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أثر اسرتاتيجية اإلدراك املنفصمة يف تنمية التفكري التأممي لدى طمبة أقسام القرآن الكريم والرتبية
اإلسالمية يف مادة الفقه اإلسالمي

ا.م.د .ياسر خلف رشيد علي الشجيري  /قسم العلوم التربوية والنفسية
كلية التربية للعلوم إلانسانية -جامعة ألانبار

ممخص البحث
يهدف البحث الحالي معرفة أثر استراتيجية اإلدراك المنفصمة في تنمية التفكير التأممي لدى
(طمبة /طبلب /طالبات) اقسام القرآن الكريم والتربية االسبلمية لمادة الفقه االسبلمي تبعاً لمتغير
الجنس ،استعمل الباحث المنهج التجريبي ،واعتمد تصميماً تجريبياً ذي ضبط جزئي لمجموعتين

(تجريبية وضابطة) وقد اختار الباحث العينة بطريقة قصدية ،وتكونت عينة البحث من (  )925طالباً
وطالبة موزعين عمى أربعة شعب(تجريبية ذكور /تجريبية اناث /ضابطة ذكور /ضابطة اناث)،

أعد الباحث اختبا ارً بعدياً لقياس التفكير
واستغرقت التجربة عاماً دراسياً كامبلً(0299-0292م) ّ
التأممي ب مهاراته الخمس(مهارة الرؤية البصرية ,ومهارة الكشف عن المغالطات  ,ومهارة الوصول الى
االستنتاجات ,ومهارة اعطاء تفسيرات مقنعة ,ومهارة وضع حمول مقترحة) في مادة (الفقه االسبلمي)
لكل مهارة ( )3فقرات ،وتم التأكد من صبلحية
مكوناً من (  )03فقرة من نوع االختيار من متعدد ّ
الفقرات باستخراج صدق المحتوى ،وصدق المحكمين ,واالتساق الداخمي ,فضبلً عن تطبيقه عمى
وفعالية البدائل ،فكانت جميع
عينة استطبلعية خارجية لقياس مستوى الصعوبة ،والقوة التمييزيةّ ،
الفقرات مقبولة حسب المعايير المعتمدة ،واستخرج الباحث معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية،
فبمغ مستوى الثبات وفق معادلة بيرسون( )2,57وعند التصحيح وفق معادلة سبيرمان – براون
بمغ( ) 2,66ويعد هذا معامل ثبات جيد لبلختبار ،وبعد معالجة البيانات الختبار التفكير التأممي البعدي
لطبلب عينة البحث باستعمال االختبار التائي( )t-testلعينتين مستقمتين ،أظهرت وجود فرق ذي
داللة إحصائية بين المجموعتين ,ولصالح المجموعة التجريبية التي درست عمى وفق استراتيجية
(اإلدراك المنفصمة) في جميع المجموعات (ذكور /اناث).
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جممة البحوث الرتبوية والنفسية
الفصل األول

 -مقدمة البحث:

لمتربيةةة منةةذ القةةدم مكانةةة خاصةةة فةةي حيةةاة المجتمعةةات واألف ةراد ،ففيمةةا يتعمةةق بةةالمجتمع تةةؤدي
التربية دو ارً مهماً في المحافظة عمى تراث المجتمع ،كما أ ّنها أداة من أدوات تقدم هذا التةراث وتطةوير ,
وفيمةةا يتعمةةق بةةالفرد تهةةدف التربيةةة إلةةى تةةوفير الفةةرص الضةةرورية لتنميةةة جميةةع جوانةةب شخصةةيته،
وتمكينه من تحقيق أقصى إمكاناته ،والوصول به إلى الكائن الذي يرغب ان يكون.
فةان التربيةة تبةرز فةي مواجهةة هةذ
ان امتنةا العربيةة واإلسةبلمية تواجةه تحةديات مصةيرية ،ي
وبما ّ
التحديات ،والسيما عمى المستوى السياسي والمستوى الحضاري( .التل ،9771 ،ص.)9
وفةةي ظةةل هةةذا العصةةر المعرفةةي واالبتكةةار المتواصةةل يتطمةةب مةةن المهتمةةين بالتربيةةة فةةي مجتمعنةةا
جممة أمور من أهمها :البحث عن أسةاليب تعميميةة تعمّةم الطمبةة كيةف يفكةرونث ومةن ثةم تحميةل الكتةب

الب ّةد
الدراسية وتطويرها بما يتناسب مع متطمبات العصر واحتياجاته؛ ّ
الن عممية تطوير المنةاهج خطةوة ّ
منها حتةى يسةتطيع النظةام التعميمةي ان يواجةه المسةؤوليات الكبيةرة الممقةاة عمةى عاتقةه ،وحتةى يةتمكن
مةةن مواجهةةة التغي ةرات المجتمعيةةة التةةي تواجهةةه لبنةةاء أجيةةال يمكنهةةا بسةةهولة ان تتكيةةف مةةع متغي ةرات
العصر( .عمي ،9777 ،ص.)3
ومةةن أجةةل نجةةاح العمميةةة التربويةةة والتعميميةةة يتطمةةب مةةن المةةدرس واإلدارة التعميميةةة ان تراقةةب
أفكار الطالةب أل ّنهةا ستصةبح كممةات ،وان تراقةب األفعةال ألنهةا ستصةبح عةادات ،وتراقةب العةادات ألنهةا
ستصبح شخصية ،وتراقب الشخصية ألنها ستحدد المصير ،وكمه يبدأ عبر التفكير التةأممي ،الةذي رّكةز

القرآن الكريم االهتمام به ,واشارت كثير من اآليات إلى التأمل والمبلحظة والتفكر والتدبر.

لذا اصبح التعميم من أجل تنمية التفكير ،والتعميم من أولى أولويات التربيةة الحديثةة التةي جعمةت
شةةةةةةةعارها :التربيةةةةةةةة تعنةةةةةةةي تعمةةةةةةةيم اإلنسةةةةةةةان كيةةةةةةةف يفكةةةةةةةر ال أن تسةةةةةةةقط عميةةةةةةةه أفكةةةةةةةار الغيةةةةةةةر.
(حمس ،0226 ،ص.)919
وهةةذا مةةا أكدتةةه آيةةات الق ةرآن الكةةريم والسةةنة النبويةةة فةةي م ةواطن كثيةةرة داعيةةة إلةةى أهميةةة الفكةةر
والتفكير والعقل والتدبر والنظر والتأمل ،وما شابه ذلك ،وكأنها تردد حقيقة ماثمة في العقةول( :إذا خمةت
كرمةه ا
الحياة من التفكيةر خمةت مةن النجةاح)؛ ّ
الن القةدرة عمةى التفكيةر مةن خصةائص اإلنسةان التةي ّ
سةمّم النجةاح ،ولقةةد أثبتةت التجةارب العمميةةة
بهةا ،فةاذا أحسةةن اإلنسةان اسةتعمال هةةذ الصةفة ارتقةى فةةي ّ
المعاصرة ان التفكير ينمو بالممارسة والتدريب كما تنمةو عضةبلت الجسةم بالتةدريب العضةمي ،فكممةا زاد

ان من األسس الرئيسة لمعبةادة هةي التفكةر ،ويمفةت القةرآن الكةريم انتباهنةا
التفكير تدريباً نما وتحسن ,و ي
إلى التفكير في اآليات القرآنية بالصيغة الفعمية عبر اآليات التي دعةت إلةى التفكيةر العقمةي  907آيةة،
واآليات التي دعت إلى التفكير المتبصر  926آية ،واآليات التي دعت إلةى التةذكر  047آيةة ،واآليةات
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التةةي دعةةت إلةةى التةةدبر  2آيةةات ،واآليةةات التةةي دعةةت إلةةى التفكةةر  94آيةةة ،واآليةةات التةةي دعةةت إلةةى
االعتبار  5آيات ،واآليات التي دعت إلى التفقه  02آية( .جروان ،0220 ،ص.)04
يتفق المربون عمى أهميةة تنميةة مهةارات التفكيةر لةدى الطمبةة وان مهمةة المدرسةة والجامعةة لةم
تعد كالماضي في حشو عقول الطمبة بالمعمومةات عبةر الحفةظ والتمقةين واالسةتظهار وعبةر المفظيةة فةي
التعمةةيم التةةي تعةةاني منهةةا فةةي مدارسةةنا وجامعاتنةةا دون التفكيةةر االيجةةابي التةةأممي وخاصةةة فةةي عالمنةةا
العربي واإلسبلمي ،وهناك أسةباب عديةدة تةدعو إلةى التغيةر الجةدي فةي نمةط منةاهج التربيةة اإلسةبلمية،
ةةل المنةةةاهج
ومةةةن هةةةذ األسةةةباب الثةةةورة التكنولوجيةةةة المتسةةةارعة والهائمةةةة واالنفتةةةاح العةةةالمي الةةةذي شة ّ
التقميدية ،والبد ان تصبح مناهجنا تراعي المستقبل عبر االستناد إلى إطار فمسفي واضح ،واإلفةادة مةن

الفكةةر اإلسةةبلمي األصةةيل والمعاصةةر ،والتمسةةك بشةةرعنا الحنيةةف ،وأخةةذ رأي المدرسةةين والطمبةةة ،وأوليةةاء
األمور ،والمجتمع في المنهج ،والتخطيط المسةتمر لممتغيةرات المسةتقبمية عبةر وضةع خطةط إسةتراتيجية
مسةةتقبمية ،والمواءمةةة بةةين النظريةةة والتطبيةةق ،وتعمةةيم مهةةارات التفكيةةر التةةأممي اسةةتحوذ عمةةى اهتمةةام
العديد من كبار المربين في كتاباتهم في عمةم الةنفس التربةوي والمعرفةي ،مةنهم بينيةه  ،Binetوجةيمس
 ،Jamesوديةوي  Deweyلكةةن هةذا االهتمةةام اختفةى لظهةةور المدرسةة السةةموكية ،وعنةدما جةةاء شةةون
بةةةدأت الكتابةةةة عةةةن أهميةةةة األخةةةذ بةةةالتفكير التةةةأممي فةةةي إعةةةداد المدرسةةةين فةةةي أثنةةةاء الخدمةةةة وقبمهةةةا،
واسةةةةةةةتعمال مصةةةةةةةطمح التأمةةةةةةةل فةةةةةةةي الدراسةةةةةةةات البحثيةةةةةةةة وخاصةةةةةةةة المتعمقةةةةةةةة بةةةةةةةالتعميم الصةةةةةةةفي.
(مصطفى ،9770 ،ص.)92
ان تعمةيم مهةارات التفكيةر عةةن طريةق محتةوى الكتةاب المدرسةةي ،وتهيئةة الفةرص المثيةرة لمتفكيةةر
ي
أمر في غايةة األهميةة ،وينبغةي ان يكةون هةدفاً رئيسةاً لمؤسسةتنا التعميميةة ،وان مهةارات التفكيةر العميةا
ممكةةن ان تنمةةو وتتحسةةن بالتةةدريب عةةن طريةةق تفعيةةل دور الطالةةب ومهاراتةةه وتنميةةة تفكيةةر بصةةورة
سةةميمة ،ومةةن االسةةتراتيجيات التةةي نةةادت بتفعيةةل دور الطمبةةة ( اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة ) وتشةةير
إلى طريقة الفرد في التعامل مةع المعمومةات مةن حيةث اسةموبه فةي التفكيةر وطريقتةه فةي الفهةم واإلدراك
والتةةذكر ،وان عمميةةة التعامةةةل تعتمةةد عمةةةى صةةيغ عةةدة منهةةةا :تصةةنيف المعمومةةةات وتحميمهةةا وتركيبهةةةا
وتخزينهةةا واسةةتدعائها ،ان هةةذ العمميةةات تسةةهم فةةي النمةةو العقمةةي لمطالةةب وتوسةةيع مداركةةه ومهاراتةةه
الفكرية(.الشريف ،9765،ص.)93
وتكمةةن أهميةةه اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة بوصةةفها محاولةةة لتطبيةةق النظريةةات التعميميةةة عمةةى
نحو متسمسل ومتكامل ومرتب؛ لكي تساعد عمةى تكامةل العمميةة التعميميةة وشةمولها ،وتزيةد مةن فةرص
النجةةاح المدرسةةي فةةي تعمةةم المةةادة التعميميةةة ،كونهةةا وسةةيمة تشةةويقية لزيةةادة دافعيةةة المةةدرس والطالةةب،
فضةةةبلً عةةةن احتماليةةةة تحقيةةةق االهةةةداف التربويةةةة والتعميميةةةة مةةةن الطمبةةةة باقةةةل جهةةةد ووقةةةت وتسةةةهل

تفاعمهم(.الحيمة،9774،ص.)19

والغايةةة مةةةن ذلةةةك جعةةل الطالةةةب عنصةةة ارً فةةاعبلً وايجابيةةةاً فةةةي العمميةةة التعميميةةةة ،وتعويةةةد عمةةةى

االعتمةةاد عمةةى نفسةةه بدرجةةة كبيةةرة عةةن طريةةق التةةدريب عمةةى بعةةض االسةةتراتيجيات واالنشةةطة ومنهةةا
اسةةتراتيجية االدراك المنفصةةمة ،التةةي تركةةز عمةةى الطالةةب فةةي الموقةةف التعميمةةي ،وتضةةعه فةةي موضةةع
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المسةةؤولية ،وااليمةةان بقدراتةةه ،والثقةةة بنفسةةه ،وتجعمةةه فةةرداً قةةاد ارً عمةةى تعمةةيم نفسةةه بنفسةةه ،واغنةةاء
ذاكرته ،وتوجيه عممية تعممه بصورة سميمة(.دروزة،0222،ص.)933

أن أهميةةةة هةةةذ االسةةةتراتيجية تعمةةةل عمةةةى تحسةةةين قةةةدرة الطالةةةب عمةةةى التعامةةةل مةةةع المعمومةةةات
ّ
الدراسية؛ الن التةدريس الفعةال يسةاعد الطالةب عمةى تكةوين مجموعةة مةن اسةتراتيجيات االدراك الفعالةة،
كمةةةا ان اسةةةتراتيجيات االدراك فةةةي حقيقتهةةةا هةةةي أسةةةاليب ومهةةةارات تمكةةةن الطالةةةب مةةةن الحصةةةول عمةةةى
المعمومةةات عةةن طريةةق تعميمةةه كيةةةف يةةتعمم ويفكةةر تفكيةة ارً عمميةةاً هادفةةةاً ,وتجعمةةه محةةو ارً فةةي العمميةةةة
التعميمية وتزويد بوسائل اكتساب المعرفة اكثر من المعرفة ذاتها(.الزوبعي وأخرون،9769،ص.)61

وما من شك ان طرائق التدريس في التربية اإلسبلمية لم تجد من البحةث واالستقصةاء والتطبيةق
ما هي جديرة به( .ظافر ،9762 ،ص)90؛ الن االتجا السائد في هذ الدراسات يتعرض لتقةويم كتةب
التربيةةة اإلسةةبلمية وتطويرهةةا فةةي معظةةم مراحةةل التعمةةيم العةةام دون النظةةر إلةةى تطةةوير أسةةاليب التةةدريس،
وهو ما يحتاج فعبلً ان تتجه إليه جهود الباحثين في هذا الشةأن ،ذواذا مةا أراد باحةث إجةراء مقارنةة بةين
مةةا كتةةب فةةي الفقةةه اإلسةةبلمي مةةن دراسةةات وأدبيةةات ومةةا كتةةب فةةي طرائةةق تةةدريس الفقةةه اإلسةةبلمي يجةةد
الفرق شاسعاً الن اغمب الدراسات واألدبيات اتجهت نحو الفقه وليس الطرائق.

ولذلك لجةأ الباحةث إلةى إجةراء دراسةة عةن طرائةق تةدريس الفقةه اإلسةبلمي ،الن الفقةه اإلسةبلمي

هةةو الصةةورة العمميةةة لمتصةةور اإلسةةبلمي ،فاإلنسةةان يوجةةد ضةةمن إطةةار اجتمةةاعي وبيئةةي يتفاعةةل معةةه
بصةةورة متعةةددة ،فالفقةةه يةةنظم عبلقةةة اإلنسةةان مةةع الخةةالق  عةةن طريةةق منظومةةة العبةةادات ،وعبلقتةةه
بةةاآلخرين ضةةمن قواعةةد وتشةةريعات وأنظمةةة يجمعهةةا فقةةه المعةةامبلت ،وكةةذلك يقةةدم بمدارسةةه ونظرياتةةه
ومناهجه شاهداً حضارياً متمي ازً ،يظهر إبداعاً تشريعياً وتنظيمياً لحياة الفةرد والمجتمةع فةي إطةار الةدين

اإلسبلمي الحنيف.

