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أثر استخدام طريقة التدريس التبادلي على التحصيي الدراسيي يي ةياد
الفلسفة لطالب الصف الثالث الثانوي األدبي

د.منقذه العالّن*
الةلخص
الصي

أثر استخدام طريقة التدريس التبادلي على التحصيل الدراسيي يي ةيادف الةلليةة ل ي
الثالث الثانوي األدبي.
 تهدف الدراسة إلى ةعر ة أثر اسيتخدام طريقية التيدريس التبيادلي عليى التحصيل الدراسيي ييةادف الةلليةة ل ي الصي الثاليث الثيانوي األدبيي يي ال اهوريية العربلية الليوريةي ةحا ية ريي
دةشقي ةن قة الغوطة الشرقلة.
اعتاييدا الدراسيية علييى الايينه الت ريبيييي لكلييش لأش ي أثيير اسييتخدام طريقيية التييدريس
الص الثالث الثانوي ي ةادف الةللةة.
التبادلي ي التحصل الدراسي ل
 لتأ نيو ة تاييل الدراسيية ةييط باليل طي الصي الثالييث الثيانوي ييي ةن قيية الغوطيية الشييرقلة(الاللحة) التابعة لاحا ة ري دةشق لالاأو ةط ( )405ط اختلر ةنهم بال ريقة العشوائلة
( )231طالباً بوصةهم علنةً ضاب ة لت ريبلة.
لكا ةط نتائ الدراسة:
 لبييود ييرلل داليية إًصييائلاً عنييد ةلييتو ( )0002بييلط ةتوس ي ي دربيياا ط ي الا اوعييةالت ريبلة لالا اوعة الضاب ة ي الت بلق البعدي ل ختبار.
 لبود رلل دالة إًصيائلاً عنيد ةليتو ( )0002بيلط ةتوسي ي دربياا كي ةيط الا ايوعتلطالت ريبلة لالضاب ة ي الت بلقلط القبلي لالبعدي ل ختبار.

* كلية الرتبية – جامعة دمشق – سورية.
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 -1املقدَّمة:
تعد العملية الرتبوية عملية متعددة اجلوانب والعناصر .فهي تشمل أهداف التعليم وبنيته وحمتواه وطرائقه
ووسائله وإدارته ونظمه وعالقاته .وكل عنصر من هذه العناصر ميكن جتزئته وتفريعه إىل أبعاد وعناصر فرعية
كثرية .وإن إصالح التعليم ورفع كفايته وزيادة إنتاجيته ،يتطلب إدخال حتسينات وتغريات ليس فقط علط
كططل عامططل مططن عواملططه الرئيسططة بططل عل ط كططل جططزا مططن أج طزاا عناصططره ا تفرعططةن ن هططذه اجلوانططب وا بعططاد
والعناصر وا جزاا كلّها متفاعلة ومتداخلة ،إذا أمهل أي جزا منها كان له أثر سليب عل ا جزاا ا خطر،،
حيث يالحظ ا هتمون بتدريس الفلسطفة ا طدارأ أ ّن الغالبيّطة العظمط مطن مدرسطي هطذه ا طادة يزالطون
ميارسون عدداً حمطدداً مطن أوجطه النشطا التعليمطي الطذي يكطاد ينحصطر ا ااطرة وا ناقشطة وبعطق الطرائطق
التقليدي ططة ا خ ططر ،،ا م ططر ال ططذي يف ط ّطوت عل ط ا ططتعلم فرص ططة ال ططتعلّم ارا ططا  ،الق ططائم عل ط تنمي ططة ا ه ططارات
وا جتاهططات العلميططة ال ط نكنططه مططن معرفططة مصططادر ا علومططات واسططتمدامها ا سططتمدا ا مثططل ،و الب طاً مططا
يؤدي هذا ا سلوب التلقني إىل ٍ
تدن مستو ،التحصيل الدراسي ا فاهيم العلمية وفطق مطا أكدتطه
نتططائع بعططق الدراسططات ( خبططار ( ،)8991 ،الرميططي )6002 ،ا مططر الططذي دفططع الكثططري مططن البططاحثني
ا ناهع وطرائق التدريس إىل ارورة البحطث عطن اولطول الط مطن أط تا أن تسطاعد ا طتعلم علط القيطا بطدور
العملية التعليمية.
إاا
ومبا أن طرائق التدريس وأساليبها هي ا داة ا ورية ترمجطة ا طنهع إىل حقيقطة واقعيطة وعنصطر مهطم مطن
العناصر الرئيسة ا كونة له فضالً عن ارتباطها ارتباطاً وثيقاً با هطداف وا تطو ،،ودورهطا حتديطد دور كطل
مططن ا علططم وا ططتعلم العم ططلية التعليميططة ،وحتديططدها لاسططاليب وا نشطططة الواجططب اسططتمدامها (اخلوالططدة ،
.)6002
من أجل ذلك برزت اواجة إىل تطوير ا طر ا ستمدمة التدريس من خالل تبين اجتاه حبثي يطالب
باستمدا ا نظور البنائي عل حنو أساسطي رصطالح اسطرتاتيتيات التطدريس وزيطادة فاعليطة طرائقهطا وفطق مطا
أكدت عليه مؤسسات عديدة للبحث الرتبوي كالرابطة ا مريكية لتقد العلو  ،حيث يؤكد هطذا ا نظطور (
طرجّ أن الططتعلّم عمليططة يقططو ططا ا ططتعلم با قططا ا ول ب اططاد
البنططائي) أمهيططة دور ا ططتعلم عمليططة الططتعلم ،ويط ّ
عالقة بني اجلديد الذي تعلمه وبني ما لديه من معلومات سابقة ( الغافري )6002 ،أي َّ
أن حمور ا رتكاز
للنظرية البنائيّة يتمثّل استمدا ا فكار ا وجودة لد ،ا تعلم من أجل تكوين خربات جديدة من خالل
تعططديل ا فكططار ا وجططودة لديططه ب اططافة بعططق ا علومططات اجلديططدة وإعططادة تنظططيم ا فكططار ا وجططودة بيئتططه
ا عرفية.
وهططذا مططا تؤكططده وتسططتند إليططه طريقططة التططدريس التبططادم مبططا تنضططوي عليططه مططن أنشطططة تعليميططة تعط ّطزز الططدور
تنظطيم تعلّمطه وزيطادة حيويّتطه وإثطارة دافعيتّطه مبططا
اراطا للمطتعلم ،حيطث يعمطل مطن خالىطا علط ا أطرتا
جراا ما ينتع من أفكار يتم تعديلها وتغذيتها من
يقو به من استتابات وتغذية راجعة فورية ،مير ا من ّ
زمالئه أو من ا علم فطور ههطور ا سطتتابة ،ا مطر الطذي يسطاعد ا تعلمطني علط إدرا ا جتطاه الصطحيّ حنطو
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ا عرفة اجلديدة ونثيلها داخل بنيتهم ا عرفية ،وزيادة فاعلية حتصيلها واستيعا ان ا مطر الطذي يطنعكس علط
زيادة التحصيل الدراسي عل حنو إاا .

