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  د هللا والصالة والسالم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الحم

 إلتمام هذه الرسالة  ، أسال اهللا عز وجل أن           المكُناتالفضل و  المنة هللا الذي من عليا بالصحة          
المربية  بجزيل الشكر والعرفان إلى    و إنني أتقدم     تكون هذه الرسالة بها الفائدة لألمة اإلسالمية ،       

فجزاها اهللا خير الجزاء والتي لها الفضل الكبير فـي            اللولو ،   صبحي فتحية/  ة الدكتور الفاضلة
 و جامعـة  خوة العاملين في مكتبة الجامعـة اإلسـالمية جميعـاً   ألو أشكر اإتمام هذه الرسالة ،     

شكر الجزيل إلى و ال يفوتني أن أتقدم بال ضل الذين لم يقصروا في تقديم يد العون ،األقصى األفا
، والشكر  الجزيل لكل من مد يد العون والمساعدة مـن            عبد الرحيم المدهون    /األستاذ المرحوم   

 و إلى من سقطوا من الذاكرة سهوا أتقدم بكل إليهم جميعاً أصدقاء وأساتذة ومشرفين لهذه الرسالة      
  . الشكر و التقديرجزيل 

               
 بوحليمةأجهاد / الباحث                                                     
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  ا#ه�اء

  ها نحن اليوم بدأنا بأكثر من يد وقاسينا أكثر ، وخالصة مشوارنا بين دفتي �
                                    .نطوي سهر الليالي وتعب األيام  العمل   هذا

لمتعلمين إلى سـيد     المصطفى إلى األمي الذي علم ا      واإلمامإلى منارة العلم     �
 ."محمد صلى اهللا عليه وسلم"الخلق إلى رسولنا الكريم سيدنا 

إلى أرواح الشهداء الذين هم أكرم منا جميعا والذين حملوا راية اإلسالم من              �
 .أجل دينهم وعزتهم ووطنهم

اكت سعادتي بخيوط منـسوجة مـن        ال يمل العطاء إلى من ح      الينبوع الذي  �
 .ة والدتي العزيز قلبها إلى

رتقي سلم الحياة بحكمة وصبر ولم يبخل بشيء من أجل دفعـي            علمني أن أ   �
  .في طريق النجاح إلى والدي العزيز

حبهم يجري في عروقي و يلهج بذكراهم فـؤادي إلـى أوالدي وزوجتـي               �
  .وأخواتي وإخواني 

علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات مـن أسـمى وأجلـى               �
ا علمهم حروفاً ومن فكرهم مناراً تنيـر لنـا   عبارات في إلى من صاغوا لن    

 .سيرة العلم والنجاح إلى أساتذتنا الكرام
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 ملخص الدراسة
لقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام برنامج بالوسائط المتعددة يوظـف األحـداث               

   مـادة العلـوم  في تنمية التنور الغذائي لدى طالب الصف الخامس األساسـي فـي  المتناقضة 
استخدام برنامج   أثر ما"  التي تمثلت في السؤال الرئيسي التالي،      و ولإلجابة عن أسئلة الدراسة،   

بالوسائط المتعددة يوظف األحداث المتناقضة في تنمية التنور الغذائي لـدى طـالب الـصف               
  -:وينبثق عنه األسئلة الفرعية التالية, "؟الخامس األساسي في مادة العلوم العامة 

 األحدث المتناقضة في تنمية التنور الغـذائي لـدى           ما برنامج الوسائط المتعددة الذي يوظف      -
 "؟" طالب الصف الخامس األساسي في مادة العلوم

توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبيـة                                   هل   -  
 ؟ "الغذائيةوأقرانهم في المجموعة الضابطة في  اختبار المعرفة  

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طـالب المجموعـة التجريبيـة       هل ت  -
 ؟"وأقرانهم في المجموعة الضابطة  في مقياس االتجاه نحو التغذية السليمة

 طالبـاً  ) 83(  توزعت عينة الدراسة و التي تكونت من       و قد استخدم الباحث المنهج التجريبي،     
وقـام  ). تجريبيـة  ضابطة و (  إلى مجموعتين)  ج (ية غزة الجديدة االبتدائذكور من مدرسة 

ستراتيجيه األحداث المتناقـضة فـي تـدريس     الباحث ببناء  برنامج بالوسائط المتعددة يوظف ا       
بطة و ذلـك فـي       في تدريس المجموعة الضا    عادية الطريقة ال  المجموعة التجريبية بينما استخدم   

المعرفة و لقد قام الباحث ببناء اختبار        ). م2008 – 2007(  من العام    الفصل الدراسي الثاني    
  وقد تـم التأكـد مـن    .فقرة ، و مقياس االتجاه نحو التغذية السليمة)  50 (  مكون منالغذائية

صدقها بعرضها على المحكمين وحساب معامالت االتساق الداخلي وتـم التأكـد مـن ثباتهـا                
 لالختبار بينما لمقياس االتجاه     21 سون    ريتشارد –باستخدام  طريقة  التجزئة النصفية و كودر         

  .طريقة التجزئة النصفية وألفا كرونباخ 
ادلة حجم األثر و ذلك لقياس      وباإلضافة إلى مع  ) ت  (  اختبار   م تحليل نتائج الدراسة باستخدام      ت

 على المهارات المختلفة في مادة       المتناقضة ث األحدا  البرنامج الذي يوظف استراتيجية    ثرحجم أ 
و خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعـة التجريبيـة و        .م  العلو

 سـتراتيجية األحـداث   برنامج الوسائط المتعددة الذي يوظف  ا      المجموعة الضابطة تعزى إلى     
  . لصالح المجموعة التجريبية  في المعرفة الغذائية واالتجاه نحو التغذية السليمة المتناقضة

سـتراتيجية  الوسائط المتعددة التي توظـف إ     ببرامج  ال  راسة بضرورة استخدام  و قد أوصت الد   
 . نحو التغذية السليمةات العلمية تنمية االتجاه وغذائية في تنمية المعرفة الاألحداث المتناقضة
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  المقدمة ◊
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  حدود الدراسة ◊
  مصطلحات الدراسة ◊
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  الفصل األول 
  خلفية الدراسة

  :المقدمة
 تقتصر لم أساليب و بوسائل اليوم نعيشها التي المتسارعة التكنولوجية الثورة جاءت   

 معارفه و معلوماته زيادة في فاعل دور لها بل الوظيفية، وممارساته اإلنسان خدمة على أهميتها
  .التكنولوجيا و العلم تطورات آلخر مسايرته و مهاراته و ءاتهكفا و قدراته رفع و

 و التنموية أولويتنا في جذري تغيير إجراء جانبنا من تقتضي انتقالية بمرحلة يمر اليوم فالعالم
 و الحاسوب تكنولوجيا بين االندماج و التداخل عمليات أدت إذ االجتماعية، و االقتصادية
 األمم تقدم أصبح و اإلنساني النشاط أوجه مختلف على أثر كبير تقني تغيير إلى االتصاالت

  )65:1998،الخطيب (.المعارف و المعلومات من استهالكها و نتاجها على اعتمادا يقاس
 إلى أدت التي المميزات و تاإلمكانيا من بكثير تتسم ) الكمبيوتر ( الحاسوب فتكنولوجيا
 يوماً الحاسوب  استخدام فيها يتزايد التي المجاالت هذه بين من و ،عديدة مجاالت في استخدامه

 لما و العصر لهذا لغة أصبح الحاسوب بأن عليه القائمين إلدراك نظرا التعليم، مجال هو يوم بعد
 التعليمية المشكالت بعض على التغلب في تسهم أن يمكن عديدة مميزات من الحاسوب به يتمتع

  . العملية هذه فاعلية و ءةكفا رفع إلى باإلضافة
يعد الحاسوب ثمرة من ثمار التكنولوجيا في المجال التربوي و التعليمي ، فقد استطاع أن يحدث 
صدى هائالً بين المربين عند إدخاله إلى التربية ، و اعتبره البعض بمثابة ثورة على التربية 

  . التقليدية بكافة صيغها و طرقها التقليدية 
م الحاسوب يوما بعد يوم لما له من قدرة هائلة على االستجابة الفورية لألوامر ويزداد استخدا

المعطاة و تقديم خدمات فردية و جماعية ألعداد كبيرة من المتعلمين في آن واحد لذلك أصبح 
فمدرسة الغد هي مدرسة . الحاسوب من األدوات المهمة و الفاعلة في حقل التعليم و التعلم

مات ألن الحاسوب التربوي اقتحم ميدان التربية بقوة ، خاصة و نحن نرى تكنولوجيا المعلو
غزة و  الضفة الغربية           الحاسوب في المدارس الفلسطينية في نشر أجهزةالتطور السريع في 

  . التعليم اإلدارية و األكاديمية في أنظمةو المشاريع القائمة بنشر الثقافة الحاسوبية 
 طـالوسائ و المعلومات تكنولوجيا خدامـاست و استغالل في ضرورةال تكان ناـه من و

           بها يتمتع  مميزات باستخدام الحاسوب لما له من التعليمية المناهج تطوير في المتعددة
 وفقا المعلومات عرض سرعة في التحكم فرصة للمتعلم يتيح حيث أنه ) 30:2003ي،الخالد (

 وقت طوال المتعلم انتباه على يستحوذو Self-Paced  الذاتي هخطو و استعداداته و لقدراته
  Motivation المتعلمين دافعية من يزيد و.معه التعامل
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و من جانب آخر يمكن تطوير إمكانيات التدريس بالحاسوب باستخدام إدخال طرق تدريس 
،  داخل )قضة االستقصاء و االستقراء  و المتشابهات و األحداث المتنا( العلوم الحديثة مثل 

الوسائط المتعددة للحصول على أقصى أداء تقدمه طريقة الوسائط المتعددة من إمكانيات  برامج
لتسهيل عملية التدريس للطالب و للمعلم و زيادة المستوى المعرفي و المهاري و الوجداني لدى 

  .الطالب و مراعاة الفروق بينهم 
ة المتناقضات ،  ستراتجياثقة عن النظرية البنائية   التدريس الحديثة المنبةتيجياو تعتبر استر

 للطالب أنشطةتقدم بصورة  المتناقضات على فلسفة إعداد مواقف تعليمية تقوم استراتيجيةو
 إلىمخالفة لما هو في بنيته المعرفية السابقة وتجعل لديه الرغبة في حل التناقض وشد االنتباه 

  .     معنى العلمي المفاهيم الغذائيةال
ستراتيجية المتناقضات فاعليتها في تطوير تحصيل تت الدراسات التي تناولت استخدام اثبلقد أ

، تنمية التفكير  )  Butts and Others , 1993( و  ) Appleton , 1995( المعرفة العلمية للطلبة 
 نحو عي ، تنمية مهارات التفكير اإلبدا)1999،سعيد ( العلمي و اكتساب مهارات العلم  كدراسة 

، تنظيم عملية التعلم و  )  Zielinski and Sarachine , 1994(و) 2002 البيرم، (العلوم كدراسة
   ) . Wright and Govindaragan ,1999(التحكم فيها و تنمية مهارات البحث العلمي  

و لقد الحظ الباحث من خالل عمله ومن مالحظات معلمي و مشرفي العلوم أن المحتوى العلمي 
 حتى مفاهيم الغذاء مجردة و تحتاج لطريقة تدريس فعالة تثير دافعية الطالب وتجذب انتباههلم

 و بقاء أثرها، و هذا ما ال يمكن تحقيقه باستخدام الطرق التقليدية المستخدمة ايتسنى لهم استيعابه
  .في مدارسنا 

         كما يؤكد       و من جانب آخر التزايد المستمر في المعرفة العلمية في جميع المجاالت 
فرض على إنسان هذا العصر تنوراً علمياً يواكب هذه المعرفة ، ي ) 11 : 1989سليم ،  (

 حوله ، و ليس أمام هذا اإلنسان لكي يتوافق مع عصره ، يدة ، و يعينه على فهم ما يدورالمتزا
فكير و االتجاهات العلمية إلى أن يسعى إلى متابعة و تحصيل تلك المعرفة العلمية ، و أساليب الت

  .و أن يوظفها في حياته اليومية ، و بمعنى آخر أن يكون الفرد متنوراً علمياً 
ان لك لإلنس التنور العلمي قد أكدت  أهمية ذو إذا كانت األبحاث و الدراسات السابقة في مجال

حلة االبتدائية ، والسيما طالب المر ولى  وهو أمل المستقبل ،في هذا العصر ، فالطالب هو األ
 لصحة اإلنسان ، وكذلك ا والعادات الغذائية السليمة وضرورتهالغذاء وأهميتهللمعرفة ابالنسبة 

  .  تنور العلمي وبالشكل المرغوب فيه للخرىألما تتطلبه عملية التدريس من جوانب 
 و ) (Olorundare,1988أثناء مطالعة الباحث للعديد من األبحاث و الدراسات مثل  دراسة 

Horner,1981)  (  و) ودراسة ، ) 1995 ، عطوة(و دراسة ) 1989 ، سليم  
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 )2000Karen Brown, (    ودارسة) ، و إذا ) 2007 علم الدين ،(ودراسة )  2004سالم
كانت األبحاث و الدراسات السابقة في مجال التنور قد أكدت على أهمية ذلك األمر لإلنسان في 

ريس الباحث لمقررات العلوم الخاصة لطالب المراحل التعليمية هذا العصر و من خالل تد
 موضوعات التغذية من جانب المعرفة العلمية نحوالمختلفة ، الحظ ضعف عام على الطالب 

  .     من جانب أخر االتجاه نحو التغذية السليمة والغذائية
 منا أن نعد  فذلك يقتضىوإذا سلمنا بأن متطلبات تقدم المجتمع هي الحركة والتطور المستمر ، 

 وتطوير أساليب متنمية معارفهخالل هذا التقدم والتطور من وا  ليواكبخاصاً اًعدادالطالب إ
 وان يحرصم وأتهاحتياجوا  تقدير ا للعمل وأن يحسنوا مدفوعينأي يكون. م ومهاراتهمتفكيره

  .منفسهأعلى تطوير 
 الطالب ولجميع الفئات العام على جميع مستويات للتعلم اًً ضرورياًأمرر الثقافة الغذائية بتوتع

 الحد  لديهمقافة الغذائية وطرائقها كي يصبحن يتعلموا مبادئ الثالمستهدفة ، فعلى جميع األفراد أ
األساسية التي تواجه مواقف الحياة يد من النواحي والغذائية بالعداألدنى من المعرفة والوعي 

  .     اليومية
هم المواضيع التي  أوالتي تعتبر كتاب العلوم العامة  محتوى تغذية فيل موضوعات او من جانب

 لتنمية التنور الغذائي من الجانب المعرفي واالتجاه نحو العادات الغذائية السليمة يتعلمها الطالب 
 عملية التدريس في ، لذلك كان لزاماً علينا كباحثين مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في

 وإدخال و استخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة كأسلوب جديد في برمجة المواد التعليميةأبحاثنا 
طرق تدريس العلوم الحديثة باستخدام طريقة األحداث المتناقضة في برنامج الوسائط المتعددة 

ية  في العملية التعليمللزيادة من فاعلية البرنامج ألنه معروف من الستينات أن الحاسوب له فاعلية
  .باالتجاه االيجابي

 

  :الدراسة مشكلة
  :التالي الرئيس السؤال على اإلجابة في الدراسة مشكلة تتحدد

استخدام برنامج بالوسائط المتعددة يوظف األحداث المتناقضة في تنمية مفاهيم  التنور  أثر ما" 
  ؟الغذائي لدى طالب الصف الخامس األساسي في مادة العلوم العامة 

  :التالية الفرعية األسئلة السابق الرئيس السؤال عن ينبثق و
 البرنامج بالوسائط المتعددة الذي يوظف األحدث المتناقضة في تنمية التنور الغذائي ما .1

 "؟" لدى طالب الصف الخامس األساسي في مادة العلوم

 ة درجات طالب المجموعة التجريبي بين متوسطيوجد فروق ذات داللة إحصائية تهل  .2
 ؟ " الغذائيةالمعرفة  اختبار  في المجموعة الضابطة في قرانهموأ
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طالب المجموعة التجريبية  درجات يين متوسطبوجد فروق ذات داللة إحصائية ت هل .3
 ؟" التغذية السليمةفي مقياس االتجاه نحووأقرانهم في المجموعة الضابطة  

 

  :أهداف الدراسة 
 النباتات وحدة لتدريس متناقضة يوظف األحداث الالمتعددة الوسائطب نامجبربناء  .1

  .الخامس االبتدائي للصف العلوم مبحث منوالصحة 

 في  الذي يوظف األحداث المتناقضة المتعددة الوسائط نامجبر استخدامأثر  على التعرف .2
مستوى المعرفة العلمية المتعلقة بالغذاء السليم لدى طالب الصف الخامس  علوم علىال

 .األساسي

 الوسائط المتعددة الذي يوظف األحداث المتناقضة ببرنامج ال استخدامأثر  على التعرف .3
 .على االتجاه نحو التغذية السليمة

 

    :الدراسة روضف
  :  لإلجابة على أسئلة الدراسة تم وضع الفرضيات التالية

 درجات ي بين متوسط)α≤0.05( وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةت ال .1
 نهم في المجموعة الضابطة في اختبار  المعرفة الغذائيةقرا وأةجريبيطالب المجموعة الت

 .تعزى لالستخدام البرنامج

 درجات يبين متوسط )α≤0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ت ال .2
  في مقياس االتجاه نحوطالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة

 . الستخدام البرنامج تعزىالتغذية السليمة

  
  : الدراسة أهمية

  :يلي فيما الدراسة أهمية تكمن
 من ذلك والعلوم  مناهج تطوير مجال في العاملين تساعد قد معلومات الدراسة هذه توفر .1

  باستخدام برمجيات الفلسطينية المناهج في العلوم تدريس باستراتيجيات االهتمام خالل
 ICT تكنولوجيا االتصاالت و المعلومات  و)Multimedia(الوسائط المتعددة 

)Information & communication Technology( وطرق التدريس الحديثة 
 .باستخدام األحداث المتناقضة في برامج الوسائط المتعددة
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 العلوم والموجهون والمسئولون عن التعليم األساسي في توفير معلمي يستفيد منها قد .2
 و مقياس  الغذائيةاث المتناقضة ، و اختبار للمعرفةبرنامج بالوسائط يوظف األحد

  . االتجاه نحو التغذية السليمة
قد تكون هذه الدراسة بداية لمزيد من الدراسات واألبحاث و تفتح آفاقا جديدة  لتطوير  .3

 باستخدام الحاسوب و برمجيات الوسائط المتعددة أساليب جديدة  في مواد دراسية أخرى

اختبار المعرفة  الدراسة الباحثين و طلبة الدراسات العليا كونها توفرمن المأمول أن تفيد  .4
 . لبحث االغذائية ومقياساً لالتجاه نحو التغذية السليمة عند إعداد أدوات 

 

  :الدراسة حدود
 حداث  المتناقضة يوظف األ برنامج بالوسائط المتعددة تطبيق تقتصر هذه الدراسة على  -1

 .من المناهج الفلسطينية  للصف الخامس لعلوممقرر ا الوحدة السادسةمن 

 بمدرسة ذكور غزة ألساسيالخامس ا طالب الصف نتقتصر هذه الدراسة على عينة م -2
  .) م2008-2007( في الفصل الدراسي الثاني لعامل  االبتدائيةالجديدة

 .تقتصر هذه الدراسة على الجانب المعرفي و الوجداني للتنور الغذائي  -3

  
  :سةالدرا مصطلحات

                  تسعى إلى التعليمةمن الخبرات التربوية واألنشطة التعليمية مجموعة  : البرنامج  �
  .تحقيق أهداف تربوية محددة

لها القدرة  الحاسوب أجهزةمج تعليمية متاحة على مجموعة من برا : الوسائط المتعددة  �
تنمية  بهدف "الرسومات المتحركة -األفالم  -النص  - الصوت - الصورة "على عرض

 .المعرفة الغذائية و االتجاه نحو العادات الغذائية السليمة
هي المادة العلمية التي تدرس كمقرر لطالب الصف الخامس األساسي  :مادة العلوم  �

م  وتم إقرارها في العاالمهارات و األنشطة الحياتيةو مجموعة  المعارف  علىوتحتوي
 .من وزارة التربية والتعليم )  م2008-2007(الدراسي 

 السلم بهي المرحلة الخامسة في  التعليم األساسي حس:طالب الصف الخامس  �
 .التعليمي الفلسطيني

مواقف تعليمية تقدم بصورة أنشطة للطالب مخالفة لما هو في بنيته   :األحداث المتناقضة �
 في حل التناقض و شد االنتباه إلى المعنى العلمي المعرفية السابقة و تجعل لديه، الرغبة

  .  للمفاهيم الغذائية
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 بالقدر المناسب من المعرفة العلمية واالتجاهات والمهارات الالزمة الستيعا: التنور  �
وإدراك المستحدثات المعاصرة وفهم العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع مما يساعد 

 .ية الحياتيةالفرد في حل مشكالته اليوم

هي إلمام الطالب بقدر مناسب من المعرفة العلمية األساسية للغداء  :التنور الغذائي �
والتغذية  ومكوناته ومدى حاجة الجسم اإلنساني لها، واالتجاه نحو التغذية السليمة لمساعدته 

  ".في حل مشكالته اليومية المتعلقة بالغذاء 
تتعلق بالغذاء مفاهيم والمبادئ والنظريات التي مجموعة الحقائق وال: المعرفة الغذائية �

ويكتسبها الطالب من خالل مروره بالبرنامج وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب 
  .المعرفة الغذائية المعد خصيصاُ لذلكباالختبار 

شعور الطالب النسبي نحو موضوعات الغذاء والتغذية  :االتجاه نحو التغذية السليمة �
سبها الطالب  خالل مروره بالبرنامج ويقاس من خالل الدرجة التي السليمة ويكت

  . المعد خصيصاً لذلك  االتجاه نحو العادات الغذائيةيحصل عليها الطالب  بالمقياس
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  فصل الثاني ال
  اإلطار النظري

  
لقد أصبح العلم وتقنياته من األمور الضرورية  الالزمة لحياة كل فرد يعيش في الوقت 

 يواكب عصره  والثورة المعلوماتية الهائلة من المعلومات لجأ الحالي لكي يصبح مواطناً
 أداء للمعلم يتيح مما  التعليمة التعليمية البيئة توفير أجل من للتدريس حديثة طرق اإلنسان، إلى

 مهارات تنمية وكذلك أسهل و أسرع و  أنجح استيعاب إمكانية للمتعلم يوفر و أفضل، عطاء و
 و التعليمية العملية معطيات زيادة أجل من متزايدة أهمية التكنولوجيا اكتسبت فلقد ، لديهم التفكير
  .اإلنسانية الخبرات في المطردة ةالزياد و المعارف في المستمر التطور أثر على ذلك و ترفعيها

 تكنولوجيا و  التربية تكنولوجيا و عام بوجه التكنولوجي التطوير خالل من الفائق التسارع هذا
 العملية فعالية و الكفاءة مستوى لرفع التعلم مراحل لكافة ضروري خاص بوجه التعلم و التعليم

 العشرين و الحادي القرن ةاستشراق مع المعلومات عصر يتوازى أن يدعو الذي ،األمر التربوية
 أساليب و أنظمة  "الوسائط المتعددة"لذلك ظهرت  و ، المحددة غير تحدياته و متطلباته ةلمواجه

 التعلم و )Individualized Learning( الفردي التعلم منها التعليم منظومة في جديدة مداخل و
 النص و )Multimedia( المتعددة لوسائطا باستخدام التعلم ثم )self Instruction( الذاتي
 توفر التعلم و التعليم مجال في جديدة تقنية المتعددة فالوسائط ، غيرها و )Hypertext( الفعال
 أنها كما ، الحاسوب أجهزة خالل من التعليمية العملية  مدخالت في التدريجي االندماج للمتعلم
 متكاملة وحدة في المتعددة التعليمية الوسائلجميع   فيه تتوفر تعليمي تربوي بمناخ المتعلم تزود

 هو و واحد نظام في لتكون عدة مصادر من المنتقاة و المستقطعة المعلومات و البيانات الستقبال
 أو متحركة صور أو  رسوم و صوتية تسجيالت من فيه فيما يتحكم و يديره بحيث الحاسوب

         .غيرها و الفيديو مشاهد بعض
 الحاسوب جهاز طريق عن البعض بعضها مع معظمها أو الوسائط جميع املتتك هنا

 للمتعلم يسمح نشط تفاعل خالل من فعالية و بكفاءة المرجوة األهداف تحقيق للمتعلم يكفل بنظام
 الفروق تراعي أنها أي ، العقلية لقدراته تبعاً تتابعها و المعلومات مسار و سرعة في التحكم
 في وتنوع إثارة من  المتعلمبه يتمتع ما إلي المتعددة الوسائط أهمية وتعود. مينالمتعل بين الفردية

 بواكير اقتصرت ففيما ، التلفاز علي حكراً الماضي في كانت التي للمعلومات الحاملة الوسائط
 وعرض األصوات إصدار علي قادرة بدائية وأشكال النصوص على الشخصي الكمبيوتر نظم

 وعرض إلنتاج أدوات إلي يحولها بما الجودة من مقنعة بدرجة المتحركة وموالرس والفيدي لقطات
  .التقليدية المكتبية وظائفها عن فضال ، والترفيهية واإلعالمية الثقافية  البرامج
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 بتوفيرها ، التلفزيون مثل والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل على المتعددة الوسائط تتفوق حيث
 الحرية من أكبر قدرا المستخدم يملك حيث ، الطلب وحين الحاجة عن معلومات من تحتويه ما
 هذه تتقلص حين في. منها يهمه ال ما وتجاهل عليها اإلطالع يريد التي المعلومات اختيار في

 الريموت باستخدام وأخرى المحطة بين التنقل في المشاهدة إمكانية إلي التلفاز حالة  في الحرية
 منها العامة الموسوعة عن وفضال. أخر عمل إلي فااللتفاو الجهاز وإغالق  كنترول

 هذه مثل وتمثل . رالكمبيوت بمساعدة التعليم جبرام في المتعددة الوسائط تستخدم ، والمتخصصة
 تتيح وبما ومرئية مسموعة إيضاح وسائل من توفره بما ، الذاتي للتعلم رائعة أداة البرامج
   .وخلفيته اهتمامه مع يتناسب وما ، تعلمه في يرغب ما اختيار في حرية من للمتعلم

  

 :تعريف الوسائط المتعددة 

 : )  Poole,1997: 22(  بوليعرفها •

ية والبصرية مثل الفاحص الضوئي  من الوسائط السمعاًكثر قوة وتأثيرمجموعة أ" 
الليزر ، تعتبر الوسائط المتعددة ذات معني أشمل بالرغم من جهزة تشغيل اسطوانات وأ
ات االتصال محددة بالكلمات والصور واألرقام فإن هناك طرق كثيرة لعرض الكلمات دوأ

  ."والصور والكلمات بهدف تكوين معنى لها عند المتعلم
 ):Grabe,1998:225 ( جرابيعرفها •

 تصال مع الكمبيوتر لجمع المادة العلمية بأشكال متنوعة،مكتوبةشكل من أشكال اال "  
 ."ومصورة ومتحركةومرسومة  ومرئية ومنطوقة

  ::210)2000(  الفاريعرفها •

  أنها البرمجيات الحاسوبية التي تستخدم النصوص الكتابية والصوت  مثل  "
) الرسومات والخرائط والصور الفيتوغرافية ( والصورة مثل )الموسيقى ، الغناء(

ت بأوقا) النصوص المتحركة والصور الكرتونية ،  وأفالم الفيديو (  والحركة مثل
مختلفة وبشكل متتابع ، ويتطلب تنفيذ البرمجيات الحاسوبية التي تستخدم الوسائط 

  ."المتعددة معالجات سريعة ، وصفة تخزينية عالية 
 : ) 164:2001(  إسماعيليعرفها •

برنامج كمبيوتر يتكون من المخرج بين النصوص المكتوبة والرسومات والصور "
الحركية مما يتيح للمتعلم التحكم في معلومات  والصوتيةولقطات الفيديو والمؤثرات 

البرنامج ، بما ينتج عنه عمليات تفكير جديدة لمساعدة الطالب على التفكير فيما 
  ."وراء المعرفة



 11

 : )3:2001( السعود أبو يعرفها •

 الكمبيوتر من المقدمة والفيديو والحركة والصوت الفنية والصورة النص من توليفة أنها"  
interactive  العناصر هذه في بالتحكم المستخدم فيه يسمح الذي الوضع  على تطلق".  

 : )30 : 2001( قنديل هاعرفي •

 أو أكثر في عرض و تقديم الخبرات التعليمية للتالميذ عبر بوسطين االستعانةتعني  " 
و تشمل هذه الوسائط النص المكتوب و الرسوم و . برامج تتحكم في تشغيلها الكمبيوتر 

 الثابتة و المتحركة و الصوت و الموسيقى بمؤثرات لونية مثيرة و قد تعني أحد الصور
و التي تشمل . التطبيقات التكنولوجيا المبنية على الطبيعة المتعددة للحواس عند البشر 

 "قدرة الكمبيوتر على إظهار المعلومات بأشكال متعددة ومتنوعة 

 :) 18:2002( يعرفها شلبايه وآخرون •

ج متداخل ومتكامل من مجموعة من العناصر والمكونات التي تتفاعل مع أنها نسي"
بعضها البعض مكونة ما يسمى التطبيق ، وهذه العناصر تأخذ أشكال عددية أهمها 

 ."النص ، الصورة الثابتة  والصوت والفيديو

 :)242:2002 (زيتون يعرفها •

  بروابط الصورو والرسومات النصوص ودمج عرض في الكمبيوتر استخدام أنها "
 ."واالتصال واالبتكار والتفاعل باالقتصاد للمستخدم تسمح وأدوات

 :)18: 2003( عرمان و خمايسة يعرفها •
 حيث غيرها و الرسوم و و األفالم النص و الصوت و الصورة عرض تقنيات مجموعة "

 ثبحي دةمحد تعليمية أهداف لتحقيق برمجياتها و اسوبالح أجهزة باستخدام بها التحكم يتم
  ."الهدف تحقيق في لقدرته تتبعا وسيط كل يستخدم

 :)2004:206 (عيادات يعرفها •

     البيئة وهذه ، تفاعلية تشعبيه بيئة إلنتاج والوسائط الحاسوب بين ما دمج عن عبارة نهاأ "
 والتي والفيديو والصوت والرسومات والصورة المكتوب النص على ويتتح التفاعلية

  ."الرسومات خالل من تشعبي بشكل ابينه فيما ترتبط
  : )Mishra&sharma ,2004:116(يعرفها  •

بتناغم ) صوت، فيديو، صورة، نص، حركة( تكامل بين عناصر الوسائل المتعددة أنها"
وتوافق واحد ،بحيث تكون النتائج مفيدة مما هو في حالة استخدام وسيط لوحده دون الدمج 

  ."بين الوسائط
  



 12

  : )14 : 2006(يعرفها أبو زايدة  •

المادة التعليمية في الصوت برامج حاسوبية تعالج المادة التعليمية ، بحيث تعرض "
و الصورة و النص و الحركة و الموسيقى ، ضمن توليف و اندماج دقيق بين هذه 

  ."العناصر لهدف تحسين عملية التعلم
  

  "الوسائط المتعددة" تعليق الباحث على التعريفات السابقة 
 العناصر على تشتمل  الحاسوب في المتعددة الوسائط أن نستنتج السابقة تعريفاتال في

   التالية
 Texts   المكتوبة          -Still Picture      1                   الثابتة الصور -5

        Spoken wordsالمنطوقة اللغة -Animation           2                المتحركة الرسوم -6

 Music     الهادفة الموسيقة -Virtual Reality                    3      )الوهمي(االفتراضي الواقع -7
      Graphics   الخطية لرسوماتا -4 

 حيث ، التفاعلية البيئة لتوفير واحد وقت في الحاسوب تحكم تحت منها بعض أو جميعها تعمل و
  )14:2006ابوورد ،(  المتعددة الوسائط يةتقن في الرئيس العنصر التفاعل يعد

                                         
  
  

  

  ) 1 (    الشكل
  .المعلومات على الحصول أجل من المتعلم و المحوسبة التعليمية البرمجية بين التفاعل 

 

ية ، ذكر أن الوسائط المتعددة تشمل المكونات المادية والبرمجpoole,1997:22) (وفق بول  -
" محتوى، وسيط ، برامج، أجهزة، أدوات ، اتصال"حيث اعتبر أن مكونات الوسائط 

 .وبرامج الوسائط متعددة تشمل الصوت والحركة 

كل  multimedia( (Hypemedia)( فرق بين مصطلحي (Grabe,1998:222) بينما -
  الوسائطمنهما يعني الوسائط المتعددة ولكن المصطلح الثاني يتيح فرصة المرور بخبرة

بطريقة غير خطية، ويستطيع المستخدم  معها توجيه بيئة البرامج واألجهزة ليختار ما يريده 
 .من معلومات

 هو الصوت أن وأوضح ، الوسائط وتوضيح وصف في )210 :2000، الفار(  توسع وقد -
 يكون وقد ، ةيالفوتوغراف والصور والخرائط الرسومات مثل الصور أو وغناء موسيقي

 )ا�&�-,+( �&(�)�ما   ا�&��%$�ا�$#��"�
  

  ا�&-,�� ت
 "ا�ه�اف"
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 ال فالصوت واحدة كلمة وصف قدو الوسائط شكالأ جميع تضمن يتم حتى أفضل هنا يمالتعم
 ، فيديو مقطع أو لصورة مرافق صوتي تسجيل يشمل فقد والموسيقى الغناء على فقط يقتصر

 وصفة ريعةس تمعالجا إلي تحتاج الوسائط أن الفار وذكر  معينة  لمثيرات أصوات أو
 الكاتب يوفق ولم ، خاصة مواصفات إلي تحتاج الوسائط نأل ضمنا يفهم وهذا عالية تخزينية

 التكامل وهو التعليمية العملية في  الوسائط مع التعامل شروط همأ ألحد ذكره عدم في
  .الوسائط هذه بين واالندماج

 النصوص بذكر اكتفى وإنما ةالرئيسي الوسائط عناصر يذكر لم )242: 2002زيتون،( بينما -
 بتكارواال والتفاعل باالقتصاد الوسائط استخدام من الهدف وحدد ، والصور والرسومات

  .ذلك يتعدى الوسائط دور أن رغم فقط تصالواال
 العناصر ذكر في )Mishra&Sharma,2004( و )3: 1200، ابوالسعود(  وفق وقد -

 لم التعريفات أن غير العناصر هذه بين والتكامل التناغم وحالة ، المتعددة للوسائط ةالرئيسي
   .التعلم عملية في المتعددة الوسائط تذكر

 الوسائط أن غير تفاعلية، بيئة إلنتاج والوسائط الحاسوب بين )206: 2004، عيادات( يميز -
 الوسائط برامج عن الحاسوب فصل يمكن ال لذلك أخرى حاسوبية برامج مثل برامج هي

  .التعليمية للعملية بالنسبة ددةالمتع الوسائط عناصر من يخلو التعريف نإف وكذلك ، المتعددة
 

  :المتعددة الوسائط  يخص فيما نقاط عدة في اتفقت السابقة التعريفات أن الباحث ويرى
  أنها برامج حاسوبية -
 والحركة والصورة بالصوت تعرض بحيث ، التعليمية المادة تعالج الحاسوبية البرامج -

 .واأللوان

 .مسبقاً بالشكل موضح لمتعددةا الوسائط عناصر بين وتناغم توافق هناك أن -

 أجهزةمج تعليمية متاحة على مجموعة من برا: "الوسائط المتعددة " الباحث يعرف لذلك 
الرسومات  -األفالم  -النص  -الصوت  -الصورة " لها القدرة على عرض الحاسوب
  . السليمةالتغذيةتنمية المعرفة الغذائية و االتجاه نحو  بهدف ،"المتحركة
  )19:2002 ،وآخرونمراد  ، شلبايه: ( ت العلمية للوسائط المتعددة التطبيقا

يمكن استخدام تطبيقات الوسائط المتعددة في مجاالت التدريب ألعمال في : التدريب -
 تقنيات جديدة إضافةالشركات سواء كان التدريب للعاملين الجدد أو العاملين القدامى عند 

  .للمؤسسة 
وسائط المتعددة تجعل من العملية التعليمية عملية ممتعة سواء استخدام تطبيقات ال :التعلم -

للمدرس أو الطالب ، وهذه تطبيقات تقوم بشرح الدرس للطلبة من خالل عرض الرسومات 
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هم والصور والصوت والتي تعرض هدف الحصة على شكل فيلم يجعل انتباه الطلبة وتفاعل
 .كبرث يتابع الطلبة دون ملل وتكون الفائدة أيأكبر بح

 تعتبر نوع من تطبيقات الوسائط المتعددة اآلنالعديد من األلعاب المتوفرة : التسلية  -
 في تطوير عمليات والكثير من األلعاب تكون تعليمية ومسلية كما أن عدد منها يكون مفيداً

 .التفكير والذكاء لدى المستخدمين لها

 إجراء معالجة تستخدم إلىتاج عند تخزين البيانات على الحاسوب تح : معالجات البيانات - 
 . هذه  المهمة بشكل أسرع ومعالجة أكبرلتوظيفتطبيقات الوسائط المتعددة 

 افي العديد من الشركات يتم تمثيل معلومات المديرين أو الموظفين  وهذ :تقديم األعمال  -
تصال وهذا يتم من خالل الوسائط المتعددة التي تستخدم العرض يتطلب شكل من اال

 . عرضهاد واضحة عن المعلومات المراكره والمعلومات والتي تعطي فناتالبيا

  
     ومن أهمهادةيتضح مما سبق أن هناك الكثير من التطبيقات العلمية للوسائط المتعد 

  .) التدريب ، التعليم ، التسلية ، معالجة البيانات ، تقديم األعمال  (      
 استغالل هذا التطبيق يالضرورللوسائط المتعددة  ومن   يفيد لنا بأن التعليم هو أحد تطبيقات 

  . الطالب واتجاهات السابقة من فاعلية الوسائط المتعددة على تحصيل تالدراساكدت أكما 
   : التدريس بمساعدة الكمبيوتر 

خطية تقدم المادة العلمية في صورة أجزاء صغيرة يسمى كل ال امجرمن أشكال البشكل 
ذية مرتجعة  تؤكد اإلجابة الصحيحة أو تصحيح غ ذلك تتبعه المتعلم وتيستجيب ل" طارإ"منها

طار لتحديد إجابة التلميذ على كل سؤال أو إثم تطورت الفكرة بحيث تستخدم . اإلجابة الخطأ 
وفيها يوجه " . البرامج المتشعبة " المادة العلمية التي ستقدم له بعد ذلك ، وسمى هذا النوع 

طار الذي يليه  أما صاحب اإلجابة طار بعينه إلى اإلإة الصحيحة على التلميذ صاحب اإلجاب
التغذية " لى جزء أخر من البرامج المتشعبة أو  المتوفرة تؤكد على مبدأين هما إالخطأ فيوجه 

، حيث تستخدم التغذية المرتجعة لتأكيد التعلم الصحيح أو عالج الخطأ " الفردية " و " المرتجعة 
تكمن في تسلسل أحداث التدريس تبعاً لتنوع األداء ، حيث تتحدد هذه األحداث في ، وأما الفردية 

وهذا  من شأنه  اختالف المادة العلمية المقدمة لكل تلميذ عن زميله تبعاً . ضوء إجابة التلميذ 
  ).27:1992قنديل ،( لسرعته الخاصة في التعلم 
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  :ساليب التدريس بمساعدة الكمبيوتر أ
ت المسميات حول استخدام الكمبيوتر في التربية ، ولكن كل منها يصف تعددت وتنوع

 (Computer Based Learning)فالتعلم المبني على الكمبيوتر . وجه أو أكثر لهذا االستخدام 

(CBL) . يقصد به أي نوع من التعلم ذو عالقة باستخدام الكمبيوتر ، ويعبر عنه أحيانا بالتعلم
وأما التدريس بمساعدة . )  ( Computer Assisted Instruction (CAI)بمساعدة  الكمبيوتر 

   .الكمبيوتر  فيعني قيام الجهاز بالتدريس للتالميذ بشكل كامل ، ويطبق على ذات المعنى أحياناً
)Welling,1985&Mandell , 1989(. 

  :ويأخذ التدريس بمساعدة الكمبيوتر أشكال متنوعة يمكن تلخيصها فيما يلي  
  :لعاب التعليمية األ-1

 يهدف إلى  تدريس بعض المعلومات والمهارات للتالميذ عبر عمليات المناقشة سواء 
وتتسم هذه البرامج بالتركيز على مهارة التفكير . بين التلميذ وأخر أو بين تلميذ والبرنامج 

. ت كثيرة االستقرائي أو االستنباطي لتعليم التالميذ حقائق بسيطة أو مهارات أولية في مجاال
وتصلح هذه البرامج غالبا لتدريس بعض عموميات العلم دون تفاضلية ويكون التلميذ عادة نشطاً 

 نشطا به من اإلثارة ويكون التلميذ عادة تتميزجدا في التعامل مع برامج األلعاب التعليمية لما 
وأما دور المدرس . متعة  في التعامل مع برامج األلعاب التعليمية لما تتميز به من اإلثارة والجداً

  . فيتقلص إلى حد كبير ، حيث يقتصر على إبداء بعض المالحظات أو التوجيهات
)Sweeters ,1994:47-52(  
  :حل المشكالت -2

تركز برامج الكمبيوتر على  سؤال التالميذ عن معلومات بشكل تدريجي يسهل لهم 
م مشكالت وتهيئ الفرصة أمام وقد تقدم له. التوصل إلى  مفهوم معين عبر عمليات البحث

التفكير في حلول تخمينية تقارن بحلول يقدمها البرنامج ، مع التركيز على إثارة التالميذ 
وعلى الرغم من أن هذا . وتوجيههم نحو إدراك العالقات الكائنة بين األشياء أو األحداث 

غير أن مشاركة المدرس  ألنه اشتهر في تقديم أداء التالميذ –األسلوب يتمركز حول التلميذ 
 . )White&Hubbard,1988:114(للتالميذ يزيد من فوائد البرامج المعدة به 

   ):التمثيالت (  الترميزات -3
  Imilation أو ترميزات Modelsيحتوي البرنامج في هذا األسلوب على نموذج

واقع تجعل التالميذ  وتقدم برامج الترميزات عادة مواقف حقيقية أو قريبة من ال. لعمليات معينة 
وتعد الترميزات خبرات بديلة تحل مشكالت تدريس . يتعلمون بالخبرة الحسية إلى حد  كبير 

بعض المواقف التي تنطوي على خطورة أو يصعب تكرارها أو تزيد تكلفتها المادية أو تستغرق 
في تدريس العلوم  ويكثر استخدام الترميزات . وقتاً أو جهداً لصعوبة الوصول إليها في الواقع 
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. عن طريق إجراء تجارب في موضوعات مثل اإلشعاع والذرة أو الطبقات الجيولوجية لألرض 
ويكون  التلميذ نشطاً جدا في التعلم بالترميزات تبسيط المواقف المعقدة في الطبيعة ، وإتاحة 

لية  تطبيقية الفرصة للتالميذ لرؤية ظواهر يصعب رؤيتها في الواقع ، وجعل بعض الخبرات عم
  ) .Carlsen ,1991&Andre,1992(وبعض أخر ممكنا من استحالته في الواقع

  : التدريب والممارسة -4
يصمم البرنامج التعليمي بغرض تدعيم التدريس العادي في الفصل المدرسي ، بمعنى أن 

 الصحيح المدرس  يمهد للدرس ويشرحه ثم يتولى برنامج الكمبيوتر عملية التدريب لتأكد التعلم
ويرى كثير من المهتمين بهذا المجال أن برنامج التدريب والممارسة . وعالج نقاط الضعف 

 ىاألولتجعل المادة العلمية مألوفة لدى التالميذ ، وتساعد كثيرا في إنماء القدرة على االستدعاء 
لمهنية للمعلومات ، وفي إتقان المهارات الرياضية ومهارات الهجاء وبعض جوانب التربية ا
ويتميز  .وبعض هذا البرنامج يدرب التالميذ على تطبيق  المبادئ والمفاهيم التي تم تعلمها 

الكمبيوتر في ذلك عن المدرس بأنه أسرع بكثير ، وال يمل التكرار ويعطي تغذية مرتجعة فورية 
ة وإذا توافرت األجهزة يمكن مراعاة تباين خصائص التالميذ من حيث  سرع. بطرق متنوعة 

  .)Grabe&Grabe,1998& Cummings, 1985:221(التعلم 
وفي أسلوب التدريب والممارسة  يحل الكمبيوتر محل المدرس في مناقشة التالميذ وتقوم تعلمهم 

ويسير التدريس ببرامج التدريب .  أطول  للتفاعل مع تالميذه وتوجيههم اًوقتما يوفر للمدرس 
 )  Scrimshaw ,1995&Underwood ,1990(والممارسة وفقا للخطوات التالية 

  .يوجه البرنامج سؤال أو مشكلة للتلميذ  -
 .يقبل البرنامج إجابة التلميذ عن السؤال أو المشكلة  -

إذا كانت اإلجابة صحيحة يدعمها البرنامج يتشجع التلميذ بطرق متنوعة ، ثم يوجه إليه  -
 .السؤال أو المشكلة

ن التلميذ تكرار المحاولة حتى يتوصل لإلجابة إذا كانت اإلجابة خطأ يطلب البرنامج م -
وبعض برامج التدريب والممارسة تعطي التلميذ تدريبا إضافيا للمساعدة في . الصحيحة 

 .ذلك 

  :خصوصي التدريس ال-5
يعمل الكمبيوتر كمدرس خصوصي سواء لكل تلميذ بمفرده أم لكل مجموعة صغيرة من 

بحيث تمر بالخطوات األساسية لعملية ) الخصوصي (وتصمم برامج التدريس الكامل. التالميذ 
 عادة إعدادهاالتدريس ، من تمهيد للدرس وعرض وشرح محتواه  وتقويم تعلمه ، لذلك يكون 

دا يمكن أن يكون أداة ممتازة للتعليم يأصعب من برامج التدريب والممارسة والبرنامج المعد ج
 يجعل من السهل تذكرها وفهمها ، كل الفردي ، حيث يعرض المادة العلمية في شكل بسيط



 17

ضافة لميزة برامج إو.  استجابة التلميذ للجزء السابق له نتيجةجزء من البرنامج يبنى على 
   ) 14 -18: 2002قنديل ،  ( :التدريب والممارسة فإن برامج التدريس الكامل تتميز باألتي

  .نها تتضمن جميع خطوات  عملية التدريس أ -
ال يطغى تلميذ على  على قدر مستوياتهم حيث ميذ باالستجابة للبرنامجتسمح لجميع التال -

 .خرأ

 .توفير وقت أطول لتفاعل المدرس مع تالميذه -

 .تقديم شاشات متنوعة للمعلومات الجديدة قبل تحديد صعوبات  تعلم التلميذ -

 .رشادات تدعم التعلمإتعطي توجيهات و -

 .خيص والعالج والتغذية المرتجعة متنوعة في الغالب ، تقوم بعمليات التشجبرام -

 .برامج تفاعلية يمكن للتلميذ التعلم منها مباشرة دون مدرس -

  يتضح مما سبق أن طرق التدريس بمساعدة الكمبيوتر متنوعة شملت طرق مختلفة منها
  ).األلعاب التعليمية ، حل المشكالت ، الترميزات ،التدريب والممارسة ،  التدريس الكامل  ( 

 من أساليب التدريس بمساعدة الكمبيوتر استعان الباحث في اختيار رضه مسبقاً ما تم ع
 حيث استخدم الباحث األحداث المتناقضة  في  ،األسلوب المناسب في برنامج الوسائط المتعددة

هو أسلوب حل المشكالت وفيه و تطبيق  البرنامج إلىبرنامج الوسائط وكان األسلوب األقرب 
 المفهوم العام  إلىسؤال التلميذ عن معلومات بشكل تدريجي يسهل التوصل يركز البرنامج على 

عبر عمليات البحث والتقصي ولكن تم عرض النشاط لحدث متناقض بصورة موقف لمشكلة 
األسباب يرجع  ولكن إلى أي. لحل التناقض إجابة وتفكير عميق من الطالب إلىتحتاج 
  : فيما يلي إجابةيعلل؟ بين بتميز الوسائط المتعددة المراعتقاد

  
  :نظرية الترميز بالوسائط المتعددة 

ن التعلم يحدث بالوسائط المتعددة عندما يستخدم التالميذ أ)  paivio,1968:127(يرى
كثر بغرض بناء معارفهم في مجال معين أفي تعليمهم معلومات معروضة بشكلين مختلفين أو 

وقة صوتياً ويقدم طص منكأن تستخدم رسوم متحركة معروضة بصرياً مع نصو
)Mayer&sims,1994:87 (ح كيفية تكامل ضظرية يدور حول عملية ثالثية تونتطورا لهذه ال

المادة العلمية المعروضة بصرياً مع المادة العلمية المعروضة لفظياً داخل الذاكرة العاملة 
)working Memory (للمتعلم على النحو التالي:  
ة بالشرح اللفظي على المتعلم فإنه يكون ترميزا عقليا  في عندما تعرض المادة العلمي   

وعندما "  تشفير لفظي  " أخرو بمعنى أ" بناء رابطة ترميزية لفظية " الذاكرة العاملة للنظام 
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للمتعلم ) و متحركةأ ،الصورو أو األشكال أالرسوم : مثل( تعرض تلك المادة بالشرح البصري 
 تم وصفها بصرياً داخل الذاكرة العاملة ، التي و المعلوماتأام  يكون ترميزاً عقلياً للنظفإنه

أو تشفير " بناء رابطة ترميزية بصرية "  يحدث فيها التحول تسمى التيوالعلمية المعرفية 
بين هذين النوعين من الترميزات         " روابط مرجعية " ويبنى المتعلم في الذاكرة العاملة . بصري

