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 تينسون في اكتساب المفاهيم األحيائية واستبقائها –ي مكارثي وميرل انموذج استخداماثر 
  ات الصف األول المتوسطلدى طالب 

 ابتسام جعفر جواد    م.م.         د. عباس حسين مغير أ.م.     د. أميرة إبراهيم عباس   أ.م.
 جامعة بابل/ كمية التربية األساسية

 ممخص البحث
حيائية تينسوف في اكتساب المفاىيـ اال -انموذجي مكارثي وميرؿ استخداـييدؼ البحث الحالي الى معرفة )أثر 

اذ اقتصر البحث عمى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط في متوسطة ابف حياف  واستبقائيا لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط(.
والمفاىيـ العممية في الفصؿ السادس، والسابع، والثامف مف كتاب عمـ االحياء لمصؼ  0200-0202لمبنات لمعاـ الدراسي
البعدي  ختبارتجريبي ذو الضبط الجزئي لممجموعتيف التجريبيتيف والمجموعة الضابطة ذا االوقد اختير التصمـي الاالوؿ المتوسط. 

( طالبة في كؿ مف المجاميع الثالث حيث درست المجموعة التجريبية األولى التي 20( طالبة وبواقع )69وقد بمغ عدد افراد العينة )
تينسوف،  –انموذج ميرؿ  استخداـجموعة التجريبية الثانية التي درست االحياء بانموذج مكارثي، والم استخداـدرست االحياء ب

 الطريقة التقميدية. استخداـوالمجموعة الضابطة التي درست االحياء ب
 العمر الزمني لمطالبات بالشيور والذكاء ودرجات الطالبات في مادة االحياءتـ مكافئة المجموعات الثالث بمتغيرات 

بعدىا  استخدـطبقت التجربة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني بأكممو و نصؼ السنة والتحصيؿ الدراسي لؤلبويف.  ختبارال
( 4مف متعّدد وبواقع ) ختيار( فقرة مف نوع اال26اكتساب المفاىيـ عمى طالبات المجموعات الثالث مكونًا مف ) اختبار

( وقد تـ  -تمييز المفيوـ –العمميات الثالث )تعريؼ المفيـو  ختبارشممت فقرات االبدائؿ لكؿ فقرة حيث  تطبيؽ المفيـو
-KR 02-ثباتو بمعادلة كيودر ريتشاردسوف  إيجادبعرضو عمى المتخصصيف والخبراء كما تـ  ختبارمف صدؽ اال التحقؽ

 ختبارثـ اعيد االالصعوبة والقوة التمييزية لكؿ فقرة وفعالية البدائؿ الخاطئة. معامؿ  إيجاد( وتـ ايضًا 0..2( اذ بمغ )(20
 One-Wayتحميؿ التبايف األحادي ) استخدـبعد اسبوعيف لقياس االحتفاظ بالمادة. ولمعالجة البيانات إحصائيًا 

Analysis of Variance توكػي  اختبار( و(Tukey Test) الفروؽ بيف مجموعات البحث.لمعرفة اتجاه 
، لقد أظيرت النتائج تفوؽ المجموعتيف التجريبيتيف عمى المجموعة الضابطة في اكتساب المفاىيـ االحيائية واستبقائيا

كما أظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية االولى عمى المجموعة التجريبية الثانية في اكتساب المفاىيـ االحيائية 
  .واستبقائيا

تينسوف في التدريس لما ليا مف اثر في  -ميرؿ و  انموذجي مكارثي استخداـوفي ضوء نتائج البحث نوصي بضرورة 
اكتساب المفاىيـ االحيائية واستبقائيا واجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية عمى مراحؿ ومواد دراسية اخرى وفي متغيرات 

 .تابعة اخرى وعمى كال الجنسيف
 

 األولالفصل 
 التعريف بالبحث

   Problem Of The Researchمشكمة البحث:   
عمى الرغـ مف التقدـ الحاصؿ في مجاؿ طرائؽ التدريس ال زالت الصفة الغالبة عمى التدريس وحتى وقتنا الحالي 

تتمثؿ بضعؼ التخطيط والتي ، المدرسيف ألساليب وطرائؽ تدريس تعتمد عمى حفظ واستظيار المادة العممية استخداـىي 
المسبؽ لؤلسموب الذي يتبع في تدريس مفيـو معيف مف لدف المدرس مما يجعؿ التدريس يسير وفؽ نمط متشابو في معظـ 

وفي الوقت نفسو يظير قمة االىتماـ بربطيا بالشكؿ ، الدروس الغرض منو تزويد الطمبة بأكبر كـ مف المعمومات والمفاىيـ
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والتوازف فيما بينيا في بنية المتعمـ وبالتالي فيذه المفاىيـ واألفكار تبقى مشتتة في اذىاف الطمبة الذي يخمؽ حالة التكامؿ 
  .(02ص، 0202، العكيمي) وعرضو لمنسياف فضاًل عف الفيـ الخاطئ ليا

لعممية ومف جانب اخر فقد أكدت العديد مف الندوات العممية والمؤتمرات ضرورة تطوير طرائؽ التدريس مثؿ الندوة ا 
( لذا اصبح لزامًا 0220) ( والمؤتمر العممي المنعقد في الجامعة المستنصرية العاـ0662) المنعقدة في جامعة بغداد عاـ

 (.0ص، 0662، جامعة بغداد. )عمى التربية العممية اف ترتفع الى مستوى المسؤولية مف اجؿ تحقيؽ تعمـ وتعميـ افضؿ
  .(01 -00ص، 0220، الجامعة المستنصرية)

اف ظيور النماذج والطرائؽ التعميمية الحديثة في تدريس المفاىيـ االحيائية بوصفيا تطبيقات تربوية لنظريات التعمـ 
أثر انموذجي  لذا فالبحث الحالي يسعى الى معرفة، المختمفة بات امرًا ضروريًا خصوصًا اف الكثير منيا لـ يجرب في بمدنا

وفي ذلؾ يمكف  لمفاىيـ االحيائية واستبقائيا لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسطتينسوف في اكتساب ا -ميرؿو  مكارثي
  :تحديد مشكمة البحث في االسئمة التالية

 ما اثر انموذج مكارثي في اكتساب المفاىيـ االحيائية واستبقائيا لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط ؟ .0
 ائية واستبقائيا لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط ؟تينسوف في اكتساب المفاىيـ االحي -ما اثر انموذج ميرؿ  .0
 تينسوف ؟ -ًا في اكتساب المفاىيـ االحيائية واستبقائيا انموذج مكارثي اـ انموذج ميرؿ تأثير ما األكبر  .2

  Importance Of The Researchأهمية البحث:  
ميع الجوانب الروحية والعقمية والجسدية تقع عمى التربية مسؤولية تربية الفرد وتنميتو تنمية شاممة متكاممة مف ج

تيدؼ اعداد الفرد الصالح ، والنفسية واالجتماعية بحيث ال يطغى جانب عمى أخر فيي تنمية متزنة مع الشموؿ والتكامؿ
د بمدة سعيدًا في حياتو وبذلؾ فيي عممية مستمرة دائمة ال تحد، إعدادًا شاماًل متكاماًل متزنًا ليكوف نافعًا لنفسو ولمجتمعو

والتربية قوة كبيرة تستطيع اف تزكي ، فالتربية ىي اساس االصالح وفالحيازمنية معينة فيي تشمؿ حياة الفرد بكاممو 
ولما كاف التعميـ وسيمة التربية  .(00ص، .022، الحيمة) النفوس وتنقييا وترشدىا الى عبادة الخالؽ عز وجؿ كماؿ العبادة

وأىدافيا ، مطالب المجتمع مف القدرة البشرية الفاعمة بوصفو ميدانا يعكس وظائؼ التربية في تحقيؽ أىدافيا ومصدرا لتمبية
( كالمدرسة والتي ىي مؤسسة اجتماعية عممية تربوية تعمؿ عمى 01ص، 0226، عطية) مف خالؿ مؤسساتو التربوية

ىـ بالمعمومات والمفاىيـ واالتجاىات تحقيؽ أىداؼ المجتمع والمحافظة عمييا مف خالؿ مسؤولياتيا بتربية الطمبة وتزويد
لذا ازداد ، فيي تتولى ميمة صنع الشخصية االنسانية عمى وفؽ منظور االمة ليذا الصنع، والقيـ الالزمة ليـ في الحياة

كياف فالحاجة الى التعميـ ارتبطت منذ البدء ب، االىتماـ بالتعميـ وعد رفع مستواه شرطا ميما لكؿ مجتمع يرـو التقدـ والتطور
 . (92-90ص، 0221، فالح وضياء) المجتمعات واستمرارىا

والتربية العممية الفعالة تمثؿ احد الجوانب الميمة في التربية الحديثة فيي تعكس في أىدافيا ومحتواىا وأساليبيا اىتمامًا  
مـ مستمر لدى الطمبة ويعطي اىتماما بتعميـ الطمبة لقدر معيف مناسب مف المعرفة العممية الوظيفية الذي يكوف بداية واساسا لتع

 استخداـلتعمـ الجوانب السموكية مف ميارات واتجاىات التفكير العممي وتنمية الميوؿ العممية والقيـ واالتجاىات االنسانية نحو 
ـ لممجتمعات االنسانية في كؿ العمـو وتطبيقاتيا التكنولوجية والتقدير لدور العمـ ولجيود العمماء في تحقيؽ السعادة والرفاه والتقد

  .(00-06ص، 0226، عمي) جزء مف العالـ
وعمية فإف حاجتنا الى نوع مف التربية العممية التي تكوف لدى افراد المجتمع العقمية القابمة لمناقشة كؿ امر نقاشًا  

رأي ميما يكف مصدره اال بعد  عمميًا والعقمية الفاحصة التي تفحص األدلة التي نبني عمييا احكامنا والتي ال تقبؿ أي
اف مف اىـ اىداؼ التربية العممية ىي تزويد الطمبة الناشئيف بالحقائؽ  .االطمئناف الى انو قد بني عمى الحقائؽ الصحيحة

، .022، وزارة التربية) العممية التي تساعدىـ عمى تكويف االتجاىات العقمية السميمة نحو بيئتيـ وكيفية السيطرة عمييا
اذا كانت التربية العممية غايتيا في المقاـ االوؿ ىو المتعمـ وانماء شخصيتو في جوانبيا جميعًا وفي اطار أبعاد  .(0ص

فإف المنيج الدراسي ىو اداة ذلؾ وحتى يحقؽ المنيج وظيفتو ينبغي اف ييتـ بنمو المتعمـ في النواحي العقمية ، حياة المجتمع
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ذ المناىج في اعتباراتيا عالقة نمو المتعمـ بالبيئة الطبيعية ومؤثراتيا واف تراعي واف تأخ، والجسمية والوجدانية جميعاً 
 .(400ص، 0222، الحاج محمد) الفروؽ الفردية بيف المتعمميف وتحسيف وتطوير مياراتيـ واستعداداتيـ العقمية

يث تعرفنا بما في أجسامنا مف الحديثة والضرورية التي نحتاجيا في حياتنا اليومية حاف مناىج االحياء مف العمـو  
انيا ، أعضاء وخاليا ووظائؼ حيوية وىي كذلؾ تعرفنا بالكائنات الحية والنباتات وما يوجد حولنا في البيئة المحيطة أي

تدرس وتوضح الكائنات الحية مف حيث بنائيا التركيبي الفسمجي والوظيفي وكيفية التكيؼ والتعايش لغرض االستمرار 
وتيتـ بدراسة تركيب الكائنات الحية وطبيعتيا وصفاتيا  .(2ص، 0220، فرحات) والطبيعي البيولوجييا بالحياة في شكم

وقد تشعب عنيا فروع كثيرة لتمبي احتياجات االنساف ، وطرؽ عيشيا وانواعيا وتدرس ايضًا أشكااًل مختمفة مف الحياة
الساسية لمعديد مف الدراسات العممية الميمة كالطب لذلؾ فيي الركيزة ا .(20ص، .022، مريزيؽ) الضرورية والمستمرة

انتقاؿ الصفات الوراثية( والتحسيف الزراعي ) البشري والبيطري والصيدلة مف حيث صناعة الدواء والتمريض وفيـ الوراثة
النساف وتبرز اىمية عمـ االحياء في حياة ا .(.2ص، 0226، السعدي وآخروف) نوعًا وكمًا وكذلؾ الجيولوجيا وغير ذلؾ

عف طريؽ تصديو لممشكالت ذات البعد العالمي ومنيا التموث البيئي وكذلؾ تشقؽ طبقة االوزوف التي تحجب اشعة الشمس 
 .(02ص، 06.0، العاني) فوؽ البنفسجية عف االرض مما ييدد حياة االنساف عمى ىذا الكوكب

وتنمية قدراتيـ العقمية وتفكيرىـ  بة المعرفة العمميةاف اىداؼ تدريس العمـو في ضوء االتجاىات الحديثة ىي اكتساب الطم 
االبداعي وتمبية حاجاتيـ واالىتماـ بميوليـ وتنمية اتجاىاتيـ العممية ومياراتيـ اليدوية وغرس روح االيماف بعظمة الخالؽ وتقدير 

ايضا مساعدة الفرد عمى  ومف اىدافو .(22-20ص، 0220، السامرائي) نتاجات العمماء الذيف ساىموا في خدمة االنسانية
التكيؼ الناجح االيجابي مع بيئتو الدائمة التغيير وذلؾ عند مجابية الفرد لعناصر مستجدة في حياتو وكذلؾ يجب اف يوجو 

 .(222-.06ص، 0222، الفنيش ومحمد) تدريس العمـو بحيث يسيـ في حؿ مشكالت المجتمع لمنيوض بو ولرفاىية أفراده
لفاعمة التي يستخدميا المدرس في الموقؼ الصفي ركنًا ميمَا لنجاحيا في تحقيؽ االىداؼ وتعد طريقة التدريس ا

التربوية لما لطرائؽ التدريس الفاعمة مف اثار ايجابية في طبيعة تفكير الطمبة وزيادة تحصيميـ الدراسي والتفاعؿ المستمر 
المختمفة وزيادة قدرات المدرس في الكشؼ عف الحقائؽ وىذه الطريقة تؤدي الى نمو شخصية المتعمـ بجوانبيا ، فيما بينيـ

ولـ يعد ىناؾ خالؼ عمى أىمية تعميـ المفاىيـ  .(009ص، 0220، المقـر) والمعمومات والمفاىيـ في المنيج الدراسي كميا
ا فيي التي تكسب إذ تؤكد األدبيات التربوية في ىذا الصدد أف المفاىيـ العممية تعد لحمة المعرفة العممية وسداى، وتعمميا

وىي صورة ذىنية تتكوف مف خالؿ خبرات او  .(26ص، .022، خطايبة) المعرفة العممية مرونتيا وتسمح ليا بالتنظيـ
بحيث ينمو ، مواد دراسية متتابعة والمنيج يتألؼ مف مفاىيـ متدرجة يتمقاىا الطمبة في صفوفيـ المختمفة عمى التوالي

تمتاز بانيا تنمو بشكؿ مستمر ومتدرج فكمما اكتسب المتعمـ خبرات جديدة أصبح المفيـو أكثر المفيـو تدريجيًا الف المفاىيـ 
تقع في مركز البنية المعرفية لدى  ألنيااف تعميـ المفاىيـ لو اىمية كبيرة  .(021ص، أ، 0226، مرعي ومحمد) عمقًا وشموالً 

وتشكؿ اوسع عنصر في ، فيي تتكوف مف لبنات الحقائؽ، وانيفوتحت المبادئ والق، االنساف فيي تقع فوؽ المعمومات والحقائؽ
%  12مكونات النظاـ المعرفي االنساني لذلؾ فاف النجاح في تعميميا لمطمبة مف خالؿ المنيج الدراسي يعني اف الطمبة سيممكوف

  .(094ص، .022، عطية) مف النظاـ المعرفي وىذه تشكؿ اكبر نسبة مف حجـ النظاـ المعرفي
ضمف تجميع الكيانات المختمفة معا عمى أساس تشابو ما وىذا التشابو يمكف أف يكوف ماديًا جدًا أو مجردًا فيي تت

والمفاىيـ تسمح لنا بتنظيـ خبراتنا الى أنماط متماسكة وبوضع استنتاجات في المواقؼ التي تنقصنا فييا الخبرة ، جداً 
  .(200ص، 0202، سيجمر ومارثا) ية لمكائنات البشريةحيث أف الميؿ لتكويف المفاىيـ خاصية أساس، المباشرة

وحتى تصبح المفاىيـ جزءًا ال يتجزأ مف معرفة الطمبة البد أف يتـ تعمميا بشكؿ أفضؿ وذلؾ مف خالؿ ربطيا بأمثمة 
ممية الداعية الى التأكيد عمى ضرورة تدريس المفاىيـ الع سبابوىناؾ العديد مف األ، متنوعة وشرحيا بأساليب متعددة

ووظائفيا في العمـو حيث أنيا تعد أساس العمـ والمعرفة وتفيد في فيـ ىيكؿ العمـ وتطوره كما تعد المبنات االساسية في بناء 
وتعد المفاىيـ أسيؿ تذكرًا وأكثر ثباتًا واستقرارًا ، المبادئ والتعميمات والنظريات العممية باختزاليا الكـ الكبير مف الحقائؽ
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المفاىيـ( ) وتعد، تربط الحقائؽ وتوضح الصالت بينيا فالحقائؽ تنسى أسرع بكثير مف المفاىيـ ألنياائؽ وبقاًء مف الحق
طريقة التفكير العممي في مواجية المشكالت وحميا  استخداـوسيمة ناجحة لتحفيز عممية النمو الذىني ودفعيا الى االماـ و 

  .(42-26ص، .022، خطايبة) العممي واالستقصاء االساسية أي المفاىيـ( مف أدوات التفكير)   باعتبارىا
( أف المفاىيـ تقـو بتزويد الفرد بنوع مف الثبات أو االتساؽ لدى تعاممو مع المثيرات البيئية 0226، الحيمة) ويرى

مف خالؿ وتمكنو مف معالجة االشياء أو الحوادث أو االفكار ، المتنوعة فتساعده عمى تجاوز تنوعاتيا الالمتناىية
برونر( اف عممية اكتساب ) ( يرى020ص، 0226، الحيمة) الخصائص المشتركة التي تؤىميا لالنتماء الى صنؼ معيف

، ابو رياش) المفاىيـ العممية تشكؿ اىمية بالغة لكؿ مف النمو المعرفي والتعمـ حيث انيا االساس البنائي لممادة التعميمية
 .(040ص، 0221

  -:ةاآلتي( أىمية تعمـ المفاىـي بالنقاط 06.0، لبيب) نقاًل عف ((Brunerبرونر  واوضح
  .اذ انيا تمخص وتصنؼ ما ىو موجود في البيئة مف أشياء أو مواقؼ، إنيا تقمؿ مف تعقد البيئة .0
 . إنيا تعد مف الوسائؿ التي نعرؼ بيا االشياء الموجودة في البيئة .0
  .شاطإنيا تساعد عمى التوجيو والتنبؤ والتخطيط ألي ن .2
  .(02ص، 06.0، لبيب) االحداثو  إنيا تسمح بالتنظيـ والربط بيف مجموعات االشياء .4

الذي يقتصر عمى نقؿ خبرات ، إف التدريس عمى وفؽ نماذج تدريسية تجعؿ لممدرس دورا يختمؼ عف دوره التقميدي
بيدؼ إكساب ، افر مف تقنيات تربويةوتوظيؼ ما يتو ، يتميز بقدرتو عمى تخطيط مجاالت التدريس، جديدة البد مف اكتسابيا

لذا باتت النظرة إلى المدرس عمى أنو مصمـ لمبيئة ، طمبتو خبرات متنوعة تساعدىـ عمى مواجية متطمبات العصر
اف انموذج التدريس ىو تمثيؿ مبسط لمجاؿ مف مجاالت .(00ص، 0662، ميدي) التي تحقؽ التعمـ األفضؿ، التدريسية

االستنتاجات ويتضمف االنموذج عالقات بيف مجموعة مف العناصر عمى صورة خطوات  التدريس لمخروج بعدد مف
وتأخذ  .(040-026ص، 0221، الكسواني وآخروف) وممارسات صفية وىو معتمد في اصولو عمى نظريات نفسية تعميمية

، الجتماعي بيف المتعمميف داخؿ الصؼالنماذج التدريسية مسارات متعددة اال انيا تجمعيا قواسـ مشتركة لكونيا مصدرًا لمتفاعؿ ا
فضاًل عف انيا مصدر لتعديؿ سموؾ المتعمميف عمى وفؽ ، وكمصدر لمعالجة المعمومات والخبرات الشخصية لمفرد المتعمـ

 . (00ص، 0202، ابراىيـ) ات معينةاستراتيجي
و أثره في اكتساب المفاىيـ االحيائية واستبقائيا انموذج مكارثي احد نماذج التدريس التي قد يكوف ل اختيارلذا تـ 

بيرنس مكارثي( قد طورت انموذجًا تدريسيًا ) ( اف0669، الخميمي وآخروف) لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط فقد ذكر
رثي اذ تؤكد مكا، ويسير ىذا االنموذج في دورة تعمـ رباعية ذات مراحؿ متتابعة بتسمسؿ ثابت 06.1لتدريس العمـو عاـ 

ولكونو يالئـ جميع  .(064ص، 0669، الخميمي وآخروف) اف جميع الطمبة يجب تدريسيـ عمى وفؽ انماط ىذا االنموذج
المراحؿ الدراسية والسيما المرحمة المتوسطة اذ تعد مرحمة اساسية مف مراحؿ التعميـ وليا دور في بناء شخصية الطمبة 

 .(22ص، 0220، السامرائي) جتماعيةوتمنحيـ الثقة بالنفس في مواجية الحياة اال
 (Merrill-Tennyson) تينسوف –تينسوف المتغير المستقؿ الثاني الذي وضعو كؿ مف ميرؿ  -انموذج ميرؿ اختياروتـ 

اخؿ والتطبيؽ د ختبارحيث قدما انموذجييما نتيجة لجيدىما الكبير وبنياه عمى افتراضات اساسية تخضع لال، لتدريس المفاىيـ
ة ليا ستجابغرفة الصؼ المدرسي ووجدا اف اليدؼ مف تدريس المفاىيـ ىو مساعدة الطمبة عمى جمع امثمة موجبة لممفيـو واال

واف اكتساب الطمبة لممفاىيـ تتمثؿ في قياميـ بتصنيؼ خصائص المفيـو وسماتو بالطريقة نفسيا ، بالرمز او االشارة او االسـ
، 0662، المقاني وعوة) مف خالؿ تقديـ التعريؼ ثـ تقديـ الشواىد حتى يقـو المتعمـ بالسموؾ التصنيفيالتي يقـو بيا المدرس 

 .(000ص
ات والعمميات المعرفية التي تيدؼ الى بقاء المعمومات التي تـ ستراتيجيتتضمف اال فإنياأما عممية االستبقاء 

، يا في سموكات أو مواقؼ نشطةاستخداما عمى احتماالت اعتمادة وذلؾ اكتسابيا في مخزوف الذاكرة لمدة قصيرة أو طويم
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فمنيا ما يندمج ، ومف وجية نظر معرفية أف المعمومات المكتسبة والتي تخزف في مستودع الذاكرة تواجو بعمميات معقدة
ما يدـو لمدة طويمة ومنيا ما يدـو لفترة  كذلؾ مف ىذه الخبرات، ويتكامؿ في البناء المعرفي ومنيا ما يبقى منفصال كمياً 

  .(021ص، 06.6، قطامي) محددة مف الزمف
شراكو عدد أكبر مف   ومف العوامؿ التي تؤثر في عممية االستبقاء ىي انتباه المتعمـ واىتمامو لمخبرة التعميمية وا 
حيث وجد اف ىناؾ ، برة ودرجة ذكائوواتجاه المتعمـ مف موضوع الخ، ونية المتعمـ وتصميمو عمى تحقيؽ اليدؼ، الحواس

