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 : هقذهة

ات المعرفية إعداد جيؿ مف المتعمميف قادر عمى مواكبة التطور  إلى التربية تهدف      
ىذا تطويرا لمناىج العمـو  يتطمب، و شتى مجاالت الحياة المختمفة فيوالتكنولوجية الحديثة 

واستخداما الستراتيجيات تدريسية جديدة تسيـ في بناء شخصية المتعمـ وتساعده عمى ممارسة 
تستحؽ ، ومف ىذه االستراتيجيات التي كؿ عاـ والتفكير الناقد بشكؿ خاصميارات التفكير بش

 التدريس التبادلي والتعمـ التعاوني . يالعناية بيا والتركيز عمييا استراتيجت
 طرحػػت التػػي الحديثػػة التدريسػػية االسػػتراتيجيات إحػػد  التبػػادلي التػػدريس اسػػتراتيجية وتُعػػد      
 فػي تعميميػة مواقػؼ تصػميـ أسػاس عمػى يقػـو حػديث تربوي واتجاه ، التربوي المجاؿ في نفسيا
رشػاده المعمـػ إشػراؼ تحػت التالميػذ خالليػا مػف يتفاعؿ متعاونة وعاتمجم صورة  وتفعيػؿ ليـػ وا 
 البحػػث فػي منػػدمجا   التمميػذ يصػب  حيػػث التعميميػة العمميػة فػػي معػا   والمػتعمـ المعمػـػ مػف كػؿ دور
 ( .000 ،9006 محمد، أحمد فايزه.)  موجية بصورة لممشكمة حموؿ عف
 عمػػى تقػػـو لمتػػدريس كاسػػتراتيجيو التبػػادلي ريسالتػػد  Palincsarبالنكسػػار وتصػػؼ      

 فػي المشػاركة طريػؽ عف المناقشات قيادة والطالب المعمموف فييا يتبادؿ تدريسية أنشطة
 طػرؽ اسػتخداـ الطػالب يػتعمـ حيػث والطػالب المعمـ بيف الحوار عمى معتمديف النص، فيـ

 , Questioning ,Clarifying) والتنبػػػؤ والتمخػػػيص، والتوضػػػي ، األسػػػ،مة، توليػػػد

Summarizing ,and Predicting)  (65 ،9022 ، ذكي أسماء . ) 
 فػي التبػادلي التػدريس اسػتراتيجية أىميػة( 093، 9002 ، الجمػؿ أحمد عمى) ذكر وقد  
 بتمخيصػيا والقيػاـ جيػدة، قػراءة قراءتيػا خػالؿ مػف وذلػؾ النصػوص فيـ في تساعد:  أنيا

 كػذلؾ فيميػا، فػي صػعوبات مػف التالميػذ يواجػو عمػا واالستفسػار عمييػا األس،مة وصياغة
 . واالستنتاج والتركيب كالتحميؿ التفكير ميارات مف العديد تنمي

 التػػدريس ضػػوء فػػي والمػػتعمـ المعمػـػ بػػيف العالقػػة( 2655،90 أمػػيف، محمػػد)  أوضػػ  وقػػد
  والتمميػذ مـػالمع ىمػا طػرفيف بيف اتصاؿ عممية جوىرىا في التعمـ و التعميـ عممية أف   في التبادلي
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 اشػتراؾ يسػتمـز وىػذا ، واحػد اتجػاه عمػى يقتصر ال اتجاىيف، في االتصاؿ يكوف أف المنطؽ فمف
 ويفكػػر، برأيػػو، ويػػدلي ، فينػػاقش ، الدراسػػة حجػػرة داخػػؿ األنشػػطة مختمػػؼ فػػي بإيجابيػػة التمميػػذ

، حػػافظ رضػػا) وأشػػار. وينتقػػد ويسػػتنتج،  ألداء المعمػـػ تقيػػيـ كيفيػػة إلػػى(  953 ، 9002 األدغػـػ
 فػػإف الحػػوار طريػػؽ عػػف أو لمتالميػػذ االسػػتماع طريػػؽ عػػف وذلػػؾ التبػػادلي التػػدريس فػػي تالميػػذه
 كػػؿ وفػػي ، األربػػ  االسػػتراتيجيات تعممػػوا قػػد الطػػالب كػػاف إذا مػػا تعكػػس قيمػػة ذات إشػػارات ىنػػاؾ

 أو لممعمػـػ يتػػي  ممػػا التمخػػيص ومحػػاوالت األسػػ،مة يكتبػػوا أف التالميػػذ عمػػى يجػػب فإنػػو األحػػواؿ
 . يراجعوىا  أف اآلخريف الطالب

 مجػاؿ فػي أغمبيػا التبػادلي التػدريس مجػاؿ فػي دراسػات  عػدة أجريػت فقػد ذلؾ ضوء في  
، تػػدريس مجػػاؿ فػػي منيػػا والقميػػؿ العربيػػة والمغػػة االجتماعيػػة العمػػـو  دراسػػة ومنيػػا العمػػـو

(King,C.&Johnson,L.1999)  نميػػةت فػػي التبادليػػة االسػػتراتيجية فعاليػػة أثبتػػت التػػي 
 أثبتػت التي( 9002 بمجوف، جميؿ كوثر) ودراسة العممية، لممفاىيـ العميؽ والتفكير الفيـ
 لتالميػػذ العمػػـو فػػي العممػػي االسػػتدالؿ ميػػارات تنميػػة فػػي التبػػادلي التػػدريس أسػػموب فعاليػػة
 التبػادلي التػدريس فعاليػة أثبتػت التػي ،((Takala, M .,2006 ودراسة االبتدا،ية، المرحمة

( 9005 اهلل، عبػد سػيد رانػدا) ودراسػة االبتدا،يػة، المرحمػة لتالميػذ القرا،ػي الفيـ يةتنم في
، فػػي العميػػؽ الػػتعمـ تنميػػة فػػي التبػػادلي التػػدريس فعاليػػة أثبتػػت التػي  فػػايزه) ودراسػػة العمػػـو
 ( 9006 محمد، أحمد

 لواحػدا عبػد)  ودراسػة الرياضػي، التفكيػر تنميػة فػي التبادلي التدريس فعالية أثبتت والتي
( 9022 جميػػؿ، يوسػػؼ) ودراسػػة ،(9022 سػػامي، عيسػػى) ودراسػػة ،(9022 الكبيسػػي، حميػػد
 . الرياضي التفكير أو بالتحصيؿ يتعمؽ فيما التبادلي التدريس أثر أثبتت التي

 التػػػدريس بػػػيف العالقػػػة إلػػػى( 226 ،9002، إبػػػراىيـ عزيػػػز مجػػػدي) أشػػػار وقػػػد
 فػػي يحػػدث تدريسػػي أو تعميمػػي نشػػاط لتبػػادليا التػػدريس أف فػػي التعػػاوني والػػتعمـ التبػػادلي
  إسػػػتراتيجية وتعتمػػد الػػػدرس، بموضػػوع يتعمػػؽ فيمػػػا والمتعممػػيف المعمػػـ بػػػيف حػػوار صػػورة

 . المتعمميف فيـ مستو  لتحسيف التعاوني التعمـ عمى التبادلي التدريس
 معػػا   العمػػؿ ىػػو( 22، 9002وآخػػروف، البغػػدادي، رضػػا محمػػد) يػػراه كمػػا والتعػػاوف     
 أىػػداؼ لتحقيػؽ المتبػادؿ التفاعػؿ نحػو إيجابيػا   اتجاىػا   يوجػد وأف مشػتركة، أىػداؼ نجػازل 

 وصػػؿ إذا إال التعميمػػي ىدفػو إلػػى يصػؿ أف يسػػتطي  ال أن ػو التمميػػذ فيػدرؾ جميعػػا ، التالميػذ
 .  أيضا   أىدافيـ إلى التعميمية المجموعة في اآلخروف التالميذ
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 الػػتعمـ عمييػػا يقػػـو التػػي الفكػػرة إلػػى ( 00، 9004، السػػعيد مسػػعد رضػػا) ويشػػير
 عنػدما وأنف  أجد  يكوف التعمـ أف   مؤداىا فكرة عمى يقـو التعاوني التعمـ أف   في التعاوني
 الػػتعمـ نمػػط عػػف تقمػػ  أف المػػدارس عمػػى وأف   لمتالميػػذ الجمػػاعي العمػػؿ خػػالؿ مػػف يحػػدث
 أو زمػرة كػؿ فيػو تػتعمـ الػذي يالتعػاون الػتعمـ إلى وتتجو بيا السا،ديف التنافسي أو الفردي

 .   معا   تعاوني بشكؿ التالميذ مف مجموعة
 الػػػتعمـ أف( 903 ، 9003 زيتػػػوف، الحميػػػد عبػػػد وكمػػػاؿ حسػػػيف، حسػػػف) ويػػػر 

 بمػا والمػدركات، المفػاىيـ تكػويف فػي نشػطا   المػتعمـ جعػؿ إلى أىدافو كأحد يسعى التعاوني
 بػأف شػعوره فػي يتمثػؿ مقبػوال   معنػى مػوتعم ويكسػب والبػداعي، النقػدي التفكير لديو ينمي

 التعػاوني الػتعمـ مػف جعػؿ ممػا الحياة، بيجة ثـ ومف لمنجاح طريقة ىو التعمـ في التعاوف
 المػتعمـ، نشػاط أنػو عمػى الػتعمـ إلػى ينظػر الػذي البنا،ي المدخؿ لفكر مترجمة  إستراتيجية
 جونسػوف، إسػتراتيجية يالحػال البحػث تبنػى وقػد المعنػى، عػف باحػث لمعرفتو باف   فالمتعمـ

مكانات ألغراض لمناسبتيا( معا   التعمـ) وجونسوف  ىػذه أف   إلػى بالضػافة الحػالي البحث وا 
 ومزايػا خصػا،ص تجمػ  وأن يػا لمطػالب األكػاديمي التحصػيؿ معػدالت مف زادت الستراتيجية

 أحمػػػػد، عبػػػػده اهلل عبػػػػد) مػػػػف كػػػػؿ دراسػػػػات أكدتػػػػو لمػػػػا وفقػػػػا  . األخػػػػر  االسػػػػتراتيجيات
 الػػػتعمـ اسػػػتراتيجيات أنسػػػب تعتبػػػر فيػػػي لػػػذا ،(22 ،9006 محمػػػد، عطيػػػات)،و(9004
 لطبيعػة وبالتػالي العداديػة المرحمػة لطبيعػة ومناسػبتيا تنفيذىا إمكانية حيث مف التعاوني
 محمػػػػد حنػػػػاف) دراسػػػػة التعػػػػاوني الػػػػتعمـ تناولػػػػت التػػػػي الدراسػػػػات ومػػػػف. الحػػػػالي البحػػػػث
 عمػػي محمػػد) ودراسػة التحصػػيؿ، فػي التعػػاوني تعمـالػ فعاليػػة أثبتػت والتػػي ،(9004ىاشػـ،
 حػؿ ميػارات وتنميػة تحصػيؿ فػي التعػاوني الػتعمـ فاعميػة عمػى دلت التي( 9020 ، مرشد

 الػتعمـ أسػموب فعالية عمى دلت والتي( 9020 ، صال  محمد صال ) ودراسة  المشكالت،
 العممي التفكير ياراتوم الكيميا،ية المفاىيـ بعض تنمية في الموجو التعاوني االستقصا،ي

 (Berger,R.&Hnze,M,2007)مػػػف كػػػؿ لدراسػػػات إضػػػافة.  المعممػػػيف الطػػػالب لػػػد 

Gallardo ,R ,J.&Etc,2011) )فػػي التعػػاوني الػتعمـ  فعاليػػة عمػى جميعيػػا دلػػت والتػي 
 ضػػمف التعػػاوني الػػتعمـ  ويسػػعى ىػػذا .التػػدريس فػػي التقميديػػة بػػالطرؽ مقارنػػة التحصػػيؿ
  جػػػػورج) أىميتيػػػػا ىإلػػػػ أشػػػػار والتػػػػي العمميػػػػة لممفػػػػاىيـ تعمـالمػػػػ إكسػػػػاب إلػػػػى أىدافػػػػو
 ذخيػػرة ميػػاـ مػػف دقيقػػة وميمػػة ىػػاـ جػػزء المفػػاىيـ تػػدريس أف فػػي( 22 ،9002بػػراوف،
 ويكسػػبيـ لمتالميػػذ يعمميػػا التػػي الميػػارات لتراكيػػب مػػدخال   لتكػػوف تختػػار فالمفػػاىيـ المعمػػـ
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 بدايػػة مػػف بيػػا يقػػـو المعمػػـ  تميػػارا مػػف ميػػارة يعتبػػر المفػػاىيـ تػػدريس أف   كمػػا أياىػػا،
لقاء والتفسير الشرح وعند لمدرس تخطيطو  .والمناقشة وتوزيعيا األس،مة وا 
ذا          ىػػدفا   وُتعػػد النسػػانية، المعرفػػة أجػػزاء مػػف أساسػػيا   جػػزءا   تمثػػؿ المفػػاىيـ كانػػت وا 
 خػاص بشػكؿ دالناقػ والتفكيػر عػاـ بشػكؿ التفكيػر فػإف   التعمػيـ، مراحؿ كافة في ميما   تربويا  
، تػػدريس أىػػداؼ مػػف أيضػػا تربويػػا   ىػػدفا   ُيعػػد  أصػػب   صػػفيو) مػػف كػػؿ ذكػػر وقػػد ىػػذا العمػػـو
 األىداؼ مف التفكير ميارات أف(  9 02:  900 ،9000 أحمد، سيد وسالـ سالـ، محمد
 العديػدة الفػرص إتاحػة خػالؿ مػف لمتالميػذ إكسػابيا إلى التقدمية التربية تسعى التي اليامة

 الدقيقػة المالحظػة خػالؿ مػف وذلؾ السميـ، التفكير ميارات يمارسوا لكي لمتالميذ والمتنوعة
صػدار واالسػتنتاج والمقارنة والنقد والتخطيط  وىػي العمميػة، األدلػة إلػى المسػتندة األحكػاـ وا 

 االبتكػػار عمػػى القػػادر المػػواطف شخصػػية أبعػػاد مػػف ىامػػا   بعػػدا   مجموعيػػا فػػي تشػػكؿ أمػػور
 . المجتم  تمشكال حؿ في والمشاركة
 : البحج هشكلة

 اسػػتخداـ عمػػى يركػػزوف المعممػػيف أف لػػوحظ مدارسػػنا فػػي العمػػـو تػػدريس لواقػػ  بػػالنظر
ف التدريس، في التقميدية الطرؽ  تعمـػ جعػؿ الػذي األمػر العمميػة األنشطة مف قميؿ يتخمميا كاف وا 
 وانحصػر والتكػرار الحفػظ فػي المػتعمـ دور فانحصػر اللقػاء عميػو ويغمب لفظية بصورة يتـ العمـو
 . لمعمـو التالميذ تعمـ صعوبة في سببا ذلؾ يكوف قد مما التمقيف في المعمـ دور
 منيػػػا العربيػػػة السػػػابقة والدراسػػػات البحػػػوث مػػػف العديػػػد نتػػػا،ج عمػػػى الباحػػػث وبػػػاطالع   

