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الناقـد  ثر إستراتيجية دورة التعلم في تنمية مهـارات التفكيـرأدفت هذه الدراسة إلى استقصاء ه  

لدى طلبة الصف العاشر األساسي فـي األردن وتحصـيلهم فـي األحيـاء مقارنـة بالطريقـة التقليديـة فـي 
في الصـف العاشـر األساسـي فـي المـدارس  ) طالباً 768تدريس األحياء، تكون مجتمع الدراسة من (

ينة الدراسة وتكونت ع ،2010/2011الحكومية التابعة لمديرية تربية قصبة المفرق للعام الدراسي 
في شعبتين من شعب الصف العاشر األساسـي فـي مدرسـة المفـرق األساسـية األولـى  ) طالباً 81من (

لتشــكيل المجموعـة التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة. وقــد تــم  ووزعــت هــذه الشــعب عشــوائياً  ،للبنـين
ريس المجموعة ) باستخدام دورة التعلم المعدلة، وتم تد41تدريس المجموعة التجريبية األولى (ن=

  ) باستخدام الطريقة التقليدية.40الضابطة (ن=
بمعـــدل  2010/2011طبقـــت الدراســـة فـــي الفصـــل الدراســـي األول مـــن العـــام الدراســـي   

وقـــام بتـــدريس المجمـــوعتين معلـــم مؤهـــل للقيـــام  ) أســـابيع،8، واســـتمرت حـــوالي (حصـــتين أســـبوعياً 
ب األحياء للصف العاشر األساسي في المدارس بذلك، وكانت المادة التعليمية هي وحدة الوراثة كتا

الحكوميـــة فـــي األردن، ولتحقيـــق الهـــدف مـــن هـــذه الدراســـة، تـــم تطبيـــق اختبـــار تحصـــيلي واختبـــار 
  جليسر للتفكير الناقد على أفراد العينة قبل تنفيذ تجربة الدراسة وبعد االنتهاء منها. –واطسون 

  لنتائج اآلتية:أظهرت المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة ا
وجــود فــروق دالــة إحصــائياً بــين متوســطي درجــات طــالب المجمــوعتين فــي كــل مــن األداتــين،  - 

وكانت كل مـن تلـك الفـروق لصـالح الطـالب الـذين تعلمـوا باسـتراتيجية دورة الـتعلم المعدلـة، مقارنـة 
  بنظرائهم الطالب الذين تعلموا بالطريقة التقليدية.

) كبيــر الســتراتيجية دورة الــتعلم المعدلــة فــي التحصــيل فــي Effect sizeوجــود حجــم أثــر (
)، وفـي تنميـة مهـارات التفكيـر الناقـد حيـث 0.618) لهذه الطريقـة (2ŋوكان حجم األثر ( ،األحياء

 ).0.694بلغ هذا األثر (
  وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات في ضوء النتائج.  

  .فكير الناقد، طرائق التدريس،التحصيلالتعلم، الت الكلمات المفتاحية: دورة   

  
  األردن - جامعة آل البيــــت -العلوم الرتبوية  كلية  - قسم املناهج والتدريس *
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  المقدمة  -1

لقد دخل تعليم وتعلم العلوم األلفية الثالثة ليواجه جمموعة من التحديات واملتغريات، ولذلك من           
وا بشكل غري تقليدي مع هذه التحديات. ويعترب التعليم هو السبيل الضروري ملعلمي العلوم أن يتعامل

الوحيد ملقابلة حتديات القرن احلادي والعشرين، وجيب أن نعرتف أن التغريات اليت حدثت يف املؤسسة 
التعليمية يف القرن األخري مسألة ال نستطيع أن نتجنبها، ومع ذلك فإن تغيري املفاهيم يصبح مسألة 

  ريج إنسان يعيش يف القرن احلادي والعشرين بعقلية القرن احلادي والعشرين.أساسية، لتخ
ومل تعد العملية التعليمية أمرًا يسريًا وخباصة بعد االنفجار املعريف والكم اهلائل من املعارف، فقد          

اسي أصبح من غري املمكن أن يسمح ملن له القدرة على حفظ كم من املعارف أن يدخل الفصل الدر 
ويلقيها على الطلبة. بل أصبحت العملية التعليمية حباجة إىل الكثري من التخطيط واإلعداد، حيث مل 
يعد اهلدف األساسي من التعلم زيادة كمية املعرفة لدى الطلبة،بل إتاحة الفرصة هلم الكتشاف تلك 

تجريب احلسي. املعرفة كل حسب قدراته العقلية، حبيث يستنجوا املعارف بأنفسهم من خالل ال
فتضمني املوقف التعليمي خبربات حسية ييسر على كل من املعلم والطالب إجناز أهداف التعلم 

، وذلك بتكوين صورة عقلية للمدرك احلسي، الذي )(Conceptual Learning املفهومي
عريف ) للنمو املpiagetيتطور مع النمو العقلي إىل مستويات أعلى، وهذا ما أكدته نظرية بياجيه (

يف التعليم اليت تركز على تفاعل الفرد مع البيئة ومع معرفته وخرباته الشخصية حلدوث تعلم 
  ).2007جديد(اخلوالده،

إن من املشكالت اليت شغلت وما زالت تشغل فكر وجهد العاملني يف جمال الرتبية العلمية وتدريس         
بعة حالياً يف املدارس، خاصة إذا كانت هذه الطرق العلوم، تطوير طرق تدريس أكثر فاعلية من الطرق املت

جتمع بني تنمية اجلوانب املعرفية والوجدانية واالجتماعية للمتعلم. ويالحظ أن عددا كبرياً من الدراسات يف 
جمال الرتبية العلمية، قد أخذ يركز على عمليات التعلم املعرفية باعتبارها أساساً للتعلم ذي املعىن القائم على 

واستقصاء الطرائق األكثر فاعلية يف تدريس العلوم واستثارة النشاط  (Saunders,1992)فهم ال
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العقلي عند الطالب. وقد سامهت هذه الدراسات يف تقدمي تصورات مهمة عن كيفية اكتساب الطلبة 
  وتنمية القدرات واملهارات العلمية ،للمفاهيم العلمية

 )Hanlay,1995;Novak,1988;wheatley,1991(  داخل املدرسة وخارجها، فظهر املنحى
البنائي يف التدريس، الذي يعد أحدث ما عرف من مناٍح يف تدريس العلوم، ويعترب أكثر أمنوذج مبدع 

 (1991يف الرتبية العلمية وتدريس العلوم خالل السنوات اخلمسني املاضية، كتطبيق للنظرية البنائية 
(Yager.  

 الرتبوية للنظرية املعرفية لبياجية النموذج التعليمي الذي صممه كاربلس  ومن التطبيقات             
Karplus  لبناء وتنظيم املناهج وتدريسها، ولوضع عالج مناسب لصعوبات  1974وزمالؤه سنة

 Learning Cycleالتعلم، وحتسني مستوى الفهم لدى الطلبة والذي عرف باسم دورة التعلم 
ثة مراحل هي: مرحلة االستكشاف، ومرحلة استخالص املفهوم، ومرحلة وتتكون دورة التعلم من ثال

التطبيق، وصمم هذا النموذج التدريسي لتطوير تدريس العلوم، وقد حقق جناحًا يف تدريس العلوم. 
ولعل سبب هذا النجاح يرجع إىل العملية االستقصائية يف التعلم والتعليم الذي تتضمنه دورة التعلم 

ساليب التعلم. كما تعد هذه االسرتاتيجية يف ميدان تدريس العلوم منهاجاً للتفكري فيما تتضمن من أ
والعمل، حيث أا تتناسب مع الكيفية اليت يتعلم ا الطلبة، كما أا توفر جماًال ممتازًا للتخطيط 

تتميز و  ،(Lawson,1995; Renner& Marek,1988)والتدريس الفعال لدروس العلوم 
عدٍد من اخلصائص، واليت جتعلها طريقة فعالة يف تعليم وتعلم املفاهيم وتنمية بعض دورة التعلم ب

كما حتقق اسرتاتيجية دورة التعلم أهداف تدريس العلوم، ألا تعكس ،  املهارات اخلاصة بالتفكري
ذه طبيعة العلم وتتضمن عملياته، وميكن أن يكتسب املتعلم خالهلا املفاهيم واملهارات واالجتاهات وه

  :)1996اخلصائص هي(اخلليلي وحيدر ويونس، 
يكون خالهلا التعلم نشط ودور الطالب إجيابياً، وتتوافر لديه الدافعية للتعلم مما يساعد يف بقاء أثر  -