 -2مشكلة الدراسة:

طو ،فقطد حتولطا وجهطات النظطر حطول تطدريس مطادة
نتيتة لتططور ا نظمطة الرتبويطة والتعليميطة طرائقطاً وحمت ً
الفلسططفة مططن الرتكيططز عل ط حفططظ اوقططائق والق طوانني العلميططة إىل توهيططع العلططم اويططاة العمليططة ،ورمبططا كططان
السططبب كمططا أأططارت إليططه دراسططة (أبططو علططي )6002 ،أ ّن كث طرياً مططن طططالب مرحلططة التعلططيم الثططانوي يعططانون
صعوبات أىت فهم الكثري من ا فاهيم والقوانني وا صطلحاتن ن الكثري من طرائق التدريس أصبحا
قاص ططرة ع ططن مواكب ططة الث ططورة ا عرفي ططة اىائل ططة والفلس ططفة اوديث ططة للرتبي ططة الط ط تؤك ططد علط ط بنيط طة ا ططادة التعليمي ططة
وأساسياهتا ومبادئها ومفاهيمها لتستمد فيما بعد فهم اوقائق اجلزئية.
تلططع ا راحططل الدراسططية،
لططذلك فقططد اجتهططا ا نظططار منططذ فططرتة ليسططا بالبعيططدة حنططو تعلططيم ا فهططو
كما أجريا ا حباث والدراسات العديدة حول طبيعة ا فهو وطرق تعلّمه ( النصراوي.)8992 ،
حي ططث أك ططدت مجيعه ططا علط ط أمهي ططة اكتس ططاب ا ع ططارف اجلدي ططدة .وامت ططد ا م ططر إىل إع ططادة تنظ ططيم مجي ططع
مواوعات ا ادة الدراسية عل أسس مفهوماتية متدرجطة مسطتوياهتا مطن ا فطاهيم ا كثطر عموميطة و طو ً
إىل ا فاهيم ا كثر اختصاصاً سوااً أكان ذلك بالنسبة إىل ا ادة أ ا واطو الواحطد منهطا (فرحطان ورفيقطه،
.)8992
ونظراً مهية مادة الفلسفة إعداد الطالب إعداداً تربوياً متوازناً من خطالل تزويطدهم با عطارف العلميطة
وا فاهيم الفلسفية وا جتماعية ،وإكسا م ا هارات الفكرية والعلمية وتكوين القيم وا جتاهات ا خالقية،
واستناداً إىل اخلربة الطويلة ميدان التدريس فقد حظا الباحثة وجود ٍ
تدن مستو ،حتصيل الططالب
للمعلومططات واوقططائق وا فططاهيم الفلسططفية ،فضطالً عططن عططد إدرا البيططة ا درسططني مهيططة تنظططيم ا علومططات
وا فطاهيم التعلطيم والتحصطيل ،وطرائطق تكوينهططا واسطتيعا ا ،علط الطر م مططن ت كيطد العديطد مطن الدراسططات
أمهية ا رتبا اراا بني مطد ،فاعليطة ا درسطني ومطا يكتسطبه طلبطتهم مطن معلومطات ( الطيططي)8912 ،
إاططافة إىل اططعع ت هيططل وتططدريب ا درسططني عل ط الطرائططق اوديثططة ال ط تسط ّطهل تعلططم الطططالب للمعلومططات
وا فططاهيم الرئيسططة بطريقططة أططائقة ومثططرية ،منهططا العصططع الططذهين  ،الططتعلم التعططاو  ،خطططة كيلططر...إخل والططذي
أكدت الدراسات ( )Speneer, 1991. Ccallahan, 1990أتا اسرتاتيتيات موثوقة وصادقة تعكطس
ا هداف اوالية للرتبية وتتالا مع مستو ،النمو ا عر للطالب وتنستم مع نظرية التدريس وتقيس فهماً
ذا معىن.
تبني اعع ا هتما بتنظيم ا علومات وا فهومات للطالب وطرائق تدريسها
واستناداً إىل ما سبق فقد ّ
تططدريس مططادة الفلسططفة مدارسططنا ،مططن حيططث حمتططو ،ا ططادة الدرسططية ومفاهيمهططا ا تدرجططة ،ومططن حيططث
طرائق تدريسها لذلك رأت الباحثة أن تقو بدراسة علميطة جتريبيطة حتطاول أن تسطهم تطدار هطذا الطنقص
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مطن خطالل اسطتمدامها طريقطة التطدريس التبطادم ،مبطا تنضططوي عليطه مطن تصطميم منهتطي موجطه وفطق أهططداف
سلوكية حمددة تتناسب وقدرات ا درسني ،وعليه تكون مشكلة الدراسة عل النحو اآليت:
الثالث
" ةا أثر استخدام طريقة التدريس التبادلي ي التحصل الدراسي ي ةادف الةللةة ل
الثانوي األدبي".

