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 داءــإهـــ
  ىل من بعثه للاه للعاملني.....س يدان محمد صىل للا  وضياء   ،همدإة رمحة   إ 

 .عليه وسمل

 

 ىل مثيل إلأعىل   .أأهعمه للا إلرغد و أأورثه إجلنان ،...أأيب إحلبيبإ 

     

  ىل إحلضن إدلإئف وإلقلب إلنابض ابحلنان...أأيم أألبسها للا ثياب ، إحلبيبةإ 

 إلعافية.إلصحة و 

    

  ىل ايمسينة إجلنة ورحيانهتا...روح أأيخ إلشهيد أأيب عبد رشفه  ،إلرمحنإ 

      للا ابلفردوس إلأعىل وحصبة إلعدانن.

      

   خويت وأأخوإيت ...لنجايح لطمويح وعوان   ىل من اكهوإ س ندإ  إ   .إ 

       

  ىل                               .صديقايت إلغاليات إ 

 

 

 

 أهدي رسالتي هذه                                                                   
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 شكر وثقدير

جماال، الحمد هلل الذي تفرد بالتعظيـ تفصيلً  جلال تقديساً  صؼ بحب الجماؿِ ووُ  وا   ،وا 
والصلة والسلـ عمى مف أدبو ربو . وارتضى لنا سبؿ السلـ ،أمرنا بكؿ خيرسبحانو 

وعذب  وحمو خصالوصمى اهلل عميو وسمـ بجميؿ أفعالو فكاف رسوؿ اهلل  ،فأحسف تأديبو
الذيف عاشوا الجماؿ ، عف آلو وأصحابو والتابعيف ورضي اهللُ  يمشي بيف الناس". "قرآناً  مقالو:
 ،،،وبعد .وسموكاً  وخمقاً  روحاً 

  يقوؿ عز وجؿ:                           

                             (19 :النمؿ) 

خراجيا إلى  لرب الفضؿ والمنة الذي وفقني إلتماـ دراستي ىذهوأخيرا ً  فالشكر والعرفاف أوالً  وا 
 . والباحثوف عنو العمـ لوجيو ينتفع بو طمبةُ  خالصاً  أف يكوف عملً اهلل أسأؿ و  ،حيز الوجود

" اهلل يشكر ال الناس يشكر ال مف " وسمـ عميو اهلل صمى محمد النبي لقوؿ وامتثاالً 
فإنو يطيب  ،(1122/2)الجامع الصغير  رواه الترمذي وصححو األلباني في كتاب صحيح

جامعتي الغالية التي طالما ل والتقدير الشكر أف أتقدـ بجزيؿالكريـ  لي في ىذا المقاـ
كما أتقدـ بالشكر لعمادة  ،الجامعة اإلسلمية ،المعرفةو  العمـ وزودتني بأصوؿ احتضنتني

وعمى رأسيـ األستاذة الدكتورة  بكمية التربية الدراسات العميا وأساتذة المناىج وطرؽ التدريس
مف وقتيا وجيدىا  الكثيرَ  وأولتني الكثيرَ  ،فتحية المولو التي تكرمت باإلشراؼ عمى رسالتي

فميا مني  ،فكاف ليا أبمغ األثر في تذليؿ المصاعب وتخطي العقبات ،وعمميا وسعة صدرىا
  .كؿ التقدير واالمتناف

الدكتور محمد زقوت والدكتور ىشاـ  كما أتقدـ بجزيؿ الشكر لعضوي لجنة المناقشة
 في أجمؿ صورةإلخراجيا  لتيوالتعد ياتيالتوج ـيوتقد الرسالة ىذه لتكرميما بمناقشة جممبو

 اذيف ما بخمو ف اليالمحكم بالشكر لمسادة وأتقدـ أيضاً  ،فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء
وأخص بالذكر الدكتور األب عبد  الرشيدة في تحكيـ أدوات الدراسةبتوصياتيـ وتوجيياتيـ 



 د 
 

االبتدائية المشتركة "أ" لما قدمتو لي مف ، كما أشكر إدارة مدرسة حمب اهلل عبد المنعـ
   تسييلت.
خوتي وأخواتي ،وعمى رأسيا والدي الغالييف مةيالكر  عائمتي أنسى الو   وصديقاتي ، وا 
 شحذي لي عيـيوتشج، يتردد عمى مسمعي صدىً  جميعاً  دعواتيـلكانت  ثيح ،العزيزات
 .اآلخرة الدار في ـولي لنا اً مستقر  الجنة أف تكوف اهلل وأدعو ،مشواري إلكماؿ ىمتي

أو بعيد  مف قريبٍ  أما مف غفمت عنيـ وكاف ليـ دورٌ ، ىؤالء مف ذكرتيـ مف أصحاب الفضؿ
 .في إتماـ دراستي فميـ مني كؿ التقدير

 ؽٍ يتوف مف كاف فما ،العمؿ ىذا في وفقت قد أكوف أف ريالقد العمي اهلل أسأؿ وأخيراً 
                           . نفسي فمف زلؿ أو خطأ مف كاف وما اهلل فمف

         

 أمل سهري الشزباصي الباحثة:     
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 ممخص الل ا  
الصحية  الي في تنمية المفاىيـ والمياراتىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية المدخؿ الجم

 لدى طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة.
 :ال اليحيث  حللت مشكم  الل ا   في ال ؤاؿ ال ئي  

مية المدخؿ الجمالي في تنمية المفاىيـ والميارات الصحية بمادة العموـ لدى طالبات فاعما 
 الصؼ السادس األساسي بغزة ؟

 وٌتفرع من السؤال الرئٌس األسئلة الفرعٌة التالٌة:

لسادس لدى طالبات الصؼ ا في مادة العمـوما المفاىيـ الصحية المراد تنميتيا  .ٔ
 باستخداـ المدخؿ الجمالي؟األساسي بغزة 

لسادس لدى طالبات الصؼ ا في مادة العموـالمراد تنميتيا  ما الميارات الصحية .ٕ
 األساسي بغزة باستخداـ المدخؿ الجمالي؟

بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في  ىؿ توجد فروؽ .ٖ
 االختبار البعدي لممفاىيـ الصحية؟

ط درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في بيف متوس ىؿ توجد فروؽ .ٗ
 االختبار البعدي لمميارات الصحية ؟

معامؿ بلؾ لمكسب المعدؿ في تنمية المفاىيـ ىؿ يحقؽ المدخؿ الجمالي  .٘
 والميارات الصحية لدى طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة؟

  مف تكوف الصحية ـيىلممفا اختبار ببنبءولإلجببت عي أسئلت الذراست قبهج الببحثت 

ولمتحقؽ مف صدؽ األدوات  ،( فقرة24واختبار لمميارات الصحية  تكوف مف) ،فقرة  (44)
وثباتيا قامت الباحثة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف والمشرفيف والخبراء في مجاؿ 

 ،األساسي السادس الصؼ طالبات( طالبة مف 90) مف الدراسة نةيعوتكونت  ،تدريس العموـ
 فيمجموعت إلى ياميقسوتـ ت، "أ" مف مدرسة حمب االبتدائية المشتركة تـ اختيارىا عشوائياً 

تدرس تجريبية واألخرى  ،طالبة (45)طريقة المعتادة تكونت مفتدرس بال ضابطة إحداىما
 طالبة. 45)بالمدخؿ الجمالي وتكونت أيضًا مف )
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 ا  خلمت ال احث  المواتد ال حثي  ال الي :ي 
"أجيزة جسـ اإلنساف" مف كتاب  لتحميؿ محتوى وحدة اليصفي ال حميمي:الموهد  -

 المفاىيـ الصحية المتضمنة في ىذه الوحدة.لبناء قائمة ، العمـو لمصؼ السادس

المدخؿ الجمالي في تنمية المفاىيـ  لمكشؼ عف فاعميةال ج ي ي:  ش ه الموهد -
  .والميارات الصحية

األساليب  باستخداـ تيامعالج تـ وجمع البيانات ،ةالدراس ألدوات البعدي ؽيالتطبوبعد 
ومعامؿ الكسب ، ومعامؿ مربع إيتا ،اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيفاإلحصائية المناسبة وىي 

 المعدؿ لبلؾ.

 :ال الي  الو ائد الل ا   إلى خمصت يقل
بيف متوسط درجات  (α=0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

 التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لممفاىيـ الصحية. ةطالبات المجموع
( بيف متوسط درجات α=0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -

 طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمميارات الصحية. 

( في تنمية المفاىيـ والميارات الصحية 1.2) ≤كسب يحقؽ المدخؿ الجمالي معامؿ  -
 لدى طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة.

توظيؼ المدخؿ  بضرورة أوصت الباحثةوفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة 
كما  ،عمى كيفية توظيفو يفوعقد دورات تدريبية لتدريب المعمم ،الجمالي في تدريس العموـ

 أوصت بضرورة االىتماـ بتنمية المفاىيـ والميارات الصحية.
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 ز فيرس المحتويات

 ؾ قائمة الجداوؿ
 ـ قائمة الملحؽ

 الفصؿ األيؿ: خمفي  الل ا  
 ٔ الدراسة مقدمة

 ٘ مشكمة الدراسة
 ٙ فرضيات الدراسة 
 ٙ أىداؼ الدراسة
 ٚ أىمية الدراسة
 ٚ حدود الدراسة

 ٚ مصطمحات الدراسة
 الثاوي: ا طا  الوظ ي الفصؿ

 المحي  األيؿ :الملخؿ الجمالي
 ٕٔ مفيـو الجماؿ
 ٖٔ أسس الجماؿ

 ٗٔ النظريات النفسية المؤثرة عمى الجماؿ
 ٘ٔ الجماليات المعرفية في مواقؼ التعمـ 

 51 التربية الجمالية

 51 أىمية التربية الجمالية عند جوف ديوي

 51 أساليب التربية الجمالية في الفكر اإلسلمي

 53 المدخؿ الجمالي

 02 المدخؿ الجمالي محاولة لجعؿ التربية العممية ممتعة



 ح 
 

 05 ماىية المدخؿ الجمالي

 02 الجماليخصائص الفيـ 

 02 مراحؿ المدخؿ الجمالي

 01 فمسفة المدخؿ الجمالي

 01 المدخؿ الجمالي مبادئ

 01 المدخؿ الجمالي ونواتج التعمـ

 02 خطوات التدريس لتحقيؽ الفيـ الجمالي

الصفات التي يجب عمى المعمـ أف يمتمكيا أثناء التدريس بالمدخؿ 
 الجمالي

03 

 22 التربية العممية  يالمدخؿ الجمالي فاعتبارات يفرضيا استخداـ 

 المحي  الثاوي: المفاتيـ الصحي 

 20 الصحة 

 22 التربية الصحية

 22 األسس العامة لمتربية الصحية

 21 أىداؼ التربية الصحية

 21 مجاالت التربية الصحية

 21 أساليب التربية الصحية

 22  الصحية الحاجات

 22 الحاجات الصحيةدور المنياج في تمبية 

 25 تعريؼ المفيـو

 20 خصائص المفاىيـ

 22 مميزات المفاىيـ

 22 المفاىيـأىمية تعمـ 

 21 المفاىيـتصنيؼ  

 21 صعوبات تعمـ المفاىيـ

 21 تكويف المفاىيـ وتنميتيا

 22 قواعد تعمـ المفاىيـ

 22 نصائح لممعمميف تساعد في تعمـ المفاىيـ وتنميتيا

 12 التي تؤثر في تعمـ المفاىيـالعوامؿ 



 ط 
 

 12 قياس تحصيؿ المفاىيـ

 15 علقة المعارؼ الصحية بالسموؾ الصحي

 المحي  الثالث: المها ات الصحي 
 12 تعريؼ الميارة

 12 خصائص الميارة

 12 شروط تعمـ الميارة

 11 خطوات تدريس الميارة

 11 معايير تقويـ الميارة

 11 قياس الميارة

 11 قياس الميارة أساليب

 11 تنمية الميارة السميمة

 12 علقة الميارات الصحية بمناىج العمـو

 الفصؿ الثالث: الل ا ات ال ا ق 

 12 المحور األوؿ: الدراسات التي تناولت الفيـ والمدخؿ الجمالي

 15 عمى دراسات المحور األوؿ التعقيب

 11 المفاىيـ والميارات الصحيةالمحور الثاني: الدراسات التي تناولت 

 21 عمى دراسات المحور الثاني التعقيب

 23 العاـ عمى الدراسات السابقة التعقيب

 الط يق  يا ج اءات الفصؿ ال ا ع: 

 30 منيج الدراسة

 32 مجتمع الدراسة

 32 عينة الدراسة

 32 متغيرات الدراسة

 32 أدوات الدراسة

 32 أداة تحميؿ المحتوى

 33 اختبار المفاىيـ الصحية

 523 اختبار الميارات الصحية

 551 إعداد دليؿ المعمـ

 551 ضبط متغيرات الدراسة



 ي 
 

 553 خطوات إجراء الدراسة
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 502 " مواقش ها ي ف ي تا"أياًل: و ائد الل ا  

 502 "مناقشتيا وتفسيرىا"نتائج السؤاؿ األوؿ 

 502 نتائج السؤاؿ الثاني "مناقشتيا وتفسيرىا"

 502 "مناقشتيا وتفسيرىا"نتائج السؤاؿ الثالث 

 503 "مناقشتيا وتفسيرىا"  نتائج السؤاؿ الرابع

 522  "مناقشتيا وتفسيرىا" نتائج السؤاؿ الخامس

 521 ثاويًا: ال يصيات

 521 المق  حاتثالثًا: 

 م اجع ال

 522 المراجع العربية
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 الفصؿ األيؿ
 خمفي  الل ا   

 :الل ا   مقلم 
وقػػػد تعػػػددت  ،العمميػػػة بالتربيػػػة كبيػػػراً  اىتمامػػػاً  وقػػػت الػػػراىفة فػػػي اليشػػػيد تػػػارير البشػػػري

دارة التربية العمميةفي المتقدمة والنامية  المجتمعات مسارات مستوى التربيػة  إال أف ،معالجة وا 
حيػػث أف التطػػػورات والتغيػػرات المتسػػارعة تشػػػكؿ  ،لػػـ يصػػؿ بعػػػد لممسػػتوى المطمػػوب العمميػػة 
 إنسػاف ىػذا العصػرلذا وجػب عمػى  ،ولمتربية العممية بصفة خاصة ،لمتربية بصفة عامة تحدياً 

عػػػػف تربيػػػػة وكػػػػذلؾ عمػػػػى المسػػػػئوليف  ، ضػػػػرورة اإللمػػػػاـ بالحػػػػد األدنػػػػى مػػػػف األبجديػػػػة العمميػػػػة
  ياـوالتطورات العممية عمى مر األ عممية بذؿ ما في وسعيـ لمواكبة المتغيراتالمواطف تربية 

وحيث أف المعايير القومية لمتربية العممية التػي أصػدرىا المجمػس القػومي لمبحػث التػابع 
( توجػػػػو االنتبػػػػاه إلػػػػى المحتػػػػوى والتػػػػدريس والنمػػػػو المينػػػػي NSESالعمػػػػوـ بأمريكػػػػا)ألكاديميػػػػة 

معػػايير التػػدريس عمػػى وجػػو  إال أف ،(47:2002،)زيتػػوف لممػػدرس والتقػػدير والبرنػػامج والنظػػاـ
الخصػػوص تمقػػي عمػػى عػػاتؽ معمػػـ العمػػـو أكبػػر الػػدور فػػي تخطػػيط بػػرامج العمػػـو وتوجيػػو تعمػػـ 

ويمكػػف أف يتسػػنى  ،العمػػـو والمشػػاركة فػػي التقيػػيـ المسػػتمر لػػتعمـ الطػػلب وتصػػميـ بيئػػة الػػتعمـ
  .يذه المعاييرذلؾ لمعمـ العمـو بتبني مداخؿ حديثة في تدريس العموـ مف شأنيا أف تمتـز ب

مػدخؿ و  ،والمػدخؿ البيئػي ،ميمداخؿ التربية العممية لتشػمؿ المػدخؿ المفيػو  تتعدد وقد
(، STS)والمجتمعومدخؿ التفاعؿ بيف العمـ والتكنولوجيا  ،والمدخؿ المنظومي ،التنور العممي

ؿ الجمالي المدخ إضافة إلى،(STSEومدخؿ التفاعؿ بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة)
 تضػميف  وتعزيػز عنصػر ليػة مػف خػلؿأكثػر متعػة وفعا جعػؿ التعمػيـ عمػى اً أساسػالذي يركز 
 .كؿ مناحي المنياج الجماؿ في

 تعميميػة بآفػاؽ تمػدنا وتعمػـ تعمػيـ اسػتراتيجيات إلػى قبػؿ مػف أكثػر بحاجػة اليػوـ فػنحف
 العقميػة ميػاراتيـ وتنميػة معمومػاتيـ إثػراء عمػى بنػاطل تسػاعدو  ،ومتقدمػة واسػعة ومتنوعػة
نتػاج اإلبػداع عمػى المختمفػة وتػدربيـ مػف قيػود  وفػي الوقػت نفسػو تحػررىـ ،لمميػزوا الجديػد وا 
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تخمػؽ مػف بيئػة الػتعمـ بيئػة و  ،التعمـ االستظياري الذي يركز عمػى الحفػظ والتمقػيف واالسػترجاع
       .وممتعةجميمة 
 والخبػرات األفكػار يشػكؿ أف يحػاوؿ الػذي فنػافال المعمػـ وجػودإال ب يتػأتى ال وىػذا 

 فػي لممسػاىمة طلبػويطمػؽ العنػاف ل كمػا ،وجميمػة رةوسػا يػةفن بطريقػة  المنيػاج فػي ضمنةتالم
 أال يجب كما ،بناء معرفتيـ وجعميا جزء مف كيانيـ الفكري وليست عائمة عمى سطح الدماغ

نما فقط، ـيالتعم لمحتوى الطمبة فيـ لتحقيؽ كوسيمة العموـ لتعميـ ننظر  معافٍ  لبناء كوسيمة وا 
 معػاف بخمػؽ المعمػـ بقيػاـ تحقيقػو يمكف ما وذلؾ أيضا؛ انفعاالتيـ و الطمبة بعواطؼ مرتبطة
 .السابقة الحياتية وبخبراتيـ الطمبة بذكريات ربطيا خلؿ مف العممية لمنصوص متعددة

المكػوف و  ،لكوف بما فيو مف ظػواىر طبيعيػةوسيمة اإلنساف لدراسة اوحيث أف العمـ ىو 
مػػػف  وكمػػػا أف العمػػػـ وأدواتػػػو مصػػػدراً  ،الجمػػػالي ىػػػو الجػػػزء األصػػػيؿ مػػػف مكونػػػات ىػػػذا المجػػػاؿ

، المتعػػػة فػػػي االكتشػػػاؼ والتأمػػػؿ والتخيػػػؿ وحػػػب االسػػػتطلع و مػػػفمصػػػادر الجمػػػاؿ بمػػػا يحققػػػ
فيمكف لدراسة العموـ والظواىر الطبيعية أف تكوف مثيرة للستمتاع باسػتخداـ المػدخؿ الجمػالي 

                                                                                                                   الذي يسعى إلى تحقيؽ ذلؾ.  

وسػػيمة مػػف وسػػائؿ بنػػاء الشخصػػية وتكامميػػا وليسػػت بػػر تعت التربيػػة الجماليػػة  وكمػػا أف
مو فيػو يسػ ،ضروري لحيػاة اإلنسػاف الجانب الجمالي وتذوقو وتربيتو أمرٌ إف ف ،غاية في ذاتيا

بػػؿ حسػػف  وال جػػاىلً  مرىػػؼ الحػػس رقيػػؽ الشػػعور ال متبمػػداً بػػو ليعػػيش وسػػط إنسػػانيتو ليحيػػا 
فيعطػػي حياتػػو معنػػى ولحيػػاة  ،كثيػػريمكنػػو أف يضػػيؼ مػػف لمسػػات الجمػػاؿ ال ،الػػذوؽ والتػػذوؽ

  (.3:2001،)سميـ .رفيعاً  المجتمع كمو ذوقاً 

 عممية يجعؿ جمالي منحى باستخداـ العمـو تدريس فأ (7 2002:) األتاسي ويؤكد
 معرفية خبرات جعبتيـ وفي العمـو حصة يأتوف إلى ال فالطمبة ،وجماالً  متعة أكثر ـيالتعم
 ،اً مسبق تشكيميا تـ وأحاسيس بمشاعر أيضاً  يأتوفولكنيـ  فقط، ـيالتعم موضوع عف سابقة
 وممتعة جميمة تجربة تعمـ العمـو عممية تجعؿ العمـو في جمالية خبرات تقديـ فإف وعميو

 تؤدي أف يمكف الخبرات الجمالية تمؾ أف كما ،أيضاً  الذىنية لمصور ومنمية ومدىشة ومفرحة
 عقؿ اإلنسافوأف  أوثؽ، بعلقات العممية الدراسات مع المختمفة المعرفية الفروع ربط إلى

رادة الحؽ، يستقرئ  بأف نعي أف يينبغ وىنا ،الجماؿ يستقطر وحس الخير، تستقطب وا 
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 وتتزايد تنمو بيجة فيو الجماؿ أما ، واحدة دوماً  ىي فالمعرفة لممعرفة، مساوياً  ليس الجماؿ
 تمؾ عمى الحصوؿ طريقة في بؿ فقط، في المعرفة يتجمى ال فالجماؿ .عاصؼ نحو عمى

        . المعرفة

 رؤيةً  قدـ ديوي أف عمى ,Pugh & Girod) (2005:30 بو وجيرود مف يؤكد كؿي 
 إذ والسرور، بالبيجة الشعور مف لحظات مجرد مف يقدـ أكثر أف يمكنو الجماؿ أف مفادىا
 تعديؿ خلؿ مف المستقبمية لمخبرات المعنى بناء في يسيـو  ،اآلفاؽ مف يوسع أف يمكنو
 التطبيؽ خلؿ مف ذاتو الشيء تحقؽ أف يمكنيا التربية وأف .العالـ بيا ندرؾ التي الطرؽ
 متلصقاف والجماؿ العمـ أف (Caranfa , 2001:155) ىير كما  ،لمجماليات المتأمؿ
 عالـ في الحقائؽ يستقصي فالعمـ الرئتيف؛ دوف العمؿ يستطيع ال فالقمب والرئتيف، كالقمب
 .وأحاسيسو اإلنساف مشاعر تمس أشياء إلى الحقائؽ يحوؿ تمؾ والجماؿ،  اإلنساف

 لتنمية المفاىيـ جمالياً كوسائؿ Kubli)  2005:520,)يقدميا التي الطرؽ ومف
 سياقات في الطمبة انخراط مف أىمية بذلؾ منطمقاً  التعميـ، في القصصي األسموب استخداـ
 ىذا في ميماً  العممية دوراً  القصص وتمعب المعنى، ذي التعمـ لتحقيؽ كوسيمة ملئمة
 ويرتبط، العمـو تعمـ نحو الطمبة دافعية مف دوتزي سياقو، ضمف التعمـ تضع فيي المجاؿ،
سرد  مجرد القصصية األعماؿ تصبح الحدس فبدوفبالحدس،  القصصي األسموب استخداـ
 القارئ لدى يخمؽ لجيدا القاص أف إال القارئ، في تؤثر ال التي األحداث مف لمجموعة
 مف كواحد القصة في ينخرط تجعمو التي التنبؤات مف جممة تكويف خلؿ والتشوؽ مف المتعة

 ليـ ويقدـ األحداث، مف مجموعة طمبتو لدى الجيد المعمـ يخمؽ،وبالمقابؿ شخصياتيا 
 القصصي األسموب يرتبط كما .واإلثارة الدافعية لدييـ تخمؽ التي العقد مف مجموعة

 لدى يولد فيو األسموب، ىذا في فاعمية السبؿ أكثر مف وتعد التشبييات بؿ بالتشبييات،
 بيف التشابو جوانب لمعرفة الموقفيف بيف التشابو جوانب لمعرفة والدافعية التشويؽ الطمبة

 الطمبة دافعية  إثارة تسيماف في واإلستراتيجيتاف كمتاىما Ellen,2001:24).) الموقفيف
طلؽ لمتعمـ،  واالىتماـ والحماسة الدىشة مفتزيداف  ماأني إلى إضافة العناف لتخيلتيـ، وا 
 .الطمبة لدى
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بابطيف  ولقد تناولت بعض الدراسات المدخؿ الجمالي في تدريس العموـ كدراسة
وطبيعة  ،( التي أسفرت عف فعالية المدخؿ الجمالي في فيـ المفاىيـ العممية2010والعيسى)

التي أظيرت فعالية الخبرات  2010)ودراسة جيرود وآخريف) ،واالتجاىات العممية العمـ
( التي أكدت فعالية المدخؿ 2009ودراسة أبو زيد) ،الجمالية في تنمية المفاىيـ العممية

( التي بينت 2009ودراسة الشمبي والشاذلي) ،الجمالي في تنمية المفاىيـ العممية الكبرى
كذلؾ دراسة و  ،نمية التفكير اإلبداعيتفي ستخداـ الجماليات المعرفية الية افع

( التي أظيرت فعالية استخداـ المنحى الجمالي في تنمية المفاىيـ العممية 2007الدرباشي)
 وطبيعة العمـ.

بما تشممو مف متشابيات وسرد قصصي الجمالي بإستراتيجياتو المتعددة إف المدخؿ 
ولعؿ منياج  ،ر وغيرىا جميعيا تسيـ في تنمية المفاىيـ والمياراتومدخؿ تاريخي ولعب أدوا

 ،العممية بشكؿ عاـ يعد مف أوؿ المناىج الذي ييتـ بتنمية المفاىيـ والمياراتالعموـ 
 .والمفاىيـ والميارات الصحية بشكؿ خاص

 ،جماؿ بدوف صحة وال ،فل صحة بدوف جماؿ ،الجماؿ والصحة وجياف لعممة واحدةف
 ليكوف ممارستو ينبغي وؾٌ و سمى بؿ الطمبة، يحفظيا معمومات مجرد ليس الصحيلوعي وا

 وحدىا المعرفة الف السميمة، الصحية العادات لدييـ تنمو وبالتالي ،اليومية حياتيـ مف جزءً 
 الدراسية المناىجيقع عمى عاتؽ لذلؾ  ،السميـ الصحي السموؾ ممارسة إلى تؤدي ال

 صبحت أف أجؿ مف ، الطلب في الصحية والعادات المفاىيـ غرس وباألخص مناىج العمـو
 . الحياة في مارسيُ  وسموكاً  أسموباً 

 والحركة وقد تناولت الباحثة عددًا مف المفاىيـ والميارات الصحية المتعمقة بالغذاء
وركزت عمى تنميتيا لدى طالبات الصؼ السادس  واألمراض والمياقة البدنية وغيرىا،

فاىيـ مرحمة بناء الم واألىمية، فيي كونيا مرحمة تدريسية في غاية الحساسيةاألساسي 
  وغرسيا واكتساب الميارات وتبنييا.

 ةدراسك التي تناولتيا  والبحوث الدراسات مف العديد برزت التربية الصحيةوألىمية 
 السادس الصؼ لطمبة الصحية فاىيـالم لتنمية اً برنامج فييا اقترحلتي ا (2003) عبده

 مدارس في الصحية التربية واقع تقويـل(2004) المجبرة دراسوكذلؾ  ،غزة بمحافظات
 برنامج فعاليةتناولت  التي2006) ) زايدة أبو ودراسة ،غزة بمحافظات األساسية المرحمة
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 السادس الصؼ طمبة لدي العمـو في الصحي والوعي المفاىيـ لتنمية المتعددة بالوسائط
 التربية في برنامج فعاليةلتقصي  (2002) صالح دراسةباإلضافة إلى ، بفمسطيف األساسي
 .سيناء بشماؿ اإلعدادية المرحمةميذ تل ىلد الصحي التنور تنمية في الصحية

 التػي اإليجابيػات تجمت بعدماو  ،وفي ضوء اتجاه التربية العممية نحو المدخؿ الجمالي
وجػدت الباحثػة الحاجػة ماسػة لتنميػة  ،العمػوـ تعمػيـ فػي الجماليػات توظيػؼ يحققيػا أف يمكػف

 .المفاىيـ والميارات الصحية بتوظيؼ ىذا المدخؿ الذي يجعؿ مادة العموـ أكثر متعة وجمػاالً 
راء بعػض باإلضػافة إلػى استقصػاء آ ،داف التربػوي كمعممػة عمػوـعمؿ الباحثػة فػي الميػوخلؿ 

 ،والعػزوؼ عنيػا مػادة العمػوـ تحصػيؿالطالبات في  تدني مستوى مشرفي ومعممي العموـ تبيف
 تػػدني مسػػتوى كػػذلؾ ،فػػي جميػػع المراحػػؿ الدراسػػية االختبػػارات الموحػػدة نتػػائجمػػا أكدتػػو  ىػػذاو 

  حػػافزاً كػػؿ ىػػذا شػػكؿ  ،عمػػى مػػدار سػػنوات عػػدة لػػدى الطالبػػات الميػػارات الصػػحية المفػػاىيـ و
فعاليػػػة المػػػدخؿ تقصػػػي ل ،بأىميتيػػػا غػػػاً بال إحساسػػػاً نبػػػع منػػػو و  ،لمخػػػوض فػػػي موضػػػوع الدراسػػػة

الجمالي في تنمية المفاىيـ والميارات الصحية لدى مرحمة ميمة مػف مراحػؿ التعمػيـ األساسػي 
 وىي الصؼ السادس.

 مشكم  الل ا  :
 ل الي:ا  محي  في ا جا   عف ال ؤاؿ ال ئي  

لدى طالبات  بمادة العموـ المفاىيـ والميارات الصحيةتنمية في المدخؿ الجمالي  ما فاعمية
 ؟ بغزة األساسيالصؼ السادس 

 ف ع مف ال ؤاؿ ال ئي  األ ئم  الف عي  ال الي : يي
 لػػػدى طالبػػػات الصػػػؼ السػػػادس فػػػي مػػػادة العمػػػوـمػػػا المفػػػاىيـ الصػػػحية المػػػراد تنميتيػػػا  .ٔ

 األساسي بغزة باستخداـ المدخؿ الجمالي؟

 لػػػدى طالبػػػات الصػػػؼ السػػػادس  فػػػي مػػػادة العمػػػوـالمػػػراد تنميتيػػػا  مػػػا الميػػػارات الصػػػحية .ٕ
 ؟باستخداـ المدخؿ الجمالي األساسي بغزة

الضػػػابطة فػػػػي و بػػػيف متوسػػػط درجػػػػات طالبػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة  ىػػػؿ توجػػػد فػػػروؽ .ٖ
 ؟لممفاىيـ الصحيةاالختبار البعدي 
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الضػػػابطة فػػػػي و بػػػيف متوسػػػط درجػػػػات طالبػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة  ىػػػؿ توجػػػد فػػػروؽ .ٗ
 ؟ الصحيةمميارات ل البعدي االختبار

 والميػارات فػي تنميػة المفػاىيـبػلؾ لمكسػب المعػدؿ  معامػؿ يحقؽ المدخؿ الجمػاليىؿ  .٘
 األساسي بغزة؟ السادسلدى طالبات الصؼ  الصحية

 ف ضيات الل ا  :
 الف ضيات ال الي : الل ا   لم حقؽ مف   عى
بػػػيف متوسػػػط  (α ≥ 0.05)ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة  .ٔ

فػػػػي االختبػػػػار البعػػػػدي لممفػػػػاىيـ والضااااابطة  درجػػػػات طالبػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة
 .الصحية

بػػيف متوسػػط  (α≥  0.05)ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة  .ٕ
لمميػػػػارات فػػػػي االختبػػػػار البعػػػػدي والضااااابطة  درجػػػػات طالبػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة

  الصحية.

عمى معامؿ الكسب لبلؾ في  ( بناءً 1.2) ≤معامؿ كسب  يحقؽ المدخؿ الجماليال  .ٖ
 .األساسي بغزة السادسلدى طالبات الصؼ  والميارات الصحيةالمفاىيـ تنمية 

 أتلاؼ الل ا  :
    هلؼ الل ا   الحالي  ل حقيؽ األتلاؼ ال الي :

األساسػػػي  السػػػادسطالبػػػات الصػػػؼ ل اللزمػػػة الصػػػحية والميػػػارات المفػػػاىيـب بنػػػاء قائمػػػة  .ٔ
 بغزة.

متوسػط درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة و الضػابطة  الفروؽ بػيفداللة  التعرؼ إلى .ٕ
 .الصحية والميارات لممفاىيـ ةالبعدي اتفي االختبار 

( فػي تنميػة 1.2) ≤معامػؿ كسػب  ؽيػحقمػدى فعاليػة المػدخؿ الجمػالي فػي تالتعرؼ إلػى  .ٖ
 السادس األساسي بغزة.المفاىيـ والميارات الصحية لدى طالبات الصؼ 
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 أتمي  الل ا  :
 : كمف أتمي  الل ا   فيما يمي

المدخؿ الجمالي كأحد مداخؿ  ىذه الدراسة رؤية جديدة لتدريس العموـ باستخداـ تقدـ  .ٔ
 قد تدريس العموـ ومواكبة التغيرات العممية والتقنيةالتي تسعى لتطوير  التربية العممية

 يـيلد سيب التدر يأسال عيتنو  فيومعدي الدورات التربوية  فيالمشرفالمعمميف و  تساعد

 . العمـو سيتدر  أىداؼ ؽيتحق في ساىـي مما

 مف والتي "أجيزة جسـ اإلنساف" وحدة في الصحيةوالميارات  بالمفاىيـ قائمة توفر .ٕ

   .العموـ لمعممي التدريبية الدورات إعداد عند العمـو مشرفي منيما يستفيد أف المأموؿ
الدراسة اختباريف لممفاىيـ والميارات الصحية في وحدة "أجيزة جسـ اإلنساف" قد تقدـ  .ٖ

 . العمـو سيتدر  مجاؿ في ايالعم الدراسات طمبة و العمـو يفيدا معممي

لتوظيؼ المدخؿ الجمالي في تدريس وحدة مف وحدات منياج توفر الدراسة دليًل  .ٗ
 لمبرامج فيوالمخطط فيالمعمم بيتدر  عمى القائميف ديتف قد العموـ لمصؼ السادس

 اتيجيستراتإ عيفي تنو  العمـو معممي أداء ريتطو  في ةيالتربو  المؤسسات في ةيبيالتدر 
  . سيالتدر 

                                                                                          ليل الل ا  :                    ح
السادس األساسي بمدرسة حمب االبتدائية  الصؼ طالبات عمى الدراسة ىذه تقتصر -

  لمعاـ الدراسي في الفصؿ الدراسي األوؿ ة يالدول الغوث لوكالة التابعة "أ" المشتركة

الوحدة  المفاىيـ والميارات الصحية المتضمنة في عمىتقتصر  كما ،ـ2013-2012
 ."الجزء األوؿ" لمصؼ السادس األساسيمف كتاب العمـو األولى "أجيزة جسـ اإلنساف" 

 مصطمحات الل ا  :
 كال الي: مصطمحات الل ا   إج ائياً ال احث  ؼ  ع   
 :الفاعمي  .ٔ

ـَ جمػػالي فػػي تنميػػة المػػدى الكسػػب الػػذي ُيحدثػػو اسػػتخداـ المػػدخؿ ال والميػػارات مفػػاىي
 .ويقاس بمدى بلؾ لمكسب المعدؿ ،األساسي لدى طالبات الصؼ السادس  الصحية
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 الملخؿ الجمالي: .2

مجموعة  يتـ فيو إكساب الطالباتو لمتدريس مجموعة الخبرات التي يتـ االنطلؽ منيا 
بما  جاـ في قوة وجماؿ األفكارلمبحث عف التآلؼ واالنسأمؿ والخياؿ الخبرات نتيجة التمف 

المدخؿ القصصي  إستراتيجيتي وذلؾ بتوظيؼ ،التعمـ التعميـ و يضفي المتعة والتشويؽ عمى
 .في تدريس وحدة "أجيزة جسـ اإلنساف" والتشبييات

  المفاتيـ الصحي : .3

 " الواردة في وحدة مظواىر الصحيةلذىنية الناتجة عف تجريد الخصائص المشتركة للتصورات اا
وتقاس ،وتتكوف مف اسـ وداللة لفظية  ،مف كتاب العموـ لمصؼ السادس األساسي أجيزة جسـ اإلنساف"

 بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار المفاىيـ المعد لذلؾ.

 المها ات الصحي :  .4

لماميف مارسات الصحية التي تؤدييا الطالبات وتعكس وعييفالمو السموكات   الصحي وا 
وتقاس  ،في مجاالت صحة الجسـ والغذاء وطريقة الحركة واإلجراءات الطبية الصحيةمتطمبات الب

 المعد لذلؾ. الميارات اختبارفي  صؿ عمييا الطالبةبالدرجة التي تح
 

5. :  مالة العمـي

األساسي في  التاسعىي مبحث إلزامي ُيدرَّس لطمبة الصفوؼ مف األوؿ األساسي إلى 
 .تابعة لوكالة الغوث الدولية بغزةالمدارس الفمسطينية ال

 

  : ال طال ات الصؼ ال .6

تتراوح أعماُرىفَّ ما بيف و  ،أتممف دراسة خمس سنوات تعميمية ىفَّ الطالبات االتي
.ويدرسف بالصؼ السادس األساسي حسب سمـ التعميـ الفمسطيني ،( عاما11-12)



 

 الفصل الثاني

  اإلطار النظزي
 
 
 المحي  األيؿ: الملخؿ الجمالي 
  :المفاتيـ الصحي المحي  الثاوي 
   الثالث: المها ات الصحي  المحي 
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 الفصؿ الثاوي
 ا طا  الوظ ي 

مكشػػػػؼ عػػػػف فاعميػػػػة المػػػػدخؿ الجمػػػػالي فػػػػي تنميػػػػة المفػػػػاىيـ ة الحاليػػػػة لىػػػػدفت الدراسػػػػ
لػػذلؾ فػإف الباحثػة سػػتتناوؿ األساسػي بغػزة،  الصػحية لػػدى طالبػات الصػؼ السػػادسميػارات الو 

و المفػػػػاىيـ الصػػػػحية، والميػػػػارات  ،محػػػػاور ىػػػػي: المػػػػدخؿ الجمػػػػاليفػػػػي ىػػػػذا اإلطػػػػار ثلثػػػػة 
 الصحية.

 

 المحي  األيؿ
 ملخؿ الجماليال

  
فرضػت نفسػيا عمػى منػاىج العمػـو وتدريسػيا  يتعددت المداخؿ واالتجاىات الحديثة التػ

مػػف خػلؿ التأكيػػد عمػػى بمراحػؿ التعمػػيـ العػػاـ لمقابمػة التطػػورات المتسػػارعة والتغيػرات المتوقعػػة 
    ومػػػف ىػػػذه المػػػداخؿ مػػػا عرضػػػو سػػػميـ ،ليوميػػػة واالىتمػػػاـ بإعػػػداد المػػػواطفمتطمبػػػات الحيػػػاة ا

 ( كما يمي:5-2:2001)

  (Conceptual Approach) :الملخؿ المفهيمي -ٔ
تصنيؼ الظواىر المتعددة وما تقدمو مف  يمف أىمية المفاىيـ ف مدخؿوينطمؽ ىذا ال
، فالمفاىيـ مجردات العممية وتنظيميا وتعمميالمعرفة مجاؿ تصنيؼ ا يوظيفة اقتصادية ف

 يعدد صغير مف األقساـ ف يتنظـ عالـ األشياء واألحداث والظواىر المختمفة والمتعددة ف
مراتب متسمسمة بحيث يمكف لعدد محدد نسبيًا مف المفاىيـ العممية الكبرى أف يتضمف قدرًا 

 كبيرًا مف المعرفة العممية .

  :(Environmental Approach )خؿ ال يئي لالم -ٕ 
ضوء ىذا المدخؿ إلى تحقيؽ أىداؼ التربية البيئية مف  يبنى فتُ  يتسعى المناىج الت

تاحة الفرص أماـ  ،خلؿ التأكيد عمى النشاط والتطبيؽ العممي لممعارؼ المتصمة بالبيئة وا 
تنمية االتجاىات والمفاىيـ والميارات والقدرات  يالطلب لدراسة النظاـ البيئي بما يسيـ ف

  .اللزمة لمطلب لمتعامؿ الرشيد مع البيئة ومواردىا
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  :(STS Approach) يف العمـ يال كويليجيا يالمج مع   فاعؿملخؿ ال -ٖ
ر العممي والتنو  اىتمت بتطوير التربية العممية ييعد ىذا المدخؿ أحد االتجاىات الت

كاتجاه لبناء وتطوير مناىج العموـ مف خلؿ إبراز التطبيقات العممية واستخدـ  ،لمفرد
عمى توظيؼ المفاىيـ لمتعمميف المجتمع بيدؼ مساعدة ا يوالتكنولوجية والدور الوظيفي ليا ف

مواجية مواقؼ  ييومية واتخاذ القرارات السميمة فحؿ المشكلت ال يالعممية والتكنولوجية ف
  .الحياة

  (STSE Approach ):يال يئ  يف العمـ يال كويليجيا يالمج مع   فاعؿملخؿ ال -ٗ
يعتبر أحد أىـ المداخؿ الحديثة لتصميـ وتدريس مناىج العموـ لتحقيؽ أىداؼ التربية 

واستخدـ ىذا المدخؿ كاتجاه لبناء وتطوير مناىج العموـ مف خلؿ إبراز التطبيقات  ،البيئية
ا في المجتمع لمساعدة الطلب عمى توظيؼ المفاىيـ العممية التكنولوجية والدور الوظيفي لي

 ،بيئةوالتكنولوجية في حؿ المشكلت الناجمة عف تفاعلت العمـ والتكنولوجيا بالمجتمع وال
وأىـ ما يميز مناىج العموـ التي تبنى في ضوء ىذا  ،واتخاذ القرارات السميمة في مواجيتيا
الحقيقية في صورة قضايا ومشكلت معاصرة ناجمة عف المدخؿ أنيا تنبع مف مواقؼ الحياة 
 تفاعؿ األفراد مع العمـ والتكنولوجيا.

 Scientific Literacy ): ملخؿ ال وي  العممي ) -٘

وتعرفو  ،معظـ عناصر التربية العممية ومداخميا المختمفةمدخؿ جامع يتضمف  وهى
قدر معيف مف المعمومات العممية األساسية واالتجاىات ( بأنو:" 129:2001) الموجي

دراؾ العلقة المتبادلة بيف العمـ  العممية وعمميات العمـ وفيـ طبيعة العمـ ودور العمماء وا 
والتكنولوجيا والمجتمع والقدرة عمى ممارسة الميارات العممية وميارات التفكير العممي واتخاذ 

 تواجو الفرد في بيئتو ومجتمعو". الحياتية التيإزاء المشكلت القرارات السميمة 

 (Aesthetic Approach) :الملخؿ الجمالي  -ٙ
 يويؤدى ف ،ىداؼ التربية العمميةاقتراح لبناء وتنفيذ مناىج العموـ بما يحقؽ أ"وىو 

مختمؼ مسارات العمـ وظواىره بما  يتاع بالجوانب الجمالية والفنية فنفس الوقت إلى االستم
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ويحقؽ باإلضافة إلى ذلؾ تأكيد  ،تميز العمـ  يالنواحي الموضوعية والعمميات التبال يخؿ 
 ."كثيرًا ما أىممت عمى الرغـ مف أىميتيا يونواحي التقدير المتعددة الت ،الجوانب الوجدانية

أف جميع مداخؿ التربية العممية سالفة الذكر تنمي المفاىيـ والميارات ي  ى ال احث  
العممية، حيث أنيا تركز عمى بناء المثقؼ عمميًا الذي يمتمؾ كيفية واالتجاىات 

التعامؿ مع المعرفة المعاصرة وتكييفيا بما يتناسب مع واقعو، وقد تناولت الباحثة في 
يجعمو أكثر قد ينمي حس الجماؿ لدى المتعمـ، و  قد دراستيا المدخؿ الجمالي كونو

عدة كالسرد القصصي إستراتيجيات لتعمـ بما يتضمنو مف إقبااًل عمى عممية ا
 والمتشابيات.

 
 مفهـي الجماؿ:

 لمجماؿ  ع يفات مف  يايا م عللة مف ضموها:  
وىو نقيض الذمامة  ،الحسف :( الجماؿ  أوه(17:2006 ع ؼ الخياللة يال   ي ي -

كما تختمؼ درجاتو  ،والجماؿ مفيوـ نسبي تتفاوت معاييره مف شخص آلخر ،والقبح
 ودمامة قبيحة تثير االشمئزاز. ،بيف جماؿ خلب يسمب األلباببيف البشر ما 

حساس بالجماؿ بقوليما: أف الطفؿ ذو اإل ه ييمياـ   الود يف او   آول  يفيع ف -
ولديو القدرة عمى تنظيـ ، المنفر  والشيءالسار  لديو القدرة عمى التمييز بيف الشيء

)أبو  .األلواف بانسجاـمتناسؽ واستخداـ األشكاؿ بحيث تؤدي إلى شكؿ 
 .(54:2009،زيد

 فإذا كاف الفف ىو ،الشعور الذي تثيره األشكاؿ الفنية في النفس :ييع فه ت   ت  يل -
  .األشكاؿ ىو الشعور الذي تثيره ىذهخمؽ األشياء الممتعة، فالجماؿ 

  .(11:2005)الشربيني،
الحياة فيو حرية وظائؼ  ،لحرية والجماؿ في الجسـ اإلنسانيأنو ىو ا :ييع فه العقال -

وقياـ ىذه األعضاء مقاـ األدوات  ،ىا ومطاوعة أعضاء الجسـ ألغراضياوسيولة مجرا
 (194:1998 ،) مطر بية لكؿ إشارة مف إشاراتيا.المم
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فقد يتناوؿ  ،تعدد تعريفات الجماؿ لتعدد وجيات النظر ال احث    ى   ؽ ما خالؿ مف -
والبعض اآلخر مف  ،ة والبعض مف ناحية فنيةالبعض مفيوـ الجماؿ مف ناحية فمسفي

 خلؿ تبنيو لنظرية معينة .
الصفة التي تطمؽ عمى ما يسعد أو يشبع الحواس أو  :ي ع ؼ ال احث  الجماؿ كما يمي  -

      العقؿ مف خلؿ اإليقاع واأللواف واألشكاؿ.

  أ   الجماؿ :
 كما يمي: تناولت تفسير الجماؿالفكرية التي تجاىات اال ((13:2009لقد عرضت أبوزيد 

  :الموقؼ أف الجماؿ قائـٌ  يرى أصحاب ىذااال جاه االيؿ: الميقؼ الميضيعي 
 خارج النفس أي لو وجود موضوعي ولو صفات او خصائص وموجودٌ  ،بحد ذاتو
مما يؤكد تحرر مفيوـ الجماؿ مف التأثر  ،عية مستقمة عف الذىف الذي يدركياموضو 

الناس جميعًا يتفقوف في  نظر ىذه المدرسة فإف وحسب وجية ،بالمزاج الشخصي
الجميؿ واالستمتاع بو في كؿ زماف او مكاف عمى رأس ىذه المدرسة  تذوؽ الشيء
 أفلطوف .

 :اعتبر أصحاب ىذا الموقؼ أف الجماؿ ليس  اال جاه الثاوي: الميقؼ الذا ي
مشاىديو و ويتعمؽ ظاىرة موضوعية بؿ ىو مرىوف بالتأثير الذي يحدثو في نفوس 

بؿ يتقيد بزماف  مطمقاً  بشخصية الفرد ومستواه الثقافي والحضاري وىو ليس عاماً 
ويمثؿ  ،وأف المحاكمة الجمالية تنبع مف االندماج الحر لمفكر وقوة الخياؿ  ،ومكاف

 .ىذه المدرسة تولستوي وكانط
 ىو علقة يرى البعض أف الجماؿ  :الذا ي –: الميقؼ الميضيعياال جاه الثالث

مف الذات  دخلً . والحكـ الجمالي يتطمب تالجميؿ والعقؿ الذي يدركو ف الشيءبي
في نفس الوقت وأساس  وموضوعياً  فيكوف الحكـ الجمالي ذاتياً  ،بالمشاعر والعواطؼ

الشكمية التي ال  أماـ إدراكنا لو صفاتو مائلً  اً ىذه الموضوعية ىو أف ىناؾ موضوع
عمى نفوسنا وتترؾ بيا  الصفات ىي التي تنعكس آثارىاوىذه  ،نستطيع تجاىميا
  األثر الجميؿ.
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  وتميؿ الباحثة إلى تأييد أصحاب االتجاه الثالث في الجمع بيف الموضوعية
        والذاتية في تفسير الجماؿ. 

 
 الوظ يات الوف ي  المف  ة لمجماؿ:

تفسير ماىية ( النظريات التي حاولت 687:2009-689أورد الشمبي والشاذلي)
 الجماؿ وىي كالتالي:

إذ  ،لإلحساس بالجماؿ أسس بيولوجية تتعمؽ بالنشاط الدماغي الوظ يات ال ييليجي : :أيالً 
تشير الدراسات العصبية الحديثة التي استخدمت أجيزة متطورة مثؿ أجيزة الرنيف 

ظيرت إحدى المغناطيسي أف بعض مراكز الدماغ تنشط حاؿ استثارتيا بمثير ممتع ؛ فقد أ
الدراسات التي طمب فييا تصوير وظائؼ الدماغ خلؿ مشاىدة المفحوص مشاىد فكاىية 

وجود نشاط دماغي نشط في مناطؽ دماغية كانت  ،جميمة مف إحدى المسرحيات الكوميدية
كبر مف الدـ إلى كما أظيرت الدراسة تدفؽ كميات أ ،خاممة قبؿ استمتاعيـ بتمؾ المشاىد

 ماغية. تمؾ المناطؽ الد

كانت المحاوالت األولى النتقاؿ موضوع الجماؿ مف أحضاف  :  يكيفي يقيا الجماؿ:ثاوياً 
في كتابو  "فخنر"إذ وضع ، "فونت "وتمميذه "فخنر"الفمسفة إلى عمـ النفس عمى يد العالـ 

"عناصر الجماليات" تصوره القائـ عمى أساس شكؿ عقمي لمبدأ المذة والمتعة الذي تبناه 
 وفقاً  ،لما ىو سار وممتع  وجدانيةً  فيو يرى اف العقؿ يصور أحكاماً  ،الفلسفة مف قبؿ 

و ما يعرؼ مثيرات الجميمة أوعمميات المقارنة بيف ال ،لعمميات تحميمية تجزيئية لإلدراؾ
 لعتبات الفارقة لإلحساس الجمالي.  با

أف  Martindale) ،1988يرى المعرفيوف أمثاؿ مارتنديؿ ): الوظ ة المع في  لمجماؿ: ثالثاً 
وىو يرى أف  ،وليس فقط بخصائص المثيرات بتأثير العمميات العقمية التفضيؿ الجمالي يتـ

وأف تمقي الخبرة الجمالية يتأثر  ،عمـ الجماؿ فرع مف فروع عمـ النفس المعرفي تحديداً 
وتجمع المناحي المعرفية عمى أف  ،والتحميؿ وغيرىاإلدراؾ والوعي واالنتباه والتذكر بعمميات ا

ويعتمد العديد مف منظري االتجاه المعرفي أمثاؿ بورسيؿ  ،التفضيؿ الجمالي عممية معرفية
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1988)،Purcell بياجيو ومفيوـ المخططات ( عمى عمميات التمثؿ والمواءمة التي قدميا
 العقمية لتفسير عممية التفضيؿ الجمالي لدى األفراد. 

 ات المع في  في مياقؼ ال عمـ:الجمالي
بعض مواقؼ  (2000عف)ويمسوف ( نقلً 687:2009-689بيف الشمبي والشاذلي) 

 التعمـ التي تعكس جماليات المعرفة كما يمي:  
الطالب الذي ف ،بما فييا مواقؼ التعمـ الصفي يباً يوجد الجماؿ في كؿ مناحي الحياة تقر  -

بييات مف خلؿ أسموب اإللقاء والعرض والتنظيـ واألمثمة والتش ،يستمتع بمحاضرة شيقة
المعمومات بالواقع وترتيب األفكار وتسمسؿ العرض وربط  ،البيانية والبلغية والصور

 ،اىتمامو ورغبتو باالكتشاؼ والتعمـ؛ يكوف في حالة مف السعادة  فيثور وتوظيؼ الخياؿ
وذلؾ لعوامؿ عديدة لعؿ  ،لجدةفالبشر كائنات محبة للستطلع وتتوؽ الى الخبرة وا

ونجد الطمبة  ،العقؿ في درجة معينة مف االنشغاؿأبسطيا الرغبة في الحفاظ عمى 
ة حركات لمس خفيفة وسريعلذلؾ يقوموف ب ،ف إلى االستثارة العقمية والحسيةمدفوعي

مف  تمتمات في حالة وجود درجات متدنيةوحركات بالقمـ وخربشات و  ،بأصابعيـ
 ثارة في الموقؼ التعميمي.تاالس

بتعديؿ  الكثير مف مظاىر سموؾ البشر والطمبة عمى وجو الخصوص معنية أساساً   -
طفاؿ ىذا ما يجعؿ األو  ،بيا إلى المستوى المثالي ة وصوالً حالة االستثارة الدماغي

ويدفع المراىقيف لمشاىدة أفلـ اإلثارة  ،أللعاب التسمية وأفلـ الكرتوف فمدفوعي
 ويدفع البالغيف لمبحث عف وسائؿ الترفيو المختمفة. ، والمغامرات 

 ال   ي  الجمالي :
 (  عض  ع يفات ال   ي  الجمالي  كال الي:53:2001أي ل خطا )

 ،وخمؽ ظروفو ،كنفو رعاية النشء منذ حداثة سنيـ لتذوؽ الجماؿ والعيش في -
واستخدامو كأداة عدوى لسائر األفراد ليشبوا في ألفة ال تنقطع بقيـ الجماؿ في كؿ 

 مرافؽ الحياة.
الطرائؽ والوسائؿ التي تتخذىا اإلدارة التعميمية لتنمية الحس الجمالي لدى الطفؿ مف  -

 خلؿ العمؿ الفني.
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التي تيتـ بتنمية الذوؽ الجمالي والجانب االنفعالي مف  العمميةي ع فها ال احث   أوها:  -
 جمالية مختمفة. تعممية مواقؼ تعميمية توظيؼ خلؿ

  أتمي  ال   ي  الجمالي  عول جيف لييي:
الجمالي  عول جيف  األتمي  ال ي  حققها ال   ي  (215:2005 -222)الش  يوي يف 
 كما يمي: لييي
وذلػؾ مػف خػلؿ االنػدماج فػي النشػاط الخػلؽ  الم يا و : ومي  الشخصي  الم كامم   -ٔ

غرس وتنمية قيـ واتجاىات إنسانية تتصؿ بتنمية العاطفػة والوجػداف و  ،واالستمتاع بو
وكػػذلؾ التوحيػػد  ،وتػػدريب الحػػواس والتعبيػػر عػػف الػػنفس وانفعاالتيػػا ،والمعرفػػة الحسػػية

 بيف المشاعر مف أجؿ التماسؾ االجتماعي واكتساب الميارات والمعمومات المختمفة.
كما  ،يؤكد جوف ديوي عمى العلقة الوثيقة بيف الجماؿ واألخلؽ  ومي  األخالؽ: -ٕ

 إلى أف إىماؿ تربية عاطفة الجماؿ ىو فقداف لمسعادة ذاتيا. "ىورف"أشار 
فالتربية الجمالية تيدؼ إلى فيـ الفنوف وتذوقيا  الجمالي: ومي  القل ة عمى ال ذيؽ  -ٖ

لى االستمتاع بيا لى اكتشاؼ ميوؿ الفرد واىتماماتو ومياراتو الفنية وتنميتيا ،وا   ،وا 
إف فوبناء عمى ذلؾ  ،عضوياً  والمتذوؽ لمجماؿ يجب أف ينظـ عناصر الكؿ تنظيماً 

مف الذات المدركة لمجماؿ والشيء الجميؿ  الحكـ الجمالي عمى األشياء يتطمب وعياً 
 ذاتو.

: يؤكد جوف ديوي أف الطبيعة البشرية في اال  م اع يال  مي  يشغؿ أيقات الف اغ -ٗ
فالخبرات المتمثمة في النشاطات الترويحية ما ىي إال خبرات ليا  ،حاجة إلى الترويح

 قيمة جوىرية.
 وابتكاريٍ  متميزٍ  أف تكوف ذات نمطٍ  يجبفالخبرة الجمالية   ومي  القل ة عمى ا  لاع: -٘

 لكي تصبح خبرة مربية.
لخبرات الجمالية غايتيا حيث يقوؿ جوف ديوي أف ا  ومي  االو ماء االج ماعي: -ٙ

ي تشكيؿ وتكويف وأنيا تؤثر ف ،وتدعو إلى التواصؿ والتعامؿ مع اآلخريفاجتماعية 
وأنو يتوجب عمى اإلنساف أف يسكف في  ،واالىتمامات لألفرادوتنمية االتجاىات 
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وذلؾ بعد أف ينظـ ىذا المجتمع  ،مف حولو إنسانياً  منتجٍ  مجتمع جمالي مع عالـٍ 
 وفؽ قوانيف الجماؿ.

ترتقي ببصيرة المتعمميف إلدراؾ مواطف أوها: حث  إلى أتمي  ال   ي  الجمالي  ي ضيؼ ال ا
كما ،وتنمي لدييـ ممكة اإلبداع  ،بكؿ ما تقع عميو حواسيـ ، ويستمتعوفالجماؿ فيما يتعمموه

  .ـوتطوير تفكيرى ـوصياغة آرائي يا تسيـ في تكويف اتجاىاتيـأن

 أ اليب ال   ي  الجمالي  في الفك  ا  المي:
بعض أساليب التربية الجمالية في الفكر  (245:2006-254) الخوالدة والترتوريبيف 

 التربوي اإلسلمي أبرزىا:
 الفوي في الق آف الك يـ:: ال صيي  أيالً 

ييظه  ذلؾ ع    ومي  الجماؿ مف خالؿ المشاتل الط يعي  الخال   كياحلة مف األلل  عمى 
 قل ة اهلل  عالى:

- (                            

             ،                 

       )      (3-4سورة الممؾ:.) 

الصبح وىو يتنفس مع الحياة ويدب صورة الحياة الوديعة اليادئة التي تنفرج عنيا ثنايا  -

) ويتمثؿ ذلؾ في قولو" ،ي األحياء عمى وجو األرض والسماءط فالنشا     

    )(18). :سورة التكوير 

  ) الشمس والقمر والميؿ والنيار وىما في سباؽ دائـ: ؾ صورة وىنا -   

                     ):(.40)سورة يس  
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نو لسباؽٍ  -  ) الصورة التي ترسميا اآلية: و ،أو نيار ال ينتيي وال يفتر في ليؿٍ  جبارٍ  وا 

                                          

       )(:109سورة الكيؼ)،  فالخياؿ يظؿ يتصور تمؾ الحركة الدائبة لإلمداد

 أو انتياء. بماء البحر لكتابة كممات اهلل في غير توقؼٍ 
 القصص الق آوي: :ثاوياً 

يمف أتـ الخصائص الفوي  العام  ال ي  حقؽ الغ ض الليوي لمقص  عف ط يؽ الجماؿ 
 الفوي:
 طريقة العرض بيف التمخيص والتفصيؿ.تنوع  -
 تنوع طريقة المفاجأة. -
 الفجوات بيف المشيد والمشيد التي يوكميا تقسيـ المشاىد.  -
 يجري. يقع ومشيداً  التعبير القرآني يتناوؿ القصة بريشة المصور حادثاً  -
 في الكيف:  الجماؿ :ثالثاً 

الحسف والشعور  اذة يممؤىافالقرآف يعرض الكوف ومشاىده في صور جمالية رائعة أخّ 
 والتوجو المباشر إلى الجماؿ الباىر واالستمتاع الواعي. ،والوجداف

 جماؿ عالـ ا و اف يالحيياف: : ا عاً 
 ،تزخر اآليات القرآنية التي تتحدث عف جماؿ الحيوانات مف حيث التركيب المدىش

ؿ خمؽ اإلنساف في أحسف تناو كما ت ،والغرائز المحكمة ،واأللواف المثيرة والوظائؼ البديعة
 .وروحاً  وعقلً  جسداً  تقويـٍ 

 جماؿ ال يئ : :خام اً 
مف مظاىر حرص اإلسلـ عمى جماؿ البيئة ونظافتيا نييو عف التعرض لألشجار 

وكذلؾ تزييف األرض بالخضرة  ،والدعوة إلى إماطة األذى عف الطريؽ ،بالقطع أو اإلحراؽ
 الواعدة.
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 ا و اوي : جماؿ العالقات : ال اً 
ويطير علقتنا باآلخريف حيف  ،فالجماؿ يطير علقتنا بأنفسنا بنزعة التعادؿ العاقؿ

كما يطير علقتنا بالكوف حيف يقيميا  ،يقيميا عمى أسس مف الفيـ المتبادؿ واألخوة العقائدية
نرفض اإلقداـ عمى  ،فحيف نستشعر جماؿ مشاىد الكوف ،عمى أسس مف التجاوب المحب

 روائع ىذا الجماؿ.تدمير 

في ىذا  اهلل المنيج الذي أودعوبأف جماؿ المنيج يستند إلى جماؿ واضعو، ف ال احث  ي ؤكل
الكوف لتسيير أمور الكوف يزخر بألواف الجماؿ بما تتضمنو مف سموكيات وأخلقيات 

أصحاب الجماؿ روحًا مة رسالة نشر ذلؾ المنيج ىـ مَ وأف حَ  ومعاملت وتشريعات وغيرىا،
 وخمقًا وسموكًا.

 الملخؿ الجمالي:
  عللت  ع يفات ال احثيف لمملخؿ الجمالي موها ما يمي:

طريقة في التدريس يتـ خلليا تقديـ "بأنو: ( 177:2010 ا طيف يالعي ى) هع ف -
باستخداـ التشبييات والسرد القصصي  ،المفاىيـ واألشكاؿ األخرى لممعرفة العممية

بأساليب جميمة وممتعة تعتمد عمى إثارة العواطؼ  ،والمنحى التاريخي واالندماج
ثارة الحدس  ،والمشاعر والخياؿ المتمثؿ في تحرير األفكار مف االرتباطات المنطقية وا 

 ."في فيـ الحقيقة
وييدؼ إلى  ،: كؿ عمؿ تعميمي يقترف بعمؿ فني أوه(16:2005)  أي و  يع فهي  -

مما يجعؿ مف أجزائو  ،متناغـ ومتناسؽبحيث ينمو ويتطور بإيقاع ،تشكيؿ منظـ لألداء 
 . وىذا ما يضفي الحيوية والسرور لبيئة التعمـ ،وحدة واحدة متماسكة

الخبرات التي يكتسبيا  أوه: ( Girod et al.,2003:3)يف يوما يع فه جي يل يآخ    -
الفرد نتيجة التأمؿ وأعماؿ الخياؿ لمبحث عف التآلؼ واالنسجاـ في قوة وجماؿ األفكار 

 العممية بطريقة جديدة تشعر المتعمـ بالدىشة واالستغراب وروعة األفكار العممية.
ؽ أىداؼ اقتراح لبناء وتنفيذ مناىج العموـ بما يحق" (  أوه:4:2001 ميـ)يع فه  كما  -

 يتاع بالجوانب الجمالية والفنية فنفس الوقت إلى االستم يالتربية العممية ويؤدى ف
تميز  يالنواحي الموضوعية والعمميات التمختمؼ مسارات العمـ وظواىره بما ال يخؿ ب
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 يونواحي التقدير المتعددة الت ،ويحقؽ باإلضافة إلى ذلؾ تأكيد الجوانب الوجدانية ،العمـ
 ."ىممت عمى الرغـ مف أىميتياما أُ كثيرًا 

تركز عمى تعزيز  السابؽ ذكرىا تعريفات المدخؿ الجمالي :مما   ؽ   ى ال احث  أف -
بحيث يحتوي المحتوى الدراسي  ،وتوظيؼ عنصر الجماؿ بشتى صوره في التدريس

وتجعؿ  ،وجذابة وممتعةٍ  سارةٍ  تحوؿ البيئة التعميمية الصفية إلى بيئةٍ  فنيةٍ  عمى أعماؿٍ 
 .قبؿ عمى عممية التعميـ بيمة ونشاطالمتعمـ يُ 

مجموعة الخبرات التي يتـ االنطلؽ  لجمالي  أوه:يعمى ذلؾ  ع ؼ ال احث  الملخؿ ا  -
مجموعة مف الخبرات نتيجة التأمؿ  إكساب الطالبات ايتـ فيي، و لتدريسمنيا لعممية ا

جاـ في قوة وجماؿ األفكار بما يضفي المتعة والخياؿ لمبحث عف التآلؼ واالنس
المدخؿ القصصي  وذلؾ بتوظيؼ إستراتيجيتي ،التعمـعممية التعميـ و  والتشويؽ عمى

           .والتشبييات

 الملخؿ الجمالي محايل  لجعؿ ال   ي  العممي  مم ع :
 ( لي  الملخؿ الجمالي في جعؿ ال   ي  العممي  مم ع  كال الي:5:2001-6يضح  ميـ )

 يفإف ألذلؾ إطار وحدة المعرفة ،  يمـ الحديث يتسـ بالتخصص الدقيؽ فالع
 ،تصاحبو انفعاالت السعادة والبيجةمف الجماؿ  متخصص يشعر أثناء دراستو العممية بقدرٍ 

ير بما يراه مف نظـ فعالـ الفمؾ عندما يرصد السماء بأدواتو عمى حداثتيا البد وأنو ينب
وعالـ الرياضيات البد وأنو يشعر بمثؿ ىذا الشعور إذا  ،ضاء الخارجيوحركات في الف

 ث في عمـ األحياء فإف دراستو بدءً أما الباح ،تفسر الكثير مف األمور توصؿ إلى علقات
مف  جداً  واسعةً  فإنيا تشمؿ آفاقاً  إلى كؿ الكائنات الحية وأسرارىا مف تفاصيؿ مكونات الخمية

  الجماؿ الذي تتميز بو تمؾ الكائنات وعلقتيا .

