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 املستخلص

البنائي لتنمية ميارات تدريس  سعى ىذا البحث لبناء برنامج قائـ عمى نمكذج نيدىاـ
، القرآف الكريـ كاكتساب ميارات التفكير التحميمي لدل طالب الدراسات القرآنية بجامعة القصيـ

 كقد صاغ الباحث فركضي بحثو عمى النحك التالي:
( بيف متكسطي درجات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

ة الذيف يدرسكف كفؽ نمكذج نيدىاـ كدرجات طالب المجمكعة طالب المجمكعة التجريبي
الضابطة الذيف يدرسكف كفؽ الطريقة المعتادة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات تدريس 

 .القرآف الكريـ
( بيف متكسطي درجات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

كف كفؽ نمكذج نيدىاـ كدرجات طالب المجمكعة طالب المجمكعة التجريبية الذيف يدرس
الضابطة الذيف يدرسكف كفؽ الطريقة المعتادة في التطبيؽ البعدم لمقياس ميارات التفكير 

 التحميمي.
كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي، كتـ تطبيؽ البرنامج عمى المجمكعة 

( طالبا بالطريقة 14طة كعددىا )( طالبان، بينما درست المجمكعة الضاب14التجريبية كعددىا )
كبناء عمى ىذه النتيجة تتأكد المعتادة كتكصمت الدراسة إلى رفض الفرضية األكلى كالثانية، 

تنمية ميارات تدريس القرآف الكريـ في فاعمية البرنامج القائـ عمى نمكذج نيدىاـ البنائي 
 القرآنية بجامعة القصيـ.كاكتساب ميارات التفكير التحميمي لدل طالب الدراسات 

 البحث.أكصى الباحث بعدد مف التكصيات بناء عمى نتائج 

 القرآنية.الدراسات  –طرؽ تدريس القرآف الكريـ  –نمكذج نيدىاـ  :المفتاحيةالكممات 
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A Program Based on The Needham Constructive Model for The 

Development of The Teaching Skills of The Holy Qur’an And the 

Acquisition of Analytical Thinking Skills Among Qur’anic Studies 

Students at Qassim University 

Dr. Jobeer Bin Sulaiman Al-Harbi 

Associate Professor of Curriculum and Methods of Teaching Sharia 

Sciences College of Education - Qassim University. 

Abstract 

The purpose of the current study was to design a program based on the 

Needham Constructive Model to develop the skills of teaching the Holy Qur’an 

and acquire analytical thinking skills among Qur’anic studies students at 

Qassim University, and measure the effectiveness of this program in 

developing the skills of teaching the Holy Qur’an and acquiring analytical 

thinking skills. The following hypotheses have been formulated: 

- There are no statistically significant differences at (0.05) between the 

mean scores of the experimental group students who studied according to the 

Needham model and the scores of the control group students who studied 

according to the traditional method in the post administration of the test of 

teaching skills of the Holy Qur’an 

- There are no statistically significant differences at (0.05) between the 

mean scores of the experimental group students who studied according to the 

Needham model and the scores of the control group students who studied 

according to the traditional method in the post administration of the Analytical 

Thinking Skills Scale. 

By using the quisi-experimental approach, 28 students have been 

participated of which (14) students were in the experimental group and the 

other 14 participated in the control group.  The resutlsof the study indicated 

that the first and second hypothesis have been refuted. Based on this, the 

program of the study based on the Needham structural model for development 

Teaching skills of the Noble Qur’an and acquiring analytical thinking skills 

among Qur’anic studies students at Qassim University has been proved to be 

effective. 

Key words: Needham Constructive Model- Methods of Teaching Sharia 

Sciences- Quranic Studies 
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 املكدمة:

، مذىالن  اتقنين  ارعن ة، كتسامعظيتكنكلكجية ن  ، كثكرةن ىائالن  ان معرفي ان يشيد العالـ اليـك انفجار      
كما تمحض عف ذلؾ مف تغيرات كمشكالت في شتى مجاالت الحياة االجتماعية كاالقتصادية 

مما فرض عمى التربية مكاكبة تمؾ المتغيرات، كمالحقة تمؾ  ،كالسياسية كالتربكية كالصحية
كتطكير قدراتو  ،تمؾ المتغيرات ععداد متعمـ قادر عمى التكيؼ مإالتطكرات؛ كي تتمكف مف 

تنمية التفكير  تصبحأ، فقد عمى حؿ المشكالت التي يكاجييا في حياتو، كزيادة ثقتو بنفسو
مكاجية مكاقؼ لبكافة أنماطو لدل أفراد المجتمع ضركرة ممحة لمكاكبة التطكرات الحديثة، 

، شاممةالحياة عمى نحك إيجابي، كحؿ المشكالت التي تقؼ عائقا في طريؽ التقدـ كالتنمية ال
كىذا ما تبنتو المدارس التربكية الحديثة؛ حيث أصبح أىـ أىداؼ تمؾ المدارس السعي إلى 

 تنمية ميارات التفكير لدل المتعمـ.
كالذم تفرضو التفكير التحميمي، تيتـ بيا تمؾ المدارس كمف أىـ أنكاع التفكير التي       

متطمبات العصر الحديث الذم يتسـ بتطكر المعرفة كالمعمكمات، كيحتاج إلى عقمية محممة 
التفكير التحميمي يساعد الفرد عمى ، فبطريقة إيجابيةتقؼ عمى دقائؽ األمكر كتفاصيميا 
دراؾ العالقات بيف األفكار نظرة تحميمية فاحصة، إلبالنظر إلى المشكالت التي تكاجيو 

بعادىا أكتحديد كافة  ؛كالتنبؤ مف خالؿ معرفة التفاصيؿ الدقيقة لممشكالت كالمقارنة بينيا
ة كالكصكؿ إلى حؿ ليا، كتندرج ميارات التفكير التحميمي ضمف ميارات التفكير المعرفي

 ،معالجات ذىنية تمارس عف قصد في معالجة المعمكمات كالمكاقؼ كحؿ المشكالت ىاباعتبار 
 (.2018في فاعمية التفكير)األشقر، كتسيـ ىذه الميارات المتعددة

التفكير التحميمي إحدل المراحؿ األساسية لعدد مف عمميات التفكير األكثر عممية مثؿ تك      
تعقيدا منو مثؿ التفكير التنسيقي، كالتفكير الناقد، كالتفكير العممي، ككذلؾ الحؿ اإلبداعي 

 التحميمي كمياراتو المتعددة كال يمكف أف تتـ تمؾ العمميات دكف التفكير لممشكالت،
دراؾ إعداد جيؿ مفكر يتصؼ أبناؤه باإلف مف ك  ، فتنمية التفكير التحميمي تم  (2018)األشقر،

كزيادة القدرة عمى دراسة  ؛كالدقة في التعبير، كحؿ المشكالت كالكعي كالكضكح بالتفكير،
تنمية  كلكف، المشكالت المختمفةلمكصكؿ إلى قرارات سميمة لحؿ ؛ األفكار كتحميميا كتقييميا

طرؽ تدريس تعتمد عمى إيجابية المتعمـ كتدفعو لممشاركة بالدرس لحتاج ت التفكير التحميمي
كمف ىنا ، كالبحث كالتقصي لمحقائؽ كالمفاىيـ التي تقدـ لو عمى شكؿ مشكالت، كالتفكير فيو
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كفعالة  يب تدريسية حديثةكانت الدعكة إلى تطكير المناىج، كتبني استراتيجيات كطرؽ كأسال
؛ كي تزيد مف كفاءة المتعمـ، كتنمي التفكير كأساس الفيـ العممي الدقيؽتنمية كمركزة عمى 

عمى رقيو، كيسيـ في  ؿكطنو، كيعمدينو ك يخدـ  اصالحن  اقدراتو كمياراتو، حتى يصبح مكاطنن 
 تطكيره كتقدمو.

طاران  النظرية البنائية مرجعان كتعد       مف أجؿ االرتقاء  ؛ف كيأخذكف بويكيحتكـ إليو التربك  كا 
داخؿ سياؽ معرفتيـ  تيدؼ إلى إعادة بناء المتعمميف لمعاف   إذ ؛التدريس كاستراتيجياتبطرؽ 

إذ يمثؿ كؿ مف خبرات الحياة الحقيقية كالمعرفة  ؛الجديدة مع خبراتيـ السابقة كبيئة التعمـ
النظرية ، كمف نماذج (2018لفقرية لمبنائية)األشقر،بجانب مناخ التعمـ األعمدة االسابقة 

ـ ركز عمى التعمي الذم الخمس مراحؿ كنمكذج نيدىاـ البنائي ذ كاالجتماعية البنائية المعرفية
، كيعمؿ عمى تكفير الفرص لممشاركة النشطة لمتالميذ في بناء النشط كعمميات التفكير

يزيد مف فيـ التالميذ لممادة الدراسية، كيساعدىـ المعرفة كالمفاىيـ كاألفكار الجديدة، مما 
عمى مكاجية الصعكبات التي تكاجييـ أثناء عممية التعمـ، كما يشجعيـ عمى التفكير في حؿ 

التخاذ القرارات السميمة في مكاجية مجمكعة مف ؛ كتكليد األفكار الجديدة ؛المشكالت
 ؛كجيو التالميذ لمياـ البحث كالتقصياالحتماالت كالتحديات أثناء عممية التعمـ مف خالؿ ت

لتحديد المشكالت كجمع المعمكمات كمعالجة البيانات كتقديـ تفسيرات كاستنتاجات في العممية 
، حيث يؤكد ىذا النمكذج عمى التعميمية، مما يساعد في تنمية ميارات التفكير لدل المتعمـ

يقـك بطرح التساؤالت، كتككيف الفرضيات، كجمع  إذ ؛الدكر اإليجابي لممتعمـ في مكاقؼ التعمـ
عادة التفكير في أفكارىا كمعرفتيا كاالمعمكمات، كالتنبؤ بالظ ىر، كتطبيؽ األفكار كالتأمؿ كا 

حيث ، المتعمميفلتنمية ميارات الحديثة نمكذج نيدىاـ مف أنسب االستراتيجيات ، فالسابقة
ايا كمكضكعات تتحدل تفكيرىـ مما يشجع قدـ ىذه الميارات في صكرة مشكالت عممية كقضت  

عمى البحث كالتقصي كالتفكير التحميمي لمكصكؿ إلى المعرفة الحقيقة كحؿ المشكالت 
 المعركضة أماميـ بأسمكب عممي صحيح.

 مشللة البحح 

، كتأكيد الدراسات ضركرة لدل المتعمميف التفكير عممية تنمية عمى الرغـ مف أىمية     
إال أف المتأمؿ في الممارسات التدريسية المتعبة حاليا في بعض  ؛المتعددةاكتساب مياراتو 

ميارات التفكير العميا، كال تتكافر لممارسة لممتعمـ الكاممة يجد أنيا ال تتيح الفرصة ؛ الكميات
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لممتعمـ ممارسة العمميات العقمية التي تنمي قدرتو عمى  تتيحبيا األنشطة التعميمية التي 
ار كطرحيا كتنكعيا كالتفكير فييا، مما يتطمب البحث عف نماذج تدريسية تعالج معالجة األفك

في ضعؼ اكتساب طالب الحالي تتمثؿ مشكمة البحث ىذا القصكر كتمبي تمؾ االحتياجات، ك 
حيث تشير إلى ذلؾ نتائج االختبارات الدراسات القرآنية لميارات تدريس القرآف الكريـ، 

مف ككذلؾ التعميـ،  تقكيـفي نتائج اختبارات ىيئة أيضا ر ذلؾ كما ظي، الفصمية كالنيائية
كتدريس  ،كخبرتو كعممو في اإلشراؼ عمى طالب التدريب الميدانيالباحث  خالؿ مالحظة

كمف  ،لسنكات متعددة (2)كطرؽ تدريس القرآف (، 1)مقررم طرؽ تدريس القرآف الكريـ 
التدريس الذيف يشرفكف عمى طالب التدريب  ىيئةمع أعضاء الباحث خالؿ مقابالت أجراىا 

لذلؾ شعر الباحث بأف ىناؾ حاجة ماسة إليجاد نماذج تدريسية جديدة لمساعدة  ؛الميداني
 .طالب الدراسات القرآنية في تعمـ كتعميـ ميارات تدريس القرآف الكريـ

مكذج فيك نكتأسيسا عمى ما سبؽ كفي ضكء ما يميز بو نمكذج نيدىاـ مف خصائص،      
تدريسي يقدـ بيئة تعميمية فعالة تدعـ أنشطة التعاكف كاالندماج في عممية التعمـ، كما يكفر 

عمى أداء المتعمـ، كنكاتج التعمـ، كتجعؿ عددان مف الفرص التعميمية التي ليا أثر إيجابي 
عضك ىيئة التدريس مصمما كمخططا لممكقؼ التعميمي كمكجيا كمرشدا أثناء تنفيذ األنشطة 

مثؿ ما أسفرت عنو نتائج البحكث كالدراسات التي أجريت عمى ىذا النمكذج لتعميمية، ككذلؾ ا
Abu Bakar2008،Osman2011&Lee Hashim Kasbolah2012،  كدراسة أبك شامة 

فعالية نمكذج نيدىاـ  إلىىذه الدراسات تكصمت حيث ؛  2019ك دراسة العتيبي 2017،
 العديد نتائجيا إلى فعالية ىذا النمكذج في تحقيؽ تكصمتكما البنائي في عممية التدريس، 

، إضافة إلى عدـ كجكد دراسة سابقة تناكلت أثر استخداـ مف األىداؼ التعميمية المختمفة
صبح تدريب أ كما، نمكذج نيدىاـ البنائي في اكساب الطالب ميارات تعمـ كتعميـ القرآف الكريـ

نظرا  ؛التحميمي مف المياـ األساسية في إعداد المعمـالمتعمميف عمى ممارسة ميارات التفكير 
  .اكتساب المعرفة كتطبيقيا كترسيخياألىمية ممارسة تمؾ الميارات في 

تتحدد مشكمة ، ك كؿ تمؾ األسباب جعمت الباحث يقتنع بأىمية المكضكع كجدارة البحث فيو
 البحث في السؤاؿ الرئيس التالي:

برنامج قائـ عمى نمكذج نيدىاـ البنائي لتنمية ميارات تدريس القرآف الكريـ فاعمية ما 
 القصيـ؟كاكتساب ميارات التفكير التحميمي لدل طالب الدراسات القرآنية بجامعة 
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 التالية:كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية 
 ؟معة القصيـما ميارات تدريس القرآف الكريـ الالزمة لطالب الدراسات القرآنية بجا -
 ؟ما ميارات التفكير التحميمي الالزمة لطالب الدراسات القرآنية بجامعة القصيـ  -
نيدىاـ البنائي لتنمية ميارات تدريس القرآف الكريـ ما صكرة البرنامج القائـ عمى نمكذج  -

 ؟كاكتساب ميارات التفكير التحميمي لدل طالب الدراسات القرآنية بجامعة القصيـ
نيدىاـ البنائي لتنمية ميارات تدريس القرآف الكريـ ما فاعمية برنامج قائـ عمى نمكذج  -

 ؟لدل طالب الدراسات القرآنية بجامعة القصيـ
اكتساب ميارات التفكير التحميمي في نيدىاـ البنائي ما فاعمية برنامج قائـ عمى نمكذج  -

 ؟لدل طالب الدراسات القرآنية بجامعة القصيـ
 فروض البحح

  حدد الباحث فركض بحثو بما يمي:
( بيف متكسطي درجات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  -

كدرجات طالب المجمكعة  طالب المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف كفؽ نمكذج نيدىاـ
الضابطة الذيف يدرسكف كفؽ الطريقة المعتادة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات تدريس 

 .القرآف الكريـ
( بيف متكسطي درجات α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

المجمكعة  طالب المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف كفؽ نمكذج نيدىاـ كدرجات طالب
الضابطة الذيف يدرسكف كفؽ الطريقة المعتادة في التطبيؽ البعدم لمقياس ميارات التفكير 

 .التحميمي
 أيداف البحح 

 ىدؼ ىذا البحث لتحقيؽ األىداؼ التالية:
البنائي لتنمية ميارات تدريس القرآف الكريـ كاكتساب  بناء برنامج قائـ عمى نمكذج نيدىاـ -

 القصيـ.ميارات التفكير التحميمي لدل طالب الدراسات القرآنية بجامعة 
ميارات تدريس  اكتسابنمكذج نيدىاـ البنائي في  فاعمية برنامج قائـ عمى الكشؼ عف -

 القرآف الكريـ لدل طالب الدراسات القرآنية بجامعة القصيـ.
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نمكذج نيدىاـ البنائي في تنمية ميارات التفكير التحميمي البرنامج القائـ عمى  اليةقياس فع -
 لدل طالب الدراسات القرآنية بجامعة القصيـ.

 أينية البحح 

 :فيما يميتمثمت أىمية البحث الحالي 
بنائي يمكف أف يفيد أعضاء ىيئة التدريس ال نيدىاـنمكذج برنامج تدريسي قائـ عمى قديـ ت  -

بما يسيـ في ك ، الشرعية كمعممي العمـك الشرعية في تحسيف طرؽ كأساليب تدريس العمـك
 كالتربكية. تنمية ميارات التفكير المختمفة لدل طالب الكميات الشرعية

لالستفادة مف تكجيو أنظار مخططي مناىج العمـك الشرعية كالمسؤكليف عف تطكيرىا   -
  .نيدىاـ البنائي في مراحؿ التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـمثؿ نمكذج  الحديثة،االستراتيجيات 

 أخرل.مماثمة إلجراء بحكث فتح المجاؿ أماـ الباحثيف   -
 حدود البحح:

 عمى ما يمي:حدكد البحث الحالي  اقتصرت
( لمعاـ 413ف في طرؽ تدريس القرآف الكريـ خالؿ الفصؿ الصيفي )كالمسجم بالطال -

 .ق1441الجامعي 
مكضكع " ميارات تدريس القرآف الكريـ " المقرر ضمف مفردات طرؽ تدريس القرآف الكريـ  -

 كثيقة برنامج الدراسات القرآنية بالتعميـ األساسي المقرر بجامعة القصيـ. ( حسب2)
  .ق1441تـ تطبيؽ ىذا البحث خالؿ الفصؿ الصيفي لمعاـ الجامعي  -

 مصطلحات البحح 

تحديد مصطمحات البحث إجرائيا في ضكء األدبيات كالدراسات كالبحكث السابقة التي  تـ 
 ذكرىا الباحث في اإلطار النظرم الكارد الحقا في ىذا البحث كما يمي:

 :مكذج نيدىاـ البنائين  -
، كالتي المعرفية كاالجتماعية ، يقكـ عمى مبادئ كأفكار النظرية البنائيةينمكذج تدريس     

 ذاتية؛بطريقة  أفكار المتعمـ كتكظيؼ خبراتو السابقة في اكتشاؼ المعارؼ الجديدةتيتـ ب
عادة بناء  كذلؾ مف خالؿ المركر بخمس مراحؿ متتابعة، كىي التكجيو، كتكليد األفكار، كا 

  األفكار، كتطبيؽ األفكار، كالتأمؿ.
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 :لتفكير التحميميا  -
كأفكارىا كتقسيميا إلى مككنات  ،المشكمةالقدرة العقمية التي تمكف الطالب مف تفحص      

مما يؤدم إلى فيـ أجزاء المشكمة بشكؿ أكبر؛ كبذلؾ يتمكف مف إجراء عمميات  فرعية،أصغر 
 .أخرل عمى ىذه األجزاء

 السابكة:اإلطار الهظري والدراسات 

المبني  ـفالتعم بالتعميـ،تعد النظرية البنائية مف أىـ النظريات التربكية التي اىتمت       
تبط ارتباطان كثيقا بالمعرفة الحالية لممتعمميف كخبراتيـ السابقة، ير عمى النظرية البنائية 

مما يجعؿ التعميـ  ذاتية؛بطريقة  كربطيا بما يقدـ ليـ مف معمكمات لمخركج بمعارؼ جديدة
ـ، زل حيث يككف المتعمـ ىك المحكر الرئيسي في عمميتي التعميـ كالتعمغأكثر متعة، كذا م

النظرية ف (2019التفكير المختمفة لدل المتعمـ. )الشيخ، أنكاع كتيتـ النظرية البنائية بتنمية 
لمتعممكف إلى المعارؼ بأنفسيـ متعمديف عمى خبراتيـ اعمى أىمية أف يتكصؿ  بنائية تؤكدال

مختمفة لممفاىيـ  السابقة، كعمى المعمميف مساعدتيـ في تكضيح أفكارىـ، كتقديـ تشبييات
كالمعارؼ الجديدة، ككذلؾ تقديـ مكاقؼ كمشکالت كأحداث تتحدل تفكيرىـ كتشجعيـ عمى 
التكصؿ إلى تفسيرات متعددة لمظكاىر المختمفة، كاستخداـ ىذه التفسيرات في مكاقؼ متعددة 

معرفية النظرية البنائية مف النظريات ال ، كىذا يعني أفكصكال إلى اتخاذ القرارات المناسبة
بدراسة الكيفية التي يتـ بيا التعمـ،  التي تيتـ بالعمميات المعرفية الداخمية لممتعمـ، كتعنى

كتؤكد ضركرة تييئة بيئة التعمـ إلتاحة الفرصة لممتعمـ أف يبني معرفتو بنفسو خالؿ مركره 
 .بخبرات متنكعة كمقصكدة تؤدم إلى بناء المعرفة كنمك بنائو المعرفي ذاتيا

المراحؿ كمنيا نمكذج نيدىاـ البنائي ذك  ،لقد أفرزت النظرية البنائية العديد مف النماذجك      
قائـ عمى النظرية البنائية ييدؼ  يأنو نمكذج تدريس( 2017أبكشامة ) ويعرف ، الذمةخمسال

تكظيؼ المعرفة السابقة في بناء ك إلى تحقيؽ إيجابية المتعمـ في عمميتي التعميـ كالتعمـ 
يجابيا في المعارؼ الجديدة كفقا لسمسمة مف المراحؿ المتتابعة التي تعكس  نشاطا عقميا كا 

عادة  التكجيو، كتكليدفي متمثمة  التعمـ  ،ركالتأمؿ في تمؾ األفكا كتطبيقيا، بنائيا،األفكار، كا 
بأنو نمكذج تدريسي قائـ عمى النظرية البنائية ييدؼ لتحقيؽ "( 2018،52ألشقر)ا وكعرف

عرفتو السابقة في بناء المعارؼ الجديدة مف خالؿ مجمكعة مف مإيجابية المتعمـ كتكظيؼ 
 .المراحؿ المتتابعة"
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كيتضمف نمكذج نيدىاـ البنائي خمس مراحؿ متدرجة تبيف إجراءات التعمـ التي يجب أف       
المعرفة الجديدة  لدييـ، كلبناء مختمفةطالبو لتنمية ميارات التفكير ال يمارسيا المعمـ مع

ليصبح التعميـ ذا معنى مف خالؿ التركيز عمى الدكر  ؛كربطيا بما لدييـ مف معارؼ سابقة
 (:2019، ( ك)الشيخ2014البعمي ،يمي )كتتضمف ىذه المراحؿ ما ، اإليجابي لممتعمميف

النتباه  اكجذبتقدـ ىذه المرحمة تمييدا كتييئة نفسية  Orientationمرحمة التكجيو: ( 1)
ثارة دافعتيو لالستمرار في االىتماـ كالحفاظ عميو، كذلؾ طالب لا نحك مكضكع الدرس؛ كا 

باستخداـ المكاد التعميمية البصرية لمكاقؼ حياتية أك ظاىرة أك مشاكؿ حقيقية تتطمب مف 
بتنبؤات أكلية لتفسير الظاىرة أك حؿ غمكض الطالب أف يمارس ميارات التفكير لمخركج 

 المكقؼ أك حؿ المشكمة.
تيدؼ إلى الكعي بالمعمكمات كالمعارؼ  Generating of Ideasمرحمة تكليد األفكار: ( 2)

كذلؾ مف خالؿ تدكيف التنبؤات المقدمة في المرحمة السابقة  المتعمميف؛السابقة التي بحكزة 
تاحة الفرصة لإلجابة عنيا، كمناقشة تمؾ االستجابات في كطرح أسئمة تتعمؽ بالمشكمة، كا  

مجمكعات صغيرة كتدكينيا، كقد يتطمب األمر تمخيص األفكار في صكرة خرائط مفاىيـ أك 
 عركض تقديمية.

كتتضمف تمؾ المرحمة أربعة  Restructuring of Ideasمرحمة إعادة بناء األفكار: ( 3)
تطكير األفكار الجديدة، ك عرض األفكار المتناقضة، ك إجراءات فرعية كىي: تفسير األفكار، 

إلى الكصكؿ إلى األفكار الصحيحة مف خالؿ ممارسة  ىذه المرحمة تيدؼ، ك تقييـ التعمـك 
ب كتدكيف المالحظات ( طال3-6الطالب لألنشطة التعميمية في مجمكعات صغيرة بمكجب )
الكصكؿ إلى معرفة جديدة ترتبط كاالستنتاجات كالتفسيرات التي تـ التكصؿ إلييا بيدؼ 

بمضمكف األسئمة المطركحة في المرحمة السابقة مع كتابة تقرير مفصؿ عف كؿ نشاط، سكاء 
أـ عمى مستكل المجمكعة، كبعد االنتياء مف تنفيذ تمؾ األنشطة تقارف كؿ  اكاف فردي

ثـ تعرض كؿ  مجمكعة ما تكصمت إليو مف نتائج بالتنبؤات التي قدمكىا في المرحمة األكلى،
كفي نياية المرحمة يتـ ، مجمكعة ما تكصمت إليو مف أفكار صحيحة أماـ بقية المجمكعات 

 تمخيص األفكار النيائية كتدكينيا عمى السبكرة.
تيدؼ إلى تطبيؽ المتعمـ لألفكار  Application of ideas( مرحمة تطبيؽ األفكار: 4)

 الجديدة المتعممة في مكاقؼ مختمفة.
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كفييا يتـ إتاحة الفرصة لممتعمميف إلعادة النظر في  Reflectionة التأمؿ: ( مرحم5)
ميا كمقارنتيا مكمراجعة عمميات التفكير التي تـ تع ،أفكارىـ مرة أخرل كالتأكد مف تغييرىا

بالمعمكمات السابقة التي تـ طرحيا في مرحمة التكجيو، كمراجعة العالقات االرتباطية بيف 
التعمـ الجديد كالتعمـ السابؽ، كما يكمؼ المتعممكف بكتابة تقرير فردم عف مشركع عمؿ 

 ت.مناقشة المجمكعا الشخصية كممخصمتضمنا مالحظاتيـ 
مساعدة المتعمـ عمى أف يككف إيجابيا في مكقؼ إلى ي نمكذج نيدىاـ البنائ كييدؼ     

كتشاؼ المعرفة االتعمـ، كأف يطكر قدرتو عمى تكظيؼ ما لديو مف خبرات كمعرفة سابقة في 
كالمعمكمات الجديدة كربطيا بخبراتو السابقة، كأف يسعي إلى إعادة تشكيؿ المعاني القديمة 

يبدأ عند مكاجية الطالب بمكقؼ أك التعمـ  أف كما يرل نيدىاـ، لديو كبناء المعاني الجديدة
حدث أك مشكمة معقدة، كيعتقد نيدىاـ بأنو بمجرد مكاجية الطالب بيذا المكقؼ أك الحدث أك 

ثارة اىتماميـ بمكضكع التعمـ، كيدفعيـ لمقياـ بعممية  المشكمة؛ فإنو يتـ تحفيزىـ طبيعيا كا 
أنو يجب التأكيد عمى خمس عناصر أساسية النمكذج كيرل ، البحث كبناء التنبؤات المختمفة

 لضماف حدكث التعمـ الفعاؿ، كىي:
  ثارة  االنتباه.الدافعية كا 
 .تكليد األفكار حكؿ مكضكع التعمـ 
  المختمفة.إعادة بناء األفكار عبر ممارسة عمميات التفكير 
 .تطبيؽ األفكار في مكاقؼ جديدة غير المكاقؼ التي استخمصت منيا 
 تعممو.التأمؿ الذاتي كالجماعي المختمفة حكؿ ما تـ  ممارسة تكنيكات 

 (.2019ك)شحات،( 2017)أبك شامة،
مجمكعة مف الخصائص التي تتيح لو تحقيؽ العديد مف ب نمكذج نيدىاـ البنائيكيتميز 

 :األىداؼ التعميمية كمف تمؾ الخصائص ما يمي
  معارؼ جديدة.ييتـ بأفكار التالميذ، كتكظيؼ خبراتيـ السابقة في اكتشاؼ 
 .يتيح ىذا النمكذج لمتالميذ إجراء التجارب كاألنشطة العممية الكتشاؼ المعارؼ الجديدة 
 يجابية في تحقيؽ األىداؼ.يتيح فرص العمؿ التعاكني بيف التالميذ كالمشاركة اإل 
  يييئ الفرص المناسبة لمتالميذ لمتأمؿ الذاتي، كالتأمؿ الجماعي لمراجعة المفاىيـ التي تـ

 تعديميا في أذىانيـ.
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 ثارة التالميذ نحك عممية التعمـ  .يقـك ىذا النمكذج عمى جذب االنتباه كا 
 .يسمح لمتالميذ بالمناقشات الثنائية الجماعية كطرح األفكار كتبادؿ اآلراء فيما بينيـ 
  يقدـ المحتكل التعميمي في صكرة مشكالت عممية كقضايا كمكضكعات تتحدل تفكير

 .التالميذ
  دكر المعمـ عمى التكجيو كاإلرشاد كالمتابعة كتخطيط كتصميـ النشاطات التعميمية، ينصب

بينما التمميذ بيني المعرفة بنفسو مف خالؿ نشاطو كتعاكنو مع زمالئو في الكصكؿ لنتائج 
 صحيحة لألنشطة كالتجارب العممية في المكاقؼ التعميمية المختمفة.