 -3أهمية الدراسة:

 ياأط للدراسة أ : -2-3تساعد ا درسني عل استمدا اسرتاتيتيات ترّكز عل فهم ا تعلّم للمادة ولطيس علط حفظطه
واو التعلم.
 -1-3حتقيقها دميقراطية التعليم مبا يتناسب مع حاجات الطالب وقدراهتم.
 -3-3تنميتها استقاللية الطالب تفكريه وعمله وتسهم توليد الدافعية الداخلية للتعليم.
 -5-3تسططاعد الدراسططة اواليططة عل ط إعططادة النظططر مبحتططو ،مواططوعات مططادة الفلسططفة وتنظيمهططا عل ط
أسس مفهوماتية.

 4ـ أهداف الدراسة:

 تع ط ّطرف أث ططر اس ططتمدا طريق ططة الت ططدريس التب ططادم ت ططدريس م ططادة الفلس ططفة عل ط التحص ططيل الدراس ططيلطالب الصع الثالث الثانوي ا د مقارنة بالطريقة ا عتادة.
تعرف أثر التفاعل بني ا تعلمني طريقة التدريس التبادم تطدريس مطادة الفلسطفة علط التحصطيل
 ّالدراسي لتالميذ الثالث الثانوي ا د مقارنة بالطرق التقليدية.

 -5فرضيات الدراسة:

 -2-4توجططد فططروق دالططة إحصططائياً عنططد مسططتو )0008( ،بططني متوسطططي درجططات طططالب ا موعططة
التتريبية وا موعة الضابطة التطبيق البعدي لالختبار.
 -1-4توجططد فططروق دالططة إحصططائياً عنططد مسططتو )0008( ،بططني متوسطططي درجططات طططالب ا موعططة
التتريبية التطبيقني القبلي  -البعدي لالختبار.
 -3-4توجططد فططروق دالططة إحصططائياً عنططد مسططتو )0008( ،بططني متوسطططي درجططات طططالب ا موعططة
الضابطة التطبيقني القبلي  -البعدي لالختبار.

 -6منهج الدراسة:

تعتمططد الدراسططة علط ا ططنهع التتطرييب وذلططك لكشططع أثططر اسططتمدا طريقططة التططدريس التبططادم
طالب الصع الثالث الثانوي ا د .
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 -7حدود الدراسة:
 حططدود مكانيططة :ا ططدارأ الرةيططة ( الصططع الثالططث الثططانوي ا د ) مططن مرحلططة التعلططيم الثططانوي افظططةريع دمشق .منطقة الغوطة الشرقية ( ناحية ا ليحة)
 حدود زمانية :يتوقع إجناز الدراسة ما بني تاية أبا  ،6088إىل تاية نيسان 6088 حططدود مواططوعية :يتحططدد مواططو الدراسططة باسططتمدا طريقططة التططدريس التبططادم وأثططره التحصططيلالدراسي ادة الفلسطفة لطد ،ططالب الصطع الثالطث الثطانوي ا د مطن مرحلطة التعلطيم الثطانوي ( ا خطالق،
القيم).

 -8تعريف مصطلحات الدراسة:

 -2-8طريقططة التططدريس التبططادم :هططي نظططا تعل طيم وتعلططم ططث الطططالب وعل ط حنططو منفططرد عل ط فهططم
ِ
الف ْقَرات الدراسية وفق سرعتهم الذاتية لإلجابة عن ا سئلة ا طلوبة( .الدبس،6009 ،ص.)82
 -1-8التحصططيل هططو اجلانططب ا عططر نتططائع عمليططة الططتعلم مبسططتوياته ا متلفططة ويقططاأ باختبططارات
حتصيلية تلفة ا أكال (مقالية أو مواوعية).
 -3-8ا نهع التترييب :هو أحد أنوا مناهع الدراسة الذي اري فيه تغري عامل أو أكثر من العوامل
ذات العالقة مبواو الدراسة علط حنطو مطنظم مطن أجطل حتديطد ا ثطر النطاتع عطن هطذا التغطري ،الطذي يتضطمن
عادة اب مجيع ا تغريات ال تؤثر مواو الدراسة ،باستثناا متغري واحد ججتر ،دراسة أثره الظروف
اجلديدة( .عودات.)6002 ،

 -9الدراسات السابقة:

مل تعثر الباحثة من خالل ارمكانيات ا تاحة ىا عل دراسات سطابقة تناولطا طريقطة التطدريس التبطادم
عل حنو موسطع ،وقد اقتصرت الدراسات ال مت اوصول عليها مبا ي يت:

 -1-9الدراسات العربية.