العموـ النظرة التي ينظر وقد سيطرت عمى المنيج التجريبي الكمي المتبع في مختمؼ 
أصحابيا إلى الظاىرة الجمالية باعتبارىا ظاىرة فضفاضة مراوغة يصعب التحكـ فييا 

خضاعيا لمتناوؿ التجريبي. وفي اآلونة األخيرة ظيرت اىتمامات متزايدة  وقياسيا وا 
وعند محاولة االستفادة مف ذلؾ  ،بالجماليات كعنصر مؤثر في حياة اإلنساف وتصرفاتو

دخؿ في التربية العممية فإف التمميذ عند دراستو لمعموـ مف خلؿ تأممو لمنواحي الجمالية الم
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مف  خاصةٍ  واالكتشافات يمكف أف يكوف في حالةٍ ظاىرة العممية أو أحد االختراعات في ال
ستفاد ويمكف أف يُ  ،وتكوف علقتو بيا علقة جمالية ومعرفياً  االستمتاع بيذه الظاىرة وجدانياً 

 ،ذلؾ االستمتاع الجمالي في تحقيؽ االرتقاء العممي وتحقيؽ أىداؼ التربية العمميةمف 
وقد يكوف مف  ،في الطبيعة وفي اإلنساف وفي غيره مف الكائنات الحية فالجماؿ موجودٌ 

ذا كاف العمـ ىو وسيمة اإلنساف لدراسة الكوف  ،اكتشافات إبداعات اإلنساف مف اختراعات و وا 
كما  ،طبيعية فإف المكوف الجمالي جزء أصيؿ مف مكونات ىذا المجاؿ بما فيو مف ظواىر

مف  مف االبتكار بما يجعؿ العمـ وأدواتو مصدراً  وأف وسيمة العمـ ليذه الدراسة تتضمف قدراً 
مصادر الجماؿ بما يحقؽ المتعة والبيجة مثؿ الشعور باالكتشاؼ والتأمؿ والفيـ وحب 

بما يجعؿ العمـ وأدواتو  ،مف انفعاالت مصاحبة لمخبرةاالستطلع والتخيؿ وما شابو ذلؾ 
 . مف مصادر الجماؿ مصدراً 

التربية العممية بحاجة ماسة إلى توظيؼ المدخؿ الجمالي ي ضيؼ ال احث  إلى ما  قلـ أف: 
وذلؾ مف أجؿ تحويؿ بيئة التعمـ مف   ،بطرقو المختمفة في تدريس كافة المواد الدراسية 

         جذابة وممتعة.مضنية مممة إلى 

 ماتي  الملخؿ الجمالي :
يعد كؿ مف فردريؾ سكمر وجوف ديوي مف أوائؿ مف أسسوا لفكرة دمج عمـ الجماؿ  

 ،ادة االىتماـ بالنواحي االنسانيةفقد ربط سكمر عمـ الجماؿ بزي ،ـو اإلنسانية واالجتماعيةمبالع
وعبر عف ذلؾ بفكرة أف التعميـ ال بد أف يقدـ مجموعة مف الظروؼ التي يمكف أف تطمؽ 

أما  ،(Smith,2005:22اف مف خلؿ إدماجو بخبرات جمالية )ينابيع الحياة لدى اإلنس
بالنسبة لجوف ديوي نكاد ال نجد مقالة أو دراسة تتحدث عف المدخؿ الجمالي أو الخبرة 

واعتبر  ،ف والخبرة الجماليةو أو مف ملمح فكره التربوي حوؿ الفالجمالية وتخمو مف آرائ
تيجة اىتمامو بالفف وبعمـ " جاء نكتابو الشيير القديـ "الفف كخبرةف أف تأليفو لبعض التربويي

لمخبرات  خصباً  وقد وجد ديوي بالفف مجاالً  ،نو جاء لتطوير نظريتو حوؿ الخبرةوأ ،الجماؿ
تنتج نوعية خاصة مف  ،الناجحة في االنشطة الفنية الجمالية  عد المشاركةفقد  ،الغنية 

وأف تفاعؿ الطمبة مع األىداؼ الفنية الجمالية قد وسع  ،برات التي تتصؼ بالكمية والفرديةالخ
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المستقبؿ) مراشدة لخبرات  جديدةٍ  وقيـٍ  تفكيرىـ إضافة لمحظات السرور والمتعة وتقديـ معافٍ 
،16-15:2009.) 

ذات  في وضع أفكارٍ  "إليوت آيزنر"لمعالـ التربوي  كبيراً  التربوي فضلً ويرجع األدب 
( Eisner,1985:33)آيزنرلجماؿ والتدريس الجمالي حيث يشير شأف كبير في مجاؿ عمـ ا

 أ  ع  أ  اب ألجمها وطمؽ عمى ال عميـ أوها حال  جمالي  يفوي  : أف ىناؾ 
مف  فيقدـ كؿ منيما جزءً  ،مف المعمـ والطالبؤدى بميارة مف قبؿ كؿ أف التعميـ يُ  :أيالً 

ويتـ تأسيس التعبيرات الفنية عمى شكؿ أنشطة فييا نسؽ ،األداء داخؿ الغرفة الصفية 
وىنا يجمع المعمـ والطالب بيف الميارة  ،عطىتُ  سأؿ ومحاضراتٍ أي أسئمة تُ  ،األوركسترا
 والجماؿ .

مبنية بشكؿ واسع عمى  الرساميف والممحنيف يصدروف أحكاماً  حيث أف، ـ فف التعمي :ثاوياً 
ء صفات الغرفة مف الذكاء النتقا وتستخدـ أشكاالً  ،تنكشؼ أثناء سير العمؿ الصفات التي

. وعمى المعمـ أف يقرأ وسير النقاش ،والمناخ الصفي ،والنبرة  ،الصفية وضبطيا مثؿ: الحركة
 اسبة لتحقيؽ األىداؼ.األحداث الناشئة ثـ يستجيب بطريقة من

 ،عارضة ال يمكف التنبؤ بياط المعمـ يتأثر بصفات واحتماالت حيث أف نشا التعميـ فف :ثالثاً 
لذلؾ البد أف تتوفر  ،حيث يعمؿ المعمـ بطريقة مبتكرة تمكنو مف التأقمـ مع أية احتماالت

قد يبرز في غرفة  نتباىو لمالديو ذخيرة مف المعمومات يستطيع مف خلليا تكريس طاقاتو وا
 وبدوف التمقائية والقدرة عمى استدعاء مخزوف االستجابات سيصبح التعميـ روتينياً  ،الصؼ

 دونما إبداع. 
بمعنى  ،ما تنشأ أثناء العممية التعميمية : التعميـ فف حيث أف األىداؼ التي يحققيا غالباً  ا عاً 

ولكف المعمـ ىو الذي  ،بقاً فييا غايات مقصودة ومخططة مسأنو ال توجد مواقؼ تتشكؿ 
 .(17:2009-18،)مراشدة  .يبحث عف الغايات الناشئة
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 خصائص الفهـ الجمالي:
 (  عض ممي ات الفهـ الجمالي ال ي    ك  عمى وظ ي 14:2007-15يضح الل  اشي)
 كال الي:لييي لمجماؿ 

 بنا، المحيط لمعالـ نظرتنا مف يغير الجمالي بمعنى أف الفيـ  الفهـ الجمالي  حييمي: .ٔ
 يؤدي التعممية التعميمية المواقؼ وضمف ،لمعالـ بيا ننظر التي الطريقة مف كذلؾ ويغير
 تحوؿ ضمف وتطورىا العممية المعرفة بنشوء المرتبطة الطمبة أفكار في تحوؿ إلى الفيـ

 الصفية خارج الغرؼ اليومية الطالب بحياة التحوالت تمؾ ارتباط وعند إبستمولوجي،
 .جمالية تحويمية خبرة حينئذ تسمى

 وأحاسيسو وأفكاره الفرد بمعنى أف الخبرة الجمالية توحد مشاعرالفهـ الجمالي ميحل:  .ٕ
 بوقت ترتبط خبرة تامة الجمالية فالخبرة ببعض، بعضيا حولو مف العالـ وموجودات

األجزاء  بيف التماسؾ تطوير عمى الجمالي الفيـ يقـو وبيذا معيف، وىدؼ معيف
 الحقيقية في يكمف الجمالي الفيـ فإف آخر جانب ومف جانب، مف والمفاىيـ واألفكار
 الواحدة النظرية تضمف احتماؿ مف يأتي العممية لمنظريات آخر فثمة جماؿ المكتشفة،

 األرضؿ حو  القمر حركة تحكـ التي القوانيف أف ومثاؿ ذلؾ النتائج، مف عظيماً  قدراً 
 قانوف ىو واحدٍ  لقانوفٍ  نتائج كميا والجزر؛ المد وحركة الشمس، حوؿ الكواكب وحركة
 تثير الطبيعة في مف األشياء كثير ىناؾ آخر جانب ومف ،العاـ مجذبل نيوتف

 يتحوؿ األخرى، ولكف الموجودات عف منعزلة بصورة إلييا النظر تـ ما إذا االشمئزاز
 ككؿ الطبيعة إلى فييا ننظر التي المحظة في وتقديرٍ  إعجابٍ  إلى االشمئزاز ذلؾ

 .((Robert,2001 متكامؿ
 عف مشاعره ينعزؿ أف يستطيع ال الفرد أف بمعنى يل امي: ممـ  الجمالي الفهـ .ٖ

 .يعيشو الذي الواقع حياؿ أو معيف حدث حياؿ وأحاسيسو
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 الملخؿ الجمالي :  ال ل ي  م احؿ
م احؿ (   ع في  يضيح Barone:1983( أف  ا يف)23:2009-24يذك  م اشلة)

 يع   عوها  ما يمي : ،ال ل ي  الجمالي يأعطى كؿ م حم  صف   مي تا
ية والنشاط والحركة يتمثؿ الشكؿ الدينامي في الخبرة الجمالية بالحيو  :الليوامي . الشكؿٔ

. أخرى إلنجاز الميمة وحؿ العقدة وىي التي تنقؿ الفرد مف مرحمة إلى ،لبنية الخبرة
لى  ،والفضوؿ الستقباؿ الخطوة التاليةوالدينامية تبدأ بالتوقع الذي يدفع الفرد إلى الرغبة  وا 

يما ف ،ع والفضوؿ مفتاح الخبرة الجماليةويعد التوق ،ور بالمشكمة والبحث لموصوؿ لحمياالشع
 ،ىا المعمـ لتجريب واختبار المحتو والوسيمة التي يستخدمي ،عامل اإلثارة وتحريؾ األداء

ويتحقؽ التوقع والفضوؿ بطريقة جمالية عند انتقاء المعمـ بحذر أكثر العناصر حيوية في 
 المحتوى.

إف الشعور والعاطفة تلـز كؿ خبرة جمالية فل يفكر العالـ بدوف  العاطف  الم أصم :2.
فثمة حالة عاطفية وفكرية متداخمة في كؿ خبرة  ،وال يشعر الفناف بدوف تفكير ،إحساس
ذلؾ ألف الخبرات الجمالية  ،فالتمييز بيف النشاط الجمالي والنشاط العممي مرفوض ،يةجمال

 والمعرفية تتشابو في كونيا ذات طبيعة معرفية في جوىرىا.

نما فرد متفاعؿ مع  ،لممعرفة : فالخبرة الجمالية ال تصور الطالب مستقبلً ال ي   الجمالي3. وا 
فالتوتر المتمثؿ في اإلحساس  ،اسب تكوينو وذاتوويقوـ بتشكيمو بما ين ،محتوى المنياج

وبدونو ال تحمؿ الخبرة أية دالالت تربوية. وما  ،بالتوقع والتطور والقبوؿ والرضا يسير الخبرة
واإليقاع ىو التكرار  ،ملزمتيا اإليقاع والتنوع ،يساعد عمى إدامة الحيوية بالخبرة الجمالية

مما يساعد عمى   برمجة زمنية متتابعة ومتناغمة. الممتع والترداد المنظـ لمخبرات ضمف
ومعيار اإليقاع الجميؿ ىو القدرة عمى جعؿ تمؾ  ،متكاملً  تنظيـ العمؿ وتقدمو باعتباره كلً 

وىذا ينتج  دخؿ الرضا والسرور والمتعة في البيئة التعممية الصفية.البرمجة ممتعة بحيث تُ 
وبالتالي استخداـ إمكانات  ،فة في تقديـ الخبراتاستخداـ إمكانات مختمعنو التنوع الذي ىو 

 متعددة لدى الطمبة في طرؽ تمثميا.

أف توظيؼ المدخؿ الجمالي في ىذه الدراسة مر بالمراحؿ السابقة، حيث تمثؿ  ي  ى ال احث 
، في وحدة "أجيزة جسـ اإلنساف" اختيار الباحثة لمخبرات األكثر حيويةالشكؿ الدينامي في 
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وتحفيز الوجداف، وتأصيؿ العاطفة لدى  العاطفة المتأصمة في استثارة الشعور ،بينما تمثمت 
الطالبات أثناء سرد أحداث القصص، ومطابقة التشبييات لممفاىيـ المراد تنميتيا، فيما ساىـ 

 اإليقاع والتنوع المتمثؿ في إدخاؿ السرور والمتعة عمى البيئة الصفية في التوتر الجمالي. 

 الجمالي:فم ف  الملخؿ 
( أف المدخؿ الجمالي ينطمؽ مف فمسفة مفادىا أف الجماؿ (15:2009 تذكر أبو زيد

ومساعدة الطلب عمى إدراؾ ىذا الجماؿ أثناء دراستيـ  ،صفة تكمف في كؿ الظواىر العممية
وفي نفس الوقت يحقؽ  ،لتمؾ الظواىر العممية يحقؽ فيما وتعمما أعمؽ لتمؾ الظواىر

  ال الي : الم الئي وطمؽ مف تذه الفم ف   ،العموـ استمتاعيـ بدراسة
 ،المدخؿ الجمالي ىو مدخؿ يساير منطؽ العمـ وفمسفتو في تفسير الظواىر العممية -

 وىذا ما يميزه عف المداخؿ األخرى. ،ويضيؼ فكرة االستمتاع بدراسة العمـ والبحث فيو
فجميع الظواىر  ،العممية المدخؿ الجمالي يؤكد عمى فكرة اإليقاع الحركي في الظواىر -

العممية ليا إيقاع حركي حتى في طاقة الوضع فالذرات تتناغـ مع بعضيا إلى أف 
 تتحرر ىذه الطاقة وتتحوؿ إلى صورة أخرى.

 المدخؿ الجمالي يؤكد عمى أىمية االتساؽ والتناسب في توضيح جماؿ الظاىرة العممية. -
 العممية مف خلؿ معيار التنوع.المدخؿ الجمالي يؤكد عمى توضيح جماؿ الظاىرة  -

بداع خالقيا وحينما نرى التنوع عمى  ،فحينما نرى تنوع الكائنات الحية نتأمؿ جماليا وا 
 مستوى النوع الواحد نرى جماؿ ىذه الكائنات بشكؿ أكبر.

فوحدة الصورة بالرغـ مف تنوع  ،الوحدة مف المعايير التي توضح فمسفة المدخؿ الجمالي -
 ماليا.عناصرىا يبرز ج

فتوزيع الكتؿ  ،التوازف معيار يتخذه المدخؿ الجمالي لمحكـ عمى جماؿ الظاىرة العممية -
 في التكويف والبناء يبرز جماليما. متوازناً  والمساحات في الشكؿ العاـ توزيعاً 

حيث أنو يقدـ المفاىيـ والظواىر  يختمؼ المدخؿ الجمالي عف المداخؿ الخطية األخرى؛ -
وبيف ىذه الظواىر وغيرىا مف  ،يوضح التفاعؿ بيف عناصرىا مف جيةالعممية بشكؿ 

باإلضافة إلى إبراز عناصر الجماؿ فييا مما يعمؽ  ،الظواىر العممية مف جية أخرى
 دراسة وفيـ الظاىرة.
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والميارية في تدريس وجدانية يجمع المدخؿ الجمالي بيف الجوانب المعرفية وال -
 الموضوعات العممية المختمفة.

وأنو ال يوجد  ،يسر نمو الطفؿـ ىو الفناف الذي يُ كد المدخؿ الجمالي عمى أف المعميؤ  -
دراؾ جمالي.  نشاط عقمي كامؿ بدوف حس وا 

ويمكف أف  ،يوضح المدخؿ الجمالي أف المكوف الجمالي ىو شؽ أساسي في التعميـ -
تيا وأف المدارس يجب أف تحكـ عمى مدى فعالي ،يدعـ كؿ نوع مف الذكاءات المتعددة

وأف المعمميف بدوف أف يعكسوا  ،عف طريؽ معرفة كيؼ يفكر طلبيا بطريقة جمالية
 لألفضؿ. فمف يكوف ىناؾ تغييراً  ،قيميـ الجمالية في التدريس

 :م الئ الملخؿ الجمالي 
  مبادئ المدخؿ الجمالي كما يمي: (23:1984نظمي) أورد 

حركي في الخطوط كما يمثؿ التتابع ال ،: وىو الترديد المتواصؿ لنظاـ معيفا يقاع .ٔ
. إذ يسير متماوجا بيف االرتفاع واالنخفاض ويمكف أف يحس اإليقاع الخارجية لألشكاؿ

ويمكف تطبيؽ ذلؾ عمى المفيومات الكبرى ومنيا مفيوـ الطاقة  ،بكؿ حواس اإلنساف
لجميع الذرات في جزيئات المادة في حالة كسب أو فقد طاقة ومف ثـ تتابع حركي 

و كبير عمى المستوى كاف صغير عمى مستوى الذرة أ سواءً  لإللكترونات في كؿ نظاـ
ندرج تحت ىذا المفيوـ ومف ثـ تدريس أي جزء ي،الكوني لمشمس والمجموعة الشمسية 

براز الجماؿ  يمكف إرجاعو إلى الطاقة كمفيوـ أكبر أساسي لتفسير العديد مف الظواىر وا 
 في ىذا الجزء مف إيقاع وتتابع حركي .

 . لنماذج في نسب األجزاء وتفاصيمياوىو تناسب االشكاؿ وا ال وا ؽ: .ٕ
بحيث يساعد ذلؾ عمى ييدؼ النظاـ ىنا إلى وضع كؿ جزء في مكانو  و ؽ:المُ  الوظاـ .ٖ

وفي كؿ جزء مف ىذا التركيب  ،فكؿ كائف لو تركيبو،قوة األداء وييسر فاعميتو ووظيفتو 
 ـ بوظيفتو . اتحورات تتلءـ وطبيعة ىذا الجزء لمقي

 : وىو يعبر عف توزيع الكتؿ والمساحات في الشكؿ العاـ توزيعاً  ا بوال  أيال واغـ  .ٗ
 في البناء والتكويف . متوازناً 



01 
 

في تكويف عناصر المجموعة التي يقوـ عمييا التكويف العاـ  ميماً  : يعتبر عاملً  ال ويع .٘
تتنوع النباتات في أشكاليا وأنواعيا  فمثلً  ؛ والتنوع يكوف عمى مستوى الكؿ والجزء معاً 

 وتتنوع الفصيمة الواحدة منيا في شكميا ولونيا. 
فإذا حممناه إلى  ،حدة في التكويف ف يكوف لمموضوع الجمالي فكرة وا: وىي أ اليحلة .ٙ

فيي تقوـ عمى أساس االرتباط  ،عناصر نجد أف كؿ منيا يسيـ في تحقيؽ تمؾ الفكرة
 بيف عناصر الموضوع الشاممة لكؿ خواصو .

صفة جمالية توضح جماؿ األشياء في وحدتيا وتنوعيا وحجميا ووظيفتيا في ال ضال:   .ٚ
شياء فنحف ال نرى جماؿ والتضاد سمة أو مبدأ جمالي يوضح جماؿ األ ،نفس النمط الواحد

( (DNAوال ندرؾ ما يقـو بو جزئ  ،سوديض إال إذا وضع بجانب الموف األبالموف األ
 .أكبر ال يقـو بيذا الكـ اليائؿ مف الوظائؼ  غـ مف صغر حجمو إال بمقارنتو بجزيءبالر 

الجمػاؿ  لئ ال ي ي  كػ  عميهػا  ػ ى ال احثػ  أفمما   ؽ عف فم ف  الملخؿ الجمالي يالم ا
كمػا أف  ،كمدخؿ تدريسي يركز عمى الصور واأللواف واإليقاع والتنػوع وجػذب انتبػاه المتعممػيف

 فػػيالمػػدخؿ الجمػػالي يؤكػػد عمػػى النمػػو الوجػػداني والعػػاطفي الػػذي نػػادى بياجيػػو باالىتمػػاـ بػػو 
 مراحؿ النمو األولى لممتعمميف.

 يويا د ال عمـ:الملخؿ الجمالي 
( نواتج التعمـ المتولدة عف توظيؼ المدخؿ الجمالي 31:2009-32توضح أبو زيد) 

 كالتالي:
 ال ل ي   الملخؿ الجمالي قل يؤلي ل ومي  الفهـ الجمالي لمظات ة: .ٔ

 وآخروف أف الفيـ الجمالي ىو شبكة غنية مف المعرفة المفاىيمية "فينماف"يعتقد 
 وفيـٍ  والتي تحوؿ ببساطة تفكير الفرد إلى تفكيرٍ  ،الممزوجة بالتقدير العميؽ لجماؿ األفكار

 بالحس الجمالي. أكثر امتزاجاً 
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 الفهـ الجمالي م  حي يمفاجئ: .ٕ
 ،الفيـ الجمالي يسحب الطلب إلى العالـ مف خلؿ التفاعلت العقمية واالكتشافات

وبالتالي  ،الدراسةف يفكروا في األفكار العممية خارج نطاؽ حجرة فيمكف ليؤالء الطلب أ
 وسع لمعالـ وتزيد قدرتيـ عمى إدراؾ الجماؿ وتقديره.تكوف نظرتيـ أعمؽ وأ

 ال ل ي   الملخؿ الجمالي قل ييحل المفاتيـ :  .ٖ
 إذا تعمـ فردٌ  لألفكار والمفاىيـ فمثلً  أف يولد تماسكاً  إف الفيـ الجمالي يستطيع

نو سمسمة مف العلقات المستمرة نصر مف عناصر الجدوؿ الدوري عمى أئص أي عخصا
  .فذلؾ يدعـ الجماؿ والفيـ الجمالي لتعممو ،بيف العناصر

 الملخؿ الجمالي يحقؽ لمد العمـي الط يعي  يالفويف : .ٗ
( أف الترابط والدمج بيف العموـ الطبيعية والفنوف يساعد في تأمؿ الكوف يشير )أيزنر

كما يساعد عمى إدراؾ دور العمـ ،بدقة ورؤية العلقات بيف األشياء والحقائؽ الكونية بوضح 
 والعموـ في الحياة. 

 الملخؿ الجمالي يحقؽ اال  م اع  العمـ: .٘
اة وفي تعميـ داع والجماؿ في الحيفالعديد مف األدبيات تؤكد عمى دور الفنوف واإلب

برينشتيف( إلى أنو إذا أردنا أف نعمـ طلبنا بحؽ فعمينا أف ننمي فييـ  العموـ ويشير )روت.
  .العالـ والفناف معاً 

ينمي المفاىيـ والميارات الصحية، باإلضافة إلى قد  الجمالي المدخؿأف  ال احث  ي  ى  
        يحققيا. قد نواتج التعمـ السابقة التي

 خطيات ال ل ي  ل حقيؽ الفهـ الجمالي:
 : ( خطوات التدريس لتحقيؽ الفيـ الجمالي كالتالي(33:2009-34توضح أبو زيد

عادة تشكيمو  يستمـز إعالة  جميؿ الوص: .ٔ الفيـ الجمالي تجميؿ النص الموجود وا 
وتصويره بشكؿ جمالي ثـ إعادة تقديـ أفكاره بشكؿ درامي يشجع الطلب عمى التفكير 

دراؾ علقة ىذا النص أو المفيوـ بالعالـ الذي يعيشونو.  والفيـ الجمالي وا 
داع باستخداـ ويتـ ذلؾ مف خلؿ تشجيعيـ عمى التخيؿ واإلب إثا ة  فكي  الطالب:  .ٕ

 األسئمة السابرة لتحفيز و تنشيط األفكار العممية لدييـ . 
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فالعقؿ يمكنو أف يتصور  :جمالي  الك ي ة في عممي  ا ل اؾال أكيل عمى الم اح  ال .ٖ
ويجعمنا نركز  ،التأمؿويدرؾ العالـ بشكؿ مختمؼ مف خلؿ التفكير والتخيؿ واإلحساس و 

الكوف وندرؾ ماذا يحدث حولنا وما الذي نحتاجو  أنظارنا عمى التفاصيؿ الدقيقة في
 لكي نتمكف مف إدراؾ ما نراه .  فعلً 

فل بد أف يقـو المدرس بتجسيد أو نمذجة  : ج يل الفهـ ياألفكا  الجمالي  يومذج ها .ٗ
 أفكاره الجمالية كي يستطيع الطلب إدراكيا .   

 يقل  عاممت ال احث  مع تذه الخطيات كال الي:
 السرد القصصي. خلؿتوظيؼ الدراما ولعب األدوار  -
األسئمة السابرة المنشطة لألفكار العممية الصحية، والمشجعة لإلبداع توظيؼ  -

  والتخيؿ خلؿ كافة مراحؿ التدريس.
 التأكيد عمى إدراؾ عناصر محتوى الوحدة مف خلؿ التخيؿ واإلحساس والتأمؿ. -
ربطيا بمتشابيات ذات صمة تقرب المعني تجسيد األفكار وتبسيطيا مف خلؿ  -

 وتثبت فيـ المفيوـ فيمًا جماليًا.

 الصفات ال ي يجب عمى المعمـ أف يم مكها أثواء ال ل ي   الملخؿ الجمالي: 
 ( صفات المعمـ الميظؼ لمملخؿ الجمالي كما يمي:4:2009-5يضح م اشلة)

  (:(Inventiveness اال  كا ي : .ٔ
فيو  ،ابتكارياً  وعمؿ المعمـ يعد عملً  ،مف غير سابؽ مثاؿ وتعني إنشاء الشيء

ويبتكر األنشطة الفنية المناسبة  ،الذي يبتكر أفضؿ السبؿ لتحقيؽ أىداؼ منياجو
 لممحتوى واألىداؼ.

 (:Spontaneity العفيي :) .ٕ
فالعفوية تحتـ عمى المعمـ أف يكوف  ،ما يميز المبتكر العفوية والحرية في التعبير

 عمى اتخاذ القرار نتيجة خبرتو وتمكنو وتبصره. قادراً 
 (:(Perceptivity ال  ص : .ٖ

بحيث تفرض نفسيا عمى  ،في المعرفة في األفكار ووفرةً  يتطمب التبصر وضوحاً 
( أف التبصر مف الصفات الميمة لممعمـ Barone،1983ويقوؿ باروف) ،الذىف

مما يتطمب مف المعمـ  ،بسبب مرور األحداث بصورة سريعة في غرفة الصؼ
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والتبصر ىو قدرة الفرد عمى إدراؾ المواىب والميوؿ  ،استجابات فورية وعفوية
ألف ميمة  ،ثـ إيجاد بيئة تحقؽ ىذه اإلمكانات ،المستقمة التي يمتمكيا الطمبة

نما مساعدة كؿ طالب لت ،التدريس ليس إنتاج نسر مشابية كوف شخصيتو منفردة وا 
 (Eisner،2005،بذاتيا.)أيزنر

 (:Intuitive Judgment) الحكـ الحل ي .ٗ
وىو طريقة تفكير ذاتية سريعة  ،فالحدس ىو اإلدراؾ المباشر الذي ال يعتمد عمى مقدمات

والحدس عنصر أساسي في االكتشاؼ  تحدث فجأة. ،مرتبطة بالخبرات السابقة لمشخص
 ووسيمة لمتنبؤ وكشؼ الحقيقة. ،وحؿ المشكلت وصنع القرار

 :ال   ي  العممي   ييف ضها ا  خلاـ الملخؿ الجمالي فاع  ا ات 
 عض االف  اضات ال  خلاـ الملخؿ الجمالي كأحل  (6:2001-7 ميـ)يضح 

 ملاخؿ ال   ي  العممي  كما يمي:
بحيث ال  التربية العممية يدخؿ الجمالي فمنجاح ال يدورًا أساسيًا ف الفف والخياؿ يمعباف .ٔ

 .يتعارض ذلؾ مع موضوعية العمـ ونتائجو
 ميـٌ  الظواىر العممية أمرٌ  يالية المرتبطة بالمكوف الجمالي فإبراز النواحي الفنية والجم .ٕ

 عند صياغة محتوى العمـو .
العمـ إظيار المكوف الجمالي وعدـ تركيز جؿ  يأف يراعى العمماء والمتخصصيف ف .ٖ

 المتحصمة فقط .لنتائج العممية اىتماميـ با
والصعوبات التي واجيت أصحابيا  القصص العممي المرتبط باالكتشاؼ واالختراعات .ٗ

ثير تيمكف أف  مف نواحي جمالية وما يرتبط بذلؾ في سبيؿ إثبات أفكارىـ العممية
 استمتاع الطلب عند دراسة ىذه التجارب .

ـ وغيرىا وسيمة فعالة في وسائؿ اإلعل مي الذي اتسع انتشاره حالياً مفي الخياؿ الع .٘
 الستخداـ المدخؿ الجمالي في التربية العممية.

توفير مصادر تعمـ ووسائؿ تعميمية ومعينات تتبنى المدخؿ الجمالي وتساعد عمى تأكيد  .ٙ
    النواحي الجمالية بما تحممو مف مثيرات متنوعة .

ميذ في سف مبكرة بطرائؽ لاستثارة سموؾ االستكشاؼ وحب االستطلع والخياؿ لدى الت .ٚ
مختمفة كاألسئمة والملحظة مف خلؿ فحص الطبيعة والبيئة ومكوناتيا مف أشكاؿ 
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الخبرات الجمالية في سياؽ الخبرة العادية يعتبر ووضع  ،وألواف وحيوانات ونبات وبشر
 خطوة أساسية لتكويف استمتاع التلميذ بدراسة العموـ وظواىره.

قديره بما ط أف يكوف لدى المعمـ قدر مف اإلحساس بالجماؿ وتدخؿ يشتر ملنجاح ىذا ال .ٛ
 . برامج إعداده وتدريبو ييتطمب االىتماـ بذلؾ ف
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 المحي  الثاوي
 المفاتيـ الصحي 

 لوٌ إ غريؽكاف لإل حيث ،البشرية المجتمعات تقدـ معًا ممحوظ تطوراً  الصحة مفيـو تطور
 تعني والتي الصحة كممة اشتقت اإلغريقية الكممة ىذه ومف ،(ىيجيا) يدعي بالصحة خاص

(Hygia) مفيـو االنجميزية بالمغة لتعني الكممة ىذه تطورت الزمف مرور ومع ،النظافة 
(Hygiene)  حيث تشمؿ. الشخصية الصحة مف مفيوماً  وأوسع شمؿأ الكممة ىذه أف حيث 

 النفس عف الترويح وفترات عممو وأوقات ونومو ونظافتو بتغذيتو االىتماـب الفرد صحة تقوية
 (14:2004،المجبر ( .بالممبس والعناية البدنية بالتمرينات واالىتماـ

 الطبعرؼ بوالتي تُ  الصحية الذخيرة أو الصحي الرصيد عف يتحدثكما أف اإلسلـ 
 مف وخذ": عمر بف اهلل عف عبد البخاري رواه مما ذلؾ وينطمؽ العافية، وادخار الوقائي،
 خمس قبؿ خمساً  اغتنـ"وسمـ عميو اهلل صمي النبي قوؿ مف مأخوذٌ  وىو ،"لمرضؾ صحتؾ

 وصحتؾ ىرمؾ، قبؿ وشبابؾ فقرؾ، قبؿ وغناؾ شغمؾ، قبؿ وفراغؾ موتؾ، قبؿ  حياتؾ:
 ميموف. بف عمرو مف "الحمية " في نعيـ أبو رواه " سقمؾ قبؿ

 عميو والمحافظة ادخاره إلى يدعو الذي اإلسلـ في كبير قدر لو الصحي الرصيد وىذا
زىاقو أو وعدـ إرىاقو  وعدـ المرض وعلجو مف وتحصينو ونظافتو وحمايتو تغذيتو فيجب ،وا 

 وقاؿ واالستحماـ، والدلؾ الرياضة إلى ذلؾ العباس بف عمي أضاؼ وقد ،يطيؽ ال بما تكميفو
 .األبداف صحة لدواـ حاليا عمي الطبيعية حفظ األمور طرؽ مف إنيا

 الصح :
 : ذك  ال احث  موها ما يمي عللت  ع يفات الصح  

 :ا أوه الصح  مفهـيW.H.O) ) العالمي  الصح  موظم  ع فت -
 مف الخمو مجرد وليس واالجتماعيةية والعقم البدنية والكفاية السلمة مف االيجابية الحالة
 (15:2007 ،وآخروف قطيشات)  .العجز أو المرض
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 ،الجسـ لوظائؼ النسبي التوازف حالة عف عبارة الصح   أوها:ع ؼ العالـ وييماف  -
 ،الشاعر(. ليا يتعرض التي الضارة العوامؿ مع الجسـ تكيؼ عف تنتج ىذه التوازف وحالة

2001:13) 
 لوظائؼ النسبي التوازف حالة :تي الصح  ( أف13:2004) اليتاب ذك  ع ل -

 التي الضارة العوامؿ عمى تغمبو مع نفسو، مع الجسـ تكيؼ مف تنتج التي أعضاء الجسـ
 .ليا يتعرض
 :   ضمف الصح  أف ال ا ق  ال ع يفات مف لم احث  يي ضح
  . الجسمية والعاىات األمراض مف الخمو -
  . واالجتماعية والروحية والذىنية النفسية سلمة الحالة -
 .والمجتمع اآلخريف مع االجتماعي والتوافؽ االنسجاـ -
 جسمية. أو بدنية إعاقة بدوف اليومية الحياة ممارسة عمى التامة القدرة -

 يعتبرىا فقد لمصحة، موحد تعريؼ حوؿ اتفاؽ ىناؾ يوجد ال : الحظ ال احث  مما   ؽ أوه
 توافؽ أنيا آخروف يرى بينما جيدة، بصحة وتمتعو مف األمراض اإلنساف خمو أنيا البعض
،  لمفرد والنفسية الجسمية الوظائؼ بيف التكامؿ مف حالة أنيا أو المحيطة، البيئة مع اإلنساف
 . والمجتمع لمفرد بالنسبة عمى ضرورتيا يتفؽ الجميع أف غير

 بحيث واالضطرابات، والعاىات األمراض مف اإلنسافخمو  : أوها الصح  ال احث  ي ع ؼ
 .دونما أية إعاقات يستطيع ممارسة نشاطاتو اليومية بشكؿ طبيعي

 : الصحي  ال   ي 
 : تذكر الباحثة منيا ما يمي الصحية التربية مفيـو تعددت تعريفات

 والخبرات النشاطات مف مجموعة: ال   ي  الصحي   أوها األي  كي موظم  ع فت -
 واالتجاىات الحسنة والعادات العممية، المعارؼ مف قدراً  المتعمـ إكساب في تساىـ التي
 ( 90:2006 ،أبو زايدة) .الحديثيف والعمـ الطب يثبتو ما مع تكوف أف ينبغي التي

 بقدر مناسب التمميذ إلماـ مدى ال   ي  الصحي   أوها:(57:1993)  سليم عرف -
والمشكلت  القضايا بعض نحو المناسبة واالتجاىات الصحية والمفاىيـ المعمومات مف
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 التصرؼ عمى قادر كمواطف لمحياة إلعداده اللزمة العممي التفكير وميارات الصحية
 .ليا يتعرض قد التي الصحية المشكلت بعض مواجية السميـ في

 تستطيع التي الخبرات جميع عف عبارة : أوها173) :1996األمع ي) ع ف ها -
كسابيـ ليـ الشامؿ النمو تحقيؽ بقصد لتلميذىا توفرىا أف المدرسة  السموكية األنماط وا 
 يعيشوف الذي المجتمع وصحة صحتيـ عمى المحافظة عمى تساعدىـ التي الصحية

  .فيو
 رفع طريقيا عف يتحقؽ تربوية عممية  أوها: (1995: 98) يآخ يف ع فها  ميـي -

 معرفتو في التأثير بقصد والخبرات، بالمعمومات الفرد بتزويد الصحي، الوعيمستوى 
 الحياة عمى تساعده كي فيو يعيش الذي المجتمع وصحة صحتو حيث مف وسموكو،
 تدخرىا أف المدرسة تستطيع التي الخبرات جميع أنيا إلى باإلضافة السميمة، الصحية

                          .لو الشامؿ النمو تحقيؽ بقصد خارجيا أو داخميا سواء لتلميذىا،
عممية تربوية تيدؼ إلى  : أوها الصحي  لم   ي   ع يفا ال احث   قلـ   ؽ يمما -

لتأميف حياة  ،تنمية الوعي الصحي لمفرد بمجاالتو الثلثة المعرفية والميارية والوجدانية
 .صحية آمنة لو

 : يالصح  يلم    العام  األ  
 برامج تتضمنيا التي واألسس الحقائؽ بعض ىناؾأف ( (22:2000وضح رشاد 

  ومنيا: الصحية التربية
بسبب  وذلؾ الفرد، حياةب وأسمو  الوراثة عامؿ مف كؿٌ  يحددىا الفرد صحة إف .ٔ

 صحيٍ  وعيٍ  إلى التربية الصحية تؤدي أف توقعيُ لذلؾ ال  التكويف، في االختلؼ
 موحد.

 ومسئولية،والمدرسة  المنزؿ مف لكؿ ومباشرة مشتركة مسؤولية الصحية التربية فإ .ٕ
لكنيا  ،المنزؿ محؿ تحؿ أف المدرسة مف ُيتوقع فل المجتمع، مف مباشرةً  أقؿ

 .المنزؿ في تعممو الذي السميمة الصحية الحياة لبرنامج دعماً  لمطفؿ تحقؽ
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 فعند مدرس الفصؿ، عمى أساساً  تقع االبتدائية المدرسة في الصحية التربية فإ .ٖ
دعمًا  بما يعطي والتكرار اإلعادة أىمية يجب التركيز عمى العادات تطوير محاولة
 يجرييا الطمبة. التي الصحية لمممارسات يومياً 

مف  والمساعدة والتعاطؼ والمشاركة الفيـ الفعاؿ الصحية التربية برنامج يتطمب .ٗ
 أطباءو  مف أطباء وممرضيف، المدرسي النظاـ في الصحة في المتخصصيف
 فإف كذلؾ التغذية، مشرفيالرياضية، و  التربية مدرسيو  واألسناف، صحة الفـ

 بيف لمتعاوف جيد مناخ خمؽ عمى تساعد المتراكمة الطبية استخداـ السجلت
 والمدرسة. المجتمع

مف  كجزءٍ  الصحية التربية وتتبنى تتقبؿ أف بالمدرسة اإلدارية السمطة عمى يجب .٘
 .لممدرسة التعميمي البرنامج

لنوعية  ىاـ ىو كما ،الصحي التربية لبرنامج ىاـ المدرس صحة مستوى رفع إف .ٙ
الفصؿ  في يعمؿ صحياً  السميـ المدرس أف المؤكد ومف والتعميـ، التربية وتكاليؼ
 والحيوية الحماس مف لديو صحياً  السميـ المدرسف ،المريض المدرس مف أفضؿ
  صحية حياةل ومثاؿٍ  كقدوةٍ  األطفاؿ عمى لمتأثير  والقوة

 الصحية التربية في العناصر أىـ يشكؿ لممدرس والمياري الوظيفي اإلعداد إف .ٚ
 وتنمية وخمؽ لبناء مناسباُ  إعداداً  الصحية التربية برنامج إعداد فيجب لمطفؿ،

 .تدريسو يمكف اً موضوع وليست حياة أسموب ىي فالصحة شخصية المدرس،
 فيماً  أكثر ويكوف ،يكبر أف قبؿ الطفؿ في الصحية العادات تنمية الضرورة مف .ٛ

  .العادات ىذه عمييا بنىتُ  العممية التي لألسباب

 :  يالصح  يال    أتلاؼ
 لتلميذ المرحمة صحية التربية برنامج أىداؼ مف ( مجموعة(69:2002وضع صالح

 : وىي كالتالي األساسية
 والمجتمعية الشخصية بالصحة المرتبطة والمفاىيـ المعمومات التلميذ إكساب .ٔ

 . بينيـ الشائعة األمراض مف والوقاية والبيئية،



21 
 

 عمى الصحة تحسيف ومنتجات بخدمات الخاصة المعمومات التلميذ إكساب .ٕ
  وظيفية. بطريقة المحمي المستوى

 الصحية المخاطر تقميؿ إلى يؤدي بما السميمة الصحية لمسموكيات التلميذ ممارسة .ٖ
 .المحيطة بيئتيـ في المختمفة

 في الصحة عمى واإلعلـ التكنولوجيا ووسائؿ الثقافة لتأثيرات التلميذ تحميؿ .ٗ
 .المحمي المجتمع

 .المحمي المستوى عمى الصحة لتحسيف الشخصي، االتصاؿ ميارة التلميذ إكساب .٘
 . المحمي المستوى عمى الشخصية الصحة لتحسيف القرارات اتخاذ ميارة تنمية .ٙ
 .الصحة مجاؿ نحو التقدير وأوجو وميوليـ التلميذ اتجاىات تنمية  .ٚ

 : يمي ماك2002 : 22) أ ي قم )  كما ي اتا الصحي  ال   ي  أتلاؼ  يوما   مثؿ
 المثمى الصحة عمى الحصوؿ مع حياتيـ في الصحة بأىمية المواطنوف يشعرأف  .ٔ

 . بيا واالرتقاء
 .حياتيـ في يتبعونيا التي السميمة الصحية والعادات التصرفات في المواطنيف توعية .ٕ
 . والعلجية والوقائية الصحية الخدمات أماكف إلى الناسإرشاد   .ٖ
كسابيـ مجتمعيـ في الصحية المشكلت حوؿ المواطنوف اىتماـإثارة  .ٗ  المعمومات وا 

  . المشكلت ىذه خطورة عف الكافية

"إكساب أو تنمية أو تغيير  :يمما   ؽ  جمؿ ال احث  أتلاؼ ال   ي  الصحي  في
 معارؼ وسموكات واتجاىات صحية".

 : الصحي  ال   ي  مجاالت
 في معو وتتداخؿ األخر منيا كل لتكمؿ بينيا فيما الصحية التربية مجاالت تتداخؿ
 : (59:2002 ) صالح حددىا كما وىي ليا الفرعية البنود
 التغذيةو  ،الشخصية النظافة الصحية، المنزلية البيئة تشمؿو  : الشخصي الصح   .ٔ

 . الصحية
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 االجتماعية المستويات جميع عمى لألفراد الغذائي الوعي إلى يدؼت : ال غذي  .ٕ
 . سميمة صحية غذائية عادات يحقؽ بما واالقتصادية

 نيـبأم والعناية لموقاية األفراد توجيو إلى تيدؼ : األيلي  يا  عافات ماوي ألا ال   ي  .ٖ
 . الحوادث وقوع حالة في اإلصابات نسبة تقمؿ قد التي القرارات واتخاذ وسلمتيـ

 والوظيفي التشريحي بالتكويف وتنويرىـ األفراد توعية إلى تيدؼ : الجو ي  ال   ي  .ٗ
 . الصحية الجنسية والمشكلت اإلنساف في التناسمي لمجياز

 . البيئة صلحية عمى المحافظة بشاف الصحية المفاىيـ بغرس يتـت : ال يئ  صح  .٘
 األفراد لدي والعقمية النفسية الكفاءة تحقيؽ إلى تيدؼ : يالوف ي  العقمي الصح   .ٙ

  والعقمية النفسية األمراضب اإلصابة مف وحمايتو الداخمية انفعاالتو عمى السيطرة بيدؼ
 اإلنساف حياة مناحي ؿلجُ  األضرار توضيح إلى تيدؼ : يال  غ ياتيالكحيل العقاقي  .ٚ

 .والمخدرات الكحوليات وتعاطي العقاقير استخداـ سوء عف الناجمة
 أسبابو  المعدية وغير المعدية األمراض لتوضيح تيدؼ  :هامو ياليقاي  األم اض .ٛ

 . منيا الوقاية وطرؽ
 أكاف سواء وحمايتو المستيمؾ صحة عمى المحافظة إلى يدؼت : الم  همؾصح   .ٜ

 غير المعتقدات وتصويب األطعمة عف اإلعلف مف بالحقائؽ االلتزاـ طريؽ عف
 والبدع. الخرافات وكذلؾ صحيةال

 :  يالصح  يال    بيأ ال
 ومف التعميمية األىداؼ تحقيؽ في تساىـ والتي الصحية التدريس أساليب مف العديد ىناؾ
 ( ما يمي:22:2003) التي وضحيا عبده ساليباأل تمؾ
 الصحي :  المشكالت اليعي إثا ة  .ٔ

 والحقائؽ، بالمعمومات الفرد تزويد طريؽ عفبالمشكلت الصحية  الوعي إثارة تتحقؽ
 الميوؿ بعض وىناؾ ،ونضجو خبرتو ومستوى وميولو بحاجاتو ىذه المعمومات ربط مع

 وىذه صحية تربية في تربيتيـ عمييا االعتماد يمكف االبتدائية المدارس تلميذ لدى المعروفة
 : ىي الميوؿ
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 ينبغي لذلؾ، والمحاكاة التقميد طريؽ عف يتعمـ المرحمة ىذه في الطفؿف : ال قميل حب -
 والنظافة المظير وحسف الشخصية قوة حيث مف حسنة قدوة يكوف أف المدرس عمى

 الصحة مف عاؿٍ  مستوى إلىلموصوؿ بالتلميذ  بالنفس والثقة والمثابرة والعمؿ والطموح
 . والنفسية البدنية

بمتابعة  االىتماـ األطفاؿ في الطبيعية الميوؿ مف : يالقية الج ماوي الومي في ال غ   -
ظيار ، نموىـ أبطاؿ  عف تحدثيـ التي بالقصص كبير شغؼ لدييـ أف كما قوتيـ، وا 
 علقة بتوضيح الصحي التثقيؼ في الغرائز ىذه ـاستخدا ويمكف خارقة، بدنية قوة ذوي
 . البدنية قوتيـ تغذية بخصوص معمومات مف ليـ يقدـ ما

 الذي االستطلع لحب استجابةً  الصحية المعمومات درستُ  أف جبي : اال  طالع حب -
  .التمميذ نفس في المدرس يوجده

الخشب  أو بالصمصاؿ أشياءٍ  لعمؿ طبيعيٌ  ميؿٌ  لألطفاؿ : يال كييف اعيا  ل الخمؽ -
 األشياء التي ويمكف اختيار البعض، بعضيا بجوار صغيرة قطع بوضع أشكاؿٍ  وبناء

 . بالصحة علقة ليا يكوف بحيث تشييدىا األطفاؿ مف تطمبت
 تخصو بأنيا ويقر، يمتمكيا التي باألشياء كبير شغؼ لمطفؿ : االق واء في ال غ   -

 جمع في األطفاؿ نساعد بأف التثقيؼ الصحي في الظاىرة ىذه استخداـ ويمكف ، بمفرده
 . مختمفة مواضيع صحية تعالج التي الممونة الصور

 ظاىر في طبيعي ميؿ غير المألوفة األماكف وزيارة االستكشاؼ حب : اال  كشاؼ حب -
في  واشتراكيـ واألشباؿ الكشافة لفرؽ للنضماـ ميميـ في ذلؾ ويظير األطفاؿ،
 توالد أماكف عف بالبحث قياميـ أو مياهٍ  لمشروع التلميذ فزيارة المدرسية، الرحلت
 . صحية بمعموماتوتفيدىـ  الطبيعي، ميميـ تشبع قريتيـ في البعوض

 :المعب .ٕ
 والصحية البيئية التربية تدريس في تستخدـ التي والمفيدة العامة األنشطة مف المعب يعتبر
 مف التلميذ يقـو حيث األطفاؿ، ورياض األساسي التعميـ مف األولى المرحمة صفوؼ في

 التربيةو  الزراعية التربية خلؿ مف ومواردىا مكوناتيا و البيئة عمى بالتعرؼ المعب خلؿ
 .الرياضية التربية خلؿ مجموعات مف في والعمؿ التعاوف التلميذ يتعمـ كما ،الفنية
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 :األليا  لعب .ٖ
 تقمص مثؿ في البيئة موجوديف ألشخاص األدوار بعض بتقمص التلميذ يقـو حيث  
 .المدرسة في النظافة عامؿ دور
  : ال مثيميات .ٗ

 والصدؽ مثؿ األمانة موضوعات عف تمثيميات عمؿ البيئية التربية مجاؿ في يمكف
 . ومواردىا البيئة عمى والمحافظة والحيوانات الطيور وحب
  ال  ط:ط يق   .٘

 الذراسيت ببلوىاد والورض ببلصحت حخصل الخي والوعلىهبث الحقبئق ربط وحعني  

 : الخبلي النحى على وهيالوخخلفت 
 هي الفرد يلزم وهب ببلنوى الوخخلفت الوبدة هىضىعبث ربط هثلا  العلىم هبدة يسعنذ حذر -

 . العمؿ ونوع العمر مع تتناسب التي الغذاء وأنواع الغذاء
األناشيد  أو المحادثة أو اإلنشاء موضوعات ربط يمكف العربية المغة تدريس عند -

 .الصحية بالحقائؽ التلميذ تزويد يمكف طريقيا عف التي الصحية بالموضوعات
 سبحانو اهلل ناأمر  وما باإليماف النظافة ربط يجب اإلسلمية التربية مادة تدريس عند -

 وتعالي بو بشأف المحافظة عمى الصحة.
ليا  التي األمراض ببعض) ورطوبة حرارة (المناخ ربط يمكف الجغرافيا مادة تدريس عند -

 علقة بالمناخ.
 التكميؼ طريؽ عف ةبالصح الموضوعات ربط يمكف األشغاؿ أو الرسـ تدريس عند  -

 الحشرات وعلقة الجسـ، بأعضاء لمعناية مختمفة نواحي تظير صحية برسـ لوحات
 54:2004 )،)المجبر ذلؾ وغير النظافة أىمية توضح العدوى وأخرى بانتشار

 :المشكالت حؿ  ميبأ .ٙ
 إلى لموصوؿالعممية  الطريقةفيو  ،الصحية التربية تدريس في الجيدة األساليب مف يعد

 الحموؿ. واقتراح النتائج

 التربية تدريس في استخداميا يمكف كثيرةً  اً طرق ىناؾ أف ال احث    ى  قلـ ما خالؿ يمف
 خللو ذنفتُ  التي التعميمي والموقؼ الوضع غيرىا أو الطريقة ىذه تلئـ أف شريطة الصحية،

توظيؼ المدخؿ بإمكاف  أنوترى كما  ًا،واضح اً تعميميًا وناتج اً إيجابي اً مردود تعطي حتى
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حداث نقمة نوعية في تحسيف معارؼ  ،الجمالي في تدريس العمـو تحقيؽ أفضؿ النتائج وا 
 ات الطمبة الصحية. يوسموك

 :الصحي  الحاجات
فيو  يعيش الذي واالجتماعي، الثقافي اإلطار خلؿ مف خواصيا، الحاجات تكتسب

في  الحاجات فنظاـ نموىـ، مستوى عمىاألفراد  لبعض الحاجات نظاـ يعتمد كما الفرد،
يقل  والنضج، الشباب مرحمة في وكذلؾ المراىقة، مرحمة في عنو يختمؼ الطفولة مرحمة
 موها: الحاج  مفهـي حيؿ اآل اء  عللت
 معيشة لو تكفؿ التي والعقمية لمفرد، البدنية السلمة مف الكافي الحد عف نقص -

 تدفعو االتزاف، أو عدـالعجز  مف حالة إلى ويؤدي وبيئتو، مجتمعو إطار في صحية،
 السلمة مف يكفي ما يستعيد كي االتزاف، عدـ أو العجز ىذا إلزالة طٍ بنشا القياـ إلى

 وأداء أنشطتو الكامنة، لمطاقة األمثؿ االستخداـ مف تمكنو التي  العقمية أو  البدنية
 (.66:2006،)مطاوع طبيعية بصورة

 عف ينتج وما أو االجتماعية، العقمية، أو البدنية، سلمتو في معيف بنقص الفرد شعور -
 ىذا لسد معيف، بنشاط إلى القياـ يدفعوبما  اتزاف، وعدـواضطراب  توتر مف ذلؾ

عادة النقص،  (24:2002 ،)أبو قمر  .االتزاف وا 

 العامة السلمة في طمأنينة وعدـ نقص، وجود في تتمثؿ الصحية الحاجة أف ال احث  ي  ى
 ىذا سد إلى وبالتالي يسعى الفرد، حياة في المستمر والقمؽ التوازف، عدـ إلى ؤديت لمفرد

شباعو النقص،      .التوازف عادةإل واآلمنة، المشروعة، بالطرؽ وا 

 :الصحي  الحاجات  م ي  في المل  ي جاالموه لي 
 حاجػة فػي المجتمػع كػاف ولمػا أىدافػو، لتحقيػؽ المجتمػع أداة الدراسػي جاالمنيػ يعتبػر 

 المػدخلت نتيجػة عناصػره عمػى تطػرأ التػي التغيػرات مواكبػة عمػى قػادريف أفػراد ماسػة إلػى
 وقيمػو، وأفكػاره مفاىيمػو فػي تغيػر أف وتحػاوؿ المجتمػع، كنفػات تجتػاح التػي الثقافيػة المعقػدة

ج، االمنيػ بعمميػات واىتمامػاً  عنايػةً  يولػوا أف المنػاىج مجػاؿ فػي الخبػراء عمى لزاماً  فإنو أصبح
أفػراد  بيػا يتمسػؾ التػي والعػادات والمفػاىيـ األفكػار فػي تعػديؿ أو تغييػر أي يكػوف بحيػث

 كما أنو وتطمعاتو، المجتمع أماؿ تحقيؽ إلى السبيؿ باعتباره جاالمني في سبيمو يجد المجتمع
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 التكميػؼ فػي مػف عاليػة درجػة عمػى يكونػوف بحيػث سموكيـ، وتحسيف األفراد بناء إلى السبيؿ
  .المستمراف والتطور التغير يسوده مجتمع

 واقعيةأىداؼ  إلى منيج أي تطوير أو إعداد يستند أف الضروري مف أصبح يوبالتال
 نحو االتجاه أصبح ولقد .أفراده حاجات ومراعاة المجتمع في السائدة التغيرات ضوء في

 آراء تناولتو الذي األمر ،واضحاً  واىتماماً  دعماً  يمقي المنيج بناء في األفراد حاجات مراعاة
 43:1996)،)الوكيؿ والمفتي.بناء المنيج في الحاجات ىذه أىمية حوؿ التربية في الخبراء

أف المنياج الفعاؿ ىو الذي يمبي االحتياجات الصحية لدى الطمبة، ويجعميا  ي ضيؼ ال احث 
مف أىـ أولوياتو، لينتج في النياية أفرادًا مثقفيف صحيًا، وقادريف عمى التغيير في مجتمعيـ 

 نحو األفضؿ.

 المفاتيـ الصحي :
: ؼي ع    المفهـي

 :التالي منيا تعرض الباحثة بعضاً  لممفيـولقد زخر األدب التربوي بتعريفات متعددة 
 شبو أو كممة أو رمز شكؿ في مجرد عقمي تصور  أوه: 332:2003)ع فه جا  ) -

 ربط جةينت تكوفيو  نة،يمع ةيعمم ظاىرة أو موضوع أو شيء عمى لمداللة ستخدـي جممة
 .نيايب القائمة العلقات اديج وا ببعض بعضيا الحقائؽ

 يعطى الذي المصطمح أو االسـ (  أوه:342: 2003  (يآخ يف الوجلي يع فه -
 الملحظات مف العديد أو المشتركة الخصائص أو السمات أو الصفات مف لمجموعة
 المنظمة.

 استنتاج أو علقة أو معينة بظاىرة تختص فكرة (  أوه:53: 2004ع فه  الم  ) كما -
 .معيف مصطمح أو الكممات مف كممة بواسطة عادة عنيا يعبر عقمي

بكممة  يرتبط وفيـ معنى مف الفرد لدى يتكوف ما (  أوه:78: 2008 ي يف ) يي ى -
 . معينة عممية أو عبارة أو مصطمح

 أو خصائص عدة بيف تربط التي : العلقة(  أوه22: 2009عالؿ ) ع فه حيف في -
 شكؿ عمى يقتصر وال حقائؽ أو مواقؼ عدة بيف المشتركة لمعناصر عقمي تجريد ىو

 تعنيو. وما مضمونيا عمىبؿ  الكممة
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 عدة بيف المشتركة لمعناصر تجريد:" تي المفاتيـ  أف (40: 2008يي ى العي يي) -
 مف وتعتبر رات،المثي مف مجموعة بيف تميز عمميات عمى وتشتمؿ، حقائؽ أو مواقؼ
 ".معنى ذات صورة في العممية المعرفة تنظيـ خلليا مف يتـ التي العمـ نواتج أىـ

"فكرة عامة أو مصطمح يتفؽ عميو  :( أف المفهـي تي21: 2004 ط  ) ى يوما ي   -
ة يتفؽ ما يشترؾ في خصائص محدد نتيجة المرور بخبرات متعددة عف شيءاألفراد 

 فييا كؿ أفراد ىذا النوع".

 ما أجمعت عميه ال ع يفات ال ا ق  لممفهـي فيما يمي: ييمكف لم احث  أف  جمؿ
  وذىنية لشيء ما. عقمية صورة -
 مشتركة. خصائص وسمات ىذا الشيء لو -
  المعمومات. مف مجموعة أو مجردة فكرة يمثؿ -
 لو اسـ وداللة. -
 ينظـ المعرفة العممية في صورة ذات معنى. -

 الذىنية الناتجةالتصورات :  أوه إج ائياً  المفهـي ال احث  ال ع يفات ال ا ق   ع ؼ ضيء يفي
 ويتكوف مف اسـ وداللة. ،واألشياءعف تجريد الخصائص المشتركة لمظواىر 

عف  الذىنية الناتجةالتصورات   أوه: يعمى ذلؾ  ع ؼ ال احث  المفهـي الصحي إج ائياً 
تجريد الخصائص المشتركة لمظواىر الصحية الواردة في وحدة أجيزة جسـ اإلنساف مف 

درجة التي وتقاس بال ،وتتكوف مف اسـ وداللة لفظية ،كتاب العموـ لمصؼ السادس األساسي
 تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار المفاىيـ المعد لذلؾ.

 : المفاتيـ خصائص
 لممفاتيـ: اآل ي  الخصائص مجميع  (12: 2005يحلل األغا ي الميلي )

 .المفظية والداللة االسـ ىما جزأيف مف العممي المفيـو يتكوف -
 وتتدرج صعوبتو بطريقة ىرمية حسب نمو المعرفة. التعميـ العممي المفيـو يتضمف -
 .المميزة الخصائص مف مجموعة مفيـو لكؿ -
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 ( الخصائص ال الي :56- 54: 2004ييضيؼ إليها  ط  )
 األسرة خلؿ مف الطفؿ يكتسبيا التي السابقة الخبرة عمى تكوينيا في المفاىيـ تعتمد -

 وجوانب انفعالية جوانب ىناؾ أف ىذا إلى ويضاؼ ليا يتعرض التي التعميمية والفرص
 .والمدركات المفاىيـ بتكويف ترتبطإدراكية 

 بعض وجود عمى يدؿ األفقي فالتنظيـ ،سيةورأ أفقية تنظيمات في المفاىيـ انتظاـ يتـ -
 .سيلرأا التنظيـ ىذا فيأتي الصفات بعض في الختلفيا راً نظ ولكف المشتركة الخصائص

 دراتالق حيث مف اآلخر عف يختمؼ شخص فكؿ ،المفيوـ نفس األشخاص يمتمؾ ال -
 .التعميمية براتوالخ العقمية

 يتكوف التي الخاصة المفاىيـ بعض تعممو مف بد الًا عام اً مفيوم اإلنساف يتعمـ لكي -
 .العاـ المفيـو منيا

 المفاتيـ: ممي ات
 (أتـ ممي ات المفاتيـ كما يمي:53: 2004 الم ) ي يف
 .المجرد التفكير مف وتنتج عقمي تجريد -
 .المشتركة األشياء مف مجموعة عف تعبر -
 .معيف معرفي بتنظيـ والمنظمة المجردة األفكار مف مجموعة -
والقوانيف  والمبادئ التعميمات بناء في وتسيـ معينة لظاىرة حقائؽ عدة بيف علقة -

 .والنظريات

 (  ما يمي: 348 -346: 2003 يآخ يف) يحللتا الوجليي
 .الظواىر أو باألشياء اإلنساف لخبرة وناتج تمخيص ىي المفاىيـ -
 المفاىيمي اإلطار مف أكبر مفاىيـ تنتج وقد ببعضيا، الحقائؽ علقة مف المفاىيـ تنتج -

 .ببعضيا( المفاىيـ )علقة
 .لمواقع تصورنا تمثؿ المفاىيـ مدلوالت -
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غير  أو صادقة نقوؿ وال بوظائفيا لمقياـ كافية غير أو كافية تكوف قد المفاىيـ مدلوالت -
ظاىرتي  لتفسير نيوتف عند كافًيا جسيمات أنو عمى الضوء مدلوؿ كاف فقد صادقة

 .والحيود التداخؿ ظاىرتي لتفسير وغير كاؼٍ  االنعكاس واالنكسار
 .وأدواتيا العممية المعرفة تطور نتيجة لممراجعة قابمة لممفيـو المفظية الداللة -
 .الموصلت أشباه في الفجوات مثؿ دائًما حقيقي وجود ليا ليس لممفيـو المفظية الداللة -
 .مختمفة زوايا لو يكوف بمعنى مدلوؿٍ  مف بأكثر الواحد المفيـو يعرؼ قد -
الحقائؽ  مف اليائؿ الكـ واختزاؿ المتعمميف، بيف التواصؿ تحقيؽ عمى تساعد المفاىيـ -

 والظواىر. باألحداث والتنبؤ

 المفاتيـ:  عمـ أتمي 
  :المفاتيـ   ضح فيما يمي  عمـ  أف أتمي  (55: 2004ي يف  الم  ) 

 .بينيا وتربط أشياء مف بيا ما تصنؼ حيث البيئة، تعقيد مف التقميؿ  -
 .البيئة في موجودة أشياء بيا تعرؼ التي الوسائؿ تعد -
 .جديد أي مواجية عند التعمـ إعادة إلى الحاجة تقمؿ -
 .نشاط ألي والتخطيط والتنبؤ التوجيو عمى تساعد -
 .تعقدىا مف وتقمؿ وتصنفيا الحقائؽ تجمع -
 .لمتغيير عرضة وأقؿ ثباتًا أكثر تعد -
وغير  الجديدة واألحداث المواقؼ تفسير عمى يساعد ما مرحمة في المفاىيـ أحد تعمـ -

 .التعمـ أثر انتقاؿ بمعنى المألوفة،
 معرفة دوف المفظ يستخدـ كاف المتعمـ أف حيث المفظية عمى يقضي المفيـو تعمـ -

 .مدلولو
 .المختمفة العمـ فروع بيف والتكامؿ الترابط إبراز إلى يؤدي المفاىيـ تدريس -

 يتعممو لما ومضموف معنى إيجاد في تكمف المفاىيـ تعمـ أىمية أف ال احث    ىيمف توا 
 األساسية والمعارؼ بالحقائؽ واالكتفاء واالستظيار الحفظ عمى يقتصر ال فالتعمـ المتعمـ،

نما التعميمية، في العممية أىميتيا رغـ  بالواقع، علقتيا واكتشاؼ ببعضيا الحقائؽ ىذه ربط وا 
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 لممتعمـ المعرفية البنية في التعميمية والخبرات والحقائؽ المعارؼ ىذه عمى تنظيـ يساعد مما
 .نسيانيا يصعب منظمة ومتناسقة بطريقة

 :المفاتيـ  صويؼ
 ( إلى:39: 2008 ) خطاي   ييضحها كما خصائصها  واًء عمى المفاتيـ  صويؼ يمكف
 األجزاء مف مجموعة يتضمف وىو :Conjunctive Conceptال ا ط  المفهـي -

 أكثر بيف يربط بمعنى أنو اليامة المحكية الخصائص فيو تغمب ما المترابطة وغالًبا
 لممفيوـ. الرئيسة العناصر عف الحديث في  )و( الحرؼ خاصية ويستخدـ مف

 مف مجموعة وىو يتضمف : Dice Conjunctive Conceptالفاصؿ  المفهـي -
تستخدـ  وفيو محددة خاصية توفر فيو ويشترط آلخر موقؼ مف الخصائص المتغيرة

 .بيف مكوناتو لمفصؿ )أو(
 ( ما يمي:80-79: 2004 ي يف ) عميها ييضيؼ  

 .التصنيفي المفيـو -
 .اإلجرائي العممي المفيـو -

 إلى : إل اكها ط يق  حيث مف (53: 2004 ييصوفها  الم )  
 المفيـو وىو :Concrete Conceptيالعياوي(  )المالي المح ي  المفهـي -

 مألوفة ألفاًظا ويستخدـ الحسية الخبرة أو المباشرة الملحظة مف مباشرة المستمد
 .مفيوًما بسيًطا ويعتبر

 مف يتكوف تجريد وىو :Abstract Conceptيالوظ ي(  )الشكمي المج ل المفهـي -
 عمى قائًما مصطمًحا أو اسًما وتعطي الصفات أو الخصائص مف عدد تحديد

 .العقمية والقدرات التخيؿ عمى ويعتمد غير المباشرة الملحظة
 

 :أوها عمى م  ييا ها حيث مف ( المفاتيـ 47: 2007ييصوؼ شهاب )
 مف غيرىا مف تشتؽ التي المفاىيـ : وىيDerive Conceptsمش ق   مفاتيـ -

 العمميات مف أو جامدة حسية مدركات مف تشتؽ فقد المفاىيـ
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 التي المفاىيـ وىي :Primitive Conceptsمش ق   غي  أ ا ي  أيلي  مفاتيـ -
 .المفاىيـ مف غيرىا مف اشتقاقيا يمكف ال

 إلى:  عقيلتا ل ج  حيث ( مف343: 2003ييصوفها الوجلي يآخ يف )
 قميلً  عدًدا مدلوالتيا في تتضمف التي : وىيSimple Concepts  يط   مفاتيـ -

 .الكممات مف
عددًا  مدلوالتيا في تتضمف التي وىي :Compound Conceptsمعقلة  مفاتيـ -

 .الكممات مف أكثر

 إلى:   عممها ل ج  حيث ( مف346: (2003كما يصوفها الوجلي يآخ يف
 في يستخدـ التي وىي :Easy (to Learn) Conceptال عمـ   هم  مفاتيـ -

 .تعمميا متطمبات درس أف لممتعمـ وسبؽ لممتعمميف، مألوفة كممات تعريفيا
 في يستخدـ التي وىي :Difficult (to Learn) Conceptال عمـ  صع   مفاتيـ -

 .تعمميا متطمبات دراسة لممتعمـ يسبؽ ولـ لممتعمميف، مألوفة غير كممات تعريفيا

( في تصنيفو لممفاىيـ مف حيث مستوياتيا إلى 47:2007مع شياب) ال احث ي  فؽ 
مشتقة وأساسية، حيث اعتمدت عمى ىذا األساس في تصنيؼ  المفاىيـ الصحية الواردة 

 في وحدة "أجيزة جسـ اإلنساف".

