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 تنمُت يف املهمت عهً املرتكز انتعهم اسرتاتُجُت أثر
 طرق مادة حنى واالجتاه انعهمٍ اجلدل ومهاراث انتحصُم
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 تنمُت يف املهمت عهً املرتكز انتعهم اسرتاتُجُت أثر
 طرق مادة حنى واالجتاه انعهمٍ اجلدل ومهاراث انتحصُم
 ندي انطانبت املعهمت اخلاصت االحتُاجاث ذوٌ تدرَس

ىدفت الدراسة الحالية إلى استخداـ استراتيجية التعمـ  _ممخص ال
المرتكز عمى الميمة لمعرفة تأثيرىا عمى تنمية التحصيؿ، وميارات 
الجدؿ العممي، وتنمية االتجاه نحو مادة طرؽ تدريس ذوى االحتياجات 
الخاصة لدى الطالبة المعممة. وتـ استخداـ المنيج شبة التجريبي 

طالبة( والمجموعة الضابطة  17التجريبية ) لممقارنة بيف المجموعة
طالبة( وقد تـ التدريس لممجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية  17)

بينما تـ التدريس لممجموعة التجريبية باستراتيجية التعمـ المرتكز عمى 
الميمة، وقد تـ استخداـ كالً  مف اختبار ماف وتينى واختبار 

ات داللة إحصائية بيف ويمكوكسوف لمكشؼ عف وجود فروؽ ذ
متوسطات المجموعتيف بالنسبة لممتغيرات التابعة: التحصيؿ، وميارات 
الجدؿ العممي، واالتجاه نحو المادة. وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ 
ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في كؿ مف التحصيؿ 

 ادة.وتنمية ميارات الجدؿ العممي واتجاه الطالبة نحو الم
 الميمة، التحصيؿ، ميارات عمى المرتكز : التعمـالكممات المفتاحية

 الخاصة. االحتياجات العممي، االتجاه، ذوي الجدؿ
 
 
 

 المقدمة. 1 
نظرًا لما يشيده ىذا العصر مف تسارع في المعمومات       

وظيور الكثير مف الحقائؽ واألفكار واآلراء وجب عمى البرامج 
التعميمية وخاصة في المرحمة الجامعية مف تدريب الطالب عمى 
كيفية الحصوؿ عمى المعمومات والتأكد مف مدى صحتيا، 

استنادىا  واحتراـ اآلراء األخرى وتحميميا والتعرؼ عمى مدى
عمى ادعاءات ومبررات قوية لقبوليا وعدـ االنسياؽ وراء األفكار 
واآلراء التي تستند عمى مبررات ضعيفة، والتفرقة بيف اآلراء 
والحقائؽ واالدعاءات. وذلؾ لكي ينشأ جيؿ واع قادر عمى قيادة 

 وطنو ويساعد في تقدمو. 
  لمتعمميفوف اولعؿ أىـ ىذه البرامج ىي البرامج التربوية ك      

اليـو ىـ معممو المستقبؿ. فالبد مف تدريبيـ عمى االستراتيجيات 
الحديثة في التربية كي يصبحوا متعمموف ومعمموف نشيطوف في 

إلى [ 1] مختمؼ المواقؼ التعميمية. وفي ىذا الصدد يشير زيتوف
أنو كي يكوف الطالب عنصرًا نشطًا فعااًل، فإنو البد مف األخذ 

نائية التي ترتكز عمى أف التعميـ عممية نشطة ومستمرة بمبادئ الب

وغرضية، ويتضمف العمؿ النشط مف جانب المتعمـ في تكوينو 
أو إعادة بناء معرفتو، حيث تساعد استراتيجية التعمـ التي 
ينتيجيا المعمـ إلى مواجية مشكمة أو ميمو حقيقية. وىذا ما 

لطالب في استدعى اىتماـ التربوييف بضرورة ظيور صوت ا
غرفة الصؼ مف خالؿ الحوار والمناقشات الفردية والجماعية 

حيث يعمؿ الطالب سويًا إلنجاز مياـ ذات معنى ويقوموف  [2]
بحؿ مشكالتيـ بصورة ذات مغزى، ويمثؿ استخداـ األفكار التي 
تستحوذ عمى ُلب المتعمـ لتكويف خبرات جديدة والتوصؿ 

 [. 3] النظرية البنائيةالمذىب الرئيس في  لمعمومات جديدة
مف ىنا فقد ركزت معايير المجمس الوطني لممعمميف في       

أمريكا عمى ضرورة بناء طمبة قادريف عمى اإلصغاء وطرح 
األسئمة وتفسير أفكار اآلخريف مف خالؿ استخداـ طرؽ تدريس 
حديثة تنمي عند الطمبة الحوار الجماعي والتفاعؿ مع المواقؼ 

وىنا يرتكز دور المعمـ عمى المشاركة  .[4] المعمـالتي يقدميا 
في إعداد األسئمة المناسبة، وتييئة الفرصة لممناقشة والتعاوف 
عطاؤىـ  بيف التالميذ، ومالحظتيـ وتوجيييـ أثناء العمؿ وا 
التغذية الراجعة المناسبة لنوع العمؿ الذي يقوموف بو، وشرح 

 .[5] وتوضيح المفاىيـ الصعبة عمييـ
 التعمـ المرتكز عمى الميمة لذلؾ برزت استراتيجية      

كاستراتيجية تقـو عمى أساس نشاط المتعمـ وفاعميتو في عممية 
مف  التعمـ وذلؾ مف خالؿ التركيز عمى قياـ الطالب بمجموعة

المياـ، وىذه المياـ التعميمية تشجع الطالب عمى التفكير مف 
ميـ. وىذه المياـ خالؿ أنشطة يقـو بيا التالميذ إلنجاز ميا

ممتعو وذات  –التعميمية يجب أف تدعو لممناقشة بيف الطالب
وتشجع استخداـ أسئمة ماذا لو؟ ولماذا؟ وكيؼ؟ وتدعو  –معنى 

 .[6] التالميذ التخاذ القرار
[  اف المياـ ليا أىمية في كافة 7ويرى السيد سالمو ]     

تحقيؽ أفضؿ عناصر العممية التعميمية إلدارة التعمـ بنجاح، و 
النتائج ألنيا مف المداخؿ التي تؤكد عمى احتراـ قيمة العمؿ 
الفردي والجماعي، واالىتماـ باإلنجاز واألداء الفعاؿ. مف خالؿ 
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ف تكوف واضحة بالنسبة ليـ، أمساعدة الطالب عمى فيـ المياـ و 
وتحديد السموكيات المعينة المتوقعة منيـ أثناء القياـ بالمياـ، 

اـ المركبة إلى خطوات أو أجزاء صغيرة، وتوفير وتجزئ المي
وذلؾ مف خالؿ  [8المصادر واألدوات الالزمة إلنجاز المياـ ]

ثالث مراحؿ تمر بيا استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة 
وىي: مرحمة ما قبؿ الميمة، ومرحمة تنفيذ الميمة، ومرحمة ما 

مجموعات بعد الميمة. حيث يقـو فييا الطالب بالعمؿ في 
صغيرة لمشاركة اآلراء وتبادؿ وجيات النظر، والقياـ ببعض 
األنشطة التبريرية التي تقدـ إلقناع اآلخريف وإلثبات صحة 
المعتقدات والتأكيد عمى اعتمادىا عمى أسباب قوية يمكف الوثوؽ 
بيا. حيث تختمؼ ىذه األسباب مف فرد آلخر وتؤدي في النياية 

موضوعات المقدمة إلييـ األمر الذي إلى اتخاذ القرار تجاه ال
 .[9] يشجعيـ عمى استخداـ ميارات الجدؿ العممي

، إلى أف Duschl. et al [10] وقد توصمت دراسة      
انشغاؿ المتعمميف في الجدؿ يساعدىـ في نمو فيميـ لممفاىيـ 
المقدمة إلييـ وتقييميا وتنظيـ ما تـ استيعابو في ضوء ما 

مناقشات، وىذا بدوره مف الممكف أف يساعدىـ يقوموف بو مف 
عمى نمو اتجاىات إيجابية نحو المادة نظراً  لتوافر مكونات 
االتجاه الثالثة وىي المكوف المعرفي، ويتمثؿ في معتقدات الفرد 
مف معمومات وأفكار نحو االشياء المرتبطة بموضوع االتجاه 

الموضوع مف  والمكوف الوجداني ويشير إلى ما يتعمؽ بالشيء أو
نواح وجدانية تظير في سموؾ المتعمـ، بمعنى كيؼ يشعر الفرد 
إذا تعامؿ مع ىذا الموضوع ىؿ يشعر بالسعادة أـ ال، والمكوف 
السموكي: ويتمثؿ في السموؾ الذي يسمكو المتعمـ نحو موضوع 
 االتجاه، وذلؾ إما بمساندتو وتدعيمو أو إظيار سموؾ معاٍد لو

 عا الباحثة إلى االىتماـ بمعرفة تأثير[. وىذا ما د11,12]
استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تنمية 
تحصيؿ الطالبات لمادة طرؽ تدريس ذوي االحتياجات الخاصة 

 وتنمية ميارات الجدؿ العممي، واالتجاه نحو المادة.
 مشكمة الدراسة. 2

نتيجة لتعالي صيحات اإلصالح التربوي بضرورة التجديد       
والتحديث في واقعنا التدريسي واالىتماـ بالمداخؿ واالستراتيجيات 
التي تسيـ في تحقيؽ إيجابية المتعمـ ونشاط عقمو وتنمية قدراتو 
ومياراتو في اكتساب المعرفة واستخداميا. كاف واجبًا عمى 

ريب المتعمميف عمى كيفية المؤسسات التربوية االىتماـ بتد
اكتسابيـ لممعرفة ومناقشتيا مع اآلخريف، وتنمية ميارات 

الطالب ومساعدتيـ عمى امتالؾ ميارات الحوار وآدابو وتدريبيـ 
عمى معرفة وجيات النظر المختمفة حوؿ موضوع ما، وتحديد 
الدوافع ورائيا، واتخاذ القرار المناسب بناءً  عمى نوعي البراىيف 

المتبعة، وىؿ ىي عمى درجة كبيرة مف المنطقية أو أنيا  والحجج
 .[13متعارضة أو غير متناسقة ]

ونتيجة لما الحظتو الباحثة مف خالؿ خبرتيا أثناء       
التدريس لمطالبات مف قمة اىتماـ، أو عدـ إقباؿ بعض الطالبات 
عمى دراسة المقررات التربوية، نظرًا لما يشوبيا مف الصبغة 

واعتقادىـ بأنيا مجموعة مف المعمومات والمعارؼ النظرية 
 النظرية التي يجب أف يحفظوىا الجتياز امتحاف نياية العاـ.
لى تأخر النمو  وىو ما أدى إلى نقص استيعابيـ لممادة وا 
االنفعالي لدييـ، وحيث أف االتجاىات مف أىـ الجوانب 
ا االنفعالية لمفرد، كما أنو يمكف تغييرىا بتغيير مكوناتي

االنفعالية، ونتيجة إلغفاؿ بعض المناىج التركيز عمى ىذه 
الجوانب، مع أف ليا أىمية عظيمة في بناء جوانب مف 

 السموكات المثمرة والفعالة التي تساعد الفرد عمى تكيفو وتنمية
 .[14] مياراتو 

كاف مف الضروري البحث عف إحدى االستراتيجيات التي        
عمى ىذه الصعوبات وتساعد في تنمية  يمكف باستخداميا التغمب

االتجاه اإليجابي لمطالبة نحو مادة طرؽ تدريس ذوي 
االحتياجات الخاصة وتساعدىـ عمى إبداء اآلراء الخاصة بيـ 
والتغمب عمى الصعوبة التي تواجو بعض الطالبات مف استخداـ 
المناقشة لعرض أفكارىـ وتنظيميا وشرحيا وتوضيح وجية 

خريف، وحيث أف المعمـ ىو حجر الزاوية نظرىف أماـ اآل
واألساس في العممية التعميمية لذا فإف ىذه المناقشات الجدلية 
سوؼ تحفز الطالبات المعممات عمى إعادة التفكير في الطرؽ 
التي سوؼ يستخدمنيا في المستقبؿ واالبتعاد عف الطرؽ 
التقميدية. فعند استخداميـ الستراتيجية التعمـ المرتكز عمى 
الميمة سيساعدىـ في تحضير دروسيـ بشكؿ أكثر فاعمية 
إلدراكيـ أف عممية التعمـ ىي عممية تفاعؿ إيجابي بينيـ وبيف 
المتعمميف مف جية، وبيف المتعمميف والمحتوى التعميمي مف جية 
لى جانب توفير المياـ التعميمية واألنشطة التي تشجع  أخرى، وا 

والنقاش، واالقناع، وتقبؿ المتعمميف عمى التفاعؿ، والتعاوف، 
 اآلراء، واالختالؼ البناء في بيئة التعمـ.

وفى حدود عمـ الباحثة اتضح أنو لـ تجرى أي دراسة      
عممية تيتـ بمعرفة تأثير استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة 
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في تنمية التحصيؿ وميارات الجدؿ العممي واالتجاه نحو مادة 
 جات الخاصة لدى الطالبة المعممة.طرؽ تدريس ذوي االحتيا

"ما  لذا الدراسة الحالية تحاوؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تنمية 

واالتجاه نحو مادة طرؽ  التحصيؿ وميارات الجدؿ العممي
تفرع "وي تدريس ذوي االحتياجات الخاصة لدى الطالبة المعممة؟

 مف ىذا السؤاؿ االسئمة الفرعية التالية:
 أ. أسئمة الدراسة

ما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في  -
تحصيؿ الطالبة المعممة في مادة طرؽ تدريس ذوي االحتياجات 

 الخاصة؟
ما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في  -

 العممي لدى الطالبة المعممة؟ تنمية ميارات الجدؿ
ما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في  -

تنمية اتجاه الطالبة المعممة نحو مادة طرؽ تدريس ذوي 
 االحتياجات الخاصة؟

 أهداف الدراسةب. 
 ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى ما يمي:

كز عمى الميمة في تأثير استخداـ استراتيجية التعمـ المرت -
تنمية التحصيؿ في مادة طرؽ تدريس ذوي االحتياجات الخاصة 

 لدى الطالبة المعممة.
تأثير استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في  -

 تنمية ميارات الجدؿ العممي لدى الطالبة المعممة.
تأثير استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في  -

اتجاه الطالبة المعممة نحو مادة طرؽ تدريس ذوي  تنمية
 االحتياجات الخاصة.

 أهمية الدراسةج. 
مسايرة االتجاىات الحديثة في مجاؿ التدريس والتي تنادى  -

بأىمية نشاط المتعمـ في عممية تعممو وكذلؾ لتطوير األساليب 
 التدريسية المستخدمة في تدريس المواد التربوية.

