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 اإلبداعي عند طلبة كلية التربية/ابن رشد للعلوم اإلنسانية

  شذى عادل فرمان دم..أ
 قـسم العلوم الـتربوية والنفـسية. كلية التربية/ ابن رشد للعلوم اإلنسانية. 

 منال محمد ابراهيم   م.د
 قـسم العلوم الـتربوية والنفـسية. كلية التربية/ ابن رشد للعلوم اإلنسانية.
 م.م. رؤى عبد الرزاق عبد الفتاح
 قـسم العلوم الـتربوية والنفـسية. كلية التربية/ ابن رشد للعلوم اإلنسانية.

 الملخص 
 هدفت الدراسة الحالية إلى :     

ــم نفــس النمــو وتنميــة مهــارات التفكيــر ســتراتيجية المتشــابهات فــي تحصــيل مــاداثــر ا - ة عل
 ( ولتحقيق هدف البحث تم صياغة الفرضيات الصفرية اآلتية:اإلبداعي

( بــين متوســج درجــات 0.0.توجــد فــروق ذو داللــة إحصــامية عنــد مســتوى داللــة   ال -1
ـــذين يدرســـون وفقـــا   ـــة المجموعـــة التجريبيـــة ال المتشـــابهاتم ومتوســـج  الســـتراتيجيةجلب

فـي تحصـيل  االعتياديـةمجموعة الضابجة الذين يدرسون وفقا  للجريقة درجات جلبة ال
 مادة علم نفس النمو.

( بــين متوســج درجــات 0.0.ال توجــد فــروق ذو داللــة إحصــامية عنــد مســتوى داللــة   -2
ـــذين يدرســـون وفقـــا  الســـتراتيجية المتشـــابهاتم ومتوســـج  ـــة المجموعـــة التجريبيـــة ال جلب

ين يدرســون وفقــا  للجريقــة االعتياديــة فــي تنميــة درجــات جلبــة المجموعــة الضــابجة الــذ
 مهارات التفكير اإلبداعي.

وجالبـــــة 50( جالبـــــا  وجالبـــــةم بواقـــــ   .0إذ بلغـــــت عينـــــة البحـــــث الحـــــالي      ( جالبـــــا  
-2.12( جالبا  وجالبة للمجموعة الضـابجة .للعـام الدراسـي 50للمجموعة التجريبية و 

 نسانيةم جامعة بغدادمكلية التربية /ابن رشد للعلوم اإل 2.15
 ولتحقيق هدف البحث أجرت الباحثتان اآلتي:

( فقــرة اختباريــة وبعــد الت كــد مــن .2بنــاا اختبــار تحصــيلي  تحريــرت بعــدت يتكــون مــن   -
جراا التحليل اإلحصامي الالزم.  صدق االختبار وثباته وا 
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 ثباته.وبعد الت كد من صدق االختبار و اعتماد اختبار تورانس للتفكير اإلبداعيم  -
وقــد اســتعملت الباحثــات مجموعــة مــن الوســامل اإلحصــامية الالزمــة منهــا معامــل ارتبــاج    

 بيرسونم ومرب  كاتم ومعادلة فّعالية البدامل الخاجمةم واالختبار التامي لعينتين مستقلتين. 
 وبعد معالجة البيانات إحصاميا  أظهرت النتيجة على النحو اآلتي :      

لــــة إحصــــامية فــــي االختبــــار التحصــــيلي البعــــدت لصــــال  المجموعــــة دال يوجــــد فــــرق ذو -1
 (.0.0.التجريبية وعند مستوى داللة  

داللة إحصامية في اختبار التفكير االبداعي لصال  المجموعـة التجريبيـة  ق ذويوجد فر  -2
 (.0.0.وعند مستوى داللة  

 ترحات.النتامج أوصت واقترحت الباحثات  جملة من التوصيات والمقوفي ضوا    
The impact of Similarities strategy in the achievement of Developmental 

Psychology and the development of creative thinking skills on students of the 
college of Education / Ibn Rushd for Human studies 

A. M. D. Shatha Adel Farman 
   M. D. Manal Mohammed Ibrahim. 
M. Rua'a Abdul Al-Razaq Abdul Fattah 
Abstract 
The present study aimed at : 

-(The impact of Similarities strategy in the achievement of Developmental Psychology 
and the development of creative thinking skills)To achieve the aim of the study the 
following null hypotheses have been formulated:  
1- There are no statistically significant differences at the level of significance (0.50) 
between the average scores of the experimental group students who are studying 
according to the similarities strategy, and the average scores of the control group 
students who are studying according to the normal way in the achievement of 
Developmental Psychology. 
2-There are no statistically significant differences at the level of (0.05) between the 
average scores of students in the experimental group who are studying according to 
similarities strategy and the average scores of the control group students who are 
studying according to the normal way in the development of creative thinking skills. 
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          Research sample reach (70) students(male and female), (35) students for the 
experimental group and( 35 )students for the control group. For the 2012-2013 
academic year, College of Education / Ibn Rushd for the Human studies/ Baghdad 
University.  
To achieve the aim of the research researchers conduct the following: 
-Build a post achievement test consists of (20) item ,after making sure From the validity 
and the stability of the test.  
-Using Torrance Test of Creative Thinking, after making sure  from the stability and the 
validity of the test.  
The researchers used a variety of statistical means including Pearson correlation 
coefficient, and chi square, and the equation of the effectiveness of false alternatives, and 
T-test for two independent samples. 

     After processing the data statistically significant result showed as follows: 
1-There is a statistically significant difference in the post achievement test for the 
experimental group at the level of significance (05'0). 
2-There is a statistically significant difference in the creative thinking test for the 
experimental group and at the level of significance (05'0). 

 
    In light of the findings the researchers proposed a number of recommendations and 

proposals. 
 

 الفصل األول
 التعريف بالبحث 

 البحث :مشكلة 
م من حيث عليمكلة الدراسة من الواق  التربوت الذت تعانيه مؤسسات التتنب  مش          

تدريسية  واستراتيجياتواستراتيجياتها مفظهرت جرق  وأساليبهاق التدريس امتوظيف المناهج وجر 
اسفرت عنه الدراسات السابقة م وكذلك  وفي ضوا ما من استعمالها في القاعة الدراسية يمك

ي قامت بها الباحثات وتوصلت فيه الى وجود انخفاض مستوى الدراسة االستجالعية الت
تحصيل جلبة الصف الثاني في قسم اللغة العربية لمادة علم النفس النمو مفواق  تدريسه اليوم 
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الحال في ثمانينيات القرن الماضي وكل مادعت  يكاد يسير على وتيرة نفسها التي كان عليها
نيسان عام  11_15من  جرت الثاني للعلوم النفسية للمدةقمؤتمر  الالاليه المؤتمرات  كما في 

 11_.1 العلوم التربوية والنفسية للمدة في كلية التربية _ابن رشد ومؤتمر قسم 2..2
تحت شعار العلوم التربوية والنفسية تسهم في بناا العراق الجديد موخرجت هذه  5/2.15/

نامها بمهارات التفكير االبداعي وتبنى المؤتمرات باعادة النظر في المناهج الدراسية واغ
استراتيجيات تدريس حديثة في تنمية التفكير االبداعي م وزيادة وعيهم بما يدور حولهم ومعالجة 
المواقف من وجوه متعددة .وكل ذلك الزال لم ياخذ نصيبه من الواق  العملي اال اليسير م وعليه 

المالحظات القديمة والحديثة نفسها عن نفس النمو الى تنتهي تشخيصات واق  تدريس علم 
دامرة التقليد والتلقين والحفظ وقد اثار ذلك الباحثات ودعاهم الى التفكير مجددا بتجبيق 
استراتيجية جديدة تقوم على جعل الجالب محورا لعملية التعليم اال وهي استراتيجية المتشابهات 

جلبةم فضال عن حرص الباحثات على موقد دعت االدبيات الى ضرورة تنمية التفكير لدى ال
تنمية التفكير االبداعي باالعتماد على تلك االستراتيجية لمعرفة مدى تاثيرها على تنمية هذا 

 التفكير.
 وقد حددت الباحثات مشكلة البحث بالتساؤل االتي:

هل استعمال استراتيجية المتشابهات اثر في التحصيل وتنمية التفكير االبداعي لدى جلبة 
ة التي يجب ان صف الثاني من مادة علم النفس النمو باعتبارها من اهم المقررات الدراسيال

 تنمي القدرات العقلية العليا للمتعلم .
 البحث : أهمية

ونظمـه يم العالي وتحـديث مناهجـه وبرامجـه ازداد اهتمام المجتم  الحديث بتجوير التعل         
جتمـــ  موفـــي النهـــوض الحضـــارت مانجالقـــا  فـــي اســـهام التعليميـــة لتجديـــد رســـالته  فـــي خدمـــة الم

يكــون البحــث العلمــي بجميــ  فروعــه فــي دعــم التنميــة ورفــ  مردودهــا فــي ســياق متكامــل وبــذلك 
التعليم العالي مشاركا  في البناا الحضـارت مومسـاهما  فـي النمـاا االقتصـادت وعنصـرا  فـاعال  فـي 

التعلــيم يخجــو خجــوات واســعة مــن اجــل  أصــب  إذ(.0: 0..2والتحــديث  الجامعــة م اإلصــالح
وتعـد الجامعـة  موذلك من خالل المؤسسات التعليميـةرف  المستوى العلمي والمهارت لدى المتعلم 

المؤسســات التــي تعمــل علــى تجــوير برامجهــا ملتحقيــق التــوازن بــين الجوانــب النظريــة  أولــىمــن 
 مجيـةفيتعـدى الجمـود والنم بـدا واإلالجاقة والفكر والخيال الى العمـل  إجالقوالتجبيقية لغرض 
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لمواجهــة متغيــرات العصــر  ممــا يؤهلــهعــالي المســتوى  عــدادإ ألن هــذه المســ لة تجعــل المــتعلم ذا
وبصـــدد مواجهـــة مســـتقبل متزايـــد التعقيـــد مفقـــد نـــال موضـــو  التفكيـــر مســـاحة واســـعة مـــن اهتمـــام 

حاجـة ماسـة الـى تزويـدهم وخاصـة ان المتعلمـين ب ب هميتهالمربين وعلماا النفس وذلك بقناعتهم 
بمهـــارات التفكيـــر العليـــا كـــي يكونـــوام قـــادرين علـــى خـــوض مجـــال التنـــافس بشـــكل فعـــال  ناديـــة 

 .(9: 5..2السرور م
الجامعة تنمي المهـارات التـي تمكـنهم مـن تحصـيل المعرفـة ب نفسـهم  أنوترى الباحثات          

يــق التــوازن بــين الجوانــب النظريــة تعــديل وتجــوير لبرامجهــا لتحق إجــرااملــذا كــان مــن الضــرورت 
ى الجمــود والنمجيــة فيتعــد واإلبــدا العمــل  إلــىالجاقــة والفكــر والخيــال  إجــالقوالتجبيقيــة لغــرض 
لمواجهـــة التجـــورات    ممـــا يـــؤهلهمعـــالي المســـتوى  إعـــداد لة تجعـــل الجلبـــة ذوت مالن هـــذه المســـ 

 الحاصلة في العالم.
للعمليــة التربويــة التعليميــة مــن خــالل التفاعــل بــين  اســيةاألسوان البــرامج التعليميــة مــن العناصــر 

ــــب والت ــــد المتعلمــــينالجال ــــي تزوي ــــدور ف ــــه ال ــــاهيم  دريســــي مول ــــامق والمف ــــة والحق ــــالخبرات العلمي ب
العملية  إنجاحفي  حديثة للتدريس مومستوى نضج المتعلميناالتجاهات الو والنظريات بما ينسجم 

 . (0: .2.1 الحمداني م التعليمية
 اإلســــتراتيجيةنجــــاح العمليــــة التربويــــة يواجــــه صــــعوبة كبيــــرة اذا لــــم تتــــوافر لهــــا  ان كمــــا        

