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 ملخص الدراسة: 
تم التفكيرين التأملي والمنظومي لطلبة أقسام علوم القرآن الكريم في مادة السيرة النبوية.التحري الجماعي في تنمية    معرفة فاعلية أنموذج      
(  59تكونت عينة البحث من)  قصدية بصورة العينة الباحثة الجزئي للمجموعتين التجريبية والضابطة اختارت الضبط ذا التجريبي التصميم اختيار

موزعين وطالبة  شعبتين  طالب  اختيار و   على  الجماعي،  تم  التحري  إنموذج  وتدرَّس  التجريبية  المجموعة  لتكون  عشوائيًا  شعبة)أ( 
كافؤ طلبة مجموعتي       تتحقيق  وقبل الشروع ببدء التجربة تم  ارشعبة)ب(عشوائيًا أيضًا لتكون المجموعة الضابطة وتدرَّس باإلسلوب التقليدي  يوإخت

الذكاء,درجات    بالشهور,اختبار  الزمني محسوباً   دل العام,العمرن المتغيرات التي تؤثر في سالمة التجربة منها)المعالدراسة إحصائيًا في عدد م
حدهما للتفكير التأملي واآلخر للتفكير واعدت الباحثة اداتا البحث متمثلة في اختبارين قبلي وبعدي أ(  القبلي للتفكيرين التأملي والمنظومي  االختبار

  – 2018 دراسيًا كاماًل تمثل بالفصل الدراسي األول والثاني من العام الدراسي)د إتسما بالصدق والثبات, أستمرت تجربة الدراسة فصالً المنظومي وق
-Tل النتائج إحصائيًا بإستعمال اإلختبار التائي( وفي نهاية التجربة تم تطبيق إالختبار البعدي للتفكيرين التأملي والمنظومي وتم تحلي2019
test).لعينتين مستقلتين, اظهرت وجود فرق ذي داللة احصائية بين المجموعتين, ولصالح المجموعة التجريبية ) 

 Study summary: 

     Knowing the effectiveness of the group investigation model in developing contemplative and systemic 

thinking for students of the Noble Qur’an sciences departments in the subject of the Prophet’s biography. The 

experimental design with partial control was chosen for the experimental and control groups. The researcher 

chose the sample intentionally. A) randomly so that the experimental group is to be taught the group 

investigation model, and division (b) is also chosen randomly to be the control group and taught in the 

traditional manner. Before starting the experiment, the equivalence of the students of the two study groups 

was achieved statistically in a number of variables that affect the safety of the experiment, including (general 

rate, age Chronology in months, IQ test, pretest scores for reflective and systemic thinking) The researcher 

prepared two research tools represented in two pre- and two-dimensional exams, one for contemplative 

thinking and the other for systemic thinking, which were characterized by validity and consistency. The results 

were analyzed statistically by using the T-test for two independent samples, which showed a statistically 

significant difference between the two groups, in favor of the experimental group. 

 الفصل االول
 : مشكلة الدراسة : تتجسد مشكلة الدراسة الحالية بما يأتي:أولا 
 العملية في لتفكير فالتغير الُمتسارعلتفكير بأنواعه فضال عن ضعف اعتماد طرائق التدريس الحديثة في تنمية  بضعف العناية بتنمية ا  -   

 تغييراً  ُتسبب أن دون  نشاطاً  تترك ُمعين,ولم مجال  عند  العصر هذا مؤثرات تقف  لم حيث العصر هذا  في شيء  كل أصاب  قد  التربوية،
 الخبرات الغنية التي عمق ىلع تعتمد العقل والتي تعتمد على العقل والتفكير فقوة  االتغيير  أصابه التي المجاالت أهم من التعليم فيه،وكان
 ) 19ص  ،2011العياصرة،(فيه.  المستودعة العقلية القدرات نمو تأتي من الفكر العقل، وسالمة يحتويها
الدراسات من    إيجاد طرائق تدريس حديثـة لمواكبة التطّور المعـرفي تمنح الطلبة دورًا بارزًا وأساسيًا في عملية التعـليم، فقد أشارت الكثير  - 
لتـرتيب األول هي عدم  المشـكالت الَِّتي تبوأت ا  , والَِّتي أظهرت أنَّ أبرزإلى ضعف فاعلية الطرائـق التدريسية التقليديةوية والنفسية  لبحوث التربوا
، واعتمادهم  سبة للمادةالطرائـق واالستراتيجيات واألساليب والتـقنيات التدريسية واالتجاهات الحديثة المنـاب  العلوم اإلسالمية  تدريسو مواد   إلمام

على محـتوى المادة العلمية   كونها ُترّكزالعقلية والفكرية ,على الطـرائق التقليدية في التدريس فهذا يؤثـر في مستوى َتحصيل الطلبة وتنمية قدراتـهم  
 .  (84, ص 2013.)الفهداوي,  من تركيزها على نشـاطهم أكثر المـتمثل في حفظ الطلبة للمعلومات واسترجـاعها

للطالب    مل، وعدم إعطاء أي دور اعتماد الطلبة على إالجراءات والمهارات ، وإهمال الفهم والقدرات العقلية ومنها التفكير وإالبتكار والتأ  -
الفروق  للمشاركة في توظيف تلك المعلومات في مواقف التعليمية, واالكتفاء بحفظ الحقائق والمفاهيم بشكل آلي دون معنى, وكذلك عدم مراعاة  

علوم القـرآن الكريم والسيما   ادالفردية بينهم كل حسب إمكانياته وطرائق التدريس غير الفاعلة التي يتبعها المدرسون بشكل عام و تدريسو مو 
فكير التأملي  مادة السيرة النبوية بشكل خاص، فضاًل عن ضعف تعرف استراتيجيات التعلم، وأنماط التفكير وآليات تنميتها لدى الطلبة وتنمية الت

ت وإعداد النشاطات التي تتناسب ومراحل والمنظومي لدى الطلبة ليس بالعملية اليسيرة التي تضطلع بها التربية كونها تحتاج إلى تهيئة الخبرا
لديهم.) التفكيرين  المهمة جدًا في تنمية  المناصر  التدريس من  التعلم وطرائق  الطلبة، واستراتيجيات  المتنوعة لدى  ،  1983أبوحطب،التفكير 
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 اإلبداعية قدراتهم وتبرز طاقات المتعلمين، تثير ُمتعددة وتقنيات واستراتيجيات وأساليب طرائق استعمال فتنمية التفكير حاجة ملحة إلى  -
رات العلمية والمعرفيـة أنموذج التحري الجماعي، الذي يسـاعد على تنمية القد  إيجابية لديهم،وهذا مايوفره اتجاهات تنمية على وتساعد الكامنة

