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ABSTRACT

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (ISJ ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (ISJ)

Department of Islamic
Belief and Thought,
College of Islamic
Sciences, University of
Tikrit, Iraq.

The aim of the current research is to identify (the effect of
the power of thinking strategy on the achievement of fifth-grade
preparatory school students in the subject of the Holy Quran,
Islamic education, and the development of their mental skills).
This is done by verifying the following hypotheses:
1 .There is no statistically significant difference at the level of
significance (0.05) between the average scores of the experimental
group students who studied according to the power of thinking
strategy and the average scores of the control group students who
studied according to the conventional method in their achievement
in the Islamic education.
2. There is no statistically significant difference at the level of
significance (0.05) between the average scores of the experimental
group students who studied according to the thinking power
strategy and the average scores of the control group who studied
according to the conventional in there method mental skills.
3. There is no statistically significant difference at (0.05) level of
significance, between the mean scores of the experimental group in
the preest and that in the posttest of the mental skills.
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أثر استراتيجية قوة التفكير في تحصيل طالب الصف الخامس األعدادي في مادة القرآن الكريم
والتربية اإلسالمية وتنمية مياراتيم العقمية

م.د .محمود عمي فرحان

قسم العقيدة والفكر اإلسالمي ,كمية العموم اإلسالمية ,جامعة تكريت ,العراق.
مثنى منير أحمد

الخالصة:
ىدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى ( أثر استراتيجية قوة التفكير في تحصيؿ طبلب الصؼ الخامس
القرف الكريـ والتربية اإلسبلمية وتنمية الميارات العقمية لدييـ) .
اإلعدادي في مادة آ
وذلؾ عف طريؽ التحقؽ مف الفرضيات اآلتية :

 .1ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )...5بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية
الذيف درسوا عمى وفؽ استراتيجية قوة التفكير ومتوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة الذيف درسوا عمى وفؽ
الطريقة االعتيادية في تحصيؿ مادة التربية اإلسبلمية .
 .2ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )...5بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية
الذيف درسوا عمى وفؽ استراتيجية قوة التفكير ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الذيف درسوا عمى وفؽ الطريقة
االعتيادية في اختبار الميارات العقمية .

 .3ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()...5

بيف متوسط الفروؽ في درجات طبلب

المجموعة التجريبية الذيف درسوا عمى وفؽ استراتيجية قوة التفكير في االختباريف القبمي و البعدي الختبار
الميارات العقمية .

الكممات الدالة :قوة التفكير ,الخصائص ,الميارات العقمية ,المنيج التجريبي ,عرض النتائج .
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أولً :مشكمة البـحث

الفصل األول  :المقدمة

اف استعماؿ الطرائؽ التقميدية في مدارسنا ما يزاؿ يؤكد الجوانب النظرية القائمة عمى الحفظ

واالستظيار بدؿ التفكير واإلبداع واالبتكار وىناؾ ضعؼ في تخطيط التدريس مف خبلؿ صياغة
األىداؼ ,وتحديد اإلجراءات واألنشطة وطرائؽ التدريس والوسائؿ التعميمية ووسائؿ التقويـ.

ولذلؾ ارتأى الباحث إجراء دراستو الحالية اعتقادا منو أنيا إذا ما أثبتت فاعميتيا في مساعدة

الطالب في تطوير إمكانياتو المعرفية لحؿ مشكبلتو قد تؤدي إلى تغيير الواقع الذي يشوبو الكثير
مف تشويو المفاىيـ اإلسبلمية وتحقيؽ تعمـ مفاىيـ المادة وفؽ المنظور اإلسبلمي والتي تفرضيا
مقتضيات التطور والتغير المستمر الذي نعيشو اليوـ ,وبيذا حددت مشكمة البحث باإلجابة عف

السؤاؿ اآلتي( :ما أثر اسػتراتيجية قػوة التفكير فػي تحصيؿ طػبلب الصؼ الخامس العممي في
مادة التربية اإلسبلمية وتنمية مياراتيـ العقمية؟ ) .

ثانياً :أىمية البـحث

اختار الباحث إسػتراتيجية مػف اسػتراتيجيات التعػػمـ النشط وىي اسػتراتيجية قػوة التفكير بسبب

مبلءمة ىذه االسػتراتيجية لمبػحث الحالي ,وتبرز أىمية ىذه االسػتراتيجية فػي تعػػمـ المفاىيـ,
والقدرة عػػمى التفكير السميـ وتساعد المتعػػمميف عػػمى التعامؿ مع المعػػمومات أو المعرفة بشكؿ

يؤدي إلى بناء مفاىيـ ذات قيمة تكاممية إذ تؤكد معظـ االسػتراتيجيات التػدريسية أىمية االسػتقبلؿ
الذاتي لممتعػػمميف ,واإلسياـ الفاعػػؿ فػي عممية تعػػمـ المفيوـ.

()1

وتبرز أىميتو اسػتراتيجية قػوة التفكير مػف تػدريب الطمبة عػػمى اسػتعماؿ المعرفة المسبقة لدييـ
لبناء المعرفة الجديدة عف طريؽ اإلثارة وحب االسػتطبلع ,واالكتشاؼ ,فضبلً عف الطرائؽ
المستعممة فػي المراحؿ المختمفة لبلسػتراتيجية التي تؤدي إلى الدور األكبر لممتعػػمـ فػي العممية

التعػػميمية.

كما تجعػػؿ ىذه االسػتراتيجية مػف المتعػػمـ محو ار لمعممية التعػػميمية بصوره فعػػميو فيو يكتشؼ

ويبػحث ويقػوـ بتنفػيذ األداء  ,وىو ما يتيح لممتعػػمـ الفرصة لممارسة عمميات العػػمـ المختمفة مثؿ
المبلحظة واالسػتنتاج ويكسب المتعػػمـ لغة الحوار السميمة مػف خبلؿ المػناقشة مع بعضيـ البعض

ومع المدرس.

()2

(. )1المق ػ ػ ػػاني ,أحم ػ ػ ػػد حس ػ ػ ػػيف ,وع ػ ػ ػػودة عب ػ ػ ػػد الجػ ػ ػ ػواد ,1999,أس ػ ػ ػػاليب تػ ػ ػ ػػدريس الم ػ ػ ػ ػواد االجتماعي ػ ػ ػػة ,ع ػ ػ ػػالـ
الكتب ,القاىرة ,ص141

( . )2الس ػ ػ ػػيد  ,جيي ػ ػ ػػاف كم ػ ػ ػػاؿ ,وفوزي ػ ػ ػػة محم ػ ػ ػػد الدوس ػ ػ ػػري" ,2..3 ,فاع ػ ػ ػ ػػمية نمػ ػ ػ ػػوذج التع ػ ػ ػ ػػمـ البن ػ ػ ػػائي فػ ػ ػ ػػي
تع ػ ػػديؿ التص ػ ػػورات البديم ػ ػػة ل ػ ػػبعض المف ػ ػػاىيـ الجغ ارفػ ػ ػػية وتنمي ػ ػػة االتج ػ ػػاه نح ػ ػػو الم ػ ػػادة ل ػ ػػدى تممي ػ ػػذات الص ػ ػػؼ=
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واف عممية التعػػمـ بيذه اإلسػتراتيجية تسير بطريقة ديناميكية ودورانية لذا فإف خطة سير الدرس

تتوقؼ عػػمى المػوقؼ التعػػميمي فإذا ما جد جديد كظيور مشكمة جديدة فإنو يؤدي إلى دعوة
جديدة .وتتيح لمطمبة أف يقػومػوا بمػناقشة المشكمة وجمع المعػػمومات التي يروىا قد تسيـ فػي حؿ
المشكمة ثـ مػناقشة الحموؿ المقترحة مع باقي إفراد المجمػوعة ودراسة أمكانية تطبيؽ ىذه الحموؿ
بصوره عػػممية فيي تكتشؼ وتبػحث وتنقب وتجري التجارب مما يساعدىـ عػػمى التعػػمـ القائـ عػػمى

المعنى .إما دور المدرس فيو تنظيـ بيئة التعػػمـ والتوجيو واإلرشاد ومصدر لممعػػمومات فػي بعض

األحياف ومػنسؽ لجمسات الحوار مما تتيح الفرص إماـ المتعػػمميف لممارسة عمميات العػػمـ المختمفة
()1

مثؿ المبلحظة واالسػتنتاج وفرض الفروض واختبار صحتيا.

إف نجاح الطػالب دراسياً يتوقؼ عػػمى مقدار ما لديو مػف قدرات عقمية وكيفػية تنميتيا ,فقد أدرؾ
األنثروبولوجيوف بأف اإلنساف ىو المخموؽ الوحيد الذي يمتمؾ العقؿ والمغة والقدرة عػػمى اإلنتاج ,

وجاءت كممة ( )Reasonعند فبلسفة الغرب بمعنى العقؿ الذي مػف خبللو يمكف لئلنساف أف
يفكر ويتوجو نحو العمؿ وىو القػوة التي يمكف مػف خبلليا تصور المعاني وتأليؼ مختمؼ القضايا

فػي جميع األصعدة.

