Al-Hussein Bin Talal Journal of research
AHUJ, Volume 2, March

جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث
اجملدل رمق  , 2آذار 2017 ,

فية (الكيب ككيست) في اككساب الهفاٌيـ الفقٍية في
الرحالت الهعر ٌ
أثر اسكخداـ اسكر ٌ
اكيجية ٌ

اىكية في األردف
ااسالهية ،ككىهية الكٌفكير االسكقر
هبحث الكٌربية
ائي لدل طمبة الهرحمة الثٌ ٌ
ٌ
ٌ
إعداد
د .إبراٌيـ عمي الىعاىعة .
العالهية-األردف .
ااسالهية
جاهعة العمكـ
ٌ
ٌ

د .أيهف صبحي خاطر.
ك ازرة الكٌربية كالكٌعميـ-األردف.

الهمخص
فية (الكيب ككيست)
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
ٌدفت الدراسة الحالية إلِ كقصي أثر اسكخداـ اسكر ٌ

ااسالهية ،ككىهية الكفكير االسكقرائي لدل طمبة
في اككساب الهفاٌيـ الفقٍية في هبحث الكٌربية
ٌ

اىكية في األردف .كككىت عيىة الدراسة هف (  )86طالبان هف طمبة الصؼ الثٌاىي الثٌاىكم
الهرحمة الثٌ ٌ
اىكية ،الكابعة لهديرية كربية لكاء هاركا ،في العاـ الدراسي
األدبي في هدرسة طارؽ بف زياد الثٌ ٌ

قصدية ،كذلؾ لهىاسبكٍا هف حيث إجراءات
-2013ـ ،2014كقد كـ اخكيار العيىة بصكرة
ٌ
الكصكؿ إليٍا ،كقد كزعت عيىة الدراسة إلِ هجهكعة كجريبية ضهت (

 )44طالبان ،كهجهكعة

ضابطة ضهت (  )42طالبان ،كاسكخدـ الباحثاف أداكيف في ٌذي الدراسة ٌها :اخكبار اككساب
الهفاٌيـ الفقٍية ،كاخكبار الكفكير االسكقرائي ،ككـ الكحقؽ هف صدقٍها كثباكٍها ،ككـ كحميؿ
البياىات باسكخداـ كحميؿ الكبايف الهشكرؾ ( )ANCOVAكأسفرت الدراسة عف الىكائج اآلكية:
إحصائية بيف هككسطي أداء هجهكعكي الدراسة عمِ اخكبار اككساب الهفاٌيـ
كجكد فرؽ ذم داللة
ٌ

فية (الكيب ككيست)
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
الفقٍية ،لصالح الهجهكعة الكجريبية الكي اسكخدهت اسكر ٌ
هقارىة بالهجهكعة الضابطة.

إحصائية بيف هككسطي أداء هجهكعكي الدراسة عمِ اخكبار الكفكير
كجكد فرؽ ذم داللة
ٌ

فية (الكيب
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
االسكقرائي ،لصالح الهجهكعة الكجريبية الكي اسكخدهت اسكر ٌ

ككيست) هقارىة بالهجهكعة الضابطة.

كأكصت الدراسة بجهمة هف الككصيات هف أبرزٌا:
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فية
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
أف كعهؿ ك ازرة الكٌربية كالكٌعميـ عمِ كشجيع الهعمهيف عمِ اسكخداـ اسكر ٌ

هية هع الطمبة.
(الكيب ككيست) في
عميهية الكٌعمٌ ٌ
العمهية الكٌ ٌ
ٌ

عميهية القائهة عمِ
عقد دكرات كدريبية لهعمهي كهعمهات الكٌربية
ااسالهية حكؿ إعداد البراهج الكٌ ٌ
ٌ

هية؛ لها لٍا
فية (الكيب ككيست) ،كاسكخداهٍا في
عميهية الكٌعمٌ ٌ
العمهية الكٌ ٌ
ٌ
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
اسكر ٌ
ااسالهية.
هف أثر في زيادة كحصيؿ الطمبة ككىهية هٍارات الكفكير لديٍـ في فركع الكٌربية
ٌ

اكيجية الكيب ككيست ،اككساب الهفاٌيـ ،الكفكير االسكقرائي ،الكٌربية
الكمهات الهفكاحية :اسكر ٌ
اىكية.
ااسالهية ،الفقً ااسالهي ،طمبة الهرحمة الثٌ ٌ
ٌ
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Abstract
This study aims to investigate the impact of the use of WebQuest strategy to learn the
concepts of jurisprudence in Islamic Education, and to develop inductive thinking among
secondary school students in Jordan. The study sample was composed of 86 second secondary
students of the literary stream at Tariq Ibn Ziyad Secondary School of Marka Educational
Directorate in 2013-2014. The sample was deliberately selected as it is convenient in terms of
accessibility. The study sample was divided into an experimental group consisting of 44
students, and a control group of 42 students. Two instruments were used by the researchers in
this study: a test of learning jurisprudential concepts, and a test of inductive thinking. Validity
and reliability were also verified. The data were analyzed by using covariance (ANCOVA).
The study has revealed the following results:
• There is a statistically significant difference between the average performance of the two
groups of the study in favor of the experimental group that used the WebQuest strategy.
• There is a statistically significant difference between the average performance of the two
groups of the study to test inductive thinking in favor of the experimental group that used the
Web Quest strategy .

Keywords: QuestWeb strategy, learning of concepts, inductive thinking, Islamic Education,
Islamic jurisprudence, secondary school students.
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المقدمة:
يعد الكٌعميـ ثركة فعمية كقيهة هضافة كشكؿ أحد أبرز حصكف األهف كاألهاف لمهكعمـ الذم
يكاجً هسكقبالن ككالحؽ أحداثً في هسارات هكسارعة في ظؿ الثكرة العمهية كالككىكلكجية الحديثة
الكي ىكج عىٍا كثير هف الكغيرات كالكطكرات بااضافة إلِ هشكالت عديدة فرضت ىفسٍا عمِ
الهجكهعات هها يحكـ عمِ القائهيف إعداد ااىساف ككعميهً بذؿ الجٍكد هف أجؿ هكاجٍة ٌذي
الكغيرات كالهشكالت ،كذلؾ بكىهية قدرات اابداع لدل الهكعمـ ككىهية كفكيري باسكثهار هصادر
الكٌعمٌـ كالبحث جهيعٍا بها فيٍا هصادر الككىكلكجيا الحديثة.
إف البحث عف الىصكص كالبياىات كالصكر ،كالرسكهات ،كالهعمكهات بكساطة هحركات
ٌ

البحث هثؿ (  )Alta Vista, Yahoo, Googleىشاط هف أٌـ األىشطة الكي يقكـ بٍا الهكعمهكف
بكم هحدد ،كيككف غير
عمِ شبكة ااىكرىت ،إذ يفكقد ٌذا الىشاط في أغمب األحياف إلِ ٌدؼ كر ٌ
فإف ٌذا الىشاط يأخذ كقكان
هكجً ،كلها كاف عدد صفحات الكيب كبي انر جدان كفي كزايد هضطردٌ ،

هها يعىي ٌد انر لمهكارد كاسكعهاالن غير عقالىي لمحاسكب ،كاسكغالالن عشكائيان لزهف
كبي انر جدان ٌ
ٌ
اابحار عمِ الشبكة ،كاىطالقان هف ٌذي الهعطيات جاءت الحاجة هاسة جدان إلِ كطكير ىهاذج

بكية دقيقة كككخِ الىجاعة البيداغكجية ،كاالسكعهاؿ العقالىي لمحكاسيب كهدة اابحار عمِ
كر ٌ
ٌ
فية عمِ الكيب أك الكيب ككيست (  )Web Questدكف هىازع أٌـ
الشبكة ،ككعد الرحالت الهعر ٌ

ىهكذج يجهع بيف الكخطيط الكربكم الهحكـ كاالسكعهاؿ العقالىي لمحكاسيب بعاهة كشبكة ااىكرىت
ٌ
بخاصة (جاد هللا.)2006 ،
بكية كرككز
كعكد فكرة الكيب ككيست إلِ دكدج (  )Dodgeإذ عرفٍا عمِ ٌأىٍا أىشطة كر ٌ

عمِ البحث كالكقصي ،ككككخِ كىهية القدرات الذٌىية الهخكمفة (الفٍـ ،الكٌحميؿ ،الكٌركيب ،كالكٌقكيـ)
االككركىية الهككافرة عمِ الكيب كالهىكقاة
لدل الهكعمهيف ،ككعكهد جزئيان أك كميان عمِ الهصادر
ٌ
هسبقان ،الكي يهكف كطعيهٍا بهصادر أخرل كالككب كالهجالت كاألقراص الهدهجة (

هىظهة

الككردليىكس.)2005 ،
كككككف ( )Web Questهف كمهكيف ٌها :كمهة (  )Webكعىي الشبكة العالهية (:ااىكرىت)
ككمهة )Quest ( :كعىي حرفيانor A person or group of persons who search :
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 ، make Inquiry or Investigationحيث هعىاٌا بالعر ٌبية أم شخص أك هجهكعة هف

بأىٍا الرحالت
األشخاص يبحثكف أك يسكقصكف عف شيء ها(  .)Merriam, 2004ككرجهت ٌ

إف ٌذي الكٌرجهة كشير إلِ الهعىِ الهجازم لمهصطمح ،فالكيب
فية عمِ الكيب ،حيث ٌ
الهعر ٌ

ككيست كعد رحمة هعرفية كىكقؿ هف جزء إلِ آخر عبر شبكة ااىكرىت حيث يظٍر في الىٍاية

إف الكيب ككيست أىشطة اسكقصائية هكجٍة هف خالؿ شبكة
حصاد ٌذي الرحمة(سعيدٌ ،)2003 ،

ااىكرىت ،كفيد في كدعيـ الكٌعمٌـ الفعاؿ كذلؾ بزيادة ىشاط الطمبة الذٌىي القائـ عمِ هٍارات الكفكير

العميا ،كالكٌحميؿ كالكٌركيب كالكٌقكيـ(.)Starr,2004
بكية ٌادفة كهكجٍة اسكقصائيان كعكهد عمِ
كيهكف كعريؼ الكيب ككيست ٌ
بأىٍا أىشطة كر ٌ

عهميات البحث في شبكة ااىكرىت بٍدؼ الكصكؿ الصحيح كالهباشر إلِ الهعمكهة هحؿ الجٍد
هية كٍدؼ إلِ كقديـ
بأقؿ كقت كجٍد ههكىيف ،كالِ كىهية القدرات
الذٌىية لمطمبة ،كٌي كسيمة كعمٌ ٌ
ٌ
هية ،كٌي
ىظاـ كعمهي جديد لمطمبة عف طريؽ دهج شبكة ااىكرىت في
عميهية الكٌعمٌ ٌ
العمهية الكٌ ٌ
ٌ
ٌ
اسية كفي كافة الهكاد كالكخصصات.
هية هرىة يهكف اسكخداهٍا في جهيع الهراحؿ ٌ
الدر ٌ
كسيمة كعمٌ ٌ

