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 :ملخصىالدرادة

 :ممخص الدراسة
أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم عمى التحصيؿ المعرفي ىدفت الدراسة إلى قياس 

 بغزة. ي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسكالتفكير التأمم

 كحددت مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:

في تدريس التربية اإلسبلمية عمى التحصيؿ  ما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم -
 لدل طالبات الصؼ التاسع األساس بغزة؟ التأمميالمعرفي كالتفكير 

 كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

ما استراتيجية التعمـ التكليدم المستخدمة في تدريس التربية اإلسبلمية لدل طالبات  -1
 الصؼ التاسع األساس بغزة؟

استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تدريس التربية اإلسبلمية عمى  ما أثر -2
 التحصيؿ المعرفي لدل طالبات الصؼ التاسع األساس بغزة؟

ما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تدريس التربية اإلسبلمية عمى  -3
 لدل طالبات الصؼ التاسع األساس بغزة؟ التأمميالتفكير 

 الدراسة مف:وتكوف مجتمع 

 .-محافظة رفح  –بقطاع غزة  طالبات الصؼ التاسع األساس -
( طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي بإحدل مدارس 80) كقد اشتممت عينة الدراسة -

 رفح.
 حدود الدراسة:

 التربية كزارة طباعة( األكؿ الفصؿ) األساس التاسع لمصؼ اإلسبلمية التربية منياج محتكل -
 .( اإلسبلمي الفقو كحدة) الخامسة الكحدة عف عبارة كىك 2013-2012 لعاـ كالتعميـ

 .2013 – 2012الفصؿ الدراسي األكؿ لعاـ  -

 ىي:باحثة في ىذه الدراسة عدة أدوات وقد استخدمت ال

كالمعارؼ إعداد اختبار تحصيمي لقياس القدرات المعرفية لمطالبات مف حيث المفاىيـ  -
 المتعمقة بالكحدة الخامسة.

اد اختبار لقياس أثر استراتيجية التعمـ التكليدم عمى التفكير التأممي لدل طالبات إعد -
 الصؼ التاسع.
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 :ملخصىالدرادة

 :ئيةاإلحصاالمعالجات 

النسبي كمعامؿ بيرسكف كمعامؿ الصعكبة كالمتكسط  ،استخدمت الباحثة النسب المئكية -
 .21رد سكف كمعامؿ الثبات بطريقتي التجزئة النصفية كككدر ريتشا ،كالسيكلة كالتمييز

 .T- testكاختبار  ،20كككدر ريتشارد سكف 

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات كجكد فركؽ  -
 المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية.

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعتيف كما تكصمت الدراسة إلى كجكد  -
 في اختبار التفكير التأممي لصالح المجمكعة التجريبية.

 إعطاءتكصمت الدراسة إلى أف ميارة كضع حمكؿ مقترحة احتمت المرتبة األكلى ثـ ميارة  -
كأخيران  البصرية الناقدةتفسيرات مقنعة ثـ ميارة الكصكؿ إلى استنتاجات ثـ ميارة الرؤية 

 ميارة الكشؼ عف المغالطات.

 ضوء الدراسة:في الباحثة ضرورة وضع التوصيات التالية رأت 

عقد دكرات تدريبية لمعممي التربية اإلسبلمية في كيفية تفعيؿ االستراتيجيات الحديثة أثناء  .1
 التدريس.

 التدريس. بضركرة تفعيؿ ميارات التفكير التأممي أثناء اإلسبلميةتكعية معممي التربية  .2
أفكاره كمعارفو اعتمادان عمى نفسو  دضركرة ترؾ المجاؿ لمطالب أثناء الحصة الدراسية لتكلي .3

 مستعينان بالمعمـ.
عداده لميارات التفكير  .4 إعداد المعمـ الجيد أثناء دراستو في الجامعات الفمسطينية كا 

 كاالستراتيجيات الحديثة.
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 اإلهداء
 0أىذُ سسانيت ىزه إىل 

 .أو اجلايعاخ انفهسطْنْح فخشَا اجلايعح اإلساليْح تغضج 

 يٍ أجم ثشٍ فهسطني احلثْثح. اسرشيذم جشّخ ًكم أسري عاش ًذعزّب ًسًح كم شيْذ ًك 

 .داس انقشآٌ انكشّى ًانسنح ًأخص تانزكش أسشج يسجذ صالح انذٍّ األٌّتِ تشفخ 

 يعنٌّاً ًيادّاً إلكًال سسانيت.ٌ شجعاازهإىل أيِ احلثْثح أو صخش ًأتِ انغايل أتٌ َاىض ان َِ 

 .إىل صًجِ احلثْة ًانغايل سائذ تشىٌو 

 نثنَ. –يالك  –)محادج سمحو اهلل( إىل تناذِ احلثْثاخ إَعاو  –جمذ  –ذُ إىل أتنائِ حمًٌد إىل فهزج كث 

  ذكرٌس/ داًًد دهس.ان انفاضم أسرارُإىل 

  ًَِّذ املعٌَح.يذ تانعطف ًانذعاء ًإىل اجلنٌد اجمليٌنني انزٍّ أدثٌَِ ًساعذًَِ ًغًش 
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 ذكرىوتقدور

 شكر وتقدير
نحمده جؿ ثناؤه  ،نحمده حمد المخمصيف التائبيف ،إف الحمد هلل نحمده حمد الشاكريف

ىك القائؿ  وـ عمينا نعمفبحمده أت ،نحمده حمد األكليف كاآلخريف ،أسماؤه كعبل في عميائوكتقدست 
 (114)طو:زدني عمما". كقؿ رب(. "7ألزيدنكـ" )إبراىيـ: في كتابو: "لئف شكرتـ 

كقائدنا  ،الخير ةيمعمـ ىذه البشر  ،الحسنة كأسمـ عمى نبي ىذه األمة المعمـ األسكةكأصمي كأبارؾ 
 -صمى اهلل عميو كسمـ-كحبيبنا محمد 

 وممػػػػػػػػػػػػػػػا زادنػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػرفًا وتييػػػػػػػػػػػػػػػػا

 وكػػػػػػػػػػػػػدت برخمصػػػػػػػػػػػػػي أطػػػػػػػػػػػػػر الثريػػػػػػػػػػػػػا  

  

 دخػػػػػػػػػولي تحػػػػػػػػػت قولػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػادي

 وأف صػػػػػػػػػػػػػػيرت أحمػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػي نبيػػػػػػػػػػػػػػاً   

  

ليؿ هلل تعالى بعد شكرم هلل كلرسكلو كلممؤمنيف أتقدـ بالشكر نني كفي مقاـ العبد الشاكر الذإ
 الجزيؿ لمجامعة اإلسبلمية بغزة صرح العمـ كالعمماء حفظيا اهلل مف كؿ شر.

كما كأتقدـ بكافر الشكر كالعرفاف لجميع أساتذتي الكراـ كلكؿ مف عممني حرفان أخص بالذكر 
كأنعـ اهلل عميو بالعافية كما  ،كفي عمره،الدكتكر داككد حمس بارؾ اهلل لنا فيو  األستاذ المشارؾ

 كالشكر مكصكؿ لمجنة التحكيـ ،كأشكر معممتي في القرآف األستاذة عزيزة فسيفس بارؾ اهلل لنا فييا
ا عمى تفضميمكاألستاذ الدكتكر/ إياد إبراىيـ عبد الجكاد،  ،األستاذ الدكتكر / محمد شحادة زقكت

 الرسالة.بقبكؿ مناقشة ىذه 
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 الفصلىاألول:ىخلفوةىالدرادة

 مقدمة:ال
 ،التربية عممية مبلزمة لئلنساف منذ كجد كىي مستمرة إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا

بكثير مف الفمسفات كالمذاىب التربكية المتباينة كالمتناقضة  كمف الممحكظ أف عصرنا الحالي يمكج
التربية اإلسبلمية تعد كسيمة فاعمة لبناء اإلنساف  أفمف حيث الشكؿ كالمضمكف كما مف شؾ في 

كما أف  ،المسمـ القادر عمى عمارة األرض بكفاءة كالقياـ بكاجباتو تجاه األمانة التي ارتضى حمميا
ة في كاقع األمة دإحداث التغييرات الجذرية المنشك  كؿ العامؿ األقكل فيالتربية اإلسبلمية تش

 .كالثقافية  ،كاالقتصادية ،كاالجتماعية ،المسممة عمى جميع المستكيات السياسية

كلقد شيدت عممية التربية كالتعميـ تطكران كبيران في الفترة األخيرة مما جعؿ التربكييف يفكركف  
ات حديثة لتفعيميا في العممية التعميمية مثؿ استراتيجية الكممة المفتاحية مميان في طرؽ كاستراتيجي
كاستراتيجية التعمـ التكليدم كغيرىا  ،كاستراتيجية سكماف االستقصائية ،كاستراتيجية التعمـ البنائي

 الكثير.

ف بناء المعرفة كفقان لنظرية فيجكتسكي في فصكؿ العمكـ تتـ مف خبلؿ المناقشة ك  ا 
كبيف الطبلب كبعضيـ كعممية اجتماعية ثقافية لتكجيو ، ية كالتفاكض بيف المعمـ كالطبلب االجتماع

 ((Alexopoulou and Friver, 1996: 1099تفكير الطبلب كتككيف المعنى 

استراتيجية التعمـ التكليدم ىي تطبيؽ لنظرية فيجكتسكي كتعتمد ىذه النظرية االستراتيجية ك 
ؿ المشكبلت التي قد كح ،تي تنتج عف عمؿ الدماغ أثناء تعمـ المفاىيـ عمى العمميات التفكيرية ال
فالتعمـ التكليدم ينشأ عندما يستخدـ المعمـ استراتيجيات معرفية كفكؽ  .تطرأ في الحياة اليكمية

لذا فإف ىذه االستراتيجية تقكـ عمى التعمـ مف أجؿ الفيـ أك ، ليصؿ إلى تعمـ لو معنى ؛معرفية
كتككيف  عمى المعنى كذلؾ مف خبلؿ ربط الخبرات السابقة لممتعمـ بخبراتو البلحقة التعمـ القائـ

كأف يبنى المتعمـ معرفتو مف خبلؿ عمميات تكليدية يستخدميا في تعديؿ ، ارتباطات كعبلقات بينيما
 .(40: 2009، )ضيير في ضكء المعرفة العممية الصحيحة التصكرات البديمة كالمفاىيـ الخاطئة

ف مب حث التربية اإلسبلمية لجدير باالىتماـ ، كالعناية بو عناية خاصة لما لو مف أىمية كا 
في حياة النشء، كما أنو منيج منبثؽ عف الكتاب كالسنة ؛ لذا عمينا نحف المربكف أف نجتيد دائمان 
إليصاؿ المعارؼ اإلسبلمية بأفضؿ الكسائؿ كأكثرىا سيكلة عمى الطالب كذلؾ الستمالة قمب 

ب لمادة التربية اإلسبلمية ، كمف ىذا المنطمؽ جاءت فكرة تدريس التربية اإلسبلمية الطال
باستراتيجيات حديثة تمثؿ استراتيجية التعمـ التكليدم ليككف الطالب محبان لمبحث التربية اإلسبلمية ، 

ليا مف  كلقد اختارت الباحثة استراتيجية التعمـ التكليدم دكف غيرىا مف االستراتيجيات لما كجدت
أثر بالغ الفعالية عمى تحصيؿ الطالب كتكعيتو كاستثارة تفكيره كما أثبتت دراسة 
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 الفصلىاألول:ىخلفوةىالدرادة

(، كغف مف 2007ضيير )( ، كدراسة 2009(، كدراسة أحمد)2010(،كدراسة رياف)2012فنكنة)
أىـ ما يميز ىذه الدراسة أنيا تطرقت لمكضكع ميـ ألكؿ مرة يطرح في مبحث التربية اإلسبلمية 

ـ الباحثة ، فاستخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في مبحث التربية اإلسبلمية لـ يقـ بو عمى حد عم
أحد مف الباحثيف قبؿ ىذه الدراسة، كلقد رات الباحثة اف ىذه االستراتيجية جديرة بالتطبيؽ في 

حك النمك مدارسنا لما ليا مف أثر عمى تحصيؿ الطالبات كالتفكير لدييف، كما أف العالـ اليـك يتجو ن
 المعرفي كالتطكر التربكم؛ لذا عمينا نحف التربكيكف تفعيؿ االستراتيجيات الحديثة في التدريس.

اجو كمان مف الصعكبات كبالنظر إلى تدريس مادة التربية اإلسبلمية في فمسطيف نجدىا تك  
الرئيس  كالمعمـ ىك المصدر ،التي مف أبرزىا ضعؼ التفاعؿ بيف المتعمميف كالمادةكالمشكبلت 

لممعرفة كالمتعمـ مجرد متمٍؽ سمبي كىذا يتناقض مع االتجاىات التربكية الحديثة كمتطمبات العصر 
الحالي التي تدعكا إلى إيجابية المتعمـ كتعزيز التعمـ الذاتي باإلضافة إلى انخفاض مستكل 

ة إلجراء التحصيؿ كضعؼ استيعاب الطالب لمكاضيع التربية اإلسبلمية لذا كانت الحاجة ماس
الدراسة في ىذا المجاؿ لمتعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تدريس التربية 

كلقد  بغزة ي لدل طالبات الصؼ التاسع األساساإلسبلمية عمى التحصيؿ المعرفي كالتفكير التأمم
 (،كدراسة)عبد2008(،كدراسة)أبك نمر:2010(،كدراسة )نجـ:2011دراسة )حمد:أكدت 
( صحة ذلؾ كأكدت أيضان افتقار مناىج التربية اإلسبلمية 2010( ، كدراسة )قيطة:2011العاؿ:

لمعديد مف المكضكعات المثيرة لبلىتماـ كاكصت الدراسات بضركرة إعادة النظر في مناىج التربية 
 اإلسبلمية في فمسطيف.

 م كمة الدراسة:
ي التربية لتاسع األساسي فتتمخص مشكمة الدراسة في تدني مستكل طالبات الصؼ ا

معممات التربية اإلسبلمية كبالتالي ستحاكؿ المقاءات مع خبلؿ  الباحثة تواإلسبلمية كىذا ما لمس
ي لدل الدراسة معرفة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم عمى التحصيؿ المعرفي كالتفكير التأمم

 التالي: عف السؤاؿ الرئيسف خبلؿ اإلجابة كذلؾ م طالبات الصؼ التاسع األساس

ما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تدريس التربية اإلسبلمية عمى التحصيؿ المعرفي  -
 بغزة؟ ي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسكالتفكير التأمم

 كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية: 

ة لدل طالبات الصؼ في تدريس التربية اإلسبلمياستراتيجية التعمـ التكليدم المستخدمة ما  .1
 في غزة؟ التاسع األساس



 

4

 

 رادةالفصلىاألول:ىخلفوةىالد

عمى التحصيؿ في تدريس التربية اإلسبلمية ما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم  .2
 ؟ي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسالمعرف

ى التفكير عمفي تدريس التربية اإلسبلمية ما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم  .3
 ؟ي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسالتأمم

 :الدراسة يتاضفر 
( بيف متكسط درجات الطالبات α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .1

كمتكسط درجات  البلتي درسف مادة التربية اإلسبلمية باستخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم،
 .في االختبار التحصيمي التقميديةالبلتي درسف بالطريقة بات الطال

( بيف متكسط درجات الطالبات α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .2
كمتكسط درجات  التكليدم، التعمـ استراتيجية باستخداـ اإلسبلمية التربية مادة درسف البلتي

 ر التأممي.اختبار ميارات التفكي في التقميدية بالطريقة درسف البلتيطالبات ال

 أىداؼ الدراسة:
 ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:سعت 

 المستخدمة في تدريس التربية اإلسبلمية. استراتيجية التعمـ التكليدم ةىيمعرفة ما .1
تحصيؿ معرفة فعالية استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تدريس التربية اإلسبلمية عمى  .2

 .طالبات الصؼ التاسع األساس
ي لدل طالبات الصؼ معرفة فعالية استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم عمى التفكير التأمم .3

 .التاسع األساس

 أىمية الدراسة:
 تكمف أىمية الدراسة في النقاط التالية:

تقدـ ىذه الدراسة رؤية جديدة في تدريس التربية اإلسبلمية مف خبلؿ دراسة أثر استخداـ  .1
كالتفكير  كليدم في تدريس التربية اإلسبلمية عمى التحصيؿ المعرفياستراتيجية التعمـ الت

 بغزة. لدل طالبات الصؼ التاسع األساس التأممي
مف المتكقع أف يستفيد مف ىذه الدراسة معممك التربية اإلسبلمية في التدريس كفي تطكير  .2

 استراتيجيات جديدة لتدريس التربية اإلسبلمية.
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 الفصلىاألول:ىخلفوةىالدرادة

ميف عمى تطكير المناىج في كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية قد تفيد ىذه الدراسة القائ .3
 لتحسيف مناىج التربية اإلسبلمية في القطاع.

 قد تفيد الباحثيف كالطبلب كالميتميف في مجاؿ استراتيجيات التدريس إلعداد أبحاثيـ. .4
قد تشكؿ ىذه الدراسة استجابة مكضكعية لما تنادم بو االتجاىات العالمية كتكصيات  .5

 المؤتمرات كالندكات مف مسايرة االتجاىات الحديثة في التدريس.

 مصطمحات الدراسة:
 الباحثة عدة مصطمحات كتعرفيا إجرائيان كما يمي: تستخدما

 استراتيجية التعمـ التوليدي: 

 ىي تطبيؽ لنظرية فيجكتسكي البنائية إجرائيان استراتيجية التعمـ التكليدم  الباحثة عرفت
كمف خكاص التعمـ  ،كطكر التطبيؽ ،كالمتعارض ،كالتركيزم ،ة أطكار التمييدمكتتككف مف أربع

 كيكلدكف المعرفة بتشكيؿ االرتباطات ،يشارككف بشكؿ نشط في عممية التعمـ التكليدم أف المتعمميف
الجديدة بالعمـ المسبؽ  العقمية بيف المفاىيـ فعندما يحمؿ الطبلب مادة جديدة يدمجكف األفكار

  .كتراكيب عقمية جديدة لدييـ تطابؽ ىذه المعمكمات يتـ بناء عبلقاتكعندما ت

 التفكير:
التفكير إجرائيان ىك عممية ذىنية يقكـ بيا الفرد لبحث مكضكع معيف ، أك الحكـ عمى كاقع 
شيء معيف مف خبل تنظيـ خبراتو كمعمكماتو عف ىذا المكضكع اك الشيء ،كمف ثـ الخركج بحكـ 

 ف اإلدراؾ الفطرم أك الغريزم.معيف، كىك مختمؼ ع

 إجرائيًا: التفكير الترممي

كيعتمد عمى ،ىك تفكير مكجو يتـ فيو تكجيو العمميات التفكيرية إلى أىداؼ محددة "
كيستخدـ أحيانا تحت  .عمميتيف أساسيتيف ىما االستنباط ك االستقراء لكي يصؿ الفرد لحؿ مشكمتو

ميارة الرؤية البصرية  ـ، محتكيان عمى خمس ميارات :لمنظالمشكبلت أك التفكير ا اسـ التفكير لحؿ
الناقدة ، ميارة الكصكؿ إلى استنتاجات، ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة، ميارة الكشؼ عف 

 المغالطات، ميارة كضع حمكؿ مقترحة.

 إجرائيًا: التحصيؿ المعرفي

مكف إخضاعو لمقياس "كؿ أداء يقكـ بو الطالب في المكضكعات المدرسية المختمفة كالذم ي 
 ".رات المدرسيف أك كمييما معان عف طريؽ درجات اختبار أك تقدي
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 الفصلىاألول:ىخلفوةىالدرادة

 إجرائيًا: طالبات الصؼ التاسع األساس

كالمصنفات في المرحمة ( سنة15 – 14)ىف الطالبات المكاتي تتراكح أعمارىف بيف  
 .األساسية العميا

 حدود الدراسة:
( طالبة في المجمكعة التجريبية، 40) كنة مفيقتصر تطبيؽ الدراسة عمى عينة عشكائية مك

( طالبة في المجمكعة الضابطة مف طالبات الصؼ التاسع األساس في مدرسة القدس 40ك)
 الثانكية )ب( لمبنات برفح .
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 الفصلىالثاني:ىاإلطــارىالنظــري

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 ريــار النظــاإلط

 ريــار الهظــاإلط: الفصل الجاني

 

 لتعمـ التوليدياستراتيجية ا :المحور األوؿ. 
 التفكير الترممي :المحور الثاني. 
 التربية اإلسالمية :المحور الثالث. 
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 الفصلىالثاني:ىاإلطــارىالنظــري

 الفصؿ الثاني
 ريػػار النظػػاإلط

ثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم عمى اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك معرفة أ لما كاف
ف ىذا الفصؿ يمثؿ األساس فإلدل طالبات الصؼ التاسع التحصيؿ المعرفي كالتفكير التأممي 

عمى  أسسياالباحث معتمدا في إرساء قكاعد دراستو ككضع رض الصمبة التي ينطمؽ منيا األ
النظريات كاألدبيات كالدراسات التي تحصمت عمييا الباحثة كالمتعمقة بمجاؿ الدراسة مما يساعد 

ثرائو كتناكلو مف منظكر تربكم كقد اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى محاكر رئيسة  عمى تعزيز المكضكع كا 
 ىي:
 التعمـ التوليدي  :أوال

 اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى ثبلثة محاكر:

 ،كالمراحؿ، تناكلت فيو الباحثة استراتيجية التعمـ التكليدم مف حيث )المفيكـ األوؿ: المحور
 كخطكات استراتيجية التعمـ التكليدم(

 ،كالخصائص كاألنماط ،كاألىمية ،المفيكـكفيو تناكلت الباحثة التفكير مف حيث ) :المحور الثاني
 ،كعناصر نجاح عممية تعميـ التفكير ،كطرؽ تعميـ التفكير ،كتطرقت أيضا إلى ميارات التفكير

 كمراحمو(  ،كمياراتو ،كاشتمؿ أيضا عمى التفكير التأممي )تعريفو ،كمعكقات تعميـ التفكير

 ،كاألىمية ،اإلسبلمية مف حيث)المفيكـ كالذم تحدثت فيو الباحثة عف التربية :المحور الثالث
كتحدثت الباحثة عف عبلقة التربية اإلسبلمية بالمنياج  ،كالسمات ،كاألساليب ،كالمصادر ،كاألىداؼ

 الفمسطيني. 

 :استراتيجية التعمـ التوليدي :المحور األوؿ

 مفيـو استراتيجية التعمـ التوليدي:

س رؤية فيجكتسكي ك  أنو نمكذج ع  : ب (Shepardson.1999:626) عرفو شيباردسكف
 :مراحؿ أك أطكار تعميمية كىي أربعلمتعمـ كيتككف مف 

 كطكر التطبيؽ. ،كالطكر المتعارض ،كالطكر التركيزم ،الطكر التمييدم

( بأنو قدرة الطالب عمى تكليد Chin and Brown 2000:19عرفو شايف كبراكف )ك 
 ،صة إذا كانت المشكمة غير مألكفة بالنسبة ليـإجابات لمشكمة ما ليس لدييـ حؿ جاىز ليا كخا

 ( 11:2012 ،فنكنة  ). نقبلن عفصمة بياكليس لدييـ المقدرة عمى استدعاء الحقائؽ المت
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 الفصلىالثاني:ىاإلطــارىالنظــري

المتبعة في ف استراتيجية التعمـ التكليدم ىي مف االستراتيجيات الحديثة أل الباحثة أر ك 
تو كمعارفو السابقة لمكصكؿ إلى معمكمات لى جعؿ الطالب أف يستثمر معمكماإعممية التعميـ تيدؼ 

 جديدة. 

  :(19:3116)الدواىيدي, مراحؿ استراتيجية التعمـ التوليدي

 ":Preliminaryالطور التمييدي"  -3

ثارة األسئمة، كيستجيب الطبلب إما  فيو يميد المعمـ لمدرس مف خبلؿ المناقشة الحكارية كا 
فالمغة بيف المعمـ كالطبلب تصبح أداة نفسية  كمية،باإلجابة المفظية أك الكتابة في دفاترىـ الي

كفي ىذه المرحمة تتضح المفاىيـ اليكمية لدل المتعمميف مف  لمتفكير كالتحدث كالعمؿ كالرؤية،
 كمحكرىا التفكير الفردم لمطمبة تجاه المفيكـ. ،خبلؿ المغة كالكتابة كالعمؿ

 ":Focusالطور التركيزي )البؤرة(" -3

مـ الطمبة لمعمؿ في مجمكعات صغيرة فيصؿ بيف المعرفة اليكمية كالمعرفة كفيو يكجو المع
تاحة الفرصة لممناقشة كالحكار بيف المجمكعات فيمر  المستيدفة مع تقديـ المصطمحات العممية كا 

.  الطمبة بخبرة المفيـك

 ":Challengeالطور المتعارض )التحدي(" -1

كامؿ مع إتاحة الفرصة لمطمبة لئلسياـ في ىذا الطكر يقكد المعمـ مناقشة الفصؿ بال
مع  كمساعدتيـ بالدعائـ التعميمية المناسبة، ،بممحكظاتيـ كفيميـ كرؤية أنشطة الفصؿ بالكامؿ

كالتحدم بيف ما كاف يعرفو المعمـ في الطكر التمييدم كما عرفو  إعادة تقديـ المصطمحات العممية،
 .أثناء التعمـ

 ":Applicationطور التطبيؽ" -4

فيو تستخدـ المفاىيـ العممية كأدكات كظيفية لحؿ المشكبلت كخمؽ نتائج كتطبيقات في 
 مكاقؼ حياتية جديدة كما تساعد عمى تكسيع نطاؽ المفيكـ.

التعمـ التكليدم نظرية تتضمف التكامؿ النشط لؤلفكار  )40:2006، الدكاىيدمبع )كتا
 لى أربعة عناصر،إاتيجيات التعمـ التكليدم سـ استر كتنق الجديدة مع أسكيمات المتعمـ المكجكدة،

 كيمكف أف تستعمؿ كؿ استراتيجية عمى حدة أك ترتبط باألخرل لنيؿ ىدؼ التعمـ كىي:
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 الفصلىالثاني:ىاإلطــارىالنظــري

 ":Recallاالستدعاء" -3

كاليدؼ مف  يتضمف االستدعاء سحب المعمكمات مف الذاكرة طكيمة المدل لممتعمـ،
 كيتضمف االستدعاء تقنيات مثؿ التكرار، ،الحقيقة لىإمتعمـ معمكمات تستند االستدعاء أف يتعمـ ال

 كأساليب تقكية الذاكرة.  المراجعة، الممارسة، التدريب،

 ":Integrationالتكامؿ" -3

كىدؼ التكامؿ ىك تحكيؿ  ،يتضمف التكامؿ مكاممة المتعمـ لممعرفة الجديدة بالعمـ المسبؽ
 المعمكمات إلى شكؿ يسيؿ تذكره.

 ،)خبلصة في صياغة قصصية(إعادة الصياغة كيقصد بوؿ تتضمف كطرؽ التكام
كمف طرؽ التكامؿ أيضا تكليد األسئمة  ،التمخيص كىي أف )يعيد ركاية المحتكل كيشرحو بدقة(

 كتكليد التناظرات. 

 ": Organizationالتنظيـ" -1

يدة في كبيف المفاىيـ كاألفكار الجد ،يتضمف التنظيـ ربط المتعمـ بيف العمـ المسبؽ كاألفكار
 ،كالتجميع ،كالتصنيؼ ،كالتمخيص ،تحميؿ األفكار الرئيسة :كيتضمف تقنيات مثؿ ،طرؽ ذات مغزل
 كخرائط المفاىيـ.

 ":Elaborationاإلسياب" -4

 كييدؼ ،يتضمف اإلسياب اتصاؿ المادة الجديدة بالمعمكمات أك األفكار في عقؿ المتعمـ
كتتضمف طرؽ اإلسياب تكليد الصكر  ،جديدةلى المعمكمات الإاإلسياب إلى إضافة األفكار 

سياب الجمؿ.  كا 

إف بناء المعرفة يعتمد عمى المعالجة العقمية النشطة لمتصكرات كيؤدم إلى الفيـ الذم ينتج 
كتتضمف المعالجة التكليدية الربط بيف المعمكمات الجديدة كالعمـ المسبؽ ، مف المعالجة التكليدية

كىي ضركرية لترجمة المعمكمات الجديدة كحؿ المشكبلت كيتصؼ ، اانن لبناء تراكيب معرفية أكثر إتق
كفي الحقيقة فإف المادة يتـ تذكرىا بشكؿ أفضؿ  ،التعمـ التكليدم بعمؽ مستكل المعالجة لممعمكمات

 .في حالة التعمـ التكليدم مف قبؿ المتعمـ بدال مف تقديميا مجردة لممتعمـ
(Aleese,1993Jonassen,Mayes,and Mc) 

( أف مف خكاص التعمـ التكليدم أف المتعمميف 41:2006 ،كما كأضاؼ )الدكاىيدم
 ،يشارككف بشكؿ نشط في عممية التعمـ كيكلدكف المعرفة بتشكيؿ االرتباطات العقمية بيف المفاىيـ
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 الفصلىالثاني:ىاإلطــارىالنظــري

فعندما يحمؿ الطمبة مادة جديدة يدمجكف األفكار الجديدة بالعمـ المسبؽ كعندما تتطابؽ ىذه 
كيكجد نكعيف مف النشاطات التكليدية  ،يتـ بناء عبلقات كتراكيب عقمية جديدة لدييـ المعمكمات

 ىي:

 ،أمثمة ذلؾ خمؽ عناكيف ،النشاطات التي تكلد العبلقات التنظيمية بيف أجزاء المعمكمات .1
 ة.كأفكار رئيس ،رسكـ بيانية ،خبلصات، أىداؼ ،أسئمة

يسمعو أك يراه أك يقرأه المتعمـ مف معمكمات  المتكاممة بيف ما النشاطات التي تكلد العبلقات .2
تفسيرات ، استدالالت، تناظرات، كأمثمة ذلؾ إعادة صياغة، جديدة كالعمـ المسبؽ لممتعمـ

كالفرؽ بيف النشاطيف أف النشاط الثاني يعالج المحتكل التعميمي بشكؿ أعمؽ ، كتطبيقات
 .((Griff,2000:3 كيؤدم إلى مستكل عاؿ مف الفيـ

أك كـ ، التكليدم عممية نشطة فيي عممية بناء صبلت بيف المعرفة الجديدة كالقديمة فالتعمـ
فجكىر نمكذج التعمـ التكليدم ىك ، مف األفكار الجديدة الءمت نسيج المفاىيـ المعركفة عند الفرد

أف العقؿ أك الدماغ ليس مستيمكا سمبيا لممعمكمات فبدال مف ذلؾ ىك يبني تفسيراتو الخاصة مف 
 .(Wittrock,1989:348) معمكمات المخزنة لديو كيككف استدالالت منياال

كدكر المعمـ يكمف في مساعدة الطبلب في تكليد الكصبلت أك يساعدىـ عمى الربط بيف 
األفكار الجديدة ببعضيا البعض كبالعمـ المسبؽ لدييـ فالمعمـ يدفع أك يكجو الطبلب إليجاد تمؾ 

كبيذه النظرة ، نا مف تجييز المعمكمات إلى تسييؿ بناء نسيج المعرفةفالتعميـ ينتقؿ ى االرتباطات.
 :2006 )لدكاىيدم،نقبلن عف  .(Seifert,1995:6يتـ التركيز عمى المتعمـ في العممية التعميمية )

41) 

الباحثة مف خبلؿ العرض السابؽ لمعنى التعمـ التكليدم أف التعمـ التكليدم ما ىك إال  أتر ك 
كيمعب الطالب فييا  ،ات التدريس التي يستخدميا المعمـ أثناء قيامو بعممية التدريسإحدل استراتيجي

كذلؾ عف طريؽ تكليد المعمـ  ،ممعرفة الجديدة باعتماده عمى معرفتو السابقةلا لتكصمو ا كبيرن دكرن 
  لمعمكمات الطالب السابقة حتى يكصمو لممعرفة الجديدة.

 

 

 

 



 

12

 

 الفصلىالثاني:ىاإلطــارىالنظــري

 :التفكير الترممي :المحور الثاني
لتكصؿ إلى نتائج قيمة كذات ا بكساطتو يستطيع المرءمعقدة التفكير ىك عممية عقمية 

كما أنو بالتفكير ، كدجدكل كما أف بعض الفبلسفة ربطكا التفكير بالكجكد فمف يفكر فيك مكج
 تكصؿ إلى المعرفة كالحقيقة.ي

 :مفيـو التفكير

 (:434: 3999, مفيـو التفكير عند )جرواف

مسمة مف النشاطات العقمية التي يقكـ بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ عف س ىك عبارة
، الممس كالبصر كالسمع كالشـ كالذكؽ :استقبالو عف طريؽ كاحدة أك أكثر مف الحكاس الخمسة

 ،كالتفكير بمعناه الكاسع عممية بحث عف معنى في المكقؼ أك الخبرة كىك سمكؾ ىادؼ كتطكرم
كالمعرفة  ،كالعمميات المعرفية كفكؽ المعرفية ،ميات كالعكامؿ الشخصيةيتشكؿ مف تداخبلت القاب

 الخاصة بالمكضكع الذم يجريو حكؿ التفكير.

 :(33: 3999, ويعرفو )عصفور

 بأنو إعادة تنظيـ ما نعرفو في أنماط جديدة كخمؽ عبلقات لـ تكف مكجكدة مف قبؿ.

 :(8: 3116, السميريويعرفو )

 يمكف مبلحظتو كلكف يستدؿ عميو مف نتائجو كينظـ العقؿ مف نشاط ذىني مفترض ال بأنو
 .خبلؿ خبراتو بطريقة جديدة لحؿ مشكمو ما أك إدراؾ األمكر المحكـ عمييا

 :(333 :3113 ,ويعرفو )ممحـ

مف خبلؿ ، كاألحداث، كالكقائع ،أف يتعامؿ بيا مع األشياء كسيمو عقمية يستطيع اإلنساف 
 تمثؿ في استخداـ الرمكز كالمفاىيـ كالكممات.العمميات المعرفية التي ت

عممية ذىنية يقكـ بيا الفرد لبحث مكضكع معيف أك الحكـ عمى كاقع  :الباحثة التفكير برنو تعرفو 
كمف ثـ الخركج بحكـ  ،شيء معيف مف خبلؿ تنظيـ خبراتو كمعمكماتو عف ىذا المكضكع أك الشيء

 .ريزمكىك مختمؼ عف اإلدراؾ الفطرم أك الغ ،معيف

 (:63 :3119, العماويأىمية التفكير)
ف لمتفكير أىمية كبيرة تحدث عنيا الكثير مف الباحثيف  تأتي أىمية التفكير مف خبل إدراؾ فكائده ، كا 

 كمف أكثرىا أىمية أنو:
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 الفصلىالثاني:ىاإلطــارىالنظــري

كبذلؾ يؤدم إلى رفع مستكل ، في مساعدة الطبلب عمى فيـ المحتكل الدراسي يسيـ .1
 التحصيؿ لدييـ.

