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ملخص:
هدف البحث �إىل معرفة فاعلية ا�سرتاتيجية املماثلة يف التح�صيل والتفكري الذكي لدى
طالب ال�صف الرابع الأدبي يف مادتي الريا�ضيات واجلغرافية ،وت�ألفت عينة البحث من
( )40طالب ًا توزعوا �إىل جمموعتني بالت�ساوي ،الأوىل جتريبية در�ست با�سرتاتيجية املماثلة
(ملادتي الريا�ضيات واجلغرافية) وال�ضابطة بالطريقة التقليدية.
وا�ستخدم الباحثان �أداتني يف البحث الأوىل اختبار حت�صيلي ،والثانية مقيا�س لعادات
العقل و�أُجري لهما ال�صدق والثبات ،واُ�ستخدمت الو�سائل الإح�صائية املنا�سبة وكان من

نتائج البحث:
1.1وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني متو�سطي درجات

االختبار التح�صيلي البعدي بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ،ل�صالح
املجموعة التجريبية.
2.2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني متو�سطي درجات
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على مقيا�س التفكري الذكي ل�صالح املجموعة
التجريبية.
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The Effectiveness of Similar Strategy in the Achievement
and Smart Thinking towards Mathematics and Geography
at the Fourth- Grade Students of Literary Stream

Abstract:
The aim of this paper is to know the effectiveness of similar strategy in the
achievement and smart thinking towards mathematics and geography at the
fourth- grade students of literary stream. The sample consisted of 40 students
who were divided into two groups equally, the first is the experimental for
math and geography and the second is the control group. The first tool in the
search measures the achievement test and the second measures the habits
of mind. Appropriate statistical methods are used and their validity and
reliability are tested. The results of the research are:
1. no statistically significant differences at the level (0.05) between the
average achievement test scores posttest between the experimental group
and the control group and the experimental group.
2. no statistically significant differences at the level (0.05) between the mean
scores of the experimental group and the control group on the smart
thinking and the experimental group scale.
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مقدمة:
�إن التعليم املدر�سي الن�شط يعطي الطالب فر�صة للتفكري بنف�سه ،وعلى املعلم
�أن يكون مراقب ًا م�ستمر الن�شاط ،يوجه �أ�سئلة افرتا�ضية و�أن�شطة ت�شجع الطلبة على
التفكري والعمل ،وي�سهل ح�صول الطلبة على املعرفة ويوجههم الوجهة ال�صحيحة
نحو م�صادرها وكيفية التعامل معها ،ويذلل ال�صعوبات التي تواجههم عند الو�صول
�إىل النتيجة املطلوبة ،وهذا ال يتحقق �إال �إذا �أعطينا للطلبة احلرية املخططة والوقت
الكايف ،وذلك للو�صول �إىل بناء معرفتهم العلمية وال�شخ�صية ،فعندما ي�شكلونها يكون
لديهم خربة خا�صة ف�ض ًال عن �أنهم �سي�ستوعبونها ويتذكرونها ويطبقونها ،ومن ثم
يتولد لديهم اجتاه ايجابي نحو املواد الدرا�سية ،وبالتايل يزداد حت�صيلهم املعريف
(. )Center Mathematics Education,2007,p. 2
�أغلب الطلبة الذين ينهون الدرا�سة املتو�سطة تتولد لديهم قناعات �سلبية نحو مادة
الريا�ضيات وقلق م�ستمر منها ي�صل �إىل حد يتوجه الطلبة �إىل الفرع الأدبي يف املرحلة
الإعدادية هروب ًا منها ،رغم �أن الريا�ضيات تدر�س �أي�ض ًا يف الفرع الأدبي ،ولكن مبوا�ضيع
�أب�سط من الفرع العلمي ،وعند اللقاء ببع�ض م�رشيف الريا�ضيات ومدر�سيها يف املرحلة
الإعدادية �أكدوا هذه النظرة ،وهم ي�شعرون بها من مواقف طلبتهم �إزاء الريا�ضيات ،وعند
الرجوع �إىل الدرا�سات حول هذه الظاهرة ،وجد �أن حت�صيل ه�ؤالء كان متدني ُا يف مادة
الريا�ضيات ،وعند الو�صول �إىل مرحلة اختيار التخ�ص�ص حتددت رغبتهم للتوجه للفرع
الأدبي ،وبح�سب �إدعائهم ف�إن اجلغرافية �أو التاريخ ال يحتاجان �إىل تفكري فهما جمرد
مادة تقر�أ ،وبالتايل نحقق النجاح فيها ،بعدها يكتفي طلبة الفرع الأدبي باحلد الأدنى يف
الريا�ضيات (العزو ،وخليل� ،2009 ،ص. )290
وقد يعزى ذلك �إىل طبيعة مادة الريا�ضيات التي يغلب االعتقاد ب�أنها ذات طابع
يت�سم بال�صعوبة وكرثة التمارين التي ت�ؤدي �إىل نفور الطلبة منها ،ومن جهة �أخرى ،فان
ا�سرتاتيجيات تدري�سها عن�رص �أ�سا�سي يف تب�سيط املادة �أو تعقيدها � ،إذ �إن �أغلب مدر�سي
هذه املادة ومدر�ساتها مييلون �إىل ا�ستخدام الطرائق التقليدية ،والرتكيز على اجلانب
املعريف وا�ستظهار املعلومات� ،إذ �أ�شارت درا�سة (العزو� )2005 ،إىل �أن ن�سبة  %86من
مدر�سي الريا�ضيات يف املرحلة الثانوية ي�ستخدمون الطريقة التقليدية( :العر�ض املبا�رش
�أو طريقة املحا�رضة)  ،تليها طريقة الربهنة ،ثم املناق�شة (العزو� :2005 ،ص ، )145
ويف النتيجة ينعك�س ذلك �سلب ًا على قدرات �أغلب الطلبة يف ا�ستيعاب مادة الريا�ضيات يف
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الفرع الأدبي� ،إال �أن طلبة الفرع الأدبي �أظهروا اجتاها �أكرث �شكلية من طلبة الفرع العلمي،
ذلك البتعادهم �أو نفورهم عن درا�سة املواد العلمية ،واجتهوا �إىل درا�سة املواد الإن�سانية
يف املرحلة الإعدادية (الأدبي) وبقيت مادة الريا�ضيات من املواد العلمية املالزمة لهم
(عبداهلل ،وخليل� ،2008 ،ص . )550-549
يف ا�ستبانة مفتوحة �أجراها الباحثان على طلبة ال�صف اخلام�س الأدبي بلغ ()100
طالب وطالبة من مدار�س خمتلفة يف �س�ؤال مفتوح� :أيهما تف�ضل درا�سة الريا�ضيات �أم
اجلغرافيا ،و�س�ؤال �آخر :هل تعتقد بوجود عالقة بني الريا�ضيات واجلغرافيا وفق ما در�ست
بال�صف ال�سابق (الرابع الأدبي)  ،كانت ن�سبة ( )%50يف�ضلون اجلغرافيا ،و ( %10يف�ضلون
الريا�ضيات)  ،و ( %40رف�ضوا تف�ضيل �أي منهما)  ،وكان �شبه اتفاق ب�أن اجلغرافيا حتتاج
�إىل �أ�سا�س ريا�ضي يف القيام بالعمليات الإح�صائية ،حيث در�سوا يف ال�صف الرابع ف�ص ًال
ملقيا�س الر�سم كله م�سائل ريا�ضية ،ف�ض ًال عن �أن هناك مو�ضوعات يف الف�صل الثالث تعتمد
اعتماداً كلي ًا على الإح�صاء ،والذي يدر�س لهن يف ف�صل كامل يف ريا�ضيات الرابع الأدبي،
من هذا يتبني �أن هناك اجتاهات �سلبية اجتاه تلك املادتني ،كما �أظهرت بع�ض الدرا�سات
�ضعف ًا يف حت�صيل الريا�ضيات واجلغرافيا يف الفرع الأدبي.
ففي مادة الريا�ضيات �أكدت درا�سة( :العزو ،و خليل� ،2009 ،ص: )335-284
وجود �ضعف عند طلبة الفرع الأدبي يف الريا�ضيات وعند جمع �أراء مدر�سي الريا�ضيات
ومدر�ساتها تبني �أن هناك ت�أييداً لذلك ال�ضعف ،و�أن هناك قلة من الطلبة املتواجدين يف
الفرع الأدبي من حمبي الريا�ضيات ،ويحملون اجتاهات �سلبية نحوها ورمبا يعود �سبب ذلك
�إىل عدم متكن الطلبة من �أ�سا�سياتها يف مراحل �سابقة (العزو ،وخليل� ،2009 ،ص. )291
و�أجرت درا�سة (الظاهر )2010 ،ا�ستطالع ًا لأراء جمموعة من مدر�سي الريا�ضيات
ومدر�ساتها يف املرحلة الإعدادية عن طريق �إجراء مقابلة معهم للتعرف �إىل وجهات النظر
املختلفة حول املو�ضوع ،حيث تباينت الآراء ،منهم من �أ�شار �إىل الر�أي ال�سائد والأكرث �شيوعا
ب�إلقاء اللوم على الطالب واجتاهاته ال�سلبية نحوها ،و بع�ض املدر�سني �إىل الكفاءة وعدم
ا�ستخدام الطرائق التدري�سية احلديثة ،فبع�ض املدر�سني يقومون بعملية التدري�س ب�شكل
ارجتايل دون خمطط وا�ضح ي�سريون عليه �أو مقلدين يف تدري�سهم مناذج تعليمية قدمية،
يفرت�ض بها �أن تتغري من جيل �إىل �أخر بتغري ال�رشوط الرتبوية ،وتغري الأهداف التعليمية
التي تعتمد غالب ًا على احلفظ واال�ستظهار للمعلومات بعيداً عن الفهم والتطبيق .فتدري�س
مادة الريا�ضيات يتطلب تغيرياً يف دور الطالب من متلقٍ للمعلومات �إىل م�شارك فعال يف
مادة الدر�س ،من �أجل تنمية قدراته العقلية وحتفيزه للعمل والن�شاط ،وتكوين اجتاهات
�إيجابية نحو املادة (الظاهر� :2010 ،ص . )2-1
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�أما فيما يخ�ص مادة اجلغرافيا ف�أكدت درا�سة (الك�سار� : )2005 ،أن تدري�س مادة
اجلغرافية يف مدار�سنا الثانوية والإعدادية يكاد يكون نظري ًا بحت ًا �أو � ّأن ق�سم ًا منه يعتمد
على و�سائل معينة تقليدية ال تواكب روح الع�رص ،وال متتلك الدقة العلمية ملحتوياتها ،وال
تزال �أ�سرية الطرائق التقليدية (الك�سار� ،2005 ،ص. )1
و�أ�شارت درا�سة (ال�شكرجي ،و الطائي� )2007 ،إىل �أن مدر�سي ومدر�سات مادة اجلغرافية
�أكدوا ب�أن طلبة ال�صف الرابع الأدبي يلقون �صعوبة يف �إدراك املعرفة اجلغرافية املوجودة
يف الكتاب املدر�سي املقرر نظراً حلداثة املادة ،ف�ضال عن ت�شتت تفكريهم وتداخل مفاهيمها
مع بع�ض مما يدفع �إىل ن�سيانها ،وذلك يدفع الطلبة �إىل احلفظ الأ�صم لها دون فهمها ،وهذا
ما ت�ؤكده معدالت ق�سم من الطلبة فيها التي ال تتجاوز درجة النجاح (ال�شكرجي ،و الطائي،
� ،2007ص ، )227و�أ�شارت درا�سة (ح�سن� )2013 ،إىل �أن تدري�س مادة اجلغرافية يف
مدار�سنا ما زالت �أ�سرية الطرائق التقليدية التي ت�ؤكد على اجلوانب ال�شكلية والنظرية ،وعلى
احلفظ واال�ستظهار ،بدال من التفكري والإبداع (ح�سن� ،2013 ،ص. )82
لذا ف�إن البحث وجتريب ا�سرتاتيجية حديثة منبثقة من النظرية البنائية قد تثري
الت�شويق لدرا�سة الريا�ضيات واجلغرافيا ،وتزيد التح�صيل وتنمية التفكري فيهما يعد �أمراً
�رضورياً ،مثل �إ�سرتاتيجية املماثلة ،فمن منظور البنائية يف التعلم من ال�رضوري الربط
بني املعلومات املراد ك�سبها ،وبني املعلوم قب ًال لدى الفرد ،وا�سرتاتيجية املماثلة (�أو
الت�شبيهات) متثل �أداة فعالة يف ت�سهيل عملية بناء املعرفة التي يقوم بها الفرد على قاعدة
من املفاهيم التي يتعلمها واملتاحة ببنيته املعرفية ،كما �أنها متثل �أداة فعالة يف تعديل
الت�صورات البديلة املتكونة لدى املتعلم (زيتون� ،2002 ،ص. )225
�أثبتت بع�ض الدرا�سات ايجابياتها يف حت�صيل العلوم ،و�إن ا�سرتاتيجية املماثالت تعد
جوهر التفكري التماثلي ،حيث يت�ضمن التفكري التماثلي تفكرياً بالت�شابهات القائمة بني
نظامني �أو مفهومني �أو خا�صيتني ،وبهذا تكون املماثالت واملجازات ذات القوى التخليقية
والتوليدية و�سيلة لدعم عمليات التفكري واال�ستدالل �إىل احلد الذي ال ميكن اال�ستغناء عنها
يف التفكري الإن�ساين (احلراح�شة� ،2012 ،ص)415