كلمـــا كانـــت  اذ موالجريقـــة التدريســـية المناســـبة التـــي تســـير بالعمليـــة التعليميـــة بالوجـــه الصـــحي 
 أكثــروقــدراتهم كانــت  ة لنضــج المتعلمــينمالممــة مناســبة للموقــف التعليمــي ومناســب اإلســتراتيجية

تيجيات التــدريس ا  وفامــدة مإذ أصــب  التعلــيم بمفهومــه الحــديث يوظــف مــدى واســعا  مــن اســتراعمقــ
باســـتراتيجيات  إالم وال يحصــل ذلــك  ب نفســهمالمعرفــة  إلـــىمــن الوصــول التــي تمكــن المتعلمــين 

لتعلمهم ملذا بـدا االهتمـام باسـتراتيجيات الـتعلم والتعلـيم لمـا لهـا دور   المسؤوليةتجعلهم يتحملون 
نتاجــات تربويــة تواكــب روح العصــر ومحققــه  إلــىفعــال تؤديــه فــي تحســين بيمــة الــتعلم للوصــول 

فـي حيـاة الفـرد والبـد مـن فهـم مكوناتـه ليتسـنى  أساسـيةلجموحات التربويين مولكون التعلم عمليـة 
جــاالت كافــة موخاصــة علــى موضــ  االســتراتيجيات المناســبة لهــا فــي ظــل عصــر متســار  فــي ال

ومــن االســتراتيجيات الحديثــة التــي تســتعمل  .(15: 2..2والتقنــي . الهاشــمي م الصــعيد المهنــي
مــــدخل تجهيــــز  لمســــاعدة فــــي حــــل المشــــكالت ويعــــدمول اإلبــــداعيفــــي تنميــــة مهــــارات التفكيــــر 

عن تنمية تفكير المتعلمين واستقبالهم  للمعلومـة وتخزينهـا واسـتيعابها عامة المعلومات موجهات 
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ي تهـتم تحسين عملية التدريس مفالمتشـابهات مـن االسـتراتيجيات التـلحل المشكالت ول أخرىمرة 
.وتعــد مــن االســتراتيجيات الحديثــة متقــدم والموجــودة فــي بيمــتهم  بــربج المعلومــات عنــد المتعلمــين

ــذلك يجــب  المفــاهيم العلميــة المجــردة بمتشــابهه مــن البيمــة يــة تكــون للتدريســي الجــامعي خلف نأل
لمحاولـــة التغلـــب علـــى الصـــعوبات التـــي  األبحـــاثفـــادة مـــن نتـــامج نظريـــة لكيفيـــة اســـتعمالها واال

 يواجهها المتعلمين في دراستهم .
علــى توضــي  ومقارنــة ومشــابهة المفــاهيم والظــواهر الجديــدة المــراد  اإلســتراتيجيةكمــا تقــوم هــذه 

د تعلمهـــا للمتعلمـــين بالمفـــاهيم والظـــواهر الم لوفـــة والموجـــودة فـــي بنيـــتهم المعرفيـــة مـــن قبـــل  عبـــ
 .( 150: 1..2السالم م
نهــــا تــــربج           وتـــرى الباحثــــات أنهــــا تعــــرف المتعلمـــين علــــى أوجــــه الشــــبه بـــين المفــــاهيم وا 

 العناصر واألفكار المختلفة التي تبدو غير مرتبجة ببعضها البعض. 
وتنمـي مهـارات التفكيـر الناقـد واإلبـداعي وهـذا هـدف مـن األهـداف المنشـودة لعمليـة التعلـيم لــذلك 

بد من توظيفها في تكوين هياكل معرفية جديدة لمفـاهيم غيـر م لوفـة مجـردة مـن خـالل فحـص ال
تفيــد فــي تحيــد التصــورات   أنهــاحــل لجعــل الغريــب م لوفــا  مكمــا  إلــىجوانــب المشــكلة للوصــول 

نهـاالخج  للمفـاهيم المكتسـبة لـدى المتعلمـين   تتجلـب تحليـل  العناصـر المشـكلة  تحلـيال  كـامالا  وا 
نتاج أفكار توصل إلى كل ما يحتمـل مـن حلـول ويشـير كـل مـن  د من قدرة المتعلم على إمما يزي

بانك و هندرسون و جاالر والكسندر إلى إمكانية التوصل إلى حلـول جديـدة يـذكرها المـتعلم بنـاا  
 (. 21: 5..2 زيتون مفر له من معلومات اعلى ما لديه من خبرة وما تو 

اسما  لفكرة معينة ميـتم التوصـل  أولفظا   أو( يعجي رمزا   imageوتحدث تصور عقلي         
مــــن خــــالل عمليــــة التمييــــز والتصــــنيف للصــــفات المشــــتركة وغيــــر المشــــتركة للمجموعــــات  إليهــــا

جديــدة مــن الصــور العقليــة والتــي  أنماجــاتتركــب وتنصــهر معــا م لتكــون  نأموصــور عقليــة يمكــن 
ابــة أدوات لشــحذ تفكيــر المتعلمــين م  فهــي تجعلهــم تعــد بمث واألســملةجديــدة م ب فكــاربــدورها تــ تي 

 أهــدافبعمليــات ذهنيــة بســيجة مكمــا يحــدث فــي تحقيــق  يفكـرون بمســتويات ذهنيــة مختلفــة مبــداا  
التحليـل  أهـدافالمعرفة والفهم مواالرتقاا الى مستوى العمليات الذهنية المتقدمة المتمثلة بتحقيـق 

في جوهرهـا علـى اإلستراتيجية .وترتكز هذه (55: 9..2والشديفات م والتركيب والتقويم  قجامي
 11-15ة مـــن قجــرت الثــاني للعلـــوم النفســية للمــدموقــد عقــد المـــؤتمر ال اإلبـــداعيتنميــة التفكيــر 
فـي المـؤتمر العديـد مـن الدراسـات  ألقيـت اذ في رحاب كلية التربية /ابن رشـد 2..2نيسان عام 
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النظـــر فـــي المنـــاهج  كإعـــادةبعـــدة توصـــيات  وخرجـــت اإلبـــداعيوالبحـــوث التـــي تناولـــت التفكيـــر 
م وتبنــي  اإلبــدا البحــوث فــي  إجــرااموالعمــل علــى  اإلبــداعيالدراســية واغنامهــا بمهــارات التفكيــر 

ـــة التفكيـــر  أســـاليب ـــدريس حديثـــة فـــي تنمي ـــداعيت ـــوم النفســـية  اإلب ـــاني للعل  المـــؤتمر القجـــرت الث
مزيـادة وعـيهم  اإلبـداعيتنميـة التفكيـر (م وان الغاية التي تتحقـق مـن التـدريب علـى 0:  2..2م

بما يدور حولهم مومعالجة المواقف من وجوه متعددة مزيادة كفااة العمـل الـذهني لـدى المتعلمـين  
 (.212: 9..2موزيادة حيوية نشاج المتعلمين في تنظيم المواقف والتخجيج لها  غانم م

 ســتراتيجيةاباسـتعمال  اإلبـداعي دراســة فـي تنميـة التفكيــر جـرااإ إلـىممـا دفـ  الباحثــات      
التربيـة    علم النفس النمو التـي تـدرس فـي الجامعـات العراقيـة فـي كليـات مقررالمتشابهات ل

 الجســمية  المقــررات الدراســية التــي ترتكــز علــى مراحــل النمــو المختلفــة أهــمموالتــي تعــد مــن 
المتقدمـة مـن عمـر المراحـل  التي يمر بها الفرد منذ تكوينـه حتـى والعقلية واالنفعالية ...الخ(

وباعتبــار هــذه  اإلنســانن تغيــرات كثيــرة موبشـكل خــاص فــي مـخ مــومــا يجــرت عليـه  اإلنسـان
يجـــادمـــن الـــدما   األيمـــنتنشـــج الجانـــب  اإلســتراتيجية العالقـــات المترابجـــة بينهـــا موتعـــديل  وا 

التخيليـة  اعيـةاإلبدالمفاهيم الخج  في بنيـة الـدما  عنـد المتعلمـين وهـذا بـدوره يجعـل قـدراتهم 
 مـادة علـم الـنفس  اإلنسـانيةفـي مجـال العلـوم  األولىموتعد هذه الدراسة  أفضلعلى مستوى 

 النمو(. 
 : باألمور اآلتية تتلخص أهمية البحث الحالي

إن تنمية التفكير اإلبداعي قد أضحت إحدى أهم متجلبات هذا القرن لذا بات  -1
تراعى كيفية تعليم متعلميها من الضرورت على واضعي المناهج التربوية إن 

جرق تنمية مهارات التفكير وتنفيذها كالتحليل والتركيب والتمييز والوصف 
 المقارنة والتقويم.

اد حلول لمادة علم نفس النمو التي يجد المتعلم  الحاجة الملحة في إيج -2
دراكها مما دف  إلى البحث عن إستراتيجية جديدة وهي   في صعوبة فهمها وا 

 لفها ويفهمها .لمعلومة إلى ذهن المتعلم بصورة ي التي تقرب ا المتشابهة
% من .2الملل والشرود الذهني  الذت يحدث لدى المتعلم أكثر من  -5

فر بيمة تعليمية إبداعية  مما االمتعلمين بسبب الجرق التقليدية السامدة وعدم تو 
يوجه استدعت الدراسة إلى استعمال مقياس تورانس للتفكير اإلبداعي الذت 
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المتعلم نحو البحث عن حلول لالسملة والمشاكل التي يتعرض لها وتدريبه 
عبية أساليب إبداعية مثل االسملة التشعلى مهارات التفكير اإلبداعي باستعمال 

فساح المجال الواس  للتصورات الخيالية.   والمفتوحة والعصف الذهني وا 
لتربوية عامة والجامعة بشكل تلبية لمتجلبات التقدم العلمي التربوت للمؤسسات ا -1

 خاص.
 هدف البحث: يهدف البحث الحالي الى :

اثر إستراتيجية المتشابهات في تحصيل مادة علم النفس النمو وتنمية مهارات التفكير  -
اإلبداعي لدى جلبة كلية التربية _ابن رشد للعلوم اإلنسانية _جامعة بغداد . ولتحقيق هدف 

 صفرية اآلتية:البحث تم صياغة الفرضية ال
( بين متوسج درجات  0.م.ال توجد فروق ذوات داللة إحصامية عند مستوى داللة   -

ستراتيجية المتشابهاتم ومتوسج درجات جلبة باجلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون 
 المجموعة الضابجة الذين يدرسون بالجريقة االعتيادية في تحصيل مادة علم النفس النمو.

