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أثر أسرتاتيجية قائمة على التفكري التناظري يف إكساب 
 طالبات الصف الثانً املتوسط املفاهيم االحيائية

 عمي المتيوتي فؤاد سالم محمدالباحث. 
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 الممخص:
قائمة عمى التفكير التناظري في إكساب طالبات  ىدؼ البحث الحالي إلى معرفة أثر أستراتيجية      

 الصؼ الثاني المتوسط المفاىيـ االحيائية 
ولموصوؿ إلى اليدؼ صاغ الباحثوف فرضية صفرية واحدة ، ولمتحقؽ مف فرضيات البحث تـ اختيار 
 عينة قصدية مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط في متوسطة الرسالة لمبنات في مدينة الموصؿ لمعاـ

( طالبة , توزعت عمى شعبتيف إحدىما تمثؿ 222( والبالغ عددىا  )0200-0202الدراسي )
 .( طالبة عمى التوالي02, 02واقع )المجموعة التجريبية واألخرى تمثؿ المجموعة الضابطة وب

( بيف متوسطي درجات  2.20وجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )بالنتائج  أظيرت  
المجموعة التجريبية التي درست وفؽ أستراتيجية قائمة التفكير التناظري  والمجموعة الضابطة التي 

  .درست وفؽ الطريقة األعتيادية في إكساب المفاىيـ األحيائية
 (.المفاىيـ االحيائية ،إكساب ،لتفكير التناظريأستراتيجية قائمة عمى االكممات المفتاحية:)

The effect of a strategy based on analogical thinking on the acquisition of 

biological concepts by second-grade intermediate students 

researcher. Fouad Salem Mohamed Ali Al-Metiouti 

Dr. Wafaa Mahmoud Younis  .Dr. Muhammed Abd Allah 

Mosul University / College of Education for Pure Sciences 

Abstracts: 

      The aim of the current research is to know the effect of a strategy based on 

analogical thinking on the acquisition of biological concepts by second-grade 

students in the middle school 

In order to reach the goal, the researchers formulated one zero hypothesis, and to 

verify the hypotheses of the research, an intentional sample of second-grade 

students in the middle school for girls in the city of Mosul for the academic 

year (2021-2022) was selected, which numbered (101) students, distributed 

into two divisions, one of which represents the experimental group. And the 

other represents the control group with (50, 51) students, respectively. 
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  The results showed that there was a statistically significant difference at the level 

of significance (0.05) between the mean scores of the experimental group that 

studied according to the Analog Thinking List strategy and the control group 

that studied according to the usual method in acquiring biological concepts. 

Keywords: (Strategy based on analogical thinking, acquisition, biological 

concepts). 

 

 :    مشكمة البحث
شيد عصرنا الحالي تقدمًا كبيرًا وسريعًا في المجاؿ العممي والتكنولوجي وظيور      

العديد مف البحوث والدراسات في ميداف التربية أدى ذلؾ إلى تطور الفكر الفمسفي 
دريس التقميدية  ألنيا ال تستطيع التربوي , إذ لـ يعد مف المقبوؿ التمسؾ  بالطرائؽ الت

تمبية حاجات المتعمـ مع وجود كتاب منيجي يحتوي عمى كـ ىائؿ مف المعمومات ، بؿ 
اصبح التحدي الحقيقي لمتعميـ اليوـ ىو إعداد الطالب القادر عمى مواجية المستقبؿ 
مـ والتفاعؿ بإيجابية مع متغيراتو ومستجداتو ، وأنعكس ذلؾ عمى طريقة تقديـ الع

 لمطبلب وبما يحتويو مف مفاىيـ وحقائؽ ونظريات ...الخ
 (4: 0222)عمي ,                                                          

لذلؾ أصبحت توجيات األنظمة التعميمية المتقدمة نحو تعميـ المفاىيـ العممية      
نميتيا لديو وتطورىا , وأصبح القاسـ المشترؾ ومساعدة المتعمـ عمى إكسابيا ومف ثـ ت

لمعظـ استراتيجيات التعمـ ىو مساعدة الطمبة عمى اكساب المفاىيـ العممية  وتنمية 
 التفكير. 
قاـ الباحثوف بإجراء مقابمة مع بعض مدرسي  ومدرسات مادة عمـ األحياء       

دريس مادة عمـ األحياء لمعرفة  أرائيـ وسؤاليـ عف المشكبلت التي يواجيونيا في ت
لمصؼ الثاني المتوسط ، وتبيف أعتماد أغمب المدرسيف والمدرسات عمى الحفظ والتمقيف 
في تدريس مادة عمـ األحياء , إذ يتـ أستظيار المعمومات كما ىي في الكتاب المدرسي 
مف أجؿ وصوؿ الطالبات إلى النجاح فقط ، واف كثيرًا مف المدرسات ليس لدييف الرغبة 

 في تغيير طرائؽ تدريسيف معمبلت بذلؾ طوؿ المنيج وخططيف السنوية في أنيائو ,
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وييمؿ  فنحف نعاني مف واقع التدريس في مدارسنا الذي ما زاؿ يفضؿ االستتظيار  
استخداـ التفكير وتنميتو لذلؾ أصبحت  ىناؾ ضرورة ممحة و كبيرة لتعمـ طرائؽ 
التفكير ومنيا  ميارات التفكير التناظري  الستخداميا فى حياتنا اليومية لكي تتماشى 
مع أىمية وأىداؼ وطبيعة مادة عمـ األحياء ومع واقع الحياة المتجددة ومتطمبات 

 العصر.   
ع الباحثوف عمى عدد مف الطرائؽ والنماذج التعميمية الحديثة و كما أطم      

أستراتيجيات التعمـ رغبة منو في تطوير تعمـ المفاىيـ, ومف ىذه االستراتيجيات 
استراتيجية التفكير التناظري ألعتمادىا عمى التفاعؿ بيف المدرسة والطالبات داخؿ 

نتاج والمناقشة التي تمارسيا الصؼ والتنوع في انشطة المقارنة والتطبيؽ واالست
الطالبات داخؿ  الصؼ  أرتأى الباحثوف أختيار أستراتيجية حديثة لتطوير واقع  تدريس 

 المفاىيـ األحيائية لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط .
 -لذلؾ تـ تحديد مشكمة البحث الحالي بالسواؿ اآلتي:  

ري في اكساب طالبات الصؼ الثاني س/ ما أثر أستراتيجية  قائمة عمى التفكير التناظ
 المتوسط المفاىيـ االحيائية ؟

 ثانيًا: أىمية البحث
يعيش عالمنا اليوـ طفرة في المنجزات التكنموجية ,طالت جميع نواحي الحياة        

العممية واالقتصادية واالجتماعية وقد انعكس ذلؾ بشكؿ كبير عمى التربية والتعميـ , 
اصبح حاجة ممحة وليس ترفًا في ظؿ التقدـ التكنولوجي كما اف تدريس العموـ 

والمعرفي  الكبير الذي يشيده القرف الحالي  إذ إف دراسة العموـ تشكؿ اىمية كبيرة ففي 
 تقدـ المجتمعات ونموىا وتطورىا واستمراريتيا في التنافس .
 (22:  0222)الفريجات ,   

لذلؾ كاف البد مف حركات إصبلح في مناىج العمـو لمواكبة التطور العممي        
والتكنولوجي وىذا ماحصؿ في الواليات المتحدة األمريكية في الثمانيات مف القرف 
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( تقرير إلصبلح التربية األمريكية عامة 022الماضي التي أصدرت  أكثر مف )
بية العممية, كما برزت في التسعينيات مف ورصدت فييا إفكارًا وتوصيات لتحسيف التر 

 (                                         00: 0220)زيتوف, ( حركات إلصبلح مفاىيـ العمـو  2القرف الماضي )
لمؤتمرات والمشاريع المحمية والعالمية ومف ىذا المنطمؽ أقيمت العديد مف ا       

لتنمية وتطور طرائؽ وأساليب التدريس وتطويرىا ومنيا مشروع مناىج العموـ األحيائية  
BSCS (0222 الذي قاـ بإعداده المعيد األمريكي لمعموـ األحيائية وىدؼ إلى )

ي دراسة التركيز عمى تحسيف تدريس مادة األحياء وأستخداـ طرائؽ الفيـ والتفسير ف
( الذي ركز عمى إعادة 0220العموـ األحيائية ، و المؤتمر العممي في ديالى عاـ )

)البزاز, والتدريس  النظر في محتوى المنيج الدراسي وأستخداـ طرؽ حديثة في التعمـ
 ( 7:   0220) العيساوي , ( 7: 0220

وىذا ما أسيمت بو استراتيجيات التدريس الحديثة في في تغيير دور المتعمـ مف         
متمقي سمبي الى مشارؾ إيجابي يبحث عف المعمومات ويكوف منتجًا ليا , إذ إف 
االستراتيجيات الحديثة تساعد عمى أثارة الطمبة وشد انتباىيـ  لبناء شخصية منتجة 

 (  27: 0222) دعمص , تية مفكرة باحثةعف المعمومة بصورة ذا
وعمى ىذا األساس ونتيجة لمتقدـ الكبير في البحوث في مجاؿ العموـ النفسية          

والتربوية , فقد استحدثت طرائؽ واساليب واستراتيجيات حديثة تذلؿ الصعوبات وتحقؽ 
نيا األىداؼ التربوية المرجوة مف عممية التعمـ . ومعتمدة عمى نظريات في التعمـ وم

البنائية التي يكوف فييا عممية إكساب المعرفة عممية نشطة ومستمرة والطالب محورًا 
 لمعممية التعميمية . 

