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     ومدص الدزاسة:

هدفت الدراسة إلى تطكير تدريس العمػـك الشػرةية مػف خػنؿ بنػاو جنمػكذجو مفتػرحو فػ   ػكو    
سػػاب المهػػاهيـ الشػػرةية كتنميػػة مهػػارات التهكيػػر نهػػج الػػنظـ المتداخمػػةُّ كتعػػرتؼ فاةميتػػ  فػػ  إك

( ُٓ)االستدالل  لدل ةينػة مػف تنميػذ الاػؼ السػادس االبتػدام  فػ  مدينػة الريػاض قكامهػا 
لهػذا اننمػكذج،  ان حيث تـ اختيار كحدة "الزكاة" مف مفرر الهفػ ُّ لتدريسػها لمتنميػذ كففػ ،تمميذان 

الكاػػػه  بوسػػػمكبىي   التحميمػػػ  كتحميػػػؿ  كلتحفيػػػؽ جهػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ اسػػػتخداـ المنهجػػػيف 
، كتمرمػػت جدكات الدراسػػػة فػػ  اختبػػػارىم المهػػػاهيـ  المحتػػكل، كالتجريبػػػ  بتاػػميـو شػػػب  تجريبػػػ ا
الشرةية، كمهارات التهكير االستدالل ، كتـ التكاؿ لمنتامج مف جهمها  تحديػد قاممػةو بالمهػاهيـ 

ام  ف  كحدة "الزكاة" مػف مفػرر الهفػ ،كـ الشرةية المراد إكسابها لتنميذ الاؼ السادس االبتد
ةػػداد دليػػؿو لممعمػػـ تكاػػمت الدراسػػة لبنػػاو جنمػػكذجو مفتػػرحو فػػ   ػػكو نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة ، كا 

لهػػذا اننمكذج،كمػػا تكاػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد فػػركؽه ذات داللػػةو  ان لتػػدريس كحػػدة "الزكػػاة" كففػػ
جػػات تنميػػذ المجمػػكةتيف بػػيف متكسػػطى  در  (َ.αَٓ ≤ )إحاػػاميةو ةنػػد مسػػتكل داللػػة 

التجريبيػػة كال ػػابطة فػػ  التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار المهػػاهيـ الشػػرةية فػػ  مسػػتكل )التػػذكر، 
كالههػػػـ، كالتطبيػػػؽ، كالتحميػػػؿ، كالتركيػػػب، كالتفػػػكيـ(، كفػػػ  كػػػؿ مسػػػتكيات االختبػػػار، لاػػػال  

مسػػتكل كجػػكد فػػركؽه ذات داللػػةو إحاػػاميةو ةنػػد لالمجمكةػػة التجريبيػػةا كمػػا تكاػػمت الدراسػػة 
بػػيف متكسػػطى  درجػػات تنميػػذ المجمػػكةتيف التجريبيػػة كال ػػابطة فػػ   (َ.αَٓ ≤ )داللػػة 

التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار مهػػػارات التهكيػػػر االسػػػتدالل  فػػػ  مهػػػارة )االسػػػتنباط، كاالسػػػتفراو، 
كما تكاػمت الدراسػة إلػى كاالستنتاج(، كف  كؿ مهارات االختبار، لاػال  المجمكةػة التجريبيػةا

، كفاةميةو كبيرةو لتدريس العمـك الشػرةية فػ   ػكو نهػج الػنظـ المتداخمػة كجكد حجـ  توريرو كبيرو
لألنمكذج المفترح فػ  إكسػاب المهػاهيـ الشػرةية كتنميػة مهػارات التهكيػر االسػتدالل  لػدل  ان كفف

 اتنميذ المجمكةة التجريبية
فتػػرح فػػ  تػػدريس كفػػ   ػػكو هػػذا النتػػامجُّ جكاػػى الباحرػػاف باإلفػػادة مػػف اننمػػكذج الم     

التخااػػػات المتنكةػػػة، كتػػػدريب المشػػػرفيف التربػػػكييف كالمعممػػػيف ةمػػػى اسػػػتخدام ، كمػػػا قػػػد ـ 
 مف البحكث كالدراسات المفترحةا ان الباحراف ةدد

 -نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة -العمػػـك الشػػرةية -تطػػكير التػػدريسالكممػػات المهتاحيػػة  
 التهكير االستدالل ا -المهاهيـ الشرةية
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Abstract 

This study aimed at developing the teaching of Sharia Sciences by 

building a suggested model in the light of the interdisciplinary approach and 

identifying its effectiveness in the acquisition of Sharia concepts and the 

development of deductive reasoning skills among a sample of (51) sixth-grade 

students in Riyadh. The unit on "Zakat" from the "Fiqh: Islamic jurisprudence" 

course was selected to be taught to the students based on this model. In order to 

achieve the objectives of the study, two descriptive methods were used, content 

analysis and a quasi-experimental design. The instruments of the study were 

the tests of Sharia concepts and the test of deductive reasoning skills. The study 

concluded with identifying a list of Sharia concepts to be taught to the sixth-

grade students in the selected unit. The study also developed a suggested model 

in the light of the interdisciplinary approach and prepared a teacher's guide to 

teach the "Zakat" module according to this model. The results of the study 

showed statistically significant differences at the level of (α ≤ 0. 05) between 

the mean scores of the two experimental and control groups in the post-test of 

the Sharia concepts in levels of (remembering, understanding, application, 

analysis, synthesis and evaluation), and in all levels of the test, and in favor of 

the experimental group. The results also revealed the presence of statistically 

significant differences at the level of (α ≤ 0. 05) between the mean scores of the 

two experimental and control groups in the posttest of the deductive reasoning 

skills (deduction, extrapolation and inference), and in all skills of the test, and 

in favor of the experimental group. Finally, the results showed a presence of a 

large effect and great effectiveness for teaching of Sharia sciences in the light 

of the interdisciplinary approach in accordance to the suggested model in the 

acquisition of Sharia concepts and the development of reasoning skills among 

the students of the experimental group. In light of these results, the study 

recommended the use of the suggested model in teaching of various disciplines 

and training of educational supervisors and teachers on its use. Moreover, the 

researchers presented several researches and suggested studies. 

 

Keywords: Teaching development, sharia sciences, interdisciplinary 

approach, sharia concepts, deductive reasoning. 
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 الدزاسة:وكدوة 

تيعػػد منػػاهج العمػػـك الشػػرةية ذات جهميػػةو كبيػػرةو فػػ  حيػػاة الطالػػب المسػػمـُّ إذ تشػػمؿ مػػا      
ةمى حيات  ف  جكانػب العفيػدة كالعبػادات كالمعػامنت كالفػيـ، كتكػكف داللػة خيػرو  ان ينعكس إيجاب

 ان ع بػػ  خيػػر   "مػػف ييػػرد ا-اػػمى اع ةميػػ  كسػػمـ-لمػػف يتعممهػػا كيػػدرؾ مهاهيمهػػاُّ لفػػكؿ النبػػ  
 (إُ، ح ّٗـ، ص ُٖٗٗيهفه  ف  الديف" )البخارم، 

نهمية دراسة العمػـك الشػرةيةُّ فػإف كزارة التعمػيـ فػ  المممكػة العربيػة السػعكدية قػد  ان كنظر      
مػػف كريفػػة سياسػػة التعمػػيـ التػػ  انبرفػػت مػػف ديػػف  ان ركػػزت ةمػػى هػػذا العمػػـك بشػػكؿو جػػكهرما بػػدو

فهـ انسػػػمى فػػػ  المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية هػػػك  التعمػػػيـ ؼهػػػداإلسػػػنـُّ إذ ناػػػت ةمػػػى جف 
بالمرػػؿ  د الطمبػػة، كتزكيػػنشػػر، كسػػرس العفيػػدة اإلسػػنمية، ك  ان اػػحيحمتكػػامنن، ك  ان اإلسػػنـ فهمػػ

كسػاالعميا، ك  كتهيمػة الهػرد ليكػكف  ،ب  المعػارؼ كالمهػارات المختمهػةالفيـ كالتعاليـ اإلسػنمية، كا 
)كزارة المعػارؼ،  ان كرفافٌيػ ان كاجتماةٌيػ ان كتطػكير المجتمػا اقتاػاديٌ  ة كان نافعان فػ  بنػاو مجتمعػ ،

كما نص  انساس الحادم ةشر مف انسػس التػ  يفػـك ةميهػا التعمػيـ فػ  المممكػة  (اػهُِِْ
العربيػػػة السػػػعكدية ةمػػػى  "جف العمػػػـك الدينيػػػة جساسػػػية فػػػ  جميػػػا سػػػنكات التعمػػػيـ االبتػػػدام ، 

كبهػػذاُّ ال بػػد مػػف العنايػػة  (اُُ،ص قُِِْارة المعػػارؼ، كالمتكسػػط، كالرػػانكم بهركةػػ " )كز 
ـا، كفػ  المرحمػة االبتداميػة بشػكؿو  بتدريس العمـك الشرةية ف  جميا المراحؿ الدراسية بشكؿو ةػا

ُّ لككنها تفا ف  بدايػة السػمـ التعميمػ ، كتمرػؿ الفاةػدة التػ  يرتكػز ةميهػا إةػداد   الطمبػةخاصا
يػػاتهـ ُّ ممػػا جعػػؿ جميػػا الػػدكؿ المتفدمػػة تػػكل  هػػذا المرحمػػة التاليػػة مػػف ح التعميميػػة لممراحػػؿ

 (أَُ-ُٗٓ ـ، صََِٔ)المالك ،  ان كبير  ان تماماه
كلتزايد المعرفة الشرةية كاتساع شمكلها، كبخااةو ما كررة الف ػايا فػ  هػذا العاػرُّ ففػد      

ث تاػب  هػذا اقت ى ذلؾ االهتماـ بالمهاهيـ انساسية ةند بنػاو منػاهج العمػـك الشػرةية، بحيػ
المهاهيـ انساس الذم يمكف جف يساةد ف  ك ا انهداؼ، كتنظػيـ المحتػكل، كاختيػار كسػامؿ 
التفػػكيـ فػػ  تمػػؾ المنػػاهج، كمػػا يسػػهـ فػػ  التخهيػػؼ مػػف االسػػتتراؽ فػػ  الجزميػػات كالتهااػػيؿ 

التفميػػؿ  ُّ حيػػث تسػػهـ فػػ انهػػـ لمػػتعمـالمهػػاهيـ الفاةػػدة  (ا كتعتبػػرِق، ص ُّْٓ)التركػػ ، 
تنظػيـ الخبػرة المعرفيػة، ، كتنمػك مػا الطػنب بنمػك خبػراتهـ، كتبسػط ك  مية إةادة التعمـ،مف ةم

مػف ( ٔ، صقُّْٔالعنػزم )كيؤيد ذلؾ ما ذكرت   (اْٖص  ـ،ََِٗ، لديهـ المعرفة )ةم 
ـا، سػػكاون مػػف حيػػث بنػػاو المنػػاهج كتاػػميمها جك  شػػرةيةالمهػػاهيـ الب االهتمػػاـكجػػكب  بكجػػ و ةػػا
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يػػرتبط بهػػا إاػػدار انحكػػاـ، كمػػف رػػـ السػػمكؾ الػػذم يتاػػرف  الطػػنب فػػ  ُّ كذلػػؾ لمػػا تدريسػػها
   حياتهـا
كرسػػـ هػػذا انهميػػة الكبيػػرة لممهػػاهيـ الشػػرةيةُّ إال جف نتػػامج بعػػض الدراسػػات جكػػدت كجػػكد      

 لمراحػؿ الدراسػية، كمنهػا دراسػة مشكنتو متعمفةو باكتسػاب الطػنب لهػذا المهػاهيـ فػ  مختمػؼ ا
جك حت جف متكسط اكتساب طالبات الاؼ الرػان  المتكسػط لممهػاهيـ  ت ق( الُِْٕالبمكم )

 ان نسػػبة دكف المسػػتكل المفبػػكؿ تربكٌيػػ٘(ُّ كهػػ   ْاْٖالهفهيػػة فػػ  االختبػػار التحاػػيم  بمػػ  )
جف  ق(ُِْٗ)( فػػ  هػػذا الدراسػػة، كمػػا جك ػػحت نتػػامج دراسػػة المطػػركدم ٘ َٓكالمحػػدد بػػػػ )

بمػ  الاػؼ السػادس االبتػدام  لممهػاهيـ الهفهيػة  متكسط اإلجابات الاحيحة ف  اختبار طػنب
هػذا الدراسػة،  ٘( فػ  َٔبػػ )كالمحػدد  ان كيعتبر جقؿ مف المستكل المفبكؿ تربكٌيػ ٘(ُّ ّٔآٖ)

يات تػدريس كجسػاليب كمػداخؿ مختمهػةُّ ستخداـ إستراتيجبا ق(ُِّْالمطيرم )كجكات دراسة 
مسػتكل الرػان  مػف هػـر البنيػة المعرفيػة، باةتبار هػذا المهػاهيـ فػ  ال لتنمية المهاهيـ الشرةية
ا كذلؾ مف اجؿ الكاكؿ   إلى المستكيات انةمى ف  الهـر

معظػػػـ الطػػنب بالمػػدارس كالمؤسسػػػات  ( إلػػى جفُُٗ، ص قُِّْ)المطيػػرم كتيشػػير      
التعميمية يهتمكف ففط بعممية حهظ المهاهيـ كالمعمكمات، كيهممػكف اسػتخداـ ةمميػات التهكيػر، 

ا ةمػػى الػػرسـ مػػف جف مهػػارات التهكيػػر فا فػػ  قػػدراتهـ التهكيريػػةهػػـ يعػػانكف مػػف تػػدجم جف معظم
االسػػتدالل  قػػد حظيػػت بمكانػػة متميػػزة  ػػمف مهػػارات التهكيػػر التػػ  ينبتػػ  جف تكليهػػا المنػػاهج 
ـا كمناهج العمـك الشػرةية بشػكؿو خػاصا باالهتمػاـ الشػديد، كالعمػؿ ةمػى تنميتهػا لػدل  بشكؿو ةا

كا قػػادريف ةمػػى المنحظػػة، كاالسػػتنباط، كاالسػػتفراو، كاكتسػػاب المهػػاهيـ، الطػػنبُّ حتػػى ياػػبح
كالنفد البناو لممعمكمات، كلهػذاُّ فعمػى المعممػيف مسػاةدة الطػنب فػ  اكتسػاب مهػارات التهكيػر 
دراكهػػػا، كربطهػػػا ببع ػػػهاُّ لمكاػػػكؿ إلػػػى  االسػػتدالل ، كالتػػػ  تمكػػػنهـ مػػػف تعػػػرتؼ المهػػػاهيـ، كا 

   (إُٓـ، ص َُِّ، الحفيفة الكاممة )جبك لبف
كقػػد جك ػػ  ةػػدده مػػف الدراسػػات جهميػػة العنقػػة بػػيف التهكيػػر االسػػتدالل  كاكتسػػاب الطػػنب     

التػػ  جسػػهرت نتامجهػػا ةػػف كجػػكد فػػركؽ ذات  ـ(َُُِ)لممهػػاهيـ الشػػرةية، كدراسػػة  ؿ كنػػ  
بػػيف متكسػػط درجػػات اختبػػار التهكيػػر   (َ.αَٓ ≤ )داللػػة إحاػػامية ةنػػد مسػػتكل داللػػة 

ل  الفبمػػ  لػػدل جفػػراد المجمكةػػة التجريبيػػة مػػف طػػنب الاػػؼ السػػادس فػػ  الرانكيػػات االسػػتدال 
اإلسػػػنمية بػػػالعراؽ، كالتػػػ  ديرسػػػت باسػػػتخداـ طريفػػػة حػػػؿ المشػػػكنتُّ بهػػػدؼ تنميػػػة التهكيػػػر 
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االسػػتدالل  جرنػػاو تنػػاكؿ المهػػاهيـ الهفهيػػة فػػ  مفػػرر الهفػػ ، كمتكسػػط درجػػاتهـ فػػ  االختبػػار 
جف التهكيػػر  ـ(َُِّلػػبف ) جك ػػحت دراسػػة جبػػكك  ة التجريبيػػة،مكةػػلاػػال  المجكذلػػؾ البعػػدم، 

االسػػتدالل  لػػدل طالبػػات جامعػػة انزهػػر يسػػاةد فػػ  إطػػنؽ حريػػة التهكيػػر جمػػاـ الطالبػػات فػػ  
 االستدالؿ، كالكاكؿ إلى تكظيؼ المعمكمات المتاحةُّ الكتساب المهاهيـ الهفهية بشكؿو جف ؿا

بػػػيف التنميػػػذ كالمهػػػاهيـ التػػػ   تباةػػػدان ف هنػػػاؾ ج ق(ُِْْ)جك ػػػحت دراسػػػة الدكسػػػرم ك      
يدرسكنها ف  مفررات العمـك الشرةية، كجف محتكاها ال يرتبط بحاجاتهـ، كميػكلهـ، كاتجاهػاتهـ، 
كال يتعرض لممشكنت الت  يكاجهكنها ف  مجتمعاتهـ كحياتهـ اليكمية، كما بينت دراسة مكتػب 

ا اسػػتخداـ إسػػػتراتيجيات تػػدريس التربيػػػة حػػػكؿ كاقػػ ق(ُّْٓ)التربيػػة العربػػ  لػػػدكؿ الخمػػيج 
 اإلسػػنمية مػػف قبػػؿ المعممػػيف بمختمػػؼ المراحػػؿ الدراسػػية فػػ  الػػدكؿ انة ػػاو لػػدكؿ الخمػػيج

 جف تعرتؼ المعمميف لإلستراتيجيات الحديرة كتطبيفهـ لها كاف بدرجةو متكسطةواك  العرب ،
فػػ   كبيػػران  ان دكر ـك الشػػرةية كةميػػ ُّ يت ػػ  جف لمممارسػػات التدريسػػية مػػف ًقبػػؿ معممػػ  العمػػ     

 عؼ اكتسػاب الطػنب لممهػاهيـ الشػرةية، ك ػعؼ مهػارات التهكيػر االسػتدالل  لػديهـُّ كلػذلؾ 
ينبتػػػػ  إةػػػػادة النظػػػػر فػػػػ  كاقػػػػا هػػػػذا الممارسػػػػات التدريسػػػػية لممعممػػػػيف، كاالسػػػػتهادة مػػػػف 

يػداف التربػكم، فػ  الم ان كاستحسػان اإلستراتيجيات كانسػاليب كالمػداخؿ الحديرػة التػ  القػت قبػكالن 
(ُّ حيػث يػرل بػكهـ Interdisciplinary Approachكمنها استخداـ نهج الػنظـ المتداخمػة )

Boehm, 2003) (  مػػا يدروسػػكف المك ػػكةات بػػنهج الػػنظـ المتداخمػػةُّ  ان جف المعممػػيف نػػادر
ػػمـ لنسػػتخداـ مػػا  ان كلػػذلؾ يعػػان  التنميػػذ سالبػػ مػػف اػػعكبة الههػػـ، فػػنهج الػػنظـ المتداخمػػة اي

ميػػذ مػػف سػػف الرك ػػة كحتػػى المراحػػؿ العميػػا، كيتطػػ  التخااػػات العمميػػة، كاالجتماةيػػة، التن
ا كما جف نهػج الػنظـ لمتبادلة بيف ةكالـ المعرفةكاإلنسانية بشكؿو متسؽو، كيركز ةمى العنقات ا

يػكازف بػيف جكرػر مػف مفػررو فػ  ةػدة حفػكؿو مػف ك  يستند إلى جسس النظرية البناميػة، المتداخمة
فيتشػػكؿ شػػ وه جديػػده مػػف المك ػػكةات، كال يمكػػف الهاػػؿ بينهػػا، كيػػربط المعػػارؼ  المعػػارؼُّ

 (ا  ُّ-ُِص ـ، َُُِّٔ مما يجعؿ تعممهـ ذا معننى ) جبر، بالحياة الت  يعيشها التنميذ
 ,تعريؼ دكماف كجيبؾكقد تعد دت تعريهات نهج النظـ المتداخمة ف  اندب التربكم، كمنها      

2003.p.6) Duman and Aybek ( مههػػكـو فػػ  حيػػث ةر فػػاا بونػػ   "تكامػػؿه مهػػاهيم   ل
(ُّ الذم ةر ف  بون   "نهػجه يجمػا بػيف ُٗ، صَُِٗ، كتعريؼ االحيف )تخاااتو مختمهةو" 

النظػػرة التخااػػية الدقيفػػة كالنظػػرة المكسػػكةية الشػػاممة، كيػػؤمف بالتكامػػؿ المعرفػػ  بػػيف كافػػة 
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، كيرل جف هذا التكامؿ بات  ركرةن  مف  ركرات المنهج العمم  النافا ف  هػذا العاػر"،  العمـك
كيت   بهذا جف هناؾ مهاهيـ ذات امةو بمههـك هذا النهج، كالتكامؿ، كالدراسػات المتعػددةُّ إال 

جرقى اكر التكامؿُّ حيث إف التكامػؿ جشػد مػا  -مف كجهة نظر الباحريف-جف هذا النهج ييعتبر 
ـ( ةند تناكل  لمسػتكيات شػدة ََِٖ) يكسؼذكرا ف  هذا النهج، كيؤيد ذلؾ ما  ان يككف كا ح

( Interdisciplinaryالتػػػداخؿ البينػػػ  )هػػػك التكامػػػؿُّ حيػػػث رجل جف جةمػػػى هػػػذا المسػػػتكيات 
االندماج  الذم يجما بيف المك كةات جك المناهج ف  كؿا متداخؿو متهاةػؿو ياػعب معػ  إدراؾ 

 الهكااؿ بينهاا
ُّ كالمتومػػؿ لممعػػارؼ فػػ  المجػػاالت المت      نكةػػة فػػ  هػػذا العاػػر يػػدرؾ تزايػػدها بشػػكؿو سػػرياو

( نهػػػجه جػػػديره بالػػػذكر Interdisciplinary Approachالػػػنظـ المتداخمػػػة ) كلػػػذلؾ فػػػنهج
كاالهتمػاـ لفدرتػػ  ةمػػى تنػاكؿ هػػذا المعػػارؼ بشػكؿو متكامػػؿو كمتػػداخؿو يمػـ شػػتاتها، كيفربهػػا إلػػى 

ؽو كاسػاو فػ  جميػا الميػاديف كالمراحػؿ جذهاف المتعمميف، كما ييستخدـ هذا النهج اليـك ةمى نطا
ةريػؼ ا بػؿ جشػار You, 2017, p.68))التعميميػةُّ بسػبب الػكة  المتزايػد بفيمتػ  كمزايػاا 

جف هذا العار ييعتبر باتهاؽ العمماو "ةاػر نهػج الػنظـ المتداخمػة جك الدراسػات  ـ( إلىَُِٕ)
فيمػػا بينهػػا، كتهػػػدـ  ان فٌيػػالبينيػػة"ُّ حيػػث تتفػػاطا العمػػـك كالتخااػػات، كتتػػػداخؿ، كتتكامػػؿ معر 

انسكار الهاامة بيف تخاصو ك خرُّ لتظهر ةمكـه كاكتشافاته جديػدةه نافعػةه لمبشػرية، فاقتاػار 
كػػػؿ ةمػػػـو ةمػػػى حػػػدكدا المعرفيػػػة ال ػػػيفة يػػػؤدم إلػػػى الجمػػػكد، كيحػػػكؿ دكف ظهػػػكر العمػػػـك 

لمعػالـ  ان جنمكذجػ كاالكتشافات الجديػدة، كتيعتبػر جامعػة الممػؾ ةبػد اع لمعمػـك كالتفنيػة )كاكسػت(
ف  ككنها جكؿ جامعةو ف  التاريخ تعتمد ةمى نهج النظـ المتداخمة، هذا الهمسػهة الجديػدة التػ  
بينيت فكرة الجامعة كفمسهتها ةميهػا )مركػز انبحػاث الكاةػدة فػ  البحػكث االجتماةيػة كدراسػات 

، كتزايػػد حػػة( الطمك ََِّالسػػعكدية )كمػػا رؤيػػة المممكػػة العربيػػة (ا ٖـ، ص َُِٕالمػػرجة، 
متطمبػػػػات سػػػػكؽ العمػػػػؿ كتنػػػػكع التخااػػػػات التػػػػ  يتطمبهػػػػا، كاسػػػػتحداث تخااػػػػاتو جخػػػػرل 

 مستفبميةوُّ ففد يتـ استخداـ هذا النهج بتكساو ف  مراحؿ التعميـ المتنكةةا
ُّ فػإف مفػرراتمػا بػاق  الؾ كالتداخؿ كلما ف  مفررات العمـك الشرةية مف االندماج كالتشاب     

النظـ المتداخمة سينم  قدرة الطػنب ةمػى اكتسػاب المهػاهيـ الشػرةية،  تدريسها ف   كو نهج
 كما سينم  مهارات التهكير االستدالل  لديهـُّ الكتساب هذا المهاهيـ باكرةو جف ؿا
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 :دزاسةوشكمة ال

مػػف  يفمػػف نتػػامج الدراسػػات السػػابفة، كتكاػػياتها، كحيػػث تبػػي ف لمبػػاحر ةػػرضمػػف خػػنؿ      
فػػػ   ان لعمػػػـك الشػػرةية فػػػ  الاػػػؼ السػػػادس االبتػػدام  جف هنػػػاؾ  ػػػعهفػػػررات امخػػنؿ تػػػدريس 

دراكهػػـ لممهػػاهيـ الشػػرةية الم ػػمنة فػػ  محتػػكل هػػذا المفػػرراتُّ  مسػػتكل اكتسػػاب التنميػػذ كا 
كالذم قد يعكد إلػى  ػعؼ مهػارات التهكيػر االسػتدالل  لػديهـ التػ  تسػاةدهـ فػ  اكتسػاب تمػؾ 

فػ  ان كبيػران ية مف ًقبؿ معمم  العمـك الشرةية دكر ات   جف لمممارسات التدريس كحيث ،المهاهيـ
 ينبت  إةادة النظر ف  كاقا هذا الممارسات، كمف رـ تطكيراافهذا ال عؼُّ 

فاةميتػػ  فػػ  التػػدريس مػػا الطػػنب فػػ  قػػد جربػػت اسػػتخداـ نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة  كبمػػا جف     
 اسػات انجنبيػة، كدراسػةجميا المراحؿ التعميمية، كف  مختمؼ التخااات  مف ةددو مػف الدر 

هػػدفت إلػػى تعػػرتؼ جهميػػة  التػػ  )  (Demirel and Coskun, 2010كككسػػكفديميػػرؿ 
تطبيػػؽ نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة المسػػتند إلػػى الػػتعمـ الفػػامـ ةمػػى المشػػركةات فػػ  مػػدارس مدينػػة 

ة جظهػػرت نتامجهػػا انرػػر الكبيػػر لهػػذا الػػنهج فػػ  تطػػكير قػػدرة التنميػػذ ةمػػى إقامػػك  جنفػػرة بتركيػػا،
 ,Bristowكدراسػة بريسػتك  ركابػط بػيف المهػاهيـ الحاليػة كالمهػاهيـ التػ  سػبؽ لهػـ تعممهػا،

هػػدفت إلػػى تعػػرتؼ جرػػر تنهيػػذ التػػدريس بػػنهج الػػنظـ المتداخمػػة فػػ  تحاػػيؿ  التػػ  ) (2012
الطػػػنب فػػػ  الفػػػراوة، كالمتػػػة اإلنجميزيػػػة، كالريا ػػػيات لماػػػهيف السػػػادس كالسػػػابا بالمػػػدارس 

نهج فػ  ارتهػاع هػذا الػكتكاػمت إلػى كجػكد جرػرو كبيػرو لتنهيػذ التػدريس ب، ياالمتكسطة ف  جكرج
هػدفت  التػ  ( Deneme and Ada (2012 ,كجدامستكل تحايؿ الطنب، كدراسة دينيم  

إلػػى تعػػرتؼ طرامػػؽ تطبيػػؽ نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة، كجهميػػة ذلػػؾ فػػ  تػػدريس المػػكاد بالمػػدارس 
نهج فػػ  التػػدريس جدل إلػػى زيػػادة فهػػـ هػػذا الػػسػػتخداـ االبتداميػػة فػػ  تركيػػا، كتكاػػمت إلػػى جف ا

التنميػػذ لمك ػػكةاتو مختمهػػةو، كمػػف رػػـ تمكيػػنهـ لياػػبحكا متعممػػيف مبػػدةيف كمتهػػكقيف بشػػكؿو 
 (Mazzara, 2014) دراسػة مػاز ارا ، ك فػ  الحهػاظ ةمػى الػتعمـ الػدامـ ذلػؾجف ػؿ، كمػا جسػهـ 

المتداخمػػة طريفػػةن فعالػػةن فػػ  جػػانبى    إلػػى تحديػػد مػػا إذا كػػاف اسػػتخداـ نهػػج الػػنظـ هػػدفتالتػػ  
تػػدريس المعرفػػة الرقميػػة  ػػمف مهػػارات الفػػرف الحػػادم كالعشػػريف، ككيهيػػة االسػػتعداد الػػكظيه  

نهج مهيػده فػ  تعمػيـ مهػارات هػذا الػجف  إلىكتكامت ، جامعة نيكيكرؾ ف  جمريكاف   لمخريجيف
إلػى التػ  هػدفت ) (Park and Mills, 2014دراسة بػارؾ كميمػز ، ك الفرف الحادم كالعشريف

تعػػرتؼ تاػػكرات طػػنب السػػنة انكلػػى المسػػجميف فػػ  دكرةو تسػػتخدـ نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة فػػ  
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 فػػ  نظػػاـ إدارة الػػتعمـ تػػدريس تفنيػػة المعمكمػػات كالتاػػميـ المرمػػ  مػػف خػػنؿ المػػكدؿ ممػػرنن 
فنيػػػة جف الطػػػنب يه ػػػمكف دراسػػػة ت، كتكاػػػمت إلػػػى بجامعػػػة ككينزالنػػػد لمتفنيػػػة فػػػ  جسػػػتراليا
 Sagdic andدراسة ساجديؾ كديميركايا ، ك نهجهذا الالمعمكمات كالتاميـ المرم  باستخداـ 