 اسػتراتيجيات اسػتخداـ إلػى المختمفػة التعمػيـ مراحػؿ فػي التالميػذ حاجػة لػو تبيف واألجنبية
 الحفظ عف بعيدا   المختمفة التفكير ميارات تنمية في جدي بشكؿ تسيـ تقميدية غير جديدة

 . العمـو تعمـ في واالستظيار

 خػاص بشكؿ والفيزياء عاـ بشكؿ العمـو تدريس مجاؿ في التدريسية الباحث خبرة ومف   
 عمميػػةال المفػػاىيـ مػػف الكثيػػر عمػػى العداديػػة المرحمػة فػػي العمػػـو مقػػررات احتػػواء لػػو تبػيف

 فػي وخاصػة المتعممػيف لػد  وتوظيفيػا تبسػيطيا فػي أكبػر جيػد إلػى تحتػاج التػي المجػردة
 .العدادي الثاني الصؼ عمى المقررة والضوء الصوت وحدتي
 فػي لتالميػذىا المػدارس تقػدميا التػي االختبػارات بعػض عمى الباحث اطالع خالؿ ومف    
ىماؿ أغمبيا، في يالمعرف الجانب عمى تؤكد أنيا تبيف العمـو مادة  ميػارات عمػى التركيز وا 

 . الناقد التفكير
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 فإف مشكمة البحػث تتحػدد فػي صػعوبة تعمػـ التالميػذ فػي المرحمػة العداديػة  وعميو 
، وكػػذلؾ بوحػػدة الصػػوت والضػػوء ضػػمنة)الصػػؼ الثػػاني العػػدادي( لممفػػاىيـ العمميػػة المت

 عليا  وبناء .  يػر الناقػد لػدييـقصور أسػاليب التػدريس التقميديػة فػي تنميػة ميػارات التفك

 : التءلي الرئيس السؤال عن اإلجءبة إلى الحءلي البحث يسعى

 اكتسػػاب عمػػى العمػػـو تػػدريس فػػي التعػػاوني والػػتعمـ التبػػادلي التػػدريس اسػػتخداـ أثػػر مػػا 
 العدادي؟ الثاني الصؼ تالميذ لد  الناقد التفكير ميارات وتنمية العممية المفاىيـ
 : التالية الفرعية األس،مة إلى السؤاؿ ىذا ويتفرع     
 لممجموعػػػة التبػػػادلي التػػػدريس بإسػػػتراتيجية والضػػػوء الصػػػوت وحػػػدة تػػػدريس أثػػػر مػػػا -2

 عمػػػى الثانيػػػة التجريبيػػة لممجموعػػػة التعػػػاوني الػػتعمـ وبإسػػػتراتيجية األولػػػي، التجريبيػػة
 ذيفالػػػ الضػػػابطة المجموعػػػة أفػػػراد مػػػف بنظػػػرا،يـ بالمقارنػػػة العمميػػػة المفػػػاىيـ اكتسػػاب
 المعتادة؟ بالطريقة الوحدة نفس يدرسوف

 لممجموعػػػػة التبػػػادلي التػػػدريس بإسػػػتراتيجية والضػػػػوء الصػػػوت وحػػػدة تػػػدريس مػػػاأثر -9
 عمػػى الثانيػػة التجريبيػػة لممجموعػػة التعػػاوني الػػتعمـ  وبإسػػتراتيجية األولػػي، التجريبيػػة

 الػػذيف ابطةالضػػ المجموعػػة أفػػراد مػػف بنظػػرا،يـ بالمقارنػػة الناقػػد التفكيػػر ميػػارات تنميػػة
 المعتادة؟ بالطريقة الوحدة نفس يدرسوف

 القيػاس فػي األولػى التجريبيػة المجموعػة تالميذ درجات بيف االرتباطية العالقة نوع  ما -0
 ؟ الناقد التفكير مقياس في ودرجاتيـ العممية المفاىيـ الختبار البعد 

 القيػاس فػي الثانيػة ةالتجريبيػ المجموعػة تالميذ درجات بيف االرتباطية العالقة نوع  ما -2
 ؟ الناقد التفكير مقياس في ودرجاتيـ العممية المفاىيـ الختبار البعد 

 : البحج أهذاف

 فػي التعػاوني والػتعمـ التبادلي التدريس استخداـ أثر تعرؼ إلى الحالي البحث ىدؼ
 : عمى العدادي الثاني الصؼ لتالميذ والضوء الصوت وحدة تدريس

 الثػػاني الصػػؼ تالميػػذ عمػػى والمقػػررة والضػػوء الصػػوت حػػدةو  وتنظػػيـ صػػياغة  إعػػادة -1
 . التبادلي التدريس لستراتيجية وفقا   العدادي

 الثػػاني الصػػؼ تالميػػذ عمػػى والمقػػررة والضػػوء الصػػوت وحػػدة وتنظػػيـ صػػياغة  إعػػادة -2
 . التعاوني التعمـ لستراتيجية وفقا   العدادي

 اختبػػار فػػي األولػػى التجريبيػػة لمجموعػػةا تالميػػذ درجػػات بػػيف االرتباطيػػة العالقػػة نػػوع تعػػرؼ -3
 . المقررة لموحدة دراستيـ بعد الناقد التفكير مقياس في ودرجاتيـ العممية المفاىيـ



 200 

 اختبػػار فػػي األولػػى التجريبيػػة المجموعػػة تالميػػذ درجػػات بػػيف االرتباطيػػة العالقػػة نػػوع تعػػرؼ -4
 . المقررة لموحدة دراستيـ بعد الناقد التفكير مقياس في ودرجاتيـ العممية المفاىيـ

 : البحج أهوُة

 بأىميػة الػنفس وعمـػ التربيػة عممػاء بػو يناد  لما وموضوعي طبيعي فعؿ ورد استجابة تمثؿ 
 .الحديثة التربوية االتجاىات تواكب العمـو تدريس في جديدة استراتيجيات استخداـ

 والمفػػاىيـ ـعػػا بشػػكؿ العمػػـو لدراسػػة التالميػػذ نظػػرة تحسػػيف فػػي البحػػث ىػػذا نتػػا،ج تسػػيـ قػػد 
 . وفعاؿ وظيفي بشكؿ استيعابيا يمكف بصورة تقديميا يتـ حيث خاص بشكؿ العممية

 تالميػذ لػد  الناقػد التفكيػر ميػارات تنميػة إمكانيػة عػف الكشؼ في البحث ىذا نتا،ج تسيـ قد 
 . لدييـ الضعؼ مواطف لعالج الالزمة المقترحات بعض وتقديـ العدادي الثاني الصؼ

 السػػتراتيجي وفقػػا مصػػاغا المعمػػـ ودليػػؿ التمميػػذ كتػػاب خػػالؿ مػػف مصػػغر نمػػوذج تقػػديـ 
 تاالسػتراتيجيا تمػؾ استخداـ عمى المعمميف يشج  قد التعاوني والتعمـ التبادلي التدريس

  العمـو تدريس في
  لقيػاس واآلخػر العمميػة المفاىيـ لقياس  أحدىما أداتيف تقديـ في الحالي البحث يسيـ 

 . العدادي الثاني الصؼ الميذلت  الناقد التفكير

 الذراسة : فزوض
 : التالية الفروض اختبار إلى الحالي البحث ىدؼ

  األولػى التجريبيػة المجموعػة درجػات متوسػطات بػيف إحصا،ية داللة ذي فرؽ يوجد ال -2
 والمجموعػػػة ،(التعػػػاوني الػػػتعمـ) الثانيػػػة التجريبيػػػة والمجموعػػػة ،(التبػػػادلي التػػػدريس)

 مسػػػتويات فػػػي العمميػػػة المفػػػاىيـ الختبػػػار البعػػػدي القيػػػاس فػػػي( يػػػةالتقميد) الضػػػابطة
 .ككؿ االختبار وفي التطبيؽ، الفيـ، التذكر،

  األولػى التجريبيػة المجموعػة درجػات متوسػطات بػيف إحصا،ية داللة ذي فرؽ يوجد ال -9
 والمجموعػػػة ،(التعػػػاوني الػػػتعمـ) الثانيػػػة التجريبيػػػة والمجموعػػػة ،(التبػػػادلي التػػػدريس)

 . الناقد التفكير ميارات لمقياس البعدي القياس في ةالضابط

 التجريبيػة المجموعػة تالميػذ درجات بيف إحصا،يا دالة موجبة ارتباطية عالقة توجد ال -0
 العمميػػة المفػػاىيـ اختبػػار مػػف لكػػؿ البعػػد  القيػػاس فػػي( التبػػادلي التػػدريس) األولػػى
 . الناقد التفكير ميارات ومقياس



 202 

 التجريبيػة المجموعػة تالميػذ درجات بيف إحصا،يا دالة موجبة ارتباطية عالقة توجد ال -2
 ومقيػاس العمميػة المفاىيـ اختبار مف لكؿ البعد  القياس في( يالتعاون التعمـ) الثانية
 . الناقد التفكير ميارات

 : الذراسة حذود

 : التالية بالحدود الحالي البحث التـز  

   الثػػػاني الصػػػؼ تالميػػػذ عمػػػى لمقػػػرروا الػػػوزارة بكتػػػاب والضػػػوء الصػػػوت وحػػػدة صػػػياغة 
 .  حدة عمى كؿ التعاوني والتعمـ التبادلي التدريس الستراتيجي وفقا   العدادي

    بمدرسػػة العػػدادي الثػػاني الصػػؼ تالميػػذ مػػف مجموعػػة عمػػى البحػػث عينػػة اقتصػػرت 
 الوحػػدة تػػدريس وتػػـ التعميميػػة المنيػػا لدارة والتابعػػة بنػػيف السػػالمية العداديػػة ناصػػؼ

 .9022/ 9022 لعاـ الثاني الدراسي الفصؿ في قترحةالم
    المعرفيػػة( التطبيػػؽ – الفيػـػ – التػػذكر) مسػػتويات ضػػوء فػػي العمميػػة المفػػاىيـ قيػػاس اقتصػػر  

 الحجج تقويـ – التفسير) ميارات عمى ، البحث لعينة الناقد التفكير ميارات قياس اقتصر
 (.المسممات أو االفتراضات معرفة - االستنتاج – االستنباط –

   التبػػػادلي التػػػدريس اسػػػتراتيجية وفػػػؽ األولػػػى التجريبيػػػة لممجموعػػػة الوحػػػدة تػػػدريس ، 
 التػػػدريس تػػػـ بينمػػػا التعػػػاوني، الػػػتعمـ إسػػػتراتيجية وفػػػؽ الثانيػػػة التجريبيػػػة ولممجموعػػػة
 . التدريس في المعتادة بالطريقة الضابطة لممجموعة

 : البحج هصطلحات

 Reciprocal teaching:  التبادلي التدريس -1
 المشػاركة عمػى يقػـو تػدريس أسػموب: "  بأنػو( 000 ، 9006 ، محمػد أحمػد فايزة) تعرفو      

 متكاممػة مراحػؿ أربػ  إطػار فػي البعض بعضيـ وأقرانو المعمـ وبيف بينو والتفاعؿ لممتعمـ اليجابية
 ،question  generationاألسػػ،مة توليػػد مرحمػػة ،summarizing التمخػػيص وىػػى ومتتابعػػة
 ىػذا فػي إجرا،يػا   التبػادلي التػدريس تعريػؼ ويمكػف    predictingوالتنبػؤ ،clarifying التوضػي 
ستراتيجية تعميمي نشاط: "  أنو عمى البحث  بػيف االيجابيػة والمشػاركة المتبادؿ الحوار عمى تقـو وا 
 التمخػيص،: ىػي مراحػؿ بعدة المرور خالؿ مف وذلؾ أنفسيـ، المتعمميف بيف أو والمتعمميف المعمـ

 .والضوء الصوت وحدة دراسة خالؿ مف التالميذ يمارسيا والتي  والتنبؤ، والتوضي ، والتساؤؿ،
   Cooperative learning:  التعاوني التعمـ -2
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 يعممػػػوف الطػػػالب مػػػف مجموعػػػة:  أنػػػو عمػػػى( (carin,1993,63 كػػػاريف يعرفػػػو 
 بػو مكمفػيف عمػؿ ألداء أو معينػة مشػكمة حػؿ إلػى لمتوصػؿ صغيرة مجموعات في متعاونيف

 " . األعضاء جمي  آراء االعتبار في آخذيف يعرفونو لما وفقا معا  
 بأنػػػو التعػػػاوني الػػػتعمـ( 292 ،9002 الصػػػبور، عبػػػد ومنػػػى فيمػػػي، فػػػاروؽ) ويعػػػرؼ  
 التفاعػؿ مػنيـ ويتطمػب ، صػغيرة مجموعػات في تواجدىـ مف الطالب يتبعو الذي األسموب:

 .   التعمـ أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف المحددة التعميمية ياراتالم لنجاز الفعاؿ االجتماعي
 اسػتراتيجيات مػف اسػتراتيجية:"  بأنػو البحث ىذا في إجرا،يا   التعاوني التعمـ وُيعرؼ 
 غيػػر تالميػػذ( 2 -2) مػػف صػػغيرة مجموعػػات إلػػى التالميػػذ تقسػػيـ فيػػو يػػتـ النشػػط الػػتعمـ

 والضػوء، الصػوت وحػدة تعمػـ غػرضب مشتركة أىداؼ وبينيـ ، المعرفي المستو  متجانسة
 .منو وبتوجيو المعمـ إشراؼ تحت وذلؾ

 Concept:  المفيـو -3

 مواقػؼ عػدة بػيف المشػتركة لمعناصر تجريد: "  بأنو(  63 ، 2664 ، لبيب رشدي) عرفو  
 البحػث ىػذا فػي إجرا،يػا المفيػـو وُيعػرؼ" .  عنوانػا   أو اسػما   التجريػد ىذا يعطى ما وعاده حقا،ؽ، أو
 أو باسـػ عنػو ويعبػر مشػتركة  صػفات أو خصػا،ص ذو حػدث أو عمميػة أو رمػز أو مصػطم :" بأنو

 بالدرجة التي يحصؿ عمييا المتعمـ في االختبار المعد لذلؾ . ويقاس ذلؾ  عنواف
  critical thinking:  الناقد التفكير -4

 رتفكيػ عمميػة:"  بأنػو الناقد التفكير(  224 ، 9002 ، عرفو الديف صالح) عرؼ  
 عػف الناتجػة الشػا،عة األخطػاء وتجنب المنطقي االستدالؿ قواعد تطبيؽ عمى يعتمد منطقي
 نمػط" :بأنو إجرا،يا   البحث ىذا في الناقد التفكير وُيعر ؼ. " األشياء عمى الحكـ في تعميمات

 الميػػارات أو العمميػػات مػػف مجموعػػة بممارسػػة خاللػػو مػػف المػػتعمـ يقػػـو التفكيػػر أنمػػاط مػػف
 وتقػػويـ واالسػػتنباط، واالسػػتنتاج، والتفسػػير، ،(المسػػممات) االفتراضػػات معرفػػة مثػػؿ العقميػػة
 خػالؿ مػف الميػارات تمػؾ فػي النمػو ويقػاس والضػوء الصػوت وحػدة تعمـ أثناء وذلؾ الحجج
 . الباحث أعده الذي الناقد التفكير مقياس