تنمية ميارات الجدؿ العممي لدى الطالبة المعممة االسياـ في  -
مما يساعدىا في تعمميا ونمو شخصيتيا وقدرتيا عمى انتقاء 

 اآلراء واالدعاءات التي تعتمد عمى مصادر قوية.
توجيو انظار اساتذة المادة نحو تنمية التحصيؿ واالتجاه نحو  -

مادة طرؽ تدريس ذوي االحتياجات الخاصة باستخداـ 
 يجية التعمـ المرتكز عمى الميمة.استرات

تحصيمي مف نوع االختيار مف متعدد، واختبار  تقديـ اختبار -
لميارات الجدؿ العممي لطالبات الفرقتيف الثالثة والرابعة لمُشعب 
التربوية مما يمكف أف يفيد أساتذة المواد التربوية في إعداد 

 اختبارات مماثمة.
طرؽ تدريس ذوي االحتياجات تقديـ مقياس لالتجاه نحو مادة  -

 الخاصة قد يفيد أساتذة المادة في تطبيقو لمتعرؼ عمى اتجاه 
 الطالبات نحو المادة.

تقديـ دليؿ لممحاضر يوضح كيفية التطبيؽ والممارسة العممية  -
استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة يتضمف العديد  لخطوات

عمى أساس نشاط  تي تقـومف المياـ واألنشطة التعميمية ال
يجابيتيا في تعمـ مادة طرؽ تدريس ذوي االحتياجات ا  الطالبة و 
 الخاصة.

 حدود الدراسةد. 
 اقتصرت الدراسة الحالية عمى:

الحدود البشرية والمكانية: حيث تكونت عينة الدراسة مف  -
مجموعتيف مف طالبات الفرقة الرابعة تعميـ أساسي تخصص 

تربوي بكمية البنات  فيزياء وبيولوجياعمـو والفرقة الثالثة شعبتي 
 جامعة عيف شمس. –
الفصؿ  – 2016/  2015الحدود الزمانية: العاـ الجامعي  -

 الثاني. الدراسي
 فروض الدراسةه. 

 الدراسة الحالية عمى التحقؽ مف الفرضيات التالية: اقتصرت
يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  -1

بية في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي المجموعة التجري
 لالختبار التحصيمي لصالح التطبيؽ البعدي.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  -2
 التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي المجموعة

 لالختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية.
بيف متوسطي درجات توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -3

المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي الختبار 
 ميارات الجدؿ العممي لصالح التطبيؽ البعدي.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  -4
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي 

 المجموعة التجريبية. الختبار ميارات الجدؿ العممي لصالح
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  -5

 ؽ البعدي لمقياس ػػي والتطبيػػالمجموعة التجريبية في التطبيؽ القبم
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 االتجاه نحو المادة لصالح التطبيؽ البعدي.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  -6

بطة في التطبيؽ البعدي المجموعة التجريبية والمجموعة الضا
 لمقياس االتجاه نحو المادة لصالح المجموعة التجريبية.

 مصطمحات الدراسة و. 
 استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة:

[ عمى أنيا مجموعة مف الخطوات 15تعرفيا محمد ]      
واإلجراءات المتتالية التي يجب أف تراعى وتتطمب مف المتعمميف 

و ليا معنى وذات ىدؼ وتساعدىـ عمى القياـ إنجاز مياـ معين
بالتعمـ الذاتي وتقويـ أدائيـ ومخرجات تعمميـ، وتعزز لدييـ دور 
التغذية الراجعة، وفيـ مقاصد المعمـ وتوجيياتو، وأيًضا الزمالء 

 والمحتوى العممي مف خالؿ تفاعؿ وتواصؿ عممي بناء.
مف المراحؿ ويمكف تعريفيا إجرائياً  عمى أنيا: مجموعة      

التي تقدـ مف خالليا أنشطة ومياـ تفاعمية تقـو بيا الطالبات 
أثناء تعمميـ مادة طرؽ تدريس ذوي االحتياجات الخاصة، 
وتكوف موجية نحو كيفية تعمميـ ومشاركتيـ حيث يطمب منيـ 
القياـ ببعض المياـ أو حؿ بعض المشكالت المقدمة ليـ ويقـو 

ى المياـ لمطالبات، ويتابع مدى المعمـ بدور الموجو الذي يعط
مشاركتيـ، ويمخص ما تـ التوصؿ إليو، ويقيـ أداء الطالبات مع 

 تقديـ التغذية الراجعة.
 التحصيؿ:

وىو درجة االكتساب التي يحققيا الفرد أو مستوى النجاح      
الذي يحرزه أو يصؿ إليو في مادة دراسية أو مجاؿ تعميمي 

 .[16معيف ]
الباحثة إجرائياً  بأنو: الدرجة التي تحصؿ عمييا وتعرفو       

 الطالبة المعممة في االختبار المعد لذلؾ.
 ميارات الجدؿ العممي:

عمى انيا القدرة عمى تطوير  [[17 بروس وزمالؤه يعرفيا       
وتحميؿ االدعاءات العممية ودعميا باألدلة المستمدة مف 

قدرة أيضا عمى شرح االستقصاءات الخاصة بالعالـ الطبيعي وال
 وتقييـ األسباب المرتبطة بالدالئؿ الخاصة باالدعاء.

بقدرة الطالبة المعممة بالفرقة  بأنو ويمكف تعريفيا إجرائياً       
الرابعة شعبة تعميـ أساسي تخصص عمـو عمى التفاعؿ والنقاش 
بداء آرائيا وتدعيميا باألدلة والتفسيرات الخاصة  مع زميالتيا وا 

خالؿ قدرتيا عمى التفرقة بيف كؿ مف االدعاء، بيا ومف 
والبيانات، والحقيقة، والرأي فيما يقدـ ليا مف معمومات واستخداـ 

المحددات، والتعرؼ عمى االدعاءات المقدمة إلييا، ومعرفة مدى 
الثقة في المعمومات، وتحديد الرفض والجدؿ المضاد والتفرقة 

اس بالدرجة الكمية التي بيف االدعاء القوى واالدعاء الضعيؼ وتق
 تحصؿ عمييا الطالبة في االختبار المعد لذلؾ.

 االتجاه:
[ بأنو الموقؼ الذي 18يعرفو كؿ مف اسماعيؿ، والرفاعي ]      

يتخذه الفرد أو االستجابة التي يبدييا إزاء شيء معيف أو حدث 
معيف أو قضية معينو، إما بالقبوؿ أو الرفض نتيجة مروره بخبرة 

 تتعمؽ بذلؾ الشيء أو الحدث أو القضية.معينة 
بأنو مجموعة مف استجابات الطالبة نحو  ويعرؼ إجرائياً       

موقؼ أو حدث أو موضوع ما يتعمؽ بمادة طرؽ تدريس ذوي 
االحتياجات الخاصة مف حيث قبوليا أو رفضيا ويقاس االتجاه 

 بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في المقياس المعد لذلؾ.
  اإلطار النظري. 3

 -Task-Based) أوال: استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة

Learning Strategy) 
 التعمـ النشط وعالقتو باستراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة: -

التعمـ النشط ىو التعمـ الذي يشارؾ فيو المتعمـ مشاركة فعالة 
لبحث، واالطالع، التعمـ مف خالؿ قيامو بالقراءة، وا في عممية

ومشاركتو في األنشطة الصفية والالصفية ويكوف فيو المعمـ 
 .[19موجياً  ومرشداً  لعممية التعمـ ]

ويعرؼ أيضاً  بأنو نوع مف التعمـ يركز عمى عمميات        
التعمـ أكثر مف التركيز عمى نتائج التعمـ ويؤكد عمى الدور 

عميمي وذلؾ مف خالؿ اإليجابي والفاعؿ لممتعمـ في الموقؼ الت
ممارستو لمعديد مف األنشطة الفردية والجماعية التي يتميز بيا 
التعمـ النشط وىي االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، فيو 
يشمؿ جميع الممارسات التربوية واالجراءات التدريسية التي 
تيدؼ إلى تفعيؿ دور المتعمـ مف خالؿ العمؿ والبحث، واعتماده 

اتو في الحصوؿ عمى المعمومات واكتساب الميارات عمى ذ
 [20,21] وتكوف القيـ واالتجاىات

، بأف Ruizulloa & Adams [23]وقد أكد كال مف      
قطاع األعماؿ في الدوؿ المتقدمة طالبت مؤسسات التعميـ 
العالي بإعداد الطالب وتدريبيـ عمى العمؿ بنجاح في فرؽ 
العمؿ، ولالستجابة ليذا الطمب فقد قامت مؤسسات التعميـ 
العالي باستخداـ أشكاؿ مختمفة مف التعمـ النشط كطريقة لتعزيز 

عميميـ، لذلؾ ظيرت العمؿ الجماعي بيف الطالب وتطوير ت
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دعوات عديدة لتطوير طرؽ التدريس بحيث يشترؾ المتعمـ في 
 تعممو، ويكوف مسئوالً  عنو. 

[ أف استراتيجيات التعمـ النشط 22] ويرى ماكيني وكارتير      
تشير إلى جميع األساليب التي تتطمب مف التمميذ القياـ بممارسة 

أكثر مف مجرد  بعض أنواع مف المياـ في الموقؼ التعميمي
االستماع إلى المعمـ، وتدور عناصر التعمـ النشط حوؿ ممارسة 
لقاء األسئمة،  المتعمـ لمتحدث واالستماع، والقراءة والكتابة، وا 
والحركة، والتفاعؿ مع الموقؼ التعميمي بمختمؼ عناصره، وبناًء 
عمى ذلؾ فقد أصبح دور المتعمـ طرح األسئمة واالشتراؾ في 

والبحث والقراءة والكتابة، وأصبح المعمـ ىو الموجو المناقشات، 
والمرشد والمسيؿ لمتعمـ فيو ال يسيطر عمى الموقؼ التعميمي 
ولكنو يدير الموقؼ إدارة ذكيو بحيث يوجو المتعمميف نحو 
اليدؼ منو وىذا يتطمب منو اإللماـ بميارات ميمة تتصؿ بطرح 

دارة المناقشات وتصميـ المواقؼ ال تعميمية المشوقة األسئمة وا 
   [ بأف ىناؾ أىمية25] [ وىذا ما أوضحتو دراسة ىندي24]

        في تنويع استراتيجيات التعمـ المستخدمة والتي يتـ مف 
يجابيتة في      خالليا ممارسة المتعمـ ألنشطة التعمـ ومشاركتو وا 

 الموقؼ التعميمي.
رتكز عمى ومف ىذه االستراتيجيات استراتيجية التعمـ الم      

عمى انيا تساعد المعمـ في  Winnips [26]الميمة حيث أكد 
تصميـ التدريس بحيث يحقؽ أىداؼ المقررات الدراسية، كما 
أنيا ذات كفاءة عالية، وتؤكد عمى التعمـ الذاتي والمرونة في 
التطبيؽ، واالستخداـ حسب الموقؼ. كما تركز ىذه االستراتيجية 

يف لممصادر التعميمية الموجودة لدييـ عمى كيفية استخداـ المتعمم
لكي يتعمموا بطريقة أكثر فعالية، وقد ُصنفت المصادر التعميمية 

 التي تساعد المتعمميف عمى إتماـ المياـ الخاصة بيـ إلى:
 استخداـ المعرفة القبمية الموجودة لدييـ. -
 استخداـ الخياؿ. -
 استخداـ الميارات التنظيمية. -
 .[27] المصادر الخارجية المتنوعةاستخداـ  -
 الفمسفة القائمة عمييا استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة: -

تقـو ىذه االستراتيجية عمى الفمسفة البنائية فالبنائية ىي      
المفيـو الذي نستخدمو عند النظر في تعمـ الطمبة، وتركز ىذه 

عمـ، وتقوؿ أف االستراتيجية عمى المتعمـ وما يفعمو أثناء الت
المعرفة ال يمكف أف توجد خارج عقؿ المتعمـ، وال يمكف أف تنقؿ 

 .[28] مباشرة، ويجب أف تمثؿ الواقع عند كؿ متعمـ

ووفقاً  لمفكر البنائي يتـ تصميـ التعميـ بحيث ُتصاغ       
االىداؼ التعميمية في صورة أغراض عامة يتفؽ عمييا المعمـ 

عاماً  يسعى الطالب لتحقيقو  والطالب بحيث تشمؿ غرضا ً 
كيدؼ لمتعمـ باإلضافة إلى أغراض خاصة تخص كؿ متعمـ 
بمفرده وغالبًا ما يكوف محتوى التعمـ عبارة عف مشكالت حقيقية 

أما بالنسبة الستراتيجيات  .تنبع مف احتياجات المتعمميف وبيئتيـ
التدريس فغالباً  ما تعتمد عمى وضع الطالب بمواقؼ حقيقية 

لوف فييا إيجاد حموؿ ليا مف خالؿ البحث والتعاوف فيما يحاو 
بينيـ والتفاوض الجماعي ليذه الحموؿ فالمتعمـ وفقاً  لمفكر 

باحث عف معنى لخبراتو مع مياـ التعمـ باإلضافة  البنائي ىو
إلى أنو باٍف لمعرفتو ومشارؾ في مسئولية إدارة التعمـ وتقويمو 

[29]. 
تركز عمى األنشطة التي تتطمب  مف ىنا فإف البنائية      

المشاركة النشطة والمناظرات والتخاطب فرداً  لفرد واألنشطة 
        الصفية وغيرىا مف األنشطة التي تشجع عمى بناء 

 .[30] المعرفة
وأثناء الممارسة ونتيجة لمممارسات النشطة العديدة يحدث       

ستماع الطالب االنتقاؿ إلى بيئة التعمـ البنائي والتحوؿ مف ا
جراء المناقشات ] [ وىذا ما 31والكتابة إلى تخطيط الطالب وا 

مف أف تدريس  Pratiu & Kanchana [32أوضحتو دراسة ]
المغة المعتمد عمى الميمة كعممية أساسيا المتعمـ تحث عمى 
االنتقاؿ مف التركيز عمى المعمـ الى التركيز عمى المتعمـ مف 

ي تساعد عمى تحسيف كفاءة خالؿ األنشطة التعميمية الت
المتعمميف في الكتابة وأف ىذه االستراتيجية تمنح الفرصة 
لممتعمميف الكتشاؼ أفكارىـ، واختيار الكممات الخاصة بيـ 

يصبحوا  عمى أف ومشاركة أفكارىـ مع زمالئيـ وتشجيعيـ
 متعمميف نشيطيف.