 (.2019،)الشيخ( ك 2017شامة، )أبك
 الدكر بماىذا  يمكف تمخيصكيتطمب نمكذج نيدىاـ أف يككف لممعمـ دكر في غاية األىمية، ك 

 :يمي
 بحيث يصبح الصؼ بيئة آمنة لمتعمـ، كلكؿ طالب دكره  ؛تييئة الجك االجتماعي في الصؼ

 ضمف عمؿ المجمكعة.
 فيـ الطالب مف خالؿ سمككياتيـ كأفعاليـ التي تدؿ عمى ذلؾ كمساعدتيـ عمى  متابعة

 .فيـ أخطائيـ
 الدرس. قيادةلمتفكير بعد طرح األسئمة كيسمح الستجاباتيـ ب اكافي ايعطي الطالب كقت 
  بينيـ.يطرح أسئمة بنيايات مفتكحة كيتيح الفرصة الطالب لممناقشة فيما 
 مع مكضكع  تتالءـىـ الكسائؿ التعميمية لممجسمات كالصكر كمقاطع الفيديك التي أ يحدد

 .الدرس
 قدـ معمكمات جديدة في البنية العقمية يكمف ثـ  ،قدـ مسائؿ ليا عالقة باألفكار السابقةي

 .(2017شامة، ك)أبك( 2014،)البعمي                               لممتعمـ. 
 فيمكف تمخيصو بما يمي:دكر الطالب كفؽ نمكذج نيدىاـ أما مف حيث 

  التعممية.يعد محكر العممية التعميمية 
  يناقش كيحاكر كيفسر كيقارف كيتنبأ  بنشاط؛ فيكالمعرفة في اكتساب لو دكر فاعؿ

 كيقرأ.كجيات النظر المختمفة بدال مف أف يسمع  ىكيتقص كيالحظ كيضع فرضيات
  نمافيك ال يبدأ ببناء المعرفة بشكؿ فردم  يا،اجتماعيقـك ببناء المعرفة اجتماعي مف  كا 

 (.2019،اآلخريف. )شحاتخالؿ الحكار مع 
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البنائي كما بقدمو مف فرص تحقؽ إيجابية المتعمـ  كنظرا ألىمية نمكذج نيدىاـ        
كفاعميتو في المكقؼ التعميمي،  فقد تناكلتو عدد مف الدراسات كالتي أجمعت نتائجيا عمى 

&  Osman دراسةفعالية نمكذج نيدىاـ البنائي في عدد مف المتغيرات كمف تمؾ الدراسات 
Lee (2012)، الكسائط المتعددة باالعتماد عمى نمكذج نيدىاـ  اىتمت بتطكير مكديكؿ التي

ية، كقد تكصمت الدراسة إلى أف ائالبنائي، بيدؼ مساعدة الطالب في مكضكع الكيمياء الكيرب
بناء المختبر القائـ عمى مكديكؿ الكسائط المتعددة التفاعؿ الميني عمى نمكذج نيدىاـ 

كأف تنفيذ عممية التعمـ  ،يةائكيمياء الكيربالبنائي يعد قادران عمى مساعدة المتعمـ في تعمـ ال
كفقا ليذا المختبر يمكف أف تؤدم إلى تكليد األفكار الخاصة في ضكء معرفتيـ المكجكدة 

التي  Kasbolah& Hashim (2012مسبقا كمف خالؿ تجاربيـ اليكمية، كىناؾ دراسة )
ة كالكيربائية ىدفت لمعرفة مدل تطبيؽ نمكذج نيدىاـ البنائي في اليندسة )المدني

يقكمكف  ا( معمم40مف ) ةتككنت عينة الدراس، ك كالميكانيكية( بالمدارس الثانكية الفنية
بتدريس المكضكعات اليندسية في المدارس الفنية، كأشارت الدراسة إلى تطبيؽ المعمميف 

 ( فسعت لمتعرؼ عمى فاعمية نمكذج نيدىاـ البنائي2014لنمكذج نيدىاـ، أما دراسة البعمي )
في تنمية ميارات اتخاذ القرار كالتحصيؿ الدراسي في مادة العمـك لدل تالميذ الصؼ السادس 
االبتدائي بالمممكة العربية السعكدية، كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة 

كمتكسط درجات تالميذ المجمكعة ، إحصائية بيف متكسط درجات تالميذ المجمكعة التجريبية
ي اختبار ميارات اتخاذ القرار كاالختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية، أما الضابطة ف

البنائي في تنمية  يدفت إلى تحديد فاعمية نمكذج نيدىاـف (2017دراسة أبك شامة )
التحصيؿ كميارات التفكير التأممي كبعض أبعاد الحس العممي في مادة الفيزياء، كأسفرت 
النتائج عف فعالية نمكذج نيدىاـ في تنمية التحصيؿ كميارات التفكير التأممي كبعض أبعاد 

ج اىتمت بالتعرؼ عمى أثر استخداـ نمكذفقد ( 2018الحس العممي، أما دراسة األشقر )
كتقدير الذات لدل تالميذ الصؼ  ،س العمـك لتنمية التفكير التحميميينيدىاـ البنائي في تدر 

حصائية بيف درجات التالميذ في إعدادم، كأكدت نتائج الدراسة كجكد فرؽ داؿ الثالث اإل
االختبار القبمي كالبعدم لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح االختبار البعدم لممجمكعة 

عمى الدمج  اقائم اتدريسي اأعدت برنامج( فقد 2018ريبية، أما دراسة الشمرم كرضكاف )التج
لتنمية المفاىيـ الفيزيائية كنزعات التفكير  ابيف نمكذج نيدىاـ البنائي كالتعمـ المنظـ ذاتي
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االبتكارم، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف القياس القبمي كالبعدم 
ر البرنامج التدريسي القائـ عمى الدمج بيف نمكذج نيدىاـ البنائي كالتعمـ المنظـ لطالب ألث

 المناقشة ذاتيا لصالح القياس البعدم.
كقد استفاد الباحث مف ىذه الدراسات في بناء اإلطار النظرم كفي منيجية البحث كأدكاتو، 

 كفي تفسير النتائج كمناقشتيا.
كبالنظر إلى عرض الدراسات السابقة نجد أنو بالرغـ مف أىمية نمكذج نيدىاـ البنائي إال أف 
الباحث لـ يجد دراسة تناكلت أثر استخداـ ىذا النمكذج في مجاؿ تدريس العمـك الشرعية مما 

 يؤكد أىمية البحث كالحاجة إليو.
 التفلري التحليلي

كالذم يسعى الباحثكف لتنميتيا لدل  ،تفكير الميمةيمثؿ التفكير التحميمي أحد أنماط ال     
المتعمميف، فيك يساعد المتعمـ عمى مكاجية المشكالت بطريقة منيجية كاالىتماـ بالتفاصيؿ، 

ذلؾ  أنو:"( 40، 2009سعادة )لذا يعرفو  ؛كجمع أكبر قدر ممكف مف المعمكمات كتنظيميا
المادة التعميمية أك المكقؼ إلى عناصر ثانكية النمط مف التفكير الذم يقـك بو الفرد بتجزئة 

دراؾ ما بينيما مف عالقات أك ركابط، مما يساعد عمى فيـ بنيتيا، كالعمؿ عمى  أك فرعية، كا 
القدرة عمى تجزئة أك تفكيؾ "( بأنو 96، 2001كيعرفو عطا اهلل ) تنظيميا في مرحمة الحقة،

ظيار ما بينيا مف عالقات بيدؼ فيـ بنيتيا  مكقؼ أك معرفة عممية أك حدث أك مشكمة كا 
بأنو: "تفكير منتظـ، متتابع، كمتسمسؿ ( 2008،579"، كما يعرفو قطامي كآخركف )كتركيبيا

، كما يعرفو إذ يسير التفكير التحميمي عبر مراحؿ محددة بمعايير" ؛بخطكات ثابتة في تطكرىا
بتجزئة المادة التعميمية إلى  ( بأنو :" نمط مف التفكير يقكـ بو الفرد190، 2011)العياصرة،

دراؾ ما بينيا مف عالقات أك ركابط؛ مما يساعد عمى فيـ بنيتيا  عناصر ثانكية أك فرعية، كا 
ي : القدرة عمى كالعمؿ عمى تنظيميا في مرحمة الحقة "؛ أما ميارات التفكير التحميمي في

ات الالزمة لصنع القرار، تحديد المشكمة أك الفكرة كتحميميا إلى مككناتيا، كتنظيـ المعمكم
 .(45، 2010كبناء معيار لمتقكيـ، ككضع االستنتاجات المالئمة.)حسف ،

مجمكعة مف العمميات العقمية  البحث:كيقصد بميارات التفكير التحميمي في ىذا       
تقـك عمى تفحص المشكمة كأفكارىا  (2)المتضمنة في مقرر طرؽ تدريس القرآف الكريـ 

جزاء المشكمة بشكؿ أكبر، كبذلؾ أكتقسيميا إلى مككنات أصغر منيا مما يؤدم إلى فيـ 
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كذلؾ في إطار ميارة تحديد الصفات  ،يتمكف مف إجراء عمميات أخرل عمى ىذه األجزاء
 .المقارنة كميارة التنبؤ ةإدراؾ عالقة الجزء بالكؿ كميار  كالسمات كميارة

 مككنات التفكير التحميمي
 التفكير التحميمي يتككف مف عدة مككنات معقدة ىي:

 .المككف المعرفي: كيتمثؿ في المعمكمات كالحقائؽ كالمفاىيـ الخاصة بمحتكل المكضكع 
 .المككف اإلدراكي: كيتمثؿ في الكعي، كاالنتباه، كاألىمية 
  ،الدافعية، االسترخاء، الثقة بالنفس.المككف الكجداني: كيشمؿ الخصائص الذاتية، التركيز 
 .المككف التنسيقي: كيشمؿ التنسيؽ العقمي، كالعضمي، كاالستجابات الحركية، كالعصبية 
كىذه المككنات مترابطة كمتفاعمة كمتداخمة، كتدؿ ىذه المككنات عمى ، (2009الشافعي)

التحميمي بجميع جكانب السمكؾ شمكلية التفكير التحميمي، كما أنيا تدؿ عمى ارتباط التفكير 
 لدل المتعمـ كما يحتاجو مف تركيز كانتباه كدقة كاىتماـ تفاصيؿ.

