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 نموذج فراير ، طرائق التدريس ، التفكير العلميإالكلمات المفتاحية : 

 

 مستخلص البحث  

التحصيل المعرفي لمادة في المتبعة  الفرق بين أنموذج فراير والطريقةهدف البحث إلى التعرف على 

استخدم الباحث المنهج التجريبي وتمثلت عينة  ، طرائق تدريس التربية الرياضية  وتنمية التفكير العلمي

الجامعة  –كلية التربية األساسية -قسم التربية البدنية وعلوم الرياضية -البحث من طالب المرحلة الثالثة

لب وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة, ( طا23المستنصرية حيث تكونت عينة البحث من )

تم تقسيمهم إلى مجموعتين ، أحداهما تجريبية درست وفق أنموذج فراير واألخرى ضابطة درست وفق 

الطريقة المتبعة. وتحددت أداتا البحث باالختبار ألتحصيلي في مادة طرائق تدريس التربية البدنية  واختبار 

تم التأكد من صدق وثبات األداتين. وراعى الباحث من توفير السالمة الداخلية  التفكير العلمي وقد

وحدة  23وحدة تعليمية وزعت إلى  32والخارجية للتجربة، وأعد الباحث برنامج تعليمي مكون من 

تعليمية لكل مجموعة . آذ تم تطبيق البرنامج وفق أنموذج فراير للمجموعة التجريبية والمتبعة للمجموعة 

لضابطة. وبواقع وحدتين تعليميتين في األسبوع. وبعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج تم أجراء االختبارين ا

ألتحصيلي والتفكير العلمي وبعد الحصول على البيانات ومعالجتها بالوسائل اإلحصائية المتمثلة بأختبار 

(t للعينات المستقلة متساوية العدد، وتم الحصول على النتائج وعلى ) تفوق أفراد ضوئها استنتج الباحث

على أفراد المجموعة الضابطة التي درست وفق أنموذج فراير المجموعة التجريبية التي درست وفق 

وأوصى بالتأكيد ،طريقة المتبعة في اختبار التحصيل المعرفي لمادة طرائق التدريس وتنمية التفكير العلمي

يقة المتبعة في تحصيل مادة طرائق التدريس وتنمية بوصفه أفضل من طرنموذج فراير إعلى استخدام 

 التفكير العلمي  .
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The effect of using the Fryer model in obtaining material for teaching 

methods of physical education and developing scientific thinking 

Preparation 

M .Tariq Mohammed Nihad 

altaeetarek@gmail.com 
 

The research aims to identify the difference between the Fryer model and the 

method used in the cognitive achievement of material in the methods of teaching 

physical education and developing scientific thinking. 

The researcher used the experimental approach. The research sample consisted 

of third stage students - Department of Physical Education and Mathematical 

Sciences - College of Basic Education - Al-Mustansiriya University, where the 

research sample consisted of (32) students. They were chosen by simple random 

method, they were divided into two groups, one of which was experimental, 

studied according to the Fryer model, and the other was examined according to 

the followed method. The research tools were determined by the achievement 

test in the subject teaching methods of physical education and the test of 

scientific thinking, and the validity and reliability of the two tools were 

confirmed. The researcher took into account the provision of internal and 

external safety for the experiment, and the researcher prepared an educational 

program consisting of 24 educational units distributed to 12 educational units for 

each group. The program was also implemented according to the Fryer model of 

the experimental group and that of the control group. And by two educational 

units per week. After completing the implementation of the program, the two 

tests were accomplished, and the scientific thinking and after obtaining the data 

and treating them by statistical means represented by the test (t) of independent 

samples of equal number. 

- The members of the experimental group that were studied according to the 

Frair model surpassed the members of the control group that studied according 

to the method followed in the cognitive achievement test of the course of 

teaching methods and the development of scientific thinking. 

The researcher recommended emphasizing the use of the Fryer model as a better 

method than the method used in obtaining teaching methods and developing 

scientific thinking. 