 :المفاتيـ  عمـ صعي ات
عمى  تعتمد محسوسةٍ  أشياءَ  مف وتجريدىا صعوبتيا في المفيـو تعمـ مستويات تتدرج
 المتعمـ أف ويلحظ تجريدًا. أكثر وعلقات المكانية األشكاؿ إدراؾ إلى الحسية الملحظات
 والربط التنظيـ مثؿ العقمية الميارات مف مجموعة ذلؾ يتطمب وتنميتيا لممفاىيـ عند اكتسابو

 وكميا والفرعية، الرئيسة الصفات وتحديد والتجريد المشتركة الخصائص والتمييز وتحديد
 يشتمؿ التي العلقات وطبيعة المفيـو نوع معرفة الحالة ىذه في المعمـ ينبغي عمى ميارات
 ربط في والفشؿ .لممتعمـ المفيـو إليصاؿ المناسبة يستخدـ اإلستراتيجية حتى عمييا

 تذه مفو ما، تعمـ مفيـو المتعمـ عمى الصعب مف تجعؿ ببعضيا ذات العلقات المعمومات
 :فيما يمي ( 40: 2008 خطاي  )  يوه الصعي ات ما
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لممفاىيـ  الطالب فيـ مدى بمعنى والتعقيد، التجريد حيث مف العممي المفيـو طبيعة -
 .الواحد المثاؿ ذات أو المعقدة أو المجردة العممية

 .الدقيقة غير الدارجة المعاني بيف ينشأ والذي المفظية الداللة أو المعنى في الخمط -
 .جديدة مفاىيـ لتعمـ تمـز والتي المتعمـ عند العممية الخمفية نقص -
 .العممية لممفاىيـ فيميـ ومدى ما، مفيـو لتعميـ وتأىيميـ المعمميف خبرة نقص -
 .العممية لممواد وميولو واىتماماتو التعمـ، نحو المتعمـ ودافعية استعداد مدى -
 .العممي االستقصاء روح تطمس التي السمبية والثقافة المحيطة البيئة تأثير -
 حيث ومف الكيؼ مف أكثر الكـ عمى تركز التي الملئمة غير التدريسية المناىج -

 االعتبار بعيف األخذ عدـ مع لمغرب وتقميدىا والتحديث والتصميـ فمسفة البناء
 .لمغرب المادية الثقافية واإلمكانات الخمفية

وتعدد  المفاىيـ تعمـ تواجو التي الصعوبات اختلؼ لم احث  ي ضح   ؽ ما خالؿ مف
 المتبعة، التعميـ استراتيجيات إلى يرجع ما ومنيا نفسو، المعمـ إلى يرجع ما فمنيا مسبباتيا،

 الوسط أو نفسو المفيـو إلى أو نفسو المتعمـ إلى أو الدراسية المناىج إلى وبعضيا يرجع
    . بالمتعمـ المحيط

  كييف المفاتيـ ي ومي ها:
 ( ط ؽ  واء المفاتيـ ي ومي ها كال الي: 41 -40: 2009ييضح األغا يالميلي) 

 األيلى: الموحى اال  ق ائي:
مف  محسوسة أمثمة أو الجزئية العممية والمواقؼ الحقائؽ طرح يتـ األسموب ىذا وفي

 بينيا العلقات واكتشاؼ المميزة والخصائص الحقائؽ ىذه فإدراؾ السابقة، الطمبة خبرات
 . لممفيـو الوصوؿ في يساعد التلميذ

 
 الثاوي : الموحى اال  و اجي اال  و اطي )القيا (:

استخداميا  عمى والتدرب وتنميتيا العممية المفاىيـ تأكيد إلى ييدؼ الذي األسموب وىو
وأخرى  المفيـو أمثمة وتسمى لممفيـو منتمية أمثمة بطرح المعمـ يقـو حيث جديدة، مواقؼ في
وال  مثاؿ إلى العناصر تصنيؼ المتعمميف مف ويطمب اللمفيـو أمثمة تسمى لممفيـو منتمية غير



22 
 

وتفسير  جديدة مواقؼ في واستخدامو المفيـو فيـ عمى التلميذ قدرة تزداد وبالتالي مثاؿ
 المشكلت. حؿ في المفاىيـ واستخداـ العممية المفاىيـ عمى بناء الملحظات

  :المفاتيـ  عمـ قياعل
 التالي:ك ( 49 -48: (2003 عمي  بيَّنيا المفاىيـ لتعمـ أساسية قواعد خمس ىناؾ
 مثير عمى معينة مميزة صفة تطبيؽ وتعني :Affirmation Ruleا ث ات  قاعلة .ٔ

 .المفيـو مثااًل عمى ليكوف ما
 صفتيف توافر وتعني :Conjunction Rule)ال  ط(  ال جمع أي االق  اف قاعلة .ٕ

 .المفيـو عمى مثاالً  ليكوف المثير في مًعا أكثر أو
 صفات تطبيؽ : وتعنيDisjunctive Rule)الفصؿ(  االوفصالي ال ضميف قاعلة .ٖ

 أو(. – )إما نمط القاعدة وليذه لممفيوـ، أمثمة لتكوف منفصمة مميزة
 إذا معينة مميزة صفة توافر وجوب وتعني :Conditional Ruleالش ط  قاعلة .ٗ

 وتأخذ ) ...فإف  ... كاف إذا (نمط وتأخذ المفيوـ، مثاؿ لتحديد أخرى صفة توافرت
 ) ب( و )أ ( صفتيف المفيـو تضمف إذا بمعنى واحد باتجاه السيـ الرياضي رمز
 ( حدث إف شرًطا حدث ) أ ( فإف ) ب( تحدث، وليس إذا القاعدة تشترط ىذه فإف
 أ (. ( تحدث أف ) ب

 بيف متبادالً  اً شرط توفر وتعني: Bi Conditional Ruleالم ليج  الش ط قاعلة .٘
 أمثمة لتحديد احتم األخرى توافرت منيما أي توافرت إذا بحيث مميزتيف صفتيف
، ذا إذا ( وليا النمط المفيـو  مميزتيف صفتيف المفيـو تضمف فإذا ،...)فإف فقط وا 

ذا حتًما، تحدث ) الصفة ) ب فإف ) أ ( وحدثت الصفة ، ) ب ( )أ ( مثؿ  حدثت وا 
 .) أ ( تحدث حتًما الصفة  فإف ب ( ( الصفة

 :ي ومي ها المفاتيـ  عمـ في   اعل لممعمميف وصائح
-350: 2003) وآخروف حدد النجدي المفاىيـ تعمـ عمى طلبو بمساعدة المعمـ يقـو لكي

 يمي: كما النصائح مف ( مجموعة352
 .العممية المفاىيـ لتدريس مختمفة تدريس أساليب استخداـ -
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المتعمـ  خبرة وخاصة العممية، المفاىيـ تدريس في الحسية الخبرات عمى التأكيد -
يجابًيا نشًطا المتعمـ يكوف حيث منيا للنطلؽ  العممي المفيـو تكويف عممية في وا 

 .وبنائو
 .المختمفة التعميـ ووسائؿ التعميـ تكنولوجيا استخداـ -
عمميٍة  معارؼَ  مف اكتسبو ما المتعمـ يستخدـ حتى والعممية، النظرية الدراسة بيف الربط -

 .لموصوؿ لممفيـو التجربة استخداـ بمعنى وتفسيرىا المخبرية والتجارب بالنشاطات لمقياـ
 المفاىيـ تقديـ ثـ ومف آلخر، وقت مف تعمميا سبؽ التي العممية بالمفاىيـ التذكير -

 .أوسع العممية بشكؿ
صورة  الطالب عند تتكوف حتى المنتمية وغير المنتمية األمثمة عمى أكبر بشكؿ التأكيد -

 .المتعممة العممية لممفاىيـ أوسع
صياغتيا  ومحاولة المختمفة، العممية المفاىيـ بيف المحتممة العلقات إبراز عمى التأكيد -

 .عمييا والتطبيؽ كمية، بصورة
 المعرفة فروع تكامؿ يؤكد مما العمـو فروع مف فرع مف بأكثر العممية المفاىيـ تقديـ -

 .وتداخميا العممية
العممي،  المفاىيمي والنمو التطور لمتابعة العممية المراجع إلى لمرجوع المتعمميف توجيو -

عطاء العممية  لممفاىيـ المتعمميف فيـ مدى عف تكشؼ عممية ومشكلت تمرينات وا 
 .بيا يقعوف قد التي العممية األخطاء وتصحيح

 لما الطالب فيـ لقياس صالحةً  تكوف والتي االمتحانات في القياس أساليب استخداـ -
 منيا لإلفادة المفاىيـ تنمية عمى الطالب وقدرة التفكير، وأساليبَ  عمميةٍ  مفاىيـَ  تعممو مف
 .الجديدة التعميمية المواقؼ في مواجية

صعبة  المفاىيـ عمى والتعرؼ العممية المفاىيـ تعمـ في الصعوبة مصادر عمى التعرؼ -
 .تعميميا في المنطقي التسمسؿ ومراعاة التعميمية العممية ثناءأ وتحميميا التعمـ

التي  التعميمية والمواقؼ العممية لممعرفة متكاملً  تنظيًما يتضمف بحيث التدريس تخطيط -
 .بينيا والمقارنة المواقؼَ  أو األشياءَ  عمى لمتعرؼ لممتعمـ الفرصة تتيح
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 الصحية المفاىيـ تنمية يمكف  أوه ال احث  ما  قلـ عف ط ؽ  ومي  المفاتيـ   ى يفي ضيء
كالمدخؿ الجمالي الذي يربط ما تعممو الطالب  التعميـ في حديثةٍ مداخؿ  استخداـ خلؿ مف

ويجعمو يستقبؿ ما تعممو بدافعية  ،مما يرفع مف مستوى ذوقو الجمالي ،بإحساسو ومشاعره
 وىمة عالية.

 :المفاتيـ  عمـ في  ؤث  ال ي العيامؿ
تعمـ  في تؤثر التي العوامؿ مف ( مجموعة 354 -352: 2003وآخروف) النجدي يحدد

   المفاىيـ في:
 .أكبر بشكؿ وفيمو تبسيط المفيـو إلى ذلؾ أدى عددىا زاد فكمما :األمثم  علل -
 إليو تنتمي ال وأمثمة لممفيـو تنتمي أمثمة بمعنى :ال م ي  ياألمثم  ا يجا ي  األمثم  -

 .لممتعمـ السابقة الخبرات
 تفاعؿ نتيجة أو وراثي، عامؿ سببيا يكوف وقد : الم عمميف  يف الف لي  الف يؽ -

 مر أف سبؽ والتي التعميمية الخبرات سببيا يكوف وقد المحيطة، مع البيئة اإلنساف
 .المعمـ بيا

 عناصر رؤية عمى يساعده الخبرات بتمؾ فمروره : يال ليم  الم اش ة الخ  ات -
 .بو علقة الخبرات ليذه كاف إذا الجديدالموقؼ 

 المفيـو عرض يتـ الذي األسموب كاف إذا فيما ىاًما دوًرا تمعب فيي  :ال عمـ عممي  -
 .ال أـ لممفيـو الطالب اكتساب عمى يؤثر مف خللو

 .المفاىيـ تعمـ في أسيؿ كاف عممية ثقافة المتعمـ لدى كاف فكمما: العممي  الق اءة -
 كاف ذا إ أما تعممو، عممية في أسيؿ كاف محسوًسا المفيـو كاف فكمما :المفهـي ويع -

 .لتعممو كبيًرا جيًدا يتطمب مجرًدا فيذا

 :المفاتيـ  حصيؿ قيا 
 لدى العممي المفيـو تحصيؿ لقياس عديدة وأساليب وسائؿ يستخدـ أف معمـمل يمكف
 اختبارات خلؿ مف ذلؾ ويتـ وبنائو يالعمم المفيـو تكويف صحة عمى بيا يستدؿ أو الطمبة،

 ما األ اليب تذه يمف. أساليب بعدة التحصيؿ قياس تستيدؼ والتي المقننة التحصيؿ
 ( :77: 2002عي ى ) هييضح
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عمميات  تطبيؽ خلؿ مف المفيـو اكتشاؼ ويتـ مضمونو معرفة أو المفيـو تعريؼ -
 والتعميـ (. التصنيؼ، التمييز، ) الثلث العممي المفيـو تكويف

، المتعمـ فيـ مدى قياس -  لما مر مشابية مواقؼ في المفيـو استخداـ عمى قدرتو أو لممفيـو
 .جديدة ميةيمية تعمتعم مواقؼ في العممي المفيـو تطبيؽ بمعنى قبؿ مف خبرتو في

 .تعمميا التي لممفاىيـ وفًقا اليومية الحياة في الطالب يشاىدىا التي الملحظات تفسير -
 في قبؿ مف ترد لـ التي المواقؼ أو المشكلت حؿ في المفيـو استخداـ عمى القدرة -

 .خبرة المتعمـ

 خلؿ مفمستوى المفاىيـ الصحية لدى الطالبات  قياسب  في تذه الل ا   ال احث  ي قـي
بعد دراسة الوحدة األولى " أجيزة  الباحثة بإعداده  تاختبار المفاىيـ الصحية الذي  قام

توظيؼ المدخؿ الجمالي في تدريس العموـ باستراتيجيتي جسـ اإلنساف" مف خلؿ 
 المتشابيات والمدخؿ القصصي.

 :الصحي  ال ميؾ الصحي  المعا ؼ عالق *
 العالق  ال ي    ط  يف المعا ؼ الصحي  يال ميؾ الصحي كال الي: 20:2003)ذك  ع له )

 :الصحي  االج ماعي  المؤث ات  -ٔ
باالعتماد  حياتو يبدأ بو، فاإلنساف المحيطيف األشخاصب تفكير اإلنساف وتصرفو يتأثر

 تكويف في اآلخريف عمى عتماداً ا أقؿ يصبحوعندما يكبر  حياتو، الستمرار اآلخريف عمى كميةً 
 المؤثرات تكوف وربما الخاصة، حياتو أسموب ويشكؿ تصرفاتو عمى الخاصة، ويسيطر آرائو

 التأثير قوية مع ذلؾ ولكنيا وضوحاً  قؿألعمؿ مف الوالديف واألصدقاء وزملء ا االجتماعية
 .اإلنساف وتصرفات مشاعر عمى

 الصحي(: ال ثقيؼ (الصحي  الثقافي  المؤث ات -ٕ
 سمباً  تؤثر قد التي واتجاىاتو الطفؿ سموؾ ألف المنزؿ مف الصحي التثقيؼ عممية تبدأ
المدرسة  دور يبرز ىنا ومف، الخامس عامو الطفؿ يكمؿ أف قبؿ تتبمور الصحة في أو إيجاباً 

 وعميو فإف جيدة، صحة لو تضمف كي السوي، والسموؾ والميارات بالمعرفة الطفؿ تزويد في
منح  عمى التأكيد خلؿ مف االجتماعية التنشئة عممية في أساسياً  دوراً  الصحي لمتثقيؼ
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 الدور ىذا إنجاز المدرسة في ونجاح ،بصحتيـ يتعمؽ فيما القرار اتخاذ في الخيار أطفالنا
 :اىتمامات عدة عمى يعتمد
 .الصحية األمور تقييـ عمى تحرص تعميمية فمسفة اعتماد -
  أبعاده بجميع الحالي الصحي الواقع تلئـ مناسبة صحية وبرامج سياسات وضع -
 الصحة. نحو إيجابية الحكومية والمؤسسات المدرسية اإلدارات اتجاىات تكوف أف -
 .المجاؿ ىذا في متخصصيف قبؿ مف المدرسية الصحة مجاؿ في مدرسيف تدريب -
 العامة الصحة دوائر مثؿ البرنامج لدعـ واالجتماعية الرسمية المؤسسات تعاوف -
 .المدرسي الصحي التثقيؼ لبرنامج الملئمة التعميمية المواد جمع -

 :الصحي  األ  ي  المؤث ات  -ٖ
كوسيط  تعمؿ حيث أفرادىا، في العميؽ التأثير تؤثر التي االجتماعية الوحدة األسرة تعتبر

 واحد يكوف منزؿ في يعيشوف الذيف خاصة األسرة وأعضاء ،لألجياؿ الثقافية السمات لنقؿ أوؿ
 لدييـ أساليب ينمو وكذلؾ والمرض، الصحة عف الخبرات نقؿ في ببعضيـ حميـ اتصاؿ ليـ

 والممارسات الصحية. والعادات الخبرات ىذه لمثؿ للستجابة متشابية
 :الصحي  ال مالء مؤث ات - ٗ

أطفاؿ  مع التفاعؿ في يبدأ فإنو ،نفسياً  أو جسمانياً  عائمتو عف الطفؿ ينفصؿ أف قبؿ
تحدث  حيث جديدة، اجتماعية علقات يكوف فإنو المدرسة إلى يذىب فعندما ،األخرى األسر
وأشكاؿ  واالتجاىات والمعتقدات المعارؼ امتصاص إلى ويصؿ ومختمفة إضافية مؤثرات
 .أسرتو مف تمقاىا التي تمؾ عف قؿأ أو أكثر تنحرؼ التي الصحي السموؾ

أف المؤثرات األسرية ىي األكثر تأثيرًا عمى السموكيات الصحية لمطمبة  ي  ى ال احث 
 ،وىي التي تغرس فيو العادات الصحية السميمة، ألف األسرة ىي المستقبؿ والراعي األوؿ لمطفؿ

 وتجعمو يعتاد عمييا بحيث تصبح جزًء مف سموكو اليومي .
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 المحي  الثالث
 الصحي  المها ات

  ع يؼ المها ة:
  منيا: الميارة لمفيوـ التربوي المجاؿ في التعريفات مف العديد ىناؾ

 أو بالملحظػة سػبكتَ تُ  مقػدرة " ( المهػا ة  أوهػا:244: (2000لصػيفيا يعػ ؼ -
 . "والبدني العقمي األداء في التجريب أوالدراسة 

 بكفػاءة األعمػاؿ أداء عمػى الفػرد قػدرة" (:47: 2001)يالك ػياوي ال كػ يييع فهػا  -
 " المعتاد مف أكبر

) ييع فهػا -  إنجػاز مػف المػتعمـ تمكػف التػي المكتسػبة القػدرة " (:43: 2001المقػـ 
تقاف  بكفاءة تعميمية أعماؿ  "  أوفر تعميمي وعائد جيد وأقؿ ممكف وقت وأقصروا 

 بو يقوـ أف الفرد تعمـ األداء مف ضرب"   أوها( 25: 2003الف اليي ) كما يع فها -
 أو عقميػاً  األداء أكػاف سػواء والجيػد الوقػت فػي اقتصػاد مػع ودقػة وكفػاءة بسػيولة
 .حركياً  أو اجتماعياً 

 

والممارسػػات الصػػحية  اتالسػموك :أوهػػا  لصػػحي امهػػا ات ال عػػ ؼ ال احثػػ   ممػا  قػػلـ
لمػاميف بمتطمبػات التربيػة  التي تؤدييا الطالبات في مواقؼ مختمفة وتعكس وعػييف الصػحي وا 

 االختبار المعد لذلؾ.، وتقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في الصحية

 خصائص المها ة: 
 ( أف تواؾ مجميع  مف الخصائص لممها ة يتي:130: 2006ي ى عيال يعيض )

 الغالب في يتكوف والعممية العمؿ وىذا، معينة عممية أو عمؿ أداء عمى القدرة عف تعبر .ٔ
 .ةوالفرعي البسيطة والعمميات األداءات مف مجموعة مف

 والحركيػة واالجتماعيػة العقميػة السػموكيات أو االسػتجابات مػف خمػيط مػف الميػارة تتكػوف .ٕ
 إف حيػث ،عاليػة بدقػة الميػارة لتػؤدي الػبعض بعضػيا مػع االسػتجابات ىػذه تنسػجـ بحيث

الطباعػة عمػى الحاسػوب أو إجػراء  مثػؿ والحركيػة التجريب عمييا يغمب العقمية السموكيات
 راءاآل إعطاء في فتتمثؿ االجتماعية أما ،الكيربية التوصيلت في التجارب مف مجموعة
 .والتجربة والمبادرة
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 فمػثلً  أساسػياً  جػزءاً  المعرفػة تكػوف إذ ،المعمومػات أو المعرفة عمى المياري األداء يرتكز .ٖ
 .المطموب بالعمؿ البدء لمطالب ليتسنى معرفية مادة توفر مف بد ال

 .والممارسة التدريب خلؿ مف تكنولوجيال المياري األداء ىينمَّ  .ٗ
 لكي إننا حيث اإلنجاز في والسرعة الدقة معياري مف بكؿ عادة المياري األداء تقييـ يتـ .٘

 التػي والفتػرة زالمنَجػ العمػؿ دقػة إلػى النظػر مػف بػد اللتكنولوجيػة ا الميػارة عمػى نحكػـ
  المنزلية الكيربائية التمديدات ؿيوتوص الدوائر تركيب كما في الميمة ىذه إلنجاز طعتقُ 

  المها ة:  عمـ ش يط
 عمػى المهػا ة ل وميػ  الال مػ  الشػ يط مػف مجميعػ  توػاؾ( أف 406: 1999يػ ى  يػاف)

 :المطميب الوحي
 .عنيا منفصلً  وليس ةراسيالد بالمادة متصلً  وظيفياً  تدريسيا يكوف أف  .ٔ
 .لتنميتيا الحافز لو ويتوفر منيا والغرض الميارة معنى المتعمـ يفيـ أف .ٕ
 صػحيحةً  عػاداتٍ  فَ ليكػو   الميػارة لتطبيػؽ األولػى محاوالتو يف ؼلإلشرا المتعمـ يخضع أف .ٖ

 .البداية منذ
 فػي والنجػاح الخمػؿ مػواطف يبػيف مباشػر بتقػويـ مصػحوبة رافلممػ متكػررة فػرص تتػوفر أف .ٗ

 .األداء
رًا نظػ والملحظة التشخيصية المقاييس أساس عمى مبني فردي توجيو إلى الطالب يحتاج .٘

 .التعمـ عمى راتيـوقد استعداداتيـ في المجموعة رادأف الختلؼ
 .ألخرى دراسية سنة مف التعقيد فيمتزايدة  مستويات عمى الميارة تقديـ يتـ أف .ٙ
 عديػدةٍ  مواقػؼَ  فػي بتطبيقيػا وذلػؾ ،الميػارة تعمػيـ عمػى مرحمػة كػؿ فػي الطمبػة مسػاعدة .ٚ

 .التعمـ أثر انتقاؿ مف ممكف قدر أكبر تحقيؽ يمكف وبذلؾ ومتنوعةٍ 
 حاجػة حسػب الميػارات بػتعمـ يسػمح بحيػث، كافيػة بدرجػة مرنػاً  الػتعمـ برنػامج يكػوف أف .ٛ

 .المتعمـ
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  :المها ة  ل ي  خطيات
 (:132: 2006)ىناؾ مجموعة مف الخطوات لتدريس الميارة كما ذكرىا عياد وعوض

 :ي شمؿ لممها ة ال قليـ  .ٔ
 أىػداؼ تحديػد ومسػتقبمو، وكػذلؾ حاضػره فػي لممػتعمـ بالنسػبة الميػارة أىميػة توضػيح 

 تدريسيا.
 الجديدة الميارة الكتساب الضرورية السابقة والميارات مراجعة المعمومات.  
 :ي شمؿ مثاؿ خالؿ مف المها ة ع ض  .ٕ
 الميارة بخوارزمية يعرؼ ما الخطوات، وىي مف سمسمة شكؿ عمى اإلرشادية التعميمات شرح. 
 الميارة وتنفيذ عرض أثناء منتمية أمثمة إعطاء. 
 :المها ة  ف ي  .ٖ
إف  طريقػة مػف بأكثر وتطبيقيا الميارة عمييا تستند التي والتعميمات المبادئ توضيحيتـ  ثحي

 .أمكف
 :المها ة عمى ال ل يب .ٗ

 .الميارة لممارسة فرصة الطالب إعطاء حيث يتـ
 :المها ة اك  اب ملى  قييـ .٘
 ىؿ نفذ الحكـ ثـ ومف الميارة ىذه بتنفيذ تكميفو طريؽ عف لمميارة الطالب اكتساب تقويـ يتـ

 .ال أـ وكفاءة بدقة الميارة

 معايي   قييـ المها ة:
 وفػؽ محػددة بخطػوات المػتعمـ قيػاـ مػف التأكػد مجػرد الميػارة تقػويـ مػف اليػدؼ لػيس
 لتقػويـ رَ معػايي ( أف ىنػاؾ319: 2002)أحمػديػرى  فقػط، حيػث صػحيح بشػكؿ ترتيػب معػيف

 :ىي المعايير وىذه اإلتقاف لمستوى يخضع منيا معيار وكؿ ،الميارة
 المطمػوب، بحيػث بالشػكؿ الميػارة خطػوات بتنفيػذ المػتعمـ قيػاـ مػف التأكػد ويػتـ  :األلاء .5

 .لمميارة الصحيح لألداء الوصوؿ إلى الخطوات ىذه تؤدي
 قيامػو نتيجػة حدوثػو يمكػف مػا باسػتنتاج المػتعمـ قيػاـ مػف التأكػد يػتـ حيػث :اال ػ و اج .0

 .ىذه الميارة بخطوات



11 
 

 الميػارة أداء بخطػوات قيامػو نتيجػة ويػراه يحػدث لمػا مناسػباً  تعميلً  المتعمـ يقدـ: ال ف ي  .2
 .منطقياً  عممياً  تفسيراً  ويقدـ استنتاجو سبؽ ضوء ما في

 :المها ة قيا 
 القيػاس عمميػة طريػؽ وعػف، األداء مسػتوى لتقػويـ والزمػة ضػرورية عمميػة القيػاس إف
 المراحػؿ فػي األداء ويتسػـ ،األداء فػي القصػور أو النجػاح مسػتوى وتحديػد معرفػة نسػتطيع
 عػادة الحركػات تكػوف حيػث البراعػة، بعدـ عادةً  المختمفة بأنواعيا يارات الم تعمـ مف المبكرة
 مػف نمػط إلػى برمتيػا الفػرد عػف تصػدر التػي االسػتجابات سمسػمة وتػؤدي، مركػزة وغير بطيئة
 وبزيػادة ،المعػززة الممارسػة مراروباسػت، إليػو يبمػغ وال فيػو المرغػوب األداء مػف يقتػرب السػموؾ
 زمناً  المؤداة االستجابة وتستغرؽ تحذؼ أف إلى الخاطئة الحركات تميؿ ،اليدؼ في الوضوح
 (.54: 2007)عابد، أقصر

 أوه يمكف قيا  المها ة في جاو يف تما:  (155: 2004)يي ى أ ي تاشـ
 في تتناوؿ والتي ،والقمـ الورقة باراتاخت طريؽ عف يرياً تحر  قياسو ويتـ :الجاوب المع في .ٔ

 .األفراد لدى إنجازه دراالم والعمؿ بالميارة متعمقة عمميةٍ  حقائؽَ  معظميا
 العمػؿ إنجػاز إلػى بػو تػؤدي التػي لمخطػوات الفػرد أداء يقػاس وىنػا: الجاوػب األلائػي  .ٕ

 كػؿ فػي األداء ودقػة صػحة عمػى الجانػب ىػذا فػي الحكػـ ويكػوف ،بميػارة منػو المطمػوب
 فػي الفػرد اسػتغرقو الػذي والػزمف صػحتو ودرجػة النيػائي النػاتج إلػى باإلضػافة .خطػوة

 .إليو الوصوؿ

 أ اليب قيا  المها ات:
 ( أساليب قياس الميارات عمى النحو التالي:156: 2004)يصنؼ  أبو ىاشـ

 :العممي  االخ  ا ات أياًل:
 منيا:عممية، و  مواقؼ تتطمب التي الجوانب بعض لتقويـ االختبارات ىذه تستخدـ

 كػالتعرؼاألشػياء،  عمػى التعػرؼ فػي المػتعمـ قػدرة قيػاس إلػى وتيػدؼ اخ  ا ات ال عػ ؼ: .5
 .واألدوات األجيزة عمى بعض

إجػراء  أو مشػكمة، حػؿ أو معػيف عمػؿ أداء المػتعمـ مػف فييػا ويطمػب األلاء:  اخ  ػا ات .0
  .تجربة
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 الجانػب فػي اإلبداع عمى لطمبةا قدرة يقيساالختبارات  مف النوع وىذا: عاخ  ا ات ا  لا .2
 .معينة بتجارب القياـ أو، األجيزة بعض تصميـ منيـ طمبيُ  كأف العممي

 ثاويًا: أ ميب المالحظ  المو ظم :
 فػي األداء ملحظػة وتعتبػرارات، الميػ ليػذه الفعمي الطلب بأداء األسموب ىذا ييتـ

 بيػاف فػي ىاماً دورًا  تمعب الملحظة ىذه فإ إذ ا،لي التقويـ أساليب أىـ مف العممية الميارات
 لػيس لػألداء المنتظمػة والملحظػة ميػاراتال ىػذه اكتسػاب فػي والتقػدـ، األداء تحسػف مػدى

 العممية األنشطة وتنظيـ وضبطراقبة م أيضاً  بؿ، فحسب األداء جوانب وصؼ منيا الغرض
 .األداء جوانب بيف العلقات اكتشاؼ وأيضاً 

 خػلؿ مػفيػارات الصػحية لػدى الطالبػات مال سقيػاإلػى  الل ا ػ  تػذه فػي ال احثػ  ي  ػعى
 ،ويقػػيس كيفيػػة تصػػرؼ الطالبػات تجػػاه تمػػؾ المواقػػؼ ،اختبػار يتضػػمف مواقػػؼ سػػموكية صػحية

مػدى اكتسػاب الطالبػات لمميػارات الصػحية بعػد دراسػة الوحػدة  لقيػاسالباحثػة بإعػداده  تقامػو 
 ثـ ومف التجربة عينة عمى تووطبق ،األولى " أجيزة جسـ اإلنساف" مف خلؿ المدخؿ الجمالي

 .دراسةال نتائج عمى لمحصوؿ اللزمة اإلحصائية األساليب ذتنفَّ 

 : السلٌمة المهارة تنمٌة
إلييا  أشار التي االعتبار في اآلتية المقترحات أخذ مف البد لمميارة، سميمة تنمية أجؿ ومف
 ( كالتالي:2000،نقل عف )وليـ عبيد وآخريف 108:2007-109)) وآخروف عفانة

 إذا ما ميارة إجراء في أداؤه يتحسف الطالب أف بو سمـالمُ  مف : المها ة ق ؿ الفهـ  ومي  . ٔ
 آلياً  وتنفيذىا جامدة، قواعد صـ مف أفضؿ األحواؿ جميع في وىو بو، يقـو لما الفيـ تحقؽ
 . معنى أو فيـ دوف
 عمى يكوف ال بحيث متنوعة، تماريف المعمـ يوفر أف : ال ي يوي ال ل يب عف اال  عال . ٕ

 . الفردية الفروؽ وتراعي التفكير، عمى تشجع وبحيث واحد، نمط
 طرؽ وابتكار جديدة، بحموؿ التفكير عمى الطمبة المعمـ يشجع أف يجب : ال فكي  أصال  . ٖ

 يفسح أف يجب الميارات بناء إف . بعينيا ريقة بط الحؿ عمى يجبرىـ وال بيـ، خاصة
 . التفكير في متعددة لمسارات الطريؽ

 أخطاء تتبع يستمـز وىذا : الخاطئ  يلي  الصائ   يا ج اءات الحميؿ عمى  ل يب. ٗ
 . بأوؿ أوالً  علجيا عمى والعمؿ الطمبة
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 االحتياجات مراعاة عمى والعمؿ واستعداداتيـ، الطلب قدرات حسب :ال ل يب  ف يل . ٘
 . الفردية التدريبية

 . إسراؼ بل موزعة فترات عمى التدريب يتـ أف . ٙ
 . تقدميـ بمدى تزويدىـ يتـو  وتوجييات، إرشادات الطمبةيعطى  أف . ٚ
 . وتطويراً  تحسيناً  بؿ عقاباً  التدريب يكوف ال أف يجب  .ٛ
 .والتوجيو النفسي والدعـ والتنويع، التشجيع، خلؿ مف لمتعمـ، والدافعية الحماس إثارة . ٜ

 : العميـ الصحي   مواتد المها ات عالق 
 إحدى العمـو كوف إلى فباإلضافة ،المختمفة الميارات لتنميةًا وسيط العمـو مناىج تعد
 لمموضوعات معالجتيا وطريقة ومحتواىا بنائيا طبيعة فإف العممي، لمتطور األساسية الركائز
مكف الطمبة مف اكتساب الميارات الصحية التي تُ  عمى لمتدريب اً خصبنًا اميد منيا يجعؿ

 المرحمة في العمـو تدريس أىداؼ أحد فإف لذلؾ ،عادات صحية سميمة توفر ليـ حياة آمنة
وتعد  ،متكاملً  إعداد الطالب إعداداً  ىو العالمية البرامج أو المشاريع معظـ في االبتدائية

 التربية الصحية بما تشممو مف معارؼ وسموكات واتجاىات مف أىـ جوانب ىذا اإلعداد. 

 في دور مف ليا لما ، الصحية والميارات المفاىيـتنمية  أىمية ال احث    ى   ؽ يمما
 العمؿ عمى القادريف مف المواطنيف جيؿ إنتاج في والمساىمة ،صحية تنشئة الفرد تنشئة

 أنواع إلى الصحي وسموكيـ األفراد وعادتيـ معالـ وتغير ،الحياة تحديات ومواجية واإلنتاج
 الخصوصية ضوء وفي ،مف األمراض الوقاية إلى تؤدي التي والعادات السموؾ مف

 تنشئة الصحية التربية مناىج تراعييا أف يجب التي األىداؼ ضمف مف كاف الفمسطينية
  .ووطنو مجتمعو خدمو في والفعاؿ الصالح الفمسطيني المواطف
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
 

 المحي  األيؿ 
  الملخؿ الجمالي.الفهـ ي  ل ا ات  وايلت 
  المحي  األيؿ.ال عقيب عمى ل ا ات 

 
 المحي  الثاوي 
  يالمها ات الصحي . ل ا ات  وايلت المفاتيـ 
 ال عقيب عمى ل ا ات المحي  الثاوي 

 
  ال عقيب العاـ عمى الل ا ات ال ا ق 
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 الفصؿ الثالث
 الل ا ات ال ا ق 

ميػارات الفػي تنميػة المفػاىيـ و  المػدخؿ الجمػالييدؼ الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف فاعمية ت
قامػػت الباحثػػة بػػاالطلع عمػػى لػػذلؾ األساسػػي بغػػزة، السػػادس  لػػدى طالبػػات الصػػؼالصػػحية 

 وقامػػػػت  للسػػػػتفادة منيػػػػا، بموضػػػػوع الدراسػػػػة األدب التربػػػػوي والدراسػػػػات السػػػػابقة ذات العلقػػػػة
يمػي كػؿ محػور الدراسػات المتضػمنة  ،تـ ترتيبيػا زمنيػاً   إلى محوريف رئيسيفبتحميؿ الدراسات 
ومػف ثػـ تعميػؽ  ،أىػـ نتائجيػا وتوصػياتيا ،عينتيػا ومجتمعيػا ،أدواتيػا ،منيجيػا فيو مف حيػث:

عػػاـ عمػػى محػػاور الدراسػػة لتوضػػيح مػػدى االتفػػاؽ واالخػػتلؼ بػػيف الدراسػػات السػػابقة والدراسػػة 
 .السابقة الدراسات عمى عاـ ؽيبتعمإتباعيا  وأخيراً  ،الحالية

 يقل جاءت محاي  الل ا   عمى الوحي ال الي: 
  الملخؿ الجماليالفهـ ي المحي  األيؿ: الل ا ات ال ي  وايلت. 
 :الل ا ات ال ي  وايلت المفاتيـ يالمها ات الصحي . المحي  الثاوي 

 :الفهـ يالملخؿ الجماليي  األيؿ: الل ا ات ال ي  وايلت المح
 (:2012ل ا   ييو ) .ٔ

 حيائيػةالمفػاىيـ اإل تطػوير فػي والجمػالي البيئػي مػدخمي استخداـ أثر معرفة إلى ىدفت       
لػػػدييف، وقػػػد اسػػػتخدمت الباحثػػػة  االسػػػتداللي التفكيػػػر وتنميػػػة العممػػػي الرابػػػع الصػػػؼ لطالبػػػات

 العممي الرابع الصؼ طالبات مف طالبة( 119) مف الدراسة عينة وتكونت ، المنيج التجريبي
 تػـ شػعب ثػلث إلػى مػوزعيف ـ (2010-2011إعدادية األنػدلس لمبنػات لمعػاـ الدراسػي ) مف

 االحيائيػػة ،واختبػػار المفػػاىيـ تطػػوير اختبػػار: مػػف الدراسػػة أداتػػا ، وتكونػػت عشػػوائياً  اختيػػارىـ
 المفػػاىيـ تطػوير فػي البيئػي المػدخؿ اسػتخداـ النتػائج فاعميػػة االسػتداللي، وقػد أظيػرت التفكيػر

 العممػػػي، وكػػػذلؾ فاعميػػػة الرابػػػع الصػػػؼ طالبػػػات االسػػػتداللي لػػػدى التفكيػػػر وتنميػػػة اإلحصػػػائية
 المجموعػػػة التجريبيػػػة تفوقػػػت كمػػػا االحيائيػػػة، المفػػػاىيـ تطػػػوير فػػػي الجمػػػالي المػػػدخؿ اسػػػتخداـ
ومػػف أىػػـ توصػػيات  .االسػػتداللي التفكيػػر تنميػػة فػػي الثانيػػة التجريبيػػة المجموعػػة عمػػى األولػػى
ضافةو  ،األحياء تدريس في المدخميف استخداـ اعتماد الدراسة  تبرز األحياء عمـ في مواضيع ا 

 ا.حولن التي والجمالية البيئية المشكلت
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 (:2010ل ا    ا طيف يالعي ى) .ٕ
إلػى الكشػؼ عػف فعاليػة المػدخؿ الجمػالي فػي تػدريس مقػرر األحيػاء عمػى فيػـ ىدفت 

وقػد  ،العمميػة لػدى طالبػات الصػؼ األوؿ الثػانويالمفاىيـ العمميػة وطبيعػة العمػـ  واالتجاىػات 
وتمثؿ مجتمع الدراسة فػي طالبػات الصػؼ األوؿ  ،استخدمت الباحثتاف المنيج شبو التجريبي 

الصػػؼ أمػػا عينػػة الدراسػػة فتكونػػت مػػف أربعػػة فصػػوؿ لطالبػػات  ،الثػػانوي بمدينػػة مكػػة المكرمػػة
تحميػػػؿ محتػػػوى ىػػػي واألدوات المسػػػتخدمة فػػػي الدراسػػػة  ،بمدينػػػة مكػػػة المكرمػػػةاألوؿ الثػػػانوي 

وأسفرت نتائج الدراسة عف  ،واختبار االتجاىات العممية،واختبار فيـ المفاىيـ العممية  ،الوحدة
وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات الطمبػػة فػػي المجمػػوعتيف فػػي اختبػػار 

ومػػػف أىػػػـ   ،ة لصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػةواختبػػػار االتجاىػػػات العمميػػػ ،فيػػػـ المفػػػاىيـ العمميػػػة
سػػػػتراتيجيات إ توصػػػػيات الدراسػػػػة توعيػػػػة وتػػػػدريب موجيػػػػات ومعممػػػػات العمػػػػـو بأىميػػػػة تطبيػػػػؽ

ومداخؿ تدريسية حديثة كالمدخؿ الجمالي في تخطيط وتنفيذ الدروس لتشػجيع الطالبػات عمػى 
ات بكميػػػات التربيػػػة وتطػػػوير بػػػرامج إعػػػداد المعممػػػ ،فيػػػـ المفػػػاىيـ العمميػػػة وفيػػػـ طبيعػػػة العمػػػـ

 .وتضمينيا مداخؿ حديثة 

 (:(2010ل ا   عمي .ٖ
إلى استقصاء أثر وحدة تعميمية مبرمجة مقترحة في الجماؿ البيئي عمى تنمية ىدفت 

وقػػد اسػتخدـ الباحثػػة المػػنيج  ،الػوعي الجمػػالي لػدى طالبػػات كميػة التربيػػة بجامعػة الممػػؾ سػعود
( طالبػة 35وتـ تطبيؽ مقياس الوعي الجمالي عمػى ) ،لنظاـ المجموعة الواحدة التجريبي وفقاً 

وتوصػػمت  ،مػػف طالبػػات الفرقػػة الثالثػػة بشػػعبة التربيػػة الفنيػػة بكميػػة التربيػػة بجامعػػة الممػػؾ سػػعود
بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات مجموعػػة البحػػث فػػي  الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً 

ومػػػػف أىػػػػـ  ،التطبيقػػػػيف القبمػػػػي والبعػػػػدي لمقيػػػػاس الػػػػوعي الجمػػػػالي لصػػػػالح التطبيػػػػؽ البعػػػػدي
أىمية تضميف مقررات الجامعات داخؿ المممكة  بػبعض  التوصيات التي خرجت بيا الباحثة:

وكػذلؾ االىتمػاـ بػالتعميـ  ،يػابالبيئة الطبيعية واكتشػاؼ الجمػاؿ في الموضوعات األكثر ارتباطاً 
 المبرمج في جميع المراحؿ التعميمية وخاصة الجامعية.
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  Girod et al.( ( 2010 ل ا   جي يل يآخ يف .4
واسػػػػتخدـ   ،إلػػػػى تقصػػػػي دور الخبػػػػرات الجماليػػػػة فػػػػي فيػػػػـ المفػػػػاىيـ العمميػػػػة ىػػػػدفت

الخػػامس فػػي مػػػادة البػػاحثوف التصػػميـ شػػبو التجريبػػي لمتحقػػؽ مػػف تعمػػػيـ وتعمػػـ طمبػػة الصػػؼ 
وتػػـ عمػػؿ مقارنػػات تفصػػيمية  ،العمػػـو فػػي ثػػلث وحػػدات دراسػػية خػػلؿ السػػنة الدراسػػية بأكمميػػا
والتعريػػؼ بيويػػة العمػػـو وفعاليػػة  ،بػػإجراء اختبػػاريف قبمػػي وبعػػدي لقيػػاس االىتمػػاـ بػػتعمـ العمػػوـ

الخبرة الجمالية وبعد شير مف التدريس تبيف أف التعميـ التحويمي لممفاىيـ و  ،المعتقدات العممية
وتمكنػػا مػػف زيػػادة  ،ويتيحػػاف رؤيػػة مختمفػػة لمعػػالـ ،يعػػززاف أكثػػر وأكثػػر تعمػػـ المفػػاىيـ العمميػػة

ذات داللػػػة  وقػػػد أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة فروقػػػاً  ،االىتمػػػاـ واإلثػػػارة فػػػي العػػػالـ خػػػارج المدرسػػػة
 إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.

 :(2009ل ا   الشم ي يالشاذلي).٘

إلى استقصاء أثر استخداـ الجماليات المعرفية عمى التفكير اإلبداعي لدى  ىدفت
و استخدـ  ،طمبة كمية العموـ التربوية وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختلؼ المادة الدراسية

وطالبة  طالباً ( 61الباحثاف المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف طمبة السنة األولى )
وطالبة موزعيف في شعبتيف  ( طالباً 60و) ،تيف يدرسوف مادة العموـ الحياتيةموزعيف في شعب

 واحدة مف شعبتي المادة الواحدة تعميماً تمقت شعبة  ،يدرسوف مادة مدخؿ إلى عمـ النفس
بعد  اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعيوتـ تطبيؽ ،والشعبة األخرى تعميما تقميديا  جمالياً 

في التفكير  االنتياء مف عممية التدريس. وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائياً 
مع المجموعة  يتصؼ بالجماؿ المعرفي مقارنةً  اإلبداعي لصالح المجموعة التي تمقت تعميماً 

وعدـ وجود فروؽ دالة في التفكير اإلبداعي بيف المجموعتيف  ،تقميدياً  التي تمقت تعميماً 
لنفس في مادة العموـ الحياتية ومادة مدخؿ إلى عمـ ا جمالياً  تجريبيتيف المتيف تمقتا تعميماً ال

وقد أوصى الباحثاف بضرورة احتواء المنياج  ،المادة الدراسيةعمى الرغـ مف اختلؼ طبيعة 
وكذلؾ الحرص عمى الجماليات المعرفية والتدريس  ،عمى خبرات جمالية تثير انتباه المتعمميف

 تعميمية.ترتيب عناصر المنياج والبيئة ال الجمالي في مرحمة ما قبؿ التعميـ الجامعي بإعادة
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 (:(2009ل ا   أ ي  يل .ٙ
إلػػػى تنميػػػة بعػػػض المفػػػاىيـ العمميػػػة الكبػػػرى باسػػػتخداـ المػػػدخؿ الجمػػػالي فػػػي  ىػػػدفت

تطبيػؽ اختبػار وتػـ  ،واستخدمت الباحثة المنيج التجريبػي،تدريس البيولوجي بالمرحمة الثانوية 
واسػتبياف آراء  ،واسػتبياف آراء الطػلب تجػاه الوحػدة المعػاد صػياغتيا ،المفاىيـ العممية الكبػرى

وقد تـ تطبيؽ اختبار المفػاىيـ العمميػة الكبػرى عمػى  ،المعمميف تجاه استخداـ المدخؿ الجمالي
ة مػػف طمبػػػة الممثمػػة فػػػي مجموعػػ وبعػػدياً  طػػلب مجمػػوعتي البحػػػث الضػػابطة والتجريبيػػة قبميػػػاً 

وتطبيؽ اسػتبياف آراء الطػلب  ،الصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة السلـ الثانوية بمحافظة القاىرة
وتطبيػؽ اسػتبياف آراء المعممػيف عمػى بعػض المعممػيف  ،عمى طلب المجموعة التجريبية بعدياً 

وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  ،الػػذيف حضػػروا تجربػػة البحػػث
تطبيؽ القبمي والبعدي الختبار المفاىيـ العمميػة الكبػرى لطػلب المجموعػة التجريبيػة لصػالح ال

طػػػػلب داللػػػة إحصػػػائية بػػػػيف متوسػػػطي درجػػػات التطبيػػػؽ البعػػػدي وكػػػذلؾ وجػػػػود فػػػروؽ ذات 
المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة  فػػػي اختبػػػار المفػػػاىيـ العمميػػػة الكبػػػرى لصػػػالح المجموعػػػة 

 ،فعاليػػػة المػػػدخؿ الجمػػػالي فػػػي تنميػػػة بعػػػض المفػػػاىيـ العمميػػػة الكبػػػرىممػػػا أثبػػػت  ،التجريبيػػػة 
وقػػد أوصػػت الباحثػػة بضػػرورة االىتمػػاـ باسػػتخداـ مػػداخؿ  ،وكػػذلؾ اسػػتمتاعيـ بدراسػػة الوحػػدة

مػػع التأكيػػد عمػػى تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة  ،تدريسػػية تحقػػؽ اسػػتمتاع الطػػلب كالمػػدخؿ الجمػػالي
وكػذلؾ إعػادة النظػر فػي  ،ة التػدريس بالمػدخؿ الجمػاليوتضميف برامج المعمميف كيفيػ ،الكبرى

 منظومة التعميـ العاـ فيما يتعمؽ بتدريس العمـو والتربية العممية.

 :Girod ((2007ل ا   جي يل .ٚ
اقتػػرح فييػػا الباحػػث  ،دراسػػة تطبيقيػػة نوعيػػة حػػوؿ التػػدريس الجمػػالي فػػي مبحػػث العمػػوـ

ورفػض االكتفػاء بتمػويف بعػض النباتػات أو  ،لعممية الدمج بيف العمـو والفف فاً مكث واسعاً  تعريفاً 
نمػػا يجػػب أخػػذ الفػػف بشػػػكمو  ،مػػع الفػػف فمػػـ يعػػد ذلػػؾ دمجػػاً  ،تشػػكيؿ ونحػػت نموذجػػا لبركػػاف وا 
 ،وقد عػرؼ جيػرود التػدريس الجمػالي أنػو دراسػة ركػائز الجمػاؿ ،الواسع وىو التدريس الجمالي

لموصػػػػوؿ لدرجػػػػة مػػػػف الدىشػػػػة التػػػػي تغمػػػػؼ العمميػػػػات العقميػػػػة  ،والمبالغػػػػة والتسػػػػامية ،والتػػػذوؽ
أو  ،بحيػػػث تمنػػع أيػػػة محاولػػة تسػػػبب خػػػروج تفكيػػرىـ عػػػف األىػػداؼ المحػػػددة لمحصػػػة ،لمطمبػػة

وقد قدـ الباحث أنشطة عممية تدمج بػيف العمػـو والرياضػيات بطريقػة  ،أحداث الموقؼ الصفي
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ومػػف النتػػائج التػػي  ،لفيػػـ كػػـ كبػػر األرقػػاـ الكبيػػرةتيػػدؼ إلػػى زيػػادة حساسػػية الطمبػػة  ،جماليػػة
وقد أوصى الباحػث  ،الحظيا الباحث أف الطمبة شعروا باالستحساف بعد تمؾ التجربة الجمالية

والتحػػدي الحقيقػػي  ،واسػػتخدامو كتػػدريس جمػػالي ،ليشػػمؿ عمػػـ الجماليػػات ،بتوسػػيع مفيػػـو الفػػف
 الطمبة.وتوسيع إدراؾ  ،ىو تطبيؽ ما سبؽ لتحقيؽ تعمـ أفضؿ

 (:(2007ل ا   الل  اشي .ٛ
إلػػػى تقصػػػي أثػػػر اسػػػتخداـ منحػػػى جمػػػالي عمػػػى فيػػػـ طمبػػػة الصػػػؼ السػػػادس  ىػػػدفت

وتكونػت عينػة  ،واسػتخدـ الباحػث المػنيج التجريبػي  ،األساسي لممفاىيـ العممية ولطبيعة العمـ
أربػػػع شػػػعب مػػػف شػػػعب الصػػػؼ السػػػادس  عمػػػىوطالبػػػة مػػػوزعيف  ( طالبػػػاً 125الدراسػػػة مػػػف )

وبواقػع شػػعبتيف فػي كػػؿ  ،األساسػي فػي مدرسػػتيف حكػوميتيف إحػػداىما لمػذكور واألخػرى لإلنػػاث
ى المػػدخؿ وقػػد صػػمـ الباحػػث مػػادة تعميميػػة تقػػـو المفػػاىيـ واألفكػػار العمميػػة فييػػا عمػػ ،مدرسػػة
وطبػػؽ كلىمػػا  ،مػػـف أحػػدىما لممفػػاىيـ العمميػػة اآلخػػر لطبيعػػة العكمػػا صػػمـ اختبػػاري ،الجمػػالي

وأظيػػرت النتػػائج وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي طمبػػة  ،قبػػؿ التجريػػب وبعػػده
المجموعػػػػة التجريبيػػػػة والضػػػػابطة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بفيػػػػـ المفػػػػاىيـ العمميػػػػة وطبيعػػػػة العمػػػػـ لصػػػػالح 

وفػػػػي ضػػػػوء ذلػػػػؾ أوصػػػػت الدراسػػػػة بضػػػػرورة إظيػػػػار المعمػػػػـ لجماليػػػػات  ،المجموعػػػػة التجريبيػػػػة
كػػػػذلؾ أوصػػػػت بػػػػإجراء المزيػػػػد مػػػػف  ،والمفػػػػاىيـ العمميػػػػة خػػػػلؿ تدريسػػػػو لمػػػػادة العمػػػػوـاألفكػػػػار 

 الدراسات التي تتناوؿ أثر المدخؿ الجمالي في الصفوؼ الدراسية المختمفة.

 Saimon &Saimon (2006:) ل ا    ايميف ي ايميف.ٜ
تميػز األداء مراقبة أداء ثلثة مف المعمميف المتميزيف الحاصميف عمػى جػوائز  ىدفت إلى

الدراسة مػنيج دراسػة ،واعتمدت  التعميمي في الواليات المتحدة في تدريس العمـو والتارير والمغات
 ،( حصػػػػة صػػػػفية لكػػػػؿ واحػػػػد مػػػػنيـ99وقػػػػاـ الباحثػػػػاف برصػػػػد أداء المعممػػػػيف بمعػػػػدؿ) ،الحالػػػػة 

مييد الشػيقة وباستخداـ التحميؿ النوعي لمبيانات توصؿ الباحثاف إلى تميز المعمميف في طريقة الت
واستثارتيـ لمتفاعؿ الصفي بشػكؿ فاعػؿ وتوظيػؼ أوجػو البيػاف والتشػبيو واألمثمػة الواقعيػة  ،لمدرس

 .لتميزىـ بقوة الحضور والعفوية وحس الفكاىة والميؿ إلى المرح إضافةً  ،بشكؿ جيد
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 Pugh& Girod(:(2005ل ا   جي يل ي ي .ٓٔ
لتػػدريس المفػػاىيـ العمميػػة يرتكػػز عمػػى  جديػػداً  اقتػػرح الباحثػػاف فػػي ىػػذه الدراسػػة منظػػوراً 

بطريقػػة  تػػدريس الخبػػرات الحياتيػػة يػػة وحػػاوؿ الباحثػػاف اإلجابػػة عػػف كيف ،الفنػػوف وعمػػـ الجمػػاؿ
تكػوف  ،وقاـ الباحثاف بوضع تصور نظري لنموذج جديد يقوـ عمى التػدريس الجمػالي ،جمالية

المفػػاىيـ بطريقػػة جماليػػة قائمػػة عمػػى األوؿ يقػػـو عمػػى إعػػادة بنػػاء  ،ىػػذا النمػػوذج مػػف جػػزئيف
بفيػػػـ السػػػياؽ التػػػاريخي لنشػػػأة  .يػػػا بمػػػا لػػػدى الطالػػػب مسػػػبقاً تكامػػػؿ المعرفػػػة وتماسػػػكيا ودمج

أمػا الجػزء الثػاني فقػد  مبنيػة عمػى اإلثػارة والدىشػة والقمػؽ. ثـ تقديميا بطريقة جماليػة ،المفاىيـ
عمميػػة الػػتعمـ  أف نػػدما اعتبػػر ع ،ركػػز عمػػى األسػػاس النظػػري لمنظريػػة االجتماعيػػة لجػػوف ديػػوي

حػػدث نتيجػػة التفاعػػؿ بػػيف وأف االنػػدماج بػػالخبرات التعمميػػة ي ،تقػػـو وتنفػػذ فػػي وسػػط اجتمػػاعي
وباإلضافة إلى تكامػؿ المعرفػة البػد مػف وضػع الطمبػة فػي  وبيف ىذه الخبرات. ،الطمبة أنفسيـ

لتحريػػؾ  مثيػػراً  يػػة وعػػاملً لمخبػػرة الجمال باعتبارىػػا مفتاحػػاً  ،مواقػػؼ تثيػػر التوقػػع والفضػػوؿ لػػدييـ
ودور المعمػػػػـ ىنػػػػا يكػػػػوف بانتقػػػػاء أكثػػػػر العناصػػػػر حيويػػػػة  وخبػػػػرة وتجريػػػػب المحتػػػػوى. ،األداء

وحتػى يكتمػؿ الجػزء األوؿ مػف التػدريس  بالمحتوى ثـ تقديميا إلػى حالػة مػف الفضػوؿ والتوقػع.
واقترحػػا لتحقيػػؽ  ،باتبػػاع طػػرؽ جماليػػة ،البػػد مػػف تعزيػػز وتنميػػة اإلدراؾ لػػدى الطمبػػة،الجمػػالي 

عادة تكويف رؤية جديدة لألشياء ،ذلؾ استخداـ المغة المجازية عف طريؽ السرد القصصي  .وا 

 Cianciolo(2004:)ل ا   كاوكييلي .ٔٔ
لممػواد المنيجيػػة  لػذا تطمػب ذلػؾ تحمػيلً  ،فػي العمػوـ تناولػت الدراسػة مػدخؿ الجماليػات

المقدمػػػة لطػػػلب الصػػػؼ السػػػادس االبتػػػدائي وكيفيػػػة توظيػػػؼ المتخصصػػػيف لممػػػدخؿ الجمػػػالي 
كمػػا أوضػػحت الدراسػػة أف المػػواد المنيجيػػة لبػػرامج األدب تعتمػػد  ،داخػػؿ تمػػؾ المػػواد بكاليفورنيػػا

عمػػػػى اسػػػػتخداـ مػػػػداخؿ األدب المختمفػػػػة كػػػػأداة لتنميػػػػة مفػػػػاىيـ وميػػػػارات واتجاىػػػػات الطػػػػلب 
مػػػداخؿ األدب وبعػػػض المفػػػاىيـ التػػػي يجػػػب ومػػػف ثػػػـ تسػػػتعرض الدراسػػػة بعػػػض  ،تصػػػاليةاال

كمػػا تقػػيس مػػدى كفػػاءة األسػػاليب المقدمػػة لتقػػويـ مػػدى تقػػدـ  ،تضػػمينيا داخػػؿ المػػواد المنيجيػػة
 الطلب في استخداـ االستجابات الجمالية المطموبة.
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 Pugh  (2004:)ل ا    ي.ٕٔ
حيػث  ،مثيػرة تحويمية خبرات الطمبة إكساب في الجمالي الفيـ دور تقصيإلى  ىدفت  

 مػف الدراسػة مجتمػع وتكػوف األساسػي، السػابع الصػؼ طمبػة عمػى حالػة دراسػة أجرى الباحث
 تعميميػة مػادة الباحػث اختػارو . العرقيػة والخمفيػات الجػنس فػي مختمفػيف وطالبػة طالبػاً  ( 26)

 ؿوخػل العمميػة، األفكػار عمػى القػائـ الجمػالي الفيػـ بطريقػة تدريسػيا تػـ نيػوتف بقػوانيف تتعمؽ
 تػـ التػي الحصػص متسػجو  الدراسػة، عينػة مثمػوا الطمبػة مػف5) ) عمػى يركػز كػاف التػدريس
 الطمبػة اسػتمتاع درجة عمى ركزت معمقة مقابلتجريت أ كما الفيديو، أشرطة عمى تدريسيا
 خبرات في الذكور الطمبة أحد انخراط الدراسة ىذه نتائج أظيرتو  .المقدمة الصفية باألنشطة
 كما اليومية، بالحياة مرتبطة خبرات تكويف في المحتوى مف استفادتو عف عبر حيث تحويمية،
 كثيػراً  سػاعدتو نيػوتف قػوانيف عػف تعمميػا التػي األفكػار أف المعمقػة المقابمػة خػلؿ مػف أوضػح
 في انخراطيا طالبة تظير لـ حيف في . المدرسية الحياة خارج معنى وذات شخصية بطريقة
 ولكف المحتوى، تعمـ في فييا وشاركت الصفية بالنشاطات استمتعت أنيا مع تحويمية خبرات
 فقػد اآلخػروف،لثػة الث الطمبػةأما  .اليومية حياتيا خبرات في فروقات إحداث في فشؿ تعمميا
 المرتبطػة الخصػائص بعػض فػي انخػراطيـ أظيػروا أنيػـ بمعنػى ،متوسػطاً  موقفػاً  أظيػروا
 .أقؿ بدرجة ولكف التحويمية بالخبرات

 Zembylas ( :( 2004ل ا    م ال  .ٖٔ
 اسػتخدمتو  ،العممية المفاىيـ تعمـ في الجوانب الجمالية إثارةىدفت لمكشؼ عف فاعمية      
 الػدروس و وخطػط الفيػديو وتسػجيؿ المعمقػة والمقػابلت الصػفية الملحظػات أسموب الدراسة

 جمعػت سػنوات ثػلث لمػدة الدراسػة اسػتمرتو  . الطمبػة أعمػاؿ وأوراؽ الميدانيػة الملحظػات
 المناقشػات مسػتوييف ىمػا طبيعػة ضػمف الدراسػة نتػائج عػف التعبيػر تػـ وقػد ،البيانػات خلليػا

 والتشريعات التبريرات طبيعة، و والعواطؼ بالمشاعر المرتبطة الطمبة بيف الدائرة والمفاوضات
 أىمية إلى النتائج  ارتأشو . لمعموـ الطمبة تعمـ في إيجابا أو سمبا تؤثر أف يمكف التي العممية
 أف إلػى إضػافة ، أخػرى جيػة مػف والعواطػؼ المشػاعر وبػيف جيػة مػف العموـ تعمـ بيف الربط
 .العموـ لتعمـ ومثيرة فاعمة بيئة تنشئة في ميما عامل يكوف أف يمكف العاطفي الطمبة انخراط
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 (: 2003ل ا     ايي).ٗٔ
 بعض ةيلتنم تصمح ةيالفن ةيالترب في ةيالصف ةيإلى تصميـ أنشطة إثرائ ىدفت
 بعض لمعالجة الجمالي التذوؽ نحو ةياالبتدائ ذ المرحمةيتلم لدى ةياإليجاباالتجاىات 
 ،دراسة عشوائياً وقد اختيرت عينة ال ،وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،ةيئيالب المشكلت

بينما عدد طمبة المجموعة الضابطة فقد بمغ  ،(286المجموعة التجريبية )وقد بمغ عدد طمبة 
وقد توصمت  ،وأدوات الدراسة المستخدمة ىي مقياس االتجاه نحو البيئة ومشكلتيا ،(278)

لمقياس االتجاىات لصالح  وجود فروؽ دالة إحصائياً  الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا:
ومف أىـ توصيات الدراسة: تصميـ وتجييز ،ة التجريبية التطبيؽ البعدي لطمبة المجموع

 ،أماكف لممارسة النشاط بما يضمف تحقيؽ متطمبات التعميـ الشامؿ الكتساب الميارات الفنية
  .األنشطة التربوية والتعميمية لتنمية التذوؽ الجماليمية مشاركة التلميذ لكافة لضماف فاعو 

 :Girod &Rau (2003)ل ا   جي يل ي ي .٘ٔ
 القائمػة التػدريس طػرؽ تمعبػو الػذي الػدور تقصػي إلػى الدراسة شبو التجريبية ىدفت ىذه

 االسػتراتيجيات تمػؾ وكيػؼ تسػاعد العمميػة لممفػاىيـ الطمبػة فيػـ تطػور فػي الجمػالي الفيػـ عمػى
 وطالبػة، ( طالباً 56عمى) الدراسة تطبيؽ تـ وقد .العمـو تعمـ في خبراتيـ عف التعبير في الطمبة

 األمريكيػة، المػدارس إحػدى فػي األساسػي الرابع الصؼ في يدرسوف طالبة31) ) و ( طالباً 25)
 درسػت. مجموعػة كػؿ فػي وطالبػة طالبػاً  (28) متسػاويتيف مجمػوعتيف إلى العينة تقسيـ تـ حيث

 درست فقد الثانية)التجريبية( المجموعة أما المفاىيمي الفيـ بيدؼ) الضابطة (األولى المجموعة
 برنػامجيف الدراسػة اسػتخدمت ذلػؾ ولتحقيػؽ الجمػالي)عبر السػرد القصصػي(، الفيػـ بيػدؼ

  مػدة تدريسػيا اسػتمر الجيولوجيػا فػي مواضػيع تعميميػة مػادة الدراسػة وتناولػت مختمفػيف،
 فػي تقػدماً  حققػوا التجريبيػة المجموعػة فػي أف الطمبػة إلػى الدراسػة وخمصػت ،أسػابيع(10)

 جديػدة لػدييـ نظػرة تكونػت كمػا الدراماتيكيػة والخيػاؿ، مثػؿ الجمػالي بػالفيـ المتعمقػة الخصػائص
 وجػود النتػائج تظيػر لػـ كمػا ،طبيعػة العمػـ حػوؿ ومشػاعرىـ أحاسيسػيـ توحيػد عمػى عممت لمعمـ

 أف إلػى بجممتيػا نتػائج الدراسػة أشػارت وبيػذا الثقافػة، أو بػالجنس مرتبطػة داللػة ذات فروقػات
 لمفيػـ فاعميػة وميسػرة ذات كانػت التجريبيػة المجموعػة مػع اسػتخدمت التػي التدريسػية الطرائػؽ
 .الجمالي
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  Girod et al. (: ( 2003 ل ا   جي يل يآخ يف.61
 طبقت حيث العممية، لممفاىيـ الطمبةفهم  نمو في الجمالي الفهم دور تقصيإلى  هدفت

 عينة تكونت وقد األمريكي، الغرب مدارس إحدى في الخامس الصؼ مبةط عمى الدراسة ىذه
 مجموعة كؿ ضمتو  متساويتيف، مجموعتيف إلى تقسيميـ تـ وطالبة طالباً ( 56) مف الدراسة
 برنامج ضمف المجموعتيف تدريس وتـ . ضابطة واألخرى تجريبية إحداىما ،طالباً (28) منيا

 بينما الجمالي، الفيـ كاف التجريبية لممجموعة التعميمي اليدؼإال أف  تقريباً  متشابو دراسي
 الطمبة مع مقابلت إجراء تـ، و المفاىيمي الفيـ الضابطة لممجموعة التعميمي اليدؼ كاف

 تـ ذلؾ وبعد المفاىيمي، الفيـ لقياس قبمياً  اختباراً  تطبيؽ تـ كما الجمالية، خبراتيـ لتقصي
 الضابطة، المجموعة تدريس في التقميدية الطريقة استخدمت حيث الثلث، الوحدات تدريسيـ

 مباشرةً  التجربة انتياء وبعد .التشبييات طريقة باستخداـ التجريبية المجموعة درست حيف في
 التجربة انتياء مف شير وبعد والتجريبية، الضابطة طمبة المجموعتيف عمىبعدي  اختبار طبؽ

 بالمفاىيـ احتفاظيـ مدى يقيس بعدي اختبار إلى التجريبية والضابطة الدراسة مجموعتا خضعت
 في مجموعتي الطمبة مع معمقة مقابلت إجراء تـ كما .الدراسة، موضوعات في الواردة العممية
 : الدراسة ىذه ليا توصمت التي النتائج ومف ،وكمياً  نوعياً  الجمالية خبراتيـ عف لمكشؼ الدراسة

 إحصائية داللةذو  كاف البعدي المفاىيمي االختبار التجريبية عمى المجموعة طمبة أداء أف
 يرد تفاعلً  ىناؾ أف إلى الدراسة نتائج كما أشارت، الضابطة المجموعة في الطمبة مع مقارنة
 .الجمالية بالخبرة تتعمؽ والتي درست المتغيرات التي في التجريبية المجموعة لصالح الجنس إلى

  Eisner& Powell(2002) : ل ا   إي و  ي ايؿ.ٚٔ
إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف السػػػموكيات الجماليػػػة التػػػي تحػػػدث فػػػي أثنػػػاء تنفيػػػذ العممػػػاء  ىػػػدفت