كير التأملي والتفكير المنظومي، الَِّتي توفر مـقدارًا من التنافس اإليجابي والحرية ، وتمنـح العملية التعـليمية نوعـًا مـن  والمهارات للطلبة ومنها التف
ئق تهتم بتعليم مهارات التفكير عن طريق دمجها ( ومما تقدم تنبثق فكرة هذا البحث باستخدام طرا2, ص 2017التفاعـل والمتعة والراحـة. )نايف,

 توى مادة السيرة النبوية ,هذه المسوغات وغيرها كانت حافزًا لتحديد مشكلة الدراسة الحاليـة بالسؤال اآلتي:ضمن مح
 مادة السيرة النبوية. لتأملي والمنظومي لطلبة أقسام علوم القرآن الكريم في ما فاعلية أنموذج التحري الجماعي في تنمية التفكيرين ا  

 : أهمية الدراسة : ثانياا 
التحري الجماعي بشــــكل خاص، وأهمية  أنموذج تتجلى أهمية لدراســــة الحالية بأهمية النماذج التربوية في التدريس بشــــكل عام وأهمية 

د أهتم التربويون وذوو االختصاص بالمناهج لتأملي والمنظومي،فضال عن أهمية التعليم الجامعي, فقتنمية تفكير المتعلمين وال سيما التفكيرين ا
ــية و  ــاب الدراســـ ــبح مالئمة وملبية للحاجات التي تطورت بتطور المجتمعات وإن لهذه المناهج دورًا مهمًا في إكســـ عملوا على تطويرها لكي تصـــ

 ف العامة وتحديد الخطة للدرس وإختيارتطور إلى األمام وفي تحقيق األهداف التربوية واألهداالمعرفة للطلبة وفي المســــاهمة في دفع عجلة ال
(, وإن منهج القرآن الكريم يعد ضــــــمن المنهاج الهادف إلى تنمية شــــــخصــــــية  32,ص2008الوســــــائل التعليمية و الطريقة المتبعة )ابو شــــــري ,

ــريعية والتعبدية وتن ــاملة و متوازنة ، ومتكاملة الجوانب اإليمانية االعتقادية والتشـ ــورة شـ ــاس من مباد  المتعلم لتتمثل بصـ ــلوكها على أسـ ظيم سـ
ــمنه من أبعاد ,  حيث  (16, ص2015داغستاني, و تعاليمه )  اإلسالم تحتل مواد العلوم الشرعية مكانه خاصة في العملية التعليمية لما تتضــــ

لكتاب المقرر بل هي روحية واخالقية ومبـــــاد  مستنبطة من القرآن الكريم تهدف إلى صـــــقل شخصية الفرد, فهي ليست محصورة بين دفـــــتي ا
ــابية, لنيل النجال في الدارين)الدليمي, والشمري, علم مستمر هادف, ي ــداد الفرد وتنمية ميوله واتجاهاته االيجــــــ (, 14,ص  2003هدف الى إعــــــ

سـيرة النبي محمد )صـلى   وتتفرع مادة السـيرة النبوية من مواد العلوم الشـرعية وهي تجسـد أمام الطلبة أنموذجًا مثالياً كاماًل للسـلوك البشـري  ف
وســلم( في غاية األهمية ألنها ترجمة عملية لتعاليم اإلســالم، وقدوة حية للمســلمين في كل مكان وزمان كونها تعرفنا بحياته وشــؤونه عليه واله  

ية الســيرة النبوية تأتي من (، فأهم195،ص1999جميعًا منذ والدته مرورًا ببعثته حتى وفاته ) صــلى   عليه  واله وســلم()صــالل والرشــيدي،
مضــــمون حياة النبي محمد )صــــلى   عليه واله وســــلم( الريادية والفكرية ومنهجه في تبلي  الدعوة إلى اإلنســــانية وطريقة عرضــــه    كونها تعني

من   تعالى ثم عزم   سـواء أمن الوجهة األخالقية أم من الوجهة.النفسـية والسـياسـية، وما واجه من مصـاعب ومحن، وكيف تغلب عليها بتأييد
(, فالموقف التدريســــــــــــي يتشــــــــــــكل من المحتوى الدراســــــــــــي واألهداف التربوية التي يســــــــــــعى إلى تحريقها، 141،ص2001يجاء،الرجال)أبو اله

تقدم معلومات  واإلســتراتيجيات التي يتم توظيفها فيه، وعملية التقويم التي يتم بوســاطتها التأكد من مدى تحقق األهداف، والتغذية الراجعة التي  
من أجل إجراء التعدديالت الضــــــــــــرورية في ضــــــــــــوئها، وهذا ما تبرز حاجته في العملية التعليمية في تدريس مادة   عن جوانب العملية جميعها

التفكيرية   الســيرة النبوية في كليات التربية التي ُتعد الموسســســات المؤهلة والمســؤولة أكثر من غيرها عن مهمة تعليم الطلبة ، وتطوير مهاراتهم
ــي ل ــية ومنها مادة وليحققوا التوازن النفســـــ ــتوى الكفاءة التفكيرية للطلبة في المواد الدراســـــ ــاعد أنموذج التحري الجماعي على رفع مســـــ ديهم ويســـــ

تحصـيل  السـيرة النبوية, كما ان التعليم الواضـح المباشـر لعمليات ومهارات التفكير المطلوبة لفهم موضـوع دراسـي يمكن من ان يحسـن مسـتوى 
الطلبة إحســــاســــًا بالســــيطرة على تفكيره وعندما يقترن هذا التعليم مع تحســــين مســــتوى التحصــــيل ينمو لدى   الطلبة في هذا الموضــــوع ، ويعطي

( ويعد أنموذج التحري الجماعي 896,ص  2010الطلبة شـــــعور بالثقة بالنفس في مواجهة المهمات المدرســـــية والحياتية ,)االشـــــجيري والطائي,
ــاعــد على تنميــة التفكير العلمي لــدى الطلبــة فهو يركزمــاذج التعليميــة المهمــة في التعلم التعــمن الن على التفــاعالت داخــل    اوني والــذي يســـــــــــــ

( تبرز أهميـة هـذا االنموذج في  p:3،,2002  Knezek مجموعـات صــــــــــــــغيرة إلحـداث التغييرات والنتـائج األكـاديميـة واالجتمـاعيـة اإليجـابيـة.)
ــامينــالتــدريس على أنــه يجعــ ــة ليعبروال الطلبــة يفكرون بــأبعــاد الــدرس ومضـــــــــــــ آرائهم برول ديمقراطيــة وعلميــة    عن  ه وتفســــــــــــــح لهم الفرصـــــــــــــ

