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Abstract 

 

 This study aimed to investigate the effect of analogical teaching method 

on Biology achievement and self-concept in comparing with the traditional 

method.  The sample consisted of (64) female students in the first scientific 

grade in Amman city during the schoolastic 1994/1995 distributed into two 

sections in Sweleh secondary school for girls.  One section was taught by the 

analogical teaching method to be the experimental group, the other one taught 

by the traditional method to be the control group.  The equivalence of both 

sections was tested by T-test at ( = 0.05).  The instruments which were used, 

the achievement test designed by the researcher himself.  The other was the 

self-concept scale that developed by Sawalha (1990). 

 

 Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used as well as 

Hotelling T
2

 to examine the effect of treatment on the dependent variables.  T-

test was applied on both groups to measure the differences between the pre-

and-post-tests (achievements test and self-concept scale).  The findings showed 

that there were significant differences in the achievement of biology due to 

teaching method for the benefit of experimental group.  Second, there were 

significant differences in general self-concept of the students themselves due to 

teaching method.  Third, there were significant differences between pre-and-

post-achievement tests for the experimental group-there is no significant 

differences between pre-and-post-achievement test for control group.  Fourth, 

the findings of control group did not show significant differences of pre-and-

post general self-concept scales , but the findings of experimental group did 

show significant differences of pre-and-post general self-concept scales.  

Finally, it was found that there were significant differences between the 

performance of both groups on academic self-concept , psychological  self-

concept, and social self-concept scales due to the teaching method for the 
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benefit of experimental group.  The findings also showed that there were no 

significant differences between the performance of both groups on the scale of 

physical self-concept. 

 

 Based on the results of this study it was recommended to encourage 

teachers adapting the analogical teaching method for its effectiveness to 

improve students achievement , academic self-concept , psychological self-

concept and social self-concept. 
 

 ملخص
 

هدفت هذه الدراسة الى تحديد أثر طريقة التعليم التماثلي في تحصيل علم الحياة ومفهووم الوذات لودى  
( طالبوة مون 64طالبات الصف االول العلمي ، مقارنوة بورثر الطريقوة التقليديوةت  وت ونوت عينوة الدراسوة مون  

، موزعات في شعبتين في مدرسة  1994/1995طالبات الصف االول العلمي في مدينة عمان ، للعام الدراسي 
ن المبموعووة التبريبيوة ودرسووت  صوويل  الثانويوة للبنوواتت  واختيورت احوودى الشوعبتين بطريقوة عشوووااية لت ووا
بالطريقة التماثلية وتتلخص هذه الطريقة برن على الطالبات أن يوتعلمن مون خوال ابوراا مقارنوات بوين بنيتوي 

ست بالطريقة التقليديةت  وقبل البدا بتنفيذ التبربة تم التر د من ت افؤ مبالي المماثات ، واالخرى ضابطة ودر
المبموعتين باستخدام اختبار  ت( للبيانات المستقلة لمقارنة متوسط عامات افوراد المبمووعتين علوى اختبوار 

لذات منتصف الفصل الدراسي الثاني ، و ذلك مقارنة متوسط عامات افراد المبموعتين على مقياس مفهوم ا
العام القبليت  وبعد انتهاا التبربة التي استغرقت ستة اسابيع ، تم قياس تحصيل الطالبات على اختبار تحصيلي 

(ت  , 1990من اعداد الباحث ،  ما تم قياس مفهوم الوذات بواسوطة مقيواس مفهووم الوذات مون اعوداد  صووالح  

T(ب طريقة هوتلنج حللت البيانات باستخدام تحليل التباين متعدد المتغيرات حس
2

(Hotelling   لدراسوة أثور
المعالبة على المتغيرات التابعةت   ما استخدم اختبار  ت( للبيانات المرتبطة لقياس الفروق بوين ادداا القبلوي 

 والبعدي على اختبار التحصيل ومقياس مفهوم الذات ول ل من المبموعتين ا لتبريبية والضابطةت
 

الدراسة النتااج اآلتية:  أوالً ، وبود فروق ذات داللة احصااية في تحصيل الطالبات في علم اظهرت  
الحياة تعزى الى طريقة التدريس ولصال  المبموعة التبريبية ت  ثانياً ، وبود فروق ذات داللة احصااية في 

اظهرت نتااج التحليل وبود فروق  مفهوم الذات العام لدى الطالبات انفسهن تعزى الى طريقة التدريست  ثالثاً ،
ذات داللة احصااية في أداا طالبات المبموعوة التبريبيوة علوى اختبواري التحصويل القبلوي والبعودي ولصوال  
البعديت  رابعاً ، أظهرت نتااج التحليل وبود فروق ذات داللة احصااية بين مقياس مفهوم الذات العام القبلوي 

ي حين لم تظهر نتااج التحليل وبود فروق ذات داللوة احصوااية بوين مقيواس والبعدي للمبموعة التبريبية ، ف
مفهوم الذات العام القبلي والبعدي للمبموعة الضابطةت  وأخيراً ، اظهرت نتااج الدراسة وبود فروق ذات داللة 
احصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووااية بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووين متوسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطات اداا المبموعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
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 اديمية ، مفهوم الوذات النفسوية ، ومفهووم الوذات التبريبية والمبموعة الضابطة على مقاييس مفهوم الذات اد
االبتماعيوة ولصوال  المبموعوة التبريبيوة ، فوي حوين لوم توبود فوروق ذات داللوة احصوااية بوين متوسووط اداا 

 المبموعتين على مقياس مفهوم الذات البسميةت
 

ع معلمو ومعلمات واستناداً الى نتااج الدراسة ، خلص الباحث الى عدد من التوصيات تدعو الى تشبي 
علم الحياة خاصة ، والعلوم عامة على استخدام طريقة التعليم التماثلي في تدريسهم ؛ لما لها من أثر فاعل في 

 تحصيل الطلبة وتحسين مفهومهم لذاتهم اال اديمية ، والنفسية ، واالبتماعيةت
 

 مقدمة :

تربية العلمية ابت ار أساليب بديدة ( ان احدى التحديات التي توابهها الCrowel,1989يرى  رويل   

في التدريس ، ومن بين االساليب البديدة في التدريس اسلوب التعليم التماثلي ، وتعزى أهميت  الى ما يبدي  من 
مساعدة الطالب على االنتقال من المعرفة الحسية الى المعرفة الصورية ومن المرلوف الى غير المرلوف ،  ما 

 توسيع آفاق تف ير الفردت يؤدي هذا االسلوب الى
 

اسلوب التعليم التماثلي شااع االستعمال بداً في حياتنا اليوميوة ، ويبودو  Stavy,1991)تعتبر ستيفي  
ذلك بوضوح عندما نود تناول ظاهرة بديدة ، مر بة ، وغير مرلوفة بصوورة مباشورةت  عنداوذ ، نقووم بتمثيول 

ية بسيطة ، مرلوفة مسبقاً للطالبت  وال يقتصور اسولوب المماثلوة الظاهرة البديدة بظاهرة اخرى علمية أو حيات
 على اددب ، وظواهر الحياة اليومية فحسب ، بل يتعدى ذلك الى الظواهر العلميةت

 
( تتضمن  ل مماثلة مبالين: أحدهما اساسي واآلخر مستهدف Black, 1962ومن وبهة  نظر باك   

أو ادحداث ونادراً ما يتضمن شيااً أو حدثاً واحداً ، وتعمل المماثلة ؛ ويتضمن  ل منهما منظومة من االشياا 
على نقل بعض التضمينات أو بوزا مون منظوموة االشوياا المرلوفوة مون الموضووه المسوتهدف الوى الموضووه 
ادساسيت  لذا ، نبدأ برؤية الشيا االساسي بطرق مختلفة الننا نراه من خال الشويا المسوتهدف الوذي يعمول 

ة يتم من خالها ادراك البوانب الخفية من الموضوه االساسي من خال بعض السومات المشوتر ة بوين  عدس
 الشياينت

 
( المماثلوة علوى أنهوا أداة معرفيوة توربط بوين ف ورة مرلوفوة  شوب ة موون Flick, 1991وعورف فليوك   

وفة من أبل توليد فهوم بديود مون التعبيرات اللغوية ، والمفاهيم العلمية ، والخبرات السابقة( مع ف رة غير مرل
فت المماثلة على انها خريطة معرفية  خال ادراك التشابهات واالختافات بين المرلوف وغير المرلوفت  وعرا

 (تGentner, 1977للعاقات بين ادشياا ، واالحداث ، والظواهر من أحد مبالي المعرفة الى المبال اآلخر  

ل التعليم التماثلي في تعليم العلوم ، قام عدد من الباحثين بتطوير نماذج ونتيبة لألهمية البالغة إلستعما 
-Teaching-withومناحٍ بديدة عديدة للتعليم التماثلي ، ومن نماذج التعليم التماثلي: نمووذج التعلويم التمواثلي 

Analogy-Model (TWA)  والنموووذج العووام للتعلوويم التموواثلي ،General Model of Analogy 

Teaching (GMAT)  وتم تبني نموذج ،(TWA) في هذه الدراسةت 

 
ر علوى أسواس اعتبوارات ‘الوذي  (TWA)( نمووذج التعلويم التمواثلي Duit, 1991وأورد ديوت    طووا

نظرية ؛ نتااج تبريبية ابريت على التعليم التماثلي ، ودراسات تحليلية أبريت حول استعمال الممواثات فوي 
العمليات الست اآلتية على الترتيب:  تقديم المفهوم المستهدف ؛ تذ ر  (TWA)موذج  تب الفيزياات  ويتضمن ن

المفهوم  االساسي من مخزون الطالب المعرفي ؛ تحديد السمات المتماثل  في المفهومين االساسي والمستهدف ؛ 
ادساسي والمستهدف ؛  مقابلة السمات المتماثل  والمختلف  بين مبالي المماثلة ؛ وضع استنتابات عن المفهومين

 واإلشارة الى بوانب قصور المماثلةت
 

الطالب والمعلم على حد سواا ببنية عامة للخطوات الوابب  (TWA)ويزود نموذج التعليم التماثلي  
اتباعها عند تبني هذا النموذج التعليمي و يف تؤخوذ وتودرك هوذه الخطووات فوي الظواهرة ادساسوية ، ويحودث 