 
 : البحج أدوات

 :التالية األدوات البحث ىذا في استخدـ

 : التعميمية المواد:  أوال
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 الثػاني الصػؼ تالميػذ عمػى والمقػرر والضػوء الصػوت وحػدة لدراسػة  ُمعػد لمتمميػذ كتاب -
 الػػػتعمـ إسػػػتراتيجية وفػػػؽ ُمعػػػد وآخػػػر ،التبػػػادلي التػػػدريس لسػػػتراتيجية وفقػػػا   العػػػدادي
 (  الباحث إعداد.) التعاوني

 الػتعمـ إسػتراتيجية وفقػا   ُمعػد وآخػر التبػادلي، التدريس إستراتيجية وفقا   ُمعد لممعمـ دليؿ -
 العػدادي الثػاني الصػؼ تالميػذ عمػى والمقػررة والضوء الصوت وحدة لتدريس التعاوني

 (.الباحث إعداد)

 :   القياس أدوات: ثانيا  

 (.الباحث إعداد) والضوء الصوت وحدة في العممية المفاىيـ لقياس اختبار -
 ( .الباحث إعداد) الناقد التفكير ميارات لقياس مقياس  -

 : البحج نهجه

 في التعاوني والتعمـ التبادلي التدريس استخداـ أثر تعرؼ ىو البحث مف اليدؼ كاف لما    
 الصؼ تالميذ لد  الناقد التفكير ميارات وتنمية العممية المفاىيـ اكتساب عمى العمـو تدريس
شبو  نيجالم ىو البحث منيج يكوف أف الحالية الدراسة طبيعة تطمبت لذا العدادي؛ الثاني

 .   لمبحث التابعة لممتغيرات والبعد  القبمي والقياس مجموعات الثالث ذو التجريبي
 :  البحج هتغُزات

 . المستقؿ المتغير -: أوال
 التبػػادلي التػػدريس لسػػتراتيجية وفقػػا   والُمعػػدة والضػػوء الصػػوت وحػػدة محتػػو  تػػدريس  - أ

 .األولى التجريبية لممجموعة

)  التعػاوني الػتعمـ لسػتراتيجية وفقػا   والُمعػدة الضػوءو  الصػوت وحػدة محتػو  تدريس  - ب
 . الثانية التجريبية لممجموعة(  معا   التعمـ

 .التابعة المتغيرات -: ثانيا

 . الناقد التفكير -ب        .   العممية المفاىيـ -أ
 :   البحج عُنة

  تمميذا  ( 205) وعددىـ العدادي الثاني الصؼ تالميذ مف البحث عينة اختيار تـ 
 مجموعػػات ثػػالث إلػػى تقسػػيميـ تػػـ حيػػث المنيػػا بمدينػػة بنػػيف العداديػػة ناصػػؼ بمدرسػػة
 ،التبػادلي التػدريس إسػتراتيجية باسػتخداـ المقػرر المحتػو  درسػت أولػى تجريبية مجموعة
 وثالثػػػة ،التعػػػاوني الػػػتعمـ بإسػػػتراتيجية المقػػػرر المحتػػػو  نفػػػس ودرسػػػت ثانيػػػة، وتجريبيػػػة
 .  المعتادة بالطريقة لمقررا المحتو  نفس ودرست ضابطة

 : السابقة والذراسات النظزٌ اإلطار
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 : العمـو وتدريس التبادلي التدريس -1

 التدريس التبادلي في تدريس العمـو ومزاياه . أىمية -أ
 ( أىمية التدريس التبادلي في ما يمي : 229، 9002)مجدي عزيز إبراىيـ،  ذكر
 التغذية الراجعة والتشجي  المناسبيف.  تقديـ 
 الفرصة أماـ المتعمميف لممارسة أنشطة االستقصاء واالستنباط واالكتشاؼ.  إتاحة 
 تطبيقو في الصفوؼ الدراسية في معظـ المواد.  سيولة 
 بي،ة تعميمية ثرية تدعـ التفاؤؿ وال تعتمد عمى طريقة واحدة.  توفر 
 وتزويدىا بمصادر تعميمية متعددةبشكؿ حجرة الدراسة وترتيبيا االىتماـ ، . 

 ( أىمية التدريس التبادلي فيما يمي : Gerry, 1995, 29لخص جيري ) وقد
  لد  المتعمميف القدرة عمى التمخيص، واستخالص المفاىيـ الر،يسة مف النص  ينمى

 المراد دراستو. 
  القدرة عمى الفيـ القرا،ي خاصة لد  المتعمميف ذو  القدرة المنخفضة في الفيـ  ينمى

 في تعمـ القراءة.  القرا،ي والمبتد،يف
  الثقة بالذات والقدرة عمى التحكـ فى التعمـ وضبط التفكير.  دعـ 

ضمف مميزات استخداـ  و( أن209:  202، 9022)أسماء زكى محمد،  وتوض       
 ما يمي:  التبادليالتدريس  

  الفيـ وروح المعب أو المرح لد  الطالب.  يعزز 
  ذاتي. عمى نمو ميارات التنظيـ ال يساعدىـ 
  الدافعية عموما  لد  الطالب.  يحسف 

 : فيو والمتعمـالتدريس التبادلي ودور المعمـ  مراحؿ -ب
 ( أف تمؾ المراحؿ تتمخص في التالي: 009:  093، 9002)عمى أحمد الجمؿ،  ذكر 

 التمخيص  مرحمةSummarizing  
جممة أو أكثر يطمب مف الطالب تمخيص الفقرة أو القصة التي قاـ بقراءتيا في  حيث

لتعبر عف األفكار الميمة فييا، وذلؾ يعد التدريب عمى عممية التمخيص مف قبؿ المعمـ، وىى 
 تتطمب النقاط الر،يسة لما يقرأ وربطيا يبعضيا البعض لتعطى ممخصا  عف القطعة أو الفقرة .

 توليد األس،مة  مرحمةQuestion Generating  
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أس،مة تتعمؽ بالقطعة أو الفقرة التي قاموا  ىذه المرحمة يقـو الطالب بصياغة في
بقراءتيا وعمؿ الممخص ليا في المرحمة األولى، وطرح ىذه األس،مة عمى أنفسيـ وأقرانيـ 

 داخؿ المجموعة ثـ الجابة عمييا.
 التوضي   مرحمةClarifying  

يقـو الطالب باالستفسار عف األشياء غير المفيومة في القطعة  مرحمةىذه ال وفى
الفقرة سواء كانت ىذه األشياء مفردات جديدة غير واضحة أو مفاىيـ غير مألوفة أو  أو

صعبة ويتـ ذلؾ مف خالؿ طرح المعمـ عمييـ أس،مة مثؿ ما الشئ غير الواض  في ىذه 
القطعة؟، ثـ يوجييـ لصياغة أس،مة ثـ يناقشيـ فييا وذلؾ بيدؼ معرفة األجزاء الغامضة 

 في القطعة. 
 التنبؤ مرحمة Predicting  

ىذه المرحمة يقـو الطالب بالتنبؤ بما سيعرض مف أفكار أخر  بعد القطعة  وفى
قاموا بدراستيا قبؿ أف يقرؤوىا أي بما يتحدث عنو المؤلؼ بعد ذلؾ وتعتمد ىذه  تيال

العممية عمى فيـ الطالب لألشياء التي قرأىا داخؿ القطعة أو عمى عنواف القطعة نفسيا 
 ا يستطي  أف يرسـ صورة عما سيأتي مف أحداث بعد ذلؾ.والتي مف خاللي

عاـ في  بشكؿالمعمـ والمتعمـ  دور( 96:  92، 9020)ىبة ىاشـ محمد،  ولخصت
 التدريس التبادلي في التالي: 

 المعمـ، وتتمثؿ في:  أدوار: أوال  
 المعمـ مس،ولية نمذجة المراحؿ األرب  كاممة في بداية الحصة.  يتحمؿ 
 ة الصفية وتقسيـ التالميذ إلى مجموعات تعاونية غير متجانسة .البي تنظيـ، 
  مخص، بحيث يكوف لكؿ تمميذ دور واحد منيا )الم ميذاألدوار عمى التال توزي

 .المتسا،ؿ، الموض ، المتنبئ(
 أىداؼ الدرس وتوزي  كراسة المياـ واألنشطة عمى التالميذ.  قراءة 
 خؿ المجموعات أثناء العمؿ .ما يدور مف حوارات ومناقشات دا مراقبة 
 وقت مناسب ألداء كؿ ميمة .  تخصيص 
 األس،مة الخاصة بالتقويـ عمى جمي  المجموعات، وتحديد أفضؿ المجموعات  طرح

 لتقديـ التعزيز المناسب ليا في كؿ حصة. 
 : أدوار التالميذ وتتمثؿ في: ثانيا  
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 ( .المتنبئ ػالموض   ػالمتسا،ؿ  ػ الممخص ػالقا،د )
 إجراءات التدريس التبادلي :  -ج

، 9022السيد شحاتة، و)إيياب،(22: 9002،20كؿ مف)كوثر جميؿ، اتفؽ 
الجراءات التفصيمية  عمى( 400:  366، 9022و)عبد الواحد حميد، (،004:  003
التدريس التبادلي لتحقيؽ نتا،ج أفضؿ  ستراتيجيةالتي يجب إتباعيا عند استخداـ ا ةالتالي

  وىى كالتالي:
 يقـو المعمـ بتقسيـ الدرس إلى أجزاء.  - 2
 يطبؽ مراحؿ إستراتيجية  التدريس التبادلي عمى كؿ جزء مف أجزاء الدرس.  - 9
 المستخدمة.  العقميةيطمب المعمـ مف طالبو التفكير بصوت مرتف  لتوضي  العمميات  - 0
 رب  عمى الطالب. يقـو المعمـ بتوزي  بطاقات الميمات المتضمنة في المراحؿ األ  - 2
 يقـو المعمـ بعمؿ تدريب موجو عمى جزء مف األجزاء التي تـ تقسيميا سابقا .  - 2
( خمس طالب 2يقسـ المعمـ طالبو إلى مجموعات صغيرة تحتو  كؿ مجموعة عمى ) - 3

أف يتبادؿ دوره م  أفراد آخريف في بقية  وكما يقـو بتعييف قا،د لكؿ مجموعة 
 أجزاء الدرس. 

 تخصيص وقت مناسب لمتفكير فيما ىو مطروح بصمت . - 4
 السماح بالحوار المتبادؿ داخؿ كؿ مجموعة.  - 5 
 توزي  أوراؽ التقويـ التي تضمف أس،مة كاممة عمى كؿ جزء.  - 6
 يقـو قا،د كؿ مجموعة بعرض النتا،ج التي تـ التوصؿ إلييا. - 20

بشكؿ عاـ والعممية  منيا دبيةـ المختمفة األألىمية التدريس التبادلي في مجاالت العمو  ونظرا  
منيا بشكؿ خاص بما حققتو مف أىداؼ تعميمية فقد أجريت العديد مف األبحاث والدراسات التي 

)فايزة أحمد  دراسةالتبادلي في ىذا المجاؿ ومف أىميا ما يمي:  التدريس إستراتيجيةاستخدمت 
 درجاتذات داللة إحصا،ية بيف متوسط نتا،ج الدراسة لوجود فروؽ  وتوصمت( 9006محمد، 

مجموعتي البحث في القياس البعد  الختبار التفكير الرياضي وذلؾ لصال  المجموعة التجريبية 
وكذلؾ فعالية التدريس التبادلي في تنمية ميارات الكتابة الرياضية لد  أفراد المجموعة 

ج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات نتا، وتوصمت( 9022)إيياب السيد شحاتة،  ودراسةالتجريبية. 
( لصال  طالب المجموعة التجريبية التي استخدمت 0.02داللة إحصا،ية عند مستو  )

التدريس التبادلي في التطبيؽ البعد  الختبار التفكير االستداللي عف أقرانيـ طالب المجموعة 
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التفكير االستداللي.  تنمية ميارات فيالمعتادة بحجـ أثر كبير  الطريقةالضابطة الذيف درسوا ب
( وتوصمت نتا،ج البحث إلى أف المجموعة التجريبية التي 9029)ىنادي سميماف رزؽ،  دراسةو 

درست بالتدريس التبادلي تفوقت عمى المجموعة الضابطة في نسبة الكسب المعدؿ في اختبار 
ادلي في احتفاظ التعمـ التب ةالفيـ القرا،ي وكذلؾ في التحصيؿ مما يدؿ عمى فاعمية إستراتيجي

( 9022)عايد أبو سرحاف،  ودراسةالتالميذ بالمعمومات المتعمقة بالموضوعات التي تعمموىا. 
( بيف المجموعتيف 0.02) مستو وأظيرت نتا،ج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصا،ية عند 

 التدريس جيةإستراتيالتجريبية والضابطة لصال  أفراد المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ 
 التبادلي وذلؾ فيما يتعمؽ باختبار االستماع الناقد.

 التعاوني : التعمـ -2
 الر،يسة لمتعمـ التعاوني : المبادئ -أ
 مفم ، ماىر) ،(95:  94 ، 9004 نجيب، ونا،مة إسماعيؿ، عزو)مف كؿ يتفؽ     

 عدد فيو يتوفر أف يجب حقيقيا   تعاونياُ  التعمـ يكوف لكي أنو عمى( 990:  999 ،9020
 حددىا ما م  كذلؾ تتفؽ والتي المجموعات تعمـ في األساسية المبادئ أو العناصر مف
 -لوجو وجيا   المعزز التفاعؿ ػ االيجابي المتبادؿ االعتماد):وىي( وجونسوف جونسوف)

 ىذه تتفؽ كما .(المجموعات عمؿ معالجة ػ االجتماعية الميارات ػ الفردية المس،ولية
 الخميمي، يوسؼ خميؿ) لخصيا والتي العمـو تعمـ مبادئ م  السابقة ادئالمب أو العناصر
 :  التالية المبادئ في ،(906 ،2663 وآخروف،

 .  التعميـ نتاج ىو بالضرورة ليس التعمـ -

 .  أفكار مف لدييـ بما يتأثر الطمبة يتعممو ما -

 .  المجرد إلى المحسوس مف يتـ التعمـ في التقدـ -

 .  تعزيزا   يتطمب الفعاؿ التعمـ -
 

 استراتيجيات التعمـ التعاوني : -ب
  جميعػػا   أنيػػا إال ، الدراسػػية فصػػولنا فػػي التعػػاوني الػػتعمـ اسػػتراتيجيات تعػػدد بػػرغـ

  وسػوؼ ليػا الشػارة سػبؽ قػد والتػي ، عمييػا ومتفػؽ محػددة مبػادئ أو عناصر عمى ترتكز
 مػف كؿ عمييا اتفؽ والتي ألىميتيا التعاوني لمتعمـ استراتيجيات خمس بذكر الباحث يكتفي
 ،9004 وآخروف، النجدي، أحمد)و ،( 920:  922 ،2663 وآخروف، يوسؼ، خميؿ:) 
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 عبػػد فػػوزي) ،(254:  9006،252مختػػار، الػػرازؽ وعبػػد نجيػػب، محمػػد)،( 956:  952
 ( .200:  296 ، 9020السالـ،

 :  التحصيؿ ألقساـ وفقا   الطالبية الفرؽ  إستراتيجية -:أوال  
( Student Teams – Achievement Divisions – STAD ) 

