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 الملخص

لقد كان هدف الدراسة في تقصي وبيان األثر  نرا اسرامداد ندرسري الا بيرة اةسررنية ا اعرم الراترو اةلفا و يرة فري   

لباحثررة ابابررارا الاففيرر  الرت فرري ال ربرري لر رررف فرري الصررفدف الوررايق األيبرريل وت قيقررا ل رر ا ال رردف فقررد  رررر  ا

ردرسرريا وذلررم نررا برررا ل ضرر ا لرررس  مبررة نررا ال لكرررا ا  ررا حررد ت ققرر  نررا الصررد  لررقيرراق وضرتا  لرررس اسرراقل

نا الرش فييا الا بيدييال ولقد تو احاواف نترانر  الثبرا  باسرامداد نترانر  اةرتبراا  واةسات ة الجانتييا وبتض

(ل وكرا لررر  الباحثرة لررس ت  ري  التديرد نرا الردروق فري 0.83الاي برغ )لربابارا  الاففي ية الرت فية  لبي سدن

 ة اةسرنية حوب ا يقة التريو اةلفا و ية والاي كا   غي  نازاننة.   الا بي

وحيث أ   حد تألف  التينة الدراسية نا برودن االب نا ارف الصرفدف الورايق األيبريل والاري ترو ت بيرم الرقيراق 

 لري و باةسامداد لا ريل الابايا الرصاحبل حيث أظ    النااعج لربابار كو يري:   

نالم وجدي ف و  يالة احصاعية بيا الرادس ا  ال وابية الرتايلة لرس اةبابارا  الاففي ية الرت فية  ايجارا ثب  ان ه

ل  اعررم الارردريلل ولرصررر ة ال رررف الرر يا اسررامدندا ا اعررم الاتررريو اةلفا و يررة لنررد نقررار ا و بررالزنر  الرر يا 

 اسامدندا ال  يقة التايية.

 

 الا بية اةسرنيةل الاترو اةلفا و يل الاففي  الرت فيل الوايق اةيبي الكلمات المفتاحية :

 

 

  

The Effect of Islamic Education Teachers' Use of E-Learning on Developing 

Cognitive Thinking among Literary Sixth-Grade Students 

Assist. Lec. Amira Mustafa Mashkhatti Al-Rikani 1

 

Abstract 

The aim of the study was to investigate and explain the impact of the use of Islamic 

education teachers on electronic learning methods in development for student creativity 

for students in the sixth literary grades, and to achieve this goal, the researcher designed a 

test and set it on a basis, and it has also verified the honesty of the scale by presenting it 

to A selection of Almajdrsin and university professors and some of the educational 

supervisors, and stability parameters were calculated using the Pearson correlation 

coefficients for cognitive thinking tests, which amounted to (0.83), and the researcher 

also worked on preparing many lessons in Islamic education according to Tarska Al-

Aleem Electronic and asynchronous. 

Whereas, the study sample consisted of fifty students from the sixth literary grades, and 

the scale was applied to them using the accompanying analysis of variance, where the 

results of the test showed the following: 

It has been proven that there are statistically significant differences between the 

equivalent arithmetic averages on cognitive thinking tests as a result of teaching methods, 

and for the benefit of students who used electronic learning methods when compared to 

colleagues who used the regular method. 
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 المقدمة

, الاتريو اةلفا و ي ض ورة حارية ة ي تقي الترل الا بدي اة ب ا 

اثر  لررس نناررا  وهي را    در الرت في والافندلدجي الو يعفالا

الرجارع , وايى الس ض ورة الب ث في الرجاا الا بدي لا اف ل 

ال ر   واةسرراليب الارري توررالد الراتررريا لرررس الرراترو وترردفي  بي ررة 

تتريريررة تفالريرررة تناسرررب احاياجرررا  الراترررريا فررري القررر ن ال رررايي 

  دي  حدرات و .  ت لرسوالتش يا وتوالدهو 

 

 مشكلة الدراسة 

نررا برررا الاج بررة الربابرر ة لرباحثررة فقررد ةحارر  ان اةسررامداد 

حبل ال رف لنرد الاتانرل نرع الرراية يابرل ال جر ا   نالرفربيدت  

ة بل إ  ا  لالصفية أو نا برا حل اةبابارا  الرنزلية كا   حريرة

 ايرة جدال فصرر  لررس الاأكرد نرا الدجردي الفترري  تتدو أن تفدن

ل رر ا الرشررفرةل وبتررد أن تررر  يراسررا ا اةسررا رلية فرري ندرسررايا 

نا بارج التينة الب ثيةل وبتد الاد ل وال صدا  وكا  نمارفايا 

د ( نرا ال ررف حر%91لرس  ااعج اةبابارا  األوليرة فقرد بران أن )

مدندن ال  اعرم اةلفا و يرة أن ندرسي الرداي ة يوراأكدوا بالفتل 

فري تتررريو الا بيررة اةسررنية او ا  ررو كررا دا يورامدند  ا بشررفل حريررل 

لرت فيررة والا بيررة جرردال أنررا لررا الرر ب  نررا برريا الانريررة الفف يررة ا

( %18(ل فري حرريا ا رر  )%52و رر  النورربة إلررس )اةسررنية فقررد 

 كرران حيرراد ندرسرري الرررداي بالاشررجيع لرررس اسررامداد الفربيرردت  فرري

جبرا  ال ي تأكد فير  أن حرل الدا بية اةسرنيةل وفي الدح  ذات  الا

(ل حيث أثبار  %14جدا وبنوبة ) الا ا اعم اة ا    كان ضتيف

الردارق الثا دية الت احيرة  في كل ه ا النااعج أن هنالم نشفرة فترية

 ررردرة اسرررامداد الفربيررردت  نرررا حبرررل ال ررررف فررري الا بيرررة  وهررري

 جيع الردرسيا ل و لرس اسامدان ا.اةسرنيةل و درة تش

و ا ا لرا تو تبيا   فقرد ترثرر  اسر رة الدراسرة الفتريرة فري ) نرا هرد  

نرراية لرا بيررة لفا و رري فرري الاتررريو لرررس ترردريل أثرر  اةسررامداد اة

اةسرررنية لرررس ال  اعررم الاففي يررة الرت فيررة لر رررف فرري الصرر  

 الوايق اةيبي؟

 

 اهمية الدراسة 

ا الدراسة لفري يورافيد نن را لردي نرا الف را  كررا  رر  أهرية ه  

 :يأتي

 فو ول  ا ا ة  و يافرالردن نرع أ  الوايق أوة: ال رف في الص

 أسردف تتريري الفا و ي جيد.

ثا يا: الرترردن ال يا تن بم لري و ه ا اةساليب ال ديثرة فري لرريرة 

ريررة وفرري الدحرر   فورة الاررأحرو نررع الا ردرا  ال ديثررة فرري لر لالراترو

 الاتريو اةلفا و ي والافندلدجي.

الر يا سري بقدن هر ا النرد  نرا ا اعرم ن دن الا بديردثالثا: الشر في

 ا لري ا.ب الاتريو نا برا تدريب الردرسيوأسالي

حيث سياج  الا كيز لررس الرنر   لرابتا: واضتدا الم   والرناهج

ال ررديث فرري لرريررا  الرراترول ووضررع ب رر  وننرراهج جديرردة تناسررب 

 ا اعم الادريل اةلفا و ية ال ديثة.

ن لرس الرفاهيو الاتريريرة اةلفا و يرة والمصراع  دبانوا: الر رت

 في نياييا الا بية والاتريو. اولررية ت بيق 

 

 األهداف الدراسية

بيران األثر  ةسرامداد ا اعرم الاترريو لقد بني ال دف الدراسي لررس  

  الوررايق لا بيررة اةسرررنية لر رررف فرري الصرراةلفا و يررة لررراية ا

 األيبي وحياق أث ا لرس الانرية الفف ية الرت فية.

ا  يةلررة احصرراعية لنررد ف ضررية الدراسررية: لرردد وجرردي فرر و  ذال

لاففيرر  الرت فيررة   يا( برريا الرادسررa=>0.05الروررادى الرردالي ) 

  الورايق اةيبري لرراية الا بيرة اةسررنية بوربب لر رف في الص

 .اةلاياييةاةسامداد ل  اعم الاتريو اةلفا و ية نقار ة بال  اعم 

 

 الحدود الدراسية

ال دوي الرفا ية : حيث تارثل ه ا ال دوي نا برا الردارق الاابتة 

 لا بية  يندى.