  .التعلم
  .ميكن مراعاة الفروق الفردية يف اسرتاتيجية دورة التعلم العتمادها على اخلربة الذاتية للطلبة وممارسام -
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سب اسرتاتيجية دورة التعلم تدريس العلوم، ألا تعكس الطبيعة االستقصائية للمعلم بالدرجة األوىل تنا -
  .إىل جانب حتقيق األهداف األخرى كالتحصيل

ومع تطور أهداف تدريس العلوم يف الوقت احلاضر،ظهرت تعديالت على دورة التعلم كاسرتاتيجية        
ائية،فأصبحت تتكون من أربعة مراحل هي: مرحلة االستكشاف، تدريس نتيجة لتأثري النظرية البن

  .(Renner& Marek,1988)ومرحلة التفسري، ومرحلة التوسيع، ومرحلة التقومي 
كذلك مت صقل دورة التعلم حيث مت تركيز النماذج البنائية يف مخس مراحل هي: مرحلة االنشغال         

Engagement  ومرحلة االستكشافExploration  ومرحلة التفسريExplanation 
. ويف هذا اإلطار يرى باييب Evaluation، ومرحلة التقومي Elaborationومرحلة التوسيع 

(Bybee,1993)  أن مرحلة االنشغال تستخدم إلثارة دافعية الطلبة حنو املوضوع، وتشجع مرحلة
مرحلة التفسري  االستكشاف الطلبة على اختيار وتفحص املوضوع يف جمموعات صغرية، وتسمح

للطلبة بعرض ما يتوصلون إليه يف جمموعام على زمالئهم اآلخرين، ويتم يف مرحلة التوسيع حتدي 
وتطوير الفهم املفاهيمي لدى الطلبة، أما مرحلة التقومي، فتزود الطلبة بوسائل لتقييم تعلمهم، وتزود 

  اة.املعلمني بفرص لتقومي تقدم طلبتهم حنو حتقيق األهداف املتوخ
ملا تتميز به من إشراٍك فعاٍل للطالب يف عملية 5Eوقد مت يف هذه الدراسة تبين دورة التعلم املعدلة        

التعلم،األمر الذي جيعلها اسرتاتيجية فعالة يف تعليم وتعلم املفاهيم وتنمية بعض املهارات اخلاصة 
وم، ألا تعكس طبيعة العلم بالتفكري، كما حتقق اسرتاتيجية دورة التعلم أهداف تدريس العل

 وتتضمن عملياته، وفيما يأيت توضيح خمتصر ملا يتم يف كل مرحلة من مراحل دورة التعلم املعدلة:
5E  

يقوم فيها املعلم بطرح أسئلة على الطلبة حول موضوع أو  :Engagementمرحلة االنشغال  -
املوضوع أو تلك الظاهرة، مما ظاهرة معينة   تشعرهم بقصور معرفتهم القبلية حول مفاهيم ذلك 

 يشعرهم حبالة فقدان االتزان العلمي، ويثري لديهم الدافعية والفضول للبحث واالستكشاف.
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وفيها ُيشارك الطالب يف أداء مهمة، أو نشاط :Exploration مرحلة االستكشاف -
لم الطالب باستخدام أدوات ومواد ويف جمموعات، ويكون دور املعلم مسهًال وميسرًا  خيرب املع

ماذا سيتعلم، وماذا جيب أن يعرف، كما يقوم بتصميم أنشطة مرحلة االستكشاف دف تزويد 
الطلبة بقاعدة أساسية، متكنهم من االستمرار يف استكشاف بنية املفاهيم والعمليات اليت تثري 
لديهم تساؤالت قد يصعب عليهم اإلجابة عنها، ومن مث فهم يقومون بالبحث عن إجابة 

ساؤالم، وأثناء عملية البحث هذه قد يكتشفون أشياء أو أفكار أو عالقات مل تكن معروفة لت
 هلم من قبل.

يوجه املعلم تفكري الطلبة إىل أوجه حمددة من أنشطة مرحليت  :Explanationمرحلة التفسير  -
تكشافية االنشغال واالستكشاف، ويقوم بعد ذلك بتقدمي التفسريات املناسبة لوضع اخلربات االس

يف وضعها الصحيح حبيث يبىن املفهوم بطريقة تعاونية. ولتحقيق ذلك يقوم املعلم بتهيئة بيئة 
الصف املطلوبة، وعندها يطلب املعلم من الطلبة تزويده باملعرفة األولية اليت مجعوها من عملية 

 االستكشاف اليت قاموا بتنفيذها، ويساعدهم على معاجلتها وتنظيمها.
يكون التوسع متمركزًا حول الطالب، ويهدف إىل مساعدة : Elaborationسيع مرحلة التو  -

الطالب على التنظيم العقلي للخربات اليت حصل عليها عن طريق ربطها خبربات سابقة مشاة، 
حيث تكتشف تطبيقات جديدة ملا جرى تعلمه، وتقتضي هذه املرحلة وضع الطلبة يف مواقف 

 ديدة تتطلب تفسريات مشاة.جديدة، وأن يواجهوا مشكالت ج
يف هذه املرحلة يتم توظيف التقومي املستمر، وعند نقاط معينه : Evaluationمرحلة التقويم  -

ينبغي أن يتلقى الطلبة تغذية راجعة حول مالئمة تفسريام، وأن يتم استخدام أدوات تقومي 
ولتشجيع البناء املعريف  خمتلفة، وجيب أن تتخذ إجراءات متعددة إلجراء تقومي مستمر للتعلم

للمفهوم واملهارات العلمية، ومن املمكن أن يتم التقومي خالل كل مرحلة من مراحل دورة التعلم 
  بدًال من أن يقع يف ايتها. 

لقـــــــــــــد اهــــــــــــــتم البــــــــــــــاحثون بدراســــــــــــــة أثــــــــــــــر دورة الـــــــــــــتعلم يف حتصــــــــــــــيل الطلبــــــــــــــة، فقــــــــــــــد قــــــــــــــارن          
دورة الــتعلم، والطريقــة التقليديــة يف التحصــيل يف يف دراســة لــه أثــر   (Hedgepeth,1996)هيجبــث



  2018 –العدد األول - عشر  السادس.......................... المجلد مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

243 

 

مســاق يف علــوم األرض لطلبــة الصــف الثــامن يف واليــة األبامــا الغربيــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة. 
أسفرت نتائج االختبار التحصيلي البعدي عـن وجـود فـروق ذات داللـة بـني جممـوعتني مـن اموعـات 

واموعـة الــيت درسـت باسـتخدام الطريقـة التقليديـة. أمـا اموعــة  الـيت درسـت باسـتخدام دورة الـتعلم،
الثالثـــة الـــيت درســـها معلـــم علـــوم األرض (وهـــو أكثـــر املدرســـني خـــربة) فقـــد حـــازت جمموعتـــه التجريبيـــة 

  حتصيًال علمياً أعلى من اموعات األخرى اليت درست باستخدام دورة التعلم وبالطريقة التقليدية.

) اليت هدفت إىل تقصي أثر استخدام دورة التعلم يف حتصيل 2000ة اخلطايبة ونوافلة(ويف دراس       
طلبة الصف األول الثانوي الصناعي يف الكيمياء، وبعد االنتهاء من التدريس طبق اختبار حتصيلي 
على جمموعيت الدراسة. وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بني عالمات اموعتني لصاحل 

  اموعة التجريبية (دورة التعلم).
 5E) اليت هدفت إىل اختبار أثر دورة التعلم املعدلة 2001( وقد أظهرت نتائج دراسة الكيالين         

يف التحصيل يف مستويات بلوم العليا والدنيا لطالبات الصف األول الثانوي العلمي عدم وجود فروق 
مستويات بلوم (املعرفة)، بينما وجدت فروق ذات داللة  ذات داللة إحصائية يف املستوى األول من

إحصائية يف املستويات اخلمسة األخرى (االستيعاب، والتطبيق، والتحليل، والرتكيب، والتقومي)؛ 
وكذلك وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل العام لصاحل اموعة التجريبية. كما أظهرت 

صائية بني حتصيل طالبات اموعة التجريبية والضابطة يف األحياء النتائج وجود فروق ذات داللة إح
  ملستويات بلوم العليا وبني التحصيل املقابل ملستويات األهداف الدنيا لصاحل اموعة التجريبية.