وفي ضوء ما تم عرضه ،ونتيجة لشةعور الباحةث أهميةة اسةتراتيجية اإلدراك المنفصةمة ،والتفكيةر
التأممي ،ومادة الفقه اإلسبلمي ،عن طريق اطبلعه عمةى الدراسةات واألدبيةات ذات الصةمة ،وخاصةة فةي
ميةةدان التربيةةة اإلسةةبلمية ،تولةةد لديةةه إحسةةاس بالمشةةكمة وبدايةةة التفكيةةر بالبحةةث ،لةةذلك بةةرزت الحاجةةة
لدراسة :اثر استراتيجية اإلدراك المنفصمة في تنمية التفكير التأممي لطمبة أقسةام القةرآن الكةريم والتربيةة
اإلسبلمية لمادة الفقه اإلسبلمي.

 مشكمة البحث:إن مةةادة التربيةةة اإلسةةبلمية ليسةةت معةةارف تقةةدم لمطالةةب فحسةةب ،وليسةةت معمومةةات يمةةم بهةةا
ي
فقةةط ،ولكنهةةا أسةةموب لتربيةةة الفةةرد تربيةةة متكاممةةة مةةن جوانبةةه كافةةة ،الجسةةدية والروحيةةة والوجدانيةةة
والعقمية ،ومن أهداف تدريسها بناء الشخصية اإلنسانية المتكاممة.
لةةذا تحتةةاج مةةادة التربيةةة اإلسةةبلمية إلةةى طرائةةق واسةةتراتيجيات فاعمةةة وحديثةةة لتدريسةةها ،ذوا ّن
المةدرس الةةذي يفتقةةر إلةى طريقةةة تةةدريس واسةةتراتيجيات مبلئمةة قةةد يمحةةق ضةةر ارً بالغةاً بهةةا كونهةةا تمثةةل
ّ
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التربية التي ينشدها ديننةا اإلسةبلمي الحنيةف ،ومةن يتتبةع الواقةع التربةوي لمةواد التربيةة اإلسةبلمية يجةد
واقعةاً مؤلمةاً ،فقةةد لمةس الباحةةث عةن طريةةق خبرتةه فةةي التةدريس واستشةةارته لعةدد مةةن التدريسةيين مةةن
ذوي االختصاص في مادة الفقه اإلسبلمي في اقسةام عمةوم القةرآن والتربيةة اإلسةبلمية أكةدوا اسةتعمالهم

أن هنةةةاك ضةةةعفاً فةةةي طرائةةةق واسةةةتراتيجيات تةةةدريس مةةةادة (الفقةةةه
طريقةةةة المحاضةةةرة بصةةةورة عامةةةة ،و ي

اإلسةةبلمي) ,فضةبلً عةةن عةةدم اطبلعهةةم عمةةى االهةةداف التربويةةة لممةةادة وعةةدم معةةرفتهم بوسةةائل تحقيقهةةا
ومبلحظتهةا وقياسةةها حسةب المنظةةور التربةةوي والتعميمةي ,وممكةةن ان يةؤدي ذلةةك إلةةى مسةألة فةةي غايةةة

التعقيةةد وهةةي ضةةعف االلتةزام الةةديني لمطمبةةة وقمةةة االهتمةةام بتعةةاليم الةةدين اإلسةةبلمي أو تنميةةة عةواطفهم
وتقويم سموكهم وتطبعهم بالطابع اإلسبلمي داخل حرم الجامعة وخارجها.
ّ
بل توجد دراسات عديدة تؤكد عمى مسألة" :أن استراتيجيات التدريس المعتمةدة فةي تةدريس
التربية اإلسبلمية ال تدرب الطمبة عمى أسموب التعمم الذاتي وال تثير التفكير" (العبيدي,0223،ص.)1
أن اسةةةتراتيجيات التةةةدريس المتبعةةةة فةةةي تةةةدريس التربيةةةة
إذ أكةةةدت عةةةدداً مةةةن الدراسةةةات ي

اإلسةةبلمية بصةةورة عامةةة تّهمةةل دور الطالةةب ،وتوجةةه تركيزهةةا نحةةو المةةدرس ،وبهةةذا يكة ّةون أثةةر الطالةةب
سةةمبياً فةةي العمميةةة التعميميةةة ،حيةةث تسةةاءلت (دراسةةة الكبيسةةي :)0223،كيةةف يمكةةن لممةةادة التربيةةة
اإلسبلمية أن تحقق أهدافها في إعداد جيل يواجه تحديات المسةتقبلث وكيةف يمكةن تزويةدهم بالمهةارات

الفكرية التي تجعمهةم قةادرين عمةى اسةتعمال قةدراتهم فةي التأمةل والتفكيةرث ونحةن نسةتعمل اسةتراتيجيات
التدريس التقميدية التي ال تتوافر فيهةا مواقةف تعميميةة تسةمح لمطمبةة بالمبةادأة ،وطةرح أسةئمتهم ،ذواثةارة
دافعيتهم نحو التعمم بل أ ينهةا تصةرف اهتمةامهم عةن الةدرس والمةدرس؛ الفتقارهةا إلةى عنصةر التشةويق،

بةأن اسةتراتيجيات
وتتفق اغمب الدراسةات واالبحةاث المرتبطةة بالتربيةة اإلسةبلمية فةي الجامعةات العراقيةة ي
التدريس المتبعة ال تبعث في الطالب الميل إلى ما يتعممه ،فضبلً عمى ارتكازها عمةى التمقةين مةن جانةب
المدرس ،والحفظ واالستظهار من جانب الطالب مةع عةدم إتاحةة الفةرص الكافيةة لةه لئلبةداع ،واالبتكةار،
وتنمية سبلمة الحكم والتفكير (الكبيسي ,0223،ص.)1-0
ونظ ارً لشيوع استعمال الطرائق التقميدية في تةدريس مةادة التربيةة اإلسةبلمية ،توجهةت انظةار

الباحث إلى إجراء دراسة تعنى باستراتيجيات وأساليب تدريس حديثة تعتمد عمى أهةم النظريةات الحديثةة
المعتمةدة فةي هةذا العصةر والتةي تناسةب التقةدم العممةي الهائةل فةي المعمومةات مةن ناحيةة والتطةورات
المةدرس إلةى الطالةب مةع بقةاء دور
الحديثةة مةن ناحيةة أخةرى ،تنقةل النشةاط فةي عمميةة التعمةيم مةن
ّ
المةدرس مرشةداً وموجهةاً يعمةل مةع طمبتةه ،فالمةدرس نحتاجةه لتنميةة قةدرات الطمبةة فةي التفكيةر وجعةل
ّ

المادة اكثر تشويقاً وأكثةر فاعميةة ,وجعةل الطمبةة يكتسةبون معرفةة بعيةدة عةن التمقةين ،مثةل اسةتراتيجية

اإلدراك المنفصمة التي تّعد من االستراتيجيات الحديثةة والتةي تسةتعمل مةن أجةل تنميةة التفكيةر وتوضةيح
المفاهيم والظواهر المجردة.
ومن هنا تتحدد مشكمة البحث بالسؤال الرئيس اآلتي:
ما اثر استعمال استراتيجية اإلدراك المنفصمة في تنمية التفكير التأممي لةدى طمبةة أقسةام القةرآن
الكريم والتربية اإلسبلمية لمادة الفقه اإلسبلميث
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وينبثق من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:

 .9ما اثر استعمال اسةتراتيجية اإلدراك المنفصةمة مقابةل الطريقةة التقميديةة فةي تنميةة التفكيةر التةأممي
لدى طمبة أقسام القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية في مادة الفقه اإلسبلميث
 .0ما أثر استعمال اسةتراتيجية اإلدراك المنفصةمة مقابةل الطريقةة التقميديةة فةي تنميةة التفكيةر التةأممي
لدى طبلب أقسام القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية في مادة الفقه اإلسبلميث
 .1ما أثر استعمال اسةتراتيجية اإلدراك المنفصةمة مقابةل الطريقةة التقميديةة فةي تنميةة التفكيةر التةأممي
لدى طالبات أقسام القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية في مادة الفقه اإلسبلميث
 .2هةةل توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةط درجةةات الطمبةةة الةةذين يدرسةةون مةةادة الفقةةه
اإلسبلمي باستعمال استراتيجية اإلدراك المنفصمة تعزى إلى الجنس (ذكر ،أنثى)ث

فرضيات البحث:

 .9ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى ( )2,23بةةين متوسةةط الةةدرجات التةةي يحصةةل
عميها طمبة أقسام القةرآن الكةريم والتربيةة اإلسةبلمية (الةذكور واإلنةاث) الةذين يدرسةون مةادة الفقةه
اإلسةةبلمي باسةةتعمال اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة ومتوسةةط الةةدرجات التةةي يحصةةل عميهةةا أق ةرانهم
(الذكور واإلناث) الذين يدرسونها بالطريقة التقميدية.
 .0ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى ( )2,23بةةين متوسةةط الةةدرجات التةةي يحصةةل
عميهةةةا طةةةبلب أقسةةةام القةةةرآن الكةةةريم والتربيةةةة اإلسةةةبلمية الةةةذين يدرسةةةون مةةةادة الفقةةةه اإلسةةةبلمي
باسةةةتعمال اسةةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةةمة ومتوسةةةط الةةةدرجات التةةةي يحصةةةل عميهةةةا أقةةةرانهم الةةةذين
يدرسونها بالطريقة التقميدية.
 .1ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى ( )2,23بةةين متوسةةط الةةدرجات التةةي تحصةةل
عميهةةةا طالبةةةات أقسةةةام القةةةرآن الكةةةريم والتربيةةةة اإلسةةةبلمية المةةةواتي يدرسةةةن مةةةادة الفقةةةه اإلسةةةبلمي
باسةةتعمال اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة ومتوسةةط الةةدرجات التةةي تحصةةل عميهةةا قرينةةاتهن البلتةةي
يدرسنها بالطريقة التقميدية.
 .2ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى ( )2,23بةةين متوسةةط الةةدرجات التةةي يحصةةل
عميها طمبة أقسام القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية الذين يدرسون مادة الفقةه اإلسةبلمي باسةتعمال
استراتيجية اإلدراك المنفصمة يعزى إلى الجنس (ذكر ،أنثى).
 أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى: .9معرفةةة أثةةر اسةةتعمال اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة فةةي تنميةةة التفكيةةر التةةأممي لةةدى طمبةةة أقسةةام
القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية في مادة الفقه اإلسبلمي مقارنة بالطريقة التقميدية.
 .0معرفةةة أثةةر اسةةتعمال اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة فةةي تنميةةة التفكيةةر التةةأممي لةةدى طةةبلب أقسةةام
القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية في مادة الفقه اإلسبلمي مقارنة بالطريقة التقميدية.
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 .1معرفةةة أثةةر اسةةتعمال اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة فةةي تنميةةة التفكيةةر التةةأممي لةةدى طالبةةات أقسةةام
القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية في مادة الفقه اإلسبلمي مقارنة بالطريقة التقميدية.
 .2معرفة داللة الفروق بين متوسطي درجات طبلب أقسام القرآن الكةريم والتربيةة اإلسةبلمية وطالباتةه
الذين يدرسون الفقه اإلسبلمي باستعمال استراتيجية اإلدراك المنفصمة.
 أهمية البحث: .9يتماشى البحث الحالي مع االتجاهات الحديثة فةي التربيةة لتنميةة التفكيةر التةأممي لةدى طمبةة كميةة
التربية.
 .0من المةأمول ان يبةين هةذا البحةث لمتدريسةيين والبةاحثين التربةويين مةا وصةل إليةه التفكيةر التةأممي
واسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة لةةدى طمبةةة أقسةةام الق ةرآن الكةةريم والتربيةةة اإلسةةبلمية ،وسةةبل تنميةةة
التفكير وتوظيف االستراتيجيات التعميمية عبر تدريس فعال لمفقه اإلسبلمي.
 .1من الممكن ان يساعد هذا البحث في فتح آفاق جديدة لمباحثين في مجال التربية وطرائةق تةدريس
القةرآن الكةةريم والتربيةةة اإلسةةبلمية ،وموضةةوعات أخةةرى بةةين األصةةالة والمعاصةةرة وخاصةةة فةةي الفقةةه
اإلسبلمي.
 .2قةةد يةةوفر هةةذا البحةةث إسةةتراتيجية جديةةدة فةةي تةةدريس العمةةوم الشةةرعية ،وهةةي اسةةتراتيجية اإلدراك
المنفصمة لتساعد الطمبة في تنمية مهارات التفكير ورفع مستوى التحصيل الدراسي.
 .3يقدم هذا البحث أداة لقياس التفكير التأممي ،قد يفيد منها الباحثين عند إعداد أدواتهم لمبحث.
 حدود البحث :يتحدد البحث الحالي بما يأتي: .9طمبةةة الصةةف الثةةاني فةةي أقسةةام الق ةرآن الكةةريم والتربيةةة اإلسةةبلمية فةةي كميةةات التربيةةة بالجامعةةات
العراقية.
 .0العام الدراسي 0299 -0292م.
 .1موضوعات (فقه المعامبلت) من الفقه اإلسبلمي.
 مصطمحات البحث:

األثةةةر :هةةةو الفةةةارق الةةةدال إحصةةةائياً بةةةين مسةةةتوى درجةةةات تحصةةةيل مجمةةةوعتي البحةةةث التجريبيةةةة



اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة :هةةي ذلةةك النظةةام التعميمةةي الةةذي يةةزود الطالةةب بتعميمةةات ذوارشةةادات

والضابطة.

تحثه عمى التفكير وصياغة المعمومات(الوسيمة االدراكية) من تمقاء نفسه كأن يطمةب المةدرس مةن
الطالب ان يفكر في وضع االسئمة التعميمية في أثناء دراسته أو قراءتةه لةدرس تعميمةي ثةم االجابةة

عنها ,وقد اختار الباحث خمسة منشطات من استراتيجية اإلدراك المنفصمة ,وهي:
-

األسئمة التعميمية :هي جمل استفهامية تحث الطالب عمى البحةث فةي ذاكرتةه عةن المعمومةات
المخزونة المتعممةة ،ثةم اسةترجاعها بهةدف اشةتقاقها مةن الموضةوع المطمةوب تعممةه ،ومةن ثة يم

االجابة عنها.
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 التشبيهات أو المقارنةات :هةي ربةط ومقارنةة بةين موضةوعين دراسةيين متسةاويين فةي مسةتوىالعمومية احةداهما مةألوف لمطالةب واآلخةر غيةر مةألوف وذلةك بغيةة أن يصةبح الموضةوع الغيةر
مألوف مألوفاً والمقارنة بةين الموضةوعين قةد تكةون مةن حيةث الشةكل الخةارجي أو الوظيفةة أو

البناء والتركيب أو الحواس.

 التمخيصات :هي عرض موجز يتضمن أهم ما جاء في النص المدروس أو التجربةة ويجةب أنيعةةرض الممخةةص قبةةل البةةدء بشةةرح الموضةةوع الدراسةةي ,وهةةي تشةةبه الةةى حة ّةد مةةا المنظمةةات
أن الممخصةةةات قةةةد تتضةةةمن معمومةةةات جزئيةةةة وحقةةةائق عمةةةى خةةةبلف المنظمةةةات
المتقدمةةةة أال ي
المتقدمة التي يجب أن تتضمن معمومات عامة شاممة مجردة فقط ,كما ال يشةترط أن تتسمسةل
الممخصات في المعمومات بشكل هرمي كما في المنظمات المتقدمة.
 الصور الذهنية والتخيبلت :يطمب من الطالب تصةو ارً أو تخيةل فكةرة معينةة أو مفهومةأ او مبةدأاو أج ةزاء حقيقةةة بهةةدف رؤيةةة هةةذ المعمومةةات بشةةكل أوضةةح وأغنةةى والوقةةوف عمةةى وقائعهةةا,
ويمكن أن تستثار التخيبلت الذهنية عن طريق الصور المادية.
 القصص التعميمية :هي سرد لغةوي لممعمومةات والحقةائق المةراد تعممهةا بطريقةة مشةوقة بحيةثتصف المواقف والحوارات بغية تعميم المفهوم او تجسيد المبةدأ او زرع اتجةا حسةن ،أو تنميةة
خمق قويم.


التفكيةةر التةةأممي :هةةو عمميةةات استقصةةاء ذهنةةي نشةةط وواع ،ومتةةأن لمواقةةف تعميميةةة تتضةةمنها
موضةةوعات مةةادة الفقةةه اإلسةةبلمي ،وتعةةرض لمطالةةب ليتأمةةل فيهةةا ،ويحممهةةا إلةةى عناصةةرها ،ويحةةدد
نقاط القوة والضعف فيها ويكشف المغالطات المنطقية ،بهدف اتخاذ الق اررات واإلجةراءات المناسةبة
بناء عمى دراسة واقعية منطقية لمموقف التعميمي ،ويشتمل عمى المهارات اآلتية:

أ.