يقسـ دكدج(  )Dodgeالكيب ككيست إلِ هسككييف :أكلٍها :الكيب ككيست قصيرة الهدل،
إذ يبمغ هداٌا الزهىي حصة كاحدة كقد يهكد إلِ ثالث حصص صفية ،كغالبان ها يككف ٌدفٍا
إكساب الطمبة الهعرفة ،كككاهؿ فٍهٍا كاسكرجاعٍا ،كذلؾ هف خالؿ كسٍيؿ الكصكؿ إلِ
هصادرٌا ،كيسكخدـ ٌذا الهسككل هف الكيب ككيست هع الهبكدئيف غير الهكهرسيف عمِ كقىيات
اسكعهاؿ هحركات البحث ،كقد يسكخدـ أيضان كهرحمة ٌأك ٌلية لمكحضير لمكيب ككيست طكيمة

الهدل .ثاىيٍها :طكيمة الهدل ،إذ ككراكح هدكً ها بيف أسبكع إلِ شٍر كاهؿ فٍك يكهحكر حكؿ
أسئمة ككطمب عهميات ذٌىية هكقدهة كالكٌحميؿ كالكٌركيب كالكٌقكيـ ،حيث يقدـ حصاد ٌذا الىكع عمِ
شكؿ عركض شفكية ،أك أبحاث أك أكراؽ عهؿ ،كقد ككطمب ٌذي العركض،

إضافة إلِ ااجابة

عف األسئمة الهحكرية الهٍهة ،الكحكـ في أدكات حاسكبية هكقدهة كبراهج العرض أك براهج هعالجة
إف حصاد رحمة الكيب ككيست يخكمؼ
الصكر ،أك براهج كطكير الكطبيقات الهكعددة الكسائطٌ .

ىكعية الهٍهة الكي يككمٍا الهعمـ لطمبكً ،فقد كككف الهٍهة إجابة عف سؤاؿ بسيط يكطمب
باخكالؼ ٌ

اسكرجاع الهعمكهات فقط ،أك عرضان لهكضكع هركب يعكهد عمِ كسائط هكعددة قابالن لمىشر عمِ
شبكة ااىكرىت ،أك لمكخزيف عمِ القرص الهدهج (ٌيشكر كككب.)2001 ،
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هية ،كهثؿ
عمهية رائدة في ٌإىجاح
ٌ
عميهية الكٌعمٌ ٌ
العمهية الكٌ ٌ
ٌ
إف فكرة الكيب ككيست كقدـ حمكالن ٌ

إف االسكخداـ الجيد لمكيب ككيست يعهؿ عمِ
أم حصة هخطط لٍا بشكؿ دقيؽ كهدركس ،إذ ٌ
عمهية كعمـ ههكعة لمطمبة (سعيد.)2003 ،
عمهية الكٌعميـ إلِ ٌ
كحكيؿ ٌ

بكم بىائي يكهحكر حكؿ ىهكذج
ككهيز الكيب ككيست في
عميهية ٌ
العمهية الكٌ ٌ
ٌ
بأىٍا ىهط كر ٌ
ٌ
الهكعمـ الرحاؿ كالهسككشؼ ،كيككخِ كىهية القدرات الذٌىية الهكقدهة لدل الهكعمهيف كيشجع العهؿ
الجهاعي ،كالكعاهؿ هع الهصادر الهكىكعة لمهعمكهات ،كيسكثهر الكقىيات الحديثة ،بها فيٍا شبكة
كعميهية ،كٌي بذلؾ كضع كافة إهكاىات شبكة ااىكرىت كخمفية قكية لٍذي
ااىكرىت ألٌداؼ
ٌ

إهكاىية البحث في ىقاط هحددة بشكؿ عهيؽ كهدركس كلكف
هية ،كٌي كهىح الطمبة
ٌ
الكسيمة الكٌعمٌ ٌ
هف خالؿ هٍاـ هخكارة كهحددة هف قبؿ الهعمـ ،كٌي بذلؾ كساعد عمِ عدـ كشكت الطمبة،

كككثيؼ جٍكدٌـ في االكجاي الهطمكب لمىشاط الذم يقكهكف بً ،هها يجعؿ الكيب ككيست فعاالن
كهثاليان لمصفكؼ الكي كحككم عمِ هسككيات ذات كبايف في الهسككل الكفكيرم لمطمبة ،كهف
هية ها كقدهً هف اسكخداـ آهف
الههيزات الهٍهة في اسكخداـ الكيب ككيست ككسيمة
كعميهية كعمٌ ٌ
ٌ

كعمهية البحث عف
هية
ٌ
لإلىكرىت أك ها يسهِ(  )level comfortهف خالؿ األىشطة الكٌعمٌ ٌ

خالؽ كهىكج،
الهعمكهات ،كها يؤدم إلِ إكساب الطمبة هٍارة البحث عمِ شبكة ااىكرىت بشكؿ ٌ
كٌذا يكجاكز هجرد ككىٍـ هكصفحيف لهكاقع ااىكرىت(سعيد2003 ،؛ جاد هللا2006 ،؛ ٌيشكر

كككب.)2001
إف ىجاح الكيب ككيست يككقؼ عمِ هقدركٍا عمِ كضع هضهكف البحث في ااطار العاـ
ٌ

لمكصهيـ( ،) putting content in contextكذلؾ بجعؿ الطمبة يكعمهكف الفكرة الهطمكبة،

كالبحث عىٍا أك كحميمٍا هف خالؿ ااطار العاـ لمكيب ككيست كفي بعض الحاالت يسهح لمطمبة
اككشاؼ فكرة البحث أك هكضكعً كجزء هف كحدة هحكهة الىظاـ ،كهف عكاهؿ ىجاح الكيب
ككيست قدركٍا عمِ لفت االىكباي بشكؿ كبير هها كحككيً هف الهكاقع كالصكر كالخرائط،
كاألصكات ،كالىصكص ،كالفيديك ككؿ القدرات األخرل الكي كزخر بٍا ااىكرىت ،ككؿ ذلؾ يجعؿ
الطمبة هىجذبيف كهىكبٍيف كهسكهكعيف طكؿ كىفيذ الهٍهة الكي يككمكف بٍا (سعيد .)2003 ،كيشير
كؿ هف (جاد هللا2006،؛ سعيد )2003 ،إلِ العىاصر الكي ككككف هىٍا الكيب ككيست كٌي:
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فية لهكضكع البحث ( الدرس) بطريقة كثير
العىصر األكؿ :الكهٍيد ،إذ يكفر لمطمبة
الخمفية الهعر ٌ
ٌ
دافعيكٍـ لمبحث كالكٌعمٌـ ،كيٍدؼ الكهٍيد إلِ كقديـ السياؽ العاـ كالصكرة الهجهمة لمهٍهة الهىكطة
ابكداء هف كحديد فكرة البحث كطريقة الكقديـ كأسمكب البحث ،كالكقييـ الهطمكب ،كككزيع
بالطمبة،
ن
العالهات ،كطريقة كقديـ البحث(أكراؽ ،قرص هدهج ،كغيرٌا).
العىصر الثٌاىي :الهٍهة ،كٌي ذات طبيعة ههكعة ،كعهؿ عمِ اسكثارة دافعية الطمبة ىحك هكضكع
الدرس ،ككككف ٌذي الهٍاـ قابمة لمكطبيؽ ،إذ بعد الكهٍيد يكـ كحديد األسئمة الجكٌرية لمهٍهة الكي
كدكر حكلٍا فكرة الكيب ككيست ،كيعد ٌذا الهككف هحك انر أساسيان يىطمؽ فيً الطمبة في رحمكٍـ
لبمكغ ىكاجات الهٍهة الهطمكبة هىٍـ ،كها يحكم ٌذا الجزء هف الىشاط عمِ كحديد لمخطكات الكي
يجب اكٌباعٍا لإلجابة عف ٌذي األسئمة.
العىصر الثالث :الهصادر ،ككعىي الخطكات الهطمكب هف الطمبة اكٌباعٍا لمكصكؿ لمٍدؼ
الهطمكب هىٍـ أك كحقيؽ الهٍهة الهىاطة بٍـ لمقياـ بٍا ،ككأكي ٌذي الخطكة بعد العىصر الثٌاىي
األٌهية ،كفي ٌذي الخطكة يقكـ الهعمـ باىكقاء هكاقع عمِ الشبكة ذات عالقة كثيقة
هف حيث
ٌ
ألف الكيب ككيست يعكهد جزئيان أك كميان عمِ
باألسئمة الهحكرية(الهٍهات) الهككمة لمطمبة ،ك ٌ

فإف عمِ هصهـ الكيب ككيست كحرم الدقة كالبقاء عمِ
الهصادر
االككركىية الهىكقاة هسبقانٌ ،
ٌ

أف الهصهـ لف يككفي بحصر الهكاقع
كثير هف الحذر في ٌذي الخطكة ،كها يهيز ٌذي الخطكة ٌك ٌ
بؿ يككجب عمِ الهكعمـ زيادكٍا كالقياـ بربطٍا هباشرة باألسئمة الهحكرية لمهٍهة كٌذا يسٍؿ كىفيذ

الهٍهة باكقاف.
العىصر الرابع :كقكيـ الكيب ككيست ،يعد الكٌقكيـ الهرحمة األخيرة إذ بكاسطكً يكـ ككضيح ككزيع
العالهات عمِ البحث أك الفكرة كعمِ الهراحؿ السابقة كذلؾ ،كلهصهـ الكيب ككيست الحرية في
اسية ،كككضيح ها ٌك
طريقة كصهيـ الكٌقكيـ الذم يراي هىاسبان كهراعيان فيً خصائص الهرحمة ٌ
الدر ٌ

هطمكب هىٍـ بالكحديد ،كيكطمب الكٌقكيـ ٌىا ابككار طرؽ جديدة ككعدد بكعدد الهٍارات الكي كحككيٍا
الكيب ككيست.
العىصر الخاهس :الخاكهة ،كٌي عبارة عف همخص لمفكرة الهحكرٌية الكي كـ البحث حكلٍا ،كفي
ٌذا الجزء يكـ كذكير الطمبة بالهٍارات الكي سيككسبكىٍا عىد ىٍاية الرحمة ،ككذلؾ كحفيزٌـ عمِ
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إكهاـ كؿ هراحمٍا ،كاافادة هف الىكائج الكي كـ الككصؿ إليٍا ،كال يخفِ عمِ الهعمـ كيؼ يحفز
طمبكً عمِ الكصكؿ إلِ الخطكة األخيرة هف البحث الهطمكب ،أك كيؼ يدعـ ثقة طمبكً بأىفسٍـ
هف خالؿ الكعزيز الهادم أك الكعزيز الهعىكم.
إف الكيب ككيست كسكخدـ الهىحِ البىائي في الكٌعمٌـ ،الذم يسهح لمطمبة باسكخداـ خيالٍـ
ٌ

