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هـدفت هـذه الدراسـة التجريبيـة للكشــف عـن أثـر التعلـيم بأســلوب التعلـيم التبـادلي علـى تحصــيل 
) طالب وطالبة، تم 140التاسع االساسي في اللغة العربية ، وتألفت عينة الدراسة من ( طلبة الصف

) طالبــاً وطالبــًة، ومجموعــة ضــابطة وتضــم 68تقســيمهم إلــى مجمــوعتين، مجموعــة تجريبيــة وتضــم (
) طالبــا وطالبــة، وقـــد تــم اســتخدام المتوســـطات الحســابية وتحليــل التبـــاين الثنــائي لمعرفــة أثـــر 72(

التبـــادلي علـــى تحصـــيل الطلبـــة، وقـــد أظهـــرت النتـــائج أن هنـــاك فروقـــا ذات داللـــة إحصـــائية  التعلـــيم
)0.05 ≤ α بين مستوى تحصيل طلبة المجموعة التجريبيـة (التعلـيم التبـادلي) ومسـتوى تحصـيل (

طلبة المجموعة الضابطة (المجموعة التقليدية)، وذلـك لصـالح المجموعـة التجريبيـة، إال أن النتـائج 
)  فـي مسـتوى التحصـيل حسـب الجـنس، كـذلك α ≥ 0.05هر فروقًا ذات داللـة إحصـائية (لم تظ

أشارت النتائج إلى أنه ال يوجد أثر للتفاعـل بـين التعلـيم التبـادلي والجـنس . وبنـاًء علـى هـذه النتـائج 
  فقد قدمت بعض التوصيات حول هذا الموضوع.

  غة العربية.الكلمات المفتاحية: التعليم التبادلي، التحصيل، الل
      
  
  
  
   
  
  ردنألاجامعة آل البيت، -استاذ مشارك ، كلية العلوم الرتبوية* 
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  المقدمة واإلطار النظري   -1

يعــد التعلــيم مــن أهــم ركــائز تقــدم الشــعوب ومســايرة التطــور، فمــن خاللــه نســتطيع اســتثمار املــوارد البشــرية 
عرفنــا علــى أحــدث األســاليب التعليميــة، وحاولنــا وطاقاــا علــى أفضــل وجــه ممكــن، ولــن يــتم ذلــك إال إذا ت

استخدامها بشكل عملي داخل صفوفنا. فعملية التدريس عملية متعمدة لتشـكيل بيئـة الفـرد، حبيـث متكنـه 
مـــن أن يـــتعلم القيـــام بســـلوك حمـــدد، أو االشـــرتاك يف ســـلوك معـــني، وذلـــك حتـــت شـــروط حمـــددة وكاســـتجابة 

، 1998كــــون هنــــاك تعلــــيم إذا مل ينــــتج عنــــه تعلــــم (جــــت، لظــــروف حمــــددة، وبالتــــايل فــــال ميكــــن أن ي
  ). 103ص

فــالتعليم موقــف يتميــز بالتفاعــل بــني طــرفني رئيســيني مهــا املعلــم واملــتعلم، وحــدوث تعــاون بينهمــا إلكســاب 
املتعلم جمموعة من املعارف، واالجتاهات واملهـارات الـيت تـؤدي بـدورها إىل تعـديل سـلوكه، وتعمـل علـى منـوه 

  مًال متكامًال.منواً شا

وعلــى ذلــك فــالتعليم عمليــة تعاونيــة، وقــد جيــري التفاعــل فيهــا بــني معلــم وتلميــذ، أو بــني التالميــذ أنفســهم 
  ).32، ص2003بإرشاد املعلم (زيتون، كمال، 

 إن املتعلم يتأثر باألسلوب واإلسرتاتيجية التعليمية اليت يتبعها املعلـم يف عمليـة التعلـيم أو التـدريس، وبالتـايل
فهو يتأثر سلباً أو إجياباً ذا األسلوب أو اإلسرتاتيجية. وألمهية األسلوب يف عملية الـتعلم والتعلـيم ظهـرت 
أســـاليب جديـــدة يف التعلـــيم، تســـاعد علـــى نقـــل العمليـــة التعليميـــة مـــن املـــادة الدراســـية إىل املـــتعلم، وبـــذلك 

ذلـك فإنـه جيـب علـى املعلـم الكـفء ). وعلى 3، ص1991أصبحت املادة وسيلة وليست هدفاً (اللباين، 
أن حيدث األساليب اليت يستخدمها، حبيـث يصـبح املـتعلم أكثـر إجيابيـًة وتفـاعًال مـع املعلومـات أو املعـارف 

).وبالتــايل فــإن حتســني مســتوى الطلبــة يف عمليــة التعلــيم 197م، ص1989الــيت تقــدم لــه. (عبــد الكــرمي، 
تخالص إسـرتاتيجيات مناسـبة للـتعلم وتوظيفهـا يف مواقـف يعتمد بشكل أساسي يف تنمية قـدرام علـى اسـ

الــتعلم احلاليــة، والرتكيــز علــى النقــاط والعناصــر البــارزة يف احملتــوى، وممارســة التقــومي الناقــد لألفكــار واملعــاين، 
ومراقبــة النشــاطات الذهنيــة واللغويــة املســتخدمة. وهــذه العمليــات متضــمنة يف أحــد األســاليب احلديثــة الــيت 

ـــــيم التبـــــاديل تســـــهم  يف جعـــــل املـــــتعلم فعـــــاًال ونشـــــطاً يف اكتســـــاب املعرفـــــة واملهـــــارات، وهـــــو أســـــلوب التعل
)Reciprocal Teaching ، والـــــذي طـــــوره كـــــل مـــــن آن  223ص 1996) ( الفطـــــايري ، (

م، وكان اهلدف منه 1984) يف سنة Anne Brown) وآن براون (Anne Palincsarإلينكسار (
  ئي أو فهم املادةهو تطوير االستيعاب القرا
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وذلــك مـن خــالل التعــاون مــا بـني الطالــب واملعلــم علــى   Reading Comprehension املقـروءة
. وذا Palincsar,  Brown, (1984شكل حوار، مث يأخذ الطلبة دور املعلم يف قيادة هذا احلوار(

ت مـن خـالل تفـاعلهم االسلوب فإن الطلبـة يكتسـبون معلومـات ومنـاذج جديـده مـن التفكـري واالسـرتاتيجيا
  ): 2008). وهذه اإلسرتاتيجيات هي ( طعيمة، والناقة ،28، ص2006، قرام (حسنوحوارام مع أ

  . تنبؤال -
  توليد األسئلة (االستفسار)  -
  االستيضاح  -
  التلخيص.  -

  : وفيما يلي عرض هلذه االسرتاتيجيات

  التنبــؤ-1-1

ملا ميكـن أن يكـون حتـت هـذا العنـوان مـن أفكـار،  ،ب عن توقعاتهيقصد به ختمني تربوي يعرب به الطال     
لــب أن يطــرح فروضــاً معينــة اســرتاتيجية مــن الط، وتتطلــب هــذه اإل ومــا ميكــن أن يعاجلــه الكاتــب مــن قضــايا

يف قراءتــه خطـوات معينــة، وتعـد هــذه الفـروض بعــد  سـارحـول مـا ميكــن أن يقولـه املؤلــف يف املوضـوع كلمــا 
  يسعى الطالب لتحقيقه، سواء بتأكيد الفروض أو رفضها.مبثابة هدف   ذلك
  وميكن للمعلم أن يساعد طالبه على أن يتوقعوا ما سيتناوله موضوع ما من خالل املساعدات اآلتية:     

  قراءة العنوان األصلي للموضوع واملوضوعات الفرعية. -1-1-1

  ضمنها املوضوع.تاالستعانة باألسئلة اليت ي-1-1-2

  .راءة بعض اجلمل يف الفقرة األوىلق -1-1-3

  قراءة السطر األول من كل فقرة يف املوضوع.-1-1-4

  قراءة اجلملة األخرية من الفقرة األخرية.-1-1-5
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  األسئلة (االستفسار) توليد -1-2

ومـــن أجـــل ذلـــك يلـــزم  ى،ويقصـــد بـــه قيـــام الطالـــب بطـــرح عـــدد مـــن األســـئلة الـــيت يشـــتقها مـــن الـــنص املتلقـــ
ددوا أوًال نوع املعلومات اليت يـودون احلصـول عليهـا مـن املوضـوع حـىت تطـرح األسـئلة حوهلـا، الطالب أن حي

ومــا هــو ثــانوي ال يــؤثر كثــرياً يف تلقــي  ،ممــا يعــين تنميــة قــدرام علــى التمييــز بــني مــا هــو أســاس يســأل عنــه
متـثًال هلـا وقـدرة  ، ودةاملوضوع، وطرح األسئلة ليس مسألة سهلة، إن طرح سؤال جيد يعين فهماً جيداً للما

ــــة وأن  ،علــــى اســــتثارة اآلخــــرين لإلجابــــة. ومــــن معــــايري التوليــــد اجليــــد لألســــئلة أن تســــتثري الطــــالب لإلجاب
  تســـــــــــــاعدهم علــــــــــــــى توليــــــــــــــد أســـــــــــــئلة جديــــــــــــــدة، فالســــــــــــــؤال اجليــــــــــــــد يســـــــــــــتثري ســــــــــــــؤاًال جيــــــــــــــداً آخــــــــــــــر.