بمعنى دراسة الجانب الشخصي مف العمـو وىو طبيعة المشاعر الذاتية لمعالـ أثناء  ،ألبحاثيـ
وقد تكونػت عينػة الدراسػة مػف ثلثػيف عالمػا  فػي مركػز الدراسػات المتقدمػة فػي  ،أدائو ألبحاثو

واستخدـ الباحثاف مقابلت مع العمماء لمتعرؼ عمى  ،ستانفورد بكاليفورنياالعموـ اإلنسانية في 
وتػـ مقارنػة نتػائج  ،مظاىر الشعور التي يشعر بيا العالـ  أثناء قيامػو بعممػو وجوانػب تخيلتػو

وكانت نتائج الدراسة أف ىناؾ تكامل  ،كؿ باحث مع النتيجة الجماعية التي توصل إلييا معا
ال يمكػػف أف  ،وأف العػػالـ فػػي أثنػػاء عممػػو ،وبػػيف الفػػف والتفكيػػر والعمػػـ ،ور بػػيف العمػػـو والشػػع

 يفصؿ أحاسيسو ومشاعره. 
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 (:2001ل ا   خطا ).ٛٔ
إلػػى تحديػػد دور التربيػػة الجماليػػة فػػي تنميػػة التػػذوؽ الجمػػالي لػػدى طمبػػة كميتػػي  ىػػدفت

لمتعػػرؼ عمػػى المسػػتوى واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي  ،التربيػػة والفنػػوف الجميمػػة
وتكونت عينة الدراسة مػف طمبػة كميتػي  ،الجمالي ألفراد العينة وطبيعة المفاىيـ الجمالية لدييـ

( والبػػػػالغ عػػػػددىـ ـ1999–1998التربيػػػػة والفنػػػػوف الجميمػػػػة لمسػػػػنوات األربػػػػع لمعػػػػاـ الدراسػػػػي)
فػػي حػػدود فئتػػي الػػذكور واإلنػػاث فػػي كػػؿ سػػنة مػػع  وقػػد تػػـ اختيػػارىـ عشػػوائياً  ،( طالبػػاً 240)

وقػػػد صػػػمـ الباحػػػث اسػػػتبانة لسػػػبر اآلراء مػػػف طمبػػػة ،مراعػػػاة  عػػػدد المجتمػػػع األصػػػمي لمعينػػػة 
وتوصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج أىميا وجود اختلؼ بيف استجابة أفػراد العينػة  ،الكميتيف

 ،التعميمي لألبويف وألفراد العينػة كاممػةعمى بنود المقياس تبعا لمتغير الكمية ومتغير المستوى 
الجػنس وحجػـ األسػرة  لمتغيػر بيف متوسطات استجابة أفراد العينة تبعػاً  ود فروؽ دالةوعدـ وج
واىتمػاـ وسػائؿ  ،ضرورة اىتماـ وزارة التربيػة بمػادة التربيػة الفنيػةوقد اقترحت الدراسة  ،ودخميا

 .حؼ والمكتبات والمراكز الثقافيةواالىتماـ بالمتا ،اإلعلـ بالتربية الجمالية

 Girod (2001 :)ل ا   جي يل .ٜٔ
 الخبػرات مػع الطمبػة تعامػؿ فػي الجمػالي الفيػـ يمعبػو الػذي الػدور تقصػيإلػى  ىػدفت  

 األساسي الخامس الصؼ طمبة مف مجموعتيف بيف مقارنة تعقد الدراسة ىذه وفي ، اليومية
 كمجموعػة األخػرى اختػار حػيف فػي تجريبيػةمجموعة  أنيا عمى عشوائياً  اختيارىا تـ إحداىما
 درسػت حػيف فػي ،الجمػالي الفيػـ تحقيػؽ أجػؿ مػف التجريبيػة المجموعػة درسػت .ضػابطة

 فػي تعميميػة مػادة المجموعتػاف درسػتو  ،المفػاىيمي الفيػـ تحقيػؽ بيػدؼ الضػابطة المجموعػة
 نتػائج وأشػارت ،والتعريػة والطقػس المػادة، مثػؿ بمفػاىيـ موضػوعاتيا تتعمػؽ الجيولوجيػا عمػـ

 مرتبطػة جماليػة خبػرات امتمكػوا التجريبيػة المجموعػة طمبػة مػف أكبػر عػدًدا أف إلػى الدراسػة
 داللة ذات فروقات الدراسة نتائج أظيرت كما الضابطة، المجموعة بطمبة مقارنة العمـ بأفكار

 مػادة وفعاليػة الػتعمـ مػادة فػي الطمبػة باسػتمتاع مرتبطة التجريبية المجموعة لصالح إحصائية
 ولمدة التعمـ بمادة التجريبية المجموعة طمبة احتفاظ إلى أيضاً  النتائج أشارت كما .ليـ التعمـ
 مرتبطػة فروقػات وجود إلى الدراسة نتائج تشر ولـ .الضابطة بالمجموعة مقارنة أطوؿ زمنية

 السابؽ. الطمبة تحصيؿ أو العرؽ أو بالجنس
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 (: Girod &Wong  2001  (ل ا   جي يل ييود.ٕٓ
 الجمػالي، الفيـ خلؿ مف العمـو وتعممو تعميـ إمكانية في البحث إلى الدراسة ىدفت

 حيػث األمريكيػة، المػدارس إحػدى في األساسي الرابع الصؼ طمبة عمى الدراسة ىذه طبقتو 
 لصػخورا موضػوع وتناولػت ،دقيقػة  (60) منيػا كػؿ مدة صفية حصة( (24تطبيقيا استغرؽ

 الطمبة، عند المفاىيمي الفيـ لقياس اختبار إجراء تـ الدراسة تنفيذ ولغايات، العموـ مبحث في
 ىػو ليالجمػا الفيػـ تػدريس أسػاليب أحػد ااسػتخدم كمػا ،فقػرة ((20مػف االختبػار ذلػؾ تكػوف
 المفػاىيـ قيػاس بيػدؼ وذلػؾ بعػدًيا،ا اختبػار  بقػاط الوحدة نياية وفي ،القصصي السرد أسموب
 عمػى بنػاء الدراسػة مجتمػع الصؼ مف طلب ثلثة اختيار تـ ذلؾ وبعد الطمبة، عند العممية
 ، معيػـ مقػابلت وأجريػت لػو، تعرضػوا الػذي البعػدي واالختبػار القبمػي االختبػار فػي نتػائجيـ
 وأف الجمػالي، لمفيػـ تممكػاً  أكثػرىـ كػاف تحصػيلً  الطمبػة أقػؿ أف المقابمػة خػلؿ مػف وتبػيف
 أىميػةالجمػالي  مفيػـل بػأف الدراسة وخمصت الجمالي، لمفيـ تممكاً  أقميـ كاف تحصيلً  أعلىـ

 إدراكػات عػف الكشػؼ أجػؿ مػف معػاً  يتػآزرا أف يجػب الفيػـ نػوعي وأف المفػاىيمي، الفيػـ فػي
 .لمموضوع المتعمميف

 Lim (2000:)ل ا   ليـ .ٕٔ
إلػػى إلقػػػاء الضػػوء عمػػى مفيػػػـو التربيػػة الجماليػػة لػػػدى  ىػػدفت ىػػذه الدراسػػػة اإلمبريقيػػة

وفحػص  ،واختار الباحث ثلث مدارس فػي نيويػورؾ،سنوات( 4-5مدارس األطفاؿ الصغار )
وأسػػػػاليبيـ فػػػػي تنفيػػػػذ التربيػػػػة الفنيػػػػة داخػػػػؿ  ،إدراكػػػػات معممػػػػي التربيػػػػة الفنيػػػػة وفيميػػػػـ لمجمػػػػاؿ

ومع مػديري  ،ىا مع المعمميف الثلثةواستخدـ الباحث مقابلت مفتوحة النياية أجرا الصفوؼ.
كمػػػا عمػػد إلػػػى ملحظػػة األنشػػػطة الصػػفية التػػػي يقػػـو بيػػػا الطػػلب أثنػػػاء حصػػػص  ،المػػدارس

ودلػػػت النتػػػائج عمػػػى أف كػػػؿ معمػػػـ لديػػػو جممػػػة إدراكػػػات حػػػوؿ التربيػػػة الجماليػػػة  ،التربيػػػة الفنيػػػة
في ضوء ما يحممو كؿ وأف تنفيذ المنياج اختمؼ مف معمـ آلخر  ،والجماؿ والخبرات الجمالية

واقتػػػرح الباحثػػػاف  ،إذ تبػػػايف المعممػػػوف فػػػي تحديػػػد ىػػػدؼ التربيػػػة الجماليػػػة ،معمػػػـ مػػػف إدراكػػػات
لتقمػػيص ىػػذا التبػػايف التوسػػع فػػي مفيػػـو التربيػػة الجماليػػة ليشػػمؿ الفنػػوف البصػػرية والموسػػيقى 

طيع الطفػؿ تشكؿ المنيػاج الجمػالي الػذي عبػره يسػت فيذه مجتمعةً  ،والقصة والشعر والمسرحية
 متكامؿ. في كؿٍ  وجمالياً  وعاطفياً  ولغوياً  أف يتطور معرفياً 
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 Pugh (2000 :) ل ا    ي.ٕٕ
 عينػة وتكونػت ، مثريػة خبػرات لتطػوير كوسػيمة المفػاىيـ اسػتخداـ ىػدفت إلػى تقصػي كيفيػة

 أف إلػى الدراسػة نتػائج أشػارتو  ،(ميتشػغاف)واليػة فػي ثانويػة مدرسػة صػفوؼ أحػد مف الدراسة
 أعمػى كػانوا التجريبيػة المجموعػة فػي لممفػاىيـ نشػطاً  اسػتخداماً  أظيػروا الػذيف الطمبػة نسػبة

 كانػت حيػث الضػابطة، المجموعػة فػي الطمبػة نسػبة مػع مقارنػة داللػة ذي بمسػتوى
 أشارت كما .الضابطة المجموعة في( (7.22%و التجريبية المجموعة في( 52.9%)نسبتيـ
 فػي الطمبػة اكتسػبيا التػي والقػيـ والمعػاني اإلدراؾ فػي التوسػع نسػبة أف إلػى الدراسػة نتػائج

 .الضابطة المجموعة في منيا أكثر كانت التجريبية المجموعة
 :األيؿ عمى ل ا ات المحي   ال عقيب

 أف الحظت الباحثة مكفي بالمدخؿ الجمالي اىتمت التي لمدراسات السابؽ العرض مف
منذ  ومقاالتو جوف ديوي كتب صدور بعد بدأ األجنبي األدب في بالمدخؿ الجمالي االىتماـ 

مكانية دمجيما بالعمـو المختمفةالفف والجماؿ و  عف أفكاره عرضت التيـ و 1934عاـ  أما ،ا 
إلى  جوف ديوي كتب ترجمة بعد والدراسة بالبحث المدخؿ الجمالي تناوؿ فقد العربي األدب
 .ةيالعرب المغة

  الو    لألتلاؼ: :أيالً 
  الدراسات إلى معرفة أثر المدخؿ الجمالي في تنمية المفاىيـ العممية ىدفت بعض

 2009) ،( و)أبو زيد2010،( و)جيرود وآخريف2010،كدراسة )بابطيف والعيسى
( 2003،و)جيرود ورو(2004،و)زمبلس(2005،وبوو)جيرود (2007،)الدرباشيو

 (.2000،( و)بو2003،( و)جيرود وونج2003،و)جيرود وآخريف
  أثر الجماليات المعرفية عمى لمقياس  (2009،ىدفت دراسة)الشمبي والشاذليبينما

 التفكير اإلبداعي.
  ( فعالية 2007،( و)الدرباشي2010،استقصت دراسة كؿ مف)بابطيف والعيسىو

 .المدخؿ الجمالي عمى طبيعة العمـ
  اىتمت بعض الدراسات بأثر المدخؿ الجمالي عمي التحصيؿ وتنمية المفاىيـ

)الشاذلي عمـ النفس كما في دراسة كواالتجاىات في مواد دراسية مختمفة 
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و  ،(2003،و)بباوي (2010،)عمي والتربية الفنية كما في دراسة ،(2009،والشمبي
 العمـو كما في دراسة بينما تناولت غالبيتيا مادة ،(2000،( و)ليـ2001،)خطار

( 2007،( و)الدرباشي2007،( و)جيرود2009،( و)أبوزيد2010،)بابطيف والعيسى
 (.2002،و)إيزنر وباوؿ ،(2003،و)جيرود ورو( 2004،( و)زمبلس2004،و)بو

 اعتبارىا المدخؿ الجمالي متغيراً  واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في 
المدخؿ الجمالي وىو تقصي فاعميتو واختمفت عنيا في الغرض مف استخداـ  ،مستقلً 

.  في تنمية المفاىيـ والميارات الصحية في العمـو

  الو    لمموهد: :ثاوياً 
 حيث تـ تقسيـ العينة إلى  ،اتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي

 مجموعتيف ضابطة وتجريبية.
 ( و)جيرود 2010،( و)جيرود وآخريف2010،والعيسى )بابطيف بينما استخدمت دراسة

 ( المنيج شبو التجريبي.2003،ورو
  سايموف  التي استخدمت منيج دراسة الحالة فيي دراسةأما الدراسات(

( و)إيزنر 2003،( و)حرب2004،( و)زمبلس2004،( و)بو2006،وسايموف
 (2000،و)ليـ( 2001،( و)ميتكالؼ2002،وباوؿ

 ( فقد استخدمت المنيج الوصفي التحميمي.2001،أما دراسة)خطار 
 كما في  بقة في استخداميا لممنيج شبو التجريبياتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السا

( 2007،( و)الدرباشي2009،و)أبوزيد (2009،والشمبيو)الشاذلي  (2010،دراسة)عمي
( 2001،( و)جيرود2003،)جيرود وآخريفو( 2003،وروو)جيرود  ،(2003،و)بباوي
( في استخداـ المنيج الوصفي 2001،اتفقت مع دراسة)خطاركما  ،(2000،و)بو

 التحميمي.

  الو    لمعيو : :ثالثاً 
 حيث: ،مختمفةدراسي  ومثمت مراحلً  ،تنوعت عينات الدراسات السابقة بتنوع أىدافيا 
  سنوات(. 4-5مف مدارس األطفاؿ الصغار)(عينة دراستو 2000،اختار) ليـ 
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  جيرود بعض الدراسات العينة مف طمبة المرحمة االبتدائية كما في دراسةاختارت( 
( و)جيرود 2003،ورو( و)جيرود 2003،( و)بباوي2007،و)الدرباشي (2010،وآخريف
 (.2003،و)جيرود وونج  (2003،وآخريف

 دراسةا مف طمبة المرحمة اإلعدادية مثؿ كما اختارت بعض الدراسات عينتي 
 (.2004،)بو

 دراسات أخرى العينة مف طمبة المرحمة الثانوية مثؿ دراسة)بابطيف  واختارت
 (.2000،و)بو ( 2009،( و)أبو زيد2010،والعيسى

 (2010،)عمي أما الدراسات التي اختارت عينتيا مف طلب كميات التربية فيي دراسة  
 (. 2001،( و)خطار2009،و)الشمبي والشاذلي

  (2006،وسايموف)سايموف  المعمميف دراسةعينتيا مف ومف الدراسات التي اختارت. 
 ( عينتو مف العمماء.2002،وباوؿ ربينما اختار)إيزن 
  اتفقت الدراسة الحالية مع عينة الدراسات التي اختارت عينتيا مف طمبة المرحمة

( 2003،( و)بباوي2007،( و)الدرباشي2010،االبتدائية كدراسة)جيرود وآخريف
حيث تمثمت  ،(2003،( و)جيرود وونج2003،وآخريف ( و)جيرود2003،و)جيرود ورو
 الصؼ السادس. في طمبة عينة الدراسة

  الو    لألليات: : ا عاً 
 حيث  ،اختمفت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة باختلؼ المتغيرات التابعة ليا

)بابطيف  لممفاىيـ العممية كما في دراسة استخدمت بعض الدراسات اختباراً 
 (.2003،وآخريف( و)جيرود 2007،( و)الدرباشي2009،( و)أبو زيد 2010،والعيسى

 لممحتوى. ( تحميلً 2009،( و)أبو زيد2010،استخدمت الدراستاف)بابطيف والعيسى 
 ( 2003،)بباوي للتجاه كدراسة أخرى استبانة كمقياسخدمت دراسات واست

 (.2009،( و)أبو زيد2001،و)خطار
  واستخدمت  ،للتجاىات العممية ( اختباراً 2010 ،وعيسىكما استخدمت دراسة )بابطيف

فيما استخدمت دراسة)الشمبي  ،لموعي الجمالي ( مقياساً 2010،)عمي دراسة
 س لمتفكير اإلبداعي.توران (اختبار 2009،والشاذلي

 بينما  ،لطبيعة العمـ ( فقد استخدـ في دراستو اختباراً 2007،)الدرباشي أما
 ( في دراستيما برنامجيف تعميمييف مختمفيف. 2003،استخدـ)جيرود ورو
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  ( 2006،دراسة )سايموف وسايموف المقابلتومف الدراسات التي استخدمت
 (.2000،( و)ليـ2002،( و)أيزنر وباوؿ2003،( و)جيرود وآخريف2004،و)زمبلس

 ( في 2009،و)أبو زيد ،(2010،مف)بابطيف والعيسىفقت الدراسة الحالية مع دراسة كؿ ات
واختمفت مع جميع الدراسات السابقة في استخداميا  ،استخداـ تحميؿ المحتوى كأداة دراسة

 الختبار المفاىيـ والميارات الصحية كأدوات أخرى لمدراسة.

 :  الو    لمو ائد:خام اً 
  الدراسات فعالية المدخؿ الجمالي والتربية الجمالية في تنمية المفاىيـ  غالبيةأظيرت

(  2012)يونس،واالتجاىات العممية وكذلؾ التذوؽ والوعي الجمالي كما في دراسة
( و)أبو 2010،( و)جيرود وآخريف2010،( و)عمي2010،يف والعيسىو)بابط

 (.2000،و)بو (2003،و)بباوي،(2007،( و)الدرباشي2007،( و)جيرود2009،زيد
 ( فعالية الجماليات المعرفية في تنمية التفكير 2009،أظيرت دراسة)الشمبي والشاذلي

 اإلبداعي.
 ( فعالية السرد القصصي 2001،( و)جيرود وونج2005،)جيرود وبو أظيرت دراسة

 ،)جيرود وآخريف كما أظيرت دراسة ،ستراتيجة مف استراتيجيات المدخؿ الجماليكإ
( فعالية التشبييات كإستراتيجية أخرى مف 2006 ،و)سايموف وسايموف ،(2003

 إستراتيجيات المدخؿ الجمالي.
 عمى أىمية التكامؿ  ام( فدلت نتائجي2004،و)زمبلس(  2002،أما دراسة)إيزنر وباوؿ

 بيف والفف والشعور والجماؿ مف جية وبيف العمـو مف جية أخرى.
  عمى عدـ وجود فروؽ دالة بيف متوسطات  (2001،دراسة)خطاربينما دلت نتائج

لمتغير الجنس وحجـ  استجابة أفراد العينة في طبيعة ومستوى المفاىيـ الجمالية تبعاً 
 األسرة ودخميا.

 ملى ا  فالة الل ا   الحالي  مف الل ا ات ال ا ق  لممحي  األيؿ :
 الخاص بالمدخؿ الجمالي اإلطار النظري تنظيـ. 
 .بناء أدوات الدراسة 
 التجريبي. شبو منيجية البحث 
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 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة 
 .مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة 

 المحي  الثاوي: الل ا ات ال ي  وايلت المفاتيـ يالمها ات الصحي :

 :((2011ل ا   ال ميماوي  .ٔ
 العمـو كتب تتضمنيا أف ينبغي التي الصحية التربية مفاىيـ إلى التعرؼ إلى ىدفت

وقد  الصحية، التربية لمفاىيـ الكتب ىذه تناوؿ ومدى لمبنيف، االبتدائي والثاني األوؿ لمصفيف
 دراسية وتكوف مجتمع الدراسة مف مجموعة كتب التحميمي، الوصفي المنيج الباحث استخدـ
والثاني  األوؿ لمصفيف المقررة العمـو فتمثمت في كتب الدراسة عينة أما ،العموـ ومقررات
والبالغ عددىا  ،(ػى1430-1431) الدراسي لمعاـ السعودية العربية المممكة في االبتدائي

الدراسة عف نتائج وقد أسفرت  ،المحتوى تحميؿ الدراسة المستخدمة ىي وأداة ،أربعة كتب
 لمصفيف العمـو كتب تتضمنيا أف ينبغي التي الصحية التربية بمفاىيـ قائمة تحديد أىميا
 مكافحة ومجاؿ المجتمع، صحة مجالي في واضح قصور وكذلؾ وجود ،والثاني األوؿ

 مفاىيـ قائمة مف باإلفادة الباحث أوصى الدراسة نتائج ضوء وفي منيا، والوقاية األمراض
 لمصفيف العمـو كتب إعادة تأليؼ أو تطوير عند الدراسة إلييا توصمت التي الصحية التربية
وكذلؾ ضرورة تضميف مجالي صحة المجتمع ومكافحة األمراض .االبتدائي والثاني األوؿ

 .ضمف كتب العمـو 

 (:2009ل ا   شحالة) .ٕ
 ضػوء فػي بفمسػطيف األساسػية لممرحمػة العامػة العمػـو منيػاجى محتػو  تقػويـ إلػى ىػدفت

لمعػاـ  الػدنيا األساسػية لممرحمة العامة العمـو منياج محتوي تحميؿ ـوت ،الصحي  التنور متطمبات
 قائمػة وفػؽ لممحتػوي تحميػؿ مػنيج وصػفي بأسػموب عمػى بنػاءً ـ(  2008-2009الدراسػي )
 األساسػي الرابػع الصػؼ لطمبػة الصػحي التنػور اختبػار بنػاء تػـ وعميػو الصػحي، التنور متطمبات

 الدراسػة وخرجػت والتعمػيـ التربية وزارةب مدارسثماف  مف وطالبة ( طالباً 400قواميا ) ينةع عمى
،  ((75%اإلتقػاف لمسػتوى الصػحي التنػور في الرابع األساسي الصؼ طمبة مستوى وصوؿ بعدـ

ومػف  ،اإلنػاث لصػالح وكانػت الجػنس لمتغيػر ىعػز ت إحصػائية داللػة ذات فػروؽ وجػودوكػذلؾ 
 والثالػث والثػاني األوؿ) ؼلمصػفو  العمػـو منػاىج محتػوي صياغة إعادة ضرورة توصيات الدراسة
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 العمػـو منػاىج في تضمينيا الواجب الصحي التنور متطمبات بيف التوازف تراعي بحيث(  والرابع
 ،ليػا المرحمػة ىػذه فػي الطمبػة لحاجػة والوقائيػة الغذائيػة المتطمبػات عمػى التركيػزو  ،المرحمػة ليػذه

 توضػح وصػور رسػومات تتضػمف توعيػة نشػرات بإصػدار الصػحية الثقافػة نشػر ضػرورة وكػذلؾ
 .والخاطئة الصحيحة الممارسات

 (:2009ل ا    ت اف ).ٖ 
ىدفت إلى استقصاء مدى اكتساب طمبة المرحمة األساسية العميا في األردف لمفاىيـ 

وتكونت عينة الدراسة ،واتبعت الباحثة المنيج الوصفي  ،التربية الصحية واتجاىيـ نحوىا
ـ وت ،مدرسة مف مدارس منطقة إربد العامة والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية (22)مف

وأعدت الباحثة اختباريف أحدىما  لقياس مستوى  ،اختيارىا بالطريقة العشوائية الطبقية
 ،واآلخر مقياس اتجاه ،اكتساب طمبة المرحمة األساسية العميا لمفاىيـ التربية الصحية

وأوضحت النتائج أف كتب العموـ لممرحمة األساسية العميا تحدد جوانب محددة فقط مف 
لذلؾ أوصت الدراسة بالعمؿ عمى إيجاد منيج  ،الصحية المعتمدة عالمياً مجاالت التربية 

كما أوصت بالتركيز عمى مفاىيـ  ،عمى المعايير العالمية منفصؿ لمتربية الصحية معتمداً 
وتكرارىا عبر  ،التربية الصحية بمجاالتيا ومعاييرىا المختمفة مف خلؿ مناىج العموـ

 الصفوؼ المتتالية.

 (: 2008ي )ل ا   العم  .ٗ
  لمواضػيع الثػانوي األوؿ لمصؼ األحياء مقرر احتواء درجة إلى التعرؼ إلى ىدفت

 الصحة ، البيئية الصحة األولية، اإلسعافات واألدوية، الغذائية، والصحة الشخصية، الصحة
 ووظائفيػا، الجسػـ أعضػاء العقميػة، الصػحة والوقايػة، األمػراض الجنسػية، الصػحة النفسػية،
  الدراسة إلػى عػدـ وتوصمت كأداة ستبانةاال الباحث واستخدـ والمخدرات والتدخيف، المسكرات

 األوليػة، اإلسػعافات األدويػة، موضػوعات عمػى الثػانوي األوؿ لمصػؼ األحيػاء احتػواء مقػرر
 لموضػوعات وتناولػو باختصػار ،منيػا األمػراض والوقايػة الجنسػية، الصػحة النفسػية، الصػحة
 ،والمخػدرات والتػدخيف المسػكرات العقميػة، الصػحة ذائيػة،الغ الصػحة الشخصػية، الصػحة

 .ووظائفيا الجسـ أعضاء البيئية، الصحة موضوعات واحتوائو بتوسع عمى
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 :Richards et al.  (( 2008 يآخ يف ل ا    ي شا ل .٘
 لمعممػي الطريقػة تقػدـ التػي التربويػة المصػادر فاعميػة مػف عمميػاً ىػدفت إلػى التحقػؽ 

 متعػدد مػنيج تصػميـ تػـ وقد .األغذية سلمة ثقافة في المستيمكيف الشباب إلشراؾ الصفوؼ
 لمدولػة واسػتخدمت التربويػة بالمعػايير مػرتبط المرحمػة المتوسػطة لطػلب التخصصػات
 المرتبطػة والمػواد المنيج خلؿ مف الغذاء سلمة لتدريس مفاىيـ فاعمة تدريسية استراتيجيات

 خمػس فػي تجريبيػاً  المػنيج اختبػار وتـ،والمغػات( االجتماعيػةالعمػـو  ، الرياضػيات ، )العمػوـ
 ،المتابعػة واختبػارات والبعديػة القبميػة االختبػارات مػف قيػاس مكػوف نمػوذج باسػتخداـ مػدارس
 الطػلب لػدى المعرفػة مسػتوى رفػع فػي جػداً  فعػاالً  كػاف المنيج المستخدـ أف النتائج وأظيرت
 إلى باإلضافة ،%( 8.47بنسبة ) الغذائية الطلب سموكيات وقاـ بتحسيف (،21% بنسبة )
 مػف ( 86 % بػػ ) الطػلب احػتفظ المػنيج تنفيػذ نيايػة مػف سػتة أسػابيع مػرور وبعػد ذلػؾ،

 .المكتسبة المعرفة مجموع

 Lee  et al(2008:).لي يآخ يف ل ا   .ٙ

إلػػى تحديػػد فيمػػا إذا كانػػت مػػدارس تحسػػيف الصػػحة سػػتقود إلػػى تعزيػػز المعرفػػة  ىػػدفت
البػاحثوف  وأجرى ،الصحية والميارات الصحية لمواجية التحدي الذي تظيره األمراض المعدية

الدراسة باستعماؿ المعاينة العشوائية متعػددة المراحػؿ عمػى مػدارس تحسػيف الصػحة التػي تقػدـ 
حيث شممت  ،تتبنى مفيـو مدارس تحسيف الصحة قدـ الجوائز والوعمى مدارس ال ت ،الجوائز

 789))وسػبع مػدارس ثانويػة وفييػا  ،طالبػاً (  510)الفئة األولى خمس مدارس أساسية وفييا 
وسػػبع مػػدارس ثانويػػة  ،البػػاً ط676) )وشػػممت الفئػػة الثانيػػة ثمػاف مػػدارس أساسػػية فييػػا  ،طالبػاً 
وأظيػرت نتػائج الدراسػة أف الطمبػة فػي  ،كػأداة لمدراسػةخدمت اسػتبانة واست ،( طالباً (725فييا 

فئة مدارس تحسيف الصحة ذات الجوائز كانوا أفضؿ بداللة إحصائية ذات معنوية مف الطمبة 
مكا ،لشخصػػػيةاآلخػػػريف فػػػي ميػػػارة النظافػػػة ا كمػػػا  ،نيػػػة الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات الصػػػحيةوا 

إضػػػافة إلػػػػى  ،ؿ مػػػف غيػػػػرىـأظيػػػرت أف ىػػػػؤالء الطمبػػػة امتمكػػػػوا سياسػػػة صػػػػحة مدرسػػػية أفضػػػػ
واسػػتنتج البػػاحثوف أف طمبػػة المػػدارس  ،امػػتلكيـ درجػػات مشػػاركة فػػي المجتمػػع ونظافػػة البيئػػة

المعػززة لمصػػحة يمتمكػػوف اتجاىػػات صػػحية إيجابيػػة أعمػػى مػػف الطمبػػة الػػذيف لػػـ تتػػبف مدارسػػيـ 
 مفيوـ تعزيز وتحسيف الصحة.
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 Oograph & Pratap(2008:) ،ل ا   أيج اؼ ي  ا اب .ٚ
إلػػػػى فحػػػػص مػػػػدى فيػػػػـ الطمبػػػػة المعممػػػػيف لػػػػبعض المفػػػػاىيـ المتعمقػػػػة بالتربيػػػػة  ىػػػػدفت

ذا  حيػػػث إف المفػػػاىيـ البديمػػػة عنػػد المعممػػػيف تعػػػد حػػػاجزاً  ،الصػػحية باسػػػتخداـ النظريػػػة البنائيػػة
وقػػد بمػػغ عػػدد المعممػػيف الػػذيف خضػػعوا  ،داللػػة فػػي تعزيػػز الثقافػػة الصػػحية بػػيف طمبػػة المػػدارس

واعتمػػدت فػػي ىػػذه الدراسػػة الميػػاـ المعتمػػدة  ،معممػػاً ( 23)لدراسػػة وحػػدة فػػي التربيػػة الصػػحية 
حيث كانت وسيمة تقويـ الطمبػة المعممػيف مػف خػلؿ اختبػار قبمػي وآخػر بعػدي  ،عمى المشكمة

رة الػربط بػيف الدراسػة بضػرو وأوصػت  ،في فيـ المفاىيـ المتعمقة بالمصادر النباتية لمبروتينػات
 ،ودافعيػػػػة فػػػػذلؾ سػػػػيجعؿ الطمبػػػػة أكثػػػػر نشػػػػاطاً  ،س واسػػػػتراتيجيات التقػػػػويـاسػػػػتراتيجيات التػػػػدري

 مواضيع المتعمقة بالحياة اليومية.وسيمكف مف تقويميـ في المفاىيـ وال

 (: 2007) تل ي  يأ ي االف   ل ا   .ٛ
 العمػوـ كتػب فػي الصػحية االسػتنارة متطمبػات تػوافر ىمػد التعػرؼ إلػى إلػى ىػدفت

 عينة عمى الدراسة اوطبق الوصفي، المنيج افالباحث واستخدـ ،نياالد األساسية التعميـ بمرحمة
  عػددىـ بمػغ يػونس خػاف محافظػة بمػدارس األساسػي السػادس الصػؼ تلميػذ مػف عشػوائية
 االسػتنارة ومقيػاس المحتوي تحميؿ تا الدراسة مفأدا وتكونت ،طالبة124) )و طالباً   (105)
 معػايير بعػض عمػى احتوائيػا فػي المنػاىج قصػور : النتػائج بػأبرز الدراسػة وخرجػت الصػحية،
 خلؿ آلخر دراسي صؼ مف الصحية المفاىيـ نمو في استمراريتيا عدـو  الصحية، االستنارة
 ضػمف بعضػا بعضيا مع مترابطة غير صحية ىيـمفا عمى واحتوائيا كميا األساسية المرحمة
 .مفاىيمية شبكة

 Fincham(2007:) ل ا   فيوشاـ .ٜ
عػػػػف االتجاىػػػػات نحػػػػو تػػػػدريس المواطنػػػػة والتربيػػػػة االجتماعيػػػػة إلػػػػى الكشػػػػؼ  ىػػػػدفت

وقػػد قػػاـ الباحػػث بمسػػح سػػت  ،والصػػحية فػػي المػػدارس الكاثوليكيػػة مػػف وجيػػة نظػػر المشػػاركيف
واستكممت االستبانة مف قبؿ ،ـ( 1999-2000) بيف الفترة مدارس في لندف اختيرت عشوائياً 

ثنى عشر مف أولياء األمور وسػتة مػديري  ،عشػر معممػاً  واثنػي ،تمميػذاً (  139)و،ستة حكاـ وا 
باإلضافة إلى تصػوراتيـ عػف أىػداؼ المكونػات المختػارة لكػؿ مػف المواطنػة والصػحة  ،مدارس

إال أنو  ،كؿ مكوففبينما وجد اتفاؽ بيف المشاركيف ل ،الشخصية والتربية االجتماعية والصحية
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فكشػػػفت النتػػػائج عػػػف أف اتجاىػػػات الحكػػػاـ ومػػػديري  ،وجػػػدت اختلفػػػات فػػػي االتجاىػػػات أيضػػػاً 
 أمػا الطمبػة والمعممػوف فقػد تبنػوا اتجاىػات أكثػر انفتاحػاً  ،لتعميـ المواطنة المدارس أكثر انفتاحاً 

 بالحكاـ. عف التربية الجنسية مقارنةً 

 (: 2006ل ا   أ ي  ايلة ).ٓٔ
 المفػاىيـ والػوعي لتنميػة المتعػددة بالوسػائط برنػامج فعاليػةالتعػرؼ إلػى  إلػى ىػدفت

 البنػائي المػنيجالباحػث  واسػتخدـ ، األساسػي السػادس الصػؼ طمبػة لػدي العمػوـ في الصحي
 عمػى البرنػامج تػأثير لمعرفػة التجريبػي المػنيج اسػتخدـ فيما ، المتعددة بالوسائط برنامج لبناء
 مػف طمبػة الصػؼ السػادس بمدرسػة الصػالح اإلسػلمية فػي ديػر اً طالبػ( 60) مػف مكونػة عينػة
 تغطػي جميػع فقػرة (28) مػف مكػوف تحصػيمي اختبػار فػي الدراسػة أدواتوتمثمػت  ،الػبمح

 الصحي الوعي اتجاه لقياس ومقياس الدراسة، موضوع الوحدة مف استخرجيا تـ التي المفاىيـ
 بػيف إحصػائية داللػة ذات د فػروؽو وجػ أىميػا نتػائجب الدراسػة وخرجػت فقػرة،(  (20مف مكوف
 المفػاىيـ اختبػار فػي الضػابطة المجموعػة ودرجات لتجريبيةا طمبة المجموعة درجات متوسط

وأوصػت الدراسػة بضػرورة العنايػة  ،المقتػرح لمبرنػامج يعػزي الصػحي الػوعي مقيػاسو الصػحية 
كمػػػػا أوصػػػػت بتػػػػدريب  ،باسػػػتخداـ تكنولوجيػػػػا الوسػػػػائط المتعػػػػددة فػػػػي كافػػػػة المباحػػػػث الدراسػػػػية
 .المدرسيف عمى كيفية التعامؿ مع برامج الوسائط المتعددة وتوظيفيا

 Rosen et al. (2006:)ل ا    ي يف .ٔٔ
ؿ لمنظافػػػة يعػػػزز سياسػػػة غسػػػؿ اليػػػديف ويقمػػػبرنػػػامج  ىػػػدفت إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف فعاليػػػة

 اراً وطبقػػػت الدراسػػػة عمػػػى أربعػػػيف د ،اإلصػػػابة بػػػاألمراض ألطفػػػاؿ دور الحضػػػانة فػػػي القػػػدس
وكشػفت الدراسػة عػف اختلفػات واضػحة بعػد  ،لمدة سػتة أشػير طفلً  (1029)لمحضانة عمى 
حيث ازدادت عادة غسيؿ اليديف بالصابوف بعد استخداـ الحماـ لػدى أطفػاؿ  ،تطبيؽ البرنامج

 .دور الحضانة ثلثة أضعاؼ تقريباً 

 (: 2006مطايع )  ل ا  .ٕٔ
 الػوعي لتنميػة الصػحية الثقافػة فػي مقترحػة دراسػية وحػدة فعاليػة تحديػد إلػى ىػدفت

 المػنيج الباحػث اسػتخدـ االبتدائي، الرابع الصؼ تلميذ لدي واألسناف بالفـ بالعناية الصحي
 فػي الدراسػة أدوات تمثمػتو  ،ةتمميػذ (17)و تمميػذاً  (35) في الدراسة عينة وتمثمت ،يالتجريب
 مقيػاس إعػداد و واألسػناف، بػالفـ العنايػة نحػو االتجاىػات مقياسو  التحصيمي، االختبار إعداد

 إحصػائية داللػة ذات فػروؽوجػود  الدراسة نتائج برزكانت أو  ،الحياتية المواقؼ في التصرؼ
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 قبؿ الثلثة بفروعو الكمي الصحية الثقافة مقياس في يذمالتل لدرجات الكسب متوسطات بيف
 بيف موجبة ارتباطيو علقة ودجو وعدـ  البعدي، التطبيؽ لصالح المقترحة الوحدة دراسة وبعد

 . واألسناف بالفـ العناية نحو االتجاىات ومقياس التحصيمي االختبار مف كؿ درجات

 (: 2006) يال ميي تيال أ ي.ٖٔ
 المممكة في المتوسطة لممرحمة العمـو مناىج احتواء ىمد إلى التعرؼ إلى ىدفت

 واستخدـ المتوسطة، المرحمة لتلميذ الملئمة الصحية المفاىيـ عمى السعودية العربية
شممت عينة الدراسة كؿ كتب العمـو الثلثة بالصفوؼ الثلثة و  الوصفي، المنيج افالباحث

 المرحمة لتمميذ الملئمة الصحية المفاىيـ لقياس أداة في  الدراسة أداة تمثمتو  ،المتوسطة
 نتائج أظيرت وقد ،فرعي مفيـو (101) تضمنت رئيسياً  مفيوماً  (19) مف تكونت المتوسطة

 عمي( (30.92%وبنسبة ،صحي مفيـو (101) ؿأص مف مفيوماً  31))توافر ةالدراس
عدد كبير  ىناؾ أف عمى الدراسة  وكشفت المتوسطة، المرحمة في الثلثة العمـو كتبى مستو 

لذلؾ أوصت بضرورة تضميف المفاىيـ الصحية ضمف كتب  ،اً مغيب مف المفاىيـ الصحية
كما أوصت بضرورة تسمسؿ ىذه المفاىيـ  ،لرفع درجة التكامؿ بيف الموضوعاتالعموـ 

 وترتيبيا زمنيا.

 (:2006ف)دراسة أبو حسا .44
 كتػب التربيػة فػي تضػمينيا يجػب التػي الصػحية المفاىيـ أىـ عف الكشؼ إلى ىدفت

وجيػة  مػف األردف العاشػر( فػي التاسػع، الثػامف،( األساسػي التعمػيـ لمرحمػة والمدنيػة الوطنيػة
واتبعػت الباحثػة  ،تقػديراتيـ فػي والخبػرة العممػي المؤىػؿ متغيػري اثػر ومعرفػة معممييػا، نظػر

 والمدنيػة الوطنيػة التربيػة مػادة معممػي مػف الدراسػة مجتمػع وتكػوف ،المنيج المسحي الوصػفي
 والتعميـ التربية مديريات في العاشر( التاسع، لمصفوؼ)الثامف، األساسي العميا التعميـ لمرحمة
 بمػغ عشػوائية عينػة مػنيـ ومعممة اختير معمماً  (384) عددىـ عماف والبالغ لمعاصمة التابعة
 ،اسػتبانة باسػتخداـ لمدراسػة اللزمػة البيانػات جمػع وتػـ ، معممػًا ومعممػة  (150) أفرادىػا عػدد

 فػي الػواردة الصػحية المفػاىيـ تضػميف ألىميػة المعممػيف تقػديرات أف إلػى النتػائج وأشػارت
 ،متوسػطة بدرجػة التقػدير وفئػة عاليػة، بدرجػة التقػدير فئػة بػيف ما جاءت الستة األداة مجاالت

 تعػزى المعممػيف تقػديرات فػي إحصػائية داللػة ذات فػروؽ وجػود عػدـ النتػائج كمػا أظيػرت

 مػف وقػد أوصػت الدراسػة بػػاالستفادة ،األداة مجػاالت مػف مجػاؿ كػؿ عمػى العممػي لمػؤىميـ
 التربية المدرسية لمبحث والكتب المناىج تطوير في الدراسة أداة في الواردة الصحية المفاىيـ
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 األساسػية لمصػفوؼ والمدنيػة الوطنيػة التربيػة لمعممػي تدريبيػة دورات وعقػد ،والمدنيػة الوطنيػة
 التعممية. التعميمية المواقؼ في الصحية المفاىيـ في توظيؼ متخصصة العميا

 (: 2005ل ا   اليي ؼ).٘ٔ
ستراتيجيتيف تدريسيتيف قائمتيف عمى حػؿ المشػكلت فػي إ إلى الكشؼ عف أثرىدفت 

واسػػتخدـ  ،اكتسػػاب طالبػػات المرحمػػة األساسػػية لمفػػاىيـ الصػػحة الوقائيػػة واالتجاىػػات الصػػحية
( طالبػة 95مػف ) وتكونت عينة الدراسػة التػي اختيػرت عشػوائياً  ،الباحث المنيج شبو التجريبي

ساسػػي فػػي مدرسػػة جمعيػػة المركػػز اإلسػػلمي الثانويػػة لمبنػػات مػػف طالبػػات الصػػؼ الخػػامس األ
اختبػػػار  تكونػػػت أدوات الدراسػػػة مػػػفو  ،التابعػػػة لمديريػػػة التعمػػػيـ الخػػػاص فػػػي محافظػػػة الزرقػػػاء

وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة  ،ومقيػػػاس االتجاىػػػات الصػػػحية ،المفػػػاىيـ الوقائيػػػة
راسػػة الػػػثلث فػػي اختبػػار المفػػػاىيـ بػػيف متوسػػطات علمػػػات طالبػػات مجموعػػات الد إحصػػائياً 

الوقائية ومقياس االتجاىات الصحية لصالح المجموعة التجريبية التي درست الوحدة المقترحة 
وأوصػت الدراسػة بإعػداد المعممػيف جيػدا قبػؿ الخدمػة  ،وفقا إلستراتيجية حؿ المشكلت إبداعياً 

مبػة المػدارس االبتدائيػة الػدنيا وكػذلؾ االىتمػاـ بط ،في مجاؿ تعميـ العمػوـ بأسػموب االستقصػاء
 في تعميـ موضوعات العمـو والتربية الصحية باستخداـ إستراتيجيات حؿ المشكلت.  

 (: 2005)الف ا ل ا  .ٙٔ
 الػذاتي، الػتعمـ عمػى قػائـ والبيئػة الصػحة عمػوـ مجػاؿ فػي برنػامج إعػداد إلػى ىػدفت

 الواحػدة، التجريبيػة المجموعػة تصػميـ عمػى القػائـ التجريبػي شػبو المػنيج الباحػث اسػتخدـ
 قصػدية بطريقػة األساسػي التاسػع الصؼ تلميذ مف (46) قواميا عينة عمىت الدراسة وطبق
 نتػائج بػرزأكػاف و  ،سيػون خػاف محافظػة فػي للجئيف اإلعدادية سييل بني ذكور مدرسة مف

 اختبار في التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطي بيف إحصائياً  دالة روؽوجود ف الدراسة
 ولصالح المقترح البرنامج تطبيؽ وبعد قبؿ الصحية االستنارة في والوجداني المعرفي المستوي
 . للختبار البعدي التطبيؽ

 Sutherland  et al. (2004:)ل ا     ذ الول يآخ يف .ٚٔ
إلػػػػى التعػػػػرؼ إلػػػػى اتجاىػػػػات اآلبػػػػاء والمعممػػػػيف والعػػػػامميف فػػػػي الصػػػػحة حػػػػوؿ  ىػػػػدفت

وقػػد بينػػت  ،ودور المدرسػػة فػػي الوقايػػة منيػػا ،العوامػػؿ التػػي تػػؤدي إلػػى السػػمنة عنػػد األطفػػاؿ
أف نسبة كبيرة منيـ تعاني مف وزف زائد أو مػف  فلً ط167) )الدراسة ذات العينة المكونة مف 
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بينمػػا أظيػػر  ،لػػدور المدرسػػة فػػي الوقايػػة مػػف الصػػحة دعمػػاً الصػػحة  وأظيػػر مختصػػو ،السػػمنة
 ليذا الغرض. المعمموف أقؿ دعماً 

 Tyc et  al. ( 2004:)ل ا     يؾ يآخ يف .ٛٔ
ىػػدفت إلػػى دراسػػة العلقػػة بػػيف المتغيػػرات المحفػػزة لممعرفػػة والسػػموكات الصػػحية لػػدى 

ومدرسػػػتيف ثػػػانويتيف فػػػي منطقػػػة  ،وقػػػد أجػػػرى البحػػػث عمػػػى مدرسػػػة إعداديػػػة كبيػػػرة ،المػػػراىقيف
وطالبػػػة مػػػف  طالبػػػاً 257)  )وتكونػػػت العينػػػة مػػػف ،ممفػػػيس فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة

 حيث شممت مسحاً ،وجمعت البيانات باستعماؿ استبانة  ،الصفوؼ السابع وحتى الثانية عشرة
كمػػا شػػممت المتغيػػرات المحفػػزة لممعرفػػة  ،فقػػرات(  6)عػػف السػػموؾ الصػػحي الػػذي تكػػوف مػػف 

وأظيرت النتائج عدـ وجود تأثير داؿ ،فقرة 12) )باستخداـ المقياس الكمي لمتفاؤؿ وتكوف مف 
 لممستوى الصفي. بينما وجود تأثير داؿ إحصائياً  ،إحصائيا لمتغير الجنس

 (:2004) المج    ل ا  .ٜٔ
 لػدي مجاالتيػاو  الصػحية التربيػة بأىػداؼ اإللمػاـ ىمسػتو  عػف الكشػؼ إلػى ىػدفت        
 ) التعميميػة والمؤسسػة الجػنس بمتغيػري وعلقتيػا ، غػزة محافظػات في التاسع الصؼ تلميذ
 اسػتخدمت وقػد ، التحميمػي الوصػفي المػنيج الباحثػة اتبعػت ذلػؾ ولتحقيػؽ ، ) ،حكومػة وكالة

 الصػحية، للتجاىػات مقيػاسو  الصػحية، ) والميػارات ومػاتملممع ( تحصػيمي اختبارالباحثة 
 األساسػي التاسػع الصػؼ تلميػذ مػف تمميػذاً   (326) مػف مكونػة عينػة عمػى الدراسػة وطبقػت
 المعمومػات مسػتوى انخفػاض إلػى الدراسػة توصػمت و الذراسنت  هجخون  هني(  13%بنسػبة )
 الرتفػاع الدراسػة توصػمت كذلؾ التاسع، الصؼ التاسع الصؼ ذيتلم لدى ةيالصح والمعارؼ
 كػذلؾ ،%(  ( 80.14النسػبة بمغػت ثيػح ةيالصػح للتجاىػات ذيػالتلم اكتسػاب مسػتوى
  الميػارات و المعػارؼ و المعمومػات ( اكتسػاب مسػتوى فػي فػروؽ وجػودإلػى  توصػمت

 ( اكتسػاب فػي فػروؽ وجػود و اإلنػاث، لصػالح الجػنس لعامػؿ عػزىت ةيالصػح) االتجاىػات
 و المعمومات اكتساب في فروؽ وجود وعدـ الوكالة، مدارس لصالح ) واالتجاىات الميارات
 بضػرورة أوصػت الباحثػة فإف النتائج عمى وبناءً  ة،يميالتعم لممؤسسة تعزى ةيالصح المعارؼ

 المعمومػات ( فػي ذيػالتلم مستوى اسيلق الثبات و بالصحة تتمتع ةيلمترب دةيجد سييمقا بناء
 ة.يالصح ) االتجاىات و الميارات و
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 (: 2003) ع له  ل ا  .ٕٓ
 ،غػزة بمحافظػات األساسػي الصػؼ لطمبػة اللزمة ةيالصح ـيالمفاى ديتحد إلى ىدفت

عػدادو   الوصػفي واسػتخدـ الباحػث المنيجػيف  ،ييـلػد الصػحية المفػاىيـ لتنميػة مقتػرح برنػامج ا 
 الباحث وقاـ غزة، بقطاع السادس الصؼ طمبة مف الدراسة نةيع تكونت و ،البنائي يالتحميم
 الصػؼ طمبػة لػدي توافرىػا الواجػب الصػحية بالمفػاىيـ قائمػة ىمػا: لمدراسػة أداتػيف بإعػداد
 ىيكمػي إطػار إعػداد إلػى ت الدراسػةوتوصػم ،المقترح البرنامج وبناء ، غزة بمحافظات السادس
 والوجدانيػة والمياريػة المعرفيػة وياتوتمس في األساسي السادس الصؼ لطمبة الصحية لممفاىيـ

 الحاجات ومراعيً  األساسي السادس لمصؼ الصحية المفاىيـ في مناىج لبناء منطمقاً  كوفلي
 .لمطمبة اللزمة الصحية

 (:2003) حم   ل ا  .ٕٔ
 ضوء في والسابع السادس فيلمصف الصحة و العموـ منياج محتوى ـيتقو  إلى ىدفت

  نػةيعال وتكونػت ،يػؿالتحم الوصػفي الباحػث اتبػع ولقػد غػزة، لمحافظة ةيالصح ةيالترب ـيمفاى
وإلجػراء الدراسػة قػاـ ، ( ـ(2001-2002الدراسػي لمعػاـ غػزة محافظػة فػي اً معممػ  (132)مػف

 فيالصػف لطػلب اللزمػة ةيالصػح ةيػالترب ـيبمفػاى خاصػة األولػى فياسػتبانت بإعػداد الباحػث
، ومعممػات العمػوـ لمعممػي موجيػة والسػابع السػادس  ةيػالترب ـيبمفػاى خاصػة ةيػوالثان العمػـو
 لمعممػي موجيػة والسػابع السػادس فيلصػف الصػحة و العمػوـ كتػابي فػيالموجػودة  ةيالصػح

 عمػى والسػابع السػادس فيلمصف والصحة العموـ كتابي احتواء الدراسة إلى وتوصمت الصحة،
 مػف تخمػو العمػوـ منػاىج أفو  ذ،يػالتلم بحاجػة يفػي ال ةية الصػحيػالترب ـيمفػاى مػف ؿيػالقم

 فػي الموجػودة ةيالصح ةيالترب ـيمفاى في تتابع و ةيتوجد استمرار  ال ة، وياألساس المعمومات
 عمػى العمػوـ معممػي بيبتػدر  أوصػى الباحػث فػإف عمى النتائج بناء السابع، و السادس كتابي
 ريالتػأث بالتػالي و الصػحي سػموكيـ سػموؾ ؿيأجػؿ تعػد مػف ةيالصح ةيالتوع و ؼيالتثق برامج
 مناسػبة ث تكػوفيػبح المنػاىج فػي ةيالصػح ةيػالترب ـيمفػاى إدمػاج كػذلؾ ذ،يػالتلم سػموؾ فػي

 .ةيالدراس المراحؿ كافة في ذيالتلم نضج لمستوى

 

 



22 
 

 (:2002) م ق  يأ ل ا  .ٕٕ
 يفػ العميا المرحمة األساسية لطمبة الصحية التربية يف مقترح برنامج بناء إلى ىدفت

 الدراسة عينة وتمثمت ،والتجريبي والبنائي الوصفي نيجمال الباحث واستخدـ ، غزة محافظات
 والتعمػيـ التربيػة وزارة مػدارس ىحػدإي فػ العميػا األساسػية لممرحمػة الصػؼ التاسػع طالبػات يفػ

 السػتطلع مفتػوح سػؤاؿ يفػ ممثمةً  الدراسة أدوات الباحث عدأو  ،يونس خاف بمحافظة العالي
 في الصحية الثقافة مقياس، و التثقيؼ الصحي مجاؿي ف والعامميف األطباء مف مجموعة راءآ

 منيػا نتػائجعػدة  إلػى الباحػث التاسػع، وتوصػؿ الصػؼ لطمبة اللزمة لصحيةا الحاجات ضوء
 األىػداؼ المرتبطػة مسػايرة عػف ممحوظػة بدرجػة العمػوـ لمنػاىج الحاليػة األىػداؼ قصػور

 الصػحية المعمومػات بعػدي فػي الثقافػة الصػحية مسػتويات تػدنيو  الصػحية، باألىػداؼ
 عينػة أفػراد الطمبػة لػدي إحصػائية ذات داللػة فػروؽ وجػودباإلضػافة ل الصػحية، واالتجاىػات

 دراسػتيـ وبعػد المقتػرح، اإلطػار مف وحدة قبؿ دراسة الصحية المعمومات تحصيؿ في البحث
 . البعدي التطبيؽ لصالح ليا

 (: 2002) صالح  ل ا  .ٖٕ
التنور  ةيتنم في ةيالصح ةيالترب في مقترح برنامج ةيفاعم إلى لتعرؼا إلى ىدفت

 بييالتجر  شبو المنيج الباحث اتبع و ناء،يس بشماؿ ةياإلعداد المرحمة ذيتلم لدى الصحي
 الصؼ ذيتلم مف ذاً يتمم (84) مف الدراسة نةيع تكونت و الواحدة، ةيبيالتجر  المجموعة ذا

 ة،ياإلعداد المرحمة ذيلتلم الصحيالتنور  اختبار بإعداد الباحث قاـو  الثاني اإلعدادي،
 متوسطي فيب  (0.01) مستوى عند اً يإحصائ داؿ فرؽ وجديأنو  إلى الباحث وتوصؿ
 وبناءً  ،البعدي ؽيالتطب لصالح والبعدي القبمي ؽيفي التطب ةيبيالتجر  المجموعة ذيتلم درجات
 مستقؿ منيج بناء و ة،يالصح ةيبالترب بضرورة االىتماـ الباحث أوصى فقد النتائج عمى

 .ةيالصح ةيالترب أىداؼ ؽيتحق عمى عمؿي

 (:2001) الطوايي   ال  .ٕٗ
ذ يػلمتلم ةيالصػح الثقافػة ؽيػتحق فػي العمػوـ مقػررات دورإلػى التعػرؼ إلػى  ىػدفت

 واتبعػت ذ،يػالتلم لػدى ةيالصػح الثقافػة مسػتوى عمػى التعػرؼ إلػى و العػاـ، ـيالتعمػ بمراحػؿ
 تػـ وطالبػة طالػب (516) مػف الدراسػة نػةيع تكونػت و مػي،يالتحم الوصػفي الباحثػة المػنيج
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 اإلعدادي و الثالث الصؼ مف ـ( 2000-2001الدراسي) العاـ ةينيا في  اً يعشوائ ارىـياخت
 الدراسػة أىػداؼ ؽيػولتحق) الصػناعي و األدبػي، و الثػانوي)العممي، الثالػث الصػؼ مػف

 الثقافة اسيومق العاـ، ـيالتعم بمراحؿ العموـ لكتب ؿيتحم أداة و ىما فيأدات الباحثة استخدمت
 ـيمفػاى مػف تضػمنوي ومػا ة،يالجنسػ الصػحة موضػوع أفي إلػ الدراسػة توصػمت و ة،يالصػح
  (36%)بنسػبة اإلعػدادي الثالػث لمصػؼ كتػاب العمػوـ وىمػا فيكتػاب فػي إال رديػ لػـ ةيػفرع

 ةيالصػح الثقافػة مسػتوى انخفػاض إلػى توصػمت كػذلؾ و ،(47%)  بنسػبة اءيػاألح وكتػاب
 المحػددة ةيػالكفا حػد عػف ةالثانويػ المرحمػة و األساسػي، ـيالتعمػ مرحمتػي ةيػنيا فػي ذيػلمتلم

 العمػوـ منػاىج ف محتػوىيتضػم بضػرورة الدراسػة أوصػت فقػد النتػائج عمػى بنػاءً  و بالبحػث،
قامػة ف،يلممتعممػ ةيالصػح الثقافػة ؽيػلتحق اللزمػة ـيبالمفػاى  بعػض لمطػلب لمناقشػة نػدوات وا 
 دورات وعقػد منيػا، ةيػالوقا طرؽ و ةيالمعد األمراض منيا و ة،يالصح المشكلت و ايالقضا
  .ةيالصح الثقافة ؽيلتحق اللزمة الموضوعات سيلتدر  اً يمين ميـيلتأى العموـ لمعممي

 (:2000) إ ماعيؿ ل ا  .ٕ٘
مػف  ةيػلموقا ةيالصػح ةيػالترب فػي مقترحػة وحػدة سيتػدر  أثػرإلػى  تعػرؼإلػى ال ىػدفت

 الباحػث واتبػع اإلعػدادي، الثالػث الصػؼ ذيػتلم عمػى اً يجنسػ المنقولػة األمػراض و دز،يػاال
 محمػد مدرسػة مػف ذيػتمم (40) مػنيـ ذيػتمم(80) فمػ الدراسػة نػةيع وتألفػت بػي،يالمنيج التجر 
 و ة بمحافظػة الجيػزة،يػاإلعداد السػادات يػافيج مدرسػة مػف ذةيػتمم ( 40 ) و سػلمة عػودة

 واختبػار ًا،يجنسػ المنقولػة واألمػراض دزيػاال ىػي وحػدة و أدوات ثػلث الباحػث اسػتخدـ
 و ةيفعال النتائج أثبتت لقد و اتجاه، اسيومق وموضوعاتيا، الوحدة أىداؼ ضوء في مييتحص
 وبعػدىا الوحػدة دراسػة قبػؿ متوسػطات الػدرجات فيب الفروؽ أف ثيح المقترحة، الوحدة كفاءة
 عدـ إلى الدراسة توصمتو  ؽ البعدي،يالتطب لصالح 0.01)مستوى ) عند ةيإحصائ داللة ليا

 الباحث أوصى فقد النتائج عمى والبنات، وبناءً  فيالبن مف كؿ فيب اً يإحصائ دالة فروؽ وجود
 عنػد و تكػاممي، بشػكؿ فػي المنػاىج اً يجنسػ المنقولػة واألمػراض دزيػاال فيتضػم بضػرورة
 رييوالمعػا ـيوالمعتقػدات، والقػ ديػالتقال إطػار فػي توضػع أف جػبي المنػاىج فػي نيايتضػم
 دًا لمعالجػةيػج لً يتػأى فيالمدرسػ ؿيػتأى ضػرورة و المجتمػع، فػي السػائدة ةيػوالتربو  ة،يالسػموك

 . ةيالصح ذيالتلم اىتمامات
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 :عمى ل ا ات المحي  الثاوي  ال عقيب
  :لألتلاؼ  الو    :أيالً 

 الدراسػات ىػدفت  بعػض أف المحػور ىػذا فػي السػابقة لمدراسات االستعراض مف ظيري
( 2011،التربيػػػػػػة الصػػػػػػحية كمػػػػػػا فػػػػػػي دراسة)السػػػػػػميمانيإلػػػػػػى التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى فعاليػػػػػػة 

( 2008،( و)لػػػػػػػػػػػػػي وآخػػػػػػػػػػػػػػريف2008،( و )أوجػػػػػػػػػػػػػراؼ وبراتػػػػػػػػػػػػػاب2009،و)زىػػػػػػػػػػػػػراف
و)أبػػػػػػػػػػو  2006)،( و)مطػػػػػػػػػػاوع2006،( و)أبػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػوال والبمػػػػػػػػػػوي2007،و)فينشػػػػػػػػػػاـ
( 2004،( و)المجبػػػػػػػػػر2006،(و)أبػػػػػػػػػو زايػػػػػػػػػدة2005،( و)اليوسػػػػػػػػػؼ2006،حسػػػػػػػػػاف
 ( .2000،( و)إسماعيؿ2002،( و)صالح2002،( و )أبو قمر2003،و)عبده

 ( 2007،( و)الفرا وأبو ىدروس2008،( و)إيقاف وآخريف2009،أما الدراسات)شحادة
( فقد ىدفت إلى تقػويـ محتػوى منيػاج العمػـو فػي 2001،( و)الطناوي2003،و)حمس

 ضوء متطمبات التنور الصحي والثقافة الصحية.
 تضػميف المقػررات لمواضػيع ( لمتعػرؼ إلػى درجػة 2008،بينما ىػدفت دراسػة )العمػري

( فقػػػد ىػػػدفت إلػػػى إعػػػداد برنػػػامج فػػػي مجػػػاؿ  عمػػػـو 2005،أمػػػا دراسػػػة)الفرا ،الصػػػحة
( فقػػػػد درسػػػػػت العلقػػػػػة بػػػػػيف المعرفػػػػػة 2004،ودراسػػػػػة)تيؾ وآخػػػػػريف ،الصػػػػحة والبيئػػػػػة

 والسموكيات الصحية.
  واتفقػػػػت الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػع بعػػػػض الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي سػػػػعييا لتنميػػػػة المفػػػػاىيـ

لكنيػػػػا اختمفػػػػت عػػػػف جميػػػػع الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي  ،ارات الصػػػػحية فػػػػي العمػػػػوـوالميػػػػ
 استخداميا لممدخؿ الجمالي مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ.

 :  الو    لموهد الل ا  :ثاوياً 
  دراسةالمنيج الوصفي التحميمي مثؿ:  معظـ الدراسات السابقةاتبعت 

( و)الفرا 2008،( و)العمري2009،( و)زىراف2009،( و)شحادة2011،)السميماني
( 2003،)عبده( و2004،( و)المجبر2006،( و)أبو ىوال والبموي2007،وأبو ىدروس

 (.2001،( و)الطناوي2003،و)حمس
  بعض الدراسات استخدمت المنيج التجريبي حيث تقسيـ العينة إلى مجموعتيف

( و)أبو 2006،( و)مطاوع2006،ضابطة وتجريبية كما في دراسة)أبو زايدة
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( 2005،( و)الفرا2005،فيما استخدـ )اليوسؼ ،(2000،و)إسماعيؿ( 2002،قمر
( و)تيؾ 2006 ،)أبو حساف بينما استخدـ ،( المنيج شبو التجريبي2002 ،و)صالح
 ( المنيج المسحي.2004،وآخريف

 التجريبي شبو يج دراسات السابقة التي استخدمت المنواتفقت الدراسة الحالية مع ال
الجمالي في تنمية المفاىيـ والميارات الصحية في  وذلؾ لتقصي فعالية المدخؿ

باإلضافة إلى استخداـ المنيج الوصفي التحميمي مف أجؿ تحديد المفاىيـ  ،العموـ
 والميارات الصحية المتضمنة في وحدة "أجيزة جسـ اإلنساف".

 : الو    لمعيو  :ثالثاً 
  :حيث دراسية مختمفة مراحلً ومثمت  ،تنوعت عينات الدراسات السابقة بتنوع أىدافيا      
 (عينة دراستو مف كتب العموـ.2011،اختار) السميماني 
 ( 2009،اختارت بعض الدراسات العينة مف طمبة المرحمة االبتدائية كما في دراسة)شحادة

  (2005،و)اليوسؼ (  2006،و)مطاوع(  2007،( و)الفرا وأبو ىدروس2009،و)زىراف
 .(2003،و)عبده

  الدراسات العينة مف طمبة المرحمة اإلعدادية كما في دراسةاختارت بعض 
( 2004،و)المجبر( 2005،( و)الفرا2006،( و)أبو ىوال والبموي2008،)ريتشاردز
 (2002،و)أبو قمر

 مف المعمميف. ( عينتيا2003،)حمس واختارت دراسة 
 ثانوية( في عينتيا بيف المرحمتيف األساسية وال2008،بينما جمعت دراسة )لي وآخريف، 

( بيف المرحمتيف اإلعدادية 2001،( و)الطناوي2004،فيما جمعت دراسة)تيؾ وآخريف
 والثانوية.

  واختارت بعض الدراسات الطمبة المعمميف كعينة لدراستيا كما في دراسة)أوجراؼ
 (.2008،براتاب

 (.2006،واختارت دراسات أخرى  العينة مف دور الحضانة كما في دراسة )روزيف 
 ( في 2006،و)أبو زايدة( 2007،واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الفرا وأبو ىدروس

 استخداميا لعينة الدراسة مف طالبات الصؼ السادس.
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 :  الو    لألليات: ا عاً 
  فقد استخدمت  ،اسات السابقة وذلؾ بتنوع أغراضياتنوعت األدوات المستخدمة في الدر

 لممحتوى. ( تحميلً 2007،( و)الفرا وأبو ىدروس2011،دراسة )السميماني
 لمفاىيـ التربية  ( اختباراً 2006 ،( و)أبو زايدة2009،فيما استخدمت دراسة )زىراف

 الصحية.
 ( 2009،أما الدراسات التي استخدمت االستبانة كمقياس اتجاه فيي دراسة )زىراف

( 2007،فينشاـ( و)2008،( و)لي وآخريف2008،( و)إيقاف وآخريف2008،و)العمري
 (.2006،و)أبو حساف

 ( في استخداميا الختباريف أحدىما 2004،واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة)المجبر
 واآلخر لمميارات الصحية .  ،لممفاىيـ الصحية

  الو    لمو ائد: :خام اً 
  أسفرت نتائج غالبية الدراسات السابقة في ىذا المحور عف قصور واضح في مجاؿ

الصحية بما تتضمنو مف مفاىيـ وميارات واتجاىات صحية لدى الطمبة التربية 
 وكذلؾ تدني وصوؿ المناىج التعميمية لمستوى معايير التنور الصحي. ،والمعمميف أيضاً 

 ( 2006،( و)روزيف2004،( و)المجبر2006،بينما أسفرت نتائج دراسة )أبو زايدة
( عف تحسف مستوى الثقافة الصحية لدى الطمبة بعد تطبيؽ برنامج 2002،و)صالح

وذلؾ بتفوؽ المجموعات التجريبية عمى الضابطة في  ،معيف أو إستراتيجية معينة
  .التطبيؽ البعدي الختبار لممفاىيـ والميارات ومقياس االتجاىات الصحية

 ثاوي :ملى ا  فالة الل ا   الحالي  مف الل ا ات ال ا ق  لممحي  ال
 الخاص بالمفاىيـ والميارات الصحية اإلطار النظري تنظيـ. 
 اختباري المفاىيـ والميارات الصحية(بناء أدوات الدراسة(. 
  والوصفي التحميمي التجريبيمنيجية البحث. 
 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة 
 .مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة 
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 العاـ عمى الل ا ات ال ا ق : ال عقيب
 البرامج ةيأىم تؤكد الباحثة عمى بمحورييا السابقة لمدراسات السابؽ االستعراض مف

 و عاـ بشكؿ األشخاص لدى الصحية المفاىيـ والميارات ةيبتنم تيتـ التي اتيجيواإلسترات
 ةيتنم في دوره و بالمدخؿ الجمالي تيتـ التي الدراسات أفو  ،بشكؿ خاص فيالمتعمم لدى

 ،ديبالتحد ةينيالفمسط ئةيالب في و ةيالعرب ئةيالب فيًا ينسب مةيالمفاىيـ والميارات الصحية قم
 أف كما -في حدود عمـ الباحثة -البحث و الدراسة حقو مف ث لـ ينؿ المدخؿ الجمالييح

العمـ بالمفاىيـ العممية وطبيعة  ربطتيا معظميا في المدخؿ الجمالي تناولت الدراسات التي
حيث ال  ، المفاىيـ والميارات الصحيةب تربطو التي وتندر الدراسات ،واالتجاىات العممية

"بإستراتيجي السرد  المدخؿ الجمالي فيب ربطت الباحثة اطلع حدود في دراسات توجد
 .السادس الصؼ طالبات الصحية لدى الميارات و ـية المفاىيتنم و القصص والتشبييات"

 مي:ي مايف الل ا ات ال ا ق   عض مع   شا ه الل ا   تذه أف وخمص أف مكفيي 
 تابع ريكمتغ والميارات ـيالمفاى ةيتنم تناوليا.  
 ضابطة( –ف)تجريبية يمتكافئت فيمجموعت عمى القائـ بييالتجر  شبو المنيج اتباع.  
  الدراسات بعض تناولتيا التي الصحية الميارات مع بعض الميارات تشابو. 