Demirkaya, 2014) ( إلػى تفػكيـ نهػج الػنظـ المتداخمػة فػ  تػدريس الجترافيػا التػ  هػدفت
فػػ   إيجػػاب    دكره لػػ  نهج هػػذا الػػل ان جف التػػدريس كففػػإلػػى كتكاػػمت ، فػػ  التعمػػيـ الرػػانكم بتركيػػا

مهػػاهيـ المك ػػكع الدراسػػ ، كزيػػادة دافعيػػة الطػػنب نحػػك الػػتعمـ، كممارسػػة التهكيػػر، ترسػػيخ 
هػدفت إلػى كاػؼ تػاريخ  التػ  (You, 2017)دراسػة يػك ، ك كالفػدرة ةمػى االسػتنتاج بسػهكلةو 

التدريس بنهج النظـ المتداخمة، كاتجاهات ، كتك ػي  انطػر المهاهيميػة كجهميػة التػدريس كفػؽ 
نهج يفػدـ مجمكةػةن كاسػعةن مػف الهكامػد التعميميػة هػذا الػجف التػدريس ب ، كتكامت إلىهذا النهج

لمطػػػنب كالمعممػػػيف، كالتفػػػدـ المعرفػػػػ ، كتطػػػكير مهػػػارات التهكيػػػػر الناقػػػد كاالسػػػتدالل  كحػػػػؿ 
المشػػكنت، كتطػػكير جػػكهر المعرفػػة العػػاـ، كتعميػػؽ فهمهػػا، كمػػف رػػـ تحسػػيف مسػػتكل تحاػػيؿ 

لمشػكنت التػ  يػتـ تفػديمها فػ  سػياقاتو كاقعيػةو مػف الطنب، كمساةدتهـ ةمى فهػـ الف ػايا كا
الناحيػػػة العمميػػػة، كالتعامػػػؿ معهػػػا باسػػػتخداـ المعػػػارؼ كالمهػػػارات ذات الاػػػمة بتمػػػؾ الف ػػػايا 

سػػكل  -يفةمػػى حػػد ةمػػـ البػػاحر-كجمػػا ةمػػى اػػعيد الدراسػػات العربيػػة فػػن يكجػػد ، كالمشػػكنت
ُّ بتنهيػذ جبحػاثو ةمميػهػا في جكاتالت   ـ(َُِٔجبر ) دراسة ةو حػكؿ هػذا الػنهج بشػكؿو خػاصا

ها فاةمية تكظيؼ هػذا الػنهج فػ   زيػادة دافعيػة كقد جربتت دراست االعربية النعداـ تكافرها بالمتة
 ةمى التهكير اإلبداة  محافظة سمهيت بهمسطيفا التنميذ

فػػإف مشػػكمة الدراسػػة تػػتمخص فػػ   ػػعؼ اكتسػػاب تنميػػذ الاػػؼ السػػادس  كممػػا سػػبؽُّ     
مهػػػاهيـ الشػػػرةية فػػػ  مفػػػررات العمػػػـك الشػػػرةية، ككػػػذلؾ تػػػدن  مهػػػارات التهكيػػػر االبتػػػدام  لم

ًقبػؿ معممػ  العمػـك الشػرةية دكران   االستدالل  لديهـُّ حيث ات   جف لمممارسات التدريسػية مػف
إجػػراو دراسػػةو ةمميػػةو تهػػدؼ إلػػى تطػػكير تػػدريس  اففػػ  هػػذا ال ػػعؼُّ كلػػذلؾ رجل الباحرػػ كبيػػران 

 اجحد مداخؿ التدريس العالمية الحديرة، كهك نهج النظـ المتداخمةالعمـك الشرةية ف   كو 
  



 ...................................... المـتداخــلة أنموذج مقترح لتطـويـر تدريـس العلـوم الشرعية في ضوء نهــج النظـم

- ََُٖ - 

 :      دزاسةأسئمة ال

  ةاآلتي انسممةسعت هذا الدراسة لإلجابة ةف 
 ( ما المهاهيـ الشرةية المراد إكسابها ف  العمـك الشرةية لتنميذ الاؼ السادس االبتدام ؟ُ
 الشرةية ف   كو نهج النظـ المتداخمة؟ ( ما اننمكذج المفترح لتطكير تدريس العمـكِ
( مػػا فاةميػػة تطػػكير تػػدريس العمػػـك الشػػرةية فػػ   ػػكو نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة فػػ  إكسػػاب ّ

 المهاهيـ الشرةية لتنميذ الاؼ السادس االبتدام  ف  مدينة الرياض؟
رات ( ما فاةمية تطكير تدريس العمـك الشرةية ف   كو نهج النظـ المتداخمػة فػ  تنميػة مهػاْ

 التهكير االستدالل  لتنميذ الاؼ السادس االبتدام  ف  مدينة الرياض؟
 فسوض الدزاسة:

 تحد دت فركض الدراسة ف  الهر يف اآلتييف      
بػػيف متكسػػطى   ( َ.αَٓ ≤ )ال تكجػػد فػػركؽه ذات داللػػةو إحاػػاميةو ةنػػد مسػػتكل داللػػة  (ُ

ؽ البعػػدم الختبػػار المهػػاهيـ درجػػات تنميػػذ المجمػػكةتيف التجريبيػػة كال ػػابطة فػػ  التطبيػػ
 الشرةيةا

( بػػيف متكسػػطى  َ.αَٓ ≤ )ال تكجػػد فػػركؽه ذات داللػػةو إحاػػاميةو ةنػػد مسػػتكل داللػػة  (ِ
درجػػات تنميػػذ المجمػػكةتيف التجريبيػػة كال ػػابطة فػػ  التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار مهػػارات 

 التهكير االستدالل ا
 أِداف الدزاسة:

 ؼ اآلتية إلى تحفيؽ انهدا ا الدراسةهذ سعت     
( تحديد قاممةو بالمهاهيـ الشرةية المراد إكسابها ف  العمـك الشػرةية لتنميػذ الاػؼ السػادس ُ

 االبتدام ا
( بناو جنمكذجو مفترحو ف   كو نهج النظـ المتداخمةُّ ليسهـ فػ  تطػكير كاقػا تػدريس العمػـك ِ

 الشرةيةا
الػنظـ المتداخمػػة فػ  إكسػػاب ( تعػرتؼ فاةميػة تطػػكير تػدريس العمػػـك الشػرةية فػػ   ػكو نهػػج ّ

كتنميػػػة مهػػػارات التهكيػػػر االسػػػتدالل  الػػػرنث  )االسػػػتنباط، كاالسػػػتفراو،  المهػػػاهيـ الشػػػرةية
 تنميذ الاؼ السادس االبتدام  ف  مدينة الرياضادل ل كاالستنتاج(
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 أِىية الدزاسة:
 الدراسة ةمى النحك اآلت  هذا يمكف إبراز جهمية      
ت التربكيػة الحديرػػة التػ  تنػػادم بوهميػة تعمػػيـ المهػاهيـُّ لككنهػػا تشػػكؿ ( االسػتجابة لنتجاهػػاُ

جساس العمـ، كهيكم  العاـ، كاإلسهاـ ف  تنمية مهارات التهكير االستدالل ، كهك جحػد جنػكاع 
 التهكير المهمةا

( تناكؿ نهج النظـ المتداخمة، كتفديـ إطارو نظرما يشرح هذا النهجُّ حيث لـ يػتـ تناكلػ  ةمػى ِ
 ـ(أَُِجبر )سكل ف  دراسة  -يفةمى حد ةمـ الباحر-يد الدراسات العربية اع

( تطػػكير ممارسػػات تػػدريس المهػػاهيـ الشػػرةية التػػ  يسػػتخدمها المعممػػكفُّ مػػف خػػنؿ بنػػاو ّ
جنمػػكذجو مفتػػرحو فػػػ   ػػكو نهػػػج الػػنظـ المتداخمػػػةُّ لتطػػكير كاقػػػا تدريسػػهاُّ ممػػػا قػػد يريػػػر 

 ف  التدريسا اهتمامهـ لمراجعة الممارسات الحالية 
( التك ػػي  لمخططػػ  العمػػـك الشػػرةية، كمػػؤله  مفرراتهػػا حػػكؿ جهميػػة تكظيػػؼ نهػػج الػػنظـ ْ

 المتداخمة ف  إكساب المهاهيـ الشرةية كتنمية مهارات التهكير االستدالل  لدل التنميذا
 حدود الدزاسة:

خػػنؿ الهاػػؿ  ،بمدينػػة الريػػاض لمبنػػيف ارس االبتداميػػةةمػػى المػػد تػػـ تطبيػػؽ هػػذا الدراسػػة     
تػـ بنػاو جنمػكذجو مفتػرحو فػ   ػكو نهػج ُّ حيػث قَُْْ/ُّْٗعاـ الدراس  الدراس  الران  لم

النظـ المتداخمةُّ لتطكير تدريس كحدة "الزكاة" مػف مفػرر الهفػ   ػمف مفػررات العمػـك الشػرةية 
ةمػػى محتػػكل  يفكسػػبب اختيػػار هػػذا الكحػػدة يعػػكد الطػػنع البػػاحرُّ بالاػػؼ السػػادس االبتػػدام 

ا مفررات العمـك الشرةية بالاؼ السادس االبتػدام ُّ بهػدؼ تعػرتؼ جنسػب كحػدةو لمتػدريس جمي
لمػػا  ان فػػ   ػػكو نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة، حيػػث كانػػت هػػذا الكحػػدة المناسػػبة كحػػدة "الزكػػاة"ُّ نظػػر 

ذات اػػمةو بػػوكرر مػػف مفػػررو مػػف ت ػػمنت  فػػ  كػػؿ درسو مػػف جفكػػارو كبػػرل )مهػػاهيـ جساسػػية( 
نف النمػػك  ان كقػػد تػػـ اختيػػار الاػػؼ السػػادس االبتػػدام ُّ نظػػر  ، ا التنميػػذالمفػػررات التػػ  يدرسػػه

كمهػػارات التهكيػػر االسػػتدالل  لػػدل تنميػػذ هػػذا الاػػؼ جكبػػر مػػف الاػػهكؼ السػػابفة  المههػػكم 
تػزداد لػديهـ الفػدرة  ( بونهػا َِٖ، صـََِٓ)بالمرحمة االبتداميةُّ كما جشػار إلػى ذلػؾ زهػراف 

 اةمى تعمـ كنمك المهاهيـ
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 صطمخات الدزاسة:و
 ت منت هذا الدراسة الماطمحات اآلتية      

  :تطويس تدزيص العموً الشسعية

( تطػػكير التػػدريس بونػػ   "اسػػتخداـ جنمػػاطو مبتكػػرةو فػػ  ِٕـ، ص ََِْةػػر ؼ ةبػػد العزيػػز )   
جراواتهػػاُّ بمػػا يسػػاةد فػػ  تهعيػػؿ ةنااػػر كمككنػػػات  ةمميػػة التػػدريس مػػف حيػػث فمسػػهتها، كا 

 ُّ بإدخػػاؿ ةنااػػر جديػػدة ترػػرم المػػادة التعميميػػة، كتػػدفا التنميػػذ لممشػػاركة المكقػػؼ التعميمػػ
كالتهاةػؿ، كهػػ  ةمميػػةه ةمميػةه مخططػػةه كمنظمػػةه تنطمػؽ مػػف االحتياجػػات الهعميػة التػػ  يتطمبهػػا 

كقػد ةر فػ   المكقؼ التدريسػ ، كخاػامص نمػك التنميػذ، كطبيعػة المػادة التعميميػة كمككناتهػا"ا
، كهػػك نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة فػػ  ةمميػػة تػػدريس  بونػػ   ان إجرامٌيػػالباحرػػاف  اسػػتخداـ نهػػجو حػػديثو

العمػػـك الشػػرةيةُّ مػػف خػػنؿ بنػػاو جنمػػكذجو مفتػػرحو فػػ   ػػكو هػػذا الػػنهج يشػػمؿ مراحػػؿ التػػدريس 
 الرنث  التخطيط، كالتنهيذ، كالتفكيـا

  ٌّج الٍظي املتداخمة:

اخمػػة بونػػ   "نهػػجه قػػامـه ةمػػى نهػػج الػػنظـ المتد  (Haynes, 2002.p.11)ةر فػػت هػػاينز   
، كيشػتمؿ ةمػى ةنااػر ذات ةنقػةو بػيف مػادتيف جك  تاميـو يتراكح مػف درسو كاحػدو إلػى كحػداتو

ذلػػؾ  بونػػ   ان إجرامٌيػػ افالباحرػػكقػػد ةر فػػ   جكرػػر، مت ػػمننا انفكػػار الكبػػرل، كانسػػممة الجكهريػػة"ا
اػؼ السػادس االبتػدام  ةمػى التنظيـ الذم يركز فػ  محتػكل كحػدة "الزكػاة" مػف مفػرر الهفػ  لم

التنميػػذ مػػف إدراؾ التكامػػؿ  -ذلػػؾ التنظػػيـ-انفكػػار الكبػػرل )المهػػاهيـ انساسػػية(ُّ حيػػث يمكوػػف 
كالتداخؿ بيف مفرر الهف  كباق  المفررات، كمف رـ الكاكؿ إلى اإلجابة ةف انسػممة الجكهريػة 

االمتعمفة بتمؾ انفكار الكبرل )المهاهيـ انساسية( بشكؿو تكام  م ا
 كقد ت مف التعريؼ اإلجرام  السابؽ الماطمحيف اآلتييف      
بونهػػا  تمػػؾ المهػػاهيـ  ان إجرامٌيػػ افلباحرػػقػػد ةر فهػػا اانفكػػار الكبػػرل )المهػػاهيـ انساسػػية(  ك  (ُ

الشرةية الكاردة ف  كحدة "الزكاة" مػف مفػرر الهفػ ، كذات العنقػة مػا محتػكل مفػررو  خػر 
 تدام اجك جكرر، بالاؼ السادس االب

بونهػػا  نػػكعه مػػف انسػػممة المتتابعػػة التػػ   ان إجرامٌيػػ اففهػػا الباحرػػةر  قػػد انسػػممة الجكهريػػة  ك  (ِ
تيطرح ةمى التنميذ مت منةن مشكمةن حفيفيةن كحيكيةن كذات جهميةو فػ  حيػاتهـ، كفػ   ػكو 
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احتياجػػاتهـ حػػكؿ انفكػػار الكبػػرل )المهػػاهيـ انساسػػية(ُّ حيػػث تتطمػػب هػػذا انسػػممة مػػف 
 ميذ البحث كاالستفااوُّ لمكاكؿ إلى اإلجابة ةنهااالتن

 املفاِيي الشسعية:

( المهاهيـ الشرةية بونها  "كمماته جك ماطمحاته لها داللةه ِْـ، ص ََِٗ) ةر ؼ العبرم   
كقد  لهظيةه، يمكف جف يككف لها داللةه سمككيةه، تدؿ ةمى معافو لها امةه بالديف اإلسنم "ا

بونها  كؿ كممةو تدؿ ةمى خاايةو شرةيةو جك جكرر  مف محتكل  ان اميٌ إجر  افالباحرةر فها 
مفررات العمـك الشرةية لماؼ السادس االبتدام  ف  الهاؿ الدراس  الران ، لمعاـ الدراس  

 قاَُْْ/ُّْٗ
  التفكري االستداللي:

ف ( التهكير االستدالل  بون   "ةممية ةفمية منطفية، تت مِٖـ، ص ََِٓةر ؼ ةار )   
مجمكةة مف المهارات الهرةية الت  تبدك ف  كؿ نشاط ةفم  معرف ، يتميز باستفراو الفاةدة 
مف جزمياتها، كاستنباط الجزو مف الكؿُّ حيث يسير في  الهرد مف حفامؽ معركفة جك ق ايا 

 مسمـ باحتها إلى معرفة المجهكؿ ذهنيًّا"ا
فـك ب  تنميذ الاؼ السادس االبتدام  جرناو نشاطه ةفم   يبون    ان إجراميٌ اف الباحر  فر  قد ةك 

دراستهـ لمفررات العمـك الشرةيةُّ الكتساب المهاهيـ الشرةية، كذلؾ مف خنؿ الفاةدة الكمية 
مف خنؿ )االستنتاج(،  لتكاؿ إلى نتيجةو )االستنباط(، جك انمرمة الجزمية )االستفراو(، جك ا

 اافات التهكير االستدالل  الذم جةد ا الباحرالدرجات الت  يحامكف ةميها ف  اختبار مهار 
ييعػػد تعمػػـ العمػػـك الشػػرةية سايػػةن نبيمػػةن ينبتػػ  لممسػػمـ السػػع  إليهػػاُّ فمػػف خنلهػػا تتكامػػؿ      

المعرفة الدينية لدي  بجانبيها العفدم كالتشػريع ، كمػف رػـ تػنعكس ةمػى جميػا جكانػب حياتػ ، 
سػاف، كالحيػاة، كيكتسػب معمػـ العمػـك الشػرةية كيستطيا تككيف رؤيةو احيحةو ةف الككف، كاإلن

 جهميت  مف جهمية هذا العمـك الت  تعتبر منزمةن لكؿ مسمـو ك ركريةن ل ا
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 الٍظسي اإلطاز

ييفاد بالعمـك الشرةية ف  هذا الدراسة ما كاف  مف إطار المناهج الدراسػية فػ  المممكػة      
طم  "العمػػـك الشػػرةية"، كمػػف ذلػػؾ إاػػدارها العربيػػة السػػعكديةُّ حيػػث جخػػذت كزارة التعمػػيـ بماػػ

ق، باسػػػـ "كريفػػػة مػػػنهج مػػػكاد العمػػػـك الشػػػرةية لممػػػرحمتيف االبتداميػػػة ُِْٕلكريفػػػةو فػػػ  ةػػػاـ 
كالمتكسػطة فػ  التعمػيـ العػػاـ"، كالمتومػؿ فػ  مسػمى العمػػـك الشػرةية فػ  دكؿ العػالـ اإلسػػنم  

ف كانػػت كمهػػا تػػدؿ ةمػػى نهػػس فػػ  الماػػطم  الػػذم ييفاػػد بػػ  "العمػػـك الشػػرةية"،  ان يجػػد تنكةػػ كا 
 المعنى، كمف ذلؾ إطنؽ ماطم  "التربية اإلسنمية"، كماطم  "التربية الدينية اإلسنمية"ا

بهػذا المهػظ ةنػد المسػمميف فػ  الفػركف الرنرػة  ان كمههـك "العمـك الشرةية" لـ يكف معركف       
ف  التربية مف خػنؿ كتػاب اع  ان كاحد ان المه مةُّ حيث إف المجتما اإلسنم  لـ يعرؼ إال نظام
(ا كيمكػف الفػكؿ إف َُِق، ص ُِْٖتعالى، كسنة رسكل  امى اع ةميػ  كسػمـ )الحربػ ، 

العمػػـك الشػػرةية شػػاممةه لجميػػا جلػػكاف المعرفػػة كحفكلهػػاُّ فهػػ  تسػػتكةب فػػركع العمػػـ المكتسػػبة، 
مية(، كارت ػػت كجميػػا العمػػـك هػػ  ةمػػكـه شػػرةيةه متػػى مػػا اسػػتظمت بالمبػػادئ الشػػرةية )اإلسػػن

 (اُّـ، ص َُِٔ)الفرن ،  ان كمكجه ان بهذا المبادئ مرشد
كييطمؽ مههكـ "الشريعة" ةمى ما شرة  اع سبحان  كتعالى لعبادا مف انحكاـ، سكاون      

ُّ لييؤمنكا بها فتككف سعادتهـ ف  الدنيا ةمميةن جك جحكامان اةتفاديةن  ان كانت هذا انحكاـ جحكام
المناهج مههكـ "العمـك الشرةية"  مف إطار (ا ك َّْـ، ص َُِّ كاآلخرة )السعدم،

 ، كقد تعددت تعريهات  ف  اندبيات التربكية، كمنها الدراسية ال يخرج ةف هذا المعنى إجماالن 
 ما يوت  
( العمػـك الشػرةية بونهػػا  "تمػؾ العمػـك التػ  تت ػمف مػػا ّٖق، ص ُِْٖةػر ؼ الحربػ  )     

انحكاـ، كتحث المرو ةمى التزاـ العبكدية ع سبحان  كتعػالى، كالمتمرمػة شرة  اع مف العفامد ك 
فػػ  الفػػر ف الكػػريـ كةمكمػػ ، كالحػػديث النبػػكم كةمكمػػ ، كالعفيػػدة كالمػػذاهب المعااػػرة، كالهفػػ  

( بونهػا  ِٕـ، ص َُِْكجاكل ، كهناؾ مف ييمحؽ بها الرفافة اإلسنمية"ا كةرفهػا انكمبػ  )
الم ػػػمنة فػػػ  المنػػػاهج الدراسػػػية  الفػػػر ف الكػػػريـ، كتهسػػػيرا، كالحػػػديث  "تمػػػؾ المػػػكاد جك العمػػػـك

 ، كالتهذيب، كالسيرة النبكية المطهرة"اكالهف ، كالتكحيد الشريؼ،
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( بونهػػا  "المفػػررات الدراسػػية التػػ  تػػدر س فػػ  ُّٓـ، ص َُِٕكةرفهػػا كػػذلؾ البػػديكم )     
   الفػر ف الكػريـ، كالتجكيػد، كالتهسػير، التعميـ العاـ ف  مدارس المممكة العربيػة السػعكدية، كهػ

 "اكالتكحيد، كالحديث، كالهف 
 أٌواع العموً الشسعية وأقشاوّا:

سػػبؽ ذكػػػر جنػػػكاع العمػػػـك الشػػػرةية كجقسػػامها  ػػػمف التعريهػػػات السػػػابفة لمههػػػـك "العمػػػـك      
ت  هػذا متنكةةو، ككرد كذلؾ جنكاعه كجقساـه ف  بعػض المراجػا سيػر مػا ت ػمن ان الشرةية" مف زكاي

 ( جف العمـك الشرةية ستة ةمكـو ه  ّْٖـ، ص ََِّالتعريهات، كمف ذلؾ ما ذكرا بخيت )
 ةمـ الهف ا -ةمـ جاكؿ الهف  -ةمـ جاكؿ الديف -التهسير-ةمـ الحديث- ةمـ الفراوات

كتي ػػاؼ إلػػى هػػذا المفػػررات مفػػرراته فرةيػػةه متنكةػػةه تتكامػػؿ مػػا بع ػػها مػػف ججػػؿ تحفيػػؽ      
-ِٕـ، ص ََِٗكػػردم، )الشػػرةية العامػػة كالمرحميػػة، كمػػف هػػذا المفػػررات  جهػػداؼ العمػػـك

 الرفافة اإلسنميةا -التهسير-الحديث -(  التجكيدِٖ
 أِداف تدزيص العموً الشسعية:

جكلػػػت المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية فػػػ  سياسػػػتها التعميميػػػة جهميػػػةن كبػػػرل كةنايػػػةن خااػػػةن      
مػػػف الخطػػػة  ان كافػػػر  ان احػػػؿ التعميميػػػة، كجةطتهػػػا ناػػػيبلتػػػدريس العمػػػـك الشػػػرةية فػػػ  جميػػػا المر 

، كمػػف ذلػػؾ  الدراسػػيةُّ لمػػا تتميػػز بػػ  العمػػـك الشػػرةية مػػف الخاػػامص ةػػف سيرهػػا مػػف العمػػـك
 ان لتايػة كجػكدا، فيكػكف ةبػد ان لمجتمعػ ، محففػ ان فػ  نهسػ ، نافعػ ان إسهامها ف  جعؿ الهرد اػالح

 اان ع حفٌ 
ق محففػػةن لسياسػػة ُِْٖ/ُِْٕرةية فػػ  ةػػاـ كجػػاوت كريفػػة مػػنهج مػػكاد العمػػـك الشػػ     

 ان التعمػػيـ فػػ  المممكػػة العربيػػة السػػعكدية التػػ  تػػنص ةمػػى جف "سايػػة التعمػػيـ فهػػـ اإلسػػنـ فهمػػ
كسػػرس العفيػػدة اإلسػػنمية كنشػػرها كتزكيػػد الطالػػب بػػالفيـ كالتعػػاليـ اإلسػػنمية  متكػػامنن  ان اػػحيح

كساب  المهارات المختمهة كتنمية  االتجاهات السمككية البناوة كتطػكير المجتمػا كبالمرؿ العميا كا 
فػ  بنػاو مجتمعػ " )كزارة التربيػة  ان نافعػ ان كتهيمػة الهػرد ليكػكف ة ػك  ان كرفافٌيػ ان كاجتماةيٌ  ان اقتااديٌ 
 (آق، ص ُِْٕكالتعميـ، 
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 أِىية تدزيص العموً الشسعية:

طػار المنػاهج الدراسػية فػ  تتبكج العمـك الشرةية مكانةن كبيػرةن بػيف العمػـك المتنكةػة  ػمف إ     
المممكة العربية السعكديةُّ كذلؾ نهمية تدريسها لمطػنب فػ  جميػا المراحػؿ التعميميػة، كتعػكد 

 ( ّـ، ص ََِّتمؾ انهمية إلى ككف العمـك الشرةية )لطيهة المعا يد، 
نة ( تستمد جهدافها كمحتكاها ككؿ مػا يتعمػؽ بهػا مػف ديػف اإلسػنـ )مػف الفػر ف الكػريـ، كالسػُ

 النبكية المطهرة(ا
( تفػػـك بػػدكرو رمػػيسو فػػ  بنػػاو الشخاػػية المسػػممة مػػف جميػػا جكانبهػػا النهسػػية كاالجتماةيػػة ِ

 كالعفميةااا
 ( جف العمـك الشرةية ٖق، ص ُُّْكما ذكر الحكم  )     
، كمكجهةن لهاُّ  شامنن  ان ( تيعد جساسّ االجتماةية ننها تتناكؿ حياة اإلنساف كمها لبفية العمـك

كاالقتاادية كالسياسية كالتربكية كسيرها، كال تفتار ةمى العبادات كالمعامنت جك ةمى 
 العفيدة ففطا

 ( تسهـ ف  تحفيؽ جميا جهداؼ المرحمة االبتدامية دكف استرناوواْ
 ( جف العمـك الشرةية ّٔـ، ص َُُِكبي ف بك هنؿ ك خركف )     
نشاو منظكمػةو قيميػةو تسػتند ( تستطيا بناو تاكرو دقيؽو لهمسهة الفيـ فٖ   الهكر اإلسنم ، كا 

إلى بنػاوو معرفػ ا متػيفو يمكوػف مػف سػرس جسػمى المبػادئ، كيسػاةد ةمػى الػكة  بػدكرها فػ  
 تكجي  الهعؿ اإلنسان ، كتحفيؽ الرق  الهردم كاالجتماة ا

كمػف كيت   مما سػبؽ مػدل جهميػة العمػـك الشػرةية، كةمػك منزلتهػا بػيف العمػـك انخػرل،      
جبػرز ذلػؾ تميػػز ماػادرها )الفػػر ف الكػريـ، كالسػػنة النبكيػة المطهػػرة( التػ  تيعػػد ركابػت كمرتكػػزاتو 
 قامت ةميها المممكة العربية السعكدية، كبذلؾ استمدت هذا العمـك جهميتها مف اإلسنـ ذات ا

 المهاهيـ الشرةية  
  الماػػطم  الػػذم ييفاػػد بػػ  فػػ ان إف المتومػػؿ فػػ  اندبيػػات كالدراسػػات كالمراجػػا يجػػد تنكةػػ     

ف كانت هذا الماطمحات كمها تدؿ ةمى نهس المعنى، كمف ذلػؾ إطػنؽ  "المهاهيـ الشرةية"، كا 
ماػػػطم  "المهػػػاهيـ الدينيػػػة"، كماػػػطم  "المهػػػاهيـ اإلسػػػنمية"، كماػػػطم  "المهػػػاهيـ الدينيػػػة 

 لشرةية"افيما يتعمؽ بماطم  "العمـك ا ان اإلسنمية"ُّ كهذا التنكع كما تـ ذكرا سابف
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 التفكري االستداللي:

، كحرػػ  ةمػػػى ان مهكػػر  كػػر ـ اع اإلنسػػاف، كرفعػػ  ةمػػػى جميػػا المخمكقػػاتُّ فكهػػب لػػػ  ةفػػنن      
التهكيػػر، كالتػػدبر، كالتومػػؿ، كييعتبػػر مههػػـك التهكيػػر مػػف جهػػـ المهػػاهيـ التػػ  دةػػا إليهػػا الفػػر ف 

ـا -الكريـُّ كتيعدت تنمية مهارات التهكير  هـ جهداؼ المناهج الحديرػة التػ  تسػعى مف ج -بشكؿو ةا
إلى تحفيفها، كتطكير قدرة التمميذ ةمى استخدامها ف  مجػاالت الحيػاة المتنكةػةُّ لجعػؿ ةمميػة 
الػػتعمـ ذات معننػػى، فيشػػارؾ التمميػػذ فػػ  ةمميػػة الػػتعمـ بإيجابيػػةو، كيطبػػؽ مػػا تعممػػ  فػػ  مكاقػػؼ 

 (آِـ، ص َُِٕجديدةو، كمجاالتو جكسا ) ؿ ةجنف، 
 كقد تـ تناكؿ ما يتعمؽ بمحكر التهكير االستدالل  ةمى النحك اآلت       

 وفّوً التفكري االستداللي:

تعددت تعريهات التهكير االستدالل ُّ حسب كجهات نظر المعػروفيف لػ  كتخااػاتهـ، كمػف      
 هذا التعريهات ما يوت  

