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 مستخمص البحث

معرفة المدعومػة " فاعمية برنامج مقترح باستخداـ إستراتجيات ما وراء العنواف البحث :  -
بالويػػب كويست لػػعالج الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينيػة وتنميػة بعػض مهػارات التفكيػر 

 الناقد  لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ".

: هدؼ البحث إلي تحديد الفهـ  الخطأ لبعض المفاهيـ الدينيػة اإلسػالمية  أىداؼ البحث -
عػػ داد برنػػامج مقتػػرح باسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا لػػدى تالميػػذ اللػػؼ الإلػػاني اإلعػػدادي   وا 

وراء المعرفة المدعومة بالويب كويست لعالج  الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية وتنميػة 
بعػػض مهػػارات التفكيػػر الناقػػد   و الوقػػوؼ عمػػي فاعميػػة البرنػػامج المقتػػرح فػػي عػػالج الفهػػـ 

كيػر الناقػد لػدى تالميػذ اللػؼ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية   و تنمية بعض مهػارات التف
 الإلاني اإلعدادي . 

تـ إعداد مجموعة مف األدوات والمواد شممت :استمارة تحميؿ محتػوي إجراءات البحث :  -
كتػػػاب التربيػػػة الدينيػػػة اإلسػػػالمية وقلػػػة صسػػػامة بػػػف زيػػػد لملػػػؼ الإلػػػاني اإلعػػػدادي وقا مػػػة 

يلي لموقوؼ عمي الفهـ الخطأ المفاهيـ الدينية الناتجة عف تحميؿ المحتوي   اختبار تشخ
لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة لػػدى تالميػػذ اللػػؼ الإلػػاني اإلعػػدادي   والبرنػػامج المقتػػرح لعػػالج 
الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػبعض المفػػػاهيـ الدينيػػػة وتنميػػػة بعػػػض مهػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد لػػػدى تالميػػػذ 

  كمػػا تػػـ  اللػػؼ الإلػػاني اإلعػػدادي . اكتػػاب التمميػػذل  ودليػػؿ المعمػػـ فػػي البرنػػامج المقتػػرح
إعداد صدوات القياس التي تمإلمت في االختبار التحليمي ؛ لقياس فاعميػة البرنػامج المقتػرح 
فػػي عػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة لػػدى تالميػػذ اللػػؼ الإلػػاني اإلعػػدادي   
واختبػػػار بعػػػض مهػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد   وبتطبيػػػؽ هػػػذل المػػػواد واألدوات تػػػـ التولػػػؿ إلػػػي 

 حث ومعالجتها إحلا ًيا وتفسيرها.نتا ج الب
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 نتائج البحث :  -
قا مػػة المفػػاهيـ الدينيػػة الناتجػػة عػػف عمميػػة تحميػػؿ محتػػوي مػػنهج التربيػػة  الدينيػػة اإلسػػالمية   -

ل مفهوًمػػا لمعقيػػدة   34ل مفهوًمػػا   منهػػا ا011لملػػؼ الإلػػاني اإلعػػدادي والتػػي ت ػػمنت ا
ل مفهوًمػػا لمعبػػادات   وبنسػػبة 44ا مػػة   وال مػػف مجمػػوع مفػػاهيـ الق34٫1وبنسػػبة م ويػػة ا

ل مفهوًمػػا لمسػػيرة النبويػػة وبنسػػبة م ويػػة 43ل مػػف مجمػػوع مفػػاهيـ القا مػػة   وا44٫1م ويػػة ا
 لمف مجموع المفاهيـ.43٫1ا

قا مة الفهـ الخطأ لػبعض المفػاهيـ الدينيػة  لػدى تالميػذ  اللػؼ الإلػاني اإلعػدادي الناتجػة   -
عمػػي مجموعػػة مػػف تالميػػذ اللػػؼ الإلػػاني اإلعػػدادي    عػػف تطبيػػؽ االختبػػار التشخيلػػي

ل مفهوًمػا لػدى تالميػذ اللػؼ الإلػاني اإلعػدادي فهػـ خطػأ متعمػؽ بتمػؾ 66والتي ت منت ا
ل مػػف مجمػػوع مفػػاهيـ 43٫9ل مفهوًمػػا فػػي العقيػػدة   وبنسػػبة م ويػػة ا44المفػػاهيـ   منهػػا ا

مف مجموع مفاهيـ القا مة  ل49٫3ل مفهوًما في العبادات   وبنسبة م وية ا46القا مة   وا
مفاهيـ            ل مف مجموع 42٫1ل مفهوًما في السيرة النبوية وبنسبة م وية ا01  و ا

 القا مة .

دلت النتا ج عمػي فاعميػة البرنػامج المقتػرح فػي عػالج الفهػـ الخطػأ لػبعض المفػاهيـ الدينيػة    -
دالة إحلا ًيا عنػد مسػتوى لدى تالميذ  اللؼ الإلاني اإلعدادي  حيث كانت هناؾ فروؽ 

ل بيف متوسػطات درجػات مجموعػة البحػث فػي التطبيقػيف القبمػي والبعػدي 1  ٫ 1 0داللة ا
 –العبػػادات  –للػػالا التطبيػػؽ البعػػدي لالختبػػار التحلػػيمي   وذلػػؾ فػػي محػػاور االعقيػػدة 

السيرة النبويةل مجممة   وفي كػؿ مفهػـو دينػي فرعػي لهػذل المحػاور عمػي حػدة   كمػا دلػت 
لنتػػا ج عمػػي وجػػود صإلػػر مرتفػػ  لمبرنػػامج المقتػػرح فػػي عػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ ا

 الدينية لمحاور ا العقيدة والعبادات والسيرة النبويةل.

              دلػػػػت النتػػػػا ج كػػػػذلؾ عمػػػػي فاعميػػػػة البرنػػػػامج المقتػػػػرح فػػػػي تنميػػػػة بعػػػػضا مهػػػػارات التفكيػػػػر -
ت هنػػاؾ فػػروؽ دالػػة إحلػػا ًيا عنػػد مسػػتوى داللػػة الناقػػد  ل المسػػتهدفة بالقيػػاس   حيػػث كانػػ

ل بيف متوسطات درجات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي للالا 1  ٫ 1 0ا
 -التفسػػػػير -التطبيػػػؽ البعػػػدي    وذلػػػؾ فػػػػي مهػػػارات التفكيػػػر الناقػػػػد االتنبػػػ  باألفترا ػػػات

المعمومػات  ل مجممػة   تحديد التنػاقض فػي   -تقييـ المناقشات  -االستنتاج  –األستنباط 
وفػي كػؿ مهػارة عمػي حػدة   كمػا دلػت النتػا ج عمػي وجػود صإلػر مرتفػ  لمبرنػامج المقتػرح فػػي 

 ل.تنمية المهارات المذكور 



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

   5132 أكحىتز  -جشء أول –العذد اخلاهس ػ  13اجمللذ       4

( Abstract  Research) 
-  Title of Research : "The Effectiveness of a suggested 

program by using Met cognition strategies that is  

supported with the Web quest to treat understanding 

false in some religious concepts and development some 

the critical thinking skills for preparatory stage 

students.                                                              
         : Search Results- 

1- List of religious concepts arising from the content of 

curriculum Islamic religious education of second 

grade secondary, which included the analysis process 

(100) concept, which (43) concept of the faith, and 

percentage (43.0) of the total concepts of the list, and 

(33) concept of worship, and the percentage (33.0) of 

the total existing concepts, and (24) concept of the 

biography of the Prophet and the percentage (24.0) 

of the total existing concepts.. 
2- List understanding error of some religious concepts 

with the second graders intermediate resulting from 

the diagnostic test applied to a group of second 

graders secondary, which included (66) the 

understanding of the Second Prep understanding 

related fault of those concepts, including (23) concept 

in the faith, and by percentage (34.9) of the total 

concepts of the list, and (26) concept in worship, and 

percentage (39.4) of the total concepts of the list, and 

(17) concept in the Biography of the Prophet and 

percentage (25.7) of the total concepts list.  .  
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3- The results showed the effectiveness of the proposed 

program using a beyond-backed knowledge of the 

Web Quest strategies in the treatment of 

understanding error of some religious concepts to the 

Second Prep, where there were statistically 

significant differences at the level of significance (1 

0.0) between the mean scores of the research group 

in the two applications tribal and post in favor of the 

post application of the test grades, in the axes (creed 

- Alebadlt - Biography of the Prophet) overview, and 

in each sub-religious concept of these axes separately, 

and the results indicated the presence of high impact 

of the proposed program in the treatment of 

understanding error of some religious concepts of 

axes (of belief and worship The Biography of the 

Prophet)..) 
4- The results also indicated the effectiveness of the 

proposed program using Met cognition strategies 

that is supported with the Web quest to development 

some of the critical thinking skills targeted by 

analogy, where there were statistically significant 

differences at the level of significance (1 0. 0) between 

the mean scores of the research group in the two 

applications pre and post in favor of the post 

application, in the critical thinking skills overview, 

and each skill separately results . 
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 مقدمة :  -
طريؽ الممارسة كيػؼ يسػمكوف فػي عف تهدؼ التربية اإلسالمية إلي تعميـ التالميذ   

حيػػاتهـ سػػموكًا دينيػػًا حميػػدًا   بحيػػث تػػنعكس تعػػاليـ الػػديف وق ػػايال العمميػػة وقواعػػدل المعرفيػػة 
عمي معامالتهـ م  غيرهـ  وبحيث يتحقؽ التوافؽ بيف اإلنساف وخالقػ  سػبحان  وتعػالي  وبػيف 
اإلنسػاف ومجتمعػػ  ولقػػد حػػدد رسػػوؿ اع لػػمي اع عميػػ  وسػػمـ  الهػػدؼ مػػف التربيػػة الدينيػػة فػػي 

 قول  : " الديف المعاممة " . 

فػػي تنميػػة وتكػػويف الشخلػػية اإلسػػالمية الم منػػة  ةوتمإلػػؿ المفػػاهيـ الدينيػػة صداة مهمػػ 
حقػػا ؽ ومبػػػاد  مقالػػد الشػػػريعة ومػػا تحممػػػ  مػػف صلفػػػاظ وصحكػػاـ وقواعػػػد و بالواعيػػػة     بخالقهػػا

 شرعية دوف فهـ خطأ صو تحريؼ متعمد  .

مسػتمرة          تدريس المفاهيـ الدينيػة اإلسػالمية بلػورة التخطيط لوتت ا صهمية 
األولػػي            ومتدرجػة ومتتابعػة    بحيػػث يسػاعد ذلػػؾ عمػي تكػػويف المفػاهيـ فػػي المراحػؿ

عمػػي  دريس بتمػػؾ اللػػورة يسػػاعدمػػف العمػػر بلػػورة لػػحيحة خاليػػة مػػف الخطػػأ    كمػػا صف التػػ
ا           تخطػػػػي العديػػػػد مػػػػف اللػػػػعوبات التػػػػي تحػػػػوؿ دوف الػػػػتعمـ السػػػػميـ لتمػػػػؾ المفػػػػاهيـ .

 ل . 6    4114محمود    

الكإليػر  لديػ  ـوعمي الػرغـ مػف صهميػة المفػاهيـ الدينيػة فػي حيػاة التالميػذ إال صف بع ػ
الفهػػـ وهػػذل التلػػورات يطمػػؽ عميهػػا   بعض المفػػاهيـ الدينيػػة بػػ المتعمقػػة طػػأالخ لتلػػوراتمػػف ا

تكػوف  الفهـ الخطأ صو التلورات البديمػة و عنها   صو التلورات البديمةالدينية ممفاهيـ الخطأ ل
   فيتمسكوف بها لكونها تقدـ لهـ تفسيرات مقنع  تتوافؽ م  خبػراتهـ التالميذ في عقوؿ ةمتجذر 

 اللحيحة.   الدينية  مفاهيـومف إلـ يلعب عميهـ استبدالها بسهولة باألفكار وال

لمفاهيـ الدينيػة   فباإل ػافة إلػي الخبػرة الناتجػة بعض اوتتعدد ملادر الفهـ الخطأ ل
لمفهػـ الخطػأ   والتػي  عف التفاعؿ المباشر بيف التمميذ   والبي ة المحيطػة توجػد ملػادر صخػري

عػػالـ   وتكمػػف خطػػورة ووسػػا ؿ اإل الإلقافػػة العامػػة الموروإلػػة   والمعمػػـ والكتػػب المدرسػػية   منهػػا
 تقػدـ لهػـ     التػي دينيػةتعممهػـ لممفػاهيـ ال في صنػ  قػد يعػوؽ الفهـ الخطأ الموجود لدى التالميذ

الشػػا              لمتعػػارض العممػػي اللػػحيا لممفهػػـو   والمعنػػي  االمدرسػػة ؛ نظػػرً مػػف خػػالؿ 
ا            .لػػدي التالميػػذ؛ ممػػا يػػ دي إلػػي انخفػػاض مسػػتوي تحلػػيمهـ لممفػػاهيـ اللػػحيحة

 ل . 001  4119  ومحمود    ملطفي
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وتتطمػػب عمميػػة عػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة تنميػػة بعػػض مهػػارات   
  حيػػث يسػػهـ فػػي مسػػاعدة التالميػػذ عمػػي الفهػػـ اللػػحيا وعػػالج الفهػػـ الخطػػأ التفكيػػر الناقػػد 

نطقػي والعقالنػي فػػي كػؿ مػػا لكإليػر مػف المفػػاهيـ الدينيػة   وكػذلؾ فانػػ  يسػاعد عمػي التفكيػػر الم
يدور حوؿ التالميذ مف مواقؼ اجتماعية ودينية ومشكالت حياتية   كما يعمػؿ عمػي الولػوؿ 

ة ات سميمة والتولؿ لمحموؿ المنطقية لكؿ ما يواجههـ مف مواقؼ   و تعود صهميػاستنتاجإلي 
قػػت كإلػػرت فيػػ  المقومػػات الر يسػػة لممواطنػػة اللػػالحة فػػي و  صهػػـ التفكيػػر الناقػػد إلػػي كونػػ  مػػف

الدعايػػة المضر ػػة واإلشػػاعات التػػي تهػػدؼ النيػػؿ مػػف لػػحيا الػػديف اإلسػػالمي ممػػا يسػػتوجب 
 رورة تنمية قدرة التالميذ عمي التفكير الناقػد لمحكػـ عمػي ملػداقية المعمومػات صو كػذبها فػي 

  وء تفكير منطقي متجرد مف األغراض.

مطمًبا مهًما في حياة المتعمـ  -يا كأحد مهارات التفكير العم –ويمإلؿ التفكير الناقد   
الدراسية لذا فاف األنظمة التعميمية المتقدمة تعتبرل صحد صهدافها التي ينبضػي تحقيقهػا وتنميتهػا   
وقػػد بػػدص االهتمػػاـ العػػالمي بػػالتفكير الناقػػد يتزايػػد منػػذ منتلػػؼ القػػرف الما ػػي   حيػػث ظهػػرت 

نػ  مػف وجهػة نظػر كإليػر مػف التربػوييف يسػهـ فػي الدعوة إلى التربية الناقدة و التعمـ الناقػد ؛ أل
صكإلر قدرة عمػى الػدفاع  كما صن  يجعم    جعؿ المتعمـ صكإلر دقة وفهمًا في كافة مجاالت الحياة

 ل.34  4111عف وجهة نظرل. ا البكر    

وهػػػي  لعػػػالج الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػبعض المفػػػاهيـ الدينيػػػة   سػػػتخدمةوتتعػػػدد األسػػػاليب الم
والمرحمػػػة التعميميػػػة ل   خيص المتبعػػػة والفتػػػرة الزمنيػػػة المتاحػػػة لرلػػػدتعتمػػػد عمػػػي صدوات التشػػػ

  خالػػة ال تهػػاوالتربيػػة اإلسػػالمية لهػػا طبيع  عمػػرل الزمنػػي وبنيتػػ  التعميميػػة  لمتالميػػذ مت ػػمن
المفػاهيـ إلػي  تمػؾوبها العديد مف المفاهيـ المجردة التي تتطمب صداوت ووسػا ؿ تعميميػة تقػرب 

ها إدراكًا لحيحًا مف البداية   وهػذا اإلدراؾ اللػحيا يترتػب عميػ  فهػـ عقوؿ التالميذ فيدركون
هػػ الء التالميػػذ لكإليػػر مػػف صلػػوؿ الػػديف اإلسػػالمي  ومفاهيمػػ  اللػػحيحة   كمػػا صف اسػػتخداـ 

والخمػوؿ إلػي التفاعػؿ والرغبػة فػي  ةالتقنيات الحديإلة ينقؿ تػدريس التربيػة اإلسػالمية مػف الرتابػ
 ل . 411    4116ا جابر  و عبيد   التعمـ

 



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مناسػػبة لعػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض  إسػػتراتيجيات تػػدريس نبػػ  صهميػػة اسػػتخداـوت    
المفػػاهيـ الدينيػػػة لػػػدى تالميػػػذ المرحمػػػة اإلعداديػػػة مػػف كونهػػػا سمسػػػمة مػػػف العمميػػػات والخطػػػوات 
ي العقميػػة والمهاريػػة والوجدانيػػة التػػي يػػتعمـ مػػف خاللهػػا التالميػػذ باالعتمػػاد عمػػي نشػػاطهـ الػػذات

يجابيتهـ في صإلناء عممية التعمـ الكإلير مف المهارات العقميػة واألفكػار والمفػاهيـ الدينيػة   كمػا  وا 
فهػػػـ مػػػا يتعممػػػ  التالميػػػذ مػػػف مفػػػاهيـ وعمػػػي تحلػػػيمهـ  فػػػي صإلػػػرًا فعػػػاالً  صف لتمػػؾ اإلسػػػتراتيجيات

يجػػػب  وعمػػػي تنميػػػة ميػػػولهـ نحػػػو مػػػا يتعممونػػػ    لػػػذا الدراسػػػي واحتفػػػاظهـ بالمػػػادة التعميميػػػة  
ستراتيجيات التدريس المناسبة لتعمـ المفاهيـ ا  . لدينيةاختيارا 

ظهرت الحاجة إلي استخداـ إسػتراتيجيات تػدريس تعتمػد عمػي تفاعػؿ التالميػذ  لقدو   
مػػ  المواقػػؼ التعميميػػة   وتػػدريبهـ عمػػي اسػػتخداـ عمميػػات التفكيػػر المختمفػػة   و مػػف بػػيف هػػذل 

مػف  المعرفة التى تسػتهدؼ مسػاعدة التمميػذ عمػى الخػروج اإلستراتيجيات إستراتيجيات ما وراء 
إلقافػة تمقػػى المعمومػػات إلػػى إلقافػػة بنػاء المعمومػػات و معالجتهػػا و تحويمهػػا إلػػى معرفػػة صو إدراؾ 

تتمإلػػؿ فػػى اكتشػػاؼ العالقػػات و الظػػواهر بمػػا يمكنػػ  مػػف االنتقػػاؿ مػػف    Cognitionعقمػػى
و المتمإلمػػة فػػى التأمػػؿ فػػى  Meta cognitionمرحمػػة المعرفػػة إلػػى مرحمػػة مػػا وراء المعرفػػة 

الظػػاهرة واالسػػتدالؿ            المعرفػػة و التعمػػؽ فػػى فهمهػػا و تفسػػيرها و استكشػػاؼ صبعادهػػا 
 4114عمى صبعادها المستترة مف خالؿ منظومة متكاممة مف البحث والتقلى .ا لطػؼ اع   

 ل639 

المفػػاهيـ الدينيػػة     فػػي عػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعضتسػػهـ لويػػب كويسػػت كمػػا صف ا   
لػػػػدى تالميػػػػذ اللػػػػؼ الإلػػػػاني اإلعػػػػدادي ؛ وذلػػػػؾ ألنهػػػػا  ناقػػػػدمهػػػػارات التفكيرالبعػػػػض وتنميػػػػة 

تعتمػد عمػي  مناسبة تساعد في تحقيػؽ صهػداؼ البحػث الحػالي ؛ وذلػؾ ألنهػاتدريس  إستراتيجية
ميػػذ   االستقلػػاء والتسػػا ؿ واالكتشػػاؼ كمػػا صنهػػا تهػػدؼ إلػػي تنميػػة القػػدرات الذهنيػػة لػػدى التال

وتعتمػػد كميػػًا صو جز يػػا عمػػي الملػػادر اإللكترونيػػة الموجػػودة عمػػي الويػػب والمنتقػػال مسػػبقًا مػػ  
إمكانيػػػة دمػػػج مجموعػػػة صخػػػرى مػػػف الملػػػادر كػػػالمجالت والكتػػػب واألقػػػراص المدمجػػػة صو صي 

  )   , Halat , 2008  112– 109ملادر صخرى لممعرفة.ا

     



طجامعة اسيو  –المجمة العممية لكمية التربية   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وهي             يب في العممية التعميمية وتعتمد الويب كويست عمي دمج شبكة الو 
التخللػػػات    يمكػػػف اسػػػتخدامها فػػػي جميػػػ  المراحػػػؿ الدارسػػػية وفػػػي كافػػػة ةمرنػػػ إسػػػتراتيجية

 Dodge ا             ويمكف تمخيص صهداؼ  ومميزات الويب كويست عمي النحػو التػالي 

 ل :   13 – 10 ,1998 ,

حيػػػػث يتمحػػػػػور حػػػػوؿ نمػػػػوذج المػػػػتعمـ الرحػػػػػاؿ يعػػػػد الويػػػػب كويسػػػػت نمطػػػػػًا تربويػػػػًا بنا يػػػػًا   -
 والمستكشؼ . 