ومف أىـ ىذه االستراتيجيات المنبثقة مف النظرية البنائية ىي أستراتيجية التفكير         
بيا الطالب التناظري التي تمثؿ أداة فعالة في تسييؿ عممية بناء المعرفة التي يقوـ 

 عمى قاعدة مف المفاىيـ التي يتعمميا والمتاحة ببيئتو المعرفية .
 (000:  0220)زيتوف كماؿ ,                                              
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ليذا شعر الباحث أف استراتيجية التفكير التناظري بمثابة  قنطرة بيف المعمومات      
 المتعمـ وبيف المعمومات الجديدة أو المفاىيـ )غير المألوفة ( السابقة والمألوفة عند

فالمفاىيـ العممية ىي األساس في فيـ العمـ وتطوره وبالقدر الذي نستطيع بو        
التوصؿ الى الطرائؽ التي يمكف بيا تحسيف تعمـ الطمبة , نكوف قد نجحنا في إيجاد قوة 

ستطبلع عف المزيد مف المفاىيـ األحيائية, دافعة لدييـ مف أجؿ االكتشاؼ والبحث واال
 ألف معرفة المفيوـ تقود الى فيـ مفاىيـ أخرى جديدة. 

 (221: 0222)نشواف,                                                      
 :أستراتيجية التفكير التناظري الىلتسييؿ فيـ الطبلب لممفاىيـ العممية المجردة ىدفت   
–مساعدة الطمبة عمى تعزيز العمميات المعرفية لبناء عبلقات ماىو معروؼ لدييـ  -2

 والتعمـ الجديد إي توضيح العبلقة بيف المفيوميف –التعمـ السابؽ 
تساعد استراتيجية التفكير التناظري عمى عممية تصور المفاىيـ العممية المجردة  -0

 ومف ثـ تجعؿ المفاىيـ مفيومة بشكؿ أكبر 
 تحديد العبلقات الجديدة بيف المفاىيـ  , وبناء الجسور بيف المعرفة السابقة والجديدة  -0
تشجيع المتعمـ عمى أستغبلؿ طاقاتو اإلبداعية , وعمميات التصور , وأبتكار  -4

 الحموؿ المناسبة لديو                        
  د                  تقدـ أستراتيجية التفكير التناظري ادراكًا بصريًا لما ىو موجو  -0
 جعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية -2

 (41:0227( )الرحيـ ,  704: 0222)قطامي ,                             
 ومما سبؽ  يمكف تحديد أىمية البحث الحالي بعدة نقاط ىي: 

 يمكف عد البحث )عمى حد عمـ الباحث ( أوؿ دراسة محمية تناولت أستراتيجية -2
 التفكير التناظري في تدريس مادة عمـ األحياء لمصؼ الثاني المتوسط 

توافؽ  استراتيجية  التفكير التناظري مع االتجاىات التربوية الحديثة التي   -0
 تسعى الى تجريب استراتيجية التعمـ النشط الحديثة في التعمـ
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ير التناظري أىمية أستعماؿ استراتيجيات حديثة في التدريس مف استراتيجية التفك -0
التي تعد مف االستراتيجيات الحديثة  في تدريس عمـ األحياء وتاكد أف 

 االتجاىات الحديثة في تدريس العموـ عمى استعماؿ طرائؽ حديثة ومتنوعة
 the aim of the researchثالثًا: ىدؼ البحث 

 ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى :   
أثر استراتيجية قائمة عمى التفكير التناظري في إكساب طالبات الصؼ الثاني     

 المتوسط المفاىيـ األحيائية.
 the research hypothesesرابعًا: فرضية البحث 

( بيف متوسطي 2.20ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )      
ستراتيجية قائمة التفكير التناظري  درجات  المجموعة التجريبية التي درست وفؽ ا

والمجموعة الضابطة التي درست وفؽ الطريقة االعتيادية  في إكساب المفاىيـ 
 األحيائية 

 Limitation of the Researchخامسًا: حدود البحث  
 تحدد البحث الحالي بما يأتي: 

ة والثانوية . الحدود البشرية : طالبات الصؼ الثاني المتوسط في المدارس المتوسط2
 ( ـ.0200-0202النيارية لمبنات في مدينة الموصؿ لمعاـ الدراسي )

 ( ـ.0200-0202.الحدود الزمانية :الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي )0
صؼ الثاني (مف كتاب االحياء لم 7،1،2،22الفصوؿ ). الحدود المعرفية: وتشمؿ 0

 المتوسط 
 Definition of Basic termsسادسًا: تحديد المصطمحات
 Analogy thinking Strategyأستراتيجية التفكير التناظري 

  عرفيا كؿ مف 
 (0220قطامي ) -2
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يجاد أوجو التشابو بيف شيئيف متبادليف لمساعدة الطبلب عمى      "إجراء مقارنات وا 
 صنع عبلقات بيف المفاىيـ " 

 (700: 0222)قطامي ,                                                  
 (0221رزوقي ومحمد ) -0

"عممية ذىنية تساعد الطمبة لموصوؿ إلى المعرفة مف توليد االفكار وتحميميا       
ومحاكاتيا , ومف ثـ معرفة العبلقة بيف مجاليف يطمؽ عمى احدىما بالمجاؿ األساس 

وسيمة المبلحظة  التي تعبر عف العبلقة الراسخة  واألخر بالمجاؿ الغريب , وبأستعماؿ
 بيف المجاليف " 

 (00: 0221)رزوقي ومحمد ,                                                 
ويعرفيا الباحث اجرائيًا : بأنيا خطوات متسمسمة يستخدميا الباحث )المدرس (        

ثاني المتوسط الغاية منيا إيجاد أوجو التشابو في تدريس مواضيع مادة األحياء لمصؼ ال
واالختبلؼ بيف مفيوميف أحدىما مف موضوع الدرس واالخر يقدـ مف قبؿ طالبات 
المجموعة التجريبية  وفؽ خطوات منظمة ومتسمسمة تساعد الطالبات عمى إعطاء 

 االفكار وعصؼ أفكارىف ومناقشتيا بشكؿ جماعي . 
 :Conceptالمفيـو 

 : عرفو كؿ مف
 (0222جابر واخروف ) -2
"مجموعة مف األشياء والرموز التي تجمع معًا عمى أساس الخصائص المشتركة     

 العامة والتي يمكف دمجيا في فئو مغمقة و يمكف أف يشار إلييا بأسـ أو رمز خاص"
 (02، 0222)جابر واخروف 

 :  التعريؼ النظري لممفيـو
حوادث تشترؾ بخصائص مميزة مشتركة, ىو مجموعة مف والرموز والمثيرات وال     

والمفيـو صورة ذىنية مجردة ليذه الخواص المشتركة ويعبر عنو باسـ أو رمز, ويتكوف 
 لدى الفرد نتيجة لتعميـ الخواص والصفات المشتركة 
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 Concept acquisitionإكتساب المفيوـ 
 عرفو كؿ مف:

بيقو عمى مواقؼ تعميمية (: "قدرة المتعمـ عمى تعريؼ المفيـو وتط2220.دروزة )1
عطاء أمثمة عميو".  جديدة وأكتشاؼ الخصائص الحرجة لو وا 

 (242: 2220)دروزة,                                                        
 (0222ابو جادو)  -0

" أػولى مراحؿ التعمـ التي يتـ خبلليا تمثيؿ الكائف الحي لمسموؾ ليصبح جزء مف 
 حصيمتو السموكية"

 (421: 0222)ابو جادو                                                      
 أطار نظري

 Constructivism Theoryالنظرية البنائية 
إف أصؿ البنائية يعد مف المذاىب الفكرية إذ قامت بتشكيؿ ثورة التطبيؽ والبحث       

ضمف الدراسات االنسانية وخاصة االجتماعية وطريقة التعامؿ مع المعرفة و كيفية 
إكتسابيا ، وتأثرت التربية فيو بشكؿ كبير وأصبحث منيجًا فكريًا وتربويًا ومدخبًل ميمًا 

بالبعد االجتماعي وحدوث تطورات في التعمـ وىدفيا أف يبني المتعمـ لمتدريس ، إذ تيتـ 
المعرفة في جو أجتماعي حقيقي يساعد عمى إكتساب المفاىيـ عف طريؽ نشاطو 

 (11: 0220)عطية، .الذاتي ودمجو مع البنيات المعرفية

األتجاىات وتمقت النظرية البنائية رواجًا واسعًا ,  واىتمامًا متزايدًا  ألنيا مف       
التربوية الحديثة ومف صمب الفكر التربوي المعاصر , وىي إحدى النظريات الحديثة في 
التعمـ والتعميـ , وفكرتيا ىي التدريس مف أجؿ الفيـ وتعتمد عمى المتعمـ بنحو كبير , 
ألنو يعد مركز العممية التعميمية والتدريسية , أي أف التدريس البنائي مبني عمى المتعمـ 

