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أثر استعمال إستراتيجية التفكير المزدوج في اكتساب المفاهيم البالغية
لدى طالب الصف الخامس األدبي
م  .أحمد يحيى حسن
الفصل األول
التعريف بالبحث
مشكلة البحث Problem of the research:
لكي تستمر حالة اإلنسان بصورة طبيعية عليه نن تتعهرإ ىلهل مه وها يهو ن ته وه نسهالي الييهاة صا هة تلهس ايسهالي التهي تتصه
وباشرة بعمل  ،ولذلس تج علل م وتخصص نن تبيث ع الج ت في وجها تخصصه  ،صا هة ىن الت ه ع العلمهي والتك ولهوني الكبيهر
تتطل و الجميع البيث ع الج ت في وجا عملهم ليوامبوا ذلس الت ع والتطور .وو المالحظ نن وعظم و ارسه ا وازاله ييهر ووامبهة
لعمليات التطوتر التربوي التي ت ادى لها في المؤتمرات وال وات التربوتة  ،فالم رس يو اح الكلمة  ،وورمز الفع  ،وويتكهر وته
اليصة مل وفي وعظم الصفوإ تستأثر الم رس بالي تث وعظم الوته دون اهيتمهاع بايسه لة  ،وال اهاطات التهي تتطله التفكيهر العميه
بإعطاء دور اتجابي للطالب الذت يم ويور العملية التعليمية وياتتهها  .زتتهون )75 ، 6991 ،فم ارسه ا انصهرف عمها يهو يهروري،
به وي ب ت ،) 69
وع ي بت رتس البالية بأسلوب نظري ناإ ايور الذي باع بهي علهوع الباليهة ووها مهان ترنهل لهها وه نههو
فأ ههبي يههذع العلههوع نافهة ه تمههس الههذود ايدبههي ع ه المتعلمههي  ،فأصف ه بههذلس فههي تي يه ياتاتههها  ،وبه ا يههذا وايههيا فيمهها تاههعر به
المتعلمههون وهسههيما الطههالب تجههاع درس الباليههة و ه تكلههن ويمههو نههاتو ع ه حفظهههم ارلههي ل واع ه ووصههطليات وجههردة المههؤو ي،
.)66 6995وت نم ت وا ور الع ت و ال راسات التي ننرت في يذا المجا  ،ىذ نظهرت ال تائو التي صرن بها يهذع ال راسهات ونهود
يههعن ظههاير فههي تعلههم الباليههة وتعليمههها وو ه ال راسههات التههي ننرت ه فههي العههراد  ،دراس ه ة الخال ه ي ،)6991،ودراسههة ال ه وري،
 ،) 6991ودراسههة عب ه عههون ،)6999،ودراسههة العههزاوي ،)6999،ودراسههة العههادلي ، )0222،ىذ نم ه ت نميههع يههذع ال راسههات ت ه ني
وستوى تيصي الطلبة في يذع المادة .وب اءا" علل وا تم عري و آراء تتعل باهعتمهاد علهل اهسهتراتيجيات وايسهالي التربوتهة التهي
تسههاع علههل ت ميههة تفكيههر الطههالب ونثههرع علههل تيصههيلهم  ،ارتههأى الباحههث ال يههاع بال راسههة الياليههة للتعههرإ علههل نثههر ىسههتراتيجية التفكيههر
المزدوج في امتساب المفاييم الباليية ل ى طالب المرحلة اإلع ادتة.
أهمية البحث important of the research:
ّ
عوبة اإلحاطة بال تاج المعرفي الكبيهر والمتسهارو ونصهذع بكمه وشهكل لهذا ت ب هي ل ها
ىن التفكير نااط طبيعي  ،تظهر نيميت و
تهههههه رت الفههههههرد علههههههل وهاراتهههههه وتعليمهههههه الطرائهههههه التههههههي تسههههههاع ع علههههههل التفكيههههههر السههههههليم الم ههههههتو الههههههذي تفيهههههه ع ووجتمعهههههه .
 ) Erikssom , 1990 , p : 135ونيتم التربوتون في العراد بالتفكير وت ميت ون بح و ايي اإ الرئيسة التهي تسهعل التربيهة ىليهها
في ىع اد الطلبة ليكونوا وواط ي تادرت علل التفكير المويوعي وىتبهاو ايسهلوب العلمهي فهي حه الماهكالت ويهرورة تونيه العمليهة
وزارة التربية.)66 -9 6991 ،
التربوتة نيو تطوتر ال رة علل التيلي وال واإلب او والمبادرة واليوار.
وتع عالم اليوع عالم راو وسباد وال وة في يي ايساس في الت ل والسب سواء نمان توة سياسهية نع اتتصهادتة نع عسهكرتة
نع علميههة والههذت تسههتطيعون اإلسهههاع فههي ت وتههة المجتمههع يههم نفههرادع والمتميههزون وه هم صا ههة فهههم تسههتطيعون بههذمائهم الخههالد وته راتهم
المب عة نن تهي وا للمجتمع ت وا نسرو ورفايية نوسع وت يموا حضارة علل نساس و العلم ودعائم  .فالبيث ع المتميزت تضهية توويهة
سواء نمان الذماء ل تهم عاوا شاوال نو مان في ورة ىب او وابتكار في وجا وا نو وي ان و ويهادت الييهاة .والهذمي يهو احه الع ه
الذي تستطيع اهصتراو والتج ت واإلب او واهبتكار وتمك باهعتماد علل و هو علمي سليم الكان ع مثير وه عالوهات العب رتهة وعلهو
اإلدراك وجههاور 6951،ص .)76-72وع هه وا نل ههي نظههرة عههابرة ىلههل العههالم و ه حول هها س ه ج ع تسههير بخطههوات وتسههارعة فههي الت هه ع
والتطور.وس ج بع ا تفص وجتمع ا العربي ع المجتمعات العالمية المت وة التهي تسهتخ ع نسهالي علميهة وتطهورة فهي اسهتثمار الطاتهات
الع لية المتوافرة ل تها ،وتهوفير اينهواء المالئمهة هسهتيعاب ال مهو العهالمي والت ه ع اليضهاري .فالمجتمعهات المت وهة تهولي ايتماوها بهارزا
للع صر البا ري،وتام ذلس ىع اديا للبراوو العلمية وانتهانها الطرد التربوتة والجهود الكبيرة لالسهتثمار ايوثه للطاتهات التهي تمتلكهها
نفراد وجتمعاتها عات  6991،ص .)61وتؤدي استخ اع نسلوب التعلم التعاوني ىلل وساع ة الطلبة في ت مية ويهولهم واتجايهاتهم اهتجابيهة
نيو المادة ال را سية ويرفة الصن وشعور الطلبة باهرتياح ع تطبي ه وانه تصهلح للمويهوعات نميعهها وفهي مافهة المراحه ال راسهية
)Cook , 1990 , P. 139
مما ان تعزز ال احيتي العلمية واهنتماعية .
0
وته ون ه  ) Johnson & Johnsonىلههل نن التفاع ه الصههفي التعههاوني تف هود التفاع ه الصههفي الت افسههي و ه حيههث وعطيات ه
التيصيلية وو حيث ت تر ايشخاص المتفاعلي لذاتهم  ،وو حيث وي بعضهم للبعض ارصر نبو يال وآصرون .)177 6991 ،
وع وا س ع د و الطلبة الذت تعلموا بهذع الطرت ة ع شعوريم نيويا ننابوا تهائلي ىنهها طرت هة فاعلهة للهتعلم  ،سهاع ت ا فهي
استيعاب المفاييم  ،وطرح ايس لة بي المجموعات  ،ومتابهة الت هارتر  ،وتوليه ايفكهار الج ته ة  ،وامتسهاب الخبهرات  ،وت ميهة ال ه رات ،
وندت ىلل تعرإ م فرد علل نعضاء وجموعت  ،وما نعل ا ناعر نن ا نميعا في تارب واح ومه و ها وسهؤو عه نجاته والو هو به
ىلل بر ايوان ال اعود .)617 6997 ،وتؤمه  )Kagan , 2000العمه علهل نعه الهتعلم التعهاوني نهزءا وه عمه الم رسهي فهي ني
درس ت وونه نتيجههة لعوائه ع اهتجابيههة فههي الههتعلم  ،ممهها نمه ت الع ته وه ال راسههات ت فيههذ نسههلوب الههتعلم التعههاوني فههي مه المويههوعات
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ال راسية وع م المستوتات التعليمية وفي الم ارس نميعها .)Kagan , 2000 , p . 16ونشارت ال راسهات ىن الطلبهة الهذت تتعلمهون
بالطرت ة التعاونية تتكون ل تهم ح نمبر لزوالئهم  ،وت تر لذاتهم  ،وما تؤدي ىلل تيس الصهية ال فسهية  ،وال مهو العهاطفي  ،والعالتهات
اهنتماعية  ،وتجعلهم تمتلكون ال رة علل اهتصا  ،وتجمعهم وعا نناطة واترمة  ،ينهم تعملون تجهاع يه إ نمهاعي وملههم وسهؤولون
 )Manning , 1991 , p.123وترى الباحث ىن و ارس ا اليوع بيانة نمثر و تب ىلل استراتيجيات تعلهم وتعلهيم تمه نا
ع تي ي
بآفاد تعليمية واسعة ووت وعة ووت وة تساع طالب ا علل ىثراء وعلوواتهم وت مية وهاراتهم الع لية المختلفة وته ربهم علهل اإلبه او  ،ويهذا
ه تتأتل ب ون ونود المعلم الذي تعطي لطالب فر ة المسايمة في ح الماهكالت ومها ته فعهم نيهو تطهوتر نمهاذج تفكيهريم ويهذا به ورع
بيانة ىلل تجرت استراتيجيات ت فع بالطالب ليكون دوريم اتجابي وذات فاعلية  ،وو يذع اهستراتيجيات ىستراتيجية التفكيهر المهزدوج
 ،ويي و نيهم اهسهتراتيجيات التهي نمه فهي ظه الهتعلم التعهاونيي ويهي طرت هة فعّالهة فهي ت ييهر نمهص الخطهاب فهي الصهني ىذ تتضهم
ىنههراءات ت ه ص فههي نسههيجها وب يتههها تتههيح للطههالب وتتهها نطههو للتفكيههر واهس هتجابة ووسههاع ة الواح ه ارصر .نههابري)96 6999يوتع ه
ىستراتيجية التفكير المزدوج ) و استراتيجيات التعلم التعاوني حيث تستعم لت ايص وا ل ى ايفراد في وعرفة ساب ة للموتن التعليمهي نو
إلح اث رد فع حو فكرة وا ،فبع نن تتم وباك فردي التأو في م لفكرة وا لبعض الوت دتي ة) علل سبي المثا ت وع م زوج
آصر و الطالب في الم اتاة حو نفس الفكرة وتسجي وا تو لوا ىلي نميعا ليمث فكر المجموعة.
وتصن يوي  )6990ح تث الزوج علل نن "ح تث ذو ترميز عا ٍ "بسب المسؤولية المل اة علهل مه شهخص لالنخهراط وباشهرة فهي
التي ث واهستماو يوت اتش الزوج عادة ن اشا ورمزا ن ا وو اسبا لفترة تصيرة المهاع  .وآصرون تؤم ون نن يذا المستوى وه الماهارمة
تفكيريم  .فضال ع الطالب ايت ث ة ل تهم فر ة للماارمة والعهودة ىلهل ايفكهار تبه ت ه تم
ال اطة تسمح للطالب تباد ايفكار و
الت ارتر ىلل المجموعة ايمبر.)CARSS,2007,P:10 .
ونم ت ال راسات الي تثة علل نن الطلبة حي تتعلمون وع بعضهم ،بعضا وتجهري بيه هم التاهاور والتفاعه وال هاب وتتبهادلون الخبهرات
والمهاراتي تكون تعلمهم نفض ونمثر ثباتا و نن تتعلموا لوح يم .سعادة وآصروني.)17 0229
هدف البحث  Research Objectiveتروي البيث اليالي ىلل تعَرإ
نثر استعما ىستراتيجية التفكير المزدوج في امتساب المفاييم الباليية ل ى طالب الصن الخاوس ايدبي .
فرضية البحث Hypotheses of The Research :ه تون فرود ذوات دهلة ىحصهائية ع ه وسهتوى دهلهة 27ي 2بهي وتوسهص درنهات
ا لطالب الذت ت رسون بإستراتيجية التفكير المزدوج ووتوسص درنات الطالب الذت ت رسون بالطرت ة اهعتيادتة .
حدود البحث Research Limitationsتتي د البيث اليالي ب .
الي الباري وتتمث بطالب الصن الخاوس ايدبي .
الي المكاني ىع ادتة الم حتية للب ي في ويافظة باب .
الي نلزواني العاع ال راسي .0260-0266
الي المعرفي متاب وادة البالية والتطبي .
تحديد المصطلحاتDetermine The terms -:ح د الباحث المصطليات الواردة في ع وان البيث فيما تأتي
أ .اإلستراتيجية
.6عرفههها الوميه وويمه " )0227بأنههها عبههارة عه وجموعههة وتجانسههة ووتتابعههة وه الخطههوات تمكه للمه رس ترنمتههها ىلههل طرائه
ت رتس ،ووسارات ت رتسية تتالئم وصصائص المتعلم وطبيعت الم رر ال راسي واإلوكانات المتاحة ،وذلس لتي يه يه إ نو وجموعهة وه
ايي اإ التعليمية المي دة" .الومي وويم )611 0227 ،
 .0عرفهها الهاشهمي واله ليمي " )0229بأنهها وجموعههة ايفكهار والمبهادي التهي تت هاو وجههاه وه المجهاهت المعرفيهة اإلنسهانية بصههورة
شهاولة ووتكاولهة ت طله نيههو تي يه نيه اإ ثههم تضهع نسهالي الت ههوتم الم اسهبة لتعهرإ وه ى نجاحهها وتي ي هها لنيه اإ التهي حه دتها وه
تب "  .الهاشمي وال ليمي)69 0229 ،التعرت ن اإلنرائي لإلستراتيجية "يي واح ة و استراتيجيات الهتعلم التعهاوني اعتمه يا الباحهث
في ت رتس المجموعة التجرتبية و عي ة البيث ،ويي ثالث وراح المرحلة ايولهل ورحلهة التفكيهر الفهردي وتع هي الو هو ىلهل نعمه
وستوتات التفكير والثانية ورحلة المزاونة تعلم ايتران) وايصيرة ورحلة الماارمة التعلم التعاوني)".
ب( .التفكير المزدوج) ()Think Pair-Strateعرف م و
")American Egyptian Master teacher Exchange Program:2002 .6ىنها نح ى استراتيجيات الهتعلم التعهاوني ،ىذ تسهتعم لت اهيص
وا ل ى ايفراد و وعرفة ساب ة للموتن التعليمي نو إلح اث رد فع حو فكرة وا) فبعه نن تهتم وباهك فهردي التأوه فهي هم لفكهرة
ولبعض الوت ")American Egyptian Master teacher Exchange Program:2002,1-2 .
 ) Heacoxoc,2006).0بأنهههها " ىسهههتراتيجية تهههزود الطلبهههة بإوكانيهههة التفكيهههر الههه تي واليههه تث عههه ايشهههياء التهههي تعلمويههها" .
 . ) Heacoxoc,2006:12تعرتن الباحث اإلنرائي " ويي وجموعة الخطص واإلنراءات والوسائ التي اتبعها الباحث في التخطهيص
والت فيذ لسير ال رس ،والتعاو وع طالب الصن الخهاوس ايدبهي فهي المجموعهة التجرتبيهة فهي نث هاء سهير التجربهة ،ومها تي ه اييه اإ
الم اودة وست ا ىلل ايفكار الرئيسة إلستراتيجية التفكير المزدوج) ".
ج .المفاهيم البالغية
َ
َ
َ
َ
َ
الكالع ىذا ف ِه َم شي ا بع َ شيء " الجويري،
ناء في الصياح " ف ِه ْم الاي َء  ،ف ْهما وف َهاويَة َع ِل ْمت  ،وتَف َّهم
أ -المفهوم ل ة
َ
ب.ت  ،ج.) 011 0
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ا طالحا عرف م و
دروزة )0222،بأن " وجموعة المويهوعات نو الروهوز نو الع ا هر نو اليهوادث التهي تجمهع فيمها بي هها صصهائص وميهزة واهترمة"
دروزة ي ) 95 0222
الطيطي )0221 ،بأن "روز لفظي ت علل وعلووات ونفكار وي دة يشياء نو صبرات ذات هفات نو صصهائص واهترمة " الطيطهي
.) 19 0221 ،
التعرتههن اإلنرائههي للمفهههوع ىدراك نفههراد عي ههة البيههث المعلووههات ذات الخصههائص والعالتههات الماههترمة المونههودة بههي المويههوعات
الباليية التي ت ّرسها الباحث ىلل نفراد عي ة البيث في نث اء و ة التجربة.
َ
ْ
واح  ،ويو الو و ىلل الايء  ،ن و بَل َ المكانَ ىذا
ب -البالغـة  -:ل ة -ناء في وعجم و اتيس الل ة " الباء والالع وال ي ن
اب فارس ،6959،ج. ) 126 6
و ل َ ىلي  ،وت تسمل الماارفة بلويا "
ا طالح ا عرفها م و
ارو ي)6971 ،بأنها "ى ابة المع ل وىدراك ال ر بألفاظ سهلة وعذب سليمة و التكلن  ،ه تبلغ الههذر الزائه علهل ته ر اليانهة ،
وه ت ص ن صا ت ن دون ال اتة" اهو ي. ) 192 6971 ،
ْ
َّ
المبرد )6917،بأنها " ىحاطهة ال هو بهالمع ل ،واصتيهار للكهالع ،وحسه اله ظم حتهل تكهون الكلمهة و اربهة نصتهها ،ووعايه ة شهكلها ،ونن
ّ
ت رب بها البعي  ،وتيذإ و ها الفضو " المبّرد.)79 6917 ،
ي للبالية يي ع د و المويوعات البالييّة التي ته رس لطهالب عي هة البيهث فهي نث هاء وه ة التجربهة والتهي تتضهم ها
التعرتن اإلنرائ ّ
ي فهي المه ارس اإلع ادتهة والثانوتهة فهي نمهورتهة العهراد للعهاع
متاب البالية والتطبي ) الم ّرر ت رتس لطالب ال ّ
صهن الخهاوس ايدبه ّ
ال راسي. 0260 0266
د  -المرحلةةة اإلاداديةةة عرفتههها وزارة التربيههة  6955ورحلههة دراسههية ت ههع يههم المرحلههة الثانوتههة بعه المرحلههة المتوسههطة وه تها ثههالث
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لصن الخاوس ايدبي ،تألين ال متور نا ر حالوي ،وآصرت .
الفصل الثاني
إطار نظري ودراسات سابقة
اإلطار النظري :أوال:التعلم التعاوني