Key words: Fryer Model, Teaching Methods, Scientific Thinking 
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 الفصل األول

 التعريف بالبحث: -2

 :   تهوأهمي مقدمة البحث 2-2 

أن الطريقة أو الكيفية التي يتم التددريس فيهدا التددريس تحددد وتقدرر مدا يسدتفيد الطالدب منده فيمدا بعدد فدان  -

المناسددبة  لتدددريس الموضددوع لهددا األثددر األكبددر فددي تحقيددق أهددداف المددادة .     ) الر دديد، اختيددار الطريقددة 

هي أحدى طرائق التعلم النشط والتي تلبي حاجة المتعلم الفردي حيدث أنهدا تعدد (  وأنموذج فراير 3442،2

فرديدة بدين الطلبدة، ثورة على األساليب القديمة فهي تهتم بتحقيق األهداف العامة للتربية ومراعاة الفدروق ال

 وفي ضوء ما تقدم فان أهمية إجراء هذا البحث تبرز من خالل المسوغات اآلتية :

يعددد البحددث إسددهاماض متواضددعاضعلى مسددتوى الددتعلم الجددامعي فددي أنمددوذج فرايددر ألهميددة هددذ  المرحلددة   -

 التعليمية في تشكيل مستقبل المجتمع ورفد  بطاقات مبدعة .

ت للباحثين في مجال طرائق التدريس في التربية البدنية على المسدتوى المعرفدي يعطي مؤ رات ودالال  -

والتفكير العلمي لطلبتهم في مدادة طرائدق التددريس، التدي تعدد القاعددة المشدتركة لالنطدالق منهدا إلدى زيدادة 

 التحصيل وتنمية التفكير لدى الطلبة .

 مشكلة البحث:   2-4

حديثة في التربية على دور المتعلم كونه محور العملية التعليميدة ,إال انده على الرغم من تأكيد االتجاهات ال 

ال يزال سلبياض في العملية التعليمية ويقتصر دور  على االسدتماع والتلقدي, ولقدد  دخب الباحدث مدن خدالل 

عملدده وخبرتدده المتواضددعة فددي التدددريس واطالعدده المبا ددر علددى الكيفيددة التددي تدددر  بهددا مددادة ) طرائددق 

ريس ( ، لذا بات من الضروري استخدام طرائق حديثة في تنمية التفكير وهذ  التنميدة ال يمكدن إحدداثها التد

داخل وحدات دراسية في ظل مناهج وبرامج تعليمية تنفدذ بطرائدق وأسداليب تقليديدة لدذا فدان مشدكلة البحدث 

الرياضددية  وتنميددة تكمددن فددي التعددرف علددى أثددر أنمددوذج فرايددر فددي تحصدديل مددادة طرائددق تدددريس التربيددة 

 التفكير العلمي  وماهو الفرق بين الطريقتين؟

 :هدفا البحث  0 -2

 أعداد وحدات دراسية على وفق أنموذج فراير في التحصيل المعرفي لمادة طرائق التدريس.-2

 التعرف على تأثير أنموذج فراير والطريقة المتبعة في التحصيل المعرفي لمادة طرائق التدريس. -3 

 البحث : يتاضفر  2 -2

وجددود فددروق ذات داللددة معنويددة بددين نتددائج  اختبددارات متوسددطات متوسددط المجموعددة التجريبيددة التددي  -2

تدر  وفق أنموذج فراير و المجموعة الضابطة التي تدر  بالطريقة المتبعة في التحصيل المعرفي لمدادة 

 طرائق تدريس التربية الرياضية .

ين نتائج  متوسط الفرق للمجموعة التجريبية التي تدر  وفدق أنمدوذج وجود فروق ذات داللة معنوية ب -3

 فراير و الفرق للمجموعة الضابطة التي تدر  بالطريقة المتبعة في تنمية التفكير العلمي.   