( بين متوسج درجات 0.م.د فروق ذوات داللة إحصامية عند مستوى داللة  ال توج -
جلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون باستراتيجيه المتشابهاتم ومتوسج درجات جلبة 
 المجموعة الضابجة الذين يدرسون بالجريقة االعتيادية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

 لي :حدود البحث :يتحدد البحث الحا
 األولى. ةمادة علم نفس النمو/ الفصول الثالث -
 مقياس تورانس للتفكير اإلبداعي.  -
 االختبار التحصيلي. -
جلبة الصف الثاني من قـسم اللـغة الـعربية/ كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية/  -

 الدراسات الصباحية.
 . 2.15- 2.12العام الدراسي -

 تحديد المصجلحات :
 المتشابهات: إستراتيجية  -
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( : استراتيجية  تعتمد على المفاهيم التي اكتسبها سابقا 2..2رفه عفانه والجيش  ع -1
موبالتالي فان إستراتيجية المتشابهات تعد مهمة في بناا المعرفة في دما  الجالب على 

 (.2.2:  2..2قاعدة من المفاهيم التي سبق تعلمها  عفانة والجيش م
ستراتيجيات الحديثة لتدريس العلوم وتقوم على االهي إحدى ( .2.1عرفه القجراوت   -2

تسهيل فهم المفاهيم المجردة غير الشامعة أو غير الم لوفة  المشبه ( من خالل التركيز 
على التشبيه م  العالم الواقعي بمفاهيم شامعة أو م لوفة  المشبه به( الذت يعيشه 

سمات خارج الموضو  "أوجه الجالب ومعرفة السمات المشتركة أوجه الشبه وال
 (.21: .2.1االختالف"  القجراوت م

ستراتيجية المتشابهات التي تعمل على : مجموعة من الخجوات الخاصة با التعريف اإلجرامي
استثارة األنشجة العقلية لدى جلبة الصف الثاني / قسم اللغة العربية وشحذ أفكارهم اإلبداعية 

تاج رفية وبصورة جديدةم من خالل المواقف التي تواجهه وتحمن خالل إعادة بناا الهياكل المع
 تكون لديهم القدرة على جرح مشابه جديدة .إلى حل إبداعي للمشكلة ممما 

 التحصيل :     -
نجاز أو تعلم شيا ما النتيجة المكتسبة في إ( ب نه :"Oxfordتعريفه بمعجم ُأكسفورد   -1  

 .(Oxford .1992:1يحتاج جهد ومهارة"  م
عرفه شحاتة وزينب ب نه : "مقدار ما يحصل عليه الجالب من معلومات أومعارف أو  -2 

مهاراتم معبرا  عنها بدرجات في األختبار المعّد بشكل يمكن معه قياس المستويات 
 (.29: 5..2المحددة" شحاتة وزينبم

 ويعرف التحصيل  إجراميا  :
ني من قسم اللغة العربية/كلية التربية/ابن الدرجات التي حصل عليها جلبة الصف الثا       

رشد مجامعة بغداد في مادة جرامق التدريس بعد اكتسابهم العديد من المعلومات التعليمية 
 بعدت الذت أعدّ  تحصيلي اختبارلمهنة التدريسم وتم قياس ذلك من خالل  التدريسيةوالمهارات 

 الباحثات. من
 ارة:ـالمه

(: "هي القدرة على القيام بعمل ما بشكل يحدد مقياس 1999عرفها  سعادة وزميله م-1
 مجور لهذا الغرض وذلك على أساس الفهم والسرعة والدقة" 
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 التفكير اإلبداعي :
( :"عملية ذهنية تهدف إلى تجمي  الحقامق ورؤية المواد والخبرات 1995عرفه دينكا   -1

 (11:  0..2آخرون موالمعلومات في أبنية وتراكيب جديدة إلضااة الحل " العتوم و 
( :"انه نو  من التفكير يهدف الى اكتشاف عالقات ومواقف 1..2عرفه الشيخلي   -2

 (.02: 1..2جديدة وغير م لوفة لحل مشكلة قاممة " الشيخلي م
( "ب نه العملية القادرة على تحقيق نو  من االنشقاق 2.15عرفه القواسمة وأبو غزلة   -5

 ة" .  ـتصورات جديدة ومختلفة كلي عبر مسارات التفكير العادت لتقديم
 (02: 2.15  القواسمة وأبو غزلةم                                                    

التعريف اإلجرامي : هو أسلوب تفكير جديد يتبعه جلبة الصف الثاني في قسم اللغة العربية 
علهم م  محيجهم التربوت وذلك وذلك إليجاد الحلول للمشاكل الذهنية التي تواجههم أثناا تفا
 ببناا مفاهيم وتوليد أفكار بعيدة عن النمجية والجمود الفكرت.

التعليمية والتي تعمل على  كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية : هي إحدى المؤسسات
العلوم  عداد كوادر من المدرسين مؤهلين علميا ومهنيا وفنيا وثقافيا وتختص بدراسةإ

 . اإلنسانية
 : الفصل الثاني                                        
 ومؤشراتها والدراسات السابقة الجوانب النظرية

                           اإلبداعي: التفكير  األولالمحور   
" او لم يتفكروا فـي انفسـهم مـا خلـق التفكير بقوله تعالى  إلىتدعو  آياتوجاا في كتابه العزيز  

الســـماوات واألرض ومـــا بينهمـــا اال بـــالحق واجـــل مســـمى وان كثيـــرا  مـــن النـــاس بلقـــامي ربهـــم اهلل 
م فـالتفكير فــي مجملــه مجموعــة إذ ان العقـل هــو مركــز التفكيــر (.2لكـافرون "  ســورة الــروم مايــة 

دليال  على استقباله للخبرات الموجودة في مخزونه المعرفي  اآلدااات التي تميز المتعلم وتعدمن 
التـي يســتعملها لتكيــف مــ  محيجــه مويمكــن القــول بــ ن نمــج التفكيــر  شــكله (هــو الجريقــة التــي مو 

يتعامـل بهـا المـتعلم مـ  المعلومـات التـي يسـتقبلها مـن محيجـه التعليمـي ملتحقيـق غاياتـه مويتــ ثر 
هذا التفكير بسمات المتعلم الشخصية موبالتـالي يسـترجعها بجريقتـه الخاصـة مامـا بوسـيلة حسـية 

ن (.التفكيــر يقــود الـــى االبــدا  مفـــإ22: 9..2يــة اوشــكلية صـــورية او رمزيــة  عبــد العزيـــز مماد
والخــروج  االبــدا  ظــاهرة متقدمــة يعــالج مــن خاللهــا المــتعلم المواقــف والمشــكالت بجريقــة فريــدة م
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فـالتفكير االبــداعي لنشـاج عقلـي مركــب وهـادف متوجهـه رغبـة قويــة فـي البحـث عــن  بحـل جديـدم
صــل الــى نــواتج اصــيلة لــم تكــن معروفــة ســابقا  وهنــاك مهــارات يتميــز بهــا المفكــر حلــول او التو 
الحساســــية للمشــــكالت :هــــي القــــدرة علــــى ادراك مــــواجن الضــــعف او الــــنقص او  المبــــد  هــــي :

(الـــى ان القـــدرة علـــى الحساســـية .192الفجـــوات فـــي الموقـــف التعليمـــي موقـــد اشـــارات الغباشـــي  
ف التعــارض الــذت يمكــن ان تنجــوت عليــه مواقــف اداميــة للمشــكالت تتضــمن القــدرة علــى اكتشــا

معينة موتلمس ماتنجوت عليه من مواقف معينة من عناصـر مفتقـدة تبـدو جوهريـةم والفجنـة الـى 
قــــد اكــــد بــــارون مان عامــــل عيــــوب او تناقضــــات ممكــــن ان تعكســــها مظــــاهر ســــلوكية معينــــة و 
ذت اليمكــــن البــــدا بــــدونها الحساســــية للمشــــكالت يمثــــل خجــــوة البــــدا فــــي أت تفكيــــر خــــالق والــــ

 ( 2.11م الكناني
الجالقة :هي فيض من االفكار والمقترحات والصور والتعبيرات المالممة المتداعية  -5

متها مويجب ان تتميز هذه االفكار بمالا مالتي ينتجها المتعلم في فترة زمنية معينة
لصادرة من عدم العشوامية ا لمقتضيات البيمة الواقعية وبالتالي ان تستبعد االفكار

جالقة التعبيرية  مكلمات مجالقة االشكالانوا  الجالقة كجالقة االلفاظ او الم معرفة
  .مجالقة االفكار والمعاني

المرونة : القدرة على تحويل مسار التفكير الذت يعني تبني انماج ا ذهنية او عقلية  -1
عادةة التكيفيةمللمرونة ايضا انوا  كالمرونة التلقامية موالمرون ممحددة سلفا    التنظيم وا 

تتضمن ذلك تنظيم تجريد العناوين :قدرة على وض  عناوين جديدة الفكار مختلفة و  -0
المعلومات وتراكيبها وتحديد االفكار الرميسية مبحيث يتم ايجادها في عنوان يتسم 

  .بمفردات قليلة معبرة وبشكل اصيل
للغموض ماو  إجابات إيجاد المتنوعة في اإلحكام إصدار تحمل الغموض :قدرة على  -2

من خالل معلومات  لإلجابةموعدم القفز  اإلبعادمكتملة  غير أوفكرة مجهولة  إكمال
 .( MAWHIBA.ORG.NETم لوفة  

 اذ األخرى األفكاريكرر  أت ال أصيل:تعني ان الجالب المبد  ذو تفكير  األصالة -0
( ولذلك فان 22: 2.12م ألنصارالشامعة   لألفكارجديدة غير متضمنة  أفكارتكون 

التعليم بالجرق التقليدية القاممة على التلقين والحفظ لم تعد له مكان في الوقت الحاضر 
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موعدم  باألفكارذلك لما فيها من تداخل في تدريس مادة علم النفس النمو و وخاصة 
 .الذهنية لدى المتعلم  المدخالتتمايز المفاهيم وتصنيفها في 

 المتشابهات  تيجيةإستراالمحور الثاني : -
التي انبثقت من النظرية البنامية والتي  المتشابهة إستراتيجيةالتدريس باستعمال  أهميةتنب   

 لدى المتعلمين وتتضمن نوعين من النشاج هما : اإلبداعيتعمل على  تحسين ( التفكير 
وتحديد : يحاول المتعلمين الربج بين فكرتين معينتين جعل الغريب م لوفا   إستراتيجية - أ

 الشبه بينهما  أوجه
إستراتيجية جعل الم لوف غريبا : يسير المتعلم وفق سلسلة من المتشابهات او المجاز  - ب

دون محددات منجقية مكما ان هناك حرية للخيال والتصور دون تحديد اتجاه معين 
واإلبدا  لفكرتين  ااحكان التدريسُي يستهدف عملية اإلي إذا األسلوبويستعمل هذا 

تمد هذه الجريقة على ربج العناصر المختلفة وغير المناسبة ببعضها . لذا يكثر .وتع
الحل المبد  للمشكالت  إلىللوصول  والمشابهةاالستعارة والمجاز  أشكالفيها استعمال 

 (. 02: 1..2المختلفة  الشيخليم
مفكثيرا  مايقوم المتشابهات دعمت المواقف التعليمية  إستراتيجيةان  وترى الباحثات            

لدى المتعلم   العمليات العقلية ألثارهالتدريسي الجامعي بعقد مقارنات بين المشبه والمشبه به 
 .روابج تسهل عملية التعلم من تخيل وتصور ومعالجة المعلومات بجريقة منظمة وبناا

هما :تحليل عناصر المشكلة  أسلوبانجوردون ان المتشابه تتجلب  أضافوقد         
يحتمل من  توصل به الى كل ما أفكار إنتاجمن قدرة المتعلم على  مما يزيد تحليال  كامال  

 هي: إجراميةاستنادها على ميكانيزمات م حلول
يكون المفهومين  :هي عملية مقارنة بين شيمين وال يشترج انمتشابهة المباشرة  -

فز الشخص على تح أخرفمقارنة شي او مالحظة في مجال ما بشئ   متماثلين تماما  
التعبير عن المشكلة لمن بين يديه بجريقة جديدة .هذا التغيير في شكل وشروج 

 يتي  للمتعلم رؤية المشكلة بمنظور جديد. األصليةالمشكلة 
تتضمن الشخص المفكر نفسه متتجلب  ألنهاشخصية :تعتبر مشابهة ذاتية  ةمشابه -

التي يتم مقارنتها .  األشياااو  كاراألفالشخصية ان يندمج المتعلم بذاته م   المشابهة
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نقله من  أثنااالشخصية تتجلب من المتعلم شي من فقدان الذات  ألمشابههأت ان 
 العالم الحقيقي الى الخيالي .