ترثل في الفصرل الدراسري اةوا لرتراد الدراسري ال دوي الزنا ية : و

(2019 -2020. ) 

   الوايق اةيبي.ال دوي البش ية : ال رف في الص

 نص ر ا  الدراسة : ترثل اهو الرص ر ا  الدراسية في اةتي : 

 حرداو الرارزرر يإليصراا الاترر ا يقرة: وهري  لفا و ريالاترريو األ -

اةفرر اي الراترررريا فرري اي نفرران أو أي رنرران لررا ا اعررم الاقنيررا  

الرراترو الراررزرر حرردا  بيا ررا هررد ا يقررة ايصراا والافالريرة ال حريررة 

الراترو ألي ف ي في اي نفران ورنران لرا ا يرم الاقنيرا  ال حريرة 

الاررري تناج رررا ف اج اعيرررا بأ ررر  الم ررر  الادريورررية الافالريرررةل ويتررر 

  الورايق اةيبري  وذلرم بيرة اةسررنية لرصرفي نراية الا  الباحثة 

لبررررررد )اةجرررررر ا ا  الاترريررررررة اةلفا و يررررررة .  لرررررررسباةسرررررراناي 

 (.65, 1992الردجديل

وتت ف  الباحثرة اج اعيرا با ر  الراترو باسرامداد الفربيردت  واة ا  ر  

 كرا تقيو  اةياة الرتدة ل  ا الغ ض .



 

 
154 

 

للعلوم اإلنسانية الكوت الجامعةمجلة كلية   163 - 152  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد ........ اثر استخدام  –امريه   
 

نررا نجردلرررة  ويافررردن لالاففيرر  الرت فررري : احررد ا ررردا  الاففيرر  -

الدحدا  الرت فية الاي تشفل البصرة الرت فية الاي تريز الف ي لا 

غي ا والاي تترد ناريرزة فري بصاعصر ا وفري ن رانين ا وسر دلا ا 

: 2003( )التررررريل85, 2009و ررررتدبا ا وحورررريا ا  ) سررررتاية ل 

   سرياو حياسر  ابقراال لربابرار الر ي وضرتا  الباحثرة إ( وحيث 172

 .ل  ا الغاية

 

 نظري ودراسات سابقة  اطار

نف دد الاترو اةلفا و ي : يمار  نف دد الاترو اةلفا و ي بابارف 

المرفية اةكاييريرة والر نيرة لررا يا ر   الير  ل فير ى الر بردن ا ر  

لبارة لا الاترو ال ي توامدد في  اةج زة اإللفا و ية ل بينرا يتاقد 

ل اإللفا ون )الف  با  ( وامدد في الفيزياعيدن ا   يرثل الاترو ال ي ي

في حيا ي ى نب نجد ال اسدف في الاترو اةلفا و ي لرس ا   ذلم 

ال اسربا  ونر قات را والبر انج ل ووامدد في  اةج رزة ترو ال ي الات

وهد لبارة لا اسردف لراترو باسامداد اليا  اةتصراا ال ديثرة نرا 

لصدرة حاسدف وببفات  ووساع   الراتدية برا في ا نا الصد  وا

 ف ررر لرراورسرردنا  واليررا  الب ررث ل والرفابررا  اةلفا و يررة ل 

بدابا  اة ا    سدا  كان لا بتد او يابل ال جر ة الدراسرية ةن 

ا دال ررا نررا اجررل  الر ررو هررد اةسررامداد الرناسررب لراقنيررا  بجريررع

لرراتررريا بأحصر  وحر  واحرل ج رد واكبر  فاعردة  ايصاا الرتردنرا 

 . ( 95,  2012)التر ي ل 

 

 فوائد التعلم االلكترونية

تررارم  ترررم الفداعررد فرري ريرراية وسرراعل اةتصرراا برريا ارررف وبرريا 

رسرررة والروررراهرة فررري الاق يرررب بررريا وج رررا  الناررر  الرمارفرررة دالر

س دلة الد دا الس واس و الشب  ياعو بالرواواة ل ولر رف ل نع اح

الردرق نا جا ب ال الب وس دلة و دا ال الرب الرس الرردرق . 

اةنفا يررة الفانرررة لرسررامداد  فرري نماررر  ا اعررم الارردريل ل  نررع

وت ررراو ا اعرررم الاترررريو اةلفا و يرررة بالررردلو لرجدا رررب  اةجاراليرررة 

لرترريررررا  الاتريريررررة تتدي ررررا لر فصرررراا الرفررررا ي برررريا الررررردرق 

نجيرررا  اةجاراليرررة اوالراتررررريا وذلرررم نرررا بررررا اسرررامداد الب 

( نثررل دا ررل برريا الردرسرريازر الشرر اكة والانجيررا  الارري تتررا)الب 

الردو ا  والديفي وتشفيل نجارتا  نا الراترريا والبث الصردتي 

وبث الفيديد والشربفا  اةجاراليرة كررا ان تبرايا الر واب  الما رة 

يورالد  ن ررةبالديب نا برا ب انج وضع الترنا  لررس روابر  

فررري تتررر ف الرررراترو لررررس اةبررر يا نرررا ذوي اةهارررراد الرراثرررل 

 .(  93: 2000)لديةل

 

 االنواع االستراتيجية للتعليم االلكترونية

يرفا ت ديد بتض اةسا اتيجيا  الاتريريرة والراترو اةلفا و يرة بررا 

 :  يأتي

اةلقا  اةلفا و ي: وياو ذلم برصاحبة بتض نداي الاتريو نرا  ●

برررا ندحررع اةب ررات اةلفا و رري بررالت ض الراررزانا وغيرر  

قالا  الادريوية الاقريدية ل لت ض ن ادى الرازانا بجا ب ال

 ون ارا  الاتريو والاترو اةلفا و ي . 

الارري يرفررا اسررامدان ا جية الدسرراع  الراترردية والفاعقررة اسررا اتي ●

في ت ريل الرفراهيو والر رارا  اةلفا و يرة وتنريا را ولر ض 

 الر ادى الاتريري نا برل ا بدة نا ال    الاقريدية الرررة .

لترري اةلفا و ي : ويرفا اسرامداد البيران التررري فري البيان ا ●

ايا  الر ارا  اناد ال الب بتد الداي ب دات ا الفا و يا لررس 

وسرراع  الفا و يررة لراأكيررد الرتردنررة الترريررة بترر ض ب رردا  

 الانفي .

الاج يرررررب التررررررري اةلفا و ررررري : ويرفرررررا اسرررررامداد هررررر ا  ●

فورر و لرقيرراد الفرر ل لر رررف أ  ةتاحرراةسررا اتيجيا  وذلررم أل

و الاترررريوبترريرررة الاج يرررب فررري ايا  ن رررارا  الاترررريو والررراترو 

 اةلفا و ي نع تدفي  الاغ ية ال اجتة .

الاترررررريو الاتررررراو ي : وتورررررامدد هررررر ا اةسرررررا اتيجية لابرررررايا  ●

الرتردنا  اةلفا و ية بيا ارف نا برا الدساع  والرداحع 

 اةلفا و ية .

لاردريب اةلفا و ري لاردريب الادريب اةلفا و ي : ويورامدد ا ●

ارف لرس اتقان نفاهيو ون ارا  الاتريو والراترو اةلفا و ري 

وذلم لافدن وسيرة نوالدة يردلر ا الاج يرب التررري ليجر ف 

 ال الب بنفو  بتد تدريب  .

الرراترو الرر اتي والرراترو الفرر يي : لزيرراية تنريررة واتقرران نفرراهيو  ●

تترو يقدد بر  الرراترو  ون ارا  الاتريو والاترو اةلفا و ي وهد

وفررم حدراترر  واسرراتدايات  الما ررة وبورر لا  ال اتيررة لا قيررم 

 (.2005)الش حاوي ل اهداف  يون تدبل نباب  نا الردرق

 ةيتر ف الاففير  با ر  نف ردد يا ررا ثرثر نف دد الاففي  الرت فري: 

اذ يشي  الجا ب اةوا الس ان الاففي  لرريرة لقريرة  لجدا ب اساسية

نت فيرة تا رررا نجردلرة نررا لرريرا  الرتالجررة او الاج يرز يابررل 

الج ررار الرت فرري وت رردت هرر ا الترريررا  فرري الرردنا ل انررا الجا ررب 

الثا ي فيشري  الرس اةسرادةا لررس هر ا الترريرا  نرا بررا سررد ل 

لرريرة هايفرة بأ ر  الردجر   فيرا يشي  الجا ب الثالرث الرس ان الاففير 

 .( 85: 2010  د حل الرشفر  )التقايل
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ة برم أن الاففير  الرت فري يتابر   الاففير  الرت فري : أهو اساسيا 

ن اولررة لرد رردا إلررس ال قيقررة فرري ندضررد  نرراو هرر ا الاففيرر  يررر  

الر احرل يجرب ان تفردن بتيردة  و يجب الترو ان هر ا بر احل كثي ة

 نرررا يونضررا  الاررري يفا ضررر ا الفرر ي ننرررا لرررا اةفا ا بشررفل تررراد

حقاعم أو أيلة تؤكد   ة ه ا اةفا اضا  ل بل يجرب لرير  أن  اية

نررا  ياتانررل نت ررا وفررم نررا هرري لريرر  حقالررا فرري الداحررع. كررل ن حرررة 

ن ررررارا  حاررررس  ن احررررل الاففيرررر  الرت فرررري تا رررررب وجرررردي لرررردة

 هر ا يجب لررس الفر ي أن يقردد باترراد , و ت بيم ه ا الر احل يرفا

و اةلاررزاد بالا تيررب في ررا ةن كررل ن حرررة ة يرفررا  الر احررل بدحررة

اتران ا اة باراد الر حرة الاي حبر ا نرا يتني ان الم أ سيؤث  لررس 

 .(210,  2002)ال يزان ل  باحي التررية

 