تنميطة

 الدبس ،هناا ( :)6009فاعلية برنامع تدريسي قائم علط ططريق ا نطاهرة والطتعلم التعطاومهارات التفكري الناقد وأثره التحصيل مادة الفلسفة  ،حمافظة ريع دمشق.
تنميطة مهطارات التفكطري الناقطد وأثطره
 هتدف الدراسة إىل حتديد أثر استمدا طريقة الطتعلم التعطاوالتحصيل مادة الفلسفة.
 عينططة الدراسططة :تكونططا عينططة الدراسططة مططن ( )820طالب طاً وطالب طةً مططن طططالب الصططع اوططادي عشططرا د  ،مديرية تربية ريع دمشق الفصل الدراسي ا ول من العا الدراسي .6009-6001
 نتطائع الدراسططة :كطان مططن نتطائع الدراسططة وجطود فططروق دالطة إحصططائياً عنطد مسططتو ،د لططة ()0000التحصيل لد ،طالب الصع اوادي عشر ا د  ،تعز ،إىل طريقة التدريس التعاو .
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 ا د م ،راا (  :)6002أثر التدريب عل بعق اسرتاتيتيات فهم ا قروا لد ،طالب أعبة اللغةالعربية بكليات الرتبية اكتسا م واستمدامهم ىا تدريس القرااة.
 هتططدف الدراسططة :إىل معرفططة أثططر التططدريب عل ط اسطرتاتيتي اخلريطططة الد ليططة والتططدريس التبططادم لططد،طالب أعبة اللغة العربية بكليات الرتبية اكتسا م واستمدامهم ىا تدريس القرااة.
 عينة الدراسة :تكونا عينة الدراسة من طالب الفرقة الثالثة ،أعبة اللغة العربية كلية الرتبية بنزو،بسلطنة عمان.
 نتائع الدراسة :كان من نتائع الدراسة وجود فروق دالطة إحصطائياً بطني متوسططات درجطات ططالبا موعة التتريبية ا ختبار البعدي والفرق يعز ،لصاحل طريقة التدريس التبادم.

 -2-9الدراسات األجنبية:

 دراسة جيفري ليديرير ( )Jiffrey Lederer( )8991التدريس التبادما درسة ا بتدائية.

الدراسات ا جتماعية

Reciprocal Teaching of Social Studies in Inclusive Elementary Class
Rooms.

 هتططدف الدراسططة :إىل تفحططص فاعليططة طريقططة التططدريس التبططادم حتسططني الفهططم القرائططي لططد ،طططالبالصع الرابع واخلامس والسادأ ا درسة ا بتدائية من خالل الدراسات ا جتماعية.
 عينة الدراسة :تكونا عينة الدراسة من ( )861طالباً ا درسة الريفية بنيوماكسيكو. نتائع الدراسة :أثبتا الدراسة حتسن أداا الطالب ا موعة التتريبية عل مقياأ الفهطم القرائطي،م قارنة با موعة الضابطة وحىت الطالب ذوو الصعوبات التعلم ،فقد حتسنا لديهم القدرة علط إعطداد
ا لمصات مقارنة با موعة الضابطة.

 -11موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة.

 أفادت الدراسة اوالية من الدراسات السابقة ال تناولا طريقة التدريس ب أكال تلفة. تنفرد الدراسة اوالية عن الدراسات السابقة : تقدمي الطرائق التدريسية ا ناسبة لتنظيم ا علومات وا فاهيم ب تا ستستمد طريقة التدريس التبادموتصميم الدروأ هذا ا نح .
 تعططد الدراسططة ا وىل سططورية وفق طاً لعلططم الباحثططة ال ط ستسططتمد طريقططة التططدريس التبططادم مططادةالفلسفة.

 -11اإلطار النظري للدراسة:

طريقة التدريس التبادم:
تعط ّطرف طريقططة التططدريس التبططادم ب تططا نظططا تعلططيم وتعلّططم حتططث الطططالب ،وعل ط حنططو منفططرد عل ط فه ططم
ِ
الف ْقرات الدراسطية وفططق سطرعتهم الذاتية لإلجابطة عطن ا سئلة ا طلوبة (الدبس-6009-ص.)82
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وتقو هذه الطريقة عل تقسيم ا تعلمني إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من أربعة متعلمني ،يتبادلون
ا دوار طبقاً ىذه الطريقة بعد كل حوار جزئي حول فِ ْقرة من فِ ْقرات النص (ا د م.)81-6002-
ويوصع التدريس التبادم ب نه حوار تبادم بني ا علم وا تعلمني ،أو بني ا طتعلم ورئطيس ا موعطة وبطاقي
أعضاا ا موعة ،وتتمثل نتائته تعلّم الطالب كيع يبنون ا عىن عندما يتمواعون مراكز قرائية عدة
(.)Car Ter 2001-25
 مميزات طريقة التدريس التبادم:تتميز طريقة التدريس التبادم ب تا:
تنمي القدرة عل اووار وا ناقشة.
 ّ تزيد من حتصيل الطالب ا واد ا ساسية كافة.تطور اردرا القرائي لد ،الطالب.
 ّ بوساطة ا ناقشة الفاعلة للنص امن جمموعات من ا قطران يسطتطيع الططالب تعزيطز تعلمهطم وتططويرقدراهتم إدرا النص وفهمه)Lederer-1997-4( .
 تفيد ارجرااات كتفاعل ديناميكي بني القارئ والنص بناا ا عىن اجلديد. يصططبّ ا تعلمططون بوسططاطتها قططادرين عل ط ا حتفططات با هططارات وتطبيقهططا نطططاق حمتويططات موااططيعأخر.،
 حمددات طريقة التدريس التبادم: تاج بعق ا تعلمني وقتاً نسبياً للتدريب عل ا نشطة الصباحية للتدريس التبادم. قلة مشاركة ا تعلمني اخلتولني أنشطة التدريس التبادم. إااعة الوقا من قبل بعق أفراد ا موعة أثناا اووار واخلوض جزئية أكثر من ريها. -حتتاج لبيئة تعليمية خاصة يتسىن للمتعلمني فيها اووار حبرية( .زيتون.)6002-
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إبراءاا الدراسة