الرمزية  مختصر متعارض ( مكونة من كلمتين تبدو كل منهما متعارضة  المشابهة  -
 أووظيفة ما  أو لشيامتستعمل كوصف مختصر  لألخرىومضادة في المعنى 

 آلياتوتعد هذه الميكانزيمات هي لعناصر المشكلة من وجهة نظر المتعلم المفكر 
والقدرات  األفكارلخلق  اإلبداعيالمتشابهات والتي تكمن خلف النشاج  استراتيجيه

 (.11: 2..2بجريقة مقصودة ومنظمة البلوشي م
الكافية في عملية بناا المعرفة  المتعلم الفرصة إعجااانه البد من  اتوترى الباحث      

الصفية وهذا  األنشجةقيام ببعض  أومن استعمال بعض البدامل لفهم موضو  التشبيه م
 المختلفة . ب نماجها اإلبداعيبدوره ينمي لديه مهارات التفكير 

هنالك عدة مكونات للتشبيه هي موضو  التشبيه مالمشبه  إن اتفق دروزة وزيتون وقد       
 يوض  ذلك اآلتيوالشكل  ممات المشتركة مالسمات خارج الموضو  به مالس

 ( 1  الشكل                                   
 مكونات التتشبيه                                

 المشبه به يقارن به    الـمشـبه
 مفهوم م لوف أوجه التشبيه مفهوم غير م لوف

 (225: ...2(  دروزة 202: 2..2 زيتونم                                       
التغيير  إحداثفعالة في  أداةمن مزايا تمثل  اإلستراتيجيةماتتمت  به هذه  أهم إن       

للتصورات البديلة المتكونة لدى المتعلم مكما تسهل  من فهم المفاهيم المجردة  ألمفهومي
المتعلم مكما تساعد  يحياهي الذت ممن خالل تركيزها على التشبيه م  العالم الحقيق

التدريسي الجامعي في الكشف عن التصورات البديلة لما سبق تعلمه عند بداية تدريبية 
 إدراكاالكشف عن معلومات المتعلمين القبلية تمثل لب التعلم البنامي .تقدم  إنانجالقا  من 

 موضو  المتشابهات .بصريا  لما هو مجرد تزيد من دافعية المتعلم وتثير اهتمامه نحو 
تتفق التشبيهات  إنالمتشابهات منها :ضرورة  إستراتيجيةتراعى عند تجبيق  أنيجب  أمور

الصحي  للمفاهيم في  اإلرسااعقبة في  مما تسببخلفياتهم المعرفية  أوم  واق  المتعلمين م
لموضو  بنيات المتعلمين موان التكون كمية التفصيالت مملة لدرجة تعيق فهم المتعلمين 
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المادة  أويصاحب توضيحا  التدريسي اللفظي للتشبيه بعض التمثيل البصرت  أنالتشبيه م
 (.202: 2..2 زيتون م

 المبحث الثاني                              
                                             ةــــدراسات السابقـال                             

 (: 1995اسة حسن  در  -1      
ـــــــر اســـــــتراتيجيات المتشـــــــابهات فـــــــي تصـــــــويب        ـــــــى التعـــــــرف علـــــــى اث هـــــــدفت الدراســـــــة ال

التصـــــورات الخاجمـــــة لـــــدى جالبـــــات المـــــرحلتين الثانويـــــة والجامعيـــــة عـــــن مفهـــــوم القـــــوة وقـــــانون 
نيــــــوتن الثالــــــث واســــــتخدما الباحــــــث اختبــــــارا لتحديــــــد التصــــــورات الخاجمــــــة علــــــى عينــــــة مكونــــــة 

مـــــــن جالبـــــــات الصـــــــف  الثـــــــاني الثـــــــانوت  بمدينـــــــة العـــــــين وتـــــــم تقســـــــيمهم ( جالبـــــــة .2مـــــــن  
ـــــــة حـــــــول  ـــــــى وجـــــــود تصـــــــورات خاجم ـــــــة وتوصـــــــلت الدراســـــــة إل لمجمـــــــوعتين ضـــــــابجة وتجريبي
المفـــــــاهيم الفيزياميـــــــة ووجـــــــود اثـــــــر ألســـــــلوب التشـــــــبيهات فـــــــي زيـــــــادة التصـــــــويبات التصـــــــورات 

 الخاجمة حول المفاهيم الفيزيامية.
 (:...2دراسة  أحمد  -2
المتشــــــابهات فــــــي  اســــــتراتيجيةهــــــدفت هــــــذه الدراســــــة إلــــــى معرفــــــة فعاليــــــة اســــــتخدام            

ـــــــل المدرســـــــةم اكتســـــــاب بعـــــــض ـــــــال مـــــــا قب ـــــــدى أجف ـــــــر أالبتكـــــــارت ل ـــــــة والتفكي ـــــــاهيم العلمي  المف
اســـــــتخدمت الباحثـــــــة المـــــــنهج التجريبـــــــي واســـــــتخدمت أداتـــــــين  ولتحقيـــــــق هـــــــدف هـــــــذه الدراســـــــة

تـــــورانس للتفكيـــــر أالبتكـــــارت وتوصـــــلت الدراســـــة إلـــــى  وهمـــــا اختبـــــار المفـــــاهيم العلميـــــة واختبـــــار
أن المجموعـــــــــة التجريبيـــــــــة تفوقـــــــــت علـــــــــى المجموعـــــــــة الضـــــــــابجة وذلـــــــــك بســـــــــبب اســـــــــتخدام 

 المتشابهات في إكساب المفاهيم العلمية. استراتيجية
 (: 0..2دراسة  األغا  -5
لمفـــــاهيم المتشــــابهات فـــــي اكتســــاب ا اســـــتراتيجيةهــــدفت الدراســــة إلـــــى معرفــــة اثـــــر اســــتخدام    

العلميــــــــة واالحتفــــــــاظ بهــــــــا لــــــــدى جالبــــــــات الصــــــــف التاســــــــ  بغــــــــزة ولتحقيــــــــق هــــــــدف الدراســــــــة 
ــــــة الدراســــــة   ــــــارات عين ــــــي واخت ــــــة المــــــنهج التجريب ــــــات .2اســــــتعملت الباحث ــــــة مــــــن جالب ( جالب

الصــــــف التاســــــ  األساســــــي بجريقــــــة عشــــــوامية ثــــــم قامــــــت بإعــــــداد اختبــــــار للمفــــــاهيم العلميـــــــة 
ــــــــب وب ــــــــم ونشــــــــاج الجال ــــــــيال للمعل ــــــــى المجمــــــــوعتين الضــــــــابجة ودل ــــــــار عل ــــــــق االختب عــــــــد تجبي

ــــين متوســــجي درجــــات  ــــة إحصــــامية ب ــــروق ذات دالل ــــى وجــــود ف ــــة ال ــــة توصــــلت الباحث والتجريبي
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المتشــــــــابهات  اســــــــتراتيجيةالمجمــــــــوعتين فــــــــي اكتســــــــاب المفــــــــاهيم العلميــــــــة تعــــــــزى الســــــــتخدام 
 لصال  المجموعة التجريبية.

 ( .2.1دراسة القجراوت    -1
المتشـــــــابهات فـــــــي تنميـــــــة عمليـــــــات العلـــــــم  اســـــــتراتيجيةســـــــة إلـــــــى معرفـــــــة اثـــــــر هـــــــدفت الدرا    

ومهـــــــارات التفكيـــــــر التـــــــ ملي فـــــــي العلـــــــوم لـــــــدى جـــــــالب الصـــــــف الثـــــــامن األساســـــــي ولتحقيـــــــق 
ـــــة الدراســـــة   ـــــار عين ـــــي واخت ـــــا مـــــن 21هـــــدف البحـــــث اســـــتعمل الباحـــــث المـــــنهج التجريب ( جالب

ــــم قــــام ب ــــة عشــــوامية ث ــــامن األساســــي بجريق ــــات الصــــف الث ــــات العلــــم جالب ــــار عملي إعــــداد  اختب
ـــــر  ـــــم ومهـــــارات التفكي ـــــات العل ـــــار عملي ـــــ ملي وقـــــام الباحـــــث بتجبيـــــق اختب ـــــر الت ومهـــــارات التفكي
التـــــ ملي وتوصـــــل الباحـــــث الـــــى وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــامية  بـــــين متوســـــجي درجـــــات 
المجمــــــــوعتين  فــــــــي اختبــــــــار التفكيــــــــر التــــــــ ملي  تعــــــــزى  الســــــــتعمال اســــــــتراتيجة المتشــــــــابهات 

 (5: .2.1وب في التدريس.  القجراوت ك سل
 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة

المتشـــــــابهات  إســـــــتراتيجية.هـــــــدفت الدراســـــــات جميعهـــــــا الـــــــى التعـــــــرف علـــــــى اثـــــــر اســـــــتعمال 1
( ودراســـــــــــة 0..2  األغـــــــــــا( ودراســـــــــــة ...2( ودراســـــــــــة احمـــــــــــد  1995كدراســـــــــــة حســـــــــــن  

ــــــة ( فــــــي تصــــــويب التصــــــورات الخاجمــــــة واكتســــــاب ب.2.1القجــــــراوت   ــــــاهيم العلمي عــــــض المف
ــــــر  ــــــ ملي وهــــــذه الدراســــــات تشــــــمل  أالبتكــــــارتوالتفكي ــــــر الت ــــــاظ بالمــــــادة ومهــــــارات التفكي واالحتف

 مراحل ومواد دراسية مختلفة .
التصـــــــميم التجريبـــــــي ذا المجمـــــــوعتين  اســـــــتعملت جميـــــــ  الدراســـــــات: . التصـــــــميم التجريبـــــــي 2

 التجريبية والضابجة .
اعــــــــد  وفــــــــي جميــــــــ  الدراســــــــات األدواتن حيــــــــث مــــــــ تباينــــــــت جميــــــــ  الدراســــــــات:  األدوات.5

 1995اختبــــــارات متنوعــــــة لتحديــــــد التصــــــورات الخاجمــــــة كمــــــا فــــــي دراســــــة حســــــن  البــــــاحثون 
واكتســـــاب  ...2واختبـــــار اكتســـــاب المفـــــاهيم العلميـــــة والتفكيـــــر أالبتكـــــارت فـــــي دراســـــة احمـــــد 

ارات مواختبــــــــار عمليــــــــات العلــــــــم ومهــــــــ 0..2المفــــــــاهيم واالحتفــــــــاظ بهــــــــا فــــــــي دراســــــــة األغــــــــا 
 ..2.1التفكير الت ملي في دراسة القجراوت 

اختلفت المراحل الدراسية التي أجريت فيها الدراسات فكانت : .المراحل الدراسية والعينة1
م ولدى أجفال ماقبل المدرسة في دراسة 1995المرحلة الثانوية والجامعية في دراسة حسن 
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م وجالب الصف الثامن في 0..2موجالبات الصف التاس   في دراسة األغا  ...2احمد 
 2.1.0دراسة القجراوت 

الدراســـــــــات الســـــــــابقة المســـــــــتعملة فـــــــــي البحـــــــــث الحـــــــــالي علـــــــــى فاعليـــــــــة  . النتـــــــــامج :أكـــــــــدت0
ودراســــــــة  ...2ودراســــــــة احمــــــــد  1995المتشــــــــابهات كمــــــــا فــــــــي دراســــــــة حســــــــن  إســــــــتراتيجية

 وتتفق م  الدراسة الحالية .  .2.1ودراسة القجراوت  0..2 األغا
 لثالفصل الثا

جراااته  منهج البحث وا 
 أوال: التصميم التجريبي:

ينتمي هذا البحث الى فمة البحوث التجريبية التي يختبر فيها اثر المتغير المستقل على        
المتغير التاب  مولقد اخذ البحث الحالي بالتصميم التجريبي بعده أولى الخجوات التي تنفذها 

تجريبي تصميم خاص به لضمان سالمتهم ودقة  فال بد من ان يكون لكل بحث تالباحثا
( ويعتمد على نو  التصميم التجريبي 29: 0..2نتامجهم اذا إن دقة النتامج  الكبيسي م