 مبررات استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة:
عدة مبررات الستخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى ىناؾ 

 الميمة وىي كما يمي:
يحتفظ الطالب بقميؿ مما تعمموه في إطار المحاضرة  -1

 التقميدية.
الطالب عادة المعرفة التي تعمموىا بطريقة  ال يستخدـ -2

 عممية صحيحة.
يتحمؿ الطالب مسئولية تعممو ويستخدـ المصادر المتنوعة  -3

 لممعمومات التي يتوقع أف تساعده.
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ال يشعر الطالب بتقييد ألفكاره أو آرائو، بؿ يشعر بالحرية  -4
في التعبير وكذلؾ يتعمـ مف خالؿ المناقشة احتراـ آراء زمالئو 

 وتقييـ مدى قوة اآلراء التي تعرض عميو.
التعاوف مبدأ أساسي في ىذا النوع مف التعمـ إلنجاز المياـ  -5

 .[33] إلييـالموكمة 
[ استراتيجية 34مف ىنا فقد استخدمت دراسة شيماء ]       

التعمـ المرتكز عمى الميمة في تنمية ميارات التحدث ككؿ 
والميارات الفرعية مثؿ ميارات الكفاءة النحوية وتنظيـ المغة 
وميارات الكفاءة الوظيفية وميارة الطالقة المغوية. وأثبتت دراسة 

[  فعالية استراتيجية التعمـ المرتكز عمى 15] سوزاف محمد حسف
الميمة في اكتساب طالبات المرحمة الثانوية بالسعودية بعض 
ميارات التواصؿ المفظي في مادة األحياء. كذلؾ دراسة شيماء 

والتي استخدمت استراتيجية مقترحة قائمة [ 35] صالح الديف
النجميزية عمى ُمدخؿ المياـ لتنمية ميارات االستماع في المغة ا

 Kawmai [36]اإلعدادي، أما دراسة لدى تالميذ الصؼ الثاني
فقد توصمت إلى فاعمية استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة  

في تحسيف الكفاءة المغوية لتالميذ الصؼ العاشر منخفضي 
 الكفاءة المغوية. 

 محددات استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة: -
عمية ىذه االستراتيجية في ضوء مجموعة مف المحددات تتحدد فا
 وىي:

 االختيار الصحيح لمياـ التعمـ. -
تفاعؿ المتعمموف مع مياـ التعمـ ومع بعضيـ البعض حيث  -

جرائيا،  يعمؿ الطالب في فرؽ صغيرة لتحديد ميمة البحث، وا 
 والتأمؿ فييا.

 التعمـ.ممارسة المعمـ ألدواره وفؽ النموذج البنائي في  -
توفر األدوات واألجيزة الالزمة لممارسة األنشطة المتضمنة  -

 في مياـ التعمـ.
 توافر الوقت الكافي لممارسة ىذه األنشطة. -
 تحديد أىداؼ التدريس لممجموعات. -
 توزيع األدوار عمى أفراد المجموعة المشاركة في المناقشات. -
 مجموعات.تحديد أنواع السموؾ المرغوبة نتيجة عمؿ ال -
 ،30] مراجعة عامة لعممية التعمـ والتحصيؿ بالمجموعات -

37، 38 ] 
 مراحؿ استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة: -
 أوضحت العديد مف األدبيات والدراسات أف ىذه االستراتيجية     

ذات فاعمية في التعمـ حيث تقـو عمى نشاط المتعمـ في أثناء 
التعمـ وقد تـ االستعانة بيا في التعرؼ عمى ممارستو لعممية 

 ،42 ،15 ،20] مراحؿ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة
 كما يمي: يوى :[41 ،40 ،39 ،27 ،32
 مرحمة ما قبؿ الميمة: - أ

وتشمؿ إعداد األنشطة وتصميـ إطار عاـ لمميمة التي سوؼ 
كبيرة عمى يقـو بيا المتعمموف وكيفية تنفيذىا وتعتمد بدرجة 

 المعمـ حيث يتـ فييا:
تحديد عنواف أو موضوع الميمة ثـ يمي ذلؾ قراءة الدرس  -

 وتحديد محتواه وعناصره التي يجب التركيز عمييا.
تحديد المياـ الرئيسة والفرعية لمموضوع ويمكف تنوع المياـ  -

داخؿ الدرس الواحد أو جعميا نمطاً  واحداً  حسب رؤية المعمـ 
ادة وتتعدد أنماط المياـ فمنيا: )الميمة االستذكارية، وطبيعة الم

الميمة الحوارية والمناقشات، والميمة التخطيطية، والميمة 
التواصمية، والميمة التطبيقية، والميمة المرجعية التي تحتاج إلى 

 الرجوع لمصادر المعمومات(.
اختيار وتحديد األىداؼ الرئيسة بحيث تكوف شاممة ومتنوعة  -

جرا  ئية.وا 
يقسـ المعمـ المياـ حسب حجـ الدرس وموضوعو إما في  -

صورة ميمة واحدة رئيسة أو يقسـ الميمة الرئيسة إلى مجموعة 
مف المياـ الفرعية، بحيث تكوف المياـ في صورة موقؼ أو 
تعريؼ أو مشكمة أو سؤاؿ، ويجب أف تكوف ىذه المياـ ممتدة 

وتشجع أسئمة ماذا  بمعنى أنيا تثير التفكير حوؿ مياـ جديدة،
لو؟ ولماذا؟ وتسمح بالمناقشة، والتواصؿ، وتشجع المتعمميف 
عمى استخداـ طرقيـ الخاصة، وتعتمد عمى الخبرات الحياتية 
ليـ، وعند صياغة المياـ يتـ وضع اقتراحات لسقاالت معرفية، 
وذلؾ في دليؿ المعمـ لكي يتـ استخداميا في الوقت المناسب 

يف إلييا وىي عبارة عف معرفة تقدـ لممتعمـ عند احتياج المتعمم
لتساعده عمى عبور الفجوة بيف ما يعرؼ وبيف ما يحاوؿ 
معرفتو، ويتـ تقديـ السقاالت مف خالؿ المعمـ أو زميؿ أو كتاب 
أو مجمة، وذلؾ قبؿ تخطيط المتعمميف لمميمة التي يعمموف بيا 

صي ، وبالرغـ مف توفر االىتماـ الشخ[43] أو في أثنائيا
لممتعمـ وتوفر مصادر المعمومات وتوفر السياؽ االجتماعي، فإف 
رشاداتو ىي أمر جوىري في عممية  تدخؿ المعمـ وتوجيياتو وا 

       [ 44] بناء المعرفة بحيث يكوف ىذا التدخؿ مسيالً  لعممية التعمـ
ومف ثـ فإف نجاح ىذه المرحمة يعتمد بشكؿ أساسي عمى 
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تعمـ عف طريؽ المعمميف بحيث تحث االختيار المدقؽ لمياـ ال
ىذه المياـ عمى اتخاذ القرارات وطرح األسئمة، وتشجيع 
المتعمميف عمى استخداـ األساليب البحثية وعمى المناقشة 

 .[30] والحوار وتفتح ليـ المجاؿ لمواصمة البحث
 مرحمة تنفيذ الميمة: - ب

بالميمة وتشمؿ مجموعة الخطوات التي تمارس أثناء القياـ       
ويكوف لممتعمميف الدور األساسي واألكبر في األداء ويتوقؼ دور 
المعمـ عمى التوجيو وتوضيح الغموض وتشجيع المتعمميف عمى 

 وفييا يقـو المعمـ بما يمي: سرعة اإلنجاز
إعطاء التعميمات واإلرشادات لممتعمميف عف كيفية تنفيذ  -

 الميمة واليدؼ منيا وتييئتيـ ألدائيا.
توزيع المياـ عمى المتعمميف في مجموعات عمؿ تعاونية  -

صغيرة حيث يتـ في جمسة جماعية مناقشة الميمة المعطاة ليـ 
ويعمؿ أفراد كؿ مجموعة معا وذلؾ مف خالؿ مبدأ التفاوض 
االجتماعي وقد يتطمب األمر توزيع األدوار فيما بينيـ وال يتـ 

اء مف التي تسبقيا االنتقاؿ مف ميمة إلى اخرى إال بعد االنتي
[. وتشتمؿ ىذه المرحمة عمى عدة طرؽ لمتعمـ مثؿ العصؼ 43]

 .[32,43] الذىني، والكتابة، والتنظيـ، والتحميؿ
ومف مزايا المناقشة الدور اإليجابي لكؿ عضو مف اعضاء       

المجموعة واكتساب روح التعاوف، وأساليب العمؿ الجماعي 
الطالب بعضيـ وبعض وتشمؿ والتفاعؿ بيف المعمـ وطالبو، و 

كؿ األنشطة التي تؤدى إلى تبادؿ اآلراء واألفكار وتأخذ 
المناقشة في الصفوؼ العميا صورة الجدؿ وتبادؿ القضايا 
واالتفاؽ حوؿ رأى موحد في أحد الموضوعات المطروحة 

 .[45لمجدؿ، والتي تستخدـ أسئمة تتناوؿ جوانب الموضوع ]
يكوف قد تـ استيعاب موضوع الميمة وبعد اكتماؿ المياـ بالدرس 

 الرئيسة ويناقشيـ المعمـ بيا شفيياً  أو كتابياً .
 الميمة: مرحمة ما بعد -جػ 

مرحمة التأكد مف النتائج واألداء بصورة عامة ومدى  يوى      
تحقيؽ األىداؼ فبعد انتياء المياـ تقـو المجموعات بعرض ما 

ع طالبات المجموعات توصموا إليو وتبدأ المناقشة حيث تجتم
المختمفة لمناقشة ما توصموا إليو لحؿ الميمة بحيث يكوف 
النقاش عمنياً  لبناء التفسيرات ويكوف دور المعمـ في ىذه 
المرحمة نقؿ إجابات كؿ مجموعة عمناً  عمى مسمع ومرأى جميع 
الطالبات وتسجيؿ ىذه اإلجابات أو اختيار بعض رؤساء 

 .[43المجموعات لتسجيميا ]

وتتضمف ىذه المرحمة ايضاً  التقويـ النيائي لموضوع       
الدرس وتطبيقات ما تـ تعممو في الواقع وذكر نماذج وأمثمة 

عداد  حياتية وتقييـ الطالبات إلنجازات وادعاءات زميالتيا وا 
األبحاث والتقارير والمناقشات داخؿ حجرة الدراسة واحتراـ جميع 

لمتأكد مف النجاح في إنجاز المياـ.  اآلراء وتقييـ أداء المتعمميف
وىنا يتـ تشجيع الطالبات عمى تحميؿ اآلراء واالدعاءات والتفرقة 
بيف االدعاءات القوية والضعيفة وتحديد مصدر الثقة في 
المعمومات والتمييز بيف الرأي والحقيقة والبيانات واالدعاء 

 وبالتالي تدريبيـ عمى ميارات الجدؿ العممي.
 جدؿ العمميثانيًا: ال
تـ تعريؼ الجدؿ عمى أنو بياف أو مجموعة مف البيانات       

التي يعرضيا الفرد أو مجموعة مف األفراد لتبرير أو لدحض 
ويمكف تعريفو أيضًا بأنو األعماؿ الفنية التي  [46ادعاء ما ]

يبتكرىا تمميذ ما أو مجموعة مف التالميذ حينما يطمب منيـ 
والجدؿ يكوف  [47فاع عف ادعاءاتيـ ]التعبير عف آرائيـ والد

سبباً  في وجود المواقؼ التفاعمية بيف األفراد ويقدـ مف خاللو 
تبريراً  لمحقائؽ واالعتقادات واالتجاىات والقيـ التي يتـ التوصؿ 

والجدؿ بمعناه العممي ىو جممة تتضمف واحدة  [،9إلييا وتبنييا ]
عدداً  مف المقترحات أو أكثر مف القضايا أو اآلراء التي تقدـ 

حوؿ فكرة محددة تستخدـ إلقناع القارئ أو المستمع مف خالؿ 
مصداقية النتائج المترتبة عمى ىذه الفكرة، وفى حالة الموافقة 
عمى ىذه الفكرة فإف الجدؿ يستخدـ لتبرير المقترحات المقدمة، 
أما في حالة الرفض يستخدـ الجدؿ لمعارضة األفكار المطروحة 

 .[48,49] لمفكرة
 مكونات الجدؿ العممي: -

 .[51,52,54,55] أوضحت العديد مف الدراسات مثؿ
بعض مكونات الجدؿ العممي فالجدؿ كعممية لمبحث عف 

عمى  (Toulminالمبررات أو األسباب عرفت بواسطة تولماف )
 أنيا تتكوف مف ستة مكونات ىي:

: وىي الفكرة التي يحاوؿ الشخص أف Claimsاالدعاءات  -
يوضحيا ووجية النظر التي يحاوؿ إقناع غيره بيا أو النص 

 الذي نعرضو عمى المتعمميف.
وقد تكوف  أو األدلة: وىي تدعـ االدعاء Data البيانات -

البيانات أو األدلة إحصاءات أو اقتباسات أو تقارير أو نتائج 
 دراسات وجميعيا البد أف تتسـ بالمصداقية.