()2

وتعد تنمية الميارات العقمية لممتعمميف بصورة وظيفية مف األىداؼ الميمة والرئيسة لمتربية  ,وىو

ىدؼ أكدتو معظـ األنظمة التربوية في العالـ كمو .ففي بريطانيا حددت مؤسسة نافيمد Nuffield

 .Foundationمجموعة مف األىداؼ العامة لتدريس العموـ ( )1967كاف إحداىا ىو "تنمية
ميارات الطمبة العممية كالمبلحظة والتصنيؼ".

()3

وتعد المرحمة اإلعدادية مػف المراحؿ الميمة التي تػدرس مادة التربية اإلسبلمية ,فُتعُّد مػف المراحؿ
الدراسية الميمة فػي حياة الفرد كونيا األساس الذي ينطمؽ مػنو لمدراسة الجامعية األولية ,واختيار
المسػتقبؿ الميني العػػممي ,وبما يتبلئـ وقدرات الطمبة أنفسيـ وقابمياتيـ كي يكونوا مؤىميف عػػممياً
لخدمة المجتمع فػي مجاالت الحياة كافة ,وبذلؾ ,فإف ىذه المرحمة تشكؿ نقطة البداية التي يبدأ

مع نيايتيا النضج والتغيير مػف خبلؿ مختمؼ جوانب شخصية.

=األوؿ م ػ ػ ػ ػػف المرحمػ ػ ػ ػػة المتوسػ ػ ػ ػػطة بالمممكػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػػعودية"  ,مجمػ ػ ػ ػػة د ارسػ ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػ ػػناىج وطػ ػ ػ ػػرؽ
التػدريس ,العدد ( )91الجمعية المصرية لممػناىج وطرؽ التػدريس ,جامعة عيف شمس ,ص96-95

(. )1عبػ ػػد الي ػ ػػادي ,نبي ػ ػػؿ وآخ ػ ػػروف  ,2..5,التفكي ػ ػػر عنػ ػػد األطف ػ ػػاؿ تط ػ ػػوره وط ػ ػػرؽ تع ػ ػ ػػميمة ,ط ,1دار الفك ػ ػػر
لمطباعة والنشر ,عماف ,األردف.ص421-42.
(. )2الحيػ ػ ػػدري ,إب ػ ػ ػراىيـ ,2.14,عػ ػ ػ ػػمي الػ ػ ػػوردي ونقػ ػ ػػد العقػ ػ ػػؿ البشػ ػ ػػري,الجامعة األمريكيػ ػ ػػة ,بيػ ػ ػػروت ,المجمػ ػ ػػة
العالمية لمدراسات العراقية المعاصرة ,مج  ,1العدد (,)32ص1

(. )3عب ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػػبلـ,عبد الس ػ ػ ػػبلـ مص ػ ػ ػػطفى ( " : )2..1االتجاى ػ ػ ػػات الحديث ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي ت ػ ػ ػػدريس العم ػ ػ ػػوـ " ,ط, 1
دار الفكر العربي  ,القاىرة,ص45
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ومػما تقدـ يرى الباحث أف اىمية الدراسة تتجمى فػي ما يأتي:
وتبرز أىمية ىذا البـحث فـي النقاط اآلتية :

.1

ضرورة اسػتعماؿ االسػتراتيجيات التػدريسية الحديثة التإ تأخذ بعيف االعتبار أف المتعػػمـ ىو

محور العممية التعػػميمية ,وتنمي لديو المزيد مػف النشاط وحب االسػتطبلع ,وتثير دافعيتو نحو

عممية التعػػمـ بمساعدة وتوجيو وارشاد مػف المعػػمـ.
.2

أىمية مادة التربية اإلسبلمية لكونيا تمثؿ المجاؿ العقدي لؤلمة وموروثيا الخالد وقيميا

.3

أىمية المرحمة الدراسية (المرحمة اإلعدادية) ,لكونيا مرحمة يتقرر مسػتقبؿ الطمبة وتتبمور

وحاضرىا ومستقبميا .

مػف خبلليا اتجاىاتيـ نحو الدراسة الجامعية ونوع المينة التي يسػتكمموف بيا حياتيـ.

.4

أىمية الميارات العقمية باعتبارىا المتغير األساس الذي تعتمد عميو كثير مف المتغيرات

كالتفكير وأساليب التعمـ وأساليب معالجة المعمومات .
ثالثاً :ىدف البـحث  :يرمي البػحث الحالي إلى :

(تعرؼ أثر اسػتراتيجية قػوة التفكير فػي تحصيؿ طبلب الصؼ الخامس العممي في مادة التربية

اإلسبلمية وتنمية الميارات العقمية لدييـ .

ولمتحقؽ مف ىدؼ البحث وفرضياتو فقد اختار الباحث إعدادية جماؿ عبد الناصر لمبنيف التابعة
لمديرية تربية صبلح الديف ػ ػ ػ ػ قسـ تربية بمد بشكؿ قصدي مكانا إلجراء تجربتو فييا  ,واختار

بشكؿ عشوائي شعبتي (ا( لتمثؿ المجموعة البحث الضابطة وبشكؿ عشوائي أيضا تـ تحديد

شعبة (ب) لتمثؿ المجموعة التجريبية لتدرس عمى وفؽ استراتيجية قوة التفكير وبعد استبعاد عدد

مف الطبلب الراسبيف ()2إحصائيا أصبح عدد طبلب عينة البحث ( )6.طالبا تضـ المجموعة

التجريبية ( )3.طالب والمجموعة الضابطة تضـ ( )3.وتـ التحقؽ مف التكافؤ بيف مجموعتي

البحث في متغيرات اختبار الذكاء ,العمر الزمني لمطبلب محسوبا باألشير  ,التحصيؿ الدراسي

لموالديف  ,التحصيؿ الدراسي السابؽ لمطبلب في مادة التربية اإلسبلمية  ,اختبار الميارات

العقمية .

طبقت التجربة في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي ( )2.2.-2.19وقاـ الباحث

بتدريس مجموعتي البحث بنفسو بواقع حصتيف في األسبوع لكؿ مجموعة .

وفي نياية التجربة طبؽ اختبار التحصيؿ الذي أعده الباحث عمى مجموعتي البحث بعد أف

تحقؽ مف صدؽ محتواه  ,بعرضو عمى المتخصصيف  ,كما طبؽ عمى عينة استطبلعية لمتأكد

مف وضوح فقراتو والتأكد مف ثباتو باعتماد طريقة ألفا كرونباخ  ,كما تـ التأكد مف خصائصو

السايكوتررية ( القوة التمييزية  ,معامؿ الصعوبة  ,فعالية البدائؿ )  ,إذ تكوف بصورتو النيائية

مف ( )4.فقرة .
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استعمؿ الباحث عددا مف الوسائؿ اإلحصائية منيا االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ()t-test

لمكافئة المجموعتيف ولمعرفة داللة الفرؽ بينيما ومعادلة ألفا كرونباخ لحساب معامؿ الثبات
الختبار التحصيؿ و ومعادلة مربع كاي لمتحقؽ مف تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيؿ

الدراسي لموالديف  ,وأظيرت النتائج :

تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستخداـ إستراتيجية قوة التفكير عمى طبلب
ُّ .1
المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية باختبار التحصيؿ بفرؽ داؿ إحصائيا ,عند

مستوى داللة( . ) 0.05

 .2تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستخداـ استراتيجية قوة التفكير عمى طبلب

المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية باختبار الميارات العقمية عند مستوى داللة

). )0.05

 .3وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف درجات طبلب المجموعة التجريبية التي درسوا باستخداـ

استراتيجية قوة التفكير عمى اختبار الميارات العقمية القبمي والبعدي .
وفي ضوء ذلؾ توصؿ الباحث إلى عدد مف التوصيات والمقترحات .

رابعاً  :فرضيات البـحث  :لتحقيؽ ىدؼ البػحث ,صيغت الفرضيات اآلتية :

-1

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى ( ,)...5بيف متوسط درجات تحصيؿ

طبلب المجمػوعة التجريبية الذيف درسوا باستعماؿ استراتيجية قوة التفكير ومتوسط درجات تحصيؿ

طبلب المجمػوعة الضابطة الذيف درسوا باستعماؿ الطريقة االعتيادية .

-2

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى ( ,)...5بيف متوسط درجات طبلب

المجمػوعة التجريبية الذيف درسوا باستعماؿ استراتيجية قوة التفكير ومتوسط درجات طبلب

المجمػوعة الضابطة الذيف درسوا باستعماؿ الطريقة االعتيادية في اختبار الميارات العقمية .
-3

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى ( ,)...5بيف متوسط درجات طبلب

المجمػوعة التجريبية فػي التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار الميارات العقمية .