المختار الذت يعجي ضمانا  إلمكانية تذليل الصعوبات التي تواجهه عند التحليل اإلحصامي 
ثل التصميم التجريبي مخجج (. ويم.20: 1992وعلى نو  التصميم التجريبي المستعمل عودةم

( 202:  .199عمل يمكن الباحث من أداا عمله المجلوب منه على أكمل وجه ممكن  داودم 
 ( يوض  التصميم التجريبي للبحث الحالي.2والشكل  

 (2الشكل  
 التصميم التجريبي للبحث الحالي

 التابعة اتالمتغير  المتغير المستقل المجموعة
 ج ية المتشابهات أستراتيج التجريبية    

 التحصيل
 التفكير االبداعي

 الجريقة االعتيادية الضابجة    
 ثانيا: مجتم  البحث 

ية للمرحلة نيتكون مجتم  البحث من جلبة جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسا
وجالبة  ( جالب 209البالغ عددهم    2.12/2.15الثانية للدراسة الصباحية للعام الدراسي 

 ( .1( أقسام كما موض  في الجدول  0موزعين على  
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 (1الجدول  
 يوض  مجتم  البحث                                       

 عدد الجلبة عدد الُشعب األقسام الكلية الجامعة
 
 
 

 جامعة بغداد
 
 

 
 
 

التربية /ابن رشد 
 اإلنسانيةللعلوم 

 

 150 5 اللغة العربية
 102 5 اللغة االنكليزية
 20 2 اللغة الكردية

 02 5 العلوم القرآن الكريم
 91 2 العلوم التربوية والنفسية

 105 5 الجغرافية 
 .12 1 التاريخ

جالب  209 شعبة .2 أقسام 0
 وجالبة

 ثالثا: عينة البحث
تقت من جلبة المرحلة الثانية من  قسم اللغة العربيةم وقد بلغ عدد جلبة إن عينة البحث اش        

( موزعين على شعبتين تضم كل شعبة نسبة متساوية تقريبا  من كل فمة من فمات  المستويات 22 
اا  البحث تم الدراسية  ممتاز م جيد جدام جيدم مقبول( وتتساوى إعدادهم في الشعبتين تقريبا وإلجر 

االختيار بجريقة السحب العشوامي فقد اختيرت شعبة  ج( لتمثل المجموعة التجريبية وشعبة  ب( 
( جلبة فقد استبعدت الجلبة الراسبين والمتغيبين عن 22المجموعة الضابجة  فقد بلغ عدد أفراد العينة  

( جلبة للمجموعة 50بة بواق   ( جل.0( جلبة بلغ عدد إفراد العينة  12االختبارين البالغ عددهم  
 (   2( جلبة للمجموعة الضابجة كما هو موض  في الجدول  50التجريبية و 

 (2الجدول                                           
 يوض  عينة البحث قبل االستبعاد وبعده                                

عدد الجلبة قبل  الشعبة مجموعات البحث
 بعاداالست

عددالجلبة 
 المستبعدين

عدد الجلبة بعد 
 االستبعاد

 50 9 11 ج التجريبية
 50 0 12 ب الضابجة
 .0 12 22  المجمو 
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 رابعا : تكافؤ مجموعتي البحث:
قبل البدا بالتجربة على تثبيت التكافؤ بين مجموعتي البحث  التجريبية  حرصت الباحثات     

المتغير المستقل  ت ثيري قد تؤثر على نتامج البحث غير والضابجة ( في بعض المتغيرات الت
 لذلك يجب ضبجها ومن هذه المتغيرات هي :

التحصيل -1 الدافعية .-5 الذكاا .-2 العمر الزمني للجلبة محسوبا  بالشهور. -1
 الدراسي لإلباا واألمهات.

 مستلزمات البحث : خامسا:
 المادة الدراسية : - أ

راسية لتدريس مجموعتي البحث المجموعة التجريبية تدرس تم تحديد المادة الد         
(( المتقدمةالمتشابهات والمجموعة الضابجة تدرس بالجريقة االعتيادية   المحاضرة  باستراتيجية

وتم اختيار  ( ونظرا  لوجود مفردات خاصة لهذه المادة تم اعتمادها في دراسة الجلبة للمنهجم
لبحث في علم النفس النموم ومرحلة الجفولة م ومرحلة ثالث موضوعات رميسية وهي مناهج ا

 المراهقة(. 
 األهداف السلوكية : 

ُيعد تحديد األهداف السلوكية أمرا  في غاية األهمية في العملية التعليمية ألنها تسم         
وسهلة القياس ألنها توض  أهداف التدريس في عبارات قابلة  بتقويم كفاية التدريس وفعاليتهم

. صاغت الباحثات األهداف السلوكية موتم توزيعها (Soun,1972:12)لمالحظة والقياسل
( هدفـا  سلوكيا  وزعت 22على موضوعات المحتوى التعليميماذ بلغ عدد االهداف السلوكية  

( أهداف للمعرفة 2مبواقـ    Bloomعلى المستويات الستة للمجال المعرفي لتصنيف بلوم 
( 2(هدف للتركيب مو 2(أهداف للتحليل مو 5(أهداف للتجبيق مو 5 ( اهداف للفـهم و 2و 

 للتقويم.
وقد عرضت الباحتان االهداف السلوكية على مجموعة المحكمين المختصين في المناهج       

وجرامق التدريس والقياس والتقويم ملمعرفة سالمة صياغة االهداف ومدى تغـجيتها لألهداف 
وبعـد االجال  على آرامهم أجريت بعـض التعديالت م إذ حصلت  العـامة والمحتوى التعليمي

%( وبهذا أصبحت االهداف السلوكية بصيغتها النهاميةم .2االهداف السلوكية على نسبة  
 ( يوض  ذلك.5والجدول  
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 (5جدول 
 عدد االهداف السلوكية موزعة حسب الموضوعات والمجاالت

 اعداد الخجج الدراسية  -ج
يا درستها جوال مدة ُخججا   تدريسية للموضوعات الثالث المختارة أل تأعاّدت  الباحثا        

المتشابهات(   استراتيجيةالتجربة في ضوا المفردات المقررة مواألهداف السلوكية ملكل من  
لجلبة المجموعة التجريبية موبالجريقة االعتيادية لجلبة المجموعة الضابجة في تدريس المادة 

قياس التعليمية موعرضت الخجج على مجموعة من المتخصصين في جرامق التدريس وال
والتقويم موقد ابدوا مالحظاتهم القيمة موتم إجراا التعديالت الالزمة وعليها أصبحت الخجج 

 جاهزة للتجريب.
 أداة البحث -1

 االختبار التحصيلي:
ّعرف االختبار التحصيلي هو الذت يقيس ما حصل عليه الجلبة بعد مرورهم بخبرة يُ        

جالب ويجرت بعد االنتهاا من الوحدة الدراسية أو في تربوية معينة ويرتبج بالمنهج الذت درسه ال
نهاية العام الدراسي بهدف تحديد مدى التقدم في الجلبة تحديدا  رقميا  يتم تسجيلهم وفي ضومه 

 (.252:  2..2يتم تحديد النتيجة  إيجابيا  أم سلبيا (  الجاغوبم 
ها ادأعد تم ف السلوكية التيفي ضوا االهدا ا  اختبارا  تحصيلي الباحثات ولهذا الغرض أعدت

 :اآلتيالمتشابهات( في تحصيل مادة علم النفس النمو وقد تم إجراا  استراتيجيةلقياس  
 إعداد جدول المواصفات  -1

عدد  الموضوعات ت
األهداف 
 السلوكية

 تقويم تركيب تحليل تجبيق فهم معرفة

 - - 1 1 2 2 2 مناهج البحث في علم نفس النمو 1
 1 1 1 1 2 2 2 مرحلة الجفولة 2
 1 1 1 1 2 2 2 مرحلة المراهقة 5

 2 2 5 5 2 2 22 المجمو 
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وُتّعد الخريجة االختبارية أحد المتجلبات األساسية في إعداد االختبارات التحصيلية           
حتوى المادة الدراسية واألهداف السلوكية التي يسعى ألنها تتضمن توزي  فقرات االختبار وفق م

(م فضال  عن 09:  1999 الظاهرم  لالختبارلقياسها وكذلك توفير صفة الشمول  االختبار
بالعوامل الذاتية للمصح  موتساعد على ثبات االختبار دقة نتامجه . حددت  ال تت ثرإنها 

( فقرات اختبارية 0ر من متعدد م يا  االخت( فقرة من نو 10ختبار بـ  الالباحثات عدد فقرات ا
 ( يوض  ذلك 1مقالية  والجدول  

 (1جدول رقم  
 التحصيلي االختباراألهمية النسبية للمحتوى وعدد فقرات 

اهداف  الموضوعات ت
السلوكية 
 المحتوى

اهمية 
النسبية 
 للمحتوى

 المجمو  عدد فقرات االختبار التحصيلي
 معرفة %..1

5.        %     
 فهم
25
% 

 تجبيق
2.% 

 تحليل
15% 

 تركيب
0% 

 تقويم
0% 

مناهج البحث في علم  1
 نفس النمو

2 2.% 2 2 1 - - - 0 

 2 - - 1 1 2 2 %.1 2 مرحلة الجفولة 2
 9 1 1 1 1 2 5 %.1 2 مرحلة المراهقة 5

 .2 1 1 2 5 2 0 %..1 22 5 مجمو 

 فعالية البدامل الخاجمة: -2
من البدامل الخاجمة هو تشتيت انتباه الجلبة غير العارفين لكي ال يصلوا الى  ُيّعد الغرض      

 (...1:  1990الجواب الصحي  عن جريق الصدفة  أمجانيوسم 
ار من متعدد على مجموعتين يلذا رتبت الباحثات إجابات الجلبة عن فقرات االخت     

بدامل الخاجمة وجد أن البدامل الخاجمة المجموعة العليا والمجموعة الدنيام وبعد حساب فعالية ال
قد جذبت إليها عددا  من جلبة المجموعة الدنيا أكثر من جلبة المجموعة العليام وبهذا تم إبقاا 

 البدامل على ما هي عليه.
 صدق االختبار : -5

للت كد من صدق االختبار وقدرته على قياس االهداف التعليمية والـتي وض  من           
م ويقصد به المظهر العام لالختبار من إلـى استعمال الصدق الظاهرت اتثعتمـدت الباحا اجلهم
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ناسبتها للغرض مومدى  وموضوعتيهاحيث صحة األسملة ومناسبتها لمستوى الجلبة ووضوحها 
( ويتم التحقق من االختبار بعرضه على مجموعة من 91: 0..2الذت وض  له  العزاوتم

مق التدريس والقياس والتقويم وعلم النفس التربوت مإما صدق المحكمين في المناهج وجرا
المحتوى فمن خالل إعداد جدول المواصفات  الخريجة االختبارية(موعرضت م  االختبار على 

 الخبراا والمحكمين للتثبت من صدق المحتوى لفقرات االختبار وصالحيتها.
 ثبات االختبار :  -0

جي نفس النتامج في حال إعادة تجبيقه مرة أخرى على االختبار الثابت هو الذت يع         
 (.100: 2..2نفس العينة  عالم م

تعجى  هاننباخ في استخراج الثبات م وذلك ألالباحثات جريقة إلفا كرو  وقد استعملت         
الحد األدنى للقيمة التقديرية لمعامل ثبات درجات االختبار مفإذا كانت قيمة معامل الفا مرتفعة 

ا يدل بالفعل على ثبات االختبار مإما أذا كانت منخفضة فربما يدل على ان تكون قيمة فهذ
معامل الفا أعلى باستعمال جرامق أخرى وبعد تجبيق االختبار على عينة التحليل اإلحصامي 

(اذ يعد معامل الثبات جيدا  إذ بلغ 21م.وباستعمال جريقة الفا كرونباخ بلغ معامل الثبات  
 (.250: 1..2ثر  النبهان م( ف ك20م. 
  المقالية(: االختباريةثبات تصحي  الفقرات -