مهةةارة الرؤيةةة البصةةرية :ويقصةةد بهةةا القةةدرة عمةةى عةةرض جوانةةب المشةةكمة والتعةةرف عمةةى مكوناتهةةا
سواء عن طريق طبيعة المشكمة أو مكوناتها بحيث يمكن كشف العبلقات الموجودة بصرياً.

ب .مهةةارة الكشةةف عةةن المغالطةةات :ويقصةةد بهةةا القةةدرة عمةةى تحديةةد الفجةوات فةةي المشةةكمة وذلةةك عةةن
طريق تحديد العبلقات غير الصحيحة وغير المنطقيةة وتحديةد بعةض الخطةوات الخاطئةة فةي انجةاز
المهام التربوية.
ج .مهةةارة الوصةةول إلةةى االسةةتنتاجات :ويقصةةد بهةةا القةةدرة لمتوصةةل إلةةى عبلقةةات منطقيةةة معينةةة عةةن
طريق رؤية مضمون المشكمة ،والتوصل إلى حمول ونتائج مناسبة.
د .مهارة إعطاء تفسيرات مقنعةة :ويقصةد بهةا القةدرة عمةى إعطةاء معنةى منطقةي لمنتةائج أو العبلقةات
المترابطة ،والتي قد تعتمد عمى معمومات سابقة أو عمى طبيعة المشكمة.
هةةة .مهةةارة وضةةع حمةةول مقترحةةة :وهةةي القةةدرة عمةةى وضةةع خط ةوات منطقيةةة لحةةل المشةةكمة المطروحةةة،
وتقوم تمك الخطوات عمى تصورات ذهنية تأممية لحل المشكمة المطروحة.
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الفقه اإلسبلمي :هو مجموعة األحكةام الشةرعية العمميةة المسةتفادة مةن أدلتهةا التفصةيمية المتعمقةة
بالموضةةوعات الدراسةةية التةةي تضةةمنتها موضةةوعات فقةةه المعةةامبلت مةةن الكتةةاب المقةةرر عمةةى طمبةةة
الصةةف الثةةاني فةةي أقسةةام القةرآن الكةةريم والتربيةةة اإلسةةبلمية فةةي كميةةات التربيةةة بالجامعةةات العراقيةةة
لمعام الدراسي  0299 -0292م.
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الفصل الثاني

المبحث األول :اإلطار النظري

أوالً :استراتيجية اإلدراك المنفصمة:

إن اسةةتراتيجيات اإلدراك عمومةاً هةةي العمميةةات العقميةةة التةةي يوظفهةةا الطالةةب بغيةةة الةةتعمم والفهةةم
ي

والتبصةةر ,وهةةذ االسةةتراتيجيات تحتةةاج الةةى منشةةطات السةةتثارتها ,فمنشةةطات اسةةتراتيجيات اإلدراك هةةي
وسةةائل إدراكيةةة تحةةث الطالةةب عمةةى توظيةةف العمميةةات العقميةةة المناسةةبة فةةي اثنةةاء تعممةةه ,أو تتةةرك لةةه
الحريةةة فةةي توظيةةف مةةا يش ةاء مةةن عمميةةات عقميةةة تةةؤدي بةةه الةةى الفهةةم واالسةةتيعاب ومةةن ثةةم الةةتعمم.
(العفون وراهي ، 0292،ص.) 53
إن منشةةطات العمميةةات العقميةةة تنطمةةق مةةن مفةةاهيم النظريةةة االدراكيةةة والمعرفيةةة ونظريةةة خةةزن
ي
ةةان الطالةةةب انسةةةان نشةةةيط يممةةةك ذاكةةةرة قةةةادرة عمةةةى اكتسةةةاب المعمومةةةات،
المعمومةةةات المتةةةين تؤمنةةةان بة ي
وتنسةةيقها ،وتنظيمهةةا ،وتبويبهةةا ،وربطهةةا بالمعمومةةات السةةابقة المخزونةةة فةةي ذاكرتةةه ،وترميزهةةا ،ثةةم
استرجاعها عمى شكل انماط ذات معنى وفائدة.
إن منشطات استراتيجيات االدراك هةي نشةاطات تعميميةة ةةة تعمميةة لتنميةة المهةارات العقميةة وهةي
ي
نشةةاطات تختمةةف عةةن النشةةاطات الصةةفية الشةةائعة ،اذ تحةةث الطمبةةة عمةةى التفكيةةر المتشةةعب وتطمةةب
اسةةتعمال واحةةدة او اكثةةر مةةن الوظةةائف العقميةةة عةةن طريةةق الةةربط بةةين الخب ةرات السةةابقة والجديةةدة مةةع
التركيز عمى توليد الطمبة لؤلفكار( .جروان ,9777 ،ص) 939

عرف استراتيجية اإلدراك المنفصمة با ينها البرنةامج الةذي يركةز عمةى الطالةب ويجعةل منةه
من هنا تّ ّ
ويعد مسؤوالً مباش ارً عن تحقيق االهةداف السةموكية ,وهةذا البرنةامج
محو ارً رئيساً في العممية التعميمية ّ

ينقسم الى منظومتين رئيستين هما:

 منظومة تحث الطالب عمى التفكير في اشتقاق المنشطات العقمية التي يقترحها المدرس. منظومة تترك لمطالب حرية توظيف المنشطات العقمية التي يرى ا ّنها مناسبه من دون تحديدمسبق لها من المدرس بما تساعد عمى فهم النص التعميمي بطريقة افضل.

(دروزة ،0222 ،ص)016
أن الطالةةب لديةةه مسةةتوى مةةن المعرفةةة
ي
إن اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة قائمةةة عمةةى أسةةاس ( ّ
والنضةةج والفهةةم والمسةةؤولية ويمكنةةه تعمةةيم نفسةةه بنفسةةه والةةتحكم فةةي عمميةةة تعممةةه) ،ومةةن ث ة يم فهةةو
يستطيع ان يختار األنشطة التعميمية المناسبة والقيام باعدادها واالعتماد عمى نفسه فةي عمميةة تعممةه
اذا توافر لديه :الكتاب المدرسي الجيةد ,والمةواد التعميميةة المناسةبة ,والمنةاخ التعميمةي المبلئةم بمةا فيةه
إن الطالب هو الشةخص الةذي يوظةف عممياتةه العقميةة
من ادوات ووسائل تعميمية فعالة ,وبعبارة أخرى ي
ولةةيس المةةدرس ,ومةةن ث ة يم هةةو األعةةرف باألنشةةطة العقميةةة التةةي تناسةةبه وتةةؤدي الةةى فهمةةه واسةةتيعابه
وتطبيقةةه لممعمومةةات وتحميمهةةا ،أمةةا المةةدرس فعميةةه تهيئةةة االنشةةطة المبلئمةةة لمسةةاعدة الطالةةب عمةةى
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تحقيق االهداف المنشودة ،وهذ العممية ينةتج عنهةا جعةل الطالةب ايجابيةاً فعةاالً فةي المواقةف التعميميةة

بةةدالً مةةن كونةةه سةةمبياً لممعمومةةات ,ووضةةعه فةةي موضةةع المسةةؤولية وااليمةةان بقدرتةةه والثقةةة بجهةةود
وأعمالةةه ممةةا يكسةةبه الثقةةة بنفسةةة واغنةةاء ذاكرتةةه وتوجيةةه عمميةةة تعممةةه ,وتحةةديث معارفةةه وتزويةةد
بمهارات البحث والعمم والمعرفة ( .آل بطي ،0227 ،ص.) 26
ومن الفرضيات التي تستند عميها منشطات استراتيجية اإلدراك المنفصمة ,اآلتي:
 -استعمال المنشطات العقمية تساعد الطالب بالتركيز عمى االفكار الرئيسة المهمة.

 استعمال المنشطات العقمية من شأنه ان يحث الطالب عمى توجيةه انتباهةه لمةا يريةد ان يةتعممفانه يسهل عميه استعمال المعمومات وتنسيقها وبرمجتها في ذاكراته بطريقه اعمق.
 اسةةتعمال المنشةةطات يسةةاعد عمةةى تحسةةين ذاكةةرة الطالةةب ومةةن ثةةم يةةؤدي الةةى تحسةةين عمميةةةالن وظيفة الذاكرة هي ربط المعمومات الجديدة بالمعمومات القديمة المخزونة.
تعممه؛ ي
عد استعمال المنشطات العقمية وسةيمة لترميةز المعمومةات ،ومةن ثةم خزنهةا فةي الةذاكرة طويمةة
 ّي ّاالمد( .دروزة ،0222،ص.)916
ويشترط في استعمال منشطات استراتيجية اإلدراك المنفصمة ,جممة أمور أهمها:
 تستعمل لةدى معالجةة محتةوى تعميمةي يفتقةر الةى التنظةيم ,أو درجةة صةعوبته عاليةة ,أو غيةرمألوف لمطمبة.
 تستعمل مع الطمبة الذين يتصفون باستقبلل التفكير وعدم االعتماد عمى المدرس.-

تنمي المستويات الدنيا والمتوسطة والعميا الى المستويات كافة التي تكمم عنها بموم.

-

يجةةب أن يتةةزود الطمبةةة بتةةدريب خةةاص عمةةى كيفيةةة اشةةتقاق المنشةةطات العقميةةة والسةةيما مةةع
الطمبة ضعيفي القدرة العقمية او متوسطي الذكاء( .دروزة،0222 ،ص192و)199
إن منشطات استراتيجية اإلدراك المنفصمة التي تسةتعمل فةي العمميةة التعميميةة  -التعمّميةة كثيةرة
ي

ومتنوعة ،وهي عمى النحو اآلتي :

أوالً  -إعادة الصياغة :وهي عبةارة عةن قةدرة الطالةب عمةى إعةادة المةادة المدروسةة بمغةة الفةرد ،وهةي

تعكس مدى فهم الفرد واستيعابه لما يقرأ.)Grubwski:1989:p:340( .

عرف بأ ينهةا مثيةر يسةتدعي رد فعةل أو اسةتجابة ،ويتطمةب مةن الطالةب قةد ارً
ثانياً  -األسئمة التعميمية :تّ ي

من التفكيةر والبحةث عةن المعمومةات المخزونةة فةي ذاكرتةه السةترجاع المناسةب منهةا والتةي تجيةب عةن
الس ةؤال ،فاألسةةئمة التعميميةةة عبةةارة عةةن جمةةل أو عبةةارات اسةةتفهامية تحةةث الطالةةب عمةةى التفكيةةر بهةةا
والبحةةث عةةن المعمومةةات المخزونةةة المتعممةةة ،ثةةم اسةةترجاعها بهةةدف اإلجابةةة عنهةةا ،أو حةةل المشةةكمة
المعروضة.

عرف األهداف التعميمية بأنهةا عبةارة عةن سةموكيات أو مهةارات أو قةدرات
ثالثاً  -األهداف التعميمية  :تّ ي

قابمة لمقياس يتوقع من الطالب أن يظهرها بعد عممية التعمم  ،واألهداف التعميمية عمى نوعين هما:
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-9أهداف تربوية عامة :تصف عمى نحو مةوجز اإلمكانةات التةي بوسةع الطالةب أن يحققهةا بعةد تعممةه
لوحدة دراسية ،أو منهج دراسي خبلل مدة زمنية ال تقل عن أسبوعين ،وال تزيد عن سنة دراسية.
-0أهداف سموكية خاصة :تصف وصفاً مفصبلً ما يستطيع الطالب أن يظهةر بعةد تعممةه لمفهةوم  ،أو
مبدأ  ،أو حقيقةة  ،أثنةاء مةدة زمنيةة قصةيرة نسةبياً ال تقةل عةن ( )23دقيقةة وال تزيةد عةن ()962

دقيقة ( .دروزة ,0223 ،ص.) 952

رابعةاً  -التشةةبيهات أو المقارنةةات :هةةي عبةةارة الةةربط والمقارنةةة بةةين موضةةوعين دراسةةيين متسةةاويين فةةي

مستوى العمومية أحداهما مألوف لممةتعمم لغةرض أن يصةبح الموضةوع غيةر المةألوف مألوفةا ،والمقارنةة
بين الموضوعين قةد تكةون مةن حيةث الشةكل الخةارجي  ،أو الوظيفةة أو البنةاء أو التركيةب أو الحةواس.
(دروزة ،0222،ص)927

خامساً – التمخيصات :تعرف التمخيصات بأ ينها عممية فكرية تتضةمن القةدرة عمةى إيجةاد لةب الموضةوع،

واستخراج األفكار الرئيسة فيه والتعبير عنه بايجةاز ووضةوح وهةي عمميةة تنطةوي عمةى قةراءة لمةا بةين
السطور ،وتنقيح وربط لمنقةاط البةارزة أي إعةادة صةياغة الفكةرة أو األفكةار الرئيسةة التةي تؤلةف جةوهر
الموضوع ،والهدف منها هو الكشف عن قدرة الطالب عمى التمخيص المبدع والمتةرابط لموضةوع محةدد.
(زيتون  ،0226 ،ص.)001

سادس ةاً – التعميمةةات :وهةةي عبةةارة عةةن جمةةل إرشةةادية توجةةه الطالةةب إلةةى كيفيةةة العمةةل وحة ّةل المشةةكمة
والسةةةةةير فةةةةةي عمميةةةةةة الةةةةةتعمم وغالبةةةةةاً مةةةةةا تعةةةةةرض عمةةةةةى الطالةةةةةب عمةةةةةى شةةةةةكل نقةةةةةاط أو خطةةةةةوات.

(فتحي،9777،ص)095

سابعاً  -الجمل والعنةاوين :وهةي وسةيمة لتنظةيم المحتةوى التعميمةي ،وقةد سةميت بالمعينةات التنظيميةة،

وتعد من المنشطات العقميةة التةي تسةاعد الطالةب عمةى التةذكر والفهةم ،وذلةك عةن طريةق ربطةه لؤلفكةار
العامةةة المتجميةةة فةةي العنةوان ،مةةع األفكةةار الجزئيةةة التفصةةيمية الموجةةودة فةةي الةةنص المةدروس ،كمةةا أن
الجمل والعنةاوين تعمةل عمةل المفةاتيح لتةذكر المعمومةات التفصةيمية لةذا فهةي تعمةل عمةى إيجةاد العبلقةة
بين التعمم السابق المتجمي في العنوان ،والتعمم الجديد المتجمي بالتفاصيل التي ستأتي الحقاً.

ثامناً – الخطوط تحت األفكار المهمة :وهي عبارة عن عبلمات مسةتقيمة تخطةط بهةا األفكةار التةي يةرى

الطالةةب بأنهةةا مهمةةة ورئيسةةه فةةي تعمةةم المةةادة المدروسةةة ,وهةةي مةةن العةةادات األكثةةر شةةيوعاً بةةين طمبةةة
المدارس وذلك لؤلسباب اآلتية ( :سهمة االستعمال وشائعة بين الطمبة ,وال تحتةاج إلةى تةدريب ,ويمكةن

أن يستخدمها أي متعمم قوياً كةان أو ضةعيفاً ,وتقمةل مةن حجةم المةادة المدروسةة وذلةك باختصةارها عةن
طريق التخطيط تحتها) (دروزة ،0222،ص.)963

تاسةةعاً  -رؤوس األقةةبلم :هةةي إحةةدى المنشةةطات العقميةةة الفاعمةةة فةةي عمميتةةي الةةتعمم والتعمةةيم ،و تعةةد

وسةيمة هامةةة لترميةز المعمومةةات ،وخزنهةةا فةي الةةذاكرة ،بهةةدف اسةترجاعها فيمةةا بعةةد( .دروزة : 0223،
ص.) 014-029
عاشة ارً -المقةةدمات :هةةي عبةةارة عةةن تمهيةةد لمةةا يةراد تعممةةه بحيةةث تهيةةن الطالةةب لمةةا سةةيأتي مةةن أفكةةار
ومفاهيم ومبادئ ذواجراءات وتزويد بفكرة مختصرة عنها.
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أحد عشر – المراجعات :هي عبارة عن إعادة النظر في المادة المتعممةة ومراجعتهةا لمتأكةد مةن حصةول
عممية التعمم ،وغالباً ما تعطةي المراجعةة النقةاط المهمةة التةي وردت فةي الةنص المةدروس سةواء أكانةت
معمومات عامة أو معمومات جزئية محددة( .دروزة ، 0222 ،ص.)942

اثني عشر  -الصور الذهنية والتخةيبلت :تعةد الصةور والتخةيبلت الذهنيةة مةن المنشةطات العقميةة التةي
تستعمل في العممية التعميمية بهةدف تحسةين عمميتةي التةذكر واالسةتيعاب والتفكيةر لمطالةب ،فضةبلً عةن
ذلك فان هذ المنشطات قد تستعمل من المةدرس أو مةن الطالةب فةي أوقةات مختمفةة مةن عمميةة الةتعمم

والتعمةةيم ,وتشةةير االدبيةةات إلةةى أ ينةةه مةةن المفيةةد جةةداً أن يحةةول الطالةةب محتةةوى الموقةةف التعميمةةي إلةةى