 ( . Jig Saw)  المجزأة المعمومات تكامؿ  إستراتيجية -:ثانيا  
 :  الطالبية والمباريات األلعاب فرؽ  إستراتيجية -:ثالثا  

(Teams – Games Tournament – TGT ) 
 .    Group Investigation الجماعي االستقصاء  إستراتيجية -:رابعا  
 .  Learning Together معا   التعمـ  إستراتيجية -:امسا  خ
 : التعاوني التعمـ تنفيذ خطوات -ج

 ، 2666 ، زايػػػد مصػػػطفي)،( 955:  954 ،9009عمػػػي، السػػػيد محمػػػد) ذكػػػر 
  إسػػػػتراتيجية اسػػػػتخداـ أثنػػػػاء فػػػػي المعمػػػػـ يتبعيػػػػا مراحػػػػؿ ثػػػػالث ىنػػػػاؾ أف( 222: 220

 . (التقويـ ػ  التنفيذ – التخطيط: )وىي ، ـوالعم تدريس في المتعاونة التعمـ مجموعات

 strategy  Learning) معػػػػا   الػػػػتعمـ إسػػػػتراتيجية يعتمػػػػد الػػػػراىف البحػػػػث وباعتبػػػػار

Together . ) 
 خطػوات إف يوضػحاف ،(253:  252 ،9006 مختػار، الػرازؽ وعبد نجيب، محمد) فإف  

 :  التالية الخطوات في تتمثؿ الستراتيجية ىذه تنفيذ
 .  لمموضوع الجرا،ية ألىداؼا تحديد -

 متجانسيف غير طالب( 2 – 2) مف عددىا يتراوح صغيرة مجموعات إلى الطالب تقسيـ -
 .  والتحصيؿ القدرات في

 تقػػدـ فرعيػػة ميػػاـ إلػػى الػػدرس موضػػوع تقسػػيـ مػػ  ، لممجموعػػات الصػػفية البي،ػػة تنظػيـ -
 .  عمؿ أوراؽ صورة في لمطالب

( مقػررا   – مسػجال   – باحثػا   – ممخصػا   – ر،يسػا  ) عػةبالمجمو  طالػب كؿ دور المعمـ يحدد -
 .  جماعي بشكؿ تنفيذىا المراد المياـ وتحديد

 فيمػا التعػاوف عمػى لطالبػو المعمـػ حث م  لألدوار تبادؿ يتـ بحيث حصة كؿ األدوار تغيير يتـ -
   الحاجة وقت والتدخؿ الصفية المناقشة أثناء المجموعات سموؾ مالحظة م  ،  بينيـ

   إلييا توصمت التي والمعمومات المجموعة بو قامت ما يتضمف تقريرا   مجموعة كؿ دتُع   -

 .   الميمة انتياء بعد األخر  المجموعات أماـ أعدتو الذي التقرير مجموعة كؿ تعرض -



 229 

 المقدمػة التقارير و التحصيمية االختبارات خالؿ مف المجموعات أداء بتقييـ المعمـ يقـو -
 .  منيـ

 . ومعنوية مادية جوا،ز الفا،زة مجموعاتال المعمـ يمن  -

 : تطبيقو وصعوبات التعاوني التعمـ نجاح شروط - د
 ينبغػي التعػاوني الػتعمـ نجػاح شػروط ضػمف أنػو( 966 ،9002 عرفػو، الػديف صالح) ير       
 كػػؿ أف أي متجانسػػيف غيػػر أعضػػاء مػػف تكػػوف أف التعاونيػػة المجموعػػات تكػػويف فػػي يراعػػي أف

 المرتفػ  التحصػيؿ حيػث مف قدراتيـ تفاوت رغـ سويا   يعمموف التالميذ مف دا  عد تتضمف مجموعة
 .  تالميذ(  4 -2) بيف يتراوح أف يمكف المجموعة أفراد عدد أف كما المنخفض أو المتوسط أو

 : يمي فيما التعاوني التعمـ نجاح شروط( 224 ،9002 ، جياد محمد) ويمخص 
 الػتعمـ، بي،ػة تيي،ػة:  مػنيـ يتطمػب وىػذا التعػاوني لمػتعمـ األساسػية لممبػادئ المعمميف تطبيؽ -2

 .   فعالة مناخات لتحقيؽ ستواجيو التي العقبات تشخيص عمى والقدرة والحكمة، والمرونة،
 والمواجيػػة ومسػػاعدتيـ األساسػػية التعػػاوف عناصػػر نحػػو وتػػوجيييـ الطػػالب تػػدريب -9

 .  فاآلخري أجؿ ومف ، أنفسيـ أجؿ مف والعمؿ واليجابية،
 الطمبة عند تُنمى أف ينبغي سموكيات ىناؾ أف( 236 ، 9002 ، محمد سناء) وتوض       
 التعبير، حرية اآلخريف، آراء احتـر الجيد، التواصؿ) منيا التعاوني التعمـ في العمؿ لنجاح

 الشعور األدوار، تقسيـ في العدؿ النقد، تقبؿ أصحابيا، وليس األفكار نقد النصات،
 (.المشتركة األفكار عمى االتفاؽ في المرونة لممجموعة، االنتماء ُحسف ية،بالمس،ول

 ، 9004 نجيػب، ونا،مػة ، إسػماعيؿ عػزو) يتفػؽ التعاوني التعمـ تطبيؽ صعوبات وعف   
 :  يمي ما التعاوني التعمـ تطبيؽ صعوبات ضمف أنو( 96
دارة وضبط تنظيـ ىإل احتياجو -  .  المعمـ مف فا،قة وا 

 .  لو المحدد مف أطوؿ وقتا   يستغرؽ قد -

 :  يمي ما التعاوني التعمـ معوقات ضمف أنو( 9002،222الحميداف، اهلل عبد إبراىيـ) وذكر
 .  المجموعة أداء متابعا   المعمـ يكف لـ إف لزميمو خاط،ة معمومة طالب يقدـ قد -

 مػػف أقػػؿ أنيػػـ يشػػعروف قػػد آخػػروف بينمػػا تميػػزىـ نظيػػر بالفوقيػػة الطػػالب بعػػض شػػعور -
 .  مال،يـز 

 .  لموقت ىدرا   فتسبب فوضوي نقاش إلى تتحوؿ التعاوني التعمـ عممية تضبط لـ إذا -

 . ليا المخطط التعميمية النتا،ج إلى يؤدي ال قد
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 أىػػداؼ مػػف حققتػػو لمػػا والػػتعمـ الػػتعمـ عمميػػة فػػي التعػػاوني الػػتعمـ ألىميػػة ونظػػرا  
 الػػػتعمـ إسػػػتراتيجية اسػػتخدمت التػػػي والدراسػػػات األبحػػاث مػػػف العديػػػد أجريػػت فقػػػد تعميميػػة
 نتػا،ج ودلػت( 9020 مرشػد، عمػي محمػد) دراسػة:  أىميػا ومػف المجاؿ، ىذا في التعاوني
 المجمػػػوعتيف درجػػػات متوسػػػطات بػػػيف إحصػػػا،ية داللػػػة ذات فػػػروؽ وجػػػود عمػػػي الدراسػػػة

  التحصػيؿ، فػي التجػريبيتيف المجمػوعتيف لصػال  وذلػؾ الضػابطة، والمجموعة التجريبيتيف،
(  9020 جمعػػوز، اهلل عبػػد اهلل عبػػد) ودراسػػة. المشػػكالت حػػؿ ميػػارات تنميػػة يفػػ وكػػذلؾ
 لػد  العمميػة االتجاىػات تنميػة عمػى التعاوني التعمـ وقدرة فعالية عمى الدراسة نتا،ج ودلت

 محمػد صال )  ودراسة.  التنافسية كالطريقة أخر  تدريسية بطرؽ مقارنة لمعمـو الدارسيف
 عنػػد إحصػػا،ية داللػػة ذي فػػرؽ وجػػود إلػػى الدراسػػة نتػػا،ج توصػػمت وقػػد( 9020 ، صػػال 
 القبمي التطبيقيف بيف التجريبية بالمجموعة الطالب درجات متوسطي بيف( 0.02) مستوي
 وجػود وكذلؾ ، البعدي التطبيؽ لصال  الكيميا،ية المفاىيـ في التحصيمي لالختبار والبعدي
 بالمجموعػة الطػالب درجػات يمتوسػط بػيف( 0.02) مسػتو  عند إحصا،ية داللة ذي فرؽ

. البعػدي التطبيػؽ لصػال  العممػي التفكيػر الختبػار والبعػدي القبمػي التطبيقػيف في التجريبية
 التعاونيػة المجموعػات أف إلػى الدراسػة نتا،ج وتوصمت(   Gillies , 2004)  جيمز ودراسة
 وأكثػػر ، ىاوتحديػػد اختيارىػػا تػػـ التػػي الميػػاـ فػػي اآلخػػريف مػػ  العمػػؿ فػػي رغبػػة أكثػػر كانػػت

حساسػا   تماسػكا   وأقو  ، البعض لبعضيـ مساعدة  بعضػيـ لػتعمـ االجتماعيػة بالمسػ،ولية وا 
 . التعاونية غير بالمجموعات مقارنة وذلؾ البعض

 : العممية المفاىيـ -3

 : العمـو تدريس في العممية المفاىيـ تعمـ أىمية -أ

 :  يمي فيما العممية اىيـالمف تعمـ أىمية( 235 ،9020 إبراىيـ، محمد مفم ، ماىر) ير 
 المعرفي التراكـ تزايد تعالج  . 
 (التصنيؼ – التمييز – الربط – التنظيـ)مثؿ حياتو في النساف إلييا يحتاج عقمية ميارات تُكسب . 

 المألوفة غير أو الجديدة  والمواقؼ األحداث وتطبيؽ تفسير عمي تساعد  . 

 يحتاجيػػا التػػي الميػػارات مػػف العديػػد سػػةوممار  والدراسػػة االطػػالع عمػػى الفػػرد قػػدرة تزيػػد 
 .  المتعمـ

 وقيمو واتجاىاتو  الفرد  ميوؿ في التأثير إمكانية مف تزيد  . 

 :   يمي فيما المفاىيـ تعمـ أىمية(  32 ، 9002 ، عرفو الديف صالح)  ويمخص
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 بفاعمية لمبي،ة واالجتماعية الطبيعية المشكالت م  التعامؿ عمى التمميذ تساعد أنيا .  
 األشياء بيف المشتركة الخصا،ص إدراؾ خالؿ مف البي،ة تعقيدات مف تقمؿ  . 

 التعمـ أثر انتقاؿ عمى تساعد أنيا  . 

 المحتػو  تنظػيـ عمػى المتعممػيف وتسػاعد األشػياء بػيف العالقػات بيػاف عمى تساعد أنيا 
 .  لو ذىنية صورة وتكويف

 والتطبيؽ التنبؤ ىعم القدرة نمو وعمى ، واالستنتاج التفسير عمى تساعد  . 

يف عمي اهلل عبد) ويضيؼ  العمميػة المفاىيـ تدريس أىمية( 26 ، 2654 ، الُحص 
 :  يمي فيما
 الجز،ية العممية الحقا،ؽ مف واستقرارا   ثباتا   أكثر  . 
 العممية والنظريات والقواعد والقوانيف المبادئ لتكويف الزمة  . 

 العممي التفكير ممكة تنمي  . 

 الحياة مد  العممية والتربية الذاتي التعميـ عمى تساعد  . 

 العممية المناىج بناء في أساسيا   عنصرا   تعتبر  . 

 العممية الحقا،ؽ مف تذكرا   أسيؿ  . 

 : تعمميا في المعمـ ودور المفيـو تعمـ طرؽ  -ب

 مػف العديػد فػي المفػاىيـ تػدريس تناولػت التي والدراسات التربوية األدبيات معظـ تتفؽ
 : وىما المفاىيـ لتعمـ أساسييف أسموبيف ىناؾ أف عمى الدراسية المواد
    Inductive  Approachاالستقرا،ي األسموب: األوؿ

  وصوال   المحسوس مف أو الكؿ، إلى التدرج ثـ الجز،ية بالمواقؼ البدء فيو ويتـ 
 مػا يوىػ بػالمفيـو المرتبطػة األمثمػة مػف العديػد عرض المعمـ عمى يجب وىنا المجرد، إلى

 فخػالؿ( سػمبية أمثمة) الالأمثمة مف مجموعة يعرض وكذلؾ الموجبة،  األمثمة عمييا يطمؽ
 عػرض خالؿ مف بالمفيـو المرتبطة المشتركة العوامؿ( استقراء) بتجمي  يقـو العممية تمؾ

 .  المعمـ مف بمساعدة المفيـو بصياغة التمميذ يقـو ثـ األمثمة
 .   Deductive Approach( ستنتاجياال) االستنباطي األسموب: الثاني
 تقػديـ أي المفيػـو تقػديـ أو بعػرض المعمػـ يقػـو حيػث السػابؽ المدخؿ عكس وىو       

 عمػى لمبرىنػة الطمبة مف جمعيا يحاوؿ أو المتصمة، الحقا،ؽ أو األمثمة يقدـ ثـ التعريؼ،
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:  36 ، 9002 عرفػو، الػديف صػالح)،(2666،50 زيتوف، محمود عايش) التعريؼ ىذا
 (.029: 026 ، 9004 وآخروف، ، النجدي أحمد)،( 42

 األىػػداؼ أحػػد باعتبارىػػا العمػػـو تػػدريس فػػي العمميػػة المفػػاىيـ تعمػػـ ألىميػػة ونظػػرا
 دور خالليػا مػف وضػ  والتػي والدراسات البحوث مف العديد أجريت فقد والتعميمية التربوية

: ومنيػػا العمميػػة المفػػاىيـ كتسػػابا فػػي التقميديػػة غيػػر المختمفػػة التعميميػػة االسػػتراتيجيات
 البرنػامج فعاليػة عمػي الدراسة نتا،ج ودلت( 9020 وآخروف، محمد، شحاتة السيد) دراسة
 ىػد ) ودراسػة.  العمػـ عمميػات اكتساب وكذلؾ واالتجاىات لممفاىيـ التمميذات اكتساب في

 لمتضػمنةا العمميػة المفػاىيـ اكتسػاب عمػى البحث نتا،ج دلت وقد( 9029 ، محمود محمد
 فػي التجريبيػة المجموعػة لصػال  المعرفػة وراء مػا ميارات وتنمية والضوء، الصوت بوحدة
 الدراسػة نتػا،ج دلػت وقػد(   Azevedo , M . & Etc., 2012)  ودراسػة. البعػدي القيػاس
 تعمػـ أداة باعتبارىػا العمػـو فػي التجريبيػة األنشػطة اسػتخداـ بػيف واضػ  ارتباط وجود عمى

 ( . المفاىيـ اكتساب)  العممية ةالمعرف وزيادة
 : الناقد التفكير -4

 : التربوية وأىميتو الناقد التفكير خصا،ص -أ

 :  كالتالي ىي خصا،ص بعدة خاص بشكؿ الناقد والتفكير عاـ بشكؿ التفكير يتميز
 ىدؼ بال أو فراغ في يحدث ال ػ العمـو وجو عمى ػ ىادؼ سموؾ التفكير  . 