يتم هذا النو  من الثبات عندما يجلب من مصححين أن يقوما بعملية التصحي م ب ن       
يصح  كل واحد االختبار ثم يصححه زميله على نحو مستقل ومن ثم تحسب درجة االرتباج 

 (.201 – 205:  1..2بين مجموعتي الدرجات  النبهانم 
م وحسبت *لمصح  آخر االختبارصححت الباحثات االختبار المقاليم ثم أعجت      
التصحيحين بمعامل ارتباج بيرسون وظهرت قيمة معامل االرتباج التي تمثل معامل  اتالباحث

 ( وهو معامل ثبات جيد جدا ..,22الثبات بين التصحيحين فبلغت قيمة معامل االرتباج  
 فكير اإلبداعي :الت- 

لغرض قياس قدرات التفكير اإلبداعي تم االجال  على عدد من االختبارات العربية           
واألجنبية التي ُعدت لقياس هذا المتغير وتم اختيار اختبار تورانس للتفكير االبداعي. علما  أن 

واستخرج صدقه وثباته  (1901سيد خير اهلل هذا االختبار مقنن على البيمة العراقية والذت ترجمه 
                                                 

*
 .بغداد في كلية التربية / جامعة ة، تدريسي علم نفس النمو/د انتصار هاشم  م. 
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وتجبيقه على المرحلة االعدادية في العراق ويتكون هذا االختبار من خمس فعاليات وأن سبب 
اختيار الباحثات لهذا االختبار أن العديد من الدراسات األجنبية التي تناولت قياس التفكير 

تبار يصل  تجبيقه في اإلبداعي لمرحلة الجامعة قد استعمل هذا االختبار فضال  عن هذا االخ
البيمة العراقية وللمراحل الدراسية كافة ومنها المرحلة الجامعيةم إذ ال أثر للبيمة عند تجبيقه 

 ( يتكون من خمس فعالياتم تم واتبا  الخجوات اآلتية :02: 1902 ابراهيمم 
 استخراج الصدق الظاهرت الختبار التفكير اإلبداعي: -1

تورانس على مجموعة من المحكمين لمعرفة مدى مالامة تجبيق  عرضت الباحثة اختبار      
% على صالحية تعليمات ..1هذا االختبار على جلبة الجامعة في البيمة العراقية وبنسبة 

( .0االختبار وفعالياته الخمس وكذلك اتفاقهم على بقاا الوقت المخصص لكل فعالية والبالغ  
 ي.دقيقة لمجمو  فعاليات التفكير اإلبداع

 وضوح فعاليات االختبار وتعليماته : -2
(جالب ..1فعاليات التفكير اإلبداعي وتعليماته على عينة بلغ عددها  وزعت الباحثات      

وجالبة من قسم التاريخ /كلية التربية  ابن رشد( وقد اتض  بعد هذا التجبيق أن تعليمات 
 االختبار وفعالياته كانت واضحة عند الجلبة.

 : الثبات -5
 استخراج ثبات االختبار التفكير اإلبداعي عن جريق :     

 ثبات التصحي : -أ
لمشار اليها في اعلى نفس العينة جبيق االول الختبار التفكير اإلبداعي بعد أن تم الت      

( جالب وجالبة وهي عينة الثبات قامت الباحثات بتصحي  إجابات المفحوصين على ..1 
( يوما م صاححت الباحثـة اجابات المفحـوصين مرة أخرى على .5رور   االختبار  بعـد م اهذ

هذا االختبار وقد اتض  ب ن معامل الثبات باستعمال معادلة بيرسون بين درجات المفحوصين 
 (..,22في التصحيحين األول والثاني قد بلغ  

 وصف االختبار بصيغته النهامية:  -2
ار التفكير االبداعي أصب  االختبار في صيغته بعد التحقق من الصدق والثبات الختب     

  النهامية مكونا  من خمسة فعاليات وعلى النحو اآلتي :
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الفعالية األولى : تعجى الدرجات للفعالية األولى التي يتجلب من المفحوص لمدة  -1
( دقامق مقسمة على جزميين تقوم الجزا األول بذكر أكبر قدر من .1 

 (دقامق لكل جزا .0بسقف زمني   استعماالت بعض من األشياا(
( دقامق تعجى عدد األحداث .1الفعالية الثانية : وفي هذه الفعالية التي تستغرق   -2

عندما يتغير نظام أشياا معينةم يتكون الفعالية من جزميين كل جزا سقفه الزمني 
 ( دقامق.0 

وصف  ( دقامق يجلب من المفحوص.1الفعالية الثالثة : تستغرق هذه الفعالية   -5
( 0مواقف سلوكية لعمل معين إذ يعجى للمفحوص مشكلتين وتعجى لكل مشكلة  

 ( درجة للفاعلية..5دقامق ويكون الحد األعلى  
( دقامق يجلب من المفحوص أقتراح .1الفعالية الرابعة : تستغرق هذه الفعالية   -1

 أضافات ألشياا معينة.
قامق إذ يجلب من المفحوص كتابة ( د.1الفعالية الخامسة : تستغرق هذه الفعالية    -0

 أكبر عدد ممكن من الكلمات لبعض من الحروف.
 تجبيق التجربة : -0

 أسلوب تنفيذ التجربة : -1
بعد اكمال متجلبات التجربةم  باشرت إحدى الباحثات بتجبيق التجربة يوم األحد الموافق       
الدراسية وت ثيرها المباشر  م  وبعد أن وضحت الباحثة للجلبة أهمية هذه المادة2.12/.21/1

في أدامهم المهنيم كون أن هذه المادة الدراسية من المواد التربوية المهمة التي تتضمن 
توجيه انتباه الجلبة لهذا  معلومات رميسة ومهمة عن العملية التعليمية لذلك كان من الضرورت

من التصميم التجريبي درست إحدى الباحثات مجموعتي البحث  التجريبية والضابجة( ضاألمر 
 .51/1/2.15التجربة يوم الخميس الموافق  انتهتالمعتمد في هذا البحثم 

 تجبيق االختبار التحصيلي : -2
بعد تحديد موعد أداا االختبار لمجموعتي البحث لغرض أن يتهي  الجلبة ألداا االختبار      

بار التحصيلي من خالل التعليمات التحصيلي الُمّعد من قبل الباحثاتم وبعد أن تم تنظيم االخت
الخاصة بالوقت والضوابج المهمة التي وضحتها الباحثات للجلبة في كيفية االجابة عن 

( فقرة اختبارية موضوعية 10( فقرة اختبارية منها  .2االختبار. تضمن االختبار التحصيلي  
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حصيلي على جلبة مجموعتي ( فقرة اختبارية لألسملة المقالية جبقت الباحثات االختبار الت0و  
في تمام الساعة التاسعة صباحا  وكان الوقت  10/2/2.15البحث يوم األحد الموافق 

 ( دقيقة..9المخصص  
 التفكير اإلبداعي : اختبارتجبيق -5

بعد تحديد الباحثات لموعد أداا الجلبة الختبار التفكير اإلبداعي الذت كان يوم الخميس        
وبعد ترتيب جلوس الجلبةم تم توزي  نسخ االختبار على الجلبة وبعد  21/2/2.15الموافق 

توضي  التعليمات الخاصة باالختبارم أوعز للجلبة لإلجابة عن الفعالية األولى بسقف زمني 
( دقامقم وبعد مرور هذه المدةم تجلب الباحثة في الجلبة في الكف عن االجابةم وكذا .1 

( دقامقم والفعالية .1تي بلغ الوقت المخصص في االجابة عنها  الحال في الفعالية الثامنة ال
( دقامقم فيما يتعلق بالفعالية الرابعة فكان الوقت .1الثالثة فقد بلغ الوقت المخصص لها  

( دقامقم أما الفعالية الخامسة فقد بلغ الوقت المخصص لإلجابة على .1المخصص  
زمنية المخصصة لإلجابة عن اختبار التفكير ( دقامق وبهذا بلغت المدة ال.1متجلباتها  
نسخ االختبار من الجلبة تم تصحي  إجابات جلبة مجموعتي ( دقيقةم وبعد تاسلُّم .0  اإلبداعي

البحثم حددت الباحثات أعلى درجة حصل عليها الجلبة وأدنى درجة حصل عليها الجلبة في 
 . اإلبداعيالتفكير  اختبار

 الوسامل اإلحصامية :  -
 وسامل احصامية األتية : اتاستعملت الباحث         
: الستخراج التكافؤ بين مجموعتي البحث والنتامج الخاصة  SPSSالحقيبة االحصامية  -1

 بالبحث الحالي.
  Item discriminationمعامل تمييز الفقرات الموضوعية  -2

 ن ص د – ن ص   (      
 ـ    نت= ــــــــــــ
 إذ تمثل :

 الجلبة الذين اجابوا اجابة صحية في المجموعة العيا.  ن ص  ( = عدد
  ن ص د( = عدد الجلبة الذين اجابوا اجابة صحية في المجموعة الدنيا.

 (..2 – 09:  1999ن = عدد جلبة احدى المجموعتين  الظاهر م 
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 = لحساب درجة الثبات  جريقة اعادة االختبار(. Pearsonمعامل االرتباج بيرسون  -5
 مج  س( مج  ص( –ن   س ص             
 ر=    

       
 2 مج ص(  – 2ن مج ص   2 مج س(  – 2ن مج س     

 إذ تمثل :
 ر = تعامل ارتباج بيرسون

 ن = عدد الجلبة
 س = قيم المتغير االول 

 (.125:  1900ص = قيم المتغير الثاني  البياتي م 
 إذ تمثل :

 .= معامل مقالية البدامل الخاجمة مت 
 ن   م = عدد االفراد الذين اختاروا البديل الخاجئ من الفمة العليا.
 ن   د = عدد االفراد الذين اختاروا البديل الخاجئ من الفمة الدنيا.

 ن = العدد الكلي للمجموعة.
  Chi – Squareمرب  كات  -1

 لحساب نسبة الموافقين وغير الموافقين من الخبراا لقياس المهارات الدراسية.
 2ق( – ل          
 ـ= ــــــ 2كا

 ق            
 إذ تمثل :

 ل = التكرار المالحظ.
 (252: 0..2ق = التكرار المتوق         الكبيسي م 

 معادلة ألف كرونباخ -9
 ف –2مج   =    ن aمعامل 

   ــــــــــــــــ        -1             
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 س 2  1 -ن                 
 -إذ إن :

a  الثبات .= معامل 
 ن = عدد فقرات األختبار .

 ف = تباين درجات كل فقرة من فقرات األختبار.2 
 (.2..122:2س = التباين الكلي لألختبار.                                  عالمم 2 

                             
 

 الـفصل الـرابـ                                  
 عرض النتامج وتفسيرها                               

معالجات يتضمن هذا الفصل عرضا  شامال  لنتامج البحث التي تم التوصل إليها بعد انتهاا ال
البحث الحاليم   يم فضال  عن التفسير الخاص بنتامجالبحث الحال اإلحصاميةم ووفقا  لفرضيات

وعددا  من التوصياتم والمقترحات في ضوا النتامجم  اتواالستنتاجات التي استنتجتها الباحث
 -التي تمثل بحوث مستقبليةم وعلى النحو اآلتي :

 عرض النتامج : -أوال  :
 النتامج المتعلقة بفرضية البحث: - أ

ال توجد فروق ذات داللة إحصامية بين متوسج درجات جلبة المجموعة التجريبية ومتوسج 
 درجات جلبة المجموعة الضابجة في التحصيل.

تم استخراج المتوسج الحسابي واالنحراف المعيارت لجلبة  من هذه الفرضية الصفريةموللتحقق 
المتشبهات في تحصيل جلبة مجموعتي البحثم تم  استراتيجيةمجموعتي البحثم ولمعرفة اثر 

( استخراج T-Testمعالجة البيانات إحصاميا  باستعمال االختبار التامي لعينتين مستقلتين  
 (.0لمحسوبةم وأدرجت النتامج في الجدول  القيمة التامية ا
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 (0الجدول                                        
 المتوسج الحسابي واالنحراف المعيارت والقيمة التامية المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث.