 :ميي مايف ال ا ق  الل ا ات عف  يالل ا   الحال  خ مؼ ي
 المدخؿ الجمالي والمفاىيـ والميارات الصحية. فيب ربطت التي الدراسة 
 فيفمسط السادس في الصؼ طالبات مف نةيالع ارياخت. 
 .استخداـ تحميؿ المحتوى واختباري المفاىيـ والميارات الصحية كأدوات لمدراسة 
 محددة "بخطوات السرد القصصي والتشبييات" المدخؿ الجمالي اتيجيإسترات توظيؼ 

 .العموـ حصص في

 :الل ا ات ال ا ق  مف الحالي  الل ا   أيجه إفالة 
 فيما يمي: عاـ  شكؿ ال ا ق  الل ا ات مف  يالحال الل ا   ا  فالت

 النظري اإلطار ـيتنظ. 
  .تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة 
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  التجريبي المناسب لمدراسة. شبو التصميـاختيار 
  اختبار الميارات  –اختبار المفاىيـ الصحية  –بناء أدوات الدراسة)تحميؿ المحتوى

 الصحية(.
 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة 
  السابقة. الدراسات نتائج مع يايإل خمصت التي مقارنة النتائج 
  الحاليةالمساىمة في تفسير نتائج الدراسة. 



 

 الفصل الزابع
 الطزيقة واإلجزاءات

 

 

 

 الل ا   موهد  

   مج مع الل ا 

 الل ا   و يع 

   م غي ات الل ا 

  الل ا   أليات 

  الل ا    اتيم غ ض ط 

  إج اء الل ا   خطيات  

 يا حصائ المعالجات  
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 الفصػؿ ال ا ػع
 جػػػ اءات الط يق  يا 

 أجؿ مف الباحثة بيا قامت التي واإلجراءات قةيلمطر عرضًا  الفصؿ ىذا تضمفي

 مجتمع و الدراسة منيج عمى اشتمؿ وقد فرضياتيا، مف التحقؽ و الدراسة تساؤالت عف اإلجابة

 راتيالمتغ وضبط األدوات، وثبات صدؽ و إعدادىا وخطوات الدراسة وأدوات نة،يالدراسة والع

 ميي مايوف . انات لمتوصؿ إلى النتائجيالب ؿيتحم في استخدمت التي ةيوالمعالجات اإلحصائ

 :لذلؾ  لً يتفص
  :الل ا   موهد
 المنيجيف البحثييف التالييف: الدراسة ىذه في الباحثة اتبعت

دوف  البحػث تحػت لمظػاىرة القػائـ الوضػع ديػبتحد يتـي الذي المنيج "وىو  :اليصفي الموهد .ٔ
ف يبػ العلقػات افيػب و الظػاىرة ةيػبن ؿيػتحم عمػى تعتمػد قػةيبطر  وصػفيا و الباحػث مػف تػدخؿ

 (137 2009 :، ةي)عط " مكوناتيا و عناصرىا

 مػف األولػى" أجيػزة جسػـ اإلنسػاف" الوحػدة محتػوى  ؿيػتحم فػي المػنيج ىػذا الباحثػة واسػتخدمت

 الصػحية  ـ والميػاراتيبالمفػاى قائمػة لبنػاء وذلػؾ لمصػؼ السػادس األساسػي العمػوـ كتػاب

 في الوحدة. المتضمنة
 ظاىرة ما في المؤثرة راتيالمتغ في التحكـ ويف الذي المنيج "وىو  : ييال ج   ش ه الموهد .ٕ

 الظػاىرةعمػى  رهيتػأث اسيػوق ديػتحد بيػدؼ رهييػوتغ عػويبتطو  الباحػث قػوـي واحػد ريػمتغ باسػتثناء

 ىػذه فػي ر المسػتقؿيػالمتغ الباحثػة أخضػعت ثيػح (،175 :2009 ةيػ)عط"الدراسػة موضػع

ـ يالمفػاى األوؿ وىػو التػابع ريػالمتغ عمػى أثػره اسيػلق لمتجربػة المػدخؿ الجمػالي وىػو الدراسػة
 .األساسػي الصؼ السادس طالبات لدى الصحية وىو الميارات الثاني التابع ريوالمتغ الصحية،

أسػموب  اتبػاع تػـ  ،الدراسػة ديػق لمموضػوع مػةملء األكثػر ىػو بػييالتجر  شػبو المػنيج إف ثيػوح
بالمػدخؿ  ةيبيالتجر  المجموعة تدرس ثيبح فيالمتكافئت ةيبيوالتجر  الضابطة فيالمجموعت ـيتصم

 .المعتادة ةيديالتقم قةيبالطر  الضابطة المجموعة بينما تدرس ،الجمالي
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 :الدراسة لهذه التجرٌبً ( ٌبٌن التصمٌم1 -4الجدول)و

 (1-4جدول )

 للدراسة التجرٌبً التصمٌم
 االخ  ا ات ال علي  ط يق  ال ل ي  االخ  ا ات الق مي  المجميع 

 التجريبية
 اختبار المفاىيـ الصحية

 المدخؿ الجمالي
 اختبار المفاىيـ الصحية

 اختبار الميارات الصحية اختبار الميارات الصحية

 الضابطة
 المفاىيـ الصحية اختبار

 التقميدية المعتادة
 اختبار المفاىيـ الصحية

 اختبار الميارات الصحية اختبار الميارات الصحية

 لل ا   :امج مع 
التابعػة  طالبػات الصػؼ السػادس األساسػي بالمػدارس جميع تكوف مجتمع الدراسة مف

واللتػػػي يدرسػػػف مػػػادة  ،ـ 2013/2012لمعػػػاـ الدراسػػػي لوكالػػػة الغػػػوث الدوليػػػة بشػػػماؿ غػػػزة  
 (2055 )والبػػػالغ عػػػددىف  ،فػػػي الفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ ( حصػػػص أسػػػبوعياً 4العمػػػـو بواقػػػع )

 طالبة حسب إحصائية وكالة الغوث ليذا العاـ.
 عيو  الل ا  :

لعمػؿ  "أ" كعينػة لمدراسػة بطريقػة قصػدية نظػراً  مدرسة حمػب االبتدائيػة المشػتركة تـ اختيار -
بالقرعة شعبتيف مف أصػؿ خمػس شػعب  د اختارت الباحثة عشوائياً وق ،الباحثة معممة فييا

( طالبػػػػة موزعػػػػة عمػػػػى 90وتكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف) ،مػػػف الصػػػػؼ السػػػػادس األساسػػػػي
واألخػػػرى ضػػػابطة تكونػػػت أيضػػػًا  ،( طالبػػػة45مجمػػػوعتيف إحػػػداىما تجريبيػػػة تكونػػػت مػػػف)

وقػػػد تػػػـ تطبيػػػؽ األدوات قبػػػؿ التجريػػػب لمتأكػػػد مػػػف تكػػػافؤ المجمػػػوعتيف  ،طالبػػػة 45)مػػػف)
 يوضح ذلؾ: (2-4)والجدوؿ ،التجريبية والضابطة

 (2-4جدول)
 والضابطة التجرٌبٌة مجموعتٌنال على الدراسة عٌنة توزٌع
 حجم العٌنة المجموعة  الشعبة

 45 التجريبية  (1السادس)

 45 الضابطة (4السادس)

 90 المجميع

مػػػػف عمػػػػادة الدراسػػػػات العميػػػػا بالجامعػػػػة  ((1ممحػػػػؽ رقػػػػـ وقػػػػد تػػػػـ الحصػػػػوؿ عمػػػػى إذف خطػػػػي 
ومػف ثػـ لمػػديرة مدرسػة حمػب االبتدائيػة المشػػتركة "أ"   ،لوكالػة الغػػوث الدوليػة اإلسػلمية موجيػاً 

  لتسييؿ تطبيؽ الدراسة.
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 م غي ات الل ا  :
 وىو المدخؿ الجمالي. الم غي  الم  قؿ: .ٔ

 وىو المفاىيـ والميارات الصحية: الم غي  ال ا ع .ٕ

 أليات الل ا  :
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عف أسئمتيا والتحقؽ مف فرضياتيا قامت الباحثة ببنػاء 

 أدوات الدراسة التالية:
 .تحميؿ المحتوى 

 .اختبار المفاىيـ الصحية 
 .اختبار الميارات الصحية 

 أياًل:  حميؿ المح يى:
لمدراسة ىو تنمية المفاىيـ  الصحية في وحدة "أجيزة جسـ اإلنساف" لما كاف اليدؼ األساس 

مف كتاب العموـ لمصؼ السادس األساسي الجزء األوؿ، فقد قامت الباحثة بتحميؿ محتوى 
 مستوى الصؼ حسب ةيالمفظ مدلوالتيا استخراج الوحدة  لتحديد المفاىيـ الصحية و

  .السادس

 :المح يى يفقًا لمخطيات ال الي يقل قامت ال احث   عممي   حميؿ 
إلى تحديد المفاىيـ الصحية المتضمنة في  التحميؿ عممية : تيدؼال حميؿ تلؼ  حليل .ٔ

 الوحدة األولى "أجيزة جسـ اإلنساف" مف كتاب العمـو لمصؼ السادس األساسي.
: عينة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي الوحدة األولى "أجيزة جسـ ال حميؿ عيو   حليل .ٕ

 اإلنساف" مف كتاب العمـو لمصؼ السادس األساسي.
 :ال حميؿ يحلة  حليل .ٖ
حيث  ،ويقصد بيا: "أصغر جزء في المحتوى يختاره الباحث  ويخضعو لمعد والقياس  

وقد تكوف وحدة  ،يعتبر ظيوره أو غيابو أو تكراره ذو داللة معينة في رسـ نتائج التحميؿ
ة المفردة أو مقاييس المسافة والزمف" التحميؿ الكممة أو الموضوع أو الشخصي

 (103:1987-104،)طعيمة
 وقد استخدمت الباحثة في الدراسة الفقرة كوحدة لمتحميؿ وذلؾ لرصد فئات التحميؿ.
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 :ال حميؿ فئ   حليل  .ٗ
وىي العناصر الرئيسية والثانوية التي يتـ وضع وحدات التحميؿ فييا سواء كانت 

والتي يمكف وضع كؿ صفة مف صفات المحتوى فييا أو  ،كممة أو موضوع أو قيـ أو غيرىا
وقد اعتبرت الباحثة المفاىيـ الصحية كفئة  ،62:1987) ،تصنيفيا عمى أساسيا.)طعيمة
التصورات الذىنية الناتجة عف تجريد : فيا إجرائيًا بأنيايتـ تعر  لمتحميؿ في ىذه الدراسة وقد

"مف كتاب  أجيزة جسـ اإلنساف وحدة"الخصائص المشتركة لمظواىر الصحية الواردة في 
 . وتتكوف مف اسـ وداللة لفظية ،العمـو لمصؼ السادس األساسي

)شحاتة  وىي أصغر وحدة يظير مف خلليا تحديد الظاىرة : حليل يحلة ال  جيؿ .٘
وقد اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة الصفحة التي تظير فييا فئات  ،(89:2003،والنجار

 سجيؿ.التحميؿ كوحدة لمت
 : ال حميؿ عممي  ضيا ط .ٙ

 في إطار المحتوى العممي والتعريؼ اإلجرائي لممفاىيـ الصحية. التحميؿ تـ 
 مف كتاب العمـو لمصؼ السادس اف "الوحدة األولى "أجيزة جسـ اإلنس التحميؿ اشتمؿ

 .األساسي
 وكذلؾ أسئمة الفصؿ. الوحدة، نياية في الواردة التقويـ أسئمة اشتمؿ التحميؿ عمى 
 .اشتمؿ التحميؿ عمى الصور واألشكاؿ والرسومات والمخططات الموجودة في الوحدة 
 :ؿيال حم  يعمم إج اءات .ٚ
  ـيالمفاى ديلتحد دايج وقراءتيا الكتاب في ؿيالتحم ةيلعمم خضعت التي الصفحات ديتحد تـ -

 الصحية المتضمنة فييا.
 .واحدة صحية فكرة فقرات عدة أو فقرة كؿ تشمؿ ثيبح الفقرات مف لعدد صفحة كؿ ـيتقس -
 .فقرة كؿ في الصحية  ـيالمفاى ديتحد -
 .ةيحيالتوض األشكاؿ و الصور في الصحية  ـيالمفاى ديتحد -
 ميضيعي  عممي  ال حميؿ: .ٛ
 صلؽ ألاة ال حميؿ: -

فقط دوف زيادة أو نقصاف.)األغا أف تقيس األداة ما وضعت لقياسو  صدؽ األداة ىو
 (110:2003،واألستاذ
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حيث عرضت األداة في  ،تقدير صدؽ األداة باالعتماد عمى صدؽ المحكميفوقد تـ 
صورتيا األولية عمى مجموعة مف المختصيف وذلؾ لمتأكد مف الصدؽ الظاىري لألداة 

وفي ضوء آراء المحكميف قامت الباحثة بإجراء التعديلت اللزمة  ،ومراجعة فئات التحميؿ
 عمى قائمة المفاىيـ الصحية.

 ال حميؿ: ث ات ألاة
 أياًل: ح اب الث ات ع   ال مف:

قامت الباحثة بإجراء تحميؿ المحتوى لموحدة األولى "أجيزة جسـ اإلنساف" في شير 
أي بعد شير مف  ،ـ 2012ثـ أعادت التحميؿ مرة أخرى في شير نوفمبر  ،ـ 2012أكتوبر 

عممية التحميؿ األوؿ، ثـ قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات بيف التحميميف باستخداـ معادلة 
 ىولستي التالية:

 (178: 1987)طعيمة،                    m 2            معامؿ االتفاؽ =    
                             n1 + n2 

 حيث:
mعمى أنيا تندرج تحت نفس الفئة. : مجموع الفقرات التي اتفؽ 
n1.المجموع الكمي لمفقرات التي تـ تحميميا في المرة األولى : 
n2.المجموع الكمي لمفقرات التي تـ تحميميا في المرة الثانية : 
( 3-4والجدوؿ)  ،التحميميف فيب ريعف وجود اتفاؽ كبعممية التحميؿ نتائج  أسفرتقد و 

 يوضح ذلؾ:
 (3-4  جليؿ)

 ث ات  حميؿ المح يى ع   ال مف ميضحًا وقاط اال فاؽ ياالخ الؼ يمعامؿ الث اتجليؿ 
المفاتيـ الوا ج  

 عف ال حميؿ
 معامؿ الث ات وقاط االخ الؼ وقاط اال فاؽ ال حميؿ الثاوي ال حميؿ األيؿ

32 34 32 2 0.97 
 ،عاٍؿ لمتحميؿ( وىذا يدؿ عمى ثبات 0.97( أف معامؿ الثبات بمغ )3-4ويتضح مف جدوؿ )

 وبناء عمى نتائج التحميؿ تـ تحديد قائمة المفاىيـ الصحية.

 :ثاويًا: ح اب الث ات ع   األف ال
ويقصد بو مدى االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ التي توصمت إلييا الباحثة وبيف نتائج التحميؿ   

التي توصؿ إلييا أحد المختصيف في مجاؿ تدريس العموـ، وقد اختارت الباحثة معممة تعمؿ 
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معيا في ذات المجاؿ لتحميؿ محتوى الوحدة األولى مف كتاب العموـ لمصؼ السادس بشكؿ 
وقد أسفرت نتائج  ،الباحثة بحساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىولستي ثـ قامت ،مستقؿ

 ( يوضح ذلؾ:4-4والجدوؿ) ،التحميؿ عف وجود اتفاؽ كبير بيف التحميميف
 (4-4جليؿ)

 جليؿ ث ات  حميؿ المح يى ع   األف ال ميضحًا وقاط اال فاؽ ياالخ الؼ يمعامؿ الث ات
المفاتيـ الوا ج  

 عف ال حميؿ
 معامؿ الث ات وقاط االخ الؼ وقاط اال فاؽ  حميؿ المعمم  ال احث   حميؿ

30 34 30 4 0.94 
( وىذا يدؿ عمى ثبات عممية 0.94( أف معامؿ الثبات بمغ )4-4ويتضح مف جدوؿ )

 التحميؿ. 
 و ائد ال حميؿ:

وبناء عميو تـ  ،ا عالياً لقد سجؿ معامؿ الثبات في حالتي التحميؿ عبر الزمف وعبر األفراد ثباتً 
( مفيومػػًا صػحيًا فػي الوحػدة األولػى "أجيػزة جسػػـ 34وعػددىا) ،تحديػد قائمػة المفػاىيـ الصػحية

( يبػػيف 5-4الجػػزء األوؿ، والجػػدوؿ )  ،اإلنسػػاف" مػػف كتػػاب العمػػـو لمصػػؼ السػػادس األساسػػي
 قائمة المفاىيـ الصحية التي تـ تحديدىا بعد عممية التحميؿ.

 (5-4جليؿ)
 الصحي  يلالال ها المفظي  قائم  المفاتيـ

 اللالل  المفظي  المفهـي ال قـ

 الجياز 1.
مجموعة مف األعضاء المختمفة في الشكؿ والحجـ والتركيب 

 والوظيفة تشترؾ معًا ألداء وظيفة معينة.
 أعضاء صمبة تشكؿ في مجموعيا الجياز الييكمي. العظاـ 2.
 في جسـ الكائف الحي.مجموعة العظاـ المترابطة  الجياز الييكمي 3.

 العظاـ المسطحة 4.
عظاـ سطحيا رقيؽ ومستو وخشف مثؿ عظاـ القص ولوح الكتؼ 

 الجمجمة.و 

 العظاـ الطويمة 5.
توجد في مناطؽ عدة، مثؿ الذراعيف  ورفيعة عظاـ طويمة نسبياً 

 والفخذيف.

 العظاـ القصيرة 6.
عظاـ عظاـ تشبو الصندوؽ المكعب في مظيرىا الخارجي، مثؿ 

 وعظاـ الفقرات. الرسغ والكاحؿ ،
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 الييكؿ المحوري 7.
مجموعة العظاـ المكونة لمجمجمة والقفص الصدري والعمود 

 الفقاري.
 مجموعة العظاـ المكونة لألطراؼ العموية والسفمية. الييكؿ الطرفي 8.

 الجمجمة 9.
مجموعة العظاـ القوية والمسطحة والمتداخمة تقوـ بتغميؼ الدماغ 
 وحماية أعضاء اإلحساس، وىي أعمى جزء في الييكؿ العظمي 

 نيايات عظاـ الجمجمة التي تربطيا فيما بينيا. الدرزات 10.

سمسمة مف العظاـ القصيرة التي تمتد في الناحية الظيرية مف  العمود الفقاري 11.
 الجسـ الدعامة وتساعده عمى الحركة. الجسـ تعطي

 الغضاريؼ 12.
سمسمة مف األقراص التي تربط فقرات العمود الفقاري وتضفي عميو 
صفة المرونة اللزمة لمحركة وتساعده في تحمؿ الضغط الواقع 

 عميو.
 مجموع الضموع المحيطة بالقمب والرئتيف. القفص الصدري 13.
 أزواج مف ضموع القفص الصدري. عظمة  تربط عشرة عظمة القص 14.

العظاـ المكونة لمذراعيف وىي العضد وعظمتا الساعد وعظاـ  األطراؼ العموية 15.
 الكؼ.

 العظاـ المكونة لمرجميف وىي الفخذ وعظمتا الساؽ وعظاـ القدـ. األطراؼ السفمية 16.

 موضع اتصاؿ األطراؼ العموية بالعمود الفقاري. عظاـ الكتؼ 17.

 موضع اتصاؿ األطراؼ السفمية بالعمود الفقاري. عظاـ الحوض 18.

 مكاف اتصاؿ عظمتيف أو أكثر في الييكؿ العظمي. المفصؿ 19.

 المفاصؿ عديمة الحركة 20.
مفاصؿ توجد في نيايات عظاـ معينة كدرزات الجمجمة باستثناء 

 عظاـ الفؾ السفمي .
 في اتجاه واحد أو في اتجاىيف.مفاصؿ تسمح بالحركة  مفاصؿ محدودة الحركة 21.
 مفاصؿ تسمح بالحركة في عدة اتجاىات. المفاصؿ واسعة الحركة 22.

.23 
أملح الكالسيوـ 

 والفوسفور
 األملح التي تساعد في بناء العظاـ واألسناف.

 Dمرض ينتج عف ليف العظاـ الناتج عف نقص فيتاميف  مرض الكساح 24.

 العضلت التي تغطي الجياز الييكمي .مجموعة  الجياز العضمي 25.

 العضمة 26.
خيوط بروتينية ليا القدرة عمى الحركة عف طريؽ االنقباض 

 واالنبساط.
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 عضلت تخضع لسيطرة اإلنساف وتحكمو. العضلت اإلرادية 27.

 عضلت ال تخضع لسيطرة اإلنساف وتحكمو. العضلت اللإرادية 28.

تستند عمى عظاـ الجياز الييكمي وتتكوف مف خيوط  عضلت العضلت الييكميمة 29.
 بروتينية طويمة ورفيعة  ليا القدرة عمى االنقباض واالنبساط .

فتقر تمامًا إلى ا تفي غاية المتانة تقبؿ االنثناء ولكني اءألياؼ بيض األوتار 30.
 المرونة تربط بيف العضلت الييكمية. 

الشكؿ مرتبة عمى ىيئة طبقات تبطف األعضاء  عضلت مغزلية العضلت الممساء 31.
 الجوفاء لمجسـ .

 بضر الدـ إلى جميع أنحاء الجسـ  عضلت أسطوانية الشكؿ تقوـ العضلت القمبية 32.

 البروتينات 33.
أغذية ضرورية لنمو العضلت واستمرار قياميا بعمميا وتتوفر في 

 البقوليات والبيض والحميب والمحوـ.
 انقباض في العضمة دوف أف يتبعو انبساط. التشنج 34.

 

 : اخ  ا  المفاتيـ الصحي :ثاوياً 
 :االخ  ا  يصؼ

تنمية المفاىيـ الصحية في مادة العمـو لطالبات الصؼ  اختبار بإعداد الباحثة قامت
وذلؾ لموقوؼ عمى مدى التقدـ الذي يحرزه  ،السموكية األىداؼ ضوء في السادس األساسي

 التذكر، :ىي ةيمعرف اتيأربعة مستو  عمى ـيالمفاى اسيق تـ وقد ،الموقؼ التعميميالمتعمـ في 
 عمى موزعة ( فقرة50) االختبار في صورتو األولية مف تكوفو  .ايالعم والميارات ؽ،يالتطب ، لفيـا

 وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية لبناء االختبار: االختبار، أبعاد
  حليل المالة الل ا ي : .ٔ
 ،وىي الوحدة األولى مف كتاب العمـو لمصؼ السادس األساسي وتتكوف مف فصميف 
 : يتناوؿ الدروس التالية:الفصؿ األيؿ -
 :الجياز الييكمي. الدرس األوؿ 
 :المفاصؿ. الدرس الثاني 
 :صحة الجياز الييكمي وسلمتو. الدرس الثالث 
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 : يتناوؿ الدروس التالية:الفصؿ الثاوي -
 :الجياز العضمي. الدرس األوؿ 
 الدرس الثاني: صحة الجياز العضمي وسلمتو. 
  حليل أتلاؼ االخ  ا : .ٕ

تـ تحديد األىداؼ السموكية التي تسعى الوحدة األولى "أجيزة جسـ اإلنساف" لتحقيقيا وقد اتخذت الباحثة   
( لألىداؼ في المجاؿ المعرفي أساسًا لتقويـ مستوى تعمـ الطالبات لممفاىيـ الصحية  مف تصنيؼ )بمـو

حية حسب مستويات بموـ تصنيؼ فقرات اختبار المفاىيـ الص( يبيف 6-4والجدوؿ) ،المتضمنة بالوحدة
 المعرفية

 (6-4جليؿ  قـ )
  صويؼ فق ات اخ  ا  المفاتيـ الصحي  ح ب م  ييات  مـي المع في          

علل  أ قاـ فق ات االخ  ا  م  يى الهلؼ
 الو    المئيي  األ ئم 

-18-20-21-23-24-25-26-28-31-32-33-34  ذك 
15-14-12-11-10-9-8-7-5-4 22 %44.00 

 فهـ
44-43-42-41-40-38-37-35-30-29-27-19-

16-6-3 15 %30.00 

 6.00% 3 48 ،22،36  ط يؽ

 مها ات عميا
1 ،2 ،13 ،17 ،39 ،45 ،46،47،49،50 

 
10 
 %20 

 100% 50 50 المجميع

  حليل المفاتيـ الصحي :  .ٖ
مف كتاب العمـو لمصؼ السادس الوحدة األولى ديد المفاىيـ الصحية المتضمنة في لتح

وقد تـ الخروج بقائمة نيائية مف المفاىيـ  ،األساسي استخدمت الباحثة أداة تحميؿ المحتوى
األساسي وحدة األولى مف كتاب العموـ لمصؼ السادس الصحية المتضمنة في ال

 .مفيوماً (34وعددىا)
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 إعلال جليؿ مياصفات االخ  ا : .ٗ
 حسػب المحتػوى موضػوعات أمػاـ قياسػيا المػراد لمسػتويات األىػداؼ النسػبي الثقػؿ يتػوزع بحيػث التعميمػي لممحتػوى المواصفات جدوؿ تـ تصميـ

 ضػوء فػي المفػاىيـ الختبػار المواصػفات جػدوؿ عمييػا، ومػف ثػـ بنػاء يشػتمؿ التػي الصػحية المفػاىيـ و تدريسػو فػي المسػتغرؽ الوقػت و المحتػوى أىميػة
 مػف فصػؿ كػؿ فػي المعرفػي لممسػتوى النسػبي الثقػؿ بحسػب معرفػي مسػتوى لكػؿ االختباريػة البنػود عػدد عمى يشتمؿبحيث  ، المحتوى مواصفات جدوؿ
 .(7-4الجدوؿ  ) في مبيف ىو كما ، الوحدة فصوؿ

 (7-4جليؿ )
 جليؿ مياصفات اخ  ا  المفاتيـ الصحي  في صي  ه األيلي 

 الي ف الو  ي المح يى
 100%المجميع 20%مها ات عميا %6ال ط يؽ %30الفهـ %44ال ذك 

الي ف  العلل
الي ف  العلل الو  ي

الي ف  العلل الو  ي
الي ف  العلل الو  ي

الي ف  العلل الو  ي
 الو  ي

يؿ
 األ

صؿ
الف

 

 32% 16 6% 3 %2 1 10% 5 14% 7 %33.33 الجها  الهيكمي

 18% 9 %2 1 %2 1 6% 3 %8 4 %16.66 المفاصؿ

صح  الجها  الهيكمي 
 10% 5 4% 2 %0 0 2% 1 4% 2 %8.33 ي الم ه

وي
الثا
صؿ 

الف
 

 32% 16 6% 3 %2 1 10% 5 14% 7 %33.33 الجها  العضمي

صح  الجها  العضمي 
 8% 4 %2 1 %0 0 %2 1 4% 2 %8.33 ي الم ه

 100% 50 20% 10 6% 3 %30 15 %44 22 %100 المجميع
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 االخ  ا :صياغ  أ ئم   .٘
 ارياالخت نوع ًا مفيبندًا اختبار  (50) بناء في ةيالعمم ـيالمفاى بقائمة الباحثة استعانت

وقد تمت صياغة أسئمة االختبار  ،حيصح فقط منيا واحد ؿيبد بدائؿ، األربعة ذي متعدد مف
 :بمراعاة المعايير التالية

 المرجو قياسيا ولمستوياتيا ممثمة لممحتوى وملئمة لألىداؼ  أف تكوف فقرات االختبار
  .المعرفية

 .أف تكوف فقرات االختبار صحيحة ُلغويًا وعمميًا 
 .أف تكوف فقرات االختبار محددة وواضحة وخالية مف الغموض 
 .أف يتـ ترتيب فقرات االختبار مف السيؿ إلى الصعب ومناسبة لمستوى الطالبات 
  مناسبة.أف تكوف المموىات والبدائؿ 
 الخ  ا :يضع  عميمات ا .ٙ

 قامت الباحثة بوضع تعميمات االختبار منيا:
 .بيانات خاصة بالمفحوص مثؿ االسـ والشعبة 
 :عدد الفقرات والبدائؿ والصفحات. بيانات تصؼ االختبار 
 .التأكيد عمى قراءة األسئمة بعناية واختيار اإلجابة الصحيحة مف البدائؿ األربعة 
  لتسييؿ عممية تصحيح االختبار.تفريغ اإلجابات في الجدوؿ المخصص 

 الصي ة األيلي  لالخ  ا :  .ٚ
بعد أف توصمت الباحثة إلى قائمة المفاىيـ المتضمنة في الوحدة األولى "أجيزة جسـ 
اإلنساف" في كتاب العموـ لمصؼ السادس األساسي، قامت بإعداد اختبار المفاىيـ الصحية 

مف نوع االختيار مف متعدد، وبعد كتابة ( سؤااًل 50في صورتو األولية، حيث اشتمؿ عمى )
وذلؾ الستطلع  ((2ممحؽ رقـ أسئمة االختبار تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف 

 آرائيـ حوؿ:
 .مدى تمثيؿ أسئمة االختبار لألىداؼ المراد قياسيا 
 .مدى تغطية أسئمة االختبار لممحتوى 
 .مدى صحة أسئمة االختبار ُلغويًا وعمميًا 
  صياغة البدائؿ لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار.ملءمة 
 .مدى مناسبة أسئمة االختبار لمستوى طالبات الصؼ السادس األساسي 
 .مدى كفاية ووضوح التعميمات 
 .إمكانية اإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ 
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ضافة البعض اآلخر ،وحذؼ البعض ،وقد أشار المحكموف إلى تعديؿ بعض الفقرات  ،وا 
 عديؿ ما أوصى بو المحكموف.وقامت الباحثة بت

 ال ج    اال  طالعي  الخ  ا  المفاتيـ الصحي : .ٛ
بعد إعداد االختبار في صورتو األولية قامت الباحثة بتطبيقو عمى عينة استطلعية 

( طالبة مف طالبات الصؼ السادس األساسي مف مدرسة 40مف خارج عينة الدراسة قواُميا )
وقد ُأجريت التجربة االستطلعية الختبار المفاىيـ الصحية حمب االبتدائية المشتركة "ب"، 

 بيدؼ:
 صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار. التعرؼ إلى 
 .حساب معاملت الصعوبة والتمييز ألسئمة االختبار 
 .حساب ثبات االختبار 
 .تحديد الزمف الذي تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينة البحث األساسية 
 .تحديد مدى فيـ الطالبات العاـ لصياغة أسئمة االختبار 

 

  حليل  مف ا جا   عف االخ  ا : .ٜ
 تـ حساب الزمف المناسب لإلجابة عف أسئمة االختبار مف خلؿ المعادلة التالية :

  م ي ط  مف إجا   أيؿ خم  طال ات + م ي ط  مف إجا   آخ  خم  طال ات مف إجا   االخ  ا  = 
10         

وبالتعويض في المعادلة السابقة تبيف أف الزمف المناسب لإلجابة عف أسئمة اختبار المفاىيـ 
 دقيقة. 45الصحية ىو 

 

  صحيح أ ئم  االخ  ا :. ٓٔ

بعػػػد إجابػػػة طالبػػػات العينػػػة االسػػػتطلعية عػػػف أسػػػئمة اختبػػػار المفػػػاىيـ الصػػػحية قامػػػت 
سػؤاؿ وبػذلؾ تكػوف الدرجػة التػي الباحثة بتصحيح االختبػار، حيػث حػددت درجػة واحػدة لكػؿ 

 ( درجة.50 -0تحصؿ عمييا الطالبة محصورة بيف )
 ال حقؽ مف صلؽ االخ  ا : . ٔٔ

"أف تقيس األداة ما وضعت  ( إلى أف الصدؽ ىو:2003:110يشير )األغا واألستاذ،
وحيث أف بنود االختبار قد اختيرت عمى أساس قوتيا لقياسو فقط أي دوف زيادة أو نقصاف"، 

وقامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ االختبار مف  ،زية فإف االختبار صادؽ إلى حد ماالتميي
 خلؿ:

 



522 
 

 أياًل : صلؽ المحكميف: 
بعد إعداد االختبار في صورتو األولية تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي 

، ومش  .الخبرةرفي ومعممي العمـو مف ذوي االختصاص في المناىج وطرؽ تدريس العمـو
 وقد أبدى المحكموف بعض الملحظات واآلراء في االختبار منيا:

 .إعادة الصياغة لبعض األسئمة 
  مستويات الطالبات.تبسيط المغة بحيث تتناسب و 
 .اختصار بعض األسئمة 

 صلؽ اال  اؽ اللاخمي:: ثاوياً 
تنتمي إلييا، يقصد بو: قوة االرتباط بيف بنود األداة كؿ عمى حدة ودرجة أبعادىا التي  ي

وكذلؾ قوة االرتباط بيف درجات كؿ بند مف بنود األداة عمى حدة ودرجة االختبار الكمي، 
 (2003:110األستاذ، و  وكذلؾ بيف درجات أبعاد المقياس ودرجة االختبار الكمي )األغا

وجرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي للختبار بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطلعية 
( طالبة مف خارج أفراد عينة الدراسة وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف 40مف ) مكونة

 ( يوضح ذلؾ:(8-4درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار والدرجة الكمية للختبار والجدوؿ 
 (  8-4جليؿ )

 الخ  ا  المفاتيـ الصحي  الل ج  الكمي  عفق ة مف فق ات االخ  ا  ممعامؿ ا   اط كؿ 
 

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )**

 0.304( = 0.05وعند مستوى داللة ) ( 38ر الجدولية عند درجة حرية )*

 معامؿ اال   اط ـ. معامؿ اال   اط ـ. اال   اط معامؿ ـ.
1 *0.387 18 **0.512 35 *0.366 

2 **0.449 19 0.016 36 *0.339 

3 **0.588 20 **0.454 37 *0.425 

4 **0.651 21 **0.456 38 *0.344 

5 *0.396 22 **0.672 39 **0.532 

6 0.047 23 **0.531 40 **0.585 

7 **0.561 24 *0.425 41 *0.395 

8 **0.659 25 **0.496 42 *0.424 

9 **0.492 26 *0.444 43 *0.437 

10 **0.638 27 0.196 44 **0.545 

11 *0.434 28 **0.483 45 **0.550 

12 0.203 29 *0.373 46 **0.459 

13 0.153 30 *0.411 47 **0.542 

14 *0.448 31 0.251 48 **0.559 

15 **0.522 32 **0.538 49 **0.470 

16 **0.470 33 *0.431 50 *0.319 

17 **0.616 34 **0.536  
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داللػػػػة ( أف جميػػػػع الفقػػػػرات دالػػػػة إحصػػػػائيًا عنػػػػد مسػػػػتوى 8-4يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )
( حيػػػػػث قامػػػػػت الباحثػػػػػة بحػػػػػذفيـ 31 ، 19،27، 13، 12، 6( عػػػػػدا الفقػػػػػرات )0.05،0.01)

وىػذا يطمػئف الباحثػة إلػى تطبيػؽ  ،( فقػرة44وأصبح االختبار في صورتو النيائية مكونػًا مػف )
 االختبار عمى عينة الدراسة.

  حميؿ فق ات االخ  ا :. ٕٔ
 بغرض حساب:قامت الباحثة بتحميؿ نتائج فقرات االختبار 

 ح اب معامالت الصعي   لفق ات االخ  ا : أيال:
 قامت الباحثة بحساب درجة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة التالية: 

 (1994:307)أبو ناىية،      علل األف ال الذيف أجا يا إجا   خاطئ  معامؿ الصعي   = 
 العلل الكمى ألف ال العيو                           

وكاف اليدؼ مف حسػاب درجػة الصػعوبة لفقػرات االختبػار ىػو حػذؼ الفقػرات التػي تقػؿ درجػة 
 (170:  2008)أبو دقة،.  0.80، أو تزيد عف 0.20صعوبتيا عف 

 ح اب معامالت ال ميي  لفق ات االخ  ا : ثاويا:
)أبػػو ناىيػػة،  فقػػرة مػػف فقػػرات االختبػػار باسػػتخداـ المعادلػػة التاليػػةتػػـ حسػػاب معامػػؿ تمييػػز كػػؿ 

1994:310) 

 معامؿ ال ميي   =
 

 علل ا جا ات الصحيح  في المجميع  اللويا -علل ا جا ات الصحيح  في المجميع  العميا 

 علل أف ال إحلى المجميع يف

وكاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىو حػذؼ الفقػرات التػي يقػؿ   
 (172:  2008ألنيا تعتبر ضعيفة. )أبو دقة، 0.20معامؿ تمييزىا عف 

ولكي تحصؿ الباحثة عمى معاملت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مػف فقػرات االختبػار   
% مػف مجمػوع الطالبػات، 27قامػت بتقسػيـ الطالبػات إلػى مجمػوعتيف: مجموعػة عميػا ضػمت 

وىػػػف الطالبػػػات اللتػػػي حصػػػمف عمػػػى أعمػػػى الػػػدرجات فػػػي االختبػػػار، ومجموعػػػة دنيػػػا ضػػػمت 
والجػػػدوؿ  مػػػى أدنػػػى الػػػدرجات فػػػي االختبػػػار.% مػػػف مجموعػػػة الطالبػػػات اللتػػػي حصػػػمف ع27
 ( يوضح معاملت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.4-9)
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 ((9-4جليؿ
 معامالت الصعي   يال ميي  لكؿ فق ة مف فق ات اخ  ا  المفاتيـ الصحي 

معامالت  ـ
 الصعي  

معامالت 
معامالت  ـ ال ميي 

 الصعي  
معامالت 
معامالت  ـ ال ميي 

 الصعي  
معامالت 
 ال ميي 

1 0.36 0.36 16 0.77 0.45 31 0.64 0.55 
2 0.50 0.27 17 0.59 0.27 32 0.50 0.64 
3 0.82 0.36 18 0.36 0.73 33 0.68 0.45 
4 0.77 0.27 19 0.64 0.73 34 0.64 0.73 
5 0.45 0.55 20 0.59 0.45 35 0.59 0.64 
6 0.77 0.27 21 0.55 0.73 36 0.68 0.64 
7 0.64 0.73 22 0.68 0.64 37 0.68 0.45 
8 0.41 0.64 23 0.68 0.64 38 0.64 0.73 
9 0.32 0.45 24 0.68 0.64 39 0.32 0.45 
10 0.68 0.45 25 0.50 0.82 40 0.64 0.73 
11 0.77 0.45 26 0.68 0.64 41 0.82 0.36 
12 0.73 0.36 27 0.59 0.82 42 0.59 0.45 
13 0.55 0.73 28 0.77 0.45 43 0.73 0.55 
14 0.68 0.27 29 0.68 0.27 44 0.32 0.45 
15 0.82 0.36 30 0.68 0.45    

 0.52 معامؿ ال ميي  الكمي 0.62 معامؿ الصعي   الكمي

       بيف تتراوح تقريباً  الفقرات لكؿ الصعوبة معاملت ( أف9-4يتضح مف الجدوؿ)
، وعميو فإف جميع الفقرات  (0.62)الكمي الصعوبة معامؿ متوسط وكاف ، (0.82-0.32)

 (.347:1982)أبو لبدة: مف الصعوبة المعقوؿ الحد في كانت مقبولة حيث

-0.27) بيف االختبار قد تراوحت لفقرات التمييز معاملت كما يتضح أف جميع
 وعميو فإف جميع الفقرات مقبولة حيث،( (0.52الكمي التمييز وكاف متوسط معامؿ ( ،0.82
 (.342:1982)أبو لبدة: مف التمييز المعقوؿ  الحد في كانت

 . ال حقؽ مف ث ات االخ  ا :ٖٔ
يعرؼ الثبات بأنو: "الحصوؿ عمى النتائج نفسيا تقريبًا عند تكرار القياس في الظروؼ 

 ( 108: 2003نفسيا، وباستخداـ المقياس نفسو" )األغا واألستاذ، 
 20 فسو ردريتشا -وكودروقد قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي التجزئة النصفية 

 عمى النحو التالي:
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 ط يق  ال ج ئ  الوصفي :: أيالً 
بطريقة التجزئة  ختبارتـ استخداـ درجات العينة االستطلعية لحساب ثبات اال

فكاف معامؿ االرتباط بيف ، النصفية، إذ تـ تقسيـ االختبار إلى نصفيف فردية وزوجية
معادلة سبيرماف / براوف فكاف تعديؿ الطوؿ باستخداـ  ( ثـ جرى0.860النصفيف يساوي )

مف  عاليةأف االختبار يتمتع بدرجة  وىذا يدؿ عمى( ، 0.924)معامؿ الثبات بعد التعديؿ 
ار صحة النتيجة التي يتـ الحصوؿ عمييا. وتظير صلحية االختب الثبات ُتطْمئف إلى

 واستخدامو في الدراسة.

 Richardson and Kuder:  20 ي شا ل يف -كيل ط يق   :ثاوياً 
 عمى قيمة ت، حيث حصمختبارطريقة وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االىذه ال  ةالباحث تاستخدم
 (517:2011،)حسفتبار ككؿ طبقًا لممعادلة التالية خلل 20كودر ريتشارد سوف معامؿ 

   
 ؼ   2مد ع –ؾ 2 ف   ع=  11 

 ؾ2 ع           1-ف                                 
 

 المقياس أو االختبار ثبات معامؿ=  11ر 

 القياس أداة مفردات عدد  =ف. 

 القياس أداة تبايف = ؾ 2 ع. 

 س.القيا أداة مفردات تباينات مجموع  =ؼ 2 ع مج 

 :(10-4)كما في الجدول  عليها حصلث الحي النحائج الباحثة رجبث وقد

 (10- 4جليؿ)
 لث ات اخ  ا  المفاتيـ الصحي  20 فعلل الفق ات يال  ايف يالم ي ط يمعامؿ كيل   ي شا ل  ي

20 ـ 2ع ف   فمعامؿ كيل   ي شا ل شي

44 109.302 24.075 0.925 

 (0.925للختبار ككؿ قد بمغت )20  فو (أف قيمة كودر ريتشارد س10-4يتضح مف الجدوؿ)
 وىي قيمة عالية تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.
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 :الصي ة الوهائي  لالخ  ا . ٗٔ
فقػػػػرة، وبعػػػػد عرضػػػػيا عمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف، وتطبيقيػػػػا عمػػػػى العينػػػػة  50تكونػػػػت مػػػػف والتػػػػي  ،وضػػػػع الصػػػػورة األوليػػػػة للختبػػػػاربعػػػػد 

 فقرة والجدوؿ 44مكونًا مف   (،4ممحؽ رقـ ) فقرات، وبذلؾ خرج االختبار بصورتو النيائية 6االستطلعية والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا تـ حذؼ 
 ( يوضح جدوؿ المواصفات في صورتو النيائية.4-11) 

 (11-4جليؿ) 
 مياصفات اخ  ا  المفاتيـ الصحي  في صي  ه الوهائي جليؿ 

الي ف  المح يى
 الو  ي

 المجميع مها ات عميا ال ط يؽ الفهـ ال ذك 

الي ف  العلل
الي ف  العلل الو  ي

الي ف  العلل الو  ي
الي ف  العلل الو  ي

الي ف  العلل الو  ي
 الو  ي

يؿ
 األ

صؿ
الف

 

 %34.1 15 %6.8 3 %2.27 1 %11.36 5 13.6% 6 %33.33 الجها  الهيكمي

 %18.2 8 %2.27 1 %2.27 1 %4.5 2 9% 4 %16.66 المفاصؿ

 %9.1 4 %4.5 2 %0 0 %0 0 %4.5 2 8.33% صح  الجها  الهيكمي ي الم ه

وي
الثا
صؿ 

الف
 

 %30 13 %4.5 2 %2.27 1 %9 4 %13.6 6 33.33% الجها  العضمي

 %9.1 4 2.27% 1 %0 0 %2.3 1 4.5% 2 %8.33 صح  الجها  العضمي ي الم ه

 100% 44 %20.45 9 6.81% 3 27.27% 12 45.5% 20 %100 المجميع
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 :اخ  ا  المها ات الصحي   :ثالثا  
قامت الباحثة ببناء اختبار لتنمية الميارات الصحية مف نوع االختيار مف متعدد في 

حيث خصص لكؿ  ،( فقرة26)مفتكونت صورتو األولية  ،وحدة "أجيزة جسـ اإلنساف"
وقد استخدـ االختبار لقياس تكافؤ المجموعتيف قبؿ  فقرة مف فقرات الميارة ثلثة بدائؿ.

ولمعرفة مدى وجود فروؽ بيف المجموعتيف بعد انتياء التجربة.  ،تطبيؽ التجربة
 الميارات.يبيف توزيع فقرات االختبار عمى مجاالت ( (12-4وؿوالجد

 (12-4جذول)

 مجاالت اخحبار المهارات الصحية وعدد فقراجه

 المها ة
أ قاـ فق ات االخ  ا  المو مي  

 لممها ة
علل 
 الفق ات

 إلى الفق ات علل و   

 االخ  ا  فق ات علل

-12-13-15-16-19-22-23 مها ات   عمؽ  صح  الج ـ

11-8-7 
10 %38.46 

 23.08% 6  14 -17- 18 -21-24-26 مها ات   عمؽ  الغذاء

 30.77% 8 1-2  -3 -4 -5 -6 -20 -25 مها ات   عمؽ  ط يق  الح ك 

 7.69% 2 9-10 "ط ي "  مها ات إج ائي 

 100 % 26 26 المجميع

 يقامت ال احث    وائه يفقًا لمخطيات ال الي : 
 الهلؼ مف  واء االخ  ا : -

طالبػػػػات الصػػػػؼ السػػػػادس ييػػػػدؼ االختبػػػػار إلػػػػى تنميػػػػة الميػػػػارات الصػػػػحية لػػػػدى 
 األساسي.

  واء قائم  المها ات الصحي : -

بموضوع الميارات  المتعمقة السابقة والدراسات النظرية األطر عمى باالطلع قامت الباحثة
إعداد اختبار  ومف ثـ الصحية في مادة العموـ وذلؾ لبناء قائمة بالميارات الصحية

وقد تـ استخلص أربع ميارات رئيسة تـ عرضيا  ،الميارات الصحية في مادة العموـ
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الباحثة قائمة الميارات  وقد اعتمدت  ،عمى مجموعة مف المحكميف ذوي االختصاص
مجاالت رئيسة وشممت أربع  ،( فقرة24تكونت في صورتيا النيائية مف)التي الصحية 

لميارات يوضح قائمة ا( 13-4والجدوؿ) ،طبية( ،حركية ،غذائية ،لمميارات وىي)صحية
 ىا.التي تـ بناؤ 

 (13-4جليؿ)
 قائم  المها ات الصحي  ي ع يفا ها ا ج ائي 

  واء فق ات االخ  ا : -

( فقرة مف نوع اختيار مف 26الصحية والمكوف مف )قامت الباحثة ببناء اختبار الميارات 
 ئؿ.الكؿ فقرة مف فقرات الميارة ثلثة بد ،عمى أربع مياراتحيث تـ تقسيـ االختبار  ،متعدد

 :يقل  اعت ال احث  عول صياغ  فق ات االخ  ا  ما يمي
 صلحية عدد بنود االختبار. -

 تنميتيا.تمثيؿ فقرات االختبار لمميارات الصحية المراد  -

 تغطية فقرات االختبار لممحتوى. -

 صحة فقرات االختبار عمميًا ولغويًا. -

 مناسبتيا لمستوى الطالبات. -

وبعد عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف في مجػاؿ المنػاىج وطػرؽ 
وذلؾ السػتطلع آرائيػـ حػوؿ فقػرات االختبػار  ،وبعض مشرفي ومعممي العموـ ،تدريس العموـ

اعتمػػاد االختبػػار فػػي صػورتو النيائيػػة بعػػد إجػػراء التعػديلت فػػي ضػػوء آراء السػػادة أعضػػاء ثػـ 
 لجنة التحكيـ.

 

 ال ع يؼ ا ج ائي المها ة
 ،تتعمؽ بميارات عامة تخص الجيازيف العضمي والييكمي كحمؿ األثقاؿ المها ات الصحي 

 والتعرض ألشعة الشمس.  ،وممارسة الرياضة
 الغذاء المناسب لصحة وبناء العظاـ والعضلت.تتعمؽ بنوعية  المها ات الغذائي 
. المها ات الح كي   تتعمؽ بطريقة الحركة والوقوؼ والجموس والنـو
تتعمؽ بكيفية التعامؿ مع الجيازيف الييكمي والعضمي حاؿ إصابتيما  المها ات الط ي 

 بمرض أو خمؿ.



 

555 
 

 ال ج    اال  طالعي  لالخ  ا : -
بعػػػد إعػػػداد االختبػػػار بصػػػورتو األوليػػػة قامػػػت الباحثػػػة بتطبيػػػؽ االختبػػػار عمػػػى عينػػػة 

خارج عينػة الدراسػة،  اختيروا مف سادسال الصؼ طالبات( طالبة مف 40استطلعية قواميا )
 الذيف سبؽ ليف دراسة الوحدة، وقد أجريت التجربة االستطلعية بيدؼ:

 التعرؼ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار -

 حساب معاملت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار. -

 حساب ثبات االختبار. -

 ة البحث.تحديد الزمف الذي تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عين -

 صلؽ االخ  ا :
ويقصػػد بػػو أف يقػػيس االختبػػار مػػا وضػػع لقياسػػو فعػػًل ، وحيػػث أف بنػػود االختبػػار قػػد 
اختيرت عمى أساس قوتيا التمييزية فإف االختبار صادؽ إلى حد ما وىناؾ الكثير مف الطرؽ 

عمى نوعيف مف الصدؽ حيث أنيما يفيػاف بػالغرض  ةالباحث تالتي يقاس بيا الصدؽ واقتصر 
 وىما : 

 أياًل: صلؽ المحكميف: 
بعد إعداد االختبار في صورتو األولية تـ عرضػو فػي صػورتو األوليػة عمػى مجموعػة 
مػػف المحكمػػيف مػػف ذوي االختصػػاص فػػي المنػػاىج وطػػرؽ تػػدريس العمػػوـ، ومشػػرفي ومعممػػي 

 يـ حوؿ :العمـو مف ذوي الخبرة وذلؾ الستطلع آرائ
 .مدى ملءمة األوزاف النسبية لمميارات 
 .مدى تمثيؿ كؿ سؤاؿ لمميارة المطموبة 
  .مدى شمولية الميارات الصحية لممجاالت التي تمثميا 
 .الصحة العممية والمغوية 
 .إمكانية اإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ 

ضافة أسئمة مقابمة  ،وفي ضوء التعديلت تـ استبعاد بعض الفقرات ليا ليصبح وا 
 موزعيف عمى أربعة مجاالت. ( سؤاالً 26عدد أسئمة اختبار الميارات )
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 صلؽ اال  اؽ اللاخمي:  :ثاوياً 
ويقصػػد بػػو "قػػوة االرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ مػػف مسػػتويات األىػػداؼ، ودرجػػة االختبػػار 

تنتمػي الكمية وكذلؾ درجة ارتبػاط كػؿ فقػرة مػف فقػرات االختبػار بمسػتوى األىػداؼ الكمػي التػي 
إليػػػو" وجػػػػرى التحقػػػؽ مػػػػف صػػػدؽ االتسػػػػاؽ الػػػػداخمي للختبػػػار بتطبيػػػػؽ االختبػػػار عمػػػػى عينػػػػة 

( طالبة، مف خػارج أفػراد عينػة الدراسػة وتػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط 40استطلعية مكونة مف )
 (14-4)بيرسوف بيف درجػات كػؿ فقػرة مػف فقػرات االختبػار والدرجػة الكميػة للختبػار والجػدوؿ 

 يوضح ذلؾ.
 (   14-4)ليؿالج

 الخ  ا  المها ات الصحي  الل ج  الكمي  عفق ة مف فق ات االخ  ا  ممعامؿ ا   اط كؿ 
 

 معامؿ اال   اط ـ. معامؿ اال   اط ـ.
1 *0.406 14 **0.501 
2 **0.496 15 *0.439 
3 **0.568 16 *0.351 
4 **0.559 17 **0.606 
5 **0.586 18 *0.346 
6 **0.452 19 0.251 
7 **0.645 20 **0.629 
8 **0.531 21 **0.645 
9 **0.530 22 0.135 

10 **0.556 23 **0.573 
11 **0.594 24 *0.399 
12 **0.508 25 **0.645 
13 **0.461 26 **0.501 

 

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )**
 0.304( = 0.05وعند مستوى داللة )( 38)  الجدولية عند درجة حرية ر *

( أف جميػػػع الفقػػػرات دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة 14-4يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ )
( حيػػث قامػػت الباحثػػة بحػػذفيما وأصػػبح االختبػػار فػػي 22، 19( عػػدا الفقرتػػاف )0.05،0.01)

 .( فقرة24مف ) صورتو النيائية مكوناً 

 االخ  ا .ح اب معامالت الصعي   يال ميي  لفق ات 
 ح اب معامالت الصعي   لفق ات االخ  ا : :أيالً 
 قامت الباحثة بحساب درجة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة التالية: 

 (1994:307)أبو ناىية،      عدد األفراد الذيف أجابوا إجابة خاطئة معامؿ الصعوبة = 
 العدد الكمى ألفراد العينة                          

وكاف اليدؼ مف حسػاب درجػة الصػعوبة لفقػرات االختبػار ىػو حػذؼ الفقػرات التػي تقػؿ درجػة 
 (170:  2008)أبو دقة،.  0.80، أو تزيد عف 0.20صعوبتيا عف 



 

552 
 

 ح اب معامالت ال ميي  لفق ات االخ  ا : ثاويًا:
)أبػػو ناىيػػة،  فقػػرة مػػف فقػػرات االختبػػار باسػػتخداـ المعادلػػة التاليػػةتػػـ حسػػاب معامػػؿ تمييػػز كػػؿ 

1994:310) 
 معامؿ ال ميي   =

 

 علل ا جا ات الصحيح  في المجميع  اللويا -علل ا جا ات الصحيح  في المجميع  العميا 
 علل أف ال إحلى المجميع يف

وكاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىو حػذؼ الفقػرات التػي يقػؿ   
 (172:  2008ألنيا تعتبر ضعيفة. )أبو دقة، 0.20معامؿ تمييزىا عف 

ولكي تحصؿ الباحثة عمى معاملت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مػف فقػرات االختبػار   
% مػف مجمػوع الطالبػات، 27قامػت بتقسػيـ الطالبػات إلػى مجمػوعتيف: مجموعػة عميػا ضػمت 

وىػػػف الطالبػػػات اللتػػػي حصػػػمف عمػػػى أعمػػػى الػػػدرجات فػػػي االختبػػػار، ومجموعػػػة دنيػػػا ضػػػمت 
والجػػػدوؿ  مػػػى أدنػػػى الػػػدرجات فػػػي االختبػػػار.% مػػػف مجموعػػػة الطالبػػػات اللتػػػي حصػػػمف ع27
 ( يوضح معاملت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.4-15)

 (  15-4جليؿ ) 
 معامالت الصعي   يال ميي  لكؿ فق ة مف فق ات اخ  ا  المها ات الصحي 

 معامالت ال ميي  معامالت الصعي   ـ معامالت ال ميي  معامالت الصعي   ـ
1 0.77 0.27 13 0.77 0.27 

2 0.73 0.55 14 0.73 0.55 

3 0.68 0.64 15 0.77 0.45 

4 0.73 0.55 16 0.77 0.45 

5 0.36 0.36 17 0.41 0.27 

6 0.82 0.36 18 0.59 0.64 

7 0.73 0.55 19 0.68 0.64 

8 0.59 0.27 20 0.73 0.36 

9 0.64 0.73 21 0.77 0.45 

10 0.68 0.45 22 0.77 0.45 

11 0.45 0.36 23 0.64 0.73 

12 0.55 0.73 24 0.77 0.45 

معامؿ الصعي   الكمي  معامؿ ال ميي  الكمي  0.68   0.48 

 (0.36-0.82)بيف تتراوح تقريباً  الفقرات لكؿ الصعوبة معاملت ( أف15-4) يتضح مف الجدوؿ

 في كانت ثيحوعميو فإف جميع الفقرات مقبولة ، (0.68)الكمي الصعوبة معامؿ متوسط وكاف،

 (.347:1982)أبو لبدة:0.20 -0.80) ) مف الصعوبة المعقوؿ الحد
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 ( ،0.73-0.27) بيف االختبار قد تراوحت لفقرات التمييز معاملت كما يتضح أف جميع

 في كانت ثيوعميو فإف جميع الفقرات مقبولة ح ،( (0.48 الكمي التمييز وكاف متوسط معامؿ

 (.342:1982لبدة:)أبو . مف التمييز المعقوؿ الحد

 : االخ  ا  ث ات
ويقصػد بػػو الحصػػوؿ عمػػى نفػػس النتػػائج عنػد تكػػرار القيػػاس باسػػتخداـ نفػػس األداة فػػي 

 -وكػػودروقػػد قامػػت الباحثػػة بإيجػػاد معامػػؿ الثبػػات بطريقتػػي التجزئػػة النصػػفية  نفػس الظػػروؼ.
 عمى النحو التالي : 20 فسو دريتشار 

 ط يق  ال ج ئ  الوصفي :  -ٔ
بطريقػػػة التجزئػػػة  ختبػػػاردرجػػػات العينػػػة االسػػػتطلعية لحسػػػاب ثبػػػات االتػػػـ اسػػػتخداـ 

، فكػػػاف معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف النصػػػفية، إذ تػػػـ تقسػػػيـ االختبػػػار إلػػػى نصػػػفيف فرديػػػة وزوجيػػػة 
معادلػػة سػػبيرماف / بػػراوف فكػػاف تعػػديؿ الطػػوؿ باسػػتخداـ  ( ثػػـ جػػرى0.750النصػػفيف يسػػاوي )

مػػف  جيػػدةأف االختبػػار يتمتػػع بدرجػػة  يػػدؿ عمػػى وىػػذا( ، 0.857)معامػػؿ الثبػػات بعػػد التعػػديؿ 
الثبػػػات ُتطْمػػػئف إلػػػى صػػػحة النتيجػػػة التػػػي يػػػتـ الحصػػػوؿ عمييػػػا . وتظيػػػر صػػػلحية االختبػػػار 

 واستخدامو في الدراسة .
 Richardson and Kuder:  20 ف ي ي شا ل -كيل ط يق    -ٕ

 تحصم ، حيثختبارطريقة وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االىذه ال  ةالباحث تاستخدم
 (: 16-4ختبار ككؿ كما يوضحو الجدوؿ)لل 20كودر ريتشارد سوفعمى قيمة معامؿ 

 (16-4جليؿ)
لث ات اخ  ا   20 فعلل الفق ات يال  ايف يالم ي ط يمعامؿ كيل   ي شا ل  ي

 المها ات الصحي 
20 ـ 2ع ف   فمعامؿ كيل   ي شا ل شي 
24 32.921 17.450 0.893 

 
للختبار ككؿ قد بمغت  20 فو ( أف قيمة كودر ريتشاردس4.16يتضح مف الجدوؿ)

 ( وىي قيمة عالية تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة. 0.893)
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 الصي ة الوهائي  الخ  ا  المها ات الصحي :
وفي ضوء آراء  ،بعد تأكد الباحثة مف صدؽ وثبات اختبار الميارات الصحية

( موزعة 7( فقرة ممحؽ رقـ )24المحكميف أصبح االختبار في صورتو النيائية مكونًا مف )
 عمى الميارات الصحية بمجاالتيا األربعة.

 إعلال لليؿ المعمـ ل ل ي  يحلة أجه ة ج ـ ا و اف  ا  خلاـ الملخؿ الجمالي:
 ،ويسترشد بو في تدريس وحدة مايعرؼ دليؿ المعمـ بأنو كتيب يرجع إليو المعمـ 

وتستيدؼ الدراسة تقصي فاعمية المدخؿ الجمالي في تنمية المفاىيـ والميارات الصحية لدى 
 العمؿ تسيؿ التي اإلرشادات ىذا الدليؿ بعض لذلؾ يقدـ  ،طالبات الصؼ السادس األساسي

 باستخداـ المدخؿ الجمالي. أجيزة جسـ اإلنساف""الوحدة تدريس أثناء

 لمخطيات ال الي : لذلؾ قامت ال احث   إعلال لليؿ المعمـ يفقاً 
االطلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بتوظيؼ المدخؿ الجمالي في  -

 التدريس باستخداـ إستراتيجيتي السرد القصصي والمتشابيات.

السادس "أجيزة جسـ اإلنساف" في كتاب العموـ لمصؼ  االطلع عمى محتوى وحدة -
 األساسي الجزء األوؿ.

 المدخؿ الجمالي وكيفية توظيفو في التدريس. عف نبذةالتعرض ل -

  حليل الهلؼ مف اللليؿ يي مثؿ في: -

 .صياغة األىداؼ التعميمية المراد تحقيقيا 

 .تحديد المادة التعميمية التي تسعى المعممة لتعميميا لمطالبات 

  المناسبة لممحتوى التعميمي.تحديد األنشطة التعميمية التعممية 

 .تحديد المواد واألدوات اللزمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية 

 .تحديد أساليب التقويـ المناسبة لمتعرؼ عمى مدى تحقيؽ األىداؼ التعميمية 

 .وضع الخطة الزمنية اللزمة لتنفيذ الدروس 

وذلؾ  ،وـعموـ لمصؼ األساسي ومشرفي العمعرض الدليؿ عمى مجموعة مف معممي ال -
 إلبداء آرائيـ تجاه:

 ."مدى شمولية الدليؿ لمحتوى وحدة "أجيزة جسـ اإلنساف 

 .أسئمة التقويـ وشموليتيا لممفاىيـ والميارات الصحية 

 .مدى مناسبة الدليؿ لمستوى طالبات الصؼ السادس األساسي 

 .الصحة العممية والمغوية 
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 .حذؼ أو إضافة أو إبداء أي ملحظات أخرى 

وخرج الدليؿ في صورتو  ،عمى ملحظات المحكميف وتعديلتيـ الدليؿ بناءً تعديؿ  -
 .(11النيائية كما في ممحؽ رقـ )

تطبيؽ وتنفيذ الدليؿ: قامت الباحثة بتنفيذ دروس الدليؿ بنفسيا مع طالبات المجموعة  -
وقد بمغ مجموع  ،(2012-12-16( إلى)2012-11-25التجريبية خلؿ الفترة مف )

( 4حيث تـ تنفيذىا في ثلثة أسابيع بمعدؿ ) ،( حصة12لتنفيذ دروس الدليؿ)الحصص 
 حصص أسبوعيًا.

 : الل ا   م غي اتض ط 
انطلقًا مف الحرص عمى سلمة النتائج ، وتجنبًا آلثار العوامؿ الدخيمة التي يتوجب 

 ةالباحثػ تَتبَنػضبطيا والحد مف آثارىا لموصوؿ إلى نتائج صالحة قابمة للسػتعماؿ والتعمػيـ، 
، ويعتمػد عمػى تكػافؤ وتطػابؽ  التجربػةالتجريبية والضابطة باختباريف قبؿ  يفطريقة المجموعت

المجموعتيف مف خلؿ االعتماد عمى االختيػار العشػوائي ألفػراد العينػة ، ومقارنػة المتوسػطات 
 :ليةالمتغيرات التا بضبط ةالباحث تالحسابية في بعض المتغيرات أو العوامؿ لذا قام

 العمر الزمني.  -ٔ

 التحصيؿ في العموـ -ٕ

 التحصيؿ الدراسي العاـ -ٖ

 التطبيؽ القبمي الختبار المفاىيـ الصحية لممجموعتيف التجريبية والضابطة. -ٗ

 التطبيؽ القبمي الختبار الميارات الصحية لممجموعتيف التجريبية والضابطة. -٘
 العم  ال موي: -ٔ

 (  17-4)جليؿ 
لم ع ؼ إلى لالل  الف يؽ  يف المجميع يف ال ج ي ي  يالضا ط  في م غي  العم    "ت" و ائد اخ  ا 

 ال موي

 الم ي ط العلل المجميع 
االوح اؼ 
 المعيا ي

 م  يى اللالل  قيم  اللالل  قيم  "ت"

 0.421 11.474 45  ج ي ي  
0.678 

 

0.500 

 

 غي  لال  إحصائياً 
 0.503 11.540 45 ضا ط  

 1.98( =α ≥ 0.05( وعند مستوى داللة )88الجدولية عند درجة حرية )*قيمة "ت" 
 2.62(= α ≥ 0.01( وعند مستوى داللة )88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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( عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المجمػػوعتيف 17-4يتضػػح مػػف الجػػدوؿ)
يعنػي أف المجمػوعتيف متكػافئتيف  التجريبية والضابطة في متغير العمر قبػؿ بػدء التجربػة وىػذا

 في العمر الزمني.