 بمعنى أن عقل المتعلم ينشئ خريطة للعالقات التركيبية لنظام وصفها ،)اللفظي والبصري ( 
بناء " بصريا داخل الذاكرة العاملة ، والعملية المعرفية التي يحدث فيها هذا التحول  تسمى 

ويبني المتعلم في الذاكرة العاملة ) . (visual Encoding" تشفير بصري" أو " رابطة ترميزية 
           زييبين هذين النوعين من الترم)    Referential connection" (روابط مرجعية"

) Structural(بمعنى أن عقل المتعلم  ينشئ خريطة للعالقات  التركيبية ) اللفظي والبصري ( 
وبناء روابط مرجعية يعنى أن جملة . النظام المعلومات المعروضة بين النوعين من الترميزات 

تعد "  يفسح مكان للرئتين أثناء عملية الشهيق حتىلحاجز ألسفل لفظية مثل يتحرك الحجاب ا
 أسفل ليترك فراغاً أكبر للرئتين ، إلىمشابهة لرسم متحرك يوضح شكل الحجاب في حركته 

  : )2( وفهم المتعلم لهذه المعلومات  يعني تكوينه للروابط المرجعية انظر الشكل
                     

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   )2( الشكل 
 نموذج الترميز المزدوج للتعلم بالوسائط المتعددة 

(source:mayer&sims,1994:390) 
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أنه عندما يكلف التلميذ بحل مشكلة ما فإن )  Mayer&Smis,1994:389-401(ويرى   
أداءه في ذلك يعتمد على  األنواع الثالثة من الروابط التي تم تكوينها ، روابط الترميز اللفظي 

ولذلك فإن طرق ووسائل التدريس التي . رميز البصري ، والروابط المرجعية ، وروابط الت
تسهل تكوين األنواع الثالثة من الروابط تزيد من أداء المتعلم في حل تلك المشكلة أو إجابة 

 الذي يوفر –ويعني ذلك أن التدريس بالوسائط المتعددة . األسئلة الخاصة بها والعكس صحيح 
 يحتمل أن ينتج عنه أداء أفضل من قبل المتعلم عما إذا درس له –ترميزات  كثيرة من الأنوعاً
 .بدونها

مما سبق يتضح أن نظرية الترميز بالوسائط المتعددة  يستخدم التالميذ في تعليمهم 
معلومات معروضة بشكلين مختلفين أو أكثر  كأن تستخدم رسوم متحركة معروضة بصريا مع 

  . فاعليةوأكثرلتعلم أسرع نص منطوق صوتيا  مما يجعل ا
 داخل تشمل النظرية حول ثالثة توضح كيفية التكامل بين المادة العلمية المعروضة لفظياً

  .الذاكرة العاملة للمتعلم 
  

   :التفاعلية المتعددة الوسائط تصميم مبادئ
المقررات الدراسية باستخدام الوسائط  فيما يلي المبادئ التي يجب مراعاتها عند تصميم

  لمتعددة في الحاسوب لكي تفي باحتياجات كل من المعلمين والمتعلمينا
   :)87 : 2005رون  ،عفانة وآخ(
 من التأكد المتعددة الوسائط برامج مصممي على يجب : الحالي المنهج متطلبات مراعاة -

 .المدرسي النظام و المدرسين تطبيقات بين و تغطيته يتم الذي المحتوى بين التوفيق

 التكنولوجي التطور تقبل المعلمين على يجب هنا و : الحالية التدريسية ممارساتال مراعاة -
 على قادرين يكونوا أن البرامج مصممي على يجب كما الوقت، مع باستمرار يحدث الذي

 .التدريسية المعلمين باحتياجات تفي متعددة وسائط برامج تصميم

 أن في القول يمكن هنا و ، التعليمية اتالممارس خالل هدارهإ يتم الذي الوقت تقليل مراعاة -
 رحلة في الوقت ضياع هو التقليدية التعليمية الممارسات عن الرضا لعدم األساسي العامل

 . معني ذو يءش أي لعمل مثال

 .بالمعلمين الخاصة االحتياجات يوفر بحيث المنتج دمج على القدرة -

  .بحثية كأدوات استخدامها سهللي المتعددة الوسائط برامج بواسطة بيانات قاعدة عمل -

  .االستقصاء مهارات تنمية على المتعلمين يساعد منتج تصميم -
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 يجدر هنا و يتعلمونه، فيما و يعرفونه فيما التفكير على المتعلمين يساعد منتج تصميم -
 بالفرق يشعر المتعلم تجعل بطرق تصمم أن يجب المتعددة الوسائط برامج أن إلى اإلشارة

 . التلفزيون برامج بين و بينها

 .التعلم لبيئة السهل باالستخدام يسمح أن يجب المتعددة الوسائط برامج تصميم -

 .الصحيحة و السهلة باللغة المتعددة الوسائط برامج صياغة من التأكد -

 .معني ذات بطرق تفاعلياً البرنامج جعل يجب -

 الوسائط أن بمعني  ، المتعلم مع النص تفاعل على المتعددة الوسائط برامج تؤكد أن يجب -
 .أيضا المتعلم مع النص تفاعل على بل ، المعرفية الحقائق على تركز ال الحاسوبية المتعددة

 

   :التعليمية العملية في المتعددة الوسائط أهمية
تعمل الوسائط المتعددة على تحويل المؤسسات التعليمية إلى مراكز تعلم معلوماتية،أي تجعل 

 المعلومات المتجددة باستخدام التقنيات الحديثة و هي تجعل الطالب أكثر المتعلمين باحثين عن
وعيا في االستخدامات الواسعة للتكنولوجيا و أهميتها التعليمية، وتحسن في نوعية التعليم فتجعله 

أهمية الوسائط المتعددة في تحسين التعليم )  210:2004عيادات ،( ويعرض . أكثر فاعلية  
   :والتعلم كما يلي

توسيع خبرات المتعلم وتيسير بناء المفاهيم  وتخطي الحدود الطبيعية : أثراء التعليم  -
والجغرافية ، حيث أن هذه الحدود تتضاعف بسبب التطورات التقنية التي  جعلت من البيئة 

 من وسائل البيئة به هذه تزخرالمحيطة بالمدرسة بشكل تحديا ألساليب التعليم والتعلم لما 
  .نوعة تعرض المادة التعليمية بأساليب مفيدة وجذابة اتصال مت

 .فقد وفر الوسائط المتعددة التكلفة  في الوقت والجهد والمصادر: اقتصادية التعليم  -
 . المتعلم و إشباع حاجته للتعلم اهتماماستثارة   -
 .تساعد  على زيادة خبرة المتعلم مما يجعله أكثر استعداد للتعلم  -
 .بر عدد من الحواس المتعلمتساعد في  إشراك أك -
 ليس لها ألفاظاتساعد على تحاشي الوقوع في اللفظية ، والمقصود باللفظية استعمال المدرس  -

 .معنى عند التالميذ
 .يؤدي التنوع في استخدام الوسائط المتعددة تكوين مفاهيم سليمة -
  تنمي عند المتعلم تساعد في زيادة مشاركة المتعلم اإليجابية في اكتساب الخبرة ، حيث أنها -

 . التفكير العلمي للوصول إلى حل المشكالت وإتباعالصورة على التأمل ودقة المالحظة 
 .تنوع أساليب التعزيز -
 . ترتيب األفكارإلىيؤدي  -



 21

  . تحقق اتجاهات إيجابية إلىتؤدي  -
 ) 164: 2001إسماعيل،(  كما يعرض  

 بينها من متنوعة أشكال في اعرضه حيث من المعلومات بين الربط على لطالبا تساعد -
 .الصوتية المؤثرات و الفيديو لقطات و الصور و الرسومات و الكتابي النص

 .التدريسية الهيئة أعضاء و الطالب بين التعاوني بالتعليم تهتم -

 .التفكير وراء فيما التفكير في الطالب تساعد -

 .للطالب التعلم جاذبية و متعة إلى تؤدي بالطالب -

 .التعلم نحو االندفاع إلى بالطالب تؤدي -

 .المعلم و البالط بين التعليم توزع -

 تفاعلي بناء و منظمة و مدمجة أشكال في للطالب نفسها تقدم بأن للمعلومات الفرصة إعطاء -
 .متالزم

 موجه الغير باالكتشاف البرنامجي التعلم مثل للطالب األشكال متنوعة ذاتي تعلم أساليب تقدم -
 .المحوسبة الموديالت باستخدام ةالمحاكا و النمذجة أو

 .واقعية كمعلومات فتقدمها ، تعلمها طرق و المجردة المفاهيم مشكلة تحل -

 .محددة تعليمية أهداف ضوء في المعلومات باستخدام للطالب تسمح -
 

  :منها المتعددة الوسائط فوائد من بعض )149:2000، إبراهيم( يعرض  كما
 .الدرس خطة تنظيم على المدرس تساعد -

 .للدرس الوقت اختصار في تساعد -

 .التالميذ عند النشاط و المثابرة عنصر تنمي -

 .مختلفة أماكن و مختلفة بأزمنة معلومات على الحصول إمكانية -

حيث  .إبراهيم من أهمية للوسائط المتعددة  و  إسماعيلويوافق الباحث ما عرضه عيادات 
علم النشط وتنمية التفكير وتبسيط المفاهيم الخصائص على أنها توفر عنصر المتعة والتاشتملت  
 يرى الباحث أن أهمية الوسائط  كما.حيث توافقت األهمية بين إسماعيل وإبراهيم  المجردة

   :اآلتيةالمتعددة كثيرة وال يمكن حصرها ويلخص الباحث  أهمية الوسائط المتعددة في النقاط 
 .تساعد على التعلم ذو المعني -

 .المتعلم نحو التعلمتنمي ميول واتجاهات  -

 تساهم في تقليص الفروق الفردية بين المتعلمين -

 .تساهم في تبسيط وتجسيد المعلومات وبقائها فترة أطول -

  .ترتب األفكار للمعلم والمتعلم بصورة رائعة مثيرة للدافعية للتعلم -
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 الوسائط برمجيات باستخدام برنامج تصميم عند مراعاتها يجب التي االعتبارات
  :ددةالمتع

  يجب مراعاة بعض االعتبارات عند استخدام الوسائط المتعددة  كما يعرضها
    :)96-99:2005عفانة ، وآخرون ،( 
  .االبتعاد عن الشكلية في استخدام الوسائط المتعددة  -
 . نتائج غير مرغوبة إلى الدرس بالوسائط  فقد يؤدي ذلك ازدحامعدم  -
 .ميذ العقلية مالئمة الوسائط المتعددة لمستويات التال -
 .تحديد األغراض التعليمية والوسائط المناسبة -
 .تكامل استخدام الوسائط المتعددة مع المنهج المقرر  -
  . السابق الستخدامهاواالستعدادتجربة الوسائط المتعددة  -

 تصميمه عند اعتبارات بعدة االلتزام التعليمية المتعددة الوسائط برامج مصمم على يجب   
  . )179: 2001إسماعيل،( : منها للبرنامج

 فعليه التعليمي، بالبرنامج جميعا تضمينها يجب أنه يعني ال المتعددة الوسائط مئات توفير -
 .فقط التعليمية المادة محتوى  يناسب ما بينها من الدقيق االختيار

 منها الهدف يكون و التعليمي المحتوى تتضمن أن يجب بالبرنامج المتوفرة الوسائل جميع -
 .دقة وإتقان و سرعة و بسهولة الطالب إلى المعلومات وصيلت هو

 الوسيلة تلك كانت إن و حتى للبرنامج دراسته أثناء الطالب انتباه يشتت ما كل عن االبتعاد -
  .شكال مقبولة و جذابة السمة أو

 النص حركة كانت إذا البرنامج، فمثال عرض أثناء للطالب الضيق يسبب ما كل عن االبتعاد -
 .إلغائها المعلم فعلى الضيق للطالب يسبب ذلك و اليسار إلى اليمين من متدفقة لشاشةا على

 و الحركة حيث من بعضها مع متكررة ليست و منسجمة البرنامج شاشات المبرمج يجعل أن -
 من غيرها و الخط نوع و واأللوان النصوص و العناوين أحجام و ألخرى شاشة من االنتقال
 .بالبرنامج ينهاتضم يجب التي الوسائل

  .التعليمي البرنامج داخل خطوط أنواع ثالثة من أكثر المبرمج يستخدم أال -

 .التعليمي النص كتابة لون و الشاشة خلفية لون بين التناقض على المبرمج يعتمد أن -

 تكون أن يفضل و الشاشات في جميع إتباعه يتم محدد بنظام الشاشة مكونات المبرمج يرتب -
 .ليشرحها عنها المعبر النص بعدها يأتي و الشاشة بداية في صورال أو الرسومات

 .استيعابها من الطالب يتمكن لكي شاشة في كل واحدة جزئية على المبرمج يركز أن -

 .الصوت مع الحركة تزامن مع بدقة األفالم عرض توقيت المبرمج يحدد أن -
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 .محددة و ثابتة الشاشة على المفاتيح أماكن المبرمج يجعل أن -

 الخروج و السابقة للشاشات الرجوع و البرنامج تعليمات عرض على قادرا الطالب يكون نأ -
 .ذلك يريد وقت أي في البرنامج من

 

 عند تصميم امراعاتهيوافق الباحث ما أورده عفانة و إسماعيل  لالعتبارات التي يجب 
صميم البرنامج الذي برنامج الوسائط المتعددة  من ناحية اإلخراج ، وقد استفاد الباحث في ت

ويمكن أن يلخص الباحث . يوظف األحداث المتناقضة المستخدم في تنمية التنور الغذائي 
  : االعتبارات في النقاط التالية 

عنصر التخطيط ضروري إلنتاج برمجيات الوسائط المتعددة حيث أنه يجب بناء :التخطيط  -
 .شي الوقوع في الخطأخطة موضح فيها خطوات سير إنتاج برمجية الوسائط لتال

 رنامج الوسائط على محتوى واضح منيجب أن يتضمن ب: المحتوى -

 .بعيدة عن التشتيت معبرة عن المفهوم مراعيا فيها مقياس العرض)  كتابة- حركة-صورة (    

مراعاة سهولة التعامل عند استخدام برنامج الوسائط من حيث الدخول : بيئة البرنامج -
 القائمة الرئيسة والتعامل مع كل ما يحتويه البرنامج من مكونات والخروج  والتعامل مع

 .برمجية
 

  :المتعددة الوسائط استخدام معوقات
       اإلدارة أو المدرسي الفصل صعيد على سواء المتعددة الوسائط معوقات تعددت   

  : )264:2002زيتون،(  المعوقات هذه ومن ةالفلسطيني المناطق في التعليمية
 برامج إلنتاج الالزمة المالية لالعتماد نظرا ، المعوقات أكبر من وهي: مادية معوقات -

 في وخبراء متخصصة  طاقم لىإ يحتاج البرامج إنتاج أن حيث ، المتعددة الوسائط
 وأجهزة خاصة عرض غرفة إلي تحتاج البرامج أن كما ، المختلفة المونتاج برامج
  .مناسبة

 وهما مختلفة حاجات منهما لكل حيث ، والمعلمون بالطال بها ويقصد: بشريه معوقات -
 إعداد فعليهم ، الكمبيوتر مع بسهولة ويتعامالن الجدية التقنية مع المتكامالن الطرفان
 .فنية مشكلة وحل األجهزة

 ووجود وصيانتها األجهزة سالمة على االطمئنان ضرورة في وتتمثل: علمية معوقات -
  .المتطلبات ذهه توفير عليها يعتمد جهة من أكثر

 ،أو متعددة وسائط إلي تحويلها المراد التعليمة المادة اختيار في وذلك : إجرائية عوامل -
 .وعلمياً عملياًحلها  يتطلب البرنامج عمل أثناء مشكلة حل
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 الحاسوب استخدام ،عند الفصل في والتحكم السيطرة فقدان من المعلمين تخوف -
 .المتعددة ئطالوسا امجبر لبعض المصاحبة واألجهزة

يعانيه ما  وذلك المتعددة الوسائط برامج استخدام في المعلم لدى ودراية خبرة توفر عدم -
 .مدارسنا في المدرسين من كثير

  
 الوسائط المتعددة استخداميرى الباحث أن زيتون وفق في عرض وتصنيف معوقات 

همت هذه المعوقات ، وقد سا)إجرائية - علمية –  بشرية– مادية (إليحيث قام بتصنيفها 
في تدنى مستوي استخدام الوسائط المتعددة وأهم المعوقات في استخدام الوسائط المتعددة 
الحواجز بين المناطق المجاورة وبين المناطق نفسها التي فرضها االحتالل الصهيوني مما 

  ). لمادية - علمية -بشرية" ( ترتب على ذلك معوقات
  

  :المتناقضة ألحداثا بالتدريس استراتيجية :ثانيا
 في محددة فأهدا لتحقيق الفعاليات وتنسيق استخدام فن التعليمية ستراتيجيةاال تعتبر

 .):2005110األغا واللولو، (توإمكانيا وأساليب طرق عدة توظيف تتضمن وهي معينة فظرو
دريس مجموعة من إجراءات الت:"  بأنها استراتيجية التدريس :185) 2002 ( الحيلة هاعرفيو,  

 لتنفيذ التدريس ، بغية تحقيق أهداف معينة وفق ما هو متوافر أو متاح ة والموجهالمخططة سلفاً
 وبعبارة أخرى فإن استراتيجية التدريس تتمثل في مجموعة من اإلجراءات تإمكانيامن 

ل المختارة لتنفيذ الدرس ، والتي يخطط لها المعلم إلتباعها الواحدة تلو األخرى ، بشكل متسلس
 المتاحة ، بما يحقق أفضل مخرجات تعليمية ممكنة ، وبما تاإلمكانياأو بترتيب معين مستخدماً 

  .يحقق األهداف التدريسية
 ومعتقداتهم واتجاهاتهم التالميذ معارف في تغيير إحداث التعليمي العمل من الهدف كان وإذا

 معرفته في مختلفاً التلميذ حيصب كي التدريس  خالل من نرمي أننا يعني هذا فإن ، ومهاراتهم
  يهتم التدريس أن يعني وهذا ، الماضي في عليه كان عما ومهاراته وتقديره هسيسوأحا وفهمه

 التعليمي الموقف مع خاللها من التلميذ يتفاعل أن يستطيع واستراتيجيات أنماط واستخدام باختيار
  . اتهواتجاه ومهاراته التلميذ تفكير في تغيرات إحداث وبالتالي

 يملك المتعلم فإن عام وبوجه للمالحظة المتعلم لدي قوية مشاعر المتناقضة األحداث وتثير
 و رغبات لدية تنمو حيث الحدث  هذا بها تم التي الكيفية عن المزيد معرفة من داخلية مشاعر

 ونيك سوف المتعلم  فإن مرتفعا المتعلم اهتمام يكون وعندما التناقض هذا لحل االستطالع حب
 .)63:2001 ، بهجات(  للتعلم دافعية أكثر
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  :المتناقضة األحداث الستراتيجية الفلسفية األسس
 أسسها ومبادئها من  الفلسفة البنائية التي تركز األحداث المتناقضةيجية تستمد استرات

 على دور المتعلم في بناء معرفته الشخصية من خالل تفاعله مع البيئة المحيطة به ، ولذلك يرى
  . من خالل ما طرحه البنائيونأسسها هذه الفلسفة واستخالص إلىالباحث أهمية التعرف 

  
  : مفهوم البنائية
 أنها " البنائية علىإلى) Windschitl &Ander,1998:145(ويندسكتل واندريشير 

الكيفية التي يبنى بها الطالب معارفهم من خالل خبراتهم الفردية وتفاعالتهم الشخصية ومن 
  .  راتهم حول هذه الخبراتتفسي

  بينما يوضح حسين زيتون وكمال زيتون بأن البحث عن معنى أو تعريف محدد للبنائية يعد في 
رؤية في نظرية " حد ذاته إشكالية ، ولكنهما ذكرا أن المعجم الدولي للتربة عرفها بما يفيد أنها 

اط التفكير لديه نتيجة تفاعل قدراته التعلم ونمو الطفل قوامها أن الطفل يكون نشطاً في بناء أنم
  ).21:1992زيتون وزيتون ،"( الفطرية مع الخبرة 

 في هذه المحور كما أوضحها ةالرئيسي  ومهما اختلفت التعريفات حول مفهوم البنائية فإن النقطة 
"Appleton "  المتعلمين يستخدمون أفكارهم وخبراتهم السابقة في فهم وتفسير خبراتهم أنهي 

لوماتهم الجديدة ،مما يؤدي إلى حدوث التعلم عندما يكون هناك تغير في أفكار المتعلمين ومع
 ."السابقة إما بإضافة معلومات جديدة أو إعادة تنظيم ما يعرفونه بالفعل

),1997:303 Appleton  (حيث أن المعرفة المسبقة لدى المتعلم تعدل كنتيجة أو كاستجابة  
 والتفاعل االجتماعي ، حيث أن التعلم يتأثر بشدة الشخصيلتفاعل   الذي ينتج  من  الالضطراب

  . )325:1999سعيد ، ( باآلخرين
  :ومن هنا يرى الباحث بأن مفهوم البنائية يتضمن األمور التالية 

  .أهمية خبرات الفرد السابقة في تفسير الخبرات الجديدة  -
 .نشاط الفرد في بناء أنماطه التفكيرية -

 .خالل إضافة أفكار جديدة أو إعادة تنظيم األفكار الموجودة حدوث التعلم من  -

وهذه األمور التي تمثل  مبادئ لنظرية تفسير كيفية حدوث التعلم وتكوين المعارف لدى الفرد 
  .من وجهة نظر البنائيين تجعل من البنائية نظرية في التعلم المعرفي 

أو علم تكوين المعرفة ) Cognitive Learning Theory(وتعتبر نظرية التعلم المعرفي 
)Genetic Epistemology ( علم المعرفة  الذي ينقسم بحسب أغراضه إلى فرعين أقسامأحد 

  ) 59:1985سليم ، ( -:أساسيين هما 
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يبحث في مبادئ العلوم ويهدف إلى تقويمها بغية تفسير التطور الفكري لإلنسان ، ويسمى : األول
   .هذا الفرع علم تاريخ المعرفة 

  : أمرينإلىيبحث في تطور المعارف عند الفرد مند الوالدة وحتى سن الرشد ويهدف : الثاني 
  علم"فإذا استخدم منهج العلوم  التجريبية من درجة تحت عنوان: تفسير الظواهر المعرفية -

س علم النف"أما إذا استخدم نتائج التشريح الدماغي والعصبي فإنه يسمى عندئذ "   النفس المعرفي 
  ".األعصاب 

 تحليل كيفية توصل الفرد إلى المعرفة وتفسير عملية النماء الفكري وفي هذه الحالة يسمى       -
مؤسس هذا العلم وأبرز ) Jean Piaget(حيث يعتبر العالم السويسرى "علم تكوين المعرفة " 

  :األتي ) 3 (ويمكن توضيح أقسام علم المعرفة من خالل الشكل ) . 1923(العاملين فيه منذ 
  

              
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    
  
  )3(الشكل 

  أقسام علم المعرفة 
  
 والذي بالمتعلم الخاص اإلطار على األحداث  المتناقضة  ستراتيجيةبا الخاصة الفلسفة تركز
 التعليمية المواقف على المعرفي اإلطار هذا تأثير ومدي ، الدراسي الفصل داخل إلي معه يحمله
                            األسس من مجموعة على ستراتيجيةاال هذه وتقوم لم،للمتع تقدم التي

                                                -:يلي فيما  )329-330:1999 سعيد،(
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 الخبرات لهذه ويكون الدراسي الصف داخل إلي معهم الشخصية خبراتهم التالميذ يحضر -
   .العالم عن الخاصة رؤيتهم تكون في كبيرس تأثير

 ومن ةمتنوع ومهارات ومشاعر معارف، يحملون وهم التعليمية المواقف إلي التالميذ يأتي -
   .مالتعل عملية تبدأ أن ينبغي والمهارات والمشاعر المعارف هذه

 والمعلمين باألصدقاء الحتكاكهم حتمية كنتيجة وتنمو التالميذ داخل المسبقة  المعرفة تتكون -
  . بهم حيطةالم والبيئة

 أفكارهم ويستخدمون السابقة خبراتهم خالل من والمعاني بهم الخاص الفهم التالميذ يبني -
  . المختلفة للظواهر فهم من إليه  توصلوا ما صحة مدى على للحكم كمعايير الخاصة

 يدركوا حتى وذلك  الطبيعية  الظواهر عن وتفسيراتهم وتوقعاتهم أفكارهم األطفال يبني -
  . اليومية اتهمخبر أهمية

   المتعلم إلي المعلم من نقله يتم وال ، نفسه للتلميذ المعرفي الجهاز قبل من ذاتيا المعني يبني -
  . المتعلم قبل من عقليا جهدا تتطلب نشطة عملية المتعلم عند المعاني تشكيل إن -
 لدية بما علمالمت يتمسك إذ ، بشدة تغير أي تقاوم المتعلم لدى  ةالمتكون المعرفية  البنية إن -

  . الخبرة بمعطيات يتصل فيما له مقنعة تبدو ولكنها ، خاطئة تكون قد أنها مع المعرفة من
 له يحدث مسبقة معرفة من لديه ما يناقض ما فيه يقدم تعليمي موقف في المتعلم وضع إن -

 ينشط اللحظة هذه في ،و  االتزان  بعدم يسمي ما أو المعرفي بناءه في االضطراب من نوع
   .االتزان وراء سعياً المتعلم عقل

 يمكن وبالتالي  الجديدة الجيدة والمعلومات الخبرات فهم في المسبقة األفكار المتعلم يستخدم -
 المتعلم يزود به ما طريق عن وذلك ، المسبقة المتعلم أفكار تغير يتم عندما التعلم يحدث أن

 .للمتعلم المعرفي البناء تنظيم إعادة جديدة بمعلومات
 

 حول وآرائهم أفكارهم معهم حاملين الدراسي للفصل يأتون التالميذ أن يتضح سبق مما
 متنوعة  بخبرات مرورهم  خالل من اكتسبوها والتي بهم المحيطة واألحداث الطبيعية الظواهر

 كانت ولو حتى بشدة التغيير تقاوم المسبقة األفكار وهذه ،اآلخرين مع تعاملهم لخال من
 من لديه لما مناقض تعليمي موقف في المتعلم وضع وعند السليم العلمي  لفهما مع متعارضة

 تزاناال وراء سعياً المتعلم فينشط المعرفي بناءه في االضطراب من نوع له يحدث مسبقة معرفة
  : فيما يلي)148-147:2004وعبيدات، الزعبي( : خيارات ثالث بأحد هذا ويتم

 مبررات ويقدم صحيحة غير وأنها تخدعه انهأ مدعياً بها قتهث ويسحب الجديدة للمعرفة ريتنك  –
  (The  intact schema option)   المعرفية البنية بخيار الخيار هذا ويدعي الستبعادها
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 بخيار الخيار هذا ويدعي المعرفية المستجدات ويستوعب لديه المعرفية البنية بتعديل يقوم  –
  .(the cognitive restructuring option) المعرفي البناء تشكيل إعادة

 هذا ويدعي المعرفي بنائه في بإدخاله  يهتم وال يحدث ما بفهم يعبأ وال الموقف من ينسحب  -
 .( The apathe option) الالمباالة بخيار

 ختيارال وذلك المستخدمة التدريسية واألساليب الطرق في النظر إعادة أهمية تضحت لذاو
 الذاتية الدافعية مستوى وتعزيز ، الجديدة العلمية المعرفة لتقديم سباألن التدريسي األسلوب

 المعرفة ستقبالال عدادهاإو وتقييمها ستقصائهاا بعد الطلبة لدي القبلية المعرفة من نطالقواال
 . الجديدة

  
  :تعريف األحداث المتناقضة كاستراتيجية تدريسية

 تكونا أن يمكن فكرتين وأ نشيئي بين اتساق عدم وأ تعارض وجود يعني التناقض
 بين ومخفيا غامضا يكون وقد واضحاً مكشوفا التناقض يكون وقد  نفسه الوقت في صحيحتين

 لدي معرفي تعارض توليد إلي يؤدي التدريس في المتناقضة األحداث واستخدام ، السطور
 ذالتلمي لعق في معرفيا صراعا يخلق الميل هذا ، المعرفة في اقوي ميال يولد وبالتالي المتعلم
 التلميذ تطور فعيد ذيال وهو علمه مع التكيف محاوال فسهبن التلميذ هيوحد الصراع وهذا
  .المعرفي نظامه إعادة على هويساعد فيالمعر

 الشعور إلى يؤدي لغز أو محيرة خبرة عن عبارة :" ابأنه ), 1981Fruth( ف فروثيعر 
  )Naiz,1995:960( إليه المشار ،البسيط العقلي الفضول أو باالضطراب

 تأتي التي التعليمية  والمهام األنشطة جملة عن عبارة :" بأنها )Licm ,1992(  يعرف كما
 المتعلم مساعدة على تعمل هيف ثم ومن المتعلمين لدى الدهشة ويثير متوقع غير بشكل نتاجها

 ار إليه            للنشاط، المش المعنى أهمية تضاهي ليقظةوا االنتباه من حالة إلي للوصول

  ). 63:2001بهجات ،(
 تبدو بطريقة تحدث ظاهرة :" ابأنه فيعرف )wrigh and Govindarajan,1995:25(ا أم 

 ستخدامال التالميذ ودفع نتباهاال لجذب ناجحة وسيلة يعتبر وهذا ، األولي للتفكير  للحظةمعارضة
    عميق مستوى لىع العلمية والمبادئ المفاهيم  تعلم في التفكير مهارات

 يتحرك كان الفرد يتوقعه لما فمخال بشكل تعمل هاأن )Freible , 1997:276(فريب  ويرى 
 المعرفة في الشديدة الرغبة مؤداه المتعلم لدى داخليا شعوراً يولد فهذا لذا ألعلى أسفل من الماء

  ) 63:2001بهجات ،( التناقض هذا لحل الالزمة
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  :قةتعليق على التعريفات الساب
اتفقت التعريفات السابقة على أن األحداث المتناقضة عبارة عن أ نشطة تعليمة ومهام  -

 .تأتي بما ال يتوقعه الطالب ، إلثارة دافعيته نحو النشاط المراد تحقيق

هدفت األحداث المتناقضة في التعريفات السابقة معارضة فكرة عند الطالب ألجل شد  -
 لعام للنشاط الموضوع اإلى  واليقظة االنتباه

ف مخالفة لما هو موجود ق مواأنهافي  )Freible , 1997(  و), 1981Fruth( اتفق  -
  .في البنية المعرفية عند الطالب

 المتناقضات بنفس ةواستراتيجيتتفق جميع التعريفات السابقة على أن األحداث المتناقضة  -
الف لما يتوقعه الطالب المفهوم  بأنها مواقف تعليمية أو خبرات أو أنشطة تأتي بشكل مخ

  . المتعلمدالدافعية عنبهدف إثارة 
 .حيث استفاد الباحث من التعريفات السابقة في أن  يعرف مفهوم األحداث المتناقضة  -

  
مواقف تعليمية تقدم بصورة أنشطة للطالب مخالفة لما   :األحداث المتناقضة أن الباحث يرى �

، الرغبة في حل التناقض و شد االنتباه إلى هو في بنيته المعرفية السابقة و تجعل لديه
 ".المعنى العلمي للمفاهيم الغذائية 

وقد أخذت نظرية األحداث المتناقضة في اعتبارها الشروط المختلفة الالزم توافرها لتعلم المفاهيم 
إذ أن لدى الناس ثالثة أنواع من أنظمة , بعد دراسة آلية االحتفاظ بالمعلومات في مخ اإلنسان 

  :وهي  لتذكر ،ا
   ):الحسية المسجالت (الحسية الذاكرة -1

 . الحس و ، ،والشم ،والذوق ،والسمع النظر أعضاء من الحسية المستقبالت تتشكل 
 لمدة ، الحسية المسجالت قبل من تسجيلها يتم ، االستقبال أجهزة إلى المنبه وصول عند أنه حيث
 الالزمة العملية الستمرار المعلومات اختيار انباإلمك يصبح قصير وقت خالل ،و فقط ثانية ربع

   )161 : 2000قطامي وقطامي ، ( . للتذكر
   :المدى قصيرة الذاكرة -2
 جاهزة لتصبح المعلومات تجهيز المرحلة هذه في ويستمر ، مؤقتة عاملة ذاكرة وهي   

 تحتفظ ال مدىال القصيرة والذاكرة . لالستجابة مستعدة أو المدى طويلة الذاكرة في للتخزين
 ، عالم أبو(  كذلك المعلومات من قليلة بكميات تحتفظ إنها بل ، فقط محدودة لفترة بالمعلومات

 بعض تحدث لم إذا المدى قصيرة الذاكرة في المختزنة المعلومات سينوت) :2004106
 المدى ةبعيد الذاكرة مخزن إلي تحويلها أو وحفظها استظهارها أو المادة كتكرار فيها المعلومات

 بعيدة الذاكرة مخزن إلي تحويلها  يتمأو  الذاكرةمخزون من عادة تختفي المادة أن ظهر قد (
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 )18-15( بعد وتنسي المدى قصيرة الذاكرة مخزون من عادة تختفي المادة أن ظهر وقدالمدى 
 . ):2001300 الخالق، عبد( تقريبا ثانية

  : المدي طويلة الذاكرة -3
 لها أن يبدو التي تدامةسالم والمهارات والمعارف المعلومات عمستود عن عبارة وهي

 المعارف كميات هيكلة و فالمعار هذه بتنظيم الذاكرة هذه تقوم و محددة غير تخزينية قدرات
 تتضمن مفاهيمية شبكات في المعارف هذه تنظيم ويتم ، استدعاءها تيسر بطريقة تستقبل التي

 االرتباط تبادلية الشبكات أالف على تحتوي اتصال خطوط ابينه تربط  مختلفة مركزية مفاهيم
   المختزنة المعارف من وجديدة فوالمعر اشتقاق من تمكنها التي القاتالع وبينية

  ):200386وعفانة، عبيد(
 متابعة فيه يسهل والذي وشفرين أتكنسون صممه الذي الذاكرة نماذج حدأ) 4( رقم لالشك يمثل

 ، المدى قصيرة الذاكرة و ةالحسي الذاكرة أجهزة في وسيرها استقبالهاو المعلومات إدخال أسلوب
 نم استقبالها  يتم التي المعلومات سير اتجاه إلي األسهم تشير حيث ، المدى طويلة والذاكرة
 معين كل ويمثل الذاكرة أنواع المربعات وتشكل المدى الطويلة الذاكرة ىلإ الحسية الذاكرة
   وتحويلها وخزنها المعلومات لتمثيل فراداأل يجريها يالت بالعملية

  )162-2000:161وقطامي، قطامي(
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  : يلي ما استنتاج يمكن النموذج هذا دراسة وبعد
 انتباه جذب يجب المشكلة هذه لىع وللتغلب ، الثانية من جزء بعد تنسي المعلومات أن -

 ستراتيجيةا في كما لالهتمام مثيرة ومشكالت مواقف بتقديم للتعلم دافعتيهم وإثارة المتعلمين
  .األحداث المتناقضة 

 كان كلما)  تقويم، ن تركيب،  تحليل (عليا معرفية مستويات في المعلومات كانت كلما أنه -
  .أطول لمدة بها االحتفاظ

 المعلومات تذكر فترة طول دتحد التي هي المعلومات مع التالميذ بها يتعامل تيال الكيفية أن -
 .لذاكرةا نوع وليس

  
 بين الربط عوامل أو ، االهتمام وإثارة الدافعية وشروط عوامل توافر أن  "بهجات ويؤكد

 ندماع لكنو الذاكرة بنك من المعلومات لمرور أساسية شروطاً تمثل والجديدة القديمة المعلومات
  التعلم عقبة تكوين إلي يؤدي سوف هفإن المعلومات تقديم على العلوم تدريس عملية تقتصر

) Learning block( هذه  رفض إلي يؤدي مما المفاهيم تعلم شروط إهمال عند لكذ ويحدث 
 عندما أو القديمة، بالمعلومات ترتبط وال للتعلم الدافعية تثير ال معلومات تقدم عندما المفاهيم

 عرض في السمع غير أخرى قنوات استخدام هملي أو البيانات يفسر تعلم سياق استخدام  يهمل
 تفرز التي )Gland adrenal( الكظرية الغدة إلي إشارة يعطي سوف المخ فإن المعلومات
 كالم يصبح الحالة هذه عندو ، المتعلم لدي والتعب والضغط اإلجهاد عالمات تثير هرمونات

 لتعليم المعلم بها  يقوم محاولة أية جعل في سببتت التي التعلم عقبة ختراقا على رقاد غير المعلم
  .)67 : 2001 بهجات،(" العبث من نوعا الطالب

 إثارة اعتبارها يف تأخذ وملالع سلتدري نظرية عن البحث يجب نهأ )Vester ,1998( ويرى هذا
 المسعى هذا ولتحقيق النتائج يفسر لمتع سياق وإيجاد  المتعلم لدى االستطالع وحب ، الدافعية

   : هي النظرية هذه صياغة عند مراعاتها ينبغي فروض دةع هناك فإن
  حل إلي تحتاج مشكلة هيئة على الدرس تقديم -

 )للفرد السابقة المعلومات (الداللي باإلطار الجديدة المعلومات ربط -

 المعلومات الستقبال الحواس من عدد كبرأ تشغيل -

 )Providing context (تعلم سياق يجادبإ االهتمام -

 النظرية لبناء شروط أربعة هناك إن) 68 : 2001 ، بهجات (في إليه المشار) Baze (ويذكر
  :هي التجريبي النفس وعلم المخ أبحاث نتائج ضوء في وملالع  لتدريس المقترحة

 )(competence والكفاية والتمكن )creativity( واالبتكارين) curiosity( االستطالع حب 
  ).compassion (والرأفة 
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 ما مع تتعارض ألنها ، تفسيرها أو حلها في الطالب تحيري مشكلة أو لةومسأ موقف ميتقد و
 أهم من له العلمية، ةالمعرف مع متسقة تكون أنها رغم وخبرات فومعار معلومات من يحمله

  .لديهم والفضول ستطالعاال حب ثارةإو نتباههما وجذب التالميذ دافعية ثارةإ األساليب
  

  : ة المتناقض األحداثستراتيجيةا أهداف
 ثالثة تحقيق إلي فتهد البنائية النظرية على قائمة  ستراتيجيةا أي أن(perkins ) يرى

  :كما يلي )782 : 1998 سعودي،( هي معرفية أهداف
  .)retention( بالمعرفة االحتفاظ -
  .)understanding( المعرفة فهم -
  (active use odff knowledge and skills)  النشط للمعرفة ومهاراتهاالستخدام  -

 إلي تسعي المتناقضات ستراتيجيةا أن إلي) Norris and dvernbekk (985 : 1997, ويشير
  :هي رئيسة  في فأهدا ثالثة تحقيق

   .علمية أكثر تصبح بحيث الطبيعية الظواهر عن التالميذ مفاهيم تعديل -
 . دقة أكثر تكون بحيث العلوم عن ميذالتال تصورات تصحيح -

 .الخاصة حياتهم في مركزيا دورا تأخذ بحيث العلوم نحو التالميذ اتجاهات تنمية -
 

 وهذه السابقة األهداف لتحقيق جوانب ثالثة على األحداث المتناقضة استراتيجية تركز
  :هي الجوانب

 الخاصة المعرفة الظواهر، إلي ةالعلمي النظرةعلى  الجانب هذا في وتؤكد: العلمية المفاهيم -
 األفكار للعلم، المقبول الفهم ةالعلمي النظرية ، العملية والمفاهيم األفكار ، العلمية بالمفاهيم
   .الصحيحة العلمية التفسيرات ، الصحيحة العلمية

 كبناء ةالعلمي لمعرفةوا ، للتفسيرات العلمية النظرة الجانب هذا في وتنمي: العلم طبيعة -
  .النظريات ثبات بعدم تقاداالع

 ، اليومية الظواهر إلي العلمية األفكار إضافة إلي الجانب هذا في ىوتسع : العلمي  التثقيف -
 المحتوي داخل الصحيحة والنماذج األفكار دمج في  والتعمق ، العلم حضارة في ندماجكاال

 )330 :1999 ، سعيد( العلمي

  
 تسعي إنهاف وملالع تدريس في استخدامها عند المتناقضة األحداث ستراتيجيةا نأ ويتضح

   :متنوعة أهداف تحقيق إلي
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 كتسابا، المعرفي التحصيل وتنمية المعرفي البناء تطوير إلي تهدف -:المعرفي المستوى -
  . العلمية للمفاهيم البديلة التصورات تعديل،العلم وعمليات تفكيرية مهارات

 التجارب إجراء لمهارات المتعلمين كسابإ : إلي تسعي  -:يحرك النفس المستوى  -
   البيانات و الجداول موتنظي المكتبات استخدام مهارات، األدوات واستخدام العملية األنشطةو

 ونحو العلوم دراسة نحو المتعلمين اتجاهات تنمية  إلي فتهدف-: الوجداني وىتالمس  -
  .وإثارة الدافعية للتعلم واإلبداعي الناقد التفكير مهارات

  
  : المتناقضة األحداثستراتيجية حل امرا

 االعتبار في خذاأل ينبغي وملالع تدريس في المتناقضة األحداث ستراتيجيةا استخدام عند
 عمليات وإدارة لممارسة المناسب الوقت ،وتحديد المتناقض دثللح المناسب التقديم عملية

 نهأ كما للحدث المتوقعة وغير ةالنهائي والنتيجة المختلفة المشكلة جوانب لتحديد الالزمة الفحص
 عن الكشف إلي يهدف نظري عملي سياق داخل للنتائج مناقشة عملية إدارة باالعتبار األخذ يجب

   .المتوقعة بغير النتائج ذهه تفسر التي والنظريات والقوانين والمفاهيم الحقائق
   مراحل هي ةستراتيجية المتناقضات بثالثا وتمر 

  )Set up a diserepant event (المتناقض الحدث تقديم لةمرح " المرحلة األولى
 لقاءإ على التالميذ تشجيع يتم كما ، همدافعتي وزيادة التالميذ اهانتب جذب يتم  المرحلة هذه في

  التناقض تقديم كيفية لدراسة ظهرت استراتيجيات عدة وهناك ، المقدم التناقض حول األسئلة

 ( Appleton , 1997  : 305 )  -:ا يليوهي كم

 ويعقبه المعلم شرح خالل من التناقض تقديم يتم وفيها :),1966suchman( ستراتيجيةا -
 ال المرحلة هذه في و ، وبعضهم التالميذ بين مناقشة وكذلك المعلم، إلي التالميذ من أسئلة
  .والخطأ بالصواب وتفسيراتهم التالميذ اقتراحات على يحكم

 ذلك ويشمل المعلم شرح خالل من التناقض تقديم افيه مويت :),1987liem(استراتتيجية -
 التالميذ خبرات من مشنقة ةمتنوع بأمثلة ياناإلت لككذ ، التالميذ على األسئلة المعلم إلقاء

  .المسبقة ومعرفتهم
 مباشرة التالميذ مواجهة على التناقض تقديم في وتعتمد ):,1995Friedl( ستراتيجيةا -

 . صغيرة مجموعات في للتناقض الممكنة الحلول ومناقشة بالتناقض

           مواقف خالل من المتعلمين دىل المعرفي التناقض إحداث يمكن نهأ إلي يرنيازشوي  

   : ( nais ,1995 : 960)منها عديدة 
 توليد إلي تؤدي والتي الموضوعية التوقعات تعارض عن الناتج بستغراواال الدهشة حداثإ -

  . االضطراب
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 العقلي الفضول  ثارةإ أو مربك تناقض ، بالقلق شعور ، محيرة خبرة في يذالتالم وضع  -
  . البسيط

 بنيته في ام شيء أن كيدر فإنه بغموض الفرد حاطةا عند فمثال ، المعرفية الفجوة تجريب -
   .مفقود المعرفية

 تراكيبه توظيف الفرد محاولة عند بالفجوات الشعور أو التساؤالت خالل من التوازن عدم -
 . معينة مواضع في لمعرفيةا

  
   ( nais ,1995 : 960)المتناقض الحدث تقديم عند التالية الخطوات يتبع أن المعلم على يجب

 إلي اإلشارة عدم مع عليها ينطوي التي العمليات  شرح خالل من المتناقض الحدث تقديم -
   .لحدوثه أدت التي األسباب

 أن يجب اهذ ولتحقيق النتيجة ظهور عن سئولالم الرئيس الغرض إلي المتعلم انتباه توجيه -
 والتوقع ستنتاجواال والقياس المالحظة مثل المختلفة العقلية العمليات يف المتعلم يشارك
   .والتجريب الفروض فرض ،و فيها والتحكم المتغيرات وتحديد البيانات وتفسير

 مالمفهو نفس أساس على وتقوم ةالمتناقض األحداث تتضمن أنشطة في المتعلم مشاركة -
 أو فردي بشكل الخطوة هذه الطالب يعمل أن ويمكن التعلم عملية وتعزز وتوضحه العلمي

 . صغيرة مجموعات أو أزواج في
 

  ):64 :2000، بهجات(المتناقضة  األحداث وعرض تقديم عند التالية الشروط ةمراعا يجب
  ) (A perplexing problemللطالب محيرة مشكلة على المتناقض الحدث يعتمد أن -
 الحياة أدوات يستخدم  للطالب بالنسبة مألوفة ومواد أدوات باستخدام المتناقض الحدث تنفيذ  -

  ).everyday things( البسيطة اليومية
  . وممارستها المتناقضة األحداث لمالحظة المتعلم مامأ الفرصة إتاحة -
 إلي تصل حتى اليومية ةحياال في المفهوم وتطبيق بالمفهوم المرتبطة مثلةاأل على التركيز -

  . المعنى ذي التعلم
 الموضوع على المتعة ينشر نوأ المربك ثدالح تقديم عند حماساً يظهر أن المعلم على يجب -

 . عام بوجه
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 التناقض حل عن البحث مرحلة"المرحلة الثانية 

Involve the pupils in solving the discrepancy)(  
إلى  التوصل من تسهل التي بالخبرات التالميذ تزويد الضروري من المعرفي التناقض توليد بعد
 ، االتزان وعدم القلق من حالة إلي المتناقض للحدث الجيد التقديم عملية تؤدي حيث التناقض حل

  . التوتر هذا إزالة إلي يسعى علهيج  الذي األمر
 يدفعهم مما التناقض هذال حل إليجاد شغوفين التالميذ يكون المرحلة هذه في نهأ فريدل يؤكد

 والتصنيف البيانات وتسجيل المالحظة في طينينش التالميذ ويصبح لذلك الالزمة األنشطة إلعداد
 وهنا ، ضقالتنا حل إلي الوصول يتطلبه نشاط أي بإجراء التالميذ يقوم ، والتجريب والتنبؤ
 )(Freid1,997 :5 رس  للد الحقيقي العلمي المحتوي من الكثير التالميذ يتعلم

  ):Resolve the discrepancy(التناقض حل إلي التوصل مرحلة "لثةالمرحلة الثا 
 عمليات من العديد خالل من هسبنف التناقض حل على المتعلم تشجيع إلي المرحلة هذه تهدف  

 عمليات وبين المتناقض الحدث إجراء ثناءأ تنفيذها في ساهم التي المباشرة األنشطة بين الربط
 العلمي طارباإل المتوقعة غير النتائج بين يربط عملي شامل إطار داخل وذلك المختلفة صالفح

  النتائج لتلك المفسرة والنظريات  والمفاهيم الحقائق في يتمثل لذيا النظري
  .) 74 : 2001، بهجات( 

 التجارب وإجراء المالحظة كيفية عن األشياء ضبع المرحلة هذه خالل التالميذ تعلمسي كما
 استعداد على ظلوني فسوف العلم بعمليات تتصل التي األخرى المهارات نجازوإ البيانات وجمع
 علسما جدا مهتمين كنونوي الوقت إزاء للموضوع التقليدية المعالجات من كثير من يستفيدوا لكي

 ضبع تفسير الي االستماع مجرد من أفضل وهذا هانهمأذ في تحفر سوف وبالتالي ، النتيجة
  )331 : 1999 , سعيد( تاببالك جودةالمو ةالنظري عدقواال
 ناقضةالمت األحداث على يعتمد ستقصاءاال من نوع)  (Rechard suchman,1962 طور ولقد 

 بموقفين الطالب فيواجه طبيعي بشكل حدوثه نتوقع عما التناقض يختلف حيث
 بتطوير التناقض، لح طريق عن التناغم حالة إلي الوصول إلي فيسعى" متناقضين"متعارضين

 وفيما )207 : 2005 الهويدي،( يشاهدها التي المتناقضة لألحداث التفسيرات أفضل تمثل نظريات
  : كما يلي)292 :1998 ، وآخرون مارتن : (االستقصائية سكمان خطوات يلي
  . يعرض المعلم الحدث المتناقض -
 تفسير في  تساعد ماتمعلو على للحصول ال أو نعم إجابتها تكون  أسئلة الطلبة يطرح -

    .المتناقضة األحداث
 لتفسيرات للوصول مكتبي بحث بإجراء ويقومون إليها توصلوا التي األفكار الطلبة يناقش -

  .المتناقض للحدث
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 للحدث محتملة تفسيرات تقديم على الطلبة لمساعدة المناقشة ويقود بالطلبة المعلم يلتقي -
 األحداث طريقة) 5 (رقم الشكل ويبين ياتالنظر أو التفسيرات تلك صحة من والتحقق

  .لسكمان المتناقضة
                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
  

   )5 (الشكل
  المتناقضة لألحداث سكمان طريقة

 من فإنه الحل إلي الطالب يصل لم إذا  لذلك ، التناقض لحل الحاجة على تركز سكمان وطريقة 
  .الحصة نهاية قبل للحل الوصول على العمل بيج لذا  باإلحباط الطالب يصاب نأ الممكن