عدد  المجموعة
أفراد 
 العينة

المتوسج 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارت

درجة 
 الحرية

مستوى  التامية القيمة
 الداللة

 
 الجدولية المحسوبة

 220,2 .1 ,21 50 التجريبية

22 222,0 ...,2 

دالة 
إحصاميُا 

عند مستوى 
 .,0.داللة 

 .292,1 52,... 50 الضابجة

( أن متوسج درجات جلبة المجموعة التجريبية اكبر من متوسج درجات 0ويتض  من الجدول  
لقيمة التامية المحسوبة داللة إحصامية لصال  المجموعة التجريبيةم وبذلك المجموعة الضابجةم وا

كان له األثر  استراتيجية المتشابهاتترفض الفرضية الصفريةم وتقبل البديلة. ومما يدل على أن 
 الواض  في زيادة تحصيل جلبة المجموعة التجريبية.

بة المجموعة التجريبية ومتوسج درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصامية بين متوسج درجات جل -ب
 جلبة المجموعة الضابجة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

وللتحقق من هذه الفرضية الصفريةم تم استخراج المتوسج الحسابي واالنحراف المعيارت لجلبة 
عالجة مجموعتي البحثم ولمعرفة اثر استراتيجية المتشبهات في تحصيل جلبة مجموعتي البحثم تم م

( استخراج القيمة التامية T-Testالبيانات إحصاميا  باستعمال االختبار التامي لعينتين مستقلتين  
 (.2المحسوبةم وأدرجت النتامج في الجدول  

 (2الجدول                                           
 لية لمجموعتي البحث.المتوسج الحسابي واالنحراف المعيارت والقيمة التامية المحسوبة والجدو 

عدد أفراد  المجموعة
 العينة

المتوسج 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارت

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التامية
 الداللة

 
 الجدولية المحسوبة

 20,0 9,02 50 التجريبية
22 
 102,0 ...,2 

دالة 
إحصاميا  
عند مستوى 

 .,0.داللة 
 9م 20 2م12 50 الضابجة
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( أن متوسج درجات جلبة المجموعة التجريبية اكبر من متوسج درجات 2من الجدول  ويتض  
المجموعة الضابجةم والقيمة التامية المحسوبة داللة إحصامية لصال  المجموعة التجريبيةم 
وبذلك ترفض الفرضية الصفريةم وتقبل البديلة. ومما يدل على أن استراتيجية المتشابهات كان 

   في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لجلبة المجموعة التجريبية.لها األثر الواض
 ثانيا : تفسير النتيجة :

ان استراتيجية المتشابهات من االستراتيجيات التكاملية المتنوعة الذت يسهم في  -1
توجيه الممارسات التدريسية داخل القاعة الدراسية وذلك الحتوامها خجوات او 

 رتبة ترتيبا  منجقيا .إجرااات تدريسية متتابعة وم
سهم استراتيجية المتشابهات في خلق الدافعية لدى الجلبة للمشاركة والتفاعل في ت -2

المواقف الصفية وكما تتي  للجلبة المجال الكافي للتفكير في السمات الجوهرية 
 لشرح موضو  الدرس .

ها ت ثير عد استراتيجية المتشابهات من االستراتيجيات التدريسية الحديثة التي لت -5
على مستوى األداا لدى كل من التدريسي والجالب مفبالنسبة للجالب تساعده في 
االحتفاظ بالمعرفة لفترة زمنية أجول والعمل على زيادة القدرة العقلية للجالب وذلك 
مقارنة بالجريقة االعتيادية التي تعتمد على أسلوب التلقين والحفظ مإما التدريسي 

 ا  ومناقشا  داخل القاعة الدراسية .فستجعله مخججا  ومنظم
تعمل استراتيجية المتشابهات على تغيير أتجاه عمل العمليات العقلية للجالب كونها  -1

تحث على اإلنتاجية المستمرة والمتجددة موهذا من أساسيات العمل اإلبداعي 
 العلمي.

 االستنتاجات: -ثالثا :    
البد منه مفالتدريس باستعمال  أصب  االهتمام االستراتيجيات التدريسية أمر -

استراتيجية المتشابهات يسهم في تجوير مادة علم النفس النمو باعتبارها أدلة عمل 
استرشادية مكما يسهم في رف  فاعلية األداا بالنسبة لكل من الجالب واألستاذ 

 الجامعي.
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 ان العمل وفق استراتيجية المتشابهات يتفق م  األدبيات التي أكدت على تحقق -
ا تدريس المحتوى بصورة منظمةموثانيهما تدريس نو   معين من هلنتيجتين أو 

 التفكير لدى الجلبة 
التوجه الى أيجاد استراتيجيات تدريس حديثة أخرى تالام المراحل الدراسية  -

 جميعها.
 رابعا : التوصيات: 

ك سلوب لتدريب الجلبة /المدرسين قبل الخدمة استراتيجية المتشابهات تجريب  -1
لى التدريس في التربية العملية لتصب  جريقة التدريس جريقة وظيفية حديثة  في ع

 مادة االشراف التربوت .
سية التي تحوت في جياتها عدد من الخجج التي تعتمد ادر ال تضمين مفردات المادة -2

 في أصولها على نظريات نفسية تعليمية .
هم باالستراتيجيات التدريسية لرفد للتدريسيين في كليات التربيةفت  دورات تدريبية  -5

 الحديثة ومنها  استراتيجية المتشابهات ( وتجبيقها في المجتم  ألتعلمي.
 خامسا  : المقترحات :

واستراتيجية التعلم للتدريس   إجراا دراسة مقارنة بين استراتيجية المتشابهات كاستراتيجية-1
 للمفاهيم التربوية وتنمية دافعيتهم للتعلمالتوليدت في اكساب جلبة قسم العلوم التربوية والنفسية 

اجراا دراسة اثر استراتيجية المتشابهات في تصويب التصورات الخاجمة للمفاهيم التربوية  -2
والنفسية واكسابهم مهارات التفكير التباعدت لجلبة اقسام العلوم التربوية والنفسية  في كليات 

 التربية
مختلفة ومواضي  أخرى لمعرفة اثر استراتيجية إجراا دراسة على مراحل تعليمية  -5

 المتشابهات في تحصيل العلوم العامة .
 المصادر :

 ( مبــــــادا القيــــــاس والتقــــــويم فــــــي التربيــــــةم مكتبــــــة الفكــــــرم عمــــــانم األردن.1929إبــــــراهيمم عاهــــــد   -
 شحاتةم 

هيم فعاليـــــة اســـــتخدام إســـــتراتيجية المتشـــــابهات فـــــي اكتســـــاب بعـــــض المفـــــا( ...2احمـــــدم ســـــمية   -
ــــــل المدرســــــة ــــــال ماقب ــــــر أالبتكــــــارت لــــــدى أجف ــــــة والتفكي ــــــب مسلســــــلة أبحــــــاث لجنــــــة العلمي م عــــــالم الكت
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ــــــــة  ــــــــى مالجبعــــــــة الثانيةمكلي ــــــــة الحديثةمالعــــــــدد األولمالســــــــنة األول ــــــــة برابجــــــــة التربي المســــــــتقبالت التربي
 التربية مجامعة المنصورة/مصر 

متشـــــابهات فـــــي اكتســـــاب المفـــــاهيم اثـــــر اســـــتخدام اســـــتراتيجية ال( 0..2األغـــــام أيمـــــان اســـــحق   -  
م الجامعـــــة اإلســـــالمية مكليـــــة العلميـــــة واالحتفـــــاظ بهـــــا لـــــدى جالبـــــات  الصـــــف التاســـــ  األساســـــي بغـــــزة

 التربية مقسم المناهج وجرق تدريس.
ــــــــذكااات المتعــــــــددة والقبعــــــــات .2.1الحمــــــــداني مانتظــــــــار جــــــــواد كــــــــاظم   - ــــــــر اســــــــتراتيجيتي ال ( اث

ــــو  ــــاس والتق ــــي تحصــــيل مــــادة القي ــــات معهــــد اعــــداد المعلمــــات مرســــالة ماجســــتير الســــت ف ــــدى جالب يم ل
 غير منشورة مكلية التربية ابن رشد مجامعة بغداد .

( اســـــتراتيجيات تعلـــــيم اللغـــــة م ترجمـــــة محمـــــد دعبـــــور م مكتبـــــة االنجلـــــو 1992أكســـــفوردم ربيكـــــا   -
 المصرية م القاهرة

 ةم جامعة دمشقم سوريا.(القياس والتقويم في التربية الحديث1990ميخاميل   امجاينوسم-
اســــــتخدام إســــــتراتيجية المتشــــــابهات فــــــي تنميــــــة التفكيــــــر ( 9..2البلوشــــــي مفاجمــــــة بنــــــت ســــــعد    - 

مالمديريـــــة العامـــــة للتربيـــــة والتعلـــــيم بمنجقـــــة الباجنـــــة شـــــمالم مدرســـــة الجالمـــــ  الفكـــــر للتعلـــــيم اإلبداعي
 األساسي  البليدة سابقا ( بحث منشور 

ـــــار توفيـــــق- ـــــد الجب ـــــا   البيـــــاتي معب ( اإلحصـــــاا الوصـــــفي واالســـــتداللي 1900وأثناســـــيوس زكـــــي زكري
 في التربية وعلم النفس م الجامعة المستنصرية م بغداد.

ــــــرحمن   - ــــــد ال ــــــل للنشــــــر 2..2الجــــــاغوبم محمــــــد عب ــــــيمم دار وام ــــــة التعل ــــــنهج القــــــويم فــــــي مهن ( ال
   .والتوزي  م األردن 

ي م العـــــــدد الرابـــــــ  م مجبعـــــــة بنـــــــي ( مجلـــــــة اتحـــــــاد جامعـــــــات العـــــــالم اإلســـــــالم0..2الجامعـــــــة   -
 .ازناس م سال م المملكة المغربية 

( اســـــتراتيجيات حديثـــــة 2..2الهاشـــــمي معبـــــد الـــــرحمن عبـــــد علـــــي مجـــــه علـــــي حســـــين الـــــدليمي   -
 في فن التدريس مدار الشروق للنشر والتوزي  ماالردن .