مقدمة :
ناء في الل ة العربية ملمة عون ) والعون المعي  ،ووا عونه فيه وه شهيء ني وها نع ه  .والمعهوان اليسه المعونهة ابه
هور ايلفهة والتعايه اهنتمهاعي ف ه زصهر تارتخ ها
عباد  ، 6959 ،ص ) 001وييمية التعهاون فهي حيهاة ايوهة  ،بو هف هورة وه
العربي واإلسالوي بفكهرة التعهاون  ،فهي ع يه تهم  ،بو هن التعهاون تيمهة وه تهيم المسهلمي صهص ع سهبيان وتعهالل نوهة اإلسهالع ب وله
سبيان  وتعاونوا علل البر والت وى و ه تعاونوا علل اإلثم والع وان  سورة المائ ة آتة . ) 0
ت و الفارابي  119ي ) في متاب آراء ني الم ت ة الفايلة " وم واح و ال اس وفطور علل ان تيتاج  ،في تواو  ،وفي نن
تبلغ نفض مماهت  ،ىلل نشياء مثيرة ه تمك نن ت وع بها ملها يو وح ع " الفارابي  ،د.ت ،ص  ) 97وترى اب صل ون  929ي ) فهي
و وت " ىن اهنتماو اإلنساني يروري  ،وتعبر اليكماء ع يذا ب ولهم اإلنسان و ني بالطبع ني هب ل و اهنتمهاو الهذي يهو الم نيهة
فههي ا ههطالحهم " اب ه صل ه ون  ،د.ت ،ص  .)16وني ه فههي عصههر نحههوج وهها نكههون في ه ىلههل ت ميههة روح المعاونههة اهنتماعيههة وروح
المسؤولية اهنتماعية و ني عصر وضل  ،فاليياة وع ة واإلنسان ه تستطيع نن تيص علهل وها تيتانه ب فسه فالبه له وه اهسهتعانة
بأصي اإلنسان  ،ولم تع البي وح ع تادرا علل ىنماء يذع الهروح فهأل ل العه ء علهل عهات الم رسهة ون هبي ا ن ظهر ىليهها ومأنهها الوسهيلة
آ تاسي ،6951 ،ص . ) 615
لت مية يذع الروح بوساطة وا تتبع و الطرائ وايسالي
ايسس التي تست ىليها التعلم التعاوني تست التعلم التعاوني ىلل وجموعة و ايسس تمك عريها علل ال يو ارتي -
( )1األسس التربوية :تجمع التعلم التعاوني بي ال مو الفردي للمتعلم وال مو اهنتماعي وما تؤدي ىلل تربيهة وتكاولهة ،تتيمه الطاله فهي
يذع اإلستراتيجية السلوك الجماعي والتعاوني ويرورت إلنجاز عمل ويذا وا تؤدي ىلل التخلص و ال يم الفردتة السلبية التي ت وع علهل
اينانية والم افسة وال رور وييريا ،وتتيم الطال وسؤولية انجاز
العم  ،فالسلطة يي و ح الجماعة التي تختار نفراديا ونعمالها ونااطاتها ويذا تؤدي ىلل التعلم واحتراع ال ظاع الذي ت بثه وه داصه
الجماعة وتتعلم في الطال اهنضباط الذاتي ،وتاهعر الطاله اله ذي تعمه داصه المجموعهات بأنه تعهيش حياته العادتهة وبههذا فهان طرت هة
التعلم التعاوني تساع الطال علل نن تي و رست وتبذ نهودع وع نماعت باك وستمر إلنجاز العم .
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( )5األسس النفسية :تع ي يذع اإلستراتيجية بيانات الطلبة وتياو ىشباعها ع طرت العم الجماعي وت وتة دافع اهنتماء للجماعة .
وتساع يذع اإلستراتيجية علل امتااإ ويو الطلبة  ،فالمجموعات في الصن الواح وت وعة وتسمح لك طال نن تاترك فهي وجموعهة
وا وتسمح ل بت ييريا ىذا ون ىنها لم تابع ويل .
وتتعلم الطلبة ع طرت ال ااط الذي ت ووون ب  ،فالتعلم ت يير في السلوك ناتو ع ال ااط والخبهرة  ،ويهذع اإلسهتراتيجية تراعهي وبهادي
علم ال فس التربوي .
( )3األسس االجتمااية :
تمارس الطال حياة انتماعية عادتة داص المجموعة التي تعم فيها الطال فهو تعم وع وجموعت وتوانه واهكالت وعي هة  ،وتتعهاون
في حلها وع زوالئ وما تؤدي ب اإلحساس بضرورة اليياة اهنتماعية بصورة وستمرة وتزداد الرابطة بي الطال ونماعت .
وتثير الجماعة دوافع ال ااط ع نفراديا  ،فياعر الطال بأن علي نن تسهاع فهي تي يه نيه اإ الجماعهة ومها ت فعه ىلهل بهذ نهه امبهر
الهوتفي وآصهرون ، 6959 ،ص -657
لت ايص العم  ،وتزو الم افسات الفردتة  ،فالطال تتعاون وع وجموعت لي فعها ىلل ال جاح .
.) 655
طرائةةا الةةتعلم التعةةاوني  :ي ههاك ننههواو وتعه دة وه طرائه الههتعلم التعههاوني تختلههن يههذع الطرائه فههي التسههميات ولك ههها تتفه فههي المبههادي
والع ا ر الرئيسة وو يذع الطرائ -
طريقة التعلم معا ً  :طورت يذع الطرت ة علل ت  ) 1975،Johnson & Johnsonوتؤم يذع الطرت ههة وهههارات التفاع ه اللفظههي ،
 ) 1 – 0طالب علل تي ي وهمات وعي ة  ،وتعي لكه طاله دور وعهي وثه ال ائه ،
وفيها تعم الطلبة في وجموعات يرة و
والمسج  ) … ،وتعطل م وجموعة صطة العم المتضم ة ايي اإ  ،وايس لة  ،وايناطة التعليمية  ،وتكافئ الم رس المجموعة مكه
 ،وتخضع الطلبة فيها ىلل اصتبار فردي  .ىلل نان ذلس ت وتم المجموعة مك ) P.P 69-75، 2001 ،Richard & Rebecca .
طريقة فرق التعلم طوريا  ) 1988،Slavin & othersفي ناوعة نونز يوبك يز ) وت وع يذع الطرت ة علل تاهجيع
.6
اهعتماد المتباد  ،وتيسي العالتات اهنتماعية وسلوك ايفراد  ،وتعم الطلبة وعا  ،بو فهم وجموعة تعاونيهة لتي يه وهمهات تعليميهة
ذات ني اإ واترمة  ،وتعطل لك وجموعة صطة عم واح ة  ،وتخضع الطلبة فيهها ىلهل اصتبهار فهردي وتعطهل عالوهات اهصتبهار ن اطها
للمجموعة  ،الل نان ذلس عالوة فردتة لك طال  ،وه تون وكافآت للمجموعات . ) PP. 32-33، 1988 ،Slavin & others
الطريقة التكاملية ( طريقة الصور المقطواة ) ) Jigsaw ( :
.5
ل ه طههورت يههذع الطرت ههة واصتبههرت علههل ت ه اليههوت ارنسههون  ) Eiliot Arnsonونماعت ه فههي ناوعههة تكسههاس ثههم تب ايهها سههالفي
 ) Slavinونماعت  ،وهستعما يذع الطرت ة ت سم الطلبة علل فرد يير وتجانسهة لله رس واهسهتذمار تتهألن مه فرته وه ) 1- 7
طالب وتكون م طال وسؤوه ع تعلم نزء و المادة وعلل سهبي المثها  ،ىذا مانه المهواد التعليميهة عه الهتعلم التعهاوني ) وهثال ،
فان طالبا في الفرت تكون وسؤوه ع طرت ة فرد التيصي  ، ) STADونصر ع طرت ة الصور الم طوعة  ، ) Jigsawوثالثا ع
طرت ههة البيههث الجمههاعي  ) Group Investigationوتيتم ه نن تصههبح ايتههران صبيههرت فههي تاع ه ة البيههث وتههارتك الههتعلم التعههاوني ،
وتلت ي ايعضاء و فرد وختلفة فيعالجون المويوو نفس وتستذمرون وتساع مه وه هم ارصهر علهل تعلهم المويهوو  ،ثهم تعهود الطلبهة
ىلل فرت هم اي لي  )Home teamوتعلمون ايعضاء ارصرت وا
تعلموع  ،وتتبع انتماعات الفرت اي لي والم اتاات نن تجي الطلبة ع
اصتبارات تصيرة م بمفردع ع المواد التي تعلمويا  .وفي يذع الطرت ة تستخ ع
62
في ت ترات الفرت اإلنراءات نفسها التي تتم استعمالها في طرت ة فهرد التيصهي  .)STADوتهتم اإلعهالن عه الفهرد وايفهراد الهذت
حصلوا علل ت ترات عالية في نارة الصن ايسبوعية نو بطرائ نصر وتكون وهمة الم رس اإلشراإ
والتوني .