كهٍارات حؿ الهشكالت ،فااجابات عف الهٍهات الكي يزكد بٍا الطمبة غير هعركفة لديٍـ ،كٌي
كسكثير كفكيرٌـ كدافعيكٍـ ككهكىٍـ هف اسكعهاؿ كفكيرٌـ الهبدع ،كهٍارات حؿ الهشكالت ايجاد
الحمكؿ لٍذي الهٍهات ،إضافة إلِ هكعة الكٌعمٌـ هف خالؿ العهؿ الكعاكىي (.)Starr,2004
كي ىع ُّد كعميـ الهفاٌيـ هف الهٍاـ األساسية الكي كركز عميٍا الكٌربية في جهيع هراحؿ الكٌعميـ ،إذ
ي

كعد الهفاٌيـ هحك انر أساسيان كدكر حكلٍا الهىاٌج الهخكمفة ،كأضحِ كدريس الهفاٌيـ كاكسابٍا

عميهية ،فهىٍا ككشكؿ أبىية الهعرفة ،كٌي الكعبير
لمطمبة هطمبان أساسيان هف هكطمبات
العمهية الكٌ ٌ
ٌ

الهكضكعي عف الخبرات ،كأدكات الكفسير ،كهرككز العهؿ كالكطبيؽ كككسب الفكر هركىكً ،ككهيز

لكىان هف الكفكير هف غيري (الخكالدة.)2003 ،
كعمهية ىهك الهفاٌيـ هفكاح الهعرفة كأساسٍا ،كأداة اكساب الهعارؼ كالخبرات ،ككشكيؿ
ٌ

قاعدة لمسمكؾ الهعرفي األكثر كعقيدان كالهبادئ ،كالكعهيهات ،كحؿ الهشكالت ،كالكقميؿ هف كعقيد

ااىساىية
الهعرفة الهكزايدة ككجهع الحقائؽ ،كعف طريقٍا يهكف هكاجٍة الكزايد الهسكهر في الهعرفة
ٌ

(ىشكاكِ.)2001،

ااسالهية كغيرٌا هف الهفاٌيـ األخرل حظيت بعىاية كاسعة هف قبؿ القائهيف عمِ
كالهفاٌيـ
ٌ

إف يكعمهٍا الطمبة في
هية هف أجؿ كحديد الهفاٌيـ
ااسالهية الكي يىبغي ٌ
ٌ
عميهية الكٌعمٌ ٌ
العمهية الكٌ ٌ
ٌ

ككعد الهفاٌيـ الفقٍية جزءان أساسيان هف هحككل هىٍاج
هراحؿ الكٌعميـ الهخكمفة ،كبطريقة فعَّالةٌ .

األٌهية في كككيف
بأىٍا أكثر كعمقان بحياة الطالب ككاقعً ،كلٍا دكر بالغ
الكٌربية
ااسالهية ككهيز ٌ
ٌ
ٌ

ااسالهية
شخصيكً السكية ،كاحداث كغيير إيجابي في سمككً ،كٌذا ها يٍدؼ إليً هىٍاج الكٌربية
ٌ

في هراحمً الهخكمفة (الجالد ،كالخكالدي.)2006 ،

ككحقيقان ألٌداؼ الهىٍاج الهىشكدة يىبغي اسكقصاء أفضؿ الطرؽ كاألساليب الكي كساعد
عمِ اككساب ٌذي الهفاٌيـ ،حيث ظٍرت كثير هف الدراسات الكي اسكخدهت طرقاى هخكمفة لكدريس
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القياسية ،كاالككشاؼ ،كحؿ الهشكالت ،كالهىاقشة ،كالكٌعمٌـ
ائية ،ك
ٌ
الهفاٌيـ الفقٍية هىٍا :االسكقر ٌ

الكٌعاكىي ،كاالسكقصاء ،كغيرٌا (صالح ،)2000 ،كٌذا هؤشر كاضح عمِ هدل العىاية الكي لقيٍا
كدريس الهفاٌيـ الفقٍية.
ألف السائد في الغرفة الصفية
كبالرغـ هف ٌذي العىاية إالٌ ٌإىً ال يزاؿ اسكخداهٍا هحدكدان؛ ٌ

أف الكٌعميـ كالكٌعمٌـ الصفي ها ٌك إال سمككات
أثىاء الكدريسٌ ،ك اكٌباع الطريقة الكقميدية الكي كرل ٌ
ككطمب هف الهعمـ هجهكعةن هف الهثيرات ،كالهعززات ،كي يكهكف ٌؤالء الهكعمهكف هف كقميد

االسكجابة الهىاسبة ،هع عدـ إدراكٍـ خطكرة عدـ حصكؿ الطمبة عمِ الهفاٌيـ الهخكمفة ،أك
حصكلٍـ عمِ هفاٌيـ خاطئة أك هغمكطة ،كخطكرة عدـ هعالجكٍا أثىاء الكدريس
ااسالهية إلِ
(الهكهىي .)2002،إذ أشارت جهمة هف الدراسات الكي أجريت في هيداف الكٌربية
ٌ

عمهية كعمـ الهفاٌيـ الشرعية ،هثؿ دراسة يكىس كأحهد كابراٌيـ ( ،)1999
كجكد هشكالت ككاجً ٌ

أف
كدراسة الجالد (  ،)2003كدراسة الخكالدة (  ،)2003كها أشارت دراسة خازر (  )2005إلِ ٌ
ااسالهية يشعركف بحالة هف الهمؿ كقمة دافعيكٍـ ىحك كعمـ الهفاٌيـ الفقٍية،
طمبة هبحث الكٌربية
ٌ
كيعكد ذلؾ إلِ اكٌباع هعمهيٍـ الطرؽ الكقميدية في الكدريس .كلكي يكغمب الهعمهكف عمِ ٌذي

الهعضمة عميٍـ أف ييغيركا أىهاط كدريسٍـ الكقميدية ،كيىكقمكا هف االٌكهاـ بحشك عقكؿ

الهكعمهيف

بهعمكهات إلِ كشجيعٍـ عمِ بىاء هعرفكٍـ ،ككىهية كفكيرٌـ ،كككفير فرص كأىشطة لٍـ ،ككقديـ

كعميهية يكظفكىٍا أثىاء كدريسٍـ.
كسائؿ
ٌ
أٌهية ٌذي الدراسة هف جاىبيف :الجاىب الىظرم ،حيث كقدـ ٌذي الدراسة
ّ
أىمية الدراسة :كبرز ٌ
فية (الكيب ككيست) في
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
هعرفة ىظرية أساسية حكؿ كيفية اسكخداـ اسكر ٌ
اككساب الهفاٌيـ الفقٍية كالكفكير

اىكية في هبحث الكٌربية
االسكقرائي لدل طمبة الهرحمة الثٌ ٌ

اكيجية
م ،كالبحكث ،كالدراسات الهكعمقة باسكر ٌ
ٌ
ااسالهية ،ككذلؾ هف خالؿ اسكعراض األدب الىظر ٌ
فية (الكيب ككيست) ،كفي الجاىب العهمي ،كعهؿ عمِ زيادة اٌكهاـ الباحثيف،
الرحالت الهعر ٌ
فية
كالعاهميف في هجاؿ طرؽ كدريس الكٌربية
ااسالهية إلِ اافادة هف كدريس الرحالت الهعر ٌ
ٌ

(الكيب ككيست) في هيداف عهمٍـ ،ككقديـ اخكبار كحصيمي يهكف أف يفيد هىً الهعمهكف في قياس
اىكية في الهفاٌيـ الفقٍية .كاخكبار في الكفكير االسكقرائي ،يهكف
هسككل كحصيؿ طمبة الهرحمة الثٌ ٌ

أف يفيد هىً الهعمهكف في قياس هٍارات الكفكير االسكقرائي لدل الطمبة .كهها يهيز ٌذا الدراسة
ٌ
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فية
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
عدـ كجكد دراسة في ٌذا الهجاؿ بحدكد عمـ الباحثيف بحثت في أثر اسكر ٌ

اىكية في
(الكيب ككيست) في اككساب الهفاٌيـ الفقٍية كالكفكير االسكقرائي لدل طمبة الهرحمة الثٌ ٌ
ااسالهية.
هبحث الكٌربية
ٌ

مشكمة الدراسة :ككهثؿ هشكمة الدراسة الحالية في ااجابة عف السؤاليف اآلكييف:
فية (الكيب ككيست) ،في اككساب الهفاٌيـ الفقٍية
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
 -1ها أثر اسكخداـ اسكر ٌ
اىكية في األردف؟
لدل طمبة الهرحمة الثٌ ٌ

فية (الكيب ككيست) ،في كىهية الكفكير االسكقرائي
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
 -3ها أثر اسكخداـ اسكر ٌ
اىكية في األردف؟
لدل طمبة الهرحمة الثٌ ٌ

فرضيات الدراسة :كضهىت الدراسة الحالية الفرضيات الصفرية اآلكية:
إحصائية عىد هسككل الداللة (  )0.05 بيف هككسطي عالهات
 – 1ال يكجد فرؽ ذم داللة
ٌ

فية
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
الطمبة عمِ اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية الذيف يدرسكف باسكخداـ اسكر ٌ

(الكيب ككيست) ،كالذيف يدرسكف باسكخداـ الطريقة االعكيادية.

إحصائية عىد هسككل الداللة (  )0.05 بيف هككسطي عالهات
 -2ال يكجد فرؽ ذم داللة
ٌ
فية
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
الطالب عمِ اخكبار الكفكير االسكقرائي الذيف يدرسكف باسكخداـ اسكر ٌ

(الكيب ككيست) ،كالذيف يدرسكف باسكخداـ الطريقة االعكيادية.