عدتيـ عمى رفع مستكل الكفاءة غير التقميدية في عصر ارتبط النجاح عمى مسا كيعمؿ .2
 بالقدرة عمى التكثيؽ.

في تككيف شخصية التمميذ كبنائيا بطريقة صحيحة؛ ليككف مساىما في تنمية  يسيـ .3
 مستقبمو. 

 ينمي لديو القدرة عمى االستقبلؿ في الكصكؿ إلى النتائج السميمة. .4
 عمى أفكاره.بالسيطرة  الطالب إحساسان  يعطي .5
 ميارات الجانب الكجداني عند الطالب. ينمي  .6

الباحثة أف لمتفكير أىمية كبيرة في تنمية القدرة العقمية كالتحصيمية لمفرد عمى مستكل  أتر ك  
ى المجتمع كما أنو ال يغيب عنا أف لمتفكير الفعاؿ نتائج إيجابية عم ،حياتو التعميمية كاالجتماعية

 ى النيكض بالمجتمعات كاالرتقاء بمستكاىا التعميمي كاإلنتاجي أيضا. ف التفكير يعمؿ عمإحيث 

  :(39 :3117 ,خصائص التفكير )الحالؽ
 إف لمتفكير خصائص متعددة  ، كلقد حرص الباحثكف عمى إيجاد خصائص التفكير كالتي منيا أنو:

نما يحدث في مكاقؼ معينة. ،فيك ال يحدث مف فراغ أك ببل ىدؼ ،سمكؾ ىادؼ .1  كا 
 مكؾ تطكرم كما كنكعا تبعا لنمك الفرد كتراكـ خطكاتو.س .2
التفكير الفعاؿ ىك التفكير الذم يكصؿ إلى أفضؿ المعاني كالمعمكمات الممكف  .3

 .استخبلصيا
أك أف يحقؽ  ،فبل يعقؿ لفرد ما أف يصؿ إلى درجة الكماؿ في التفكير ،مفيكـ نسبي .4

  .كيمارس أنكاع التفكير جميعيا
كالمكقؼ  ،داخؿ عناصر البيئة التي يجرم فييا التفكير )فترة التفكير(يتشكؿ التفكير مف ت .5

 .أك الخبرة
لكؿ منيا  ،(شكمية ،مكانية ،منطقية ،كمية ،رمزية ،يحدث بأشكاؿ كأنماط مختمفة )لفظية .6

 .خصكصية
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 الفصلىالثاني:ىاإلطــارىالنظــري

 :أنماط التفكير
لميمة كالتي إف لمتفكير أنماط متعددة كأشكاؿ مختمفة كذكر الباحثكف العديد مف أنامط التفكير ا

الدراسة بشكؿ  تخدمتشكؿ أىمية كبيرة لمفرد كلقد ذكرت الباحثة بعضان مف ىذه األنماط كالتي 
 كبير :

 .التفكير التأممي  .1
 .التفكير اإلبداعي .2
 التفكير الناقد. .3
 التفكير البصرم. .4
 التفكير فكؽ المعرفي. .5
 .التفكير التقاربي .6
 التفكير االستنباطي. .7
 التفكير الفعاؿ. .8
 غير الفعاؿ.التفكير  .9

 .لترممي التفكير ا :أوال 

 :ثانيا: التفكير اإلبداعي

كيعرفو بركنر بأنو العمؿ أك  ،يعرؼ اإلبداع بأنو قدرة عمى تككيف أبنية أك تنظيمات جديدة
تتمثؿ في قدرتو عمى الفعؿ  ،كاإلبداع مبادرة يبدييا الفرد ،الفعؿ الذم يؤدم إلى الدىشة كاإلعجاب

كيعرؼ أصحاب نظرية المعرفة ، شة كاإلعجاب كاتباع نمط جديد مف التفكيرالذم يؤدم إلى الدى
يطكره الفرد عف طريؽ تفاعمو مع الخبرات التي يكتسبيا كيصؿ  ،اإلبداع بأنو ظيكر إلنتاج جديد

كالطرؽ التقميدية  ،كيعرؼ اإلبداع أيضا أنو قدرة الفرد عمى تجنب الركتيف العادم ،إلى صكرة جديدة
: 2003 ،غير شائع يمكف تنفيذه كتحقيقو )عبيد كعفانة أك ،مع إنتاج أصيؿ جديد ،في التفكير

58). 

كمفيد لمفرد  ،كترل الباحثة أف التفكير اإلبداعي ىك:" قدرة الفرد عمى تقديـ عمؿ جديد نافع
 لـ يسبقو إليو أحد". ،كالمجتمع
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 الفصلىالثاني:ىاإلطــارىالنظــري

  :(793: 3998, )سعودي كما بينيا :مستويات التفكير اإلبداعي

 المستوى التعبيري: -3 

كجكىره ىك التعبير المستقؿ عف الميارات كاألصالة كنكعية اإلنتاج التي تككف في ىذا 
كما يميز المبدعيف في ىذا المستكل ىك صفتا التمقائية كالحرية مثؿ رسـك  ،المستكل غير ميمة
 األطفاؿ التمقائية.

 المستوى اإلنتاجي:  -3

رم لئلبداع إلى المستكل اإلنتاجي عندما تنمى ميارتيـ ينتقؿ األفراد مف المستكل التعبي
عندما يصؿ الفرد إلى مستكل معيف  كاإلنتاج يككف إبداعيان  ،بحيث يصمكف إلنتاج األعماؿ الكاممة

كيقصد  ،كعمى ذلؾ فإنو ال ينبغي أف يككف ىذا اإلنتاج مستكحى مف عمؿ اآلخريف ،مف اإلنجاز
 ،فنية كعممية تتميز بمحاكلة ضبط الميؿ إلى المعب الحرإنتاج منتجات  ،بالمستكل اإلنتاجي

 كمحاكلة كضع أساليب تؤدم إلى الكصكؿ إلى منتجات كاممة.

 المستوى االختراعي: -1

يتطمب ىذا المستكل المركنة في عبلقات جديدة غير مألكفة بيف أجزاء منفصمة مكجكدة 
يـ باستخداـ المكارد كاألساليب كالطرؽ كيمثمو المخترعكف كالمكتشفكف التي تظير عبقريت ،مف قبؿ
 المختمفة.

 المستوى االستحداثي: -4

كيتطمب ىذا المستكل قدرة قكية عمى التصكر التجريدم الذم يكجد عندما تككف المبادئ 
كىذا المستكل يعني التطكر  ،فيما يتيسر لممبدع تحسينيا كتعديميا ،األساسية مفيكمة فيما كافيا

 استخداـ الميارات الفردية كالتصكيرية. كالتحسيف الذم يتضمف

 المستوى البزوغي: -5

في أكثر المستكيات  كيتضمف تصكر مبدأ جديد تمامان ، كىك أعمى مستكيات اإلبداع
 كما يعني ظيكر مبدأ جديد أك مسممة جديدة. ، كأعبلىا تجريدا

 ميارات التفكير اإلبداعي: 

 الطالقة المفظية: -3
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 الفصلىالثاني:ىاإلطــارىالنظــري

كأف تبدأ ، تاج أكبر عدد مف الكممات التي تستكفي شركطا معينةكىي القدرة عمى سرعة إن
  .بحرؼ معيف أك تنتيي بحرؼ معيف كغير ذلؾ مف الشركط

 الطالقة الفكرية:  -3

كىي القدرة عمى سرعة إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار في مكقؼ معيف بحيث تستكفي 
 شركطا معينة.

 المرونة التمقائية: -1

رعة إنتاج أفكار تنتمي إلى أنكاع مختمفة مف األفكار التي ترتبط بمكقؼ كىي القدرة عمى س
  .معيف

 األصالة: -4

كأف تككف ، كىي القدرة عمى سرعة إنتاج أفكار تستكفي شركطا معينة في مكقؼ معيف
أفكارا نادرة مف الكجية اإلحصائية أك أفكارا ذات ارتباطات غير مباشرة كبعيدة عف المكقؼ المثير 

 .كارا تتصؼ بالميارةأك أف

 الحساسية بالم كالت: -5

 كىي القدرة عمى التعرؼ عمى مكاطف الضعؼ أك النقص أك الثغرات في المكقؼ المحير.

كترل الباحثة أف جميع الميارات السابقة تندرج تحت التفكير المنطمؽ ما عدا ميارة 
لتفكير المنطمؽ كالذم يقصد بو كعميو فإف التفكير اإلبداعي يعد لكنا مف ا ،الحساسية بالمشكبلت

أما التفكير المحدد فيقصد بو  ،ينطمؽ في اتجاىات متعددة كمتشعبة ذلؾ النكع مف التفكير الذم
حيث تنحصر االستجابات بيف بديميف ال ثالث  ،ذلؾ النكع مف التفكير الذم يتجو إلى ىدؼ محدد

 .(192: 1987)عمياف،  ليما ىما الصح كالخطأ

 :اإلفاضة -6 

أك حؿ لمشكمة ، أك لكحة مف شأنيا  عني القدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديدة كمتنكعة لفكرة،ت
غنائيا كتنفيذىا.  أف تساعد عمى تطكرىا كا 

 إعادة التنظيـ: -7

آخر ذم تصميـ أك استعماؿ  شيءقائـ فعبلن إلى  شيءيقصد بيا القدرة عمى تحكير 
صياغة المشكمة نفسيا ثـ حؿ المشكمة الجديدة مختمؼ، ككثيران ما ينحصر حؿ مشكمة ما في إعادة 
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 الفصلىالثاني:ىاإلطــارىالنظــري

بالتحكيؿ تسمى  أحيانامؿ عمى مزيج مف المركنة كالتحميؿ كالتركيب كىي ت،كلعؿ ىذه الخاصية تش
 .(266-265: 2010 )حمس، التحرر أك

 االحتفاظ باالتجاه ومواصمتو :  -8

، ىي مكاصمة االتجاهمف قدرات التفكير اإلبداعي، ك  أخرلالدراسات العربية اكتشفت قدرة 
أم يمتاز الشخص المبدع بطريقة خاصة في إطبلؽ طاقات تتمثؿ في قدرتو عمى التركيز لفترات 
طكيمة في مجاؿ اىتمامو )القدرة عمى التركيز المصحكب باالنتباه طكيؿ األمد عمى ىدؼ معيف( 

المبدع لعممو خصكصان كتعد القدرة عمى مكاصمة االتجاه مف القدرات األساسية التي تسيـ في أداء 
 )الصافي، في مجاؿ العمكـ حيث يحتاج العمؿ اإلبداعي فييا المتداد زمني طكيؿ لبلنتياء منو

1997 :37) . 

  :ثالثا: التفكير الناقد

( 1420 :1990 ،تعددت تعريفات الباحثيف لمتفكير الناقد فعرفو )المميجي كعفيفي
ة إلى أقصى حد ممكف بغرض سترشاد بالمكضكعيالتمحيص الدقيؽ لكافة المقدمات كاألدلة كاال

 .لى نتائج سميمة تتصؼ بالصحة كالثبات كالصدؽإالتكصؿ 

( بأنو عبارة عف عممية تبني قرارات كأحكاـ قائمة عمى 54: 2003 ،عبيد كعفانةكيعرفو )
ك أسس مكضكعية تتفؽ مع الكقائع المبلحظة كالتي يتـ مناقشتيا بأسمكب عممي بعيدا عف التحيز أ

المؤثرات الخارجية التي تفسد تمؾ الكقائع أك تجنبيا الدقة أك تعرضيا إلى تدخؿ محتمؿ لمعكامؿ 
 الذاتية. 

 :Ennis (14: 1985)كيرل 

أف التفكير الناقد عبارة عف ميارة التصرؼ الصحيح كالمبني عمى التفكير التأممي كأنو يقسـ 
 :إلى قسميف أساسييف ىما

و يؤدم إلى استنتاجات كقرارات سميمة كمبررة أك مدعكمة بأدلة نأأنو تفكير معقكؿ بمعنى  .1
 مقبكلة.

أنو تفكير تأممي يظير فيو كعي تاـ لخطكات التفكير التي يتـ التكصؿ مف خبلليا إلى  .2
 االستنتاجات كالقرارات.

نساف أف كترل الباحثة أف التفكير الناقد يتضمف التفكير التأممي كذلؾ ألنو ليس باستطاعة إ
دكف أف يفكر فيو كيتأممو تأمبل دقيقا قبؿ أف ينتقده ككذلؾ ترل الباحثة أف  د فكرة أك اقتراحان ينتق
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كلكنو  التفكير الناقد كظيفتو تحميؿ المقترحات الناتجة مف التفكير اإلبداعي فقد يككف اإلنساف مبدعان 
 .غير ناقد

 :(369-367:  3133)سميماف, أىمية التفكير الناقد

ناقد مف المسائؿ التربكية التي بدأ بيا التربكيكف كعمماء النفس يكلكنيا اىتماما يعد التفكير ال
في العقكد األخيرة كذلؾ باعتباره أحد المفاتيح الميمة لضماف التطكر المعرفي الفعاؿ الذم  كبيران 

ة يسمح لمفرد باستخداـ أقصى طاقاتو العقمية لمتفاعؿ بشكؿ إيجابي مع بيئتو كمكاجية ظركؼ الحيا
،كلقد أظيرت معظـ الدراسات التجريبية كالتي تـ مف التي تتشابؾ فييا المصالح كتزداد المطالب 

برامج كخبرات لتنمية ميارات ىذا النكع مف التفكير أف ىذه الميارات تعكد بالفائدة خبلليا استخداـ 
 أكجو حيث كجد أنيا: عمى المتعمميف مف عدة

 المتعمـ. عمؽ لممحتكل المعرفيتؤدم إلى فيـ أ -1

 تقكد المتعمـ إلى االستقبللية في تفكيره كتحرره مف التبعية كالتمحكر حكؿ الذات. -2

 تشجع ركح التساؤؿ كالبحث كعدـ التسميـ بالحقائؽ دكف تحٍر كاٍؼ. -3

 تجعؿ مف الخبرات المدرسية ذات معنى كتعزز مف سعي المتعمـ لتطبيقيا كممارستيا. -4

 ترفع مف المستكل التحصيمي لممتعمـ. -5

 ـ.معة كتفاعبلن كمشاركة في عممية التتجعؿ المتعمـ أكثر إيجابي -6

 تعزز مف قدرة المتعمـ عمى تممس الحمكؿ لمشكبلتو كاتخاذ القرارت المناسبة بشأنيا. -7

 تزيد مف ثقة المتعمـ في نفسو كترفع مف مستكل تقديره لذاتو. -8

 تتيح لممتعمـ فرص النمك كالتطكر كاإلبداع . -9

التفكير الناقد تكمف في ككنو يمعب دكران فعاالن في صقؿ المكىبة  ميةأىكترل الباحثة أف 
مما يساىـ في مشاركة فاعمة في المجتمع ،كمف ثـ يؤدم إلى كتنمية التفكير كاإلبداع لدل الفرد 

عمى اتخاذ قراراتيـ بأنفسيـ كاختيار ما يريدكف بناءن عمى حقيـ في االختيار إعداد مكاطنيف قادريف 
  الحر.

 :( في كتابو3119:51, ارات التفكير الناقد كما بينيا )إبراىيـمي 

 ميارة االستنتاج: .1
 ميارة االستقراء .2
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 ميارة تحديد العبلقة بيف السبب كالنتيجة. .3
 ميارة المقارنة كالتبايف أك التناقض.  .4
 ميارة تحديد األكلكيات. .5
 ميارة التتابع. .6
 ميارة التمييز. .7
 ميارات أخرل لمتفكير الناقد كتشمؿ: .8

 .ميارة التعرؼ إلى كجيات النظر -
 ميارة التحقؽ مف التناسؽ. -
 ميارة تحميؿ المجادالت. -

 :(319-316: ص3995 دور المعمـ في تنمية التفكير الناقد )السيد,
 مف التكجييات لممعمـ مف أجؿ تنمية قدرة الطمبة عمى التفكير الناقد تدريبيـ عمى:

 إجراء المقارنات . -
 تمخيص المكضكعات. -
 مبلحظات المقصكدة كالمنظمة .عمؿ ال -
 القياـ بعمميات التصنيؼ كالقياـ بتفسير الحدث كبممارسة النقد. -
 البحث عف المسممات . -
تشجيع الطمبة عمى النقاش كاالىتماـ بتكفير بنية مشجعة عمى النقاش كالتفاعؿ يتكفر فييا  -

 عنصر األماف 
  االىتماـ بنبرة الصكت أثناء المناقشة. -

 :البصري  التفكير :رابعا

يعتبر التفكير البصرم مف النشاطات كالميارات العقمية التي تساعد المتعمـ في الحصكؿ 
دراكيا كحفظيا ثـ التعبير عنيا كعف أفكاره الخاصة بصريا  ،عمى المعمكمات كتمثيميا كتفسيرىا كا 

 (41 :1995 ،كلفظيا.)عفانة

 التفكير فوؽ المعرفي: :خامسا

ف الفرد أف يمارس عمميات التخطيط كالمراقبة كالتقكيـ لتفكيره كىك التفكير الذم يتطمب م
كما يعد أيضا شكبل مف  ،كيعد ىذا النمط مف التفكير مف أعمى مستكيات التفكير ،بصكرة مستمرة

أم أنو  ،أشكاؿ التفكير الذاتي المتطكر كالذم يتعمؽ بمراقبة الفرد لذاتو ككيفية استخدامو لتفكيره
 .التفكير في التفكير
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 التفكير التقاربي: :سادسا

كىك التفكير الذم يتطمب مف الفرد أف يسير كفؽ خطة منظمة تستند إلى قكاعد محددة 
 مسبقا لتؤدم إلى نتيجة محددة كالتفكير الناقد.

 : التفكير االستنباطي :سابعا

التكصؿ الستنتاجات أك معرفة معتمدة عمى الفركض أك  كىك التفكير الذم ييدؼ إلى
 (.31-30 :2007 ،ات المتكفرة لمفرد. )الحبلؽالمقدم

 التفكير الفعاؿ: :ثامنا

األكؿ منيما في  ؿيتمث ،كىك ذلؾ النمط الذم ال يتحقؽ إال ضمف تكفر شرطيف ميميف
 ،استخداـ أفضؿ المعمكمات المتكفرة مف حيث دقتيا ككفايتيا كعبلقتيا بالمكضكع المطركح لمنقاش

 منيجية عممية سميمة. في حيف يتمثؿ الثاني في اتباع

كيتطمب نمط التفكير الفعاؿ استخداـ ميارات التفكير المتنكعة كاستراتيجياتيا المختمفة 
 .بدرجة عالية مف الكفاءة

 :تاسعا: التفكير غير الفعاؿ

كيقكـ عمى مغالطات  ،كىك ذلؾ النمط مف التفكير الذم ال يتبع منيجية كاضحة أك دقيقة
أك إعطاء تعميمات  ،أك ادعاءات كحجج غير متصمة بالمكضكع ،قضةافتراضات باطمة أك متناك 

 (61-60 :2006 ،)سعادة .أك ترؾ األمكر لمزمف أك لمحكادث كي تعالجيا ،كأحكاـ متسرعة

كترل الباحثة مف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات التي تحدثت عف التفكير 
كأف ىناؾ  ،ر المختمفة كالتي ذكرت الباحثة بعضا منياكأنماطو بأف ىناؾ العشرات مف أنماط التفكي
كغيرىا الكثير كلكف  باعدمالتفكير الفراقي كالتفكير التأنماط أخرل لـ تذكرىا الباحثة ىنا مثؿ: 

 .الباحثة اكتفت بذكر األنماط السابقة ألنيا تخدـ الدراسة

  :التفكير ميارات

كاإلرشادات كاألعداد كالمعاني التي ليا  كيشتمؿ ذلؾ عمى معرفة الرمكز :التفكير الرمزم .1
 .عبلقة باألعداد المجردة

 .اآلداب كالفنكف بشتى أشكاليا كيشتمؿ ذلؾ عمى :التفكير التذكقي .2
 ية األدبية كالتاريخية.ممشتمؿ ىذا النكع عمى المفاىيـ العكي :التفكير الثقافي .3
 .األدبية كالتاريخيةية ممشتمؿ ىذا النكع عمى المفاىيـ العكي :التفكير بالمفاىيـ .4
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 مستويات التفكير:  

كيكمف ىذا النكع عند  ،قصد بو إدراؾ األشياء المحسكسةكي :المستكل الحسي لمتفكير .1
كيمكف تنميتو عف طريؽ ممارسة األطفاؿ  ،األطفاؿ في المراحؿ األكلى مف أعماليـ

 .لؤللعاب
كيمكف أف يتمثؿ  ،مختمفةكنقصد بو استعانة التفكير بالصكر الحسية ال :المستكل التصكرم .2

 في استخداـ الذاكرة في تحميؿ األشياء كطبيعة المكاقؼ. 
المستكل المجرد كيعتمد ىذا النكع عمى معاني األرقاـ كالرمكز كاأللفاظ كال يعتمد عمى  .3

 .المحسكسات كالصكر الذىنية
كذلؾ كر ك التفكير بالقكاعد كالمبادئ كيقصد بو قدرة الفرد عمى التفكير في كثير مف األم .4

كيتمثؿ ذلؾ في إدراكو لمعبلقات القائمة كربط بعضيا ببعض  ،المشكبلت التي تكاجو الفرد 
 .(79 :2009 ،استنادا إلى قاعدة أساسية )عبد اليادم كعياد

 (35: 3113,تعميـ التفكير عند )بونو

ؿ كالمشي عمى حب، : إف التعميـ عممية صعبةذكر بكنك في كتابو تعميـ التفكير قائبلن 
كما أنو ، فالتفكير غير مممكس كصعب عمى اإلدراؾ، فيك سيؿ إف كنت ال تسقط عنو، مشدكد

في  كىك يصؿ إلى العديد مف األماكف إلى الحد الذم معو ال يبقى أبدان ، غير مريح كصعب المراس
 فإف الصعكبة تكمف ،كمع أننا ككنا عمى مر السنيف مفاىيـ معينة عما يككنو التفكير، مكاف كاحد

 ك الكقكع في شركيا.،أكتجنبو السقكط في ىذه المفاىيـ  ،في حفظ تكازف المرء

 كأنت تعمـ أننا نعمـ المنطؽ عمى الدكاـ ".، إنو المنطؽ "إنؾ تريد أف تعمـ التفكير؟ نعـ.

 ككانكا حقان  ،كلقد كنا باألمس نناقش المجاعة في أثيكبيا ،عمى التفكير "لقد شجعنا دكمان 
 يمكف لمد يد المساعدة".  يفكركف بجدية ما

كقكاعد الحاسكب  ،كقكاعد المنطؽ ،فعمى كجو ما يسيؿ أف يجد المرء نفسو يعمـ المنطؽ
 ،في نقاش طكيؿ كمثير كقد يجد المرء مف جية أخرل نفسو منغمسان  ،بؿ ربما المنطؽ الرياضي

كيمكف لممرء أف  .بأف الحديث حكؿ أمر ما يماثؿ تعميـ ميارات التفكير معتقدان  ،حكؿ مكضكع ما
 ،فيحمؿ الطريقة إلى مفاىيـ فمسفية كسيككلكجية ،يجد نفسو ينظر في التفكير بأسمكب مكضكعي

ككؿ ما تستطيعو  ،مع المعمـ الذم زعـ أنو "ال يمكنؾ تعميـ التفكير كذلؾ قد يجد المرء نفسو متفقان 
كما  ،الذكاء كميارة التفكيرىك أف تعمـ مكضكعات لمتفكير " كقد يعترض المرء عمى أم تمييز بيف 

  .يفترض أف التفكير ليس إال العممية الظاىرة لمذكاء الفطرم
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 (: 39: 3117, طرؽ تعميـ التفكير )أبو جاللة

 :لى فئتيف ىماإيمكف تقسيـ تعميـ التفكير 

 كتتبنى فكرة إمكانية تعميـ التفكير مف خبلؿ محتكل المقرر الدراسي. :الفئة األكلى .1
كتتبنى فكرة إمكانية تعميـ التفكير مف خبلؿ تقديـ ميارات مرتبطة بعممية  :ةالفئة الثاني .2

 .التدريس

كفي ظؿ التطكرات المتسارعة في مجاؿ المعرفة كالخكؼ مف المستقبؿ أصبح تعميـ 
الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالقكانيف كالنظريات غير فعاؿ كناجح في إعداد المتعمميف لمكاجية ذلؾ 

ف كثيران  الخكؼ خاصة مف تمؾ المككنات المعرفية يمكف أف تككف صحيحة في كقت ما ثـ يثبت  كا 
 خطأ ذلؾ بعد فترة.

فالتغير الحادث في مجاؿ المعرفة ال يحدث بخطكات منتظمة كلكنو غالبا ما يحدث بصكرة 
 .ال يمكف تكقعيا

 كير مثؿ:الباحثة أف ىناؾ العديد مف الطرؽ التي يمكننا مف خالليا تعميـ التف أتور 

 .طرح أفكار كبيرة -
 تييئة جك مف الرغبة في التفكير. -
 في مكاقؼ تعميمية جديدة. استخداـ ما تـ تعممو سابقان  -
 .إيجاد دليؿ ميداني لمتفكير مف خبلؿ نقاط تفكير معينة -

 :(67 :3116 ,عناصر نجاح عممية تعميـ التفكير )سعادة

 .المعمـ المؤىؿ كالفعاؿ :أوال

  .تعميمية الصفية كالمدرسيةالبيئة ال :اثانيً 

 .أساليب التقكيـ :اثالثً 

 (:53:3119 كير )السبيعي,دور المعمـ في تنمية ميارات التف
ف يركز عمى ثبلثة مظاىر ميمة في تدريس ميارات التفكير في الفصؿ أيجب عمى المعمـ 

 الدراسي العادم:

 تسمسؿ تدريس ميارات التفكير في تدريس أم مادة دراسية. -1
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عمى المناخ الدراسي المدعـ بالتفكير الجيد كتييئة الفصؿ بيذا المناخ كالمحافظة  ؼالتعر  -2
 عميو.

 التعرؼ عمى التنظيمات األساسية كعمؿ نمذجة لمتفكير المتقف. -3

 األسرة في تنمية التفكير:دور 
أىـ مجاالت السياؽ النفسي االجتماعي الذم تقكـ عكاممو كمتغيراتو المختمفة تشكؿ األسرة 

عاقتيا كيستخمص )ركشكا( مف نتائج  إما ما بإحباطيا كا  بتنمية الخصائص اإلبداعية لؤلبناء ،كا 
ف األسمكب التربكم تنمية التفكير اإلبداعي يستخمص أ البحكث التي تناكلت تأثير األسرة في

كخمؽ الظركؼ باء تجاه أبنائيـ بما يحتكيو مف التشجيع عمى االستقبللية العقمية المعتدؿ لآل
ناسبة لتطكير االىتمامات كاالستعدادات في مجاالت النشاط المختمفة كيسيـ ىذا األسمكب الم

 التربكم في تطكير الشخصية المبدعة مف خبلؿ:

 تشجيع االتصاؿ  -   إبعاد عكامؿ الصراع -   عدـ اإلكراه -

 اختيار الصعب في الحدكد المقبكلة -  تشجيع المخاطرة -

 دور المدرسة في تنمية التفكير:
تتحمؿ المدرسة مسئكلية تنشئة األفراد كاألسرة تمامان كبإمكانيا اف تحدث تحسنان إيجابيان في 

 تفكير الطمبة مف خبلؿ:
 ة تعميمية ثرية والمحافظة عمييا:ترسيس بيئ-

تسيـ البيئة التعميمية التعممية الجيدة في تحفيز كتدعيـ مستكيات التفكير العميا لدة الطمبة 
ديفيد تقدـ فرصة لمتفكير كتتعيد عممية التفكير كتدعميا كقد كضع الباحث  كمثؿ ىذه البيئة

كفيما يمي أربع طرائؽ قد تسيـ في تشكيؿ بيئة لمتفكير المطكر أسس  David Perkinsبيركنر
 تعميمية جيدة.

إف الطريقة التقميدية في ترتيب مقاعد الطمبة  :طريقة ترتيب مقاعد الطمبة داخؿ حجرة الصؼ -
حيث إف ىذه الطريقة تفرض عمى الطمبة مكاجية  ،بي عمى عممية التفكيرا ليا اثر سمكتنظيمي

لمدركس، االستظيار  كاإلنصاتالمعمـ عمى شكؿ صفكؼ متساكية، كما أنيا تشجع عمى السمع 
، كصب الطمبة في قالب كاحد. أما عندما ترتب بشكؿ يستطيع الطالب مف خبللو لممعمكمات

مجمكعة صغيرة منيـ فإف الطالب في الحالة ىذه يستطيع أف يتفاعؿ مع  أكمكاجية زمبلئو جميعان 
شارات تحمؿ  زمبلئو بشكؿ افضؿ يدعك لمتفاعؿ كالمشاركة حينئذ نزكد حجرة الصؼ بممصقات كا 

  فرصان جيدة تدعك الطمبة لمتفكير كالتعمـ الفعاؿ. كأفكار ذات عبلقة بالتفكير تشكؿ اقتراحات
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أكثر مف اىتمامو باستقباؿ يتـ بكيفية الحصوؿ عمى المعمومات التفاعؿ الصفي الذي ي -
ىذه التفاعبلت الصفية تحث الطالب إلثارة بعض التساؤالت  :المعمومات وحفظيا وتسميعيا

صدار  حكؿ المناقشات المطركحة كالفرضيات  أحكاـكالفرضيات كتدعكه عمى المقارنة كالتحميؿ كا 
لعدـ االقتصار عمى تذكر المفاىيـ كالمعاني تدعك الطالب  مف المشاىدات كدقتيا، كبيذا كالتأكد

 المنسكبة لمؤلؼ الكتاب المدرسي فقط.
 استخداـ لغة جيدة ودقيقة وتجنب المصطمحات المغوية الغامضة . -

 Costaالمربي ككستاضافة إلى إلبا Alson and Aastingtonكيؤكد الباحثاف أكلسف كاستنجتكف 
ئج التي نستطيع لتفكير كتسييميا .يفضؿ اف يقكؿ المعمـ :"ما النتاأىمية المغة في دعـ عممية ا

استخبلصيا مف ىذه المعمكمات كالبيانات ؟" بدالن مف "حدد المعمكمات التي حصمت عمييا مف ىذه 
 البيانات ؟" كاف يقكؿ :"تكقع ماذا سكؼ يحدث بعد ذلؾ "بدالن مف :"ماذا سكؼ يحدث بعد ذلؾ؟"

 :ف طريؽ طرح اسئمة تثير تفكير الطالبتنظيـ عممية التدريس ع -

( Newman, Schrage, Wiggins)إذ يؤكد عدد مف الباحثيف أمثاؿ :نيكماف كسكراج ، ككاجنز 
أىمية تحدم تفكير الطمبة في سبيؿ تطكير تفكيرىـ بشكؿ عاـ .أم ضركرة إشراؾ الطمبة في 

الطمبة بناء عمى اىتمامات استقصاء أسئمة تثير التفكير بعمؽ كممكف اف تصمـ ىذه األسئمة 
األصمية ، كطبيعة المادة الدراسية اك المكضكع المطركح كما ينبغي أف تستحث ىذه األسئمة الطمبة 
عمى التفاعؿ مع كجيات النظر األخرل خاصة عندما يككف السؤاؿ غير مفيد بإجابة صحيحة 

 .(127-125: 2009 )حمس،كاحدة فقط 

  :(73 :3116 ,معوقات تعميـ التفكير )سعادة

 :تكجد أنماط سمكؾ عديدة تسيـ في مجاؿ اإلعاقة كتتمثؿ في التالي

مما  ،اعتقاد الكثيريف بأف المعمـ ىك صاحب الكممة األكلى كاألخيرة داخؿ الحجرة الدراسية .1
 التبلميذ ىامشيا.  كربينما يككف د ،يجعؿ معظـ التفاعؿ المفظي يأتي مف جانبو

لمدرسي المقرر ىك المرجع الكحيد لمطالب كالمعمـ في آف إيماف الكثيريف بأف الكتاب ا .2
مما يضعؼ مف االستفادة البلزمة مف االنفجار المعرفي المذىؿ الذم ال يمكف  ،كاحد

لكاتب أك مرجع كاحد تغطية جكانب المكضكعات التي تطرؽ إلييا ميما كانت مختصرة أك 
أك المؤلفيف لذلؾ الكتاب  ،فالتفكير ىنا يبقى محصكرا في كجيات نظر المؤلؼ ،مكسعة

 .دكف االطبلع عمى كجيات نظر كأفكار كثيرة أخرل تثير التفكير كتحقؽ أىدافو المنشكدة
اعتماد الكثيريف مف المعمميف عمى السبكرة فقط في غالب األحياف لتكضيح جكانب الدرس  .3

تبادؿ اآلراء  كندرة استخداـ الكسائؿ التعميمية الحديثة الكثيرة كالمتنكعة التي تشجع عمى
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ثارة كثير مف النقاط لمنقاش كالحكار المثمر في عصر الحاسكب كاالنترنت  كاألفكار كا 
 .كأفضؿ كسيمة تعميمية تعمؿ عمى تنمية التفكير

اقتصار الكثيريف مف المعمميف في التفاعؿ الصفي كفي تكجيو األسئمة كتمقي األجكبة عمى  .4
مما يحـر الباقي كىـ يمثمكف األغمبية مف  ،يفعدد محدكد مف الطمبة النشيطيف أك المتفكق

 .طرح اآلراء أك األفكار أك االستفسارات أك التعميقات أك التعقيبات أك اإلضافات
تمسؾ الكثير مف المعمميف بكجيات نظرىـ كعدـ تقبؿ أفكار الطمبة التي تتعارض مع  .5

 مما يعيؽ التفكير كثيرا. ،آرائيـ أك أفكارىـ
عمميف عمى األسئمة التي ال تقيس سكل ميارات التفكير الدنيا كال سيما تركيز العديد مف الم .6

مما يجعؿ مف االستظيار كسيمة لمطمبة مف اجؿ الحصكؿ عمى الدرجات أك  ،الحفظ منيا
كىذا ما يعطؿ في الغالب مف عممية تنمية  ،العبلمات المرتفعة في ظؿ تشجيع المعمـ لذلؾ

 .التفكير لدييـ
معمكمات أك أفكار أك أسئمة تخرج عف مكضكع الدرس أك عناصره ندرة تقبؿ المعمـ ل .7

 .مما يحد مف التفكير لدل التبلميذ بؿ كلدل المعمـ ذاتو ،المختمفة
أك طرح جديد  ،لجكء العديد مف المعمميف إلى السخرية كاالستيزاء مف سؤاؿ ذكي .8

بؿ كقد يمجأ  ،يـأك فكرة نيرة ليا عبلقة بالدرس أك رأم جديد يتعارض مع آرائ ،لممكضكع
ىؤالء المعممكف أحيانا إلى معاقبة ىؤالء الطمبة باستخداـ سبلح العبلمات أك الدرجات أك 

  .اإلىماؿ كالعزؿ عف بقية تبلميذ الصؼ
قياـ الكثيريف مف المعمميف بمكافأة التبلميذ اليف يتصفكف باليدكء كالطاعة كالتقيد  .9

ساىـ في تنشئة جيؿ يميؿ إلى الرضكخ ألكامر مما ي ،بالتعميمات كاآلراء التي يؤمنكف بيا
 .كقبكؿ األفكار ككجيات النظر عمى عبلتيا دكف مناقشة أك معارضة أك تفكير عميؽ

 :تجنب العديد مف المعمميف طرح أسئمة تثير التفكير الحقيقي مثؿ األسئمة العميقة اآلتية .10
ثـ كيؼ نضع عنكانا ما رأيؾ فيما حدث ؟ كىؿ أنت مع ىذا الرأم أك مع ذاؾ كلماذا؟ 

جديدا ليذه القصة ؟ ثـ ما الحمكؿ التي تقترحيا لمشكمة حكادث الطرؽ القاتمة ؟ ككيؼ 
تعالج قضية التمكث البيئي ؟ كلماذا تعتقد بأف المبالغة في استخداـ الحاسكب كاالنترنت 

 يمثؿ خطرا رغـ الفكائد الكثيرة التي يمكف الحصكؿ عمييا ؟
حيث يمثؿ مقياس الذكاء في  ،ذكي عمى حساب الطالب المبتكرتفضيؿ المعمـ لمطالب ال .11

الغالب لدل ىذه الفئة مف المعمميف في إجابة ذلؾ الطالب عمى أسئمة المعمـ الشفكية أك 
في الكقت الذم تركز فيو ىذه األسئمة عمى الحفظ  ،المكتكبة إجابة كاممة أك شبو كاممة

فكار المبتكرة مف جانب العديد مف الطمبة في حيف ييمؿ ىذا المعمـ األ ،بالدرجة األساس
 .رغـ أىميتيا في إثارة التفكير
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اعتماد العديد مف المعمميف عمى طرؽ تدريس تقميدية كال سيما طريقة اإللقاء بالدرجة  .12
مع ندرة استخداـ طرؽ أخرل  ،األساس كطريقة المناقشة التي يككف ىك فييا سيد المكقؼ

 .مما يعيؽ مف عممية تنمية التفكير ،كاالكتشاؼ فاعمة كاالستقصاء كحؿ المشكبلت

 التفكير الترممي:

لقد تكجيت الدراسات التربكية الحديثة مؤخرا إلى البحث مميا في أنماط التفكير كبشكؿ 
خاص تناكلت التفكير التأممي كالذم تناكلتو الباحثة في دراستيا كذلؾ لما لو مف أىمية بالغة األثر 

كلما يعطيو مف نتائج  ،ؿ معرفتو بشكؿ تطكرم كنفعي أكثر مف ذم قبؿعمى المتعمـ مف حيث صق
 مذىمة تخدـ العممية التربكية.