 ط إيجابي ( والمعمـ ىو المدرب لعمميات التعمـ وقائد ليا .)نش

 (42: 0227)زيتوف , 
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وعميو فإف المنظور البنائي يعد اندماجًا بيف مجموعة مف األفكار المستوحاة مف        
مجاالت  ثبلثة متفاعمة مع بعضيا وىي عمـ النفس المعرفي ,وعمـ نفس النمو , 

ف ( إذ أسيـ المجاؿ االوؿ بفكرة أف العقؿ يكوف نشطًا في واالنثرو بيولوجيا )عمـ االنسا
بناء تفسيراتو لممعرفة ويكوف استداللو منيا , كما أسيـ المجاؿ الثاني بفكرة تبايف 
تركيبات الفرد في مقدرتو عمى التنبؤ تبعًا لنموه , في حيف أسيـ المجاؿ الثالث بفكرة اف 

مـ بأنو عممية ثقافية يدخؿ ويشارؾ فييا التعمـ يحدث بصورة طبيعية , إذ يوصؼ التع
األفراد )كممارسيف اجتماعييف ( إذ يعمموف سويًا إلنجاز مياـ ذات معنى ويحموف 

 مشكبلتيـ بصورة ذات مغزى . 

                                      (Bonuster & Yage1991:113) 

 افتراضات النظرية البنائية 

 التعميـ عممية بنائية نشطة ومستمرة , وغرضية التوجو  ●
 تييئة الظروؼ المناسبة عندما يواجو المتعمـ مشكمة أو ميمة حقيقية واقعية  ●
عممية التعمـ تتضمف إعادة بناء الفرد لمعرفتو عف طريؽ عممية تفاوض  ●

 اجتماعي مع االخريف 
المعرفة السابقة )القبمية( شرط أساسي لبناء تعمـ ذي معنى , وأف المعرفة                 ●

الجديدة تبنى في ضوء المعرفة السابقة, إذ يتـ إعادة تنظيـ المتغييرات في 
 التراكيب المعرفية المعرفة السابقة لتنتج معرفة جديدة

ئـ مع الضغوط اليدؼ الجوىري مف عممية التعمـ ىو إحداث تكيفات تتوا ●
 المعرفية                           الممارسة مع خبرة الفرد )المتعمـ ( 

 (42-40: 0227)زيتوف
 استراتيجية التفكير التناظري 

ذكرت التناظرات في القراف الكريـ كثيرًا كأسموب تعميمي وتقريبي لبلذىاف ,        
مؤمنة عمى وجو الخصوص وجؿ عندما خاطب الناس عامة والفئة الَّ فالخالؽ عز
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استخدـ التناظر  في مواقع كثيرة لتقريب المعنى ولترغيب خمقو في فعؿ الخير واالبتعاد 
عف فعؿ الشر , واحد االمثمة عمى ذلؾ قولو تعالى ﴿ َخَمَؽ اإِلنساَف ِمف َصمصاٍؿ 

ؿ [ وفي ىذه االية شبو ا تعالى خمؽ االنساف بالصمصا24َكالَفّخاِر ﴾ ] الرحمف ، 
مف طيف قد احكـ بمو واتقف , حتى جؼ فصار لو صمصمة وصوت يشبو الفخار الذي 
طبخ عمى النار , وكذلؾ  وقولو تعالى﴿ َمَثُؿ الَّذيَف ُينِفقوَف َأمواَلُيـ في َسبيِؿ المَِّو َكَمَثِؿ 

ِلَمف َيشاُء َوالمَُّو واِسٌع  َحبٍَّة َأنَبَتت َسبَع َسناِبَؿ في ُكؿِّ ُسنُبَمٍة ِماَئُة َحبٍَّة َوالمَُّو ُيضاِعؼُ 
] ففي ىذه اآلية شبو ا تعالى حسنات المؤمف بالحبة , 022َعميـ ﴾ ] سورة البقرة 

فالمؤمف الذي يعمؿ حسنة يكسب سبعمائة حسنة , مثؿ الرجؿ الذي يزرع حبة فتنتج 
ة ىذه الحبة سبعمائة حبة , ووردت ايضًا التناظرات في االحاديث النبوية الشريف

يصاليا لمناس كقولو )صمى ا عميو وسمـ ( )مثؿ المؤمنيف في  لتوضيح الفكرة وا 
توادىـ وتراحميـ وتعاطفيـ  مثؿ الجسد إذا اشتكى منو عضو تداعى سائر الجسد 
بالسير والحمى ( , أي شبو الرسوؿ محمد )صمى ا عميو وسمـ ( وحدة المؤمنيف 

أعضائو تعب جميع أجزاء الجسد مف شدة وتماسكيـ ومودتيـ كالجسد إذا مرض أحد 
 المرض . 

وعميو تعد أستراتيجية التفكير التناظري أستراتيجية تعميمية قديمة ، ولكف حديثًا        
أسندوىا  التربويوف إلى أفكار النظرية التي تؤكد أف دور الطالب نشط في بناء معرفتو  

عمى االفتراض الرئيس القائؿ اف  عف طريؽ خبرتو  السابقة , وتقوـ ىذة االستراتيجية
لكؿ تناظر نظيره , ولكؿ شيء في الطبيعة لو شبو في عالـ اإلنساف واإلنساف يستنتج 
تشابيًا أو تناظرًا في مخترعاتو  لما يبلحظ في محيطو الذي يعيش فيو كما في أختراع 

يس عمى الطائرة بشكؿ يناظر شكؿ الطائر الحي . ويعتمد التفكير التناظري في التدر 
اإلثارة العشوائية وتوليد االفكار الجديدة عف طريؽ أكتشاؼ عبلقات بيف المعرفة السابقة 
والخبرة الجديدة التي التوجد بينيا وبيف الخبرة السابقة عبلقة ظاىرة وانما تكتشؼ 
بالتفكير بالبحث عف عبلقة بيف المشبو  )محتوى الدرس ( والمشبو بو) المعروؼ مف 

 المتعمـ ( .
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 (022:0222(   ,  )عطية , 702:0222) قطامي ,                           

وتؤكد استراتيجية التفكير التناظري عمى دور المتعمـ في العممية التعميمية التي        
تقوـ في جوىرىا عمى التشبيو المفيوـ غير المألوؼ بمفيوـ ٓاخر مألوؼ مع تحديد 

 االختبلؼ بيف المفيوميف .  أوجو التشابو وأوجو

 (1:0224)اليساري ,                                                 

إذ إف التناظر يتطمب  وىي تعتمد بشكؿ كبير عمى التعمـ ذي المعنى لدى اوزبؿ      
ربط الخبرات الجديدة مع الخبرات السابقة ، إذ يقوـ الطالب بالمقارنات وأستخبلص 
االستنتاجات مف تمؾ المقارنات وىذا يساعد الطمبة عمى تنظيـ تعمميـ بطرؽ تدعـ 

 (700: 0222مي , )قطاقدراتيـ العقمية 

 افتراضات استراتيجية التفكير التناظري 

 المتعمميومحورعمميةالتعممويكوندورىإيجابيًاونشطاً  .2
 (702:0222)قطامي , ـ والتقويـ في الوقت نفسوالتناظرأداةلمتعمي .0

يعد التعمـ في ضوء التفكير التناظري عممية نشطة ومستمرة إذ يرتكز عمى اراء   .0
 وأفكارىا .النظرية البنائية 

 (04:0222)الياشمي , 
مكانية توليد تناظرات جديدة  .4 لكؿ مشبو معروؼ مشبو بو يناظره في أفكار المتعمـ وا 

 بيف المفاىيـ. 
تستخدـ أستراتيجية التفكير التناظري في تدريس المواد التعميمية المختمفة كالعموـ  .0

 (41:0227(  )الَرحيـ , 21:0221)األسدي,    والرياضيات واالدب وغيرىا .

