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الممخص
اإلسالمية لميارات التعّمم باالكتذاؼ في التجريذ
درجة تظبيق معممي التخبية
ّ
مرظفى فهزي سعيج
د .باسل مبارؾ القخالة
2016

اإلسالمية لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ.
ىجفت الجراسة التعخؼ إلى درجة تظبيق معمسي التخبية
ّ
اإلسالمية لمسخحمة الثانؾية لسجيخية التخبية كالتعميؼ لمؾاء الجامعة،
تكؾنت عيشة الجراسة مؽ جسيع معمسي التخبية
ّ
ّ
مؾزعيؽ عمى ( )28مجرسة ثانؾية .كتسّثمت أداة الجراسة مؽ استبانة مكؾنة مؽ
كالبالغ عجدىؼ ( )61معمساً كمعمسةّ ،
أف تظبيقيؼ لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ جاء بجرجة
( )40فقخة تؼ التأ ّكج مؽ صجقيا كثباتيا .أعيخت الشتائج ّ
إحرائية عشج مدتؾػ داللة ( )≤0.05لسدتؾػ
متهسظة ،كأعيخت الشتائج أيزاً عجـ كجؾد فخكؽ ذات داللة
ّ
ستغيخ الشؾع االجتساعي ككجؾد فخكؽ
تظبيق معمسي التخبية
اإلسالمية لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ تعدػ ل ّ
ّ

اإلسالمية لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ
ذات داللة إحرائية عشج مدتؾػ داللة ( )≤0.05عمى تظبيق معمسي التخبية
ّ
متغيخ الخبخة لرالح الخبخة
ستغيخ السؤىل العمسي لرالح حسمة الذيادات العميا ك ّ
كتظبيقيؼ ليا في التجريذ تعدػ ل ّ
الظؾيمة.

اإلسالمية ،ميارات التعّمؼ باالكتذاؼ.
الكممات المفتاحية  :درجة تظبيق ،معمسي التخبية
ّ
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Islamic Education Teachers’ Appliance Regarding Discovery Learning Skills In
Teaching

Mostafa Fawzi Saeed
Dr.basil Mubarak za,al al-qaralleh
6102
The study aimed at exploring the degree of Islamic education teachers’
appliance regarding Discovery Learning skills in teaching. The sample of the study
consisted of all Islamic education teachers of secondary stage at Al-Jamea’ directorate
in Amman with number of (61) teachers. The study instrument was a questionnaire
consisted of (40) items after validity and reliability were checked.
The study results showed the total degree of application regarding discovery
learning skills among Islamic Education teachers came in middle degree , while the
result showed that there aren’t statistically significant differences at the level(0.05) in
the degree of application regarding Learning Skill among Islamic Education teachers
attributed to the gender and the result showed that there are statistically significant at
the level (0.05) in the degree of application regarding Learning Skill among Islamic
Education teachers attributed to academic qualification in favor to higher academic
qualification, while the experience in favor to long experience.

Key word : Degree of Application, Islamic Education Teachers, Discovery
Learning Skills
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خمفية الجراسة ومذكالتيا
ّ
المقجمة

الشبؾية يخػ بؾضؾح كثخة الشرؾص التي تجعؾ إلى التعّمؼ كسمؾؾ الظخؽ
إف الستأمل في القخآف كالدشة
ّ
ّ
السؤدية لتحريمو ،مثل التفكيخ كاالكتذاؼ كالتشّقل في أرجاء الكؾف بحثاً عؽ الحقيقة كالؾقؾؼ عمى أسخار ىحا

استكذافياً ،كمؽ األمثمة عمى ذلػ :حؾار سيجنا
الؾجؾد ،كفي القخآف الكخيؼ العجيج مؽ السؾاقف التي تتزسؽ حؾا اًر
ّ
التحخؼ بأنفديؼ عؽ الحقيقة قاؿ تعالى{ :فَجَعَهَيُمْ جُزَاراً اِنَّب كَبِرياً نَّيُمْ نَعَهَّيُمْ اِنَيْوِ
إبخاىيؼ( )مع قؾمو في حثّيؼ عمى
ّ
يَشْجِعٌُنَ{ }58قَبنٌُا مَه فَعَمَ ىَزَا بِآنِيَخِنَب اِوَّوُ نَمِهَ انظَّبنِمِنيَ{ }59قَبنٌُا سَمِعْنَب فَخًى يَزْكُشُىُمْ يُقَبلُ نَوُ اِبْشَاىِيمُ{ }60قَبنٌُا فَؤْحٌُا بِوِ عَهَى

أَعْيُهِ اننَّبسِ نَعَهَّيُمْ يَشْيَذًُنَ{ }61قَبنٌُا أَأَوجَ فَعَهْجَ ىَزَا بِآنِيَخِنَب يَب اِبْشَاىِيمُ{ }62قَبلَ بَمْ فَعَهَوُ كَبِريُىُمْ ىَزَا فَبسْؤَنٌُىُمْ اِن كَبوٌُا
يَنطِقٌُنَ{ }63فَشَجَعٌُا اِنَى أَوفُسِيِمْ فَقَبنٌُا اِوَّكُمْ أَوخُمُ انظَّبنِمٌُنَ{ }64ثُمَّ وُكِسٌُا عَهَى سُإًُسِيِمْ نَقَذْ عَهِمْجَ مَب ىَئُنَبء يَنطِقٌُنَ{ }65قَبلَ
أَفَخَعْبُذًُنَ مِه دًُنِ انهَّوِ مَب نَب يَنفَعُكُمْ شَيْئبً ًَنَب يَضُشُّكُمْ{ }66أُفٍّ نَّكُمْ ًَنِمَب حَعْبُذًُنَ مِه دًُنِ انهَّوِ أَفَهَب حَعْقِهٌُنَ( }67االنبياء -58 :
تتزسؽ ىحه اآليات عشاصخ االكتذاؼ ،مؽ خالؿ التخظيط السدبق مؽ قبل سيجنا إبخاىيؼ( )لسؾقف
،)67
ّ
الجافعية لجييؼ نحؾ البحث كالتداؤؿ ،كاقتخاح األفكار كالتحميل كاالستشتاج ،كبعج
االكتذاؼ ،ككضؾح اليجؼ ،كإثارة
ّ
تؾصمؾا بأنفديؼ بعج عسمية البحث إلى خظأ معتقجاتيؼ ،إالّ ّأنيؼ رفزؾا بظالنيا؛ بدبب التقميج األعسى كاتّباع
ذلػ ّ
لمتؾصل إلى
اليؾػ (قظامي ،كالخظيب. )2009 ،كمؽ أساليب القخآف الكخيؼ في البحث كالتفكيخ كاالكتذاؼ
ّ
تحث اإلنداف بشفدو عمى االرتحاؿ
االستشتاج ،أسمؾب الديخ كالشغخ ،حيث ذكخت الكثيخ مؽ اآليات الكخيسة التي ّ
ليتؾصل إلى الشتائج بشفدو ،كقاؿ تعالى { :قُمْ سِريًُا
في األرض ،مدتخجماً حؾاسو في التحميل كالسالحغة كالتجخيب
ّ

فِي انْؤَسْضِ فَبوظُشًُا كَيْفَ بَذَأَ انْخَهْقَ ثُمَّ انهَّوُ يُنشِئُ اننَّشْؤَةَ انْآخِشَةَ اِنَّ انهَّوَ عَهَى كُمِّ شَيْءٍ قَذِيشٌ} (العشكبؾت ،)20 :كقؾلو تعالى{ :أًَنَمْ
يَسِريًُا فِي انْؤَسْضِ فَيَنظُشًُا كَيْفَ كَبنَ عَبقِبَتُ انَّزِيهَ مِه قَبْهِيِمْ ًَكَبوٌُا أَشَذَّ مِنْيُمْ قٌَُّةً ًَمَب كَبنَ انهَّوُ نِيُعْجِزَهُ مِه شَيْءٍ فِي انسَّمَبًَاثِ ًَنَب فِي انْؤَسْضِ
اِوَّوُ كَبنَ عَهِيمبً قَذِيشاً} (فاطخ ،)44 :كىحا األسمؾب ىؾ أحج أساليب االكتذاؼ التي دعا القخآف الكخيؼ إلييا ،مؽ خالؿ
تتبع اآليات القخآنية الخاصة بيحا األسمؾب ،كىؾ مشيج يعتسج العقل كالعمؼ كالتفكيخ إلدراؾ حقائق األشياء؛ استجالالً
عمى كجؾد هللا سبحانو كتعالى( قخقد. )2000 ،

كأسمؾب االكتذاؼ ىؾ أسمؾب التفكيخ العمسي ،كىؾ أحج األساليب التي كاف الخسؾؿ الكخيؼ( )يدمكيا في
ّ
إف مؽ الذجخة شجخة ال يدقط
(
)

الشبي(
فقاؿ
،
الرحابة
تفكيخ
تعميؼ الرحابة( ،)كىؾ قجكتشا في ذلػ ،فقج أثار
ّ
كرقيا ك ّإنيا مثل السؤمؽ فحجثؾني ما ىي؟ قاؿ عبج هللا :فؾقع الشاس في شجخ البؾادؼ ،ككقع في نفدي ّأنيا الشخمة،
لعسمية التفكيخ العمسي التي سبقت بيا
فالستأمل في الحجيث يجج بؾضؾح الخظؾات
لكششي استحييت)(البخارؼ،)131،
ّ
ّ
ّ
ّ
تزسؽ الحجيث إثارة الشبي( )مذكمة أماـ الحاضخيؽ ليف ّكخكا
بؾية الحجيثة ،فقج
الدشة
الشبؾية كأثبتتيا الشغخيات التخ ّ
ّ
ّ
في الحل ،كأيزاً شخع الحاضخكف في البحث عؽ حل السذكمة في ضؾء خبخاتيؼ الدابقة ،كبعجىا قاـ الحاضخكف

بظخح افتخاضاتيؼ في أّنيا مؽ بيؽ شجخ البادية ،كبعجىا اختبار فخكضيؼ مؽ خالؿ مؾازنة أكجو التذابو كمقارنتيا
فتؾصل أحجىؼ إلى أّنيا
تؾصمؾا إلى الحل الرحيح بتسحيص فخكضيؼ بجقة،
ّ
بيؽ ىحه األشجار كبيؽ السدمؼ ،كمشيا ّ
الشخمة (قظامي ،كالخظيب. )2009 ،
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الدشة
فسالمح السشحى االستكذافي كالتفكيخ كالسشيج
العمسي في البحث ،نججىا مبثؾثة في القخآف الكخيؼ ك ّ
ّ
طؾر عمساء السدمسيؽ طخقاً كأساليب متعجدة في البحث كاالستكذاؼ ،اعتساداً عمى اآليات
ّ
الشبؾية السظيخة ،كقج ّ
تشؾعت ىحه األساليب تبعاً لميجؼ السخاد مشو ،أك لظبيعة نؾع السعخفة
الدشة
الؾاردة في القخآف الكخيؼ ك ّ
ّ
الشبؾية ،كبحلػ ّ
كالغاية مؽ عسمية البحث .

كمؽ الجالئل عمى اىتساـ القخآف الكخيؼ بتشسية التفكيخّ ،أنو يخبط بيؽ التفكيخ كالعبادة ،كىحا ما أشار اليو
إسالمية) ،كذلػ بعج اكتذاؼ اآليات
كسساه( التفكيخ فخيزة
السف ّكخ
ّ
اإلسالمي عباس محسؾد العقاد الحؼ أّلف كتاباً ّ
ّ
كلخريا (عظية )2002 ،بؾجؾد معشى التفكيخ في جسيع مغاىخ الؾجؾد مؽ
التي ذكخت كمسة التفكيخ كدراستياّ ،
كؾنية ،كقج كردت في ( )16آية ،ككجؾد خظؾة عقمية أبعج مؽ التفكيخ ،كقج كردت في( )7آيات ،كىي
آيات ّ
الحريمة التي تشتج عشو ،كأعسق إدراكاً لإلنداف كأكثخ كعياً لسا يحيط بو ،كقج ذكخت كمسة التفكيخ كمذتقاتيا في
تأممشاىا لؾججنا أ ّف ىشاؾ ربظاً كاضحاً بيؽ حجكث التفكيخ لجػ الذخص ،كبيؽ قيامو
القخآف الكخيؼ ( )20مخة ،كلؾ ّ

التأمل في خمق الدساكات كاألرض كتعاقب الميل كالشيار .
ببعض األنذظة كالسسارسات،
ّ
كالتجبخ كالسالحغة ك ّ
كحث عمييا ،كقج أشارت اآليات
اىتؼ بعسميات التفكيخ كاالكتذاؼ لمسعمؾمات
ّ
مؽ السالحع ّ
أف اإلسالـ ّ

التحخر مؽ
القخآنية الكخيسة إلى بعض االتجاىات الجالة عمى التفكيخ ،مثل الربخ ك ّ
التأني لمؾصؾؿ إلى الحقيقة ،ك ّ
اإلسالمية أف تعكذ
االستقاللية في التفكيخ كغيخىا ،كىحا يفخض بجكره عمى تجريذ مادة التخبية
التقميج كالتعرب ،ك
ّ
ّ
ىحه االتجاىات كتعسل عمى تفعيميا ،كقج كثخت الشرؾص التي تجعؾ إلى تشسيتيا ،مؽ خالؿ تزسيؽ محتؾػ

العقمية لجػ الستعّمؼ .
التعميسية التي تداعج عمى تظؾيخ القجرات
مشياجيا عمى السؾاقف كالخبخات
ّ
ّ
اإلسالمية في مجاؿ الشسؾ العقمي ،ىؾ تشسية ميارات التفكيخ كالسالحغة،
كلسا كاف مؽ أىجاؼ مادة التخ ّبية
ّ
ّ
ّ
ف
بؾيؾ كالعمساء إلى ضخكرة التشؾيع في أساليب تجريذ التخبية
كعخض األفكار برؾرة مشغسة كمتدمدمة؛ فقج دعا التخ ّ
تشسي القجرات العقمية العميا لجػ الستعّمؼ ،مثل
اإلسالميةّ ،
ّ
كتبشي االستخاتيجيات التي ليا عالقة بالتفكيخ ،التي بجكرىا ّ
أسمؾب حل السذكالت ،كأسمؾب تجريذ السفاىيؼ ،كأسمؾب البحث كاالستقراء (قظامي ،كالخظيب. )2009 ،

التعميسية،
أما عؽ دكر الستعّمؼ في السؾقف التعميسي في إستخاتيجية التعّمؼ باالكتذاؼ ،فيؾ اكتذاؼ السادة
ّ
ّ
السعخفية كالسيارّية السظمؾبة
األىجاؼ
تحقيق
عمى
تداعج
التي
كتشغيسيا ،كتختيبيا ،كدمجيا في بشيتو السعخ ّفية،
ّ
(عظية . )2013 ،
كيتختب عمى الستعّمؼ أيزاً تكؾيؽ األسئمة كاتباع الظخؽ السختمفة لإلجابة عمييا مؽ خالؿ جسع البيانات

كتختيبيا كاالختبار كالتجخيب ،كتقؾيؼ ما حرمؾا عميو كإعادة اختباره كصياغة التعسيسات لشتائجيؼ كتقجيؼ التفديخات
تؾصمؾا إليو عمى باقي زمالئيؼ كالتفاعل معيؼ ،كتقجيؼ الشقج ،كخؾض الرعؾبات التي تؾاجييؼ أثشاء
كعخض ما ّ
االكتذاؼ ،كمحاكلة حّميا مثل القرؾر في األدكات كاألجيدة ،دكف أف يجعمؾا تمػ الرعؾبات عائقاً في سبيل

ال
يتحسل الجانب األكبخ مؽ
فعا ً
ّ
مدؤكلية ما يتعّمسو ،فيؾ يبحث كيكتذف السعمؾمة ،كيغيخ اىتساماً ّ
تعّمسيؼ ،فالستعّمؼ ّ
لحل السذكمة التي يظخحيا السعمؼ
بالتعّمؼ ،كيبجؼ السثابخة في حل السذكالت كيعسل مدتقالً أك ضسؽ فخيق ّ
(الدفاسفة.)2006 ،

مؾجياً كمخشجاً
ّ
إف الجكر الحؼ يقؾـ بو السعّمؼ تجاه طالبو ليذ ناقالً أك ممقشاً لمخبخات ،بل أصبح دكره ّ
ظظاً ليا ،فالسعمؼ يثيخ عقؾليؼ؛ لكي يكتذفؾا الحقائق كالسعمؾمات
لشذاط الظمبة،
كمديالً لعسمية تعّمسيؼ كمخ ّ
ّ

بأنفديؼ ،بجالً مؽ أف يمقييا عمييؼ(أبانسي.)2009 ،
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يقجـ ليؼ السداعجة ،التي يشرح أف تكؾف بظخيقة غيخ مباشخة ،بل عؽ طخيق
إف مؽ كاجب السعمؼ أف ّ
ّ
اإليحاء كالتمسيح ،مسا يقؾدىؼ إلى األساليب كالؾسائل التي تقجرىؼ عمى االستسخار ،حيثسا تتظمب حاجة إلى مثل ىحه
التؾجييات غيخ السباشخة .،كأف يخاعي عشج بحثو عؽ السعمؾمات أك الحقائق أف يكؾف بحثو تحت إشخاؼ السعمؼ
كتؾجييو كي يتسكؽ الظالب مؽ اكتذاؼ السعمؾمات الججيجة كالرحيحة ،التي تشتسي إلى مؾضؾع معيؽ ،كىحا

العسمية
التعميسية التي سيقؾـ بيا الستعّمؼ مؽ خالؿ ىحه
يتظّمب أف يقؾـ السعمؼ بإعجاد كتشغيؼ سمدمة مؽ األنذظة
ّ
ّ
ظط السعمؼ لمسؾقف التعميسي تخظيظاً دقيقاً كمزبؾطاً ،
إف االكتذاؼ يتظمب أف يخ ّ
لتحقيق األىجاؼ ،كلحا ف ّ
مسا
لسداعجة الستعّمؼ عمى استثسار قجراتو
ّ
العقمية في حجكة إمكاناتو ،كلإلفادة مؽ خبخاتو الدابقة نحؾ السؾضؾعّ ،
يداعج عمى بمؾغ األىجاؼ التي يخيجىا(بؽ فخج.)2013 ،
كالتعّمؼ باالكتذاؼ أحج أىؼ عسميات التعّمؼ القائؼ عمى التفكيخ كاستخاتيجياتو ،كمؽ الظخؽ الفاعمة لتجريذ

اإلسالمية إذ تمقي بسدؤكلية التعّمؼ عمى الستعمؼ ،التي ليا عالقة بالتفكيخ ،كتتمخص ىحه الظخيقة بكل
مادة التخبية
ّ
الؾسائل كاألساليب السسكشة ،التي تتيح لمستعمؼ أف يكتذف بشفدو أك يعيج اكتذاؼ السفاىيؼ كاألفكار كبتؾجيو مؽ قبل
السعمؼ أك عجـ تؾجييو ،كبيحا الرجد يقؾؿ بؾليا ( ) Polya,1990السذار إليو في (الدعبي" )23 ،2003 ،إ ّف
أفزل سبيل لتعّمؼ أؼ شيء ،ىؾ أف تكتذفو بشفدػ ".