 مراحل التفكير المعرفي

يقررررردد بفتر رررررا و : هررررري جررررررع الرتردنرررررا  . الر حررررررة األولرررررس 1

الفر ي ننرا براي نشرفرة او ندحر  نرا اوا بر   فتنردنا يرر  لكثي ون

او حرررد يتاررررد الترررض لررررس بترررض  ليفترررر  هرررد جررررع الرتردنرررا 

ف ة لرردينا فتريرراال , لفررا نررا يفرر   هنررا برريا الاففيرر  االرتردنررا  الراررد

التايي و الرت فري هرد ان اغررب هر ا الرتردنرا  تفردن لبرارا لرا 

اةلارراي  ة يرفرا فا اضرا إفا اضا  ت ااج إلرس تأكيردل وهر ا اة

لرتردنرا  ب  يقرة بجرع ا ل و يبدأ الاففي  الرت في لندنا  قددلري ا

لرس الررحاة في لررية    يجب ان يتارد اإل وانننارةل وأوا ب

الردجرردية  الفر ي كرل ال رداقيجرب ان يوررامدد وجررع الرتردنرا ل 

كفرا ة و ا ابراا ال رداق الرورامدنة , نرثرال  ينبغي ان ياأكد نالدي  و

ولرو يقرو الفر ي برالا كيز واة ابراا  للورع في جرع الرتردنا حاسة ا

 ننقد ة أو نشدبة لنا . فاصل الرتردنة

وساعل جرع الرتردنا  لديدة و يجب اسامداد ناهد نااح فرثر  تتد

ل ثرو لرير  ان يبردأ أو لرس نرا حدلر  األس رة لرس  فو ا ح  وسيرة

 .الرتردنا  الاي تناسب  ا  و يجرعفي جرع اإلجاب

جررع الرتردنرا   يجرب لنرد :  الر حرة الثا ية تنويم الرتردنا  .2

ابر  غير  الاجريرع . و ابيتري  ان ة  قدد برالا كيز لررس أي بري  

جداال في ن حرة جرع الرتردنا  أن تفدن الرتردنا  غير  ن تبرة أو 

نرا ثرو نوالدتنا في المر وج بنايجرة ل و  بشفل ة يرفن غي  ننوقة

هري القردرة هر ا الر حررة اهو نا ربات ا الثا ية وتأتي اهرية الر حرة 

 لدينا . لرس حفظ الرتردنا  الاي تدف  

الانورريم نبابرر ة بتررد الر حرررة  أن يفرردن البررد  فرري لرريل أساسرريو

اةولرررس . و تنوررريم الرتردنرررا  ي جرررع لرشرررم   فوررر  فقرررد يفررردن 

ابقالررا لقالردة نتينررة ي ررديها لنفور  نثررل الانوريم بنررا ا لرررس  الانوريم

. تدحي   جرت ا ل أو وجدي لدانل ناشاب ة بين ا نثرال

و حد تفدن الرتردنا  غي  ن تبة و لفرا يراو تنوريق ا ابقرا لجدا رب 

الاشاب  فيرا بين ا او اةبارف حاس يارفا بترد ذلرم نرا الر ب  بريا 

 .اةن  الرتردنا  و يجتل نا اسانباا النااعج ان اال نن قياال في   اية

الر حررة  تترد :الرتردنا بنااعج نا  م وجهي ال. الر حرة الثالثة 3

بنااعج نا الرتردنا  الاي جرت   الم وج حبل اةبي ة و في ا يجب

ت ريرل الرتردنرا   وهنا تا   ن ارة القدرة لررس لو  وق  فيرا حبل

 حاس يرفا الم وج باسانااجا  ن دية بنا ال لرس الا ريل. الردجدية

أثنرا  لرريرة الانوريم   فور  ن ارة ت ريل الرتردنرا  تبردأ فري الدحر 

ن حررررة اةسرررانااج نرررع اةلابرررار برررأن  وتصررربش بشرررفل كثيررر  فررري

ل ويجرررب ان  قررردد نرررايلإناررردف ة بالنوررربة  نتردنرررا  ليوررر  هنرررا 

 ب ررث لن ررا نررا جديررد. ثررو ل وجدا ررب الررنق  فرري اةسررانااج با ديررد

القر ارا   ثرو يراو أبر  لكل التنا ر  الاري ترو اسرامدان ا ب ب   قدد

 نا الر احل الوابقة. س النااعج الاي تو اسامر  االربنية لر

هري الر حررة   : : ن اجترة وتقرديو الرتردنرا  الر حررة ال ابترة .4

وهي تمارر  لرا الر حررة الورابقة ة نرا فري هر ا الر حررة  األبي ة 

ردنررررا  الارررري جرتنررررا نن ررررا سرررردف  قرررردد بر اجتررررة نصرررراير الرت

اليرة هر ا الرتردنرا  ونردى فت لو ندى كفايا ا نا لدنر  ,نتردناتنا

فررري تغييررر  الاففيررر  بدرجرررة نتينرررة . ثرررو ترررأتي ن حررررة تقرررديو هررر ا 

 الرتردنا  لرااكد نا   ة الم دا  الاي  رشي لري ا فري تففي  را

 .(125, 2011)الااه ي ل  

 الدراسات السابقة ذات الصلة باالختبار :

اارتررر  الباحثرررة لررررس لررردي نرررا الدراسرررا  ذا  الترحرررة وحانررر  

 بر اجتا ا لرسافاية نن ا :

(  وكا ررر  هررر ا الدراسرررة ت ررردف إلرررس 2003) الصررربااي جررر ى أو

الفشرر  لررا األثرر  نررا اسررامداد الفربيرردت  فرري الانريررة لرربتض نررا 

الرفد ررا  الاففي يررة الرت فيررة لرردى الررر اهقيا فرري الوررتديية فرري 

( نررا 230اةريرراف وال  رر . وابررارر  التينررة الدراسررية لرررس )

ثرررا ي نادسررر  بترررد ان ترررو تقورررير و الرررس اربترررة ال ربرررة الصررر  ال

( ف يا نا ال ربة فري 70نجردلا  : الرجردلة اةولس تألف  نا )

( 3الرناام ال   ية ال يا تزيد بب ة اسرامدان و لرفربيردت  لرا )

( نررا ال ربررة فرري 55سررندا  ل والرجردلررة الثا يررة تررم  رر  نررا )

( سرندا  ل 3الرناام ال   ية ال يا تقل ببر ت و لرفربيردت  لرا )

الر يا ( نا ال ربة  فري األريراف 40نا ) والرجردلة الثالثة تم   
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( سررندا  ل والرجردلررة 3تزيررد ببرر ة اسررامدان و لرفربيرردت  لررا ) 

( نرا ال ربرة فري األريراف الر يا تقرل ببر ة 65ال ابتة وتألف  نا )

( سندا . وحد تو ت بيم ابابار الاففير  الرت فري 3اسامدان و لا )

ارارة جررع البيا را  ل كررا ترو اسرامداد ت ريرل الابرايا اسرف ر لرا 

 رف ال يا تزيد بب ة اسامدان و الالثناعي . وا ا   النااعج الس ان 

( سررندا  ل نررا ذوي المرفيررة الثقافيررة اكثرر   ااجررا 3لر اسرردف لررا )

-2003,151وتقديرا لررتردنا  الاي حاندا باجريت را ) الصربااي ,

169 ). 

ا( يراسرة هردف ا ت ديرد الر الرب 1427-د 2005)ال  بري واج ى 

نرررا اةسرررامداد ل  اعرررم الاترررريو اةلفا و يرررة لاترررريو ال ياضررريا  

ن إبالر احررل الثا ديررة نررا أوجرر  النارر  الرمارفررة لررماصرريا. حيررث 

بالشررفل الربابرر  لرررس الرررن ج الد ررفيل والقرراعو   الدراسررة الارررد

( 86د ر  نرا  ) الاري تفاةسابا ة لرس التينة الدراسية  لرس تدريع

الباحثررررة   ل واسرررامدن ا( نرارسرررا نررررا الردرسررري30نماصرررا ل )

الافررررررر ارا  ل والنورررررررب الر ديرررررررة لواة   افرررررررا  الرتياريرررررررةل 

يا والرادس ا  ال وابيةل وابابرار ) ( ل وابابرارا   ت ريرل الابرا

ل ونتررانر   الفررا كرر ون بررا  ل  ةاةحررايي ل واةبابررارا  الشررف ي

 . , ج (2005اسية ) ال  بي ,لقياق ثبا  اةياة الدر

 :  اآلتيوجا   اهو  ااعج الدراسة لرس الن د 

كا رر  جريررع الر الررب ل رر ا الدراسررة ةرنررة لرام رري  لرترريررة  .1

 الاتريرية اةلفا و ية .