 مجاالت البحث : 5 -2

التربيددة : طددالب المرحلددة  الثالثددة لقسددم التربيددة البدنيددة وعلددوم الرياضددية ل كليددة  المجااال البشاار   2-5-2

 الجامعة المستنصرية. - األساسية 

 .                                           3422ل2ل32 الى 3422ل3ل3من  مدة: لل لزمانياالمجال   4 -2-5

كليددة التربيددة   - قسددم التربيددة البدنيددة وعلددوم الرياضددية  -: القاعددات الدراسددية  المجااال المكاااني  0 -2-5

 ستنصرية.الجامعة الم - األساسية 

 الفصل الثاني
 ه الميدانية : إجراءاتمنهجية البحث و -4

اعتمددد الباحددث علددى اسددتخدام المددنهج التجريبددي المكددون مددن مجمددوعتين لمالئمتدده  ماانها البحااث: 2 -4

،وأهداف البحث، إذ يهدف البحث الحالي إلى استخدام طريقتين من طرائق التدريس، ولهذا فقد ضم البحث 
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ما تجريبيدددة والثانيدددة ضدددابطة، إذ تددددر  المجموعدددة التجريبيدددة بطريقدددة التعييندددات مجمدددوعتين ، أحدددداه

 والمجموعة الضابطة بالطريقة التعليمية المتبعة)التقليدية(.

( طالدب وطالبدة ، 23ا تملت عينة البحث التي هي جدزء مدن المجتمدع فقدد تألفدت مدن )عينة البحث : 4 -4

(طالبددا وطالبددة للمجموعددة ال،ابطددة ، وتددم 21ريبيددة و بواقددع )( طالبددا وطالبددة للمجموعددة التج21وبواقددع )

 اختيارهم بصورة عشوائية  من مجتمع البحث.

 تكافؤ مجموعتي البحث    4-0
 ( 2الجدول )

 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعيار  وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية 

 لمتغيرات التكافؤ الخاصة بكل مجموعة 

 المجموعة    

 

 ات متغير

 التكافؤ  

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
 Tقيمة 

الوسط  المحتسبة

 الحسابي 

االنحراف 

 المعيار 

الوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعيار 

 3.332 05.233 4.2.42 04.042 62...4 العمر الزمني )باألشهر(

 2.320 3...23 23.552 22.265 22.400 الذكاء 

 2.222 2.2.3 252..5 2.062 56.350 التفكير 

 4.30( =3.35( وتحت مستوى داللة )03( الجدولية أمام درجة حرية )t*قيمة )

 :أداتا البحث    4-2

تددم االعتمدداد علددى االختبددار ألتحصدديلي الددذي أعددد  محمددد سددهيل والددذي  االختبااار ألتحصاايلي :  4-2-2-2

( ، ويشدتمل االختبدار بصدورته النهائيدة علدى يشتمل على ثالث مستويات )التذكر ، والتطبيق ، واالكتشداف

( فقرة تنوعت فيها أسئلة االختبار وفقراته والذي يوضد  نمدط األسدئلة وتوزيدع األسدئلة وفقراتهدا علدى 04)

، كما روعي في اختيار األسئلة ان تكون متنوعة الصياغة وهذا يسداعد الطالدب علدى  (Merril)مستويات 

 (233:  3442ختلفة من األداء ) تذكر ، وتطبيق ، واكتشاف( . )نجم،التفكير واإلجابة وفق مستويات م

أعطيدددت درجدددة واحددددة لحجابدددة الصدددحيحة وصدددفر لحجابدددة الخاطئدددة  تعليماااات التصاااحي  :  4 -2 -4-2

والمتروكة هذا بالنسبة لجميع فقرات األسئلة الموضوعية فيمدا عددا سدؤال )أكمدل اإلجابدة( ، حيدث عوملدت 