مجموعة من الصور الذهنية(.سميم ،0226 ،ص)001

ثبلثةةة عشةةر  -الصةةور الحسةةية :وهةةي عبةةارة عةةن شةةكل توضةةيحي منظةةور يةةزود الطالةةب بالمعمومةةات
والحقائق عن موقف ما ،او حادث معين( .دروزة  ،9773 ،ص)091
أربعة عشر – منظومة المعمومات القبمية :هي عبارة عن حبكةة مةوجزة مةن المعمومةات العامةة الشةاممة
والمجردة لمشيء المراد تعممه وهي تنسج بطريقة هرمية ،أي أن هذ المنظومة تقدم لمطالب – وبشةكل
تدريجي – األفكار العامة الشةاممة أوالً  ،ثةم األفكةار األقةل عموميةة فاألقةل ،فاألقةل وهكةذا إلةى أن تصةل
إلةةى ذلةةك الجةةزء مةةن المعرفةةة الةةذي يعةةد اصةةغر جةةزء ينةةدرج فةةي إطةةار األفكةةار العامةةة ،ويقتةةرح أوزبةةل

( )Ausubelأن تعرض هذ المنظومة عمى الطالب فةي بدايةة عمميةة الةتعمم ،وقبةل الخةوض فةي شةرح
أجزاء المحتوى التعميمةي المةراد تعممةه ،وذلةك لمةا لهةا مةن اثةر ايجةابي فةي مسةاعدة الطالةب عمةى بنةاء
روابط معرفية تصل إلى المعمومات الجديةدة المةراد تعممهةا مةن ناحيةة ،والمعمومةات المتعممةة سةابقاً مةن

ناحية أخرى ،مما يؤدي بالطالب إلى الفهةم واالسةتيعاب بطريقةة هادفةة وذات معنةى( .دروزة ،9766 ،
ص)4
خمسة عشر – التركيبات :هي عبارة عن منظومة موجزة من المعمومات توضةح العبلقةة الداخميةة التةي
تربط بين أفكار النص المدروس بعضها مع بعض ،أو العبلقةة الخارجيةة التةي تربطهةا مةع أفكةار أخةرى

خارجة عنها أال أنها ذات عبلقة بها ،وتبنى هذ المنظومة بطريقةة توضةح العبلقةة العامةة الرئيسةة أوالً

ثةةم األقةةل منهةةا عموميةةة فاألقةةل إلةةى أن تصةةل إلةةى أصةةغر عبلقةةة جةةزء فةةي الةةنص المةةدروس ،كمةةا أن
التركيبات غالباً ما تأتي بعد النص المدروس.
سةتة عشةر  -القصةةص التعميميةة :تعةةد القصةص مةةن الوسةائل اإلدراكيةةة المهمةة فةةي تنشةيط العمميةةات
العقميةةة ،وحةةث الطالةةب عمةةى الةةتعمم ،وأهميةةة اسةةتخدام القصةةص تةةأتي مةةن مناسةةبتها لطبيعةةة الةةذاكرة
البشرية ،وما تقوم به من تصورات وتنبؤات لمةا سةيحدث فةي موقةف معةين ،كمةا أنهةا تعةد وسةيمة مةن

وسةةائل اسةةتثارة الدافعيةةة لمةةتعمم خاصةةة إذا كتبةةت بطريقةةة جيةةدة ،ومشةةوقة ،وجذابةةة( .دروزة ، 0223،
ص937و )062
وأن اسةةتعمال القصةةة فةةي التةةدريس ّيسةةاعد المةةدرس عمةةى إيضةةاح وتفسةةير وتةةذليل مةةا يمقةةا مةةن
صعوبات وتعقيدات في الحياة العممية ،كما أن لمقصةة أهميتهةا إذا مةا تجاوبةت مةع الميةل الفطةري ،فةان

949

جممة البحوث الرتبوية والنفسية

 1025العدد ()64

أّحسن إشباع هذا الميل في مجال النماء والخير استطعنا عن طريق القصةة أن نحقةق أضةخم األهةداف
التربوية في التوجيه( .جاسم  ، 0224،ص)991-990
سةةبعة عشةةر  -منظومةةة المعمومةةات :وهةةي عبةةارة عةةن حبكةةة مةةوجزة مةةن المعمومةةات العامةةة الشةةاممة
والمجةةردة لمشةةيء المةراد تعممةةه وهةةي تنسةةج بطريقةةة هرميةةة بحيةةث تتضةةمن المعمومةةات العامةةة أوالً ،ثةةم
االقل عمومية فاألقل وبشكل تدريجي( .دروزة،9773،ص)042

ثمانية عشر – المبلحظات الصفية :هي عممية يدون بهةا الطالةب معمومةات مختصةرة عمةا يريةد تعممةه
 ،س ةواء أكانةةت المةةادة المتعممةةة معروضةةة بشةةكل مسةةموع عةةن طريةةق المةةدرس أو عةةن طريةةق كاسةةيت
مسةةجل ،أم بشةةكل مقةةروء عةةن طريةةق الكتةةاب المطبةةوع ،أم بشةةكل مرئةةي عةةن طريةةق الحاسةةوب ،وهةةذ
المنشطة العقميةة غالبةاً مةا تسةتعمل مةع طمبةة المرحمةة اإلعداديةة والثانويةة ،وطمبةة الجامعةة والدراسةات

العميا ,ألنها تتطمب نشاطاً عقمياً من الطالب بالشكل الذي يمكنه من ربط مةا يسةجل مةن مبلحظةات مةع
ما لديه من معمومات سابقة( .سميم ، 0226،ص)001

تسةةعة عشةةر – وسةةائل تةةدعيم الةةذاكرة :ينظةةر لمعقةةل عمةةى انةةه مخةةزن لممعمومةةات ،وان هةةذ المعمومةةات
تخزن فيه بعد تعممها عن طريق الحفظ ،ويقصةد بالتةذكر اسةترجاع مةا سةبق أن تعممةه الطالةب واحةتفظ
به من معمومات حتى لحظة تذكر ( .جمل  ، 0223،ص .)03
ولكي تكون عممية التذكر أسهل وأسرع عمى الطالةب البةد مةن تةوافر وسةائل تسةاعد عمةى تةذكر
ما تعممه ،وتدعم عمميةة الةتعمم سةواء أكةان يتعمةق منهةا بتةذكر المعمومةات العامةة ،أو تةذكر المعمومةات
الخاصة ،وسماها بعض الباحثين بالوسائل االصطناعية لتدعيم الذاكرة ,ومن أهم هذ الوسائل :
أ -وسةةيمة المكةةان :كةةأن يةةربط الطالةةب بةةين الفقةرات الم ةراد تعممهةةا بأماكنهةةا الجغرافيةةة ،إذ تصةةبح هةةذ
األماكن مفاتيح لتذكر الفقرات.
ب -وسيمة مفاتيح الكممات :وهي عممية لتذكر أزواج مةن الكممةات ،كتةذكر العةالم ومؤلفاتةه ،أو المةدن
وأشهر منتجاتها ،أو مخترعين وأسماء مخترعاتهم وهكذا.
ج -وسةةيمة الت ةرابط أو حبةةك القصةةة :وهةةي طريقةةة تسةةتعمل لتةةذكر قائمةةة بةةالمفردات ،وعنةةدها يحتةةاج
الطالةةب إلةةى سمسةةمة مةةن التخةةيبلت تةةربط بةةين الكممةةة األولةةى والثانيةةة ،والثانيةةة والثالثةةة ،أو تةةتم
عممية الترابط عن طريق نسج قصة لممفردات المراد تعممها بحيث يكون لها معنى.
د -وسةةيمة الترميةةز الفةةردي :وهةةي الطريقةةة التةةي يسةةتعمل فيهةةا أول حةةرف مةةن الكممةةة لتةةذكر الكممةةة
بأكممها ،ثم تجمع الحروف بكممة واحدة تعبر عةن الجممةة المةراد تةذكرها ككةل( .دروزة 0223 ،
 ،ص.)120
وقد اختةار الباحةث خمسةة منشةطات مةن اسةتراتيجية اإلدراك المنفصةمة ,وهةي (:األسةئمة التعميميةة،
والتشبيهات أو المقارنات ,والتمخيصات ,والصور الذهنية والتخيبلت ,والقصص التعميمية).
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ثانياً :التفكير التأممي.

التفكير التأممي هو قمب التفكير ،وجوهر وروحةه ،ويحةدث التفكيةر التةأممي عنةدما يتأمةل الطمبةة

فةةي تفةةاعبلتهم ،وعنةةدما تتةةوفر لهةةم الفرصةةة المناسةةبة ،والوقةةت الةةبلزم لمتفكيةةر والتفاعةةل واالستبصةةار
والتأمل في الموقف مما يسمح لهم بربط األفكار القديمة بالخبرات الجديدة ،وينمى التفكير التةأممي عةن
طريق مرور بالخطوات اآلتية:
 مرجعية الفعل – الوعي ،واإلدراك باألوجه األولية لمعممية. إيجاد الفروض والبدائل المناسبة -تجربة الفعل وفحصه وتقويمه.لذلك يعد التفكير التأممي من أنماط التفكير التي تعتمةد عمةى الموضةوعية ومبةدأ العميةة والسةببية
في مواجهة المشكبلت وتفسير الظواهر واألحداث (ضبط هذ الظواهر).
واجتهةد البةاحثون فةي تعريةف التفكيةر التةأممي ،فعرفةه شةون  Schoonبأنةه" :استقصةاء ذهنةةي
نشط وواع ومتأن لمفرد حول معتقداتةه وخبراتةه ومعرفتهةا المفاهيميةة واإلجرائيةة فةي ضةوء الواقةع الةذي
يعمل فيه ،يمكنه من حل المشكبلت العممية ،ذواظهار المعرفةة الضةمنية إلةى سةطح الةوعي بمعنةى جديةد
ويسةةةةةاعد ذلةةةةةك المعنةةةةةى فةةةةةي اشةةةةةتقاق اسةةةةةتدالالت لخبراتةةةةةه المرغةةةةةوب تحقيقهةةةةةا فةةةةةي المسةةةةةةتقبل"
()Schoon, 1987, P.49
ويعرفه جروان بعنوان " تفكير حل المشةكبلت كمةا يحمةو لمةبعض تسةميته ،وهةو يتكةون مةن عةدد
من االستراتيجيات المتتابعة مثل التعرف عمةى المشةكمة وتحديةد المشةكمة والبحةث عةن الحمةول ومةن ثةم
تقويم الحمول واختيار الحل األنسب"( .جروان ،9777 ،ص)39
ويعرفةةه (عبيةةد وعفانةةة  )0221بأنةةه " تأمةةل الفةةرد لمموقةةف الةةذي أمامةةه وتحميمةةه إلةةى عناصةةر ،
ورسم الخطط البلزمة لفهمه حتى يصل إلى النتائج ،ثم تقويم النتائج في ضةوء الخطةط ،ويهةتم التفكيةر
بفحةةةةةةةةةص أسةةةةةةةةةس األفكةةةةةةةةةار والبحةةةةةةةةةث فةةةةةةةةةي مقوماتهةةةةةةةةةا اسةةةةةةةةةتناداً إلةةةةةةةةةى البةةةةةةةةةراهين واألدلةةةةةةةةةة".

(عبيد وعفانة ،0221 ،ص)32

ونستنتج من هذ التعريفات ما يأتي:
 ان التفكير التأممي هو النشاط العقمي الهادف لحل المشكبلت. ان التفكير التأممي يتضمن أسس التفكير كمها واستبصار ،وتدبر لمموقف ،وتوليد لؤلفكار. ان التفكير التأممي تفكير موجه ،حيث يوجه العمميات العقمية إلى أهداف محددة. ان التفكيةةر التةةأممي يهةةتم بتحميةةل العناصةةر والظ ةواهر ،ودراس ةة جميةةع الحمةةول الممكنةةة وتقويمهةةا،والتأكةةد مةةن صةةدقها ،ورسةةم الخطةةط البلزمةةة لفهةةم الموقةةف وحةةل المتناقضةةات والمغالطةةات ،واتخةةاذ
الق ة اررات المناسةةبة فةةي ضةةوء الموقةةف بنةةاء عمةةى دراسةةة واقعيةةة ،ومنهجيةةة ،وفهةةم ودرايةةة وتبصةةر
لؤلمور في الموقف التعميمي.
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ميز الباحثون مستويات التفكير التأممي في مستويين هما:
وقد ّ
 .9تفكير من مستوى أدنى أو أساسي.
 .0تفكير من مستوى أعمى أو مركب( .أبو نحل ،0292 ،ص)16
ومن خصائص التفكير التأممي ما يأتي:
 .9تفكير فعال يتبع منهجية دقيقة ،وواضحة ويبنى عمى افتراضات صحيحة.
 .0تفكيةةر فةةوق المعرفةةي ،يوجةةد فيةةه اسةةتراتيجيات حةةل المشةةكبلت واتخةةاذ القة اررات ،وفةةرض الفةةروض،
وتفسير النتائج ،والوصول إلى الحل األمثل لممشكمة.
 .1نشةةاط عقمةةي مميةةز بشةةكل غيةةر مباشةةر ،يعتمةةد عمةةى الق ةوانين العامةةة لمظ ةواهر ينطمةةق مةةن النظةةر
واالعتبار ،والتدبر ،ومن الخبرة الحسية ،ويعكس العبلقات بين الظواهر.
 .2يةةةرتبط بشةةةكل وثيةةةق بالنشةةةاط العممةةةي لئلنسةةةان ،ويةةةدلل عمةةةى شخصةةةية اإلنسةةةان كمةةةا انةةةه يعةةةزز
اإلمكانات الشخصية لمفرد( .جروان ،0220 ،ص)23
وهذا يدلل عمى ان التفكير التأممي يحتوي عمى مجموعة من مهارات التفكيةر التةي يمكةن تعممهةا
والتةةدريب عميهةةا ذواجادتهةةا فضةبلً عةةن تنميتهةةا وتطويرهةةا؛ ألنةةه تفكيةةر ذاتةةي اإلد ارك يسةةتمزم التفكيةةر فةةي
طريقة التفكير ،والنظر في الموقف وتأممه.

وقةةد افتةةرض عةةدد مةةن البةةاحثين خطةوات لمتفكيةةر التةةأممي ،ونالةةت اهتمةةامهم ،وان كانةةت عمميةةات
التفكير ال تسير في اتجا محدد وثابت ،فقد يبدأ الفرد بةأي مةن العمميةات التةي تةرتبط بةالتفكير ،وينتقةل
إلى األمام والى الخمف حسب احتياجةات الموقةف مسةتعمبلً فةي ذلةك اسةتراتيجيات مختمفةة ،ولقةد اجتهةد
الباحثون في تحديد خطةوات إسةتراتيجية لكةل نمةط مةن أنمةاط التفكيةر التةي تسةاعد فةي اكتسةاب الطمبةة

هذ األنماط( .عفانة والمولو ،0220 ،ص)7
وقد حدد شون ( )Schoon 1987خطوات التفكير التأممي بما يأتي:
 وصف األحداث الصفية. تحميل األحداث الصفية. اشتقاق استدالالت لؤلحداث الصفية. توليد قواعد خاصة. تقويم النظريات الشخصية. الوعي بما يجري في المواقف التعميمية. توجيه اإلجراءات والق اررات المنوي اتخاذها.وذلك عن طريق ثبلث مراحل لمتفكير التأممي ،وهي:
التأمل من اجل العمل -والتأمل أثناء العمل -والتأمل بالعمل.

942

جممة البحوث الرتبوية والنفسية

 1025العدد ()64

ولقد ركز عمى التأمل أثناء العمل عن طريق الشكل اآلتي:
خطط

قم باإلجراء

الحظ اإلجراء

حدد معنى من مالحظة اإلجراء
تأمل

)(Schoon, 1987, P.49
وهةةذا يةةدلل ان المةةدرس يخطةةط إلج ةراء ،وتنفيةةذ ،ومبلحظةةة النتةةائج ،ويتولةةد لديةةه معنةةى جديةةد
لمخبرة ،يساعد في اتخاذ الق اررات الخاصة باإلجراء الذي تم تنفيذ .
وقد حدد (عمران  )9772المراحل التي يمر بها التفكير التأممي بما يأتي:
 .9الوعي بالمشكمة.
 .0فهم المشكمة.
 .1وضع الحمول المقترحة وتصنيف البيانات واكتشاف العبلقات.
 .2استنباط نتائج الحمول المقترحة -قبول أو رفض الحمول.
 .3اختيار الحمول عممياً (تجريبياً) -قبول أو رفض النتيجة( .عمران ،9772 ،ص)929
وبناء عمى ما سبق يتضح ان التفكير التأممي يشتمل عمى عدة خطوات ،وهي:
ً
 .9مبلحظة وتأمل المشكمة من جوانبها جميعها (مبلحظة وتأمل).