كا ررر  يرجرررة اهريرررة ن الرررب الررررن ج اةلفا و ررري )تم ي رررا  .2

وتنفيرر ا وتقديررررا ( ل ويرجرررة اهريررة ن الرررب الرررداي الرررردرق 

وتدريبرر  لاليررة ل فرري حرريا كا رر  يرجررة اهريررة ن الررب البي ررة 

 الاتريرية لالية جدا . 

الرررس اساقصرررا  اثررر  اةسرررامداد  ( 2005يويررردي )وهررردف  يراسرررة 

نج الاتريريرة لررس الا صريل والنررا  لرلتاف ال اسبية اةلية والبر ا

الاففي يررة الرت فيررة لرردى الارنيرر   فرري الصرر  اةوا اةباررداعي فرري 

الادريبيرررة  الرنررراهجلباحثرررة ا  نقررر ر الفاابرررة والقررر ا ة . واسرررامدن

 59لردراسة  لرس ه ا اةث  ل وترثر  التينرة الب ثيرة التشرداعية فري 

مارفة ل ترو اسرامداد نجردلا  ن ثرت لرسنا الارني  ثو تدريت و 

اةلتاف ال اسبية اةلية الاتريرية نرع الرجردلرة الاج يبيرة اةولرس ل 

ال اسب اةلي  ف ر لاواسامداد الب انج ال اسبية اةلية الاتريرية 

لررجردلرررة الاج يبيرررة الثا يرررة ل بينررررا يرسررر  الرجردلرررة الثالثرررة 

مداد بال  يقررة الرتارراية كرجردلررة ضرراب ة . ولقيرراق اةثرر  ةسررا

اةلتاف ال اسبية اةليرة وب انجر  الاتريريرة فري الا صريل ترو الرداي 

ابابررار ت صرريري فرري الرجردلررة الوايسررة لر رر وف برقرر ر القرر ا ة 

الرررفرة الت بيرة والفاابة واة ابيد لارني  الصر  اةوا اةبارداعي ب

لاففيرر  اةبافاريررة )اةبررفاا ف ( اابابررارا    الوررتديية ل وابقرر

لتراف ال اسرب أتديية لا ديد اةث  ةسامداد البي ة الو والرقنا لرس

اةلرري وب انجرر  الاتريريررة لرررس لنا رر  الاففيرر  الرت فرري ) جرررع , 

   لو تُا ر  الناراعج إ اجتة وتنفي  الرتردنا  ( ل حيث وتنويم , ون

( فررري 0.05وجررردي فررر و  ذوا  يالرررة احصررراعية لنرررد الرورررادى ) 

سررف   النارراعج لررا ظ رردر ل بينرررا ا ت صرريل الرجردلررا  الررثرت

( في النرد كرل حردرة 0.05ف و  ذوا  يالة احصاعية لند نوادى )

نرررا القررردرا  الاففي يرررة الرت فيرررة لررررس حررردة )جررررع , وتنوررريم , 

ون اجتررة وتنفيرر  الرتردنررا ( وكرر لم فرري الانريررة لرقرردرة الاففي يررة 

الاري اسرامدن  صرالش الرجردلرة الاج يبيرة اةولرس الرت فية كفل ل

ف ال اسرررربية اةليررررة الاتريريررررة وا ا ررررس الب ررررث باد رررريا  اةلتررررا

 .ونقا حا 

   

 التعقيب على الدراسات السابقة 

وجرردي اةتجرراا ةايجررابي   ررد لقررد اتفقرر  كررل الدراسررا  لرررس  -

اةسامداد لردساعل اةلفا و ية نرا حبرل ال ررف واةكراييرييا 

 والردرسيا والردرسا  في لررياي الاتريو والاترو .

( 2003ال  برري)(ل ويراسررة 2003)  رربااياتفقرر  يراسررة  -

ثر  اةيجرابي ل  اعرم ألالرس وجردي ( 2005يويدي )ويراسة 

 لاتريو اةلفا و ية في الرادس ا  لراففي  الرت في لر رف .ا

ه ا وحد اتفق  الدراسة ال الية نع نتاو الدراسا  الوابقة في  -

رقررراييل ال ررردف الدراسررريل وفررري  رررد  اةياة الرورررامدنة )ال

الاففي ية ( ل اة ا  را تريرز  لن را ب ردويها الرفا يرة الرارثررة 

ة فرري بدولررة الترر ا ل وا  ررا تماررر  لن ررا فرري الف ررا  الروررا دف

   الوايق اةيبي.الدراسة وهي ال رف في الص

لرس ال غو نا تتدي سياحا  الدراسرا  الورابقة ونرا بين را نرا  -

لررو الباحثرة لر ا  حرداوج  برب  او ابرارف ل وهري حريررة لررس 

ي ااج ه ا البرد الرس الرزيرد نرا الدراسرا  واةب رات فري نثرل 

ه ا الرجاال ولو تجرد الباحثرة يراسرة ننفر ية نقننرة لررس يولرة 

 ررف الت ا  تب ث في اث   الاترو اةلفا و ي لرس اةبردا  لر

نررا هنررا ةحارر  الباحثررة اهريررة  .فرري نرراية الا بيررة اةسرررنية

اسرامداد الاترريو اةلفا و ري  لررسلرات ف اج ا  ه ا الدراسة 

فرري ترردريل نرراية الا بيررة اةسرررنية ل رررف الصرر  الوررايق 

 اةيبي  واث ا في الاففي  الرت في.

 المنهجية واالجراءات. 

لقد وحع ابايار الدراسة لرن ج الاج يبيل وذلم نا نن جية الدراسة: 

  الوررايق نررا برريا نجررردلايا نررا ال رررف لرصرر برررا اةبابررار

األيبرررريل وبنررررا ا لرررررس أن الادريررررع التشررررداعي ي رررررا الاورررراوي 
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فقررد  لررجررردلايا  ا يررا وة يفرردن هنالررم نررا الناحيررة الا بيقيررةل

دلة ال اب ة لربابرارا  القبريرة رجاسامدن  الدراسة تصريرا لرر

 اوالبتدية لراأكد نا أن ال  يقرة الاففي يرة الرت فيرة حرد حصرل لري ر

 ر  يراو الا بيرم إة اةلفا و يرةل حيرث اعرم الاتريريرتغي  بأفتراا ال  

لربابرررار لررررس الرجردلرررا  الاج يبيرررة بينررررا تبقرررس الرجردلرررا  

في الاتريو. كرا ا ر  يراو   فو ا ال اب ة تواترل اةساليب اةلايايية

القبريرررررة والبتديرررررة لفرارررررا ت بيرررررم ال  اعرررررم الاففي يرررررة الرت فيرررررة 

 ا لرت فررة تررأثي  ال  اعررم ا بتررد اة ا ررا  نن ررا. كررل هرريالرجررردلا

نقار رة  اراعج  ونرا ثروالاتريرية اةلفا و ية لررس الاففير  الرت فريل 

 الرجردلا  نع بت  ا البتض.

فري  كافرة ابرارل الرجاررع الدراسري لررس ال ررفنجاررع الدراسرة: 

لرردي يا  الا بيرة فري وايق األيبري فري الرردارق الاابترة   الالص

 (.2019/2020ي )نن قة  يندى برا التاد الدراس

( نرا ال ررف فري 50بابر ة نرا )ترثرر  التينرة الرالتينة الدراسية: 

  الوايق اةيبي في ندارق سرارية لربنريا والداحترة فري حري الص

نررا   تألفرر ل اذ تررو ابايررار بررتبايال اةولررس القرردق/ الجا ررب اةيورر

وياو تدريو ا ب  يقة الراترو  لترثل الرجردلة الاج يبية ا( االب25)

لفا و ي في ناية الا بية اةسرنية ل والشتبة الثا يرة تفد ر  نرا اة

( االبا ترثل الرجردلة ال راب ة ل ويراو تدريور ا الردضرد   25) 

 ( الاالي :1ذات  ولفا بال  يقة اةلايايية ل وفقا لرجدوا )

 

 ( يوضح عينة الدراسة1جدول )

 الصف العدد المحافظة لبنيناعدادية سارية 

 نينوى الشعبة االولى

 

 الوايق اةيبي 25

 25 الشعبة الثانية 

 50 المجموع

 

 
 

 اداة الدراسة :

 تارثل اياة الدراسة باةبابارا  الاففي ية الرت فية . 