المتناقضة  األحداث باستخدام لتدريس لالتالية المبادئ Appleton) ،1996: 19( ويورد
 :فيما يلي

 لكن ،التالميذ قبل من المتناقض للحدث ريبيالتج الحل إنكار أو تأكيد المعلم تفادي ضرورة -
 ختام في فيكون التأكيد أما ، التجريبية وطريقتهم أفكارهم بقيمة واضح بدليل تزويدهم عليه

  .العمل
 بنائية تلميحات تحوي بحيث المتناقضة حداثهاأ مع الدروس بدقة ينظم أن المعلم على -

  .للتالميذ
 مجموعات يف بأنفسهم المتناقض الحدث فعاليات مع للتفاعل للتالميذ فرصة منح يجب -

  .بأكمله للفصل ضالمتناق لحدثا شرح دبع صغيرة

9ادث 8�3	��� 
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 ضمنأو  صغيرة مجموعات ضمن واءس الصفية المناقشة على التالميذ تشجيع من بدال -
  .التالميذ ألفكار تقييم تتضمن فالمناقشة ، ككل الفصل

 هذه تكون أن على للتالميذ للمعلومات متعددة مصادر توفير من يتأكد أن المعلم على -
  .المتناقض الحدث حل في التالميذ تساعد وفائدة أهمية ذات المعلومات

  
   :التالية الثالث للمراحل وفقا المتناقضات  األحداثستراتيجيةا فتقدم الحالية الدراسة أما

  : أساليب عدة باستخدام يتم و، المتناقض الحدث تقديم مرحلة :المرحلة األولى
  الخطأ ةلدي الذي والمتعلم المعلم بين قصير حوار خالل من التناقض ظهارإ -
   مباشرةناقضتقديم المعلم للت -
  . مثال أو مشكلة علمية عملية تجربة ،اًمحير اًموقف وأ مشكلة عرض -

، يبحث الطالب في بنيته المعرفية حتى   للتناقض حل عن البحث ةلمرح : المرحلة الثانية
  . إجابة مقنعة إلييتوصل 

  .سابقا بالتفصيل المراحل لهذه طرقالت تم وقد، التناقض لحل التوصل مرحلة :المرحلة الثالثة
  

  :المتناقضة األحداث استراتيجية في دور المعلم والمتعلم 
  :المتناقضة األحداث استراتيجية في المعلم دور

                          العلوم تدريس في المتناقضة األحداث ستراتيجيةا نجاح في هام دور للمعلم  
  :  باألتيوميق نأ وعليه )332 :1999سعيد،( 
 تشجع والتي المتنوعة األنشطة استخدام على زيرك بحيث للدرس، تخطيطه طريقة من يغير -

 .على تنمية التفكير ومهاراته والتعلم النشط

 أسلوب على وتدريبهم ، بينهم والتعاون ، القرارات واتخاذ العمل في لتالميذ المشاركةا على -
  .المشكالت  حل

 الكمبيوتر وبرامج الفيديو وشرائط الخارجية الكتب مثل ية،خارج وأدوات مصادر استخدام -
 .المدرسي بالكتاب فقط يكتفي وال

 .تلميذ كل تعلم تإمكانيا من يقلل وأ المعلم غىلي ال أن يجب للدرس التخطيط في -

 أي توجيه دون نظرهم وجهات إلي يستمع نوأ التالميذ فعالأ يالحظ أن المعلم على يجب -
 .إجاباتهم تصحيح ولةمحا أو ، إليهم نقد

 المالحظة مثل حديثة طرق يتبع وأن التقليدية، التقويم طرق عن يتخلى أن المعلم على يجب -
 .العملي األداء وتقويم قاريرالت وكتابة
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  المتناقضات ستراتيجيةا الءمي حتى وذلك الدراسي الفصل نظام من يعدل أن المعلم على -
 صغيرة جموعاتم في والعمل األنشطة أداء من تحويه وما

يجب على المعلم أن يؤمن بفاعلية االستراتيجية واألفكار التي هي جزء من اإلطار  -
  .المفاهيمي الخاص به شخصيا

 ينبغي نهأ) 2002:50بيرم،( في إليهما المشار ) Callahan and clark ,1988( وذكر
  :يلي بما يقوم أن المعلم على

 بالتفكير يبدءون وتجعلهم التالميذ، انتباه جذبت التي واألسئلة والمشكالت المواقف تصميم -

  .والتقصي بحثلا على وحثهم  
 واختبار المناسبة، األدوات إلي وإرشادهم ، المشكالت توضيح خالل من التالميذ بحث تنظيم -

  المنطقية ستنتاجاتاال ،وتعزيز استنتاجاتهم
 في الجديد الموضوعب تتعلق قواعد أو تعريفات أو مفاهيم من المخزون وجود من التأكد -

  له الجديدة الخبرات تقديم بلق المتعلم ذاكرة
  

   المتناقضة األحداث استراتيجية إلنجاح للمعلم التالية األدوار الباحث يستنتج ذلك خالل من
 األنشطة على فيركز للدروس تخطيطه طريقة من يغير أن المعلم على:  للتخطيط بالنسبة -

  همدافعتي دوتزي الطالب انتباه تجذب تيال توالمشكال والمواقف المتنوعة
 تقديم قبل البللط السابقة الخبرات من يتأكد أن المعلم على يجب : الدروس لتهيئة بالنسبة -

  .لهم الجديدة الخبرات
 محيرة مواقف تقديم على يركز أن المعلم على يجب : المنفذة والفعاليات لألنشطة بالنسبة -

 العملية في المشاركة على وتحثهم بالطلبة فضول تثير غامضة أسئلة ، جديدة ومشكالت
 المحلية بالبيئة صفيةال الغرفة داخل الطالب هتعلمي  ربط ما على صريح وأن ، ةالتعليمي
  .الحياتي والواقع للطالب

 على ديعتم فال المستخدمة الوسائل عينوت المعلم على : المستخدمة التعليمية  للوسائل بالنسبة -
  .سالمتها من ويتأكد التعلم أدوات يوفرن أ عليه كما ، طفق المدرسي الكتاب

 الطلبة ويشجع  مشاركتهم دىم الطلبة تفاعل يالحظ أن المعلم فعلى: الفصل إلدارة بالنسبة -
  .بينهم الفردية الفروق يراعي والمناسب، التعزيز ويقدم  أرائهم إبداء ىعل

 المتناقضات ستراتيجيةا يناسب بما الصفية البيئة يغير أن المعلم على : الصفية للبيئة بالنسبة -
 مختبر إلي الطلبة يأخذ ، الصغيرة المجموعات خاصة المجموعات نظام مثال مفيستخد
  . والتعلم التعليم لعملية الصفية البيئة مالئمة من يتأكد العلوم،
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 على تمديع وال التقويم أساليب في ينوع أن المعلم على : المستخدمة التقويم ألساليب بالنسبة -
 األداء قائمة ، الرصد قوائم ، التقارير ، المالحظة مثل حديثة طرق ويتبع ، فقط واحد نوع

   .العملي
 .تقديمها أثناء متحمساً ويكون ، ستراتيجيةاال بفاعلية يؤمن أن المعلم على -

  
األحداث  ستراتيجيةا تقديم نجاحإ في المعلم دور أهمية تتضح سبق ما ضوء في

 عمليات في أساليبه وتنمية  والعملية التدريسية مهاراته تطوير منه يتطلب امم المتناقضة 
 جيةستراتيا هاتتطلب التي واألنشطة العمليات تنظيم من ليتمكن ، والتقويم  والتنفيذ التخطيط

  .األحداث المتناقضة 
  

  : المتناقضة األحداث استراتيجية في   دور المتعلم
 وفرض  والجدل بالمناقشة يقوم حيث ، التعلم عملية في نشط بدور يقوم فهو : نشط متعلم -

 االستماع، طريق عن للمعلومات السلبي االستقبال من بدالً الرؤى بناء ، التقصي الفروض
 كتساباال في  تمثلي للمتعلم النشط روالد أن أي الروتينية التدريبات أداء أو ، والقراءة

  )175: 2003 ، وزيتون زيتون (وفهمها ، معرفةلل النشط
 بطريق اجتماعي بشكل وإنما فردي بشكل المعرفة ببناء يبدأ ال فالمتعلم : اجتماعي متعلم -

  )23 :2002 ، المومني  (اآلخرين مع الحوار
 بأنفسهم المعرفة اكتشاف دوايعي أو الطالب يكتشف نأ بد ال: مبتكر متعلم -

  )176: 2003وزيتون، زيتون (
  
 كافة في يذللتلم والمتوازن الشامل النمو والمتناقضة اثاألحد ستراتيجيةا حققتت وبذلك 
 متكامال عددا األفراد إعدادب التربية أهداف بذلك محققة) النفسية و االجتماعية ، العقلية( بالجوان

 .ومجتمعهم بيئتهم مع والتكيف للتفاعل

  
  :المتناقضةاألحداث القيمة التربوية الستراتيجية 

  :يلي ما تحقيق إلي المتناقضة ألحداثا ستراتيجيةا استخدام يؤدي
 للطالب العملية المعرفة تحصيل تطوير في هام بدور تقوم المتناقضة األحداث -

 (Butts and others, 19983) &( Appleton, 1995).  
 الكتابة في العلمية المبادئ استخدام على مالمتعل قدرة تطوير إلي المتناقضة األحداث تؤدي -

 .)76 : 2001 ، بهجات(   في إليه مشار (thampson ,1989) اإلبداعية
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  الطالب لدي الخاطئ الفهم أنماط يصحح المتناقضة األحداث دامخاست -

 .(Demircioglu and others, 2005)& )2001الروساء       (

  ونحو العلوم مادة نحو التالميذ اتجاهات تطوير ىلإ يؤدي المتناقضة األحداث استخدام -
 )zielinski,1994 (&)O’ brien, 1992(و ) 2002بيروم ،( اإلبداعي التفكير الناقذ و

 &)Sarachine ,1994 (  
 واكتساب ميلالع التفكير مهارات ميةنتإلى  يؤدي المتناقضة األحداث استراتيجية استخدام -

 .)1999 ، سعيد(  ملالع عمليات

 التي التعلم عملية تنظيم من المتعلم يمكن وملالع تدريس في المتناقضة األحداث استخدام -
 العلمي البحث مهارات تنمية في الهام دورها إلي باإلضافة هذا فيها التحكم ومن يمارسها

(Wright& govindaragan ,1992). 

  
 في تحقيق األهداف التعليمية المتناقضة باألحداث ستراتيجيةا  أهمية لنامما سبق يتبين

 فالحدث المتناقض حدث يختلف عما ةلنفس حركي واالوجدانية و بمستوياتها المختلفة المعرفية
 يمر الطالب بحدث متناقض  تتولد لدية رغبات وقوى حب عندما نتوقع حدوثه بشكل طبيعي 

 التناقض، فيقوم بطرح األسئلة والقيام باألنشطة وتسجيل البيانات ذااالستطالع لحل ه
 علمي يحقق له ر للوصول لتفسيوالمالحظات والقيام بعمليات التصنيف واستخدام مهارات مختلفة

 المتعلم فتزداد رغبته في لديلزيادة الدافعية  المتناقضات تؤدي ستراتيجيةفااالتزان المعرفي 
 نظامنا التعليمي يركز على المعارف والمعلومات بتقديمها إن فةالتعلم ولبقية الدول العربية النامي

 معظم المعلمون الستخدام الطرق التقليدية  تضخم المناهج الدراسية ، فيميلحجةبصورة مباشرة ب
 وما اشتق ة النظرية النائيعلم وقدراته التفكيرية وأتتالتي أثبتت فشلها في تطوير مهارات المت

و إستراتيجية  منها من استراتيجيات تعليمية كبارقة أمل تضئ ظلمة واقعنا التعليمي ،
 تعليمية هامة على كافة المستويات لذا  أهدافاتالمتناقضات التي تتناولها هذه الدراسة حقق

 .التنور الغذائي في مجال جديد وهو ث الدراسة بالبحهتتناولها هذ

  
  : في التصور اإلسالميالمتناقضةاألحداث استراتيجية 

 تدريس في الحديثة االستراتيجيات حديأ هي المتناقضة باألحداث ستراتيجيةا كانت إذا
  -:ذلك تؤكد التالية واألمثلة والسنة الكتاب في جذور لها نفإ لومالع
  

 ما اآليات هذه ومن الدافعية ويزيد االنتباه يثير مما متناقضين بين جمعت كثيرة آيات القرآن ففي
  :يلي
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� وهَل خَلَقَ الَِّذي واللَّي ارالنَّهو سالشَّمو رالْقَمفَلٍَك ِفي كُلٌّ و ونحبس33، األنبياء( ، � ي(  
� هوَل الَِّذي وعَل جاللَّي ارالنَّهِخلْفَةً و نِلم ادَأر َأن ذَّكَّري َأو ادا َأر62:الفرقان( ،  � شُكُور(  
� ِل اخِْتالِف ِفي ِإناِر اللَّيالنَّها ومخَلَقَ و اِت ِفي اللَّهاومِض الساَألراٍت وٍم آليِلقَو تَّقُوني �،  
  )6يونس،( 
 يستَِوي وما ، الْحرور وال الظِّلُّ وال ، النُّور وال الظُّلُماتُ وال ، والْبِصير اَألعمى يستَِوي وما �

اءيال اَألحاتُ وواَألم ِإن اللَّه ِمعسي نم شَاءا يمِمٍع َأنْتَ وسِبم نوِر ِفي م22-19فاطر،( ، � الْقُب(  
 في التعليم ففي قصة موسي عليه األحداث المتناقضة  واضحة حول استخدامإشارة القرآن وفي

   :السالم مع سيدنا الخضر داللة على ذلك
 َألَم َلقَا ، ِإمرا شَيًئا ِجْئتَ لَقَد َأهلَها ِلتُغِْرقَ َأخَرقْتَها قَاَل خَرقَها السِفينَِة ِفي رِكبا ِإذَا حتَّى فَانْطَلَقَا �

 ، عسرا َأمِري ِمن تُرِهقِْني وال نَِسيتُ ِبما تَُؤاِخذِْني ال قَاَل،  صبرا مِعي تَستَِطيع لَن ِإنَّك َأقُْل
 َأقُْل َألَم قَاَل،  نُكْرا ًئاشَي ِجْئتَ لَقَد نَفٍْس ِبغَيِر زِكيةً نَفْسا َأقَتَلْتَ قَاَل فَقَتَلَه غُالما لَِقيا ِإذَا حتَّى فَانْطَلَقَا

لَك ِإنَّك لَن تَِطيعتَس ِعيا مربقَاَل  ،ص ِإن َألْتُكس نٍء عا شَيهدعِني فَال باِحبتُص لَغْتَ قَدب نِّي ِمنلَد 
 يِريد ِجدارا ِفيها فَوجدا يضيفُوهما َأن َأبوافَ َأهلَها استَطْعما قَريٍة َأهَل َأتَيا ِإذَا حتَّى فَانْطَلَقَا  ،عذْرا

َأن نْقَضي هقَاَل فََأقَام ِه التَّخَذْتَ ِشْئتَ لَولَيا عر77-71، الكهف(  ، � َأج(  
  
 لها يستطيع ولم السالم عليه موسي دناسي ركفل ناقضةتم فعالأب قام الخضر أن نالحظ هنا  

 لسيدنا الخضر قدم وقد حدوثها سبب عن فسأل يهلد االستطالع وحب فضوله ارتأث وقد تفسيراً
 يعملُون ِلمساِكين فَكَانَتْ السِفينَةُ َأما � : تعالي اهللا فقال لها الصحيح التفسير السالم عليه موسي

 َأبواه فَكَان الْغُالم وَأما ، غَصبا سِفينٍَة كُلَّ يْأخُذُ مِلك وراءهم وكَان َأِعيبها َأن فََأردتُ الْبحِر ِفي
 رحما وَأقْرب زكَاةً ِمنْه خَيرا ربهما يبِدلَهما َأن فََأردنَا،  وكُفْرا طُغْيانًا يرِهقَهما َأن فَخَِشينَا مْؤِمنَيِن

 فََأراد صاِلحا َأبوهما وكَان لَهما كَنْـز تَحتَه وكَان الْمِدينَِة ِفي يِتيميِن ِلغُالميِن فَكَان الِْجدار وَأما، 
كبر لُغَا َأنبا يمها َأشُدتَخِْرجسيا ومهةً كَنْـزمحر ِمن كبا رمو لْتُهفَع نِري عَأم ا تَْأِويُل ذَِلكم لَم 

ِطعلَ تَسِهعا يرب82-79الكهف ،  (  ،� ص.(  
  وفي هذه اآليات الكريمة دليل واضح على استخدام المتناقضات في التعليم حيث تم تقديم الحد

 بناء الجدار دون تقديم ق السفينة ، قتل الغالم ،خر)  نشاط عملي (المتناقض بصورة عملية 
 ئلة يطرح األس عليه السالم وبدأموسى نا وحب استطالع سيدفضول أثارتفسير مباشر له مما 

   .وتقديم تفسيرات تساعد للتوصل إلي فهم هذه األحداث المتناقضة
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  : النبوية فقد وردت األحاديث التالية نةأما في الس
اْ�َ�َ�	ِ�ِ� َأْن  3ِْ�: "  قال �اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  عن عبد�

ُ�ا َوَآْ;vَ�ُ�ْ�َ1َ ا��¦ُ�ُ: َوا	�َ §ِ�ْ�َ�ِ �̈yُ;َ�َأَ�	ªُ َوyُ�َ̈� ُأ3¦ُ§ َ�َ;vُ�ُ�ْ�َ  �̈yُ ا��¦ُ�ُ: َواِ�َ�ْ�ِ§ َ�	َل yُ�َ̈� َأَ�	 ا��¦ُ�ِ: َ
  )124 :1986الدمشقي ،  (متفق عليه" ُأ3¦ُ§
 ارأث) والديه الرجل شتم  (وهي مباشرة بصورة متناقضاً ثاًحد  � الرسول قدم الحديث هذا في
 الرجل يشتم وكيف " لواوتساء أيضا واستنكارهم الصحابة استطالع وحب فضول الحدث هذه

 يفيةك لهم � الرسول فوضح المتناقض الحدث لهذا تفسير تقديم على � الرسول حاثين" والديه
  .ذلك حدوث
ُ�ُآvْ َأْن َأ9َ َأtْ�َِ|ُ�: "   فقال�كنا عند رسول اهللا : عن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه قال �

§ُ�َ«َyَ�  َأ8َyَ9َ 1َ�ٍْ� َ�	َل  َ�	ِ�ٌ: yَ<َ�ُ �ْ3ِ	ِ�ِ§ َ�	 4�ِ�َ¦ ا�>¦ِ§ َآْ;ْ�َ 1َ�yُِ� َأ�َ�ُ9َ	 ْ�َ�yَِ� ُآ:¦ َ�ٍْم َأ8َyَ9َ 1َ�ٍْ� َ�	َل َ
 §ُ�َ �ُ�َ�ْ;ُ�َ �ٍ5َ;�ِyْ7َ �َ�َ	3ِ �ُ®�yَ�ُ 
̄¨ 8ْ�َُ§ َأ1ُ�ْ َ<ِ   أحمد بن حنبلرواه   " ;َ�ٍ� َأ8َyَ9َ 1ُ�ٍْ� َأْو 5َ�ُ

 "كسب ألف حسنة في اليوم : في الحديث حدث متناقض واضح ) 396 :1986مشقي ،الد (
ر تساؤل الصحابة وحب استطالعهم لمعرفة التفسير فأشبع أثا على شكل سؤال �قدمه الرسول 

   فضولهم ودلهم على الحل� التفسير فأشبع الرسول �الرسول 
 الْقُرآِن ثُلُثَ يقْرَأ َأن َأحدكُم َأيعِجز :"  قال ألصحابه�أن رسول اهللا :اري  في رواية عن البخ�
   الْقُرآِن ثُلُثُ الصمد الْواِحد اللَّه فَقَاَل اللَِّه رسوَل يا ذَِلك يِطيقُ َأينَا وقَالُوا علَيِهم ذَِلك فَشَقَّ لَيلٍَة ِفي
  الحدث المتناقض على شكل �في هذا الحديث يقدم الرسول ) 272:  2000النووي ، " (

   � لذلك فقدمه لهم ليشبع فضولهم ر انتباه الصحابة وطلبوا تفسيراًأثاسؤال 
ِق �3َ¦ �عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا �ÿ�	�ِ 	<ً>ِ3ِْ� َدا �ِtْ�َ     �ِ;َ�ِ	tَ�ُْس      ا	َآ8ََ=َ�ُ§ َوا�8¦ 
¦�uَ�ٍ́    َأ³�َ¦    ِ�َ|ْ�ٍي َ �8َ�َ	َوَ�ُ§ 3َ;®َ �َ>َ«َ�ُ�ا ِ�ِ�ْرَهvٍ َ�ُ§ َهَ�ا َأن¦ 5ِ�ُ̈� َأ̈�ُ�vْ    َ�	َل vµُ¦ ِ�ُ»ُذِ�ِ§ َ	�َ� 8َ�َ	 َأ�¦ُ§ 3َ �̈5ِ�ُ	 َ

�َ�ْ;1َ    َأ³̈�َ    ِ�َ»�¦ُ§ ِ�;ِ§ َ�ْ;ً�	 َآ	َن ;¶	9َ َآ	َن َ�ْ َوا�>¦ِ§ َ�	ُ�ا َ�ُ�vْ َأ�¦ُ§ َأ5ِ7ُ̈�َن َ�	َل ِ�ِ§ 8َ2ْ�َُ� َو3َ	 4ْ�َ�ٍِءَ  َوُهَ
ٌ́ ا�>¦ِ§ َ�َ�	َل 3َ;®َ�  ) 166 :1986 ، الدمشقي ( مسلم رواه   َ�َ>ْ;ُ�vْ َهَ�ا 3ِْ� ا�>¦ِ§ َ�َ>} َأْهَُن َ�>̈�ْ�َ;	 َ
 عليهم ميت جدي بعرض نتباههما الصحابة فضول أثار قد � الرسول أن الحديث هذا في نرى
 لهم مرضياً � تفسيره فجاء التفسير وانتظار ئلةاألس طرح على وحثهم استغرابهم أثار مما

  .أصابهم الذي والتناقض والحيرة لالرتباك مزيالً
  

  الدين وملع يف واردة وال ةشارد يترك لم الذي الحنيف اإلسالمي ديننا عظمة يتضح ذلك من
 أوجه وبيان اإلسالمي ينوالد ملالع بين رتباطاال  هذا برازإ وملالع معلمو فعلى ذكرها الإ‘ والدنيا

 على والتأكيد الناشئة نفوس في سالميةاإل العقيدة وتعميق ، والسنة القرآن في يملالع اإلعجاز
  .وتعالي سبحانه اهللا قدرة
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  :الغذائي التنور: ثالثا
  )40، آية ، لنورا سورة"( نور من له فما نورا له اهللا يجعل لم ومن:" تعالى قال

 ، نوره وظهر أسفر أي الصبح نور ويقال ، "نور "الرباعي الفعل من تنور كلمة جاءت: التنور
 أي قلبه اهللا نور فيقال ، متعديا ويستخدم الزما هنا والفعل ، مثقفاً أصبح أي الشعب استنار ويقال
  )1973:962أنيس،" ( تنوير " هو الفعل هذا ومصدرها ، والخير الحق إلى هداه

  )24: :1994مكرم، ( اإلنارة والتنور تنويرا الصبح نور قد يقال الصبح أسفار وقت والتنور
  :بأنها التربويين اصطالح في التنور كلمة
 في المصطلح هذا أدخل من وأول  التنور بأهمية نادى من أول " سيلم صابر محمد يعتبر حيث

  ).44:1993عبده ابوالسعود، ( "العلمي البحث أدبيات
  .تعريف التنور العلمي وعالقته بالتنور الغذائي

 قدرة الفرد على بأنه :" التنور العلمي)   Rubba &Andrersen,1978:250 ( يعرف -
يضا المجاالت العلمية ومعرفة مقدار معين لدور هم المعلومات العلمية العادية وأقراءة وف

  ."العلم في المجتمع
 تتصل التي واالتجاهات  توالمهارا لمعارفا بأنه ":يالتنور العلم )3:1989( سليم هايعرف -

  ."اليومي للحياة الفرد إلعداد الالزمة العلمي التفكير تومهارا العلمية، القضايا ، بالمشكالت
 ذات األساسية المبادئ والمفاهيم بأنه فهم" :التنور العلمي )459:1995( طناوي يعرفها -

 تمكن إيجابية اتجاهات وتكوين عليها الحصول ةوطريق العلمية والقضايا بالمشكالت الصلة
 لعلم ابين العالقة وإدراك اليومية الحياة مواقف في المناسبة العلمية المعرفة تطبيق من الفرد

  "والمجتمع اوالتكنولوجي
 عن اإلنسان بها يعبر التي واألساليب الطرق: "التنور العلمي  )24:1990( خليل  ويعرفها -

 اللغة مكونات فيه تتكامل الفرد لحياة صور إذن فهو فيه، كينونته ارأدو وعن للعالم فهمه
 ، بها يؤمن التي والمعتقدات يتبناها التي والقيم ، بها يقوم التي األفعال مع يستخدمها التي

 البشر من غيره عن بها تميز التي االجتماعية والهوايات واالتجاهات اكتسبها التي والمعارف
  ."خاصة بصفة ثقافته أبناء من هغير وعن ، عامة بصفة

بأنه استيعاب األسلوب العلمي إلدراك المستحدثات ":التنور)197:1994(عبد السميع ويعرفها -
 ".المعاصرة بالفهم والتمييز وفهم العالقات مما يؤدي إلى النفع وحسن أداء الفرد والجماعة

 والمفاهيم المعارفب الطالب تزويد بأنه : "التنور العلمي )12:1995( موسى ويعرفها -
 االجتماعية بالقضايا المتعلقة العلمية واالتجاهات العلمي التفكير ومهارات ، األساسية

 والتكنولوجيا العلم بين المتبادلة العالقة فهم وكذلك العلمي االهتمام ذات والمعاصرة
  ".والمجتمع
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 األساسية العلمية المعرفة من معين قدر بأنه " :التنور العلمي  )76:1996(فراج  ايعرفه -
 العالقة وإدراك العلماء ودور العلم وتاريخ الطبيعة وفهم العلمية واالتجاهات العلوم مجال في
 والغذائية البيئية والمشكالت بالقضايا والوعي والفهم والمجتمع والتكنولوجيا العلم بين

 عمليات ممارسة على والقدرة باألخالق المرتبطة البيولوجيا والقضايا والسكنية والصحية
 مصادر على باالعتماد السليمة القرارات واتخاذ العلمي التفكير ومهارات االستقصاء
  "ومجتمعه بيئته في حياتية مشكالت مواقف من يواجهه فيما فيها الموثوق المعلومات

بأنه معرفة المتعلم بقدر جيد " :التنور التكنولوجي  ) Salem&Filds,1999:172(ويعرف  -
 باستخدام المستحدثات التكنولوجيا وقدرتهم المرتبطةات والمهارات واالتجاهات من المعلوم

  ".علي توظيف خبراته في مواقف التعلم المختلفة
 المعارف من مناسب بقدر الفرد إلمام بأنه ":التنور العلمي )38:2000( الغنام ويعرفها -

 والتكنولوجيا العلم من كل طبيعة نحو اإليجابية واالتجاهات والتطبيقية العلمية والمهارات
 المشكالت حل في القدر هذا توظيف على قدرته ثم ، والبيئة المجتمع من كل على وأثرهما

  ".اليومية حياته في تواجهه التي
قدر معين من المعلومات العلمية  ": التنور العلمي)133:2002( الموجي  كما تعرفها  -

دراك العالقة فهم طبيعة العلم ودور العلماء، وإوجاهات العلمية وعمليات العلم تاألساسية واال
المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والقدرة على ممارسة المهارات العلمية ومهارات 

زاء المشكالت الحياتية التي تواجه الفرد في بيئته إ القرارات السليمة كير العلمي واتخاذالتف
  ."ومجتمعه

  
  :قةتعليق على التعريفات الساب

 علمياً  أو صحياً أو تكنولوجياً أنها ءللتنور سوامن خالل تحليل الباحث للتعريفات السابقة  -
 :تشير إلى نقاط اتفاق في عدد من النقاط

اإللمام بالمعارف والمفاهيم األساسية  في العلوم التي تمثل الحد األدنى من المعرفة العلمية   * 
  .الالزمة للتنور

  .علمية توجه سلوك الفرد في مواقف الحياة المختلفة اكتساب اتجاهات   * 
  .فهم العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع  * 

  وجدير بالذكر أن هناك  عدداً من الخصائص للتنور العلمي العام التي ذكرها -

  )  70:1996فراج ،    ( 
ي مجتمع بالتطورات صعوبة تحديد المفهوم بشكل مطلق وتحديد مستوياته وتأثيره على أ   * 

  .العالمية المختلفة



 46

  .لة الوحيدة عن تحقيقهوالمؤسسات التربوية والتعليمية ليست المسؤ    *
   صعوبة تحقيقه في زمن قصير أومن خالل مقرر واحد أو موضوع واحد    *

 بصفات يتحلى أن يريد الذي المتعلم اإلنسان مفهوم إلي أقرب هنا) المتنور ( المثقف كلمة -
 صاحبها كون على تقتصر ال المعنى بهذا والثقافة ، معينة أهداف ثقافته من يحقق وأن ةمعين
  بها المرتبط السلوك وأساليب والمدركات الوعي من المزيد تتطلب ومعرفة علم ذو

نالحظ أن جميع التعريفات السابقة أن التنور يشمل على ثالث عناصر أساسية                     -
حيث ما أورد من تعريفات سابقة يتمحور حول عناصر )   االتجاه-هارة الم–المعرفة ( 

 . الغذائية و االتجاهات نحو التغذية السليمةةالمعرفالتنور، حيث استخدم الباحث جانبين هما 

نه يتضمن المبادئ والمفاهيم مفاهيم المتعلقة بالتنور ، يتضح أللمن خالل العرض السابق  -
جانب  مهاري ت حل المشكالت والقضايا كاور الغذائي، ومهاراألساسية كجانب معرفي للتن

 تجاهات اإليجابية نحو التنور الغذائي ومشكالته كجانب انفعالي أو تنمية االوإكساب، 

  
هي إلمام الطالب بقدر مناسب من  المعرفة العلمية " :التنور الغذائييعرف الباحث مفهوم  �

 حاجة الجسم اإلنساني لها، واالتجاه نحو التغذية األساسية للغداء والتغذية  ومكوناته ومدى
السليمة من حيث أنماط السلوك الصحيحة المتعلقة بالغذاء والتغذية لمساعدته في حل 

  ".مشكالته اليومية المتعلقة بالغذاء 
  

  -: الغذائي التنور ضرورة
 متالحقاً تكنولوجياًتتطوراً  و المعرفة  في مستمر تزايد فيه نعيش الذي الحالي العصر يشهد     
 علمية بصفات يتصف أن يفرض وبالتالي ، اإلنسان يعشها التي الحياة ومستوى نوعية على

 من يتطلب حيث المعرفة هذه توصيل في  االتكنولوجي وأهمية بالغذاء المعرفة مجال في متنوعة
  .)2:1995اوي،طن  ( معها التفاعل يضطر إلى التي المختلفة الحياة مجاالت مع يتعامل فرد كل

 حسن على الفرد يساعد فهو ، المواطنين لجميع ملحة ضرورة الغذائي التنور أضحى لذلك
 متزايد و الرتباط االأن  كما ، بالفائدة ومجتمعه بيئته وعلى عليه يعوده بما قدرته استغالل
 .المختلفة الحياتية بالمجاالت العلمية المعرفة في المستمر

  
 ما فهم على ويعينه ، المتزايدة المعرفة هذه يواكب علمياً تنوراً العصر هذا إنسان على يفرض  

 وتحصيل متابعة إلي يسعى أن إال عصره مع يتوافق لكي اإلنسان هذا أمام وليس حوله يدور
  اليومية حياته مواقف في يوظفها وأن العلمية واالتجاهات التفكير وأساليب المعرفة تلك
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 ولكن ، للعلم وفهم دراسة دون مثمر ناجح إنسان هناك كوني ولن )155:12992، شبارة(  
 معينة مواقف مواجهة في والجامعات المدارس من تخرجوا ممن بعض لتصرفات المالحظ

 مواجهة في اإلطالق على المدرسة يدخل لم من معهم يتساوى  وقد لديهم التنور يالحظ غياب
  . المواقف نفس

  
   )  :11-19898سليم ، ( :ائياًغذ علمياً ) المتنور ( الشخص صفات

  ,لها اإلنساني الجسم حاجة ومدى وأهمية والتغذية للغذاء العلمية المعرفة طبيعة فهم -
 بينهما المتبادلة والعالقة الغذائية الصناعات وتكنولوجيا العلم بين تربط التي الصلة يفهم -

 .بالمجتمع تربطهما التي والعالقات

 السلوك أنماط حيث من ، الصحية التغذية نحو واالتجاهات يةالسلم الغذائية العادات اكتساب -
 أهم من تعتبر التي المتوازنة الوجبة بمفهوم واإللمام والتغذية بالغذاء المتعلقة الصحيحة

 .المتقدم العالم دول في حتى التغذية سوء وأمراض مشكالت من الحد عوامل

 أساسا ترجع ، والترهل الوزن زيادة حاالت فمعظم ، التغذية سوء أمراض من بكثير اإللمام -
 .غيرها دون األغذية من معينة أنواع على واالعتماد الطعام تناول في اإلفراط إلي

 الطفيليات ألن أيضا داخله في بل فقط الخارجي مظهره في ليست الغذاء نظافة بأن الوعي -
 المريض جسم داخل تعيش جدا صغيرة كائنات وأخطرها األمراض  ألشد المسببة والجراثيم

 .شرابه أو طعامه به تلوث إذا بالمرض السليم اإلنسان وتصيب ، إفرازاته من وتخرج

 أن نريد كنا وإذا ، عالمية وأخرى محلية عوامل من مصادرها الغذائية العلمية الثقافة وتستمد
  .المناهج بناء في مؤثراًً عامال يكون لكي وعناصره الغذائي العلمي التنور فهم نحدد

  
ا وحددت الجمعية المصرية العامة للمناهج وطرق التدريس على أن اإلنسان المتنور هو الذي كم

 وتحصيل المعرفة من مختلف تالمهارا من المعرفة المتكاملة وإتقان األدنىيمتلك الحد 
مصادرها واختيار المناسب منها واتخاذ  مواقف ووجهات نظر شخصية تعبر عن ذاته مما 

   .حياتية القرار المناسب بشأن ما يواجهه من مشكالت واتخاذر والتنبؤ يساعده على التفسي
  
  -:رعناص عدة في وتجميعها عنها البحث يلزم 
  . الغذائية العلمية للثقافة إضافات من سيتبعه اوم الغذاء صناعة مجال في :العلمي التقدم  -
 مثل ألن حتى بنا تؤثر ال وربما العالم في توثر قضايا هناك كانت فإذا : العالمية االتجاهات -

   .المتنور المواطن إعداد عناصر من تكون أن البد وغيرها النفايات ودفن النووية التفاعالت
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 الغذائية العلمية الثقافة في األساسية للعناصر الرئيسي الوعاء وهي : المجتمع مشاكل -
 البيئية الثقافةو السكان وزيادة يالبيئ والتلوث – الصحية التغذية بمشكلة وربطه كالمرض
 .اإلنسان الصالح إعداد في ضروري هذا كل – وغيرها والصناعية والغذائية

  
 اآلن حتى – المدرسي التعليم أن الغذاء صناعة في والمتخصصون الخبراء من العديد يرى   

 كمحتوى المدرسية مناهج في سواء المطلوب بالشكل الغذائي التنور أبعاد تنمية إلي اليسعى
   . التعليم من المختلفة المرحل التعليمية  مستويات وفي مهاري أو وجداني وأ معرفي

  :كر منهم علي سبيل المثالنذ 
- O’loru  ndare, 1980:22)   ( عداد المعلم لجميع  على ضرورة تناول برامج إأكدالذي

لى إ التي تنقل ياتعناصر المعارف والمهارات والكفاءات والمواقف والقيم ونظم السلوك
ساليب تقويم مختلفة بتقدير نوعية كما ينبغي توفر أ. تربوية مدرسية لتلميذ عبر نشاطات ا

ألطراف  وانالمثقفيالمناهج والتأكيد على  تأمين تغذية راجعة مستمرة ، من قبل مختلف 
  . المدارس وغيرهم من صناع السياسة التعليمةديريم وماألخرى مثل التلميذ والمعل

 في تكوين اآلنلى أن المدارس لم تنجح حتى إ)   Smith&Horner,1981:16-17(ويشير  -
 الثقافيةجهزة ومؤسسات المجتمع طور العلم والتكنولوجيا واهتمام أالفرد المتنور علميا رغم ت

 .بنشر الثقافة والتنور العلمي 

ين سنة األخيرة  أكثر من خمس بأن حصيلة المعرفة خالل األربع ")11 :1989،سليم(يؤكد  -
 "1930 ف ما كان متاحاً منها سنةضعاأ

 المعرفة (يرى الباحث أن ما طرحه سليم في صفات الفرد المتنور غذائياً شملت محاور
حيث استخدام الباحث المحاور  . )الغذائية ، العادات الغذائية السليمة الوعي واالتجاه الغذائي

مشتق من صفات الفرد المتنور وأن المفهوم للتنور الغذائي . الثالثة كأبعاد للتنور الغذائي 
  .غذائياً

وقد الحظ الباحث أثناء تدريسه لطالب الصف الخامس األساسي تدني المستوى العلمي في 
مجال الثقافة العلمية عامة والتنور الغذائي بصفة خاصة وهي مركز اهتمام البحث الحالي يتعلق 

 عند الناتجةناصره واألمراض أوجه الضعف بمدى فهمهم للمفهوم العلمي للغذاء ومكوناته وع
. نقصه وعادات تناولها وعالقته بالنمو الجسمي في مراحل النمو المختلفة واألمراض المختلفة 

 التي تتصل بالغذاء والقدرة على إجراء التجارب العلمية البيئيةكذلك المفاهيم واألنماط 
ة المرغوبة للحفاظ على واستخالص النتائج منها أو السعي لتكوين بعض االتجاهات اإليجابي

 الصحة العامة والوقاية من األمراض 
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  :بأنه يساعد الفرد على أهمية وضرورة التنوريمكن للباحث عرض 
  .فهم ما يدور حوله من تغيرات -
  .متابعة كل ما هو جديد -
  .حسن استغالل قدراته العقلية بما يعود بالنفع عل نفسه -
  . العلمية السليمةتراراالقمواجهة مشكالت الحياة اليومية واتخاذ  -
  

  .عناصر التنور العلمي وعالقته بالتنور الغذائي 
 سيعرض الباحث مجموعة من العناصر التنور العلمي  وعناصر التنور البيئي وعناصر التنور 

  :البيولوجي وعناصر التنور ا الصحي تم يعرض العناصر المقترحة للتنور الغذائي
  :بأن عناصر التنور العلمي هي  ) Showalter,1984:111-116( يرى 

  .فهم طبيعة العلم -
  .معرفة المفاهيم األساسية للعلم -
  .استخدام مهارات التفكير العلمي  -
  .التفاعل بطريقة متناغمة مع قيم العلم -
  .والمجتمعإدراك العالقة بين العلم والتكنولوجيا  -
  .امتالك ميول علمية -
  .اامتالك مهارات يدوية متصلة بالعلم والتكنولوجي -

  :عناصر التنور العلمي األساسية بما يلي) 26:1989سليم، (حدد 
  .فهم طبيعة العلم -
  .اإللمام بقدر من المعرفة العلمية -
  إدراك العالقة بين العلم والتكنولوجيا  -

على أن ) 1990خرون ،خليل وآ( ة للمناهج وطرق التدريس أتفق فريق من الجمعية المصري
  :عناصر التنور التنور العلمي

  . هم طبيعة العلمف -
  .معرفة المفاهيم العلمية األساسية -
  .فهم العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا -
  .تقدير دور العلم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع -
  .القدرة على استخدام مهارات التفكير العلمي لحل المشكالت الحياتية اليومية  -
  .تهيئفهم الفرد لب -
  .أخالقيات العلم -
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  .ات العلمية االتجاه -
 .التعامل مع األجهزة -

  :بأن عناصر التنور العلمي تشمل ) 56:1992شبارة،( أشار 
  .اإللمام  بقدر مناسب من المعرفة العلمية  -
  . ومشكالتهاللبيئةالفهم الصحيح  -
  .استخدام مهارات التفكير العلمي  -
 .االتجاهات االيجابية نحو العلم والتكنولوجيا -

  : أن عناصر التنور العلمي تتمثل في )76: 1995،  فضل (أشار 
  .تحصيل المعرفة العلمية  -
  .فهم طبيعة العلم  -
  .فهم البيئة كنتيجة لدراسة العلوم -
  التعامل مع األجهزة  -
  .االتجاهات الموجه نحو العلم -

  :بأن عناصر التنور العلمي تشمل ) 1996ملكاوي والعبد اهللا ،( يعتقد 
  .العلم كجسم من المعرفة  -
  .يقة في التفكيرالعلم كطر -
  .العلم كطريقة في البحث -
 .التفاعل بين العلم والتكنولوحيا  والمجتمع -

  بأن عناصر التنور العلمي تشمل في المرحلة اإلعدادية واالبتدائية ) 1996فراج ، (يرى 
  .االتجاهات العلمية -
   مهارات التفكير العلمي -

حظة، التفسير ، استخدام تشمل فرض الفروض، حل المشكالت،التنبؤ، التواصل ، المال
  .العالقات الزمانية والمكانية

  .فهم البيئة ومشكالتها -
، المطر الحمضي، الفريون، األزون، التصحر ،الصعوبات الزجاجية يالبيئتشمل التوازن 

  .الرصاص التلوث الضوضائي، تلوث  الهواء، اإلشعاع النووي، التلوث الغذائي ، أضرار
المفاعالت النووية، المجمعات  التفاعل االندماجي،: شملت: والفضاء تالطاقة واالتصاال

 الشمسية
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  .الصحة العامة -
هرمون االدرنيالين، البولينا ، األنسولين ، اإليدز ، أصفرار العين  مرض البلهارسيا ، : وتشمل 

 .، تشخيص الموت ، التبرع بالدم ، ضغط الدم ، التطعيم 

  .الغذاء والسكان -

السكانية ، األمراض المعدية ، تنظيم النسل ، سوء التغذية ، البدانة ، أنواع المشكلة : وتشمل 
  .األغذية ، التغذية الصحية 

   البيولوجيا وقضايا التكنولوجيا الحيوية واألخالقية -
الطفرات الوراثية ، الهندسة الوراثية ، بنوك الخاليا الجنسية ، األم الحاضنة ، التعاويذ، : تشمل 

  .اإلجهاض
   .الكيمياء والمواد الخطرة والمواد المخدرة -

الفيتامينات ، الهرمونات، األنزيمات ، المبيدات، تعاطي المخدرات ، تعاطي الكحول ، : وتشمل
  .المضادات الحيوية 

  . فهم طبيعة العلم والتكنولوجيا-
لتصوير تفسير الظواهر ، األبحاث العلمية ، التقدم التكنولوجي ، التكنولوجيا ، ا: ويشمل 

  .اإللكتروني ، صفات العلماء ، المشكالت العلمية 
  :بأن عناصر التنور العلمي تشمل في المرحلة اإلعدادية )  :200088الغنام ،( يرى 
 .طبيعة العلم -

  .ةالرئيسيالمفاهيم العلمية  -

 .العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع -

 .ولوجيا والمجتمع والبيئةالعالقة المتبادلة بين العلم والتكن -

 .مهارات التفكير العلمي  -

 .المهارات العلمية والتطبيقية  -

 .االتجاهات والميول العلمية  -

 .القيم العلمية  -

             فقد حدد كال من ةالفلسطينيوكمثال لعناصر التنور العلمي في الكتابات و األبحاث 

  :لعلمي في المرحلة االبتدائية بما يليعناصر التنور ا) 2000األغا والزعانين ،(       
 . المفاهيم العلمية  -

 . العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع -

 . مهارات التفكير العلمي  -

 . االتجاهات اإليجابية  -
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  :وتشمل هذه العناصر ما يلي 
 واألدوات ، نشأة الحياة والكائنات الحية ، اآلالت: وتشمل :  المفاهيم العلمية -

 الكبرى ، الفضاء والكون ، الطقس والمناخ ، الصناعات الكيمائية ، اإلنسان عاتاالخترا
  .والصحة

ويتمثل في التطبيقات العلمية والتكنولوجية :  العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع  -
  :المتعلقة  فيما يلي 

  .فلسطينية  واألدوات ، ومعرفة المهن المرتبطة بها في البيئة الاآلالتاستخدامات  * 
 آلةالسيارات ، الهاتف ، المدفأة ، الثالجة ، :  الكبرى واستخداماتها مثل االختراعات * 

  . الحاسبة ، السخانات الشمسية اآللةالتصوير ، الجوال، الكمبيوتر ، 
  .المد والجزر ، الكسوف والخسوف ، الزالزل: فوائد وأضرار كل من * 
  .األرصاد الجوية كالهيجومتر واألنيمومترمعرفة بعض األجهزة المستخدمة في * 
  .معرفة فوائد واستخدامات الصابون والذهب والنسيج واأللياف واألدوية * 
  :ومن هذه العمليات:  مهارات التفكير العلمي -
 – استخدام األرقام - القياس– استخدام األجهزة  واألدوات - التصنيف–المالحظة ( 

 استخدام العالقات الزمانية – االستدالل –الستنتاج  ا– التجريب - التنبؤ–التفسير 
  )والمكانية 

  : االتجاهات العلمية -
 – األمانة العلمية – حب االستطالع – نبذ الخرافات –تقدير العلم والعلماء ( منها 

 ) التفتح الذهني–التروي في إصدار األحكام 

  
ي اإللمام بقدر مناسب من ويمكن إجمال النقاط الثالث األخيرة بنقطة واحدة تتمثل ف

 المعرفة العلمية 

  .البيولوجيا وقضايا  التكنولوجيا الحيوية واألخالقية   -
الطفرات الوراثية ، الهندسة الوراثية ، بنوك الخاليا  الجنسية ، األم الحاضنة :  وتشمل 

  .، التعاويذ ، اإلجهاض
  : والمواد المخدرة ةوالمواد الخطرالكيمياء   -

امينات ، الهرمونات ، األنزيمات ، المبيدات ، تعاطي الكحوالت ، الفيت: وتشمل 
  . الحيوية المضادات

  .فهم طبيعة العلم والتنولوجيا   -
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تفسير الظواهر ، األبحاث ، التقدم التكنولوجي ، التكنولوجيا ، التصوير : ويشمل 
  .اإللكتروني ، صفات العلماء ، المشكالت العلمية

  
  :ور العلمي وعالقته بالتنور الغذائيالتن عناصر  علىتعليقال

  من خالل استعراض عناصر التنور العلمي المشار إليها سابقاً نجد أن هناك الكثير من 
  التقاطعات بين هذه العناصر حيث تكاد تتفق معظمها على عناصر التنور العلمي التالية 

  .اإللمام بقدر مناسب من المعرفة العلمية  -
 .ر العلميامتالك مهارات التفكي -

 .إدراك العالقة بين العلم والتكنولوجيا والبيئة  -

 .اكتساب اتجاهات علمية إيجابية -

  :وتختلف الدراسات السابقة عن بعضها في تضمين التنور العلمي للعناصر التالية 
  .االلتزام بأخالقيات العلم  -
 .امتالك ميول علمية  -

 .امتالك مهارات يدوية  -

 .لمجتمعإدراك العالقة بين العلم وا -

 تقدير دور العلم في خدمة المجتمع -

  : وهي كالتالي أبعاد ومن خالل ما سبق تم تلخيص عناصر التنور العلمي في ثمانية 
  .فهم طبيعة العلم والتكنولوجيا ودروها في خدمة المجتمع  -
 .مهارات التفكير العلمي  وعمليات العلم  -

 .االتجاهات العلمية االيجابية  -

 .ومشكالتها البيئة وملوثاتها  -

 .الطاقة واالتصاالت والفضاء -

 .الغذاء والقضية السكانية  -

 .الكيمياء والمواد المخدرة والخطرة -

 .البيولوجيا وقضايا التكنولوجيا الحيوية -

وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة بالنسبة الشتقاق عناصر التنور الغذائي من عناصر 
لغذائي فرع من فروع التنور العلمي حيث استفاد الباحث  أن التنور اأساسالتنور العلمي على 

أيضا من هذه العناصر على أن تشمل مفهوم التنور الغذائي  حيث يقترح الباحث بأن عناصر 
 :التنور الغذائي تشمل 
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  .اإللمام بقدر مناسب من المعرفة العلمية  -
 اكتساب االتجاهات العلمية االيجابية  -

 .والتغذية السليمةاكتساب مهارات نحو الغذاء  -

التي شملت الجانب المعرفي  يالغذائتناول الباحث في دراسته عنصران من عناصر التنور 
والوجداني ولم يتطرق الباحث إلى  الجانب المهاري نحو التنور الغذائي كونه صعب القياس في 

 .ئيةالدراسة و من الصعب متابعة الطالب في بيوتهم حتى يتم الكشف عن المهارات الغذا
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  الثالث الفصل
  السابقة الدراسات

 تصنيفها تم وقد الدراسة، فاهيمم تناولت التي السابقة الدراسات ألهم  عرضا  الفصل هذا يتناول
 ، العلوم تدريس في المتعددة الوسائط استخدام أثر:  األول المحور ، رئيسة  محاور ثالث في
 ، العلوم تدريس في المتناقضة باألحداث التدريس طريقة استخدام أثر:  الثاني المحور أما