 مًارات التفلري التحليلي: 

، (2008، قطامي)يضـ التفكير التحميمي الكثير مف الميارات، كعمى ضكء ما ذكره كؿ مف:   
 :إجماليا في التالي إنو يمكفف، (2009 ،الشافعي)، ك (2009،رجب)، ك(2008،كالخياط )
  :أك القدرة عمى لألشياءتحديد السمات العامة القدرة عمى تحديد السمات أك الصفات ،

 استنباط الكصؼ الجامع.
  :ك المالمح الشائعة كالصفات المميزة أتحديد االسـ أك المقب القدرة عمى تحديد الخكاص

 لألشياء.
  معرفة األشياء الصغيرة التي تككف عالقة الجزء بالكؿ: عالقة األشياء كمككناتيا، أم

 الكؿ.
 المالحظة: القدرة عمى اختيار الخكاص كاإلجراءات المالئمة. 
 .التتابع: ترتيب الحكادث أك األفكار أك األشياء أك المحتكيات بشكؿ منظـ كدقيؽ 
 الختالؼ كالتشابو: تحديد أكجو التشابو كأكجو االختالؼ بيف بعض المكضكعات أك ا

 األفكار.
 ابمة كالمقارنة: المقارنة بيف شيئيف أك شخصيف أك فكرتيف أك أكثرالمق. 
  :تصنيؼ المعمكمات، كتنظيميا، ككضعيا في مجمكعات.القدرة عمى التصنيؼ 
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  المعايير.بناء المعيار: كىي تمؾ الميارة التي تستخدـ لتشكيؿ مجمكعة مف 
 تنظيـ كعمؿ المتسمسالت، كتسمى ميارة السمسمة. 
  استخداـ المعرفة النمطية أك المقارنة أك التبايفعمى : أم القدرة (عالتكق)التخميف. 
  القدرة عمى تحديد األسباب كالنتائج الكبرل كاألكثر قكة. أم كالنتيجة:تحديد السبب 
  :القدرة عمى المقارنة بيف األفكار كاألحداث.أم رؤية العالقات 

 عمى:يساعد الفرد تنبع أىمية التفكير التحميمي بأنو ك      
 .عزؿ المشكمة األساسية عف باقي المشكالت 
 إدراؾ العالقات الدقيقة التي تربط عناصر المشكمة. 
 .استخداـ أكبر عدد مف الحكاس في إدراؾ كفيـ المشكمة 
 .تحديد المشكمة في إطار السياؽ المحيط بيا 
  إلدراؾ العالقة  فاحصة؛نظرة تحميمية بالنظر إلى المشكالت التي تكاجيو  فييساعد الفرد

 (.2018ك )األشقر، (2007)محمد،  .بيف األفكار
التفكير التحميمي بعدة خصائص تميزه عف غيره مف أنماط التفكير األخرل حيث  تسـيك      
 :الخصائص التالية (1990قطامي،ك ) (2009حسف،)ذكر 
 نضكجا، كاألكثر ارتباطا  يتطمب استدعاء الخبرات السابقة المرتبطة بالمكاقؼ األكثر

 بالمكقؼ المشكؿ الذم يكاجيو.
  كلذلؾ يككف سمكؾ الفرد مدفكعا  ؛إيصاؿ الفرد لحالة مف االتزاف الدىنيإلى ييدؼ

 باليدؼ. اكمضبكط
 يايعد بمنزلة طرؽ متنكعة يمكف عف طريقيا تقسيـ السف الكاحد إلى أجزاء تـ استخدام 

 ء أخرل.األصمي أك أشيا مشيءلجراء اإلدراؾ إل
   ا كنكعا تبعا لنمك الفرد، يختمؼ في درجتو كمستكياتو مف مرحمة عمرية ألخرل، كيتغير كم

 كتراكـ خبراتو.
  يتسـ بأنو تفكير ذىني يقـك عمى ممارسة عمميات ذىنية، كيستدؿ عميو مف خالؿ

 اإلجراءات كاألشياء كاألفكار التي تظير عمى الفرد.
 كفؽ خطكات منظمة متتابعة، كيمكف تحديد، كؿ خطكة بمعايير لتحديد مدل صحتيا. يسير 
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مف خالؿ  توعدد مف الدراسات لتنمي ىألىمية ىذا النمط مف التفكير فقد سعنظرا ك       
دفت إلى تحسيف التفكير التي ى(  2014دراسة رزؽ )، كمف ذلؾ مداخؿ مختمفة

لدم تالميذ الصؼ السادس االبتدائي باستخداـ  العممي في العمـك التحميمي كالتكاصؿ
الدراسة مف مجتمع تالميذ الصؼ  اختيرت عينةك  ،التعمـ استراتيجيات التقييـ مف أجؿ

التجريبية  السادس االبتدائي في مدرسة السادس االبتدائي ممثميف بتالميذ الصؼ
 اتمميذ 90تجريبية ككاف عددىـ  االبتدائية بشبيف الككـ محافظة المنكفية كمجمكعة

التحميمي في العمـك  قدمت الدراسة أداتيف بحثيتيف ىما: اختبار التفكير كتمميذة، كلقد
 إلى كجكد دالئؿ تشير يكانت أىـ نتائج الدراسة ى كاختبار التكاصؿ العممي، كلقد

التحدث التحسينات في تفكير التالميذ التحميمي كالتكاصؿ العممي في ميارة الكتابة ك 
( إلى التعرؼ عمى التفكير التحميمي كعادات 2014فيما ىدفت دراسة الرازقي )كالتمثيؿ، 

حيث تـ اختيار عينة ،كاإلبداع لدل طمبة الجامعة، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي  العقؿ
طالبة، طبؽ عمييـ اختبار  164ك اطالب236طالب كطالبة، بكاقع  444بمغ حجميا

عادات العقؿ )السبع(، كاعتماد اختبار تكرنس لإلبداع بعد  كمقياسالتفكير التحميمي 
ف طمبة الجامعة ألمبيئة العراقية، كبينت النتائج  التأكد مف صدقو كثباتو كمالءمتو

فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل  تكجد يمتمككف القدرة عمى التفكير التحميمي، كال
لدل طمبة الجامعة، كما  إناث( لنكع )ذككر،التفكير التحميمي كفقا لمتغيرم التخصص كا

عالقة  إيجابية، أما كانت نتيجة عالقة التفكير التحميمي مع عادات العقؿ عالقة طردية
غير دالة  بعض عادات العقؿ باإلبداع كعالقة التفكير التحميمي باإلبداع فكانت عالقة

إلى الكشؼ عف ىدفت  فقد( 2014دراسة أبك عكاد كأبك جادك كالسمطي )أما ، إحصائية
لدل طمبة كمية العمكـ ، دالالت الفركؽ في أساليب التفكير التحميمي مقابؿ الشمكلي

نركا كذلؾ كفقا لعدد مف المتغيرات، كاتبعت الدراسة المنيج ك األ  -التربكية كاآلداب 
الكصفي التحميمي، كلتحقيؽ ىذا الغرض تـ استخداـ مقياس أساليب التفكير التحميمي 

( فقرة تغطي مجاليف فرعييف ) أسمكب التفكير 43، كالذم يتككف مف ) الشمكلي مقابؿ
التحميمي، كأسمكب التفكير الشمكلي(، كتـ التحقؽ مف خصائصو السيككمترية، ثـ جرل 

( طالبة، 197، ك )ا( طالب28( طالبا كطالبة، منيـ )225تطبيقو عمى عينة مككنة مف )
التفكير التحميمي كاف أكثر شيكعا بيف طمبة الكمية كقد بينت نتائج الدراسة أف أسمكب 
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مقارنة بأسمكب التفكير الشمكلي، كما تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أسمكب 
التفكير الشمكلي لصالح الذككر، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أسمكب 

داللة  كد فركؽ ذاتالتفكير التحميمي تعزل لجنس الطالب، كما أظيرت النتائج عدـ كج
إحصائية في كؿ مف أسمكب التفكير التحميمي كأسمكب التفكير الشمكلي بيف طمبة الكمية 
تعزل لمفرع األكاديمي في الثانكية العامة كلممستكل الدراسي لمطالب، ككجدت عالقة 

كالتفكير الشمكلي  يارتباطية ضعيفة بيف درجات الطمبة عمى مقياسي التفكير التحميم
( دراسة ىدفت إلى إعداد برنامج 2017محمكد ) لأجر كما ، كبيف المعدؿ التراكمي لمطالب

تدريبي لتنمية ميارات التفكير التحميمي كقياس أثره في تحسيف مستكل الممارسة التأممية 
كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي  ،لدل المرشدة الطالبية بالمممكة العربية السعكدية

( مرشدة طالبية، كاستخدـ الباحث مقياس 19التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )
لتنمية ميارات التفكير التحميمي، كأظيرت نتائج  اتدريبي االممارسة التأممية، كبرنامج

الدراسة أف البرنامج كاف لو أثر فعاؿ في تحسيف مستكل الممارسة التأممية لدل 
ف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل المرشدات، كما أسفرت النتائج ع

الممارسة التأممية بيف المرشدات في التطبيؽ البعدم بعد التدريب عمى ميارات التفكير 
( دراسة ىدفت إلى بناء 2019أجرل العتيبي )، كما التحميمي تعزل إلى متغير الخبرة

الفقيية المعاصرة لدل طالب برنامج قائـ عمى فقو النكازؿ لتنمية ميارات الكعي بالقضايا 
كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي، ، المرحمة المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية 

، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعد الباحث قائمة بميارات التفكير التحميمي في منيج الفقو
عد كأخرل ألبعاد الكعي بالقضايا الفقيية المعاصرة لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط، كأ

لقياس ميارات التفكير التحميمي تـ ضبطو، كأعد مقياس األبعاد الكعي بالقضايا  ااختبار 
الفقيية المعاصرة لطالب الصؼ األكؿ المتكسط تحقؽ مف صدقو كثباتو، كقاـ الباحث 

ضمنا ثالث عشرة نازلة فقيية، كطبؽ تببناء برنامج الدراسة القائـ عمى فقو النكازؿ م
( طالبة مف طالب الصؼ األكؿ المتكسط، ككشفت 37عددىا ) البحث عمى عينة بمغ

سفرت أالنتائج عف فاعمية البرنامج في تنمية ميارات التفكير التحميمي في منيج الفقو، ك 
النتائج أيضا عف فاعمية البرنامج في تنمية كعي طالب الصؼ األكؿ المتكسط بمجمؿ 

 .القضايا الفقيو المعاصرة
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 لتدريسمًارات ا 

فيك يعمؿ عمى تشكيؿ شخصيات المتعمميف  ؛التدريس مينة راقية في مستكياتيا     
عممية التدريس تعني في حقيقتيا تكجيو سمكؾ ك فكران كسمككان كشعكران كنفسيان كاجتماعيان، 

كفي ضكء ىذه الحقيقة نجد أف المتعمـ  ،المتعمميف نحك األىداؼ المرغكبة في المجتمع
ية التعمـ ، في حيف أف المعرفة كأنكاع السمكؾ المرغكب تمثؿ يمثؿ محكران أساسيا في عمم

مكف القكؿ بأف التدريس يعتبر بحؽ عممية الكصؿ يالمحكر اآلخر، كفي ضكء ىذا الفيـ 
بيف ىذيف المحكريف، كما يعمؿ التدريس عمى  تحقيؽ الحياة المستقرة لتمؾ المجتمعات 

، كما يعمؿ عمى تككيف اتتمؾ المجتمععداد المتعمميف لمحياة السميمة داخؿ إمف خالؿ 
دؽ صكرىا بيف المتعمميف كالمحيطيف بيـ في المجتمع المدرسي أالعالقات اإلنسانية في 

التدريس عبارة عف سمسمة منظمة مف األفعاؿ ي ديرىا ف( 1993)كزاف،كالمجتمع الكبير،
بعد العمى التدريس يشتمؿ ك المعمـ كي سيـ فييا المتعمـ )عممية تفاعمية تشاركية بنائية(، 

يتمثؿ في التفاعؿ بيف المعمـ كالتالميذ كالخبرات التعميمية كعناصر أخرل الذم نساني اإل 
تدخؿ في المحيط المدرسي، كىك نشاط ميني يتـ إنجازه مف خالؿ ثالث عمميات رئيسة 
ىي: التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ، كيستيدؼ مساعدة الطالب عمى التعمـ، كىك نشاط قابؿ 

  .متحميؿ كالمالحظة كالحكـ عمى جكدتو، كمف ثـ تحسينول
: القدرة عمى أداء عمؿ أك نشاط معيف ذم عالقة فيقصد بياالتدريس  ميارةأما       

بتخطيط كتنفيذ كتقكيـ التدريس، كىذا العػمؿ قابؿ لمتحميؿ لمجمكعة مف السمككيات 
يمكف تقييمو في ضكء معايير الدقة  )األداءات( المعرفية أك الحركية أك االجتماعية، كمف ثـ

في القياـ بو كسرعة إنجازه كالقدرة عمى التكيؼ مع المكاقؼ التدريسية المتغيرة، باالستعانة 
ظيرت أىمية ميارة التدريس كضركرتيا في العديد مف ك  بأسمكب المالحظة المنظمة،

عممية التدريسية، كي سي ؿ الجكانب؛ إذ إف  إتقاف المعمـ ليذه الميارة ي سي ؿ تحقيؽ أىداؼ ال
تنفيذ ما تتطمبو مف أعماؿ  كمياـ، كما أف  إتقاف ىذه الميارة يعم ؽ عممية التعمـ كالتعميـ، مع 
زيادة  في الكعي، كالمعرفة لدل المعمـ، كالخبرة النظرية األساسية لو، كبالتالي ت صبح ممارسة 

لتالي يمكف إحداث أىـ  اإلنجازات فييا العممية التدريسية أمران في غاية السيكلة كاليسر، كبا
 .مف ِقبؿ المعم ـ كالطالب
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فالتدريس رسالة عظمية، كحتى تؤدل ىذه الرسالة كما يجب البد مف إدراؾ مياراتيا 
 تقسـ ميارات التدريس التي يحتاجيا المعمـ إلى ثالثة أنكاع رئيسة:ك ، كفيميا

 .أكالن: ميارة التخطيط
 .ثانيان: ميارة التنفيذ
 .ثالثان: ميارة التقكيـ

طبيعة العممية التعميمية كخصائص الكما يحتاج المعمـ إلى ميارات أخرل مرتبطة ب
 .المجتمع كالتقدـ المعرفي كالتقني

 .التدريس( التعميمي. )قبؿميارة التخطيط: كتعني تخطيط المكقؼ  أكال:
 ۔فرعية؛ أىميا: كتتضمف مجمكعة ميارات 

 ميارة تحديد األىداؼ التعميمية              -۱
 .ميارة تحميؿ خصائص المتعمميف -۲
                          .ميارة تخطيط الدرس  -۳
 .ميارة تحميؿ المحتكل - 4
 التدريس(: التعميمي )أثناءكتعني تنفيذ المكقؼ  التنفيذ:ميارة  -ثانيان 

 ۔أىميا: تتضمف مجمكعة ميارات فرعية ك 
 .يارة عرض الدرسم -۱
 .ميارة التييئة كالغمؽ  -۲ 
 .ميارة إثارة الدافعية - 3
 .ميارة التعزيز -4
 .ميارة تنكيع المثيرات -5
 .ػ ميارة التغذية الراجعة6
 .ميارة طرح األسئمة -۷

 .التدريس( تنفيذه )بعدكتعني تقكيـ المكقؼ التعميمي بعد  التقكيـ:ثالثان: ميارة 
 ۔أىميا: كتتضمف مجمكعة ميارات فرعية 

 .ميارة التقكيـ التشخيصي ) قبؿ التدريس( -۱
 .ميارة التقكيـ البنائي ) أثناء التدريس( -۲
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 .ميارة التقكيـ الختامي ) بعد التدريس( -۳
اطمع الباحث عمى الدراسات السابقة المرتبطة بطبيعة بحثو الحالي، منيا دراسة كقد 