الرت فريل الارد  الدراسة ابابار الاففير  ابابار الاففي  الرت في: 

وحررد حانرر  الباحثررة  باقنينرر  برررا يادافررم ونرراية الا بيررة اةسرررنية 

والرجارررع الت احرري. ولراأكررد نررا  ررد  الر ارردى ل حانرر  الباحثررة  

بت ض  لرس نجردلة نرا الر فرريا نرا اهرل اةباصرالل وهر ا 

يتابررررر  نؤبررررر ا لررررررس  رررررد  بنرررررا  اةياةل لرررررررا ان ابابرررررار ل 

(Torrance لاففي  لرت ف )روامدد في ه ا الدراسة يافدن نا ة ال

 ساة ا ش ة هي: 

يقرردد  اي فرر ي بجرررع  وهررد أنجرررع الرتردنررا  :  النشرراا اةوا : 

فتنرردنا يررر  الفرر ي ننررا برراي نشررفرة او  لالرتردنررا  لررا ح ررية نررا

فررثر  لوا ب  يفتر  هد جرع الرتردنا  لرا هرد ناراحفأندح  نا 

ل  ل ثرو لرير  ان يبردأ وسيرة ا ح األس رة لرس  فو  أو لرس نا حد

   و يجرع الرتردنا  الاي تناسب .في جرع اإلجابا

تنويم الرتردنا  : يجرب لنرد  جررع الرتردنرا  ان النشاا الثا ي : 

ة  قدد بالا كيز لرس أي بي   اب  غير  الاجريرع . و ابيتري جرداال 

في ن حرة جرع الرتردنا  أن تفدن الرتردنا  غي  ن تبة أو غير  

 .والدتنا في الم وج بنايجة نن قيةة يرفن  نننوقة بشفل 

الرتردنرا  : هنرا  ورا يع نرا  لاالم وج بنااعج    النشاا الثالث :

نررا  الارري برررا هرر ا الر حرررة المرر وج باف ررل النارراعج  نررا الرترد

الاي توالد ا ن اراتنا الشمصرية  لررس جرت  و  وق  نا ذي حبل 

د ررل الررس اسررانااجا  دة حاررس يرفررا الاجررات ريررل الرتردنررا  الراد

 نتينة  بنا ال لرس ه ا الا ريل.

ن اجتررة وتقررديو الرتردنررا  :  تتابرر  ابرر  ن احررل النشرراا ال ابررع  

وهي تمار  لا الر حرة الوابقة حيث الترل يفدن لررس اسراق ان 

 قرردد بر اجتررة نصرراير الرتردنررا  الارري تررو جرت ررا حرربر  , و نرردى 

 نن قيا الاففي  بدرجة نقبدلة او فتاليا ا في تغيي  افاعدت ا نا لدن 

 .(125, 2011)الااه ي ل  

( لرصردرة  Torranceان تصر يش ابابرار ل )بابرار ل: اةتص يش 

الرفايررة )نر ررم ( ي رردي يرجررة الرف رردل بال صرردا لرررس ثرررت 

 : يأتييرجا  في كل ابابار وكرا 

لري را جرع الرتردنا  : نا برا الرصاير الاي تو ال صردا  -1

  .لرس ه ا الرتردنا  برا

تنورريم الرتردنررا  : نررا برررا ت تيب ررا وتفصررير ا برررا يمرردد  -2

  .نن قية الرتردنا  ال ا رة لري ا

فاعرردت ا نررا لرردن ا برررا يمرردد تقررديو هرر ا الرتردنررا  ونرردى  -3

 .الب ث

(   Torranceولري  تفدن الدرجة الفرية لررف ردل فري ابابرار ل )

شرر ة هرري نجرررد  يرجاترر  الصرردرة الرفايررة الرفرردن نررا اربتررة  ا 

 ألبتاي ه ا اة ش ة.
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( يحيقرة كرورافة 45ل )  وحرد حرديالم ة الزننية ألج ا اةبابرار: 

فق ا  اةبابار ل ب يرث ي اراج  لارننية كافية لررف دل لإلجابة 

 الررردكل سؤاا الس سبع يحاعم لرا بيم . وي اف الس ذلم الدحر  

 : يأتيإلل ا  تتريرا  واربايا  اةبابار كرا 

يحراعم  بع ا ش ة وكل  شراا ي اراج الرس سربعنا اراألبابار يافدن 

( اي الدحررر  28=7*4فيفررردن نجررررد  الدحررر  الرررررد لربابرررار )

 ( يحيقة .28الررد لإلجابة لا فق ا  اةبابار هد )

 تت س ثرت يحاعم إلل ا  الاتريرا  واربايا  اةبابار 

 ا  اةبابرار والدحر  فقر لراوب  ا يصربش الدحر  الرررد لإلجابرة  

( يحيقرة 31الررد إلل ا  الاتريرا  واةربايا  فيفدن الناتج هد )

 (  Torranceوهد الدح  الررد ألج ا  اةبابار كرا حديا ل )

برررررال غو نرررررا ان ل  رررررد  اةبابرررررارا  الاففي يرررررة الرت فيرررررة : 

(Torrance  ذك  ان  د  الر اردى نارداف  فري اةبابرار الر ي )

 (  فرري بنررا  التقررلguidford ا يررة جيرفرردري  )  رررو فرري ااررار

ل فقرررد حانررر  الباحثرررة  بالاأكرررد نرررا الثبرررا  ( 45, 1983)الشرررن ي,

  لرس نجردلة نا الرامصصيا في الا بيرة الربابار حيث ل ض

اةسرررررنية والرنرررراهج وال رررر   الادريوررررية واةبرررر اف والقيرررراق 

ديرةل وترو فري الصرياغة الرغ رأي رووالاقديول حيرث اررب نرن و ابردا  

 ( . 1وضع اةبابار في  يغا  الن اعية كرا في الرر م ) 

 

 : ثبات اختبار التفكير المعرفي

. اسررامدن  الباحثررة نتررانر  اةرتبااررا  لبي سرردن لراأكررد نررا 1

  لايألرت فية باتبا  ا يقة اةبابار وثبا  اةبابارا  الاففي ية ا

با بيم اةبابرارا   ( ل حيث حان  الباحثة test- retestاةبابار )

لرس لينة اسا رلية نا نجارع الدراسة ونا بارج لينة الدراسة 

( االبررا نررا اربررة الصرر  الوررايق اةيبرريل وبتررد 25ل تألفرر  نررا )

بروررة لشرر  يدنرراال حانرر  الباحثررة  بقلرراية ت بيررم اةبابررار ونررا ثررو 

 حواف نتانر  اةرتبااا   لبي سدن بيا اةبابارييا .

الراغيرر ا  الدابريررة نثررل الن ررج والارر ك  وح ررية . لراغرررب لرررس 2

النرررد الارري حررد تشرردف احاورراف نتررانر  الثبررا  باسررامداد ثبررا  

ثبرررررا   ( فقرررررد حانررررر  الباحثرررررة  باحاورررررافtest-retestاةلررررراية )

ا يقررة اةتوررا  الرردابري لررا ا يررم اةبابررارا  اي ررا باسررامداد 

س التينة الاي تو ت بيق ا لر( KR20رياشاريسدن )–نتايلة كدير  

( 0.80حيررة نتانرل الثبرا  )  ذات ا فري اةبابرار الثرا ي ل وحرد برغر

وتتابرر  حيرررة نتانررل الثبررا  هرر ا كافيررة ألغرر اض الدراسررة ال اليررة 

 .( 82,  2000)لدية ل 

 

 الخطة التدريسية :

حان  الباحثة  بقلداي الم   الدراسية لراية الا بية اةسررنية  -

غيرر  الرازاننرة كرررا وري لفا و يرة ةسراليب الاتريريررة اةوفرم ا

ال ي ين  ح فيرا لررس اةتري : حيرث حراد ( 2009لستاية)في 

لررس الردحرع   course plane الرراترو بدضرع ب رة تدريوري

اةلفا و ي المال ب  او لرس الب يد اةلفا و ري ل وذلرم نرا 

حيرث اةهررداف الر غردف ت قيق ررا ل ولنراويا ن ارردى الرررداي 

الادريوية لندا ا ورا  اب  ل نع الرداليد لق ا ت ل واة شر ة 

الاري  الاقرديوالر ردف القياد ب ا ل وتداريخ تورير ا ل وا اعم 

عرة الر اجع او الرصاير الاتريرية الاري يتاردها الردرق ل وحا

يرفررا ال جررد  الي ررا لرسررافاية نن ررا ل نررع حاعرررة بالاتريرررا  

واةربررايا  نررا الررردرق الررس ال الررب كرري  يقرردد باةلررراا 

ننرررر  ةكررررراا الداجبررررا ل أو الترررررل لرررررس ا  ررررا   ةالر ردبرررر

الرشررر ولا  الب ثيرررة الر ردبرررة ننررر ل يون ال اجرررة لدجررردي 

فرري ان يفد ررا فرري نفرران واحررد. وذلررم لررا الررردرق وال الررب 

اي ان ت  رري   e-mailا يررم اسررامداد الب يررد اةلفا و رري 

 ضرا الم دا  اةتية :  ترم الدروق حد ن 

 ت ديد اةهداف الاتريرية : .1

 اةهداف الرت فية . ●

 اةهداف الدجدا ية . ●

 اةهداف النفل ح كية. ●

 ال  اعم الاتريرية الروامدنة . .2

 ف لية لرراية .ت ديد التناويا ال .3

 ت ديد الرداليد لق ا ة ه ا التناويا . .4

 ت ديد اة ش ة الر ردف القياد ب ا . .5

 ت ديد الرداليد لاوريو ترم اة ش ة . .6

 ت ديد الر اجع والرصاير الررد ال جد  الي ا . .7

ت ديد اةربايا  نا جا ب الرردرق الرس ال الرب لرتررل  .8

 لرس تنفي  الق ا ا  واة ش ة .