 ةتقػـو بتشػجي  العمػؿ الجمػاعي وتبػادؿ اوراء واألفكػػار بػيف التالميػذ مػ  التأكيػد عمػي فرديػػ  -
 التعمـ . عممية 

 عالية .ة تعزيز وسيمة التعامؿ م  ملادر المعمومات بكفاءة وجود  -

فػػي نقػػاط محػػددل بشػػكؿ عميػػؽ ومػػدروس ؛  الويػػب كويسػػت يمػػنا التالميػػذ إمكانيػػة البحػػث  -
 مف قبؿ المعمـ  .  ةولكف مف خالؿ حدود مختار 

مهارة البحث عمي شبكة اإلنترنت بشكؿ خالؽ ومنتج وهػذا يتجػاوز مجػرد  تالميذإكساب ال  -
 كونهـ متلفحيف لمواق  اإلنترنت .

همػا  ل Lamb , 2004,  38 – 40 الويػب كويسػت إلػي نػوعيف ا  إسػتراتيجيةوتنقسـ         
ها   اكتسػػاب: الويػػب كويسػػت قلػػيرة المػػدى : وتهػػدؼ إلػػي الولػػوؿ لملػػادر المعمومػػات   و 

سترجاعها مػف خػالؿ عمميػات ذهنيػة بسػيطة وهػي تسػتخدـ مػ  المبتػد يف وكمرحمػة اوفهمها   و 
صوليػػة لمتح ػػير لمػػرحالت المعرفيػػة طويمػػة المػػدى   و الويػػب كويسػػت طويمػػة المػػدى :  مػػدتها 

وتطبيػؽ  تعميميػة محػددة إلي شهر ؛ وتهدؼ إلي اإلجابة عػف صسػ مة محوريػة لمهمػة مف صسبوع
كالتحميػػؿ  والتركيػػب   والتقػػويـ  وفيهػػا يقػػدـ المػػتعمـ  ةمتقدمػػ ةالمعرفػػة مػػف خػػالؿ عمميػػات ذهنيػػ

 حلاد الرحمة في شكؿ عروض شفوية صو شكؿ مكتوب لمعرض عمي الشبكة المعموماتية . 

اسػػتخداـ إسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفػػة ببرنػػامج مقتػػرح إعػػداد يػػة ممػػا سػػبؽ يت ػػا صهم       
 اللػػػػؼ الإلػػػػاني اإلعػػػػػدادي عمػػػػي نشػػػػاط تالميػػػػػذ عتمػػػػد  والتػػػػػي تالمدعومػػػػة بالويػػػػب كويسػػػػت 

وعػالج  المفػاهيـ الدينيػةاكتسػاب فػي  إيجػابيتهـومشاركتهـ في الموقؼ التعميمػي والتأكيػد عمػي 
المناسػػبة لعػػالج الفهػػـ الخطػػأ  ارات التفكيػػر الناقػػدمهػبعػػض  وتنميػػة   الفهػـ الخطػػأ المتعمػػؽ بهػػا

 لبعض المفاهيـ الدينية لديهـ . 

 :في الحالي  مشكمة البحث تتحد تحديد مشكمة البحث :   -



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ػعؼ تالميػػذ اللػػؼ الإلػػاني اإلعػدادي فػػي المفػػاهيـ الدينيػػة بلػف  عامػػة   ووجػػود فهػػـ   -
 .خطأ لبعض المفاهيـ الدينية لديهـ 

موقوؼ عمي الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية لػدي مف البرامج المقترحة ل خمو الميداف  -
   و إعػػػداد بػػػرامج مقترحػػػة   والوقػػػوؼ عمػػػي فاعميتهػػػاتالميػػػذ اللػػػؼ الإلػػػاني اإلعػػػدادي 

ستراتجيات ما وراء المعرفة المدعومة بالويب كويسػت فػي عػالج الفهػـ الخطػأ اباستخداـ 
مهارات التفكير الناقد لػدى تالميػذ اللػؼ الإلػاني  وتنمية بعض  لبعض المفاهيـ الدينية 

  ولدراسػػة هػػذل المشػػكمة   والتلػػدي لهػػا حػػاوؿ البحػػث الحػػالي اإلجابػػة عػػف اإلعػػدادي 
 األس مة التالية : 

 أسئمة البحث :  -
: مػػا فاعميػػة برنػػامج  التػػالي السػػ اؿ الػػر يسسػػعي البحػػث الحػػالي إلػػي اإلجابػػة عػػف 

وراء المعرفػػة المدعومػػة بالويػػػػب كويسػػت لػػػػعالج الفهػػـ الخطػػأ  سػػتراتجيات مػػاامقتػػرح باسػػتخداـ 
   مية بعض مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ  المرحمة اإلعداديػة نلبعض المفاهيـ الدينية وت

 التالية :   س مة هذا الس اؿ األعف وتفرع 

          لإلػػػػػاني مػػػػػا الفهػػػػػـ الخطػػػػػأ لػػػػػبعض المفػػػػػاهيـ الدينيػػػػػة اإلسػػػػػالمية  لػػػػػدى تالميػػػػػذ اللػػػػػؼ ا – 0
 اإلعدادي   

سػػػتراتجيات مػػػا وراء المعرفػػػة المدعومػػػة بالويػػػػػب امػػػا مكونػػػات برنػػػامج مقتػػػرح باسػػػتخداـ  – 4
كويست لػػعالج الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينيػة وتنميػة بعػض مهػارات التفكيػر الناقػد 

 لدى تالميذ  اللؼ الإلاني اإلعدادي 

سػػػتراتجيات مػػػا وراء المعرفػػػة المدعومػػػة بالويػػػػػب ااسػػػتخداـ مػػػا فاعميػػػة البرنػػػامج المقتػػػرح ب – 4
كويسػػت فػػي عػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة  لػػدى تالميػػذ  اللػػؼ الإلػػاني 

 اإلعدادي 

سػػػتراتجيات مػػػا وراء المعرفػػػة المدعومػػػة بالويػػػػػب امػػػا فاعميػػػة البرنػػػامج المقتػػػرح باسػػػتخداـ  -3
لػػػدى تالميػػػذ  اللػػػؼ الإلػػػاني تفكيػػػر الناقػػػد مهػػػارات التفكيػػػر البعػػػض كويسػػػت فػػػي تنميػػػة 

 اإلعدادي  

 هدؼ البحث الحالي إلي :  أىداؼ البحث : -
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الفهـ  الخطأ لبعض المفاهيـ الدينيػة اإلسػالمية لػدى تالميػذ اللػؼ الإلػاني  الوقوؼ عمي – 0
 اإلعدادي .

دعومة بالويب تحديد مكونات البرنامج المقترح باستخداـ إستراتيجيات ما وراء المعرفة الم – 4
 ناقػدمهػارات التفكيػر ال بعض كويست لعالج  الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية وتنمية

 لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي .

الوقوؼ عمي فاعميػة البرنػامج المقتػرح باسػتخداـ إسػتراتيجيات مػا وراء المعرفػة المدعومػة  – 4
ـ الدينيػة لػدى تالميػذ اللػؼ الإلػاني عػالج الفهػـ الخطػأ لػبعض المفػاهيلبالويب كويسػت  

 اإلعدادي . 

الوقػػوؼ عمػػي فاعميػػة البرنػػامج المقتػػرح باسػػتخداـ إسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفػػة المدعومػػة  -3
لػػػدى تالميػػػذ اللػػػؼ الإلػػػاني  الناقػػػدبالويػػػب كويسػػػت فػػػي تنميػػػة بعػػػض مهػػػارات التفكيػػػر 

 اإلعدادي .

  حدود البحث :  - 
 التعميمية. القولية إدارة  حدى مدارساالإلاني اإلعدادي بمجموعة مف تالميذ اللؼ   – 0

الفهػػػـ  الخطػػػأ لػػػبعض  المفػػػاهيـ الدينيػػػة اإلسػػػالمية لػػػدى تالميػػػذ اللػػػؼ الإلػػػاني  قا مػػػة  –4 
 . مف خالؿ االختبار التشخيلي اإلعدادي التي تـ التولؿ إليها

 بعض مهارات التفكير الناقد.  -4

 فة انموذج وصلف وفيمبسل المدعـو بالويب كويست.بعض إستراتيجيات ما وراء المعر   -3

 ـ . 4102 – 4103تـ تطبيؽ تجربة البحث في الفلؿ الدراسي الإلاني مف العاـ   – 2

 

 
 
 منيج البحث :  -
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عنػػػد كتابػػػة صدبيػػػات البحػػػث   كمػػػا تػػػـ اسػػػتخداـ  المػػػنهج الولػػػفي احإلوفسػػػتخدـ البػػػا
 االتلػػػػميـ التجريبػػػػي ذدـ البحػػػػث عنػػػػد تطبيػػػػؽ تجربتػػػػ    وقػػػػد اسػػػػتخالمػػػػنهج شػػػػب  التجريبػػػػي 

  لموقوؼ عمي فاعمية البرنامج المقترح في تحقيؽ صهداف  . المجموعة التجريبية الواحدة
 مصطمحات البحث :   -
 إستراتيجيات ما وراء المعرفة : -0
مػػف        ةعػػف مجموعػػة التعريػػؼ اإلجرا ػػي إلسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفػػة : عبػػار          

            تنظيمػػػػػػػًا دقيقػػػػػػػًا والتػػػػػػػي تتمإلػػػػػػػؿ فػػػػػػػي خطػػػػػػػوات إلػػػػػػػالث هػػػػػػػي ةوالمنظمػػػػػػػ ةحػػػػػػػددالخطػػػػػػػوات الم
اتقػػػديـ المفهػػػـو الػػػديني المػػػراد عػػػالج الفهػػػـ الخطػػػأ الخػػػاص بػػػ  لػػػدى تالميػػػذ اللػػػؼ الإلػػػاني 

النمذجػػػػة بواسػػػػطة المتعممػػػػيفل و بحيػػػػث يػػػػتـ تفعيػػػػؿ  –النمذجػػػػ  بواسػػػػطة المعمػػػػـ  –اإلعػػػػدادي 
سػػتعان  باال تمػػؾ الخطػػواتالخطػػوات الػػإلالث تباعػػًا مػػ  دعػػـ إسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفػػة فػػي 

بالويب كويست في عػالج الفهػـ الخطػأ لػبعض المفػاهيـ الدينيػة وتنميػة بعػض مهػارات التفكيػر 
 الناقد لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي.

 الويب كويست : التعريؼ اإلجرائي لمويب كويست :  – 5
تعتمػد عمػي نشػاط والمسػاندة لعمميػة الػتعمـ  المحػددة واتمتتابعة مف الخطػ مجموعة           

مػػف  عػػف إجابػػات لمجموعػػة مػػف المهػػاـ المحػػددةفػػي البحػػث وتعاونػػ  داخػػؿ مجموعتػػ  التمميػػذ 
عمػػي شػػبكة   ووإليقػػة اللػػمة بتمػػؾ المهػػاـ ومدروسػػ موإلػػوؽ فػػي لػػحة معموماتهػػا خػػالؿ روابػػط

مقػة بػبعض المفػاهيـ الدينيػة   وذلػؾ بهدؼ الولوؿ المباشػر لممعمومػات الدينيػة المتعاإلنترنت 
لػدى تالميػذ  ناقػدمهػارات التفكيػر ال ة بعػضعالج الفهػـ الخطػأ لػبعض المفػاهيـ الدينيػة  وتنميػل

 اللؼ الإلاني اإلعدادي .
  الفيـ الخطأ لبعض المفاىيـ الدينية: – 3

لمعتقػػدات التعريػػؼ اإلجرا ػػي لمفهػػـ  الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة  : مجموعػػة مػػف األفكػػار وا
الخطػأ صو البديمػػة التػػي يكتسػبها تالميػػذ اللػػؼ الإلػاني اإلعػػدادي مػػف خػالؿ تفػػاعمهـ مػػ  البي ػػة 

والتي تتجاوز حواجز السف والإلقافة و توإلر     صو مف خالؿ تعممهـ لممحتوي التعميمي المحيطة
الدينيػة بالسمب في فهمهـ لبعض المفاهيـ الديني  وترتبط بجانب صو صكإلػر مػف جوانػب المفػاهيـ 

المتعمقة بالعقا د والضيبيات والعبادات والمعامالت والسػيرة النبويػة واألخػالؽ واوداب اإلسػالمية 
 والتي يمكف عالجها باستخداـ بعض إستراتيجيات التدريس المناسبة.
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المركب الذي يت مف مجموعة مف مهػارات التفكيػر التفكير  صنواع صحد  : التفكير الناقد -4
في التأكد مف لػحة المعمومػات تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي   ي يوظفها العميا   والت

الدينية المتعمقة ببعض المفاهيـ الدينية لموقوؼ عمي الفهـ الخطػأ المتعمػؽ بتمػؾ المفػاهيـ 
: والتػػي تتمإلػػؿ فػػيباسػػتخداـ بعػػض مهػػارات التفكيػػر الناقػػد  والعمػػؿ عمػػي عالجػػ  لػػديهـ 

التعػرؼ   –االسػتنتاج  –االستنباط  –ـ المناقشات ييقت –التفسير  –امعرفة االفترا ات 
الدرجػػػة التػػػي يحلػػػؿ عميهػػػا التػػػي يمكػػػف قياسػػػها ب و   لعمػػػي التنػػػاقض فػػػي المعمومػػػات

 التفكير الناقد .بحث في اختبار بعض مهارات التالميذ مجموعة ال

 أدوات البحث ومواده :   -
هيـ الدينيػة لػدى تالميػذ اللػؼ لموقوؼ عمي الفهـ الخطػأ لػبعض المفػا اختبار تشخيلي – 0

 الإلاني اإلعدادي . 

 قا مة بالفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي .  – 4

بعػػض مهػػارات التفكيػػر  المفػػاهيـ الدينيػػة وتنميػػة برنػػامج مقتػػرح لعػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض -4
 الناقد لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي . 

           ليػػػػػػػػؿ المعمػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي البرنػػػػػػػػامج المقتػػػػػػػػرح معػػػػػػػػد وفقػػػػػػػػًا إلسػػػػػػػػتراتيجيات مػػػػػػػػا وراء المعرفػػػػػػػػة د – 3
انمػػػوذج وصلػػػف وفيمػػػبسل المػػػدعـو بالويػػػب كويسػػػت لعػػػالج الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػبعض المفػػػاهيـ 

 لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي .  ناقدمهارات التفكير ال بعض الدينية وتنمية

في عالج الفهػـ الخطػأ لػبعض المفػاهيـ البرنامج المقترح  اعميةتحليمي ؛ لقياس ف اختبار –2
 الدينية لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي . 

فػػي تنميػػة فاعميػػة البرنػػامج المقتػػرح  موقػػوؼ عمػػياختبػػار بعػػض مهػػارات التفكيػػر الناقػػد ؛ ل  -6
 لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي .المستهدفة بالقياس مهارات التفكير الناقد 
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جراءاتو خطوات البحث -  :   وا 
 سار البحث الحالي وفؽ الخطوات التالية :           

تحميػػؿ محتػػوي كتػػاب التربيػػة الدينيػػة اإلسػػالمية وقلػػة صسػػامة بػػف زيػػد لملػػؼ الإلػػاني تػػـ  -0
المت ػػمنة فيهمػػا وو ػػعها فػػي قا مػػة وتحديػػد المفػػاهيـ الدينيػػة اإلعػػدادي لموقػػوؼ عمػػي 

المفػػاهيـ الدينيػػة لموقػػوؼ فػػي  ػػوء قا مػػة  عػػداد اختبػػار تشخيلػػيا  داللتهػػا المفظيػػة   و 
تطبيػػػؽ االختبػػػار التشخيلػػػي عمػػػي   و تػػػـ  المفػػػاهيـ تمػػػؾ عمػػػي الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػبعض

ة   وتـ التولؿ لقا مة مجموعة مف تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي في لورت  النها ي
 .  يهـالفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية لد

تعميمػي لػ  وتحديػد محتػوي  الالإعداد  رنامج المقترح حيث تـ تحديد صهداف    وإعداد الب -4
األنشػػطة والمهػػاـ والوسػػا ؿ التعميميػػة المتعمقػػة بػػ    وتحديػػد صسػػاليب التقػػويـ المناسػػبة   

عػػػػداد دليػػػػؿ المعمػػػػـ لتػػػػدريس مو ػػػػوعات البرنػػػػامج  باسػػػػتخداـ إسػػػػتراتيجيات مػػػػا وراء وا 
لعػالج الفهػػـ الخطػأ لػبعض المفػاهيـ الدينيػة وتنميػػة المعرفػة المدعومػة بالويػب كويسػت 

ناقػػد   ومػػف إلػػـ عػػرض البرنػػامج عمػػي المحكمػػيف وتػػـ التولػػؿ بعػػض مهػػارات التفكيرال
 لملورة النها ية لمبرنامج .