ىدفت لمتعرؼ عمى الكاقع الفعمي لمستكل تالكات طالب الدراسات  التي( 2010المعجؿ )
اإلسالمية؛ المتكقع تخرجيـ مف بعض كميات دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، كعالقة ذلؾ 
ببعض المتغيرات )معرفة أحكاـ التجكيد، سبب اختيار التخصص، درجة مقرر التالكة، حضكر 

اع القرآف(، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي، حيث حمقات القرآف، الحفظ، قراءة القرآف، سم
( طالبان، كأظيرت الدراسة أف 61قاـ بإعداد اختباران شفكم كآخر تحريرم، كطبؽ دراستو عمى )

متكسط درجات الطالب في اختبار التالكة، كاختبار أحكاـ التجكيد ضعيفة باستثناء طالب 
نتائج الدراسة أف ىناؾ فركقان ذات داللة اإلمارات؛ فقد حصمكا عمى تقدير جيد، كما أظيرت 

إحصائية لصالح الطالب الذيف مستكاىـ أفضؿ في أحكاـ التجكيد، كفي درجة مقرر التالكة 
كالتجكيد، كحضكر حمقات القرآف، كمقدار الحفظ كالسماع لمقرآف الكريـ، بينما لـ تظير 

ص كمقدار قراءة القرآف الدراسة فركقان ذات داللة إحصائية باختالؼ سبب اختيار التخص
( بدراسة ىدفت لمعرفة الكفايات التدريسية الالزمة لمعممي 2001الكريـ، كما قاـ الدكيش )

القرآف الكريـ في مدارس تحفيظ القرآف الكريـ االبتدائية بمدينة الرياض، كتعرؼ أثر كؿ مف 
مى أداء مجتمع الخبرة، كالمؤىؿ، كالدكرات التدريبية، كالتخصص، كحفظ القرآف الكريـ ع

حيث قاـ بتصميـ بطاقة المالحظة كتطبيقيا عمى  الدراسة، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي،
( معممان، كأسفرت النتائج عف التكصؿ إلى قائمة الكفايات لمعمـ القرآف الكريـ شممت 88)
( كفاية، كعف ضعؼ مستكل أداء المعمميف بعامة، كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ في 66)

أداء المعمميف دالة إحصائيان في الدرجة الكمية، كفي مجاؿ الكسائؿ لصالح المؤىؿ دكف 
الجامعي، كفي الكسائؿ لصالح المعمميف األطكؿ خبرة، كلصالح الحاصميف عمى دكرات في 
تدريس القرآف الكريـ، كفي التخطيط لصالح المتخصصيف في الدراسات القرآنية، أما دراسة 

ت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي لتنمية كفايات تدريس تالكة ( فيدف2004)اليرش،
القرآف الكريـ كتفسيره لدل معممي التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا، كاختبار فاعمية 
ىذا البرنامج، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي، كقاـ الباحث بإعداد قائمتيف األكلى لكفايات 

يـ، كالثانية لكفايات تفسير القرآف الكريـ، كطبؽ الباحث أداة دراستو عمى تالكة القرآف الكر 
( معممان كمعممة، كأظيرت نتائج الدراسة أف مستكل الكفاية في مجاالت 30عينة مككنة مف )
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تالكة القرآف الكريـ جاء متكسطان، باستثناء المجاؿ الثالث كالرابع كالسابع ، كما تكصمت 
الكفاية في مجاالت التفسير جاء متكسطان باستثناء المجاؿ الخامس  الدراسة إلى أف مستكل

( فقد ىدفت لمتعرؼ عمى درجة ممارسة مدرسي الدراسات 2007كالسادس، أما دراسة الجالد)
اإلسالمية لميارات التالكة كالتجكيد في جامعة عجماف لمعمـك كالتكنكلكجيا مف كجية نظر 

( 279ير العاـ لمطمبة، كتككنت عينة الدراسة مف )الطمبة في ضكء متغيرم الجنس كالتقد
طالبان كطالبة، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي، حيث طبؽ أداة دراستو )االستبانة( عمى 
عينة الدراسة، ككشفت النتائج عف تقدير متكسط استجابة الطمبة لدرجة ممارسة مدرسي 

دراسة مجتمعة، كما بينت عدـ كجكد التالكة لميارات تدريس التالكة كالتجكيد عمى مجاالت ال
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسطات الحسابية الستجابة الطمبة تعزل إلى متغير 

( فقد سعت لمتعرؼ عمى أسباب 2007الجنس كمتغير التقدير العاـ، أما دراسة الشيرم )
ذلؾ ضعؼ طالب كمية المعمميف في بيشة في حفظ القرآف الكريـ كتالكتو كسبؿ عالج 

الضعؼ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ اتبع الباحث المنيج الكصفي كصمـ استبانة تـ تكزيعيا عمى 
( ما بيف مدرسي لمقرآف الكريـ كطالب بقسـ الدراسات 101عينة الدراسة المككنة مف )

القرآنية، كقد أظيرت النتائج كجكد ضعؼ لدل الطالب بقسـ الدراسات القرآنية ناتج عف 
ة التجكيد، كانخفاض معدؿ المراجعة اليكمية، كضعؼ اىتماـ المعمميف ضعؼ الطالب في ماد

ىماؿ طرؽ التدريس  بالمتشابو مف القرآف، كافتقار طرؽ التدريس لمتشكيؽ كاإلثارة، كا 
( بيدؼ بناء برنامج مقترح لتنمية كفايات 2009كما جاءت دراسة الصديؽ ) الحديثة،

ة بجامعة صنعاء، كاستخدـ الباحث المنيج تدريس القرآف كعمكمو لدل طالب كمية التربي
( كفاية مكزعة عمى خمسة 60الكصفي، حيث قاـ بتصميـ بطاقة مالحظة تحتكم عمى )

مجاالت ىي: التالكة، التفسير، الحفظ، التجكيد، كمباحث عمـك القرآف، كتككنت عينة 
تكسطات معممان، كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف م20الدراسة

درجات الطالب المعمميف عينة البحث في أداء كفايات التدريس ككؿ )التالكة، كالتفسير، 
كالحفظ( قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده لصالح التطبيؽ البعدم لبطاقات مالحظة تمؾ الكفايات، 
كما أف مستكل أداء الطالب المعمميف )عينة البحث( لمكفايات المتضمنة في البرنامج المقترح 

ي األداء البعدم لمكفايات المتضمنة ف % 80با  لذم تـ تطبيقو قد تجاكز حد اإلتقافا
( فقد سعت لمعرفة 2009بالبرنامج ككؿ، كفي كفايات كؿ مجاؿ عمى حدة، أما دراسة السيؼ)
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أسباب ضعؼ طالب قسـ الثقافة اإلسالمية بجامعة الممؾ سعكد في تالكة القرآف الكريـ 
ضاء ىيئة التدريس كبالمقرر، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المتعمقة بالطالب كبأع

المنيج الكصفي، كقاـ بإعداد استبانة لتككف أداة ليذه الدراسة، كتككنت عينة الدراسة مف 
جميع طالب قسـ الثقافة اإلسالمية في كمية التربية جامعة الممؾ سعكد الذيف درسكا مقرر 

(طالبا، 112خالؿ الفصميف األكؿ كالثاني كعددىـ )2006معي التالكة كالتجكيد في العاـ الجا
كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة: ضعؼ الطالب في التالكة قبؿ التحاقيـ بالجامعة، كضعفيـ في 
المغة العربية، ككثرة عدد الطالب في القاعة الدراسية، كعدـ تنكيع عضك ىيئة التدريس في 

( التي 2010فركؽ الفردية، أما دراسة عسيرم )طريقة تدريسو لمتالكة، كضعؼ مراعاتو لم
سعت لمتعرؼ عمى الكفاءات النكعية لمتالكة الكاجب تكافرىا لدل معممي القرآف الكريـ 
بالمرحمة االبتدائية، ككذلؾ تقكيـ أدائيـ بيذه الكفاءات، كأعد الباحث لتحقيؽ أىداؼ دراستو 

معممي الصفكؼ العميا مف المرحمة  بطاقتي المالحظة كتحميؿ المحتكل، كبينت النتائج أف
االبتدائية لـ يؤدكا ثالث كفاءات لعدـ امتالكيا، كىناؾ ضعؼ ظاىر في أدائيـ لبعض 
الكفاءات النكعية لمتالكة، في حيف أنيـ قد تمكنكا مف أداء خمس كفاءات بدرجة ممتازة ، 

ية اإلسالمية في ( لمكشؼ عف درجة امتالؾ معممات الترب2010بينما ىدفت دراسة الظفيرم )
مدارس منطقة الجيراء بدكلة الككيت لميارات تالكة القرآف الكريـ كتجكيده كميارات تدريسيا، 

( معممة، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي، حيث قامت بتصميـ 75كبمغت عينة الدراسة )
بطاقة مالحظة، كقد أظيرت النتائج أف درجة امتالؾ المعممات لميارات تالكة القرآف الكريـ 
كتجكيده كتدريسو كانت مرتفعة، كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية 

كة القرآف الكريـ كتجكيده تعزم لمتغير الخبرة أك لمتغير في درجة امتالؾ المعممات لميارات تال 
( فقد ىدفت لتحديد مستكل الطالب المعمـ في 2016المؤىؿ التعميمي، أما دراسة الكمثـ )

كفايات تالكة القرآف الكريـ، كالكشؼ عف أثر فاعمية برنامج قائـ عمى التدريس التأممي في 
طالب المعمميف تخصص تربية إسالمية بكمية التربية تنمية كفايات تالكة القرآف كحفظو لدل ال

بجامعة أـ القرل، كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي، كبطاقة مالحظة، كبمغت عينة 
( طالبا مكزعيف بالتساكم عمى مجمكعتيف: ضابطة كتجريبية، كقد تكصمت 70الدراسة )

تو الالزمة لمعممي القرآف الكريـ، الدراسة إلى إعداد قائمة بكفايات حفظ القرآف الكريـ كتالك 
( كفاية فرعية، ككفايات لحفظ القرآف الكريـ 87( كفاية رئيسة، ك)14كبمغت كفايات التالكة )
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( فرعية، كما أف المتكسطات الحسابية لممجمكعتيف في مستكل كفايات 49( رئيسة، ك)10)
( مما يدؿ % 80اف )تالكة القرآف كحفظو لـ تصؿ إلى المستكل المقبكؿ في مستكل اإلتق

 عمى كجكد ضعؼ في التالكة.
 كبالنظر ليذه الدراسات يمكف أف نصؿ الى االستنتاجات التالية:

ف اتفقت في مجاؿ المكضكع العاـ إال أنيا اختمؼ اليدؼ مف إجراء ىذه  - ىذه الدراسات كا 
الدراسات، حيث سعى بعضيا إلى تشخيص الكاقع الفعمي كدراسة المعجؿ، كدراسة 

بينما سعت بعضيا إلى بناء  ، كدراسة الجالد، كدراسة الشيرم، كدراسة الظفيرم،السيؼ
قائمة بالكفايات التدريسية الالزمة لتدريس القرآف الكريـ كدراسة الدكيش كدراسة 

 الصديؽ، كدراسة الكمثـ، كدراسة اليرش.
الدكيش جريت عمى المرحمة الجامعية ماعدا دراسة اليرش كدراسة أمعظـ ىذه الدراسات  -

 كدراسة عسيرم دراسة الظفيرم.
اتبع معظـ ىذه الدراسات المنيج الكصفي، إال أف دراسة الكمثـ كدراسة الصديؽ كدراسة  -

 اليرش أضافت إليو المنيج شبو التجريبي.
اعتمدت معظـ ىذه الدراسات عمى المالحظة أداة لجمع البيانات ماعدا دراسة المعجؿ  -

 .كدراسة الشيرم كدراسة السيؼ، كدراسة الجالد،
أكدت نتائج ىذه الدراسات عمى كجكد ضعؼ في امتالؾ كفايات تدريس القرآف الكريـ  -

  .لدل عينة البحث
قد استفاد الباحث مف ىذه الدراسات في بناء أداة الدراسة، كفي تفسير النتائج، كفي  -

 .اإلطار النظرم لمدراسة
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 البحح وإجراءاتٌ  مهًج

 :أواًل: مهًج البحح

القائـ عمى التصميـ ، ذم التصميـ شبو التجريبي؛ االعتماد عمى المنيج التجريبي تـ
ذم المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اإلجابة عف أسئمة البحث كالتحقؽ مف مدل صحة 

 .فركضو
 ثانيًا: جمتنع البحح:

تككف مجتمع البحث الحالي مف جميع طالب الدراسات القرآنية بجامعة القصيـ في 
 ق.1441( مف العاـ الجامعي 413الفصؿ الصيفي )

 ثالجًا: املشاركوى يف البحح:

 المشارككف في العينة االستطالعية: - أ
تـ التأكد مف الخصائص السيككمترية )صدؽ، ثبات( لألدكات المستخدمة في البحث 

طالبان مف طالب الدراسات القرآنية  28الحالي بتطبيقيا عمى عينة استطالعية تضمنت 
 ق.1441( مف العاـ الجامعي 413بجامعة القصيـ، كتـ التطبيؽ في الفصؿ الصيفي )

 المشارككف في العينة األساسية: - ب
طالبان مف طالب الدراسات القرآنية بجامعة  28تككنت عينة البحث األساسية مف 

 مجمكعةتـ تقسيميـ بالتساكم إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة حيث تضمنت كؿ ،القصيـ 
، ق.1441( مف العاـ الجامعي 413في الفصؿ الصيفي )طالبان، كتـ التطبيؽ في الفصؿ  14

كتـ التأكد مف تكافؤ المجمكعتيف في المستكل القبمي لميارات تدريس القرآف الكريـ كميارات 
كالذم يستخدـ في  Mann-Whitney "استخداـ اختبار "ماف كتنيكذلؾ ب؛ التفكير التحميمي

التعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطي رتب درجات المجمكعات المستقمة صغيرة العدد، 
 فكانت النتائج كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
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 (:8جدول )

انمجمىعتيه انتجزيجيخ وانضبثطخ في انمضتىي انمجهي نمهبراد تدريش انمزآن انكزيم ومهبراد  تكبفؤ

 انتفكيز انتحهيهي

 انمجمىعخ انمتغيزاد انتبثعخ
متىصظ 

 انزتت

مجمىع 

 انزتت

ليمخ 

"U" 