فعممية االستبقاء تمر  .(220ص، 0222، توؽ وآخروف) التخزيف( ونسبة الذكاء) عالقة عالية ايجابية بيف كمية االستبقاء
فيي تمر دائمًا بيذه المراحؿ الف (، تذكر ما تـ حفظو عند الحاجة اليو –االحتفاظ بما تعممو  –التعمـ : )بثالث مراحؿ ىي

لمتعمـ ال يستطيع حفظ المعمومات ما لـ تكف طريقة تعممو صحيحة وانو يعجز عف تذكر ما تعممو واحتفظ بو ما لـ يتقف ا
 .(6.ص، 0229، احمد) المرحمتيف السابقتيف لمرحمة تذكر المعمومات

بطرؽ تتفؽ مع ما يجب وانطالقًا مف نتائج البحوث والندوات العممية التي اكدت عمى اىمية تعمـ المفاىيـ االحيائية  
تينسوف في  –ميرؿ و  ظيرت الحاجة لمبحث والدراسة الحالية في معرفة أثر انموذجي مكارثي، اف يكوف لمواجية المستقبؿ

 .اكتساب المفاىيـ االحيائية واستبقائيا لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط
  -:ةتياآلواستنادًا الى ما تقدـ يمكف اف تبرز أىمية البحث وفؽ النقاط 

عطاء دور  -ميرؿ و  االفادة مف النماذج التعميمية والسيما انموذجي مكارثي .0 تينسوف التعميمييف في تحسيف العممية التعميمية وا 
بارز في جعؿ الطمبة محورًا لمعممية التعميمية والتقميؿ مف سمبيات الطرائؽ التدريسية التقميدية التي يكوف فييا المدرس محورًا 

  .يميةلمعممية التعم
االفادة مف ىذه الدراسة مف قبؿ المؤلفيف عند تخطيط المناىج الدراسية وذلؾ بمعرفة المناىج العممية وكيفية تنظيـ  .0

المحتوى عمى وفؽ ىذه النماذج باسموب منظـ مع التأكيد عمى االمثمة المنتمية لممفيـو واإلكثار منيا عند تصميـ 
  .المحتوى

وتبني نماذج تعميمية ، ألنيا تشكؿ األساس لفيـ محتوى المادة التعميمية، ة لمطالباتأىمية اكتساب المفاىيـ العممي .2
 .تساعد عمى إكساب تمؾ المفاىيـ

مبادئ األحياء( ) اذ اف الطالبات يتعرفف ألوؿ مرة عمى مادة، اف مادة االحياء مف العمـو الميمة في حياتنا اليومية .4
 يتطمب مف المتخصصيف االىتماـ بيذه المادة. لذا ، بوصفيا مادة عممية منفصمة ومتكاممة

في إعداد  تأثيرأىمية المرحمة الدراسية لكونيا تشكؿ نقطة تحوؿ بيف مرحمتيف نياية الطفولة وبداية المراىقة وليا  .0
 . األفكار وصقميا والمفاىيـ العممية لدى الطالبات

  Objectives Of The Researchهدفا البحث:  
 :الى التعرؼ عمى ييدؼ البحث الحالي 

  انموذج مكارثي في اكتساب المفاىيـ االحيائية واستبقائيا لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط استخداـاثر  .0
 تينسوف في اكتساب المفاىيـ االحيائية واستبقائيا لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط -انموذج ميرؿ  استخداـاثر  .0

  Hypotheses Of The Researchفرضيات البحث:  
  -:ةاآلتيصحة الفرضيات الصفرية  اختبارلتحقيؽ ىدفي البحث البد مف  

 الفرضية الصفرية الرئيسة االولى:
( بيف متوسطات درجات طالبات المجموعات الثالث في اكتساب 2‚20) ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى -0

 .المفاىيـ االحيائية
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 يةالفرضيات الفرع
( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية االولى 2‚20) ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة :0-0

انموذج مكارثي وطالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة التقميدية في  استخداـالمواتي يدرسف ب
  .اكتساب المفاىيـ االحيائية

( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية 2‚20) يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة : ال0-0
تينسوف وطالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة  -انموذج ميرؿ  استخداـالمواتي يدرسف ب

 .التقميدية في اكتساب المفاىيـ االحيائية
( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية االولى المواتي 2‚20) جد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللةال يو : 0-2

تينسوف في  -انموذج ميرؿ  استخداـانموذج مكارثي وطالبات المجموعة التجريبية الثانية المواتي يدرسف ب استخداـيدرسف ب
 .اكتساب المفاىيـ االحيائية

 الفرضية الصفرية الرئيسة الثانية:
( بيف متوسطات درجات طالبات المجموعات الثالث في استبقاء 2‚20) ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى -0

 .المفاىيـ االحيائية
 الفرضيات الفرعية

موعة التجريبية االولى ( بيف متوسط درجات طالبات المج2‚20) : ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة0-0
انموذج مكارثي وطالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة التقميدية في  استخداـالمواتي يدرسف ب

 .استبقاء المفاىيـ االحيائية
يبية الثانية ( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجر 2‚20) : ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة0-0

تينسوف وطالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة  -انموذج ميرؿ  استخداـالمواتي يدرسف ب
  .التقميدية في استبقاء المفاىيـ االحيائية

بية االولى ( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجري2‚20) : ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة0-2
انموذج ميرؿ  استخداـانموذج مكارثي وطالبات المجموعة التجريبية الثانية المواتي يدرسف ب استخداـالمواتي يدرسف ب

 . تينسوف في استبقاء المفاىيـ االحيائية -
 Limitation Of The Researchحدود البحث:  

 :يقتصر البحث الحالي عمى
 -الحد البشري: .0

 .ت الصؼ االوؿ المتوسططالبا
  -الحد الزماني: .0

 (.0200 -0202) الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي
 -الحد المكاني: .2

 .الخاصة بالبنات في مركز محافظة بابؿ (الدراسة النيارية) المدارس المتوسطة والثانوية
 -الحد المعرفي: .4

المقرر  (مبادئ األحياء) مف كتاب (صؿ الثامفوالف، والفصؿ السابع، الفصؿ السادس) الفصوؿ الثالثة االخيرة
  .0202ة لسن، 0ط، تدريسو لمصؼ االوؿ المتوسط مف قبؿ وزارة التربية
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 Specification Of The Termsتحديد المصطمحات:  
 عرفه كل من: Modelاواًل: االنموذج 

0.  (Joyce & Weil ،1980بأنو: خطة توجييية تعتمد عمى نظرية تعمـ محددة ) ،مف مجموعة مف اإلجراءات تتض
 p: 548 Joyce، 1980)     التي تسيؿ عمى المدرس عممية تخطيط النشاطات التعميمية وتنفيذىا وتقويميا

&Weil ,) 
( بأنو: مجموعة االجراءات التي يمارسيا المدرس في الوضع التعميمي والتي تتضمف تصميـ المادة 0220، نشواتي)  .0

  .(.04ص، 0220، شواتين) واساليب تقديميا ومعالجتيا
  Operational Definition جرائياما التعريف اإل

مجموعة مف الخطوات المنظمة التي اتبعت في اثناء تدريس طالبات المجموعتيف التجريبيتيف االولى والثانية التي 
 –ميرؿ و  كؿ مف مكارثي تتضمف تحديد المادة التدريسية واساليب تقديميا ومعالجتيا عمى وفؽ المراحؿ التي وضعيا

 تينسوف 
 عرفه كل من: Model McCarthyثانيًا: انموذج مكارثي  
( بأنو: انموذج تعميمي يسير في دورة تعـم رباعية مف مراحؿ متتابعة بتسمسؿ ثابت وىي المرحمة 0669، الخميمي وآخروف)  .0

الخبرات المادية  :المرحمة الرابعة، التجريب النشط :الثالثة المرحمة، بمورة المفيـو :المرحمة الثانية، األولى: المالحظة التأممية
 .(061 -064ص، 0669، الخميمي وآخروف) المحسوسة

ويعتمد نمط ، الفورمات( النو يتكوف مف اربعة اقساـ) 4MAT( بأنو: انموذج تدريسي يسمى باؿ 0226، الناشؼ)  .0
وقد تـ وضع ىذا االنموذج بحيث يتناسب وانواع المتعمميف  ،اليسرى/ وايضًا عمى طريقة التفكير اليمنى، التعمـ الفردي

 .(009ص، 0226، الناشؼ) االربعة
 Operational Definition جرائياما التعريف اإل

بمورة المفيـو والتجريب و  القائمة عمى المالحظة التأممية ةجرائيانموذج تعميمي يتضمف مجموعة مف الخطوات اإل
ويعتمد لتنظيـ تدريس طالبات المجموعة التجريبية االولى الفصوؿ الثالثة األخيرة مف ، ت المادية المحسوسةالنشط والخبرا

 .عمى وفؽ الخطط التدريسية التي أعدت ليذا الغرض، مبادئ األحياء( لمصؼ االوؿ المتوسط) كتاب
 عرفه كل من: Model Merrill – Tennysonتينسون  –ثالثًا: انموذج ميرل 

ات الخاصة بتدريس المفاىيـ بالطرؽ االستنتاجية وتتضمف ستراتيجي( بأنو: مجموعة مف اال..06، ادة وجماؿسع)  .0
، سعادة وجماؿ) والتدريب اإلستجوابي(، االمثمة والالامثمة، التعريؼ) ات ثالث تحركات اساسية ىيستراتيجيىذه اال
 . (000ص، ..06

تصور لتدريس المفاىيـ يعتمد عمى االستنتاج متضمنا خطوات ثالث متتابعة متكاممة ىي ( بأنو: 0220، الظفيري)  .0
() تقديـ المفيـو ، 0220، الظفيري) تقديـ التدريب اإلستجوابي، تقديـ امثمة وال امثمة عمى المفيـو، تعريؼ المفيـو

 .(00ص
  Operational Definition جرائياما التعريف اإل

مبادئ األحياء( ) تينسوف لتنظيـ تدريس الفصوؿ الثالثة األخيرة مف كتاب -ذي وضعو كؿ مف ميرؿىو االنموذج ال
ومجموعة مف االمثمة والالامثمة ، القائمة ابتداء بالتعريؼ ةجرائيلمصؼ االوؿ المتوسط الذي يتضمف مجموعة الخطوات اإل

المجموعة التجريبية الثانية عمى وفؽ الخطط االنموذجية التي تـ  في اثناء تدريس طالباتالتي اتبعت والتدريب االستجوابي 
  .اعدادىا
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 عرفها كل من:  Traditional Methodرابعًا: الطريقة التقميدية 
0. Brown ،1985)وقد يتداخؿ مع الحديث  ( بأنيا: حديث يقدمو المدرس الى الطمبة حوؿ موضوع او فكرة محددة

   (Brown ،1985 ،p: 87)   وغالبا ما يدوف الطمبة بعض المالحظات، وسائؿ تعميميةل استخداـاسئمة عرضية او 
( بأنيا: الطريقة التي تعتمد عمى مبدأ المدرس مصدر المعرفة واف عقؿ الطالب وعاء تفرغ فيو 0229، الربيعي)  .0

ؼ الطمبة ىو تمقي المعمومات حيث يقـو المدرس بدور كبير بإلقاء المحاضرة باسموب اخباري ويكوف فيو موق
، الربيعي) فييـ واقناعيـ تأثيروال يكتمؿ معنى المحاضرة وال فنيا دوف التوجو الى المتمقيف ومحاولة ال، المعمومات
  .(46ص، 0229

  Operational Definition جرائياما التعريف اإل
مبادئ ) صوؿ الثالثة االخيرة مف كتابت عند تدريس طالبات المجموعة الضابطة الفاستخدمىي الطريقة التي 

والسمة المميزة ليا في الغالب اف المدرس محور العممية التعميمية وتعتمد الشرح بصورة ، األحياء( لمصؼ االوؿ المتوسط
شفيية لتوضيح محتوى المنيج وتوصيمو الى الطمبة وفي حيف يقتصر دورىـ عمى االستماع لما يقولو المدرس واالجابة عف 

 . ئمة الصفية التي يوجييا الييـ القائـ بالتدريس وىي في العادة ال تستخدـ انموذجًا محدداً االس
 عرفه كل من: Conceptخامسًا: المفهوم 

( بأنو: تصور عقمي ينتج عف ادراؾ العالقات والعناصر المشتركة بيف مجموعة مف الظواىر او 0220، السامرائي) .0
 .(01 -09ص، 0220، السامرائي) تصنيفيا الى اصناؼ اقؿ منيا عدداوذلؾ لغرض ، االحداث او االشياء

( بأنو: عبارة عف زمرة مف االشياء او الرموز او الحوادث جمعت بعضيا الى بعض عمى 0202، تينسوف –ميرؿ ) .2
  .(1ص، 0202، تينسوف –ميرؿ ) اساس خصائص مشتركة يمكف اف يشار الييا باسـ او برمز معيف

  Operational Definition جرائيإلاما التعريف ا
التي غالبًا ما يعبر عنيا بكممة ، تعبير يطمؽ عمى مجموعة الصفات العامة التي تشترؾ فييا مجموعة مف األشياء

 .وتتعمؽ بموضوعات االحياء لطالبات الصؼ األوؿ المتوسط، أو رمز
 عرفه كل من: Acquisitionسادسًا: االكتساب 

0 .Davis ،1977)وتحديد الخصائص والشروط الكافية ، ( بأنو: قدرة المتعمـ عمى التمييز بيف أمثمة المفيـو مف ال أمثمتو
 (Davis ،1977 ،p: 55) ليكوف أي مثاؿ عمى ذلؾ المفيـو

0. (Reigeluth ،1997 بأنو: عممية تتـ بمساعدة المتعمـ عمى جمع األمثمة الدالة عمى المفيـو أو تصنيفيا بطريقة )
 ( Reigeluth ،1997 ،p: 3) نو مف التوصؿ إلى المفيـو المنشودتمك

 Operational Definition جرائياما التعريف اإل
عينة البحث( عمى تعريؼ المفيـو وتمييزه وتطبيقو ثـ قياس ذلؾ عف طريؽ ) قدرة طالبات الصؼ االوؿ المتوسط

 .التي أعدت ليذا الغرض ختبارفقرات اال
 عرفه كل من: Retention االستبقاء سابعًا:

 يا بقصد استعماليا في وقت قصيراسترجاع( بأنو: عممية تخزيف لمخبرة أو لمواد التعمـ مدة زمنية ما و 0662، التؿ وآخروف) .0
 . (0.0ص، 0662، التؿ وآخروف)

اف تعممو وذلؾ بعد فترة مف تعممو لـ ( بأنو: عبارة عف استمرار قدرة الفرد عمى اداء عمؿ ما سبؽ 0220، العيسوي) .2
 .(000ص، 0220، العيسوي) يمارس خالليا ىذا العمؿ
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 Operational Definition جرائياما التعريف اإل
عينة البحث( مف المفاىيـ االحيائية التي تـ اكتسابيا خالؿ فترة التجربة مقاسو ) ىو مقدار ما تحتفظ بو الطالبات

االستبقاء( بعد مرور اسبوعيف مف تطبيقو في المرة األولى مف ) ختبارعمييا بعد إعادة تطبيؽ اال بالدرجات التي يحصمف
 .يفختبار دوف تعريض الطالبات ألية خبرات سابقة بيف اال

 
 الفصل الثاني

 خمفية نظرية ودراسات سابقة
 خمـفيـة نظـريـة

 :McCarthy Model (4MAT)اواًل: انموذج مكارثي )الفورمات( 
 06.1واستندت مطورة االنموذج بيرنس مكارثي، تعميمية ة استراتيجيىو انموذج تعميمي يترجـ مفاىيـ أنماط التعمـ إلى  

اإلدراؾ ومعالجة  :في ىذا االنموذج الى نظرية نصفي الدماغ ونظرية النمط الذىني لتحديد أنماط التعمـ عمى مساريف ىما
جانبي الدماغ ) كارثي عف طريؽ دراسات وأبحاث أجريت إلى أف كؿ مف نصفي الكرة الدماغيةوتوصمت م، المعمومات

( توضح فييا M A T System 4) ولقد وضعت قائمة أسمتيا، األيسر واأليمف( متخصص بأنواع معينة مف الميمات
( الذي يحدد أربعة 4mat) لفورماتاأليسر واأليمف( وأسمتو بنظاـ ا) صفات أساليب تعمـ المتعمميف ووظيفة جانبي الدماغ

ويعد نظاـ الفورمات انموذجًا تعميميًا لمتخطيط ، أنماط مف التعمـ تتداخؿ فيما بينيا كالنسيج عمى شكؿ دورة تعمـ رباعية
وحؿ المشكالت وترتبط كؿ مرحمة مف مراحؿ الدورة األربع بنوع معيف مف التفكير أو نمط لمتعمـ وينظر إلى نظاـ الفورمات 

دورة مف التعميمات تستند إلى أنماط التعمـ األربعة وبإتباع الخطوات األربع في التعمـ في كؿ درس يمكف التأكد بأنو ك
 .(066ص، .022، راجي) سيكوف لكؿ متعمـ جزء مف الحصة يتألؽ فيو ويشده إلى الموضوع ويعرضو لمتحدي

  مراحل انموذج مكارثي:
ويسير في دورة تعمـ رباعية في مراحؿ ، (06.1) ىذا االنموذج سنة McCarthy Berniceطورت بيرنس مكارثي 

 . متتابعة وبتسمسؿ ثابت
  :( مراحؿ االنموذج األربعة وىي0669، الخميمي وآخروف) يورد   
 Reflective Observationالمرحمة األولى: المالحظة التأممية  -1

النتقاؿ مف الخبرات المادية المحسوسة إلى المرحمة يقـو المدرس في ىذه المرحمة بتوفير الفرصة لممتعمميف ل
ويستحسف البدء معيـ في بياف قيمة خبرات التعمـ ثـ منحيـ الوقت المطموب الكتشاؼ المعنى المتضمف في ىذه ، التأممية

 :ةاآلتيويمكف تمخيص ما يقـو بو المدرس في ىذه المرحمة بالنقاط ، الخبرات الذي يبرر سبب التعمـ
 .خبرات التعمـ التي سوؼ تدرس بياف قيمة .0
 .التأكد مف أف لمدرس أىمية شخصية بالنسبة لممتعمـ .0
 .بيئة تعمـ تعيف المتعمميف عمى اكتشاؼ األفكار مف دوف تقويـ إيجاد .2
  Concept Formulationالمرحمة الثانية: بمورة المفهوم  -2

ويجري التدريس في ، مورة المفيـو عف طريؽ مالحظاتوفي ىذه المرحمة ينتقؿ المتعمـ مف المالحظة التأممية الى ب
 :ةاآلتيويمكف تمخيص ما يقـو بو المدرس في ىذه المرحمة بالنقاط ، ىذه المرحمة باألسموب التقميدي

  .تزويد المتعمميف بالمعمومات الضرورية .0
 .تقديـ المعمومات بطريقة منظمة .0
 .يـتشجيع المتعمميف عمى تحميؿ البيانات وتكويف المفاى .2
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  Active Experimentation المرحمة الثالثة: التجريب النشط  -3
وفي ىذه المرحمة يفمح ، إذ ينتقؿ المتعمـ الى التجريب والممارسة العممية، تمثؿ ىذه المرحمة الوجو العممي لمعمـ

عطاء الفرصة لممتعمميف كي أما دور المدرس فيقتصر عمى تقديـ األدوات والمواد الضرورية ، المتعمموف االعتياديوف كثيراً  وا 
  :ةاآلتيويمكف تمخيص ما يقـو بو المدرس في ىذه المرحمة بالنقاط ، يمارسوا العمؿ بأيدييـ

 .فسح المجاؿ أماـ المتعمميف لمقياـ بالنشاطات .0
 .متابعة أعماؿ المتعمميف وتوجيييـ .0
 Concrete Experienceالمرحمة الرابعة: الخبرات المادية المحسوسة  -4

، إذ يقـو بدمج المعرفة الجديدة مع خبراتو الذاتية وتجاربو، ىذه المرحمة ينتقؿ المتعمـ الى الخبرات المحسوسة في
 :ةاآلتيويمكف تمخيص ما يقـو بو المدرس في ىذه المرحمة بالنقاط ، وبذلؾ تتوسع وتتطور مفاىيمو السابقة بصورة جديدة

 .مفاىيـ بالعمؿإتاحة الفرصة لممتعمميف باكتشاؼ المعاني وال .0
 .تحدي المتعمميف بمراجعة ما حدث .0
 .(061-064ص، 0669، الخميمي وآخروف. )تحميؿ الخبرات بمعايير األصالة والمالءمة .2

وال يوجد بينيا أي فاصؿ مادي او زمني كما يبدو عند الحديث عنيا بشكؿ ، اف ىذه المراحؿ متالحقة ومتداخمة
 .(006ص، 0226، الناشؼ) التوضيح وزيادة الفيـ لممادة المعروضةنقاط وانما يتـ ىنا فصميا فقط مف اجؿ 

 :(0) ويمكف اف نمثؿ مراحؿ انموذج مكارثي بالمخطط المبيف في شكؿ 
 
 

 الربع الرابع الديناميكي               الربع األوؿ التخيمي 
 ماذا اذا ؟                      لماذا ؟     
 
 
 
 
 

 الربع الثالث المنطقي                 الربع الثاني التحميمي 
 كيؼ ؟                      ماذا ؟     

            
 

 (0) شكؿ
 ((*0مخطط يمثؿ دورة مكارثي الرباعية

 (Merrill –Tennyson modelتينسون ) –ثانــيًا: انموذج ميرل 
 ختبارعمى افتراضات واسعة قابمة لال ( انموذجًا لتدريس المفاىيـ ُبنيَ Merrill–Tennyson) تينسوف -صمـ ميرؿ 

ات الخاصة بتدريس المفاىيـ بالطرؽ االستنتاجية حيث ستراتيجيويتضمف ىذا االنموذج عددًا مف اال .والتطبيؽ داخؿ غرفة الصؼ
 .(000ص، ..06، سعادة وجماؿ) التدريب االستجوابي(، االمثمة والالامثمة، التعريؼ) يتضمف ثالثة تحركات اساسية ىي:

                                                             

 )*( المخطط مف تصميـ الباحثيف  

المـالحظة 
 التأممية

الخـبرات 
المـادية 
 المحسوسة

التـجريب  بـمورة المفـهوم
 النـشط
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 تينسون: -مراحل إنموذج ميرل 
 -:لتعمـ المفيـو فقد وضعا عددًا مف الخطوات التي تعد بمثابة الموجيات وىي

 اواًل: تحديد ما اذا كان تدريس المفهوم ضرورياً:
ىنا قدرة ويتـ ذلؾ مف خالؿ تحميؿ المدرس لمحتوى الدرس ومعرفة المفاىيـ الجديدة وتحديد تعريفيا الدقيؽ وتبدو 

 -:ةاآلتيالمدرس في تحديد المفيد مف المفاىيـ بالنسبة لمطمبة وارتباطيا بحياتيـ وسموكيـ ويكوف ذلؾ مف خالؿ الشروط 
 .وجود بعض المصطمحات او الكممات الجديدة في محتوى الدرس .0
 .عندما تتطمب مادة الدرس استدعاء تعريؼ لبعض المصطمحات او الرموز او الجمؿ المفتاحية .0
 .قاعدة معينة وتشتمؿ عمى مفاىيـ استخداـندما يتطمب الدرس ع .2
 .عندما يقدـ محتوى الدرس مف خالؿ سمسمة مف الخطوات المتتابعة المترابطة .4
 .(004-002ص، 0662، المقاني وعوة) عندما تتطمب المادة مطابقة اجزاء لوحدة كبيرة .0