  عر ػػو إعػػداد اختبػػار تحلػػيمي فػػي المفػػاهيـ الدينيػػة المت ػػمنة فػػي البرنػػامج المقتػػرح  -4
جراء التعديالت فػي    النها يػة لػ ةالتولػؿ لملػور    وتػـ ػوء ررا هػـ عمي المحكميف وا 

تػػػدريس البرنػػػامج المقتػػػرح قبػػػؿ تطبيػػػؽ االختبػػػار التحلػػػيمي فػػػي المفػػػاهيـ الدينيػػػة  وتػػػـ 
معالجة البيانات إحلػا يًا   وتحميػؿ النتػا ج وتفسػيرها بحث   و عمي مجموعة الوبعدل 

مفػػاهيـ الدينيػػة لػػدى عػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض الفػػي   لبيػػاف فاعميػػة البرنػػامج المقتػػرح 
 . وتقديـ التوليات والمقترحات تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي مجموعة البحث

  وتطبيقػػ  قبػػؿ تػػدريس البرنػػامج المقتػػػرح  اختبػػار بعػػض مهػػارات التفكيػػر الناقػػػد إعػػداد - 3
ميػة بعػض مهػارات ن؛ لبياف فاعميػة البرنػامج المقتػرح فػي ت عمي مجموعة البحث وبعدل

تقػديـ التولػيات والمقترحػات فػي  ػوء نتػا ج   و لػدى مجموعػة البحػث  قدالتفكير النا
 البحث .
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 أدبيات البحث :
ستراتيجيات وأساليب عالجوأواًل :   :الفيـ الخطأ لبعض المفاىيـ الدينية وا 
: نتػػاج جهػػود  يعػػرؼ أبوالفتػػوح ب وعبدالحميػػد الفيػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاىيـ بأنػػو      

لشرح األحداث صو األشياء المجردة التي تشي  في بي تهـ   والتػي مػف  تخيمية يقـو بها األطفاؿ
الممكف صف تتسؽ م  خبراتهـ   وذلؾ بزعمهـ صنها تعد تفسيرات جز ية وذات مدى محدود . ا 

 ل 03   0993صبوالفتوح   وعبدالحميد   

في مجموعة  الفهـ غير اللحيا لممفاهيـ المتكونة لدى الفرد وتتمإلؿ:  ويعرفو شبر بأنو    
بالنسػبة لػ   ةمف األفكار التي يعتقدها ويػداف  عنهػا ؛ وذلػؾ ألنهػا تعطيػ  تفسػيرات تبػدو منطقيػ

 4111ألنها تأتي متفقة م  تلورل المعرفي الذي تشكؿ لدي  عف العالـ مػف حولػ  . اشػبر   
        ل094  

معنػػػػي عنػػػػد مجموعػػػػة مػػػػف األفكػػػػار والمعتقػػػػدات تحمػػػػؿ :  ويعرفػػػػو سػػػػميماف بأنػػػػو         
لوجهة النظر العممية السميمة   كمػا صنهػا ال ترقػي إلػي الفهػـ العممػي السػميـ .  االمتعمميف مضايرً 

ينشػػأ الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة نتيجػػة مػػرور المػػتعمـ و  ل441   4111اسػػميماف   
ؾ المػتعمـ يتمسػ   حيػث  بخبرات بي ية وتعميمية غيػر مناسػبة لػتعمـ المفػاهيـ الدينيػة اللػحيحة

داخػؿ بنػاءل المعرفػي وتقػدـ لػ   إلابتػ وذلػؾ ألنهػا  بأنماط الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينيػة  
فػػي فهمػػ  وتعممػػ  لممفػػاهيـ الدينيػػة عمػػي الػػرغـ مػػف مخالفػػة ذلػػؾ  لتفسػػير مقنػػ  مػػف وجهػػة نظػػر 

عػف  الفهـ لبعض المفػاهيـ الدينيػة اللػحيحة   وذلػؾ نتيجػة التنػاقض بػيف المعمومػات المقدمػة
 المفاهيـ الدينية و المعمومات المخزنة في البنية المعرفية لممتعمـ . 

 : خصائص الفيـ الخطأ لبعض المفاىيـ الدينية اإلسالمية -
ويتكػػػوف الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػبعض المفػػػاهيـ الدينيػػػة لػػػدى المػػػتعمـ قبػػػؿ مػػػرورل بأيػػػة خبػػػرات         

نػ  يتكػوف لديػ  عنػد مػرورل بخبػرات غيػر تعميمية  صي قبؿ دراست  أليػة معمومػات دينيػة   كمػا ص
  لمعمومات غير دقيقػة  و ال يتكػوف الفهػـ الخطػأ لػبعض المفػاهيـ فجػأة لػدى اكتسابلحيحة و 

إلػػي وقػػت لبنا ػػ  كمػا صنػػ  ينمػػو لديػػ  مػػ  مػػرور الوقػػت. الػػبري    ذلػػؾ المػتعمـ   حيػػث يحتػػاج
براهيـ     ل60   4111وا 
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الخطػػأ لممفػػاهيـ بلػػفة عامػػػة يتميػػز بالعديػػد مػػػف سػػبورف صف الفهػػػـ صويػػذكر مػػارؾ   و         
 ل   والتي منها ما يمي: Mark & Osborne, 2000, 45الخلا ص ا

لػػعوبة حػػػدوث تضييػػػر مفػػػاهيمي فعػػاؿ لػػػدى المػػػتعمـ ؛ وذلػػػؾ للػػعوبة تخملػػػ  مػػػف الفهػػػـ   -
الخطأ لبعض المفاهيـ التي لدي  بؿ ويحفظ المفهـو اللحيا وبمرور الوقػت يعػود تلػورل 

 .ي البديؿ لممفهـواأللم

يتـ التولؿ إلي الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الذي لدى المتعمـ عف طريؽ المناقشة وحؿ    -
 االختبارات والتدريبات المختمفة. 

التػػأإلير السػػمبي عمػػي تعمػػـ الفػػرد لممعرفػػة اللػػحيحة   حيػػث يعيػػؽ الفهػػـ اللػػحيا لديػػ      -
 نخفاض التحليؿ الدراسي .اويترتب عمي ذلؾ 

التنػػػاقض مػػػ  اوراء العمميػػػة ومقاومػػػة التضييػػػر لملػػػواب   ممػػػا يترتػػػب عميػػػ  إعاقػػػة عمميػػػة   -
 التعمـ .

الجديػػػدة بمػػػا يتفػػػؽ مػػػ    التػػػأإلير فػػػي بنػػػاء صفكػػػار المػػػتعمـ   حيػػػث يقػػػـو باعػػػادة بنػػػاء معرفتػػػ  -
 تلورات  الخطأ.   

 :ملادر تكويف الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية اإلسالمية وصسباب    -

وتتنػػوع ملػػػادر الفهػػـ الخطػػػأ لػػبعض المفػػػاهيـ الدينيػػة لػػػدى تالميػػذ المرحمػػػة اإلعداديػػػة        
 والذي قد يكوف مف صسباب  وملادرل ما يعود بع   صو كم  إلي ما يمي :

فػػاذا كانػػت البنيػػة المعرفيػػة لػػدى المعمػػـ ممي ػػة بالتلػػورات البديمػػة صو الفهػػـ الخطػػأ   :المعمػػـ -
  قد ينتقؿ صإلر ذلؾ الفهـ الخطأ إلي تالميذل   مما ي دي إلي شػيوع  لبعض المفاهيـ   فان

بيػػنهـ   كمػػا صف عػػدـ معرفػػة المعمػػـ بػػالفهـ الخطػػأ الػػذي يوجػػد فػػي البنيػػة المعرفيػػة لمتالميػػذ 
سػػػتبدال  بػػػالفهـ اللػػػحيا لممفػػػاهيـ . امحمػػػد   ايجعمػػػ  غيػػػر قػػػادر عمػػػي عالجػػػ  وتعديمػػػ  و 

 ل62   4111

لي الفلؿ الدراسي ولديػ  الكإليػر مػف األفكػار المسػبقة عػف المفػاهيـ يأتي إ حيث:  المتعمـ -
الدينيػة التػي لػػـ يتعممهػا   وتمػؾ األفكػػار قػد تتعػػارض مػ  الفهػـ اللػػحيا لممفهػـو   وتػػزداد 
المشػػػكمة تعقيػػػدًا عنػػػدما تقػػػؼ تمػػػؾ األفكػػػار القبميػػػة عا قػػػًا صمػػػاـ تعمػػػـ المفػػػاهيـ اللػػػحيحة   

عمـ بتمػػػؾ األفكػػػار لفتػػػرة طويمػػػة فيحػػػدث لػػػ  مػػػا يسػػػمي وتػػػزداد الخطػػػورة عنػػػدما يحػػػتفظ المػػػت
 ل           2   0993باإلنطفاء لممفاهيـ اللحيحة . اعطيفة   وسرور   
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الخبػرات الشخلػية والنظػرات الذاتيػة حيث يعتمد بناء المناهج عمػي  : المناىج الدراسية -
ر الػػذي يػػ دي إلػػي   وهػػذا مػػا يجعػػؿ مناهجنػػا معر ػػ  لمتبػػديؿ والتضييػػر المسػػتمريف   األمػػ

التخػػبط  والتشػػويش   كمػػا صف عػػدـ إقامػػة المنػػاهج الدراسػػية عمػػي النظػػرة الوظيفيػػة لممعرفػػة 
وعمي النفعية االجتماعية ي دي إلي الهوة بػيف مػا يتعممػ  الفػرد وبػيف ممارسػات  فػي مواقػؼ 

 ل144   0996الحياة . االسيد   

بلورل كبيرة في تكويف صنماط مف الفهـ : يسهـ المجتم  الذي يعيش في  المتعمـ  المجتمع -
مكانية اكتسػاب  الخطأ  عف بعض المفاهيـ الدينية   ويعود ذلؾ إلي طبيعة هذل األنماط وا 
المػػػػتعمـ لهػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ تفاعمػػػػ  مػػػػ  المجتمػػػػ  ومػػػػف خػػػػالؿ المشػػػػاهدات الحياتيػػػػة   هػػػػذا 

خدمها ممػا ينػػتج باإل ػافة إلػي لضػػة الحيػاة اليوميػة المسػػتخدم  والتػي يسػمعها المػػتعمـ ويسػت
اقاسػـ  عن  تكويف تفسيرات خطأ عف هذل األنماط وت دي إلي تكػويف الفهػـ الخطػأ لديػ  . 

 ل012   4111  ومحمود   

ب أسػػػػاليب تشػػػػخيص الفيػػػػـ الخطػػػػأ لػػػػبعض المفػػػػاىيـ الدينيػػػػة اإلسػػػػالمية -
 :والتي منيا

جػػاؿ قيػػاس مسػػتوي التحلػػيؿ فػػي متسػػتخدـ فػػي  : االختبػػارات التشخيصػػية لممفػػاىيـ -
 ػػػيؽ لمػػػادة دراسػػػية بهػػػدؼ تحديػػػد نقػػػاط القػػػوة وال ػػػعؼ لػػػدى التالميػػػذ   وتشػػػخيص تمػػػؾ 
الجوانب وو   البرامج العالجية المناسبة لذلؾ قبؿ البدء فػي عمميػة التػدريس   وتسػتخدـ 
االختبػػػارات التشخيلػػػية لموقػػػوؼ عمػػػي الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػبعض المفػػػاهيـ الدينيػػػة لػػػدى تالميػػػذ 

لؾ عف طريؽ التعرؼ عمي معمومات التالميذ عف المفػاهيـ الدينيػة المرحمة اإلعدادية   وذ
 .  وتحديد الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية لديهـ 

: وفيهػػا يعطػػي التمميػػذ عػػددًا مػػف المفػػاهيـ الدينيػػة ويطمػػب منػػ  تلػػنيفها التصػػنيؼ الحػػر -
 بأكإلر مف طريقة دوف تحديد الوقت الالـز لإلجابة .

فيها يعطي التمميذ مجموعة مف المفػاهيـ الدينيػة   ويطمػب منػ  عمػؿ : و خريطة المفاىيـ -
 شبكة مفاهيمية   تبيف العالقات التي تربط المفاهيـ م  بع ها البعض .
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وفيهػا يعطػي التمميػذ مفهػـو دينػي محػدد   ويطمػب منػ  كتابػة صكبػر عػدد  : التػداعي الحػر -
 في وقت محدد. مف التداعيات الحرة التي تخطر بعقم  حوؿ هذا المفهـو

وسػ ال  عػف مفهػـو دينػي  لحيػث يػتـ فيهػا مقابمػة كػؿ تمميػذ عمػي حػد : المقابمػة العياديػة -
 إلجابت . لمعيف وتفسير وتعميؿ اختيار 

:  و تتعػػد صنػػواع الفهػػـ  أنػػواع الفيػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاىيـ الدينيػػة اإلسػػالمية -
           عداديػػػػػة   وقػػػػػد قػػػػػاـ كػػػػػؿ مػػػػػفالخطػػػػػأ لممفػػػػػاهيـ الدينيػػػػػة وتتنػػػػػوع لػػػػػدى تالميػػػػػذ المرحمػػػػػة اإل

ل  و املػػطفي   و محمػػود 066   4114ل   وازيتػػوف   13- 14   0999ازيتػػوف   
 : ما يميالفهـ الخطأ لممفاهيـ إلي  نواعل بتلنيؼ ص032 - 033   4119  

مػػف صنػػواع الفهػػـ الخطػػأ لممفػػاهيـ الدينيػػة وقػػوع خطػػأ عنػػد  :  التعمػػيـ النػػاقص لممفيػػـو -
قتلػػارل عمػػي اتعمـ لممفهػػـو صو تحديػػد داللتػػ  المفظيػػة   ويت ػػا ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تعريػؼ المػػ

ذكػػػر خالػػػية صو صكإلػػػر مػػػف خلػػػا ص المفهػػػـو دوف غيرهػػػا مػػػف الخلػػػا ص حيػػػث يػػػذكر 
المػػتعمـ مػػإلاًل صف الكممػػة الطيبػػة ليسػػت مػػف اللػػدقات   وهػػو فػػي ذلػػؾ يقلػػر فهمػػ  لمفهػػـو 

ي خالػية فػي المفهػـو وصهمػؿ بعػض اللدقة عمي صنها البذؿ في الماؿ فقط حيث نظر إلػ
 الخلا ص األخري .

يحدث الفهـ الخطأ لممفهـو عندما يفرط المتعمـ فػي تعمػيـ  : اإلفراط في تعميـ المفيـو -
عتبػار الخالػية الجز يػة التػي تنطبػؽ عمػي بعػض المواقػؼ خالػية االمفهػـو   وذلػؾ عنػد 

مػػػف صدي العمػػػرة  قػػػد صدي  عتقػػػاد المػػػتعمـ صف كػػػؿاعامػػػة موجػػػودة فػػػي كػػػؿ المواقػػػؼ فمػػػإلاًل 
 .فري ة الحج 

فقػد يخمػط المػتعمـ بػيف المفػاهيـ الدينيػة  : الخمط بيف المفاىيـ المتقاربة فػي اللفػاظ -
البػر  –اللػدقة  –السػرية  –التي تتقارب ملطمحاتها مف الناحيػة المفظيػة مإلػؿ : االضػزوة 

 النوافؿل. –التطوع  –

فقػد يخمػط المػتعمـ بػيف المفػاهيـ الدينيػة  : لفػاظالخمط بيف المفاىيـ المتقابمػة فػي ال  -
مفهػـو  –المتقابمة مف الناحيػة المفظيػة مإلػؿ ا مفهػـو األمػر بػالمعروؼ والنهػي عػف المنكػر 

 الحسنة والسي ة ل.

 اإلسالمية : صساليب التربية اإلسالمية في عالج الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية -



طجامعة اسيو  –المجمة العممية لكمية التربية   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 5132 أكحىتز ـ   جشء أول -ـ  العذد اخلاهس   13جمللذ ا    09
 

 

بدور مهـ في عالج الفهـ الخطأ لممفاهيـ الدينية لدى تالميػذ  تسهـ التربية اإلسالمية         
المرحمػػػة اإلعداديػػػة  حيػػػث تسػػػاعد المجتمػػػ  بػػػأفرادل وجماعاتػػػ  عمػػػي التمسػػػؾ بمباد ػػػ  الإلابتػػػة 
والمستقرة   كما صنها تساعدل عمي مواجهة المتضيرات   وتعمؿ عمػي إعطػاء الػنظـ األجتماعيػة 

المجتمػػػ  المنتمػػػيف إليػػػ    وتقػػػي المجتمػػػ  مػػػف  صسػػاس عقمػػػي يلػػػبا عقيػػػدة فػػػي ذهػػػف صع ػػاء
األنانيػػة المفرطػػة ومػػف النزعػػات والشػػهوات الطا شػػة   وتػػزودل باللػػيضة التػػي يتعامػػؿ بهػػا مػػ  
العالـ   وتحدد ل  صهػداؼ ومبػررات وجػودل   ومػف إلػـ يسػمؾ فػي  ػو ها السػموؾ القػويـ   كمػا 

  ومطامعػػ  ؛ كػػي ال تتضمػػب عمػػي صنهػػا تعمػػؿ عمػػي إلػػالح الفػػرد نفسػػيًا وخمقيػػًا وت ػػبط شػػهوات
 ل003-004   4111عقم  ووجدان  .امرسي   

واإلسالـ ديف األعتقاد السميـ الذى يطهػر القمػوب مػف األوهػاـ و األباطيػؿ و يلػحا          
نظػرة معتنقيػ  فػى هػذا الكػوف المحػيط بهػـ ؛ بتلػحيا عقيػدتهـ وتخميلػها مػف كػؿ مػا يشػوبها 

الخرافػػػات و األفكػػار الخطػػػأ والعقا ػػد الباطمػػػة   و صهػػـ وسػػػا ؿ مػػف الشػػرؾ و التعمػػػؽ بػػالوهـ و 
الق ػػاء عمػػى األفكػػار الخطػػأ تتمإلػػؿ فػػي بػػذؿ مزيػػد مػػف الجهػػد لمق ػػاء عمػػى األميػػة والجهػػؿ   
وتربيػػة األجيػػاؿ تربيػػة إسػػالمية لػػحيحة   ونشػػر تعػػاليـ اإلسػػالـ اللػػحيحة   و الق ػػاء عمػػى 

خػتالؼ صنػواعهـ   وصف ااء عمى الػدجاليف عمػى التعلب   والعوامؿ التى ت دى إلي    و الق 
 ل011   0991تحرص األسر عمى صف تكوف قدوة لالحة لألبناء . امحمد  

وتتعدد األساليب المستخدمة في التربية اإلسالمية لعالج الفهـ الخطأ لػبعض المفػاهيـ         
 الدينية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية   والتي منها ما يمي : 

 صسػموب المقارنػة -صسػموب اإلقنػاع  -صسػموب القلػة   -التسا ؿ و الحوار  ا اـ صسموباستخد
 -صسموب حؿ المشػكالت  -صسموب تعميـ المخطئ عمميًا   -صسموب تقديـ البديؿ اللحيا  -

 لصسموب األحداث المتناق ة -صسموب  رب األمإلاؿ  -صسموب التعزيز 
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 وطرؽ تنميتيا : اقد نالمحور الثاني : ميارات التفكير ال -
   والتي سوؼ يتـ تناولها عمي النحو التالي :    

 ميارات التفكيرالناقد:    -
تعرؼ مهارات التفكير الناقد فػي البحػث الحػالي إجرا يػا بأنهػا : قػدرة تالميػذ اللػؼ          

را ػػات مهػػارات التفكيػػر الناقػد المتمإلمػػة فػي التنبػػ  باالفتبعػض الإلػاني اإلعػػدادي عمػى توظيػػؼ 
بطريقػة تحديػد التنػاقض فػي المعمومػات  والتفسير واالستنباط و االستنتاج و تقييـ المناقشػات و

منظمة في التعرؼ عمي الفهـ الخطأ المتعمؽ ببعض المفاهيـ الدينية والعمؿ عمي عالج  مػف 
خػػالؿ اسػػتخداـ تمػػؾ المهػػارات   والتػػي تقػػاس مػػف خػػالؿ الػػدرجات التػػى يحلػػؿ عميهػػا تالميػػذ 

 الإلاني اإلعدادي امجموعة البحث ل فى االختبار المعد خليلا لذلؾ .  اللؼ

تالميػذ اللػؼ لػدى مهػارات التفكيػر الناقػد والبحث الحالي سػوؼ يقتلػر فػي تنميػة           
 مهارات التالية :   الالإلاني اإلعدادي عمي 

التػػػي  تفحػػػص الحػػػوادث صو الوقػػػا  هػػػي  القػػػدرة عمػػػي  فتراضػػػات :ميػػػارة التنبػػػ  باال  -
يت ػػػػػػمنها المو ػػػػػػوع الػػػػػػديني و الحكػػػػػػـ عميهػػػػػػا فػػػػػػى  ػػػػػػوء البيانػػػػػػات و األدلػػػػػػة المتػػػػػػوفرة  

        بنػػػػػػاء عمػػػػػػي حقػػػػػػا ؽ  اللػػػػػػحيا التنبػػػػػػ  بنتػػػػػػا ج الحػػػػػػؿو والمعمومػػػػػػات الدينيػػػػػػة اللػػػػػػحيحة 
 لفػػروضالػػياغة وتقػػديـ   و التعػػرؼ عمػػي االفترا ػػات غيػػر الملػػرح بهػػا دينيػػة إلابتػػة  و

 .  المناسبة

القدرة عمى إعطاء تبريػرات صو اسػتخالص نتيجػة معينػة فػى  ػوء  هي ير :ميارة التفس -
الوقػػػػا   صو الحػػػػوادث المشػػػػاهدة التػػػػى يقبمهػػػػا العقػػػػؿ اإلنسػػػػانى وتتفػػػػؽ مػػػػ  المنطػػػػؽ السػػػػميـ 