 ف ػػػػاء وبيػػػػػػػدعف االػػػة بيػػػر العالقػػػفس: وتWarrantsررات ػػػالمب -
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األدلة وتمثؿ أيضاً  حمقة الوصؿ بينيما وقد تكوف إشارة أو 
قناع دؿ باستخداـ العديد مف أساليب اإلتعميـ حيث يقـو المجا

والتي أشار إلييا  التي تساعد اآلخر عمى استنتاج ىذه الحمقة
 االستداللية.تولماف بالسمسمة السببية أو 

: وتتوقؼ كفاءة ونوع الدليؿ Backingاإلثراء أو المساندات  -
المقدـ عمى اإلثراء ويعنى إضافة مزيد مف المبررات وغالباً  ما 

 يتكوف مف أدلة تستند إلى ادعاءات.
: وىي الظروؼ التي Qualifiersالحيثيات أو المؤىالت  -

أف يتضمف االدعاء  يتأىؿ فييا االدعاء إلى مرتبة الحقيقة والبد
المؤىالت التي توضح درجة قوة االحتماالت المرتبطة 

 بالمقدمات.
: وىي الظروؼ التي تبطؿ فييا صحة Rebuttalsالطعوف  -

االدعاء أو الشروط التي بموجبيا نستبعد االدعاء ويتـ االعتراؼ 
بوجود ظروؼ ومواقؼ تؤدى إلى ظيور قيود تمنع وصوؿ 

 الحجج إلى ىدفيا.
 مكونات Bulgren & Ellis[ 51ويوضح كال مف ]        

 الجدؿ العممي فيما يمي:
التعرؼ عمى االدعاء المقدـ في الموضوع المكتوب أو  -

 األنشطة االستقصائية وتحميؿ ىذا االدعاء.
التعرؼ عمى الدليؿ وتحديد نوع ىذا الدليؿ والحكـ عمى  -

 كفاءتو.
 ىذا االدعاء. التعرؼ عمى المبرر الذي يقود إلى -
 تقديـ التفنيدات أو االثباتات. -

 ,Bulgren, Ellis [52]وضحت دراسة أوقد       

Marquis أف طريقة التدريس المستخدـ فييا أدوات بصرية مع ،
التدريب عمى مكونات الجدؿ العممي طريقة فعالة مع طالب 
المرحمة المتوسطة في تحسيف تقييميـ لالدعاءات العممية وتنمية 
الجدؿ مقارنة بطالب المجموعة الضابطة التي استخدمت 

 الطريقة التقميدية.
 ميارات الجدؿ العممي: -

[ بأنو البد مف تدريب 53أكد المجمس القومي لمبحوث ]      
المتعمميف عمى ميارات الجدؿ العممي وأف يستخدـ الطالب ما 
لديو مف معرفة لمواجية تحديات الحياة ولكى ينمو لديو الطرؽ 
الدفاعية إلقناع اآلخريف بالنتائج التي تـ التوصؿ إلييا. وقد 

بأىمية Driver, Newton, Osborne  [54]أوضح كؿ مف  
الجدؿ العممي حيث يعد أساس لمثقافة العممية لجميع المواطنيف 

ونوع مف الميارات الالزمة لمطالب في القرف الواحد والعشروف، 
بالنقص في االىتماـ . Osborne et al [56]وقد أشارت دراسة 

بتعميـ ميارات الجدؿ العممي وعدـ كفاءة طرؽ التدريس التقميدية 
رورة البحث عف طرؽ تدريس حديثة لكي تساعد في تنميتو، وض

 في تنمية ميارات الجدؿ العممي.
[ عدة ميارات لمجدؿ 57وقد اوضحت دراسة البطراف ]      

 العممي وىي:
سنادىا بالبيانات والتفسيرات. -  صياغة االدعاءات وا 
 طرح االسئمة النقدية. -
 القدرة عمى التقييـ. -
 لكي تخدـ وجية النظر.القدرة عمى تطويع البيانات  -

 ويرى البعض أف ميارات الجدؿ العممي تنقسـ إلى:      
ميارة تحديد المجادلة: أي صياغة حجة وتتضمف مجموعة  -

 مف الميارات الفرعية منيا:
ميارة التمييز بيف المصادر الصحيحة والمصادر غير  -

وتركز ىذه الميارة عمى تحديد ما إذا كاف المصدر  الصحيحة:
ي جاءت منو المعمومات ذات العالقة بالقضية المطروحة الذ

لمنقاش يمكف تصديقيا أو الوثوؽ بيا أـ ال. وتعتمد درجة 
التصديؽ لممعمومة أو الفكرة مف مصدرىا األساسي عمى عدة 

خبرة المؤلؼ وسمعتو. وسمعة الناشر. ودقة  عوامؿ منيا:
صادر المعمومات ودرجة اتفاقيا مع الموضوع إذا ما قورف بم

 معمومات أخرى.
ميارة تحديد االولويات وميارة التتابع: وتيدؼ إلى ترتيب  -

 المعمومات المتوفرة وفؽ لمقضية المطروحة.
ميارة تحميؿ المجادلة: وتتطمب تحديد عناصر موضوع  -

 النقاش وتتضمف الميارات الفرعية اآلتية:
 * ميارة تحديد السبب والنتيجة: وىي ميارة تستخدـ لتحديد

 العالقة السببية بيف الحوادث.
* ميارة التعرؼ عمى وجيات النظر األخرى: تتطمب ىذه 
الميارة تحديد موقؼ الفرد مف شيء ما تمت مالحظتو 
شخصياً ، أو تـ عرضو شفوياً ، أو تـ أخذه في الحسباف ضمف 

 قضية ما، أو موضوع معيف.
مف  أي التعرؼ عمى قوة مكونات الحجج ميارة تقييـ الحجج: -

مقدمات ونتائج. وىي ضرورية مف أجؿ تقييـ صحيح لمحجة 
 وتتضمف ميارات:

 دة: فمشاعر ػػامػػػة الجػػػػز والنمطيػػػػف التحيػػػػواطػػػد مػػػػديػػػارة تحػػػػػ* مي
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الشخص غالباً  ما تؤثر بشكؿ واضح في تحديد مواطف التحيز، 
 والنمطية الجامدة ىي شكؿ مف أشكاؿ التحيز.

ميارة التحقؽ مف التناسؽ أو عدـ التناسؽ في الحجج * 
والبراىيف: وتتطمب ىذه الميارة اتخاذ القرار المناسب فيما إذا 
كاف أسموب التفكير المستخدـ أو نوعية البراىيف والحجج عمى 

 درجة كبيرة مف المنطقية أو أنيا متعارضة وغير متناسقة.
إلثبات نتيجة  ميارة بناء حجج جديدة: ويمكف استخداميا -

 [ 58,13,59] محددة
ومف التصنيفات األخرى لميارات الجدؿ والذى تبنتو ىذه 
الدراسة، حيث تـ تدريب الطالبات عمى ىذه الميارات ومعرفة 
 مدى اكتسابيا مف خالؿ اختبار ميارات الجدؿ العممي وىوكما 

 [:17ذكره ]
حقيقة أو تحديد نوع العبارة المقدمة: مف حيث كونيا ادعاء أو  -

 رأى أو بيانات، وقد تـ تعريؼ كؿ منيـ كما يمي:
حوؿ العالـ الخارجي قائمة عمى  * االدعاء: وىو عبارة تدور

مالحظة عممية والغرض منيا اقناع شخص آخر وغالبًا ما 
 توضح االدعاءات العالقة بيف متغيريف أو أكثر.

 * الحقيقة: ىي شيء يمكف مالحظتو ويمثؿ الواقع.
ىو اعتقاد شخص ما، وىذا االعتقاد قد يقـو أو ال  * الرأي:

 يقـو عمى أساس مف الحقيقة.
أو حدث ما وقد يكوف كميًا أو * البيانات: ىي مالحظة شيء 

 ًا.ينوع
استخداـ المحددات: ىي كممة أو عبارة قصيرة ميمة تستخدـ  -

لتحديد االدعاء ولذلؾ فيي تزيد أو تقمؿ مف كمية األشياء أو 
 مثؿ )جداً  أو بعضاً  أو جزئياً (.األفكار 

تحديد االدعاءات: وىي القدرة عمى مدى التعرؼ عمى ما إذا  -
 كانت العبارة المقدمة تمثؿ ادعاء أـ ال.

ىناؾ عدة مصادر  التعرؼ عمى مصدر الثقة في المعمومات: -
لممعمومات التي نكتسبيا وىذه المعمومات إما اف تستند عمى قوة 

عمى منطؽ أو عمى نظرية والمقصود بكؿ  )سمطة( أو تستند
 مف:

* القوة أو السمطة: وىنا نثؽ في مصدر المعمومات ألنو يصدر 
 مف مصدر معيف ذو ثقة وُسمعو طيبة.

* المنطؽ: وىو مجموعة مف القواعد المنطقية التي تؤدى إلى 
 نتائج مقبولة.

 ات صحتيا ػثبإـ ػػػات تػػػػة وتعميمػػػارات منظمػػػػي عبػػة: ىػػػػ* النظري

وتعبر عف ظاىرة طبيعية فإذا كاف االعتقاد قائـ عمى نظرية 
فيذا يعنى أننا نطبؽ تفسيرات عممية وموضوعية لكيفية حدوث 

 األشياء.
 تحديد الرفض والجدؿ المضاد: -

* الرفض: ىو عبارة توضح أف االدعاء خطأ نتيجة لبرىاف أو 
 ء وليس عمؿ ادعاءاستدالؿ ويكوف بعدـ الموافقة عمى االدعا

 جديد.
* الجدؿ المضاد: ىو ادعاء بديؿ يقـو عمى االستدالؿ، 

 والمنطؽ وىذا االدعاء ال يتفؽ مع االدعاء المقدـ.
تحديد االدعاء القوى واالدعاء الضعيؼ: وفى ىذه الميارة  -

نحدد درجة االعتماد عمى الدليؿ أو المنطؽ الذي يدعـ االدعاء، 
مييز بيف االستدالؿ القوى واالستدالؿ أي أنو مف الضروري الت

الضعيؼ، فاالستدالؿ القوى ىو الذي تكوف فيو العالقات 
الموجودة بيف العبارات تدعـ النتيجة واالستدالؿ قد يعتمد عمى 

 .[17] سمطة أو منطؽ أو نظرية
وقد أجريت في ىذا المجاؿ دراسات عديدة اثبتت أنو يمكف      

جدؿ العممي باستخداـ استراتيجيات اكساب المتعمميف ميارات ال
 دراسة عمياء عمى، سامية محمد ومداخؿ تدريسية مختمفة منيا:

استراتيجيتي الحوار  [ والتي توصمت إلى فعالية الدمج بيف58]
السقراطي وحوض السمؾ في تنمية ميارات التفكير الجدلي 
واالستعداد لألداء االتصالي الفعاؿ واالتجاه نحو تعممو لدى 

 البة المعممة.الط
وىدفت إلى فيـ العالقة بيف مفاىيـ Rola [60] دراسة      

طبيعة العمـ وميارات الجدؿ عند طالب المدارس الثانوية فيما 
يتعمؽ بمسألتيف تعالجاف قضايا عممية اجتماعية مثيرة لمجدؿ 
 وأظيرت النتائج وجود عالقة قوية بيف تقديـ الحجج المضادة

 وخصائص طبيعة العمـ.
توصمت فقد  [Venville & Dawson [50دراسة أما       

النتائج إلى فاعمية التدريس القائـ عمى الجدؿ في تنمية ميارات 
الجدؿ واالستدالؿ كما أظيرت تفوقاً  في مستوى فيـ المفاىيـ 

 الجينية مقارنة بالمجموعة الضابطة.
إلى أف  [Chin & Osborne16 [دراسة وأشارت نتائج       
داـ األسئمة ذات المستويات المعرفية العميا أثناء المناقشة استخ

الجماعية لموضوع التغير في درجة الحرارة لو عالقة بتنمية 
 ميارات الجدؿ بشكؿ جيد.

 ي اىتمت بتدريس منيج ػػػػوالتMcneill  [62]ة ػػػدراسأمػػػا        
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الكيمياء مف خالؿ ممارسة الطالب لالستقصاء وبناء الجدؿ 
العممي لتفسير الظواىر مف خالؿ تبرير ادعاءاتيـ واستخداـ 
األدلة واالستدالؿ وقد أوضحت النتائج نمو قدرة الطالب عمى 
استخداـ الجدؿ العممي لتفسير الظاىرة باإلضافة إلى استخداميـ 

 لمشواىد واألدلة لشرح الظاىرة.
 ثالثًا: االتجاه نحو المادة

تجاه نحو المادة مف اىـ أىداؼ مفيـو االتجاه: يعد تنمية اال -
تدريس المقررات التربوية في المرحمة الجامعية وذلؾ لما ليا مف 
اىمية كبيرة في حياة الطالبة وتوجيو سموكيا ونجاحيا في عمميا 
كمدرسة في المستقبؿ ونظراً  ألىمية مادة طرؽ تدريس ذوي 
االحتياجات الخاصة حيث أنيا تختص بفئة مف فئات التالميذ 
التي تحتاج إلى معممة مؤىمة، وقادرة عمى التعامؿ معيـ بطريقة 
يجابية لذا حاوؿ البحث الحالي تنمية االتجاه اإليجابي  فعالة وا 
نحو مادة طرؽ تدريس ذوي االحتياجات الخاصة وذلؾ لما 
لالتجاه أيضاً  مف دور ميـ في مساعدة المتعممات عمى اتخاذ 

ؼ، واكتساب االفكار وتنظيميا القرارات المناسبة في شتى المواق
 .[63وتوظيفيا في مواقؼ جديدة ]

ويعرؼ االتجاه بأنو حالة مف االستعداد أو التأىب        
والنفسي تنتظـ مف خاللو خبرة الشخص، وتكوف ذات  العصبي

توجيو تأثيري أو دينامي عمى استجابة الفرد لجميع الموضوعات 
 .[64ة ]والمواقؼ التي تستثيرىا ىذه االستجاب

واالتجاه ىو موقؼ يعبر عف محصمة استجابات الفرد نحو       
موضوعات المادة المتعممة سواء بالقبوؿ أو الرفض والمعارضة 

[ وعمى ذلؾ فاالتجاه عامؿ أساسي في 65ليذه الموضوعات ]
تحديد السموؾ وعمى ىذا فإف المعرفة واالتجاه والسموؾ ترتبط 

 [66] بعضيا ببعض ارتباطاً  شديدا ً 
 خصائص االتجاىات: -

 مف الخصائص التي تتميز بيا االتجاىات ما يمي:     
متعممة وىي حصيمة مكتسبة مف الخبرات واآلراء والمعتقدات  -

 يكتسبيا الطالب مف خالؿ تفاعمو مع بيئتو المادية واالجتماعية.
سموكية فالطالب ذو االتجاىات االيجابية يمكف أف  منبئات -

 تكوف اتجاىاتو منبئات لسموكو.
 استعدادات لالستجابة: فاالتجاىات تحفز وتييؤ لالستجابة. -
 قابمة لمتعديؿ ألنيا مكتسبة ومتعممة. -
 قابمة لمقياس مف خالؿ مقاييس االتجاىات. -
 ة اكتساب ػػا طريقػػػمني اػػػتكوينيي ػػػـ فػػػؿ تسيػػػوامػػدة عػػػاؾ عػػػػىن -

المعمومات والتفاعؿ بيف استراتيجيات التعميـ والمتعمـ واستيعاب 
 المادة الدراسية.

 االتجاىات تحمؿ حكـ أو تقييـ قد يكوف إيجابي أو سمبي. -
االتجاىات تختمؼ في شدتيا تبعاً  الختالؼ الموضوعات أو  -

 [ 64,67,68,69] بيا. المواقؼ التي ترتبط
 مكونات االتجاه: -

 لالتجاه مكونات أساسية ىي:
* مكوف معرفي: يمثؿ نقطة البداية في تكوف اتجاه ما نحو 
موضوع اجتماعي معيف ويتمثؿ في وجود معمومات وخبرات 

 ومعارؼ معينة لدى الفرد تتصؿ بموضوع االتجاه.
* مكوف انفعالي: ويتمثؿ في وجود رغبة لدى الفرد لالستجابة 
بطريقة معينة تجاه الموضوع وذلؾ في ضوء ما حصؿ مف 

 معمومات وما اكتسبو مف معرفو وما اعتنقو مف معتقدات.
* مكوف سموكي: يحدد االتجاه الحقيقي لمفرد نحو قضية معينة 
وذلؾ مف خالؿ مالحظة سموكو في المواقؼ التي تتعمؽ بيذه 

التجاه أف مكونات ا [65] ويشير النجدي وآخروف [70] القضية
 تتمثؿ فيما يمي:

* االستمتاع بالمادة: ويدؿ عمى مشاعر أو حاالت السرور 
والسعادة أو الضيؽ التي ترتبط بدراسة الطالب بموضوعات 

 المادة.
* قيمة المادة: ويدؿ عمى إدراؾ الطالب لقيمة المادة وأىميتيا 

 في حياتو ومدى ارتباطيا بالمواد االخرى.
أسموب وطريقة معاممة معمـ المادة  * معمـ المادة: ويدؿ عمى

لطالبو ومدى حبيـ لو وتقبميـ لطريقتو في التدريس وتكويف 
عالقة طيبة معو، واتخاذه مثالً  أعمى ليـ. وىناؾ العديد مف 

 الدراسات التي اىتمت بتنمية االتجاه مثؿ:
 [ وتوصمت إلى فاعمية نموذج تريز 71] دراسة عفيفي وآخروف -

مادة  الحؿ اإلبداعي لممشكالت واالتجاه نحوفي تنمية ميارات 
 الفيزياء لدى طالب المرحمة الثانوية.