 .0دراسة المشكمة بطريقة منطقية ووصفها بشكل مناسب (تحديد التصورات غير المنطقية).
 .1البحث عن عبلقةات تبةين األسةباب التةي أدت إلةى حةدوث المشةكمة والنتةائج التةي ترتبةت عمةى ذلةك
(االستنتاج).
 .2تفسير الجوانب المختمفة عن طريق اإلفادة من الجوانب المهمة التي تحيط بالمشكمة (تفسير).
 .3اقتراح حمول بناء عمى توقعات منطقية لممشكمة موضوع الدراسةة (اقتةراح حمةول جديةدة)( .كشةكو،
 ،0223ص)21
ويمكن ان تتميز العمميات العقمية المتضمنة في التفكير التأممي بما يأتي:
اتجا

 .9الميل واالنتبا الموجهان نحو الهدف
 .0إدراك العبلقات

تفسير

 .1اختبار وتذكر الخبرات المبلئمة

اختبار

 .2تمييز العبلقات بين مكونات الخبرة

استبصار

 .3تكوين أنماط عقمية جديدة

ابتكار
نقةةةد (موسةةةى،9769 ،

 .4تقةةةويم الحةةةل كتطبيةةةق عممةةةي
ص)113

وكثيةةر منةةا يتوقةةف تفكيةةر فةةي المشةةكمة عنةةد الخطةةوتين األولةةى والثانيةةة ،وقةةد نقنةةع بقبةةول أحكةةام
اآلخرين ،وهذا يجنبنا عمميةة التفكيةر التةأممي ،وقةد نسةتدعي قمةيبلً مةن الخبةرات ونقنةع أنفسةنا بةالحمول
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القائمة عميها ،وقد نستعمل الخيال أكثر من الواقةع وتبنةي حمولنةا عمةى أسةاس هةذا الخيةال ،وقةد ننةدفع
إلى االستغراق في كل مظاهر التفكيةر الجيةد ،عنةدما ال يرضةى اآلخةرون عةن اسةتنتاجنا ،وعمينةا عنةدها
ان نستمر في تدعيم وجهة نظرنا بالبحث عن أدلة تؤيدها وتؤكدها( .عبيد وعفانة ،0221 ،ص)30
ويةرى الباحةةث انةه مةةن الضةروري ان يهةةتم تدريسةو العمةةوم الشةرعية والتربيةةة اإلسةبلمية بةةالتفكير
التةةأممي ومهاراتةةه فةةي بنةةاء ذواعةةداد طمبةةة جةةدد بفكةةر منفةةتح وأخةةبل ق حميةةدة وتربيةةة إيمانيةةة تعيةةد لؤلمةةة
مجدها وكرامتها وعزتها المسموبة ،بل يتحتم عمى المدرسين العمل عمى تطوير وتنميةة مهةارات التفكيةر

التةةأممي ،وذلةةك الرتبةةاط هةةذا النةةوع مةةن التفكيةةر بةةالقرآن الكةةريم والسةةنة النبويةةة المطهةةرة ،المةةذان ينصةةان
عمى التفكر والتدبر والتأمل والمبلحظة والنظر وأعمال الفكر.
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جممة البحوث الرتبوية والنفسية
المبحث الثاني

المحور األول :دراسات تناولت استراتيجية اإلدراك المنفصمة.
 .9دراسة (الدايني.)0224:
هةدف الدراسةةة إلةةى معرفةةة اثةر اسةةتخدام منشةةطات اسةةتراتيجيات االدراك فةي تحصةةيل طالبةةات الصةةف
الخامس العممي وتنمية مهارتهن العقمية,

تكونةةت عينةةة البحةةث مةةن (  ) 37وطالبةةة وزعةةن

عشةةوائياً عمةةى مجمةةوعتين بواقةةع ( ) 07طالبةةة لممجموعةةة التجريبيةةة و ( ) 12طالبةةة لممجموعةةة

الضةابطة ,وكانةةت المةدة الزمنيةةة لمتجربةة( )94اسةةبوعاً ,اسةتعممت الباحثةةة اختبةا ارً لممهةةارات العقميةةة
لمتفكير العممي (قبمي ,بعدي ) وطبقته عمةى مجمةوعتي البحةث بصةورة موحةدة ,واسةتعممت الوسةائل
االحصائية اآلتية( :االختبار التائي لعينتين مسةتقمتين غيةر متسةاويتين فةي العةدد ولعينةة مترابطةة).
وكانةةةةت نتةةةةائج البحةةةةث تةةةةنص عمةةةةى :تفةةةةوق طالبةةةةات المجموعةةةةة التجريبيةةةةة باسةةةةتخدام منشةةةةطات
استراتيجيات االدراك عمى طالبات المجموعة الضابطة في اختبار المهارات العقمية القبمي والبعدي.

 -0دراسة (األحبابي .)0224:
هدفت الدراسة الى معرفة اثر استراتيجيتي االدراكية المنفصةمة واالدراكيةة المتضةمنة فةي تحصةيل
واستبقاء مةادة الرياضةيات لةدى طالبةات معهةد اعةداد المعممةات ,تكونةت عينةة البحةث مةن ( )30طالبةة
وزعن عشوائياً الى مجموعتين تجةريبيتين بواقةع ( )04طالبةة لممجموعةة التجريبيةة االولةى التةي تةدرس

باسةةةتعمال المنشةةةطات االدراكيةةةة المنفصةةةمة و ( )04طالبةةةة لممجموعةةةة التجريبيةةةة الثانيةةةة التةةةي تةةةدرس
باسةةةتعمال المنشةةةطات االدراكيةةةة المتضةةةمنة ,وكانةةةت المةةةدة الزمنيةةةة لمتجربةةةة ( )91اسةةةبوعاً ,واسةةةتعمل

الباحةةث اختبةةا ارً تحصةةيمياً مكونةاً مةةن ( ) 32فقةةرة مةةن نةةوع االختيةةار مةةن متعةةدد ,واعةةادة االختبةةار نفسةةه
لقيةةاس االسةةتبقاء لةةدى المتعممةةات ,وتةةم اسةةتعمال الوسةةائل احصةةائية اآلتيةةة ( :االختبةةار التةةائي لعينتةةين
مسةتقمتين متسةةاويتين فةي العةةدد ,ومعادلةة كةةودر – ريتشاردسةون ,وتحميةةل التبةاين االحةةادي ) .وكانةةت
النتائج عمى النحو اآلتي:
 -9تفةةوق المجموعةةة التجريبيةةة (المنفصةةمة ) عمةةى المجموعةةة التجريبيةةة (المتضةةمنة ) فةةي االختبةةار
التحصيمي النهائي .
 -0تفةةةوق المجموعةةةة التجريبيةةةة (المنفصةةةمة ) عمةةةى المجموعةةةة التجريبية(المتضةةةمنة) فةةةي اختبةةةار
االستبقاء.
 -1دراسة (االبيض .)0292:
هدفت الدراسة إلى معرفة اثر منشطات االدراك في التحصيل واالحتفاظ لدى طةبلب الصةف الرابةع

االدبةةي فةةي مةةادة الجغرافيةةة ,وتكونةةت عينةةة البحةةث مةةن ( )34طالبةاً ,وزعةوا عش ةوائياً عمةةى مجمةةوعتين

بواقةةع ( )06طالبةاً لممجموعةةة التجريبيةةة االولةةى التةةي تةةدرس باسةةتعمال المنشةةطات االدراكيةةة المتضةةمنة
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و( )06طالباً لممجموعة التجريبية الثانية التي تدرس باستعمال المنشطات االدراكيةة المنفصةمة ,وكانةت

المدة الزمنية لمتجربة فصبلً دراسياً كامبلً ,واستعمل الباحث اختبا ارً تحصيمياً مكوناً من ( ) 32فقةرة مةن

نةةوع االختيةةار مةةن متعةةدد ,واعةةادة االختبةةار نفسةةه لقيةةاس االس ةتبقاء لةةدى الطةةبلب ,واسةةتعمل الباحةةث
الوسائل االحصائية اآلتية( :االختبار التائي لعينتةين مسةتقمتين متسةاويتين فةي العةدد ,ومعامةل االرتبةاط
بيرسون لحساب معامل الثبات ) ,وكانت ابرز النتائج ,هي:
 -9تفةةوق المجموعةةة التجريبيةةة الثانيةةة عمةةى المجموعةةة التجريبيةةة االولةةى فةةي االختبةةار التحصةةيمي
النهائي .
 - 0تفوق المجموعة التجريبية الثانية عمى المجموعة التجريبية االولى في اختبار االحتفاظ.
المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير التأممي.
 .9دراسة (عفانة والمولو.)0220 ،
هدفت الدراسة إلى تحديةد مسةتوى مهةارات التفكيةر التةأممي فةي مشةكبلت التةدريب الميةداني عنةد
طمبةةة المسةةتوى الرابةةع بكميةةة التربيةةة بالجامعةةة اإلسةةبلمية ،والتعةةرف عمةةى الفةةروق الفرديةةة فةةي مهةةارات
التفكيةةةر التةةةأممي بمشةةةكبلت التةةةدريب لةةةدى الطمبةةةة التةةةي تعةةةزى إلةةةى معةةةدالتهم التراكميةةةة ،والجةةةنس،
والتخصص ،وكانت عينة الدراسة من التخصصات كافة حيث بمةغ عةدد الطالبةات ( )075طالبةة ،وعةدد
الطبلب ( )921طالباً ،وبنى الباحثان اختبا ارً لمهارات التفكير التةأممي ،وكانةت مةن أهةم نتةائج الدراسةة:
ان مستوى التفكير التأممي لم يصل إلى مسةتوى الةتمكن؛ ألن الطمبةة يعتمةدون فةي تعممهةم عمةى كتابةة

المحاضرات وتدوين المبلحظات الهامة من وجهة نظرهم دون االهتمام باعطاء تفسةيرات معينةة لحةدوث
ظاهرة تربوية أو عممية تتعمةق بموضةوعات الدراسةة ،كمةا أوضةحت الدراسةة ان هنةاك فةروق ذات داللةة
إحصائية في اختبار التفكير التأممي تعزى لمتغير الجنس لصالح الطالبات.
 .0دراسة (كشكو.)0223 ،
هةةدفت الدراسةةة إلةةى بنةةاء وتجريةةب البرنةةامج التقنةةي المقتةةرح فةةي ضةةوء اإلعجةةاز العممةةي لتنميةةة
التفكير التأممي في العموم لدى طمبة التاسع األساسةي بمدينةة غةزة ،واسةتعمل الباحةث المةنهج الوصةفي
التجريبةةي البنةةائي ،وتكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن مجمةةوعتين ،إحةةداهما تجريبيةةة ( )13واألخةةرى ضةةابطة
( )13مةةن الطةةبلب والطالبةةات ،وبنةةى الباحةةث برنامجةاً تقنيةاً مقترحةاً فةةي ضةةوء االنجةةاز العممةةي بشةةقيه–
النظري والتطبيقي ،-واعد اختبةا ارً لمتفكيةر التةأممي تكةون مةن ( )22فقةرة موزعةة عمةى خمةس مهةارات،
وبعةةد إج ةراء االختبةةار البعةةدي أظهةةرت النتةةائج :وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية لصةةالح المجموعةةة

التجريبية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لصالح الطالبات ،وفاعميةة البرنةامج التقنةي المقتةرح
في ضوء اإلعجاز العممي لتنمية التفكير التأممي لدى طمبة الصف التاسع األساسي كانت عالية.
 .1دراسة (أبو نحل.)0292 ،
هةةدفت الدراسةةة إلةةى تحديةةد مهةةارات التفكيةةر التةةأممي الواجةةب توافرهةةا فةةي محتةةوى منهةةاج التربيةةة
اإلسةةبلمية لمصةةف العاشةةر األساسةةي ومةةدى اكتسةةاب الطمبةةة لهةةا ،واسةةتعمل الباحةةث المةةنهج الوصةةفي
التحميمي في الدراسة ،واشتممت عينة الدراسةة عمةى ( )104طالبةاً وطالبةة ،بنةى الباحةث اختبةا ارً لقيةاس
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مدى اكتساب الطمبةة لمهةارات التفكيةر التةأممي الموجةودة فةي محتةوى منهةاج التربيةة اإلسةبلمية لمصةف
العاشةةر األساسةةي ،واعة ّةد اسةةتبانة لمعممةةي التربيةةة اإلسةةبلمية ومعمماتهةةا لمحكةةم عمةةى تضةةمن محتةةوى
المنهاج لمهارات التفكير التأممي وبعد معالجة البيانات إحصائياً ،توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 -ان مهارة (الوصول إلى استنتاجات) احتمت المرتبة األولى بوزن نسبي (.)%52

 وحصمت مهارة (إعطاء تفسيرات مقنعة) عمى المرتبة الثانية بوزن نسبي (.)%51,19 وحصمت مهارة (الكشف عن المغالطات) عمى المرتبة الثالثة بوزن نسبي (.)%50,41 وحصمت مهارة (وضع حمول مقترحة) عمى المرتبة الرابعة بوزن نسبي (.)%43,59 وحصمت مهارة (الرؤية البصرية الناقدة) عمى المرتبة الخامسة بوزن نسبي (.)%41,70ولقةةد كةةان الةةوزن النسةةبي لممجمةةوع الكمةةي ( ،)%52,94كمةةا تبةةين أنةةه توجةةد فةةروق ذات داللةةة
إحصةةائية فةةي مسةةتوى مهةةارات التفكيةةر التةةأممي لمحتةةوى منهةةاج التربيةةة اإلسةةبلمية لةةدى طمبةةة الصةةف
العاشر األساسي تعزى لمجنس وكانت لصالح الطالبات.
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات

اتبع الباحث إجراءات المنهج التجريبي؛ لكونهةا تتفةق مةع طبيعةة البحةث الحةالي وتحقةق أهدافةه
وعمى وفق الخطوات اآلتية:
أوالً :التصميم التجريبي:

التصميم التجريبي يمخص التركيب المنطقي لمتجربة ،ويضةع متغيراتهةا موضةع الدراسةة (رؤوف،

 ،0222ص )930وان اختيار التصميم التجريبي يعد من اخطر المهةام التةي تقةع عمةى عةاتق الباحةث
عند قيامةه بتجربةة عمميةة ،إذ أن سةبلمة التصةميم وصةحته هةي الضةمان األسةاس لموصةول إلةى نتةائج
موثوق بها( .الزوبعي ومحمد ،9769 ،ص)73 -72
لةةذلك تةةم إتبةةاع التصةةميم التجريبةةي ذو المجمةةوعتين المتكةةافئتين (تجريبيةةة وضةةابطة) مةةع تطبيةةق
اختبار بعدي ،وعمى ما مبين في الجدول اآلتي:

جدول ( )9التصميم التجريبي لمبحث
المجموعة
التجريبية
الضابطة

األداة

المتغير المستقل

المتغير التابع

استراتيجية اإلدراك
المنفصمة

االختبار البعدي

التفكير التأممي

الطريقة االعتيادية

ثانياً :مجتمع البحث وعينته:
يتمثل مجتمع البحث بطمبة الصف الثاني في أقسام القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية فةي كميةات:
(التربية لمعموم اإلنسانية ،والتربية لمبنات ،والتربية /القائم) فةي جامعةة األنبةار ،والبةالغ عةددهم ()072
طالبةةاً وطالبةةة ،وبعةةد زيةةارة الباحةةث لمكميةةات المةةذكورة ،واطمةةع عمةةى اإلمكانةةات المتةةوافرة فيهةةا إلجةةراء

التجربةةة ،اختةةار بصةةورة قصةةدية (كميةةة التربيةةة لمعمةةوم اإلنسةةانية) لتكةةون عينةةة لمبحةةث ،وذلةةك لؤلسةةباب
اآلتية:
 .9تحتوي كمية التربيةة لمعمةوم اإلنسةانية عمةى أكثةر مةن ( )2شةعب لمصةف الثةاني ،فضةبلً عةن إعةداد
الطمبة الكبير مقارنة بالكميات األخرى ،مما يعطي الباحث فرصاً واسعة الختيار العينة وتكافئها.

 .0طمبةةةة الكميةةةة مةةةن رقعةةةة جغرافيةةةة متقاربةةةة ممةةةا يحقةةةق تكةةةافؤ نسةةةبي فةةةي المسةةةتوى االقتصةةةادي
واالجتماعي.
 .1انخفاض التكاليف واالختصار في الوقت والجهد.
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 .2االستعداد العالي لقسم عموم القرآن الكةريم فةي كميةة التربيةة لمعمةوم اإلنسةانية لمتعةاون مةع الباحةث
إلتمام البحث وتحقيق أهدافه.
بعةةدها قسةةم الباحةةث أفةراد العينةةة إلةةى مجمةةوعتين ،المجموعةةة التجريبيةةة الكميةةة والمتمثمةةة بطمبةةة
الصف الثاني شعبة (جة) والبالغ عددهم ( )15طالباً ،وشةعبة (د) والبةالغ عةددهن ( )15طالبةة ،ليكةون

عةةدد أفةةراد المجموعةةة التجريبيةةة ( )52طالبةةاً وطالبةةة ،والمجموعةةة الضةةابطة الكميةةة والمتمثمةةة بطمبةةة
الصف الثاني شعبة (أ) والبالغ عددهم ( )14طالبةاً ،وشةعبة (ب) والبةالغ عةددهن ( )15طالبةة ،ليكةون

عةةدد أف ةراد المجموعةةة الضةةابطة ( )51طالب ةاً وطالبةةة ،ويكةةون عةةدد أف ةراد العينةةة الكمةةي ( )925طالب ةاً
وطالبة.