فػ  النشػاط العفمػ  الػذم  ( بون   "نمطه مف جنماط التهكير يظهرَُ، ص ـََِٔةر ف  التناـ )
يتجاكز حدكد اندلػة المتػكفرة، جك المعمكمػات المفدمػةُّ لمتكاػؿ إلػى تعميمػاتو )اسػتفراو(، كفػ  

 ةمى فركضو جك مفدماتو )استنباط(، كف  التكاؿ إلػى نتيجػةو  ان التكاؿ إلى جحكاـو خااةو معتمد
 امف حفامؽ معينةو )قياس("

 انفكػار، كالمعمكمػات،يػر االسػتدالل  يفػـك ةمػى تكليػد كيت   مف هذا التعريهات جف التهك     
 كاالستنباط، كاالستنتاجاكاالستخنص، كاالستفراو، 
 أِىية التفكري االستداللي:

 لتهكيػػر االسػػتدالل جهميػػة ا (ِٕـ، ص ََِٓ)حػػد د النجػػدم كراشػػد كمنػػى ةبػػد الهػػادم      
 اآلت  ك
 يحفؽ جهداؼ التعميـامف جهـ ما ( االستدالؿ ُ
 جداة إلرراو العمـا ييعد االستدالؿ (ِ
 زيد تحايؿ الطنبامف انمكر الت  ت( االستدالؿ ّ

 تدريس العمـك الشرةية كتنمية التهكير االستدالل  
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ـا، كالمهػػاهيـ الشػػرةية بشػػكؿو خػػاصا       هنػػاؾ طػػريفتيف مهمتػػيف إلكسػػاب المهػػاهيـ بشػػكؿو ةػػا
يفة االستفرامية، كهاتاف الطريفتاف تمػرنف مهػارتيف لمتنميذ، كهما  الطريفة االستنباطية، كالطر 

 مف مهارات التهكير االستدالل ا
كهذا الدراسة راةػت جهميػة الػربط بػيف إكسػاب المهػاهيـ الشػرةية لتنميػذ الاػؼ السػادس      

االبتدام  كتنمية مهارات التهكير االستدالل  لديهـ ةند تدريس كحػدة "الزكػاة" مػف مفػرر الهفػ ، 
( جف التهكيػػر االسػػػتدالل  مػػنهجه جاػػػيؿه فػػ  البحػػػث ّْ، ص قُّّْ ؿ ةػػػكاض ) كقػػد ذكػػر

العممػػ  ةنػػد ةممػػاو المسػػمميف فػػ  العمػػـك الشػػرةية، كقػػد اسػػتخدم  المتفػػدمكف مػػف الهفهػػاو 
 الهفهيةاالفكاةد اناكلية  كاناكلييف، ككاف ل  النايب انكبر ف  اياسة

 ٌّج الٍظي املتداخمة:

ـ المتداخمػة تفنيػةن مهمػةن فػ  المنػاهج الحديرػة كتدريسػهاُّ حيػث إنػ  لفد جاػب  نهػج الػنظ     
يػػكازف بػػيف جكرػػر مػػف مػػادةو دراسػػيةو، كيػػربط بػػيف المهػػاهيـ ةمػػى مسػػتكل العمػػـ الكاحػػد، كةمػػى 

، كمف رـ فهك يجعؿ تعمـ التنميذ ذا معننىا  مستكل ةدة ةمكـو
 وفّوً ٌّج الٍظي املتداخمة:

( جف ماػػػػػطم  الػػػػػنظـ المتداخمػػػػػة جك ُِٖ-ُِٕـ، ص ص َُِٔبيػػػػػكم  )يػػػػػذكر  
 ( يتككف مف مفطعيف جساسييف هما  Interdisciplinaryالدراسات البينية )

ُ" )Inter ـه مؤنػثه منسػكبه "  كتعن  "بيف"، جم التكسط بيف الشيميف، كهنا معناهػا "بينيػة"  اسػ
 إلى "بيف"ا

ِ" )disciplineبع ها إلػى الػبعض اآلخػر،  "  كتعن  "النظاـ"، جم التوليؼ بيف انشياو ك ـ
"ا  ما الترتيب كاالتساؽ، كهنا معناها "مجاؿه دراس   معيفه

، جم  التجػػػاكر، كالتنقػػػ ، كالتفػػػاطا،       ى كممػػػة "بػػػيف" الكشػػػؼ ةػػػف منػػػاطؽ التخػػػـك كتتػػػكخ 
 ـ(اَُِٗكالتشابؾ، كالتفارب بيف العمـك )االحيف، 

، جك جسػػمكب، جك منحػػى )قػػامكس " فيعنػػ   نٍهػػج، جك مػػدخؿApproachكجمػػا ماػػطم  "      
 ـ(اََُِكمعجـ المعان ، 

ـ( بونػػ   "تكامػػؿ المعرفػػة كاػػي  التهكيػػر مػػف تخااػػيف جك َُِٕعر فػػ  الكيننػػ  )كي 
، جك إلى استيعابو متفدـو )تهسير ظػاهرةو مػرنن  جكررُّ كاكالن  ، جك معالجػة مشػكمةو، جك إنتػاج شػ وو

 منهردو جف تحفف "ا إرارة تساؤالتو جديدةو( ال يمكف لكسامؿ تخاصو 
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ـ( بونػػ   "نهػػجه يجمػػا بػػيف النظػػرة التخااػػية الدقيفػػة كالنظػػرة َُِٗكةر فػػ  اػػالحيف )     
، كيػػرل جف هػػذا التكامػػؿ بػػات  المكسػػكةية الشػػاممة، كيػػؤمف بالتكامػػؿ المعرفػػ  بػػيف كافػػة العمػػـك

  ركرةن مف  ركرات المنهج العمم  النافا ف  هذا العار"ا
 يىية يف ضوء ٌّج الٍظي املتداخمة:عٍاصس العىمية التعم

يمكػػػػػػف تك ػػػػػػي  ةنااػػػػػػر العمميػػػػػػة التعميميػػػػػػة فػػػػػػ   ػػػػػػكو نهػػػػػػج الػػػػػػنظـ المتداخمػػػػػػة      
(Interdisciplinary Approach  ةمى النحك اآلت ) 
ينبتػػ  جف ييخطػػط المػػنهج فػػ   ػػكو التػػداخؿ كالتكامػػؿ بػػيف التخااػػات  ( ختطــيا املــٍّج: ُ

ة كتتنشػػى بػيف تمػؾ التخااػات، كيػتـ طػرح جسػػممةو المتنكةػةُّ بحيػث تيمتػى الحػدكد الهااػم
مشكنتو حفيفيةو كحيكيةو كذات جهميةو ف  حياة التنميذ، كتػؤدم هػذا انسػممة  جكهريةو حكؿ

 إلى االستفااو كالجدؿ لمكاكؿ إلى انفكار الكبرل )المهاهيـ انساسية(ا
ـ( ةمػػى َُِِ) Gonzalez and Kuenzi  يؤكػػداف جػػكنزاليس ككيػػكنزم ( بيئــة الــتعميِ

 ػػركرة تػػكفير بيمػػة تعمػػـو ممتعػػةو لهػػا خاػػامص محػػددةه تسػػاةد التنميػػذ ةمػػى االسػػتمتاع 
(ا كمػػا يػػرل ُكالمشػػاركة كالتهاةػػؿ كاالنخػػراط فػػ  مهػػاـ تعميميػػةو تتميػػز بونهػػا تكامميػػةه )ص 

ـ( جنػ  ينبتػ  َُِِ)  Stohlmann, Moore and Roehrigستكلماف كمكر كركريج
كليةو كحفيفيةو تركز ةمى المشػكنت كالتطبيفػات التػ  اػاستها المعرفػة تاميـ بيمة تعمـو شم

السػػابفة لػػدل التمميػػذ فػػ  العػػالـ الحفيفػػ ، كاالسػػتهادة مػػف المجتمػػا المحمػػ  فػػ  تحفيػػؽ 
 (اِٗجهداؼ التعمـ، كمعايشة التجربة الكاقعية ف  ظؿ االحتياجات الحفيفية لممجتما )ص 

ــيّ كبيػػره فػػ  نجػػاح ةمميػػة التػػدريسُّ ففػػد ذكػػر فػػت  اع    يفػػا ةمػػى المعمػػـ ةػػبوه ( دوز املعم
( جف المعمػـ هػك المسػؤكؿ انكؿ كانخيػر ةػف إظهػار التهاةػؿ ٕٖ-ٖٔـ، ص ص ُٖٗٗ)

الفامـ بيف ججزاو التخااات المتنكةة جماـ التنميذُّ كلذلؾ ينبت  جف يمػـ المعمػـ قبػؿ تنهيػذ 
 ةممية التدريس باندكار اآلتية  

الكحػػػػػػػدة الدراسػػػػػػػية فػػػػػػػ   ػػػػػػػكو نهػػػػػػػج الػػػػػػػنظـ المتداخمػػػػػػػة ج( جف يههػػػػػػػـ التػػػػػػػرض مػػػػػػػف 
(Interdisciplinary Approachا  ( بشكؿو كا  و

، كالبعػد ةػف  ب( جف يعرؼ جنػ  مطالىػبه بالتشػعب فػ  المعرفػة، كالسػع  لترفيػؼ نهسػ  باسػتمرارو
 الدكامة الركتينية ف  جداو رسالت ا
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عيػػػة التػػػ  يعيشػػػها التنميػػػذ ج( جف يعػػػرؼ جف ارتبػػػاط التخااػػػات المتنكةػػػة بالمشػػػكنت الكاق
سػتراتيجياتو جديػدةو، بحيػث تعتمػد ةمػى تنميػة التهكيػر  يهرض ةمي  اتباع طرامػؽ لمتػدريس كا 

 لدل التنميذُّ إليجاد حمكؿو سير تفميديةو لممشكنتا
ُّ ان كمكجهػ ان إلػى ككنػ  مرشػد ان كمنهػذ ان د( جف يعرؼ تحكؿ دكرا ةند تنهيذ التدريس مف ككنػ  قامػد

ممية التعميمية التربكية حػكؿ التمميػذ الػذم هػك هػدفها، كيحفػؽ ذلػؾ الهراػة بحيث تدكر الع
 لمتمميذ ف  مكاجهة المشكنت، كالتجربة كالخطو، كتعديؿ السمكؾا

ق( جف يتبػػا جسػػاليب جديػػدةن كمتنكةػػةن فػػ  التفػػكيـ تراةػػ  التنػػكع فػػ  التخااػػات المتداخمػػة، 
انساسػػية( كاإلفػػادة منهػػا فػػ  حياتػػ  كتفػػيس مػػدل فهػػـ التمميػػذ لألفكػػار الكبػػرل )المهػػاهيـ 

 كمكاجهة المشكنتا
 جن  يتعيف ةمى المعمـ )   (Ortega,  & Ortega, 2005كذكر جكرتيفا كجكرتيفا      

ك( جف يشػػارؾ فػػ  تاػػميـ كبنػػاو هػػذا الكحػػدة الدراسػػية مػػا جمكػػف لػػ  ذلػػؾ، جك يبػػدم رجيػػ  فػػ  
قناةػػ  تاػػميمها سػػكاون كػػاف ذلػػؾ بالمكاففػػة جك الػػتحهظ ةميهػػا،  كيػػتـ مناقشػػت  فػػ  ذلػػؾ كا 

 بوهميتها كدكرها ف  تحفيؽ جهداؼ العممية التعميميةا
 ( إلى جن  ينبت  لممعمـ ِٔـ، ص َََِكما جشارت ةايدة جبك سريب ك خراف )     

 ف  مجمكةاتو اتيرةوا -سير تنافس ا - ان تعاكنيٌ  ان ز( جف يركز ةمى تعمـ التنميذ تعمم
 يذ لمتعبير ةف جنهسهـاح( جف يتي  الهراة لمتنم

ففػػد ذكػػرا جنػػ  ينبتػػ   (  p.885) Deneme and Ada.2012 ,جمػػا دينيمػػ  كجدا     
 لممعمـ 

ربط اةميةن لتعمـ التنميذُّ مف خنؿ ط( جف يتعاكف ما زمنم  المعمميف إليجاد كسامؿ جكرر ف
تعيؽ المك كةات كاننشطة ف  التخااات المتنكةة، كالعمؿ ةمى حؿ المشكنت الت  

( الطمكحة، كتزايد متطمبات ََِّالتعمـ الهعاؿا كما رؤية المممكة العربية السعكدية )
سكؽ العمؿ كتنكع التخااات الت  يتطمبها، كاستحداث تخاااتو جخرل مستفبميةوُّ ففد 

( بتكساو ف  Interdisciplinary Approachيتـ استخداـ نهج النظـ المتداخمة )
 مراحؿ التعميـ المتنكةةا
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 العالقة بني ٌّج الٍظي املتداخمة وإكشاب املفاِيي الشسعية وتٍىية التفكري االستداللي:

ـا كالمهػػاهيـ الشػػرةية -تمػػت اإلشػػارة إلػػى بعػػض جكانػػب العنقػػة بػػيف المهػػاهيـ       بشػػكؿو ةػػا
كهمػا  -كالتهكير االستدالل   مف المحكريف الران  كالرالث مف اإلطػار النظػرم  -بشكؿو خاصا 

حيػػث إف هنػػاؾ ، كات ػػ  جف العنقػػة بينهمػػا كريفػػةهُّ -هػػاهيـ الشػػرةية، كالتهكيػػر االسػػتدالل الم
طػػػػريفتيف مهمتػػػػيف إلكسػػػػاب المهػػػػاهيـ لمتنميػػػػذ، كهمػػػػا  الطريفػػػػة االسػػػػتنباطية، كالطريفػػػػة 

 االستفرامية، كهاتاف الطريفتاف تمرنف مهارتيف مف مهارات التهكير االستدالل ا
ـا كالمهػاهيـ الشػرةية -جخػرل لهػذا العنقػة بػيف المهػاهيـ كيمكف تك ي  جكانب       بشػكؿو ةػا

 كالتهكير االستدالل  ةمى النحك اآلت   -بشكؿو خاصا 
 تنظػيـ الخبػرةك ، فػ  تػذكر المعرفػة كالتػ  تسػاةد، هػ  المهػاهيـ جهـ مريرات التهكيػر السػميـ  -

 (اCarroll, 2000, p.187كمتابعة تطكرها ف  ماادرها )
لمهاهيـ ةمى تنميػة المهػارات العفميػة لػدل التنميػذ جرنػاو ةمميػة اكتسػاب المهػاهيـ، تساةد ا -

كالتمييز، كتحديد الخاامص المشػتركة، كتحديػد الاػهات الرميسػة الربط، كالتنظيـ،  كمهارة 
 (اُّـ، ص َُِْ)سنمة،  كاالستنتاج، كاالستفراو كالهرةية،

الل  سػتبفى معػ  بنهس  ةف طريؽ التهكير االستد الفكاةد كالمهاهيـ الت  يتكاؿ لها التمميذ -
 (اٗٓـ، ص ََُِحمس، كلف ينساها )

، كييعػػدت جساسػػ - لمتطػػكر المعرفػػ ُّ  ان ييسػػتخدـ التهكيػػر االسػػتدالل  فػػ  حػػاالت تكػػكيف المههػػـك
ظهػارا نةمػى معػامنت االرتبػػاط بػدرجاتهـ فػ  كريػػرو  الرتباطػ  المكجػب بتحاػيؿ التنميػػذ، كا 

 (ا  ُٓ-ْٗص ـ، َُِٓكسهى ةبد الكريـ، دراسية )مف المك كةات ال
-بالمهػػاهيـ  (Interdisciplinary Approach)كجمػػا ةنقػػة نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة      

ـا كالمهاهيـ الشرةية بشكؿو خاصا   فيمكف تك يحها ةمى النحك اآلت   -بشكؿو ةا
، خػنؿ تػدريس المهػاهيـ  مػف عرفػة المتنكةػةيمكوف مػف إبػراز التػرابط كالتكامػؿ بػيف فػركع الم -

حيػػث يههػػـ التمميػػذ الاػػكرة الكبيػػرة لمههػػكـو معػػيفو  ػػمف سػػياؽ تخااػػاتو ةمميػػةو متنكةػػةو 
 ـ(اَُِْ)سنمة، )
، كمػا تيسػهـ فػ  اوُّ لمحاكؿ ةمى معمكماتو جديػدة مساةدة التنميذ ةمى البحث كاالستفا -

 (أَُِدة، )سعاف  المكاقؼ التعميمية الجديدة  الخبرات التعميمية تكظيؼ
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فػ  جميػا مراحػؿ  ان ( مهٌمػInterdisciplinary Approach)نهػج الػنظـ المتداخمػة ييعتبر  -
التعمػػيـ باػػهةو ةامػػةو، كفػػ  مراحػػؿ التعمػػيـ انكلػػى )المرحمػػة االبتداميػػة( باػػهةو خااػػةوُّ لمػػا 
لػػذلؾ مػػف دكرو فػػ  مسػػاةدة التمميػػذ فػػ  تكػػكيف مهػػاهيـ كبػػرل تك ػػ  لػػ  مػػدل كحػػدة العمػػـ 

مهاهيم ، كهذا يساةد التمميذ ف  تجنب تككيف مهاهيـ خاطمةو فػ  المراحػؿ التعميميػة كترابط 
 (اNovak and Gowin, 2000, p.26التالية )

( إلػػى تنظػػيـ المعرفػػة Interdisciplinary Approach)يػػؤدم نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة  -
اليب البحػػث التػػ  جميػػا المهػػاهيـ كانفكػػار كجسػػ المعفػػدة كالداخميػػة لػػدل التمميػػذ التػػ  تشػػمؿ

 Ivanitskaya, Clark, Montgomery and)تشػكؿ مجػاؿ المعرفػة كتعطيهػا معننػى 
Primeau, 2002, p.101)ا 

 ان كمترابطػ ان ييعتبر بنػاو منػاهج العمػـك الشػرةية باالةتمػاد ةمػى المهػاهيـ الشػرةية بنػاون متتابعػ -
تكامػؿ البنػاو المعرفػ ، كيػتـ ف  المراحؿ الدراسية، كسيربطها بالمنػاهج الدراسػية انخػرلُّ لي

الف ػػاو ةمػػى تجزمػػة المعرفػػة، كمػػف رػػـ سػػيدرؾ التمميػػذ هػػذا التػػرابط الكريػػؽ بػػيف المنػػاهج، 
 (أُـ، ص ََِِكسيستهيد مف كافة العمـك كالمعارؼ ف  حيات  )السهم ، 

بع ػهاُّ ييعدت تعمـ المهاهيـ الشرةية كاكتسابها كسيمةن فعالػةن لػربط العمػـك الشػرةية المتنكةػة ب -
 (اَُّـ، ص َُِٖحتى يتحفؽ مههـك التكامؿ المعرف  الدين  )جاب اع كداكد، 

بػػػالتهكير  (Interdisciplinary Approach)كجمػػػا ةنقػػػة نهػػػج الػػػنظـ المتداخمػػػة      
 االستدالل  فيمكف تك يحها ةمى النحك اآلت  

سػتراتيجيات  كنماذجػ  يمكف تنمية التهكير االستدالل  مػف خػنؿ اسػتخداـ طرامػؽ التػدريس  - كا 
(، كمػف ذلػؾ اننمػكذج المفتػرح ُٖٕـ، ص َُِٔالمنطمفة مف النظرية البنامية )العنػزم، 

فػ  هػذا الدراسػةُّ  (Interdisciplinary Approach)فػ   ػكو نهػج الػنظـ المتداخمػة 
 حيث ينطمؽ مف النظرية البناميةا

 Interdisciplinary)تداخمػة نهػج الػػنظـ المربػت جف التنميػذ الػذيف يتعممػػكف مػف خػنؿ  -
Approach ،تفافو ةاليةو كمتكاممةو )جميف  (اُـ، ص َُِٕ( يتمتعكف بمهارات تهكيرو كا 

سػػػتراتيجيات  النزمػػػة لتػػػدريس الدراسػػػات البينيػػػة )نهػػػج الػػػنظـ  - مػػػف جهػػػـ طرامػػػؽ التػػػدريس كا 
ف مػف مهػارات المتػاف تمػرنف مهػارتي-المتداخمة( طريفتا االسػتدالؿ  االسػتنباط، كاالسػتفراو 

 (آـ، ص َُِٕحمدم، ) -التهكير االستدالل 
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فػ   (Interdisciplinary Approach)ييسهـ التدريس فػ   ػكو نهػج الػنظـ المتداخمػة  -
تطػػػكير مسػػػتكيات التهكيػػػر العميػػػا التػػػ  تشػػػمؿ  حريػػػة التفاػػػ ، كالتهكيػػػر الناقػػػد، كالتهكيػػػر 

 اYou, 2017, p.67))االستدالل ، كالتهكير التركيب  
باسػػػػتخداـ اننمػػػػكذج المفتػػػػرح فػػػػ   ػػػػكو نهػػػػج الػػػػنظـ المتداخمػػػػة  ةنػػػػد تنهيػػػػذ التػػػػدريس -

(Interdisciplinary Approach فػإف التمميػذ يمػارس مهػارتى  االسػتنباط كاالسػتفراو ُّ)
جك إحداهما ف  المراحؿ اآلتية  )إرارة انتباا التنميذ لمدرس، كاستكشػاؼ احتياجػات التنميػذ 

ستفااو(، كما يمارس التمميذ مهارة االستنتاج ف  مرحمػة )تك ػي  ف  الدرس، كالبحث كاال
ةنػػػدما يتنػػػاقش مػػػا معممػػػ   ان انفكػػػار الكبػػػرل "المهػػػاهيـ انساسػػػية"(، كيكػػػكف ذلػػػؾ كا ػػػح

كزمنمػػ ، ككػػذلؾ يمػػارس مهػػارات العمػػـ كالمنحظػػة كالتهسػػير كالتنبػػؤ فػػ  المراحػػؿ السػػابفةُّ 
دالل  لديػ ، كيمكػف الفػكؿ بػوف التمميػذ يمػارس ممػا يػؤدم إلػى تنميػة مهػارات التهكيػر االسػت

ةنػػػدما يفػػػـك   )االسػػػتنباط، كاالسػػػتفراو، كاالسػػػتنتاج( مهػػػارات التهكيػػػر االسػػػتدالل  الػػػرنث
بتمخػػػيص الػػػدرس فػػػ  خػػػرامط مهػػػاهيـ  ػػػمف مرحمػػػة )تك ػػػي  انفكػػػار الكبػػػرل "المهػػػاهيـ 

 انساسية"(ا
 الدزاسات الشابكة:

مػف الدراسػات السػابفة العربيػة كانجنبيػة ذات الاػمة العديػد فة تناكؿ جزو الدراسػات السػاب     
 بمك كع الدراسة، كذلؾ مف خنؿ جربعة محاكر ه  

 دراسات تناكلت تدريس العمـك الشرةيةا (ُ
 دراسات تناكلت المهاهيـ الشرةيةا (ِ
 دراسات تناكلت التهكير االستدالل ا (ّ
 دراسات تناكلت نهج النظـ المتداخمةا (ْ
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 دزاسات تٍاولت تدزيص العموً الشسعية:احملوز األوه: 

تعددت الدراسػات التػ  تناكلػت تػدريس العمػـك الشػرةية فػ  جميػا مراحػؿ التعمػيـ، كيينحػظ      
جف معظػػـ تمػػؾ الدراسػػات يتعمػػؽ بجانػػب معكقػػات )مشػػكنت( التػػدريس، كفػػ  هػػذا المحػػكر تػػـ 

 ةرض بعض الدراسات ةمى النحك اآلت  
 ً(:0200دزاسة الشميي )

حيػػث قامػػت الباحرػػة بدراسػػةو بعنػػكاف  "معكقػػات اسػػتخداـ إسػػتراتيجية التعمػػيـ المتمػػايز فػػ       
مػػات فػػ  مدينػػة تػػدريس مفػػررات العمػػـك الشػػرةية فػػ  المرحمػػة االبتداميػػة مػػف كجهػػة نظػػر المعم

استخداـ إسػتراتيجية التعمػيـ المتمػايز فػ  تػدريس  الرياض"، كهدفت الدراسة إلى تعرتؼ معكقات
عمػـك الشػرةية فػ  المرحمػة االبتداميػة مػف كجهػة نظػر المعممػات فػ  مدينػة الريػاض، مفررات ال

راسػة كاتبعت الدراسة المػنهج الكاػه  المسػح ، كتمرمػت جداتهػا فػ  اسػتبانةو مكجهػةو لعينػة الد
كجػػكد معكقػػاتو بدرجػػةو كبيػػرةو تحػػكؿ  الدراسػػة إلػػىا كتكاػػمت ( معممػػاتَُٖالتػػ  تككنػػت مػػف )

 ية التعمػػيـ المتمػػايز فػػ  تػػدريس مفػػررات العمػػـك الشػػرةية فػػ  المرحمػػةدكف اسػػتخداـ إسػػتراتيج
، كهػػػ  المعكقػػػات المتاػػػمة ةمػػػى الترتيػػػب بكػػػؿا مػػػف )إسػػػتراتيجية التعمػػػيـ المتمػػػايز، االبتداميػػػة

   كالبيمة، كالتنظيـ، كالطالبات(ا
 ً(:0202دزاسة احلسبي )

يـ المتمػػازج فػػ  تػػدريس مفػػررات حيػػث جةػػد  الباحػػث دراسػػةن بعنػػكاف  "كاقػػا اسػػتخداـ التعمػػ     
العمػػػـك الشػػػرةية بجامعػػػة الفاػػػيـ"، كهػػػدفت هػػػذا الدراسػػػة إلػػػى دراسػػػة كاقػػػا اسػػػتخداـ التعمػػػيـ 
المتمازج ف  تدريس مفررات العمـك الشرةية بجامعة الفايـ، كاتبعت الدراسػة المػنهج الكاػه  

مػف  ان ( ة ػك ِٓٓت مف )المسح ، كتمرمت جداتها ف  استبانةو مكجهةو لعينة الدراسة الت  تككن
جة او هيمة التػدريس فػ  جامعػة الفاػيـا كتكاػمت الدراسػة إلػى مجمكةػةو مػف النتػامج، كػاف 
مف جبرزها  اتهاؽ ةينة الدراسة بدرجةو كبيرةو ةمى كؿا مػف  معرفػة جدكات التعمػيـ المتمػازج التػ  

التعمػيـ المتمػازج، يمكف استخدامها ف  تدريس العمػـك الشػرةية بجامعػة الفاػيـ، كتػكفر جدكات 
 كمعرفة فكامد استخدام ا

 ً(:0202دزاسة املكاطي )
حيػػػث قػػػاـ الباحػػػث بدراسػػػةو بعنػػػكاف  "معكقػػػات تطبيػػػؽ إسػػػتراتيجيات التػػػدريس الحديرػػػة      

فػػػػ  تػػػػدريس مفػػػػررات العمػػػػـك الشػػػػرةية فػػػػ  المرحمػػػػة الرانكيػػػػة لنظػػػػاـ المفػػػػررات مػػػػف كجهػػػػة 
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إسػػػػتراتيجيات شػػػػؼ ةػػػػف معكقػػػػات تطبيػػػػؽ نظػػػػر المعممػػػػيف"، كهػػػػدفت هػػػػذا الدراسػػػػة إلػػػػى الك
كةنقػػػػػة ذلػػػػػؾ بمتتيػػػػػرىم  المؤهػػػػػؿ العممػػػػػ ، كسػػػػػنكات الخبػػػػػرة، كاتبعػػػػػت الدراسػػػػػة التػػػػػدريس، 

المػػػػنهج الكاػػػػه  المسػػػػح ، كتمرمػػػػت جداتهػػػػا فػػػػ  اسػػػػتبانةو مكجهػػػػةو لعينػػػػة الدراسػػػػة التػػػػ  
بمدينػػػػة الرياضاكتكاػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى مجمكةػػػػةو مػػػػف النتػػػػامج،  ان ( معممػػػػّٓتككنػػػػت مػػػػف )

ف مػػػػف جبرزهػػػػا  جف مسػػػػتكل درجػػػػة المعكقػػػػات لجميػػػػا محػػػػاكر الدراسػػػػة جػػػػاوت بدرجػػػػةو كػػػػا
كبيػػػػرةو ففػػػػط، كهػػػػ  المعكقػػػػات المتاػػػػمة ةمػػػػى الترتيػػػػب بكػػػػؿا مػػػػف )بيمػػػػة الػػػػتعمـ، كالمعمػػػػـ، 
كالطالػػػػب، كالمفػػػػررات الدراسػػػػية(، ككػػػػذلؾ كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحاػػػػامية ةنػػػػد مسػػػػتكل 

فػػػػػػ  درجػػػػػػة كجػػػػػػكد معكقػػػػػػات تطبيػػػػػػػؽ  ( بػػػػػػيف جفػػػػػػراد ةينػػػػػػة الدراسػػػػػػةَ.αَٓ=)داللػػػػػػة 
لمتتيػػػػرىم  المؤهػػػػؿ  ان إسػػػػتراتيجيات التػػػػدريس الحديرػػػػة فػػػػ  تػػػػدريس المفػػػػررات الشػػػػرةية تبعػػػػ

 العمم ، كسنكات الخبرةا
حيث ججرل الباحث دراسةن بعنكاف  "إستراتيجيات كطرامؽ تدريس العمكـ  ً(:0202دزاسة الٍاجي )

الدراسة إلى تحديد إستراتيجيات كطرامؽ  الشرةية مف خنؿ البحكث التربكية"، كهدفت هذا
التدريس المناسبة لمناهج العمـك الشرةية، كتانيهها كفؽ محكر العممية التعميميةُّ مف خنؿ 
مجمكةةو مف قكاةد البيانات الرقمية لمبحكث التربكية ف  الدكؿ العربية، كاتبعت الدراسة 

 بمتتيؿو تـ تطبيفها ةمى ةينة المنهج الكاه  التحميم ، كتمرمت جداتها ف  بطاقة تحم
( إستراتيجية ُْاكتكامت الدراسة إلى ةدة نتامج، مف جهمها  تحديد )ان تربكيٌ  ان ( بحرُُٕ)