 خبراتو وتراكـ الفرد نمو م  قيدا  تع يزداد تطوري سموؾ التفكير  . 

 ويسترشد ، توافرىا الممكف المعمومات أفضؿ إلي يستند الذي التفكير ىو الفعاؿ التفكير 
 .  الصحيحة واالستراتيجيات باألساليب

 أو لمموقؼ( التفكير فترة) الزماف تضـ التي المحيط عناصر تداخؿ مف التفكير يتشكؿ 
 . التفكير حولو جريي الذي الموضوع أو المناسبة

 منيا ولكؿ( شكمية مكانية، كمية، رمزية، لفظية،) مختمفة وأنماط بأشكاؿ التفكير يحدث 
 . (24: 9020،23السيد، ىمصطف أماني)،(9000،202الحيمة، محمود محمد.)خصوصيتو

 :  يمي فيما تتمخص الخصا،ص ىذه أف ،(96 ، 9002 ، جمؿ جياد محمد) وير     
 العامة القوانيف عف معمومات مف النساف ذىف في استقر ما مىع التفكير يعتمد 

 . لمظواىر

 عمييا يقتصر وال فييا ينحصر ال ولكنو الحية الحسية الخبرة مف التفكير ينطمؽ  
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 مباشر غير عقمي نشاط أنو عمى التفكير يعرؼ  . 

 لإلنساف العممي بالنشاط وثيقا   ارتباطا   التفكير يرتبط  . 

 ىدفا   كونو في الناقد التفكير أىمية عمى( 260 ،9020 رياف، حسف فكري) ويؤكد   
 تعيو أف ينبغي ر،يسي ىدؼ فيو ويدعميا، األخر  التربوية األىداؼ كؿ يتخمؿ تربويا  

 نتيجة خاصا   اىتماما   تمقى التي تمؾ أو التقميدية، مياميا تحقؽ أف أرادت إذا المدرسة،
 تحقيؽ في ُتسيـ المؤسسات مف كثيرا   ىناؾ فأ ويالحظ العالـ في الحديثة لمتغيرات
 وليذا ، المدرسة عميو ركزت إذا إال   تحقيقو يمكف ال اليدؼ ىذا أف غير التربوية األىداؼ
 .  ميما   أساسيا   أمرا   باعتباره طالب لكؿ الفكرية القو  تنمية إلى النظر ينبغي

 في تأتي الناقد كيرالتف أىمية أف(  53 ،9020 الواحد، عبد سميماف) ذكر كما 
 أو تحري دوف بحقا،ؽ التسميـ وعدـ واالستفياـ والبحث التساؤؿ روح عمى الطالب تشجي 

 . لمطالب العقمية اآلفاؽ توسي  إلى يؤدي مما استكشاؼ
 : الناقد التفكير ميارات -ب

 الناقد التفكير ميارات( 922: 905 ،9006الدسوقي، المعاطي أبو عيد) لخص 
 :  اليةالت الميارات في

 . االستنتاج -2.  االستقراء -2 التقويـ -0التفسير -9 االفتراضات معرفة -1
 :  التالية الميارات في(  60 ، 9020 ، يوسؼ الواحد عبد سميماف)  وحددىا

 .  االستنتاج ميارة -9          .  االفتراضات معرفة ميارة -1

 . الحجج تقويـ ميارة -2   .  االستدالؿ ميارة -0
 جانب مف كبير بقبوؿ تحظى والتي الناقد بالتفكير الخاصة الميارات رزأب ومف 
: كالتالي وىي( Watson & Glaser) . جميسر واطسوف، حددىا التي تمؾ الباحثيف

 التي تمؾ وىي( االستنتاج – االستنباط – الحجج تقويـ – التفسير - االفتراضات معرفة)
 .بحثو في الباحث اتبعيا

 : الناقد التفكير ميارات تنمية في المعمـ دور -ج
 يستطي  عديدة طرقا   ىناؾ أف( 209: 202 ،9020 الواحد، عبد سميماف) يري 
 :  منيا الطالب لدي الناقد التفكير ميارات تنمية خالليا مف المعمـ

 فييا الطالب ومناقشة ، حدة عمى الناقد التفكير ميارات مف ميارة كؿ تقديـ  . 

 الناقد التفكير ميارات تتطمب التي اقؼالمو  عمى الطالب تدريب  . 
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 الناقد التفكير ميارات استخداـ عمي تساعدىـ استراتيجيات تنمية عمى الطالب مساعدة . 

 لدييـ الناقد التفكير ميارات تعزيز بغرض مناظرة في الفصؿ طالب اشتراؾ . 
 لتنمية لتاليا يراعي أف المعمـ عمى أنو( 39:  32 ،9020السيد، مصطفى أماني) وتر    

 :  طالبو تفكير
 عاـ بوجو والمجتم  البي،ة ومشكالت طالبو مشكالت عمى التركيز  . 

 التفكير ميارات لممارسة الديمقراطية مف جو خمؽ  . 

  التربوي الجدؿ مف جو وخمؽ المناقشة، عمى الطالب تشجي  . 

  المعمومات عف والتنقيب البحث عمى الطالب تشجي  . 

  التعاوف يسودىا مجموعات في والعمؿ التعاوف عمى الطالب تشجي  . 

 عمى الطالب تعيف التي المشكالت حؿ عمى والتدريب واالستقصاء البحث أساليب تشجي 
 .التفكير ممارسة
 البحوث مف العديد أجريت فقد العمـو وتعمـ تعميـ في الناقد التفكير ألىمية ونظرا   
 المختمفة التعميـ مراحؿ في الناقد التفكير بتنمية والمتعمقة العمـو تدريس مجاؿ في والدراسات

 فروؽ وجود عمى الدراسة نتا،ج دلت وقد( 9022 كماؿ، مصطفى منى) دراسة :يمي ما ومنيا
 التجريبية المجموعتيف أفراد درجات متوسطات بيف( 0.02) مستو  عند إحصا،ية داللة ذات

 منيما لكؿ البعدي القياس في وذلؾ الناقد التفكير اختبار وكذلؾ التحصيؿ اختبار في والضابطة
 أفراد درجات بيف موجبة دالة ارتباطية عالقة وجود وكذلؾ التجريبية، المجموعة أفراد لصال 

.  الناقد التفكير اختيار في ودرجاتيـ التحصيؿ الختبار البعدي القياس في التجريبية المجموعة
 تمؾ أىمية عمى الدراسة نتا،ج دلت وقد( Yenice , N. & Aktamus , H, 2010) ودراسة
 & .Amit , M) ودراسة. المختمفة القياس أدوات استخداـ خالؿ مف التعميـ في الميارات

Aizikovitsh , E, 2011  )يمكف حديثة وطرؽ برنامج وض  إمكانية عمي الدراسة نتا،ج ودلت 
 تدريس مجاؿ في خاصة رياالبتكا والتفكير النقدي التفكير بيف االرتباط عمى قا،مة تكوف أف

 . الحساب
 :  البحج إجزاءات

 :  وتضمنت التعميمية، المواد:  أوال  
 والبحوث الدراسات عمى االطالع: ) يمي ما الباحث مف ذلؾ وتتطمب:  المعمـ دليمي إعداد -1

 باكتساب وعالقتيما التعاوني والتعمـ التبادلي التدريس مجاؿ في الخاصة والمراج  السابقة
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 الصوت لوحدة العممي المحتو  تحميؿ ػ الناقد التفكير ميارات وتنمية العممية ـالمفاىي
 والمواد المحتو  لتدريس الزمنية والخطة والسموكية العامة األىداؼ تحديد ػ والضوء
 استراتيجية ضوء في مرة الوحدة صياغة ػ التقويـ وأساليب واألنشطة التعميمية واألدوات
 ( .التعاوني التعمـ ضوء في وأخر  التبادلي التدريس

 الموجية الرشادات – الكتاب مقدمة: )يمي ما منيما كتاب كؿ وتضمف:  التمميذ كتابي إعداد -2
 كؿ التعاوني والتعمـ التبادلي التدريس االستراتيجتي ضوء في مصاغة الوحدة دروس – لمتمميذ
 ( مميذالت كتاب مراج  ػ والضوء الصوت لوحدة النيا،ي التقويـ – حدة عمى

 : القياس أدوات إعداد:  ثانيا  
 : التالي وتضمف:  العممية المفاىيـ اختبار إعداد -1

مد  اكتساب تالميذ الصؼ الثاني  قياس: وىو االختبار مف اليدؼ تحديد -
العدادي)مجموعة البحث( لممفاىيـ العممية المتضمنة بوحدة الصوت والضوء ، وذلؾ 

 طبيؽ( .عند مستويات )التذكر ، الفيـ ،والت
 –انعكاس الموجات الصوتية  –خصا،ص الموجات الصوتية محاور االختبار: ) تحديد -

 ( .انعكاس وانكسار الضوء –ية لمضوء الطبيعة الموج
 نوع مف سؤاال   خمسيف( 20) مف االختبار تكوف: مفرداتو وصياغة االختبار محتو  -

 ( التطبيؽ - لفيـا – التذكر) المعرفية بمـو مستويات وفؽ متعدد مف االختيار

 .العممية المفاىيـ اختبار لمواصفات جدوؿ إعداد -

 .االختبار تعميمات -

 . تمميذ لكؿ منفصمة إجابة ورقة خالؿ مف وذلؾ االختبار مفردات عمى الجابة طريقة -

التمميذ درجة واحدة عند اختياره  ُيعطىو  التصحي  وطريقة لمدرجات الكمي التقدير -
 . لبدا،ؿ المعطاة لكؿ سؤاؿ ، وُيعطى صفرا  لما دوف ذلؾلإلجابة الصحيحة مف بيف ا

جراء فييا الرأي لبداء المحكميف السادة عمى وعرضيا لالختبار األولية الصورة -  وا 
 . المقترحة التعديالت

 الصؼ تالميذ مف تمميذا  ( 32) بمغت عينة عمى وتمت لالختبار االستطالعية التجربة -
 . البحث عينة غير العدادي الثاني

 قراءة ذلؾ في بما دقيقة( 22) االختبار عمى الجابة زمف بمغ: االختبار زمف حساب -
 . االختبار تعميمات
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تراوحت معامالت  : االختبار ألس،مة والتمييز والصعوبة السيولة معامالت حساب -
 .(0.40:  0.00السيولة ألس،مة االختبار ما بيف )

 صدؽ – الداخمي االتساؽ صدؽ – المحكميف صدؽ: )وتضمف االختبار، صدؽ حساب -
 .(الطرفية المقارنة

مصطفى حسيف باىي ، ف " )استخداـ معادلة ارتباط " بيرسو تـ :االختبار ثبات حساب -
 . (0.559لمدرجة الكمية لالختبار ) بمغ معامؿ االرتباط وقد (290، 2666

لكؿ  ،سؤاال   خمسيف( 20) مف النيا،ية صورتو في االختبار تكوف:  لالختبار النيا،ية الصورة -
 . ( خمسوف درجة20) و فإف الدرجة الكمية لالختبار ىي، وعمي( درجة واحدة2سؤاؿ )

 : التالي وتضمف:  الناقد التفكير ميارات مقياس إعداد -2

قياس قدرة تالميذ الصؼ الثاني العدادي عمى  وىو :المقياس مف اليدؼ تحديد -
 فتلالستراتيجي والضوء والمصاغة وفقا   التفكير الناقد في إطار دراستيـ لوحدة الصوت

 .البحث قيد

 – االستنتاج – االستنباط –االفتراضات معرفة) وتضمنت:  المقياس ميارات تحديد -
 ( . الحجج تقويـ – التفسير

( 00مقياس ميارات التفكير الناقد مف ) تكوف: مفرداتو وصياغة المقياس محتو  -
 ثالث يعقبيامشكمة يعرض عمى التالميذ ثالثيف مفردة كؿ منيا عبارة عف موقؼ أو 

ويشار ليا  ،التي تتفؽ ومنطؽ الموقؼ الستجابة، وعمى التمميذ أف يختار ااستجابات
 . ( وعميو أف يض  الرمز الصحي  أماـ كؿ سؤاؿ يقرأهجبالرموز)أ، ب،

 . االختبار تعميمات -

صة بكؿ تمميذ منفصمة خا بةإعداد ورقة إجا تـ: المقياس عبارات عف الجابة طريقة -
 . لإلجابة عمى أس،مة المقياس

عند  دةبأف يعطى كؿ تمميذ درجة واح وذلؾ : التصحي  وطريقة لمدرجات الكمي التقدير -
بيف البدا،ؿ المعطاة لو لكؿ اختياره لإلجابة الصحيحة التي تتفؽ وصحي  العبارة مف 

 . صفر( لما دوف ذلؾسؤاؿ، ويعطى درجة )

( ثالثيف سؤاال  أو 00المقياس في صورتو األولية ) تضمف :لممقياس األولية الصورة -
 .عبارة في ضوء األىمية النسبية لتمؾ الميارة
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قياـ الباحث بإجراء التعديالت والتوصيات المقترحة مف  بعد : لممقياس االستطالعية التجربة -
عة ( أرب32جانب السادة المحكميف عمى المقياس، تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة قواميا )

 . األصمية البحث عينة غير وستوف تمميذا  مف تالميذ الصؼ الثاني العدادي

 قراءة ذلؾ في بما دقيقة( 02) المقياس عمى الجابة زمف بمغ: المقياس زمف حساب -

 . المقياس تعميمات      

معامالت  تراوحت: االختبار ألس،مة والتمييز والصعوبة السيولة معامالت حساب -
 . (0.36:  0.02االختبار ما بيف ) السيولة ألس،مة

 صدؽ – الداخمي االتساؽ صدؽ – المحكميف صدؽ: )وتضمف االختبار، صدؽ حساب -
 .(الطرفية المقارنة

، " )مصطفى حسيف باىياط "بيرسوفاستخداـ معادلة ارتب تـ : االختبار ثبات حساب -
  (0.422بمغ معامؿ االرتباط لمدرجة الكمية لالختبار ) وقد (290، 2666

لكؿ  ،سؤاال   ثالثيف( 00) مف النيا،ية صورتو في االختبار تكوف:  لممقياس النيا،ية الصورة -
 .درجة( ثالثوف 00، وعميو فإف الدرجة الكمية لالختبار ىي )سؤاؿ درجة واحدة

 المتغيرات في األصمية البحث لعينة التكافؤ حساب تـ :البحث مجموعات تكافؤ حساب
 : التالييف( 9)و ،(2) جدولي ذلؾ ويوض  البحث ةتجرب تنفيذ قبؿ التابعة

 
 
 
 
 (2) جدوؿ

 لمجموعات القبمي القياس يف التالميذ  درجات متوسطات بيف الحصا،ية الفروؽ داللة
( التطبيؽ – الفيـ – التذكر) مستويات عند العممية  المفاىيـ اختبار في الثالث البحث

 ( 205)ف=   ككؿ االختبار وفي

 المستويءت
رجة الد

 العظمى
 مصدر التبءين

مجموع 
 المربعءت

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعءت

 قيمة
 ) ف (

الداللة 
 اإلحصءئية

 81 التذكر

بين 
 المجموعءت

20.3 3 80.8 
.030 

 
 غير دال

داخل 
 المجموعءت

55.0.2 8.. 5021 
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 33 الفهم

بين 
 المجموعءت

2082 3 80.1 
 

.031 
 

داخل  غير دال
 المجموعءت

.1.031 8.. .058 

 .8 التطبيق

بين 
 المجموعءت

208. 3 805. 
 