خامساً :حدود البـحث :تـ إجراء ىذه الدراسة فػي ضوء الحدود اآلتية :
 .1حدود بشرية  :طػبلب الصؼ الخامس العممي .

 .2حدود مكانية  :المدارس اإلعدادية والثانوية النيارية التابعة لممديرية العامة لمتربية فػي
محافظة صبلح الديف ,قسـ تربية بمد .

القرف الكريـ والتربية
 .3حدود موضوعية  :موضوعات الفصؿ الدراسي األوؿ مف كتاب آ

اإلسبلمية المقرر تدريسو لطمبة الصؼ الخامس العممي .

 .4حدود زمانية :الفصؿ االوؿ العاـ الدراسي  2.2. – 2.19ـ .
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سادساً  :تحديد المصطمحات  :مػف أبرز المصطمحات التي اعتنى الباحث بتحديدىا فػي ىذه

البػحث  ,التي شمميا عنواف البػحث واجراءاتو ما يأتي :
اسـتراتيجية قـوة التفكير :

سمير(  ) 2.15بأنيا :اسػتراتيجية تؤكد عػػمى قدرة المتعػػمـ عػػمى التعػػمـ مػف خبلؿ تقديـ المحتوى
بشكؿ أفكار رئيسة وأفكار فرعية  ,وتصنيؼ أفكارىـ والحكـ عػػمييا ,مما يؤدي إلى بناء قاعدة مػف
()1

المعرفة والحقائؽ والمعػػمومات واسػتيعاب األفكار فػي سياؽ مترابط.

ويعرفيا الباحث إجرائياً بأنَّو :عممية تؤدي إلى ُّ
تغير سموؾ طػبلب المجمػوعة التجريبية ناجمة عف
َ
اكتسابيـ الخبرة فػي مادة التربية اإلسبلمية .

الميارات العقمية Mental skills
-

(عبد السبلـ )2..1 ,بأنيا "مجموعة العمميات العقمية البلزمة لتطبيؽ طرائؽ العمـ
()2

والتفكير العممي ,ويمكف تقسيميا عمى عمميات أساسية وأخرى تكاممية".

التعريؼ اإلجرائي

لمميارت العقمية .
ا

ىي مجموعة مف العمميات العقمية (التنبؤ ,المبلحظة ,التفسير) التي يمارسيا طبلب عينة البحث

أثناء الدرس ومقاسة باالختبار الذي أعده الباحث ليذا الغرض.

الفصل الثاني

أولً  :اإلطار النظري

_1اسـتراتيجية قوة التفكير :

تعد اسػتراتيجية قوة التفكير مف االستراتيجيات الحديثة التي تؤكد عمى جعؿ المتعمـ محور العممية

التعميمية ,كونيا إحدى اسػتراتيجيات التعمـ النشط وفػي الوقت نفسو تساعد المتعمميف عمى تدويف

المبلحظات واألفكار عندما يقرؤوف النص أو المحتوى لممادة ويصنفوف المعمومات ويسػتوعبوف

األفكػار الرئيسػة والتفصػيمية.

وفػي إسػتراتيجية التفكير القوي أو قوة التفكير كؿ مفيوـ يصنؼ برقـ معيف ,الرقـ األوؿ عبارة

عف الفكرة الرئيسية والرقـ الثاني ىو تفصيؿ لمرقـ األوؿ والرقـ الثالث ىو تفصيؿ لمرقـ الثاني

( . )1سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمير ,بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػومي  ,2.15,اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجيات التعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ النشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط ,دار بسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيوني لمنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر والتوزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع,
القاىرة,ص23

(. )2عبػ ػ ػػد السػ ػ ػػبلـ,عبد السػ ػ ػػبلـ مصػ ػ ػػطفى  " ,2..1,االتجاىػ ػ ػػات الحديثػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تػ ػ ػػدريس العمػ ػ ػػوـ " ,ط , 1دار
الفكر العربي  ,القاىرة,ص23
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وىكذا ,والطػبلب يسػتعمموف ىذه االسػتراتيجية خبلؿ قراءة محتوى الموضوع حتى تساعدىـ عمػى
()1

فػرز األفكػار الرئيسية واألفكار التفصيمية .

أىداف إسـتراتيجية قوة التفكير:

تحقؽ اسػتراتيجية قوة التفكير أىدافاً عديدة أىميا :

تساعد الطبلب عمى تحقيؽ فيميـ الكبير لذواتيـ والقدرة عمى التحكـ فػيما يحدث ليـ

أ.

والعمؿ عمى زيادة التحصيؿ والعمميات العقمية .

النجاح فػي الميارات االجتماعية بيف الطبلب.

ب.

تنمية قدرة التفكير األساسية لدى الطمبة مما يؤثر عمى جميع الوظائؼ والميارات

ت.

المعرفػية األخرى .

ث.

تحقؽ إنجا از عاليا لدى الطمبة فػي المدرسة وتحسف حياتيـ التخاذ ق اررات جيدة .

ج.

إكساب الطمبة الثقة بالنفس وتمكينيـ مف إدخاؿ البدائؿ والنتائج فػي االعتبار.

()2

خصائص اسـتراتيجية قوة التفكير:

حدد( ارزوقي )2.15 ,خصائص ىذه االسػتراتيجية باآلتي :

أ.

أنيا اسػتراتيجية عقمية واعية تعتمد عمى مجموعة مف ميارات التفكير البسيطة والعميا.

ب.

تتطمب مف المتعمـ ممارسة كؿ مف التفكير التباعدي إليجاد أكثر عدد ممكف مف البدائؿ

لحؿ المشكمة ,وكذلؾ التفكير التقاربي لغرض المقارنة والمفاضمة بيف تمؾ البدائؿ الختيار البديؿ

األنسب.

ت.
ث.

المحير.

تتطمب وجود مشكمة أو موقؼ محير.

يتطمب وجود أكثر مف بديؿ (بديميف عمى األقؿ) لحؿ المشكمة أو الخروج مف الموقؼ

()3

و الستراتيجية قوة التفكير خطوات متسمسمة ىي :

بداية يجب نمذجة االسػتراتيجية لمطبلب بتدريبيـ عمى مثاؿ بسيط ُيسيؿ اسػتيعابيـ
أ.
لمطريقة كما فػي المثاؿ االتي :

( . )1خ ػ ػ ػواـ ,مجيػ ػ ػػد حميػ ػ ػػد ,2.16,اس ػ ػ ػػتراتيجيات حديثػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي ط ارئػ ػ ػػؽ الت ػ ػ ػػدريس ,دار االسػ ػ ػػكندرية ,مصػ ػ ػػر,
ص. 95
( .)2القػ ػ ػ ػ ػواسمة ,أحمػ ػ ػ ػػد حسػ ػ ػ ػػف  ,ومحمػ ػ ػ ػػد أحمػ ػ ػ ػػد أبػ ػ ػ ػػو غزل ػ ػ ػ ػة  ,2.13 ,تنمي ػ ػ ػ ػة ميػ ػ ػ ػػارات التعػ ػ ػ ػ ػػمـ والتفكيػ ػ ػ ػػر
والبػحث ,دار صفاء لمنشر والتوزيع ,عماف,ص.134

(. )3ارزوقػ ػ ػػي ,رعػ ػ ػػد ميػ ػ ػػدي ,وآخػ ػ ػػروف ,2.15,تػ ػ ػػدريس العمػ ػ ػػوـ واسػ ػ ػػتراتيجياتو  ,الجػ ػ ػػزء ,2ط ,1دار الكتػ ػ ػػب
والوثائؽ ,بغداد,ص.72
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الفكرة ( )1الحديث النبوي ,الفكرة ( )2حديث صحيح  ,الفكرة ( )3حديث حسف  ,الفكرة ()3
حديث ضعيؼ .

الفكرة ( )2احكاـ النوف الساكنة  ,الفكرة ( )3االظيار ,الفكرة ( )3االدغاـ  ,الفكرة ( )4االقبلب ,

الفكرة ( )5االخفاء .
ب.

وضع مفاىيـ وأفكار متنوعة فػي بطػاقات بدوف تحديد رقـ الفكرة الرئيسة والفرعية .

ث.

الطمب مف الطبلب تصنيؼ المفاىيـ واألفكار بناء عمى قوتيا ,بمعنى البطػاقة التي

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة .

ت.

تحتوي عمى الفكرة الرئيسة يوضع ليا الرقـ ( )1والفكرة الفرعية التي ليا عبلقة بالفكرة الرئيسػة

( )2ثػـ الفكرة ( )3وىكذا كما ىو موضح فػي المثاؿ السابؽ حتى يمارسوا الطريقة بعد ذلؾ يبدأ
النشػاط الفعمي .

تقسيـ المعمـ لمطبلب إلى مجموعات صػغيرة غيػر متجانسة كما سبؽ .

ج.

قراءة الطبلب محتوى الدرس أو الفصؿ أو الوحدة واستخراج األفكار مف النص ثـ

ح.