( إستراتيجية تدريسو ٕٔتدريسو مناسبةو لمناهج العمـك الشرةية معتمدةو ةمى المعمـ، ك)
 اان كالمتعمـ مع ( إستراتيجيات تدريسو معتمدةو ةمى المعمـْمعتمدةو ةمى المتعمـ، ك)
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 احملوز الجاٌي: دزاسات تٍاولت املفاِيي الشسعية:

هناؾ دراساته متنكةػةه تناكلػت المهػاهيـ الشػرةية، كلكػف تمػؾ الدراسػات تباينػت فػ  تسػمية      
"المهاهيـ الشرةية" لمداللة ةمى نهس المعنىُّ كمف ذلؾ التبايف تسػميتها  "المهػاهيـ الشػرةية"، 

"، ك"المهػػاهيـ الدينيػػة اإلسػػنمية"، كفػػ  هػػذا المحػػكر تػػـ ةػػرض بعػػض ك"المهػػاهيـ اإلسػػنمية
 الدراسات ةمى النحك اآلت  

 ً(:0202دزاسة خضري )
حيػػث ججػػرل الباحػػث دراسػػةن بعنػػكاف  "جرػػر جنمػػكذج ميػػرؿ تنسػػكف فػػ  اكتسػػاب المهػػاهيـ      

شػؼ ةػف جرػر اإلسػنمية لػدل تنميػذ الاػؼ السػادس االبتػدام "، كهػدفت هػذا الدراسػة إلػى الك
جنمكذج ميػرؿ تنسػكف فػ  اكتسػاب المهػاهيـ اإلسػنمية لػدل تنميػذ الاػؼ السػادس االبتػدام  

الدراسػة المػنهج التجريبػ ، كتمرمػت جداتهػا فػ  اختبػارو  اسػتخدمتبمحافظة نينكل ف  العػراؽ، ك 
ت جبػػػرز نتػػػامج كاناك ان ( تمميػػػذَٔمػػػف ) ممهػػػاهيـ اإلسػػػنمية، كتككنػػػت ةينػػػة الدراسػػػةتحاػػػيم ا ل

  كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحاػامية بػػيف متكسػػط  درجػػات تنميػػذ المجمػػكةتيف الدراسػة كػػاآلت 
ال ػػابطة كالتجريبيػػة فػػ  التطبيػػؽ البعػػدم لنختبػػار التحاػػيم  لممهػػاهيـ اإلسػػنمية، لاػػال  

 المجمكةة التجريبيةا
 ً(:0202دزاسة حشَ )

فػ  الفاػة اإللكتركنيػة كمكقعهػا  قاـ الباحث بدراسةو بعنكاف  "جرر اختنؼ مستكل التهاةؿ     
لاػػؼ السػػادس فػػ  بػػرامج الكمبيػػكتر التعميميػػة فػػ  تنميػػة المهػػاهيـ اإلسػػنمية لػػدل تنميػػذ ا

الدراسػػة إلػػى تعػػرتؼ جرػػر اخػػتنؼ مسػػتكل التهاةػػؿ فػػ  الفاػػة اإللكتركنيػػة  االبتػػدام "، كهػػدفت
نمية لػدل تنميػذ الاػؼ كمكقعها ف  برامج الكمبيكتر التعميمية ف  تنمية بعض المهاهيـ اإلسػ

مػػف   ، كتككنػػت ةينػػة الدراسػػةالمػػنهج التجريبػػجيسػػتخدـ ، الػػدماـالسػػادس االبتػػدام  فػػ  مدينػػة 
جهمهػػػا  كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة  النتػػػامج، العديػػػد مػػػفاكتكاػػػمت الدراسػػػة إلػػػى ان ( تمميذَْ)

مكةػػة المج حاػػيم  لممهػػاهيـ اإلسػػنمية، كلاػػال إحاػػامية بػػيف متكسػػط  درجػػات االختبػػار الت
 ابمستكل تهاةؿو متفدـالتجريبية الت  درست باستخداـ برنامج الفاة اإللكتركنية 
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 ً(:0202دزاسة ذلىود وسيد وعىساُ )
حيث جةد  الباحركف دراسةن بعنكاف  "فاةمية إستراتيجية النمذجة المدةكمػة بالكيػب ككيسػت      

يػػذ المرحمػػة اإلةداديػػة"، تنم فػػ  ةػػنج الههػػـ الخطػػو لػػبعض المهػػاهيـ الدينيػػة اإلسػػنمية لػػدل
ككيسػػت فػػ  ةػػنج فاةميػػة إسػػتراتيجية النمذجػػة المدةكمػػة بالكيػػب  تعػػرؼالدراسػػة إلػػى  كهػػدفت

لدل تنميذ الاؼ الران  اإلةدادم بمدينػة الفكاػية  الخاطمة بعض المهاهيـ الدينية اإلسنمية
حميػػؿ فػ  بطاقػةو لت المنهجػيف  الكاػه ، كشػب  التجريبػ ، كتمرمػت جدكاتهػا ايسػتخدـفػ  ماػر، 

، كبمتػػت ةينػػةو الدراسػػة ككػػاف مػػف ابػػزر نتػػامج ، ان ( تمميػػذّٓٓ) المحتػػكل، كاختبػػارو تشخياػػ ا
( بػػيف متكسػػط  َ.َُ= αداللػػة إحاػػامية ةنػػد مسػػتكل داللػػة )كجػػكد فػػركؽ ذات   الدراسػػة

لاػػال  ك ، حاػػيم لدراسػػة فػػ  التطبيفػػيف الفبمػػ  كالبعػػدم لنختبػػار التيػػذ مجمكةػػة درجػػات تنم
 لتطبيؽ البعدماا

 ً(:0202دزاسة اخلوالدة )
حيػػث ججػػرل الباحػػث دراسػػةن بعنػػكاف  "جرػػر اسػػتخداـ التفػػكيـ الحفيفػػ  فػػ  اكتسػػاب طػػنب      

الاؼ انكؿ الرػانكم لممهػاهيـ الشػرةية"، كهػدفت هػذا الدراسػة إلػى الكشػؼ ةػف جرػر اسػتخداـ 
فظة المهرؽ بػانردف لممهػاهيـ التفكيـ الحفيف  ف  اكتساب طنب الاؼ انكؿ الرانكم ف  محا

 ان طالبػ(  ِٓ) ان ( طالبػٓٓمف )ةينػة الدراسػة، كتككنػت ايستخدـ المنهج شب  التجريبػ الشرةية، 
ف  الهرع اندب (، كقيسػـ كػؿ  منهمػا إلػى مجمػكةتيف، إحػداهما  ان طالب (َّ)كف  الهرع العمم ، 

  ابطة، كانخرل تجريبيةا
( َ.αَٓ=)ركؽ ذات داللػة إحاػامية ةنػد مسػتكل داللػة كجكد فػ كجظهرت نتامج الدراسة     

ختبػػار بػػيف متكسػػط  درجػػات طػػنب المجمػػكةتيف ال ػػابطة كالتجريبيػػة فػػ  التطبيػػؽ البعػػدم لن
 ايةلاال  المجمكةة التجريبك ، التحايم 

 ً(:0202دزاسة جاب اهلل وداود )
  اكتسػاب المهػاهيـ الشػرةية قاـ الباحراف بدراسةو بعنكاف  "جرر إسػتراتيجية خػرامط المهػاهيـ فػ  

كالتحاػػيؿ الدراسػػ  لمطػػنب النػػاطفيف بتيػػر العربيػػة"، كهػػدفت الدراسػػة إلػػى تعػػرتؼ جرػػر اسػػتخداـ 
لكاػه ، كالتجريبػ ، المنهجػيف  ا ايسػتخدـ، ة ف  اكتساب المهاهيـخرامط المهاهيمالإستراتيجية 

ة كالعفيػػػدة كالسػػػنة، شػػػرةياختبػػػاراتو تحاػػػيميةو لممهػػػاهيـ ال رػػػنثفػػػ   كتمرمػػػت جدكات الدراسػػػة
الدراسػػػة كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة  كجظهػػػرت نتػػػامجاان ( طالبػػػَّمػػػف ) كتككنػػػت ةينتػػػة الدراسػػػة
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إحاػامية بػيف متكسػط  درجػػات طػنب المجمػكةتيف ال ػابطة كالتجريبيػػة فػ  التطبيػؽ البعػػدم 
 لاال  المجمكةة التجريبيةاك ، ختبار التحايم لن

 فكري االستداللي:احملوز الجالح: دزاسات تٍاولت الت

بعػض الدراسػات التػ  تناكلػت التهكيػر االسػتدالل  فػ  الاػؼ  ةير ػتهذا المحػكر ف          
السادس االبتدام  ف  مفرراتو متنكةةوُّ لككف هػذا الاػؼ يمرػؿ مجتمػا الدراسػة الحاليػة، كمػف 

 تمؾ الدراسات ما يوت  
 ً(:0200خمين )دزاسة 
نكاف  "جرر استخداـ برنامج كػكرت فػ  تحاػيؿ العمػـك كبفػاو حيث قامت الباحرة بدراسةو بع     

الدراسػة اػؼ السػادس االبتػدام "، كهػدفت جرر التعمـ كتنمية التهكيػر االسػتدالل  لػدل تنميػذ ال
تنمية مهارات التهكير االستدالل  لػدل تنميػذ الاػؼ  إلى تعرتؼ جرر استخداـ برنامج ككرت ف 

المػػنهج شػػب  التجريبػػ ، كتمرمػػت  ايسػػتخدـبيػػة فػػ  ماػػر، السػػادس االبتػػدام  بمحافظػػة الفميك 
، كاختبػػارو ل ( ِٗمػػف ) متهكيػػر االسػػتدالل ، كتككنػػت ةينػػة الدراسػػةجدكاتهػػا فػػ  اختبػػارو تحاػػيم ا

 = فػػركؽ ذات داللػػة إحاػػامية ةنػػد مسػػتكل داللػػة )كجظهػػرت نتػػامج الدراسػػة كجػػكد  اان تمميػػذ
αَٓ.َلاػال  المجمكةػة ك ،  ػابطة كالتجريبيػةال ( بيف متكسط  درجػات تنميػذ المجمػكةتيف

 التجريبيةا
 ً(:0202دزاسة غزواٌي )

ةمػى  CoRTجةد  الباحث دراسةن بعنكاف  "جرر تدريس العمػـك فػ   ػكو برنػامج كػكرت          
التحاػػيؿ كتنميػػة مهػػارات التهكيػػر االسػػتدالل  لػػدل طػػنب الاػػؼ السػػادس االبتػػدام "، كهػػدفت 

تدريس العمـك ف   كو برنامج ككرت ف  التحايؿ كتنمية مهػارات  هذا الدراسة إلى تعرتؼ جرر
نهج المػ ايسػتخدـالتهكير االستدالل  لػدل طػنب الاػؼ السػادس االبتػدام  فػ  منطفػة ةسػير، 

، كاختبػػارو ل شػػب  التجريبػػ ، كتمرمػػت جدكات الدراسػػة متهكيػػر االسػػتدالل ، فػػ  اختبػػارو تحاػػيم ا
فػػػركؽ ذات داللػػػة كجظهػػػرت نتػػػامج الدراسػػػة كجػػػكد ا ان ( طالبػػػْٕمػػػف ) كتككنػػػت ةينػػػة الدراسػػػة

ال ػابطة  ( بيف متكسط  درجات طػنب المجمػكةتيفَ.َٓ = αإحاامية ةند مستكل داللة )
 لاال  المجمكةة التجريبيةاك ، كالتجريبية
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 ً(:0202دزاسة الفضيمي )
الػتعمـ التكليػدم ججرل الباحث دراسةن بعنكاف  "فعالية تدريس العمـك باستخداـ جنمكذج ك          

لاػػؼ السػػادس فػػ  تعػػديؿ التاػػكرات البديمػػة كتنميػػة مهػػارات التهكيػػر االسػػتدالل  لػػدل طػػنب ا
الدراسة إلى تعػرتؼ فعاليػة تػدريس العمػـك باسػتخداـ جنمػكذج الػتعمـ التكليػدم  االبتدام "، كهدفت

كتنميػػة  فػػ  تعػػديؿ التاػػكرات البديمػػة لػػدل طػػنب الاػػؼ السػػادس االبتػػدام  فػػ  مدينػػة جبهػػا،
المنهج شػب  التجريبػ ، كتمرمػت جدكاتهػا فػ  اختبػارو  ايستخدـمهارات التهكير االستدالل  لديهـ، 

، كاختبػػارو لمتهكيػػر االسػػتدالل ، كتككنػػت ةينتهػػا مػػف ) كجظهػػرت نتػػامج  اان ( طالبػػٕٔتشخياػػ ا
( بػػيف متكسػػط  َ.َٓ = αفػػركؽ ذات داللػػة إحاػػامية ةنػد مسػػتكل داللػػة )الدراسػة كجػػكد 

 لاال  المجمكةة التجريبيةاك ، ب المجمكةتيف ال ابطة كالتجريبيةت طندرجا
 ً(:0202دزاسة ذلىد )

قػػاـ الباحػػث بدراسػػةو بعنػػكاف  "فاةميػػة إسػػتراتيجية مفترحػػة كفػػؽ التسػػريا المعرفػػ  فػػ           
تحاػػػيؿ مػػػادة الريا ػػػيات كالتهكيػػػر االسػػػتدالل  لتنميػػػذ الاػػػؼ السػػػادس االبتػػػدام  ككهػػػايتهـ 

يػة المدركػػة"، كهػدفت هػػذا الدراسػة إلػػى تعػرتؼ فاةميػػة إسػتراتيجية مفترحػػة كفػؽ التسػػريا المعرف
المعرفػػ  فػػ  تحاػػيؿ مػػادة الريا ػػيات كالتهكيػػر االسػػتدالل  كالكهايػػة المعرفيػػة المدركػػة لػػدل 

المنهجػػيف  الكاػػه ،  ايسػتخدـتنميػذ الاػػؼ السػادس االبتػػدام  فػػ  محافظػة الباػػرة بػػالعراؽ، 
، كاختبػارو لمتهكيػر االسػتدالل ، كاختبػارو لمكهايػة كالتجريب ، كتم رمت جدكاتها ف  اختبارو تحاػيم ا

فػركؽ ذات كجظهػرت نتػامج الدراسػة كجػكد  اان ( تمميػذُّالمعرفية المدركة، كتككنت ةينتها مف )
ب المجمػػكةتيف ( بػػيف متكسػػط  درجػػات طػػنَ.αَٓ=داللػػة إحاػػامية ةنػػد مسػػتكل داللػػة )

 لاال  المجمكةة التجريبيةاك ، ال ابطة كالتجريبية
 دزاسات تٍاولت ٌّج الٍظي املتداخمة:

تناكلت ةدة دراساتو ججنبيةو نهج النظـ المتداخمػة، كجمػا ةمػى اػعيد الدراسػات العربيػة فػن      
ـ(، كف  هذا المحكر تـ ةرض بعػض َُِٔسكل دراسة جبر ) -ةمى حد ةمـ الباحث-يكجد 

 اسة العربية ةمى النحك اآلت   تمؾ الدراسات انجنبية ما هذا الدر 
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 :) Park and Mills (2014 ,دزاسة بازك وويمز
حيث قاـ الباحراف بدراسةو بعنكاف  "تعزيػز الػتعمـ بػالنظـ المتداخمػة مػا نظػاـ إدارة الػتعمـ"،      

كهدفت هذا الدراسة إلى تعرتؼ تاكرات طنب السنة انكلى المسػجميف فػ  دكرةو تسػتخدـ نهػج 
فػػ   تداخمػػة فػػ  تػػدريس تفنيػػة المعمكمػػات كالتاػػميـ المرمػػ  مػػف خػػنؿ المػػكدؿ ممػػرنن الػػنظـ الم

نظػػاـ إدارة الػػتعمـ، كهػػذا الػػدكرة ةمػػؿه جمػػاة   بػػيف كميتىػػ  تفنيػػة المعمكمػػات كالهنػػكف بجامعػػة 
المػنهج التجريبػ ، كتمرمػت جداتهػا فػ  اسػتبانةو مكجهػةو  ايسػتخدـككينزالند لمتفنيػة فػ  جسػتراليا، 

الطػػنب يه ػػمكف كجظهػػرت نتػػامج الدراسػػة جٌف  اان ( طالبػػّٕٔدراسػػة التػػ  تككنػػت مػػف )لعينػػة ال
دراسػػة تفنيػػة المعمكمػػات كالتاػػميـ المرمػػ  باسػػتخداـ نهػػج الػػنظـ المتداخمػػةُّ لمػػا يتيحػػ  مػػف 
اإلشراؼ الذات ، كالعمؿ التعاكن ، ككجكد مجمكةةو متنكةةو مف الطػرؽ لزيػادة مشػاركة الطػنب 

 ف  جنشطة التعمـا
 :) Sagdic and Demirkaya (2014 ,دزاسة ساجديك ودميريكايا

حيػػث جةػػد  الباحرػػاف دراسػػةن بعنػػكاف  "تفػػكيـ نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة فػػ  تػػدريس الجترافيػػا"،      
كهدفت هذا الدراسة إلى تفكيـ نهػج الػنظـ المتداخمػة فػ  تػدريس الجترافيػا فػ  التعمػيـ الرػانكم 

معممػػ  الجترافيػػا، كاتبعػػت الدراسػػة المػػنهج الكاػػه ، كتمرمػػت بتركيػػاُّ بنػػاون ةمػػى كجهػػات نظػػر 
جف كجظهػػرت نتػػامج الدراسػػة  اان ( معممػػٕٖجداتهػػا فػػ  المفابمػػة مػػا ةينػػة الدراسػػة المككنػػة مػػف )

لنهج النظـ المتداخمة يناسب دركس الجترافياُّ حيث الحظ معممػك الجترافيػا دكرا  ان التدريس كفف
الدراسػ ، كزيػادة دافعيػة الطػنب نحػك الػتعمـ، كممارسػة  اإليجاب  ف  ترسيخ مهػاهيـ المك ػكع

 التهكير، كالفدرة ةمى االستنتاج بسهكلةوا
 ً(:0202دزاسة جرب )

حيث ججرت الباحرة دراسةن بعنكاف  "جرػر تكظيػؼ نهػج الػنظـ المتداخمػة فػ  منهػاج الهنػكف      
ساسػػ  فػػ  محافظػػة كالحػػرؼ ةمػػى التهكيػػر اإلبػػداة  كالدافعيػػة لػػدل طمبػػة الاػػؼ السػػادس ان

سمهيت  حالة دراسية"، كهدفت هػذا الدراسػة إلػى تعػرتؼ جرػر تكظيػؼ نهػج الػنظـ المتداخمػة فػ  
منهػػاج الهنػػكف كالحػػرؼ فػػ  التهكيػػر اإلبػػداة  لػػدل طالبػػات الاػػؼ السػػادس انساسػػ  فػػػ  
مدارس محافظة سمهيت ف  فمسطيف، كفػ  دافعيػتهف نحػك تعمػـ هػذا المنهػاج، كاتبعػت الدراسػة 

، كتمرمػت جدكاتهػا فػ  مفيػاس تػكرانس الشػكم  لمتهكيػر المن هج التجريب  بتاميـو شػب  تجريبػ ا
مػػف  عمػػـ الهنػػكف كالحػػرؼ، كتككنػػت ةينػػة الدراسػػةاإلبػػداة ، كمفيػػاس دافعيػػة الطالبػػات نحػػك ت
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فػػركؽ ذات داللػػة إحاػػامية ةنػػد مسػػتكل داللػػة كجظهػػرت نتػػامج الدراسػػة كجػػكد  ( طالبػػةنإْ)
(=αَٓ.َبػػيف متكسػػط )ال ػػابطة فػػ  التطبيػػؽ ك  التجريبيػػة،   درجػػات طالبػػات المجمػػكةتيف

البعػدم لكػػؿا مػف  )مفيػػاس تػكرانس الشػػكم  لمتهكيػر اإلبػػداة ، كمفيػاس دافعيػػة الطالبػات نحػػك 
 لاال  المجمكةة التجريبيةاك تعمـ الهنكف كالحرؼ(، 

 ًYou (0202:)دزاسة يو 
لعمػػـك مػػف خػػنؿ نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة  حيػػث قامػػت الباحرػػة بدراسػػةو بعنػػكاف  "تػػدريس ا     

التػػاريخ، كاالتجاهػػات، كانطػػر المهاهيميػػة"، كهػػدفت هػػذا الدراسػػة إلػػى كاػػؼ تػػاريخ التػػدريس 
بػػنهج الػػنظـ المتداخمػػة، كاتجاهاتػػ ، كتك ػػي  انطػػر المهاهيميػػة كجهميػػة التػػدريس كفػػؽ هػػذا 

لمػدل فاةميػة هػذا الػنهج  المنهج الكاه ، كتمرمػت جداتهػا فػ  بطاقػة منحظػةو  ايستخدـالنهج، 
لمطػػػنب كالمعممػػػيف خػػػنؿ ةػػػددو مػػػف الاػػػهكؼ فػػػ  مػػػدارس متنكةػػػةو بكاليػػػة ميشػػػيتاف فػػػ  
جمريكااكتكاػػػمت الدراسػػػة إلػػػى نتػػػامج مػػػف جبرزهػػػا  جف التػػػدريس بػػػنهج الػػػنظـ المتداخمػػػة يفػػػدـ 

رات مجمكةػػةن كاسػػعةن مػػف الهكامػػد التعميميػػة لمطػػنب كالمعممػػيف، كالتفػػدـ المعرفػػ ، كتطػػكير مهػػا
التهكير الناقد كاالستدالل  كحؿ المشكنت، كتطكير جكهر المعرفة العاـ، كتعميػؽ فهمهػا، كمػف 
رػػـ تحسػػيف مسػػتكل تحاػػيؿ الطػػنب، كمسػػاةدتهـ ةمػػى فهػػـ الف ػػايا كالمشػػكنت التػػ  يػػتـ 
تفديمها ف  سياقاتو كاقعيةو مػف الناحيػة العمميػة، كالتعامػؿ معهػا باسػتخداـ المعػارؼ كالمهػارات 

 الامة بتمؾ الف ايا كالمشكنتاذات 
 أوجْ اإلفادة وَ الدزاسات الشابكة:

 جفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابفة ف  ةدة جكانب، كمنها ما يوت       
 تكايات كمفترحات الدراسات السابفةا -
 تعرتؼ المنهجية البحرية، كبعض المراجا العممية الت  خدمت هذا الدراسةا -
 ذا الدراسةاإةداد جدكات ه -
 تحديد انساليب اإلحاامية المناسبة لهذا الدراسةا -
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 :دزاسةإجساءات ال

 اإلجراوات اآلتية  ُّ تـ اتوباعدراسةال لتحفيؽ جهداؼ هذا 
بوسمكبىي   التحميم  كتحميؿ المحتكل،  الكاه  منهجى  البحث افاستخدـ الباحر  وٍّج الدزاسة

ا  كالتجريب  بتاميـو شب  تجريب ا
ف مجتما الدراسة مف  الدزاسة: دلتىع جميا تنميذ الاؼ السادس االبتدام  ف  المػدارس تكك 

االبتداميػػػػػػة لمبنػػػػػػيف التابعػػػػػػة لػػػػػػإلدارة العامػػػػػػة لمتعمػػػػػػيـ بمنطفػػػػػػة الريػػػػػػاض، لمعػػػػػػاـ الدراسػػػػػػ  
)إحاػػػامية إدارة التخطػػػيط كالتطػػػكير ان ( تمميػػػذِّّْٔ، كالبػػػال  ةػػػددهـ )قَُْْ/هػػػػػػُّْٗ

 ق(اَُْْ/ٓ/ِٖيـ بمنطفة الرياض بتاريخ باإلدارة العامة لمتعم
ــة: ــة الدزاسـ مجمػػػكةتيف متكػػػافمتيف مػػػف تنميػػػذ الاػػػؼ السػػػادس باختيػػػار  افقػػػاـ الباحرػػػ عيٍـ

التعيػيف  ُّ كتػـاالبتدام  ف  مدينة الرياضُّ كذلؾ بالطريفة العشكامية العنفكدية متعػددة المراحػؿ
الاػػؼ السػػادس بمدرسػػة حػػ   العشػػكام  لمجمػػكةتى  الدراسػػة التجريبيػػة كال ػػابطة مػػف فاػػمى 

، تمميػذان  (ِٓ)كفاؿ )ب( كةػددهـ  تمميذان،( ِٔ)الرك ة االبتدامية، كهما  فاؿ )ج( كةددهـ 
حيث تـ تعييف تنميذ فاؿ )ب( مجمكةةن تجريبيةن، كتنميػذ فاػؿ )ج( مجمكةػةن  ػابطةن، كمػف 

 اتمميذان  (ُٓ)رـ بم  مجمكع جفراد ةينة الدراسة 
 لتحفيؽ جهداؼ الدراسةُّ تـ إةداد المكاد اآلتية  ّا:وواد الدزاسة وأدوات

( قاممةو بالمهاهيـ الشرةية ف  كحدة "الزكاة" مف مفػرر الهفػ ، المػراد إكسػابها لتنميػذ الاػؼ ُ
 السادس االبتدام ا

 ( جنمكذجو مفترحو لتطكير تدريس العمـك الشرةية ف   كو نهج النظـ المتداخمةاِ
"الزكػػاة" مػف مفػرر الهفػػ  لماػؼ السػػادس االبتػدام ، باسػػتخداـ  ( دليػؿ المعمػـ لتػػدريس كحػدةّ

 اننمكذج المفترحا
   تيفاآلتي اتيفما تـ إةداد اندك     
المػػراد إكسػػابها ( اختبػػارو تحاػػيم ا لممهػػاهيـ الشػػرةية فػػ  كحػػدة "الزكػػاة" مػػف مفػػرر الهفػػ ، ُ

 لتنميذ الاؼ السادس االبتدام ا
 ير االستدالل  ف  كحدة "الزكاة" مف مفرر الهف ا( اختبارو لفياس مهارات التهكِ
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 مت بٍاء وواد الدزاسة وأدواتّا عمى الٍخو اآلتي: إجساءات بٍاء وواد الدزاسة وأدواتّا:

 لإلجراوات اآلتية  ان فاممة كففهذا التـ إةداد حيث  : إعداد قائىة املفاِيي الشسعية:أواًل
شػػرةية  كذلػػؾ لتحديػػد تمػػؾ المهػػاهيـ، كمػػف رػػـ ( تحديػػد الهػػدؼ مػػف إةػػداد قاممػػة المهػػاهيـ الُ

إكسابها لمتنميذ مف خنؿ تطكير تدريسها ف   كو نهج الػنظـ المتداخمػة، كقيػاس فاةميػة 
 ذلؾ ف  إكسابهاا

 ا  ( اختيار محتكل العمـك الشرةية  تـ اختيار كحدة "الزكاة" مف مفرر الهف ِ
ية فػ  محتػكل كحػدة "الزكػاة"، حيػث تػـ ( تحميؿ المحتكل  كذلؾ بهدؼ تحديد المهاهيـ الشرةّ

 هذا مف خنؿ اآلت  
ج( االطنع ةمى البحكث كالدراسات السابفة الت  تناكلت جساليب تحميؿ المحتػكل  كذلػؾ لإلفػادة 

 متبعة ف  التحميؿامف منهجيتها ال
 ة"اب( تحديد الهدؼ مف التحميؿ  كذلؾ إلةداد قاممةو محددةو لممهاهيـ الشرةية ف  كحدة "الزكا

ف مػف محتػكل مفػررات العمػـك الشػرةية لماػؼ السػػادس  ج( تحديػد مجتمػا التحميػؿ  حيػث تكػك 
 ااالبتدام 

نت مف محتكل كحدة "الزكاة" مف مفرر الهف   اد( تحديد ةينة التحميؿ  حيث تكك 
ق( تحديد كحػدة التحميػؿ  حيػث اةتمػدت هػذا الدراسػة كحػدة )الكممػة( التػ  تػدؿ ةمػى خااػيةو 

 اجكرر )المههـك الشرة (شرةيةو جك 
ك( تاميـ قاممة التحميؿ ف  اكرتها انكلية  كذلؾ بهدؼ الكاػؼ المك ػكة  المػنظـ الكمػ  

 الما يت من  المحتكل مف مهاهيـ شرةية
، كمػف بعممية التحميؿ ةمػى حػدةو  يفالباحركؿ  مف ز( التحفؽ مف ربات قاممة التحميؿ  حيث قاـ 

  يك   ذلؾ (ُ)   التحميؿ، كالجدكؿنسبة االتهاؽ بيف ةمميت تـ حساب
 (: َضت االرفبق ثٍُ ػًهُزٍ انزسهُم1اندذول)

 يؼبيم انثجبد ػذد َمبط االرفبق ػذد انًفبهُى ػًهُخ انزسهُم

 25 انجبزث األول
25 59.0 

 25 انجبزث انثبٍَ

( Holistiلمعادلػة هكلسػت  ) ان جف معامػؿ ربػات تحميػؿ المحتػكل كففػ (ُ) كيك   الجػدكؿ     
يعطػ  ذلػؾ كمػا (ُّ كهذا يػدؿ ةمػى جف التحميػؿ يتمتػا بدرجػةو ةاليػةو مػف الربػات، ٖٗاَيساكم )

 افارفةن ف  نتامج ةمميتى  التحميؿ المتيف قاـ بهما الباحر
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ةمػى مجمكةػةو مػػف  ةير ػتح( التحفػؽ مػف اػدؽ قاممػة التحميػػؿ مػف خػنؿ المحكمػيف  حيػػث 
بعػػػض اآلراو كاالقتراحػػػات  هػػػـكػػػاف لك ، فػػػ  هػػػذا المجػػػاؿمػػػف ذكم االختاػػػاص المحكمػػػيف 
 الت  كانت محؿ اهتماـ الباحريفا كالمنحظات