) فهدفت إىل استقصاء أثر اسرتاتيجية دورة التعلم 2006وأما دراسة اخلوالدة والعليمات (  
ملفاهيم يف التحصيل يف األحياء والتفكري العلمي لدى طالب الصف األول واسرتاتيجية خريطة ا

الثانوي العلمي مقارنة بالطريقة التقليدية يف تدريس األحياء. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق 
دالة إحصائيًا يف التحصيل يف األحياء لدى طالب الصف األول الثانوي العلمي تعزى السرتاتيجية 

دورة التعلم، خريطة املفاهيم، والطريقة التقليدية)، وكان التفوق لصاحل الطالب الذين تعلموا التدريس (
باسرتاتيجية دورة التعلم، واسرتاتيجية خريطة املفاهيم، مقارنة بنظرائهم الطالب الذين تعلموا بالطريقة 

خريطة املفاهيم. كما وجدت التقليدية. إال أنه تكافأ أثر اسرتاتيجية دورة التعلم مع أثر اسرتاتيجية 
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فروق دالة إحصائيًا يف التفكري العلمي لطالب الصف األول الثانوي العلمي تعزى السرتاتيجية 
التدريس. وكان التفوق لصاحل الطالب الذين تعلموا باسرتاتيجية دورة التعلم واسرتاتيجية خريطة 

لتقليدية، ولصاحل الطالب الذين تعلموا املفاهيم، مقارنة بنظرائهم الطالب الذين تعلموا بالطريقة ا
  باسرتاتيجية دورة التعلم، مقارنة بنظرائهم الطالب الذين تعلموا باسرتاتيجية خريطة املفاهيم.

يف حتصيل طلبة  5E) بدراسة هدفت إىل استقصاء أثر دورة التعلم املعدلة 2007وقام اخلوالدة (          
ياء مقارنة بالطريقة التقليدية،وقد أظهرت املعاجلات اإلحصائية الصف الثاين الثانوي العلمي يف األح

لبيانات الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا يف التحصيل لصاحل الطلبة الذين تعلموا باسرتاتيجية دورة 
التعلم املعدلة، مقارنة بنظرائهم الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية. بينما مل توجد فروق دالة 

 اً يف حتصيل تعزى للجنس أو للتفاعل بني اسرتاتيجية التدريس واجلنس. إحصائي
) 1994العجلوين ( فقد أجرى كما حظي موضع التفكري الناقد باهتمام عدد من الباحثني؛            

دراسة ملعرفة أثر احلاسوب التعليمي يف تنمية التفكري الناقد يف مادة اجلغرافيا لدى عينة من طلبة 
جليسر)، وأظهرت  –(واطسون  ول ثانوي يف إربد،واستخدم الباحث يف دراسته اختبارالصف األ

  ما يلي:  النتائج

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اختبار التفكري الناقد يف مستوى االستنباط ومعرفة املسلمات    -
  بني الطلبة، ولصاحل الذين تعلموا بواسطة احلاسوب. 

صائية لصاحل الذكور الذين تعلموا بطريقة احلاسوب يف مستوى االستنتاج وجود فروق ذات داللة إح   -
  والتفسري. 

) دراسة هدفت إىل تعرف أثر األسلوب ما وراء املعريف يف Hanley,1995وأجرى هانلي (         
ية  ) طالباً وطالبًة من طلبة اجلامعة يف وال98تنمية التفكري الناقد وحل املشكلة على عينة مكونة من (

    كاليفورنيا األمريكية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اموعة التجريبية.
) دراسة هدفت إىل تعرف فاعلية استخدام برنامج تدرييب خاص بالدراسة 1996وأجرى حممد (         

دلة الختبار (واطسون يف تنمية التفكري الناقد، وقيست قدرم على التفكري الناقد باستخدام صورة مع
جليسر)، مت تطبيقها قبل عملية التدريس وبعدها. وأظهرت النتائج فاعلية الربنامج املطبق يف تنمية  –
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التفكري الناقد يف أفراد اموعة التجريبية، كما أظهرت عدم وجود أثر للجنس على مهارات التفكري 
  الناقد لدى عينة الدراسة. 

) طالبًا دف معرفة 25) بإجراء دراسة على عينة قوامها (Bonnette,1998وقام بونيت (         
تأثري االسرتاتيجيات املباشرة وغري املباشرة يف خميم صيفي على تنمية التفكري الناقد وتقدير الذات. 

جليسر) حتسن التفكري الناقد للمجموعتني - وقد أظهر حتليل نتائج الطالب على اختبار (واطسون
إحصائية، مع وجود حتسن أكرب لدى اموعة اليت تلقت اسرتاتيجيات التعليم  بشكل ذي داللة

املباشر كاألنشطة اإلبداعية يف مهارات التفكري الناقد، يف حني أظهرت اموعة العمرية األكرب تطوراً 
    أقوى يف مهارات التفكري الناقد.

ا تعرف أثر اخلرائط املفاهيمية يف تنمية ) فكان اهلدف األساسي منه2001وأما دراسة الدردور (        
التفكري الناقد لدى طلبة الصف السادس، كما هدفت إىل معرفة ما إذا كان جلنس الطالب أثر يف 
تنمية تفكريهم الناقد. وأظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائيًا يعزى لطريقة التدريس لصاحل اموعة 

    جلنس الطالب. التجريبية، بينما مل يكن هناك أثر يعزى
) فقد هدفت إىل استقصاء أثر برنامج تدرييب مبين على التعلم 2003أما دراسة العبدالت (         

حيث طبق اختبار   باملشكالت يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي،
وعيت الدراسة. وأظهرت النتائج وجود كاليفورنيا ملهارات التفكري الناقد املعدل للبيئة األردنية على جمم

فروق ذات داللة إحصائية بني اوعتني ولصاحل اموعة التجريبية، كما أشارت النتائج إىل عدم 
  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر اجلنس والتفاعل بني أثر الربنامج واجلنس. 

سرتاتيجية تعليمية مستندة إىل نظرية معاجلة ) دراسة هدفت إىل قياس أثر ا2003( كم أجرى اليف         
املعلومات واستقصاء فاعليتها يف مهارات التفكري الناقد لدى عينة من طلبة الصف العاشر األساسي، 

وقد أظهرت النتائج  جلبسر لقياس التفكري الناقد. –ولتحقيق ذلك مت استخدم اختبار واطسون 
تني ولصاحل اموعة التجريبية، كما مل تظهر النتائج أثر وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموع

    ملتغري اجلنس يف مهارات التفكري الناقد.
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) دراسة هدفت إىل تعرف أثر اسرتاتيجييت التفكري االستقرائي والتفكري احلر 2004وأجرى عبيد (         
ملرحلة األساسية يف مادة األحياء، يف تنمية التفكري الناقد واإلدراك فوق املعريف والتحصيل لدى طلبة ا

استخدم الباحث ثالثة أدوات يف الدراسة: اختبار واطسون، جليسر للتفكري الناقد، ومقياس اإلدراك 
فوق املعريف (قائمة شرو ودينسون)، واختبار التحصيل. وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

طات عالمات الطلبة على مقياس التفكري ) بني متوسα = 0.05إحصائية عند مستوى الداللة (
) بني α = 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( الناقد ككل، وكذلك

متوسطات عالمات الطلبة على مقياس اإلدراك فوق املعريف ويف جماليه معرفة املعرفة وتنظيم املعرفة، 
  تعزى لطريقة التدريس لصاحل طريقة التفكري احلر. 

) بني متوسطات α = 0.05كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (          
حتصيل الطلبة يف مادة األحياء تعزى لطريقة التدريس لصاحل طريقة التفكري احلر، وعدم وجود فروق 

) بني متوسطات عالمات الطلبة على مقياس α = 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
تفكري الناقد، واإلدراك فوق املعريف، والتحصيل لدى الطلبة تعزى للتفاعل بني طريقة التدريس ال

  وجنس الطالب.
) بدراسة هدفت إىل استقصاء أثرا سرتاتيجية تدريس ما وراء املعرفة يف 2009وقام العلوان (           

ية، وقد طبق اختبار التفكري الناقد التحصيل وتنمية مهارات التفكري الناقد مقارنة بالطريقة االعتياد
جليسر) على جمموعيت الدراسة، وذلك كاختبار حتصيلي قبل إجراء الدراسة وبعدها.  –(واطسون 

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني يف االختبار البعدي ولصاحل اموعة 
  اقد.التجريبية يف كل من التحصيل وتنمية التفكري الن

) دراسة استهدفت التعرف على أثر اسرتاتيجية خرائط التفكري القائمة 2009وأجرى فتح اهللا (          
على الدمج يف تنمية التحصيل يف مادة العلوم والتفكري الناقد واالجتاه حنو العمل التعاوين لدى تالميذ 

سة األدوات الثالثة التالية: (اختبار يف املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية، واستخدمت الدرا
التفكري الناقد، واختبار حتصيلي، ومقياس اجتاه حنو العمل التعاوين)، وهي من إعداد الباحث. 