وقد كاف لمعصؼ الذىني  دور كبير في خطط التفكير التناظري  حيث أستخدمو        
الباحث كخطوة ميمة لجمع االفكار وتنظيميا و منطمؽ لمخياؿ الذي يساعد عمى توليد 

 (071:2221قطامي , )اس في العممية التعميمية أفكار الطالبات فيف العنصر األس
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 خطوات استراتيجية التفكيرالتناظري 

 تقديـ المفيـو الجديد الذي نريد تدريسو .2
تحديد مفيوـ مألوؼ وذى معنى لديو نفس صفات المفيـو الجديد ومراجعتو مع   .0

 الطبلب 
 القياـ بعصؼ ذىني ألوجو الشبو لممفيـو القديـ والجديد  .0
 أخر ألوجو االختبلؼ بيف المفيـو القديـ والجديدعصؼ ذىني  .4
 مناقشة الموضوعات التي تبيف أوجو التشابو بيف المفيوميف .0
نطمب مف الطالبات  كتابة أوجو التشابة بيف المفيوميف القديـ والجديد ثـ أستنتاج  .2

 خبلصة الموضوع وتكممة شرح عناصر الموضوع 

 ( 0222: 700) قطامي ،  

  دور المدرس في استراتيجية التفكير التناظري 

أستخداـ التناظر بأسموب تفاعمي يتناسب مع المحتوى التعميمي والمعرفة لدى  .1
 الطمبة 

 تحديد األىداؼ المراد تعمميا في الدرس والعمؿ عمى توضيحيا لمطبلب .2
طرح االسئمة التي تركز عمى المميزات الصفات والمميزات غير المشتركة في  .3

 بلقات حتى التتشكؿ مفاىيـ خاطئة لدى الطمبةالع
 (700.0222)قطامي ,

تشجيع الطمبة عمى بناء تناظر خاص بيـ مع مراعاة الحدود المترتبة عمى استخداـ  .4
 عمى ىذا التناظر وتقديـ التغذية الراجعة 

 أستخداـ وسائؿ تعميمية متعددة سمعية وبصرية لتوضيح التناظر .5
 (42:0227)الرحيـ ,

 الطالب في استراتيجية التفكير التناظريدور 
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يولد الطالب تناظرًا خاصًا بو ويفرؽ بيف أوجو التشابو وأوجو األختبلؼ بيف  .2
 المفيوميف 

يقـو الطالب بدور أساسي في ربط خبراتو السابقة بالخبرة الجديدة عف طريؽ أجراء  .0
 المقارنات وأستخبلص النتائج 

 (22:0224)اليساري ,
 

 ميةالمفاىيم العم

تعد المفاىيـ العممية إحدى الجوانب الميمة في تعمـ العموـ ألىميتيا في تنظيـ       
وتطوير المعرفة العممية , ويؤكد الخبراء التربويوف أف أىمية المفاىيـ العممية تسيؿ 
عمى الطمبة فيـ وتذكر العمـو بوضوح , كما أف وضوح المفاىيـ والمصطمحات 

( ويتكوف 02:0220قيؽ التواصؿ العممي )خطابية ,ضروري لفيـ والستيعاب وتح
المفيوـ مف مجموعة مف الخصائص الثابتة التي تميز األشياء عف بعضيا واألشياء 

 (  00:  0222)الزاىر والغالي،   المجردة التي ترتبط بكممة معينة. 

( ( بأف المفاىيـ العممية Novak&Gowin,2222ويؤكد كؿ مف نوفاؾ وكويف       
( (  Novak&Gowin,2222:44تمعب دورًا اساسيًا في إكتساب المعرفة وتوظيفيا 

وعميو تعد المفاىيـ العممية ذات أىمية كبيرة كونيا تعد األساس الذي تكوف منو ىيكؿ 
العمـ فضبًل عف كونيا تمكف الطالب مف مسايرة النمو في المعرفة فيي عمى درجة مف 

لمرونة وتسمح لو بأستيعاب حقائؽ جديدة تنظـ إلى تركيبيا دوف إف ييتز التنظيـ ا
 المعرفي لمطالب .

 مكونات المفيوـ:
 ويشير )برونر( أف أي مفيوـ عممي لو خمسة مكونات أساسية ىي:   
 : وىو  كممة أو رمز أو مصطمح يستخدـ لبلشارةConcept Label. أسـ المفيوـ 2

 إلى مفيـو معيف ويدؿ عميو  . 
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: وىي العبارة التي تحدد وتصؼ خصائص Concept Definition. تعريؼ المفيـو 0
 المفيـو األساسية لممفيوـ وتوضح كيفية أرتباط ىذة الخصائص مع بعضيا .

: ويقصد بيا األمثمة المنتمية إلى المفيـو Concept Examples. أمثمة المفيوـ 0
 مثمة غير المنتمية إليو )السمبية(. )اإليجابية( واأل

:  ويقصد بيا الصفات المميزة لو وغير Concept Attribute. سمات المفيوـ 4
 المميزة لو وىي المبلمح التي تميز المفيوـ عف غيره مف المفاىيـ االخرى. 

: وىي عبارة عف مدى وجود  او تبايف الصفة Concept Value. قيمة المفيوـ 0
 ، إذ تختمؼ المفاىيـ فيما بينيما طبقًا لقيمة أو درجة الصفة.لمفيـو معيف 

 ( 002: 0227)سرايا, 

 تعد المفاىيـ اكثر ثباتًا واستقراراً مف الحقائؽ وذلؾ لتوضيحيا العبلقات فيما بينيا .2
 لكؿ مفيـو مدلوؿ خاص بو ينظر لو مف زوايا مختمفة .  .0

 (07:0222)الخزرجي ,                                                

 المفاىيم العممية  أىمية

أختزاؿ الحاجة إلى التعمـ المستمر الف بتعمـ المفيوـ ينتقؿ األثر إلى تعمـ جديد و  -2
يتعمـ الطالب بالمبلحظة أف المعادف تمتد بالحرارة وينطبؽ ذلؾ عمى تمدد الحديد 

ة إلى مبلحظة تمدد كؿ فمز والنحاس والفضة غيرىا مف الفمزات و بدوف الحاج
 عمى حدا

تسيؿ المفاىيـ عممية التعمـ ألف المتعمـ يخزف في ذاكرتو ثروة مف المفاىيـ  -0
 وخاصة في المراحؿ التعميميو المتقدمة  والمبادئ مما يجعؿ التعميـ أكثر لفظية

تسيـ المفاىيـ في إثراء البناء المعرفي لمفرد ألنيا تسيؿ عمميو أندماج البنى  -0
 رفية مع البناء المعرفي لمفرد مما يجعؿ سيولو إكتسابيا معاٍف أشتقاقية جديدة .المع

 (                                                           27:0224)عمواف واخروف ,
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 تعمم المفيوم

يقصد بتعمـ المفيوـ ىو مساعدة المتعمـ عمى جمع شواىد وامثمة ايجابية لممفيـو       
واالستجابة ليا , واف إكساب المتعمـ لممفيوـ يتمثؿ في قدرتو عمى تصنيؼ الخصائص 
المميزة لذلؾ المفيـو بنفس االسموب الذي يقـو بو المدرس عف طريؽ تقديـ التعريؼ ثـ 

 عمـ بالسموؾ التصنيفي الذي يتضمف عمميتي التمييز والتعميـ . األمثمة حتى يقـو المت

 (00:0222)صاحب واشواؽ ,                                        

 االستدالل عمى تعمم المفيوم )إكساب المفيوم (

 عمميف , تعددت اآلراء ووجيات النظر حوؿ كيفية قياس إكساب المفاىيـ لدى المت      

( أف ىناؾ وسائؿ متعددة يمكف عف طريقيا القياس أو 0224فيرى )زيتوف ,         
 -االستدالؿ عف صحة تكويف المفيـو وىي :

. أكتشاؼ المفيوـ العممي بواسطة تطبيؽ عمميات تكويف المفيوـ العممي الثبلثة وىي 2
 )التمييز والتصنيؼ والتعميـ(. 

 لداللة المفظية لممفيـو العممي. قدرة المتعمـ عمى تحديد ا0
 . تطبيؽ المفيـو العممي في مواقؼ تعميمية اخرى . 0
. تفسير المبلحظات والمشاىدات أو األشياء في البيئة التي يعيش فييا المتعمـ وفؽ 4

 المفاىيـ العممية المتعممة. 
 . استخداـ المفيـو العممي في حؿ المشكبلت. 0
 االستدالالت أو تعميمات أو فرضيات عممية. . استخداـ المفيـو العممي في2

 (12:0224)زيتوف ,                                                   

 داسات سابقة :

 المحور االول : الدراسات المتعمقة بأستراتيجية التفكير التناظري
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التفكير التناظري في تنمية دافع االنجاز  (: أثر أستراتيجية0224دراسة مسمـ ) .2
 الدراسي والعادات العقمية في مادة الفيزياء لدى طبلب الصؼ الرابع العممي

 التفكير التناظري في تنمية دافع  ىدؼ الدراسة : التعرؼ عمى أثر أستراتيجية
االنجاز الدراسي والعادات العقمية في مادة الفيزياء لدى طبلب الصؼ الرابع 

 العممي
  مكاف الدراسة : العراؽ 
  طالبًا مف طبلب الصؼ الرابع العممي قسمت الى  20عينة الدراسة : بمغت

 والي( طالبًا عمى الت00، 02مجموعتيف )تجمريبية وضابطة ( بواقع )
  التصميـ :تصميـ المجموعتيف )التجريبية والضابطة ( ذات الضبط الجزئي 
 أداة الدراسة :  أختبار دافع االنجاز الدراسي وأختبار العادات العقمية 
  الوسائؿ اإلحصائية المستخدمة : معامؿ ارتباط بيرسوف ، االختبار التائي لعينتيف

 مستقمتيف
 تجريبية التي درست بأستراتيجية التفكير نتائج الدراسة : تفوؽ المجموعة ال

 التناظري عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية 
(: أثر أستراتيجية التفكير التناظري في تحصيؿ طالبات 0227دراسة الَرحيـ ) .0