التعريفات اإلجرائية :لغايات ٌذي الدراسة كـ كحديد الكعريفات ااجرائية اآلكية:
بكية ٌادفة كهكجٍة اسكقصائيان كسكىد إلِ عهميات البحث
اكيجية الكيب ككيست :أىشطة كر ٌ
 -اسكر ٌ

في الهكاقع الهخكمفة ذات العالقة الهباشرة بالهٍهات الهككمة لمطمبة كالهككافرة عمِ شبكة ااىكرىت،
كالهحددة هف قبؿ الهعمـ؛ بٍدؼ الكصكؿ الصحيح كالهباشر إلِ الهعمكهات الهطمكبة بأقؿ كقت

كجٍد ههكىيف.
 اككساب الهفاٌيـ :قدرة الطالب ككفاءكً عمِ فٍـ حقيقة الهفٍكـ الفقٍي ،كادراؾ هاٌيكً،كالجكاىب الهكعمقة بً كشركطً كحكهة هشركعيكً كحكهً شرعان ،كهسهياكً ،كأقساهً ،كأهثمة عميً
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ككطبيقً في هكاقؼ جديدة؛ بحيث يصبح اككساب الهفٍكـ لً هعىِ ،كيقاس في ٌذي الدراسة
بدرجات الطالب عمِ االخكبار الكحصيمي الذم أعدي الباحثاف لٍذا الغرض.
 الهفاٌيـ الفقٍية :كمؾ الهعاىي الكصكرية ذات الهدلكالت الهحدكدة كالهسكىبطة هف القرآف الكريـعميهية الهسكخدهة في الدراسة الحالية.
كالسىة الىبكية الهطٍرة كالهكضهىة في الهادة الكٌ ٌ
 الكفكير االسكقرائي :أحد أىكاع الكفكير كالذم يكضهف هجهكعة هف ااجراءات الكي يسكخدهٍاالطالب في هكقؼ كعميهي هعيف ككشهؿ :الكقديـ ،كالكىفيذ ،كالكأهؿ ،كالكطبيؽ ،كالكٌقكيـ كالهراجعة،
كفي كؿ خطكة يكـ ههارسة عهميات كفكير يكجً الهعمـ الطالب لكىفيذٌا.
 الطريقة االعكيادية :ككعرؼ إجرائيان حسبها كرد في دليؿ الهعمـ ،طريقة يسكخدـ الهعمـ فيٍافية الهحدكدة.
أسمكب االقاء كالهحاضرة كالهىاقشة الشفكية كطرح األسئمة الهعر ٌ
محددات الدراسة :ككحدد ىكائج ٌذي الدراسة بالهحددات اآلكية:
اىكية الكابعة لهديرية الكٌربية
-1طمبة الصؼ الثٌاىي الثٌاىكم األدبي في هدرسة طارؽ بف زياد الثٌ ٌ
الدراسي 2014 /2013ـ.
الدراسي األكؿ لمعاـ ٌ
كالكٌعميـ لمكاء هاركا في الفصؿ ٌ

-2كحدة الفقً ااسالهي لمصؼ الثٌاىي الثٌاىكم األدبي الهسككل الثالث كالذم يكككف هف اثىي عشر
درسان.
-3ككحدد ىكائج الدراسة بهدل صدؽ أدكات الدراسة كثباكٍا.
الدراسات السابقة :يسكعرض الباحثاف أبرز الدراسات ذات الصمة بالدراسة الحالية كٌي:
أجرل رثفف كآخركف (  )Ruthven, et al., 2005دراسة ٌدفت إلِ هعرفة هدل ككظيؼ
اىكية في
شبكة ااىكرىت داخؿ قاعات الكدريس باسكخداـ الكيب ككيست في هدارس الهرحمة الثٌ ٌ
إىجمكرا ،ككـ اسكخداـ الهقابالت كهشاريع ككىكلكجية في هجاؿ ككظيؼ الكيب ككيست في هادة

العمكـ ،كالدراسات
االجكهاعية ،ككككىت عيىة الدراسة هف ثهاىية هعمهيف ،يقدـ كؿ هىٍـ هشركعان
ٌ
كطبيقيان لمكيب ككيست؛ لدعـ أىشطة اسكقصائية هسكىدة إلِ ككظيؼ الكيب ككيست بكصفٍا

إيجابية في
أف ٌىاؾ كأثيرات
اكيجية كدريس هكهركزة حكؿ الهكعمـ.أظٍرت ىكائج الدراسة ٌ
ٌ
اسكر ٌ
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كحسيف ههارسات الكٌعمٌـ هف خالؿ الكيب ككيست ،كفي كىهية هٍارات الكفكير العميا لدل عيىة
الدراسة ،كفي ككفير كقت كجٍد كؿ هف الهعمـ كالطالب في بىاء كاككساب الهعرفة الهطمكبة.
هية باسكخداـ ىهاذج
أجرل جاد هللا (  )2006دراسة ٌدفت إلِ كصهيـ دركس
كعميهية كعمٌ ٌ
ٌ

الكيب ككيست ،كهعرفة أثرٌا في الكحصيؿ الهباشر كالهؤجؿ لطالبانت الصؼ العاشر كاكجاٌاكٍف
كلية
ىحك هادة الكيهياء ،كككىت عيىة الدراسة هف ( )78طالبة هف طالبانت هدارس ككالة الغكث ٌ
الد ٌ

في جىكب العاصهة عهاف ،كـ ككزيعٍف إلِ (  )37طالبة في الهجهكعة الكجريبية ،ك(  )41طالبة
في الهجهكعة الضابطة ،كاسكخدهت الدراسة اخكبا انر كحصميان في هادة الكيهياء ،كهقياسان
إحصائية في الكحصيؿ الهباشر
لالكجاٌات ىحك الهادة ،كأظٍرت الىكائج كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ

كالهؤجؿ ،كاالكجاٌات ىحك هادة الكيهياء لصالح الهجهكعة الكجريبية الكي كعمهت باسكخداـ الكيب

ككيست هقارىة بالهجهكعة الضابطة.
كأها دراسة حسىيف ) ،)Hassanien, 2006فقد ٌدفت إلِ هعرفة أثر الككىكلكجيا بشكؿ عاـ
كأسمكب الكيب ككيست بشكؿ خاص في كحسيف كعمـ الطمبة في الههمكة الهكحدة في هساؽ الكرفيً
لدل طمبة السىة الثٌاىية في جاهعة كلفرٌاهبككف ،كككىت عيىة الدراسة هف (

 )68طالبان كطالبة،

هكزعيف إلِ (  )39طالبان ،ك(  )29طالبة ،كقد اسكيطمعت أراء الطمبة حكؿ كأثر أسمكب الكيب
أف طريقة الكيب
ككيست بشكؿ خاص في كحسيف كعمهٍـ باسكخداـ االسكباىة ،كأشارت الىكائج إلِ ٌ
ككيست ساٌهت في زيادة كحصيؿ الطمبة كفي دافعيكٍـ ىحك الكحصيؿ.

دراسة جاسكؿ كآخركف(  )Gaskill and others, 2006الكي ٌدفت إلِ اسكقصاء أثر
اىكية في هادكي
فية عبر الكيب في كحصيؿ كاكجاٌات طمبة الهرحمة الثٌ ٌ
الكدريس بالرحالت الهعر ٌ

الكاريخ كالجكلكجيا ،ككككىت عيىة الدراسة هف (  )72طالبان كزعكا إلِ هجهكعكيف :كجريبية ( )31

طالبان ،ك(  )41طالبان في الهجهكعة الضابطة ،كاسكخدهت الدراسة االخكبار

الكحصيمي و
كاداة

إحصائية بيف الهجهكعكيف في الكحصيؿ
لمدراسة ،كأظٍرت الىكائج كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ

كاالكجاٌات لصالح الهجهكعة الكجريبية الكي درست بالكيب ككيست ،كأبدت الهجهكعة الكجريبية

اسكهكاعان بالعهؿ بشكؿ كبير بٍذي الطريقة.
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أجرت إسهاعيؿ ،كعبدي (  )2008دراسة ٌدفت إلِ هعرفة أثر اسكخداـ طريقة الكيب
ككيست في كدريس العمكـ عمي كىهية أساليب الكفكير كاالكجاي ىحك اسكخداهٍا لدل طالبانت كمية
الكٌربية ،كككىت عيىة الدراسة هف (  )76طالبة هف كمية إعداد الهعمهات بجدة في جاهعة الهمؾ
عبد العزيز يهثمف الهجهكعة الكجريبية ،ك(  )68طالبة هف كمية إعداد الهعمهات بخهيس هشيط في
جاهعة الهمؾ خالد يهثمف الهجهكعة الضابطة ،كاسكخدهت الدراسة أداكيف لجهع البياىات ٌها:
عمهية الكٌعمٌـ،
هقياس أساليب الكفكير ،كهقياس االكجاٌات ىحك اسكخداـ الكيب ككيست في ٌ

إحصائية بيف هككسطي الهجهكعكيف الكجريبية كالضابطة
كأشارت الىكائج إلِ كجكد فرؽ ذم داللة
ٌ
إحصائية
عمِ هقياس أساليب الكفكير لصالح الهجهكعة الكجريبية ،ككذلؾ كجكد فرؽ ذم داللة
ٌ
بيف هككسطي الهجهكعكيف الكجريبية كالضابطة عمِ هقياس االكجاٌات لصالح الهجهكعة

الكجريبية.
اكيجية الكيب ككيست
أها دراسة الحيمة كىكفؿ(  ،)2011فقد ٌدفت إلِ اسكقصاء أثر اسكر ٌ

بكية الجاهعية (األكىركا) في
في كىهية الكفكير الىاقد كالكحصيؿ الدارسي لدل طمبة كمية العمكـ الكٌر ٌ
األردف ،في هساؽ كعميـ الكفكير ،ككككىت عيىة الدراسة هف

( )90طالبان كطالبة ،هكزعيف عمِ

ثالث هجهكعات ،الهجهكعة الكجريبية األكلِ كعرضت إلِ

اكيجية الكيب ككيست(طكيمة
اسكر ٌ

اكيجية الكيب ككيست(قصيرة الهدل)،
الهدل) ،كالهجهكعة الكجريبية الثٌاىية كعرضت إلِ اسكر ٌ

كالهجهكعة الثالثة ضابطة كعمهت بالطريقة الكقميدية ،كبعد االىكٍاء هف فكرة الكطبيؽ ،كـ كطبيؽ

اخكبار الكفكير الىاقد ،كاخكبار كحصيمي ،كاسكخدـ كحميؿ الكبايف الهصاحب لكحميؿ البياىات .كقد
إحصائية لصالح طمبة الهجهكعة الكجريبية الكي
أظٍرت ىكائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ
اكيجية الكيب ككيست طكيمة الهدل في كىهية الكفكير الىاقد أكالن ثـ لصالح طمبة
كعمهت باسكر ٌ

إحصائية لصالح الهجهكعة الكجريبية األكلِ (طكيمة
قصيرة الهدل ثاىيان ،ككجكد فركؽ ذات داللة
ٌ

الهدل) في كىهية الكحصيؿ الدراسي أكالن ،ثـ لصالح طمبة الهجهكعة الكجريبية الثٌاىية (قصيرة
الهدل) هقارىة بأداء طمبة الهجهكعة الضابطة.