بتحسل السدؤكلية كاممة ،أـ كانت كذفية
إف طخيقة التجريذ سؾاء أكانت
ّ
ّ
نسظية حيث يقؾـ السعمؼ مشفخداً ّ
ف
حيث يقؾـ السعمؼ كالستعمؼ معاً بالتخظيط لمعسل كتشفيحه كتقؾيسو ،يشبغي أف تكؾ ىي الجدخ الحؼ تتحقق مؽ خاللو
األىجاؼ العامة كالخاصة لسزسؾف
بؾية كلسحتؾػ السشيج بخاصة ،لحلػ يجب أف تديؼ طخيقة التجريذ
العسمية التخ ّ
ّ
في تفعيل دكر التفكيخ داخل السجرسة كخارجيا (ابخاىيؼ.)2007 ،
كتحتل طخائق التجريذ مكانة ىامة في العسمية التعميسية ،بحيث يتؼ مؽ خالليا اكتداب الستعمؼ لمسعخفة،
كالسيارات ،كالسعمؾمات ،كالقيؼ كاالتجاىات ،ككمسا كانت طخائق التجريذ التي يدتخجميا السعمؼ تحث الستعمؼ عمى
التفكيخ ،يدتظيع الستعمؼ الؾصؾؿ إلى حمؾؿ لمسذكالت التي تؾاجييؼ عؽ طخيق تحميميا كتقؾيسيا كإصجار الحكؼ
عمييا( الدعبي. )2003 ،

مذكمة الجراسة

اإلسالمية لسيارات التجريذ السدتشجة إلى التعّمؼ باالكتذاؼ كمجػ تظبيقيا في
يعج تظبيق معمسي التخبية
ّ
ّ
يدية لمسعمسيؽ بأطخ
التجريذ مؽ األمؾرالؾاجب تؾافخىا في العسمية التعميسية؛ فسؽ السفتخض أف تختبط السيارات التجر ّ

تفدخىا نغخيات التعّمؼ ،التي تدتشج إلى الستعّمؼ بؾصفو السحؾر الخئيذ فييا ،مؽ حيث اختيار الخبخات كالسؾاد
معيشة ّ
أكجتو الج ارسات الدابقة كجراسة (الجخاح ،)2009 ،كدراسة
التعميسية السشاسبة لتحقيق
الشسؾ الذامل لو ،كىحا ما ّ
ّ
ّ
أىسية التجريذ كفق استخاتيجيات كطخائق االكتذاؼ ،التي
(الخكاشجة ،)2009 ،كدراسة (الذؾبكي ،)2008 ،مؽ ّ
االعتيادية
تداعج عمى زيادة التحريل لجػ الستعمؼ ،بؾصف التعّمؼ عسمية بشاء السعخفة كليذ نقميا كسا في الظخائق
ّ

التي يسارسيا السعمسؾف في التجريذ.

اإلسالمية لمسيارات التجريدية كتؾعيفيا داخل غخفة الرف كالسدتشجة
كتعج مذكمة تظبيق معمسي التخبية
ّ
ّ
لمتعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ مؽ السذكالت الؾاجب الؾقؾؼ عمييا مؽ أجل بشاء السعخفة الججيجة لمستعّمؼ ،اعتساداً

بؾؼ
عمى ما يرل إليو مؽ معمؾمات كدمجيا بالسعخفة الدابقة لجيو ،كمؽ خالؿ عسل الباحثيؽ في السيجاف التخ ّ
تقميجية بعيجة عؽ إدخاؿ االستخاتيجيات كالظخائق الحجيثة ،التي
اإلسالمية يجخؼ بظخيقة
أف تجريذ التخبية
الحغا ّ
ّ
ّ
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تشسي التفكيخ ،كالتي تدتشج إلى االكتذاؼ ،كيتؾقع مشيا أف تديؼ في زيادة التحريل الجراسي لجػ الستعمسيؽ لسادة
ّ
ّ
اإلسالمية؛ كىحا يتظمب مؽ السعمسيؽ أف يكؾنؾا عمى دراية تامة بأسذ كمبادغ التعّمؼ باالكتذاؼ ،كأف
التخبية
ّ
يستمكؾا مياراتو كيظبقؾنيا في التجريذ ،كنغ اًخ لقمة البحؾث كالجراسات ػ عمى حج عمؼ الباحثيؽ ػ التي تشاكلت درجة

اإلسالمية لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ فقج جاءت ىحه الجراسة لتجيب عمى األسئمة
تظبيق معمسي التخبية
ّ
اآلتية .
أسئمة الجراسة

تدعى الجراسة إلى اإلجابة عؽ األسئمة التالية-:

اإلسالمية لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ؟
 – 1ما درجة تظبيق معمسي التخبية
ّ
 - 2ىل تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة ) )α≤0.05في درجة تظبيق معمسي التخبية
السؤىل العمسي ،كعجد
متغيخ (الشؾع
االجتساعي ،ك ّ
اإلسالمية لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ باختالؼ ّ
ّ
ّ
سشؾات الخبخة).
أىمية الجراسة
ّ
متخررة لتعديد ميارات التفكيخ
أىسية تشسية التفكيخ في العسمية التخبؾية ،ببشاء بخامج كاستخاتيجيات
تكسؽ ّ
ّ
حل
العميا ،كبخامج العسميات السعخفية كفؾؽ السعخفية ،كبخامج التعّمؼ باالكتذاؼ ،التي تؤّكج عمى استخاتيجيات ّ

التقري كاالكتذاؼ ،مؽ خالؿ أسئمة السدتؾيات العميا
السذكالت ،التي تتيح لمستعّمؼ الفخصة
ّ
لمتجرب ك ّ
اإلسالمية لسيارات
تقجـ مقياساً لجرجة تظبيق معمسي التخبية
أىسية الجراسة ّ
بأنيا ّ
ّ
لمتفكيخ(الحيمة .)2003 ،كمجسل ّ

اإلسالمية مؽ ىحه الجراسة ،ككحلػ مجيخك
السؤمل أف يدتفيج مذخفؾ مادة التخبية
التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ ،كمؽ
ّ
ّ
افية عمى السعمسيؽ ،بحيث يؾجيؾنيؼ نحؾ األخح بإستخاتيجية التعّمؼ باالكتذاؼ
السجارس أثشاء قياميؼ بسياميؼ اإلشخ ّ

اإلسالمية.
كتؾعيفيا في التعميؼ ،كتذجيع الباحثيؽ لمقياـ بجراسات أخخػ في مجاؿ طخؽ تعّمؼ مفاىيؼ التخبية
ّ

كمؽ ىحا السشظمق تشاكلشا إستخاتيجية التعّمؼ باالكتذاؼ؛ لسا ليحه اإلستخاتيجية كما يخافقيا مؽ إشخاؾ الستعّمؼ

اتيجية
فعمياً في اكتذاؼ السفاىيؼ كالحقائق ،كما تتخكو في نفذ الستعّمؼ مؽ شؾؽ كحدؽ انتباه يجعميا بحق إستخ ّ
ّ
تقجـ ليؼ ،لحا قاـ
التي
لمسذكالت
حمؾؿ
إلى
الؾصؾؿ
ك
،
ا
ذاتي
ؼ
م
لمتع
دافعيتيؼ
كتثيخ
الستعمؼ،
تفكيخ
تدتثيخ
فاعمة
ّ
ً
ّ

اإلسالمية لميارات التعّمم باالكتذاؼ في التجريذ من
الباحثاف بإجخاء دراسة حؾؿ (درجة تظبيق معممي التخبية
ّ
وجية نغخىم) .
ىجؼ الجراسة

اإلسالمية لميارات التعّمم باالكتذاؼ في
ىجؼ الجراسة الحالية يتسثل بقياس (درجة تظبيق معممي التخبية
ّ
التجريذ من وجية نغخ المعممين أنفديم).

التعخيفات اإلجخائية .

فيسا يمي التعخيفات اإلجخائية لمسرظمحات التي تؼ استخجاميا في ىحه الجراسة-:

اإلسالمية ،التي تقاس بالجرجة التي يزعيا السعمؼ لشفدو
درجة التظبيق -:ىي درجة تؾافخ السيارة لجػ معمؼ التخبية
ّ
في أداة الجراسة .
الحكؾمية لسجيخية التخبية
اإلسالمية في السجارس
اإلسالمية  -:ىؾ السعّمؼ الحؼ يشّفح مشياج التخ ّبية
معمم التخبية
ّ
ّ
ّ
كالتعميؼ لمؾاء الجامعة .
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عقمية يقؾـ الستعمؼ خالليا بتشغيؼ معمؾماتو الدابقة كخبخاتو السكتدبة مؽ
ميارات التعّمم باالكتذاؼ  -:ىي
عسمية ّ
ّ
أجل الؾصؾؿ إلى معخفة ججيجة لؼ يكؽ يعمسيا مؽ قبل مؽ خالؿ تؾافخ البيئة السشاسبة لحلػ.
حجود الجراسة .

يسكؽ تعسيؼ نتائج ىحه الجراسة في ضؾء السحجدات اآلتية -:

اإلسالمية كمعمساتيا لمسخحمة الثانؾية
الحجود البذخية :معمسي التخبية
ّ
الحجود الدمانية :الفرل الجراسي األكؿ لمعاـ ( ) 2016 – 2015ـ .

الياشسية .
ردنية
ّ
الحجود المكانية :مجيخية التخبية كالتعميؼ لمؾاء الجامعة /محافغة العاصسة  /عساف/السسمكة األ ّ
اإلسالمية لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ.
حجود األداة :قياس درجة تظبيق معمسي التخبية
ّ
الجراسات الدابقة

العخبية
اوالً :الجراسات
ّ
اإلسالمية ومعمماتيا لمبادئ
تقري مجى ممارسة معممي التخبية
ّ
أجخػ (الخالجؼ )2013 ،دراسة ىجفت ّ
أعج الباحث مقياس التجريذ البشائي كىؾ عبارة عؽ استبياف مكؾف مؽ ( )33فقخة ،كطبقت عمى
التجريذ
البنائي ،ك ّ
ّ
ّ
أف درجة مسارسة السعمسيؽ لمتجريذ البشائي كانت
عيشة مكؾنة مؽ( )187معمساً كمعمسة ،كأشارت الشتائج إلى ّ
ّ
السؤىل العمسي كلرالح السؤىل العمسي األعمى ،كلؼ تغيخ
ستغيخ
ّ
متؾسظة ،كأعيخت كجؾد فخكقاً دالة إحرائياً ل ّ
ّ
ستغيخؼ الجشذ كالخبخة.
فخكؽ دالة إحرائياً ل ّ
كسا ىجفت دراسة (عياش ك العبدي )2013 ،إلى قياس مدتهى معخفة وممارسة معممي العمهـ

البشائية،
كتؼ تظؾيخكقياس مدتؾػ معخفة كمسارسة السعمسيؽ لمشغخية
والخياضيات لمنغخية
ّ
ّ
البنائية من وجية نغخىمّ ،
حيث كزعت االستبياف عمى عيشة مكؾنة مؽ ( )81معمساً كمعمسة ،كقج أعيخت الشتائج أف مدتؾػ معخفة السعمسيؽ

كاف مختفعاً كمدتؾػ مسارستيؼ كاف متؾسظاً ،كأعيخت أيزاً الشتائج كجؾد فخكؽ بيؽ تقجيخات السعمسيؽ
الحكؾركاإلناث كلرالح السعمسات ،كأ ّف الفخكؽ بيؽ تقجيخات السعمسيؽ لسدتؾػ معخفتيؼ كمسارستيؼ كانت لرالح
متغيخؼ التخرص كالجشذ.
السعخفة في مدتؾيي كل ّ

كأجخػ (خميفة )2011 ،دراسة ىجفت إلى معخفة أثخ تجريذ وحجة جدم اإل نداف من مقخر العمهـ لتالميح

الرف الدادس االبتجائي بظخيقة االكتذاؼ المهجو في المختبخ عمى تحريميم الجراسي لجييم مقارنة بظخائق

مؾزعيؽ عمى مجسؾعتيؽ ،األكلى
تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ( )70تمسيحاًّ ،
التجريذ المتبعة في تجريذ ىحا المقخرّ ،
السؾجو في السختبخ ،كالثانية ضابظة كيبمغ
تؼ تجريديؼ بظخيقة االكتذاؼ
تجخ ّ
ّ
يبية ،كيبمغ عجدىا ( )35تمسيحاًّ ،
كبيشت
عجدىا ( )35تمسيحاً ،تؼ تجريديؼ السحتؾػ نفدو بالظخائق السعتادة بتظبيق اختبار تحريمي عمى أفخاد العيشةّ ،
داؿ إحرائياً بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعتيؽ في االختبار التحريمي لرالح السجسؾعة
الشتائج عؽ كجؾد فخؽ ّ
السؾجو .
التجخيبية التي درست بظخيقة االكتذاؼ
ّ
كىجفت دراسة (ىديؼ )2011 ،إلى معخفة أثخ استخجاـ إستخاتيجية االكتذاؼ المهجو بالهسائل التعميمية

في التحريل والتحكخ وانتقاؿ أثخ التعّمم في الخياضيات لظالبات الرف الثامن األساسي في محافغة قمقمية،

تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ( )132طالبة ،كقدست إلى مجسؾعتيؽ اختيخت بالظخيقة القرجية ،السجسؾعة التجخيبية
كتبمغ ( )66طالبة ،درست باستخجاـ إستخاتيجية االكتذاؼ السؾجو كالسجسؾعة الزابظة تبمغ ( )66طالبة درست
أف
بالظخيقة التقميجية ،كاستخجمت الباحثة اختبا اًر قبمياً لغخض قياس التكافؤ بيؽ السجسؾعات ،كأعيخت نتائج الجراسة ّ
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ىشاؾ فخكقاً ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات إجابات طالبات السجسؾعة التجخيبية كالزابظة لرالح السجسؾعة
يبية التي درست بإستخاتيجية االكتذاؼ السؾجو بالؾسائل التعميسية .
التجخ ّ
فاعمية إستخاتيجية مقتخحة لمتعمم باالكتذاؼ في تنمية
كسا ىجفت دراسة (السجيشي )2011 ،إلى معخفة
ّ
التفكيخ الينجسي لظالبات الرف التاسع ذوات الدعات العقمية المختمفة ،تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ( )134طالبة

مؾزعات عمى مجسؾعتيؽ ،تتكؾف السجسؾعة التجخيبية مؽ ( )68طالبة ،كالسجسؾعة الزابظة مؽ( )66طالبة،

كاستخجمت الباحثة السشيج شبو التجخيبي في الجراسة ،كأعيخت الشتائج كجؾد فخكؽ ذات داللة إحرائياً بيؽ

البعجؼ الختبار التفكيخ اليشجسي كلرالح
متؾسظات درجات طالبات السجسؾعتيؽ التجخيبية كالزابظة في التظبيق
ّ
ّ
السجسؾعة التجخيبية ،ككجؾد فخكؽ ذات داللة إحرائياً بيؽ متؾسظات درجات طالبات السجسؾعة التجخيبية في
التظبيق القبمي -البعجؼ الختبار التفكيخ اليشجسي كلرالح التظبيق البعجؼ .