.) PP. 32-33، 1988 ،Slavin & others

طرت ة جيكسو ) Jigsaw 2 ( 5
.1
 ) 1988،Slavinعلل تطوتر طرت ة وع لة ع نيكسو نطل عليها نيكسو ) Jigsaw 2 0اذ ت وع مه طاله
عم
بعه ىعه اد المجموعههات بته رتس نظيههرع نههزءا وعي هها وه المويههوو  ،وي ههاك عه ة نوههور تميههز بههي الطرت ههة الثانيههة نيكسههو  2و الطرت ههة
اي لية نيكسو  ،ففي الطرت ة الثانية وبع الت رتس تختبر الم رسون ايفراد فردتا وتعطون درنات للفرت علل وف ايداء الفردي لكه
طال في اهصتبار  .وتستعم الم رسون طرت ة تسمل ت ييم الفرص المتسهاوتة ) وذلهس بويهع درنهات تسهت ىلهل نداء الطلبهة الفهردي ،
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أثر استعمال إستراتيجية التفكير المزدوج في اكتساب المفاهيم البالغية
وه تي د الم رسون بالضرورة ال رنات في يذع الطرت ة ب ىنههم عويها عه ذلهس  ،ت ه وون نوعها وه الاههادة عه اإلنجهاز والتيصهي
علل وف التيصهي ايمهادتمي الكلهي للمجموعهة  ،يهذع ال سهخة المع لهة اله  Jigsawتلبهي شهرطي الهه إ والمسهؤولية الفردتهة الييلهة ،
، 6999ص) 112
.4

الطريقة البنيوية :
طورت علل ت سب سرمانان  Spencer Kagenونماعت عاع 6991ع ) وعلل الريم و انها تاترك فهي نوانه مثيهرة وهع الطرائه
ايصر  ،ىه ىن الطرت ة الب يوتة تؤم اسهتعما ب يهات وعي هة همم لتهؤثر فهي ننمهاط تفاعه الطلبهة  ،وته ن هبي الب يهات التهي طوريها
 ) Kaganب ائ لب يات الصن ال راسي الت لي ي ،وث التسميع  ،وفي يذع الطرت ة تطرح الم رس نس لة علهل الصهن مله وتطله وه
الطلبة نن تأصذوا دتي ة للتفكير في ،وتطل الم رس و الطلبة نن ت سموا علل نزواج وت اتاوا وها فكهروا فيه لمه ة صمهس دتهائ ووه ثهم
تطل و ايزواج نن تاترموا وع الصهن مله لعهر وها تو هلوا ىليه  ،وت تضهي اله ظم نو الب يهات التهي و هفها  ) Kaganنن تعمه
الطلبة في وجموعات يرة تيظل بمكافآت تعاونية نمثر و المكافهآت الفردتهة  ،ولهبعض اله ظم نو الب يهات يه إ زتهادة امتسهاب الطلبهة
ن هابر ،
ويتههوى نمادتميهها  ،وبعضههها ارصههر ههمم لت ه رتس المهههارات اهنتماعيههة والجماعيههة .
، 6999ص ) 96
11

تقسيم الطلبة بين فرق التحصيل:
-2
)Student Teams Achievement Divisions ( STAD
طورت يذع الطرت ة علل ت سالفي  ) Slavinونماعت في ناوعة نون يوبك ز ويي ابسص طرائ التعلم التعاوني  ،ويي واية
 ،تعر المعلمون المعلووات ايمادتمية الج ت ة علل الطلبة م نسبوو وستعملي العر الاهفهي نو اله ص  ،وت سهم الطلبهة فهي الصهن
ىلل فرد تعلم  ،تتألن م فرته وه  ) 7 – 1نعضهاء تختلفهون فهي الجه س والتيصهي  ،فمه هم ورتفهع التيصهي ووه هم وتوسهص ووه هم
و خفض  ،وتستعم نوراد عم  ،نو ني ندوات لل رس والمذامرة لكي تت وا المواد ايمادتمية  ،ثم تساع الواح و هم ارصرت علل تعلهم
المواد بالت رتس الخصو ي  ،واهصتبارات ال صيرة التي تختبر بها الواحه ايصهر وبالم اتاهات فهي الفرته  ،وتجيه الطلبهة فردتها علهل
اصتبارات تصيرة م نسهبوو نو وهرتي فهي ايسهبوو تت هاو المهواد ايمادتميهة وتصهيح يهذع اهصتبهارات وتعطهل لكه فهرد درنهة تيسه
 ) Improvement scoreوه تست ت تر التيس يذا علل ت تر الطال نو درنت المطل هة  ،وىنمها به ه وه ذلهس علهل درنهة تيسه
ع وتوسطات الطال المايية  .وتص ر نارة في م نسبوو تيتوي علل ىعالن ع الفرد التي حصل علل نعلل الت ترات  ،والطلبة
الذت ح وا امبر تيس في ال رنات نو الذت حصلوا علل ت ه ترات نهائيهة علهل اهصتبهارات ال صهيرة  ،ونحيانها تهتم اإلعهالن عه الفهرد
نميعها التي تص ىلل ويس وعي  .نابر ، 6999 ،ص . ) 99
 -2تعليم األقران :
ني يذع الطرت هة تعلهم طاله طالبها آصهر و ه وا له العهون  ،همتسهاب وههارة ن ته ة  ،نو إلت هان وويهوو تعه يهعيفا فيه وتسهتعم يهذع
الطرت ة ينها تتيح للم رس وراتبة ت ع ع ة طلبة في آن واحه  .ومهذلس تجعه الطلبهة ايمثهر ته رة ت ه وجون فهي عملههم علهل نيهو ناهيص
وو تو  ،وتخصص وتتا للمتعلمي ايت ت رة إلت ان
المهارات ايساسية ،يير ىن ي اك صطرا في تعليم ايتران تتمث في نن الطلبة ت تكلفون نمثر وما ت ب ي بتعليم ذوي المهارات الضعيفة ،
ووث يذا العم ت ه تكون ومتعا .الييلة ، 6999 ،ص ) 112-119
5