األسددئلة بطعطدداء درجتددين لحجابددة الصددحيحة وصددفر لحجابددة الخاطئددة والمتروكددة ،  فقدرات هددذا الددنمط مددن

( درجدة . أمدا فيمدا يخدب األسدئلة ألمقاليده 14 - 4وبهذا تراوحت الدرجة الكلية لألسئلة الموضدوعية بدين )

فقد أعطيت األسئلة من نوع )عرف ، عدد ، ارسم ، أكمل الرسم( درجة واحددة لحجابدة الصدحيحة وصدفر 

لحجابة الخاطئة والمتروكة ، أما األسئلة من نوع )علل ، صمم ، حلدل ، أعدط أمثلدة( فقدد أعطيدت درجتدان 

لحجابة الصحيحة وصفر لحجابة الخاطئة والمتروكة ، وبهذا تراوحت الدرجدة الكليدة لألسدئلة ألمقاليده بدين 

 (232:  3442( درجة . )نجم،244-4( درجة ، وبهذا تراوحت الدرجة الكلية لالختبار بين       )4-24)

 لتحصيلي : االمعامالت العلمية لالختبار   4-2-2-0

تم التحقدق مدن الصددق عنددما عرضدت فقدرات االختبدار علدى مجموعدة مدن صدق االختبار :  4-2-2-0-2

 ( وبهذا عدّ االختبار صادقا.%244الخبراء  في القيا  والتقويم وحصل الباحث على نسبة اتفاق )

تم االعتماد على طريقة التجزئة النصفية في استخراج الثبات،و ملت عيندة ثبات االختبار :   4 -4-2-2-0

 ( طالبا من خارج عينة البحث .21الثبات على )

( والمعدل من 2202اعتمد الباحث على اختبار التفكير العلمي لـ )صال  ، اختبار التفكير العلمي :  4-2-4

 يتناسب مع البيئة العراقية  .( ل3442قبل )محمد سهيل،
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 المعامالت العلمية لالختبار :   4-2-4-2
تم عدر  االختبدار علدى مجموعدة مدن المختصدين فدي مجدال القيدا  والتقدويم  صدق االختبار : 4-2-4-4

( فقرات 22وطرائق التدريس للتأكد من مدى صالحية ومالئمة فقرات االختبار لعينة البحث ، وقد حذفت )
 ( فقرة. 22( وأصب  االختبار مكونا من )%32لها على نسبة اتفاق )لعدم حصو

 تم التحقق من ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية .ثبات االختبار :  4-2-4-0
 ( وحدة تعليمية للمجموعة التجريبية 23تضمن البرنامج التعليمي ) البرناما التعليمي : 4-5

( أسابيع وزعت خاللها الوحددات وبواقدع وحددتين تعليميتدين فدي األسدبوع 1ة )وقد استغرقت التجربة الفعلي
( دقيقة . وقد قام الباحث بعد تحديد المدادة التدريسدية  24لكل مجموعة وكان زمن الوحدة التعليمية الواحدة )

علددى مجموعددة مددن المحكمددين مددن ذوي الخبددرة بددين أنمددوذج فرايددر بعددر  البرنددامج التعليمددي علددى وفددق 
 الختصاص في مجال طرائق التدريس وإبداء آرائهم ومالح،اتهم في البرنامج من حيث :وا
التأكددد مددن صددالحية تطبيددق البرنددامج  بطريقددة التعيينددات علددى طددالب المرحلددة الثالثددة فددي قسددم التربيددة  -2

 الجامعة المستنصرية. -كلية التربية األساسية-البدنية وعلوم الرياضية 
 جزاء الوحدة التعليمية :التقسيم الزمني أل -3
التمرينات واألسئلة التي وضعت من أجل تحقيق أهداف البرنامج. وجرى التعدديل بنداءض علدى تعدديالت  -2