 عطػػاء معنػػى ودالالت لألفكػػار صو المفػػاهيـ الدينيػػةو اوالمحتػػوي اللػػحيا لممفػػاهيـ الدينيػػة 
                  مطمػػػػػػػػػػوب لحػػػػػػػػػػؿالالتعػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػة  و والتعػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػي مكونػػػػػػػػػػات المفػػػػػػػػػػاهيـ الدين

 .المسا ؿ الخالفية

القدرة عمػي إدراؾ الجوانػب المهمػة التػي تتلػؿ مباشػرة : هي   ميارة تقييـ المناقشات  -
المعمومػػات المتعمقػة بالمفػػاهيـ  تمييػز نػػواحي القػوة صو ال ػػعؼ فػي  و بمفهػـو دينػي معػػيف 

 ؿ المفاهيـ الدينية المت منة في المحتػوي التعميمػيإلدار صحكاـ لحيحة حو   و  الدينية
 ج .التمييز بيف الحج  و 
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القػػػدرة عمػػػى اسػػػتخالص العالقػػػات مػػػف بػػػيف الوقػػػا   المعطػػػال : هػػػي  ميػػػارة االسػػػتنباط -
الحكـ عمى مدى إرتباط نتيجة مشتقة مف تمؾ الوقػا   إرتباطػا   و  المتعمقة بالمفاهيـ الدينية
 النظر عف لحة الوقا   المعطال صو الموقؼ منها .حقيقيًا بها صـ ال   بضض 

حتمػاؿ لػحة صو خطػأ نتيجػة االتمييػز بػيف درجػات : هػي القػدرة عمػي   ميارة االسػتنتاج -
التعرؼ عمي عدـ  ل وما تتعمؽ بالمفاهيـ الدينية   تبعا لدرجة إرتباطها بوقا   معينة معطا

ى معمومػػات حػػوؿ المفػػاهيـ الدينيػػة  التولػػؿ إلػػ  األتسػػاؽ فػػي مسػػار التفكيػػر صو االسػػتنتاج 
 . الستنتاجاتاتقويـ   و تتجاوز حدود المعمومات المعرو ة مف خالؿ المحتوي 

عمػػي الحقػػا ؽ : هػػي القػػدرة عمػػي التعػػرؼ  ميػػارة تحديػػد التنػػاقض فػػي المعمومػػات  -
تسػػػاؽ بػػػيف شػػػي يف صو فكػػػرتيف ال االعػػػدـ و  تحديػػػد  والمفػػػاهيـ واألحكػػػاـ الدينيػػػة اللػػػحيحة

 .تحديد ملداقية ملدر المعمومات  و ف صف تكونا لحيحتيف في الوقت نفس  يمك

 فوا ػػػػػػػػػػػػػػد تنميػػػػػػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػػػػػػر الناقػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػدى تالميػػػػػػػػػػػػػػذ اللػػػػػػػػػػػػػػؼ الإلػػػػػػػػػػػػػػاني اإلعػػػػػػػػػػػػػػدادي : -
وتشير بعض الدراسػات إلػي العديػد مػف الفوا ػد التػي تنػتج عػف تنميػة مهػارات التفكيػر         

ل  و دراسػة اقطػامي 24   4110االنجػدي   الناقد لدى التالميذ ومف تمػؾ الدراسػات: دراسػة 
ذكػػرت مػف تمػػؾ الفوا ػػد حيػث ل   61   4114ل  و دراسػة اسػػعادة   040-044   4114  

 ما يمي : 

يجاد حؿ لممشكالت الجدلية والمعقدة . -  امتالؾ القدرة عمى التنظيـ وا 

 يسهـ فى إكساب التالميذ القدرة عمى اتخاذ القرارات. -

 القدرة عمى ربط المتضيرات و تقبؿ رراء اوخريف.إكساب المتعمميف  -

 األفكار .  إكساب التالميذ مهارة الحوار والمرونة والميؿ إلى المناقشة و القدرة عمى توليد -

إكسػػػػاب التالمبػػػػذ المرونػػػػة العقميػػػػة التػػػػى تجعػػػػؿ المػػػػتعمـ يمتمػػػػؾ القػػػػدرة عمػػػػى التحميػػػػؿ وحػػػػؿ  -
 المشكالت.

 قد المو وعى .إكساب التالميذ القدرة عمى الن -

 إكساب التالميذ القدرة عمى المالحظة الدقيقة لما يجرى حول .  -
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 تشجي  التالميذ عمى التعبير عف صفكارهـ و وجهات نظرهـ بحرية تامة.  -

تشػػجي  التالميػػذ عمػػى الػػتعمـ النشػػط الػػذى يتجػػاوز حػػدود الجمػػوس واإللػػضاء السػػمبى إلػػى   -
 المشكالت . المالحظة و المقارنة و التلنيؼ  وحؿ 

 تشجي  التالميذ عمى تطبيؽ صساليب التعمـ الذاتى فى عممية التعمـ .   -

 طرؽ وصساليب تنمية مهارات التفكير الناقد :  -

تنميػػة مهػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة فػػي كونهػػا  تكمػػف صهميػػة       
الػرل بع ػها بػبعض   وكػذلؾ تمكػف ت دي إلي فهـ صكإلر عمػؽ لممحتػوي المعرفػي   وربػط عن

التالميذ مف مواجهة متطمبات المستقبؿ   ومعالجة المعمومات   كما صف تنمية مهارات التفكير 
الناقد يػ دي بػالفرد إلػي االسػتقالؿ فػي تفكيػرل   وتحػررل مػف تفكيػر التبعيػة   والتمحػور ال ػيؽ 

لتسػػػا ؿ والبحػػػث وعػػػدـ نطػػػالؽ إلػػػي مجػػػاالت صوسػػػ  مػػػف خػػػالؿ تشػػػجي  روح االواحػػػوؿ الػػػذات 
 التسميـ بالحقا ؽ دوف التحري عنها . 

إلػػى  بعػػض النمػػاذج التػػي اسػػتخدمت فػػي  Staver, 1998 , 502)ويشػػير سػػتافر ا       
 التفكير الناقد وهي  :بعض مهارات عممية التدريس بهدؼ تنمية 

ة بياجيػة إلسػراع النمػو المعرفػي ويسػتند هػذا النمػوذج إلػى نظريػ نموذج )أدي وشاير(:  -
االبنا يػػة المعرفيػػةل ونظريػػة فيجػػو تسػػكي االبنا يػػة االجتماعيػػةل ويػػتـ إسػػراع النمػػو المعرفػػي 
فػػػػي هػػػػذا النمػػػػوذج مػػػػف خػػػػالؿ صربعػػػػة مراحػػػػؿ هػػػػي: مرحمػػػػة المناقشػػػػات اللػػػػفية   مرحمػػػػة 

 الت ارب المعرفي   مرحمة التفكير في التفكير   مرحمة التجسير .

د نمػاذج التػدريس القا مػة عمػى الفمسػفة البنا يػة ويطمػؽ : وهػو صحػ نموذج التعمـ البنائي  -
النموذج التعميمي   و يتـ في  مسػاعدة التالميػذ عمػى بنػاء مفػاهيمهـ ومعػارفهـ  عمي  صحياناً 

وفػػؽ صربعػػة مراحػػؿ هػػي: مرحمػػة الػػدعوة    مرحمػػة االستكشػػاؼ   مرحمػػة اقتػػراح التفسػػيرات 
 والحموؿ   مرحمة اتخاذ القرار .  
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وتعدد اتجاهات تنميػة مهػارات التفكيػر الناقػد وتختمػؼ فػي تنميػة تمػؾ المهػارات لػدى           
ل  012   4116ل  و ا محمػػود   016  4114المتعممػػيف   حيػػث ذكػػر كػػؿ مػػف اسػػعادة   

 ل صف تمؾ االتجاهات يمكف حلرها فيما يمي :061 - 063   4116وامحمد   

التفكيػػر الناقػػد :  يػػتـ فػػي هػػذا االتجػػال تنميػػة التعمػػيـ المباشػػر لمهػػارات االتجػػاه الوؿ :  -
مهارات التفكير الناقد بشكؿ مباشر مف خالؿ محتوي منهج خاص بمهارات التفكيػر الناقػد 
مرتبط بحياة المتعمـ   وبعيد كؿ البعػد عػف محتػوي مػنهج المػادة الدراسػية   حيػث يت ػمف 

ي تسػػهـ فػػي تنميػػة تمػػػؾ محتػػوي هػػذا المػػنهج الخػػاص العديػػػد مػػف األنشػػطة والتػػدريبات التػػػ
المهارات   ونتيجة لذلؾ ظهرت عدد مف البرامج التي هدفت بشكؿ خاص إلػي تنميػة هػذل 
المهػػارات منهػػا: برنػػامج الكػػورت   وبرنػػامج المفكػػر   وبرنػػامج اإلإلػػراء الوسػػيمي   وبرنػػامج 

 فكر حوؿ   وبرنامج التفكير المنتج .

يػػتـ فػػي هػػذا االتجػػال تنميػػة لناقػػد :  االتجػػاه الثػػاني : التعمػػيـ مػػف أجػػؿ التفكيػػر ا -
مهػػػارات التفكيػػػر بشػػػكؿ  ػػػمنى فػػػى سػػػياؽ تػػػدريس محتػػػوى المػػػادة الدراسػػػية   حيػػػث يقػػػـو 
المعمػػػػػـ باسػػػػػتخداـ ممارسػػػػػات تدريسػػػػػية معينػػػػػة   مإلػػػػػؿ تهي ػػػػػة البي ػػػػػة اللػػػػػفية صو اسػػػػػتخداـ 

وؿ إسػػػتراتيجيات تشػػػج  عمػػػي تنميػػػة التفكيػػػر الناقػػػد  مإلػػػؿ طػػػرح األسػػػ مة المفتوحػػػة عنػػػد تنػػػا
 المحتوى الدراسى وهذا مف شأن  صف ينمى مهارات التفكير الناقد. 

: يػتـ فػي هػذا االتجػال   الػدمج فػي تعمػيـ ميػارات التفكيػر الناقػداالتجاه الثالث :  -
الػػػدمج بػػػيف تنميػػػة مهػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد والمحتػػػوى الدراسػػػى   حيػػػث يػػػتـ تنميػػػة مهػػػارات 

إطػػار محتػػوى مػػادة دراسػػية معينػػة   حيػػث يقػػـو التفكيػػر الناقػػد بشػػكؿ مباشػػر و لػػريا فػػى 
المعمػػػـ بتػػػدريس المحتػػػوى الدراسػػػى وفػػػى نفػػػس الوقػػػت يوظػػػؼ عمميػػػة التػػػدريس فػػػي تنميػػػة 

 مهارات التفكير الناقد بشكؿ مباشر و لريا . 

ولتحقيػػؽ عمميػػة تنميػػة مهػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدى المتعممػػيف قامػػت الػػنظـ  التربويػػة          
وبرامج إعداد المعمميف وطرا ؽ التدريس ونظـ تقويـ المتعمميف فالمدرسة هي بتطوير مناهجها 

الم سسػة التعميميػة المنػوط بهػا غػرس األنمػػاط التفكيريػة   وتنميتهػا بقلػد تخمػيص األفػراد مػػف 
العادات غير السميمة التي ت إلر في التفكير  والعمؿ فػي الوقػت نفسػ  عمػى إكسػابهـ المهػارات 

ث يترتػػب عمػػي تعمػػيـ التالميػػذ مهػػارات التفكيػػر الناقػػد تشػػجي  روح البحػػث الفكريػػة السػػميمة حيػػ
والتسػػا ؿ واألسػػتفهاـ  وعػػدـ التسػػميـ بالحقػػا ؽ دوف تحػػري صو اكتشػػاؼ  ممػػا يػػ دي إلػػى توسػػي  
اوفػاؽ الفكريػػة لػػديهـ   وجعمهػػـ يبتعػػدوف عػػف التمحػػور ال ػػيؽ حػػوؿ ذواتهػػـ   واإلنطػػالؽ إلػػى 

 بهـ الحياتية المحدودة بطبيعتها. مجاالت فكرية صوس  تضني تجار 



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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: استخداـ إستراتيجيات ما وراء المعرفة المدعومة بالويب كويست لعػالج  المحور الثالث -
الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػبعض المفػػػاهيـ الدينيػػػة وتنميػػػة بعػػػض مهػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد لػػػدى تالميػػػذ 

 اللؼ الإلاني اإلعدادي:
سػتراتيجيات تػدريس  امهًمػ تعد إسػتراتيجيات مػا وراء المعرفػة مػدخالً     لمػتعمـ الػذاتي وا 

فعالة لما تتميػز بػ  مػف إمكانيػات متنوعػة   حيػث تجعػؿ التمميػذ يػتعمـ كيػؼ يػتعمـ   وتػوفر لػ  
القػػدرة عمػػي السػػيطرة عمػػى معارفػػ  كمػػا تسػػاعدل عمػػى التخطػػيط لعمميػػة الػػتعمـ وتسػػاعدل عمػػى 

سػهـ بػػدور كبيػر فػي تفسػير المواقػػؼ الػربط بػيف المفػاهيـ الموجػودة بػػالمحتوي التعميمػي   كمػا ت
وحػػؿ المشػػكالت ومسػػاعدة المػػتعمـ عمػػي ممارسػػة بعػػض صشػػكاؿ التفكيػػر الناقػػد   و تسػػاعد فػػي 
تنمية قدرة المتعمـ عمى التفسير والتلنيؼ والتطبيؽ وممارسة مهارات عقمية متنوعػة كػالتنظيـ 

 والربط والتمييز وتحديد الخلا ص المشتركة والتنب  .

يػػػة اسػػػػتخداـ إسػػػتراتيجيات مػػػػا وراء المعرفػػػة إلػػػػي مػػػا تػػػػوفرل مػػػف إيجابيػػػػة وترجػػػ  صهم  
التالميذ صإلناء عممية التعمـ   وتحكمهـ في صنفسهـ كمتعمميف  وتمكنهـ مف تحسيف صدا هـ صإلناء 
الػػتعمـ  ومسػػاعدتهـ عمػػي التفكيػػر بدقػػة وعنايػػة وبأسػػموب منػػتظـ   وتفحػػص معػػارفهـ العمميػػة 

ة  والتأكد مف جديػة صدا هػـ الشخلػي   وعمػؿ التضيػرات المناسػبة ومهاراتهـ ومواقفهـ الشخلي
عنػػد الحاجػػة   وتحقيػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ التضذيػػة الراجعػػة المسػػتمرة   والػػوعي الػػذاتي مػػف قبػػؿ 
المفكر بلوت مرتف    كما صنها تساعد التالميذ عمي األستماع ألنفسػهـ وهػـ يفكػروف   حيػث 

 ػعفهـ   وتمكػنهـ مػف العمػؿ معػًا  الكتشػاؼ صخطػاء يلبحوف صكإلر وعيًا بنقاط قوتهـ ونقاط 
 ل Hartman,2001,35وعوا ؽ صدا هـ الفكري . ا

وينلػػػب االهتمػػػاـ مػػػف خػػػالؿ اسػػػػتخداـ إسػػػتراتيجيات مػػػا وراء المعرفػػػة عمػػػي جعػػػػؿ   
المػػتعمـ يفكػػر بنفسػػ  فػػي حػػؿ المشػػكالت التػػي تواجهػػ  صإلنػػاء عمميػػة الػػتعمـ   بػػداًل مػػف إعطا ػػ  

المشػػكالت   صو إمػػدادل بالمعمومػػات والحقػػا ؽ والمفػػاهيـ ليقػػـو بحفظهػػا    إجابػػات جػػاهزل لتمػػؾ
والتركيػػػػز عمػػػػي االهتمػػػػاـ بأفكػػػػار المػػػػتعمـ  ومداخمػػػػ  فػػػػي حػػػػؿ المشػػػػكالت مػػػػف خػػػػالؿ إلمامػػػػ  
باللػػػعوبات التػػػي يواجههػػػا فػػػي فهػػػـ المو ػػػوعات التػػػي تمإلػػػؿ مشػػػكمة   إنطالقػػػًا مػػػف  ػػػرورة 

ات واهتمامات المتعمـ   ومستوي مهارات  الخالػة تنظيـ التعمـ بلوت مرتف  بما يناسب حاج
  حيػػث يطمػػب مػػف المػػتعمـ صف يػػذكر بلػػوت مرتفػػ  كػػؿ شػػئ عػػف كػػؿ مػػا يحػػدث داخػػؿ ذهنػػ  
صإلناء تناول  لممهم  التعميمية المحددل التي تتطمب حؿ مف خػالؿ عمميػة الػتعمـ . اعبػدالمطيؼ 

 ل   414  0991 وعبدالحكيـ   



طجامعة اسيو  –المجمة العممية لكمية التربية   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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راء المعرفة االنمذجة : نموذج والف وفيمػبسل لعػالج الفهػـ الخطػأ استخداـ إستراتيجيات ما و  -
لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة وتنميػػة بعػػض مهػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدى تالميػػذ اللػػؼ الإلػػاني 

 اإلعدادي:

وتسػير خطػة تنفيػذ تػدريس محتػوي البرنػامج المقتػرح  باسػتخداـ إسػتراتيجية النمذجػػة ا    
مهارات التفكيػر  ـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية وتنمية بعضنموذج وصلف وفيمبسل لعالج الفه

 الناقد لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي باتباع الخطوات التالية :

تقػػديـ المفهػػـو الػػديني المػػراد عػػالج الفهػػـ الخطػػأ المتعمػػؽ بػػ  ومهػػارات  الخطػػوة الولػػي : -
 .  إلعداديالتفكير العميا المراد تنميتها لدى تالميذ اللؼ الإلاني ا

  .النمذجة بواسطة المعمـ  الخطوة الثانية : -

  .النمذجة بواسطة المتعمميف  الخطوة الثالثة : -
 التقويـ .الخطوة الرابعة :  -

ستراتيجية  النمذجة انموذج والف و فيمبسل بالعديد مف الخلا ص و المميزات وتتميز         ا 
ية كػؿ خطػوة تعػزز و تػدعـ األخػرى ففػى حيث يعتمػد هػذا النمػوذج عمػى إلػالث خطػوات صساسػ

الخطػػوة األولػػى يػػتـ تقػػديـ المهػػارات األساسػػية لمػػا وراء المعرفػػة مػػف قبػػؿ المعمػػـ صو مػػف خػػالؿ 
مػػادة تعميميػػة يعػػدها   و يو ػػا المعمػػـ المهػػارة تو ػػيحًا جيػػدًا ويبػػيف صهميتهػػا فػػى فهػػـ محتػػوي 

لتفكيػػر المت ػػمن  فػػى المهػػارة صو الػػدرس   و الػػتمكف منػػ    و يبػػيف لممتعممػػيف صي ػػًا عمميػػات ا
المفهـو   وي رب عميها صمإلمة تو ا ذلؾ  ومف خالؿ ذلؾ يفهـ التالميذ المهػارة صو المفهػـو 
الػػديني و الفا ػػدة المترتبػػة عمػػي ذلػػؾ   و كيػػؼ و متػػى يسػػتخدمونها  ممػػا يجعػػؿ التالميػػذ عمػػى 

قػة لػحيحة خاليػة مػف وعى تاـ بالمحتوى التعميمى الذى سوؼ يدرسون  وكيؼ يدرسػون  بطري
 كؿ فهـ خطأ يتعمؽ بذلؾ المحتوي وما يت من  مف صفكار ومفاهيـ دينية  .