يف تنمية التفكري  0ر01وأظهرت النتائج وجود تأثري ذي داللة عند مستوى أقل من أو يساوى 
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لعمل التعاوين لصاحل اموعة التجريبية يف مقابل الناقد، والتحصيل يف مادة العلوم، واالجتاه حنو ا
اموعة الضابطة، كما جاءت قيم حجم األثر للتدريس باسرتاتيجية خرائط التفكري القائمة على 

  الدمج يف تنمية التحصيل، والتفكري الناقد، واالجتاه حنو العمل التعاوين كبرية.  
ثري من نتائج الدراسات أن الطرق والربامج التدريسية املطورة يتبني مما سبق أن هناك اتفاق لدى ك          

تساعد يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل، مثل تأثري أسلوب املناقشة يف اموعات والتعلم التعاوين 
؛ 2001؛ الدردور، Bonnette,1998؛Hanley,1995 ؛1994(العجلوين،
).وقد جاءت 2009؛ فتح اهللا ،2009،؛ العلوان2004عبيد،  2003 ؛ اليف،2003العبدالت،

 وأثرها5Eهذه الدراسة لتتكامل مع الدراسات السابقة يف طريقة التدريس وهي دورة التعلم املعدلة 
  حيث مل يعثر الباحث على أية دراسة مماثلة. ،على تنمية التفكري الناقد

الل تدريب العقل مبا ميكنهم من ويكاد يتفق املربون أن تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة من خ         
إصدار احلكم على األفكار والتصورات واألحكام األخرى ملعرفة مدى انسجامها واتساقها عقليًا قبل 

  اعتمادها هو من األهداف الرئيسة يف الرتبية.
بأنه القدرة  )Fisher,1990وقد تعددت تعريفات التفكري الناقد، ومن ذلك تعريف فيشر (          
االستدالل وقياس املعلومات واألفكار وتقومي املناقشات وصوًال إىل األحكام املوزونة. ويعرفه باير على 

) على أنه: تقرير حقيقة املعرفة ودقتها وقيمتها واحلكم على األخبار املستندة إىل مصادر 2003(
ترى السرور مقبولة، وفحص املواد يف ضوء الدليل ومقارنة احلوادث واألخبار مث االستنتاج. و 

) أن التفكري الناقد هو احلكم احلذر واملتأين ملا ينبغي علينا قبوله أو رفضه أو تأجيل البت 2007(
فيه حول مطلب ما أو قضية معينة مع توفر درجة من الثقة ملا نقبله أو نرفضه. بينما يشري قطامي 

ن خالل عمليات التفاعل اليت ) إىل أن التفكري الناقد هو عملية ذهنية يتطور فيها الطالب م2007(
يشرتك فيها مع املواد، واخلربات، واملواقف، واألحداث البيئية، والوصول إىل استنتاجات، وافرتاضات، 

  ومعان وتوقعات جديدة.
ويف ضوء ما سبق ميكن تعريف التفكري الناقد على أنه: القدرة على التحليل والتمييز، واالختيار            

لدى الفرد من معلومات، يف املوضوع قيد البحث والدراسة، دف التمييز بني األفكار واالختبار ملا 
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السليمة واخلاطئة. ومن هنا اهتم عدد من الباحثني بدراسة أثر استخدام بعض مناذج دورة التعلم، ومنها 
 ؛اخلوالدة 2006؛اخلوالده والعليمات ،2001على التحصيل(الكيالين، 5Eدورة التعلم املعدلة 

) قد تتبعت أثر دورة التعلم 2006).ومما جتدر اإلشارة إليه أن دراسة اخلوالده والعليمات (2007
الثالثية يف تنمية التفكري العلمي باإلضافة إىل التحصيل. وألمهية تعلم الطلبة ملهارات التفكري الناقد، وملا 

ه الرتبية والتعليم يف األردن من أمهية تؤكد عليه مرحلة التطوير الرتبوي حنو االقتصاد املعريف الذي تشهد
)، فقد جاءت هذه الدراسة الستقصاء أثر دورة التعلم 2006تعلم التفكري الناقد (وزارة الرتبية والتعليم ،

يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي يف األردن، وعلى  5Eاملعدلة 
  حتصيل الطلبة يف األحياء.

  الدراسة وأسئلتهامشكلة -2

يؤكد الرتبويون على ضرورة إكساب الطلبة مهارات ومعارف حمددة مع الرتكيز على أمهية حتسني         
النتاجات التعلمية للطلبة، من خالل استخدام اسرتاتيجيات تدريسية مناسبة تؤدي إىل حتقيق تعلم 

  م يف تنمية مهارات التفكري لديهم.ذي معىن، ميّكن الطالب من الوصول إىل املعرفة بأنفسهم، ويسه
ملس الباحث تركيز األحباث الرتبوية على االسرتاتيجيات التدريسية، واالهتمام املتزايد بتلك اليت تنسجم     

مع افرتاضات النظرية البنائية باعتبارها أكثر النظريات اليت تبنتها حركات اإلصالح احلديثة، وتتماشى 
دريس العلوم. ومن هذه االسرتاتيجيات دورة التعلم، وما طرأ عليها من مع املعايري العاملية يف ت

،اليت تؤكد على استخدام العقل واألفكار اليت تستحوذ على 5Eتعديالت ومنها دورة التعلم املعدلة 
لب الطالب لتكوين خربات جديدة والتوصل ملعرفة جديدة، وحيدث التعلم حني تعدل األفكار اليت 

و تضاف إليه معلومات جديدة أو بإعادة تنظيم ما هو موجود من أفكار لديه. وهذا حبوزة املتعلم أ
يتوافق وتعلم مهارات التفكري الناقد الذي تنشده مرحلة التطوير الرتبوي حنو االقتصاد املعريف الذي 

  ). 2006تشهده الرتبية والتعليم يف األردن، وتؤكد عليه أيضاً (وزارة الرتبية والتعليم ،
يف  5Eوعليه جاءت هذه الدراسة دف رئيس هو استقصاء أثر التدريس بدورة التعلم املعدلة           

تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي يف األردن، وكذلك على حتصيل 
  الطلبة يف األحياء من خالل حماولة اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:



  2018 –العدد األول - عشر  السادس.......................... المجلد مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

249 

 

يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالب  5Eخدام دورة التعلم املعدلة ما أثر التدريس باست -
 الصف العاشر األساسي؟

يف التحصيل يف األحياء لدى طالب الصف  5Eما أثر التدريس باستخدام دورة التعلم املعدلة  -
 العاشر األساسي يف األحياء؟

  فرضيات الدراسة-3

)بني متوسطي درجات P˂ 0.0001ستوى الداللة (ال يوجد فرق ذو دالة إحصائية عند م -3-1
  طلبة اموعتني التجريبية والضابطة على مقياس التفكري الناقد البعدي.

) بني متوسطي درجات P˂ 0.0001ال يوجد فرق ذو دالة إحصائية عند مستوى الداللة ( -3-2
  طلبة اموعتني التجريبية والضابطة على اختبار التحصيل البعدي.