  . الغذائي التنور بتنمية المتعلقة الدراسات:  الثالث المحور
  

  . العلوم تدريس في المتعددة الوسائطب المتعلقة الدراسات
  )2006 ( صيدم  دراسة

 التفكير مهارات تنمية في التعليم تقنيات توظيف أثر معرفة  دراسة إلي البحث هدف   
 طالب) 200 (من الدراسة عينة تكونت وقد  العلوم مادة في  السابع الصف طلبة لدى العلمي
 تحليل أداة هما أداتين الباحث استخدم حيث ، غزة بمحافظة السابع الصف طلبة من  وطالبة

 في المتوفرة التفكير مهارات لمعرفة وذلك الجوي والغالف األرض وحدة لتحليل المحتوى
 واستخدم. السابع للصف العلمي التفكير مهارات ، اختبار مهارة كل تكرار ودرجة الوحدة
 ثم كما)  0.05 (داللة مستوى عند وذلك مرتبطتين غير لعينتين )(T- test)اختبار  الباحث
 الباحث وتوصل ،) 0.05 (لمستوى z قيمة اختبار ثم الكبيرة للعينات وتني مان اختبار استخدام

 )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد نهأ أهمها النتائج من مجموعة إلي
 في الطلبة درجات ومتوسط ةريبيالتج المجموعات في التحصيل درجات متوسطات بين

  .ةالتجريبي المجموعة لصالح وذلك العلمي التفكير  مهارات اختبار علي الضابطة المجموعة
  
    )2006 (ةزايد أبو  دراسة 
 والوعي المفاهيم لتنمية المتعددة بالوسائط برنامج فاعلية اثر معرفة إلي الدراسة هدفت   

 البنائي األسلوب الباحث تخدمسا قد ،األساسي دسالسا الصف طلبة لدى العلوم في الصحي
 السادس الصف طالب من عينة على البرنامج وتطبيق لبناء وذلك ن الدراسة في والتجريبي
  المتعددة الوسائط  برنامج تأثير معرفة بهدف  ومقياس اختبار الباحث  أعد نكا قد ، األساسي

  (T –test) اختبار الباحث استخدم وقد ةالتجريبي المجموعة على التابعة المتغيرات  علي
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد : نهأ إلي الباحث توصل وقد نتائجال إلي للوصول

)α ≤ 0.05( المفاهيم اختبار يعل التجريبية المجموعات في التحصيل درجات متوسطات بين 
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 الصف طلبة درجات بين إحصائيا دالة ارتباطيه عالقة وتوجد المقترح،  للبرنامج يعزى الصحية
  .الصحي الوعي مقياس في ودرجاتهم الصحية المفاهيم اختبار في األساسي السادس

 
     )Irrvine )  2004 دراسة

 في التأثير على التفاعلية المتعددة  بالوسائط برنامج فعالية معرفة إلي الدراسة هدفت   
 يةعال نسبة على تحتوي التي الوجبات تقليص في تتمثل إليها المشار العادات ، الغذائية  العادات

 الخضار من كبيرة كميات على تحتوي التي الوجبات استهالك زياد مقابلال وفي الدهون من
 نفس من فرد ) 517(من مكونة عينة على التجريبي األسلوب الباحث استخدم وقد والفواكه
 ، اليومية مالحظاته يدون فرد لكل حةمفتو ستبانةبا الباحث واستعان ، والعرق الجنس و األعمار
 البرنامج بدء من يوم 30 بعد)   ONE ANOVA-TEST  (استخدام ثم النتائج ولتحليل

 لألفراد الغذائية العادات على ملحوظ بشكل أثر البرنامج أن إلي الباحث وتوصل ، يوم 60 وبعد
   .تليها التي يوم 30 من تأثيرا أكثر األولى 30 األيام  وكانت

  
  )2003 (  الحصري  دراسة

 صففيزياء لل الكمبيوتر لبرنامج والجماعي الفردي العرض فاعليةإلى  دراسةال هدفت
    الباحث اختار وقد والكمبيوتر الفيزياء من كل نحو واتجاهاتهم الطالب تحصيل في الثانوي األول
 العرض ريقةبط تدرس مجموعة ، الثالث المجموعات لتمثيل عشوائية بطريقة فصول ةثالث

 ، طالب )70( بمجموع الثانوي األول الصف من ضابطة  ثالثة و ، بالفردي ثانية و لجماعيا
 ومقياس لياًتحصي اختباراً الباحث عدأ فيما ، البحث في التجريبي األسلوب الباحث استخدم وقد

 االنحرافات اإلحصائية أساليبه في الباحث استخدم وقد والكمبيوتر الفيزياء مادة من لكل اتجاه
 فروق توجد ال نهأ إلي الباحث وتوصل ، (T- test)واختبار ، المتوسطات وحساب المعيارية

 المجموعات في التحصيل درجات متوسطات بين )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات
  . الثالث

  
  )2003( الهادي عبد دراسة

 لتحصيلا على وملالع تدريس في الحاسوب استخدام ثرأ معرفة إلي الدراسة تهدف
 قسموا) 127 (عددها االبتدائي السادس الصف تالميذ من عينة على العلم نحو االتجاهات وتنمية

 بالطريقة خرىواأل ) التجريبية المجموعة ( الحاسوب باستخدام درست أحداها مجموعتين إلي
 وقد لعلما نحو االتجاه قياسم وكذلك " البيئة "وحدة في اًتحصيلي اًاختبار الباحث عدأ وقد التقليدية
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 توصل قد و T- test) (واختبار المعيارية االنحرافات الحسابية المتوسطات الباحث استخدم
 )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق نه يوجدأ إلى التحصيل يخص بما الباحث

 لصالحالبعدي  اسالقي في والتطبيق والفهم التذكر مستويات وفي ككل التحصيلي االختبار في
   .التجريبية المجموعة

  
   )2001 ( قنديل  دراسة

 في الدراسي التحصيل على المتعددة بالوسائط التدريس تأثير  معرفة إلي  الدراسة هدف
 الثالث الصففي  اًتلميذ )144( لدي المعلومات وتكنولوجيا والوعي االبتكاريه والقدرات العلوم

 المتعددة بالوسائط حداهاإ درست متساويتين مجموعتين إلي ةالعين الباحث قسم وقد اإلعدادي
 البحث أدوات أعد فيما الدراسة في التجريبي المنهج  واعتمد ، التقليدية بالطريقة ىواألخر
 تكنولوجيال الوعي ومقياس االبتكارية للقدرات ويليامز واختبار تحصيلي اختبار وهي المناسبة

 المتالزم التباين وتحليل T –test)( اختبار باستخدام بتحليلها قامو البيانات جمع وقد ، المعلومات
 دالة فروق توجد ال هأن في العلوم في التحصيل يخص فيما النتائج وكانت االرتباط ومعادالت

 الضابطة المجموعتين لتالميذا درجات متوسطي بين  )α ≤ 0.05( مستوى دعن اًإحصائي
 مع المتعددة  الوسائط تأثير تساوي وبمعني ،وملالع في التحصيل اختبار في  والتجريبية

    .الدراسي التحصيل في المعتاد التدريس
  

  )2002(دراسة  الشرهان 
هدفت الدراسة إلى  التعرف على أثر استخدام الحاسوب في تحصيل طالب الصف 

دف تم األول الثانوي في مقرر الفيزياء لمستويات التذكر والفهم والتطبيق  ولتحقيق هذا اله
تصميم تجربة قوامها مجموعتان متكافئتان إحداهما تجريبية ، واألخرى ضابطة، تتألف كل 

ثم تدريس باستخدام الحاسوب ، والثانية باستخدام الطريقة العادية . طالباً ) 25(منهما من 
 وقد دلت نتائج  تحليل االختبار. استخدم الباحث اختبار تحصيلي للموضوع الذي شمله المنهج .

التحصيلي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى المعرفة العلمية  بين المجموعة 
  . الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية 

  
   )م1999(اللهيب دراسة 

 أثر استخدام أحد برامج الحاسوب في مادة الفيزياء هدف الدراسة إلى التعرف على
ب الصف األول الثانوي باستخدام المنهج على تحصيل طال) خواص السوائل(موضوع 
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 طالبا موزعة على مجموعتين إحداهما )50(تكونت عينة الدراسة من. التجريبي بمدينة الرياض
طالبا درست باستخدام الحاسب اآللي، والمجموعة األخرى ) 25(المجموعة التجريبية وعددها 

رت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات وقد أظه. طالبا) 25(درست بالطريقة التقليدية وعددها 
داللة إحصائية في متوسطات تحصيل الطالب عند المجموعتين التجريبية والتقليدية عند مستوى 

  .التذكر والفهم والتطبيـق
  

  )1998( دراسة المطيري
 أثر استخدام إحدى برمجيات الحاسوب في مادة العلوم للتعرف على دراسة ال هدفت 

 الرياض في مقرر العلوم باستخدام المنهج بمدينةلصف السادس االبتدائي على تحصيل طالب ا
     تتألف األولى من. طالبا موزعين على مجموعتين)  60(التجريبي وتكونت عينة الدراسة من 

طالبا درسوا باستخدام إحدى برمجيات الحاسوب وتسمى المجموعة التجريبية واألخرى ) 30(
وقد توصل الباحث . خدام الطريقة التقليدية وتسمى المجموعة الضابطة طالبا درسوا باست30من 

في متوسطات تحصيل الطالب في 0,05)  ( إحصائية عند مستوى إلى وجود فروق ذات داللة
مادة العلوم بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى التذكر 

ة عند مستوى التطبيق لدى المجموعتين التجريبية والفهم حيث لم تظهر فروق إحصائي
  .والضابطة

  
  ),Cox 1997(  دراسة

) ICT (واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
 ىعل الدراسة أجريت ،منحو التعل الطلبة اتجاهات على المتعددة الوسائط برمجيات باستخدام

 لتكنولوجيا المنظم التوظيف بأن الدراسة نتائج وأظهرت ، لثانويةوا االبتدائية المرحلة طالب
 الدراسة المواد على الفوائد من العديد له كان المتعددة الوسائط باستخدام واالتصاالت المعلومات

 المواد في اإلبداع وكذلك مالتعل نحوا الفعال اإليجابي والتأثير المتعة إحداث وخاصة المختلفة
  .الدراسية

 المرحلة طالب من%) 75 (نسبة ظهرت الدراسة لنتائج اإلحصائية التحليالت اللخ ومن
 نسبة ظهرت بينما التعليم عملية في المتعددة الوسائط برمجيات استخدام وبشدة يؤيدون الثانوية

 من لها لما استخدامها ىعل وافقوا قد الدراسة عليهم أجريت الذين الطالب إجمالي من%) 66(
  .فهمهم على األفضل األثر
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 )1996(دراسة مؤمن 

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى فاعلية استخدام الحاسوب اإللكتروني في تعلم النماذج من 
  .حيث التحصيل و األداء المهاري

 شعبة الرابعة الفرقة طالبات من ضابطة و تجريبية ، مجموعتين من الدراسة عينة تكونت و
 في التجريبي المنهج و النظري اإلطار في الوصفي لمنهجا الباحثة اتبعت و المنزلي، االقتصاد

 الجولة رسم ( لتعليم إلكتروني حاسوبي برنامج من األدوات البحث، تكونت تجربة إجراء
 مقياس و المهاري األداء اختبار و المالحظة بطاقة و البرنامج تقويم أدوات و ) األساسية
 تعلم في اإللكتروني الحاسوب استخدام ةفاعلي على مؤكدة البحث نتائج جاءت و التقدير،

 حل في مساهما النماذج تعلم و يالذات التعلم مفهوم بين الربط كذلك ، المهارات و المعارف
 و كموجه بدوره للقيام للمعلم الفرصة إتاحة في النوعية و بالكلية النماذج تدريس مشكالت

  .مرشد
  

  )1996( دويدي دراسة
 عن أثر استخدام الحاسب اآللي والشرائح الشفافة في  الكشفهدفت هذه الدراسة على

وقد تكونت عينة الدراسة . تحصيل طالب الصف األول الثانوي في مادة العلوم بالمدينة المنورة
 ين إحداها مجموعة ضابطة والمجموعت:طالبا موزعين على ثالث مجموعات ) 71 (من

 بينما المجموعة الثانية درست باستخدام  درستا باستخدام الحاسب اآللين التجريبيتاناألخرتي
وقد توصل الباحث إلى أن . الشرائح الشفافة والمجموعة الضابطة درست بالطريقة التقليدية

المجموعات الثالث قد حدث فيها تقدم ملحوظ في االختبار البعدي موازنة باالختبار القبلي، 
ـًا بدرجة عالية، موازنة وكان معدل التقدم للمجموعة التي درست باستخدام الحاسوب  واضح

ويؤكد الباحث على فعالية تدريس مادة العلوم باستخدام . بالمجموعتين الضابطة والتجريبية
 الحاسوب
  

  ) 1994(دراسة حسنين 
هدفت الدراسة إلى بيان أثر تدريس مادة الفيزياء بمصاحبة الحاسوب على تنمية مهارات 

لثانوي بالمقارنة بالطريقة السائدة في التدريس ، حيث التفكير العلمي لدى طلبة الصف األول ا
و تكونت أدوات  الدراسة من اختبار )  ت( استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية  اختبار 

تحصيلي للمحتوى العلمي  وكذلك  مقياس للتفكير العلمي مناسبا للمرحلة الثانوية ومن أهم 
  النتائج التي توصلت إليها الباحثة 
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وق ذات داللة إحصائية بين الطالب الذين يدرسون وحدتين في الفيزياء باستخدام وجود فر -
الحاسوب والطالب الذين  يدرسون نفس الوحدتين بالطريقة السائدة  في نمو كل مهارة 

   .ةفرعية من مهارات التفكير العلمي لصالح المجموعة التجريبي
سون وحدتين في الفيزياء باستخدام وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب الذين يدر -

           والطالب الذين يدرسون نفس الطريقة السائدة  ) ةالمجموعة التجريبي( الحاسوب 
  .ةفي اختبار التحصيل الدراسي لصالح المجموعة  التجريبي) المجموعة الضابطة ( 

 
 ),Askar 1992(آسكاردراسة 

 العمليات مهارات و  المسائل حل و لتجاربا إجراء آثار عن الكشف إلى الدراسة هدفت   
 في الكيمياء مادة باتجاه الفعل رد الكيمياء مادة لطلبة وبالحاس استخدام طريق عن العلمية

 إلى قسمت طالب )200 (من الدراسة عينة تكونت ،) اإلعدادية المرحلة (العليا الصفوف
 الدراسة أدوات الباحث استخدم و أسابيع ) 9( معها العمل استمر وضابطة تجريبية مجموعتين

 ، الكيمياء نحو االتجاه مقياس ، العلمية العمليات مهارات اختبار ، الكيمياء اختبار : التالية
 و العمل طريقة استخدام أن النتائج أظهرت النتائج تحليل بعد ، المنطقية التفكير قدرة اختبار

 و التجريبية المجموعة لصالح لطالبا أداء على ناجح تأثير لها كان الحاسوب مع المحاكاة
  .الكيمياء مادة نحو يجابيةإ اتجاهات الطالب عند تكونت

 
 الوسائط استخدام بأثر المتعلقة الدراسات : ولاأل المحور دراسات على التعليق

  -:العلوم تدريس في المتعددة
  :بالنسبة إلي األهداف

اسات تناولت فاعلية برامج الوسائط ت أهداف الدراسات السابقة فمنها ما استهدف در تعدد-
 )  2001قنديل ،(ودراسة ) ,2004Irvine (ودراسة ) 2006،   أبو زيدة (المتعددة  كدراسة

)   الوعي الصحي ،العادات الغذائية ، الوعي بتكنولوجيا المعلومات( في تنمية  أحد الجوانب 
ودراسة  ) 2003عبد الهادي (ة ومنها تناولت أثر استخدام الحاسوب  في تدريس العلوم  كدراس

ومنها هدف إلى معرفة أثر توظيف تقنيات التعليم في )  Askar,1992(مؤمن ودراسة اسكار 
  . )Cox,1997 (ةودارس )  2006صيدم ،( تنمية مهارة التفكير مثل دراسة 

سة   أثبتت جميع الدراسات السابقة فاعلية الوسائط المتعددة والحاسوب وتقنياته ما عدا درا-
  ) .2003،  الحصري(
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أثر برنامج بالوسائط المتعددة  )  ,2004Irrven( تتفق األهداف الحالية مع أهداف دراسة -
التفاعلية  في العادات الغذائية ، كما تهدف  الدراسة الحالة اثر برنامج بالوسائط المتعددة يوظف 

  .األحداث لمتناقضة في تنمية التنور الغذائي
  -:مختارةال للعينة بالنسبة

تنوعت العينة  المختارة في الدراسات السابقة من الطالب في المراحل التعليمية المختلفة  فقد  -
عينة من طالب  المرحلة )  Askar,1992)  (2001 ،قنديل(و  ) 2006، صيدم (اختار

ة، عينة من طالب المرحلة االبتدائي)  2003(وعبد الهادي ) م2006(اإلعدادية بينما ابو زايدة 
  من طالبات المرحلة الجامعية  ) 1996 مؤمن ( بينما اختار )2003 ، الحصري(بينما 

 أما عينة الدراسة الحالية فهي من طالب الصف الخامس الخامس األساسي من المرحلة -
  .التعليمة في سلم التعليم الفلسطيني

  -:بالنسبة ألدوات الدراسة 
واختبار  فقد ين اختبارات تحصليه  ومقياس لالتجاه تنوعت أدوات الدراسة بتنوع أهدافها ما ب-

اختبار ومقياس  ) 2006 ة،زايد أبو( التفكير العلمي وتاختبار مهارا) 2006،صيدم (استخدم 
اعد ) 2003،عبد الهادي(لي ومقياس اتجاه  ويعد اختبارا تحصأ) 2003،الحصري(اتجاه  و

اقة مالحظة واختبار األداء المهاري عد أدوات تقويم وبطأ) 1996 ،مؤمن(اختبار تحصيلي و
عد اختبار مهارات العمليات العلمية  ومقياس االتجاه أ) Askar,1992(ومقياس التقدير  بينما 

  .نحو الكيمياء 
 بحيث اتفقت أدوات الدراسة في الدراسات السابقة في بناء اختبار تحصيلي للمعرفة العلمية -

  .السليمة نحو التغذية هالغذائية ومقياس االتجا
  :بالنسبة لمنهج الدراسة 

اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي حيث تم تقسيم العينة إلى مجموعين مجموعة  -
ودراسة ) 2006ابو زايدة (ودراسة ) 2006صيدم ، ( تجربيه ومجموعة ضابطة  كدراسة 

2004 Irrvine,  مؤمن، (راسة ود ) 2001قنديل ( ودراسة)  م2003الحصري، (ودراسة ) م
 ) .Askar,1992(ودراسة ) 1996

 المنهج التجريبي حيث تم تقسيم إتباعوقد اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في  -
 .العينية إلى مجموعتين تجريبية وضابطة 

 

  :بالنسبة  للنتائج 
ف الموضوعية أثبت معظم  الدراسات السابقة فعالية برنامج الوسائط المتعددة في تحقيق األهدا -

، فقد أثبتت أثرها في زيادة  تحصيل المعرفة العلمية  واالتجاه نحو المادة الدراسية أو 
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سة مثل درا.موضوعاتها، وتحسين أداء الطلبة ذوي المستويات المنخفضة التحصيل خاصة
دراسة  و  ),2004Irrvine( دراسة و )2006،أبو زايدة(و دراسة ) م2006صيدم (
)Askar,1992 . ( في حين بعض الدراسات أثبتت تساوي فاعلية برامج الوسائط المتعددة مع

  ).2001قنديل، (ودراسة  ) 2003الحصري ، ( الطرق المعتادة كدراسة

  
  -:مما سبق يتضح 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أدوات الدراسة من اختبار تحصيلي  -
  نهج التجريبي وعينية الدراسة لبعض الدراساتومقياس اتجاه ومنهج الدراسة وهو الم

 لدى الطالب ةبرنامج الوسائط المتعددالحالية عن الدراسات السابقة في  اختلفت الدراسة -
 وفي دمج طريقة تدريس األحداث المتناقضة ضمن  والضابطةةفي المجموعة التجريبي

   .برنامج الوسائط 
اإلطار الخاص بالبرنامج الوسائط المتعددة  استفاد الباحث من الدراسات السابقة بناء  -

وبناء األدوات الخاصة بالتحصيل، المعرفة العلمية للغذاء ومقياس االتجاه نحو التغذية 
  .السليمة 

  
 تدريس في المتناقضة باألحداث التدريس طريقة استخدام بأثر المتعلقة الدراسات

 :العلوم

  ) 2006(بيسي دراسة البل
  التعرف على أثر استخدام استراتيجية المتناقضات في تعديل هدفت هذه الدراسة إلى

تكونت عينة . التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف العاشر األساسي 
طالبة ، استخدمت الباحثة اختبار ) 72(الدراسة من طالبات الصف العاشر األساسي بلغ عددها 

معلم ،  تم تطبيق أداة الدراسة قبلياً وبعدياً على مجموعتي تشخيصي للتصورات البديلة  ودليل ال
 ويتني للتعرف على الفرق بين -، كما استخدم اختبار مان) ت(الدراسة ، حيث استخدم اختبار 

الطالبات مرتفعات التحصيل ومنخفضات التحصيل في كلتا المجموعتين في اختبار التصورات 
  لى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالبديلة البعدي  وقد أسفرت النتائج ع

)0.05 ≥ α( ذوات المستوى التحصيلي ةبين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبي 
 .المرتفع وقريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار التصورات البديلة البعدي 
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  ( Demircioglu & others , 2005 )دراسة 
 التناقض ستراتيجيهال وفقا مقترح برنامج ثرأ عن شفالك إلي الدراسة هذه تهدف   

 الباحثون استخدم. لمفاهيميا التغير إحداث على وقدرته الطلبة واتجاهات تحصيل على المعرفي
 ومقياسا ، فقرة) 20 (من ومكون بدائل بخمس متعدد من االختيار نوع من اًتحصيلي اختبارا
 أدوات تطبيق تم ، جدا معارض إلي جدا موافق من تدرجت بدائل بخمس فقرة) 25 (من لالتجاه

 الثانوية المدارس إحدى من العاشر الصف طلبة من الدراسة مجموعتي على اًوبعدي قبليا دراسةال
 طالبا) 44( من المكونة التجريبية المجموعة ، بتركيا األسود البحر لمنطقة الشمالي الساحل على

 للطريقة وفقا درست طالبا) 44 (من المكونة ضابطةال والمجموعة المقترح للبرنامج وفقا درست
 التناقض ستراتيجيها  علىالقائم البرنامج فعالية عن النتائج أسفرت وقد المدارس في المتبعة

 المفاهيم معالجة في نجح البرنامج أن كما الطلبة لدي واالتجاه التحصيل تحسين في المعرفي
  . بةالطل لدي الخاطئة

  
   )ZOhar&Kravetsky,2003(  دراسة

 يعرفمال التناقض طريقة ، تدريسيتين طريقتين تأثير مقارنة إلي الدراسة هذه هدفت
 ومنخفضي التحصيل مرتفعي للتالميذ ديمياألكا المستوى على التقليدية  يسالتدر وطريقة

 عملية قبل تتم األولي المجموعة المقابالت من منفصلتان مجموعتان الباحثان استخدم ، التحصيل
 )20 – 15 (من استغرقت مقابلة كل ، مباشرة التدريس عملية بعد فتمت الثانية أما ، التدريس

 هذه تمت ، عليها والكم االستنتاج ورسم ربتجا ثالث بمحاكاة الطالب يكلف  اخالله كان دقيقة
 القدس مدينة مدارس في التاسع الصف من طالبا)  121 (من المكونة الدراسة لعينة المقابالت

 وأخرى المرتفع المستوى من بطال مجموعة( تجريبيتان مجموعتان مجموعات ألربع سمواق
 مجموعة (ضابطتان ومجموعتان ، المعرفي التناقض بطريقة درستا  )المنخفض المستوى من

 المباشرة التقليدية بالطريقة ستدر. )المنخفض المستوى من وأخرى المرتفع المستوى من طالب
 وقد التدريس  ةعملي انتهاء من أشهر 5 بعد طبق التعلم ثرأ بقاء لقياس يبعد اختبار طبق كما

 صائياإح دال تأثير وجود ، الطلبة على التدريس لطريقة تأثير وجود عدم عن النتائج أسفرت
 المستوى بطال استفادة لوحظ حيث للتالميذ تحصيليال  والمستوى التدريس طريقة بين للتفاعل

 طريقة نم المنخفض المستوى طالب استفاد بينما المعرفي، قضاالتن طريقة من عمرتفال
  .التقليدية التدريس
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  )2002 ( البيرم دراسة

 مقارنه المتناقضات ستراتيجيةا استخدام ثرأ على التعرف إلي الدراسة هذه فتهد
 وقد ، بغزة األساسي السابع الصف طلبة لدى  الناقد التفكير مهارات تنمية لىع العادية بالطريقة
 عينة على طبقت فقرة) 30 (من تكون الناقد التفكير مهارات لقياس اًاختبار الباحث استخدم
 طالب) 98 (األساسي السابع الصف طالب من وطالبة طالب) 196 (ِ من ةالمكون الدراسة

 كمجموعة ةوطالب طالب) 98(المتناقضات ستراتيجيهال اًوفق درست تجريبية كمجموعة ةوطالب
 شمال بمحافظة الغوث وكالة مدارس من فصول أربع من ةالعادي للطريقة أوفق ستدر ضابطة

 التفكير تمهارا تنمية في المتناقضات ستراتيجيهال الكبير التأثير عن النتائج أسفرت وقد غزة
 المجموعة لصالح التحصيل ومنخفضي التحصيل مرتفعي ىولد العينة فرادأ ىلد الناقد

  .التجريبية
  

 )2001(اء دراسة الروس
 المقترحة المعرفي التناقض ستراتيجيةا استخدام رثأ على التعرف إلي الدراسة ذهه هدفت

 بالرياض البنات كلية الفيزياء قسم ) 4(  األولى فرقةال طالبات لدى البديلة التصورات تعديل في
 ةالتجريبي ةالدراس عينة لىع طبقته تشخيصيا ااختبار الباحثة استخدمت وقد  )العلمية األقسام(

      بالرياض البنات بكلية الفيزياء قسم من األولي الفرقة طالبات نم طالبة) 137 (من المكونة
 تعديل في المقترحة تراتيجيهالس فعالية عن النتائج أسفرت قدو دياًوبع اًقبلي  العلمية األقسام

   .والثالث نيوالثا األول نيوتن نبقواني والمتعلقة الطالبات يلد البديلة التصورات
 

 )1999  (سعيد دراسة

 ميةنت على المتناقضات ستراتيجيها استخدام أثر على التعرف إلي راسةدال هذه هدفت
 العلوم مادة خالل فمن االبتدائي الخامس الصف ميذتال ىلد العلم عمليات وبعض العلمي التفكير

 استخدم وقد ، التالميذ ديل العلم عمليات وبعض العلمي التفكير تنمية على الجنس عامل ثرأو
 ملالع عمليات واختبار السؤا)  25 (من مكون يلمالع التفكير على القدرة لقياس اختبارا الباحث

 من المكونة الدراسة عينة على وطبقهما مفردة )40( من مكون متعدد من االختيار نوع من
 وعةكمجم البةوط طالب )120(، االبتدائي الخامس الصف طالب من وطالبة طالبا )237(

 درست ضابطة كمجموعة وطالبة طالب )117( المتناقضات ستراتيجيهال وفقا درست تدريبية
 االبتدائية شداد بن وعنترة المشتركة االبتدائية مؤمنينلا أم مدرستي من " التقليدية للطريقة وفقا

 تمهارا يةتنم في ستراتيجيةاال فعالية عن النتائج أسفرت وقد القاهرة بمحافظة المشتركة
    .الطالب ىلد العلمي التفكير وقدرات ملالع عمليات
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 (Appleton , 1996) دراسة 

 وملالع دروس في للتالميذ المعرفية االستجابات استكشاف إلى اسةرالد هذه هدفت   
 المتناقضة األحداث لتقديم استراتيجيات ثالث استخدام تم حيث ، المتناقضة األحداث باستخدام

 المتناقض الحدث نفس تقديم (Scuchaman 66, friedi 86 , liem   87 ) يةستراتيجا هي
 )12 (االبتدائية المرحلة من تلميذا) 18( من تكونت التي الدراسة لعينة Diver حدث وهو
 مالحظة تم وقد  ، استراليا في السادس صفال من تالميذ )6( و الخامس الصف من تلميذا

 لتالميذا مقابالت خالل ومن ، الفيديو أشرطة على الدروس يلتسج خالل من التالميذ استجابات
 استجابات في ةالمستخدم ستراتيجيةاال تأثير عن النتائج أسفرت وقد الميدانية والمالحظات

 باستخدام درسوا نالذي  التالميذ لدي معقول معرفي تقدم حدث حيث المعرفية التالميذ
 درسوا الذين التالميذ عند اكبر للتعلم الدافعية كانت بينما  )  kiem ,friedi (استراتيجيه

 معرفة في االجتماعي السياق تأثير واضح كلشب وأتضح ، ) suchaman( إستراتيجية باستخدام
 المجموعة طلبة اتجاهات في تحسناً  الدراسة بينت العلمية التفسيرات نحو وتقدهم التالميذ

   المعلومات وتلقينهم لجلوسهم نتيجة طرأ التحسنو التعليم، في الحاسوب استخدام نحو التجريبية
 .خالله من
  

   )naiz.1995 (دراسة
 على القدرة في المعرفي التناقض ستراتيجيةا استخدام ثرأ قياس ىإل الدراسة هذه هدفت   

 لمادة المسجلين الجدد الطالب من مجموعتين على  الدراسة جرت وقد ، ةائييالكيم المسائل حل
 من وتكونت التجريبية المجموعة هي األولي المجموعة يالوبفنز اوينت عةجام في الكيمياء

 واألخرى المعرفي التناقض الستراتيجيه وفقاً العنصري االتحاد موضوع  ودرست طالبا) 33(
 ولتقصي المدارس في المتبعة بالطريقة الموضوع نفس درست طالباً) 93 (من مكونة ضابطة

 المجموعة فتفوقت كيميائية مسائل خمس في المجموعتين اختبار تم المستخدمة ةاالستراتيجي ثرأ
 المعرفي التناقض ستراتيجيةا أن على يدل مما الضابطة المجموعة على منها أربع في التجريبية

 . لديهم التعلم ثرأ  وبقاء الكيميائية المسائل حل على الطلبة قدرة تحسين في فعالة
  

  (Zielinski  sarachine ,1994)دراسة 
 طلبة اتجاهات تنمية على المتناقضات استراتيجيه ثرأ معرفة ىإل الدراسة هذه هدفت

 الباحثان استخدم ذلك حقيقلتو ، واإلبداعي الناقد التفكير نحو الثانوية المدارس في البيولوجي
 . استراتيجيات خمس
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 في يلوجالبيو ةطلب من طالبا) 93 (من مكونة هقصدي عينة على االستراتيجيات هذه طبقت
 العينة قسمت وقد )Bethlehem new  (الجديدة لحم بيت في الريفية بالمناطق الثانوية المدارس

 االستراتيجيات باستخدام درست طالباً )20( من وتكونت ةالتجريبي المجموعة مجموعتين إلي
 لمتبعةا العادية الطريقة باستخدام درست طالبا )19( من وتكونت الضابطة والمجموعة ، السابقة

 بدائل خمس من اختيار فقرات) 10 (من تكون لالتجاهات مقياسا تطبيق تم وقد ، المدارس في
 فعالية عن النتائج أسفرت وقد وبعديا قبليا  الدراسة مجموعتي ىعل جدا صحيح من  درجتت

 اتجاهات تطوير في  )المتناقضة األحداث ستراتيجيةا ضمنها من التي (ةالمستخدم االستراتيجيات
  .واإلبداعي الناقد التفكير نحو الطلبة

  
  (Benson and others ,1993 ) دراسة

 سيةيالتدر الخبرات بأثر المباشرة الفردية الخبرات رثأ مقارنة إلي الدراسة هذه هدفت   
 اختار وقد والغوص الطفو حول التالميذ مفاهيم تطوير في اقضةلمتنا األحداث باستخدام المقدمة

 تقسيمهم  وتم ، سنوات)  6-5 (من أعمارهم تتراوح تلميذا) 113 (وامهاق عينة الباحثون
 خالل من تغوص والتي تطفو التي األجسام لبعض اليدوية ةبالمعالج قامت األولي لمجموعتين

 حداثأ تقديم خالل من الموضوع تدريسها تم الثانية المجموعة ، مباشرة بالخبرات مرورها
 عن مفاهيمهم تطويرل كافية غير كانت الفردية لخبراتا أن يإل النتائج أسفرت وقد متناقضة

 التدريسية والخبرات الفردية الخبرات بين الربط على ذلك في نجاحهم يعتمدو والغوص الطفو
  . المتناقضة األحداث على المعتمدة

  
   (Stewart , 1992)دراسة 

 في المتناقضة ثاألحدا استخدام على ومعلال معلمي تدريب إلي الدراسة هذه دفته   
 االبتدائية المدارس في وملالع معلمي من عينة الباحث اختار حيثب وملالع  مادةتدريس

 وتم ، واشنطن غرب جامعة في الفيزياء قسم إشراف تحت معلما) 67 (عددهم بلغ والمتوسطة
 األلوان و، الضوء وخواص، رةالحرا اتموضوع في متناقضة أحداثا يتضمن برنامج إعداد
 حيث ، هحل بكيفية إعالمهم دون للمعلمين المتناقض الحدث تقديم يتم  البرنامج هذا في ، يةوالرؤ
 بكتابة ويكلفون ، حله في معلمين)  3( من مكونة صغيرة مجموعات منض المعلمون يتعاون

 وآرائهم تعليقاتهم إبداء على تشجيعهم تم كما ، فردي بشكل وأسئلتهم وافتراضاتهم مالحظاتهم
 التي التدريب فترة نهاية في الالزمة  التعديالت وإجراء لهم بالنسبة مهمة تبدو التي شياءاأل على
 وقد الذكر السابقة بالمفاهيم تتعلق أسئلة )9( يتضمن اختبار تطبيق تم أسبوعين لمدة رتماست
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 في تحصيلهم وزيادة المعلمين تعلم في المتناقضة األحداث ستراتيجيةا فعالية عن النتائج أسفرت
  .العلوم تدريس في ستراتيجيةاال استخدام نحو اتجاهاتهم وتطوير الفيزياء

  
 طريقة استخدام بأثر المتعلقة الدراسات : الثاني المحور دراسات على التعليق

  :العلوم في المتناقضة باألحداث التدريس
  :بالنسبة إلي األهداف

                                             من كال دراسة هدفت فقد الدراسات أهداف تعددت -
 أثر تقضي) Zielinski  sarachine ,1994( -2002 بيرم -99 سعيد( 

 التالميذ واتجاهات الناقد التفكير ومهارات التفكير العلمي تنمية على المتناقضات استراتيجية
  . واإلبداعي الناقد التفكير مهارات نحو

  استراتيجية على أثر التعرف إلى (Demircioglu & others , 2005  ) دراسة هدفت -
  .لمفهومي االتغير وإحداث نحوها مواتجاهه الكيمياء في الطلبة تحصيل على المتناقضات

      األحداث استخدام على العلوم معلمي تدريب إلي)  stewart,1992 ( دراسة هدفت -

 .العلوم تدريس في المتناقضة 

 العلوم دروس في التالميذ استجابات تكشافالس  )Appleton 1996,( دراسة هدفت -
 .مختلفة استراتيجيات بثالث المقدمة المتناقضة  األحداث   باستخدام

   في المتناقضات استراتيجية أثر على التعرف  إلي) 2001 ,الروساء  (دراسة هدفت بينما -

 .والحركة القوة لمفاهيم البديلة التصورات تعديل       

  الموضوعة األهداف تحقيق في المتناقضات استراتيجية فعالية الدراسات جميع أثبت -

      أهداف وبعض ، )2001, الروساء(  دراسة أهداف مع الحالية الدراسة أهداف تتفق -

 استراتيجية أهداف دراسة من  ) demircioglu & others, 2005( دراسة       
  .المفهومي  التغير وإحداث الباتالط لدى البديلة العلمية التصورات تعديل على المتناقضات

  -:المختارة للعينة بالنسبة
من  عينة butts others)  ,(1996,اختار فقد السابقة الدراسات في المختارة العينة تنوعت -

  Appleton ، سعيد من كل اختار بينما ، سنوات)  5-6 (من أعمارهم تتراوح األطفال
 الصف طلبة من دراسته عينة البيرم واختار  ، االبتدائية المراحل طلبة من الدراسة عينة

 من دراستها عينة  اختار فقد (Zohar  & Kravesky,1992 ) أما ، األساسي السابع
 عينة)  (weiner,  demircioglu) من كل اختار بينما ، التاسع طالب الصف

  .العلوم معلمي من الدراسة عينة  (stewart)واختار لدراستيهما
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 مستويات من الدراسة عينة اختار فقد , (Zielinski  sarachine,1994 )اختار -
 الالتي األساسي العاشر الصف طالبات فهي الحالية الدراسة عينة أما ، (12-9)    مختلفة
  .الفلسطيني التعليم سلم في األساسية  المرحلة نهاية يمثلن

  :الدراسة ألدوات بالنسبة
  واختبار لالتجاه ومقياس تحصيله اختبارات بين ما أهدافها بتنوع الدراسة أدوات تنوعت -

  برنامج ، متنوعة تمارين ، العلم عمليات واختبار واإلبداعي الناقد التفكير مهارة لقياس
  .فردية مقابالت ، تدريبي 

 مثل الطالب تفاعل وتحليل لوصف مختلفة أدوات Appleton) 1996 ,(دراسة  استخدم -
 .الميدانية اتوالمالحظ والفيدي وأشرطة المقابالت

  :الدراسة لمنهج بالنسبة
   إلى     الدراسة عينة تقسيم تم حيث ، التجريبي المنهج السابقة الدراسات معظم اتبعت -

  .وضابطة تجريبه مجموعتين 
 الروساء مثل الواحدة المجموعة بتصميم التجريبي البحث منهج استخدمت الدراسات بعض -

)2001:99 weiner|(. 

 تقسيم تم حيث التجريبي المنهج إتباع في السابقة الدراسات مع الحالية ةالدراس اتفقت وقد -
 .وضابطة تجريبية مجموعتين إلي العينة

  :للنتائج  بالنسبة
 األهداف تحقيق في المتناقضات استراتيجية فعالية السابقة الدراسات جميع أثبتت -

  التفكير مهارات تنميةو العلمية المعرفة تحصيل زيادة في أثرها أثبتت فقد ، الموضوعية
 ذوي الطلبة أداء وتحسين ، المادة نحو االتجاهات وتنمية  واإلبداعي والناقد العلمي

  .المتدنية المستويات
 تحليل : وهي متعددة أدوات استخدام  في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة اختلفت -

 أثر في السابقة الدراسات تلفتاخ كما المفتوح، واالختبار األكلينكية والمقابالت المحتوى
 المجموعتين كال في التحصيل المرتفع طالب لدى الغذائي التنور تنمية في االستراتيجية

 .والضابطة ةالتجريبي

 المتناقضات باستراتيجيه  الخاص اإلطار بناء في السابقة الدراسات  من الباحث واستفاد -
 .المعلم دليل  بناء في اساتالدر بهذه الباحث استفاد كما ومزاياها، ومراحلها
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  :العلوم مادة في التنور نماطأ بتنمية المتعلقة الدراسات
   )2007(دراسة علم الدين 

 لدى باالتجاهات وعالقته البيولوجي التنور مستوى على التعرف إلى الدراسة هدفت
 التحليلي الوصفي المنهج الباحثة  استخدمت ، بغزة الفلسطينية الجامعات في  التربية كليات طلبة

 لالتجاهات ومقياساً البيولوجي للتنور واختبار ، البيولوجي التنور بمتطلبات قائمة إعداد وتم ،
      الثالث الفلسطينية الجامعات طالبات من وطالبة طالبا) 278( تشمل  ةالدراس ،عينة العلمية

 أساليب الباحثة تخدمتاس عشوائية، بطريقة اختيارهم تم) األزهر ، األقصى ، اإلسالمية( 
 المستقلة للعينات )ت (اختبار ، والتكرارات المئوية النسب(  منها البيانات لتحليل عديدة إحصائية

   )المتعددة للمقارنات شقيه اختبار ، المتوسطات بين للفروق األحادي التباين تحليل واختبار ،
 كليات طلبة لدى البيولوجي نورالت مستوى : أهمها النتائج من مجموعة إلي الباحثة وتوصلت

 التنور لمقياس الكلية الدرجة من) % 75 (وهو للمقياس المطلوبة الكفاية حد من قلأ التربية
 المطلوب الكفاية حد من أعلى التربية كليات طلبة لدى العلمية االتجاهات مستوي ، البيولوجي

   .االتجاه لمقياس الكلية الدرجة من % )75( وهو للمقياس
  

   )2006  (فخرو  اسةدر
 للصفوف الدراسية الكتب تتضمنها التي الغذائية المعلومات تحديد  إلى الدراسة فتده

 والمشكالت المعلومات ظهور وترتيب تحديد إلى هدفت كما بتدائيةاال بالمرحلة المتقدمة الثالثة
 علي الباحثة مدتاعت عام بشكل األخرى والدول خاصة القطرية بالبيئة عالقة لها التي الغذائية
 بشقيه الدراسية المواد كتب لمحتوى تام بتحليل الباحثة قامت وقد ، التحليلي الوصفي المنهج
 اشتمل ترميز جدول تصميم وتم ، الدراسية الكتب مضامين تحليل في كمنهجية والكيفي الكمي
 أهم من وكانت.  التحليل ةيللعم والثبات  صدقال من دالتأك تم كما ، الغذائية لمعلوماتا على

 الدراسية الكتب في وردت التي الغذائية المعلومات معظم  :الباحثة إليها توصلت التي النتائج
 كانت إذ  الخامس  الصف كتب وباألخص والكيفية الكمية الناحية من منخفضة بنسبة ظهرت

 بشكل وليس الرسوم أو الفقرة ىمحتو في ظهر أغلبها أن حيث%) 8.7 (بنسبة المعلومات تلك
 المعلومات الحتوائها بالنسبة األولى المرتبة العلوم كتب احتلت..فرعية أو رئيسة عناوين
 االبتدائية المرحلة كتب تأخذ لم ) %50(  ةبنسب السادس والصف%) 56.3 (بنسبة الغذائية

  . المنطقة منها تعاني التي الغذائية المشكالت اعتبارها في المتقدمة الثالثة للصفوف
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  )2004 (الشهراني  سةدرا 
 األول المستويين طالب لدى العلمية الثقافة مستوي على التعرف إلي الدراسة هدفت

 اإلعداد برنامج ودور التربية بكلية) وأحياء وفيزياء كيمياء ( العلمية التخصصات من والرابع
) 149 (منهم طالباً) 276 ( من الدراسة عينة  وتكونت الوصفي المنهج الباحث اتبع  تنميته في

 للدراسة أداتين الباحث واستخدم الرابع المستوي في طالباً) 127(و  األول المستوي في طالباً
 الدرجة من% 80 الباحث حدد وقد ، العلوم نحو االتجاهات ومقياس ، العلمية الثقافة مقياس
   :أهمها النتائج من مجموعة إلي الباحث وتوصل للمقياس الكفاية كحد الكلية

بكلية ) التخصصات العلمية ( ى الثقافة العلمية لدى طالب المستوى األول والرابع مستو -
  التربية بأنها منخفض مقارنة بحد الكفاية الذي تم تحديده 

هناك فروق دالة إحصائيا بين مستوي الثقافة العلمية واالتجاهات نحو العلوم لدى طالب  -
 .لمية لصالح المستوى الرابعالمستوى األول والمستوى الرابع في التخصصات الع

  
  ) 2004(سالم  دراسة

 التعليم بكليات المعلمين الطالب لدىالبيئي  التنور معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 الصناعي التعليم بكليتي الرابعة الفرقة وطالبات طالب من الدراسة عينة وتكونت. الصناعي
 وتوصل .حادياأل التباين تحليل ،) ت(راختبا  اإلحصائية ساليباأل  الباحث واستخدم بالقاهرة
 ذات بفروق الكفاية حد من دنيأ المعلمين الطالب لدى البيئي التنور مستوي نأ ليإ الباحث

 برامج في ومستوياتهالبيئي  التنور بعادأ علي التأكيد ضرورة ىإل الباحث يوصي.حصائيةإ داللة
لومات المفاهيم البيئية في برامج ، وتضمين مع الخدمة قبل الصناعي التعليم معلمي عدادإ

اإلعداد في التخصصات المختلفة لكليات التعليم الصناعي، إدخال مقرر في العلوم البيئية 
  .والتربية البيئية ضمن مقررات كليات التعليم الصناعي

 

 )2002 ( المحتسب دراسة

 ساسياأل التاسع الصف طالبات تحصيل كان إذا ما استكشاف إلى الدراسة هذه فتده
) 150 (من الدراسة عينة تكونت وقد ، التعليم مداخل باختالف يتأثر العلمي التنور لمتطلبات

 مناهج في المتضمنة الطبيعية الثروات وحدة تعليمهن تم ، شعب أربع على موزعات طالبة
 مع  (sts) بتوجه أخريان وشعبتان ، عتياديةاال بالطريقة  منها شعبتان درست يثبح العلوم،

  إجرائي بحثي بتوجه ونوقشت ،عرضت فلسطين في المائية الثروة حول إثرائية بوحدة ستعانةاال
 لقياس المجتمع – التكنولوجيا – العلوم حول نظر وجهات استبانه الدراسة ألغراض قتوطر

 فهم العلمية والمعرفة العلم طبيعة فهم : مجاالت في الطالبات لدى العلمي التنور متطلبات
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 مرتبطة مهنة ممارسة ونحو العلوم تدريس نحو االتجاهات ، القرار اتخاذ ، لعلما اجتماعية
 من بديل لكل للمستجيبات المئوية  النسبة بحساب البيانات حللت وقد مشكالت حل ، بالعلوم
 نتائج وأظهرت .كأي مربع باستخدام للمجموعتين النسب ومقارني : االستبانة فقرات بدائل

 المالئم الفهم جوانب في العلمي التنور متطلبات كتسابا في  )sts(بتوجيه مالتعلي تفوق الدراسة
 اإليجابي التأثير ، االتكنولوجي العلوم بين العالقة ، والتكنولوجيا العلمية الطريقة من كل لطبيعة
 لتوجيهه التكنولوجي التطور على المجتمع تأثير ، المجتمع حياة تحسين في والتكنولوجيا للعلوم
 ةبالمسؤولي االعتماد ، يحلونها التي العلمية باالتجاهات العلماء سلوك تأثير ، البشرية حةلمصل

 حل تومهارا ، العلوم نحو يجابيةإ اتجاهات نحو القرار اتخاذ في المعرفة  ودور االجتماعية
   .المشكلة

  
   )2001(دراسة بخش 
 قبل التعليم طالب نم عينة لدى العلمي التنور مستوى  معرفة ىإل  دراسةال  هدفت

 في الجامعي قبل التعليم طالب من جماعة من الدراسة عينة تكونت ، السعودية بالمملكة الجامعي
  عشوائية عينة اختيار موت وطالبة طالب )200( عددهم بلغ  واألدبية العلمية التخصصات مختلف

 كأحد اليوم عالم في العلمي التنور أهمية الباحثة وتبرر. العلمي التنور مقياس الباحثة واستخدمت
 ما  مرحلة منذ  وذلك ، العالم مستوى على ولكن ، المملكة في فقط ليس العلوم تعليم أهداف أهم
 الباحثة عالجت لكذ سبيل وفي ، الكبار تعليم وبرنامج الجامعي التعليم وحتى ، المدرسة قبل

 في األمريكية بالخبرة االهتمام مع  الشأن هذا في الرائدة الكتابات أهم ،و يالعلم التنور أهداف
 األهداف أهم وصفت وقد ، العلمي التنور مدخل على اعتمادا ، العلوم تعليم إصالح جهود

 البحث عرض وقد . العلمي التنور مستوى وكذلك ، للمواطنين التنور تحكم التي والمعايير
 توفير منظور من ذلك وضيحت مع ، بالمملكة التعليم  إلصالح مدخال العلمي التنور الستخدام

 في  مقررات األدبية الشعب مناهج تضمن  بضرورة الدراسي وأوصت.  للجميع علمية تربية
  .العلمية الثقافة التنور

  
  )2001 (العفيفي  دراسة

 السادس لصفا تالميذ لدى البيئي التنور مستوى على التعرف إلى الدراسة هدفت   
 وتلميذة اًتلميذ )400( الدراسة عينة وكانت  المتغيرات ببعض وعالقتها رفح بمحافظة األساسي

 األصلي المجتمع أفراد من )%10  (بواقع الحكومية والمدارس الغوث وكالة رسامد من
 الموضوع المعيار من أقل جاء يوالذ%) 65 (الطلبة درجات متوسط أن الدراسة  وتوصلت.