 تعريفات التفكير الترممي:

( بأنو استقصاء ذىني نشط ككاع كمتأف لمفرد حكؿ Schon (1987 :49 يعرفو شكف
بما يمكنو مف حؿ  ؿ فيو،معتقداتو كخبراتو كمعرفتيا المفاىيمية كاإلجرائية في ضكء الكاقع الذم يعم

ظيار المعرفة الضمنية إلى سطح الكعي بمعنى جديد كيساعده ذلؾ المعنى  المشكبلت العممية كا 
 في استدالالت لخبراتو المرغكب تحقيقيا في المستقبؿ". 

 ( (De Bono 73: 1989 بونو ويعرفو دي

أك  ،ذلؾ الفيـ كقد يككف بأنو استكشاؼ قدر ما مف الخبرة مف أجؿ الكصكؿ إلى ىدؼ، 
 أك الحكـ عمى شيء ما. ،أك التخطيط كحؿ المشكبلت ،اتخاذ القرار

 (Killion and Todne (1991 :14أما العالـ األمريكي جوف ديوي نقال عف 

 "تبصر في العمؿ يؤدم إلى تحميؿ اإلجراءات كالقرارات كالنكاتج".  :فعرؼ التفكير التأممي عمى أنو

بأنو استقصاء ذىني لمفرد حكؿ مفاىيمو كمعتقداتو  (34:1992)كيعرفو مصطفى 
تستيدؼ الكعي بالمعاني الجديدة لمخبرات كاشتقاؽ استدالالت منيا تعينو عمى تحقيؽ  ،كسمككياتو

 أىدافو العممية.

حيث يكجو العمميات العقمية إلى ، ( بأنو تفكير مكجو50:2003كعرفو عبيد كعفانة )
ظركؼ التي نسمييا بالمشكمة تتطمب مجمكعة معينة مف أىداؼ محددة فمجمكعة معينة مف ال

كبيذا يعني أف التفكير التأممي ىك النشاط العقمي اليادؼ ، لى حؿ معيفإالكصكؿ استجابات ىدفيا 
 لحؿ المشكبلت. 
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"بأنو نمط مف أنماط التفكير التي تعتمد عمى المكضكعية  ( فعرفو:39:2005أما كشكك )
 ك تفسير ظاىرة حدثت كىك مصطمح قديـ ".كالسببية في مكاجية مشكمة أ

 (17:3131ويعرؼ أبو نحؿ )

 ،كىي عممية عقمية فييا نظر كتدبر كتبصر كاعتبار ،التفكير التأممي ىك التفكير نفسو 
عماؿ الفكر ، كاستقصاء تقكـ عمى تحميؿ المكقؼ المشكؿ إلى مجمكعة مف العناصر ،كتكليد ،كا 

كدراسة جميع الحمكؿ الممكنة كالتحقؽ مف ، استمطار األفكارك  ،كتأمؿ الفرد لممكقؼ الذم أمامو
 .صحتيا لمكصكؿ إلى الحؿ السميـ لممكقؼ المشكؿ

 ويتضح مف التعريفات السابقة لمتفكير الترممي أنيا تتفؽ فيما يمي:

 اتباع المنيج العممي في معالجة األمكر. .1
 التفكير التأممي استقصاء ذىني لمفرد حكؿ معتقداتو كخبراتو. .2
يتضمف التفكير التأممي تأمؿ الفرد لممكقؼ الذم أمامو كتحميمو إلى عناصر كرسـ الخطط  .3

 .لمكصكؿ إلى النتائج ثـ تقييميا
 المختمفة. ضركرة تحميؿ الظكاىر إلى عناصرىا .4
 أىمية التخطيط الكاعي لممتناقضات ككشؼ المغالطات. .5
 ة الحمكؿ.ضركرة اقتراح حمكؿ معينة لممكقؼ المشكؿ كتقييـ مدل فاعمي .6

كترل الباحثة بأف التفكير التأممي ىك: نشاط عقمي يقكـ عمى تحميؿ المكقؼ المشكؿ إلى 
عناصر كيحمميا إلى أجزاء كيضع الفركض كيقترح الحمكؿ المناسبة في ضكء المعمكمات حتى 

 يتكصؿ إلى النتائج التي تؤدم إلى حؿ المشكمة.

 (:41:3133, ميارات التفكير الترممي )الفار

لطبلقة كالقدرة عمى تكليد األفكار كالقدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديدة كمتنكعة لحؿ مشكمة ا .1
 ما.

 الشعكر بالمشكمة كأنيا بحاجة إلى تفكير تأممي كحؿ. .2
كالتمييز بيف المعمكمات كاألسباب ذات العبلقة بالمشكمة ، تحديد المشكمة مكضكع البحث .3

 التمييز بيف االدعاءات القيمة كالذاتية.ك  ،كالتأكد مف صحتيا، كالتمييز بيف الحقائؽ
التأكد مف مصداقية المعمكمات كالتعرؼ عمى المغالطات إف كجدت كاستخداـ قكاعد  .4

 .االستدالؿ كاالستنباط المنطقي كالعمؿ عمى تكليد األفكار
 .ةلى عناصره كأجزائو الرئيسإتفسيرات لممكقؼ كمحاكلة تحميمو  كضع .5
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ة ككاعية لممشكمة بعد التحرم كالتمحيص كالتدقيؽ كضع فركض كاقتراح حمكؿ منطقي .6
بعد كضع ، كالمراجعة كالتفكير المتأمؿ المستبصر كيعمؿ عمى تخميف اإلجابة الصحيحة

كاختبار صحة ، كجمع معمكمات، كؿ شيء في نصابو عبر ما لديو مف حقائؽ كاحتماالت
 الفركض كاستنباط الحمكؿ.

 (:43:3115, مراحؿ التفكير الترممي )ك كو

كما أف عمميات التفكير ال تسير في اتجاه محدد ، تختمؼ مراحؿ التفكير مف نمط إلى آخر
لى الخمؼ حسب ، كثابت فقد يبدأ الفرد بأم مف العمميات التي ترتبط بالتفكير كينتقؿ إلى األماـ كا 

كات احتياجات المكقؼ مستخدما في ذلؾ استراتيجيات مختمفة كلقد اجتيد الباحثكف في تحديد خط
كحظي ، استراتيجية لكؿ نمط مف أنماط التفكير التي تساعد في اكتساب المتعمميف ىذه األنماط

 (59:2002، التفكير التأممي باىتماـ الباحثيف.)عفانة كالمكلك

أف التفكير التأممي  Simmons and others (4:1989)فقد افترض سيمكنز كآخركف 
 يتـ مف خبلؿ الخطكات التالية:

 اث بمغة كاقعية مناسبة.كصؼ األحد -
 إيجاد العبلقات كالنتائج المتصمة باألحداث. -
 كضع األحداث في السياسات المناسبة. -
 استخداـ األبعاد االجتماعية كاألخبلقية لتفسير األحداث التي تـ تنفيذىا. -

 ( فقد حددت خطوات التفكير الترممي كما يمي:13:1999) Ros أما روس

 كية.التعرؼ عمى المشكبلت الترب -
إجراء مشابو بينيا كبيف مشكبلت أخرل جرت في سياقات  ؿاالستجابة لممشكمة مف خبل -

 مماثمة.
 تفحص المشكمة كالنظر إلييا مف عدة جكانب. -
 تجربة الحمكؿ المقترحة كالكشؼ عف نتائج الحمكؿ كالمغزل مف اختبار كؿ حؿ. -
 تفحص النكاتج الظاىرة كالضمنية لكؿ حؿ تـ تجربتو. -
 المقترح. تقييـ الحؿ -

 ( بتحديد خطوات التفكير الترممي كما يمي:43:3993كما قاـ مصطفى )

 تحديد ماىية المشكمة كطبيعتيا. -
 كالمسئكؿ عف حدكث المشكمة. تحديد الجانب الرئيس -
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 .كيفية حدكث المشكمة -
 ربط عبلقات ذات معنى بيف األسباب كالنتائج ذات الصمة بالمشكمة. -
 بسياؽ المشكمة. تقديـ تفسيرات معقكلة مرتبطة -
 تحديد انعكاسات المشكمة ذات الصمة بعناصر العممية التعميمية. -
 اقتراح حمكؿ كاقعية لتفادم حدكث المشكمة ذات الصمة مرة أخرل في المجتمع. -

 ( فقد حدد خطوات التفكير كما يمي: schon (1987 :49 وفأما 

 كصؼ األحداث الصفية. -
 تحميؿ األحداث الصفية. -
 الت لؤلحداث الصفية.اشتقاؽ استدال -
 تكليد قكاعد خاصة. -
 تقييـ النظريات الشخصية. -
 الكعي بما يجرم في المكاقؼ التعميمية. -
 تكجيو اإلجراءات كالقرارات المنكم اتخاذىا. -

 ( كالتالي:31: 3115) خطوات التفكير الترممي عند المولو وعفانة

 دراسة المشكمة بطريقة منطقية ككصفيا بشكؿ مناسب. -
عبلقات بيف األسباب التي أدت إلى حدكث ىذه المشكمة كالنتائج التي ترتبت  البحث عف -

 عمييا.
تفسير الجكانب المختمفة مف خبلؿ االستفادة مف الجكانب المينية كاالجتماعية التي تحيط  -

 بالمشكمة.
 ات منطقية لمشكمة الدراسة.اقتراح الحمكؿ بناء عمى تكقع -
 تأممي ىي:كذلؾ مف خبلؿ ثبلث مراحؿ لمتفكير ال -
كقد ركز عمى التأمؿ أثناء العمؿ مف خبلؿ الشكؿ  ،كالتأمؿ بالعمؿ ،التأمؿ مف أجؿ العمؿ -

 التالي:

 حدد معنى مف مبلحظة اإلجراء        الحظ اإلجراء       قـ باإلجراء         خطط

 

  تأمؿ                                                                  

  كؿ يوضح خطوات التفكير الترممي



 

31

 

 الفصلىالثاني:ىاإلطــارىالنظــري

كيتبمكر لديو ، كمبلحظة نتائجو، كتنفيذه ،ئوحيث يكضح أف المعمـ يقكـ بالتخطيط إلجرا
 يساعده في اتخاذ القرارات الخاصة باإلجراء الذم تـ تنفيذه.، معنى جديد لمخبرة

 وبناء عمى ما سبؽ يتضح أف التفكير الترممي ي مؿ عدة خطوات ىي:

 مؿ المشكمة مف جميع جكانبيا )مبلحظة كتأمؿ (مبلحظة كتأ -
 بشكؿ مناسب )تحديد التصكرات غير المنطقية( ككصفيا  دراسة المشكمة بطريقة منطقية -
البحث عف عبلقات تبيف األسباب التي أدت إلى حدكث المشكمة كالنتائج التي ترتبت عمى  -

 .ذلؾ )االستنتاج(
مف الجكانب الميمة التي تحيط بالمشكمة  تفسير الجكانب المختمفة مف خبلؿ االستفادة -

 .)تفسير(
 اقتراح حمكؿ بناء عمى تكقعات منطقية لمشكمة الدراسة )اقتراح حمكؿ جديدة(. -

(Schon,1987:49). 

 (:51:3131)القطراوي :التفكير الترممي والمنياج الفمسطيني

ؿ المشكبلت في يمكف مف خبلليا أف يستخدـ فييا التفكير التأممي في ح تكجد ىناؾ طرقان 
نو يجب عمى المعمـ في ىذه أ( 337:1981) مكسىإلثارة كمساندة التبلميذ فيذكر  مكاقؼ التعمـ

 الحالة القياـ بما يمي:

 كاستيعابيا بكضكح في عقكليـ  ،مكضكع البحث ،جعؿ التبلميذ يحددكف المشكمة .1
 ؿ تشجيعيـ عمى:حث التبلميذ عمى استدعاء األفكار الكثيرة المتعمقة بالمشكمة مف خبل .2
 .تحميؿ المكقؼ 
 .تككيف فركض محددة كاستدعاء القكاعد العامة أك األسس التي يمكف أف تطبؽ 
 حث التبلميذ عمى تقكيـ كؿ اقتراح بعناية بتشجيعيـ عمى: .3
 تعميؽ الحكـ أك بنقد كؿ اقتراح، تككيف اتجاه غير متحيز. 
 .اختيار أك رفض االقتراحات بنظاـ 
 .مراجعة النتائج   
 ث التبلميذ عمى تنظيـ المادة حتى تساعد في عممية التفكير بتشجيعيـ عمى:ح .4
 .إحصاء النتائج بيف حيف كآخر 
 .استخداـ طرؽ الجدكلة كالتعبير البياني 
 التعبير عف النتائج المؤقتة باختصار مف حيف آلخر مف خبلؿ البحث. 
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 (38: 3999جرواف) لعالقة بيف التحصيؿ الدراسي والتفكير:ا 

فالتفكير في تصكرات  ال شؾ فيو أف ىناؾ عبلقة بيف التحصيؿ الدراسي كالتفكير،مما 
كالتقدـ الفعمي لمجتمعاتيـ كتصنؼ المجتمعات عمى أساس ما لدل  ،عف إنجازاتيـ يعبر البشر

فاإلنجاز المكجكد في أم مجتمع ىك حصيمة الطريقة ، أبنائيا مف دافعية إلى اإلنجاز كالتحصيؿ 
نتيجة التحديات التي تفرضيا  فقد أصبح العالـ أكثر تعقيدان  األطفاؿ في ىذا المجتمع، التي ينشأ بيا

كأصبح النجاح في مكاجية ىذه التحديات ال يعتمد عمى الكـ  تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت،
تي كالتفكير مف العمميات العقمية ال المعرفي بقدر ما يعتمد عمى كيفية استخداـ المعرفة كتطبيقيا،

كيعد التفكير ، بكساطتيا يدرؾ اإلنساف العبلقة القائمة بيف األشياء كىي تحتاج إلى تدريب كتكجيو
كىك قدرة غير  التأممي نمط مف أنماط التفكير الميـ إذ يؤدم إلى كشؼ الحقائؽ كتنمية المعرفة،

 فطرية كال مكركثة بؿ ىك نتاج تفاعؿ عاممي النضج كالخبرة.

فكير كالتعميـ مف أجؿ التفكير يرفعاف مف درجة اإلثارة كالجذب لمخبرات إف تعميـ ميارات الت
 ينعكس بصكر عديدة مف بينيا: ،كفاعبلن  كيجعبل دكر التبلميذ إيجابيان  الصفية،

تحسف مستكل تحصيميـ كنجاحيـ في االمتحانات المدرسية كتحقؽ األىداؼ التعميمية التي 
حصمة ىذا كمو تعكد بالنفع عمى المعمـ كالمدرسة كم، يتحمؿ المعممكف كالمدارس مسئكليتيا

 كالمجتمع.

الباحثة أف التحصيؿ الدراسي أداة تعمـ كتعميـ ميمة مف كجية نظر التربية الحديثة  أتكر 
ف معرفة مستكل التحصيؿ الدراسي ال يككف محكان  لمتنبؤ بمستكل التبلميذ فقط بؿ إف مف  مناسبان  كا 

مية التي تمكف منيا التمميذ كالجكانب التي تحتاج إلى المزيد مف خبللو يمكف تحديد الجكانب العق
الكقت كالعناية كيتـ مف خبلليا تقكيـ األساليب التدريسية كقد أشارت العديد مف الدراسات إلى أف 

نو لـ يتـ تحديد أييما يسبب أر التأممي كالتحصيؿ الدراسي إال ىناؾ ارتباط مكجب بيف التفكي
 اآلخر.
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  :التربية اإلسالمية :الثالث المحور
 :التربية لغة

 :كممة )التربية( ليا أصكؿ لغكية كىي

 .بمعنى الزيادة كالنماء ربكان  ،يربك ،ربا :أكال

 .كترعرع أيربى بمعنى نش ،ربى :ثانيا

 .(14 :مادة ربى :بمعنى أصمحو كتكلى أمره كساسو كقاـ عميو )لساف العرب ،يربي ،رب :ثالثا

 :التعريؼ المغوي

إلى  فحاالن  " إنشاء الشيء حاالن  :لقد عرؼ المغكيكف كأصحاب المعاجـ لفظة التربية بأنيا
 .(19 :2009 ،كليو كتعيده بما يغذيو كينميو كيؤدبو " )حمس : ك "رب الكلد ربان  حد التماـ"

 :تعريؼ التربية اإلسالمية 

اإليماف باهلل ككحدانيتو ( التربية اإلسبلمية بأنيا تنشئة الفرد عمى 27: 1996) حمسيعرؼ 
تنشئة تبمغ إلى أقصى ما تسمح إمكاناتو كطاقاتو حتى يصبح في الدنيا قادرا عمى فعؿ الخير لنفسو 

  .كألمتو كعمى خبلفة اهلل في أرضو كجديرا في اآلخرة برضى اهلل كثكابو

بألكاف عممية يأخذ فييا الناشئكف مف أبناء اإلسبلـ  ( بأنيا37: 2010كما كعرفيا نجـ ) 
كبناء  ،مف األنشطة المكجية في ظؿ الفكر كالقيـ كالمثاليات كالمبادئ اإلسبلمية ؛ لتعديؿ سمككيـ

عمى النحك الذم يجعؿ منيـ أفرادا صالحيف نافعيف لدينيـ كأنفسيـ ككطنيـ كأمتيـ  ،،شخصياتيـ
  .اإلسبلمية كالبشرية كميا

ة بأنيا مجمكعة مف الطرائؽ ( التربية اإلسبلمي30 :1991كيعرؼ إسحؽ الفرحاف )
كالكسائؿ النقمية كالعقمية كاالجتماعية كالعممية كالتجريبية التي يستخدميا العمماء كالمربكف لمتأديب 
كالتيذيب لمفرد كالمجتمع كالبشرية بقصد تحقيؽ ىدؼ تقكل اهلل في القمكب كالخشية منو في 

 .النفكس

كذلؾ لكضكحو كسيكلة فيمو مية اإلسبلمتربية ( ل27:1996تعريؼ حمس) الباحثة بنت كت
 كلشمكليتو .
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 :(18: 3131 ,نجـ)أىمية التربية اإلسالمية 
تحدد لؤلمة اإلسبلمية كجية نظرىا عف اإلنساف كالحياة كالككف كتبصر األمة بأىدافيا  .1

 ،متميزة بسمات خاصة في فكرىا كأساليب حياتيا أمةبحيث تجعميا  ،كرسالتيا بيف الناس
 ٺچ  :قاؿ سبحانو كتعالى ،ليا شخصية متميزة عف غيرىا مف أمـ العالـبصكرة تجعؿ 

 ،)آؿ عمراف چ ڤٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
110).  

تركز عمى تقييـ ما ىك قائـ في المجتمع اإلسبلمي في مختمؼ المجاالت االجتماعية  .2
احي فتعمؿ عمى تجذير نك  ،كاالقتصادية كالسياسية بيدؼ تشخيص نكاحي القكة كالضعؼ

كتصكر العبلج لنكاحي الضعؼ بيدؼ التطكير المستمر ليذه المجاالت بما يحقؽ  ،القكة
لؤلمة اإلسبلمية مكاجية المشاكؿ كالتحديات كالمحف التي تكاجييا أك تنزؿ بساحتيا 

 .المستعصية كالطارئة
ء تعمؿ عمى إيداع أشياء كأساليب جديدة مف أجؿ تحقيؽ تطكير ما ىك قائـ أك إيجاد أشيا .3

جديدة تساىـ في تقدـ المجتمع في مجاالت الحياة في إطار إسبلمي يستند إلى الشكرل 
( مما يترتب عمى ذلؾ النظر 38 ،)الشكرل چڻ  ں ںچ حيث قاؿ سبحانو كتعالى 

ذات جاذبية كقكة كتأثير كحيكية كتزداد جاذبيتيا  إلى فمسفة التربية اإلسبلمية عمى أنيا
الزمف لقدرتيا الكبيرة عمى دفع العقؿ كالفكر البشرم إلى إبداع  كحيكيتيا كتأثيرىا مع مركر

 .ما ىك أفضؿ باستمرار

الباحثة أف لمتربية اإلسبلمية أىمية كبيرة حيث أنيا تسيـ في تربية الفرد المسمـ  رأتك 
 المتكامؿ مف جميع الجكانب الجسمية كالعقمية كالركحية كالخمقية كالعممية كاإلدارية كاإلبداعية. 

  :(39-38: 3111, ال مري)سالمية أىداؼ التربية اإل

 التثقيؼ العقمي كاإلعداد الفكرم لممسمـ. .1
 تنمية القكل كاالستعدادات الطبيعية لمطفؿ. .2
 االىتماـ بقكة النشء كحسف تربيتو أيا كاف جنسو ذكرا أـ أنثى. .3
 العمؿ عمى تكازف القكل كاالستعدادات اإلنسانية. .4
 .لمعقيدة اإلسبلمية لدل المتعمـ تككيف قاعدة عممية نظرية .5
 .إشباع الحاجة إلى المعرفة لدل المتعمـ .6
 تزكيد المتعمـ بالمعرفة الدينية البلزمة لو. .7
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 تصحيح المفاىيـ الدينية الخاطئة لدل المتعمـ. .8
 محاربة األفكار اليدامة المكجية ضد الديف اإلسبلمي.  .9

 إشباع العكاطؼ النبيمة لدل المتعمـ. .10
 كالقيـ المرغكب بيا لدل المتعمـ.  تنمية العكاطؼ .11

 ،كالمجتمع ،منيا ما يشمؿ الفرد كاألسرة :الباحثة أف أىداؼ التربية اإلسبلمية عديدة رأتك 
فالتربية اإلسبلمية تيتـ أكال بتنشئة الفرد تنشئة إسبلمية كذلؾ حتى يتسنى ليذا الفرد  ،كاألمة جمعاء

 ،كمف ثـ يتككف لدينا مجتمع إسبلمي متحضر ،خاءتككيف أسرة مسممة ممؤىا الحب كالتعاكف كاإل
  .مما يساعد في بناء أمة إسبلمية عظيمة قادرة عمى مكاجية الدسائس التي تحاؾ ضدىا

 :( 31 :3133 ,مصادر التربية اإلسالمية )السعدوني

  :القرآف الكريـ

هلل غير كىك كبلـ ا ،حممو إليو جبريؿ ،ىك الكتاب المنزؿ عمى رسكؿ اهلل مف عند اهلل
ليو يعكد ،مخمكؽ حتى كصؿ إلينا  ،ككتبكه في المصاحؼ كركاه مف كؿ جيؿ عدكؿ ،منو بدأ كا 
كىك أصؿ  ،متعبد بتبلكتو ،كالقرآف معجز في لفظو ،محفكظا مف غير زيادة فيو كال نقصاف ،متكاترا

كالمقـك  ،اكالمقيـ لتشريعي ،كالمييمف عمى ثقافتيا ،كباني حضارتيا ،كعز ىذه األمة ،ىذا الديف
 ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳچ  :كقد تكفؿ اهلل بحفظ القرآف فقاؿ تعالى ،كاليادم إلى سكاء السبيؿ ،ألخبلقيا

 .(9 :)الحجر چ   ڱ  ڱ

  :وقد سماه اهلل برسماء كثيرة منيا
 ( 9 :)اإلسراء چ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ  :القراف

 (10 :)األنبياء چ ېې ې ۉ   ۉ  ۅ ۅچ  :الكتاب

 ( 1 :)الفرقاف چ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ  :الفرقاف

 ( 129 :)الشعراء چ  ڳ گ گ گچ  :التنزيؿ

كمنيجيا التربكم ىك السنة  ،المصدر الثاني الذم تستقي منو التربية اإلسبلمية :السنة ال ريفة
 .كالمعنى النبكم ليذه الكممة )السنة( ىك الطريقة كاألسمكب كالنيج ،المطيرة
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ؿ بالسند الصحيح مف أقكاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مجمكعة ما نق :المعنى االصطالحي
قراره ،ككصفو ،كتركو ،كأعمالو كجاءت  ،كحياتو ،كأحكالو ،كغزكاتو ،كما كره ،كما أحب ،كنييو ،كا 

  :السنة لتحقيؽ ىدفيف ىما
 لى ىذا المعنى أشار القرآف الكريـ  ،إيضاح ما جاء في القرآف الكريـ  ٹ   ٹ  ٿچ كا 

 (.44)النحؿ:  چڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

  ( 2 :الجمعة)  چ ڤ ڤ ٹبياف تشريعات كآداب أخرل كما كرد في قكلو تعالى
الطريقة العممية التي بيا تتحقؽ تعاليـ القرآف ككما كرد  :أم السنة كما فسرىا اإلماـ الشافعي
ني أكتيت الكتاب كمثمو معو( :في قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  .)أال كا 

 :اإلجماع

سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ  أمةاتفاؽ جميع العمماء المجتيديف مف  :ع معناهكاإلجما
سكاء كانكا في عصر الصحابة أك  –فإذا اتفؽ ىؤالء  ،في عصر مف العصكر عمى حكـ شرعي

عمى حكـ مف األحكاـ الشرعية كاف اتفاقا ىذا إجماعا ككاف العمؿ بما أجمعكا عميو  –بعدىـ 
النبي صمى اهلل عميو كسمـ أخبر أف عمماء المسمميف ال يجتمعكف عمى  كدليؿ ذلؾ أف ،كاجبا
فإذا لـ  ،كاإلجماع يأتي في المرتبة الثالثة مف حيث الرجكع إليو ،فما اتفقكا عميو كاف حقا ،ضبللة

نظرنا ىؿ أجمع عمماء المسمميف عميو ف فإف كجدنا ذلؾ أخذنا  ،نجد الحكـ في القرآف كال في السنة
 .كعممنا بو

 ،ىك إلحاؽ أمر ليس فيو حكـ شرعي منصكص عمى حكمو التحاد العمة بينيما :القياس
كال  ،كال في السنة ،كىذا القياس نرجع إليو إذا لـ نجد نصا عمى حكـ مسالة مف المسائؿ في القرآف

  .فيك في المرتبة الرابعة مف حيث الرجكع إليو ،في اإلجماع

 حديثة: أساليب تدريس التربية اإلسالمية ال

كىك  ،كفيو يقبؿ المعمـ عمى عممو بدافع إيماني ككازع ديني :أسمكب النماذج كالممارسة .1
تقاف كميارة  .(128: 1978، الحمادم) محب لعممو كمتقف لو ف كيمارس عممو بحمـ كا 

أسمكب الخبرة عبر كضع المتعمـ في خبرة مباشرة كيتعمـ باالندماج كيستخدـ عقمو كحكاسو  .2
كعرؼ عنو أسمكب النمك  ،ـ1925فألؼ كتاب بعنكاف الخبرة ك التربية عاـ كاستيكل ديكم 

داخؿ الخبرة كنادل بالتعميـ كبالخبرة كمف الخبرة إلى الخبرة كىذا األسمكب استخدمو قبؿ 
 .مئات السنيف المعمـ كالمربي األكؿ سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ
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ير كبير عمى النفس كيعد حاليا مف أساليب كقد استخدمو القرآف لما فيو تأث :أسمكب القصة .3
 .ليعيش المتعمـ مع القصة في عقمو كخيالو كقمبو ،العصر الحديثة

كىك مف األساليب الحديثة كنادل بيا جكف ديكم أك ما يسمييا  :أسمكب حؿ المشكبلت .4
البعض بالتفكير التأممي لحؿ المشكبلت كينتيز المعمـ كجكد مشكمة يثير الحماس ليا 

كيضع األسئمة مع الطبلب ثـ يمتقي الحمكؿ كيتـ مناقشة الفركض  ،ا كيكضحيايعرضي
 .حتى يتـ اختيار األفضؿ

كىك مف أساليب القرآف الكريـ في إقناع العقؿ كفي التعميـ كثيرا  :األسمكب الحسي العقمي .5
كالمبلحظة كالتفكر بالعقؿ كالتأمؿ كاالستبصار حتى  ،ما خاطب العقؿ كفي خمؽ الككف

 .إلى الحؿ األمثؿيصؿ 
 ،الحكار مف أكثر األساليب استخداما لظيكر ذاتية التعمـ كالمشاركة :األسمكب الحكارم .6

ثارة المنافسة بيف الطمبة كتفجير الطاقات ،كاإليجابية كاالعتماد عمى النفس في الكصكؿ  ،كا 
 .إلى الحقيقة كىك أسمكب مثير كجيد

األسمكب اإللقائي لكنو مف أكثر األساليب رغـ السمبيات الكثيرة ليذا  :أسمكب اإللقاء .7
كشيكعا كىك االنتقاؿ مف القاعدة أك القانكف الكمي إلى الجزئيات كيسميو البعض  ،استخداما
أما األسمكب النظرم العممي كيتـ  ،كاإللقاء الجيد يشد السامع كيثير االىتماـ االستدالؿ

السمككية كيكضح األمر النظرم  بالربط بيف الجانب العممي كالنظرم كىك يراعي التربية
، القاضي) .كيكضح باألدلة كالبراىيف كينقؿ المتعمـ لجك الحياة العاـ كيطبؽ ذلؾ عمميا

 .(123: 2004 ،سعيد

 (55: 3131 ,)أبو نحؿ: سمات التربية اإلسالمية

 :إيمانيةتربية  :السمة األولى

كليس المقصكد  ،بيف العبد كخالقةكىي تربية ربانية كما أسمفنا لتجعؿ العبلقة كالصمة دائمة 
بؿ تتعدل ذلؾ إلى الككف كما خمؽ اهلل في الدنيا  ،بالتربية اإليمانية فقط العبادات كالركحانيات

ككاف يربط اإلسبلـ بيف صدؽ اإليماف كالعمؿ  ،كالطبيعة كالعمكـ المختمفة كالممارسات العممية
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :قاؿ تعالى ،كثيؽالصالح كبيف العمـ الصالح كالعمـ الحقيقي ارتباط 

-1 :)سكرة العصر چ  ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ
3). 
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  :تربية عممية :السمة الثانية

اىتمت التربية اإلسبلمية بالتربية العممية كأكدت عمييا لما ليا مف أىمية كبرل في الحياة 
ككذلؾ إف  ،ف عمـ ال ينفعككاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ الميـ إني أعكذ بؾ م ،الدنيا

فمسفة التربية في اإلسبلـ تؤكد عمى الناحية العممية ضمف العمؿ عمى تغيير سمكؾ الفرد كتنميتو 
ككاف عميو السبلـ يمسؾ اليد الخشنة العاممة كيقكؿ ىذه يد  ،نحك األفضؿ بكاسطة العمـ كالمعرفة

فأقكؿ  ،ؿ " كنت أرل الرجؿ فيعجبنيككاف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو يقك  ،يحبيا اهلل كرسكلو
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿچ  :كقاؿ تعالى ،سقط مف عيني ،ألو حرفة فإذا قيؿ ال

 .(15 :)الممؾ چ  ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ

كطاقاتو كتشمؿ  ،كالتربية العممية التي يحث عمييا اإلسبلـ ىي التي تناسب إمكانيات الفرد
  .نتيجة إتقاف العمؿ إلى السعادة في الدنيا كاآلخرة كالتي تؤدم ،جميع أفراد المجتمع الرجؿ كالمرأة

 :تربية عممية :السمة الثالثة

كأكؿ ما نزؿ عمى  ،إف اهلل عز كجؿ كـر العمـ كالعمماء كرفع مكانيـ كجعميـ كرثة األنبياء
 .(1 :) العمؽ چ  ڇ ڇ چ چ چچ  :رسكلنا الكريـ ما يحث عمى العمـ قاؿ تعالى

كحثت عمى التفكر كالتأمؿ  ،كالمعارؼ ،أشد الحرص عمى العمكـحرصت التربية اإلسبلمية 
كدعت إلى تعمـ العمـ النافع مف  ،كالبحث كالتعمـ عمى اكتشاؼ الككف كالطبيعة كما خمؽ اهلل لنا