طريقة اللجان ( ) The Commitlee Method
تمك نن تتضم العم الجماعي التعاوني نااطا وصاحبا تتمث في تاكي
لجان وختلفة ل راسة الجوان المختلفة للمويوو نو الماكلة نو الوح ة دراسة شاولة  .وتجوز تياع الم رس بتعيي نعضاء يذع اللجان  ،و
تجوز نن ت ترح الطلبة تاكيلها نو تتطوو لالنضماع ىلل م لج ة و تااء و الطلبة  .ووهما
مان طرت ة تاكي اللجان في ب ي لها ىن توزو العضوتة بييث تام طلبة الصن نمهيعهم  ،و ت ب هي ل ها تاهكي اللجهان بهي حهي وآصهر
فهي نث هاء نداء العمه و عها لتكهوت تيزبههات وتعصهبة  ،ووه المفيه نن تراعهل ع ه تاهكي اللجهان وهها له ى الطلبهة وه ايتماوهات وته رات
وحانات  ،علل ىن يذا ه تع ي اليرص علل نن تكون نعضاء اللجان دائما و نوو واحه  ،فالعمه الهذي ت هوع به الفهرد ويهو عضهو فهي
نماعة وختلفة ع  ،تمك نن تكون وص ر صبرة تعليمية تيمة ل  .وبع تاكي اللج ة تعم ايعضاء ىلل توييح العم المطلهوب وه هم ،
وويع صطتهم في العم علل نساس تعاوني  ،وع وراعاة نن تكون توزتع الوانبات علل نعضاء اللج ة توزتعا وتكاف ا رتهان ، 0221 ،
ص . ) 006
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 -9المذاكرة الجمااية  :تعليم الجمااات الصغيرة ( ) Group Study
تاير الخبرات الاخصية ىلل ىن الجماعات الص يرة  ) 1– 0و الطلبة يير المتجانسي التي تت ابه للم اتاهة والمهذامرة فهي العمليهة
التعليمة مان نمثر الطرائ مفاءة ع وا تمك الطلبة و وساع ة بعضهم البعض  ،وع وا تتيهو الهتعلم ىلهل عمليهة تعاونيهة تسهتفي و هها
م عضو تصبح نسلوب الجماعات الص يرة في التعلم نمثر مفاءة .
هعوبات وتصهييها وه دون صفهض عضهو نو رفهع نصهر  ،وتهوفر
وتتوتن ايور مثيهرا علهل الفهرص المتاحهة لكه فهرد لكهي تعهر
الجماعة فر ا للطلبة ا لمتفوتي لته عيم تعلمههم عه طرته وسهاع ة ييهريم علهل فههم فكهرع عه طرته الاهرح والتطبي هات ،وتختهار مه
وجموعة ومثال ع ها و بي نعضائها  ،واله إ
و ذلس انجاز عم واترك تي ىشراإ الم رس وتونيه  .وطر ، 6990 ،ص ) 026
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طريقةةتعليم ةجملمععات اةةبريعع .ة ع عي ت ف ها تتك ل ت ا جمموعتتت ليماماتتت تتتن ة مك انتتت ةتتد اتاتتت فيةتتلعفم ةفومكاتتت فييمماتتت ةي ت ككيتتي ةع صتتكإ ت ةي تتن فدمات يمو تتو
فمل تن

تت

ةي تتو ف تتل

فمموعتتت جنتتو جملتتكة فمموعتت كةم تتك ةي تتو ةع فملتتلعع نتهم فيتتتحلا ة عتتك ف ةلتتذ ف كلتتت ةلوةيتلجنف ي يتتت في فليتتت ةلتتذ فيضت ةعة ةع تتل فمل تتكعجلت فدمكعاتتت ن عهكي تتت  6997إ
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إسةةتراتيجية (التفكيةةر المةةزدوج):نن نو و ه اتتههرح يههذع اإلسههتراتيجية  )Frank Lymanعههاع  ،6996ثههم طوريهها زوالئ ه فههي ناوعههة
وارس هن ) وىستراتيجية التفكير المزدوج) ترميبة يرة للتعلم التعهاوني  ،وتهذمر نهون دالتهون) ىنهها ىحه ى اهسهتراتيجيات الماهت ة
والمستي ثة و التعلم التعهاوني ،ولهها صطهوات ثابتهة ووت رنهة وتعليمهات وايهية حيهث تبه ن بهالتفكير ثهم المزاونهة ثهم الماهارمة ،وعلهل
الم رس نن تلتزع بهذع الخطوات حتل ه ت ع في وصي ة العم الجماعي حيث تتبع بعض الم رسي صطوتي التفكيهر والمزاونهة وتطلبهون
و الطلبة نن تتجمعوا في وجموعات للعم الجماعي التعلم التعاوني) .)Joan Dalton, 2002 : 14وي اك و تع ّيا وه طرائه حه
الماكالت وو اتاة ال ضاتا العاوة التي تخص الطلبة وتمهس حيهاتهم الخا هة وثه مالسهي وآصهرون  )0221وتمكه نن تيه ث ذلهس وه
صال طرح الم رس للماكلة نو ال ضية العاوة في ورة وجموعات فهي وياولهة الو هو ليلهو يهذع الماهكلة وبهذلس تسهتطيع المه رس
وعرفههههههههههههههههة ونهههههههههههههههههات ال ظههههههههههههههههر المختلفههههههههههههههههة حههههههههههههههههو حلههههههههههههههههو يههههههههههههههههذع الماههههههههههههههههكلة نو ال ضههههههههههههههههية العاوههههههههههههههههة
.)Classen and Others, 2003: 119وفضال ع ذلس فان يذع اإلستراتيجية تستعم لت ايص وا ل ى ايفراد و وعرفة ساب ة للموتن
التعليمي نو إلح اث رد فع حو فكرة وا .فبع نن تتم وباك فردي التأو في م لفكرة وا لهبعض الوته دتي هة) ت هوع مه زوج وه
الطالب بتباد والت اتش يفكاريم وعا ،ثم تاارما زونا آصر و الطالب في الم اتاة حهو نفهس الفكهرة وتسهجي وها تو هلوا ىليه نميعها
ليمث فكرة المجموعة .)Mcheil and Others, 1996 :8-11وىستراتيجية التفكير المزدوج) ىح ى طرائ التعلم التي تتضم صطهوة
للتفكيهر التههي تطله فيهها المه رس وه الطلبهة نن تفكههر مه وه هم بمفهردع لمه ة دتي ههة) وان التيهو والكههالع ييههر وسهموح تهمهها بعه طههرح
الم رس س ؤاه تهرتبص باله رس وفهي صطهوة المزاونهة تطله المه رس وه الطلبهة نن ت اتاهوا وها فكهروا فيه فهي شهك نزواج وفهي صطهوة
الماارمة تطل الم رس و م زوج نن تاارك وع الصن مل فيما تم التي ث في . )Guilford C, T.F. 2002 :73
خطوات تنفيذ إستراتيجية (التفكير المزدوج)

 -1التفكير Thinkingتبد اإلسترددتجست عندإلا د م إلنمددم إلسرم سد إلعلددجلإلردأس إلاسددهإلسرلددز،إلامإلتالمظد

إلع د ال إلامإلمز

دددإل

ت كسإلسرم ن جإلسرمه إل يإلسر جسإلسرمخصصإلرذركإلسر م ,إلث إلن ليإلسرلز،إلمقت ًإلإلرستفك جإلسرص متإل
حو السؤا المطروح ،والمطلوب و م طال في يذا الوته الترميهز والتفكيهر بهه وء ثهم تسهجي ىنابهاتهم ووالحظهاتهم لتويهيح
نفكاريم )Heacox,2006 :12 .وو ايوور المهمة في يذع المرحلة يي نعطاء الطالب الوت الكافي للتفكيري ثم ته وت ىنابهاتهم علهل
الورتههههة نو دفتههههر المالحظههههات نو ورتههههة العمهههه ) .....الههههك ي ين وتهههه اهنتظههههار الكههههافي تعهههه نوههههرا نساسههههيا وياتههههة فههههي اييميههههة .
)Wasowski,2009 :33
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المزاوجة Pairingع إلمقتإلسرتفك جإلنلس،إلسرم س إلمنإلسرلسعددإلسرت دم إلىردهإلكدجظكه إل ديإلسرمعمماددإلر تكد جكمسإل

عمد إل كدجمسإل ند( إل )Wald & Michael,2000 :91فمه صهال يهذا الوته تأصهذ الطهالب ندواريهم فهي واهارمة ايفكهار وهع
شرمائهم في المجموعةي ت ارنون نفكاريم وت ا ون ىنابة واحه ةي وتجه نن تكهون يهذع اإلنابهة يهي اإلنابهة التهي تعه ونها ايمثهر ىثهارة
لاليتماع نو ايمثر ىت اعا )Heacox,2006 :12 .يذا وتتم تي ته الاهرماء وسهب ا الجيهران ال هرتبي ي وزويه الطاولهة) وويهعهم فهي
نزواج و نن و اتاة اإلنابة التي صرنوا بها  )Jones,2011 .وفي يذا الوت تت المعلم حو يرفة الصني فبههذع الطرت هة تهوفر
المسههههاع ة التههههي تب ههههي الطههههالب و هههه وجي فههههي الهههه رس المهمههههة) وتكههههون تههههادرا علههههل نعطههههاء المالحظههههات حههههو ىنابههههاتهم .
)Wasowiski,2009 :33
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المشررك كة  Sharingدديإلسرخلددمخإلسةخ دجخإلنلسدد،إلسرم سد إلمددنإلسةالمس إلانإلنكدتجكمسإلمدداإلسرصددهإلكسدد(إل نمد إلقد ممسإل