تصنيفيا بناء عمى قوة الفكرة وعموميتيا ومف ثـ تكتب فػي بطػاقات بحيث تكوف كؿ فكرة ذات رقـ

فػي بطػاقة صغيرة وىكذا ومف الممكف إلصاؽ ىذه البطػاقات فػي لوحة أعماؿ الطبلب فػي
()1

الفصؿ.
_2المهارات العقلية
ويذكر (الخميمي وآخروف )1996 ,أف الميارات العقمية تمثؿ األنشطة أو األعماؿ أو
الممارسات أو األفعاؿ التي يقوـ بيا الباحث في أثناء التوصؿ إلى النتائج الممكنة لمعمـ مف جية,
وفي أثناء الحكـ عمى نتائجو مف جية أخرى  ,وىي تأخذ وقتاً قصر أو طاؿ ,فإنيا تؤدي إلى
وظيفة معينة والى اكتساب معمومات جديدة أو تعديؿ معمومة موجودة في البنية المعرفية
()2

لممتعمـ.

واعتنى العمماء بالميارات العقمية ,فمنيـ مف ُّ
يعدىا األساس الذي يجب أف يتوجو إليو

االىتماـ بالدرجة األولى بالنسبة إلى التدريس ومنيـ ) (Chwab, Gagne & Tylerفقد ُّ
عدوىا

ٍ
فرص
الطرائؽ التي يتـ التوصؿ بواسطتيا إلى المعرفة العممية .ويمكف تعمميا عف طريؽ تييئة
()3

مثيرة لمتفكير كما ينبغي أف يكوف ذلؾ ىدفاً رئيساً لمؤسسات التربية.

( . )1خواـ ,مصدر سابؽ ,ص.98-97
( . )2الخميمػ ػ ػػي ,خميػ ػ ػػؿ يوسػ ػ ػػؼ وعبػ ػ ػػد المطيػ ػ ػػؼ حسػ ػ ػػيف ومحمػ ػ ػػد جمػ ػ ػػاؿ ,1996,تػ ػ ػػدريس العمػ ػ ػػوـ فػ ػ ػػي م ارحػ ػ ػػؿ
التعميـ العاـ ,دار القمـ لمنشر والتوزيع  ,ط ,1دبي,ص.239

(. )3جػ ػ ػ ػػرواف  ,فتح ػ ػ ػ ػػي عب ػ ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػ ػػرحمف ,1999 ,تعمػ ػ ػ ػػيـ التفكي ػ ػ ػ ػػر مف ػ ػ ػ ػػاىيـ وتطبيق ػ ػ ػ ػػات  ,ط , 1دار الكت ػ ػ ػ ػػاب
الجامعة  ,العيف  ,االمارات العربية المتحدة,ص.6
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الفصل الثالث :منيجية البحث واجراءاتـــو

أولً  :منيج البحث  :اعتمد الباحث عمى المنيج التجريبي ذي الضبط الجزئي ,ويعرؼ البحث
التجريبي بأنو ( التغيير المعتمد والمضبوط لمشروط المحددة الواقعة لواقعة معينة ومبلحظة
التغيرات الناتجة عف ىذه الواقعة وتفسيرىا) .

ثانياً :التصميم التجريبي :استعمؿ الباحث واحداً مف التصاميـ التجريبية ذات الضبط الجزئي ذي
االختبار البعدي لمجموعتيف متكافئتيف إحصائيا لقياس التحصيؿ الدراسي لممجموعتيف واختبار

بعدي يقيس اختبار الميارات العقمية لممجموعتيف ,وعمى ىذا جاء التصميـ التجريبي الموضح

بالشكؿ اآلتي :

شكل ()1

التصميم التجريبي لمبحث
المجموعات

المتغير المستقل

التجريبية

استراتيجية قوة التفكير

الضابطة

الطريقة التقميدية

المتغير التابع
التحصيؿ

الميارات العقمية

اختبار التحصيؿ
اختبار

العقمية

الميارات

ثالثاً  :مجتمع البحث :يتحدد مجتمع البحث الحالي بطبلب الصؼ الخامس اإلعدادي في
محافظة صبلح الديف في المدارس الثانوية واإلعدادية الصباحية لمبنيف التابعة لقسـ تربية بمد

لمعاـ الدراسي  ,2.2. - 2.19اذ بمغ عدد المدارس الثانوية ( )23مدرسة إعدادية وثانوية.

رابعاً  :عينة البحث  :اختار الباحث ثانوية جماؿ عبد الناصر لتطبيؽ تجربة بحثو  ,وكاف
االختيار قصديا لؤلسباب اآلتية :

.1

عدد الشعب لمصؼ الخامس اإلعدادي في المدرسة شعبتيف وبواقع ( )3.طالبا لمشعبة

(أ) و( )31طالباً لمشعبة (ب) .

 .2توفر التيار الكيربائي (المولدة الكيربائية) في المدرسة .
 .3قرب المدرسة المذكورة أعبله مف سكف الباحث .

 . 4تعاوف إدارة المدرسة وتشجيعيا ,ومساعدتيا الباحث في تطبيؽ األفكار الجديدة والطرائؽ

الحديثة في التدريس ,وتيسير مستمزمات التجربة.

اعد الباحث قوائـ بأسماء طبلب الصؼ الخامس العممي لمشعبتيف لمعرفة العدد الكمي

وىو( )61طالباً موزعيف عمى شعبتيف وبواقع ( )31طالباً في شعبة (أ) و( )3.طالب في

شعبة(ب) لتمثبل المجموعتيف وباستعماؿ طريقة السحب العشوائي ,اختار الباحث إحدى الشعبتيف
لتمثؿ المجموعة التجريبية التي تدرس بإستراتيجية قوة التفكير وكاف مف نصيب شعبة (أ)
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والمجموعة الضابطة التي تدرس بأسموب التعميـ المعتاد كاف مف نصيب شعبة (ب) ,وبعد أف تـ

استبعاد الطبلب الراسبيف الحتماؿ امتبلكيـ الخبرة في المادة الدراسية مف العاـ الماضي ,مما
يؤثر ذلؾ عمى نتائج البحث والبالغ عددىـ ( )1طالب مع السماح لو بالدواـ في مجموعة البحث

حفاظاً عمى النظاـ المدرسي واستمرار تدريسو ,وبذلؾ بمغ عدد أفراد عينة الطبلب في
المجموعتيف بعد االستبعاد ( )6.طالباً ,بواقع ( )3.طالباً في شعبة (أ) ومثميا في شعبة (ب) .

خامساً  :تكافؤ المجموعات  :حرص الباحث عمى تحقيؽ التكافؤ بيف مجموعتي البحث في
المتغيرات اآلتية :

اختبار مستوى الذكاء :تـ احتساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات

.1

طبلب المجموعتيف وتبيف أف المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية بمغ ( )3.,9.بانحراؼ
معياري ( , )2,58أما المجموعة الضابطة فقد بمغ المتوسط الحسابي( )31,3.وبانحراؼ معياري

( )1,99وباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ظير عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف مجموعتي البحث في متغير الذكاء إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة ( ).,67وىي أقؿ مف

القيمة التائية الجدولية البالغة ( )2,..عند مستوى داللة ( ).,.5وبدرجة حرية ( )58وبذلؾ

تكوف المجموعتاف متكافئتيف في متغير الذكاء ,وجدوؿ ( )5يوضح ذلؾ :

جدول ()5

تكافؤ طالب مجموعتي البحث في اختبار الذكاء
المجموعة

حجم

المتوسط النحراف القيمة التائية

العينة الحسابي المعياري

التجريبية

3.

3.,9.

2,58

الضابطة

3.

31,3.

1,99

.2

المحسوبة الجدولية
.,67

2,..

درجة

الحرية
58

مستوى

الدللة(),0,5
غير

دالة

إحصائيا

العمر الزمني محسوباً باألشير :وجد أف متوسط أعمار طبلب المجموعة التجريبية

( )2.1,97شي اًر بانحراؼ معياري ( ,)4,19ومتوسط أعمار طبلب المجموعة الضابطة
( )2.1,6.شي اًر وبانحراؼ معياري ( )3,74وعند استعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف

لمعرفة داللة الفرؽ اإلحصائي بيف أعمار طبلب المجموعتيف وبدرجة حرية ( )58اتضح أف

الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى ( ).,.5إذ كانت القيمة التائية المحسوبة ().,36

اقؿ مف القيمة التائية الجدولية البالغة ( )2,..مما يدؿ عمى أف المجموعتيف متكافئتاف في العمر

الزمني والجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ.
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جدول( )6تكافؤ طالب مجموعتي البحث في العمر الزمني محسوباً باألشير
حجم

المجموعة

المتوسط

النحراف

العينة

الحسابي

المعياري

التجريبية

3.

2.1,97

4,19

الضابطة

3.

2.1,6.

3,74

القيمة التائية

.3

درجة

المحسوبة الجدولية

.,36

مستوى

2,..