 ثانيًا. تعريف المفهوم:
 -:بثالث خطوات ىيوتمر عممية تعريؼ المفيـو 

تحديد اسـ المفيـو سواء كاف كممة او جممة او رمزًا ذا معنى خاصًا يتطمب مف المتعمـ اف يكتسبو واف يكوف قادرًا عمى  .0
 .و في المواقؼ الجديدةاستخدام

أما  ويقصد بالخصائص الحرجة الصفات األساسية والميمة لممفيـو، تحديد الخصائص الحرجة والمتغيرة لممفيـو .0
 .الخصائص المتغيرة فتمثؿ الصفات غير االساسية التي قد تتوافر في بعض أعضاء المفيـو وليس الجميع

 –ميرؿ ) تعريؼ المفيـو مف خالؿ جمؿ تقريرية او اكثر موضحة الخصائص الحرجة لممفيـو والعالقات التي تربطيا .2
  .(06ص، 0202، تينسوف

 ثالثًا. جمع شواهد المفهوم: 
اذ يبيف المثاؿ المنتمي لممفيوـ ، ه الخطوة بتحديد االمثمة المنتمية لممفيـو واالمثمة غير المنتمية لممفيـووتتمثؿ ىذ
اما االمثمة غير المنتمية فال تدؿ عمى ، الحرجة( لممفيـو ويدؿ كذلؾ عمى المفيـو موضوع الدراسة) الصفات االساسية

() االساسيةأي انو ال يتضمف الصفات ، المفيـو موضوع الدراسة وبعبارة  .(024ص، 0222، السكراف) الحرجة لممفيـو
 .صنؼ المفيـو اخرى اف كممة شاىد ىي اصطالح عاـ يستخدـ لالشارة الى كؿ اعضاء وغير اعضاء

 .( ىو عضو المفيـو الذي ينتمي اليوExample) والمثاؿ
  .(26ص، 0202، تينسوف –ميرؿ ) مي اليوىو أي شاىد ليس عضوًا في المفيـو وال ينت( Example Non) وغير المثاؿ
( اف عممية جمع الشواىد لممفيـو تتطمب مف المدرس اف يقرر صيغة Merrill–Tennyson) تينسوف –ووجد ميرؿ 

 -:اآلتيالشواىد التي تمثميا شواىد المفيـو وقد قسماىا عمى ثالثة أشكاؿ ك
او الخياؿ وىنا يعطي المدرس امثمة مف واقع الطمبة واالمثمة معرفة المرجع الحقيقي لمشيء او الرمز كما ىو في الواقع  .أ 

االصمية او الحية لممفيـو فمثاًل عند تدريس مفيـو الغذاء يمكنو اف يجمب المدرس مجموعة مف االغذية لمطمبة 
 .لدراستيا

في شكميا ويقصد بذلؾ اف االمثمة التي يعرضيا المدرس عمى المفيـو تكوف مماثمة ، التمثيؿ المشابو شكالً  .ب 
 .وخصائصيا لممفيـو المراد تعميمو لمطمبة وىنا يعبر عنيا بصورة او انموذج او فمـ تعميمي

التمثيؿ الرمزي ويقصد بو اعطاء االمثمة التي تمثؿ المفيـو بشكؿ رموز او كممات تحؿ محؿ المرجع او المفيـو وىذا  .ج 
 .ثاؿ الغذاء بالوصؼ عف طريؽ الكالـالنوع يستخدـ في توضيح المفاىيـ المجردة ويمكف اف يعبر عف م

 -:( الى اف عممية جمع شواىد المفيـو تتـ مف خالؿ تطبيؽ قاعدتيف ميمتيف ىماMerrill–Tennyson) ويشيراف
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 .اواًل: تباعد األمثمة بمعنى اختالؼ كؿ مثاؿ عف المثاؿ السابؽ
المقاني ) مثاؿ( ال -مثاؿ) األمثمة السمبية بشكؿ ازواج متقابمةبمعنى اقتراف االمثمة االيجابية ب، ثانيًا: مقابمة األمثمة السمبية

  . (000 -004ص، 0662، وعوة
 رابعًا. تقدير صعوبة شواهد المفهوم:

اذ يقرر مدى صعوبة االمثمة والالأمثمة المقدمة عمى ، ىذه الخطوة يجب اف يقـو بيا المدرس قبؿ تدريسو المفيـو
ويمكف تقدير صعوبة الشاىد عف طريؽ احتمالية شاىد معيف جراء  .ما يراىا المدرسالمفيـو كما يراىا المتعمـ وليس ك

ىـ استطالعيا وحساب اختبار تصنيفو مف لدف عينة مف الطمبة تـ إعطاؤىـ التعريؼ مع تقديـ عدد مف االمثمة والالأمثمة لو و 
.تيـ لذلؾ المفيـو لمعرفة درجة صعوبة خصائص او شو استجابمستوى   (000ص، 0662، المقاني وعوة) اىد المفيـو

  .(00ص، 0202، تينسوف -ميرؿ)
 تشخيص لتصنيف الخصائص الجديدة لممفهوم: اختبارخامسًا. اعداد 

ىذه الخطوة تمكف المدرس مف الخروج بادلة موثوقة وفعالة عف قدرة المتعمـ عمى تصنيؼ االمثمة الجديدة الى امثمة 
ويقاس السموؾ التصنيفي ىذا بتقديـ امثمة جديدة وتحديد اييا امثمة منتمية وغير ، لمفيـو الدراسة منتمية وغير منتمية

، التكميؿ، مف متعدد ختياراال، الصواب والخطأ) ويمكف توضيح ذلؾ السموؾ التصنيفي مف خالؿ اشكاؿ متنوعة .منتمية
 -ة:اآلتيوتدور ىذه العممية حوؿ انماط االداء  .(020ص، 0222، السكراف) المقاؿ القصير(، الجواب القصير، المقابمة

 .ويعني قياـ المتعمـ بتصنيؼ المثاؿ مثااًل والالمثاؿ كالمثاؿ -:التصنيؼ الصحيح
 .ويعني قياـ المتعمـ بتصنيؼ الالمثاؿ مثاالً  -:خطأ التعميـ المفرط
 .ويعني قياـ المتعمـ بتصنيؼ المثاؿ كالمثاؿ -:خطأ التعميـ الناقص

 .      (044ص، ..06، سعادة وجماؿ. )والالمثاؿ كمثاؿ ألمثاؿاكويعني قياـ المتعمـ بتصنيؼ المثاؿ  -:الفيـ الخاطئ
 قاعدة عزل الخاصية: استخدامسادسًا. 

ظيارىا بشكؿ بارز في المثاؿ وعدـ اظيارىا في ، وفييا يعزؿ المدرس الصفات والخصائص االساسية والميمة وا 
بعض الوسائؿ او األدوات التي تساعد في تركيز انتباه الطمبة عمى الخصائص األساسية في  استخداـوذلؾ بالالمثاؿ 

االمثمة االيجابية او المنتمية لممفيـو بشكؿ مباشر مع التركيز عمى غيابيا في الالمثاؿ لكي يمنع المدرس حدوث االلتباس 
، 0662، المقاني وعوة. )لمتغيرة عند مقابمة المثاؿ مع الالمثاؿالذي يحصؿ لبعض الطمبة عند تشابو الخصائص ا

الصور والرسـو التوضيحية و  االلواف استخداـ :وىناؾ اكثر مف وسيمة تساعد في تركيز انتباه الطمبة عمى المفيـو منيا .(009ص
، السكراف. )ط وغيرىا حسب طبيعة المفيـووالرموز الخاصة والمالحظات الكتابية والسمعية والتضميؿ والشرح والتوضيح البسي

  .  (024ص، 0222
 مناسبة لتدريس المفهوم: ة استراتيجيسابعًا. تصميم 

 ات التي تصمـ لتعميـ المفيـو تتضمف تقديـ العموميات وىذه العموميات ىيستراتيجيتينسوف اف اال -وجد ميرؿ 
االمثمة والالامثمة(( وتمثؿ ىذه العموميات المكونات او ) والشواىد –ممفيـو والخصائص المميزة ل -تعريؼ المفيـو )

، المقاني وعوة) العناصر االساسية لممفيـو والتي ينبغي لممدرس اف يقدميا لمطمبة عند القياـ بميمة تدريس مفيـو معيف
 -نمطيف ىما: استخداـويتـ تقديـ ىذه العموميات ب .(001ص، 0662

 -:(Expository Presentation) شارحالعرض ال .0
 .ة صريحة ليااستجابويعني تقديـ العموميات بطريقة تخبر المتعمـ عف المعمومات دوف اف تستحثو عمى اصدار   

 -:(Inquisitory Presentation) العرض اإلستجوابي .0
سعادة ) ة صريحة ليااستجابدار ويعني تقديـ العموميات بطريقة تساؿ المتعمـ عف المعمومات وتستحثو عمى اص  
 .(000ص، ..06، وجماؿ
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ات تسراارجيجات الري رشراط رقدجم العمومجات وهذه االتسراارجيج( عدداً من االMerrill–Tennyson) اقترحاوقد 

، االمثلة والالأمثلة() لشواهدوا، القاعدة) ورتسرخدم خطوات محددة ثابرة هي، ررماشى مع الطاجقة االتسرنرايجة الى حد معجن
  -:والرداجب( وهي انواع

 -االولى: ة ستراتيجياال -
 -:ةاآلتيوتتألؼ مف الخطوات  
 .يعرض المدرس التعريؼ او القاعدة التي يريد اف يكسبيا لمطمبة .0
 .تقديـ امثمة ايجابية عمى المفيـو .0
 .(0) ردة في النقطةتقديـ تدريبات جديدة عمى المفيـو غير التدريبات الوا .2
  -ة:اآلتيالثانية وتتكون من الخطوات  ة ستراتيجياال -
 .. يعرض المدرس التعريؼ او القاعدة التي يرغب في اف يكتسبيا الطمبة0
 .مع لفت نظر الطمبة الى الصفات المميزة لممفيـو، . تقديـ امثمة ايجابية عمى المفيـو0
 .تتضمف الخصائص المميزة لو . تقديـ تدريبات عمى المفيـو2
 .. تقديـ تغذية راجعة ليتعرؼ الطمبة عمى اخطائيـ4
  -ة:اآلتيالثالثة وتتألف من الخطوات  ة ستراتيجياال -
 .يقدـ المدرس تعريؼ المفيـو او القاعدة التي يريد اف يكسبيا لمطمبة .0
 .طبؽ عميويقدـ امثمة ايجابية تنطبؽ عمى المفيـو وامثمة سمبية ال تن .0
 يركز في تقديـ االمثمة الدالة عمى إظيار الصفات المميزة لممفيـو وتكوف االمثمة متنوعة.  .2
 .يقدـ تدريبات عمى المفيـو .4
 .يقدـ تغذية راجعة ليتعرؼ الطمبة عمى أخطائيـ .0
 -ة:اآلتيالرابعة وتتألف من الخطوات  ة ستراتيجياال -
 .قاعدة المراد تعميميا لمطمبةيقدـ المدرس تعريؼ المفيـو او ال .0
 -:االيجابية او السمبية( ما يأتي) يقدـ امثمة ايجابية لممفيـو وامثمة سمبية بحيث تتضمف ىذه االمثمة .0

 .المعرفة( لممفيـو) اظيار الصفات المميزة .أ 
 .تنوع االمثمة .ب 
 .التدرج مف السيؿ الى الصعب .ج 
( ويطمب 0) التدريبات الواردة في النقطةدة وبصورة عشوائية غير سمبية جديو  يقدـ المدرس تدريبات عمى المفيـو ايجابية .2

شارة√) المدرس مف الطمبة اف يضعوا إشارة  .اماـ الالمثاؿ×( ) ( اماـ المثاؿ الذي ينطبؽ عمى المفيـو وا 
طوالبة ) (064-060ص، 0222، السامرائي وآخروف) يقدـ المدرس تغذية راجعة تركز عمى الصفات المميزة لممفيـو .4

  .(004-002ص، 0202، وآخروف
الالأمثمة والتي مف و  تشتمؿ عمى جميع المتغيرات في األمثمة ألنيا، متكاممة ة استراتيجيالرابعة  ة ستراتيجيولكوف اال

في اكتساب  ة ستراتيجي( اعتمدت ىذه االMerrill–Tennyson) شانيا اف ترفع مستوى االداء التصنيفي بحسب انموذج
  -:ةاآلتيالخطوات التعميمية  استخداـالمفاىيـ االحيائية واستبقائيا لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط عينة البحث الحالي ب

وتحضير الدروس التعميمية ليا بحيث تتضمف األىداؼ  .تحميؿ محتوى المادة التعميمية وتحديد المفاىيـ المراد تعميميا .0
  .االمثمة والالأمثمة() وشواىده، المفيـو تعريؼ، التدريسية

 .تزويد الطمبة باألىداؼ التعميمية لمدرس قبؿ القياـ بميمة التدريس .0
 .والعالقات التي تربطيا(، خصائصو الحرجة، اسـ المفيـو) تقديـ تعريؼ المفيـو بحيث يتضمف .2
  -:تقديـ مجموعة كافية مف االمثمة ولؤلمثمة عمى المفيـو بحيث يراعى فييا .4
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 .المميزة() إظيار الصفات الحرجة .أ 
 .تنوع األمثمة .ب 
 التدرج في مستوى صعوبة األمثمة واألمثمة بحيث يبدأ بالسيؿ منيا واالنتقاؿ تدريجيًا نحو األصعب   .ج 

ويتضمف تقديـ االمثمة والالأمثمة الجديدة عمى المفيـو بترتيب عشوائي وبطريقة تطمب مف  االستجوابيتقديـ التدريب  .0
 .صنيفيا الى ما ىو مثاؿ ينتمي لممفيـو والى ما ىو ليس بمثاؿ عمى المفيـو مع توضيح سبب ذلؾالطمبة ت

، ..06، سعادة وجماؿ. )ة مباشرةستجابتقديـ التعزيز المناسب او التغذية الراجعة التصحيحية بعد صدور اال .9
 .(064ص، 0222، السامرائي وآخروف) (001-009ص

 ي والختامي:ثامنًا. التقويم التكوين
يتـ في ىذه الخطوة تقويـ فعالية المواد التدريسية لغرض تحسيف التدريس وتتضمف عممية تقويـ المواد التعميمية اربعة 

تتمثؿ الثالثة االولى منيا في االجراءات التشكيمية او التكوينية التي يتـ مف خالليا تقويـ المواد التعميمية ، اجراءات اساسية
اما االجراء الرابع فيو اجراء ختامي يتـ التخطيط لو لتحديد مدى  .اثناء عممية التطبيؽ او التطوير عند نقاط مختمفة

صالحية المواد التعميمية او مناسبتيا في جعؿ الطمبة قادريف وبفعالية عمى تصنيؼ الشواىد الجديدة لممفيـو الذي تـ 
 -:االجراءات االربعة كما يأتيوتتـ ىذه  .(.00ص، ..06، سعادة وجماؿ. )تدريسو عف طريقيا

مراجعة المحتوى ونقده مف جانب مستشاريف وخبراء في المادة الدراسية ويجب اف تتفؽ آراؤىـ وأفكارىـ الى حد كبير مع اراء  .0
 .مف حيث التعريؼ والتصنيؼ وجمع الشواىد .المدرس

لتقرير ويراعى اف يشجع المتعمـ عمى كتابة تجربة واحد لواحد حيث ينشط المتعمـ ويالحظو المدرس ويكتب عنو ما يشبو ا .0
 مالحظتو حوؿ المواد التدريسية وتشجيعو عمى النقد والعمؿ معو لتوضيح اجزاء المادة التعميمية التي تحتاج الى التفسير

المناقشات ات او ختبار واف يطمب المدرس مف الطمبة الدقة في اجاباتيـ خالؿ اال.(.00ص، 0662، المقاني وعوة) االيضاحو 
 .(062ص، 0202، تينسوف –ميرؿ ) التي يتعرض ليا الطمبة

تجربة المجموعة ويتمثؿ اليدؼ مف تقويـ اداء طمبة المجموعة في الحصوؿ عمى معمومات تشخص الصعوبات في المواد  .2
مف الطمبة ويحتاج المدرس الى مجموعة  .وكذلؾ معمومات تتعمؽ باحتماؿ حدوث تصنيؼ لالخطاء السموكية، التعميمية

ومف اإلرشادات الميمة التي ، يكوف عددىـ خمسة عشر متعممًا عمى االقؿ لمتأكد مف وجود اخطاء محددة في التصنيؼ
البعدي  ختباراال استخداـالقبمي والبعدي الفقرات نفسيا كما يمكف  ختباريجب اتباعيا في ىذه الخطوة ىي اف يتضمف اال

، ..06، سعادة وجماؿ) ردية الى جانب المجموعة الكاممة لدرجات الطمبة لتقويـ المواد التدريسيةالعالجي بصورة ف
 .(092ص

تجربة التعمـ البيئي تيدؼ ىذه الخطوة الى تحديد الدرجة التي تعمؿ المواد التدريسية فييا عمى تحقيؽ االىداؼ  .4
مبة عندما تنتيي عممية التدريس بشكؿ ناجح وصحيح المرغوب فييا مف المادة الدراسية وبعبارة اخرى ىؿ يتمكف الط

االولى: امكانية  :ويبدو اف التقويـ النيائي يمكف اف يؤدي وظيفتيف .اف يعطوا امثمة لممفاىيـ التي تعمميا الطمبة
، 0662، لمقاني وعوةا) و في تقويـ نماذج اخرى لمتدريساستخدامامكانية  :والثانية، و لتقويـ اليدؼ التدريسياستخدام

 .(064ص، 0202، تينسوف –ميرؿ ) (006ص
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 :(0) تينسوف في شكؿ –ويمكف توضيح مراحؿ انموذج ميرؿ   
 
 
 
 
 

 
  
 

                       
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
            

 
 *() (2) شكؿ
 تينسوف -نموذج ميرؿ ا مخطط يوضح مراحؿ

 

تحديد ما اذا كان تدريس 

 المفهىم ضروريا  

 قاعدة عزل الخاصية 

 تحضير اختبار تشخيصي

 تقدير صعوبة شواهد المفهوم

 تصميم استراتيجية مناسبة

 لتعرٌفا

 التقويم 

 جمع شواهد المفهوم

خصائصه الحرجة 

 والمتغٌرة

 تعرٌف المفهوم

 بتحدٌد

تدرٌ

 ب

 شواهد

 قاعدة

 وفق الترتٌب

هل تحققت 

األهداف 

التدرٌسٌة 

 المرغوب فٌها

 التكوٌنً

 مراجعة المحتوى

 تقوٌم الطلبة أفرادا  

 تقوٌم مجموع الطلبة 

     بالعرض الشارح 

 بالعرض اإلستجوابً 

 

 . التضلٌل واأللوان1

 . الصور 0

. الرسوووووووووووووووووووووووووووووووم 3

 التوضٌحٌة 

. الشووفوٌة والكتابٌووة 4

. الشوورح والتوضووٌ  5

 البسٌط )الوصف(

 بوسائل

 منها

 أشكال تمثٌالت الشواهد هً :

 المرجع الحقٌقً للشًء .1
 التمثٌل المشابه شكال   .2
 التمثٌل الرمزي .3

 بمراعاة قاعدتً :

 . تباعد األمثلة 1 

 . مقابلة الالمثال0

مصوووووووطلحات كلموووووووات  .1
 جدٌدة

 تعرٌفات .0
 قواعد معٌنة .3
 سلسلة خطوات .4
 مطابقة أجزاء لوحدة .5

 كبٌرة 

ٌكون ذلك 

عندما 

 تحتوي

 المادة على

 تنوع األمثلة

التدرج فً 

 الصعوبة

إظهار الصفات 

بتأكٌووووووووود  الممٌزة للمفهوم

عووووووووووووزل 

 الخاصٌة

تأكٌد 

التعزٌز 

 الفوري

والتغذٌة 

الراجعة 

 التصحٌحٌة

 اسم المفهوم

 الختامً
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  Conceptsثــالثــاً: المفاهيم 
 . مقدمة عن المفهوم:1

النفجار المعرفة واتساع ، ولقد زادت أىميتيا في الوقت الحاضر اكثر مف أي وقت مضى، تعد المفاىيـ لبنة المعرفة
لذا أصبح ىـّ المدرس ىو مساعدة الطمبة عمى الفيـ والوعي ببنية ، وذلؾ لصعوبة اإللماـ بجوانب أي فرع منيا، فروعيا

اف تحديد مكونات النظاـ المعرفي .(000ص، ب، 0226، مرعي ومحمد) والمنطقية مع ترؾ التفاصيؿالمادة المفاىيمية 
اذ مف المفاىيـ تتشكؿ ، وبذلؾ تشكؿ المفاىيـ أوسع قاعدة في النظاـ المعرفي، يحتؿ مكانة ميمة في النظاـ التعميمي

معناه اف المتعمميف سيمتمكوف جزءًا ليس بيسير مف النظاـ  لذا فإف تزويد المتعمميف بيا، المبادئ والقوانيف والنظريات العممية
 .(010-012ص، 0229، الفتالوي) المعرفي

وخصائصو التي ، ومف ىنا نرى ضرورة التطرؽ الى ىذا الجزء الميـ مف النظاـ المعرفي والتعرؼ عمى مكوناتو
 :(2) تميزه عف بقية مكونات ىذا النظاـ والموضح في شكؿ

  
 ت النظاـ المعرفي( مكونا2) شكؿ
 .(..ص، 0224، زيتوف)

، ابراىيـ) وبما اف المفيـو يتمو الحقائؽ في بنية النظاـ المعرفي لذلؾ فيو يختمؼ عنيا بعدة خصائص أشار إلييا
 :ةاآلتي( بالنقاط 0226

 .مف خالؿ التمييز بيف االشياء وتصنيفيا وفؽ عناصر مشتركة بينيا :التمييز والتصنيؼ .0
 .رمز لخاصية او مجموعة مف الخصائص المجردةفيو ي :الرمزية .0
 .اذ ينطبؽ عمى مجموعة مف االشياء والمواقؼ، فيو يتصؼ بالشمولية :التعميـ .2

او أحداث معينة تجمع بينيا ، وفي ضوء ما تقدـ فالمفيـو تصور عقمي مجرد ُيعطى اسمًا أو رمزًا ليدؿ عمى ظواىر  
 .(96-.9ص، 0226، ابراىيـ) سمة أو عدة سمات

 . اكتساب المفاهيم:2
ُتعد عممية إكتساب المفاىيـ مف األىداؼ الرئيسة التي يسعى المربوف لتحقيقيا مف خالؿ المواقؼ التعميمية المختمفة 

 .             (0ص، 0220، الجبوري) ولممراحؿ كافة
قـو المدرسوف وبشكؿ حيث ي، حيث تشكؿ ميمة اكتساب المفيـو جزءًا رئيسًا في عممية التعمـ داخؿ غرفة الصؼ

مستمر بتعميـ مفاىيـ جديدة لمطمبة تتبايف في عرضيا طرقيـ وأساليبيـ حتى اف التبايف قد يحدث لدى المدرس نفسو في 
  .(009ص، 0202، أبو زينة) عرض مفيوميف مختمفيف لصنؼ واحد

إذا كانت ، المواقؼ المختمفةويساعد اكتساب المفاىيـ عمى االحتفاظ بالمعمومات واالستفادة منيا وتطبيقيا في 
ويقصد ، ويعتمد إكتساب المفيـو عمى مجموعة عوامؿ يذكر منيا وضع المتعمـ المعرفي، منتظمة في شكؿ فئات محددة
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فقدرة ، التي تعد ضرورية عمى نحو أساسي إلكتساب المفاىيـ الجديدة، بذلؾ مدى معرفة المتعمـ بالمفاىيـ المتطمبة السابقة
وأشار ، وليا عالقة بالمفيـو الجديد، بمقدار فيمو لممفاىيـ التي تعمميا في السابؽ تأثرمـ مفيـو جديد تالمتعمـ عمى تع
 .(04ص، 0221، الطيطي) ( إلى أف إكتساب المفيـو ىو الذي يجعؿ التعمـ ممكناً Gange & Berliner) كانييو وبيرلنر