عم قكت(إلب هم ,إلمبهدذسإلت تمداإلسرمم جرد تإلسرف ة رددإلمدنإلالم إلىردهإلالم إلسخدجإلمتردتمجإل تدهإل تد لإلرجبداإلسةالمس إلامإل صدفه إل
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أثر استعمال إستراتيجية التفكير المزدوج في اكتساب المفاهيم البالغية
سرفجصدإلر جضإلم إل كجمسإل ن(إلمم إلتمصسمسإلىرن( إل ع بج90 :6999,إل)وت وع المعلم صاللها بت وت ىنابهات الطهالب علهل السهبورة
نو شاشة العر )Orlich& others,2010 :240 .
التقييم تتم الت ييم باستعما ال هابي اهصتبهارات نو اإلصتبهارات ال صهيرة  )quizzesي نث هاء نو بعه ال اهاط اله رس)ي ىذ تمكه اسهتعما
الم اتاة في تي ت وستوى فهم الطالب و صال ت ييم ىناباتهم)Sadler,2005 :29 .
ادد أفراد المجمواة ( األزواج )تكون المجموعة عادة وكونة و طالبي  ،ولك ذمر به ويي )0262بأنه تمكه توسهيع ذلهس لخله يهرع
ع وا تعم الطالبان الساب ان وع طالبي آصرت ثم تعريون نفكاريم نواع طالب ن ماو ممجموعة واح ة .ب ويي) 115 :0262نوا
 ،)Kruse,2009ف نتترح بأن في حا مان ل ت ا ع دا فردتا و الطالب ع ئذ تمك تاكي وجموعة واح ة ،تتكهون وه ثهالث طهالبي
ونطل و الع صر الثالث نصذ دور المرات  -المص ي ل اب مال الطالبي ارصرت في المجموعةي ثهم تكهون وسهؤوه عه الم اتاهة نوهاع
نميع نفراد الصن لياارك وا تال نح نو مال شرتكي .)Kruse,2009 :33 .
الدراسات السابقة :
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درعستعع.يزعويع( :)5223جنلهذ فيلعفست ف لي
كحلا فيطع في ف فييك

"فث فست دلف سستموا فيت يمف في يتكةحت

طتا كتحلا فيطتع في ف ت فييتك

ةتك ة فص ا ةفي طتوإ".سل يذ جنت فيلعفستت

لكةيتت تلف عمت

اث ويت ف د ةكلت يمه ني اتات جنه ي فملجلو يميتك فيلعفست  .0221-0220وت تكهون وجتمهع ال راسهة وه شهعبتي بلهغ عه د طالبهها )10

طالبا بواتع ثالثي طالبا فهي المجموعهة التجرتبيهة واث هي وثالثهي طالبها فهي المجموعهة الضهابطة.وبع نن مافهأ الباحهث بهي المجمهوعتي
التجرتبية والضابطة و حيث التيصي ال بلي ووستوى الذماء والمت يرات اهنتماعية واهتتصادتة درس المجموعتي تسهع حصهص وه
متاب ايدب الم رر للصن الرابع.وبع انتهاء التجربة اع الباحث اصتبارا تيصيليا ل ياس تيصي طالب المجموعتي اشهتم علهل )12
ف ههرة اصتيارتههة وه نههوو اهصتيههار وه وتعه د وبعه نن طبه الباحههث اهصتبههار نلتيصههيلي نلبعه ي علههل طههالب وجمههوعتي البيههث و ههيح
ىناباتهم بإعطاء درنة واح ة لإلنابة الصييية و فرا لإلنابة الخاط ة وحل ال تائو ىحصائيا باستعما اهصتبار التائي لعي تي وست لتي
لمعرفههة دهلههة الفههرد ع ه وسههتوى  )2.27بههي وجمههوعتي البيههث فكان ه ال تيجههة ونههود فههرد ذي دهلههة ىحصههائية بههي وتوسههص تيصههي
الطالب المجموعة التجرتبيهة ووتوسهص تيصهي طهالب المجموعهة الضهابطة ولمصهلية طهالب المجموعهة التجرتبيهة الهذت درسهوا ايدب
وال صههههههههههههوص بأسههههههههههههلوب الههههههههههههتعلم التعههههههههههههاوني وتهههههههههههه نو ههههههههههههل الباحههههههههههههث بالتو ههههههههههههيات والم ترحههههههههههههات الالزوههههههههههههة.
العزاوي)11،0221،
 . 0دراسة الفرطوسي ( : ) 5212ننرت يذع ال راسة في العراد  ،في ناوعة ب اد  /ملية التربية اب رش ) وي ف ىلل تعرإ نثر
ىستراتيجية دائرة ايس لة في الفهم وايداء التعبيري ع طالبات الصن ايو المتوسص ).اصتارت الباحثة عاوائيا ثانوتهة الضهفاإ للب هات
التابعة ىلل و ترتة تربية ب اد الر افة الثانية  .تكون عي ة البيث وه  )11طالبهة وه طالبهات الصهن ايو المتوسهص  ،بواتهع )10
درسه الباحثهة المجموعهة التجرتبيهة بإسهتراتيجية دائهرة ايسه لة ،
طالبة في المجموعة التجرتبية ،و  )10طالبة في المجموعهة الضهابطةّ .
ودرس المجموعة الضابطة بالطرت ة الت لي تة  .مافأت الباحثة بي وجمهوعتي البيهث فهي المت يهرات العمهر الزو هي ويسهوبا بالاههور ،
ّ
تكهون وه
والتيصي ال راسي للوال ت  ،ودرنات اصتبار التعبير ال بلي )  .مان ي اك نداتان للبيث ايولل اصتبار فهي الفههم ال رائهي ّ ،
ه ت وثباته ي
ثالثة نس لة  ،ايو و نوو اهصتيار و وتع د  ،والثاني و نوو الترتي والثالث وه نهوو التكميه  .وتثبته الباحثهة وه
وايصرى اصتبار في التعبير .استعمل الباحثة الوسائ اإلحصائية ارتية اهصتبار التهائي  ) T-Testلعي تهي وسهت لتي  ،ووربهع مهاي
ما ، )0ووعادلة وعاو الصعوبة ي ووعادلة تمييز الف رة  ،ووعاو ارتباط بيرسون  ،وفاعلية الب ائ الخطأ ) .تو ل ال راسة ىلهل تفهود
المجموعة التجرتبية علل المجموعة الضهابطة فهي الفههم وايداء التعبيهري  .ونو ه الباحثهة بتعرتهن و رسهي الل هة العربيهة وو رسهاتها
باستراتيجيات ت رتس ال راءة  ،وو ها ىستراتيجية دائرة ايس لة لت مية الفهم ال رائي  .الفرطوسي  ، 0262 ،ص . ) 91 01
 -3دراسة البرقعةاوي (  : ) 5211ننرته يهذع ال راسهة فهي العهراد  ،فهي ناوعهة بابه  /مليهة التربيهة ايساسهية ويه ف ىلهل
تعرإ فاعلية وهارات التفكير ال ات واإلب اعي في التذود ايدبي ل ى طالب المرحلة الثانوتة ).اعتم الباحث تصهميما تجرتبيها ذا يهبص
نزئي وباصتبار بع ي ف ص  .واصتار ىع ادتهة الثهورة للب هي تصه تا  ،واصتهار و هها ثهالث شهع للرابهع ايدبهي عاهوائيا  ،لتكه ون شهعبة ن)
المجموع ة التجرتبي ة ايول ل التي ت رس ايدب وال صوص باعتم اد وهارات التفكيه ر ال اته  ،وشهعبة ب) لتكهون المجموعه ة التجرتبيهة
الثانية التي ت رس ايدب وال صوص بمهارات التفكير اإلب اعي  ،وشعبة ج) لتكون المجموعة الضابطة ،ويذع ت رس ايدب وال صهوص
بالطرت ة الت لي تة .تكون عي هة البيهث وه  )92طالبها  ،بواتهع  )12طالبها فهي شهعبة ن) و  )12طالبها فهي شهعبة ب) و  )12طالبها فهي
شعبة ج)  ،ومافأ الباحث بي طالب وجموعات البيث الثالث في المت يرات العمر الزو ي ويسوبا بالاهور ،
والتيصي ال راسي للوال ت  ،ودرنات وادة الل هة العربيهة للعهاع السهاب )  .مانه نداة البيهث اصتبهارا نهايزا للتهذود ايدبهي  ،واسهتعم
الباحث وسائ ىحصهائية للتو ه ىلهل نتهائو دراسهت و هها تيليه التبهات ايحهادي ،واهصتبهار التهائي  ) T-Testلعي تهي وسهت لتي ،
الباحث ىلل تفود طالب المجموعتي التجرتبيتي علهل المجموعهة الضهابطة فهي
ووربع ماي ما ، )0ووعاو ارتباط بيرسون )  .تو
التذود ايدبي  ،ولم تك ي اك فرد دا ىحصائيا بي المجموعتي التجرتبيتي ايولهل والثانيهة  .وفهي يهوء نتهائو البيهث نو هل الباحهث
بع ة تو يات و ها
ن يرورة ىع اد الم رسهي باهك تجعلههم تهادرت علهل اسهتعما نسهالي التفكيهر الصهييح بمختلهن نشهكال وبخا هة التفكيهر ال اته والتفكيهر
اإلب اعي  ،وتضمي ها في الطرائ المتبعة في ت رتس وادة ايدب وال صوص باك صاص والمواد ال راسية باك عاع .
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مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
ب تفعي العالتة بي التعلُّم والتفكير و طرت استعما استراتيجيات تعليمية تيفز التفكير بمختلن نشهكال  .البرتعهاوي  ، 0266 ،ص 9
. ) 61
ثالثا وؤشرات حو ال راسات الساب ة
بل ال راسة Country of studyننرت ال راسات الساب ة نميعها في العراد ،بي ما سيجرى البيث اليالي في نمهورتة العراد  /باب .
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د اإلسر سجردددإل Objective of studyد تإلإل سجردددإلسر دالسم إل )0221إلإلىرددهإلسرت م د إلمددنإل اسندددإلسرددت س إلسرت د م يإل
مسرممر د ددممدإلعد د د ثجإلسر د ددتخ س إلار د ددسم،إلسر د ددت س إلسرت د د د م يإل د دديإلت صد د د اإلل د ددز،إلسرص د ددهإلسر سجع د دداإلسر د د د إل د دديإلمد د د خإلسة ،إل
مسر صمص" ام إل جسردإلسرفجلمريإل )0262إلسرهإلت َجاإلإلإل إلاثجإلىرتجست عندإل سئجخإلسةرئسدإل يإلسرفه إلمسة سءإلسرت ب دج إلا د إل

ل رع تإلسرصهإلسةم إلسرمتمرطإل)إل إلب م إل جسردإلسربجق م إل )0266إل ك نإلسره اإلم ه إلت َدجاإل إل اسنددإلمهد جستإلسرتفك دجإل
سر قد إلمستبد سايإلا د إلتد جظسإلمد خإلسة ،إلمسر صدمصإل دديإلسرتددذمبإلسة بدديإلرد نإللدز،إلسرمج سدددإلسرث مندددإل)إل إلامد إلسر سجردددإل
سر رندإل ك نإلسره ا
تعرإ نثر ىستراتيجية التفكير المزدوج في امتساب المفاييم الباليية ل ى الصن الخاوس ايدبي ) .
و ها َ