 -12جمتمع الدراسة وعينته:
منطقة الغوطة الشرقية التابعة افظة
ت لع جمتمع الدراسة من طالب الصع الثالث الثانوي ا د
ري ططع دمش ططق ،وا ك ططون م ططن ( )002ط ططالب م ططنهم ( )621طالب ط طاً م ططن مدرس ططة ثانوي ططة ا ليح ططة ا متلط ططة
و( )602طالباً من مدرسة عبد الوهاب ارنكليزي للعا الدراسي . 6088 – 6080
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لال دلل رقم ()2
الص الثالث الثانوي األدبي 0
يبلط توزيل ة تال لعلنة الدراسة ل
النسبة ٪
حتم العينة
حتم ا تمع

ا درسة

عدد الشعب

ا مو

1
1
82

621
602
002

عبد الوهاب ارنكليزي
ثانوية ا ليحة ا متلطة
ا مو

الشعب
6
6
2

ا فراد
22
22
826

62028
60011
62089

قاما الباحثة بانتقاا عينة الدراسة بطريقة عشوائية من طالب الصع الثالث الثانوي ا د  ،حيطث مت
كتابة أةاا طالب كل أطعبة مطن ا درسطتني أوراق صطغرية وواطعها صطندوق صطغري ،و سطحبا ورقطة
عش طوائياً وواططعا الصططندوق (أ) وورقططة الصططندوق (ب ) لتمثيططل عينططة الدراس طة .وهكططذاً مت عش طوائياً
حتدي ططد الش ططعب ال ط نث ططل ا موع ططة التتريبي ططة ك ططل م ططن ا درس ططتني ،وك ططذلك الش ططعب ال ط نث ططل ا موع ططة
الضابطة كل من ا درستني.
حيططث بلغططا عينططة الدراسططة  826طالب طاً مططن طططالب الصططع الثالططث الثططانوي ا د  ،مططا أططكل نسططبته
 ٪62089من جمتمع الدراسة ،ومت اختيار أعبتني من كل مدرسة إحدامها نثل ا موعة التتريبية وا خر،
نثل ا موعة الضابطة.

 -13تكافؤ اجملموعتني:

دف الوقوف عل تكافؤ أفراد عينة الدراسة قاما الباحثة باخلطوات اآلتية:

 -1-13العمر الزمين:

حصلا الباحثة عل أعمار طالب جمموع الدراسطة مطن السطتالت اخلاصطة ا درسطتني لكطل مطن (
مدرسة عبد الوهاب ارنكليزي ،وثانوية ا ليحة ا متلطة) حيث تراوحا أعمطار ططالب ا مطوعتني مطا بطني
( .)89-81

 -2-13املستوى التحصيلي:

أعدت الباحثة اختباراً حتصيلياً وطبقته للت كد من تكافؤ ا موعتني ،وقد أأارت نتائع التطبيق القبلي
لالختبططار إىل هططذا التكططافؤ مططن خططالل قيططا الب ططاحثة بتح ططليل النتططائع إحص ططائياً ،باستم ططدا اختبططار( ت ط
سططتودنا) لتحليططل الفططروق بططني متوسطططي درجططات طططالب ا موعططة التتريبيططة والضططابطة التطبيططق القبلططي
ختبار التحصيل ،ومت حساب ا توس اوسا وا حنراف ا عياري لدرجات الطالب لكل من ا موعتني
كما اجلدول ( )0 -2 -2
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ال دلل رقم ()3
الاتوس اا لاالنحرا اا الاعلارية لنتائ اختبار(ا) لداللة الةرل بلط ةتوس ي درباا أ راد الا اوعة الت ريبلة
لالا اوعة الضاب ة ي الت بلق القبلي ل ختبار التحصللي.
ا موعة

العدد

التتريبية
الضابطة

22
22

ا توس ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط
اوسا
6102020
6102020

ا حن ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طراف T
ا سوبة
ا عياري

2001101
2090269

درج ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططة القيم ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططة
ارمجالية
اوريةDf
00918
820

00062

مستو ،الد لة
ط ط ط ط ط ط ط ططري دال ط ط ط ط ط ط ط ططة
إحصائياً

ال دلل رقم ()5
الاتوس اا لاالنحرا اا الاعلارية لنتائ اختبار (ا) لداللة الةرل بلط ةتوس ي درباا أ راد الا اوعة الت ريبلة
ي الت بلق القبلي ل ختبار التحصللي.
ا موعة
التتريبية
ذك ط ط ط ط ططور  .عب ط ط ط ط ططد
الوهاب ارنكليزي
ذكططور ثانويططة ا ليحططة
ا متلطة

العدد

ا توس
اوسا
6102000

22

610002

20

ا حنراف
ا عياري

T
ا سوبة
00002

درجة اورية
df
22

القيمة ارمجالية
sig
00990

مستو ،الد لة

ط ط ط ط ط ط ط ططري دال ط ط ط ط ط ط ط ططة
إحصائياً

ال دلل رقم ()4
الاتوس اا لاالنحرا اا الاعلارية لنتائ اختبار (ا) لداللة الةرل بلط ةتوس ي درباا أ راد الا اوعة الضاب ة
ي الت بلق القبلي ل ختبار التحصللي.
العدد