فية عبر
كأها دراسة الفار(  )2011فقد ٌدفت إلِ هعرفة فاعمية اسكخداـ الرحالت الهعر ٌ

الكيب في كدريس الجغرافيا عمِ هسككل الكفكير الكأهمي ،كالكحصيؿ لدل طالب الصؼ الثاهف
األساسي في هدارس ككالة الغكث في هحافطة شهاؿ غزة ،ككككىت عيىة الدراسة هف (

)51
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طالبان ،كقد اسكخدهت الدراسة أداكيف لجهع البياىات ٌها :هقياس هٍارات الكفكير الكأهمي ،كاخكبار
إحصائية عمِ هقياس
كحصيمي في هادة الجغرافيا ،كأشارت الىكائج إلِ كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ
الكفكير الكأهمي بأبعادي الهخكمفة كلصالح الهجهكعة الكجريبية ،ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة

فية عبر الكيب.
إحصائية في الكحصيؿ لصالح الهجهكعة الكجريبية الكي اسكخدهت الرحالت الهعر ٌ
ٌ
كأها دراسة جكككلب(  )Gokalp, 2011فقد ٌدفت إلِ هعرفة أثر اسكخداـ الرحالت
فية عبر الكيب في كحصيؿ كاكجاٌات طالب الصؼ الكاسع األساسي في هدارس هديىة أىقرة
الهعر ٌ
في كركيا في هادة الفيزياء ،ككككىت عيىة الدراسة هف (  )226طالبان كطالبة هكزعيف عمِ ثهاىي
شعب ،ىصفٍا كجريبية كالىصؼ اآلخر ضابطة ،كقد اسكخدهت الدراسة أداكيف لجهع البياىات
ٌها :االخكبار الكحصيمي ،كهقياس االكجاٌات ىحك الهادة ،كأشارت الىكائج إلِ كجكد فركؽ ذات
إحصائية عمِ االخكبار الكحصيمي كلصالح الهجهكعة الكجريبية ،في حيف لـ ككجد فركؽ
داللة
ٌ

إحصائية بيف الهجهكعكيف عمِ هقياس االكجاٌات.
ذات داللة
ٌ

كأجرل جهعة كأحهد(  )2012دراسة ٌدفت إلِ اسكقصاء فاعمية كدريس هادة الكيهياء
اكيجية الكيب ككيست في كحصيؿ طمبة الهرحمة الثالثة في كمية العمكـ
العضكية باسكخداـ اسكر ٌ

السميهاىية في العراؽ ،كككىت عيىة الدراسة هف(  )40طالبان كطالبة قسهكا إلِ هجهكعكيف
بجاهعة
ٌ

هكساكيكيف إحداٌا كجريبية كاألخرل ضابطة ،كاسكخدهت الدراسة اخكبا انر كحصميان في هادة الكيهياء
إحصائية لصالح الهجهكعة الكجربية الكي كعمهت
العضكية ،كأظٍرت الىكائج كجكد فرؽ ذم داللة
ٌ
اكيجية الكيب ككيست هقارىة بالهجهكعة الضابطة.
باسكخداـ اسكر ٌ

كأجرل الشههرم كالهصرم(  )Alshumaimeri & Almasri, 2012دراسة ٌدفت إلِ
الكحقؽ هف كأثير اسكخداـ الكيب ككيست في أداء الطالب السعكدييف في االسكيعاب القرائي بهادة
المغة ااىجميزٌية ،كككىت عيىة الدراسة هف(  )83طالبان هف الطالب الهمكحقيف في برىاهج السىة
الكحضيرية في جاهعة الهمؾ سعكد في الرياض ،كقسهكا إلِ هجهكعكيف (

 )41طالبان في

الهجهكعة الضابطة ،ك(  )42طالبان في الهجهكعة الكجريبية ،كاسكخدهت الدراسة اخكبا انر كحصميان
إحصائية عمِ اخكبار االسكيعاب
في االسكيعاب القرائي ،كأظٍرت الىكائج كجكد فرؽ ذم داللة
ٌ
القرائي بيف الهجهكعكيف لصالح الهجهكعة الكجريبية.
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أف أٌدافٍا كاىت هكبايىة ،إذ ٌدؼ بعضٍا
يالحظ هف خالؿ اسكعراض الدراسات السابقة ٌ

إلِ هعرفة أثر اسكخداـ الكيب ككيست في كحصيؿ الطمبة فقط هثؿ دراسة كؿ هف :جهعة

كأحهد( ،)2012كالشههرم كالهصرم ( ،)Alshumaimeri & Almasri 2012كبعضٍا جهع
بيف الكحصيؿ كاالكجاٌات هثؿ دراسة كؿ هف :جاد هللا (  ،)2006جاسكؿ كآخركف( Gaskill
 ،)and others2006كجكككلب( ،)Gokalp,2011كبعضٍا اآلخر جهع بيف الكحصيؿ كالدافعية
أف دراسة إسهاعيؿ ،كعبدي(  )2008جهعت
هثؿ دراسة حسىيف(  ،)Hassanien,2006في حيف ٌ
بيف الكفكير كاالكجاٌات ،أها الدراسات الكي جهعت بيف الكحصيؿ كالكفكير هثؿ دراسة كؿ هف:

رثفف كآخركف (  ،)Ruthven, et al., 2005كالحيمة كىكفؿ(  ،)2011كالفار(  ،)2011فككفؽ
الدراسة الحالية هع جهيع الدراسات السابقة الكي كىاكلت الكحصيؿ هف جاىب ،كالكفكير هف جاىب
أخر ،إال ٌإىٍا كخكمؼ عف كمؾ الدرسات في هحاكلكٍا هعرفة أثر الكيب ككيست في كحصيؿ

ااسالهية هف جاىب ،كالكفكير االسكقرائي هف جاىب
الطمبة لمهفاٌيـ الفقٍية في هبحث الكٌربية
ٌ
آخر ،كٌذا أبرز ها يهيزٌا عف الدراسات السابقة جهيعٍا.

الطريقة واإلجراءات
اىكية ،هكزعيف
عينة الدراسة :كككىت عيىة الدراسة هف (  )86طالبان هف هدرسة طارؽ بف زياد الثٌ ٌ
إلِ شعبكيف ،كقد كـ اخكيار ٌاكيف الشعبكيف عشكائيان ،حيث درست الشعبة األكلِ

باسكخداـ

فية (الكيب ككيست) كعدد طمبكٍا (  )44طالبان ،كدرست الشعبة الثٌاىية
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
اسكر ٌ

بالطريقة االعكيادية كعدد طمبكٍا ( )42طالبان ،إذ كـ اخكيار الهدرسة اخكيا انر قصديان ،كذلؾ لسٍكلة

الكصكؿ إليٍا ،ككعاكف الهسؤكليف فيٍا اجراء الدراسة.
أدوات الدراسة :لزـ لكحقيؽ ٌدؼ الدراسة كجهع البياىات أداكاف ٌها:
أوال :اختبار اكتساب المفاىيم الفقيية :قاـ الباحثاف ببىاء اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية بعد
األك ٌلية هف( )35فقرة هف ىكع االخكيار
كحديد هحككل الهادة الكٌ ٌ
عميهية ،كك ٌككف االخكبار في صكركً ٌ
فية اآلكية (الكذكر ،الفٍـ ،الكطبيؽ ،كالهسككيات
هف هكعدد بأربعة بدائؿ ،طبقػان لمهسككيات الهعر ٌ

العقمية العميا) ،كقد كـ كصهيـ ٌذا االخكبار كفؽ ااجراءات اآلكية :كحػديد األٌداؼ العاهة لكحدة
الفقً ااسالهي ،ككحميؿ الهحككل الكٌعميهي لمكحدة لكحديد الهفاٌيـ كالهكضكعات الهكضهىة بٍا،
ٌ
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كصياغة األٌداؼ السمككية الخاصة بالدركس ،اعكهادان عمِ كصىيؼ بمكـ لهسككيات األٌداؼ
الىسبية لألٌداؼ ،كعدد
األٌهية
فية ،ككصهيـ جدكؿ هكاصفات االخكبار هع هراعاة
ٌ
ٌ
الهعر ٌ

الحصص الهقررة لكؿ درس ،كصياغة فقرات االخكبار اعكهادان عمِ األٌداؼ السمككية لكؿ درس
بااضافة إلِ جدكؿ الهكاصفات.
صدق اختبار اكتساب المفاىيم الفقيية :بغرض الكػأكد هف صدؽ االخكػبار فقد كـ عرض فقػرات
هع األٌداؼ ،كجدكؿ الهكاصفات عمِ (  )10هف الهحكهيف الهكخصصيف في كدريس الكٌربية
ااسالهية كأساليبٍا ،كالقياس كالكٌقكيـ ،كطمب هىٍـ الكأكد هف :كضكح األٌداؼ كاألسئمة لغكيان
ٌ
كعمهيان ،ككهثيؿ الفقرات لمهحككل ،كهدل هالءهة فقرات االخكبار لألٌداؼ ،كفاعمية البدائؿ

الهقكرحة ،كهدل شهكلية األسئمة لمهحككل ،الكقت الهحدد لالخكبار ،كأية هقكرحات كساعد عمِ
كطكير االخكبار ،كعدت هكافقة (  )%80هف الهحكهيف عمِ الفقرة دليالن عمِ صدقٍا ،كقد كـ
كعديؿ بعض الفقرات حسب أراء الهحكهيف ،حيث كـ حذؼ (  )5فقرات كأصبح االخكبار يكألؼ
هف (  )30فقرة بصكركً الىٍائية ،كبعد كعديؿ الفقرات عدت ٌذي الهالحظات دليؿ صدؽ لهحككل
االخكبار.
األك ٌلية عمِ عيىة
ثبات اختبار اكتساب المفاىيم الفقيية :قاـ الباحثاف بكطبيؽ االخكبار بصكركً ٌ

اسكطالعية هككىة هف (  )30طالبان هف ىفس هجكهع الدراسة كهف خارج عيىكٍا ،كحسب هعاهؿ

ثبات االخكبار باسكخداـ هعادلة ككدر -ريكشاردسكف–  ،)K-R-20( 20حيث بمغت قيهة الثبات
كحسب هعاهؿ الصعكبة ،إذ كراكحت
( )0.86كعدت ٌذي القيهة هقبكلة ألغراض الدراسة .كها ي

هعاهالت الصعكبة بيف (  ،)0.60 – 0.33كها حسبت القدرة الكهييزية لمفقرات ،حيث كراكحت
بيف (  ،)0.78 -0.33كبذلؾ كاف عدد الفقرات لالخكبار (  )30فقرة أعطيت كؿ فقرة عالهة
كاحدة ،كبمغت العالهة القصكل لالخكبار ( )30عالهة.

ثاىيان :اخكبار الكفكير االسكقرائي :قاـ الباحثاف بإعداد اخكبار الكفكير االسكقرائي هف ىكع االخكيار
كككف بصكركً الىٍائية هف( )25فقرة ،كقد كـ إعداد ٌذا االخكبار ،بهراجعة بعض
هف هكعددٌ ،
الدراسات الكي طكرت اخكبارات الكفكير االسكقرائي ،حيث كهت صياغة فقرات االخكبار فػي ضكء
القدرات الهطمكبة لكطبيؽ كقىيات الكفكير االسكقرائي
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صدؽ اخكبار الكفكير االسكقرائي :جرل الكحقؽ هف صدؽ هحككل االخكبار هف خالؿ عرض
ااسالهية،
فقراكً هع األٌداؼ عمِ ( )10هف الهحكهيف الهكخصصيف في أساليب كدريس الكٌربية
ٌ
كالمغة العر ٌبية ،كأصكؿ الفقً ،كفي القياس كالكٌقكيـ ،كطمب إليٍـ إبداء آرائٍـ فيً ،كقد كـ كعديؿ

فقرات االخكبار بىاء عمِ هقكرحات الهحكهيف ،كاعكبرت ٌذي الهالحظات ،كالهقكرحات دليالن عمِ
صدؽ هحككل االخكبار.