التعخؼ عمى الفخوؽ بين تعيين المعمم المدانج-األساسي
كأجخػ (اليمؾؿ )2010 ،دراسة ىجفت إلى
ّ
والمقخرات الجراسية في ضهء نغخية بخونخ والتفاعل بينيما من وجية نغخ المتعممين ،كقج استخجـ الباحث السشيج

تكؾنت العيشة مؽ ( )562طالباً كطالبة مؽ
الؾصفي
التحميمي ،حيث أ ّ
عج الباحث أداة لقياس نغخية بخكنخّ ،
ّ
ّ
إحرائية بيؽ
السخحمتيؽ األساسية العميا كالثانؾية بالسجارس الحكؾمية ،كأعيخت الشتائج كجؾد فخكؽ ذات داللة
ّ
متغيخؼ تعييؽ السعمسيؽ
السعمسيؽ األساسيؽ كالسدانجيؽ كلرالح السعمسيؽ األساسييؽ ،ككجؾد تفاعل داؿ بيؽ
ّ
كالسقخرات الجراسية في بشية السعمؼ السعخفية في التجريذ.
المهجو
كأيزاً أجخت الباحثة (دمحم ،2009 ،ب) دراسة ىجفت إلى معخفة أثخ استخجاـ أسمهب االكتذاؼ
ّ

تكؾنت عيشة
في تجريذ عمم االجتماع عمى التحريل والقجرات اإل ّ
بجاعية لجى طالب المخحمة الثانهية العامةّ ،
يبية
كل مجرسة ،أحجىسا مجسؾعة تجخ ّ
الجراسة ( )140طالباً كطالبة ،كاختيخت بظخيقة عذؾ ّ
ائية مؽ شعبتيؽ مؽ ّ
كتؾصمت الشتائج إلى كجؾد فخكؽ دالة إحرائياً بيؽ متؾسظات درجات طالب السجسؾعة
كاألخخػ ضابظة،
ّ
التجخيبية كالزابظة في مدتؾػ التحريل كالقجرات اإلبجاعية لرالح السجسؾعة التجخيبية.

كسا أجخػ (الجخاح )2009 ،دراسة ىجفت إلى الكذف عؽ أثخ التجريذ بظخيقتي االستقخاء واالكتذاؼ في

تكؾنت العيشة مؽ
اكتداب المفاىيم واالتجاىات المينية لجى طمبة المخحمة األساسية العميا في األردف ،حيث ّ
( )238طالباً كطالبة ،اختيخكا بظخيقة قرجية مؽ مجرستيؽ ،مجرسة لمظالب كأخخػ لمظالبات  ،كقج درست
السجسؾعة التجخيبية األكلى كفق الظخيقة االستقخائية ،كبمغ عجد أفخادىا ( )39طالباً ك( )40طالبة ،أما السجسؾعة

الثانية فقج درست تبعاً لمظخيقة االستكذافية ،كبمغ عجدىا ( )39طالباً ك( )43طالبة ،كأما السجسؾعة الزابظة فقج
درست تبعاً لمظخيقة التقميجية فكاف عجدىا( )36طالباً ك( )41طالبة ،ككذفت نتائج الجراسة عؽ كجؾد فخكؽ ذات

تفؾؽ أفخاد
داللة إحرائية في اكتداب الظمبة ،تعدػ إلى طخيقة التجريذ (االستقخائية كاالكتذافية كاالعتيادية) ،كقج ّ
ائية عمى السجسؾعتيؽ االكتذافية كاالعتيادية ،كأيزاً أعيخت الشتائج كجؾد فخكؽ ذات داللة
السجسؾعة االستقخ ّ
ائية ،كعشج السقارنة بيؽ اتجاىات طمبة
ائية كالسجسؾعة االستقخ ّ
إحرائية بيؽ متؾسظات اتجاىات السجسؾعة االستقخ ّ
ّ

مجسؾعتي االستقخائية كاالكتذافية لؼ يغيخ ىشاؾ فخؽ ذك داللة إحرائية بيؽ الستؾسظيؽ ،كعشج السقارنة بيؽ
السجسؾعة االكتذافية كمجسؾعة االعتيادية عيخ أ ّف ىشاؾ فخقاً ذا داللة إحرائية بيؽ الستؾسظيؽ لرالح السجسؾعة
االكتذافية .
تقري أثخ استخجاـ طخيقة اال كتذاؼ في تجريذ مادة
كأجخت (الخكاشجة )2009 ،دراسة ىجفت إلى ّ
تكؾف أفخاد
الكيمياء لظالبات الرف التاسع في المجارس الخاصة في تنمية التفكيخ العممي واالتجاه نحهىا ،فقج ّ
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ائية الديمة مؽ مجرستيؽ ،كقدست العيشة إلى مجسؾعتيؽ،
تؼ اختيارىؼ بالظخيقة العذؾ ّ
عيشة الجراسة مؽ ( )53طالبةّ ،
مجسؾعة تجخيبية كعجدىؽ ( )24طالبة درست بظخيقة االكتذاؼ ،كتألف السجسؾعة الزابظة مؽ ( )29طالبة
درست بالظخيقة االعتيادية ،كأعجت الباحثة أداتيؽ ،تسّثمت األداة األكلى باختبار التفكيخ العمسي ،كاألداة الثانية

إحرائية بيؽ متؾسظي درجات
بسقياس االتجاىات نحؾ الكيسياء ،ككذفت الشتائج عؽ كجؾد فخكؽ ذات داللة
ّ
الظالبات في اختبار التفكيخ العمسي ،يعدػ إلى طخيقة التجريذ لرالح طخيقة االكتذاؼ ،ككجؾد فخكؽ ذات داللة

إحرائية بيؽ متؾسظي درجات الظالبات عمى مقياس االتجاىات يعدػ إلى طخيقة التجريذ لرالح طخيقة
ّ
االكتذاؼ.

المهجو في تحريل
تعخؼ إلى أثخ الظخيقة االستنتاجية واالكتذاؼ
ّ
كسا ىجفت دراسة (الذؾبكي )2008 ،ال ّ
تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ( )68طالباً مؽ الرف
الظمبة لمفاىيم العقيجة
ّ
اإلسالمية واتجاىاتيم نحهىما في األردفّ .

قدست العيشة إلى ثالث شعب درست إحجاىا بظخيقة االكتذاؼ ،كالثانية بالظخيقة االستشتاجية،
الثاني الثانؾؼ ،كقج ّ
عج اختبار تحريمي لقياس تحريل الظمبة مؽ نؾع االختبار مؽ متعجد كمقياس
كالثالثة بالظخيقة التقميجية ،كسا أ ّ
أف الفخكؽ لرالح السجسؾعة
التجاىات الظمبة نحؾ الظخيقة االستشتاجية كاالكتذاؼ السؾجو ،كقج أعيخت الشتائج ّ
السؾجو كالسجسؾعة التقميجية ،كسا كاف الفخؽ لرالح طمبة مجسؾعة
االستشتاجية عشج مقارنتيا لسجسؾعة االكتذاؼ
ّ

التقميجية .
السؾجو عشج مقارنتيا مع السجسؾعة
االكتذاؼ
ّ
ّ
كأجخػ (عبج ربو )2007 ،دراسة ىجفت إلى معخفة فاعمية إستخاتيجيتي المناقذة واالكتذاؼ باستخجاـ

المؤجل لجى الظمبة واتجاىاتيم نحه ىحا المبحث
الهسائط المتعجدة في التخبية
اإلسالمية في التحريل الفهري و ّ
ّ
تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ( )81طالبا مؽ طمبة الرف العاشخاألساسي ،مؾزعيؽ عمى ثالث شعب
في األردفّ ،

تؼ تقديسيؼ عذؾائياً إلى مجسؾعتيؽ تجخيبيتيؽ كأخخػ ضابظة ،تؼ تجريذ السجسؾعة األكلى
دراسية في مجرسة كاحجة ّ
لسؾجو
كفق إستخاتيجية السشاقذة باستخجاـ الؾسائط الستعجدة كالسجسؾعة الثانية تؼ تجريديا كفق إستخاتيجية االكتذاؼ ا ّ

باستخجاـ الؾسائط الستعجدة ،أما السجسؾعة الثالثة الزابظة فقج تؼ تجريديا بالظخيقة التقميجية ،كأعيخت الشتائج تفؾؽ
السؤجل
السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ عمى السجسؾعة الزابظة في متؾسط عالمات الظمبة في االختبار التحريمي
ّ

اإلسالمية .
كمقياس االتجاىات نحؾ مبحث التخبية
ّ
كىجفت دراسة (الحديشي )2007 ،إلى الكذف عؽ فاعمية استخاتيجيتي التعّمم باالكتذاؼ والخخائط

تكؾنت عيشة الجراسة
المفاىيمية في تحريل طمبة المخحمة الثانهية في مادة التخبية اإلسالمّية في دولة الكهيتّ ،
كزعت العيشة عمى ثالث مجسؾعات :اثشتاف
مؽ ( )90طالباً كطالبة لمرف العاشخ ،اختيخكا بظخيقة
قرجية ،كقج ّ
ّ
مشيا تجخيبية كأخخػ ضابظة ،أما السجسؾعة التجخيبية األكلى فيبمغ عجدىا( )30طالباً ،درست بإستخاتيجية التعّمؼ

باالكتذاؼ ،كالسجسؾعة التجخيبية الثانية ،كيبمغ عجدىا( )30طالباً درست بإستخاتيجية الخخائط السفاىيسية ،أما

السجسؾعة الثالثة كىي الزابظة التي يبمغ عجدىا( )30طالباً فقج درست بالظخيقة التقميجية ،كاعتسج الباحث أداتيؽ
كتؾصمت نتائج
لمجراسة كىسا :السادة التعميسية ،كاختبار تحريمي مؽ نؾع االختيار مؽ متعجد مكؾف مؽ ( )25فقخة،
ّ

حرائية في متؾسظات درجات الظمبة تعدػ لظخيقة التجريذ (التعّمؼ
الجراسة إلى كجؾد فخكؽ ذات داللة إ
ّ
البعجؼ ،ككجؾد فخكؽ ذات داللة
باالكتذاؼ ،التقميجية) لرالح إستخاتيجية التعّمؼ باالكتذاؼ في اختبار التحريل
ّ

اتيجية
إ
حرائية في متؾسظات درجات الظمبة تعدػ لظخيقة التجريذ (الخخائط السفاىيسية ،كالتقميجية) لرالح إستخ ّ
ّ
الخخائط السفاىيسية في اختبار التحريل البعجؼ ،ككجؾد فخكؽ ذات داللة إحرائية في متؾسظات درجات الظمبة
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تعدػ لظخيقة التجريذ (الخخائط السفاىيسية ،كاالكتذاؼ) لرالح إستخاتيجية الخخائط السفاىيسية في اختبار التحريل
البعجؼ.
كسا ىجفت دراسة (الدفاسفة )2006 ،إلى مقارنة أثخ كل من التعّمم باالكتذاؼ وبخنامج تعميمي محهسب

في تحريل طمبة الرف الثامن األساسي في مادة العمهـ بمحافغة الظفيمة ،تكؾنت عيشة الجراسة مؽ( )58طالباً
ك( )60طالبة ،تؼ اختيارىؼ بظخيقة قرجية مؾزعيؽ عمى أربع شعب في مجرستيؽ ،كتؼ اختيار الذعب بظخيقة
عذؾائية لتجريديسا بظخيقتي االكتذاؼ كالحاسؾب ،كقاـ الباحث ببشاء اختبار تحريمي مكؾف مؽ ( )15فقخة مؽ

كبيشت الشتائج عجـ كجؾد فخكؽ ذات داللة إحرائية في
نؾع االختيار مؽ متعجد ك( )9فقخات مؽ الشؾع السقاليّ ،
تحريل الظمبة تعدػ لظخيقة التجريذ أك الشؾع االجتساعي أك التفاعل بيؽ طخيقة التجريذ كالشؾع االجتساعي .
ّ
ّ
كسا ىجفت دراسة (اإلبخاىيؼ )2005 ،إلى معخفة أثخ استخاتيجيتي االكتذاؼ المهجو والحهار في التحريل

النحهي وتنمية عمميات العمم لجى طالبات المخحمة الثانهية في األردف ،تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ثالث شعب مؽ

قرجية ،كتؼ تقديسيؼ إلى ثالث مجسؾعات
الرف األكؿ الثانؾؼ كيبمغ ( )93طالبة ،كتؼ اختبار أفخاد العيشة بظخيقة
ّ
السؾجو ،كالثانية ( )31طالبة
عذؾائياً :السجسؾعة األكلى ( )31طالبة ،كدرست باستخجاـ إستخاتيجية االكتذاؼ
ّ

درست باستخجاـ إستخاتيجية الحؾار ،كالثالثة ( )31باستخجاـ الظخيقة التقميجية ،كاستخجمت الباحثة
اختبار تحريمياً
اً
مؽ نؾع االختبار مؽ متعجد مكؾف مؽ ( )30فقخة ،كقج أعيخت الشتائج تفؾؽ السجسؾعتيؽ المتيؽ درستا بإستخاتيجيتي
االكتذاؼ كالحؾار عمى السجسؾعة التي درست بالظخيقة التقميجية ،كأيزاً أعيخت الشتائج تفؾؽ السجسؾعة التي

درست باستخجاـ إستخاتيجية االكتذاؼ عمى السجسؾعة التي درست باستخجاـ إستخاتيجية الحؾار .

كسا قاـ (الذشجكيمي )2004 ،بجراسة ىجفت إلى معخفة أثخ استخجاـ طخيقة االكتذاؼ المهجو في تجريذ

النحه لظالب المخحمة الثانهية في التحريل النحهي ،تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ( )98طالباً مؽ طمبة الرف الثاني
كقدسيؼ إلى مجسؾعتيؽ مجسؾعة ضابظة مؽ مجرسة قتيبة بؽ مدمؼ
الثانؾؼ العمسي مؽ مجرستي بالظخيقة العذؾائية ّ

كالبالغ عجدىؼ ( )50طالباً كدرسيا بالظخيقة التقميجّية ،كمجسؾعة تجخيبية مؽ مجرسة صشعاء كالبالغ عجدىؼ ()48
كبعجياً ،كأعيخت الشتائج كجؾد فخكؽ
قبمياً
ّ
طالباً ،كدرسيا بظخيقة االكتذاؼ ،كباستخجاـ اختبار تحريمي عمى العيشة ّ
دالة إحرائياً بيؽ متؾسظات تحريل طمبة السجسؾعتيؽ التجخيبية كالزابظة لرالح التجخيبية.