سـرتاتيجية إة الذاتيـة تعـد ن األسـئلإولقد أثبتت العديد من الدراسات واألحباث اليت عرضها "أمحـد شـبيب" 
قــد جتعـل املــتعلم ، فعالـة لتحسـني الفهــم، وممـا يؤكـد أمهيتهــا أنـه عنــد اسـتخدامها مـع املــادة الدراسـية املتعلمـة

مــن االنتبــاه وتــذكر املعلومــات والقــدرة علــى الفهــم، حيــث يتطلــب الــتعلم فهــم املعلومــات  ةً عاليــًة لديــه قــدر 
واألسئلة الذاتية تعمل كأحد أشكال االختبار الذايت اليت  اعها فيما بعد.املقدمة وختزينها يف الذاكرة واسرتج

تساعد الطالب يف مراقبة فهمه للموضوع، فهو يقوم بتحليل املضمون، ويعمل على ربطه باملعرفـة السـابقة، 
  ).110، 2000األسئلة. (شبيب:  -اإلجابة -ويقوم بتقييمه يف دائرة مستمرة، من األسئلة

  ـاحاالستيض -1-3

أو توضـيح   ، أو قضايا معينة ، ويقصد به تلك العملية اليت يستجلي ا الطالب أفكاراً معينة من املوضوع
أو مفاهيم جمردة يصعب إدراكها مـن الطـالب، ويف هـذه العمليـة حيـاول الطـالب الوقـوف  ، صعبة كلماتٍ 

، كــأن  دين فهــم املوضــوععلــى أســباب صــعوبة فهــم املوضــوع، وبلغــة اصــطالحية حيــاولون حتديــد أســباب تــ
  . ذلـــــــــك إىل غـــــــــري تكـــــــــون بـــــــــه كلمـــــــــات صـــــــــعبة أو جديـــــــــدة، أو مفـــــــــاهيم جمـــــــــردة أو معلومـــــــــات ناقصـــــــــة

مبعـــىن املوضـــوع، فعنـــدما يلقـــي  فاالستيضـــاح يعـــين: التقـــومي النقـــدي للمحتـــوى ممـــا يعطـــي للطالـــب إحساســـاً 
لعوائق اليت قد تسبب عدم فهمه فهذا بالضرورة يعين أنه قد أصبح على دراية با ،الطالب أسئلة لالستيضاح

  كوجود مفاهيم غري مألوفة مثًال.
  التلخيص -1-4

يقـوم أن ويعين القدرة على حتديد املعلومـات املهمـة يف املوضـوع وارتباطاـا يف صـورة حمكمـة، ويتطلـب هـذا 
وع، وهـذا للمعلومـات باملوضـ وتنشيط خلفيته املعرفيـة حـىت حيـدث تكـامالً  ،الطالب باستدعاء وفهم ما قرأه
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والتلخيص يتطلب مهارات تفوق تدوين  ما يتيح الفرصة أمامه؛ لتنظيم إدراك العالقات بني أجزاء املوضوع.
لتكثيـــف  كبــرياً   امللحوظــات، وقــد يكـــون أكثــر منهــا فائـــدة، حيــث إن اســـرتاتيجية التلخــيص تتطلــب جهـــداً 

  املعلومات.

إياه وبلغته اخلاصة، وهذا يدربه على متثل املادة  إعادة صياغة ما درسه موجزاً بفالتلخيص هو: قيام الطالب 
وتكثيفها، والتمكن من اختيار أهم ما ورد ا من أفكار، وحتقيق التكامل بينهـا وبـني مـا سـبق مـن أفكـار، 
فقـــد يبـــدأ الطالـــب بتلخـــيص مجلـــة طويلـــة يف كلمـــة مـــثًال أو كلمتـــني، مث تلخـــيص فقـــرة تتـــدرج يف الطـــول مث 

اً فــإن التلخــيص يســاعد علــى جتميــع األفكــار الســابقة وتــذكرها متهيــداً الســتقبال تلخــيص الــنص كلــه، وأخــري 
  أفكار أخرى جديدة يف فقرات أو نصوص قادمة.

  ما جيب مراعاته عند التلخيص:

  التأكيد على استخدام كلمات الطالب اخلاصة، وليس االقتباس من أجل تعزيز فهم املقروء.

 حذف املعلومات املكررة. -

 .ى العناوين أو املصطلحات املهمةالرتكيز عل -

 حذف املعلومات غري الضرورية.  -

حتديد فرتة زمنية للتلخيص؛ للتأكد من أن الطالب قد حكموا على األمهية النسبية  -
 لألفكار.

  التي يقوم عليها التدريس التبادلي ئالمباد 

  : يبىن عليها التدريس التباديل وهي ئيوجد أربعة مباد

لدى الطالب، وذلك بإمدادهم باالسرتاتيجيات الالزمة ملراقبة وفهم  زيادة فهم املوضوع  -
 . وتركيب املعىن

ولية التعلم االسرتاتيجي مع االنتقال التدرجيي هلذه ؤ إجياد معلمني وطالب مشاركني يف مس -
 . ولية من املعلم للطالب خالل خطوات التدريسؤ املس

 . شجيع املعلم لطالبه على املشاركة يف املناقشاتت -
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  التأكيد على أن الطالب تعلموا ضبط احلوار. -
  :  )34، 2006(حممود:  العمل في أثناء التدريس التبادلي خطوات

  الخطوات الخمس للتدريس التبادلي
  طريقة عرض المعلم: ة األولىالخطو  •

 للمرحلة تبعاً ادثة فيما بعد، احمل تلميذأمهية هذه اخلطوة تتأتى من منذجة االسرتاتيجية اليت سيقوم ا ال    

يكون غري قادر على  لتلميذ، حيث إن املعلم يف هذه املرحلة يكون لديه املعرفة واملهارة، بينما ا )4، 3(

 تطبيق املهارات املعرفية. 

  تعلم التلميذ وتدريباته: الثانية الخطوة •

م تكون تتزايد وتتطور، وممارستهتالميذ إن دور املعلم يستمر كدور اخلبري، حيث إن مشاركة ال

 موجهة. 

  العالقة بين المعلم ومجموعات التالميذ: الثالثة الخطوة •
ويتم ، يكون الرتكيز على اموعات الصغرية، وذلك يف احملادثة عن اخلطط االسرتاتيجية طوةيف هذه اخل

 املرحلةدور القيادة، ويف هذه تالميذ هلم دور فعال أكثر من ذي قبل، ويأخذ ال ليكونتالميذ تشجيع ال

املسئولية لتكوين األسئلة، ومراجعة استخدام  تالميذيكون هناك تغيري يف التعليمات، حيث يقبل ال

، ويكون دور املدرس هو تدعيمه ( التنبؤ ، والتساؤل ، والتوضيح، والتلخيص )  االسرتاتيجيات السابقة

  فقط.
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  تالميذمجموعة ال: الرابعة لخطوةا •

املهام كاملة، ويستمر تنفيذ التالميذ ألدوارهم يف  تالميذرج املدرس من اموعات يتوىل الخي

  اخلطوة السابقة مع أخذ الدعم املتدرج يف التضاؤل من زمالئهم.