  ية الدراسةأهم-4

  تكمن أمهية الدراسة يف أا تسعى إىل حتقيق ما يلي:       
تقدم منوذجًا عمليًا ميكن أن يستفيد منه املعلمون يف التدريس، عن طريق استخدام اسرتاتيجية   -  

)،قد تساعد يف اكتساب طلبة الصف العاشر األساسي ملهارات التفكري 5E(دورة التعلم املعدلة 
  صيلهم يف مادة األحياء.الناقد ويف حت

  إفادة املشرفني الرتبويني ملادة األحياء وكذلك مديري املدارس أثناء قيامهم مبهمام اإلشرافية.   -
اإلسهام يف حتقيق أهداف التطوير الرتبوي يف األردن، اليت حتث على تنمية قدرات التفكري املختلفة   -

  ومنها التفكري الناقد بشكل خاص لدى الطلبة.
  محددات الدراسة-5

  اقتصرت الدراسة على:

-2010عينة من طلبة الصف العاشر األساسي يف مديرية تربية قصبة املفرق للعام الدراسي (  -
2011.(  

وحدة الوراثة من كتاب مادة األحياء للصف العاشر األساسي بعد إعادة تنظيمها وترتيبها وفق لدورة   -
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  .5Eالتعلم املعدلة 
  يا للتفكري الناقد املعرب واختبار التحصيل الذي أعده الباحث.اختبار كاليفورن   -

  التعريفات اإلجرائية-6

  :Modified Learning Cycle 5Eدورة التعلم المعدلة  •

وهي منوذج تدريسي مبين على النظرية البنائية اليت تستمد إطارها النظري من نظرية بياجيه يف 
 واالكتشاف، من مخس مراحل هي: االنشغال، وتتكون عمليًا أو إجرائياً  النمو العقلي،

  والتوسيع، والتقومي. والتفسري،

وتؤكد مرحلة االنشغال إثارة الدافعية، وتؤكد مرحلة االستكشاف اخلربات احلسية، وتؤكد مرحلة          
ف التفسري إجيابية الطالب للتوصل إىل املفهوم، بينما توظف مرحلة التوسيع استخدام املفهوم يف مواق

تعلمية جديدة، أما مرحلة التقومي فتؤكد تقومي تقدم الطلبـة حنو حتقيق األهداف املتوخاة -تعليميـة
  ).2007(اخلوالده،

تدريسية تقوم على الشرح والتفسري واملناقشة الشفهية، وتعتمد على  طريقة الطريقة االعتيادية: •
  ه للطالب مث مناقشته معهم.جهد املعلم يف املقام األول، حيث يقوم بتقدمي املفهوم وشرح

وتعرف إجرائيًا بالقدرة على إكساب الطلبة القدرات العقلية، واليت  مهارات التفكير الناقد: •
)، وطورته 2004تضّمنها اختبار كاليفورنيا لتنمية مهارات التفكري الناقد الذي عربته الربضي (

تقيس مخس مهارات للتفكري الناقد ) مهارة فرعية 34للبيئة األردنية. يتكون هذا االختبار من (
  من خالل املهارات الرئيسية التالية (التحليل، االستقراء، االستنتاج، االستدالل، التقييم).

املستخدمة  5Eناتج ما تعلمه الطالب ويعترب مؤشرًا على فعالية دورة التعلم املعدلة التحصيل:  •
ليها الطالب يف االختبار التحصيلي يف التدريس، ومت قياسه إجرائيًا بالدرجة اليت حيصل ع

 البعدي يف مادة األحياء من إعداد وتصميم الباحث ألغراض هذه الدراسة.
  إجراءات الدراسة وأدواتها-7

  اشتملت إجراءات الدراسة وأدواا على اآليت:
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  إعداد الوحدة التعليمية  -7-1

 وكيفية إعدادها 5Eرة التعلم املعدلة بعد االطالع على األدب الرتبوي املتعلق باسرتاتيجية دو       
1999) Lord؛ ، McCormick,2000 ،مت 2001؛ الكيالين،2000؛اخلطايبة ونوافلة (

  إعداد الوحدة التعليمية واشتملت كما يلي:
اختيار الوحدة الدراسية وقد اختريت الوحدة الثالثة (الوراثة) من كتاب األحياء لكثرة  -7-1-1

ألول مرة لطلبة املدارس. حيث قسمت الوحدة إىل موضوعات فرعية هي:  مفاهيمها ولكوا تدرس
تركيب الكروموسوم واملادة الوراثية، وجتارب العامل مندل، ومفاهيم علمية يف الوراثة، والصفات 
الوراثية يف اإلنسان، وتطبيقات يف الوراثة، وعوامل البيئة وأثرها يف اتمع. ويتم من خالهلا تدريس 

     التالية: االكتشاف، والتفسري، واالستدالل، والتحليل، والتطبيق. املهارات
، والذي اشتمل 5Eإعداد دليل املعلم: وذلك لتدريس الوحدة املختارة بدورة التعلم املعدلة -7-1-2

على مقدمه، والفلسفة اليت يقوم عليها الدليل، واألهداف، وتوجيهات للمعلم والتوزيع الزمين 
، واألدوات والوسائل التعليمية املستخدمة، وأسئلة التقومي. ومن أجل تدريس ملوضوعات الوحدة

، قام الباحث بإعداد وتطوير مناذج للتدريس 5Eاموعة التجريبية باسرتاتيجية دورة التعلم املعدلة 
 5Eتبني خطوات السري يف تدريس املوضوعات مبا يتماشى مع مراحل دورة التعلم اخلماسية 

 5Eبقاً. وقد مت تدريب معلم التجربة على التدريس باسرتاتيجية دورة التعلم املعدلة املوصوفة سا
  ومناقشة هذا الدليل وتنفيذ حصص تدريبية.  

يف دراسته  5Eإعداد دليل الطالب لالسرتشاد به باستخدام اسرتاتيجية دورة التعلم املعدلة -7-1-3
رية لتعلم الطالب بشكل منظم وفق للوحدة، والذي اشتمل على إضافة بعض النقاط الضرو 

  اسرتاتيجية دورة التعلم املعدلة.
التأكد من صالحية كل من دليل املعلم ودليل الطالب ومناذج التدريس،اليت مت إعدادها -7-1-4

بعرضها على تسعة حمكمني من أساتذة اجلامعات واملشرفني الرتبويني ومعلمي مادة األحياء، إلبداء 
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تها لطلبة الصف العاشر األساسي، ومدى متثيلها السرتاتيجية دورة التعلم رأيهم يف مدى مالءم
  ، وطلب منهم اإلجابة عن األسئلة اآلتية:5Eاملعدلة 

  ، اليت متثلها؟5Eهل تتفق خطط التحضري مع اسرتاتيجية دورة التعلم املعدلة  -
 هل خطط التحضري مناسبة ملستوى الطالب؟ -
 حضري املادة التعليمية يف الكتاب؟هل متثل خطط الت -

  ويف ضوء مالحظات احملكمني مت إجراء بعض التعديالت، وأصبحت مناسبة للغرض.   

  إعداد أدوات الدراسة -7-2

  مت استخدام األدوات اآلتية يف هذه الدراسة:         
ج التدريس، وذلك وقد مت إعداد كل من دليل املعلم ودليل الطالب ومناذ  الوحدة التعليمية: -7-2-1

، ومت التأكد من صالحيتها بعرضها على 5Eلتعليم وتعلم الوحدة املختارة بدورة التعلم املعدلة 
  عدد من احملكمني من أساتذة اجلامعات واملشرفني الرتبويني ومعلمي مادة األحياء.

ها من حيث وقد مت اتباع قواعد إعداد االختبار التحصيلي املتعارف علياختبار التحصيل:-7-2-2
اهلدف وصياغة املفردات ووضوحها، وبنائه وفق جدول مواصفات وتطبيقه على عينة استطالعية 
لتحديد زمنه ومعامل ثباته ومعامالت الصعوبة والتمييز. تكون هذا االختبار يف صورته النهائية من 

لصحيحة عن ) فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل، واحد منها ميثل اإلجابة ا30(
) فقرة مستوى االستيعاب، وغطت 8) فقرة منها مستوى املعرفة، وغطت (8الفقرة. وقد غطت (

املستويات العقلية العليا. وقد صمم هذا االختبار من أجل قياس التحصيل العلمي يف  ) فقرة14(
دم كاختبار وحدة الوراثية من كتاب األحياء للصف العاشر األساسي قبل املعاجلة التجريبية واستخ

  بعدي أيضاً. 
قام الباحث بإعداد االختبار يف صيغته األوىل، ومت عرضه على هيئة  صدق االختبار: •

حتكيم مكونة من أربعة من أعضاء هيئة تدريس يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة آل 
من مشرفني للعلوم حيملون درجة الدكتوراه واملاجستري يف الرتبية ختصص أساليب ;البيت

تدريس العلوم ودرجام اجلامعية األوىل يف األحياء، ومعلَمني لألحياء (ذوي خربة أكثر 
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عام) يف مديرية الرتبية والتعليم لقصبة املفرق. ويف ضوء مالحظات احملكمني مت  15من 
تعديل بعض الفقرات بإعادة الصياغة اللغوية والعلمية، وأصبح االختبار يف صورته النهائية 