وأشارت النتائج إلى فاعمية [ 72] دراسة نيفيف جماؿ الديف -
برنامج مقترح في ضوء المعايير القومية في تنمية المفاىيـ وفيـ 
طبيعة العمـ واالتجاه نحو مادة الفيزياء لدى طالب المرحمة 

 ة.الثانوي
[ وتوصمت إلى فاعمية 73دراسة ممدوح عبد المجيد، ] -

االستراتيجية المقترحة لمتعمـ اإللكتروني الممزوج بالتعمـ التعاوني 
 ارات االستقصاء العممي، واالتجاه ػة ميػػػػي تنميػػػػـو فػػػػس العمػػػلتدري
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.  نحو دراسة العمـو
لألنشطة وأوضحت أف الممارسة العممية  [Brian [74دراسة  -

تكوف اتجاىاً  ايجابياً  نحو العموـ، وتمعب دور ىاماً  في النجاح 
 في المستقبؿ والمثابرة عمى العمـ.

[ وتوصمت إلى فاعمية برنامج تدريبي 75] دراسة حسيف عمى -
لمعممي التربية الزراعية قائـ عمى احتياجاتيـ التدريبية في 

 تحسيف اتجاىاتيـ نحو الكيمياء.
[ وتوصمت إلى وجود تأثير 76] ؿ خميؿدراسة نوا -

الستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية االتجاه نحو مادة العمـو 
 لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.

 الطريقة واإلجراءات. 4
 منهج الدراسةأ. 

اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي أثناء االطالع       
عمى أدبيات البحث والدراسات السابقة وبناء أدوات القياس 
بأبعادىا المختمفة، وشبة التجريبي القائـ عمى تصميـ المعالجات 
التجريبية القبمية والبعدية  أثناء تدريس مقرر طرؽ تدريس ذوي 

تيجية التعمـ المرتكز عمى االحتياجات الخاصة باستخداـ استرا
الميمة وقياس أثرىا كمتغير مستقؿ عمى المتغيرات التابعة 
المتمثمة في قياس مدى تنمية التحصيؿ وميارات الجدؿ العممي 
واالتجاه نحو مادة طرؽ تدريس ذوي االحتياجات الخاصة لدى 

 الطالبة المعممة.
 عينة الدراسةب. 

( طالبة تـ توزيعيا 36مف )تكونت عينة الدراسة النيائية       
 إلى مجموعتيف عمى النحو التالي:

المجموعة التجريبية: وتمثميا طالبات الفرقة الرابعة تعميـ  -
، ممف يدرسف مادة طرؽ تدريس ذوي االحتياجات  أساسي عمـو

 الخاصة باستخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة.
لفرقة الثالثة شعبتي المجموعة الضابطة: وتمثميا طالبات ا -

)بيولوجيا وفيزياء تربوي( ممف يدرسف مادة طرؽ تدريس ذوي 
االحتياجات الخاصة بطريقة المحاضرات المتبعة في الكمية. 

 .الدراسةويوضح الجدوؿ التالي توزيع مجموعتي 

 1جدول 
 توزيع طالبات مجموعتي الدراسة

 المجموع المستبعدون العدد الكمى المجموعة الشعبة الفرقة الكمية
 17 ---- 17 التجريبية تعميـ أساسي عموـ الرابعة البنات / جامعة عيف شمس
 17 2 19 الضابطة بيولوجيا وفيزياء تربوي الثالثة البنات / جامعة عيف شمس

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو تـ استبعاد طالبتيف مف       
طالبات المجموعة الضابطة نظرًا لتغيبيـ في التطبيؽ البعدي 

بينما تـ التطبيؽ عمى المجموعة التجريبية  الدراسةألدوات 
 .بأكمميا

 الدراسة أدواتج. 
لمتحقؽ مف تأثير استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى      

وتشمؿ )اختبار  الدراسةالباحثة بإعداد أدوات الميمة قامت 
مقياس االتجاه نحو  –اختبار ميارات الجدؿ العممي–التحصيؿ 

 (.مادة طرؽ تدريس ذوي االحتياجات الخاصة
 أواًل: اختبار التحصيؿ

ىدؼ االختبار إلى قياس مدى تحصيؿ الطالبة المعممة      
ة طرؽ "لممحتوى المعرفي الخاص بمادالدراسة "مجموعتي 

تدريس ذوي االحتياجات الخاصة في الفصؿ الدراسي الثاني عند 
مستويات التذكر، والفيـ، والتطبيؽ وذلؾ في ضوء التدريس بكؿ 
مف استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة والطريقة التقميدية. 
حيث تـ إعداده عمى نمط االختبارات الموضوعية )االختيار مف 

ؤاؿ مقدمة يمييا ثالث بدائؿ ممكنو متعدد( حيث تتضمف كؿ س
لمتقميؿ مف التخميف أثناء اإلجابة عف األسئمة، وقد روعي عند 
صياغة مفردات االختبار أف تكوف مناسبة لممستوى المعرفي 
الذي تقيسو، وأف تكوف واضحة الصياغة خالية مف الكممات 

 .الغامضة وأف تكوف شاممة لجميع موضوعات المقرر
 :صدؽ االختبار

قامت الباحثة بعرض االختبار في صورتو األولية عمى       
مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ 
التدريس لفحص مفرداتو وتحديد ما إذا كانت تقيس المحتوى 
المعرفي وسالمة الصياغة المغوية ومدى مناسبتيا لممستوى الذي 

تعديؿ المفردات وضعت لقياسو كما طمب منيـ تقديـ المقترحات ل
التي يرونيا وقد تـ تعديؿ االختبار في ضوء آراء السادة 

 50المحكميف وقد بمغ عدد مفردات االختبار في صورتو النيائية 
 -الفيـ  –تقيس المستويات المعرفية األولى )التذكر  مفردة.

( مواصفات اختبار التحصيؿ في 1التطبيؽ( ويوضح جدوؿ )
 .صورتو النيائية



5102016
 

134 

 

 2جدول 
 مواصفات االختبار التحصيمي

 الوزن النسبي المجموع التطبيق الفهم التذكر الموضوع المستوى
 %8 4 12 32، 2 1 بعض المفاىيـ المتعمقة بذوي االحتياجات الخاصة. -1
 %8 4 50 24، 22 9 أساليب الكشؼ عف الموىوبيف. -2
 %8 4 39 40، 15 14 الموىوبيف ومشكالتيـخصائص  -3
 %12 6 3 47، 43، 18، 5 28 األساليب التنظيمية في العناية بالموىوبيف. -4
 %16 8 33، 27، 25، 17، 10 35، 11 4 استراتيجيات تدريس الموىوبيف. -5
 %6 3 31 45، 30 --- المقصود بالتأخر الدراسي وأىمية دراستو -6
 %10 5 36، 23 26 41، 37 الدراسي وأسبابو.أشكاؿ التأخر  -7
 %6 3 44 20 34 تشخيص التأخر الدراسي. -8
 %8 4 21 8 19، 7 تصنيؼ التالميذ ذوي العجز الخفيؼ وخصائصيـ. -9

المشكالت والحاجات التربوية لمتالميذ ذوي العجز  -10
 الخفيؼ.

29 38 6 3 6% 

 %12 6 48، 46، 42، 16 49، 13 --- الخفيؼ.تدريس العموـ لفئة التالميذ ذوي العجز  -11
 %100 50 19 20 11 المجموع

  %100 %38 %40 %22 الوزف النسبي
 :تصحيح االختبار

حة األولى فوضعت الباحثة تعميمات االختبار في الص       
مف كراسة االختبار التي تتضمف اليدؼ مف االختبار، ومثااًل 
محمواًل لتحديد اإلجابة في ورقة اإلجابة المنفصمة حيث تختار 
الطالبة المعممة اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائؿ الثالث بوضع 

أماـ الرمز المقابؿ ليا في ورقة اإلجابة، وأعطيت  (✓) عالمة
الطالبة درجة واحدة لكؿ إجابة صحيحو وصفر لإلجابة 

( درجة 50ة لالختبار )الخاطئة، وىكذا تصبح الدرجة النيائي
 .والنياية الصغرى صفراً 

 :زمف االختبار
في ضوء آراء المحكميف قامت الباحثة بترتيب أسئمة     

االختبار وتوزيعيا عمى االختبار ككؿ ثـ تطبيؽ االختبار عمى 
مجموعة مف طالبات الفرقة الرابعة الشعبة األدبية بيدؼ حساب 

االختبار، وذلؾ عف طريؽ الزمف الالـز لإلجابة عمى عبارات 
حساب متوسط الزمف الذي استغرقتو جميع الطالبات في اإلجابة 

 .( دقيقة70عف جميع عبارات االختبار، وبمغ ىذا الزمف )
 :ثبات االختبار

قامت الباحثة بتطبيؽ معادلة ألفاكرونباخ، باستخداـ        
، وقد بمغ معامؿ الثبات SPSS حزمة البرامج اإلحصائية

( وتعتبر قيمة معامؿ الثبات مقبولة، وبناء عمى ذلؾ 0.863)
مكانية  أمكف التأكد مف صالحية االختبار في صورتو النيائية وا 

استخدامو كأداة صادقة وثابتة لقياس التحصيؿ لدى الطالبات 
 .المعممات

 :ميارات الجدؿ العممي اختبار ثانيًا:
الجدؿ  قامت الباحثة بتصميـ اختبار لقياس ميارات       
بيدؼ قياس مدى امتالؾ الطالبة المعممة لميارات الجدؿ  العممي

العممي، فيما يطرح عمييا مف موضوعات وقضايا. وحددت 
الباحثة أبعاد االختبار بحيث يمثؿ كؿ ُبعد ميارة مف ميارات 

والتي تمثمت في )تحديد نوع العبارة، استخداـ  الجدؿ العممي،
لتعرؼ عمى مصدر الثقة في المحددات، تحديد االدعاءات، ا

المعمومات، تحديد الرفض والجدؿ المضاد، تحديد االدعاء القوى 
والضعيؼ( وقد ُوضع مثاؿ لكؿ جزء لكي تسترشد بو الطالبة 
أثناء اإلجابة عمى أبعاد االختبار، وقد تـ ترتيب االجابات 
الصحيحة عشوائيا مع باقي اإلجابات، وقد روعي أف يكوف كؿ 

 .لمميارة التي يقيسياُبعد مالئـ 
 :صدؽ االختبار

قامت الباحثة بعرض االختبار في صورتو األولية عمى       
نفس مجموعة المحكميف التي سبؽ اإلشارة إلييا، وُطمب منيـ 
الحكـ عمى االختبار فيما يتعمؽ بمدى مالئمة مفردات االختبار 

بداء مالحظاتيـ فيما يتعمؽ بحذؼ  أو لمميارات التي تقيسيا وا 
      تعديؿ بعض المفردات، وقد تـ تعديؿ االختبار في ضوء
 آراء الساده المحكميف وقد بمغ عدد مفردات االختبار في صورتو 
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 .مفردة 36 النيائية
 3جدول 

 مواصفات اختبار مهارات الجدل العممي
 المجموع أرقام المفردات أبعاد االختبار

 6 6، 5، 4، 3، 2، 1 تحديد نوع العبارة. -1
 6 12، 11، 10، 9، 8، 7 استخداـ المحددات. -2
 6 18، 17، 16، 15، 14، 13 تحديد االدعاءات. -3
 6 24، 23، 22، 21، 20، 19 التعرؼ عمى مصدر الثقة في المعمومات. -4
 6 30، 29، 28، 27، 26، 25 تحديد الرفض والجدؿ المضاد. -5
 6 36، 35، 34، 33، 32، 31 تحديد االدعاء القوى واالدعاء الضعيؼ. -6

 36  المجموع
 :االختبار تصحيح
 مف األولى الصفحة في االختبار تعميمات الباحثة وضعت      
 وكيفية االختبار، مف اليدؼ: تتضمف التي االختبار كراسة
 الطالبة تقـو حيث اإلجابة ورقة في االختبار أسئمة عف اإلجابة
 مف ُبعد كؿ في ليا المطروحة البدائؿ أماـ (✓) عالمة بوضع
 ُيطمب حيث االختبار مف الثاني الُبعد عدا ما االختبار أبعاد
 عمييا، المطروحة العبارة في توجد التي المحددات كتابة منيا

 وصفر صحيحو، إجابة لكؿ واحدة درجة الطالبة وأعطيت
 36) لالختبار النيائية الدرجة تصبح وىكذا الخاطئة، لإلجابة
 (.صفر) الصغرى والنياية( درجة
 :االختبار زمف

 آراء ضوء في لالختبار الالزمة التعديالت إجراء بعد      
 مفردات وتحديد االختبار أبعاد بترتيب الباحثة قامت المحكميف

 الفرقة طالبات مف مجموعة عمى االختبار تطبيؽ ثـ ُبعد كؿ
 عمى لإلجابة الالـز الزمف حساب بيدؼ األدبية الشعبة الرابعة
 الذي الزمف متوسط حساب طريؽ عف وذلؾ االختبار، عبارات
 عبارات جميع عف اإلجابة في الطالبات جميع استغرقتو
 .دقيقة( 90) الزمف ىذا وبمغ االختبار،

 :االختبار ثبات
 ألفا معامؿ معادلة تطبيؽ تـ االختبار ثبات معامؿ لحساب

 معامؿ قيمة وتعتبر( 0,835) الثبات معامؿ وبمغ كرونباخ،
 االختبار صالحية مف التأكد أمكف ذلؾ عمى وبناءً  .مقبولة ثبات
مكانية النيائية صورتو في  وثابتة صادقة كأداة استخدامو وا 

 المعممات الطالبات لدى العممي الجدؿ ميارات لقياس

 االحتياجات ذوي تدريس طرؽ مادة نحو االتجاه مقياس :ثالثاً 
 :الخاصة
 طرؽ مادة نحو لالتجاه مقياس بتصميـ الباحثة قامت      
 الطالبات اتجاه تحديد بيدؼ الخاصة االحتياجات ذوي تدريس