ا موعة
الضابطة
ذك ط ط ط ط ططور  .عب ط ط ط ط ططد 20
الوهاب ارنكليزي
ذكور ثانوية ا ليحطة 22
ا متلطة

ا توس
اوسا
6102222

ا حنراف
اا عياري
209001

6102002

209892

T
ا سوبة
00069

درجة اورية
df
22

القيمة ارمجالية
sig
00911

مستو،
الد لة
ططري دال ططة
إحصائياً

اسطتناداً إىل اجلططدول رقطم ( )2تبططني أن قيمططة الد لطة ا حتماليططة ( )00918أكطرب مططن ( )0008ومططن َوَّ
ف ن قيمة ( ت ط ستودنا) ا سوبة (  )00062ري دالة إحصائياً عند درجة حرية ( )820بطني متوسططي
درج ططات ا موع ططة الض ططابطة وا موع ططة التتريبي ططة ا ختب ططار التحص ططيلي القبل ططي وه ططذا مؤأ ططر عل ط تك ططافؤ
ا موعتني.

 -14أدوات الدراسة:

 -2-25بعطد ا ططال علط العديطد مططن الدراسطات قامطا الباحثططة بتصطميم دروأ مططن مطادة الفلسططفة
لطالب الصع الثالث الثانوي ا د وفق طريقة التدريس التبادم.
 -1-25بناا اختبار التحصيل :مت إعداد اختبار التحصيل با عتماد عل ا هداف السطلوكية الط مت
مر ا ختبار بعدة مراحل هي:
إعدادها ،وقد ّ
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 اىططدف مططن ا ختبططار هططو قيططاأ درجططة حتصططيل الطططالب للمعلومططات عنططد عينططة الدراسططة مططن الوحططدةا دروسة.
 مسططتويات ا ختبططار :اأططتمل ا ختبططار عل ط ا سططتويات ا ربعططة مططن مسططتويات بلططو للمتططال ا عططر(التذكر ط ا ستيعاب ط التطبيق ط التحليل).
 صوغ بنود ا ختبار وفق ا ستويات ا ددة. صدق ا ختبار: إن أفضطل وسطيلة للت كطد مطن صطدق ا ختبطار هطو أن يقطو عطدد مطن ا كمطني بتقطدير مطد ،مالامتططهِلف ْقرات ا علومات ا راد قياسها.
 لذلك قاما الباحثة بعرض ا ختبار مع قائمة من ا راض السلوكية عل السطادة اخلطرباا ا كمطنيوا ختصاص ططيني والرتبط ططويني ،للت كط ططد مط ططن صط ططالحيتها علمي ط طاً ونثيلهط ططا للغط ططرض الط ططذي واط ططعا مط ططن أجلط ططه،
ومالامتها و وليتها للمواطوعات الدرسطية ا قطررة وا سطتفادة مطن مالحظطاهتم ومقرتحطاهتم تعطديل بعطق
اىفوات.
 ثبات ا ختبار: للت كطد مطن ثبطات ا ختبططار قامطا الباحثطة بتطبيططق ا ختبطار علط عينطة مططن ا تمطع ا صطلي للدراسططةمؤلفة من  20طالب ًطا ،بفطارق ةسطة عشطر يومطاً بطني التطبيقطني ا ول والثطا  ،وبعطد ذلطك متَّ حسطاب معامطل
الثبات الذي بلغ  ٪1806وهو معامل مقبول لغرض الدراسة العلمية.
 تطبيق ا ختبار عل العينة ا ستطالعية:قامططا الباحثططة بتطبيططق ا ختبططار علط العينططة ا سططتطالعية ا كونططة مططن ( )20طالب طاً مططن طططالب الصططع
الثالطث الثطانوي ا د  ،لك ٍطل مطن مدرسطة عبطد الوهططاب ارنكليطزي ومدرسطة ا ليحطة ا متلططة مبحافظطة ريططع
دمشق ،وقد مت اختيار العينة ا ستطالعية من جمتمع الدراسة من ري أفراد العينة ا ساسية ،وذلك للتحقق
من واوح ِ
الف ْقَرات وتقدير الوقا ا ناسب لالختبار.

 -15نتائج الدراسة:

 -2-24تططنص الفراططية ا وىل عل ط أنططه " توجططد فططروق دالططة إحصططائياً عنططد مسططتو )0008( ،بططني
متوسطي درجات أفراد ا موعة التتريبية وا موعة الضابطة التطبيق البعدي لالختبار".
من أجل التحقق من هذه الفراية مت حساب ا توس اوسا وا حنراف ا عياري واستمدا اختبار (
ت  -سططتودنا) لكشططع د لططة الفططروق بططني متوسطططات درجططات طططالب ا موعططة التتريبيططة والضططابطة
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي كما اجلدول رقم (.)2
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ال دلل رقم ()6
الاتوس اا لاالنحرا اا الاعلارية لنتائ اختبار (ا) لداللة الةرل بلط ةتوس ي درباا أ راد الا اوعة
الت ريبلة لالا اوعة الضاب ة (ككور) ي الت بلق البعدي ل ختبار .
مستو،
القيمة
ا سوبة درجة اورية
ا حنراف
ا توس
ا موعة العدد
df
T
الد لة
ارمجالية
اا عياري
اوسا
التتريبية
الضابطة