الدللة

الحرية

(),.,5
غير

58

إحصائيا

دالة

التحصيل الدراسي السابق في مادة التربية اإلسالمية لمصف الرابع األدبي :وجد أف

متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية ( )68,93وبانحراؼ معياري ( ,)6,18أما المجموعة
الضابطة فقد بمغ متوسط درجات طبلبيا ( )68,83وبانحراؼ معياري ( )7,.8ولمعرفو داللة

الفرؽ بيف درجات المجموعتيف استعمؿ الباحث االختبار التالي لعينتيف مستقمتيف لممقارنة بيف
المتوسطيف ,فأتضح أف الفرؽ لـ يكف ذا داللة إحصائية عند مستوى (  ) .,.5وبدرجة حرية

( )58إذ كانت القيمة التائية ( ).,.58إقؿ مف القيمة الجدولية البالغة( )2,..مما يدؿ عمى
تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيؿ الدراسي السابؽ وجدوؿ ( )7يوضح ذلؾ:

جدول ()7

تكافؤ طالب مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي السابق لمادة التربية اإلسالمية لمصف

الرابع اإلعدادي
المجموعة

حجـ

المتوسط

العينة الحسابي

االنحراؼ القيمة التائية

درجة

مستوى الداللة

المعياري

الحرية

()...5

التجريبية

3.

68,93

6,18

الضابطة

3.

68,83

7,.8

.4

المحسوبة الجدولية
.,.58

2,..

58

غير

دالة

إحصائيا

الميارات العقمية :طبؽ الباحث اختبار الميارات العقمية عمى طبلب المجموعتيف ,وقد

وجد بعد تحميؿ كؿ مجموعة عمى حدة إحصائيا أف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية
( )6,63درجةً بانحراؼ معياري ( ,)1,38ومتوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة ()6,37

درجةً وبانحراؼ معياري ( )1,13وعند استعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة
الفرؽ اإلحصائي بيف درجات طبلب المجموعتيف وبدرجة حرية ( )58اتضح أف الفرؽ ليس بذي
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داللة إحصائية عند مستوى ( ).,.5إذ كانت القيمة التائية المحسوبة ( ).,82أقؿ مف القيمة

التائية الجدولية البالغة ( )2,..مما يدؿ عمى أف المجموعتيف متكافئتاف في الميارات العقمية

والجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ.

جدول()6

تكافؤ طالب مجموعتي البحث في اختبار الميارات العقمية
المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري
1,38
1,13

المجموعة

حجم العينة

التجريبية

3.

6,63

الضابطة

3.

6,37

القيمة التائية
المحسوبة

.,82

درجة
الجدولية

2,..

الحرية

58

مستوى
الدللة

(),.,5
دالة

غير
إحصائيا

.5المستوى الدراسي لموالدين:
جمع الباحث البيانات المتعمقة بتحصيؿ األب لطبلب المجموعتيف التجريبيتيف والمجموعة

الضابطة ,مف خبلؿ استمارة المعمومات التي قدمت لمطبلب مف قبؿ الباحث  ,وإليجاد الفروؽ
بيف المجموعتيف في خمفية التحصيؿ الدراسي لؤلب استعمؿ الباحث مربع كاي ( )X2وقد أظيرت

النتائج عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف المجموعتيف عند مستوى ( )...5وبدرجة حرية

( )3إذا بمغت قيمة مربع كاي ( )X2المحسوبة ( )3.7وىي أصغر مف قيمة مربع كاي الجدولية
البالغة (, )7.82وىذا يدؿ عمى أف المجموعتيف متكافئتاف في متغير التحصيؿ الدراسي لآلباء,
وكما موضح في جدوؿ (.)8

جدول ( )8قيمة كاي 2لدللة الفروق بين مجموعتي البحث في مستوى التحصيل الدراسي

حجم العينة

يق أر ويكتب

ابتدائية

المجموع

6.

19 11 12

ثانوية*

الضابطة

3.

7

5

12

6

كمية فما فوق*

التجريبية

3.

5

6

7

12

معيد و

المجموعة

درجة الحرية

التحصيل الدراسي لألب

3

18
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قيمة مربع كاي ()X2

الدللة

اإلحصائية

مستوى

المحسوبة الجدولية عند
()0,05

3,7

7,82

غير دالة
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لألم
وقد قاـ الباحث باتباع نفس اإلجراءات السابقة لحساب داللة الفروؽ اإلحصائية بيف المجموعتيف
بالنسبة إلى مستوى التحصيؿ الدراسي لبلـ ,وباستعماؿ اختبار مربع كاي( ,)X2أظيرت نتائج
البيانات عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى

(  ) .,.5وبدرجة حرية ( ,)3إذا

بمغت قيمة مربع كاي ( )X2المحسوبة ( ).,54وىي أصغر مف قيمة مربع كاي ( )X2الجدولية

البالغ قيمتيا ( )7,82مما يشير إلى أف بيف الطبلب تكافؤا في متغير التحصيؿ الدراسي لؤلـ,
وجدوؿ ( )9يوضح ذلؾ.

جدول()9

قيمة كاي 2لدللة الفروق بين مجموعتي البحث في مستوى التحصيل الدراسي ألميات طالب
مجموعتي البحث
حجم العينة

يق أر ويكتب

ابتدائية

ثانوية

كمية فما فوق

الضابطة

3.

13

5

6

6

المجموع

6.

22

12

15

11

معيد و

التجريبية

3.

9

7

9

5

درجة الحرية

المجموعة

التحصيل الدراسي لألب

3

قيمة مربع كاي ()X2
المحسوبة

.,54

الجدولية

7,82

الدللة
اإلحصائية عند

مستوى ,0,5

غير دالة

 .6ضبط المتغيرات الدخيمة :
بغية الحفاظ عمى سبلمة تطبيؽ التجربة لدى طبلب الصؼ الخامس العممي ,والعوامؿ التي سيتـ

ضبطيا كاآلتي :

أ-

العوامل المؤثرة في السالمة الداخمية لمتصميم التجريبي :

 .1اختيار العينة  :سعى الباحث قدر المستطاع لمسيطرة عمى الفروؽ في اختيار العينة وذلؾ

بإجراء التكافؤ اإلحصائي بيف طبلب مجموعتي البحث ,في خمسة متغيرات (الذكاء,العمر الزمني

,التحصيؿ الدراسي السابؽ,التحصيؿ الدراسي لموالديف  ,الميارات العقمية القبمي ) .واتضح أف

طبلب مجموعتا البحث(التجريبية والضابطة) متكافئيف في ىذه المتغيرات.
.2

الحوادث المصاحبة  :لـ يصاحب التجربة حدث ممفت لمنظر يعرقؿ سيرىا ,ليؤثر في

المتغير التابع  ,ويقمؿ مف تأثير المتغير المستقؿ ,وبذلؾ تمكف الباحث مف تفادي أثر ىذا

العامؿ.

77

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (5): 70-94

 .3عمميات النضج  :حاوؿ الباحث ضبط ىذا العامؿ بتوزيع الوقت عمى مجموعتي البحث
بالتساوي حتى نياية التطبيؽ ,كي ال يكوف ليذا العامؿ أثر في نتائج التجربة ,ومف خبلؿ

التكافؤ في العمر الزمني بيف المجموعتيف.

.4

الندثار التجريبي  :لـ يتعرض البحث الحالي لمثؿ ىذه الحاالت خبلؿ مدة التجربة إال

في حاالت الغياب المعتادة التي شممت مجموعتي البحث.

.5

أداة القياس  :استعمؿ الباحث أداة موحدة لقياس تحصيؿ طبلب مجموعتي البحث

(التجريبية والضابطة) ,وىذه األداة ىي (اختبار تحصيمي واختبار الميارات العقمية) المذيف اتصفا
بالموضوعية والصدؽ والثبات وبيذا يكوف الباحث قد سيطر عمى ىذا العامؿ .

العوامل المؤثرة في السالمة الخارجية لمتصميم التجريبي :مف أجؿ تفادي ىذه العوامؿ حاوؿ
الباحث قدر اإلمكاف الحد مف أثرىا في أثناء سير التجربة وذلؾ بما يأتي :

.1

سرية البحث  :حرص الباحث عمى سرية البحث بعدـ التوضيح لمطمبة بأني مطبؽ مف

أجؿ تفادي تغيير نشاطيـ وتعامميـ مع المدرس في إثناء التجربة  ,حرصا عمى نجاحيا .

.2

المادة العممية :كانت المادة العممية المحددة لمتجربة وما تتضمنيا مف معمومات موحدة

لمجموعتي البحث  ,وىي الوحدتاف األولى والثانية مف كتاب التربية االسبلمية لمصؼ الخامس

األدبي لمعاـ ( )2.2.-2.19وذلؾ بإعداد خطط تدريسية لممجموعة التجريبية وخطط تدريسية
لممجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية.