  التنظيم الذاتي: الخامسة الخطوة •

 إىل اي دعم. حباجة وايف هذه اخلطوة يكون التالميذ قد أتقنوا اخلطوات السابقة، وليس          

  ستراتيجياته المختلفةإلتطبيق التدريس التبادلي باإلجراءات التفصيلية 

قسم التالميذ أربع جمموعات لكل واحدة منها قائد، وذلك بالتبادل بني أفراد اموعة، ي  -
 حبيث يأخذ كل تلميذ دور القائد يف إحدى قطع املوضوع.

ديد ت على أعضاء كل جمموعة؛ ليعرف كل منهم دوره بالتحبطاقام بتوزيع جمموعة من اليت -
 (كملخص، وكمناقش، وموضح، ومتنيبء).

 قسم املوضوعات إىل قطع صغرية، ويقوم بعمل منذجة لألدوار السابقة.ي -

قراءة القطعة األوىل من املوضوع قراءة صامتة تشجعهم على أخذ  تالميذيطلب من ال -
 ملحوظات، ووضع خطوط حتت بعض الكلمات اليت متثل حماور لألسئلة بعد ذلك.

ن القراءة، ويطلب من امللخص تقدمي عرض عن األفكار الرئيسة والكلمات حيدث توقف ع -
 املفتاحية يف املوضوع.

يقوم املناقش بطرح استفسارات عن املواضع املهمة اليت مت حتديدها سابقا، واستفسارات  -
 عن األجزاء غري الواضحة أو احملرية وعن العالقات بني املفاهيم املختلفة.

علن عن األجزاء املعقدة أو املركبة، وحياول طرح بدائل حلل األسئلة اليت يقوم املوضح بدور امل -
 طرحها املناقش.
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 أو سيناقشه الحقاً  ،ويقوم املتنيبء بعرض التوقعات أو االفرتاضات عما سيقدمه املؤلف -
 خالل املوضوع.

 نمث يقومو  ،يقوم طالب آخر ليمثل دور املعلم، ويقوم اآلخرون بقراءة القطعة التالية -
، 2001:  (الشعييب باألدوار السابقة باستخدام األربع اسرتاتيجيات كما حدث سابقاً 

40.( 

عن أنشطة تعليمية تأيت على هيئة حوار بني ") التعليم التباديل أنه عبارة Palincsarوتعرف بالينكسار (
اتيجيات الفرعية املعلم والطالب، أو بني الطالب بعضهم البعض، حبيث يتبادلون األدوار طبقًا لإلسرت 

وضبط عملياته " املتضمنة دف فهم املادة املقروءة، والتحكم يف هذا الفهم عن طريق مراقبته 
)Palincsar, 1986, p.19  ذا فإن التعليم التباديل يعد نشاطًا تعليمياً يأخذ شكل حوار بنيو .(

ألدوار طبقا لإلسرتاتيجيات الفرعية املعلمني والطالب، أو بني الطالب بعضهم البعض، حبيث يتبادلون ا
املتضمنة ( التنبؤ، والتساؤل، والتوضيح، والتلخيص ) دف فهم املادة املقروءه، والتحكم يف هذا الفهم 

  ) .223،ص2003عن طريق مراقبته وضبط عملياته ( زيتون 

يراعـــي منطلقـــات التعلـــيم إن هـــذا األســـلوب يف التعلـــيم (التبـــاديل) يـــتالءم متامـــاً مـــع إنســـانية املـــتعلم، فهـــو 
اإلفرادي وأن املـتعلم هـو حمـور االهتمـام، ويسـاعد يف بنـاء الشخصـية، كمـا أنـه يكـون مفيـداً لفئـة معينـة مـن 
املتعلمـــني ال تســـاعدهم األســـاليب األخـــرى، مثـــل: بطـــيء الـــتعلم وذوي الصـــعوبات التعليميـــة، كمـــا يصـــلح 

شـــريكاً يف العمليـــة التعليميـــة، إضـــافة اىل أنـــه يراعـــي  للطلبــة العـــاديني. كمـــا أن هـــذا األســـلوب جيعـــل املــتعلم
الفـــروق الفرديـــة مـــن مثـــل مراعاتـــه ألمنـــاط الـــتعلم وأســـاليبه بـــني الطلبـــة، فهنـــاك ثالثـــة أســـاليب وأمنـــاط يتـــوزع 

أو  ear orientedأو مسعـي الـتعلم  eye orientedالطـالب بينهـا، فمـنهم مـن هـو بصـري الـتعلم 
ىل غري ذلك من الفروق الفردية بني املتعلمـني. (املنظمـة اإلسـالمية للرتبيـة إ ،Kineticذوو النمط احلركي 

  ).15، ص،2008والعلم والثقافة، 

ومــع أن هــذا األســلوب يف الــتعلم لــه العديــد مــن املميــزات الــيت ختــدم أهــداف العمليــة التعليميــة وتفعــل دور 
املميـزات املرغـوب فيهـا، إال أنـه ومـن  املتعلم وتشجعه علـى التفاعـل والتعـاون االجتمـاعي إىل غـري ذلـك مـن

خــالل اســتعراض األدب الســابق ــذا املوضــوع، ال جنــد إال القليــل مــن احملــاوالت مــن قبــل البــاحثني حملاولــة 
البحــث يف هــذا املوضــوع، والتعــرف علــى املزايــا واخلصــائص الــيت مــن املمكــن أن يكتســبها املــتعلم ســواء يف 

لرياضــية. ولــذلك فقــد جــاءت الدراســة احلاليــة حــول التعلــيم التبــاديل حملاولــة اجلوانــب املعرفيــة أو النفســية أو ا
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تطبيقه على التعليم بشكل عام كما هو مقرتح باألصل، وبالذات على مهارات االتصال مبادة اللغة العربيـة 
،خصوصــا وأن هنــاك شــكوى عامــة عنــد العــاملني يف اــال الرتبــوي، وبالــذات معلمــي اللغــة العربيــة حيــث 

شار إليهم بأم يوجهون عنايتهم بشكل أساسي إىل تنمية املهارات العقلية الدنيا مثـل التـذكر، وال يولـون ي
)، ويعـــد 1994املهــارات العقليـــة العليـــا مثـــل التحليـــل والرتكيـــب والتقــومي إال القليـــل مـــن االهتمـــام (موســـى،

رت بعـض الدراسـات إىل أن التعلــيم أسـلوب التعلـيم التبـاديل مــن األدوات املهمـة يف هـذا اـال، حيــث أشـا
 Fantuzzoeاملتبادل ينعكس إجيابياً على التحصيل عند الطلبة خصوصاً يف جمال االستيعاب القرائـي (

etal, 1989; Riggio et al, 1991; Lederer, 1997; Lemlech &Hertzog, 
1999; Hashey, & Connors, 2003;  ،Todd, 2006.(  

فعيل لدور املتعلم ومشاركة يف النشاطات التعليمية، كما أن النقاش واحلوار الـذي يـتم فالتعليم املتبادل فيه ت
، هـذه املزايـا  ear orientedداخل اموعة وأثره اإلجيايب على بعض الطلبة ذوي منط التعلم السماعي 

تطيع أن خنلص إىل للتعليم املتبادل قد تكون من العوامل اليت ترفع سوية التحصيل لدى الطلبة. وبالتايل نس
أنــه نظــراً ألمهيــة هــذا املوضــوع وعالقتــه املنطقيــة بالتحصــيل، جــاءت هــذه الدراســة لتلقــي مزيــد مــن التوضــيح 

  على التعليم املتبادل وإثراء الدراسات العربية يف هذا اال.

، )Griffin & Griffin, 1995ومـن الدراسـات الـيت تناولـت التعلـيم التبـاديل دراسـة كـرفن وكـرفن (
وهــي دراســة جتريبيــة أجريــت يف أمريكــا بواليــة جورجيــا، وكــان اهلــدف منهــا معرفــة أثــر تعلــيم األقــران التبــاديل 

) طالبـاً مـن 47على كل من التحصيل والكفاءة الذاتية وقلق االمتحان، وكانت عينـة الدراسـة تتكـون مـن (
ثر تعليم األقران التباديل على التحصيل طلبة اجلامعة، وقد أشارت النتائج إىل أنه ال يوجد داللة إحصائية أل

  والكفاءة الذاتية لديهم، ولكن باملقابل التعليم التباديل أدى إىل تقليل قلق االختبار عند عينة الدراسة.