ثبات اخكبار الكفكير االسكقرائي :كـ حساب هعاهؿ ثبات االخكبار عف طريؽ إعادة االخكبار عمِ
العيىة االسكطالعية بعد أسبكعيف هف كاريخ الكطبيؽ األكؿ ،كبحساب هعاهؿ اركباط بيرسكف
إف هعاهؿ ثبات االخكبار يساكم (  )0.82كاعكيبرت ٌذي القيهة
( )Pearson Correlationكجد ٌ
هقبكلة ألغراض الدراسة.

عميهية لككضيح كيفية كدريس هكضكعات كحدة الفقً
عميهية :قاـ الباحثاف بإعداد الهادة الكٌ ٌ
الهادة الكٌ ٌ

فية ( الكيب
الهقررة عمِ طمبة الصؼ الثٌاىي الثٌاىكم األدبي كفؽ اسكركيجية الرحالت الهعر ٌ
ككيست) كقد ركعي عىد إعداد دليؿ الهعمـ اشكهالً عمِ :ككجيٍات كارشادات لمحصة الصفية
فية (الكيب ككيست).
كالهكضكعات الهخكارة كفؽ إجراءات الرحالت الهعر ٌ
•

كها كـ إعداد خطة زهىية بعدد الحصص الصفية الهىاسبة لكدريس الهكضكعات

فية (الكيب ككيست) ،الكي بمغت اثىي عشر درسان ٌي(:عمـ
الهخكارة كفؽ إجراءات الرحالت الهعر ٌ
الفقً ،ىشأة الهذاٌب الفقٍية ،الهذاٌب الفقٍية ،كقىيف الفقً ااسالهي ،الكأهيف ،الىذر ،الكفارات،
األىابيب ،الضركرة الشرعية).
الكسعير ،بيع الكقسيط ،الكبرع باالعضاء ،طفؿ ٌ
•

الكجدإىية)،
فية – الهٍارية –
ٌ
ككـ كحديد األٌداؼ العاهة لمدركس الهخكارة ( الهعر ٌ

كاعداد ىهاذج لخطط كحضير دركس الهكضكعات الهخكارة ،حيث اشكهمت عمِ ( األٌداؼ
عميهية – خطة السير في الدرس – أساليب الكٌقكيـ).
ااجرائية– األىشطة كالكسائؿ الكٌ ٌ
كقد كـ عرض دليؿ الهعمـ عمِ هجهكعة هف الهحكهيف لمكأكد هف صالحيكً ،كقد أبدل
الهحكهكف عدة هالحظات هٍهة كـ كضعٍا في االعكبار كبذلؾ أصبح في صكركً الىٍائية،
كصالح لالسكخداـ.
هكغيرات الدراسة :ككضهف ٌذي الدراسة الهكغيرات الكالية:
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-1الهكغير الهسكقؿ كلً هسككياف:
•

اكيجية الكيب ككيست كالكي طبقت عمِ أفراد الهجهكعة الكجريبية.
اسكر ٌ

•

الطريقة الكقميدية كالكي طبقت عمِ أفراد الهجهكعة الضابطة.

-2الهكغيرات الكابعة:
•

درجة الطالب عمِ اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية الهعد ألغراض ٌذي الدراسة.

درجة الطالب عمِ اخكبار الكفكير االسكقرائي الهعد ألغراض ٌذي الدراسة.
كصهيـ الدراسة :كـ اخكيار كصهيـ االخكبار القبمي كالبعدم لهجهكعكيف :كجريبية ،كضابطة،
كيهكف الكعبير عف ٌذا الكصهيـ الكجريبي بالرهكز عمِ الىحك اآلكي:
2O
2O
•

1O

1X

--- 1O

2O
2O

1O
1O

A
B

حيث كرهز:

الهجهكعة الكجريبية

A

الهجهكعة الضابطة

B

فية (الكيب ككيست).
الكٌعميـ باسكخداـ اسكراكجية الرحالت الهعر ٌ

1X

الكٌعميـ بالطريقة االعكيادية-- .
القياس باسكخداـ اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية1O .
القياس باسكخداـ اخكبار الكفكير االسكقرائي 2O
ااحصائية :هف أجؿ ااجابة عف أسئمة الدراسة ،كاخكبار الفرضيات الصفرية الهركبطة
الهعالجة
ٌ

بٍا ،قاـ الباحثاف بإدخاؿ البياىات حاسكبيان ،كاجراء الكٌحميالت الهىاسبة باسكخداـ برىاهج الكٌحميؿ
االجكهاعية (  ،)20.0SPSS.حيث كـ اسكخداـ :الهككسطات الحسابية
ااحصائي لمعمكـ
ٌ
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كاالىحرافات الهعيارية ألداء الطمبة عمِ اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية ،كاخكبار الكفكير
االسكقرائي .كلإلجابة عف أسئمة الدراسة ،كاخكبار فرضياكٍا الصفرية الهكعمقة بالفركؽ بيف
هككسطات هجهكعكي الدراسة عمِ اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية ،كاخكبار الكفكير االسكقرائي
البعدم ،كـ اسكخداـ :كحميؿ الكبايف الهشكرؾ (.)ANCOVA
إجراءات الدراسة :كـ اكٌباع ااجراءات اآلكية :الحصكؿ عمِ إذف هسبؽ هف الجٍات الرسهية في
ك ازرة الكٌربية كالكٌعميـ ،كهديرية الكٌربية كالكٌعميـ لمكاء هاركا ،هف أجؿ كىفيذ الدراسة،

ككطبيؽ

أدكاكٍا .ككحديد أفراد عيىة الدراسة ،كككزيعٍـ بطريقة عشكائية إلِ هجهكعكيف كجريبية ،كأخرل
ضابطة ،ككصهيـ أدكات الدراسة :اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية ،كاخكبار الكفكير االسكقرائي.
ككجريب أداكت الدراسة :اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية ،كاخكبار الكفكير االسكقرائي عمِ عيىة
اسكطالعية هف هجكهع الدراسة .ككطبيؽ االخكبارات القبمية :اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية،
كاخكبار الكفكير االسكقرائي قبؿ البدء بالهعالجة .ثـ القياـ بكطبيؽ الهعالجات عمِ الهجهكعة
الكجريبية ،كهف ثـ كطبيؽ االخكبارات البعدية :اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية ،كاخكبار الكفكير
االسكقرائي بعد االىكٍاء هف الهعالجة .كأخي انر كصحيح اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية ،كاخكبار
الكفكير االسكقرائي ،حسب الهعايير الهعدة لكؿ أداة هف أدكات الدراسة ،كادخاؿ البياىات حاسكبيان
إحصائيان كاسكخراج الىكائج.
كهعالجكٍا
ٌ
نتائج الدراسة :يكىاكؿ ٌذا الجزء عرضان لىكائج الدراسة الكي ٌدفت إلِ كعرؼ أثر اسكخداـ
فية (الكيب ككيست) في اككساب الهفاٌيـ الفقٍية ككىهية الكفكير
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
اسكر ٌ

اىكية في األردف ،كذلؾ هف خالؿ ااجابة عف األسئمة اآلكية:
االسكقرائي لدل طمبة الهرحمة الثٌ ٌ

اتيجية
أوالً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصو" ما أثر استخدام استر ّ

انوية لممفاىيم الفقيية مقارنة
الرحالت
المعرفية (الويب كويست) في اكتساب طمبة المرحمة الثّ ّ
ّ
بالطريقة االعتيادية؟ لإلجابة عف ٌذا السؤاؿ ،كـ حساب الهككسطات الحسابية ،كاالىحرافات

الهعيارية ألداء هجهكعكي الدراسة عمِ اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية البعدم ،كالجدكؿ اآلكي
يكضح ذلؾ:
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الجدول ()1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية غير المعدلة ألداء مجموعات الدراسة عمى اختبار
اكتساب المفاىيم الفقيية البعدي وعالماتيم القبمية

االستراتٌجٌّة

العدد

الكجريبية

44

االعكيادية
الهجهكع

42
86

العالمة
الكلٌة
لاللتبار
30

االلتبار المبلً

االلتبار البعدي

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

14.82

7.77

26.48

8.69

11.21
13.06

7.63
7.87

19.74
23.19

8.45
9.17

إف الهككسط الحسابي لمهجهكعة الكجريبية الكي كعمهت باسكخداـ
يشير الجدكؿ ( ٌ )1

فية (الكيب ككيست) كاف األعمِ إذ بمغ (
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
اسكر ٌ

 ،)26.48في حيف بمغ

الهككسط الحسابي لمهجهكعة الكي كعمهت بالطريقة االعكيادية (  ،)19.74كلكحديد فيها إذا كاف

إحصائية عىد هسككل داللة(  )0.05  كـ
الفرؽ بيف هككسطي هجهكعكي الدراسة ذ ا داللة
ٌ
كطبيؽ كحميؿ الكبايف الهصاحب ( ،)ANCOVAكجاءت ىكائج الكٌحميؿ عمِ الىحك الذم يكضحً
الجدول ()2

الجدكؿ (:)2

تحميل التباين المصاحب ألداء مجموعتي الدراسة عمى اختبار اكتساب المفاىيم الفقيية البعدي
درجات

متوسط مجموع
المربعات

ليمة(ف)

مستوى الداللة

365.998

5.229

0.025

17.309

0.000

مصدر التباين

مجموع المربعات

اختبار اكتساب المفاهيم الفمهية
المبلي

365.998

1

االستراتيجيّة

1211.41

1

1211.41

الخطأ

5809.098

83

69.989

الكمي

7151.023

85

الحرية
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اكيجية الكدريس قد بمغت (  ،)17.309عىد
يشير الجػدكؿ (  )2أ ٌف قيهة ( ؼ ) بالىسبػة السكر ٌ

إحصائية بيف هككسطي أداء
هسككل داللة (  ،)0.000هها يدؿ عمِ كجكد فرؽ ذم داللة
ٌ

هجهكعكي الدراسة عمِ اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية البعدم ،كٌذا يعىي رفض الفرضية

إحصائية عىد هسككل الداللة (
الصفرية األكلِ كالكي كىص عمِ :ال يكجد فرؽ ذم داللة
ٌ



 )0.05بيف هككسطي عالهات الطالب في اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية الذيف يدرسكف
فية (الكيب ككيست) كالذيف يدرسكف باسكخداـ الطريقة
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
باسكخداـ اسكر ٌ

االعكيادية .كهف أجؿ هعرفة لصالح هف كاف الفرؽ ،فقد كـ اسكخراج الهككسطات الحسابية الهعدلة
ألداء هجهكعكي الدراسة عمِ اخكبار اككساب الهفاٌيـ الفقٍية البعدم ،كالجدكؿ (

 )3يبيف كمؾ

الهككسطات.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة عمى اختبار اكتساب
المفاىيم الفقيية البعدي
اتيجية
االستر ّ
التجريبية
االعتيادية
المجموع

العدد
44
42
86

المتوسط الحسابي
26.95
19.24
23.10

الخطأ المعياري
1.28
1.31
0.90

إف الهككسط الحسابي لمهجهكعة الكجريبية الكي كعمهت باسكخداـ
يشير الجدكؿ ( ٌ )3

فية (الكيب ككيست ) كاف األعمِ إذ بمغ (
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
اسكر ٌ

 ،)26.95في حيف بمغ

الهككسط الحسابي لمهجهكعة الكي كعمهت بالطريقة االعكيادية (  ،)19.24كٌذا يدؿ عمِ الفرؽ

فية (الكيب
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
كاف لصالح هككسط الهجهكعة الكي كعمهت باسكخداـ اسكر ٌ

ككيست)عىد هقارىكً هع هككسط الهجهكع الكقميدية.