مشكلة البحث:
ت�أ�سي�ساً على ما ذكر �صيغت م�شكلة البحث بال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما فاعلية �إ�سرتاتيجية املماثلة يف التح�صيل والتفكري الذكي يف مادتي
الريا�ضيات واجلغرافية لل�صف الرابع الأدبي.
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أهمية البحث:
تنبع �أهمية البحث من الأمور الآتية:
1.1يعالج البحث م�شكلة �أ�سا�سية تواجه معظم املدر�سني حول كيفية تقريب املواد

الدرا�سية لطلبتهم ,وهي معرفة �إمكانات وفاعلية �إ�سرتاتيجية املماثلة لتقدمي مادة
الريا�ضيات واجلغرافية ,بحيث ي�ستطيع الطلبة اكت�ساب املعرفة وتطبيقها يف مواقف �أخرى.
2.2قد ت�ؤدي نتائج البحث �إىل التعريف ب�إ�سرتاتيجية جديدة للتدري�س ,ترفع من كفاية
تدري�س الريا�ضيات واجلغرافية وتزيد من فعالية العملية التعليمية عامة ,وتزيد من حت�صيل
الطلبة يف كال املادتني.
3.3يهتم البحث يف ربط التفكري الذكي مع ا�سرتاتيجية املماثلة ،وكالهما يعدان من
�أدوات التفكري.
4.4قلة الدرا�سات العربية (وال توجد درا�سة عراقية ح�سب علم الباحث) التي تناولن
درا�سة املماثلة يف مادتي الريا�ضيات واجلغرافية وربطها بالتفكري الذكي.
�5.5أول درا�سة عراقية تتناول ت�أثري ا�سرتاتيجية على �صف واحد يف مادتني( :علمية،
و�إن�سانية) على التح�صيل والتفكري الذكي.

هدف البحث:
هدف البحث �إىل :معرفة فاعلية �إ�سرتاتيجية املماثلة يف التح�صيل والتفكري الذكي
لدى طالب ال�صف الرابع الأدبي يف مادتي الريا�ضيات واجلغرافية.

فرضيات البحث
لتحقيق هدف البحث �صيغت الفر�ضيات ال�صفرية الآتية:
1.1ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني متو�سطي

درجات التح�صيل يف مادة (الريا�ضيات) بني طالب املجموعة التجريبية الذين يدر�سون
ب�إ�سرتاتيجية املماثلة ،وبني طالب املجموعة ال�ضابطة الذين يدر�سون بالإ�سرتاتيجية
االعتيادية.
2.2ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني متو�سطي درجات
التح�صيل يف مادة (اجلغرافية)  ،بني طالب املجموعة التجريبية الذين يدر�سون ب�إ�سرتاتيجية
املماثلة ،وبني طالب املجموعة ال�ضابطة الذين يدر�سون بالإ�سرتاتيجية االعتيادية.
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3.3ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني متو�سطي
درجات مقيا�س التفكري الذكي بني طالب املجموعة التجريبية الذين يدر�سون ب�إ�سرتاتيجية
املماثلة ،وبني طالب املجموعة ال�ضابطة الذين يدر�سون بالإ�سرتاتيجية االعتيادية يف
مادة (الريا�ضيات) .
4.4ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني متو�سطي
درجات مقيا�س التفكري الذكي بني طالب املجموعة التجريبية الذين يدر�سون با�سرتاتيجية
املماثلة ،وبني طالب املجموعة ال�ضابطة الذين يدر�سون باال�سرتاتيجية االعتيادية يف
مادة (اجلغرافية) .

حدود البحث:
يتحدد البحث :بطالب ال�صف الرابع الأدبي يف املدار�س النهارية التابعة ملديرية
تربية حمافظة الأنبار ،الف�صل الدرا�سي الأول ،وي�شمل الف�صول( :الأول ،والثاين ،والثالث)
من كتاب الريا�ضيات واجلغرافية املقرر واملعتمد للعام الدرا�سي ( )2014-2013م

حتديد املصطلحات:
◄◄�أوالً -الفاعلية : )Effectiveness( :قيا�س مقدار التغري الذي حتدثه ا�سرتاتيجيات
التدري�س ،والذي يتمثل يف نواجت التعلم املعرفية للطلبة ،نتيجة �إجراء املعاجلات �شبه
التجريبية يف البحوث والرتبوية( .الكبي�سي ،وظاهر� ،2011 ،ص)130
تعريف الفاعلية �إجرائيا :مدى �أثر �إ�سرتاتيجية املماثلة كمتغري م�ستقل يف التح�صيل
والتفكري الذكي لدى طلبة الرابع الأدبي يف الريا�ضيات واجلغرافية ويقا�س ب�إيجاد حجم
الت�أثري مبربع �إيتا (. )²η
◄◄ثانياً -ا�سرتاتيجية املماثلة� :إ�سرتاتيجية تتحدد بثالثة عنا�رص هي :الهدف وهو
املفهوم اجلديد مو�ضع التعلم ،واملماثل �أو النظري الذي ي�شري �إىل املفهوم الذي يقارن به
املفهوم اجلديد ،واملقابلة وهي العملية التي يتم خاللها بحث التماثالت القائمة بني الهدف
والنظري (. )Rule, & Furletti, 2004: p. 158
تعريف �إ�سرتاتيجية املماثلة �إجرائيا� “ ً :إ�سرتاتيجية لتدري�س املواد (لإن�سانية �أو
العلمية) يتم خاللها تقدمي املادة الدرا�سية بتمثيلها مبخططات �أو ر�سوم لتقريب املعرفة
وتب�سيطها من �شيء غري م�ألوف ،وي�صعب فهمه �إىل �شيء م�ألوف و�سهل فهمه متاثل بينهم،
ومت التدري�س وفقها باتباع خطوات التمهيد للمو�ضوع ،وتقدمي املماثلة والتقومي.
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◄◄ثالثاً -التح�صيل� :إثبات القدرة على �إجناز ما مت اكت�سابه من اخلربات التعليمية
التي و�ضعت من �أجله)Alderman,2007: p101( .
تعريف التح�صيل �إجرائياً :مقدار ما يحققه طالب ال�صف الرابع �أدبي بعد مرورهم
باخلربات التعليمية املتعلقة باملو�ضوعات الريا�ضية واجلغرافية مقي�س ًا بالدرجة التي
يح�صل عليها يف االختبار التح�صيلي النهائي الذي �أعد لهذا الغر�ض.
◄◄رابعاً -التفكري الذكي :اجتاه عقلي لدى الفرد يحدد �سمة مميزة لنمط �سلوكياته،
معتمداً على قدرة الفرد على توظيف خرباته ال�سابقة واال�ستفادة منها يف حتقيق الهدف
املطلوب ملوقف جديد (عبد الوهاب ،والوليلي� ،2001 ،ص)237
تعريف التفكري الذكي �إجرائياً :ال�سلوك الذكي الذي يظهر قدرة الفرد على امتالك عادات
العقل املنتجة واملقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب باملقيا�س املعد لهذا الغر�ض.
◄◄خام�ساً -الطريقة التقليدية :الطريقة املتبعة يف معظم املدار�س وغالب ًا ما
ترتكز على املعلم �أكرث من املتعلم حيث يكون دوره �سلبي ًا  ,ويقت�رص دور املعلم على
عر�ض الدر�س وفق الطريقة التي يختارها وفق ما عر�ض يف الكتاب املدر�سي (�أبو عمريه
� :2000 ,ص . )24
الطريقة التقليدية �إجرائياً� :سيطرت معلم اجلغرافيا والريا�ضيات يف الرابع الأدبي على
�سري العملية التعليمية عن طريق تقدمي املعلومات وعر�ض امل�شكالت واحللول التي حتتويها
كتب املرحلة جاهزة للمتعلم ،وال يت�سع الوقت ليقوم املتعلم با�ستق�صائها �أو اكت�شافها �أو
امل�شاركة فيها.
الرابع الأدبي �إجرائياً :ال�صف الأول من املرحلة الإعدادية (�أمدها ثالث �سنوات درا�سية)
 ،والذي يقابل ال�صف العا�رش يف بع�ض الدول العربية.

خلفية الدراسة:
أوالً -إسرتاتيجية املماثلة:
�إ�سرتاتيجية املماثلة هي احدى ا�سرتاتيجيات النظرية البنائية ،وتعرف البنائية ب�أنها:
عملية ا�ستقبال حتوي �إعادة بناء املتعلمني ملعاين جديدة داخل �سياق معرفتهم الآتية مع
خربتهم ال�سابقة وبيئة التعلم �إذ متثل كل من خربات احلياة احلقيقية واملعلومات ال�سابقة
�إىل جانب مناخ التعلم الأعمدة الفقرية للبنائية (زيتون� :2002 ،ص. )212
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وب�شكل عام ،ف�إن البنائية ترى �أن:
1.1الطالب ن�شط دائما يف �أثناء عملية التعلم.
2.2هذه العملية الن�شطة هي عملية تكوين معنى.
3.3املعرفة القبلية للمتعلم �رشط �أ�سا�سي لبناء التعلم ذي املعنى.
4.4تت�ضمن عملية التعلم �إعادة بناء الفرد ملعرفته ال�سابقة من خالل تفاو�ض اجتماعي
()Cobern,1995, p12