واف اكتساب المفيـو يتـ مف ، بالمفيـو الجديد المراد تعممولكونو يتوقؼ عمى ما لدى المتعمـ مف معمومات سابقة تتعمؽ 
فاكتساب  .(002ص، .022، احمد) الالأمثمةو  االمثمة استخداـو ، ثـ الصفات المميزة، خالؿ تزويد المتعمـ باسـ المفيـو

عف طريؽ ، ذاتي مف جية أخرىالطمبة لممفاىيـ أمٌر البد منو لفيـ أساسيات المعرفة مف جية وزيادة القدرة عمى التعمـ ال
مما يجعميـ يتفاعموف مع المعرفة بشيء مف الثبات ألنيـ ، تنظيميا وتبسيطيا واعطائيا تسمية محددة لؤلشياء المتشابية

، Ellis) سوؼ يتعامموف مع األشياء والمواقؼ واألحداث والعمميات ذات الصفات المشتركة كأعضاء في صنؼ واحد
1972 ،p: 13)  

  :( عدة عوامؿ ترتبط بدور المدرس في إكتساب الطمبة المفيـو ومف ىذه العوامؿTurnner) تيرنروقد حدد 
خبار المتعمـ بيا -  .تحديد المثيرات الالزمة وا 
خبار المتعمـ بياستجابتحديد اال -  .ات المرغوبة وا 
خبار المتعمـ بيا ة ستراتيجيتحديد اال -  .المالئمة وا 
 .الضرورية لممفيـوتييئة المعمومات  -
 .المعمومات المناسبة سترجاعإعداد الطمبة ال -
 .(000ص، 0226، اليماني. )زيادة مستوى الدافعية لدى المتعمـ -

 ( اف تشجيع الطمبة عمى إكتساب المفيـو وتوجيييـ يتحقؽ مف خالؿ: 0224، الطيطي) ويرى
 .عرض مشكمة حقيقية ذات مغزى عمى الطمبة .0
 .ع البيانات والمعمومات المتصمة بالمشكمةتشجيعيـ عمى جم .0
 .توفير بيئة متجاوبة يستطيعوف فييا اف يحصموا عمى تغذية راجعة صحيحة .2
 .(000ص، 0224، الطيطي. )تزويدىـ بتعميمات عما ينظروف إليو ويبحثوف عنو .4

 .رة التي يمتمكيا األكبر سنا منيـإف اكتساب االطفاؿ لممفاىيـ ليس باألمر السيؿ لعدـ امتالكيـ الخمفية المعرفية أو الخب
 -:وتكمف محاوالت االطفاؿ في معرفة المفاىيـ المتعددة مف خالؿ 

 .المالحظة الدقيقة لمبيئة المحيطة بيـ .0
 .القدرة عمى تصنيؼ المواد واألشياء التي ليا عالقة بعضيا بالبعض .0
عطائيا مستويات مختمفة .2  .القدرة عمى وضع األشياء مف جية واحدة وا 
 .(24-22ص، 0221، الونداوي) .درة عمى اعطاء بعض المعاني السطحية لبعض المفاىيـ التي تعمموىا مف البيئةالق .4

 سـابـقـة  دراسـات
لـ نعثر عمى دراسات سابقة تناولت ىذيف االنموذجيف معًا لذلؾ سنعرض اىـ الدراسات التي تناولت كؿ انموذج مع 

  .نماذج اخرى
 لت انموذج مكارثي المحور االول: دراسات تناو 

  Rhonda & White (1988:)دراسة . 1
أجريت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية في والية كارولينا الشمالية وىدفت تحري أثر انموذج مكارثي في 

.   تحصيؿ التالميذ واالستبقاء واالتجاىات في تعمـ مادة العمـو
 مة االبتدائية الصؼ الثالث وتكونت مف مجموعتيف تجريبية وضابطةواختيرت عينة البحث عشوائيًا مف تالميذ المرح

عمى  (ب) عمى وفؽ انموذج مكارثي والكتاب المدرسي ودرست المجموعة الضابطة (أ) ب( درست المجموعة التجريبية، أ)
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تحصيمي بعدي  اختباروأعدت الباحثة أداتي البحث وىما:  .وفؽ الطريقة التقميدية وتـ تدريس وحدة واحدة مف كتاب العمـو
 .ومقياس االتجاه نحو مادة العمـو، ويضـ مستويات المعرفة الفيـ والتطبيؽ والتحميؿ

واظيرت نتائج البحث فرقًا ذا داللة إحصائية لصالح المجموعة التي درست عمى وفؽ انموذج مكارثي فقد حصؿ التالميذ  -
 .والتحميؿ، والتطبيؽ، الفيـ، وعية التي تقيس المعرفةات التحصيؿ الموضاختبار عمى نتائج أفضؿ في 

حيث ، يومًا وأظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التي درست عمى وفؽ انموذج مكارثي 20بعد  ختباروأعيد تطبيؽ اال
 .احؿ المبكرة لتطبيؽ االنموذجانموذج مكارثي في المر  استخداـًا أفضؿ لممعمومات التي تـ تدريسيا باسترجاعأظير التالميذ 

 ( Rhonda & White ،1988 ،p: 1) في االتجاىات نحو مادة العمـو (أ) كما أظيرت فرقًا لصالح المجموعة التجريبية
 (: 2007. دراسة راجي )2

 ابف رشد وىدفت الى التعرؼ عمى أثر انموذجي دانياؿ –كمية التربية / أجريت الدراسة في العراؽ جامعة بغداد
 .مكارثي في اكتساب المفاىيـ العممية واالتجاه نحو مادة العمـو لدى تمميذات الصؼ الخامس األبتدائيو 

البعدي  ختبارمجموعتيف تجريبيتيف ومجموعة ضابطة( ذات اال) أعتمد التصميـ التجريبي ذو الضبط الجزئي
( تمميذة في كؿ شعبة مف شعب الصؼ الخامس 09) واقع( تمميذة ب.1) وبمغت عينة البحث، تصميمًا تجريبيًا ليذه الدراسة

والمجموعة الثانية لتدرس عمى ، االبتدائي فأختيرت بالطريقة العشوائية المجموعة األولى لتدرس عمى وفؽ انموذج دانياؿ
البحث الثالث كافأت الباحثة بيف تمميذات مجموعات .أما المجموعة الثالثة فدرست بالطريقة التقميدية، وفؽ انموذج مكارثي

 .والذكاء(، وكشؼ المعرفة المسبقة، التحصيؿ الدراسي السابؽ) في متغيرات
تطبيؽ ، تعريؼ المفيـو، ال مثاؿ -مثاؿ) وبيدؼ إجراء التجربة ُحددت المفاىيـ العممية في ضوء عمميات اكتسابيا

( فبمغ عددىا الكمي التفاعؿ بيف المادة والحرارة( ) نات الحية( والثانيةالكائ) في الوحدتيف األولى، ( مفيومًا عممياً 02) المفيـو
 .في كتاب العمـو المدرسي المقرر لمصفوؼ الخامسة االبتدائية في جميورية العراؽ، مف المفاىيـ العممية

ه كما قامت الباحثة ببناء مقياس لالتجا، اكتساب المفاىيـ العممية لممجموعات الثالث اختبارقامت الباحثة بتصميـ 
ذو التقدير الثالثي  (Likert) واُعتمد مقياس ليكرت، نحو مادة العمـو يتناسب وخصائص تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي

 One – Way)) ت الباحثة تحميؿ التبايف األحادياستخدمفي تقدير درجات المقياس. ولمعالجة البيانات إحصائيًا 
Analysis of Variance  يوشيف اختبارو (Sheffe)  ةاآلتيوأسفرت الدراسة عف النتائج:  

انموذج مكارثي في اكتساب المفاىيـ العممية واالتجاه نحو مادة  استخداـتفوؽ المجموعة التجريبية الثانية التي درست ب -
درست عمى وفؽ  أنموذج دانياؿ والضابطة التي استخداـالعمـو عمى المجموعتيف التجريبية األولى التي درست ب

 .الطريقة التقميدية
انموذج دانياؿ في اكتساب المفاىيـ العممية عمى المجموعة  استخداـتفوؽ المجموعة التجريبية االولى التي درست ب -

 .(090-01ص، 0221، راجي. )الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية
 (:2010. دراسة العكيمي )3

 استخداـالى التعرؼ عمى أثر كمية التربية االساسية وىدفت  –جامعة المستنصرية أجريت الدراسة في العراؽ ال
 .انموذجي مكارثي وىيمدا تابا التعميمييف في تحصيؿ المفاىيـ االحيائية واستبقائيا لدى طمبة الصؼ الثاني المتوسط

بمغ عدد افراد ، البعدي ختبارذات اال اختار الباحث التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي لممجموعتيف التجريبيتيف
( 06و) انموذج مكارثي( استخداـالتي درست ب) ( طالبًا في المجموعة التجريبية االولى22) بواقع، ( طالباً 06) عينة البحث

 .انموذج ىيمدا تابا( استخداـالتي درست ب) طالبًا في المجموعة التجريبية الثانية
 .درجات الطالب في مادة العمـو لمعاـ السابؽ(، المعمومات السابقة في مادة العموـ) مجموعتيف بمتغيراتتـ تكافؤ ال
، مف المتعدد وبواقع اربعة بدائؿ لكؿ فقرة ختيارمف نوع اال، ( فقرة22) ًا تحصيميًا مكونًا مفاختبار الباحث  استخدـ

تـ التحقؽ مف صدقو ، تطبيؽ(، فيـ، تذكر) (Bloom) يات الثالثة االولى مف تصنيؼ بمـوالمستو  ختباروشممت فقرات اال
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يجادو ، بعرضو عمى الخبراء والمختصيف  ختباروبانتياء التجربة طبؽ اال، (02 –كيودر ريتشاردسوف ) ثباتو بمعادلة ا 
نفسو  ختبارعمى العينة اعيد تطبيؽ اال ختبارطبيؽ اال( يومًا مف ت00) التحصيمي عمى المجموعتيف التجريبيتيف وبعد مرور

 .عمى المجموعتيف التجريبيتيف في وقت واحد لغرض معرفة استبقاء او ترسيخ المفاىيـ االحيائية لدى طمبة المجموعتيف
 .ر متساويتيف بالعددلعينيتيف مستقمتيف غي (T-test) اختبار استخداـتمت معالجة البيانات احصائيًا ب

انموذج مكارثي عمى المجموعة الثانية  استخداـواظيرت نتائج البحث تفوؽ المجموعة التجريبية االولى التي درست ب -
 .(10-.0ص، 0202، العكيمي) انموذج ىيمدا تابا في تحصيؿ مفاىيـ االحياء واستبقائيا استخداـالتي درست ب

 تينسون -تناولت انموذج ميرل  المحور الثاني: دراسات
بعد جرد الدراسات السابقة التي تناولت ىذا االنموذج العربية واالجنبية عف طريؽ االنترنت لـ نجد دراسة اجنبية 

  :اعتمدت ىذا االنموذج في مجاؿ عمـو الحياة لكف وجدنا الدراسة االجنبية التي تناولت ىذا االنموذج وىي
 McKinney & Others (1984:). دراسة 1

 -مدى فاعمية انموذجي كانييو وميرؿ  اختباروىدفت إلى ، اجريت ىذه الدراسة في الواليات المتحدة االمريكية
 .وطريقة القراءة والتسميع في اكتساب تالميذ المرحمة االبتدائية لمفاىيـ التربية االجتماعية، تينسوف

ؼ السادس االبتدائي مف مدارس ابتدائية تقع جنوب الواليات مف الص، ( تمميذاً 69) وتكونت عينة الدراسة في
( 20) وتضـ كؿ مجموعة، تـ تقسيميـ عمى ثالث مجموعات رئيسة بحسب الطرائؽ التعميمية الثالث، المتحدة االمريكية

 .ومنخفض(، متوسط، عاؿ) تمميذًا ثـ قسمت كؿ مجموعة عمى ثالث مجموعات فرعية بحسب مستوى قدراتيـ
بؿ دّرب ثالث معممات عمى وفؽ الخطط التي اعدىا ليذا الغرض لكي يتوليف ، الباحث نفسو المجموعات الثالث لـ يدرس

 -:التدريس بطريقة مف ىذه الطرائؽ الثالث مفيوميف اساسيف ىما
  .االراضي القابمة لمزراعة واالنتاج مف الدرجة الثالثة -
 .واالنتشار الحضاري -
 . اداة جاىزة لمقياس استخدـو ، موعات البحث الثالث في بعض المتغيراتواجرى الباحث التكافؤ بيف مج 
  .الباحث تحميؿ التبايف الثنائي كوسيمة احصائية في معالجة البيانات استخدـو  

 :ةاآلتيواسفرت الدراسة عمى النتائج 
موعة التي درست بوساطة انموذج تينسوف عمى المج -تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست بوساطة انموذج ميرؿ  -

 .كانييو وطريقة القراءة والتسميع في اكتساب المفاىيـ
 McKinney. )تفوؽ المجموعة التي درست بوساطة انموذج كانييو عمى طريقة القراءة والتسميع في اكتساب المفاىيـ -

& Others, 1984 ،p: 35-38)  
 (: 1997. دراسة العكيمي )2

 استخداـابف الييثـ وىدفت الى التعرؼ عمى أثر  –كمية التربية / العراؽ جامعة بغدادأجريت ىذه الدراسة في 
  .تنسوف وكانييو التعميمييف في اكتساب تالميذ المرحمة االبتدائية المفاىيـ العممية في مادة العمـو -انموذجي ميرؿ

مجموعتيف تجريبيتيف ) البعدي ويتضمف ختبارأختار الباحث التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي الذي يتميز باال
( تمميذًا مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي موزعيف عشوائيًا عمى ثالث .1) تكونت عينة الدراسة مف.ومجموعة ضابطة(
( تينسوف -انموذج ميرؿ) ( تمميذًا لممجموعة الواحدة درست المجموعة التجريبية األولى عمى وفؽ09) مجموعات بواقع

 .انموذج كانييو( والثالثة تمثؿ المجموعة الضابطة والتي درست بالطريقة االعتيادية) والمجموعة الثانية عمى وفؽ
العمر الزمني والذكاء والتحصيؿ السابؽ في مادة ) أجرى الباحث التكافؤ بيف المجموعات الثالث في المتغيرات

وأعد الباحث الخطط التدريسية  .القبمي لممفاىيـ العممية( ختباربويف واالالعمـو لمصؼ الرابع االبتدائي والتحصيؿ الدراسي لؤل
وقد ، الخاصة بكؿ مجموعة واستغرقت مدة إجراء التجربة فصاًل دراسيًا كاماًل درس خاللو الباحث المجموعات الثالث بنفسو
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والوحدة ، تتضمف الوحدة االولى الكائنات الحية تـ تنظيـ المادة التعميمية عمى وفؽ الطرائؽ التعميمية الثالثة بشكؿ وحدات
بمغ  مف متعدد ختبارًا تحصيميًا مف نوع االاختبار فرضيات البحث اعد الباحث  ختباروال .الثانية التفاعؿ بيف المادة والحرارة

تطبيؽ( تأكد ، استيعاب، معرفة) ثة( فقرة لقياس اكتساب المفاىيـ عمى وفؽ تصنيؼ بمـو بمستوياتو الثال42) عدد فقراتو
( ومعادلة Kuder Richardson-20) اما ثباتو فقد استخرج بطريقة التجزئة النصفية ومعادلة، الباحث مف صدؽ محتواه

 ( Rulun) رولوف
ظيرت ( وقد ا(Tukeyتحميؿ التبايف األحادي وطريقة توكي  استخداـوقد قاـ الباحث بمعالجة البيانات إحصائيًا ب

 :اآلتينتائج الدراسة عف 
اكتساب  اختباركانييو( في ) تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية الثانية الذيف درسوا المفاىيـ العممية عمى وفؽ انموذج -

 .المفاىيـ عمى طمبة المجموعة الضابطة الذيف درسوا المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية
تينسوف( عمى طمبة المجموعة  –ميرؿ ) يبية االولى الذيف درسوا عمى وفؽ انموذجوعدـ تفوؽ طمبة المجموعة التجر  -

  .(020-60ص، 0661، العكيمي) الضابطة الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية
 (: 2002. دراسة الساعدي )3

موذجي ميرؿ كمية المعمميف وىدفت الى التعرؼ عمى اثر ان -اجريت ىذه الدراسة في العراؽ الجامعة المستنصرية 
  .تينسوف وىيمدا تابا في اكتساب المفاىيـ العممية واستبقائيا لدى تمميذات المرحمة االبتدائية –

مجموعتاف تجريبيتاف ) البعدي ويتضمف ختباراختارت الباحثة التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي الذي يتميز باال
 .ومجموعة ضابطة(

متغيرات ) وقد كوفئت المجموعات الثالث في، مميذة وزعت عمى مجموعات البحث( ت2.) تكونت عينة الدراسة مف
وقد قامت الباحثة بتدريس المجموعات ، المعرفة السابقة في المادة العممية( اختبارالذكاء والتحصيؿ السابؽ في مادة العمـو و 

ًا تحصيميًا اتسـ بالصدؽ والثبات اختبار بة طبقت الباحثة وفي نياية التجر ، الثالث وفقًا لمخطط التدريسية التي أعدتيا الباحثة
ت الباحثة تحميؿ استخدمو .(02 –كيودر ريتشاردسوف ) وقد حسبت الباحثة الثبات بمعادلة، اعدتو لقياس تحصيؿ التمميذات

 : وقد اظيرت نتائج الدراسة، توكي في معالجة البيانات اختبارالتبايف االحادي و 
وتفوؽ المجموعتيف التجريبيتيف ، تينسوف وىيمدا تابا –دـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف انموذجي ميرؿ ع -

 .عمى المجموعة الضابطة
  .عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجاميع الثالث في استبقاء المفاىيـ العممية -
االنموذجيف في تعميـ المفاىيـ العممية في مادة العمـو في  استخداـوفي ضوء نتائج ىذه الدراسة اوصت الباحثة   

 ج(  -ص أ ، 0220، الساعدي) وتدريب معممي العمـو عمى ذلؾ مف خالؿ عقد الدورات التدريبية، المرحمة االبتدائية
 مؤشرات ودالالت عن الدراسات السابقة 

  McCarthy Modelأواًل/ انموذج مكارثي 
 .عض المؤشرات عف الدراسات السابقة وبياف مدى اتفاقيا واختالفيا مع الدراسة الحاليةفيما يأتي ب

 . األهداف 1
اذ ىدفت بعضيا الى التعرؼ عمى اثر ، تباينت الدراسات السابقة في تحقيؽ األىداؼ وفي عدد المتغيرات المستقمة

اما ، اثر انموذج مكارثي() لتعرؼ عمىالتي ىدفت الى ا (Rhonda & White, 1988) متغير مستقؿ واحد كدراسة
 ( التي ىدفت الى التعرؼ عمى0221، راجي) الدراسات االخرى فقد ىدفت الى التعرؼ عمى اثر متغيريف مستقميف كدراسة

اثر انموذجي مكارثي وىيمدا ) ( التي ىدفت الى التعرؼ عمى0202، العكيمي) ودراسة، اثر انموذجي دانياؿ ومكارثي()
 الدراسة الحالية فقد اتفقت مع المجموعة االخيرة التي ىدفت الى التعرؼ عمى اثر متغيريف مستقميف ىمااما ، تابا(
 .تينسوف( –وميرؿ ، انموذجي مكارثي)
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 & Rhonda) وتباينت الدراسات مف حيث عدد المتغيرات التابعة منيا ما احتوى عمى ثالثة متغيرات تابعة كدراسة
White ,1988)  اما البحث  .(0202، العكيمي) ( ودراسة0221، راجي) ى عمى متغيريف تابعيف كدراسةومنيا ما احتو

المتغيريف  تأثيرواالستبقاء( وذلؾ لمعرفة ، االكتساب) الحالي فاتفؽ مع الدراسات االخيرة التي تضمنت متغيريف تابعيف ىما
 .تينسوف( عمييما -وميرؿ ، مكارثي) المستقميف

 . التصميم التجريبي 2
 & Rhonda) ت دراسةاستخدماذ ، التصاميـ التجريبية وعدد المجموعات استخداـمفت الدراسات السابقة في اخت

White, 1988) (0221، راجي) اما دراسة(، ب) وضابطة (أ) التصميـ العشوائي الذي تكوف مف مجموعتيف تجريبية ،
 ختبارذات اال (لممجموعتيف التجريبيتيف) لتجريبي ذا الضبط الجزئيالتصميـ ات استخدم( 0202، العكيمي) اما دراسة
مجموعتاف تجريبيتاف ومجموعة ضابطة( ) وفي البحث الحالي ستعتمد الباحثة التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئيالبعدي 

 .البعدي الكتساب المفاىيـ واالستبقاء ختباروذوات اال
 . مكان اجراء التجربة3

في الواليات المتحدة االميركية في والية كارولينا الشمالية في حيف  (Rhonda & White,1988) ريت دراسةاج
 .كما ىو الحاؿ في البحث الحالي، ( في العراؽ0202، العكيمي) ( ودراسة0221، راجي) اجريت دراسة

 . حجم العينة 4
، العكيمي) ( تمميذة وفي دراسة.1) (0221، راجي) تبايف حجـ العينة في الدراسات السابقة بمغ حجـ عينة دراسة

اما البحث الحالي فبمغ حجـ ، مـ تذكر حجـ العينةف (Rhonda & White ،1988) اما دراسة، ( طالباً 06) ( بمغ0202
 .( طالبة69) العينة

 . جنس العينة 5
 (Rhonda & White ،1988) فمنيا ما ضـ جنس الذكور فقط كدراسة، تباينت الدراسات في متغير الجنس

اما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع ، (0221، راجي) ومنيا ما ضـ جنس االناث فقط كدراسة، (0202، العكيمي) ودراسة
  الدراسة االخيرة حيث اقتصرت عمى جنس االناث فقط

 . المرحمة الدراسية 6
، Rhonda & White) دائية كدراسةاجريت الدراسات عمى مراحؿ دراسية مختمفة فبعضيا اجري عمى المرحمة االبت

وتتفؽ الدراسة  .(0202، العكيمي) وبعضيا اجري عمى المرحمة المتوسطة كدراسة، (0221، راجي) ودراسة (1988
 .حيث طبقت عمى طالبات المرحمة المتوسطة وتحديدًا طالبات الصؼ االوؿ المتوسط، الحالية مع الدراسة االخيرة

 . التكافؤ 7
( 0221، راجي) الذكاء( كدراسة، وكشؼ المعرفة المسبقة، التحصيؿ الدراسي السابؽ) متغيرات أجري التكافؤ في

درجات الطالب في مادة ، المعمومات السابقة في مادة العمـو) ( فقد تـ التكافؤ في متغيرات0202، العكيمي) أما في دراسة
اما الدراسة الحالية فقد تـ التكافؤ فييا ، ر التكافؤلـ تذك (Rhonda & White ،1988) اما دراسة، العمـو لمعاـ السابؽ(

مبادئ ) درجات الطالبات في مادة، الذكاء، العمر الزمني لمطالبات) بيف مجموعات البحث في بعض المتغيرات منيا
 .التحصيؿ الدراسي لالبويف(، نصؼ السنة اختباراالحياء( لمصؼ االوؿ المتوسط في 

 . األدوات المستخدمة 8
تباينت الدراسات السابقة مف حيث نوع االدوات المستخدمة وعددىا عمى الرغـ مف اف الباحثيف قاموا باعداد ادوات 