 المعيار عن الدراسة عينة لدى ئيالبي التنور مستوى تدني إلى يشير مما%) 80 (للدراسة
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 الغوث وكالة مدارس طلبة مستوى بين إحصائيا دالة فروق وجود الدراسة تبتوأث  المقبول
 ما على وبنائا.   الغوث وكالة مدارس لصالح البيئي التنور مقياس على الحكومية س والمدار
 التنور بمسؤولية قائمينلل التوصيات من بمجموعة الباحث تقدم نتائج من الدراسة عنه أسفرت
 عليأ مستوى على يكونوا المدارس لطلبة البيئي والتنور الوعي من عليأ مستوى لتحقيق البيئي

  . المستقبل في
  

   )2000 ( جاسم دراسة
 بدولة المتوسطة بالمرحلة العلوم معلمي لدى يالبيئ التنور دراسة إلي الدراسة هدفت

 بالمرحلة العلوم ومعلمات  معلمي من شوائيةع عينة علي الدراسة واقتصرت . الكويت
 بالمرحلة للعلوم ومعلمة معلماً )144 (من البحث عينة تكونت. الكويت بدولة المتوسطة
  على تشتمل مفردة) 60 (من تكون البيئي التنور مقياس بإعداد  الدراسة قامت حيث. المتوسطة
 العام المستوي تدني أهمها من نتائج عدة إلي وقد توصل الباحث .إليها اإلشارة السابق المكونات

 التعليمية للمنطقة راجعة لمينعالم بيت فروق توجد ال نهأ كما ، العلوم معلمي لدى البيئي للتنور
 البيئي التنور مستوي تنمية في أثر له العلوم تدريس في الخبرة عامل نأ دراسة من تضحا كما ،

   . المعلمين لدى
 لدى يالبيئ للتنور العام  بالمستوى التنبؤ خاللها من يمكن التي لالعوام إلى النتائج أشارت
 . )الخبرة سنوات ، الجنس( ، العلوم معلمي

 
  )2002 (الموجي دراسة

 في التعليم بمدارس العلوم مناهج فاعلية دراسة الصناعي الثانوي إلى الدراسة هدفت
 األول الصف طالب من ائيةعشو عينة الباحثة اختارت .الطالب لدى العلمي التنور تنمية

 قائمة واستخدمت .الصناعي  )2001\ 0200 (الدراسي العام من الصناعي الثانوي والثالث
 ، يالعلم التنور بعادأ ضوء في الصناعي الثانوي التعليم بمرحلة العلوم مناهج محتوي تحليل

تفكير  مهاراتو علمية واتجاهات معرفية عناصر من مكوناته ختلفبم العلمي التنور ومقياس
  االتجاه الثنائي التباين وتحليل ،)ت (اختبار الباحثة واستخدمت.يعلم
 ال سنوات الثالث نظام أن الصناعي الثانوي بالمرحلة العلوم مناهج أن إلى النتائج توصلت كما

 .الكافية بالدرجة العلمي التنور تنمي
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  )Karen Brown ،2000(دراسة
 وأهمية لألطفال، الفعال الغذائي للتنور ات األساسيةالحاج تحديد إلى الدراسة هدفت

 في األطفال بين التفاعل دراسة إلى وكذلك ،المراهقة فترة في والسلوكية الغذائية العادات دراسة
 البيئات داخل ،ياتهمسلوك في ذائيالغ والوعي لهم ئيةالغذا ةفضلياأل حيث من المراهقة فترة

 دور إلىٍ النظر : اأهمه األولية النتائج إلي الباحث وتوصل).مجتمعوال والمدرسة البيت (الثالث
 فترة خالل الغذائي للتنور مبادئ وضعو ، االجتماعي والتفاعل والمدرسة البيت  من كل

 علي انعكس الفعال الغذائي التنور أن  الباحث الحظ حيث.  الطفل بها يمر التي المراهقة
 السريعة الوجبات "من غذائهم يكون ما غالباً ، الثالث البيئاتب المرتبطة  الغذائية األفضلية
 الناحية من متوازنة هموجبات لوحظت لفقراءا األطفال من لكثير ئيةالغذا العادات فإن وبالتالي

 الغذائية  األفضلية الناحية من سلوكهم أيضا األكل صحية يدركون األطفال أن حين في. غذائيةال
   .خاص بشكل االجتماعية والبيئة المدرسة داخل ينعكس ما غالبا

  
  )1999(دراسة عبد المجيد 

 في الثانوية المرحلة طالب لدى الكيميائي التنور مستوى على التعرف الدراسة هدفت
 الكيمائي للتنور  مقياسا الباحث أعد كما ، الوصفي المنهج الباحث واعتمد ، القاهرة محافظة
 بلغ عينة على تطبيقه وتم الكيميائي للتنور دأبعا ثالثة على وموزع فقرة) 100 (من مكون
 البيانات لمعالجة المئوية والنسب" ت "اختبار الباحث واستخدم ، وطالبة طالبا) 200 (عددها

 العينية أفراد لدى الكيمائي التنور مستوي انخفاض: التالية إلى النتائج الدراسة وتوصلت إحصائيا
 درجات متوسط يقل%). 70 (المستخدم المقياس يف الكفاية حد إلى منهم أياً يصل لم حيث

  %).70 (وهو الكفاية حد عن الكيمائي التنور أبعاد من بعد كل في الطلبة
  

 ) 1995( عطوة دراسة

 المعلمين الطالب لدى الغذائي العلمي التنور مستوى على التعرف إلى الدراسة هدفت
 كمؤشر) التربوية الشعبة ( المنزلي قتصادالا وكليات ) الزراعية الشعبة ( التربية بكليات

 الباحث أستخدم.  لديهم الغذائي العلمي التنور  مستوى وعلى الكليات تلك  طالب لمستوى
 متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال نهأ إلي الباحث وتوصل  .الوصفي المنهج

 المعلمين الطالب درجات ومتوسط) الزراعية الشعبة(  التربية بكليات المعلمين الطالب درجات
  .الكليتين من كل في اإلعداد برنامج نوع إلى ترجع) التربوية الشعبة ( المنزلي االقتصاد بكليات
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 التربية بكليات المعلمين الطالب درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات  فروق توجد وال
 "األكاديمي التخصص إلى عترج) التربوية الشعبة ( المنزلي االقتصاد وكلية) الزراعة الشعبة(

 والتغذية الغذاء وعموض في تؤثر و ترتبط   المقترحات من مجموعة بتقديم الباحث يوصي
 -ممارستها سلوبوأ التعليمية األنشطة -المعلم إعداد برامج تطوير(  - :االتمج من وذلك

  . )والمتابعة التقويم
  

  )1995(دراسة البغدادي 
 الحياتي الوعي أشكال ضوء في التنور مستويات على التعرف إلي الدراسة هده هدفت

 المنهج الباحث استخدم حيث الصعيد، شمال محافظات في الثانوية المدرسة خريجي لدى
 تطبيقه ،ثم )التنور ( الحياتي الوعي أشكال مقياس من الدراسة أداة وتكونت دراسته في الوصفي

 طالبا) 2166(و العامة، الثانوية خريجي من وطالبة طالبا )1749 (من مكونة عينة علي
 بيانات لمعالجة)  T-test (اختبار الباحث استخدم وقد ، الفنية الثانوية خريجي من وطالبة
 الوعي أشكال علي الطلبة مستويات انخفاض إلي الدراسة نتائج وتوصلت إحصائيا الدراسة
) % 25 (إلي تصل لم حيث الصعيد شمال محافظات في الثانوية المدارس خريجي لدى الحياتي

   % ).75( وهو المحدد الكفاية حد عن يقل الذي
  

   )1995 (طناوي دراسة
 العامة الثانوية المدارس خريجي لدى الفيزيائي التنور ىمستو معرفة إلى الدراسة ههذ   هدفت
 استبيان من الدراسة أداة وتكونت الوصفي المنهج الباحثة استخدمت حيث بمصر دمياط بمحافظة

   )97(  من تكون الفيزيائي للتنور ومقياس ، الفيزيائي للتنور األساسية المفاهيم أهمية حول
 من وطالبة طالباً )215 (من مكونة عينة علي) 94/95( الدراسي العام نهاية في تطبيقه ثم بنداً 

   .عشوائية بطريقة اختيارهم تم حيث العامة الثانوية طلبة
 وتوصلت المئوية والنسبة ،) T-test (اختبار باستخدام صائياًإح تحليلها تم البيانات جمع وبعد

 حيث العامة الثانوية المدارس خريجي لدى الفيزيائي التنور مستوي انخفاض : إلي الدراسة
وتوصل %).75 (الكفاية حد عن تقل وهي%) 41.9 (حوالي الطلبة درجات متوسط نسبة بلغت

 إلي ترجع التي  الفيزيائي التنور مستوي في يةإحصائ داللة ذات فروق وجود إلى عدم الباحث
 .الجنس
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  )1992(دراسة  شعير 
 بشعبة المعلمين الطالب لدى الصحي التنور مستوي على التعرف إلي الدراسة هدفت

 وهي مختلفة تخصصات  الدراسة شملت وقد المنصور بجامعة التربية كلية في االبتدائي التعليم
 ، التحليلي الوصفي المنهج الباحث واتبع) الرياضيات ، االجتماعية والمواد ، العربية اللغة( 
 اختبار  الباحث وأعد ، طالب) 42 ( طالبة)105 (وطالبة طالباً) 147 (الدراسة عينة بلغت وقد

 ، الصحي للتنور مجاالت ست على توزعت فقرة ) 70 (من تكون الصحي التنور لقياس
 االختبار تطبيق عند عليها الحصول تم التي البيانات لجةلمعا إحصائية أساليب الباحث واستخدم

 مستوي تدني: التالية  النتائج إلي الدراسة وتوصلت) ت (واختبار  األحادي التباين تحليل وهي
 المعلمين الطالب لدى الستة من األبعاد بعد كل في أو الكلي المقياس في سواء الصحي التنور

 درجات لمتوسط المئوية النسبة بلغت حيث) % 85( وهو الدراسة في المحدد الكفاية حد عن
 الصحي للتنور الكلي المقياس علي إحصائية داللة ذات فروق توجد ال%) . 59,5( الطلبة
 الكلي المقياس علي إحصائية داللة ذات  فروق ال توجد . األكاديمي التخصص أثر  إلي ترجع
   .الجنس أثر إلي ترجع الصحي للتنور

  
 )1992 (فراج دراسة

 وعالقته  العلوم معلمي لدى العلمي التنور مستوي على التعرف إلي الدراسة هذه هدفت
 إعداد طريق عن مصر في اإلعدادية المرحلة طلبة لدى العلمي والتفكير الدراسي بالتحصيل

 الدراسي العام نهاية في وطبقه ، العلمي للتنور أبعاد عشرة ضوء في العلمي للتنور مقياس
 وتوصلت معلما ) 101 (عددهم بلغ اإلعدادية للمرحلة العلوم معلمي من عينة على) م1992(

 وجود عدم . العلمي التنور  في المعلمين عينة ألفراد العام المستوى انخفاض : إلى  النتائج
  التحصيل مستوي إلي إرجاعها يمكن التي العلمي التنور مستوي في إحصائية داللة ذات فروق

   .الدراسي
 

  ) 1991(دراسة محمود  
هدفت  الدراسة إلي وضع منهج مقترح في علم الفيزياء لطالب الثانوية لمقابلة متطلبات 
المواطنة األساسية في التنور الفيزيائي في مصر ، وقام الباحث بعمل اختبار التنور الفيزيائي 

ئية لطالب الثانوية لطالب المدرسة الثانوية العامة ومقياس االتجاه نحو بعض القضايا الفيزيا
 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح طالب الصف الثالث االعامة وقد أظهرت  نتائجه

الثانوي شعبة علمي بالنسبة للنتيجة الكلية ومتطلب الثقافة النووية ، كما أن هناك انخفاضاً في 
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يائي وقدرات التفكير مستوى إلمام طالب المدرسة الثانوية بمفاهيم األساسية من التنور الفيز
  . الفيزيائية العلمي ، وعدم إحراز اتجاهات موجبة نحو بعض القضايا

  
  :العلوم مادة في التنور أنماط تنمية : الثالث المحور دراسات على التعليق
  :األهداف إلي بالنسبة

تعددت أهداف الدراسات فمنها  ما استهدف دراسات تناولت الكشف عن مستوى التنور  -
 ،  ي وأنواعه المختلفة كالتنور الكيميائي ، التنور الفيزيائي ،  التنور البيولوجالعلمي 

  .التنور الصحي ، التنور الغذائي  ، التنور البيئي 
 بأنواعه المختلفة  لدى المعلمين  ولدى يدراسات استهدفت معرفة مستوى التنور العلم -

علمي ، ومنها  استهدفت  قياس التالميذ في مناهج العلوم في ضوء بعض عناصر التنور ال
فعالية مناهج العلوم في تنمية جانب من جوانب التنور العلمي أو أحد أنواعه ، وأخرى 
هدفت إلى تنمية مستوى التنور العلمي بأنواعه أو الكشف عنه لدى الطالب ، ومنها 

 .دراسات اهتمت ببرامج اإلعداد األكاديمي للمعلمين

     ة التي تناولت الكشف عن مستوى التنور العلمي في     أثبت  جميع الدراسات السابق -

التخصصات المختلفة تدني مستوي التنور العلمي أو أحد فروعه لدى العينة المختارة عن  
التي اهتمت بالتنور ) 1995طناوي ،  ( دراسة حد الكفاية المحدد بالدراسة  مثل دراسة

)  1992 شعير ، ( دراسة التنور العلمي ، التي اهتمت ب)1992 فراج (دراسة الفيزيائي ،
 التي اهتمت بالتنور )1999 ،المجيد عبد( دراسة ، التي اهتمت بالتنور الصحي 

 ،العفيفي(  دراسة  التي اهتمت بالتنور الغذائي ،) 1995  ،عطوة( دراسة الكيميائي،
مت بالتنور  التي اهت )2007،  الدين علم( دراسة  التي اهتمت بالتنور البيئي ،)2001

  .البيولوجي 
اتفقت معظم الدراسات على أن حد الكفاية للتنور العلمي في التخصصات المختلفة هو  -

و                 ) 1995البغدادي ، ( و) 1992فراج ،( و ) 1995طناوي ، ( مثل % 75
 %.70كان حد الكفاية )  2007علم الدين، (و) 2001العفيفي ،(و)  1995عطوة، ( 

 

  -:المختارة للعينة ةبالنسب
 معلمي اختلفت  العينة المختارة للدراسة  في الدراسات السابقة فقد اختار فراج عينة من -

اإلعدادية بينما اختار طناوي عينة من طالب الثانوية العامة بينما اختار  للمرحلة العلوم
 قتصادالا وكليات ) الزراعية الشعبة ( التربية بكليات المعلمين الطالبعطوة عينة من 
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 عينة من األطفال بينما العفيفي  Karen Brown بينما اختار )التربوية الشعبة ( المنزلي
 . بينما علم الدين عينة من طالب الجامعةاألساسي السادس لصفا تالميذ عينة من

 .أما عينة الدراسية الحالية فهي على طالب الصف الخامس   األساسي  -

  -:ألدوات الدراسة بالنسبة
  . أدوات الدراسة بتنوع أهدافها ما بين اختبارات تحصيلي، ومقياس  االتجاه عتتنو -
 .استخدمت دراسة علم الدين اختبار للتنور البيولوجي ومقياساً االتجاهات العلمية -

اختبار تحصيلي للتنور الغذائي ومقياس االتجاه : بالنسبة ألدوات الدراسة الحالية فهي  -
  .اسات السابقة الباحث في إعداد أدوات دراسته الحاليةللتنور الغذائي وساعدت الدر

  -:لمنهج الدراسة بالنسبة
 معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي ، حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى اتبعت -

  .مجموعتين تجربيه وضابطة مثل دراسة عطوة وعلم الدين وفراج 
 إتباع المنهج التجريبي حيث تم تقسيم وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في -

  .العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة

  -:لنتائج الدراسة بالنسبة
أثبتت جميع الدراسات التي تناولت الكشف عن مستوى التنور العلمي أو أحد فروعه  تدنى  -

  .مستور التنور العلمي لدى العينة المختارة عن حد الكفاية 
نحو االتجاه ال ) شعير ( تي تناولت أثر الجنس كمتغير مستقل  مثل تباينت نتائج الدراسة ال -

توجد فروق ذات داللة إحصائية على المقياس  الكلى للتنور الصحي ترجع إلى أثر الجنس 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التنور  ) 1995طناوي ،(، وفي دراسة 

 .الفيزيائي ترجع إلى الجنس
 

  : الدراسات السابقةم علىاالتعليق الع
أشارت جميع الدراسات السابقة إلى تدني مستوى التنور العلمي أو أحد فروعه في جميع  -

  .المراحل التعليمية ، أو لدى المعلمين أيضاً
وتحليل التباين ) ت(استعانت الدراسات السابقة بأساليب إحصائية عديدة منها اختبار  -

 .اوالنسب المئوية لمعالجة البيانات إحصائي

استخدمت معظم  الدراسات السابقة اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد يتضمن  -
 األبعاد الموضحة في كل دراسة كما استخدمت بعض الدراسات مقياسا لالتجاهات أو القيم 
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   :ولقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في
ة لطالب الصف الخامس األساسي لكي يتمكنوا بناء قائمة بمتطلبات التنور الغذائي الالزم -

  . على اعتبارهم أنهم عماد  المستقبلممن القيام بأدواره
  . مقياس التنور الغذائي في صورة اختيار من متعدد في ضوء المتطلبات المحددة دإعدا -
  .كتابة اإلطار النظري الخاص بالتنور الغذائي  -
  .سابقة في هذا المجالبناء على الدراسات ال% 75تحديد حد الكفاية  -
  .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة للتحقق من فرضيات الدراسة  -
 .تحليل وتفسير نتائج الدراسة الحالية  -

   :ولقد اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي
قياس أثر برنامج بالوسائط المتعددة التي توظف األحداث المتناقضة لدى طالب الصف  -

لخامس األساسي ، ألي دراسة  من الدراسات السابقة التطرق إلى توظيف استراتيجية ا
التدريس باألحداث المتناقضة ضمن برامج الوسائط المتعددة كطريقة من طرق التدريس 

   .الحديثة
 تجانب من جوانب التنور العلمي وهو التنور الغذائي فالدراساأضافت أيضاً هذه الدراسة  -

 .و بحاجة إلى مزيداً من الدراسات في هذا الموضوع قليلة السابقة

ء مستجد ألن غالبية الدراسات التي يدمج طرق التدريس ضمن برامج الوسائط المتعددة ش -
 توظيف طرق التدريس ط المتعددة كطريقة دون التطرق إلىأجريت تمت بدراسة الوسائ

  . في العلومالحديثة

 طالب الصف الخامس األساسي وعلى حد علم طبقت هذه الدراسة في فلسطين على -
 .الباحث لم تجر أي دراسات مشابهة
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عالفصل الراب  

  الطريقة واإلجراءات
 

 منهج وتي اتبعها الباحث الختبار فروض الدراسة يتناول هذا الفصل إجراءات البحث ال
عينة الدراسة وأسلوب اختيارها، وبيان بناء أداة الدراسة، ل اًالبحث المتبع في الدراسة، ووصف

واستخراج صدقها وثباتها، واتساقها الداخلي والتصميم التجريبي، وضبط المتغيرات، كما يحتوي 
ا، والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل الفصل على كيفية تنفيذ الدراسة وإجرائه

  .البيانات
 

  :منهج الدراسة
يدرس ظاهرة أدخل فيها الباحث متغيراً أو متغيرات جديدة أو أحدث : لمنهج التجريبي

تغيرات في أحد العوامل أو أكثر من عامل وهو منهج يتضمن المجموعتين التجريبية والضابطة 
 برنامج بالوسائط المتعددة يوظف األحداث المتناقضة  في تنمية أثر استخدام" وذلك لدراسة ،

  ". التنور الغذائي لدى طالب الصف الخامس األساسي في مادة العلوم
  

 :التصميم التجريبي للدراسة

استُخدم في هذه الدراسة التصميم التجريبي الحقيقي الذي يعتمد علـى التوزيـع العـشوائي                   
 أثر الفروق بين أفراد المجموعات، ويمكن تصوير هذا التصميم على     لمجموعات المعالجة إلزالة  

  :النحو التالي
    االختبار  ختبار           المعالجة               اال                التعيين المجموعة     

  عدي    الب                                   القبلي              العشوائي                   
  
  
  
  

  )252 : 2001أبو عالم، (                                                       
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  :عينة الدراسة
طالباً من الصف الخامس األساسي التابعة لوكالة  ) 83(تكونت عينة الدراسة من  

موزعة على شعبتين في مدرسة ذكور غزة )  م 2008 – 2007( الغوث  بمحافظة غزة 
 تإمكانيالالجئين و تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية  من المدرسة وذلك لتوفر " ج"تدائية االب

تم اختيار عينة البحث من تطبيق الدراسة بالمدرسة و قد تم التأكد من تكافؤ العينتين حيث 
 في المستوى االجتماعي واالقتصادي وهو البالمدرسة المذكورة، حيث يوجد تجانس للط

 المدرسة من منطقة الب العينة، إذ كانت األغلبية من طالبته كشوف األحوال لطما أبرز
  .جغرافية واحدة

، مجموعتين تم اختيار شعبتين من المدرسة كعينة للدراسة وتم تقسيمها إلى -
   ).1( جدول كما في ال  واألخرى ضابطةةحداهما تجريبيإ

    )1( جدول 
  ة و الشعبتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب المجموعة 

  عدد الطالب  الصف و رقم الشعبة  المجموعة

  41  ) ب(الخامس األساسي   الضابطة
  42  ) أ(الخامس األساسي   التجريبية

  83  مجموع أفراد العينة

 :بناء برنامج الوسائط المتعددة �

ر  يوظف األحداث المتناقضة في تنمية التنوبالوسائط المتعددة برنامج "هدفت الدراسة إلى بناء   
و معرفة فاعلية هذا البرنامج لعينة من "الغذائي لطالب الصف الخامس األساسي في مادة العلوم 

 و مقارنة ذلك التحصيل في مادة العلوم نحو التنور الغذائيتالميذ الصف الخامس األساسي على 
  ."النباتات والصحة"مع التالميذ الذين يدرسون وحدة 
  :مج على المصادر التالية و قد اعتمد الباحث في بناء البرنا

 . البحوث و الدراسات السابقة  .1

 . االتجاهات الحديثة في تعليم العلوم  .2

 . خصائص الطالب  في مرحلة التعليم األساسي  .3

 . خصائص التعليم الذاتي  .4

 .بالوسائط المتعددة خصائص بناء البرامج التعليمية  .5
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 :خطوات إعداد برنامج الوسائط المتعددة 

   :ما يليلباحث بعدد من الخطوات إلعداد و بناء البرنامج تمثلت هذه الخطوات فيو قد قام ا
 .د اإلطار العام لبرنامج الوسائط المتعددة  تحدي -1

 . تحليل محتوى برنامج الوسائط المتعددة -2

 . تحديد أساليب التقويم  - 3

  :حل إعداد و بناء برنامج  الوسائط المتعددة مرا -4

  .مرحلة اإلعداد للبرنامج   -أ 
 . مرحلة كتابة سيناريو البرنامج   -ب 

 .مرحلة إنتاج البرنامج   -ج 

 .مرحلة تطوير البرنامج   -د 

  .برنامج  الوسائط المتعددةإعداد دليل استخدام المعلم  -هـ

 :اإلطار العام للبرنامج الوسائط المتعددة  .1

 :تحديد اإلطار العام لبرنامج الوسائط المتعددة  ♦

ئط المتعددة  الذي يوظف األحداث المتناقضة،قد قام الباحث     بالنسبة إلى تصميم برنامج للوسا
  :بمجموعة من الخطوات لبناء البرنامج وهي على النحو التالي 

 تحليل محتوى الكتاب  لوحدة النباتات والصحة المقررة لطالب الصف الخامس األساسي من -1
  ).المعرفية والوجدانية ( الفصل الدراسي الثاني  في ضوء األهداف 

 جمع معلومات عن برامج الوسائط المتعددة  من خالل تعرفه المسبق على بعض برامج -2
كأحد أهم برامج الوسائط )  Macromedia Flash(الوسائط المستخدمة  اختار الباحث برنامج 
 المتعددة التي تحتوي على إمكانية إدخال الصوت طالمتعددة التي تعتبر من أهم برامج الوسائ

ركة وعروض الفيديو المثيرة والمشوقة ، وقد كان الباحث  يمتلك مجموعة من والصورة والح
المهارات في استخدام البرنامج التي تسهل عليه إنتاج البرنامج بسرعة وإتقان  من خالل بعض 
الدورات التي حصل عليها في دورات الحاسوب ، واستعان الباحث أيضا باألصدقاء المختصين 

  . فالش احترفين لبرنامج ميكروميديفي برامج الحاسوب والم
 بناء فكرة تصورية على ورقة لسير بناء البرنامج من تضمنه المحتوى والعناصر المحتوية -3

له من بداية النافذة األولى إلي نهاية البرنامج وقد يساعد هذا المبرمج في إتقان العمل للبرنامج 
  .وتسهيل الرجوع إلى خطوات قد تتعقد 

، كان ) 9 ( بياناته من صور ومعلومات قد يفتقر لها الكتاب  الحظ الملحق رقم  جمع الباحث-4
بعض الصور التي جمعت وواضحة فقد استخدم  برامج أخرى لمعالجة الصور  برنامج 
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)Photoshop ( كالصور التي احتوت على مضامين مخالفة للدين، واستعان الباحث بمجموعة
  . عالية بالعرضمن المواقع التي تمنح صور ذات جودة

 بدء العمل في البرنامج من خالل المخطط التي كتب سابقا لسير البرنامج مع بعض -5
  .التعديالت التي قد يالحظها الباحث أثناء عمله في البرنامج

 اختيار تصميم متناسق األلوان من خلفية ومؤثرات تشمل جميع نوافذ البرنامج حتى ال يكون -6
عرض للمادة التعليمية باإلضافة إلي الترتيب وتسهيل عمل البرنامج هناك تشتت لطالب خالل ال

بحيث يحتوي علي زر الخروج من أي نافذة يريد أن يخرج منها وسهولة الوصل إلي األنشطة 
  . والعناوين من خالل الصفحة نفسها 

عتبر  تضمن برنامج الوسائط المتعددة  على استراتيجيه تدريس باألحداث المتناقضة والتي ت-7
نقلة نوعية في مجال الوسائط المتعددة للزيادة من أدائها وفاعليتها في التعليم، حيث شمل كل 
درس على حدث متناقض أو أكثر يطرح على الطالب بشكل نشاط  يحتوي على موقف مناقض 
يجعل الطالب في حيرة  لشد انتباه الطالب نحو الموضوع  العام وهذا احتاج إلى تصور للمواقف 

 استعان الباحث وضعها بمخطط ، أوال تم تطبيق البرمجية عبر محررات الصور وتنسيق حيت
  .البرمجية وتعديلها 

  )7( قام الباحث بالتأكد من صدق وثبات البرنامج وعرضه على مجموعة المحكمين ملحق  -8

 -:المنطلقات الفكرية للبرنامج ♦♦♦♦

محددات التنمية و التقدم ، و يشهد العـالم  يعتبر من أهم  الموارد البشرية و إعدادها      أن استثمار 
اآلن ثورة هائلة في نظم المعلومات و االتصاالت أدت إلى تغيرات كبيرة في نمط الحياة البشرية        

  .و استخدمت مفاهيم جديدة و اتسعت المعرفة بشكل لم يكن متوقع من قبل 
 التكنولوجيا ألنه مـن أهـم       م أن تلحق بركب   فة القطاعات و في مقدمتها التعلي     لذلك كان البد لكا   

  .نتاجاها و يؤثر على تقدم دول العالم كلها ات التي تؤثر على موارد الدول و إالصناع
ـ              و داف من ضمن مكمالت المحاور التي تجعل من التعليم منظومة متكاملة للوصول إلـى األه

  ) .  6(المرجوة هي الوسائط المتعددة الشكل 
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  ) 6(شكل ال
  المنظومة التعليمية المتكاملةيات عمل 

  
 ،  األهداف والمحتوى والتقويم وطرق التدريس    دور فعال و مؤثر على جميع        لوسائط المتعددة   اف

الرسوم ثالثية و الرسوم المتحركة  و والصوت باحتوائها على الصورة   تبسيطه حيث تؤدي إلى
        التي تشمل جميـع العناصـر مـن        رراألبعاد و كذلك التفاعل وسهولة التنقل بين محتويات المق        

  .)  طرق تدريس - وتقويم- محتوى–أهداف (  
وتعتبر طريقة التدريس ضمن أحد العناصر التي تؤثر على الوسائط المتعددة،  جعل الباحث من               
هذا أهمية الستخدام استراتجيات التدريس ضمن برنامج الوسائط المتعددة الذي سيكون له أثـر              

مج الوسائط  فقد استخدم الباحث طريقة التدريس باألحداث المتناقضة في تدريس            فعال على برنا  
موضوع النباتات والصحة بهدف تنمية جانب المعرفة الغذائية  واالتجاه نحو العادات الغذائيـة              

  .السليمة
وتتيح للطالب تناول المعلومة كيفما شاء و في أي مكان بحيث ال تكن متوفرة فقط داخل جدران                 

  .سسة التعليمية فقط بل وخارجها أيضا المؤ
ولذلك أصبح استخدام التقنيات الحديثة ثورة في التعليم و ضرورة ملحة لتدعيم محاور التعلـيم               

 لها و نينالرئيسة ، و منها تحويل الطالب إلى باحثين عن المعلومة في عصر المعلوماتية ال متلق
لمواجهة متطلبات العصر و تحـديات      المنظومي   المستقبل المسلحة بالفكر     أفرادبذلك يتم إعداد    

 .المستقبل 

  :األسس التي بني عليها اختيار البرمجيات  ♦
  لقد تم استخدام العديد من برمجيات الوسائط المتعددة منها          
1. (Macromedia Flash 5.0)    و ذلك لعمل  حركات على كيفية ظهـور الكتابـة و  

برنامج في عمل أزرار مختلفة ذات استخدامات متنوعـة   التحكم بحركة الصورة و استخدام ال     

 
 ا�ه�اف
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 والخروج والتنقل بين محتويات البرنامج بكل سهولة من أي مكان           وزر الخلف وزر الرجوع   
  .في البرنامج

2. 8.0)   (Macromedia Director  و ذلك ألهميته في الربط بين الصور مع حركاتـه
 . ن المواضيع و الوحدات المختلفةمتزامنة مع مقاطع الصوت  و عمل وصالت للتنقل بي

هناك مجموعة من البرامج المستخدمة لعمل مونتاج وإخراج الصوت بشكل واضـح و           .3
  . ( Adobe  Audition 3.0 )  كذلك برمجيات التسجيل

 -:األهداف العامة للبرنامج ♦♦♦♦

  )ةالطاقة ، البناء ، الوقاي( مجموعات الغذاء الثالثة تنمية قدرات التالميذ على معرفة �
 . النباتاتمساعدة التالميذ على التوصل في تحديد بعض الفوائد العالجية لمجموعات  �

 وجود المادة الفعالة لبعض النباتاتتحديد أماكن  �

 . صناعة األدوية العالجية بالنباتاتتنمية التالميذ في �

 .تنمية  اتجاهات ايجابية نحو الغذاء والمجموعات الغذائية  �
 

 :مج األهداف الخاصة للبرنا ♦

 :المعرفية -

 .يذكر فائدة كل مجموعة من مجموعات الغذاء �

 .يبين أهمية األمالح المعدنية لجسم اإلنسان �

 .يبين أهمية الفيتامينات لجسم اإلنسان  �

 .يذكر بعض استخدامات العرب لألعشاب في العصور اإلسالمية �

 يتحدث عن طب األعشاب في الحضارات القديمة �

  النباتات الطبيةيتعرف طريقة تجفيف و تخزين �

 . مزايا زراعة النباتات الطبيةيحدد �

 .يتعرف المقصود بالمادة الفعالة �

 .يصنف النباتات الطبية حسب مكان وجود المادة الفعالة فيها �

 .الزعتر و البابونج و اليانسون و البصل و البرتقال:  فوائد كل من يشرح �

 .يعدد أسباب التداوي باألعشاب �

 .صناعية التي تستخدم فيها النباتات الطبية بعض المنتجات اليناقش �

 . األمور التي يجب مراعاتها عند استعمال النباتات في العالجيستنتج  �
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 :الوجدانية -

 اإليمان بقدر اهللا عز وجل وتعظيم قدرته وإبداعه في خلق الكون �

 . في التداوي باألعشابنجازات األمة اإلسالمية إتقدير دور العلماء المسلمين  و �

 . الغذائية نجاز النشاطات إساعدة الزمالء والتعامل معهم في م �

 . بالنسبة للغذاءتقبل وجهات نظر اآلخرين وأرائهم �

 . واالعتزاز بها بالنسبة للغذاءعادات  والتقاليد اإلسالمية التقدير واحترام  �

 .تنمية االتجاه نحو المعرفة الغذائية والعادات الغذائية السليمة �

 . تنمي التنور الغذائي  بما يقوم به من أنشطة استمتاع المتعلم �

تقدير أهمية المحافظة على الجسم وأعضائه واالهتمام بالغذاء السليم  والوقاية من  �
 .األمراض

 

  :نفس حركية -
 . تحتوي على مجموعات الغذاء الثالثةةيكون وجبة غذائية متوازن �

 .مينات لوقايتهيتناول األغذية المحتوية على األمالح المعدنية والفيتا �

 .يزرع نباتات عطرية في أصيص و يعتني بها �

 .يجمع عينات من النباتات الطبية و يجففها و يخزنها �

 .يصنع شراباً من النباتات الطبية و يستخدمها في العالجات المختلفة �

 .يختار النبات المالئم للعالج والذي يحتوي المادة الفعالة من النبات �

 .لبوم  أات  في يجمع الصور  لبعض النبات �

 .يقوم بتجفيف بعض النباتات الطبية  �

 

  :تحديد محتوي البرنامج ♦
 الدراسي كافة الخبرات و األنشطة التي تتعلق بالجـانبين النظـري و             ىيتضمن المحتو 

العلـوم   من كتـاب     لثانية في الوحدة ا   بالغذاءشمل المحتوي على الجزء الخاص      يالعملي، حيث   
  ) . الثانيالفصل الدراسي  (  العامة للصف الخامس األساسي

  : و يشتمل على
  .ةالنباتات و الصح �
  .اتالعالج بالنبات �
  .المادة الفعالة طبيا في النباتات  �
  .ة المرئية صنع األدوية النباتي �
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 :طرق التدريس ♦

 تصلح لتدريس كل الموضوعات و      مثلي التربوية أنه ليس هناك طريقة       تظهر الدراسات       
، حيث تختلف الطرق المستخدمة باختالف المراحل التعليمية و ذلـك           في كل المراحل العمرية     

ألن متغيرات عملية التدريس متداخلة  ومترابطة مع بعضها البعض وال يمكـن فـصلها كـل               
طريقة على حدة للتعامل معها، و هذه العوامل لها تأثير واضح في اختيار الطريقة المناسـبة،                

   :مج على الطرق التاليةلذلك اعتمد الباحث في تدريسه للبرنا
  
وهذه الطريقة تم استخدامها في كافة دروس الوحدة وهي   : طريقة األحداث المتناقضة �

النباتات "محور  أساسي في برنامج الوسائط المتعددة بتضمنه في األنشطة المقترحة لوحدة 
قع ، حيث صمم الموقف بناء على نشاط تعليمي بحيث يأتي نتاجه بشكل غير متو"والصحة

ويثير الدهشة لدى الطالب  ومن ثم تعمل على مساعدة المتعلم على الوصول إلى حالة من 
   . االنتباه نحو الموضوع أو النشاط العام

صمم الباحث مجموعة من األنشطة التي توظف  طريقة التدريس باألحداث المتناقضة  ضمن 
   . برنامج الوسائط المتعددة المعد للدراسة

 سؤال متضمن موقف تعليمي بعرض صورتين بجوار بعضهم البعض  طرح النشاط بشكل
ويكون هنا الطالب بحيرة في اختيار الموقف  الصحيح الذي يتضمنه ليعطي تفسيرا أيضا 

  .الختياره الموقف 
يتلقى المعلم إجابات وتفسيرات الطالب للموقف التعليمي المتضمن الحدث المتناقض ليصل 

  .بها جميع الطالب بالطالب إلي إجابة  يقتنع 
تعدد األنشطة واختلفت في طرح السؤال لكنها جميعا تضمنت الموقف للحدث المتناقض ويمكن 

    )8(   أو النظر إلى الملحق رقم   cdالرجوع إلى " مالحظة ذلك من خالل البرنامج المقترح 
  
  :الوسائل المستخدمة في تنفيذ البرنامج ♦
1-(CD) قـرص مـدمج تعليمـي   تعليمية ، حيث قام الباحث بتوفير  المتعلق مباشرة بالمادة ال 

نسجم مع ترتيب لى لجنة تحكيم أقرته للتنفيذ حيث أنه ي ع و تم عرضه المستهدفيخص البرنامج
 الثانيـة    الخاص بالوحدة الدراسية     "النباتات والصحة   " الغذاء  المحتوي الدراسي المتعلق بجزء     

يب ، كذلك فإن الواجهة الرئيسة للبرنامج تحتوي علـى          مختارة ويراعي تحقيق األهداف بالترت    ال
مفاتيح  يمكِّن المستخدم من التنقل بين صفحات المواضيع أو التوقف أثناء قراءتها أو التجـاوز                

  .عنها
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  المادة الدراسية على شـرائح  ىتجهيز كل الصور المتعلقة بمحتو :LCD) ( عرضال جهاز -2
   ثم إجراء توضيحات على كل جزء منها ليتم عرضها على الجهاز ومنحاسوبية 

ثـم الـشرح مـن       عليها ،    (CD)حيث يتم عرض    : )الكمبيوتر التعليمي (هزة الحاسوب    أج -3
 للمراجعـة مـن     خاللها على الوحدة المختارة وكذلك تم توفير األسطوانة التعليمية لكل طالـب           

 خاللها  خارج المدرسة

  
 من األنشطة التعليمية الفعالة والمرتبطة  استخدم الباحث مجموعة:األنشطة المستخدمة  ♦

 :وتنوعت هذه األنشطة ويمكن ذكر مجموعة األنشطة التي استخدمها الباحث     بالبرامج التعليمة 

تمت من خالل األنشطة المختلفة التي احتوت على األحداث المتناقضة في تنمية مهارات التفكير 
تعلقة بموضوع النباتات  والصحة  واإلجابة المختلفة وتنمية مهارات استخالص المعلومات الم
   . علي أسئلة النشاطات المقترحة في تدريس الوحدة

  الصور المتعلقة بالوحدة النباتات ولـصحة        من تقارير أو ألبومات    طالبعرض بعض أعمال ال   
  . حول مفاهيم كانت غامضة لديهموالخروج بمعلومات

 وفي الوقت نفسه    – ودور كل منهم في المجتمع       استدعاء لبعض المسئولين للتعرف على أعمالهم     
 . باالستفسار عما يخطر لهم من تساؤالت طالبيقوم ال

  
 طرق التقويم في البرنامج  ♦

م  برنامج الوسائط المتعددة  الذي يوظف األحداث المتناقـضة اسـتخد           في ضوء أهداف استخدام   
  :التقويم التالية الباحث أساليب

االختبار القبلي على الطالب في المعرفة الغذائية للتأكد        خالل تنفيذ   من   و ذلك    :التقويم القبلي  -
النباتـات  " من مقدار المعلومات والمعارف التي يتملكها الطالب في موضوع التغذية  لوحـدة              

  ". والصحة 
 تنفيذ برنامج الوسائط المتعددة      أثناء البوذلك للتقويم أداء الط    :البنائي) التكويني( التقويم   - 

، "النباتات والصحة   "يوظف األحداث المتناقضة  لكل هدف من أهداف المحتوي لموضوع           الذي  
  .و ذلك من خالل أوراق عمل تتضمن أشطة عملية تقوم الطالب  بعملها 

ـ          : التقويم البعدي  -  لتقـويم مـدى     البحيث يتم إجراء التقويم البعدي في نهاية التدريب للط
  ) .النهائي(ذلك من خالل تنفيذ اختبار المعرفة الغذائية البعدياكتسابهم المعرفة الغذائية للتغذية و
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 :تحليل محتوى البرنامج  .2

كتاب العلوم للصف وحدة قام الباحث بإعادة صياغة و تنظيم محتوى الوحدة السادسة من   
 المباشرة  التي بتوظيف الخبرة،  ) النباتات والصحة( الخامس من التعليم األساسي و هي وحدة 

الذاتي التعليم   و سوف تركز على ، بجعل دور المتعلم و نشاطه المحور الرئيستتميز
 من تعليم العلوم متناقضة في طرائق تدريس برنامج الوسائط المتعددة األحداث الباستراتيجيه 

  .العامة للصف الخامس االبتدائي
  

   :برنامج الوسائط المتعددةمراحل إعداد و بناء . 3
لمحتوى العلوم ( MULTI MEDIA ) م و تطوير البرنامج من نوع قام الباحث بتصمي     

 و تم إنتاج دروس مبرمجة) ثمانية(للصف الخامس من التعليم األساسي ، و الذي يحتوي على 
البرنامج من نمط التدريس الشامل ، و ذلك طبقاً للمراحل األربع األساسية إلنتاج البرمجيات 

 إنتاج البرنامج ، ة ، مرحلجرحلة كتابة سيناريو البرناممرحلة اإلعداد للبرنامج ، م: وهي 
  )7( كما في الشكل  )1998الفار ، ( ومرحلة تطوير البرنامج  

                                       
  
  
  
  

  )7(الشكل 
  مخطط لدورة إنتاج البرنامج التعليمي 

                  :مرحلة اإلعداد للبرنامج ) أ

  :لة التي تتضمن إنجاز المهام التالية و هي المرح  
صياغة األهداف التعليمية للبرنامج بوضوح، و استخدامها في اختيار األنشطة المصاحبة   -

 . و التدريبات، وتقويم تعلم الطلبة نألمثلة، و التمارياو 

تحليل موضوع البرنامج و تنظيمه، و إعادة صياغته في تتابع منطقي وسيكولوجي، بهدف  -
و الحقائق، و تحليل المهارات المتضمنة، و الكشف عن العناصر  المفاهيمتحديد 

 .الضرورية لتحقيق األهداف

تحليل خصائص الطالب الموجه إليهم البرنامج، بهدف تحديد المستوى العلمي و المهارات  -
 .للطالب، و تحديد األنماط السلوكية، و المهارات النوعية الالزمة للبدء في التعلم 

لدروس التي سوف يتضمنها البرنامج، بهدف توزيع التوقيتات المناسبة ألجزاء كل تخطيط ا -
درس، و العمل على اختيار أكثر األنماط فعالية ودقة في تحضير عناصر الدرس، مع 

  مرحلة اإلعداد للبرنامج
  )أ           ( 

  لبرنامجكتابة امرحلة 
  )ب           ( 

  لبرنامجتطوير امرحلة 
  )ج           ( 

  لبرنامجإنتاج امرحلة 
  )د           ( 
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مراعاة التنسيق الجمالي لشاشات العرض، و صياغة محتوى كل درس بما يتيح شمولية 
 .تعليمالعرض و دقته بما يتناسب مع مواقف ال

شكال التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج،و المتمثلة في األ الوسائل التعليمية تحديد -
ة و األلوان،و الخطوط المختلفة و الصوت،واالستفادة يذجو،و الحركية، و النمةالتوضيحي

 في تحديد أشكال تلك هممن إمكانيات الحاسوب المتعددة،و من قدرات الطلبة و إمكانيات
 .  عرضها،و مواقع عرضها بالبرنامج  و طرقلالوسائ

تحديد طرائق التعليم التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج، و المالئمة لألهداف، ولمستوى  -
الطلبة، و استخدامها بصورة فعالة، و العمل على تنوعها قدر المستطاع دون إسراف، 

 .سلوك المستهدف وبالتالي اختيار اإلجراءات و االستراتيجيات المناسبة لمستوى، ونوع ال

وقع، بهدف إتاحة الفرصة للطلبة على تنشطة المصاحبة لكل موقف تعليمي تحديد األ -
المشاركة الفعالة، و توظيفها في مواقف حياتية، و العمل على تنظيمها لضمان تحقيق 

 .الفعالية

  استثارة دافعية الطلبة للتعلم، بحيث تكون مناسبة لحاجاتهمتتحديد طرق و استراتيجيا -
 .وألعمارهم الزمنية

 .تحديد طرق التعزيز، و التغذية الراجعة -

، ةمشاركة بفعاليالتحديد أنواع األسئلة التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج لحث الطالب على  -
مع التأكد من الصياغة السليمة لألسئلة، و مراعاتها لألهداف، و ضرورة االبتعاد عن 

 .األسئلة التي تستلزم إجابات طويلة

  . وسائل العالج و اإلثراء ديد وسائل التقويم لموضوع البرنامج و إجراءات التشخيص،وتح -
 :مرحلة كتابة سيناريو البرنامج ) ب

 مكونات شاشة من شاشات البرنامج بالتفصيل وصياغةمرحلة التي يتم فيها كتابة الو هي   
 أخرى لتكون في و بكل دقة، مع وصف طرق تلك الشاشات، و كيفية االنتقال من شاشة على

على استراتيجية النوافذ مد تعرنامج المستهدف و إنتاجه، و الممجملها الهيكل الكامل للب
  .المتشعبة

 الباحث عرض األنشطة التعليمية في شكل أربعة عناصر وفق دراسة أعدتها ىو قد راع  
  :كما يلي ) 1994الزغبي و مطر ، ( وحدة تقنية المعلومات في جامعة بيت لحم 

يتم من خاللها عملية شرح  ) Frames( ديم المثيرات على شاشة الحاسوب على شكل تق -
 .المادة التعليمية بأسلوب شيق، على شكل مفاهيم و معلومات و حقائق، و أفكار و أمثلة

تقديم أنواع مختلفة من األمثلة من قبل البرنامج التعليمي تكون ذات عالقة مباشرة  -
 .و شرحها بقصد و تثبيتها، و التمكن منهابالمحتوى التي يتم تقديمها 
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م يقوم الحاسوب ث األسئلة التي طرحها، من لطالب بإدخال إجاباته المناسبة علىيقوم ا -
بمقارنة تلك اإلجابات مع اإلجابة الصحيحة المخزنة في ذاكرته، و للتأكد من صحة إجابة 

 .الطالب 

ناسبة الستجابة الطالب بإحدى الطرق في أشكال التعزيز المختلفة الم )  Feed back(تقديم -
 :التالية

 .مديح وثناء ما تعلمه الطالب    ♦

 .  طلب من التلميذ بإعادة محاولة اإلجابة  ♦

 .  التلميح إلى اإلجابة الصحيحة إن كانت اإلجابة السابقة خاطئة  ♦

 .  تقييم لتحصيل الطالب التعليمي في الجلسة كنسبة مئوية  ♦

امج عرض قائمة خيارات الدروس الرئيسية الموجودة في البرنامج، و يتم في بداية عرض البرن
 .و بعد اختيار الدرس المطلوب يتم عرض األهداف المتوخاة من تعلم الدرس 

 ) Pre-Test( و يتعرض الطالب قبل الدخول في موضوع الدرس إلى اختبار قبلي   
فكار و الحقائق ، ويتاح ليهيئه لموضوع الدرس ، ثم يتم شرح مفاهيم الدرس ، و توضيح األ

.                   للطالب التحكم في سرعة العرض ، و التنقل بين الشاشات المعروضة حسب السرعة الذاتية 
من خالل شرح المفاهيم السابقة بالطريقة السابقة يتم الوصول إلى خالصة الدرس ، و تجميع 

،  )  Post-Test( في االختبار البعدي  التي تؤهله إلى الدخول ةاألفكار و المفاهيم المطلوب
 .حيث يتم تقييم مدى استيعاب الطالب لما تم شرحه 

  :و تعتبر العناصر التالية الركائز المهمة التي يقوم عليها التعليم بواسطة الحاسوب 
    عنصر التعزيز -            عنصر االستجابة -            عنصر اإلثارة   -

                                             
  

  
  
 

                                             
 

                                        
 

  )8(لشكل ا
  عناصر التعليم التي يقوم عليها التعليم بواسطة الحاسوب

  
  

  %�� �C ا�� ��ا
Response 

  ا�] رة
Stimulation  

 �ه
  �C ��%Xا

 ؟��"�� 

  V������ K�����PK-L
��ل ���ح أو    
أ]��������H ء ،  أو 
 +"���������������������"IL

�"���,� 

تعزيز عن طريق الطلب بإعادة     
 .المحاولة أو التفرغ للعالج 

يتكون حافز لـدى    
الطالب و تفاعـل    

 مع الدرس
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  :مرحلة إنتاج البرنامج ) ج
برنامج الذي يتم إنجازه بالمرحلة السابقة        و هي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ سيناريو ال

و المخطط التالي يبين )  Flash "8 " Macromedia(  خطوة و قد استخدم الباحث برمجيات
    سير تنفيذ البرنامج التعليمي

  
  
  

        
  
  
  

                                                                                         
  

                                                  

  تغذية راجعة
  )9(الشكل 

  مراحل إنتاج البرنامج الوسائط المتعددة
 

 :مرحلة تطوير البرنامج   ) د

بعد االنتهاء من إنتاج البرنامج في صورته األولية ، تم اختبار البرنامج على عدد من      
    و تم اختيار عينة عشوائية مكونة منالتالميذ يمثلون متوسط مجتمع الدراسة المستهدف

 و هي خارجة عن العينة )أ( ذكور غزة الجديدة االبتدائية  مدرسةطالبطالب من )  41 (
  -:الدراسة وذلك لتحقيق األهداف التالية 

 .التأكد من مالئمة دروس البرنامج لتالميذ الصف الخامس من التعليم األساسي  -

 التجاوب معه من قبل الطلبة  تفاعل و ال و إمكانية ائطالوسالتأكد من مالئمة البرنامج  -

 .التأكد من إمكانية تنفيذ البرنامج باستخدام الحاسوب  -

  .و بناءاً على ذلك تم تحديد المشاكل التي تواجهنا من خالل المالحظة المباشرة لهم 
، بعد ذلك تم الك للتأكد من كفاءة البرنامج استخدمت معادلة بو من ثم إجراء التعديالت الالزمة 

    ) . 7(  انظر الملحق رقم . عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين 
  . تم تطوير البرنامج بناءاًُ على الصورة النهائية للمالحظات و التحكيم ثم