مع الآخرين.
5.5التعلم ال يتم بالتو�صيل ولكن بالتف�سري.
6.6التف�سري يت�أثر دائما باملعرفة ال�سابقة.
7.7الأ�ساليب التدري�سية التي ت�سمح بتبادل الآراء التي تعني على التف�سري.
8.8الن�شاطات اال�ستق�صائية مهمة عندما ت�شجع النقا�ش.
يرى الباحثان �أنه على املعلمني �أن يهتموا باملعرفة ال�سابقة عند طالبهم ك�أ�سا�س
لبناء املعرفة اجلديدة ،فيوظف املتعلم ما تعلمه لبنائها ،وهذا يتطلب من املعلم القيام
بالأن�شطة املتعددة واملتنوعة ،وتهيئة الأجواء التدري�سية املنا�سبة للو�صول �إىل هذه الغاية،
�إذ �إن التعلم احلقيقي لن يتم بناء على ما �سمعه املتعلم حتى ولو حفظه وكرره �أمام املعلم
و�أن لكل متعلم طريقة وخ�صو�صية يف فهم املعلومة ،ولي�س بال�رضورة �أن تكون كما يريد
املعلم �إذن فانهماك املعلم يف �إر�سال املعلومات للمتعلم وت�أكيدها وتكرارها لن يكون
جمدي ًا يف بناء املعلومة كما يريدها يف عقل املتعلم.
�إن من �أهم اال�سرتاتيجيات امل�شتقة من النظرية البنائية �إ�سرتاتيجية املماثلة ،التي
تبنى على البنائية يف التعلم ،ومن �أ�سا�سات البنائية ال�رضورية الربط بني املعلومات
املراد ك�سبها ،وبني املعلومات ال�سابقة لدى املتعلم ،واملت�شابهات متثل �أداة فعالة لذلك،
حيث ت�س ِّهل عملية بناء املعرفة التي يقوم بها الفرد على قاعدة من املفاهيم التي يتعلمها
واملتاحة ببنيته املعرفية �إذ �إن جوهر النظرية البنائية يتمثل يف الرتكيز على التعلم ذى
املعني (زيتون� :2002 ،ص. )255
وهو �أحد الأ�ساليب الإبداعية يف التدري�س التي ابتكرها جوردون ( )1961بهدف
تكامل الوظائف املعرفية مع الوظائف الأخرى باملخ ،وهي تنطوي على �أمرين �أ�سا�سيني
هما :جعل الغريب م�ألوف ًا وجعل امل�ألوف غريب ًا (اليماين ،ع�سكر� :2010 ،ص . )176
وهناك م�صطلحات عدة ت�شري �إىل املعنى نف�سه ال�سرتاتيجية املماثلة مثل :املجازات
( ، )Metaphorsوت�ألف الأ�شتات ( ، )Synecticsوامل�شابهة ( ، )Analogyوجميعها ت�سعى
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�إىل جعل غري امل�ألوف م�ألوفا� ،أما مفهوم املماثلة ك�إ�سرتاتيجية تدري�س :فهو �أ�سلوب تدري�سي
يقوم على تو�ضيح الظواهر و�رشحها مبقارنتها ومفاهيم �أخرى م�ألوف (احلراح�شة،2012 ،
�ص. )416-415
�إ�سرتاتيجية املماثلة تنمي لدى الطلبة التفكري التماثلي والذي هو :فهم �أو تعلم مفاهيم
جديدة عن طريق ر�سم �صورة موازية مت�شابهة ملفاهيم م�ألوفة ،و�أكدت درا�سات على �أهمية
التفكري التماثلي يف تعلم العلوم املختلفة ،ف�ضال عن تنمية القدرة على حل امل�شكالت فهو
م�صدر لفهم الطالب املفاهيم النظرية ،وبالتايل حتد من قدرته يف التفاعل مع امل�شبه و
امل�شبه به وحتدي اخل�صائ�ص وا�ستنتاج العالقات بينهما ،مما يزيد من فهم الطلبة (البنا،
� :2000ص. )669-667
ويرى الباحثان �إمكانية اال�ستعانة باملماثلة وع ِّدها �أداة لتقومي معلومات الطلبة
�أي�ضاً؛ �أي منثل ال�س�ؤال ب�صيغة �أخرى جلعله م�ألوفا �أكرث كما يف املثال:
اح�سب الو�سيط لأوزان الطالب بالكيلوغرام55 , 63 , 50 , 58 , 52 :
الوسيط لﻸعداد
50,52,55,58.63
هو 55

الوسيط لﻸعداد
55,63,50,58.52
هو 50

أي منهما اجابته صحيحة ولماذا

عوامل النجاح عند ا�ستخدام املماثلة:
♦ ♦الواقعية :ويق�صد بها �أن تكون املماثلة من واقع احلياة اليومية للطالب.
♦ ♦الت�شابه اللفظي :ويق�صد بها ا�ستخدام عبارات مت�شابهة املعنى.
♦ ♦الت�شابه البنائي :ويق�صد بها �أن تكون املماثلة امل�ستخدمة تت�ضمن نف�س ترتيب �أو
تركيب �أو �شكل املو�ضوع( .عبداملعطي� :2000 ،ص)54
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مث ًال يف مو�ضوع القطاعات الدائرية حيث هو مو�ضوع م�شرتك بني الريا�ضيات ترد
يف الإح�صاء ويف اجلغرافية يرد يف مو�ضوع عر�ض البيانات بالقطاعات الدائرية ميكن
متثيل القطاعات الدائرية بقطع الكيك �أو اجلنب:
يمثل كميات اإلنتا

السمسم

للبذور الزيتية في العراق لسنة2004

فستق الحقل

ز
هرة الشمس

ثم يقوم املعلم بتو�ضيح �أوجه ال�شبه واالختالف بني القطاعات الدائرية واجلنب �أو
قالب الكيك ،وكذلك يف مو�ضوع متثيل البيانات امل�ضلعة يف اجلغرافيا ميكن ت�شبيهها
مبخططات قيا�س درجة احلرارة �أو تخطيط القلب.

االنتا

كميات الغاز الطبيعي المنتج في العراق للسنوات

()2005-1996

السنة

درجة الحرارة المئوية

تخطيط القلب الكهربائي
الوقﺖ
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امل�سلمات التي تقوم عليها �إ�سرتاتيجية املماثلة
�1.1إن العملية االبتكارية قابلة للو�صف والتخيل مما ي�ؤدي �إىل �إمكانية تن�شيطها

وزيادة فعاليتها يف الأفراد واجلماعات على حد �سواء.
�2.2إن كل ظواهر االبتكار يف العلم والفن �أو غريها من ال�صور احل�ضارية مت�شابهة،
وتقوم على العمليات النف�سية الأ�سا�سية نف�سها.
�3.3إن الطرائق املختلفة حلل امل�شكالت ،و�أهمها التمثيل املبا�رش لها العائد نف�سه �سواء
بالن�سبة للن�شاط الفردي �أو الن�شاط اجلماعي (ابو جادو ونوفل� ،2007 ،ص. )199

خطوات تنفيذ �إ�سرتاتيجية املماثلة
♦ ♦ا�ستثارة املدر�س للطالب لتحديد اخللفية املعرفية لهم.
♦ ♦تقدمي املفهوم املراد تعليمة للطالب ،وذلك من خالل �أ�سئلة معينة ،وتنفيذ بع�ض
الأن�شطة �إن تتطلب الأمر ذلك ،وهذا كله من �أجل تهيئة الطالب للقيام بعمليات العلم املختلفة
من مالحظة وت�صنيف وتنب�ؤ وجتريب وا�ستدالل وغري ذلك من هذه املهارات.
♦ ♦قدمي املت�شابه على ال�صورة الآتية» ي�س�أل املدر�س مباذا ي�شبه (املفهوم) ؟ ثم يبد�أ
املدر�س با�ستقبال �إجابات الطالب (امل�شبه به) .
مث ًال ت�شبيه الزوايا وكيفية تكوينها ب�أ�شياء منزلية ت�ستخدم يف حياتنا اليومية:

♦ ♦يقوم املدر�س ومب�شاركة الطالب با�ستنتاج �أوجه ال�شبه و�أوجه االختالف بني
امل�شبه وامل�شبه به.
♦ ♦يقوم املدر�س مبناق�شة الطالب يف ت�شبيهات �أخرى يطرحونها
♦ ♦يقوم املدر�س بتقدمي خال�صة عن املفهوم امل�ستهدف من خالل التو�صل �إىل �أوجه
يقوم �إجابات الطالب.
ال�شبه ،ونقاط االختالف التي تو�صل �إليها مع الطالب ،وبعد ذلك ِّ
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درا�سات �سابقة حول �إ�سرتاتيجية املماثلة:
درا�سة (� : )Baker & Lawson, 2001أجريت الدرا�سة يف �أمريكيا و هدفت �إىل
تق�صي �أثر املماثالت التعليمية يف اكت�ساب املفاهيم النظرية يف مو�ضوع علوم احلياة،
والتفكري العلمي ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( 61طالب ًا وطالبة (منهم (31طالباً ،و29
طالبة) توزعوا �إىل جمموعتني :جمموعة جتريبية تدر�س ب�إ�سرتاتيجية املماثلة و جمموعة
�ضابطة در�ست بالطريقة التقليدية ،و�أعد اختباران �أحدهما حت�صيلي والأخر للتفكري
العلمي ،وا�ستخدم االختبار التائي ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فرق دال �إح�صائي ًا
عند م�ستوى ( )0.05يف متو�سط درجات االختبار التح�صيلي بني املجموعة التجريبية و
جمموعة ال�ضابطة ول�صالح املجموعة التجريبية ،بينما مل تظهر النتائج وجود فرق دال
�إح�صائي ًا عند م�ستوى(  ( )0.05يف اختبار التفكري العلمي للمجموعتني (�Baker & Law
. )son, 2001,p. 665- 683