) دراسة جتريبية يف نيو مكسيكو كان اهلدف منهـا معرفـة Lederer, 1997ويف املكسيك أجرى لدرر (
يعاب القرائي عند طلبة الصفوف الرابع واخلـامس والسـادس، تضـمنت الطلبـة أثر التعليم التباديل على االست

  ) طالباً. 128العاديني وذوي صعوبات التعلم، وكان عدد العينة (

وقـد أشـارت النتــائج إىل أن اموعـة التجريبيــة تطـور لـديها األداء يف االســتيعاب القرائـي أكثــر مـن اموعــة 
ذوي صــعوبات الــتعلم تطــورت قــدرام بشــكل أفضــل عنــد مقـــارنتهم  الضــابطة، كــذلك احلــال فــإن الطلبــة

  باموعة الضابطة.
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) دراسـة جتريبيـة يف أمريكـا بواليـة  Lemlech & Hertzog, 1999كـذلك أجـرى مللـش وهرتـزغ (
م. كاليفورنيا، تناولت أثـر التعلـيم املتبـادل بـني املعلمـني املتـدربني واملعلمـني املشـرفني علـى أداءهـم واعتقـادا

) متـــدرباً ومشـــرفاً، 56) متـــدرباً ومشـــرفا والثانيـــة مـــن (24وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن جممـــوعتني أحـــدمها (
وكانت مدة الدراسة سنة دراسية واحدة، وقد أشارت النتائج إىل أن املشاركني تطوروا مهنياً بشـكل أفضـل،  

دربني وجــدوا أن املشــاركة خــربة كــذلك أصــبح لــديهم تفاعــل اجتمــاعي أفضــل، إضــافة إىل أن املشــرفني واملتــ
  إجيابية وفيها دعم ومساندة، كما أم حصلوا على تغذية راجعة مفيدة.

)، وهي دراسة جتريبية كان اهلدف منها Kalre, et al, 1999ويف دراسة قام ا كل من كيلر وزمالؤه (
ند طلبة املدارس االبتدائية واملتوسطة معرفة أثر استخدام إسرتاتيجية التعليم التباديل يف تنمية الفهم القرائي ع

ممـــن يعـــانون مـــن صـــعوبات يف الفهـــم القرائـــي، وقـــد أشـــارت النتـــائج إىل ارتفـــاع  Illinoisيف مشـــال واليـــة 
مستوى الطلبة يف كل من مهارات االستماع والفهم القرائـي لطلبـة الصـفني الرابـع واخلـامس، ومنـو حمـدود يف 

  السابع.مهارات الفهم القرائي لطلبة الصف 

) بدراسـة جتريبيـة بأمريكـا كـان اهلـدف منهـا معرفـة Weedman, L.V., 2003كذلك قام ويـدمان (
تــأثريات التعلــيم التبــاديل علــى مســتويات الفهــم القرائــي، وذلــك علــى عينــة مــن طلبــة الصــف التاســع، حيــث 

ــــة ( ــــة إىل ثــــالث جمموعــــات: جتريبي ــــائج إىل أن ) وضــــابطة، وقــــد أشــــارت ال2) وجتريبيــــة (1قســــمت العين نت
امـــوعتني التجـــريبيتني كانـــت نتائجهـــا أفضـــل مـــن الضـــابطة ولكـــن مل تكـــن النتـــائج دالـــة إحصـــائياً، إال أن 
النتائج بينت أن اموعة التجريبية األوىل اليت تلقت تدريباً على االسرتاتيجيات األربع، قد أظهرت مستوى 

  إسرتاتيجية واحدة وهي: إسرتاتيجية توليد األسئلة فقط.أعلى من اموعة الثانية، اليت تلقت تدريباً على 

) بدراسـة جتريبيـة يف جامعـة Clark, 2003ويف دراسة مشاه علـى االسـتيعاب القرائـي، قامـت كـالرك (
علــى طلبــة املــدارس العليــا، وكــان هــدف الدراســة معرفــة فاعليــة التعلــيم التبــاديل علــى تطــوير  Keanكــني 

قاللية يف الـتعلم ونوعيـة املناقشـة، وكانـت عينـة الدراسـة تتكـون مـن مخسـني طالبـاً االسـتيعاب القرائـي واالسـت
أعمارهم بني السادسة عشرة واخلمسني سنة، حيث كانت مدة الدراسة مخسة أسابيع، وقد أشارت النتائج 

لـــى مـــن العينـــة اعتـــربوا أن املشـــاركة كانـــت مفيـــدة، وأـــم يفضـــلون طريقـــة التعلـــيم املتبـــادل ع %90إىل أن 
تقــدموا يف االســتيعاب القرائــي، كــذلك بينــت النتــائج أن التعلــيم التبــاديل  %40الطريقــة التقليديــة، كمــا أن 

  رفع لديهم االستقاللية يف التعلم، إضافة أنه جعلهم يشاركون بفعالية يف النقاش مع اآلخرين.
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منهــا معرفـة أثــر  ) بدراســة جتريبيـة كــان اهلـدفTodd, 2006قــام تـود ( Keanأيضـاً مـن جامعــة كـني 
التعلــيم املتبــادل يف اكتســاب الكلمــات واالســتيعاب القرائــي عنـــد أربعــة طــالب مــن الصــف الرابــع، وذلـــك 

طــــالب حتســــنوا يف اكتســـاب املفــــردات ويف مهــــارات  3خـــالل مــــدة ســـتة أســــابيع، أشــــارت النتـــائج إىل أن 
لطــالب يف أي مــن املهمتــني، كمــا االســتيعاب القرائــي مــن خــالل التعلــيم املتبــادل، بينمــا مل يتحســن أحــد ا

  أشارت النتائج إىل أن مجيع املشاركني اعتربوا أم استفادوا من طريقة التعليم املتبادل.

) حيـث أجـرى دراسـة 2001ومن الدراسات العربيـة الـيت أجريـت يف جمـال الرتبيـة البدنيـة، دراسـة املسـعود (
سـعود علـى طلبـة الصـف التاسـع كـان اهلـدف منهـا معرفــة جتريبيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية جبامعـة امللـك 

تأثري استخدام أسـلوب التعلـيم التبـاديل يف دروس الرتبيـة البدنيـة علـى بعـض جوانـب التطـور لـدى الطـالب، 
ومـــن ضـــمن هـــذه اجلوانـــب، اجلانـــب املعـــريف واالنفعـــايل عنـــد الطلبـــة، وقـــد أشـــارت النتـــائج إىل أن اموعـــة 

  التطور املعريف واالنفعايل من اموعة الضابطة. التجريبية كانت أفضل يف

) بدراسة يف السعودية على طلبة الصف الثاين ثانوي كان اهلدف منها تنمية مهارات 2008وقام احلارثي (
) 30) طالبـاً، (60ما وراء املعرفة يف القراءة وذلك من خالل التعليم التباديل، وتكونت عينة الدراسة من (

) طالبـــــاً للمجموعــــة الضـــــابطة، وقــــد أشـــــارت النتــــائج إىل أن اموعـــــة 30التجريبيــــة و(طالبــــا للمجموعـــــة 
التجريبيــة كــان أداؤهــا أفضــل يف مهــارات التخطــيط للقــراءة، واملراقبــة، والــتحكم ، إال أنــه اليوجــد فــرق بــني 

  اموعتني يف مهارات تقومي القراءة.

بــة الصــف الرابــع األساســي امللتحقــني بغــرف ) دراســة يف األردن علــى طل2011كــذلك أجــرى بــين خالــد (
ـــتعلم والـــذين يعـــانون مـــن الديسلكســـيا  وكـــان اهلـــدف منهـــا معرفـــة أثـــر اســـتخدام  (dyslexia)مصـــادر ال

أسلوب التعليم التباديل يف حتسني االستيعاب القرائي لدى أفراد عينة الدراسة، وقد توصلت الدراسة إىل أن 
احل اموعــة التجريبيــة الــيت تلقــت التعلــيم باألســلوب التبــاديل، إال أن هنــاك فروقــاً ذات داللــٍة إحصــائية لصــ

  النتائج مل تشر إىل فروق تعزى ملتغريي الدراسة: اجلنس واملتغري التفاعلي ( أسلوب التدريس واجلنس ).