(Hargreaves,2009,p:27 وبناء على ما ســـــــــبق فأن هذا األنموذج يعطي أهمية كبيرة للتفكير في تدريس الســـــــــيرة النبوية ويســـــــــاعد على,)
عليمي ويمكنه من التعرف على اوجه التشـــــابه بين ما المختلفة في أي وقت ت قات بين العناصـــــرانتقال اثر التعليم اذا يســـــاعد على ايجاد العال
وهذا يؤكد الحاجة الى تنمية التفكير لدى الطلبة خاصــــــــة ان في الســــــــنوات (,  22,ص  2014ســــــــبق تعلمه وبين المواقف الجديدة)الســــــــامرائي،

ــر على الطلبة   ــية المتنوعة باعتبار التفكير عند   بل ازدادت في تدريس المعلمين والكوادراالخيرة بل  االهتمام يتعلم التفكير لم يقتصـــــــ التدريســـــــ
العقلية،  العمليات يمثال اســـاسالتأملي والتفكير المنظومي  التفكير أن وطالمااالنســـان كالخارطة التي  تســـاعده على العمل الذي يحقق غايته  
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 أســلوبه اويريم، دائماً  يخطط الفرد يجعالن تنميتهما، فهما أجل من الجهود بذل نربيالم على لزاماً  ويصــبح تجاهلهما تســتطيع ال التربية فأن
واإلحداث،  الظواهر وتغير المشــكالت مواجهة كيفية على التأملي التفكير المناســب، ويعتمد القرار التخاذ يتبعها التي والخطوات العمليات في

ــتفادة ، وعملتالعالقا كراإد على القدرة لديه ســــليما تفكيراً  يفكر الذي والشــــخ  ــات، واالســ  نظره وجهة تدعيم في المعلومات من الملخصــ
 مجموعة يمتلك الفرد تجعل التأملي التفكير ممارســــــة (, وإن160،ص2005الوهاب، عنها)عبد والبحث البدائل المقدمات، ومراجعة وتحليل
المعرفة الســابقة وتطبيقها في مواقف جديدة، وأدراك اســتدعاء   الخصــائ  هذه وتتمثل، الحقاً  ســلوكه في تظهر التي والســمات الخصــائ  من

ــتعمال األحاســــيس كافة،  ــتمتاع بحل المشــــكالت، واســ لكل ما يحدث والتفكير فيه، والتســــاسل وحب البحث والتحقيق، وحب االســــتطالع، واالســ
ــميم وال ــر والفهم العميق، والتصــــــ ــالة والتبصــــــ ــاكل، واإلبداع واألصــــــ ــال المشــــــ ــتيضــــــ ــاءلة واســــــ ــكلة غير مواظبة عوالمســــــ ندما تكون حلول المشــــــ

ويحصـل التفكير المنظومي من خالل تحليل المواقف إلى عناصـرها األسـاسـية ثـــــــــــــــم إعـــــــــــــــادة (,  43, ص2016واضـحة)ابوالحاج والمصـالحة,
مي هو أن كـل المنــظو تـركيـب العناصر فـي منظومة تعطي وظائف نوعية أو تقدم حلوال جـديدة. ألن الغرض األساس الذي يقوم عليه التفكـير 

 شــــي يتفاعل مع األشــــياء التي حوله )يؤثر فيها ويتأثر بها(. فعند تعَرض الطالب لموقف أو مشــــكلة ال يمكنه التعامل مع العناصــــر )األجزاء(
كلة مع اصــــر المشــــالمكونة للمشــــكلة بشــــكل اجزاء منفصــــلة, وإنما على كيفية تأثيرها في ســــير المادة الدراســــية بشــــكل عام، ثم اعادة ترتيب عن

ــي، ــها )الفرطوســ ــكالت 33,ص2012بعضــ ــباب الجذرية للمشــ ــاعد على رسية األســ ــكلة يســ ــتخدام التفكير المنظومي في تناول أية مشــ (,وان اســ
  االدارية كما يســـاعد على تقديم نظرة شـــاملة لهذه المشـــكالت مما يســـاعد على التوصـــل الى الحلول المثالية واإلبداعية لتلك المشـــكالت، وعلى

ــوال الى اإلبداع سية العالر  ــين الرسية المتعمقة ليمور وتنمية القدرة علي التحليل والتركيب وصـ ــكلة، مما يؤدي إلي تحسـ ــر المشـ قات بين عناصـ
يعمـل التفكيرين التـأملي والمنظومي على تقويـة الطلبـة في   (.16ت,ص-الـذي هو من أهم مخرجـات أي نظـام اداري وتربوي نـاجح )كـامـل، ب

دراســـــتها بطرائق منهجية، بحيث يســـــتطيعوا تقويمها شـــــخصـــــيًا وخصـــــوصـــــًا في المراحل األســـــاســـــية للتعليم ألن الطلبة ألدبية و الموضـــــوعات ا
المبتدئين يحتاج إلى أن يكونوا أكثر قدرة على التفكير، وممارســـــــــــته في كل أوقاتهم، من أجل عمل اتصـــــــــــال بين ما يقرسونه من أمور نظرية 

 (, وبناًء على ما تقدم فإن أهمية الدراسة تكمن فيما يأتي:178، ص2012لدة، وبين ممارساتهم العملية)خوا
في التدريس من حيـث التحصيل لدى الطلبة   أنموذج التحري الجماعيمثل    تسهم الدراسة في تقديم طرائق تدريس حديثة لالستفادة منها .1

 وتتناول موضوعـات السيرة النبوية من ستة جوانب متنوعة.
الت .2 أنموذج  الجمإن  يعز  للطلبة الفرصة يعطي    اعيحري  وذلك النه  والمنظومي  التأملي  التفكيرين  تبادللتنمية   وتصنيفها المعلومات ز 

 التعليمات  وصياغة  النتائج واستخالص واالختالف، الشبه أوجه  وفق واألفكار األشياء بين الُمقارنات واجراء األفكار وتوليد وتقويمها، وتفسيرها
 .الجديدة براتللخ الذهنية والمعاني
من كافة    أهمية مادة السيرة النبوية ومكانتـهـا المتميزة في العملية التعليمية، والَِّتي تساعد في اثارة مهارات التفكير وتنمي شخصية الطلبة .3

 . جوانبها المعرفية، والوجدانية، والثقافية، والخلرية، وتوجيه سلوكهـم توجيها ايجابياً 
 في تنمية التفكيرين التأملي والمنظومي  أنموذج التحري الجماعيف البحث الحالي إلى تعرف فاعلية يهد ثالثاا::هدف الدراسة:  

 لطلبة أقسام علوم القرآن الكريم في مادة السيرة النبوية.
  رابعاا: فرضيات الدراسة: 

مجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة ة اللطلب( بين متوسط درجات التفكير التأملي  0,05ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى ) .1
السيرة  النبوية بأنموذج التحري الجماعي وبين متوسط درجات التفكير التأملي لطلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون على وفق الطريقة 

 االعتيادية.
المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة لبة ي لط( بين متوسط درجات التفكير المنظوم0,05ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى ) .2

المنظومي لطلبة المجموعة الضابطة الذين يدّرسون على وفق الطريقة   السيرة النبوية بأنموذج التحري الجماعي وبين متوسط درجات التفكير
 االعتيادية.

المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة   طلبةلي ل( بين متوسط درجات التفكير التأم0,05ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى) .3
 السيرة النبوية بأنموذج التحري الجماعي بين االختبار القبلي واالختبار البعدي للتفكير التأملي. 
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( بين متوسط درجات التفكير التأملي لطلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون مادة 0,05ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى) .4
 لنبوية على وفق الطريقة االعتيادية بين االختبار القبلي واالختبار البعدي للتفكير التأملي. رة االسي
( بين متوسط درجات التفكير المنظومي لطلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة 0,05ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى) .5

 ختبار القبلي واالختبار البعدي للتفكير المنظومي. اال بين السيرة  النبوية بأنموذج التحري الجماعي
( بين متوسط درجات التفكير المنظومي لطلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون مادة  0,05ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى) .6

 لمنظومي.  ير التفك السيرة  النبوية على وفق الطريقة االعتيادية بين االختبار القبلي واالختبار البعدي ل
 خامساا: حدود الدراسة: تتحدد الدراسة الحالية باآلتي: 

 , التفكير التأملي والتفكير المنظومي. أنموذج التحري الجماعيالعلمية:   الحدود -1
 الحدود الموضوعية: موضوعات مادة السيرة النبوية.  -2
 (. 2019 –  2018الحدود الزمانية: الفصل األول والثاني من العام الدراسي ) -3
 البشرية: طلبة المرحلة الثانية في أقسام علوم القرآن الكريم في كليات التربية في الجامعة المستنصرية.  الحدود -4

 سادساا: تحديد المصطلحات: 
 الفاعلية: للفاعلية في الصطالح تعريفات كثيرة منها:  -1
 (. 54, ص 2005على تحقيق االهداف)زيتون، (: بأنها القدره2005زيتون) -أ 
(: بأنها القدرة على تحقيق الهدف والوصول إلى النتائج التي تم الوصول إلى النتائج التي تم تحريقها مسبقًا. )الخليفات، 2010ات)لخليفا  -ب 

 (. 113، ص 2010
عي في تنمية جريبية نتيجة التدريس بأنموذج التحري الجماالتعريف االجرائي للفاعلية: بأنها مستوى التحصيل الذي يبلغه طلبة المجموعة الت 

 قارنه مع طلبة المجموعة الضابطة في مادة السيرة النبوية.        التفكيرين التأملي والمنظومي م
 أنموذج التحري الجماعي: تعريف أنموذج التحري الجماعي اصطالحاا:  -2
اهتمام الطلبة وميولهم ويطلب   تبدأ بطرل الموضوع او مشكلة او قضية تستثير( بأنه:عملية تفاوض وتحري جماعي  2009جويس وويل)  -أ

منهم معالجتها وابداء ارائهم نحوها حيث يتحدد دور الطالب باالستقصاء والتحري للتوصل الى حلول واالستقراء عليها وتطبيقها ضمن ظروف  
 ( (Joyce&Wiell,2009, p: 233جماعية تعاونية.

باستقصاء  المثالي من خالل تحقيق الديمقراطية ولكن بأسلوب جماعي و (: "هو النموذج الذي يسعى لتطوير المجتمع  2011والحيلة ) مرعي  -ب
 (. 195,ص 2011علمي على اعتبار إن غرفة الصف هي مجتمع مصغر شبيه بالمجتمع الكبير" )مرعي والحيلة، 

من خالل تعرضهم ضمن    ملطلبة المرحلة الثانية في أقسام القرآن الكريعل جماعي  ألنموذج التحري الجماعي:عملية تفا  اإلجرائي التعريف
مجموعاتهم بموقف محير في مادة السيرة النبوية واستكشاف ردود فعل المجموعة بالنسبة للموقف من خالل تحديد المشكلة وصياغتها بصورة 

 بة. اسة الجماعية للمشكلة ورصد مدى التقدم الذي يحققه الطلمهمة وقابلة للمعالجة والبحث ثم الدراسة الذاتية الفردية والدر 
 التنمية: تعريف التنمية اصطالحاا: -3
 (. 91ص 1980(: التطوير والتغيير والنمو )السالم والمرعي،  1980سالم ومرعي ) - أ
 (. 360,ص 2009(: عملية تكيف أو تفاعل بين الفرد وبيئته التي يعيش فيها )الحياني، 2009الحياني ) -ب

رآن الكريم في درجات االختبار البعدي للتفكيرين لبة المرحلة الثانية في أقسام الق: التغير الحاصل في مستوى تفكير طالتعريف االجرائي للتنمية
 التأملي والمنظومي للمجموعة التجريبية .

   تعريف التفكير التأملي اصطالحا: التفكير التأملي: -4
همه،حتى يصـــــل إلى النتائج المطلوبة في المتعلم للموقف الذي إمامه، وتحليل عناصـــــره, ويرســـــم الخطط الالزمة لف (:أطالع2005إبراهيم)  -أ

 (446ص, 2005ئج في ضوء الخطط التي وضعت من أجله.     )إبراهيم ،هذا الموقف،ثم تصميم رسم النتا
ــل إلى النتائج ثم تقويم :(2012  (ريان -ب " تأمل الفرد للموقف الذي أمامه وتحليله إلى عناصـــــــــره، ورســـــــــم الخطط الالزمة لفهمه حتى يصـــــــ

 (. 121، ص2012ضوء الخطط ")ريان،  النتائج في
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م ومنظ موجه العقلي لتفكيرا فيه يكون و    طلبة المرحلة الثانية في أقسام القرآن الكريمنشاط عقلي يقوم به    :للتفكير التأملي  اإلجرائي التعريف
  العناصر، هذه بين الصحيحة ريغ العالقات إيجاد األساسية ثم عناصره إلى  وتحليله  العناصر من مجموعة إلى يتم تحليل الموقف  حيث
 الموقف. عناصر  خالل من القائمة المشكلة لحل مقترحة حلول  وضع ثم ،في مادة السيرة النبوية العالقات لهذه تفسيرات أو معنى وإعطاء

 اصطالحا:  المنظومي التفكيرتعريف  :المنظومي التفكير-5
بين المفاهيم   مركبة من خالل منظومات متكاملة تتضح فيها كافة العالقات  (: التفكير الذي يركز على مضامين علمية2003عبيد وعفانة ) - أ

 (. 6,ص 2004والموضوعات، مما يجعل المتعلم قادرًا على إدراك الصورة الكلية لمضامين المنظومات المعروضة أمامه. ) عبيدوعفانة ،
الت لتحقيق غرض معين،ويشمل ك وفهم وحل المشكالمدرسة على ادرا  بأنه قدرة مدير  Dolansky&Moore, 2013))دونالسكي وموور  -ب

ل  القدرة على التمييز بين االنماط المتكررة واالنماط المحددة في العمل لفهم كيف ان هذه االنماط تعزز بعضها البعض وتؤثر في نظام العم
 .p:5،(Dolansky & Moore 2013بأكمله.)
العليا لطلبة المرحلة الثانية في أقسام القرآن الكريم تقوم على تحليل الموقف  لية المنتظمة  العمليات العق  هو  المنظومي:  للتفكير االجرائي التعريف

التي تحصل   بالدرجة  نتائج معينة ويقاس  إدراك عالقاته وصواًل إلى  الفرعية ثم أعادة ترتيبها وتركيبها بغية  عليها الطالبة في  إلى مكوناته 
 االختبار. 