درا�سة (القطراوي� : )2010 ،أجريت يف فل�سطني و هدفت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجية املت�شابهات (املماثالت) يف تنمية عمليات العلم ومهارات التفكري الت�أملي
يف العلوم لدى طالب ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف مادة العلوم ،وقد تكونت عينة الدرا�سة
من (64طالباً) توزعوا �إىل جمموعتني بالت�ساوي جمموعة جتريبية در�ست ب�إ�سرتاتيجية
املت�شابهات ،و جمموعة �ضابطة در�ست بالطريقة االعتيادية مت تكاف�ؤ املجموعتني من حيث
العمر الزمني والتح�صيل ال�سابق يف العلوم واالختبار القبلي لأدوات الدرا�سة ،اعد (اختبار
عمليات العلم ،واختبار التفكري الت�أملي) واُ�ستخدم اختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني,وكانت
النتائج وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.01يف متو�سط درجات اختبار عمليات
العلم واختبار التفكري الت�أملي بني املجموعة التجريبية و جمموعة ال�ضابطة ول�صالح
املجموعة التجريبية (القطراوي)2010 ،
درا�سة (� : )Dincer,2011أجريت الدرا�سة يف تركيا وهدفت �إىل ا�ستق�صاء اثر
�إ�سرتاتيجية املماثلة على حت�صيل طلبة يف ق�سم احلا�سوب وتكنولوجيا التعليم يف
ال�صفني الأول والثاين ،تكونت عينة الدرا�سة من  86طالب ًا وطالبة بواقع ( 54طالب32 ،
طالبة)  ،وق�سم الطالب �إىل جمموعتني جتريبية (43طالب وطالبة) تدر�س ب�إ�سرتاتيجية
املماثلة ،وجمموعة �ضابطة تدر�س ب�إ�سرتاتيجية التقليدية بواقع ثالث �ساعات يف
الأ�سبوع خالل �شهرين ،مت تكاف�ؤ املجموعتني باختبارات قبلية ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05يف متو�سط درجات االختبار
التح�صيلي بني املجموعة التجريبية و جمموعة ال�ضابطة ل�صالح املجموعة التجريبية
(. )Dincer,2011,p. 113- 121
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درا�سة (احلراح�شة� : )2012 ،أجريت الدرا�سة يف الأردن وهدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر
�إ�سرتاتيجية املماثلة يف اكت�ساب املفاهيم العلمية وم�ستوى �أداء عمليات العلم الأ�سا�سية
لدى تالميذ ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،بلغ عدد �أفراد العينة ( )64طالبة من طالبات ال�صف
اخلام�س ق�سمت �إىل جمموعتني تكونت الأوىل من ( )32طالبة در�سن با�ستخدام �إ�سرتاتيجية
املماثلة ،وتكونت الثانية من ( )32طالبة �أي�ض ًا در�سن بالطريقة االعتيادية ،ا�ستخدم
اختبار الكت�ساب املفاهيم العلمية واختبار مل�ستوى �أداء عمليات العلم ،ف�ض ًال عن �إعداد دليل
للمعلم ي�ساعد يف تدري�س الوحدة وفق ا�سرتاتيجية املماثلة ،وجمعت البيانات ،وا�ستخدم
الإح�صائي حتليل امل�صاحب الأحادي ( )ANCOVAو�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فرق دال
�إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05يف متو�سط درجات اختبار اكت�ساب املفاهيم ،واختبار �أداء
عمليات العلم) بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ل�صالح املجموعة التجريبية
(احلراح�شة� ،2012 ،ص).451-411
درا�سة (� )Okoronka , & Wada,2014أجريت الدرا�سة يف نيجريا وهدفت �إىل معرفة
�أثر �إ�سرتاتيجية املماثلة لطلبة املرحلة الثانوية على التح�صيل يف مادة الفيزياء (مو�ضوع
الكهربائية)  ،ت�ألفت العينة من ( 37طالباً 45 ،طالبة) توزعوا �إىل جمموعتني مت�ساويتني
كل جمموعة ( 41طالب ًا وطالبة)  ،الأوىل جتريبية تدر�س ب�إ�سرتاتيجية املماثلة ،والثانية
�ضابطة تدر�س بالطريقة االعتيادية ،وا�ستخدم اختبار حت�صيلي و�أجري له ال�صدق والثبات،
وا�ستخدم حتليل التباين وكان من النتائج :وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05يف متو�سط درجات االختبار التح�صيلي بني املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة ول�صالح املجموعة التجريبية (. )Okoronka , &Wada,2014,p. 788- 792
مناق�شة الدرا�سات :خالل ما عر�ض من درا�سات يت�ضح ت�أثري املماثلة على التح�صيل
وبع�ض �أنواع التفكري يف خمتلف املواد الدرا�سية ،واختلفت الدرا�سة احلالية ب�أنها تبني �أثر
املماثلة على التح�صيل والتفكري بغ�ض النظر عن املادة الدرا�سية (علمية �أو �إن�سانية) .
ثانياً -التفكري الذكي (: )Smart thinking
يرد التفكري الذكي حتت م�سميات متعددة يف �أدبيات املو�ضوع فقد ُوجد مفهوم التفكري
الذكي حتت م�سمى (التفكري احلذق) يف درا�سة (ال�صفار ، )2008 ،وان ترجمته من اللغة
االنكليزية (التفكري الذكي) وعرف التفكري احلذق ب�أنه :امتالك اخلربة �أو املهارة يف جمال
ما ،والذي ي�ستعمل فيها جمموعات من ال�سلوك الذكي كا�ستعمال التفكري مبرونة وطالقة
والتفكري يف التفكري والتوا�صل والإ�صغاء �إىل الآخرين واملثابرة والدقة والو�ضوح والت�سا�ؤل
يف طرح امل�شكالت وحب اال�ستطالع واملغامرة ملواجهة امل�شكالت وحلها (ال�صفار،2008 ،
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�ص ، )20وعرف �أي�ضاُ :القدرة على حتديد �شكل املعرفة املراد ا�ستعمالها ،والتي حتتوي
على عدد ال يح�صى من الروابط بني �أجزاء املعلومات و�إي�صالها �إىل الآخرين (Allen, 2004:
 ، )p. 5وهي نف�س ما يرد حتت مفهوم عادات العقل ،ويف هذا البحث ا�ستخدم التفكري الذكي
وعادات العقل وجهان لعملة واحدة.
عرف الفكر الرتبوي يف ال�سنوات الأخرية حتوالت تربوية مهمة ،وانتقادات كبرية
لطرق تدري�س العلوم التقليدية املتبعة يف مراحل التعليم املختلفة ،ومن جملة هذه
التحوالت االهتمام املتزايد بتنمية العادات العقلية (التفكري الذكي) للطلبة ،حيث �إنها
من �أهم �صفات الفرد املثقف علميا ،وتدعو �أ�ساليب الرتبية احلديثة �إىل �أن تكون العادات
العقلية ،هدفًا رئي�س ًا يف جميع مراحل التعليم بداية من التعليم االبتدائي ،وقد تركزت
النظرية احلديثة يف تدري�س العلوم على املعرفة املفاهيمية التي تت�ضح من خالل فهم
املتعلم للأفكار العلمية والعالقات املتداخلة بني تلك الأفكار ،والقدرة على ربط الأفكار
ربط ًا يدلُّ على املعنى ،وهو ما يتطلب ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�سية حديثة ومتطورة
ت�سهم يف تنمية التفكري ،وزيادة التح�صيل ،وت�ساعد على ربط العلوم املختلفة بامل�سائل
احلياتية (الدب�سي� ،2012 ،ص. )241
يبدو �أن الذكاء والتفكري الذكي خمتلفان ،فالأول فطري والثاين مكت�سب ،وهو مهارة ال
بد من تنميتها ،و�أو�ضح عامل النف�س من جامعة تك�سا�س يف �أو�سنت �آرت ماركمان� ،أن الب�رش
ال يولدون ولديهم القدرة على القيام ب�أمور ذكية ،بل ينمون هذه املهارة مع مرور الوقت،
م�ضيف ًا �إن “كل عنا�رص الذكاء موجودة يف العقل ،واحلقيقة �أنه ميكن للمرء �أن ي�صبح �أذكى
خالل فهم كيفية ا�ستخدام املعرفة حلل امل�شكالت ،ميكن تطوير عادات �أكرث ذكاء لتعلم
املزيد عن طريقة عمل العامل وو�صف امل�شاكل بفعالية ،و لكي نفكر تفكرياً ذكياً ،ينبغي
الت�أكد من الربط ب�شكل م�ستمر بني البيئة وال�سلوكيات املرغوب فيها التي من �ش�أنها دعم
مهمات من
عادات العقل الذكية ،ف�ض ًال عن الت�أكد من عدم هدر الوقت واجلهد العقلي يف �أداء َّ
املمكن �أن ت�صبح تلقائية� ،إن عادات العقل ت�شري �ضمن ًا �إىل توظيف ال�سلوك الذكي عندما ال
يعرف الفرد الإجابة �أو احلل املنا�سب� ،إذ ي�شري مفهوم العادة العقلية على �أنها تف�ضيل الفرد
منط ًا من ال�سلوكيات الفكرية عن غريه من الأمناط ،ولذا فهي تعني �ضمني ًا �صنع اختيارات
�أو تف�ضيالت حول �أي الأمناط ينبغي ا�ستخدامها يف وقت معني دون غريه من الأمناط
(طراد� :2012 ،ص. )229
وهناك �أربعة عنا�رص رئي�سة للتفكري الذكي :درا�سة الق�ضايا من الزوايا كافة طوالً
وعر�ضاً ،وتق�سيم املعلومات ب�أ�سلوب نقدي من دون االعتماد كلي ًا على �أي �شيء �أو بدء
افرتا�ضيات �سهلة حول حقيقة االدعاءات �أو الربط بينهما ،وربط الن�صو�ص مب�ضمونها الذي
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يتم من خالله عر�ض الن�صو�ص وتقدميها �أو ا�ستعمالها ،والنظر �إىل العلم واملعرفة على
�أنهما وجهان لعملة واحدة ،بحيث ميكن فهم الأفكار واملوا�ضيع من خالل �أفكار وموا�ضيع
�أخرى.
ولكي يكون الفرد مفكراً حاذق ًا م�ؤثراً ومتعمقا قادراً على التفاعل مع العامل
وفهمه لي�ست القدرة على �أيجاد الأجوبة ،و�إمنا القدرة على �أن توجه الأ�سئلة ال�صحيحة
(. )Allen,2004,p. 2
تو�صل العاملان كو�ستا وكاليك من خالل درا�ستهما لنتائج الأبحاث ال�سابقة �إىل
( )16عادة عقلية تقود من امتلكها �إىل �أفعال �إنتاجية مثمرة( ،نوفل� ،2008 ،ص )84وهي
تتوزع علي جانبي الدماغ (الأمين و الأي�رس) موزعة وفق ال�شكل ( )1الآتي (:)1

التساﺅل

حو

س
تمر

اس
تط

و الد

ل الدقة

من أج

مشكات

وطرح ال

ضاع جديدة

ة على أو

ف الماضي

بيق المعار

عابة

ضوح ودقة

التفكير وا

لتواصل بو

ويذكر املربي هوري�سمان منو العادة العقلية باحلبل الذي ُين�سج يف كل يوم خيطً ا من
خيوطه ويف النهاية ال ت�ستطيع قطعه ،و�ضمن هذا املفهوم ف�إن العادات العقلية هي عملية
تطويرية متتابعة ،وتتكون من عدد من املهارات واالجتاهات واخلربات ال�سابقة وامليول� .إن
العادة العقلية تعني �أننا نف�ضل منطً ا من الت�رصف الفكري على غريه من الأمناط وكنتيجة
للأبحاث التي �أجراها كل من جوملان وبري كنز ،ف�إن عادات العقل هي اعتماد الفرد على
ا�ستخدام �أمناط معينة من ال�سلوك العقلي ُتوظف فيها العمليات واملهارات الذهنية عند
( )1من تصميم الباحثان.
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مواجهة خربة جديدة �أو موقف ما بحيث يحقق �أف�ضل ا�ستجابة و�أكرثها فاعلية (قطامي
وعمور� ،2005ص . )95

درا�سات �سابقة حول التفكري الذكي (عادات العقل)
درا�سة (� : )Wen, 2005أجريت الدرا�سة يف تايوان وهدفت �إىل معرفة �أثر تطبيق
منوذج فيكوت�سكي يف تعليم عادات العقل يف الريا�ضيات ملنخف�ضي التح�صيل لتعلم عادات
العقل ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )62تلميذاً �أ�شقاء من املدار�س االبتدائية توزعوا ع�شوائي ًا
كل زوج من الأ�شقاء �أحدهما يف جمموعة جتريبية ،والآخر يف جمموعة �ضابطة ،وتلقت
املجموعة التجريبية مو�ضوعات ت�ساعد على تعلم عادات العقل با�ستخدام �إ�سرتاتيجية
الأقران ،واعد مقيا�س للعادات العقلية يف الريا�ضيات قبلي (للتكاف�ؤ)  ،وبعدي لإيجاد
الفروق ،و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05
بني املجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية يف مقيا�س عادات العقل.
درا�سة (ال�صفار� : )2008 ،أجريت يف العراق و هدفت �إىل معرفة م�ستوى التفكري
الذكي و التف�ضيل املعريف ،و القدرة على حل امل�شكالت لدى طلبه اجلامعة والعالقة بينهما
وبني مقيا�س التفكري الذكي و مقيا�س التف�ضيل املعريف  ،وتبني مقيا�س حل امل�شكالت
وقد ا�ستخرج للمقايي�س ال�صدق و الثبات وطُ بقت املقايي�س الثالثة على عينه البحث البالغ
عددها ( ) 405طالب وطالبات من املرحلة الرابعة لكليات الرتبية يف اجلامعة امل�ستن�رصية
وجامعه بغداد ،وا�ستعملت الو�سائل الإح�صائية املنا�سبة ،وكان من بني النتائج� :إن �أفراد
عينة البحث ميتلكون تفكرياً حاذق ًا وبدرجة جيدة .و يتمتعون بكل الأمناط املعرفية
للتف�ضيل املعريف ولكن بدرجات قليلة ،وميتلكون حل م�شكالت �ضعيف ،والتفكري الذكي ال
يت�أثر باجلن�س وال بالتخ�ص�ص (علمي و�إن�ساين)  ،ووجود عالقة بني التفكري الذكي والقدرة
على حل امل�شكالت.
درا�سة (� )Garden, 2011أجريت الدرا�سة يف �أمريكيا وهدفت �إىل معرفة م�ستوى
عادات العقل الريا�ضية :يف املرحلة الأوىل من كلية الرتبية ق�سم الريا�ضيات ،حيث متت
عملية حتليل وا�ضحة ،وذلك للك�شف عن مدى اال�ستفادة من عادات العقل املنتج وتطبيقها
وا�ستخدمت الدرا�سة عينة مكونة من ( )210طالب وطالبات اختريوا ع�شوائي ًا من جمموعة
املدار�س الثانوية يف الواليات املتحدة الأمريكية وا�ستخدمت الدرا�سة ا�ستبانة عادات
العقل املطورة من قبل جوردون يف عملية جميع البيانات ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أهمية
ت�ضمني عادات العقل املنتج يف املناق�شات والأن�شطة ال�صفية ،وم�ساعدة الطلبة على درا�سة
امل�شكالت وتفكيها وحتليلها ومن ثم حلها (. )Garden, 2011,p. 457- 469
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درا�سة (� : )Hew & Cheung , 2011أجريت الدرا�سة يف ماليزيا و هدفت �إىل
التعرف �إىل �أثر عادات العقل على ممار�سيها يف بناء م�ستوى �أعلى للمعرفة لديهم من
خالل املناق�شات التي حتدث على االنرتنت ،و عينة الدرا�سة من طلبة التعليم الأ�سا�سي
يف جامعة �آ�سيا وجامعة املحيط الهادي ،و ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي ،و
ا�ستخدم اختبار (التائي) واملتو�سطات واالنحرافات املعيارية ،وقد تو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن هناك فرق ًا داالً �إح�صائي ًا يف مدى ممار�سة الطلبة لأربع من عادات العقل بني
طلبة املجموعة الذين ميار�سون العادات بدرجة كبرية وطلبة املجموعة الذين ميار�سون
العادات بدرجة قليلة ،وقد �أثبتت النتائج �أن الطلبة ذوي املمار�سة املتو�سطة لعادات
العقل ،وب�شكل دائم ومتكرر لديهم قدرة �أعلى لبناء املعرفة يف مناق�شات االنرتنت
(. )Hew & Cheung , 2011,p. 275- 285
درا�سة (حم�سن� : )2012 ،أجريت الدرا�سة يف العراق وهدفت �إىل معرفة م�ستوى
لتفكري الذكي وفق ًا لتف�ضيل ال�سيادة املخية الن�صفية وعالقته بدقة �أداء املهارات الدفاعية
لالعبي الدوري املمتاز بالكرة الطائرة بلغ عدد العينة ( )48العب ًا ا�ستخدام االختبارات
(مقيا�س التفكري الذكي ،مقيا�س توران�س لل�سيادة املخية الن�صفية ،االختبارات املهارية
الدفاعية بالكرة الطائرة) وبعد حتليل البيانات با�ستخدام الو�سائل الإح�صائية املالئمة
وكان من بني اال�ستنتاجات� :أن �أفراد عينة البحث ميتلكون تفكرياً حاذق ًا وبدرجة جيدة
وفقا لتف�ضيل ال�سيادة املخية الن�صفية ،ووجود عالقة بني التفكري الذكي وفق ًا لتف�ضيل
ال�سيادة املخية الن�صفية ودقة �أداء املهارات الدفاعية وعالقة ارتباط معنوية (حم�سن،
� ،2012ص)160-113