ولغايددة  3422ل3ل3المحكمددين المتخصصددين وملحوظدداتهم وقددام الباحددث بتنفيددذ البرنددامج اعتبددارا مددن يددوم 
   .                                         3422ل2ل32
قدام الباحدث بدطجراء تجربدة اسدتطالعية للبرندامج التعليمدي  التجربة االساتطالعية لطريقاة التعييناات:  .-4

. علدى عيندة مماثلدة لعيندة البحدث ومدن غيدر المشداركين  3422ل3ل3وذلك بتأريخ أنموذج فراير  على وفق
عددرف علدى أهدم المعوقددات (  طالبدا مددن المرحلدة الثالثدة وذلدك للت33فدي مجمدوعتي البحدث والمكددون مدن  )

 .أنموذج فراير والملحوظات التي قد تواجه 
تددم تطبيددق وحدددات البرنددامج التعليمددي علددى مجمددوعتي البحددث بتدداريخ تطبيااق التجربااة النهائيااة :   4-3
بعد إجراء التكافؤ بينهم في عدد المتغيرات التي تم ذكرها آنفا .إذ تم أعطداء مجمدوعتي البحدث  3422ل3ل2

( علددى المجموعددة التجريبيددة والطريقددة االمريددة علددى أنمددوذج فرايددرليميددة نفسددها وتددم تطبيددق )المددادة التع
 المجموعة الضابطة 

.  3422ل2ل34بعد انتهاء الباحث من تطبيق البرندامج التعليمدي وذلدك فدي يدوم االختبارات البعدية :    4-2
 االختبارات اآلتية : أي بعد ستة أسابيع من تأريخ بدء التجربة , إذ قام الباحث بتطبيق

  3422ل2ل32طبق الباحث االختبار ألتحصيلي على طالب المجموعتين التجريبيدة والضدابطة فدي يدوم   -2
 إذ أسندت عملية المراقبة إلى مدر  المادة بمساعدة اثنين من زمالئه التدريسيين.

المشددمولة بالتجربددة يددوم  طبددق أختبددار التفكيددر العلمددي ) التطبيددق البعدددي (  علددى طددالب المجمددوعتين  -3
 . وتم التصحي  بعد االنتهاء من تطبيق االختبار . 3422ل2ل33
  .spssاستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية الوســائل اإلحصائيــة :   4-6
 

 الفصل الثالث
 عرض النتائا :  -0

 (4الجدول )
  يبين المقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي

 أجزاء االختبار 
 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

t* 
 ع± س   ع± س  

 االختبار حسب المستوى 

 42.. 2.62 .43.2 2.22 46.22 تذكر 

 0.66 3..2 45.02 2.56 43.50 تطبيق 

 3.30 4.24 20.23 2.22 26.42 اكتشاف 

 االختبار حسب نمط األسئلة
 5.56 4.34 22.36 4.52 53.20 موضوعية 

 3.33 4. 33 46.22 4.35 .00.2 مقالية 

 4.30( =3.35( وتحت مستوى داللة )03( الجدولية امام درجة حرية )t*قيمة )
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 (0الجدول )

 يبين المقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في أختبار التفكير العلمي   

 

 4.30( =3.35( وتحت مستوى داللة )03( الجدولية امام درجة حرية )tقيمة )*

 

 

 
 

 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات  : -2

 االستنتاجات :  2-2

 في تحصيل مادة طرائق التدريس وتنمية التفكير العلمي  .أنموذج فراير فاعلية استخدام  -2

علدى افدراد المجموعدة الضدابطة التدي وذج فرايدر أنمدتفوق افراد المجموعة التجريبية التي درست وفق  -3

 درست وفق الطريقة المتبعة)التقليدية( في اختبار التحصيل المعرفي لمادة طرائق التدريس. 

 كانت األفضل من الطريقة المتبعة)التقليدية( في تنمية التفكير العلمي.أنموذج فراير إن تأثير -2

  

 التــوصيات :   2-4

بوصدفها أفضدل مدن الطريقدة المتبعة)التقليديدة(  فدي تحصديل بعد  أنموذج فرايدر خدام التأكيد على است -2

 الجوانب المعرفية في مادة طرائق التدريس وتنمية التفكير العلمي  .