 النبوية اصطالحا:السيرة النبوية:تعريف السيرة -6
ــلم(( بأنها: "ترجمة حياة النبي محمد 2004الجالد )  -أ    ــلى   عليه واله وســـ ــمل ذلك أقواله وأفعاله وتقريراته)صـــ ــواًل، ويشـــ  باعتباره نبيًا رســـ

قتصـــــادية والســـــكانية وصـــــفاته الَخلرية والُخلرية، وحياته قبل البعثة ويشـــــمل الحديث عن عصـــــره وموطنه واألحوال االجتماعية والســـــياســـــية واال
 (383،ص2004وغيرها".)الجالد،

ــفاته وطريقته في الدعوة 2007العلي ) -ب    ــيته وصـــــ ــلم( وشـــــــخصـــــ والتبلي ، وتربيته ( بأنها: " حياة النبي محمد )صـــــــلى   عليه واله وســـــ
 (197،ص2007لصحابته رضي   عنهم".)العلي،

مات المرتبطة بحياة النبي محمد )صــلى  عرفي المتضــمن المفاهيم والحقائق واألفكار والمعلو لتعريف اإلجرائي للســيرة النبوية فهو: المحتوى الما
ة، والتي تتضـــــــــمنها المفردات الدراســـــــــية المقررة من وزارة التعليم العالي   عليه واله وســـــــــلم(الريادية والفكرية والعلمية ومنهجه في تبلي  الدعو 

 لطلبة المرحلة الثانية في أقسام القرآن الكريم في كليات التربية في العراق. (2019- 2018والبحث العلمي للعام الدراسي)
 لفصل الثاني خلفية نظرية ودراسات سابقةا

نبًا أساسيًا في البحث العلمي وجانب قوة له، وهذا ال يعني أن الموضوعات التربوية كلها لها نظريات  تعد الخلفية النظري ألية دراسة جا     
نها، ناك من الموضوعات المهمة ال تنظمها نظريات محددة, لذا تتمثل الخلفية النظرية للبحث بمجاالت الموضوع حسبما تتضممفسرة لها فه 

التي يستفيد منها الباحث فصياغة الخلفية النظرية لترتبط ارتباطًا مباشرًا بموضوع الدراسة ومجاالتها  الوثائق والتقارير واإلحصائيات المتنوعة  
 (, لذا تستعرض الباحثة الخلفية النظرية وفقًا لما يأتي:220ــ219, ص 2000)الرشيدي،وإجراءاتها

رن الحادي والعشرين بالكيفية التي تمكن المعلمين من تحقيق أهتم التربويون في القمفهوم أنموذج التحري الجماعي )أنموذج ثيلين(:     اول:
من المعلم  تمكن  التي  بالكيفية  اهتمامهم  من  افضل  التدريسية)كالمحاضرة   تعلم  النماذج  من  باالنتقال  سمح  مما  افضل،  معلومات  تقديم 

حول المتعلم مثل التعلم التعاوني التي يقسم المتعلمين    حولة الى اعتماد انشطة ونماذج تدريسية تتمحور  والمناقشة(التي يقودها المعلم وتتمحور
(, وأن التعلم التعاوني افضل من التعلم الفردي، ويزيد من 90,ص   2012،على مجموعات صغيرة تعمل على انجازمهمة ما)العفون ومكاون 

نمي اتجاهات الطلبة االيجابية نحو انفسهم  اعضاء المجموعة الواحدة والمجموعات األخر، وي  تقدير الذات عند الطلبة، وينمي العاطفة بين
التفكير العلمي واإلبداع والمشار  الريادة ونحو زمالئهم في المدرسة، وانه يزيد  القلق عندهم ويؤدي إلى تنمية مهارات  كة لدى الطلبة، ويقلل 

( على أفكار جون ديوي والتي تنطلق من نظريته المتضمنة في كتابه )الديمقراطية Thelen)( أعتمد ثيلين 1960والعمل الجماعي ففي عام )
راطي مصغر،إذ تتطلب الديمقراطية خلق ثقافة ديمقراطية مع والتربية( اذ اوصى بان تنظيم المدرسة وتفاعلها على اساس انها مجتمع ديمق

يمقراطي,توفير الثقافة المدرسة الديمقراطية وأن يكون المعلمين أول الممارسين  المعايير واإلجراءات المناسبة منهاأن يكون التعليم في مجتمع د
ليسوا متفرجين فقط، بل انهم   يلين( في الصفوف الدراسية,أن الطلبة وفق أنموذج )ثJoyce & Weil,2009,p:128) للحياة الديمقراطية )

رسين تبني دور الميسر، ويتيح لهم الحرية والمساعدة المباشرة للوصول  متعلمين نشطين، ألنهم مسؤولون عن التعليم الخاص بهم، ويمكن للمد
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وجديدة.   مثيرة  التعليمية  العملية  جعل  على  يساعد  هذا  وكل  االستنتاجات  قطامي  الى  السراج, )  (    408,ص    2009وآخرون،  ) 
 . (165,ص2017

وتنفيذه في اطار أنموذج التحري الجماعي بستة مراحل، كل    يتم تخطيط التدريستخطيط التدريس وتنفيذه في اطار أنموذج التحري الجماعي:
   -عنصر يمثل خطوة في البنية العامة لينموذج، يمكن توضيح خطوات هذا األنموذج بالمراحل اآلتية:

 المرحلة الولى: تحديد موضوع الستقصاء: هذه المرحلة يتم من خالل ثالث خطوات هي:
 المشكلة قيد البحث في صورة سؤال رئيس.يقدم المدرس للطلبة الموضوع او  -1
 يقسم السؤال الرئيس او الموضوع الرئيس الى اسئلة فرعية.  -2
3-  ( من  تتكون  مجموعة  كل  متعاونة  مجموعات  الى  الطلبة  على  6-2يقسم  الفرعية  االسئلة  او  الفرعية  الموضوعات  وتوزع  أفراد  هذه ( 