إجراءات البحث:
♦ ♦�أو الً -الت�صميم التجريبي :اختري (ت�صميم املجموعات املتكافئة ذي
املقيا�س القبلي للتفكري الذكي واختبار بعدي للتح�صيل يف اجلغرافيا والريا�ضيات،
حيث در�ست املجموعة التجريبية ب�إ�سرتاتيجية املماثلة ملادتي الريا�ضيات
واجلغرافيا� ،أما ال�ضابطة فدر�ست املادتني بالإ�سرتاتيجية االعتيادية كما يف
اجلدول ( )1الآتي:
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فاعلية استراتيجية املماثلة في التحصيل والتفكير الذكي
في مادتي الرياضيات واجلغرافية لدى طلبة الصف الرابع األدبي

الجدول ()1

التصميم التجريبي للبحث

املجموعة

التجريبية

ال�ضابطة

املتغري

تكاف�ؤ

امل�ستقل

 -1العمر الزمني
 -2املعدل العام للعام ال�سابق
 -3معلومات الريا�ضيات واجلغرافيا
ال�سابقة
 -4الذكاء
 -5مقيا�س التفكري الذكي القبلي
امل�ستوى الدرا�سي للأب والأم

التابع

�إ�سرتاتيجية املماثلة  -1اختبار بعدي
للتح�صيل.
 -2مقيا�س بعدي
لتفكري الذكي.
الطريقة التقليدية

♦ ♦ثانياً -جمتمع البحث وعينته :ي�شمل جمتمع البحث جميع طلبة ال�صف الرابع
الأدبي يف املدار�س الإعدادية والثانوية ال�صباحية يف مركز حمافظة الأنبار للعام الدرا�سي
( ، )2013-2012واختريت �إعدادية التحرير لتوافر �شعبتني رابع �أدبي بعد �أخذ موافقة
وزودوا
�إدارة املدر�سة،
ومدر�سي الريا�ضيات واجلغرافيا فيها اللذين ا�ستعدا لإجراء التجربةّ ،
ْ
بالأمور املطلوبة ،ودليل وخطط بكيفية التنفيذ ،وا�ستبعد الطالب الرا�سبون �إح�صائي ًا فقط
واجلدول ( )2يو�ضح ذلك
الجدول ()2
عينة البحث قبل االستبعاد وبعده وتوزيعهم على المجموعات

املجموعة

ال�شعبة

عدد الطالب

الإ�سرتاتيجية

قبل اال�ستبعاد

الر�سوب

بعد اال�ستبعاد

التجريبية

ب

�إ�سرتاتيجية املماثلة

22

2

20

ال�ضابطة

�أ

الإ�سرتاتيجية التقليدية

23

3

20

45

5

40

املجموع الكلي للطالب

♦ ♦ثالثاً -تكاف�ؤ جمموعتي البحث (�إجراءات ال�ضبط)  :متت مكاف�أة جمموعتي
البحث �إح�صائي ًا يف خم�سة متغريات وهي( :العمر الزمني بالأ�شهر ،واملعدل العام للعام
ال�سابق ،واملعلومات ال�سابقة يف كل من الريا�ضيات واجلغرافيا ،والذكاء ،ومقيا�س تفكري
لطالب تطلب منهم تثبيت
الذكي القبلي ،وامل�ستوى الدرا�سي للوالدين) حيث وزعت ا�ستمارة
ٍ
العمر وم�ستوى حت�صيل الأبوين درا�سياً ،واملعدل العام ال�سابق اعتمد على درجات ن�صف
ال�سنة من �سجالت املدر�سة ،و�أعد اختبار للمعرفة ال�سابقة مكون من ( )20فقرة اختيار
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من متعدد لكال املادتني :الريا�ضيات واجلغرافيا وعر�ض على جمموعة متخ�ص�صني و�أوجد
له ال�صدق والثبات� ،أما مقيا�س التفكري الذكي فاعتمد مقيا�س (ال�صفار� ، )2008 ،أما
املعرب من (عبد الرحيم:1986 ،
الذكاء :فاختري اختبار داينلز ( )Daniles,1975للذكاء
ّ
مت تقنني االختبار على البيئة العراقية من قبل (العبيدي ،الدليمي،
�ص ، )15-3وقد َّ
� :2004ص  ، )127-105وعدد فقرات االختبار ( )45فقرة ،وكل فقرة حتتوي على
�شكل ناق�ص يتبعه ( )6بدائل للإجابة ،وعلى املفحو�ص اختيار �أحد البدائل ال�ستة لتكوين
الإجابة ال�صحيحة ،والوقت املحدد لالختبار ( )30دقيقة والدرجة حم�صورة بني ()45-0
ومبتو�سط فر�ضي هو ( )22.5درجة ،ثم طبق اختبار التائي لعينتني م�ستقلتني ومت�ساويتني
يف العدد واجلدول ( )3ينب النتائج.
الجدول ()3
القيم للمتوسط الحسابي والتباين وقيمة  Tالمحسوبة والجدولية للمتغيرات الخمس

املتغريات

املجموعة التجريبية ( )20طالبة

ال�ضابطة ( )20طالبة

القيمة التائية

الو�سط

التباين

الو�سط

التباين

اجلدولية املح�سوبة

العمر الزمني

214.12

168.10

209.81

188.41

*0.9951

درجة الذكاء

16.55

15.84

17.06

9.12

جغرافيا

10.18

2.25

9.97

3.96

ريا�ضيات

9.59

3.54

9.87

4.41

63.82

98.40

64.07

106.43

*0.076

جغرافيا

186.56

198.77

188.09

202.54

*0.202

ريا�ضيات

189.12

223.22

190.05

309.55

*0.177

املعرفة
ال�سابقة

املعدل العام
التفكري
الذكي

2.02

عند درجة
حرية 38

*0.378
*0.642
*0.433

ومن اجلدول ( )3يت�ضح تكاف�ؤ املجموعتني يف املتغريات الدخيلة التي قد ت�ؤثر على
نتائج التجربة كون كل النتائج املح�سوبة �أقل من قيمة ( )tاجلدولية والبالغة ()2.02
عند درجة حرية (� ، )38أما امل�ستوى الدرا�سي للوالدين :فتبني �أن امل�ستويات توزعت بني
(ابتدائية� ,أو متو�سطة� ,أو �إعدادية� ,أو معهد� ,أو كلية� ,أو درا�سات عليا) لكال الأبوين ,وبعد
عملية الدمج للخاليا التي عدد �أفرادها �أقل من ( ، )5وبهذا �أ�صبح عدد اخلاليا ( )4فقط،
وللتحقق من تكاف�ؤ املجموعتني ا�ستعمل اختبار مربع كاي ،وكانت القيم املح�سوبة للأب
( ، )0.981وللأم ( )0.876وهي �أقل من القيمة اجلدولية البالغة ( )7.82عند درجة حرية
( )3وم�ستوى (� )0.05أي �أن املجموعتني متكافئتان يف م�ستوى التح�صيلي للوالدين.
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♦رابعاً  -م�ستلزمات البحث:
♦( : )1-4حتديد املادة العلمية (املحتوى) ُ :ح ِّددت الف�صول الثالثة الأوىل

من كتابي الريا�ضيات (الدوال احلقيقية ،املعادالت واملرتاجحات ،ح�ساب املثلثات)
واجلغرافية (اجلغرافية طبيعتها ومنهجها ،املفاهيم املكانية اجلغرافية ،م�صادر البيانات
اجلغرافية وطرق عر�ضها) .
♦ ♦(� : )2-4صياغة الأهداف ال�سلوكية :يف �ضوء حتليل املفردات املقررة تدري�سها
يف املحتوى �صيغت الأهداف ال�سلوكية املراد حتقيقها يف خطط التدري�س اليومية باالعتماد
على ت�صنيف بلوم (تذكر ,وا�ستيعاب ,وتطبيق ,وحتليل ،والرتكيب ،والتقومي)  ،وقد بلغ عددها
( )95هدف ًا �سلوكي ًا معرفي ًا للف�صول الثالثة من كتاب اجلغرافية ،وبالن�سبة للف�صول الثالثة
من كتاب للريا�ضيات بلغ ( )120هدف ًا �سلوكي ًا معرفياً ،وقد ُعر�ضت على جمموعة من
اخلرباء املحكمني يف اخت�صا�ص طرائق تدري�س الريا�ضيات ،وتخ�ص�ص طرائق جغرافية،
للت�أكد من �صياغتها وبيان ر�أيهم يف �سالمتها ومدى �شموليتها للمادة الدرا�سية املقررة
وم�ستوياتها املعرفية املحددة لها ،واُعتمدت ن�سبة ( )%80ف�أكرث من اتفاق اخلرباء على
الهدف� ،إذ يعد الهدف �صاحل ًا لقيا�س م�ستوى معني �إذا ح�صل على ن�سبة اتفاق ()%80
ف�أكرث من �آراء اخلرباء ،و�أهمل �أو ُعدل الهدف الذي ح�صل دون هذه الن�سبة (خ�رض:2004,
 ، )131وح�صلت كافة الأهداف على هذه الن�سبة مع تغري يف بع�ضها يف ال�صياغة ،وبقيت
الأهداف بالعدد نف�سه يف �صياغتها النهائية.
♦ ♦(� : )3-4إعداد اخلطط التدري�سية� :أُعدت اخلطط املطلوبة وفق ًا ال�سرتاتيجية
املماثلة للمجموعة التجريبية (للريا�ضيات واجلغرافية)  ،وخطط على وفق الطريقة التقليدية
للمجموعة ال�ضابطة ،وقد عر�ض منوذج خلطة تدري�سية من كال النوعني على عدد من اخلرباء
املحكمني يف جمال طرائق تدري�س ،لبيان ر�أيهم يف �صالحيتها للتدري�س وفق ًا لكل طريقة
وحمتوى املادة والأهداف ومدى مالءمتها.
♦

♦(� : )4-4أدوات البحث :متثل يف �إعداد اختبار حت�صيلي ومقايي�س التفكري الذكي.