 

 

وفػػى الخطػػوة الإلانيػػة يقػػـو المعمػػـ بنمذجػػة مهػػارات مػػا وراء المعرفػػة ويشػػرح جػػزء مػػف          
الدرس مطبقًا فى ذلؾ الشرح باسػتخداـ إسػتراتيجيات مػا وراء المعرفػة  فيبػيف لهػـ كيفيػة تحديػد 



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الهػػدؼ مػػف الػػدرس و األجػػزاء اللػػعبة فيػػ  و كيفيػػة التضمػػب عميهػػا  كمػػا يعمػػـ التالميػػذ كيفيػػة 
الربط بيف الدرس الحالي  والدروس المرتبطػة بػ    و ينػاقش المعمػـ التالميػذ  صإلنػاء الشػرح فػى 
ة ذلؾ    و ينمذج المعمـ كيفية مراقبة المتعمـ لعممية تعمم  مف خالؿ األس مة الذاتيػة و األسػ م

المرتبطػػػػة بمحتػػػػوى الػػػػدرس   و بػػػػذلؾ يػػػػزداد وعػػػػيهـ بم ػػػػموف المحتػػػػوى التعميمػػػػى و كػػػػذلؾ 
و يزداد وعى الطػالب بالمهػارات   باستراتيجيات ما وراء المعرفة المستخدمة في عممية التعمـ 

يػػػة إلػػػى صقلػػػى حػػػد فػػػى الخطػػػوة الإلالإلػػػة حيث يقػػػـو بنفسػػػ  مػػػا وراء المعرفيػػػة و المهمػػػة التعميم
بنمذجػػة المهػػارات و اإلسػػتراتيجيات صمػػاـ المعمػػـ و صمػػاـ التالميػػذ و يقػػارف التالميػػذ بػػيف ردا هػػـ 
فػػػى نمػػػذجتهـ لإلسػػػتراتيجيات   و يقػػػـو المعمػػػـ بالتوجيػػػ  و تو ػػػيا األخطػػػاء التػػػي وقػػػ  فيهػػػا 

 التالميذ ومعالجتها . 

تراتيجية النمذجة انموذج وصلف وفيميسلعمي التعمـ بالمالحظة صي مالحظػة وتعتمد إس         
التمميػػذ لمعمػػؿ الػػذي يقػػـو بػػ  المعمػػـ إلػػـ يقػػـو بتقميػػدل   وذلػػؾ عنػػدما يقػػـو المعمػػـ بتوظيػػؼ تمػػؾ 

الناقػد مهػارات التفكير بعػض عالج الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينيػة وتنميػة اإلستراتيجية في 
ريػػؽ التفكيػػر بلػػوت مرتفػػ  صمػػاـ التالميػػذ وتوجيػػ  نفسػػ  لفظيػػًا مػػ  الػػوعي لػػدى تالميػػذل عػػف ط

ظهارل لمتالميذ عف طريػؽ تو ػيا مسػارات التفكيػر المتبعػة فػي كػؿ خطػوة يخطوهػا  بالتفكير وا 
المعمـ نحو تحقيؽ صهداؼ عممية التعمـ     وال تقتلر النمذجة عمػي العػرض المتعػارؼ عميػ  

خطػػػوة تمػػػو خطػػػوة صمػػػاـ تالميػػػذل ؛ بػػػؿ يقػػػـو إلػػػي جانػػػب ذلػػػؾ  مػػػف خػػػالؿ قيػػػاـ المعمػػػـ بالتنفيػػػذ
بتو ػػيا دقيػػؽ لمخيػػارات المتاحػػة فػػي كػػؿ مرحمػػة   وتحديػػد صسػػباب انتقػػاء كػػؿ خيػػار مػػف هػػذل 
الخيػػارات   وتعتبػػر عمميتػػا التو ػػيا واألداء جػػزءًا مهمػػًا و ػػروريًا فػػي إسػػتراتيجية النمذجػػة   

يعػػد غيػػر كػػاؼ فػػي عمميػػة العػػالج والتنميػػة وذلػػؾ ألف االقتلػػار عمػػي صي منهمػػا دوف اوخػػر 
 التي يهدؼ إليها البرنامج المقترح في البحث الحالي . 

 

 

 

ثانيًا : استخداـ الويب كويست لعالج الفيـ الخطأ لبعض المفاىيـ الدينيػة  -
 وتنمية بعض ميارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي:
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سػػػػت عمػػػػى توجيػػػػ  التالميػػػػذ إلػػػػى االستقلػػػػاء الموجػػػػة تعمػػػػؿ إسػػػػتراتيجية الويػػػػب كوي  
ممهمات التعممية التي يتـ تكمػيفهـ بهػا    ويعػد ذلػؾ لوالمباشر عبر بحإلهـ عف إجابات مباشرة 

نوعًا مف التعزيز المعرفي الذاتي   كما تتبنى إسػتراتيجية الويػب كويسػت االتجػال البنػا ي الػذي 
يقػة ذاتيػة  مػف خػالؿ تسػخير جميػ  قدراتػ  العقميػة يمكف المتعمـ مف بناء معارفػة بنفسػة و بطر 
 لمواجهة ق ايا ومشكالت العممية التعميمية.

وتعد الويب كويست نمطًا تربويًا يعتمد عمي النظرية البنا ية في عممية الػتعمـ   حيػث  
ستكشػػافية عبػػر تعمػػؿ عمػػي تشػػجي  التالميػػذ لمولػػوؿ إلػػي المعمومػػات عػػف طريػػؽ الػػرحالت اال

تتميز بأنهػا إسػتراتيجية مرنػ  يسػهؿ اسػتخدامها مػ  جميػ  التالميػذ وفػي مختمػؼ  الويب   كما 
كسػاب  مهػارات البحػث عبػر  المراحؿ التعميمية   وتهدؼ إلي تطوير قػدرات المػتعمـ التفكيريػة وا 
اإلنترنت بشكؿ منتج   وتعمؿ عمي تشجي  العمؿ التعاوني والجماعي وتبػادؿ األفكػار والػر ي 

 لDodge,1995,10-111صنها تسهـ في تفريد عممية التعمـ . ا بيف المتعمميف كما

عمػػػي الػػػرغـ مػػػف صف الويػػػب كويسػػػت كرحمػػػة معرفيػػػة   ونشػػػاط تربػػػوي هػػػادؼ محػػػورل  
الر يس المتعمـ   فاف دور المعمـ ال يقؿ صهمية في الويب كويست   حيػث يقػـو المعمػـ بتنظػيـ 

وتوجيػة التسػا الت لهػـ لمبحػث عػف مجموعات التالميذ التي تعمؿ مف خالؿ الويػب كويسػت   
إجابػػات لهػػا   وتوزيػػ  المهػػاـ واألدوار لكػػؿ مجموعػػة وتحديػػد األنشػػطة التعميميػػة المطموبػػة مػػف 
كػػؿ مجموعػػة وتوجيػػ  التالميػػذ إلػػي ملػػادر المعمومػػات و ػػبط العمػػؿ داخػػؿ كػػؿ مجموعػػة   

 داؼ التعميمية.  وتقييـ النتا ج التي تولمت إليها كؿ مجموعة   والتأكد مف مدي تحقؽ األه

            لعػػػػػػػالج الفهػػػػػػػـ الخطػػػػػػػأ لػػػػػػػبعض لمسػػػػػػػتخدمةتتكػػػػػػػوف خطػػػػػػػوات الويػػػػػػػب كويسػػػػػػػت او     
مػف   المفاهيـ الدينية وتنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ اللؼ الإلػاني اإلعػدادي

 –التقػػػػويـ  –الملػػػػادر  –العمميػػػػة  –المهمػػػػة  –ا المقدمػػػػة  سػػػػت خطػػػػوات متتابعػػػػة وهػػػػي : 
 .مة ل الخات

 إجراءات البحث : -
التوصػػؿ لقائمػػػة الفيػػػـ الخطػػػأ لػػبعض المفػػػاىيـ الدينيػػػة لػػػدى تالميػػػذ  -أواًل 

 الصؼ الثاني اإلعدادي :



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  
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لموقوؼ عمي الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي         
   تـ :

لػػػة صسػػػامة بػػػف زيػػػد لملػػػؼ الإلػػػاني تحميػػػؿ محتػػػوي كتػػػاب التربيػػػة الدينيػػػة اإلسػػػالمية وق  -0
 المت منة فيهما .المفاهيـ الدينية اإلعدادي لموقوؼ عمي 

 التأكد مف لدؽ التحميؿ وإلبات  . -

           التولػػػػػؿ إلػػػػػي القا مػػػػػة النها يػػػػػة لممفػػػػػاهيـ الدينيػػػػػة الػػػػػواردة فػػػػػي الكتػػػػػابيف وتحديػػػػػد الداللػػػػػة -
 المفظية لها .

لفهػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة لػػدى تالميػػذ إعػػداد اختبػػار تشخيلػػي لموقػػوؼ عمػػي ا -4
 اللؼ الإلاني اإلعدادي :

:  الوقػػػوؼ عمػػػي الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػبعض  التشخيصػػػي تحديػػػد اليػػػدؼ مػػػف االختبػػػار  -
 المفاهيـ الدينية الواردة في قا مة المفاهيـ الدينية لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي .

وغ مفػردات االختبػار التشخيلػى بحيػث : تػـ لػالتشخيصػيصوغ مفردات االختبار  - 
الناتجػػة عػػف عمميػػة  تضطػػى المفػػاهيـ الدينيػػة االسػػالمية الػػواردل فػػي قا مػػة المفػػاهيـ الدينيػػة

إلػاف   وقلػة صسػامة  –فلػؿ دراسػي صوؿ  تحميؿ محتوي مقرر التربيػة الدينيػة اإلسػالمية
ر مف نػوع واحػد وقد تـ لوغ مفردات االختبا  لتالميذ اللؼ الإلانى االعدادى   بف زيد

مػػف األسػػ مة هػػي ا االختيػػارمف متعػػددل وتكػػوف كػػؿ سػػ اؿ مػػف شػػقيف الشػػؽ األوؿ يتعمػػؽ 
وهػػذا النػػوع  تمػػؾ اإلجابػػة والشػػؽ الإلػػاني يتعمػػؽ بسػػبب اختيػػار  باختياراإلجابػػة اللػػحيحة 

 . مف األس مة يعرؼ بػ ااالختبار إلنا ي الشؽل

 

في لورت  المبد يػة   تـ عر يلي لمتأكد مف لدؽ االختبار التشخ :صدؽ االختبار   -
فػػي مجػػاؿ منػػاهج وطػػرؽ التػػدريس والدراسػػات اإلسػػالمية  عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف

  و تػػـ تعػػديؿ االختبػػار التشخيلػػي فػػي  ػػػوء رراء ل0ممحػػؽ ا والمػػوجهيف والمعممػػيف  
 . لمتطبيؽالمحكميف     وصلبا لالحًا 
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التأكػػد مػػف لػػالحية االختبػػار بعػػد  : تطبيػػؽ االختبػػار عمػػي المجموعػػة التجريبيػػة  -
التشخيلي بمرورل بالعمميػات السػابقة والتأكػد مػف لػدق  وإلباتػ    تػـ تطبقػ  فػي لػورت  

ل عمػػي مجموعػػة البحػػث مػػف تالميػػذ اللػػؼ الإلػػاني اإلعػػدادي بمضػػت  3النها يػػة  ممحػػؽ ا
لموقػػوؼ            وقػد تػـ تلػػحيا اإلجابػات   وتسػجيؿ البيانػػات ومعالجتهػا   ل 224ا

السػػيرة النبويػػةل لػػدى مجموعػػة  –العبػػادات  –الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض مفػػاهيـ االعقيػػدة عمػػي 
 .البحث 

تحديػػػد الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػبعض المفػػػاهيـ الدينيػػػة األكإلػػػر شػػػيوعًا لػػػدى تالميػػػذ اللػػػؼ الإلػػػاني  -4
 اإلعدادي مجموعة البحث:

تالميػذ في  وء نتا ج تطبيؽ االختبار التشخيلي عمػي مجموعػة البحػث مػف                
اللؼ الإلاني اإلعدادي   تـ حساب تكرارات اإلجابات التي بها فهـ خطأ لبعض المفاهيـ 
الدينيػة لػػدى تالميػذ اللػػؼ الإلػػاني مجموعػة البحػػث   كمػا تػػـ حسػػاب النسػب الم ويػػة لتمػػؾ 
التكػػرارات وبنػػاء عمػػي ذلػػؾ تػػـ الوقػػوؼ عمػػي الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة األكإلػػر 

ميػػذ اللػػؼ الإلػػاني اإلعػػدادي مجموعػػة البحػػث   وكػػاف الحػػد األدنػػي لنسػػبة شػػيوعًا لػػدى تال
%ل فػػأكإلر مػػف إجمػػالي عػػدد تالميػػذ  41هػػو ا  –كمػػا حػػددها البحػػث الحػػالي  -الشػػيوع  

التولػػؿ                 وبنػػاء عمػػي ذلػػؾ تػػـ اللػػؼ الإلػػاني اإلعػػدادي مجموعػػة البحػػث 
الميػػذ اللػػؼ الإلػػاني اإلعػػدادي ممحػػؽ لقا مػػة الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة لػػدى ت

 ل.6ا

 
 

 ثانيًا : مواد البحث )البرنامج المقترح( وتطمب ذلؾ :
إعداد البرنامج المقترح باستخداـ إسػتراتيجيات مػا وراء المعرفػة المدعومػة بالويػب كويسػت  -0

لعػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة وتنميػػة بعػػض مهػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدى 
 يذ اللؼ الإلاني اكتاب التمميذل:تالم
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تػػـ تحديػػػد خطػػوات إعػػػداد البرنػػػامج المقتػػرح باسػػػتخداـ إسػػتراتيجيات مػػػا وراء المعرفػػػة          
المدعومػػة بالويػػب كويسػػت لعػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة وتنميػػة بعػػض مهػػارات 

 لدى تالميذ اللؼ الإلاني فيما يمي : الناقدالتفكير 

تحػدد الهػدؼ العػاـ لمبرنػامج فػي عػالج الفهػـ الخطػأ لػبعض  البرنػامج : تحديد أىػداؼ -
المفاهيـ الدينية وتنمية بعػض مهػارات التفكيػر الناقػد لػدى تالميػذ اللػؼ الإلػاني اإلعػدادي 
 وتفرع عف الهدؼ العاـ لمبرنػامج المقتػرح مجموعػة مػف األهػداؼ اإلجرا يػة   وزعػت عمػي 

ألهداؼ قبؿ عرض محتػوي كػؿ مو ػوع ؛ بحيػث مو وعات البرنامج   وقد جاءت تمؾ ا
تحػػدد األداء اإلجرا ػػي الػػذي ينبضػػي صف يقػػـو بػػ  المػػتعمـ بعػػد مػػرورل بػػالخبرة التعميميػػة التػػي 

 تتعمؽ بمحتوي المو وع .

: وقػػد تػػـ إعػػداد محتػػوي  إعػػداد محتػػوي البرنػػامج المقتػػرح والخبػػرات التعميميػػة  -
لادر متنوعة تػـ تنظيمهػا بأسػموب سػهؿ يسػاعد البرنامج المقترح والخبرات التعميمية مف م

عمػػى إعمػػاؿ العقػػؿ و التفكيػػر فػػى فهػػـ المعمومػػات و المفػػاهيـ الدينيػػة المػػراد عػػالج الفهػػـ 
الخطػػأ المتعمػػؽ بهػػا لػػدى تالميػػذ اللػػؼ الإلػػانى اإلعػػدادى   و بمػػا يسػػهـ فػػى تنميػػة بعػػض 

امج المقتػػػػرح عمػػػػي   وتػػػػـ عػػػػرض اللػػػػورة األوليػػػػة لمبرنػػػػ مهػػػػارات  مهػػػػارات التفكيػػػػر الناقػػػػد
مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف   وتػػػـ إجػػػراء التعػػػديالت التػػػي صشػػػاروا إليهػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بأهػػػداؼ 
                  البرنػػػػػػػػامج ومحتػػػػػػػػوال   ومػػػػػػػػف إلػػػػػػػػـ  تػػػػػػػػـ التولػػػػػػػػؿ لملػػػػػػػػورة النها يػػػػػػػػة لمبرنػػػػػػػػامج المقتػػػػػػػػرح 

 ل. ا كتاب التمميذ

إسػػتراتيجيات مػػا  تػػـ تحديػػد بعػػض:  تحديػػد إسػػتراتيجيات تػػدريس البرنػػامج المقتػػرح -
وراء المعرفػػػة المتمإلمػػػة فػػػي إسػػػتراتيجية النمذجػػػة : نمػػػوذج والػػػف وفيمػػػبس وتوظيػػػؼ بعػػػض 
إسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفػػة األخػػري فػػي تػػدريس مو ػػوعات البرنػػامج المقتػػرح  ودعمهػػا 
بالويػػب كويسػػت فػػى عػػالج  الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة وتنميػػة بعػػض مهػػارات 

 لدى تالميذ اللؼ الإلانى اإلعدادى  : التفكير العميا

وقػػد تػػـ تحديػػد بعػػض المهػػاـ و  : تحديػػد الميػػاـ و النشػػطة التعميميػػة لمبرنػػامج  -
األنشطة التى يمكف استخدامها فػى تػدريس مو ػوعات البرنػامج   والتػى تسػهـ فػى تقريػب 
                ؿالمعػػػػػػانى الخالػػػػػػة بالمفػػػػػػاهيـ الدينيػػػػػػة المجػػػػػػردة ؛ ممػػػػػػا يإلػػػػػػرى معمومػػػػػػات التالميػػػػػػذ حػػػػػػو 

مفػػاهيـ مو ػػوعات البرنػػامج   و قػػد تػػـ توجيػػ  التالميػػذ صإلنػػاء تػػدريس مو ػػوعات البرنػػامج 
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المقترح إلى كيفية تنفيذ المهاـ و األنشطة التعميمية م  متابعتهـ وتوجيههـ مف قبػؿ المعمػـ 
. 

 إعداد دليؿ المعمـ لتدريس البرنامج المقترح ) كتاب المعمـ( :  -5

داد اللػػػورة األوليػػػػة لػػػػدليؿ المعمػػػـ لتػػػػدريس البرنػػػػامج المقتػػػػرح صف روعػػػي فػػػػي إعػػػػ
إسػػػػتراتيجيات مػػػػا وراء  ال   ومحتػػػػو يت ػػػمف مقدمػػػػة نظريػػػػة تت ػػػػا مػػػػف خاللهػػػا صهدافػػػػ  و 

المهػػػاـ و الوسػػػا ؿ   و المعرفػػػة المدعومػػػة بالويػػػب كويسػػػت المسػػػتخدمة فػػػي تػػػدريس البرنػػػامج 
فػػػػي تػػػػدريس مو ػػػػوعات البرنػػػػامج   المسػػػػتخدمة صسػػػػاليب التقػػػػويـ    وواالنشػػػػطة التعميميػػػػة

وتمإلػػػؿ الهػػػدؼ مػػػف إعػػػداد الػػػدليؿ فػػػي تقػػػديـ التوجيهػػػات واإلرشػػػادات لممعمػػػـ عنػػػد تػػػدريس 
مو وعات البرنامج   وتـ عرض الدليؿ عمي مجموعة مػف المحكمػيف المختلػيف   وبعػد 

لػورة إجراء التعديالت التي صشاروا إليها تـ التولؿ لملورة النها ية لمدليؿ   وبالتولؿ لم
النها يػػة لمبرنػػامج المقتػػرح تػػتـ اإلجابػػة عػػف السػػ اؿ الإلػػاني مػػف صسػػ مة البحػػث الحػػالي والػػذي 

ستراتجيات مػا وراء المعرفػة المدعومػة اما مكونات برنامج مقترح باستخداـ  ينص عمي : "
بالويػػب كويست لػػعالج الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينيػة وتنميػة بعػض مهػارات التفكيػر 

 .د لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعداديالناق

 وتشمؿ عمي : ب : أدوات القياس ثالثًا
إعداد اختبار تحليمي لموقوؼ مف خالل  عمي فاعمية البرنامج المقترح في عالج الفهـ  –0

 :الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي 

تبار إلي الوقوؼ عمي فاعمية البرنامج يهدؼ هذا االخ : تحديد اليدؼ مف االختبار  -
المقتػػػرح  فػػػي عػػػالج الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػبعض المفػػػاهيـ الدينيػػػة  لػػػدى تالميػػػذ اللػػػؼ الإلػػػاني 

 اإلعدادي . 
: تػػدور صسػػ مة االختبارالتحلػػيمي حػػوؿ إلالإلػػة التحصػػيمي تحديػػد محػػاور االختبػػار  -

اهيـ الدينيػػة الر يسػػة السػػيرة النبويػػةل  والمفػػ –العبػػادات  –محػػاور ر يسػػة هػػي : االعقيػػدة 
والفرعيػػػة الخالػػػػة بكػػػػؿ منهػػػا  والػػػػواردة فػػػػي مو ػػػوعات البرنػػػػامج المقتػػػػرح و والمفػػػػاهيـ 

 –اإليمػػػػاف واإلسػػػػالـ  –األنبيػػػػاء والرسػػػػؿ  –الر يسػػػة لممحػػػػاور الإلالإلػػػػة هػػػػي ا اع تعػػػػالي 
 –الرسػوؿ لػمي اع عميػ  وسػمـ  –الطهارة  –الحج  –الزكاة  –اللالة  –القررف الكريـ 



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  
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غػػزوة  –فػػتا مكػػة   -لػػحابة الرسػػوؿ لػػمي اع عميػػ  وسػػمـ  –غػػزوة م تػػة  –هجػػرة ال
 حنيف وحلار الطا ؼ ل.