ثالثاً :تكافؤ عينتي البحث:

تأكةةد الباحةةث مةةن تكةةافؤ مجمةةوعتي البحةةث (التجريبيةةة والضةةابطة) فةةي المتغي ةرات اآلتيةةة (العمةةر

الزمني ،واختبار الذكاء ،والتحصيل الدراسي العام لدرجات الطمبة فةي الصةف األول 0292 -0227م،
وتحصةةيل الطمبةةة فةةي مةةادة الفقةةه اإلسةةبلمي بالصةةف األول) وبمعالجةةة البيانةةات إحصةةائياً تةةم حسةةاب

المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة ،وقيمةةة  ، t-testتبةةين عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة

إحصةائية عنةةد مسةتوى داللةةة ( )2,23وهةذا يةةدلل عمةى تكةةافؤ المجمةوعتين وتجانسةةهما ،والجةةدول ()0
يبين ذلك ،أما متغير التحصيل الدراسي (آلباء وأمهات) مجموعتي البحث وبمعالجةة البيانةات باسةتعمال
مربع كاي (كا )0تبين عدم وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى داللةة ( )2,23وهةذا يعنةي
تكافؤ المجموعتين ،والجدول ( )1يوضح ذلك.
جدول ( )0المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمعمر
الزمني ،واختبار الذكاء ،والتحصيل الدراسي العام لدرجات الطمبة في الصف األول 0292 -0227م،
وتحصيل الطمبة في مادة الفقه اإلسبلمي بالصف األول لمجموعتي البحث
حجم

الوسط

االنحراف

العينة

الحسابي

المعياري

017,66

2,59
2,67

المتغير

المجموعة

العمر

التجريبية

52

الزمني

الضابطة

51

017,96

اختبار

التجريبية

52

14,22

7,40

الذكاء

الضابطة

51

13,97

92,72

التحصيل

التجريبية

52

230,5

904,77

الدراسي

الكمية

959

القيمة التائية
المحسوبة
2,665

الجدولية
9,76

مستوى
الداللة
غير دالة

2,215

9,76

غير دالة

2,322

9,76

غير دالة
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العام

الضابطة
الكمية
التجريبية/
ذكور
الضابطة/
ذكور
التجريبية/
إناث
الضابطة/
إناث
التجريبية/
ذكور
التجريبية/
إناث
التجريبية
الكمية
الضابطة
الكمية

التحصيل

التجريبية/

في مادة

ذكور

اإلسبلمي

الضابطة/

الفقه

ذكور
التجريبية/
إناث
الضابطة/
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241,1

907,20

15

226,94

916,12

14

249,55

906,06

15

242,67

919,27

15

235,22

994,05

15

226,94

916,12

15

242,67

919,27

52

42,09

95,45

51

49,63

93,50

2,234

2,047

2,311

2,92

15

42,27

0,22

0,22

0,22

9,76

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

96,92
2,002

14

49,17

96,22

15

44,73

94,51

15

41,00

90,73
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إناث
التجريبية/
ذكور
التجريبية/
إناث

15

42,27

96,92

15

44,73

94,51

9,371

غير دالة

0,22

جدول ( )1قيم كا 0لمتغيري التحصيل الدراسي آلباء وأمهات طمبة مجموعتي البحث
قيمة (كا)0

التحصيل الدراسي
المتغير

المجموعة

التحصيل

التجريبية

الدراسي

أمية ابتدائية متوسطة إعدادية معهد بكالوريوس
6

7

92

99

90

92

دراسات
عميا
4

الضابطة

5

99

93

92

92

91

1

التحصيل

التجريبية

5

90

91

92

92

91

3

لؤلمهات

الضابطة

4

91

92

99

7

92

4

لآلباء

الدراسي

المحسوبة الجدولية

9,320

2,637

90,37

90,37

رابعاً :أداة البحث:

اعة ّةد الباحةةث اختبةةا ارً لمتفكيةةر التةةأممي عمةةى وفةةق المهةةارات الخمةةس التةةي اعتمةةدها الباحةةث فةةي
اإلطار النظةري ،وتكةون االختبةار مةن خمةس مجموعةات رئيسةة ،كةل مجموعةة تمثةل مهةارة مةن مهةارات

التفكيةةةر التةةةأممي ،وتكونةةةت كةةةل مجموعةةةة مةةةن ( )3فقةةةرات اختباريةةةة ،ليصةةةبح العةةةدد الكمةةةي ( )03فقةةةرة
اختبارية ،واتبع الباحث في إعداد االختبار الخطوات الكفيمة باخراج االختبار فةي صةورته النهائيةة عمةى
وفةةق الخطةةوات المتفةةق عميهةةا فةةي أدبيةةات البحةةث التربةةوي فةةي القيةةاس والتقةةويم( .الغريةةب،9769 ،
ص )975بحيث يمكن االطمئنان إلى صدق نتائجه وصبلحيته لمبحث ومن هذ الخطوات ما يأتي:
 .1تحديةةد الهةةدف مةةن االختبةةار :وهةةو قيةةةاس اثةةر اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة فةةي تنميةةة التفكيةةةر
التأممي لطمبة أقسام القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية لمادة الفقه اإلسبلمي.
 .2أبعاد االختبار :كانت أبعاد االختبار محةددة بالمسةتويات السةتة لممجةال المعرفةي مةن تصةنيف بمةوم
.Bloom
 .3إعداد جدول مواصفات االختبار.
 .4تحديد نوع فقرات االختبار وصياغتها وترتيبها.
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 .5وضع تعميمات اإلجابة عن فقرات االختبار.

 .6تحميل فقرات االختبار :ان الهدف الرئيس من تحميل فقرات االختبةار هةو معرفةة مةدى صةبلحية كةل
فقةةرة مةةن فقراتةةه ،وتحسةةين االختبةةار عةةن طريةةق تحديةةد الضةةعف فةةي فقراتةةه ذواعةةادة صةةياغتها أو
اسةتبعادها إذا كانةةت غيةةر صةالحة ،لةةذلك أجةةرى الباحةث التحميةةل اإلحصةةائي لفقةرات اختبةةار التفكيةةر
التأممي مةن نتةائج التجربةة االسةتطبلعية ،لغةرض قيةاس زمةن االختبةار وحسةاب معةدالت الصةعوبة
والتمييز وفعاليته البدائل الخاطئة ،وعمى ما يأتي:
أ .تةةم تحديةةد الةةزمن الةةبلزم لبلختبةةار عةةن طريةةق حسةةاب الوقةةت الةةذي اسةةتغرقه (أول خمةةس طمبةةة)
(آخر خمس طمبة) في اإلجابة عن فقرات االختبار ÷ (مقسوماً عمى العدد) ،وبعد تطبيةق المعادلةة
تبين ان الوقت البلزم لبلختبار هو ( )22دقيقة.

ب .تراوحةةةةت صةةةةعوبة الفقةةةةرات بةةةةين ( )%40 -%14وهةةةةو معامةةةةل صةةةةعوبة مقبةةةةول حسةةةةبما يقةةةةرر
المختصون في القياس والتقويم( .عبيدات ،9766 ،ص)099
ج .لحسةةاب قةةوة تمييةةز فق ةرات االختبةةار بةةين الفئةةة العميةةا والفئةةة الةةدنيا بالنسةةبة لمسةةمة التةةي يقيسةةها
االختبار ،وجد الباحث ان قوة تمييز الفقةرات كانةت تتةراوح مةا بةين ( ،)%37 -%19ويسةتدل مةن
هذا ان جميع الفقرات تعد مقبولة ،الن معامل التمييةز إذا كةان ( )2,03فمةا فةوق يمكةن اعتمةاد .
(أبو لبدة ،9760 ،ص)130
د .عن ةد حسةةاب فعاليةةة البةةدائل الخاطئةةة لكةةل فقةةرة مةةن فق ةرات االختبةةار ،تبةةين أنهةةا تت ةراوح مةةا بةةين
( )%54 -%30وهذا يعني ان البدائل الخاطئةة قةد جةذبت إليهةا عةدداً أكبةر مةن طمبةة المجموعةة
الدنيا ،وبناء عمى ذلك أبقى الباحث عمى البدائل الخاطئة جميعها من دون تغيير.

 .7صدق االختبار :يقصد بصدق االختبةار ان يقةيس االختبةار مةا وضةع لقياسةه فقةط دون أي زيةادة
أو نقصان( .األغا واألستاذ ،0222 ،ص )922وتأكد الباحث من صدق االختبار باألمور اآلتية:
أ .صةدق المحتةةوى :وقةةد اعتمةةد عمةةى الصةةدق المنطقةةي فةي تحديةةد  ،وقةةد روعةةي أثنةةاء بنةةاء االختبةةار
تمثيمه لمهارات التفكير التأممي فقط دون التطرق إلى مهارات أخرى.
ب .صدق المحكمين :عرض الباحث اختبار التفكيةر التةأممي فةي مةادة الفقةه اإلسةبلمي عمةى مجموعةة
مةةن المحكمةةين فةةي تخصةةص المنةةاهج وطرائةةق التةةدريس والقيةةاس والتقةةويم إضةةافة إلةةى مختصةةين
بالفقةةةه اإلسةةةبلمي ،وقةةةد أقةةةروا جمةةةيعهم بصةةةبلحية االختبةةةار لقيةةةاس مةةةا وضةةةع لقياسةةةه ،وابةةةدوا
مبلحظةةاتهم عميةةةه ،كمةةةا تةةةم التعةةةديل عمةةةى صةةةياغة بعةةةض فقةةةرات االختبةةةار فةةةي النسةةةخة النهائيةةةة
لبلختبار في ضوء آراء السادة المحكمين.
ج .االتساق الداخمي :هو درجة التوافق في االستجابة لفقرات االختبار ،وقد تم حساب صدق االختبةار
بةةين درجةةات بنةةود األداة كةةل عمةةى حةةدة ودرجةةة االختبةةار الكمةةي وذلةةك باسةةتعمال معادلةةة كةةودر-
ريتشاردسةون رقةةم ( ،)02وكانةت نتةةائج احتسةاب معامةةل االرتبةةاط بةين الفقةرات والبعةد ،وبةةين البعةةد
واالختبار ككل عمى ما مبين في الجدول (.)2
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جدول ( )2معامبلت ارتباط كل فقرة من فقرات بعد مهارات التفكير التأممي الخمسة ،ومعامبلت
االرتباط لكل بعد من أبعاد االختبار باالختبار ككل (ن= )22
المهارة األولى
ط
الفقرة

االرتبا

الداللة
معامل

ط
الفقرة

االرتبا

الداللة
معامل

ط
الفقرة

االرتبا

09

03

الداللة
معامل

20

2,6

*

93

2,5

ط
الفقرة

2,5

*

92

09

90

*

02

االرتبا

69

2,5

*

92

2,6

*

97

الداللة
معامل

2,5

*

7

50

97

2,70
2
2,53
9
2,52
9

ط
الفقرة

09

2,4

*

91

2,7

*

96

5

*

01

*

02

*

03

االرتبا

3

2,6

*

6

69

32

2,63

*

00

ة
الداللة
معامل

2

70

2,6

*

90

2,7

*

95

4

39
2,5
09
2,4
79
2,6
03
2,5
19

المهار
ط

1

2,4

*

5

95

01

*

94

2,69

*

09

2,4

*

9

*

0

*

1

*

2

*

3

(* دالة عند  )2,29الجدولية عند درجة حرية ( )16ومستوى داللة (2,171 =)2,29
يتضةةح مةةن الجةةدول ( )2ان جميةةع معةةامبلت االرتبةةاط لكةةل فقةةرة مةةن فقةرات بعةةد مهةةارات التفكيةةر
التأممي الخمسة ،وجميع معامبلت االرتباط لؤلبعاد دالة إحصائياً عند مسةتوى داللةة ( )2,29ممةا يةدلل
عمى ان فقرات االختبار عمى درجة عالية من االتساق.

 .8ثبات االختبةار :ويقصةد بةه الحصةول عمةى نفةس النتةائج تقريبةاً عنةد تكةرار القيةاس (االختبةار) فةي
نفسةةها الظةةةروف ،واسةةةتعمال نفةةةس المقيةةاس( .األغةةةا واألسةةةتاذ ،0222 ،ص ،)926وقةةةد حسةةةب

الباحةةث معامةةل الثبةةات بطريقةةة التجزئةةة النصةةفية ،حيةةث تةةم تقسةةيم االختبةةار إلةةى قسةةمين :قسةةم
لمفق ةرات الفرديةةة ،وآخةةر لمفق ةرات الزوجيةةة ،وتةةم حسةةاب معامةةل االرتبةةاط بةةين القسةةمين باسةةتعمال
معادلة بيرسون حيث بمةغ ( )2,57ثةم طبقةت معادلةة سةبيرمان -بةروان ،وتبةين ان معامةل الثبةات
يبمغ ( )2,66وهو معامل ثبات جيد.
خامساً :تطبيق التجربة:

بعةةد ان اسةةتكمل الباحةةث إج ةراءات تطبيةةق التجربةةة بصةةورة نهائيةةة ،وتأكةةد مةةن صةةبلحية الخطةةط

الدراسةةةةية وسةةةةبلمتها ومبلئمتهةةةةا لهةةةةدف البحةةةةث الحةةةةالي ،درس الباحةةةةث نفسةةةةه مجمةةةةوعتي البحةةةةث
بالموضوعات المحددة بمةادة الفقةه اإلسةبلمي – فقةه المعةامبلت -إذ تةم البةدء بتنفيةذ التجربةة فةي كميةة
التربيةةةة لمعمةةةوم اإلنسةةةانية /جامعةةةة األنبةةةار – عينةةةة البحةةةث -فةةةي  0292 /92 /95واسةةةتمرت عامةةةاً
دراسةةةياً ،وانتهةةةت بتةةةاري  0299 /3 /93بواقةةةع ( )1سةةةاعات أسةةةبوعياً بصةةةورة متكافئةةةة مةةةن الوقةةةت
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لممجموعتين بالتناوب ،ولم يحدث في أثناء هذ المدة أي مؤثرات دخيمة أو اندثار تجريبةي ولةم يتسةرب
أي مةةةن طمبةةةة مجمةةةوعتي البحةةةث ،وبعةةةد االنتهةةةاء مةةةن عمميةةةة التةةةدريس ،حةةةدد الباحةةةث لممجمةةةوعتين
(التجريبية والضابطة) موعد إجراء االختبار قبل أسةبوعين مةن موعةد إجرائةه ليكةون لةدى الطمبةة الوقةت
الكةةافي لمراجعةةة المةةادة ،وهنةةا يكةةون الباحةةث قةةد كافةةأ فةةي تهيئةةة مجمةةوعتي البحةةث لبلختبةةار ،وفةةي يةةوم
األحد الموافق  0299 /3 /93فةي تمةام السةاعة ( )92صةباحاً جمةع الباحةث المجمةوعتين (التجريبيةة
والضابطة) في إحدى القاعات المركزية الكبيرة في كمية التربية لمعموم اإلنسانية فكةان االختبةار موحةداً،

وقد اشرف الباحث بنفسه عمى االختبار مستعيناً بتدريسيين آخرين في الكميةة لمراقبةة الطمبةة ولةم يطة أر

عمى االختبار ما يؤثر في تطبيقه وأدائه.
سادساً :المعالجات اإلحصائية:

اعتمد الباحث في البحث الحالي عمى عدد من األسةاليب اإلحصةائية إلجةراء التكةافؤ بةين عينتةي

البحث وقياس االتساق الداخمي لبلختبار والتأكد مةن ثباتةه ،والتعةرف عمةى صةبلحية الفقةرات االختباريةة
وفعاليةةة البةةدائل ،فض ةبلً عةةن تحميةةل نتةةائج البحةةث الحةةالي والتحقةةق مةةن صةةحة فةةروض البحةةث ،وهةةذ

األساليب هي:

 .9االختبار التائي لعينتين مستقمتين.
 .0معادلة مربع كاي (كا.)0
 .1معامل ارتباط بيرسون.
 .2معامل تصحيح سبيرمان -براون.
 .3معادلة كودر -ريتشاردسون .02
 .4معاممة الصعوبة.
 .5معامل التمييز.
 .6معامل فعالية البدائل الخاطئة.
 .7مربع إيتا.
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الفصل الرابع