 كانت االدوات ىي (Rhonda & White ،1988) ت اداتيف كدراسة كؿ مفاستخدمفبعض الدراسات ، دراساتيـ بانفسيـ
ت اداة استخدم( فقد 0202، العكيمي) اما دراسة، (0221، راجي) اسةودر (، ومقياس االتجاه، تحصيمي بعدي اختبار)
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اكتساب  اختبار) نوع واحد مف االدوات ىو استخدـتحصيؿ المفاىيـ( اما في الدراسة الحالية فقد  اختبار) واحدة ىي
 .المفاىيـ(

 . الوسائل االحصائية 9
 تحميؿ التبايف االحادي) استخدـفقد ، ائؿ احصائية مختمفة لتحميؿ البياناتت الدراسات السابقة وساستخدم

(ANOVA و )التائي ختباراال استخدـو ، (0221، راجي) شيفيو( في دراسة اختبار (t-test لعينتيف مستقمتيف غير )
، Rhonda & White) ( اما دراسة0202، يميالعك) في دراسة 02 –ومعادلة كيودر ريتشاردسوف ، متساويتيف بالعدد

اما البحث الحالي فيمتقي مع الدراسات التي ، تيا في تحميؿ البياناتاستخدمفمـ تذكر الوسائؿ االحصائية التي  (1988
 .(02-ومعادلة كيودر ريتشاردسوف ، توكي اختبارتحميؿ التبايف االحادي و ) تاستخدم

 . النتائج10
ت االنموذج في التدريس عمى استخدمت نتائج بعض الدراسات السابقة تفوؽ المجموعات التجريبية التي اظير 

ت الطريقة التقميدية في التدريس اما الدراسة الحالية فستحاوؿ بياف مدى االتفاؽ او استخدمالمجموعات الضابطة التي 
 .وذلؾ في الفصؿ الرابع، االختالؼ في نتائجيا مع نتائج الدراسات السابقة

 Tennyson Merrill–تينسون  -ثانيًا/ انموذج ميرل 
 . األهداف 1

اذ ىدفت بعضيا الى التعرؼ عمى اثر ، تباينت الدراسات السابقة في تحقيؽ األىداؼ وفي عدد المتغيرات المستقمة
، فاعمية انموذجي كانييو) عرؼ عمىالتي ىدفت الى الت (McKinney & Others ،1984) ثالثة متغيرات مستقمة كدراسة

اما الدراسات االخرى فقد ىدفت الى التعرؼ عمى اثر متغيريف مستقميف ، وطريقة القراءة والتسميع(، تينسوف –وميرؿ 
، الساعدي) تينسوف وكانييو( ودراسة –اثر انموذجي ميرؿ ) ( التي ىدفت الى التعرؼ عمى0661، العكيمي) كدراسة
اما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع ، تينسوف وىيمدا تابا( –اثر انموذجي ميرؿ ) لى التعرؼ عمى( التي ىدفت ا0220

 .تينسوف( –ميرؿ ، و انموذجا مكارثي) المجموعة االخيرة التي ىدفت الى التعرؼ عمى اثر متغيريف مستقميف ىما
 عضيا عمى متغير تابع واحد كدراسةحيث احتوى ب، وتباينت الدراسات السابقة مف حيث عدد المتغيرات التابعة  
(McKinney & Others ،1984) الساعدي) ومنيا ما احتوى عمى متغيريف تابعيف كدراسة، (0661، العكيمي) ودراسة ،

واالستبقاء( ، االكتساب) اما البحث الحالي فقد اتفؽ مع المجموعة االخيرة التي تضمنت متغيريف تابعيف ىما، (0220
 .تينسوف( عمييما -وميرؿ ، مكارثي) المتغيريف المستقميف تأثيروذلؾ لمعرفة 

 . التصميم التجريبي 2
 & McKinney) فنرى دراسة، التصاميـ التجريبية وعدد المجموعات استخداـاتفقت بعض الدراسات السابقة في 

Others ،1984) ت استخدم( 0220، الساعدي) ( ودراسة0661، العكيمي) ودراسة، اشتممت عمى ثالث مجاميع
وفي البحث ، البعدي ختبارمجموعتاف تجريبيتاف ومجموعة ضابطة( وذوات اال) التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي

البعدي  ختبارمجموعتاف تجريبيتاف ومجموعة ضابطة( وذوات اال) الحالي سنعتمد التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي
 .الستبقاءالكتساب المفاىيـ وا

 . مكان اجراء التجربة3
، العكيمي) في الواليات المتحدة االميركية في حيف اجريت دراسة (McKinney & Others ،1984) اجريت دراسة

 .كما ىو الحاؿ في البحث الحالي، ( في العراؽ0220، الساعدي) ( ودراسة0661
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 . حجم العينة 4
( تمميذًا وبمغ 69) (McKinney & Others ،1984) نت عينة دراسةتبايف حجـ العينة في الدراسات السابقة اذ كا

اما البحث الحالي ، ( تمميذة2.) ( بمغ0220، الساعدي) ( تمميذًا وفي دراسة.1) ( بمغ0661، العكيمي) حجـ عينة دراسة
 .( طالبة69) فبمغ حجـ العينة

 . جنس العينة 5
 (McKinney & Others ،1984نس الذكور فقط كدراسة )تباينت الدراسات في متغير الجنس، فمنيا ما ضـ ج  

 (، اما الدراسة الحالية فقد اقتصرت عمى جنس االناث فقط 0220(، ودراسة )الساعدي، 0661ودراسة )العكيمي، 
 . المرحمة الدراسية 6

 اجريت الدراسات عمى مراحؿ دراسية مختمفة فبعضيا اجري عمى المرحمة االبتدائية كدراسة
(McKinney&Others,1984) اما الدراسة الحالية طبقت عمى ، (0220، الساعدي) ( ودراسة0661، العكيمي) ودراسة

 .طالبات المرحمة المتوسطة وتحديدًا طالبات الصؼ االوؿ المتوسط
 . التكافؤ7

، يؿ الدراسي لالبويفالتحص، و والتحصيؿ الدراسي السابؽ في مادة العمـو، والذكاء، العمر الزمني) أجري التكافؤ في متغيرات
، الذكاء) ( كاف التكافؤ في متغيرات0220، الساعدي) ( وفي دراسة0661، العكيمي) القبمي لممفاىيـ العممية( كدراسة ختبارواال

فمـ  (McKinney & Others ,1984) اما دراسة، (المعرفة السابقة في المادة العممية اختباروالتحصيؿ السابؽ في مادة العمـو و 
اما الدراسة الحالية فقد تـ التكافؤ فييا بيف مجموعات البحث في بعض ، تذكر نوع المتغيرات التي كافأت بيا مجموعات البحث

 اختبارمبادئ االحياء( لمصؼ االوؿ المتوسط في ) درجات الطالبات في مادة، الذكاء، العمر الزمني لمطالبات) المتغيرات منيا
 .حصيؿ الدراسي لالبويف(الت، نصؼ السنة

 . األدوات المستخدمة 8
تباينت الدراسات السابقة مف حيث نوع االدوات المستخدمة عمى الرغـ مف اف بعض الباحثيف قاموا باعداد ادوات 

 ( حيث كانت0220، الساعدي) ( ودراسة0661، العكيمي) ت اداة واحدة كدراسةاستخدمواتفقت بأنيا ، دراساتيـ بانفسيـ
، ت اداة جاىزة لمقياساستخدمفقد  (McKinney & Others ,1984)     اما دراسة، الكتساب المفاىيـ( اختبار) االداة

  .اكتساب المفاىيـ( اختبار) نوع واحد مف االدوات ىو استخدـاما في الدراسة الحالية فقد 
 . الوسائل االحصائية 9

 تحميؿ التبايف الثنائي( في دراسة) استخدـفقد ، ات السابقة وسائؿ احصائية مختمفة لتحميؿ البياناتت الدراساستخدم
(McKinney & Others ,1984) ، تحميؿ التبايف االحادي) استخدـو (ANOVA و )ومعادلة كيودر ، توكي اختبار

اما الدراسة الحالية فقد ، (0220، الساعدي) ( ودراسة0661، العكيمي) ومعادلة رولوف( في دراسة، 02-ريتشاردسوف
 .(02-ومعادلة كيودر ريتشاردسوف، توكي اختبار( و ANOVA) تحميؿ التبايف االحادي) تاستخدماتفقت مع الدراسة التي 

 . النتائج 10 
 حيث اظيرت دراسة ميمية في التدريسالنماذج التع استخداـتباينت نتائج الدراسات السابقة التي تناولت اثر 

(McKinney & Others,1984)  تينسوف –تفوؽ انموذج ميرؿ (Merrill-Tennyson )عمى انموذج كانييو ((Gagne 
 Gagne)) ( فقد اظيرت تفوؽ انموذج كانييو0661، العكيمي) اما دراسة، وطريقة القراءة والتسميع في اكتساب المفاىيـ

اما ، تينسوف عمى الطريقة االعتيادية في التدريس –نسوف في التدريس وعدـ تفوؽ انموذج ميرؿ تي –عمى انموذج ميرؿ 
-Merrill) تينسوف –( فقد اظيرت عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف انموذجي ميرؿ 0220، الساعدي) دراسة

Tennysonوىيمدا تابا ) ((Hilda Taba اما الدراسة الحالية فستحاوؿ بياف مدى  وتفوؽ االنموذجيف عمى الطريقة التقميدية
 .وذلؾ في الفصؿ الرابع، االتفاؽ او االختالؼ في نتائجيا مع نتائج الدراسات السابقة
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 جوانب االفادة من الدراسات السابقة  
 .المساعدة في صياغة فروض وىدؼ البحث .0
  .التصميـ التجريبي المناسب والتكافؤ اختيار .0
 .المستخدمة في الدراسات السابقة المشابية لتصميـ البحث الحالي لتحميؿ بياناتو، االحصائية االفادة مف الوسائؿ .2
 .تينسوف -ميرؿو  اعداد خطط تدريسية انموذجية خاصة بكؿ مف انموذجي مكارثي .4
 .االىتداء إلى العديد مف الكتب والمجالت العممية والمراجع التي تثري البحث الحالي .0
 .دراسات في تفسير نتائج البحث الحالي تفسيرًا عمميًا موضوعياً تفيد نتائج بعض ىذه ال .9

 
 الفصل الثالث

 اجراءات البحث
   Experimental Design اواًل: التصميم التجريبي:

البعدي  ختبارمجموعتاف تجريبيتاف ومجموعة ضابطة( ذات اال) اختير التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي
 .(0) الستبقائيا ويمكف توضيح التصميـ التجريبي لمبحث بجدوؿ اختبارو الكتساب المفاىيـ اعقب

 (0) جدوؿ
 التصميـ التجريبي لمبحث

 
 المجموعة

تكافؤ 
 المتغير التابع المتغير المستقؿ المجموعات

 التجريبية األولى
 
 
 

 انموذج مكارثي

 تينسوف –وذج ميرؿ انم التجريبية الثانية اكتساب المفاىيـ االحيائية واستبقائيا

 الطريقة التقميدية الضابطة

، المجموعة التي تتعرض طالباتيا إلى المتغير المستقؿ األوؿ انموذج مكارثي :يقصد بالمجموعة التجريبية األولى
وبالمجموعة ، فتينسو  -المجموعة التي تتعرض طالباتيا الى المتغير المستقؿ الثاني انموذج ميرؿ :وبالمجموعة التجريبية الثانية

المتغير  :ويقصد باكتساب المفاىـي االحيائية واستبقائيا، المجموعة التي تستخدـ مع طالباتيا الطريقة التقميدية في التدريس :الضابطة
  .بعدي نعده ألغراض البحث الحالي اختبارالتابع الذي يقاس بوساطة 

 ثانيا: مجتمع البحث وعينته:
  Research Population. مجتمع البحث 1

يقصد بمجتمع البحث جميع االفراد او االشخاص الذيف يكونوف موضوع مشكمة البحث والذيف يمكف أف تعمـ عمييـ نتائج 
وبذلؾ يكوف مجتمع البحث الحالي المدارس المتوسطة والثانوية لمبنات النيارية في  .(001ص، 0226، عباس وآخروف) البحث

واستبعدت المدارس التي ال تشتمؿ عمى ثالث ، ( مدرسة00) البالغ عددىا، (0200 – 0202) اسيمركز محافظة بابؿ لمعاـ الدر 
 . مدارس( 9) شعب

  Research Sample . عينة البحث2
يختارىا الباحث الجراء دراستو عمييا وفؽ قواعد ، يقصد بالعينة انيا جزء مف المجتمع الذي تجرى عميو الدراسة

  .(02ص، 0229، صبري) مثياًل صحيحاً خاصة لكي تمثؿ المجتمع ت
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 أ. عينة المدارس 
متوسطة ابف حياف( لمبنات بطريقة عشوائية ) بعد التعرؼ عمى اسماء مدارس البنات المتوسطة والثانوية اختيرت

 .الجراء بحثيا فييا
 ب. عينة الطالبات 

ؼ االوؿ المتوسط لمعاـ الدراسي متوسطة ابف حياف( لمبنات فوجد بانيا تحتوي عمى اربع شعب لمص) تـ زيارة
بطريقة السحب العشوائي البسيط لتكوف مجموعات  (د، ج، أ) ثالث شعب اختياروتـ (، د، ج، ب، أ) وىي 0202-0200
( طالبة التي ستتعرض 24) لتمثؿ المجموعة التجريبية االولى وعدد طالباتيا (أ) شعبة وبالطريقة نفسيا اختيرت، البحث

( طالبػة 24) المجػموعة التجريبية الثانية وعػدد طالباتيا (ج) ومثمت شعبة، متغير المستقؿ االوؿ انمػوذج مكارثيطالباتيا لم
المجػموعة الضابطة  (د) في حيف مثمت شعبة، تينسوف –التػي ستتعرض طالباتيا الى المتغير المستقؿ الثاني انموذج ميرؿ 

 .الباتيا بالطريقػة التقميدية مف دوف التعرض لمتغير مستقؿ( طالبػة التػي ستدرس ط29) وعػدد طالباتيا
بضمنيف الطالبات الراسبات اذ يشاركف في تجربة البحث ، ( طالبة024) وبمػغ المجمػوع الكػمي لطػػالبات عينة الدراسة مبدئياً 

  .(0) جدوؿ .وتستثنى اجابتيف مف اجراءات البحث والتكافؤ
 (0) جدوؿ
 حث بعد استبعاد الراسباتتوزيع طالبات عينة الب

 عدد الطالبات بعد استبعاد الراسبات عدد الراسبات عدد الطالبات الكمي الشعبة المجموعة
 20 0 24 أ التجريبية االولى
 20 0 24 ج التجريبية الثانية

 20 4 29 د الضابطة
 69 . 024 المجموع  

 
   Equivalent Of The Groups Researchثالثًا: تكافؤ مجموعات البحث:

  The Age (in month) . العمر الزمني0  
تـ الحصوؿ عمى اعمار الطالبات مف البطاقة المدرسية الخاصة بكؿ طالبة ومف الطالبات انفسيف بوساطة استمارة 

التبايف  تحميؿ استخداـ( تـ معالجتيا إحصائيًا ب0200/  0/ 0) وبعد حساب عمر كؿ طالبة بالشيور لغاية، وزعت عمييف
( 2..0) المحسوبة ىي (F) ( نجد أف قيمة2) مف مالحظة جدوؿو  ظيراف الفروؽ لـ تكف ذات داللة احصائية، االحادي

( ىذا يعني اف المجموعات 62، 0) ( ودرجتي حرية2.20) ( عند مستوى داللة2.02) وىي اقؿ مف قيمتيا الجدولية البالغة
 .الثالث متكافئة في العمر الزمني

 (2) جدوؿ
 نتائج تحميؿ التبايف االحادي لمعمر الزمني لطالبات مجموعات البحث الثالث محسوبًا بالشيور

الداللة االحصائية 
 2.20  عند مستوى

متوسط  القيمة الفائية
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات 

 مصدر التبايف 

 المحسوبة الجدولية

 2..0 2.02 غير داؿ
 ف المجموعاتبي 94..20 0 094.20
 داخؿ المجموعات 02.4.24 62 6..01

 المجموع .0100.6 60 
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  The Intelligence. الذكاء 2
، ابراىيـ) يعرؼ الذكاء بانو القدرة عمى التفكير المجرد والتعامؿ بكفاءة مع المفاىيـ والرموز في المواقؼ المختمفة

  .(0200ص، 0224
لممصفوفات المتتابعة القياسية في االسبوع االوؿ مف التجربة المكوف مف ، (G,C Raven، )رافف() اختبارطبؽ 

حيث تصبح الدرجة ، ( فقرة00) ىػ( وتحتوي كؿ مجموعة مف ىذه المجموعات عمى، د، ج، ب، أ) خمس مجموعات
( بدائؿ مف ج حتى نياية .) ـ( بدائؿ لحد نياية ب ث9) وفي كؿ فقرة ىناؾ، ( فقرة92) ( درجة لػ92) ختبارالنيائية لال

ية مف شكؿ ىندسي أو اختبار وتتألؼ كؿ فقرة ، بضمنيا الفقرات مف السيؿ إلى الصعبو  وتتدرج ىذه المجموعات، ختباراال
ويتعيف عمى الطالبة أف تختار مف بيف البدائؿ المعطاة ليا ذلؾ البديؿ أو الشكؿ الذي نسؽ مع ، رسـ حذؼ منو جزء

لكوف تـ  ختبارعمى ىذا اال ختياروقد وقع اال.ؿ األخرى بعد أف تكتشؼ العالقة القائمة بينيما لمؿء الخمية الفارغةاألشكا
فضاًل عف سيولة تطبيقو عمى ، كما انو يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ والثبات، تطبيقو عمى البيئة العراقية الكثر مف مرة

 .(92-0ص، 06.2، رافف) ويصمح لمفئات العمرية بما ينسجـ وعينة البحث، ير لفظيعدد كبير مف االشخاص النو غ
 تحميؿ التبايف االحادي لمعرفة الفروؽ بيف ىذه المتوسطات ومف مالحظة جدوؿ استخداـوتمت معالجة البيانات إحصائيًا ب

( 2.20) ( عند مستوى داللة2.02) لبالغة( وىي اقؿ مف قيمتيا الجدولية ا0.00) المحسوبة ىي (F) ( نجد أف قيمة4)
 .( وىذا يعني اف المجموعات الثالث متكافئة بمتغير الذكاء62، 0) ودرجتي حرية

 (4) جدوؿ
 الذكاء اختبارنتائج تحميؿ التبايف االحادي لمدرجات التي حصمت عمييا طالبات مجموعات البحث الثالث في 

الداللة االحصائية 
 2.20  عند مستوى

متوسط  القيمة الفائية
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات 

 مصدر التبايف 

 المحسوبة الجدولية

 0.00 2.02 غير داؿ
 بيف المجموعات .004.2 0 11.24
 داخؿ المجموعات 0.90.00 62 92.20

 المجموع 9200.22 60 
نصؼ السنة  اختباراالحياء( لمصؼ االوؿ المتوسط في  مبادئ) درجات طالبات مجموعات البحث الثالث في مادة .2

 (0200-0202) لمعاـ الدراسي
 اختبارمبادئ االحياء( لمصؼ االوؿ المتوسط في ) تـ الحصوؿ عمى درجات طالبات مجموعات البحث في مادة

تحميؿ  استخداـوب، ي لكؿ مجموعةوبعد حساب المتوسط الحساب، نصؼ السنة مف سجؿ الدرجات الذي اعدتو ادارة المدرسة
( ومف مالحظة الجدوؿ نجد 0) التبايف االحادي لمعرفة الفروؽ بيف ىذه المتوسطات أظيرت النتائج الموضحة في جدوؿ

( ودرجتي 2.20) ( عند مستوى داللة2.02) ( وىي اقؿ مف قيمتيا الجدولية البالغة0.26) المحسوبة ىي (F) أف قيمة
 .مبادئ االحياء() وىذا يعني اف المجموعات الثالث متكافئة بمتغير درجات نصؼ السنة في مادة (62، 0) حرية
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 (0) جدوؿ
مبادئ االحياء( لمصؼ االوؿ ) نتائج تحميؿ التبايف االحادي لدرجات طالبات مجموعات البحث الثالث في مادة

 (0200-0202) نصؼ السنة لمعاـ الدراسي اختبارالمتوسط في 
الداللة االحصائية 

 2.20  عند مستوى
متوسط  القيمة الفائية

 المربعات
درجة 
 الحرية 

مجموع 
 المربعات

 مصدر التبايف 

 المحسوبة الجدولية

 0.26 2.02 غير داؿ
 بيف المجموعات 0100.04 0 01.01.
 داخؿ المجموعات .0..2.29 62 426.22

 المجموع 261.2.22 60 
 
 حصيؿ الدراسي لآلباءالت .4

تـ الحصوؿ عمى المعمومات التي تتعمؽ بالتحصيؿ الدراسي لآلباء مف مصدريف ىما: البطاقات المدرسية الخاصة 
وتـ تقسيـ الجدوؿ الخاص بالتحصيؿ الدراسي  .ومف الطالبات أنفسيف بوساطة استمارة معمومات وزعت عمييف، بكؿ طالبة

( ظير أف 9) ومف مالحظة جدوؿ 0 كا() مربع كاي استخداـلبيانات وتحميميا إحصائيًا بلآلباء الى اربع فئات وبعد اخذ ا
( عند 00.06) الجدولية 0 كا() ( اصغر مف قيمة2.41) المحسوبة 0 كا() اذ اف قيمة، الفروؽ لـ تكف ذات داللة احصائية

 .متكافئة في التحصيؿ الدراسي لالب ( وىذا يعني اف المجموعات الثالث2.20) ( ومستوى داللة9) درجة حرية
 (9) جدوؿ

 لآلباء بيف مجموعات البحث الثالث *() قيمة مربع كاي لمتحصيؿ الدراسي
مجموع  التحصيؿ الدراسي لآلباء المجموعة

افراد 
 العينة

درجة 
 الحرية 

الداللة  0 كا() قيمة
االحصائية 
  عند مستوى

2.20 

يقرأ ويكتب+ 
ابتدائية + 

 متوسطة

إعداد
 ية

معي
 د

بكالوريوس 
 فما فوؽ

 الجدولية المحسوبة

 20 . . 1 6 التجريبية األولى

 غير داؿ 00.06 2.41 9
 20 1 . 9 00 التجريبية الثانية

 20 1 6 9 02 الضابطة

 69 00 00 06 22 المجموع
 التحصيؿ الدراسي لؤلميات .0

 الدراسي لؤلميات بالطريقة نفسيا المتبعة في المتغير السابؽ تـ الحصوؿ عمى المعمومات التي تتعمؽ بالتحصيؿ
وتـ تقسيـ الجدوؿ الخاص بالتحصيؿ الدراسي لؤلميات الى خمس فئات وبعد اخذ البيانات وتحميميا ، التحصيؿ الدراسي لآلباء()

 0 كا() اذ اف قيمة، ت داللة إحصائية( ظير أف الفروؽ لـ تكف ذا1) ومف مالحظة جدوؿ 0 كا() مربع كاي استخداـإحصائيًا ب
( وىذا يعني اف 2.20) ( ومستوى داللة.) ( عند درجة حرية00.00) الجدولية 0 كا() ( اصغر مف قيمة90..) المحسوبة

 .المجموعات الثالث متكافئة في التحصيؿ الدراسي لؤلـ
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 (1) جدوؿ
 لبحث الثالثلؤلميات بيف مجموعات ا *(*) قيمة مربع كاي لمتحصيؿ الدراسي

 المجموعة 

 التحصيؿ الدراسي لؤلميات
مجموع 
افراد 
 العينة

درجة 
 الحرية

الداللة  0 كا() قيمة
االحصائية 
  عند مستوى

2.20 

تقرأ 
وتكتب+ 
 ابتدائية

إعداد متوسطة
 ية

بكالوريوس  معيد
 فما فوؽ

 الجدولية المحسوبة

 20 1 00 9 2 0 التجريبية االولى

 ؿغير دا 00.00 90.. .
 20 4 9 9 . . التجريبية الثانية

 20 0 9 0 00 0 الضابطة

 69 09 02 01 00 .0 المجموع
  Control Of The Internal Variablesرابعًا: ضبط المتغيرات الدخيمة 