22
22

6900200
2002910

2002229
20062282

90898

820

00000

دال ط ططة لص ط ططاحل
التتربة

استناداً إىل اجلدول رقم ( )2تبني أن قيمة الد لطة ا حتماليطة ( )00000أصطغر مطن ( )0008ومطن َوَّ
فط ن قيمططة ( ت ط سططتودنا) ا سططوبة ( )90898دالططة إحصططائياً عنططد درجططة حريططة ( )820وعليططه مت رفططق
الفراية الصفرية.
وميكن تفسري ذلك ب ن طريقة التطدريس التبطادم كانطا أكثطر فاعليطة تنميطة التحصطيل الدراسطين تطا
تسهم إثارة تفكري الطالب وحتسني فهمهم من خالل قيامهم ب نشطة وأدوار تعليمية ،واستمدا ا مثلة
اوياتية ،والرب بني ا ع لومات ذات العالقة ا شرتكة والقدرة عل التفسري والتنبؤ ،ن النشا الذي يقو
به الطالب يساعده علط اسطتقاا ا علومطات بطريقطة أفضطل وميكنطه مطن إاطاد الطرواب بطني مطا يقطو بتحصطيله
من معلومات تلفة.
 -1-24تططنص الفراططية الثانيططة عل ط أنططه " توجططد فططروق دالططة إحصططائياً عنططد مسططتو )0008( ،بططني
متوسطي درجات طالب ا موعة التتريبية التطبيقني القبلي ط البعدي لالختبار التحصيلي".
ومن أجل التحقق من هذه الفراية مت حساب ا توسط اوسطا ا حنطراف ا عيطاري واسطتمدا اختبطار
( ت سططتودنا) لكشططع د لططة الفططروق بططني التطبيقططني القبلططي ط البعططدي لالختبططار التحصططيلي .كمططا
اجلدول اآليت رقم (.)1
ال دلل رقم ()7
الاتوس اا لاالنحرا اا الاعلارية لنتائ اختباراا لداللة الةرل بلط ةتوس ي درباا أ راد الا اوعة الت ريبلة
ي الت بلقلط القبلي ي البعدي ل ختبار التحصللي.
العدد ا توسط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ا حن ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طراف T
درجة اورية القيمط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططة القرار
ا موعة
ا سوبة
df
ارمجالية
اا عياري
اوسا

جتريبية قبل
جتريبية بعد

22
22

6102020
2002910

2001101
2062282

600629

20

00000

دال ط ططة لص ط ططاحل
البعدي

استناداً إىل اجلدول السابق رقم ( )1تبطني أن قيمطة الد لطة ا حتماليطة ( )00000أصطغر مطن ()0008
ومطن ّوَّ فط ن قيمطة ( ت ط سطتودنا) ا سطوبة ( )600629دالطة إحصطائياً عنطد درجطة حريطة ( )20وعليطه مت
رفق الفراية الصفرية .
أي أن ططه توج ططد ف ططروق دال ططة إحص ططائياً عن ططد مس ططتو )0008( ،ب ططني متوس طططي درج ططات ط ططالب ا موع ططة
التتريبية التطبيقني القبلي ط البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي.
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ويعططز ،ذلططك إىل أن الطريقططة ا تبعططة تططوفر البيئططة اراابيططة لتفاعططل ا ططتعلم مططع ا وقططع التعليمططي أج طواا
خاليططة مططن التططوتر ترتفططع فيهططا دافعيططة ا ططتعلم إىل أعلط حططد ممكططنن ن طريقططة التططدريس ا سططتمدمة أخرجططا
عمليطة تعليميططة هطو حمورهططا وهطدفها الوقططا
ا طتعلم مطن النمطيططة إىل ا شطارك ة الفاعلططة ،ودفعتطه لالططرا
ذاته.
 -3-24تططنص الفراططية الثالثططة عل ط أنططه " توجططد فططروق دالططة إحصططائياً عنططد مسططتو )0008( ،بططني
متوسطي درجات طالب ا موعة الضابطة التطبيقني القبلي ط البعدي لالختبار التحصيلي".
ومن أجل التحقق من هذه الفراية مت حساب ا توسط اوسطا ا حنطراف ا عيطاري واسطتمدا اختبطار
( ت سططتودنا) لكشططع د لططة الفططروق بططني التطبيقططني القبلططي ط البعططدي لالختبططار التحصططيلي .كمططا
اجلدول اآليت رقم (.)1
ال دلل رقم ()8
الاتوس اا لاالنحرا اا الاعلارية لنتائ اختباراا لداللة الةرل بلط ةتوس ي درباا أ راد الا اوعة الضاب ة ي
الت بلقلط القبلي ي البعدي ل ختبار التحصللي.
العدد ا توسط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ا حنط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طراف T
درجة اورية القيمط ط ط ط ط ط ط ططة القرار
ا موعة
سوبة
ا
df
ارمجالية
اا عياري
اوسا
 00000دال ط ططة لص ط ططاحل
20 00000 2090269 6102816
الضابطة قبل 22
البعدي
2002229 6900200
الضابطة بعد 22

استناداً إىل اجلدول السابق رقم ( )1تبني أن قيمة الد لة ا حتمالية ( )00000أصغر من (،)0008
ومططن ّوَّ فط ن قيمططة ( ت ط سططتودنا) ا سططوبة ( )00000دالططة إحصططائياً عنططد درجططة حريططة ( )20وعليططه مت
رفق الفراية الصفرية وقبول الفراية البديلة.
أي أن ططه توج ططد ف ططروق دال ططة إحص ططائياً عن ططد مس ططتو )0008( ،ب ططني متوس طططي درج ططات ط ططالب ا موع ططة
الضابطة التطبيقطني القبلطي ط البعطدي لالختبطار التحصطيلي لصطاحل التطبيطق البعطدي لالختبطار التحصطيلي.
وقد يعطود ذلطك إىل جهطد الططالب التحضطري لالختبطار ،وا علومطات السطابقة ا تطوافرة لطديهم عطن مواطو
التحصيل.