. ويتبني هذه الدراسات وغريها تبني أمهية هذا األسلوب وحداثته واهتمام الرتبويني به يف خمتلف أحناء العامل
من نتائج هذه الدراسات أا التتفق متاماً، فبعضها وجد فرقاً يف التحصيل واألداء بني األفراد الذين تعلموا 
باألسلوب التباديل والذين تعلموا باألسلوب التقليـدي وبعضـها اآلخـر مل جيـد فرقـاً، وعـدم االتفـاق هـذا هـو 

إضــافة إىل حماولــة التطبيــق العملــي هلــذا األســلوب  مــن األســباب الــيت دعــت الباحــث للقيــام ــذه الدراســة،
  احلديث نسبياً. 
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  مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها  -2

تتمثل مشكلة الدراسة يف أنه ال يزال هناك حاجة ملعرفة املزيد عن تطبيق التعليم التباديل وأثر هذا األسلوب 
ء جـنس الطلبـة، كمـا أنـه قـد يكـون لـه أثـر من التعليم على بعض املتغريات، مثل التحصيل املدرسـي يف ضـو 

إجيــايب يف اإلجنــاز، واســتمرار الطالــب يف الدراســة، واملســامهة بطريقــة أو بــأخرى برفــع ســويته النفســية، حيــث 
اليزال املربون حياولون استكشاف املزيد من األساليب والطرق جلعل عمليـة الـتعلم والتعلـيم أكثـر يسـراً علـى 

  املعلم واملتعلم.

حاولت هذه الدراسة التجريبية، استكشاف أثر التعليم التباديل على التحصيل املدرسي عند طالب ولذلك 
وطالبات الصف التاسع األساسي، والذي يعتقد الباحث بأنه مل يـتم تنـاول هـذا املوضـوع بشـكل واسـع يف 

ام أســلوب الدراســات العربيــة بشــكل جتــرييب، وميكــن حتديــد هــدف الدراســة بأنــه: الكشــف عــن أثــر اســتخد
  التعليم التباديل على التحصيل املدرسي عند طالب وطالبات الصف التاسع األساسي يف األردن.

  وبالتايل حتاول الدراسة اختبار الفرضيات التالية: 

) يف التحصيل األكادميي بني طلبة الصف التاسع α ≥  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( -

  التعليم التباديل والذين تعلموا باألسلوب االعتيادي يف مادة اللغة العربية.األساسي الذين تعلموا بأسلوب 

) بني حتصيل الطالب وحتصيل الطالبات يف الصف α ≥  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية (  -

  التاسع األساسي مبادة اللغة العربية الذين تعلموا بأسلوب التعليم التباديل.

) يف حتصيل طلبة الصف التاسع األساسي يف مادة α ≥  0.05صائية (  ال يوجد فرق ذو داللة إح -

  اللغة العربية يعزى للتفاعل بني طريقة التدريس واجلنس.

  أهمية الدراسة ومحدداتها  -3

تتبني أمهية هذه الدراسة من أا تتناول أحد أساليب التعليم احلديثة وهو التعليم املتبادل، والذي   
ييب علــى الطــالب والطالبــات علــى مقاعــد الدراســة ومــن قبــل مدرســيهم، وهــو مايثبــت مت تطبيقــه بشــكل جتــر 

للمدرســني بشــكل عــام أنــه باإلمكــان تطبيــق واســتعمال هــذا األســلوب يف الواقــع ولــيس تنظــرياً فقــط. فهــذا 
اعاتــه األســلوب جيعــل املــتعلم شــريكاً يف العمليــة التعليميــة، إضــافة إىل أنــه يراعــي الفــروق الفرديــة مــن مثــل مر 
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ألمناط التعلم وأساليبه بني الطلبة، ويليب أحد األهداف األساسية للعمليـة الرتبويـة، وهـو جعـل املـتعلم فعـاًال 
  ونشطاً يف اكتساب املعرفة واملهارات.

وعلى أمهية هذا املوضوع إال أنه اليوجد إال القليـل مـن الدراسـات باللغـة العربيـة الـيت تناولتـه وجربتـه داخـل  
لذلك فقد تكون هذه الدراسة مفيدة وتلفت نظر الرتبويني هلذا النوع   -حسب علم الباحث  –الصفوف 

  من أساليب التعليم وحماولة تطبيقها، إضافة إىل أا متهد لدراسات أخرى.
  وميكن تعميم نتائج هذه الدراسة يف ضوء احملددات التالية:   

تاســع األساســي يف األردن للعــام اقتصــار نتــائج هــذه الدراســة علــى عينــة مــن طلبــة الصــف ال -
  .2009/2010الدراسي 

 وضعه مدرسو عينة الدراسة. ذياقتصار النتائج حسب االختبار التحصيلي ال -

  المنهج وإجراءات الدراسة  -4

  جمتمع الدراسة  4-1

تكـــون جمتمـــع الدراســـة مـــن مجيـــع مـــدارس لـــواء الباديـــة الغربيـــة الـــيت يوجـــد فيهـــا صـــفوف للتاســـع األساســـي 
  ) يبني جمتمع الدراسة.1ول (واجلد

  )1جدول (                                             
 جمتمع الدراسة حسب اجلنس وعدد الشعب

  الطلبة  الشعب  اجلنس

  1007  34  ذكور 

  925  46  إناث 

  1932  80  اموع
  أفراد الدراسة  4-2

واء البادية الشمالية الغربية اليت يوجد فيها مت اختيار أفراد الدراسة من مدرستني بشكل قصدي من مدارس ل
أكثر من شعبة للصف التاسع األساسي، ويدرسـها نفـس املـدرس. أبـدى مدرسـو هـذه الشـعب التعـاون مـع 

تطبيق الطريقة التقليدية الباحث، وتطبيق أسلوب التعليم املتبادل على إحدى الشعب كمجموعة جتريبية، و 
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) 68على الشعبة األخرى كمجموعة ضابطة عند الذكور واإلناث، وقد بلغ عدد أفراد اموعة التجريبيـة (
) طالبـاً وطالبـًة، مـنهم 72) طالبًة، وعـدد أفـراد اموعـة الضـابطة (36) طالباً و(32طالباً وطالبًة، منهم (

  .2009/2010صل الثاين من العام الدراسي ) طالبًة، وذلك يف الف39) طالباً و(31(
  أدوات الدراسة 4-3

لكشف أثر التعليم التباديل غلى التحصيل يف اللغة العربية لدى طلبة الصف التاسع األساسي استخدمت 

  األدوات التالية:

  أسلوب التعليم التبادلي   4-3-1

  خطوات عملية التعليم التباديل كما مت تطبيقها يف هذه الدراسة:

) طالب، 6 -5بعد أن فهم وتدرب الطلبة على أسلوب التعليم التباديل مت تقسيمهم إىل جمموعات (

  وبعد القراءة الصامته للدرس  قبل احلوار، فإن التعليم ذا األسلوب مت كاآليت:  

يقــرأ املعلــم العنــوان مث يســأل الطلبــة أن يتنبــؤوا مبــا ميكــن أن يــذكر الكاتــب مــن معلومــات أو  -
  ت هذا العنوان.قضايا حت

 يقوم أحد الطالب بالتنبؤ باملعلومات اليت من املمكن أن تندرج حتت هذا العنوان. -
يقوم طالب أو أكثر بالتنبؤ، مث بعد ذلك يطلب املعلم من أحـد الطلبـة التأكـد مـن أن هـذا  -

 التنبؤ موجود يف النص.
يـريهم باسـتمرار حـىت ميـارس  بعد ذلك يسلم املعلم قيادة احلوار إىل قادة الطلبة الـذين يـتم تغ -

 كل طالب دور القياده ( مع بقاء املعلم للمراقبة والتوجيه) .
 يسأل طالب أو أكثر أسئلة ويتم اإلجابة عليها من طالب أو أكثر.  -
 يطرح طالب أو أكثر أسئلة لالستيضاح عن بعض الكلمات أو األفكار الغامضة يف النص. -
 د الطلبة أو أكثر.يتم تلخيص ما توصل إليه الطالب من أح -
 يلخص أحد الطالب أهم األفكار األساسية يف الفقرة أو النص. -
يبـدأ املعلــم يف االنســحاب مــن املوقـف عنــدما يعتقــد بــأن الطـالب قــادرون علــى إدارة احلــوار  -

وعلـى اســتخدام اإلســرتاتيجيات األربعـة، وأن الطلبــة يقرتبــون مــن فهـم الــنص، إال أنــه يكــون 
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اطات كلهـا ويتـدخل عنـدما يتطلـب املوقـف ذلـك، مـن شـرح أو إيضـاح حاضراً ومراقباً للنشـ
 إىل غري ذلك، وهكذا يف كل حصة دراسية إىل اية الوحدة.