مف  يعد ضبط المتغيرات الدخيمة واحدة مف اإلجراءات الميمة في البحث التجريبي مف اجؿ توفير درجة مقبولة
وحتى يتمكف الباحث مف اف يعزو معظـ التبايف في المتغير التابع الى المتغير المستقؿ ، الصدؽ الداخمي لمتصميـ التجريبي

 .(12ص، 0202، ممحـ) في الدراسة وليس الى متغيرات اخرى
تي يحتمؿ اف وزيادة عمى ما تقدـ مف إجراءات التكافؤ اإلحصائي بيف مجموعات البحث في خمسة مف المتغيرات ال

 .تـ ضبط بعض المتغيرات الدخيمة التي يعتقد انيا قد تؤثر في سالمة التجربة، تؤثر في المتغيرات التابعة
  Research Requirementsخامساً : مستمزمات البحث:  
  Limiting The Scientific Material. تحديد المادة العممية 1

ي ستدرس لطالبات مجموعات البحث الثالث في اثناء التجربة وفقا حددت المادة العممية المشمولة بالبحث الت
بعد استشارة ، 0202الطبعة الثانية لسنة / مبادئ االحياء( المقرر تدريسو لطالبات الصؼ االوؿ المتوسط) لمفردات كتاب

مكونات  :ؿ السابعوالفص، كيؼ تعمؿ اجساـ الكائنات الحية :الفصؿ السادس :وىذه الفصوؿ ىي، عدد مف مدرسات المادة
 اإلسعافات األولية :والفصؿ الثامف، البيئة

  Biological Concepts  Limiting The. تحديد المفاهيم األحيائية 2
( مفيومًا رئيسًا يرتبط بكؿ 02) لغرض تحديد المفاىيـ الرئيسة والفرعية تـ تحميؿ المحتوى لممادة الدراسية واستخرج

الفرعية( التي ليا عالقة بالمفيـو الرئيس التي ساعدت كثيرًا عمى أعداد األىداؼ السموكية ) ويةمفيـو عدد مف المفاىيـ الثان
مبادئ االحياء( عمى مجموعة مف ) وعرضت مع كتاب، اكتساب المفاىيـ االحيائية اختبارالتي يراد تحقيقيا وبناء فقرات 

ـ لمتأكد مف صحة تصنيفيا وشموليا لمحتوى المادة الدراسية الخبراء والمتخصصيف في عمـو الحياة وطرائؽ تدريس العمو 
 .وفي ضوء آرائيـ عدلت بعض المفاىيـ االحيائية وتمت الموافقة عمييا، موضوع التجربة

 Formation Of Behavioral Objectives. صياغة األهداف السموكية 3
( 006) دة التعميمية التي شممتيا مادة التجربة وبمغتًا عمى تحميؿ محتوى المااعتمادتـ صياغة األىداؼ السموكية 

موزعة (، تطبيؽ، فيـ، تذكر)     Bloomىدفًا سموكيًا لممجاؿ المعرفي شممت المستويات الثالثة االولى مف تصنيؼ بمـو 
ىداؼ وعرضت ىذه األ، مبادئ االحياء( المقرر لمصؼ االوؿ المتوسط) عمى محتوى الفصوؿ الثالثة االخيرة مف كتاب

مبادئ االحياء( عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ التربية وعمـ ) السموكية بصورتيا األولية مع كتاب
إلعطاء ارائيـ ومالحظاتيـ بيا ومدى مالئمتيا لمستوى اليدؼ الذي ، النفس وطرائؽ تدريس العمـو وتخصص االحياء
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%( مف اراء  022 - 2.‚22) صالحة اذا حصمت عمى نسبة اتفاؽ وقد عدت األىداؼ، وتغطيتيا لمحتوى المادة، تقيسو
 وجدوؿ، ( ىدفاً 006) وقد بمغ عدد األىداؼ السموكية بصيغتيا النيائية بعد اجراء التعديالت عمييا مف قبؿ الخبراء، الخبراء

 .( يبيف قيمة مربع كاي والنسبة المئوية الستخراج صدؽ االغراض السموكية.)
 (.) جدوؿ

 والنسبة المئوية الستخراج صدؽ االىداؼ السموكية *() بع كايقيمة مر 

 الفقرات
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20 ‚2 

0،   0،   2،   9،   1،   .،   02،   00،   02،   04،   
00،   09،   01،   0.،   06،   00،   00،   02،   04،   00،   
22،   20،   20،   22،   24،   20،   29،   21،   2.،   40،   
40،   42،   44،   40،   49،   41،   4.،   46،   02،   00،   
00،   02،   04،   00،   01،   0.،   92،   90،   90،   92،   
94،   90،   99،   9.،   96،   12،   10،   10،   14،   19،   
11،   1.،   16،   .2،   .0،   .0،   .0،   .9،   .1،   ..،   
.6،   62،   60،   62،   60،   69،   61،   6.،   66،   022،   
020،   020،   022،   024،   020،   029،   021،   02.،   026،   002،   
000،   000،   002،   000،   001،   00.،   002،   000،   000،   002،   
004،   000،   009،   001،   00.،        

 

 دالة .0 % 022 صفر .0

4 ،0 ،6 ،00 ،02 ،09 ،01 ،0. ،06 ،26 ،42 ،09 ،06 ،91 ،12 ،
10 ،.2 ،.4 ،60 ،64 ،004 ،009 ،006 ،00. ،006 

 دالة . 2%.‚22 2 00

  Preparation Of Instructional Plans. اعداد الخطط التدريسية 4
ويقصد بالتخطيط اف يييئ المدرس نفسو تربويًا ونفسيًا وماديًا لتعميـ طمبتو وتوصيؿ ما في الدروس مف مفاىيـ 

والتخطيط الجيد في العمـو يتطمب مف المدرس اف يكوف متمكنًا مف  .(.04ص، 0202، اليماني وعالء) ومعارؼ وخبرات ليـ
التمكف الجيد يساعده عمى تحديد األفكار والمفاىيـ العممية الرئيسة والفرعية التي  المادة العممية او الموضوع المراد تدريسو الف ىذا

يجب اف يتعمميا الطمبة ويساعد عمى ربط المفاىيـ العممية بعضيا ببعض وكذلؾ يساعده في تقويـ جوانب الموقؼ التعميمي لمتعرؼ 
 ضوء محتوى الفصوؿ الثالثة االخيرة مف كتابوفي  .(12ص، .022، دعمس) عمى مدى تحقؽ األىداؼ التعميمية لمدروس

( خطة تدريسية لكؿ 01) مبادئ االحياء( المقرر عمى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط واألىداؼ السموكية تـ اعداد)
ميرؿ و  مكارثي) وتـ عرض نماذج مف الخطط مع مقدمة توضح خطوات كؿ مف انموذج، مجموعة مف المجموعات الثالث

موعة مف الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ التربية وعمـ النفس وطرائؽ تدريس العموـ وتخصص عموـ تينسوف( عمى مج –
وقد اقترح بعضيـ اجراء التعديالت عمييا ، لبياف ارائيـ بشأنيا ومدى مالءمتيا لطريقة التدريس ومحتوى المادة، الحياة

 .%( منيـ لتأخذ صيغتيا النيائية 2.) والحصوؿ عمى موافقة اكثر مف
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  Tool Of The Researchسادسًا: أداة البحث: 
وذلؾ ، اكتساب المفاىيـ االحيائية اختبارلذلؾ اعد ، مف متطمبات البحث الحالي اعداد اداة لقياس المتغير التابع

 :وفيما يأتي توضيح خطوات بناء ىذه األداة، لمتعرؼ عمى مدى تحقيؽ أىداؼ البحث وفرضياتو
 ساب المفاىيـ االحيائية اكت اختبار 
  Goal Limiting Of The Test ختبار. تحديد الهدف من اال1 

 .ًا ييدؼ الى قياس اكتساب طالبات تجربة البحث المفاىيـ االحيائية المتضمنة في مادة التجربةاختبار اعد 
   Preparation Of Test Items  يةختبار . اعداد الفقرات اال2

بذاتية المصحح وشاممة وتناسب جميع  تأثرمف متعدد( النيا ال ت ختياراال) ات الموضوعية نوعختبار اال اختيارتـ 
وقاعدة سؤاؿ ، وتمتاز بصدؽ وثبات عالييف النيا تشمؿ جميع أجزاء وأىداؼ المادة، الطمبة مف ناحية الفروؽ الفردية

عبد ) اما البدائؿ فيجب اف تمتاز بالتجانس حوؿ الموضوع نفسو، تمتاز بالدقة والوضوحمف متعدد ينبغي اف  ختياراال
وفي ضوء تحميؿ المحتوى لممادة الدراسية وتحديد المفاىيـ الرئيسة والفرعية المتضمنة فييا .(94-01ص، 0220، اليادي

ىدفًا سموكيًا تغطي المجاؿ المعرفي ( 006) ( مفيومًا رئيسًا وصياغة االىداؼ السموكية التي بمغت02) التي بمغت
ية تقيس مدى اكتساب طالبات مجموعات البحث الثالث لممفاىيـ المتضمنة في المادة اختبار اعدت فقرات ، لتصنيؼ بمـو

تمييز ، تعريؼ المفيـو) ية ىياختبار اذ تـ االخذ بالحسباف اف كؿ مفيـو رئيس يتـ قياسو عف طريؽ ثالث فقرات ، الدراسية
( وبذلؾ بمغت فقرات اال، المفيـو وحددت كؿ فقرة ، مف متعدد ختيارية مف نوع االاختبار ( فقرة 26) ختبارتطبيؽ المفيـو
 .ية اربعة بدائؿاختبار 

 Formulation Of Test Instructions ختبار. صياغة تعميمات اال3
التي تشمؿ معمومات عامة عف الطالبة وطريقة االجابة عف الفقرات عف طريؽ  ختباراعدت تعميمات االجابة عف اال

ية بصيغتيا االولية وتعميمات االجابة ختبار وبعد اعداد الفقرات اال، ختبارمثاؿ توضيحي واعطاء فكرة عف اليدؼ مف اال
ة والفرعية عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في عموـ عرضت مع قائمة المفاىيـ االحيائية الرئيس ختبارعمى اال

وفي ضوء ارائيـ ، ية لميدؼ الذي اعدت لقياسواختبار وطمب منيـ تقدير مدى قياس كؿ فقرة ، الحياة وطرائؽ تدريس العمـو
لي عمى العينة وبذلؾ اصبحت الفقرات جاىزة لمتطبيؽ االو ، ومالحظاتيـ اجريت بعض التعديالت عمى عدد مف الفقرات

 .االستطالعية
  Instructions Of Correction Of The Test ختبار. تعميمات تصحيح اال4

، 0) واعتمد التصحيح عمى اساس، اعدت االجوبة االنموذجية لفقراتو ختبارلغرض تصحيح االجوبة عمى فقرات اال
الصحيحة درجة واحدة في حيف تعطى االجابة الخاطئة او المتروكة او اذ تعطى االجابة  ختبار( لكؿ فقرة مف فقرات اال2

وعرضت ىذه اإلجراءات عمى عدد مف ، ( درجة26) الكمية ختباروبذلؾ تكوف درجة اال، اكثر مف بديؿ صفراً  اختيار
  .الخبراء والمتخصصيف الذيف ايدوىا وتـ االتفاؽ عمييا

  Validity Of The Test ختبار. صدق اال5
ىو مقدرتو عمى قياس ما  ختباروصدؽ اال ختبارالصدؽ مف االمور الميمة التي يجب اف يتأكد منيا واضع اال

 :ةاآلتيالخطوات  اعتمادتـ  ختبارولمتحقؽ مف صدؽ اال .(911ص، 0669، الغريب) وضع مف اجمو
  Face Validityأ. الصدؽ الشكمي )الظاىري( 
 ختبارمف حيث نوع الفقرات وكيفية صياغتيا وكذلؾ دقة التعميمات ومدى مناسبة اال ختباروىو المظير العاـ لال
، 0221، الكبيسي) ظاىريًا يقيس ما صمـ مف أجمو ختباربمعنى إلى أية درجة يكوف اال، لمغرض الذي وضع مف أجمو

مة المفاىيـ الرئيسة والفرعية عمى عدد مف الخبراء في االحياء وطرائؽ تدريس العمـو والتربية مع قائ ختبارعرض اال .(060ص
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مف ، في ضوء ارائيـ تـ تعديؿ بعض الفقرات، و %( فما فوؽ مف اراء الخبراء 022 -60) واعتمدت نسبة اتفاؽ، وعمـ النفس
  .اجؿ الوصوؿ الى صورتيا النيائية

  Content Validityصدؽ المحتوى  .ب
بصدؽ المحتوى اذا كانت أسئمتو عينة ممثمة تمثياًل صادقًا لمختمؼ أىداؼ المادة المدروسة  ختباريتصؼ اال

إلى أي مدى يقيس ذلؾ  :أي أف صدؽ المحتوى يرتبط باإلجابة عف السؤاؿ .(422ص، 0200، ابو جادو) وأجزائيا
 ختبارحيث عرضت فقرات اال .(091ص، 0220، ممحـ) ىداؼ السموكيةالمفاىيـ( التي حددتيا األ) المعرفة ختباراال

واألىداؼ السموكية ومحتوى المادة الدراسية عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في االحياء وطرائؽ تدريس العموـ 
الذي اعد لقياس مدى  ختبارؾ يعد االوتحقيقو لمحتوى المادة الدراسية لذل ختبارلبياف مدى مطابقة اال، والتربية وعمـ النفس

 .النو يتفؽ مع ما مر ذكره، اكتساب طالبات التجربة لممفاىيـ االحيائية صادقًا مف حيث المحتوى
  Construct Validity صدؽ البناء .ج

الصعوبة وتمييز  مف حساب معامالت ختبارتشير االدبيات الخاصة بالقياس والتقويـ الى اف عممية تحميؿ فقرات اال
اذ اف الباحثيف قاموا  .(Robanson & Shaver ،1961 ،p:106)          الفقرات وفعالية البدائؿ مؤشرًا لصدؽ البناء

 .صادقا مف حيث البناء ختبارباإلجراءات المشار الييا انفًا لذا يعد اال
 .اعداده صادقًا صدقًا ظاىريًا مف حيث المحتوى والبناء المنوه اليو الذي تـ ختباريعد اال، وبناءًا عمى ما تقدـ

 اكتساب المفاىيـ  اختبار( يبيف قيمة مربع كاي والنسبة المئوية الستخراج صدؽ فقرات 6) وجدوؿ
 (6) جدوؿ

 اكتساب المفاىيـ اختباروالنسبة المئوية الستخراج صدؽ فقرات  *() قيمة مربع كاي
عدد  الفقرات

اء الخبر 
 الموافقيف

عدد الخبراء 
 غير الموافقيف

النسبة 
 المئوية

قيمة مربع 
كاي 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
االحصائية عند 

20 ‚2 
0 ،0 ،2 ،4 ،0 ،1 ،. ،،6 ،02 ،00 ،

00 ،02 ،04 ،00 ،09 ،01 ،0. ،
06 ،02 ،00 ،00 ،04 ،00 ،09 ،
01 ،0. ،22 ،20 ،22 ،24 ،20 ،

29 ،21 ،26 

 
 
02 

 

 
 
 صفر

 
 
022% 
 

 
 
02 

 
 
 دالة

 
 دالة 09‚0 % 60 0 06 .2، 20، 06، 02، 9

 Test Appliance On An Explorative Sampleعمى العينة االستطالعية  ختبار. تطبيق اال6
، والتثبت مف وضوح فقراتو، ووضوح تعميمات اإلجابة، ختبارلغرض معرفة الزمف المستغرؽ في اإلجػابة عف اال

وتدارؾ مسببات غموضيا مف خالؿ تسجيؿ اسئمة ، بيدؼ إعادة صياغتيا، وتشخيص الفقرات السيمة أو الصعبة أو الغامضة
ىا اختيار ( عمى عػيػنة استطالعية تـ 0200/ 4/ 00) بتاريخ ختبارطُػبؽ اال، ختبارالطالبات واستفساراتيف حوؿ فقرات اال

( طالبة مف 022) تألفت مف، وليا مواصفات مشابية لمواصفات عػينة البحث األسػاسية تقريباً ، بحث نفػسوِ عشوائيًا مف مجتمع ال
وىف مف غير الخاضعات لمتجربة ويدرسف المفردات نفسيا مف ، ( لمبناتعتمادمتوسطة اال) طالبات الصؼ األوؿ المتوسط في

بعد اعالـ الطالبات بذلؾ قبؿ اسبوع مف  ختباردرسة ومدرسة المادة الجراء االوتـ االتفاؽ مع ادارة الم، مبادئ االحياء() مادة
جميعيا واضحة وذلؾ مف خالؿ قمة استفسارات الطالبات عف كيفية  ختباراتضح أف فقرات اال ختباروبعد تطبيؽ اال، تطبيقو

 .( دقيقة40) ( دقيقة وبمتوسط قدره00-20) وتراوح معدؿ زمف االجابة بيف، اإلجابة أو وضوح الفقرات
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    Statistical Analysis Of Test Items ختبار. التحميل اإلحصائي لفقرات اال7
ات االفراد عمى كؿ فقرة مف فقرات استجاب اختبارىي عممية فحص او  ختباراف التحميؿ اإلحصائي لفقرات اال

العممية معرفة مدى صعوبة او سيولة كؿ فقرة ومدى فعاليتيا في التمييز في الفروؽ الفردية لمصفة  وتتضمف ىذه، ختباراال
العجيمي ) مف متعدد ختيارالمراد قياسيا كما يتـ فييا الكشؼ عف فعالية البدائؿ الخاطئة في الفقرات وخاصة فقرات اال

رتػبت الدرجات النيائية ، العينة االستطالعية وتصحيح االجاباتعمى  ختباروبعد تطبيؽ اال .(91ص، 0220، وآخروف
، %( مف الدرجات لتمثؿ المجموعة العميا 01) فأخذت اعمى، ثـ اخػذت مجموعتيف متطرفتيف مف الدرجػات، ترتيبًا تنازلياً 

وصفيا افضؿ نسبة %( مف الدرجات ب 01) وقد اخذت اعمى وادنى، %( مف الدرجػات لتمثؿ المجموعة الدنيا 01) وادنى
وبيذا بمغ عدد الطالبات في كؿ مجموعة ، لممقارنة بيف مجموعتيف متباينتيف مف المجموعة الكمية لدراسة خصائص الفقرات

وفعالية البدائؿ الخاطئة كما ، والتمييز، وبعد ذلؾ تـ حساب مستوى الصعوبة، ( طالبة01) مف المجموعتيف العميا والدنيا
  :يأتي

  Difficulty Of Test Items ختبارت االصعوبة فقرا .أ
ويفيد في ايضاح مدى سيولة ، عبارة عف النسبة المئوية مف الطمبة الذيف اجابوا عف السؤاؿ اجابة صحيحة ىو

 .(020ص، 0202، العبسي) ختبارسؤاؿ ما او صعوبتو في اال
، (2.14 – 2.06)  فوجد انيا تقع بيف، امؿ الصعوبةمعادلة مع استخداـوقد تـ حساب معامؿ صعوبة كؿ فقرة ب

وترفض  .(009ص، 0202، الخياط) (2..2 – 2.02) إذا تراوح معامؿ صعوبتيا بيف، ( وتعد الفقرات جيدة02) جدوؿ
 Strength Of Discrimination قوة تمييز الفقرات .ب.(012ص، 0221، الكبيسي) الفقرات اذا كانت خارج ىذا المدى

Of Items 
ويقصد بيا مدى قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطمبة ذوي المستويات العميا والدنيا بالنسبة الى السمة التي يقيسيا 

الى  Ebelأي قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطمبة الممتازيف والضعاؼ ويشير ايبؿ  .(221ص، .022، ابو لبدة) ختباراال
( فما فوؽ اما اذا كانت اقؿ مف ذلؾ فانيا تعد فقرات ضعيفة تحذؼ 2.22) تيا التميزيةاف الفقرة تكوف جيدة اذا كانت قدر 

 – 2.22) وجد انيا تتراوح بيف، ( وبعد حساب قوة تمييز كؿ فقرة10-12ص، 0220، العجيمي وآخروف) او يتـ تحسينيا
 .( يوضح ذلؾ02) جدوؿ .(2.06

 (02) جدوؿ
اكتساب المفاىيـ االحيائية وسيولتيا وقوى  اختبارلعميا والدنيا ومعامؿ صعوبة فقرات عدد االجابات الصحيحة لممجموعتيف ا

 تمييزىا لمعينة االستطالعية
 ت

 الفقرات
 عدد

اإلجابات الصحيحة 
 في المجموعة العميا

 عدد
اإلجابات الصحيحة 

 في المجموعة الدنيا

 
 معامؿ الصعوبة

 
                        معامؿ السيولة

 
 قوة التمييز

0. 02 . 2.00 2.46 2.44 
0. 04 04 2.12 2.22 2.21 
2. 00 0 2.4. 2.00 2.06 
4. 0. 1 2.49 2.04 2.42 
0. 02 1 2.02 2.02 2.4. 
9. 02 2 2.06 2.10 2.21 
1. 00 00 2.90 2.26 2.22 



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسٌةكلٌة التربٌة  مجلة       11العدد/

199 

.. 00 9 2.2. 2.90 2.22 
6. 00 . 2.02 2.41 2.4. 
02. 00 . 2.00 2.40 2.00 
00. 02 02 2.00 2.40 2.21 
00. 09 1 2.40 2.0. 2.22 
02. 04 00 2.10 2.0. 2.22 
04. 04 6 2.90 2.26 2.00 
00. 09 0 2.2. 2.90 2.42 
09. 0. 6 2.02 2.02 2.22 
01. 00 02 2.06 2.40 2.44 
0.. 02 1 2.02 2.02 2.4. 
06. 00 6 2.00 2.40 2.44 
02. 01 . 2.49 2.04 2.22 
00. 01 1 2.44 2.09 2.21 
00. 02 6 2.02 2.41 2.42 
02. 09 9 2.42 2.92 2.21 
04. 00 00 2.90 2.26 2.42 
00. 00 02 2.06 2.40 2.44 
09. 02 9 2.4. 2.00 2.00 
01. 02 00 2.94 2.29 2.42 
0.. 00  02  2.94 2.29 2.22 
06. 02 00 2.01 2.42 2.22 
22. 02 00 2.90 2.2. 2.44 
20. 02 1 2.02 2.02 2.4. 
20. 0. 0 2.40 2.0. 2.4. 
22. 09 0 2.2. 2.90 2.42 
24. 04 04 2.12 2.22 2.21 
20. 04 00 2.94 2.29 2.4. 
29. 00 00 2.90 2.2. 2.21 
21. 02 0 2.49 2.04 2.00 
2.. 0. . 2.4. 2.00 2.21 
26. 00 00 2.14 2.09 2.21 

   Effectiveness Of Distractionالمموىات() خاطئةفعالية البدائؿ ال .ج
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اف يتأكد مف اف كؿ  ختباريحتاج مصمـ اال، مف متعدد ختيارات التي تحتوي عمى فقرات مف نوع االختبار في اال
 .(201ص، .022، ابو لبدة)  بديؿ مف بدائؿ الفقرة يقـو بوظيفتو تظميؿ الطمبة او تشتيت انتباىيـ عف الجواب الصحيح

، 0221، الكبيسي) لكي تكوف الفقرة جيدة، الى الحصوؿ عمى قيـ سالبة لمبدائؿ الخاطئة ختبارلذلؾ يسعى مصمـ اال
لذا تـ ترتيب اجابات الطالبات عمى مجموعتيف عميا ودنيا وبعد حساب فعالية البدائؿ الخاطئة لكؿ فقرة مف  .(0.4ص