ون النموذج تطويراً ن شطاً على مخططات الطلبة االدرا ية اذا استعمل التعلويم التمواثلي اسوتعماالً واقعيواً ، ويم ا
النموذج الطلبة من فهم المماثلة المقدمة لهم  ما هي في ذهن معلمهم ،  ما يم ن النموذج المعلم من التر د من 

 (تFlicker,1991أن رؤية الطلبة للتشابهات الحقيقية هي  رؤيتة لها  
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( أن التعلويم التمواثلي يقووم Crissafi, 1986( و ريسوافي  Vosniadou, 1988وتورى فوسونياديو   
على نقل البنية العاقية من مبال معرفي مرلوف  المبال ادساسي( الى مبال معرفي آخر غير مرلوف  المبال 

 ع على الترتيب ، هي :( ان التعليم التماثلي ل  مراحل اربNovick, 1991المستهدف(ت  وافترضت نوفيك  

عملية االسترباه:  هي العملية التي يتم بوساطتها نقل المعرفة السابقة من الذا رة الطويلة المدى الى  اوالً :
( ان عمليووة Stepich,1988الووذا رة العاملووة بحيووث تصووب  بوواهزة لألسووتعمالت  ويفتوورض سووتيب   

صوطلحات المماثلوة فوي ذا رتو  العاملوة االسترباه تت ون من خطوات أربع هوي :  ترميوز الطالوب م
بداللة سماتها المختلفة ، تزويود السومات المميوزة لمصوطلحات المماثلوة الطالوب بمثيورات تثيور عمليوة 
استرباه المعرفة السابقة من الذا رة الطويلة المدى الى الذا رة العاملة ، مقابلة المعرفة المختزنة في 

ى الذا رة العاملة مع المعرفة البديدة التي رمزها الطالب في ذا رت  الذا رة الطويلة المدى بعد نقلها ال
 العاملة ، وتوليد االستبابةت

( أن االسترباه المباشر يحتواج اعوادة تنظويم Ortony et al., 1978ويعتقد أورتوني ورفيقاه          

الذا رة طويلة المدى ؛ وتبدأ  البنية المعرفية ال املة المرمزة في الذا رة العاملة التي تم استحضارها من
ر ‘ عملية البناا والتنظيم من بوزا صوغير مون المعرفوة  المخططوات االدرا يوة أو بوزا منهوات  وتوذ ا

ر مخططات ادرا ية مترابطة معها ، وتستمر عمليتا التذ ر واعادة البناا ‘ تفصيات محددة يستثير َتذَ ا
 وى المرغوبتوالتنظيم حتى يتم تذ ر المعرفة المطلوبة بالمست

 
:  بعد اتمام عملية االسترباه المم نة للظاهرة ادساسوية ، يقووم Mapping Processعملية المقابلة  -ثانيا:

الطالب بعملية المقابلة بصورة آلية ، وت ون الخريطة الناتبة ضرورية لل شف عون عاقوات التشواب  
 ,Gentnerفةت  ويعتبر  ل من غنتنر  واالختاف بين منظومتي الظاهرة ادساسية والظاهرة المستهد

( أن عملية المقابلة لب التعليم التماثلي ، Holyoak et al., 1984, 1987( وهو ليوال ورفيق   1977
وذلك دنها تؤدي الى انشاا تطابقات ترتيبية بين عناصر الظاهرة االساسية والعناصر الموازية لها في 

ن وظيفة المماثلوة اشوتقاق تفسويرات ، تعميموات ، افتراضوات ، الظاهرة المستهدفةت  وبتعميم أ ثر ، إ
مبررات ، وتنبوؤات ؛ وهوذا يوتم مون خوال ايبواد المقابلوة البزايوة االولوى بوين الظواهرتين ادساسوية 
والمستهدفة ؛ ومن ثم توسيع المقابلة البزاية لتصب   لية من خال استرباه أو ابت ار معرفة إضافية 

 ,.Gick et alةت  ويفترض بيك ورفيقتها وبود نوعين من عاقوات المقابلوة  عن الظاهرة المستهدف

1983:) 

عاقات المقابلة االفقية: ي ون هذا النوه من العاقات بين عناصر بنية الظاهرة المستهدفة المرتبطة   -ادول:
 ( هذا النوه من العاقات الى مستويين ، هما :Duit, 1991بهات  ويقسم ديوت  

:  العاقات البصرية  وهي العاقات التي يتوصل اليها الطفل عاقات الظاهرية ؛ وهي على نوعينال (1 

عن طريق حاسة االبصار  اللون ، الش ل ، والحبم( ، والعاقات الحسوية االخورى  وهوي العاقوات 
( ؛ وهذا التي يتوصل اليها الفرد عن طريق الحواس االربع االخرى اللمس ؛ السمع ؛ التذوق ؛ والشم

 النوه من العاقات يرتي الحقاً بعد العاقات البصريةت
 ,Curtis, 1984)و يورتس ورفيقهوا   (Stepich, 1988)العاقوات العاليوة المسوتوى:  يقسوم سوتيب  (2 

هووذا النوووه موون العاقووات الووى انووواه اربعووة ، هووي:  العاقووات البناايووة ، العاقووات الوظيفيووة ، (1988

 الوظيفية ، والعاقات السببيةت - العاقات البنااية
الثاني:  عاقات المقابلة الرأسية:  وت ون هذه العاقات بوين عنصورين أو بوزأين أو عمليتوين متنواظرتين فوي 

 بنيتي مبالي المماثلة ، ويغلب تضمين عاقات المقابلة الرأسية في المماثاتت
وعاقات المقابلة الرأسية مترابطتان بطريقة غير ومن البدير بالذ ر أن عاقات المقابلة االفقية        

قابلة لانفصام ؛ وتعتبر عاقات المقابلة الرأسية غير ضرورية لمقابلة بميع سمات المبالينت  ويفضل 
 رفض المماثلة اذا  انت عناصرها السببية غير قابلة للمقابلة ، لما قــد تســبب  مــن التضليلت

 
:  ان حودوث هوذه العمليوة يتطلوب مون الطالوب انشواا Accommodation Processثالثاً :  عمليوة الموااموة 

تفسيرات لعمليات الظاهرتينت  ومن الواض  ان عملية المقابلة وعملية المواامة مترابطتانت  فاذا  انت 
قابلوة عملية المواامة نتيبة آلية لعملية المقابلة النابحة ، فان الطلبة الذين يتم نوا من تنفيذ عمليوة الم

بنباح قادرون على مواامة تفسيرات الظاهرة ادساسية لتوظيفها فوي تفسويرات الظواهرة المسوتهدفةت  
( انواه المواامة اآلتية:  المواامة باالستبدال ، المواامة باالفتراض Brown, 1989وقد أورد نوفيك  

 ، والمواامة بالتعميمت
 

ثاث االولوى ، وعلوى الترتيوب وبنبواح توام ، يوتم تعلوم محتووى رابعاً:  مرحلة التعلم:  بعود انبواز المراحول الو
 الظاهرة المستهدفة تعلماً نشطاً ذا معنى من خال دمب  في بنية الطالب المفاهيميةت
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 الدراسات السابقة: 
( العاقوة بوين اسوتعمال الممواثات Loewnthal et al., 1987اسـوـتقصت لوينثـــوـال ورفيقـــوـها   

علــى الصـــورة  أ : ب :: بـ : د ( والتحصيل اال اديميت  وأظهرت النتااج ان استعمال المماثات التناســـبية 
 التناسبية في التعليم أدى الى تحسن في التحصيل اد اديمي للطلبةت

 
( فقد استقصيا أثر استعمال المماثات على دافعية Curtis et al., 1984, 1988أما  يرتس ورفيقها   
تحصيلهم في علوم الصف الثوامن االساسويت  وأظهورت نتوااج الدراسوة وبوود أثور موبوب إلسوتعمال الطلبة و

 المماثات على دافعية الطلبة وتحصيلهم في العلومت
 

( فقد قام بدراسة أثر استعمال المماثات التناسبية في التعليم على تحصيل Burns, 1985وأما بيرنز   

الثانوية العليات  وأخذت مهمات الدراسوة مون ثواث وحودات تعليميوة فوي  الطلبة في أربعة صفوف من المرحلة
بيولوبيا االنسانت  وقد أظهرت النتااج وبود فارق ذو داللة احصااية بين تحصيل الطلبة الذين تعلموا باستعمال 

ة مرحلتوي المماثات والتعلويم التقليودي ، و وان الفوارق لصوال  الطريقوة التماثليوة ،  وذلك اسوتفاد  ول مون طلبو
 العمليات الحسية والعمليات المبردة االنتقالية من التعليم التماثليت

 
ُويسهل استعمال التعليم التماثلي على الطالب استيعاب المعلومات البديدة باستعمال بزا من معرفت   

 وون التعلويم السابقة  قالب معرفي يساعده على توليد مخططات ادرا ية للمعلومات البديدةت  وبهذه الطريقوة ي
التماثلي قد حول المعلومات البديدة الى صيغة تسهل على الطالب:  ترميزها في ذا رت  ؛ واسوترباعها منهوا 
عن طريق تزويده بمثير قابل للتذ ر من خال عملية اعادة بناا المعلومات المخزنة في ذا رت  أو المعلومات 

في سلسلة النشاطات التعليمية يساعد الطالب على ترميز  المستربعة منها وتنظيمهات   ما أن تضمين المماثات
 ,Brown)، وبراون (Stepich, 1988)المعلومات البديدة وتفسيرها وتحويلها الى صورة قابلة للتذ ر ستيب  

 ت(Stavy et al., 1993)، وستيفي ورفيقـتها (Halpern et al., 1990)، وهالبرن ورفيق (1989
 

التماثلي الى تزويد الطالب بمعاٍن بديدة ، وذلك من خال مقارنة المخططات ويؤدي استعمال التعليم  
االدرا ية للمعلومات البديدة بالمخططات االدرا ية للمعلومات السابقة ، ومن ثم استعمال المخططات االدرا ية 