  
  اختبار تحصيل لمادة اللغة العربية (مهارات االتصال)  4-3-2

ا، وطبـق مت وضع اختبار حتصيلي مدرسي مـن قبـل معلـم ومعلمـة املـادة للوحـدة الدراسـية الـيت قامـا بتدريسـه
  على اموعة التجريبية واموعة الضابطة مث مت تصحيحه.

  صدق االداة  •
بعد إعداد االختبـار التحصـيلي مـن قبـل املعلـم واملعلمـة الـذين درسـوا املـادة التعليميـة، مت عرضـه علـى مخسـة 

مناســبته مدرســني يدرســون نفــس املــادة التعليميــة (مهــارات االتصــال) وذلــك إلبــداء رأيهــم فيهــا مــن حيــث: 
ملســتوى طلبــة الصــف التاســع األساســي، وإن االختبــار يقــيس مــا ووضــع لقياســه ومــن حيــث أوزان الفقــرات 

) عالمــة لالختبــار ككــل. وقــد أفــاد احملكمــون بــأن هــذا االختبــار مالئــم متامــاً 30والعالمــة الكليــة، وهــي (
لى ذلك فإن االختبار قد حـاز علـى ) مناسبة هلذا االختبار، وع30للمادة الدراسية وللطلبة، وأن العالمة (

  الصدق الظاهري.
  ثبات االداة  •

) طالبـاً وطالبــًة يف الصـف التاسـع األساسـي مث أعيــد 22لقيـاس ثبـات أداة الدراسـة، فقــد مت تطبيقهـا علـى (
تطبيقها مرة أخرى بعـد عشـرة أيـام علـى نفـس اموعـة، ومت اسـتخراج معامـل االرتبـاط بـني النتيجتـني وكـان 

  ,. وهو معامل الثبات، واعترب مقبوًال ألغراض هذه الدراسة.81يساوي 
  التعريفات اإلجرائية  4-4

هـو نشـاط تعليمـي يأخـذ شـكل حـواٍر  :Reciprocal Teaching التعلـيم التبـادلي   
بني املعلمني والطالب فيما خيص نصاً قرائياً معيناً، ويف هذا النشاط يلعـب كـٌل مـنهم (املعلمـون والطـالب) 

على افرتاض قيادة املعلم للمناقشة. ويتشكل احلوار باستخدام أربع اسرتاتيجيات هي: التوقع (التنبؤ)، دوره 
ويعــرف إجرائيــاً يف هــذه الدراســة بأنــه: التعلــيم الــذي يعتمــد علــى وابتكــار األســئلة، والتوضــيح، والتلخــيص. 

معـني مـن قبـل الطلبـة يف مهـارات  التنبؤ، وابتكار األسـئلة، والتوضـيح، والتلخـيص لـنص قرائـياسرتاتيجيات 
  االتصال باللغة العربية للصف التاسع األساسي.
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هو عالمة الطالب يف مادة مهارات االتصال يف الوحدة اليت يتم تدريسها بأسلوب  التحصيل األكاديمي:
  التعليم التباديل.

  
  إجراءات الدراسة  4-5

علـــيم التبـــاديل مـــع طلبـــتهم) علـــى أســـلوب التعلـــيم لقـــد مت تـــدريب املعلـــم واملعلمـــة (اللـــذين سيســـتخدمان الت
التبــاديل، وذلــك مــن خـــالل شــرح مفهــوم التعلـــيم التبــاديل واإلســرتاتيجيات املســـتخدمة فيــه (التنبــؤ، وتوليـــد 
األســئلة، والتوضـــيح، التلخـــيص)، وأسســـه، ومنطلقاتـــه، وخطواتـــه. كـــذلك قـــام الباحـــث بتبـــادل األدوار مـــع 

القرائية لتطبيق ما مت شرحه بشكل عملي، وحىت تأكد الباحـث متامـاً بـأن  املعلمني يف قراءة بعض النصوص
املعلمني املستهدفني قد أتقنا متاماً كيفية استخدام أسلوب التعليم التباديل، وقد استغرق ذلك أربع جلسات 

ه، ) دقيقة. مث بعد ذلك قام الباحث بالتعاون مع املعلمني، بشرح كل مفهوم على حد240أي ما يعادل (
واســـرتاتيجيات التعلـــيم املتبـــادل إىل أفـــراد الدراســـة (اموعـــة التجريبيـــة). ومت تطبيـــق أحـــد الـــدروس كمثـــال 
تطبيقي على أسلوب التعليم التباديل، وكان الباحث ينبه الطلبة إىل أنه عند قراءة أي نـص فـإم سـيقومون 

  مبا يلي: 

  طرح من معلومات أو قضايا. نتوقع من خالل قراءة العنوان ما يريد املؤلف أن ي -

  نفكر يف جمموعة من األسئلة على النص املقروء. -
 حناول أن حندد بعض الكلمات أو األلفاظ الصعبة أو الغامضة يف النص ونسأل عنها. - 

  عند قراءة النص جيب أن نلخص املعلومات اهلامة. - 

لتباديل على اموعة التجريبية، وبعد ذلك مت تطبيق الدراسة التجريبية، وذلك بتطبيق أسلوب التعليم ا

حيث مت تدريس وحدة من مهارات االتصال يف اللغة العربية وملدة أربعة أسابيع باستخدام التعليم التباديل، 

مبعدل ثالث حصص أسبوعياً، ويف الوقت ذاته تركت اموعة الضابطه تدرس بالطريقة التقليدية، مث بعد 

املعلمني للمجموعتني التجريبية والضابطة ذكورًا وإناثًا ،ملحق  ذلك مت إعطاء اختبار موحد من وضع

  ).1رقم(
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  طريقة تحليل البيانات  4-6

مــن أجـــل فحــص فرضـــيات الدراســة مت اســـتخدام املعاجلــات اإلحصـــائية التاليــة، وذلـــك باســتخدام الربنـــامج 
  ):SPSSاإلحصائي للعلوم اإلنسانية (

  ملعيارية.مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات ا - 
 مت استخدام حتليل التباين الثنائي. - 

  النتائج ومناقشتها  -5

  فيما يلي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها: 
  ألجل فحص فرضيات الدراسة الثالث وهي: 

) يف التحصيل األكادميي بني طلبة α ≥  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية (  - 
لتعليم التباديل والذين تعلموا باألسلوب الصف التاسع األساسي الذين تعلموا بأسلوب ا

  االعتيادي يف مادة اللغة العربية.
) بني حتصيل الطالب وحتصيل الطالبات α ≥  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية (  - 

  يف الصف التاسع األساسي مبادة اللغة العربية الذين تعلموا بأسلوب التعليم التباديل.
) يف حتصيل طلبة الصف التاسع α ≥  0.05ة (  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائي  - 

  األساسي يعزى للتفاعل بني طريقة التدريس واجلنس.
فقد مت إجياد املتوسطات احلسابية لتحصيل الطلبة يف مادة اللغة العربية (مهارات االتصال) قبل تطبيق 

التعليم التباديل، مث بعد  أسلوب التعليم التباديل، كذلك مت إجياد املتوسطات احلسابية بعد تطبيق أسلوب
) ملعرفة تكافؤ اموعات يف التحصيل way ANOVA-2ذلك استخدم حتليل التباين الثنائي (

القبلي مبادة اللغة العربية، كذلك استخدم حتليل التباين الثنائي مرة أخرى ملعرفة فيما إذا كان يوجد فرق بني 
) يبني املتوسطات احلسابية 2التباديل، واجلدول (اموعات يف التحصيل بعد تطبيق أسلوب التعليم 

  واالحنرافات املعيارية لتحصيل الطلبة القبلي والبعدي يف مادة اللغة العربية.
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  )2جدول (
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألفراد الدراسة يف التحصيل القبلي والبعدي ملادة اللغة العربية 

  حسب اجلنس واموعة
  التحصيل البعدي  التحصيل القبلي  االحصاء  اموعة  نساجل

  20.50  16.42  املتوسط  تقليدية  ذكور
  26  26  العدد    
  7.56  7.09  االحنراف املعياري    
  23.52  18.81  املتوسط  تبادلية  
  27  27  العدد    
  4.63  2.37  االحنراف املعياري    
  22.04  17.64  املتوسط  الكلي  
  53  53  العدد    
  6.36  5.33  راف املعيارياالحن    