 االحتياجات ذوي تدريس طرؽ مادة تعمـ نحو المعممات
 موضوعات حوؿ المقياس عبارات الباحثة صاغت وقد. الخاصة
 ذوي تدريس طرؽ مادة نحو المعممة الطالبة اتجاه بتحديد ترتبط

 حيث الثالثي، ليكرت مقياس باستخداـ الخاصة االحتياجات
 العبارات مف مجموعة مف المقياس أبعاد مف ُبعد كؿ تكوف

 ثالث عبارة كؿ وأماـ عنو، تعبر التي والسالبة الموجبة
 ذوي تدريس طرؽ مادة نحو الطالبة اتجاه عف تعبر استجابات

 بحيث ،(موافؽ غير – متردد – موافؽ) الخاصة االحتياجات
 بوضع العبارة عمى موافقتيا درجة عف التعبير الطالبة مف ُيطمب
 وجية مف المناسب الرأي تحت عبارة كؿ اماـ (✓) عالمة
 .نظرىا
 :المقياس صدؽ
 عمى األولية صورتو في المقياس بعرض الباحثة قامت     
 مناسبة مدى حوؿ آرائيـ الستطالع المحكميف مجموعة نفس

 بمحاوره، المقياس عبارات ارتباط ومدى منو، لميدؼ المقياس
 وزيادتيا، المقياس عبارات بعض تعديؿ إلى المحكموف أشار وقد
 وقد المقياس تعديؿ تـ آراء مف المحكموف أبداه ما ضوء وفي
 تنظيـ تـ وقد فقرة( 46) النيائية صورتو في مفرداتو عدد بمغ

 المادة بدراسة االستمتاع – المادة دراسة أىمية) لتصبح محاوره
 االتجاه مقياس مواصفات يوضح( 4) والجدوؿ(. المادة معمـ –

 .الخاصة االحتياجات ذوي تدريس طرؽ مادة نحو
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 4 جدول
 الخاصة االحتياجات ذوي تدريس طرق مادة نحو االتجاه مقياس مواصفات

 المجموع أرقام العبارات السالبة أرقام العبارات الموجبة أبعاد المقياس
 18 18، 17، 13، 12، 11، 10، 5، 3 16، 15، 14، 9، 8، 7، 6، 4، 2، 1 أىمية دراسة المادة. -1
 13 29، 28، 27، 25، 23، 21 31، 30، 26، 24، 22، 20، 19 االستمتاع بدراسة المادة. -2
، 43، 42، 40، 38، 37، 35، 33، 32 معمـ المادة. -3

44 ،46 
34 ،36 ،39 ،41 ،45 15 

 46 19 27 المجموع
 :المقياس ثبات

 كرونباخ، ألفا معامؿ معادلة بتطبيؽ الباحثة قامت      
 قيمة بمغت وقد ،SPSS اإلحصائية البرامج حزمة باستخداـ
 .مقبولة ثبات معامؿ قيمة وتعتبر( 0,889) الثبات معامؿ
 في المقياس صالحية مف التأكد أمكف ذلؾ عمى وبناء     

مكانية النيائية صورتو  لقياس وثابتة صادقة كأداة استخدامو وا 
 االحتياجات ذوي تدريس طرؽ مادة نحو الطالبات اتجاه

 .الخاصة
 :المقياس تصحيح
 ومثاالً  منو، واليدؼ المقياس، تعميمات الباحثة وضعت     

 (✓) عالمة الطالبة تضع حيث اإلجابة، كيفية لتحديد محمواًل،
 بيف مف نظرىا وجية مف المناسب الرأي تحت عبارة كؿ اماـ
 تصحيح تـ وقد( موافؽ غير – متردد – موافؽ) استجابات ثالث

 أما ،(1-2-3) التدرج الموجبة العبارات أخذت بحيث المقياس
 أصبحت وىكذا( 3-2-1) تدريجيا فكاف السالبة العبارات
( 46) الصغرى والدرجة درجة 138 لممقياس النيائية الدرجة
 .درجة

 :المقياس زمف
 آراء ضوء في لممقياس الالزمة التعديالت إجراء بعد     

 عمى وتوزيعيا المقياس أبعاد بترتيب الباحثة قامت المحكميف
 طالبات مف مجموعة عمى المقياس تطبيؽ ثـ ككؿ، المقياس
 لإلجابة الالـز الزمف حساب بيدؼ األدبية، الشعبة الرابعة الفرقة
 الزمف متوسط حساب طريؽ عف وذلؾ المقياس، عبارات عمى
 عبارات جميع عف اإلجابة في الطالبات جميع استغرقتو الذي

 .دقيقة( 50) الزمف ىذا وبمغ المقياس،
 الدراسة مجموعتي تكافؤ حساب -

 في البحث مجموعتي عمى قبمياً  الدراسة أدوات تطبيؽ تـ     
/  2/  18 ،17 يومي ـ2016فبراير شير مف الثالث األسبوع
 تكافؤ مف التحقؽ بيدؼ التجربة بدأ قبؿ وذلؾ ـ 2016

 في المطموبة القبمية الدرجات عمى والحصوؿ المجموعتيف
 الطالبات إجابات تصحيح وتـ لمبيانات اإلحصائية المعالجة

 ويوضح وتينى ماف اختبار واستخدـ الثالث الدراسة أدوات عمى
 .الدراسة ألدوات القبمي التطبيؽ نتائج التالي الجدوؿ

 5 جدول
 الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة عمى الدراسة ألدوات القبمي التطبيق لنتائج( U) وقيم الرتب ومجموع الرتب متوسطات

مستوى  (Uقيم ) مجموع الرتب متوسط الرتب المتغيرات العدد المجموعة
 الداللة

 0,218 108,5 333,5 19,62 االختبار التحصيمي 17 التجريبية
   261,5 15,38  17 الضابطة
 0,375 118 328,0 19,06 اختبار ميارات 17 التجريبية
   271,0 15,94 الجدؿ العممي 17 الضابطة
 0,708 133 309,0 18,18 مقياس االتجاه نحو مادة 17 التجريبية
طرؽ تدريس ذوي االحتياجات  17 الضابطة

 الخاصة
16,82 286,0   

لالختبار (U)  يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة      
وىي أكبر مف  0,218عند مستوى داللة  108,5التحصيمي 

أي أنيا غير دالة ويعنى ذلؾ أنو ال يوجد فرؽ داؿ  0,05
 ف في التطبيؽ القبمي ػوعتيػػات المجمػػػػات طالبػػػف درجػػػًا بيػػػإحصائي
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 .لالختبار التحصيمي
 يمةفيتضح أف ق أما بالنسبة الختبار ميارات الجدؿ العممي     

(U) 118  أي  0,05وىي أكبر مف  0,385عند مستوى داللة
أنيا غير دالة ويعنى ذلؾ أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيُا بيف 
درجات طالبات المجموعتيف في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات 

 .الجدؿ العممي
عند  133 (U) وبالنسبة لمقياس االتجاه يتضح أف قيمة      
أي أنيا غير دالة وذلؾ  0,05ر مف وىي أكب 0,708داللة 

يعني أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف درجات طالبات 
 .المجموعتيف في التطبيؽ القبمي لمقياس االتجاه

ومما سبؽ يتضح اف المجموعتاف )التجريبية والضابطة(        
متكافئتاف فيما بينيما قبؿ البدء في تدريس مقرر طرؽ تدريس 

 .لخاصةذوي االحتياجات ا
 :تدريس المقرر -

بعد التأكد مف تكافؤ المجموعتيف تـ تدريس المقرر حيث      
قامت الباحثة بالتدريس لممجموعة التجريبية بينما قامت زميمتاف 
مف أعضاء ىيئة التدريس بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية 

جامعة عيف شمس بالتدريس لممجموعة الضابطة وقد  –البنات 
( محاضرات، مدة المحاضرة ساعتيف 8يس المقرر )استغرؽ تدر 

وحتى  2016/  2/  25( أسابيع متتالية بدُء مف يـو 8لمدة )
 .ـ 2016/  4/  28

 وقد راعت الباحثة تساوى المدة الزمنية لمتدريس لمجموعتي
 .الدراسة وفقاً  لمجدوؿ الزمني لتدريس المقرر

 :الدراسةالتطبيؽ البعدي ألدوات  -
بعدياً   الدراسةبعد االنتياء مف تدريس المقرر تـ تطبيؽ أدوات 

الدراسة، وذلؾ في األسبوع األوؿ مف شير مايو  عمى مجموعتي
 .ـ 2016/  5/  3، 2، 1في أياـ 

 النتائج. 5
نتيجة لصغر حجـ مجموعتي الدراسة فقد استخدمت       

االختبارات  الباحثة االختبارات التالية لمعالجة البيانات إحصائياً 
 واختبار ماف ويتنى (Z) (Wilcoxon) الالبارامترية ويمكوكسوف

 (Mann – Whitney) عمى النحو التالي: 
 :أواًل نتائج االختبار التحصيمي

 :مقارنة نتائج المجموعة التجريبية قبمياً  وبعديا ً  -1
بمقارنة نتائج المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي      

( إلى وجود 6والبعدي لالختبار التحصيمي تشير نتائج جدوؿ )
بيف درجات طالبات  0,01فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى 

المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لصالح 
 .لمدراسة التطبيؽ البعدي وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض األوؿ

 6 جدول
 ( لنتائج التطبيق القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي عمى المجموعة التجريبيةZمتوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة )

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب نوع الرتب
 0,01دالة عند مستوى  3,64 0 0 الرتب السالبة
 153 9 الرتب الموجبة

 لدى التحصيؿ تنمية في االستراتيجية تأثير حجـ ولحساب      
  [82].كارتر معادلة استخداـ تـ التجريبية المجموعة طالبات
( 0,88) تساوى قيمتيا كانت حيث(r)  قيمة حساب وتـ      
 لدى التحصيؿ لتنمية الكمى التبايف مف%(  88) أف ذلؾ ومعنى
 استراتيجية استخداـ تأثير إلى يرجع التجريبية المجموعة طالبات
 .الميمة عمى المرتكز التعمـ

 (والضابطة التجريبية) الدراسة مجموعتي نتائج مقارنة -2
 التجريبية المجموعة نتائج بمقارنة :بعدياً  التحصيمي لالختبار

 التحصيمي لالختبار البعدي التطبيؽ في الضابطة والمجموعة
 بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود إلى( 7) جدوؿ نتائج تشير

 المجموعة لصالح والضابطة التجريبية المجموعة درجات
 .لمدراسة الثاني الفرض صحة تتحقؽ وبذلؾ التجريبية

 7 جدول
 والضابطة التجريبية المجموعتين عمى وأبعاده التحصيمي لالختبار البعدي التطبيق لنتائج( U) وقيم الرتب ومجموع الرتب متوسطات
 مستوى الداللة Uقيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية ابعاد االختبار

 مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب
 دالة عند  28,0 181 10,65 414 24,35 التذكر

 16,5 169,5 9,97 425,5 25,03 الفيـ 0,01مستوى 
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 20,0 173 10,18 422 24,82 التطبيؽ
  1,0 154 9,06 441 25,94 االختبار ككؿ

 العممي الجدؿ ميارات اختبار نتائج: ثانياً 
 :وبعدياً  قبمياً  التجريبية المجموعة نتائج مقارنة -1

 القبمي التطبيؽ في التجريبية المجموعة نتائج بمقارنة     
( 8) جدوؿ نتائج تشير العممي، الجدؿ ميارات الختبار والبعدي

 التطبيؽ بيف 0,01 مستوى عند إحصائياً  دالة فروؽ وجود إلى
 صحة تتحقؽ وبذلؾ البعدي التطبيؽ لصالح والبعدي القبمي
 .لمدراسة الثالث الفرض

 8 جدول
 التجريبية المجموعة عمى وأبعاده العممي الجدل مهارات الختبار والبعدي القبمي التطبيق لنتائج( Z) وقيمة الرتب ومجموع الرتب متوسطات

 مستوى الداللة Zقيم  الرتب الموجبة الرتب السالبة ابعاد االختبار
 مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب

 دالة عند 3,20 91 7 0 0 تحديد نوع العبارة -1
 2,96 99 8,25 6 3 استخداـ المحددات -2 0,01مستوى 

 3,55 136 8,50 . . تحديد االدعاءات -3
التعرؼ عمى مصدر الثقة في  -4

 المعمومات
8,50 17 7,92 103 2,48 

 3,09 78 6,50 . . تحديد الرفض والجدؿ المضاد -5
 2,75 84 7 7 7 االدعاء القوى والضعيؼتحديد  -6

  3,63 153 9 . . االختبار ككؿ
 ذلؾ ومعنى( 0,88) تساوى أنيا ُوجد (r) قيمة وبحساب      

 لدى العممي الجدؿ ميارات لتنمية الكمى التبايف مف%(  88) أف
 استراتيجية استخداـ تأثير إلى يرجع التجريبية المجموعة طالبات
 .الميمة عمى المرتكز التعمـ

 (والضابطة التجريبية) الدراسة مجموعتي نتائج مقارنة -2
 :بعدياً  العممي الجدؿ ميارات الختبار

 في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة نتائج بمقارنة     
 نتائج تشير العممي، الجدؿ ميارات الختبار البعدي التطبيؽ
 المجموعة درجات بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود إلى( 9) جدوؿ

 وبذلؾ التجريبية المجموعة لصالح الضابطة والمجموعة التجريبية
 .لمدراسة الرابع الفرض صحة تتحقؽ

 9 جدول
 والضابطة التجريبية المجموعتين عمى وأبعاده العممي الجدل مهارات الختبار البعدي التطبيق لنتائج( U) وقيم الرتب ومجموع الرتب متوسطات

 مستوى الداللة Uقيم  (17المجموعة الضابطة )ن =  (17المجموعة التجريبية )ن =  ابعاد االختبار
 مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب

 دالة عند 32 185 10,88 410 24,12 تحديد نوع العبارة -1
 46 199 11,71 396 23,29 استخداـ المحددات -2 0,01مستوى 

 11,5 164,5 9,68 430,5 25,32 تحديد االدعاءات -3
التعرؼ عمى مصدر الثقة في  -4

 المعمومات
22,44 381,5 12,56 213,5 60,5 

 67 220 12,94 375 22,06 تحديد الرفض والجدؿ المضاد -5
 49 202 11,88 393 23,12 تحديد االدعاء القوى والضعيؼ -6

  5,50 158,5 9,32 436,5 25,68 االختبار ككؿ
ثالثًا: نتائج مقياس االتجاه نحو مادة طرؽ تدريس ذوي 

 :االحتياجات الخاصة
 :جموعة التجريبية قبمياً  وبعدياً مقارنة نتائج الم -1

 التجريبية في التطبيؽ القبميبمقارنة نتائج المجموعة      
والبعدي لمقياس االتجاه نحو مادة طرؽ تدريس ذوي االحتياجات 