كرباتهػػا، حيػػث  هاط( بنػػاو قاممػػة التحميػػؿ فػػ  اػػكرتها النهاميػػة  كذلػػؾ بعػػد التحفػػؽ مػػف اػػدق
 اان شرةيٌ  ان ( مههكمَٓت منت )

مت حيـح   املتداخمـة: : بٍاء األمنوذج املكرتح لتطويس تدزيص العموً الشسعية يف ضوء ٌّج الٍظي ًاثاٌي

 لإلجساءات اآلتية: ًااألمنوذج وفك بٍاء

( تحديد هدؼ اننمكذج المفترح  كذلؾ لتطكير تدريس العمـك الشػرةية فػ   ػكو نهػج الػنظـ ُ
 االمتداخمة

 كو نهػج الػنظـ المتداخمػة  كذلػؾ مػف( تحديد ماادر جسس اننمكذج المفترح كمبادم  ف   ِ
ـا، كالتػدريس فػ  درسػت التػ   االطنع ةمى البحكث كاندبيات النمػاذج التدريسػية بشػكؿو ةػا

، كاالطػػنع ةمػػى خاػػامص النمػػك لػػدل تنميػػذ   ػػكو نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة بشػػكؿو خػػاصا
 الاؼ السادس االبتدام ، إ افةن إلى  راو الخبراو كالمختايفا

رميسػػةن قػػاـ  ( تحديػػد انسػػس كالمبػػادئ التػػ  قػػاـ ةميهػػا اننمػػكذج المفتػػرح  حيػػث تيعػػد جةمػػدةن ّ
 ةميها اننمكذج المفترحا

 ا( بناو كتاميـ اننمكذج المفترح ف  اكرت  انكليةْ
اننمػكذج المفتػرح  ةيػرض( التحفؽ مف ادؽ اننمكذج المفترح مػف خػنؿ المحكمػيف  حيػث ٓ

العديػد مػف  هػـككػاف ل فػ  هػذا المجػاؿُّمػف ذكم االختاػاص ةمى مجمكةةو مف المحكميف 
 ت كالمنحظات الت  جسهمت ف  تطكير هذا اننمكذج المفترحااآلراو كاالقتراحا

( بنػػػاو كتاػػػميـ اننمػػػكذج المفتػػػرح فػػػ  اػػػكرت  النهاميػػػة  كذلػػػؾ بعػػػد التحفػػػؽ مػػػف اػػػدؽ ٔ
 ا( مراحؿٔاننمكذج، حيث ت مف )

: إعداد دلين املعمي لتدزيص وحدة "الزكاة" وَ وكسز الفكْ لمصـ  الشـادض االبتـدائي باسـتدداً     ًاثالج

 لإلجساءات اآلتية: ًامت إعداد دلين املعمي وفكحيح  وذج املكرتح:األمن

باسػػتخداـ  ( تحديػػد هػػدؼ دليػػؿ المعمػػـ  كذلػػؾ لمسػػاةدة المعمػػـ فػػ  تػػدريس كحػػدة "الزكػػاة"ُ
 اننمكذج المفترح ف   كو نهج النظـ المتداخمةا

 ا( إةداد دليؿ المعمـ ف  اكرت  انكليةِ
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دليػػػؿ المعمػػػـ ةمػػػى  ةيػػػرض خػػػنؿ المحكمػػػيف  حيػػػث( التحفػػػؽ مػػػف اػػػدؽ دليػػػؿ المعمػػػـ مػػػف ّ
العديػد مػف اآلراو  لهػـ، ككػاف المجػاؿ فػ  هػذامف ذكم االختااص مجمكةةو مف المحكميف 

 كاالقتراحات كالمنحظات الت  جسهمت ف  تطكير هذا الدليؿا
 ا( إةداد دليؿ المعمـ ف  اكرت  النهامية  كذلؾ بعد التحفؽ مف ادق ْ

ــ ــ ًازابع ــاِيي الشــسعية:  : بٍــاء االختب ــرا  قــاً الباحجــاُ ببٍــاء   از التخصــيمي لمىف ــ ِ  ًااالختبــاز وفك

 لإلجساءات اآلتية:

الشػرةية  كذلػؾ لمفياسػيف الفبمػ  كالبعػدم لمسػتكل اكتسػاب  لمهػاهيـاهداؼ اختبػار ا ك ا( ُ
 -ف  كحػدة "الزكػاة" مػف مفػرر الهفػ  لتنميػذ الاػؼ السػادس االبتػدام -المهاهيـ الشرةية 

 الدل المجمكةتيف التجريبية كال ابطة ف  هذا الدراسة
( Bloom( تحديػػد المسػػتكيات المعرفيػػة لنختبػػار  حيػػث تبنػػت هػػذا الدراسػػة تاػػنيؼ بمػػـك )ِ

لألهػػداؼ المعرفيػػة فػػ  إةػػداد اختبػػار المهػػاهيـ الشػػرةية، حيػػث شػػمؿ االختبػػار المسػػتكيات 
 المعرفية اآلتية  )التذكر، كالههـ، كالتطبيؽ، كالتحميؿ، كالتركيب، كالتفكيـ(ا

( بنػػاو جػػدكؿ المكااػػهات لنختبػػار  كذلػػؾ لمتكاػػؿ إلػػى اختبػػارو متػػكازفو كةػػادؿو يفػػيس ةينػػةن ّ
التعميمية كالمحتكل التدريس ُّ حيػث تػـ إيجػاد الػكزف النسػب  لممك ػكةات ممرمةن لألهداؼ 

 ا  ففرةن  (َْ)كجسممة االختبار ف  المستكيات المعرفية المتنكةة، كبذلؾ بمتت ففرات االختبار 
 ا( بناو االختبار ف  اكرت  انكليةْ
 ا( ك ا تعميمات االختبارٓ
االختبػار ةمػى مجمكةػةو مػف ةيػرض حيػث ( التحفؽ مف ادؽ االختبار مف خنؿ المحكمػيف  ٔ

العديػػد مػف اآلراو كاالقتراحػػات  لهػـككػػاف  ،فػ  هػػذا المجػاؿمػف ذكم االختاػػاص المحكمػيف 
 كالمنحظات الت  جسهمت ف  إخراج االختبار باكرةو جف ؿا 

( التطبيؽ االستطنة  لنختبار  حيث تـ تطبيؽ االختبار ةمى ةينةو استطنةيةو مف مجتمػا ٕ
تنميػذ الاػؼ السػادس  تمميػذان مػف( ُّ، كبمػ  ةػدد جفرادهػا )ان تػـ اختيارهػا ةشػكاميٌ  الدراسة

اب حسػػ، ك ك ػػكح تعميمػػات االختبػػار، كجسػػممت ؼ هػػذا التطبيػػؽ إلػػى تعػػرتؼ االبتػػدام ُّ كهػػد
 ادؽ االتساؽ الداخم  لنختبارا
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بػيف  معػامنت االرتبػاط حيسػبكلتعرتؼ مدل تحفؽ هذا النكع مف الادؽ ف  االختبارُّ   
درجػة كػؿ سػؤاؿو كالدرجػة الكميػة لممسػتكل المعرفػ  الػذم تنتمػ  إليػ ُّ باسػتخداـ معامػؿ ارتبػاط 

 اآلت   (ِ)(، كتـ التكاؿ إلى النتامج المك حة ف  الجدكؿPearsonبيرسكف )
 (: يؼبيالد االسرجبط ثٍُ دسخخ كم صؤاٍل وانذسخخ انكهُخ نهًضزىي انًؼشف5ٍاندذول)

رجبطيؼبيم االس سلى انضؤال  يؼبيم االسرجبط سلى انضؤال يؼبيم االسرجبط سلى انضؤال 

1  9..5** 12  69.5** 5.  95.5** 

5  96.5** 19  91.5** 05  69.5** 

0  61.5* 16  .6.5** 01  66.5* 

6  90.5** 10  6..5** 05  29.5** 

2  26.5** 1.  2..5** 00  05.5** 

9  .0.5** 55  2..5** 06  62.5** 

6  90.5** 51  60.5* 02  60.5** 

0  26.5** 55  01.5** 09  66.5** 

.  96.5** 50  60.5** 06  00.5* 

15  05,5** 56  22.5** 00  60.5** 

11  65,5** 52  60.5* 0.  0..5* 

15  29,5** 59  21.5** 65  66.5** 

 (52.5* دانخ ػُذ يضزىي ) *69.5  56 **25,5  10

 **َ.ٕٓ  ِٖ **َ,ٗٔ  ُْ (51.5** دانخ ػُذ يضزىي )
 جميا قيـ معامنت ارتباط جسممة اختبػار المهػاهيـ الشػرةية بالدرجػة (ِ)الجدكؿ يك   

(، َ.َُ( جك )َ.َٓ)الكميػػة لممسػػتكل المعرفػػ  الػػذم تنتمػػ  إليػػ  دالػػةه ةنػػد مسػػتكل الداللػػة 
 ُّ مما يؤكد تمتا االختبار بدرجةو ةاليةو مف االتساؽ الداخم ا(َ.ْٗ-َ.ّٖ)كتراكحت بيف 

سػػػبج( حسػػػاب معامػػػؿ ربػػػات االختبػػػار    (Spilt–Half) بطريفػػػة التجزمػػػة الناػػػهية حيػػػث حي
إلػى  ان تـ تفسيـ االختبػار نظرٌيػك  ،(Spearman-Brown) براكف -يرمافباستخداـ معادلة سب

، كانسػممة ذات  ناهيف متكػافميف، كمعاممػة انسػممة ذات انرقػاـ الهرديػة ةمػى جنهػا اختبػاره جكؿه
سػػب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف  ػػححت اإلجابػػات، كحي ، رػػـ اي انرقػػاـ الزكجيػػة ةمػػى جنهػػا اختبػػاره رػػافو

كتػػػػـ التكاػػػػؿ إلػػػػى النتػػػػامج  (،ُْٗ ـ، صَُُِة )جبػػػػك ةػػػػنـ، انسػػػػممة الهرديػػػػة كالزكجيػػػػ
 اآلت   (ّ)المك حة ف  الجدكؿ
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 (: يؼبيم االسرجبط ثٍُ األصئهخ انفشدَخ وانزوخُخ0اندذول )

 يؼبيم انثجبد يؼبيم االسرجبط انًضزىي انًؼشفٍ نالخزجبس

 06.5 65.5 انززكش

 69.5 95.5 انفهى

 66.5 90.5 انزطجُك

 66.5 5..2 انزسهُم

 02.5 66.5 انزشكُت

 01.5 90.5 انزمىَى

 6.5. 5..0 كم انًضزىَبد انًؼشفُخ نالخزجبس 

اختبار المهاهيـ الشرةية يتمتا بدرجةو ةاليةو مػف الربػات، كاػال ه  (ّ)الجدكؿ يك   
   (اَ.ْٗبراكف ) -لمتطبيؽُّ حيث بم  معامؿ الربات الكم  لنختبار باستخداـ معادلة سبيرماف

سػػبحيػػث سػػاب معػػامنت السػػهكلة كالاػػعكبة نسػػممة االختبػػار  د( ح معامػػؿ السػػهكلة لكػػؿ  حي
ـ، ص ََِٗ سػػػؤاؿو مػػػف جسػػػممة االختبػػػار مػػػف خػػػنؿ المعادلػػػة اآلتيػػػة )سػػػميماف كجبػػػك ةػػػنـ،

ُِّ ) 
 ُّ حيث مجػ ص  مجمكع اإلجابات الاحيحة،                               معامؿ السهكلة =

 
 جابات الخاطمةا كمجػ خ  مجمكع اإل

كييفاػػد بمعامػػؿ الاػػعكبة  "نسػػبة الطػػنب الػػذيف لػػـ يجيبػػكا ةػػف السػػؤاؿ إلػػى العػػدد الكمػػ       
(ا كيمكػػػف ُّّـ، ص ََِٗلمطػػػنب المشػػػاركيف فػػػ  جداو االختبػػػار" )سػػػميماف كجبػػػك ةػػػنـ، 

 اآلتية حساب معامؿ الاعكبة لكؿ سؤاؿو مف جسممة االختبار مف خنؿ المعادلة 
 معامؿ السهكلة - ُعكبة = معامؿ الا

      
  

 جمـ ص

 جمـ ص + جمـ خ
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 :َىضر يؼبيالد انضهىنخ وانصؼىثخ ألصئهخ اخزجبس انًفبهُى انششػُخ (6)واندذول 
 (: يؼبيالد انضهىنخ وانصؼىثخ ألصئهخ اخزجبس انًفبهُى انششػُخ6اندذول )

 يؼبيم انصؼىثخ يؼبيم انضهىنخ و يؼبيم انصؼىثخ يؼبيم انضهىنخ و

 60.5 25.5  5..5 61.5 

 02.5 92.5  61.5 5..5 

 62.5 22.5  65.5 20.5 

 5..5 61.5  05.5 90.5 

 59.5 66.5  50.5 66.5 

 0..5 91.5  60.5 25.5 

 59.5 66.5  62.5 22.5 

 50.5 66.5  05.5 90.5 

 02.5 92.5  62.5 22.5 

 02.5 92.5  91.5 0..5 

 90.5 05.5  05.5 90.5 

 62.5 22.5  0..5 91.5 

 62.5 22.5  02.5 92.5 

 5..5 61.5  59.5 66.5 

 0..5 91.5  59.5 66.5 

 50.5 66.5  5..5 61.5 

 62.5 22,5  05,5 90.5 

 59.5 66,5  05,5 90,5 

 05.5 90.5  02.5 92.5 

 0..5 91.5  5..5 61.5 

معػػػامنت السػػػهكلة كالاػػػعكبة نسػػػممة اختبػػػار المهػػػاهيـ الشػػػرةية ( ْ)الجػػػدكؿيك ػػػ  
، ََِٕ)معامنته مفبكلةه كمناسػبةهُّ حيػث ذكػر الكبيسػ   (، كه َ<ٕٕ–َ.ِّ)راكحت بيف ت
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-َ<َِ)معػػػامنت السػػػهكلة كالاػػػعكبة تكػػػكف مفبكلػػػةن إذا كػػػاف مػػػداها مػػػف  ( جفَُٕص 
 ا(َ<َٖ

ق( حساب معامنت التمييز نسػممة االختبػار  كيسػاةد معامػؿ التمييػز فػ  تحديػد قػدرة السػؤاؿ 
طػػنب ذكم التحاػػيؿ المتػػدن  كالطػػنب ذكم التحاػػيؿ العػػال  )النبهػػاف، ةمػػى التمييػػز بػػيف ال

سػػػبك  (آُٗـ، ص ََِْ معػػػامنت التمييػػػز نسػػػممة االختبػػػار باسػػػتخداـ تفسػػػيـ كيمػػػ   حي
(Kelly( الذم يعتمد ةمى الخطكات اآلتية ) ،ُٕٓـ، ص ََِّزيتكف )   

 ترتيب جكراؽ التنميذ حسب الدرجاتا 
 ( مف ِٕفاؿ )٘ العينة الت  تفا ف  الجزو العمكما درجات جفراد 
 ( مف درجات ِٕفاؿ )٘ جفراد العينة الت  تفا ف  الجزو السهم ا 
 ( استخداـ معادلة جكنسكفJohnson ) 

 معامؿ التمييز =                               
 سػػبحي ، كبتطبيػػؽ المعادلػػة السػػابفة ( تنميػػذو ٖالعينػػة )مػػف جفػػراد  ٘( ِٕ)كقػػد بمػػ  ةػػدد      

 معامػؿ تمييػػز كػػؿ سػؤاؿو مػػف جسػػممة االختبػػار، كتػـ التكاػػؿ إلػػى النتػامج المك ػػحة فػػ  الجػػدكؿ
 اآلت   (ٓ)

 (: يؼبيم رًُُز كم صؤاٍل يٍ أصئهخ االخزجبس2اندذول )

 يؼبيم انزًُُز و يؼبيم انزًُُز و يؼبيم انزًُُز و يؼبيم انزًُُز و

 00.5  25.5  52.5  00.5 

 52.5  52.5  25.5  90.5 

 00.5  00.5  52.5  62.5 

 52.5  00.5  90.5  90.5 

 00.5  52.5  52.5  00/5 

 00.5  25.5  25.5  25.5 

 00.5  00.5  25.5  52.5 

 00.5  25.5  52.5  25.5 

 62.5  52.5  25.5  52.5 

 25.5  25.5  90.5  52.5 

مهػاهيـ الشػرةية تراكحػت بػيف جف معامنت التمييػز نسػممة اختبػار ال (ٓ) الجدكؿ يك  
كهػػػػ  معػػػػامنته جيػػػػدةه فػػػػ  التمييػػػػز بػػػػيف التنميػػػػذُّ حيػػػػث ذكػػػػر الكبيسػػػػ   (،َ.ٖٖ–َ.ِٓ)
( جف السػػؤاؿ يعيتبػػر ذا تمييػػزو مفبػػكؿو إذا كػػاف معامػػؿ التمييػػز لػػ  يسػػاكم َُٕ، ص ـََِٕ)
 اذلؾ جف ؿ( فوةمى، ككمما زاد معامؿ التمييز كاف َزَِ)

 عدد التالميذ يف إحدى اجملموعتني             

 جمموع درجات اجملموعة الدنيا –جمموع درجات اجملموعة العليا 
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زمف االختبار مػف خػنؿ حسػاب متكسػط الػزمف الػذم اسػتترق   سبحي ك( حساب زمف االختبار  
 لممعادلة اآلتية  ان جميا التنميذ لإلجابة ةف جسممة االختبارُّ كذلؾ كفف

 
 الزمف المناسب لنختبار =           
 كبتطبيؽ المعادلة السابفة يت   جف 

         ا  دقيفةن  َّ    =    الزمف المناسب لنختبار =                
ف االختبػػار فػػ  اػػكرت  ٖ ( إخػػراج اختبػػار المهػػاهيـ الشػػرةية فػػ  اػػكرت  النهاميػػة  حيػػث تكػػك 

 اسؤاالن ( َْ)النهامية مف 
 : بٍاء اختباز وّازات التفكري االستداللي:ًاخاوش

 لإلجراوات اآلتية  ان تـ بناو اختبار مهارات التهكير االستدالل  كفف     
بػػار مهػػارات التهكيػػر االسػػتدالل   كذلػػؾ لمفياسػػيف الفبمػػ  كالبعػػدم ( تحديػػد الهػػدؼ مػػف اختُ

لمهػػػارات التهكيػػػر االسػػػتدالل  لػػػدل المجمػػػكةتيف التجريبيػػػة كال ػػػابطة مػػػف تنميػػػذ الاػػػؼ 
 االسادس االبتدام  ف  كحدة "الزكاة" مف مفرر الهف 

ات التهكيػػر تػػـ تحديػػد مهػػار ( تحديػػد مهػػارات التهكيػػر االسػػتدالل  التػػ  سيفيسػػها االختبػػار  ِ
االسػػتدالل  مػػف خػػنؿ االطػػنع ةمػػى اندبيػػات كالدراسػػات التربكيػػة كالمراجػػا التػػ  تناكلػػت 

 )االستنباط، كاالستفراو، كاالستنتاج(ا  ةمى النحك اآلت  التهكير االستدالل 
كذلػػؾ لمتكاػػؿ إلػػى اختبػػارو متػػكازفو كةػػادؿو يفػػيس ةينػػةن ( بنػػاو جػػدكؿ المكااػػهات لنختبػػار  ّ

هداؼ التعميمية كالمحتكل التدريس ُّ حيػث تػـ إيجػاد الػكزف النسػب  لممك ػكةات ممرمةن لأل
كجسػػػػػممة االختبػػػػػار فػػػػػ  مهػػػػػارات التهكيػػػػػر االسػػػػػتدالل  الػػػػػرنث )االسػػػػػتنباط، كاالسػػػػػتفراو، 

 ا( ففرةن ِٕبمتت ففرات االختبار )كاالستنتاج(، كبذلؾ 
 ا( بناو االختبار ف  اكرت  انكليةْ
 ا( ك ا تعميمات االختبارٓ
االختبػار ةمػى مجمكةػةو مػف  ةيػرض( التحفؽ مف ادؽ االختبار مف خنؿ المحكمػيف  حيػث ٔ

العديػػد مػف اآلراو كاالقتراحػػات  هػـككػػاف ل، فػ  هػػذا المجػاؿ االختاػػاصذكم مػف المحكمػيف 
 كالمنحظات الت  جسهمت ف  إخراج االختبار باكرةو جف ؿا

 عدد التالميذ                  

 جمموع الزمن الذي استغرقه التالميذ لإلجابة   
   
93

5           
31              
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ختبار ةمى ةينػةو اسػتطنةيةو مػف مجتمػا ( التطبيؽ االستطنة  لنختبار حيث تـ تطبيؽ االٕ
كهػػدؼ هػػذا التطبيػػؽ إلػػى  تمميػػذانُّ( ُّ، كبمػػ  ةػػدد جفرادهػػا )ان الدراسػػة تػػـ اختيارهػػا ةشػػكاميٌ 

 تعرتؼ ما يوت  
 اك كح تعميمات االختبار، كجسممت ج( 

سػػبب( حسػػاب اػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخم  لنختبػػار  حيػػث  معػػامنت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ  حي
درجة الكمية لمهارة التهكير االسػتدالل  التػ  ينتمػ  إليهػاُّ باسػتخداـ معامػؿ ارتبػاط سؤاؿو كال
 اآلت   (ٔ) (، كتـ التكاؿ إلى النتامج المك حة ف  الجدكؿPearsonبيرسكف )
 (: يؼبيالد االسرجبط ثٍُ دسخخ كم صؤاٍل وانذسخخ انكهُخ نًهبسح انزفكُش االصزذالن9ٍاندذول)

سلى 

 انؼجبسح
سرجبطيؼبيم اال  يؼبيم االسرجبط سلى انؼجبسح يؼبيم االسرجبط سلى انؼجبسح 

1  20.5** 52  66.5* 6.  61.5* 

5  90.5** 59  99.5** 25  60.5** 

0  60.5** 56  95.5** 21  21.5** 

6  96.5** 50  95.5** 25  60.5** 

2  60.5** 5.  20.5** 20  21.5** 

9  2..5** 05  22.5** 26  66.5** 

6  6..5** 01  95.5** 22  65.5* 

0  62.5* 05  69.5** 29  22.5** 

.  69.5** 00  6..5** 26  60.5* 

15  20.5** 06  66.5* 20  6..5** 

11  65.5* 02  65.5* 2.  62.5* 

15  00.5* 09  0..5* 95  65.5* 

10  20.5** 06  65.5* 91  2..5** 

16  62.5* 00  06.5* 95  66.5* 

12  60.5* 0.  66.5* 90  25.5** 

19  66.5** 65  20.5** 96  26.5** 

16  20.5** 61  69.5** 92  69.5** 

10  60.5** 65  69.5** 99  2..5** 

1.  60.5** 60  65.5* 96  69.5** 

55  95.5** 66  65.5* 90  65.5* 

51  2..5** 62  0..5* 9.  90.5** 

55  60.5** 69  00.5* 65  25.5** 

50  20.5** 66  0..5* 61  00.5* 

56  .,5** 60  65.5* 65  60.5** 

 (51,5** دانخ ػُذ يضزىي )           (52.5* دانخ ػُذ يضزىي )
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ميػة لمهػارة جف جميا قػيـ معػامنت ارتبػاط جسػممة االختبػار بالدرجػة الك (ٔ) يك   الجدكؿ     
(، كتراكحػت َ.َُ( جك )َ.َٓ) التهكير االستدالل  الت  تنتم  إليها دالةه ةنػد مسػتكل الداللػة

 مما يؤكد تمتا االختبار بدرجةو ةاليةو مف االتساؽ الداخم ا(ُّ َ.ٖٕ-َ.ّٕبيف )
سػػب حيػػثج( حسػػاب معامػػؿ ربػػات االختبػػار   –spilt)باسػػتخداـ طريفػػة التجزمػػة الناػػهية  حي

half) تخداـ معادلػػػػة سػػػػبيرمافباسػػػػ- ( بػػػػراكفSpearman-Brown كتػػػػـ التكاػػػػؿ إلػػػػى ُّ)
 اآلت   (ٕ)النتامج المك حة ف  الجدكؿ

 (: يؼبيم ثجبد االخزجبس6اندذول)

 يؼبيم انثجبد يؼبيم االسرجبط يهبسح انزفكُش االصزذالنٍ

 0.5. 2.5. يهبسح االصزُجبط

 5.5. 02.5 يهبسح االصزمشاء

 02.5 66.5 يهبسح االصزُزبج

 0.5. 9.5. كم يهبساد انزفكُش االصزذالنٍ فٍ االخزجبس

اختبار مهارات التهكير االستدالل  يتمتا بدرجةو ةاليةو مف الربات،   (ٕ)يك   الجدكؿ      
براكف  -كاال ه لمتطبيؽُّ حيث بم  معامؿ الربات الكم  لنختبار باستخداـ معادلة سبيرماف

  (اَ.ٖٗ)
سػػػبلسػػػهكلة كالاػػػعكبة نسػػػممة االختبػػػار  حيػػػث د( حسػػػاب معػػػامنت ا معػػػاممى  السػػػهكلة  حي

 ذلؾ يك    (ٖ)كالجدكؿ ، كالاعكبة لكؿ سؤاؿو مف جسممة االختبار
 (: يؼبيالد انضهىنخ وانصؼىثخ ألصئهخ االخزجبس0اندذول )

 يؼبيم انصؼىثخ يؼبيم انضهىنخ و يؼبيم انصؼىثخ يؼبيم انضهىنخ و

1  0..5 91.5 06  59.5 66.5 

5  65.5 20.5 00  92.5 02.5 

0  60.5 25.5 0.  60.5 25.5 

6  05.5 90.5 65  0..5 91.5 

2  62.5 22.5 61  02.5 92.5 

9  05.5 90.5 65  02.5 92.5 

6  65.5 20.5 60  0..5 91.5 

0  65.5 20.5 66  65.5 20.5 

.  65.5 20.5 62  60.5 25.5 

15  62.5 22.5 69  02.5 92.5 

11  05.5 90.5 66  62.5 22.5 

15  5995 66.5 60  60.5 25.5 

10  62.5 22.5 6.  66.5 59.5 
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 يؼبيم انصؼىثخ يؼبيم انضهىنخ و يؼبيم انصؼىثخ يؼبيم انضهىنخ و

16  02.5 92.5 25  05.5 90.5 

12  5..5 61.5 21  65.5 20.5 

19  0..5 91.5 25  60.5 25.5 

16  65.5 20.5 20  0..5 91.5 

10  62.5 22.5 26  90.5 05.5 

1.  62.5 22.5 22  62.5 22.5 

55  02.5 92.5 29  61.5 5..5 

51  65.5 20.5 26  90.5 05.5 

55  62.5 22.5 20  0..5 91.5 

50  65.5 20.5 2.  02.5 92.5 

56  0..5 91.5 95  05.5 90.5 

52  0..5 91.5 91  50.5 66.5 

59  0..5 91.5 95  59.5 66.5 

56  60.5 25.5 90  62.5 22.5 

50  60.5 25.5 96  62.5 22.5 

5.  05.5 90.5 92  5..5 61.5 

05  62.5 22.5 99  5..5 61.5 

01  05.5 90.5 96  5..5 61.5 

05  65.5 20.5 90  62.5 22.5 

00  65.5 20.5 9.  02.5 92.5 

06  65.5 20.5 65  65.5 20.5 

02  62.5 22.5 61  50.5 66.5 

09  05.5 90.5 65  05.5 90.5 
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معػػػػامنت السػػػػهكلة كالاػػػػعكبة نسػػػػممة اختبػػػػار مهػػػػارات التهكيػػػػر  (ٖ)يك ػػػػ  الجػػػػدكؿ      
 ا(، كه  معامنته مفبكلةه كمناسبةه َ.ٕٕ–َ.ِّ)االستدالل  تراكحت بيف 

، ارمعػامنت التمييػز نسػممة االختبػ حيسػبق( حساب معامنت التمييز نسممة االختبػار  حيػث 
 اآلت   (ٗ)كالتكاؿ إلى النتامج المك حة ف  الجدكؿ

 يؼبيالد انزًُُز ألصئهخ االخزجبس (:.اندذول )

 يؼبيم انزًُُز و  يؼبيم انزًُُز و  يؼبيم انزًُُز و

1  90.5 52  90.5 6.  25.5 

5  62.5 59  00.5 25  52.5 

0  00.5 56  00.5 21  90.5 

6  62.5 50  00.5 25  00.5 

2  62.5 5.  62.5 20  90.5 

9  62.5 05  62.5 26  25.5 

6  90.5 01  62.5 22  25.5 

0  62.5 05  90.5 29  52.5 

.  90.5 00  62.5 26  52.5 

15  90.5 06  90.5 20  90.5 

11  00.5 02  90.5 2.  00.5 

15  25.5 09  00.5 95  00.5 

10  90.5 06  25.5 91  62.5 

16  00.5 00  52.5 95  52.5 

12  25.5 0.  00.5 90  90.5 

19  00.5 65  25.5 96  62.5 

16  90.5 61  00.5 92  52.5 

10  62.5 65  00.5 99  90.5 

1.  25.5 60  52.5 96  52.5 

55  62.5 66  00,5 90  52.5 

51  90.5 62  25.5 9.  62.5 

55  62.5 69  25.5 65  62.5 

50  90.5 66  25.5 61  52.5 

56  90.5 60  00.5 65  52.5 

معػامنت التمييػز نسػممة اختبػار مهػارات التهكيػر االسػتدالل  تراكحػت  (ٗ)الجدكؿ يك        
 ا(، كه  معامنته جيدةه ف  التمييز بيف التنميذَ.ٖٖ–َ.ِٓبيف )

المناسػػػػػػػػب لنختبػػػػػػػػار  الػػػػػػػػزمفجف  التكاػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػى  بػػػػػػػػار  تػػػػػػػػـك( حسػػػػػػػػاب زمػػػػػػػػف االخت
          31       دقيفةنا    ّّ=                           = 

31

   1021       
31



 ...................................... المـتداخــلة أنموذج مقترح لتطـويـر تدريـس العلـوم الشرعية في ضوء نهــج النظـم