 الصؼ الثاني المتوسط في مادة االحياء وتنمية الوعي البيئي لدييف 
 أثر أستراتيجية التفكير التناظري في تحصيؿ  ىدؼ الدراسة : التعرؼ عمى

 طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة االحياء وتنمية الوعي البيئي لدييف 
  مكاف الدراسة : العراؽ 
  طالبة مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط ، قسمت الى  04عينة الدراسة : بمغت

 مجموعتيف )تجمريبية وضابطة ( 
  عتيف )التجريبية والضابطة ( ذات الضبط الجزئي التصميـ : تصميـ المجمو 
 أداة الدراسة :  أختبار تحصيمي ومقياس االستطبلع البيئي 
 ( الوسائؿ اإلحصائية المستخدمة : الحقيبة اإلحصائيةSPSS) 
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 التفكير التناظري ليا أثر في  نتائج الدراسة : استنتج الباحث اف أعتماد أستراتيجية
 رفع مستوى  تحصيؿ طالبات المجموعة التجريبية 

 المحور الثاني :الدراسات المتعمقة بأكساب المتفاىيم االحيائية

( : اثر أستراتيجية المماثمة في تدريس العمـو في إكساب 0220دراسة الحراشنة ) .2
   المفاىيـ العممية ومستوى اداء عمميات العمـ االساسية

  ىدؼ الدراسة : التعرؼ عمى اثر أستراتيجية المماثمة في تدريس العمـو في
 إكساب المفاىيـ العممية ومستوى اداء عمميات العمـ االساسية  

   مكاف الدراسة : االردف 
  طالبة مف طالبات الصؼ الخامس االساسي قسمت  24عينة الدراسة : بمغت

 الى مجموعتيف )تجمريبية وضابطة ( 
 يـ :تصميـ المجموعتيف )التجريبية والضابطة ( ذات الضبط الجزئي التصم 
 أداة الدراسة :  أختبار إكساب المفاىيـ االحيائية  وأختبارعمميات العمـ االساسية 
  الوسائؿ اإلحصائية المستخدمة : معامؿ ارتباط بيرسوف ، االختبار التائي لعينتيف

 ، معادلة ألفا كرونباخ ريتشارسوف -مستقمتيف ، معادلة كودر
  نتائج الدراسة : تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست بأستراتيجية التفكير

 التناظري عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية 
(: أثر استراتيجية المحطات التعميمية في إكساب طالبات 0227دراسة عمي ) .0

 ئية وتنمية إستطبلعيف األحيائي الصؼ الثاني المتوسط المفاىيـ االحيا
  ىدؼ الدراسة : التعرؼ عمى اثر استراتيجية المحطات التعميمية في إكساب

 طالبات الصؼ الثاني المتوسط المفاىيـ االحيائية وتنمية استطبلعيف االحيائي 
  مكاف الدراسة : العراؽ 
  سمت الى طالبة مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط ، ق 22عينة الدراسة : بمغت

 مجموعتيف )تجمريبية وضابطة ( 
  التصميـ : تصميـ المجموعتيف )التجريبية والضابطة ( ذات الضبط الجزئي 
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 أداة الدراسة :  أختبار إكساب المفاىيـ االحيائية ومقياس االستطبلع االحيائي 
  ، الوسائؿ اإلحصائية المستخدمة : األختبار التائي لعينتيف مستقمتيف

االختبارالتائي لعينتيف مترابطتيف ، مربع كاي ، معامؿ التمميز ،فعالية البدائؿ ، 
 معامؿ الصعوبة   

  يجابي نتائج الدراسة : استنتج الباحث أف أستراتيجية المحطات التعميمية  ليا أثرا 
 في إكساب المفاىيـ األحيائية لطالبات المجموعة التجريبية 

 منيج البحث وأجراءاتو
 Experimental designالتصمٍن التجرٌثً:أوالً: 

أعتمد الباحث التصميـ التجريبي المعروؼ بتصميـ المجموعات المتكافئة          
(equivalent groups design( ذات االختباريف القبمي والبعدي )Best Khan 

(, واتخذ المجموعة االولى بوصفيا مجموعة تجريبية وتدرس باستخداـ 0222:277
جية قائمة عمى التفكير التناظري, اما المجموعة الثانية فيي المجموعة الضابطة استراتي

 (.2وتـ تدريسيا باستخداـ الطريقة االعتيادية. كما موضح في الشكؿ )

 

 االختثار الثعدي المتغٍر التاتع  المتغٍر المستمل المجموعة ت

 التجرٌثٍة 1
على استراتٍجٍة لائمة 

 التفكٍر النتاظري

المفاهٍن إكساب 

أختثار أكساب المفاهٍن  االحٍائٍة

 االحٍائٍة
 الطرٌمة االعتٍادٌة الضاتطة 2

 (1الشكل رلن )

  Population of the researchثانيًا: تحديد مجتمع البحث 

يقصد بمجتمع البحث بانو مجموعة مف األفراد الذيف لدييـ بيانات الظاىرة التي        
 يتاح لنا إجراء الدراسة عمييا                                                    

 (       000:0222) أبو صالح 
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تكوف مجتمع البحث مف جميع طالبات الصؼ الثاني المتوسط لممدارس        
 (.0202/0200المتوسطة والثانوية النيارية في مدينة الموصؿ لمعاـ الدراسي )

 Sample of the researchثالثًا: اختيار عينة البحث 
البحث  قصديًا  عمى متوسطة الرسالة لمبنات ، وحددت مجموعتا وفوقع أختيار الباحث

عشوائيًا  مف مجموع ست شعب , إذ اختيرت شعبة )ب( لتمثؿ المجموعة التجريبية 
التي تدرس مادة عمـ األحياء وفؽ استراتيجية  قائمة عمى التفكير التناظري وكاف 

( طالبة, وشعبة )د( لتمثؿ المجموعة الضابطة التي تدرس نفس المادة 00عددىف )
( طالبة, وقد تـ إستبعاد خمس طالبات راسبات 07) بالطريقة االعتيادية وكاف عددىف

مف شعبة )ب( وست طالبات مف شعبة )د( إحصائيا بسبب امتبلكيف خبرة سابقة مف 
 العاـ الماضي. وكما ىو موضح في الجدوؿ أدناه.

 Equivalence of the two groupsرابعًا: تكافؤ مجموعتي البحث 
أف مف شروط البحث التجريبي أف يكوف افراد مجموعتي عينة البحث متكافئيف       

في بعض المتغيرات النجاح التجربة ليتمكف الباحث مف بياف تأثير المتغير المستقؿ 
(   وىي: )العمر الزمني باالشير, 0222:207عمى المتغير التابع ,)المرعشمي ,

الذكاء, المستوى التعميمي لآلباء, والمستوى  المعدؿ العاـ لدرجات الطالبات,  درجة
 (:4( و)0التعميمي لؤلميات كما موضح في جدوؿ )

 ( تكافؤ متغيرات مجموعتي البحث0جدوؿ )

متغيرات 
 التكافؤ

المتوسط  المجموعة
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
المحسو  االحصائية

 بة
 الجدولية

العمر 
 الزمني 

 غير دالة 1.987 1.262 99 3.5856 175.80 التجريبية

 3.0852 174.90 الضابطة
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المعدؿ 
 العاـ

 غير دالة 1.987 0.079 99 7.7070 74.100 التجريبية

 7.5192 73.980 الضابطة

حاصؿ 
 الذكاء

 99 12.080 99.540 التجريبية
1.094 1.987 

 غير دالة

 12.851 96.823 الضابطة

اختبار 
التفكير 

التباعدي 
 القبمي

50 29.360 2.9744  
99 

 غير دالة 1.987 1.417 
51 28.568 2.6323 

 
 ( تكافؤ متغيرات التحصيؿ الدراسي لموالديف  مجموعتي البحث4جدوؿ )

ابتدائية  المجموعة المتغير
 ثانوية فما دوف

معيد 
 وجامعية

 الداللة قيمة مربع كاي
االحصا
 المحسوبة المحسوبة ئية

المستوى 
التعميمي 

 لبلباء

 8 26 16 التجريبية
0.514 

5.99 
(0.05)(2) 

 غير دالة

 10 23 18 الضابطة

المستوى 
التعميمي 
 لبلميات

 6 21 32 التجريبية
0.250 

5.99 
(0.05)(2) 

 7 19 25 الضابطة غير دالة

 
 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

 
626 

 Research requirementsخامسًا: مستمزمات البحث 
القياـ بتييئة عدد مف  وفلغرض تحقيؽ أىداؼ البحث وفرضياتو تطمب مف الباحث      

 المستمزمات وىي:
بتحديد المادة العممية المشمولة بتنفيذ التجربة  وفقاـ الباحث:  العممية .تحديد المادة2

قرر لمعاـ الدراسي مع األخذ بتوجييات وزارة التربية بترؾ بعض مواضيع المنيج الم
( , إذ حددت المادة الداخمة في التدريس بخمسة فصوؿ وىي, االسابع, 0202/0200)