البديدة على حدا سواا البديدة التي رمزت حديثاً في الذا رة لت وين بنية مفاهيمية متماس ة للمعلومات السابقة و
؛ وتعزز عملية اعادة بناا البنية المفاهيمية المت املة للطالب وتنظيمها ، واسترباعها من ذا رت  عند الحابة ، 
 ما تؤدي الى حدوث التغير المفاهيمي عند الطلبة ، من أبل التغلب على االخطاا المفاهيمية والمفاهيم البديلة ؛ 

 ,.Curtis et al)و يرتس ورفيقتها  (Stavy, 1991)في بنيتهم المفاهيمية ستيفي عن طريق طرحها أو تعديلها 

 ت(Brown, 1992)وبراون  (1988 ,1984
 

ويسواعد اسووتعمال التعلويم التموواثلي فووي التغلوب علووى روتووين العمليوة التعليميووة التقليديووة وموا فيهووا موون  
الى عدم اال تراث بتعليم العلوم ؛ وقد تؤدي ب   بيروقراطية تسبب في أغلب ادحيان الملل للطالب ، وتؤدي ب 

للتسرب من المدرسةت   ما تنير المماثات وحشة المبال البديد غير المرلوف للطالب ؛ وربما يستفيد منها بيداً 
، بالضبط  ما استفاد منها العلماا ، أمثال دارون وما سويل وغيرهما ، الذين نبحوا في است شاف المماثات 

لتطوير نظرياتهم الهامة في العلومت  وبالرغم من أن استعمال المماثات في التعليم يؤدي الوى تفسوير  المناسبة
محتوى المبال المستهدف بداللة محتوى المبال االساسي ، مع تنوير البوانب الغامضة في  ، إال أن التفسوير 

حل المش لة تماثلياًت  ويفيود اسوتعمال  ليس هو الغرض الوحيد للماثلة ؛ بل يعتبر اال تشاف العلمي أحد أهداف
المماثات في التعليم في اختزال المعلومات المراد تعلمها بعض الشيا ، وهو ما يعرف باالقتصاد فوي الف ور 

 (ت(Biermann, 1988و بيرمان  (Gick et al.,1983) بيك ورفيقتا  

 
حو تعلويم العلووم ، ويزودنوا بالتفسويرات ويفيد استعمال المماثات في التعليم في اثارة دافعية الطلبة ن 

العلمية البيدة ، ويبعل التبصر االبداعي يصب  مم ناً ، تقديم المفاهيم المغرقة في التبريود وتفسويرها بطورق 
تبعلهوا أ ثوور سووهولة للتصووور موون قبول الطالووب ؛ وت موون مسوواعدتها فووي تبسوير الفبوووة بووين القووديم والبديوود ، 

المعرفة العلميةت  ويفيد استعمال المماثات  مساعدات قرااية لفهم المواد العلمية  ومساعدتهم في تعلم ما وراا
المتضمنة في  تب العلوم المدرسية المقررة ، وي من تعزيز فهم الطالب في تفسير  يفية استعمالها إلسترباه 

عيتو  ، وتبنوب الطلبوة المعلومات ، تعلم العاقات المبوردة بوين المبوالين ؛ تسوهيل عمليوة التعلويم وتحسوين نو
الوقوه في سوا التمثيات  تعلم السمات الظاهرية غير ذات الصلة ، أو العاقات غير المناسوبة( عون طريوق 

يساعد الطالب على دمج المفاهيم البديدة في بنيت  المفاهيمية ، وتسهل ‘تقديم عاقات المماثلة بصورة واضحة ، 
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اظ بتلك المفاهيم أطول فترذى مم نة ؛ وت ون فتورة ااالحتفواظ بتلوك بدربة  بيرة على الذهن اإلدراك واإلحتف
(ت وديووت (Flick, 1991)المفاهيم أطول من االحتفاظ بها فيما لو توم تعلمهوا دون اسوتعمال الممواثات  فليوك 

(Duit, 1991)  وهالبرت ورفيقتها(Halpern, et al. 1990)  وبوين(Bean, et al., 1985)  ويوب(Wbb, 

 (Gee, 1978)وبي  (Zook, 1991)، وزوك   (Biermann, 1988)وبيرمان  ، (1985
 

يرسخها ؛ وقد يحتاج ذلك ‘ويوصل استعمال المماثات في التعليم المفاهيم البديدة في ذهن الطالب و 
 ليس فقط الى مماثلة مفردة بل الى مماثات متعددة خاصة بالنسبة للمفاهيم المر بة، ويعوزز اسوتعمالها القودرة
التنبواية عند الطالب بالعاقات التي تربط بين المعرفة المشاهدة والمعرفة المتوقعة ؛ وت وين افتراضات خصبة 

ونيوووبي  (Iona, 1982)(ت وايونووا (Crowell , 1989)لفهووم ظووواهر واقعوو  البديوود وتفسوويرها   رويوول 
(Newby, et al, 1987)   ومارشوال(Marshall, 1988)  وفينلويسوون(Finlayson, 1987)  ومسو اري

(Muscari, 1988)  وبلبرت(Gilbert, 1989) 

 
 التعريفات االبرااي  :

 ورد في هذه الدراسة عدد من المصطلحات ، وفيما يلي تعريفاتها االبرااي  : 
التعليم التماثلي:  الطريقة التي تتعلم بها الطالبات من خال ابراا مقارنات تصريحية وضمنية بوين  -

لين االساسي والمستهدف للمماثلة ، وتلقي ضوااً قوياً على أوب  االختاف الرايسية من بنيتي المبا
 (Duit, 1991)  أبل عصف  حفز( العقل على البحث عن أوب  الشب  بينهما

التعليم التقليدي:  الطريقة التي ت ون فيها المعلمة محوراً للعملية التعليمية التعلمية ، حيث تقوم بتوزيع  -
ر ، عرض التبارب ، توضي  المفاهيم وشرحها ، وتقديم تغذية رابعة بش ل فردي فوي معظوم اددوا

 (1986االوقات ، وتتعلم فيها الطالبات بمساعدة وتوبي  المعلمة مباشرةت  عدس ورفيق ، 
( سون  ويبلسون علوى 15 - 17الصف االول العلمي:  هن الطالبوات اللوواتي تتوراوح اعموارهن بوين   -

 (1988اسة في السنة الحادية عشرة من عمرهن الدراسي في مدارس ادردنت زيتون، مقاعد الدر

التحصيل في علم الحياة:  هو مدى تحقيق الطالبة إلهداف منهاج علوم الحيواة للصوف ادول العلموي ،  -
ويقاس بالعامة التي تحصل عليها الطالبة في االختبار التحصيلي المعد من قبل الباحث لوحدة ابهزة 

 (Newby et al, 1987)بسم االنسان من  تاب علم الحياة لذلك الصفت
مفهوم الذات العام:  هو استبابة الطالبة عن سؤال من أنا؟  بما يتضومن  مون تفاصويل تتعلوق: بم انوة  -

الطالبة ، وضعها االبتماعي ، دورها في المبموعوة التوي تعوي  فيهوا أو تنتموي اليهوا ، وانطباعاتهوا 
هرها العام وش لها ، عما تحب  ، عما ت ره  ، وعن تصرفاتها واسواليب تعاملهوا موع الخاصة عن مظ

 (ت1990 صوالحة ،   االخرينت  والمقاس في هذه الدراسة على مقياس مفهوم الذات

 

 مش لة الدراسة وهدفها :
لعلوم تمثلت مش لة الدراسة بوبود حابة ماسة لتحسين طرق التدريس الحالية ، ال سيما ان معلمي ا 

ما زالوا يتبعون طرقاً تقليدية  تقلل من دور الطالب ومسواووليات  ،  طريقوة العورض التوي تعتبور ا ثور طورق 
تعد المرحلة ‘( و1991و المقطري،  1986التدريس انتشاراً لديهم في المدارس االساسية في االردن  زيتون ، 

فيهووا تغيوورات عضوووية ونفسووية ، لووذا موون  العمريووة لطالبووات االول العلمووي مرحلووة حربووة ، معقوودة ؛ وتحوودث
الضروري ت وين المعلمة ف رة واضحة وصحيحة عن الطالبات ، وعدم ترك امر قيادة الصف لفاوة قليلوة بول 
استثارتهن ، وبالتالي مساعدتهن على تحقيق افضل مستويات خصااصهن النمااي  ، والتقدم والنباح في حياتهن 

تي يم نهوا مسواعدة الطالبوات فوي رفوع مسوتوى تحصويلهن فوي علوم الحيواة المدرسيةت  ومن طرااق التدريس ال
 وتباوز هذه المرحلة الحربة من العمر ، طريقة التعليم التماثليت

وتهدف هذه الدراسة الى معرفة أثر التعليم التمواثلي باعتبارهوا طريقوة تودريس فوي تحصويل طالبوات  
معرفة أثر هذه الطريقة في مفهوم الذات العام لدى الطالبات  االول العلمي في مادة علم الحياة ،  ما تهدف الى

 انفسهنت

 
 اسالة الدراسة :

 -حاولت الدراسة االبابة عن السؤالين الرايسيين التاليين: 
هل يختلف تحصيل طالبات الصف االول العلمي في مادة علم الحياة باختاف طريقة التدريس  تماثلية  - 1

 ، تقليدية(؟
مفهوم الذات العام لدى طالبات الصف االول العلمي باختاف طريقة التودريس  تماثليوة ،  هل يختلف - 2

 تقليدية(؟
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 -وينبثق من السؤال الثاني االسالة الفرعية االتية : 

 هل يختلف مفهوم الذات البسمي لدى طالبات االول العلمي باختاف طريقة التدريس؟  -أ 
 ى طالبات االول العلمي باختاف طريقة التدريس؟ هل يختلف مفهوم الذات النفسي لد -ب
 هل يختلف مفهوم الذات اال اديمي لدى طالبات االول العلمي باختاف طريقة التدريس؟ -بـ
 هل يختلف مفهوم الذات االبتماعي لدى طالبات االول العلمي باختاف طريقة التدريس؟  -د 
 

 فرضيات الدراسة:
 ول العلمي في مادة علم الحياة باختاف طريقة التدريستال يختلف تحصيل طالبات اال - 1
 ال يختلف مفهوم الذات العام لدى طالبات االول العلمي باختاف طريقة التدريست - 2