  ) فقرة، وبذلك مت الوقوف على صدق احملتوى لالختبار.30(مكوناً من 

للتأكد من ثبات االختبار مت تطبيقه على شعبة من خارج عينة الدراسة ثبات االختبار:  •
) طالبًا من طلبة الصف العاشر 42يف إحدى مدارس جمتمع الدراسة، تألفت من (

ساب معامل االتساق األساسي. وبعد أسبوعني أعيد تطبيق االختبار عليهم، ومت ح
وبلغت قيمته  20 –ريتشارون -الداخلي لالختبار باستخدام معادلة كودر

  ) دقيقة. 40)،واعترب مناسباً ألغراض الدراسة احلالية، وحدد زمن االختبار فكان(0.76(
) بعملية تطوير الصورة 1997قام حلفاوي (جليسر للتفكير الناقد: –واطسون  اختبار-7-2-3

B يتالءم مع البيئة األردنية، وحتقق هلذا االختبار نوعان من الصدق مها: الصدق للمقياس، ل
التمييزي، والصدق العاملي. أما بالنسبة للثبات فقد متتعت الصورة النهائية للمقياس بدرجة مقبولة 

)،أما 0.67من الثبات، حيث بلغ معامل االتساق الداخلي املستخرج مبعادلة كرو نباخ إلفا (
). وقام 0.64براون فكانت قيمته ( –ثبات بالطريقة النصفية واملصحح مبعادلة سبريمان معامل ال

) طالبًا من الصف العاشر األساسي من غري 40الباحث بتطبيق االختبار على عينة مؤلفة من (
)، 0.74عينة الدراسة، ومت استخراج معامل الثبات للمقياس بطريقة إعادة االختبار فكان مساوياً (

فكان مساوياً  20 –كودر ريتشاردسون   استخراج معامل الثبات للمقياس باستخدام معادلةومت 
   ) دقيقة. 50)، وهو معامل ثبات مناسب ألغراض الدراسة احلالية، وحدد زمنه بـ (0.75(

) فقرة موزعة بالتساوي على مخسة اختبارات فرعية 80يتألف املقياس املستخدم يف هذه الدراسة من (     
جليسر، وفيما يلي وصف موجز هلذه  –س مهارات التفكري الناقد كما عرفه واطسون تقي

  االختبارات: 
: االستنتاج هو نتيجة يستخلصها الشخص من حقائق معينة لوحظت أو اختبار االستنتاج -        

افرتضت. وكمثال على ذلك ميكن للشخص أن يستنتج أن هناك شخصاً ما يف املنزل، إذا رأى فيه 
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ءًا أو مسع موسيقى تصدر منه، ولكن هذا االستنتاج قد يكون صحيحًا وقد ال يكون، إذ من ضو 
  املمكن أن سكان املنزل مل يطفئوا الضوء أو الراديو قبل أن يغادروه. 

يتكون هذا االختبار من ثالث جمموعات من احلقائق، يتبع كل جمموعة عدة استنتاجات مقرتحة: على 
صحة االستنتاج أو خطئه وفق تدريج مكون من مخسة بدائل هي: املفحوص أن حيدد درجة 

ويعكس األداء على هذا االختبار  صحيح، حمتمل الصحة، معلومات ناقصة، حمتمل اخلطأ، خطأ. 
  مهارة املفحوص يف تقييم سالمة االستنتاجات املستخلصة من سلسلة من العبارات الواقعية.

: االفرتاض هو شيء مأخوذ كمسلمة أو حتصيل حاصل. تاختبار التعرف على االفتراضا  -       
سأكون حماميًا مؤهال خالل شهرين" فأنت تسلم أنك ستبقى حيًا لشهرين، وأنك “فعندما تقول: 

  ستنجح يف االمتحانات ذات العالقة وأشياء أخرى من هذا القبيل. 
اضات مقرتحة، على يتكون هذا االختبار من ست عبارات معطاة، يتبع كل عبارة منها عدة افرت 

املفحوص أن يقرر بالنسبة لكل افرتاض على حدة، إذا كان الشخص الذي وضع العبارة، قد وضع 
وفق تدريج من بديلني مها:  هذا االفرتاض فعًال أي أخذه كمسلمة أو مل يأخذه بالضرورة كمسلمة

رتاضات غري املعلنة أو نعم أو ال. ويعكس األداء على هذا االختبار مهارة املفحوص يف حتديد االف
  التضمينات يف سلسلة من العبارات التأكيدية.

: يتكون هذا االختبار من مخس جمموعات من العبارات (مقدمات منطقية)، اختبار االستنباط  -     
يتبع كل جمموعة منها عدة استنتاجات مقرتحة، على املفحوص أن حيدد إذا كان االستنتاج يرتتب 

رات املعطاة وفق تدريج من بديلني مها: نعم أو ال. ويعكس األداء على هذا بالضرورة على العبا
االختبار مهارة املفحوص يف حتديد ما إذا كانت استنتاجات معينة ترتتب بالضرورة على املعلومات 

  يف عبارات أو مقدمات معطاة.   الواردة
يتبع كال منها استنتاجات  : يتكون هذا االختبار من ست فقرات قصرية،اختبار التفسير  -       

مقرتحة.وعلى املفحوص أن حيدد فيما إذا كان االستنتاج يستخلص بشكل منطقي ودون شك من 
املعلومات املعطاة من الفقرة، وفق تدريج مكون من بديلني مها نعم أو ال. ويعكس األداء على هذا 
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تعميمات واالستنتاجات املبنية االختبار مهارة املفحوص يف وزن الدليل، وتقرير فيما إذا كانت ال
  على بيانات معطاة مربرة أو ال.

: يتكون هذا االختبار من مخس مسائل معطاة، يتبع كل مسألة عدة اختبار تقويم الحجج -         
حجج، وكل حجة منها تدعم موقفًا مقرتحًا إزاء تلك املسألة. وعند اختاذ الفرد القرارات حول 

يه أن يكون الفرد قادراً على التمييز بني احلجج القوية، واحلجج الضعيفة مسائل هامة فمن املرغوب ف
املتعلقة باملسالة املطروحة. وحىت تكون احلجة قوية جيب أن تكون مهمة ومتعلقة بشكل مباشر 
باملسألة املطروحة، وتكون احلجة ضعيفة إذا مل تتعلق بشكل مباشر باملسألة (ولو امتلكت أمهية 

على  إذا كانت ذات أمهية قليلة أو إذا تعلقت فقط جبوانب ثانوية للمسألة. عامة كبرية) أو
املفحوص أن يقرر إذا كانت احلجة قوية أو ضعيفة وفق تدريج مكون من بديلني مها: قوية أو 
ضعيفة. ويعكس األداء على هذا االختبار مهارة املفحوص يف التمييز بني احلجج القوية وذات 

  الضعيفة أو غري ذات الصلة. الصلة باملسألة وتلك
  إجراءات تجربة الدراسة  -7-3

تضمنت إجراءات الدراسة حتديد جمتمع الدراسة وعينتها، وتطبيق أدوات الدراسة قبل التجريب 
  وبعده، والتدريس لكال اموعتني، وفيما يلي وصف خمتصر لذلك:

  تحديد مجتمع الدراسة وعينتها-7-3-1

ع طالب الصف العاشر األساسي الذكور يف املدارس احلكومية التابعة مشل جمتمع الدراسة مجي   
ملديرية الرتبية والتعليم لقصبة املفرق يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

) مدرسة، وعدد الشعب 38) طالباً، يدرسون يف (1166، والبالغ عددهم (2010/2011
  ريقة القصدية.) شعبًة، وقد مت اختيار عينة الدراسة بالط56(

وقام الباحث باختيار العينة من طالب الصف العاشر األساسي الذين يدرسون يف مدرسة املفرق   
) شعب. أما عينة الدراسة 8) طالبًا موزعني على (256األساسية للبنني، والبالغ عددهم (
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) 41ية (ن=) طالبًا مت توزيعهما عشوائياً، أحدامها اموعة التجريب81فتكونت من شعبتني (
  ).   40، واألخرى متثل اموعة الضابطة (ن= 5Eواليت درست باسرتاتيجية دورة التعلم املعدلة 

  التطبيق القبلي-7-3-2

قبل اإلجابة على أسئلة الدراسة مت الوقوف على تكافؤ أداء جمموعيت الدراسة على كل من    
جليسر) قبل املعاجلة التجريبية؛  –طسون االختبار التحصيلي، واختبار مهارات التفكري الناقد (وا

حيث مت إعطاء جمموعيت الدراسة االختبار التحصيلي يف األحياء الختبار تكافؤ جمموعيت 
  ):1الدراسة، وكانت النتيجة كما يف اجلدول (

على االختبار تين مجموعال) داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات طالب 1الجدول (

  لي في األحياءالتحصيلي القب

) بني املتوسطات α=0.05) عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية (1يتضح من اجلدول (         
)، وقد بلغت قيمة (ت) للفروق بني متوسطات جمموعيت الدراسة احلسابية لدرجات طالب اموعتني

)، وهي قيمة غري دالة إحصائياً، مما يشري إىل تكافؤ جمموعيت الدراسة يف االختبار التحصيلي 0.51(
  القبلي.