نتائج البحث وتفسيرها
أوالً :عرض النتائج وتفسيرها:

 .9النتيجة التي تتعمق بالفرضية األولى :وتةنص هةذ الفرضةية عمةى انةه " ال توجةد فةروق ذات داللةة
إحصةةائية عنةةد مسةةتوى ( )2,23بةةين متوسةةط الةةدرجات التةةي يحصةةل عميهةةا طمبةةة أقسةةام الق ةرآن
الكةةةريم والتربيةةةة اإلسةةةبلمية (الةةةذكور واإلنةةةاث) الةةةذين يدرسةةةون مةةةادة الفقةةةه اإلسةةةبلمي باسةةةتعمال
اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة ،ومتوسةةط الةةدرجات التةةي يحصةةل عميهةةا أق ةرانهم (الةةذكور واإلنةةاث)
الذين يدرسونها بالطريقة التقميدية" ولمتحقق من صحة هةذ الفرضةية تةم حسةاب الوسةط الحسةابي
لدرجات الطمبة واالنحراف المعياري والتباين ،وقيمة (ت) ألداء المجموعتين (التجريبيةة والضةابطة)
أعد الباحث ،وكانت النتيجة عمى ما مبين في الجدول ()3
في اختبار التفكير التأممي الذي ّ
جدول ( )3الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية (المحسوبة والجدولية)
لمجموعتي البحث :التجريبية والضابطة (الكمية) في اختبار التفكير التأممي
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0,162

3,456

0,770

6,732

المجموعة

العدد

التجريبية

52

97,392

الضابطة

51

92,956

التباين

درجة

قيمة (ت)

مستوى

الحرية

المحسوبة الجدولية

الداللة

923

90,293

9,76

دالة عند
()2,23

ويتضح من جدول ( )3ما يأتي:
أ .رفض الفرضية الصةفرية التةي تةنص عمةى عةدم وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين مجمةوعتي
البحةةث :التجريبيةةة والضةةابطة (الكميةةة) فةةي اختبةةار التفكيةةر التةةأممي ،وقبةةول الفرضةةية البديمةةة التةةي
تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجمةوعتين ،ولصةالح المجموعةة التجريبيةة التةي
درسةةةت باسةةةتعمال اسةةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةةمة ،وذلةةةك لكةةةون القيمةةةة التائيةةةة المحسةةةوبة بمغةةةت
( )90,293وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية ( )9,76عند مستوى داللة (.)2,23
ب .ان متوسط الدرجات التي حصل عميها طمبةة المجموعةة التجريبيةة (الكميةة) التةي درسةت باسةتعمال
استراتيجية اإلدراك المنفصمة والبالغ ( )97,392هو اكبر من متوسط الدرجات التي حصةل عميهةا
طمبة المجموعة الضابطة (الكمية) والبالغ ( )92,956مما يؤكد اثةر اسةتراتيجية اإلدراك المنفصةمة
في تنمية التفكير التأممي مقارنة بالطريقة التقميدية.
وفي ضوء ذلك يتضح ان استعمال استراتيجية اإلدراك المنفصمة في تدريس طمبة الصةف الثةاني
في أقسام القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية في مةادة الفقةه اإلسةبلمي (فقةه المعةامبلت) لةه أثةر مممةوس
في تحسين المستوى العممي وتنمية التفكير التأممي.
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وفيما يتعمةق بحجةم التةأثير لممتغيةر المسةتقل فةي المتغيةر التةابع (التفكيةر التةأممي) ,قةام الباحةث
بحساب مربع إيتا ،وعن طريقه أمكن ايجةاد قيمةة( )Dالتةي تعبةر عةن حجةم التةأثير السةتراتيجية اإلدراك
المنفصمة ,ولصالح المجموعة التجريبية ,والجدول ( )4يوضح ذلك.
جدول رقم( )4القيمة التائية ودرجة الحرية ،ومربع إيتا والفرق وحجم التأثير في اختبار التفكير
التأممي
االداة

درجة الحرية

االختبار التائي

مربع إيتا

D

حجم التأثير

اختبار التفكير التأممي

923

90,293

2,277

9,77

ضخم

ويستدل من الجدول ( )4أ ين حجم التأثير(قوة أو درجة التةأثير) ضةخم ,عمةى وفةق معيةار كةوهين
( )Cohens Standardوالجةةدول المرجعةةي المقتةةرح لتحديةةد مسةةتويات التةةأثير بالنسةةبة لكة ّةل مقيةةاس
من مقاييس حجم التأثير ,والجدول ( )5يبين ذلك.

جدول رقم( )5الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستوى التأثير عمى وفق معيار كوهين
حجم التأثير

االداة المستعممة
D

ضخم

جدا
كبير ً

كبير

متوسط

صغير

9,3

9,9

2,6

2,3

2,0

(حسن,0292 ,ص)072
 .0النتيجة التي تتعمق بالفرضية الثانية :وتةنص هةذ الفرضةية عمةى انةه " ال توجةد فةروق ذات داللةة
إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة ( )2,23بةةين متوسةةط الةةدرجات التةةي يحصةةل عميهةةا طةةبلب أقسةةام
القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية الذين يدرسون مادة الفقه اإلسبلمي باسةتعمال اسةتراتيجية اإلدراك
المنفصةةةمة ومتوسةةةط الةةةدرجات التةةةي يحصةةةل عميهةةةا أقةةةرانهم الةةةذين يدرسةةةون بالطريقةةةة التقميديةةةة"
ولمتحقق من صحة هذ الفرضية تم حساب الوسط الحسابي لةدرجات الطةبلب واالنحةراف المعيةاري
والتباين ،وقيمة (ت) ألداء المجموعتين :التجريبية والضابطة (الذكور) في اختبار التفكيةر التةأممي
أعد الباحث ،وكانت النتيجة عمى ما مبين في الجدول (.)6
الذي ّ
جدول ( )6الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية (المحسوبة والجدولية)
لمجموعتي البحث :التجريبية والضابطة (الذكور) في اختبار التفكير التأممي
المجموعة

العدد

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

التباين
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التجريبية

15

97,052

0,212

3,701

الضابطة

14

91,750

0,347

4,377

59

7,210

0,22

دالة عند
()2,23

ويتضح من جدول ( )6ما يأتي:
أ .رفض الفرضية الصةفرية التةي تةنص عمةى عةدم وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين مجمةوعتي
البحةث :التجريبيةةة والضةابطة (الةةذكور) فةي اختبةةار التفكيةر التةةأممي ،وقبةول الفرضةةية البديمةةة؛ الن
القيمةةة التائيةةة المحسةةوبة بمغةةت ( )7,210وهةةي اكبةةر مةةن القيمةةة التائيةةة الجدوليةة ( )0,22عنةةد
مستوى داللة ( )2,23ودرجة حرية ( )59مما يؤكةد أثةر اسةتراتيجية اإلدراك المنفصةمة فةي تنميةة
التفكيةةر التةةأممي لةةدى طةةبلب الصةةف الثةةاني فةةي أقسةةام القةرآن الكةةريم والتربيةةة اإلسةةبلمية فةةي مةةادة
الفقه اإلسبلمي (فقه المعامبلت).
ب .ان متوسةةةط الةةةدرجات التةةةي حصةةةل عميهةةةا طةةةبلب المجموعةةةة التجريبيةةةة الةةةذين درسةةةوا باسةةةتعمال
استراتيجية اإلدراك المنفصمة والبالغ ( )97,052هو اكبر من متوسط الدرجات التي حصةل عميهةا
طةةبلب المجموعةةة الضةةابطة الةةذين درس ةوا باسةةتعمال الطريقةةة التقميديةةة والبةةالغ ( )91,750وهةةذا
يدلل عمى فعالية استعمال اسةتراتيجية اإلدراك المنفصةمة فةي تنميةة التفكيةر التةأممي لطةبلب الصةف
الثاني في أقسام القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية في مادة الفقه اإلسبلمي ويمكن تفسير ذلةك بةان
اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة تعتمةةد عمةةى إعةةداد مواقةةف تعميميةةة مثيةةرة لمتفكيةةر وتتةةيح الفرصةةةة
لممناقشةةات ذوابةةداء المبلحظةةات وتقةةديم التفسةةيرات وربةةط المعمومةةات وتحميمهةةا ممةةا يشةةير دافعيةةتهم
نحو التعمم وتنمية التفكير.
وفيما يتعمق بحجم التأثير لممتغير المستقل فةي المتغيةر التةابع (التفكيةر التةأممي) ,قةام الباحةث بحسةاب
مربةةةع إيتةةةا ،وعةةةن طريقةةةه أمكةةةن ايجةةةاد قيمةةةة( )Dالتةةةي تعبةةةر عةةةن حجةةةم التةةةأثير السةةةتراتيجية اإلدراك
المنفصمة ,ولصالح المجموعة التجريبية (الذكور) ,والجدول ( )7يوضح ذلك.
جدول رقم( )7القيمة التائية ودرجة الحرية ،ومربع إيتا والفرق وحجم التأثير في اختبار
التفكير التأممي
االداة

درجة الحرية

االختبار التائي

مربع إيتا

D

حجم التأثير

اختبار التفكير التأممي

59

7,210

2,313

0,921

ضخم

ويسةةةتدل مةةةن الجةةةدول ( )7أ ين حجةةةم التةةةأثير(قوة أو درجةةةة التةةةأثير) ضةةةخم ,عمةةةى وفةةةق معيةةةار كةةةوهين
( )Cohens Standardوالجةةدول المرجعةةي المقتةةرح لتحديةةد مسةةتويات التةةأثير بالنسةةبة لكة ّةل مقيةةاس
من مقاييس حجم التأثير.
 .1النتيجة التي تتعمق بالفرضية الثالثة :وتةنص هةذ الفرضةية عمةى انةه " ال توجةد فةروق ذات داللةة
إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة ( )2,23بةةين متوسةةط الةةدرجات التةةي تحصةةل عميهةةا طالبةةات أقسةةام
القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية المواتي يدرسن مادة الفقه اإلسبلمي باسةتعمال اسةتراتيجية اإلدراك
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المنفصةةمة ومتوسةةط الةةدرجات التةةي تحصةةل عميهةةا قرينةةاتهن البلتةةي يدرسةةنها بالطريقةةة التقميديةةة"
ولمتحقةةق مةةن صةةحة الفرضةةية تةةم حسةةاب الوسةةط الحسةةابي لةةدرجات الطالبةةات واالنحةراف المعيةةاري
والتباين ،وقيمة(ت) ألداء المجموعتين :التجريبية والضةابطة (اإلنةاث) فةي اختبةار التفكيةر التةأممي
الذي أعد الباحث ،وكانت النتيجة عمى ما مبين في الجدول (.)92
جدول ( )92الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية (المحسوبة والجدولية)
لمجموعتي البحث :التجريبية والضابطة (اإلناث) في اختبار التفكير التأممي
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

التباين

المجموعة

العدد

التجريبية

15

0,116 97,535

الضابطة

15

99,226 1,156 92,156

3,245

درجة

قيمة (ت)

مستوى

الحرية

المحسوبة الجدولية

الداللة

50

5,747

0,22

دالة عند
()2,23

ويتضح من جدول ( )92ما يأتي:
أ .رفض الفرضية الصةفرية التةي تةنص عمةى عةدم وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين مجمةوعتي
البحةةث :التجريبيةةة والضةةابطة (اإلنةةاث) فةةي اختبةةار التفكيةةر التةةأممي ،وقبةةول الفرضةةية البديمةةة؛ الن
القيمة التائية المحسةوبة ( )5,747هةي اكبةر مةن القيمةة التائيةة الجدوليةة ( )0,22عنةد مسةتوى
داللةةة ( )2,23ودرجةةة حريةةة ( )50ممةةا يؤكةةد ان الفةةروق ذات الدال لةةة اإلحصةةائية تشةةير إلةةى اثةةر
التعمم لصالح المجموعة التجريبية.
ب .ان متوسةةط الةةدرجات التةةي حصةةمت عميهةةا طالبةةات المجموعةةة التجريبيةةة المةواتي يدرسةةن باسةةتعمال
اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة والبةةالغ ( )97,535هةةو اكبةةر مةةن متوسةةط الةةدرجات التةةي حصةةمت
عميها طالبات المجموعة الضابطة البل تي يدرسن باستعمال الطريقةة التقميديةة والبةالغ ()92,156
وهذا يدلل عمى تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعةة الضةابطة ويفسةر ذلةك بةان اسةتراتيجية
اإلدراك المنفصةةمة تسةةاهم إلةةى حةةد كبيةةر فةةي عمميةةة الةةتعمم وبالةةذات اكتسةةاب المعرفةةة ومقارنتهةةا
وتحميمها وخصوصةاً التةي ال يمكةن تحصةيمها مباشةرة ،فضةبلً عةن ان اسةتراتيجية اإلدراك المنفصةمة
تعد بمثابة حمقة وصل بين المعرفة الجديدة غير المألوفة بالمعرفةة السةابقة األكثةر ألفةة ممةا يزيةد

من نشاط الطالبات ويدفعهن نحو التعمم ويطور المعرفة لديهن وينميها.
وفيما يتعمق بحجم التأثير لممتغير المستقل فةي المتغيةر التةابع (التفكيةر التةأممي) ,قةام الباحةث بحسةاب
مربةةةع إيتةةةا ،وعةةةن طريقةةةه أمكةةةن ايجةةةاد قيمةةةة( )Dالتةةةي تعبةةةر عةةةن حجةةةم التةةةأثير السةةةتراتيجية اإلدراك
المنفصمة ,ولصالح المجموعة التجريبية (اإلناث) ,والجدول ( )99يوضح ذلك.
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جدول رقم( )99القيمة التائية ودرجة الحرية ،ومربع إيتا والفرق وحجم التأثير في اختبار التفكير
التأممي
االداة

درجة الحرية

االختبار التائي

مربع إيتا

D

حجم التأثير

اختبار التفكير التأممي

50

5,747

2,246

9,656

ضخم

ويسةةتدل مةةن الجةةدول ( )99أ ين حجةةم التةةأثير(قوة أو درجةةة التةةأثير) ضةةخم ,عمةةى وفةةق معيةةار كةةوهين
( )Cohens Standardوالجةةدول المرجعةةي المقتةةرح لتحديةةد مسةةتويات التةةأثير بالنسةةبة لكة ّةل مقيةةاس
من مقاييس حجم التأثير.

 .2النتيجة التي تتعمق بالفرضية الرابعة :وتةنص هةذ الفرضةية عمةى انةه " ال توجةد فةروق ذات داللةة
إحصائية عند مستوى داللة ( )2,23بين متوسط الدرجات التي يحصل عميها طمبةة أقسةام القةرآن
الكةةةريم والتربيةةةة اإلسةةةبلمية الةةةذين يدرسةةةون مةةةادة الفقةةةه اإلسةةةبلمي باسةةةتعمال اسةةةتراتيجية اإلدراك
المنفصةةمة يعةةزى إلةةى الجةةنس (ذكةةور ،أنثةةى)" ولمتحقةةق مةةن صةةحة الفرضةةية تةةم حسةةاب الوسةةط
الحسةةابي لةةدرجات الطمبةةة واالنح ةراف المعيةةاري والتبةةاين ،وقيمةةة (ت) ألداء المجموعةةة التجريبيةةة
(ذكةةور) والمجموعةةة التجريبيةةة (إنةةاث) فةةي اختبةةار التفكيةةر التةةأممي الةةذي أعةةد الباحةةث ،وكانةةت
النتيجة عمى ما مبين في الجدول (.)90
جدول ( )90الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية (المحسوبة والجدولية)
لممجموعة التجريبية (ذكور) ولممجموعة التجريبية (إناث) في اختبار التفكير التأممي
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0,212

3,701

0,116

3,245

المجموعة

العدد

التجريبية

15

97,052

الضابطة

15

97,535

التباين

درجة

قيمة (ت)

الحرية

المحسوبة الجدولية

50

2,156

0,22

مستوى
الداللة
دالة عند
()2,23

ويتضح من جدول ( )90ما يأتي:
قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى عةدم وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين مجمةوعتي
البحث :التجريبية (ذكور) ،والتجريبية (إناث) في اختبار التفكيةر التةأممي الن القيمةة التائيةة المحسةوبة
( )2,156هي اقل من القيمة التائية الجدولية ( )0,22وبذلك ترفض الفرضية البديمة.
واتفقت نتائج هذا البحث مع نتائج عدد من الدراسات السابقة ،حيةث اتفقةت مةع دراسةة (الةدايني
 )0224ودراسةةةة (األحبةةةابي  )0224ودراسةةةة (األبةةةيض  )0292التةةةي أشةةةارت نتائجهةةةا إلةةةى تفةةةوق
المجموعةةة التجريبيةةة التةةي درسةةت باسةةتعمال اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة عمةةى المجموعةةة الضةةابطة
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التي درست بالطريقة التقميدية ،كما اتفقت مع نتائج عدد من الدراسات في تنمية التفكير التةأممي ،مثةل
دراسة (كشكو  )0223و(أبو نحل  )0292التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللةة إحصةائية
لصالح المجموعة التجريبية التي تعاممت مع التفكير التأممي ،وتتعارض نتائج البحث الحالي مةع نتةائج
دراسةة (عفانةة والمولةو  )0220فةي تنميةة التفكيةر التةأممي لصةالح الطالبةات وكةذلك مةع دراسةة (عفانةة
والمولةةو  )0220و(كشةةكو  )0223و(أبةةو نحةةل  )0292التةةي أشةةارت نتائجهةةا إلةةى وجةةود فةةروق دالةةة
إحصةةائياً لصةةالح الطالبةةات ،أمةةا نتةةائج البحةةث الحةةالي تبعةاً لمتغيةةر الجةةنس فةةبل توجةةد فةةروق ذات داللةةة

إحصائية بذلك.