كٍيئ أفضؿ الظركؼ
كيهكف كفسير ٌذي الىكيجة ب أ ٌف طبيعة الكيب ككيست الهسكخدهة ٌ

عميهية لمهكعمـ الرحاؿ الهسككشؼ هف خالؿ ككجيًٍ ىحك الكٌعمٌـ الذاكي كهٍارة البحث عمِ شبكة
الكٌ ٌ
ااىكرىت بشكؿ هىكج كخالؽ كٌذا يكجاكز هجرد ككىٍـ هكصفحيف لمهكاقع لإلجابة عف السؤاؿ قيد

البحث كاالسكقصاء كالهركر بخبرات فعمية حقيقية كساعد عمي إظٍار أساليب كفكيرٌـ الهفضمة
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عمهية الكٌعمٌـ ،كالحرية الكي كسكد جك العهؿ ككحهؿ الهكعمـ هسئكلية كبيرة في كعمهً كالكخمص
في ٌ
هف الكهركز حكؿ الذات كؿ ذلؾ يساعد عمي زيادة الثقة بالىفس كالشعكر بااىجاز كحب

االسكطالع الهعرفي كاالسكهكاع بالعهؿ ،كيهكف لٍذي العكاهؿ

أف كساعد عمِ إكساب طمبة

الهجهكعة الكجريبية لمهفاٌيـ الفقٍية الهحددة لٍـ في الهٍهات.
أف اسكراكييجة الكيب ككيست ساٌهت في كىهية دافعية
كيهكف عزك ٌذي الىكيجة أيضان إلِ ٌ
الطمبة ىحك االعكهاد عمِ ذكاكٍـ ،كالشعكر بهسككل و
عاؿ هف الهسؤكلية ،هكىٍـ هف ااقباؿ عمِ
البحث في شبكة ااىكرىت كاابحار بٍا سعيان هىٍـ إلِ اسككشاؼ هتو
اف لمهعمكهات الكي كمفكا بٍا،
اكيجية
بخالؼ الطريقة الكقميدية الكي كهىحٍـ الهعمكهات جاٌزة هف قبؿ الهعمـ .كها كعهؿ اسكر ٌ
الكيب ككيست عمِ ككجيً الطمبة إلِ االسكقصاء الهكجً كالهباشر عبر بحثٍـ عف إجابات

هية الكي كمفكا بٍا ،كفي ٌذا ىكع هف الكعزيز الهعرفي الذاكي .كها
هباشرة لمهثيرات كالهٍهات الكٌعمٌ ٌ
اكيجية الكيب ككيست االكجاي البىائي الذم يهكف الهكعمـ هف بىاء هعارفً بذاكً بطريقة
ككبىِ اسكر ٌ

ذاكية ،هف خالؿ كسخير هخكمؼ حكاسً لها يكعرض لً هف قضايا كهشكالت ،كهكىً هف فٍـ ها

يهر بً هف خبرات هكىكعة ،كالكي كقكد ضهىان إلِ هكاجٍة الهشكالت الكي يكعرض لٍا بها يهمكً
هف بىاء هعرفي رصيف ،كبالكالي ركزت ٌذي االسكراكيجة عمِ الدكر الىشط لمهكعمـ؛ إذ شكؿ
هية ،كككفؽ ىكائج الدراسة
اكيجية الهحكر الرئيس في العمهية الكٌعميهة الكٌعمٌ ٌ
الهكعمـ كفؽ ٌذي االسكر ٌ

الحالية هع ىكائج دراسات كؿ هف :رثفف كآخركف(

 ،)Ruthven, et al., 2005كجاد

هللا( ،)2006جاسكؿ كآخركف(

and

Gaskill

،)others2006كحسىيف(،)Hassanien,2006كالحيمة،كىكفؿ(،)2011كالفار(،)2011كجهعةكأ
حهد(،)2012كجكككلب()Gokalp2011كالشههرم كالهصرم( Alshumaimeri & Almasri,
 ،)2012الكي أشارت إلِ كجكد فرؽ بيف الهجهكعكيف في الكحصيؿ لصالح الهجهكعة الكجريبية
الكي اسكخدهت الكب ككيست.
المعرفية (الويب كويست )
اتيجية الرحالت
ّ
ثانياً :النتائج المتعمقة بالسؤال الثّاني :ما أثر استر ّ

انوية في األردن مقارنة بالطريقة االعتيادية؟
في تنمية التفكير االستقرائي لدى طمبة المرحمة الثّ ّ
لإلجابة عف ٌذا السؤاؿ ،كـ حساب الهككسطات الحسابية،

كاالىحرافات الهعيارية ألداء

هجهكعكي الدراسة عمِ اخكبار كىهية الكفكير االسكقرائي البعدم ،كالجدكؿ اآلكي يكضح ذلؾ:
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الجدول ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية غير المعدلة ألداء مجموعتي الدراسة عمى اختبار
التفكير االستقرائي البعدي وعالماتيم القبمية
االستراتيجيّة

العدد

التجريبية

44

االعتيادية
المجموع

42
86

العالم د
الكلية
لالختبار
25

االختبار البعدو

االختبار المبلي
المتوسط
الحسابي
11.09

االنحراف
المعيارو
3.73

المتوسط
الحسابي
20.91

االنحراف
المعيارو
5.32

11.00
11.05

2.99
3.37

17.57
19.28

6.53
6.14

إف الهككسط الحسابي لمهجهكعة الكجريبية الكي كعمهت باسكخداـ
يشير الجدكؿ ( ٌ )4

فية (الكيب ككيست ) كاف األعمِ إذ بمغ (
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
اسكر ٌ

 ،)20.91في حيف بمغ

الهككسط الحسابي لمهجهكعة الكي كعمهت بالطريقة االعكيادية (  ،)17.57كلكحديد فيها إذا كاف

إحصائية عىد هسككل داللة (  )0.05  كـ
الفرؽ بيف هككسطكي هجهكعكي الدراسة ذم داللة
ٌ
كطبيؽ كحميؿ الكبايف الهصاحب (  ،)ANCOVAكجاءت ىكائج الكٌحميؿ عمِ الىحك الذم يكضحً
الجدول ()5

الجدكؿ (:)5

تحميل التباين المصاحب ألداء مجموعتي الدراسة عمى اختبار التفكير االستقرائي البعدي

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط مجموع

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة(ف)

مستوى
الداللة

اختبارالتفكير االستقرائي القبمي

29.007

1

29.007

0.82

6.705

اتيجية
االستر ّ

237.082

1

237.082

6.705

0.011

الخطأ

2934.915

83

35.36

الكمي

3203.302

85
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اكيجية الكدريس قد بمغت (  ،)6.705عىد
يشير الجػدكؿ (  )5أ ٌف قيهة ( ؼ ) بالىسبػة السكر ٌ

إحصائية بيف هككسطي أداء
هسككل داللة (  ،)0.011هها يدؿ عمِ كجكد فرؽ ذم داللة
ٌ

هجهكعكي الدراسة عمِ اخكبار الكفكير االسكقرائي البعدم ،كٌذا يعىي رفض الفرضية الصفرية

إحصائية عىد هسككل الداللة (  )0.05  بيف
الثٌاىية كالكي كىص عمِ :ال يكجد فرؽ ذم دال لة
ٌ

اكيجية الرحالت
هككسطي عالهات الطمبة في اخكبار الكفكير االسكقرائي الذيف درسكا باسكخداـ اسكر ٌ

فية (الكيب ككيست) كالذيف درسكا باسكخداـ الطريقة االعكيادية .كهف أجؿ هعرفة لصالح هف
الهعر ٌ
كاف الفرؽ فقد كـ اسكخراج الهككسطات الحسابية الهعدلة ألداء هجهكعكي الدراسة عمِ اخكبار

اككساب الهفاٌيـ الفقٍية البعدم ،كالجدكؿ ( )6يبيف كمؾ الهككسطات.

الجدول ()6
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة عمى اختبار التفكير
االستقرائي البعدي
االستراتٌجٌّة

العدد

العالمة الكلٌة

الكجريبية

44

لاللتبار

االعكيادية

42

25

المتوسط
الحسابً
20.90
17.58

اللطأ المعٌاري
0.90
0.92

0.64
19.24
86
الهجهكع
إف الهككسط الحسابي لمهجهكعة الكجريبية الكي كعمهت باسكخداـ
يشير الجدكؿ ( ٌ )6

فية (الكيب ككيست) كاف األعمِ إذ بمغ (
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
اسكر ٌ

 ،)20.90في حيف بمغ

الهككسط الحسابي لمهجهكعة الكي كعمهت بالطريقة االعكيادية (  ،)17.58كٌذا يدؿ عمِ الفرؽ

فية (الكيب
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
كاف لصالح هككسط الهجهكعة الكي كعمهت باسكخداـ اسكر ٌ

ككيست)عىد هقارىكً هع هككسط الهجهكع الكقميدية.

كيهكف كفسير ٌذي الىكائج بأ ٌف طريقة الكيب ككيست ٌي اهكداد لطرؽ الكدريس القائهة عمي

البحث كالكساؤؿ كاالسككشاؼ ككعكس فكرة حكسبة بيئات الكٌعمٌـ بها يحقؽ الكرابط كالكظيفية بيف

قدر هف الهكعة كالهرح
اسكخداـ الككىكلكجيا في الكٌعمٌـ كيعكس هفٍكـ الكدريس الهعاصر .فٍي ككفر ان
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كالجاذبية في اسككهاؿ الهعمكهات هف خالؿ عرض هشكؽ كغير كقميدم عمي هكاقع شبكة
ااىكرىت الكي كأخذ الهكعمـ هباشرة إلي الهعمكهات الكي يحكاجٍا اىجاز الهٍهة أك حؿ الهشكمة
إف كظٍر في صكرة سمكؾ عمهي حقيقي لً ،فٍي
بحيث كككف عمي شكؿ ىكاجات لمكعمـ يهكف ٌ

كمبي احكياجاكً هف خالؿ زيارة الهكاقع الهقكرحة كدراسكٍا ككىشيط دافعيكً كرغبكً في االسكزادة هف

الهعرفة ،كفيٍا يكحكؿ الهكعمـ هف هسكقبؿ لمهعرفة

إلِ دكر الباحث عىٍا كالهحمؿ كالىاقد لٍا

بحيث كككف جزء ان هف البىاء الهعرفي لً ،كها أ ٌف العهؿ بٍذي الطريقة في شكؿ جهاعي كعاكىي

كجعؿ الدراسة ههكعة لمكصكؿ إلِ كـ ٌائؿ هف الهعمكهات الهفيدة ذات الصمة كعمي ىحك فعاؿ