( إلى وجود فرؽ داؿ 10الخاصة تشير نتائج جدوؿ )
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 .لمدراسةالتطبيؽ البعدي وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرص الخامس بيف التطبيؽ القبمي والبعدي لصالح  0,01إحصائياً عند مستوى 
 11 جدول

 ( لنتائج التطبيق القبمي والبعدي لمقياس االتجاه عمى المجموعة التجريبيةZمتوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة )
متوسط  نوع الرتب

 الرتب
 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب

 0,01دالة عند مستوى  3,82 0 0 الرتب السالبة
   153 9 الموجبةالرتب 

 ذلؾ ومعنى( 0,93) تساوى أنيا ُوجد (r) قيمة وبحساب      
 لدى المادة نحو االتجاه لتنمية الكمى التبايف مف%  93 أف

 استراتيجية استخداـ تأثير إلى يرجع التجريبية المجموعة طالبات
 .الميمة عمى المرتكز التعمـ

( والضابطة التجريبية) الدراسة مجموعتي نتائج مقارنة -2
 :بعدياً  المادة نحو االتجاه لمقياس

 في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة نتائج بمقارنة     
 ذوي تدريس طرؽ مادة نحو االتجاه لمقياس البعدي التطبيؽ

 فروؽ وجود إلى( 11) جدوؿ نتائج تشير الخاصة االحتياجات
 والمجموعة التجريبية المجموعة درجات بيف إحصائياً  دالة

 صحة تتحقؽ وبذلؾ التجريبية المجموعة لصالح الضابطة
 .لمدراسة السادس الفرض

 11 جدول
 والضابطة التجريبية المجموعتين عمى وأبعاده المادة نحو االتجاه لمقياس البعدي التطبيق لنتائج( U) وقيم الرتب ومجموع الرتب متوسطات

 مستوى الداللة Uقيم  (17المجموعة الضابطة )ن =  (17المجموعة التجريبية )ن =  ابعاد المقياس
 مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب

 دالة عند 19 172 10,12 423 24,88 أىمية دراسة المادة -1
 1,5 154,5 9,09 440,5 25,91 المادة االستمتاع بدراسة -2 0,01مستوى 

 12,5 165,5 9,74 429,5 25,26 معمـ المادة -3
  4,5 157,5 9,26 437,5 25,74 االختبار ككؿ

 مناقشة النتائج . 6
 أواًل: النتائج الخاصة بتأثير استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز 

التحصيؿ في مادة طرؽ تدريس ذوي  عمى الميمة في تنمية
 :االحتياجات الخاصة

أوضحت نتائج الفرضيف األوؿ والثاني أف ىناؾ فروؽ دالة      
إحصائياً  بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية 
في التطبيؽ القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي ككؿ لصالح 

ائياً  بيف درجات التطبيؽ البعدي، كما أف ىناؾ فروؽ دالة إحص
طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي 
لالختبار التحصيمي ككؿ وأبعاده الثالثة لصالح المجموعة 

 :وقد يرجع ذلؾ إلى التجريبية.
الثقة التي شعرت بيا الطالبات نتيجة لقياميـ بالعديد مف  -

ما جعميـ المياـ التعميمية واكتساب المعرفة مف خالؿ البحث م
أكثر نشاطاً ، ومشاركة في تعمميـ مف خالؿ جمعيـ لممعمومات 
وعرض ما توصموا إليو مما كاف لو األثر الكبير في زيادة 

 .اىتماميـ بالمادة وزيادة تحصيميـ
 ـ ربطيا بالمعمومات وىذا ما أدى ػي تػػػة التػػػػاتيػػػت الحيػػػػاالتطبيق -

 .لموضوعات المقررإلى زيادة استيعاب الطالبة 
الدور الفعاؿ الذي قامت بو الطالبة ومناقشة زميالتيا فيما تـ  -

تعممو، وعدـ اقتصار دورىا عمى اإلصغاء السمبى كما ىو معتاد 
 .في الطريقة التقميدية

التغذية الراجعة المستمرة فيما تـ التوصؿ إليو ساىـ في تنمية  -
االحتياجات التحصيؿ الدراسي في مقرر طرؽ تدريس ذوي 

 .الخاصة
تشجيع أفراد كؿ مجموعة لبعضيا وذلؾ لمنيوض بمستواىـ  -

عطاء تقييـ لممجموعة ككؿ حيث أف التقييـ الذي  جميعاً ، وا 
تحصؿ عميو المجموعة ىو نفسو التقييـ الذي تأخذه كؿ طالبة 

 .عمى حده في المجموعة
 احتفاظ كؿ طالبة بما قامت بو في ممؼ خاص بيا، ومعرفتيا -

لنتائج أعماليا أواًل بأوؿ ساىـ في زيادة فيميا لموضوعات 
المادة، وتحديد العناصر األساسية في كؿ موضوع وتأكدىا مف 

 .مدى فيميا لو
ىذا وقد ساعدت المياـ التعميمية عمى إيجابية المتعممات  -

ووجود أىداؼ خاصة بيف لتحقيقيا وزيادة البواعث واالىتمامات 
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اإلقباؿ عمى معرفة المزيد عنيا، مما أدى إلى بالمادة المتعممة، و 
زيادة فيميـ ليا. وقد اتفقت نتائج ىذا البحث مع نتائج أبحاث 
أخرى استخدمت بعض استراتيجيات ومداخؿ التعمـ النشط، 
والتي اعتمدت عمى قياـ المتعمميف بالعديد مف األنشطة، والمياـ 

والتي توصمت [ 77دراسة الميدى ] التعميمية، والمناقشات مثؿ:
إلى فاعمية استراتيجية التعمـ النشط التي ترتكز عمى المناقشة في 
تنمية التحصيؿ واالستيعاب المفاىيمي واالتجاىات نحو تعمـ 
 الفيزياء لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي. ودراسة فاطمة محمد

[ وقد أوضحت أف استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط 78]
صيؿ العمـو وتنمية بعض ميارات التعمـ مدى ذات فاعمية في تح

الحياة والميوؿ العممية لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي. 
[ والتي أوضحت فاعمية برنامج 37] ودراسة سعيد محمد صديؽ

في العمـو مبنى عمى استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشكمة في 
د لدى تالميذ تنمية التحصيؿ وميارات حؿ المشكمة والتفكير الناق
[ وقد 79] المرحمة االبتدائية. ودراسة منى مصطفى كامؿ

توصمت إلى فاعمية برنامج قائـ عمى بعض استراتيجيات التعمـ 
النشط في تنمية التحصيؿ واألداء لتمؾ االستراتيجيات والتفكير 
 الناقد لمعممي العمـو حديثي التخرج. ودراسة أسماء محمد حسف

استخداـ نموذج التعمـ القائـ عمى [ والتي أوضحت اف 80]
المنتج( ذات  -الفريؽ  –الخطوات  –المشروع  –)المشكمة 

فاعمية في تنمية التحصيؿ واالتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى 
 .طمبة المرحمة اإلعدادية

ثانيًا: النتائج الخاصة بتأثير استراتيجية التعمـ المرتكز عمى 
 :العمميالميمة في تنمية ميارات الجدؿ 

أوضحت نتائج الفرضيف الثالث والرابع أف ىناؾ فروؽ دالة      
إحصائياً  بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في 
التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار ميارات الجدؿ العممي ككؿ 
وأبعاده لصالح التطبيؽ البعدي، كما أف ىناؾ فروؽ دالة 

لمجموعة التجريبية والضابطة إحصائياً  بيف درجات طالبات ا
في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات الجدؿ العممي ككؿ وأبعاده 

 :لصالح المجموعة التجريبية. وقد يرجع ذلؾ إلى
 التدريس باستخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة بما  -

تشتمؿ عميو مف ثالث مراحؿ، واعتمادىا عمى قياـ الطالبات 
لمياـ التعميمية، ساعد الطالبة عمى القياـ بالبحث بالعديد مف ا

في االدعاءات وتقديـ الشواىد واألدلة التي تدعميا والتفرقة بيف 
البيانات والرأي والحقيقة واالدعاء، والتعرؼ عمى المحددات، 

والتفرقة بيف االدعاء القوى والضعيؼ ومدى استنادىما عمى 
فاعؿ بيف أفراد مصادر موثوؽ بيا، وذلؾ مف خالؿ وجود ت

المجموعات مف جية وبينيـ وبيف المعمـ مف جية أخرى؛ حيث 
بداء اآلراء التي  تقـو كؿ مجموعة بمناقشة ما ُيعرض عمييا وا 
توصمت إلييا، ونقد وتقييـ أفكار اآلخريف في ضوء ما يمتمكوف 
مف حجج وأدلة تدعـ وجية نظرىـ، ومساعدتيـ عمى طرح 

 .تسـ بالحرية وعدـ تقييد األفكاراألسئمة الخاصة بيـ في جو ي
ونتيجة أيضاً  إلتاحة الفرصة أماـ الطالبات لكي يعبرف عف 
أفكارىف بطرؽ مالئمة، فقد شعرف بأف آرائيـ ووجيات النظر 
الخاصة بيف موضع احتراـ، وأف اآلخريف ينصتوف إلييف، مما 

 .زاد مف رغبتيف في ممارسة ميارات الجدؿ العممي
بأف آرائيف وأفكارىف سوؼ تقيـ مف قبؿ كذلؾ فإف شعورىف 

أقرانيـ شجعيـ عمى البحث عف دعائـ وأدلة قوية لتدعيـ آرائيف، 
ومحاولة الدفاع عنيا مع تقبؿ أراء اآلخريف، واالستماع إلييا، 

 .والرد عمييا
وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج أبحاث أخرى       

 & Okumusa [18]دراسة  اىتمت بتنمية ميارات الجدؿ مثؿ:

Unalb  وأوضحت نتائجيا أف نموذج التعمـ المبنى عمى الجدؿ
لو تأثيرات إيجابية عمى تحصيؿ الطالب وفى تنمية ميارات 
الجدؿ التي تطورت تدريجياً  عبر التدريس مف خالؿ المناقشات 
التي تمت داخؿ الفصؿ بيف تالميذ الصؼ الثامف االبتدائي في 

 Tuba & Sedat [82]  ادة والحرارة(. ودراسةوحدة )حاالت الم

أوضحت فاعمية األنشطة المعممية االستقصائية القائمة  والتي
عمى الجدؿ في تنمية ميارات الجدؿ لدى معمميف العمـو قبؿ 

ودلت النتائج عمى تفوؽ [ 83] الخدمة. ودراسة نواؿ محمد شمبى
عمى طالب الصؼ األوؿ الثانوي في المجموعة التجريبية 

طالب المجموعة الضابطة في مقياس تحميؿ الحجج العممية 
وذلؾ مف خالؿ استخداـ النموذج المستحدث القائـ عمى ميارات 
المحاجة العممية حيث قدمت ليـ مف خالؿ ممارسة المحاجة 
العممية المعايير التي ينبغي االلتزاـ بيا عند بناء الحجة العممية 

وكذلؾ اتفقت مع نتائج دراسة ينج  مما أثر إيجابياً  عمى أدائيـ.
[ التي توصمت إلى فاعمية االستقصاء المعتمد عمى 84آخروف ]

والكتابي لدى تالميذ  الجدؿ في تنمية ميارات الجدؿ الشفيي
المرحمة االبتدائية وذلؾ نتيجة لتحسف قدرتيـ عمى النقد وعمى 

ص الربط بيف الجدؿ، وتقديـ الدليؿ الجيد لتدعيـ االدعاء الخا
 .بيـ، وتنمية وعييـ الكتابي بشكؿ كبير
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ثالثًا: النتائج الخاصة بتأثير استراتيجية التعمـ المرتكز عمى 
الميمة في تنمية االتجاه نحو مادة طرؽ تدريس ذوي 

 :االحتياجات الخاصة
أوضحت نتائج الفرضيف الخامس والسادس أف ىناؾ       

المجموعة  فروؽ دالة إحصائياً  بيف متوسط درجات طالبات
التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس االتجاه لصالح 
التطبيؽ البعدي، كما أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً  بيف درجات 
طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي 
لمقياس االتجاه ككؿ وأبعاده لصالح المجموعة التجريبية وقد 

 :يرجع ذلؾ إلى
ـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة ساعد الطالبة استخدا -

عمى زيادة الرغبة في المعرفة حوؿ موضوعات المقرر، وتجميع 
المعمومات حوليا، ومعرفة كيفية استخداميا في المواقؼ 
الحياتية، وكذلؾ عرض ما توصمت إليو أماـ زميالتيا، مما 

 .راسة المادةساىـ في كسر حدة الممؿ والجمود، واإلقباؿ عمى د
بإنجاز المياـ التعميمية المطموبة منيا شجعيا  قياـ الطالبة -

وعدـ االعتماد عمى  عمى ممارسة الدور اإليجابي في تعمميا
التمقيف السمبي، وزيادة ثقة الطالبات بأنفسيف، وشعورىف 
بالمسئولية عف تعمميف، والرغبة في االستمرار في التعمـ 

 .اتجاىاتيف اإليجابية نحو المادةوحرصيف عميو، مما زاد مف 
مشاىدة الطالبة لبعض الصور واألفالـ التعميمية المرتبطة  -

 بموضوعات المقرر، زاد مف استمتاعيا بدراسة موضوعات 
 .المادة ومعرفة المزيد عنيا

توافر المناخ التعميمي الذي يعتمد عمى المشاركة البناءة،  -
ف خالؿ المجموعات والتفاعؿ اإليجابي بيف الطالبات، وم

التعاونية ومساعدة أفراد كؿ مجموعة لبعضيا في أداء المياـ، 
وتبادؿ اآلراء وانتاج األفكار الكثيرة المتنوعة، وىذا ما الحظتو 
الباحثة مف اىتماـ الطالبات بإبداء اآلراء واألفكار الخاصة بيف، 

 .األمر الذي أدى إلى زيادة اىتماميف بالمادة
ثارة بعض ارتباط موضوعا - ت المادة بالمواقؼ الحياتية وا 

المشكالت المرتبطة بيا ساىـ ذلؾ في توليد األفكار، وطرح 
اآلراء ومناقشتيا، وكوف لدييف شعوراً  بقيمة المادة وأىميتيا في 

 .حياتيف، وىذا يعد إحدى مكونات االتجاه األساسية
طة مناقشة الباحثة لمطالبات ساعد في توضيح المفاىيـ المرتب -

بالمادة واستيعابيـ ليا، وبالتالي تنمية اتجاىيف نحوىا. وىذه 
 دراسة ماجدة راغب :أخرى مثؿ دراسات تتفؽ مع نتائجالنتيجة 

التي أوضحت فاعمية استراتيجية ترتيب المياـ المتقطعة [ 85]
التعاونية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو 