 :قاؿ تعالى ،كافة أنكاع العمكـ كالمعارؼ كجعؿ تقكل اهلل كخشيتو ىي ثمرة العمـ الطيب لممؤمف
 .(28:)فاطر چ   ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ

كحض اهلل تعالى عمى استعماؿ التفكير كالمبلحظة كالتدبر كالمشاىدة كخطكة عمى طريؽ 
المعرفة العممية ثـ دعا إلى استعماؿ العقؿ كالقمب كافتراض الفركض لمكصكؿ إلى الحمكؿ كالنتائج 

 .كالتعميمات

 :تربية خمقية :السمة الرابعة

ى أف القرآف الكريـ يعتبر أفضؿ كأحسف مرجع كتعد الركف الركيف في التربية اإلسبلمية كحت
كاف خمقو القرآف  :ككانت أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا تصؼ خمؽ النبي فتقكؿ ،إليي في األخبلؽ

( كالتربية 4 :)القمـ چ ں ڱ   ڱ ڱچ  :كقاؿ تعالى ،أك كاف قرىنا يمشي عمى األرض
بالخير كاألمر بالمعركؼ كنيى  األخبلقية في اإلسبلـ يطكؿ الحديث عنيا كتتمخص في التمسؾ

كحسف العبادة كمحاسبة النفس كالتعاكف عمى البر  شيءعف المنكر كتقكل اهلل كخشيتو في كؿ 
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خبلص النية هلل كالصبر عمى الببلء كالحكـ بالعدؿ كالصدؽ في  كالتقكل كالبعد عف اإلثـ كالعدكاف كا 
اإلنسانية بالتعمـ كالممارسة كتزكية النفس القكؿ كالعمؿ كالمعاممة الطيبة كالنصيحة كتناكؿ النفس 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ  :عف اتباع الشيكات قاؿ تعالى

   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ  : ( كقاؿ تعالى10 -6 :)الشمس چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 (.10)آؿ عمراف: چ ڤٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ

 :تربية اجتماعية :السمة الخامسة

كىك اجتماعي  ،بطبعو يميؿ إلى المجتمع كىي مف أىـ السمات في اإلسبلـ ألف اإلنساف
 ،كمجتمعو ،كتنظيـ عبلقة الفرد بأسرتو ،جبؿ عمى ذلؾ كركز اإلسبلـ عمى غرس القيـ السميمة

يجاد اإلنساف الصالح ليعيش في ىذا العالـ الكبير كتبدأ المسئكلية الفردية التي ىي أساس  كا 
 (95 :مريـ) چىئ مئ حئ جئ یچ  :المسئكلية الجماعية قاؿ تعالى

كدعت التربية االجتماعية في اإلسبلـ إلى إلزامية التعميـ كاستمراريتو ألف ذلؾ فريضة عمى 
كؿ مسمـ كدعت إلى تكافؤ الفرص كدعت عمى الطرؽ الشرعية الكتساب المعرفة مف خبلؿ 

  .الضكابط األخبلقية كاإليمانية كالعمؿ عمى كحدة المجتمع كتماسكو

 :(45-44 :3131 ,الفمسطيني )م تيىالتربية اإلسالمية والمنياج 

قبمة المسمميف  ،فييا بيت المقدس ،قمب ببلد الشاـ ،فمسطيف أرض األنبياء كميد الرساالت
 .كأفضؿ الخيارات ليـ آخر الزماف بتكجيو خاتـ األنبياء كالمرسميف صمى اهلل عميو كسمـ ،األكلى

" :صمى اهلل عميو كسمـ قاؿففي حديث عبد اهلل بف حكالة رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل 
 ،إذا كاف ذلؾ ،فاخبرني يا رسكؿ اهلل :فقاؿ رجؿ ،كجند باليمف ،كجند بالعراؽ ،سيككف جند بالشاـ

فمف أبى فميمحؽ بيمنو كليسؽ  ،عميؾ بالشاـ ،عميؾ بالشاـرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ) فقاؿ
 .1514 :ألحمد بف حنبؿ ( فضائؿ الصحابةفإف اهلل تكفؿ لي بالشاـ كأىمو ،مف غدره

تككف لفمسطيف الصدارة في الدفاع عف األمة اإلسبلمية كمستقبميا الكاعد  كيذلؾ كاؼ ل
كمنو تتكلد المسئكليات الضخاـ عمى قادتيا لبلجتياد في تحسيف التكجيو كالترشيد السميـ  ،المشرؽ

  .في تربية األجياؿ جيبل بعد جيؿ

 –لعممية التعميمية في فمسطيف ضركرة إعادة النظر كمف ىنا كاجب عمى القائميف بمياـ ا
كمبحث التربية  ،في المنياج التعميمي التربكم الفمسطيني مفصبل عمى العمكـ –حينا بعد حيف 

 .كتداخميا في بقية المباحث سكاء ،كاختبار مدل تأثيرىا في السمكؾ ،اإلسبلمية بكجو خاص
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يجب أف يعالج كافة جكانب العممية التعميمية  كعميو فإف مبحث التربية اإلسبلمية الفمسطيني
  :ىذه الجكانب ىي ،المتعمقة في بناء المستقبؿ الكاعد لمقضية الفمسطينية اإلسبلمية

 الطالب الفمسطيني. 
 المعمـ الفمسطيني. 
 المجتمع الفمسطيني. 
 مستقبميا... حاضرىا.تاريخيا :القضية الفمسطينية اإلسبلمية ... 

 :لعريضة لمنياج التربية اإلسبلمية في فمسطيف )كزارة التربية كالتعميـكالناظر في الخطكط ا
ـ( يجد أف الفريؽ الكطني لمبحث التربية اإلسبلمية أخذه بعيف االعتبار دكر التربية 1999

اإلسبلمية مف بيف سائر المكاد المقررة في العممية التعميمية كالتربكية في بناء مرجعية شرعية 
 .كتحديد قسمات كبياف مبلمح الشخصية الفمسطينية ،يكيةكتأصيؿ ال ،لمطالب

ف التربية اإلسبلمية تعتبر الكسيمة األساسية لربط المتعمميف بقيـ كمنطمقات الكتاب ذلؾ أل
كككنيا تمثؿ الركيزة كالقاعدة األساس لمبناء كالتشكيؿ العقدم لدل  ،كتحقيؽ االنفعاؿ بيما ،كالسنة
 ،ميو ىك تزكيد النشء بالحصانة الكاقعية مف كؿ انحراؼ أك سقكطكألف أىـ ما تيدؼ غ ،األجياؿ

ككذا تعمؿ عمى بناء  ،كتبصرىـ بالحياة القائمة عمى العمـ كالعمؿ كالعدؿ كالحؽ المحبة كاإلخاء
كيدرككا  ،كيستكعبكا المتغيرات ،سمككيـ ف كترسخ عندىـ منيج االعتداؿ ليحسنكا مكاجية التحديات

 عمى إسعاد اإلنساف في كؿ زماف كمكاف  خمكد اإلسبلـ كقدرتو

كلقد أشار الفريؽ الكطني المكمؼ انو استفاد بعدد مف الخبرات في إعداد المناىج كخاصة 
الحديثة منيا ف حيث اطمع عمى مناىج التربية اإلسبلمية في األردف كمصر كالعراؽ كسكريا 

المناىج كخطة بناء المنياج  ككذلؾ اعتمد عمى مشركع تكحيد ،كدكؿ الخميج ،كالمغرب العربي
  .الفمسطيني األكؿ

كنبو الفريؽ إلى أنو راعى متطمبات المرحمة كخصائصيا عند كضع اليداؼ كالتـز جممة 
  :مف أبرزىا ما يمي ،مف المبادئ التربكية التي تكفؿ لممنياج تحقيؽ أغراضو

 انسجاـ المادة مع عدد الحصص المقررة ليا.  
 بحيث تدكر كؿ كحدة حكؿ محكر معيف ،ى طريقة الكحداتعبلج مكضكعات الكتاب عم، 

 .يرتكز عمى أصكؿ القرآف الكريـ كالسنة النبكية
 مراعاة مبدأ التكامؿ كالشمكؿ بيف فركع المادة كمجاالتيا المختمفة.  
 التأكيد عمى مركزية فمسطيف اإلسبلمية كالقدس خاصة.  
 كل بؿ إبرازىا بشكؿ مستقؿعدـ إدراج األساليب كالكسائؿ كاألنشطة ضمف المحت.  
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 مراعاة التنسيؽ كالترتيب كالترابط بيف المكضكعات.  
 التأكيد عمى منحنى التكامؿ بينو كبيف بقية المباحث األخرل كبخاصة المغة العربية.  
 كبحياة المجتمع كقيمو  ،الحرص عمى ربط التربية اإلسبلمية بحياة الطالب كمشكبلتو

 .يطمف غير تعسؼ أك تفر  ،كمثمو

تمكف الفريؽ مف خط ثمانية خطكط عامة لمنياج التربية  ،كمف تمؾ المنطمقات كااللتزامات
  :( كما يمي12-1اإلسبلمية الفمسطيني في المراحؿ التعميمية األساسية كالثانكية )

 .األسس العامة لمنياج التربية اإلسبلمية :الخط األكؿ -
 .اإلسبلميةاألىداؼ العامة لمنياج التربية  :الخط الثاني -
  .األىداؼ الخاصة لمنياج التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية :الخط الثالث -
 .األىداؼ كالكفايات الخاصة لمنياج التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية :الخط الرابع -
 .بناء المنياج )العناصر كالمبادئ كالمرتكزات ( لممرحمة األساسية :الخط الخامس -
  .العناصر كالمبادئ كالمرتكزات ( لممرحمة الثانكية) المنياج بناء :الخط السادس -
 .الخطة الدراسية كالكتاب المدرسي كدليؿ المعمـ لممرحمة األساسية كالثانكية :الخط السابع -
  .األساليب كالكسائؿ كالنشطة كالتقكيـ لممرحمتيف األساسية كالثانكية :الخط الثامف -

كينقصو  ،ية اإلسبلمية تنقصو األساليب التربكية الناجعةأف منياج الترب الباحثة أيضان  رأتك 
 ،العديد مف المكضكعات اليامة كالنصكص التي تحث عمى الجياد كالرباط في سبيؿ اهلل
 ،كالمكضكعات التي تتحدث عف األقصى كالعدكاف الصييكني عميو في السنكات األخيرة

كالمكضكعات  ،ة بالتشريع السياسيكالمكضكعات المتعمق ،كالمكضكعات المتعمقة بفقو الكاقع
ىذه أمكر البد مف مراعاتيا لكاضعي منياج التربية اإلسبلمية حتى يتسنى لمطالب فيـ  ،المستجدة

 .ما يدكر حكلو مف أحداث مف رؤية كمنطمؽ إسبلمي
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 الدراسات الشابقة: الفصل الجالح

 

  ًتعمقة بالتعمـ التوليديالدراسات الم :أوال. 

  ًالدراسات المتعمقة بالتفكير الترممي :ثانيا. 

  ًالدراسات المتعمقة بالتربية اإلسالمية :ثالثا.  
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

المصادر العممية التي يستقي منيا الباحثكف معمكماتيـ المينية التي ىـ أتعد الدراسات مف 
عمميا، لذا قامت الباحثة بإجراء مسح لعدد مف الدراسات ذات العبلقة  تسيـ في إثراء بحكثيـ

بشكؿ مباشر كغير  بمكضكع دراستيا كتكصمت إلى دراسات تطرقت إلى جكانب الدراسة الحالية
 مباشر كقد تككنت الدراسات مف ثبلثة محاكر ىي:

 : الدراسات المتعمقة بالتعمـ التكليدم.أكالن 

 . قة بالتفكير التأمميراسات المتعم: الدثانيان 

 الدراسات المتعمقة بالتربية اإلسبلمية. :ثالثان 

 كاتبعت الباحثة في عرض الدراسات السابقة الطرائؽ التالية:

 .ترتيب الدراسات داخؿ كؿ محكر ترتيبا زمنيا بدءا باألحدث كانتياء باألقدـ 

  عنيا الدراسة. عرض اليدؼ مف كؿ دراسة كأىـ إجراءاتيا كأىـ النتائج التي أسفرت 

 الدراسات المتعمقة بالتعمـ التوليدي:  :أوال
  :(3133دراسة فنونة ) -3

ىدفت ىذه الدراسة معرفة أثر استخداـ نمكذج التعمـ التكليدم استراتيجية العصؼ الذىني 
  .في تنمية المفاىيـ كاالتجاه نحك مادة األحياء لدل طبلب الصؼ الحادم عشر

 3كتككنت عينة الدراسة مف  ،ي التحميمي كالمنيج التجريبيكاتبع الباحث المنيج الكصف
 ،( طالبا90شعب مف طبلب الصؼ الحادم عشر بمدرسة عبد الفتاح حمكد الثانكية )أ( كعددىـ )

( طالبا تتعمـ بطريقة التعمـ التكليدم كالمجمكعة 30حداىا تمثؿ المجمكعة التجريبية كعددىا )
كاألخرل ضابطة كعددىا  ،تتعمـ بطريقة العصؼ الذىني ،لبا( طا30التجريبية الثانية كعددىا )

كلقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  ،( طالبا تتعمـ بالطريقة العادية30)
% في تحصيؿ المفاىيـ العممية لدل طبلب الصؼ الحادم عشر ترجع الختبلؼ 0.05مستكل 

كأكصى الباحث بضركرة تحسيف  ،كلصالح التكليدية ،استراتيجية التدريس )التقميدية كالتكليدية(
 .ممارسات التدريس في المرحمة الثانكية مف خبلؿ البعد عف األساليب التقميدية
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 (: 3131دراسة رياف ) -3

فيجكتسكى في تدريس  ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية
كقد ، كاتبع الباحث المنيج التجريبي ،لسادس بغزةالرياضيات كبقاء أثر التعمـ لدل طالبات الصؼ ا

 بة مف طالبات الصؼ السادس األساس( طال73ة الدراسة عمى عينة تتككف مف )طبقت الباحث
حيث اختارت الباحثة  2010- 2009بمدرسة جباليا االبتدائية المشتركة )ج( في العاـ الدراسي 

( طالبة ك 36ف كىما السادس )أ( كيتككف مف )يالعينة بالطريقة العشكائية كتككنت العينة مف فصم
طالبات لتغيبيف عف االختبارات كقامت الباحثة  5( طالبة بعد استبعاد 37) السادس ب كيتككف مف

بإعداد اختبار تحصيمي في الرياضيات تيدؼ إلى قياس مدل تأثير استراتيجية فيجكتسكي في 
صؼ كقامت الباحثة بتحميؿ الكحدتيف األكلى تدريس الرياضيات كبقاء أثر التعمـ لدل طالبات ال

كالثانية مف الكتاب المقرر لطالبات الصؼ السادس لككالة الغكث ككاف مف أبرز ما تكصمت إليو 
ىك اإلجابة عف األسئمة الخمسة كالتي كاف مف أىميا لتكضيح المبلمح األساسية  الباحثة

جد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل كفيجكتسكي كأثبتت الدراسة إلى أنو ال تك  الستراتيجية
(α≤ 0.05) ات المجمكعة التجريبية كالضابطة.درجات طالب بيف متكسط 

 (:3119حمد )أدراسة  -1

اثر استخداـ نمكذج التعمـ التكليدم في تدريس الجغرافيا عمى  ىدفت ىذه الدراسة معرفة
كاتبع  ،ؼ األكؿ الثانكمالتحصيؿ المعرفي كتنمية الكعي بالككارث الطبيعية لدل طبلب الص

كقد أجرل الباحث بحثو عمى مجمكعة مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم  ،الباحث المنيج التجريبي
بمدرسة نزة الييش الثانكية العامة المشتركة بمدينة جيينة ، محافظة سكىاج ، شممت فصميف اختيرا 

( طالبة كأعد 31ابط )( طالبة كفصؿ ض31فصؿ تجريبي ) :بطريقة عشكائية كقسمت كالتالي
الباحث كتيب الطالبة في فصمي الدراسة معد كفقا لنمكذج التعمـ التكليدم كأيضا أعد الباحث دليؿ 

ككاف مف ابرز نتائج البحث  ،المعمـ في فصمي الدراسة كاستخدـ مقياس الكعي بالككارث البيئية
ات طالبات المجمكعة بيف متكسط درج (α≤ 0.05)كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

التجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية كما انو تكجد فركؽ ذات داللة 
بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ  (α≤ 0.05) إحصائية عند مستكل

 .البعدل لمقياس الكعي بالككارث الطبيعية لصالح طالبات المجمكعة التجريبية

 (: 3117دراسة ضيير ) -4

ىدفت الدراسة معرفة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في عبلج التصكرات البديمة 
 ،كاتبع الباحث المنيج التجريبي ،ضية لدل طبلب الصؼ الثامف األساسلبعض المفاىيـ الريا
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رأس الناقكرة بطريقة عشكائية مف مدرسة  (72دراسة مف شعبتيف عدد طبلبيا )كتككنت عينة ال
( 36( طالبا يمثمكف المجمكعة التجريبية ك ) 36األساسية لمبنيف حيث تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف )

كاستخدـ الباحث أداة تحميؿ المحتكل الدراسي كاختبار تشخيص  ،طالبا يمثمكف المجمكعة الضابطة
إلى  الدراسة خبلؿالتصكرات البديمة لممفاىيـ الرياضية في كحدة اليندسة كتكصؿ الباحث مف 

كتـ  ،كل الرياضيات لمصؼ الثامف األساسالمفاىيـ الرياضية المتكفرة في كحدة اليندسة مف محت
رصد التصكرات البديمة لممفاىيـ الرياضية في الكحدة السادسة ) اليندسة ( مف خبلؿ تحميؿ إجابات 

أنو تكصؿ إلى أنو ال  الطبلب عمى البدائؿ المتاحة في اختبار تشخيص التصكرات البديمة كما
بيف متكسط درجات الطبلب في  (α≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )

  .المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار تشخيص التصكرات البديمة البعدم

 :(3116دراسة الدواىيدي ) -5

اكتساب بعض  ىدفت ىذه الدراسة معرفة أثر فعالية التدريس كفقا لنظرية فيجكتسكي في
كطبقت ىذه  ،كاتبع الباحث المنيج التجريبي ،المفاىيـ البيئية لدل طالبات جامعة األقصى بغزة

مف شعبة  الدراسة عمى عينة الدراسة بصكرة قصدية مف جامعة األقصى كتككنت عينة الدراسة
ه الشعبة كاحدة مف شعب مساؽ الدراسات البيئة المقرر تدريسو بالجامعة كتـ تكزيع طالبات ىذ

( طالبة كاألخرل تجريبية تتككف 42) بصكرة عشكائية إلى مجمكعتيف إحداىما ضابطة كتتككف مف
( طالبة كتـ تدريس المجمكعة الضابطة كفؽ الطريقة التقميدية المتبعة في الجامعة أما 40) مف

لباحث بإعداد كقاـ ا ،المجمكعة التجريبية فقد تـ تدريسيا كفؽ نمكذج التعمـ التكليدم لفيجكتسكي
عداد دليؿ الدراسة كقد أظيرت الدراسة مدل فعالية التدريس كفقا لنظرية  البيئية اختبار المفاىيـ كا 

فيجكتسكي في اكتساب بعض المفاىيـ البيئية لدل طالبات جامعة األقصى كأثبتت الدراسة صحة 
  ستكل داللةالفركض الخمسة كالتي أبرزىا أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند م

(α≤ 0.05)  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة الضابطة كدرجات طالبات المجمكعة
 .التجريبية في اكتساب بعض المفاىيـ البيئية

 (:3111دراسة محمد ) -6

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى فاعمية النمكذج التكليدم في تدريس العمـك لتعديؿ  
يعية المخيفة كاكتساب ميارات االستقصاء العممي كاالتجاه التصكرات البديمة حكؿ الظكاىر الطب

 نحك العمـك لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.

كمف نتائج الدراسة أف النمكذج التكليدم في التدريس لو قكة تأثير كفعالية كبيرة في تعديؿ  
كأيضان لو قكة تأثير  ،التصكرات البديمة حكؿ الظكاىر الطبيعية المخيفة لدل التبلميذ )عينة الدراسة(
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كلو قكة ارتباطية  ،كفعالية كبيرة في اكتساب التبلميذ )عينة البحث( ميارات االستقصاء العممي
مكجبة دالة إحصائيان بيف تعديؿ التصكرات البديمة حكؿ الظكاىر الطبيعية المخيفة كميارات 

طية مكجبة دالة إحصائيان بيف االستقصاء العممي لدل تبلميذ )عينة البحث( كعدـ كجكد عبلقة ارتبا
درجات التبلميذ )عينة البحث( في القياس البعدم لكؿ مف اختبار التصكرات البديمة حكؿ الظكاىر 

كعدـ كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف  ،الطبيعية المخيفة كمقياس االتجاه نحك العمكـ
ؿ مف اختبار ميارات االستقصاء العممي درجات التبلميذ )عينة البحث( في القياس البعدم لك

.  كمقياس االتجاه نحك العمـك

  (:3111دراسة عبد الكريـ )  -7 

ىدفت الدراسة معرفة فعالية التدريس كفقان لنظريتي بياجيو )نمكذج دكرة التعمـ( كفيجكتسكي  
االستداللي لدل  )نمكذج التعمـ التكليدم( في تحصيؿ بعض المفاىيـ الفيزيائية كالقدرة عمى التفكير
كاستخدـ الباحث  ،طالبات الصؼ األكؿ الثانكم أثناء تدريس كحدتي أنكاع الحركة كقكانيف نيكتف

كتـ اختيار عينة عشكائية مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدارس السمحدار  ،المنيج التجريبي
تحصيمي مف نكع  كاستخدمت الباحثة اختبار ،كمصر الجديدة العامة كمصر الجديدة النمكذجية

اختيار مف متعدد مع تبرير سبب اختيار اإلجابة الصحيحة لقياس فيـ الطالبات لممفاىيـ الفيزيائية 
ككذلؾ استخدمت اختبار معد لقياس خمسة أنماط مف التفكير االستداللي الشكمي لقياس مدل قدرة 

 الطالبات عمى التفكير االستداللي الشكمي.

التدريس كفقان لنظرية فيجكتسكي قد تفكؽ عمى كؿ مف التدريس كقد تبيف مف النتائج أف  
كفقان لنظرية بياجيو كالتدريس بالطريقة السائدة كذلؾ بالنسبة لتحصيؿ بعض المفاىيـ الفيزيائية 

 كالقدرة عمى التفكير االستداللي الشكمي.

 الدراسات األجنبية:

 (:Yung & Toa( )3114دراسة يانج وتوا ) .3

عرفة مدل تقدـ الطبلب ضمف تنشيط تنمية المنطقة القريبة المركزية مف مىدفت الدراسة  
 20كتككنت عينة الدراسة مف  ،خبلؿ كصؼ لتعميـ العمكـ في الصفكؼ الثانكية في ىكنج ككنج

كأخذت البيانات عمى مدار العاـ حيث يكجد ثبلثة  ،طالبة مف صفكؼ الدرجة السابعة 20طالبان ك
دقيقة ما عدا  90دقيقة كدرس مزدكج مدتو  45منفرداف مدة كؿ درس درساف  ،دركس في األسبكع

الدركس العريضة التي يستخدـ فييا الطمبة مختبرات الحاسكب لمبحث عف محتكل العمـ في 
باإلضافة إلى المبلحظات  ،ثـ يجتمعكا بعد ذلؾ إما في غرفة الصؼ أك في مختبر العمكـ اإلنترنت
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ى أشرطة فيديك كأخذت مبلحظات شاممة كجمعت المصنكعات الدكرية تـ تسجيؿ كؿ الدركس عم
 اليدكية لممعمميف كالطمبة.

كأثبتت الدراسة أىمية دكر المعمـ في تعزيز ثقة الطالب في استكشاؼ العمـ كدكر المعمـ  
كأكضحت كيؼ اف السياقات المختمفة كالعكامؿ  ،كخبير في مساعدة الطبلب في عممية التعمـ

 داخؿ الشخصية تؤثر عمى مستكل الرضا لممشاركيف.الشخصية كالعكامؿ 

 (:Harland( )3111دراسة ىارالند ) .3

معرفة أثر تدريس فصؿ معيف في عمـ الحيكاف بكاسطة نظرية التنمية  ىدفت ىذه الدراسة 
( لمعممي العمكـ مجمكعة ZPDحيث قدمت منطقة النمك القريبة المركزية ) ،اإلدراكية لفيجكتسكي

كطبقت الدراسة عمى خمس  ،لممارسة المينية كتحسيف عممية تعميـ ذلؾ الفصؿأفكار لتحسيف ا
ـ كىذه الدراسة 2000حتى العاـ  1995مدرسيف ككثقت النتائج عمى مدار خمس سنكات مف العاـ 

 كصفية.

كأثبتت النتائج أف التفاعؿ بيف المعرفة الشخصية كالمعرفة العامة خمؽ فرص لحكار أكثر  
 كأىميةكأكدت الدراسة عمى أىمية خمؽ بيئات تركز عمى النشاطات األصمية  ،صعكبة مف ذم قبؿ

 دعـ الطبلب كمعمميف نظير لممساعدة عمى تطكير حكـ الطالب الذاتي ضمف سياؽ تعمـ تعاكني.

ل وت ) .1  (:Meijer & Elshout( )3113دراسة ميجر وا 

( في تخفيؼ قمؽ ZPD) معرفة أثر استخداـ منطقة النمك القريبة المركزيةىدفت الدراسة  
االختبار أثناء حؿ اختبارات الرياضيات كتتككف عينة الدراسة مف جميع طبلب التعميـ الثانكم في 

كقسمت إلى  ،عامان  15.4عامان بمتكسط قدره  17 -14كتتراكح أعمارىـ بيف  ،مدينة نيثرالندز
كعة التجريبية تحؿ مجمكعتيف مجمكعة ضابطة تحؿ امتحاف الرياضيات كامبلن لكحدىـ كالمجم

 أسئمة االمتحاف مع كجكد مساعدة متاحة.

كأثبتت النتائج كجكد اختبلؼ بيف المجمكعتيف في مدل تخفيؼ أثر قمؽ االختبار لصالح  
كأكصت الدراسة بأىمية قيـ كتدعيـ شرعية مفيكـ منطقة النمك القريبة  ،المجمكعة التجريبية

 المركزية.

 (:Luck( )3113دراسة الؾ ) .4

ىذه الدراسة تـ تصميـ برامج تربكية الكتركنية لؤلطفاؿ مستندة إلى القضايا التفاعمية  في 
عامان  11 -10كتيدؼ البرامج إلى تعمـ األطفاؿ مف سف  ،كالتعاكف حسب نظرية فيجكتسكي

كتـ تقييـ المتعمميف حيث ناقشت نتائج التقييـ تفاعبلت كتعاكف األطفاؿ  ،معمكمات حكؿ عمـ البيئة
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كقد تـ استخداـ المنيج  ،ية كمف جية أخرل مدل اكتساب األطفاؿ لميارات استعماؿ البرامجمف ج
 التجريبي في ىذه الدراسة.

كلكف خمؽ  ،منطقة النمك المركزية في تصميـ البرامج التربكية أىميةكأثبتت النتائج  
باإلضافة  ،كؿ متعمـ التفاعبلت التعاكنية األكثر فاعمية بيف البرامج كالحاسبات معقد كفردم إلى

إلى أف ىناؾ أطفاؿ كانكا غير فعاليف في كضع أنفسيـ في تحدم المياـ أك في طمب المساعدة 
كأكصت الدراسة أنو لكي تككف ىذه البرامج ناجحة تحتاج لتجسيد مرف كالتدعيـ  ،المبلئمة

 اتيـ.كمعمكمات كافية حكؿ شخصية المتعمميف لتعريضيـ لنشاطات تحدم بشكؿ يبلئـ شخصي

 (:Guerrero & Villamil( )3111دراسة جيوريرو وفيالمؿ ) .5

ىدفت الدراسة مبلحظة اآلليات التي تتطكر كتتشكؿ فييا استراتيجيات التنقيح عندما يعمؿ  
فقد تـ تحميؿ التفاعؿ الناتج مف قبؿ اثنيف )قارئ  ،اثناف في مناطؽ نمكىـ المركزية الخاصة

المتكسطة الذيف عمبل  ESL )English as A second Languageككاتب( مف طمبة كميات )
فبالرغـ أف في الصؼ األكؿ مف  ،بتعاكف في مراجعة النص القصصي الذم كتب مف قبؿ أحدىـ

 ،جمسة التنقيح لعب القارئ دكر حاسـ ككسيط أصبح القارئ كالكاتب شركاء نشيطكف في التنقيح
 تبادؿ.يكمفكف بعضيـ البعض مياـ مع الدعـ المكجو بشكؿ م

 كبذلؾ أثبتت النتائج أف تدعيـ تنقيح النظير أفضؿ مف ترؾ النظير بدكف تكجيو أك إدارة.

 (:Jones, Rua & Carter( )3998دراسة جونز وروا وكارتر ) .6

معرفة أثر تفاعبلت النظير المشتركة عمى تطكير مفاىيـ معممي العمـك فت ىذه الدراسة ىد 
بيف نمك المفاىيـ كسياؽ منطقة النمك القريبة المركزية لفيجكتسكي لبعض الظكاىر الفيزيائية العامة ك 

(ZPD)،  كأجريت الدراسة عمى أربعة عشر معمـ عمكـ ُيدرسكف بمدارس ابتدائية كمتكسطة )مف
الدرجة األكلى حتى الدرجة الثامنة( منيـ ثبلثة عشرة معممة كمعمـ كاحد كتتراكح سنكات خبراتيـ مف 

اظرة المعمميف الذيف يممككف خبرة أكثر خمس سنكات مع المعمميف الذيف كتمت من ،عامان  25 -1
كاستخدـ المنيج  ،فتككنت سبع أزكاج متفاعمة مف ىذا التناظر ،يممككف خبرة مف خمس سنكات فأقؿ

 التجريبي في ىذه الدراسة.

 كأثبتت كجكد أثر إيجابي لمتفاعبلت المشتركة مع النظير في نمك كتطكير المفاىيـ لدل 
 المعمميف قيد الدراسة.
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 (:Richmond & Striley( )3996دراسة ريت موند وسترلي ) .7

 ،معرفة فاعمية نظرية فيجكتسكي عمى تنمية االستدالؿ العممي كالجدلية ىدفت ىذه الدراسة 
كزعت إلى ست مجمكعات  ،طالبات( 8طالبان ك 16طالبان كطالبة ) 24كتككنت عينة الدراسة مف 

 ،كتتساكل المجمكعات في األداء األكاديمي ،ة كاحدة عمى األقؿ في كؿ مجمكعةبحيث تككف طالب
كقد سجمت تسجيبلت صكتية لكؿ المجمكعات كتـ اختيار مجمكعتيف عشكائيان لتصكيرىـ بالفيديك 
عمى مدل ثبلثة شيكر ُأناء دراسة أربعة مختبرات ركزت عمى مشاكؿ ارتبطت بدراسة سيرة مرض 

حميؿ كبلـ الطمبة في المجمكعات الصغيرة ليعكس العممية التي جاء فييا الطبلب كقد تـ ت ،الككليرا
 لحؿ المشاكؿ العممية كأنكاع الصعكبات التي كاجيت الطبلب في حؿ ىذه المشاكؿ مف خبلؿ

كقد استخدـ المنيج الكصفي التحميمي في ىذه الدراسة كتبيف أف الفيـ ىك  ،التفاكض االجتماعي
حيث أف تصكراتيـ كأفكارىـ حكؿ حؿ المشكمة العممية كاستعماؿ  ،اجتماعية نتاج معرفي كعكامؿ

 الحجج العممية المبلئمة تأثرت بالبعد االجتماعي الذم عكس مكاقفيـ كأعضاء مجمكعة مساىميف.

  :الدراسات المتعمقة بالتفكير الترممي :ثانياً 
 :(3133)الجدبة دراسة  -3

استراتيجية التخيؿ المكجو في تنمية المفاىيـ معرفة مدل فاعمية تكظيؼ  ىدفت الدراسة
 .ـ لدل طالبات الصؼ التاسع األساسكميارات التفكير التأممي في العمك 

( طالبة مف طالبات 77كتككنت عينة الدراسة مف ) ،كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي
تـ اختيارىا  ،اسيتيفالصؼ التاسع بمدرسة التفاح األساسية العميا )ب( تـ تكزيعيـ عمى شعبتيف در 

كلقد أعدت الباحثة دليؿ المعمـ في استراتيجية التخيؿ  ،شعبة ضابطة كشعبة تجريبية ،عشكائيا
كاختبار  ،المكجو كقائمة بالمفاىيـ العممية التي تتضمنيا الكحدة المستيدفة كاختبار لممفاىيـ العممية

ج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تحميؿ محتكل كأسفرت النتائ ميارات التفكير التأممي كأداة
بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في اختبار المفاىيـ العممية لصالح 

كما انو تكجد عبلقة ارتباطية بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة  ،المجمكعة التجريبية
 .فكير التأمميالتجريبية في اختبار المفاىيـ العممية كاختبار ميارات الت

 ـ(: 3133الفار )دراسة  -3

 معرفة مدل فاعمية استخداـ الرحبلت المعرفية عبر الكيب قكيست ىدفت ىذه الدراسة
(Web Quest) ؿ لدل تبلميذ الصؼ في تدريس الجغرافيا عمى مستكل التفكير التأممي كالتحصي
كقد تككنت عينة الدراسة مف  ،كلقد اتبع الباحث المنيج البنائي كالمنيج التجريبي ،الثامف األساس
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بمدرسة ذككر جباليا اإلعدادية )أ( لبلجئيف  ئيتيف مف شعب الصؼ الثامف األساسشعبتيف عشكا
( طالب كاألخرل ضابطة 30( طالبا إحداىا تمثؿ المجمكعة التجريبية كعددىا )61كعددىا )
يـ العممية في الجغرافيا كاستخدـ الباحث اختبار التحصيؿ المعرفي لممفاى  ،( طالبا31كعددىا )

 .كدليؿ المعمـ لمرحبلت المعرفية عبر الكيب كمقياس لميارات التفكير التأممي في الجغرافيا

كمف أىـ نتائج الدراسة أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة أقؿ مف 
لطريقة % بيف درجات الطبلب في المجمكعتيف كتكصؿ الباحث إلى كجكد تأثير كبير 0,05

 .التدريس باستخداـ الرحبلت المعرفية عبر الكيب عمى جميع أبعاد اختبار التفكير التأممي

 ـ(: 3131دراسة القطراوي ) -1

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في تنمية عمميات العمـ 
 .ساسمـك لدل طبلب الصؼ الثامف األكميارات التفكير التأممي في الع

( طالب مف 64كتككنت عينة الدراسة مف ) ،كلقد اتبع الباحث المنيج التجريبي في دراستو
طبلب الصؼ الثامف األساسي مف مدرسة عيف الحمكة الثانكية لمبنيف في المحافظة الكسطى بطريقة 

 كاألخرل تجريبية كعددىا ( طالبا32قصدية قسمت العينة عمى مجمكعتيف األكلى ضابطة كعددىا )
( كاستخدـ الباحث أداة تحميؿ محتك ل كحدة المجير كالخمية كاختبار عمميات العمـ كاختبار 32)

ميارات التفكير التأممي كمف أبرز نتائج الدراسة أنيا أكدت أف استراتيجية المتشابيات قد نمت 
التكصيات  كمف أبرز ،عمميات العمـ لدل أفراد المجمكعة التجريبية مقابؿ أفراد المجمكعة الضابطة

  .تكظيؼ استراتيجية المتشابيات في جميع المراحؿ الدراسية

 ـ(: 3131دراسة أبو نحؿ ) -4

تحديد ميارات التفكير التأممي الكاجب تكافرىا في محتكل كتاب منياج  دراسةىدفت ىذه ال
كاتبع الباحث المنيج  ،كمدل اكتساب التبلميذ ليا ية اإلسبلمية لمصؼ العاشر األساسالترب
البة مف طبلب الصؼ العاشر ( طالبا كط326كقد اشتممت عينة الدراسة عمى ) .صفي التحميميالك 

التأممي كما أعد استبانة لجميع معممي  كاستخدـ الباحث اختبار قياس ميارات التفكير، األساس
( معمما كمعممة لمحكـ عمى تضمف محتكل 40كمعممات التربية اإلسبلمية حيث بمغ عددىـ )

  .يارات التفكير التأمميالمنياج لم

 ـ(: 3118دراسة العماوي ) -5

التعرؼ عمى أثر استخداـ طريقة لعب الدكار في تدريس القراءة عمى  ىدفت ىذه الدراسة
 ،مدرسة معف :بمدارس خاف يكنس كىي ي لدل تبلميذ الصؼ الثالث األساستنمية التفكير التأمم
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كتككنت عينة الدراسة مف  ،ة المنيج التجريبيكاتبع الباحث ،كمدرسة بني سييبل ،كمدرسة القرارة
كالمجمكعة الضابطة كالتي تككنت  ،طالب كطالبة (103المجمكعة التجريبية كالتي كاف عددىا )

كاستخدمت الباحثة أداة الدراسة المتمثمة في اختبار التفكير التأممي كما  ،( طالب طالبة100مف )
لقراءة عمى تنمية التفكير التأممي بشقيو النظرم كقاـ بتطبيؽ طريقة لعب األدكار في تدريس ا

 .كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية .كالعممي
 كأكصت الدراسة عمى االستفادة مف طريقة لعب الدكار في مختمؼ فركع المغة العربية.