 المجموعات.
وفي هذه المرحلة يصوغ اعضاء كل مجموعة الموضوع او المشكلة في صيغة سؤال  مجموعات:المرحلة الثانية: تخطيط الستقصاء داخل ال

 او االسئلة.  او عدة اسئلة بحثيه ويخططون معا طريقة البحث المطلوب لإلجابة عن السؤال 
طة الموضوعة، والتي تم االتفاق يتم في هذه المرحلة تنفيذ االستقصاء او البحث، حيث تنفذ كل مجموعة الخالمرحلة الثالثة : تنفيذ البحث:

مشكلة  عليها سابقا، ويجمع كل عضو من اعضاء المجموعة المعلومات الالزمة من مصادرها المختلفة، كما يستخدمون هذه النتائج في حل ال
 ( p :8)، Joyce& Weil 2009 موضوع البحث. ( 

هذه الخطوة الناتج التراكمي لعمل كل مجموعة، والذي قد يكون على هيئة تقرير مكتوب، او    تمثلالمرحلة الرابعة: اعداد التقرير النهائي :
مجموعة من بينهم لجنة لتنسيق عملية عرض عملي، او احد النماذج، او شريط سمعي او شريط فيديو، وفي هذه الخطوة يشكل اعضاء ال

 جموعة. عرض التقرير او المنتج النهائي بعد عرضه على زمالئهم في الم
تعد كل مجموعة تقريرها النهائي، ثم تعرضه على جميع طلبة الفصل، إذ يضع الطلبة او المدرس المرحلة الخامسة: عرض التقرير النهائي :
 (  49,ص  2017)مخلف وجمال ،   دة التقرير وعرضه. مجموعة من المعايير للحكم على مدى جو 

 ل طرائق عدة منها: المرحلة السادسة: التقويم تتم هذه المرحلة من خال 
 يقوم المدرس بتقويم عملية البحث التي قام بها الطلبة في كل مجموعة اي يقوم الخطة، والمصادر التي استخدمتها المجموعة، واالستنتاجات .1

 التي توصلوا اليها. 
ار نهائي لكل الطلبة وفي هذه  كن ان تقدم المجموعة سؤالين او ثالث، وهذه االسئلة تمثل االساس الذي يمكن من خالله تكوين اختبمي .2

 الحالة تقوم كل مجموعة اجابات طلبة المجموعات االخرى على االسئلة التي صاغها.
 هذه العملية. ته،وكيفية تفاعل الطلبة مع  وتقدم عرضا مختصرا لما تعلم ترصدكل مجموعة إدارة فعاليتها الخاصة .3
 ( Ian& Samuel,2000,p:79تكليف الطلبة بعمل تقارير منهجية عن اعتماد أنموذج التحري الجماعي في حل المشكالت) .4

في انجاز الواجبات  ترى الباحثة مما تقدم أن أنموذج التحري الجماعي يمثل وسطًا تعليميا ايجابيًا لدى الطلبة عن طريق تعاونهم ومشاركتهم      
    كالحلول واالقتراحات في حل ومعالجة المشكالت الجديدة.المطلوبة منهن 

تؤكد النصوص الشرعية على ضرورة التعقل والتدبر والنظر في ملكوت السماوات واألرض، وتستحث العقل البشري   التفكير التأملي:ثانياا:  
َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل   ذين لم يتأملوا: قل هلل  عن لسان الكافرين ال  وتعالىبحانه    سعلى ضرورة البحث والمراجعة والتأمل ، فيذكر 

ِعير فهي دعوة مباشرة وصريحة ال تأويل فيها كواجب ديني يتحمل اإلنسان مسؤوليته. ) جروان ،    )10) الملك:  َما ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب السَّ
 دائماً  يخطط الطالب يجعل التأملي التفكير أن  اعتبار على  وذلك التدريس أهداف أبرز من التأملي التفكير ةتنمي وتعد( ,  26,ص    2013
 من عليه يعرض ما كل في  الطالب  تأمل على  التأملي التفكير القرار، ويقوم التخاذ يتبعها التي والخطوات العمليات في أسلوبه ويريم ويراقب
 .الحديثة التعليم  إستراتيجيات عليه تركز ما  جوهر وهو المعنى ذا التعلم يؤكد  وهذا المتعلم عقل  في للتعلم أثراً  يبقي بدوره وهذا معلومات
 (. 150- 149، ص 2013ومحمد،  )القواسمة

 التأملي كضرورة تربوية في خالل الفوائد التي تنتج عنه كما يأتي: التفكيريبرز أألهمية التربوية للتفكير التأملي: 
 أفكار متعددة حول الموضوع، وتقويم أعمالهم ذاتيًا واستكشاف آليات تعليمية جديدة.لبة التأمل بينمي لدى الط .1
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المشك .2 الطلبة من خالل مساعدتهم في حل  للطلبة)خوالدة،  يعزز آراء  النفسية  الناحية  ،  2012الت، وتحليل األمور بشكل دقيق فيعزز 
 (. 179ص
خرى و يحسين طرائق التدريس، وممارسة من جهة، وتنويع في أساليب التعليم من جهة أُ   يساهم في تحقيق فهم أفضل ألنماط تعلم الطلبة .3

 (.  133، ص 2013المعلم لمسئولياته بمهنية عالية)الحويجي، 
 :هي التأملي التفكير مراحلمراحل التفكير التأملي: 

 الوعي بالمشكلة. –الشعور بالصعوبة  -1
 فهم المشكلة.  –تحديد الصعوبة  -2
 تكوين الفروض.  –اكتشاف العالقات –صنيف البيانات ت– ة وتنظيمهاتقويم المعرف -3
 قبول الفروض أو رفضها. –تقويم الفروض  -4
 ( 56, ص 2003رفضها. )عبيد وعفانة قبول النتيجة أو  –تطبيق الحل  -5

بة العليا التي تختلف عن مستويات  يٌعد التفكير المنظومي احد انماط التفكير، ويقع ضمن العمليات المعرفية المرك  التفكير المنظومي:  -ثالثاا 
يواجهها الفرد فينطلق من منظور كلي ومن  الدنيا )المهارات(, فهو تفكير مفتول ينبع من واقع إدراكي ووعي شامل بأبعاد المشكلة التي   التفكير

ومي يتطلب تنمية مهارات التفكير العليا عالقة الكل بالجزء وعالقة األجزاء ببعضها البعض، وعالقة كل منها بالموقف الكلي, ان التفكير المنظ
 (. 76, ص2012الفرد معنى التفكير.)الفرطوسي،  والكفاءة العالية التي تمكَنه من التكيف مع ظروف الحياة المعقدة المعاصرة وهنا يتطلب تعليم

 الفردر يكون  أن  ير المركب التي يشمليتكون التفكير المنظومي من مهارات عقلية تعكس قدرة الفرد على التفكمهارات التفكير المنظومي:  
وتحليلها ويتضمن  بنائها على  القدرة لديه تكون  وأن حقائق، وليست نماذج على انها يالحظ تلك النماذج وأن واضحة نماذج في يفكر بأنه واعًيا

     يـأتي:(، وتقسم الى ما162,ص 2012على وفق درجة تعقيدها )العفون ومكاون،  التفكير المنظومي مهارات عديدة
 مهارة قراءة الشكل المنظومي: وهي قدرة المتعلم على تحديد ابعاد الشكل المنظومي للعمل )الهيكل التنظيمي(. 