- َُّْ - 

ف االختبػػار فػػ   حيػػث( إخػػراج اختبػػار مهػػارات التهكيػػر االسػػتدالل  فػػ  اػػكرت  النهاميػػة  ٗ تكػػك 
 ا( ففرةن ِٕمف ) اكرت  النهامية

 إجساءات تطبيل الدزاسة:

بػإجراوات  افمػكاد الدراسػة كجدكاتهػا باػكرتها النهاميػةُّ قػاـ الباحرػبعد االنتهاو مف إةػداد      
 تطبيؽ الدراسة الت  ت منت ما يوت  

 التسهيؿ مهاـ الباحريف يةو رسم اتو ( الحاكؿ ةمى خطابُ
( زيػػػارة مدرسػػػة حػػػ  الرك ػػػة االبتداميػػػة، كمفابمػػػة قامػػػدها كمعمػػػـ العمػػػـك الشػػػرةية لماػػػؼ ِ

الدراسػػة، كجهميتهػػا، كطبيعػػة التػػدريس فػػ   ػػكو نهػػج السػػادس االبتػػدام ُّ لتك ػػي  جهػػداؼ 
جراوات تنهيذا كفف جحػد لألنمكذج المفترح، كتػـ االتهػاؽ ةمػى جف يتػكلى  ان النظـ المتداخمة، كا 

 امهمة تدريس مجمكةتى  الدراسة يفالباحر
التعيػػيف العشػػكام  لمجمػػكةتى  الدراسػػة التجريبيػػة كال ػػابطة مػػف فاػػمى  الاػػؼ السػػادس ( ّ

كمر ػؿ فاػؿ )ب(  تمميػذان،( ِٔحيث مر ؿ فاؿ )ج( المجمكةة ال ابطة كةددهـ ) بالمدرسةُّ
( ُٓ، كمف رـ بم  مجمػكع جفػراد ةينػة الدراسػة ) تمميذان ( ِٓكةددهـ )المجمكةة التجريبية 

 اتمميذان 
ب ػػبط المتتيػػرات سيػػر التجريبيػػة التػػ  يمكػػف جف تػػؤرر فػػ  نتػػامج الدراسػػةُّ  اف( قػػاـ الباحرػػْ

 لمػػا يػػوت   ان جةمػػى مسػػتكنل مػػف التكػػافؤ بػػيف مجمػػكةتى  الدراسػػة، كذلػػؾ كففػػل ػػماف تحفيػػؽ 
الفبمػ  الختبػار ـ التطبيػؽ العمر الزمنػ ، كالخبػرة السػابفة لمتنميػذ، كةػدد الحاػص، كمػا تػ

كبعػػد تاػػحي  شػػرةية، اللمتحفػػؽ مػػف تكػػافؤ المجمػػكةتيف فػػ  المهػػاهيـ  ُّالمهػػاهيـ الشػػرةية
ُّ لتعػرتؼ مػا إذا كانػت (ِف ≠ ُلمجمػكةتيف مسػتفم تيف )ف االختبار تـ استخداـ اختبػار "ت"

هنػػاؾ فػػركؽه ذات داللػػةو إحاػػاميةو بػػيف متكسػػطى  درجػػات مجمػػكةتى  الدراسػػة فػػ  اختبػػار 
المهػػػاهيـ الشػػػرةية الفبمػػػ ، كبحسػػػاب قيمػػػة "ت" تػػػـ التكاػػػؿ إلػػػى النتػػػامج المك ػػػحة فػػػ  

 اآلت   (َُ)الجدكؿ
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 نذساصخ فٍ اخزجبس انًفبهُى انششػُخ انمجهٍ(: يزىصظَ دسخبد يدًىػزٍَ ا15اندذول )

انًضزىي 

 انًؼشفٍ
 انؼذد انًدًىػخ

انًزىصظ 

 انسضبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ

دسخخ 

 انسشَخ

لًُخ 

 "د"

 اندذونُخ

لًُخ 

"د" 

 انًسضىثخ

يضزىي 

 انذالنخ

 انززكش
 55.1 50.0 52 انزدشَجُخ

6. 55,5 

25.5 91.5 
 26.1 56.0 59 انضبثطخ

 انفهى
 55.1 66.0 52 َجُخانزدش

19.5 06.5 
 09.1 00.0 59 انضبثطخ

 انزطجُك
 5..0 56.1 52 انزدشَجُخ

9..5 6..5 
 56.1 50.1 59 انضبثطخ

 انزسهُم
 56.1 65.0 52 انزدشَجُخ

59.5 6..5 
 16.1 01.0 59 انضبثطخ

 انزشكُت
 92.5 60.5 52 انزدشَجُخ

6. 55,5 

55.1 01.5 
 22.5 01.5 59 طخانضبث

 انزمىَى
 65.1 19.5 52 انزدشَجُخ

.6.5 02.5 
 01.5 69.5 59 انضبثطخ

كم 

يضزىَبد 

 االخزجبس

 25.5 5.10. 52 انزدشَجُخ
99.5 21.5 

 05.0 69.16 59 انضبثطخ

ت كجكد فركؽو ذات داللةو إحااميةو بيف متكسطى  درجا ( ةدـَُ) يك   الجدكؿ          
مجمكةتى  الدراسة ف  التطبيؽ الفبم  الختبار المهاهيـ الشرةية ف  مستكيات  المعرفية 

ُّ حيث بمتت قيمة "ت" المحسكبة لمستكيات االختبار المعرفية ككذلؾ ف  الدرجة الكمية الستة،
 (،َ.ٔٔ –َ.ْٗ –ُ.َِ –َ.ِٔ -َ.ٗٔ -َ.ُٔ -َ .ِٓ)الترتيب كلنختبار كم  ةمى 
يمة "ت" الجدكليةُّ مما يدؿ ةمى ةدـ كجكد فركؽو ذات داللةو إحااميةو بيف كه  قيـه جقؿ مف ق

 مجمكةتى  الدراسة، كمف رـ تكافؤ المجمكةتيف ف  متتير المهاهيـ الشرةيةا
ُّ لمتحفػؽ مػف تكػافؤ المجمػكةتيف هكيػر االسػتدالل تـ التطبيؽ الفبم  الختبػار مهػارات التك      

لمجمػػكةتيف  عػػد تاػػحي  االختبػػار تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "ت"، كبفػػ  مهػػارات التهكيػػر االسػػتدالل 
لتعػرتؼ مػا إذا كانػت هنػاؾ فػركؽه ذات داللػةو إحاػاميةو بػيف متكسػطى   (ُِّف ≠ ُف )فمستفم تي

درجات مجمكةتى  الدراسػة فػ  اختبػار مهػارات التهكيػر االسػتدالل  الفبمػ ، كبحسػاب قيمػة "ت" 
 اآلت   (ُُ)ؿتـ التكاؿ إلى النتامج المك حة ف  الجدك
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 (: يزىصظَ دسخبد يدًىػزٍَ انذساصخ فٍ اخزجبس يهبساد انزفكُش االصزذالنٍ انمجه11ٍاندذول)

 انؼذد انًدًىػخ انًهبسح
انًزىصظ 

 انسضبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ

دسخخ 

 انسشَخ

لًُخ 

 "د"

 اندذونُخ

لًُخ 

"د" 

 انًسضىثخ

يضزىي 

 انذالنخ

 االصزُجبط
 00,5 56.15 52 انزدشَجُخ

 

6. 

 

 

 

55,5 

 

 

0..5 65.5 
 96,0 00.11 59 انضبثطخ

 االصزمشاء

 19,5 55.15 52 انزدشَجُخ

02.5 65.5 
 16,0 60.11 59 انضبثطخ

 االصزُزبج

 05,5 06.15 52 انزدشَجُخ

6. 55,5 

6..5 60.5 

 60,5 69.11 59 انضبثطخ

كم 

يهبساد 

 االخزجبس

 10,2 50.02 52 انزدشَجُخ

555.5 ...5 

 01,9 50.02 59 انضبثطخ

ةػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽو ذات داللػػػةو إحاػػػاميةو بػػػيف متكسػػػطى  درجػػػات ( ُُ) يك ػػػ  الجػػػدكؿ     
 مجمكةتى  الدراسة ف  التطبيؽ الفبم  الختبار مهارات التهكيػر االسػتدالل  فػ  مهاراتػ  الػرنث،

ات االختبػػار كلنختبػػار كمػػ  ُّ حيػػث بمتػػت قيمػػة "ت" المحسػػكبة لمهػػار ككػػذلؾ فػػ  الدرجػػة الكميػػة
كهػػ  قػػيـه جقػػؿ مػػف قيمػػة "ت" الجدكليػػةُّ  (،َ.ََِ -َ.ٕٗ -َ.ّٓ -َ.ّٗ)ةمػػى الترتيػػب 

مما يدؿ ةمػى ةػدـ كجػكد فػركؽو ذات داللػةو إحاػاميةو بػيف مجمػكةتى  الدراسػة، كمػف رػـ تكػافؤ 
 المجمكةتيف ف  متتير مهارات التهكير االستدالل ا

جحػػد تجريبيػػة، كالتحفػػؽ مػػف تكػػافؤ مجمػػكةتى  الدراسػػةُّ قػػاـ ( بعػػد  ػػبط المتتيػػرات سيػػر الٓ
بعفد لفػاوو تمهيػدما مػا تنميػذ المجمكةػة التجريبيػةُّ بهػدؼ تهيمػتهـ، كتعػريههـ  يفالباحر

 ان ، كدكر التمميػػذ  ػػمف إجػػراوات التنهيػػذ كففػػبالتػػدريس فػػ   ػػكو نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة
 لألنمكذج المفترحا

 اان جسابيا، بكاقا )حاتيف( جسبكةيٌ  (ٓلمدة ) راسة،( البدو بتدريس مجمكةتى  الدٔ
 ا( بعد االنتهاو مف تدريس مجمكةتى  الدراسة تـ التطبيؽ البعدم ندكات الدراسةٕ
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( تاػػػحي  إجابػػػات تنميػػػذ مجمػػػكةتى  الدراسػػػة كفػػػؽ مهتػػػاحى  تاػػػحي  االختبػػػاريف، كراػػػد ٖ
لنتامج، كمػف رػـ التحفػؽ مػف ، كتحميمها، كاستخنص اان درجاتهـُّ لمعالجة البيانات إحااميٌ 

 فركض الدراسةا
 أساليب حتمين البياٌات:

(ُّ لػػػػبعض SPSSبرنػػػػامج الحػػػػـز اإلحاػػػػامية لمعمػػػػـك االجتماةيػػػػة ) افاسػػػػتخدـ الباحرػػػػ     
 المعالجات اإلحاامية المتبعة ف  هذا الدراسة، كقد تـ استخداـ انساليب اإلحاامية اآلتية 

ب االتهػاؽ كاالخػتنؼ بػيف  راو المحكمػيف، كلبنػاو جػدكلى  ( التكرارات كالنسب الممكيةُّ لحسػاُ
 المكااهات الختبارىم المهاهيـ الشرةية كمهارات التهكير االستدالل ا

 (ُّ لحساب ربات تحميؿ المحتكلاHolisti( معادلة هكلست  )ِ
 (ُّ لحساب ادؽ االتساؽ الداخم  لكؿا مف االختباريفاPearson( معامؿ ارتباط بيرسكف )ّ
(، Spearman-Brownبػػػراكف ) -لسػػػبيرماف( Spilt–Halfمعامػػػؿ التجزمػػػة الناػػػهية )( ْ

 (ُّ لحساب ربات كؿا مف االختباريفاCronbach's Alphaكمعامؿ ربات جلها كركنباخ )
 ( معامنت السهكلة كالاعكبة نسممة كؿا مف االختباريفآ
 (اJohnsonعادلة جكنسكف )( معامنت التمييز نسممة كؿا مف االختباريفُّ باستخداـ مٔ
 ( معادلة تحديد زمف كؿا مف االختباريفإ
( المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػػات المعياريػةُّ لحسػػاب متكسػطى  درجػػات تنميػذ مجمػػكةتى  ٖ

الدراسػػػة فػػػ  التطبيفػػػيف الفبمػػػ  كالبعػػػدم لكػػػؿا مػػػف االختبػػػاريف، ككػػػذلؾ إيجػػػاد االنحرافػػػات 
 المعيارية لدرجاتهـا

(ُّ لمتحفػؽ مػف Independent Sample T-testت( لمجمػكةتيف مسػتفم تيف )( اختبػار )ٗ
داللػػة الهػػركؽ بػػيف متكسػػطى  جةمػػار تنميػػذ مجمػػكةتى  الدراسػػة، كدرجػػاتهـ فػػ  التطبيفػػيف 

 الفبم  كالبعدم لكؿا مف االختباريفا
( مربػػػا إيتػػػا )َُ

(ُّ لفيػػػاس حجػػػـ تػػػورير تػػػدريس العمػػػـك الشػػػرةية فػػػ   ػػػكو نهػػػج الػػػنظـ 2
 لألنمكذج المفترح، كذلؾ مف خنؿ استخداـ المعادلة اآلتية  ان اخمة كففالمتد

مربا إيتا ) 
 درجة احلرية+  2ت ( =                       2

 2ت       
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ةمػػى مػػا حػػد دا بػػاه  كسػػالـ كةبػػد  (2)ةنػػد تهسػػير قػػيـ مربػػا إيتػػا  افكقػػد اةتمػػد الباحرػػ     
( مف فمات تهسير قيـ مربا إيتا )ِّٓـ، ص ََِٔالعزيز كمحمد )

لمػا هػك مبػيفه  ان كفف (2ُّ
 اآلت   (ُِ) ف  الجدكؿ

 (2)(: لُى يشثغ إَزب 15اندذول)

)لًُخ يشثغ إَزب 
2

 زدى انزأثُش (

 صغُش 51.5

 يزىصظ 59.5

 كجُش 16.5

 

 :ووٍاقشتّا وتفشريِا ٌتائج الدزاسة

ة هذا النتامج ، كمناقشامف خنؿ اإلجابة ةف جسممته نتامج الدراسة ةير ت
 ةمى النحك اآلت   كتهسيرها، كذلؾ

 ٌتائج الدزاسة املستبطة بالشؤاه األوه:

مػػا المهػػاهيـ الشػػرةية المػػراد إكسػػابها فػػ  العمػػـك حيػػث نػػص  السػػؤاؿ انكؿ ةمػػى اآلتػػ   "     
بػاالطنع  افكلإلجابة ةػف هػذا السػؤاؿ قػاـ الباحرػ، "الشرةية لتنميذ الاؼ السادس االبتدام ؟

لتػ  تناكلػت جسػاليب تحميػؿ المحتػكلُّ لإلفػادة مػف منهجيتهػا ةمى البحكث كالدراسػات السػابفة ا
باالطنع ةمػى جهػداؼ تػدريس كحػدة "الزكػاة" مػف  االت  اتبعتها ف  ةممية التحميؿ، كمف رـ قام

مفػػػػػػرر الهفػػػػػػ ، لماػػػػػػؼ السػػػػػػادس االبتػػػػػػدام  )الهاػػػػػػؿ الدراسػػػػػػ  الرػػػػػػان  لمعػػػػػػاـ الدراسػػػػػػ  
مػف رػـ قػاـ كػؿ  دقيفػةن كفاحاػةن، ك  ق(، كقراوة كؿ درسو فػ  هػذا الكحػدة قػراوةن َُْْ/ُّْٗ

ربػات تحميػؿ المحتػكل، كبعػد ذلػؾ ُّ كمف رػـ التحفػؽ مػف مف الباحريف بعممية التحميؿ ةمى حدةو 
فػػ  هػػذا مػػف ذكم االختاػػاص قاممػػة المهػػاهيـ الشػػرةية ةمػػى مجمكةػػةو مػػف المحكمػػيف ةػػرض 

ف رـ تعػديمها فػ   ػكو كبياف مدل مناسبتها، كم، المجاؿُّ لمتوكد مف سنمتها العممية كالمتكية
، ان شػػرةيٌ  ان ( مههكمػػَٓ راو هػػؤالو المحكمػػيف، كبناؤهػػا فػػ  اػػكرتها النهاميػػةُّ حيػػث ت ػػمنت )

  يك   هذا الفاممةاآلت   (ُّ) كالجدكؿ
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 (: لبئًخ انًفبهُى انششػُخ10اندذول )

 انًفهىو انششػٍ و انًفهىو انششػٍ و

 َصبة ػشوض انزدبسح 59 انزكبح 1

 ج يٍ األسضانخبس 56 اَِخ 5

 َصبة انسجىة وانثًبس 50 انسذَث 0

 انصبع انُجىٌ .5 انفمشاء 6

 ثهًُخ األَؼبو 05 اإلصالو 2

 انضبئًخ 01 انشهبدربٌ 9

 َصبة اإلثم 05 انصالح 6

 َصبة انجمش 00 صىو سيضبٌ 0

 َصبة انغُى 06 زح انجُذ .

و 02 انصذلخ 15  انًسشَّ

 اإلخالص 09 انىاخت 11

15   ٍ  يضزسمى انزكبح 06 انً

 رطهُش انًبل 00 األري 10

 رطهُش انُفش .0 يُغ انزكبح 16

 انًضبكٍُ 65 اإلثى 12

 انؼبيهىٌ ػهً انزكبح 61 انكبفش 19

 انًؤنفخ لهىثهى 65 انُِّصبة 16

 انشلبة 60 يضٍ انسىل 10

 انغبسيىٌ 66 األيىال انزكىَخ .1

 فٍ صجُم هللا 62 شكش هللا 55

 اثٍ انضجُم 69 انُمذاٌ 51

 إػزبق انؼجُذ 66 َصبة انزهت 55

 إػزبق انًكبرَجٍُ 60 َصبة انفضخ 50

 اإلصالذ ثٍُ انُبس .6 َصبة األوساق انُمذَخ 56

 اندهبد 25 ػشوض انزدبسح 52

 ٌتائج الدزاسة املستبطة بالشؤاه الجاٌي:

تػدريس العمػـك الشػرةية فػ  ما اننمكذج المفترح لتطكير نص  السؤاؿ الران  ةمى اآلت   "     
ةمػى البحػكث  بػاالطنع افكلإلجابػة ةػف هػذا السػؤاؿ قػاـ الباحرػ، " كو نهج الػنظـ المتداخمػة؟

ـا، كالتػدريس فػ   ػكو  كالدراسات السابفة كاندبيات الت  تناكلػت النمػاذج التدريسػية بشػكؿو ةػا
، كاالطنع ةمى خاامص النمك لدل  تنميذ الاػؼ السػادس نهج النظـ المتداخمة بشكؿو خاصا

االبتػػدام ، إ ػػافةن إلػػى  راو الخبػػراو كالمختاػػيف، كمػػف رػػـ تحديػػد انسػػس كالمبػػادئ التػػ  قػػاـ 
ةميها اننمكذج المفترح، كبناؤا كتاميم  ف  اكرت  انكليػة، كالتحفػؽ مػف اػدق  مػف خػنؿ 

سػبت  ف  هذا المجاؿُّ لمتوكػد مػف منااالختااص ذكم مف ةر   ةمى مجمكةةو مف المحكميف 
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لتطكير التدريس ف   كو نهج النظـ المتداخمة، كمركنت ، كسنمت  العممية كالمتكية، كمػف رػـ 
المراحػػؿ تعديمػػ  فػػ   ػػكو  راو هػػؤالو المحكمػػيف، كبنػػاؤا فػػ  اػػكرت  النهاميػػةُّ حيػػث ت ػػمف 

 اآلتية 
ــة األو :     رػػػارة إرػػػارة انتبػػػاا التنميػػػذ لمػػػدرس  يفػػػـك المعمػػػـ بتشػػػكيؽ التنميػػػذ، كا   املسحمـ

انتباههـ، كزيػادة دافعيػتهـُّ إلشػراكهـ فػ  التهكيػر بمك ػكع الػدرس، كاستكشػاؼ العنقػات بػيف 
العمػػـك المتنكةػػةُّ كذلػػؾ مػػف خػػنؿ ةػػرض بعػػض المكاقػػؼ كانحػػداث جك الاػػكر جك النمػػاذج جك 
العينات جك مفاطا الهيديك، المت منة لمعمكماتو جك مشكنتو جك ق ػايا كاقعيػةو مرتبطػةو بانفكػار 
الكبػػرل )المهػػاهيـ انساسػػية( فػػ  مك ػػكع الػػدرس كذات اػػمةو ببيمػػة التنميػػذ، جك مػػف خػػنؿ 
ةرض بعض الخبرات الت  يمػر بهػا التنميػذ، جك ةػف طريػؽ طػرح المعمػـ لػبعض انسػممة التػ  
تػدةكهـ لمتهكيػر، كربػط المعػارؼ الحاليػة بمعػارفهـ السػػابفةُّ حيػث يػتـ إلفػاو نظػرةو ةامػةو ةمػػى 

 ل )المهاهيـ انساسية( ف  مك كع الدرس، كمناقشتهـ حكلهااانفكار الكبر 
يكجػ  المعمػـ التنميػذ لمتركيػز  استكشػاؼ احتياجػات التنميػذ فػ  الػدرس  املسحمة الجاٌية:

ةمى انفكار الكبرل )المهاهيـ انساسػية( فػ  مك ػكع الػدرس، كمػف رػـ استكشػاؼ احتياجػاتهـ 
، رػػـ يفػػـك المعرفيػػة حكلهػػا، ككتابػػة هػػذا االحتياجػػات  فػػ  كرقػػة النشػػاط التمهيػػدم بشػػكؿو فػػردما

 المعمـ بمناقشتهـ حكلها، كمف رـ تمخياها ككتابتها جمامهـ ةمى السبكرةا
يفـك المعمـ ما التنميذ باياسة جسػممةو جكهريػةو  طرح انسممة الجكهرية  املسحمة الجالجة:

يػاتهـ، كفػ   ػكو احتياجػاتهـ متنكةةوُّ مف خنؿ مشكنتو حفيفيػةو كحيكيػةو كذات جهميػةو فػ  ح
التػػ  تػػـ التكاػػؿ إليهػػا فػػ  المرحمػػة -حػػكؿ انفكػػار الكبػػرل )المهػػاهيـ انساسػػية( فػػ  الػػدرس 

، كيجػب جف يشػػعركا بالحاجػة إلػى البحػث كالتنفيػػب فػ  العمػـك المتنكةػػة، كجف -الرانيػة ككتابتهػا
كهػذا المرحمػة تتاػؼ  تؤدم هذا انسممة إلى االستفااو كالجدؿُّ لمكاكؿ إلى اإلجابػة ةنهػاا

بمركنػػةو كبيػػرةوُّ حيػػث تػػتـ اإلفػػادة مػػف انسػػممة الجكهريػػة الػػكاردة فػػ  دليػػؿ المعمػػـ حػػكؿ انفكػػار 
الكبػػرل )المهػػاهيـ انساسػػية(، إ ػػافةن إلػػى جم جسػػممةو جكهريػػةو جخػػرل يتكاػػؿ إليهػػا المعمػػـ مػػا 

ة(ُّ إذ يفػـك بإ ػافة التنميذ ف   كو احتياجاتهـ حكؿ تمػؾ انفكػار الكبػرل )المهػاهيـ انساسػي
 منها إلى جكراؽ النشاطا ان ما يراا مناسب
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يفػـك المعمػـ بتفسػيـ التنميػذ إلػى مجمكةػاتو اػتيرةو  البحث كاالستفااو  املسحمة السابعة:
سير متجانسةوُّ لتفـك كؿ مجمكةةو بالعديد مف اننشطة الت  تتطمب البحػث كاالستفاػاو، كمػف 

ةو التهكيػػػر االسػػػػتدالل  المت ػػػمف لممهػػػارات الػػػػرنث  رػػػـ ممارسػػػة التهكيػػػر بونكاةػػػػ ، كبخااػػػ
"االسػػتنباط، كاالسػػتفراو، كاالسػػتنتاج"ُّ كذلػػؾ مػػف ججػػؿ اإلجابػػة ةػػف انسػػممة الجكهريػػة باػػكرةو 

كيشجا المعمـ التنميػذ ةمػى البحػث كاالستفاػاو، كيناػب  متكاممةو مف خنؿ العمـك المتنكةةا
ر الػػػتعمـ، كتكجيػػػ  اهتمامػػػاتهـ كاستهسػػػاراتهـُّ دكرا ةمػػػى تزكيػػػدهـ بػػػالمكاد، كاندكات، كماػػػاد

لمتكاؿ إلى اإلجابة ةف انسممة الجكهرية، كف  نهايػة هػذا المرحمػة يسػتعدكف لجمسػة الحػكار 
ا  ما معممهـ كزمنمهـُّ لعرض ما تكامكا إلي  مف إجاباتو

ــة اخلاوشــة:   يفػػـك التنميػػذ بعػػد  تك ػػي  انفكػػار الكبػػرل )المهػػاهيـ انساسػػية(  املسحم
بحػث كاالستفاػػاو بعػرض مػػا تكاػمكا إليػػ  مػف إجابػػاتو ةػف انسػػممة الجكهريػة ةمػػى معممهػػـ ال

كزمنمهـ، كمف رـ مناقشتهاُّ لتك ي  انفكػار الكبػرل )المهػاهيـ انساسػية(، كتفػديمها باػكرةو 
متكاممػػةو مػػف خػػنؿ العمػػـك المتنكةػػة، كتاػػميـ خػػرامط مهػػاهيـ لعػػرض ذلػػؾ، رػػـ يػػتـ تك ػػي  

ةادة تشكيؿ معارؼ التنميذ بما ي مف لهـ التعمـ ذا المعنىا المهاهيـ الشرةية  كافةن، كا 
يفـك المعمـ بتفكيـ التنميذ مف خنؿ جساليب متنكةةو قبميػةو كبناميػةو  المرحمة السادسة  التفكيـ 

كختاميػػػةو، كتت ػػػمف جدكاتو متنكةػػػةو كاالختبػػػارات الشػػػهكية، كاالختبػػػارات التحريريػػػة بونكاةهػػػا، 
جػػاز، ككتابػػة التفػػارير، كبطاقػػات المنحظػػة، كقػػكامـ راػػد اإلنجػػاز، كالمشػػركةات، كممهػػات اإلن

 كالمفاوات الهردية كالجماةية ما التنميذ، كنحكهاا
      

  



 ...................................... المـتداخــلة أنموذج مقترح لتطـويـر تدريـس العلـوم الشرعية في ضوء نهــج النظـم

- َُُٓ - 

يك   مراحؿ اننمكذج المفترح السابفة لتطكير تدريس العمـك الشػرةية فػ   اآلت  (ُ)كالشكؿ 
   كو نهج النظـ المتداخمة

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (: يشازم األًَىرج انًمزشذ انضبثمخ نزطىَش رذسَش انؼهىو انششػُخ1انشكم )

 ٌتائج الدزاسة املستبطة بالشؤاه الجالح ووٍاقشتّا وتفشريِا:

ما فاةمية تطػكير تػدريس العمػـك الشػرةية فػ   ػكو "حيث نص  السؤاؿ الرالث ةمى اآلت        
ة لتنميذ الاؼ السادس االبتدام  فػ  مدينػة نهج النظـ المتداخمة ف  إكساب المهاهيـ الشرةي

تػـ اختبػار الهػرض انكؿ لهػذا الدراسػة الػذم نػص  ةمػى  كلإلجابػة ةػف هػذا السػؤاؿ، "الرياض؟
( بػػيف متكسػػطى  َ.αَٓ≤)ال تكجػػد فػػركؽه ذات داللػػةو إحاػػاميةو ةنػػد مسػػتكل داللػػة "اآلتػػ   

البعػػػدم الختبػػػار المهػػػاهيـ درجػػػات تنميػػػذ المجمػػػكةتيف التجريبيػػػة كال ػػػابطة فػػػ  التطبيػػػؽ 
 "االشرةية

استكشاف 
احتياجات 
التالميذ في 

إثارة انتباه 
 التالميذ للدرس

طرح األسئلة 
 الجوهرية

توضيح األفكار 
 الكبرى

)المفاهيم 

 
 التقويم

البحث 
 واالستقصاء
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سػػبكالختبػػار اػػحة هػػذا الهػػرض       اسػػتخداـ ك  ،كاالنحػػراؼ المعيػػارم ،المتكسػػط الحسػػاب  حي
لتعػرتؼ داللػة الهػركؽ بػيف متكسػطى  درجػات (ُّ ِف ≠ ُ)ف تيفاختبار )ت( لمجمكةتيف مسػتفم  

ر المهاهيـ الشرةية، كما تػـ تنميذ المجمكةتيف التجريبية كال ابطة ف  التطبيؽ البعدم الختبا
)اسػػتخداـ مربػػا إيتػػا 

( لحسػػاب حجػػـ تػػورير تػػدريس العمػػـك الشػػرةية فػػ   ػػكو نهػػج الػػنظـ 2
فػ  إكسػاب المهػاهيـ الشػرةية لتنميػذ المجمكةػة التجريبيػة،  لألنمكذج المفتػرح ان المتداخمة كفف

 اآلت   (ُْ) كتـ التكاؿ إلى النتامج المك حة ف  الجدكؿ
: يزىصظَ دسخبد راليُز انًدًىػزٍُ انزدشَجُخ وانضبثطخ فٍ انزطجُك انجؼذٌ الخزجبس (16اندذول )

 انًفبهُى انششػُخ

انًضزىي 

 انًؼشفٍ
 انؼذد انًدًىػخ

 انًزىصظ

 انسضبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ

دسخخ 

 انسشَخ

لًُخ 

 "د"

 اندذونُخ

لًُخ 

"د" 