الثامف, التاسع و العاشر مف الكتاب المدرسي المقرر لمادة عمـ األحياء لمصؼ الثاني 
الطبعة الثالثة  0222المتوسط تأليؼ الدكتور حسيف عبد المنعـ داود وٓاخروف لسنة  

 :وكما يأتي
محتوى الفصوؿ  التي قاـ بتحديدىا سابقًا  وفحمؿ الباحث: .تحديد المفاىيم األحيائية2

وأستخرج المفاىيـ الرئيسة والفرعية الحديثة التي تدرس لمطالبات ألوؿ مرة , فبمغ عدد 
( مفيومًا فرعيًا, ولمتأكد مف صحتيا تـ 24( مفيوـ رئيسة و) 22المفاىيـ الرئيسة )

األحياء(, وفي عرضيا عمى المحكميف ذوي الخبرة واالختصاس ومدرسي  مادة  عمـ 
( مفاىيـ  رئيسة ولـ يحصؿ تغير عمى المفاىيـ 22ضوء اراء المحكميف تـ تحديد )

 %( مف المحكميف معيارًا لقبوؿ المفيوـ 12الفرعية. وقد أتخذ الباحث نسبة أتفاؽ )
يعرؼ الغرض السموكي بأنو عبارة مصاغة بشكؿ دقيؽ  :.صياغة األغراض السموكية3

لمتوقع حدوثو في سموؾ المتعمـ بعد مروره بخبرة تعميمية جديدة وواضح لتصؼ التغيير ا
( , في ضوء المادة العممية 0227:02مع إمكانية مبلحظتو وقياسو )العاني واخروف 

 ( غرضًا سموكيًا 227ضمف حدود البحث، تـ صياغة االغراض السموكية وبمغ عددىا )
مى أنيا التصور القبمي وتعرؼ الخطط التدريسية ع:  إعداد الخطط التدريسية.4

: 0222لممواقؼ التعميمية التي سيقوـ بيا المدرس لتحقيؽ األىداؼ التربوية )اليويدي، 
22) 

 Tools of the researchسادسًا: أداة البحث 
وتعرؼ أداة البحث بأنيا الوسيمة التي عف طريقيا يستطيع الباحث إف يجمع        

 حؿ مشكمتو البيانات التي تجيب عف أسئمة بحثو و 
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)السعداوي والجنابي                                                             
0220 :04  ) 

كسابالمفاىيماألحيائية  أختبارا 
مف أجؿ قياس إكساب أفراد عينة البحث لممفاىيـ األحيائية تطمب ذلؾ أختبارًا       

خاصًا بالمادة العممية المقررة ضمف حدود البحث, وبناًء عمى ذلؾ إعد الباحث  مفاىيمياً 
 اختبار وفؽ الخطوات االتية:

اختبارًا ييدؼ إلى معرفة مدى  وفإعد الباحث   -:تحديد اليدف من االختبار. 1
إكساب طالبات الصؼ الثاني المتوسط )طالبات المجموعة التجريبية والضابطة( 

ائية ضمف الفصوؿ المحددة لغرض البحث وىي مف )كتاب عمـ األحياء المفاىيـ األحي
 لمصؼ الثاني المتوسط(

مف تحميمو لممحتوى سابقًا وحددت فيو المفاىيـ  وفأستفاد الباحث -:تحميل المحتوى. 1
( مفاىيـ رئيسة لمفصوؿ 22األحيائية الرئيسة لبناء االختبار لذا اختار الباحث )

 األربعة.
في ضوء تحميؿ المفاىيـ الرئيسة صيغت لكؿ مفيـو  -: االغراض السموكيةصياغة .3

ثبلثة أغراض سموكية في المستويات الثبلثة )التذكر, الفيـ, التطبيؽ( في المجاؿ 
المعرفي لتصنيؼ بموـ وبذلؾ يكوف عدد األغراض السموكية ألختبار إكساب المفاىيـ 

 ( غرضًا سموكيًا.02األحيائية )
فقرات أختبار إكساب المفاىيـ األحيائية إذ صاغ  وفإعد الباحث:ات االختبار.إعداد فقر 4

الباحث لكؿ مفيوـ ثبلث فقرات اختبارية تقيس عمميات أكساب المفيوـ )التعريؼ, 
 الفيـ, التطبيؽ(  كما أوضحو وعمى النحو اآلتي:

 ( في تعري22السؤاؿ االوؿ يتكوف مف )ؼ ( فقرات مف نوع المطابقة )المزاوجة
.  المفيـو

 ( فقرات مف نوع االختيار مف متعدد في تمييز 22السؤاؿ الثاني يتكوف مف )
 المثاؿ عف البلمثاؿ.
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 ( وبذلؾ أصبح االختبار 22السؤاؿ الثالث يتكوف مف , ( فقرات في تطبيؽ المفيـو
 ( فقرة وجاىزًا بصيغتو.02مكونًا مف)

اف االختبار يقيس الظاىرة وال يقيس  ىوويقصد بصدؽ االختبار :  صدق األختبار. 5
تـ عرض االختبار عمى , لذا فصدؽ أداة التقويـ شرط أساسي ال غنى عنو, غيرىا

 المحكميف في االختصاص وبذلؾ استخرج الصدؽ الظاىري لبلختبار.
عمى التحقؽ مف الخصائص  وفوحرصًا مف الباحث:  التحميالإلحصائيمفقرات .6

لبلختبار ولمتعرؼ عمى مدى وضوح التعميمات الخاصة بو وكذلؾ  السيكومترية
لحساب الوقت المستغرؽ لئلجابة مف قبؿ الطالبات تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة 

( طالبة مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط المواتي تـ 22استطبلعية مكونة مف )
الباتيا مدرسة عينة اختيارىف مف متوسطة طرابمس لمبنات إذ تكافئ ىذه المدرسة بط

اإلجابات وتصحيحيا رتبت الدرجات تنازليًا مف االعمى درجة جمع البحث , وبعد 
(  02( مجموعة عميا و) 02إلى االدنى درجة وتـ تقسيميا إلى فئتيف متساويتيف )

%( لكؿ 02مجموعة دنيا , النيا مف المجموعات الصغيرة اعتمد الباحث عمى )
( وذلؾ إليجاد مستوى صعوبة الفقرة وقوتيا 222:0224فئة مف  العينة )النبياف 

 التمييزية وفعالية البدائؿ الخاطئة  كما موضح عمى النحو اآلتي : 
  وفتـ حساب مستوى صعوبة جميع فقرات االختبار مف قبؿ الباحث :أ. معامل الصعوبة

 بتطبيؽ معادلة مستوى صعوبة الفقرات الموضوعية عمى تمؾ الفقرات اذ تراوحت
 ( لجميع فقرات االختبار  2.70-2.40صعوبتيا بيف)

يقصد بمعامؿ التمييز قدرة الفقرة عمى تمييز الفروؽ : ب. القوة التمييزية لمفقرات
الفردية بيف االفراد الذيف يعرفوف اإلجابة الصحيحة والذيف ال يعرفوف اإلجابة الصحيحة 

ف الطمبة الجيديف  والضعفاء. لكؿ فقرة مف االختبار أي قدرة الفقرة عمى التمييز بي
بأستخرج القوة التمييزية لكؿ فقرة  وف(, لذلؾ قاـ الباحث070:0200)الشجيري واخروف 

مف فقرات االختبار بأستخداـ التمييز الخاص لتمييز الفقرات ذات القوة التمييزية الواطئة 
 ( لكافة الفقرات.  2.07 -2.02لغرض أستبعادىا, إذ تراوحت قيمتيا بيف )
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يحرص العامموف في القياس النفسي والتربوي أف تكوف :  ج. فعالية البدائل الخاطئة
تمؾ البدائؿ فعالة بما يكفي لمقياس , بمعنى أف تمؾ البدائؿ تسعى لتخطئة قسمًا مف 
الطمبة غير الجيديف وليس كميـ , إذ أف البديؿ الذي يخطأ فيو الجميع أو يستطيع حمو 

( , وقد كانت جميع 220:0220غير الجيدة  ) اليعقوبي الجميع يعد مف البدائؿ 
 البدائؿ الخاطئة فعالة وسالبة وتقع ضمف النسب المقبولة

ويقصد بو األتساؽ أو االستقرار الذي تكوف عميو الصفة أو  :ثبات االختبار. 7
 ( 222:0224الخاصية أو الظاىرة المراد وصفيا )الطريري 

 -االختبار بعد تطبيؽ معادلة االتساؽ الداخمي كودر ثباتونوقد أستخرج الباحث       
( وتـ أستخداـ 2-2( ، وذلؾ لكوف  فقرات االختبار ذات االجابة )02ريتشاردسوف )

(    2.10ىذه المعادلة بعدّٓ فقرات االختبار الموضوعية وقد بمغت نسبة الثبات )  
 ؽ عمى أفراد عينة البحث.وىي نسبة جيدة ومقبولة  وبذلؾ أصبح االختبار جاىزًا لمتطبي