الباحثرة  بالاأكرد نرا جاهزيرة الداييرة سرارية لربنريا نرا حان   -

حيث ج درية اةتصاا باأل ا  ر ل وترداف  ال داسريبل لانفير  

 رازانا.الغي   ة باسامداد الاترو اةلفا و ي الم

حان  الباحثة  بادريب ندرسي الا بية اةسرنية في اةلدايية ذات ا 

 لرس تنفي  الم ة ليصار الس تنفي  الم ة . 

 

 اجراءات الدراسة : 

 ت ديد نجارع الدراسة ولينا ا . -
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حان  الباحثة بقلداي ب ة تدريوية لفل يرق نا ناية الا بيرة  -

اةسرنية وفم اةساليب الاتررية اةلفا و يرة كررا فري الرر رم 

(2 . ) 

الداي اياة الدراسةل وهي ابابرار الاففير  الرت فري بررا يادافرم  -

 ص  الوايق اةيبي.وناية الا بية اةسرنية لر

ت فيو اياة الدراسة لرا قم نا الصرد  الاراه ي حيرث حانر   -

الباحثة  بت ض اياة الدراسة لرس نجردلة نا الر فريا نرا 

الرامصصرررريا فرررري الا بيررررة اةسرررررنية والرنرررراهج وا اعررررم 

الاررررردريل واةبررررر اف والقيررررراق والاقرررررديو إلبررررردا  راي رررررو 

 وتدجي ات و .

 (. 1الن اعي كرا في الرر م ) اب اج اياة الدراسة بشفر ا  -

الاأكررررد نررررا جاهزيررررة نرررردارق التينررررة الرماررررارة ل وترررردريب  -

 الرتنييا بانفي  الم ة . االردرسي

 الاأكد نا ثبا  اياتي الدراسة . -

ت بيرررم ابابرررارا  الاففيررر  الرت فررري القبرررري لررررس نورررادى  -

 كالرجردلا  لينة الدراسة.

الرجردلرا   ت بيم ابابارا  الاففي ي الرت في البتدي لررس -

 لينة الدراسة. 

 (.SPSSت ريل البيا ا  باسامداد ال زد اةحصاعية ) -

ل ض  النااعج في الفصل ال ابع وبتد ذلم تو وضع الرناحشة  -

 ل ا في الفصل المانل.

المرر وج برربتض نررا الاد رريا  الرورراقبرية نررع اةبررارة إلررس  -

 اةحا احا  الروام جة نا الدراسة.

 تها   عرض نتائج الدراسة ومناقش

:  اآلتريالنااعج الراترقة بالوؤاا اةوا: وحرد  ر  هر ا الورؤاا لررس 

نا اث  اةسامداد ا اعم الاتريو  اةلفا و ية في ال ا  ناية الا بية 

  اففي يررة الرت فيررة لر رررف فرري الصرراةسرررنية لرررس الترريررة ال

 الوايق اةيبي؟ 

هر ا الورؤاا ل فقرد ترو احاوراف نادسر ا  اةبابرارا   لرالإلجابة 

القبرييررررة والبتديررررة لفررررل نررررا الرجردلررررة الاج يبيررررة ال رررراب ةل 

 ( يشي  الس ذلم : 2واة   افا  الرتيارية ل را الجدوا ) 

 

 بلية للعملية التفكيرية المعرفية تبعا لطرائق التدريس( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات الق 2جدول )

 عدد افراد العينة طرائق التدريس

 بعد المعالجات التجريبية قبل المعالجات التجريبية

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

المتوسطات 

 الحسابية
 االنحرافات المعيارية

 ٩ل٥ ١ل١٩ ٣ل٣ ٦ل٨ ٢٥ االعتيادية

 ٨ل٨ ٧ل٣١ ٦٥ل٥ ٩ل٦ ٢٥ االلكترونيالتعليم 

 

( وجرردي فرر و  ظاه يررة برريا نادسرر ا  2ويا رر  نررا الجرردوا )

التررية الاففي ية الرت فية البتدي لر رف ال يا يرسدا ناية الا بية 

( ونادس ا  31.7اةسرنية باسامداد ا اعم الاتريو اةلفا و ية )

التررية الاففي ية الرت فية البتدي لر رف ال يا يرسدا الراية  فو ا 

( . ةبابررررارا  يالررررة ل رررر ا الفرررر و  19,1ياييررررة )بررررال  اعم اةلا

الااه يرررررررة وترررررررو اسرررررررامداد الا ررررررررير  الاباينيرررررررة الرصررررررراحبة 

(ANCOVA ( والجدوا )يشي  الس ذلم  3 ) 

 

معرفية البعدي في مادة التربية ( الختبار الفروق في العملية التفكيرية الANCOVA( ملخص نتائج التحليالت التباينة المصاحبة) 3جدول )

 االسالمية تبعا لطرائق التدريس

 مستوى الدالة المحسوبية متوسطات التباين درجات الحرية مجموعات المربع مصادر التباين

 ٠٠ل٠ ٦٢ل١٩ ٧٩٥ل١١٠٢ ١ ٧٩٥ل١١٠٢ االختبارات القبلية

 ٧٥٨ل٧٠١ ١ ٧٥٨ل٧٠١ طرائق التدريس

 ٤٧ ٥٨١ل٢٧٤١ الخطأ ٠٠٠ل٠ ٤٩ل١٢
 ٢٠٤ل٥٦

 ٤٩ ١٣٤ل٤٤٤٦ الكلي
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( وجرررردي فرررر و  ذوا  يالررررة احصرررراعية برررريا 3يثبرررر  الجرررردوا ) 

الرادسررر يا  الاففي يرررة الرت فيرررة لررررس اةبابرررارا  البتديرررة تبترررا 

ل  اعم الادريل: لررية اةسرامداد لراترراو اةلفا و يرةل وال  اعرم 

( وهرري يالررة 12.49حيرررة "ف" الر ورردبة )اةلاياييررة ل فقررد كا رر  

 ( .0.05احصاعيا لند نوادى الدةلة )

لرت فة لصالش نا كران هر ا الفر   ترو حوراف الرادسر ا  الرتدلرة 

لررررس اةبابرررارا  الاففي يرررة الرت فيرررة البتديرررة فررري نررراية الا بيرررة 

 ( يشي  الس ذلم : 4اةسرنية تبتا ل  اعم الادريل ل والجدوا )

 

 ( المتوسطان الحسابيان المعدالن لعالمات العينة على اختبار التفكير المعرفي البعدي4جدول )

 األخطاء المعيارية المتوسطات الحسابية المعدلة عدد افراد العينة طرائق التدريس

 67. 9.18 25 التقليدية

 69. 9.31 25 التعليم االلكتروني

 

( ان الرادسرر ا  ال وررابية الرتدلررة لاففيرر   4ويا رر  فرري الجرردوا )

 وررب ال  اعررم اةلاياييررة بالرت فيررة فرري نرراية الا بيررة اةسرررنية 

ال  اعرررم الاتريررررة اةلفا و يرررة  احاوررراف( فررري حررريا بررررغ 18,9)

م ( اي ان الف   الداا احصاعيا ال ي ظ   في الجدوا الوراب31,9)

( كان لصالش ال رف ال يا يرسدا ناية الا بيرة 0.05لند نوادى )

 اةسرنية باسامداد ا اعم الاتريو اةلفا و ية .