.3

مدرس المادة :مف أجؿ ضبط ىذا العامؿ فضؿ الباحث تدريس مجموعتي البحث

لمراعاة التماثؿ بيف أفراد المجموعتيف ولكي ال يكوف ليذا العامؿ أثر في الطبلب مما يتولد لدييـ
االرتباؾ وعدـ التركيز فيكوف مؤث ار في نتائج التجربة .

.4

توزيع الحصص:

سيطر الباحث عمى ىذا المتغير بالتوزيع المتساوي لمدروس بيف

القرف الكريـ
مجموعتي البحث ,إذ كاف الباحث يدرس أسبوعياً ,بواقع درسيف لكؿ مجموعة لمادة آ

والتربية اإلسبلمية عمى وفؽ منيج و ازرة التربية لفروع التربية اإلسبلمية ,إذ اتفؽ الباحث مع إدارة

المدرسة ومدرس التربية اإلسبلمية في المدرسة عمى تنظيـ جدوؿ توزيع الدروس عمى أساس أف
يكوف درس التربية اإلسبلمية في يومي األحد واألربعاء

.5

مدة التجربة  :كانت مدة التجربة لطبلب مجموعتي البحث متساوية وموحدة لذا حرص

الباحث قدر اإلمكاف عمى تفادي ىذا العامؿ  ,منذ بدء تطبيؽ التجربة  ,إذ بدأت التجربة الفعمية
في يوـ االثنيف الموافؽ 2.19/ 1./1.ـ ,عمى أف تنتيي مدة التجربة يوـ االثنيف الموافؽ

 ,2.19/12/19وفي نياية التجربة تـ تطبيؽ اختبار التحصيؿ واختبار الميارات العقمية البعدييف
عمى عينة البحث .

 .6متطمبات البحث  :وتشمؿ المتطمبات ما يأتي :
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صياغة األىداف السموكية  :اعتمد الباحث عند صياغة األىداؼ عمى المستويات األربعة األولى
مف تصنيؼ بموـ ( المعرفة  ,الفيـ  ,التطبيؽ  ,التحميؿ ) ,إذ بمغ عددىا (  ) 12.ىدفا.

إعداد الخطط التدريسية :أعد الباحث ( )48خطة تدريسية  ,وكاف النوع األوؿ مف الخطط
التدريسية مبلئـ لممجموعة التجريبية التي تدرس بإستراتيجية قوة التفكير وعددىا ( ,)24والنوع
الثاني فيي خطط تدريسية لممجموعة الضابطة التي تدرس عمى وفؽ الطريقة المعتادة ,إذ بمغ
عددىا ( )24خطة تدريسية .

أ .إعداد الختبار التحصيمي  :مر ىذا االختبار بخطوات عدة سبقت تطبيقو منيا :
 .1تحديد اليدف من الختبار:

ييدؼ االختبار التحصيمي إلى قياس أثر استراتيجية قوة التفكير في تحصيؿ طبلب (عينة

البحث) الذي تضمنتو الموضوعات العشرة المختارة مف مادة القرآف الكريـ والتربية اإلسبلمية

المقررة لطبلب الصؼ الخامس العممي.
 .2أبعاد الختبار:

التزـ الباحث بقياس المستويات األربعة مف تصنيؼ بموـ ( )Bloomلممجاؿ المعرفي (تذكر,

وفيـ  ,وتطبيؽ  ,وتحميؿ) لمناسبتيا لمستوى الصؼ الخامس العممي.

 .3اعداد الخريطة الختبارية (جدول المواصفات) :

بعد إ عداد الخريطة االختبارية عرضت ىذه الخريطة عمى عدد مف الخبراء والمختصيف في العموـ
التربوية والنفسية ,وفي ضوء مبلحظاتيـ القيمة أجرى الباحث عدداً مف التعديبلت عمييا وبذلؾ

أصبحت جاىزة لمتطبيؽ والجدوؿ ( )9يوضح ذلؾ .
جدوؿ()9

الخريطة الختبارية (جدول المواصفات)
النسبة

تذكر%25

تطبيق%25

تحميل%25

الدروس

المئوية

عدد فقرات الختبار

الفقرات

الثانية

1,

%5,

16

15

16

15

5

5

5

5

2,

المجموع

2,

%1,,

3,

3,

3,

3,

1,

1,

1,

1,

4,

فيم

فيم%25

األولى

1,

%5,

14

15

14

15

5

5

5

5

2,

تذكر

الكمي

تطبيق

تحميل

الوحدة

عدد

عدد الىداف السموكية

عدد

 .4تحديد نوع الفقرات :أعد الباحث اختبا اًر تحصيمياً مؤلفاً مف مجموعة أنواع مف األسئمة
الموضوعية (االختيار مف متعدد و ممئ الفراغات والمطابقة) .
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 .5صدق الختبار:عرض االختبار الباحث عمى مجموعة مف الخبراء الستطبلع آرائيـ فيو وبياف
مدى صبلحيتيا ,ومبلءمتيا لفقراتو لؤلىداؼ السموكية التي وضعت لقياسو والمستويات التي
تقيسيا ,وسبلمة صياغتيا وفي ضوء مبلحظاتيـ وتوجيياتيـ عدؿ صياغة عدد مف الفقرات.

 .6التطبيق الستطالعي لالختبار التحصيمي  :طبؽ الباحث االختبار عمى عينة استطبلعية
مكونة مف ( )3.طالباً مف طبلب مدرسة (يثرب) ,عمماً أف ىذه العينة قد درست الموضوعات
نفسيا التي درستيا عينة البحث ,ولغرض التوصؿ إلى معرفة الوقت المستغرؽ لئلجابة توصؿ

الباحث إلى تحديد الزمف المناسب لبلختبار وذلؾ مف خبلؿ تسجيؿ الزمف الذي استغرقو جميع

طبلب العينة  ,ثـ حساب متوسط زمف االختبار ,وكاف الوقت المستغرؽ لئلجابة عف جميع

الفقرات ( )43دقيقة .

 .7التحميل اإلحصائي لفقرات الختبارات  :طبؽ الباحث االختبار عمى عينة استطبلعية مكونة

مف ( )1..طالب مف طبلب مدرستي (الجماىير وابف رشد) في نفس اليوـ  ,بعد تصحيح
استجابات طبلب العينة االستطبلعية رتب الباحث درجاتيـ تنازلياً وقسميـ إلى فئتيف عميا()%27

ودنيا( )%27بواقع ( )27طالباً في كؿ فئة (ألف عدد المفحوصيف ىو1..طالب) .وذلؾ

الستخراج مستوى صعوبة الفقرة وقوتيا التمييزية وفعالية البدائؿ الخاطئة وكما مبيف عمى النحو

اآلتي :

أ .معامل صعوبة الفقرة  :استعمؿ الباحث معادلة مستوى السيولة لمفقرة وتبيف أف مستوى سيولة
الفقرات تتراوح بيف ( )..7.– ..28لجميع فقرات االختبار.

ب .القوة التمييزية لمفقرات  :تراوحت القيـ بيف ( , )..77 – ..38إذ إف الفقرة التي معامؿ
تمييزىا اعمى مف (  ).,39تعد فقرة جيدة وىذا يعني أف جميع فقرات االختبار تعد مقبولة مف

حيث قوتيا التمييزية .

ج .فعالية البدائل الخاطئة :ولتحقؽ مف فعالية البدائؿ الخاطئة حمؿ الباحث استجابة أفراد العينة
االستطبلعية عمى الفقرات الموضوعية بتطبيؽ معادلة فعالية البدائؿ الخاطئة ,وقد أشارت النسب

المحسوبة لمبدائؿ ولجميع الفقرات إلى أنيا سالبة مما يعني أف البدائؿ الخاطئة جميعيا جيدة
وفعالة مما يستدعي إبقاءىا كما ىي ببل تغيير.

د .ثبات الختبار :اعتمد الباحث عمى معادلة إلفا كرونباخ لحساب ثبات االختبار ,إذ بمغ معامؿ
الثبات ( )..82وىي نسبة جيدة وبذلؾ أصبح االختبار جاى اًز لمتطبيؽ بصيغتو النيائية مكونا مف

( )4.فقرة .

ـــ الصورة النيائية لالختبار التحصيمي :بعد إنياء اإلجراءات اإلحصائية المتعمقة باالختبار

وفقراتو ,أصبح االختبار بصورتو النيائية  ,ويتكوف مف ( )4.فقرة مف نوع الفقرات الموضوعية

(االختيار مف متعدد وممئ الفراغات والمطابقة).
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اختبار الميارات العقمية :
مف متطمبات البحث بناء اختبار يعتمد لقياس الميارات العقمية لطبلب الخامس العممي ,وبعد
اطبلع الباحث عمى عدد مف اختبارات الميارات العقمية قرر بناء مقياس خاص بيا لبحثو وذلؾ

باتباع اإلجراءات اآلتية :

تحديد ىدف الختبار:

ىدؼ االختبار ىو قياس الميارات العقمية لطبلب لممرحمة اإلعدادية.