�4(Ú Úأ : )1 -اختبار التح�صيل :بعد حتديد املادة العلمية و الهدف من االختبار،
اتفق على و�ضع اختبار مكون من ( )40فقرة من نوع اختيار من متعدد لكل من الريا�ضيات
واجلغرافيا عن طريق �إعداد جدول املوا�صفات (اخلارطة االختبارية) بعد حتديد الوزن
املئوي للح�ص�ص والأهداف ال�سلوكية كما هو مو�ضح يف اجلدولني ( )5( ، )4الآتيني:
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الجدول ()4
الخارطة االختيارية لالختبار التحصيلي في الرياضيات

املحتوى
التعليمي

التذكر

اال�ستيعاب

التطبيق

حتليل

الف�صل الأول

8

% 27

3

2

3

2

10

الف�صل الثاين

12

% 40

5

4

5

3

17

الف�صل الثالث

10

% 33

4

3

3

3

13

30

%100

12

9

11

8

40

المجموع

الأهمية
عدد
احل�ص�ص الن�سبية للف�صل

امل�ستويات املعرفية

عدد الفقرات
االختبارية

%30

%22

%28

%20

الجدول ()5
الخارطة االختيارية لالختبار التحصيلي في جغرافية

املحتوى
التعليمي

الأهمية
عدد
ال�صفحات الن�سبية للف�صل

امل�ستويات املعرفية
التذكر

اال�ستيعاب

التطبيق

حتليل

عدد الفقرات
االختبارية

الف�صل الأول

27

% 29

3

5

2

1

11

الف�صل الثاين

30

% 33

3

6

3

1

13

الف�صل الثالث

35

% 38

4

7

3

2

16

المجموع

92

%100

10

18

8

4

40

%25

%44

%21

%10

�4(Ú Úأ� : )2 -صياغة تعليمات االختبار� :أعدت تعليمات لالختبار وهي �إر�شادات
و�صححت �إجابات الطلبة
مهمة توجه الطلبة وتر�شدهم �إىل كيفية الإجابة لفقرات االختبارُ ،
من قبل الباحثني يف �ضوء الإجابات النموذجية (مفتاح الت�صحيح) � ،إذ اعتمد يف ت�صحيح
االختبار ب�إعطاء درجة واحدة للإجابة ال�صحيحة و�صفر للإجابة اخلاطئة وللفقرات
املرتوكة التي عوملت معاملة الإجابة اخلاطئة فت�صبح الدرجة الكلية ( )40درجة ،ودرجة
املتو�سط الفر�ضي ( )20درجة.
�4(Ú Úأ� : )2 -صدق االختبار :اعتمد �إىل التحقق من نوعني من �أنواع ال�صدق هما:
 ال�صدق الظاهري :يعني البحث عما يبدو �أن االختبار يقي�سه� ،أي املظهر العام
لالختبار �أو ال�صورة اخلارجية له من حيث نوع الفقرات وكيفية �صياغتها ومدى و�ضوحها.
�ض االختبار التح�صيلي (للريا�ضيات واجلغرافية)
(كاي و�آخرون� :2012 ،صَ ، )253ع َر َ
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ب�صيغتهما الأولية املتكونة من ( )40فقرة مو�ضوعية من نوع (اختيار من متعدد) مع
قائمة الأغرا�ض ال�سلوكية على جمموعة من املحكمني يف اخت�صا�ص طرائق التدري�س ،لإبداء
�آرائهم ومالحظاتهم يف و�ضوح الفقرات و�صياغتها ب�صورة جيدة ومدى قيا�سها للأغرا�ض
ال�سلوكية املحددة لها ومنطقية البدائل وجاذبيتها و�أي مالحظات �أخرى تفيد يف حت�سني
نوعية االختبار ،وقد جاءت نتيجة �آرائهم حول قبول فقرات االختبار بن�سبة اتفاق ()%80
ف�أكرث مع �إجراء تعديالت على بع�ض فقراته ،لذا َع ّدت جميع فقرات االختبار �صادقة.
 �صدق املحتوى :يعد جدول املوا�صفات م�ؤ�رشاً من م�ؤ�رشات �صدق املحتوى،
الذي ي�شري �إىل عدد الفقرات يف كل خلية من اخلاليا ،ف�ض ًال عن الأهداف واملحتوى املراد
تغطيتها من خالل هذه الفقرات� ،أي يتطلب توزيع ًا مالئم ًا للفقرات التي متثل املحتوى الذي
قامت بتغطيته الأهداف(.املنيزل وعدنان� ،2010 ،ص ، )153وكون �إعداد فقرات االختبار
مت وفق جدول املوا�صفات الذي يعد م�ؤ�رشاً من م�ؤ�رشات �صدق املحتوى ،فقد
التح�صيلي ًّ
�أ�صبح االختبار التح�صيلي جاهزاً للتطبيق على العينة اال�ستطالعية.
Ú

�4(Úأ( : )3 -تطبيق االختبار على العينة اال�ستطالعية:

 التطبيق اال�ستطالعي الأول لالختبار :ملعرفة مدى فهم فقرات االختبار وو�ضوحها
ومدى و�ضوح التعليمات والأ�سئلة وو�ضوح الطباعة ومدى منا�سبتها للطلبة ب�شكل عام
وتقدير الوقت امل�ستغرق للإجابة عن فقرات االختبار ،طُ بق االختبار على عينة ا�ستطالعية
من طالب من غري عينة البحث ( )20طالباً ،و تبني �أن �صياغة الفقرات كانت وا�ضحة
وح�سب الزمن امل�ستغرق يف الإجابة عن فقرات االختبار بر�صد معدل زمن
ومفهومةُ ،
ثم ح�ساب متو�سط الزمن ،حيث كان الوقت املطلوب للإجابة عن
االنتهاء لكل الطالبّ ،
فقرات االختبار ( )45دقيقة.
 التطبيق اال�ستطالعي الثاين لالختبار :الغر�ض منه حتليل فقرات االختبار ,وبعد
تطبيق على العينة اال�ستطالعية الثانية ( )50طالب ًا من غري عينة البحث وبعد ت�صحيح
�أوراق االختبار ثم رتبت الدرجات تنازلياً؛ وق�سمت العينة ق�سمني :جمموعة عليا عدد
�أفرادها ( )25طالب ًا وجمموعة دنيا عدد �أفرادها ( )25طالباً� ،إذ ت�شري �أدبيات املو�ضوع
�إىل �أنه من الأف�ضل تق�سيم الدرجات نف�سها �إىل ( )%50عليا و ( )%50دنيا ،وال�سيما يف
االختبارات ال�صفية ،فقد وجد كيلي (� )Kellyأن هذه الن�سبة تعطي �أعلى متييز للفقرة �إذا كان
التوزيع مت�ساوي ًا والعينات �صغرية ال تتجاوز ( )50فرداً(.عودة� :2002 ،ص. )122
مت ح�ساب معامل ال�صعوبة
�4(Ú Úأ : )4 -معامل ال�صعوبة لفقرات االختبارّ :
وال�سهولة لكل فقرة من فقرات االختبار بتطبيق معادلة ح�ساب معامل ال�صعوبة ,وتبني
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�أن معامل ال�صعوبة يرتاوح بني ( ، )0.66-0.27و ُتعد فقرات االختبار مقبولة �إذا تراوح
مدى �صعوبتها بني ((. )75-20ملحم� ،2012 ،ص )269؛ وهذا يعني �أن فقرات االختبار
التح�صيلي ُتع ّد مقبولة ومعامل �صعوبتها منا�سباً ،لذا عدت جميع الفقرات مقبولة وال
حتتاج �إىل حذف �أو تعديل.
مت ح�ساب معامالت متييز فقرات االختبار
�4(Ú Úأ : )5 -القوة التمييزية للفقرات :و ّ
با�ستعمال املعادلة الإح�صائية اخلا�صة بالفقرات املو�ضوعية �إذ وجد �أنها ترتاوح بني
( )0.55-0.25وهذا يعني �أن فقرات االختبار مقبولة من حيث قدرتها التمييزية� ،إذ �إن
احلد الأدنى لقبول الفقرات من حيث القوة التمييزية يجب �أن يكون معامل متييزها ()0.20
(.ح�سني. )62 :2011 ،
�4(Ú Úأ : )6 -فعالية البدائل اخلاطئة (املموهات)  :مت ا�ستعمال معادلة فعالية
البدائل اخلاطئة لفقرات االختبار جميعها ،ووجد � ّأن معامالت فعالية وقيمها �سالبة للفقرات
جميعها.
�6(Ú Úأ : )6 -ثبات االختبار :ح�سب بطريقة �إعادة االختبار :طبق الباحث االختبار
على عينة ( )20طالباً ،وهي نف�س العينة اال�ستطالعية الأوىل ،وقد �أعيد تطبيق الأداة
بفا�صل زمني قدره ( )15يوما حيث ي�شري �آدمز � Adamsإىل �أن املدة الزمنية بني التطبيق
الأول للمقيا�س والتطبيق الثاين له يجب �أال يتجاوز �أ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيع (الكبي�سي،
عال للثبات ،حيث
� :2010ص ، )297ووجد معامل الثبات ي�ساوي ( ، )0.89وهذا م�ؤ�رش ٍ
القيم املقبولة يف االختبارات املقننة ،وبعد التحقق من �صدق االختبار التح�صيلي وثباته،
و�إجراء التحليالت الإح�صائية املنا�سبةُ ،ع ّد االختبار (الريا�ضيات ،واجلغرافية) جاهزاً
للتطبيق يف قيا�س حت�صيل طالب العينة النهائية.
4(Ú Úب : )1 -مقيا�س التفكري الذكي :مت االعتماد على مقيا�س (ال�صفار)2008 ،
للتفكري الذكي وهو يقي�س �أربعة ع�رش عادة من عادات العقل ،ويحتوي على ( )60فقرة ،وقد
و�ضع للمقيا�س ( )5بدائل ,وقد ا�ستخرج له اخل�صائ�ص ال�سيكومرتيه كال�صدق والثبات كما
يف الإجراءات ال�سابقة لالختبار التح�صيلي ،وترتاوح درجات املقيا�س بني ()360-60
وبو�سط فر�ضي ( )180درجة ،وبزمن ( )20دقيقة

نتائج البحث:
أوالً  -عرض نتائج املتعلقة باالختبار التحصيلي البعدي:
للتحقق من الفر�ضية ال�صفرية الأوىل :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
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الداللة ( )0.05يف متو�سط درجات التح�صيل يف مادة (الريا�ضيات واجلغرافية) بني طالب
املجموعة التجريبية الذين يدر�سون ب�إ�سرتاتيجية املماثلة وبني طالب املجموعة ال�ضابطة
الذين يدر�سون ب�إ�سرتاتيجية االعتيادية والختبار داللة الفروق ا�ستخدم االختبار التائي
لعينتني م�ستقلتني مت�ساويتني بالعدد كما يف اجلدول ( )6الآتي:
الجدول ()6
نتائج االختبار ( )tللفرق بين متوسط الحسابي للمجموعتين في االختبار التحصيلي البعدي