 -وينبثق من الفرضية الثانية الفرضيات الفرعية االتية : 
 لتدريستال يختلف مفهوم الذات البسمي لدى طالبات االول العلمي باختاف طريقة ا -أ 
 ال يختلف مفهوم الذات النفسي لدى طالبات االول العلمي باختاف طريقة التدريست -ب
 ال يختلف مفهوم الذات اال اديمي لدى طالبات االول العلمي باختاف طريقة التدريست -بـ
 ال يختلف مفهوم ا لذات االبتماعي لدى طالبات االول العلمي باختاف طريقة التدريست -د 
 

 الدراسة : حدود
 تحدد نتااج هذه الدراسة فيما يلي : 

 اقتصرت هذه الدراسة على طالبات الصف االول العلمي في مدينة عمانت -
تعتمد نتااج هذه الدراسة على صاحية وماامة المادة التعليمية ، اختبار التحصيل ، ومقيواس مفهووم  -

 دوات الدراسة وصدقها وثباتهاتالذات ، لذا ، ترتبط نتااج هذه الدراسة بمدى صاحية أ

 
 أهمية الدراسة :

تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها حاولت معرفوة أثور التعلويم التمواثلي علوى التحصويل فوي علوم الحيواة  
 ومفهوم الذات لدى طالبات الصف االول العلمي ، ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في :

ة خاصة في المرحلتين االساسية والثانوية بطريقة حديثة في تعريف معلمي العلوم عامة ، وعلم الحيا -
 التعليم التماثلي ، مما قد ينشر عن  تطوير طرقهم المستخدمة حالياًت التدريس ، وهي طريقة 

يتوقع ان تفيد هذه الدراسة واضعو المناهج الدراسية والعاملون على تطويرها ، حيث تشو ل طرااوق  -
المنهوواج التووي يووتم تطويرهووا بنبواً الووى بنووب مووع بقيووة عناصووره عناصور  التدريس عنصراً من 

 االخرى ،  ما يتوقع ان تفيد في بناا مناهج المرحلتين االساسية والثانويةت
يتوقع ان تفيد هذه الدراسة مديرو المدارس ، مشرفو العلووم عاموة ، وعلوم الحيواة خاصوة ، فوي أثنواا  -

يووث يوبهووونهم نحووو ادخووذ باسوولوب التعلوويم التموواثلي فووي قيووامهم بمهموواتهم االشوورافية مووع المعلمووين ح
 تدريسهمت
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 الطريقة واإلبرااات :

 مبتمع الدراسة :
ت ون مبتمع الدراسة من بميع طالبات االول العلمي في مديرية التربية والتعليم التابعة لمنطقة عمان  

( طالبوة موزعوات فوي 3768دهن  والبوال  عود 1994/1995ال برى االولى في الفصل الثاني للعوام الدراسوي 
 ( شعبةت132 
 

 عينة الدراسة :
 ترلفت عينة الدراسة من فاتين هما : 

 عينة ثبات االختبار : - 1
ت ونت هذه العينة من شعبتين من شعب الصف االول العلمي في احدى المدارس التابعة لمديرية تربية  

( طالبة ، 69نات في الهاشمي الشمالي وعددهن  عمان ال برى االولى وهي مدرسة الزبيدية الثانوية للب
حيث تم تطبيق االختبار عليهن واعادة االختبار بعد مرور عشرة أيام وذلوك مون أبول حسواب معامول 

 ثبات االستقرار لاختبار بطريقة االختبار واعادة االختبارت
 عينة المعالبة : - 2

( طالبة يمثلن 31يل  الثانوية للبنات ، منهن  ( طالبة من طالبات مدرسة صو64ت ونت هذه العينة من   
 ( طالبة منهن يمثلن المبموعة الضابطةت33المبموعة التبريبية ، و  

وقد تم اختيار مدرسوة صوويل  الثانويوة للبنوات بالطريقوة العشووااية البسويطة ،  وذلك توم اختيوار        
ً -يطة العينتين الضابطة والتبريبية منها بالطريقة العشوااية البس ، وتم اختيار المبموعتين مون  -ايضا

نفس المدرسة حتى ت ون الطالبات من نفس البياة لضمان الت افؤ بين المبمووعتين ، وتسوهيل تطبيوق 
ابرااات الدراسة ال سيما ان الباحث قام نفس  بتدريس المبموعتين الضابطة والتبريبية لتثبيوت أثور 

 المعلم في التبربةت
 

 أدوات ا لدراسة :

مذ رات التحضير:  قام الباحث باعداد هذه المذ رات ل ول حصوة علوى حودة ؛ وعرضوت علوى لبنوة  والً :ا
المح مين ، فوبدوا أنها ماامة ومناسبةت  وتحوي  ل حصة على االهداف الرايسية للحصة ، ووصفاً 

المطلوب للنشاطات والوساال الوابب القيام بها في  ل حصة ،  ما تحوي على مبموعة من االسالة 
 االبابة عنهات
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 اختبار تحصيلي في وحدة ابهزة بسم اإلنسان: ثانيا ً:

( فقرة ، من نوه االختيار 45تم اعداد هذا االختبار من قبل الباحث ، وهو يترلف بصورت  النهااية من   
المفاهيم من متعدد ، ل ل منها أربعة بداال ، تم اختيارها بعناية فااقةت  ور زت فقرات االختبار على 

العلمية التي تتضمنها وحدة ابهزة بسم االنسان وطريقة عمل تلك االبهزة وابزاا  ل منهات  واتبعت 
 الخطوات االتية في اعداد االختبار :

حصر المفاهيم التي تضمنتها وحدة أبهزة بسم االنسان ، ووضع مبموعة من االسالة بحيث تغطوي  -
 مدى تحقق االهداف الموضوعةت افة هذه ا لمفاهيم ، وتم ن من قياس 

( فقورة ، و انوت هوذه الفقورات مون نووه االختيوار مون متعودد ، 45صياغة فقرات االختبوار وعوددها   -

 وروعي في صياغتها بميع قواعد  تابة فقرات االختبار البيدت
ين للتر د من صدق ا الختبار الذي تم تطبيق  فوي هوذه الدراسوة ، لبور الباحوث الوى لبنوة مون المح مو 

ضمت أحد اعضاا هياة التدريس في البامعة االردنية تخصص التربية العلمية ، عضو هياة تدريس في  لية 
االميرة سمية البامعية في البمعية العلمية المل ية ، وعضو مناهج ، ورايس قسم االشراف والتدريب في وزارة 

بية في عمان ممن يحملوون الشوهادة البامعيوة التربية والتعليم االردنية ، وعدد من المشرفين في مديريات التر
االولى في علم الحياة على أقل تقدير ، وعدد من معلمين علم الحياة ذوي الخبرة الطويلة في تدريس علم الحياة 
في عمان حيث تمت مناقشة مستفيضة لفقرات االختبار مع  ل منهم من حيث صدق المفاهيم التي سعت الدراسة 

لصياغة اللغويــة ، وتم تغيير بعضها وفقاً دراا هؤالا ا لخبراات  وبعد ذلك تمت اعوادة لقياسها ، ومن حيث ا
صياغة الفقرات في ضووا آراا المح موين وبعود اعوادة الصوياغة أعيود توزيوع االختبوار علوى المح موين دخوذ 

أعتبر صادقاً الغراض الماحظات الفردية واعادة بناا االختبار بصورت  النهاايةت  وبعد االنتهاا من صياغت  
 هذه الدراسةت

( طالبة من 69وللتر د من ثبات االختبار ، تم تبريب االختبار على عينة استطاعية وذلك باختبار   
مدرسة الزبيدية الثانوية للبنات  الهاشمي الشمالي( ، وهي ليست من عينة الدراسة ، وعرض عليهن االختبار 

، واشرف الباحث بنفس  على سير االختبار ، وبعد رصد عاموات  ول  مرتين ، بفارق زمني قدره عشرة ايام
 20ريتشاردسوون -طالبة في االختبار حسبت قيمة معامل الثبات الداخلي لاختبار باستخدام معادلوة  ــوـودور 

(KR-20) 0.87 ة وتعتبر هذه القيمة مؤشراً بيداً ومقبوالً لثبات التبانس الداخليت   ما حسبت دربات الصعوب
 (ت0.81-0.33ل ل فقرة من فقرات االختبار ، وقد تراوحت بين 

 
( فووي المبتمووع االردنووي ، ويت ووون هووذا 1990مقيوواس مفهوووم الووذات:  وهووو مقيوواس طوووره  صوووالح   ثالثاً:  

( فقرة نصفها سلبي ونصفها االخر ايبابي ، ويقيس مفهوم الذات لدى الطالبات ممن 90المقياس من  
( سنة  ما تتصورها الطالبة بنفسها وبدربات ثاث هي "ال ينطبق علي 14-12ن  تتراوح اعمارهن بي

أبوووووداً ، ينطبوووووق علووووويا احيانووووواً ، ينطبوووووق علووووويا داامووووواًت  ويتضووووومن المقيووووواس أربعوووووة مبووووواالت 



10 

رايسية هي: مفهوم الذات البسمية ، مفهوم الذات اال اديمية ، مفهوم الذات االبتماعية ، ومفهوم الذات 
تحقق صوالح  من صدق المقياس بالمح مين ، وبعد أن حددت العبارات التي تتمتع بدربة النفسيةت  و

عالية من الصدق في قياسها للشدة االنفعالية ، وبعد أن حدد البناا العواملي لهوذه العبوارات فوي اربعوة 
ى ألفوا(  مؤشور لاتسواق الوداخلي ل ول بعود مون هوذه االبعواد علو-مباالت ، استخرج معامل   رونباخ

(ت  ويبين 0.94انفصال ولاداة   لت  وقد دلت النتااج على تمتع المقياس عامة بمعامل ثبات مرتفع  
( قيمة معامل ثبات المبال وعدد العبارات فيو  ومعامول ارتباطو  موع المقيواس  صووالحة، 1البدول  

 (ت1990
 (**1بدول  

 تباط  مع المقياس ال ليتقيمة معامل ثبات المبال وعدد العبارات في  ، وقيمة معامل ار
 معامل االرتباط مع المقياس عدد العبارات معامل الثبات المبــــــال الرقم