 .(00) جدوؿ، وبيذا تقرر االبقاء عمييا (2.22- -2.22-) بيف نيا تتراوح مااتبيف  ختبارفقرات اال
 (00جدوؿ )
 اكتساب المفاىيـ االحيائية اختبارفعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات 

ت 
 الفقرة

 معدؿ فعالية البدائؿ الخاطئة
 

 معدؿ فعالية البدائؿ الخاطئة ت الفقرة

 2.21-/ د 2.00-/ ب .2.0-/ أ .00 2.22-/ د .2.0-/ ج 2.00-/ ب .0
 2.21-/ ج 2.04-/ ب .2.0-/ أ .00 .2.0-/ د 2.22-/ ب 2.04-/ أ .0
 2.22-/ د 2.04-/ ب .2.0-/ أ .02 2.04-/ ج .2.0-/ ب 2.00-/ أ .2

 2.00-/ ج 2.21-/ ب 2.00-/ أ .04 .2.0-/ د 2.21-/ ب 2.04-/ أ .4

 2.21-/ د 2.04-/ ج 2.00-/ أ .00 2.00-/ ج 2.04-/ ب 2.00-/ أ .0

 2.00-/ د 2.04-/ ج 2.00-/ ب .09 2.00-/ د .2.0-/ ج 2.21-/ أ .9

 2.00-/ د 2.21-/ ب 2.00-/ أ .01 2.00-/ د 2.22-/ ج 2.00-/ ب .1
 2.00-/ د 2.21-/ ج 2.22-/ أ ..0 2.04-/ د 2.21-/ ج 2.00-/ أ ..
 2.00-/ د 2.21-/ ب 2.04-/ أ .06 2.21-/ د .2.0-/ ب 2.00-/ أ .6
 .2.0-/ د 2.00-/ ج 2.04-/ ب .22 2.00-/ د 2.04-/ ج 2.00-/ أ .02
 2.04-/ د 2.21-/ ج 2.00-/ أ .20 2.04-/ ج 2.21-/ ب 2.04-/ أ .00
 2.00-/ ج 2.04-/ ب 2.00-/ أ .20 2.00-/ د 2.22-/ ب 2.21-/ أ .00
 2.22-/ د 2.00-/ ب 2.00-/ أ .22 2.21-/ د 2.04-/ ج 2.00-/ ب .02
 2.22-/ ج 2.00-/ ب 2.00-/ أ .24 2.04-/ د 2.21-/ ج 2.22-/ أ  .04
 2.21-/ د 2.04-/ ج 2.00-/ أ .20 2.04-/ د 2.21-/ ب .2.0-/ أ .00
 .2.0-/ ج 2.21-/ ب 2.00-/ أ .29 2.04-/ د 2.00-/ ج 2.21-/ أ .09
 2.04-/ د 2.00-/ ج 2.06-/ أ .21 2.00-/ د 2.21-/ ج 2.04-/ ب .01
 2.04-/ د 2.22-/ ج 2.00-/ ب ..2 2.21-/ ج 2.00-/ ب 2.04-/ أ ..0
 2.04-/ د 2.21-/ ب 2.04-/ أ .26 2.22-/ د .2.0-/ ب 2.00-/ أ .06
  2.21-/ د 2.04-/ ج 2.00-/ أ .02

 Reliability Of The Test ختبار. ثبات اال8
النتائج نفسيا اذا ما اعيد تطبيقو عمى المجموعة نفسيا في الظروؼ  ختباراليعني اف يعطي ا ختباراف ثبات اال

كيودر ) ًا عمى البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف تطبيؽ معادلةاعتمادو  .(.1ص، 0220، العجيمي وآخروف) نفسيا
ف جميع فقراتو موضوعية تتضمف احد ( حيث انيا الطريقة االكثر شيوعًا الستخراج االتساؽ الداخمي ال02-ريتشاردسوف
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اذ بمغ  .(002ص، 0202، العبسي) ( أي درجة واحدة لالجابة الصحيحة وصفر لالجابة الخاطئة2او 0) االحتماليف
والتحميؿ اإلحصائي لفقراتو ُعدَّ ، وثباتو ختبارلذا بعد التحقؽ مف صدؽ اال .(0..2) معامؿ الثبات المحسوب بيذه الطريقة

مبادئ االحياء( ) لمتطبيؽ بصورتو النيائية عمى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط في مادة تجربة البحث مف كتاب جاىزاً 
 .(0200 – 0202) المقرر في العاـ الدراسي

 (00) جدوؿ
02 -معادلة كيودر ريتشاردسوف  استخداـاكتساب المفاىيـ االحيائية ب اختبارحساب ثبات   

معامؿ  ت
 بةالصعو 

 ص() 

معامؿ 
 السيولة

 -0) =س
 ص(

 مج
 س(×ص)

معامؿ  ت
 الصعوبة

 

 معامؿ السيولة
 ص( -0) =س

 مج
 س(×ص)

0. 2.00 2.46 2.04 00. 2.44 2.09 2.04 
0. 2.12 2.22 2.00 00. 2.02 2.41 2.04 
2. 2.4. 2.00 2.04 02. 2.42 2.92 2.04 

4. 2.49 2.04 2.04 04. 2.90 2.26 2.02 

0. 2.02 2.02 2.00 00. 2.06 2.40 2.04 

9. 2.06 2.10 2.02 09. 2.4. 2.00 2.04 

1. 2.90 2.26 2.02 01. 2.94 2.29 2.02 
.. 2.2. 2.90 2.02 0.. 2.94 2.29 2.02 
6. 2.02 2.41 2.04 06. 2.01 2.42 2.04 
02. 2.00 2.40 2.04 22. 2.90 2.2. 2.02 
00. 2.00 2.40 2.04 20. 2.02 2.02 2.00 
00. 2.40 2.0. 2.04 20. 2.40 2.0. 2.04 
02. 2.10 2.0. 2.02 22. 2.2. 2.90 2.02 
04.  2.90 2.26 2.02 24. 2.12 2.22 2.00 
00. 2.2. 2.90 2.02 20. 2.94 2.29 2.02 
09. 2.02 2.02 2.00 29. 2.90 2.2. 2.02 
01. 2.06 2.40 2.04 21. 2.49 2.04 2.04 
0.. 2.02 2.02 2.00 2.. 2.4. 2.00 2.04 
06. 2.00 2.40 2.04 26. 2.14 2.09 2.06 

6.0. 
02. 2.49 2.04 2.04  

2..0 KR-20) =) 
 



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسٌةكلٌة التربٌة  مجلة       11العدد/

191 

  Application Proceduresإجراءات التطبيق:  سابعًا:
 أ. تطبيق التجربة

/ 0/ .0لتجربة بتاريخ عند استكماؿ متطمبات اجراء التجربة وتحقيؽ التكافؤ وتحديد المادة العممية بدأ تطبيؽ ا
( حصة لكؿ 0) حيث درست مجموعات البحث الثالث وبواقع 0200/ 0/ 09وانتيت يـو االثنيف المصادؼ  0200

 . مجموعة اسبوعياً 
  اكتساب المفاىيـ االحيائية اختبارب. تطبيؽ 

عد اف ىيأت ثالث قاعات ب 0200/ 0/ 0 عمى طالبات مجموعات البحث الثالث وذلؾ بتاريخ ختبارطبؽ اال
التاسعة( صباحًا بمساعدة بعض المدرسات ) في وقت واحد وذلؾ في الساعة ختبارمتجاورة حسب شعبيـ الداء اال

وباالتفاؽ مع ادارة المدرسة حيث خصصت مديرة المدرسة مدرستيف لكؿ قاعة وتـ االشراؼ المتناوب عمى تمؾ القاعات 
وتـ تصحيح اجابات الطالبات عمى وفؽ االجوبة االنموذجية بتحديد درجة ، ى سالمة التجربةمف اجؿ المحافظة عم، الثالث

اما الفقرات المتروكة او التي وضع ، وصفر لالجابة غير الصحيحة، ختبارواحدة لالجابة الصحيحة لكؿ فقرة مف فقرات اال
وبعد ، واضحة فقد عوممت معاممة االجابات غير الصحيحةليا اكثر مف بديؿ والفقرات التي لـ تكف اإلشارات عمى بدائميا 

 .تـ تسجيؿ الدرجات وعولجت إحصائياً  ختبارتصحيح اوراؽ اال
 لقياس االستبقاء ختبارج. تطبيق اال

أي بعد مرور اسبوعيف عمى عينة البحث نفسيا لمعرفة مدى  0200/ 0/ 09مرة أخرى بتاريخ  ختبارطبؽ اال
ومف ثـ ، مع مالحظة عدـ تعريضيف لخبرة سابقة حوؿ المادة الدراسية التي شممتيا تجربة البحث، ئيف لممادةاستبقا

 . صححت األوراؽ وسجمت الدرجات وعولجت إحصائياً 
 ًً   Statistical Tools: الوسائؿ اإلحصائية :ثامنًا

  One – Way Analysis Of Variance (ANOVA). تحميل التباين األحادي 1
وفي ، معنوية الفروؽ بيف مجموعات البحث الثالث عند التكافؤ االحصائي في بعض المتغيرات ختبارال استخدـ

  .االكتساب واالستبقاء اختبارفرضيات البحث بيف المجموعات الثالث في  اختبار
 التبايف الكبير() التبايف بيف المجموعات     
 ػػػػػػػػػػػػػػػ( = ػػػػػػػػF) نسبة
 التبايف الصغير() التبايف داخؿ المجموعات    

 ( 060ص، 06.1، ابو النيؿ) (206ص، 0221، بدر وعماد)        
    Tukey Testتوكي  اختبار. 2
  .االكتساب واالستبقاء اختبارفي مقارنة أوساط المجموعات لحساب معنوية الفروؽ في  استخدـ  

                     
 

 :اذ تمثؿ
HSD :قيمة توكي المحسوبة 

q: القيمة الحرجة الجدولية لمدى ستيودنتايز 
MSW: متوسط المربعات داخؿ المجموعات 

n: (240ص، 0221، بدر وعماد)       عدد المشاىدات ألي معاممة            
 Chi- Square: (0كػا) . مربع كاي2

n

MS
qHSD w
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 اللة الفروؽ اإلحصائية بيف مجموعات البحث الثالث في متغير التحصيؿ الدراسي لآلباءلمتحقؽ مف د استخدـ
 .وأداة البحث، وفي حساب الصدؽ الظاىري لؤلىداؼ السموكية، االمياتو 

 0 (ؿ _ ؽ)     
 ػػػػػػػػ = مج 0كػا

 ؽ      
  :           إذ تمثؿ

 .التكرار المالحظ (:ؿ) 
 (062ص، 0611، زكرياو  البياتي)  .     التكرار المتوقع (:ؽ) 
  Item Difficulty Equation . معادلة معامؿ صعوبة الفقرة4
 اكتساب المفاىيـ االحيائية اختبارت لحساب معامؿ صعوبة فقرات استخدم   

 مجموع االجابات الصحيحة في المجموعة العميا + مجموعيا في المجموعة الدنيا       
 بة = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعامؿ الصعو  

 ( .9ص، 0220، العجيمي وآخروف)                 مجموع افراد المجموعة العميا + مجموع افراد المجموعة الدنيا  
  Item Discrimination Equation. معادلة معامل تمييز الفقرة 5
  اكتساب المفاىيـ االحيائية اختبارب قوة تمييز فقرات ت في حسااستخدم   

 عددىا في المجموعة الدنيا  –عدد االجابات الصحيحة في المجموعة العميا       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ معامؿ التمييز=
 (221ص، .022، ابو لبده)      عدد الطمبة في احدى المجموعتيف            

  Effectiveness Of Distraction Equation. معادلة فعالية البدائؿ الخاطئة 9
 مفاىيـ االحيائية اكتساب ال اختبارفعالية البدائؿ غير الصحيحة لفقرات  إيجادت في استخدم

 عددىـ في المجموعة الدنيا  –عدد الذيف اختاروا البديؿ مف المجموعة العميا                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=  فعالية البديؿ الخاطئ

 (000ص، .066، عودة)                      عدد الطمبة في احدى المجموعتيف                             
 Kuder Richardson Equation – 20 (KR-20) ريتشاردسوف . معادلة كيودر1
 اكتساب المفاىيـ االحيائية  اختبارت لحساب معامؿ ثبات ستخدما   

   س(× ص ) مج                             ف                                  
   (       -0) ×                       ( =KR-20) الثبات   

 0ع                          0 -ف                                 
 اذ اف 

 ختبارعدد فقرات اال :ف
 المجموع بالنسبة لجميع الفقرات :مج
 معامؿ الصعوبة  :ص
 ػػ ص( 0) معامؿ السيولة = :س
 (002ص، 0202، العبسي)                  ختبارتبايف الدرجات الكمية لال :0ع
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

ويتناوؿ ، وتفسير النتائج، ؿ عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا تبعًا الىداؼ البحث وفرضياتويتناوؿ ىذا الفص
   .أيضًا االستنتاجات والتوصيات والمقترحات التي توصمنا الييا

  Presentation Of The Results عرض النتائج :أوالً 
  -. نتائج االكتساب:1

ولمتحقؽ مف داللة الفروؽ بيف متوسط درجات االكتساب لمجموعات  .ىلمتحقؽ مف الفرضية الصفرية الرئيسة االول
 .( يبيف نتائج التحميؿ02) تحميؿ التبايف االحادي وجدوؿ استخدـالبحث ومعرفة دالالتيا االحصائية 

 (02) جدوؿ
 لمفاىيـ االحيائيةاكتساب ا اختبارنتائج تحميؿ التبايف االحادي لدرجات طالبات مجموعات البحث الثالث في 

الداللة االحصائية عند 
 2.20مستوى 

متوسط  القيمة الفائية
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات 

مصدر 
 المحسوبة الجدولية التبايف 

 01.00 2.02 داؿ

400.90 0 .20.00 
بيف 

 المجموعات

داخؿ  62..000 62 .04.0
 المجموعات

 المجموع 2262.00 60 

( عند 2.02) الجدولية البالغة (F) ( وىي اكبر مف قيمة01.00) ( المحسوبة كانتF) ( اف قيمة02) ضح مف جدوؿيت
( وىذا يعني وجود فروؽ معنوية بيف درجات االكتساب لطالبات المجموعات 62، 0) ( ودرجتي حرية2.20) مستوى داللة

ولمتحقؽ مف ، بذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الرئيسة االولىالثالث تعزى الى نماذج التدريس المستخدمة في كؿ مجموعة و 
 والمعروؼ بػ Test Tukeyتوكي  اختبارت الباحثة استخدم، الفرضيات الفرعية لتحديد اتجاه الفروؽ لصالح أي مجموعة

(H.S.D.) Honestly Significant Difference (240ص، 0221، بدر وعماد). حسابية استخرجت المتوسطات ال
 (04) كانت النتائج كما في جدوؿلمجموعات البحث 

 (04) جدوؿ
لتحديد اتجاه الفروؽ ذات الداللة بيف متوسط درجات الطالبات في  Tukey Testتوكي  اختبار استخداـنتائج 

 اكتساب المفاىيـ االحيائية لممجموعات الثالث اختبار

 المجموعات
 المتوسطات

 الضابطة التجريبية الثانية ية االولىالتجريب
06.02 09.42 00.24 

 .1.0 2.00 - 06.02 التجريبية االولى
 4.29 - - 09.42 التجريبية الثانية

 - - - 00.24 الضابطة
  -:( مع قيـ الفروؽ تبيف0.64) المحسوبة التي تساوي ((.H.S.D وبمقارنة قيمة
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( عند المقارنة بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 2.20) وجود فرؽ ذي داللة احصائية عند مستوى 0-0
االولى المواتي درسف عمى وفؽ انموذج مكارثي وبيف متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسف 

فض وبذلؾ تر ، عمى وفؽ الطريقة التقميدية في اكتساب المفاىيـ االحيائية ولمصمحة المجموعة التجريبية االولى
 (0-0) الفرضية الصفرية الفرعية

( عند المقارنة بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 2.20) وجود فرؽ ذي داللة احصائية عند مستوى 0-0
تينسوف وبيف متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسف  -الثانية المواتي درسف عمى وفؽ انموذج ميرؿ

وبذلؾ ترفض ، ولمصمحة المجموعة التجريبية الثانية، دية في اكتساب المفاىيـ االحيائيةعمى وفؽ الطريقة التقمي
 (0-0) الفرضية الصفرية الفرعية

( عند المقارنة بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 2.20) وجود فرؽ ذي داللة احصائية عند مستوى 0-2
متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية المواتي االولى المواتي درسف عمى وفؽ انموذج مكارثي وبيف 

، ولمصمحة المجموعة التجريبية االولى، تينسوف في اكتساب المفاىيـ االحيائية -درسف عمى وفؽ انموذج ميرؿ 
 (2-0) وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الفرعية

  -نتائج االستبقاء: -2
ولمتحقؽ مف داللة الفروؽ بيف متوسط درجات طالبات مجموعات البحث  .ةلمتحقؽ مف الفرضية الصفرية الرئيسة الثاني

( يبيف نتائج 00) تحميؿ التبايف االحادي وجدوؿ استخدـاالستبقاء لمجموعات البحث ومعرفة دالالتيا االحصائية  اختبارالثالث في 
 . التحميؿ

 (00) جدوؿ
 االستبقاء اختبارات مجموعات البحث الثالث في نتائج تحميؿ التبايف االحادي لدرجات طالب

الداللة االحصائية عند 
 2.20مستوى 

درجة  متوسط المربعات القيمة الفائية
 الحرية

مجموع 
 المربعات 

 مصدر التبايف 

 المحسوبة الجدولية

 01..0 2.02 داؿ
 بيف المجموعات 00..12 0 296.09
 وعاتداخؿ المجم 0.16.42 62 02.02

 المجموع 0901.60 60 
( عند 2.02) الجدولية البالغة (F) ( وىي اكبر مف قيمة01..0) ( المحسوبة كانتF) ( اف قيمة00) يتضح مف جدوؿ

( وىذا يعني وجود فروؽ معنوية بيف درجات االستبقاء لطالبات المجموعات الثالث تعزى 62، 0) ( ودرجتي حرية2.20) مستوى داللة
ولمتحقؽ مف الفرضيات الفرعية لتحديد ، التدريس المستخدمة في كؿ مجموعة وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الرئيسة الثانية الى نماذج

 عروؼ بػوالم Tukey Testتوكي  اختبارت الباحثة استخدم، اتجاه الفروؽ لمعرفة أي النماذج التدريسية المستخدمة اكثر فاعمية
(H.S.D. )Honestly Significant Difference (240ص، 0221، بدر وعماد).  استخرجت المتوسطات الحسابية لمجموعات

 ( 09) توكي كانت النتائج كما في جدوؿ اختبارالبحث في االستبقاء وبعد تطبيؽ 
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 (09) جدوؿ
 اختباراللة بيف متوسط درجات الطالبات في لتحديد اتجاه الفروؽ ذات الد Tukey Test توكي اختبار استخداـنتائج 

 االستبقاء لممجموعات الثالث

 المجموعات
 المتوسطات                            

 الضابطة التجريبية الثانية التجريبية االولى
0..00 00.00 00.49 

 .9.1 2.22 - 00..0 التجريبية االولى
 2.10 - - 00.00 التجريبية الثانية

 - - - 00.49 لضابطةا
  -:( مع قيـ الفروؽ تبيف.0.9) المحسوبة التي تساوي( (.H.S.D وبمقارنة قيمة

( عند المقارنة بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 2.20) وجود فرؽ ذي داللة احصائية عند مستوى 0-0
بات المجموعة الضابطة المواتي درسف االولى المواتي درسف عمى وفؽ انموذج مكارثي وبيف متوسط درجات طال

وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية ، ولمصمحة المجموعة التجريبية االولى، عمى وفؽ الطريقة التقميدية في االستبقاء
 (0-0) الفرعية

( عند المقارنة بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 2.20) وجود فرؽ ذي داللة احصائية عند مستوى 0-0 
تينسوف وبيف متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي  -انية المواتي درسف عمى وفؽ انموذج ميرؿ الث

وبذلؾ ترفض الفرضية ، ولمصمحة المجموعة التجريبية الثانية، درسف عمى وفؽ الطريقة التقميدية في االستبقاء
 (0-0) الصفرية الفرعية

( عند المقارنة بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 2.20) وىوجود فرؽ ذي داللة احصائية عند مست 0-2 
االولى المواتي درسف عمى وفؽ انموذج مكارثي وبيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية المواتي 

رفض وبذلؾ ت، ولمصمحة المجموعة التجريبية االولى، تينسوف في االستبقاء -درسف عمى وفؽ انموذج ميرؿ 
  (2-0) الفرضية الصفرية الفرعية

 Explanation Of The Resultsثانيًا: تفسير النتائج 
اكتساب المفاىيـ واستبقائيا( اذ كاف ) أ. اظيرت النتائج تفوؽ المجموعتيف التجريبيتيف عمى المجموعة الضابطة في كؿ مف

وقد يعزى سبب ذلؾ ، ئية واستبقائيا لدى الطالباتلالنموذجيف األثر االيجابي في رفع مستوى اكتساب المفاىيـ االحيا
 -:الى

القت القبوؿ مف لدف الطالبات بوصفيما  تينسوف( مف االساليب الحديثة في التدريس التي -ميرؿو  مكارثي) . يعد انموذجا0
كات وفاعالت شكميف جديديف لمتعمـ يختمفاف عف الشكؿ التقميدي اذ اتاحا ليف الفرصة لالنتقاؿ مف متمقيات الى مشار 

  .نشطات وليف وجود داخؿ غرفة الصؼ
تينسوف( التعميمييف أسيمت في  -مكارثي وميرؿ) . إف الخطوات المتبعة في تدريس المفاىيـ االحيائية عمى وفؽ انموذجي0

في مما أتاحت ليف المجاؿ الكافي لمتفكير ، خمؽ الدافعية لدى الطالبات في المشاركة والتفاعؿ في المواقؼ الصفية
دراؾ العالقات فيما بينيا، السمات الجوىرية المتالزمة بيف االمثمة المنتمية إلى المفيـو واالمثمة غير المنتمية اليو ، وا 

وىذا ما تؤكد عميو االدبيات ، وكوف تعممًا مثمرًا فاعالً ، كما عزز لدى الطالبة اإلحساس بالثقة والقدرة عمى االستنتاج
عمى أنفسيـ لمعرفة الخصائص المشتركة بيف االمثمة المنتمية إلى  عتماداللاماـ الطمبة التربوية عمى إتاحة الفرصة 

واالمثمة غير المنتمية إليو وجعميـ محورًا لعممية التعمـ عمى عكس الطريقة التقميدية المعتمد اساسيا عمى ، المفيـو
 . (012ص، 0221، الونداوي) المدرس
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مجموعة التجريبية االولى الالئي درسف عمى وفؽ انموذج مكارثي عمى طالبات المجموعة . يمكف تفسير تفوؽ طالبات الب
 -:الضابطة بما يأتي

كذلؾ األسئمة ، انموذج مكارثي ىو تعمـ ذو معنى حقيقي يتـ االحتفاظ بو أفضؿ مف أي تعمـ أخر استخداـ. إف التعمـ ب0
ثارت حب االستطالع لدى الطالبات وزادت مف درجة انتباىيف والمناقشات التي تخممت المواقؼ التدريسية قد أ
اما التعمـ الناتج عف الطرؽ التقميدية لممفاىيـ فيكوف ضعيؼ القوة  .وجعمتيف مشاركات نشطات ومفكرات فاعالت

 . (020ص، 0221، الخوالدة) والمعنى ال يدـو اثره
وبشكؿ أفضؿ مقارنة مع ، ى التمييز بيف أمثمة وال أمثمة المفيـوإف امتالؾ طالبات المجموعة التجريبية األولى القدرة عم. 0