املادة

التجريبية

20

26.67

56.12

ال�ضابطة

20

20.09

67.98

التجريبية

20

27.98

55.76

ال�ضابطة

20

21.01

66.43

املجموعة

الريا�ضيات
اجلغرافية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

التباين

قيمة ( )tدرجة
املح�سوبة

حرية ()38

اجلدولية

الداللة عند
()0.05

دال

2.575
2.02
2.748

دال

قيا�س حجم �أثر �إ�سرتاتيجية املماثلة على التح�صيل البعدي
حجم الأثر هو م�صطلح �إح�صائي ،ويرمز حلجم الأثر بالرمز (� )ESأو (ح.ث) ويهتم
ب�صفة خا�صة بقيا�س مقدار الأثر الذي حتدثه املتغريات امل�ستقلة (املعاجلات التجريبية)
يف املتغري �أو املتغريات التابعة التي يقوم عليها ت�صميم بحثه (ع�رص2003 ،م، )646 ،
22.54 – 17.74
املعادلة الآتية:
األثر ا=لأثر بتطبيق
حجم
وقي�سحجم
4.725

مربع إيتا ) = (η²

2
)2 (2.575
2
ت
))3.684
= =0.227
=
2
)2)3.684
2
ت
الحرية
درجات
+
46 +
)38+ (2.575
)2 (2.748

=
=

)38+2 (2.748

 0.15للرياضيات

= 0.16للجغرافية

وت�شري �أدبيات املو�ضوع �إىل اعتماد اجلدول ( )7مرجع ًا لتحديد م�ستويات حجم الت�أثري
بالن�سبة لكل مقيا�س من مقايي�س حجم الت�أثري( :عفانة� :2000 ،ص. )24
الجدول ()7
الجدول المرجعي المقترح لتحديد حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير مربع إيتا ()η²

الأداة امل�ستخدمة
η²

حجم الت�أثري
�صغري

متو�سط

كبري

0.01

0.06

0.14
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ويتبني من القيم تطبيق معادلة �إيتا ( )0.15للريا�ضيات )0.16( ،للجغرافية وح�سب
اجلدول ( )7ف�إن ت�أثري �إ�سرتاتيجية املماثلة على التح�صيل كان كبرياً يف مادتي الريا�ضيات
واجلغرافية.
ثانياً  -تفسري النتائج االختبار التحصيلي:
من النتائج التي عر�ضت يف اجلدول ( )6تبينَّ وجود فرق ذو داللة �إح�صائية ل�صالح
املجموعة التجريبية ،و�أن حجم الأثر كان كبريا ً وقد تعزى الأ�سباب يف ذلك �إىل-:
1.1رمبا �أن ا�سرتاتيجية املماثلة خففت من التجريد النا�شئ من ا�ستخدام اللغة اللفظية،
كما �أنها تزيد من دافعية الطالب واهتماماتهم ملا يقدم �إليهم من معلومات مما ي�ؤدي �إىل
تنمية التح�صيل لديهم.
2.2قد يكون لإ�سرتاتيجية املماثلة دور يف زيادة الرتكيز واالنتباه للمواقف التعليمية
التعلمية ،وي�ساعد يف منو املعرفة يف املواد التعليمية ،حيث �إن هذه الإ�سرتاتيجية تحُ دث
التعلم القائم على املعنى ،ويتم خاللها ت�ضمني املعلومات والأفكار واملفاهيم جميع ًا
فيما بينها بطريقة تع َّدل وينتج عنها مفاهيم و�أفكار جديدة ت�ساهم يف منو البنية املعرفية
ال�سابقة وتطويرها ،بحيث تغدو املعلومات اجلديدة جزءاً مكون ًا لهذه البنية تعمل على
تكاملها.
3.3ا�سرتاتيجية املماثلة حتدد فيها امل�شكلة وتفهم مع حماولة حلها من خالل عدد
من املهارات التي تعتمد على اخليال وال�شعور بامل�شكالت واملماثلة واملجاز واال�ستعارة
وامل�شابهة ،مما ي�ساعد على تطوير ردود مبدعة و�إيجاد حلول للم�شكالت تنعك�س على
حت�صيل الطلبة.
�4.4إ�سرتاتيجية املماثلة �أخرجت الطالب من النمطية التي ت�سيطر على الطريقة
التقليدية التي يعد خاللها متلقي ًا �سلبي ًا ملا ميليه عليه املعلم ،و�أ�صبح م�شارك ًا ن�شط ًا يف
تعلمه وم�س�ؤوالً عنه.
5.5ا�ستخدام املماثالت قد يحقق للطالب متعة يف التعلم ،خا�صة يف تلك اللحظة
التي يقدم فيها الت�شبيه كمماثل للموقف مو�ضع التعلم ،فرغبته يف الوقوف على ما يجمع
بني موقفني ال متاثل حقيقي ًا بينهما ،رمبا كان حافزاً وممتع ًا له على ال�سعي الكت�شاف
ذلك الرتكيز على املعرفة العلمية اخلا�صة بكل در�س من جهة ،والتح�ضري امل�سبق من قبل
الطالب للتفاعل مع املماثالت ،ليت�سنى لهم امل�شاركة الفاعلة على تنفيذها.
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�6.6إ�سرتاتيجية املماثلة لها دور مهم يف ت�شجيع االت�صال واحلوار مع الآخرين ،والتي
ميكن �أن ت�ساهم يف تو�ضيح بع�ض اجلوانب العلمية ،وتعزيز بع�ض املفاهيم الأخرى ،وتتفق
�أي�ض ًا مع املبادئ احلديثة يف التعليم والتعلم كاحرتام �شخ�صية املتعلم وحاجاته وميوله
بحيث تدفعه �إىل امل�شاركة الإيجابية الفعالة يف العملية الرتبوية ،وتعوده على البحث
والتق�صي ،الأمر الذي ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي يف عملية التعلم والتح�صيل.
�7.7أن النتائج التجريبية جاءت متفقة مع العر�ض النظري املقدم يف خلفية الدرا�سة
من حيث:
 �إن ما تفعله �إ�سرتاتيجية املماثلة هو �إيجاد نقا�ش ،و�إلهام احلوار والت�شجيع على
امل�شاركة ،فهي ت�شجع الطلبة على حوار البناء واحرتام الآراء.
 ت�ستند �إىل مواقف احلياة اليومية التي يبدو عليها �أنها علمية ،فمن غري املمكن �أن
كل الأمور ي�ستطيع الفرد اجنازها لوحده دون تعاون الآخرين معه.
 تتيح �إ�سرتاتيجية املماثلة للمتعلّم ا�ستعرا�ض مادته التعليمية املوكلة �إليه
ودرا�ستها ومناق�شتها مرات عدة ،وهذا يف مجُ مله قد يزيد من حت�صيله الدرا�سي املبا�رش
ثالثاً  -عرض النتائج املتعلقة مبقياس التفكري الذكي:
◄◄الفر�ضية ال�صفرية الثانية :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05يف متو�سط درجات التفكري الذكي بني طالب املجموعة التجريبية الذين در�سوا
ب�إ�سرتاتيجية املماثلة وبني طالب املجموعة ال�ضابطة الذين در�سوا ب�إ�سرتاتيجية االعتيادية
يف مادة (الريا�ضيات ،واجلغرافية) .
وللتحقق من �صحة الفر�ضية اُ�ستخدم االختبار التائي ،كما يف اجلدول ( )8الآتي:
الجدول ()8
نتائج االختبار ( )tللفرق بين المجموعتين في مقياس التفكير الذكي

املادة
الريا�ضيات
اجلغرافية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

التباين

التجريبية

20

236.05

239.12

ال�ضابطة

20

201.32

341.54

التجريبية

20

220.12

243.11

ال�ضابطة

20

195.31

241.12

املجموعة
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اجلدولية

الداللة عند
()0.05

دال

6.282
2.02
4.914

دال
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ومن اجلدول ( )8يتبني وجود فرق ذو داللة �إح�صائية بني املجموعتني( :التجريبية
وال�ضابطة لكل من الريا�ضيات واجلغرافية) يف متغري التفكري الذكي ،وبذلك ترف�ض الفر�ضية
ال�صفرية الثالثة والرابعة.

قيا�س حجم �أثر �إ�سرتاتيجية املماثلة على التفكري الذكي
عند تطبيق معادلة مربع �إيتا ( )η²لقيا�س حجم �أثر �إ�سرتاتيجية املماثلة على التفكري
الذكي يف كل من الريا�ضيات بلغ ( )0.51واجلغرافية بلغ ( )0.39وح�سب اجلدول ()7
املرجعي يكون حجم الت�أثري كبرياً لكليهما.
رابعاً  -تفسري نتائج اختبار التفكري الذكي:
�أظهرت النتائج يف اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بالن�سبة للفر�ضية
ال�صفرية الثانية والرابعة حيث تفوقت املجموعة التجريبية التي در�ست ب�إ�سرتاتيجية
املماثلة على املجموعة ال�ضابطة التي در�ست بالطريقة االعتيادية يف التفكري الذكي ,وقد

يعزى ذلك للأ�سباب الآتية:
1.1قد يكون لإ�سرتاتيجية املماثلة دافع ال�ستخدام الطالب ما هو معروف وم�ألوف

لديه يف التعرف وفهم ما هو غري معروف وغري م�ألوف وربطه مبا هو موجود لديه من
معارف وخربات �سابقة ،وهذا كله يحتاج �إىل ممار�سة الطالب لعمليات التفكري والتخيل
حتى ي�صل �إىل النتائج املطلوبة.
2.2وميكن �إرجاع ذلك �إىل �أن التعلم يف �ضوء �إ�سرتاتيجية املماثلة �ساعد الطالب على
التفكري و�إعمال عقله ،فلم يعد الطالب وفق النظرية البنائية التي انبثقت عنها ا�سرتاتيجية
املماثلة ،ذلك الطالب املتلقي الذي عليه تلقي املعلومة كما هي وحفظها وا�ستظهارها،
بل �أ�صبح الطالب يعمل عقله يف كل ما يعر�ض عليه من معلومات ويربطها مبا لديه من
معلومات ،كما �ساعدت ا�سرتاتيجية املماثلة من خالل ما يقوم به الطالب من �أن�شطة يف
تنمية عادات التفكري الذكي ،كما �أن �إ�سرتاتيجية املماثلة -ومن خالل ما تقدمه من �أمثلة
ت�شبيهية -منت لديه عادات التفكري الذكي.
�3.3إن وجود ا�سرتاتيجية مماثلة ب�سيطة وغري معقدة وقريبة من بيئة الطالب قد ي�ساهم
�إىل حد كبري يف تنمية عادات التفكري الذكي ،لوجود تنوع يف التقدمي والت�شبيه فتارة يكون
يف الوظيفة و�أخرى يكون يف الرتكيب.
�4.4إ�سرتاتيجية املماثلة ا�ستخدمت لتو�ضيح فكرة �أو م�شكلة معينة �أو الو�صول للحل من
خالل �إيجاد مثال مل�شكلة �شائعة حتى ميكن الو�صول �إىل و�صف كيفي مقرتح للم�شكلة لهذه
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الأفكار التي ترتابط بها امل�شكلة ،وي�ساعدنا ذلك على اختبار امل�شكلة ب�صورة �أو�ضح من
خالل الوقوف على عنا�رص مت�شابهة بني النماذج املتماثلة التي ميكن من خاللها الو�صول
�إىل منط جديد للحل ،وهذا بدوره يزيد من تنمية عادات التفكري الذكي� ،إذ �إن �أغلب الأفكار
االبتكارية كان �أ�صلها التفكري التماثلي ،فالكتاب ي�ستعريون �أفكارهم من احلياة والأحداث
والتلفاز والإعالنات والأطفال والعناوين الرئي�سة كما نراها �أي�ضا يف الأنظمة امليكانيكية.
خامساً  -التوصيات:

يف �ضوء النتائج التي متخ�ض عنها البحث احلايل نقدم التو�صيات الآتية:
1.1الإيعاز �إىل �أع�ضاء الهيئات التدري�سية يف التعليم العام خالل الدورات التدريبية