 ـ(:3117دراسة ال كعة )  -6

د مستكل التفكير التأممي لدل طمبة البكالكريكس كالدراسات العميا تحدي ىدفت ىذه الدراسة
في جامعة النجاح الكطنية إضافة إلى تحديد الفركؽ في مستكل التفكير التأممي تبعا لمتغيرات نكع 

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة أجريت ، كاتبع الباحث المنيج التجريبي ،الكمية كالجنس كالمستكل الدراسي
( 91( مف طمبة البكالكريكس ك)559( طالب كطالبة كذلؾ بكاقع )641قكاميا ) الدراسة عمى عينة

مف طمبة الماجستير كلقياس التفكير التأممي تـ تطبيؽ مقياس أيزنؾ ككلسكف كالذم اشتمؿ عمى 
( فقرة ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف مستكل التفكير التأممي لدل طمبة البكالكريكس كالدراسات 30)

كأف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ف في مستكل التفكير  ،جيدا العميا كاف
في جامعة النجاح بيف طمبة الكميات العممية  ،التأممي لدل طمبة البكالكريكس كالدراسات العميا

كبيف طمبة البكالكريكس كالدراسات العميا لصالح طمبة  ،كاإلنسانية لصالح طمبة الكميات اإلنسانية
  .لدراسات العميا بينما لـ تكف الفركؽ دالة إحصائيا تبعا لمجنسا

 ـ(: 3115دراسة عبد الوىاب ) -7

معرفة فاعمية استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تحصيؿ  ىدفت ىذه الدراسة
كتنمية التفكير التأممي كاالتجاه نحك استخداميا لدل طبلب الصؼ الثاني الثانكم  ،الفيزياء
كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي كتككنت عينة الدراسة مف طبلب الصؼ الثاني  ،األزىرم

 ،إعداد االختبار التحصيمي :كاستخدمت الباحثة األدكات التالية ،الثانكم األزىرم بمعيد بنيا بنيف
عداد مقياس االتجاه نحك استخداـ استراتيجيا تما كراء المعرفة  ،إعداد اختبار التفكير التأممي كا 

كتكصمت نتائج الدراسة إلى تفكؽ المجمكعة التجريبية باستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في 
  .كأثبتت الدراسة أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية ،الفيزياء

 ـ(:3115دراسة ك كو ) -8

بالقرآف عمى معرفة أثر برنامج تقني مقترح في ضكء اإلعجاز العممي ىدفت ىذه الدراسة  
كاتبع الباحث المنيج  .بغزة مكـ لدل طمبة الصؼ التاسع األساستنمية التفكير التأممي في الع
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( طالب 35ك)، ( طالب كطالبة لممجمكعة التجريبية35كتككنت عينة الدراسة مف )، التجريبي
العممي بشقيو كلقد تـ بناء البرنامج التقني المقترح في ضكء اإلعجاز  ،كطالبة لممجمكعة الضابطة

كأظيرت النتائج كجكد فركؽ  ،النظرم كالعممي كبناء أداة الدراسة المتمثمة في اختبار التفكير التأممي
ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لصالح  ،ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية

في ضكء اإلعجاز العممي  كأكصت الدراسة إلى االستفادة مف البرنامج التقني المقترح ،الطالبات
 .كالتركيز عمى كضع مناىج كأساليب تدريس جديدة تعمؿ عمى تنمية التفكير التأممي

 ـ(: 3114دراسة بخش ) -9

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدل فاعمية نمكذج مقترح لمتدريس التأممي في تطكير 
كالمنيج ، عت الباحثة المنيج التجريبيكاتب ،التربية العممية بكميات التربية بالمممكة العربية السعكدية

( لممجمكعة 15ك)، ( طالبة معممة لممجمكعة التجريبية15كتككنت عينة الدراسة مف ) ،الكصفي
كاعتمدت الباحثة أدكات شممت عمى مقياس لمتعرؼ عمى اتجاىات الطالبات المعممات  ،الضابطة

كقد خمصت  ،كبطاقات مبلحظة ،ترح(كالمشرفات التربكيات نحك التدريس التأممي )البرنامج المق
الدراسة إلى جدكل النمكذج المقترح في تنمية النقد الذاتي لمممارسات التعميمية قبؿ الخدمة في 
برنامج التربية العممية كمساعدة الدراسات عمى تحسيف أدائيف مع تكرار دكرة التأمؿ باإلضافة إلى 

التربكيات كالطالبات المعممات نحك ىذا  تككيف اتجاىات مكجبة مف قبؿ المعممات كالمشرفات
 .النمكذج

 ـ(: 3114دراسة بركات )  -31

عمى مستكل التفكير التأممي لدل عينتيف مف الطبلب  التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة
 ،كاتبع الباحث المنيج التجريبي، كالثانكية في ضكء بعض المتغيرات الديمغرافية ،الجامعييف

 ،الب كطالبة نصفيـ مف الذككر كالنصؼ اآلخر مف اإلناث( ط400كتككنت عينة الدراسة مف )
كطبؽ ليذا الغرض مقياس أيزنؾ  ،لتعميـ الجامعي كالثانكية العامةمكزعيف بالتساكم بيف مرحمة ا

كقد خمصت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ جكىرية في  ،ككلسكف لمتفكير التأممي بعد تعريبو كتطكيره
في حيف كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ جكىرية ، تغير الجنسمستكل التفكير التأممي تعزل لم

لمصمحة دراسة الفرع  ،كعمؿ األـ كاألب، كالمرحمة التعميمية ،أنكاع الدراسة :تعزل لممتغيرات التالية
كأكصت الدراسة إلى االىتماـ ، العممي كالمرحمة الجامعية كأبناء األميات العامبلت كأبناء المزارعيف

 .التأممي كتدريب المعمميف كالطبلب عمى استراتيجية ىذا النمطبدراسة التفكير 

 

 



 

52

 

 لىالثالث:ىالدراداتىالدابقةالفص

 ـ(: 3111دراسة را د )  -33

معرفة اثر فاعمية التدريس التأممي في تنمية بعض الكفايات البلزمة  تيدؼ ىذه الدراسة
كتككنت عينة  ،كاتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي ،لمعممي المغة العربية ثنائي المغة

( فردا لممجمكعة الضابطة في معمميف مختمفيف في 21( أفراد لممجمكعة التجريبية ك)9راسة مف )الد
ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  ،مدارس مختمفة في مدينة ككبنياجف

 .لصالح المجمكعة التجريبية

 (:ـ3113ولو )دراسة عفانة والم -33

التفكير التأممي في مشكبلت التدريب الميداني لدل تحديد مستكل ميارات  راسةىدفت الد
كالتعرؼ عمى الفركؽ الفردية في ميارات  ،طمبة المستكل الرابع بكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية

التفكير التأممي بمشكبلت التدريب لدل الطمبة التي تعزل إلى معدالتيـ التراكمية كالجنس 
ككانت عينة الدراسة مف كافة التخصصات حيث بمغ  ،ريبيكاتبع الباحثاف المنيج التج ،كالتخصص

كلقد قاـ الباحثاف ببناء اختبار لميارات  ،( طالبا103( طالبة كعدد الطبلب )296عدد الطالبات )
التفكير التأممي ككانت مف أىـ نتائج الدراسة أف مستكل التفكير التأممي لـ يصؿ إلى مستكل 

، ميـ عمى كتابة المحاضرات كتدكيف المبلحظات اليامةالتمكف ألف الطمبة يعتمدكف في تعم
كأكضحت نتائج الدراسة أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير التأممي تعزل 

كأكصت الدراسة البد مف رفع مستكل ميارات التفكير التأممي لدل  ،لمتغير الجنس لصالح الطالبات
كالتركيز عمى طمبة كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية  ،طمبة كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية

كالمغة  ،كالمغة العربية ،كاالجتماعيات ،تضميف المساقات الرياضيات ،الحاصميف عمى تقدير جيد
كاقترحت  ،المقدمة لطمبة كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة ميارات التفكير التأممي اإلنجميزية

دراسات ميدانية تتعمؽ بمعرفة مستكل ميارات التفكير التأممي لدل طمبة  الدراسة أنو البد مف عمؿ
 المرحمة الثانكية كاإلعدادية. 

 ـ(: 3993دراسة مصطفى ) -31

برنامج مقترح لتنمية التفكير التأممي لدل معممي العمكـ بالمرحمة إلى إعداد ىدفت الدراسة 
د فاعمية التدريس بأربعة مؤشرات مف حيث يتـ تحدي ،األساسية كمعرفة أثره في فاعمية التدريس

دارة الصؼ ،كسير الدرس ،كىي التخطيط ،ثمانية كالعممية  ،كالتغذية الراجعة ،كتنظيـ األنشطة ،كا 
كتككنت عينة  ،كاتبع الباحث المنيج التجريبي ،التعميمية ،كاستثمار البيئة ،كالدافعية ،التفاعمية

مى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية كتككنت كؿ ( معمما كمعممة تـ تقسيميـ ع34الدراسة مف )
كقد أظيرت النتائج فاعمية البرنامج في تنمية التفكير  ،( معممات9( معمميف ك)8مجمكعة مف )
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التأممي لدل المعمميف عمى مقدار الزيادة في أبعاد الفاعمية التعميمية المختمفة كأكصت الدراسة عمى 
برامج إعداد المعمميف قبؿ الخدمة كأثنائيا كاستخداـ  اعتماد البرنامج التدريبي ليذه الدراسة في

 .البرنامج التدريبي الخاص بيذه الدراسة في إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ تنمية التفكير التأممي

  :الدراسات المتعمقة بالتربية اإلسالمية :ثالثا
  :(3133دراسة حمد ) -3

مية لممرحمة الثانكية لقضايا فقو معرفة مدل تضمف محتكل التربية اإلسبل ىدفت الدراسة
( مف معممي 72كتككنت عينة الدراسة مف) ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،الكاقع

كمف أىـ  ،كمعممات التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية مف محافظات رفح كخانيكنس كالكسطى
 ،كاجب تضمينيا محتكل التربية اإلسبلميةاألدكات المستخدمة في الدراسة قائمة بقضايا فقو الكاقع ال

كقد استيدفت الحكـ عمى مدل تضمف محتكل كتب التربية اإلسبلمية  ،كبطاقة تحميؿ المحتكل
كاستبانة استيدفت التعرؼ عمى آراء المعمميف حكؿ أىمية دراسة  ،لممرحمة الثانكية لقضايا فقو الكاقع

كمف أىـ كمف أىـ نتائج الدراسة التكصؿ إلى قائمة  ،ةالطمبة لقضايا فقو الكاقع التي طرحتيا الباحث
كأكصت  ،( قضية تـ تصنيفيا إلى عشرة مجاالت رئيسة130نيائية بقضايا فقو الكاقع التي بمت )

الباحثة إلى ضركرة تكامؿ مقررات التربية اإلسبلمية في صفكؼ المرحمة الثانكية كضركرة استخداـ 
 .أساليب التدريس الحديثة

 (:3133د العاؿ )عب دراسة -3

لمكضكعات  معرفة مدل تضمف كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية ىدفت ىذه الدراسة
كقد  ،كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،التربية الجنسية في ضكء التصكر اإلسبلمي ليا

ة لممرحمة ( معمما كمعممة مف معممي كمعممات التربية اإلسبلمي64تككنت عينة الدراسة مف )
كاستخدمت الباحثة في الدراسة  ،ـ2010الثانكية في محافظات رفح كخانيكنس كالكسطى لمعاـ 

قائمة بمكضكعات التربية الجنسية الكاجب تضمينيا محتكل كتب التربية اإلسبلمية كبطاقة تحميؿ 
طمبة ككذلؾ أعدت استبانة استيدفت التعرؼ عمى آراء المعمميف حكؿ أىمية دراسة ال ،محتكل

كتكصمت الدراسة إلى أىمية العناية بضكابط  ،التي طرحتيا الباحثة ،لمكضكعات التربية الجنسية
كتكصمت إلى أف منياج التربية اإلسبلمية  ،كأىمية مرحمة المراىقة ،التربية الجنسية في اإلسبلـ

تكصيات عرض بالمرحمة الثانكية بحاجة إلى إثراء مضمكف لمكضكعات التربية الجنسية كمف أىـ ال
محتكل مكضكعات التربية الجنسية المقترح دمجيا في محتكل كتب التربية اإلسبلمية عمى لجنة 

 .تضـ في عضكيتيا أساتذة مف الجامعات إلثرائيا إلى جانب الحكـ الفقيي



 

54

 

 الفصلىالثالث:ىالدراداتىالدابقة

 (: 3133) دراسة السعدوني -1

معرفة مدل تضمف كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا لمفاىيـ  ىدفت الدراسة
 .التربية الصحية في ضكء التصكر اإلسبلمي ليا

كتككنت عينة الدراسة مف كتب التربية  ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي
قائمة تتضمف مفاىيـ التربية اإلسبلمية المقررة عمى المرحمة األساسية العميا كقامت الباحثة بإعداد 

كتكصمت الدراسة إلى  ،الصحية الكاجب تكافرىا في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا
أنو بمغ مجمكع مفاىيـ التربية الصحية في كتب التربية اإلسبلمية لصفكؼ المرحمة األساسية العميا 

كأكصت الدراسة إلى التركيز عمى  ،( مفيكما1327مف الصؼ الخامس كحتى الصؼ العاشر )
كأكصت بإبراز دالالت المفاىيـ الصحية  ،المفاىيـ الصحية بكجو عاـ في كتب المراحؿ التعميمية

الكاردة في ثنايا محتكل كتب التربية اإلسبلمية في ثنايا بعض اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية 
  .الشريفة

 (:3131دراسة م تيى ) -4

فاعمية استخداـ برنامج بالكسائط المتعددة لتنمية التفكير البصرم في  بياف ىدفت الدراسة
كلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة اتبع  ،كتاب التربية اإلسبلمية لمصؼ الثامف األساسي الفمسطيني

الباحث المنيج التجريبي عمى عينة اختيرت عشكائيا مف مدرسة اليرمكؾ األساسية العميا )ب( 
ـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة كاستخدـ الباحث في دراستو ( طالبا ت78تككنت مف )

كجكد فركؽ ذات داللة  :اختبار ميارات التفكير البصرم كلقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
كتكصمت إلى ثبكت فاعمية  ،إحصائية بيف طمبة المجمكعة التجريبية كطمبة المجمكعة الضابطة

ية ددة لتنمية ميارات التفكير البصرم في كحجة السيرة النبكية مف كتاب الترببرنامج بالكسائط المتع
 .بفاعمية تزيد عف نسبة )الكسب المعدؿ لببلؾ( اإلسبلمية لمصؼ الثامف األساس

 (: 3131دراسة قيطة ) -5

معرفة مدل تضمف منياج التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية لمفاىيـ حقكؽ ىدفت الدراسة 
 .دل اكتساب الطمبة ليااإلنساف كم

( طالب 475كاشتممت عينة الدراسة عمى ) ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
كطالبة مف طمبة الثاني عشر في مدارس خانيكنس كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة أداة تحميؿ 

سبلمية لممرحمة محتكل لقياس مفاىيـ حقكؽ اإلنساف الكاجب تكافرىا في محتكل منياج التربية اإل
عداد اختبار لقياس مدل اكتساب الطمبة لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف المكجكدة في محتكل  الثانكية كا 
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 :المجاؿ األكؿ :كمف أىـ نتائج الدراسة أف ،منياج التربية اإلسبلمية لطمبة الصؼ الثاني عشر
  .الثقافي كاالجتماعي :كالمجاؿ الثالث ،االقتصادم كالتنمكم :كالمجاؿ الثاني ،المدني كالسياسي

كعمى التفكير كالفيـ كليس  ،أف يبنى المحتكل عمى الكيؼ كليس الكـ :كمف أىـ التكصيات
كأكصت الدراسة إلى عقد دكرات تدريبية مكثفة لمعممي التربية اإلسبلمية يتـ مف خبلليا  ،الحفظ

 .زيادة كعييـ بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف

 (: 3131دراسة نجـ ) -6

معرفة مدل فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات التربية العممية لدل طمبة  ىدفت الدراسة
 .قسـ الدراسات اإلسبلمية في جامعة األزىر بغزة

منيـ  ،( طالبا كطالبة33كتككنت عينة الدراسة مف ) ،اتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي
ة التربية اإلسبلمية الذيف انيكا كالمجتمع األصمي لمدراسة جميع طمب ،( طالبة17ك) ،( طالبا16)

كلقد قامت الباحثة  ،المستكل الثالث مف الجنسيف كالمسجميف لمتدريب في برنامج التربية العممية
كقامت بإعداد برنامج ينمي ميارات التربية  ،بإعداد قائمة خاصة لتحديد ميارات التربية العممية

اقة مبلحظة لقياس أداء الطمبة المعمميف كأعدت بط ،العممية مف الجانبيف المعرفي كالميارم
  .لميارات التربية العممية كقامت بإعداد اختبار تحصيمي معرفي

أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي التقديرات التقكيمية  :كمف نتائج الدراسة
قبمي كالبعدم عمى بطاقة مبلحظة األداء لميارات التربية العممية ألفراد العينة في التطبيقيف ال

لصالح التطبيؽ البعدم كما أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي رتب درجات 
مجمكعتي الطبلب كالطالبات عمى االختبار المعرفي لميارات التربية العممية ألفراد العينة في 

البرنامج  كيكصي الباحث بضركرة األخذ بفكرة ،التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم
  .كتطبيقو في كميات التربية في جميع جامعات قطاع غزة لجميع تخصصات كمية التربية

 (: 3118دراسة أبو نمر ) -7

معرفة مكاصفات المعمـ القدكة في ضكء التربية اإلسبلمية كمدل تمثميا لدل  ىدفت الدراسة
الباحثة المنيج  كاستخدمت ،أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية مف كجية نظر طمبتيـ

( طالبا كطالبة مف 342كتككنت عينة الدراسة مف ) ،الكصفي التحميمي كالمنيج االستنباطي
كتكصمت  كالرابع في الجامعات الثبلث حيث تـ استخداـ استبانة كأداة رئيسة لمدراسة المستكل األكؿ

ئة التدريس الدراسة إلى انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تمثؿ أعضاء ىي
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بمكاصفات المعمـ القدكة مف كجية نظر الطمبة تعزل لمتغير الجامعة كذلؾ لصالح الجامعة 
  .اإلسبلمية

كأكصت  ،كمف أىـ التكصيات التزاـ المعمـ باألدب التربكم اإلسبلمي أثناء تعميـ طبلبو
  .الكطفالدراسة بإعادة صياغة المنياج الفمسطيني بما يتكافؽ مع عقيدة األمة كمصمحة 

 (: 3114دراسة الحاج أحمد ) -8

بالممارسات التربكية لمعممي المرحمة األساسية العميا  معرفة سبؿ االرتقاءىدفت الدراسة 
 .بمحافظات غزة

( 600كما استخدمت عينة تككنت مف ) ،استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي
( فقرة في 59مت استبانة مف )كاستخد ،( معمـ كمعممة200طالب كطالبة مف الصؼ العاشر ك)

الممارسات  :كالمجاؿ الثاني .الممارسات التربكية الخاصة بكاجبات المعمـ :المجاؿ األكؿ ،مجاليف
 .التربكية لممتعمـ

كمف أىـ نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس في 
مجاؿ كاجبات المعمـ كأدائو ككذلؾ ال تكجد فركؽ  درجة التزاـ المعمميف بالممارسات التربكية في

  .تعزل لمتغير التخصص كالتأىيؿ التربكم

  .تكجد فركؽ في مجاؿ عبلقة المعمـ بالمتعمـ تعزل لمتغير الجنس كىك لصالح الذككر

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
ح المجاؿ مف دراسات كأبحاث كغيرىا مما لـ يت بعد أف اطمعت الباحثة عمى ما سبؽ

رأت الباحثة أف تخط بنقاط ما بيف رسالتيا كتمؾ الرساالت كاألبحاث مف أكجو االتفاؽ  ،الستعراضو
كمف ثـ بياف مدل استفادة  ،أك االختبلؼ أك ما تميزت بو ىذه الدراسة عما سبقيا مف دراسات

 :الباحثة منيا عمى النحك التالي

 :اسات سابقةما اتفقت فيو الدراسة مع ما عرض مف در  :أوال

شكؿ عاـ اتفقت ىذه الدراسة مع عدد مف الدراسات في اىتماميا بتنمية التفكير التأممي ب .1
كدراسة مصطفى  ،ـ(2002كدراسة عفانة كالمكلك ) ،(ـ2012مثؿ دراسة الجدبة )

كدراسة الشكعة  ،ـ(2010كدراسة أبك نحؿ ) ،ـ(2005كدراسة كشكك ) ،ـ(1992)
كدراسة العماكم  ،ـ(2010كدراسة القطراكم ) ،ـ(2011كدراسة الفار ) ،ـ(2007)
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دراسة بخش  ،(ـ2003دراسة راشد ) ،ـ(2005كدراسة عبد الكىاب ) ،ـ(2008)
 .(ـ2004دراسة بركات ) ،ـ(2004)

اتفقت ىذه الدراسة مع العديد مف الدراسات في استخداميا استراتيجية التعمـ التكليدم مثؿ  .2
دراسة  ،ـ(2003دراسة محمد ) ،ـ(2000الكريـ )دراسة عبد  ،ـ(2012دراسة فنكنة )
دراسة رياف  ،ـ(2009دراسة أحمد ) ،ـ(2007دراسة ضيير ) ،ـ(2006الدكاىيدم )

لشكت  ،ـ(2003دراسة ىارالند ) ،ـ(2004دراسة يانج كتكا ) ،ـ(2010) دراسة ميجر كا 
كنز دراسة ج ،ـ(2000دراسة جيكريرك كفيبلميؿ ) ،ـ (2001دراسة الؾ ) ،ـ (2001)

 .ـ(1996دراسة ريتشمكند كسترلي ) ،ـ (1998ككارتر)
اتفقت ىذه الدراسة مع العديد مف الدراسات بتطبيقيا أدكاتيا عمى المرحمة اإلعدادية مثؿ  .3

دراسة كشكك  ،ـ(2012دراسة الجدبة ) ،ـ(2007دراسة ضيير ) ،ـ(2003محمد ) :دراسة
 .ـ(2010دراسة مشتيى ) ،ـ(2010دراسة القطراكم ) ،ـ(2011دراسة الفار ) ،(ـ2005)

دراسة الجدبة  مع الدراسات التالية: كاتفقت الدراسة بأداتيا )اختبار ميارات التفكير التأممي( .4
دراسة أبك نحؿ  ،(2005دراسة كشكك ) ،ـ(2002) دراسة المكلك كعفانة ،ـ(2012)
 ،ـ(2008دراسة العماكم ) ،ـ(2010دراسة القطراكم ) ،ـ(2011دراسة الفار) ،ـ(2010)

 .ـ(2005دراسة عبد الكىاب )
دراسة الجدبة  :اتفقت الدراسة مف حيث اتباعيا المنيج التجريبي مع الدراسات التالية .5

دراسة الشكعة  ،ـ(2005دراسة كشكك ) ،ـ(1992دراسة مصطفى ) ،ـ(2012)
 ،ـ(2008دراسة العماكم ) ،ـ(2010ـ( دراسة القطراكم )2011دراسة الفار ) ،ـ(2007)

دراسة  ،ـ(2006دراسة الدكاىيدم ) ،ـ(2003دراسة راشد ) ،ـ(2005عبد الكىاب ) دراسة
دراسة يانج كتكا  ،ـ(2010دراسة رياف ) ،ـ(2009دراسة أحمد ) ،ـ(2007ضيير )

لشكت ) ،ـ(2003دراسة ىارالند ) ،ـ(2004) دراسة  ،ـ(2001دراسة ميجر كا 
  .ـ(1998دراسة جكنز كركا ككارتر ) ،ـ(2001الؾ)

  :ج الدراسات السابقةنتائ

جميع الدراسات السابقة أكدت عمى فعالية االستراتيجيات المستخدمة في تنمية ميارات 
التفكير التأممي مما يكضح كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية لصالح المجمكعة 

 .التجريبية
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 :ما اختمفت فيو الدراسة مع ما عرض مف دراسات سابقة :أوالً 

ـ( حيث أنيا 2012دراسة الجدبة ) :الدراسة مف حيث األدكات مع الدراسات التالية ختمفتا -1
ـ( حيث أنو 1992كاختمفت مع دراسة مصطفى ) ،كأداة تحميؿ محتكل ،استخدمت دليؿ المعمـ
أما  ،حيث أنو قاـ ببناء برنامج تقني ،ـ(2005ككذلؾ دراسة كشكك ) ،استخدـ برنامجا تدريبيا

ـ( فقد استخدـ اختبار 2007الشكعة ) أما دراسة ،ـ( فقد استخدـ استبانة2010ؿ )دراسة أبك نح
( فقد ـ2010كدراسة القطراكم ) ،المعمـ ( فقد استخدـ دليؿـ2011كدراسة الفار ) ،أيزنؾ ككلسكف

( فقد استخدـ 2005أما دراسة عبد الكىاب ) ،كاختبار عمميات العمـ ،استخدـ أداة تحميؿ محتكل
أما  ،كبطاقة مبلحظة ،ـ( استخدـ مقياس لبلتجاىات2004ككذلؾ دراسة بخش ) ،جاهمقياس االت
  .ـ( فقد استخدـ مقياس أيزنؾ ككلسكف2004بركات )

دراسة  كاختمفت الدراسة مع العديد مف الدراسات التي اتبعت المنيج الكصفي التحميمي مثؿ: -2 
دراسة عبد العاؿ  ،ـ(2011د )كدراسة حم ،(2004ـ( كدراسة الحاج احمد )2010أبك نحؿ )

ـ( 2008دراسة أبك نمر ) ،ـ(2010ـ( دراسة قيطة )2011)دراسة السعدكني  ،ـ(2011)
ـ( أما دراسة نجـ 1996كدراسة ريتشمكند كيسترلي ) ،باإلضافة إلى استخدامو المنيج االستنباطي

 .ـ( فقد استخدمت المنيج شبو تجريبي2010)

 :ما تميزت بو الدراسة :ثانياً 

تميزت ىذه الدراسة باستخداميا استراتيجية التعمـ التكليدم في تدريس مبحث التربية 
حيث أف ىذه الدراسة تعتبر األكلى التي تستخدـ استراتيجية التعمـ التكليدم في مبحث  ،اإلسبلمية

 .التربية اإلسبلمية في حدكد عمـ الباحثة

 :مدى استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة :ثالثاً 

استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظرم الخاص بالتعمـ 
كاستفادت الدراسة في اختيار انسب األدكات  ،التكليدم كالتفكير التأممي كالتربية اإلسبلمية أيضا

كاستفادت  ،ـ(2002كدراسة عفانة كالمكلك ) ،ـ(2010كانسب الميارات كخاصة دراسة أبك نحؿ )
دراسة مما سبقيا مف دراسات في بناء اختبار ميارات التفكير التأممي كخاصة دراسة القطراكم ال
  .كفي األساليب اإلحصائية ،ـ(2010)
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 الفصػؿ الرابػع
 دراسةإجػػػراءات ال

التي اتبعتيا الباحثة لئلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار  دراسةلفصؿ إجراءات التناكؿ ىذا ا
ككصؼ لمجتمع كعينة الدراسة كأسمكب  ،فركضيا ثـ الحديث عف منيج البحث المتبع في الدراسة

، كاتساقيا الداخمي كالتصميـ التجريبي ،كاستخراج صدقيا كثباتيا ،اف بناء أداة الدراسةكبي، اختيارىا
جرائيا ،كضبط المتغيرات كالمعالجة اإلحصائية التي  ،كما يحتكم الفصؿ عمى كيفية تنفيذ الدراسة كا 

 استخدمت في تحميؿ البيانات.
 :دراسةمنيج ال

ج الذم يتـ فيو التحكـ في المتغيرات المؤثرة كىك" المني التجريبياستخدمت الباحثة المنيج 
في ظاىرة ما باستثناء متغير كاحد يقكـ الباحث بتطكيعو كتغييره بيدؼ تحديد كقياس تأثيره عمى 

 استراتيجيةحيث أخضعت الباحثة المتغير المستقؿ في ىذه الدراسة كىك " ،الظاىرة مكضع الدراسة
التابع األكؿ كىك "التحصيؿ" كالمتغير التابع الثاني كىك  التعمـ التكليدم لقياس أثره عمى المتغير

 .لدل طالبات الصؼ التاسع األساس"ميارات التفكير التأممي" 
حيث تـ اتباع أسمكب  ،قيد الدراسة ف المنيج التجريبي ىك األكثر مبلءمة لممكضكعإحيث  

كعة التجريبية تدريسان تصميـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة المتكافئتيف بحيث تتعرض المجم
بينما  ،لمكحدة الدراسية )الفقو اإلسبلمي( مف خبلؿ استراتيجية التعمـ التكليدم التي أعدتيا الباحثة

 .تتمقى المجمكعة الضابطة تدريسان لمكحدة الدراسية نفسيا بالطريقة االعتيادية
 المجتمع األصمي لمدراسة:

األساس بمحافظة رفح لمعاـ الدراسي ككف مجتمع الدراسة مف طالبات الصؼ التاسع ت
 ( طالبة.579حيث بمغ عدد الطالبات ) 2012-2013

 عينة الدراسة:
( طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساس بمدرسة القدس الثانكية 80ككنت عينة الدراسة مف )ت

، حيث يكجد بالمدرسة ثبلث شعب مف الصؼ التاسع 2013 -2012)ب( لمبنات لمعاـ الدراسي 
ائيان كمجمكعة تجريبية تدرس ،كتـ تعييف إحداىما عشك رل اختيار شعبتيف منيما بطريقة عشكائية ،ج
( في الفصؿ الدراسي األكؿ ، كالمجمكعة تيجية التعمـ التكليدم في )كحدة الفقو اإلسبلمي ار است

  األخرل ضابطة تدرس بالطريقة االعتيادية. 
 يكضح أفراد العينة:( 4:1 كالجدكؿ رقـ )



 

61

 

 الفصلىالرابع:ىإجراءاتىالدرادة

 (4:3)وؿ رقـ جد
 عدد أفراد عينة الدراسة لممجموعة التجريبية والضابطة

 النسبة المئوية العدد الصؼ المدرسة
 50% 40 (3التجريبية الصؼ التاسع ) مدرسة القدس الثانكية ب لمبنات

 50% 40 (1الضابطة الصؼ التاسع )
 100% 80 المجمكع

 أدوات الدراسة:
 :انات ىماجرل استخداـ أداتيف لجمع البي

 اختبار تحصيمي. -1

 اختبار التفكير التأممي. -2

 أواًل: االختبار التحصيمي:

قامت الباحثة ببناء االختبار التحصيمي لقياس مستكل التحصيؿ ألفراد العينة في محتكل 
( 30كحدة )الفقو اإلسبلمي( أعد خصيصان ليذا الغرض كقد تككف االختبار في صكرتو األكلية مف )

كقد تـ اختيار ىذا النمط مف األسئمة ألنيا تمكف الباحثة مف  ،الختيار مف متعدد(فقرة مف نمط )ا
كما أف درجة الصدؽ كالثبات فييا  ،قياس مدل تحقؽ جميع األىداؼ التربكية المرتبطة بنكاتج التعمـ

إذ يمكف تصحيحيا بالمفتاح المثقب. كما يمكف تحميؿ نتائجيا ، كلسيكلة تصحيحيا ،مرتفعة
كالسيما أنو تـ صياغة أربعة بدائؿ لكؿ فقرة مف  عبلكة عمى أنيا تقمؿ مف درجة التخميف ،إحصائيان 

 فقرات االختبار التحصيمي المعد ليذه الدراسة.