ىجفت دراسة (الدعبي )2003 ،إلى معخفة أثخ كل من طخائق االكتذاؼ المهجو والمناقذة والعرف

ساسية العميا
الحىني في تنمية ميارات التفكيخ الناقج والتحريل في مادة التخبية
اإلسالمية لجى طمبة المخحمة األ ّ
ّ

تكؾنت عيشة الجراسة ( )199طالباً كطالبة مؽ ثساني
كتكؾف مجتسع العيشة مؽ( )2397طالباً كطالبةّ ،
في األردفّ ،
شعب مؽ الرف الثامؽ ،كتؼ تؾزيعيؼ عذؾائياً إلى أربع مجسؾعات ،ثالث تجخيبية كالخابعة ضابظة .درست األكلى

بظخيقة االكتذاؼ السؾجو ،كالثانية درست بظخيقة السشاقذة ،كالثالثة درست بظخيقة العظف الحىشي ،كبمغ عجد أفخاد
ّ
التقميجية.
يقة
خ
بالظ
يبية ( )147طالبا كطالبة ،أما الزابظة عجدىا ( )52طالباً كطالبة درسؾا
ّ
السجسؾعات التجخ ّ
كأعيخت الشتائج عجـ كجؾد فخكؽ ذات داللة بيؽ الظخيقة كالجشذ ،كسا أعيخت الشتائج زيادة التحريل كتشسية
السؾجو كالسشاقذة كالعظف كالحىبي.
التفكيخ اإلبجاعي باستخجاـ طخيقة االكتذاؼ
ّ
كقاـ (إسميؼ )2003 ،بجراسة ىجفت إلى الكذف والمقارنة بين كل من طخيقتي االكتذاؼ واالستقراء
اإلسالمية،
والظخيقة اإللقائية في تنمية التفكيخ اإلبجاعي لجى طمبة الرف العاشخ األساسي في مادة التخبية
ّ

تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ( )122طالباً مؽ طالب الرف العاشخ األساسي ،كتؼ تقديؼ ىحه العيشة عذؾائياً إلى
ّ
ثالث مجسؾعات :األكلى درست بظخيقة االكتذاؼ ،كالثانية درست بظخيقة االستقراء ،كالسجسؾعة الثالثة خزعت
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لتجريذ السحتؾػ نفدو بظخيقة اإللقاء "التقميجية" ،كاستخجـ الباحث اختبار (تؾرانذ) لمتفكيخ اإلبجاعي صؾرة األلفاظ
اإلسالمية ،كقبل البجء بتظبيق التجخبة ،قاـ الباحث
بعج أف قاـ بتعجيمو كفقاً لؾحجة الفقو كأصؾلو في مادة التخبية
ّ
السعج ليحه الجراسة عمى أفخاد مجسؾعات الجراسة الثالث ،كاختبار قبمي ،لمتأ ّكج مؽ
بتظبيق اختبار التفكيخ اإلبجاعي
ّ
ّ
تكافؤ السجسؾعات الثالث في القجرة عمى التفكيخ اإلبجاعي ،كبعج ذلػ تؼ تشفيح الجراسة ،حيث استغخقت مجة شيخ،
ّ
اسية ،ثؼ أعيج تظبيق االختبار نفدو عمى أفخاد مجسؾعات الجراسة الثالث نفديا كاختبار
كبسا يعادؿ ( )12حرة در ّ
بعجؼ ،كأعيخت الشتائج أف ىشاؾ أث اًخ كاضحاً لكل مؽ طخيقتي االكتذاؼ كاالستقراء في تشسية التفكيخ اإلبجاعي،
ّ
ّ
كسا اعيخت فخكقاً دالة إحرائياً بيؽ الظخيقتيؽ في تشسية التفكيخ اإلبجاعي كلرالح طخيقة االكتذاؼ ،كسا أعيخت
ّ
حرائية بيؽ متؾسظات أداء الظمبة عمى اختبار التفكيخ اإلبجاعي الكمي
نتائج الجراسة عجـ كجؾد فخكؽ ذات داللة إ
ّ
قبل التجريذ بظخيقة اإللقاء.

التعخؼ عمى ممارسات المعممين التجريدية في
كسا ىجفت د ارسة (الرغيخ ك الشرار )2002 ،إلى
ّ
ائية،
ضهء نغخيات التعّمم ،فقج استخجـ الباحثاف السشيج الؾصفي التحميمي كقاما بتؾزيع استبانة عمى عيشة عذؾ ّ

اإلندانية أكثخ مؽ
يدية إلى الشغخّية
ّ
مكؾنة مؽ ( )350معمساً ،كأعيخت الشتائج استشاد مسارسات السعمسيؽ التجر ّ
ّ
إحرائية بيؽ السعمسيؽ ذكؼ السؤىالت األعمى مؽ البكالؾريؾس،
الشغخّيات األخخػ ،كأيزاً كجؾد فخكؽ ذات داللة
ّ
ستغيخ السخحمة
كالسعمسيؽ ذكؼ السؤىالت األقل مؽ البكالؾريؾس كلرالح ذكؼ السؤىالت األعمى ،كأما فيسا يتعمق ب ّ
التعميسية فمؼ يكؽ لو أثخ يحكخ عمى مسارسات السعمسيؽ.

ثانياً :الجراسات األجنبية
أجخػ الباحث باليؼ( )Balim, 2009دراسة ىجفت إلى تحجيج آثار طخيقة التعّمم االكتذافي عمى
التحريل األ كاديمي لمظالب وفيميم لميارات التعّمم االكتذافي واستخجاع المعمهمات التي تمقهىا ،كبمغت عيشة
الجراسة ( )57طالباً مؽ الرف الدابع ،كتؼ تقديسيؼ إلى مجسؾعتيؽ تجخيبية كضابظة السجسؾعة ،التجخيبية درست

اليؾمية ،في حيؽ درست السجسؾعة الزابظة بظخيقة
السؾجو إلى جانب الشذاطات كالخظط
بظخيقة التعّمؼ االكتذافي
ّ
ّ
التعّمؼ التقميجية ،كأعيخت نتائج ىحه الجراسة أ ّف ىشاؾ اختالفاً كبي اًخ لرالح السجسؾعة التجخيبية عمى حداب
السجسؾعة الزابظة فيسا يتعمق بسعجؿ التحريل األكاديسي كمعجالت استخجاع السادة الستعّمسة كبفيؼ ميارات التعّمؼ

االكتذافي.

كلقج قامت الباحثة دكميتخاكس ( )Dumitrascu, 2008بجراسة ىجفت إلى التعخؼ إلى بحث التجارب

باستخجاـ أسمهب االكتذاؼ المهجو في تجريذ وحجة التحميل الحقيقي لتجريذ صف جامعي ،كقج أجخيت الجراسة
كتؾصمت الجراسة إلى أ ّف استخجاـ أسمؾب االكتذاؼ السؾجو يداعج في
عمى عيشة مكؾنة مؽ( )27طالباً كطالبة،
ّ
ياضية السعقجة .
زيادة كعي الظمبة لمسفاىيؼ الخ ّ

كأجخػ كؾيؽ ك كاتخ كتؾف( )Koen, Wouter & Ton, 2006دراسة ىجفت إلى استخجاـ طخيقة

تؼ تؾزيع العيشة عمى
االكتذاؼ
ّ
المهجو في تعّمم الفيدياء لممخحمة الثانهيةّ ،
كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ ( )46طالباًّ ،
كطبق عمى السجسؾعتيؽ اختبار قبمي كاختبار بعجؼ ،حيث أعيخت
مجسؾعتيؽ :األكلى ضابظة كالثانية تجخيبيةّ ،
يبية أعمى بقميل مؽ
الشتائج عجـ كجؾد فخكؽ ذات داللة
إحرائية في تحريل الظمبة؛ مع تحريل السجسؾعة التجخ ّ
ّ
السجسؾعة الزابظة .
كقاـ يؾناؿ ك ارجؽ( )Unal&Ergin, 2006بجراسة ىجفت إلى تظبيق إستخاتيجية التعميم باالكتذاؼ في
مبحث العمهـ ومعخفة اتجاىات الظمبة نحه العمهـ في تخكيا ،كقج تكؾنت العيشة مؽ ( )30طالباً تؾزعؾا عمى
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مجسؾعتيؽ :التجخيبية كتتكؾف مؽ ( )15طالباً كالزابظة كتتكؾف مؽ ( )15طالباً ،كطبقت إستخاتيجية التعّمؼ
باالكتذاؼ عمى السجسؾعة التجخيبية كالظخيقة العادية عمى السجسؾعة الزابظة ،كأجخػ الباحث
اختبار قبميا كبعجياً
اً

التغيخ في مدتؾػ تحريل الظمبة كاتجاىاتيؼ نحؾ السادة ،كأعيخت الشتائج كجؾد فخكؽ معشؾية ،تعدػ
لمتعخؼ إلى ّ
إلستخاتيجية التعّمؼ التقميجية كاالكتذاؼ لرالح إستخاتيجية التعّمؼ باالكتذاؼ ،ككجؾد اتجاىات إيجابية نحؾ التعميؼ
باالكتذاؼ في مادة العمؾـ .

كأجخػ ليؾد كشايذي ككيمي(  ) Lioyed, Shyh-Chii & Kelly, 2004دراسة ىجفت إلى التعّمم

باالكتذاؼ والعخض العممي والتعّمم المبني عمى الهسائط الحاسهبية ومعخفة المدج الحقيقي ،كتكؾنت العيشة مؽ
ّ
( )52طالباً ،تؼ تؾزيع العيشة إلى مجسؾعتيؽ :األكلى درست مؽ خالؿ بخنامج تعميسي (االكتذاؼ السؾجو) محؾسب
لو طابع الؾسائط الستعجدة كالستظؾرة ،أما السجسؾعة الثانية فتعمست مؽ خالؿ بخنامج تعميسي محؾسب لو طابع

السؾجو بؾاسظة كسائط
الؾسائط الستعجدة اليديخة ،ككانت أبخز الشتائج لرالح السجسؾعة التي تمّقت التعّمؼ باالكتذاؼ
ّ
متعجدة متظؾرة.
كسا أجخػ ىؾزليخد كميخز( )Haslerud & Mwywes, 2003دراسة ىجفت إلى اختبار أثخ أسمهبي

االكتذاؼ والذخح في اكتداب بعض القهاعج المغهية وانتقاليا ،كتكؾنت عيشة الجراسة مؽ ( )70طالباً ،تؼ تقديسيؼ
إلى مجسؾعتيؽ ،درست إحجاىا بأسمؾب االكتذاؼ كالثانية بأسمؾب الذخح ،ثؼ أضاؼ إلييا ضابظة مكؾنة مؽ()24

طالباً ،كقج تعخضت الجراسة إلى مادة دراسية مكؾنة مؽ( )20جسمة كل كاحجة مكؾنة مؽ( )4كمسات ،تقؾـ مجسؾعة
غؼ ىحه الجسل بيشسا تعظى القاعجة جاىدة لسجسؾعة الذخح ،أما السجسؾعة
االكتذاؼ باكتذاؼ القاعجة ،التي تش ّ
الزابظة فقج أعظيت نرف القاعجة كعمييا اكتذاؼ الشرف اآلخخ ،كتبيؽ مؽ تحميل الشتائج كجؾد فخكؽ ذات

إحرائية بيؽ مجسؾعة االكتذاؼ كمجسؾعتي الذخح كالزابظة في االكتداب كاالنتقاؿ لرالح مجسؾعة
داللة
ّ
االكتذاؼ ،كفخؽ ذؼ داللة إحرائية لرالح مجسؾعة الذخح عمى السجسؾعة الزابظة في االكتداب كاالنتقاؿ.
مناقذة الجراسات الدابقة

تشؾعت أىجاؼ الجراسات الدابقة ،مشيا ما اختمفت مع الجراسة الحالية ،بحيث رّكدت عمى مجػ فاعمية
لقج ّ
إستخاتيجية التعّمؼ باالكتذاؼ مقارنة مع االستخاتيجيات األخخػ ،مثل دراسة (الحديشي ،)2007 ،كدراسة (إسميؼ،
 ،)2003كدراسة (الذؾبكي ،)2008 ،كمشيا ما تؾافقت مع الجراسة الحالية بحيث ىجفت الى قياس مدتؾػ السعخفة

كالتظبيق لمسعمسيؽ مثل :دراسة (عياش كالعبدي .)2013 ،كاختمفت الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة باستخجاـ
عيشتيا حيث شسمت عيشتيا الستعمسيؽ مثل دراسة (اليمؾؿ ،)2010 ،كتؾافقت مع دراسة (الخالجؼ)2013 ،

فاعتسجت عمى السعمسيؽ في عيشتيا.
بتشؾع أىجافيا ،فيشاؾ دراسات اختمفت مع الجراسة الحالية فاعتسجت عمى
تشؾعت أدكات الجراسات الدابقة ّ
ك ّ
البعجؼ ،مثل
التحريمية ،مثل دراسة (الذؾبكي ،)2008 ،كمشيا اختبار شبو التجخيبي كاالختبار
االختبارات
ّ
القبمي ك ّ
ّ
ّ
دراسة (السجيشي ،)2011،كمشيا ما تؾافقت مع الجراسة في أدكاتيا مثل دراسة (الرغيخ كالشرار )2002 ،حيث
استخجما االستبانة.
تقري
كاختمفت نتائج الجراسة الحالية مع دراسة (الخالجؼ )2013 ،مؽ حيث الخبخة العسمية التي تيجؼ إلى ّ

اإلسالمية كمعمساتيا لمتجريذ البشائي .كتؾافقت الشتائج مع بعض الجراسات الدابقة ،مثل
مجػ مسارسة معمسي التخبية
ّ
ّ
دراسة (عياش كالعبدي )2013 ،التي تيجؼ إلى قياس مدتؾػ معخفة معمسي العمؾـ كالخياضيات لمشغخية البشائية

كمسارستيا مؽ كجية نغخىؼ.
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أبخز ما يميد الجراسة الحالية
التالية :

يسكؽ لمباحثيؽ أف يجسال أبخز ما تسيدت بو الجراسة الحالية عؽ الجراسات الدابقة األخخػ في األمؾر

اإلسالمية في ىحا السؾضؾع في السسمكة
 - 1إنيا أكؿ دراسة -في حجكد اطالع الباحثيؽ -في ميجاف التخبية
ّ
األردنية الياشسية ،مؽ حيث عيشتيا عمى السعمسيؽ في مجيخية التخبية كالتعميؼ الثانية.
اإلسالمية في السخحمة الثانؾية لسيارات التعّمؼ
 – 2اشتسمت ىحه الجراسة عمى درجة التظبيق لسعمسي التخبية
ّ
باالكتذاؼ في التجريذ .
 – 5شسل الباحثاف كل أنؾاع االكتذاؼ ،بيشسا الخسائل الدابقة اقترخت عمى نؾع كاحج مؽ أنؾاعو .

 – 6قياس درجة تظبيق السعمسيؽ لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ ،بيشسا اقترخت الجراسات الدابقة عمى الظمبة في
تظبيق إستخاتيجية االكتذاؼ .

المنيجية والترميم

يتشاكؿ ىحا الفرل مشيجية الجراسة ،كيبػيؽ مجتسػع كعيشػة الج ارسػة ،كسػا يؾضػح الكيفيػة التػي تػؼ مػؽ خالليػا

بشػػاء أداة الج ارسػػة ،كاإلج ػخاءات العمسيػػة السدػػتخجمة لمتأكػػج مػػؽ صػػجؽ كثبػػات أداة الج ارسػػة ،كمجتسػػع كعيشػػة الج ارسػػة،
كإجػخاءات تظبيػػق أداة الج ارسػػة ،كأسػػاليب السعالجػػة اإلحرػػائية السدػػتخجمة فػػي تحميػػل البيانػػات السيجانيػػة ،كتتسثػػل تمػػػ

اإلجخاءات فيسا يأتي:
منيجية الجراسة

الؾصفية التي تدعى إلى تؾضػيح إحػجػ اسػتخاتيجيات التعمػيؼ الحجيثػة ،كىػي
تعج ىحه الجراسة مؽ الجراسات
ّ
إسػػتخاتيجية االكتذػػاؼ ،كقيػػاس درجػػة تظبيػػق السعمسػػيؽ ليػػحه اإلسػػتخاتيجية فػػي عسميػػة التػػجريذ مػػؽ كجيػػة نغػػخىؼ ،فػػي
الكسيػة؛ حيػث
كتعج ىحه الجراسة أيزاً مؽ الج ارسػات
محاكلة لمؾصؾؿ إلى نتائج قج تديؼ في تحديؽ البيئة التعميسيةّ .
ّ
ستغيخات.
اإلحرائية
استخجمت األساليب
الكسية لتحميل البيانات كإجخاء السقارنات كتحجيج طبيعة العالقة بيؽ ال ّ
ّ
ّ
ػإف مػػشيج الج ارسػػة ىػػؾ (السػػشيج الؾصػػفي السدػػحي) ،لكػػؾف ىػػحا السػػشيج ىػػؾ األندػػب ،مػػؽ خػػالؿ
كبػػحلػ فػ ّ
ّ
ّ
ألف ىحه الجراسة كصفية لؼ تقترػخ عمػى جسػع البيانػات
استخجاـ األدكات السشاسبة لجسع البيانات مؽ عيشة الجراسة ،ك ّ
كتبؾيبيػا فقػػط ،بػل تزػػسشت قػج اًر مػػؽ التفدػيخ ليػػحه البيانػات ،مػػؽ خػالؿ تشغػػيؼ البيانػات كتحميميػػا إليجػاد االسػػتشتاجات

ذات الجاللة كالسغدػ ،بالشدبة لمسذكمة السظخكحة في الجراسة كلتحقيق أىجافيا كالخخكج بالتؾصيات السشاسبة.
مجتمع الجراسة وعينتيا

ػالمية لمسخحمػة الثانؾيػة فػي مجيخيػة التخبيػة كالتعمػيؼ لمػؾاء
تكؾف مجتسع الجراسة مؽ جسيع معمسي التخبيػة اإلس ّ
ّ
الجامعة ،كذلػ خالؿ الفرل الجراسي األكؿ مؽ العاـ الجراسي 2016/2015ـ ،كالبالغ عجدىؼ ( )78معمساً كمعمسة

مؾزعيؽ عمى ( )28مجرسة ثانؾيػة ،مشيػا ( )10مػجارس لمػحكؾر ،ك( )18مجرسػة لإلنػاث .كألغػخاض ىػحه الج ارسػة فقػج
تػػؼ اسػػتخجاـ طخيقػػة السدػػح الكمػػي لمسجتسػػع ،فقػػج تػػؼ اختيػػار جسيػػع أف ػخاد مجتسػػع الج ارسػػة كعيشػػة د ارسػػية ليػػا ،كلقػػج تػػؼ
اختيار أفخاد عيشة الجراسة مؽ جسيع السجارس الثانؾية ،كفيسا يمي عخض لخرائص عيشة الجراسة.
التالية:

لمتعخؼ عمى خرائص أفخاد عيشة الجراسة تؼ إيجاد التك اخرات كالشدب السئؾية ،السؾضحة في الججاكؿ
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ججوؿ رقم ()2

متغيخات الجراسة
التهزيع الندبي ألفخاد عينة الجراسة تبعاً ل ّ
الندبة المئهية ()%
التكخار
الفئة

متغيخ
ال ّ
الجنذ

المؤىل العممي

الخبخة العممية

ذكخ

21

34.43

أنثى

40

65.57

المجمهع

61

100

بكالؾريؾس

50

81.97

دراسات عميا

11

18.03

المجمهع
أقل مؽ  6سشؾات

61

100

10

16.39

 10-6سشؾات

23

37.70

أكثخ مؽ  10سشؾات

28

45.90

المجمهع

61

100

متغيػخات الج ارسػة يالحػع أف
مؽ خالؿ بيانات الججكؿ رقؼ ( )2كالستعمقػة بتؾزيػع أفػخاد عيشػة الج ارسػة حدػب ّ
السعمسيؽ يذكمؾف ما ندبتو ( )%34.43مؽ أفخاد العيشػة ،فيسػا تذػكل السعمسػات مػا ندػبتو ( ،)%65.57أمػا بالشدػبة

ستغيػػخ السؤىػػل العمسػػي فػيالحع أف السعمسػػيؽ كالسعمسػػات مػػؽ حسمػػة الذػػيادة الجامعيػػة األكلػػى بكػػالؾريؾس يذػػكمؾف مػػا
ل ّ
ندػػبتو ( )%81.97مػػؽ أف ػخاد العيشػػة ،فيسػػا يذػػكل السعمسػؾف كالسعمسػػات مػػؽ حسمػػة الذػػيادة الجامعيػػة العميػػا مػػا ندػػبتو
متغيخ الخبخة العسمية في التجريذ يالحع أف السعمسيؽ كالسعمسات مؽ ذكؼ الخبخات الظؾيمة "أكثخ
( ،)%18.03كأما ّ
مؽ  10سشؾات" يذػ ّكمؾف الشدػبة األكبػخ مػؽ عيشػة الج ارسػة بسػا ندػبتو ( ،)%45.90فيسػا يذػكل السعمسػؾف كالسعمسػات

مػػؽ ذكؼ الخب ػخات الستؾسػػظة " 10-6سػػشؾات" مػػا ندػػبتو ( ،)%37.70كأخيػػخ مػػؽ ذكؼ الخب ػخة القميػػة "أقػػل مػػؽ 6
سشؾات" الحيؽ شكمؾا ما ندبتو (.)%16.39
أداة الجراسة

لجسع بيانات الجراسة السيجانية ،تؼ ترسيؼ استبانة ،كذلػ بعج إجخاء السدح السكتبي كاالطػالع عمػى الجانػب

الشغخؼ ،لمجراسات الدابقة الستعمقة بسؾضؾعيا مثل دراسة (اليمؾؿ( ،)2010 ،عياش كالعبدي( ،)2013 ،الخالجؼ،
اإلسالمية .كبعج أف تؼ إعجاد أداة الجراسة بذكميا األكلي،
 ،)2013كمؽ خالؿ خبخة الباحثيؽ في تجريذ مادة التخبية
ّ
كقج تزسشت أداة الجراسة األجداء الخئيدة التالية:
الجػدء األوؿ /يتزػسؽ البيانػات كالخرػائص العامػة كتتزػسؽ السعمؾمػػات األساسػية عػؽ أفػخاد عيشػة الج ارسػة ،كتذػػسل:
الشؾع االجتساعي ،السؤىل العمسي ،كالخبخة العسمية في التجريذ.

ػالمية لسيػارات الػتعّمؼ باالكتذػاؼ فػي
الجدء الثاني /يذػتسل عمػى ( )40فقػخة لقيػاس درجػة تظبيػق معمسػي التخبيػة اإلس ّ
التجريذ لمسخحمة الثانؾية.
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كاعتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجت الج ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ترػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػشيف إجابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات فقػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخات محػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكر الج ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كفق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً لسقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس

ليكػػخت الخساسػػي ( )Likertكحػػجد بخسػػذ إجابػػات حدػػب أكزانيػػا رقسي ػاً ،حيػػث اعتسػػج السقيػػاس اآلتػػي كحػػجد بخسػػذ
إجابات حدب أكزانيا رقسيا كحدب األىسية عمى الشحؾ التالي:
( - 1أوافق بذجة)

ويمثل ( 5درجات).

( - 4ال أوافق)

ويمثل (درجتاف).

( - 5ال أوافق بذجه)

ويمثل (درجة واحجة).

ويمثل ( 4درجات).
ويمثل ( 3درجات).

( - 2أوافق)
( - 3محايج)

كلحداب طؾؿ خاليا السقياس الخساسي(الحجكد الجنيا كالعميا) تؼ االعتساد عمى الظخؽ التالية:

 - 1تؼ حداب السجػ لظؾؿ السقياس الخساسي)5-1=4 ( :

 - 2تقديؼ عجد فئات السقياس عمى السجػ لمحرؾؿ عمى طؾؿ الخمية الرحيح أؼ)4÷5=0.80( :
 - 3إضػػافة ىػػحه القيسػػة إلػػى أقػػل قيسػػة فػػي السقيػػاس (أك بجايػػة السقيػػاس كىػػي الؾاحػػج الرػػحيح) كلغايػػة الحػػج األعمػػى
لمسقياس ،كسا يمي:
 - 1متؾسط حدابي يتخاكح بيؽ ( 1إلى  ) 1.80كيذيخ إلى درجة تظبيق "قميمة ججاً".
 - 2متؾسط حدابي يتخاكح بيؽ ( 1.81إلى  )2.60كيذيخ إلى درجة تظبيق قميمة.
 - 3متؾسط حدابي يتخاكح بيؽ ( 2.61إلى  )3.40كيذيخ إلى درجة تظبيق متؾسظة.
 - 4متؾسط حدابي يتخاكح بيؽ ( 3.41إلى  )4.20كيذيخ إلى درجة تظبيق كبيخة.
 - 5متؾسط حدابي يتخاكح بيؽ ( 4.21إلى  )5.00كيذيخ إلى درجة تظبيق كبيخة ججاً.

مػػع األخػػح بعػػيؽ االعتبػػار أف قػػيؼ الستؾسػػظات الحدػػابية التػػي تؾصػػمت إلييػػا الج ارسػػة لالتجػػاه العػػاـ سػػيتؼ

التعامل معيا لتفديخ الستؾسظات عمى الشحؾ التالي:
مختفع

()5 - 3.68

متهسط

()3.67 - 2.34

منخفض

( 2.33فأقل)

اختبارات الرجؽ والثبات

أ  -الرجؽ الغاىخي

لمتأكػػج مػػؽ الرػػجؽ الغػػاىخؼ ألداة الج ارسػػة تػػؼ عػػخض االسػػتبانة فػػي صػػيغتيا األكليػػة  -عمػػى ( )20مػػؽ

بؾي ػة فػػي جامعػػة مؤتػػة ،كالجامعػػة األردنيػػة ،كجامعػػة اليخمػػؾؾ،
األسػػاتحة أعزػػاء ىيئػػة التػػجريذ فػػي كميػػة العمػػؾـ التخ ّ
كالجامعة الياشسية ،كالجامعة السدتشرخية ،كذلػ ألخح آرائيؼ حؾؿ محتؾػ األداة ،كمجػ اسػتيفائيا لعشاصػخ مؾضػؾع
الج ارسػػة ،كمػػجػ كفايػػة األسػػئمة ،كحاجػػة األسػػئمة السظخكحػػة لمتعػػجيل أك الحػػحؼ ،باإلضػػافة إلػػى مػػجػ كضػػؾح صػػياغة

األسػئمة ،ككػػحلػ مػػجػ قػػجرة محػػاكر االسػػتبانة عمػػى معالجػػة مذػكمة الج ارسػػة بذػكل يحقػػق أىػػجافيا ،كقػػج قػػاـ السحكسػؾف

بإبجاء آرائيؼ كمالحغاتيؼ مؽ حيث مجػ مالئسة الفقػخات ،ككػحلػ تعػجيل بعػض العبػارات كصػياغتيا بظخيقػة أكضػح،
كبشػػاء عمػػى آراء السحكسػػيؽ كمالحغػػاتيؼ ،تػػؼ تعػػجيل فقػخات أداة الج ارسػػة ،كإضػػافة فقػخات ججيػػجة لسحػػاكر األداة ،حيػػث
كاف عجد فقخات االستبانة األكلية مؽ ( )27فقػخة كأصػبحت برػؾرتيا الشيائيػة مػؽ ( )40فقػخة ،كاالنتيػاء إلػى صػياغة
االستبانة بذكمو الشيائي.
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ججوؿ رقم ()3

معامالت االرتباط بين فقخات األداة والجرجة الكمية
اإلسالمية لميارات التعّمم
درجة تظبيق معممي التخبية
ّ
باالكتذاؼ في التجريذ
رقم

معامل االرتباط

رقم

الفقخة

االرتباط

1

**0.43

21

**0.45

2

**0.43

22

**0.38

3

**0.15

23

**0.56

4

**0.25

24

**0.45

5

**0.64

25

**0.45

6

**0.60

26

**0.45

7

**0.68

27

**0.43

8

**0.52

28

**0.38

9

**0.44

29

**0.41

10

**0.39

30

**0.45

11

**0.37

31

**0.47

12

**0.43

32

**0.43

13

**0.43

33

**0.48

14

**0.67

34

**0.43

15

**0.27

35

**0.66

16

**0.40

36

**0.31

17

**0.42

37

**0.40

18

**0.37

38

**0.31

19

**0.47

39

**0.65

20

**0.41

40

**0.45

الفقخة

** ذات داللة إحرائية عنج مدتهى داللة (.(<0.01
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 -2الثبات:

تؼ التحقق مؽ ثبات أداة الجراسة باستخجاـ طخيقػة االتدػاؽ الػجاخمي بػيؽ فقػخات األداة ،حيػث تعتسػج ىػحه الظخيقػة

عمػػى حدػػاب الثبػػات باسػػتخجاـ السعػػادالت اإلحرػػائية السشاسػػبة ،كمػػؽ أكثػػخ السقػػاييذ شػػيؾعاً لقيػػاس الثبػػات معامػػل
) (.89وهث سبث ع مو ةتثع أغثاا هث ا
كخكنبػاخ الفػا (Cronbach Alpha "aحيث لغتثق مي ثع مل مثث ات ث
ات ح .
إجخاءات الجراسة

قػػاـ الباحثػاف ببشػػاء أداة الج ارسػػة كالتأ ّكػج مػػؽ صػػجقيا كثباتيػػا بعػػج عخضػػيا عمػػى مجسؾعػػة مػػؽ الخب ػخات ذكؼ
االختراص مؽ مختمف الجامعات األردنية كالعخاقية ،كبعج ذلػ تػؼ تحجيػج عيشػة الج ارسػة كالبػالغ عػجدىؼ ( )61معمسػا

كمعمسة ،لتذسل جسيع السعمسيؽ كالسعمسات في ىحه السجارس ،كقبل تؾزيػع أداة الج ارسػة (االسػتبانة) قػاـ الباحثػاف بأخػح
ػجاء مػػؽ الج ارسػػات العميػػا فػػي جامعػػة مؤتػػو ك مجيخيػػة
السؾافقػػات الخسػػسية مػػؽ الجيػػات السخترػػة لتدػػييل السيسػػة ،ابتػ ً
التخبيػػة كالػػتعّمؼ لعسػػاف الثانيػػة ،كجػػخت عسميػػة جسػػع البيانػػات السيجانيػػة مػػؽ السعمسػػيؽ كالسعمسػػات العػػامميؽ فػػي السػػجارس
الحكؾميػػة التابعػػة لسجيخيػػة التخبيػػة كالتعمػػيؼ لمػؾاء الجامعػػة ،كذلػػػ بعػػج أف قػػاـ الباحثػاف بديػػارة جسيػػع السػػجارس كالتعػػخؼ

عمى معمسييا كالقياـ بتؾضيح أىجاؼ الجراسة ليؼ ،كطمب مشيؼ السؾضػؾعية كالرػجؽ فػي اإلجابػة ،كبعػج االنتيػاء مػؽ

عسمية التظبيق ،تؼ اسػتالميا بعػج تعبئتيػا مػؽ السعمسػيؽ أفػخاد عيشػة الج ارسػة ،كىكػحا يكػؾف العػجد اإلجسػالي لالسػتبانات
الخاضعة لمتحميل( )61استبانة ،تذكل ما ندبتو ( )%100مؽ عجد االستبانات السؾزعة.
متغيخات الجراسة
ّ
متغيخات المدتقمة وتتمثل:
ال ّ

 – 1النهع االجتماعي  :كلو مدتؾياف ىسا  :الحكؾر  ،اإلناث

 - 2المؤىل العممي  :كلو مدتؾياف ىسا :بكالؾريؾس ،فؾؽ البكالؾريؾس
 – 3الخبخة  :كلو ثالثة مدتؾيات ىي :أقل مؽ  6سشؾات ،مؽ  6إلى  10سشؾات ،أكثخ مؽ  10سشؾات.

اإلسالمية لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ.
متغيخات التابعة :درجة تظبيق معمسي التخبية
ال ّ
ّ
أساليب المعالجة اإلحرائية

السيجانية إحرائياً ،باستخجاـ البخنامج اإلحرائي
تؼ الحرؾؿ عمييا مؽ الجراسة
ّ
تؼ معالجة البيانات التي ّ
 ،SPSSحيث قاـ الباحثاف باستخجاـ أساليب اإلحراء الؾصفي كاالستجاللي لإلجابة عمى أسئمة الجراسة كاختبار
فخضياتيا ،كالتي تزسشت:
 – 1استخخاج الستؾسظات الحدابية ،كاالنحخافات السعيارية لإلجابة عؽ الدؤاؿ االكؿ كالثاني الستعمق بجرجة تظبيق
اإلسالمية لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ مؽ كجية نغخ السعمسيؽ أنفديؼ.
معمسي التخبية
ّ
 – 2استخجاـ االختبار التائي ( )t-textلمعيشات السدتقمة لتحجيج معشؾية الفخكؽ بيؽ الستؾسظات كتحميل التبايؽ
األحادؼ ( )One Way ANOVAواخت ر ش فيه ( (Schffeaتغ و رس

ات لديع ،الخت ر داللة الفخكؽ

ستغيخات (الشؾع االجتساعي،
في متؾسط إجابات أفخاد العيشة لإلجابة عؽ الدؤاؿ الثالث كالخابع ،كالستعمق ب ّ
كالخبخة العسمية ،كالسؤىل العمسي).
عخض النتائج ومناقذتيا والتهصيات
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اإلجابة عن أسئمة الجراسة
اإلسػالمية لميػارات الػتعّمم باالكتذػاؼ
النتائج المتعمقة باإلجابة عن الدؤاؿ األوؿ :ما درجة تظبيق معممي التخبية
ّ
في التجريذ من وجية نغخ أفخاد عينة الجراسة؟
لإلجابة عؽ الدػؤاؿ الثػاني لمج ارسػة تػؼ حدػاب الستؾسػظات الحدػابية كاالنح اخفػات السعياريػة كالجرجػة حدػب

الستؾسػػط الحدػػابي إلجابػػات أف ػخاد عيشػػة الج ارسػػة عمػػى فق ػخات أداة الج ارسػػة ك التختيػػب التشػػازلي ألف ػخاد عيشػػة الج ارسػػة،
كالسبيشة في الججكؿ رقؼ (.)7
ججوؿ رقم ()7

المتهسظات الحدابية واالنحخافات المعيارية والتختيب لجرجة تظبيق أفخاد عينة الجراسة لميارات التعّمم باالكتذاؼ
في التجريذ

رقم
الفقخة
4
21
22
6
20
27
35
5
28
34
7
12
25
29

المتهسظا

الفقػخات
أسعى عمى أف يكهف المتعمم في حالة نذاط وتفاعل في
المهقف التعميمي

ألفت انتباه الظمبة إلى التفكيخ في اكتذاؼ حمهؿ
لمذكالت اآلخخين

أحخص عمى أف يتدم مهقف التعّمم باإليجابية.

استثيخ دافعية الظمبة من خالؿ استثمار تفكيخىم في
حل المذكالت التي تهاجييم

اإلسالمية ومرظمحاتيا
أحجد مفاىيم مادة التخبية
ّ
برهرة دقيقة
أتقبل أخظاء الظمبة

أمنح المتعمم الحخية في عخض استفداراتيم وأسئمتيم
وأفكارىم

أكهف مخشجا ومهجيا ومنغما لمعممية التعميمية.
أقجـ لمجرس من خالؿ مذكالت حقيقية مثيخة الىتماـ
المتعممين

أُكثخ من النذاطات والفعاليات الجافعة إلى االستكذاؼ
واالستقراء

استثمخ خبخات الظمبة ومعارفيم الدابقة كأساس
الكتذاؼ أمهر متعمقة بمفاىيم محجدة

أىتم باألساليب الميدخة لجعم االكتذاؼ العقمي

أُساعج المتعممين عمى تظبيق ما تعممهه في مهاقف
ججيجة .