ؿ الثانوي. ودراسة غازى بف الفمسفة لدى طالب الصؼ األو 
[ التي توصمت إلى فاعمية استخداـ نموذج التعمـ 86] صالح

البنائي في تدريس العمـو في التحصيؿ واالتجاه نحو مادة العمـو 
[ 87لدى طالب الصؼ الثالث المتوسط. ودراسة الممكاوي ]

وأوضحت فاعمية استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشكمة باستخداـ 
لوسائط المتفاعمة في تحصيؿ الطالبات وتنمية ميارات بيئة ا

التفكير االبتكاري واالتجاه نحو العمـو لدى طالبات المرحمة العميا 
التي توصمت إلى [ 88] في األردف. ودراسة رضا السيد محمود

فاعمية حقائب العمؿ القائمة عمى التقويـ الضمني في تنمية كؿ 
واالتجاه نحو مادة العمـو لدى مف التفكير التأممي والتحصيؿ 

 .تالميذ المرحمة اإلعدادية
 توصيات. ال7

في ضوء ما توصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج فإف الباحثة 
 :توصى بما يمي

 تطبيؽ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في التدريس  -1
 .بمراحؿ دراسية أخرى ومواد دراسية مختمفة

اد معممي العمـو بكمية التربية بحيث تطوير مقررات إعد -2
 .تركز عمى تنمية ميارات الجدؿ العممي

اىتماـ برامج إعداد المعمميف بتنمية اتجاىاتيـ نحو المقررات  -3
 .التربوية لما ليا مف أثر إيجابي عمى آدائيـ التدريسي

تقديـ دورات تدريبية لممعمميف أثناء الخدمة عمى كيفية  -4
استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة لما ليا مف أثر استخداـ 

 .كبير عمى نشاط تالميذىـ وزيادة فعاليتيـ في التعمـ
توفير الكتب والمجالت والدوريات العممية، وقواعد البيانات،  -5

ومقاطع الفيديو، واالسطوانات المدمجة وأدلة لممواقع اإللكترونية 
خداميا عند دراسة المقررات التي تمكف الطالبة المعممة مف است

 .المختمفة باستخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة
إثراء مقررات طرؽ التدريس بالمياـ واألنشطة التعميمية  -6

 .المختمفة التي تنمى ميارات الجدؿ العممي لدى الطالبة المعممة
توفير بيئة تعميمية مشجعة لمطالب عمى إبداء رأيو،  -7

فكاره بحرية، وتقمؿ الشعور بالتوتر والخوؼ، وتساعده وتوضيح أ
 .عمى الوصوؿ إلى النتائج والتعميمات

 :بحوث مقترحة *
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية واستكماالً  ليا يمكف اقتراح       
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 :البحوث التالية
فاعمية استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تنمية  -1

 .كير االستداللي في مواد دراسية مختمفةالتفكير الناقد والتف
تأثير استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تنمية  -2

ميارات التدريس لدى الطالبة المعممة في مقرر طرؽ تدريس 
 .العمـو

استخداـ استراتيجيات تدريس مختمفة لتنمية ميارات الجدؿ  -3
 .العممي لدى الطالبة المعممة

استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تنمية اتجاه تأثير  -4
 .الطالبة المعممة نحو مينة التدريس

فعالية برنامج قائـ عمى الميمات التعميمية في تنمية ميارات  -5
 .الحؿ اإلبداعي لممشكالت لدى معمـ العمـو قبؿ الخدمة

 المراجع
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، مجمة التربية العممية، المجمد السادس، العدد األوؿ،  العمـو

1 – 36 . 

ءات في اإلدارة (: قرا2001الخميس، السيد سالمة ) [7]
وتطبيقاتيا الميدانية والعممية، –أسسيا النظرية  –المدرسية 

 االسكندرية، دار الوفاء. 
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128. 

(: عمـ النفس 2006البيي، فؤاد ، وعبد الرحمف، سعد ) [11]
 االجتماعي، رؤية معاصرة، القاىرة، دار الفكر العربي.

 (: القياس والتقويـ التربوي2000محمود، صالح الديف ) [12]
 والنفسي، القاىرة، دار الفكر العربي.

(: استراتيجيات تعميـ التفكير 2015العياصرة، وليد رفيؽ ) [13]
 ومياراتو، االردف، دار أسامة لمنشر والتوزيع.

(: برنامج مقترح في 2015سامي، ىبة، وبشير، حسيف ) [14]
عمى بعض استراتيجيات التعمـ النشط لتنمية الكيمياء قائـ 

الميارات العممية واالتجاه نحو العمـ لدى طالب الصؼ 
 199األوؿ الثانوي، المجمد الثامف عشر، العدد السادس، 

– 232. 

(: فاعمية استخداـ استراتيجية 2010حسف، سوزاف محمد ) [15]
( في إكساب طالبات TBLالتعمـ المرتكز عمى الميمة )

حمة الثانوية بالسعودية بعض ميارات التواصؿ المفظي المر 
في مادة األحياء، مجمة التربية العممية، المجمد الثالث 

 .42 – 1عشر، العدد الخامس، 

(: االختبارات والمقاييس 2006عالـ، صالح الديف ) [16]
 التربوية والنفسية، عماف، دار الفكر.

: التقويـ (2001اسماعيؿ، ماىر، والرفاعي، محب ) [18]
جراءاتو، الطبعة الثانية، الرياض، مكتبة  التربوي، أسسو وا 

 الممؾ فيد الوطنية.

(: معجـ 2003المقاني، أحمد والجمؿ، عمي ) [19]
المصطمحات التربوية والمعرفية في المناىج وطرؽ 

 التدريس، الطبعة الثالثة، القاىرة، عالـ الكتب. 

ع التدريس في (: تنوي2008كوجاؾ، كوثر وآخروف ) [20]
الفصؿ، دليؿ المعمـ لتحسيف طرؽ التعميـ والتعمـ في 
مدارس الوطف العربي، بيروت، مكتب اليونسكو اإلقميمي 

 لمتربية في الدوؿ العربية.

(: فعالية استخداـ بعض 2009جمعة، ثناء أحمد ) [21]
استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية الميارات الجغرافية 
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لدى تالميذ المرحمة االعدادية، رسالة  والميؿ نحو المادة
 دكتوراة، كمية التربية، جامعة عيف شمس.

(: تعميـ ذوي صعوبات التعمـ، 2016العدؿ، عادؿ محمد ) [24]
 القاىرة، عالـ الكتب.

(: أثر تنوع استخداـ بعض 2002ىندي، محمد حماد ) [25]
استراتيجيات التعمـ النشط في تعميـ وحدة بمقرر االحياء 

ى اكتساب بعض المفاىيـ البيولوجية وتقدير الذات عم
واالتجاه نحو االعتماد اإليجابي المتبادؿ لدى طالب 

الزراعي، الجمعية المصرية لممناىج  الصؼ األوؿ الثانوي
وطرؽ التدريس، دراسات في المناىج وطرؽ التدريس، 

 .240 – 183( ابريؿ، 79)

العمـو لمجميع،  (: تعميـ2005خطابية، عبد اهلل محمد ) [28]
 األردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

(: أثر استخداـ دور 2003شاليؿ، أيمف عبد الجواد )[29] 
التعمـ في تدريس العمـو عمى التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ 
واكتساب عمميات العمـ لدى طالب الصؼ السابع، رسالة 

 ماجستير، فمسطيف.

(: التعمـ والتدريس 2003كماؿ )زيتوف، حسف ، زيتوف،  [30]
 مف منظور النظرية البنائية، القاىرة، عالـ الكتب.

عداد 2009مصطفى، عبد السالـ ) [31] (: تدريس العمـو وا 
القاىرة، دار الفكر  المعمـ وتكامؿ النظرية والممارسة،

 العربي.

(: فعالية برنامج مقترح 2006إبراىيـ، شيماء عبد الفتاح ) [34] 
التدريس المرتكز عمى المياـ في تنمية ميارات  قائـ عمى

التحدث بالمغة االنجميزية لدى طالب المرحمة الثانوية، 
 رسالة دكتوراة، كمية البنات، جامعة عيف شمس.

(: استراتيجية مقترحة 2013عفيفي، شيماء صالح الديف ) [35]
قائمة عمى مدخؿ المياـ لتنمية ميارات االستماع في المغة 

اإلعدادي، رسالة  ية لدى تالميذ الصؼ الثانياالنجميز 
 ماجستير، كمية التربية، جامعة االزىر.

(: فاعمية برنامج في العمـو 2013صديؽ، سعيد محمد ) [37]
مبنى عمى استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشكمة في 

التحصيؿ وتنمية ميارات حؿ المشكمة والتفكير الناقد لدى 
االبتدائية، مجمة التربية العممية، المجمد تالميذ المرحمة 

 .190-123السادس عشر، العدد السادس، 

(: تدريس العمـو والتربية 2011مازف، حساـ محمد ) [38]
 العممية مف السموكية إلى البنائية، القاىرة، السحاب لمنشر 

 والتوزيع.      

(: اتجاىات معاصرة 2002جابر، عبد الحميد جابر ) [42]
في أداء التمميذ وأداء المعمـ، القاىرة، دار الفكر  وتجارب
 العربي.

(: اتجاىات معاصرة في 2015الطناوي، عفت مصطفى ) [43]
تدريس العمـو والتربية العممية، القاىرة، مركز الكتاب 

 لمنشر.

(: المغة وبناء 2003غوريوف، ويمز ومارس، ىنيدا ) [44]
ة وبناء المعرفة، الحوار والكتابة في تعمـ المغ –المعرفة 

ترجمة: عيسى بشارة، راـ اهلل، مركز القطاف لمبحث 
 والتطوير التربوي.

(: استراتيجيات التعميـ والتعمـ 2012شحاتة، حسف ) [45]
الحديثة وصناعة العقؿ العربي، القاىرة، الدار المصرية 

 المبنانية.

(: االستقصاء والجدؿ العممي 2009البطراف، مشيور ) [57]
سياقات لمتعمـ الحوارى تجربة تطبيقية مع معممات والقصة 

ممؼ الثقافة العممية، العدد التاسع  –ومعمميف، رؤى تربوية 
 .83 – 62والعشروف، 

(: 2014عيسى، عمياء عمي ، وعمي، سامية محمد ) [58]
فاعمية الدمج بيف استراتيجيتي الحوار السقراطي وحوض 

لتنمية ميارات السمؾ في تدريس مقرر العمـو المتكاممة 
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 .136 – 81المجمد السابع عشر، العدد السادس، 

(: االتجاىات النفسية 2010عماشة، سناء حسف ) [64]
 ة.واالجتماعية، القاىرة، مجموعة النيؿ العربي
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وعبد اليادي، منى  النجدي، أحمد ومحي الديف، عمي [65]
المدخؿ في  –(: تدريس العمـو في العالـ المعاصر 2002)

، سمسمة المراجع في التربية وعمـ النفس،  تدريس العمـو
 القاىرة، دار الفكر العربي.

(: موسوعة التدريس، عماف، 2004ابراىيـ، مجدي عزيز ) [66]
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

(: االتجاىات الحديثة في 2001مصطفى، عبد السالـ ) [67]
، القاىرة، دار الفكر العربي.  تدريس العمـو

(: المدخؿ إلى عمـ النفس 2001منسي، محمود وآخروف ) [68]
 االنجمو المصرية. التربوي، القاىرة، مكتبة

(: عمـ النفس االجتماعي، 2000عبد السالـ، حامد ) [69]
 القاىرة، عالـ الكتب.

(: عمـ النفس التربوي، 2003نشواتي، عبد المجيد ) [70]
 الطبعة الرابعة، عماف، دار الفرقاف.

(: فاعمية نموذج تريز 2015عفيفي، يسرى وآخروف ) [71]
"TRIZ اإلبداعي لممشكالت " في تنمية ميارات الحؿ

واالتجاه نحو مادة الفيزياء لدى طالب المرحمة الثانوية، 
مجمة التربية العممية، المجمد الثامف عشر، العدد الثالث، 

141 – 184. 

(: برنامج مقترح 2013عبد العظيـ، نيفيف جماؿ الديف ) [72]
في ضوء المعايير القومية لمادة الفيزياء وفاعميتو في تنمية 

يـ وفيـ طبيعة العمـ واالتجاه نحو مادة الفيزياء المفاى
لطالب المرحمة الثانوية، رسالة دكتوراة، كمية البنات، 

 جامعة عيف شمس.

(: استراتيجية مقترحة 2009عبد المجيد، ممدوح محمد ) [73]
لمتعمـ اإللكتروني الممزوج في تدريس العمـو وفاعميتيا في 

واالتجاه نحو  تنمية بعض ميارات االستقصاء العممي
دراسة العمـو لدى طالب المرحمة االعدادية، مجمة دراسات 
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تأثير استراتيجيات التعمـ  (:2001سالـ، الميدى محمود ) [77]
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 . 146 – 107العدد الثاني، 

(: فعالية استخداـ 2005عبد الوىاب، فاطمة محمد ) [78]
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تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي، مجمة التربية العممية، 

 .185 – 127الثاني،  ، العدد8مجمد 

(: برنامج تدريبي قائـ عمى 2013كماؿ، منى مصطفى ) [79]
بعض استراتيجيات التعمـ النشط وفاعميتو عمى التحصيؿ 
واألداء لتمؾ االستراتيجيات والتفكير الناقد لمعممي العمـو 
حديثي التخرج، مجمة التربية العممية، المجمد السادس 

 .174 – 135عشر، العدد الرابع، 

(: فاعمية تدريس العمـو 2016حسف، أسماء محمد ) [80]
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THE EFFECT OF USING TASK-BASED-

LEARNING STRATEGY IN THE 

DEVELOPMENT OF ACHIEVEMENT, 

SCIENTIFIC ARGUMENT SKILLS AND 

ATTITUDE TOWARD METHODS OF 

TEACHING SPECIAL NEEDS FOR THE 

STUDENT TEACHER 

MONA FAISAL AHMED EL KHATIB 

LECTURER IN WOMEN’S COLLEGE 

AIN SHAMS UNIVERSITY 

ABSTRACT_ This study aimed to investigate whether the Task-Based-Learning strategy has an 

impact on student achievement, scientific argument skills and attitude toward subject for the 

student teacher. The present paper adopted the quasi-experimental design for collecting its data. 

The results have been analyzed through a Wilcoxon test and Mann-Whitney test to detect any 

difference between the means of the experimental group (17 students), who were taught by using 

the Task-Based Learning Strategy and the control group (17 students), who were taught by the 

traditional method of teaching. The obtained statistical results showed that, there are significant 

differences between the means of the two groups with regards to student’s achievements, scientific 

argument skills, and their attitude toward subject for the experimental group. 

KEY WORD: Task-Based-Learning Strategy, achievement, scientific argument skills, attitude, 

special needs. 

 

 

 