الطالع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة :

تـ االطبلع عمى اختبارات سابقة متعمقة بالموضوع ذاتو عمى المستوى المحمي فضبلً عف
االختبارات العربية وبعض االختبارات االجنبية وفي حدود ما أتيح لمباحث فضبلً عف األدبيات

التربوية التي استعاف بيا الباحث .

إعداد ميارات الختبار وفقراتو

بناء عمى الدراسات السابقة وبعد أخذ آراء مجموعة مف الخبراء والمحكميف اختار الباحث ()3
ميارات ىي (اختيار الفروض  ,التفسير  ,التعميـ)  ,وفي ضوء ىذه الميارات أعد الباحث ()16

فقرة بواقع ( )6 , 4 , 4فقرات موزعة عمى المجاالت عمى الترتيب .
صدق الختبار:

لمتأكد مف صدؽ االختبار تـ عرضو بصيغتو األولية عمى مجموعة مف المتخصصيف بطرائؽ

التدريس والقياس والتقويـ وعمـ النفس ,وأبدى الخبراء مبلحظاتيـ عمى فقرات االختبار واقترح
( )%8.تعديؿ بعض منيا مف حيث الصوغ فحسب ,عمماً أف المبلحظات لـ تستدع الحذؼ.
تطبيق اختبار الميارات العقمية عمى العينة الستطالعية :

لغرض تحديد الوقت الذي تحتاج إليو الطبلب لئلجابة عف االختبار ولمتأكد مف وضوح فقرات

االختبار وتعميماتو  ,طبؽ عمى عينة استطبلعية مف غير عينة البحث مكونة مف ( )4.طالبا
مف طبلب الصؼ الخامس األدبي بعد أف تـ االتفاؽ مع إدارة المدرسة عمى موعد إجراء
االختبار ,ومف حساب متوسط الوقت المستغرؽ لجميع الطبلب بمغ المتوسط الحسابي ()34

دقيقة .

التحميل اإلحصائي لفقرات الختبار:
لغرض تحميؿ فقرات اختبار الميارات العقمية إحصائياً تـ تطبيقو عمى عينة استطبلعية ثانية
مكونة مف ( )1..طالب مف طبلب الصؼ الخامس األدبي ,ثـ تـ تصحيح إجابات الطبلب ,ثـ

ترتيب الدرجات تنازلياً مف أعمى درجة إلى أوطأ درجة  ,إذ تـ أخذ نسبة  %27مف أعمى

الدرجات وأوطئيا لتمثؿ المجموعة العميا والدنيا  ,بعد ذلؾ ُحممت اإلجابات لممجموعات العميا
والدنيا إحصائياً إليجاد الخصائص السايكومترية لبلختبار عمى النحو اآلتي:
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قوة التمييز :تـ حساب معامؿ التمييز لفقرات اختبار الميارات العقمية ,وقد تراوحت قيمتيا بيف (– .,26

 ,).,89وتعد الفقرة مقبولة إذا كاف معامؿ تمييزىا ( ).,2.فأكثر.

ثبات الختبار :تم اعتماد معادلة (كيودر رتشاردسون ,) 2,-كونيا تتبلءـ مع االختباراتذات الفقرات الموضوعية .وبمغ معامؿ الثبات بيذه المعادلة ( ).,85وىو معامؿ ثبات مقبوؿ.
-اختبار الميارات العقمية بصيغتو النيائية :

بعد إيجاد صدؽ االختبار وثباتو والتحميؿ اإلحصائي لفقراتو كاف االختبار جاى اًز لمتطبيؽ

عمى طبلب مجموعتي البحث  ,إذ تكوف االختبار مف ( )16فقرة موضوعية مف نوع االختيار مف
متعدد ,وكؿ فقرة تحتوي عمى أربعة بدائؿ واحد صحيح والثبلثة األخرى خاطئة ,وكانت الفقرات

ضمف ( )3ميارات ىي (اختيار الفروض ( 4فقرات)  ,التفسير ( 4فقرات)  ,التعميـ ( 6فقرات))
إجراءات تطبيق التجربة :

حفاظاً عمى سبلمة التصميـ التجريبي ولتحقيؽ ىدؼ البحث  ,ووصوال إلى نتائجو ,قاـ الباحث

بالخطوات اآلتية في إثناء التجربة :

.1

قياـ الباحث بنفسو بتدريس مجموعتي البحث  ,وذلؾ تحاشياً لمخمؿ الذي قد ينجـ مف

اختبلؼ المدرس وقدرتو ومدى اطبلعو عمى طبيعة المتغيرات التجريبية عند القياـ بالمعالجات

اإلحصائية في كؿ مجموعة مف مجموعتي البحث.
.2

أعطيت المادة العممية نفسيا لكبل المجموعتيف  ,وتـ تدريس المجموعة التجريبية باستراتيجية

قوة التفكير وأعطي المقدار نفسو مف المعمومات والنشاطات واستعماؿ الوسائؿ التعميمية لممجموعة

الضابطة التي تدرس بالطريقة المعتادة .

 .3باشر الباحث بتطبيؽ التجربة عمى طبلب مجموعتي البحث في يوـ االثنيف (تشريف األوؿ )

الموافؽ 2.19/1./ 1.ـ ,وذلؾ بتدريسو ثبلث حصص دراسية لكؿ مجموعة في األسبوع الواحد
عمى وفؽ الخطط التدريسية المعدة لكؿ مجموعة .

.4طبؽ اختبار التحصيؿ عمى جميع أفراد العينة بعد أف أعطى الباحث مدة زمنية لمطبلب لمتييئة
لبلختبار ,إذ طبؽ االختبار في يوـ الخميس مف كانوف األوؿ الموافؽ 2.19/12/22ـ .

.3
.4

بعد أسبوع تـ تطبيؽ اختبار الميارات العقمية عمى طبلب المجموعتيف .

تـ تصحيح إجابات الطبلب في اختبار التحصيؿ والميارات العقمية لممجموعتيف عمى وفؽ

النموذج الذي وضعو الباحث لمتصحيح ,ثـ وضعت الدرجات في جداوؿ خاصة وىيئت

لممعالجات اإلحصائية وصوال إلى نتائج البحث الحالي .
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الوسائل اإلحصائية  :استعمؿ الباحث في إجراءات بحثو وتحميؿ نتائجو عددا مف الوسائؿ
اإلحصائية ,وفيما يأتي عرض لموسائؿ اإلحصائية المستعممة التي عولجت بيا نتائج البحث

الحالي ( :االختبار التائي  T-testلعينتيف مستقمتيف  ,مربع كاي  , X2معادلة سيولة /
صعوبة الفقرة  ,معادلة قوة تميز الفقرة  ,فعالية البدائؿ  ,معامؿ ارتباط بيرسوف)

الفصل الرابع  :عرض ال َنتَ ِائج وتفسيرىا

يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي توصؿ إلييا الباحث بعد معالجة بيانات البحث باستعماؿ

الحقيبة اإلحصائية  ,وتضمف تفسير النتائج لمعرفة أثر استراتيجية قوة التفكير في تحصيؿ
طبلب الصؼ الخامس األدبي في مادة التربية اإلسبلمية وتنمية الميارات العقمية لدييـ ,ثـ معرفة
داللة الفرؽ اإلحصائي بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث لمتحقؽ مف فرضيات البحث.

أولً  :عرض النتائج : Presentation of the results
 .1التحقق من الفرضية األولى التي تنص عمى ما يأتي:

ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).,.5بيف متوسط درجات تحصيؿ طبلب
المجموعة التجريبية  ,ومتوسط درجات تحصيؿ طبلب المجموعة الضابطة .

ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية استخرج الباحث الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات طبلب
مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في متغير التحصيؿ ,ثـ استعمؿ االختبار التائي ()t-test

لعينتيف مستقمتيف ,وكانت النتائج كما مدرجة في الجدوؿ ( )1.يوضح ذلؾ.

جدوؿ ()1.

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية لمجموعتي البحث في االختبار التحصيمي
االنحراؼ

درجة

المجموعة

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

58

التجريبية

3.

33,37

2,39

الضابطة

3.

29,13

4,67

القيمة التائية

الحرية المحسوبة
4,42

الدللة

الجدولية

الحصائية

2,..

دالة

0.05

ومف خبلؿ االطبلع عمى الجدوؿ ( )1.يبلحظ اف المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية
( ,)33,37وبمغ المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة ( ,)29,13وبمغ االنحراؼ المعياري

لممجموعة التجريبية ( )2,39واالنحراؼ المعياري لممجموعة الضابطة ( )4,67ولمتعرؼ عمى
داللة الفرؽ بيف المتوسطيف ,استعمؿ الباحث االختبار التائي( )T-TESTلعينتيف مستقمتيف

لمعرفة داللو الفروؽ االحصائية عند مستوى داللة ( ).,.5إذ إف القيمة التائية المحسوبة والبالغة

( )4,42أعمى مف القيمة التائية الجدولية البالغة ( )2,..ودرجة حرية ( )58وىذا يعني وجود

فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطي مجموعتي البحث في التحصيؿ ,ولصالح المجموعة
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التجريبية ,وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة ,وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذي

داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية قوة التفكير .