ليمخ 

"Z" 

مضتىي 

 اندالنخ

يم
كز

ان
ن 

زآ
نم

 ا
ش

ري
تد

د 
را

هب
م

 

 تذكز

 885288 882888 ضبثطخ

88288 82888 

82885 

غيز 

 دانخ
 888288 852886 تجزيجيخ

 فهم

 885258 882688 ضبثطخ

85258 82888 

82888 

غيز 

 دانخ
 888258 882888 تجزيجيخ

 تطجيك

 886288 882888 ضبثطخ

85288 82888 

82888 

غيز 

 دانخ
 888288 882886 تجزيجيخ

 اندرجخ انكهيخ

 885258 882868 ضبثطخ

88258 82888 

82888 

غيز 

 دانخ
 888258 852886 تجزيجيخ

ي
يه

حه
نت

 ا
يز

فك
نت

 ا
د

را
هب

م
 

مهبرح تحديد 

انصفبد 

 وانضمبد

 888288 882588 ضبثطخ

88288 82888 

82868 

غيز 

 دانخ
 888288 882888 تجزيجيخ

مهبرح إدران 

انعاللبد ثيه 

 انجزء وانكم

 888288 882888 ضبثطخ

88288 82885 

82888 

غيز 

 دانخ
 888288 882858 تجزيجيخ

 مهبرح انتىجؤ

 888288 852888 ضبثطخ

88288 82888 

82888 

غيز 

 دانخ
 885288 882888 تجزيجيخ

مهبرح 

 انممبروخ

 888288 882588 ضبثطخ

88288 82888 

82868 

غيز 

 دانخ
 888288 882888 تجزيجيخ

 اندرجخ انكهيخ

 888258 882586 ضبثطخ

88258 82888 

82888 

غيز 

 دانخ
 888258 882868 تجزيجيخ

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو:
ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب درجات طالب المجمكعتيف التجريبية  -

 ف الكريـ.آكالضابطة في المستكل القبمي لميارات تدريس القر 
المجمكعتيف التجريبية ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي رتب درجات طالب  -

 كالضابطة في المستكل القبمي لميارات التفكير التحميمي.
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كيتأكد مما سبؽ تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في المستكل القبمي لميارات 
تدريس القرآف الكريـ كميارات التفكير التحميمي، كبالتالي فإنو في حالة داللة الفركؽ بيف 

البعدم فإف ذلؾ يرجع إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى نمكذج نيدىاـ  المجمكعتيف في القياس
 البنائي.

 رابعًا: أدوات البحح:

عمى البيانات الالزمة مف الطالب عينة البحث الحالي كالالزمة لإلجابة عف  لمحصكؿ
 :ةأسئمة البحث كالتحقؽ مف مدل صحة فركضو، تـ استخداـ األدكات التالي

 ميارات تدريس القرآف الكريـ: اختبار -1
 اللفاءة السيلومرتية لالختبار:

 صدؽ االختبار: - أ
  الصدؽ الظاىرم(Face Validity)  : حيث تـ عرض االختبار عمى عدد مف المحكميف

( 9 )المتخصصيف في المناىج كطرؽ التدريس كالقياس التقكيـ التربكم، كعددىـ 
بداء رأييـ إكذلؾ لمتأكد مف الصدؽ الظاىرم لالختبار، حيث طمب مف المحكميف 

باإلضافة أك التعديؿ عمى االختبار مف حيث مدل ارتباط األسئمة باليدؼ منو كمدل 
كقد أسفر التحكيـ  ،تحقيقيا لما كضعت مف أجمو، كمدل سالمة صياغتيا المغكية

عمى كضكح األسئمة كمناسبتيا %( 80عف اتفاؽ المحكميف بنسب أعمى مف )
لممكضكع كسالمة صياغتيا المغكية، مع بعض المالحظات التي تـ إجراؤىا عمى 

 النسخة النيائية مف االختبار.
  :التجانس الداخمي ألسئمة االختبار(Internal Consistency) 

كذلؾ تـ التأكد مف االتساؽ الداخمي ألسئمة االختبار المستخدـ في البحث الحالي 
كمدل تجانس كتماسؾ أسئمة االختبار مع بعضيا البعض في كؿ ميارة مف الميارات الفرعية، 

بيف درجة السؤاؿ كالدرجة  Pearson Correlation Coefficientبحساب معامؿ ارتباط بيرسكف 
ي ينتمي إلييا السؤاؿ، فكانت معامالت االرتباط كما ىي مكضحة بجدكؿ الكمية لمميارة الت

(2:) 
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 (:8جدول )

 معبمالد االرتجبط ثيه درجبد أصئهخ االختجبر واندرجخ انكهيخ نهمهبرح انمىتمي إنيه انضؤال

 انتطجيك انفهم انتذكز

 معبمم االرتجبط انضؤال معبمم االرتجبط انضؤال معبمم االرتجبط انضؤال

8 82558** 8 82588** 6 82858** 

8 82588** 8 82588** 8 82588** 

8 82888* 5 82688** 88 82858** 

88 82888** 8 82688** 85 82885** 

88 82888* 88 82858** 88 82888** 

86 82888* 88 82888* 88 82888* 

88 82888* 88 82868* 88 82588** 

88 82888* 88 82888* 88 82888** 

85 82888* 88 82588** 88 82588** 

88 82688** 88 82585** 86 82588** 

88 82685** 86 82568** 88 82686** 

88 82888** 88 82558** 88 82888** 

88 82688** 88 82888** 
 *دانخ عىد مضتىي

 8285ثمخ 

 ** دانخ عىد مضتىي

 8288ثمخ 

88 82688** 85 82886** 

88 82888* 88 82885** 

85 82558** 
88 82885** 

88 82588** 

مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف معامالت االرتباط بيف درجات أسئمة االختبار كالدرجة 
الكمية لمميارة الفرعية المنتمي إلييا السؤاؿ معامالت ارتباط مكجبة كدالة إحصائيان عند 

كىك ما يؤكد تجانس أسئمة االختبار في كؿ ميارة مف الميارات  0.05أك  0.01ثقة  لمستك 
 الفرعية فيما بينيا كتماسكيا مع بعضيا البعض.

كذلؾ تـ التأكد مف تجانس الميارات الفرعية التي يقيسيا االختبار بحساب معامالت 
ىي  االرتباط بيف درجات كؿ ميارة كالدرجة الكمية لالختبار فكانت معامالت االرتباط كما

 مكضحة بالجدكؿ التالي:
 (:8جدول )

 معبمالد االرتجبط ثيه درجبد انمهبراد انفزعيخ نالختجبر واندرجخ انكهيخ نالختجبر

 انتطجيك انفهم انتذكز انمهبراد

 **82868 **82588 **82888 معبمالد االرتجبط
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الجدكؿ السابؽ يتضح أف معامالت االرتباط بيف درجات الميارات الفرعية التي  مف
يقيسيا االختبار كالدرجة الكمية لالختبار معامالت ارتباط مكجبة كدالة إحصائيان عند مستكل 

 ، كىك ما يؤكد تجانس الميارات الفرعية فيما بينيا كتماسكيا مع بعضيا البعض.0.01
  معامالت الصعكبة كالسيكلة ألسئمة االختبار كصدؽ التمييز(:تحميؿ أسئمة االختبار( 

ىدؼ الباحث ىنا لمتعرؼ عمى مدل مناسبة أسئمة االختبار لعينة البحث مف حيث 
كذلؾ باستخداـ  االختبار؛الصعكبة كالسيكلة، ككذلؾ التأكد مف القدرة التمييزية ألسئمة 

 Discriminationكمعامؿ التمييز  Difficulty & Ease Indicatorsمؤشرات السيكلة كالصعكبة 
Coefficient  في الكشؼ عف قدرة كؿ سؤاؿ عمى التمييز بيف المرتفعيف كالمنخفضيف في

ككمما اقترب  0.4كيعتبر تمييز السؤاؿ منخفضان إذا قؿ عف ، ميارات تدريس القرآف الكريـ
ى التمييز، كتـ حساب معامؿ التمييز مف الكاحد الصحيح يدؿ عمى ارتفاع قدرة السؤاؿ عم

،  2012معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار بالطريقة التي تـ ذكرىا في )عالـ،
مف %  27( باعتباره مساكيان لمفرؽ بيف متكسطي درجات السؤاؿ ألعمى كأدني 284-289

 Difficulty Indicatorsالطالب في الدرجة الكمية عمى االختبار، بينما معامؿ أك مؤشر الصعكبة 
يتمثؿ في نسبة عدد اإلجابات الخاطئة إلى عدد اإلجابات الصحيحة كالخاطئة في كؿ سؤاؿ 

جابات كالذم يعبر عف نسبة اإل Ease Indicatorsبعكس معامؿ أك مؤشر السيكلة 
(، كأفضؿ األسئمة 569، 2002الصحيحة إلى عدد اإلجابات الصحيحة كالخاطئة )زيتكف، 

(، 2004،187)اليكيدم، 08.  ك.02ىي التي تتراكح معامالت صعكبتيا أك سيكلتيا بيف 
كبناء عمى ذلؾ كانت معامالت الصعكبة كالسيكلة كالتمييز ألسئمة االختبار كما ىي مكضحة 

 بالجدكؿ التالي:
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 (8جدول رلم )

 معبمالد انضهىنخ وانصعىثخ وانتمييز ألصئهخ االختجبر

 انضؤال
معبمم 

 انضهىنخ

معبمم 

 انصعىثخ

معبمم 

 انتمييز
 انضؤال

معبمم 

 انضهىنخ

معبمم 

 انصعىثخ

معبمم 

 انتمييز

8 82868 82586 82588 88 82886 82888 82888 

8 82888 82588 82858 85 82868 82586 82685 

8 82886 82888 82858 86 82858 82688 82685 

8 82888 82688 82685 88 82858 82858 82858 

5 82858 82688 82588 88 82858 82688 82885 

6 82868 82586 82685 88 82886 82888 82685 

8 82888 82588 82588 88 82888 82886 82885 

8 82868 82586 82858 88 82888 82688 82588 

8 82888 82688 82685 88 82886 82888 82685 

88 82586 82868 82588 88 82888 82688 82885 

88 82888 82588 82885 88 82588 82888 82858 

88 82886 82888 82858 85 82888 82688 82685 

88 82588 82588 82685 86 82886 82888 82858 

88 82888 82588 82588 88 82858 82688 82685 

85 82858 82858 82858 88 82858 82688 82858 

86 82858 82688 82588 88 82888 82688 82888 

88 82888 82886 82588 88 82858 82688 82685 

88 82886 82888 82885 88 82888 82886 82858 

88 82588 82588 82885 88 82886 82888 82885 

88 82858 82688 82888 88 82888 82688 82588 

88 82858 82688 82685 88 82858 82858 82685 

88 82888 82886 82858 
85 82588 82888 82858 

88 82888 82688 82685 

كمف الجدكؿ السابؽ يتضح أف ألسئمة االختبار معامالت صعكبة كسيكلة مقبكلة 
، كأف أسئمة االختبار 0.786ك 0.214حيث تراكحت معامالت الصعكبة كالسيكلة ما بيف 

يزان كاضحان كداالن بيف المرتفعيف كالمنخفضيف في ميارات تدريس القرآف الكريـ حيث يتميز تم
ىك ما يؤكد صدؽ ك 1.000 ك 0.500تراكحت معامالت التمييز ألسئمة االختبار ما بيف 

 االختبار مف حيث القدرة عمى التمييز.
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 ثبات درجات االختبار: - ب

ثبات زئة النصفية باستخداـ معامؿ تـ التأكد مف ثبات درجات االختبار بطريقة التج
 (KR-20) كرتشاردسككذلؾ بطريقة كيكدر  Spearman-Brown Coefficientسبيرماف كبراكف 

سب مثؿ ىذا النكع مف االختبارات فكانت معامالت الثبات كما ىك مكضح بالجدكؿ اكالتي تن
  التالي:

 (:5جدول )

 معبمالد ثجبد اختجبر مهبراد تدريش انمزآن انكزيم

 مهبراد تدريش انمزآن انكزيم
 معبمالد انثجبد

 ريتشبردصىن-كيىدر انتجزئخ انىصفيخ

 82888 82855 انتذكز

 82888 82888 انفهم

 82888 82888 انتطجيك

 82868 82886 االختجبر ككم

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الختبار ميارات تدريس القرآف الكريـ معامالت ثبات 
إحصائيان، كمما سبؽ يتأكد أف لالختبار مؤشرات إحصائية مكثكؽ فييا، كىك ما جيدة كمقبكلة 

 يؤكد صالحية استخدامو في البحث الحالي.
 مكياس مًارات التفلري التحليلي: -2

 اللفاءة السيلومرتية للنكياس:

 صدق املكياس: - أ

 الصدؽ الظاىرم (Face Validity):  حيث تـ عرض المقياس عمى عدد مف المحكميف
(  9)التقكيـ التربكم، كعددىـ  ،كالقياس ،التدريس المناىج، كطرؽالمتخصصيف في 

بداء رأييـ إكذلؾ لمتأكد مف الصدؽ الظاىرم لممقياس، حيث طمب مف المحكميف 
 باإلضافة أك التعديؿ عمى المقياس مف حيث مدل ارتباط األسئمة باليدؼ منو كمدل
تحقيقيا لما كضعت مف أجمو، كمدل سالمة صياغتيا المغكية كقد أسفر التحكيـ عف 

%( عمى كضكح األسئمة كمناسبتيا لممكضكع 80اتفاؽ المحكميف بنسب أعمى مف )
كسالمة صياغتيا المغكية، مع بعض المالحظات التي تـ إجراؤىا عمى النسخة 

 النيائية مف المقياس.
 لمقياس: التجانس الداخمي ألسئمة ا(Internal Consistency)  كذلؾ تـ التأكد مف

االتساؽ الداخمي ألسئمة المقياس المستخدـ في البحث الحالي كمدل تجانس 



 م4243( 88) -4ج-أغسطسعدد                                          ...  البنائي برنامج قائم على نموذج نيدهام

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 888 - 

كتماسؾ أسئمة المقياس مع بعضيا البعض في كؿ ميارة مف الميارات الفرعية، 
بيف درجة السؤاؿ  Pearson Correlation Coefficientبحساب معامؿ ارتباط بيرسكف 

فكانت معامالت االرتباط كما ىي  كالدرجة الكمية لمميارة التي ينتمي إلييا السؤاؿ،
 (:6مكضحة بجدكؿ )

 (:6جدول )

 انضؤال بمعبمالد االرتجبط ثيه درجبد أصئهخ انمميبس واندرجخ انكهيخ نهمهبرح انمىتمي إنيه

مهبرح تحديد انصفبد 

 وانضمبد

مهبرح إدران انعاللبد 

 يه انجزء وانكمث
 مهبرح انممبروخ مهبرح انتىجؤ

 انضؤال
معبمم 

 االرتجبط
 انضؤال

معبمم 

 االرتجبط
 انضؤال

معبمم 

 االرتجبط
 انضؤال

معبمم 

 االرتجبط

8 82888** 8 82888** 8 82588** 5 82888** 

6 82588** 8 82588** 8 82885** 8 82688** 

8 82886** 88 82888* 88 82688** 88 82688** 

88 82588** 88 82858** 85 82588** 88 82688** 

86 82888* 88 82888* 88 82888** 88 82888* 

88 82588** 88 82588** 88 82885** 88 82588** 

88 82888** 86 82688** 85 82888** 
88 82888** 

88 82585** 88 82588** 85 82588** 

 8285عىد مضتىي ثمخ  *دانخ **82858 88 **82558 88

 **82668 88 **82585 88 8288** دانخ عىد مضتىي ثمخ 

مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف معامالت االرتباط بيف درجات أسئمة االختبار كالدرجة 
الكمية لمميارة الفرعية المنتمي إلييا السؤاؿ معامالت ارتباط مكجبة كدالة إحصائيان عند 

كىك ما يؤكد تجانس أسئمة المقياس في كؿ ميارة مف الميارات  0.05أك  0.01مستكل ثقة 
 الفرعية فيما بينيا كتماسكيا مع بعضيا البعض.