:بعػد إعػداد عرض االختبػار التحصػيمي فػي صػورتو االوليػة عمػك المحكمػيف  -
مفػػردات االختبػػار و إعػػداد تعميماتػػ  تػػـ عر ػػ  فػػي لػػورت  االوليػػة عمػػي مجموعػػة مػػف 

و فػػي  ػػوء رراء    وطػػرؽ التػػدريس وعمػػـ الػػنفس المحكمػػيف المتخللػػيف فػػي المنػػاهج
المحكمػػيف ومقترحػػاتهـ   ومػػا صسػػفرت عنػػ  نتػػا ج التجربػػة االسػػتطالعية صلػػبا االختبػػار 

لمتطبيؽ عمػي مجموعػة البحػث مػف تالميػذ اللػؼ الإلػاني اإلعػدادي   وصلػبحت  الالحً 
 .ل00ممحؽ ا لورت  النها ية

د:مر إعػداد اختبػار بعػض مهػارات التفكيػر مهػارات التفكيػر الناقػبعػض إعداد اختبار   -4
 الناقد بالخطوات التالية :

يهدؼ هذا االختبار إلى الوقػوؼ عمػي فاعميػة البرنػامج  :تحديد اليدؼ مف االختبار  -
المقتػػرح  فػػي تنميػػة بعػػض مهػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدى تالميػػذ اللػػؼ الإلػػانى االعػػدادى 

 امجموعة البحثل .
:حػػػددت محػػػاور هػػػذا االختبػػػار فػػػي  ػػػوء تحميػػػؿ بعػػػض  تحديػػػد محػػػاور االختبػػػار  -

ملادر األدب التربوي والدراسات والبحوث التي تناولػت مهػارات التفكيػر الناقػد وصسػاليب 
تنميتها وقياسها   كما ورد ذلؾ  مف اإلطػار النظػري لمبحػث   باإل ػافة إلػي االطػالع 

ي الدراسػات والبحػوث عمي بعض االختبارالخالة بقياس بعض مهػارات التفكيػر الناقػد فػ
المتعمقة بمهارات التفكير الناقد   وبناء عمي ذلؾ تـ تحديد بعػض مهػارات التفكيػر الناقػد 
التػي يمكػف تنميتهػا مػػف خػالؿ البرنػامج المقتػػرح   والتػي تتناسػب مػػ  طبيعػة مػادة التربيػػة 
الدينيػػػة اإلسػػػالمية وعػػػػالج الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػػبعض المفػػػاهيـ الدينيػػػة   وقػػػػد تمإلمػػػت بعػػػػض 
مهػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد فػػػي البحػػػث الحػػػالي  فػػػي سػػػت مهػػػارات ر يسػػػة هػػػى : ا التنبػػػ  

تحديػػػػػػد  –المناقشػػػػػػات  تقيػػػػػػيـ  –االسػػػػػػتنتاج  –االسػػػػػػتنباط  -التفسػػػػػػير  –باالفترا ػػػػػػات 
الر يسػة لالختبػار          التناقض في المعمومات ل   وقد مإلمت تمؾ المهارات المحػاور

. 

:تػػـ إعػػداد اختبػػار  وعرضػػو عمػػي المحكمػػيف ارإعػػداد الصػػورة الوليػػة لالختبػػ -
ل مفػػردة    وت ػػمف 41بعػػض مهػػارات التفكيػػر الناقػػد  فػػي لػػورت  األوليػػة وتكػػوف مػػف ا

االختبػػار سػػتة محػػاور يقػػيس كػػؿ منهػػا مهػػارة مػػف مهػػارات التفكيػػر الناقػػد باإل ػػافة إلػػي 
جموعػػة تعميماتػػ  العامػػة   وتعميماتػػ  الخالػػة بكػػؿ محػػور   وتػػـ عػػرض االختبػػار عمػػي م
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مػػػػف المحكمػػػػيف المتخللػػػػيف فػػػػي المنػػػػاهج وطػػػػرؽ التػػػػدريس وعمػػػػـ الػػػػنفس والدراسػػػػات 
اإلسالمية ببعض كميات التربية  و الموجهيف والمعمميف المتخللػيف فػي المضػة العربيػة 

و تػػػـ إجػػػراء التعػػػديالت التػػػي صشػػػار المحكمػػػوف ب ػػػرورة   والتربيػػػة الدينيػػػة اإلسػػػالمية  
بعض مهارات            ولؿ إلي اللورة األولية الختبارتعديمها صو إ افتها   وتـ الت

 ل مفردة   ولالًحا لمتطبيؽ .41التفكير الناقد   حيث صلبا االختبار مكونًا مف ا

: بعػد إجػراء التعػديالت  ميػارات التفكيػر الناقػدبعػض  الصورة النيائية الختبػار -
الدراسػػة االسػػتطالعية    عمػى مفػػردات االختبػػار فػػي  ػػوء رراء السػادة المحكمػػيف ونتػػا ج

 41والتأكد مف إلبات ولدؽ االختبار صلػبا االختبػار فػي لػورت  النها يػة  يتكػوف مػف 
 .ل 03ممحؽ ا عمي مجموعة البحث  لمتطبيؽ امفردة ولالحً 

       اإلجابة عف أسئمة البحث : - 
دينيػة ما الفهـ الخطأ لبعض المفػاهيـ ال لإلجابة عف الس اؿ الوؿ مف أسئمة البحث :
تـ رلد نتا ج تحميػؿ محتػوي كتػاب التربيػة اإلسالمية  لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي   

إلػافل لملػؼ الإلػاني اإلعػدادي  -الدينية اإلسالمية وقلة صسامة بف زيػد ا فلػؿ دراسػي صوؿ 
  والتولؿ لقا مة المفاهيـ الدينية المت منة في محتوي الكتابيف   وذلؾ بهدؼ إعداد اختبػار 

شخيلي في تمؾ المفاهيـ لموقوؼ عمي الفهـ الخطأ المتعمػؽ بهػا لػدى تالميػذ اللػؼ الإلػاني ت
 اإلعدادي   وقد جاء ممخص النتا ج كالتالي :

 

 

تحميػػػػؿ محتػػػػوي كتػػػػاب التربيػػػػة الدينيػػػػة المفػػػػاىيـ الدينيػػػػة الناتجػػػػة عػػػػف  -0
ثػػاف( لمصػػؼ  -اإلسػػالمية وقصػػة أسػػامة بػػف زيػػد ) فصػػؿ دراسػػي أوؿ 

 ادي :الثاني اإلعد
ت ػػػػمف كتػػػػاب التربيػػػػة الدينيػػػػة اإلسػػػػالمية وقلػػػػة صسػػػػامة بػػػػف زيػػػػد لملػػػػؼ الإلػػػػاني       

 –العبػادات  –ر يس وفرعي موزعة عمي المحاور الإلالإلػة االعقيػدة  ل مفهـو 011اإلعدادي ا 
                   السيرة النبوية ل   يو حها الجدوؿ التالي : 



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  
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 ل0ا جدوؿ

الفرعية المتعمقة بمحاور العقيدة والعبادات والسيرة النبوية المت منة المفاهيـ الدينية الر يسة و 
في كتاب التربية الدينية اإلسالمية وقلة صسامة بف زيد لملؼ الإلاني اإلعدادي ونسبتها 

 الم وية.

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 

 مفاهيـ

محػػػػػػػػػػور 

 العقيدة

 

النسػػػػػػػ

بػػػػػػػػػػػػة 

المػػػػػ 

ويػػػػػػػة

% 

 عدد مفاهيـ

محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  

 العبادات

 النسبة الم وية%

 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 

مفػػػػػػػػػػػػػػاهيـ 

  محور

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرة 

 النبوية

النسػػبة 

الم ػػػػػو 

يػػػػػػػػػػػػػػػة 

% 

 

مجمػػػػو 

ع 

الػػػػػػػػػػم

فاهيـ 

فػػػػػػػػػػي 

المحا

ور 

الػػػػإلال

 إلة

النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

 الم وية %

34 34٫

1 

44 44٫1 43 43٫

1 

011 011 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي :    

جاءت المفاهيـ المتعمقػة بمحػور العقيػدة فػي المرتبػة األولػي مػف حيػث العػدد حيػث بمػ   -
ل مفهومػػػًا وبنسػػػبة م ويػػػة 34رعيػػػة المتعمقػػػة بهػػػذا المحػػػور ا عػػػدد المفػػػاهيـ الر يسػػػة والف

 %ل. 34٫1ا

جاءت المفاهيـ المتعمقة بمحور العبادات في المرتبة الإلانية مػف حيػث العػدد حيػث بمػ   -
ل مفهومػػػًا وبنسػػػبة م ويػػػة 44عػػػدد المفػػػاهيـ الر يسػػػة والفرعيػػػة المتعمقػػػة بهػػػذا المحػػػور ا 

 %ل.44٫1ا
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السيرة النبوية في المرتبة الإلالإلة مف حيػث العػدد حيػث  جاءت المفاهيـ المتعمقة بمحور -
ل مفهومػًا وبنسػبة م ويػة 43بم  عدد المفػاهيـ الر يسػة والفرعيػة المتعمقػة بهػذا المحػور ا

 %ل.43٫1ا

نتػػا ج تطبيػػؽ االختبػػار التشخيلػػي عمػػي مجموعػػة مػػف تالميػػذ اللػػؼ الإلػػاني اإلعػػدادي  –4
 –العبػػػادات  –المحػػػاور الإلالإلػػة االعقيػػدة لموقػػوؼ عمػػي الفهػػـ الخطػػػأ المتعمػػؽ بمفػػاهيـ 

 السيرة النبويةل وو عها في قا مة :

                لموقػػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػػػي الفهػػػػػػػػػـ الخطػػػػػػػػػأ المتعمػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػبعض مفػػػػػػػػػاهيـ المحػػػػػػػػػاور الإلالإلػػػػػػػػػة       
السػػػيرة النبويػػػةل لػػػدى تالميػػػذ اللػػػؼ الإلػػػاني اإلعػػػدادي   تػػػـ تطبيػػػؽ  –العبػػػادات  –ا العقيػػػدة 

ل تمميػًذا 224مجموعة مف تالميػذ اللػؼ الإلػاني اإلعػدادي بمضػت ا االختبار التشخيلي عمي
  وتـ حساب التكرارات والنسب الم وية لكؿ بديؿ مف البدا ؿ االختيارىػة لكػؿ سػ اؿ مػف صسػ مة 

% ل  42االختبار   و تـ اعتبار الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية هو الذي يتكرر بنسبة ا
   وجاءت النتا ج كالتالي :مف التالميذ  فأكإلر بيف صفراد مجموعة البحث

وجود فهـ خطػأ يتعمػؽ بػبعض مفػاهيـ العقيػدة لػدى تالميػذ اللػؼ الإلػاني اإلعػدادي بنسػب  - 
 الخطػػػأ الفهػػػـ انتشػػػار عمػػػي تػػػدؿ مرتفعػػػة نسػػػب وهػػػي  ل 23٫16ا ول 46٫4تتػػػراوح بػػػيف ا

 د مجموعة البحث .صفرا بيف العقيدة مفاهيـ لبعض

بالمفػػػػاهيـ الر يسػػػػة لمعقيػػػػدة وهػػػػذل المفػػػػاهيـ تتمإلػػػػؿ فػػػػي مفهػػػػـو :   وجػػػػود فهػػػػـ خطػػػػأ يتعمػػػػؽ  -
 ااألنبياءل  و االقررف الكريـل و ااإلسالـل و ااإليمافل. 

 

وجود فهـ خطػأ يتعمػؽ بالمفػاهيـ الفرعيػة المنبإلقػة عػف المفػاهيـ الر يسػة لمعقيػدة بمػ  عػددها   -
ركػػز األوؿ فػػي عػػدد المفػػاهيـ ل مفهوًمػػا    حيػػث احتػػؿ المفهػػـو الر يساالضيبيػػاتل الم41ا

ل 1الفرعيػػة التػػي لػػدى تالميػػذ مجموعػػة البحػػث فهػػـ خطػػأ متعمػػؽ بهػػا   حيػػث بمػػ  عػػددها ا
ل مف عدد مفاهيـ محور العقيدة   واحتػؿ المفهػـو الػر يس 31مفاهيـ فرعية وبنسبة م وية ا

البحػث  ااع عز وجؿل المركز الإلاني في عدد المفاهيـ الفرعية التػي لػدى تالميػذ مجموعػة
ل مػف عػدد 42ل مفػاهيـ فرعيػة وبنسػبة م ويػة ا2فهـ خطأ متعمؽ بها   حيػث بمػ  عػددها ا

مفاهيـ محور العقيدة   و احتؿ المفهػـو الر يسااألنبيػاءل المركػز الإلػاني فػي عػدد المفػاهيـ 



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  
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ل 3الفرعيػػة التػػي لػػدى تالميػػذ مجموعػػة البحػػث فهػػـ خطػػأ متعمػػؽ بهػػا   حيػػث بمػػ  عػػددها ا
ل مػػػف عػػػدد مفػػػاهيـ محػػػور العقيػػػدة   و احتػػػؿ المفهػػػـو 41بنسػػػبة م ويػػػة امفػػػاهيـ فرعيػػػة و 

الر يساالقررف الكريـل المركز الإلالث فػي عػدد المفػاهيـ الفرعيػة التػي لػدى تالميػذ مجموعػة 
ل مف 02ل مفاهيـ فرعية وبنسبة م وية ا4البحث فهـ خطأ متعمؽ بها   حيث بم  عددها ا

 .عدد مفاهيـ محور العقيدة 

فهـ خطأ يتعمؽ ببعض مفاهيـ العبادات لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعػدادي بنسػب وجود   -
ل   وهي نسب مرتفعة تدؿ عمي انتشار الفهـ الخطأ لبعض 36٫4ل و ا41٫3تتراوح بيف ا

 مفاهيـ العبادات بيف صفراد مجموعة البحث .

ؿ فػػػي مفهػػػـو :  وجػػػود فهػػػـ خطػػػأ يتعمػػػؽ بالمفػػػاهيـ الر يسػػػة لمعبػػػادات وهػػػذل المفػػػاهيـ تتمإلػػػ  -
 االلالةل  و االزكاةل و االحجل و االطهارةل. 

وجود فهـ خطػأ يتعمػؽ بالمفػاهيـ الفرعيػة المنبإلقػة عػف المفػاهيـ الر يسػة لمعقيػدة بمػ  عػددها   -
ل مفهوًمػػػا    حيػػػث احتػػػؿ المفهػػػـو الر يسااللػػػالةل المركػػػز األوؿ فػػػي عػػػدد المفػػػاهيـ 44ا

ل 1حػػث فهػػـ خطػػأ متعمػػؽ بهػػا   حيػػث بمػػ  عػػددها االفرعيػػة التػػي لػػدى تالميػػذ مجموعػػة الب
 المفهػػػـو واحتػػػؿ   العقيػػػدة محػػػور مفػػػاهيـ عػػػدد مػػػفل 46٫4مفػػػاهيـ فرعيػػػة وبنسػػػبة م ويػػػة ا

 البحػث مجموعػة تالميػذ لػدى التػي الفرعية المفاهيـ عدد في الإلاني المركزل الحجا الر يس
 مػػفل 41٫4م ويػػة ال مفػػاهيـ فرعيػػة وبنسػػبة 6بمػػ  عػػددها ا حيػػث   بهػػا متعمػػؽ خطػػأ فهػػـ
 عػػدد فػػي الإلػػاني المركػػزل الطهػػارةاالػػر يس المفهػػـو احتػػؿ و   العقيػػدة محػػور مفػػاهيـ عػػدد

 عػددها بم  حيث   بها متعمؽ خطأ فهـ البحث مجموعة تالميذ لدى التي الفرعية المفاهيـ
يـ محػػػػور العقيػػػػدة   و احتػػػػؿ مفػػػػاه عػػػػدد مػػػػفل 41٫4ا م ويػػػػة وبنسػػػػبة فرعيػػػػة مفػػػػاهيـل 6ا

لر يساالزكاةل المركز الإلالث في عدد المفاهيـ الفرعية التي لػدى تالميػذ مجموعػة المفهـو ا
ل 9٫19ل مفهػـو فرعػي وبنسػبة م ويػة ا4البحث فهـ خطأ متعمؽ بهػا   حيػث بمػ  عػددها ا

خطػػأ ال بػػالفهـ تتعمػػؽ التػػي لمنتػػا ج عػػرض يمػػي وفيمػػا   العبػػادات محػػور مفػػاهيـ عػػدد مػػف
 ذ اللؼ الإلاني اإلعدادي :لبعض مفاهيـ العبادات لدى تالمي

وجود فهػـ خطػأ يتعمػؽ بػبعض مفػاهيـ السػيرة النبويػة لػدى تالميػذ اللػؼ الإلػاني اإلعػدادي   -
 الخطػأ الفهػـ انتشار عمي تدؿ مرتفعة نسب وهي  ل 34٫3ا ول 46٫4بنسب تتراوح بيف ا

 مجموعة البحث . صفراد بيف النبوية السيرة مفاهيـ بعض في
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ؽ بالمفاهيـ الر يسة لمسيرة النبوية وهذل المفاهيـ تتمإلؿ في مفهـو واحد وجود فهـ خطأ يتعم  -
 فقط هو : اغزوات النبي لمي اع عمي  وسمـل. 