ٕ-  :  ال حصيؿ في العمـي
 (  18-4جليؿ )

لم ع ؼ إلى لالل  الف يؽ  يف المجميع يف ال ج ي ي  يالضا ط  في م غي  ال حصيؿ في  "ت"و ائد اخ  ا  
 العميـ 

 الم ي ط العلل المجميع 
االوح اؼ 
 المعيا ي

 قيم  "ت"
قيم  
 اللالل 

 اللالل م  يى 

 5.113 12.644 45  ج ي ي  
0.188 

 

0.851 

 

 غي  لال  إحصائياً 
 4.989 12.444 45 ضا ط  

 1.98( = α ≥ 0.05( وعند مستوى داللة )88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 2.62( = α ≥ 0.01( وعند مستوى داللة )88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

(عدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف المجمػوعتيف  18-4يتضح مف الجدوؿ )
التجريبيػػػػة والضػػػػابطة فػػػػي متغيػػػػر التحصػػػػيؿ فػػػػي العمػػػػـو قبػػػػؿ بػػػػدء التجربػػػػة وىػػػػذا يعنػػػػي أف 

.  المجموعتيف متكافئتيف في العمـو

 ال حصيؿ الل ا ي العاـ:   -ٖ
 (19-4جليؿ )

لم ع ؼ إلى  لالل  الف يؽ  يف المجميع يف ال ج ي ي  يالضا ط  في م غي  ال حصيؿ   ت"او ائد اخ  ا  
 العاـ 

 الم ي ط العلل المجميع 
االوح اؼ 
 المعيا ي

 م  يى اللالل  قيم  اللالل  قيم  "ت"

 18.948 63.622 45  ج ي ي  
1.228 

 
0.223 

 

غي  لال  
 19.156 58.689 45 ضا ط   إحصائياً 

 1.98( = α ≥ 0.05( وعند مستوى داللة )88"ت" الجدولية عند درجة حرية )*قيمة 

 2.62(= α ≥ 0.01( وعند مستوى داللة )88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبيػة 19-4) يتضح مف الجدوؿ )
الدراسػي العػاـ قبػؿ بػدء التجربػة وىػذا يعنػي أف والضابطة في متغيػر التحصػيؿ فػي التحصػيؿ 

 المجموعتيف متكافئتيف في التحصيؿ العاـ.

 ال حصيؿ العاـ في االخ  ا  الق مي لممفاتيـ الصحي :   -ٗ

 (20-4) جليؿ
 في يالضا ط   ي يال ج   فيالمجميع   كافؤ مف لم أكل فيم  قم  فيو يلع اخ  ا )ت( و ائد

 الصحي ـ يلممفات الق مي االخ  ا 

 الم ي ط العلل المجميع  ل علا
االوح اؼ 
 المعيا ي

قيم  
 "ت"

قيم  
 اللالل 

 م  يى اللالل 

  ذك ال

 

 0.942 0.812 2.578 45 تجريبية قبمي
 

0.349 
 

غير دالة 
 0.753 2.422 45 ضابطة قبمي إحصائياً 

 هـالف
 1.148 0.679 1.644 45 تجريبية قبمي

 
0.254 

 

غير دالة 
 0.786 1.467 45 ضابطة قبمي إحصائياً 

  ط يؽال
 1.661 0.318 0.111 45 تجريبية قبمي

 
0.100 

 

غير دالة 
 0.435 0.244 45 ضابطة قبمي إحصائياً 

مها ات 
 عميا

 0.501 0.682 1.111 45 تجريبية قبمي
 

0.617 
 

غير دالة 
 0.576 1.178 45 ضابطة قبمي إحصائياً 

الل ج  
 الكمي 

 0.430 1.391 5.444 45 تجريبية قبمي
 

0.669 
 

غير دالة 
 1.550 5.311 45 ضابطة قبمي إحصائياً 

 1.98( = α ≥ 0.05( وعند مستوى داللة )88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 2.62( = α ≥ 0.01( وعند مستوى داللة )88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 ة،يػالجدول )ت( مػة يق مػف أصػغر المحسػوبة )ت( ـيقػ أف (20-4يتضػح مػف الجػدوؿ)
( عمػػى مسػػتوى اختبػػار المفػػاىيـ الصػػحية 0.05أكبننر هنني)  (α)الذاللننت اصحصننبئيت وأى قيوننت

 ≤ α)وىػذا يعنػي عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد ،وعمى كؿ بعد مف أبعاده ،ككؿ

بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبػار المفػاىيـ الصػحية  ( 0.05
 قبؿ بدء التجربة. وىذا يعني أف المجموعتيف متكافئتيف.
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 ال حصيؿ العاـ في االخ  ا  الق مي لممها ات الصحي :  -٘
 (21-4) جليؿ 

 في يالضا ط   ي يال ج   فيالمجميع   كافؤ مف لم أكل فيم  قم  فيو يت( لع(اخ  ا  و ائد

 الصحي  لممها ات الق مي االخ  ا 

 الم ي ط العلل المجميع  
االوح اؼ 
 المعيا ي

قيم  
 "ت"

قيم  
 اللالل 

م  يى 
 اللالل 

مها ات   عمؽ 
  صح  الج ـ 

 1.434 0.688 1.733 45 تجريبية قبمي
 

0.155 
 

غير دالة 
 0.468 1.911 45 ضابطة قبمي إحصائياً 

  عمؽ  مها ات
 غذاء ال

 1.162 0.546 1.556 45 تجريبية قبمي
 

0.249 
 

غير دالة 
 0.543 1.422 45 ضابطة قبمي إحصائياً 

مها ات   عمؽ 
 ح ك  ط يق  ال

 0.546 0.609 2.356 45 تجريبية قبمي
 

0.587 
 

غير دالة 
 0.549 2.289 45 ضابطة قبمي إحصائياً 

مها ات 
  إج ائي "ط ي 

 0.842 0.506 0.489 45 قبميتجريبية 
 

0.402 
 

غير دالة 
 0.495 0.400 45 ضابطة قبمي إحصائياً 

 الل ج  الكمي 
 0.424 1.254 6.133 45 تجريبية قبمي

 
0.673 

 

غير دالة 
 1.234 6.022 45 ضابطة قبمي إحصائياً 

 
 α ≥ (0.05 =1.98( وعند مستوى داللة) 88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

  2.62(= α ≥ 0.01( وعند مستوى داللة )88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 ة،يػالجدول )ت( مػةيق مػف أصػغر المحسػوبة  )ت( ـيقػ أف (21-4)يتضػح مػف الجػدوؿ 
( عمػى مسػتوى اختبػار الميػارات الصػحية 0.05أكبنر هني)  (α)الذاللنت اصحصنبئيت وأى قيونت

 ≤ α)وىػذا يعنػي عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد ،وعمى كؿ بعد مف أبعاده ،ككؿ
بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار الميارات الصحية  ( 0.05

 قبؿ بدء التجربة. وىذا يعني أف المجموعتيف متكافئتيف. 

 خطيات إج اء الل ا  :
  مثمت خطيات الل ا    الم احؿ ال الي :

  ط يؽ الل ا  :أياًل: ق ؿ 
  تحميػػػػؿ محتػػػػوى وحػػػػدة أجيػػػػزة جسػػػػـ اإلنسػػػػاف موضػػػػوع البحػػػػث لتحديػػػػد قائمػػػػة المفػػػػاىيـ

 الصحية المتضمنة فييا .
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 والتأكػد مػف صػدقو مػف خػلؿ عرضػو عمػى مجموعػة اختبار المفػاىيـ الصػحية  إعداد .
جػػػراء التعػػػديلت فػػػي ضػػػوء آرائيػػػـ وحسػػػاب ثبػػػات االختبػػػار بطريقػػػة  ،مػػػف المحكمػػػيف وا 

  20.ريتشاردسوف -التجزئة النصفية ومعامؿ كودر
 قائمة بالميارات الصحية  إعداد. 
  والتأكػد مػف صػدقو مػف خػلؿ عرضػو عمػى مجموعػة  اختبػار الميػارات الصػحية إعداد

جػػػراء التعػػػديلت فػػػي ضػػػوء آرائيػػػـ وحسػػػاب ثبػػػات االختبػػػار بطريقػػػة  ،مػػػف المحكمػػػيف وا 
 .20ريتشاردسوف -فية ومعامؿ كودرالتجزئة النص

 جػراء التعػػديلت فػػي ضػػوء  إعػداد دليػػؿ المعمػػـ وعرضػػو عمػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف وا 
 ملحظاتيـ.

 ومػدير المنطقػة التعميميػة ،الحصوؿ عمى إذف مف رئػيس برنػامج وكالػة الغػوث الدوليػة، 
 . جؿ تسييؿ تطبيؽ الدراسةومديرة مدرسة حمب االبتدائية المشتركة "أ" مف أ

 

 ثاويًا: أثواء  ط يؽ الل ا  :
 "وتقسيميا إلػى مجمػوعتيف  ،تحديد عينة  الدراسة مف مدرسة حمب االبتدائية المشتركة"أ

 تجريبية وضابطة.
  تطبيػػػػػػؽ اختبػػػػػػار المفػػػػػػاىيـ الصػػػػػػحية عمػػػػػػى المجمػػػػػػوعتيف قبميػػػػػػًا لمتأكػػػػػػد مػػػػػػف تكافؤىمػػػػػػا

 .2012/11/20بتارير
  المجمػػػػػوعتيف قبميػػػػػًا لمتأكػػػػػد مػػػػػف تكافؤىمػػػػػػا تطبيػػػػػؽ اختبػػػػػار الميػػػػػارات الصػػػػػحية عمػػػػػى

 .2012/11/20بتارير
 والمجموعػة الضػابطة بالطريقػة  ،تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ المدخؿ الجمػالي

وقػػػد اسػػػتغرؽ ،(2012/12/16( إلػػػى)  2012/11/25التقميديػػػة المعتػػػادة مػػػف  تػػػارير)
 ثلثة أسابيع.( حصص أسبوعيًا لمدة (4حصة بواقع  ((12تطبيؽ الدراسة 

 يأثواء  ط يؽ الل ا   الحظت ال احث  ما يمي:
 مشاركة الطالبات بشكؿ فاعؿ في المناقشة والحوار. -
 تحسف مستوى أداء الطالبات في الميارات الصحية. -
 المستخدمة بشكؿ ممحوظ. االستراتيجياتاندماج الطالبات مع  -
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  ً2012/12/18تاريرب تطبيؽ اختبار المفاىيـ الصحية عمى المجموعتيف بعديا . 
  ً2012/12/19بتارير تطبيؽ اختبار الميارات الصحية عمى المجموعتيف بعديا  

 ثالثًا:  عل  ط يؽ الل ا  :
 .رصد النتائج وتحميميا وتفسيرىا ومعالجتيا إحصائيا 
 .تقديـ التوصيات والمقترحات 
 
 : ا حصائي معالجاتال

 ا حصائي  ال الي  :ا  خلمت ال احث  في تذه الل ا   األ اليب 
معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف إليجػاد صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي الختبػاري المفػاىيـ والميػارات  -

 الصحية.

إليجػػػػاد ثبػػػػات اختبػػػػاري  20ريتشاردسػػػػوف-طريقػػػػة التجزئػػػػة النصػػػػفية ومعامػػػػؿ كػػػػودر -
 المفاىيـ والميارات الصحية.

متوسػطي درجػات بػيف  لعينتػيف مسػتقمتيف الختبػار الفػروؽ T. Testاسػتخداـ اختبػار  -
 .المجموعة التجريبية والضابطة في اختباري المفاىيـ والميارات الصحية

معامػػػؿ مربػػػع إيتػػػا لقيػػػاس حجػػػـ التػػػأثير الػػػذي أحدثػػػو المػػػدخؿ الجمػػػالي فػػػي متوسػػػط  -
 درجات المجموعة التجريبية في اختباري المفاىيـ والميارات الصحية.

ؿ الجمالي في  تنميػة المفػاىيـ معامؿ بلؾ لمكسب المعدؿ لمكشؼ عف فاعمية المدخ -
 والميارات الصحية لممجموعة التجريبية.



 

 

 الفصل اخلامس
  "تفسريهامناقشتها و"نتائج الدراسة 

 

   مواقش ها ي ف ي تا"أياًل: و ائد الل ا ": 
  ي ف ي تا"مواقش ها و ائد ال ؤاؿ األيؿ" 
  ي ف ي تا"مواقش ها و ائد ال ؤاؿ الثاوي" 
  ي ف ي تا"مواقش ها و ائد ال ؤاؿ الثالث" 
  ي ف ي تا"مواقش ها و ائد ال ؤاؿ ال ا ع" 
   ي ف ي تا"مواقش ها و ائد ال ؤاؿ الخام" 

 
 ثاويًا: ال يصيات 
 
 ثالثًا: المق  حات 



 

 الفصؿ الخام 
  "مواقش ها ي ف ي تا"و ائد الل ا   

الباحثة  قامت أف بعد يايإل التوصؿ تـ التي لمنتائج اً يميتفص عرضا الفصؿ ىذا تناوؿي
ـ يالمفاى ةيتنم في المدخؿ الجمالي فعالية اكتشاؼ إلى ىدفت التي الدراسة إجراءات ؽيبتطب

 كما تناوؿ ا،ً يإحصائ اناتيالب معالجة والميارات الصحية لدى طالبات الصؼ السادس بعد
بعض  ـيتقد تـي ويعم وبناءً  السابقة، الدراسات ضوء في ومناقشتيا النتائج، ليذه راً يتفس ضايأ

 :لذلؾ مفصلً  اً وفيما يمي عرض  والمقترحات اتيالتوص

 :"ي ف ي تا "مواقش ها : و ائد الل ا  أيالً 
  ي ف ي تا "مواقش ها ال ؤاؿ األيؿو ائد : 

  يمي:نص السؤاؿ األوؿ عمى ما 
األ ا ي  ال ال للى طال ات الصؼ  في مالة العمـيما المفاتيـ الصحي  الم ال  ومي ها 

  غ ة  ا  خلاـ الملخؿ الجمالي؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ محتوى الوحدة األولى "أجيزة جسـ    
بالمفاىيـ الصحية اإلنساف " مف كتاب العموـ لمصؼ السادس األساسي، وذلؾ لتحديد قائمة 

ومف ثـ عرضيا عمى مجموعة مف السادة المحكميف لموصوؿ إلييا في  .المتضمنة فييا
 تكوفل اً أساس ـيالمفاى ىذه وتعتبر الباحثة ،( مفيومًا 34صورتيا النيائية والتي تكونت مف )

 و الصعوبة درجة في ـيىذه المفاى تتدرج و ، "األحياء عمـ" مجاؿ في  الصحية المعرفة
 مدى عمى مفيـو تمتد دراسة كؿ بؿ ،واحدة لمرة التامة صورتيا في ةالطالب درسيات وال ،ديالتجر 

 الحمزوني المنيج مع انسجاماً  الدراسة سنوات
 
  ي ف ي تا "مواقش ها ال ؤاؿ الثاويو ائد": 
  نص السؤاؿ الثاني عمى ما يمي: 

األ ا ػي  للى طال ات الصػؼ ال ػال  في مالة العمـيما المها ات الصحي  الم ال  ومي ها 
  غ ة  ا  خلاـ الملخؿ الجمالي؟

محتػوى الوحػدة  بمراجعة األدب التربوي واالطػلع عمػىلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة 
األولػػػى "أجيػػػزة جسػػػـ اإلنسػػػاف " مػػػف كتػػػاب العمػػػـو لمصػػػؼ السػػػادس األساسػػػي، وذلػػػؾ لتحديػػػد  

ومػػػػف ثػػػػـ عرضػػػػيا عمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف السػػػػادة  ،يػػػػا قائمػػػػة بالميػػػػارات الصػػػػحية المتضػػػػمنة في
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مقائمػػة فػػي صػػورتيا النيائيػػة حيػػث شػػممت لع آراء معممػػي العمػػـو لموصػػوؿ لالمحكمػػيف واسػػتط
 اإلجراءات الطبية. ،طريقة الحركة ،الغذاء ،صحة الجسـالميارات أربع مجاالت رئيسة: 

 ي ف ي تا "مواقش ها ال ؤاؿ الثالث و ائد":  
 :عمى ما يميالثالث  نص السؤاؿ 

تؿ  يجل ف يؽ  يف م ي طي ل جات طال ات المجميعػ  ال ج ي يػ  الضػا ط  فػي االخ  ػا  
 ال علي لممفاتيـ الصحي ؟

  ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باختبار الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ والتي تنص عمى:
 يف م ي ػطي ل جػات  (α ≥ 0.05)ال  يجل ف يؽ ذات لالل  إحصائي  عول م  يى لالل  

 طال ات المجميع  ال ج ي ي  يالضا ط  في االخ  ا  ال علي الخ  ا  المفاتيـ الصحي .
ولمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ حسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة 

تػػيف ثػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "ت" لعين ،لػػدرجات الطالبػػات فػػي اختبػػار المفػػاىيـ الصػػحية البعػػدي 
مسػػػتقمتيف لمكشػػػؼ عػػػف داللػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطي الػػػدرجات فػػػي اختبػػػار المفػػػاىيـ الصػػػحية 

 ( يوضح ذلؾ.5.1والجدوؿ ) ،البعدي لكؿ مف المجموعة التجريبية والضابطة
 (5.1الجليؿ )

و ائد ا  خلاـ اخ  ا  "ت" لممقا و   يف م ي طات ل جات الطال ات في المجميع يف الضا ط  
 يال ج ي ي  في ال ط يؽ ال علي الخ  ا  المفاتيـ الصحي  

م  يى 
 الم ي ط العلل المجميع  الهلؼ

االوح اؼ 
 قيم  "ت" المعيا ي

قيم  
 اللالل 

 م  يى اللالل 

  ذك ال

 

 13.420 3.007 16.956 45 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

دالة إحصائيًا 
 3.149 8.244 45 ضابطة بعدي 0.01عند 

هـالف  
 

 9.161 2.043 9.311 45 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

دالة إحصائيًا 
 2.658 4.733 45 ضابطة بعدي 0.01عند 

  ط يؽال

 

 4.558 0.720 2.267 45 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

دالة إحصائيًا 
 1.131 1.356 45 ضابطة بعدي 0.01عند 

مها ات 
 عميا

 

 1.363 7.222 45 تجريبية بعدي
5.569 

 
0.000 

 

دالة إحصائيًا 
 1.822 5.333 45 ضابطة بعدي 0.01عند 

الل ج  
 الكمي 

 

 5.131 35.756 45 تجريبية بعدي
14.034 

 
0.000 

 

دالة إحصائيًا 
 5.729 19.667 45 ضابطة بعدي 0.01عند 

 α = (0.05  =1.98( وعند مستوى داللة )88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 α =  (0.01 =2.62)( وعند مستوى داللة 88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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 ( ي ضح لم احث  ما يمي:1-5مف خالؿ ق اءة الجليؿ)
البعدي لممجموعة  كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ  الو    لم  يى ال ذك : -

وىو أكبر مف المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة والذي ،(16.956التجريبية)
 ،( أكبر مف قيمة ت الجدولية 13.420وكانت قيمة ت المحسوبة تساوي) ،(8.244يساوي)

( أي أنو توجد فروؽ ذات داللة 0.01وىذا يعني أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة) 
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف  α ≥ (0.05مستوى داللة )إحصائية عند 

 لصالح الصحية المفاىيـ الختبار البعدي التطبيؽ في التذكر مستوى في والمجموعة الضابطة

 . المجموعة التجريبية

كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ البعدي لممجموعة   الو    لم  يى الفهـ: -
أكبر مف المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة والذي  وىو،(9.311التجريبية)
وىذا  ،( أكبر مف قيمة ت الجدولية9.161وكانت قيمة ت المحسوبة تساوي)،(4.733يساوي)

( أي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 0.01يعني أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة) 
 التجريبية المجموعة الباتط درجات متوسطي بيف  α ≥ (0.05عند مستوى داللة )

 لصالح الصحية المفاىيـ الختبار البعدي التطبيؽ في مستوى الفيـ في والمجموعة الضابطة

 المجموعة التجريبية.

كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ البعدي لممجموعة   الو    لم  يى ال ط يؽ: -
الضابطة والذي وىو أكبر مف المتوسط الحسابي لممجموعة ،(2.267التجريبية)
وىذا  ،( أكبر مف قيمة ت الجدولية4.558وكانت قيمة ت المحسوبة تساوي)،(1.356يساوي)

( أي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 0.01يعني أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة) 
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف  α ≥ (0.05عند مستوى داللة )

 لصالح الصحية المفاىيـ الختبار البعدي التطبيؽ مستوى التطبيؽ في في ضابطةوالمجموعة ال

 المجموعة التجريبية.

كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ البعدي لممجموعة   الو    لم  يى المها ات العميا: -
وىو أكبر مف المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة والذي ،(7.222التجريبية)
وىذا  ،( أكبر مف قيمة ت الجدولية5.569قيمة ت المحسوبة تساوي) وكانت،(5.333يساوي)

( أي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 0.01يعني أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة) 
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والمجموعة  التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف α ≥ (0.05عند مستوى داللة )
 لصالح الصحية المفاىيـ الختبار البعدي التطبيؽ مستوى الميارات العميا في في الضابطة

 المجموعة التجريبية.
كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ  : الو    لمل ج  الكمي  الخ  ا  المفاتيـ الصحي  -

وىو أكبر مف المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة ،(35.756البعدي لممجموعة التجريبية)
( أكبر مف قيمة ت 14.034المحسوبة تساوي)وكانت قيمة ت ،(19.667والذي يساوي)

 نرفض الفرضية وبالتالي ،( 0.01وىذا يعني أنيا دالة إحصائيا عند مستوى داللة) ،الجدولية

أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى بمعنى  ،البديمة بالفرضية ونقبؿ الصفرية
 والمجموعة الضابطة التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف α ≥ (0.05داللة )

 المجموعة التجريبية. لصالح الصحية المفاىيـ الختبار البعدي التطبيؽ الدرجة الكمية في في
المفػاتيـ الصػحي    وميػ  عمػى المػلخؿ الجمػالي  ػأثي  حجػـ  ح ػاب ال احثػ  قامػت يلقػل

  ا  خلاـ المعالل  ال الي :
 

 حيث :
η 2 إلػى يرجػع أف يمكػف الذي التابع المتغير في الكمي التبايف نسبة عف يعبر الذي ايتا =مربع 

 المتغير المستقؿ.
t2.مربع قيـ ت = 
df (430:2012،=درجات الحرية                           )محمد وعبد العظيـ 
  

 درجػة عػف لمكشػؼ 672:2003 )،)عصػر d قامػت الباحثػة بحسػاب قيمػة η 2 وعػف طريػؽ

 :التالية المعادلة باستخداـ التأثير
 
  
 

2    η 
2

 
= d   

1- η 
2

 

ىػو موضػح  كما إيتا ومعامؿ التأثير حجـ لقيـ المرجعي ( الجدوؿ283:2011،وقد حدد) حسف
 التالي: 2-5)بالجدوؿ)

 
 
 

t
2 

= η 
2       

t
2
 + df 
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 (5.2جليؿ )
 الجليؿ الم جعي لقيـ حجـ ال أثي  يمعامؿ إي ا

 األلاة الم  خلم 
 ال أثي حجـ 

 ك ي  م ي ط صغي 
d 0.2 0.5 0.8 

η 
2

 0.01 0.06 0.14 

 : كال الي يتي ال احث  عميها حصمت ال ي ( الو ائد3-5)يييضح الجليؿ
 (3-5جليؿ)

 حجـ ال أثي  لمم غي  الم  قؿ)الملخؿ الجمالي( عمى الم غي  ال ا ع)المفاتيـ الصحي ( في االخ  ا  ال علي
 حجـ ال أثي  dقيم   η 2قيم   قيم  "ت" م  يى الهلؼ

 كبير جداً  2.861 0.672 13.420  ذك ال

 كبير جداً  1.953 0.488 9.161 هـالف

 كبير 0.972 0.191 4.558  ط يؽال
اكبير جدً  1.187 0.261 5.569 مها ات عميا  

 كبير جداً  2.992 0.691 14.034 الل ج  الكمي 

 :يمي ( ما3-5ؿ) الجلي ق اءة مف لم احث  يي ضح
بينمػا بمغػت  η 2"(0.672 )بمغػت قيمػة" التبككر: لمسبتو  التبثثٌر لحجبم بالنسببة -

 المتغيػر فأ عمػى يػدؿ ممػا جػداً  كبيػر التػأثير حجػـ أف يعنػي وىػذا ،d(2.861 )"قيمػة"

  الصػحية( بدرجػة المفاىيـ ) التابع المتغير تأثير عمى لو ) )المدخؿ الجمالي المستقؿ

 . التجريبية لصالح المجموعة الفعالية كبيرة جدا مف

بينمػا بمغػت  "η 2"(0.488)بمغػت قيمػة الفهبم: لمسبتو  التبثثٌر لحجبم بالنسببة -
 المتغيػر إف عمػى يػدؿ ممػا كبيػر جػداً  التػأثير حجػـ أف يعنػي وىػذا ،d"("1.953 )قيمػة

  الصػحية( بدرجػة المفاىيـ ) التابع المتغير تأثير عمى لو ) )المدخؿ الجمالي المستقؿ

 .التجريبية لصالح المجموعة الفعالية مف جداً كبيرة 

بينمػا بمغػت  "η 2"(0.191)بمغػت قيمػة لمسبتو  التطبٌب : التبثثٌر لحجبم بالنسببة -
 المتغيػر أف عمػى يػدؿ ممػاكبيػر  التػأثير حجػـ أف يعنػي وىػذا ،d(0.972 )"قيمػة"

  بدرجػةالصػحية(  المفاىيـ ) التابع المتغير تأثير عمى لو ) )المدخؿ الجمالي المستقؿ

 .التجريبية لصالح المجموعة الفعالية كبيرة مف
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بينمػا  "η 2"(0.261)بمغػت قيمػة لمسبتو  المهبارات العلٌبا: التبثثٌر لحجبم بالنسبة -
 أف عمػى يػدؿ ممػا جػداً كبيػر  التػأثير حجػـ أف يعنػي وىػذا ،d(1.187 )"بمغػت قيمػة"

الصػحية(  المفػاىيـ ) التػابع المتغيػر تأثير عمػى لو ) )المدخؿ الجمالي المستقؿ المتغير
 .التجريبية لصالح المجموعة الفعالية مف كبيرة جداً   بدرجة

بينمػا  "η 2"(0.691)بمغػت قيمػة التبثثٌر للدرجبة الكلٌبة لباتببار: لحجبم بالنسببة -
 أف عمػى يػدؿ ممػا جػداً كبيػر  التػأثير حجػـ أف يعنػي وىػذا ،d(2.992 )"بمغػت قيمػة"

الصػحية(  المفػاىيـ ) التػابع المتغيػر تأثير عمػى لو ) الجمالي)المدخؿ  المستقؿ المتغير
 .التجريبية لصالح المجموعة الفعالية مف كبيرة جداً   بدرجة

فػي التػدريس أفضػؿ  يتبيف لمباحثة مف النتائج السػابؽ ذكرىػا أف المػدخؿ الجمػالي حقػؽ نتائجػاً 
مػػا  ي  جػػع ال احثػػ  ذلػػؾ إلػػى فػػي تنميػػة المفػػاىيـ الصػػحية بكثيػر ممػػا حققتػػو الطريقػػة التقميديػػة

 :يمي
توظيػػؼ إسػػتراتيجيتي السػػرد القصصػػي والمتشػػابيات فػػي المػػدخؿ الجمػػالي يؤكػػد عمػػى  -

ألنػػو يسػػتخدـ أكثػػر مػػف جانػػب مػػف أجػػؿ بنػػاء المفيػػـو  ،إيجابيػػة الطالبػػات وفػػاعميتيف
 واستنتاجو  ضمف مواقؼ تعميمية متنوعة  . 

دمتيا الباحثػػػة و القػػػدرات العقميػػػة تناسػػػب إسػػػتراتيجيات المػػػدخؿ الجمػػػالي التػػػي اسػػػتخ -
 المختمفة.

ويحقػؽ اإلثػارة والمتعػة  ،تنويع إسػتراتيجيات المػدخؿ الجمػالي يولػد دافعيػة أكبػر لمػتعمـ -
 والتشويؽ وينمي الحس الجمالي لدى الطالبات.

طالبػػػػػػػات المجموعػػػػػػػة الضػػػػػػػابطة كانػػػػػػػت تػػػػػػػدرس بالطريقػػػػػػػة التقميديػػػػػػػة دوف اسػػػػػػػتخداـ  -
 مختمفة مف شأنيا إثارة االنتباه والدافعية أو بقاء أثر التعمـ. إلستراتيجيات

 ،(2009وقػػد اتفقػػت نتػػػائج ىػػذه الدراسػػة فػػػي ىػػذا الجانػػػب مػػع نتػػائج دراسػػػة أبػػو زيػػػد) -
 (.2010وبابطيف والعيسى) ،(2007والدرباشي) ،(2009والشمبي والشاذلي)
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   ي ف ي تا "مواقش ها ال ؤاؿ ال ا عو ائد":  

 :عمى ما يمي الرابع نص السؤاؿ 
تؿ  يجل ف يؽ  يف م ي طي ل جات طال ات المجميعػ  ال ج ي يػ  الضػا ط  فػي االخ  ػا  

 ال علي لممها ات الصحي "؟
 ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باختبار الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ والتي تنص عمى:

 ػػيف م ي ػػػطي  (α ≥ 0.05) ال  يجػػل فػػ يؽ ذات لاللػػ  إحصػػائي  عوػػػل م ػػ يى لاللػػ   
 ل جات طال ات المجميع  ال ج ي ي  يالضا ط  في االخ  ا  ال علي لممها ات الصحي .

لمكشؼ عف داللػة  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف
الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي األداء فػػي اختبػػار الميػػارات الصػػحية البعػػدي لكػػؿ مػػف المجموعػػة 

 ( يوضح ذلؾ.4-5والجدوؿ ) ،التجريبية والضابطة
 (5.4الجليؿ )

و ائد ا  خلاـ اخ  ا  "ت" لممقا و   يف م ي طات ل جات الطال ات في المجميع يف الضا ط  يال ج ي ي  
 في ال ط يؽ ال علي الخ  ا  المها ات الصحي  

 الم ي ط العلل المجميع  المها ة
االوح اؼ 
 قيم  "ت" المعيا ي

 قيم 
 اللالل 

م  يى 
 اللالل 

مها ات   عمؽ 
  صح  الج ـ 

 2.200 6.422 45 تجريبية بعدي
3.368 

 
0.001 

 

دالة 
إحصائيًا 

 0.01عند 
 1.784 5.000 45 ضابطة بعدي

مها ات   عمؽ 
 غذاء ال

 1.498 4.733 45 تجريبية بعدي
4.558 

 
0.000 

 

دالة 
إحصائيًا 

 0.01عند 
 1.414 3.333 45 ضابطة بعدي

مها ات   عمؽ 
 ح ك  ط يق  ال

 2.156 6.822 45 تجريبي بعدي
3.584 

 
0.001 

 

دالة 
إحصائيًا 

 0.01عند 
 2.312 5.133 45 ضابطة بعدي

مها ات 
  إج ائي "ط ي 

 0.701 1.689 45 تجريبية بعدي
5.779 

 
0.000 

 

دالة 
إحصائيًا 

 0.01عند 
 0.757 0.800 45 ضابطة بعدي

 الل ج  الكمي 
 4.786 19.667 45 تجريبية بعدي

6.074 
 

0.000 
 

دالة 
إحصائيًا 

 0.01عند 
 3.557 14.267 45 ضابطة بعدي

 α = (0.05  =1.98( وعند مستوى داللة )88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 α = (0.01 =2.62)( وعند مستوى داللة 88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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 : احث  ما يمي(  ي ضح لم4-5مف خالؿ ق اءة الجليؿ )
كػاف المتوسػط الحسػابي فػي التطبيػؽ البعػدي   الو    لممها ات الم عمق   صح  الج ػـ: -

وىػػػو أكبػػػر مػػػف المتوسػػػط الحسػػػابي لممجموعػػػة الضػػػابطة ،(6.422لممجموعػػػة التجريبيػػػة)
أكبػػر مػػف قيمػػة ت  (3.368وكانػػت قيمػػة ت المحسػػوبة تسػػاوي) ،(5.000والػػذي يسػػاوي)

( أي أنػو توجػد فػروؽ 0.01) عنػد مسػتوى داللػة وىذا يعني أنيػا دالػة إحصػائياً  ،الجدولية
 طالبػات درجػات متوسػطي بػيف  α ≥ (0.05) ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة

 الميػػارات المتعمقػػة بصػػحة الجسػػـ فػػي والمجموعػػة الضػػابطة فػػي التجريبيػػة المجموعػػة

 المجموعة التجريبية. لصالح الصحية الختبار الميارات البعدي التطبيؽ

كػػػػاف المتوسػػػط الحسػػػػابي فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدي   الو ػػػػ   لممهػػػػا ات الم عمقػػػػ   الغػػػػذاء: -
وىػػػو أكبػػػر مػػػف المتوسػػػط الحسػػػابي لممجموعػػػة الضػػػابطة ،(4.733لممجموعػػػة التجريبيػػػة)

قيمػػػة ت ( أكبػػر مػػػف 4.558وكانػػت قيمػػػة ت المحسػػوبة تسػػػاوي)،(3.333والػػذي يسػػػاوي)
( أي أنػو توجػد فػروؽ 0.01وىذا يعني أنيػا دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى داللػة)  ،الجدولية

 طالبػات درجػات متوسػطي بػيف  α ≥ (0.05) ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة

 التطبيػؽ الميػارات المتعمقػة بالغػذاء فػي فػي والمجموعػة الضػابطة التجريبيػة المجموعػة

 المجموعة التجريبية. لصالح الصحية الختبار الميارات البعدي

كاف المتوسط الحسابي فػي التطبيػؽ البعػدي   الو    لممها ات الم عمق   ط يق  الح ك : -
وىػػػو أكبػػػر مػػػف المتوسػػػط الحسػػػابي لممجموعػػػة الضػػػابطة ،(6.322لممجموعػػػة التجريبيػػػة)

( أكبػػر مػػػف قيمػػػة ت 3.584وكانػػت قيمػػػة ت المحسػػوبة تسػػػاوي)،(5.133والػػذي يسػػػاوي)
( أي أنػػو توجػػد فػػروؽ 0.01عنػػد مسػػتوى داللػػة) وىػػذا يعنػػي أنيػػا دالػػة إحصػػائياً  ،وليػػةالجد

 طالبػات درجػات متوسػطي بػيف  α ≥ (0.05) ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة

 الميػارات المتعمقػة بطريقػة الحركػة فػي فػي والمجموعػة الضػابطة التجريبيػة المجموعػة

 المجموعة التجريبية. لصالح الصحية الختبار الميارات البعدي التطبيؽ

كػػػاف المتوسػػػط الحسػػػابي فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي  "الط يػػػ ":  الو ػػػ   لممهػػػا ات ا ج ائيػػػ  -
وىػػػو أكبػػػر مػػػف المتوسػػػط الحسػػػابي لممجموعػػػة الضػػػابطة  ،(1.689لممجموعػػػة التجريبيػػػة)

( أكبػػر مػػػف قيمػػػة ت 5.779وكانػػت قيمػػػة ت المحسػػوبة تسػػػاوي)،(0.800والػػذي يسػػػاوي)
( أي أنػػو توجػػد فػػروؽ 0.01عنػػد مسػػتوى داللػػة) وىػػذا يعنػػي أنيػػا دالػػة إحصػػائياً  ،الجدوليػػة
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 طالبػات درجػات متوسػطي بػيف  α ≥ (0.05) ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة

 التطبيػؽ الميػارات اإلجرائيػة" الطبيػة" فػي فػي والمجموعػة الضػابطة التجريبيػة المجموعػة

 المجموعة التجريبية. لصالح ةالصحي الختبار الميارات البعدي

كػاف المتوسػط الحسػابي فػي التطبيػؽ   الو    لمل ج  الكمي  الخ  ا  المها ات الصػحي : -
وىػػػو أكبػػػر مػػػف المتوسػػػط الحسػػػابي لممجموعػػػة  ،(19.667البعػػػدي لممجموعػػػة التجريبيػػػة)

( أكبر مف 6.074وكانت قيمة ت المحسوبة تساوي) ،(14.267الضابطة والذي يساوي)
 وبالتػػالي ،(0.01وىػػذا يعنػي أنيػػا دالػػة إحصػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػة) ،الجدوليػػة قيمػة ت

أي أنػػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة  ،البديمػػة بالفرضػػية ونقبػػؿ الصػػفرية نػػرفض الفرضػػية
 المجموعػة طالبػات درجػات متوسػطي بػيف  α ≥ (0.05) إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة

الختبػار  البعػدي التطبيػؽ الكميػة لمميػارات فػيفػي الدرجػة  والمجموعػة الضػابطة التجريبيػة
 المجموعة التجريبية. لصالح الصحية الميارات

كمػا ،المهػا ات الصػحي    وميػ  عمػى المػلخؿ الجمػالي  ػأثي  حجـ  ح اب ال احث  قامت يلقل
 ،"d"قامت  ح اب قيم 

 ( النتائج التي حصمت عمييا الباحثة:5-5ويوضح الجدوؿ) 
 (5.5الجليؿ )

ال أثي  لمم غي  الم  قؿ)الملخؿ الجمالي( عمى الم غي  ال ا ع)المها ات الصحي ( في االخ  ا  حجـ 
 ال علي

 

 

 

 حجـ ال أثي  dقيم   η 2قيم   قيم  "ت" المها ة

 متوسط 0.718 0.114 3.368 مها ات   عمؽ  صح  الج ـ 

 كبير 0.972 0.191 4.558 غذاءمها ات   عمؽ  ال

 كبير 0.764 0.127 3.584 ح ك المها ات   عمؽ  ط يق  

 كبير جدا 1.232 0.275 5.779  مها ات إج ائي "ط ي 

 كبير جدا 1.295 0.295 6.074 الل ج  الكمي 
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 :( ما يمي5-5ؿ) الجلي ق اءة مف لم احث  يي ضح
 "η 2"(0.114)بمغت قيمة للمهارات المتعلقة بصحة الجسم: التثثٌر لحجم بالنسبة -

 فأ عمػى يػدؿ مما ،متوسط التأثير حجـ أف يعني وىذا،d("0.718 )بينما بمغت قيمة" 
المهاارات المتعلقاة ) التػابع المتغيػر تأثير عمػى لو ) )المدخؿ الجمالي المستقؿ المتغير

  .التجريبية لصالح المجموعة الفعالية متوسطة مف  ( بدرجةبصحة الجسم

بينمػا  "η 2"(0.191)بمغػت قيمػة المتعلقة بالغبكا::للمهارات  التثثٌر لحجم بالنسبة -
 المتغيػر عمػى أف يػدؿ مما ،التأثير كبير حجـ أف يعني وىذا،d(0.972 )"بمغت قيمة"

الميػارات المتعمقػة بالغػذاء(  ) التابع المتغير تأثير عمى لو ) )المدخؿ الجمالي المستقؿ
 . التجريبية لصالح المجموعة الفعالية بدرجة كبيرة مف

 η 2"(0.127)بمغت قيمة" المتعلقة بطرٌقة الحركة: لممها ات التثثٌر لحجم بالنسبة -
 عمػى أف يػدؿ ممػا، التػأثير كبيػر حجػـ أف يعنػي وىػذا ،d"("0.764)بينمػا بمغػت قيمػة

الميػارات المتعمقػة  ) التػابع المتغيػر تػأثير عمػى لػو ) )المدخؿ الجمالي المستقؿ المتغير
 .التجريبية لصالح المجموعة الفعالية كبيرة مفبطريقة الحركة( بدرجة 

 η 2"(0.275)بمغػت قيمػة": "الطبٌبة" للمهبارات اججرائٌبة التبثثٌر لحجبم بالنسببة -
 عمى أف يدؿ مما جداً  التأثير كبير حجـ أف يعني وىذا،d(1.232 )"بينما بمغت قيمة"

الميػارات اإلجرائيػة  ) التابع المتغير تأثير عمى لو ) )المدخؿ الجمالي المستقؿ المتغير
 .التجريبية لصالح المجموعة الفعالية مف"الطبية"( بدرجة كبيرة جدا ً 

 η" بمغػت قيمػة :المهػا ات الصػحي للدرجبة الكلٌبة تاتببار  التبثثٌر لحجبم بالنسببة -

 التػأثير كبيػر حجػـ أف يعنػي وىػذا ،d"(1.295 )"بينمػا بمغػت قيمػة ،(0.295)   "2
 المتغيػر تػأثير عمػى لػو ) )المػدخؿ الجمػالي المسػتقؿ المتغيػر عمػى أف يػدؿ ممػا جػداً 

 .التجريبية لصالح المجموعة الفعالية مف الميارات الصحية( بدرجة كبيرة جداً  ) التابع

 
يتبيف لمباحثة مف النتائج السابؽ ذكرىا أف المدخؿ الجمالي حقؽ نتائجػا فػي التػدريس  -

ي  جع ال احث   تنمية الميارات الصػحية أفضؿ بكثير مما حققتو الطريقة التقميدية في
 :ما يمي ذلؾ إلى
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 فوينمي لديي التدريس يؤكد عمى إيجابية الطالباتاستخداـ المدخؿ الجمالي في  -
 المراد تنميتيا. الصحية الميارات

توظيؼ إستراتيجيتي السرد القصصي والمتشابيات يعمـ الطالبات كيفية تطوير  -
 لوضع الحموؿ المناسبة لممواقؼ المشكمة المختمفة. إستراتيجيات

استخداـ المدخؿ الجمالي يتيح الفرصة لمطالبات لمنظر إلى الموقؼ المشكؿ  -
النتائج و  ،والسموؾ السمبي مف جوانب مختمفة مع تحديد جميع العوامؿ المؤثرة فيو

 ناسبة.مما يمكف في النياية الوصوؿ إلى الحموؿ الم ،المنطقية المترتبة عميو

ما تضمنتو إستراتيجيات المدخؿ الجمالي مف تنوع األنشطة وتبادؿ األدوار زاد مف  -
 . الصحية الميارات تنمية عمى اً يجابيا أثر مما نيفيب الخبرات وتبادؿ تفاعؿ الطالبات

وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة في إثبات فعالية المدخؿ الجمالي مع نتائج دراسة أبو  -
 ( .2007) والدرباشي ، (2010وبابطيف والعيسى) ،( 2009زيد )

 

  ي ف ي تا"مواقش ها  ال ؤاؿ الخام و ائد": 
في  ومي   معامؿ  الؾ لمك ب المعلؿتؿ يحقؽ الملخؿ الجمالي :نص السؤاؿ عمى ما يمي 

 المفاتيـ يالمها ات الصحي  للى طال ات الصؼ ال ال  األ ا ي  غ ة؟
  الباحثة باختبار الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ والتي تنص عمى:ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت 

(  واًء عمى معامؿ الك ب ل الؾ في 1.2) ≤الملخؿ الجمالي معامؿ ك ب ال يحقؽ  - 
 طال ات الصؼ ال ال  األ ا ي  غ ة. ومي  المفاتيـ يالمها ات الصحي  للى 

لممعادلة  تبعاً حساب معامؿ الكسب لبلؾ تـ  يةولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض -
 ( 297:2011،التالية:)حسف

MG= M2 - M1 + M2 - M1 

   P- M1           P                                                               
 حيث:

 MG  =لبلؾ المعدؿ الكسب نسبة. 
M1  = القبمي القياس متوسط 

= M2  البعدي القياس متوسط. 
 =  P  االختبار( لممقياس العظمى النياية.) 
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 :ذلؾ افييضح (7-5ي) ( 6-5) يفيالجليل
 (6-5 الجليؿ )

 و    الك ب المعلؿ ل الؾ أل عال اخ  ا  المفاتيـ الصحي 

 الم ي ط العلل ال ط يؽ ال عل
االوح اؼ 
 المعيا ي

معامؿ 
  الؾ

 الفعالي 

  ذك ال

 

 0.812 2.578 45 قبمي
 3.007 16.956 45 بعدي فعاؿ 1.54

 هـالف

 

 0.679 1.644 45 قبمي
 2.043 9.311 45 بعدي فعاؿ 1.38

  ط يؽال

 

 0.318 0.111 45 قبمي
 0.720 2.267 45 بعدي فعاؿ 1.46

 مها ات عميا

 

 0.682 1.111 45 قبمي
 1.363 7.222 45 بعدي فعاؿ 1.45

 الل ج  الكمي 

 

 1.391 5.444 45 قبمي
 5.131 35.756 45 بعدي فعاؿ 1.48

 2.02( =  α =  0.05 ( وعند مستوى داللة )44*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

  2.70( =α =  0.01 ( وعند مستوى داللة )44*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 -أف : (6-5)ي ضح مف الجليؿ 
الدرجػػة ( فػػي جميػػع أبعػػاد االختبػػار وفػػي 1.2معامػػؿ الكسػػب لػػبلؾ كػػاف أكبػػر مػػف )

وىذا يؤكد فعالية  ،وبناء عمى ذلؾ يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ البديمة ،الكمية للختبار
 المدخؿ الجمالي في تنمية المفاىيـ الصحية.

عمى التطبيؽ  في المجموعة التجريبية البعدي التطبيؽ في طالباتال تفوؽ ي ع ي ال احث 
اب الطالبات بشكؿ كبير إلى إستراتيجيات انجذ إلى الصحية اختبار المفاىيـ في القبمي

حيث المشاركة في أدوار مختمفة رسخت لدييف المفاىيـ في السرد  ،المدخؿ الجمالي
صحية جميعيا تصب في ذات متنوعة عف ماىية المفاىيـ ال وتكويف صور ،القصصي

 .المتشابيات المعنى عند استخداـ
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 (7-5 الجليؿ )

 أل عال اخ  ا  المها ات الصحي و    الك ب المعلؿ ل الؾ 

 الم ي ط العلل ال ط يؽ ال عل
االوح اؼ 
 المعيا ي

معامؿ 
  الؾ

 الفعالي 

مها ات   عمؽ 
  صح  الج ـ 

 0.688 1.733 45 قبمي
 فعاؿ 1.33

 2.200 6.422 45 بعدي

مها ات   عمؽ 
 غذاء ال

 0.546 1.556 45 قبمي
 فعاؿ 1.24

 1.498 4.733 45 بعدي

مها ات   عمؽ 
 ح ك  ط يق  ال

 0.609 2.356 45 قبمي
 فعاؿ 1.35

 2.156 6.822 45 بعدي

مها ات 
  إج ائي "ط ي 

 0.506 0.489 45 قبمي
 فعاؿ 1.39

 0.701 1.689 45 بعدي

 الل ج  الكمي 
 1.254 6.133 45 قبمي

 فعاؿ 1.32
 4.786 19.667 45 بعدي

 2.02( =  α =  0.05 ( وعند مستوى داللة )44حرية )*قيمة "ت" الجدولية عند درجة 
 2.70( =  α =  0.01 ( وعند مستوى داللة )44*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

( فػػػي جميػػػع 1.2معامػػػؿ الكسػػػب لػػػبلؾ كػػػاف أكبػػػر مػػػف ) :أف(  7-5)ي ضػػػح مػػػف الجػػػليؿ 
وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ يػػتـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية وقبػػوؿ البديمػػة  ،وفػػي الدرجػػة الكميػػة ،الميػػارات

 وىذا يؤكد فعالية المدخؿ الجمالي في تنمية الميارات الصحية.
عمى التطبيؽ  في المجموعة التجريبية البعدي التطبيؽ في طالباتال تفوؽ ي ع ي ال احث 

بإستراتيجيتيو المتضمنة في أف المدخؿ الجمالي  الصحية إلى ياراتالم اختبار في القبمي
بؿ وتبنييا عمى المدى البعيد نتيجة  ،لتنمية الميارات الصحية خصباً  الدراسة قد وفر مناخاً 

اإليماف العميؽ الذي تولد في الطالبات عف اقتناع تاـ بجماؿ الصحة وأىمية العناية بيا 
 .جراء القياـ  بممارسات سموكية صحيحة
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 : ال يصيات: ثاوياً 
 ضيء ما أ ف ت عوه الل ا   الحالي  مف و ائد  يصي ال احث   ما يمي:في 
 ثػةيحد سيتػدر  اتيجياسػترات عمػى العمػوـ معممػي بيتدر  ضرورة إلى العموـ مشرفي ويتوج  

 الدراسة. مف أدوات واالستفادة ، عمى المفاىيـ والميارات الصحية تركز

  اسػػتخداـ المػػػدخؿ الجمػػالي فػػػي دلػػة المعمػػػـ نمػػاذج ومعمومػػات توضػػػح كيفيػػة حضننويي أ
.  تدريس العمـو

  عقػػػد دورات تدريبيػػػة لمعممػػػي العمػػػـو بالمراحػػػؿ التعميميػػػة المختمفػػػة لمتػػػدريب عمػػػى آليػػػة
وتوظيفػػو فػػي تنميػػة المفػػاىيـ والميػػارات  ،توظيػػؼ المػػدخؿ الجمػػالي فػػي تػػدريس العمػػوـ

 والمفاىيـ والميارات الصحية بشكؿ خاص. ،بشكؿ عاـ

 تركػز عمػى مفػاىيـ الجمػاؿ  خاصػة وأنشػطة ةيػإثرائ بمػواد العمػوـ منيػاج بػإثراء االىتمػاـ
وتوظيػؼ إسػتراتيجيات ُتظيػر  ،والتربية الجمالية التي تػؤثر فػي وجػداف ومشػاعر الطمبػة

 الجماؿ العممي مثؿ السرد القصصي والمتشابيات.

 الميػارات الصػحية  ممارسػة عمػى ةياألساسػ المرحمػة طمبػة بيبتػدر  االىتمػاـ ضػرورة
. ثةيحد اتيجياسترات اإليجابية وتبنييا خلؿ   لتدريس العمـو

 المق  حات: :ثالثاً 
 لمل ا ات الحالي   ق  ح ال احث  ما يمي: اً ام لال
 ةيالدراس المراحؿ طمبة مف مختمفة ناتيع عمى الدراسة ليذه مماثمة دراسات إجراء 

 .اً ينسب مةيطو  ةيزمن لفترات و المنياج مف مختمفة أجزاء و ، المختمفة

 و ،المدخؿ الجمالي اتيجيإسترات فيب التفاعؿ عمى الدراسات و البحوث إجراء 
 .والميارات ـيالمفاى ةيتنم عمى أثرىا دراسة و النشط التعمـ اتيجياسترات

  إجراء البحوث والدراسات لكشؼ فاعمية المدخؿ الجمالي في تنمية أنماط التفكير
 والمنظومي وغيرىا.المختمفة كالناقد واالبتكاري 

  الجمالي في مناىج دراسية متباينةدراسة فاعمية توظيؼ المدخؿ.  
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ق ؿ  ومي  المفاتيـ يالمها ات العممي  ألطفاؿ ما (. 2004بطرس، بطرس حافظ ) .ٕٔ

 . عماف: دار المسيرة لمنشر و التوزيع.1ط المل   .
. عماف: أ اليب  ل ي  العمـي يال ياضيات(. 2001البكري، أمؿ والكسواني، عفاؼ ) .ٕٕ

 دار الفكر لمنشر والتوزيع.
.  1 ط .  يال   ي  قا هاي ط  ي طهاي خط العام   يال ل   ط ؽ ( 2003 ) . ديول ، جابر .ٖٕ

 : دار الفكر. عماف

ا حصاء الوف ي يال   يي  ط يقات  ا  خلاـ  (. 2011حسف، عزت عبد الحميد )  .ٕٗ
 . القاىرة: دار الفكر العربي. SPSS 18  وامد 
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 لمصفيف ال ال  يالصح  العمـي موهاجي مح يي  قييـ. ( 2003 ) موسي ، حمس .ٕ٘
 جامعة ، غير منشورة ماجستير رسالة . الصحي  ال   ي  مفاتيـ ضيء في يال ا ع
 غزة ، األزىر

لي  ال   ي  الجمالي  في  ومي  ال ذيؽ الجمالي"ل ا   ميلاوي  (. 2001خطار، وائؿ) .ٕٙ
، رسالة ماجستير غير منشورة، عمى عيو  مف طم   كمي ي ال   ي  يالفويف الجميم "

 جامعة دمشؽ، سوريا
 . عماف: دار المسيرة لمنشر2. ط عميـ العمـي لمجميع(. 2008خطايبة، عبد اهلل ) .ٕٚ

 والتوزيع.
. 1طال   ي  الجمالي "عمـ وف  الجماؿ".(.2006الخوالدة، محمود والترتوري ،محمد) .ٕٛ

 عماف: دار الشروؽ.
أث  ا  خلاـ الموحى الجمالي في  ل ي  العمـي عمى (.2007الدرباشي، خالد يونس) .ٜٕ

رسالة دكتوراة غير  .فهـ طم   الصؼ األ ا ي لممفاتيـ العممي  يلط يع  العمـ
 الجامعة األردنية. منشورة،

 المعارؼ منشأة مصر:.ياألماف الصحي  . ال   ي  (2000)محمد نادية ، رشاد .ٖٓ

  .باإلسكندرية

 ال ل ي  "أتلافه، أ  ه، أ اليب،  قييـ و ائجه،  ط يقا ه".(. 1999رياف، فكري ) .ٖٔ
 . القاىرة: عالـ الكتب.4ط
العميا في األ لف لمفاتيـ ملى اك  اب طم   الم حم  األ ا ي  (.2009أمؿ ) زىراف، .ٕٖ

ال   ي  الصحي  في ك ب العمـي يفي   وامد الصح  المل  ي  العالمي المعاص  
جامعة عماف  رسالة دكتوراة، كمية الدراسات التربوية والنفسية العميا، ،يا جاتا هـ وحيتا

 األردف. العربية،
ؽ لمنشر الشرو  . عماف: دار1. طأ اليب  ل ي  العمـي(. 2004)زيتوف، عايش .ٖٖ

 والتوزيع.
. عماف: دار الشروؽ لمنشر 6 . طأ اليب  ل ي  العمـي (.2008زيتوف، عايش ) .ٖٗ

 والتوزيع.



 

525 
 

 . القاىرة: عالـ الكتب1ط ". ل ي  العمـي لمفهـ " ؤي   وائي (.2002زيتوف، كماؿ) .ٖ٘

. 1. ط ومي  المفاتيـ يالمها ات العممي  يط ؽ  ل ي ها(. 2004سلمة، عادؿ ) .ٖٙ
 الفكر لمنشر والتوزيع.عماف: دار 

 شمس عيف جامعة ، العميـ  ل ي  في حليث  (.ا جاتات1993)صابر محمد ، سميـ .ٖٚ

 القاىرة.:
 :والتعميـ التربية وزارة ، العمـي  ل ي  .ط ؽ ( 1995 ) يسري ، وحسيف محمد ، سميـ .ٖٛ

 . االبتدائية المرحمة معممي التربوي التأىيؿ برنامج
 ( مف )المطي ة األيلي  الصفيؼ عمـي ك ب  وايؿ ملى(. 2011السميماني، نايؼ ) .ٜٖ

، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرى، مكة الصحي  ال   ي  لمفاتيـ اال  لائي  الم حم 
 المكرمة، المممكة العربية السعودية.

 اليازوري : عماف. 1ط. العام  يال الم  الصح (2001)  وآخروف المجيد عبد الشاعر، .ٓٗ
 .والتوزيع لمنشر العممية

 .1.ط معجـ المصطمحات ال   يي  يالوف ي (.2003شحاتة، حسف والنجار، زينب) .ٔٗ
 القاىرة: الدار المصرية المبنانية .

 في اللويا األ ا ي  لمم حم  العام  موهاج العمـي مح يي  قييـ(.2009إيماف) شحادة، .ٕٗ
 غزة.رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسلمية،  .الصحي م طم ات ال وي  ضيء

ال   ي  الجمالي   مواتد ال عميـ لمياجه  القضايا يالمشكالت (.2005الشربيني، فوزي) .ٖٗ
 القاىرة :مركز الكتاب لمنشر. .1ط .المعاص ة

 تنمية في المعرفية الجماليات استخداـ أثر(. 2009محمود) الشمبي ،إلياـ  والشاذلي، .ٗٗ
 مجم  ، األونروا /الجامعية التربويةالعموـ  آلية طمبة مف عينة لدى اإلبداعي التفكير
 (.23)3،ا و اوي ( )العمـي لأل حاث الوجاح جامع 

في مح يى موهد العمـي  STSEيحلة م ضمو  لقضايا (. 2007شياب، موسى ) .٘ٗ
. رسالة لمصؼ ال ا ع يأث تا في  ومي  المفاتيـ يال فكي  العممي للى الطال ات

 اإلسلمية، غزة، فمسطيف.ماجستير غير منشورة، الجامعة 



 

520 
 

، مجم  ال   ي  العممي  (.المدخؿ الجمالي في التربية العممية،2001)صابر محمد سميـ، .ٙٗ
4)4 ،)8-1. 

 التنور في تنموية الصحية التربية في مقترح برنامج .فعالية ( 2002 ) صالح ، صالح .ٚٗ
 .الع  ي  مجم  ال   ي سيناء . بشماؿ اإلعدادية المرحمة تلميذ لدي الصحي

. عماف: دار المسيرة لمنشر معجـ ال قويات ال   يي (. 2000الصوفي، عبد اهلل ) .ٛٗ
 والتوزيع.

 -أ  ه -مفهيمه - حميؿ المح يى في العمـي االو اوي (. 1987طعيمة، رشدي ) .ٜٗ
 . القاىرة: دار الفكر لمنشر والتوزيع.ا  خلاما ه

 الصحية لمتلميذ الثقافة يؽتحق في العمـو مقررات دور ( 2001 ) .عفت ، الطناوي .ٓ٘
 المجمد ، العممي  لممياطو  ال   ي  : الخام  العممي المؤ م  ، العاـ التعميـ بمراحؿ
 األوؿ.

فاعمي    وامد مق  ح في  ومي  مها ات ال  مج  للى معممي (. 2007عابد، عطايا ) .ٔ٘
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسلمية، غزة، فمسطيف. ال كويليجيا  غ ة.

. عماف: دار 1. طا جاتات    يي  في أ اليب  ل ي  العمـي(. 2009عادؿ، محمد ) .ٕ٘
 البداية.

 الرشد. مكتبة: الرياض ، الصحي  الثقاف  أ   ، (2004) جلؿ مناؿ ، عبدالوىاب .ٖ٘
 طم   الصؼ للي الصحي  المفاتيـ ل ومي  مق  ح   وامد ( 2003 ). ياسيف ، عبده .ٗ٘

  غزة ، الجامعة اإلسلمية ، منشورة غير ماجستير رسالة . غ ة  محافظات ال ال 
( . "حجـ األثر : أساليب إحصائية لقياس األىمية العممية  2003عصر ، رضا )  .٘٘

المؤ م  العممي الخام  عش  لمجمعي  المص ي  لممواتد لنتائج البحوث التربوية "
 المجمد الثاني، القاىرة.ال ل ي : مواتد ال عميـ يا علال لمحياة المعاص ة ،يط ؽ 

ال حث العممي في ال   ي  :مواتجه ، أليا ه ، ( . 2009عطية ، محسف عمي ) .ٙ٘
 عماف: دار المناىج لمنشر والتوزيع.ي ائمه ا حصائي ، 

 ال عميـ العاـ م احؿ في ال ياضيات  ل ي  (.إ   ا يجيات 2007)وآخروف عزو ، عفانة .ٚ٘

 : مكتبة الطالب الجامعي.غزة ، 
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 ، ي ل ي ه الصحي ال ميؾ (2001):محمد مقصود وعبد الخالؽ عبد محمد ، علـ .ٛ٘
  دار المعارؼ. القاىرة:

(.وحدة تعميمية مبرمجة مقترحة في الجماؿ البيئي وأثرىا عمى تنمية 2010عمي ، زينب) .ٜ٘
مجم  ل ا ات في الوعي الجمالي لدى طالبات كمية التربية بجامعة الممؾ سعود. 

 .15-163،47، المواتد يط ؽ ال ل ي 
. عماف: دار المسيرة 1. طال   ي  العممي  ي ل ي  العمـي(. 2003عمي، محمد ) .ٓٙ

 لمنشر والتوزيع.
 لمصؼ األيؿ األحياء مق   في الصحي  ال   ي  .(2008) صالح عمي ، لعمريا .ٔٙ

 جامعة ،كمية التربية، منشوره غير ماجستير رسالة ، المعمميف وظ  يجه  مف الثاويي
 القرى. أـ
 . غزة: مطبعة الوراؽ.أ اليب  ل ي  ال كويليجيا(. 2006عياد، فؤاد وعوض، منير ) .ٕٙ
ال وائي  في اك  اب المفاتيـ  Vإ   ا يجي  الشكؿ أث  (. 2008العيسوي، توفيؽ ) .ٖٙ

. رسالة ماجستير غير العممي  يعمميات العمـ للى طالب الصؼ ال ا ع األ ا ي  غ ة
 منشورة، الجامعة اإلسلمية، غزة، فمسطيف.

(. صعي ات  عمـ المفاتيـ الفي يائي  للى طم   الصؼ العاش  2002عيسى، حاـز ) .ٗٙ
جستير غير منشورة، برنامج الدراسات العميا المشترؾ بيف . رسالة ما محافظات غ ة

 جامعة األقصى  بغزة وجامعة عيف شمس.
، ال ل يب، األلاء،  م م  ط ائؽ  (.2003الفتلوي، سييمة ) .٘ٙ كفايات ال ل ي  "المفهـي

 عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع. ال ل ي  )الك اب األيؿ(.