جليسر للتفكري الناقد لتحديد مهارات التفكري  –كما مت إعطاء جمموعيت الدراسة اختبار واطسون       
) بينهما، وقد بلغت قيمة α=0.05القبلية لديهم.ومل تسجل أية فروق ذات داللة إحصائية ( الناقد

) وهي قيمة غري دالة إحصائياً، مما يشري إىل 0.959(ت) للفروق بني متوسطات جمموعيت الدراسة (
  تكافؤ جمموعيت الدراسة يف األداء على اختبار التفكري الناقد القبلي.

  
   

 الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب عدد الطالب اموعة

 غري دالة 0.51 5.24 7.72 41 التجريبية 
 4.91 7.34 40 االعتيادية
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الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات طالب المجموعتين على الدراسة                         ) داللة 2الجدول (

  جليسر للتفكير الناقد القبلي –اختبار واطسون 

 الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب عدد الطالب اموعة

 دالة غري 0.959 6.54 24.35 41 التجريبية
 5.65 24.68 40 االعتيادية

  التدريس للمجموعتين-7-3-3

  من أجل تنفيذ إجراءات تدريس اموعتني قام الباحث باإلجراءات التالية:      
اختيار وحدة الوراثة من كتاب األحياء املقرر للصف العاشر األساسي يف الفصل الدراسي األول  - 

التجريبية، وعمل دليل للمعلم لتدريس الوحدة للمعاجلة  2010/2011للعام الدراسي
، كما عمل دليل للطالب باستخدام اسرتاتيجية دورة التعلم 5Eباسرتاتيجية دورة التعلم املعدلة 

  لالسرتشاد به يف دراسته للوحدة. 5Eاملعدلة 
لدراسة، االتصال مبدرسة املفرق األساسية األوىل للبنني ألخذ موافقتها على التعاون يف إجراء ا - 

  حيث أبدى مدير املدرسة ومعلم األحياء فيها استعدادمها لتطبيق الدراسة يف مدرستهما.
، وذلك من خالل دليل 5Eتدريب معلم التجربة على التدريس باسرتاتيجية دورة التعلم املعدلة  - 

تدريبية ومناقشة هذا الدليل، وتنفيذ حصص  5Eلتدريس الوحدة باسرتاتيجية دورة التعلم املعدلة 
 مبمارسة التدريس وفق هذه االسرتاتيجية.

اختريت شعبتان من صفوف التاسع األساسي يف املدرسة وهي أكثر الشعب تقارباً يف نتائج طلبتها  – 
يف امتحانات مواد العلوم، ووزعت عشوائيًا إىل جمموعيت الدراسة: اموعة التجريبية، واموعة 

  االعتيادية (الضابطة).
يق املعاجلة التجريبية على عينة الدراسة، حبيث تدرس اموعة التجريبية األوىل باسرتاتيجية دورة تطب -  

، وتدرس اموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية. وقد مت تدريس احملتوى الذي مت 5Eالتعلم املعدلة 
        ) حصة صفية مبعدل حصتني أسبوعياً.16اختياره يف (
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ت ميدانية للمعلم مبدرسته ومتابعة تنفيذه لالسرتاتيجية دورة التعلم املعدلة قام الباحث بزيارا -   
5E .يف الفصول، والتأكد من أنه يستخدم الطريقة التقليدية يف الشعبة الضابطة  

  التطبيق البعدي-7-3-4

لك لإلجابة عن أسئلة الدراسة أعيد تطبيق االختبار التحصيلي (البعدي) يف مادة األحياء، وكذ      
) 16جليسر للتفكري الناقد بعد االنتهاء من تدريس احملتوى، والذي استغرق ( –اختبار واطسون 

  ) أسابيع، مجعت البيانات ومت ترتيبها وتبويبها. 8حصة صفية على مدى (

  التصميم والمعالجة اإلحصائية-7-3-5

لتجرييب، أما متغريات الدراسية اتبعت الدراسة املنهج التجرييب من نوع شبه التجرييب وفق التصميم شبه ا
  فهي:

  مها:و التدريس يت املتغري املستقل: متثل باسرتاتيجي- أ
  .الطريقة االعتيادية-5E 2      اسرتاتيجية دورة التعلم املعدلة-1
  التفكري الناقد.-2التحصيل.-1أما املتغريان التابعان فهما: -ب
الرزم حصائية الوصفية واالستداللية باستخدام وحبسب تصميم الدراسة احملدد أجريت التحليالت اإل  

 ).SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية (
  نتائج الدراسة ومناقشتها -8

  سيتم استعراض نتائج الدراسة ومناقشتها على النحو اآليت:         

  النتائج المتعلقة بتطبيق االختبار التحصيلي  -8-1

السؤال األول والذي ينص على: ما أثر التدريس باستخدام دورة تتعلق نتائج االختبار التحصيلي ب        
  ؟يف األحياء يف التحصيل يف األحياء لدى طالب الصف العاشر األساسي 5Eالتعلم املعدلة

بعد انتهاء املعاجلة التجريبية مباشرة، طبقت أدوات الدراسة ومجعت البيانات ومت حتليلها، مث         
فية املتمثلة باملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعالمات استخرجت اإلحصائيات الوص

جمموعات طالب عينة الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي يف األحياء. ولتحديد أثر املعاجلة 
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) 3) استخدم اختبار (ت) للعينتني املستقلتني، ويبني اجلدول (5Eالتجريبية (دورة التعلم املعدلة
  ئيات لدرجات الطالب عينة الدراسة على اختبار التحصيل البعدي يف األحياء.ملخص هذه اإلحصا

) داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات طالب المجموعتين على االختبار 3الجدول (

  التحصيلي البعدي

) وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب اموعة التجريبية 3( يظهر اجلدول       
) ومتوسط درجات طالب اموعة الضابطة (الطريقة 21.46) (5E(طريقة دورة التعلم املعدلة 

. ولصاحل طريقة دورة التعلم املعدلة P˂ 0.0001عند مستوى الداللة  )17.14االعتيادية) (
5E.  
يف التدريس، وميكن تفسري هذه النتائج  5Eوهذا يعين أن هناك أثر لطريقة دورة التعلم املعدلة           

؛ إذ عملية معرفية نشطة 5Eوإرجاعها إىل مجلة من العوامل منها أن التعلم بطريقة دورة التعلم املعدلة 
ميارس املتعلم نوعًا من النشاط العقلي، مما يزيد من القدرة على استنتاج املعرفة من املعطيات، وإعادة 
تنظيم وتقومي ومعاجلة املعلومات قبل احتوائها وتكاملها يف بنيته املعرفية وتكوين تنظيم جديد، مث يوجه 

ة تزيد من ثبات ووضوح املعىن.األمر الطلبة بعد ذلك لتنفيذ جمموعة من النشاطات األدائية العملي
الذي يتطلب الوصول للمعرفة اجلديدة من قبل الطلبة بأنفسهم من خالل جتميع املالحظات 
واألحداث وتسجيلها وتفسريها، كما يتطلب استدعاء الطلبة للمفاهيم السابقة اليت مت تعلمها 

الرئيسة لطريقة دورة التعلم املعدلة وتطبيقها من خالل االنشغال واالكتشاف، اليت تعد من اخلطوات 
5E 5.  وعلى ذلك فالتعلم بطريقة دورة التعلم املعدلةE  يعمل على تنظيم تسلسل األفكار مع فهم

اإلجراءات اليت يقوم ا الطلبة؛ وبذلك يتم ربطها مع عدد من العمليات اليت تشمل االنشغال، 

 الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب  عدد الطالب   اموعة

  دالة عند      11.32 5.37 21.46 41 التجريبية
 0.0001 ˂P 4.54 17.14 40 االعتيادية 
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لك جيعل التعلم عند الطالب تعلمًا ذا معىن، مما واالكتشاف، والتفسري، والتوسيع، والتقومي، وكل ذ
  قد يزيد من قدرة الطالب على التحصيل الدراسي.