 .2التحقق من الفرضية الثانية التي تنص عمى ما يأتي :

ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).,.5بيف متوسط درجات طبلب

المجموعة التجريبية  ,ومتوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة في اختبار الميارات العقمية .

ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية استخرج الباحث الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمجموعتي

البحث في متغير الميارات العقمية  ,ومف ثـ استعمؿ االختبار التائي ( )t-testلعينتيف مستقمتيف,
وكانت النتائج كما مدرجة في الجدوؿ ( )1.يوضح ذلؾ .

جدوؿ ( )1.المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية لمجموعتي البحث في اختبار

الميارات العقمية

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

درجة

المجموعة

العدد

1,58

58

التجريبية

3.

9,9.

1,.7

الضابطة

3.

6,6.

القيمة التائية

الحرية المحسوبة
9,46

الدللة

الجدولية

الحصائية

2,..

دالة

0.05

ومف خبلؿ االطبلع عمى الجدوؿ ( )1.يبلحظ أف المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية

( , )9,9.وبمغ المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة ( ,)6,6.وبمغ االنحراؼ المعياري
لممجموعة التجريبية ( )1,58واالنحراؼ المعياري لممجموعة الضابطة ( )1,.7ولمتعرؼ عمى
داللة الفرؽ بيف المتوسطيف ,استعمؿ الباحث االختبار التائي( )T-TESTلعينتيف مستقمتيف

لمعرفة داللو الفروؽ اإلحصائية عند مستوى داللة ( ).,.5إذ إف القيمة التائية المحسوبة والبالغة
( )9,46أعمى مف القيمة التائية الجدولية البالغة ( )2,..ودرجة حرية ( )58وىذا يعني وجود

فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطي مجموعتي البحث في الميارات العقمية  ,ولصالح
المجموعة التجريبية ,وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة ,وىذا يدؿ عمى وجود
فرؽ ذي داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية قوة التفكير .

 .3التحقق من الفرضية الثالثة التي تنص عمى ما يأتي :

ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( ).,.5بيف متوسط درجات طبلب المجموعة
التجريبية في االختباريف القبمي والبعدي لمميارات العقمية .

ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ تفريغ بيانات اختبار الميارات العقمية القبمي والبعدي بالنسبة

لممجموعة التجريبية ثـ معالجتيا إحصائياً باستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مترابطتيف (,)t-test
وكانت النتائج كما مدرجة في الجدوؿ ( )12يوضح ذلؾ :
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جدوؿ ( )12المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية لممجموعة التجريبية والفرؽ
بينيما في درجات اختبار الميارات العقمية القبمي والبعدي
النحراف

الختبار

الوسط

الحسابي

المعياري

القبمي

6063

1038

البعدي

909,

1058

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

3027

102,

لمفروق

لمفروق

درجة

الحرية

29

الدللة

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

14089

20,4

دالة

ومف خبلؿ االطبلع عمى الجدوؿ ( )12يبلحظ أف المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية القبمي
( )6,63وبمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية البعدي( )9,9.وبمغ االنحراؼ المعياري

لممجموعة التجريبية القبمي ( )1,38واالنحراؼ المعياري لممجموعة التجريبية البعدي ()1,58
ولمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف المتوسطيف ,استعمؿ الباحث االختبار التائي ( )t-testلعينتيف

مترابطتيف لمعرفة داللو الفروؽ االحصائية عند مستوى داللة ( )...5إذ إف القيمة التائية

المحسوبة والبالغة ( )14,89أعمى مف القيمة التائية الجدولية البالغة ( )2..4ودرجة حرية ()29
وىذا يعني وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطي مجموعتي البحث في االختباريف القبمي
والبعدي لمميا ارت العقمية ولصالح االختبار البعدي ,وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ

الفرضية البديمة.

ثانياً :تفسير النتائج : Explanation Of The Results

أ ـــــ تفسير النتيجة المتعمقة بالتحصيل:

أظيرت النتائج التي توصؿ إلييا الباحث ,أف التدريس باستراتيجية قوة التفكير في مادة القرآف

الكريـ والتربية اإلسبلمية يؤثر إيجابياً في تحصيؿ طبلب الصؼ الخامس العممي ,اذ تفوقت ىذه
الطريقة عمى الطريقة االعتيادية ,ويعزو الباحث ذلؾ إلى عدة أسباب أىميا ما يأتي:

أ .أف ىذه االسػتراتيجية توفر الفرصة لتفاعػػؿ الطػبلب مع المحتوى التعػػميمي عف طريؽ تجواليـ
بيف خطواتيا المتنوعة بصورة مباشرة ,وجعػػميـ محور العممية التعػػميمية ,والقضاء عػػمى الروتيف

الصفػي مػف خبلؿ تييئة مػناخ صفػي تسودهُ الحركة والنشاط والتفاعػػؿ مع المادة العػػممية ,وطرح
المعػػمومات واألفكار المتنوعة ومػناقشتيا ,مع األخذ بنظر االعتبار أف الطريقة التقميدية تفتقر إلى
كؿ ذلؾ.

ب .أف ىذه االسػتراتيجية تتيح شرح المادة العػػممية بصورة أكثر تفصيبلً مػف خبلؿ تنظيميا
وتصنيفيا وتحميميا بشكؿ متسمسؿ ومترابط يراعي مسػتوى الطػبلب المعرفػي ,معتمداً عػػمى
المعػػمومات السابقة لدى الطػبلب لبناء بنية معرفػية ىرمية ,وكذلؾ إتاحة الفرصة لمطػبلب لمقياـ
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بعممية تحميؿ المادة إلى مفاىيـ رئيسية وفرعية ومػناقشتيا مع المدرس ,ساعد عػػمى تعزيز دورىـ

اإليجابي فػي الدرس .


تفسير النتائج المتعػػمقة بالميارات العقمية :

أ .أظيرت النتائج تفوؽ طػبلب المجمػوعة التجريبية التي درسػت وفؽ أسػتراتيجية قػوة التفكير
عػػمى المجمػوعة الضابطة التي درسػت وفؽ الطريقة التقميدية فػي اختبار الميارات العقمية  ,ويمكف
أف تعزى ىذه النتائج إلى األسباب اآلتية -1 :جعػػمت اسػتراتيجية قػوة التفكير الطػبلب محور

العممية التعػػميمية ,والقضاء عػػمى الروتيف الصفػي مػف خبلؿ تييئة مػناخ صفػي تسودهُ الحركة
والنشاط والتفاعػػؿ مع المادة العػػممية المتنوعة بيف مصادر قرائية وصورية فػي جو مػف
التعاوف.واأللفة بيف أفراد المجمػوعة الواحدة -2 .ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى أف االسػتراتيجية كانت

تحتوي عػػمى خطوات مػنتظمة ومتسمسمة وسيمة الفيـ لدى الطبلب  ,كما أف إشراؾ الطػبلب

وجعػػميـ محو اًر لمعممية التعػػميمية كاف لو الدور اإليجابي فػي تنمية الميارات العقمية  ,فالطػالب
يفكر ويناقش ويسػتخمص المفاىيـ والعػػبلقة بيف أجزاء المادة الدراسية.

الفصل الخامس

أولً :الستنتاجـات  :في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا الباحث يمكف استنتاج اآلتي :

 .1إف استراتيجية قوة التفكير أثبتت فاعميتيا وقد أدت إلى نتائج إيجابية في تحصيؿ طبلب

الصؼ الخامس العممي .2 .فاعمية استراتيجية قوة التفكير في تنمية الميارات العقمية لطبلب
الصؼ الخامس العممي .

ثانياً :التـوصـيـات :في ضوء نتائج ىذه البحث يوصي الباحث باآلتي :

 .1ضرورة توجيو مدرسي مادة القرآف الكريـ والتربية اإلسبلمية ومدرساتيا إلى عدـ االقتصار
عمى الطرائؽ التقميدية في التدريس ,والتركيز عمى الطرائؽ واالستراتيجيات الحديثة ,ومنيا

استراتيجية قوة التفكير .2.اعتماد استراتيجية قوة التفكير في تدريس مادة القرآف الكريـ والتربية

اإلسبلمية لطبلب الصؼ الخامس العممي.

ثالثأ :المقـترحـات  :استكماالً ليذه البحث يقترح الباحث إجراء دراسات أخرى كما ىي :

 .1إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لمعرفة أثر استراتيجية قوة التفكير في تحصيؿ طبلب

الصؼ الرابع اإلعدادي في مادة القرآف الكريـ والتربية اإلسبلمية وتنمية الميارات العقمية لدييـ .

 .2إجراء دراسة لمعرفة أثر استراتيجية قوة التفكير في فيـ النصوص القرآنية في مراحؿ دراسية

أخرى مف المرحمة المتوسطة أو اإلعدادية.
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