 .الطريقة التقميدية قد يكوف السبب في تفوقيف عمى المجموعة الضابطةالالئي درسف بطالبات المجموعة الضابطة 
مف الدراسات السابقة فقد أكدت العديد ، ىو بحد ذاتو مؤشر إيجابي لمتعمـ، . إف تعمـ المفيـو عف طريؽ التعريؼ أو الوظيفة2

الف التعمـ بالتعريؼ يزود ، ويرفع مف مستوى اكتسابيا، أف تعمـ المفاىيـ بالتعريؼ يسيؿ تعمميا وتعميميا، واألدبيات
 .ات الوظيفية المتعمقة بالمفيـوستخداماألمثمة والمواقؼ التطبيقية واال ختيارالطالبات بالمعاني التي قد تدفعيف ال

انموذج مكارثي أثار اىتماـ الطالبات وأتاح ليف فرصة المشاركة وتبادؿ اآلراء وسيؿ عمييف تعمـ ما  استخداـتعمـ ب. ال4
يوكؿ ليف بمساعدة زميالتيف وىذا مما انعكس اثره حيث كانت المجموعة التجريبية االولى افضؿ في اكتساب 

 .المفاىيـ االحيائية واستبقائيا
تينسوف عمى طالبات  -وؽ طالبات المجموعة التجريبية الثانية الالئي درسف عمى وفؽ انموذج ميرؿ ج. يمكف تفسير تف

 -:المجموعة الضابطة بما يمي
تينسوف قد اشتمؿ عمى جميع المكونات االساسية لممفيـو التي  -انموذج ميرؿ  استخداـإف تعميـ المفاىيـ االحيائية ب. 0

( بأف أي 0220، نشواتي) وىذا ما أكده .أمثمة وال أمثمة() مو وخصائصو الحرجة وشواىدهتمثؿ بقاعدة المفيـو واس
  .(402-.44ص، 0220، نشواتي) طريقة فاعمة لتعميـ المفيـو ينبغي أف تركز عمى مكوناتو األساسية جميعيا

في االمثمة والسمات المتغيرة المتوافرة في  وعقد المقارنات بيف السمات الحرجة المتوافرة، . العرض المتزامف لؤلمثمة والالأمثمة0
منح الطالبات فرصًا جيدة لمتفكير والتفسير المنطقي وتعمـ التصنيؼ أسيمت بشكؿ فاعؿ في ترسيخ محتوى ، الالأمثمة

  .المفاىيـ لدييف
اتيف في تينسوف حقؽ مشاركة فاعمة لدى جميع الطالبات عمى اختالؼ قدر  -وفؽ انموذج ميرؿ  عمى . إف التعميـ2

مختمؼ االنشطة التعميمية المقدمة عمى المفيـو مما أضفت عمى الدرس طابع الحيوية والنشاط وميدت ليف إجراء 
 .التمايزات وعقد المقارنات بيف السمات الحرجة والخصائص المتغيرة في شواىد المفيـو

تينسوف والسبب في  -ي وتفوقو عمى انموذج ميرؿ د. اّما المقارنة بيف األنموذجيف فقد اظيرت النتائج فاعمية انموذج مكارث
 -:ذلؾ يعزى الى

قد يتناسب مع  اً معين اً لكف أنموذج، . إف النماذج التعميمية صممت لكي ينتج عف تطبيقيا اكتساب المفاىيـ واالحتفاظ بيا0
ب إلى الطالبات فكاف انموذج مكارثي أقر ، ويحفز نشاطيف لمدرس، مستوى النضج العقمي لمطالبات أكثر مف غيره

اف انموذج مكارثي يتكوف مف مراحؿ  (0224، الحموز) حيث اشار .تينسوف والطريقة التقميدية -مف انموذج ميرؿ
مما ساعد طالبات المجموعة التجريبية االولى عمى إظيار قدراتيف في التعامؿ مع ، منظمة تتسـ بالوضوح والتركيز

والتغذية ، والتفاعؿ مع المواقؼ التعميمية، البات واستعدادىف المفاىيميمتغيرات العممية التعميمية مثؿ خصائص الط
   الراجعة واف تفاعؿ ىذه المتغيرات قد انعكس إيجابا عمى اكتساب المفاىيـ االحيائية واستبقائيا

 .(096ص، 0224، الحموز)
ما أف التفاعؿ المتبادؿ بيف المدرسة والطالبة . إف انموذج مكارثي جعؿ الموقؼ التعميمي يتسـ بالجدية والنشاط والحيوية ك0

أي أنو نقؿ ، أدى إلى جعؿ الطالبة محور العممية التعميمية، مف جية وبيف الطالبات مع بعضيف مف جية أخرى
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وىذا بدوره أدى إلى تحسف اكتساب ، مركز التعمـ مف المدرسة إلى الطالبة التي أصبحت اكثر نشاطًا وفعاليةً 
 .ئية واستبقائياالمفاىيـ االحيا

. إف التعمـ باستعماؿ انموذج مكارثي أتاح لمطالبات ميواًل عممية في مؿء الفراغ بالنشاطات العممية حيث قامت الطالبات 2
 .بعمؿ لوحات ورسومات ونماذج ذات طابع عممي تتعمؽ بموضوعات المادة الدراسية

شتراؾ الطالبات بصورة إيجابية في تمؾ األنشطة أدى إلى تعزيز المفيوـ المفاىيـ وا ستخداـ. تقديـ األنشطة والتدريبات ال4
وكذلؾ التعزيز الفوري والتغذية الراجعة في انموذج مكارثي  .و في مواقؼ تعميمية جديدة الحقةاستخداموتطبيقو و 

ـ في زيادة فاعمية التعمـ واطالع الطالبات عمى األداء الصحيح أو اإلجابة الصحيحة لمفعاليات التي قامت بيا أسي
برونر( الذي يؤكد اف المتعمـ يجب أف يعيد ) ويوافؽ ذلؾ آراء، ورفع كفايتو لدى طالبات المجموعة التجريبية األولى

تنظيـ المفاىيـ أو المعمومات لممحتوى المراد تعممو وتكامميا بما سبؽ تعممو في تركيبو العقمي ومف ثـ يكوف بو بناًء 
، بمقيس وتوفيؽ) يكشؼ بو شيئًا عف طريؽ قيامو بأنشطة وفعاليات تزيد مف تثبيت المفيـو لديو تنظيميًا جديداً 

 .(242-226ص، 06.0
تينسوف ذي الخطوات الثماف ىو تركيز المراحؿ التي تسيـ  –. اف تفوؽ انموذج مكارثي ذي الخطوات االربع عمى انموذج ميرؿ 0

ـ لدى طالبات المجموعة التجريبية االولى بشكؿ اكبر مما جعؿ الطالبات اكثر بشكؿ فاعؿ في ترسيخ مراحؿ اكتساب المفيو 
  .انتباىًا واندفاعًا نحو تعـم المفيـو وتطبيقو في المواقؼ التي كاف يطمب منيف تطبيؽ ما ـت تعممو

ث تفوؽ المجموعات التجريبية إف النتائج التي توصؿ الييا البحث الحالي تتفؽ مع نتائج بعض الدراسات السابقة حيث تتفؽ مف حي  
ت الطريقة التقميدية استخدمتينسوف في التدريس عمى المجموعات الضابطة التي  -انموذج ميرؿو  ت انموذج مكارثياستخدمالتي 

( 0220، الساعدي) ودراسة، (Rhonda & White, 1988) دراسة، و (McKinney&Others,1984) في التدريس مثؿ
 .(0202، العكيمي) ( ودراسة0221، راجي) ودراسة

  Conclusionsثالثًا: االستنتاجات 
 :ةاآلتيتوصمنا إلى االستنتاجات ، مف خالؿ ما أسفرت عنو نتائج البحث

 ما يدعو إلى أىمية توظيفيا في تدريس مادة، . لمنماذج التعميمية أثر ايجابي في إكتساب المفاىيـ االحيائية واستبقائيا0
 .ء( في المرحمة المتوسطةمبادئ االحيا)

وغير ، . اف انموذج مكارثي يعطي لمطالبات دورًا ميمًا في العممية التعميمية التعممية عف طريؽ إعطاء أمثمة منتمية0
عادة صياغة تعريؼ المفيـو عمى وفؽ اسموبيف الخاص، منتمية مف خبراتيف  .وا 

انموذج مكارثي في اكتساب المفاىيـ االحيائية عمى استبقائيا  خداـاست. انعكس تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست ب2
 .تينسوف والطريقة التقميدية -وىذا يبيف أفضمية انموذج مكارثي مقارنة بانموذج ميرؿ 

 .تينسوف( جعؿ الطالبات أكثر تشويقًا لمدرس -ميرؿ و  مكارثي) األمثمة والالأمثمة في األنموذجيف استخداـ. اف 4
خطوات األنموذجيف اثار الدافعية لدى الطالبات في المشاركة بالدرس وتنشيط الذاكرة  استخداـمف الواضح اف التدريس ب. 0

وىذا ، المعمومات المخزونة والتفكير باعطاء االجابات الصحيحة التي تدعـ بالتعزيز مف قبؿ المدرسة استرجاعب
 .ية واستبقائيا وبالتالي تحقيؽ اىداؼ العممية التعميميةيساعد عمى اكتساب المفاىيـ االحيائ

. تعمؿ النماذج التعميمية عمى تحميؿ المادة الدراسية الى عناصرىا المتعددة مف حقائؽ ومفاىيـ وتعميمات ومبادئ 9
 .ونظريات مع ادراؾ العالقات المتداخمة بينيا

 Recommendationsرابعًا: التوصيات 
  :نوصي بػ البحثفي ضوء نتائج   
 .مبادئ االحياء( في الصؼ األوؿ المتوسط) تينسوف في تدريس مادة -ميرؿو  انموذجي مكارثي اعتماد .0
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وذلؾ عف ، تينسوف -ميرؿو  وخطوات انموذجي مكارثي أسسومّدرساتيا عمى ، مبادئ االحياء() إطالع مّدرسي مادة .0
التي تشرح كيفية تدريس المفاىيـ العممية عمى وفؽ ىذا طريؽ الدورات أو الندوات التربوية أو النشرات الخاصة 

 .األنموذج
تينسوف ضمف مفردات مناىج وطرائؽ تدريس العموـ  -ميرؿو  إدخاؿ طرائؽ تدريس المفاىيـ وبضمنيا انموذجا مكارثي .2

 .الذي يدرس في معاىد إعداد المعمميف والمعممات وكميات التربية األساسية
مبادئ االحياء( ) رة التربية إلى أف يكوف تركيزىـ واضحًا في صياغة المفاىيـ في مادةدعوة واضعي المناىج في وزا .4

 .بشكؿ متكامؿ بدءًا مف اسـ المفيـو وخصائصو ومميزاتو وتصنيفو
، الطرائؽ والنماذج الحديثة في التدريس استخداـتأكيد المشرفيف التربوييف في اثناء زيارتيـ لممدارس عمى التنوع في  .0

عدـ الثبات عمى طريقة واحدة ألنيا تشعر المتعمـ بالممؿ وعدـ االنتباه والتركيز في استيعاب المعمومات مما يؤدي و 
 . إلى انخفاض مستوى التعميـ وىذا ال يتناسب مع االتجاىات الحديثة في تدريس العمـو

  Suggestionsخامسًا: المقترحات 
موضوع البحث( ولكف ) فقط إلى ما يتوصؿ إليو مف حؿ المشكالت إف القيمة الحقيقية لمبحث العممي ال تنطوي

 :استكمااًل ليذا البحث نقترح إجراء دراسة، تكوف جديرة بالبحث والدراسة لذا، أيضًا في إبراز مشكالت جديدة
  .مماثمة لمدراسة الحالية عمى مراحؿ ومواد دراسية أخر .0
 .مماثمة لمدراسة الحالية عمى الطالب الذكور .0
 .تينسوف( في متغيرات أخر مثؿ التحصيؿ والتفكير العممي وغيرىما –ميرؿ و  انموذجي مكارثي) ّرؼ عمى أثرلمتع .2
 .وانموذج فراير االستنتاجي، مقارنة لمعرفة اثر انموذج مكارثي مع نماذج تعميمية أخر كانموذج برونر االستكشافي .4

   Arabic Referencesأواًل: المصادر العربية: 
 .العراؽ، جامعة الموصؿ، دار ابف االثير لمطباعة والنشر، ( المدخؿ الى طرائؽ التدريس0202) فاضؿ خميؿ، ـابراىي .1
مكتبة المجتمع ، النظرية والتطبيؽ() ( أساليب تدريس العمـو لمصفوؼ األربعة األولى0226) لينا محمد وفا، ابراىيـ .2

 .االردف، عماف، العربي
 .االردف، عماف، والتوزيع والطباعةدار المسيرة لمنشر ، 0ج، موسوعة التدريس (0224) مجدي عزيز، ابراىيـ .3
، عماف، دار المسيرة لمنشر والطباعة والتوزيع، .ط ، ( عمـ النفس التربوي0200) صالح محمد عمي، ابو جادو .4

 .االردف
 .االردف، عماف، والطباعة دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 0ط، ( التعمـ المعرفي0221) حسيف محمد، ابو رياش .5
  .االردف، عماف، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، ( تطوير مناىج الرياضيات المدرسية وتعميميا0202) فريد كامؿ، ابو زينة .6
 .االردف، عماف، دار الفكر ناشروف وموزعوف، ( مبادئ القياس النفسي والتقييـ التربوي.022) سبع محمد، ابو لبدة .7
، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، ( االحصاء النفسي واالجتماعي والتربوي06.1) محمود السيد، ابو النيؿ .8

 .لبناف، بيروت
  .القاىرة، عالـ الكتب، ( رؤى معاصرة في تدريس الدراسات االجتماعية.022) صفاء محمد عمي محمد، احمد .9

االتقاني في تحصيؿ طالب الصؼ الخامس االدبي  ( " اثر اساليب التعمـ0229) عبد الحسف عبد االمير، احمد .10
الجامعة ، كمية التربية، اطروحة دكتوراه غير منشورة(، )واالحتفاظ بو في مادة االدب والنصوص"

 .العراؽ، بغداد، المستنصرية
لتوزيع دار المسيرة لمنشر وا، ( مبادئ االحصاء الوصفي واالستداللي0221) سالـ عيسى وعماد عضاب عبابنة، بدر .11

 .االردف، عماف، والطباعة
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 .عماف، األردف، دار الفرقاف، ( الميسر في عمـ النفس06.0) احمد وتوفيؽ مرعي، بمقيس .12
، ( االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعمـ النفس0611) زكريا زكي اثناسيوسو  عبد الجبار توفيؽ، البياتي .13

 .بغداد، مطبعة مؤسسة الثقافة العالمية
 .االردف، عماف، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، ( المرجع في مبادئ التربية0662) سعيد وآخروف، تؿال .14
  .االردف، عماف، دار الفكر، 2ط، عمـ النفس التربوي أسس( 0222) محي الديف وآخروف، توؽ .15
 .بغداد، يةتوصيات كمية التربية االساس، ( المؤتمر العممي لمتربية والتعميـ0220) الجامعة المستنصرية .16
مركز ، ( وقائع الميمات الوطنية التربوية والتعميمية لعضو الييئة التدريسية والظروؼ الراىنة0662) جامعة بغداد .17

 .بغداد، البحوث التربوية والنفسية
، لدى تالمذة المرحمة االبتدائية"( "أثر إنموذج برونز في إكتساب المفاىيـ النحوية 0220) فتحي طو مشعؿ، الجبوري .18

 .بغداد، الجامعة المستنصرية، المعمميفكمية ، رسالة ماجستير غير منشورة()
 .االردف، عماف، والطباعة دار المناىج لمنشر والتوزيع، 0ط، ( اصوؿ التربية0222) احمد عمي، الحاج محمد .19
 . االردف، عماف، التوزيعو  دار وائؿ لمنشر، ( تصميـ التدريس0224) محمد عواد، الحموز .20
جامعة اليرموؾ ، تقديـ محمد ذبياف الغزاوي، 4ط، نظرية وممارسة() ( تصميـ التدريس.022) محمد محمود، مةالحي .21

  .االردف، عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة كمية التربية –
 .ردفاال، عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، 2ط، ( ميارات التدريس الصفي0226) ػػػػػػػػػػػػ .22
 .االردف، عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، 0ط، ( تعميـ العمـو لمجميع.022) عبد اهلل محمد، خطايبة .23
، دبي، دار القمـ لمنشر والتوزيع، ( تدريس العمـو في مراحؿ التعميـ العاـ0669) خميؿ يوسؼ وآخروف، الخميمي .24

 .المارات العربية المتحدةا
دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، 0ط، بناء المناىج وتصميـ الكتاب التعميمي أسس( 0221) محمود محمد، الخوالدة .25

 .االردف، عماف، والطباعة
، عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، ( اساسيات القياس والتقويـ في التربية0202) ماجد محمد، الخياط .26

 .االردف
، عماف، دار غيداء لمنشر والتوزيع، ات الحديثة في تدريس العمـو العامةستراتيجي( اال.022) مصطفى نمر، دعمس .27

 .االردف
االتجاه نحو مادة العموـ و  مكارثي في اكتساب المفاىيـ العمميةو  ( " اثر أنموذجي دانياؿ0221) زينب حمزة، راجي .28

جامعة ، ابف رشد –كمية التربية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة(، )لدى تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي"
 .العراؽ، بغداد

تصدرىا الجمعية العراقية ، مجمة العمـو التربوية والنفسية، ( " توظيؼ نظاـ الفورمات في تدريس العمـو ".022) ػػػػػػػػػػػػ .29
 .بغداد، حزيراف، .0العدد ، لمعمـو التربوية والنفسية

الدكتور  :ترجمة، ىػ(، د، ج، ب، أ) المجموعات، المتتابعة القياسية المصفوفات اختبار( 06.2) سي، جي، رافف .30
 .العراؽ، مطابع جامعة الموصؿ، فخري الدباغ وآخروف

وجدارا لمكتاب ، عالـ الكتاب الحديث، ( طرائؽ التدريس واساليب تدريسيا0229) محمود داود سمماف، الربيعي .31
 .االردف، عماف، العالمي لمنشر والتوزيع
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 .االردف، عماف، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع والطباعة، ( اساليب تدريس العمـو0224) ايش محمودع، زيتوف .32
تينسوف وىيمدا تابا التعميمييف في اكتساب  –انموذجي ميرؿ  استخداـاثر ( "0220) رممة جبار كاظـ، الساعدي .33

، كمية المعمميف، رسالة ماجستير غير منشورة(، )"ةالمفاىيـ العممية واستبقائيا لدى تمميذات المرحمة االبتدائي
 .العراؽ، بغداد، المستنصرية الجامعة

، دار االخوة لمنشر والتوزيع، ( اساسيات طرؽ تدريس العموـ واتجاىاتيا الحديثة0220) نبييو صالح، السامرائي .34
 .االردف، عماف

، اربد، دار االمؿ لمنشر والتوزيع، 0ط، التفكير( طرائؽ التدريس العامة وتنمية 0222) ىاشـ وآخروف، السامرائي .35
 .االردف

( تدريس مفاىيـ المغة العربية والرياضيات والعمـو والتربية ..06) جودت أحمد وجماؿ يعقوب اليوسؼ، سعادة .36
 .لبناف، بيروت، دار الجيؿ، االجتماعية

 االردف ، عماف، زوريدار اليا، 0ط، ( اساسيات عمـ االحياء0226) حسيف عمي وآخروف، السعدي .37
، عماف، الشروؽ لمنشر والتوزيع دار، 0ط، ( اساليب تدريس الدراسات االجتماعية0222) محمد احمد، السكراف .38

 .االردف
دار الفكر ناشروف ، ابراىيـ السمادوني :ترجمة، ( تفكير االطفاؿ0202) روبرت س ومارثا واجنر اليبالي، سيجمر .39

 .االردف، عماف، وموزعوف
وجدارا لمكتاب العالمي لمنشر ، عالـ الكتاب الحديث، SPSS( االحصاء في التربية ونظاـ 0229) عزاـ، يصبر  .40

 .االردف، عماف، والتوزيع
 .االردف، عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، 0ط، ( طرائؽ التدريس0202) ىادي وآخروف، طوالبة .41
، اربد، دار االمؿ لمنشر والتوزيع، كتساب المفاىيـ تعمميا وتعميميا( البنية المعرفية ال0224) محمد حمد، الطيطي .42

 .االردف
 .االردف، عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، 2ط، ( تنمية قدرات التفكير االبداعي0221) ػػػػػػػػػػػػ .43
الكتابة والنحو لدى طمبة تنسوف في تنمية بعض ميارات  –( " فاعمية نموذج ميرؿ 0220) محمد دىيـ، الظفيري .44

 .جامعة الكويت، مجمس النشر العممي، 06المجمد ، 01العدد ، المجمة التربوية، الصؼ الثاني المتوسط "
( " التطورات المستقبمية لتدريس عمـ األحياء في ضوء دليؿ اليونسكو لمعممي 06.0) رؤوؼ عبد الرزاؽ، العاني .45

 .العراؽ، بغداد، لعربية المتخصصة لتطوير تدريس العمـوالنشرة ا، البيولوجيا في الدوؿ العربية"
دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، ( مدخؿ الى مناىج البحث في التربية وعمـ النفس0226) محمد خميؿ وآخروف، عباس .46

 .االردف، عماف، والطباعة
دار ، 0ط، و في مجاؿ التدريس الصفيداماستخ( المدخؿ الى القياس والتقويـ التربوي و 0220) نبيؿ، عبد اليادي .47

 .االردف، عماف، وائؿ لمنشر والتوزيع
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، ( التقويـ الواقعي في العممية التدريسية0202) محمد مصطفى، العبسي .48

 .االردف، عماف
 .،بغداد، تب احمد الدباغ لمطباعةمك، ( مبادئ القياس والتقويـ التربوي0220) صباح حسيف وآخروف، العجيمي .49
 .االردف، عماف، دار المناىج لمنشر والتوزيع، ( الجودة الشاممة والمنيج.022) محسف عمي، عطية .50
 .االردف، عماف، دار المناىج لمنشر والتوزيع، ( تقويـ اداء مدرسي المغة العربية0226) ػػػػػػػػػػػ .51
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كانييو التعميمييف في اكتساب و  تينسوف –نموذجي ميرؿ  استخداـ" اثر ( 0661) احمد عبد الزىرة سعد، العكيمي .52
 –كمية التربية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة(، )مادة العمـو "تالميذ المرحمة االبتدائية المفاىيـ العممية في 

 . العراؽ، جامعة بغداد، ابف الييثـ
انموذجي مكارثي وىيمدا تابا التعميمييف في تحصيؿ المفاىيـ االحيائية واستبقائيا لدى  ـاستخدا( " اثر 0202) ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .53

كمية التربية ، .المجمد ، 09العدد ، مجمة ميساف لمدراسات االكاديمية، طمبة الصؼ الثاني المتوسط "
 .جامعة ميساف، االساسية

دار ، تقديـ االستاذ الدكتور ابرىيـ بسيوني عميرة ،2ط، ( التربية العممية وتدريس العمـو0226) محمد السيد، عمي .54
 .االردف، عماف، المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة

 .االردف، اربد، لمنشر والتوزيع دار االمؿ، 0ط، ( القياس والتقويـ في العممية التدريسية.066) احمد سميماف، عودة .55
 .االردف، عماف، دار الفكر العربي، ة( سيكولوجية التنشئة االجتماعي0220) عبد الرحمف، العيسوي .56
 .مصر، القاىرة، المصرية مكتبة االنجمو، ( التقويـ والقياس النفسي والتربوي0669) رمزية، الغريب .57
، دار الصادؽ لمطبع والتوزيع، ( المناىج وتحميؿ الكتب0221) ضياء عويد حربي العرنوسيو  حيدر حاتـ، فالح .58

  .العراؽ، بابؿ، الحمة
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