، وكددذلك كيفيددة وضددع أنمددوذج فرايددر  ضددرورة إعددداد بددرامج  للمدرسددين لتدددريبهم علددى كيفيددة تطبيددق  -3

 الخطط لتطبيقها في التدريس.

كطريقددة فددي أكسدداب المهددارات لمختلدد   أنمددوذج فرايددرإجددراء دراسددات مسددتقبلية عددن تددأثير اسددتخدام -2

  .الفعاليات الرياضية في ظل ن،امنا التعليمي

 

 

 أقسام االختبار  
 *t ضابطة المجموعة ال المجموعة التجريبية 

 ع± س  الفرق ع± س  الفرق

 *22.05 3.322 5.53 .3.3 2.30 تحديد المشكلة

 3.622 0.23 3.62 33.. اختيار الفروض 
6.30* 

 *22.23 66..3 5.26 3.344 3.32 اختبار صحة الفرو  

 *6.22 3.22 2.44 43..3 5.24 التفسير 

 *2.30 3.36 22.. 3.334 2.30 التعميم 
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 المصادر

 

، المدددخل إلددى طرائددق التدددريس العامددة، دار أبددن األثيددر للطباعددة 3424إبددراهيم، فاضددل خليددل،  .2

 والنشر، جامعة الموصل.

,دار المسدددددديرة للنشددددددر 3,علددددددم الددددددنفس التربددددددوي,ط3444مددددددد علددددددي,ابددددددو جادو,صددددددال  مح .3

 والتوزيع,عمان,االردن.

، تكي  التعليم لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، رسالة المعلم األردنية، 2222بلقيس، احمد،  .2

 (.3( و )2العدد )

 ,دار المنددددداهج للنشدددددر2,طدددددرق التددددددريس العامدددددة,ط3443جامل,عبدددددد الدددددرحمن عبدددددد السدددددالم, .2

 والتوزيع,عمان,االردن.

، 2، التدددريس، أهدافدده، أسسدده، أسدداليبه، تقددويم نتائجدده وتطبيقاتدده، ط2202ريددان ، فكددري حسددن،  .2

 مطابع سجل العرب، القاهرة.

، دار 2، ط2، التربيددة وطددرق التدددريس، ج2203صدال ، عبددد العزيددز وعبددد العزيددز عبدد الحميددد،  .1

 المعارف للطبع والنشر. 

، أثر أستخدام أسلوبين من التعيينات في أكتساب وأحتفاظ عدد من 3441يد، عارف، علي فتاح ر  .3

مهدارات تددريس التربيدة الرياضدية، رسدالة ماجسدتير منشدورة إلدى مجلدس كليدة التربيدة الرياضدديةل 

 جامعة الموصل.

، دار الشروق 2المفهوم، التدريس، األداء، ط –، الكفايات التدريسية 3442فتالوي، سهيلة محسن  .0

 نشر والتوزيع، عمان، األردن.لل

، دار اليازوزي 2( ، البحث العلمي الكمي والنوعي، ط3442قنديلجي، عامر وأيمان السامرائي، ) .2

 العلمي للنشر والتوزيع، األردن.

 ، البحث العلمي ومناهجه، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد.3443محجوب، وجيه،  .24

 لعلمي ومناهجه، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، طرائق البحث ا2222محجوب، وجيه، ط  .22

، دار المسديرة للنشدر 1، مناهج البحث العلمي في التربية وعلدم الدنفس، ط3424 سامي محمد ملحم .23

 والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.

، القيا  والتقويم في التربية وعلدم الدنفس، الطبعدة األولدى، دار المسديرة 3444سامي محمد،  ملحم .22

 للنشر والتوزيع والطباعة، األردن.
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