وجود فهـ خطػأ يتعمػؽ بالمفػاهيـ الفرعيػة المنبإلقػة عػف المفػاهيـ الر يسػة لمعقيػدة بمػ  عػددها   -
اع عميػػػػ  وسػػػػمـل  ل مفهوًمػػػػا    حيػػػػث احتػػػػؿ المفهػػػػـو الر يساغػػػػزوات الرسػػػػوؿ لػػػػمي06ا

المركز األوؿ في عدد المفاهيـ الفرعية التي لدى تالميذ مجموعة البحث فهـ خطػأ متعمػؽ 
 مفػػػػاهيـ عػػػػدد مػػػػفل 40٫4ل مفػػػػاهيـ فرعيػػػػة وبنسػػػػبة م ويػػػػة ا2بهػػػػا   حيػػػػث بمػػػػ  عػػػػددها ا

لػمي اع عميػ  وسػمـل المركػز  النبػي لحابةا الر يس المفهـو واحتؿ   النبوية محورالسيرة
في عدد المفاهيـ الفرعية التي لػدى تالميػذ مجموعػة البحػث فهػـ خطػأ متعمػؽ بهػا    الإلاني

 السػيرة محػور مفػاهيـ عػدد مػفل 42٫1ل مفاهيـ فرعية وبنسبة م ويػة ا3حيث بم  عددها ا
لإلالػث فػي ا المركػزل وسػمـ عميػ  اع لػمي محمػد سػيدناا  الػر يس المفهػـو واحتػؿ   النبوية

ي لػدى تالميػذ مجموعػة البحػث فهػـ خطػأ متعمػؽ بهػا   حيػث بمػ  عدد المفاهيـ الفرعية التػ
 و النبويػة السػيرة محػور مفػاهيـ عػدد مػفل 01٫1ل مفاهيـ فرعية وبنسبة م ويػة ا4عددها ا

 تالميػذ لػدى التػي الفرعيػة المفػاهيـ عػدد فػي الرابػ  المركزل مكة فتااالر يس المفهـو احتؿ
ل مفػاهيـ فرعيػة وبنسػبة م ويػة 4عػددها ا البحث فهـ خطأ متعمؽ بها   حيث بمػ  مجموعة

 المركػػزل الهجػػرةاالػػر يس المفهػػـو احتػػؿ و النبويػة  السػػيرة محػػور مفػػاهيـ عػػدد مػفل 04٫2ا
   بهػا متعمػؽ خطػأ فهػـ البحػث مجموعػة تالميػذ لػدى التػي الفرعيػة المفاهيـ عدد في الراب 
 السػيرة محػور يـمفػاه عػدد مػفل 04٫2ي وبنسػبة م ويػة افرعػ مفهػـول 4ا عددها بم  حيث
 النبويػة السػيرة مفػاهيـ لػبعض الخطػأ بػالفهـ تتعمؽ التي لمنتا ج عرض يمي وفيما    النبوية
 اإلعدادي. الإلاني اللؼ تالميذ لدى

 

 اإلجابة عف الس اؿ الثاني ونصو :  -
مػػػا مكونػػػات برنػػػامج مقتػػػرح باسػػػتخداـ إسػػػتراتجيات مػػػا وراء المعرفػػػة المدعومػػػة بالويػػػػػب    - 

لػػعالج الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينيػة وتنميػة بعػض مهػارات التفكيػر الناقػد كويست 
 لدى تالميذ  اللؼ الإلاني اإلعدادي 

وقػػد جػػاءت مكونػػات البرنػػامج المقتػػرح   كمػػا هػػو مو ػػا بمالحػػؽ البحػػث الحػػالي            
 كما يمي : 



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  
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نيػػػة وتنميػػػة بعػػػض مهػػػارات أ لػػػبعض المفػػػاهيـ الديالخطػػػ الفهػػػـ لػػػػػعالج المقتػػػرح البرنػػػامج  ◙
 .التفكير الناقد  لدى تالميذ  اللؼ الإلاني اإلعدادي مجموعة البحث

 ت مف ما يمي :و  المعمـ دليؿ  ◙

 الفهػػـ لعػػالج المعرفػػة وراء مػػا إسػػتراتيجيات باسػػتخداـ المقتػػرح البرنػػامج فػػي المعمػػـ دليػػؿ  ◙
لػدى تالميػذ اللػؼ ناقػد تنمية بعػض مهػارات التفكيػر ال و الدينية المفاهيـ لبعض الخطأ

 .الإلاني اإلعدادي 

دليػػؿ المعمػػـ فػػي البرنػػامج المقتػػرح باسػػتخداـ الويػػب كويسػػت لعػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض   ◙
لػػػػدى تالميػػػػذ اللػػػػؼ الإلػػػػاني ناقػػػػد المفػػػػاهيـ الدينيػػػػة و تنميػػػػة بعػػػػض مهػػػػارات التفكيػػػػر ال

 .اإلعدادي

الج الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػبعض برنػػػامج المقتػػػرح لعػػػال فعاليػػػة عمػػػي لموقػػػوؼ تحلػػػيمي اختبػػػار  ◙
 .المفاهيـ الدينية  لدى تالميذ  اللؼ الإلاني اإلعدادي

لموقػػوؼ عمػػي فاعميػػة البرنػػامج المقتػػرح فػػي تنميػػة  ناقػػدمهػػارات التفكيػػر البعػػض  اختبػػار  ◙
 .لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي  ناقدبعض مهارات التفكير ال

 اإلجابة عف الس اؿ الثالث ونصو :  -
مية البرنامج المقترح باستخداـ إستراتجيات مػا وراء المعرفػة المدعومػة بالويػػػب ما فاع  

كويسػػػػت فػػػػي عػػػػالج الفهػػػػػـ الخطػػػػأ لػػػػبعض المفػػػػاهيـ الدينيػػػػػة  لػػػػدى تالميػػػػذ  اللػػػػؼ الإلػػػػػاني 
 اإلعدادي 

لإلجابػػػة عػػػف هػػػذا السػػػ اؿ تػػػـ تطبيػػػؽ البرنػػػامج المقتػػػرح لعػػػالج الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػبعض 
اللػػػؼ الإلػػػاني اإلعػػػدادي امجموعػػػة البحػػػثل وتطبيػػػؽ االختبػػػار  المفػػػاهيـ الدينيػػػة لػػػدى تالميػػػذ

التحلػػيمي قبػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامج وبعػػدل   وحسػػاب الفػػرؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات التالميػػذ فػػي 
االختبار قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعدل   وحساب فاعمية البرنامج فػي عػالج الفهػـ الخطػأ لػبعض 

 النتا ج كالتالي : المفاهيـ الدينية لدى مجموعة البحث   وجاءت 

يو ػػا متوسػػط درجػػات تالميػػذ مجموعػػة البحػػث فػػي التطبيػػؽ القبمػػي التػػالي  جػػدوؿالو 
  :  والبعدي لالختبار التحليمي ونسبة الكسب المعدؿ لبالؾ وداللتها اإلحلا ية



طجامعة اسيو  –المجمة العممية لكمية التربية   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ل4اجدوؿ 
متوسط درجات تالميذ مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والبعدي لالختبار التحليمي ونسبة 

 كسب المعدؿ لبالؾ وداللتها اإلحلا ية .ال

        

 البيانات

 التطبيؽ

عػػػػػػػػػػػػػػػدد 

 التالميذ

النيايػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

العظمػػػػػػػػػػػػػػي 

لالختبػػػػػػػػػػػػار 

 التحصيمي

متوسػػػػػػػػػػط 

درجػػػػػػػػػػات 

 التالميذ

نسػػػػػػػػػػػػبة 

الكسػػػػػػب 

 المعدؿ

داللػػػػػػػػػػػػة 

نسػػػػػػػػػػػبة 

الكسػػػػػػب 

 المعدؿ

 دالة 0٫59 41٫9 053 35 القبمي

 014٫8 053 35 البعدى

 مف الجدوؿ السابؽ يت ا صف :   

وهػي صعمػي  ل013٫1بعػدي بمضػت امتوسط درجات تالميذ مجموعة البحث في التطبيػؽ ال  - 
 لالختبػػػار التحلػػػيمي قبمػػػيمتوسػػػط درجػػػات تالميػػػذ مجموعػػػة البحػػػث فػػػي التطبيػػػؽ ال مػػػف

 ل .31٫9والتي بمضت ا

نسبة الكسب المعدؿ " لبالؾ " في االختبار التحليمي لتالميذ اللػؼ الإلػاني اإلعػدادي     -
ل   0٫4ل   وهذل النسبة دالة إحلا ًيا ؛ ألنها صكبر مػف ا0٫49ة البحثل هي اامجموع

وهػػي النسػػبة التػػي يقترحهػػا بػػالؾ كحػػد صدنػػي لمداللػػة اإلحلػػا ية عمػػي فاعميػػة البرنػػامج   
وهػػذا يػػدؿ عمػػي صف البرنػػامج المقتػػرح باسػػتخداـ إسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفػػة المدعومػػة 

قبولػػة وصنػػ  حقػػؽ صهدافػػ  فػػي عػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض بالويػػب كويسػػت يعػػد ذا فاعميػػة م
 المفاهيـ الدينية لدى تالميذ اللؼ الإلاني اإلعدادي امجموعة البحثل.

مػػدى فاعميػػة البرنػػامج المقتػػرح باسػػتخداـ إسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفػػة لموقػػوؼ عمػػي و         
 –العبػػػادات  –قيػػػدة المدعومػػػة بالويػػػب كويسػػػت فػػػي عػػػالج الفهػػػـ الخطػػػأ لػػػبعض مفػػػاهيـ ا الع
حسػػاب متوسػػط   تػػـ السػػيرة النبويػػةل لػػدى تالميػػذ اللػػؼ الإلػػاني اإلعػػدادي مجموعػػة البحػػث 

درجػػات تالميػػذ مجموعػػة البحػػث فػػي االتطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي لالختبػػار التحلػػيمي    ونسػػبة 



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  وذلػػػؾ كمػػػا هػػػو مو ػػػا فػػػي الجػػػدوؿ  الكسػػػب المعػػػدؿ االفاعميػػػةل   والداللػػػة اإلحلػػػا ية لهػػػا
 الي :الت

 ل4ا جدوؿ

فاعمية البرنامج المقترح باستخداـ إستراتيجيات ما وراء المعرفة المدعومة بالويب كويست في 
السيرة النبويةل لدى تالميذ اللؼ  –العبادات  –عالج الفهـ الخطأ لبعض مفاهيـ ا العقيدة 

 الإلاني اإلعدادي مجموعة البحث عف طريؽ حساب نسب الكسب المعدؿ .

               
 البيانات
 المحاور

النيايػػػة 
العظػػػػػم

ي 
لدرجػػػػة 
المحػػػػو 

 ر

متوسػػط 
درجػػػات 
التطبػػػػػي

ؽ 
 القبمي

متوسػػػػط 
درجػػػػػات 
التطبيؽ 
 البعدي

نسػػػػػبة 
الكسػػػػػػ
ب 

المعػػػػد
 ؿ

 الداللػػػػػػػػػػػة
اإلحصػػػػائي

 ة

 دالة 0٫38 43٫6 05٫3 51 العقيدة

 دالة 0٫57 35٫0 03٫5 45 العبادات

السػػػػػػػيرة 
 النبوية

 دالة 0٫09 56٫0 05٫0 30

 دالة 0٫59 014٫8 41٫9 053 المجموع

 :صف  الجدوؿ السابؽيت ا مف  

ونسبة الكسب المعػدؿ فػي محػور   ل 0٫41نسبة الكسب المعدؿ في محور العقيدة بمضت ا  -
   ل0٫09ل ونسبة الكسب المعدؿ في محػور السػيرة النبويػة بمضػت ا0٫41العبادات بمضت ا



طجامعة اسيو  –المجمة العممية لكمية التربية   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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عمػػي فاعميػػػة البرنػػػامج وهػػػو وهػػذل  النسػػػب تعػػػدت الحػػد الفالػػػؿ الػػػذي حػػددل بػػػالؾ لمحكػػػـ 
 . ل في المحاور الإلالإلة لالختبار التحليمي0٫4ا

تقػػػػارب نسػػػػب الكسػػػػب المعػػػػػدؿ فػػػػي مفػػػػاهيـ محػػػػور العقيػػػػػدة   ومفػػػػاهيـ محػػػػور العبػػػػػادات    -
لالختبػػار التحلػػيمي   فمػػيس هنػػاؾ فػػرؽ كبيػػر فػػي نسػػب الكسػػب بينهمػػا   فػػي حػػيف قمػػت 

لسػيرة النبويػة عػف نسػبة الكسػب المعػدؿ فػي نسبة الكسب المعدؿ قمػياًل فػي مفػاهيـ محػور ا
المحوريف السابقيف   ولكنها تخطت النسبة التي حددها بػالؾ لمحكػـ عمػي فاعميػة البرنػامج 

فاعمية البرنامج المقترح باستخداـ إستراتيجيات مػا وراء المعرفػة المدعومػة    مما يدؿ عمي
الإلالإلة لالختبار التحلػيمي المحاور بالويب كويست في عالج الفهـ الخطأ لبعض مفاهيـ 

السيرة النبويةل لػدى تالميػذ اللػؼ الإلػاني اإلعػدادي  –العبادات  –ا العقيدة والمتمإلمة في 
 .  مجموعة البحث

 إلجابة عف الس اؿ الرابع ونصو : ا -
إستراتيجيات ما وراء المعرفػة المدعومػة بالويػب  مقترح باستخداـالبرنامج الما فاعمية 
مجموعػة  لػدى تالميػذ اللػؼ الإلػاني اإلعػدادي ناقدمهارات التفكير البعض كويست في تنمية 

    البحث

لموقػػػػوؼ عمػػػػي فاعميػػػػة البرنػػػػامج المقتػػػػرح باسػػػػتخداـ إسػػػػتراتيجيات مػػػػا وراء المعرفػػػػة و 
 لػدى تالميػذ مجموعػة البحػثفي تنمية بعض مهارات التفكير الناقد المدعومة بالويب كويست 

قبػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامج  االختبػػارذ مجموعػػة البحػػث عػػف صسػػ مة نتػػا ج إجابػػة تالميػػ معاجػػة  تػػـ 
 والجدوؿ التالي يو ا ذلؾ : طريؽ حساب نسب الكسب المعدؿ  عف  المقترح وبعدل

 

 ل3ا جدوؿ

مهارات بعض متوسط درجات تالميذ مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار 
 لتها اإلحلا ية .التفكير الناقد  ونسبة الكسب المعدؿ لبالؾ ودال

        
البيانػػػػػػا

 ت

عػػػػػػػػػػدد 
الػػػػػتالم

 يذ

النيايػػػػة 
العظمي 
لالختبػػػػا

متوسط 
درجػػات 
الػػػػػتالم

نسػػػػػبة 
الكسػػػػػػ
ب 

داللػػػػػة 
نسػػػػبة 
الكسػػػػػػ



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المعػػػػد يذ ر  التطبيؽ
 ؿ

ب 
المعػػػػد

 ؿ

 دالة 0٫47 09٫4 91 35 القبمي

 77٫8 91 35 البعدى

 مف الجدوؿ  السابؽ يت ا صف :  

وهػػي  ل11٫1بعػػدي بمضػػت افػػي التطبيػػؽ المتوسػػط درجػػات تالميػػذ مجموعػػة البحػػث  -
بعػض الختبار  قبميمتوسط درجات تالميذ مجموعة البحث في التطبيؽ ال صعمي مف
 ل .09٫3والتي بمضت ا التفكير الناقدمهارات 

نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ " لػػبالؾ " فػػي اختبػػار بعػػض مهػػارات التفكيػػر الناقػػد  لتالميػػذ  -
ل   وهػػػػذل النسػػػػبة دالػػػػة 0٫31ي االلػػػػؼ الإلػػػػاني اإلعػػػػدادي امجموعػػػػة البحػػػػثل هػػػػ

ل   وهػػػي النسػػػبة التػػػي يقترحهػػػا بػػػالؾ كحػػػد صدنػػػي 0٫4إحلػػػا ًيا ؛ ألنهػػػا صكبػػػر مػػػف ا
لمداللػػػة اإلحلػػػا ية عمػػػي فاعميػػػة البرنػػػامج   وهػػػذا يػػػدؿ عمػػػي صف البرنػػػامج المقتػػػرح 
باسػػػتخداـ إسػػػتراتيجيات مػػػا وراء المعرفػػػة المدعومػػػة بالويػػػب كويسػػػت يعػػػد ذا فاعميػػػة 

حقؽ صهداف  في تنمية بعػض مهػارات التفكيػر الناقػد لػدى تالميػذ اللػؼ  مقبولة وصن 
 الإلاني اإلعدادي امجموعة البحثل.

فاعميػػػة البرنػػػامج المقتػػػػرح باسػػػتخداـ إسػػػتراتيجيات مػػػا وراء المعرفػػػػة  لموقػػػوؼ عمػػػيو           
ي لػدى تالميػػذ اللػؼ الإلػػانتنميػة بعػػض مهػارات التفكيػػر الناقػد المدعومػة بالويػب كويسػػت فػي 

حسػاب متوسػط درجػات تالميػذ مجموعػة البحػث فػي االتطبيػؽ   تػـ اإلعدادي مجموعة البحث 
مهػارة  فػي كػؿ التفكير الناقد    ونسبة الكسػب المعػدؿ بعض مهارات القبمي والبعدي الختبار 

   والجدوؿ التالي يو ا ذلؾ :االفاعميةل   والداللة اإلحلا ية لها مف مهارات التفكير الناقد 

 ل2اجدوؿ 
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فاعمية البرنامج المقترح باستخداـ إستراتيجيات ما وراء المعرفة المدعومة بالويب كويست في 
تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ مجموعة البحث عف طريؽ حساب نسب 

 . لكؿ مهارة الكسب المعدؿ

ميػػػػػػػػػػػػػػارات 
التفكيػػػػػػػػػػػػػػر 

 الناقد

الدرجػػػة 
العظػػػػػم

 ي

متوسػػط 
التطبػػػػػي

ؽ 
 القبمي

متوسػػط 
يالتطبػػػػػ
ؽ 

 البعدي

نسػػػػػب 
الكسػػػػػػ
ب 

المعػػػػد
 ؿ

مستوي 
 الداللة

التنبػػػػػػػػػػػػػػػ   
باالفتراضػػػػػػا

 ت

 دالة  0٫45 06٫7 3٫6 51

 دالة 0٫46 03٫4 4٫5 05 التفسير 

 دالة 0٫40 05٫6 3٫4 05 االستنباط 

 دالة 0٫47 07٫3 4٫3 51 االستنتاج 

تقيػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ  
 المناقشات

 دالة 0٫60 03٫6 5٫7 05

تحديػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
التنػػػػػػػػػاقض 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 المعمومات

 دالة 0٫39 4٫5 0٫5 5

 دالة 0٫47 77٫8 09٫4 91االختبػػػػػػػػػػػار 



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ككؿ

 :ما يمي  الجدوؿ السابؽيت ا مف      

متوسػػػط درجػػػات تالميػػػذ مجموعػػػة البحػػػث فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي فػػػي مهػػػارة  االتنبػػػ   -
هػػػي صعمػػػي مػػػف متوسػػػط درجػػػات تالميػػػذ مجموعػػػة و   ل 06٫1باالفترا ػػػاتل بمضػػػت ا

بعػػػض مهػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد   والتػػػي بمضػػػت البحػػػث فػػػي التطبيػػػؽ القبمػػػي الختبػػػار 
 دالػػة وهػػيل 0٫32لمهػػارة  التمػػؾ ا"  لػػبالؾ"  المعػػدؿ الكسػػب نسػػبة وبمضػػت  ل 4٫6ا

 . إحلا ًيا

متوسػػط درجػػات تالميػػذ مجموعػػة البحػػث فػػي التطبيػػؽ البعػػدي فػػي مهػػارة االتفسػػيرل  -
 فػػػػي البحػػػػث مجموعػػػػة تالميػػػػذ درجػػػػات متوسػػػػط مػػػػف صعمػػػػي وهػػػػي  ل 04٫3بمضػػػػت ا

 وبمضػت  ل 3٫4ا بمضػت والتي   الناقد التفكير مهارات بعض الختبار القبمي بيؽالتط
 . إحلا ًيا دالة وهي  ل 0٫36لمهارة  التمؾ ا"  لبالؾ"  المعدؿ الكسب نسبة

متوسط درجػات تالميػذ مجموعػة البحػث فػي التطبيػؽ البعػدي فػي مهػارة ااالسػتنباطل  -
 التطبيػؽ فػي البحػث مجموعػة تالميػذ درجػات متوسط مف صعمي وهيل 04٫6بمضت ا
 نسػػبة وبمضػػت  ل 4٫3ا بمضػػت والتػػي   الناقػػد التفكيػػر مهػػارات بعػػض الختبػػار القبمػػي
 . إحلا ًيا دالة وهي  ل 0٫30لمهارة  التمؾ ا"  لبالؾ"  المعدؿ الكسب

متوسػط درجػات تالميػذ مجموعػة البحػث فػي التطبيػؽ البعػدي فػي مهػارة ااالسػػتنتاجل  -
 التطبيػؽ فػي البحػث مجموعػة تالميػذ درجػات متوسط مف صعمي وهيل 01٫4بمضت ا
 نسػػبة وبمضػػت  ل 3٫4ا بمضػػت والتػػي   الناقػػد التفكيػػر مهػػارات بعػػض الختبػػار القبمػػي
 . إحلا ًيا دالة وهي  ل 0٫31لمهارة التمؾ ا"  لبالؾ"  المعدؿ الكسب

متوسػػػط درجػػػات تالميػػػذ مجموعػػػة البحػػػث فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي فػػػي مهػػػارة ا تقيػػػيـ  -
 مجموعػػػة تالميػػػذ درجػػػات متوسػػػط مػػػف صعمػػػي وهػػػي  ل 04٫6قشػػػات ل بمضػػػت االمنا

 بمضػػػت والتػػػي الناقػػػد  التفكيػػػر مهػػػارات بعػػػض الختبػػػار القبمػػػي التطبيػػػؽ فػػػي البحػػػث
 دالػة وهػي  ل 0٫60لمهػارة  التمؾ ا"  لبالؾ"  المعدؿ الكسب نسبة وبمضت  ل 4٫1ا

 .إحلا ًيا
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البعػػػدي فػػػي مهػػػارة ا تحديػػػد متوسػػػط درجػػػات تالميػػػذ مجموعػػػة البحػػػث فػػػي التطبيػػػؽ  -
 تالميػػػذ درجػػػات متوسػػػط مػػػف صعمػػػي وهػػػي  ل 3٫4التنػػػاقض فػػػي المعمومػػػاتل بمضػػػتا

 والتػي   الناقػد التفكيػر مهػارات بعػض الختبػار البعػدي التطبيػؽ فػي البحػث مجموعة
  ل 0٫49لمهػػػارة  اتمػػػؾ الكسػػػب المعػػػدؿ " لػػػبالؾ " لا نسػػػبة وبمضػػػت  ل 0٫4ا بمضػػػت
 . إحلا ًيا دالة وهي

ط درجػػات تالميػػذ مجموعػػة البحػػث فػػي التطبيػػؽ البعػػدي فػػي مهػػارات االختبػػار متوسػػ -
 فػػي البحػػث مجموعػػة تالميػػذ درجػػات متوسػػط مػػف صعمػػي وهػػي  ل 11٫1ككػػؿ بمضػػتا

  ل 09٫3مضػػػت اب والتػػػي   الناقػػػد التفكيػػػر مهػػػارات بعػػػض الختبػػػار البعػػػدي التطبيػػػؽ
 إحلػا ًيا دالػة وهػي  ل 0٫31لمهػارة  التمػؾ ا"  لبالؾ"  المعدؿ الكسب نسبة وبمضت

. 