أشجع الظمبة عمى تقجيم حمهؿ وبجائل مختمفة لحل
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لحدابي

االنحخاؼ
المعياري

التختيب

درجة
التظبيق

3.443

0.70

1

كبيخة

3.433

0.87

2

كبيخة

3.417

0.72

3

كبيخة

3.408

0.76

4

كبيخة

3.403

0.71

5

كبيخة

3.312

0.81

6

متهسظة

3.300

0.67

7

متهسظة

3.293

0.90

8

متهسظة

3.283

0.78

9

متهسظة

3.281

0.92

10

متهسظة

3.280

0.73

11

متهسظة

3.277

0.61

12

متهسظة

3.270

0.88

13

متهسظة

3.268

0.76

14

متهسظة
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رقم

الفقخة

المتهسظا

الفقػخات

لحدابي

االنحخاؼ
المعياري

التختيب

درجة

التظبيق

مذكالت حياتية
39

أتجنب إصجار أحكاـ مدبقة عمى أداء الظمبة

16

أراعي الفخوؽ الفخدية لمتعمم باالكتذاؼ عنج الظمبة

14
24
2
10
13
32

أحجد المعمهمات العممية المخاد تقجيميا لمظمبة

أحجد األنذظة اإلكتذافية التي سينفحىا المتعممهف

أعظي فخصة لممتعممين ليفكخوا عمى نحه مدتقل لكي
يكتذفها المعخفة بأنفديم

أشجع الظمبة الحين يمتمكهف ميارة االكتذاؼ لتهعيفيا
في تعمميم .

أقجـ التعديد المدتمخ لمظمبة بعج التقجـ من خظهة إلى
أخخى

أوجو المتعممين إلى المذاركة في األنذظة الرفية
والالصفية المختمفة

1

ُفعل العمميات العقمية لجى المتعمم عن طخيق االكتذاؼ
أّ
أىتم باألسئمة المفتهحة المتعجدة اإلجابة في التخبية

8

أوفخ األجهاء المناسبة التي تذجع عمى االكتذاؼ

3

15
38
19
36
9

37
31
40
33

اإلسالمية
ّ

أحجد األىجاؼ األساسية المختبظة بمادة التخبية
اإلسالمية
ّ

أسمح لممتعمم بتقجيم النقج حهؿ األفكار والترهرات
المظخوحة

أطخح بعض األسئمة التي تثيخ أفكار الظمبة بيجؼ
اكتذاؼ المفيهـ

أسمح بتعجد وجيات النغخ

أساعج الظمبة عمى الكتذاؼ الحل الرحيح
أربط المعخفة الججيجة بمعخفة المتعمم القبمية لبناء تعمم
ذي معنى

أسيم في إقامة عالقات اجتماعية ودية بين أطخاؼ
عممية التعّمم

أعدز ممارسات التعّمم الحاتي لجى المتعممين

أحفد الظمبة عمى تقجيم مالحغات وتنبؤات بظخؽ
مختمفة

109

3.266

0.73

15

متهسظة

3.254

0.93

17

متهسظة

3.255
3.250

0.82
0.75

16
18

متهسظة
متهسظة

3.230

0.91

19

متهسظة

3.227

0.77

20

متهسظة

3.226

0.81

21

متهسظة

3.221

0.77

22

متهسظة

3.219

0.64

23

متهسظة

3.217

0.83

24

متهسظة

3.216

0.88

25

متهسظة

3.214

0.64

26

متهسظة

3.210

0.88

27

متهسظة

3.200

0.84

28

متهسظة

3.195

0.84

29

متهسظة

3.183

0.83

31

متهسظة

3.167

0.83

32

متهسظة

3.150

0.84

33

متهسظة

3.133

0.72

34

متهسظة

3.188

0.93

30

متهسظة
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رقم

الفقخة
11
23
18
17
26
30
-

الفقػخات

المتهسظا

االنحخاؼ

لحدابي

أساعج الظمبة الحين ال تهجج لجييم رغبة باالكتذاؼ
اصهغ المذكمة عمى ىيئة أسئمة فخعية بحيث تنمي
ميارة طخح الفخضيات لجى المتعمم

أوفخ الهقت الكافي لخبط التعّمم بالحياة

أعظي نماذج ميدخة عن الخظهات التي يديخوف عمييا
لمهصهؿ إلى حل المذكمة

أقجـ لمظمبة أمثمة منتمية وأخخى غيخ منتمية الكتذاؼ
المفيهـ

أمنح الظمبة فخصا لمعمل التعاوني والتعّمم من خالؿ
المجمهعات

درجة التظبيق الكمي لميارات التعّمم باالكتذاؼ

المعياري

التختيب

درجة

التظبيق

3.083

0.87

35

متهسظة

3.050

0.93

36

متهسظة

3.033

1.01

37

متهسظة

3.017

0.95

38

متهسظة

3.015

0.77

39

متهسظة

3.000

0.94

40

متهسظة

3.225

0.59

-

متهسط

ػالمية لسيػػارات
أعيػػخت الشتػػائج فػػي الجػػجكؿ رقػػؼ ( )7أف السدػػتؾػ العػػاـ لجرجػػة تظبيػػق معمسػػي التخبيػػة اإلسػ ّ
الػػتعّمؼ باالكتذػػاؼ فػػي التػػجريذ جػػاء (بجرجػػة متهسػػظة) ،حيػػث بمػػغ الستؾسػػط الحدػػابي العػػاـ إلجابػػات أف ػخاد عيشػػة
الج ارسػػة( ،)3.225بػػانحخاؼ معيػػارؼ( ،)0.59كتعكػػذ ىػػحه الشتيجػػة درجػػة متؾسػػظة لجرجػػة تظبيػػق معمسػػي التخبيػػة

ػالمية لسي ػػارات ال ػػتعّمؼ باالكتذ ػػاؼ ،كتخاكح ػػت أكس ػػاط اس ػػتجابات أفػ ػخاد عيش ػػة الج ارس ػػة عم ػػى مز ػػاميؽ ى ػػحا ب ػػيؽ
اإلس ػ ّ
الستؾسط الحدابي( )3.443كحج أعمى كبجرجة (كبيخة) لتظبيق ميارات الػتعّمؼ باالكتذػاؼ عمػى الفقػخة رقػؼ( )4كالتػي

تػػشص عمػػى " أسػػعى عمػػى أف يكػػؾف السػػتعمؼ فػػي حالػػة نذػػاط كتفاعػػل فػػي السؾقػػف التعميسػػي"  ،كالؾسػػط( )3.00كحػػج
أدنى عمى الفقخة رقؼ( )30كالتػي تػشص عمػى " أمػشح الظمبػة فخصػاً لمعسػل التعػاكني كالػتعّمؼ مػؽ خػالؿ السجسؾعػات" ،
ػالمية لسيػارات الػتعّمؼ باالكتذػاؼ فػي ضػؾء إجابػات
كبذكل تفريمي يسكؽ تؾضيح درجػة تظبيػق معمسػي التخبيػة اإلس ّ
أف ػخاد عيشػػة الج ارسػػة كالسبيشػػة فػػي الشتػػائج ال ػؾاردة فػػي الجػػجكؿ رقػػؼ( )7حيػػث حققػػت( )5فق ػخات مدػػتؾػ درجػػة تظبيػػق

(كبيخة) ذكات األرقاـ( ،)20 ،6 ،22 ،21 ،4كالتي نريا (كتتسثل ىحه السيارات في خمق جؾ مؽ الشذاط كالتفاعػل
ب ػػيؽ الظمب ػػة ف ػػي السؾاق ػػف التعميسي ػػة ،كتؾجي ػػو الظمب ػػة كاس ػػتثارتيؼ إل ػػى التفكي ػػخ ف ػػي اكتذ ػػاؼ حم ػػؾؿ لمسذ ػػكالت الت ػػي

يؾاجيؾنيػػا كتؾاجػػو اآلخ ػخيؽ ،كحخصػػيؼ عمػػى اف يتدػػؼ السؾقػػف التعميسػػي باإليجابيػػة ،كتحجيػػجىؼ لسفػػاىيؼ مػػادة التخبيػػة

ػالمية كمرػػظمحاتيا برػػؾرة دقيقػػة) ،كحققػػت بػػاقي الفق ػخات كعػػجدىا ( )35فق ػخة مدػػتؾػ درجػػة تظبيػػق(متهسػػظة)
اإلسػ ّ
ذكات األرقػ ػ ػ ػ ػػاـ(،8 ،3 ،1 ،32 ،13 ،10 ،2 ،24 ،16 ،14 ،39 ،29 ،25 ،12 ،7 ،34 ،28 ،5 ،35 ،27

 ،)30 ،26 ،17 ،18 ،23 ،11 ،33 ،40 ،31 ،37 ،9 ،36 ،19 ،38 ،15كالت ػػي نر ػػيا (تتسث ػػل ف ػػي تق ػػبميؼ
ألخظ ػػاء الظمب ػػة ،كم ػػشح الظمب ػػة الحخي ػػة ف ػػي ع ػػخض استفد ػػاراتيؼ كأس ػػئمتيؼ كأفك ػػارىؼ ،كتق ػػجيسيؼ لم ػػجركس م ػػؽ خ ػػالؿ

مذكالت حقيقية مثيخة الىتساـ الستعمسيؽ ،كتخكيدىؼ عمى الشذاطات كالفعاليات الجافعة إلى االستكذاؼ كاالستقراء،
كاسػػتثسارىؼ لخب ػ اخت الظمبػػة كمعػػارفيؼ الدػػابقة كأسػػاس الكتذػػاؼ أمػػؾر متعمقػػة بسفػػاىيؼ محػػجدة ،كاالىتسػػاـ باألسػػاليب
السيدػخة لػػجعؼ االكتذػػاؼ العقمػػي ،كمدػػاعجة الستعمسػػيؽ عمػػى تظبيػػق مػػا تعمسػػؾه فػػي مؾاقػػف ججيػػجة ،كتذػػجيعيؼ لمظمبػػة
عمػػى تقػػجيؼ حمػػؾؿ كبػػجائل مختمفػػة لحػػل مذػػكالت حياتيػػة ،كتجشػػبيؼ إصػػجار أحكػػاـ مدػػبقة عمػػى أداء الظمبػػة ،كتحجيػػج
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السعمؾمات العمسية السخاد تقجيسيا لمظمبػة ،كم اخعػاتيؼ لمفػخكؽ الفخديػة لمػتعمؼ باالكتذػاؼ عشػج الظمبػة ،كتحجيػج األنذػظة

االكتذػػافية التػػي سػػيشفحىا الستعمسػػؾف ،كإعظػػاء فخصػػة لمستعمسػػيؽ ليفكػػخكا عمػػى نحػػؾ مدػػتقل ،لكػػي يكتذػػفؾا السعخفػػة

بأنفديؼ ،كتذجيع الظمبػة الػحيؽ يستمكػؾف ميػارة االكتذػاؼ لتؾعيفيػا فػي تعمسيػؼ ،كتقػجيؼ التعديػد السدػتسخ لمظمبػة بعػج
التقػػجـ مػػؽ خظػػؾة إلػػى أخػػخػ ،كتؾجيػػو الستعمسػػيؽ إلػػى السذػػاركة فػػي األنذػػظة الرػػفية كالالصػػفية السختمفػػة ،كتفعػػيميؼ

لمعسمي ػػات العقمي ػػة ل ػػجػ الس ػػتعمؼ ع ػػؽ طخي ػػق االكتذ ػػاؼ ،اىتس ػػاميؼ باألس ػػئمة السفتؾح ػػة الستع ػػجدة اإلجاب ػػة ف ػػي التخبي ػػة
اإلسالمية ،كتؾفيخىؼ لألجؾاء السشاسبة التي تذجع عمى االكتذاؼ ،كتحجيج األىجاؼ األساسية السختبظة بسادة التخبية
ّ
اإلسالمية ،كالدساح لمستعمؼ بتقجيؼ الشقج حؾؿ األفكار كالترؾرات السظخكحة ،كأطخح بعػض األسػئمة التػي تثيػخ أفكػار
ّ

الظمبة بيجؼ اكتذاؼ السفيؾـ ،الدػساح بتعػجد كجيػات الشغػخ ،مدػاعجة الظمبػة عمػى اكتذػاؼ الحػل الرػحيح ،كربػط
السعخفة الججيجة بسعخفة الستعمؼ القبمية لبشاء تعمؼ ذؼ معشى ،كإسياميؼ في إقامة عالقات اجتساعية كدية بػيؽ أطػخاؼ

عسمية التعّمؼ ،كتعديد مسارسػات الػتعّمؼ الػحاتي لػجػ الستعمسػيؽ ،كتحفيػد الظمبػة عمػى تقػجيؼ مالحغػات كتشبػؤات بظػخؽ

عيػة بحيػث
مختمفة ،كمداعجة الظمبة الحيؽ ال تؾجج لجييؼ رغبػة باالكتذػاؼ ،كصػياغتيؼ لمسذػكمة عمػى ىيئػة أسػئمة فخ ّ
تشس ػي ميػػارة طػػخح الفخضػػيات لػػجػ السػػتعمؼ ،كت ػؾفيخ الؾقػػت الكػػافي ل ػخبط الػػتعّمؼ بالحيػػاة ،كإعظػػاء نسػػاذج ميد ػخة عػػؽ
ّ
الخظ ػؾات التػػي يدػػيخكف عمييػػا لمؾصػػؾؿ إلػػى حػػل السذػػكمة ،كجػػاء فػػي التختيػػب األخيػػخ كبػػجرجات متؾسػػظة عػػخض
السعمسيؽ ألمثمة مشتسية كأخخػ غيخ مشتسية الكتذاؼ السفاىيؼ ،كمشح الظمبة فخص لمعسل التعاكني كالػتعّمؼ مػؽ خػالؿ

السجسؾعات).

مسػػا يذػػيخ إلػػى أف أف ػخاد عيشػػة الج ارسػػة يظبقػػؾف بسدػػتؾيات متؾسػػظة لسيػػارات الػػتعّمؼ باالكتذػػاؼ .كتخاكحػػت

قيسػػة االنح ػخاؼ السعيػػارؼ إلجابػػات أف ػخاد عيشػػة الج ارسػػة عمػػى الفق ػخات بػػيؽ االنح ػخاؼ السعيػػارؼ( )1.01كحػػج أعمػػى
لمتذػ ػػتت مشدػ ػػؾب لمفق ػ ػخة رقػ ػػؼ( )18كالتػ ػػي تػ ػػشص عمػ ػػى " أكفػ ػػخ الؾقػ ػػت الكػ ػػافي ل ػ ػخبط الػ ػػتعّمؼ بالحيػ ػػاة " .كاالنح ػ ػخاؼ

السعيػػارؼ( )0.61كحػػج أدنػػى لمتذػػتت مشدػػؾب لمفقػػخة رق ػػؼ( )12كالتػػي تػػشص عمػػى " أىػػتؼ باألسػػاليب السيدػػخة ل ػػجعؼ
االكتذاؼ العقمي".

النتػػائج المتعمقػػة باإلجابػػػة عػػن الدػػػؤاؿ الثػػاني :ىػػل تهجػػػج فػػخوؽ ذات داللػػػة إحرػػائية عنػػػج مدػػتهى الجاللػػػة

متغيػخ
) )α≤0.05في درجة تظبيق معممي التخبيػة
اإلسػالمية لميػارات الػتعّمم باالكتذػاؼ فػي التػجريذ بػاختالؼ ّ
ّ
(النهع االجتماعي ،المؤىل العممي ،عجد سنهات الخبخة) ؟

 - 1اختبار الفخوؽ باختالؼ " النهع االجتماعي "

ػالمية لسيػػارات الػػتعّمؼ باالكتذػػاؼ فػػي
كمػؽ أجػػل الكذػػف عػػؽ الفػػخكؽ فػػي درجػػة تظبيػػق معمسػػي التخبيػػة اإلسػ ّ
متغيػػخ النػػهع االجتمػػاعي ،تػػؼ إج ػخاء اختبػػار "ت" ( )t.testلمعيشػػات السدػػتقمة ،كفيسػػا يمػػي عػػخض
التػػجريذ بػػاختالؼ ّ

الشتائج:
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ججوؿ رقم ()12

اإلسالمية لميارات التعّمم باالكتذاؼ في
نتيجة اختبار ( )t.testالختبار الفخوؽ في درجة تظبيق معممي التخبية
ّ
متغيخ النهع االجتماعي
التجريذ باختالؼ ّ
المتهسط الحدابي
إناث

ذكهر

قيمة T

الجاللة
اإلحرائية

درجة تظبيق معمسي التخبية
اإلسالمية لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ
ّ
في التجريذ

3.123

3.279

-1.24

0.220

كبالشغخ إلى نتائج في الججكؿ رقؼ ( )12يغيخ عػجـ كجػؾد فػخكؽ ذات داللػة إحرػائية بػيؽ درجػة تظبيػق
متغيخ الشػؾع االجتسػاعي حيػث بمغػت قيسػة
مية لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ باختالؼ ّ
معمسي التخبية اإلسال ّ
ػاء عمػى ىػحه الشتيجػة فػإف درجػة
( )Tالسحدؾبة( ،)1.24كىي قيسة غيخ معشؾية عشج مدتؾػ داللػة ( .)≤0.05كبش ً

متغيػػخ الشػػؾع االجتسػػاعي تعػػج
ػالمية لسيػػارات الػػتعّمؼ باالكتذػػاؼ فػػي التػػجريذ بػػاختالؼ ّ
تظبيػػق معمسػػي التخبيػػة اإلسػ ّ
متداكية.