ـــــد المـــــنعم  - ـــــات المـــــرحل(م1995حســـــن م عب ـــــدى جالب ـــــة ل ـــــة التصـــــويب التصـــــورات الخاجم تين الثانوي
داودمعزيـــــــز  -ممجلــــــة التربيــــــة متربيـــــــة األزهرمالعــــــدد والجامعيــــــة عــــــن القـــــــوة والقــــــانون الثالـــــــث لنيوتن

( منـــــاهج البحـــــث التربـــــوتم جامعـــــة بغـــــدادم وزارة التعلـــــيم .199حســـــن أنـــــور حســـــين عبـــــد الـــــرحمن  
 .العاليم العراق 

 بعة دار الشروق.م مجالنظرية في التدريس وترجمتها عمليا  (م...2دروزةم أفنان  -
 (م عالم الكتب للجباعة مالقاهرةتدريس العلوم للفهم  رؤية بنامية( 2..2زيتونمكمال    -
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مالدراســـــــات فـــــــي المنـــــــاهج البنامية تصـــــــميم التعلـــــــيم مـــــــن منظـــــــور النظريـــــــة( 5..2زيتونمكمـــــــال    -
معـــــــة (مكليـــــــة التربيـــــــة مجا91وجـــــــرق التدريسمالجمعيـــــــة المصـــــــرية للمنـــــــاهج وجـــــــرق التدريسمالعـــــــدد 

 عين شمسمروكسي ممصر الجديدة.
ـــــــة البناميـــــــة معـــــــالم 5..2_______ مزيتـــــــون محســـــــن   - ـــــــتعلم والتـــــــدريس مـــــــن منظـــــــور النظري ( ال

 الكتب مالقاهرة .
ــــــــل   - ــــــــا هاي ــــــــل للنشــــــــر والجباعــــــــة معمــــــــان 2..2الســــــــرور منادي ــــــــدا  مدار وام (ممقدمــــــــة فــــــــي االب

 ماالردن.
   سم دار وامل للنشر والتوزي  معمان.( استراتيجيات التدري1999سعادة مجودت أحمد    -
( معجــــــم المصــــــجلحات التربويــــــة والنفســــــيةم دار المصــــــرية 5..2شحاتةمحســــــنم وزينــــــب النجــــــار  -

 اللبنانيةم القاهرة .
ــــــــــادر    - ــــــــــد الق ــــــــــداعي ( 1..2الشــــــــــيخلي معب ــــــــــر اإلب ــــــــــة التفكي معمــــــــــان 1موزارة الشــــــــــباب مجتنمي

 ماالردن
دا القيـــــــاس والتقـــــــويم فـــــــي التربيـــــــةم مكتبـــــــة دار ( مبـــــــا1999الظـــــــاهرم زكريـــــــا محمـــــــد وآخـــــــرون   -

 الثقافة للنشر والتوزي  م األردن .
ــــــد الســــــالم ممصــــــجفى   - ــــــي تــــــدريس العلــــــوم 1..2عب المنصــــــورة مجــــــاب  م(االتجاهــــــات الحديثــــــة ف

 سنتر أباك  كوبي 
( تنميـــــة مهـــــارات التفكيـــــر 0..2العتـــــوم معـــــدنان يوســـــف وعبـــــد الناصـــــر الجـــــراح  وموفـــــق بشـــــارة   -

 معمان ماالردن  1ظرية وتجبيقات عملية مللنشر والتوزي  والجباعة مجنماذج ن
ـــــــونس كـــــــرو     - ـــــــة 0..2العـــــــزاوت مرحـــــــيم ي ـــــــة التدريســـــــية مدار دجل ـــــــاس والتقـــــــويم فـــــــي العملي (القي

 للنشر والتوزي  معمان ماألردن . 
ممكتبـــــــة افــــــــاق التـــــــدريس والـــــــتعلم بالــــــــدما  ذت الجانبين(م2..2عفانـــــــه  عـــــــزو والجيشميوســــــــف  - 
 لنشر والتوزي مغزةل
(:االختبـــــــارات والمقـــــــاييس التربويـــــــة مدار الفكـــــــر للنشـــــــر 2..2عـــــــالمم صـــــــالح الـــــــدين محمـــــــود   -

 والتوزي  معمان ماالردن.
( معوقــــــات تعلـــــيم مهـــــارات التفكيـــــر فــــــي مرحلـــــة التعلـــــيم األساســــــي 2..2علـــــوت ماحمـــــد صـــــال    -

 لتربوت فر  عدن. دراسة ميدانية (الجمهورية اليمنية ممركز البحوث والتجوير ا
( اإلحصـــــاا للباحـــــث فـــــي التربيـــــة والعلـــــوم 1992عـــــودةم احمـــــد ســـــليمان مخليـــــل يوســـــف الخليلـــــي.  -

 اإلنسانية مدار الفكر للنشر والتوزي  معمانم األردن.
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ــــــــال مج1..2غــــــــانم ممحمــــــــود محمــــــــد   - ــــــــد االجف ــــــــر عن ــــــــ   1( التفكي مدار الثقافــــــــة للنشــــــــر والتوزي
 معمان االردن 

ــــــ - ــــــي مدار 9..2اض الشــــــويفات م قجــــــامي ميوســــــف مري ــــــامج تجبيق ــــــداعي برن ــــــر االب (اســــــملة التفكي
 معمان االردن1المسيرة للنشر والتوزي  والجباعة مج

ـــــد الوهـــــاب   - ـــــل عب ـــــز جمي اثـــــر اســـــتخدام إســـــتراتيجية المتشـــــابهات فـــــي ( .2.1القجراوتمعبـــــد العزي
ـــــوم لـــــدى جا ـــــة العل ـــــ ملي فـــــي تنمي ـــــر الت ـــــم ومهـــــارات التفكي ـــــات العل ـــــة عملي ـــــات الصـــــف الثـــــامن تنمي لب

مالجامعــــــة اإلســــــالميةمغزةمعمادة كليــــــة التربيــــــةم قســــــم المنــــــاهج وجــــــرق التــــــدريس مرســــــالة  االساســــــي
 ماجستير منشورة مفلسجين.

( تنميـــــــة مهـــــــارات التعلـــــــيم والتفكيـــــــر 2.15القواســـــــمةماحمد حســـــــن م ابوالغزلـــــــة محمـــــــد احمـــــــد    - 
 معمان ماالردن  1والبحث مدار صفاا للنشر والتوزي  مج

ـــــــــد   -  ـــــــــر 0..2الكبيســـــــــيمعبد الواحـــــــــد مجي ـــــــــدات ومناقشـــــــــات مدار جري ـــــــــويم تجدي ـــــــــاس والتق ( القي
 معمان.

ـــــــــيم   - ـــــــــد العل ـــــــــاني مممـــــــــدوح عب ـــــــــد  مدار المســـــــــيرة للنشـــــــــر 2.11الكن ـــــــــل المب ( ســـــــــيكولوجية الجف
 معمان ماالردن1والتوزي  والجباعة مج

ــــــــوم النفســــــــية   - ــــــــاني للعل ــــــــدا 2..2المــــــــؤتمر القجــــــــرت الث ــــــــة االب ــــــــزه فــــــــي االنســــــــان  (م تنمي وتحفي
 11-15العراقـــــي لواجهـــــة التحـــــديات " جامعـــــة بغـــــداد /كليـــــة التربيـــــة ابـــــن رشـــــد  المنعقـــــدة للفتـــــرة مـــــن 

/1/2..2  . 
( أساســـــــــيات القيـــــــــاس فـــــــــي العلـــــــــوم الســـــــــلوكية مدار الشـــــــــروق للنشـــــــــر 1..2النبهـــــــــان مموســـــــــى   -

 والتوزي  معمانماألردن .
ـــــــــز   - ـــــــــد العزي ـــــــــيم ال1122النصـــــــــار مصـــــــــال  عب ـــــــــة ( تعل ـــــــــه مدورة تدريبي ـــــــــداعي وتنميت ـــــــــر االب تفكي

 للمعلمين مكلية التربية مجامعة الملك سعود
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 (   1الملحق  رقم                               
 خجة دراسية عن استراتيجية المتشابهات                             

ــــــــوم اإلنســــــــانية                    الجامعــــــــة: بغــــــــداد                                 ــــــــن رشــــــــد للعل ــــــــة /اب الكليــــــــة: التربي
( دقيقـــــة                                                  .0القســـــم :اللغـــــة العربيـــــة                          الصـــــف : الثـــــاني              الـــــزمن :  

                               المادة :علم نفس النمو                                 
           الفصل الثاني :العوامل المؤثرة في النمو                             الموضو : الكروموسوم

 أوال  :األهداف السلوكية : عزيزت الجالب بعد قرااتك لهذا الدرس يمكننك أن تكون قادرا  على أن:
 ُتعرف الكروموسوم . -
 م اإلنسان .تستوعب ممن يتركب جس  -
 تحدد وظيفة الكروموسوم . -
 تحلل تركيب الكروموسوم. -
 ترسم أجزاا الكروموسوم. -
 تستكشف األشياا المشابه لشكل الكروموسوم. -
 تستكشف األشياا المشابه لعمل الكروموسوم. -
 تقييم دورالكروموسوم في جسم األنسان. -

 ثانيا : الوسامل التعليمية:
رد(م رســــوم توضــــيحية الكروموســــوم ممجســــمات الكروموســــومم ســــبورةم األقــــالم الملونــــة  ماجــــك بــــو 

 الحاسوب المحمول مالداتا شو.
 ( دقامق 0ثالثا : سير الدرس  التمهيد  

المقدمة : تقوم الباحثة بإعجاا مقدمة عن الموضـو   الكروموسـوم( إلثـارة اهتمـام الجلبـة مـن خـالل 
دة التعليميــةم وللقيــام بعمليــات التفكيــر أســملة معينــة م وذلــك مــن اجــل تهيمــة الجلبــة الســتيعاب المــا

 اإلبداعي من حساسية للمشكالت /المرونة / الجالقة /تجريد العناوين /األصالة ...الخ
 ( دقيقة 50رابعا: العرض  

 خجوات تنفيذ إستراتيجية المتشابهات  
التـي تعمـل الخجوة األولى: تعريـف إسـتراتيجية المتشـابهات :ب نهـا مـن احـدث اسـتراتيجيات التـدريس 

علــى تســهيل المفــاهيم المجــردة والغيــر الشــامعة مــن خــالل التركيــز علــى التشــبيه  مــ  العــالم الــواقعي 
 الم لوف الذت يعيشه الشخص ومعرفة السمات المشتركة والمختلفة .
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وســتعد الباحثــات إلــى إعــداد خجــة دراســية وفــق اســتراتيجية المتشــابهات  بتقــديم المتشــابه مــن قبــل 
 على الصورة اآلتية  :التدريسية  

 تس ل التدريسية بماذا يشبه الكرموسوم ؟ -
 تبدأ التدريسية باستقبال إجابات الجلبة. -
 التعرف على الخبرات السابقة للجلبة من خالل جرح أسملة آالتية -

 س/ممن يتكون جسم الكامن الحي؟
 س/أين توجد مكونات الكرموسوم؟

 سامنا ؟س/ماهية وحدة التركيب والوظيفة في أج
الخجـــوة الثانيـــة : تقـــوم التدريســـية  بمشـــاركة الجلبـــة باســـتنتاج أوجـــه الشـــبه واالخـــتالف بـــين المشـــبه  

  الكرموسوم ( والمشبه به  الجابوق "حجر البناا"(.
 الخجوة الثالثة : تقوم التدريسية بمناقشة الجلبة في تشبيهات أخرىم كالثمرة التفاحم الوزارة .

 م خالصة للمفهوم المستهدف . الكرموسوم (الخجوة الرابعة: تقدي
 الجابوق الحجرت  الكروموسوم
 أوجه الشبه 

الكرموســوم يتكــون مــن   الجينــات تحتــوت علــى  (1
 الحامض النووت  الرايزبورت (

الوظيفـــة :الكرموســـوم وحـــدة تركيـــب الخليـــة فـــي  (2
 جسم اإلنسان 

 تتكامل م  بعضها لتحديد جنس االنسان (5
 أوجه االختالف 

 وم من خلق اهلل عز وجلالكرموس (1
 الكرموسوم  تنقسم متنمو(حية. (2
 ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة . (5
تحــدث داخلهــا انقســامات للتكــاثر ونقــل الصــفات  (1

 الموروثة من جيل إلى أخر

الجـــــــابوق :يحتـــــــوت علـــــــى مكونـــــــات دقيقـــــــة كالرمـــــــل 
 واالسمنت والحصى 

 الوظيفة وحدة تركيب لحامج معين .
 مثل البيت م مستشفى 

 تكامل لتحديد نو  البناا .ت
 أوجه االختالف 

 الجابوق من صن  اإلنسان (1
 الجابوق عبارة عن قجعة جماد غير حية . (2
 الجابوق يمكن رؤيته بالعين المجردة. (5
 ال يحدث في داخلها أت انقسام تظل ثابتة. (1
 

 الخجوة الخامسة :التقويم 
 س/من المسوؤل عن نقل الخصامص العامة للسالالت 

 أنوا  لالنقسام الكرموسومي ؟ س/هل هناك
 ؟ 12س/ماذا يحدث لو زاد عدد الكرموسومات عن 