 

 مناقشة النتائج واالستنتاجات:

اجاب  الدراسة بتد اج ا  الرتالجة اةحصاعية لا سؤاا الدراسرة  

. وبردجررب النارراعج تررو رفررض الف ضررية الصررف يةل حيررث تد ررر  

الدراسة الس وجردي فر و  ذوا  يالرة احصراعية لنرد نورادى يةلرة 

(0.05 ≥α برريا )الرادسرر يا  الاففي يررة الرت فيررة ل رررف الصرر  

ةسرررامداد رنية تترررزى الا بيرررة اةسررر الورررايق اةيبررري  فررري نررراية

 .اةلاياييةال  اعم الاتريرة اةلفا و ية نقار ة بال  اعم 

وتترردي هرر ا النايجررة الررس ان ا اعررم الاتررريو اةلفا و رري تتارررد لرررس 

ترؤيي إلرس اسراثار  حردرا   يالاسا اتيجيا  الاتريرية الراندلة اة

ال رررفل وتتررزر لرردي و الدافتيررة والاشررديم ل ونررا  احيررة ابرر ى 

  الم ة الادريوية لررجردلة الاج يبيرة ب يرث تفر ض لررس  رر

ال الب القياد باأل ش ة غي  الرن جيرة كراأليا  الرور حي وحدسربا  

لرس بفل نراية تتريريرة ب يرث ا تفور  لررس ابرا ا  ال ررف فري 

التررية الاتريريرة ووضرتا  فري ن ردر الاج برة ل وهر ا نرا ايى الرس 

هارراد وتقرديو الجديرد نرا اةففرار اساثارة لررية اةيرا  والف و واة

الرت فيرررة ل كررررا  ررررر  ب رررة الررراترو اةلفا و ررري اي رررا ب يرررث 

يادا رررل اررررف نرررع بت ررر و ونرررع الرررردرق باسرررامداد الشررربفا  

 وكرر لمالتنفبدتيرة نررا يقررل نرا حرررم نداج رة الرردرق والرزنر  ل 

وفرر  بي ررة  فوررية ن ي ررة ةسرراثارة الاففيرر  الرت فرري ل وحفررز لرررس 

 ى الباحثررة ان اةسررا اتيجية تررالرت فيررة لر الررب ل لرر لم  لرشرراركةا

الرابتة في تنفي  الم ة الاتريرة اةلفا و يرة والرتارردة لررس الاترريو 

النفوي لدى ال رف ل حد اي  الس تبرايا المبر ا  بشرفل جررالي ل 

وتشرررجيع ال ررردار والرناحشرررة واررر ح اةسررر رةل وتتزيرررز الافالرررل 

ت وررريا اة اررراج ل والافررر ي بتررررل اةيجرررابي والرنافورررة ون اولرررة 

ا جارا  غي  باعتةل ون اولة تمريا اف ل ال    إل جار الترلل 

وهرر ا كر ررا تشررفل جدا ررب الترريررة الاففي يررة الرت فيررة )اة ررالةل 

 ررف الر يا الا لررس  اراعج يقةل الر و رة (ل نررا ا تفرل ايجابرال  

قرد اكرد  يرسدا ب  يقرة الراترو اةلفا و ريل والاررايا لررس ذلرمل ف

 0.05النااعج وجدي ف و  ذوا  يالة احصاعية لند نورادى الدالرة )

≥α يرة الرت فيرة لردى ال ررف فري الصرا  الاففي( بيا الرادس   

الورررايق اةيبررري  فررري نررراية الا بيرررة اةسررررنية بوررربب اةسرررامداد 

 .اةلايايية  اعم الاتريرة اةلفا و ية نقار ة بال  اعم رل

 

 التوصيات : 

 : يأتيلدراسة لتدي نا الاد يا  كرا تد ر  ا

ايراج ا اعم التررية الاتريرية اةلفا و يرة فري ننراهج الا بيرة  -

 اةسرنية.

الترررل لرررس لقررد الرردورا  والنرردوا  الارري توررالد الردرسرريا  -

 لرس اتقان التررية الاتريرية اةلفا و ية.

الارابي  نع الصي ا   الرتا  ة الرنايية  بقلراية النار  فري  -

اسا اتيجيا  الادريل الاقريديرة ل لرا ار   تأهيرل الردرسريا 

الرتارررردة لررررس الدسررراعل  وةسررريراةسرررامداد احررردت ال ررر   

الارري تورر و فرري رفررع نوررادى اةلفا و يررة كررالاترو اةلفا و رري 

 ارف اةكاييرية ل وتنرية الاففي  الرت في .

ضرر ورة حيرراد نم  رري الرنرراهج بدولررة الترر ا  باهاررراد اكثرر   -

بررالاتريو اةلفا و رري وا شررا  وحرردا  يراسررية حاعرررة لرررس هرر ا 

 الند  نا الاترو.
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 المصادر:

 ( ن الرررب 2005ال  بررري ن ررررد برررا  رررنت  برررا  رررالش " )

اسررامداد الاتررريو اةلفا و رري لارردريل ال ياضرريا  بالر حرررة 

اا وحرة ا والرماصريا " ل الثا دية نا وج ة  ا  الررارسري

 كرية الا بية ل جانتة اد الق ى . يكادراا غي  ننشدرة .

 ( .  2002ال يرررزان ل لبرررد اةلررر )  لر رررا  لانرررة فررري الاففيررر

 . ال ياضل نفابة الررم ف د الدانية.الرت في 

 ( اث  اسامداد التاف 2005يويدي ل لري با ن رد جريل ". )

ال اسب اةلي وب انج  الاتريريرة فري الا صريل و ررد الاففير  

الرت فررري لررردى ترنيررر  الصررر  اةبارررداعي فررري نقررر ر القررر ا ة 

نجررررة رسررالة المرررريج الت بررري والفاابررة بالردينرررة الرنرردرة " . 

 .237-210   ل(2)92ل

 ( 2009ستاية ل جدي  احرد . )  تدريل ن ارا  الاففير  نرع

  .ران : يار الش و  لرنش  والادريع. لن ا  اةنثرة الا بيقية 

  ( . تنريررررة نفرررراهيو الاتررررريو 2005الشرررر حاوي ل جررررراا " . )

والاتريو اةلفا و ي ون ارات  لدى اربرة كريرة الا بيرة بورر نة 

 .(  2)58ران نجرة كرية الا بية بور نة للران " . 

 ( يةة   د  وثبا  ابابارا  1983الشن ي ن رابد " . )

 – رردرة نتدلررة لربي ررة اةري يررة  –ترردرا ل لراففيرر  الرت فرري 

رسالة ناجواي  اةبابار الرفاي )أ( واةبابار الشفري )أ( " ل 

 ل الجانتة اةري ية ل لران ل اةرين .غي  ننشدرة 

 ( اث2003الصبااي ل اب اهيو " . ) بب ة اسامداد ال اسدف  

في تنرية بتض نفد ا  الاففي  اةبافراري لردى اربرة الصر  

نجرررة الترررد الثررا ي نادسرر  فرري بتررض نرردارق الوررتديية ". 

 .169-151 ل (3)5 .الا بدية والنفوية 

  ( 2011الااه ي ل باني . ) . اسا اتيجيا  الاففي  الرت في

 جدة : جانتة الررم لبد التزيز .

 ل اسررررا اتيجية لرا بيررررة ( . 1992ي ل ن رررررد . )لبررررد الردجررررد

 جانتة ح   : ن كز الب دت الا بدية .

 ( 2008التقاي ل انيررة بنر  حريرد ) فالريرة الاترريو اةلفا و ري

في ت صيل واةحافراظ لردى االبرا  الترردد اةجاراليرة بفريرة 

. نررا ننشرردرا  اآلياف  والتررردد اة وررا ية بالردينررة الرنرردرة 

 لردينة الرندرة .جانتة ايبة با

 ( اثرر  تصررريو الشرر اعش اةلفا و يررة 2003التررري ل نفرر د " . )

لررررس تنريرررة الاففيررر  الرت فررري لررردى لينرررة نرررا اربرررة جانترررة 

. جانترة الي نرد  ل رسالة ناجواي  غي  ننشدرة  الي ند  . 

 اةرين /اربد .

  ( فالريررة ب  ررانج تتريررري 2012التررر ي ل لررر  حورريا " . )

لاففي  الرت فري لردى اربرة الصر  الورابع ن دسب في تنرية ا

-265ل (1)28 .نجرة جانتة ينشرم اةساسي في اةرين " . 

300. 

 ( 2000لرررردية ل احرررررد . )  القيرررراق والاقررررديو فرررري الترريررررة

 . لران : يار اةنل لرنش  والادريع .الادريوية 
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 التفكير المعرفي.(  اختبار 1الملحق )

ان تفردن النشاا اةوا : جرع الرتردنا  : ان احا اد الفبي  وتدحي ا يتد حيرة راعتة تجتل لر ياة روحا وحيرة و اانرا راحيرا ل وهر ا القيررة يجرب 

ايرب ثاباة ة تاغي  باغي  الزنان والرفان ل وة الا ف وة ال اا ل وان يفردن اةلارزاد ب را سرردكا ابيتيرا ي ر ل الجريرع لرير  ب ضرا   فرل و

 باا  ل ونا نااه  ه ا الادحي  : 

 ا زال  ننزلا  الرعقة اثنا  جرع الرتردنة .

 ح ا  حاجات  الاي ي يدها ان يتجز لن ا .

 تقدير  في ال ديث لا غي ا وان تواوى نت  في الترو والف ل .

 حو بصياغة اكب  لدي نرفا نا اةس رة الغي  نألدفة بالاقاي  نوامدنا الن  الرا : 

 ( .4نشاا الثا ي : تنويم الرتردنا  : حاا تتالس : " وا م لترس برم لايو " ) سدرة القرو ل اية ال

اةسرد ل وحاا  رس هللا لري  وسرو : " ا را بتث  ألترو نفارد اةبر  ".تبيا نا اآلية الف يرة وال ديث الش ي  ل اةهرية الفب ى لألبر  في 

 رقدرة ل ال رو والص   ل وحفظ الو  ".  هل لم ان ت را اسباف الاي تف ض لرينا اةلازاد برفارد اةبر  :ونا نفارد اةبر  التفد لند ال

دح النشاا الثالث : الم وج بناراعج نرا الرتردنرا  : الصرد  بررم حريرد ان  را هللا سرب ا   وتترالس بالازانر  ل وحثرا لررس اةتصراف بر  ل وحرد انار

حاا تتالس : " واذك  في الفااف اسراليل ا   كان  اي  الدلد وكان رسدة  بيا " . ) سردرة  –الصرة والورد  لري و –سب ا   وتتالس ب  رسر  

 ( . 54ن يو ل 

 اكاب اكب  لدي نا النااعج لرس الصد  الاي يرفا ان يجني ا الرجارع . ............