.013 
 غير دال

داخل 
 المجموعءت

331000 8.. 3081 

االختبءر 
 ككل

.. 

بين 
 المجموعءت

.0.3 3 00.8 
 

.03. 
 

داخل  غير دال
 المجموعءت

328.0.1 8.. 330.. 

 0.04=  0.02ة ( ومستو  دالل 202،  9) ؼ ( الجدولية عند درجتي حرية )  قيمة
 

ر دالة إحصا،يا عند مستو  داللة ( السابؽ وجود فروؽ غي2يتض  مف الجدوؿ )
ث عند مستويات ( بيف متوسطات درجات القياسات القبمية لمجموعات البحث الثال0.02)

، مما يشير إلى تكافؤ ىذه المجموعات في : التذكر، والفيـ، والتطبيؽ، وفي االختبار ككؿ
 الختبار المفاىيـ العممية . القياس القبمي 

 
 
 
 

(9) جدول  
 لمجموعات القبمي القياس يف التالميذ درجات متوسطات بيف الحصا،ية الفروؽ داللة
 المقياس وفي ، حده عمى ميارة كؿ في الناقد التفكير ميارات مقياس في الثالث البحث

 ( 205) ف =           ككؿ
 المهءرات

 الدرجة
 العظمى

 التبءين مصدر
 مجموع
 المربعءت

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعءت

 (ف) قيمة
 الداللة

 اإلحصءئية

 االفتراضات
 3 )المسممات(

 0.23 9 0.62 المجموعات بيف
 داؿ غير 0.60

 0.22 202 20.32 المجموعات داخؿ

 3 التفسير
 0.02 9 0.09 المجموعات بيف

 داؿ غير 0.09
 0.25 202 20.50 المجموعات داخؿ
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 3 ستنتاجاال
 0.04 9 0.20 المجموعات بيف

 داؿ غير 0.24
 0.29 202 22.24 المجموعات داخؿ

 3 االستنباط
 0.00 9 0.03 المجموعات بيف

0.06 
 
 0.00 202 02.26 المجموعات داخؿ داؿ غير

 تقويـ
 3 الحجج

 0.22 9 0.00 المجموعات بيف
 داؿ غير 0.00

 0.22 202 20.22 المجموعات داخؿ
 المقياس
 00 ككؿ

 2.02 9 9.04 المجموعات بيف
 داؿ غير 0.06

 9.34 202 950.00 المجموعات داخؿ

 0.04=  0.0.02( ومستو  داللة  202،  9) ؼ ( الجدولية عند درجتي حرية )  قيمة
)       ( وجود فروؽ غير دالة إحصا،يا عند مستو  داللة 9مف الجدوؿ ) يتض 

طات درجات القياسات القبمية لمجموعات البحث الثالث في ميارات : بيف متوس(  0.02
المسممات ، والتفسير ، واالستنتاج ، واالستنباط ، وتقويـ الحجج ، وفي المقياس ككؿ ، 

 الناقد  يرمما يشير إلى تكافؤ ىذه المجموعات في القياس القبمي لمقياس ميارات التفك
 البحج  : نتائج

 والذي ينص عمى : ،وؿ صحة الفرض األ  اختبار -
بية األولى ) التدريس " ال يوجد فرؽ ذي داللة إحصا،ية بيف متوسطات درجات المجموعة التجري

، والمجموعة الضابطة في القياس البعدي بية الثانية )التعمـ التعاوني(، والمجموعة التجريالتبادلي(
ويقـو  ىذايؽ وفي االختبار ككؿ " الختبار المفاىيـ العممية في مستويات التذكر والفيـ والتطب

عات بيف متوسطات القياسات البعدية لمجمو  المقارنةالفرض ب ىذا صحةالباحث بالتحقؽ مف 
ؼ( ثـ حساب داللة الفروؽ بيف تمؾ القياسات البعدية لتمؾ البحث الثالث ، وحساب قيمة )

يـ العممية ر المفاى( وذلؾ في اختباL.S.Dالمجموعات باستخداـ اختبار) أقؿ فرؽ معنوي( )
 : التالييف( 2) (،0ويوض  ذلؾ جدوال )

 (0) جدوؿ
قيمة ) ؼ ( لمفروؽ الحصا،ية بيف متوسطات درجات التالميذ فى القياس البعدي لمجموعات 

 ( 205) ف =   البحث الثالث في اختبار المفاىيـ العممية .

 المستوى
الدرجة 
 العظمى

مصدر 
 التبءين

مجموع 
 المربعءت

درجة 
 لحريةا

متوسط 
 المربعءت

قيمة 
 )ف(

الداللة 
 اإلحصءئية

 81 التذكر

بين 
 المجموعءت

2.805. 3 8..010 

 دال 3.0.8
داخل 

 المجموعءت

8.3101. 8.. .01. 
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 33 الفهم

بين 
 المجموعءت

31.051 3 80.022 

 دال 1050
داخل 

 المجموعءت

81.50.. 8.. 8503. 

 .8 التطبيق

بين 
 المجموعءت

83502. 3 5208. 

 دال 80033
داخل 

 المجموعءت

0550.2 8.. 0000 

االختبءر 
 ككل

.. 

بين 
 المجموعءت

335.008 3 882001. 

 دال 810.0
داخل 

 المجموعءت

552.051 8.. 52032 

 0.04=  0.02( ومستو  داللة 202،  9)ؼ( الجدولية عند درجتى حرية ) قيمة
 

إحصػػا،يا  بػػػيف متوسػػطات القياسػػػات ( وجػػػود فػػروؽ دالػػػة 0مػػػف الجػػدوؿ ) يتضػػ  
الكميػة  تػوالبعدية لمجموعات البحث الثالث في جمي  ميارات اختبار المفاىيـ العممية ودرج

( ، مما يستمـز إجراء أحػد اختبػارات المقارنػة لتحديػد اتجػاه ىػذه 0.02عند مستو  داللة )
 ( .L.S.Dيستخدـ الباحث اختبار) أقؿ فرؽ معنو ( )و  الفروؽ .

 
 
 
 

 (2) ػدوؿج
داللة الفروؽ الحصا،ية بيف متوسطات درجات التالميذ فى القياس البعدي لمجموعات 

  ( في اختبار المفاىيـ العممية L .S Dمعنوي )  البحث الثالث باستخداـ اختبار أقؿ فرؽ
 ( 205) ف= 

 المتوسط المجموعءت المستوى
المجموعة 
التجريبية 
 األولى

المجموعة 
التجريبية 
 الثءنية

المجموعة 
 الضءبطة

 التذكر
 **0031 0.2. - 80033 المجموعة التجريبية األولى
 **.201 -  .8205 المجموعة التجريبية الثءنية

 -   0.0. المجموعة الضءبطة

 الفهم
 **2022 081. - ..8.0 المجموعة التجريبية األولى
 **..20 -  8.051 المجموعة التجريبية الثءنية
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 -   83081 ضءبطةالمجموعة ال

 التطبيق
 **3033 080. - 1013 المجموعة التجريبية األولى
 **3025 -  1015 المجموعة التجريبية الثءنية

 -   ..0. المجموعة الضءبطة

االختبءر 
 ككل

 **012. 033. - 21000 المجموعة التجريبية األولى
 **058. -  21033 المجموعة التجريبية الثءنية

 -   31058 ة الضءبطةالمجموع

 نجـو غير داؿ بدوف     0.02عند مستو   داؿ *  0.02داؿ عند مستو   **
 ( السابؽ ما يمي : 2مف جدوؿ ) يتض 

توجد فروؽ غير دالة إحصػا،يا  بػيف متوسػطات القياسػات البعديػة لممجموعػة التجريبيػة   -
ميػة بجميػ  مسػتوياتو ودرجتػو األولى والمجموعػة التجريبيػة الثانيػة فػي اختبػار المفػاىيـ العم

 .0.02الكمية عند مستو  الداللة 
توجد فروؽ دالة إحصا،يا  بيف متوسطات القياسات البعدية لممجموعة التجريبيػة األولػى   -

والمجموعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة بجميػػ  مسػػتوياتو ودرجتػػو الكميػػة عنػػد 
 التجريبية األولى .لصال  تالميذ المجموعة  0.02مستو  الداللة 

فروؽ دالة إحصا،يا  بيف متوسطات القياسات البعديػة لممجموعػة التجريبيػة الثانيػة  توجد -
والمجموعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة بجميػػ  مسػػتوياتو ودرجتػػو الكميػػة عنػػد 

 لصال  تالميذ المجموعة التجريبية الثانية . 0.02مستو  الداللة 
ريبية األوؿ في الجزء األوؿ منو والمتعمؽ بمقارنة المجموعة التجُيقبؿ الفرض  وعميو

. في حيف ُيرفض األولى )التدريس التبادلي( بالمجموعة التجريبية الثانية )التعمـ التعاوني(
في الجزء الثاني منو والمتعمؽ بمقارنة المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية كؿ عمى 

 في القياس البعدي الختبار المفاىيـ العممية .حده بنظيرتيـ الضابطة وذلؾ 
 : والذي ينص عمى ،صحة الفرض الثاني اختبار -9

ريبيػػة األولػػى " ال يوجػػد فػػرؽ ذي داللػػة إحصػػا،ية بػػيف متوسػػطات درجػػات المجموعػػة التج
، والمجموعػة الضػابطة )التدريس التبادلي(، والمجموعة التجريبية الثانية )الػتعمـ التعػاوني(

ويقػػـو الباحػػث بػػالتحقؽ مػػف  ىػػذاس البعػػدي لمقيػػاس ميػػارات التفكيػػر الناقػػد " . فػػي القيػػا
 صحة ىذا الفرض كالتالي :

، ثـ (ؼموعات البحث الثالث وحساب قيمة )بيف متوسطات القياسات البعدية لمج المقارنة
أقؿ باستخداـ اختبار)حساب داللة الفروؽ بيف تمؾ القياسات البعدية لتمؾ المجموعات 

 ، ويوض  ذلؾ جدوليفي مقياس ميارات التفكير الناقد ( وذلؾL.S.D) عنوي(فرؽ م
(2 (،)3 ) 

 (2) جدوؿ
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قيمة ) ؼ ( لمفروؽ الحصا،ية بيف متوسطات القياسات البعدية لمجموعات البحث الثالث 
 ( 205. ) ف =  في مقياس ميارات التفكير الناقد

 المهءرة
الدرجة 
 العظمى

 مصدر التبءين
مجموع 

 عءتالمرب
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعءت

قيمة 
 )ف(

الداللة 
 اإلحصءئية

 5 المسلمءت
 31051 3 .02.. بين المجموعءت

 دال 050.8
 ..0. ..8 580.0 داخل المجموعءت

 5 التفسير
 85035 3 230.3 بين المجموعءت

 دال 35035
 053. ..8 ..5.0 داخل المجموعءت

 5 االستنتءج
 83051 3 .3.02 بين المجموعءت

 دال .8300
 80.8 ..8 8.50.2 داخل المجموعءت

 5 االستنبءط
 .8.08 3 .2.02 بين المجموعءت

 دال 3.013
 012. ..8 15058 داخل المجموعءت

تقويم 
 الحجج

5 
 ..310 3 ..50. بين المجموعءت

 دال ..50.
 .00. ..8 8051. داخل المجموعءت

المقيءس 
 ككل

2. 
 0130.8 3 5.0.3. موعءتبين المج

 دال .1101
 5083 ..8 .50308 داخل المجموعءت

 0.04=  0.02( ومستو  داللة 202،  9)ؼ( الجدولية عند درجتى حرية ) قيمة
( السػػػابؽ  وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػا،يا  بػػػيف متوسػػػطات 2مػػػف الجػػػدوؿ ) يتضػػػ 

ياس التفكير الناقد ودرجتو الثالث في جمي  ميارات مق بحثالقياسات البعدية لمجموعات ال
( ، مما يستمـز إجراء أحد اختبارات المقارنة لتحديد اتجػاه 0.02الكمية عند مستو  داللة )

 (L.S.Dىذه الفروؽ وسوؼ يستخدـ الباحث اختبار أقؿ فرؽ معنو  )
 

(3) جدوؿ  
القياس البعدي لمجموعات  يداللة الفروؽ الحصا،ية بيف متوسطات درجات التالميذ ف

( في مقياس ميارات التفكير  L .S Dلبحث الثالث باستخداـ اختبار أقؿ فرؽ معنوي ) ا
 ( 205= ف)                       الناقد 

 المتوسط المجموعءت المهءرة
المجموعة 
التجريبية 
 األولى

المجموعة 
 التجريبية الثءنية

المجموعة 
 الضءبطة

 المسلمءت

 **8051 *025. - 025. المجموعة التجريبية األولى

 **8028 -  ..0. المجموعة التجريبية الثءنية

 -   .205 المجموعة الضءبطة
 **8031 031. - 0013 المجموعة التجريبية األولى التفسير
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 **..80 -  0000 المجموعة التجريبية الثءنية

 -   2000 المجموعة الضءبطة

 االستنتءج

 **8088 .08. - 022. المجموعة التجريبية األولى

 **0.3. -  080. المجموعة التجريبية الثءنية

 -   0033 المجموعة الضءبطة

 االستنبءط

 **8088 0.2. - .08. المجموعة التجريبية األولى

 **8080 -  033. المجموعة التجريبية الثءنية

 -   00.1 المجموعة الضءبطة

تقويم 
 الحجج

 **8051 *022. - 031. المجموعة التجريبية األولى

 **8022 -  00.0 المجموعة التجريبية الثءنية

 -   2058 المجموعة الضءبطة

المقيءس 
 ككل

 **5012 8080 - 3.011 المجموعة التجريبية األولى

 **.05. -  30010 المجموعة التجريبية الثءنية

 -   8.0.0 المجموعة الضءبطة

 نجـو غير داؿ بدوف     0.02و  عند مست داؿ *  0.02داؿ عند مستو   **
 ( السابؽ ما يمي :3مف جدوؿ ) يتض 

توجد فروؽ دالة إحصػا،يا  بػيف متوسػطات القياسػات البعديػة لممجموعػة التجريبيػة األولػى   -
 يػاس، وتقػويـ الحجػج " فقػط  مػف مقة الثانية في مياراتي " المسػمماتوالمجموعة التجريبي

لصال  المجموعة التجريبية األولى ، فػي  0.02لداللة ميارات التفكير الناقد عند مستو  ا
بيف متوسطات القياسات البعدية لممجموعػة التجريبيػة  إحصا،يا   حيف توجد فروؽ غير دالة

األولػى والمجموعػة التجريبيػة الثانيػة فػي بقيػػة ميػارات المقيػاس وكػذلؾ فػي الدرجػة الكميػػة 
 لممقياس  .