 ل الشكل وادراك العالقات:وهي قدرة المتعلم على رسية العالقة وتحديد خصائ  تلك العالقة وتصنيفها. مهارة تحلي
 التوافقات بينها والنواق  فيها.وإيجاد العالقات  لى الربط بين عناصرمهارة تكملة العالقات في الشكل:وهي القدرة ع 

: وتُعد هذه المهارة محصلة للمهارات السابقة النها تتضمن الخطوات التي تؤدي الى قراءة الشكل وتحديد عالقاته  مهارة رسم الشكل المنظومي
 (. 54,ص  2010واجزائه الى رسمه بالصورة النهائية بجميع اجزائه. )اليعقوبي، 

 دراسات سابقة:
 : دراسات تناولت انموذج التحري الجماعي –أول 
(: تهدف الدراسة التعرف على )فاعلية أنموذج التحري الجماعي في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في 2010. دراسة العيساوي )1

، جامعة بغداد، كلية التربية ابن الهيثم، ، تكونت عينة الدراسة من  مادة علم األحياء ومهارتهنَّ في التفكير العلمي( أجريت الدراسة في العراق
الثاني متوسط. وقد أعدت الباحثة اختبارًا تحصيليًا من نوع االختيار من متعدد. عولجت البيانات احصائيًا ( طالبة من طالبات الصف  49)

علية أنموذج التحري الجماعي في التحصيل ومهارات التفكير العلمي  باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين. وقد توصلت الدراسة الى فا 
 (. 61- 60,ص 2010ي مادة علم األحياء )العيساوي،لطالبات الصف الثاني المتوسط ف

المياحي )2 التفضيل المعرفي والفكير االستداللي لدى  2013. دراسة  التعرف على )فاعلية التدريس بأنموذج ثيلين في  الدراسة  ( : هدفت 
( طالبة من طالبات قسم الفيزياء 32راسة من ) طالبات قسم الفيزياء( أجريت الدراسة في العراق، جامعة القادسية، كلية التربية. تكونت عينة الد

( فقراته  عدد  بلغت  تحصيليًا  اختبارًا  الباحثة  أعدت  لعينت 30وقد  التائي  االختبار  باستخدام  احصائيًا  البيانات  فقرة موضوعية. عولجت  ين ( 
ذج ثيلين على طالبات المجموعة الضابطة  مستقلتين. وقد توصلت الدراسة الى تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن على وفق أنمو 

 (. 62, ص2013الالتي درسن على وفق الطريقة االعتيادية)المياحي،
 : التفكير التأملي دراسات تناولت -ثانيا 
 اكتساب ومدى اإلسالمية التربية  منهاج محتوى  في التأملي التفكير مهارات ف على )تحديدها التعر الهدف من:   )  2010نحل أبو دراسة) .1

( طالب وطالبة وجميع المعلمين 326األساسي ,اشتملت عينة الدراسة علي )  الطلبة لها(, اجريت هذه الدراسة في فلسطين لطلبة الصف العاشر
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لبة  حليلي ، ،واستخدم الباحث في الدراسةعدة أدوات منها إعداد اختبار لرياس مدي اكتساب الطوالمعلمات واستخدم الباحث المنهج الوصفي الت
اظهرت والطالبات لمهارات التفكير التأمليوتم تحقق الصدق والثبات وتم إعداد إستبانة لمعلمي ومعلمات التربية اإلسالمية الوسائل إحصائية  و 

 مستوي مهارات التفكير التأملي في محتوي منهاج التربية اإلسالمية لدي طلبة الصف العاشر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في  
 ب(. - ,  أ 2010األساسي تعزى للجنس و كانت لصالح الطالبات .)أبو النحل،

التعرف على  (:  2013دراسة)أحمد،   .2 أنموذج رينزولي  الهدف منها  التأمل  R.D.I.M)اثر  والتفكير  الكتابة اإلبداعية  ي لدى طالبات في 
(  60ابن رشد،  تكونت عينة الدراسة من )-كلية التربية-بغدادتميزات( أجريت هذه الدراسة في العراق في جامعة  الصف الخامس اإلعدادي للم

:)العمر  ( طالبة في المجموعة الضابطة, أجرت الباحثة تكافؤًا في المتغيرات اآلتية30( طالبة في المجوعة التجريبية، و)30طالبة بواقع )
الختبار القبلي للتفكير التأملي، درجات القدرة اللغوية، التحصيل  الزمني للطالبات محسوبًا بالشهور، درجات اللغة العربية للعام السابق، درجات ا

أعدت مرياس للتفكير  الدراسي ليبوين( استعملت الباحثة أداة موحدة لرياس الكتابة اإلبداعية والتفكير التأملّي عند طالبات مجموعتي البحث و 
فوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة )احمد،  التأملي ,استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية وتوصلت النتائج الى ت

 ك(.  -، ي2013
 :التفكير المنظومي دراسات تناولت -ثالثا 
الدراسة إلى التعرف إلى "اث2012دراسة الفرطوسي) .1 التدريس بالمدخل المنظومي( هدفت تلك  المفاهيم الجغرافية وتنمية   ر  في اكتساب 

( أفرادها  اختيار عينة قصدية عدد  المتوسط". وتم  األول  الصف  المنظومي عند طالب  التفكير  بواقع)62مهارات  لكل  31( طالبا,  ( طالبا 
هارات التفكير المنظومي, تّكون  ( فقرة, واألخر لتنمية م60)مجموعة, ثم تم إعداد اختبارين احدهما الكتساب المفاهيم الجغرافية, تّكون من  

( فقرة اختبارية من نوع األختيار من متعدد أيضا. وتم التحقق من صدق االختبارين وثباتهما , ثم تم تطبيق  60( أسئلة تحتوي على )5من)
البيانات الى التي استمرت ثالث أشهر, وأسفر تحليل  المفاهيم تفوق طالب المجموعة التجري  االختبارين بعد نهاية التجربة  بية في اكتساب 