 سادسا: إجراءات تنفيذ التجربة 
( 0202/0200بتنفيذ التجربة في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي ) وفباشر الباحث

مجموعتي البحث طيمة فترة التجربة  وفالباحثاحد في متوسطة الرسالة لمبنات. درس 
التناظري لممجموعة التجريبية ودرس المجموعة  باستراتيجية قائمة عمى االتفكير

 0202/ 22/ 24الضابطة بالطريقة االعتيادية       وقد بدء تنفيذ التجربة يـو األحد) 
( اسابيع 1( أي استغرؽ تطبيؽ التجربة )  0200/ 2/ 27( أستمرت لغاية يوـ ) 

جراءات سير ال درس لكؿ مف بواقع  حصتيف اسبوعيًا. وقد استخدـ الباحث خطوات وا 
 المجموعتيف التجريبية والضابطة وكما يأتي:

درس الباحث طالبات ىذه المجموعة بأستراتيجية قائمة عمى  أ. المجموعة التجريبية
 التفكير التناظري  وفؽ الخطوات االتية:

عطاء مقدمة لمطالبات تربط  .2 كتابة العناويف الرئيسة لموضوع الدرس عمى السبورة وا 
دروس السابقة عف طريؽ تقديـ شرح سيؿ مف الباحث وتوجيو الدرس الجديد بال

 مجموعة مف االسئمة السيمة لمطالبات .
 تقديـ المشبو المستيدؼ المراد تدريسو .0
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تحديد مشبو مألوؼ وذي معنى لديو صفات المشبو الجديد نفسو ثـ مراجعتو مع  .0
 الطالبات 

 والجديد قياـ المدرس بعصؼ ذىني لمصفات التي تشبو المفيـو القديـ .4
 القياـ بعصؼ ذىني ٓاخر ألماكف عدـ التشابو  .0
 مناقشة المحاور التي توضح أوجو التشابو بيف ىاتيف العبلقتيف  .2
يطمب المدرس مف الطالبات كتابة ممخص حوؿ أوجو التشابو واالختبلؼ بيف  .7

 المفيوميف  مع االشارة إلى اماكف التشابو
ه المجموعة بالطريقة االعتيادية إذ قاـ قاـ الباحث بتدريس ىذ: ب المجموعة الضابطة

بكتابة المحاور الرئيسة عمى السبورة وبدأ بالشرح وربط الموضوع السابؽ بالموضوع 
 الجديد مع طرح بعض االسئمة عمى الطالبات 

 البحث  ة: تطبيق أداسابعاً 
بعد االنتياء مف تنفيذ التجربة تـ تطبيؽ اختبار إكساب المفاىيـ األحيائية      

( إذ تـ تبميغ   21/2/0200لمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( يوـ الثبلثاء ) 
الطالبات بيوـ إجراء االختبار وتحديد الفصوؿ المشمولة في االختبار وتحديد قاعة 

بمساعدة مدرسة  وفلمدرسة ومدرسة األحياء, إذ طبؽ الباحثاالختبار باالتفاؽ مع أدارة ا
 األحياء اختبار إكساب المفاىيـ عمى المجموعتيف . 

 : تصحيح اداتي البحثثامناً 
( لئلجابة الخاطئة او 2( لئلجابة الصحيحة و)2تـ تصحيح االختبار بإعطاء درجة )

المتروكة أو التي تحصؿ عمى أكثر مف تأشير وذلؾ باالعتماد عمى مفتاح التصحيح, 
( درجة وادرجت نتائج المجموعتيف 02-2وبذٓلؾ تراوحت الدرجة النيائية لمطالبة بيف )

 التجريبية والضابطة 
 ثنتائج البح

 النتائج المتعمقة يالفرضية الصفرية 
( 0,5,يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الوتنص الفرضية عمى انو"

بين متوسطي درجات إكساب المفاىيم األحيائية لطالبات المجموعة التجريبية التي 
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درست وفق استراتيجية قائمة عمى التفكير التناظري وطالبات المجموعة الضابطة 
  ."التي درست وفق الطريقة االعتيادية

ذه الفرضية أستخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراؼ ولغرض التحقؽ مف ى       
المعياري لدرجات إكساب المفاىيـ األحيائية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة. 

( لعينتيف مستقمتيف,وبعد المعالجة وأدرجت t- Testومف ثـ طبؽ االختبار التائي )
 ( 0النتائج في الجدوؿ ) 

المجموع
 العدد ة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 القيمة التائية المعياري

مستوى 
 داللة

 2.40204 25.1600 50 التجريبية
المحسو 

توجد داللة  الجدولية بة
احصائية 
لصالح 
 3.06364 15.1176 51 الضابطة التجريبية

18.30
8 

1.987 
(0.05)(

99) 

 (0جدوؿ )
( وىي أكبر مف 21.021ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( المحسوبة بمغت )

(  22( ودرجة حرية ) 2,20( عند مستوى داللة )2.217قيمة )ت( الجدولية والبالغة )
وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيًا في إكساب المفاىيـ األحيائية بيف طالبات 

لمجموعة التجريبية ,وبيذا ترفض الفرضية المجموعة التجريبية والضابطة ولصالح ا
 الصفرية األولى وتقبؿ الفرضية البديمة 

 حجـ األثر: 
لتوضيح معادلة  حجـ التأثير لممتغير المستقؿ )أستراتيجية قائمة عمى التفكير        

معادلة حجـ  التناظري ( في المتغير التابع ) إكساب المفاىيـ األحيائية ( , إذ تـ أعتماد
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( لممتغير المستقؿ في المتغير التابع  كما  Cohen 2211(( حسب معامؿ   )dاألثر
 ( 4في جدوؿ )

 ( 4جدوؿ ) 
( ومقدار تأثير أستراتيجية قائمة عمى التفكير التناظري في إكساب dقيمة حجـ االثر )

 المفاىيـ األحيائية 

المجموع
 ة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الفرؽ بيف 
 المتوسطيف

االنحراؼ 
المعياري 
 الموزوف

مؤشر 
 كوىف

 الداللة
(05,0) 

اكساب 
المفاىيـ 
 االحيائية

25.1600 2.40204 
10.0424 

2.7328
 كبير 3.6 4

15.1176 3.06364 

( تمثؿ حجـ األثر الذي بمغ d( أعبللو نبلحظ أف قيمة )4ويتضح مف الجدوؿ )       
(  وىي قيمة مناسبة لتفسير حجـ التأثير بمقدار كبير لمتغير استراتيجية قائمة 0.2)

عمى التفكير التناظري في اكساب المفاىيـ االحيائية  عمى وفؽ التدرج الذي وضعو ) 
Cohen ,2211 الذي أشار إلى أف حجـ التأثير كبير وكذلؾ بحسب ما أشار إليو )
Howell ,0222(5) (   ( وبحسب الجدوؿ 

 (0جدوؿ ) 
 قيـ حجـ االثر وتقييـ حجميا 

 تقييـ حجـ االثر  ( حجـ االثرdقيمة )

 صغير  واقؿ 2.0

 متوسط 0.5

 كبير فما فوؽ2.1
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 (Howell, 2010 :230) 
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاجات
  أف التدريس باستعماؿ استراتيجية قائمة عمى التفكير التناظري ليا تأثير أكبر في

إكساب المفاىيـ األحيائية مقارنة  بالطريقة االعتيادية , إذ إف ىذه االستراتيجية 
 جعمت الطالبات يدركف المفاىيـ األحيائية بشكؿ إفضؿ  .

 فؽ مع أىداؼ تدريس مادة أف التدريس باستراتيجية قائمة التفكير التناظري يتوا
األحياء مف حيث محتوى التعمـ وتنظيمو , واعطاء الطالبة دورًا اساسياً في العممية 

 التعميمية ، وىذا ما تدعو إليو  التربية الحديثة  
 :التوصيات

  أىمية استخداـ النماذج واالستراتيجيات الحديثة ,و السيما استراتيجية قائمة
س مادة األحياء لرفع مستوى إكساب المفاىيـ التفكير التناظري في تدري

 .األحيائية 
  عقد دورات تدريبية لمدرسي ومدرسات األحياء في المراحؿ التعميمية المختمفة

 حوؿ استراتيجية التفكير التناظري وتوظيفيا وكيفية تصميـ انشطة تماثميا . 
 المقترحات :

 باتالصفالرابعالعمميممادةاألحياءوتنمفاعميةاستراتيجيةقائمةعمىالتفكيرالتناظريفيتحصيمطال
 ة ميارات التفكير  ما وراء المعرفة   لدييف .ي
  مقارنة أستراتيجية قائمة التفكير التناظري مع استراتيجيات تدريسية منبثقة مف

البنائية في إكساب المفاىيـ األحيائية لدى طالبات المرحمة الثانوية وتنمية تفكيرىف 
 .التوليد
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 المصادر
 المصادر العربية أواًل:

 القران الكريم
, دار المسيرة 2, طعمم النفس التربوي(: 0222أبو جادو, صالح محمد عمي ) .2

 لمنشر والتوزيع, عماف, األردف.
، الطبعة العربية ،  الطرق االحصائية( : 0222أبو صالح ، محمد صبحي ) .0

 دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف 
( : اثر استراتيجية التفكير 0221األسدي ، احمد ميدي عبد الصاحب ) .0

التناظري في التحصيؿ والتفكير االستداللي لطبلب الصؼ االوؿ المتوسط في 
( جامعة بغداد ، كمية التربية / سالة ماجستير غير منشورة ر مادة الرياضيمت )

 ابف الييثـ ، قسـ العموـ  التربوية والنفسية ، العراؽ .
طرائؽ التدريس العامة تخطيطيا ( : 0222جابر ، وليد احمد واخروف ) .4

 ، دار الفكر ، عماف ، االردف  4، طوتطبيقاتيا التربوية 
( "استراتيجية الممااثمة في تدريس العموـ في  0220الحراشنة ، كوثر عبود ) .0

 اكساب المفاىيـ العممية ومستوى اداء عمميات العمـ لدى تبلميذ الصؼ الخامس
، العدد الثاني ، جامعة اؿ البيت ، 01، المجمدمجمة جامعة دمشق اساسي "
 ( 40-422االردف )

 2، ط : اساليب معاصرة في تدريس العموم( 0222الخزرجي ، سميـ ايراىيـ ) .2
 ، عماف االردف

،  دار  0، ط اجراءات في تصميم المناىج( : 2220دروزة ، افناف نظير )  .7
 النصر ، نابمس 

، دار  مناىج وطرؽ البحث العممي(: 0222، ابراىيـ بف عبد العزيز )الدعيمج   .1
 صفاء لمنشر والتوزيع

، عالـ الثقافة ،  2، ط اعداد وتاىيل المعمم( : 0222دعمص ، مصطفى نمر) .2
 عماف ، االردف 
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( : اثر استراتيجية التفكير التناظري 0222الرحيـ ، عبد الرزاؽ جواد ابراىيـ ) .22
صؼ الثاني المتوسط في مادة عمـ االحياء وتنمية الوعي في تحصيؿ طالبات ال

( ، كمية التربية االساسية ،  رسالة ماجستير غير منشورة)البيئي لدييف ، 
 جامعة بابؿ ، العراؽ 

التنفكير وانماطو )الجزء ( : 0221رزوقي ، رعد ميدي ، نبيؿ رفيؽ محمد ) .22
 ، عماف ، االردف  ، دار الكتب ىالعممية 2، ط الخامس (

مجمة ،  كساب المعارفا  التدريس و ( :0222الزاىر ، احمد والغالي أحرشاو ) .20
-02( ، ص)2، كمية التربية ، جامعة البحريف ، العدد) العموـ النفسية والتربوية

00 . ) 
 النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العمـو( : 0227زيتوف ، عايش محمود ) .20

 منشر والتوزيع  ، عماف ، االردف ، دار الشروؽ ل 2، ط
، عالـ الكتب ، 2" طتدريس العموم لمفيم رية بنائية"( 0224زيتوف ، كماؿ ) .24

 القاىرة ، مصر
, الطبعة العربية االولى, اساليب تدريس العموم( : 0220زيتوف, عايش ) .20

 االردف –االصدار الخامس, دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, عماف 
،دار  0، ط التصميم التعميمي والتعمم ذو المعنى:  (0227سرايا ، عادؿ ) .22

 وائؿ لمنشر والتوزيع ، عماف االردف
( 0200) حيدرعبدالكريـ, الزىيري, الشجيريوياسرخمؼ .27

المجتمع العربي لمنشر  ،مكتبة 2ط, اتجاىاتحديثةفيالقياسوالتقويمالتربويوالنفسي,
 االردف–والتوزيع ,عماف 

ماىية المفاىيم (: 0222صاحب ، اقباؿ مطشر ، اشواؽ نصيؼ جاسـ ) .21
، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، عماف 2، طواساليب  تصحيح المفاىيم المخطؤة 

 ، االردف
مدخؿ الى مناىج البحث في التربية (, 0220عباس, محمد خميؿ واخروف, ) .22

 االردف. –اف , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة, عم4, طوعمـ النفس
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النظرية البنائية ( : 0222العدواف ، زيد سميماف ، داود ؛احمد عيسى ) .02
، مركز ديبونو لتعميـ التفكير  2، ط االجتماعية وتطبيقاتيا التربوية في التدريس

 ، دبي ، االمارات العربية المتحدة :
البنائية وتطبيقاتيا .استراتيجيات تدريس ( : 0220عطية ، محسف عمي ) .02

 ، الدار المنيجية لمطباعة والنشر ، عماف ،االردف حديثة
عمواف ، يوسؼ فاضؿ ، محمد ، يوسؼ فالح , سعد ، احمد عبد الزىرة  .00

، دار الكتب العممية 2، ط المفاىيم العممية واستراتيجيات تعمميا( 0224)
 لمنشر والتوزيع , االردف 

المحطات التعميمية ( : " اثر استراتيجية 0227عمي ، شيماء موفؽ حياوي ) .00
في اكساب طالبات الصؼ الثاني المتوسط لممفاىيـ االحيائية وتنمية 

(، كمية التربية لمعمـو  رسالة ماجستير غير منشورةاستطبلعيف االحيائي " ) 
 االنسانية ، جامعة الموصؿ ، العراؽ

( : "اثر استخداـ اسموب العصؼ الذىني 0222)عمي, وفاء محمود يونس,  .04
االشنات في تنمية التفكير االبداعي والوعي البيئي واكساب المفاىيـ وتألؼ 

االحيائية لمادة البيئة والتموث لدى طمبة الصؼ الثالث/قسـ عمـو الحياة /كمية 
 (, كمية التربية, جامعة الموصؿ. العراؽاطروحة دكتوراه غير منشورةالتربية", )

ديس بميارات التفكير ( : "اثر الت0220العيساوي ، وفاء سويداف عمي ) .00
المحورية واالسقصاء العقبلني في تحصيؿ مادة عمـ االحياء والتفكير االيجابي 

( ، كمية  أطروحة دكتوراه غير منشورةعند طالبات الصؼ الثالث المتوسط "  )
 التربية لمعمـو الصرفة ، ابف الييثـ ، جامعة بغداد ، العراؽ

، دار  مدخل الى تكنموجيا التعميم(:  0222الفريجات ، غالب عبد المعطي ) .02
 كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع ، عماف  ،االردف 

، دار الفكر 2، ط تعميم التفكير لممرحمة االساسية( : 2224قطامي ، نايفة ) .07
 ، عماف ، االردف
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،  2ط ،  : استراتيجيات التعمم والتعميم المعرفية( 2221قطامي ، يوسؼ ) .01
 والطباعة ، عماف ، االردف  دار المسيرة لمنشر والتوزيع

، دار الفكر لمنشر  2, ط تصميم التدريس( : 0222قطامي ، يوسؼ ) .02
 والتوزيع ، عماف ، االردف 

، دار 2، ط: استراتيجيات التعمم والتعميم المعرفبة( 0220قطامي ، يوسؼ ) .02
 المسير ة لمنشر والتوزيع والطباعية ، عماف االردف

( : اثر اشتعماؿ استرانيجية الثفكير 0224المسعودي ، عمي صافي فاضؿ  ) .02
التناظري في تحصيؿ طبلب الصؼ الرابع االدبي في مادة المغة الغربية " 

، كمية التربية االساسية ، جامعة بابؿ ،  ( رسالة ماجستير غير منشورة)
 العراؽ 

التفكير التناظري في دافعية  ( : اثر استرتاتيجية0224مسمـ ، محسف ظاىر ) .00
االنجاز الدراسي والعادات العقمية في مادة الفيزياء لدى طبلب الصؼ الرابع 

 ، جامعة واسط 27، العدد  مجمة كمية التربيةالعممي ، 
, , الطبعة اساسيات القياس في العموم السموكية(: 0224النبياف, موسى ) .00

 االردف . –االولى, دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, عماف 
, الطبعة االولى, دار الجديد في تعميم العموم(, 0222نشواف, يعقوب حسيف ) .04

 االردف-الغفراف لمنشر والتوزيع, عماف
 ( : أثر التدريس بالتخيؿ الموجو وبأستراتيجية0222الياشمي ،عمي ربيع ) .00

التفكير التناظري في تحصيؿ مادة عمـ البيئة والتموث والتفكير التأممي لدى طمبة 
( كمية التربية / ابف  اطروحة دكتوراه غير منشورةكمية التربية االساسية ، )

 الييثـ ، جامعة بغداد
, اساليب تدريس العموم في المرحمة االساسية( : 0222اليويدي, زيد ) .02

 االمارات   -تاب الجامعي, العيفالطبعة الثانية, دار الك
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اثر استراتيجية التفكير التناظري في االداء "( : 0224اليساري ، ىديؿ ) .73
( ، كمية  رسالة غير منشورة) ،  "التعبيري لدى طالبات الصؼ الخامس االدبي

 التربية  ابف الييثـ ، بغداد، العراؽ

رؤٌا –( :المٍاس والتموٌن فً العلوم الترتوٌة والنفسٍة 3117الٍعموتً ,حٍدر ) .73
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