القياسػات البعديػة لممجموعػة التجريبيػة األولػػى  فػروؽ دالػة إحصػا،يا  بػيف متوسػػطات توجػد -
والمجموعة الضابطة في مقياس التفكير الناقد بجمي  مياراتو ودرجتػو الكميػة عنػد مسػتو  

ُيقبػػؿ الفػػرض الثػػاني فػػي  وعميػػو .اتجػػاه المجموعػػة التجريبيػػة األولػػىوفػػى  0.02الداللػػة 
بػػػادلي( التػػػدريس التولػػػى )المجموعػػػة التجريبيػػػة األ  الجػػػزء األوؿ منػػػو والمتعمػػػؽ بمقارنػػػة

، فػي حػيف ُيػرفض فػي الجػزء الثػاني منػو بالمجموعة التجريبيػة الثانيػة )الػتعمـ التعػاوني(
والمتعمػػػؽ بمقارنػػػة المجمػػػوعتيف التجػػػريبيتيف األولػػػى والثانيػػػة كػػػؿ عمػػػى حػػػده بنظيػػػرتيـ 

 الضابطة وذلؾ في القياس البعدي لمقياس ميارات التفكير الناقد .
إحصػا،يا  بػيف متوسػطات القياسػات البعديػة لممجموعػة التجريبيػة الثانيػة  توجد فروؽ دالة  -

والمجموعة الضابطة في مقياس التفكير الناقد بجمي  مياراتو ودرجتػو الكميػة عنػد مسػتو  
 لصال  تالميذ المجموعة التجريبية الثانية . 0.02الداللة 
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 والذي ينص عمى : ،صحة الفرض الثالث  اختبار -3
المجموعػػػة التجريبيػػػة  تالميػػػذإحصػػػا،يا بػػػيف درجػػػات  دالػػػة موجبػػػةقػػػة ارتباطيػػػة " ال توجػػػد عال

، ومقيػاس ميػارات لكؿ مػف اختبػار المفػاىيـ العمميػة األولى)التدريس التبادلى( في القياس البعد 
صػػحة ىػػذا الفػػرض تػـػ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات تالميػػذ  والختبػػارالتفكيػػر الناقػػد . 

األولػػى فػػي اختبػػار المفيػػـو العممػػي ودرجػػاتيـ فػػي مقيػػاس ميػػارات التفكيػػر المجموعػػة التجريبيػػة 
، باسػتخداـ معامػؿ ارتبػاط " بيرسػوف " عػف طريػؽ البرنػامج ناقد وذلػؾ فػي القيػاس البعػدي ليمػاال

 ( البيانات الالزمة الختبار صحة ىذا الفرض .4( ويتضمف جدوؿ )SPSSالحصا،ي ) 
 (4) جدوؿ

 التفكير ميارات مقياس ودرجات العممية المفاىيـ اختبار درجات فبي االرتباط معامالت قيـ
 (03)ف= (التبادلي التدريس) األولى التجريبية المجموعة لتالميذ البعدي القياس في الناقد

 اختبءر المفءهيم العلمية
 مقيءس التفكير النءقد

 االختبءر ككل التطبيق الفهم التذكـر

 *.02. *021. *000. 038. المسلمءت

 *021. *.02. *021. .03. التفسير

 .08. 080. 081. 081. االستنتءج

 0.1.- ..0.- 0.5.- 0.1.- االستنبءط

 0.5. 0.1. 0.0. ..0. تقويم الحجج

 *022. *028. *020. 033. المقيءس ككل

 0.942=  0.02( ومستو  داللة 02)ر( الجدولية عند درجة حرية ) قيمة
عالقة ارتباطيػة موجبػة دالػة إحصػا،يا  عنػد مسػتو   وجود( السابؽ 4مف جدوؿ ) يتض 

، والتطبيػػؽ 0.02لػػة دال  يػػة ، والدرجػػة الكميػػة  الختبػػار المفػػاىيـ العممبػػيف كػػؿ مػػف مسػػتو   الفيػـػ
، والدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس ميػػارات  التفكيػػر الناقػػد فػػي القياسػػات وميػػارتي  المسػػممات ، والتفسػػير

ُيػرفض الفػرض الثالػث والػذي نػص عمػى عػدـ  وعميػوة األولى. المجموعة التجريبي ميذالبعدية لتال
وجػػود ارتبػػاط إيجػػابي داؿ بػػيف درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى فػػي القيػػاس البعػػد  

 الختبار المفاىيـ العممية ومقياس ميارات التفكير الناقد .
 صحة الفرض الراب  ، والذي ينص عمى : اختبار -4

المجموعػػة التجريبيػػة  تالميػػذة موجبػػة دالػػة إحصػػا،يا بػػيف درجػػات " ال توجػػد عالقػػة ارتباطيػػ
)التعمـ التعػاونى( فػي القيػاس البعػد  لكػؿ مػف اختبػار المفػاىيـ العمميػة ، ومقيػاس  ثانيةال

 ميارات التفكير الناقد .
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والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات تالميذ المجموعة   
ة  في اختبار المفاىيـ العممية ودرجاتيـ في مقياس ميارات التفكير الناقد وذلؾ التجريبية الثاني

الحصا،ي  البرنامجفي القياس البعدي ليما ، باستخداـ معامؿ ارتباط " بيرسوف " عف طريؽ 
(SPSS( ويتضمف جدوؿ )البيانات الالزمة الختبار صحة ىذا الفرض .5 ) 

 (5) جداوؿ
 التفكير ميارات مقياس ودرجات العممية المفاىيـ اختبار درجات بيف االرتباط معامالت قيـ

 ( 03)ف= (التعاوني التعمـ) الثانية التجريبية المجموعة لتالميذ البعدي القياس في الناقد
 اختبءر المفءهيم العلمية

 
 مقيءس التفكير النءقد

 االختبءر ككل التطبيق الفهم التذكـر

 *005. *.02. *001. *008. المسلمءت

 .03. 038. 083. .03. التفسير

 *.00. *008. *020. *..0. االستنتءج

 *0.3. *005. *0.8. *001. االستنبءط

 032. 033. .03. 038. تقويم الحجج

 *050. *0.5. *0.5. *.05. المقيءس ككل

 0.942=  0.02( ومستو  داللة 02)ر( الجدولية عند درجة حرية ) قيمة
د عالقػة ارتباطيػة موجبػة دالػة إحصػا،يا  عنػد مسػتو  داللػة ( وجػو 5مػف جػدوؿ ) يتض 

، والتطبيػػؽ 0.02 ، والدرجػػة الكميػػة الختبػػار المفػػاىيـ بػػيف كػػؿ مػػف مسػػتويات " التػػذكر، والفيػـػ
، والدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس ميػػارات التفكيػػر ، واالسػػتنباطيػػة وميػػارات المسػػممات، واالسػػتنتاجالعمم

ُيػػرفض الفػػرض الرابػػ   وعميػػو. التجريبيػػة الثانيػػة لمجموعػػةذ االناقػػد فػػي القياسػػات البعديػػة لتالميػػ
والذي نص عمػى عػدـ وجػود ارتبػاط إيجػابي داؿ بػيف درجػات تالميػذ المجموعػة التجريبيػة الثانيػة 

 في القياس البعد  الختبار المفاىيـ العممية ومقياس ميارات التفكير الناقد . 
 :  تائجالن هناقشة

 ( تـ التوصؿ لمنتا،ج التالية : 5 -0الجداوؿ مف )  بمراجعة -
فػراد المجموعػة التجريبيػة وجػود فػرؽ ذي داللػة إحصػا،ية بػيف متوسػطات درجػات أ عػدـ -1

( فػػي القيػػاس البعػػدي )التػػدريس التبػػادلي(، والمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة )الػػتعمـ التعػػاونياألولػػى 
فػرؽ ذي داللػة إحصػا،ية  ودوجػ، فػي حػيف دالختبار المفاىيـ العممية وكذلؾ مقياس التفكيػر الناقػ

بيف متوسػطات درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة األولػى والمجموعػة التجريبيػة الثانيػة كػؿ عمػى 
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 وذلػػؾحػػده والمجموعػػة الضػػابطة فػػي القيػػاس البعػػدي الختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة  والتفكيػػر الناقػػد 
 يرج  ذلؾ إلى ما يمي : وقدلصال  أفراد المجموعتيف التجريبيتيف 

التعمـ مف خالؿ التدريس التبادلي والتعمـ التعاوني يتي  الفرصة لممتعمـ ألف يسأؿ  أف -
ويناقش ويفسر ويتبادؿ المعمومات م  أقرانو في المجموعة مف خالؿ التفاعؿ م  األنشطة 
والمياـ المكمؼ بتنفيذىا فيصب  قادرا عمى الفيـ وتطبيؽ ما يتعممو مما يزيد مف قدرة المتعمـ 

 ساب المفاىيـ العممية بسيولة وتنمية ميارات التفكير الناقد لديو .عمى اكت
التدريس باستراتيجيات التدريس التبادلي والتعمـ التعاوني لممتعمـ الفرصة  يتي  -

بذاتو ويجعؿ تعممو  ليقـو بالتجارب العممية وتصميميا وتنفيذىا وىذا يكسب المتعمـ الثقة
تعمـ عمى تعمـ العمـو بجدية وشغؼ وحب مما يسيـ ، وبناء  عميو يقبؿ الممحاكي لمواق 

في زيادة تحصيمو المعرفي بشكؿ عاـ واكتساب المفاىيـ العممية بشكؿ خاص األمر الذي 
 يسيـ بدوره في تنمية ميارات التفكير الناقد لد  المتعمميف . 

المتعمـ بأىمية التفكير في حياتو العممية لمتفاعؿ م  المواقؼ واألحداث  شعور -
، وخاصة أنو يتعمـ مف خالؿ مجموعات تتعدد فييا لطار،ة واعتبار ذلؾ ضرورة حياتيوا

اآلراء زرع فييـ الرغبة في التعمـ وربط ما يتعممو بالواق  الذي يعيش فيو مما أسيـ في 
 تنمية ميارات التفكير الناقد لديو .

التفاعؿ  وحدة الصوت والضوء ألنشطة إثرا،ية تعتمد عمى التفكير وتنشيط تضميف
فإف ىذه  وعميو. مية ميارات التفكير الناقد لدييـالتعميمي بيف المتعمميف قد أسيـ في تن

 محمدفايزة أحمد (، و)9005رندا سيد عبد اهلل، ): نتا،ج  تتسؽ ونتا،ج دراسات كؿ مفال
  ،( 9020صال  محمد صال  ، (، و)9022،(، و)إيياب السيد شحاتة 9006،

 ( .9022، و)يوسؼ جميؿ عزيز(، 9022 ،و)عيسى سامي
عالقػػة ارتباطيػػو دالػػة موجبػػة بػػيف درجػػات التالميػػذ فػػي اختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة  وجػػود -2

ودرجاتيـ في مقياس ميارات التفكير الناقد وذلػؾ فػي القيػاس البعػدي لكػؿ مجموعػة مػف 
 قد يرج  إلى : وىذاالمجموعتيف التجريبيتيف عمى حده 

جتي التدريس التبادلي والػتعمـ التعػاوني وفػر مناخػا  تعميميػا  التدريس وفؽ استراتي إجراءات -
يسوده التعاوف والتفاعؿ داخؿ المجموعات وىو ما سػاعد فػي تيي،ػة بي،ػة تعميميػة تسػم  
لمتالميػػذ بتنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدييـ وبالتػػالي زيػػادة وتحسػػف مسػػتو  اكتسػػاب 

 المفاىيـ لدييـ .
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ة بيف تنمية ميارات التفكير الناقد واكتسػاب المفػاىيـ العمميػة عالقة متكاممة ومترابط ىناؾ -
نمػا مسػاعدة  وعميو فميس الغاية مف التعمـ ىػو اكتسػاب المفػاىيـ العمميػة فػي حػد ذاتيػا وا 
المتعمـ عمى استخداـ عقمو لتوسي  مداركو الفكرية وقدرتو عمى التعمـ المعرفي ممػا يسػيـ 

، وىػػذا يوضػػ  أف قػػدرة المػػتعمـ عمػػى يػػة لػػدييـيف تعمػػـ المفػػاىيـ العممفػػي سػػيولة وتحسػػ
 وعميػو .ى تحسػيف اكتسػاب المفػاىيـ العمميػةوممارسة مياراتو المختمفة يساعد عم التفكير

(، و)منػى 9022عبد الفتػاح كامػؿ،  فإيماالنتا،ج  تتسؽ م  دراسات كؿ مف:)فإف ىذه 
 ( .9022، مصطفى كماؿ

 تىصُات البحج :  

 ي يوصي الباحث بما يمي :ضوء نتا،ج البحث الحال في
    التػػػػػدريس التبػػػػػادلي والػػػػػتعمـ  ياسػػػػػتراتيجت ؿضػػػػػرورة االىتمػػػػػاـ بالتػػػػػدريس مػػػػػف خػػػػػال

 التعاوني وتضمينيما لمناىج وبرامج تدريس العمـو وتدريب المعمميف عمييا .
   المعمػػػـ عمػػػى  تركيػػػزالتالميػػػذ مػػػف خػػػالؿ  لػػػد تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد  أىميػػػة

 غير تقميدية وتفعيؿ األنشطة التعميمية وتنوعيا . حديثةة استراتيجيات تدريسي
   إعػػػػػداد وتجييػػػػػز المعامػػػػػؿ المدرسػػػػػية والقاعػػػػػات الدراسػػػػػية بػػػػػالمواد واألجيػػػػػزة بمػػػػػا يػػػػػتالءـ

 ومتطمبات التدريس التبادلي والتعمـ التعاوني لمواكبة االتجاىات التربوية الحديثة .
   يوالػػػػػتعمـ التعػػػػػاون يالتػػػػػدريس التبػػػػػادلمػػػػػف أدوات البحػػػػػث الحاليػػػػػة والخاصػػػػػة ب االسػػػػػتفادة 

  وعالقتيا بالمفاىيـ العممية والتفكير الناقد وتطويرىا لتناسب مراحؿ تعميمية أخر  
 البحىث الوقتزحة :

 لمدراسة الحالية ُيقترح إجراء البحوث التالية : امتدادا  
  كتسػػػاب تػػػدريس العمػػػـو عمػػػى ا يفػػػ يوالػػػتعمـ التعػػػاون ياسػػػتخداـ التػػػدريس التبػػػادل أثػػػر

 المفاىيـ العممية وتنمية ميارات التفكير الناقد لد  طالب المرحمة الثانوية .
   اكتسػػػػاب  يبػػػػيف اسػػػػتراتيجتي التػػػػدريس التبػػػػادلي والػػػػتعمـ التعػػػػاوني فػػػػ مقارنػػػػةدراسػػػػة

 لممفاىيـ العممية وتنمية ميارات التفكير الناقد  . بتدا،يةالاتالميذ المرحمة 
  لػػػػػد   يفػػػػػي تنميػػػػػة التفكيػػػػػر االبتكػػػػػار  يتعمـ التعػػػػػاونفاعميػػػػػة التػػػػػدريس التبػػػػػادلي والػػػػػ

 .ة العمـو وبقاء أثر التعمـ لدييـتالميذ المرحمة العدادية واتجاىاتيـ نحو دراس
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 الوزاجع

 القػاىرة.  األولى الطبعة ، والتفكير التدريس( :  9002) الحميداف  اهلل عبد بف إبراىيـ -
 . لمنشر الكتاب دار: 
 حديثػة واسػتراتيجيات وأسػاليب طػرؽ:  ( 9004) وآخػروف لنجػدي،ا الػرحمف عبد أحمد -