وباإلضافة إىل إجيابية الطالب، فإن للمعلم دوراً أساسيًا عند استخدامه لطريقة دورة التعلم املعدلة          
5E 5لم املعدلة من شأنه أن يعمل على زيادة التحصيل الدراسي. فطريقة دورة التعE  تم باملعرفة

السابقة السليمة من خالل مرحليت االنشغال واالكتشاف، وتؤكد على أمهية املمارسة مما يساعد على 
التعلم الفعال. ويف مقابل ذلك تم الطريقة االعتيادية املتبعة يف املدارس باملادة املتعلمة فقط بوجه 

التعلمية. والدور األساسي فيها يكون للمعلم مما  -لتعليميةعام، وتعطيها أولوية (مطلقة) يف العملية ا
يؤدي إىل تعلم استظهاري، وال تتضمن أي اهتمام بالفروق الفردية بني املتعلمني بوجه عام. لذلك، 

على الطريقة  5Eجاءت النتائج لتشري إىل تفوق التدريس باستخدام طريقة دورة التعلم املعدلة 
الطالب للمادة العلمية املتضمنة يف وحدة الوراثة، وتتفق هذه النتيجة مع  االعتيادية وذلك يف حتصيل

؛ 2001؛ الكيالين، 2000؛ اخلطايبة ونوافلة،Hedgepeth,1996نتائج دراسة كل من (
  ). 2007؛ أخلوالده ، 2006اخلوالده والعليمات ، 

  ومناقشتهاجليسر للتفكير الناقد  –المتعلقة بتطبيق اختبار واطسون  النتائج -8-2

جليسر للتفكري الناقد بالسؤال الثاين والذي ينص على: ما  –تتعلق نتائج تطبيق اختبار واطسون         
يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالب الصف  5Eأثر التدريس باستخدام دورة التعلم املعدلة 

  العاشر األساسي؟
ت الوصفية املتمثلة باملتوسطات احلسابية ولإلجابة على هذا السؤال مت استخراج اإلحصائيا  

جليسر للتفكري  –واالحنرافات املعيارية لدرجات جمموعات طالب عينة الدراسة على اختبار واطسون 
) ملخص هذه اإلحصائيات لدرجات جمموعات طالب 4الناقد البعدي يف األحياء، ويبني اجلدول (

  عينة الدراسة.
ق ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب اموعة التجريبية ) وجود فر 4يالحظ من اجلدول (    

 0.0001) عند مستوى الداللة 10.64) ومتوسط عالمات طالب اموعة الضابطة (12.25(



  2018 –العدد األول - عشر  السادس.......................... المجلد مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

261 

 

˂P وهذه النتيجة تعين أن التفوق يف مهارات التفكري الناقد كان لصاحل الطالب الذين يتعلمون .
  ارنة بنظرائهم الطالب الذين يتعلمون بالطريقة االعتيادية.مق 5Eبطريقة دورة التعلم املعدلة 

 جليسر للتفكير الناقد –) داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية على اختبار واطسون 4الجدول (

  البعدي

 الداللة ت االحنراف املعياري   املتوسط احلسايب عدد الطالب اموعة

  دالة عند 13.40 5.64 42.35 41 التجريبية
0.0001 ˂P 4.95 35.14 40 االعتيادية 

يف حتصيل طلبة الصف العاشر األساسي  5Eوللتأكد من أثر استخدام طريقة دورة التعلم املعدلة        
) أو Effect sizeبوحدة الوراثة، وتنمية مهارات التفكري الناقد، قام الباحث حبساب حجم األثر (

حبسب املعادلة اآلتية  قد حسبت قيمة إيتا)، و Strength of Effectقوة التأثري(
Kiess,1989، p446):(  

dft

t

+
2

2

  =2η  

) dمتثل نسبة التباين، ومن مث حساب قيمة ( درجات احلرية،  df" مربع قيمة (ت)، t2حيث " 
  ):(Kiess,1989، p445واليت تعرب عن قوة التأثري باستخدام املعادلة اآلتية 

  
2η2  

     
                                d  =   

  
2

1 η− 
). جاءت النتائج كما هي موضحة يف η2) ،dوباستخدام األساليب اإلحصائية حلساب قيميت

  ):5اجلدول(
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ومهارات على كل من التحصيل  5E قوة تأثير التدريس بطريقة دورة التعلم المعدلة )5الجدول (

  التفكير الناقد

على التحصيل   5Eأن حجم تأثري التدريس بطريقة دورة التعلم املعدلة ) 5( يتضح من اجلدول         
) =  η2)، وميكن تفسري هذه النتيجة على أساس أن قيمة (d )4.11 كبرياً، فقد بلغت قيمة  كان

من التباين الكلي للمتغري التابع (التحصيل) يرجع إىل املتغري املستقل (دورة التعلم املعدلة  % 61.8
5Eوكذلك فإن.(  التأثري كبرياً أيضًا بالنسبة ملهارات التفكري الناقد حيث بلغت قيمة d)5.44 ، (

من التباين الكلي للمتغري التابع  % η2  = (69.4وتفسر هذه النتيجة على أساس أن قيمة (
اً إذا إذ يعترب التأثري كبري  )،5E(مهارات التفكري الناقد) يرجع إىل املتغري املستقل (دورة التعلم املعدلة 

)، وهذا يبني أن للتدريس بطريقة دورة التعلم املعدلة  (Kiess,1989 0.80عن  dزادت قيمة 
5E . فعالية يف تدريس وحدة الوراثة للصف العاشر األساسي  

وميكن تفسري هذه النتائج وإرجاعها إىل مجلة من العوامل، من أبرزها أن التعلم باستخدام طريقة            
عملية معرفية نشطة، تتيح للطالب من خالل مراحلها تعلم مهارات التفكري   5Eاملعدلة دورة التعلم 

الناقد، اليت تعتمد على تنفيذ املهارة بآلية جيدة من خالل االنشغال، واالكتشاف، والتأمل فيما 
ة حصل، من خالل طرح البدائل املختلفة والطلب من الطالب تفسري وتقومي ما يتم عند تطبيق املهار 

ومراجعة القواعد اليت توجه استخدامها، مث استخدام املهارة يف مواقف جديدة، وهذه العمليات تتيح 
للطالب ممارسة مهارات للتفكري الناقد كالتحليل، واالستقراء، واالستنتاج، واالستدالل، والتقييم. 

ونه، ومىت وملاذا لذلك فإن هذه الطريقة رمبا بينت للطالب ما يعرفونه، وكيف يستخدمون ما يعرف
يقومون بذلك، األمر الذي جيعلها طريقة تركز على مهارات التفكري الناقد.  فاتباع الطالب خلطوات 
اسرتاتيجية ينمي القدرة على التفكري واالستقراء واالستنتاج لديه وإدراك العالقات، مما يساعد على 

  
 اموعة

  
 املتغري التابع

  
 العدد

  
 قيمة (ت)

  درجات احلرية
  df 

  

 قيمة

  
 dقيمة 

  مقدار
 لتأثريا حجم

  
 التجريبية

 كبري      4.11 0.618 79 11.32 41 التحصيل   
 كبري      5E  40 13.40 0.694 5.44دورة التعلم املعدلة 
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رمبا تكون قد  5Eقة دورة التعلم املعدلة االحتفاظ بقدر أكرب من املعرفة ذات املعىن. وعليه فإن طري
سامهت يف تنمية مهارات التفكري الناقد، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة اخلوالدة والعليمات 

يف تنمية التفكري العلمي  5E)، اليت أشارت إىل أثر طريقة التدريس بدورة التعلم املعدلة 2006(
، وتأثريها على التفكري 5Eسة عن دورة التعلم املعدلة لدى الطلبة، حيث مل يعثر الباحث على درا

  الناقد يف أي مادة دراسية. 
  المقترحات-9

  يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة، ميكن تقدمي املقرتحات اآلتية:  
يف تدريسهم ملا هلا  5Eتشجيع وتدريب املعلمني على استخدام اسرتاتيجية دورة التعلم املعدلة -9-1

  من قوة تأثري على كل من التحصيل ومهارات التفكري الناقد.
إجراء دراسات مماثلة على املباحث العلمية األخرى، ومبتغريات أخرى مثل: التفكري العلمي، -9-2

 والتفكري اإلبداعي.
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