 انًسضىثخ

يضزىي 

 انذالنخ

يشثغ 

 إَزب

 انززكش
 19.1 66.6 52 انزدشَجُخ

6. 55,5 

29.9 555.5 66.5 
 20.1 00.6 59 انضبثطخ

 انفهى
 55.5 95.0 52 انزدشَجُخ

15.2 555.5 02.5 
 22.5 2..1 59 انضبثطخ

 انزطجُك
 29.5 90.0 52 انزدشَجُخ

25.0 555.5 95.5 
 59.1 92.1 59 انضبثطخ

 انزسهُم
 92.5 25.9 52 انزدشَجُخ

19.9 555.5 02.5 
 00.1 55.2 59 انضبثطخ

 انزشكُت
 55.5 55.5 52 انزدشَجُخ

69.. 555.5 99.5 
 5..9 92.5 59 انضبثطخ

 انزمىَى
 02.1 90.2 52 انزدشَجُخ

29.6 555.5 05.5 
 25.1 02.0 59 انضبثطخ

كم 

يضزىَبد 

 االخزجبس

 56.6 5.00. 52 انزدشَجُخ

99.0 555.5 95.5 
 19.9 50.51 59 انضبثطخ

كجػػكد فػػركؽو ذات داللػػةو إحاػػاميةو بػػيف متكسػػطى  درجػػات تنميػػذ ( ُْ) يك ػػ  الجػػدكؿ     
المجمكةتيف التجريبية كال ابطة ف  التطبيؽ البعدم الختبػار المهػاهيـ الشػرةية فػ  مسػتكيات  

ة لمسػتكيات االختبػار ُّ حيث بمتت قيمة "ت" المحسػكبككذلؾ ف  الدرجة الكمية المعرفية الستة،
 –ْ.ٔٓ –ٗ.ٕٔ –ٔ.ُٔ -ٖ.ِٓ -ٓ.ُِ -ٔ.ٔٓ)المعرفيػػة كلنختبػػار كمػػ  ةمػػى الترتيػػب 

كهػػػ  قػػػيـه جكبػػػر مػػػف قيمػػػة "ت" الجدكليػػػةُّ ممػػػا يػػػدؿ ةمػػػى كجػػػكد فػػػركؽو ذات داللػػػةو  (،ٖ.ٔٔ
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إحاػػاميةو بػػيف مجمػػكةتى  الدراسػػة التجريبيػػة كال ػػابطة فػػ  اختبػػار المهػػاهيـ الشػػرةية لاػػال  
 كةة التجريبيةاالمجم
لألنمػكذج  ان تدريس العمـك الشرةية ف   كو نهج النظـ المتداخمػة كففػكلتعرتؼ حجـ تورير      

مربا إيتا ) حيسب ف  إكساب المهاهيـ الشرةية المفترح
جف حجػـ  السػابؽجػدكؿ ال يك ػ (، 2

ُّ حيث بم  مربا إيتا ) التورير كبيره
 (اَ.َٔتة )( لكؿ االختبار بمستكيات  المعرفية الس2

لألنمػكذج  ان تػدريس العمػـك الشػرةية فػ   ػكو نهػج الػنظـ المتداخمػة كففػكلحساب فاةميػة      
( الػذم يشػير إلػى Blakeبنؾ ) معادلةـ ستخداي  لمتنميذُّ المفترح ف  إكساب المهاهيـ الشرةية

حكػـ ( فإنػ  يمكػف الُ–َتفا بػيف الاػهر كالكاحػد الاػحي  ) إذا كانت نسبة الكسب المعدؿ جف
مػػف الكسػػب  (٘ َٓ)مػػف بمػػكغ نسػػبة  كالػػـ يتمكنػػ التنميػػذجف  نػػ ممػػا يع ،ان نهامٌيػػ هاةميػػةالبعػػدـ 

( فهػذا يعنػ  ُ.ِ) جػاكزةف الكاحد الاحي  كلـ تت المعدؿ المتكقا، جما إذا زادت نسبة الكسب
، كلكػػف إذا )فاةميػػة مفبكلػػة( جف نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ كاػػمت إلػػى الحػػد اندنػػى مػػف الهاةميػػة

جف نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ كاػػمت إلػػى الحػػد   ( فهػػذا يعنػػُ.ِ) المعػػدؿ نسػػبة الكسػػب كزتتجػػا
  تيةممعادلة اآلل ان نسبة الكسب المعدؿ كفف حيسبة)فاةمية ةالية(،  انقاى لمهاةمية

 } س( / د -)ص {+ )}س -س( / )د -)ص {نسبة الكسب المعدؿ =
  الدرجة د، الختبار الفبم   متكسط درجة اس،   متكسط درجة االختبار البعدمص حيث

 العظمى لنختبارا 
 ان تػػػدريس العمػػػـك الشػػػرةية فػػػ   ػػػكو نهػػػج الػػػنظـ المتداخمػػػة كففػػػ اةميػػػةمػػػف ف حفػػػؽكلمت     

سػػب ُّلمتنميػػذ لألنمػػكذج المفتػػرح فػػ  إكسػػاب المهػػاهيـ الشػػرةية المتكسػػط الحسػػاب  لػػدرجات  حي
 المهػاهيـ الشػرةية، كمػف رػـالختبار  ف  التطبيفيف  الفبم  كالبعدمالمجمكةة التجريبية  تنميذ

  يك   ذلؾ (ُٓ) اآلت كالجدكؿ حساب نسبة الكسب المعدؿ لنختبار، 
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فٍ انزطجُمٍُ: انمجهٍ وانجؼذٌ انًدًىػخ انزدشَجُخ  راليُزانًزىصظ انسضبثٍ نذسخبد  (:12اندذول )

 انًفبهُى انششػُخالخزجبس 

 انًضزىي

 انًؼشفٍ

 ًزىصظان

 انسضبثٍ

 انمجهٍ

صظ ًزىان

انسضبثٍ 

 انجؼذٌ

انذسخخ 

 انؼظًً
 انفبػهُخ انكضت انًؼذل

 كجُشح 55.1 . 66.6 50.0 انززكش

 يزىصطخ 12.1 11 95.0 66.0 انفهى

 كجُشح 22.1 6 90.0 56.1 انزطجُك

 كجُشح 52.1 6 25.9 65.0 انزسهُم

 كجُشح 69.1 5 55.5 60.5 انزشكُت

 كجُشح 50.1 6 90.2 19.5 انزمىَى

 كم يضزىَبد

 االخزجبس
.5.10 .5.00 65 56.1 

 كجُشح

 لكػؿ االختبػار بمسػتكيات  المعرفيػة السػتةجف نسػبة الكسػب المعػدؿ  (ُٓ)الجدكؿ ك   يك      
(ُّ ممػا يػدؿ ةمػى ُ,ِ( بػًػػ )Blake(، كه  جكبػر مػف النسػبة التػ  حػددها بػنؾ )ُ,ِٕبمتت )
لػ  فاةميػةه لألنمػكذج المفتػرح  ان تدريس العمـك الشرةية فػ   ػكو نهػج الػنظـ المتداخمػة كففػجف 

 المتنميذ إكساب المهاهيـ الشرةية كبيرةه ف 
كاتهفت هذا النتيجة بشكؿو كا  و فيما يتعمؽ بػالمتتير المسػتفؿ )التػدريس باسػتخداـ نهػج      

النظـ المتداخمة( كالمتتير التابا انكؿ )إكسػاب المهػاهيـ الشػرةية لمتنميػذ( مػا نتػامج دراسػتى  
 Sagdicسػاجديؾ كديميركايػا ُّ  )  (Demirel and Coskun, 2010كسػكفككديميػرؿ 

and Demirkaya, 2014) ( ان المتيف اتخذتا التدريس باسػتخداـ نهػج الػنظـ المتداخمػة متتيػر 
 )  (Demirel and Coskun, 2010كككسػكفديميػرؿ ، كجظهػرت نتػامج دراسػة )مسػتفٌنن 

قػػدرة التنميػػذ ةمػػى إقامػػة ركابػػط بػػيف المهػػاهيـ انرػػر الكبيػػر لػػنهج الػػنظـ المتداخمػػة فػػ  تطػػكير 
سػػػاجديؾ كديميركايػػػا الحاليػػػة كالمهػػػاهيـ التػػػ  سػػػبؽ لهػػػـ تعممهػػػا، كمػػػا جظهػػػرت نتػػػامج دراسػػػة 

Sagdic and Demirkaya, 2014) ( الػدكر اإليجػاب  لػنهج الػنظـ المتداخمػة فػ  ترسػيخ
 مهاهيـ المك كع الدراس ا

ؽ بػػالمتتير المسػػتفؿ )التػػدريس باسػػتخداـ نهػػج الػػنظـ كمػػا اتهفػػت هػػذا النتيجػػة فيمػػا يتعمػػ     
 (2012 ,كجدادينيمػ  ُّ  )  Bristow, 2012بريسػتك المتداخمة( ما نتػامج دراسػة كػؿا مػف )

Deneme and Ada  )مػاز ارا ُّ) (Mazzara, 2014 ُّ بػارؾ كميمػزPark and Mills, 
باسػػػتخداـ نهػػػج  ـ( التػػػ  اتخػػػذت التػػػدريسَُِٕ، You (ُّ يػػػك)ـَُِٔجبػػػر، (ُّ ) (2014

 ، كجظهرت نتامجها انرر الكبير ف  ةددو مف المتتيرات التابعةامستفٌنن  ان النظـ المتداخمة متتير 
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التػػػ  تػػػدؿ ةمػػػى الهاةميػػػة الكبيػػػرة لتػػػدريس العمػػػـك –كيمكػػػف ةػػػزك نتيجػػػة السػػػؤاؿ الرالػػػث      
هػاهيـ الشػرةية إكسػاب الم فػ لألنمػكذج المفتػرح  ان الشرةية ف   كو نهج النظـ المتداخمة كففػ

 إلى ما يوت   -لمتنميذ
( جسػػهمت مبػػادئ النظريػػة البناميػػة التػػ  يفػػـك ةميهػػا اننمػػكذج المفتػػرح فػػ  جعػػؿ التنميػػذ ُ

نشطيف يبنكف معارفهـ بونهسهـُّ كمف رػـ إكسػابهـ المهػاهيـ الشػرةية بطريفػةو ذات معننػى 
 اجعمت تمؾ المهاهيـ جكرر بفاون ف  جذهانهـ، كجقؿ ةر ةن لمنسياف

( جدل اننمػػكذج المفتػػرح إلػػى تكاػػؿ التنميػػذ لألفكػػار الكبػػرل )المهػػاهيـ انساسػػية( باػػكرةو ِ
متكاممةو كشاممةو ككا حةو مف خنؿ العمـك المتنكةػة، كمػف ذلػؾ المهػاهيـ الشػرةية  ػمف 

 جميا المستكيات المعرفيةا
مػػف الكاقػػا كذات  ( جكػػد اننمػػكذج المفتػػرح ةمػػى  ػػركرة مكاجهػػة التنميػػذ بمشػػكنتو حفيفيػػةو ّ

اػػػمةو بحيػػػاتهـ، كمػػػف رػػػـ ربػػػط المعػػػارؼ الحاليػػػة بمعػػػارفهـ السػػػابفة الكتسػػػاب المهػػػاهيـ 
الشرةية بطريفةو ذات معننػىُّ ممػا جدل إلػى بفػاو جرػر الػتعمـ كاالحتهػاظ بالمهػاهيـ الشػرةية 

 لهترةو طكيمةوا
نميػػذ التػػ  تيعػػدت ( جسػػهـ اننمػػكذج المفتػػرح فػػ  تنميػػة مهػػارات التهكيػػر االسػػتدالل  لػػدل التْ

مهاراتو الزمةن الكتساب المهاهيـ الشرةية بوف ؿ اكرةو، كهػذا المهػارات تزيػد مػف تخػزيف 
المهػاهيـ فػ  الػذاكرة بعيػدة المػدل، كتجعػػؿ اسػتخدامها فػ  مكاقػؼ متنكةػةو فػ  المسػػتفبؿ 

 اكسهنن  ان ممكن ان جمر 
ارت دافعيػػة التنميػػذ، كجعمػػتهـ ( قػػد ـ اننمػػكذج المفتػػرح جنشػػطةن جماةيػػةن ممتعػػةن متنكةػػةن جرػػٓ

بػػػاحريف متعػػػاكنيف يتعممػػػكف كييعممػػػكف كيستفاػػػكف فػػػ  ماػػػادر تعمػػػيـو كتعمػػػـو متنكةػػػةو، 
كيمارسػػكف مهػػارات التهكيػػر االسػػتدالل ُّ الكتسػػاب انفكػػار الكبػػرل )المهػػاهيـ انساسػػية( 

ا  كمف رـ المهاهيـ الشرةية بشكؿو كا  و
مػػكذج المفتػػرح )تك ػػي  انفكػػار الكبػػرل "المهػػاهيـ ( ركػػزت المرحمػػة الخامسػػة مػػف مراحػػؿ اننٔ

انساسػػػية"( ةمػػػى تفػػػديـ التنميػػػذ لتمػػػؾ انفكػػػار الكبػػػرل )المهػػػاهيـ انساسػػػية( كمػػػف رػػػـ 
المهػػاهيـ الشػػرةية باػػكرةو متكاممػػةو مػػف خػػنؿ العمػػـك المتنكةػػة، كتاػػميـ خػػرامط مهػػاهيـ 

بػػػراز العنقػػػات كالػػػركابط بػػػيف المهػػػاهيـ ا نساسػػػية، رػػػـ تك ػػػي  لعػػػرض ذلػػػؾ كتمخياػػػ  كا 
ةادة تشكيؿ معارؼ التنميذ بما ي مف لهـ التعمـ ذا المعنىا   المهاهيـ الشرةية كافةن، كا 
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سػػتراتيجياتو جسػػهمت فػػ  إكسػػاب المهػػاهيـ ٕ ( اسػػتخدـ اننمػػكذج المفتػػرح طرامػػؽ لمتػػدريس كا 
ف مػػف المتػػيف تمػػرنف مهػػارتي-الشػػرةية لمتنميػػذ، كػػالطريفتيف االسػػتنباطية كاالسػػتفرامية 

، كالعاػػػػؼ الػػػػذهن ، كحػػػػؿ المشػػػػكنت، كاالستفاػػػػاو، -مهػػػػارات التهكيػػػػر االسػػػػتدالل 
 ار كالمناقشة، كخرامط المهاهيـاكاالكتشاؼ، كالحك 

صت تػػنالػػذم  ةالبديمػػ ية، كقبػػكؿ الهر ػػةالاػػهري يةسػػبؽُّ تػػـ رفػػض الهر ػػ كبنػػاون ةمػػى مػػا     
 ةمى اآلت  
( بػيف متكسػطى  َ.َٓ ≤ αاللػة )تكجػد فػركؽه ذات داللػةو إحاػاميةو ةنػد مسػتكل د"

درجػػػات تنميػػػذ المجمػػػكةتيف التجريبيػػػة كال ػػػابطة فػػػ  التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار المهػػػاهيـ 
 "االشرةية، لاال  المجمكةة التجريبية

 ٌتائج الدزاسة املستبطة بالشؤاه السابع ووٍاقشتّا وتفشريِا:

تػدريس العمػـك الشػرةية فػ   ػكو ما فاةمية تطكير حيث نص  السؤاؿ الرابا ةمى اآلت   "     
نهج النظـ المتداخمة فػ  تنميػة مهػارات التهكيػر االسػتدالل  لتنميػذ الاػؼ السػادس االبتػدام  

تػـ اختبػار الهػرض الرػان  لهػذا الدراسػة الػذم  كلإلجابػة ةػف هػذا السػؤاؿ، "ف  مدينة الريػاض؟
( بػيف َ.َٓ ≤ αداللػة ) ال تكجػد فػركؽه ذات داللػةو إحاػاميةو ةنػد مسػتكلنص  ةمى اآلتػ   "

متكسطى  درجات تنميذ المجمكةتيف التجريبية كال ابطة ف  التطبيػؽ البعػدم الختبػار مهػارات 
 "االتهكير االستدالل 

سػػبكالختبػػار اػػحة هػػذا الهػػرض       المتكسػػط الحسػػاب ، كاالنحػػراؼ المعيػػارم، كاسػػتخداـ  حي
داللػة الهػركؽ بػيف متكسػطى  درجػات  لتعػرتؼ(ُّ ِف ≠ ُاختبار )ت( لمجمكةتيف مسػتفم تيف )ف

مجمػػػػكةتى  الدراسػػػػة التجريبيػػػػة كال ػػػػابطة فػػػػ  التطبيػػػػؽ البعػػػػدم الختبػػػػار مهػػػػارات التهكيػػػػر 
االستدالل ، كما تـ اسػتخداـ مربػا إيتػا )

( لحسػاب حجػـ تػورير تػدريس العمػـك الشػرةية فػ  2
تهكيػر االسػتدالل  لػدل لألنمكذج المفتػرح فػ  تنميػة مهػارات ال ان  كو نهج النظـ المتداخمة كفف

 اآلت   (ُٔ)تنميذ المجمكةة التجريبية، كتـ التكاؿ إلى النتامج المك حة ف  الجدكؿ
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يزىصظَ دسخبد يدًىػزٍَ انذساصخ انزدشَجُخ وانضبثطخ فٍ انزطجُك انجؼذٌ الخزجبس  (:19اندذول )

 يهبساد انزفكُش االصزذالنٍ

 انؼذد انًدًىػخ انًهبسح
 انًزىصظ

 انسضبثٍ

َسشاف اال

 انًؼُبسٌ

دسخخ 

 انسشَخ

لًُخ 

 "د"

 اندذونُخ

لًُخ 

"د" 

 انًسضىثخ

يضزىي 

 انذالنخ

يشثغ 

 إَزب

 االصزُجبط
 95.1 05.55 52 انزدشَجُخ

6. 55,5 

25.12 555.5 .1.5 
 50.0 60.11 59 انضبثطخ

 االصزمشاء
 50.1 25.55 52 انزدشَجُخ

66.15 555.5 06.5 
 65.0 5.15. 59 انضبثطخ

 االصزُزبج
 65.1 50.51 52 انزدشَجُخ

6..0 555.5 66.5 
 02.6 26.10 59 انضبثطخ

كم 

يهبساد 

 االخزجبس

 15.0 15.99 52 انزدشَجُخ
16.10 555.5 00.5 

 َُ.ُّ ّٕ.ُٖ ِٔ ال ابطة

يػػذ كجػػكد فػػركؽو ذات داللػػةو إحاػػاميةو بػػيف متكسػػطى  درجػػات تنم (ُٔ) الجػػدكؿ ك ػػ يك      
المجمكةتيف التجريبية كال ابطة فػ  التطبيػؽ البعػدم الختبػار مهػارات التهكيػر االسػتدالل  فػ  

ُّ حيػػث بمتػػت ككػػذلؾ فػػ  الدرجػػة الكميػػة المهػػارات الػػرنث )االسػػتنباط، كاالسػػتفراو، كاالسػػتنتاج(،
 قيمػػة "ت" المحسػػكبة لمهػػارات التهكيػػر االسػػتدالل  فػػ  االختبػػار كلنختبػػار كمػػ  ةمػػى الترتيػػب

(، كهػػ  قػػيـه جكبػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدكليػػةُّ ممػػا يػػدؿ ُّ.ُٕ -ٖ.ْٗ -ُِ.ْٕ -ُٓ.ِٓ)
ةمى كجكد فركؽو ذات داللةو إحااميةو بيف مجمكةتى  الدراسػة التجريبيػة كال ػابطة فػ  اختبػار 

 مهارات التهكير االستدالل  لاال  المجمكةة التجريبيةا
لألنمػكذج  ان ف   كو نهج النظـ المتداخمػة كففػتدريس العمـك الشرةية كلتعرتؼ حجـ تورير      

سػػب   المفتػػرح فػػ  تنميػػة مهػػارات التهكيػػر االسػػتدالل  مربػػا إيتػػا ) حي
 جػػدكؿال ك ػػ (، كي2

ُّ حيػػػث بمػػػ  مربػػػا إيتػػػا ) السػػػابؽ جف حجػػػـ التػػػورير كبيػػػره
( لكػػػؿ االختبػػػار بمهػػػارات التهكيػػػر 2

 (اَ.ٖٖاالستدالل  الرنث )
 ان العمػػػـك الشػػػرةية فػػػ   ػػػكو نهػػػج الػػػنظـ المتداخمػػػة كففػػػ تػػػدريسكلمتحفػػػؽ مػػػف فاةميػػػة      

سػػػب ُّلألنمػػػكذج المفتػػػرح فػػػ  تنميػػػة مهػػػارات التهكيػػػر االسػػػتدالل  لػػػدل التنميػػػذ المتكسػػػط  حي
الحساب  لدرجات تنميػذ المجمكةػة التجريبيػة فػ  التطبيفػيف  الفبمػ  كالبعػدم الختبػار مهػارات 

بػػنؾ  معادلػػةالمعػػدؿ لنختبػػار باسػػتخداـ التهكيػػر االسػػتدالل ، كمػػف رػػـ حسػػاب نسػػبة الكسػػب 
(Blakeكالجدكؿ ،)(ُٕ)  يك   ذلؾ اآلت  
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انًزىصظ انسضبثٍ نذسخبد راليُز انًدًىػخ انزدشَجُخ فٍ انزطجُمٍُ: انمجهٍ وانجؼذٌ  (:16اندذول)

 الخزجبس يهبساد انزفكُش االصزذالنٍ

 انًهبسح

 ًزىصظان

 انسضبثٍ

 انمجهٍ

ًزىصظ ان

انسضبثٍ 

 انجؼذٌ

خخ انذس

 انؼظًً
 انفبػهُخ انكضت انًؼذل

 كجُشح 50.1 56 05.55 56.15 االصزُجبط

 كجُشح 01.1 56 25.55 55.15 االصزمشاء

 كجُشح 55.1 56 50.51 06.15 االصزُزبج

كم يهبساد 

 االخزجبس
 كجُشح 56.1 65 15.99 50.02

بمتػػػت  الػػػرنثلكػػػؿ االختبػػػار بمهاراتػػػ  جف نسػػػبة الكسػػػب المعػػػدؿ  (ُٕ)الجػػػدكؿ  ػػػ  ك يك      
(ُّ ممػػا يػػدؿ ةمػػى جف ُ.ِ( بػًػػػ )Blake(، كهػػ  جكبػػر مػػف النسػػبة التػػ  حػػددها بػػنؾ )ُ.ِٕ)

لػ  فاةميػةه كبيػرةه لألنمكذج المفتػرح  ان تدريس العمـك الشرةية ف   كو نهج النظـ المتداخمة كفف
 تنمية مهارات التهكير االستدالل  لدل التنميذا ف 

كا  و فيما يتعمؽ بػالمتتير المسػتفؿ )التػدريس باسػتخداـ نهػج  كاتهفت هذا النتيجة بشكؿو      
النظـ المتداخمة( كالمتتيػر التػابا الرػان  )تنميػة مهػارات التهكيػر االسػتدالل  لػدل التنميػذ( مػا 

، Youُّ يػػك ) (Sagdic and Demirkaya, 2014سػػاجديؾ كديميركايػػا نتػػامج دراسػػتى  
، كجظهػػرت مسػػتفٌنن  ان نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة متتيػػر  ـ( المتػػيف اتخػػذتا التػػدريس باسػػتخداـَُِٕ

الػدكر اإليجػاب  ) (Sagdic and Demirkaya, 2014سػاجديؾ كديميركايػا نتػامج دراسػة 
لػػنهج الػػنظـ المتداخمػػة فػػ  ممارسػػة التنميػػذ لمتهكيػػر، كالفػػدرة ةمػػى االسػػتنتاج بسػػهكلةو، كمػػا 

نظـ المتداخمػة يهيػد فػ  تطػكير ـ( جف التدريس بنهج الػَُِٕ، You) يك جظهرت نتامج دراسة
 مهارات التهكير االستدالل  لدل التنميذا

كمػػا اتهفػػت هػػذا النتيجػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػالمتتير المسػػتفؿ )التػػدريس باسػػتخداـ نهػػج الػػنظـ      
 (2012 ,كجدادينيمػ  ُّ  )  Bristow, 2012بريسػتك  المتداخمة( ما نتامج دراسة كػؿا مػف )

Deneme and Ada  )  0ارا ُّ مػػاز  (Mazzara, 2014 ُّ بػػارؾ كميمػػزPark and 
Mills, 2014) ( ُّ ،يػػكـُّ َُِٔجبػػر (You ،َُِٕ)التػػ  اتخػػذت التػػدريس باسػػتخداـ ـ )

، كجظهػػرت نتامجهػػا انرػػر الكبيػػر فػػ  ةػػددو مػػف المتتيػػرات مسػػتفٌنن  ان نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة متتيػػر 
 التابعةا
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ةمى الهاةمية الكبيرة لتدريس العمػـك الشػرةية  الت  تدؿ–كيمكف ةزك نتيجة السؤاؿ الرابا      
تنميػة مهػارات التهكيػر االسػتدالل   فػ لألنمػكذج المفتػرح  ان ف   كو نهج الػنظـ المتداخمػة كففػ

 إلى ما يوت   -لدل التنميذ
( جسػػهمت مبػػادئ النظريػػة البناميػػة التػػ  يفػػـك ةميهػػا اننمػػكذج المفتػػرح فػػ  جعػػؿ التنميػػذ ُ

بونهسػػهـُّ كمػػف رػػـ مارسػػكا مهػػارات التهكيػػر االسػػتدالل  الػػرنث   نشػػطيف يبنػػكف معػػارفهـ
)االستنباط، كاالستفراو، كاالستنتاج( ف  مراحػؿ متعػددةو مػف مراحػؿ اننمػكذج المفتػرح، ممػا 

 جدل إلى تنميتها لديهـا
( كاجػػ  اننمػػكذج المفتػػرح التنميػػذ جرنػػاو الػػتعمـ بمكاقػػؼ كمشػػكنتو حفيفيػػةو مػػف الكاقػػا كذات ِ

بحياتهـ، مما جتاح لهـ فراة الفياـ بالعديد مف اننشطة التػ  ت ػمنت تػدريبهـ ةمػى امةو 
 مهارات التهكير االستدالل ا

( ساةد اننمكذج المفترح ف  تنمية مهارة االستنباط لدل التنميذ مف خنؿ مراحؿ اننمػكذج ّ
الػػدرس، كالبحػػث  اآلتيػػة  )إرػػارة انتبػػاا التنميػػذ لمػػدرس، كاستكشػػاؼ احتياجػػات التنميػػذ فػػ 

كاالستفاػػػاو(، كمػػػف خػػػنؿ إتاحػػػة الهراػػػة لهػػػـ لممشػػػاركة فػػػ  الحػػػكار كالمناقشػػػة داخػػػؿ 
المجمكةػػات التعاكنيػػة، كمحاكلػػة اسػػتنباط نتػػامج منطفيػػةو حػػكؿ انفكػػار الكبػػرل )المهػػاهيـ 
انساسػػية( فػػ  العمػػـك المتنكةػػة، ككػػذلؾ مػػف خػػنؿ التركيػػز ةمػػى انمرمػػة كانجػػزاو التػػ  تػػـ 

إليهػا كمػف رػـ مفارنتهػا بمػا هػك مكجػكده فػ  بنػاهـ المعرفيػة كمػدل منومتهػا لتمػؾ التكاؿ 
 انفكار الكبرل )المهاهيـ انساسية(ا

( ساةد اننمكذج المفترح ف  تنمية مهارة االستفراو لدل التنميذ مف خنؿ مراحػؿ اننمػكذج ْ
ميػػذ فػػ  الػػدرس، كالبحػػث اآلتيػػة  )إرػػارة انتبػػاا التنميػػذ لمػػدرس، كاستكشػػاؼ احتياجػػات التن

كاالستفااو(، كمف خنؿ تتبعهـ لألفكار الكبرل )المهػاهيـ انساسػية( مػف انمرمػة كانجػزاو 
بشكؿو فردما كجماة ا لمكاكؿ إلى انفكار الكبرل )المهاهيـ انساسية(، كمػف خػنؿ الحػكار 

اػكرةو متكاممػةو مػف كالمناقشة لتك ي  تمؾ انفكار الكبػرل )المهػاهيـ انساسػية( كتفػديمها ب
 خنؿ العمـك المتنكةة، كمف رـ إةادة ةر ها ف  خرامط مهاهيـا

( سػػػاةد اننمػػػكذج المفتػػػرح فػػػ  تنميػػػة مهػػػارة االسػػػتنتاج لػػػدل التنميػػػذ مػػػف خػػػنؿ مراحػػػؿ ٓ
ـا، كبخااةو  مف مرحمة )تك ي  انفكار الكبرل "المهػاهيـ انساسػية"(ُّ  اننمكذج بشكؿو ةا

يتنػػػاقش التنميػػػذ بيػػػنهـ كمػػػا معممهػػػـ، كمػػػف رػػػـ يستخماػػػكف حيػػػث يت ػػػ  ذلػػػؾ ةنػػػدما 
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كيسػػػتنتجكف نتػػػامج جديػػػدةن بنػػػاون ةمػػػى مػػػا تكاػػػمكا إليػػػ  حػػػكؿ انفكػػػار الكبػػػرل )المهػػػاهيـ 
 انساسية(ا

ستراتيجياتو تنم  مهارات التهكيػر االسػتدالل ، ٔ ( استخدـ اننمكذج المفترح طرامؽ لمتدريس كا 
المتػػػػيف تمػػػػرنف مهػػػػارتيف مػػػػف مهػػػػارات التهكيػػػػر -امية كػػػػالطريفتيف االسػػػػتنباطية كاالسػػػػتفر 

، كالعاػػػؼ الػػػذهن ، كحػػػؿ المشػػػكنت، كاالستفاػػػاو، كاالكتشػػػاؼ، كالحػػػكار -االسػػػتدالل 
 كالمناقشةااا

( قػػد ـ اننمػػكذج المفتػػرح جنشػػطةن استفاػػاميةن متنكةػػةن جرػػارت دافعيػػة التنميػػذ، كجتاحػػت لهػػـ ٕ
خداـ المعمكمػات المتعػددة مػف ماػادر تعمػيـو كتعمػـو التهكير االستدالل  مف خنؿ الفياـ باست

متنكةةو، كمف رـ الخركج بعنقػاتو منظمػةو، سػكاون كػاف ذلػؾ مػف العػاـ إلػى الخػاص، جك مػف 
 الخاص إلى العاـ، جك استنتاج حفامؽ معينةوا