 

 

 

فػي ضػوء نتػائج البحػث أمكػف التوصػؿ إلػي بعػض رابًعا : توصػيات البحػث : 
 التوصيات منيا : 

 توليات متعمقة بملممي برامج ومناهج التربية الدينية اإلسالمية : -0

بالنسػػبة لعػػالج الفهػػـ الخطػػأ المتعمػػؽ بػػبعض مفػػاهيـ العقيػػدة والعبػػادات والسػػيرة النبويػػة   -ص 
 خالؿ مناهج التربية الدينية اإلسالمية   يولي باوتي :   مف

تقديـ المفاهيـ الدينية عمي صساس تنظيـ مفاهيمي يبني عمي الوسطية اإلسالمية وعػدـ     -
الضمػػو والبعػػد عػػف التشػػدد لمػػذهب دينػػي معػػيف   ونبػػذ الخػػالؼ ومحاولػػة التقريػػب بػػيف 

عداد د راسات إسالمية رلينة تهدؼ إلي تعريػؼ الدالالت المفظية لممفاهيـ الدينية   وا 
المفػاهيـ الدينيػػة تعريفًػػا دقيقًػػا مػػف خػػالؿ القػػررف الكػػريـ والسػػنة النبويػػة و مػػا صجمػػ  عميػػ  

 عمماء اإلسالـ .



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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االسترشػػػػاد بقا مػػػػة الفهػػػػـ الخطػػػػأ لػػػػبعض المفػػػػاهيـ الدينيػػػػة لػػػػدى تالميػػػػذ اللػػػػؼ الإلػػػػاني    -
اء منػػاهج التربيػػة الدينيػػة اإلسػػالمية اإلعػػدادي التػػي تػػـ التولػػؿ إليهػػا عنػػد تخطػػيط وبنػػ

 وصنشطتها .

إعػػػػداد اختبػػػػارات تشخيلػػػػية فػػػػي المفػػػػاهيـ الدينيػػػػة المت ػػػػمنة بمنػػػػاهج التربيػػػػة الدينيػػػػة    -
اإلسالمية قبؿ تدريسها لمتالميذ لمكشؼ عف الفهـ الخطػأ المتعمػؽ بتمػؾ المفػاهيـ لػديهـ 

طأ والتأكد مف ذلؾ مػف خػالؿ   واستخداـ إستراتيجيات تدريس مناسبة لعالج الفهـ الخ
 التطبيؽ البعدي لالختبارات التشخيلية صو التحليمية .

يولػي  بالنسبة لتنمية بعض التفكير الناقد مف خالؿ مناهج التربية الدينية اإلسالمية   -ب
 باوتي:

لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية مػف خػالؿ دمجهػا فػي ناقد تنمية بعض مهارات التفكير ال   -
ات التربية الدينية اإلسالمية وتوظيفها في عالج الفهػـ الخطػأ لػبعض المفػاهيـ مو وع
 الدينية .

 ػػرورة ت ػػميف صسػػاليب التقػػويـ بالمرحمػػة اإلعداديػػة اختبػػارات لقيػػاس بعػػض مهػػارات     -
 التفكيربلفة عامة وبعض مهارات التفكير الناقد  بلفة خالة .

لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة بلػػفة  ناقػػدالاالهتمػػاـ بتنميػػة بعػػض مهػػارات التفكيػػر     -
عامػة وتالميػذ اللػػؼ الإلػاني اإلعػػدادي بلػفة خالػة   والتػػي صشػير إليهػػا فػي البحػػث 
الحػػػالي ؛ ليتمكنػػػوا مػػػف حػػػؿ المشػػػكالت التػػػي تػػػواجههـ والتعامػػػؿ مػػػ  المتضيػػػرات التػػػي 

 .يشهدها العلر الحالي مف تراكـ معرفي وتعدد ملادر المعمومات 

لمعمػػػـ التربيػػػة الدينيػػػة اإلسػػػالمية والمضػػػة العربيػػػة   فػػػاف البحػػػث الحػػػالي يولػػػي بالنسػػػبة  -4
 باألتي :

و   دليؿ لمعمـ التربية الدينيػة اإلسػالمية   يت ػمف اإلسػتراتيجيات التدريسػية الحديإلػة    -
بعض التي تساعدل عمي تنمية المفاهيـ الدينية وعالج الفهـ الخطأ المتعمؽ بها وتنمية 

 لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية . كير الناقدمهارات التف
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 تػػػػدريب معممػػػػػي المضػػػػػة العربيػػػػػة والتربيػػػػػة الدينيػػػػة اإلسػػػػػالمية عمػػػػػي توظيػػػػػؼ واسػػػػػتخداـ    -
الويػب كويسػت فػي تعمػيـ وتعمػـ محتػوي منػاهج التربيػة  إستراتيجيات ما وراء المعرفػة و

 . والمضة العربية اإلسالمية

عمي اسػتخداـ صسػاليب تشػخيص والمضة العربية اإلسالمية تدريب معممي التربية الدينية     -
 وعالج الفهـ الخطأ لبعض المفاهيـ الدينية لدى تالميذ التعميـ العاـ .

صإلنػاء الخدمػة عمػي صسػاليب تنميػة والمضة العربيػة تدريب معممي التربية الدينية اإلسالمية    -
 بعض مهارات التفكير الناقد .

 ات التعميمية :توصيات متعمقة بالم سس -3
تفعيػػؿ وحػػدة التػػدريب داخػػؿ المػػدارس وعقػػد دورات تدريبيػػة مػػف خاللهػػا بلػػورة مسػػتمرة    -

لمعممػػػػػي المضػػػػػة العربيػػػػػة والتربيػػػػػة الدينيػػػػػة اإلسػػػػػالمية لتػػػػػدريبهـ عمػػػػػي خطػػػػػوات إعػػػػػداد 
االختبارات التشخيلية واستخداـ المقابمة اإلكمينيكيػة لمكشػؼ عػف الفهػـ الخطػأ لػبعض 

عداد البرامج المناسبة لعالج ذلؾ .المفاهيـ الدي  نية لدى التالميذ وا 

اإلفػػػادة مػػػف األدوات والمػػػواد والمهػػػاـ التػػػي صعػػػدت فػػػي هػػػذا البحػػػث فػػػي تنميػػػة المفػػػاهيـ    -
الدينية وعالج الفهـ الخطأ المتعمؽ ببع ػها وتنميػة بعػض مهػارات التفكيػر الناقػد لػدى 

 تالميذ المرحمة اإلعدادية .

 بحث :خامسا : مقترحات ال
 استكمااًل لمبحث الحالي فاف الباحث يقترح البحوث التالية :          

إعػداد برنػامج قػا ـ عمػػي مهػارات مػاوراء المعرفػػة وقيػاس فاعميتػ  فػػي عػالج الفهػـ الخطػػأ   -
 لبعض المفاهيـ الدينية لدى تالميذ المرحمة االبتدا ية .

ا ـ عمػػي اسػػتخداـ إسػػتراتيجيات مػػا وراء بنػػاء برنػػامج تػػدريبي لمعممػػي التربيػػة اإلسػػالمية قػػ  -
المعرفػػة المدعومػػة بالويػػب كويسػػت لعػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة وتنميػػة 

 مهارات التفكير التقويمي لدى تالميذ التعميـ العاـ .



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  
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دراسة تتبعية لنمو المفاهيـ الدينية وتشخيص الفهـ الخطأ المتعمػؽ بهػا لػدى التالميػذ فػي   -
 التعميمية المختمفة . المراحؿ

صإلر تلميـ إستراتيجية لمتعمـ االلكتروني قا مة عمػي التوليػؼ بػيف صسػاليب الػتعمـ النشػط   – 
عبػػر الويػػب ومهػػارات التفكيػػر العميػػا لعػػالج الفهػػـ الخطػػأ لػػبعض المفػػاهيـ الدينيػػة وتنميػػة 

 لدى طالب كمية التربية .  ناقدمهارات التفكير ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ع العربية:المراج:أوالً 
تلػػػورات األطفػػػاؿ عػػػف الظػػػواهر ل  0993صبوالفتػػػوح   حمػػػدي و عبدالحميػػػد   عايػػػدة   ا -0

سػػػػػتراتيجيات تضييرهػػػػػا ذات اللػػػػػمة بػػػػػالعمـو   المنلػػػػػورة   دار  واقعهػػػػػا وا 
 الوفاء لمطباعة والنشر .

 سػػػوريا  منشػػػػورات  فػػػي طرا ػػػؽ تػػػدريس المضػػػة العربيػػػةل  0996السػػػيد  محمػػػود صحمػػػد  ا -4
 مشؽ .جامعة د
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سػػػػتراتيجيات حديإلػػػػة فػػػػى ل   4110النجػػػػدى    صحمػػػػد    ورخػػػػروف  ا  -4 طػػػػرؽ وصسػػػػاليب وا 
   القاهرة   دار الفكر العربي.تدريس العمـو

سمسمة المراج  في التربية وعمـ النفس   الكتاب ل   0991جابر   جابر عبد الحميد  ا   -3
ت والفاعميػة  " اإلسػتراتيجيا –السادس: التػدريس والػتعمـ األسػس النظريػة 

   القاهرة   دار الفكر العربي .األسس النظرية  

   تعميـ التفكير ر ية تطبيقية في تنمية العقػوؿ المفكػرةل  4114زيتوف   حسف حسيف   ا -2
 القاهرة   عالـ الكتب. 

             عمػػػػػػػػػػاف   دار صسػػػػػػػػػػاليب تػػػػػػػػػػدريس العمػػػػػػػػػػـول   0999زيتػػػػػػػػػػوف   عػػػػػػػػػػايش محمػػػػػػػػػػود   ا -6
 الشروؽ .

   عماف   دار الفكر . تدريس مهارات التفكير ل   4114سعادة   جودت صحمد ا  -1

ل  " التلورات البديمة لدى طػالب معممػي العمػـو 4111سميماف   ماجدة حبشي محمد  ا -1
عػػػػف بعػػػػض المفػػػػاهيـ العمميػػػػػة ودور برنػػػػامج اإلعػػػػداد التخللػػػػي فػػػػػي 

   تدريسمجمة دراسات في المناهج وطرؽ ال تلويب تمؾ التلورات "  
 ل.90العدد ا           الجمعية الملرية لممناهج وطرؽ التدريس   

ل " صإلػػػر إسػػػتراتيجيات التضيػػػر المفهػػػومي اللػػػفية لػػػبعض المفػػػاهيـ 4111شػػػبر   خميػػػؿ  ا -9
 مجمػة كميػة التربيػة الكيميا ية لدى طالب اللؼ األوؿ الإلػانوي العممػي"  

 ل.43  كمية التربية  جامعة عيف شمس  العدد ا

بػػػراهيـ   تػػػاج الػػػديف   ا  -01 ل   " فعاليػػػة إسػػػتراتيجية 4111لػػػبري   مػػػاهر إسػػػماعيؿ   وا 
مقترحة قا مة عمي بعض نماذج التعمـ البنا ي وخرا ط صساليب التعمـ فػي 
تعػػديؿ األفكػػػار البديمػػػة حػػػوؿ مفػػػاهيـ ميكانيكػػا الكػػػـ وصإلرهػػػا عمػػػي صسػػػاليب 

العربيػػة السػػعودية "   الػػتعمـ لػػدى معممػػات العمػػـو قبػػؿ الخدمػػة بالمممكػػة 
 ل.40السن  ا            ل  11  العدد ا رسالة الخميج العربي

ل " فعاليػػػػة إسػػػػتراتيجيتيف لمػػػػا وراء 0991عبػػػػدالمطيؼ  محمػػػػود  وعبػػػػدالحكيـ  حمػػػػزة  ا -00
المعرفػػة فػػي تنميػػة مهػػارات حػػؿ المشػػكمة والميػػوؿ الريا ػػية لػػدى طػػالب 



    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  
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  كميػػػة التربيػػػة   جامعػػػة بنهػػػا  ةمجمػػػة كميػػػة التربيػػػالتعمػػػيـ الإلػػػانوي "     
 ل  صبريؿ .44ل  العدد ا44 المجمد ا

تلػػػػورات ل  0993عطيفػػػػة   حمػػػػدي صبػػػػو الفتػػػػوح   و سػػػػرور   عايػػػػدة عبدالحميػػػػد   ا -04
ستراتيجيات تضييرهػا    األطفاؿ عف الظواهر ذات اللمة بالعمـو واقعها وا 

 المنلورة   دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزي  .

تػػدريس التربيػػة اإلسػػالمية فػػى ل   4116محمػػد جػػابر و عبيػػد    محمػػد   ا   قاسػػـ  -04
   جامعة األمارات  إدارة المطبوعات .المرحمة األبتدا ية

المفػػػػاهيـ الدينيػػػػة اإلسػػػػالمية ل  4111و محمػػػػود   عبػػػػدالرازؽ مختػػػػار  ا -------- -03
   القاهرة   عالـ الكتب .وتنميتها  تحديدها وتشخيلها

   عماف   دار الفكر . تعميـ التفكير لممرحمة األساسيةل  4114امى  نايفة   اقط -02

ل  "تنميػػػػة مهػػػػارات مػػػػا وراء المعرفػػػػة وصإلرهػػػػا فػػػػي 4114 ا  لطػػػػؼ اع   ناديػػػػة سػػػػمعاف -06
التحليؿ وانتقاؿ صإلر التعمـ لدى الطالب المعمـ خالؿ مادة طرؽ تدريس 

  " وإلقافػػػة              لعمميػػػةالمػػػ تمر العممػػػي السػػػادس: التربيػػػة االعمػػػـو
                ل 4لمتربيػػػػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػػػػة  المجمػػػػػػػػػػػػػػػد ا  الجمعيػػػػػػػػػػػػػػػة الملػػػػػػػػػػػػػػػريةالمجتم 

 يوليول. 40 – 41ا 

   المفػػاهيـ المضويػػة والدينيػػة تطورهػػا وتنميتهػػال 0991ا   محمػػد    صحمػػد سػػيد ورخػػروف -01
 األمارات العربية المتحدة   دار القمـ  .

ل  " المفػػاهيـ الدينيػػة الالزمػػة لممرحمػػة األبتدا يػػة بدولػػة 4111   امحمػػد   جػػوهرة عبػػداع –01
مجمػػػة الكويػػػت وتقػػػويـ كتػػػب التربيػػػة اإلسػػػالمية األربعػػػة فػػػي  ػػػو ها "   

  الجمعيػػػة الملػػػرية لمقػػػراءة والمعرفػػػة  كميػػػة التربيػػػة    القػػػراءة والمعرفػػػة
 ل ديسمبر .4جامعة عيف شمس   العدد ا

ل  " صإلػر اسػتخداـ إسػتراتيجية الػتعمـ البنػا ي فػي 4116ادر   امحمد   عبػدالقادر عبػدالق -09
تػػدريس الريا ػػيات عمػػي التحلػػيؿ الدراسػػي والتفكيػػر الناقػػد لػػدى طػػالب 

  الجمعيػػػػػػة الملػػػػػػرية  مجمػػػػػػة تربويػػػػػات الريا ػػػػػػياتالمرحمػػػػػة الإلانويػػػػػػة " 
 . ل9العدد ا لتربويات الريا يات   كمية التربية   جامعة بنها   
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ل   "  المفػػػػاهيـ الدينيػػػػة اإلسػػػػالمية الالزمػػػػ  0999الػػػػرازؽ مختػػػػار   ا محمػػػػود  عبػػػػد   -41
ألطفاؿ مرحمة ماقبؿ المدرسػة فػى  ػوء تسػا التهـ الدينيػة ومػدى توافرهػا 
لػػدى الطالبػػات المعممػػات بشػػعبة ريػػاض األطفػػاؿ "   رسػػالة ماجسػػتير   

 غير منشورل   كمية التربية   جامعة صسيوط.

ل  "  فعاليػػػػة برنػػػػامج مقتػػػػرح مػػػػبف عمػػػػى تنظػػػػيـ 4114ر  امحمػػػػود  عبػػػػد الػػػػرازؽ مختػػػػا -40
مفػػػاهيمى فػػػى عػػػالج بعػػػض المفػػػاهيـ الدينيػػػة اإلسػػػالمية الالزمػػػة لتالميػػػذ 
المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة "   رسػػػػالة دكتػػػػورال  غيػػػػر منشػػػػورل   كميػػػػة التربيػػػػة  

 جامعة صسيوط.

تلػػويب  ل  " فعاليػػة إسػػتراتيجية مقترحػػة لمتضيػػر المفهػػومي فػػي4112  ا -------- -44
التلورات الخطأ عف بعض المفاهيـ النحوية لدى تالميػذ اللػؼ الإلػاني 

  كميػة التربيػة   جامعػة صسػيوط   العػدد  مجمة كميػة التربيػةاإلعدادي "   
 ل   يناير .44ا 

 اإلسػكندرية المكتبة  في األلوؿ اإلسالمية لمتربيةل 4111مرسي   محمد عبدالعميـ  ا -44
 الجامعية . 

إسػػػتراتيجيات ل   4119و محمػػػود   عبػػد الػػػرازؽ مختػػار ا   محمػػػد نجيػػب    ملػػطفى -43
  القػاهرة   دار تلويب صنماط الفهـ الخطأ فػى العمػـو والتربيػة اإلسػالمية

 الفكر العربي .

 

 ثانيا : المراجع الجنبية:

 25-Dodge, B (1995): Web Quests: A technique for         

, Educator Distancebased learning. -tInterne                  

Vol (1),N (2).                                                     

 26- Dodge, B (1998).TheWebquest Page. Website, 

Available at,                                                      

              http://webquest.sdsu.edu/Feb, 2011. 

http://webquest.sdsu.edu/


    د/ خالد به هديبان هالل الحربي                          فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

   5132 أكحىتز  -جشء أول –العذد اخلاهس ػ  13اجمللذ       52

  27-Halat, E (2008): The Effects of Designing Web quest 

                     on the Motivation of Pre-service Elementary 

  of Journal School Teachers international ",                     

                    Mathematical Education in Science and       

Technology,Vol(39),N(6).                                                      

                                                                                                  
28- Hartman , H, J,(2001), Metacognition in Learning 

                and Instruction : theory , Research and         

                practice , chapter , the City College of City 

University of New York   .                                                                       
29- Lamb, A, (2004), "Key words in Instruction web    

", School Librn Media Activities Quests                  

                           , Vol (21), NO (2).Monthly 
30- Mark, E. & Osborne, (2000), Good Practical in      

                   Science Teaching what Research has to       

                  say, Bucking ham, Philadelphia, Open 

University press.                                              
31-Staver, J. R, (1998)," Constructivism: Sound 

theory for explicating the practice of science and 

urnal of Research in Science Joscience teaching". 

, vol (35), No (5).Teaching 
 