 -0ا ددإلسر سجردددإلSample of studyرمد إلتع ددتإلسر سجرد تإلسررد عمدإلمددنإل ددنإل عد إلسر دددإل ددنإلتام دتإل سجردددإلسر دالسم إلإل
)0221إلمنإل )10إلل رع إلمل رعدإل إلمتام تإلم جسردإلسرفجلمريإل )0262إلمنإل )11إلل رعدإلإل إلمتام تإل جسردإلسربجق د م إل
)0266إلمنإل )92إلل رع إل إلام إلسر جسردإلسر رندإل ك نإل ع إلا ته إلمكمنإلمنإلإل )10إلل رع إل
 -1سرمر ئاإلست ص ئندStatistical meansساتم تإلسر جسر تإلسرر عمدإلا إلمنإلسرمر ئاإلست ص ئندإلسرمختسفدإلمذركإل ر،إل
ددماإلسرمتر دجستإلمسره د اإلمددنإلكدداإل سجرددد,إل ددنإلسرددتخ إلسر دالسم إل )0221إلإلستختع د جإلسرت د ئيإل ,)t-testإلمم م داإلسجتع د إل
ب جرددمنإل إلام د إل سجردددإلسرفجلمردديإل )0262إل رمر د ئاإلست ص د ئندإلسرتدديإلسرددتخ مته إلإل ددنمكنإلى جسعه د إلع د تيإل إلستختع د جإل
سرتد ئيإل ,)t-testإلممجبدداإلكد إل إلكد )0إل إلمم ردددإلم مدداإلسرصد معدإل,إلمم ردددإلتم ددالإلسرفمدجخإل إلمم مدداإلسجتعد إلب جرددمنإل إل
م اسندددإلسرب د سئاإلسرخل د إلمسرددتخ إلسربجق د م إلإل )0266إل إلت س دداإلسرتع د نإلسة د
مرتمست نإل إلممجباإلك

إل إلستختع د جإلسرت د ئيإل ,)t-testإلر ت د نإل

إل إلك )0إل إلمم ماإلسجتع إلب جرمنإل نوا ال راسة الياليهة ف ه عالجه البيانهات ىحصهائيا باسهتخ اع اهصتبهار

التائي )t-testي ووربع ماي ما ، )0ووعاو ارتباط بيرسون .

 -1تد ئ إلسر سجرددإلResult of studyا هدجتإل تد ئ إلسر سجرد تإلسررد عمدإلستف قد ًإلإلاسدهإلتفدمبإللسعددإلسرمعمماددإلسرتعجظبنددإلاسدهإل
لسعدإلسرمعممادإلسرض علدإلكم إل مإلسر

إل يإلسر جسردإلسر رندإل

الفصل الثالث
منهج البحث وإجراءاته
أوالً  -:التصميم التجريبي -
ي في ىنراءات بيث ين الم هو الم اس إلنهراءات بيثه  ،وتعه وه نمثهر و هايو البيهث العلمهي دتهة
اعتم الباحث الم هو التجرتب ّ
يهر وسهت ٍ واحه ٍ،
ومفاتة في الو و ىلل نتائو ووثود بها عب اليفيظ ووصطفل ،)607 0222،ولما مان يذا البيث وعتم ا علل وت ٍ
ير تابعٍ واح ٍ ،يو امتساب المفاييم الباليية ) ،لذلس اعتم الباحث تصهميما تجرتبيها ذا يهبص نزئهي والئمها
يو التفكير المزدوج(  ،ووت ٍ
لظروإ البيث اليالي فجاء التصميم علل وا وبي في الاك ارتي

المجموعة

المت ير المست

ايداة

المت ير التابع
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التجرتبية

التفكير المزدوج

الضابطة

___________

امتساب المفاييم البالييّة اصتبار بع ي

ىسهتراتيجية التفكيهر المهزدوج)ي نوها الضهابطة فههي التهي
ىن الم صود بالمجموعة التجرتبية يي التي تتعر نفراديا للمت ير المسهت
ت رس نفراديا بالطرت ة الت لي تة ي نوا اهصتبار البع ي يو ايداة التي تستخ ع ل ياس تأثير المت ير المست في المت ير التابع .
ثانيا ً  :مجتمع البحث و اينته -
ن – وجتمع البيث  -تاتم البيث اليالي المه ارس اإلع ادتهة والثانوتهة فهي ويافظهة بابه  ،واصتهار الباحهث بصهورة تصه تة ثانوتهة
اليكيم للب ي ل ربها و سك الباحث ي ول ر التجرت علل الم ارس نميعها ي ولهيس اهتتصهار علهل وه ارس ورمهز الميافظهة ي ين ها
نطمح نن نزت دافعية طلبت ا نيو التعليم في الم ارس مافة .
ب -عي ة البيث بع نن اصتار الباحث الم رسة بصورة تص تة ي ون نن الصن الخاوس ايدبي تتكون و شهعبتي  ،ومهان عه د
طالب الاهعبتي  )19طالبها ،بواتهع  )07طالبها فهي شهعبة ن ) ،و  )01طالبها فهي شهعبة ب) ،واصتهار الباحهث شهعبة ب) عاهوائيا لتمثه
المجموعة التجرتبية التي ست رس البالية باستعما ىستراتيجية التفكير المزدوج  ،وشهعبة ن ) لتمثه المجموعهة الضهابطة التهي سهت رس
البالية بالطرت ة الت لي تة ،وبع استبعاد الطالب المخف ي البالغ ع ديم  )1طهالب فهي المجموعهة التجرتبيهة ،و  )1طهالب فهي المجموعهة
الضابطة ،ن بح حجم العي ة ال هائية  )10طالبا ،بواتع  )06طالبا في المجموعة التجرتبية و  )06طالبا في المجموعة الضهابطة ونه و
 ) 6تبي ذلس .
ن و  )6ع د طالب وجموعتي البيث تب استبعاد الطالب المخف ي وبع ع
عهههههههه د الطههههههههالب بعهههههههه
ع د الطالب تب اهستبعاد ع د الطالب المخف ي
الاعبة
المجموعة
اهستبعاد
التجرتبية

ب

01

1

06

الضابطة

ن

07

1

06

19

5

10

المجموو

ومهان سهب اسهتبعاد الطهالب المخف ههي  ،هعت هاد الباحهث ىنههم تمتلكههون صبهرات تعليميهة فهي المويهوعات التههي سهت رس فهي نث هاء وه ة
التجربة ،وما ت تؤثر في السالوة ال اصلية للتجربة  ،ومان اهستبعاد و ال تائو ال هائية ف ص وع ىب اء الطهالب المخف هي فهي الصهن حفاظها
علل ال ظاع الم رسي.
ثالثا ً  :تكافؤ مجمواتي البحث :حرص الباحث تب الاروو بتطبي التجربة علل تكافؤ وجموعتي البيهث ىحصهائيا فهي بعهض المت يهرات
التي ت تؤثر في نتائو التجربة ،ويذع المت يرات يي
 -6العمر الزو ي للطالب ويسوبا بالاهور.
 -0درنات الل ة العربية في اوتيان نصن الس ة و للعاع ال راسي .)0260-0266
 -1درنات البالية في اوتيان نصن الس ة و العاع ال راسي .)0260-0266
 -1التيصي ال راسي لآلباء .
 -7التيصي ال راسي لنوهات .
وت حص الباحث علل البيانات الخا ة بالمت يرات الساب ة و البطاتة الم رسية ،وسج ال رنات واله فاتر اهوتيانيهة بالتعهاون وهع
ىدارة الم رسة وو رس المادة  ،زتادة علل ذلس نع ّ الباحث استمارة تمن و الطالب طل فيهها وه الطهالب متابهة وعلووهاتهم بخصهوص
تيصي ارباء وايوهات ،وذمر ووالي م طال اليوع والاهر والس ة) ،وفيما تأتي توييح تكافؤ طالب وجموعتي البيهث ىحصهائيا فهي
المت يرات الساب ة.
تكافؤ وجموعتي البيث  -ننرى الباحث تكافؤا بي وجموعتي البيث في -
العمر الزو ي للطالب ويسوبا بالاهور مما في ولي )6
.6
درنات الل ة العربية ال هائية في الصن الخاوس ايدبي مما في ولي )0
.0
ن ه و  )0الوسههص اليسههابي و التبههات ي و ال يمتههان التائيتههان الميسههوبة و الج وليههة ) للعمههر الزو ههي لطههالب
وجموعتي البيث التجرتبية و الضابطة) و ل رناتهم في الل ة العربية في العاع الساب .
المجموعة

نوو المت ير عههه د نفهههراد الوسهههههههههههههههههههههص التبات
اليسابي
العي ة

درنههههههههههههههههة ال يمة التائية
اليرتة
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التجرتبية

06

الضابطة

العمههههههههههههههههر
الزو ي
06

التجرتبية
الضابطة

56ي699

79ي69

الميسوبة

الج ولية

716ي2

206ي0

يير دالة
ىحصائيا

12

درنهههههههههههات 06
الل ههههههههههههههههههة
العربية
06

699

69ي61

09ي77

91ي11

92ي71

00ي15

12
517ي2

يير دالة
ىحصائيا

206ي0

ىذ تتضح و ن و  )0نن المجموعتي وتكاف تان في -
العمر الزو ي بلغ المتوسص اليسابي لك و المجموعتي التجرتبية و الضابطة
.6
01
علل الترتي  )699،56ي  )69،79مما في ولي  )6ي وبل ال يمة التائية الميسوبة 716ي )2و يي نت و الج وليهة البال هة
.0
 )0،206ع درنة حرتة  )12و وستوى دهلة 27ي )2و يذا ت علل تكافؤ وجموعتي البيث .
 ) 77،09ي 92ي)71
درنات الل ة العربية  -بلغ المتوسص اليسهابي لكه وه المجمهوعتي التجرتبيهة و الضهابطة علهل الترتيه
.1
مما في ولي  )0و بل ال يمة  0التائية الميسوبة 517ي )2ويي ات و الج ولية البال ة  )0،206ع درنة حرتة  )12و وسهتوى
دهلة 27ي )2ويذا ت علل تكافؤ وجموعتي البيث .
 -1التيصي ال راسي لآلباء ننرى الباحث تكافؤا ىحصائيا بي وجموعتي البيث في التيصي ال راسي لآلباء مما في ن و . )1
ن و  )1تكرارات التيصي ال راسي رباء طالب وجموعتي البيث التجرتبية والضابطة) و تيمتا ما )0الميسوبة والج ولية
وسههههتوى ال هلههههة
حجم العي ة ت ههههههههرن و ابت ائيهههههههههههههههههههههة ىع ادتهههههههة نووعهههههههه درنههههههههههههههة تيمة ما0
التيصي
ع 27ي2
اوبكههههالورتوس فمهههها اليرتة
ووتوسطة
تكت
الج ولية
الميسوبة
المجموعة
فود *
التجرتبية