 :إعداد االختبار التحصيمي

ييدؼ االختبار إلى قياس "أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تدريس التربية 
 معرفي " كلقد تـ بناء االختبار التحصيمي تبعان لمخطكات التالية:اإلسبلمية عمى التحصيؿ ال

 :خطوات بناء االختبار التحصيمي

قامت الباحثة بتحميؿ كحدة " الفقو اإلسبلمي" لمفصؿ الدراسي األكؿ مف منياج الصؼ 
كقد تككف  ،التاسع ثـ جرل صياغة أسئمة اختيار مف متعدد لقياس المستكل التحصيمي لمطالبات

حيث كزعت األسئمة عمى دركس كحدة )الفقو اإلسبلمي ( في  ( سؤاالن 30مف ) ختبار التحصيمياال
ار بكلقد احتكل االخت ،ية اإلسبلمية لمصؼ التاسع األساسالفصؿ الدراسي األكؿ في كتاب الترب
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تحميؿ( كذلؾ لمناسبتيا لمكضكعات الكحدة كالتي  -تطبيؽ -فيـ -عمى أربعة مستكيات )تذكر
تتطمبو العبادات التطبيؽ ككذلؾ  كأكثر ما ،ف العبادات فالعبادات تتطمب التذكر كالفيـتتحدث ع

 ( يكضح مكاصفات االختبار: 4:2كالجدكؿ ). التحميؿ لذا اقتصرت الباحثة عمى ىذه المستكيات

 (4:3)جدوؿ رقـ 
 –فيـ  –يوضح توزيع الفقرات عمى مستويات ) تذكر  جدوؿ مواصفات االختبار التحصيمي

 تحميؿ( -تطبيؽ
 المجموع تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر الموضوع

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 23.3 7 - - 25 3 30.3 2 25 2 (1الحج )

 16.6 5 25 1 16.6 2 16.6 1 12.5 1 (2الحج كالعمرة )
 26.6 8 25 1 25 3 30.3 2 25 2 الذبائح كالصيد
العقيقة كاحكاـ 

 المكلكد
1 12.5 1 16.6 2 16.6 1 25 5 16.6 

 16.6 5 25 1 16.6 2 - - 25 2 الكقؼ
 100 30 100 4 100 12 100 6 100 8 المجمكع

 
 :صياغة فقرات االختبار

تتككف كؿ فقرة مف جذع  ،قامت الباحثة بصياغة فقرات االختبار مف نكع اختيار مف متعدد
حدة فقط كالباقي خطأ إال أنيا مقنعة ظاىريان كأربعة بدائؿ تتضمف إجابة صحيحة كا ،يتضمف سؤاالن 

 كتسمى الممكىات أك المشتتات.
 :كقد راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أف تككف

 شاممة لؤلىداؼ التربكية المراد قياسيا. -
 كاضحة كبعيدة عف الغمكض كالمبس. -
 ممثمة بجدكؿ المكاصفات المحكـ. -
 سميمة لغكيان كسيمة كمبلئمة لمستكل الطمبة. -
 مصاغة بصكرة إجرائية. -
 قادرة عمى قياس سمكؾ كاحد يتضمف فكرة كاحدة فقط. -
 .( سؤاؿ30كقد اشتمؿ االختبار في صكرتو األكلية عمى )، ىذا
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 صدؽ االختبار  :أوالً 
كاقتصرت الباحثة عمى نكعيف مف  ،كيقصد بو أف يقيس االختبار ما كضع لقياسو فعبلن 

 .صدؽ المحكميف كصدؽ االتساؽ الداخميالصدؽ حيث أنيما يفياف بالغرض كىما 
 :صدؽ المحكميف

 ألكلية عمى مجمكعة مف المحكميف بعد إعداد االختبار في صكرتو األكلية تـ عرضو في صكرتو ا  
كمشرفي كمعممي التربية اإلسبلمية  ، ذكم االختصاص في المناىج كطرؽ تدريس التربية اإلسبلمية

 ( كذلؾ الستطبلع آرائيـ حكؿ مدل:7)ممحؽ رقـ ( 10رة كقد بمغ عددىـ )مف ذكم الخب
 .تمثيؿ فقرات االختبار لؤلىداؼ المراد قياسيا 
 .تغطية فقرات االختبار لممحتكل 
 .صحة فقرات االختبار لغكيان كعمميان 
 لمستكل طمبة الصؼ التاسع األساس مناسبة فقرات االختبار. 
 .مدل انتماء الفقرات إلى كؿ بعد مف أبعاد االختبار 
  قد أبدل المحكمكف بعض المبلحظات كاآلراء في االختبار منيا:ك 
 ( ككذلؾ إعادة صياغة مقدمة االختبار8س-6مثؿ )س إعادة الصياغة لبعض األسئمة 
 7س-3أشار بعض المحكميف إلى االنتباه لعبلمات الترقيـ مثؿ تنقيط لمفراغ في س ،

 14س-12س-9س-5س-1ككذلؾ كضع نقطة نياية س
  البديؿ)ليس مما سبؽ(عدـ االكثار مف 
 .ضركرة كتابة)انتيت األسئمة ( في نياية االختبار 
 ( كاستبدالو ببديؿ آخر مناسب. 8أشار بعض المحكميف إلى حذؼ البديؿ الرابع مف) س 
في ضكء تمؾ اآلراء تـ األخذ بمبلحظات المحكميف كبقي االختبار في صكرتو النيائية مف     
 .( سؤاالن 30)

 :تبارترتيب أسئمة االخ
حيث بدأت  ،كما تـ ترتيبيا تبعان لصعكبتيا ،تـ ترتيب األسئمة كفقان لمضمكف المادة الدراسية
كذلؾ حسب التقدير الشخصي كذلؾ رتبت  ،الباحثة بكضع األسئمة السيمة ثـ تبعيا باألكثر صعكبة

 .فالتطبيؽ فالتحميؿ في كؿ مكضكع ،فالفيـ ،األسئمة ابتداءن بأسئمة التذكر
 :عميمات االختبارصياغة ت

عدادىا عمى كرقة منفصمة في كراس االختبار كقد تـ  ،تـ صياغة تعميمات االختبار كا 
كقد ركعي السيكلة كالكضكح عند صياغة  ،ككيفية اإلجابة عف فقراتو ،تكضيح اليدؼ مف االختبار

 ،ية مف الطمبةىذه التعميمات. كأخيران طبؽ االختبار في صكرتو األكلية لتجريبو عمى عينة استطبلع
 كذلؾ لحساب صدقو كثباتو. 
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 :تجريب االختبار

( طالبة مف نفس مجتمع الدراسة 40تـ تجريب االختبار عمى عينة استطبلعية عشكائية قكاميا )
 :الذيف سبؽ ليـ دراسة ىذه الكحدة ككاف اليدؼ مف التجربة االستطبلعية ما يمي

 حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لبلختبار. .1
 قرات االختبار لحساب معامبلت الصعكبة كالتمييز.تحميؿ ف .2
 حساب ثبات االختبار. .3

 :تصحيح االختبار
( 30حددت درجة كاحدة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار لتصبح الدرجة النيائية لبلختبار)

 .درجة كالدرجة الدنيا لبلختبار )صفر(
 ستطبلعية.أعدت الباحثة مفتاحان مثقبان لتصحيح استجابات أفراد العينة اال 
 ،كأعيدت عممية التصحيح مرة ثانية لمتأكد  قامت الباحثة بتصحيح األكراؽ بالمفتاح المثقب

 مف الدرجات قبؿ تحميميا.
 ،كتـ رصد الدرجات الخاـ لمطمبة.  رتبت أكراؽ اإلجابة ترتيبان تنازليان 

 :صدؽ االتساؽ الداخمي
ر كالدرجة الكمية لبلختبار الختباكيقصد بو "قكة االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات ا

 .حساب معامؿ بيرسكف "لكذلؾ 
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 (4:1)الجدوؿ رقـ 
 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار

 البعد
رقـ 
 السؤاؿ

معامؿ 
 االرتباط

 البعد
رقـ 
 السؤاؿ

معامؿ 
 االرتباط

 البعد
رقـ 
 السؤاؿ

معامؿ 
 االرتباط

التذك
 ر

1 **0.396 

الفيـ
 

8 **0.642 

التطبيؽ
 

4 **0.701 
2 **0.442 9 *0.374 5 **0.451 
3 *0.393 10 *0.338 19 **0.669 
7 **0.396 15 **0.505 20 **0.720 
12 *0.341 25 **0.608 30 **0.663 
14 **0.671 26 **0.466 

التحميؿ
 

6 **0.836 
17 **0.449 27 **0.677 11 **0.840 
18 **0.398 29 **0.628 13 *0.363 
21 **0.656 

 
16 **0.413 

23 **0.607 22 **0.505 
24 **0.505 

 
28 **0.465 

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )38**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )38*ر الجدكلية عند درجة حرية )

 .(0.01، 0.05ح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إحصائيان عند مستكل داللة )يتض
كلمتأكد مف التناسؽ الداخمي لمجاالت االختبار تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ 

 (:4:4مستكل تعميمي كالدرجة الكمية لبلختبار كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ ) 

 (4:4جدوؿ )
 رجات مجاالت االختبار بالدرجة الكمية لالختبارمعامالت ارتباط د

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط مستوى التعمـ
 0.01دالة عند  0.820** تذكر
 0.01دالة عند  0.866** فيـ
 0.01دالة عند  0.846** تطبيؽ
 0.01دالة عند  0.590** تحميؿ

 0.393=  (0.01( كعند مستكل داللة )38**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )38*ر الجدكلية عند درجة حرية )
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ر بالدرجة الكمية لبلختبار دالة ( أف معامبلت ارتباط مجاالت االختبا(4:4يتضح مف جدكؿ
 ( مما يدؿ عمى التناسؽ الداخمي لمجاالت االختبار.0.01حصائيان عند مستكل الداللة )إ

 سيولة والتمييز لفقرات االختبار.ثانيًا: حساب معامالت ال
 :الصعوبة معامؿ -3

 مف سؤاؿ كؿف ع أجابكا الذيف األفراد لعدد المئكية النسبة" الصعكبة بمعامؿ يقصد
، كآخركف )الكيبلني،كالدنيا العميا المحكيتيف المجمكعتيف مف إجابة صحيحة االختبار

 :التالية بالمعادلة كيحسب ،(447:2008

 الصعكبة= معامؿ
 ص((ص(+د(ع

 
 ف

 :فأ حيث
 .صحيحة إجابة العميا المجمكعة مف الفقرة عف أجابكا الذيف عدد = (ص) ع
 .صحيحة إجابة الدنيا المجمكعة مف الفقرة فع أجابكا الذيف عدد = (ص) د
 .كالدنيا العميا المجمكعتيف أفراد عدد = ف

 الفقرة تككف الصعكبة سبةن زادت كمما بأنو فقرة كؿ عمى يفسر الصعكبة معامؿ فإف كبذلؾ
 .صحيح كالعكس ،أسيؿ

يجاد السابقة المعادلة كبتطبيؽ  كجدت االختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعكبة معامؿ كا 
 الصعكبة معامؿ ( ككاف متكسط( 0.55-0.77تراكحت ما بيف الصعكبة معامبلت أف الباحثة
 لمناسبة مستكل درجة كذلؾ ،ختباراال فقرات جميع عمى الباحثة تبقي النتائج كبيذه ،(0.67)الكمي

 .0.80كأقؿ مف  0.20 حيث كانت معامبلت الصعكبة أكثر مف ،صعكبة الفقرات
 :التمييز معامؿ -3
 :التالية المعادلة كفؽ االختبار فقرات مف فقرة لكؿ التمييز معامؿ حساب تـ

 التمييز= معامؿ
 ص((ص(+د(ع

 
 ف

 .صحيحة إجابة العميا المجمكعة مف الفقرة فع أجابكا الذيف عدد)= )ص ع
 .صحيحة إجابة الدنيا المجمكعة مف الفقرة فع أجابكا الذيف عدد)= د)ص

 .الفئتيف إحدل في التبلميذ عدد = ف
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 بيف السابقة المعادلة استخداـ بعد االختبار لفقرات التمييز معامبلت جميع تراكحت 
 الكمي التمييز معامؿ بمغ متكسط كقد ،دنياكال العميا الفئتيف إجابات بيف ( لمتمييز0.27-0.55)
، كآخركف )الكيبلني (0.20) مف أكثر بمغ إذا معامؿ التمييز القياس عمـ كيقبؿ 0.40))

 .االختبار جميع فقرات عمى الباحثة تبقأ ( كبذلؾ448:2008

 (4:5ؿ )جدو
 معامالت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار

 معامالت التمييز معامالت الصعوبة ـ امالت التمييزمع معامالت الصعوبة ـ
1 0.55 0.36 16 0.77 0.45 
2 0.59 0.27 17 0.73 0.36 
3 0.68 0.27 18 0.73 0.55 
4 0.73 0.36 19 0.64 0.36 
5 0.68 0.45 20 0.59 0.27 
6 0.73 0.36 21 0.64 0.36 
7 0.77 0.45 22 0.73 0.36 
8 0.64 0.55 23 0.64 0.55 
9 0.59 0.45 24 0.73 0.55 
10 0.50 0.27 25 0.73 0.36 
11 0.68 0.45 26 0.59 0.27 
12 0.73 0.36 27 0.68 0.27 
13 0.64 0.36 28 0.59 0.27 
14 0.77 0.45 29 0.64 0.36 
15 0.73 0.55 30 0.55 0.55 

 0.40 معامؿ التمييز الكمي 0.67 معامؿ الصعوبة الكمي
 ختبار: ثبات اال :ثالثاً 

كيقصد بو الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة في نفس 
كقد قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي  الظركؼ" كيحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة،

 عمى النحك التالي: 21ريتشارد سكف  -التجزئة النصفية كككدر
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 أواًل: طريقة التجزئة النصفية:
 تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية،

الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية لكؿ مستكل  حيث قاـ الباحث بتجزئة االختبار إلى نصفيف،
ثـ جرل تعديؿ الطكؿ  كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف، مف مستكيات االختبار،

  ـ معادلة سبيرماف بركافباستخدا
 ر 2  = الثبات المعدؿ

  + ر1         
 معامبلت ثبات مستكيات االختبار:( يكضح 4:6)كالجدكؿ  

 (4:6) جدوؿ
 معامالت ثبات مستويات االختبار

 معامؿ الثبات بعد التعديؿ االرتباط قبؿ التعديؿ عدد الفقرات المستوى
 0.697 0.535 30 االختبار الكمي

مى أف االختبار كىذا يدؿ ع (،0.697ف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي )يتضح م
 مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة. مقبكلةيتمتع بدرجة 

 Richardson and Kuder :21ريت ارد سوف  -ثانيًا: طريقة كودر

يجاد معامؿ ثبات كذلؾ إل ،استخدمت الباحثة طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات
لمدرجة الكمية لبلختبار ككؿ طبقان  21حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ككدر ريتشارد سكف ،االختبار

  :( يكضح ذلؾ4:7كالجدكؿ ) :لممعادلة التالية

 = 1  - 21ر 
 ـ ( –ـ ) ؾ 

 ؾ 3ع

 التبايف  :3ع       عدد الفقرات :ؾ        المتوسط :ـ  :حيث أف
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 (4:7الجدوؿ )
 21عدد الفقرات والتبايف والمتوسط ومعامؿ كودر ريت ارد سوف 

 21معامؿ كودر ريت ارد  وف  ـ 3ع ؾ 

 0.850 23.200 29.446 11 االختبار الكمي

لبلختبار ككؿ كانت  21يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ ككدر ريتشارد شكف 
 عمى عينة الدراسة. ( كىي قيمة عالية تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار 0.850)

أصبح االختبار في صكرتو ك  ،بذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ ك ثبات االختبار التحصيميك 
 (6. انظر ممحؽ رقـ )( فقرة30) النيائية

 ثانيًا: اختبار التفكير الترممي:

 .قامت الباحثة ببناء اختبار لقياس بعض ميارات التفكير التأممي

 :مميخطوات بناء اختبار التفكير التر

كما قامت بتحديد األىداؼ التعميمية المتعمقة  ،قامت الباحثة بحصر أنماط التفكير التأممي
( 18ككاف عددىا ) كمف ثـ تـ تحديد الميارات التي يتضمنيا االختبار ،باختبار التفكير الػتأممي

بكؿ قدرة  يمية المتعمقةحيث كزعت األسئمة عمى خمس قدرات بناءن عمى عدد األىداؼ التعم سؤاالن 
 ضح ذلؾ:( يك 4:8ؿ )كالجدك 

 (4:8جدوؿ رقـ )
 جدوؿ مواصفات اختبار التفكير الترممي في صورتو النيائية

 النسبة المئوية% العدد الميارة
 27.8 5 ميارة الرؤية البصرية الناقدة
 16.7 3 ميارة الكصكؿ إلى استنتاجات
 22.2 4 ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة

 16.7 3 لمغالطاتميارة الكشؼ عف ا
 16.7 3 ميارة كضع حمكؿ مقترحة

 100.0 18 المجموع
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 :صياغة فقرات االختبار

قامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم عمى التفكير 
 كقد مر االختبار بالمراحؿ التالية:، ي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسالتأمم

 لدراسة المراد الكشؼ عف ميارات التفكير التأممي مف خبلليا.تحديد كحدة ا .1
 ىداؼؤللمتعرؼ عمى الكزف النسبي لك تحميؿ أىداؼ الكحدة، مف  األكزاف النسبية لمتأكد .2

 درس ليتـ تمثيميا بنفس النسبة مف األسئمة في االختبار.الفي  المكجكدة
ستكل فيـ طالبات الصؼ تحديد اليدؼ مف االختبار: استيدؼ االختبار التعرؼ عمى م .3

 التاسع ألبعاد ميارات التفكير التأممي.
إعداد البنكد االختبارية: حيث استعانت الباحثة بالمفاىيـ العممية كاألنشطة في بناء  .4

 مكزعة عمى خمس ميارات.  ( سؤاالن 18االختبار المككف مف )

 وقد راعت الباحثة عند صياغة الفقرات:

  ية كالدراسات السابقة في ىذا المجاؿ المتعمقة بمكضكع االطبلع عمى األدبيات التربك
 التفكير التأممي لمتعرؼ عمى أفضؿ األساليب لقياسيا. 

  االطبلع عمى محتكل مادة التربية اإلسبلمية لمصؼ التاسع في ضكء عممية التحميؿ
 كصياغة الفقرات بصكرتيا األكلية.

 اسيا.أف تككف األسئمة شاممة لؤلىداؼ التربكية المراد قي 
 .كاضحة كبعيدة عف الغمكض كالمبس 
 .ممثمة بجدكؿ المكاصفات المحكـ 
 .سميمة لغكيان كسيمة كمبلئمة لمستكل الطمبة 
 .مصاغة بصكرة إجرائية 
 .قادرة عمى قياس ميارة كاحدة مف ميارات التفكير التأممي 

 :أواًل: صدؽ االختبار
أف بنكد االختبار قد اختيرت  كحيث ،كيقصد بو أف يقيس االختبار ما كضع لقياسو فعبلن 

عمى أساس قكتو التمييزية فإف االختبار صادؽ إلى حد ما كىناؾ الكثير مف الطرؽ التي يقاس بيا 
الصدؽ كاقتصرت الباحثة عمى نكعيف مف الصدؽ حيث أنيما يفياف بالغرض كىما المحكميف 

 كصدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار: 
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  :صدؽ المحكميف
 ألكلية عمى مجمكعة مف المحكميفداد االختبار في صكرتو األكلية تـ عرضو في صكرتو ابعد إع

كمشرفي كمعممي التربية اإلسبلمية  ،ذكم االختصاص في المناىج كطرؽ تدريس التربية اإلسبلمية
 ( كذلؾ الستطبلع آرائيـ حكؿ مدل:7( ممحؽ رقـ )10بمغ عددىـ )مف ذكم الخبرة كقد 

  ميارات التفكير التأممي .تبار لاالخ أسئمةتمثيؿ 
  االختبار لممحتكل. أسئمةتغطية 
  االختبار لغكيان كعمميان. أسئمةصحة 
  لمستكل طمبة الصؼ التاسع األساس االختبار أسئمةمناسبة. 
 :كقد أبدل المحكمكف بعض المبلحظات كاآلراء في االختبار منيا 
 .إعادة الصياغة لبعض األسئمة 
 اسب لمستكيات الطمبة.تبسيط المغة بحيث تتن 
 .اختصار بعض األسئمة 
 .تصحيح بعض األخطاء المغكية كاإلمبلئية التي كردت في االختبار في صكرتو األكلية 
 .كضع نقطة نياية السؤاؿ الذم ال يبدأ بأدكات االستفياـ 
 . كتابة اآليات الكاردة في االختبار بالرسـ العثماني 
 .تخريج الحديث الكارد في االختبار 

ي ضكء تمؾ اآلراء تـ تعديؿ البلـز بحيث بقي االختبار في صكرتو النيائية مككنان مف ف
 .( سؤاالن 18)

 :ترتيب األسئمة
حيث بدأت  ،كما تـ ترتيبيا تبعان لصعكبتيا ،تـ ترتيب األسئمة كفقان لمضمكف المادة الدراسية
 لتقدير الشخصي.كذلؾ حسب ا ،الباحثة بكضع األسئمة السيمة ثـ تبعيا باألكثر صعكبة

  :صياغة تعميمات االختبار
عدادىا عمى كرقة منفصمة في كراس االختبار تـ ك  ،تـ صياغة تعميمات االختبار كا 

كقد ركعي السيكلة كالكضكح عند صياغة  ،ككيفية اإلجابة عف فقراتو ،تكضيح اليدؼ مف االختبار
ريبو عمى عينة استطبلعية مف ىذه التعميمات. كأخيران طبؽ االختبار في صكرتو األكلية لتج

 .الطالبات
 :تجريب االختبار

( طالبة ممف سبؽ ليـ 40تـ تجريب االختبار عمى عينة استطبلعية عشكائية قكاميا )
كذلؾ لتحميؿ النتائج كحساب الصدؽ ، كليـ نفس خصائص المجتمع األصمي، دراسة الدركس
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، ، كمعرفة الزمف البلـز الثبات ـ حسابكمف ث ،الداخمي ككذلؾ معامؿ الصعكبة كالتمييز لمفقرات
ذلؾ آخر خمسة كك، ونرقو أكؿ خمسة طمبة في اإلجابة عكتسجيؿ الكقت الذم استغ، ونلئلجابة ع

 ( دقيقة.40الكقت )استطرؽ إذ ، ونطمبة في اإلجابة ع
  :تصحيح االختبار

           اؿكؿ سؤ  فمختمفة حسب ما تقتضيو اإلجابة عكزعت الدرجات عمى األسئمة بدرجات  -
 ( يبيف كيؼ تـ تكزيع درجات االختبار عمى األسئمة.4:9كالجدكؿ)

 (4:  9الجدوؿ )
 جدوؿ توزيع درجات اختبار التفكير الترممي

 السؤاؿ األوؿ
 درجػات 31

 السؤاؿ الثاني
 درجات 1

 السؤاؿ الثالث
 درجات 5

 السؤاؿ الرابع
 درجات 6

 السؤاؿ الخامس
 درجات 6

3 3 1 4 5 3 3 1 3 3 1 4 3 3 1 3 3 1 

درجتػاف
درجتػاف 
درجتػاف 
درجتػاف 
درجتػاف 
درجة واحدة 

درجة واحدة 
درجة واحدة 
 

درجتػاف
درجة 
درجة 
درجة 
درجتػاف 

درجتػاف 
درجتػاف 
درجتػاف 
درجتػاف 
درجتػاف 
 

 

 قامت الباحثة بتصحيح األكراؽ لمتأكد مف الدرجات قبؿ تحميميا. -
 كتـ رصد الدرجات الخاـ لمطمبة.  ليان،رتبت أكراؽ اإلجابة ترتيبان تناز  -

 صدؽ االتساؽ الداخمي: 
كيقصد بو "قكة االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالدرجة الكمية لمستكل 

 األىداؼ التي تنتمي إليو".
 .يبيف معامبلت ارتباط درجة كؿ فقرة بالدرجة الكمية لبلختبار الذم تنتمي إليو( 4:10)كالجدكؿ
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 (4:31الجدوؿ )
 معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالدرجة الكمية لالختبار

 معامؿ اإلرتباط ـ. معامؿ اإلرتباط ـ.
1 *0.318 10 *0.358 
2 *0.371 11 **0.449 
3 **0.415 12 **0.464 
4 **0.520 13 **0.587 
5 **0.397 14 **0.557 
6 *0.345 15 **0.531 
7 *0.385 16 **0.559 
8 **0.574 17 **0.524 
9 **0.487 18 **0.512 

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )38**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )38*ر الجدكلية عند درجة حرية )

  .(0.01، 0.05يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
لمتأكد مف التناسؽ الداخمي لمجاالت االختبار جرل حساب معامبلت االرتباط بيف درجة 

 (:4:11كؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار كالدرجة الكمية لبلختبار كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ )

 (4:33جدوؿ رقـ )
 معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لالختبار

 الداللة االحصائية معامؿ االرتباط المجاؿ
 0.01دالة عند  0.531 ميارة الرؤية البصرية الناقدة
 0.01دالة عند  0.635 ميارة الكصكؿ إلى استنتاجات
 0.01دالة عند  0.582 ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة
 0.01دالة عند  0.726 ميارة الكشؼ عف المغالطات
 0.01ة عند دال 0.658 ميارة كضع حمكؿ مقترحة

ر بالدرجة ( أعبله أف معامبلت ارتباط درجات مستكيات االختبا4:10يتضح مف الجدكؿ )
( مما يدؿ عمى التناسؽ الداخمي لمستكيات 0.01حصائيان عمى مستكل داللة )إالكمية لبلختبار دالة 

 االختبار.
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 سيولة والتمييز لفقرات االختبار.ثانيًا: حساب معامالت ال
 :لصعوبةا معامؿ -3

 مف سؤاؿ كؿ عمى أجابكا الذيف األفراد لعدد المئكية النسبة" الصعكبة بمعامؿ يقصد
، كآخركف )الكيبلني،كالدنيا العميا المحكيتيف المجمكعتيف مف إجابة صحيحة االختبار

 :التالية بالمعادلة كيحسب ،(447:2008

 الصعكبة= معامؿ
 ص((ص(+د(ع

 
 ف

 :فأ حيث
 .ةصحيح إجابة العميا المجمكعة مف الفقرة فع ابكاأج الذيف عدد=ص) ع
 .ةصحيح إجابة الدنيا المجمكعة مف الفقرة فع أجابكا الذيف عدد =ص) د
 .كالدنيا العميا المجمكعتيف أفراد عدد = ف

 الفقرة تككف الصعكبة نسبة زادت كمما بأنو فقرة كؿ عمى يفسر الصعكبة معامؿ فإف كبذلؾ
 .صحيح كالعكس ،أسيؿ

يجاد السابقة المعادلة طبيؽكبت  كجدت االختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعكبة معامؿ كا 
 الصعكبة معامؿ ( ككاف متكسط( 0.64-0.82تراكحت ما بيف الصعكبة معامبلت أف الباحثة
 لمناسبة مستكل درجة كذلؾ ،االختبار فقرات جميع عمى الباحثة تبقي النتائج كبيذه ،(0.74)الكمي

 .0.80كأقؿ مف  0.20 حيث كانت معامبلت الصعكبة أكثر مف ،صعكبة الفقرات
 :التمييز معامؿ -3
 :التالية المعادلة كفؽ االختبار فقرات مف فقرة لكؿ التمييز معامؿ حساب تـ

 التمييز= معامؿ
 ص((ص(+د(ع

 
 ف

 .صحيحة إجابة العميا المجمكعة مف الفقرة فع أجابكا الذيف عدد ) = )ص ع
 .صحيحة إجابة الدنيا المجمكعة مف الفقرة فع أجابكا ذيفال عدد ) = د)ص
 .الفئتيف إحدل في التبلميذ عدد     =ف   

 بيف السابقة المعادلة استخداـ بعد االختبار لفقرات التمييز معامبلت جميع تراكحت 
 التمييز معامؿ بمغ متكسط كقد ،كالدنيا العميا الفئتيف إجابات بيف ( لمتمييز0.36-0.73)
، كآخركف )الكيبلني (0.20) مف أكثر بمغ إذا معامؿ التمييز القياس عمـ كيقبؿ ،0.51)كمي)ال

 .االختبار جميع فقرات عمى الباحثة تبقأ كبذلؾ ،(448:2008
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 الفصلىالرابع:ىإجراءاتىالدرادة

 (4:33جدوؿ رقـ )
 معامالت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار

 معامالت التمييز ةمعامالت الصعوب ـ معامالت التمييز معامالت الصعوبة ـ
1 0.77 0.45 10 0.73 0.55 
2 0.70 0.48 11 0.73 0.55 
3 0.77 0.45 12 0.77 0.45 
4 0.73 0.55 13 0.68 0.64 
5 0.82 0.36 14 0.64 0.73 
6 0.77 0.45 15 0.73 0.55 
7 0.64 0.55 16 0.77 0.45 
8 0.82 0.36 17 0.68 0.64 
9 0.77 0.45 18 0.77 0.45 

 0.51 معامؿ التمييز الكمي 0.74 مؿ الصعوبة الكميمعا
  

 ثبات االختبار: 
كيقصد بو الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة في نفس 

 .كيحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة الظركؼ"
عمى  20سكف  ريتشارد -كقد قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي التجزئة النصفية كككدر

 النحك التالي:
 أواًل: طريقة التجزئة النصفية:

 تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية،
 الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية لبلختبار، حيث قاـ الباحث بتجزئة االختبار إلى نصفيف،

ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف  النصفيف،كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف 
 ( يكضح معامبلت ثبات االختبار:4:13بركاف كالجدكؿ )

 (4:31) جدوؿ
 معامالت ثبات االختبار

 معامؿ الثبات بعد التعديؿ االرتباط قبؿ التعديؿ عدد الفقرات المستوى
 0.714 0.555 18 االختبار الكمي
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 راءاتىالدرادةالفصلىالرابع:ىإج

كىذا يدؿ عمى أف االختبار  (،0.714ف معامؿ الثبات الكمي )يتضح مف الجدكؿ السابؽ أ
 يتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 Richardson and Kuder :31ريت ارد سوف  -ثانيًا: طريقة كودر
كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات  ،استخدمت الباحثة طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات

لمدرجة الكمية لبلختبار ككؿ طبقان  20حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ككدر ريتشارد سكف ،الختبارا
  :( يكضح ذلؾ14-4كالجدكؿ) :لممعادلة التالية

 
 (4:34الجدوؿ )

 20عدد الفقرات والتبايف والمتوسط ومعامؿ كودر ريت ارد سوف 

 معامؿ كودر ريت ارد  وف20 ـ 3ع ؾ 
 0.687 24.40 21.37 30 االختبار الكمي

لبلختبار ككؿ كانت 20  يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ ككدر ريتشارد شكف
 ( كىي قيمة عالية تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة. 0.687)

كأصبح االختبار في  ،ختبار التفكير التأمميمف صدؽ ك ثبات ا بذلؾ تأكدت الباحثةك 
 .(5) . انظر ممحؽ رقـفقرة( 18) صكرتو النيائية

 :ضبط المتغيرات قبؿ بدء التجريب
كتجنبان آلثار العكامؿ الدخيمة التي يتكجب  ،انطبلقان مف الحرص عمى سبلمة النتائج

ت بن ت الباحثة طريقة  ،ضبطيا كالحد مف آثارىا لمكصكؿ إلى نتائج صالحة قابمة لبلستعماؿ كالتعميـ
كيعتمد عمى تكافؤ كتطابؽ المجمكعتيف  ،باختباريف قبؿ التجربة ف التجريبية كالضابطةيالمجمكعت"

كمقارنة المتكسطات الحسابية في بعض  ،مف خبلؿ االعتماد عمى االختيار العشكائي ألفراد العينة
 المتغيرات أك العكامؿ لذا قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية:
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 الفصلىالرابع:ىإجراءاتىالدرادة

  في مادة التربية اإلسالمية: تكافؤ مجموعتي الدراسة قبؿ تطبيؽ االستراتيجية -3

 (4:35جدوؿ )
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ 
بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في متغير التحصيؿ في مادة التربية اإلسالمية قبؿ تطبيؽ 

 االستراتيجية

االنحراؼ  توسطالم عددال المجموعة المتغير
قيمة  "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

التحصيؿ في 
مادة التربية 
 اإلسالمية

 17.519 83.788 40 تجريبية
0.135 

 
0.893 

غير دالة 
 16.543 83.275 40 ضابطة إحصائياً 

 2.66( = 0.05( كمستكل داللة )78قيمة )ت( عند درجة حرية )
جكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف ( عدـ ك 4:15يتضح مف الجدكؿ )

في الفصؿ الدراسي األكؿ لعاـ  التجريبية كالضابطة في متغير التحصيؿ في مادة التربية اإلسبلمية
 .قبؿ بدء التجربة كىذا يعني أف المجمكعتيف متكافئتيف في مادة التربية اإلسبلمية  2013 -2012

  اتيجية في التحصيؿ العاـ:تكافؤ مجموعتي الدراسة قبؿ االستر  -3

 (4:36جدوؿ )
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ 

 االستراتيجيةبيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في متغير التحصيؿ العاـ قبؿ تطبيؽ 

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة المتغير
 مستوى الداللة قيمة الداللة "ت " المعياري

التحصيؿ 
 العاـ

 14.453 86.268 40 تجريبية
0.163 0.871 

غير دالة 
 14.155 85.748 40 ضابطة إحصائياً 

( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف 4:16تضح مف الجدكؿ )ا
بدء التجربة كىذا يعني أف  التجريبية كالضابطة في متغير التحصيؿ في التحصيؿ العاـ قبؿ

 ف في التحصيؿ العاـ.المجمكعتيف متكافئتا
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 الفصلىالرابع:ىإجراءاتىالدرادة

تكافؤ مجموعتي الطالبات قبؿ توظيؼ استراتيجية التعمـ التوليدي في االختبار التحصيمي  -1
 المعد لمدراسة:

 ( 4:37جدوؿ )
ة في لممقارنة بيف طمبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابط T.test نتائج اختبار "ت"

 االختبار القبمي

 مستوى الداللة قيمة الداللة " ت " االنحراؼ المعياري المتوسط العدد المجموعة المتغير

 تذكر
 1.108 2.446 7.625 40 تجريبية

 
0.271 

 
غير دالة 
 2.186 8.200 40 ضابطة إحصائيان 

 فيـ
 0.431 1.783 4.000 40 تجريبية

 
0.668 

 
غير دالة 
 1.852 3.825 40 ةضابط إحصائيان 

 تطبيؽ
 0.376 1.318 2.825 40 تجريبية

 
0.708 

 
غير دالة 
 1.636 2.700 40 ضابطة إحصائيان 

 تحميؿ
 0.249 1.339 2.475 40 تجريبية

 
0.804 

 
غير دالة 
 1.355 2.400 40 ضابطة إحصائيان 

 الدرجة الكمية
 0.190 4.682 16.925 40 تجريبية

 
0.850 

 
ة غير دال
 4.735 17.125 40 ضابطة إحصائيان 

 2.66( = 0.05( كمستكل داللة )78قيمة )ت( عند درجة حرية )

( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 4:17تضح مف الجدكؿ )ا
(α=0.05 بيف طالبات المجمكعة الضابطة كطالبات المجمكعة التجريبية في أبعاد االختبار )

 كعميو فإف المجمكعتيف متكافئتيف في االختبار القبمي. ،الكمية لبلختبار كالدرجة
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 الفصلىالرابع:ىإجراءاتىالدرادة

 اختبار التفكير الترممي تكافؤ مجموعتي الطالبات قبؿ توظيؼ إستراتيجية التعمـ التوليدي في -4
 المعد لمدراسة:

 (4:38جدوؿ )
وعة الضابطة في لممقارنة بيف طمبة المجموعة التجريبية والمجم T.test نتائج اختبار "ت"

 االختبار القبمي 

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة الميارة
قيمة  " ت " المعياري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

ميارة الرؤية البصرية 
 الناقدة

 0.074 3.107 7.800 40 تجريبية
 

0.941 
 

غير دالة 
 2.915 7.750 40 ضابطة إحصائيان 

ميارة الكصكؿ إلى 
 استنتاجات

 0.071 1.679 3.050 40 يبيةتجر 
 

0.943 
 

غير دالة 
 1.441 3.025 40 ضابطة إحصائيان 

ميارة إعطاء تفسيرات 
 مقنعة

 0.773 1.203 2.700 40 تجريبية
 

0.442 
 

غير دالة 
 1.109 2.500 40 ضابطة إحصائيان 

ميارة الكشؼ عف 
 المغالطات

 0.341 2.099 3.550 40 تجريبية
 

0.734 
 

ة غير دال
 1.823 3.400 40 ضابطة إحصائيان 

ميارة كضع حمكؿ 
 مقترحة

 -0.356 1.260 2.550 40 تجريبية
 

0.723 
 

غير دالة 
 1.252 2.650 40 ضابطة إحصائيان 

 0.265 5.882 19.650 40 تجريبية الدرجة الكمية
 

0.791 
 

غير دالة 
 5.040 19.325 40 ضابطة إحصائيان 

 2.66( = 0.05( كمستكل داللة )78جة حرية )قيمة )ت( عند در 

( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 4:18تضح مف الجدكؿ )ا
(α=0.05)  بيف طالبات المجمكعة الضابطة كطالبات المجمكعة التجريبية في أبعاد االختبار

 بار.مجمكعتيف متكافئتيف في االختكعميو فإف ال ،كالدرجة الكمية لبلختبار

 :خطوات الدراسة
 لئلجابة عف تساؤالت الدراسة كالتأكيد مف صحة فركضيا اتبعت الباحثة الخطكات التالية: 

 .االطبلع عمى األدب التربكم كمراجعة نتائج الدراسات كالبحكث السابقة في مجاؿ البحث. 1
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 الفصلىالرابع:ىإجراءاتىالدرادة

 )األساسالفصؿ األكؿ لمصؼ التاسع المقرر دراستيا في  اختيار كحدة )الفقو اإلسبلمي 
 .بمنيج التربية اإلسبلمية

 تطبيؽ، تذكر، تحميؿ الكحدة محؿ الدراسة مف حيث مدل تضمنيا لمستكيات بمكـ )فيـ ،
 .تحميؿ(.ككذلؾ مدل تضمنيا لميارات التفكير التأممي

تطبيؽ استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم لتنمية التحصيؿ المعرفي كميارات التفكير التأممي . 2
 خبلؿ:كذلؾ مف 

 .إعداد اختبار تحصيمي لممعارؼ المتضمنة في الكحدة الدراسية المختارة 
 .إعداد اختبار ميارات التفكير التأممي 
 .كضع قكاعد لتصحيح كؿ مف اختبار التحصيؿ المعرفي كالتفكير التأممي 
 لمتحقؽ مف صدقيا. ،عرض أدكات القياس كالتقكيـ عمى مجمكعة مف المحكميف 
 جراء تجربة استطبلعية لمتحقؽ مف اختيار عينة استط بلعية بطريقة عشكائية بسيطة كا 

 صبلحية أدكات الدراسة.
 ثـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشكائية بسيطة في بداية  ،اختيار المدرسة بطريقة قصديو

 ( طالبة كتكزيعيػػا عمى مجمكعتي الدراسة.80بكاقع ) 2013/2012الفصؿ الدراسة لمعاـ 
 التجريبي القائـ عمى التصميـ التجريبي الحقيقي لممجمكعة الضابطة مع  اختيار المنيج

 بعدم. –اختبار قبمي 
 كتحميميا إحصائينا لمتحقؽ  ،كرصد النتائج ،تطبيؽ االختبار القبمي عمى طالبات المجمكعتيف

 مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة.
 التعمـ التكليدم كالمجمكعة  تدريس الكحدة المقترحة لممجمكعة التجريبية باستخداـ استراتيجية

 الضابطة بالطريقة االعتيادية.
 كرصد النتائج. ،تطبيؽ االختبار البعدم عمى طالبات المجمكعتيف 
 .يتـ تحميؿ النتائج باستخداـ المعالجات اإلحصائية 
 .تفسير النتائج 
 .تقديـ مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات في ضكء النتائج التي سيتـ الحصكؿ عمييا 

 :عالجة اإلحصائيةالم
كالمعركفة  SPSSاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  
في إجراء التحميبلت اإلحصائية التي تـ  Statistics Package For Social Scienceباسـ 

 :استخداميا في ىذه الدراسة كالمتمثمة في األساليب اإلحصائية التالية
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  .لحسابية كاالنحرافات المعياريةالمتكسطات ا .1
 .إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي Pearson "تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف "  .2
كمعادلة جتماف  ،تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف بركاف لمتجزئة النصفية المتساكية .3

 .لمتجزئة النصفية غير المتساكية إليجاد معامؿ الثبات
 .(3كرقـ ) ،(1لفحص الفرضية رقـ ) T.test independent sampleاختبار  .4
 إليجاد حجـ التأثير. dك ،معامؿ إيتا .5
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 الفصلىالخامس:ىنتائجىالدرادةىومناقذتكا

 

 

 

 الفصل اخلامس
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 نتائج الدراسة ومهاقشتها: الفصل اخلامص

 ومناق تيا األوؿ السؤاؿ نتائج. 

 ومناق تيا الثاني السؤاؿ نتائج. 

 تياومناق  الثالث السؤاؿ نتائج. 

 التوصيات. 

 المقترحات. 
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 الفصلىالخامس:ىنتائجىالدرادةىومناقذتكا

 :الفصؿ الخامس
 وتفسيرىا نتائج الدراسة ومناق تيا

الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ شرعت  
إليو مف نتائج مف خبلؿ باإلضافة إلى تفسير كمناقشة ما تـ التكصؿ  ،تطبيؽ أدكات الدراسة

 راسة كالتحقؽ مف فركضيا:تساؤالت الد فاإلجابة ع

 وتفسيرىا: نتائج السؤاؿ األوؿ ومناق تيا
ستراتيجية التعمـ التوليدي المستخدمة اما  " :ينص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى

 ؟بغزة ة لدى طالبات الصؼ التاسع األساسفي تدريس التربية اإلسالمي

 :الباحثةقامت  كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ

كبالتالي  ع الدراسة الحاليةك بلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضاالط: أوالً 
 (1ممحؽ رقـ ) .التعمـ التكليدم استراتيجيةقامت الباحثة ببناء 

( كما تضمنو مف مصادر عممية 11-8في اإلطار النظرم صفحة )  االستراتيجية تحديد تـ :ثانياً 
 أبرزىا: التي مفك  ،متخصصة في ىذا المجاؿ

 ( 2012دراسة فنكنة.) 

 (2010) دراسة رياف. 

 (2009) دراسة أحمد. 

 ( 2007دراسة ضيير). 

 (2006) دراسة الدكاىيدم. 

أعدت الباحثة جميع دركس كحدة الفقو اإلسبلمي محؿ الدراسة مستخدمة استراتيجية التعمـ : ثالثاً 
 .(4ممحؽ رقـ ) .التكليدم في تحضير الدركس
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 خامس:ىنتائجىالدرادةىومناقذتكاالفصلىال

 وتفسيرىا: ثاني ومناق تيانتائج السؤاؿ ال
ستراتيجية التعمـ التوليدي اما أثر استخداـ  " :ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى

 ؟بغزة  لدى طالبات الصؼ التاسع األساس عمى التحصيؿ المعرفيفي تدريس التربية اإلسالمية 

توجد فروؽ دالة  : الكلئلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفرم التالي
بيف متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية  (α≤ 0.05) إحصائًيا عند مستوى داللة

 ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي.

 كلمتحقػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػحة ىػػػػػػػػػذا الفػػػػػػػػػرض تػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػػػار "ت" لعينتػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػتقمتيف
 "T. test independent sample " ( يكضح ذلؾ.5:19كالجدكؿ ) 

 (5:39الجدوؿ )
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ في بيف 

 متوسطات درجات الطمبة في المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة البعد
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة داللةال

 3.814 1.471 10.300 40 تجريبية بعدم تذكر
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 2.258 8.675 40 ضابطة بعدم 0.01

 6.892 1.353 6.625 40 تجريبية بعدم فيـ
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 1.796 4.175 40 ضابطة بعدم 0.01

 5.426 0.672 4.400 40 تجريبية بعدم تطبيؽ
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 1.614 2.900 40 ضابطة بعدم 0.01

 2.926 1.037 3.525 40 تجريبية بعدم تحميؿ
 

0.005 
 

دالة إحصائيان عند 
 1.316 2.750 40 ضابطة بعدم 0.01

 6.705 3.167 24.850 40 تجريبية بعدم الدرجة الكمية
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 5.084 18.500 40 ضابطة بعدم 0.01

 2.00( = α≤0.05( كعند مستكل داللة )78*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
   2.66( =α≤0.01( كعند مستكل داللة )78*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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 الفصلىالخامس:ىنتائجىالدرادةىومناقذتكا

 :يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف

لمستكيات كالدرجة الكمية قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية في جميع ا
كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ( α≤0.01) لبلختبار عند مستكل داللة

 ،متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي
حصائية بيف إتكجد فركؽ ذات داللة  ،كبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة

 متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية.

 باستخداـ المعادلة التالية:  " η 2كلحساب حجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا "

t2 
= η 2 

t2 + df 

η 2كعف طريؽ "
رنامج " أمكف إيجاد قيمة حساب قيمة التي تعبر عف حجـ التأثير لمب 

 المقترح باستخداـ المعادلة التالية:

 

 

d= 

 

 :d، η 2 ( حجـ كؿ مف قيمة5:20كيكضح الجدكؿ المرجعي )

  (5:31) جدوؿ
الجدوؿ المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجـ الترثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس حجـ 

 الترثير

 األداة المستخدمة
 حجـ الترثير

 اً كبير جد كبير متوسط صغير
d 0.2 0.5 0.8 1.1 
η 2 0.01 0.06 0.14 0.20 

2  η 2 

1- η 2 
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 الفصلىالخامس:ىنتائجىالدرادةىومناقذتكا

قد قامت الباحثة بحساب حجـ تأثير العامؿ المستقؿ )استراتيجية التعمـ التكليدم( عمى العامؿ ك 
 ". η2"، "d( يكضح حجـ التأثير بكاسطة كٍؿ مف "5:20التابع )االختبار التحصيمي( كالجدكؿ )

 (5:33الجدوؿ )
 " وحجـ الترثير لكؿ مف مستويات االختبار واالختبار الكميd" و " η 2قيمة "ت" و "

 حجـ الترثير dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت" المستوى
 كبير جدان  0.864 0.157 3.814 تذكر
 كبير جدان  1.561 0.378 6.892 فيـ
 كبير جدان  1.229 0.274 5.426 تطبيؽ
 كبير جدان  0.663 0.099 2.926 تحميؿ

 كبير جدان  1.518 0.366 6.705 الدرجة الكمية

أف حجـ التأثير كاف 5:21) مف الجدكؿ ) يتضح (5:20ي )كبناءن عمى الجدكؿ المرجع
أثرت عمى تحصيؿ الطالبات بشكؿ  االستراتيجيةكىذا يدؿ عمى أف  ،جدان في جميع المستكيات كبيران 

 كبير جدان.

 كتعزك الباحثة ذلؾ إلى:

كلقد اتفقت ىذه التي طبقت عمى عينة الدراسة ،ليدم مدل فاعمية استراتيجية التعمـ التك  -1
 ، كدراسة أحمد(2010) كرياف (،2006) كالدكاىيدم (،2012فنكنة )الدراسة مع دراسة 

 (.2007(، كدراسة ضيير )2009)

شكؿ عممي متقف كطريقة تحضير الدركس ب أسمكب المعممة المتبع أثناء شرح الدركس، -2
 (.4ممحؽ رقـ )

 كانجذاب الطالبات لمطريقة الجديدة. ع المعممة أتناء الشرح بشكؿ كبير،تفاعؿ الطالبات م -3
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 الفصلىالخامس:ىنتائجىالدرادةىومناقذتكا

 وتفسيرىا: نتائج السؤاؿ الثالث ومناق تيا
التعمـ التوليدي  استراتيجيةما أثر استخداـ  " :ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى

 ؟ التاسع األساس لبات الصؼعمى التفكير الترممي لدى طافي تدريس التربية اإلسالمية 

توجد فروؽ دالة  : الكلئلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفرم التالي
بيف متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية  (α≤0.05)إحصائًيا عند مستوى داللة 

 ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة الضابطة في اختبار التفكير الترممي.

 T. testـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيفصحة ىذا الفرض تـ استخداكلمتحقؽ مف 
independent sample ( يكضح ذلؾ.5:22"كالجدكؿ ) 

 (5:33الجدوؿ )
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ في بيف 

 ي التطبيؽ البعديمتوسطات درجات الطمبة في المجموعتيف الضابطة والتجريبية ف

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة الميارة
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

ميارة الرؤية 
 البصرية الناقدة

 3.685 1.488 9.800 40 تجريبية بعدم
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 3.046 7.825 40 ضابطة بعدم 0.01

ميارة الكصكؿ 
 إلى استنتاجات

 3.942 0.921 4.650 40 تجريبية بعدم
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 1.552 3.525 40 ضابطة بعدم 0.01

ميارة إعطاء 
 تفسيرات مقنعة

 3.968 0.707 3.750 40 تجريبية بعدم
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 1.061 2.950 40 ضابطة بعدم 0.01

ميارة الكشؼ 
 عف المغالطات

 3.450 1.562 5.150 40 متجريبية بعد
 

0.001 
 

دالة إحصائيان عند 
 2.151 3.700 40 ضابطة بعدم 0.01

ميارة كضع 
 حمكؿ مقترحة

 4.824 0.564 3.800 40 تجريبية بعدم
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 1.256 2.750 40 ضابطة بعدم 0.01

 6.151 3.725 27.150 40 تجريبية بعدم الدرجة الكمية
 

0.000 
 

دالة إحصائيان عند 
 5.424 20.750 40 ضابطة بعدم 0.01

 2.00 ( =α≤0.05( كعند مستكل داللة )78*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
  2.66( = α≤0.01( كعند مستكل داللة )78*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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 الفصلىالخامس:ىنتائجىالدرادةىومناقذتكا

 :يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف

قيمة "ت" الجدكلية في جميع المستكيات كالدرجة الكمية  قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف
كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط  ،(α≤0.01)لبلختبار عند مستكل داللة 

كبذلؾ  ،درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في اختبار التفكير التأممي
حصائية بيف متكسطات إفركؽ ذات داللة  تكجد ،رضية البديمةنرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الف

 درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية.

( يكضح 5:23كالجدكؿ ) " η 2" إيتاكلحساب حجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع 
 ."η 2  "، "dحجـ التأثير بكاسطة كٍؿ مف "

 (5:31الجدوؿ )
 " وحجـ الترثير لكؿ مف ميارات االختبار واالختبار الكميd" و " η 2"قيمة "ت" و 

 حجـ الترثير dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت" الميارة
 كبير جدان  0.834 0.148 3.685 ميارة الرؤية البصرية الناقدة
  0.893 0.166 3.942 ميارة الكصكؿ إلى استنتاجات
  0.899 0.168 3.968 ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة
 كبير جدان  0.781 0.132 3.450 ميارة الكشؼ عف المغالطات
 كبير جدان  1.092 0.230 4.824 ميارة كضع حمكؿ مقترحة

 كبير جدان  1.393 0.327 6.151 الدرجة الكمية

أف حجـ التأثير كاف ( 5:23ؿ )يتضح مف الجدك  (5:20) عيكبالرجكع إلى الجدكؿ المرج
ى تحصيؿ الطالبات بشكؿ أثرت عم االستراتيجيةكىذا يدؿ عمى أف  ،اتكبيران جدان في جميع الميار 

 ، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى :كبير جدان 

 مع دراسة  مدل فاعمية استراتيجية التعمـ التكليدم في التدريس، كقد اتفقت ىذه الدراسة
(؛ 2006(، كالدكاىيدم)2007(، كضيير)2009(، كأحمد)2010(،كرياف)2012فنكنة)

ىذه الدراسات مدل فاعمية استراتيجية التعمـ التكليدم في التدريس كتنمية  حيث أتبتت
 التفكير ،كاكتساب المفاىيـ كاالتجاىات.

 .شعكر الطالبة بحرية التفكير كالتعبير أثناء الدراسة باستخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم 

 طريقة التقميدية.رفع الحكاجز بيف الطالبة كالمعممة، كالتحرر مف قيكد التدريس بال 
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 الفصلىالخامس:ىنتائجىالدرادةىومناقذتكا

  تقديـ المادة الدراسية بشكؿ مختمؼ كباستراتيجية جديدة عمى الطالبة جعؿ عند الطالبة
 حافزان قكيان لمتفاعؿ مع المادة .

كبكسائؿ عدـ شعكر الطالبة بالممؿ أثناء الشرح كذلؾ بسبب شرح الدركس بطريقة سيمة -
 (.4متعددة ،انظر ممحؽ )

 :التوصيات
ظر في مناىج التربية اإلسبلمية الحالية كبناء معارفيا بحيث تساعد عمى إعادة النضركرة  -1

 تكظيؼ استراتيجية )التعمـ التكليدم( في تعمـ مادة التربية اإلسبلمية.

عمى استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم ضركرة تدريب معممي كمعممات التربية اإلسبلمية  -2
 ني( في تدريس مادة التربية اإلسبلمية. كاستراتيجيات حديثة أخرل مثؿ )العصؼ الذى

نكصي كزارة التربية كالتعميـ بفمسطيف بضركرة تكفير بيئة تعميمية صالحة لمتعمـ مف حيث  -3
تكفير األجيزة الحديثة التي تسيـ في تفعيؿ االستراتيجيات الحديثة  -تكفير)مراكز تقنية لمتعمـ
 مثؿ التعمـ التكليدم(.

فساح المجاؿ لمطالبات نكصي معممي التربية اإلسبل -4 مية بكسر أجكاء الممؿ عند الطالبات كا 
 تعبير بشكؿ حر مع مراعاة االنضباط الصفي.تفكير كالبال

 المقترحات:
الضعؼ الممحكظ في مستكل عدـ امتبلؾ الطالبات لميارات التفكير التأممي دراسة أسباب  -1

 بالشكؿ المناسب.

يدم عمى التفكير اإلبداعي في مادة التربية التعمـ التكلدراسة أثر استخداـ استراتيجية  -2
 اإلسبلمية.

دراسة أثر استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني عمى التحصيؿ المعرفي كالتفكير التأممي عمى  -3
 الطالبات في مادة التربية اإلسبلمية.
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 المصادرىوالمراجع
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 المصادرىوالمراجع
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 المالحق

 (3)ممحؽ رقـ 
 استراتيجية التعمـ التوليدي في تدريس التربية اإلسالمية

 :األىداؼ العامة الستخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي
 .اإلسبلميةاستخداـ الطرؽ الحديثة في تدريس التربية  .1
 .إنتاج نشاطات لتنمية التفكير كاإلبداع لدل الطالبات .2
  .االرتقاء بالمستكل التحصيمي لطالبات الصؼ التاسع األساسي في التربية اإلسبلمية -3
 .تحفيز دكر الطالبة في العممية التعميمية -4
 بات.الكصكؿ إلى المعمكمات الجديدة بناء عمى الخزنة المعرفية السابقة لدل الطال -5

 :الخطوات المتبعة لمتعمـ التوليدي
استراتيجية التعمـ التكليدم تعد تطبيؽ لنظرية فيجكتسكي كىي نظرية التطكر االجتماعي 

 :كىك احد البنائييف كتتككف مف أربعة أطكار تعميمية
 الطكر التمييدم .1
 الطكر التركيزم  .2
 الطكر المتعارض  .3
 طكر التطبيؽ  .4

 :مف خواص التعمـ التوليدي 
بتشكيؿ االرتباطات  كيكلدكف المعرفة ،المتعمميف يشارككف بشكؿ نشط في عممية التعمـأف 

 ،فعندما يحمؿ الطبلب مادة جديدة يدمجكف األفكار الجديدة بالعمـ المسبؽ ،العقمية بيف المفاىيـ
 .كعندما تتطابؽ ىذه المعمكمات يتـ بناء عبلقات كتراكيب عقمية جديدة

 :باستخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي الطريقة المتبعة لمتدريس
 .العمؿ في مجمكعات صغيرة .1
 .المناقشة العامة كالحكار الفكرم المفتكح .2
 .استخداـ أكراؽ العمؿ .3
 .عرض أعماؿ المجمكعات كتقكيميا .4
 .استخداـ الممخصات السبكرية .5
 .المقارنات بيف المكاضيع ذات الصمة .6
 .الدكر األكبر لمطبلب كالمعمـ ميسر كمسير .7
 .ح أسئمة تثير التفكيرطر  .8
 .عدـ االعتراض عمى إجابات الطبلب كالتدخؿ بيدكء لنفي العبارات الغير مناسبة .9

 .طرح المشكبلت  .10
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 (3رقـ )ممحؽ 

 بطاقة تحميؿ محتوى

)          )مف حيث احتواء وحدة الفقو اإلسالمي لمستويات بمـو

 

 الفصؿ األوؿ الوحدة الخامسة الصؼ: التاسع األساس

 

 تقويـ   تركيب   تحميؿ    تطبيؽ    فيـ   تذكر    الدرس

 7 - 3 33 4 5 (3الحج) 

الحج 
 (3والعمرة)

1 3 5 3 - 7 

الذبائح 
 والصيد

4 6 5 3 - 9 

 6 - 3 1 1 3 العقيقة

 6 - 1 3 1 5 الوقؼ
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  (1)ممحؽ رقـ 

 بطاقة تحميؿ محتوى

 (الترمميكير ) مف حيث احتواء وحدة الفقو اإلسالمي لميارات التف

 الفصؿ األوؿ الوحدة الخامسة الصؼ: التاسع األساس

 

ميارة الرؤية   الدرس  
 البصرية الناقدة

ميارة الوصوؿ 
 إلى استنتاجات

ميارة إعطاء 
 تفسيرات مقنعة

ميارة الك ؼ 
 عف المغالطات

ميارة وضع 
 حموؿ مقترحة

 - 3 1 3 5     (3الحج ) 

الحج   
 (3والعمرة)

    7 1 1 3 - 

الذبائح  
 والصيد      

    5 1 4 1 4 

 - - 1 4 1      العقيقة 

 3 4 3 3 3      الوقؼ 
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 (4ممحؽ رقـ )
 تحضير دروس الوحدة الخامسة )الفقو اإلسالمي(

 وفقًا الستراتيجية التعمـ التوليدي

 الوحدة الخامسة )الفقو اإلسالمي(

 (3الدرس األوؿ: الحج والعمرة )

 كمف الحصة:    1عدد الحصص:    تاسعالصؼ: ال

 مراحؿ تعمـ الحج كالعمرة كفقان الستراتيجية التعمـ التكليدم

 اليدؼ الرئيسي:

 أف تبيف الطالبة م فيكـ الحج كمناسكو.

 األىداؼ الفرعية:

 أف تبيف الطالبة مفيـك االستطاعة. -
 أف تعدد الطالبة أعماؿ الحج. -
 أف تميز الطالبة محظكرات اإلحراـ. -
 ف تقارف الطالبة بيف أركاف الحج كاسننو.أ -

 المتطمبات السابقة:

 عددم أركاف اإلسبلـ؟

 الوسائؿ التعميمية:

 –سبكرة  –لعرض مناسؾ الحج مف خبللو  LCD –خارطة تبيف مكاقيت اإلحراـ المكانية 
 أك حسب رغبة المعمـ. –أكراؽ عمؿ  –طباشير ممكف 
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 مالحظات لبةدور الطا الخبرات واألن طة المرحمة
الطور 

 التمييدي
أطرح األسئمة التالية لمتعرؼ عمى مفيكـ الحج  -

 كالعمرة كلمتعرؼ عمى مناسؾ الحج
 عممي: كجكد سكرة في القرآف تحمؿ اسـ الحج؟

اذكرم أركاف اإلسبلـ؟ أيف يحج المسممكف؟ كـ مرة 
 حج النبي صمى اهلل عميو كسمـ؟

لدييـ مف  أدير نقاشان بيف الطالبات لمتعرؼ عمى ما -
مفاىيـ تكاجييـ في حياتيـ اليكمية تتعمؽ بمفيـك 
الحج كأعمالو مف خبلؿ اإلجابات التي أتمقاىا مف 
أفكاىيـ ثـ أدكنيا في ىامش المبلحظات ككذلؾ عمى 

 السبكرة.

اإلجابة عمى األسئمة 
التي تطرحيا المعممة 

 بشكؿ فردم

 مفيكـ الحج.....
 مناسؾ الحج ىي:

1-......... 
2-......... 
3-......... 
4-......... 

بعد عرض المقدمة عف الحج كأعمالو أطرح مفيكـ الحج  الطور التركيزي
 كأعمالو دكف أف أشرحو.

أطمب مف الطالبات في كؿ مجمكعة عمى حدة  -
قة باالتفاكض فيما بينيـ ليصمكا بيف المعرفة الس

لدييـ عف الحج كأعمالو كبيف مفيكـ الحج كأعمالو 
حو بحيث تصيغ كؿ مجمكعة تعريفان الذم تـ طر 

كر كؿ مجمكعة ما ىي مناسؾ لمفيكـ الحج كتذ
 ب صياغة الطالبات.سالحج ح

أطمب مف الطالبات في كؿ مجمكعة النقاش حكؿ  -
 مفيـك االستطاعة.

صياغة المفيـك 
كصياغة المناسؾ 
بشؾ جماعي بعد 
التفاكض في 
 مجمكعات فيما بينيـ.

ما مدل العبلقة 
ج بيف مفيكـ الح

لدل الطالبات 
حسب المعرفة 
السابقة كبيف مفيـك 

 المستيدؼ.

الطور 
المتعارض 

 )طور التحدي(

أدير النقاش كالحكار بيف المجمكعات بحيث نتكصؿ معان 
 إلى تعريؼ صحيح كشامؿ لمفيـك الحج كمناسكو.

 أتيح الفرصة لمطالبات إلبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ -
سف اإلجابات أدعـ اإلجابات السميمة كأعززىا كأح -

التي بيا نقص كأجسر اليكة بيف المعرفة السابقة 
لمطالبات عف الحج كمفيكـ الحج كمناسكو عف 
طريؽ تعديؿ أك تصحيح مفاىيـ الطالبات السابقة إف 

 كانت خاطئة.
أطمب مف الطالبات تقديـ بعض المناسؾ الخاصة  -

تبدم الطالبة  -
 رأييا.

التكصؿ لمفيـك  -
الحج كمناسكو 
مف خبلؿ نقاش 

 عاـ كمفتكح.
 

ىؿ كانت ىناؾ 
صعكبة في 
الكصكؿ إلى مفيـك 

 الحج كمناسكو.
اذكرم ىذه 

 الصعكبات؟
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 بالحج.
 اطمب مف الطالبات تقديـ مفيكـ )االستطاعة(. -
لطالبات االستعانة بالمعجـ الكسيط أك اطمب مف ا -

 لساف العرب.
 أقكـ بعرض خارطة تبيف مكاقيت الحج المكانية؟ طور التطبيؽ

أرادت الحج مف فمسطيف فمف أم  إفالطالبة أسأؿ 
 األماكف ستحرميف.

نيا يحف LCDثـ أقكـ بعرض مناسؾ الحج عبر جياز 
شعر الطالبة كأنيا بيف الحجاج ككأنيا تطبؽ الحج ت

 بمناسكو.
 ثـ أطرح عمى الطالبات األسئمة التالية:

بـ تشعريف بعدما رأيت مشيد الحجاج كىـ يؤدكف  -
 مناسؾ الحج.

 تتخيميف أف يككف مشيد الحج.  كيؼ كنت -
 الرغبة في أداء فريضة الحج. يكفىؿ أصبحت لد -
ما ىي الدركس كالعبرة التي استفدت منيا كطالبة مف  -

 (؟1درس الحج كالعمرة )

تبدم الطالبة رأييا  -
في استخراج 
الدركس كالعبر 
مف درس الحج 

 (.1كالعمرة )
تبدم الطالبة  -

شعكرىا اإليماني 
كالركحاني بعيد 

اىدتيا لعرض مش
LCD  المحتكم

عمى الحج 
 كمناسكو.

 

ىؿ تـ تكسيع 
نطاؽ المفيـك 
كتطبيقو في 
 المكاقؼ كما يجب

 التقويـ الختامي:

 صنفي أعماؿ الحج التالية إلى أركاف وواجبات وسنف: السؤاؿ األوؿ:

 الكقكؼ بمزدلفة. –رمي الجمرات  –االغتساؿ قبؿ اإلحراـ   – الكقكؼ بعرفة -
 فيما يمي:× أو  √ضعي عالمة 

 ( ميقات القادـ مف ببلد الشاـ ذات قرف. ) -1
 ( يجب الحج عمى المرأة إذا تكفر معيا محـر أك رفقة مأمكنة مف النساء. ) -2
 ( استعماؿ الطيب مف محظكرات اإلحراـ. ) -3
 ( طكاؼ الكداع مف كاجبات الحج. ) -4

 الن اط البيتي:
 سي.مف الكتاب المدر  66ص  3س
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 لخامسة )الفقو اإلسالمي(تحضير دروس الوحدة ا
 وفقًا الستراتيجية التعمـ التوليدي
 الوحدة الخامسة )الفقو اإلسالمي(
 (3الدرس الثاني: الحج والعمرة )

 زمف الحصة:  1عدد الحصص:   (  الصؼ: التاسع )
 مراحؿ تعمـ الحج كالعمرة كفقان الستراتيجية التعمـ التكليدم.

 اليدؼ الرئيسي:
 فعـك العمرة كأعماليا.أف تبيف الطالبة م -

 األىداؼ الفرعية:
 أف تبيف الطالبة كقت العمرة. -
 أف تبيف الطالبة الحكمة مف مشركعية الحج كالعمرة. -

 المتطمبات السابقة:
 عرفي الحج كاذكرم مناسكو؟

 الوسائؿ التعميمية:
 –كف طباشير مم –سبكرة  –لعرض أعماؿ العمرة  LCD –خارطة تبيف مكاقيت اإلحراـ المكانية 

 أك حسب رغبة المعمـ. –أكراؽ عمؿ 
 مالحظات دور الطالبة الخبرات واألن طة المرحمة

الطور 
 التمييدي

اطرح األسئمة التالية لمتعرؼ عمى مفيكـ الحج كالعمرة  -
 كأعماليما.

 كـ مرة حج النبي صمى اهلل عميو كسمـ؟.
حسب ما سبؽ كدرسنا في الدرس السابؽ مف يخبرني  -

 لذم تكصمنا إليو.ما مفيـك الحج ا
أطمب مف الطالبات بإخبارم بمناسؾ الحج التي تـ  -

 دراستيا في الدرس السابؽ.
أدير نقاشان بيف الطالبات لمتعرؼ عمى ما لدييـ مف  -

 معمكمات سابقة حكؿ مفيكـ العمرة.
كذلؾ مف خبلؿ مناقشة الطالبات كتدكيف اإلجابات التي 

مبلحظات أتمقاىا مف أفكاىيـ ثـ أدكنيا في ىامش ال
 ككذلؾ عمى السبكرة.

اإلجابة عمى األسئمة التي 
تطرحيا المعممة بشكؿ 

 فردم

 مفيـك الحج...
 مفيـك العمرة...
 مناسؾ الحج

1-........ 
2-........ 

 مناسؾ العمرة:
1-......... 
2-.......... 
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بعد عرض المقدمة عـ العمرة كأعماليا أطرح مفيـك  - الطور التركيزي
 شرحو.العمرة دكف أف أ

أطمب مف الطالبات في كؿ مجمكعة عمى حدة  -
التناقش فيما بينيا لتصؿ الطالبة بيف ما لدييا مف مفاىيـ 
سباقة عف العمرة كبيف المفيكـ الذم تـ ذكره مف قبؿ 
 المعممة بحيث تصيغ كؿ مجمكعة تعريؼ لمفيـك العمرة.

 أطمب مف -

 تبدم الطالبة رأييا. -
التكصؿ لمفيـك  -

العمرة مف خبلؿ 
 اش مفتكح عاـ.نق

 

ىؿ كانت ىناؾ 
صعكبة في 
الكصكؿ إلى 
مفيكـ العمرة 

 كمناسكيا.
اذكرم ىذه 

 الصعكبات.
الطور 

المتعارض 
 )طور التحدي(

أدير النقاش كالحكر بيف المجمكعات بحيث نتكصؿ  -
 معان إلى تعريؼ صحيح كشامؿ لمفيكـ العمرة كأعماليا.

 تيف.أتيح الفرصة لمطالبات بإبداء آرائيف كمبلحظا -
أدعـ اإلجابات السميمة كأعززىا كأحسف اإلجابات  -

التي بيا نقص كأجسر اليكة بيف المعرفة السابقة لدل 
الطالبات حكؿ مفيكـ العمرة كمفيكـ العمرة المستيدؼ 
عف طريؽ تعديؿ أك تصحيح مفاىيميـ السابقة إف كانت 

 خاطئة.
أطمب مف الطالبات أف يقدمف بعضان مف مناسؾ  -

 العمرة.
مف الطالبات ذكر الحكمة مف مشركعية الحج  أطمب -

 كالعمرة.
 أعزز اإلجابات الصحيحة كأقّكـ اإلجابات الخاطئة. -

  

الطور 
 التطبيقي

أطرح بعض األسئمة التي يمكف مف خبلليا تكسيع نطاؽ 
 المفيكـ؟

 بماذا تختمؼ العمرة عف الحج؟ 
 ىؿ يمكف الجمع بيف الحج كالعمرة؟ 
  المكاف الذم نحـر فيو ىؿ إحرامنا لمعمرة مف نفس

 لمحج؟
  أعرض مناسؾ العمرة عبرLCD. 
  أسأؿ الطالبات ما الدركس كالعبر التي استفادتيا

 (.2كطالبة مف درس الحج كالعمرة )
 ىؿ أصحبت لديؾ رغبة بأداء مناسؾ العمرة.