  22.42  18.68  املتوسط  تقليدية  اإلناث
  31  31  العدد    
  5.44  4.27  االحنراف املعياري    
  24.66  18.90  املتوسط  تبادلية  
  32  32  العدد    
  3.48  2.89  االحنراف املعياري    
  23.55  18.79  املتوسط  الكلي  
  63  63  العدد    
  4.65  3.60  االحنراف املعياري    

  21.54  17.64  املتوسط  تقليدية  الكلي
  57  57  العدد    
  6.51  5.79  االحنراف املعياري    
  24.14  18.86  املتوسط  تبادلية  
  59  59  العدد    
  4.05  2.64  االحنراف املعياري    
  22.86  18.27  املتوسط  الكلي  
  116  116  العدد    
  5.53  4.49  االحنراف املعياري    



  ساعيدالمد...............................................................لتعليم التبادلي وأثره في تحصيل اللغة العربيةا
  
 

 182

ك فــروق بــني متوســطات التحصــيل القبلــي ســواء بالنســبة ملتغــري اجلــنس أو متغــري ) أن هنــا2يظهــر اجلــدول (
اموعــــة (تقليديــــة، تبادليــــة)، وملعرفــــة فيمــــا إذا كانــــت هــــذه الفــــروق الظاهريــــة يف املتوســــطات ذات داللــــة 

) يبـني 3) ملعرفـة ذلـك. واجلـدول (way ANOVA-2إحصائية، فقد مت إجياد حتليـل التبـاين الثنـائي (
  حتليل التباين للتحصيل القبلي.نتائج 

  )3جدول (

  نتائج حتليل التباين الثنائي لفحص الفروق ملتغريات اجلنس واموعة يف التحصيل القبلي

درجـــــــــــــــــــــــــــــــات   جمموع أربعات  مصدر التباين
  احلرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ف  متوسطات املربعات الدالل
  اإلحصائية

  0.159  2.006  39.586  1  39.586  اجلنس
  0.116  2.504  49.403  1  49.403  اموعة

  0.194  1.706  33.654  1  33.654  التفاعل بني اجلنس واموعة
      19.731  112  2209.913  اخلطأ
        116  41033.00  الكلي

) نالحظ أن نتائج حتليل التباين الثنائي تبني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية 3من خالل اجلدول (
س أو للمجموعـة، أي أنـه ال يوجـد فـرق يف التحصـيل القبلـي بني متوسطات درجات التحصيل تعزى للجن

عند الطلبة من اجلنسني، كذلك ال يوجد فروق يف التحصيل القبلي بني اموعتني التقليدية والتبادليـة، أي 
أنــــه يوجــــد تكــــافؤ يف التحصــــيل القبلــــي عنــــد اجلنســــني مــــن الطلبــــة، كمــــا يوجــــد تكــــافؤ يف التحصــــيل عنــــد 

ة والضـــابطة.  كـــذلك أشـــارت النتـــائج إىل عـــدم وجـــود تفاعـــل ذي داللـــة إحصـــائية بـــني امـــوعتني التجريبيـــ
  اجلنس واموعة.

بنـاء علـى هـذه النتيجــة وهـي عـدم وجـود فــرق ذو داللـة إحصـائية يف التحصـيل القبلــي بـني اجلنسـني أو بــني 
الدراســة الــثالث، فإنــه مت  امــوعتني (التقليديــة، التبادليــة) أو يف التفاعــل بينهمــا، ولالجابــة علــى فرضــيات

استخدام حتليل التباين الثنائي مرة أخرى بعد تطبيق التدريس باألسلوب التباديل، وذلك ملعرفة فيما إذا كان 
هذا األسلوب له أثر يف التحصيل عند الطلبـة، وهـل جلـنس الطلبـة أثـر يف االسـتفادة مـن األسـلوب التبـاديل 

) يبـني نتـائج 4يوجـد تفاعـل أم ال بـني اجلـنس واألسـلوب. واجلـدول ( يف التعلم، كذلك ملعرفة فيما إذا كان
  ).way ANOVA-2حتليل التباين الثنائي (
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  )4جدول (

  نتائج حتليل التباين الثنائي لفحص الفروق ملتغريات اجلنس واموعة يف التحصيل لالختبار البعدي

درجـــــــــــــــــــــــــــــــات   جمموع أربعات  مصدر التباين
  احلرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ف  متوسطات املربعات الدالل
  اإلحصائية

  0.131  2.317  67.233  1  67.233  اجلنس
  *0.01  6.847  198.691  1  198.691  اموعة

  0.698  0.151  4.395  1  4.395  التفاعل بني اجلنس واموعة
      29.018  112  3250.008  اخلطأ
        116  64164.00  الكلي

)*0.01  ≤ α  (  

التبـاين الثنــائي، أشـارت إىل عـدم وجــود فـروق ذات داللــة  ) نالحـظ أن نتـائج حتليــل4مـن خـالل اجلــدول (
إحصائية بني متوسطات درجات التحصيل تعزى للجنس، كذلك أشارت النتائج إىل عدم وجود تفاعل ذو 
داللة إحصائية بني اجلنس واموعة. بينما أشـارت النتـائج ذاـا إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني 

) تساوي Fالطلبة تعزى ألسلوب التعليم (تقليدية، تبادلية)، حيث كانت ف (متوسطات درجات حتصيل 
). وهــذا يعــين أن الطلبــة الــذين تعلمــوا باألســلوب التبــاديل  α ≥  0.05) وهــي مبســتوى داللــة (6.847(

كــانوا أكثــر حتصــيًال مــن الطلبــة الــذين تعلمــوا بالطريقــة التقليديــة، وهــذا ينســجم مــع املتوســطات للتحصــيل 
) 24.14)، حيث جند أن متوسط التحصيل الكلـي لألسـلوب التبـاديل (2ي اليت تظهر يف اجلدول (البعد

)، وبنــاًء علــى ذلــك فالنتــائج تشــري إىل أن 21.54أعلــى مــن متوســط التحصــيل الكلــي للطريقــة التقليديــة (
لمـــت بالطريقـــة اموعـــة الـــيت تعلمـــت باألســـلوب التبـــاديل (التجريبيـــة) أعلـــى حتصـــيًال مـــن اموعـــة الـــيت تع

  التقليدية (الضابطة).
) نسـتطيع اإلجابـة علـى الفرضـية األوىل للدراسـة 4من خالل نتائج حتليل التباين الذي ظهرت يف اجلدول (
) يف التحصـيل األكــادميي بــني طلبــة α ≥ 0.05والـيت تــنص علــى أنــه "ال يوجـد فــرق ذو داللــة إحصــائية (

التعليم التباديل والذين تعلموا باألسلوب االعتيادي يف مادة  الصف التاسع األساسي الذين تعلموا بأسلوب
  اللغة العربية."

يتبني لنا أن اموعة التبادلية (التجريبية) اليت تعلمت باألسلوب التباديل كانت أعلى حتصيًال من اموعة  
صــيل الطلبــة ســواء كــانوا التقليديــة (الضــابطة)، أي أن التعلــيم باألســلوب التبــاديل كــان لــه أثــٌر إجيــايب يف حت
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ذكوراً أم إناثاً، وبالتايل فإنه مت رفـض الفرضـية الصـفرية، والنتيجـة تشـري إىل أن هنـاك فرقـا ذا داللـة إحصـائية 
 & Griffinبني حتصيل الطلبة حسب أسلوب التعليم، وهذه النتيجة ختالف نتائج دراسة كرفن وكرفن (

Griffin, 1995جيابيـاً لتعلـيم األقـران التبـاديل علـى التحصـيل، وختـالف جزئيـاً ) الـيت مل جيـدوا فيهـا أثـراً إ
)، إال أن هـذه النتيجـة Weedman, L.v., 2003)، ودراسـة Todd, 2006نتائج دراسـة تـود (

) حيــث بينــت تلــك الدراســة أن الطلبــة العــاديني Ledere, 1997تتوافـق متامــاً مــع نتــائج دراســة لــدرر (
االسـتيعاب القرائـي أفضـل مـن طلبـة اموعـة الضـابطة. كـذلك تتوافـق وذوي صعوبات الـتعلم تطـور لـديهم 

) الـيت وجـدوا فيهـا أن هنـاك Kalre, et al, 1999وزمالئـه ( لـرنتائج هذه الدراسة مـع نتـائج دراسـة كي
ارتفاعاً يف مستوى الطلبة يف كل من مهارات االستماع والفهم القرائي لطلبة الصف السابع واخلامس، ومنواً 

) ودراســــة بــــين خالــــد 2001اً للفهــــم القرائــــي لطلبــــة الصـــف الســــابع، ومــــع نتــــائج دراســـة املســــعود (حمـــدود
) ، حيث بينت تلك الدراسة أن أفراد الدراسة الذين تعلموا باألسلوب التباديل تفوقوا على أقرام 2011(

ذه الدراسة جزئياً مع نتـائج اآلخرين يف التحصيل املعريف واألداء الفين لبعض املهارات، أيضاً تتوافق نتائج ه
مــن أفــراد الدراســة تقــدموا يف االســـتيعاب  %40) حيــث وجــدت أن Clark, 2003دراســة كــالرك (

  القرائي بعد تعليمهم باألسلوب التباديل.