 *0.81 14 0.75 البسمي 1

 *0.84 22 0.87 االبتماعي 2

 *0.85 19 0.85 النفسي 3

 *0.80 17 0.81 اال اديمي 4

  72 0.94 ال لــــي

 (ت  0.0010* ذات داللة احصااية  
 (1990**  صوالح  

( أن بميع معامات ارتباط المباالت مع المقياس ال لي ايبابية وذات داللة احصااية عن 1تبين من البدول  

 (ت  0.001مستوى الداللة  

 

 ابرااات الدراسة :

 -اف هذه الدراسة تم ما يلي:لتحقيق اهد 
 حددت المادة التعليمية من  تاب علم الحياة للصف االول العلمي وهي وحدة ابهزة البسمت - 1
حددت احدى الشعبتين عشوااياً لت ون المبموعة التبريبية  تعلويم تمواثلي( واالخورى ضوابطة  تعلويم  - 2

 تقليدي(ت
 المبموعتين قبل البدا بتنفيذ المعالبة التبريبيةت طبق مقياس مفهوم الذات العام على طالبات - 3
 قام الباحث بتدريس المبموعتين التبريبيةوالضابطة وفق الخطط الدراسية الموضوعةت - 4
تم تطبيق اختبوار التحصويل ومقيواس مفهووم الوذات العوام علوى بميوع طالبوات المبمووعتين التبريبيوة  - 5

ا المعالبة التبريبية والتي استمرت ستة اسابيعت  وقد قوام والضابطة في وقت واحد ، وذلك بعد انتها
 الباحث بنفس  على سير تطبيق اختبار التحصيل ومقياس مفهوم الذاتت

تم تصحي  االختبار باستخدام نموذج االبابة المثقب ، واعطيت عامة ل ل ابابوة صوحيحةت  وصوفر  - 6
يها الطالب مساوية لمبموه االبابات الصحيحة لابابة الخاطاة ، وبذلك ت ون العامة التي يحصل عل

 لفقرات االختبارت
تم تصحي  االستبابات على مقياس مفهوم الذات العام  ما يلي:  "اعطيت االوزان لاسوتبابات علوى  - 7

، ينطبق علويا  2، ينطبق عليا احياناً =  1المقياس بالنسبة للعبارات االيبابية  ال ينطبق عليا ابداً = 
( ، أما بالنسوبة للعبوارات السولبية فقود اعطيوت االسوتبابة علوى هوذه العبوارات االوزان   ال 3= دااماً 

(ت  أي ان العاموات ت وون 1، ينطبوق علويا داامواً =  2، ينطبق علويا احيانواً =  3=  ينطبق عليا ابداً 
لمقيواس   ول مع وسة وذلك لتتفق مع االستبابة ، بحيث يبل  مبموه العامات عند االستبابة علوى ا

 (ت1عامة   270
وتبع ذلك رصد عامات الطالبات على  ل مبال من المباالت ادربعة لمفهوم الذات العام وهي        

( يبووين عوودد عبووارات المبووال ، 2المبووال النفسووي ، البسوومي ، االبتموواعي ، اال وواديميت  والبوودول  

 توالعامة ال لية للمبال عند االستبابة على بميع عبارات 
 

 (*2بدول  
 عدد عبارات المبال ، والعامة ال لية للمبال عند االستبابة على بميع عبارات   

 العامة ال لية عدد الفقرات المبــــال

 42 14 البسمي

 66 22 االبتماعي

 57 19 النفسي
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 51 17 اال اديمي

 216 72 ال لي

 (1990* صوالح   
 

 تصميم الدراسة:
 سة ، التصميم شب  التبريبي لمبموعتين مت افاتين مختارتين عشوااياًتاستخدم في هذه الدرا 

اختبار بعدي  معالبة لمدة ستة اسابيع  اختبار قبلي في مفهوم الذات العام  مبموعة تبريبية  
 في التحصيل ومفهوم الذات العامت

اختبوار  ال معالبة لمودة سوتة اسوابيع  اختبار قبلي في مفهوم الذات العام  مبموعة ضابطة  
 بعدي في التحصيل ومفهوم الذات العامت
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 متغيرات الدراسة:
 اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية: 

 المتغير المستقل:  طريقة التدريس وهي بمستويين  التماثلية ، والتقليدية(ت اوالً :
 المتغيرات التابعة: ثانياً :

 التحصيل في علم الحياةت - 1 
مفهوم الذات العام ول  أربعة مباالتت:  مفهوم الذات النفسية ، مفهوم الذات االبتماعيوة ،  - 2                

 فهوم الذات اال اديميةتمفهوم الذات البسمية ، وم
 المتغيرات المضبوطةت ثالثاً :

 البنس  اناث( - 1 
 العمر والبياة متقاربةت - 2 

 

 المعالبة االحصااية :
استخدم الباحث طرقاً احصااية وصفية وتحليلية لمعالبة البيانات التي تم بمعها ، وقد تمثلت الطرق  

ية واالنحرافات المعيارية للتحصيل ومفهوم الذات العام ، ول ل االحصااية الوصفية باستخدام المتوسطات الحساب
 مبال من مباالت مفهوم الذات ادربعةت

 
 أما الطرق االحصااية التحليلية فتمثلت فيما يلي: 

( للتحقق مون ت وافؤ المبمووعتين التبريبيوة والضوابطة ، وذلوك   =0.05اختبار  ت( عند مستوى   - 1

لى اختبار التحصيل القبلي ، ومقياس مفهوم الذات العام القبليت  و ذلك للمقارنة بين متوسطات االداا ع
على اختبار التحصيل القبلي والبعدي ، ومقياس مفهوم الذات العام القبلي والبعدي ول ل مبموعة على 

 حدةت
لوبود متغير  Multivariate Analysis of Variance (Manova)تحليل التباين متعدد المتغيرات  - 2

مستقل واحد  طريقة التدريس( مقابل متغيرين تابعين هما التحصيل في علم الحياة ومفهوم الذات العام 
، ونظراً لاختاف البسيط في اعداد المبموعتين التبريبية والضابطة فقد استخدم تحليل التباين متعدد 

T( 2المتغيرات حسوب طريقوة هووتلنج ت
2

(Hotelling   وذلوك لمعرفوة أثور طريقوة التودريس علوى
المتغيووورات التابعوووة وهوووي التحصووويل فوووي علوووم الحيووواة ومفهووووم الوووذات العوووامت  وتبوووع ذلوووك تحليووول 

للمقارنة بين أداا  ل من المبموعتين التبريبية والضوابطة علوى  ول  (Univariate F-Test)التباين

يواس مفهووم الوذات العوامت   موا اسوتخدم تحليول التبواين متعودد من اختبار التحصيل في علم الحيواة ومق
ايضا لمعرفة أثور طريقوة التودريس علوى مبواالت مفهووم الوذات  2المتغيرات حسب طريقة هوتلنج ت

ادربعة وهي:  المبال النفســـي ، المبال االبتمـــــاعي ، المبال البسمي ، المبال اال اديمي ، حيث 
راً تابعواًت  وتبوع ذلوك تحليول التبواين اعتبر  ل مبال من هذه ا  (Univariate F-Test)لمبواالت متغيو

 للمقارنة بين أداا  ل من المبموعتين التبريبية والضابطة على  ل مبال من هذه المباالتت

 

 نتااج الدراسة :
هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر طريقة التعليم التماثلي في  ل من تحصيل طالبوات الصوف االول  

العلمي في مادة علم الحيواة ، وأدااهون علوى مقيواس مفهووم الوذات العوام مقارنوة موع أثور الطريقوة التقليديوة فوي 
التدريست  و ان المتغير المستقل هو طريقة التدريس ولها مستويان:  الطريقة التماثلية ، والطريقة التقليديةت  أما 

ااي ، ومفهوم الذات على المقياس البعدي ول  اربعة مباالت:  المتغيران التابعان هما التحصيل على االختبار النه
 النفسي ، البسمي ، االبتماعي ، واال اديميت

 
ولتحقيق أهداف الدراسة ، اختيرت احدى الشعبتين بطريقوة عشووااية لت وون المبموعوة التبريبيوة ،  

مقيوواس مفهوووم الووذات علووى ودرسووت بالطريقووة التماثليووة ، وضووابطة درسووت بالطريقووة التقليديووةت  وقوود طبووق 
المبموعتين قبل تنفيذ التبربة ، وبعد االنتهاا من تنفيذ التبربة ، أعطي االختبار النهااي الذي يقيس التحصيل ، 

 وطبق مقياس مفهوم الذات العامت
 

 وتمخضت الدراسة عن نتااج عديدة ، وتسهياً لعرضها صنفت في فاتين هما:   
 لفروق بين مبموعتي الدراسة قبل تنفيذ التبربة:النتااج المتعلقة با أوالً :

لمعرفة ما اذا  ان هناك فروق ذات داللة احصااية في أداا المبموعتين التبريبية والضابطة قبل        
تنفيذ التبربة على متغيري تحصيل علم الحياة ، ومفهوم الذات ، أبرى الباحث اختبار  ت( للبيانات 
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 بعامات الطالبات في مادة علم الحياة على اختبار منتصف الفصل الثاني المستقلة على التحصيل ممثاً 
، مرخوذة من السبات المدرسية ، علماً برن معلمة واحدة قامت بتدريس  1994/1995للعام الدراسي 

( وهذا يدل على عدم وبود فرق ذي 1.184  المبموعتين و ان االختبار موحداً ، ف انت قيمة  ت =

=  ية بين المبموعتين في تحصيل علم الحياة قبل البدا بالدراسة على مسوتوى داللوة  داللة احصاا
( يبين ادوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمة  ت( على االختبار القبلي 3(ت  والبدول  0.05

 للمبموعتين التبريبية والضابطةت
 

 (3البدول  
 إلنحرافات المعيارية وقيمة  ت( على اختبار التحصيل القبلي للمبموعتين ادوساط الحسابية وا

 التبريبية والضابطةت
 قيمة  ت( االنحراف  المعياري الوسط الحسابي العدد اسم المبموعة

 1.184 5.43 20.77 31 التبريبية

 __ 5.32 19.18 33 الضابطة
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وم الوذات القبلوي والبعودي بوين المبمووعتين التبريبيوة ولم ي ن هناك فرق ذو داللة احصااية على مقيواس مفهو