 البداية

 قائمة الخيارات

 النهاية اختبار بعدي تقويم تكويني شرح الدرس األهداف

 الدرس الثامن الدرس السابع الدرس السادس الدرس الخامس الرابعالدرس  الثالثلدرس ا الثانيالدرس  الدرس األول



 94

  :هي للوسائط  الباحث عدة نقاط أثناء إعداد و إنتاج البرنامج التعليميىو قد راع
 .فة السابقة بالحاسوب ال يتطلب من الطالب المعر  -

 . للمؤشر و بعض المفاتيح المعدودة بسهولة التعامل مع البرنامج و استخدام الطال  -

 .يتيح للطالب أن يتحكم في مواضيع الدرس و المادة التعليمية الموجودة   -

كن ال يستطيع االنتقال و ل.  إلى أخر في أي وقت  )Frame(إمكانية انتقال الطالب من  -
 ، و لكنها متوفرة للمعلم المادة  أخر في أي وقت أثناء العمل مع البرنامج  من درس إلى

 .تنوع في أساليب و أشكال األسئلة التي يحتويها البرنامج   -

 بمعرفة اإلجابة الصحيحة بمجرد االنتهاء من إجابته على السؤال ، بيسمح التعليم للطال  -
 .فيعزز ذلك عملية التعلم 

 . الصعب  الكثير و من البسيط  إلى المركب و من السهل إلىلقليل إلىالتدرج من ا  -

  .مسهولة  الدخول و الخروج من البرنامج المستخد  -

التدريب و المران، : اعتماد أنماط مختلفة الستخدام الحاسوب في العملية التعليمية منها   -
  .و المحاكاة و حل المشكالت و دراسة الحالة

 

  :لبرنامج الوسائط المتعددةم  إعداد دليل استخدام المعل-4
 الدراسية التي يتكون  منها ةلمعلم ليسترشد به في تدريسه للوحدا  دليل   قام الباحث بإعداد

   ) .6( انظر ملحق رقم  .البرنامج 
 برامج رئيسة على أن تقدم برنامج نموذجاً واحداً لموقف تعليمي ة خمسو يشمل هذا الدليل 

  .وفق مبادئ أسلوب التعليم 
   .مل النموذج على ما يليت مع مراعاة أن يش

 .عنوان الدرس  -

 .الهدف العام من الدرس  -

 .األهداف السلوكية المقابلة التي تنشق من الهدف العام  -

 .األساليب و األنشطة المستخدمة لتحقيق األهداف  -

 .أساليب التقويم  -

 .لمعلم القائم بالتدريسعلى أن يكون هذا النموذج  للموقف التعليمي بمثابة مرشد و موجه ل

  
  
  
  



 95

  : متغيرات الدراسة 
  :)التجريبي(المتغير المستقل -

    وهو ذلك المتغير الذي يبحث أثره في متغير آخر وللباحث القدرة على التحكم فيه، والكشف               
، )115: 1997عوده ومكـاوي،  (عن اختالف هذا األثر باختالف قيمته، أو فئاته، أو مستوياته           

تقل في هذه التجربة هو استخدام برنامج الوسائط  المتعددة الذي يوظف األحـداث              والمتغير المس 
  .المتناقضة للمجموعة التجريبية، وعدم إخضاع المجموعة الضابطة لتلك الطريقة

  :  المتغير التابع  -
    وهو ذلك المتغير الذي يسعى الباحث للكشف عن أثر المتغير المـستقل فيـه، وال يتـدخل                 

 هذا المتغير، ولكنه يالحظ أو يقيس ما يمكن أن يترتب على األثر الذي يحدثه المتغير الباحث في
 في هذه الدراسة وهو التنور الغـذائي        ع، والمتغير  التاب   )116 : 1997عوده ومكاوي، (المستقل

  -:الذي تم تحديده
                 يـة   مستوى المعرفـة الغذائيـة المتعلقـة بالغـذاء الـسليم المتـضمنة فـي الوحـدة الثان              -1
من الجزء الثاني لكتاب العلوم العامة للصف الخامس األساسي، والمتمثلـة           ) النباتات والصحة ( 

  .في قياس المستوى التحصيلي لدى طالب الصف الخامس  األساسي 
  . مستوى االتجاه نحو التغذية السليمة والمتمثلة في نتائج مقياس االتجاه نحو التغذية السليمة -2
  

  :أدوات الدراسة 
 أهداف الدراسة والتي تتمثل في التعرف على أثر برنامج بالوسـائط المتعـددة              لتحقيق

يوظف األحداث المتناقضة في تنمية التنور الغذائي لدى طالب الصف الخامس األساسي في مادة 
 :العلوم ، فقد قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة والتي تتمثل فيما يلي

  
  :    رفة الغذائيةاختبار المع

قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي لقياس مستوى التحصيل ألفراد العينة في محتوى الوحدة   
كون االختبار في ي أعد خصيصاً لهذا الغرض وقد العلومالدراسية المختارة في المفاهيم لمادة 

ر هذا النمط من ، وقد تم اختيا)االختيار من متعدد( فقرة من نمط ) 50(صورته النهائية من 
األسئلة ألنها تمكن الباحث من قياس مدى تحقق جميع األهداف التربوية المرتبطة بنواتج التعلم، 
كما أن درجة الصدق والثبات فيها مرتفعة وسهولة تصحيحها إذ يمكن تصحيحها بالمفتاح 

اب الصحيح أو كما يمكن تحليل نتائجها إحصائياً، عالوة على أنها تقلل من تخمين الجو. المثقب
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وال سيما أنه تم صياغة أربعة بدائل لكل فقرة من فقرات االختبار . حزره إلى أدنى حد ممكن
  .التحصيلي المعد لهذه الدراسة 

: وهي) Bloom( لتصنيف بلوم األربعة األولىوقد وقع هذا االختبار ضمن المستويات المعرفية 
  .)التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل(
  

  :بار المعرفة الغذائيةاختإعداد 
  -:التالية اختبار المعرفة الغذائية الخطوات اتبع الباحث في إعداد   
  : االختبارهدف تحديد –أ 
   يهدف اختبار المعرفة الغذائية لقياس مدى اكتساب الطالب المعرفة الغذائية في وحدة -
ألساسي من العام من الكتاب المدرسي المقرر لطالب الصف لخامس ا" النباتات والصحة "

     .) م2007/2008( الدراسي
موضوعات الغذاء فكانت  تحتوي علي مفاهيم تتعلق على الوحدة المقرر دراستها تشمل  -

  .بالتنور الغذائي 
  :تحليل المحتوى_ ب 
  :تحليل محتوى الوحدة الدراسية المراد وضع االختبار عليها  

واألهداف السلوكية  " النباتات والصحة " ة وحد المتضمنة فيمكونات المحتوى بتحديدقام الباحث 
لكل مفهوم وذلك اعتماداً على رأي المحكمين وأولي االختصاص في هذا الشأن والخبرة 

 ، هذا إلى جانب استشارة العلوم سنوات لمادة أربعالشخصية للباحث حيث يعمل مدرساً منذ 
  .بتدائيةبعض مشرفي ومعلمي المادة في المدارس اال

وعرضه على المتخصصين من ،  المعرفة الغذائية بناء اختبار تحصيلي في قام الباحث  وقد 
 مادة  ومعلميأساتذة الجامعات الفلسطينية، في كليات التربية، باإلضافة إلى توزيعه على مشرفي

 ). 7 (، للحكم على مصداقيته أنظر الملحق رقم وكالة الغوث وتشغيل الالجئين في علومال
 

  : ل المواصفات بناء جدو -ج
  :تحديد األهداف التربوية   -1

    تم تحديد األهداف و النتاجات التعليمية المستهدفة وفق المادة العلمية التي تضمنها الوحدة 
وتم تحديد األهداف التعليمية وفق المستويات .الخامسة وذلك تسهيالً لصياغة البنود االختيارية

  : يلي توضيح لكل منهموفيما المعرفية لتصنيف بلوم وزمالئه
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   بناء جدول المواصفات- 2
  .تحديد الوزن النسبي لألهداف التعليمية في المادة الدراسية  -
تحديد الوزن النسبي لكل موضوع وفقاً ألهمية الموضوع وما يصرف من جهد ووقت  -

 . لكل منهما % 20في شرحه وقد كانت النسب المئوية للموضوعات سالفة الذكر هي 

ديد األوزان النسبية التي تناسب كل مستوى من األهداف وفقاً آلراء بعض المحكمين وقد تم تح
وبعض المعلمين العلوم  من أساتذة في الجامعات ومن موجهي مادة  )7(  ملحق رقم المختصين

 حكم وفي ضوء هذا اللوكالة الغوث وتشغيل الالجئين،يدرسون المادة في المدارس التابعة  الذين
لمستوى التطبيق، %) 20(لمستوى الفهم، و%) 30(لمستوى التذكر، و% ) 40(تم إعطاء 

  . يوضح ذلك )  2 (لمستوى التحليل، ، والجدول رقم %) 10(و
  ) 2 (جدول 

  جدول مواصفات االختبار التحصيلي في صورته األولية 
  والنسب المئوية"النباتات والصحة" وحدة يوضح توزيع فقرات االختبار التحصيلي على 

   بلوميفن األولى في تصاألربعةلألهداف المراد قياسها ومستويات األهداف المعرفية 
  )تحليل  - تطبيق– فهم–تذكر ( 

عدد  الموضوع المجموع تحليل تطبيق فهم تذكر
 الحصص

الوزن 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد النسبي

%36 3 النباتات والصحة  6 12%  9 18%  1 2%  2 4%  18 36%  

%22 2 المادة الفعالة طبيا في النباتات  5 10%  2 4%  2 4%  2 4%  11 22%  

%32 2 العالج بالنباتات  6 12%  3 6%  7 14%  0 0%  16 32%  

ةصنع األدوية النباتية الطبي  1 10%  3 6%  1 2%  0 0%  1 2%  5 10%  

%100 8 المجموع  20 40%  15 30%  10 20%  5 10%  50 100%  

  :االختبار صياغة فقرات  - 3
  قام الباحث بصياغة فقرات االختبار من نوع اختيار من متعدد  

  :وقد راعى الباحث عند صياغة الفقرات أن تكون 
  .شاملة لألهداف التربوية المراد قياسها  -
  .واضحة وبعيدة عن الغموض واللبس  -
  .جدول المواصفات المحكم في ممثلة  -
   .بالسليمة لغوياً وسهلة ومالئمة لمستوى الط -
  .قادرة على قياس سلوك واحد يتضمن فكرة واحدة فقط  -



 98

فقرة عرضت على المتخصصين في ) 50( االختبار في صورته األولى على أشتملهذا، وقد 
هذا الشأن، إذ تم عرضة على المحكمين من أساتذة كليات التربية في الجامعات الفلسطينية، 

 وبعض معلمي المادة القدامى شغيل الالجئينوكالة الغوث وت في العلوموكذلك على مشرفي مادة 
واستبدال بعضها بأخرى وفقاً لما المتميزين، وتم تبعاً لذلك تغيير بعض األسئلة لعدم وضوحها، 

ه المحكمون، وقد تم تعديل بعض األسئلة، واستبدال بعض البدائل، وتجنب تكرارات بعض آرتا
ئلة وعرضها مرة أخرى على المحكمين، وبقى األلفاظ في البدائل، وقد قام الباحث بتعديل األس

  .فقرة قبل التجريب )50(االختيار 
 

  : صياغة تعليمات االختبار_  4
تم صياغة تعليمات االختبار وإعدادها على ورقة منفصلة في كراس االختبار، وقد تم 

إلجابة ،  فقراته ، وذلك بتوضيح مثال بكيفية اعلىتوضيح الهدف من االختبار ، وكيفية اإلجابة 
وأخيراً طبق االختبار في صورته . وقد روعي السهولة والوضوح عند صياغة هذه التعليمات

  .  ، وذلك لحساب صدقه وثباتهالباألولية لتجريبه على عينة استطالعية من الط
  

  :تجريب االختبار _ 5
هم  ممن سبق لاًُطالب) 41(تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشوائية قوامها 

دراسة الوحدة الدراسية ، ولهم نفس خصائص المجتمع األصلي ، وذلك لتحليل النتائج 
واستخراج الصدق والثبات وكذلك معامل الصعوبة والتمييز للفقرات، والستيضاح بعض البنود 
أو البدائل المبهمة أو الغامضة، التي يختلف األفراد في تفسيرها وفهمها ، ومعرفة الزمن الالزم 

خر آاإلجابة عليه،  وكذلك  في ببة عليه، وتسجيل الوقت الذي استغرقه أول خمسة طاللإلجا
  .في اإلجابة عليهب خمسة طال

  
  :تصحيح االختبار -6

    تم تصحيح االختبار بعد إجابة طالب العينة االستطالعية على فقراته حيث حددت درجة 
) 50-صفر(الب محصورة بين واحدة لكل فقرة وبذلك تكون الدرجة التي حصل عليها الط

  .درجة
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  :تحديد زمن االختبار -7
 روجد الباحث أن الزمن المناسب لتطبيق االختبا ي ضوء التجربة االستطالعية ف  

دقيقة، وذلك ألن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية تساوي ) 50(هو
    :حيث تم حسابهادقيقة، ) 60-40( تقريباً

   
     
  
  : تحليل أسئلة االختبار-

  :    قام الباحث بتحليل نتائج اإلجابة على فقرات االختبار بغرض
  . بيان صدق االختبار-
  . حساب معامل الصعوبة والسهولة لكل فقرة-
  . حساب معامل التمييز لكل فقرة-
  . بيان ثبات االختبار-

  :صدق االختبار 
  :صدق احملكمني:أوال

 في صورته األولية على مجموعـة مـن أسـاتذة جـامعيين مـن               االختبارتم عرض     
المتخصصين في المناهج وطرق التدريس وأصول التربية يعملون في الجامعات الفلسطينية في            

، ومـدى   االختبـار محافظات غزة، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات           
، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي      ختباراللبعد من األبعاد األربعة     انتماء الفقرات إلى كل     

 فقرة موزعة ) 50(عدد فقرات  بقىالفقرات وتعديل ضوء تلك اآلراء تم 

  ):3(   كما في الجدول رقم
  ) 3 (جدول 

  األبعاد من بعد حسب كل االختباريبين عدد فقرات 

 عدد الفقرات األبعاد

 21 تذكر

 14 فهم

 10 تطبيق

 5  تحليل

  50  المجموع

  زمن إجابة الطالب األخير+   زمن إجابة الطالب األول     =زمن االختبار 
2  

   دقيقة50  =2 )/ 60 + 40( =  
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  :صدق االتساق الداخلي: ثانياً
 على عينة استطالعية االختبار بتطبيق لالختبارجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي   

، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون طالباً) 41(مكونة من 
ي إليه وذلك باستخدام  الذي تنتمللبعد والدرجة الكلية االختباربين درجات كل فقرة من فقرات 

  .وضح ذلكي) 4(ول  الجدو) SPSS(البرنامج اإلحصائي 
  )�T)4ول 

 �  ��$ ر ا�&-#`� ا��Fا�"� e�X ا��ر�T ا��,"�`I#ة �I` V#ات ا�&I" س �- ��ت ارL$ ط آ

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  م  مستوى الداللة  معامل االرتباط  م

 0.01لة عند دا 0.937 26 0.01دالة عند  0.893 1

 0.01دالة عند  0.909 27 0.01دالة عند  0.838 2

 0.01دالة عند  0.836 28 0.01دالة عند  0.887 3
 0.01دالة عند  0.916 29 0.01دالة عند  0.859 4
 0.01دالة عند  0.924 30 0.01دالة عند  0.877 5
 0.01دالة عند  0.868 31 غير دالة إحصائيا 0.095 6

 0.01دالة عند  0.865 32 0.01لة عند دا 0.859 7

 0.01دالة عند  0.978 33 0.01دالة عند  0.95 8

 0.01دالة عند  0.884 34 0.01دالة عند  0.969 9

 0.01دالة عند  0.872 35 0.01دالة عند  0.929 10

 0.01دالة عند  0.918 36 0.01دالة عند  0.969 11

 0.01ة عند دال 0.861 37 0.01دالة عند  0.934 12

 0.01دالة عند  0.935 38 0.01دالة عند  0.858 13

 0.01دالة عند  0.89 39 0.01دالة عند  0.946 14

 0.01دالة عند  0.928 40 0.01دالة عند  0.922 15

 0.01دالة عند  0.82  41 0.01دالة عند  0.95 16
 0.01دالة عند  0.828 42 0.01دالة عند  0.725 17
 0.01دالة عند  0.83 43 0.01ة عند دال 0.749 18
 0.01دالة عند  0.825 44 0.01دالة عند  0.815 19

 0.01دالة عند  0.856  45 0.01دالة عند  0.77 20

 0.01دالة عند  0.964 46 0.01دالة عند  0.95 21

 0.01دالة عند  0.73 47 0.01دالة عند  0.787 22

 0.01عند دالة  0.771 48 0.01دالة عند  0.911 23

 0.01دالة عند  0.845 50 0.01دالة عند  0.945 24

 0.01دالة عند  0.869 51 0.01دالة عند  0.896 25

  0.304 ) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 39(ر الجدولية عند درجة حرية 
 0.393 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 39(ر الجدولية عند درجة حرية       
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 عند مستوى داللة ق أن جميع فقرات االختبار داللة إحصائيةيتضح من الجدول الساب
 المقياسوهذا يؤكد أن والتي تقع في البعد الثاني لذا تم حذفها ) 6(عدا الفقرة رقم ) 0.01(
، مما يطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة االتساق الداخليجيدة من تمتع بدرجة ي

اط بين األبعاد مع الدرجة الكلية للمقياس كما قام الباحث بحساب معامل االرتب.الدراسة
  :ذلك يوضح ) 5 (والجدول 

  ) �T)  5ول 
 �   �e ا��ر�T ا��,"�ا��$ ر ا�&-#`� ا��Fا�"� أC- د �C V-��- ��ت ارL$ ط آ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ارتباطاً ذو داللة لالختبارترتبط بالدرجة الكلية األبعاد يتضح من الجدول السابق أن جميع 
يتمتع بدرجة عالية من االتساق  وهذا يؤكد أن االختبار )0.01(إحصائية عند مستوى داللة 

  .الداخلي
  : و معامل التمييزصعوبةمعامل  ال •
ات بعد أن تم تطبيق االختبار التحصيلي على طلبة العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجاب  

  :ذلك بهدف التعرف على لطلبة على أسئلة االختبار ، و
 . لكل سؤال من أسئلة االختبار زمعامل التميي -

 . كل سؤال من أسئلة االختبار الصعوبةمعامل  -

 م في االختبار التحصيلي ، وأخذحسب عالماتهو قد تم ترتيب درجات الطلبة تنازلياً ب
ذلك كمجوعة دنيا ك كمجموعة عليا ، و ا طالبx 49 = ( 13%27 . (من عدد الطالب%)27(
  .مع العلم بأنه تم اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار . 
  :صعوبةمعامل ال •

النسبة المئوية  : "ويقصد به  " نسبة الطلبة الذين أجابوا إجابة خطأ على الفقرة" يقصد به و 
  ).449: 1978السيد،   "(للراسبين في االختبار

  :  وتحسب بالمعادلة التالية
  

  ا�C- د
�� -�  

  اXرL$ ط
  �(��ى
��Xا��  

  0.01دا�� ��8  0.998 تذكر

  0.01دا�� ��8  0.986 فهم

  �0.01 دا�� �8 0.971 تطبيق

  0.01دا�� ��8  0.971  تحليل
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هو ) أربع خيارات (  األمثل في حالة الفقرات ذات االختيار من متعدد الصعوبةن معامل إ 
وهي قيمة ) 25(وهذه القيمة، وهي القيمة الواقعة في منتصف المسافة بين %) 70-30%(

معامل السهولة التي يمكن الحصول عليها عندما تأتي جميع اإلجابات عن طريق التخمين، 
هي قيمة معامل الصعوبة الذي نحصل عليه عندما تكون كل اإلجابات قد جاءت  ) 100(والقيمة

  ).1998عفانة ،. ( بشكل صحيح 
) 6 ( والجدولن فقرات االختبار، لكل فقرة مسهولةوبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل ال 

  . لكل فقرة من فقرات االختبارصعوبةيوضح معامل ال
     )6(  جدول 

   الغذائية ةاختبار المعرفلكل فقرة من فقرات ت الصعوبة معامال


�	���ت ا� م��	
�	���ت ا� م ��	 

1 0.42 26 0.65 

2 0.35 27 0.50 

3 0.35 28 0.65 

4 0.46 29 0.58 

5 0.50 30 0.42 

6  31 0.42 

7 0.42 32 0.46 

8 0.50 33 0.42 

9 0.46 34 0.42 

10 0.46 35 0.54 

11 0.46 36 0.50 

12 0.42 37 0.46 

13 0.46 38 0.42 

14 0.50 39 0.46 

15 0.54 40 0.46 

16 0.65 41 0.46 

17 0.50 42 0.50 

18 0.62 43 0.58 

19 0.46 44 0.54 

20 0.50 45 0.54 

21 0.54 46 0.62 

22 0.50 47 0.62 

23 0.58 48 0.62 

24 0.50 49 0.58 

25 0.58 50 0.62 

   100   ×  صع  ) =   صم ( صعوبةمعامل ال
  ن                                

   .                سهولةمعامل ال : صحيث م 
  .صحيحعدد المفحوصين الذين أجابوا على الفقرة بشكل  : صع 
   )116: 1998أ�C � ه"� ،           (   .  العدد الكلي  للمفحوصين الذين حاولوا اإلجابة عن الفقرة: ن 
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بمتوسط كلي ) 0.65 -0.35(يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قد تراوحت بين 
 كانت في الحد المعقول من الصعوبة حسبما فإن جميع الفقرات مقبولة حيثوعليه ) 0.51(بلغ 

  . لمختصون في القياس والتقويميقرره ا
 :معامل التمييز 

يقصد به قدرة كل مفردة من مفردات االختبار على التمييز بين المتعلمين، الذين حصلوا علـى                
  درجات عالية في االختبار، والمتعلمين الذين حصلوا على درجات منخفضة 

  :ة التاليةتم حساب معامل التمييز حسب المعادلو). 167 : 2004شحاته وآخرون، (
  

  
 
 
 

  )  6  ( والجدولوبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار،
  
  .وضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختباري

  ) 7 (جدول
   المعرفة الغذائيةالتمييز لكل فقرة من فقرات اختبارت معامال

����ةر�� ا معامالت التمييز ر�� ا����ة  معامالت التمييز 

1 0.69 26 0.54 

2 0.54 27 0.69 

3 0.69 28 0.54 

4 0.77 29 0.38 

5 0.54 30 0.69 

6  31 0.54 

7 0.69 32 0.62 

8 0.69 33 0.69 

9 0.62 34 0.69 

10 0.62 35 0.62 

11 0.62 36 0.54 

12 0.54 37 0.77 

13 0.62 38 0.54 

14 0.54 39 0.77 

15 0.62 40 0.62 

16 0.54 41 0.62 

17 0.54 42 0.69 

18 0.62 43 0.69 

19 0.62 44 0.62 

  100  × د مج -  عمج ) =     تم(  معامل التمييز 

   ن                                                               0.5                                

  معامل التمييز : حيث م ت
  .عدد المفحوصين الذين أجابوا على الفقرة بشكل صحيح من بين أفراد المجموعة العليا  : عمج 
  . من بين أفراد المجموعة الدنيا عدد المفحوصين الذين أجابوا على الفقرة بشكل صحيح :  دمج 
   )116: 1998أبو ناهية ،                                       ( .العدد الكلي  للمفحوصين في المجموعتين :  ن 
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 معامالت التمييز ر�� ا����ة معامالت التمييز ر�� ا����ة

20 0.54 45 0.46 

21 0.62 46 0.62 

22 0.69 47 0.31 

23 0.54 48 0.62 

24 0.69 49 0.54 

25 0.54 50 0.62 

بين  أن معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحت يتضح من الجدول السابق  
حيث االختبار،  جميع فقرات وعليه تم قبول ،) 0.61( بمتوسط بلغ )0.77- 0.31(

  .كانت في الحد المعقول من التمييز حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم
زيادة قدرة الفقرة على التمييز و كلما كان معامل التمييز مرتفعاً كلما كان أفضل ألنه يؤدي إلى 

   )116: 1998أ� �	ه;� ، ( ،  % 20+ بحيث أن ال تقل معامل تمييز الفقرة عن 

  : االختبار ثبات
وذلك باستخدام طريقتي التجزئة أفراد العينة االستطالعية تم تقدير ثبات االختبار على   

   .النصفية ومعامل كودر ريتشاردسون
  : طريقة التجزئة النصفية -1
 بطريقة التجزئة النصفية    االختبارتم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات            

 وكذلك درجة النصف الثاني من      االختبارحيث احتسبت درجة النصف األول لكل بعد من أبعاد          
باستخدام جتمان في الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول            

)   8( والجدول  ير المتشابهة ومعادلة سبيرمان برون في األبعاد المتساوية األنصاف          األبعاد غ 
  :يوضح ذلك

  ) 8 (جدول 
  االختبار أبعاد من بعديوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل 

   ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديلاالختباروكذلك 

 عدد الفقرات األبعاد
االرتباط قبل 

 التعديل

مل الثبات معا
 بعد التعديل

 0.986 0.982 21* تذكر

 0.973 0.964 13* فهم

 0.952 0.909 10 تطبيق

 0.938 0.896 5*  تحليل

 0.987 0.986 49*  المجموع
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  .تم استخدام معادلة جتمان ألن النصفين غير متساويين
الكليـة قبـل     للدرجـة     أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية         السابق يتضح من الجدول  

 االختبـار وهذا يدل علـى أن  ) 0.987(وأن معامل الثبات الكلي بعد التعديل       ) 0.986(التعديل  
  .تمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسةي

  Richardson and Kuder : 21 ن ريتشارد سو-كودرطريقة  -2
، حيث حصل على ختبارذلك إليجاد معامل ثبات االاستخدم الباحث طريقة حساب الثبات، و  

والجدول :  ختبار ككل طبقاً للمعادلة التالية  لالللدرجة الكلية 21كودر ريتشارد سونقيمة معامل 
   : يوضح ذلك) 9 (

  
  

  التباين الكلي :  2عدد الفقرات             ع: متوسط البعد          ك  :  م  :  حيث أن 

   )9(جدول 
  21 نفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشاردسوعدد ال

21 نمعامل كودر ريتشارد شو م  2ع ك البعد  

 0.940 13.073 82.020 21 تذكر

 0.909 8.805 31.261 13 فهم

 0.867 6.000 18.100 10 تطبيق

 0.753 3.146 4.728 5  تحليل

 0.974 31.024 432.224 49  المجموع

وهي قيمة  ) 0.974( لالختبار ككل كانت 21 ن أن معامل كودر ريتشاردسويتضح من الجدول السابق
  . عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة

و بذلك تأكد الباحث من صدق و ثبات االختبار المعرفة الغذائية ، و أصبح االختبار في صورته 
   )4( انظر ملحق رقم . فقرة ) 49(النهائية  

  :مقياس االتجاه نحو التغذية السليمة : ثانياً
 الباحث علي العديد من األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة إطالعبعد    

 عن طريق المقابالت اسيعينة من معلمي  مرحلة التعليم األسالدراسة  واستطالع الرأي على 
)  2( بصورتها األولية ملحق رقم   غير الرسمي، تم بناء مقياس االتجاه الشخصية ذات الطابع

بحيث تكون متوائمة مع تحقيق أهداف الجزء المقرر الخاص بالتنور الغذائي، و بعد أن تم 
  التوصل إلى الصورة األولية لمقياس االتجاه ، تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين

    )  م–  ك(م ـ         1 = 21ر
  ك2                       ع
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ولذلك كان ال  ) 3(ق رقم  للتوصل إلى الصورة النهائية لمقياس االتجاه  ملح ) 7(   ملحق رقم 
 . بد من ضبطها والتأكد من سالمتها

  : وفق الخطوات اآلتيةالمقياسالباحث ببناء  قام 
  .مقياسسة التي شملها اليتحديد المجاالت الرئ -
  .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال -
يوضح ) 2(فقرة والملحق رقم ) 39( في صورته األولية والتي شملت المقياسإعداد  -

  . في صورته األوليةمقياسال
يبين أعضاء لجنة )  7( على  المحكمين التربويين والملحق رقم مقياس عرض ال -

 بعد صياغتها المقياسوعليه تم تعديل صياغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات .التحكيم
 مجاالت، حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق أربعفقرة موزعة على )  39(النهائية 
 لتحديد  )موافق بشدة، موافق، ال أدري، غير موافق، غير موافق بشدة( خماسيرج سلم متد

ألساسي وبذلك للصف الخامس امرحلة التعليم اتجاه الطالب نحو التنور الغذائي في 
 يبين  )3(درجة والملحق رقم ) 15-39(تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين 

 . في صورتها النهائيةالمقياس

  : مقياسالصدق  
  :صدق المحكمين: أوالً 

 في صورته األولية على مجموعـة مـن أسـاتذة جـامعيين مـن               المقياستم عرض     
المتخصصين في المناهج وطرق التدريس وأصول التربية يعملون في الجامعات الفلسطينية في            

، ومـدى   المقيـاس محافظات غزة، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات           
، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضـوء        بعد من األبعاد للمقياس   نتماء الفقرات إلى كل     ا

فقـرة  ) 39(تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عـدد فقـرات               
  ):10(موزعة كما في الجدول رقم 

  )10(جدول 
  المحاور من محور حسب كل االختباريبين عدد فقرات 

 دد الفقراتع المجال

 10 االتجاه نحو العادات الغذائية

 9  االتجاه نحو أهمية الغذاء

  10  االتجاه نحو األطعمة المصنعة والطازجة
  10  االتجاه نحو موضوعات التغذية

  39  المجموع
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  :صدق االتساق الداخلي: ثانياً
تطالعية مكونة   على عينة اس   االختبار بتطبيق   للمقياسجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي       

  ، من خارج أفراد عينة الدراسـة،      " أ"طالب من مدرسة ذكور غزة الجديدة االبتدائية        ) 41(من  
 للبعد والدرجة الكلية المقياسوتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات 

فقـرات  حيث اتضح أن جميـع      ) SPSS(الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي        
جيدة من  تمتع بدرجة   ي المقياسوهذا يؤكد أن    ) 0.01( عند مستوى داللة      داللة إحصائية  المقياس

يوضـح  )  11 (الجدول  ، مما يطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة و         االتساق الداخلي 
  .ذلك

  ) 11(جدول 
   للمقياسمع الدرجة الكلية  السليمةةفقرة من فقرات مقياس االتجاه نحوا لتغذيمعامالت ارتباط كل 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  م  مستوى الداللة  معامل االرتباط  م

  غير دالة إحصائيا 0.195  21  0.01دالة عند  0.553  1
  0.01دالة عند  0.504  22  0.01دالة عند  0.508  2
  0.01دالة عند  0.604  23  0.01دالة عند  0.523  3
  0.01دالة عند  0.565  24  0.01دالة عند  0.835  4
  0.01دالة عند  0.724  25  0.01دالة عند  0.805  5
  0.01دالة عند  0.566  26  0.01دالة عند  0.800  6
  غير دالة إحصائيا 0.287  27  0.01دالة عند  0.812  7
  0.01دالة عند  0.613  28  0.01دالة عند  0.770  8
  0.01دالة عند   0.461  29  0.01دالة عند  0.528  9
  0.01دالة عند  0.504  30  0.01دالة عند  0.429  10
  0.01دالة عند  0.892  31  0.01دالة عند  0.647  11
  0.01دالة عند  0.438  32  0.01دالة عند  0.573  12
  غير دالة إحصائيا 0.068-  33  0.01دالة عند  0.589  13
  0.01دالة عند  0.379  34  غير دالة إحصائيا 0.251  14
  0.01دالة عند  0.565  35  0.01دالة عند  0.557  15
  0.01دالة عند  0.895  36  0.01دالة عند  0.693  16
  0.01دالة عند  0.892  37  0.01دالة عند  0.492  17
  غير دالة إحصائيا 0.285  38  0.01دالة عند  0.569  18
  0.01دالة عند  0.892  39  0.01دالة عند  0.593  19
    0.01دالة عند  0.534  20
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 للمقياس الـذي تنتمـي إليـه   ترتبط بالدرجة الكلية الفقرات دول السابق أن جميع    يتضح من الج  
) 38، 33، 27، 21، 14(  عدا الفقـرات  )0.01(ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة      

فقرة ) 34(فقد كانت غير دالة إحصائيا وقام الباحث بحذفها وبذالك يصبح عدد فقرات المقياس              
  .يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخليئيا وجميعها دالة إحصا

  وقد قام الباحث بحساب معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية والجدول                                
  :يوضح ذلك ) 12( 

  ) 12 (جدول 
   مع الدرجة الكليةالمقياس  أبعاد من بعدمعامالت ارتباط كل 

 
  
  
  
  
  
  
  

 ارتباطاً ذو داللة للمقياسترتبط بالدرجة الكلية األبعاد يتضح من الجدول السابق أن جميع 
يتمتع بدرجة عالية من االتساق  وهذا يؤكد أن االختبار )0.01(إحصائية عند مستوى داللة 

  .الداخلي
  : المقياس ثبات

وذلك باستخدام طريقتي التجزئة أفراد العينة االستطالعية تم تقدير ثبات المقياس على   
   . ألفا كرونباخالنصفية ومعامل

  :طريقة التجزئة النصفية -:أوال
 بطريقة التجزئة النصفية المقياس لحساب ثبات االستطالعيةتم استخدام درجات العينة    

 وكذلك درجة النصف الثاني من المقياسحيث احتسبت درجة النصف األول لكل بعد من أبعاد 
 باستخدام معادلة رى تعديل الطولالدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم ج

  :يوضح ذلك)   13 (  والجدول سيبرمان بروان 
  
  
 

  
  

  األبعاد
  معامل
  االرتباط

  مستوى
  الداللة

  0.01دالة عند  0.756 االتجاه نحو العادات الغذائية
  0.01دالة عند  0.697  االتجاه نحو أهمية الغذاء

  0.01دالة عند  0.429  االتجاه نحو األطعمة المصنعة والطازجة
  0.01دالة عند  0.628  االتجاه نحو موضوعات التغذية
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  )  13 (جدول 
  المقياس أبعاد من بعديوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل 

   ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديلالمقياسوكذلك 

 بعد التعديلمعامل الثبات  االرتباط قبل التعديل  عدد الفقرات األبعاد

 0.798 0.664 10 االتجاه نحو العادات الغذائية

 0.750 0.600 8  االتجاه نحو أهمية الغذاء

 0.832 0.712  8  االتجاه نحو األطعمة المصنعة والطازجة

 0.856 0.749  8  االتجاه نحو موضوعات التغذية

 0.709 0.550  34  المجموع

 للدرجة الكلية قبل  بطريقة التجزئة النصفية  أن معامالت الثبات السابقيتضح من الجدول
 المقياسوهذا يدل على أن ) 0.709(وأن معامل الثبات الكلي بعد التعديل ) 0.550(التعديل 

  . من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسةجيدةتمتع بدرجة ي

  :  طريقة ألفا كرونباخ-:ثانياً
، حيث المقياسق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات استخدم الباحث طريقة أخرى من طر

)  14 ( ككل والجدول للمقياس وكذلك المقياس أبعاد من بعدحصلت على قيمة معامل ألفا لكل 
  :يوضح ذلك

  ) 14 (جدول 
   ككلللمقياس وكذلك المقياس أبعاد من بعديوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 رونباخمعامل ألفا ك عدد الفقرات المجال

 0.856 10 االتجاه نحو العادات الغذائية

 0.715 8  االتجاه نحو أهمية الغذاء

 0.710  8  االتجاه نحو األطعمة المصنعة والطازجة

 0.853  8  االتجاه نحو موضوعات التغذية

 0.840  34  المجموع

تمتع ي سالمقياوهذا يدل على أن ) 0.840( أن معامل الثبات الكلي السابقيتضح من الجدول 
 .بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة
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  :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب 
انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج ، وتجنباً آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب   

 الباحث ىيم، تَبنضبطها والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعم
 ويعتمد على مقارنة  ،المجموعتان التجريبية والضابطة باختبارين قبل التطبيق" طريقة 

، وقد تم ضبط  في بعض المتغيرات أو العوامل"ت" ، ثم حساب قيم المتوسطات الحسابية
البدء متغيرات العمر والتحصيل العام والتحصيل في العلوم للتأكد من تكافؤ تلك المتغيرات قبل 

  .بالتجربة
  :ضبط متغير العمر : أوالً 

، قبل بدء التجريب واستخرج السجل المدرسي  من خالل الطالبتم رصد أعمار   
 للتعرف على (t)تم استخدام اختبار ، حيث م2008متوسطات األعمار ابتداء من أول يناير 

يوضح  ) 15( لجدول اقبل البدء في التجربة، والمجموعتين الضابطة والتجريبية الفروق بين 
 :ذلك

   )15( جدول 
ومستوى الداللة للتعرف على الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير العمر

 المتوسط العدد مجموعة
االنحراف 
 المعياري

"ت"قيمة   
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 0.558 11.602 41  ضابطة قبلي

 1.684 11.210 42 تجريبية قبلي

 غير دالة إحصائياً 0.160 1.418

وهذا يعني ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعني تكافؤ 

  . في متغير العمرالمجموعتين
   : التحصيل العامضبط متغير: اً ثاني

، قبل بدء التجريب السجل المدرسي  من خالل مجاميع التحصيل العام للطلبةتم رصد   
 مجامعيهم من السجالت المدرسية للفصل الدراسي األول من العام الدراسي واستخرجت

المجموعتين الضابطة روق بين  للتعرف على الف(t)تم استخدام اختبار م ، حيث 2007/2008
  :يوضح ذلك ) 16( الجدول قبل البدء في التجربة، ووالتجريبية 
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   )16( جدول 
ومستوى الداللة للتعرف على الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل العام

توسطالم العدد مجموعة  
االنحراف 
 المعياري

"ت"قيمة   
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 77.547 315.366 41 ضابطة قبلي

 92.438 299.286 42 تجريبية قبلي

0.858 0.394 
غير دالة 
 إحصائياً

وهذا يعني ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
ت داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعني تكافؤ عدم وجود فروق ذا

 .المجموعتين في التحصيل العام

   : تحصيل العلومضبط متغير: اً ثالث
، قبل بدء التجريب السجل المدرسي  من خالل مجاميع تحصيل العلوم للطلبةتم رصد 

م 2007/2008 العام الدراسي  مجامعيهم من السجالت المدرسية للفصل األول منواستخرجت
المجموعتين الضابطة  للتعرف على الفروق بين (T-TEST)تم استخدام اختبار  حيث 

 :يوضح ذلك) 17( الجدول قبل البدء في التجربة، ووالتجريبية 

   )17( جدول 
ومستوى الداللة للتعرف على الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  ن الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل العامالمجموعتي

 المتوسط العدد مجموعة
االنحراف 
 المعياري

"ت"قيمة   
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 11.643 22.707 41 ضابطة قبلي

 10.271 22.143 42 تجريبية قبلي

0.234 0.815 
غير دالة 
 إحصائياً

وهذا يعني ) 0.05(ير دالة إحصائياً عند مستوى داللة غ" ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعني تكافؤ 

  .المجموعتين في تحصيل العلوم
  :التطبيق القبلي الختبار المعرفة الغذائيةضبط  : رابعاً

ينتين التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربة، تطبيق اختبار المعرفة الغذائية على العتم   
قبل المجموعتين الضابطة والتجريبية  للتعرف على الفروق بين (T-test)تم استخدام اختبار و

  :يوضح ذلك ) 18( الجدول البدء في التجربة، و
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   )18( جدول 
روق بين ومستوى الداللة للتعرف على الف" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل في اختبار المعرفة الغذائية قبل 
  التجريب

وهذا يعني ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
ابطة، وهذا يعني تكافؤ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والض

  .المجموعتين في التحصيل في اختبار نحو التنور الغذائي
  :التطبيق القبلي لمقياس االتجاهضبط  : خامساً

تم تطبيق مقياس االتجاه على العينتين التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربة، وتم 
قبل البدء ضابطة والتجريبية المجموعتين ال للتعرف على الفروق بين (T-test)استخدام اختبار 
  :يوضح ذلك) 19(الجدول في التجربة، و

  
  
  
  
  
  

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 التذكر 2.895 5.659 41 ضابطة

 2.276 5.452 42 تجريبية

0.361 0.719 
غير دالة 
 إحصائياً

 فهم 2.237 3.488 41 ضابطة

 1.862 3.405 42 تجريبية

0.184 0.854 
غير دالة 
 إحصائياً

 تطبيق 1.475 1.976 41 ضابطة

 1.144 2.095 42 تجريبية

0.414 0.680 
غير دالة 
 إحصائياً

 التحليل 1.418 2.195 41 ضابطة

 0.917 2.500 42 تجريبية

1.166 0.247 
غير دالة 
 إحصائياً

 41 ضابطة
13.31

7 
6.777 

 اختبار

 42  تجريبية
13.45

2 
4.402 

0.108 

 

0.914 

 
غير دالة 
 إحصائياً
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   )19( جدول 
ومستوى الداللة للتعرف على الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير االتجاه نحو التغذية السليمة

 لمتوسطا العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

االتجاه نحو العادات  5.660 34.341 41 ضابطة
 5.335 32.310 42 تجريبية الغذائية

1.683 0.096 
غير دالة 
 إحصائياً

االتجاه نحو أهمية  7.372 23.244 41 ضابطة
 7.452 23.071 42 بيةتجري  الغذاء

0.106 0.916 
غير دالة 
 إحصائياً

االتجاه نحو األطعمة  5.293 19.073 41 ضابطة
 5.762 18.214 42 تجريبية المصنعة والطازجة

0.707 0.482 
غير دالة 
 إحصائياً

االتجاه نحو موضوعات  5.604 17.561 41 ضابطة
 5.438 17.571 42 تجريبية التغذية

0.009 0.993 
غير دالة 
 إحصائياً

 19.645 94.220 41 ضابطة
  ككلتجاهاال

 18.734 91.167 42 تجريبية

0.725 

 
0.471 

غير دالة 
 إحصائياً

وهذا يعني ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
تكافؤ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعني 

  .المجموعتين في االتجاه نحو التنور الغذائي
        

  :خطوات الدراسة 
اإلطالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة في بعض الكتب مثل  -1

) 2000إسماعيل ، (و  ) 1995سيد ،(و  ) 2005كوشمان ،(و) 2004العياضي،(
و الدراسات السابقة  ) Maddison,1982(و  ) Bazalgette,1991(و  ) Jarol,1995(و
)2002Shaban & Westrom, ( و )1992 Askar, ( و)1991Christine, (
 . و مناقشة كل من له عالقة بالموضوع من مشرفين تربويين    ),1988Fuchs(و

تحليل محتوي الجزء المختص بالغذاء في مادة العلوم العامة  للصف الخامس األساسي  -2
 .صة بالوحدةومعرفة األهداف العامة و الخا

 .بناء مقياس اتجاه كأداة قياس خاصة بالدراسة  -3

 .بناء اختبار للطالب حول اتجاهاتهم نحو مادة العلوم -4

وذلك )  فالشاميكروميدي( بالوسائط المتعددة لتعليم الجزء المختص بالدراسةبرنامجتصميم  -5
 .بعد تحكيمه من قبل مختصين
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لعليا بالجامعة اإلسالمية بغزة موجهة إلى حصل الباحث على إذن خطي من عمادة الدراسات ا -6
  ).7( وزارة التربية و التعليم بوكالة الغوث وتشغيل الالجئين  ملحق رقم 

قام الباحث بالتوجه إلى بعض المشرفين في وكالة الغوث لالجئين  للتدارس معهم حول تحديد  -7
 .ضوع الدراسةالمدرسة المناسبة لتطبيق الدراسة وآلية العمل بالبرنامج المعد لمو

لالجئين فصديا من بين المدارس االبتدائية و ذلك " ج"تم اختيار مدرسة ذكور غزة االبتدائية  -8
 : لبعض العوامل منها 

 وجود المدرسة في مكان متوسط من قطاع غزة  -

 .وجود مختبر حاسوب مناسب لتنفيذ الدراسة -

 .يذ الدراسةدوام المدرسة الصباحي  مما يسهل على الباحث اإلشراف على تنف -

تطبيق البرنامج على أفراد المجموعة التجريبية مع استخدام األسلوب العادي للمجموعة  -9
 .الضابطة 

 .تطبيق مقياس االتجاه بعد إجراء التجربة العملية -10

 .تطبيق االختبار  بعد إجراء التجربة العملية -11

ريبية والمجموعة جمع البيانات و تحليل نتائج االختبار و مقياس االتجاه للمجموعة التج -12
 .الضابطة

 .تبويب النتائج لتفسيرها و مناقشتها -13

  .وضع المقترحات و التوصيات في ضوء النتائج -14
 

  :المعالجات اإلحصائية 
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

  : في هذا البحثاإلحصائية التاليةاستخدام األساليب تم 
  .T.test independent sampleاختبار  -1

 . إليجاد حجم التأثيرdل إيتا، ومعام -2
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  الفصل الخامس
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

  و وضع التوصيات والمقترحات
  
 

  .نتائج اإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة ◊
  .نتائج اإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة ◊
  .توصيات الدراسة ◊
  . مقترحات الدراسة  ◊
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   الخامسالفصل
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

  
أثر برنامج بالوسائط المتعددة يوظف األحداث " استهدفت الدراسة التعرف إلى   

التنور العلمي الغذائي لدى طالب الصف الخامس األساسي في المادة   تنمية  المتناقضة في
تي تم توضيحها في الفصل تم تطبيق أدوات الدراسة ال  ولتحقيق هذه األهداف   " العلوم العامة 

الرابع، ويتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها وإجابة أسئلة الدراسة إحصائيا 
  :ومناقشة نتائجها كما يلي

  

  :للدراسة ومناقشته  إجابة السؤال األول
ضة في ما البرنامج بالوسائط المتعددة الذي يوظف األحداث المتناق " ينص السؤال األول على 

  ؟" تنمية التنور العلمي  الغذائي لدى طالب الصف الخامس األساسي
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بتصميم برنامج محوسب باستخدام الوسائط المتعددة 
وإدخال طريقة األحداث المتناقضة داخل برنامج  الوسائط  المتعددة بهدف الزيادة من فاعلية 

، ولقد قام  "برنامج فالش "لباحث برنامج الوسائط المتعددة باستخدام ولقد صمم  ا. البرنامج  
الباحث  بتوضيح كيفية تصميم هذا البرنامج وإجراءاته في الفصل الرابع من فصول هذه 

 طريقة يبين) 9(يبين دليل البرنامج واستخدامه، أما الملحق ) 8(الدراسة، وكذلك فإن الملحق
  . القابل للعرض على الطالبمتعددةاستخدام البرنامج بالوسائط ال

  
  : ومناقشته  للدراسةإجابة السؤال الثاني 

 بين متوسطي درجات طالب وجد فروق ذات داللة إحصائيةت هل "ينص السؤال الثاني على 
  " ؟  وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار المعرفة الغذائيةةالمجموعة التجريبي

  :صياغة الفرضية اإلحصائية الصفرية التالية ولإلجابة على هذا السؤال تم 
 يبين متوسط )α ≤ 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تال  -

طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي درجات 
  .الختبار المعرفة الغذائية 

 T. test" لعينتين مستقلتين " ت"خدام اختبار  تم استية الفرضهوللتحقق من صحة هذ      

independent sample         "  يوضح ذلك)   20 (والجدول.   
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  ) 20 (الجدول 
الطالب في التطبيق البعدي لى الفروق بين متوسطات درجات عللتعرف "  ت  "نتائج اختبار

  الختبار المعرفة العلمية 

 المتوسط العدد المجموعة البعد
 االنحراف
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 التذكر 4.456 7.463 41 ضابطة

 5.396 11.762 42 تجريبية

3.952 0.000 
دالة عند 
0.01 

 الفهم 3.995 4.512 41 ضابطة

 2.937 7.762 42 تجريبية

4.230 0.000 
دالة عند 
0.01 

 التطبيق 2.514 3.073 41 ضابطة

 3.097 5.333 42 تجريبية

3.645 0.000 
لة عند دا

0.01 

 التحليل 1.578 2.244 41 ضابطة

 1.199 3.024 42 تجريبية

2.539 0.013 
دالة عند 
0.05 

االختبار  11.448 17.293 41 ضابطة
 11.366 27.881 42 تجريبية ككل

4.228 0.000 
دالة عند 
0.01 

  α ≤ = (1.98 0.05( عند مستوى داللة و) 81(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  - 
   α  ≤ = (2.62 0.01(وعند مستوى داللة ) 81(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  - 

  - : يتضح من الجدول السابق أن
الدرجة الكلية لالختبار جميع األبعاد والجدولية في " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"قيمة 

و عليه يتم رفض الفرض الصفري و قبول الفرض  )α≤0.01(عند مستوى داللة دالة البعدي 
   )α =0.01(داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد"البديل و الذي ينص على أنه 

 واقرأنهم في المجموعة الضابطة في ةبين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبي ،
  .نت الفروق لصالح المجموعة التجريبية ولقد كامستوى المعرفة العلمية المتعلقة بالغذاء السليم

η2 "وفيما يتعلق بحجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا     
  :باستخدام المعادلة التالية"   

t2  
t2 + df  =  η 2  

η 2"وعن طريق 
 إيجاد قيمة حساب حجم التأثير للبرنامج المقترح باستخدام المعادلة يمكن  "  

  :التالية
  
  
  

 
2 η 2   

d =                        
1- η 2 
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  ) 21 (الجدول 
η 2"و " ت"قيمة 

  وحجم التأثير" d"و "  

 dقيمة  η 2قيمة  "ت"قيمة  البعد
حجم 
 التأثير

 كبير 0.878 0.162 3.952 تذكر
 كبير 0.940 0.181 4.230 فهم

 كبير 0.810 0.141 3.645 تطبيق
 متوسط 0.564 0.074 2.539 التحليل

 كبير 0.940 0.181 4.228 الدرجة الكلية لالختبار

كبير، عدا في   وهذا يدل على أن أثر البرنامج كبير  أن حجم التأثير السابقتضح من الجدول   ي
  .مستوى التحليل فلقد كان حجم التأثير متوسط

  )  22  ( جدول 
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس 

 حجم التأثير
 

  تأثيرحجم ال
  األداة المستخدمة

  كبير  متوسط  صغير
D 0.2 0.5  0.8  

Η 2 0.01  0.06  0.14  
  

يوضح حجم )  21  (والجدول ولقد قام الباحث بحساب حجم التأثير باستخدام المعادالت السابقة 
 )57-75:1997منصور ،( " .η 2   " ،"d"التأثير بواسطة كٍل من 

 

  -:تفسير نتائج السؤال الثاني
بين ،  )α ≥ 0.01( داللة مستوىروق ذات داللة إحصائية عند   أظهرت النتائج وجود ف

 وأقرانهم في المجموعة الضابطة في مستوى ةمتوسطات درجات طالب المجموعة التجريبي
 و استخدام ) T- test( لعينتين مستقلتين " ت "  و ذلك باستخدام اختبار المعرفة الغذائية 

وهذا يدل على أن طريقة )  η 2( بحساب مربع إيتا عددةرنامج الوسائط المتمعادلة حجم التأثير للب
عرض المادة التعليمية باستخدام برنامج بالوسائط المتعددة الذي يوظف األحداث المتناقضة في 
تنمية التنور الغذائي  داخل منهاج العلوم العامة للصف الخامس األساسي كانت فعالة و لها األثر 

  . في مادة العلوم العامةاألساسيية  لدى طالب الصف الخامس الواضح في تنمية المعرفة الغذائ



 119

  
  -:تيرجع الباحث سبب وجود الفر وقا

 المادة التعليمية المبرمجة باستخدام الوسائط المتعددة الذي يوظف األحداث ض تقوم طريقة عر-
يع المتناقضة   بتقديم  المعلومات بشكل متدرج و متسلسل من البسيط إلى الصعب بحيث يستط

الطالب أخذ الملحوظات المعروضة على الشاشة دون االبتعاد عن موضوع الدرس وجعل 
 .الطالب مشارك وله دور في العملية التعليمة التعلمية 

 تفاعل الصوت و الصورة و الحركة مع بعضها البعض أثناء عملية الشرح يزيد من إثارة -
 .غذائية الطالب  للتعلم و بالتالي يزيد من معدل المعرفة ال

 طريقة عرض المادة التعليمية باستخدام برنامج الوسائط المتعددة على الذي يوظف األحداث -
   عند الطالب ةالمتناقضة  خرجت عن الروتين و النمطية عند الطالب و لذلك كانت الرغب

تعلقة في التعلم كبيرة جدا و ظهر ذلك في االختبار  المعرفة العلمية الم) المجموعة التجريبية (
بالغذاء السليم من خالل التحليل اإلحصائي  والنتائج االيجابية لبرنامج الوسائط المتعددة الذي 

 .يوظف األحداث المتناقضة

 برنامج الوسائط المتعددة  الذي يوظف األحداث المتناقضة كانت تتيح للطالب إمكانية التوقف -
 الشاشة لتفحصها من المتعلم، عن الشرح بالصوت مع تواصل عرض المادة التعليمية على

 .  وكذلك إمكانية إعادة شرح المهارة  مرة ثانية أو أكثر 

 توزيع المادة التعليمية على شكل قرص مدمج  على الطالب كان له أثر كبير على تنمية -
 ءونشاي تناول المعلومة وقتما البأنها تتيح للطالمعرفة العلمية المتعلقة بالغذاء السليم  حيث 

 مكان بحيث ال تكون متوفرة فقط داخل جدران المؤسسة التعليمية ولكن أيضاً خارجها أي وفى
 اليوم باإلضافة إلى تسهيل وتوضيح المعلومة فيساعة ) 24( بالدراسة مكما أنها تسمح له

 م وبين المعلم كما تتيح أيضاً لها المقرر وبينههم وبينمبالرؤيا والسمع والحركة والتفاعلية بينه
 التعليم فيجوال بين عناصر المقرر الواحد وبذلك يصبح استخدام التقنيات الحديثة ثورة الت

 عن ين إلى باحثالبومن أهمها تحويل الط. وضرورة ملحة لتدعيم محاور التعليم الرئيسة
 لها وبذلك نعد أجيال المستقبل المسلحة بالفكر ين عصر المعلوماتية ال متلقيفيالمعلومة 
  . عصر العولمةفيمل لمواجهة متطلبات وتحديات المستقبل  الشاالمنظومي

 طريقة التدريس باألحداث المتناقضة التي تعتبر استراتيجيه من استراتيجيات تدريس العلوم - 
الحديثة التي تضمن برنامج الوسائط المتعددة خرج عن نمطية البرنامج لوحده كما نعلم بأن 

اعليته منذ الستينات حيث احتوى برنامج الوسائط على الوسائط المتعددة والكمبيوتر أثبتت ف
مجموعة من األنشطة التي تحتوي عل مواقف تعليمية مخالفة لما يتوقعه الطالب ويكون في هذا 

  .الموقف الطالب في رغبة للمعرفة لحل التناقض بهدف شد انتباه الطالب نحو الموضوع العام 
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   :اتفقت هذه النتائج مع الدراسات السابقة
طريقة  عرض المادة التعليمية باستخدام برنامج الوسائط المتعددة الذي يوظف األحداث 
المتناقضة في تنمية التنور الغذائي داخل منهاج العلوم للصف الخامس األساسي كانت فعالة ولها 
 األثر الواضح في تنمية المعرفة العلمية المتعلقة بالغذاء السليم  لطالب الصف الخامس األساسي

   كما في الدراسات التي تعلقت ببرامج الوسائط  المتعددة كدراسة.في مادة العلوم  
ودارسات تعلقت  ),Askar 1992(  دراسةو )2006زايدة،أبو  (دراسة   و)2006 صيدم، (

 Demircioglu & others, 2005) (و دراسة) 2006البلبيسي، (كدراسة باألحداث المتناقضة
   دراسة و )  م2002 البيرم، (  دراسة  و)ZOhar&Kravetsky,2003( دراسة  

 و دراسة(Appleton , 1996)   دراسة و) 1999،سعيد ( دراسة و)  م2001الروساء ،( 
)1995.naiz ( دراسة و (Zielinski  sarachine ,1994).  