 الس الروا لرس ا   لالة  النشاا ال ابع : ن اجتة وتقديو الرتردنا  : تنا  ال  ارة الغ بية

 في ى افرادن ان التناية يجب ان تدج  الس ا  اف اةجواد الودية والتقدا القدية ل انا لداهو في ردا ليفدن  صيب و الرد  .

 كرا ي ى بتض لررا  الغ ف احا احا نفايا : اة يت ي الشيد  لرجا نفثفا اذا تجاورا سنا نتينا نا اجل الاتجل بدفات  .

دسرس بينرا ي اس الرورا ذو الوريبة الروررو برنزلرة ونفا رة ناريرزة فري اةسررد ل وذلرم لررا البور  هللا تترالس نرا ثيراف الدحرار بشريب  ل لرا ابري ن

الفبير  فري ي اةبت ي حاا : حاا رسدا هللا   رس هللا لري  وسرو "    ان نا اجرا هللا اك اد ذي الشيبة الرورو " . ل ا نا آياف اةسرد احا اد ذ

 الوا والترو . 

 اذك  اف ل الررارسا  ل لاية الروا ...........

ة الرورنيا : اهاو اة وان بب  الدالديا واةحوان الي را والتناية ب را ل وهرد بر لم يوربم الفثير  نرا الرناو الغ بيرة ال ديثرة والاري تردلد الرس رلاير

 ب  الدالديا واالا را .  ورلاية اةندنة حيث جا  باوان    ي ة تدلد الرؤنا الس

( . اي ب هرا وحفا را واناثاا اوان هررا ل وحرد حر ن القر ان الفر يو 15وحاا تتالس " وو ينا اة وان بدالدي  احوا ا " . ) سدرة اةحقاف ل اية 

ب  بي  وبالدالرديا احورا ا " . ) سردرة نباب ة ل حاا تتالس : " حل تتالدا اتل نا ح د ربفو لريفو اة تش كدا  –تتالس –حم الدالديا بتد حم هللا 

 ( .  151اة تاد ل 

 ال ي اكب  لدي نا نرفا نا نشاهد ف  الدالديا الاي تتاقد ا  ا غي  نألدفة ........... 

ل ورا : افا ض ان : ان لقد  الدالرديا هرد لفرل ابر  ب ررا ل وحرد حر ر اةسررد نرا التقرد  وجترر  ذ برا لايررا نرا اكبر  الفبراع  ل وحرد سر ل ا

اوربب فري البص ي : " الس نا ينا ي التقد  : حاا : ان ي  ن را ل ي ج هرا ل وي د النا  الي را . "  كرا ان لرتقد  اثرار  فورية لررس الدالرديا في

حيرات و ل لر ا  حز  را ل ويشت ان بثقر را لرس ابناع و كرا تدرت ال و ة في  فوي را ل وتجنبرا لر لم هنرا  آياف ي رب الدالرديا ان يترانردا ب را فري

 افا ض ا م رجل نوا وتتيش في ننزا احد ابناعم اكاب لرس بفل  قاا كي  ت ب ان يتانرم ابناعم .

 ( الخطة التدريسية باستخدام التعليم االلكتروني 2ملحق ) 

 اوة : اةهداف الوردكية:  الراية : الا بية اةسرنية                     الردضد  : حوا المرم 

 يواناج ال الب اهرية اةبر  في اةسرد .ان  .1

 ان يت ي ال الب نثاة آلية ك يرة تم  نفارد اةبر  . .2

 ان ي سو ال الب لدحة تدضيش لرنا  اةيف نع المرم . .3

 ان ينش  ال الب ندحتا الفا و يا يدضش نفارد اةبر  اةسرنية . .4
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 ثا يا : الدساعل الاتريرية الروامدنة : 

 الب يد اةلفا و ي(  I pad، I phone، Web site ، Emailلفااف الردرسي  الرق ر ل ال اسدف والب وجفا ل )الوبدرة ل ا

 

العناوين العرفية 

 للمادة

االنشطة  المطلوب 

 القيام بها
 االرشادات قائمة المراجع اجراءات التقويم

 الار يد

 نفارد اةبر 

 التفد لند الرقدرة

 ال رو

 حفظ الو 

 اةوا:النشاا 

لرل حاعرة بأسرا  

اآليا  الاي ح   

لرس  نفارد 

 اةبر  .

 

 

 النشاا الثا ي :

ترمي  نفارد 

اةبر  في  ص  

  ف ة فق  .

 النشاا الثالث :

لرل نو حية لا 

 اةيثار بالنفل

 

اسامداد تقييو اةيا  

لاقيو الترل الرو حي 

لر رف .واسامداد 

سرلو الاقدي  لاقييو 

باسرا  لرل حاعرة 

اةيا  الاي ح   

لرس نفارد اةبر  

ل وترمي  نفارد 

اةبر  في  ص  

 ف ة . واسامداد 

سرلو الاقدي  لاقييو 

اةجابا  لرس اس رة 

 الاالي :

حدي اهرية -1

 اةبر  في اةسرد.

اذك  اي  ك يرة -2

تشجع لرس نفارد 

 اةبر  .

لدي نفارد -3

 اةبر 

حارن بيا التفد -4

 رة وال رولند الرقد

فو  حياد ال سدا -5

)ل( بالتفد لا 

 لري  ال جري .

 ل ف اةنا ة-6

( 4الق ان الف يو :سدرة القرو اي )

. 

الق ان الف يو :سدرة اةل اف 

 (86-65لاةيا  نا )

الق ان الف يو : سدرة الراعدة 

 8اية

  يش البماري ونورو كااف 

الصرة والب  واةيف :باف حيش 

 ف ر  .الف ف وحوا الصد  و

  يش البماري ونورو :كااف 

 اةيران : باف لرنة الرنافم

سنا ابا ناج  : كااف الزهد 

 :باف الدر  والاقدى .

الونا الفب ى لرب يقي لكااف 

الش ايا  باف بيان نفارد 

 اةبر  ونتا ي ا

  يش نورو ل ف اعل الص ابة 

)ر( باف نا ف اعل ا ل با 

 رضي هللا لن  .–نالم 

ل كااف الب    يش نورو 

والصرة واةياف ل باف حيش 

 الف ف وحوا الصد  وف ر  .

كااف الا بية اةسرنية الرق ر 

لرص  الوايق اةيبي  في 

 .129-123الفدي   ل

( . ابر  1991نبيض / ن رد)

الرورو وكي    بي ابناعنا لري ا 

 .ايلب سدريا : نفابة الغزالي .

يدج  الردرق ارف ال جد  الس 

في كااف  129-123نا الصف ا  

الا بية اةسرنية لرص  الوايق 

اةيبي  ولرل حاعرة باةيا  الاي 

ح   لرس نفارد اةبر  وارسال ا 

 الس الردرق لب  الب يد اةلفا و ي .

يقوو الردرق ارف الس اربع 

نجردلا  وتقدد كل نجردلة 

بال جد  الس الص يش البماري ونورو 

 ثو لرل نرم  لرفارد اةبر 

( wordحاسدبيا باسامداد ب  انج )

 Iوياو تداول ا بيا ارف باسامداد )

pad. ) 

يدج  الردرق ارف بال جد  نفابة 

الردرسة الس كااف ن رد نبيض 

( بتندان ابر  الرورو وح ا ة 1991)

وترمي   128-122 ف ا  نا 

حصة اةيثار بيا الر اج يا واة صار 

(  wordحاسدبيا باسامداد ب  انج )

وياداول ا ارف لب  الب يد 

 اةلفا و ي .

يقوو الردرق ارف الس نجردلايا 

نجردلة ترثل الر اج يا ونجردلة 

ترثل اة صار ويدر  اةيوار لرس 

ارف نرا لدي و ال غبة والردهبة 

 ( I phoneوياو تصدي  الرو حية ف)

يدج  الردرق ارف الس رسو  درة 

تدحي بروالدة الرونيا في لبدر 

لشار  ل وال فم بال يدان واي  درة ا

تشي  الس نفارد اةبر  باسامداد 

ب نجية )ال ساد ( نا برا ل ض ا 

( power pointباسامداد ب نجية )

 لرس اة ا    .

لرنا  اةيف نع 

 المرم :

 الصد 

 اةنا ة

ارحة الدج  

 وايب الفرد

سرنة الصدر نا 

 اةحقاي .

 التدا

 ال يا 

  