متغيخ " المؤىل العممي "
 - 2اختبار الفخوؽ باختالؼ ّ
ػالمية لسيػػارات الػػتعّمؼ باالكتذػػاؼ فػػي
كمػؽ أجػػل الكذػػف عػػؽ الفػػخكؽ فػػي درجػػة تظبيػػق معمسػػي التخبيػػة اإلسػ ّ

متغيػػػخ المؤىػػػل العممػػػي ،تػػؼ إجػػخاء اختبػػار "ت" ( )t.testلمعيشػػات السدػػتقمة ،كفيسػػا يمػػي عػػخض
التػػجريذ بػػاختالؼ ّ
الشتائج:
ججوؿ رقم ()13

اإلسالمية لميارات التعّمم باالكتذاؼ في
نتيجة اختبار ( )t.testالختبار الفخوؽ في درجة تظبيق معممي التخبية
ّ
متغيخ المؤىل العممي
التجريذ باختالؼ ّ
المتهسط الحدابي باختالؼ المؤىل

المحهر
اإلسالمية
درجة تظبيق معمسي التخبية
ّ

لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ

العممي

بكالهريهس

دراسات عميا

3.022

3.431

قيمة T

*-3.80

الجاللة

اإلحرائية
0.00

كبػػالشغخ إلػػى نتػػائج فػػي الجػػجكؿ رقػػؼ ( )13يغيػػخ كجػػؾد فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية بػػيؽ درجػػة تظبيػػق معمسػػي
متغيػػخ السؤىػػل العمسػػي حيػػث بمغػػت قيسػػة ()T
ػالمية لسيػػارات الػػتعّمؼ باالكتذػػاؼ فػػي التػػجريذ بػػاختالؼ ّ
التخبيػػة اإلسػ ّ
السحدػػؾبة ( ،)-3.80كىػػي قيسػػة ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتؾػ داللػػة ( .)≤0.05كقػػج كانػػت الفػػخكؽ لرػػالح

ػاء عمػػى ىػػحه
أف ػخاد عيشػػة الج ارسػػة مػػؽ حسمػػة درجػػة الذػػيادات الجامعيػػة العميػػا ذكؼ الستؾسػػط الحدػػابية األعمػػى .كبشػ ً
متغيػخ السؤىػل
ػالمية لسيػارات الػتعّمؼ باالكتذػاؼ فػي التػجريذ بػاختالؼ ّ
الشتيجة فإف درجة تظبيق معمسػي التخبيػة اإلس ّ

العمسيػة العميػػا - 3.اختبػػار الفػػخوؽ
ػؤىالت
ػالمية مػػؽ حسمػػة السػ ّ
ّ
العمسػػي تختمػػف جؾىخّيػاً كلرػػالح معمسػػي التخبيػػة اإلسػ ّ
متغيخ "عجد سنهات الخبخة"
باختالؼ ّ
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ستغيػخ عػجد سػنهات الخبػخة ،تػؼ إجػخاء تحميػل التبػايؽ األحػادؼ،
كمؽ أجل الكذف عؽ الفخكؽ ،التي تعػدػ ل ّ
كفيسا يمي عخضاً لمشتائج:
ججوؿ رقم ()14

اإلسالمية لميارات التعّمم باالكتذاؼ في
تحميل التباين األحادي الختبار الفخوؽ في درجة تظبيق معممي التخبية
ّ
متغيخ الخبخة العممية
التجريذ باختالؼ ّ
المته

األبعاد

سنهات الخبخة

درجة تظبيق

أقل من 6

سط

معممي التخبية
اإلسالمية
ّ

لميارات التعّمم

باالكتذاؼ في

سنهات

 10-6سنهات
أكثخ من 10

التجريذ

سنهات

مرجر

الحدا

التباين

3.01

بين

بي

2
3.10
8

مجمهع
المخبعا
ت

المجمهعات
خالؿ
المجمهعات

3.31

درجات
الحخية

0.281

2

1.912

58

2.193

9

متهسط
المخبعا
ت

الجاللة
قيمة F

اإلحرائ
ية

0.14
1
0.03
3

4.62
*

0.000

60

* ذات داللة إحرائية عنج مدتهى داللة ) .)P ≤ 0.05

كمؽ مظالعة نتائج الججكؿ رقؼ ( ،)14يغيخ كجؾد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيؽ درجة تظبيق أفخاد عيشة

متغيخ عجد سشؾات
الجراسة مؽ معمسي التخبية
اإلسالمية لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ تعدػ الختالؼ ّ
ّ
الخبخة ،حيث بمغت قيسة( )Fالسحدؾبة ( )4.62كىي قيسة دالة إحرائياً عشج مدتؾػ داللة ( .)≤0.05كلتحجيج
مرادر الفخكؽ تؼ إجخاء اختبار شافييو لمسقارنات البعجية بيؽ الستؾسظات الحدابية ،حيث يتبيؽ مؽ الججكؿ رقؼ

( )15أف ىشاؾ فخكقاً في مدتؾػ إجابات أفخاد عيشة الجراسة ،حيث بمغ الستؾسط الحدابي ألفخاد عيشة الجراسة مؽ
فئة الخبخة الظؾيمة( ،)3.319بيشسا بمغ لفئة الخبخة الستؾسظة( ،)3.108كأخي اخ لفئة الخبخة القميمة( ،)3.012مسا

يؤكج أف الفخكؽ لرالح أفخاد عيشة الجراسة مؽ فئة الخبخة الظؾيمة في التجريذ الحيؽ كاف متؾسط إجابتيؼ أعمى مؽ

أفخاد عيشة الجراسة مؽ فئات الخبخة األخخػ ،كقج بمغ الفخؽ األعمى بيؽ الستؾسظات( ، )0.307كالججكؿ رقؼ(،)15
يبيؽ ىحه الشتائج :ججوؿ رقم ()15

نتائج اختبار شافييو لممقارنات البعجية لتحجيج مرادر الفخوؽ في درجة تظبيق أفخاد عينة الجراسة لميارات التعّمم
سنهات الخبخة
أقل من  6سنهات
 10-6سنهات

أكثخ من  10سنهات

متغيخ الخبخة العممية
باالكتذاؼ باختالؼ ّ
10-6
أقل من 6
المتهسط الحدابي
سنهات
سنهات

أكثخ من  10سنهات

3.012

-

-0.096

3.108

-

-

-0.211

3.319

-

-

-

* ذات داللة إحرائية عنج مدتهى داللة (.)α≥0.05
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مناقذة نتائج أسئمة الجراسة
اإلسالمية لميارات التعّمم باالكتذػاؼ فػي
مناقذة النتائج المتعمقة بالدؤاؿ األوؿ  :ما درجة تظبيق معممي التخبية
ّ
التجريذ؟

ػالمية لسيػػارات الػػتعّمؼ باالكتذػػاؼ فػػي التػػجريذ جػػاء
أشػػارت الشتػػائج أف درجػػة تظبيػػق معمسػػي التخبيػػة اإلسػ ّ
بجرجػة متهسػػظة ،حيػػث بمػغ الستؾسػػط الحدػابي العػػاـ إلجابػات أفػخاد عيشػة الج ارسػػة( ،)3.225بػانحخاؼ معيػػارؼ عػػاـ
ػالمية أفػخاد عيشػػة الج ارسػػة لسيػػارات
( ،)0.59كتعكػػذ ىػػحه الشتيجػػة درجػػة متؾسػػظة لجرجػػة تظبيػػق معمسػػي التخبيػػة اإلسػ ّ
أف مػػؽ أكثػػخ ميػػارات الػػتعّمؼ باالكتذػػاؼ كالتػػي يػػتؼ تظبيقيػػا كالسترػػمة بيػػحا
الػػتعّمؼ باالكتذػػاؼ .،كقػػج أعيػػخت الشتػػائج ّ
الجانب كحققت (درجات كبيػخة) ،كبستؾسػظات كحػج أعمػى ذكات األرقػاـ ( )21 ،4كالتػي نرػيا (تتسثػل ىػحه السيػارات
فػػي خمػػق جػػؾ مػػؽ الشذػػاط كالتفاعػػل ب ػيؽ الظمبػػة فػػي السؾاقػػف التعميسيػػة ،كتؾجيػػو الظمبػػة كاسػػتثارتيؼ إلػػى التفكي ػخ فػػي
اكتذاؼ حمؾؿ لمسذكالت التي تؾاجو اآلخخيؽ) ،كأما الفقخة التي حرػمت عمػى أدنػى متؾسػط ،كىػي ذات الػخقؼ ()20
اإلسالمية كمرظمحاتيا برػؾرة دقيقػة) .كيعػؾد الدػبب إلػى تظبيػق بعػض
نريا (تحجيجىؼ لسفاىيؼ مادة التخبية
ّ
كالتي ّ
السعمسػػيؽ لالكتذ ػػاؼ ف ػػي التػػجريذ لت ػػؾفخ اإلمكان ػػات كالؾسػػائل ك ّأني ػػؼ باألص ػػل ميتسػػيؽ بي ػػحه اإلس ػػتخاتيجية كتظبيقي ػػا
كامػػتالكيؼ الخغبػػة كالجافعيػػة فػػي تجريدػػيا ،كحػػبيؼ ال ادئػػج تجػػاه ميشػػتيؼ ،كالتعػػاكف السبػػحكؿ مػػؽ بعػػض إدارات السػػجارس

التباع ىحه اإلستخاتيجية ،بحيث يكؾنؾا مخظظيؽ لمتجريذ كفق التعّمؼ باالكتذاؼ .كقج يعدػ الدبب أيزػاً فػي م اخعػاة

يؤدكىا التي ال تقترخ فقط عمػى
معمسي التخبية
اإلسالمية ليحه الفقخات بجرجة كبيخة إلى تقجيخ السعمسيؽ لمخسالة التي ّ
ّ
العمسي ػة إلػػى السػػتعمؼ ،كإنسػػا تتعػػجاىا لتذػػسل إش ػخاؾ السػػتعمؼ فػػي العسميػػة التعميسيػػة مػػؽ خػػالؿ تحفيػػدىؼ
إيرػػاؿ السػػادة
ّ
لعسميػات التفكيػػخ كحػػل السذػػكالت ،كيع ّػجكف أنفدػػيؼ أنسؾذجػاً كقػػجكة حدػشة لظالبيػػؼ فػػي كػػل مػا يػؾاجييؼ ،ليتسكشػؾا مػػؽ
اإلسالمية.
التأثيخ في سمؾكيؼ ،كالؾصؾؿ بيؼ إلى درجة االقتشاع الفكخؼ لاللتداـ بالسبادغ كالقيؼ كالسثل
ّ

أف مػػؽ أكثػػخ السيػػارات التػػي يظبقيػػا أف ػخاد عيشػػة الج ارسػػة فػػي مجػػاؿ الػػتعّمؼ باالكتذػػاؼ
كسػػا أعيػػخت الشتػػائج ّ
كالتي حققػت (درجػات متهسػظة) بػأعمى متؾسػظات حدػابية كىػي ذكات األرقػاـ(  ،)5 ،35 ،27كالتػي نرػيا (تتسثػل
في تقبميؼ ألخظاء الظمبة ،كمشح الظمبة الحخية في عخض استفداراتيؼ كأسئمتيؼ كأفكارىؼ ،ككؾنيؼ مخشجيؽ كمػؾجييؽ

كمشغسيؽ لمعسمية التعميسية) ،أما الفقخات التي حرمت عمػى أدنػى متؾسػظات حدػابية كىػي ذكات األرقػاـ (،26 ،17

 )30كالتػػي نرػػيا (إعظػػاء نسػػاذج ميد ػخة عػػؽ الخظ ػؾات التػػي يدػػيخكف عمييػػا لمؾصػػؾؿ إلػػى حػػل السذػػكمة ،كعػػخض
السعمسػػيؽ ألمثمػػة مشتسيػػة كأخػػخػ غيػػخ مشتسيػػة الكتذػػاؼ السفػػاىيؼ ،كجػػاء فػػي التختيػػب األخيػػخ كبػػجرجات متؾسػػظة مػػشح

الظمبػػة فػػخص لمعسػػل التعػػاكني كالػػتعّمؼ مػػؽ خػػالؿ السجسؾعػػات) .مسػػا يعشػػي أف لػػجييؼ اىتسامػاً متؾسػػظاً بذػػكل عػػاـ فػػي
تظبيق ميارات التعّمؼ باالكتذاؼ .حيث يسكؽ اإلجابة بالقؾؿ إ ّف السعمسيؽ يؾاجيؾف معؾقػات تقػف حػائالً دكف تظبيػق
ىػػحه السيػػارات عمػػى أرض الؾاقػػع ،كالتػػي قػػج تغيػػخ ىػػحه السعؾقػػات عمػػى أشػػكاؿ متعػػجدة ،فقػػج يؾاجػػو السعمػػؼ معؾقػػات

تتعمػػق بالظمبػػة أنفدػػيؼ ،كمعؾقػػات تتعمػػق بالسجرسػػة كإداراتيػػا كغيخىػػا ،كجسيػػع ىػػحه السعؾقػػات تحتػػاج إلػػى جيػػج ككقػػت
لتخظييػػا .حيػػث يرػػعب اسػػتخجاـ ىػػحه اإلسػػتخاتيجية فػػي الرػػفؾؼ ذات الكثافػػة السختفعػػة كىػػحا مػػا تعػػاني مشػػو معغػػؼ
السجارس الحكؾمية في مجيخيات التخبية كالتعمػيؼ فػي محافغػة العاصػسة عسػاف ،باإلضػافة إلػى قمػة الؾقػت الكػافي فػي

الحرػػص الج ارسػػية لمػػتعمؼ باالكتذػػاؼ برػػؾرة جيػػجة .كالػػبعض اآلخػػخ مػػؽ السعمسػػيؽ قػػج يخكػػدكف عمػػى أسػػاليب تػػجريذ

أخخػ تكؾف بديظة بحيػث ال تكمفيػؼ السديػج مػؽ العسػل كالجيػج ،األمػخ الػحؼ قػج يكػؾف مخىقػاً لبعزػيؼ .أك ربسػا يعػدػ
ػالمية بعػػجـ جػػجكػ الػػتعّمؼ عػػؽ طخيػػق االكتذػػاؼ ،كاعتبارىػػا ال تػػؤدؼ الغػػخض
ذلػػػ إلػػى شػػعؾر معمسػػي التخبيػػة اإلسػ ّ
السشذؾد مشيا كعجـ قشاعتيؼ بيا كأسمؾب لمتجريذ.
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مناقذة النتائج المتعمقة بالدؤاؿ الثاني :ىل تهجج فػخوؽ ذات داللػة إحرػائية عنػج مدػتهى الجاللػة ))α≤0.05
متغيػػخ (النػػهع
فػػي درجػػة تظبيػػق معممػػي التخبيػػة
اإلسػػالمية لميػػارات الػػتعّمم باالكتذػػاؼ فػػي التػػجريذ بػػاختالؼ ّ
ّ
االجتماعي ،المؤىل العممي ،عجد سنهات الخبخة) ؟
اإلسالمية لسيارات
أعيخت الشتائج عجـ كجؾد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيؽ درجات تظبيق معمسي التخبية
ّ
أف السعمسػيؽ
متغيخ النهع االجتماعي ،كيسكػؽ تفدػيخ ىػحه الشتيجػة أيزػاً إلػى ّ
التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ باختالؼ ّ
كالسعمسات مؽ أفخاد عيشة الجراسة لجييؼ نفػذ الغػخكؼ التػي تعيػق مػؽ تظبيػق طخيقػة االكتذػاؼ فػي مجارسػيؼ ،حيػث

تتذابو عخكؼ مجارس الحكؾر مع مجارس اإلناث ،مؽ حيث االكتغاظ في الرفؾؼ ،كنقص الجعؼ كالتذجيع لتظبيق
األساليب الحجيثة في التعميؼ .كفي السقابل فقج أعيػخت الشتػائج كجػؾد فػخكؽ ذات داللػة إحرػائية بػيؽ درجػات تظبيػق