ىؿ تـ تكسيع  
نطاؽ مفيـك 
العمرة كتطبيقو 
في المكاقؼ 

 كما يحب
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 التقويـ الختامي:

 اؿ العمرة بالترتيب؟أذكرم أعم -1
 ما ىي الحكـ المشركعة مف الحج كالعمرة؟ -2
 مف األماكف الشريفة التي يستحب زيارتيا في المدينة المنكرة؟ -3

 الن اط البيتي:

 مف الكتب المدرسي. 70ص  – 6س – 5حؿ س
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 تحضير دروس الوحدة الخامسة )الفقو اإلسالمي(

 ليديوفقًا الستراتيجية التعمـ التو 

 الوحدة الخامسة )الفقو اإلسالمي(

 الدرس الثالث: الذبائح والصيد

 زمف الحصة:  1عدد الحصص:   الصؼ: التاسع

 كيفية الذبح كالصيد كفؽ الشريعة اإلسبلمية كفقان الستراتيجية التعمـ التكليدم.

 اليدؼ الرئيسي:

 أف تبيف الطالبة مفيـك الذبائح كالصيد.

 األىداؼ الفرعية:

 ة.يعرؼ الطالبة مفيـك التذكية الشر أف تع   -
 أف تذكر الطالبة الشركط الشرعية لكؿ الذبيحة. -
 أف تكضح الطالبة معنى المكقكذة كالمتردية كالنطيحة. -
 أف تذكر الطالبة حاالت التذكية االضطرارية. -
 أف تعدد الطالبة كسائؿ الصيد الشرعية. -

 المتطمبات السابقة:

 أكممي:

  أكؿ الميتة ك................ ك................... إف مما حرمتو الشريعة
 ك............... ك...............

 أحمت لكـ ميتتاف كرماف فما ىما؟ 

 الوسائؿ التعميمية:

 أك حسب رغبة المعمـ. –أكراؽ عمؿ  –الطباشير الممكنة  –السبكرة  –القرآف الكريـ 
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 اتمالحظ دور الطالبة الخبرات واألن طة المرحمة
الطور 

 التمييدي
أطرح بعض األسئمة لمتعرؼ عمى مفيكـ الذبائح  -

 كالصيد.
س: اذكرم بعض اآليات التي تحدثت عف األطعمة 

 المحرمة عمى المسمميف.
س: اذكرم حديثان شريفان يتحدث عف استثناءات الميتة 

 التي أحميا اهلل؟
أدير نقاشان بيف الطالبات لمتعرؼ عمى ما لدييـ مف  -

اجييـ في حياتيـ اليكمية تتعمؽ بالذبائح مفاىيـ تك 
 كالصيد.

أقكـ بتمقي اإلجابات مف أفكاه الطالبات ثـ أدكنيا في  -
 ىامش المبلحظات ككذلؾ عمى السبكرة.

اإلجابة عمى األسئمة 
التي تطرحيا المعممة 

 بشكؿ فردم

 مفيـك الذبائح....

أطرح بعد عرض المقدمة عف مفيـك الذبائح كالصيد  - الطور التركيزي
 مفيـك الذبائح كالصيد.

أطمب مف الطالبات في كؿ مجمكعة عمى حدة  -
التناقش فيما بينيـ ليصمكا بيف المعرفة السابقة لدييـ 
عف الذبائح كالصيد كابيف المفيكـ الذم تـ طرحو 
بحيث تصيغ كؿ مجمكعة تعريفان لمفيكـ الذبائح 

 كالصيد.
اطمب منيـ التناقش بشكؿ مجمكعات خكؿ شركط  -

الذبيحة حتى تخرج كؿ مجمكعة بما عندىا مف حؿ 
 معرفة حكؿ شركط حؿ الذبيحة.

 كذلؾ التناقش حكؿ مفيـك التذكية االضطرارية. -
ثـ أطمب مف كؿ مجمكعة التناقش فيما بينيا لمخركج  -

 بمعرفة حكؿ كسائؿ االصطياد الشرعية.

صياغة مفيكـ  -
 الذبائح كالصيد.

صياغة شركط حؿ  -
 الذبيحة.

صياغة مفيكـ  -
 لتذكية الشرعيةا
ذكر كسائؿ  -

 االصطياد الشرعية.

ما مدل العبلقة 
بيف مفيـك الذبائح 

كالصيد لدل 
الطالبات حسب 
المعرفة السابقة 

كاليدؼ 
 المستيدؼ

 

الطور 
 المتعارض

أدير النقاش كالحكار بيف المجمكعات بحيث نتكصؿ  -
معان إلى تعريؼ صحيح كشامؿ لمفيـك الذبائح 

 كالصيد. 
التذكية االضطرارية كشركط حؿ ككذلؾ مفيكـ 

 الذبيحة ككسائؿ االصطياد.

تبدم الطالبة رأييا  -
 بالكامؿ.

التكصؿ لمفيكـ  -
الذبائح كالصيد مف 
خبلؿ النقاش العاـ 

ت ىناؾ ىؿ كان
صعكبة في 
الكصكؿ إلى 
مفيـك الذبائح 

اذكرم  ،كالصيد
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 أتيح الفرصة لمطالبات إلبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ. -
 أدعـ اإلجابات السميمة كأعززىا. -
أحسف اإلجابات التي بيا نقص كأجسر اليكة بيف  -

المعرفة السابقة لمطالبات عف الذبائح كالصيد عف 
السابقة إف طريؽ تعديؿ اك تصحيح مفاىيـ الطالبات 

 كانت خاطئة.
أطمب مف الطالبات االستعانة بالمعجـ الكسيط  -

لمكصكؿ إلى مفيـك التذكية أك استخراج المفيـك مف 
 أم معجـ آخر.

 كالمفتكح.
التكصؿ إلى مفيكـ  -

التذكية 
 االضطرارية.

 ىذه الصعكبات؟
ىؿ كاجيت 

الطالبات صعكبة 
في التكصؿ 

لمفيـك التذكية 
االضطرارية 

ماىي 
 الصعكبات؟

أطرح بعض األسئمة التي يمكف مف خبلليا تكسيع نطاؽ  - طور التطبيؽ
 المفيـك

ائح ما الفرؽ بيف الذبيحة الشرعية كغيرىا مف الذب -
 األخرل؟

اذكرم الحاالت التي نيت الشريعة اإلسبلمية عف الصيد  -
 فييا.

 ما الدركس كالعبر المستفادة مف درس الذبائح كالصيد. -

تبدم الطالبة رأييا  -
في استخراج الدركس 
كالعبر المستفادة مف 

درس الذبائح 
 كالصيد.

تبدم الطالبة رأييا  -
 بحرية كاممة.

ىؿ تـ تكسيع 
نطاؽ المفيـك 

يقو في كتطب
 المكاقؼ كما يجب

 التقويـ الختامي:
 ماذا يقصد بكؿ مف:

 ........................الذبائح:
 ........................الصيد:

 ..............التذكية االضطرارية:
 ما ىي وسائؿ الصيد ال رعية؟

1-............................. 
2-............................. 

 ي:ن اط بيت
 مف الكتاب المدرسي. 75ص ،8س
 اذىبي إلى المكتبة المدرسية كمف خبلؿ بحثؾ في كتب التفسير اذكرم لي معنى الكممات التالية: -

 ما ذكيتـ. –ما ذبح عمى النصب  –النطيحة  –المتردية  –المكقكذة 
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 تحضير دروس الوحدة الخامسة )الفقو اإلسالمي(

 ديوفقًا الستراتيجية التعمـ التولي

 الوحدة الخامسة )الفقو اإلسالمي(

 الدرس الرابع: العقيقة وأحكاـ المولود

 زمف الحصة:  1عدد الحصص:    (   الصؼ: التاسع )

 العقيقة كأحكاـ المكلكد كفقان الستراتيجية التعمـ التكليدم:

 اليدؼ الرئيسي:

 أف تعر ؼ الطالبة مفيكـ العقيقة. -
 أف تعدد الطالبة أحكاـ المكلكد. -

 ألىداؼ الفرعية:ا

 أف تع دد الطالبة الحكـ الشرعية لمعقيقة. -
 أف تذكر الطالبة شركط العقيقة. -
 أف تستشعر الطالبة عظمة اإلسبلـ مف خبلؿ درس العقيقة. -
 أف تقد ر الطالبة السنف المتعمقة بالمكلكد. -

 المتطمبات السابقة:

 س: عددم بعضان مف ِنع ـ اهلل عمى اإلنساف؟

 الكتاب كحديثان مف السنة تدؿ عمى فضؿ نعمة األكالد؟ س: ىاتي آية مف

 الوسائؿ التعميمية:

أك حسب رغبة  –أكراؽ عمؿ  –طباشير ممكنة  –السبكرة  –لكحة مكتكب عمييا شركط العقيقة 
 المعممة.

 

 

 



 

113

 

 المالحق

 
 مالحظات دور الطالبة الخبرات واألن طة المرحمة
الطور 

 التمييدي
 مفيكـ العقيقة. أطرح األسئمة التالية لمتعرؼ عمى -
ما ىي زينة الحياة الدنيا؟ كىاتي دليبلن مف الكتاب  -

 عمى ذلؾ؟
 ماذا يفعؿ األبكاف عندما يكلد ليما طفبلن؟ -
 مف منكف قاـ ليا كالدىا بذبح عقيقة عنيا؟ -
 ماذا ذبح لكف كالدكف؟ -
بماذا شعرتف عندما عممتي أف كالد ذبح لؾ عقيقة  -

 عند كالدتؾ؟
عندما كلد أخكؾ كماذا  ماذا ذبح كالدؾ مف عقيقة -

 ذبح عندما كلدت لؾ أخت؟

عمى األسئمة  اإلجابة
التي تطرحيا المعممة 

 بشكؿ فردم

 مفيكـ العقيقة....
ماذا يذبح مف 
األنعاـ عف 

المكلكد ذكران كاف 
 أك أنثى

بعد عرض المقدمة عف العقيقة أطرح مفيكـ العقيقة  - الطور التركيزي
 كأحكاميا.

ؿ مجمكعة عمى حدة أطمب مف الطالبات في ك -
التنافس فيما بينيـ ليصمكا بيف المعرفة السابقة لدييـ 
عف العقيقة كبيف مفيكـ العقيقة كأحكاميا التي تـ 
طرحيا بحيث يصيغ كؿ مجمكعة تعريفان لمفيـك 

كتذكر كؿ مجمكعة أحكاـ العقيقة حسب  ،العقيقة
 صياغة الطالبات.

 ففيما بينيف السنأطمب مف الطالبات التنافش  -
 المتعمقة بالمكلكد.

صياغة مفيكـ  -
 العقيقة.

صياغة أحكاـ  -
العقيقة بشكؿ 
جماعي بعد 
التنافش في 

مجمكعات فيما 
 بينيـ.

ما مدل العبلقة 
بيف مفيـك العقيقة 

لدل الطالبات 
حسب المعرفة 
السابقة كبيف 

مفيكـ 
 المستيدؼ.

الطور 
 المتعارض

أدير النقاش كالحكار بيف المجمكعات بحيث  -
معان إلى تعريؼ صحيح كشامؿ لمفيـك نتكصؿ 

 العقيقة كأحكاميا.
 أتيح الفرصة لمطالبات إلبداء آرائيـ. -
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 (5)ممحؽ رقـ 
 

 غزة –الجامعة اإلسبلمية 
 عمادة الدراسات العميػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 لمناىج كطرؽ التدريسقسـ ا

 

 الموضوع: تحكيـ اختبار التفكير الترممي في التربية اإلسالمية لمصؼ التاسع األساسي

 ......................................... حفظؾ اهلل.السيد الدكتكر/ األستاذ

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

اتيجية التعمـ التكليدم في تدريس التربية تقكـ الباحثة بإجراء بحث بعنكاف "أثر استخداـ استر  
اإلسبلمية عمى التحصيؿ المعرفي كالتفكير التأممي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة" 
ضمف متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المناىج كطرؽ التدريس مف الجامعة اإلسبلمية 

 بغزة.

لقياس خمس ميارات لمتفكير التأممي  كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة بكضع اختبار 
 –كميارة إعطاء تفسيرات مقنعة  –كالكصكؿ إلى استنتاجات  –ىي: ميارة الرؤية البصرية الناقدة 

 كميارة كضع حمكؿ مقترحة. –كميارة الكشؼ عف المغالطات 

ضافة ما تركنو مناسب  ان.كلقد تـ اختيار سيادتكـ ضمف فريؽ التحكيـ ليذا االختبار كتعديؿ كا 

  اكريف لكـ حسف تعاونكـ

 :لممحكـ الشخصية البيانات

 :................العميمة الدرجة  :.................االسـ
  

 

 النكاجحة أحبلـ :الباحثة
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 اختبار التفكير الترممي في التربية اإلسالمية

 لمصؼ التاسع األساس

 عزيزتي الطالبة:

اء اختبار بعنكاف "أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم عمى التحصيؿ تقكـ الباحثة بإجر  
 بغزة" ي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسالمعرفي كالتفكير التأمم

م االختبار عمى خمسة أسئمة كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة بإعداد ىذا االختبار حيث يحتك 
 .ةمقالي

عممان بأف إجابتؾ ستستخدـ ألغراض البحث  ،تماـيرجى اإلجابة عف األسئمة بدقة كاى 
 العممي فقط.

 تعميمات االختبار:

 يتككف االختبار مف خمسة أسئمة مقاليو رئيسية. -
 عدة أسئمة فرعية. ف كؿ سؤاؿ رئيسيتفرع ع -
 اقرئي كؿ سؤاؿ بدقة كعناية قبؿ اإلجابة عنو. -

 

  اكريف لكـ حسف تعاونكـ

 

 الباحثة

 ة أحبلـ مصطفى حسف النكاجح
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 السؤاؿ األوؿ: 

 قاؿ تعالى:" وهلل عمى الناس حجُّ البيت مف استطاع إليو سبياًل" 

 [.97]سكرة آؿ عمراف:  

 صفي م يد الطواؼ حوؿ الكعبة. -3

...............................................................................................
...............................................................................................

.............................................................................................. 

 قساـ اإلحراـ بالحج.أوضحي  -3

...............................................................................................
............................................................................................... 

الوقوؼ بعرفة أىـ أركاف الحج لقوؿ النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ "الحج عرفة" رواه  -1
 ؼ بعرفة""في كتاب مناسؾ الحج باب فرض الكقك   النسائي.

 صكرم مشيد الكقكؼ بعرفة مف حيث زمف الكقكؼ كعظمة اليكـ كصيامو لغير الحاج.

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 

 موعد كؿ منيما( –بيني الفرؽ بيف الحج والعمرة مف حيث )األركاف  -4

............................................................................................... 

 ما الفرؽ بيف أركاف الحج وسننو؟ -5

............................................................................................... 

............................................................................................... 
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 ي:السؤاؿ الثان

يذبح عنو يـو السابع ويسمى  ,تو"الغالـ مرتيٌف بعقيققاؿ الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ: 
 باب العقيقة شاة" ،"ركاه الترمذم في كتاب األضاحي ويحمؽ رأسو"

 استنتجي الدافع الذي يدفع المسمميف لمذبح العقيقة عف المولود. -3

...............................................................................................
........................................................................................... 

 ما الحكمة مف سالمة العقيقة مف العيوب؟ -3

...............................................................................................
........................................................................................... 

 ماذا يحدث لو لـ يذبح الوالد عف ابنو؟ -1

...............................................................................................
........................................................................................... 

 السؤاؿ الثالث: 

يقوؿ المولى عز وجؿ:" أحؿ لكـ صيُد البحر وطعامو متاعًا لكـ ولمسيارة وحـر عميكـ صيد البر 
 [96: المائدة]ما دمتـ حرماً" 

 ى المحـر فسرى ذلؾ.أحؿ اهلل صيد البحر وحـر صيد البر عم -3
...............................................................................................

........................................................................................... 
 فسرى سبب تسمية سورة المائدة بيذا االسـ. -3

...............................................................................................
........................................................................................... 

 فسرى سبب تقديـ كممة )لكـ( عمى كممة )صيُد(. -1
...............................................................................................

.............................................................................................. 
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 ,أحؿ–البر( ,مرة؟ )البحر لتضاد في اآلية السابقة ألكثر مفاستخداـ ا فسرى -4
) ..................................................................................حـر

.......................................................................................
................ 

 السؤاؿ الرابع:

  (41)النجـ:  قاؿ تعالى:" وأف ليس لإلنساف إال ما سعى" -3

ى اهلل عميو وسمـ )إذا مات اإلنساف انقطع عممو إال مف ثالٍث: صدقة ويقوؿ نبينا الكريـ صم
كيؼ توفقيف  (الكقؼ باب األحكاـ، كتاب في الترمذم ركاه) وولٍد صالٍح يدعو لو(. ,وعمـٍ ُينتفع بو ,جاريةٍ 

 بيف اآلية والحديث.

...............................................................................................

.............................................................................................. 

 فسر بعض العمماء الصدقة الجارية في الوقؼ كيؼ توفقيف بيف المفيوميف. -3

...............................................................................................
.............................................................................................. 

 "عمـ ينتفع بو" ىؿ يقصد بذلؾ كؿ عمـ ينتفع بو أـ ىو فقط العمـ ال رعي؟ -1

...............................................................................................
.............................................................................................. 

 السؤاؿ الخامس:

 ،كىك عكر يشبو السيـ ،عندما سئؿ عف الصيد بالِمْعراض يقوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
 ركاه البخارم في كتاب الذبائح" ب بعْرضو َفَقَتؿ فإنو وقيذ فال تركؿفإذا أصا ,إذا أصبت بحده فكؿفقاؿ: "
 باب الصيد بالمعراض كالكقيذ/ ىك ما يقتؿ بغير أداة حادة. ،كالصيد

اقترحي بعض الوسائؿ المستحدثة والتي  ,لقد تعددت وسائؿ الصيد وتطورت في زمننا الحالي -3
 توافقيا ال ريعة في عممية الصيد.

...............................................................................................
.............................................................................................. 
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 اقترحي بعض الخطوات التي يمكننا اتباعيا لتجنب الصيد بوسائؿ غير  رعية. -3

...............................................................................................
.............................................................................................. 

ؿ في ضوء ال ريعة فيما لو أكؿ مسمـٌ صيدًا وقيذًا دوف أف يعمـ فماذا تقترحيف عميو أف يفع -1
 اإلسالمية.

...............................................................................................

...............................................................................................
.............................................................................................. 

 

 انتيت األسئمة

 

 

 
 1س ميارة الرؤية البصرية الناقدة

 2س ميارة الكصكؿ إلى استنتاجات
 3س ميارة إعطاء تفسيراٍت مقنعة
 4س ميارة الكشؼ عف المغالطات
 5س ميارة كضع حمكؿ مقترحة
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 (6)ممحؽ رقـ 

 غزة –سبلمية الجامعة اإل

 عمادة الدراسات العميػػػػػػػػػػػػػػػا

 كميػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 قسـ المناىج كطرؽ التدريس

 الموضوع: تحكيـ اختبار لقياس التحصيؿ المعرفي

 .... حفظؾ اهلل......................................السيد الدكتكر/ األستاذ

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تدريس التربية    
 "ي لدل طالبات الصؼ التاسع األساس بغزةاإلسبلمية عمى التحصيؿ المعرفي كالتفكير التأمم

 .التربية بالجامعة اإلسبلمية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف كمية

كلذا أرجك مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ ىذا االختبار ثـ إبداء رأيكـ كمبلحظاتكـ في ضكء  
 خبرتكـ في ىذا المجاؿ مف حيث:

 السبلمة العممية كالمغكية. -
 صياغة فقرات االختبار صياغة تربكية. -
 مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف الفقرات. -
 ار.كضكح تعميمات االختب -
 حذؼ أك إضافة أك إبداء أم مبلحظات أخرل. -

 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ كلكـ كافر التقدير كاالحتراـ

 أحبلـ النكاجحة:الباحثة

 البيانات ال خصية لممحكـ:

 ............الدرجة العممية:  ..............االسـ:

 ..............مكاف العمؿ:  .........التخصص:
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 حيـبسـ اهلل الرحمف الر 

 اختبار لقياس التحصيؿ المعرفي في التربية اإلسالمية

 )وحدة الفقو اإلسالمي( في الصؼ التاسع لمفصؿ األوؿ

ييدؼ ىذا االختبار الذم بيف يديؾ إلى قياس مدل قدرتؾ عمى التحصيؿ في كحدة الفقو  
 اإلسبلمي في الفصؿ الدراسي األكؿ لمصؼ التاسع األساسي.

سف تعاكنكـ فإنيا ترجك منكـ قراءة تعميمات االختبار بكؿ عناية كالباحثة تشكر كتثمف ح 
نما لغرض البحث العممي. ،كدقة  عممان بأف ىذا االختبار ليس لو عبلقة بالدرجات المدرسية كا 

 تعميمات االختبار:

 ( فقرة مف نكع اختيار مف متعدد.30يتككف االختبار مف ) -
 يا.اقرئي كؿ عبارة بدقة كعناية قبؿ اإلجابة عن -
 لكؿ فقرة أربعة خيارات بينيا إجابة كاحدة فقط مناسبة. -
 ضعي دائرة حكؿ اإلجابة التي ترينيا مناسبة. -
 يرجي نقؿ اإلجابة الصحيحة في مفتاح اإلجابة المرفؽ مع األسئمة. -

  اكريف لكـ حسف تعاونكـ

 

 

 

 

 الباحثة

 أحالـ مصطفى حسف النواجحة
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 جدوؿ اإلجابة

 .................الصؼ: ...............:ةاسـ الطالب

 .................الشعبة: ...................المدرسة:

 أماـ اإلجابة الصحيحة.)×( عزيزتي الطالبة بعد تركدؾ مف صحة اإلجابة ضعي إ ارة 
 البدائؿ رقـ السؤاؿ البدائؿ رقـ السؤاؿ

 د ج ب أ  د ج ب أ 
1     16     
2     17     
3     18     
4     19     
5     20     
6     21     
7     22     
8     23     
9     24     

10     25     
11     26     
12     27     
13     28     
14     29     
15     30     
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بية اإلسالمية االختبار التحصيمي المعرفي في وحدة الفقو اإلسالمي في الفصؿ األوؿ في التر 
 لمصؼ التاسع

 عزيزتي الطالبة: ضعي دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة ثـ انقمي اإلجابات إلى مفتاح اإلجابة:
 ........ مف أركاف اإلسالـ.الحج ىو الركف -3

  د. الخامس ج. الثالث ب. الثاني  األكؿ . أ
 التوجو إلى مكة المكرمة بقصد أداء أعمالو التي طمبيا ال ارع. -3

 د. اإلحراـ  ج. الكقكؼ بعرفة    ب. الحج     العمرة . أ
 مف سنف الحج -1

 د. اإلحراـ  ج. رمي الجمرات  ب. السعي  الكقكؼ بعرفة . أ
 ميقات إحراـ أىؿ فمسطيف -4

 د. قرف المناكؿ    ج. ذك الحميفة  ب. ذات عرؽ   الجحفة . أ
 .....إذا تطيب المحـر فإنو يكوف قد فعؿ -5

 د. مستحبان        ج. سنة   كران ب. محظ     ركنان  . أ
 .......العبرة مف صياـ غير الحاج ليـو عرفة حتى -6

  ب. مشاركة الحجاج مناسكيـ           تعذيب النفس . أ
 د. إظيار الصكـ أماـ الناس       ج. الشعكر بالفقراء الجائعيف

 مف أعماؿ العمرة -7
 ب. السعي مف الصفا إلى المركة  الطكاؼ حكؿ الكعبة . أ

 د. جميع ما سبؽ         ج. اإلحراـ
 فإف ذكاتو ذكاة أمو دليؿ عمى: ,حديث النبي صمى اهلل عميو وسمـ "كموه إف  ئتـ -8

 جكاز أكؿ الجنيف إذا كاف ميتان في بطف أمو بعد ذبحيا. .أ 
 تحريـ أكؿ الجنيف إذا كاف ميتان في بطف أمو بعد ذبحيا. .ب 
 كجكب تذكية الجنيف مرة أخرل. .ج 
 كؿ الجنيف بأم حاؿ مف األحكاؿ .عدـ جكاز أ .د 
 ىي عقر الحيواف وجرحو في أي مكاٍف في بدنو يزىؽ الروح -9

 د. األضحية   ج. التذكية االضطرارية   ب. الصيد   الذبح . أ
 ليس السِّفَّ والظفر" يدؿ الحديث: ,يقوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: "ما أنير الدـ وذكر اسـ اهلل عميو فكؿ -31

 ب. جكاز التذكية بالسف كالظفر    ذكية بكؿ الكسائؿجكاز الت . أ
 د. جكاز أكؿ كؿ ما ذبح مف الحيكانات   ج. تحريـ التذكية بالسف كالظفر
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يقوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "ىو الطيور ماؤه الِحؿ ميتتو" مف خالؿ تحميمؾ لمحديث فإنؾ  -33
 تستنتج منو.

 ميتة البحر ب. جكاز أكؿ         جكاز أكؿ الميتة . أ
 د. ب ك ج معان     ج. جكاز الكضكء بماء البحر  
 مف  روط حؿ الذبيحة: -33
 ب. تحؿ ذبيحو الكثني   أال يككف المذبكح مما حرمو الشارع . أ

 د. جكاز التذكية باستخداـ السف كالظفر          ج. جكاز ذبيحة المجنكف
ذا ذبحتـ فرحسنوا الذبح ,حسنوا القتمةيقوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "فإذا قتمتـ فر -31 وليحد  ,وا 

 ما عدا واحدة:وليرح ذبيحتو". نستنتج مف الحديث السابؽ ما يمي  ,أحدكـ  فرتو
 ب. يجكز الذبح بكؿ آلة حادة           الرفؽ بالحيكاف . أ

 د. يجكز لنا قتؿ الحيكانات عبثان كمتي شئنا       ج. اإلحساف في كؿ شيء
 المولود ذكرًا كاف أو أنثى:ما يذبح عف  -34
 د. الزكاة     ج. األضحية    ب. العقيقة     التذكية . أ
 ما عدا واحدة:مف  روط العقيقة كؿ ما يمي  -35
 ب. أف تككف العقيقة سميمة مف العيكب     أف تبمغ السف الذم حدده الشرع . أ

 دة المكلكدتذبح العقيقة قبؿ كال د. أف   ج. أف تككف مف اإلبؿ أك البقر أك الغنـ
ورد عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أنو أذَّف في أذف الحسف بف عمي حيف ولدتو فاطمة بالصالة"  -36

 نستنتج مف الحديث السابؽ ما يمي:
 ب. األذاف خاص بآؿ البيت    األذاف في أذف المكلكد مستحب . أ

 د حتى ال تتأذل أذنود. كراىية األذاف في أذف المكلك       ج. األذاف في أذف المكلكد كاجب
 التصدؽ بمنفعة  يء عمى جية مف جيات البر مع منع التصرؼ في ىذا الماؿ بيعًا وتمميكاً  -37
 د. الكقؼ    ج. الزكاة     ب. اإلعارة      الصدقة . أ
 مف السنف المتعمقة بالمولود: -38
ج.   ر ذىبان أك فضة.ب. حمؽ رأس المكلكد كالتصدؽ بزنة الشع    األذاف في أذف المكلكد اليمنى . أ

 د. جميع ما سبؽ     تحنيؾ المكلكد يـك كالدتو
 إذا قمت بالتبرع بقطعة أرض لبناء مسجد عمييا فإف ىذه األرض تعتبر: -39
 د. ممؾ لؾ يحؽ لؾ بيعيا إذا أردت  ج. ممؾ لمسمطاف  ب. كقؼ هلل تعالى  ممؾ إلماـ المسجد . أ
 ؾ ستختارىا:إذا أردت أف تذبح عقيقة لممولود فإن -31
 د. خالية مف العيكب    ج. عمياء    ب. عرجاء    رخيصة الثمف . أ
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 ما عدا واحدة:مف  روط صحة الوقؼ جميع ما يمي  -33
 ب. أف يككف المكقكؼ عميو قربة حصف الشارع عمييا  يصح الكقؼ مف المجنكف . أ

 د. أف يككف المكقكؼ ممكان لمكاقؼ  ج. أف يككف المكقكؼ معمكمان كمحددان.
 يقوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: "ال ضرر وال ضرار" نستنتج مف الحديث: -33
 جكاز كقؼ المريض بمرض المكت جميع أمبلكو. .أ 
 ال يجكز أف يقصد الكاقؼ إلحاؽ الضرر بكرثتو. .ب 
 أف الضرر كالضرار بمعنى كاحد. .ج 
 أف ىذا الحديث ال يتعمؽ بالكقؼ. .د 
 اإلسراؼ في الماؿ والتبذير فيو -31
 د. الصدقة   ج. الشح  ب. السفو  الحجر . أ
 الحج الذي لـ يخالطو إثـ وال معصية: -34
 د. الحج المردكد   ج. العمرة   ب. الحج  الحج المبركر . أ
 أف يحـر الحاج بالحج والعمرة معًا: -35
 د. ليس مما ذكر   ج. القراف    ب. التمتع   اإلفراد . أ
 ماعدا:مف محظورات اإلحراـ جميع ما يمي  -36
 د. الطكاؼ        ج. لبس الرجؿ لممخيط مف الثياب     ب. المعاشرة   لجداؿ كالمخاصمةا . أ
 طواؼ الوداع مف: -37
 د. ليس مما سبؽ  ج. أكؿ ما يقـك بو الحاج  ب. سنف الحج   كاجبات الحج . أ
 التذكية ت مؿ: -38
 د. العقر   ج. الذبح كالنحر كالعقر   ب. النحر   الذبح . أ
 المحرمة التي ورد ذكرىا في القرآف الكريـ: مف األطعمة -39
 د. لحـ المكقكذة كالمنخنقة   ج. الرماف   ب. الزيتكف   التيف . أ
 إذا ىربت األضحية وخ يت أف تفقدىا فقمت بإصابتيا بالرصاص فحكمو: -11
 د. ليس مما سبؽ  ج. فرض  ب. حراـ كال نأكميا  جائز كنأكؿ منيا . أ

 

 انتيت األسئمة
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 (7)ممحؽ رقـ
 قائمة المحكميف

 مكاف العمؿ التخصص اسـ المحكـ
مناىج كطرؽ تدريس  –دكتكراه  د. عبد المعطي األغاأ. 

 .عربيةلغة  –
 بالجامعة اإلسبلمية.

 –مناىج كطرؽ تدريس  -دكتكراه د. ابراىيـ األسطؿ
 رياضيات

 بالجامعة االسبلمية.

مناىج كطرؽ تدريس  –دكتكراه  د. محمد شحادة زقكت
 لغة عربية

 بالجامعة االسبلمية.

 -مناىج كطرؽ تدريس -ستاذأ شيخ العيدسميماف إبراىيـ  د. 
 .لغة عربية

غير  استاذ مساعد كمحاضر
بالجامعة اإلسبلمية  متفرغ

 كمشرؼ تربكم
مناىج كطرؽ  – مساعدستاذ أ د. حسف رشاد رصرص

 رياضيات. –تدريس 
بجامعة القدس المفتكحة 
كالكمية العربي لمعمكـ 

 التطبيقية.
مناىج كطرؽ  – مساعدستاذ أ د. أشرؼ عمر بربخ

 تربية اسبلمية –تدريس 
أستاذ مساعد بجامعة 

 األقصى.
مناىج كطرؽ تدريس  –دكتكراه  . ىياـ حمدد

 تربية اسبلمية –
معممة تربية اسبلمية بككالة 

 الغكث.
 جامعة القدس المفتكحة ةدكتكراه أصكؿ التربي أحمد ضيؼ اهلل أبك سميدانة .د

مشرؼ تربكم في الجامعة  تربية اسبلمية –ماجستير  أ. غالب حسف نصر اهلل
محاضر في  –ية االسبلم

 كمية الدعكة كالتمريض.
 لغة عربية معممة ربيةلغة عماجستير  أ. سماىر سميـ
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 (8)ممحؽ رقـ 
 تسييؿ ميمة باحثة
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Abstract 

Abstract 

 The study aims to measure the effect of the strategy of using the generative learning on 

the cognitive achievement and the reflective thinking among the female students of the 

ninth grade in Gaza. 

The study population consisted of: 

- The students of the ninth grade students in Rafah Governorate. 

- The content of the Islamic education curriculum for the ninth grade (first 

semester), the Ministry of Education print for 2007 A.D.-1428 A.H. It is the fifth 

unit (unit of the Islamic jurisprudence) in the first school semester  

- The study sample included (80) female student from the 9
th

 grade in one in 

Rafah schools. 

The researcher used in this study several tools including: 

- Preparation of an achievement test to measure the cognitive abilities as regards 

the conceptions and knowledge concerning the fifth unit. 

- Preparation of a test to measure the effect the generative learning strategy on the 

reflective thinking among the 9
th

 grade students. 

Statistics: 

- As regards the achievement test: The researcher used the percentages and 

relative mean, the relative average, Pearson coefficient, the coefficient of 

difficulty, ease and discrimination, reliability coefficient by Retail midterm 

methods and Kuder Richardson 21. 

- As regard the reflective thinking test: the researcher used the percentages, the 

relative average, person coefficient, correlation coefficient, the coefficient of 

ease, difficulty and discrimination, reliability coefficient by Retail midterm 

method, Kuder Richardson 20 and T-test. 

The researcher concluding the following results: 

- They are statistically significant difference between the average of the grades of 

the experimental group and the average of grades of the control group in the 

achievement test in favor of the experimental group. 
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- The study concluded that there are statistically significant differences between 

the average of the grades of the two groups in the reflective thinking test in favor 

of the experimental group.  

- The study concluded that the skill of developing proposed conclusions ranked 

first, then the skill of giving convincing interpretation and the skill of reaching 

conclusions and then the forceful sight vision and finally the skill of detecting 

fallacies. 

The researcher stressed the need to make the following recommendations in the 

light of the study: 

1. Reconsidering the content of the Islamic education curriculum as it needs to 

be reassessed and recommended.  

2. Holding training courses for the Islamic education teachers on how to amend 

the modern strategies in teaching. 

3. The awareness of the Islamic education teachers of how to activate the 

modern strategies in teaching. 

4. The need to leave space for the student during the class to use his thoughts 

and knowledge depending on himself and on his teacher. 

5. Preparation of good teachers while studying in the Palestinian Universities 

and prepare them for the modern thinking and strategies. 

6. Evaluation of the Islamic Education curricula for the preparatory stage in the 

light of the school curriculum.  
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