06

1

9

1

الضابطة

06

5

9

1

0

2 ,709

99ي7

يير دالة

ىذا تتضههح وه نه و  )1نن طههالب وجمههوعتي البيههث التجرتبيههة و الضههابطة ) وتكاف تههان ىحصههائيا فههي التيصههي ال راسههي لآلبههاء ي ىذ
نظهرت نتائو التيلي اإلحصائي للبيانات باستخ اع وربع ماي ) نن تيمة ما )0الميسوبة  )2،709و يي ات و تيمة ما )0الج وليهة
البال ة  )7،99ع وستوى دهلة 27ي )2و درنة حرتة )0
* تم دوو الخلية اع ادتة اووعه وع البكالورتوس لكون التكرار المتوتع ات و 7
 -1التيصي ال راسي لنوهات ننرى الباحث تكافؤا ىحصائيا بي وجموعتي البيث فهي التيصهي ال راسهي لنوههات ممها فهي نه و
)1
ن و  )1تكرارات التيصي ال راسي يوهات وجموعتي البيث التجرتبية والضابطة) و تيمتا ما )0الميسوبة والج ولية
وسههههههههههههتوى
ىع ادتههههههههههههة درنههههههههههههههة تيمة ما0
وتوسطة
حجهههههههههههههم ت ههههههههرن و ابت ائية
التيصي
ال هلههة ع هه
نووعههههههه او اليرتة
العي ة تكت
الج ولية
الميسوبة
المجموعة
27ي2
بكههالورتوس
فما فود*
التجرتبية

06

1

7

1

1

الضابطة

06

5

7

1

7

1
6, 129
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تتضههح و ه ن ه و  )1نن طههالب وجمههوعتي البيههث التجرتبيههة و الضههابطة ) وتكاف تههان ىحصههائيا فههي التيصههي ال راسههي لنوهههات ي ىذ
نظهههرت نتههائو التيلي ه اإلحصههائي للبيانههات باسههتخ اع وربههع مههاي ) نن تيمههة مهها )0الميسههوبة 129ي )6و يههي ات ه و ه تيمههة مهها)0
الج ولية البال ة  )5،90ع وستوى دهلة 27ي )2و درنة حرتة )1
رابعا ً  :أداة البحث -:
اهصتبار نلتيصيلي  -مان و يم وتطلبات البيهث اليهالي ب هاء اصتبهار تيصهيلي للتعهرإ علهل الت يهر فهي تيصهي طهالب وجمهوعتي
البيث بع اعتماد المت ير المست في ت رتسهما و لهذا ب هل الباحهث اصتبهارا تيصهيليا وكهون وه  )12ف هرة وه نهوو اهصتيهار وه وتعه د
واصتبار المزاونة مما في ولي  )1و
* تم دوو الخلية ىع ادتة نو وعه وع البكالورتوس لكون التكرار المتوتع ات و 7
عري علل وجموعة و الخبراء و المتخصصي في الل ة العربية و طرائ ت رتسهها ممها فهي وليه  )1ي وتهرى الباحهث نن اهصتبهار
نلتيصيلي تع نداة نظمة ل ياس و ار وا تعلم الطال في و رر دراسي وعي .
خامسا ً  :صدق األداة  -:تاع الباحث بعر نداة البيث اهصتبار نلتيصيلي ) علل
وجموعة و الميكمي والمختصي بالل ة العربية وطرائ ت رتسها مما في ولي  ،)1وبع اهستعانة بآراء الميكمي تأمه الباحهث وه
 ) %92لذلس بل ف رات اهصتبار نلتيصيلي بصي تها ال هائية  12ف رة )
وص اتية نداة البيث لكونها حصل علل نسبة اتفاد بل
مما في ولي . )1
سادسةةا  :القةةائم بعمليةةة التةةدريس  -اسههتعان الباحههث بمه رس المههادة *لت ه رتس وجمههوعتي البيههث ونع ه الباحههث له م ه وتطلبههات البيههث
وبإشراإ وباشر و تبل 2
سابعا ً  :ثبات أداة البحث :ثبات اهصتبار نلتيصيلي  -عر الباحث اهصتبهار نلتيصهيلي وليه  )1علهل عي هة اسهتطالعية وكونهة وه
 )02طالبا و ثانوتة نابلس في الم حتية ي وبع وهرور نسهبوعي نعهاد الباحهث تطبيه اهصتبهار نلتيصهيلي علهل العي هة نفسهها وباسهتخ اع
وعاو ارتبهاط بيرسهون بل ه تيمهة وعاوه الثبهات 97ي ) 2و تعه يهذا الثبهات نيه ا فهي اهصتبهارات التيصهيلية ييرالم هة نبهو عهالع ي
 6999ي . ) 111
ثامنا ً  :تطبيا أداة البحث :طب الباحث اهصتبار نلتيصيلي علل طالب وجموعتي البيهث التجرتبيهة والضهابطة) تهوع اهث هي المصهادإ
0260/7/1
تاسعا ً  :تصحيح أداة البحث
ن – اهصتبار نلتيصيلي  -نعطل الباحث درنة واح ة لك ف هرة فهي اهصتبهار ونعطهل هفرا ) لإلنابهات الخاط هة و المترومهة ي وممها
وويية درناتهم في ولي . )9
* ) و رس المادة  -ويم سلمان راش ي و رس ل ة عربية في ثانوتة نابلس لعاع 0260- 0266
ااشرا ً  :الوسائل اإلحصائية
 -6اهصتبار التائي  T – testذو ال هاتتي لعي تي وست لتي .

ت =

س- 6
َ

س0
َ

إلن6إل–إل6إل)إلا6إل0إل+إل إلنإل0إل–إل6إل)إلا0إل0إل
إل6إلإلإل
+إلإل
إلإلن6إل+إلإلإلإلنإل0إلإل
إلن6إل+إلنإل0إل–إل0إل)إل

إل6إلإلإل

ىذ تمث

س = 6الوسص اليسابي للمجموعة الضابطة
َ
س = 0الوسص اليسابي للمجموعة التجرتبية .
َ
ن = 6ع د نفراد المجموعة الضابطة .
ن = 0ع د نفراد المجموعة التجرتبية .
و =06تبات المجموعة الضابطة .
و = 00تبات المجموعة التجرتبية .
البياتي  ، 6955 ،ص) 012
 -0وربع ماي ما )0استعم الباحث وربهع مهاي مها )0فهي ىنهراء التكهافؤ بهي
وايوهات.
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–د)

0

ما = 0وو
د
ىذ تمث
د) التكرار المتوتع .الكبيسي ي ) 691 0262
) التكرار المالحظ.
 -1وعاو ارتباط بيرسون
استعم ليساب وعاو ثبات اهصتبار بطرت ة التجزئة ال صفية .
ن وو س ص – وو س) وو ص)
ر=
[ ن وو س – 0وو س) [ ] 0ن وو ص – 0وو ص)] 0
ىذ تمث
ر) وعاو ارتباط بيرسون .
ن ) ع د نفراد العي ة .
س) تيم المت ير ايو .
ص) تيم المت ير الثاني .

البياتي وزمرتا )691 6955 ،

الفصل الرابع
ارض النتائج وتفسيرها
أوالً  :ارض النتائج .
ا ) عر ال تائو المتعل ة بالفريية الصفرتة ايولل التي ت ص ه تون فرد ذو دهلة ىحصائية بي وتوسهص تيصهي الطهالب الهذت ت رسهون
وهادة الباليهة علهل وفه ىسهتراتيجية التفكيهر المهزدوج ) ووتوسهص تيصهي الطهالب الهذت ت رسهون المهادة نفسهها بالطرت هة الت لي تهة ع ه وسهتوى
) 2،27
نه و  ) 7الوسههص اليسههابي والتبههات واهنيههراإ المعيههاري  ،وال يمتههان التائيتههان الميسههوبة والج وليههة يفههراد وجمههوعتي البيههث التجربههة
والضابطة ) في اهصتبار نلتيصيلي
ال هلة اإلحصائية ع
اهنيهههههراإ درنهههههههههة ال يمة الثائية
الع د الوسههههههههههههههههههص التبات
المجموعة
المعياري اليرتة الميسهههههو الج ولية وستوى 27ي2
اليسابي
بة
دالة ىحصائيا
97ي0 0
79
01ي1
90ي65
91ي01
06
التجرتبية
01ي1
01ي69
91ي02
06
الضابطة
تتضهح وه نتههائو تصهييح اهصتبهار نلتيصههيلي المعرويهة فههي نه و  )7ىن وتوسهص درنههات تيصهي طهالب المجموعههة التجرتبيهة بلههغ
 ) 01،91واهنيههراإ المعيههاري  )1،01نوهها وتوسههص درنههات تيصههي الطههالب المجموعههة الضههابطة ف ه بلههغ  ) 02،91و اهنيههراإ
المعياري  ) 1،01وع وا استخ ع الباحث اهصتبار التائي  )T – testذا ال ههاتتي لعي يتهي وسهت لتي للموازنهة بهي يهذت المتوسهطي ،
 )0،97ع درنة حرتة  )79ووستوى دهلة  ) 2،27ومان يذع ال يمة امبر و ال يمة التائيهة
ظهر ىن ال يمة التائية الميسوبة بل
الج ولية البال ة  ) 0ي وت د يذا علل تفود طالب المجموعة التجرتبية الذت درسوا البالية علهل وفه ىسهتراتيجية التفكيهر المهزدوج)
علل طالب المجموعة الضابطة الذت درسوا المادة نفسها بايسلوب الت لي ي ي ولهذا نرفض الفريية الصفرتة ايولهل الم صهوص عليهها
في رتم . )6
ثانيا ً  :تفسير النتائج  :و ال تهائو المعرويهة فهي نه و  )7و التهي نظههرت تفهود المجموعهة التجرتبيهة علهل المجموعهة الضهابطة فهي
التيصي فإن الباحث تعزو ذلس ىلل فاعلية ىستراتيجية التفكير المزدوج) فع طرت يذع اإلستراتيجية تتم ت سيم الطالب ىلهل وجموعهات
و تتاح لهم حرتة التعبير ع آرائهم ونفكاريم وىب اء والحظاتهم ع وويوو اله رس ي وتكهون دور المه رس بمثابهة المرشه و المونه و
اليكم ي وبهذا العم تكون دور الطال اتجابيا نيو وادة ال رس ي بييث تاعر م وجموعة بأنهها ت هوع بإنجهاز عمه وعهي ي ومهذلس تاهعر
الطلبة بجو و الطمأني ة واهرتياح ي مما وعلوع ىن وادة البالية تصلح ت رتسها بمث يذع اإلسهتراتيجية ي ين وويهوعاتها تيتمه تبهاد
) 7
ارراء و ايفكار و نمعها و ت تمها في ورة الج و الذاتي المونود في ولي
الفصل الخامس
أوالً  -:االستنتاجات
الباحث ىلل وجموعة و اهست تانات تمثل فيما تأتي
في يوء نتائو البيث تو
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نن استعما ىستراتيجية التفكير المزدوج ) تؤدي ىلل تيسي نويري في تيصي الطالب واحتفاظهم بالمعلووات وترسيخها
.6
في نذيانهم نفض و استعما الطرت ة اهعتيادتة.
ىستراتيجية التفكير المزدوج) تجع الطالب ويور العملية التربوتة والم رس وونها وورش ا ووهي ا للجو التعليمي ويذا وها
.0
تسعل التربية الي تثة ىلل تي ي .
نن ىستراتيجية التفكير المزدوج) تخل نوا دتم راطيا وت ل و الجو التسلطي في الصن.
.1
نن ىستراتيجية التفكير المزدوج) تزت و دافعية التعلم وو ث َّم زتادة وستوى التيصي .
.1
ً
ثانيا  -:التوصيات
 .6يرورة اطالو و رسي الل ة العربية علل اهستراتيجيات الي تثة و صا ة وا وراء المعرفة) ع ت رتس البالية ينها تهتالءع وهع
وتطلبات العصر الي تث .
 .0استخ اع و رسي الل ة العربية ىستراتيجية التفكير المزدوج) ع ت رتس البالية .
 .1حههث الم ترتههة العاوههة لتربيههة باب ه علههل اهيتمههاع بت ه رت و رسههي الل ههة العربيههة علههل اهسههتراتيجيات الي تثههة و صا ههة وهها وراء
المعرفة ) .
ثالثا ُ  -:المقترحات
 .6ىنراء دراسة وماثلة لل راسة اليالية لتعرإ اثر ىستراتيجية التفكير المزدوج في ت مية التفكير اإلب اعي ل ى طهالب الصهن الخهاوس
ايدبي في وادة البالية
 .0ىنراء دراسة وماثلة لتعرإ نثر ىستراتيجية التفكير المزدوج في التيصي في فروو الل ة العربية ايصرى .
المصادر العربية :
 ال رآن الكرتم
 -6آ تاسي  ،ويم حسي  .وبادي في طرد الت رتس العاوة  ،بيروت  ،المطبعة العصرتة 6951 ،ع .