( يبوين خاصوة 4(ت  والبدول    =0.05( عند مستوى داللة  -1.159والضابطة ، حيث  انت قيمة  ت = 

 عامات المبموعتين التبريبية والضابطة على مقياس مفهوم الذات القبلي وقيمة  ت(ت
 (4البدول  

 الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  ت( على مفهوم الذات القبلي للمبموعتين  ادوساط
 التبريبية والضابطةت

 قيمة  ت( االنحراف  المعياري الوسط الحسابي العدد اسم المبموعة

 1.159- 19.30 191.78 31 التبريبية

 __ 24.14 196.70 33 الضابطة

فيواً علوى عودم وبوود فورق ذي داللوة احصوااية بوين المبمووعتين ا تعطي النتيبتان السابقتان دلياً  ا 
 لتبريبية والضابطة قبل البدا بالدراسة ، مما يدل على ت افؤ مستوى المبموعتين فيما يتعلق بهذين المتغيرينت

 
 النتااج المتعلقة بالفروق بين مبموعتي الدراسة بعد تنفيذ التبربة: ثانياً:

 التحصيل: أثر طريقة التدريس في أ ( 
نظراً لعدم وبود فروق في أداا المبموعتين التبريبية والضابطة على متغيري         
  التحصيل في علم الحياة ومفهوم الذات العامت  فقد اعتبرت هذه المتغيرات من  
 المتغيرات المضبوطة ، وبقيت طريقة التدريس متغيراً مستقاً ، بينما التحصيل البعدي  
 ات العام البعدي متغيران تابعانتومفهوم الذ 

 
عند حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعامات طالبات المبموعتين التبريبية والضابطة  

واالنحوراف المعيواري  (34.07)على اختبار التحصويل النهوااي ،  وان الوسوط الحسوابي للمبموعوة التبريبيوة 
( 5ت  والبدول  (5.09)واالنحراف ا لمعياري  (21.85)بي ، وللمبموعة الضابطة  ان الوسط الحسا (4.95)

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعامات طالبات المبموعتين التبريبية والضابطة على اختبار 
 التحصيل البعديت

 

 (5البدول  
الضابطة على اختبار التحصيل ادوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعامات طالبات المبموعتين التبريبية و

 البعديت
 االنحراف المعياري متوسط أدااها اسم المبموعة

 4.95 34.07 التبريبية

 5.09 21.85 الضابطة
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ولمعرفة ان  ان لهذه الفروق بين االوساط الحسابية في اختبار التحصيل النهااي داللة احصااية فقد  

T( 2حسب طريقة هوتلنج ت MAN)(OVAأبري تحليل التباين متعدد المتغيرات ‘
2

(Hotelling   وقد دلت
في دراسة أثور طريقوة التودريس علوى المتغيورات التابعوة  التحصويل فوي علوم الحيواة  2نتااج اختبار هوتلنج ت

التدريس على المتغيرات ( دثر طريقة   =0.05ومفهوم الذات العام( على وبود فروق ذات داللة احصااية  
 ( هذه النتااجت6التابعةت  ويبين  البدول  

 
 (6البدول  

نتااج تحليل التباين متعدد المتغيرات والتي تبين أثر طريقة التدريس  تماثلية ، تقليدية( على التحصيل في علم الحياة 
 ومفهوم الذات العامت

قيمة دربات الحرية  قيمة ف الحقيقية 2هوتلنج ت
 ضةالمفتر

قيمة دربات الحرية 
 الخطر

 الداللة االحصااية

0.2195 4.001 2 61 0.013 

لل شوف عون أثور طريقوة التودريس علوى  ول مون  (Univariate F-Test)وتبوع ذلوك تحليول ا لتبواين  

التحصيل في علم الحياة ومفهوم الذات لدى الطالباتت  وقد اظهرت نتوااج هوذا التحليول وبوود فورق ذي داللوة 

( بين المبموعتين ،   =0.01( عند مستوى داللة  94.43بالنسبة للتحصيل في علم الحياة  ف =  احصااية
يميل هذا الفرق لصال  المبموعة التبريبية ، مما يعني ان للطريقة التماثليوة أثور فوي زيوادة تحصويل طالبوات 

 ذلكت( يوض  7االول العلمي في مادة علم الحياة والبدول  

 
 (7البدول  

للمقارنة بين أداا المبموعتين التبريبية والضابطة على التحصيل في علم  (Univariate F-Test)نتااج تحليل التباين 

 الحياة ومفهوم الذات العامت
  متغيرات الدراسة

 االحصااي
 مفهوم الذات العام التحصيل

 10.18* 94.43* ف

 0.01*  ذات داللة احصااية عند مستوى 
 

وزيادة في التر د حول أثر طريقة التدريس على تحصيل طالبات االول العلمي في علم الحياة ، أبرى  
الباحث اختبار  ت( للبيانات المرتبطة بين اختباري التحصيل القبلي والبعدي ، ل ل من المبموعتين ف انت قيمة 

ق ذي ( بالنسووووووووووبة للمبموعووووووووووة التبريبيووووووووووة ، وهووووووووووذا يوووووووووودل علووووووووووى وبووووووووووود فوووووووووور10.07 ت = 
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=  داللة احصااية بين تحصيل طالبات المبموعة التبريبية القبلي والبعدي ، ولصال  البعدي على مستوى  
( بالنسبة للمبموعة الضابطة ، وهذا يدل على عدم وبود فرق ذي داللة 2.08(ت  بينما  انت قيمة  ت = 0.01

( يبوين خاصووة عامووات 8لضووابطة القبلووي والبعوديت  والبوودول  احصوااية بووين تحصويل طالبووات المبموعوة ا
 المبموعتين التبريبية والضابطة على اختباري التحصيل القبلي والبعدي ، وقيم  ت(ت

 

 (8البدول  
 خاصة عامات المبموعتين التبريبية والضابطة على اختباري التحصيل القبلي والبعدي ، قيم  ت(ت

 قيمة  ت( الزمــــــــن ـياالحصــــــااــ المبموعة

  التحصيل البعدي التحصيل القبلي  

 الوسط الحسابي  التبريبية
 االنحراف المعياري

20.77 

5.43 

34.06 

4.95 

*10.07 

__ 

 الوسط الحسابي الضابطة
 االنحراف المعياري

19.18 

5.32 

21.85 

5.09 

2.08 

__ 

 0.01* ذات داللة احصااية عند مستوى 

 
( االوساط الحسابية لعامات اختباري التحصيل القبلي والبعدي ل ل من المبموعتين التبريبية 1 ويبين الش ل 
 والضابطةت

 

 (1الش ل  
 االوساط الحسابية لعامات اختباري التحصيل القبلي والبعدي ل ل من المبموعتين التبريبية والضابطةت
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، تحسن أداا طالبات المبموعة التبريبية على اختبار التحصيل البعدي مقارنة  ياحظ من هذا الش ل 

مع االداا القبلي ، بينما بقي أداا المبموعة الضابطة ثابتاً تقريباً على اختباري التحصيل القبلي والبعدي ، وهذا 
 يعني ان لطريقة التعلم التماثلي أثراً على التحصيلت

 
 مفهوم الذات :أثر طريقة التدريس في  -ب 
وعند حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعامات طالبات المبموعتين         
 التبريبية والضابطة على مقياس مفهوم الذات  العام البعدي ،  ان الوسط الحسابي  
 ، وللمبموعة الضابطة  (23.22)، واالنحراف المعياري  (216.81)للمبموعة التبريبية  
 ( 9ت  ويبين  البدول  (24.33)، واالنحراف المعياري  (197.82)سط الحسابي  ان الو 

 ادوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعامات طالبات المبموعتين التبريبية  
 والضابطة على مقياس مفهوم الذات العام البعديت 

 
 (9البدول  

ات المبموعتين التبريبية والضابطة على مقياس مفهوم الذات ادوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعامات طالب
 العام البعديت

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي اسم المبموعة

 23.22 216.81 التبريبية
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 24.33 197.82 الضابطة

( ان وسط أداا المبموعة التبريبية والتي درست باستخدام طريقة التعليم التمواثلي 9يظهر البدول   

مقياس مفهوم الذات العام البعدي ، أعلى من وسط أداا المبموعة الضابطة على نفوس المقيواست  اذ بلو  على 
 ت(197.82)في حين بل  وسط أداا المبموعة الضابطة  (216.81)وسط أداا المبموعة التبريبية 

 
لوة احصوااية ، ولمعرفة ان  ان لهذه الفروق بين االوساط الحسابية في مقياس مفهوم الذات العوام دال 

وبود فروق ذات داللة احصااية بوين المبمووعتين  (Univariate-F Test)دلت نتااج تحليل التباين االحادي 
 ( يبين ذلكت7التبريبية والضابطة على مقياس مفهوم الذات العامتوالبدول  

، ابورى  وزيادة في التر د حول أثر طريقة التدريس علوى مفهووم الوذات لودى طالبوات االول العلموي 
الباحث اختبار  ت( للبيانات المرتبطة ، بين عامات الطالبات على مقياس مفهوم الذات القبلي والبعدي ، ول ل 

( بالنسبة للمبموعوة التبريبيوة ، وهوذا يودل 5.184من المبموعتين التبريبية والضابطةت  ف انت قيمة  ت = 

موعة التبريبيوة علوى مقيواس مفهووم الوذات البعودي على وبود فرق ذي داللة احصااية بين أداا طالبات المب
( بالنسبة للمبموعوة الضوابطة ، وهوذا يودل علوى عودم 0.19يعزى لطريقة التدريست  بينما  انت قيمة  ت = ‘

وبود فروق ذات داللة احصااية بين أداا طالبات المبموعة الضابطة على مقياس مفهوم الذات القبلي والبعدي 
( يبين خاصة عامات المبموعتين التبريبية والضابطة على مقياس 10ت  والبدول  يعزى لطريقة التدريس‘

 مفهوم الذات القبلي والبعدي ، وقيم  ت(ت
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 (10البدول  
 خاصة عامات المبموعتين التبريبية والضابطة على مقياس مفهوم ا لذات العام القبلي والبعدي ، وقيم  ت(ت