ويفسر الباحث تمك النتائج بما يأتي:
 اعتماد استراتيجية اإلدراك المنفصمة في تدريس الفقه اإلسبلمي زادت مةن إيمةان الطمبةة وقنةاعتهمبهةةا وبنتائجهةةا؛ لكونهةةا تعتمةةد عمةةى خط ةوات التفكيةةر العممةةي ،ومةةن المعمةةوم انةةه كممةةا ازداد إيمةةان
المةةرء بةةالفكرة ،كممةةا كةةان أكثةةر حرص ةاً عمةةى فهمهةةا واسةةتيعابها ،فهةةي أثةةارت روح الحمةةاس لةةديهم
وحفزتهم عمى المتابعة والبحث والتفكير.

 الطريقةةة التقميديةةة التةةي تةةم تدريسةةها لممجموعةةة الضةةابطة ،طريقةةة قديمةةة وسةةمبياتها كثيةةرة ،فهةةيتعتمد كمياً عمى المدرس ،فهةو الوحيةد صةاحب الموقةف االيجةابي فةي العمميةة التعميميةة وفقةاً لهةذ

الطريقة ،مما يقمل من دور الطالب وانجذابةه واندماجةه فةي الةدرس كمةا يزيةد مةن سةمبيته وبالتةالي

يقل من مستوى تحصيمه وتفكير .
 ان موضةةوعات مةةادة الفقةةه اإلسةةبلمي – فقةةه المعةةامبلت -أتاحةةت الفرصةةة لمطمبةةة بةةان يعمم ةوا فةةيمجموعات يتخممها الحةوار والنقةاش والتفكيةر والمبلحظةة والتأمةل والنظةر ممةا عمةق لةديهم المعرفةة
الشرعية وزاد فرصة تنمية التفكير التأممي.

ثانياً :التوصيات:

في ضوء نتائج البحث الحالي ،يوصي الباحث بما يأتي:

 .9ضةةرورة اسةةتعمال اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة جنب ةاً إلةةى جنةةب الطرائةةق واألسةةاليب التعميميةةة فةةي
تدريس العموم الشرعية والتربية اإلسبلمية.

 .0التأكيد عمى تنمية مهارات التفكير بشكل عام والتفكير التأممي بشكل خاص.
ةدرس التربيةةة اإلسةةبلمية
 .1تضةةمين اسةةتراتيجية اإلدراك المنفصةةمة ب ةرامج إعةةداد المدرسةةين عامةةة ومة ّ
خاصة عن طريق مقرر طرائق التدريس في كميات التربية بالجامعات العراقية.
 .2عدم التقيد بالطريقة التقميدية المعتادة فةي تةدريس الفقةه اإلسةبلمي؛ الن العمةوم اإلسةبلمية كغيرهةا
مةةن العمةةوم األخةةرى تتقبةةل روح الحداثةةة وتتناسةةب معهةةا طرائةةق التةةدريس الحديثةةة مثةةل اسةةتراتيجية
اإلدراك المنفصمة – موضوع الدراسة-
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ثالثاً :المقترحات:

 .9إجراء دراسة مماثمة لمواد دراسية أخرى في أقسام القرآن الكريم والتربية اإلسبلمية.
 .0إجراء دراسة مماثمة مقارنة مع طرائق وأساليب أخرى في متغيرات تابعةة مثةل (التفكيةر المنظةومي،
والتفكيةةر اإلبةةداعي ،والتحصةةيل الدراسةةي ،ومةةا فةةوق المعرفةةة ،والتفكيةةر الناقةةد ،والتفكيةةر البصةةري،
واكتساب المفاهيم ،وغيرها).
 .1إجراء دراسة مماثمة في مراحل دراسية أخرى لمادة التربية اإلسبلمية.
 .2إجراء دراسة عن فاعمية برنامج تدريسي مقترح لتنمية مهارات التفكير التةأممي فةي منهةاج التربيةة
اإلسبلمية لطمبة المرحمة (المتوسطة ،اإلعدادية ،الجامعية).
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The impact of discrete realization strategy in the development of reflective

thinking among students of Qur'an and Islamic education departments for the
course of Islamic jurisprudence
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Abstract
The paper aims to identify the impact of discrete realization strategy in the

development of reflective thinking among students: (males/females) of Qur'an
and Islamic education departments for the course of Islamic jurisprudence

according to the variability of sex. The researcher used the experimental
approach and adopted an experimental determination with a set part of the two

groups (experimental and controlled). He selected the sample deliberately which
consists of (147) students spread over four classes (experimental males/
experimental females/ controlled males/ controlled females), and it took last for

an academic year of (2010-2011). He, then, prepared a post test to measure the
reflective thinking with his five skills (skill of optical vision, skill of detecting

fallacies, skill of reaching conclusions, skill of convincing explanations, and skill

of proposed solutions) in the course of (Islamic jurisprudence) which consists of
(25) items of multiple choice, each one has (5) options. The validity of the items

was verified with sincerity of the content, certified arbitrators, internal

consistency, as well as applied to the external exploratory sample to measure the
level of difficulty, strength of the discriminatory, and effective of the alternatives,

were all items acceptable according to the dependable standards. Then, the
researcher comes out with the stability coefficient by the retail midterm, in which
level of stability reached (0.79) according to Pearson equation, and it reached

(0.88) after correction according to Spearman - Brown equation, and this is a
good stability coefficient for the test. Moreover, after processing data for the test

of the post reflective thinking of the sample concerned in the paper by using (ttest) for two independent samples, the study showed a statistically significant

difference between the two groups, and in a favour for the experimental group

that studied according to the strategy of (discrete realization) in all groups of
(males/ females).
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المصادر والمراجع

.9

أبو لبدة ،سبع ( ،)9760مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي ،الطبعة الثانية ،جمعية عمةال المطةابع

.0

( ،)0292مهارات التفكير التأممي في محتوى منهاج التربية

التعاونية ،عمان.

أبو نحل ،جمال عبد الناصر محمد عبد ا

اإلسةةبلمية لمصةةف العاشةةر األساسةةي ومةةدى اكتسةةاب الطمبةةة لهةةا( ،رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة) ،كميةةة

التربية ،الجامعة اإلسبلمية -غزة.

.1

األبيض ،عباس كريدي ( ،)0292أثر منشطات اإلدراك في التحصيل واالحتفاظ لدى طبلب الرابةع األدبةي

.2

االحبابي ،نوري صالح( ،)0224أثر االستراتيجيتين اإلدراكية المنفصمة واإلدراكية المتضةمنة فةي تحصةيل

.3
.4

في مادة الجغرافية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية األساسية ,الجامعة المستنصرية.

واسةةتبقاء مةةادة الرياضةةيات لةةدى طالبةةات معهةةد إعةةداد المعممةةات( ،رسةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة) ،كميةةة

التربية -أبن الهيثم ,جامعة بغداد.

األغا ،إحسان ،ومحمد األستاذ ( ،)0222مقدمة فةي تصةميم البحةث التربةوي ،الطبعةة الثانيةة ،الرنتيسةي

لمطباعة والنشر ،غزة.

آل بطةةي ،جةةبلل شةةنتة جبةةر ( ,)0227بنةةاء برنةةامج تةةدريبي لمدرسةةي الفيزيةةاء عمةةى أنمةةاط المنشةةطات
العقمية وأثر في أدائهم والتحصيل والتفكير العممةي لةدى طمبةتهم( ،اطروحةة دكتةو ار غيةر منشةورة) ,كميةة

التربية -أبن الهيثم ,جامعة بغداد.
.5

التل ،سعيد وآخرون ( ،)9771المرجع في مبادئ التربية ،الطبعة األولى ،دار الشروق لمنشر والتوزيةع،

.6

جاسةةم  ،محمةةةد صةةفاء ( ،)0224أثةةةر أسةةموب قصةةةص السةةةنة النبويةةة فةةةي تحصةةيل طةةةبلب اإلعةةةداديات

.7

األردن.

اإلسبلمية في مادة الحديث الشريف( ،رسالة ماجستير غير منشةورة)  ،كميةة التربيةة -أبةن رشةد ،جامعةة

بغداد.

جروان ،عبد الرحمن فتحي ( ،)9777تعميم التفكير ،الطبعة األولى ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عمان.

 .92جةةروان ،عبةةد الةةرحمن فتحةةي ( ،)0220تعمةةيم التفكيةةر مفاهيمةةه وتطبيقاتةةه ،دار الفكةةر لمنشةةر والتوزيةةع،
عمان.

 .99جمل ،محمةد جهةاد( ،)0223العمميةات الذهنيةة ومهةارات التفكيةر ،الطبعةة الثانيةة ،دار الكتةاب الجةامعي،
العين ،اإلمارات.

 .90حسةةن ,عةةزت عبدالحميةةد محمةةد( )0292حجةةم التةةأثير فةةي بحةةوث الموهةةوبين ,المةةؤتمر العممةةي الثةةامن:
اسةةتثمار الموهبةةة ودور مؤسسةةات التعمةةيم -الواقةةع والطمةةوح ,كميةةة التربيةةة ,جامعةةة الزقةةازيق00-09 ,

ابريل.

 .91حمس ،داود ( ،)0226مبادئ التدريس العامة ،مكتبة آفاق ،الجامعة اإلسبلمية -غزة.

 .92الحيمةةة ،محمةةد محمةةود ،)9774(،التصةةميم التعميمةةي نظريةةة وممارسةةة ،الطبعةةة األولةةى ،دار المسةةيرة
لمنشر والتوزيع ،عمان.
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 .93الدايني ،بتول محمد ( ،)0224أثر منشطات استراتيجيات اإلدراك في تحصةيل طالبةات الصةف الخةامس
العممي وتنمية مهاراتهن العقميةة( ،أطروحةة دكتةو ار غيةر منشةورة) ،كميةة التربيةة -أبةن الهيةثم ،جامعةة

بغداد.

 .94دروزة ،افنان نظير ،)9766 ( ,أثر المقدمة لة(أوزبل) في ثبلث مستويات من التعمم ,المجمةة العربيةة
لبحوث التعميم العالي  ،العدد ، 6دمشق.

 .95دروزة ،افنةان نظيةر ( ,)9773اسةةتراتيجيات االدراك ومنشةطاتها كةاس لتصةةميم التعمةيم ،الطبعةة األولةةى،
جامعة النجاح الوطنية ،نابمس.

 .96دروزة ،أفنان نظير ( ،)0222النظرية في التدريس وترجمتها عممياً ،مطبعة دار الشروق ،عمان.

 .97دروزة ،افنةةةان نظيةةةر( ،)0222اساسةةةيات فةةةي عمةةةم الةةةنفس التربةةةوي :اسةةةتراتيجيات االدراك ومنشةةةطاتها
كأساس لتصميم التعميم(،دراسات وبحوث) ,الطبعة األولى ،دار الشروق لمنشر والتوزيع ،عمان.

 .02دروزة ،افنةةان نظيةةر (  ، )0223األسةةئمة التعميميةةة والتقيةةيم المدرسةةي ,الطبعةةة األولةةى ،دار الشةةروق
لمنشر والتوزيع ،عمان.

 .09رؤوف ،إبةةةراهيم عبةةةد الخةةةالق ( ،)0222التصةةةاميم التجريبيةةةة والدراسةةةات النفسةةةية والتربويةةةة ،الطبعةةةة
األولى ،دار عمار لمنشر والتوزيع ،عمان.

 .00الزوبعي ،عبد الجميل إبةراهيم ،وآخةرون ,)9769(،االختبةارات والمقةاييس النفسةية ،دار الكتةب لمطباعةة
والنشر ،الموصل.

 .01الزوبعي ،عبد الجميل ،ومحمد احمد الغنام ( ،)9769مناهج البحث في التربية ،مطبعة جامعة بغداد.

 .02زيتةةةون ،حسةةةين حسةةةن (  ،)0226تصةةةميم البةةةرامج التعميميةةةة بفكةةةر البنائيةةةة (تأصةةةيل فكةةةري وبحةةةث
إمبريقي) ،الطبعة األولى ،عالم الكتب لمنشر والتوزيع والطباعة ،القاهرة.

 .03سميم ،مريم ( ،)0226عمم لنفس المعرفي ،الطبعة األولى ،منشورات دار النهضة العربية ،بيروت.

 .04الشةةريف ،قاسةةم ( ،)9765دراسةةة اثةةر األسةةموب المعرفةةي عمةةى األداء فةةي بعةةض المواقةةف االختباريةةة،
مجمة العموم االجتماعية ،المجمد ،2العدد.91

 .05ظافر ،محمد إسماعيل وآخرون ( ،)9762التدريس في المغة العربية ،دار المري لمنشر ،الرياض.
 .06عبيدات ،سميمان ( ،)9766القياس والتقويم التربوي ،الطبعة األولى ،كمية التربية ،الجامعة األردنية.

 .07عبيد ،وليم ،وعزو عفانةة ( ،)0221التفكيةر والمنهةاج المدرسةي ،الطبعةة األولةى ،مكتبةة الفةبلح لمنشةر
والتوزيع ،الكويت.

 .12العبيدي ،ثمينةة مهةدي محمةود سةممان ( ,)0223أثةر اسةتعمال الحقيبةة التعميميةة فةي تحصةيل طالبةات
الصف الرابع اإلعدادي في مادة التربية اإلسبلمية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كميةة التربيةة -أبةن

رشد ،جامعة بغداد.

 .19عفانة ،عزو ،وفتحية المولو ( ،)0220مستوى مهارات التفكير التأممي فةي مشةكبلت التةدريب الميةداني
لدى طمبة كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة ،مجمةة التربيةة العمميةة ،العةدد األول ،المجمةد الخةامس،

كمية التربية ،جامعة عين شمس.

 .10العفةةون ,ناديةةة حسةةةين ،وراهةةي ,قحطةةةان فضةةل ( ,)0292فاعميةةةة تصةةميم تعميمةةةي -تعممةةي ,الطبعةةةة
األولى ,دار صفاء لمنشر والتوزيع ,عمان.
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 .11عمي ،عمي حسين ( ،)9777قضية التحديث في التعميم العالي ،القاهرة -مصر.

 .12عمران ،محمد إسماعيل ( ،)9772مدخل إلى عمم النفس ،الطبعة الثانية ،مكتبة خدمة الطالب ،مصر.
 .13الغريب ،رمزية ( ،)9769التقويم والقياس النفسي والتربوي ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاهرة.

 .14فتحةةي ،جةةروان(9777م) ,الموهبةةة والتفةةوق واالبةةداع ،الطبعةةة األولةةى ،دار الكتةةاب الجةةامعي ،العةةين,
االمارات.

 .15الكبيسي ،زينة مجيد ذياب ( ,)0223أثر أسموبي الندوة والعصةف الةذهني فةي تحصةيل طالبةات الصةف
الرابع العام في مادة التربية اإلسبلمية واستبقائه( ،أطروحة دكتةو ار غيةر منشةورة) كميةة التربيةة  -ابةن

رشد ,جامعة بغداد.

 .16كشكو ،عماد جميل حمدان ( ،)0223أثر برنامج تقني مقترح قي ضوء اإلعجاز العممي بةالقرآن الكةريم
عمى تنمية التفكير التأممي في العموم لدى طمبة الصةف التاسةع األساسةي بغةزة( ،رسةالة ماجسةتير غيةر

منشورة) ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية -غزة.

 .17مصطفى ،شريف ( ،)9770اثر تنمية قدرة التفكيةر التةأممي عنةد معممةي العمةوم فةي المرحمةة األساسةية
عمى فاعميتهم التعميمية (أطروحة دكتو ار غير منشورة) ،كمية التربية ،الجامعة األردنية.

 .22موسى ،فاروق عبد الفتاح ( ،)9769عمم النفس التربوي ،دار الثقافة لمطباعة والنشر ،القاهرة.
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Working Paper Syracuse University, NY.13244.2340.1989.

42. Schoon, D. A. (1987): "Educating the Reflective Practitioner, Towards A
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