 ,Clarkإن األسـلوب التبـاديل مبـا يصـاحبه ومـا يتضـمنه مـن إثـارة للدافعيـة، ودمـج اآلخـرين يف النقـاش (
الـــتعلم أي ممارســة املـــادة املتعلمـــة، ومعــروف أن املمارســـة للمـــادة املتعلمــة هـــي أحـــد ) مبعــىن ممارســـة 2003

الشـروط األساســية للــتعلم، هــذه املزايـا وغريهــا لألســلوب التبــاديل جيعلــه أكثـر فعاليــًة وأكثــر تــأثرياً يف حتصــيل 
ة. إضـافة لـذلك فـالتعليم األفراد من الطريقة التقليدية القائمة على الشـرح والتلقـي فقـط دون املشـاركة الفعالـ

باألســــلوب التبــــاديل جيعــــل الفــــرد يشــــعر بالــــدعم واملســــاندة وحيصــــل علــــى التغذيــــة الراجعــــة بشــــكل أفضــــل 
)Lemlech & Hertzog, 1999 وهـذه مـن العوامـل الـيت تسـاعد علـى حتسـني الـتعلم. إن هـذه ،(

ا علـــى حتصـــيل أفضـــل مـــن اخلصـــائص واملميـــزات للتعلـــيم التبـــاديل تـــربر حصـــول الطلبـــة الـــذين يتعلمـــون ـــ
اآلخرين، وبالتايل فإنـه يوجـد أسـباب ومـربرات منطقيـة وعمليـة لتفـوق املتعلمـني ـذا األسـلوب علـى غـريهم 

فاملتعلم يساهم يف تصميم املواقف واألنشـطة التعليميـة مـع املعلـم، كمـا أن من املتعلمني بالطريقة التقليدية. 
ة السابقة مع اجلديدة، إضافة اىل عملية التلخيص ملا يقـرأه، كمـا أنـه هذا النوع من التعليم جيعله يربط املعرف

). 40، ص2001ينـاقش املعلـم مبــا ال يعرفـه، وعليــه أيضـاً االسـتنتاج والتنبــؤ بكـل مــاهو جديـد (الشــعييب ،
 . هــذه املهمــات واألدوار للمــتعلم جتعلــه أكثــر معاجلــًة للمــادة الدراســية وبالتــايل أكثــر تــذكراً وفهمــاً وحتصــيالً 
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وبصفٍة عامة فإن التعليم التباديل يقلل من ظاهرة التسرب املدرسي وينمي اجتاهات إجيابية حنو املدرسة، ممـا 
  يعمل على زيادة التحصيل األكادميي، كما يؤدي اىل حتسني مفهوم الذات لدى الطلبة.

) نســتطيع 2اجلــدول () ومــن خــالل املتوســطات احلســابية يف 4أيضــاً مــن خــالل حتليــل التبــاين يف اجلــدول (
) بـني حتصـيل α ≥  0.05اإلجابة علـى الفرضـية الثانيـة للدراسـة وهـي " اليوجـد فـرق ذوداللـة إحصـائية (

الطـالب وحتصـيل الطالبـات يف الصـف التاسـع األساسـي مبــادة اللغـة العربيـة، الـذين تعلمـوا بأسـلوب التعلــيم 
ســتخدام األســلوب التبــاديل يف التعلــيم بــني الــذكور التبــاديل " . يتبــني لنــا أنــه ال يوجــد فــرق يف التحصــيل با

واإلناث. ويبدو من خالل النتائج أن التعليم التباديل له أثر إجيايب على كـال اجلنسـني مـن الطلبـة، مبعـىن أنـه 
يستفيد من هذا األسلوب الـذكور واإلنـاث، أي أنـه مالئـم ومفيـد لكـال اجلنسـني، وال يوجـد فـرق ذو داللـة 

حسب اجلنس، وبذلك فإنه يتم قبول الفرضية الصفرية، أي انه ال يوجد فرق ذو داللة  إحصائية للتحصيل
إحصائية بني حتصيل اجلنسني الـذين تعلمـوا بـنفس الطريقـة. هـذه النتيجـة تتفـق مـع نتيجـة دراسـة بـين خالـد 

ًال ال ) حيث تبني املتوسطات بني الذكور واإلناث، أنه فعـ2)، ومع ذلك فإنه بالرجوع للجدول (2011(
يوجد فرٌق كبٌري يف املتوسطات بني الذكور واإلناث يف اموعة التبادلية، وهذا يؤكد النتيجة اليت جـاءت يف 
حتليل التباين، وقد يعود ذلـك إىل أن هـذا األسـلوب يف التعلـيم مناسـب للـذكور كمـا هـو مناسـب لإلنـاث، 

تضـمنه هـذا األسـلوب فـال جنـد حتيـزاً ألحـد أي أنه أسلوب غري متحيز ألحد اجلنسـني، وعنـد الـتمعن فيمـا ي
اجلنســني يف اجلانــب املعــريف، وكــذلك يف الوســيلة لتنفيــذ هــذا األســلوب يف التعلــيم. وبالتــايل فــإن األســلوب 

  التباديل من األساليب التعليمية غري املتحيزة من الناحية املعرفية (املكون املعريف) وكذلك طريقة تنفيذه.

) يف حتصــيل طلبــة α ≥  0.05الثالثــة وهــي " ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية (  وأمــا بالنســبة للفرضــية 
الصف التاسع األساسي يعزى للتفاعل بني طريقة التدريس واجلنس " فقد بينت نتـائج حتليـل التبـاين أنـه ال 

الــيت  يوجــد أثــر للتفاعــل بــني أســلوب التــدريس واجلــنس، مبعــىن أنــه ال يوجــد لنــوع الفــرد (اجلــنس) و الطريقــة
أثر يف حتصيله، أي أنه مل يكن هنـاك أثـر ألسـلوب التعلـيم عنـد  -(وهي هنا األسلوب التباديل)-يتعلم ا 

أحد اجلنسني دون اجلنس اآلخر أثر يف التحصيل، مبعىن آخر أنـه ال يسـاهم اجلـنس أو األسـلوب يف التـاثري 
الفرضـية الصـفرية، وهـذه النتيجـة تتفـق على مستوى التحصيل بوجود املتغري اآلخر، وبذلك يتم أيضـا قبـول 

  ) من أنه اليوجد تفاعل مابني أسلوب التدريس واجلنس.2011مع دراسة بين خالد (
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  التوصيات  -6

بعد التأمل يف نتائج هذه الدراسة والدراسات األخرى يف موضوع التعليم التباديل فإن الباحث يوصي 
  باآليت:

ات وعلى عينات مماثلة، للوصول إىل نتائج ذات إجراء دراسات مشاة على نفس املتغري  - 
 ثقة أكرب من خالل هذه الدراسات.

إجراء دراسات حملاولة معرفة العوامل الكامنة وراء فاعلية التعليم التعاوين، وعالقته مبتغريات  - 
 أخرى كالتكيف االجتماعي، واالجتاهات حنو التعليم التباديل.

ألقل جزئيًا على طلبة اجلامعات، وحسب املساقات تطبيق أسلوب التعليم التباديل على ا - 
اليت تتالءم مع هذا األسلوب، وأن يكون أساتذة اجلامعات هم النموذج لتطبيق هذا 

 األسلوب.
أن يصبح هذا األسلوب من ضمن األساليب اليت يتدرب عليها طلبة الرتبية العملية يف  - 

 امليدان أثناء التدريب العملي.
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