كذلؾ تـ التأكد مف تجانس الميارات الفرعية التي يتضمنيا المقياس بحساب 
معامالت االرتباط بيف درجات كؿ ميارة كالدرجة الكمية لممقياس فكانت معامالت االرتباط كما 

 ي مكضحة بالجدكؿ التالي:ى
 (:8جدول )

 معبمالد االرتجبط ثيه درجبد انمهبراد انفزعيخ نهمميبس واندرجخ انكهيخ نهمميبس

 انمهبراد
مهبرح تحديد انصفبد 

 وانضمبد

مهبرح إدران انعاللبد ثيه 

 انجزء وانكم

مهبرح 

 انتىجؤ

مهبرح 

 انممبروخ

معبمالد 

 االرتجبط
82588** 82588** 82888** 82588** 
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مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف معامالت االرتباط بيف درجات الميارات الفرعية التي 
ضمنيا المقياس كالدرجة الكمية لممقياس معامالت ارتباط مكجبة كدالة إحصائيان عند مستكل تي

 ، كىك ما يؤكد تجانس الميارات الفرعية فيما بينيا كتماسكيا مع بعضيا البعض.0.01
 :)تحميؿ أسئمة االختبار )معامالت الصعكبة كالسيكلة ألسئمة االختبار كصدؽ التمييز 

تـ حساب معامالت السيكلة كالصعكبة كالتمييز ألسئمة مقياس ميارات التفكير 
التحميمي بنفس اإلجراءات التي تـ االعتماد عمييا في حساب ىذه المعامالت الختبار ميارات 

 فكانت المعامالت كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي: طرؽ تدريس القرآف الكريـ،
 (8جدول رلم )

 معبمالد انضهىنخ وانصعىثخ وانتمييز ألصئهخ انمميبس

 انضؤال
معبمم 

 انضهىنخ

معبمم 

 انصعىثخ

معبمم 

 انتمييز
 انضؤال

معبمم 

 انضهىنخ

معبمم 

 انصعىثخ

معبمم 

 انتمييز

8 82888 82588 82858 88 82588 82888 82885 

8 82858 82858 82685 88 82888 82886 8288 

8 82888 82688 82685 88 82586 82868 82858 

8 82888 82688 82858 88 82888 82688 8288 

5 82888 82588 82885 88 82858 82858 82685 

6 82588 82588 82685 88 82588 82888 82588 

8 82888 82886 82685 85 82888 82588 82685 

8 82586 82868 82588 86 82888 82688 8288 

8 82858 82858 82858 88 82888 82588 82858 

88 8288 82688 82885 88 82868 82586 82885 

88 82588 82888 8288 88 82888 82688 82885 

88 82886 82888 82685 88 82886 82888 82685 

88 82888 82886 82685 88 82858 82688 8288 

88 82888 82588 82685 88 82888 82886 82885 

85 82886 82888 82885 88 82586 82868 8288 

86 82888 82588 82588 88 82888 82588 8288 

88 82886 82888 82858 
85 82886 82888 82685 

88 82888 82688 82858 

الجدكؿ السابؽ يتضح أف ألسئمة المقياس معامالت صعكبة كسيكلة مقبكلة  كمف
، كأف أسئمة المقياس 0.786ك  0.214حيث تراكحت معامالت الصعكبة كالسيكلة ما بيف

زان كاضحان كداالن بيف المرتفعيف كالمنخفضيف في ميارات التفكير التحميمي حيث يتميز تمي
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، كىك ما يؤكد صدؽ 1.000ك  0.005مقياس ما بيف تراكحت معامالت التمييز ألسئمة ال
 المقياس مف حيث القدرة عمى التمييز.

 ثبات درجات املكياس: - ب

ثبات تـ التأكد مف ثبات درجات المقياس بطريقة التجزئة النصفية باستخداـ معامؿ 
-KR)ككذلؾ بطريقة كيكدر كرتشاردسكف  Spearman-Brown Coefficientسبيرماف كبراكف 

 فكانت معامالت الثبات كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي: (20
 (:8جدول )

 معبمالد ثجبد مميبس مهبراد انتفكيز انتحهيهي 

 مهبراد انتفكيز انتحهيهي
 معبمالد انثجبد

 ريتشبردصىن-كيىدر انتجزئخ انىصفيخ

 82888 82858 مهبرح تحديد انصفبد وانضمبد

 82888 82888 مهبرح إدران انعاللبد ثيه انجزء وانكم

 82888 82886 مهبرح انتىجؤ

 82888 82858 مهبرح انممبروخ

 82868 82888 انمميبس ككم

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف لمقياس ميارات التفكير التحميمي معامالت ثبات جيدة 
كمقبكلة إحصائيان، كمما سبؽ يتأكد أف لممقياس مؤشرات إحصائية مكثكؽ فييا، كىك ما يؤكد 

 استخدامو في البحث الحالي.صالحية 
 خامسا: األساليب اإلحصائية املستخدمة:

بناءن عمى طبيعة البحث الحالي كاألىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا، تـ تحميؿ البيانات 
، كذلؾ باالعتماد عمى (SPSS 23.0)باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 

 األساليب اإلحصائية التالية:
 أواًل: للتأكد مو صدق وثبات أدوات البحح مت استخدام:

  معامؿ ارتباط بيرسكفPearson Correlation لمتأكد مف االتساؽ الداخمي لألدكات :
 المستخدمة في البحث الحالي.

  معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية باستخداـ معامؿ ثبات سبيرماف كبراكف
Spearman-Brown Coefficient  كمعامؿ الثبات بطريقة كيكدر كرتشاردسكف(KR-20) 

 لمتأكد مف ثبات درجات األدكات المستخدمة في البحث الحالي.
  معامالت التمييز Discrimination Coefficient السيكلة كالصعكبة  كمؤشراتEase & 
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Difficulty Indicators  في التأكد مف صدؽ تمييز أسئمة أدكات البحث كسيكلة كصعكبة
 أسئمتيا. 

 ثانيًا: لإلجابة عو أسئلة البحح والتأكد مو مدى صحة فروضٌ، مت استخدام:

  اختبار ماف كتنيMann-Whitney U  في المقارنة بيف متكسطي رتب درجات
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لمتعرؼ عمى فاعمية البرنامج القائـ 

البنائي لتنمية ميارات تدريس القرآف الكريـ كاكتساب ميارات التفكير  عمى نمكذج نيدىاـ
التحميمي لدل طالب الدراسات القرآنية بجامعة القصيـ، كفي القياس القبمي لمتأكد مف 
تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في المستكل القبمي لميارات تدريس القرآف 

 الكريـ كميارات التفكير التحميمي.
 التأثير في حالة اختبار "ماف كتني  حجـU كما تـ تكضيحو كتفسير قيمو في "

(Tomczak & Tomczak, 2014). 

 نتائج البحح ومهاقشتًا:

 أواًل: نتائج الفرض األول:

نص الفرض األكؿ لمبحث الحالي عمى "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف ( α≤0.05مستكل داللة )

كفؽ نمكذج نيدىاـ كدرجات طالب المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف كفؽ الطريقة المعتادة 
 في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات تدريس القرآف الكريـ".

 Mann-Whitneyكلمتحقؽ مف مدل صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف كتني 
U  في الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطي رتب درجات طالب المجمكعتيف التجريبية

؛ كتـ حساب حجـ التأثير ميارات تدريس القرآف الكريـالبعدم الختبار كالضابطة في التطبيؽ 
كفسرت قيـ حجـ التأثير كما تـ  (Tomczak & Tomczak, 2014)بالمعادلة التي تـ ذكرىا في 

إذا قمت القيمة عف  ا(، حيث يعد حجـ التأثير ضعيف1997،69في )منصكر، تكضيحيا 
، كيعد حجـ التأثير 0.14كأقؿ مف  0.06إذا كانت أكبر مف أك تساكم  ا، كيعد متكسط0.06
 ، كيحسب حجـ التأثير مف المعادلة التالية:0.14إذا كانت القيمة أكبر مف أك تساكم  امرتفع
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تعبر عف حجـ العينة )جميع الدرجات الداخمة في  Nىي ناتج التحميؿ ك Zف إحيث 

 (:10التحميؿ(، ككفقان لذلؾ كانت النتائج كما ىي مكضحة بجدكؿ )
 (:88جدول )

دالنخ انفزوق ثيه متىصطي رتت درجبد طالة انمجمىعتيه انتجزيجيخ وانضبثطخ في انتطجيك انجعدي 

 الختجبر مهبراد تدريش انمزآن انكزيم

مهبراد 

تدريش انمزآن 

 انكزيم

 انمجمىعخ
متىصظ 

 انزتت

مجمىع 

 انزتت
 Zليمخ  Uليمخ 

مضتىي 

 اندالنخ

حجم 

 انتأثيز

 انتذكز
 885288 82888 ضبثطخ

88288 82686 8288 82888 
 888288 882888 تجزيجيخ

 انفهم
 888258 82858 ضبثطخ

88258 82888 8288 82888 
 888258 882858 تجزيجيخ

 انتطجيك
 888258 882888 ضبثطخ

88258 82885 8288 82888 
 868258 882888 تجزيجيخ

 اندرجخ انكهيخ
 888258 82688 ضبثطخ

8258 82888 8288 82688 
 888258 882888 تجزيجيخ

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو:
بيف متكسطي رتب درجات طالب  0.01تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ثقة  -

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات تدريس القرآف 
( في حالة 2.58أكبر مف ) Zالكريـ لصالح طالب المجمكعة التجريبية حيث كانت قيمة 
 الدرجة الكمية كالميارات الفرعية، ككاف حجـ التأثير كبيران. 

 ض الجاني:ثانيًا: نتائج الفر

نص الفرض الثاني لمبحث الحالي عمى "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 
( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف α≤0.05مستكل داللة )

كدرجات طالب المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف كفؽ الطريقة المعتادة  كفؽ نمكذج نيدىاـ
 في التطبيؽ البعدم لمقياس ميارات التفكير التحميمي".

 Mann-Whitneyكلمتحقؽ مف مدل صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف كتني 
U ة في الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطي رتب درجات طالب المجمكعتيف التجريبي

𝑍2

𝑁
=            



 م4243( 88) -4ج-أغسطسعدد                                          ...  البنائي برنامج قائم على نموذج نيدهام

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 888 - 

؛ كتـ حساب حجـ التأثير ميارات التفكير التحميميالبعدم لمقياس كالضابطة في التطبيؽ 
كفسرت قيـ حجـ التأثير كما تـ  (Tomczak & Tomczak, 2014)بالمعادلة التي تـ ذكرىا في 
إذا قمت القيمة عف  ا(، حيث يعد حجـ التأثير ضعيف1997،69تكضيحيا في )منصكر، 

، كيعد حجـ التأثير 0.14كأقؿ مف  0.06إذا كانت أكبر مف أك تساكم  ا، كيعد متكسط0.06
 ، كيحسب حجـ التأثير مف المعادلة التالية:0.14إذا كانت القيمة أكبر مف أك تساكم  امرتفع

 
تعبر عف حجـ العينة )جميع الدرجات الداخمة في  Nىي ناتج التحميؿ ك Zف إحيث 

 (:11كما ىي مكضحة بجدكؿ ) التحميؿ(، ككفقان لذلؾ كانت النتائج
 (88جدول )

دالنخ انفزوق ثيه متىصطي رتت درجبد طالة انمجمىعتيه انتجزيجيخ وانضبثطخ في انتطجيك انجعدي  

 نمميبس مهبراد انتفكيز انتحهيهي

مهبراد انتفكيز 

 انتحهيهي
 انمجمىعخ

متىصظ 

 انزتت

مجمىع 

 انزتت
 Zليمخ  Uليمخ 

مضتىي 

 اندالنخ

حجم 

 انتأثيز

مهبرح تحديد 

انصفبد 

 وانضمبد

 888258 82886 ضبثطخ

8258 82886 8288 82686 
 888258 882868 تجزيجيخ

مهبرح إدران 

انعاللبد ثيه 

 انجزء وانكم

 888288 82886 ضبثطخ

8288 82868 8288 82688 
 888288 882888 تجزيجيخ

 مهبرح انتىجؤ
 888258 82868 ضبثطخ

88258 82885 8288 82558 
 888258 882586 تجزيجيخ

 مهبرح انممبروخ
 888258 82888 ضبثطخ

8258 82888 8288 82688 
 888258 882888 تجزيجيخ

 اندرجخ انكهيخ
 885288 82588 ضبثطخ

8288 82588 8288 82888 
 888288 882588 تجزيجيخ

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو:
بيف متكسطي رتب درجات طالب  0.01عند مستكل ثقة  تكجد فركؽ دالة إحصائيان  -