( ركػػز اننمػػكذج المفتػػرح ةمػػى تعمػػـ التنميػػذ فػػ  مجمكةػػاتو اػػتيرةو سيػػر متجانسػػةوُّ ممػػػا ٖ
 مى جف يتعممكا كييعممكا، كمف رـ نمت مهارات التهكير االستدالل  لديهـاساةدهـ ة

( كف ر اننمػكذج المفتػرح بيمػةن تعميميػةن مريػرةن لمتهكيػر االسػتدالل ، تفػكد التنميػذ إلػى التحػدم ٗ
 كالبحث كاالستفااو كتبادؿ انفكارا

فكػار الكبػرل "المهػاهيـ ( استخدـ اننمكذج المفترح خػرامط المهػاهيـ فػ  مرحمػة )تك ػي  انَُ
انساسػػية"(، كهػػذا الخػػرامط زكدتهػػـ بمهػػارة البحػػث ةػػف جنمػػاطو كةنقػػاتو بػػيف تمػػؾ انفكػػار 
الكبرل )المهاهيـ انساسية( ف  التخااات المتنكةةُّ مما جدل إلى تنميػة مهػارات التهكيػر 

 االستدالل  لديهـا
صت تػػنالػػذم  ةالبديمػػ يةالهر ػػ ، كقبػػكؿةالاػػهري يةتػػـ رفػػض الهر ػػكبنػػاون ةمػػى مػػا سػػبؽُّ      

 ةمى اآلت  
( بػيف متكسػطى  َ.َٓ ≤ αتكجػد فػركؽه ذات داللػةو إحاػاميةو ةنػد مسػتكل داللػة )"

درجات تنميػذ المجمػكةتيف التجريبيػة كال ػابطة فػ  التطبيػؽ البعػدم الختبػار مهػارات التهكيػر 
 "ااالستدالل ، لاال  المجمكةة التجريبية
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 :دزاسةومدص ٌتائج ال

  اآلت  ةف جسهرت نتامج الدراسة        
تحديد قاممةو بالمهاهيـ الشرةية ف  كحػدة "الزكػاة" مػف مفػرر الهفػ ، المػراد إكسػابها لتنميػذ  (ُ

 الاؼ السادس االبتدام ا
( بنػػاو جنمػػكذجو مفتػػرحو فػػ   ػػكو نهػػج الػػنظـ المتداخمػػةُّ بهػػدؼ اإلسػػهاـ فػػ  تطػػكير كاقػػا ِ

مهػػػاهيـ الشػػرةية لتنميػػػذ الاػػػؼ السػػػادس االبتػػػدام  تػػدريس العمػػػـك الشػػػرةيةُّ إلكسػػػاب ال
 كتنمية مهارات التهكير االستدالل  لديهـا

( بػيف متكسػطى  درجػات َ.αَٓ ≤ ( تكجد فركؽه ذات داللػةو إحاػاميةو ةنػد مسػتكل داللػة )ّ
، البعػػدم الختبػػار المهػػاهيـ الشػػرةيةتنميػػذ المجمػػكةتيف التجريبيػػة كال ػػابطة فػػ  التطبيػػؽ 

 لاال  المجمكةة التجريبيةاك يات االختبار، كف  كؿ مستك 
( بػيف متكسػطى  درجػات َ.αَٓ ≤ ( تكجد فركؽه ذات داللػةو إحاػاميةو ةنػد مسػتكل داللػة )ْ

التهكيػػػر  تنميػػػذ المجمػػػكةتيف التجريبيػػػة كال ػػػابطة فػػػ  التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار مهػػػارات
 بيةالاال  المجمكةة التجريك ، كف  كؿ مهارات االختبار، االستدالل 

، كفاةميػػةو كبيػػرةو لتػػدريس العمػػـك الشػػرةية فػػ   ػػكو نهػػج الػػنظـ ٓ ( كجػػكد حجػػـ تػػوريرو كبيػػرو
لألنمػػكذج المفتػػرح فػػ  إكسػػاب المهػػاهيـ الشػػرةية كتنميػػة مهػػارات التهكيػػر  ان كففػػالمتداخمػػة 

 ااالستدالل  لدل تنميذ المجمكةة التجريبية
 توصيات الدزاسة:

 الدراسةُّ يمكف تفديـ التكايات اآلتية  ف   كو ما جسهرت ةن  نتامج      
( اإلفػػادة مػػف اننمػػكذج المفتػػرح لتػػدريس العمػػـك الشػػرةية فػػ   ػػكو نهػػج الػػنظـ المتداخمػػة، ُ

كذلػػؾ بالتكسػػا فػػ  اسػػتخدام  فػػ  تػػدريس مفػػرراتو جخػػرل لمطػػنب كالطالبػػات فػػ  الاػػؼ 
 السادس االبتدام ، كف  الاهكؼ انخرل بالمراحؿ المتنكةةا

مف اننمكذج المفترح ف  إكساب الطنب المهاهيـ الشرةية، كتنمية مهػارات التهكيػر  ( اإلفادةِ
 االستدالل  لديهـا

( اإلفػػػادة مػػػف اختبػػػارىم المهػػػاهيـ الشػػػرةية كمهػػػارات التهكيػػػر االسػػػتدالل  المعػػػد يف فػػػ  هػػػذا ّ
الدراسػػةُّ لفيػػاس تحاػػيؿ تنميػػذ الاػػؼ السػػادس االبتػػدام  لممهػػاهيـ الشػػرةية، كمهػػارات 

 لتهكير االستدالل  لديهـاا
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( اإلفػػػادة مػػػف اننمػػػكذج المفتػػػرح فػػػ   ػػػكو نهػػػج الػػػنظـ المتداخمػػػة فػػػ  تػػػدريب المشػػػرفيف ْ
ةمػػى التػػدريس باسػػتخداـ هػػذا اننمػػكذجُّ  -فػػ  جميػػا التخااػػات-التربػػكييف كالمعممػػيف 

كذلػػؾ مػػف خػػنؿ إةػػداد البػػرامج التدريبيػػة كةفػػد كرش العمػػؿ المناسػػبة لػػذلؾ، كاالسترشػػاد 
يؿ المعمـ ف  هذا الدراسةُّ لما ربت فيها مف فاةمية هػذا اننمػكذج فػ  إكسػاب المهػاهيـ بدل

 الشرةية كتنمية مهارات التهكير االستدالل  لدل التنميذا
 وكرتحات الدزاسة:

ف   كو ما جسهرت ةن  نتامج الدراسة، كبناون ةمػى التكاػيات السػابفةُّ تػـ اقتػراح إجػراو      
 الدراسات اآلتية 

تطػػػكير تػػػدريس العمػػػـك الشػػػرةية فػػػ   ػػػكو نهػػػج الػػػنظـ المتداخمػػػة كفاةميتػػػ  فػػػ  إكسػػػاب  (ُ
المهاهيـ الشرةية كتنمية مهارات التهكيػر االسػتدالل  لػدل الطػنب/ الطالبػات فػ  اػهكؼ 

 المراحؿ التعميمية المتنكةة، كف  مناطؽ جخرلُّ لمكقكؼ ةمى إمكانية تعميـ النتامجا
ةية )جك مفرراتو جخرل( ف   كو نهج الػنظـ المتداخمػة كفاةميتػ  ( تطكير تدريس العمـك الشر ِ

ف  تنمية متتيراتو تابعةو جخرل، مرؿ  المهاهيـ الهفهية جك سيرها مػف المهػاهيـ، كالتحاػيؿ 
الدراسػػ ، كاالتجػػاا نحػػك المػػادة، كالدافعيػػة لإلنجػػاز، كبفػػاو جرػػر الػػتعمـ، كتعػػديؿ التاػػكرات 

 ، كمهارات التهكير اإلبداة ، كمهارات حؿ المشكنتاااالبديمة، كمهارات التهكير الناقد
( برنامج تدريب  قامـ ةمى نهج النظـ المتداخمة كفاةميت  ف  تنمية مهػارات انداو التدريسػ  ّ

 لدل المعمميفا
( فاةميػػة تػػدريس العمػػـك الشػػرةية )جك مفػػرراتو جخػػرل( باسػػتخداـ اننمػػكذج المفتػػرح فػػ  هػػذا ْ

 الدراسةا 
 رات العمـك الشرةية )جك مفرراتو جخرل( ف   كو نهج النظـ المتداخمةا( تطكير مفر ٓ
( تفػػكيـ محتػػكل مفػػررات العمػػـك الشػػرةية فػػ  اػػهكؼ المراحػػؿ التعميميػػة المتنكةػػة فػػ   ػػكو ٔ

 ت منها لمهارات التهكير االستدالل ا
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 الالمرجا الحديث ف  تدريس التربية اإلسػنمية  المهػاهيـ كالتطبيفػاتم( ال3125األىلب.اال فلحال  بِّل ال 
الال بوردال ىدب الال ش  
جرػػر نمػػكذج الػػتعمـ التكليػػدم فػػ  تػػدريس الفكاةػػد النحكيػػة ةمػػى م( ال3128آلالمموورناالملوو.ال ) وو  ال 

 سووول ال التدالل  لػػدل طػػنب الاػػؼ الخػػامس االبتػػدام التحاػػيؿ كتنميػػة مهػػارات التهكيػػر االسػػ
الأب و الال لكال ول ارب ال نشو  االمو ع الال ومسدب 

استخداـ إستراتيجية قاممة ةمى انسممة ذات المسػتكيات المعرفيػة م( ال3118آلالموراالب)ب الملو. ال 
 العميػػا فػػ  تػػدريس العمػػـك كجررهػػا فػػ  التحاػػيؿ كتنميػػة التهكيػػر االسػػتدالل  لػػدل طػػنب الاػػؼ

ال ال سول ال ومسدب الرب ال نشو  االمو ع الال لكال ول االأب و السادس االبتدام 
م( الأث الاسد  امالط بقو ال)ولالال شوىرتالفو.الدن بو الالدفىبو الا سود  ل.الفو.ال وو  ال3122 ال آلالىنهاال ) و 

االمجمة جبحاث كمية التربيػة انساسػيةالفقهالل ىالطر الاليفالالسو حالف.الالثونوبوتالاقسر ب  ال
ال 315ال-279اال(4 ال21االبولع اقالمو ع الال ويل

رؤيػػة  (Interdisciplinary Studies) الدراسػػات البينيػػةم( ال3128أ ووبناالم ووو المبوو الال وونعم ال 
الhttps://kenanaonline.com/files/.pdf ال سد معال نداللتطكير التعميـ الجامع 

بيفػػػػ  اإلحاػػػػاو التط( ال3117  الوسووووولماالأ) وووو الومبوووو الالعزبووووزاال ) وووو الو ) وووو االةبووووثم ال يووووطفالوة.ابوووو
ال الالقوة  دال ىدب الاألنملوالال ي ب  باستخداـ الحـز الجاهزة
ال الال بوردالببتالاألفىو الال ولب  احي  البخارم( الم9::2 ال الب و ياال )  البنالإس ومبل
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أب بول( الال و  لالال نموو .الفو.الدو  بحالالعلوومالالشو مب  الب)وٌ ال قو ٌمالال-م3114ب بتاال ) وو المبو الا  ال 
  ىزالدطوب الد  بحالالعلومالالمدخؿ المنظكم  ف  التدريس كالتعمـ، إلى المؤتمر العرب  الرالث  

الم ال3114ال-بمو ع المبنالش حالومو ع الم شالاألةلب االالقوة  االأب بل
م( الاسوووودطر الآ ادال عل وووو.الالعلووووومالالشوووو مب البول وووو ا حالالثونوبوووو الن)وووووال3119البوووو بوياالدوفبووووقالإبوووو اةبم ال 

مجمػػػة العمػػػكـ التربكيػػػة كالدراسػػػات   الاسووود  امالال)وسووو الا لووو.الفووو.الدووو  بحال ووووا الالعلوووومالالشووو مب
ال 396-336(اال2 ال31االمو ع الال لكالسعو االاإلسنمية

مدل اكتساب طالبات الاؼ الران  المتكسط بمدينة جدة لممهػاهيـ الهفهيػة اله( 2538 ال البلوياالةو ى
الم   الا الىلب الالد بب الللبنوتالمفررةا رسالة ماجستير سير منشكرة

العزبزالوس ون اال )  الوالن  ياالمزالال بنالوالبىوشااللطف.الوالزبناال  دو البوالةرلاال )  الوالقوسماالمب ال
مناهج العمـك الشرةية ف  التعميـ السعكدم  اسػتفراو، تحميػؿ، م( ال3122واليب وناالسلب ون ال 

ال البب وتدالالشبى الالع بب اللألب)و الوالنش  تفكيـ
علوومالا مد ومبو دال  اسو ال ب انبو  الم( ال عوةووتالدفعبولالال  اسووتالالببنبو الفو.الال3127ببو .اال )  السوب  ال 

ال 234-:24(اال4 ال8مو ع الالسلطونالةوبوحاالالامجمة كمية اآلداب كالعمكـ االجتماةية
مػػدل تتػػابا المهػػاهيـ الهفهيػػة فػػ  محتػػكل كتػػب الهفػػ  فػػ  ه( ال2546 ال الد ىوو.االمبوو الاللطبووفالأ) وو 

 االمو عوو الاق ووومال سووول ال ومسوودب الربوو ال نشووو الالمرحمػػة المتكسػػطة بالمممكػػة العربيػػة السػػعكديةا 
ال  بور )  البنالسعو الاقسر ب االال
م( الأث الإسد ادبمب ال  اعطالال فوةبمالف.الاىدسو الال فوةبمالالش مب ال3129مو الا االمل.الو او االسلب ون ال 

مو عو الال لوكالسوعو االالامجمػة العمػكـ التربكيػةوالد)يبلالال  اس.الللطر الالنوطقبنالبغب الالع بب  ال
ال ::3-442(اال3 ال41
جرر تكظيؼ نهج النظـ المتداخمة ف  منهاج الهنكف كالحرؼ ةمى م( ال3127 ب ونال شب  ال المب االآ د

التهكيػػر اإلبػػداة  كالدافعيػػة لػػدل طمبػػة الاػػؼ السػػادس انساسػػ  فػػ  محافظػػة سػػمهيت  حالػػة 
ال ال سول ال ومسدب الرب ال نشو  االمو ع الالنموحالالوطنب االنوبلحاالفلسطبن دراسية

دكر مػػنهج العمػػكـ الشػػرةية فػػ  تعزيػػز انمػػف الهكػػرم لػػدل طػػنب ( الةووو2539ال) بوو.االمببوو السوولب ون ال 
الأمالالق ىاال ى الال ى    رب ال نشو  االمو ع الال ومسدب ال سول  الالاؼ الرالث الرانكم
م( الواةووعالاسوود  امالالدعلووبمالال د وووزيالفوو.الدوو  بحال قوو  اتالالعلووومالالشوو مب ال3127ال) بوو.االمببوو السوولب ون ال 
ال 922-968(اال278 ال2 ع الاألزة االاالموا مجمة التربيةبمو ع الالقيبم
م( الأث الا درفال سدوىالالدفوملالف.الالقي الاقلىد ونب الو وةع ووالفو.البو ا جال3126)سناال)سنالفو وق ال 

مجمػػة الى ببووود الالدعلب بوو الفوو.الدن بوو الال فوووةبمالاقسوور ب اللوو ىالدر بوو الاليووفالالسووو حالا بدوو اع. ال
ال 474-3:7(اال274 ال5االمو ع الاألزة االالتربية
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جرػػر إرػػراو محتػػكل منهػػاج الريا ػػيات فػػ  تنميػػة مهػػارات التهكيػػر م( ال3121  ضووون ال )لووحاالسوونودال
 ال سول ال ومسدب الرب ال نشو  االمو عو الروز االاالستدالل  لدل طنب الاؼ الحادم ةشر العمم 

الفلسطبن 
م( الواةوعال  و سو ال عل وووتالالىب بوودالقسود ادبمبوتالالدوو  بحالفو.الضوودالدومووهال3128) و ياال و بمال ) وو  ال 

STEMال 2-59(اال68اال ي اال مة ةالـ التربيةمج ال
م( الأثو الأن وو يال بو لالدنسوونالفو.الاىدسوو الال فووةبمالاقسور ب اللو ىالدر بو ال3125 ضب االسوع ال ) و  ال 

(اال3 ال24مو عوو الال ويوولاالالمجمػػة جبحػػاث كميػػة التربيػػة انساسػػية،اليووفالالسووو حالا بدوو اع. ال
ال 291-266

و جالىووو تالفوو.الد)يووبلالالعلووومالوبقووودالأثوو الالوودعلمالم( الأثوو الاسوود  امالب نوو3123 لبوولاالنوووالالمبوو الالفدوووح ال 
المجمػػػة الماػػػرية لمتربيػػػة ودن بووو الالدفىبووو الا سووود  ل.اللووو ىالدر بووو الاليوووفالالسوووو حالا بدووو اع. ال

ال :35-395(اال3 ال26االالعممية
اال4 الطجسػػس بنػػاو المنػػاهج التربكيػػة كتاػػميـ الكتػػاب التعميمػػ ه( ال2543ال والوو  اال ) وو ال ) ووو  ال 

الم َّوندال ا الال سب   
(ا دكر محتػػػكل كتػػػاب الحػػػديث كالرفافػػػة اإلسػػػنمية فػػػ  تنميػػػة ه2535ال وسووو ياالموووو لالسووولطون ال 

 ال سووول ال ىدووو ا الاالتجاهػػات اإليجابيػػة لػػدل طػػنب الاػػؼ الرالػػث الرػػانكم فػػ  المنطفػػة الشػػرقية
الرب ال نشو  االمو ع الأمالالق ىاال ى الال ى    
 -التهكيػػر كجنماطػػ   التهكيػػر االسػػتدالل م( ال3126 زوةوو.اال موو ال  وو يالومبوو الالىوو بماالسوو  الإبوو اةبم ال 

الاالم َّوندال ا الال سب   3 اليالتهكير البارم -التهكير المنظكم  -التهكير اإلبداة 
الاالالقوة  دالمولمالالىد  7 الطالطهكلة كالمراهفة -ةمـ نهس النمكم( ال3116زة اناال)و  المب الالسرم ال 
ال الالقوة  دالمولمالالىد  ارات التدريس نماذج  كمه( ال3114زبدوناالى ولالمب الال) ب  ال 

ال نوش ونالو وزموندال ا الالفى ال الم َّونمناهج الدراسات االجتماةيةم( ال3127سعو  االمو تالأ)   ال 
 الدراسات ف  تميز انمة اإلسنمية كمكقػؼ المستشػرقيف منػ م( ال3124السع ياالإس)قالبنالمب الا  ال 

الةط دالوزا  الاألوةوفالوالشؤونالاقسر ب  
ووونتنميػػة المهػػاهيـ كالمهػػارات العمميػػة كطػػرؽ تدريسػػهام( ال3125والالعووز ال سوور  االمووو لالأبوو دال ا ال الم َّ
  نوش ونالو وزمونالفى ال

 عوةوتالاسود  امالإسود ادبمب الالدعلوبمالال د ووبزالفو.الدو  بحال قو  اتالالعلوومالم( ال3123السلبماالرولب ال)   ال 
 امجمػػػة التربيػػػة الورالشوو مب الفووو.الال  )لووو الا بد اعبوو ال ووونالوم ووو النموو الال عل ووووتالفووو.ال  بنووو الال بوو

ال :48-:52(اال262 ال4مو ع الاألزة اال
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الفياس كالتفكيـ ف  العمكـ اإلنسػانية  جسسػ  م( ال:311سلب وناالأ بنالمل.الوأبوالمرماال مودال ) و  ال 
ال الالقوة  دال ا الالىدو الال) ب  كجدكات  كتطبيفات 
( مهػػاهيـ ماػػطم  تحاػػيؿ طػػنب الاػػؼ الرالػػث الرػػانكم )شػػرة م( ال3113السو ل.االمبوو الا ال ) و  ال 

  ال سول ال ومسدب الرب ال نشو  االمو ع الال لكالسعو االال بور الحديث
مكقػػا إسػػنـ جكف م( الال  اسوووتالالببنبوو الدفوودحالآفوةووًوالم بوو ً الفوو.الالب)وو الالعل وو. ال:312يووول)بناال ) وو  ال 

الhttps://islamonline.net/29363ال ال سد معال نداليف
م/ ( الديوو ال قدو حاللدطووب الدو  بحالال  اسووتالا مد ومبو الفو.ال3115السوب  ال المب الالعزبوزاالمبو الالعزبوز

-212(اال78 ال32الا ي الامجمة التربية المعاارةال  )ل الاقم ا ب البوسد  امالوسوعلالاقمرم ال
ال 77

و ووو ىالالم( الال فووووةبمالالشووو مب الال دضووو ن الفووو.ال قووو  اتالالعلوووومالالشووو مب :311العبووو ياالنويووو ال ) ووو  ال 
مجمػػػة العمػػػػكـ اىدسوووو الطووور الوطولبووووتال ع ووو الالعلووووومالاقسووور ب الوالع ببووو الفووو.الإن ونبسووووبوالل وووو ال

ال 25-78(اال9اال اقسر ب السعو الاق ومال )  البناالمو ع الاإلنسانية كاالجتماةية
 ال سوود معال ووندالاػػحيهة المدينػػة وووبو( ال لدقوو الال  اسوووتالالببنبوو  الال4ماال3128م بووفاال ) وو ال ضوو  ال 

https://www.al-madina.com/article/521967ال
سػػتراتيجيات تدريسػػ م( ال3116ميوو اال)سوون.المبوو الالبووو ي ال    ىووزالاقسووىن  ب دال الالتهكيػػر مهاراتػػ ، كا 

الاقسىن  ب الللىدو  
ذهن  فػػ  تنميػػػة جرػػر طريفتػػ  االكتشػػاؼ المكجػػ  كالعاػػؼ الػػم( ال:311ملوو.االب)بوو المبوو الال ووولق ال 

 المهارات التهكير الناقد كالتحايؿ ف  مادة الهف  لػدل طػنب المرحمػة الرانكيػة فػ  مدينػة تبػكؾ
ال سول ال ىدو ا الرب ال نشو  االمو ع الأمالالق ىاال ى الال ى    

جرػػر تكظيػػؼ المػػدخؿ المنظػػكم  فػػ  إكسػػاب المهػػاهيـ الهفهيػػة ه( ال2547 ال العنووزياالفووودنالبنووتال)ووو ان
 ال سووول ال ومسوودب الربوو ال نشووو  االمو عوو الكل انكؿ الرػػانكم )النظػػاـ الهاػػم (لػػدل طالبػػات المسػػت

الال بور اق ومال )  البنالسعو الاقسر ب اال
ةمػى التحاػيؿ  CoRT(ا جرر تدريس العمػكـ فػ   ػكو برنػامج كػكرت م3125رزوان.اال )  ال فو ح ال 

 ومسودب الربو الال ال سوول كتنمية مهارات التهكير االستدالل  لدل طنب الاؼ السػادس االبتػدام 
ال نشو  االمو ع الال لكال ول االأب و 

م( الفعولبوو الدوو  بحالالعلووومالبيسوود ادبمب الالوودعلمالال د  ىووزال)ووولالال شووىل الفوو.ال3117الغنوووماال )وو زالمبوو   ال 
مجمػة الد)يبلالودن بو الىولال ونالالدفىبو الا سود  ل.الوالنوةو اللو ىالدر بو الاليوفالاألولالاقمو ا ي ال

  48-21(اال77 ال27 ي االال-مو ع البن والكمية التربية،

https://islamonline.net/29363
https://www.al-madina.com/article/521967
https://www.al-madina.com/article/521967
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مجمػة م( ال   لالالنممالال د ا ل الف.البنودالو)و اتالال ون جالال  اسو. ال9::2فدحالا اال ن و المب الالسرم ال 
ال :9ال-87اال(24اال التربية كالتعميـ

فعالية تػدريس العمػـك باسػتخداـ جنمػكذج الػتعمـ التكليػدم فػ  تعػديؿ م( ال3126الفضبل.اال )  المل. ال 
 الالتهكيػػر االسػػتدالل  لػػدل طػػنب الاػػؼ السػػادس االبتػػدام  التاػػكرات البديمػػة كتنميػػة مهػػارات

ال سول ال ومسدب الرب ال نشو  االمو ع الال لكال ول االأب و 
  القامكس كمعجـ المعان   متعدد المتات كالمجاالتم( ال3121ةو وحالو عممالال عون. ال 

حمػػػة (ا مػػػدل إسػػػهاـ منهػػػاج العمػػػكـ الشػػػرةية لماػػػهكؼ العميػػػا مػػػف المر م3127الق نووو.اال ) ووو السوووع ال 
االبتداميػػة فػػ  إكسػػاب التنميػػذ مهػػاهيـ انمػػف الهكػػرم مػػف كجهػػة نظػػر المعممػػيف كالمشػػرفيف 

الالل بور االارب ال نشو  االمو ع الاق ومال )  البنالسعو الاقسر ب ال ومسدب ال سول  الالتربكييف
ووندال ا الم بو الللنشوالفيػاس كالتفػكيـ تجديػدات كمناقشػات( ال3118الىببس.االمب الالوا) ال) ب  ال   ال الم َّ

الوالدوزبع 
اال3 الططرامػؽ تػدريس التربيػة اإلسػنمية فػ  مػدارس البنػاتم( ال:311ى  ياالفوزالبنتالمب الاللطبف ال 

الم  دال ا الاألن لحالال ض اد 
المكقػػا الرسػػم  لألسػػتاذ الػػدكتكر م( الالعلوومالودوو ا لالالد ييوووتالفبووه ال3128الىبرنوو.اال ضوو ال لبوول ال 

-https://www.muthar ال ال سووووووووود معال وووووووووندم ػػػػػػػػػر خميػػػػػػػػػؿ ةمػػػػػػػػػر الكيننػػػػػػػػػ 
alomar.com/?p=886الال
م( الال فوووةبمالال ىبوو الفوو.الىدوو الالد ببوو الاقسوور ب اللليووفوفالالعلبوووال3117ال ووولى.االمبوو الالوو ) نالمبوو الا  ال 

ال31مو عووو الالىوبوووتاالاالالمجمػػػة التربكيػػػة  ووونالال  )لووو الا بد اعبووو الفووو.الال  لىووو الالع ببووو الالسوووعو ب  
ال 268-:31اال(:8 

م( الفوملب الإسد ادبمب الالن  م الال  مو  ال3127 ) و االمب الال زاقالوسب االمب الالوةو الوم  اناالمزت ال 
بولوبوو الىوبسووتالفوو.المووريالالف وومالال طووباللووبعرالال فوووةبمالال بنبوو الاقسوور ب اللوو ىالدر بوو الال  )لوو ال

  354-387(اال4 ال43 ي االال-االمو ع الأسبوطمجمة كمية التربيةاقم ا ب  ال
 الال بووردالالدراسػات البينيػةم( ال3128  ىزالاألب)و الالوام  الف.الالب)و الا مد ومب الو  اسوتالال  أ  ال 

المو ع الاأل ب  النو  البنتالمب الال ) ن 
ه( ال وو ىالاىدسووو الدر بوو الاليووفالالسووو حالا بدوو اع.الب  بنوو الال بووورال:253 ال ال طوو و ياال ولوو الإبوو اةبم

ال 236-:27ال(ا9: الالقوة  االاكالمعرفة مجمة الفراوة لل فوةبمالالفق ب الال ق    
فاةميػػة اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط فػػ  تنميػػة المهػػاهيـ الهفهيػػة لػػدل ه( ال2543 ال ال طبوو ياال ؤ نوو 

 سوول ال ىدوو ا الربو ال نشوو  االمو عو الاق وومال ) و الطالبات الاؼ انكؿ الرانكم بمدينة الرياضا 
 الل بور االابنالسعو الاقسر ب 

https://www.muthar-alomar.com/?p=886
https://www.muthar-alomar.com/?p=886
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م( ال عوةووتالدطببوقالإسود ادبمبوتالالدو  بحالال) بثو الفو.الدو  بحال قو  اتال3129 ال ال قوط.االيولحالإبو اةبم
مجمػػػة العمػػػكـ العلووومالالشووو مب الفووو.الال  )لووو الالثونوبووو اللنموووومالال قووو  اتال ووونالوم ووو النمووو الال عل وووبن ال

ال 57-28(اال24االمو ع الال م ع اال اإلنسانية كاإلدارية
إسػتراتيجيات تػدريس التربيػة اإلسػنمية كاقػا اسػتخداـ ه( ال2546 ىد الالد بب الالع ب.اللو ولالال لوبج ال 

ال الال بوردال ىد الالد بب الالع ب.الل ولالال لبج دراسة مسحية -مف قبؿ المعمميف
إسوووود ادبمبوتالوط اعووووقالدوووو  بحالالعلووووومالالشوووو مب ال وووونال وووورلالالب)ووووو الم( ال:312النوووووم.االمبوووو الالسوووورم ال 

ال 2-46(اال242 ال44االمو ع الالىوبتاالالمجمة التربكية الالد بوب 
ال الم َّوندال ا الالش وقالللنش الوالدوزبع جساسيات الفياس ف  العمـك السمككيةم( ال3115 وس ال الالنب ونا

اتجاهات حديرػة لػتعمـ العمػكـ فػ   ػكو المعػايير م( ال3116النم ياالومب الال و ياال ن الو اش االملو. ال 
 القوة  دال ا الالفى الالع ب. العالمية كتنمية التهكير كالنظرية البناميةا 

كريفػػة انهػػداؼ التعميميػػة العامػػة لممػػكاد الدراسػػية فػػ  ه( ال2533 ال (واًلفال وزا  الالدعلووبمال)ولب وو الال عوو الوزا ال
الال بوردالوزا  الال عو ف المراحؿ التعميـ العاـ المختمهةا
ال الال بوردال ىدب الال ش  التدريس مبادم  كمهارات م( ال3119بوسفاال وة الإس ومبلاليب ي ال 
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