 -16مقرتحات الدراسة:

 -2-26ارورة توهيع مدرسي مادة الفلسفة لطرائق التدريس ا تطورة تعليمهم واختباراهتم ورب
ا عرفة با واقع اوياتية اوقيقية ،وعل مسؤوم الرتبية والتعليم ا هتمطا بت هيطل ا طدرأ مطن خطالل متابعتطه
ثقافياً لالرتقاا مبستو ،العملية التعليمية
 -1-26إج طراا دراسططات أخططر ،تتنططاول فاعليططة طريقططة التططدريس التبططادم تططدريس الفلسططفة راحططل
دراسططية تلفططة بيئططات تعليميططة تلفططة ،والسططعي إىل تطبيقهططا راططاد بيئططة تربويططة أفضططل ونتططائع أكثططر علط
ا ستو ،التحصيلي.
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 -3-26تضمني مناهع ا لفلسطفة أنشططة تعليميطة تتطيّ للتالميطذ ربط ا عرفطة العلميطة مبواقطع حقيقيطة،
مما قق التفاعل اوقيقي بني ما يتعلمه الطالب وما يعيشه من حياة واقعية.
 -5-26إقام ططة دورات تدريبي ططة مس ططتمرة لت هي ططل ا علم ططني وت ططدريبهم علط ط طرائ ططق فاعل ططة ،ن الط ططرق
التقليدية الباً مل تعد جتدي نفعاً أو أتا مل تعد تالئم ا ناهع والواقع اجلديد.
 -4-26إجطراا دراسططات تتنططاول فاعليططة الطريقططة تططدريس مطواد الفلسططفة ،وإثبططات جططدواها للنهططوض
بتدريس الفلسفة عل اعتبار أتا أ العلو .
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املراجع
املراجع العربية:

 أب ططو عل ططي ،حمم ططد زه طران ،حمم ططد .)6002( .فاعليططة توهي ططع الط ططرق التعليميططة القائمططة عل ط التق ططومياوقيقططي تنميططة مهططارات التفكططري العليططا عنططد طططالب الصططع العاأططر و اجتاهططاهتم حنططو العلططو  .أطروحططة

دكتوراه ،اجلامعة ا ردنية ،عمان.
 ا د ططم ،راططا .)6002 ( .أثططر التططدريب عل ط بعططق اس طرتاتيتيات فهططم ا قططروا لططد ،طططالب أططعبةاللغة العربية بكليات الرتبية اكتسا م واستمدامهم ىا تدريس القرااة .جامعة ا نصورة.
 جن ططاد ،روع ططة .)8911( .أث ططر اس ططتمدا ب ططوذج جانبي ططة تعل ططيم ا ف ططاهيم م ططادة العل ططو  .رس ططالةماجستري ري منشورة.
 اخلوالدة ،سامل عبد العزيز .)6002( .بوذج التعليم البنائي حتصيل طالب الصع ا ول الثانويالعلمططي مططادة علططم ا حيططاا واجتاهططات الطططالب حنوهططا .أطروحططة دكتططوراه ططري منشططورة ،جامعططة عم ططان،
ا ردن.
 الدبس ،هناا .)6009( .فاعلية برنامع تدريسي قائم عل طريق ا ناهرة والتعلم التعاو تنميةمهارات التفكري الناقد وأثره التحصيل مادة الفلسفة .رسالة ماجستري ري منشورة ،جامعة دمشق.
 الرميي ،زكية  ،حيطدر .)6002( .مطد ،إتقطان الططالب ا علمطني كليطة الرتبيطة ( صطنعاا) للمفطاهيمالعلميططة ا تضططمنة كتططاب علططم ا حيططاا ،للصططع الثالططث الثططانوي .رسططالة ماجسططتري ططري منشططورة ،صططنعاا،
اليمن.
 زيت ططون ،حس ططن .)6002( .تعل ططيم التفك ططري رقي ططة تطبيقي ططة تنمي ططة العق ططول ا فك ططرة .الق ططاهرة :ع ططاملالكتب.
 الطيطططي ،حممططد عقيططل .)8916 ( .أثططر اكتسططاب معلمططي اجلغرافيططة ا رحلططة ارعداديططة للمفططاهيموا هططارات اجلغرافيططة حتصططيل طلبططتهم الصططع الثالططث ارعططدادي لتلططك ا ف طاهيم وا هططارات ا ردن.
رسالة ماجستري ،جامعة الريمو  ،إربد.
 عودات ،ميسر .)6002( .أثطر اسطتمدا طرائطق العصطع الطذهين والقبعطات السطا وا ااطرة ا فعلطةالتحصططيل والتفكططري الت ط ملي لططد ،طططالب الصططع العاأططر مبحططث الرتبيططة الوطنيططة ا ردن .أطروحططة
دكتوراه ،جامعة الريمو .
 الغافري ،علي بن سامل .)6002( .فاعلية بوذج التعليم البنائي ( )clmعل التحصيل الكيميااوالتفكططري اربططداعي لططد ،طططالب اوططادي عشططر مططن التعلططيم العططا  .رسططالة ماجسططتري ططري منشططورة ،جامعططة
السلطان قابوأ ،سلطنة عمان.
 النصط طراوي ،فري ططد .)8992( .فاعلي ططة ك ططل م ططن ط طريق ا كتش ططاف والتعل ططيم الش ططرحي ذي ا ع ططينحتصيل طالب الصع اخلامس للمفاهيم اجلغرافية .جامعة دمشق.
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