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس ميارات التفكير التحميمي 
( في حالة الدرجة 2.58أكبر مف ) Zلصالح طالب المجمكعة التجريبية، حيث كانت قيمة 

 . االكمية كالميارات الفرعية، ككاف حجـ التأثير كبير 

𝑍2

𝑁
=            
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ككفقان لنتائج الفرضيف األكؿ كالثاني لمبحث الحالي تتأكد فاعمية البرنامج القائـ عمى 
نمكذج نيدىاـ البنائي لتنمية ميارات تدريس القرآف الكريـ كاكتساب ميارات التفكير التحميمي 

 لدل طالب الدراسات القرآنية بجامعة القصيـ.
 تفسري الهتائج 

أفراد المجمكعة متكسط درجات أف  -أظيرت النتائج المتعمقة بالفرضية األكلى:
التجريبية الذيف درسكا كفؽ نمكذج نيدىاـ البنائي أفضؿ في اختبار ميارات تدريس القرآف 

أفراد المجمكعة الضابطة الذيف درسكا كفؽ الطريقة المعتادة، مما متكسط درجات الكريـ مف 
يدؿ عمى أف ىذا النمكذج لو أثر إيجابي في رفع تحصيؿ الطالب، كيمكف إرجاع ذلؾ إلى ما 
تضمنو النمكذج مف مراحؿ؛ حيث أكد النمكذج الربط بيف المعرفة السابقة كالمعرفة الجديدة، 

فة إلى إجراءات التدريس كفؽ نمكذج نيدىاـ البنائي كما مما جعؿ التعمـ ذا معنی، باإلضا
تاحة الفرصة لمتالميذ لتقديـ التنبؤات العممية  يتضمنو مف استفسارات كأسئمة استياللية كا 
حكؿ المشكالت المتعمقة بميارات تدريس القرآف الكريـ ، ككذلؾ المناقشات الثنائية، 

معمكمات كاألفكار حكؿ الظاىرة أك المشكمة، كالمناقشات الجماعية بيف التالميذ لتبادؿ ال
Osman  &Lee (2012 ) كتتفؽ تمؾ النتائج مع النتائج التي تكصمت إلييا دراسة كؿ مف

جراء األنشطة 2014دراسة البعمي ) ( مف أف تكفير بيئة تعميمية تسمح بتبادؿ األفكار كا 
إلى تأصيؿ تعمـ المفاىيـ  كمناقشة النتائج في سياؽ اجتماعي يجعؿ التعمـ ذا معني، كيؤدم

دراسة أبك شامة  Kasbolah &Hashim( 2012مما يؤدم إلى نمك التحصيؿ، ككذلؾ دراسات )
 (2018دراسة الشمرم كرضكاف ) (2018دراسة األشقر ) (2017)

أفراد المجمكعة متكسط درجات أف  -أظيرت النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية: 
نمكذج نيدىاـ البنائي أفضؿ في نتائج مقياس ميارات التفكير التجريبية الذيف درسكا كفؽ 

أفراد المجمكعة الضابطة الذيف درسكا كفؽ الطريقة المعتادة، مما متكسط درجات التحميمي مف 
 يدؿ عمى أف ىذا النمكذج لو أثر إيجابي في اكتساب ميارات التفكير التحميمي  

 كيرل الباحث أف ذلؾ قد يرجع إلى:
يقدـ تييئة الطالب في صكرة مكقؼ أك مشكمة يصكغ مف خالليا الطالب  النمكذج -

 مجمكعة مف التنبؤات في ضكء تأممو لممكقؼ.
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تكفر الفرص لمتالميذ لمتعبير عف أفكارىـ كتصكراتيـ حكؿ المفاىيـ بحرية دكف خكؼ أك قيكد،   -
 خطكة تكليد األفكارككتابتيا كىذا يتطمب المقارنة بيف أفكارىـ األكلية عف المفيكـ كما في 

إتاحة الفرصة لكؿ طالب باالشتراؾ مع مجمكعتو في كضع خطة العمؿ لمنشاط كالتجريب  -
دراؾ عالقة الجزء بالكؿ، كالكصكؿ  ممارسة ميارات عديدة منيا المقارنة كالتنبؤ كالتعميـ كا 

 الستنتاجات كمقارنتيا بأفكاره األكلية.
لمنشاط، كاستخداـ التفسيرات في حؿ مشكالت  القياـ باألنشطة بصكرة جماعية، كالتخطيط -

كاقعية مرتبطة بميارات تدريس القرآف؛ زاد مف نمك ميارات التنبؤ كالتعميـ كما في خطكتي 
 تطبيؽ األفكار كالتأمؿ فييا.

كبيذا تتفؽ نتائج اختبار ىذا الفرض مع ما تكصمت إليو دراسات أخرل مثؿ: دراسة رزؽ 
( محمكد 2014( دراسة أبك عكاد كأبك جادك كالسمطي )2014( دراسة الرازقي )2014)
(2017) 

 التوصيات  

في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا البحث فقد خرج الباحث بعدد مف التكصيات 
 كالمقترحات منيا:

  تدريب أعضاء ىيئة التدريس بالكميات الشرعية كالتربكية كمعممي العمـك الشرعية بمراحؿ
 التعميـ العاـ عمى تكظيؼ نماذج التعمـ الحديثة كمنيا نمكذج نيدىاـ البنائي.

 فيد تتضميف مقررات العمكـ الشرعية نماذج تطبيقية لدركس تقـك عمى النظرية البنائية ليس
 شرعية.العمكـ ال كمنيا معمم

 املكرتحات

  إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي لمتعرؼ عمى درجة ممارسة معممي كمعممات العمكـ
الشرعية لنمكذج نيدىاـ البنائي كعالقتيا ببعض المتغيرات كالخبرة في التدريس كالمؤىؿ 

 التعميمي، كاإلعداد الميني، كالخبرات التدريبية.
  إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي لمتعرؼ عمى معكقات تطبيؽ نمكذج نيدىاـ البنائي في

 تدريس مقررات العمكـ الشرعية.
  إجراء دراسة حكؿ دكر نمكذج نيدىاـ البنائي في تصحيح التصكرات البديمة لدل طالب

 الثانكية.المرحمة 
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربية: 

فعالية استخدام نموذج نيدىام البنائي في تنمية ميارات اتخاذ (: 2014العزيز )البعمي، إبراىيم عبد  -
القرار والتحصيل الدراسي في مادة العموم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بالمممكة العربية 

 ، مارس.3، ج 47السعودية، دراسات عربية في التربية وعمم النفس، ع 
التفكير  مية نموذج نيدىام البنائي في تنمية التحصيل ومياراتفاع(: 2017شامة، محمد رشدي )أبو  -

التأممي وبعض أبعاد الحس العممي لدى طالب الصف األول الثانوي في مادة الفيزياء، المجمة 
 (5) 20المصرية لمتربية العممية 

( استقصاء دالالت 2014سميح ) السمطي؛ ناديةأبو جادو، صالح محمد،  محمد، عواد؛ فلايرأبو  -
االونروا -العموم التربوية واآلداب  كميةالفروق في أساليب التفكير التحميمي مقابل الشمولي لدى طمبة 

 ( ممحق41المجمد )التربوية  دراسات: العموموفقا لعدد من المتغيرات 
لفكر ( استخدام نموذج نيدىام البنائي في تدريس العموم لتنمية ا2018األشقر، سماح فاروق ) -

التحميمي وتقدير الذات لدى تالميذ الصف الثالث االعدادي، مجمة كمية، التربية بأسيوط، مصر، مج 
 . 3 ، ع34

 األردن. عمان،، 5( تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات ط2012) عبد الرحمنجروان، فتحي  -
برنامج تدريسي في تنمية التفكير التحميمي عمى حل المشكالت  ( آثر2008الخياط، ماجد محمد ) -

الحياتية لدى طمبة كمية األميرة رحمة الجامعية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية الدراسات العميا 
 األردن. عمان، األردنية،الجامعة 

فيظ القرآن الكريم (. تقويم أداء معمم القرآن الكريم في مدارس تح2001الدويش، محمد بن عبد اهلل ) -
االبتدائية بمنطقة الرياض في ضوء الكفايات التدريسية الالزمة،رسالة ماجستير غير الجالد، ماجد 

(. درجة ممارسة مدرسي الدراسات اإلسالمية الميارات تدريس التالوة والتجويد في 2007زكي )
(، 8سية، البحرين، مجمد )شبكة جامعة عجمان لمعموم والتكنولوجيا، مجمة العموم التربوية والنف

 .(2العدد)
( برنامج مقترح لتعميم التفكير التحميمي وفاعميتو في تنمية الفيم 2009) عبد المنعمرجب، ثناء  -

 التدريس،القرائي والوعي بعمميات التفكير لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، دراسات في المناىج وطرق 
 (144مصر ع )

 الكتب القاىرة، عالم( تصميم الدرس، رؤية منظومة، 2001حسين )زيتون، حسن  -
 (. التدريس نماذجو ومياراتو. القاىرة: عالم الكتب.2002) عبد الحميدزيتون، كمال  -
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 ( تدريس ميارات التفكير دار الشروق، عمان، األردن.2009سعادة، جودت أحمد ) -
القرآن الكريم الطالب قسم (. العوامل المؤثرة في ضعف تالوة 2009السيف، عبد المحسن سيف) -

الثقافة اإلسالمية بكمية التربية بجامعة الممك سعود، دراسات في المناىج وطرق التدريس، مصر، 
 .(117العدد)

بمساعدة الكمبيوتر  المنظومين( فعالية برنامج مقترح قائم عمى المدخل 2009عبده )الشافعي، رباب  -
 –دكتوراه غير منشورة  الرياض، رسالةيمي لدى أطفال في تنمية المفاىيم الرياضية والتفكير التحم

 بورسعيد. مصرجامعة قناة السويس، كمية التربية النوعية في 
( برنامج تدريسي قائم عمى الدمج بين 2018الشمري، لطيفة بنت عايد، رضوان إيزنس محمود ) -

الفيزيائية ونزعات التفكير نموذج نيدىام البنائي والتعمم المنظم ذاتيا وفاعميتو في تنمية المفاىيم 
كمية العموم االجتماعية،  منشورة،رسالة دكتوراه غير  الثانوي،االبتكاري لدى طالبات الصف األول 

 السعودية. اإلسالمية،جامعة اإلمام محمد بن سعود 
(. برنامج مقترح لتنمية كفايات تدريس القرآن وعمومو لدى طالب كمية 2009الصديق، عبد اهلل ) -

 التربية بجامعة صنعاء، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، مصر.
(. درجة امتالك معممات التربية اإلسالمية في مدارس منطقة الجيراء 2010الظفيري، ىناء فواز ) -

التعميمية بدولة الكويت لميارات تالوة القرآن الكريم وتجويده،رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة 
 ة، األردن.األردني

، مركز تطوير الدراسات العميا 1ط ( التفكير التحميمي "القدرة والميارة واألسموب"2007عامر، أيمن ) -
 مصر. القاىرة،جامعة  اليندسية،والبحوث في العموم 

 الزىراء،، دار 1السموكية، ط( المدخل إلى البحث في العموم 2010بن حمد ) العساف، صالح -
 األردن. عمان،

(. تقويم الكفاءات النوعية لمتالوة لدى معممي القرآن الكريم بالمرحمة 2010محمد الياللي )عسيري،  -
 (.3(، العدد)31االبتدائية في منطقة عسير، مجمة كمية التربية بأسيوط، مصر، مجمد)

 (. االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية. عمان: دار الفكر.2012عالم، صالح الدين محمود ) -
( درجة ممارسة معممات الكيمياء لنموذج نيدىام البنائي وعالقتيا 2019ي، ىالة سعيد )العمود -

 .7ع 37أسيوط مج  –بالتفكير التأممي لديين بمدينة مكة المكرمة، مجمة كمية التربية 
والتوزيع، ( استراتيجيات تعميم التفكير ومياراتو، دار أسامة لمنشر 2011العياصرة، وليد رفيق ) -

 .األردن عمان،
 األردن. عمان، الفكر، الدرس، دار( تصميم 2008قطامي وآخرون ) -



 م4243( 88) -4ج-أغسطسعدد                                          ...  البنائي برنامج قائم على نموذج نيدهام

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 888 - 

 األردن. عمان، المسيرة،دار  األطفال،( تعميم التفكير لجميع 2007قطامي، يوسف ) -
(. فاعمية التدريس التأممي في تنمية الكفايات الالزمة في تالوة القرآن 2016الكمثم، حمد مرضي) -

معممين التربية اإلسالمية بجامعة أم القرى، مجمة العموم والتربوية الكريم وحفظو لدى الطالب ال
 .(2(، العدد)9والنفسية، جامعة القصيم، مجمد)

 القاىرة، مركز واألسموب، جامعة( التفكير التحميمي، القدرة والميارة 2007أيمن عامر ) محمد، -
 تطوير الدراسات العميا والبحوث، كمية اليندسة، جامعة القاىرة.

(. تقويم مستوى طالب الدراسات اإلسالمية في تالوة القرآن الكريم في بعض 2001المعجل، طالل ) -
كميات دول مجمس التعاون الخميجي وعالقة ذلك ببعض المتغيرات، مجمة دراسات في المناىج 

 (.27وطرق التدريس، مصر، العدد )
ة اإلحصائية. المجمة المصرية (. "حجم التأثير" الوجو المكمل لمدالل1991منصور، رشدي فام ) -

 (، 7)16لمدراسات النفسية، تصدر عن الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، 
(. أساسيات القياس والتقويم التربوي. اإلمارات العربية المتحدة، العين: دار 2004اليويدي، زيد ) -

 الكتاب الجامعي.
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