متغيخ المؤىل العممي ،كلرالح أفخاد عيشة
معمسي التخبية
اإلسالمية لسيارات التعّمؼ باالكتذاؼ في التجريذ باختالؼ ّ
ّ
العمسي ػة العميػػا ،كتؾافقػػت ىػػحه الشتػػائج مػػع نتػػائج د ارسػػة (الخالػػجؼ )2013 ،بحيػػث يعػػدػ
ػؤىالت
الج ارسػػة مػػؽ ذكؼ السػ ّ
ّ
الدػػبب فػػي ذلػػػ لسػػا يتعػػخض لػػو أفػخاد الج ارسػػات العميػػا ،مػػؽ مشاقذػػات كنػجكات كأبحػػاث جامعيػػة ،تػشعكذ إيجابػاً عمػػى
تظبػػيقيؼ لالكتذػػاؼ فػػي التػػجريذ ،مسػػا يػػجلل عمػػى فعاليػػة الج ارسػػات العميػػا فػػي تكػػؾيؽ اتجاىػػات كمػػؽ ثػػؼ مسارسػػات

صفية ،مؽ حيث جعل الستعمؼ محؾ اًر لعسمية التعّمؼ كما يشبثق عؽ ذلػ مؽ تغييػخ فػي اسػتخاتيجيات العسميػة التعميسيػة،

كأكػػجت أيزػػا نتػػائج د ارسػػة (الرػػغيخ كالشرػػار )2002 ،عمػػى ىػػحه الشتػػائج بحيػػث يعػػؾد الدػػبب فػػي ذلػػػ إلػػى تخكيػػد
بخامج الجامعات عمى الجانب السعخفي ،مسا انعكػذ عمػى مسارسػات السعمسػيؽ التجريدػية داخػل غػخؼ الرػف مقارنػة

مع نغخائيؼ السعمسيؽ مؽ ذكؼ السؤىالت أقل مؽ البكالؾريؾس ،كسا أعيخت الشتائج كجؾد فخكؽ ذات داللػة إحرػائية
ػالمية لسيػارات الػتعّمؼ باالكتذػاؼ فػي التػجريذ بػاختالؼ عػجد سػنهات الخبػخة،
بيؽ درجات تظبيق معمسي التخبية اإلس ّ
أف
كلرػػالح أفػخاد عيشػػة الج ارسػػة مػػؽ أصػػحاب الخبػػخة الظؾيمػػة ( 10سػػشؾات فػػأكثخ)  ،كيسكػػؽ تفدػػيخ ىػػحه الشتيجػػة إلػػى ّ

السعمسيؽ كالسعمسػات مػؽ أفػخاد عيشػة الج ارسػة مػؽ ذكؼ الخبػخات الظؾيمػة ىػؼ أكثػخ خبػخة فػي تظبيػق طخيقػة االكتذػاؼ،
كسػػا أف خب ػختيؼ فػػي التػػجريذ تسػػشحيؼ الثقػػة فػػي الػػشفذ لتظبيػػق ىػػحه اإلسػػتخاتيجية التعميسيػػة التػػي يسكػػؽ أف ال تحقػػق

أىػػجافيا أك أف تفذػػل فيسػػا لػػؾ طبقػػت بظػػخؽ غيػػخ سػػميسة ،كقػػج يعػػدػ ذلػػػ أيزػػا إلػػى عػػجد م ػخات حزػػؾر الػػجكرات

التجريبية التي تعقجىا مجيخيات التخبية كالتعميؼ لتحديؽ مدتؾػ السعمسيؽ كالسعمسات فػي شػتى السيػارات كتػجريبيؼ عمػى

تظبيػػق أسػػاليب التػػجريذ الحجيثػػة ،كأكػػجت د ارسػػة (اليمػػؾؿ )2010 ،مػػؽ السؤكػػج أف أف ػخاد عيشػػة الج ارسػػة مػػؽ الخب ػخات

الظؾيمػػة ىػػؼ أكثػػخ حزػػؾ اًر لمػػجكرات التجريبيػػة ،كىػػحا لػػو أثػػخ إيجػػابي عمػػى مدػػتؾػ تظبػػيقيؼ لظخيقػػة الػػتعّمؼ باالكتذػػاؼ،

كيخج ػػع الد ػػبب لخبػ ػختيؼ الظؾيم ػػة القائس ػػة عم ػػى التؾجي ػػو كاإلرش ػػاد كفيسي ػػؼ لسق ػػجرات كاس ػػتعجادات كمي ػػل الستعمس ػػيؽ،

كمعخفتيؼ بالسادة التعميسية جعميؼ يختبؾنيػا كيقػجمؾنيا لمسػتعمؼ بظخيقػة مفيؾمػة ،كقػجرتيؼ عمػى صػياغة السػادة التعميسيػة

بظخيقػػة تثيػػخ التفكيػػخ كحػػب االسػػتظالع لمسػػتعمؼ ،كتقػػجيسيؼ لػػبعض العشاصػػخ ثػػؼ يظمػػب مػػؽ السػػتعمؼ اكتذػػاؼ العالقػػة

بيشيسا ،كفيسيؼ لخرائص الستعمسيؽ العسخية كطبيعة السادة التعميسية عشػج عػخض السعخفػة ،كػؾنيؼ معمسػيؽ يدػتفيجكف

مػػؽ خب ػخاتيؼ الدػػابقة فػػي تفدػػيخىؼ السػػتجابات الظمبػػة الججيػػجة .كسػػا يدػػتفيجكف أيز ػاً مػػؽ أكجػػو التذػػابو بػػيؽ السؾاقػػف
الججيػػجة كالسؾاقػػف الدػػابقة ،مسػػا يجعػػل طمبػػتيؼ يكتذػػفؾف نتػػائج أدائيػػؼ باختيػػارىؼ االسػػتجابات الرػػحيحة أك الخاطئػػة،

كيجعل الستعمسيؽ يكتذفؾف نتائج إجابػاتيؼ بأنفدػيؼ مػؽ خػالؿ تػؾجييؼ لسحػػ يقػارف بػيؽ نتػائج اسػتجاباتيؼ كيكتذػفؾف

أخظاءىؼ إف كججت كيرححؾنيا .مسا يجعل السعمسيؽ األكثخ خبخة فػي التػجريذ يتفؾقػؾف عمػى السعمسػيؽ األقػل خبػخة

.
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التهصيات

يؾصي الباحثاف في ضؾء الشتائج التي أعيختيا ىحه الجراسة بجسمة مؽ التؾصيات كالسقتخحات ككاآلتي :

 - 1عقج دكرات تجريبية لمسعمسيؽ حؾؿ تشسية ميارات االكتذاؼ لجييؼ مسؽ لجييؼ عجد سشؾات خبخة أقل مؽ (10
سشؾات).
 – 2إعظاء مشح دراسية لمسعمسيؽ كالسعمسات ليحرمؾا عمى شيادات أعمى مسؽ لجييؼ شيادة البكالؾريؾس.
 - 3إجخاء مديج مؽ الجراسات حؾؿ العؾائق التي تؾاجو السعمسيؽ كالسعمسات في تظبيق إستخاتيجية التعّمؼ باالكتذاؼ
في التجريذ.

 – 4دكر إدارات السجارس في تؾفيخ الؾقت كاإلمكانات كالؾسائل التعميسة أماـ السعمسيؽ كالسعمسات لكي يظبقؾا ىحه
اإلستخاتيجية في التجريذ.
يؾضح فيو إستخاتيجية التعّمؼ باالكتذاؼ.
 – 5تدكيج السعمسيؽ كالسعمسات بجليل إرشادؼ ّ
سالمية نساذج تظبيقية لجركس تقؾـ عمى االكتذاؼ ،ليدتفيج مشيا السعمسؾف في
 – 6تزسيؽ مشاىج التخبية اإل
ّ
تجريديؼ.

المخاجع

أ  -المخاجع العخبية
القخآف الكخيؼ .

اإلسالمية في تشسية الؾعي الجيشي لجػ طالب السخحمة الثانؾية:
ابانسي ،فيج عبج العديد( .)2009دكر معمؼ التخبية
ّ
دراسة ميجانية بسجيشة الخياض .مجمة الثقافة والتنمية ،جامعة السمػ سعؾد.86-65 ،)31( ،

اإلبخاىيؼ ،افتكار عبج هللا دمحم( .)2005أثخ استخاتيجيتي االكتذاؼ المهجو والحهار في التحريل النحهي وتنمية
عمميات التعّمم لجى طالبات المخحمة الثانهية في األردف .أطخكحة دكتؾراه (غيخ مشذؾره) ،جامعة عساف
العخبية لمجراسات العميا ،عساف.

إبخاىيؼ ،مججؼ عديد( .)2007التفكيخ من خالؿ استخاتيجيات التعميم باالكتذاؼ .القاىخة :عالؼ الكتب لمشذخ
كالتؾزيع.

ابخاىيؼ ،معتد أحسج ،كبمعاكؼ ،بخىاف نسخ( .)2007فن التجريذ وطخائقو العامة .عساف :دار حشيؽ لمشذخ كالتؾزيع.

إسميؼ ،ناصخ محسؾد دمحم( .)2003أثخ كل من طخيقتي االكتذاؼ واالستقراء والظخيقة اإللقائية في تنمية

اإلسالمية .رسالة ماجدتيخ غيخ
التفكيخ االبجاعي لجى طمبة الرف العاشخ االساسي في مادة التخبية
ّ
مشذؾرة ،كمية الجراسات التخبؾية ،جامعة عساف العخبية ،عساف.

البخارؼ ،دمحم بؽ اسساعيل ابؾ عبج هللا ،الجامع المدنج الرحيح المخترخ من أمهر رسهؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأيامو،
ط1422 ،1ق2001-ـ ،تحقيق دمحم زىيخ بؽ ناصخ الشاصخ ،بيخكت :دار طؾؽ الشجاة.

بؽ فخج ،عبج المظيف بؽ حديؽ( .)2013طخؽ التجريذ في القخف الهاحج والعذخين( .ط ،)3عساف :دار السديخة
لمشذخ كالتؾزيع.

الجخاح محسؾد دمحم محسؾد( .)2009أثخ التجريذ بظخيقتي االستقخاء واالكتذاؼ في اكتداب المفاىيم واالتجاىات
المينية لجى طمبة المخحمة األساسية العميا في األردف .اطخكحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة ،كمية الجراسات

التخبؾية ،جامعة عساف العخبية لمجراسات العميا ،عساف.
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الحديشي ،ذياب صالح ذياب( .)2007فاعمية استخاتيجيتي التعّمم باالكتذاؼ والخخائط المفاىيمية في تحريل
اإلسالمية في دولة الكهيت .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،كمية
طمبة المخحمة الثانهية في مادة التخبية
ّ
الجراسات التخبؾية ،جامعة عساف العخبية لمجراسات العميا ،عساف.

الحيمة ،دمحم محسؾد( .)2003طخؽ التجريذ واستخاتيجياتو ،العيؽ :دار الكتاب الجامعي.

الحيمة ،دمحم محسؾد( .)2010طخائق التجريذ واستخاتيجياتيا .دبي :دار الكتاب الجامعي.

اإلسالمية كمعمساتيا لمتجريذ البشائي .مجمة
الخالجؼ ،جساؿ خميل دمحم( .)2013درجة مسارسة معمسي التخبية
ّ
جامعة بابل.304-289 ،)1( ،21 ،
خميفة ،أحسج حدؽ( .) 2011أثخ تجريذ العمؾـ بظخيقة االكتذاؼ السؾجو في السختبخ عمى التحريل الجراسي في
مجيشة تبؾؾ ،مجمة جامعة دمذق.952-923 ،)4+3( ،27 ،

الخكاشجة ،نيفيؽ عؾدة( .)2009أثخ طخيقتي االكتذاؼ في تجريذ الكيمياء لظالبات الرف التاسع في المجارس
الخاصة في تنمية التفكيخ العممي واالتجاه نحهىا .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،كمية العمؾـ التخبؾية،

جامعة الذخؽ االكسط لمجراسات العميا ،عساف.

الدعبي ،ابخاىيؼ احسج سالمة( .)2003أثخ كل من طخائق االكتذاؼ المهجو والمناقذة والعرف الحىني في تنمية

اإلسالمية لجى طمبة المخحمة األساسية العميا في
ميارات التفكيخ الناقج والتحريل في مادة التخبية
ّ
األردف .أطخكحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة ،كمية الجراسات التخبؾية ،جامعة عساف العخبية لمجراسات العميا،
عساف.

الدفاسفة ،جيياف ىاشؼ( .)2006مقارنة أثخ كل من التعّمم باالكتذاؼ وبخنامج تعميمي محهسب في تحريل طمبة

الرف الثامن األساسي في مادة العمهـ بمحافغة الظفيمة .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،جامعة مؤتو،

الكخؾ.

الذشجكيمي ،صبخؼ صفؾت( .)2004أثخ استخجاـ طخيقة االكتذاؼ المهجو في تجريذ النحه لظالب المخحمة
الثانهية في التحريل النحهي .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،كمية التخبية ،جامعة صشعاء ،اليسؽ.

الذؾبكي ،يؾسف أحسج مدعؾد( .)2008أثخ طخيقتي االستنتاج واالكتذاؼ المهجو في تحريل طمبة المخحمة
اإلسالمية واتجاىاتيم نحهىا في األردف .اطخكحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة ،طمية
الثانهية لمفاىيم العقيجة
ّ
الجراسات التخبؾية ،جامعة عساف العخبية لمجراسات العميا ،عساف.
الرغيخ ،عمي بؽ دمحم ،كالشرار ،صالح بؽ عبج العديد( .)2002مسارسات السعمسيؽ التجريدية في ضؾء نغخيات
التعّمؼ .مجمة القخاءة والمعخفة ،جامعة عيج شسذ.26-1 ،)18( ،6 ،

عبج ربو ،احسج تخكي سميساف( .)2007فاعمية استخاتيجيتي المناقذة واالكتذاؼ باستخجاـ الهسائط المتعجدة في
اإلسالمية في التحريل الفهري والمؤجل لجى الظمبة واتجاىاتيم نحه ىحا المبحث في األردف.
التخبية
ّ
أطخكحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة ،كمية الجراسات التخبؾية ،جامعة عساف العخبية لمجراسات العميا ،عساف.

عظية ،جساؿ الجيؽ( .)2002تكامل طخؽ معخفة السقاصج :مقرج اعتبار العقل نسؾذجاً .مجمة المدمم المعاصخ.
.175-156 ،)106( ،4

عظية ،محدؽ عمي( .)2013المناىج الحجيثة وطخؽ تجريديا .عساف :دار السشاىج لمشذخ كالتؾزيع.

عياش ،آماؿ نجاتي ،كالعبدي ،دمحم مرظفى( .)2013مدتؾػ معخفة كمسارسة معمسي العمؾـ كالخياضيات لمشغخية
البشائية مؽ كجية نغخىؼ .مجمة العمهـ التخبهية والنفدية.548-523 ،)3( ،14 ،
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قخقد ،رائج عمي( .)2000الديخ والنغخ في القخآف الكخيم .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،جامعة صجاـ لمعمؾـ

اإلسالمية ،بغجاد.
ّ
اإلسالمية .عساف :مخكد
قظامي ،يؾسف دمحم ،كالخظيب ،سميساف دمحم( .)2009التفكيخ االستقرائي في التخبية
ّ
ديبؾنؾ لتعميؼ التفكيخ.
دمحم ،سياـ حشفي( ،2009ب) .أثخ استخجاـ اسمؾب االكتذاؼ السؾجو في تجريذ عمؼ االجتساع عمى التحريل
كالقجرات اإلبجاعية لجػ طالب السخحمة الثانؾية العامة .المجمة التخبهية ،جامعة الكؾيت ،)93( ،24

.165-133

ىديؼ ،آنية ماىخ أحسج( .)2011أثخ استخجاـ االكتذاؼ المهجو بالهسائل التعميمية في التحريل والتحكخ وانتقاؿ

أثخ التعّمم في الخياضيات لظمبة الرف الثامن االساسي في محافغة قمقيمية .رسالة ماجدتيخ غيخ

مشذؾرة ،كمية الجراسات العميا ،جامعة الشجاح الؾطشية ،نابمذ.

السجيشي ،أميشة بشت حسج بؽ عبج هللا( .)2011فاعمية استخاتيجيو مقتخحة لمتعمم باالكتذاؼ في تنمية التفكيخ
الينجسي لجى طالبات الرف التاسع األساسي ذوات الدعات العقمية المختمفة .رسالة ماجدتيخ ،جامعة

مؤتو ،الكخؾ.

اليمؾؿ ،إسساعيل( .)2010كاقع أداء السعمؼ األساسي كالسدانج لبعض السقخرات التجريدية في ضؾء نغخية "بخكنخ"
لمبشية السعخفية مؽ كجية نغخ الستعمسيؽ بسحافغة مجارس شساؿ غدة .مجمة جامعة األقرى،)1( ،14 ،

.249-219
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