  :اختلفت هذه النتائج مع الدراسات السابقة 
 ة إلى أن اثر البرنامج ملحوظ كما في دراسة فاعلية البرنامج بالوسائط المتعددىبالنسبة إل

) 2004، Irvine ( دراسةوأيضا ) حيث أكد على  ) م2001قنديل، (و ) 2003 ،الحصري
ومن ناحية األحداث . تساوي تأثير الوسائط المتعددة مع التدريس المعتاد في التحصيل الدراسي 

  . األحداث المتناقضة في التدريسالمتناقضة كافة الدراسات السابقة تؤكد فاعلية استراتيجيه
  

  :إجابة السؤال الثالث للدراسة ومناقشته
 درجات يبين متوسط )α ≤ 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ت هل "

طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة  في االتجاه نحو التغذية 

  "؟"السليمة
  :ثانيرض الالنتائج المتعلقة بالف

  :ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية اإلحصائية الصفرية التالية 
طالب  درجات يبين متوسط )α ≤ 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تال "

المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو 
       لعينتين مستقلتين" ت"للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار سليمة ، و التغذية ال

 "T. test independent sample"  يوضح ذلك)   22  (والجدول.  
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  ) 23  (الجدول 
الطالب في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو بين متوسطات درجات " ت"نتائج اختبار 

  التغذية السليمة

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 العادات 4.178 33.463 41 ضابطة
  الغذائية
 

 5.445 40.357 42 تجريبية

6.460 0.000 
دالة عند 
0.01 

 األهمية 6.872 19.927 41 ضابطة

 3.803 34.214 42 تجريبية

11.757 0.000 
دالة عند 
0.01 

 المصنعة 5.005 19.537 41 ضابطة

 6.455 28.810 42 تجريبية

7.301 0.000 
دالة عند 
0.01 

 6.630 23.707 41 ضابطة
 المنهاج

 5.653 29.405 42 تجريبية

4.216 

 

0.000 

 
دالة عند 
0.01 

 

المقياس   17.327 96.634 41 ضابطة
 42 تجريبية الكلي

132.78

6 
16.925 

9.616 0.000 
دالة عند 
0.01 

  α ≤ = (1.98 0.05( وعند مستوى داللة ) 81( عند درجة حرية  الجدوليةت"قيمة  - 
   α  ≤ = (2.62 0.01(وعند مستوى داللة ) 81( عند درجة حرية الجدولية" ت"قيمة  - 
جميع الجدولية في " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"قيمة  -:يتضح من الجدول السابق أن  

، وهذا يدل على )α =0.01(عند مستوى داللة دالة  البعدي مقياسالدرجة الكلية للواألبعاد 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولقد كانت 

  .الفروق لصالح المجموعة التجريبية
η 2"وفيما يتعلق بحجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا 

يوضح حجم )  23 (والجدول "   
  :" η 2   " ،"d"التأثير بواسطة كٍل من 

  )  24 (الجدول     
η 2"و " ت"قيمة 

  وحجم التأثير" d"و "  

 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة  "ت"قيمة  البعد
 كبير 0.14 0.340 6.460 االتجاه نحو العادات الغذائية
 كبير 0.26 0.631 11.757  االتجاه نحو أهمية الغذاء

 كبير 0.16 0.397 7.301  تجاه نحو األطعمة المصنعة والطازجةاال
 كبير 0.93 0.180 4.216  االتجاه نحو موضوعات التغذية

 كبير 0.21 0.533 9.616 الدرجة الكلية
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  .كبيروهذا يدل على أن أثر البرنامج كبير  أن حجم التأثير السابق    يتضح من الجدول 
  :ى األسباب التاليةتلك الفروق إليفسر الباحث و    
    اندفاع الطالب  نحو التعلم باستخدام الوسائط المتعددة التي توظف األحداث المتناقضة كان -  

و انعكس ذلك . له األثر الكبير في سعادتهم و متعتهم أثناء العمل لحداثة الطريقة في التدريس
 بالجوانب الحياتية المختلفة على اتجاهات الطالب  نحو المادة العلوم وموضوعاتها التي تتعلق

 .التي يمارسها الطالب في حياته كل يوم

 الربط بين مادة العلوم كمادة نظرية و تطبيقاتها العملية من خالل الوسائط المتعددة التي - 
توظف األحداث المتناقضة  كان له أثر واضح على تغير اتجاهات الطالب  نحو المادة  العلمية   

 ). T-test" (ت " ل التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار و ظهر ذلك من خال

 شعور الطالب بأن برنامج الوسائط المتعددة الذي يوظف األحداث المتناقضة جديدة و تتحدى -
عقولهم و قدراتهم أدى إلى تغير اتجاهاتهم نحو المادة ، فاإلنسان يقوم على كل ما هو جديد و 

  .يحب اكتشاف كل ما هو فريد مبهم له
شعور الطالب بأن هذه البرمجية تشبع رغباتهم في مواكبة التطور الهائل في تكنولوجيا  -

 .المعلومات والكم الهائل من المعرفة العلمية

   :اتفقت هذه النتائج مع الدراسات السابقة
برنامج الوسائط المتعددة الذي يوظف األحداث المتناقضة له أثر في االتجاه نحو التغذية السليمة 

   و)م2003( الهادي  عبد   دراسة و )م2006 (زايدة أبووهذا النتائج كما في دراسة ، 
  ( Demircioglu & others , 2005  ) دراسة   و),Askar 1992(آسكار دراسة 
   .(Stewart , 1992) و دراسة (Zielinski  sarachine ,1994)دراسة  

ن برامج الوسائط المتعددة لها تأثير ايجابي كافة الدراسات السابقة تتفق مع الدراسات الحالية با
 وهذا ما جعل الباحث يلجئ إلي توظيف طريقة التدريس باألحداث نحو االتجاه للمادة العلمية  

المتناقضة  ضمن برامج الوسائط المتعددة للحصول على أفضل النتائج نحو تنمية التنور الغذائي 
  .من الجانب المعرفي والوجداني 
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  :ياتالتوص
على ضوء نتائج البحث الحالي والدراسات السابقة له يوصى الباحث  بضرورة العناية  -1

   .باستخدام التكنولوجيا الحاسوبية المتعددة في تدريس العلوم وخاصة الوسائط المتعددة
العمل على توفير مختبرات حاسوب حديثة بالمدارس تفي بحاجات الطالب وإعدادهم  -2

 .لمعرفة المطلوبة عند طالب المدارس بهدف االرتقاء بمستوى ا

إدخال طرق تدريس العلوم الحديثة ضمن برامج الوسائط المتعددة، وذلك لما لها من  -3
 .زيادة في فاعلية البرامج بالوسائط المتعددة

من قبل المعلمين الحاسوبية   بالبرامج التعليمية  األحداث المتناقضاتيجيهستراتاتوظيف  -4
ألثرها في تنمية مستويات التحصيل للطلبة في المعرفة العلمية ة في تدريس العلوم للطلب

 الغذائية

اإلدارة المدرسية على  تدريب المعلمين على استخدام  العمل على حث المشرفين و -5
 على توظيفها داخل م وتشجيعهبرامج الوسائط المتعددة  واستراتيجيات التدريس الحديثة 

 . بطريقة سليمة وشيقة للطالب الصف

الهتمام باالتجاهات نحو التغذية  التي يمكن تنميتها من خالل استخدام طرق وتقنيات ا -6
 .حديثة في تدريس العلوم نحو التغذية 

 

  - :المقترحات
قيام خبراء المناهج بتحليل مناهج العلوم المطبقة حاليا في محافظات غزة بشكل مفصل   -1

  .لمعرفة مدى احتوائها على عناصر التنور الغذائي 
 تنمية على تعمل بتدائياال التعلم بمرحلة العلوم مناهج نتضمت دراسية وحدات بناء .3

  .الغذائي رللتنو المتعددة األبعاد
 بمحافظات األساسي التعليم لمرحلة العلوم مناهج على تجرى مشابهة دراسات إجراء .4

 والتنور يالفيزيائ والتنور الكيميائي التنور و الغذائي التنور موضوع على  والضفة غزة
  .العلمي
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  المراجع العربية
  

 القران الكريم -1

) : 2001(ي محمد  بن إسماعيل بن إبراهيم بن بروزبة  الجعفر          البخاري ، أبي عبدا هللا     - 2
  .دار التقوى للتراث:  ، الجزء الثاني ، مصر 1صحيح البخاري ، ط

) : 2001(ي محمد  بن إسماعيل بن إبراهيم بن بروزبة  الجعفر          عبدا هللا البخاري ، أبي     -3
 .دار التقوى للتراث:  ، الجزء الثالث ، مصر 1صحيح البخاري ، ط

) : 2001(ي محمد  بن إسماعيل بن إبراهيم بن بروزبـة  الجعفـر            البخاري ، أبي عبدا هللا     -4
 .راث دار التقوى للت:  ، الجزء األول ، مصر 1صحيح البخاري ، ط

 ،  4 ، ط  ريـاض الـصالحين   ) : 1986(النووي ، الدمشقي ، أبي زكريا يحي بن شـرف            -5
 .بيروت ، مؤسسة الرسالة 

 ،  1 ، ط  ريـاض الـصالحين   ) : 2000(النووي ، محي الدين أبي زكريا  يحي بن شرف            -6
 .اإلسكندرية ، دار العقيدة 

وزبيل ونموذج دورة   أثر التدريس بأسلوب نموذج أ    ) : 1988(إبراهيم ، شعبان  حامد         -7
التعلم على التحصيل وفهم عمليات العلم واالتجاهات نحو العلوم البيولوجية لدى طالب            

، كلية التربيـة ، جامعـة       ) غير منشوره   (  ، رسالة دكتوراه     دور المعلمين والمعلمات  
 .طنطا

ب  ،عالم الكت  تكنولوجيا المعلومات و تحديث التعليم    : ) 2001(إسماعيل ،الغريب زاهر     -8
  .للنشر

 ، القـاهرة ، دار الكتـب        االكمبيوتر والملتيميدي : ) 2000(أبو السعود ، سيد مصطفى       -9
 .العلمية للنشر والتوزيع ، مصر

 ،  الطرق اإلحصائية في البحـث والتـدريس      ) : 1998(أبو ناهية ، صالح الدين محمد        -10
 .، القاهرة ، مكتبة آنجلو المصرية2ط

فعالية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المفـاهيم  : ) 2006( يوسف   أبو زايدة ، حاتم -11
 ، رسـالة ماجـستير                     والوعي الصحي في العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسـي         

  . ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة) غير منشورة ( 
ر الميـسرة   دا: ،عمان  1، ط التعلم أسسه وتطبيقاته  ) : 2001(أبوعالم ، رجاء  محمود     -12

 .عللنشر والتوزي
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 معجم اللغة العربيـة ، الطبعـة        – المعجم الوسيط : ) 1973(أنيس ، إبراهيم وآخرون      -13
 .الثانية ، الجزء الثاني

مستويات التنـور لـدى الطـالب       ): 1990(الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس       -14
 المعلم التراكمات   دعدا، المؤتمر العلمي الثاني ، إ     ) دراسة مسحية    ( المعلمين في مصر  

 .يوليو) 18-15، (والتحديات، اإلسكندرية 

أهمية التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم من وجهة نظر         ) : 2000( الجندي ، علياء     -15
 ، مجلة أم القرى للعلوم التربويـة        أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية      

 .، مكة ) 2( العدد ) 12( واالجتماعية  واإلنسانية ، المجلد  

 –فاعلية تعليم العلـوم القـائم  علـى توجـه العلـوم               ) : 2002(المحتسب ، سمية     -16
 المجتمع  في  اكتساب  طالبات الصف التاسع األساسي متطلبات التنور             –التكنولوجيا  

 ).3(العدد ) 5( ، المجلد العلمي

ة تعرض نفسها على    العلوم والتكنولوجيا والمجتمع حقيق   ) : 2003( الخالدي ، موسى     -17
 .رام اهللا )  9(، مجلة رؤى  تربوية ، العدد مناهج العلوم الفلسطينية 

المرشد في تصميم البرمجيـات التعليميـة الكمبيوتريـة          ) : 1998(الخطيب  ، لطفي      -18
 . ، دار الكندي للنشر ، اربد للمعلمين

 اآللي فـي مـادة      أثر استخدام أحد برامج الحاسب    : )1999. (عبدا هللا اللهيب، إبراهيم    -19
، )غيـر منـشورة  ( ماجستير ، رسالة  الفيزياء على تحصيل طالب الصف األول الثانوي      

 .الرياض، كلية التربية، جامعة الملك سعود

أثر استخدام إحدى برمجيات الحاسوب في مـادة        :)1998. (المطيري، سلطان هويدي     -20
ير غيـر منـشورة،     ، رسالة ماجست  العلوم على تحصيل طالب الصف السادس االبتدائي      

 .الرياض، كلية التربية، جامعة الملك سعود

مدى توافر بعض عناصر    ) : 2000(األغا ، إحسان خليل  والزعانين ، جمال  عبدربه            -21
 ، الجمعيـة    التنور العلمي في كتب العلوم للمرحلة االبتدائية ، المؤتمر العلمي الرابـع           

 . أغسطس3-وليو  ي31المصرية للتربية العلمية ، اإلسماعيلية ،من 

 ،  التربية العلميـة وطـرق لتـدريس      ) : 1994 (األغا ،إحسان  وعبد المنعم ، عبدا هللا        -22
 .الطبعة الثالثة ، غزة ، مكتبة اليازجي

 . ، مكتبة الطالب1 ، طتدريس العلوم) : 2005( األغا إحسان واللولو ، فتحية  -23
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ماعي لبرنامج الكمبيوتر   فعالية العرض الفردي والج   ) : 2003(الحصرى ، أحمد كامل      -24
لفيزياء الصف األول الثانوي في تحصيل الطالب واتجاهاتهم نحو كـل مـن الفيزيـاء              

، كلية التربية ، جامعة اإلسكندرية ،       ) 51( ، مجلة التربية المعاصرة ، العدد        والكمبيوتر
 .مصر 

لنـشر  دار الميسرة ل  :  ، عمان    1 ، ط  مهارات التدريس الصفي  ): 2002(الحيلة ، محمد     -25
  .والتوزيع والطباعة

فاعلية استراتيجيه التناقض المعرفي في تعديل التصورات       ) : 2001(الروساء ، تهاني     -26
 ، قسم الفيزيـاء     البديلة حول مفاهيم القوة والحركة الشائعة لدى طالبات الفرقة األولى         

                                     بكلية التربية بالرياض
أثر استخدام إستراتجية المتناقـضات فـي تعـديل         ) : 2006( عواد     البلبيسي ، اعتماد   -27

، رسالة  التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف العاشر األساسي         
 .،  كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة)غير منشورة ( ماجستير 

وم لمبـادئ النظريـة     أثر تبني معلمي العل   ) : 2004(الزغبي، طالل وعبيدات ، هاني       -28
البنائية أثناء تدريسهم   للمفاهيم العلمية في تحصيل طلبتهم لهذه المفاهيم وتكوين بنية 

 ).1(، العدد ) 7(، المجلة األردنية والتطبيقية ، المجلد مفاهيمه متكاملة لديهم 

مستويات التنور في ضوء أشكال الوعي الحيـاتي لـدى          )  : 1995(البغدادي ، محمد     -29
 المدرسة الثانوية في محافظة  شمال الصعيد ، المـؤتمر العلمـي الـسابع ،                خريجي

التعليم الثانوي وتحديات القرن الحـادي      ( الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس      
 .، أغسطس )10-7( ، القاهرة ،)والعشرين 

مستوى الثقافة العلمية لدى طـالب المـستويين        ) : 2004 (الشهراني ، عامر عبد اهللا     -30
األول والرابع من التخصصات العلمية بكلية التربية بأبها ودور برنامج األعـداد فـي              

 .، السنة الحادي والعشرون ) 75( ، رسالة الخليج العربي ، العدد تنميته

أثر استخدام الحاسوب فـي تحـصيل طـالب          ):2002(الشرهان ، جمال  عبد العزيز        -31
) 3( العلوم التربوية والنفسية ، المجلـد         ، مجلة  الصف األول الثانوي في مقرر الفيزياء     

 ).3(العدد 

إعـداد و إنتـاج     "الوسائط المتعددة التفاعليـة     ) : 2000( الفار، إبراهيم عبد الوكيل      -32
  ، دار الفكر للطباعة والنشر2، ط"البرمجيات

 ، دار الفكر للطباعة     استخدام الحاسوب في التعليم   ) : 2002(الفار، إبراهيم عبد الوكيل      -33
 .نشرو ال
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مستوى  التنور البيئي لـدى تالميـذ الـصف          ): 2001(العفيفي ،  محمد عبد الفتاح          -34
، كلية التربيـة ،  ) غير منشورة(  ، رسالة ماجستير    السادس األساسي في محافظة رفح    

 . الجامعة اإلسالمية

دراسة تحليلية لمحتوى مناهج العلوم بالمرحلتين      ) 2000(الغنام ، محرز عبده يوسف       -35
 ، المـؤتمر العلمـي الرابـع        ائية واإلعدادية في ضوء بعض أبعاد التنور العلمي       االبتد

 . أغسطس3 - يليو31 من ةالجمعية المصرية للتربية العلمية ، اإلسماعيلي

فاعلية المعلمين في تطبيق نموذج بنائي في تدريس العلوم : ) 2002(المومني، إبراهيم  -36
 ).1( ، العدد )29(، المجلد العلوم التربويةللصف  الثالث األساسي في األردن، دراسات 

، اإلمارات العربية   1 ، ط  األساليب الحديثة في تدريس العلوم    : ) 2005(الهويدي ، زيد     -37
 .دار الكتاب الجامعي: المتحدة

فعالية مناهج العلـوم بمـدارس التعلـيم الثـانوي          ) : 2002(الموجي ، أماني  محمد       -38
 ، مجلة التربية العلمية للجمعية المصرية       ى الطالب الصناعي في تنمية التنور العلمي لد     

 ) .2(، العدد) 5(للتربية العلمية ، المجلد 

أثر فهم المعلم لطبيعة المتعلم وسمات شخصيته واتجاهاته : ) 1984(المحتسب ، سمية     -39
، كلية التربية   ) غير منشورة   (  ، رسالة ماجستير     العلمية على اتجاهات الطالب العلمية    

 ة األردنية ، عمان، الجامع

مستوى التنور العلمي لدى عينة من طالب التعليم قبـل      ): 2001(بخش ، هالة عبد اهللا       -40
 – ، مجلة العلوم التربوية والنفسية ، كلية التربيـة           الجامعي بالمملكة العربية السعودية   

 ).1(، العدد ) 5(جامعة  أم القرى بمكة المكرمة ، المجلد 

 ،   المفاهيم والتطبيقـات   –تدريس العلوم المعاصرة    ): 1996(بهجات ، رفعت محمود      -41
 .القاهرة ، عالم الكتب

 ، القاهرة ،  رؤية معاصرة –تدريس العلوم الطبيعية    ) : 1999(بهجات ، رفعت  محمود       -42
 .عالم الكتب ،1ط

 ،  2 ، ط  تدريس العلوم الطبيعيـة رؤيـة معاصـرة       ) : 2001(بهجات ، رفعت محمود      -43
 .عالم الكتب: القاهرة 

أثر استخدام استراتيجيه المتناقضات علـى تنميـة        ) : 2002(يرم ، أحمد  عبد القادر     ب -44
 ، رسـالة    مهارات التفكير الناقد في العلوم لدى طلبة الصف السابع األساسـي بغـزة            

 .، برنامج الدراسات العليا المشترك ، كلية) غير منشورة( ماجستير 

وزارة التربية والتعلـيم ،      : علممذكرات في مصادر الت   ) : 1999(جامع ، حسن حسين      -45
 .مصر
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التنور البيئي لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسـطة بدولـة          ) 2000(جاسم ، صالح     -46
 . ، كلية التربية ، جامعة الكويتالكويت

  
، القـاهرة ،  1 ،  ط Windows Multimedia ماسـتخدا ) : 1998(حامد ، محمد  -47

 .العربية للعلوم والحاسب 

أثر تدريس  العلوم بمصاحبة الحاسب اآللي في تنمية التفكير ) : 1994(حسنين ، أماني  -48
 ، رسالة ماجستير ، معهـد الدراسـات         العلمي والتحصيل لدى طالب المرحلة الثانوية     

 .والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة 

التنور العلمي لدى معلمي العلوم ، المؤتمر العلمي         ) : 1990(خليل ، حمد  وآخرون       -49
 ،   الجمعية للمناهج وطرق التدريس ، إعداد المعلـم ، التراكمـات والتحـديات             الثاني،

 .يوليو ) 18-5(اإلسكندرية ، من 

فعالية استخدام تكنولوجيـا الوسـائط      ) : 2003(خمايسة ، فيصل و عرمان ، عبد اهللا          -50
 ، 1 ، مجلة جامعة الخليل للبحوث ،المجلد المتعددة في تدريس مساقات القياسات الطبية 

 .) 2(لعدد ا

51-      �¼u53 4¼<� ،أثر استخدام الحاسب اآللي والشرائح الـشفافة فـي         : )1996 (.دو�¼�ي
تحصيل طالب الصف األول الثـانوي بمنطقـة المدينـة المنـورة لوحـدة الـدورات                

 الريـاض، كليـة     )غير منـشورة  (  رسالة ماجستير    ،والمجموعات في الجدول الدوري   
 .، جامعة الملك سعود التربية

تصميم التعليم من منظور النظريـة البنائيـة ،         ) : 2003(ال  عبد الحميد     زيتون ، كم   -52
 ، المؤتمر الخامس عشر للجمعية المصرية للمناهج دراسات في المناهج وطرق التدريس

 ).91(يوليو ، جامعة عين شمس ،  العدد  ) 22-21(وطرق التدريس 

 ، عـالم    مات واالتصال تكنولوجيا في عصر المعلو   ): 2002(زيتون ، كمال عبد الحميد       -53
 .الكتب ، القاهرة ، مصر

 ، اإلسـكندرية   تدريس  العلوم من منظور البنائية ) : 2000(زيتون ، كمال عبد الحميد       -54
 .، المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع 

فعالية برنامج تعليمي بمساعدة الحاسوب اآللي في       :)1996(زيتون، كمال والبنا، عادل      -55
 المعرفي لحل مسائل الوراثة والتفكير المنطقي واالتجـاه نحـو اسـتخدام      تنمية األداء 

 . مصر، جامعة اإلسكندرية،) 9(، مجلة العلوم التربوية، العدد الحاسوب، كلية التربية

 لدى الطالب المعلمين بكليات التعليم      يالتنور البيئ ) : 2004( سالم ، صالح الدين علي     -56
 .)2(، العدد ) 7(، المجلد  ، مجلة التربية العلمية الصناعي
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دراسة  عبر قطاعية لنمو مفهوم ) : 1998(سعودي ، منى عبد الهادي   وسعيد ، أيمن      -57
، مجلة التربية العلمية ، الجمعيـة  المادة في العلوم لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسـي  

 . ، جامعة عين شمس ، مصر) 1(، العدد ) 1(المصرية للتربية العلمية ، المجلد 

أثر استخدام استراتيجيه المتناقضات  على تنمية التفكير ) : 1999(سعيد ، أيمن حبيب   -58
العلمي وبعض عمليات العلم لدى  تالميذ الصف الخامس  االبتدائي  من خـالل مـادة                 

يوليـو ،   )  28-25( ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، المؤتمر العلمي الثالث           العلوم
 ) 1(المجلد 

ستويات التنور العلمي لدى الطالب المعلمـين   م:)1990(محمد صابر ، آخرون     سليم ،    -59
  ، المؤتمر الثاني للجمعيـة المـصرية للمنـاهج وطـرق       )دراسة مسحية   ( في مصر   

 .يوليو ) 18-15( التدريس ، إعداد المعلم ، التراكمات والتحديات ، اإلسكندرية 

 ، ة تفرض نفسها على خبراء المناهجالتنور العلمي حقيق) : 1989(سليم ، محمد صابر -60
 .، يناير) 5(دراسات في المناهج وطرق التدريس ، العدد 

التنور العلمي البيولوجي لدى معلمي المرحلة االبتدائيـة        ):1992(شبارة ، حمد مختار      -61
، دراسة تقويمية ، المؤشر العلمي الرابع للجمعية المـصرية          قبل الخدمة بسلطنة عمان     

 .أغسطس ، القاهرة ) 6-3(تدريس ، من للمناهج وطرق ال

 ، دار الميـسرة للنـشر    تطبيقات الوسائط المتعـددة   ) : 2002(شلبايه ، مراد وآخرون      -62
  .والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن

التنور الصحي لدى الطالب المعلمين بشعبة التعلـيم        ) : 1992(شعير ، إبراهيم  محمد       -63
 ).29( في المناهج وطرق التدريس ، العدد ت دراسا ، مجليةاالبتدائي  في كلية التربية

دور منهج المدرسة الثانوية العامة في تحقيـق التنـور          ) : 1995(طناوي ، رمضان     -64
 ، مؤتمر قضية التعليم في مصر، جامعـة أسـيوط ،            العلمي في مجال الكيمياء لطالبها    

 ).1(المجلد 

  .دار المعرفة الجامعية: كندرية  ، اإلس1 ، طمبادئ التعلم) : 2001(عبد الخالق ، أحمد  -65
مستوى التنور الكيمائي لدى طالب المرحلة العلمية ،        ) : 1999(عبد المجيد ، ممدوح      -66

 ، مناهج العلوم للقرن الحادي  للجمعية المصرية للتربية العلمية المؤتمر العلمي الثالث 
 .يوليو) 28 -25(العشرين رؤية مستقبلية ، المجلد الثاني ، من 

أثر استخدام الحاسوب في تدريس العلوم على التحصيل        ) : 2003(لهادي ، جمال    عبد ا  -67
 ، مجلة دراسات في المناهج وطرق       واالتجاه نحو العلم لتالميذ الصف السادس االبتدائي      

 .، جامعة طنطا) 85(التدريس ، العدد 
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ـ    ) : 1993(عبده، فايز  محمد وأبو السعود ، أحمد محمد             -68 ور مدى اكتساب عناصر التن
  .)21( ،  مجلة دراسات في المناهج ، العدد البيئي لدى طالب المرحلة الثانوية

 ، مكتبة الفـالح  1 ، ط التفكير والمنهج المدرسي  ) : 2003(عبيد ، وليم وعفانة ، عزو        -69
 .للنشر والتوزيع

 
 

التنور العلمي الغذائي لـدى معلمـي العلـوم         ) : 1995( عطوة ، فوزي محمد السعيد       -70
 قتصاد المنزلي قبل الخدمة ، مجلة دراسات في المناهج  وطرق التدريس           الزراعي واال 

 .، فبراير) 3(، العدد 

أسـاليب تـدريس    ): 2005( ، نائلة والكحلوت، نصر      رعفانة، عزو إسماعيل والخزندا    -71
 ، غزة ، فلسطين  ، مكتبة آفاقالحاسوب

 ، دار جنين    1 ، ط  أساليب تدريس الحاسوب  ) : 2003(عفانة ، عزو، إسماعيل وآخرون     -72
 للنشر والتوزيع ، األردن، عمان

أخطاء شائعة في تصميم البحوث التربوية لدى طلبة ) : 1999(عفانة ، عزو، إسماعيل  -73
 ، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،     الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية    

 .كلية التربية ، جامعة عين شمس) 57(العدد 

 اإلحـصاء   –الجـزء الثـاني        : اإلحصاء التربوي ) : 1998(ل  عفانة ، عزو إسماعي    -74
 .االستداللي  ، غزة ، مطبعة مقداد 

 اإلحصاء الوصفي –الجزء األول  : اإلحصاء التربوي) : 1997(عفانة ، عزو إسماعيل  -75
 .، غزة ، مطبعة مقداد 

مية لدى  مستوى التنور البيولوجي وعالقته باالتجاهات العل     ) : 2007(علم الدين ، أمل      -76
، ) غير منشورة   (  ، رسالة ماجستير      بغزة ةطلبة كليات التربية في الجامعات الفلسطيني     

 .كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية، غزة

، دار المـسيرة  لحاسوب التعليمي و تطبيقاته التربويـة ا):2004(عيادات، يوسف أحمد   -77
 .للنشر، عمان

متضمنة في الكتب الدراسـية للـصفوف       المعلومات الغذائية ال  ): 2006(فخرو، عائشة    -78
، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد الثالثة المتقدمة في المرحلة االبتدائية بدولة قطر

 ).1(، العدد )7(
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عالقة مستوى التنور العلمي لمعلم العلوم بالتحـصيل        ) : 1992(فراج ، محسن حامد      -79
) غير منشورة   ( ، رسالة ماجستير  ادية  الدراسي والتفكير  العلمي لتالميذ المرحلة اإلعد      

 .، كلية التربية ، جامعة عين شمس

تقويم مناهج العلوم بالتعليم العام في ضـوء متطلبـات          ): 1996(فراج ، محسن حامد      -80
  ، كلية التربية ،  جامعة عين شمس )غير منشورة( التنور العلمي ، رسالة دكتوراه 

 ،عالم الكتب   ا المعلومات و تحديث التعليم    تكنولوجي) : 2001(إسماعيل ،الغريب زاهر     -81
 .للنشر

الستنساخ جدل العلـم والـدين      ا) : 2000(فضل اهللا ، حسين والعوا ، عادل وآخرون          -82
 .واألخالق

تحليل محتوى كتاب الكيمياء للمرحلة الثانويـة مـن منظـور           ) : 1995(فضل ، نبيل     -83
 ،  ، المؤتمر العلمي السابعالتقافة العلمية ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس       

أغـسطس ،   ) 10-7(التعليم الثانوي وتحديات القرن الحادي والعشرين ، منعقـد مـن            
 ).2(الجمالية ، مدينة نصر ، المجلد 

:  ، عمان    1 ، ط  سيكولوجية التعلم الصفي  ) : 2000( قطامي ، يوسف وقطامي ، نايفة        -84
 .دار الشرق للنشر والتوزيع

أثر التدريس بالوسـائط المتعـددة علـى  التحـصيل           ) : 2001(قنديل ، أحمد إبراهيم      -85
 ، مجلة دراسات في الدراسي للعلوم والقدرات االبتكارين والوعي بتكنولوجيا المعلومات

 .، جامعة طنطا) 72(المناهج وطرق التدريس ، العدد 

 . ، المنصورة ، دار الوفاء ، مصرالتدريس البتكاري): 1992(قنديل ، أحمد إبراهيم  -86

منهج مقترح في علم الفيزياء لطـالب المرحلـة     ): 1991( محمود ، مصطفى إبراهيم      -87
 . الثانوية العامة لمقابلة متطلبات المواطنة األساسية من التنور الفيزيائي فـي مـصر        

 .رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين شمس ، القاهرة

تحديد مستوى الثقافة العلميـة     ): 1996(ملكاوي ، فتحي  والعبد اهللا ، محمد عبد  اهللا             -88
 ،  مجلة مستقبل التربية العربية  لطلبة الثانوية في األردن من وجهة  نظر معلمي العلوم         

 .، أبريل) 6(، العدد 

وحدة مقترحة للطاقة للصف الثاني اإلعدادي لتحقيـق        ) : 1995(موسى ، منير موسى      -89
ية التربيـة ، جامعـة عـين        ، كل ) غير منشورة ( ، رسالة ماجستير   أهداف التنور العلمي  

 .شمس
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فعالية برنامج تعليمي باستخدام الحاسوب االلكتروني      : ) 1996(مؤمن ، نجوى شكري      -90
 ، رسالة   على مستوى التحصيل و أداء المهارة     ) الباترونات(في تدريس وحدة النماذج     

،  ) 2(دكتوراه منشورة ، مجلة دراسات تربوية و اجتماعية ، جامعة حلوان ، المجلـد  
 ).1(العدد 

 ، المجلـة المـصرية      حجم التأثير للداللة اإلحـصائية    ): 1997(منصور ، راشد قاسم      -91
 )  .16(، العدد ) 7(للدراسات النفسية ، المجلد 
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  )1 (ملحق                                     
  غزة -الالجئين وتشغيل الغوث وكالة من مهمة تسهيل
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�س ا�
	�� ا�و����  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

   غزة–الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العليا

 

  س التنور الغذائي لدى طالب الصف الخامس األساسي  تحكيم مقيا-:الموضوع
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.                           حفظه اهللا \األستاذ الكريم 

يتشرف الباحث بالتفضيل من سيادتكم بتحكيم مقياس التنور الغذائي لدى طالب 
  لمسجلة بعنوان الصف الخامس األساسي والتي تعد  أداة  رسالة ماجستير ا

أثر برنامج بالوسائط المتعددة يوظف األحداث المتناقضة في تنمية التنور الغذائي " 
  "لدى طالب الصف الخامس األساسي  في مادة العلوم 

  
  

 علي  مقياس اتجاه التنور الغذائي باإلطالعلذا يرجوا الباحث من سيادتكم التكرم 
   :ومن ثم إبداء رأيكم ومالحظاتكم في

   .حة العلمية واللغوية للفقراتالص  -  أ
  . مدى ارتباط الفقرات باألبعاد-ب
   . إمكانية الحذف واإلضافة- ج
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   غزة–الجامعة اإلسالمية 

  عمادة الدراسات العليا
  كلية التربية 

  علوم- قسم مناهج وطرق تدريس 

  /عزيزي الطالب 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
  قرأ التعليمات التالية قبل أن تبدأ باإلجابةا

  يهدف هذا االختبار لقياس التنور الغذائي  - 
 يتكون هذا المقياس من ثالث أبعاد  هي  - 

    االتجاه نحو أهمية الغذاء- ب  االتجاه نحو العادات الغذائية              - أ
   ةوعات التغذي االتجاه نحو موض-  االتجاه نحو األطعمة المصنعة والطازجة   د- ج

  بما يناسب ) √(  ثم ضع إشارة ةاقرأ الفقرات بعناية لكافة األبعاد الرئيس - 
  وجهة نظرك  في المربع الموجود أمام  كل فقرة من فقرات  الجدول       
  انظر أعلى الصفحة يوجد تدرج على النحو األتي  - 

 ) ضعيفة ضعيف جدا- متوسطة-  كبيرة- كبير جدا(        
  يعني ما تراه أنت مناسب لك تضع تعبر عن وجهة نظرك هذه الفقرات - 

 أيكشارة بحسب ما تشعر بأنه مناسب لر       إ

   لك على حسن تعاونكشكراً
       

  جهاد أبو حليمة/                                        الباحث
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        ييييمقياس اتجاه التنور الغذائمقياس اتجاه التنور الغذائمقياس اتجاه التنور الغذائمقياس اتجاه التنور الغذائ

 الدرجة

ضعيف   ضعيف  سطمتو  كبير  كبير جدا
  جدا

 م الفقرة
  ا�$-�

  1  . قبل الذهاب إلي المدرسةرأحرص على تناول وجبة اإلفطا     

  2  .أرغب بتناول الحلوى بكثرة     

  3  .أحب تناول الوجبات الغذائية السريعة مع أصدقائي     

  4  .أحرص على غسل يدي قبل الطعام وبعده     

  5  .اول المشروبات الغازية بعد تناول كل وجبة غذاء أحب تن     

  6  .أحب ممارسة الرياضة بعد تناولي  وجبة الغذاء      

  7   .أحب تناول  األطعمة الملونة بأصباغ مختلفة     

  8  أحب ممارسة الرياضة بعد تناولي وجبة الغذاء مباشرة     

  9  البصل والثومأفضل عدم   تناول الغذاء المحتوي على      

  10  ارغب في تناول عصير الليمون والبرتقال في الشتاء     

�"
�Fا

��
ت ا

دا
 -

 ا�
��

� 
 �

LX
ا

 

  11  أحب تناول الحمضيات لحمايتي من أمراض البرد      

  12  ة الكريهلطعمه ورائحته  أفضل عدم تناول الثوم      

  13  مأحب تناول الحليب ليساعدني في بناء جسم صحي سلي     

  14  أحب تناول الخس والبقدونس لحمايتي من مرض اإلسقربوط     

  15  عتقد أن  تناول الجزر غير  مفيد لتقوية اإلبصارأ     

  16  عتقد أن  التوابل والبهارات  غير مفيدةأ     

  17  أحب تناول اليانسون ليهدئ  أعصابي      

  18  أفضل عدم تناول الفلفل على الطعام      

  20   متوازنة تبني الجسم ةأرى بأن تناول الوجبة الغذائي     

اء
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        ييييمقياس اتجاه التنور الغذائمقياس اتجاه التنور الغذائمقياس اتجاه التنور الغذائمقياس اتجاه التنور الغذائ
  

 الدرجة
  كبير
   جدا

  ضعيف  متوسط  كبير
ضعيف 

  جدا

 م الفقرة
  ا�$-�

  21  أحرص عند شرائي المعلبات  قراءة تاريخ الصالحية     

  22  ب تناول أطعمة المعلبات بكثرةأح     

  23  أحب تناول اللحوم المجمدة والمعلبة     

  24  أحرص على التقليل من تناول األغذية المصنعة     

  25   الزائدة في الثالجة لفترة طويلة وتناولها ةأفضل وضع األطعم     

  26  أفضل تناول الفواكه المجففة عن الفواكه الطازجة     

  27  أفضل الغذاء الطازج عن الغذاء المصنع      

  28  أرى بأن تناول األغذية المصنعة مفيد     

     
  29  أرى بأن الطعام المصنع يفقد جزء من قيمته الغذائية

  30  أحب تناول األلبان المصنعة عن األلبان الطازجة     

عم
ألط

و ا
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اه 
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  31  أحب تناول الحمضيات لحمايتي من أمراض البرد      

  32  اول الثوم لطعمه ورائحته الكريهةأفضل عدم تن     

  33  أحب تناول الحليب ليساعدني في بناء جسم صحي سليم     

  34  أحب تناول الخس والبقدونس لحمايتي من مرض اإلسقربوط     

  35  بصارعتقد أن  تناول الجزر غير  مفيد لتقوية اإلأ     

  36  عتقد أن  التوابل والبهارات  غير مفيدةأ     

  37  أحب تناول اليانسون ليهدئ  أعصابي      

  38  أفضل عدم تناول الفلفل على الطعام      

  39   متوازنة تبني الجسم ةأرى بأن تناول الوجبة الغذائي     
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�س ا�
	�� ا��������  
 ييييه التنور الغذائه التنور الغذائه التنور الغذائه التنور الغذائمقياس اتجامقياس اتجامقياس اتجامقياس اتجا

        

 الدرجة

موافق 
  بشدة

  موافق
ال 

  ادري
غير 
  موافق

غير 
موافق       

  بشدة

 م الفقرة

  ا�$-�

  1  . قبل الذهاب إلي المدرسةرأحرص على تناول وجبة اإلفطا     
  2  .أرغب بتناول الحلوة بكثرة     
مـع  ) تالساندويتـشا (  الـسريعة  أحب تناول الوجبات الغذائية        

  .أصدقائي
3  

  4  .أحرص على غسل يدي قبل الطعام وبعده     
  5  .أحب تناول المشروبات الغازية بعد تناول كل وجبة غذاء      
  6  .أحب ممارسة الرياضة بعد تناولي  وجبة الغذاء      
  7   .أحب تناول  األطعمة الملونة بأصباغ مختلفة     
  8  أفضل تناول األطعمة المحتوية على التوابل والبهارات     
  9  أفضل عدم   تناول الغذاء المحتوي على البصل والثوم     
  10  ارغب في تناول عصير الليمون والبرتقال في الشتاء     

ئية
غذا

 ال
ات

عاد
 ال

حو
ه ن

جا
الت

ا
 

  11  أحب تناول الحمضيات لحمايتي من أمراض البرد والزكام     
  12  أفضل عدم تناول الثوم لرائحته  وطعمه الكريه     
  13  أحب تناول الحليب ليساعدني في بناء جسم صحي سليم     
  14  أحب تناول الخس والبقدونس لحمايتي من مرض اإلسقربوط     
  15  اعتقد أن  تناول الجزر غير  مفيد لتقوية اإلبصار     
  16  ت  غير مفيدة  بصحتي اعتقد أن  التوابل والبهارا     
  17  أحب تناول اليانسون ليهدئ  أعصابي      
  18  أفضل عدم تناول الفلفل على الطعام      
  20   متوازنة تبني جسم وعقل سليمةأرى بأن تناول الوجبة الغذائي     

ذاء
الغ

ة 
همي

و أ
نح

اه 
تج

اال
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  ييييمقياس اتجاه التنور الغذائمقياس اتجاه التنور الغذائمقياس اتجاه التنور الغذائمقياس اتجاه التنور الغذائ

  
  

 الدرجة

  ادريال   موافق  موافق بشدة
غير 
  موافق

غير 
موافق       

  بشدة

 م الفقرة

  ا�$-�

  21  أحرص عند شرائي المعلبات  قراءة تاريخ الصالحية     
  22  أحب تناول أطعمة المعلبات بكثرة     
  23  أحب تناول اللحوم الطازجة      
  24  أحرص على التقليل من تناول األغذية المصنعة     
  25   الزائدة في الثالجة لفترة طويلة وتناولها ةأفضل وضع األطعم     
  26  أفضل تناول الفواكه المجففة عن الفواكه الطازجة     
  27  أفضل الغذاء الطازج عن الغذاء المصنع      
  28  أرى بأن تناول األغذية المصنعة مفيد     
  29  ه الغذائيةأرى بأن الطعام المصنع يفقد جزء من قيمت     
  30  أحب تناول األلبان المصنعة عن األلبان الطازجة     

ئية
غذا

 ال
ات

عاد
 ال

حو
ه ن

جا
الت

ا
 

أرى بأن موضوعات التغذية سـاعدتني علـى تحـسين ممارسـتي                 
  الغذائية

31  

عتقد أن موضوعات التغذية تحتـوي علـى كـم كبيـر مـن            أ     
  المعلومات

32  

  33  ذية غير مرتبطة  بحياتي العمليةعتقد أن موضوعات التغأ     
  34  أرى بأن موضوعات التغذية غير كافية وبحاجة للمزيد     
  35  أحب موضوعات التغذية أكسبتني عادات غذائية سليمة      
  36  أشعر بأن موضوعات التغذية مشوقة ومتنوعة     
  37  ألنشطة اعلى اشعر بالملل في موضوعات التغذية لقلة احتوائها      
  38  أرى بأن موضوعات التغذية لم تضف جديد لمعلوماتي     
  39  أرى بان موضوعات التغذية ساعدتني على معرفة فوائد الغذاء     
  40  أحب مادة العلوم العامة الحتوائها على موضوعات في التغذية     

ذاء
الغ

ة 
همي

و أ
نح

اه 
تج

اال
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  )4(ملحق رقم 
  لقبلياختبار المعرفة الغذائية ا

  الرحمن الرحيمبسم اهللا 
 

   غزة–الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية 
  علوم- قسم مناهج وطرق تدريس 

 
  /عزيزي الطالب 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  اقرأ التعليمات التالية قبل أن تبدأ باإلجابة

  يهدف هذا االختبار لقياس التنور الغذائي  - 
بل اإلجابة عليه والسؤال الذي ال تعرف إجابته اترك اقرأ السؤال بعناية ق - 

 .   اإلجابة عليه فيما بعد

، عليك اختيار اإلجابة الصحيحة فقط من فقرة  50 يتكون هذا االختبار من - 
وذلك بوضع دائرة حول اإلجابة ).  د -  ج– ب –أ (الخيارات األربعة 