 قيمة  ت( الزمن االحصااـــــــي المبموعة

  التحصيل البعدي التحصيل القبلي  

 الوسط الحسابي تبريبيــــة
 االنحراف المعياري

191.78 

  19.30 

216.81 

  18.71 

*5.184 

__ 

 الوسط الحسابي ضابطــــــة
 االنحراف المعياري

197.82 

24.14 

197.82 

24.33 

0.19 

__ 

مفهووم الوذات العوام القبلوي والبعودي ل ول مون ( ادوسواط الحسوابية لعاموات مقيواس 2ويبوين الشو ل   
( ، تحسن اداا المبموعة التبريبية على مقياس مفهوم 2المبموعتين التبريبية والضابطة ، ويظهر من الش ل  

الذات البعدي مقارنة مع االداا القبلي ، بينما بقي أداا المبموعة الضابطة ثابتاً على مقياس مفهوم الذات القبلي 
 والبعديت

 
 (2لش ل  ا

ادوساط الحسابية لعامات مقياس مفهوم الذات العام القبلي والبعدي ل ل من المبموعتين التبريبية  
 والضابطةت
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( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعامات طالبات المبموعتين على  ل 11ويبين البدول   
 وم الذات :  النفسي ، البسمي ، اد اديمي ، واالبتماعيتمبال من مباالت مفه
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 (11البدول  
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعامات طالبات المبموعتين التبريبية والضابطة على  ل مبال من 

 مباالت مفهوم الذات العامت

 المبموعة الضابطة المبموعة التبريبية 

 االنحراف المعياري متوسط أدااها اف المعيارياالنحر متوسط ادااها المبال

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي 

 8.52 7.69 41.33 40.91 7.96 7.53 51.39 40.01 النفســـي

 4.34 4.46 33.03 31.82 6.08 6.01 35.32 32.90 البسمي

 9.00 9.09 40.12 37.03 9.04 7.92 49.58 36.74 اد اديمي

 8.97 8.50 41.97 40.61 6.88 7.02 51.68 42.39 ياالبتماع

 
( أن وسط أداا المبموعة التبريبية والتي درست باستخدام طريقة التعليم التماثلي 11يظهر البدول   

على مقاييس مفهوم الذات:  اال اديمي ، النفسي ، االبتماعي أعلى من متوسط أداا المبموعة الضابطة علوى 
يشير الى أن لطريقة التعليم التماثلي أثوراً ايبابيواً علوى مبواالت مفهووم الوذات النفسوي ، نفس المقاييست  وهذا 

اال اديمي ، واالبتماعي لطالبات االول  العلميت  فوي حوين  انوت االوسواط الحسوابية لمفهووم الوذات البسومية 
 متقاربة ل ل من المبموعتينت

 
على مقاييس مفهوم الذات النفسوية ، البسومية ،  ولمعرفة ان  ان لهذه الفروق بين ادوساط الحسابية 

حسب طريقة  (MANOVA)اد اديمية ، واالبتماعية داللة احصااية ، أبري تحليل التباين متعدد المتغيرات 

T( 2هوتلنج ت
2

(Hotelling  فوي دراسوة أثور طريقوة التودريس علوى   2وقود دلوت نتوااج اختبوار هووتلنج ت

تابعة  مفهوم الذات النفسية ، مفهووم الوذات البسومية ، مفهووم الوذات اال اديميوة ، ومفهووم الوذات المتغيرات ال

( دثر طريقة التدريس على المتغيرات التابعةت    =0.001االبتماعية( على وبود فروق ذات داللة احصااية  
 ( ذلكت12ويبين البدول  

 
 (12البدول  

ل التباين متعدد المتغيرات والتي تبين أثر طريقة التدريس  تماثلية ، تقليدية( على مفهوم الذات البسمية ، نتااج تحلي
 النفسية ، اال اديمية ، واالبتماعيةت

قيمة دربات الحرية  قيمة ف الحقيقية 2هوتلنج ت
 المفترضة

قيمة دربات الحرية 
 الخطر

 الداللة االحصااية

0.748 7.077 4.000 59 0.001 

 
لل شف عن أثر طريقة التدريس على  ل من مفهوم  (Univariate F-Test)وتبع ذلك تحليل التباين  

الذات النفسية ، ومفهوم الذات البسمية ، ومفهوم الذات اال اديميوة ، ومفهووم الوذات االبتماعيوة لودى طالبوات 
احصوااية بالنسوبة لمفهووم :  الوذات  االول العلميت  حيث أظهرت نتااج هذا التحليل عن وبود فورق ذي داللوة

( عند مستوى 15.850( ، الذات اال اديمية  ف = 8.077( ، الذات االبتماعية  ف = 8.807النفسية  ف = 

( 3.04(ت  في حين لم يوبد فرق ذي داللة احصااية بالنسبة لمفهوم الذات البسمية  ف =   =0.001الداللة  

للمقارنة  (Univariate F-Test)( نتااج تحليل التباين 13(ت  ويبين البدول    =0.001الداللة  عند مستوى 
بين أداا المبموعتين التبريبية والضابطة على استبابات الطالبات على  ل مبال من مباالت مفهووم الوذات 

 االربعةت
 

 (13البدول  
للمقارنة بين أداا المبموعتين التبريبية والضابطة على استبابات  (Univariate F-Test)نتااج تحليل التباين 

 الطالبات على  ل مبال من مباالت مفهوم الذات العامت
 متغيرات الدراسة

 االحصااي
مفهوم الذات  مفهوم الذات اال اديمية مفهوم الذات البسمية مفهوم الذات النفسية

 االبتماعية

 8.077* 15.850* 3.040 8.807* ف

 ت  =0.001*  ذات داللة احصااية عند مستوى 

 
 -ويم ن تلخيص أبرز نتااج الدراسة على النحو التالي : 
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أظهرت نتااج التحليل االحصااي الداا الطالبات على اختبار التحصيل وبود فوروق ذات داللوة        -

( بين الوسط الحسابي لعامات المبموعة التبريبية والوسط الحسابي لعامات   =0.01احصااية  
( بينموا بلو  الوسوط 34.07المبموعة الضابطةت  فقد بل  الوسط الحسابي لمبموعوة التعلويم التمواثلي  

( على اختبوار التحصويل البعوديت   موا أظهورت نتوااج التحليول 21.85الحسابي للمبموعة الضابطة  
ي داللة احصااية بين اختباري التحصيل القبلي والبعودي لطالبوات المبموعوة التبريبيوة وبود فرق ذ

ولصال  االختبار البعديت  بينما لم يوبد فرق ذي داللة احصااية في أداا طالبات المبموعة الضابطة 
 على اختباري التحصيل القبلي والبعديت

( بين متوسط    =  =0.05داللة احصااية اظهرت نتااج التحليل االحصااي وبود فروق ذي        -

أداا المبموعة التبريبية ومتوسط أداا المبموعة الضابطة على مقياس مفهوم الذات العامت  وأظهرت 
ي للمبموعة نتااج التحليل وبود فروق ذات داللة احصااية بين مقياس مفهوم الذات العام القبلي والبعد

التبريبية ، بينما لم تظهر نتااج التحليل وبود فروق ذات داللة احصااية بين مقياس مفهوم الذات العام 
 القبلي والبعدي للمبموعة الضابطةت

أظهرت نتوااج التحليول االحصوااي وبوود اخوتاف بفوارق ذي داللوة احصوااية بوين متوسوط أداا        -
ا المبموعة الضابطة على مقياس مفهوم الذات اال اديميت  فقد بلو  المبموعة التبريبية ومتوسط أدا

( في حين 49.58الوسط الحسابي الداا مبموعة التعليم التماثلي على مقياس مفهوم الذات اال اديمية  
 ( على نفس المقياست40.12بل  الوسط الحسابي دداا المبموعة الضابطة  

وبود اختاف بين متوسط أداا المبموعة التبريبية ومتوسوط أظهرت نتااج التحليل االحصااي        -
أداا المبموعة الضابطة على مقياس مفهوم الذات النفسي فقود بلو  الوسوط الحسوابي الداا المبموعوة 

( فوي حوين بلو  الوسوط الحسوابي دداا المبموعوة 51.39التعليم التماثلي على مفهووم الوذات النفسوي  
 قياست( على نفس الم41.33الضابطة  

لم تظهر نتااج التحليل االحصااي وبود اختاف بين متوسط اداا المبموعة التبريبية ومتوسط        -
 أداا المبموعة الضابطة على مقياس مفهوم الذات البسميت

أظهرت نتااج التحليل االحصااي وبود اختاف بين متوسط أداا المبموعة التبريبية ومتوسوط        -
ضابطة على مقياس مفهوم الذات االبتماعيت  فقد بل  الوسط الحسابي دداا مبموعة أداا المبموعة ال

( في حين بل  الوسط الحسابي دداا المبموعة 51.68التعليم التماثلي على مفهوم الذات االبتماعية  
 ( على نفس المقياست41.97الضابطة  

 

 مناقشة النتااج :

التعلويم التمواثلي فوي رفوع تحصويل طالبوات الصوف االول هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثور طريقوة  
العلمي في مادة علم الحياة ،  ما هدفت لمعرفة أثر هذه الطريقة في مفهوم الذات لدى نفس الطالبات واللواتي 

 درسن بهذه الطريقة مدة تقارب ستة اسابيعت
 

قوام الباحوث بتطبيوق  ومن أبل الحصول على البيانات االحصااية لقيواس دربوة تحصويل الطالبوات ، 
طبوق مقيواس مفهووم ‘اختبار تحصيلي من اعدادهت  وللحصول على البيانات االحصااية المتعلقة بمفهوم الوذات 

 (ت  وفيما يلي مناقشة البرز النتااج التي توصلت اليها الدراسة:1990الذات العام  صوالح ، 
فوي تحصويل طالبوات االول العلموي فوي موادة علوم  أظهرت النتااج المتعلقة برثر طريقة التدريس       اوالً :

الحياة وبود اختاف بفارق ذي داللة احصااية بين متوسط عاموات طالبوات المبمووعتين التبريبيوة 
والضابطة على اختبار التحصيل البعدي ولصال  المبموعة التبريبية التي درست بالطريقة التماثليةت  