-0

ارو ي  ،اليس ب بار  .الموازنة بي نبي تماع والبيتري ،تي ي ويم ويي

ال ت  ،ج ،1وطبعة السعادة  ،ال ايرة 6971،ع.
 -1اب صل ون  ،عب الرحم ب ويم  ،الم وة ،وطبعة الكتاب بيروت  ،د.ت .
اب فارس  ،نبو اليس احم  .وعجم و اتيس الل ة  ،تي ي عب السالع ويم
-1
 ،دار الفكر للطباعة وال ار والتوزتع . 6959

-7

يارون ،ج،6ج ، 7ط6

اب عباد  ،الصاح ىسماعي  ،المييص في الل ة  ،تي ي الايك ويم حس آ تاسي  ،ب اد  ،دار اليرتة للطباعة ،

6959ع .

-1

نبو عالع ي رناء ويمود  .و ايو البيث في العلوع التربوتة و ال فسية ي ط 0ي دار ال ار للجاوعات ي وصر ي 6999ع.

 -5نبو يال وآصرون  ،المرنع في وبادي التربية  ،ط ، 6عمان  ،دار الارود  6991 ،ع.

-9
-9

ا

ب وي  ،احم زمي  .و بالية ال رآن  ،ط ،1وكتبة ال هضة  ،وص ر د ت .
ب وي  ،روضان وسع  ،التعلم ال اص  ،دار الفكر  ،ط ، 6عمان 0262 ،ع .

 62البرتعاوي  ،نال عزتز فروان  .فاعلية وهارات التفكير ال ات واإلب اعي في التذود ايدبي ل ى طالب المرحلة الثانوتة  ،وجلة
العلوع اإلنسانية ي ملية التربية ،ناوعة باب  ،و ، 1مانون الثاني ي 0266ع.
 -66البياتي ي عب الجبار توفي ي وزمرتا اث اسيوس  .اإلحصاء الو في و اهست هلي في التربية و علم ال فس  ،وطبعة الث افة العمالية ،
ب اد 6955 ،ع .
 -60نابر  ،نابر عب اليمي  ،استراتيجيات الت رتس والتعليم  ،دار الفكر العربي  ،ط ، 6ال ايرة 6999 ،ع.
 -61الجويري  ،ىسماعي ب حماد  .الصياح في الل ة والعلوع ،تج ت
ونساوة ورعالي دار اليضارة العربية  ،بيروت لب ان .

ياح العالوة الجويري ،ط ،6ج ، 0تي ي ن تم ورعالي

 -61الييلة  ،ويم ويمود  ،التصميم التجرتبي نظرتة وومارسة  ،ط ، 6عمان  ،دار المسيرة لل ار والتوزتع والطباعة 6999 ،ع .
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الخال ي  ،س س عب ال ادر .عوبات ت رتس البالية ودراستها ل ى طلبة الصن الخاوس ايدبي و ونهة نظر الم رسي
-67
والطلبة ،ناوعة ب اد ،ملية التربية اب رش )6991 ،ع رسالة وانستير و اورة).
الخفاني  ،ع نان عب طالك  .اثر ارتات ال رآنية نوثلة عر ) في تيص طالب الصن الخاوس ايدبي في البالية ،
-61
ناوعة باب  ،ملية التربية ايساسية  0221 ،رسالة وانستير يير و اورة ) .
 -65دروزة  ،نف ان نظير .ىنراءات في تصميم الم هو  ،ط ،0ناوعة ال جاح الوط ية ،ورمز التوثي والمخطوطات وال ار،
نابلس6997،ع.
ال وري  ،عب ال ادر حاتم .ت وتم نداء و رسي الل ة العربية في ت رتس البالية وايدب وال  ،ناوعة
-69
ب اد ،ملية التربية اب رش ) 6991ع نطروحة دمتوراع يير و اورة)
 -69رتان  ،ويم ياشم ،الت رتس ني اف  ،نسس  ،ت وتم نتائج وتطبي ات  ،ط ، 1عالم الكت  ،ال ايرة 0221 ،ع .
 ___ -02استراتيجيات الت رتس لت مية التفكير وح ائ ت رتبية  ،ط ، 0وكتبة الفالح لل ار والتوزتع  ،الكوت  ،الكوت 0260 ،ع .
 -06زتتون  ،عاتش  ،نسالي ت رتس العلوع ط ، 0دار الارود  ،عمان – ايردن 6991 ،ع .
 -00سعادةي نودت نحم وآصروني التعلم التعاوني نظرتات وتطبي ات ودراسات ي ط6ي دار وائ ي ال ايرة 0229،ع .
-01
0221ع.

الطيطي  ،ويم حم  .الب ية المعرفية همتساب المفاييم تعلمها وتعليمها  ،ط ، 6دار ايو لل ار والتوزتع  ،نرب  ،ايردن ،

 -01العادلي ،ويم ناسم نفات .ت وتم وستوى تيصي طلبة نتساع الل ة العربية لكليات التربية في الجاوعات العراتية في البالية ،ناوعة
ال ادسية ،ملية التربية0222،ع ،رسالة وانستير يير و اورة).
 -07عبات ة  ،عب ع  ،نثر ننموذني و نماذج التعلم التعاوني علل اتجايات طالب الصن السابع في التعليم ايساس اتجاع وادة
الرتاييات في ايردن  ،وجلة ورمز البيوث التربوتة وال فسية  ،و ، 9ناوعة تطر 6997 ،ع .
عب اليفيظ  ،ىصالص ويم  ،ووصطفل حسي بايي .
-01
طرد البيث العلمي والتيلي اإلحصائي في المجاهت التربوتة وال فسية ،دار ال لم ،الكوت 0222،ع.
عب عون  ،فاي نايي .ب اء دلي لت رتس البالية في يوء نصطاء طلبة نتساع الل ة العربية في مليات التربية في العراد في
-05
المويوعات الم ررة للصن الخاوس ايدبي ،ناوعة ب اد  ،ملية التربية اب رش 6999ع نطروحة دمتوراع يير و اورة).
نلعبي ي  ،رتية عب ايئمة  .نثر ت رتس البالية بطرت ة اهستكااإ في التيصي
-09
طالبات الصن الخاوس ايدبي  ،ناوعة ب اد ،

ملية التربية – اب رش 0222،ع

وانت ا اثر التعلم واهحتفاظ ب ل ى

نطروحة دمتوراع يير و اورة ) .

العزاوي  ،ع نان عب الكرتم  .نثر استخ اع اسلوب التعلم التعاوني في تيصي طالب الصن الرابع العاع في وادة ايدب
-09
وال صوص  ،ناوعة ب اد  ،ملية التربية  ،اب رش ) 0221 ،ع  ،رسالة وانستير يير و اورة ) .
العزاوي  ،فائزة ويم  .عوبات ت رتس البالية ل ى طلبة نتساع الل ة العربية في مليات التربية في ب اد ،ناوعة ب اد،
-12
ملية التربية اب رش ) 6999 ،ع .رسالة وانستير يير و اورة).
-16

فاصر ،عات  .اإلب او وتربيت  ،ط ،1دار العلم للمالتي  ،بيروت6991ع .

 10الفارابي  ،نبو نصر ويم  ،آراء ني الم ت ة الفايلة  ،ت ع ل وترنم ىبراييم نزت ي  ،بيروت  ،دار ال اووس الي تث  ،د.ت .
الفرطوسي  ،نويرة ب اي و اتي  .نثر ىستراتيجية دائرة ايس لة في الفهم وايداء التعبيري ع طالبات الصن ايو المتوسص ،
-10
ناوعة ب اد  ،ملية التربية اب رش ) 0262 ،ع  ،رسالة وانستير يير و اورة )
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،  اثر طرت ة التعلم التعاوني في التيصي في الج رافية ووفهوع الذات ل ى طالب الصن العاشر في ايردن،  ىبراييم، ال اعود
-11
. ع6997 ،  الس ة الرابعة،  الع د السابع،  ناوعة تطر،وجلة ورمز البيوث التربوتة
 وؤسسة المرتضل للكتاب العراتي العالمية المتي ة،6 ط،اإلحصاء التطبي ي ف ي العل وع اهنتم اعية. الكبيسي ي ويي وجي
-11
.ع0262  بيروتي لب اني،
، ال ايرة،  وطابع الاع،6 ط، تي ي روضان عب التواب، البالية.  نبو العباس ويم ب تزت، المبرد

-17

. ع6951،  الكوت، دار ال لم، الم هو الم رسي وبعض الماكالت التربوتة، الح ال ت

-11

 ويم،وجاور

 نثر استخ اع التعلم التعاوني في ت رتس وح ة اليرمة المونبة علل الجوان اهنفعالية للطالب في.  فاطمة صليفة، وطر
-15
.  ع6990 ،  الع د ايو،  ناوعة البيرت،  المجلة العربية للتربية، برناوو ىع اد المعلمي
 الع د الرابع،  المجل الثاو والعارون،  وجلة رسالة المعلم، بي ال تم والج ت

 نسالي ت رتس البالية وال.  حس ويبوب،  الموو ي-19
ع6995 ، عمان،

. ع0229، ي دار الارودي عمان6 الهاشميي عب الرحم وط ال ليميي استراتيجيات ح تثة في ف الت رتسي ط-19
.ع6955 ،  العراد،  ب اد،  وطبعة وزارة التربية،  نظاع الم ارس الثانوتة. وزارة التربية
-12
11
. 0227 ، دار المسيرة لل ار والتوزتع، عمان، وويم نوي المفتي نسس ب اء الم ايو وت ظيمات،  حلمي احم، الومي

-16
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