 . العربي الفكر دار:  القاىرة.  العمـو تدريس في
 أجػػؿ مػػف الػػتعمـ عمػػى قػػا،ـ برنػػامج فعاليػػة( : " 9020) وآخػػروف محمػػد، شػػحاتة السػػيد -

 المفػػػاىيـ اليمنيػػػة الجميوريػػػة فػػػي األساسػػػي التعمػػػيـ مرحمػػػة تالميػػػذ لكسػػػاب التقػػػاف
 السػادس المجمػد ،العمميػة المجمػة ،"  األساسية العمـ عمميات وبعض البي،ية جاىاتواالت

 .9020 يناير أوؿ جزء األوؿ، العدد ، والعشروف
 تػػدريس فػػي والمتشػػابيات الػػذاتي التسػػاؤؿ( : 9020) حميػػدة السػػيد مصػػطفى أمػػاني -

 .والبرمجيات ورةالمتط لممناىج العربية:  القاىرة. األولى ،الطبعةاالجتماعية الدراسات
 التػػػدريس ضػػػوء فػػػي مقترحػػػة اسػػػتراتيجية فاعميػػػة( : " 9022) شػػػحاتة السػػػيد إييػػػاب -

 بوحػػدة الرياضػػي القمػػؽ مسػػتو  وخفػػض االسػػتداللي التفكيػػر ميػػارات لتنميػػة  التبػػادلي
 فػي البحػث مجمػة ،"الثػانوي األوؿ الصؼ لطالب الرياضيات مقرر في التحميمية اليندسة
 الجػػزء ، الثػػاني العػػدد ، والعشػػروف الرابػػ  المجمػػد ، المنيػػا جامعػػة ، الػػنفس وعمػػـ التربيػػة
 . ـ 9022 أكتوبر ، الثاني

 رضػا  محمػد: ترجمػة ،"الميدانيػة العمميػة والتربيػة المصػغر التػدريس( :" 9002) براوف جورج -
 .العربي الفكر دار: القاىرة الثانية، الطبعة. البغدادي رضا محمد وىياـ البغدادي

  منظور مف والتدريس التعمـ( : 9003) زيتوف الحميد عبد وكماؿ ويتوف، حسيف حسف -
 . الكتب عالـ:  القاىرة.  الثانية الطبعة ،البنا،ية النظرية

 تػدريس في التعاوني لمتعمـ نمطيف استخداـ فعالية:" (9004)السعيد ىاشـ محمد حناف -
 فػي االبتدا،يػة المرحمػة تالميػذ  لػد األساسية العمـ وعمميات التحصيؿ تنمية عمى العمـو
 .القاىرة جامعة التربوية، الدراسات معيد ،ماجستير رسالة". الكويت دولة

 ،  العػػاـ التعمػػيـ مراحػػؿ فػي العمػػـو تػػدريس:  (2663) وآخػروف الخميمػػي، يوسػػؼ خميػؿ -
 . والتوزي  لمنشر القمـ دار:  المارات. األولى الطبعة

 العممػػي نمػػوه إعػػداده، عممػػو، أسػػاليب مسػػ،ولياتو، مػػـوالع معمػػـ: (2664) لبيػػب رشػػدي -
 . المصرية األنجمو مكتبة: القاىرة. الرابعة الطبعة ،والميني
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 (الصػغيرة المجموعػات) التعػاوني التػدريس استراتيجيات( :  9004) السعيد مسعد رضا -
 . الزىراء دار: الرياض. الثانية الطبعة ،
 عصر في حتمية ضرورة الحياتية الميارات:   ( 9020)  يوسؼ الواحد عبد سميماف -

 ( . النشر دار ذكر بدوف: )  القاىرة.  المعموماتية

.  تطبيقاتػػو - اسػػتراتيجياتو – أسسػػو التعػػاوني الػػتعمـ(: 9002)سػػميماف محمػػد سػػناء -
 . الكتب عالـ: القاىرة

 فػػي لموجػػوا التعػػاوني االستقصػػا،ي الػػتعمـ أسػػموب فاعميػػة: " ( 9020) صػػال  محمػػد صػػال  -
 التربيػة مجمػة ،" المعممػيف الطػالب لػد  الناقػد التفكير وميارات الكيميا،ية المفاىيـ بعض تنمية
   50:  24 ص ،9020 يناير ، األوؿ العدد عشر، السادس المجمد ، العممية

 فػػي الموجػػو التعػػاوني االستقصػػا،ي الػػتعمـ أسػػموب فاعميػػة: " (9020) صػػال  محمػػد صػػال  -
 التربيػة مجمػة ،" المعممػيف الطػالب لػد  الناقػد التفكير وميارات الكيميا،ية ىيـالمفا بعض تنمية
   50:  24 ص ،9020 يناير األوؿ، العدد عشر، السادس المجمد ، العممية

 .الصفا دار: المنيا. وتنظيماتو المنيج: (9000) أحمد سيد وسالـ ، سالـ محمد صفية -
: المعمومػات عصػر فػي وتعمميػا الجغرافيػا تعمػيـ: ( 9002) محمػود عرفػو الػديف صالح -

 . الكتب عالـ:القاىرة.  تقويمو ، أساليبو ، محتواه ، أىدافو
 ميارات تحسيف في التبادلي التعمـ استراتيجية أثر( : "  9022)  سرحاف أبو عايد -

 المجمة ،"  الزرقاء محافظة في األساسي التاس  الصؼ طمبة لد  الناقد االستماع
 . 224:  222 ص ، الراب  العدد ، العاشر المجمد ،التربوية العمـو يف األردنية

 http // www.Journals . Yu .edu .Jo . pdf (Available  at : htt // www . 
Google .com .eg.) 

: األردف ، عماف. الثالثة الطبعة ،العمـو تدريس أساليب: (2666) زيتوف محمود عايشػ 
 . زي والتو  لمنشر الشروؽ  دار
 تنمية عؿ العمـو تدريس طرؽ تأثير مد ( : "9020) جمعوز اهلل عبد اهلل عبد -

 أسيوط، جامعة ،العممية المجمة ،"لمعمـو الدارسيف الطالب لد  العممية االتجاىات
 . الثاني العدد والعشروف، السادس المجمد

  تحصيؿ في تعاونيال التعمـ استراتيجية فعالية( :" 9004) طالب أحمد عبده اهلل عبد -
 التربية مجمة ،"الناقد التفكير ميارات وتنمية الفيزياء بمادة الثانوي األوؿ الصؼ طالب

 .52:24 ص ،9004ديسمبر الراب ، العدد العاشر، المجمد العممية،
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  لممطبوعات العامة المديرية: الرياض. العمـو تدريس: (2654) اُلحصيف عمى اهلل عبد -
 عمى  التبادلي التدريس استراتيجية استخداـ أثر( :" 9022) الكبيسي حميد الواحد عبد -

 الجامعة مجمة ،" الرياضيات مادة في متوسط الثاني الصؼ لطمبة الرياضي والتفكير التحصيؿ
 .     402: 354ص ،9022يونيو الثاني، عشر،العدد التاس  المجمد السالمية،

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/ 

 بالذكاءات الصفي التدريس( :  9004)  ندار الخز نجيب ونا،مة عفانة، إسماعيؿ عزو
 . والتوزي  لمنشر الميسرة دار:  عماف.  األولى الطبعة ، المتعددة

 في ستقصا،ياال التعاوني التعمـ استراتيجية أثر( :"  9006)  يس محمد عطيات -
 المتوسط الثاني الصؼ تمميذات لد  الناقد والتفكير التحصيؿ تنمية عمى العمـو تدريس
 ، الراب  العدد عشر، الثاني المجمد ، العممية التربية مجمة ،"السعودية العربية بالمممكة
 .52:20 ص ،9006ديسمبر

 تربوية رؤية شريفوالع الحادي القرف في التاريخ تدريس( : 9002)الجمؿ أحمد عمىػ 
: القاىرة. األولى الطبعة ،الجديد القرف تحديات مواجية في التاريخ مناىج دور تعكس
 .الكتب عالـ

 ضوء في التفكير لتنمية العممية األنشطة تطوير: (9006) الدسوقي المعاطي أبو عيد -
 . الحديث الجامعي المكتب: القاىرة. العالمية المشروعات

 التحديات مواجية في المنظومي المدخؿ: (9002) الصبور عبد ومنى فيمي، فاروؽ -
 . المعارؼ دار: القاىرة. والمستقبمية المعاصرة التربوية

. األولى الطبعة ،االجتماعيات وتدريس االجتماعي التعمـ: (9020) رياف حسف فكري -
 . العربي الفكر دار:  القاىرة

  التدريس واستراتيجيات طرؽ في ديدةج رؤية( : 9020) الشربيني السالـ عبد فوزي -
 العصرية المكتبة: مصر ، المنصورة. األولى الطبعة ، الجامعي قبؿ وما الجامعي لمتعميـ
 .والتوزي  لمنشر

 وطرا،ؽ طبيعتيا االجتماعية الدراسات: (9020) قطاوي إبراىيـ ومحمد مفم ، ماىر -
 . والتوزي  لمنشر افةالثق دار:  األردف. األولى الطبعة ،وتعمميا تعميميا

 الكتب عالـ: القاىرة. تربوي منظور مف التفكير( : 9002)  إبراىيـ عزيز مجدي -

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/
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 دار: القاىرة. العمـو وتدريس العممية التربية(:9009) الكسباني عمى السيد محمد -
 .العربي الفكر

.  نيةالثا الطبعة التفكير، وميارات الذىنية العمميات:  (9002) جمؿ جياد محمد -
 . الجامعي الكتاب دار:  المارات

 .العربي الفكر دار: القاىرة. األولى ،الطبعةالتعاوني التعمـ(:9002) وآخروف البغدادي رضا محمد -
 الموجو واالكتشاؼ التعاوني التعمـ طريقتي استخداـ أثر(: "9020) مرشد عمى محمد -

 لد  المشكالت حؿ ميارات بعض وتنمية التعمـ اثر بقاء عمى الرياضيات تدريس في
 التربية، كمية ،دكتوراه رسالة ،"باليمف األساسي التعميـ مرحمة مف الثامف الصؼ تالميذ
 . أسيوط جامعة

 أنماط تصويب استراتيجيات : (9006) محمود مختار الرازؽ وعبد مصطفى، نجيب محمد -
 العربي الفكر دار: اىرةالق. األولى الطبعة المية،الس والتربية العمـو في الخطأ الفيـ

:  القاىرة. االجتماعية الدراسات لتعميـ مختارة داخؿم( :  2666) رجب زايد مصطفى -
 . المطبوعات لتوزي  المصري المكتب

 والنفسية التربوية البحوث مجاؿ في التطبيقي الحصاء(:2666مصطفي حسيف باىي ) -
 . 226 ، 290 ص ، منشرل الكتاب مركز:  القاىرة.  والرياضية واالجتماعية

 في المعرفي النمو لتسري  وشاير أدي نموذج فعالية: " (9022) كماؿ مصطفى منى -
 مرحمة في الساب  الصؼ تالميذ لد  الناقد والتفكير التحصيؿ تنمية عمى العمـو تدريس
 الخامس، العدد عشر، الساب  المجمد العممية، التربية مجمة ،"األساسي التعميـ
 902: 242 ص ،9022سبتمبر

 ،  االجتماعية الدراسات وتدريس التبادلي التدريس( :  9020) محمد ىاشـ ىبة -
 . والبرمجيات المتطورة لممناىج العربية:  القاىرة األولى، الطبعة

 العمـو تدريس في التوليدي التعمـ نموذج استخداـ أثر( : " 9029) محمود محمد ىد  -
 السادس الصؼ لتالميذ المعرفة وراء ما ميارات وتنمية العممية المفاىيـ اكتساب عمى

 . المنيا جامعة التربية، كمية ،ماجستير رسالة ،"االبتدا،ي
 التحصيؿ في التبادلي التعمـ استراتيجية فاعمية: " (9029) رزؽ سميماف ىنادي -

 لصؼا تالميذ عمى تجريبية دراسة: االجتماعية الدراسات مقرر في القرا،ي الفيـ وتنمية
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 رسالة ،"الالذقية مدارس في األساسي التعميـ مرحمة مف األولى الحمقة في الراب 
 . دمشؽ جامعة التربية، كمية ،ماجستير

Damasc  university . edu .sy .pdf (Available  at : htt // www . Google .com .eg .) 

 تدريس في التبادلي التدريس استخداـ فاعمية( :" 9022) عزيز جميؿ يوسؼ -
 رسالة ،" العدادية المرحمة تالميذ لد  الرياضي والتفكير التحصيؿ عمى الرياضيات
 .المنيا ،جامعة التربية كمية ، ماجستير

 ضوء في لمطالب البداعي التفكير تنمية: (9022) صال  محمد ذكى أسماء -
 . والتنمية بويةالتر  لمبحوث القومي المركز:  القاىرة.  البنا،ي التعمـ استراتيجيات

 تنمية في التبادلي التدريس استخداـ فعالية( :" 9005) محمود اهلل عبد سيد راندا -
 رسالة"العدادي الثاني الصؼ تالميذ لد  العمـو مادة نحو واالتجاه العميؽ  التعمـ

 .شمس عيف جامعة البنات، ،كميةماجستير
 المغة شعبة طالب لد   المقروء استراتيجيات بعض عمى التدريب أثر(: " 9002) األدغـ حافظ رضا -

 التربوية البحوث مجمة ،" القراءة تدريس في ليا واستخداميـ إكسابيـ في التربية بكمية العربية
 . 003: 934 ص األوؿ، عشر،العدد التاسعة السنة ، المنوفية جامعة. والنفسية

 في التبادلي تدريسال استراتيجية توظيؼ فاعمية( : "  9022)  عيسى سامي عيسى-
 ،"  بغزة األساسي الثامف الصؼ طالب لد  نحوىا واالتجاه الرياضيات في التفكير تنمية
 . االسالمية الجامعة ، التربية كمية ، ماجستير رسالة

htt // www. Libraray .Jugaza .edu .ps / thesis / 113471 . pdf (Available  
at : htt // www . Google .com .eg .) 

 الرياضي التفكير لتنمية التبادلي التدريس استخداـ: "(9006) حمادة محمد أحمد فايزةػ 
 ،" المدرسية الرياضيات معايير بعض ضوء في العدادية بالمرحمة  الكتابي والتوصؿ
 الجزء األوؿ، العدد والعشروف، الخامس المجمد أسيوط، جامعة ، التربية كمية مجمة
 .000:009 ص ،9006 يناير األوؿ،

  ميارة تنمية في التبادلي التدريس فاعمية( : " 9002) بمجوف سالـ جميؿ كوثر -
 بحث ،" السعودية العربية المممكة في االبتدا،ية المرحمة تمميذات لد  العممي االستدالؿ
 . 92:2 ص ، السعودية المكرمة، مكة ، األدبية األقساـ التربية كمية ، تجريبي

http:// www. uqu.sa/files2 /tiny_mce /plugins / filemanager / fil-es /… tadrab.pdf  

:  القاىرة. المعمـ الطالب لد  التدريس ميارات تنمية  :(2655) المفتى أميف محمد -
 . والمعمومات البشرية التنمية مركز
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 ماراتال. الثالثة الطبعة ،واستراتيجياتو التدريس طرا،ؽ :(9000) الحيمة محمود محمد -
 . الجامعي الكتاب دار: ذ
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