ت ذات أثر في زيادة تحصيل طالبات االول العلمي في موادة علوم وبهذا نقول ان الطريقة التماثلية  ان
الحياة مقارنةً بالطريقة التقليديةت  ولدى مقارنة االداا القبلي بالبعدي للتحصيل في علم الحياة ول ل من 
المبموعتين التبريبية والضابطة ، تبين أن طالبات المبموعة التبريبية قد تحسن أداؤهن على اختبار 

البعدي مقارنة باختبار التحصيل القبلي ، في حين لم ي ن هناك فارق ذو داللة احصااية بين  التحصيل
أداا طالبات المبموعة الضابطة على اختبواري التحصويل القبلوي والبعوديت  وبموا أن نتوااج االختبوار 

بيوة النهااي أشارت الى وبود اختاف بفارق ذي داللة احصوااية بوين متوسوطات المبمووعتين التبري
تعزى الى طريقة التدريس ، و انت هذه الفروق لصال  المبموعة التبريبية التي درست ‘والضابطة ، 

بالطريقة التماثلية ،  ما  ان هناك تحسن في أداا المبموعة التبريبية التي درست بالطريقة التماثلية 
التوي درسوت بالطريقوة على اختبار التحصيل البعدي ، وهذا يعني ان طالبوات المبموعوة التبريبيوة و

التماثلية قد استفدن من طريقة التعليم التماثلي بدليل ارتفواه مسوتوى تحصويلهنت  وقود يعوود ذلوك الوى 
فاعلية الطريقة التماثلية في بعل الصعب سهاً والمر ب بسيطياً ، وغير المرلوف مرلوفاً مما قود يعود 

التحصيلت  وتتفوق هوذه النتيبوة موع الدراسوات عاماً مساعداً في تفوق افراد المبموعة التبريبية في 
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وتريغسوت  (Burns, 1985)ت وبيرنوز (Curtis et al, 1984)دراسوات  ول مون  يورتس ورفيقتهوا 
(Treagust, 1992)  وداغور ورفاقهوا(Dagher et al., 1993)   وبواك ورفيقو(Black et al, 

ودونور  (segre et al, 1987)وسويغري روفيقو   (Dupin et al. , 1989)ودوبوين ورفاقو   (1987
(Dorner, 1981)   و اريرنز(Cairns, 1991) 

 
وتستدعي هذه النتيبة ضرورة تنويع المعلموات فوي اسواليبهن التدريسوية ، والتر يود علوى الودور        

النشط للطالب في العملية التعليمية ، مع التر يز على اتباه طريقة التعليم التماثليت  والى ضرورة عقد 
رات لمعلمي العلوم عامة ، وعلم الحياة خاصة من قبل البهات المعنية في وزارة التربية والتعلويم دو

 لتدريبهم على  يفية تدريس المفاهيم العلمية للطالبات بطريقة التعليم التماثليت
 

االول العلموي أظهرت النتااج المتعلقة برثر طريقة التدريس في مفهوم الذات العام لودى طالبوات        ثانياً :
وبود فروق ذات داللة احصااية بين متوسط اداا المبموعة التبريبية والضابطة على مقياس مفهوم 
الذات العام ، بمعنى ان  يوبد أثر ايبوابي لطريقوة التعلويم التمواثلي فوي رفوع مفهووم الوذات العوام لودى 

ول ول مون المبمووعتين التبريبيوة  الطالباتت  ولدى مقارنة االداا القبلي بالبعدي لمفهووم الوذات العوام
والضابطة ، تبين وبوود فورق ذي داللوة احصوااية بوين متوسوط اداا طالبوات المبموعوة التبريبيوة و 
الضابطة على مقياس مفهوم الوذات العوام القبلوي والبعودي يعوزى لطريقوة التودريست  وبموا أن النتوااج 

ق ذي داللة احصااية بين متوسطات أداا  ل المتعلقة بمفهوم الذات العام البعدي أشارت الى وبود فر
موون المبموووعتين التبريبيووة والضووابطة تعووزى لطريقووة التوودريس ،  مووا و ووان هنوواك تحسوون فووي أداا 
المبموعة التبريبية على مقياس مفهوم الذات البعدي مقارنة بالمقياس القبلي يعزى لطريقة التدريست  

ي في رفع مفهوم الذات لدى طالبات االول العلميت  وقد وهذا يعني وبود بدوى لطريقة التعليم التماثل
يعود ذلك الى أن مقياس مفهوم الذات العام المطبق  ان مناسباً بحيث توزعت الفروق في مباالت هذا 
المقياس ادربعة وتظهر لدى أخذ المقياس بصورة عامةت  وال توبد دراسات سابقة في حدود اطواه 

 ه الدراسة بهاتالباحث يم ن مقارنة نتااج هذ
 

أظهرت النتااج المتعلقة برثر طريقة التدريس على مفهوم الذات اال اديمية لودى طالبوات الصوف        ثالثاً :
االول العلمي ، وبود فارق ذي داللة احصااية بين متوسطات أداا المبموعتين التبريبية والضابطة 

تبريبية ، بمعنى ان لطريقة التعليم التماثلي على مقياس مفهوم الذات اال اديمية ولصال  المبموعة ال
أثراً ايبابياً في تحسين مفهوم الذات اال اديمية لدى طالبات االول العلميت  وتعتبر هذه النتيبة منطقية 
الن هناك صولة وثيقوة بوين طريقوة التودريس والمبوال اال واديميت  وتسوتدعي هوذه النتيبوة بورن توبو  

 ين فهمهن لذاتهن اال اديمية وثقتهن بقدراتهن على تعلم علم الحياةتالمعلمات طالباتهن من أبل تحس
 

أظهرت النتااج المتعلقة برثر طريقة التدريس على مفهوم الذات االبتماعيوة لودى طالبوات االول        رابعاً :
العلمي عن وبود فروق ذات داللة احصااية بين متوسطي أداا المبموعتين التبريبية والضابطة على 

ياس مفهوم الذات االبتماعية ، وربما تعزى هذه النتيبة الى سهولة وألفة ، وبساطة اسلوب التعليم مق
التماثلي وتعود الطالبات علي  خال فترة الدراسة ، وقد تعزى الى تعاون وتفاعل الطالبات فيما بينهن 

 في ابراا المقارنات بين مبالي المماثاتت
 

المتعلقة برثر طريقة التدريس على مفهوم الذات النفسية لدى طالبات االول العلمي أظهرت النتااج        خامساً :
عن وبود فروق ذات داللة احصااية بين متوسطات المبمووعتين التبريبيوة والضوابطة علوى مقيواس 
مفهوم الذات النفسية ، وربما تعزى مساعدة هذه الطريقة في ابراز القياديوات بوين الطالبوات ،  موا ال 

حرباً عندهن في طرح اف ارهن وتساؤالتهن على زمياتهن ومعلمتهن مهما  انت بسيطة ، مما  توبد
 يؤدي الى زيادة ثقتهن برنفسهنت

 
أظهرت النتااج المتعلقة بورثر طريقوة التودريس علوى مفهووم الوذات البسومية لودى طالبوات االول        سادساً :

يقة في تحسين مفهوم الذات البســمية لديهن ، دن هذه العلمي ، فقد  ان من المتوقع أن تسهم هذه الطر
تعمل على زيادة الثقة بالنفس مما ينع س ايبابيواً علوى  (Sharan, 1980)الطريقة و ما يرى شاران 

تقبل الطالبة لذاتها ، وبالتالي تحسين مفهومها لذاتها البسميةت  اال أن نتااج هذه الدراسة لم ت شف عن 
ة احصااية بين متوسطات أداا المبموعتين التبريبيوة والضوابطة علوى مقيواس وبود فروق ذات دالل

مفهوم الذات البسميةت  ربما تعزى هذه النتيبة الوى طبيعوة المرحلوة العمريوة  التوي تمور بهوا الطالبوة 
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 مرحلة المراهقة( وما يرافقها من تغيرات بسمية تحدث لها ، وبش ل خاص التغيرات البنسية  عدس 
 (ت1986ورفيق , 
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 التوصيات :
في ضوا النتااج التي اظهرتها هذه الدراسة يم ون اسوتخاص التوصويات التاليوة المصونفة فوي فاوات  

 ثاث حسب البهات المستفيدة منها وهي :
 

 توصيات للمعلمين : أوالً 
يادة تحصيل دلت نتااج الدراسة أن اتباه طريقة التعليم التماثلي في تدريس علم الحياة يؤدي الى ز       

الطالبات بدربة ذات داللة احصااية مقارنة باتباه طريقة التعليم التقليدي المتبعة في معظم مدارسنات  
 ما يؤدي اتباه الطريقة التماثلية الى رفع مهفوم الذات برنواع  المختلفة لدى الطالبوات اذا موا طبقوت 

علموات باالبتعواد عون الطريقوة التقليديوة بش ل مستمرت  وبناااً على ذلك يوصي الباحث المعلموين والم
الشااعة ، والتر يز على اتباه طريقة التعليم التماثلي التي تؤ د على الدور النشط للطالبة في العمليوة 

 التعليمية مما يحسن فهمهن لذاتهن وثقتهن بقدراتهن على تعلم علم الحياة خاصة ، والعلوم عامةت
 

 ين :توصيات للباحثين التربوي ثانياً :
نظراً الن الدراسات العربية حول هذه الطريقة نوادرة ، فوان هوذه الدراسوة توصوي البواحثين فوي        

مبال التربية العلمية:  ابراا المزيد من الدراسات العربية حول هذه الطريقة وفاعليتها في التحصيل 
ل أثر هذه الطريقة على ول افة المواد الدراسية وعلى مدارس الذ ور واالناث ، وابراا دراسات حو

 البوانب المعرفية واالنفعالية والمهاريةت
 

 توصيات للمسؤولين التربويين : ثالثاً :
يوصي الباحث المسؤولين التربويين :  عقد دورات لتدريب معلمي علوم الحيواة خاصوة والعلووم        

لي ، واعداد نشرات تربوية تتعلق عامة على  يفية تدريس المفاهيم العلمية للطلبة بطريقة التعليم التماث
بطرق التدريس المختلفة وحث المعلمين على اتباه الطرق التي تر ز علوى دور الطالوب فوي العمليوة 

 التعليمية  التعليم التماثليت
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