصكر في المحطة اذكر في نقاط كيؼ ساعدت التكنكلكجيا عمى تطكر 
 ؟ لممكفكفيف كضعاؼ البصركسائؿ المساعدة 

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 

 

 :المحطة الستقصائية 

  :اليدؼ مف المحطة

 تصميـ لكحة كتابة لمكفيؼ بمغة البريؿ  -
 اجيبي عف اآلتي:  زيارتؾ لمعالـ جيمس لند بعد الطالبة عزيزتي

 مف خبلؿ تصميـ لمكحة كتابة لمكفيؼ ماىي فكرة لغة البريؿ؟ 
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 
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 المحطة القرائية:  

  :اليدؼ مف المحطة

 . الشاشة مكبر أداة تعرؼ أف -
 . الناطقة البرامج مفيكـ تستنتج أف -

 جيبي عف اآلتي: أ  ن ا ،كقراءة المقاؿ جيدلممحطة القرائية  زيارتؾ بعد الطالبة عزيزتي

 عرفي كؿ مف:  

 أداة مكبر الشاشة:
............................................................................................ 

البرامج الناطقة: 
............................................................................................ 

لغة بريؿ: 
............................................................................................ 
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 :(6ممحؽ )
 جدكؿ مكاصفات اختبار المفاىيـ لكحدة التكنكلكجيا الطبية 

الكزف  المحتكل
 النسبي

 المجمكع األىداؼ

 تذكر

35.2% 

 فيـ

17.6% 

 تطبيؽ

26.4% 

 ميارات عميا

20.8% 
100% 

 8 2 2 1 3 %23.6 .البحث العممي كصناعة الدكاء

 13 3 4 1 5 %38.2 .تكنكلكجيا األجيزة الطبية

 13 2 3 4 4 %38.2 .األجيزة التعكيضية كالكسائؿ المساعدة

 34 7 9 6 12 %100 المجمكع
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 :(7) ممحؽ
 الطبية التكنكلكجيا ميارات اتخاذ القرار لكحدة اختبار مكاصفات جدكؿ 

 المكضكعات
 المجمكع اختيار البديؿ ترتيب الحمكؿ دراسة الحمكؿ فيـ المكقؼ

 النسبة العدد سئمةاأل النسبة العدد سئمةاأل النسبة العدد سئمةاأل النسبة العدد سئمةاأل

التكنكلكجيا الطبية  .2
 8 %37.5 2 .5،2،5 %12.5 1 55 %25 5 2،03 %25 5 ،2،2 .كاألمراض المزمنة

 4 %25 1 0 %25 0 0 %25 0 50 %13 0 02 .األجيزة الطبية المنزلية .1

األجيزة التعكيضية  .1
 6 %25 5 02،02 %25 5 02،08 %25 5 3،05 %13 5 00،.0 .كالكسائؿ المساعدة

 6 4 3 3 المجمكع الكمي
20 

 %30 %20 %25 %13 النسبة
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  :(20) ممحؽ
 صكر التطبيؽ
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