 الصحيحة 

  -:تعتبر البطاطا من مجموعة أغذية:  مثال
  اقةالط  - أ

  الوقاية  -  ب
 الدهون  -  ج

  البناء  - د

  /مالحظة 
 في  الطالبذكر أن هذا المقياس وضع ألجل الدراسة فقط وليس لها عالقة بدرجات  نُ

  .المدرسة
  

  شكرا لك على حسن تعاونك
  جهاد أبو حليمة/                                             الباحث
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  -: النباتات ماعدايعتبر كل ما يأتي من فوائد  )1
  مصدر غذائي لإلنسان  والحيوان -  أ

      يحتوى على عناصر يحتاجها جسم -  ب

 والحيوان اإلنسان        

 ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدمه تنتج غاز-ج 
  اإلنسان للتنفس

 مصدرا الستخالص العطور واألدوية-د 

بحمايـة   مصدرها حيواني أو نباتي تقوم       أغذية يحتاجها اإلنسان بكميات قليلة       )2
 :الجسم من العديد من األمراض

   أغذية الوقاية-  أ
 أغذية الطاقة -ب  

  أغذية البناء-   ج
 أغذية البروتينات  - د

 :أمالح الكالسيوم ماعدامن المصادر النباتية التي تحتوي على ) 3

  البيض-أ
  السمك-ب

  الحليب-ج
  الكبد- د

  -:فيتامين الجمال وذلك ألنه" أ"تسمية فيتامين ) 4

   يقوي النظر-  أ
 يقوي العضالت-  ب

   يحافظ على البشرة - ج
 يساعد على النمو - د

 -: المجففة وذلك ألنهاهينصح بتناول الخضار الورقية والفواك) 5

   الدمنتساعد في تكوين هيموجلوبي-أ   
 تنظم عملية التمثيل  الغذائي-ب   

  تساعد في بناء العظام واألسنان-ج 
 لبضرورية لسالمة الق-د  

من النتائج المترتبة عن قلة تناول أغذية تحتوي على عناصر أمـالح الحديـد              ) 6
  -:اإلصابة بمرض  

ن  يكـون عرضـة      محمد ابتعد عن تناول األغذية المحتوية على أمالح الكالسيوم تتوقع أ          ) 7
  -:لإلصابة بمرض

  فقر الدم-أ
 بطئ النمو - ب

  الكساح- ج
 "تساقط األسنان"    اإلسقربوط- د

ن ذلك يحميه مـن     ي على أمالح الكالسيوم والحديد فإ     حسن يتناول أغذية تحتو    )8
  -: التعرض لإلصابة بمرض 

  فقر الدم- أ
 الكساح- ب

   النموبطء- ج
 تضخم الغدة الدرقية- د

   فقر الدم-أ   
  النموء بط-ب   

  تساعد في بناء العظام واألسنان-ج 
 "تساقط األسنان"   اإلسقربوط-د  
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ات عضوية مصدرها حيواني أو نباتي وهي ضرورية لحماية الجسم مـن             مركب )9
 -:األمراض وتساعد على بناء الجسم وتعويض التالف من الخاليا

  األمالح المعدنية-  أ
 الكربوهيدرات - ب

  الفيتامينات- ج
 الماء-  د

 -":د" هذه األغذية يمكنك من الحصول على فيتامين  من أي تناول )10

  لحم البقر- أ
 الكالوي- ب

  الكبد- ج
 جميع ما سبق- د

 -:من" ب"يمكن الحصول على فيتامين  )11

  الكبد-أ 
 اللحوم-ب 

  البيض-ج 
 زيت السمك-د 

 -:داخل جسمه هو" ج"الكائن الذي ال ينتج  فيتامين  )12

  األرنب-  أ
 اإلنسان-  ب

  البقرة-  ج
 القرد-  د

 -:تناول الحمضيات يمنع نزيف اللثة ألنها )13

  )أ(يحتوي على فيتامين -  أ
 )ج(يحتوى على فيتامين -  ب

  )ب(يحتوي فيتامين -  ج
 )د(يحتوي علي فيتامين-  د

 -:هو" أ"الغذاء النباتي الذي ال يحتوي علي فيتامين  )14

  البرتقال- أ
 الفلفل األخضر- ب

  الجزر - ج
 خسال- د

انه سـوف يكـون     ف" ب"محمود ابتعد عن تناول أغذية تحتوي على فيتامين          )15
 -:عرضة لإلصابة بمرض

  العشى الليلي- أ
 البربري - ب

  اإلسقربوط- ج
 الكساح- د

  -: اإلصابة بمرض   يؤدي  إلى " د"يؤدي نقص فيتامين ) 16
  العشى الليلي- أ

 اإلسقربوط- ب

  الكساح- ج
 فقر الدم- د
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 -:ينصح باإلكثار من تناول الجزر وذلك ألنها  )17

  يقوي النظر -أ
 روري للنمو ض-ب

  يحمي من أمراض البرد والرشح -ج
 يقوي العضالت واألعصاب -د

جبـات اآلتيـة سـيتناولها      أراد أحمد أن يتناول وجبة غذائية متزنة فـأي الو          )18
   -:ذلك   للحصول على

                                                      

أحاول دائما التقليل من تناول المكسرات والمعلبات حتـى ال أكـون عرضـة               )19
 -:لإلصابة 

  أمراض  الصدرية- أ
 مراض القلبيةاأل- ب

  أمراض الجهاز الهضمي- ج
 أمراض هشاشة العظام- د

 :  محمود يتناول حلويات بكثرة ودائما يطلب المزيد تتوقع أن يتعرض لإلصابة)20

  تسوس األسنان- أ
  هشاشة العظام- ب

   بفقر الدم-  ج
 مراض القلبيةأل ا-  د

 -:صابة  التعرض لإل سوء التغذية للطفل  يؤدي)21

  لدمفقر ا-أ
 ضعف الرؤية-ب

  الكساح-ج
 تشقق الجلد- د

 

 -:عدد الفيتامينات التي عرفها العلماء)22

  فيتامين20 -أ
 فيتامين 15 -ب

  فيتامين13 - ج
 فيتامين22 - د

 الـشمس   ةشاهدت والدتك تعرض أخيك الصغير في الـصباح البـاكر ألشـع           ) 23
  - :تفسر هذه المشاهدة علىالمباشرة 

  للثة وسقوط األسنانحمايته من أمراض ا -أ 
 لحمايته من أمراض الكساح -ب

  العشي الليلي لحمايته من  -ج
  جفاف الجلد وتشققه لحمايته من-د

  
  

+                          بيض+ حليب+  حلوى   قطعة+بطاطا+خضار-أ
  ماء+ زبدة+ خبز   
+ زبده+ حليب  + يضب+ لحوم+ خبز+ حليب - ب

 ماء

+ حلوى+ خبز+ زبده  + بطاطا+ خضار-ج
  ماء+ تفاح   
 ماء+ فواكه+ بطاطا+ خبز+ خضار-د
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قامت مجموعة من البحارة برحلة بحرية لصيد األسماك ، واستغرقت الرحلـة         )24
 -:طويلة فتساقطت أسنان البحارة ترجع سبب ذلك إلي  فترة 

  Aي علي فيتامين نقص تناول أغذية تحتو- أ
  Bنقص تناول أغذية تحتوي علي فيتامين - ب

  Cنقص أغذية تحتوي علي فيتامين - ج
 Dنقص أغذية تحتوي علي فيتامين - د

 -: لعالج السعال------ما استعمله العرب قبل اإلسالم) 25

  البصل-  أ
 الكمون-  ب

  الحلبة - ج
 الثوم- د

 -:و  عتبر من التوابل هيالنبات الذي ال  )26

  الزنجبيل-أ
 القرفة-ب

  الفلفل األسود-ج
  نعناعال-د

 -:من أهم فوائد الزنجبيل العالجية ) 27

  عالج احتقان الحلق-  أ
 فاتح للشهية-  ب

  مدر للبول-ج
 مهدئ ألالم البطن-د

 -:شخص أصيب بالربو والسعال  تنصحه بتناول   )28

  الزنجبيل -أ
 القرفة-ب

  الشومر -ج
 الفلفل األسود-د

 -:من فوائد القرفة واحدة تعتبر )29

  قاتل للميكروبات- أ
 منشط للدورة الدموية- ب

  منشط للجهاز الهضمي - ج
 قاتل للميكروبات- د

 -:ما عداجميع ما يلي من الطرق التي نستخدمها في تجفيف النباتات ) 30

  تعليق النباتات-أ
 نشرها فوق قطعة قماش في الظل -ب

ـ   استخدم بعض المـواد الكي    -ج ي مائيـة ف
  تجفيفها

 نشر البذور تحت أشعة الشمس -د

   : والدتي تفضل دائما وضع البهارات والتوابل علي الطعام وذلك ألنه) 31
  تحفظ الطعام من التسمم- أ

 تساعد في هضم الطعام- ب

  تساعد في عالج بعض األمراض-ج
 جميع ما سبق-د
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 -:عملية إزالة الماء من النباتات  )32

  التجفيف -أ
 التخزين - ب

  التغليف- ج
 البسترة- د

  -: مادة مركزة في النباتات يمتصها الجسم بعد تناولها فتؤدي إلي معالجة مرض معين)33

   الفعالة طبيا- أ
  الفعالة غذائيا- ب

   السامة المادة- ج
 ليس مما سيق- د

  

 -: المادة الفعالة في نبات الزعتر توجد في )34

  الجذر  
 األوراق . ب

  الثمار -ج
 وراقاأل -د

 :هدى مصابة بالتهاب الحنجرة تنصحها بتناول )35

  البابونج -أ
 اليانسون -ب

  النعناع -ج
 المرمية -د

 - : حسن يحب تناول اليانسون بكثرة أتوقع أن يحدث له)36

   صداع بالرأس-أ
  كسل األمعاء-ب

   أالم بالصدر-ج
  أالم بالمفاصل -د

 :كيف تساعده في العالجي الكلية  عرفت أن احد أصدقائك مصاب بحصة ف) 37

   أنصح بتناول البصل-أ
 أنصح بتناول المرمية -ب

   أنصحه بتناول البابونج-ج
 الزعتر انصحه بتناول  -د

 :نبات يستخدم لعالج التهاب الجهاز التنفسي باستنشاق بخاره) 38

  البابونج- أ
 الزعتر- ب

  اليانسون-ج
 المرمية-د

 -:ي نبات الزنجبيل فيتوجد المادة الفعالة ف )39

  القشور -أ
 البذور -ب

  الجذور -ج
 الثمار -د

  

أراد محمود تناول شراب اليانسون بهدف العالج فأي طريقة نعتبرها صحيحة            )40
  -: تناوله  في

   عصيرا-أ
  شربا مغليا-ب

  يأكله طازج -ج
  يأكله مطبوخا-د
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 -: النباتات اآلتية نعتبرها صيدلية كاملةأي) 41

 -:من النباتات التي نتناولها وتقوى  الدم )42

  البصل -أ
 البابونج  -ب

  مرية المر-ج
 الزعتر -د

 -:ما عداستخدم في صناعة األدوية من النباتات تجميع  الطرق التالية  )43

  التبخير -أ
  مسحوق-ب

  التكميد -ج
  التجفيف-د

 -:األم حادة في األسنان فعليك بمضغ  إذا شعرت ب )44

  حب الهال-أ
 بذور الشومر-ب

  كبش قرنفل-ج
 زهر البابونج-د

 

  -:يدخل الكافور في عمل مستحضرات   )45

  لتغذية بصيالت الشعر-أ
 كمضاد لقشرة الشعر-ب

  لعالج حروق الشمس-ج
 كمسكن ألالم األسنان-د

 -:تمضغإذا أردت أن تتخلص من رائحة  فمك الكريهة  )46

    نقيع الشومر-أ
 الزعتر نقيع  -ب

    نقيع النعناع-ج
 بقدونس  نقيع  -د

 -:النبات الذي نستخدمه في صناعة معجون األسنان  )47

  الزعتر-أ
 عالج الصداع-ب

  الشومر-ج
 التهاب الحنجرة -د

 -:من النباتات التي نستخدم مسحوقها في العالج   )48

  البقدونس-أ
 المرمية-ب

  الشومر-ج
 الزعتر-د 

  
  
  

  ابونجالب -أ
 مريةالمر -ب

  اليانسون -ج
 الزعتر -د
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عليكم بهذه الحبة السوداء فـإن فيهـا        " قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم        ) 49
 -:المقصود بالحبة السوداء" شفاء من كل داء إال السم  والسام

  القرفة-  أ
 القزحة-    ب

  الفلفل األسود- ج
 اليانسون-  د

لنزالت الصدرية   أمراض البرد والزكام وا    ي نحمي أجسامنا من التعرض إلى     لك )50
 -:نقوم بتناول

   القصب عصير- أ
 الجزر عصير  -  ب

  الليمون عصير  - ج
  التفاح عصير - د
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  )5(ملحق رقم
  اختبار المعرفة الغذائية البعدي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

   غزة–الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية 
  علوم- رق تدريس قسم مناهج وط

 
  /عزيزي الطالب 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  اقرأ التعليمات التالية قبل أن تبدأ باإلجابة

  يهدف هذا االختبار لقياس التنور الغذائي  - 
اقرأ السؤال بعناية قبل اإلجابة عليه والسؤال الذي ال تعرف إجابته اترك  - 

 .   اإلجابة عليه فيما بعد

فقرة ، عليك اختيار اإلجابة الصحيحة فقط من  50ختبار منيتكون هذا اال - 
وذلك بوضع دائرة حول اإلجابة ).  د -  ج– ب –أ (الخيارات األربعة 

 الصحيحة 

  -:تعتبر البطاطا من مجموعة أغذية:  مثال
  الطاقة - أ
 الوقاية -ب

  الدهون -  ج
 البناء  - د

  /مالحظة 
 في  الطالبيس لها عالقة بدرجات ذكر أن هذا المقياس وضع ألجل الدراسة فقط ول نُ

  .المدرسة
  

  شكرا لك على حسن تعاونك
  جهاد أبو حليمة/                                             الباحث
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  -:  من فوائد النباتاتواحدة ال تعتبر  )1
  مصدر غذائي لإلنسان  والحيوان -  أ

           يحتوى على عناصر يحتاجها جسم اإلنسان -  ب
 لحيوانوا

 ثاني أكسيد الكربون الذي                   تنتج غاز-ج 
  يستخدمه اإلنسان للتنفس

 مصدرا الستخالص العطور واألدوية-د 

 -:ألمراضا أغذية يحتاجها اإلنسان بكميات قليلة تقوم بحماية الجسم من العديد من  )2

   أغذية الوقاية-  أ
 أغذية الطاقة -ب  

  أغذية البناء-   ج
 ما سبقجميع   - ذ

 -:ما عداجميع ما يلي من المصادر النباتية التي تحتوي على أمالح الكالسيوم ) 3

  البيض-أ
 السمك-ب

  الحليب -ج 
 الكبد-د 

  -:فيتامين الجمال وذلك ألنه" أ"تسمية فيتامين ) 4

   يقوي النظر-  أ
 يقوي العضالت-  ب

   يحافظ على البشرة - ج
 يساعد على النمو - د

 -: المجففة وذلك ألنهاهاول الخضار الورقية والفواكينصح بتن) 5

   الدمنتساعد في تكوين هيموجلوبي-أ   
 تنظم عملية التمثيل  الغذائي-ب   

  تساعد في بناء العظام واألسنان-ج 
 ضرورية لسالمة القلب-د  

 -:تؤدي قلة تناول أغذية تحتوي عناصر  أمالح الحديد إلى اإلصابة  بمرض ) 6

  دمفقر ال- أ
 تضخم الغدة الدرقية- ب

  الكساح- ج
 بطئ النمو- د

محمد ابتعد عن تناول األغذية المحتوية على أمالح الحديد تتوقـع أن  يكـون               ) 7
 -:عرضة لإلصابة بمرض

  فقر الدم- أ
  النمو بطء- ب

  الكساح- ج
 "تساقط األسنان" اإلسقربوط- د

حديد فان ذلك يحميه مـن      حسن يتناول أغذية تحتوي على أمالح الكالسيوم وال        )8
  -: التعرض لإلصابة بمرض 

  فقر الدم - أ
 الكساح- ب

   النموبطء- ج
 تضخم الغدة الدرقية- د
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مركبات عضوية مصدرها حيواني أو نباتي وهي ضرورية لحماية الجسم مـن              )9
 -:األمراض وتساعد على بناء الجسم وتعويض التالف من الخاليا

  األمالح المعدنية-  أ
 ربوهيدرات الك- ب

  الفيتامينات- ج
 الماء-  د

 -":د" هذه األغذية يمكنك من الحصول على فيتامين أحدتناول  )10

  لحم البقر - أ
 الكالوي - ب

  الكبد - ج
 جميع ما سبق - د

 -: تناولمن" ب"يمكن الحصول على فيتامين  )11

  الكبد-أ 
 اللحوم-ب 

  البيض-ج 
 زيت السمك-د 

 -:داخل جسمه هو" د"تج  فيتامين الكائن الذي ال ين )12

  األرنب-  أ
 اإلنسان-  ب

  البقرة-  ج
 القرد-  د

 -:تناول الحمضيات يمنع نزيف اللثة ألنها )13

  )أ(يحتوي على فيتامين -  أ
 )ج(يحتوى على فيتامين -  ب

  )ب(يحتوي فيتامين -  ج
 )د(يحتوي علي فيتامين-  د

 -:هو" أ"فيتامين الغذاء النباتي الذي ال يحتوي علي  )14

  البرتقال- أ
 الفلفل األخضر- ب

  الجزر - ج
 الحمضيات- د

نه سـوف يكـون     فإ" ب"ل أغذية تحتوي على فيتامين      محمود ابتعد عن تناو    )15
 -:عرضة لإلصابة بمرض

  العشى الليلي- أ
 البربري - ب

  اإلسقربوط- ج
 الكساح- د

  -: اإلصابة بمرض  " د"يؤدي نقص فيتامين ) 16
  عشى الليليال- أ

 اإلسقربوط- ب

  الكساح- ج
 فقر الدم- د
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 -:ينصح باإلكثار من تناول الجزر وذلك ألنها  )17

  يقوي النظر-أ
 ضروري للنمو -ب

  يحمي من أمراض البرد والرشح-ج
 يقوي العضالت واألعصاب-د

أراد أحمد أن يتناول وجبة غذائية متزنة فـأي الوجبـات اآلتيـة سـيتناولها               ) 18
 -:لى ذلك للحصول ع

+ بيض+ حليب+  حلوى   قطعة+بطاطا+ خضار -أ
  ماء+ زبدة+ خبز
+ زبده+ فواكه+ بيض+ لحوم+ خبز+ حليب  . ب

 ماء

+ حلـوى + خبز+ زبده  + بطاطا+ خضار   -ج
  ماء+ تفاح

 ماء+ فواكه+ بطاطا+ خبز+ خضار -د

  

أحاول دائما التقليل من تناول المكسرات والمعلبات حتـى ال أكـون عرضـة               )19
 - :لإلصابة

  أمراض  الصدرية -  أ
 األمراض القلبية -  ب

  أمراض الجهاز الهضمي - ج
 أمراض هشاشة العظام - د

 :  محمود يتناول حلويات بكثرة ودائما يطلب المزيد  تتوقع أن يتعرض لإلصابة)20

  تسوس األسنان- أ
   هشاشة العظام- ب

   بفقر الدم-  ج
 مراض القلبية األ-  د

 -:صابة  بالتعرض لإلذية للطفل  سوء التغ يؤدي)21

  فقر الدم - أ
 ضعف الرؤية- ب

  الكساح-ج
 تشقق الجلد- د

 

 -:عدد الفيتامينات التي عرفها العلماء )22

  فيتامين20 - أ
 فيتامين 15 - ب

  فيتامين30 - ج
 فيتامين22 - د

 الـشمس   ةشاهدت والدتك تعرض أخيك الصغير في الـصباح البـاكر ألشـع           ) 23
   - :ك لحمايته منالمباشرة وذل

   أمراض اللثة وسقوط األسنان-أ
 مراض الكساحأ -ب

   العشي الليلي-ج
  جفاف الجلد وتشققه-د
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قامت مجموعة من البحارة برحلة بحرية لصيد األسماك ، واستغرقت الرحلـة         )24
 -:فترة طويلة فتساقطت أسنان البحارة ترجع سبب ذلك إلي 

  Aامين نقص تناول أغذية تحتوي علي فيت - أ
  Bنقص  تناول أغذية تحتوي علي فيتامين  - ب

  Cنقص أغذية تحتوي علي فيتامين  - ج
 Dنقص أغذية تحتوي علي فيتامين  - د

 -:ما استعمله العرب قبل اإلسالم لعالج السعال) 25

  البصل -  أ
 الكمون -  ب

  الحلبة  - ج
 الثوم - د

 -:عتبر من التوابل هو  يالنبات الذي ال  )26

  الزنجبيل-أ
 القرفة-ب

  الفلفل األسود-ج
 النعناع-د

 -:من أهم فوائد الزنجبيل العالجية ) 27

  عالج احتقان الحلق-أ
 فاتح للشهية-  ب

  مدر للبول-ج
 مهدئ ألالم البطن-د

 -:شخص أصيب بالربو والسعال  تنصحه بتناول   )28

  الزنجبيل  -أ
 القرفة -ب

  الشومر  -ج
 الفلفل األسود-د

 -:من فوائد القرفةدة تعتبر  واح)29

  جراثيمقاتل لل - أ
 منشط للدورة الدموية - ب

  منشط للجهاز الهضمي  - ج
 قاتل للميكروبات - د

  -:ما عداجميع ما يلي من الطرق التي نستخدمها في تجفيف النباتات ) 30
  تعليق النباتات-أ

 نشرها فوق قطعة قماش في الظل -ب

  تجفيفهاي ة فاستخدم بعض المواد الكيمائي-ج
 نشر البذور تحت أشعة الشمس  مباشرة-د

   : والدتي تفضل دائما وضع البهارات والتوابل علي الطعام وذلك ألنه) 31
  تحفظ الطعام من التسمم- أ

 تساعد في هضم الطعام- ب

  تساعد في عالج بعض األمراض-ج
 جميع ما سبق-د

 -:عملية إزالة الماء من النباتات  )32

  التجفيف -أ
 التخزين - ب

  التغليف- ج
 البسترة- د
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مادة مركزة في النباتات يمتصها الجسم بعد تناولها فتؤدي إلـي معالجـة مـرض        )33
  -:معين

  المادة الفعالة طبيا - أ
 المادة الفعالة غذائيا - ب

  المادة السامة - ج
 ليس ما سبق - د

  

 -: المادة الفعالة في نبات الزعتر توجد في  )34

  الجذر  . أ
 لساقا  . ب

  لبذورا-ج
 األوراق-د

 :هدى مصابة بالتهاب الحنجرة تنصحها بتناول  )35

  البابونج-أ
 اليانسون-ب

  النعناع-ج
 المرمية-د

 - : حسن يحب تناول اليانسون بكثرة أتوقع أن يحدث له)36

   صداع بالرأس-أ
  أالم شديد بالبطن-ب

   أالم بالصدر-ج
  أالم بالمفاصل -د

 :نصحه بتناولئك مصاب بحصة في الكلية  أ أصدقاعرفت أن احد)37

  نصح بتناول البصلأ-أ
 المرمرية نصح بتناول أ-ب

  نصح بتناول البابونجأ-ج
 نصح بتناول الزعترأ-د

 :نبات يستخدم لعالج التهاب الجهاز التنفسي باستنشاق بخاره) 38

  البابونج - أ
 الزعتر - ب

  اليانسون -ج
 المرمية -د

 -: الة في نبات الزنجبيلتوجد المادة الفع )39

  القشور -أ
 البذور -ب

  الجذور -ج
 الثمار -د

  

أراد محمود تناول شراب اليانسون بهدف العالج فأي طريقة نعتبرها صحيحة            )40
  -: تناوله  في

  يتناوله عصيرا-أ
 يتناوله شربا مغليا-ب

  يأكله طازج-ج
  يأكله مطبوخا-د

 -: كاملة النباتات اآلتية نعتبرها صيدليةأي) 41

  البابونج-أ
 مريةالمر-ب

  اليانسون-ج
 الزعتر-د
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 -:من النباتات التي نتناولها وتقوى  الدم )42

  البصل -أ
 البابونج  -ب

  مرية المر-ج
 الزعتر -د

 -:ما عداجميع  الطرق التالية يستخدم في صناعة األدوية من النباتات  )43

  التبخير -أ
  مسحوق-ب

  التكميد -ج
  التجفيف-د

 -:م حادة في األسنان فعليك بمضغ  أآلإذا  شعرت ب )44

   حب الهال-أ
 بذور الشومر -ب

  كبش قرنفل -ج
 زهر البابونج -د

 -:يدخل الكافور في عمل مستحضرات   )45

  لتغذية بصيالت الشعر -أ
 كمضاد لقشرة الشعر -ب

  لعالج حروق الشمس -ج
 كمسكن ألالم األسنان -د

 -: نقيع أوراقائحة  فمك الكريهة تمضغإذا أردت أن تتخلص من ر )46

   الشومر-أ
  الزعتر-ب

   النعناع-ج
  بقدونس-د

 -:النبات الذي نستخدمه في صناعة معجون األسنان  )47

  الزعتر -أ
 عالج الصداع -ب

  الشومر -ج
 التهاب الحنجرة -د

 -:من النباتات التي نستخدم مسحوقها في العالج   )48

  البقدونس-أ
 المرمية-ب

  لشومرا-ج
 الزعتر-د

  عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها " قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ) 49
 -:المقصود بالحبة السوداء" شفاء من كل داء إال السم  والسام

  القرفة-أ
 القزحة-ب

  الفلفل األسود-ج
 اليانسون-د

ت الصدرية لكي نحمي أجسامنا من التعرض الي أمراض البرد والزكام والنزال )50
 -:نقوم بتناول عصير

   القصب-أ
  الجزر-ب

   الليمون-ج
  التفاح-د

 ;8u7 �3	� 47�v �	�8|	ح
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  )6(ملحق رقم  
  :الغذائي التنور الختبار اإلجابة مفتاح

 

�C Tا�(®ال ا� +Gر �C Tا�(®ال ا� +Gر 
 1 ج 26 د

 2 أ 27 أ

 3 د 28 د

 4 ج 29 ج

 5 أ 30 ج

 6 أ 31 د

 7 أ 32 أ

 8 ب 33 أ

 9 ج 34 ب

 10 د 35 أ

 11 أ 36 ب

 12 ب 37 أ

 13 ب 38 أ

 14 د 39 ج

 15 ب 40 ب

 16 ج 41 ب

 17 أ 42 ب

 18 أ 43 د

 19 ب 44 ج

 20 أ 45 ج

 21 أ 46 أ

 22 ج 47 أ

 23  ب 48 ب

 24 ج 49 ب

 25 ج 50 ج
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   )7(  ملحق رقم 

 قائمة بأسماء المحكمين
  

   الجامعة والكلية والمكان الدرجة العلمية اسماء المحكمين رقم

  غزة– الجامعة اإلسالمية –قسم المناهج  استاذ دكتور عزو  عفانة. د.أ 1

  جامعة األقصى- كلية التربية–قسم المناهج  مساعد يحيى ابوجحجوح. د 2

  غزة– الجامعة اإلسالمية –قسم المناهج  مشارك عبد المعطي األغا . د 

  األقصى جامعة– كلية التربية -قسم المناهج دكتور محمود األستاذ. د 4

  غزة– الجامعة اإلسالمية –قسم علم النفس  مشارك عاطف األغا . د 5

  جامعة األقصى-قسم المناهج وطرق التدريس مشارك جمال الزعانين. د 6

  جامعة األقصى-قسم المناهج وطرق التدريس مساعد  تيسير نشوان-د 7

  غزة–ة  الجامعة اإلسالمي–قسم علم النفس  مساعد  نبيل  دخان. د 8

  وكالة الغوث وتشغيل الالجئين–مشرف مادة العلوم  ماجستير عماد الروبي. أ 9

  وكالة الغوث وتشغيل الالجئين-مشرف مادة العلوم ماجستير  محمد ابوشاويش-أ 10

  مدارس وكالة الغوث وتشغيل الالجئين–مدرس العلوم  ماجستير  إيهاب أبو ورد-أ 13

  مدارس وكالة الغوث وتشغيل الالجئين–مدرس العلوم  ريوسبكالو  مدحت  رستم-أ 14
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   )8( ملحق 
  دليل استخدم المعلم

  
�د��ل�א����מ �

 برنامج الوسائط المتعددة الذي يوظف األحداث المتناقضة في تدريس وحدة النباتات والصحة         "
  "للصف الثامن األساسي في مادة العلوم العامة

  :نامج األمور التاليةيتضمن  هذا البر
  المقترح البرنامج بناء في عليها االعتماد تم التي المبررات -
  .للبرنامج عام وصف -

 .البرنامج أهداف -

 .الدروس خالل تنفيذها طريقة وشرح البرنامج تدريس طرق -

 .البرنامج تدريس في المستخدمة واألجهزة الوسائل -

 .البرنامج في التقويم  أساليب -

  
 :المقترح البرنامج بناء في عليها االعتماد تم التي المبررات: أوال

 بالفوائد وتوعيتهم يوميا، الطالب يتناولها التي باألغذية يتعلق فيما الغذائي التنور نشر -
 التغذية نقص تسببها التي واألمراض ، لها الجسم حاجة ومدي األغذية لبعض  الصحية

  تعديل على قوي تأثير من لها لما العمرية رحلةالم هذه في ملحة ضرورة هي والتي  ،
 . الخاطئة الغذائية العادات بعض في المتعلمين سلوك

 السابقة التربوية الدراسات أظهرت كما الغذائي التنور جانب إثراء إلى العلوم منهج حاجة -
 .االبتدائية المرحلة طلبة لدى عام بشكل الغذائي التنور ىمستو تدني  عن

   بالوسائط المتعددة" النباتات والصحة "رض المادة التعليمية الخاصة بوحدةع -      
  سلوك  علىيا إيجابمعها طريقة التدريس باألحداث المتناقضة مما ينعكس  وإدخال         

  .    العادات الغذائية السليمة  في ممارسته الحياتية اليوميةوإكسابه المتعلم          
  
  :  الوسائط المتعددةوصف برنامج : اًنيثا

أحد برامج الوسائط المتعددة ،  تكون :  ) (Macromedia Flash 6استخدم برنامج   
 تحتوي على روابط دخول إلى محتوي البرنامج المتكون من الدروس ةالبرنامج من واجهة رئيس

ل الثمانية ويحتوي البرنامج على زر للخروج من البرنامج من أي مكان باإلضافة إلى التنق



 165

بسهولة عبر الدرس الواحد من خط المفاتيح الموجودة أسفل لوحة العرض فتمكن العارض من 
التنقل خاللها بكل سهولة واختيار ما يناسب التسلسل حيث يحتوي الدرس الواحد على أهداف 
للدرس باإلضافة إلى البوم صور تجعل التالميذ بانتباه مستمر وهذا البوم متحرك حيث أيضاً 

درس علي مجموعة من األنشطة لتبسط على الطالب المعلومات المجردة وتوظف هذه يحتوي ال
المعلومات من خالل طرح حدث متناقض أو أكثر في الدرس باإلضافة إلى التقويم الذي يتبع 
أسلوب التعزيز ايجابياً وسلبيا باإلضافة إلي إثراء بعض المعلومات الواردة في الكتاب من خالل 

يضا بجداول لتسهيل عرض المعلومات حيت طبق هذا على جميع الدروس وضع المعلومات أ
  .باإلضافة إلي التقويم الختامي للوحدة ككل لتأكد من تحقيق األهداف للوحدة 

                
  :أهداف البرنامج: اً لثثا

   :األهداف العامة -
  :األهداف المعرفية -
   :األهداف الوجدانية -

  :جحتوى البرناماإلطار العام لم: رابعاً
 المتضمنة في وحدة يلغذائاتم إعداد اإلطار العام لمحتوي البرنامج في ضوء التنور   

   السابقةت التي وردت في الدراساتبالموضوعياالنباتات والصحة ، مع االسترشاد 
  : األساليب والطرق المتبعة في تدريس البرنامج:خامساً

 المتعددة الوسائط باستخدام التدريس ىعل عام بشكل تدريسه في  البرنامج يعتمد -
 أكثر وجعله البرنامج تطوير بهدف المتناقضة باألحداث التدريس  طريقة وتوظيف

 . المتعددة الوسائط وبرنامج ) lcd( مع الحاسوب جهاز ماواستخد,  فاعلية

 مواقف بعض عرض خالل من وذلك  المتناقضة حداثألبا التدريس طريقة استخدمت -
 الطالب .أن يبرز وهنا حيرة في وجعله التناقض حل وراء لطالبا وسعي مناقضة

 اآلراء عن بالتعبير السماح خالل من ،  للتعلم تيهفعاد يزيد مما فعال دور له يكون
  .واالستفسارات واألسئلة

  :البرنامج تدريس في المستخدمة ةواألجهز التعليمية الوسائل: سادساً
 علي يعتمد والذي ، التقليدي التعليمي الموقف  من الخروج أساس علي البرنامج بناء تم لقد    

 يضمن بما المتعلم دور يلوتفع ، طباشيروال واللوح المدرسي  الكتاب واستخدام والنقاش اإللقاء
 طريقة تخص التي األجهزة بعض استخدام سيتم فإنه لذلك ، التعليمية العملية في كبرأ مشاركة
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 )  lcd (وجهاز  بتشغيله المتعلقة والبرامج الحاسوب جهاز لىإ باإلضافة ، بالوسائط التدريس
   .المهمة لهذه مناسب

  التقويم أساليب: بعاًسا
  وأساليب وسائل وتعتمد الوحدة أهداف تحقق مدي على الوقوف إلي التقويم عملية تهدف  

   :نوعان إلى التقويم وينقسم ، تقويمها المراد األهداف طبيعة علي التقويم
 تم والتي األدوات من كل تطبيق سيتم حيث) القبلي( بالبرنامج التدريس قبل هاإجراء تمي تقويم

 تطبيق موسيت  بالبرنامج التدريس وبعد المجموعات تكافؤ لقياس القبلي االختبار في إعدادها
  .التدريس وبعد قبل المجموعتين بين االختالف مدى لقياس والبعدي االختبار

  
  :التدريس أثناء التقويم: ثامناً
  التالية األنماط استخدام سيتم

 دافعيةال وزيادة تهيئةال من كنوع وذلك الدرس بداية في األسئلة باستخدام وذلك: القبلي التقويم -
 .لمتعلم لدى

 األسئلة طريق عن وذلك البرنامج تدريس خالل من يتم الذي التقويم وهو: المرحلي التقويم -
 المتعلم مشاركة باب من وكذلك ، األهداف تحقق مدي اكتشاف إلى تهدف والتي الشفهية
 .المعلم مع انتباهه وضمان التعليمي الموقف في وإقحامه

 تم التي التعليمية األهداف تحقق من لتأكدل وذلك درس كل نهاية في ذلك ويتم: الختامي التقويم -
 .وضعها
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  )9(ملحق 
  شرح طريقة استخدام برنامج الوسائط المتعدد
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  )10(ملحق رقم 
   العلوم في تحليل  وحدة النباتات والصحة في مقرر الصف الخامس األساسي

  ــق العلميـــةالحقـــائ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 الحقيقة العلمية  الدرس  الوحدة

دة 
ــ

وح
ال

ال(  
ة 

ــ
سـ

ـاد
سـ

 ( 
ات

ــ
تـ

نبا
بال

ي 
داو

ــ
تـ

ال
  

ال
س 

در
ــ

ـ
ل  

ألو
 ا

  "
"

 
ة 

ــ
حـ

ص
 ال

 و
ات

بات
الن

""  
  

  .ون الغذاء من ثالث مجموعات غذائية كيت �
 .من مصادر حيوانية و نباتية نحصل على الغذاء  �

 .تتكون أغذية الوقاية من األمالح المعدنية و الفيتامينات  �

  .يحتوي النبات على العديد من العناصر التي يحتاجها جسم اإلنسان للحياة �

 .أمالح الحديد تساعد على تكوين هيموجلوبين الدم  �

 .هيموجلوبين الدم يعطي الدم اللون األحمر  �

 . و الفوسفور تساعد في بناء العظام و األسنان أمالح الكالسيوم �

 .أمالح اليود تسهم في سالمة الغدة الدرقية و تمنع تضخمها  �

 .الغدة الدرقية تنظم عملية التمثيل الغذائي  �

 .تضخم الغدة الدرقية ناتج عن نقص أمالح اليود  �

 .ينتج مرض الكساح عن نقص أمالح الكالسيوم و الفوسفور  �

 .دم عن نقص أمالح الحديد ينتج مرض فقر ال �

 .يحتاج الجسم إلى الفيتامينات بكميات ضئيلة  �

  .الفيتامينات متوافرة بكميات قليلة في األطعمة �

 البشرة و هو  يساعد على النمو و يحافظ على سالمة )A(فيتامين  �

 .عامل مهم لإلبصار     

 و جفاف يؤدي لإلصابة بمرض العشى الليلي)    A(نقص فيتامين  �

   .الجلد و تشققه و بطء النمو    
 .ضروري لسالمة اللثة و األسنان  ) C( فيتامين  �

   .يؤدي إلى الشعور بالتعب و تأخر شفاء الجروح ) C( نقص فيتامين  �

 .يؤدي لإلصابة بمرض اإلسقربوط  ) C( نقص فيتامين  �

و الفلفل األخضر و  في البرتقال و المشمش و السبانخ)  A (يكثر  فيتامين  �
 .جزر ال

 .الجزر يقوي النظر �

   .جافة الحبوب غير المقشورة و البقول الالمركب في ) B( يكثر فيتامين  �

   .  في الحمضيات و الجوافة و الخضر الورقية ) C( يكثر فيتامين   �
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 الحقيقة العلمية  الدرس  الوحدة

دة 
ــ

وح
ال

ال(  
ة 

ــ
سـ

ـاد
سـ

 ( 
ي 

داو
ــ

تـ
ال

ت 
ـا

ــ
بات

الن
ب

  

ال
ـد

س 
ر

 ال
ـي

نـ
ثا

  "
"  

 
ت 

ـا
بات

الن
ج ب

ـال
عـ

ال
""  

  

  . بالشفاء اختصأطلق العرب لقب حكيم على كل من  �
 .ازدهرت العلوم الطبية بشكل واسع أيام الدولة العباسية  �

 .استحدث العرب الصيدليات لبيع األدوية  �

 .أول من كتب في علم األدوية هو عالم الكيمياء جابر بن حيان  �

  الطبية كتاب القانون و ترجم إلى اللغة الالتينية من مؤلفات ابن سينا �

 يستخدم الزنجبيل في عالج احتقان الحلق و تنشيط الدورة الدموية  �

 .تستخدم القرفة لفتح الشهية و منشطة للجهاز الهضمي  �

 . آلالم البطن مهدىالشومر مدر للبول و  �

 .الفلفل األسود فاتح للشهية  و قاتل للميكروبات  �

 .تغير لون النباتات المجففة و تفقدها جزءاً من فاعليتها أشعة الشمس  �

  .نبات الطيون و النعناع يفرز مواد طاردة للحشرات الضارة  �
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 الحقيقة العلمية  الدرس  الوحدة

دة 
ــ

وح
ال

ال(
ـة

ــ
دس

ـا
سـ

 (
ات

ــ
تـ

نبا
بال

ي 
داو

ــ
تـ

ال
  

  

ا
س 

در
ل

 
لث

لثا
ا

 ""
الم

ــ
ـ

عال
الف

دة 
ا

ــ
ــ

طب
ة 

يـ
ـاً

ــ
بات

الن
ي 

 ف
ــ

ــ
ــ

ت 
ا

""  
  

  .البرتقال يقي الجسم من أمراض البرد  �
 .تستخدم أوراق المرمية لعالج اإلسهال   �

 .تتركز المادة الفعالة في جزء معين من النبات دون غيره   �

 .المادة الفعالة طبياً في البابونج تتركز في األزهار   �

 .المادة الفعالة في النعناع تتركز في األوراق   �

 .مادة الفعالة في القرفة تتركز في القشور ال  �

 .المادة الفعالة في الزنجبيل تتركز في الجذور   �

 .المادة الفعالة في الحلبة تتركز في البذور   �

   .المادة الفعالة في جوزة الطيب تتركز في الثمار  �

 .يستخرج من لحاء أشجار الكينيا دواء مضاد لمرض المالريا   �

 .لمرمية توجد في األوراق المادة الفعالة في ا  �

   .المادة الفعالة في الزعتر توجد في األوراق و الساق و األزهار  �

 و مطهراً للفم و طارد يستخدم الزعتر مهدئاً للسعال و السعال الديكي  �

 . للديدان   

 .البابونج يقوي الدم و يساعد على الهضم   �

 .و المسالك التنفسية ار أزهار البابونج المغلي يعالج التهاب الحنجرة  بخ �

 . في البرتقال توجد في الثمار و القشور  المادة الفعالة  �

  .البرتقال ينقي الدم و يقاوم أمراض الزكام و يطرد ديدان األمعاء  �

 و مسكن للمغص و السعال  لألعصابأمغلي بذور اليانسون مهد  �

 .و منشط للهضم     

 .ألوراق المادة الفعالة في البصل توجد في الساق و ا  �

   .يساعد البصل على تفتيت الحصى و يعالج التهاب الفم و البلعوم  �
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 الحقيقة العلمية  الدرس  الوحدة

دة 
ــ

وح
ال

ال(  
ة 

ــ
سـ

ـاد
سـ

 ( 
ت 

ـا
ــ

بات
الن

ي ب
داو

ــ
تـ

ال
  

  

   
ـع

ــ
ــ

بـ
ـرا

لـ
س ا

در
ــ

لـ
ا

 ""
ة 

ــ
يـ

بات
الن

ة 
ــ

يـ
دو

األ
ع 

ــ
صن

   
   

   
   

""
  

 
  .ونج يعالج أمراض الجهاز التنفسي ار الباببخ �
 .كمادات الزنجبيل تعالج أالم الرأس  �

  .كمادات البقدونس تعالج الرعاف  �

 .الزعتر مادة مطهرة للفم  �

 . األسنانيدخل الزعتر في صناعة معاجين  �

 .زيت القرفة يقوي األسنان  �

 .الم األسنان القرنفل مسكن آل �
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  يــــة  المفاهيـــم  العلم  
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ّ~  

 المفاهيـــم العلميــة

 الداللة اللفظية المفهوم العلمي  الدرس  الوحدة

دة 
ــ

وح
ال

ال(  
ة 

ــ
سـ

ـاد
سـ

 ( 
ت 

ـا
ــ

بات
الن

ي ب
داو

ــ
تـ

ال
  

ــ  
ـ

  

ال
س 

در
ــ

ول
األ

 
 –

ي 
ـان

ثـ
 ال

 
–

ث 
ــ

لـ
ـا

الث
 

–
ع 

بـ
ـرا

ــ
لـ

 ا
    

  

  لمتوازن  الغذاء 
  
  
 المعدنيةاألمالح  

   
 الفيتامينات  

  
  

  

  لـالتواب 
         لنباتاتا تجفيف  

  ة ـالطبي
 تخزين النباتات 

   
 النباتات الطبية 

   
 ة ـالمادة الفعال 

  
  
 التبخير بالنبات 

  
  
  التكميد بالنبات  

الغذاء الذي يحتوي على نوع واحد على األقـل          هو 
 و  ثمن كل مجموعة من المجموعات الغذائية الـثال       

  .سبة للجسمبكميات منا
ــصحة    ــية للـ ــة أساسـ ــات كيميائيـ                                             مركبـ

 .ال يستطيع الجسم أن يصنعها 

                                   مركبات عـضوية تـأتي مـن مـصادر حيوانيـة           
ــصحة     ــرورية لـ ــي ضـ ــة و هـ أو نباتيـ

   .لوقاية من األمراضالجسم و ا

 .مواد نباتية ذات طعم و رائحة مميزة  

 .هو إزالة الماء من النبتة  

  
هو طريقة حفظ المواد المجففة وفق القواعد الصحية  

 .الستخدامها في وقت الحق 

                                   هـــي النباتـــات التـــي تـــستخدم كعـــالج 
   .لبعض األمراض في جسم اإلنسان

تلك المادة المركزة في النبـات التـي يمتـصها     هي   
الجسم عند تناولها و تؤدي إلى معالجة مرض معين         

 .في جسم اإلنسان 

استخدام البخار الناتج عند وضع الجزء المحتـوي         
على المادة الفعالة من النبات في المـاء الـساخن           

 .لمعالجة بعض االلتهابات 

ـ        ة مـن   استخدام الجزء المحتوي على المادة الفعال
النبات في عمل كمادات لمعالجة بعض األمـراض أو   

  .و ذلك بعد غلي النبات و تصفيته من الماء  اآلالم
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  -:المبـادئ و التعميمـات العلميـــة   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

العلميةالمبادئ و التعميمات   الدرس  الوحدة  

ال
س 

در
ــ

ـ
ل  

ألو
 ا

  "
"

 
ة 

ــ
حـ

ص
 ال

 و
ات

بات
الن

""  
  

    .تنتج النباتات األكسجين الذي يستخدم في التنفس �
 .النباتات مصدر رئيسي الستخالص العطور و األدوية  �

   .النباتات هي المصدر الرئيسي لغذاء اإلنسان و الحيوان �

 .من األمراض بالغذاء المتوازن نبني أجساماً قوية خالية  �

 .تعمل أغذية الوقاية على حماية الجسم من العديد من األمراض  �

 .الفيتامينات ضرورية لصحة الجسم و وقايته من األمراض  �

 .الخضر الورقية غنية بأمالح الحديد  �

 .الفواكه المجففة غنية بأمالح الحديد  �

 .البقول الجافة غنية بأمالح الكالسيوم و الفوسفور  �

 .ة الخضراء القاتمة غنية بأمالح الكالسيوم و الفوسفور الخضر الورقي �

  .توجد أمالح اليود في الثوم و الجزر و الملفوف و البندورة و البطاطا  �

دة 
ــ

وح
ال

ال(  
ة 

ــ
سـ

ـاد
سـ

 ( 
تـ

نبا
بال

ي 
داو

ــ
تـ

ال
ت 

ـا
ـ

  
  

ال
س

در
ـ

 ال
ـي

ثان
" 

ت 
ـا

بات
الن

ج ب
ـال

الع
 

"  
  

  .عالج العرب بعض األمراض بزهور النباتات و بذورها و جذورها  �
 .ئد الصحية للتوابل و البهارات الكثير من الفوا �

النباتات الطبية المجففة تحافظ على فعاليتها مدة سنة علـى األقـل إذا              �
 . عن الرطوبة خزنت في أوعية زجاجية أو علب كرتونية  بعيداً

 .تزرع النباتات الطبية و التوابل حديثاً ألغراض اقتصادية  �

 .ظروف بالدنا الجوية المعتدلة تالئم زراعة النباتات الطبية و التوابل  �

 .تستعمل التوابل كنباتات للزينة  �

  . تستخدم النباتات الطبية مصدراً لغذاء الحشرات مثل النحل �
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العلميةالمبادئ و التعميمات   الدرس  الوحدة  

  

ا
س 

در
ل

 
لث

لثا
ا

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 ""
ـالم

عال
الف

دة 
ا

ـ
طب

ة 
ـاً

ي
بات

الن
ي 

 ف
ـ

ت 
ا

""  
يعدد الفرق بين رائحـة أو طعـم أو لـون النباتـات الطبيـة                �  

  .لوجود المادة الفعالة فيها 
المواد الطبيعية الفعالة المستخلصة كيميائياً تفقد بعض خواصها         �

 .العالجية 

قاقير الطبيعية التي تؤخذ كشراب يستطيع جسم اإلنسان هضم الع �
 .أو كغذاء 

ــصورة     � ــة ب ــاقير الطبيعي ــتص العق ــسان يم ــسم اإلن ج
 .أسهل من األدوية المحضرة كيميائياً 

األدوية الكيميائية تسبب ظهور بعض األعراض الجانبيـة ذات          �
  .األثر السلبي على صحة اإلنسان
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ABESTRACT 

 

 The study aimed at investigating the effect of using a multimedia 

programme which applied the approach of contradictory events on 

developing the nutrition awareness among the fifth graders in Science.  

The main research question is (What is the effect of using a multimedia  

programme which applies the approach of contradictory events on 

developing nutrition awareness among the fifth grade students in Science? 

From the  previous question, the following questions were derived: 

1-What is the multimedia programme which applies the approach of 

contradictory events to develop the nutrition awareness among the fifth 

grade students in Science? 

2- Are there any statistically significant differences between the means of 

the experimental group's marks and the control group's ones in the exam of 

the nutrition knowledge? 

3-Are there any statistically significant differences between the means of 

the experimental group's marks and the control group's ones towards 

sound nutrition? 

 

To answer the  research questions,  the researcher adopted the 

experimental method of research in which the study sample consisted of  ( 

83 ) male students from New Gaza Elementary (C) Boys School.  

In the second term of 2007-2008 scholastic year, the researcher designed 

the multimedia programme which applies the approach of contradictory 

events to be implemented on the experimental group; whereas, the 

traditional way was used to teach the control group. 

 

Analyzing the findings of the research collected through a refereed 50-item 

exam and questionnaire, the researcher, to achieve reliability, used T. test, 

Kudar Richardson 21, Alpha Cronback, and split-half method. And to find 

out the effect size, eta square equation )η 2 (   to find the effectiveness of the 

program impact in the study The findings showed that there are 

statistically significant differences between the experimental group and the 

control one in favour of the experimental group; and these differences 

were attributed to the approach of contradictory events and the attitude 

towards sound nutrition. 

Based on the findings, the study recommended the necessity of 

implementing the target approach in order to develop the knowledge of the 

sound nutrition and the attitude towards it. 

 

  