التي تقيمها املديريات العامة للرتبية با�ستعمال املماثلة يف تدري�س املواد ب�صورة عامة
ومادة الريا�ضيات واجلغرافية ب�صورة خا�صة.
2.2وا�ضعو املناهج الدرا�سية عليهم العمل على تنمية القدرة على عادات التفكري الذكي
لدى الطلبة (بحيث يكون الطالب له القدرة على البحث يف اجتاهات عدة للمواد التعليمية.
�3.3إعداد مواد وا�سرتاتيجيات تدري�س تت�ضمن املماثلة يف برامج �إعداد املعلمني
واملدر�سني لي�صل �أثرها للطالب ويتعرف على �أ�س�سها النظرية وطرق تطبيقها.
4.4الإيعاز �إىل الهيئات التدري�سية باالهتمام مبرحلة ال�صف الرابع كونها بداية
الت�أهيل العلمي واالنخراط يف اختيار قنوات الدرا�سة امل�ستقبلية.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1ابو جادو� ،صالح حممد علي وحممد بكر نوفل ،2007 ،تعليم التفكري النظرية والتطبيق،
دار امل�سرية للن�رش والتوزيع ،عمان ،االردن
2 .2البنا ،حمدي عبدالعظيم2001 ،م ،فعالية التدري�س با�ستخدام املت�شابهات يف التح�صيل
وحل امل�شكالت الكيميائية لدى طالب املرحلة الثانوية يف �ضوء بع�ض املتغريات
العقلية ،امل�ؤمتر العلمي الرابع :الرتبية العلمية للجميع من  31يوليو – � 3أغ�سط�س،
املجلد الثاين ،اجلمعية امل�رصية للرتبية العلمية ،القاهرة :جامعة عني �شم�س.
3 .3اجلبوري� ،صبحي ناجي عبد اهلل� ،2011 ،أثر ا�ستعمال التعلم التعاوين) فرق التعلم
(يف اجتاهات طالبات ال�صف الرابع الإعدادي نحو مادة اجلغرافية ،جملة كلية الرتبية
الأ�سا�سية العدد (� ، )52ص.249-219
4 .4اجل�سا�سي ،عبداهلل حمد حممد ،2011 ،اثر احلوافز املادية واملعنوية يف حت�سني �أداء
العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان ،ر�سالة ماج�ستري ،الأكادميية العربية
الربيطانية للتعليم العايل� ,سلطنة عمان.
5 .5احلبيب ،فهد �إبراهيم ،2005 ،االجتاهات املعا�رصة يف تربية املواطنة ،دار الباحة
للن�رش والتوزيع ،اململكة العربية ال�سعودية.
6 .6احلراح�شة ،كوثر عبود� ،2012 ،أثر �إ�سرتاتيجية املماثلة يف تدري�س العلوم يف اكت�ساب
املفاهيم العلمية وم�ستوى �أداء عمليات العلم الأ�سا�سية»درا�سة �شبه جتريبية على
تالميذ ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يف الأردن ،جملة جامعة دم�شق ،املجلد ( ، )28العدد
(� ، )2ص.451-411
7 .7ح�سن� ،صلبي مكلف ،2013 ،فاعلية �أمنوذج بايبي البنائي يف حت�صيل طالب املرحلة
الإعدادية يف مادة اجلغرافية ،جملة كلية الرتبية الأ�سا�سية ،جامعة بابل ،العدد ()10
كانون الثاين� ،ص . )111-81
8 .8ح�سني ،عبداملنعم خريي ،2011 ،القيا�س والتقومي ،مركز الكتاب الأكادميي ،ط،1
الأردن.
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9 .9الدب�سي  ,احمد� ،2012 ،أثر ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية عظم ال�سمك يف تنمية املفاهيم العلمية
يف مادة العلوم درا�سة جتريبية على تالمذة ال�صف الرابع الأ�سا�سي يف حمافظة ريف
دم�شق ،جملة جامعة دم�شق املجلد ( ، )28العدد (� ، )2ص . )258-239
1010را�شد ،علي و�آخرون ،2002 ،املدخل يف تدري�س العلوم ،القاهرة :دار الفكر العربي.
 1111زيتون  ,كمال  , 2002 ,تدري�س العلوم للفهم ,ط  , 1عامل الكتب  ,القاهرة.
1212زيتون ،ح�سن زيتون ،2001 ،ت�صميم التدري�س ر�ؤية منظومية ،ط ،2القاهرة ،عامل
الكتب ،املجلد (. )2
1313ال�صفار ،رفاه حممد علي احمد ،2008 ،التفكري الذكي وعالقته بالتف�ضيل املعريف
والقدره على حل امل�شكالت لدى طلبة اجلامعه� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،كليه
الرتبيه (ابن الهيثم) جامعه بغداد.
1414الرتبوية املتخ�ص�صة ،املجلد ( ، )3العدد ( ، )4ني�سان.
1515طراد ،حيدر عبد الر�ضا� ،2010 ،أثر برنامج (كو�ستا وكاليك)  ،يف تنمية التفكري
الإبداعي با�ستخدام عادات العقل لدى طلبة املرحلة الثالثة يف كلية الرتبية
الريا�ضية ،جملة علوم الرتبية الريا�ضية ،جملد ( ، )5العدد (� ، )1ص.264-224
التعلم التعاوين يف التح�صيل يف
1616الطراونة� ،صربي ح�سن� ،2012 ،أثر ا�ستخدام طريقة ّ
مادة الريا�ضيات واالجتاه نحوها لطالبات ال�صف الثامن الأ�سا�سي ،جملة جامعة
دم�شق ،املجلد ( ، )28العدد (. )3
1717ظاهر� ،أ�شواق طالب �شاهر ،2010 ،فاعلية تنظيم حمتوى مادة الريا�ضيات على
وفق النظرية التو�سعية يف التح�صيل واالحتفاظ ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية
الرتبية العلوم الإن�سانية ،جامعة الأنبار.
1818عبد اهلل ،عبد الرزاق يا�سني ،و خليل ،عا�صم �أحمد ،2008 ،اجتاه طلبة ال�صف اخلام�س
االعدادي نحو الريا�ضيات وعالقته مبتغريي الفرع الدرا�سي (علمي� /أدبي) واجلن�س
(ذكر� /أنثى)  ، ،جملة جامعة تكريت للعلوم الإن�سانية ،املجلد ( ، )15العدد (� )8أب.
1919عبد املعطي ،حمادة ،2000 ،فعالية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيه املت�شابهات يف ت�صحيح
الت�صورات اخلاطئة عن بع�ض املفاهيم البيولوجية للمرحلة االبتدائية ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة :جامعة عني �شم�س.
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2020عبد الرحيم ،فتحي ال�سيد ،1986 ،قيا�س اال�ستدالل على الأ�شكال (اختبار ذكاء غري
لفظي)  ،دار القلم ،الكويت.
2121عبد الوهاب� ،صالح الدين �رشيف ،الوليلي �إ�سماعيل ح�سن ،2001 ،العالقة بني
كل من عادات العقل املنتجة والذكاء الوجداين و�أثر ذلك على التح�صيل لدى طالب
املرحلة الثانوية من اجلن�سني .جملة كلية الرتبية ،باملن�صورة ،العدد ، )76( ،اجلزء
الأول� ، .ص.295-230
2222العزو� ،إينا�س يون�س م�صطفى ،2005 ،الطرائق التدري�سية امل�ستعملة يف تدري�س
الريا�ضيات لدى مدر�سي ومدر�سات املرحلة الثانوية ،جملة جامعة تكريت للعلوم
الإن�سانية ،جملد ( )12العدد (� ، )7ص.165 – 145
2323العزو� ،إينا�س يون�س م�صطفى ،خليل ،عا�صم �أحمد ،2009 ،مقارنة منطني للتعلم
من اجل التمكن يف حت�صيل طالبات ال�صف اخلام�س الأدبي ملادة الريا�ضيات
واجتاههن نحوها ،جملة جامعة تكريت للعلوم الإن�سانية ،جملد ( )16العدد (، )4
�ص.335 – 284
2424العبيدي ،عبد اهلل احمد وهناء الدليمي ،هناء رجب ( : )2004درا�سة داللة ال�صدق
والثبات الختبار دانيلز ،حولية �أبحاث الذكاء والقدرات العقلية ،كلية الرتبية
الأ�سا�سية ،بغداد.
2525ع�رص ،ر�ضا ،2003 ،حجم الأثر� :أ�ساليب �إح�صائية لقيا�س الأهمية العملية لنتائج
البحوث الرتبوية ،امل�ؤمتر العلمي اخلام�س ع�رش للجمعية امل�رصية للمناهج وطرق
التدري�س :مناهج التعليم والإعداد للحياة املعا�رصة ،املجلد الثاين ،القاهرة:
22-21يوليو 2003م.
2626عودة� ,أحمد �سليمان ،2002 ،القيا�س والتقومي يف العملية التدري�سية ,ط ,1دار
الأمل ,االردن.
2727عفانة ،عزو �إ�سماعيل ، )2000( ،حجم الت�أثري و�إ�ستخداماته يف الك�شف عن
م�صداقية النتائج يف البـحوث الرتبوية والنف�سية ،مـجلة البحوث والدرا�سات الرتبوية
الفل�سطينية ،جمـعية البـحو والدرا�سات الرتبوية الفل�سطينية ،العدد الثالث.
2828قطامي ،يو�سف ،و عمور� ،أميمة ،2005 ،عادات العقل والتفكري النظرية والتطبيق،
دار الفكر ،عمان ،الأردن.
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2929القطراوي ،عبد العزيز جميل عبد الوهاب� ،2019 ،أثر ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية
املت�شابهات يف تنمية عمليات العلم ومهارات التفكري الت�أملي يف العلوم لدى طالب
ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف مادة العلوم ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية الرتبية ،جامعة غزة.
3030كاي ،ل .ر ،وميلز ،جيوفري ،اري�سيان ،بيرت ( ، )2012البحث الرتبوي كفايات
للتحليل والتطبيقات ،ترجمة (�صالح الدين عالم)  ،دار الفكر للن�رش والتوزيع ،عمان.
3131الكبي�سي ،وهيب جميد ( ، )2010الإح�صاء التطبيقي يف العلوم االجتماعية ،ط،1
م�ؤ�س�سة م�رص مرت�ضى للكتاب العراقي ،بريوت.
3232الكبي�سي,عبد الواحد حميد ،ظاهر� ،أ�شواق طالب �شاهر ،2011 ،فاعلیة تنظیم حمتوى
مادة الریا�ضیات على وفق النظریة التو�سعیة يف التح�صیل واالحتفاظ ،جملة جامعة
الأنبار للعلوم الإن�سانية العدد � .4ص.174-115
3333الك�سار ،يا�س خ�رض احمد� ،2005 ،أثر ا�ستخدام املخترب يف حت�صيل طالبات
ال�صف الرابع العام يف مادة اجلغرافية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية
الأ�سا�سية يف اجلامعة امل�ستن�رصية.
3434حم�سن ،ب�سمة نعيم ،2012 ،التفكري الذكي وفق ًا لتف�ضيل ال�سيادة املخية الن�صفية
وعالقته بدقة �أداء املهارات الدفاعية لالعبي الدوري املمتاز بالكرة الطائرة ،جملة
علوم الريا�ضة العدد ( ، )1جامعـــة ديــالــى.
3535املقو�شي ،عبد اهلل عبد الرحمن ،2008 ،مقيا�س االجتاه نحو الريا�ضيات املدر�سية،
من�شورات كلية الرتبية جامعة امللك �سعود
3636املنيزل عبد اهلل فالح ، )2000( ،الإح�صاء اال�ستداليل .دار وائل للطباعة والن�رش،
عمان.
3737املنيزل ،عبد اهلل فالح وعدنان يو�سف العتوم ،2010 ،مناهج البحث يف العلوم
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