 عمى ال عمـ قائـ يال يئ  الصح  عمـي في  حمق    وامد ( 2005 ). معمر ، الفرا .ٙٙ
 .رسالة الم حم  ا علالي   الميذ للي الصحي  اال  وا ة م طم ات  عض ل ومي  الذا ي
 .ىاالقص جامعة وباالشتراؾ مع شمس عيف جامعة ، منشورة غير دكتوراه

،عماف: دار العام  يال الم  الصح  في م الئ  ( 2007 ) .وآخروف تاال ، قطيشات .ٚٙ
 . المسيرة
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الم حم   ملا   في الصحي  ال   ي  لياقع  قييمي  ل ا   2004) .ؿ)منا المجبر، .ٛٙ
غير  ماجستير رسالة ،معاص ة    يي  ا جاتات ضيء في غ ة لمحافظ  األ ا ي 
 .األزىر جامعة التربية، كمية غزه، منشورة،

 حميؿ مح يى الموهد في  (.2012محمد، وائؿ عبد اهلل وعبد العظيـ، ريـ أحمد ) .ٜٙ
 .عماف: دار المسيرة. 1.طالعمـي ا و اوي 

أث  ال ل ي  الجمالي في م حث الل ا ات االج ماعي  لطم   (.2009كوثر) مراشدة، .ٓٚ
صفيؼ الم حم  األ ا ي  الي طى في  حصيمهـ الل ا ي يا جاتا هـ وحي م حث 

 الجامعة األردنية. ،هة دكتورارسال .الل ا ات االج ماعي  يعمى ال يئ  ال عممي  الصفي 

 الوعي الصحية لتنمية الثقافة في مقترحة دراسية وحدة فعالية ( 2006 ) .،ألفت مطاوع .ٔٚ
 العممي المؤ م  " الرابع االبتدائي الصؼ تلميذ لدي واألسناف بالفـ لمعناية الصحي
 ، فايد ، المرجاف فندؽ ، ي ؤى الم  ق ؿ الحاض   حليات العممي  ال   ي  ، العاش 

 الثاني. المجمد ، اإلسماعيمية
 ،القاىرة: دار قباء. فم ف  الجماؿ (.1998حممي)مطر، أميرة  .ٕٚ
، سعد ) .ٖٚ ". عماف: دار الشروؽ ط ؽ  ل ي  العمـي "الم الئ ياألتلاؼ(. 2001المقـر

 لمنشر.
عماف: دار . 3طالقيا  يال قييـ في ال   ي  يعمـ الوف  .(.2005ممحـ، سامي) .ٗٚ

 المسيرة.
(.فعالية مناىج العموـ بمدارس التعميـ الثانوي في تنمية التنور 2001الموجي، أماني) .٘ٚ

 (.5)2،مجم  ال   ي  العممي  العممي لدى الطلب،
ط ؽ يأ اليب يا   ا يجيات حليث  في  ل ي  (. 2003النجدي، أحمد وآخروف ) .ٙٚ

 . القاىرة: دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع.1. طالعمـي
          ، القاىرة: دار المعارؼ.القيـ الجمالي (.1984د عزيز)نظمي، محم .ٚٚ

، المواتد،(.  (1996 والمفتي الوكيؿ  .ٛٚ القاىرة: ، ال وظيمات ، األ   العواص ، المفهـي
 المصرية االنجمو مكتبة

)ترجمة: شاكر عبد الحميد( سمسمة  يكيليجي  فويف األلاء(.2000جميف) ويمسوف، .ٜٚ
 الوطني لمثقافة و والفنوف اآلداب. المجمس الكويت: ،258)العدد) عالـ المعرفة.
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أث  ا   ا يجي يف  ل ي ي يف قائم يف عمى حؿ المشكالت في (. 2005اليوسؼ، رلى) .ٓٛ
، اك  اب طال ات الم حم  األ ا ي  لمفاتيـ الصح  اليقائي  ياال جاتات الصحي 

 العربية، األردف.، كمية الدراسات التربوية، جامعة عماف هرسالة دكتورا
اإلحيائية  المفاىيـ تطوير في والجمالي مدخمي البيئي استخداـ .أثر2012)يونس، وفاء) .ٔٛ

 يالعمـ ال   ي  مجم  ،لدييف االستداللي التفكير وتنمية العممي الرابع الصؼ لطالبات
،19(5،)305-275. 
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 (1ممحؽ  قـ )

 ك اب   هيؿ مهم  ال احث  ل ط يؽ الل ا   
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 (2ممحؽ  قـ )
 قائم   أ ماء ال الة المحكميف ألليات الل ا  

 مكاف العمؿ ال خصص الل ج  العممي  اال ـ ـ
 الجامعة اإلسلمية مناىج وطرؽ تدريس اجتماعيات أستاذ دكتور عبد المعطي األغا 1.
 الجامعة اإلسلمية مناىج وطرؽ تدريس رياضيات أستاذ دكتور عزو عفانة 2.
 جامعة القدس المفتوحة مناىج وطرؽ تدريس عمـو أستاذ مشارؾ عبد اهلل عبد المنعـ 3.
 جامعة األزىر مناىج وطرؽ تدريس عمـو أستاذ مشارؾ عطا درويش 4.
 جامعة األقصى مناىج وطرؽ تدريس عمـو أستاذ مساعد يحيى أبو جحجوح 5.
 جامعة األقصى مناىج وطرؽ تدريس عمـو أستاذ مساعد تيسير نشواف  6.
 جامعة األقصى مناىج وطرؽ تدريس عمـو أستاذ مساعد جماؿ الزعانيف  7.
 جامعة غزة مناىج وطرؽ تدريس رياضيات دكتور سييؿ دياب 8.
 وكالة الغوث عمـو مشرؼ تربوي إسماعيؿ أبو شمالة 9.
 رفح – والتعميـ التربية مديرية عمـو مشرؼ تربوي نزيو يونس  10.
 وكالة الغوث عمـو مشرؼ تربوي محمد العطار  11.
 وكالة الغوث عمـو مشرؼ تربوي  سناء رضواف 12.
 وكالة الغوث عمـو مشرؼ تربوي محمد أبو شاويش 13.
 مدرسة بنات جباليا االبتدائية "أ" عمـو معممة  فاطمة يونس 14.
 مدرسة بنات جباليا المشتركة "ب" عمـو معممة رحاب قرموط 15.
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 (3ممحؽ  قـ )

 الصي ة األيلي  الخ  ا  المفاتيـ الصحي 

 ا جا   الصحيح  فيما يمي: ضعي لائ ة حيؿ  م 

فالحظ أوها  إحلى العضالت  حت المجه ، خاليا قاـ أحل الطم    فحص .ٔ
 أوها عضالت:لؿ فا   مغ لي  الشكؿ،

 الجمجمة -د      القمب          -ج           األمعاء -ب          الذراع  - أ
ال الي    مف العظاـ ،أي حالث و د عوه خمؿ في أط افه العميي أصيب شخص   .ٕ

 :ا ي أث  عممه
 الساؽ -د                 العضد  -ج     الفخذ  -ب         الجمجمة - أ
  :فقل يصاب  ػليف أف ي  عها او  اط للى شخص ما،  العضالت إذا اوق ضت .ٖ
   فقر الدـ -اإلمساؾ             د  -جالقرحة     -ب      التشنج       - أ
 :أمالح وقص    ب  احم ض الكيو د  .ٗ
                                               الكالسيوـ والفوسفور  -د البوتاسيـو      -ج   الحديد   -ب             اليود  -أ
 ف ذات شكؿ:عضالت قمب ا و ا .٘
 مكعب -د أسطواني        -جمغزلي    -ب        كروي      -أ 
 خ ا يف في يج  ؾ أغذي  غوي   أمالح الكال يـي يالفي في  لمحفاظ عمى  .ٙ

  الم :
 أعصابؾ -د دمؾ        -ج  عضلتؾ     -عظامؾ           ب - أ
 علل أ ياج ضميع القفص الصل ي في ج ـ ا و اف: .ٚ
 زوجاً  ٕٓ-د زوجًا          ٕ٘-ج          زوجاً  ٕٔ -ب     أزواج     ٓٔ -أ
 تي: الج ء الم ح ؾ مف الجمجم  .ٛ
 الفؾ السفمي -د الفؾ العموي       -ج العيف           -األذف            ب  - أ
   مى موطق  ا صاؿ األط اؼ العميي   العميل الفقا ي: .ٜ
 الساعد -دزند             ال  -الحوض             ج -الكتؼ            ب - أ
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 الفي اميف الذي وقصه ي  ب م ض الك اح:  .ٓٔ
 (D) -د (              C) -ج(                 B)-(              بA) - أ

 المفصؿ الذي ي  ط  يف عظم  العضل يعظم ي ال اعل مف الويع: .ٔٔ
 ركة   عديـ الح -د واسع الحركة    -محدود الحركة    ج  -ثابت الحركة      ب -أ

  يجل العضالت الهيكمي  في: .ٕٔ
 المعدة -د القفص الصدري         -جالقمب             -المرئ          ب - أ

القمب  –يمكف  صويؼ العضالت الميجيلة في األعضاء ال الي    "المعلة  .ٖٔ
 ال اؽ" ح ب مكاف يجيلتا إلى: –الش اييف  –األمعاء  –القلـ  –الذ اع  –

 ىيكمية وقمبية وممساء. -د قمبية وممساء -ىيكمية وممساء ج -مبية  بىيكمية وق - أ
 .ي  كب الجها  العضمي مف مجميع  مف:ٗٔ
 الشراييف -د األعصاب              -العضلت   ج -العظاـ          ب - أ

 العضالت ال ي  خضع ل يط ة ا و اف ي حكمه   مى عضالت:.٘ٔ
 ممساء.  -د                 قمبية   -ج الإراية        -ب     إرادية      - أ

 وقص ال  ي يوات في الغذاء يؤلي إلى:. ٙٔ
 فقر الدـ. -د ضعؼ اإلبصار  -جضعؼ العضلت   -العظاـ   بىشاشة  -أ  
ال ق  " ح ب  –الم يء  –الذ اع   -.   صوؼ العضالت ال الي :"ال حـ ٚٔ

 إمكاوي  ال حكـ  ها  إلى:
 أسطوانية ومغزلية -ممساء وقمبية     د -جإرادية والإرادية  -ة    بىيكمية وقمبي -أ

  . صوؼ عظاـ الجمجم  ح ب شكمها مف الويع:ٛٔ     

 األسطواني -د      القصير       -ج الطويؿ         -ب          المسطح -أ
 .   هؿ المفاصؿ ح ك  العظاـ ال   اطها  ػ:ٜٔ    

 الغضاريؼ -د    األربطة          -جاأللياؼ          -ب    األوتار       -أ     
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 . مما    ال ما يف ال ياضي  الموا   :ٕٓ    
 يعطؿ حركة الدـ  -ديضر القمب    -ج   يضعؼ الذاكرة -ب  يقوي العضلت  -أ    

 مف المفاصؿ يا ع  الح ك : .ٕٔ
 األصابع -د  الحوض            -الكوع            ج -بالركبة             - أ

 فإف ك م  عضال ه   ايي: كيميغ اـ، ٓٛ جؿ ك م  ج مه  .ٕٕ
 كغـٕٖ  -د كغـ           ٖٓ  -جكغـ          ٓٗ -كغـ          ب ٘ٗ - أ

 األق اص ال ي    ط فق ات العميل الفقا ي ي  يل م يو ه تي: .ٖٕ

 األوتار -د األربطة           -األلياؼ          ج -الغضاريؼ        ب -أ 

 الج ء الذي ي كيف مف عظم يف في الذ اع تي: .ٕٗ

 الساؽ  -الفخذ                 د -ج الساعد           -العضد           ب -أ

 :مف  العظاـ الط في  .ٕ٘

 العمود الفقاري. -د القفص الصدري       -جالذراعيف     -مة       بالجمج -أ

 مف  العظاـ المحي ي : .ٕٙ

 أصابع الكؼ -دالرجميف           -يف         جالذراع -الجمجمة        ب -أ

 ف   أحمل علـ  شود  العضالت الهيكمي  ألوها  عمؿ  شكؿ: .ٕٚ

 رباعي  -ثلثي                   د  -جزوجي           -فردى           ب -أ

 أي األعضاء ال الي  يعمؿ كمضخ  لملـ: .ٕٛ

 القمب -د                الكميتاف    -ج           المعدة -الرئتاف        ب - أ

. ي  طيع ا و اف  ح يؾ ذ اعه  ح ي  مف مفصؿ الك ؼ ألف  مفصؿ الك ؼ ٜٕ
 ح ك ه:

 معدومة -د     ثابتة                -واسعة           ج  -بمحدودة        -أ
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  . العضالت الميضح   ال  ـ مف الويع:ٖٓ

 الييكمي             -ب                        األسطواني      -أ

 اإلرادي              -د             األممس                    -ج

  الشكؿ الذي يلؿ عمى الجها  الهيكمي تي:.ٖٔ         

                                                                                                                              
 

 
 

 .  ع    عظم  القص  ج ء مف أج اء:ٕٖ
 األطراؼ -د القفص الصدري       -جالعمود الفقاري     -الجمجمة           ب - أ

 . يطمؽ عمى وهايات عظاـ الجمجم :ٖٖ
 الفقرات -داألربطة                -جالدرزات            -الغضاريؼ           ب -أ

 .أطيؿ عظم  في ج ـ ا و اف تي عظم :ٖٗ
 الفخذ -د العضد                -جالساؽ               -بالساعد               -أ

 األط اء عمى أتمي   وايؿ األغذي  الميضح   ال  ـ يذلؾ ل الم :.يؤكل  ٖ٘    

 العظاـ    -ب                             العضلت   -أ

 األعصاب -األلياؼ                               د -ج

 القلـ ( يمكف  صويؼ ما   ؽ إلى:  –الكؼ  -ال اعل –ال اؽ  –الفخذ  -العضل. )ٖٙ

 عظاـ مسطحة وطويمة -ومحورية                            بعظاـ طرفية  - أ
 عضلت إرادية والإرادية -أطراؼ عموية وسفمية                             د  - ج
 

 أ
 

 د ج ة
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 .ي  طيع معظـ ال جاؿ القياـ  مجهيل عضمي عويؼ أكث  مف الم أة ألف:ٖٚ
 عضلت المرأة عضلت الرجؿ أثقؿ مف -ب     عضلت الرجؿ أخؼ مف عضلت المرأة  - أ
 أعصاب الرجؿ أقؿ مف أعصاب المرأة -د    أعصاب الرجؿ أكثر مف أعصاب المرأة     - ج

 .  ع    العضالت الهيكمي  مهم  لمح ك  ألوها:ٖٛ          

 تضر الدـ إلى جميع خليا الجسـ         -ب              تسيؿ حركة المفاصؿ المتحركة     -أ         

 تسيؿ حركة المواد عبر األعضاء الجوفاء -د           ال تخضع لسيطرة اإلنساف وتحكمو.  -ج        

 . في أي األغذي  ال الي    ياف  أمالح الكال يـي يالفي في :ٜٖ

 مربى. عسؿ، خبز، -ب    زيوت                    فواكو، خضروات،  -أ

 تفاح برتقاؿ، حبوب،  -د       يض                   ب حميب، أسماؾ، -ج

 .و  طيع الكالـ يمضغ الطعاـ ألف:ٓٗ         

 الفؾ السفمي يعتبر مفصؿ متحرؾ -بعموي يعتبر مفصؿ متحرؾ        الفؾ ال -أ

 مفاصؿ الجمجمة جميعيا متحركة -مجمة قوية ومتينة              دعظاـ الج -ج

 .كمما  قلـ ا و اف في العم :ٔٗ

 يقؿ تماسؾ عظاـ الجمجمة -بؾ عظاـ الجمجمة    تماسيزداد  -أ

 ال علقة بيف تماسؾ عظاـ الجمجمة والعمر -د تعرض الجمجمة لمخطريزداد  -ج

. شاتل أحمل طفال ي وقؿ عمى ك  ي م ح ؾ ، فاع قل أف ال  ب في حال ه ٕٗ
 تي:
 شرب الحميب بصورة مستمرة. -بتناوؿ البروتينات.  اإلكثار مف  - أ
 نقص أملح الكالسيـو والفوسفور مف الغذاء  -دشعة الشمس باكرًا التعرض أل  - ج
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 .يم ا  العميل الفقا ي  المييو  ي هيل  الح ك     ب:ٖٗ

 ارتباط فقراتو مع بعضيا بالغضاريؼ -بمنطقة الظير             وجوده في  -أ

 ارتباط فقراتو بالدرزات. -دعمى الحبؿ الشوكي         احتوائو  -ج

 يع    القفص الصل ي مهما ألوه يقـي  ػ: -ٗٗ

 ضر الدـ إلى جميع خليا الجسـ -ب    حماية الحبؿ الشوكي                - أ

 حماية الدماغ وأعضاء اإلحساس  -د       حماية القمب والرئتيف             -ج

 . جميع ما يمي مف صفات األي ا  ما علا:٘ٗ

 تقبؿ االنثناء -ب   تمتاز بالمرونة.                    -أ

 تربط العضلت الييكمية بالعظاـ       -د بيضاء غاية في المتانة.      ألياؼ  -ج

 .  أي مما يمي لي  مف يظائؼ العميل الفقا ي:ٙٗ

 حماية الحبؿ الشوكي -ب      حمؿ معظـ ثقؿ الجسـ                 - أ

 دعامة رئيسية لمجسـ   -د        حماية القمب والرئتيف               -ج           

 أي المما  ات ال الي   ض   صح  الجها  الهيكمي: -ٚٗ
 تناوؿ األغذية المحتوية عمى أملح الكالسيـو والفوسفور. - أ
 حمؿ الحقيبة المدرسية عؿ كتؼ واحد. - ب
 باح الباكر.تعريض أجساـ األطفاؿ ألشعة الشمس في الص - ج
 ممارسة التماريف الرياضية المناسبة باستمرار. - د
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 ( مف حيث الح ك   ال   يب: ٖ,ٕ,ٔ.أوياع المفاصؿ )ٛٗ

 محدودة.                                    واسعة، ثابتة، -أ  

 واسعة.                       محدودة، محدودة، - ب

                           واسعة ثابتة، محدودة، -ج 

 واسعة  محدودة، واسعة،  -د  

 

.الوقل الذي  يجهيه لطال    حمؿ حقي  ها المل  ي  المميئ   الك ب عمى ك ؼ ٜٗ
 ياحل تي:       

 تصرفؾ صحيح يحافظ عمى سلمة العمود الفقاري. -أ

 التصرؼ األمثؿ ىو حمؿ الحقيبة المدرسية الثقيمة بيد واحدة.-ب

تصرفؾ خاطئ وعميؾ حمؿ الحقيبة عمى كتفيف إلحداث التوازف عمى جانبي  - ج
 الظير.

حمؿ الحقيبة المدرسية الثقيمة عمى كتؼ واحد  تصرؼ صحيح و يحدث توازنا  -د
 عمى العمود الفقاري.

.مما    ال ما يف ال ياضي  الموا    عامؿ مهـ في الحفاظ عمى صح  ٓ٘
ها المالئم  ال ي يمكوؾ صياغ  الحكم  ي الم هما،الجها يف الهيكمي يالعضمي 

 في ضيء تذه الع ا ة:

 المعدة بيت الداء.                                   -أ  

 العقؿ السميـ في الجسـ السميـ.                            -ب

 درىـ وقاية خير مف قنطار علج. -ج  
 .لطبيبالبيت الذي تدخمو الشمس ال يدخمو ا -د  

0 

2 

5 
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 (4ممحؽ  قـ )
 الصي ة الوهائي  الخ  ا  المفاتيـ الصحي 

 الهلؼ مف االخ  ا :
 : الطال  ي ع ي  
 في األساسي سادسال الصؼ الباتط لدى الصحيت الوفبهين تنمية إلى االختبار ىذا ييدؼ
 "أجيزة جسـ اإلنساف " األولى الوحدة
 :ا جا    ال لء ق ؿ ال الي  ال عميمات ق اءة أ جي
 .األسئمة عف باإلجابة البدء قبؿ األولية البيانات تعبئة  -ٔ
 متعدد. مف االختيار نوع مف اختبارًيا بنًدا  44)) مف االختبار يتكوف -ٕ
 االختبار. مف كاممة نسخة عمى حصولؾ مف تأكدي -ٖ
 اإلجابة عنيا. قبؿ ودقة ةيبعنا األسئمة اقرئي -ٗ
 األربعة. اإلجابات فيب مف فقط حةيصح واحدة إجابة ارياخت ؾيعم -٘
عمى رمز اإلجابة  (×) تضع بحيث اإلجابة صحيفة في االختبار أسئمة عف أجيبي -ٙ

 الصحيحة كما يمي: 
 الج ء الذي يحمي اللماغ يأعضاء ا ح ا  تي: -

 الجمجمة      -ب          العمود الفقاري    - أ
 الذراعيف.  -د        القفص الصدري     -ج            

 كما في الجدوؿ : (×)اإلجابة الصحيحة لمسؤاؿ ىي الرمز)ب( وتوضع عميو إشارة  -

  م  ا جا    قـ ال ؤاؿ

ٔ 
 ل ج ب أ

 ×   

     (×).إشارة مف أكثر يشمؿ الذي السؤاؿ إجابة تمغى   -ٚ
 . الصحيحة إجاباتؾ مجموع عف عبارة االختبار في درجتؾ -ٛ
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 ا جا  يليؾ مف اح ف ع ي  ي الطال    ي

 وا   الم ا جا  ( في م  ع  X  ) إشا ةأ جي موؾ يضع 

 ل ج ب أ   ل ج ب أ  
ٔ     ٕٖ     
ٕ     ٕٗ     
ٖ     ٕ٘     
ٗ     ٕٙ     
٘     ٕٚ     
ٙ     ٕٛ     
ٚ     ٕٜ     
ٛ     ٖٓ     
ٜ     ٖٔ     

ٔٓ     ٖٕ     
ٔٔ     ٖٖ     
ٕٔ     ٖٗ     
ٖٔ     ٖ٘     
ٔٗ     ٖٙ     
ٔ٘     ٖٚ     
ٔٙ     ٖٛ     
ٔٚ     ٖٜ     
ٔٛ     ٗٓ     
ٜٔ     ٗٔ     
ٕٓ     ٕٗ     
ٕٔ     ٖٗ     
ٕٕ     ٗٗ     
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 األ ا ي  ال ال لمصؼ أجه ة ج ـ ا و اف يحلة في الصحي  المفاتيـ اخ  ا 
 الل ج :..............                    ا ـ الطال  ...............................    

 ا جا   الصحيح  فيما يمي: ضعي لائ ة حيؿ  م 

فالحظ أوها  ،إحلى العضالت  حت المجه  خاليا قاـ أحل الطم    فحص .ٔ
 أوها عضالت:لؿ فا   ،مغ لي  الشكؿ

 الجمجمة -د      القمب          -ج          األمعاء -ب         الذراع  - أ
ال الي    مف العظاـ أي، حالث و د عوه خمؿ في أط افه العميي شخص  أصيب  .ٕ

 :ا ي أث  عممه
 الساؽ -د             العضد  -ج           الفخذ  -ب       الجمجمة - أ
  :فقل يصاب  ػ ،ليف أف ي  عها او  اط للى شخص ما العضالت إذا اوق ضت .ٖ
   فقر الدـ -د         اإلمساؾ    -القرحة            ج -ب  التشنج       - أ
 :أمالح وقص    ب  احم ض الكيو د  .ٗ
                                               الكالسيـو والفوسفور  -د   البوتاسيوـ     -لحديد      جا -ب        اليود - أ
 عضالت قمب ا و اف ذات شكؿ: .٘
 مكعب -د     أسطواني            -ج    مغزلي       -ب  كروي      - أ
 علل أ ياج ضميع القفص الصل ي في ج ـ ا و اف: .ٙ

 زوجاً  ٕٓ-زوجًا          د ٕ٘-زوجًا      ج ٕٔ -أزواج     ب ٓٔ  - أ
 الج ء الم ح ؾ مف الجمجم  تي: .ٚ
 الفؾ السفمي -د          الفؾ العموي    -العيف          ج -األذف       ب  - أ

  العميل الفقا ي:  مى موطق  ا صاؿ األط اؼ العميي  .ٛ
 الساعد -الزند                       د  -الحوض       ج -الكتؼ       ب-أ
 الفي اميف الذي وقصه ي  ب م ض الك اح: .ٜ

 (D) -(                         دC) -(          ج B)-(         بA) - أ
 المفصؿ الذي ي  ط  يف عظم  العضل يعظم ي ال اعل مف الويع:.ٓٔ

 عديـ الحركة   -د واسع الحركة      -د الحركة   جمحدو   -ب ثابت الحركة    -أ
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 ي  كب الجها  العضمي مف مجميع  مف:.ٔٔ
 الشراييف -األعصاب          د  -العضلت          ج -العظاـ          ب - أ
 .العضالت ال ي  خضع ل يط ة ا و اف ي حكمه   مى عضالت:ٕٔ

 ممساء.  -قمبية                 د   -الإرادية          ج  -إرادية          ب - أ
 . وقص ال  ي يوات في الغذاء يؤلي إلى:ٖٔ
 فقر الدـ. -ضعؼ اإلبصار     د  -ضعؼ العضلت  ج  -ىشاشة العظاـ  ب -أ  

ال ق  " ح ب إمكاوي   –الم يء  –الذ اع   -"ال حـ  .   صوؼ العضالت ال الي :ٗٔ
 ال حكـ  ها  إلى:

 أسطوانية ومغزلية -د   ممساء وقمبية   -ة والإرادية  جإرادي -ىيكمية وقمبية    ب -أ
  . صوؼ عظاـ الجمجم  ح ب شكمها مف الويع:٘ٔ
 األسطواني -القصير                 د -الطويؿ          ج -المسطح      ب -أ

 . مما    ال ما يف ال ياضي  الموا   :ٙٔ
 يعطؿ حركة الدـ  -د    يضر القمب  -يضعؼ الذاكرة    ج -يقوي العضلت   ب -أ

 مف المفاصؿ يا ع  الح ك : .ٚٔ
 األصابع -الحوض            د -الكوع           ج -الركبة            ب - أ
 فإف ك م  عضال ه   ايي: ،كيميغ اـ ٓٛ جؿ ك م  ج مه .ٛٔ
 كغـٕٖ  -د  كغـ          ٖٓ  -ج         كغـ  ٓٗ -كغـ          ب ٘ٗ - أ
 األق اص ال ي    ط فق ات العميل الفقا ي ي  يل م يو ه تي:.ٜٔ

 األوتار -األربطة                 د -األلياؼ           ج -الغضاريؼ        ب -أ 
 الج ء الذي ي كيف مف عظم يف في الذ اع تي: .ٕٓ

 الساؽ  -الفخذ                  د -الساعد          ج -ب العضد             -أ
 مف  العظاـ الط في : .ٕٔ

 العمود الفقاري. -القفص الصدري          د -الذراعيف        ج -الجمجمة     ب -أ
 مف  العظاـ المحي ي : .ٕٕ
 أصابع الكؼ -الرجميف                د -الذراعيف      ج -الجمجمة         ب -أ
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 األعضاء ال الي  يعمؿ كمضخ  لملـ:أي  .ٖٕ
 القمب -الكميتاف               د -المعدة         ج -الرئتاف          ب - أ
. ي  طيع ا و اف  ح يؾ ذ اعه  ح ي  مف مفصؿ الك ؼ ألف  مفصؿ الك ؼ ٕٗ

 ح ك ه:
 معدـو -ثابتة            د -واسعة           ج  -محدودة         ب -أ

  العضالت الميضح   ال  ـ مف الويع:  .ٕ٘
 اإلرادي              -األممس            د -الييكمي        ج -األسطواني      ب -أ

  ع    عظم  القص  ج ء مف أج اء:  .ٕٙ
 األطراؼ -القفص الصدري     د -العمود الفقاري    ج -الجمجمة           ب - أ

 يطمؽ عمى وهايات عظاـ الجمجم :  .ٕٚ
 الفقرات -األربطة           د  -الدرزات           ج -الغضاريؼ           ب -أ

 .أطيؿ عظم  في ج ـ ا و اف تي عظم :  ٕٛ
 الفخذ -العضد             د -ج   الساؽ         -الساعد                 ب -أ

 م :. يؤكل األط اء عمى أتمي   وايؿ األغذي  الميضح   ال  ـ يذلؾ ل الٜٕ
 العظاـ    -العضلت                        ب -أ
  األعصاب -األلياؼ                         د -ج
 

 القلـ ( يمكف  صويؼ ما   ؽ لػ:  –الكؼ  -ال اعل –ال اؽ  –الفخذ  -.  )العضلٖٓ
 عظاـ مسطحة وطويمة -عظاـ طرفية ومحورية                            ب - أ
 عضلت إرادية والإرادية -أطراؼ عموية وسفمية                             د -ج

 .ي  طيع معظـ ال جاؿ القياـ  مجهيل عضمي عويؼ أكث  مف الم أة ألف:ٖٔ
 ضلت الرجؿ أخؼ مف عضلت المرأة ع - أ
 عضلت الرجؿ أثقؿ مف عضلت المرأة -ب 
 أعصاب الرجؿ أكثر مف أعصاب المرأة  - ج
 الرجؿ أقؿ مف أعصاب المرأةأعصاب  -د
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 . ع    العضالت الهيكمي  مهم  لمح ك  ألوها:ٕٖ
 تضر الدـ إلى جميع خليا الجسـ         -ب  تسيؿ حركة المفاصؿ المتحركة        -أ
 تسيؿ حركة المواد عبر األعضاء الجوفاء -د  ال تخضع لسيطرة اإلنساف وتحكمو.  -ج

   ياف  أمالح الكال يـي يالفي في :. في أي األغذي  ال الي  ٖٖ
 مربى. ،عسؿ ،خبز -زيوت                          ب ،فواكو ،خضروات  -أ
 تفاح ،برتقاؿ ،حبوب  -بيض                               د ،حميب ،أسماؾ -ج

 .و  طيع الكالـ يمضغ الطعاـ ألف:ٖٗ
 فؾ السفمي يعتبر مفصؿ متحرؾال -الفؾ العموي يعتبر مفصؿ متحرؾ           ب -أ
 مفاصؿ الجمجمة جميعيا متحركة -عظاـ الجمجمة قوية ومتينة                 د -ج

 .كمما  قلـ ا و اف في العم :ٖ٘
 يقؿ تماسؾ عظاـ الجمجمة. -يزداد تماسؾ عظاـ الجمجمة       ب -أ
 الجمجمة والعمرال علقة بيف تماسؾ عظاـ  -يزداد تعرض الجمجمة لمخطر     د -ج

 فاع قل أف ال  ب في حال ه تي: ،.شاتل أحمل طفال ي وقؿ عمى ك  ي م ح ؾ ٖٙ
 شرب الحميب بصورة مستمرة. -اإلكثار مف تناوؿ البروتينات.      ب - أ
 نقص أملح الكالسيوـ والفوسفور مف الغذاء  -دالتعرض ألشعة الشمس باكرًا     - ح

 ي هيل  الح ك     ب:.يم ا  العميل الفقا ي  المييو  ٖٚ
 ارتباط فقراتو مع بعضيا بالغضاريؼ -وجوده في منطقة الظير                 ب -أ
 ارتباط فقراتو بالدرزات. -احتوائو عمى الحبؿ الشوكي             د -ج

 .يع    القفص الصل ي مهما ألوه يقـي  ػ:ٖٛ
 جميع خليا الجسـ ضر الدـ إلى -ب    حماية الحبؿ الشوكي                 - أ
 حماية الدماغ وأعضاء اإلحساس  -حماية القمب والرئتيف                    د -ج

 :ما علا. جميع ما يمي مف صفات األي ا  ٜٖ
 تقبؿ االنثناء -تمتاز بالمرونة.                         ب  -أ
 مية بالعظاـ تربط العضلت الييك -ألياؼ بيضاء غاية في المتانة.         د  -ج
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 أي مما يمي لي  مف يظائؼ العميل الفقا ي:. ٓٗ
 حماية الحبؿ الشوكي -ب      معظـ ثقؿ الجسـ                 حمؿ  - أ
 دعامة رئيسية لمجسـ    -حماية القمب والرئتيف                       د   -ج

 .أي المما  ات ال الي   ض   صح  الجها  الهيكمي:ٔٗ
 األغذية المحتوية عمى أملح الكالسيـو والفوسفور.تناوؿ  - أ
 حمؿ الحقيبة المدرسية عؿ كتؼ واحد.-ب   
 تعريض أجساـ األطفاؿ ألشعة الشمس في الصباح الباكر. -ج  
 ممارسة التماريف الرياضية المناسبة باستمرار. -د   

 ( مف حيث الح ك   ال   يب: ٖ،ٕ،ٔ.أوياع المفاصؿ )ٕٗ
 محدودة.                                    ،واسعة ،ثابتة -أ  
 واسعة.                       ،محدودة ،محدودة - ب
                           واسعة ،ثابتة ،محدودة -ج 
 واسعة  ،محدودة ،واسعة  -د  

  : الك ب عمى ك ؼ ياحل.الوقل الذي  يجهيه لطال    حمؿ حقي  ها المل  ي  المميئ  ٖٗ
 تصرفؾ صحيح يحافظ عمى سلمة العمود الفقاري. -أ
 التصرؼ األمثؿ ىو حمؿ الحقيبة المدرسية الثقيمة بيد واحدة. -ب
 إلحداث التوازف عمى جانبي الظير. تصرفؾ خاطئ وعميؾ حمؿ الحقيبة عمى كتفيف - ح
عمى  يحدث توازناً  حمؿ الحقيبة المدرسية الثقيمة عمى كتؼ واحد  تصرؼ صحيح و -د

 العمود الفقاري.
.مما    ال ما يف ال ياضي  الموا    عامؿ مهـ في الحفاظ عمى صح  الجها يف ٗٗ

ها في ضيء تذه لحكم  المالئم  ال ي يمكوؾ صياغ ا ،الهيكمي يالعضمي ي الم هما
 الع ا ة:

 المعدة بيت الداء.                                   -أ  
 العقؿ السميـ في الجسـ السميـ.                             -ب 
  درىـ وقاية خير مف قنطار علج. -ج  
 البيت الذي تدخمو الشمس ال يدخمو الطبيب. -د  

0 
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 ( 5ممحؽ  قـ )
 مف اح ا جا ات الصحيح  الخ  ا  المفاتيـ الصحي 

 ل ج ب أ   ل ج ب أ  
ٔ  x   ٕٖ    x 
ٕ   x  ٕٗ  x   
ٖ x    ٕ٘   x  
ٗ    x ٕٙ   x  
٘   x  ٕٚ  x   
ٙ  x   ٕٛ    x 
ٚ    x ٕٜ x    
ٛ x    ٖٓ   x  
ٜ    x ٖٔ  x   
ٔٓ  x   ٖٕ x    
ٔٔ  x   ٖٖ   x  
ٕٔ x    ٖٗ  x   
ٖٔ  x   ٖ٘ x    
ٔٗ  x   ٖٙ    x 
ٔ٘ x    ٖٚ  x   
ٔٙ x    ٖٛ   x  
ٔٚ   x  ٖٜ x    
ٔٛ    x ٗٓ   x  
ٜٔ x    ٗٔ  x   
ٕٓ  x   ٕٗ  x   
ٕٔ  x   ٖٗ   x  
ٕٕ x    ٗٗ  x   
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 الخ  ا  المها ات الصحي  األيلي الصي ة  :(6ممحؽ  قـ )

 ااتاري اججابة الصحٌحة فٌما ٌلً:
 أفضل طرٌقة للنوم من الطر  التً تظهر فً الشكل هً: -4

  -أ

 

 

 

           

 -ب             

 

 

 

 ج           

 إكا شاهدت أااك ٌنام وتحت رأسه وسادة عالٌة: -2

 وسادة أخرى. تضع تحت رأسه - أ

 رأسه لوح خشبً.تحت  ضعت - ب

 . لمستوى رأسه تضع تحت رأسه وسادة مناسبة -ج

 وظهرها منحنً: طاولة الدراسةرأٌت أاتك الصغٌرة تجلس على  -3

 تضع خلف ظهرها وسادة.   -أ

        تنصحها أن تجلس بشكل معتدل .                                                                                                    -ب          

 تنصحها أن تجلس على األرض عند الدراسة.  -ج          

 :. عند مشاهدتك الحاسوب4     

 .قٌماً تحافظ على العمود الفقاري مست - أ

  تفضل االقتراب كثٌرا من الحاسوب . - ب

 على األرض متكئاً على أحد الجنبٌنتجلس  -ج

      

http://www.google.ps/imgres?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A&start=163&num=10&hl=ar&safe=vss&biw=1093&bih=514&tbm=isch&tbnid=TMZi122ba4opAM:&imgrefurl=http://www.makhwahedu.net/vb/showthread.php?p=284485&docid=ZREVjCUaw72XOM&imgurl=http://www.quran-radio.com/Uploads/Image/385160185021484608.gif&w=400&h=261&ei=2pt9UMjRKuau0QWUzIGACw&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=152&dur=4290&hovh=181&hovw=278&tx=108&ty=115&sig=115622539504943243429&page=12&tbnh=132&tbnw=176&ndsp=15&ved=1t:429,r:64,s:100,i:196
http://www.google.ps/imgres?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A&start=163&num=10&hl=ar&safe=vss&biw=1093&bih=514&tbm=isch&tbnid=TMZi122ba4opAM:&imgrefurl=http://www.makhwahedu.net/vb/showthread.php?p=284485&docid=ZREVjCUaw72XOM&imgurl=http://www.quran-radio.com/Uploads/Image/385160185021484608.gif&w=400&h=261&ei=2pt9UMjRKuau0QWUzIGACw&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=152&dur=4290&hovh=181&hovw=278&tx=108&ty=115&sig=115622539504943243429&page=12&tbnh=132&tbnw=176&ndsp=15&ved=1t:429,r:64,s:100,i:196
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 :تظهر فً الشكل مفٌدة لسبمة عمودك الفقاريال . الوقفة5

 (.5) - أ

 (.0) - ب

 (.2)  -ج

 

 

 

 السلٌمة للجلوس الصحٌح هً : ةقٌالطر .6

 (5) - أ

 ( 0) - ب

  (.2)  -ج

 

 األمثل لحمل الحقٌبة المدرسٌة:الطرٌقة  .7

                                                    - أ

 

 

  - ب

                          

 

  -ج          

 

 الهٌكلً: للحفاظ على سبمة جهازك .8

 تحمل حقٌبة ثقٌلة الوزن. - أ

 تحمل حقٌبة ذات وزن مناسب.  - ب

 ترفع األثقال الحدٌدٌة فً النادي الرٌاضً. - ج

4 

0 2 4 
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 :صاب بشد عضلً فً رقبتك.عندما ت9

 .وٌساراً  تحركها بعنف ٌمٌناً  - أ

 تطلب من جدك تدلٌكها بقوة. - ب

 تذهب إلى طبٌب مختص. - ج

 :, فإنك,وأصٌبت ساقه بثلم وسرعان ما انتفات .سقط زمٌلك عن جكع شجرة41

 تجره من قدمه السلٌمة إلى أقرب مركز طبً. - أ

 تتصل باإلسعاف فورا حال إصابته. - ب

 اإلصابة بقطعة قماش بصورة محكمة.تربط مكان  - ج

 ع الرٌاضة التالٌة مفٌدة للعضبت:أي أنوا.44

 الحركات البسٌطة المتواصلة  - أ

 الحركات العنٌفة المتقطعة. - ب

 .ٌضر بالعضالت فً كل األحوال الرٌاضة ممارسة - ج

أٌها تتجنب ألنه  ممارسة بعض التمارٌن الرٌاضٌة لتقوٌة عضبتك, كلو طلب من. 42

 علٌك؟ٌشكل اطرا 

 

                                       -أ                                            -ب  -ج

                             

 لـ: قامت إحد  األمهات بتعرٌض طفلها الصغٌر ألشعة الشمس فً الصباح الباكر. 43

 والفوسفور.."د" وامتصاص أمالح الكالسٌوم  تكوٌن فٌتامٌن - أ

 الوقاٌة من اإلصابة بمرض السكري. - ب

 المساعدة فً امتصاص أمالح الحدٌد. - ج

 تنطب  على: درهم وقاٌة اٌر من قنطار عبج" القائلة: الحكمة .44

 طالبة مدرسة تلبس حذاء ذا كعب عال. - أ

 رٌاضً ٌجهد نفسه بالتمارٌن دون إراحة عضالته. - ب

 .منتظمةبصورة تأكل اللحوم والبقولٌات حامل أم  -ج
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 للمحافظة على سبمة عضبتك: .45

 تمارس التمارٌن الرٌاضٌة طوال الٌوم. - أ

 .رتاح بعد القٌام بمجهود عضلً كبٌرت - ب

 تقلد كبار المصارعٌن فً حركاتهم.  -ج

 شاهدت أمك تعرض طفلها الصغٌر ألشعة الشمس وقت الظهر: .46

 تنصحها أن تبقٌه معرضا ألشعة الشمس فً هذا الوقت أكبر مدة ممكنة. - أ

 تخبرها أن تعرٌض الطفل ألشعة الشمس مفٌد فً كل األوقات.  - ب

 تبٌن لها أن الوقت المناسب لتعرٌض الطفل للشمس هو الصباح الباكر. - ج

 :تحرص األمهات على تغكٌة أطفالها بالبٌض والحلٌب ألنها غنٌة بـ .47

 ن.                       الدهو - أ

         البروتٌنات   - ب

                                          أمالح الكالسٌوم والفوسفور   -ج         

 ٌعانً صدٌقك من ضعف فً العضبت: .48

 تنصحه أن ٌحرص على تناول البروتٌنات فً أغلب الوجبات الغذائٌة. - أ

 تمارس معه حركات رٌاضٌة عنٌفة. - ب

 تحذره  من تناول البٌض واللحوم والحلٌب. -ج

 :حمل الحقٌبة المدرسٌة قد ٌكون سبب كلكشعر طالب بثلم فً كتفه ف .49

 على كتفٌن. - أ

 على كتف واحد. - ب

 خفٌفة الوزن. -ج

 :السلوكات التالٌة تؤٌد أي .21

 ٌقف علً معتدل الظهر فً الطابور المدرسً. - أ

 ٌقف سامً منحنً الظهر فً الطابور المدرسً. - ب

 زا على زمٌله فً الطابور المدرسً.ٌقف عمر مرتك -ج
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 :ٌقوي شرب الحلٌب  .24

 عظامً      - أ

 أسنانً - ب

 عظامً وأسنانً. -ج

 إكا طلب منك والدك نقل ازانة الغرفة من مكان آلار: .22

 ترفعها على ظهرك. - أ

 تجرها بٌدٌك. - ب

 تبٌن له أن ذلك سٌضر عمودك الفقاري. -ج

 :أي السلوكات التالٌة تضر بعضبتك .02

 االستراحة بٌن العمل واآلخر. - أ

 متابعة األعمال الشاقة دون انقطاع . - ب

 ممارسة الرٌاضة المناسبة لعمرك وجسمك. -ج

 اشتكى إلٌك أاوك الصغٌر ضعف عظامه , تنصحه أن: .24

 ٌشرب الحلٌب بصورة مستمرة.  - أ

 ٌأكل الشٌبس  واألمالح بكثرة.  - ب

 ٌشرب المشروبات الغازٌة مع وجبة اإلفطار ٌومٌا. -ج

 

 :أثنا: تناول الطعام الوضع الكي ٌحافظ على العمود الفقاري مستقٌما .25

  (.5) - أ

 (.0) - ب

 كال الوضعٌن ٌحافظان على استقامة العمود الفقاري. -ج

 

 : ٌكثر من تناول ٌعانً صدٌقك من هشاشة العظام ,تنصحه أن .26

 الدهون.           - أ

                السكرٌات - ب

 السمك وصفار البٌٌض.  -ج              

5 
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 (7ممحؽ  قـ )
 الصحي الصي ة الوهائي  الخ  ا  المها ات 

 الهلؼ مف االخ  ا :
 : الطال  ي ع ي  
 في األساسي سادسال الصؼ الباتط لدى الصحيت الوهبراث تنمية إلى االختبار ىذا ييدؼ
 "أجيزة جسـ اإلنساف " األولى الوحدة
 :ا جا    ال لء ق ؿ ال الي  ال عميمات ق اءة أ جي
 .األسئمة عف باإلجابة البدء قبؿ األولية البيانات تعبئة -ٔ
 .متعدد  مف االختيار نوع مف اختبارًيا بنًدا  24)) مف االختبار يتكوف -ٕ
 االختبار. مف كاممة نسخة عمى حصولؾ مف تأكدي -ٖ
 اإلجابة عنيا. قبؿ ودقة ةيبعنا األسئمة اقرئي -ٗ
 الثلثة. اإلجابات فيب مف فقط حةيصح واحدة إجابة ارياخت ؾيعم -٘
عمى رمز اإلجابة  (×) تضع بحيث اإلجابة صحيفة في االختبار أسئمة عف أجيبي -ٙ

 الصحيحة كما يمي: 

 لمحفاظ عمى  الم  جها ي الهيكمي: -
 أمارس التماريف الرياضية  - أ
 أحمؿ الحقيبة المدرسية عمى كتفيف. - ب
 أتناوؿ األملح والدىوف بكثرة. - ج
 : كما في الجليؿ (×)ا جا   الصحيح  لم ؤاؿ تي ال م )أ( ي يضع عميه إشا ة  -

 ا جا   م    قـ ال ؤاؿ

4 
 ج ب أ
×   

     .(×)إشارة مف أكثر يشمؿ الذي السؤاؿ إجابة تمغى -ٚ

 الصحيحة إجاباتؾدرجتؾ في االختبار عبارة عف مجموع  -ٛ
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 ا جا  يليؾ مف اح ف ع ي  ي الطال    ي
 وا   الم ا جا  ( في م  ع  X  ) إشا ةأ جي موؾ يضع 

 ج ب أ  
ٔ    
ٕ    
ٖ    
ٗ    
٘    
ٙ    
ٚ    
ٛ    
ٜ    
ٔٓ    
ٔٔ    
ٕٔ    
ٖٔ    
ٔٗ    
ٔ٘    
ٔٙ    
ٔٚ    
ٔٛ    
ٜٔ    
ٕٓ    
ٕٔ    
ٕٕ    
ٕٖ    
ٕٗ    
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 اخ  ا  المها ات الصحي  في يحلة أجه ة ج ـ ا و اف لمصؼ ال ال  األ ا ي
 ..............الل ج :      ..............................................ا ـ الطال  .         

 اخ ا ي ا جا   الصحيح  فيما يمي:

 أفضل طرٌقة للنوم  من الطر  التً تظهر فً الشكل هً:  -4

 

  . أ

 

           

  . ب

 

 

 

 ج.    

 

 إكا شاهدت أااك ٌنام وتحت رأسه وسادة عالٌة: -2

 تضع تحت رأسه وسادة أخرى. - أ

 تضع تحت رأسه لوح خشبً. - ب

 تضع تحت رأسه وسادة مناسبة لمستوى رأسه.  - ج

 

 رأٌت أاتك الصغٌرة تجلس على طاولة الدراسة وظهرها منحنً: -3

 تضع خلف ظهرها وسادة.   - أ

 تنصحها أن تجلس بشكل معتدل .   - ب

                                            تنصحها أن تجلس على األرض عند الدراسة.                                                - ج

 . عند مشاهدتك الحاسوب:4     

 .تحافظ على العمود الفقاري مستقٌماً  - أ

 تفضل االقتراب كثٌرا من الحاسوب . - ب

 على أحد الجنبٌن. تجلس على األرض متكئاً   - ج
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 :. الوقفة المفٌدة لسبمة عمودك الفقاري تظهر فً الشكل5

 (.5)  -أ

 (.0) -ب     

 (.2)  -ج

 

 

 

 الطرٌقة السلٌمة للجلوس الصحٌح هً : .6

 (5) - أ

 ( 0) - ب

  (.2)  - ج

 

 ة:الطرٌقة األمثل لحمل الحقٌبة المدرسٌ .7

                                              - أ

 

 

  - ب

                          

 

  -ج          

 

 الهٌكلً:للحفاظ على سبمة جهازك  .8

 تحمل حقٌبة ثقٌلة الوزن. - أ

 تحمل حقٌبة ذات وزن مناسب.  2ب

 ترفع األثقال الحدٌدٌة فً النادي الرٌاضً. - ج

 

 

4 

0 2 4 

2 3 
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 :.عندما تصاب بشد عضلً فً رقبتك9

 .وٌساراً  تحركها بعنف ٌمٌناً  - أ

 تطلب من جدك تدلٌكها بقوة. - ب

 تذهب إلى طبٌب مختص. - ج

 فإنك: ,وسرعان ما انتفاتوأصٌبت ساقه بثلم ,.سقط زمٌلك عن جكع شجرة 41

 تجره من قدمه السلٌمة إلى أقرب مركز طبً. - أ

 حال إصابته. تتصل باإلسعاف فوراً  - ب

 تربط مكان اإلصابة بقطعة قماش بصورة محكمة. - ج

 للعضبت:أنواع الرٌاضة التالٌة مفٌدة  أي.44

 .الحركات البسٌطة المتواصلة -أ

 الحركات العنٌفة المتقطعة. -ب

 ٌضر بالعضالت فً كل األحوال.ممارسة الرٌاضة  - ج

أٌها تتجنب ألنه  ,. لو طلب منك ممارسة بعض التمارٌن الرٌاضٌة لتقوٌة عضبتك42

 ٌشكل اطرا علٌك؟

 

                                           -ج                                          -أ                                                             -ب

                        

 . قامت إحد  األمهات بتعرٌض طفلها الصغٌر ألشعة الشمس فً الصباح الباكرلـ:43

 تكوٌن فٌتامٌن"د" وامتصاص أمالح الكالسٌوم والفوسفور.. - أ

 الوقاٌة من اإلصابة بمرض السكري. - ب

 المساعدة فً امتصاص أمالح الحدٌد. - ج

 

 درهم وقاٌة اٌر من قنطار عبج" تنطب  على: القائلة:الحكمة  .44

 طالبة مدرسة تلبس حذاء ذا كعب عال. - أ

 رٌاضً ٌجهد نفسه بالتمارٌن دون إراحة عضالته. - ب

 وم والبقولٌات بصورة منتظمة.أم حامل تأكل اللح  - ج

 

 للمحافظة على سبمة عضبتك: .45

 تمارس التمارٌن الرٌاضٌة طوال الٌوم. - أ

 بمجهود عضلً كبٌر.ترتاح بعد القٌام  - ب

 تقلد كبار المصارعٌن فً حركاتهم. - ج
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 شاهدت أمك تعرض طفلها الصغٌر ألشعة الشمس وقت الظهر:  -46

 تنصحها أن تبقٌه معرضا ألشعة الشمس فً هذا الوقت أكبر مدة ممكنة. - أ

 تخبرها أن تعرٌض الطفل ألشعة الشمس مفٌد فً كل األوقات.  - ب

 الطفل للشمس هو الصباح الباكر.تبٌن لها أن الوقت المناسب لتعرٌض  - ج

 

 تحرص األمهات على تغكٌة أطفالها بالبٌض والحلٌب ألنها غنٌة بـ:  -47

 الدهون.                        - أ

 البروتٌنات  - ب

 أمالح الكالسٌوم والفوسفور   - ج

                                          

 ٌعانً صدٌقك من ضعف فً العضبت:  -48

 تناول البروتٌنات فً أغلب الوجبات الغذائٌة.تنصحه أن ٌحرص على  - أ

 تمارس معه حركات رٌاضٌة عنٌفة. - ب

 تحذره  من تناول البٌض واللحوم والحلٌب. - ج

 

 السلوكات التالٌة تؤٌد: أي  -49

 ٌقف علً معتدل الظهر فً الطابور المدرسً. - أ

 ٌقف سامً منحنً الظهر فً الطابور المدرسً. - ب

 على زمٌله فً الطابور المدرسً. ٌقف عمر مرتكزاً  - ج

 

 شرب الحلٌب ٌقوي:  -21

 عظامً      - أ

 أسنانً - ب

 عظامً وأسنانً. - ج

 

 :السلوكات التالٌة تضر بعضبتك أي -05

 االستراحة بٌن العمل واآلخر. - أ

 متابعة األعمال الشاقة دون انقطاع . - ب

 ممارسة الرٌاضة المناسبة لعمرك وجسمك.  - ج

 

 تنصحه أن: ,اشتكى إلٌك أاوك الصغٌر ضعف عظامه  -22

 ٌشرب الحلٌب بصورة مستمرة.  - أ

 ٌأكل الشٌبس  واألمالح بكثرة.  - ب

 .ٌشرب المشروبات الغازٌة مع وجبة اإلفطار ٌومٌاً   - ج

 

 الوضع الكي ٌحافظ على العمود الفقاري مستقٌما أثنا: تناول الطعام: -23

  (.5) - أ

 (.0) - ب

 كال الوضعٌن ٌحافظان على استقامة العمود الفقاري.  - ج

5 

0 
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 تنصحه أن ٌكثر من تناول: ,ٌعانً صدٌقك من هشاشة العظام   -24

 الدهون.           - أ

 السكرٌات - ب

 السمك وصفار البٌض.  - ج
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 ( 8ممحؽ  قـ )  

 مف اح ا جا ات الصحيح  الخ  ا  المها ات الصحي 
 

 

  

 ج ب أ  
ٔ  x  
ٕ   x 
ٖ  x  
ٗ X   
٘   x 
ٙ  x  
ٚ   x 
ٛ  x  
ٜ   x 
ٔٓ  x  
ٔٔ X   
ٕٔ  x  
ٖٔ X   
ٔٗ   x 
ٔ٘  x  
ٔٙ   x 
ٔٚ   x 
ٔٛ X   
ٜٔ X   
ٕٓ   x 
ٕٔ  x  
ٕٕ X   
ٕٖ X   
ٕٗ   x 
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 ( 9ممحؽ  قـ )
 خطاب  حكيـ اخ  ا  المفاتيـ الصحي 

 األ  اذ اللك ي /  ....................................... حفظه /تػا اهلل  

   ال احث   ل ا   عممي   عوياف : قـي 
العلوم  لدى طالبات الصف مادة املفاهيم واملهارات الصحية بفاعلية املدخل الجمالي في ثنمية 

  .الصادس ألاشاس ي بغزة

وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية قسـ المناىج وطرؽ التدريس بالجامعة 
 اإلسلمية. 

 ال كـ    حكيـ ال الي في ضيء خ   كـ :يعمي  ا جي مف  يال كـ 

 .مدى ملءمة األوزاف النسبية لممستويات المعرفية 
 .مدى تمثيؿ كؿ سؤاؿ لممستوى المعرفي الذي يقيسو 
  .ملءمة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار 
 .الصحة العممية والمغوية 
 .إمكانية اإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ 

     

 

 

  عايوكـ شاك يف لكـ ح ف

 الش  اصيال احث /أمؿ  تي                                                       
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 (  10ممحؽ  قـ) 
 خطاب  حكيـ اخ  ا  المها ات الصحي 

 األ  اذ اللك ي /  ....................................... حفظه /تػا اهلل

    قـي ال احث   ل ا   عممي   عوياف :
العلوم  لدى طالبات الصف  مادةاملفاهيم واملهارات الصحية ب املدخل الجمالي في ثنمية فاعلية

  الصادس ألاشاس ي بغزة

 وعمية ارجو مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ التالي في ضوء خبرتكـ :

 .مدى ملءمة األوزاف النسبية لمميارات 
 .مدى تمثيؿ كؿ سؤاؿ لمميارة المطموبة 
  .مدى شمولية الميارات الصحية لممجاالت التي تمثميا 
 .الصحة العممية والمغوية 
 .إمكانية اإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ 

 

 

 

    

 

 

 شاك يف لكـ ح ف  عايوكـ     

 ال احث  / أمؿ  تي  الش  اصي     
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 (11ممحؽ  قـ )

 غزة –الجامعة اجسبمٌة 

 عمادة الدراسات العلٌا

 كلٌة التربٌة 

 قسم المناهج وطر  التدرٌس

 

  ــــــــــــــــاً وفق المعلم دلٌل

 للمـــــدخل الجمــــــــــــالً 

 فً  

 الدراسٌة األولــــــى الوحدة

 "أجهزة جســم اإلنسان"

 فــً 

 العلـــــوم مـــــادة 

 األساسً السادس للصف
 

 إعداد الباحثة:  أمل زهٌر الشرباصً

 

 د  فتحٌة  صبحً اللولوإشـــــــراف : أ . 
 

 م2142-2143
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  ي  كا ه: هلل ي حم  عميكـ ال الـ :ة / المعمـ أخي

الصؼ  عمى المقررة أجيزة جسـ اإلنساف" " بوحدة المختص و يديؾ، بيف الذي المعمـ دليؿ إف
 أثناء العمؿ تسيؿ التي اإلرشادات بعض يقدـ الدراسي األوؿ، الفصؿ في األساسي السادس

في تنمية اكتساب المفاىيـ  الصحيح االتجاه إلى التعميمية العممية وتدفع لموحدة  تدريسؾ
 :عمى الدليؿ ويشتمؿ ،والميارات الصحية الواردة في ىذه الوحدة

 المدخؿ الجمالي وكيفية توظيفو في التدريس. عف نبذة -ٔ
 . الوحدة تدريس أىداؼ -ٕ

 . لموحدة الزمني التوزيع -ٖ

 . يمي ما عمى درس كؿ خطة تضمنت وقد الوحدة تدريس في السير خطة -ٗ

 . درس لكؿ السموكية األىداؼ - أ

 . والتجارب لألنشطة المطموبة األدوات - ب

 .الدرس في السير خطوات  - ج

 التقويـ. أسئمة - د
 أياًل: و ذة عف الملخؿ الجمالي يكيفي   يظيفه في ال ل ي :

مجموعة مف الخبرات : مدخؿ لمتربية العممية يتـ فيو إكساب الطالب الملخؿ الجمالي تي
نتيجة التأمؿ والخياؿ لمبحث عف التآلؼ واالنسجاـ في قوة وجماؿ األفكار العممية بما يضفي 

 المتعة والتشويؽ لمتعمـ .
 يمف االع  ا ات ال ي يف ضها ا  خلاـ الملخؿ الجمالي في ال   ي  العممي  ما يمي:

  ًجمالي في التربية العمميةفي نجاح المدخؿ ال أساسياً  الفف والخياؿ يمعباف دورا، 
 بحيث ال يتعارض ذلؾ مع موضوعية العمـ ونتائجو.

  إبراز النواحي الجمالية والفنية المرتبطة بالمكوف الجمالي في الظواىر العممية أمر
 ميـ عند صياغة محتوى العموـ.

  القصص العممي المرتبط باالكتشافات واالختراعات والصعوبات التي واجيت
سبيؿ إثبات أفكارىـ العممية وما يرتبط بذلؾ مف نواحي جمالية تستثير أصحابيا في 

 استمتاع الطلب وجاذبيتيـ.
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 .الخياؿ العممي وسيمة فعالة الستخداـ المدخؿ الجمالي في التربية العممية 

 ىتوفير مصادر تعمـ ووسائؿ تعميمية ومعينات تتبنى المدخؿ الجمالي وتساعد عم 
 بما تحممو مف مثيرات متنوعة.تأكيد النواحي الجمالية 

  استثارة سموؾ االستكشاؼ وحب االستطلع والخياؿ لدى التلميذ في سف مبكرة
بطرائؽ مختمفة  كاألسئمة والملحظة مف خلؿ فحص الطبيعة والبيئة ومكوناتيا مف 

ووضع الخبرات الجمالية في سياؽ الخبرة  أشكاؿ وألواف وحيوانات ونباتات وبشر
 يعتبر خطوة أساسية لتكويف استمتاع التلميذ بدراسة العموـ وظواىره.العادية 

  مف استراتيجيات تدريس العمـو التي توظؼ المدخؿ الجمالي :القصص العممي
 والتشبييات والمتناقضات والخرائط المفاىيمية والمدخؿ التاريخي والروائي وغيرىا.

ف الوحدة بإستراتيجيتي المدخؿ وقد قامت الباحثة بتدريس الفصميف األوؿ والثاني م
 القصصي والمتشابيات.

 أتلاؼ  ل ي  اليحلة: :ثاوياً 
 ي يقع مف الطال    عل ل ا  ها لهذه اليحلة أف  كيف قال ة عمى أف : 

 تعدد أقساـ الجياز الييكمي. -ٔ

 تصنؼ عظاـ الجياز الييكمي حسب الشكؿ. -ٕ

 تعدد أجزاء الييكؿ المحوري. -ٖ

 أىمية الجمجمة. تبيف -ٗ

 بيف تماسؾ عظاـ الجمجمة والعمر. تربط -٘

 تبيف أىمية العمود الفقاري لمجسـ. -ٙ

 تسمي األقراص التي تربط بيف فقرات العمود الفقاري. -ٚ
 أىمية الغضاريؼ. تبيف -ٛ

 تسمي عظاـ القفص الصدري. -ٜ

 تفسر سبب تسمية القفص الصدري . -ٓٔ

 تعدد أقساـ الييكؿ الطرفي. -ٔٔ

 تسمي العظاـ المكونة لألطراؼ العموية. -ٕٔ

 العظاـ المكونة لألطراؼ السفمية. تسمي -ٖٔ
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 تسمي منطقة اتصاؿ األطراؼ العموية بالعمود الفقاري. -ٗٔ
 تسمي منطقة اتصاؿ األطراؼ السفمية بالعمود الفقاري. -٘ٔ
 تقارف بيف أجزاء الييكؿ المحوري مف حيث الموقع. -ٙٔ

 تقارف بيف أجزاء الييكؿ المحوري مف حيث الوظيفة. -ٚٔ

 والييكؿ الطرفي. تميز بيف مكونات الييكؿ المحوري -ٛٔ

 تبني مفيومًا واضحًا عف المفاصؿ. -ٜٔ

 تسمي مكاف ارتباط المفاصؿ ببعضيا البعض. -ٕٓ
 األربطة بيف المفاصؿ. تفسر وجود -ٕٔ
 تقارف بيف أنواع  المفاصؿ مف حيث قدرتيا عمى الحركة. -ٕٕ
 تفسر سبب حركة عظاـ الفؾ السفمي المرتبطة بالجمجمة. -ٖٕ
 تعطي أمثمة لمفاصؿ عديمة الحركة. -ٕٗ

 أمثمة لمفاصؿ محدودة الحركة. تعطي -ٕ٘

 تعطي أمثمة لمفاصؿ واسعة الحركة. -ٕٙ

 تصمـ مخططًا متكامًل يوضح مكونات الجياز الييكمي. -ٕٚ
 تميز بيف أنواع المفاصؿ في الجسـ. -ٕٛ

 تقترح طرؽ المحافظة عمى صحة الجياز الييكمي. -ٜٕ

 تبدي رأييا في بعض الممارسات الخاصة بالجياز الييكمي. -ٖٓ

 الكالسيوـ والفوسفور لصحة العظاـ.تبيف أىمية أملح  -ٖٔ

 توضح أىمية التعرض ألشعة الشمس في الصباح الباكر لصحة العظاـ. -ٕٖ

 تعرؼ المقصود بالعضمة. -ٖٖ

 تحسب كتمة العضلت الموجودة في الجسـ  بداللة كتمتو. -ٖٗ

 تعدد أنواع العضلت حسب مكاف وجودىا وشكميا. -ٖ٘

ت عضمية عنيفة مقارنة بقدرة تفسر سبب قدرة الرجؿ  الكبيرة عمى القياـ بمجيودا -ٖٙ
 المرأة.

 تبيف أىمية العضلت الييكمية. -ٖٚ

 تفسر سبب افتقار األوتار لممرونة. -ٖٛ

 تستنتج عمميًا آلية عمؿ العضلت الييكمية. -ٜٖ
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 تعطي أمثمة عمى عضلت ىيكمية. -ٓٗ

 تستنتج الصفات المميزة لمعضلت الممساء. -ٔٗ

 تبيف أىمية العضلت الممساء. -ٕٗ

 لمعضلت الممساء.تستنتج الصفات المميزة  -ٖٗ

 تعطي أمثمة عمى عضلت ممساء. -ٗٗ

 تستنتج الصفات المميزة لمعضلت القمبية. -٘ٗ

 تتنبأ نتيجة توقؼ العضلت القمبية عف العمؿ في جسـ اإلنساف. -ٙٗ

 تصنؼ العضلت تبعًا لشكميا ومكاف وجودىا. -ٚٗ

 تصنؼ العضلت تبعًا إلمكانية التحكـ في حركتيا. -ٛٗ

 الخاصة بالجياز العضمي.تبدي رأييا في بعض الممارسات  -ٜٗ

 تبيف دور البروتينات في بناء العضلت. -ٓ٘
مكانية  -ٔ٘ تصمـ مخططًا يجمع بيف أنواع العضلت مف حيث موقعيا أو شكميا وا 

 التحكـ بيا.

 ال ي يع ال موي لميضيعات اليحلة: ثالثًا:
 4) ) بواقع ( حصة12) حدده مشرفو العموـ وىو الذي لمزمف وفًقا الوحدة موضوعات توزيع تـ

 أسبوعيًا. حصص
 :اليحلة  ل ي  في ال ي   ا عًا: خط 

 الجياز الييكميالفصؿ األيؿ: 
 2.                علل الحصص:الييكؿ المحوري -أقساـ الجياز الييكميعوياف الل  : 

 الم طم ات األ ا ي :
 تعدد بعض أجيزة جسـ اإلنساف -ٔ

 .تبيف الترتيب الصحيح لجسـ اإلنساف -0

 االخ  ا ي :ال ويل 
 عددي بعض أجيزة جسـ اإلنساف؟ -ٔ

 اختاري: الترتيب الصحيح لجسـ اإلنساف ىو: -ٕ

 عضو. -جياز  -خمية   -نسيج  - أ

 جياز. –عضو –نسيج  –خمية  - ب

 خمية . –نسيج  –عضو  –جياز  - ت

 
 األتلاؼ ال ميكي 
 

 تعدد أقساـ الجياز الييكمي. -

تصنؼ عظاـ الجياز الييكمي حسب  -
 الشكؿ.
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 الييكؿ المحوري.تعدد أجزاء  -

 أىمية الجمجمة. تبيف -

تربط بيف تماسؾ عظاـ الجمجمة  -
 والعمر.

 تسمي عظاـ القفص الصدري. -

 .تفسر سبب تسمٌة القفص الصدري  -

 
 المادة القصصية - األليات يالميال

 مجسـ لمجياز الييكمي. -

 صور ممونة لعظاـ مختمفة. -

 مجسـ لمجمجمة. -

 صحائؼ العمؿ. -
 ال هيئ 

 
الستخداـ القصة خلؿ تييئة الطالبات  -

واستحضار بعض  ،الموقؼ التعميمي
 التشبييات المناسبة.

 ال مهيل لميضيع الل  
 

تقؼ المعممة أماـ جميع الطالبات متأكدة مف  -
 ،قدرتيف عمى رؤيتيا وسماعيا بوضوح
وتطمب منيف االستماع بانتباه وعدـ 

 ،مقاطعتيا حتى تنتيي مف إتماـ قراءة القصة
مة لحركات الجسد ونغمات مع مراعاة المعم

 الصوت خلؿ سرد أحداث القصة.
 األوشط  يا ج اءات

 
توزيع القصة عمى جميع الطالبات لمتابعة  -ٔ

 األحداث مع المعممة أثناء قص القصة.

 البدء بقراءة القصة "موتور الجسـ". -ٕ

الحوار والمناقشة: مناقشة مضموف القصة  -ٖ
وكذلؾ  ، ،في أجزاء الجياز الييكمي وأىميتو

مناقشة الطالبات في متشابيات لمفاىيـ 
معينة كالعظاـ والجمجمة والعمود الفقاري 
والقفص الصدري وغيرىا مف خلؿ توجيو 
األسئمة السابرة الخاصة بموضوع الدرس 
لمتأكد مف اندماج الطالبات مع أحداث 

وتمقي عدة إجابات لتشجيع الطالبات  ،القصة
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 عمى العصؼ الذىني:

 لجياز الييكمي؟مـ يتكوف ا -

 أيف تتوقعيف وجود العظاـ في جسمؾ؟ -

 ماذا تشبو العظاـ؟ -

 ماذا تشبو الجمجمة؟ -

 ماذا يشبو القفص الصدري؟ -

ىؿ جميع عظاـ الجياز الييكمي متشابية في  -
 الشكؿ؟

 لـ الييكؿ العظمي مموف بمونيف؟ -

 ماذا يمثؿ الموف األحمر؟ وماذا يمثؿ األزرؽ؟

الطالبات إعادة تطمب المعممة مف إحدى  -ٗ
سرد القصة بمغتيا الخاصة مع مساعدتيا 

عمى التركيز عمى المفاىيـ والميارات 
 الصحية.

تستدعي المعممة مف الطالبات أكبر كـ مف  -٘
 ،الجمجمة ،المتشابيات لمفاىيـ" العظاـ

 ..."،القفص الصدري

تناقش المعممة مع الطالبات أوجو الشبو  -ٙ
ِدمت وبيف واالختلؼ بيف المتشابيات التي قُ 

 المفاىيـ المستيدفة.
 ال قييـ

 
( :لتقـو 1توزيع صحيفة العمؿ المرافقة رقـ )

ثـ جمعيا لمحصوؿ عمى  ،كؿ طالبة بتنفيذىا 
التغذية الراجعة والتحقؽ مف مستوى الفيـ 

العاـ لممفاىيـ والميارات الصحية المتضمنة 
 في القصة.
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 القص : مي ي  الج ـ 

فيو ما انفؾ يفكر بالجياز  ،كتاب العموـ بيف يديو أخذ أشرؼ يقمب صفحات
وزاد مف ضيقو أنو لـ يجرؤ عمى  ،فقد وجد صعوبة في معرفة أجزائو وكيفية عممو ،الييكمي

فقد خجؿ أف يسأؿ ألف الجميع يعرفوف عنو قدرتو عمى فيـ  ،سؤاؿ المعمـ ليوضح لو األمر
أخذ يؤنب نفسو قائًل: مف الطبيعي أف يواجو الطالب صعوبة في فيـ  ،الدروس بسيولة
 ولكف مف الخطأ عدـ االستفسار عند مواجية ىذه الصعوبات. ،بعض الدروس

وبعد فترة قميمة  ،مف القمؽ بشيءوضع أشرؼ الكتاب جانبًا واستعد لمنوـ وىو يشعر 
فقفز خائفًا باحثًا عف  ،سريرمف استمقائو بالفراش سمع صوتًا غريبًا ينبعث مف تحت ال

 وكـ كانت دىشتو عظيمة عندما رأى مجسما لييكؿ عظمي يصدر صوتاً  ،مصدر الصوت
والبعض يسميني الييكؿ  ،ويقوؿ لو: ال تخؼ يا أشرؼ: أنا صديقؾ الجياز الييكمي ،كالبشر

 العظمي.

 ؟ومنذ متى كاف الجياز الييكمي صديقا ألحد؟ ،الجياز الييكمي صديقي. أش ؼ:
فبدوني لما تمتعت أنت وغيرؾ مف البشر بكثير مف  ،سامحؾ اهلل يا أشرؼ الجها  الهيكمي:

 األشياء.
 أي األشياء ىذه التي تتحدث عنيا؟؟ أش ؼ:

 وغيرىا الكثير الكثير. ،المرونة والميونة ،الشكؿ العاـ ،الحركة ،الدعامة الجها  الهيكمي:
 صحيح. عجبًا ما الذي يساعدؾ عمى ذلؾ؟ أش ؼ:

 دعني أوضح لؾ ذلؾ. أواًل انظر إلى جيدًا وحاوؿ تحسسي. الجها  الهيكمي:
 أليس ىذا صحيحًا. ،أنت تتكوف مف أجزاء صمبة وقوية أش ؼ:

 وماذا أيضًا؟ ،بمى  الجها  الهيكمي:
 .أراؾ ممونًا بمونيف.. أحمر وأزرؽ أش ؼ:

 ..وماذا يمثؿ كؿ لوف؟...انظر جيداً حسنًا.. الجها  الهيكمي:
فالموف األحمر يمثؿ أجزاء مركزية وىي:  ،حسنًا...حسنًا اآلف بدأت أدقؽ النظرأش ؼ: 

بينما يمثؿ الموف األزرؽ أجزاء طرفية وىي  ،الجمجمة والعمود الفقاري والقفص الصدري
 الذراعيف والرجميف.
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 كرتيا؟ ىؿ تتشابو في أشكاليا؟؟ما رأيؾ في جميع العظاـ التي ذ الجها  الهيكمي:
 ،وبعضيا طويؿ كالفخذ ،ال.. بالطبع ال.. فبعضيا مسطح كعظاـ الكتؼ والجمجمة أش ؼ:

 وبعضيا الثالث قصير كاألصابع.
 : أحسنت يا أشرؼ فقد استطعت اآلف وصفي بشكؿ جيد.الجها  الهيكمي

فيذا أمر  ،ولكف يراودني سؤاؿ يتعمؽ بكيفية عممؾ ،أعتقد أف وصفؾ أمر يسير أش ؼ:
 أصعب عمى حد عممي.