في اككساب أساليب الكفكير كالكي كككسب اجكهاعيا .كها أ ٌىٍا كعهؿ عمي كعزيز كسيمة الكعاهؿ هع

هصادر الهعمكهات بكفاءة عف طريؽ اابحار الهعرفي عمي شبكة ااىكرىت لكعهيؽ فٍهٍـ كككسيع

كفكيرٌـ حكؿ الهكضكعات الهبحكثة .ككؿ ٌذي الهكاقؼ كالخبرات الكي ككيحٍا الكيب ككيست
كساعد عؿل اسكخداـ بركفيالت هكعددة هف أساليب الكفكير األكثر اركباطان بطبيعة الكيب ككيست
كٌذا يكضح كيفسر سبب اركفاع حجـ األثر الذم أحدثكً الكيب في الكفكير االسكقرائي قيد القياس
كيهكف عزك ٌذي الىكيجة إلِ طبيعة اسكركيجية الكيب ككيست كالكي كفرت هسككل عاؿ هف
الدافعية لدل الطمبة ،كالكٌعمٌـ الذاكي الذم هكىكٍـ هف السعي ىحك البحث كاالسكقصاء لهكضكعات
فإف
كـ ككميفٍـ بٍا ،إضافة إلِ ككليد حمكؿ هكىكعة لمهشكالت الكي كاجٍكٌا .إضافة إلِ ذلؾ ٌ

عميهية
اكيجية الكيب ككيست كؤكد عمِ هشاركة الطالب الفاعمة في هجريات
العمهية الكٌ ٌ
ٌ
اسكر ٌ

هية ،كها أ ٌف طبيعة الهفاٌيـ الفقٍية في الكب ككيست عهمت عمِ كدريب الطمبة عمِ كهمؾ
الكٌعمٌ ٌ
هٍارات البحث كالسكقصاء كجهع ككقييـ الهعمكهات هف هصادر هكعددة لككليد حمكؿ هقكرحة

اكيجية الكيب ككيست
لمهشكالت كالقضايا البحثية؛ كبالكالي ٌ
فإف كعزيز دكر الطالب في اسكر ٌ

ليصبح دكر الخبير الهسكقصي الباحث عزز لديً هٍارات البحث كاالسكقصاء كزاد هف هسككل

الطهكح لديً في الكصكؿ إلِ هسككل هكقدـ البحث عف حمكؿ لهشكالت هقكحة ،كبالكالي زيادة
قدركً عمِ كهحيص الهعمكهات ككحميمٍا ،كاصدار أحكاـ عميٍا ،هف خالؿ اسكخداـ هٍارات
هكعددة لمكفكير كهثمت بهٍارات الكٌحميؿ كاالسكقراء كاالسكىكاج كاالسكدالؿ كهف ثـ هٍارة الكقييـ،
اكيجية الكيب ككيست قد كفرت لمطمبة هجاالن لمبحث كاالسكقصاء كاسككشاؼ عالـ
كربها كككف اسكر ٌ
ااىكرىت عبر البحث كاالسكقصاء في هجاؿ هحدد كفؽ خارطة هعرفية هحددة الهعالـ هف خالؿ
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كزكيد الطمبة هف قبؿ الهعمـ بهكاقع هحددة لمبحث كاالسككشاؼ؛ هكىكٍـ هف كحقيؽ أٌداؼ البحث
كاالسكقصاء شكؿ ار و
ؽ ،كهكىٍـ هف ككفر عاهمي الكقت كالجٍد بشكؿ هثهر ،بعيدان عف الكشكت
سدل في ااىكرىت ،كككفؽ ىكائج الدراسة الحالية هع ىكائج دراسات كؿ هف:
كضياع الكقت كالجٍد
ن
رثفف كآخركف (  ،)Ruthven, et al., 2005إسهاعيؿ ،كعبدي(  ،)2008كالحيمة كىكفؿ ( ،)2011
كالفار( ،)2011الكي أشارت إلِ كجكد فرؽ بيف الهجهكعكيف في الكفكير لصالح الهجهكعة
الكجريبية الكي اسكخدهت الكب ككيست.
فإف الباحثاف يكصياف باآلكي:
توصيات الدراسة :في ضكء الىكائج الكي ككصمت إليٍا الدراسة ٌ


اكيجية الرحالت
أ ٌف كعهؿ ك ازرة الكٌربية كالكٌعميـ عمِ كشجيع الهعمهيف عمِ اسكخداـ اسكر ٌ



فية (الكيب
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
عميهية القائهة عمِ اسكر ٌ
االٌكهاـ ببىاء البراهج الكٌ ٌ

هية هع الطمبة.
فية (الكيب ككيست) في
عميهية الكٌعمٌ ٌ
العمهية الكٌ ٌ
ٌ
الهعر ٌ

ااسالهية كالكي كركز عمِ كىهية الكحصيؿ ،كهٍارات الكفكير الهخكمفة
ككيست) في هبحث الكٌربية
ٌ

لدل الطمبة.


عميهية
عقد دكرات كدريبية لهعمهي كهعمهات الكٌربية
ااسالهية حكؿ إعداد البراهج الكٌ ٌ
ٌ

عميهية
فية (الكيب ككيست) كاسكخداهٍا في
العمهية الكٌ ٌ
ٌ
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
القائهة عمِ اسكر ٌ

هية لها لٍا هف أثر في زيادة كحصيؿ الطمبة ككىهية هٍارات الكفكير لديٍـ في فركع الكٌربية
الكٌعمٌ ٌ

ااسالهية.
ٌ


عميهية القائهة
عميهية الكٌ ٌ
إجراء دراسات كجريبية أك شبً كجريبية لمكشؼ عف أثر البراهج الكٌ ٌ

فية (الكيب ككيست) في كىهية قدرات كفكيرية أخرل هثؿ ،الكفكير
اكيجية الرحالت الهعر ٌ
عمِ اسكر ٌ

ااسالهية في صفكؼ كهباحث
الكأهمي كاابداعي كالعمهي هف خالؿ كدريس الكٌربية
ٌ

أخرل.
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المراجع:
-

إسهاعيؿ ،كداد ،عبدي ،ياسر(  )2008أثر اسكخداـ طريقة الكيب ككيست في كدريس
العمكـ عمي كىهية أساليب الكفكير كاالكجاي ىحك اسكخداهٍا لدم طالبانت كمية الكٌربية،

مجمة

دراسات عربية في التّربية وعمم النفس الهجمد الثٌاىي العدد األكؿ ،ص 239 -205
-

مية باستخدام نماذج الويب كويست
جاد هللا ،أحهد(  )2006تصميم دروس
تعميمية تعمّ ّ
ّ

وأثرىا في تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي واتجاىاتيم نحو الكيمياء  ،رسالة هاجسكير
غير هىشكرة ،الجاهعة األردىية ،عهاف.
-

اإلسالمية وأساليب تدريسيا  ،عهاف :دار الرازم
الجالد ،هاجد زكي( )2003المفاىيم
ّ

-

اإلسالمية  ،العيف:
الجالد ،هاجد زكي ،كالخكالدة ،ىاصر أحهد(  )2006تدريس التّربية
ّ

-

بسكخداـ
جهعة ،عمي عبدالرحهف ،كأحهد ،باراـ( )2012فاعمية كدريس الكيهياء العضكية ا

لمطباعة كالىشر كالككزيع.

هطبكعات جاهعة ااهارات العر ٌبية الهكحدة رقـ (.)94

اكيجية الكيب ككيست(  )Web Questفي كحصيؿ طمبة الهرحمة الثالثة كمية العمكـ،
اسكر ٌ
مجمة الفتح ،جاهعة السميـ افية ،العدد ( ،)49ص.97-62 ،

-

اكيجية الكيب ككيست في كىهية الكفكير الىاقد
الحيمة ،هحهد ،كىكفؿ ،هحهد( )2011أثر اسكر ٌ

بكية الجاهعية ،المجمة
كالكحصيؿ الدراسي في هساؽ كعميـ الكفكير لدل طمبة كمية العمكـ الكٌر ٌ

ربوية ،الهجمد ( ،)4العدد( ،)3ص .211-205
األردنية في العموم التّ ّ
-

خازر ،هٍىد(  )2005أىهاط الكٍيئة الحافزة كالغمؽ الكي يسكخدهٍا الهعمهكف في كدريسٍـ

ااسالهية في الهرحمة األساسية في هحافظة الكرؾ،
لهبحث الكٌربية
ٌ

المجمة األردنية في

ربوية ،الهجمد ( ،)1العدد( ،)3ص .187-179
العموم التّ ّ
-

اإلسالمية وأساليبيا
الخكالدة ،ىاصر أحهد ،كعيد ،يحي(  )2003طرائق تدريس التّربية
ّ

-

المعرفية عمى اإلنترنت( ،هكاح) هكقع الهدرسة العر ٌبية
سعيد ،س ( )2003الرحالت
ّ

العممية ،عهاف :دار حىيف لمىشر كالككزيع.
وتطبيقاتيا
ّ

االككركىية بكاريخ .)www.schoolarabia.net( .2013/1/9
ٌ
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صالح ،عبد الرحهف( )2000المرجع في تدريس عموم الشريعة .عهاف :جاهعة السمطاف

-

الكراؽ.
قابكس ،هؤسسة ٌ

الفار ،زياد يكسؼ(  )2011مدى فاعمية استخدام الرحالت المعرفية(

-

Web

)Questsعبر الويب في تدريس الجغ ارفيا عمى مستوى التفكير التأممي والتحصيل لدى
تالميذ الصف الثامن األساسي  ،رسالة هاجسكير غير هىشكرة ،كمية الكٌربية ،جاهعة األزٌر،
غزة.
هىظهة الككرد ليىكس( )2005مقدمة إلى مشاريع التّعمّم بالمشاركة عن بعد ،عهاف :الهطابع

-

الهركزية.
الهكهىي ،إبراٌيـ(  )2002فاعمية الهعمهيف في كطبيؽ ىهكذج بىائي في كدريس العمكـ

-

ربوية ،الهجمد  ،29العدد ،1ص -23
لمصؼ الثالث األساسي في األردف ،دراسات العموم التّ ّ

.33
-

قإف لمىشر
ىشكاكي ،عبد الهجيد(  )2001عمـ النفس التربوي  ،ط  ، 4عهاف :دار الفر ٌ

-

المعرفية عمى الويب ،نموذج المتعمم
ٌيشكر ،حسيف كككب ،جيفرم(  )2001الرحالت
ّ

كالككزيع.

الرحالة والمستكشف ،مشروع التكوين التربوي المدعم بالحاسوب (

 .)CATTالككالة

كلية (.)USAID
األهريكية لمكىهية ٌ
الد ٌ
-

اإلسالمية بين
يكىس ،فكحي كأحهد ،هحهكد كابراٌيـ ،هصطفِ(  )1999التّربية الدينية
ّ

األصالة والمعاصرة ،ط ،1القاٌرة :دار عالـ الككب.
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