لقد تعممت  ،حسنًا يا أشرؼ...دعني أعود بؾ إلى ما تعممتو في السابؽ الجها  الهيكمي:
ىؿ تعرؼ أيف  ،سابقًا أف اإلنساف يتميز عف غيره مف الكائنات الحية األخرى بنعمة العقؿ

 يوجد عقمؾ؟
والتي تحمي أيضًا  ،ي الدماغ الذي تغمفو عمبة عظمية تسمى الجمجمةيوجد العقؿ ف أش ؼ:

 أعضاء اإلحساس كالعيف واألنؼ واألذف.
ىؿ لؾ أف  كبيرًا. يبدو أف تحضيرؾ لمدرس سيوفر عمى جيداً  ،ىذا رائع الجها  الهيكمي:

 تصؼ عظاـ الجمجمة؟
 أعتقد قدر اإلمكاف.أش ؼ: 

 تفضؿ. الجها  الهيكمي:
لجمجمة مف عدد مف العظاـ القوية والمسطحة تتداخؿ مع بعضيا بشكؿ تتكوف ا أش ؼ:

 محكـ ومتماسؾ.
ولكف ؟...ىؿ ىذه العظاـ ثابتة أـ متحركة؟ بإمكانؾ تحسس  ،وصؼ جيد الجها  الهيكمي:
 ووصؼ حركتيا. ،عظاـ جمجمتؾ

 أرى أف جميع عظاـ جمجمتي ثابتة باستثناء عظاـ الفؾ السفمي فيي متحركة. أش ؼ:
 ىؿ لديؾ تفسيرًا لذلؾ؟الجها  الهيكمي: 

 حتي تسمح بالحركة عند عممية الكلـ ومضغ الطعاـ. ،نعـ.. جيازي الفاضؿ أش ؼ:
 أحسنت يا أشرؼ. الجها  الهيكمي:

ولكني عزيزي الجياز الييكمي حيف كنت أداعب شقيقي الصغير وضعت يدي عمى  أش ؼ:
سو. ىؿ لؾ أف تدلني ما ىذه؟ ولماذا فلحظت وجود منطقة طرية في أعمى رأ ،جمجمتو

 تخمو ىذه المنطقة مف العظاـ؟
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 وستختفي بعد فترة مف الزمف. ،: إف ىذه المنطقة تدعى اليافوخا   ـ الجها  الهيكمي يقاؿ
 وىو القفص الصدري.،ىذا لطؼ منؾ. بقي الجزء الثالث المموف باألحمر  أش ؼ:

 أتعرؼ لـ سمي بيذا االسـ؟ الجها  الهيكمي:
 أعتقد ألنو يشبو شكؿ القفص. أش ؼ:

 : صحيح...وىؿ تعرؼ أيف يوجد؟؟ وماذا يحمي بداخمو؟الجها  الهيكمي
 : أأأ................أش ؼ

 تميؿ. حاوؿ أف تأخذ نفسًا عميقًا. ماذا الحظت؟ الجها  الهيكمي:
 لقد الحظت عظاما تبرز قميًل مف جية الصدر. أش ؼ:

وعظامو تسمى ضموع وتحوي بداخميا  ،حسنًا ىذا ىو القفص الصدري الجها  الهيكمي:
 كنزيف ثمينيف ىما :القمب والرئتيف.

 كـ يبمغ عدد ىذه الضموع؟ وعلـ ترتكز؟أش ؼ: 
ترتكز عشرة منيا عمى عظمة  ،زوجاً  ٕٔيبمغ عدد ضموع القفص الصدري  الجها  الهيكمي:

 والزوجيف اآلخريف سائبيف .ىل فكرت معي ما السبب في ذلؾ؟ ،القص
 أعتقد لتسييؿ عممية التنفس. أش ؼ:

 ىذا صحيح. أحسنت. الجها  الهيكمي:
وكونت فكرة جيدة في ذاكرتي ولف أنساىا  ،أعتقد أنني اآلف بدأت أربط األفكار جيداً  أش ؼ:

 أبدًا عف الجمجمة والقفص الصدري.
 رأيؾ أف نسمييا بالييكؿ المحوري؟. ما الجها  الهيكمي:

ولكف بقي أف تخبرني المزيد عف المكوف الثالث  ،وىو كذلؾ يا أعز صديؽ ،حسناً  أش ؼ:
 لمييكؿ المحوري وىو العمود الفقاري.

ومف  ،كـ أنت عجوؿ في االستزادة مف العمـ يا أشرؼ.. كـ أحب ذلؾ فيؾ الجها  الهيكمي:
 اليـو المقبؿ إف شاء اهلل.دواعي سروري أف أخبرؾ ولكف في 
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الجمجم   -يالمفاتيـ الم  هلف ) العظاـ الم شا هات  يف ياالخ الؼ الش ه أيجه  يضيح–
  القفص الصل ي(:

قياعل ال واء العظاـ في ا و اف أيجه الش ه 
 صمبة وقوية صمبة وقوية الحال 

 األتمي 
عطائو الشكؿ  دعـ الجسـ وحمايتو وا 

 العاـ
عطائو الشكؿ  دعـ المبنى وحمايتو وا 

 العاـ
قياعل ال واء العظاـ في ا و اف أيجه االخ الؼ 

 في البنية التحتية لممبنى في جسـ اإلنساف المكاف
 تختمؼ مف مبنى آلخر 206 العلل
 حجارة -رمؿ  –حصى  نسيج مف خليا مختمفة ال  كيب
 مف صنع اإلنساف مف خمؽ اهلل المصل 
 ترتبط فيما بينيا بأسلؾ حديدية بينيا بمفاصؿ ترتبط فيما ال يا ط

 

عم   المجيت ات الجمجم  أيجه الش ه 
غلؽ انقباض وانبساط آلي  العمؿ  فتح وا 
 معدف صمب ومتماسؾ عظاـ صمبة ومتماسكة  ال  كيب

عم   المجيت ات الجمجم  في ا و اف أيجه االخ الؼ 
 ال تتأثر صلبتيا بالعمر بالعمرتزيد صلبة مع التقدـ  ال أث   العم 
 يزيد أو ينقص يبقى ثابتاً  علل المكيوات
 مف صنع اإلنساف مف صنع اهلل المصل 
 مجوىرات الدماغ وتجاويؼ أعضاء اإلحساس المح ييات

 

أيجه االخ الؼقفص الطيي  القفص الصل ي في ا و اف 
 مف صنع اإلنساف مف خمؽ اهلل المصل 
 أسلؾ صمبةعظاـ  ال  كيب

 يختمؼ مف قفص آلخر عظمة 24 علل أج ائه
 طيور ضموع +عظمة القص المح ييات
 حماية الطيور ومنعيا مف اليرب حماية القمب والرئتيف األتمي 
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 (1صحيف  العمؿ  قـ )

 ال ؤاؿ األيؿ: أكممي:

 ينقسـ الجياز الييكمي إلى قسميف رئيسيف ىما: -ٔ
 ............................. - أ

 ............................. - ب

 تقـو الجمجمة بحماية................و.................... -ٕ

 عدد ضموع القفص الصدري يساوي:..................... -ٖ
 ال ؤاؿ الثاوي: ف  ي لما يأ ي:

 .إلنسافأىمية الجياز الييكمي في ا -ٔ

 ...........ال  ب:..................................................

 عظاـ الجمجمة متماسكة ومترابطة. -ٕ

 ال  ب:...............................................................
 عظاـ الفؾ السفمي المرتبطة بالجمجمة متحركة. -ٖ

 ال  ب:...............................................................
 .القفص الصدريوجود  أىمية  -ٗ

 ال  ب:..............................................................
 اذك ي مثااًل لكؿ مف: ال ؤاؿ الثالث:

 عظمة طويمة:.......................     -
 عظمة قصيرة:.......................   -
 عظمة مسطحة:.....................     -
 ...  عظمة محورية:................. - 
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 الجياز الييكميالفصؿ األيؿ: 
 1.                علل الحصص:العمود الفقاري -أقساـ الجياز الييكميعوياف الل  : 

 الم طم ات األ ا ي :
 تعدد مكونات الييكؿ المحوري. -ٔ

تحدد التجويؼ الذي يحمي القمب  -ٕ
 والرئتيف. 

 

 ال ويل االخ  ا ي :
 مف :أكممي: ي ألؼ الهيكؿ المحي ي  -ٔ

   ............................... 
   .............................. 
   ............................... 
 اخ ا ي: يقيـ.............. حماي  القمب يال ئ يف: -ٕ

 الجمجمة.  - أ

 القفص الصدري.  - ب

 العمود الفقاري.  -ج    

 

 
 األتلاؼ ال ميكي 
 

 لمجسـ. تبيف أىمية العمود الفقاري -

تسمً األقراص التً تربط بٌن فقرات  -
 العمود الفقاري.

 .بيف العظاـ الغضاريؼ تفسر وجود -
 المادة القصصية - األليات يالميال

 مجسـ لمجياز الييكمي. -

 صور ممونة لعظاـ مختمفة. -

 مجسـ لمعمود الفقاري. -

 صحائؼ العمؿ. -
 ال هيئ 

 
تييئة الطالبات الستخداـ القصة خلؿ الموقؼ  -

 واستحضار بعض التشبييات المناسبة. ،التعميمي
 ال مهيل لميضيع الل  

 
تقؼ المعممة أماـ جميع الطالبات متأكدة مف  -

وتطمب  ،قدرتيف عمى رؤيتيا وسماعيا بوضوح
منيف االستماع بانتباه وعدـ مقاطعتيا حتى 

مع مراعاة المعممة  ،تنتيي مف إتماـ قراءة القصة
ت خلؿ سرد لحركات الجسد ونغمات الصو 

 أحداث القصة.
 األوشط  يا ج اءات

 
توزيع القصة عمى جميع الطالبات لمتابعة  -ٔ

 األحداث مع المعممة أثناء قص القصة.

 متابعة قراءة القصة "موتور الجسـ". -ٕ
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الحوار والمناقشة: مناقشة مضموف القصة في  -ٖ
وكذلؾ مناقشة  ، ،أجزاء الجياز الييكمي وأىميتو

 ،الطالبات في متشابيات لمفيـو العمود الفقاري
وتوجيو األسئمة السابرة الخاصة بموضوع الدرس 

 ،لمتأكد مف اندماج الطالبات مع أحداث القصة
وتمقي عدة إجابات لتشجيع الطالبات عمى 

 العصؼ الذىني:

 أيف يوجد العمود الفقاري؟ -

 مـ يتركب العمود الفقاري؟ -

 عمود الفقاري؟ماذا يشبو ال -

 ماذ تشبو األقراص بيف فقرات العمود الفقاري؟ -

 ما وظيفتيا؟ -

تستدعي المعممة مف الطالبات أكبر كـ مف  -ٗ
 المتشابيات لمفيومي العمود الفقاري والغضاريؼ

تناقش المعممة مع الطالبات أوجو الشبو  -٘
واالختلؼ بيف المتشابيات التي ُقِدمت وبيف 

 المفاىيـ المستيدفة.
 يـال قي 

 
( : لتقـو ٕتوزيع صحيفة العمؿ المرافقة رقـ )

ثـ جمعيا لمحصوؿ عمى  ،كؿ طالبة بتنفيذىا 
التغذية الراجعة والتحقؽ مف مستوى الفيـ العاـ 

لممفاىيـ والميارات الصحية المتضمنة في 
 القصة.
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 القص : مي ي  الج ـ

 ،كما درست في الفصؿ الرابع عف الفقاريات واللفقاريات ،دعنا نواصؿ الجها  الهيكمي:
 وتعممت أف الفقاريات ىي تمؾ الكائنات الحية التي تتميز بوجود عمود فقاري في أجساميا.

 ولكف...أيف يوجد العمود الفقاري؟ ولماذا سمي بيذا االسـ؟ ،أذكر ذلؾ قميلً  أش ؼ:
األسئمة. تحسس بداية رقبتؾ مف الخمؼ ووسط : أنت مف سيجيب عف ىذه الجها  الهيكمي

 ماذا وجدت؟ ،ظيرؾ
 وجدت سمسمة مف العظاـ الصمبة عمى شكؿ قطع متصمة. أش ؼ:

 والقطع المتصمة تشكؿ الفقرات. ،حسنًا ..ىذه العظاـ تشكؿ العمود الفقاري الجها  الهيكمي:
 ىذا رائع. أش ؼ:

يضفي عمى عمودؾ الفقاري صفة  ىؿ سألت نفسؾ يا صديقي ما الذي الجها  الهيكمي:
 المرونة اللزمة لمحركة؟

وقد أدىشني قدرة  ،نعـ. لقد شاىدت يومًا برنامجًا تمفزيونيًا عف ألعاب الجمباز أش ؼ:
وتساءلت عف سبب قدرتيـ عمى  ،اللعبيف عمى ثني الجذع عمى الرغـ مف صلبة العظاـ

 ولكني لـ أتوصؿ إلى إجابة مقنعة. ،ذلؾ
يعود الفضؿ في ذلؾ إلى أقراص  ،أنا سأوصمؾ إلى اإلجابة التي ترضيؾ يكمي:الجها  اله

وىي التي تعطيو المرونة اللزمة  ،غضروفية إسفنجية تربط بيف فقرات العمود الفقاري
 وتجعمو يتحمؿ الضغط الواقع عميو. ،لحركتو
 ،ستصعب حركتيقراص الغضروفية عمودي الفقاري مف ىذه األإذف لو خل  أش ؼ:

 وسأتعرض لمخطر عند حمؿ أي ثقؿ.
ليؾ ىذه المعمومة: فالعمود الفقاري يحمي  ،ىذه نتيجة متوقعة ،جيد الجها  الهيكمي: وا 

 كما يعطي دعامة لمجسـ ويحمؿ معظـ ثقمو. ،بداخمو الحبؿ الشوكي
 ولوالؾ لما كنت سأتوصؿ إلى ىذه المعمومات. ،لقد أفدتني كثيرًا يا خير صديؽ أش ؼ:
أعتقد أف الفضؿ يرجع إلى اجتيادؾ وحرصؾ  ،: كـ أنت متواضع يا أشرؼالهيكميالجها  

 عمى تمقي العمـ.
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يمفهـي العميل الفقا ي يالغضا يؼ: الم شا هات  يف ياالخ الؼ الش ه أيجه  يضيح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الَمْ َ ح  العميل الفقا ي أيجه الش ه 
 ومترابطةخط مف قطع متسمسمة  خط مف قطع متسمسمة ومترابطة الشكؿ

الَمْ َ ح  العميل الفقا ي أيجه االخ الؼ 
 مف صنع اإلنساف مف صنع اهلل المصل 
 مف قطع بلستيكية أو خشبية مف فقرات عظمية المكيوات

 اليظيف 
حماية الحبؿ الشوكي ودعامة 

 الجسـ
 ألغراض التسبيح والعد

الي ائل ا  فوجي  الغضا يؼ أيجه الش ه 
 قطع لينة قطع لينة الشكؿ

 اليظيف 
تحمؿ الضغط الواقع  مف األثقاؿ 

 عمى العمود الفقاري.
تحمؿ الضغط الواقع مف الرأس 

 السرير. عمى
الي ائل ا  فوجي  الغضا يؼ أيجه االخ الؼ 

 مف صنع اإلنساف مف صنع اهلل المصل 
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 (2صحيف  عمؿ  قـ )

 ال الي: ال ؤاؿ األيؿ: أكممي المخطط المفاتيمي

 

 ٌقسم       إلى                                                 

 و                                       
           

                                                         ٌتكون   من           

  

 

 ٌحمً بداخله        تحمً بداخلها         ٌحمً بداخله      

 

  

 ال ؤاؿ الثاوي: عللي يظائؼ العميل الفقا ي؟

ٔ           ....................ٕ          ...................ٖ................... 

 الثالث: ماذا يحلث مع ال ف ي ؟ال ؤاؿ 

 خال العميل الفقا ي مف الغضا يؼ؟  -ٔ
 يحلث:...............................

 ال ف ي :............................... 

 أصيب ا و اف في عميله الفقا ي  حالث  ي  عويؼ.  -ٕ

 يحلث:................................

 ال ف ي :..............................   

                                                        

 الجهاز الهٌكلً  

 الهٌكل المحوري

  العمود الفقاري 

 القلب والرئتٌن 
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 الجياز الييكميالفصؿ األيؿ: 
 .                الييكؿ الطرفي -أقساـ الجياز الييكميعوياف الل  : 
 1علل الحصص:

 الم طم ات األ ا ي :
تميز المختمؼ عف  -ٔ

 المحوريمكونات الييكؿ 

 ال ويل االخ  ا ي :
 المخ مؼ عف مكيوات الهيكؿ المحي ي ال الي  تي: -ٔ

 الذراعيف - أ

 العمود الفقاري. - ب

 القفص الصدري. - ج

 الجمجمة. -د 

 
 األتلاؼ ال ميكي 
 

 تعدد أقساـ الييكؿ الطرفي. -

 تسمي العظاـ المكونة لألطراؼ العموية. -

 تسمي العظاـ المكونة لألطراؼ السفمية. -

 اتصال األطراف العلوٌة بالعمود الفقاري.تسمً منطقة  -
 تسمً منطقة اتصال األطراف السفلٌة بالعمود الفقاري. -

 المادة القصصية - األليات يالميال

 مجسـ لمجياز الييكمي. -

 صور ممونة لعظاـ طرفية مختمفة. -

 صحائؼ العمؿ. -
 ال هيئ 

 
 ،تييئة الطالبات الستخداـ القصة خلؿ الموقؼ التعميمي

 واستحضار بعض التشبييات المناسبة.
 ال مهيل لميضيع الل  

 
تقؼ المعممة أماـ جميع الطالبات متأكدة مف قدرتيف عمى  -ٔ

وتطمب منيف االستماع بانتباه  ،رؤيتيا وسماعيا بوضوح
مع  ،وعدـ مقاطعتيا حتى تنتيي مف إتماـ قراءة القصة

مراعاة المعممة لحركات الجسد ونغمات الصوت خلؿ سرد 
 أحداث القصة.

 األوشط  يا ج اءات
 

توزيع القصة عمى جميع الطالبات لمتابعة األحداث مع  -ٕ
 المعممة أثناء قص القصة.

 متابعة قراءة القصة "موتور الجسـ". -ٖ

الحوار والمناقشة: مناقشة مضموف القصة في أجزاء  -ٗ
وكذلؾ مناقشة الطالبات في  ، ،وأىميتوالجياز الييكمي 

وتوجيو األسئمة السابرة الخاصة  ،متشابيات لمفيـو لألطراؼ
بموضوع الدرس لمتأكد مف اندماج الطالبات مع أحداث 
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وتمقي عدة إجابات لتشجيع الطالبات عمى العصؼ  ،القصة
 الذىني:

 ما أجزاء الييكؿ الطرفي؟ -

 مـ تتكوف األطراؼ العموية؟ -

 تتركب األطراؼ السفمية؟ مـ -

 ماذا تشبو األطراؼ؟ ما وظيفتيا؟ -

 ماذا يسمى موضع اتصاؿ الطرؼ العموي بالعمود الفقاري؟ -

 ماذا يسمى موضع اتصاؿ الطرؼ السفمي بالعمود الفقاري؟ -

تستدعي المعممة مف الطالبات أكبر كـ مف المتشابيات  -٘
 لمفيـو األطراؼ.

بو واالختلؼ بيف تناقش المعممة مع الطالبات أوجو الش -ٙ
 المتشابيات التي ُقِدمت وبيف المفاىيـ المستيدفة.

 ال قييـ
 

( :لتقـو كؿ طالبة بتنفيذىا ٖتوزيع صحيفة العمؿ المرافقة رقـ )
ثـ جمعيا لمحصوؿ عمى التغذية الراجعة والتحقؽ مف  ،

مستوى الفيـ العاـ لممفاىيـ والميارات الصحية المتضمنة في 
 القصة.
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 القص : مي ي  الج ـ
 ىل أخبرتني عف األجزاء الممونة بالموف األزرؽ في جسمؾ يا أستاذي العزيز؟ أش ؼ:

حسنًا....األجزاء الممونة باألزرؽ ىي األطراؼ العموية والسفمية وتشكؿ  الجها  الهيكمي:
 الييكؿ الطرفي.

 أما السفمية تمثؿ الرجميف. صحيح؟ ،األطراؼ العموية تمثؿ الذراعيف أش ؼ:
 ىذا جيد؟ دعنا يا أشرؼ نسمي عظاـ كؿ طرؼ. الجها  الهيكمي:

عظاـ  ،عظمتي الساعد ،الذراع تتكوف مف :عظمة العضد  أش ؼ يالجها  الهيكمي معًا:
 عظاـ أصابع القدـ. ،عظمتي الساؽ ،أصابع الكؼ. أما الرجؿ تتكوف مف: عظمة الفخذ

بقي أف تعرفني منطقة اتصاؿ كؿ مف األطراؼ  ،لحديث عف أجزائؾلكي نختـ ا أش ؼ:
 العموية والسفمية بالعمود الفقاري.

 ،يتصؿ الطرؼ العموي بالعمود الفقاري عف طريؽ عظاـ الكتؼ حسنًا... الجها  الهيكمي:
 بينما يتصؿ الطرؼ السفمي بالعمود الفقاري عف طريؽ عظاـ الحوض.

 رأسؾ تعبيرًا عف شكري لؾ.ىؿ تسمح لي بأف أقبؿ  أش ؼ:
 تفضؿ بكؿ سرور. الجها  الهيكمي:

فقد اقترب وقت  ،استيقظ أشرؼ عمى يد أمو تيزه قائمة: استيقظ يا أشرؼ واترؾ الوسادة جانباً 
 الذىاب لممدرسة.

 ولكف...أيف ذىب الجياز الييكمي؟؟أيف ذىب صديقي؟؟ أش ؼ:
 العموـ.ردت أمو ضاحكًة: أعتقد أنو يعمؿ في كتاب 

يمفهـي األط اؼ: الم شا هات  يف ياالخ الؼ الش ه أيجه  يضيح  

أجوح  الطائ  الذ اعيف أيجه الش ه 
 مف صنع اهلل مف صنع اهلل المصل 
 2 2 العلل

 عمى أطراؼ جسـ  الطائر العموية عمى أطراؼ جسـ اإلنساف العموية المكاف
 تسييؿ الحركة تسييؿ الحركة  اليظيف 

 أجوح  الطائ  الذ اعيف االخ الؼأيجه 
 ال تنتيي األجنحة بأصابع عظاـ  تنتيي بأصابع المكيوات
 عضلت يعموىا الريش عضلت يعموىا الجمد الغطاء
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 ( 3صحيف  عمؿ  قـ)
 ال ؤاؿ األيؿ: أكممي المخطط  المفاتيمي ال الي:

 

 

 

 

 ٌتكون  من                                  

 

 

 

 

 

 

 تتكون     من                                                       تتكون   من            

 

 

 

 

 

 

 ال ؤاؿ الثاوي: اذك ي مثااًل لكؿ مف:

 عظمة طرفية عموية:................  -ٔ

 عظمة طرفية سفمية:................. -ٕ

 موضع اتصاؿ الطرؼ العموي بالعمود الفقاري:............................ -ٖ

 موضع اتصاؿ الطرؼ السفمي بالعمود الفقاري:............................ -ٗ
 ال ؤاؿ الثالث:

 والحركة الداخمّية األعضاء حماية: منيا مختمفة، وظائؼ الِجسـ في لمِعظاـ
 .واالسِتقرار

 :أمامؾ قائم  فيها خم   أوياع ِعظاـ
 الّصدر، أْضلع  الر جَمْيف، ِعظاـ  الُجْمُجمة، ِعظاـ

 األسفؿ الفؾّ  ِعظاـ  اليَدْيف، َكفَّي ِعظاـ
  

 

 الهيكؿ الط في

 األط اؼ ال فمي  

 أصابع القدـ     العضد
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 .يظائفها  ح ب الَجليؿ في المالئـ المكاف في الِعظاـ أْ ماء يُاكُ        

 ال ؤاؿ ال ا ع: قا وي  يف أج اء الهيكؿ الط في ح ب الجليؿ:

 األط اؼ ال فمي  األط اؼ العميي  يجه المقا و 
 ......................... ......................... العظاـ المكيو  لها

ا   اطها  العميل ميضع 
 ......................... ......................... الفقا ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِحماي  األعضاء اللاخمّي  .أ
 

 الح ك  ياال ِ ق ا  .ب
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 الجياز الييكمي الفصؿ األيؿ:
 المفاصؿ. عوياف الل  :

 روابط عظامي القص :
 1 علل الحصص:

 الم طم ات األ ا ي :                                     
 الييكمي.تعدد أقساـ الجياز  -ٔ

 تصوب اإلجابة الخاطئة. -ٕ

 ال ويل االخ  ا ي :              
 عللي أق اـ الجها  الهيكمي؟ -ٔ

 صي ي ما  ح ه خط: -ٕ
 عظاـ األطراؼ السفمية. الذ اعيف تشكؿ -٘

 مف عظاـ الرجؿ التي تتكوف مف عظمتيف. الفخذ -ٙ

 األتلاؼ ال ميكي 
 

 تبني مفيومًا واضحًا عف المفاصؿ. -

 المفاصؿ ببعضيا البعض.تسمي مكاف ارتباط  -
 األربطة بيف المفاصؿ.وجود تفسر أىمية  -
 تقارف بيف أنواع  المفاصؿ مف حيث قدرتيا عمى الحركة. -
 تفسر سبب حركة عظاـ الفؾ السفمي المرتبطة بالجمجمة. -
 تعطي أمثمة لمفاصؿ عديمة الحركة. -

 تعطي أمثمة لمفاصؿ محدودة الحركة. -

 تعطي أمثمة لمفاصؿ واسعة الحركة. -
 المادة القصصية - األليات يالميال

 صور ممونة لمفاصؿ مختمفة. -

 صحائؼ العمؿ. -
 ال هيئ 

 
 ،تييئة الطالبات الستخداـ القصة خلؿ الموقؼ التعميمي  -

 واستحضار متشابيات مناسبة لممفاصؿ.
 ال مهيل لميضيع الل  

 
تقؼ المعممة أماـ جميع الطالبات متأكدة مف  انتباه جميع   -

وتطمب  ،الطالبات ومف قدرتيف عمى رؤيتيا وسماعيا بوضوح
منيف االستماع بانتباه وعدـ مقاطعتيا حتى تنتيي مف إتماـ 

مع مراعاة المعممة لحركات الجسد ونغمات  ،قراءة القصة
 الصوت خلؿ سرد أحداث القصة.

 يا ج اءاتاألوشط  
 

توزيع القصة عمى جميع الطالبات لمتابعة األحداث مع  -
 المعممة أثناء قص القصة.

 البدء بقراءة القصة "روابط عظامي". -
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الحوار والمناقشة: مناقشة مضموف القصة في المفاصؿ  -
واستقباؿ متشابيات مخمفة  ،وأىميتيا ،أنواعيا ،"مفيوميا

بو واالختلؼ بينيا مف لممفاصؿ مف الطالبات ومناقشة أوجو الش
خلؿ توجيو األسئمة السابرة الخاصة بموضوع الدرس لمتأكد مف 

وتمقي عدة إجابات لتشجيع  ،اندماج الطالبات مع أحداث القصة
 الطالبات عمى العصؼ الذىني مثل:

 حاولي أف  تمشي دوف ثني رجمؾ؟ -

 أصابع يدؾ في اتجاىات مختمفة؟ حركي -

 بالكتؼ؟ حركي ذراعؾ عند موضع اتصالو -

 حركي ساعدؾ عند موضع اتصالو بالعضد؟ -

 حركي عظاـ جمجمتؾ؟ -

 قارني بيف الحركات السابقة؟ -

 ماذا تسمى روابط العظاـ؟ -

 ماذا تشبو؟ -
 ال قييـ

 
( المرافقة :لتقـو كؿ طالبة ٗتوزيع صحيفة العمؿ رقـ)

بتنفيذىا ثـ جمعيا لمحصوؿ عمى التغذية الراجعة والتحقؽ مف 
العاـ لممفاىيـ والميارات الصحية المتضمنة في مستوى الفيـ 

 القصة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

021 
 

 القص :  يا ط عظامي
وشده  ،وأمسؾ بموسوعة عممية عف أجيزة جسـ اإلنساف ،ذىب أحمد إلى مكتبة المدرسة 

 الجياز الييكمي الذي سبؽ لو معرفة الكثير عنو.
عمود  ،محوري: جمجمةوأخذ يراجع معموماتو بصمت: الجياز الييكمي قسماف: ىيكؿ 

 وقفص صدري...وىيكؿ طرفي: ذراعيف ورجميف. ،فقاري
 وقد لفت انتباىو مجموعة مف األسئمة شعر أنيا موجية لو:

 حاوؿ أف  تمشي دوف ثني رجمؾ؟ -

 قـ بتحريؾ أصابع يدؾ في اتجاىات مختمفة؟ -

 حرؾ ذراعؾ عند موضع اتصالو بالكتؼ؟ -

 حرؾ ساعدؾ عند موضع اتصالو بالعضد؟ -

 عظاـ جمجمتؾ؟ حرؾ -

 قارف بيف الحركات السابقة؟ -

وتوصؿ إلى أف بعض الحركات يمكف تنفيذىا بشكؿ  ،أخذ أحمد يمثؿ الحركات السابقة 
 والبعض الثالث مستحيؿ التنفيذ. ،وبعضيا اآلخر بشكؿ مقيد ،واسع

وعمـ أف مكاف اتصاؿ أي عظمتيف أو أكثر في  ،واصؿ أحمد اطلعو في الموسوعة العممية
وأف ىذه المفاصؿ ترتبط فيما بينيا بواسطة أربطة قوية  ،ياز الييكمي يدعى "المفصؿ" الج

 وتمنع ابتعادىا عف بعضيا. ،تسيؿ حركة العظاـ
إلمكانية  وقد حاوؿ أحمد بعد تمثيمو لمحركات السابقة إيجاد تصنيفا مناسبا لممفاصؿ تبعاً 

 واسعة وثابتة. ،حركتيا: محدودة
وكـ ىو مفزع لو أف ىيكمي  ،اؿ: كـ أنا في نعمة عظيمة مف ربيصمت أحمد قميًل ثـ ق

وسيسود جسمي  ،العظمي ال يحتوي عمى ىذه المفاصؿ. آه. آه ستتداخؿ عظامي مع بعضيا
 فوضى كبيرة تعطؿ حركة جسمي.

  يمفهـي المفاصؿ: الم شا هات  يف ياالخ الؼ الش ه أيجه  يضيح
األ قاـحمقات معلال  المفاصؿ أيجه الش ه 

 صمبة صمبة الحال 
 الفصؿ بيف األرقاـ الفصؿ بيف العظاـ اليظيف 
 تختمؼ حسب االستخداـ تختمؼ حسب مكاف الوجود الح ك 

حمقات معلال األ قاـ المفاصؿ أيجه االخ الؼ 
 مف صنع اإلنساف مف صنع اهلل المصل 
 مف حمقات معدنية  مف قطع عظمية المكيوات
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 (4)صحيف  العمؿ  قـ 
 ال ؤاؿ األيؿ: اك  ي المصطمح العممي الذي  لؿ عميه الع ا ات ال الي :

 مكاف اتصاؿ عظمتيف أو أكثر في الييكؿ العظمي. )........................(         -ٔ

 مفاصؿ ثابتة توجد في نيايات عظاـ الجمجمة.     )........................( -ٕ

 أو اتجاىيف. )........................(مفاصؿ تسمح بالحركة في اتجاه واحد  -ٖ

 مفاصؿ تسمح بالحركة في عدة اتجاىات.           )........................(          -ٗ

 ال ؤاؿ الثاوي: حللي ويع المفصؿ في كؿ  يج مف العظاـ ال الي :

 موضع اتصاؿ الطرؼ السفمي بعظاـ الحوض.................... -ٔ

 فقرات العمود الفقاري.........................بيف كؿ فقرتيف مف  -ٕ

 موضع اتصاؿ الفؾ السفمي بالجمجمة.............................. -ٖ

 موضع اتصاؿ العمود الفقاري بالجمجمة.......................... -ٗ

 موضع اتصاؿ الطرؼ العموي بعظاـ الكتؼ...................... -٘
 

 ال الي  يحللي ويع المفصؿ: ال ؤاؿ الثالث:  أممي األشكاؿ

 

 

 

 

  

 مفصؿ الركبة حركتو...........      .ٔ

 . مفصؿ الكوع حركتو........... .ٕ

 مفصؿ الكتؼ حركتو...........        .ٖ

 مفصؿ أصابع الكتؼ حركتو........... .ٗ

 مفصل الكوع مفصل الركبة

 مفصل أصابع الكف مفصل الكتف

 الكف
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 الييكميالجياز  الفصؿ األيؿ:
 صحة الجياز الييكمي وسلمتو. عوياف الل  :

 درىـ وقاية خير مف قنطار علج القص :
 1علل الحصص: 

 الم طم ات األ ا ي :
 تعرؼ المقصود بالمفصؿ. -ٔ
تعطي أمثمة لمفاصؿ  -ٕ

 مختمفة

 ال ويل االخ  ا ي :
 عرفي المفصؿ؟ -ٔ
 أعط مثاال لمفصؿ: -ٕ
 محدود الحركة................ - أ
 الحركة..................واسع  - ب
 عديـ الحركة................... -ج

 األتلاؼ ال ميكي 
 

 تقترح طرؽ المحافظة عمى صحة الجياز الييكمي. -

 .تبدي رأٌها فً بعض الممارسات الخاصة بالجهاز الهٌكلً -

 .تبٌن أهمٌة أمالح الكالسٌوم والفوسفور لصحة العظام -

الصباح الباكر توضح أهمٌة التعرض ألشعة الشمس فً  -

 .لصحة العظام
 المادة القصصية. - األليات يالميال

 صور الكتاب المدرسي. -
 صحائؼ العمؿ.اقتراحات الطالبات و  -

 تييئة الطالبات الستخداـ القصة خلؿ الموقؼ التعميمي.  - ال هيئ 
 ال مهيل لميضيع الل  

 
تقؼ المعممة أماـ جميع الطالبات متأكدة مف  انتباه جميع   -

وتطمب  ،الطالبات ومف قدرتيف عمى رؤيتيا وسماعيا بوضوح
منيف االستماع بانتباه وعدـ مقاطعتيا حتى تنتيي مف إتماـ 

مع مراعاة المعممة لحركات الجسد ونغمات  ،قراءة القصة
 الصوت خلؿ سرد أحداث القصة.

 
 يا ج اءاتاألوشط  
 

 "درىـ وقاية خير مف قنطار علج". البدء بقراءة القصة -
مناقشة مضموف القصة مف خلؿ طرح  الحيا  يالمواقش : -

مواقؼ مختمفة تمارسيا الطالبات وليا علقة بسلمة الجياز 
الييكمي وتوجيو الطالبات نحو نقدىا وتمييز السميمة مف الخاطئة 

 منيا.
مف الطالبات الراغبات بالتمثيؿ  تطمب المعممة في النياية -

ثارة أجواء المرح والتمثيؿ  العفوي ألحداث القصة ومواقفيا وا 
 العفوي اليادؼ .

 ال قييـ
 

لتقـو كؿ طالبة بتنفيذىا (:٘ ي يع صحيف  العمؿ الم افق   قـ )
ثـ جمعيا لمحصوؿ عمى التغذية الراجعة والتحقؽ مف مستوى 

 الصحية  والمتضمنة في القصة. الفيـ العاـ لمميارات والمفاىيـ
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 ل تـ يقاي  خي  مف قوطا  عالجالقص : 

 ىي فما ، ىبة أعظـ شعبي أىب أف أريد : لو وقاؿ الحكماء أحد ممؾ دعا األياـ في أحد
 تممكيا كنت فإف ، الصحة ىي سيدي يا ىبة أعظـ إف : الحكيـ فأجاب ؟ ىبة برأيؾ أعظـ
                                               . بثمف تقدر ال التي اليبة تمؾ يضاىي الكوف في فل شيء لشعبؾ، فيبيا
 ؟؟ الحكيـ ىذا بقوؿ رأيكـ ما

أعطوني  ثـ قامت بتوجيو األسئمة إلى طالباتيا: ،قدمت معممة العمـو لدرسيا بيذا المقطع
العظمي؟؟؟؟وسنقوـ سويا أمثمة مف واقعكـ وممارساتكـ اليومية ليا علقة بصحة الييكؿ 

 بنقدىا..
 أنا أناـ عمى بطني. : م قالت 
 وأنا أحمؿ حقيبتي المدرسية المميئة بالكتب عمى كتؼ واحد. :وي  وقالت
 فقالت: وأنا أقؼ مرتكزة عمى ظير زميمتي في طابور الصباح المدرسي. ماح أما 

تأثيرىا عمى صحة الييكؿ وما  ما رأيكف يا طالبات بممارسات زميلتكف؟ :المعمم ردت 
 العظمي؟

 واألفضؿ أف تناـ عمى جانبيا األيمف. ،سموؾ سمر سمبي يضر بيا :أجا ت إحلى الطال ات
فعمييا كي تحافظ عمى سلمة العمود الفقاري  ،وكذلؾ سموؾ نور يا معممتي ي لت ثاوي :

 واستقامتو بأف تحمؿ حقيبتيا عؿ كتفيف كي يتوزع الضغط عمى جانبي الظير.
 وما ردكف عمى تصرؼ سماح؟ ،أحسنتما ،:ىذا تفسير ممتاز المعمم 

 وعمييا أف تقؼ معتدلة حفاظاً  ،بالطبع سموكيا خاطئ كسابؽ زميلتيا : لت طال   ثالث 
 عمى صحة وسلمة ىيكميا العظمي.

 ردود رائعة ومفيدة. .أحسنتف جميعاً  المعمم :
تعرض جسـ أخي الصغير ألشعة الشمس  أشاىد أمي يومياا  أذوت ت   معمم ها قائم :  

 وال أدري لماذا؟؟ ،في الصباح الباكر
فتعريض أجساـ األطفاؿ ألشعة الشمس  ،سموؾ والدتؾ ممتاز ،حسنا يا ىبة قالت المعمم :

"د" الذي يساعد في امتصاص أملح الكالسيـو  في الصباح الباكر يساعد في تكويف فيتاميف
 وبالتالي الوقاية مف اإلصابة بمرض  الكساح الناتج عف ليف العظاـ. ،والفوسفور

 لقد الحظت يوما أثناء جموسي في شرفة المنزؿ طفلً أما  يـ فقل قالت يفي عيويها لمع : 
 ،وقد شعرت بمرارة بسبب ىذا المشيد ،يتنقؿ في الشارع بواسطة كرسي متحرؾ صغيراً 

؟ما الذي شؿ  لحركة الطبيعية كباقي األطفاؿما الذي حـر ىذا الطفؿ مف ا وتساءلت:
 ىؿ لؾ يا معممتي أف تفسري لي ذلؾ؟ حركتو؟
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البد وأف المشكمة عند ىذا الطفؿ تكمف  ،ال بأس يا ريـ :خففت المعمم  مف ح ف  يـ قائم ً  
إما بسبب إىماؿ والدتو في تزويده بأغذية غنية بأملح الكالسيوـ  ،في الجياز الييكمي

 أو بسبب تعرضو لحادث شؿ حركة أطرافو. ،منذ صغره البيض والحميب والسمؾوالفوسفور ك
ففي أثناء تزاحـ الطالبات  ،حدث معي ىذا الموقؼ في الشير الماضي أما  ي ف فقالت:

فقامت إحدى زميلتي  ،وسرعاف ما انتفخت ساقي ،عمى سمـ المدرسة سقطت عف األرض
 وربطت ساقي المصابة  بشكؿ محكـ.بجري مف قدمي السميمة إلى غرفة المديرة 

كاف عمى زميمة  صحيحاً  مف تقترح سموكاً  ،بتصرفيا ىذا آه ..لقد زادت حالتؾ خطراً  المعمم :
 سوسف أف تفعمو؟

و تتصؿ باإلسعاؼ فور  ،أعتقد أنو كاف عمييا أف تتركيا مكانيا أجا ت إحلى الطال ات:
 ليقـو الطبيب المختص بعلجيا. ،اإلصابة

فمف الخطأ حمؿ الشخص المكسور بؿ يجب تركو مكانو لحيف  ،أحسنت أحسنت.. لمعمم :ا
 قدـو اإلسعاؼ.

مع أخي في ممارسة  : أما أنا فأتسابؽ يومياً أما   عال فقل ا  أذوت المعمم   هذه الملاخم 
 بعض التماريف الراضية الخفيفة.

الدورة الدموية  وينشط ،فذلؾ يقوي عظامؾ وعضلتؾ  ،أحسنت صنعا يا سعاد المعمم :
 والذاكرة.

ىيا نمخص الممارسات اإليجابية لمحفاظ عؿ صحة الجياز الييكمي  ،لكف جميعاً  شكراً 
 وسلمتو.

  اعلي طال ات الفصؿ في  وفيذ الوشاط المطميب:
 يمكووي الحفاظ عمى صح   الم  عظامي عولما أقـي  ػ:

ٔ-  ..................................... 
ٕ- ..................................... 
ٖ- ..................................... 
ٗ- ..................................... 
٘- ..................................... 
ٙ- ..................................... 
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 (5صحيف  عمؿ  قـ )

 ال ؤاؿ األيؿ: ف  ي لما يأ ي:
 إعطاء طفميا أغذية غنية بأملح الكالسيوـ والفوسفور.حرص األـ عمى  -ٔ

 ال  ب:.................................................................
 ضرورة تعريض أجساـ األطفاؿ ألشعة الشمس في الصباح الباكر. -ٕ

 ال  ب:....................................................................
 ارسة التماريف الرياضية يفيد الجياز الييكميمم -ٖ

 ال  ب:.....................................................................
 ال ؤاؿ الثاوي:  يوي  أيؾ في المما  ات الصحي  ال الي  :

 تحرص أـ عمى تعريض جسـ طفميا الصغير ألشعة الشمس في الصباح الباكر. -ٔ
............................................................................... 

 يكثر سامي مف تناوؿ األغذية الغنية بأملح الكالسيوـ والفوسفور. -ٕ
............................................................................... 

 .المكسور بقطعة قماش بشكؿ محكـ يعالج عمي زميمو المكسور بربط العضو -ٖ
............................................................................... 

 .حقي   َيْحِمؿ طالبٌ  َيْظه  موهما كؿّ  في  يضيحّياف َ  ماف أمامؾال ؤاؿ الثالث: 
  حت الذي الم ّ ع في ذلؾ إلى أِش  صحيح؟ ا ِ ق ا ٍ  عمى الّطالب ُيحاِفظ َ ْ ـ أيّ  في

 .الّ  ـ
رقـ  الوضع الصحيح يظير في الشكؿ -

.................. 
 إجابتؾ؟......................فسري  -
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 األتلاؼ ال ميكي :
 بالعضمة.تعرؼ المقصود  -ٔ
 تحسب كتمة العضلت الموجودة في الجسـ  بداللة كتمتو. -ٕ
  تعدد أنواع العضلت حسب مكاف وجودىا وشكميا. -ٖ
 قدرة الرجؿ  الكبيرة عمى القياـ بمجيودات عضمية عنيفة مقارنة بقدرة المرأة. تفسر -ٗ
 تبيف أىمية العضلت الييكمية. -٘
 افتقار األوتار لممرونة. تفسر  -ٙ
 آلية عمؿ العضلت الييكمية.تستنتج عمميًا  -ٚ
 تعطي أمثمة عمى عضلت ىيكمية. -ٛ
 تستنتج الصفات المميزة لمعضلت الممساء. -ٜ

 تبيف أىمية العضلت الممساء. -ٓٔ
 تستنتج الصفات المميزة لمعضلت الممساء. -ٔٔ
 تعطي أمثمة عمى عضلت ممساء. -ٕٔ
 تستنتج الصفات المميزة لمعضلت القمبية. -ٖٔ
 قمبية عف العمؿ في جسـ اإلنساف.تتنبأ نتيجة توقؼ العضلت ال -ٗٔ
 تصنؼ العضلت تبعًا لشكميا ومكاف وجودىا. -٘ٔ
 تصنؼ العضلت تبعًا إلمكانية التحكـ في حركتيا. -ٙٔ
 تبدي رأييا في بعض الممارسات الخاصة بالجياز العضمي. -ٚٔ
 تبيف دور البروتينات في بناء العضلت. -ٛٔ
مكانية  تصمـ مخططًا يجمع بيف أنواع العضلت مف حيث موقعيا أو -ٜٔ شكميا وا 

 التحكـ بيا.
 

 الجها  العضمي الفصؿ الثاوي:

 أوياع العضالت ييظائفها الدرس األول    3 الحصصعدد 
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 تبيف التركيب العاـ لجسـ اإلنساف. -ٔ
 تعدد مكونات الجياز الييكمي. -ٕ
 .تسمي األجزاء المكونة لمجياز العضمي -ٖ

 
 

 أكممي ما يأ ي:
تؤدي وظائؼ يتركب جسـ اإلنساف مف مجموعة مختمفة مف ................التي  -ٔ

 معينة.
 الييكؿ.................. يتركب الجياز الييكمي  في اإلنساف مف -ٕ

 والييكؿ...................
 يتكوف الجياز العضمي مف مجموعة مف .......................... -ٖ

 
   –صور ممونة لعضلت مختمفة   -مختمفةشرائح زجاجية ألنسجة عضمية  –مجير ضوئي 
 .صحائؼ العمؿ -مجسـ لمقمب

 

  عضلتي مصدر قوتي" ومناقشتيف في أحداثيا   هيئ  الطال ات ل  ل أحلاث القص"
ومحتواىا العممي.

 تقـو المعممة بمناقشة الطالبات : الم  هلؼ المفهـي عف الم عمميف خمفي   حليل
واستثارة دافعيتيف لمتعرؼ عمى خبرتيف السابقة مف خلؿ توجيو األسئمة التالية:                          

مـ يتكوف جسـ اإلنساف؟ مـ يتكوف الجياز العضمي؟ أيف تتوقعيف وجود العضلت في جسـ 
 اإلنساف؟ ما الفرؽ بيف العظاـ والعضلت؟

 وتوجيو  ،ألنسجة عضمية مختمفة شرائح بعرض المعممة تقـو :الم  هلؼ المفهـي  قليـ
ثـ المقارنة بيف  ،الطالبات نحو تفحصيا بدقة ورسـ ما تشاىده في كؿ شريحة عمى كراستيا

 المتطلبات األساسٌة   

 البنود اتاتبارٌة   

 األدوات والوسائل   

 اججرا:ات التدرٌسٌة   
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ىذه األشكاؿ وتصنيفيا. ومف خلؿ مناقشة األسئمة ذات العلقة ستتوصؿ الطالبات 
 .تبمساعدة المعممة إلى مفيوـ العضل

 التالي السؤاؿ طرح خلؿ مف المتشابو بتقديـ المعممة تقـو :الم شا ه  قليـ:  
لماذا شبيت  -العضلت بآلة االحتراؽ؟ شبيت لماذا -العضلت؟   نشبو بماذا -

 العضلت القمبية بالمضخة؟
أوجو المعممة بتوضيح تقـو :يالمفهـي الم شا ه  يف ياالخ الؼ الش ه أيجه  يضيح 
 العضلت وآلة االحتراؽ كما يمي: بيف واالختلؼ الشبو

 آل  االح  اؽ العضالت أيجه الش ه 

 تأميف الحركة والحماية لمجسـ. األتمي 
 

توليد الطاقة اللزمة لحركة وسائؿ 
 النقؿ.

 تحتاج إلى وقود كي تتحرؾ. تحتاج إلى غذاء كي تتحرؾ . مصل  العمؿ

 طاقة حركية لتحريؾ الجسـ. الوا د
 

طاقة حركية لتحريؾ الجياز أو 
 اآللة.

العيامؿ المؤث ة عمى 
   ع ها

 يتوقؼ سرعتيا عمى النشاط الحيوي.
 

يتوقؼ سرعتيا عمى قوة الجياز 
 أو اآللة.

 الك م 
تختمؼ كتمتيا حسب حجـ الكائف 

 أنثى" –الحي ونوعو "ذكر 
تختمؼ كتمتيا حسب كتمة الجياز 

 أو اآللة ونوعو.
 آل  االح  اؽ العضالت أيجه االخ الؼ 

 مف صنع اإلنساف "جماد" مف خمؽ اهلل عز وجؿ "حية" األصؿ

 مكاف اليجيل    
توجد في جسـ الكائف الحي في أماكف 

 مختمفة.

 
 

توجد في  اآلالت واألجيزة 
ووسائؿ النقؿ كالسيارات 

والقطارات والمولدات الكيربائية 
 في مكاف معيف.

 ترى  أجزاؤىا بالعيف المجردة. خلياىا بالعيف المجردة.ال ترى  إمكاوي  ال ؤي    
 كيميائي نباتي أو حيواني ويع الغذاء الذي  ح اجه
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 أسلؾ وممفات وأنابيب. خيوط بروتينية ال  كيب -

 اليظيف  -
 -تؤدي وظائؼ مختمفة "الحركة

ضر  -تحريؾ المواد عبر األعضاء
 الدـ"

تؤدي وظيفة محددة وىي الحركة 
 فقط.

 إرادية تخضع لتحكـ اإلنساف. بعضيا إرادية و بعضيا الإرادية إمكاوي  ال حكـ -
 تعمؿ بشكؿ فردي. تعمؿ بشكؿ زوجي" انقباض وانبساط" آلي  العمؿ -
إمكاوي   -

 اال   لاؿ
 يمكف استبداليا. ال يمكف استبداليا.

تختمؼ في الشكؿ حسب مكاف  الشكؿ -
 وجودىا في الجسـ.

 شكميا محدد ومعروؼ.

 ال يا ط -
 ترتبط العضلت باألوتار

 
ترتبط أجزاء آلة االحتراؽ 

 باألسلؾ
 

 مضخ  الماء العضالت القم ي  أيجه الش ه 
 قوة الدفع قوة الدفع ال م  الممي ة
عطميا يؤدي إلى توقؼ ضر الدـ  و يج  ال عطؿ

 وربما الموت
عطميا يؤدي إلى توقؼ ضر 

 وربما الجفاؼ الماء
 مضخ  الماء العضالت القم ي  أيجه االخ الؼ 

 مف صنع اإلنساف مف صنع اهلل األصؿ
 ضر الماء ضر الدـ اليظيف 

 -األوردة -األوعية الدموية)الشراييف يعاء الضخ
 الشعيرات الدموية(

 المعدنية األنابيب

 إرادية تخضع لسيطرة اإلنساف الإرادية ال تخضع لسيطرة اإلنساف آلي  العمؿ
 

  قلمها أخ ى م شا هات في الطال ات مواقش : 

 ......،إشارات المرور ،الغطاء المتيف ،محرؾ السيارة ،العضلت تشبو العب الكرة

 .....،حبة الكمثري -العضلت القمبية تشبو الموتور
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 وظائؼ  –أنواع العضلت  – العضلت مثؿ: الم  هلؼ لممفهـي خالص   قليـ
 العضلت

 :التالية األسئمة خلؿ مف وذلؾ 
 كممي ما يأ ي:أ

...........ىي خيوط بروتينية ليا القدرة عمى الحركة عف طريؽ االنقباض  -ٔ
 واالنبساط.

 مف وظائؼ العضلت...................و..................... -ٕ
 ك  ي ا ـ العضم  ح ب شكمها يميقعها:ا

 

 

 

                     ..........................................           ...................... 
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 (1صحيف  عمؿ  قـ )

 صوفي العضالت ال الي  إلى تيكمي  يمم اء يقم ي : -ٔ
 األمعاء ( –الشعي ات اللميي   –األذف  –ال اؽ  –الش اييف  –المعلة  –القمب  –)الذ اع 

 عضالت مم اء عضالت قم ي  عضالت تيكمي 
   

   

   

 مف أوا: -ٕ
 عضلت مخططة تغطي العظاـ تتحكـ في حركة المفاصؿ المتحركة؟............... *

 *عضلت أسطوانية تضر الدـ إلى جميع خليا الجسـ؟.......................
 *عضلت مغزلية تبطف األعضاء الجوفاء في الجسـ وتسيؿ تحريؾ المواد المختمفة

 عبرىا؟..............................

 اح  ي ك م  العضالت لػ: -ٖ
 كيموغراـ. ٜٓرجؿ كتمتو  - أ

.................................................... 
 كيموغراـ. ٓٙإمرأة كتمتيا   - ب

.................................................... 
  أممي ال  ـ المقا ؿ ثـ أجي ي: -ٗ
 ...............العضلت الرسـ يمثؿ -5

 ................حركة ىذه العضلت -0

 بشكؿ................ تعمؿ ىذه العضلت -2

 ...............( في حالةٔالعضلت في الشكؿ) -2

 ....................( في حالةٕبينما في الشكؿ )

 اإلصابة بػ.............من وىذه الحركة المزدوجة تحمييا 
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 قا وي  يف أوياع العضالت ح ب الجليؿ: -٘
 العضالت القم ي  العضالت المم اء العضالت الهيكمي  يجه المقا و 

 .................. .................. .................. مكاف اليجيل
 .................. .................. .................. اليظيف 

 .................. .................. .................. إمكاوي  ال حكـ  ها
 
لا  جلاؿ  يف  شا  يموا ،  لَّعي موا  أوَّها حيف    مقي  ليف أّي  ح ك  فاف جميع  -ٙ

 عضالت ج مها   يّقؼ عف الح ك .  شا  ال ييافقها ال ّأَي.
 ؟____________.تؤيديفأييما  -
 إجابتؾ :_________________________________  فسري -
 ____________في أي األجساـ تكوف كتمة العضلت أكبر: الرجؿ أـ المرأة؟ -
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 القص : عضال ي.. مصل  قي ي

وكػػـ كانػػت دىشػػتو كبيػػرة حينمػػا رأى المصػػارعيف ذوي  ،عػػف المصػػارعة شػػاىد أحمػػد برنامجػػًا رياضػػياً 
فشػػػػده حػػػػب الفضػػػػوؿ إلػػػػى معرفػػػػة المزيػػػػد مػػػػف  ،العضػػػػلت القويػػػػة يتصػػػػارعوف بعنػػػػؼ دونمػػػػا مبػػػػاالة

وعػػػف دور العضػػػلت فػػػي تسػػػييؿ حركػػػة الجسػػػـ؟ وىػػػؿ جميػػػع  ،المعمومػػػات العمميػػػة عػػػف العضػػػلت
تػػز المخػػتص بعػػلج أمػػراض فػػذىب مسػػرعًا إلػػى جػػارىـ الطبيػػب أبػػو مع ،عضػػلت الجسػػـ متشػػابية

فتقبػػػؿ  ،واسػػػتأذنو فػػػي جمسػػػة عمميػػػة يوضػػػح لػػػو فييػػػا أىميػػػة العضػػػلت وأنواعيػػػا ،العظػػػاـ والعضػػػلت
فمػا كػاف  ،وأخبػر أحمػد أال يتػردد فػي توجيػو أي سػؤاؿ يػراوده ،الجار الطبيب األمر بكؿ رحابػة صػدر

مػػف أحمػػد أف يركػػز وطمػػب  ،مػػف الطبيػػب أال أف أسػػرع وأحضػػر شػػريط فيػػديو تعميمػػي عػػف العضػػلت
فبػدأ العػرض وكػاف أحمػد  ،ألنو سيناقشو فيما بعد في المعمومات الواردة فيو ،جيدًا في مشاىدة الفيديو

وبعػػػد انتيػػػاء العػػػرض نػػػاقش الجػػػار الطبيػػػب مػػػع أحمػػػد أنػػػواع  ،يتأمػػػؿ بكػػػؿ دىشػػػة وشػػػغؼ ،مسػػػتمتعاً 
وأنيػا تحتػاج إلػى الغػذاء المناسػب  ،العضلت وأخبره أف العضلت تنمو وتكبر كباقي أعضػاء الجسػـ

َمِكػػف وىػػذا مػػا يُ  ،وأف عضػػلت الرجػػؿ تػػزف أكثػػر مػػف عضػػلت المػػرأة ،لمنمػػو والمتمثػػؿ فػػي البروتينػػات
وأف العضػلت فػي الجسػـ تختمػؼ تبعػُا  ،الرجؿ مف القيػاـ بالحركػات العضػمية العنيفػة أكثػر مػف المػرأة

يػػػا حضػػرة الطبيػػػب أف العضػػػلت التػػػي تغطػػػي لشػػكميا ووظيفتيػػػا؟ فأسػػػرع أحمػػػد متسػػائًل: ىػػػؿ تعنػػػي 
عظػػػامي تختمػػػؼ عػػػف تمػػػؾ التػػػي تغطػػػي أعضػػػاء جيػػػازي اليضػػػمي أو التنفسػػػي؟ فػػػرَد الطبيػػػب: ىػػػذا 

فالعضػػلت التػػي تغطػػي عظامػػؾ ىػػي العضػػلت الييكميػػة وىػػي تػػتحكـ فػػي حركػػة  ،صػػحيح يػػا أحمػػد
ضلت ممسػاء ذات شػكؿ أما تمؾ التي تغطي قناتؾ اليضمية أو التنفسية فيي ع ،مفاصمؾ المتحركة

ىػػذا ممتػػاز أييػػا الطبيػػب ،فػػرد أحمػػد  ،مغزلػػي تسػػيؿ تحريػػؾ المػػواد عبػػر األعضػػاء الداخميػػة لجسػػمؾ
فأجػػاب الطبيػب: لقػد نسػػيت يػا أحمػد أىػػـ تمػؾ العضػلت وىػػي  ،أبيػذا تنتيػػي أنػواع العضػلت ،البػارع

  ،نعػدمت حياتػػؾالؾ و ولوالىػا لتوقػػؼ عمػؿ قمبػػ ،العضػلت القمبيػة التػػي تضػر الػػدـ عبػر خليػػا جسػمؾ
وبعػدىا فاجػأ الطبيػب أحمػد بسػؤالو عػف  ،والعضلت بمختمؼ أنواعيػا تمثػؿ جيػاز الحركػة فػي الجسػـ

وأجػاب بػأف بعػض  ،فكاف أحمد متيقنًا لإلجابة ،إمكانية اإلنساف في التحكـ بأنواع العضلت المختمفة
كالعضػػػلت الممسػػػاء  وبعضػػػيا ال يخضػػػع ،العضػػػلت تخضػػػع لػػػتحكـ اإلنسػػػاف كالعضػػػلت الييكميػػػة

وشػػجعو قػػائًل بأنػػو يريػػد أف يػػراه قريبػػًا  ،فشػػكر الطبيػػب أحمػػد عمػػى ىػػذه اإلجابػػة وأثنػػى عميػػو ،والقمبيػػة
ممتحقًا بمجموعة األطباء الصغار عمى موقعو اإللكتروني لمواكبة ومتابعػة كػؿ مػا ىػو جديػد فػي عمػـ 

 .الطب البشري
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 تبدي رأييا في بعض الممارسات الخاصة بالجياز العضمي. -ٔ
 تبيف دور البروتينات في بناء العضلت. -ٕ

 

  

 بالجياز العضميتوضح بعض الممارسات الخاصة  -ٔ
 

 وضحي بعض الممارسات السموكية الخاصة بالجياز العضمي؟ -ٔ

 

 تشبييات الطالبات. -صور الكتاب المدرسي –مواقؼ الطالبات السموكية 

 

 الطالبات تقـو المعممة بمناقشة : الم  هلؼ المفهـي عف الم عمميف خمفي   حليل
   واستثارة دافعيتيف لمتعرؼ عمى خبرتيف السابقة مف خلؿ توجيو األسئمة التالية:

                         ما أىمية الجياز العضمي لإلنساف؟  -
 ىؿ يحتاج الجياز العضمي إلى رعاية وصيانة كي يعمؿ بشكؿ سميـ؟ -
 ما نوع األغذية التي تنمي العضلت وتقوييا؟ وأيف تتوفر؟ -

 الفصؿ الثاوي: الجها  العضمي

 1 :علل الحصص

 :الل   الثاوي   

 صح  الجها  العضمي ي الم ه

 :الم طم ات األ ا ي    

 البنود اتاتبارٌة:   

 اججرا:ات التدرٌسٌة   

 األدوات والوسائل:   

 :األتلاؼ ال ميكي    
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ىؿ لممارسة التماريف الرياضية دور في المحافظة عمى صحة وسلمة الجياز  -
 العضمي ؟وضحي؟.

 ماذا تعرفيف عف التشنج؟ وكيؼ يمكف معالجتو؟ -
 ات المواتي يبمناقشة الطالبات في بعض السموك المعممة تقـو :الم  هلؼ المفهـي  قليـ
ومف خلؿ المناقشة الفاعمة  ،ومدى تأثيرىا عمى صحة الجياز العضمي وسلمتو ،مارسنيات

ستتوصؿ الطالبات بمساعدة المعممة إلى الممارسات الصحيحة التي تضمف سلمة 
 العضلت وصحتيا.

 التالي السؤاؿ طرح خلؿ مف المتشابو بتقديـ المعممة تقـو :الم شا ه  قليـ:  
 العضلت؟  نشبو بماذا -
 ؟آلة االحتراؽوسلمة أو اختلؼ بيف سلمة العضلت  تشابوىؿ ىناؾ  -
 يالمفهـي الم شا ه  يف ياالخ الؼ الش ه أيجه  يضيح:  
آلة االحتراؽ سلمة العضلت و  سلمة  بي واالختلؼ الشبو أوجو المعممة بتوضيح تقـو

 كما يمي:

 آل  االح  اؽ العضالت أيجه الش ه 

الصح   -
 العام يال الم  

 تحتاج إلى رعاية وصيانة تحتاج إلى رعاية وصيانة.
االستعماؿ المتواصؿ يؤدي إلى 

رىاقيا  تعبيا وا 
االستعماؿ المتواصؿ يؤدي إلى 

رىاقيا  تعبيا وا 
 

تحتاج إلى نوع معيف مف الغذاء كي 
تضمف استمرار عمميا وىو 

 البروتينات.

تحتاج إلى نوع معيف مف الوقود كي 
 عمميا تضمف استمرار

الممارسة الخاطئة في التعامؿ معيا 
 يؤدي إلى تشنجيا

 
الممارسة الخاطئة في التعامؿ معيا 

 يؤدي إلى تعطيؿ حركتيا.
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  قلموها  أخ ى م شا هات في ال اتالط مواقش : 

 .......،سلمة العضلت تشبو  سلمة ماكنات المصانع

 الم  هلؼ لممفهـي خالص   قليـ :  

 :التالي خلؿ السؤاؿ مف وذلؾ 

 ما الممارسات الصحيحة لسلمة العضلت؟؟

ٔ..........................ٕ............................ٖ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أيجه
 االخ الؼ

 آل  االح  اؽ العضالت

الصح   -
 يال الم  العام 

 توقؼ عمميا يسمى عطؿ توقؼ عمميا يسمى تشنج

 تشنجيا يعالج بالتدليؾ.
يعالج بالتزييت أو تغيير عطميا 

 بعض األجزاء.
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 (2صحيف  عمؿ  قـ)

 .يضحي ال ميؾ  الصحيح المقا ؿ لم ميكات الخاطئ  ال الي :ٔ 

 يتجنب خالد أكؿ المحـو والبقوليات في معظـ وجباتو الغذائية. -

.................................................................. 
 باستمرار. العنيفةيمارس أحمد التمرينات الرياضية  -

................................................................... 
 يواصؿ عمي أعمالو الشاقة دوف راحة. -

.................................................................... 
 يتكاسؿ رامي في أخذ العلج المناسب عند شعوره بألـ في العضلت. -

.................................................................... 
 يكيؼ يمكف معالج ه؟ .ع في ال شود؟ٕ

 ........... ىو............................................ التشنج -       

  بػ................................................. يمكف معالجتو -       

 .عممي:ٖ

 ييصي األط اء األشخاص الذيف أج يت لهـ عمميات ج احي    وايؿ ال  ي يوات  كث ة.

 ..السبب:..............................................................................

 



 

Abstract 

This study aimed at investigating the effectiveness  of the aesthetic approach 

in improving the concepts and healthy skills of 6th grade students in Gaza. 

The problem of the study was identified in the following main 

question:  

What is the effectiveness of the aesthetic approach in improving 

the concepts and healthy skills of  sixth  grade students in Gaza ? 

The main question was branched  into these sub-questions: 

1. What are the healthy concepts to be improved in science subject 

for sixth students grade in Gaza? 

2. What are the healthy skills to be improved in science subject for 

sixth grade students in Gaza? 

3. Are there any differences between the experimental group’s 

marks average and control group’s marks average in the post-

test of healthy concepts ? 

4. Are there any differences between the experimental group’s 

marks average and control group’s marks average in the post-

test of the healthy skills ? 

5. Does the aesthetic approach achieve race gain ≥ (1.2) according 

to race gain of Black in improving the healthy concepts and 

skills for sixth grade students in Gaza?  

In order to answer these questions the researcher built the 

following tools:   

healthy concepts test consisted of (44) items, and healthy skills test consisted 

of (24) items distributed on four dimensions. To ensure of their Validity and 

reliability, the researcher introduced them to a group of juries, supervisors 

and some experts in the educational science scope .  

 

The study sample consisted of (90) female students from the sixth 

grade from Halab Elementary Co. "A" School, they were chosen 

randomly. They were devided into two groups, The control group 

which studied by usual way consisted of (45) female students, and the 

experimental group which studied by aesthetic approach also 

consisted of (45) female students. 

According to the nature of the study, the researcher used the following 

research approaches : 

1. Descriptive analytical approach: to analyze the content of the 

" human's body systems unit " from sixth grade science book in 

order to extract a list of healthy concepts contained in this unit. 



 

 

2.  Semi- experimental approach: to investigate the effectiveness 

of the aesthetic approach in improving the healthy concepts and 

skills. 

 

After completing test study application of tools and data collection, 

the researcher analyzed it statistically using appropriate statistical 

methods: T-test independent two samples, values of Eta squared and 

race gain of Black . 

 

The results of the study showed that: 

 

1. There are statistical significant differences at (α=0.05) between 

the experimental group's marks and control group's marks 

average at the post- test  of healthy concepts . 

2. There are statistical significant differences at (α=0.05) between 

the experimental group's marks and control group's marks 

average at the post- test  of healthy skills. 

3. The aesthetic approach achieves race gain ≥ (1.2) according to 

race gain of Black in improving the healthy concepts and skills, 

therefore it is effectiveness. 

 

Based on the study results, the researcher recommended that it is 

necessary to apply the aesthetic approach in  science teaching, and it's 

necessary to do training courses to enhance teachers' and students' ability in 

using the aesthetic approach, In addition to the necessity of concerning of 

healthy concepts and skills improvement . 
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