 ي(.  -,ا 2012الجغرافية واكتساب مهارات التفكير المنظومي )الفرطوسي ,
( هدفت الدراسة إلى معرفة اثر التدريس بمهارات التفكير المنظومي في تحصيل طالبات الصف الخامس األدبي في  2013دراسة الجبوري) .2

الصف الخامس األدبي، توزعت بين مجموعتّي البحث التجريبية والضابطة. وبعد    ( طالبة من طالبات47ونت من)مادة األدب والنصوص، وتك
( طالبة درسَن مادة األدب والنصوص باستعمال مهارات التفكير  23استبعاد طالبة واحدة كانت راسبة، بل  عدد طالبات المجموعة التجريبية)

 المنظومي، وبل  عدد طالبات المجموعة  
( اربعين فقرة، وقد استعملت  40المادة نفسها بالطريقة االعتيادية. وأعدت الباحثة اختبارا تحصيليًا تألف من)( طالبة درسّن  23الضابطة) .3

 الباحثة الوسائل اإلحصائية المناسبة ، وتوصلت الى نتيجة تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالئي ُدرسَن مادة األدب والنصوص بمهارات 
 ب(. -,ا 2013المجموعة الضابطة الالئي دُرسنَّ المادة نفسها بالطريقة االعتيادية. )الجبوري,التفكير المنظومي على طالبات 

 : السابقة الدراسات من اإلفادة جوانب
 الفهم زيادةلى  النموذج التحري الجماعي والتفكير التاملي والتفكير المنظومي ا النظري  اإلطار لكتابة الالزمة المصادر  معرفة في اإلفادة - أ

 .التدريس بخطوات رفةوالمع
 تشابهت الدراسات في ااستخدام المجموعات التجريبية والضابطة واالختبارلالختيارالمتعدد وكذلك الدراسة الحالية   -ب
  استخدمت معظم الدراسات المعالجة االحصائية المناسبة والتي منها بيرسون واالختبار التائي وصعوبة الفقرة وقوة تمييز الفقرة والمتوسط  -ت 

 .بي والدراسة الحالية كذلكالحسا
 وإجراءته البحث منهجية الثالث الفصل

 التجريبي  وذلك لكونه يتالئم ومتطلبات الدراسة الحالية وتحقيق أهدافه، والتثبت من صحة فرضيتيه. المنهج الباحثة اتبعت منهجية البحث:
 اإلجرءات اآلتية: إجراءات البحث: التزمت الباحثة للتوصل إلى تحقيق إهداف الدرسة الحالية 

 مثل في الضبط الن عملية  وذلك  الجزئي للمجموعتين التجريبية والضابطة, الضبط ذا التجريبي التصميم تم اختيار :التجريبي التصميم -اولا 
 (.  1(، وكما مبين أدنـاه في الجدول )24 ,ص 2009، )عالم كلها المتغيرات في التحكم لصعوبة كلوذ ,صعبة البحوث هذه
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 ة ( التصميـم التجريبي للدراس1)جدول 

 : إجراءات الدراسة-ثانيا
مجتمع البحث الحالي يتمثل بطلبة المرحلة الثانية في أقسام علوم القرآن الكريم في كليات التربية في الجامعة   :وعينتها الدراسة مجتمع.1

( طالبًا وطالبة، موزعون بين كليات)كلية التربية للعلوم اإلنسانية، وكلية التربية االساسية(. تألفت عينة البحث 171البال  عددهم)المستنصرية و 
ا  بة من المرحلة الثانية في قسم علوم القرآن الكريم في كلية التربية للعلوم اإلنسانية في الجامعة المستنصرية, وتم اختياره( طالبًا وطال69من)

  من الطلبة في شعبة (34) مجموع من ( طالب وطالبة29واختارت) الشعبتين من الراسبين استبعاد بعد عينتا الدراسة  وجرى اختيار عشوائيًا،
وتدرس  شعبة)ب( ( من الطلبة في35) من مجموع ( طالب وطالبة 30و) التجريبية المجموعة لتكون  وذج التحري الجماعيلتدرس بأنم )أ(

   .( طالب وطالبة59النهائية) العينة ،فكانت الضابطة المجموعة قليدية ولتكون بالطريقة الت
 : الدراسة مجموعتي .تكافؤ2

التكافؤ في عدد من         التكافؤ بين مجموعتي الدراسة لغرض الحد من العوامل الدخيلة, لذا أجري  يتطلب التصميم التجريبي إجراءات 
الخاصة بالعينة من رئاسة القسم الذي تم اختياره، وتطبيق اختبار )جي سي رافن ( للذكاء، وقد المتغيرات حيث تم الحصول على البيانات  

 تكافؤ ما يأتي:أظهرت إجراءات ال
(، إذ كانت الريمة التائية المحسوبة 2018- 2017أ.المجموعتان متكافئتان في متوسط درجات المعدل العام للمرحلة االولى للعام الدراسي) 

  ( 57(، ودرجة حرية )0,05( وهي ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2,021ل من الريمة الجدولية البالغة )( وهي أق 0,208)
 (.2وعلى وفق ما مبين في جدول )

يمة  ( وهي أقل من الر0,085ب.المجموعتان متكافئتان في متوسط العمر الزمني للطلبة محسوبًا بالشهور، إذ كانت الريمة الثانية المحسوبة)
وعلى وفق ما مبين في   (،57( ودرجة حرية )0,05( وهي ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2,021الثانية الجدولية البالغة )

 (. 2جدول )
، وهي  (2,021(، وهي أقل من الريمة الجدولية البالغة )0.137ت.المجموعتان متكافئتان في إختبار الذكاء، إذ بلغت قيمة التائية المحسوبة )

 . ( 2(، وعلى وفق ما مبين في جدول )0,05( ومستوى داللة ) 57ليست ذات داللة إحصائية عند درجة حرية )
والجدولية2)  جدول المحسوبة  التائية  والقيمة  المعياري،  والنحراف  الحسابي  المتوسط  الذكاء    (  والعمرالزمني,واختبار  العام،  للمعدل 

 ( طةلمجموعتي الدراسة )التجريبية، والضاب

حجم   المجموعة  المتغير
 العينة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 القيمة التائية
درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
عند 

 الجدولية  المحسوبة ( 0,05)

المعدل  
 العام

 7,064 77,23 29 التجريبية
0,208 

2,021 57 

غير دالة  
 7,796 77,63 30 الضابطة  إحصائيا  

العمر 
 الزمني

 10.31 250,53 29 التجريبية
غير دالة   0,085

 9.30 250,33 30 الضابطة  إحصائيا  
اختبار 
 الذكاء

 4,511 10,30 29 التجريبية
غير دالة   0,137

 4,875 10,46 30 الضابطة  إحصائيا  

 المتغير التابع  إدوات البحث البعدية المتغير المستقل  إدوات البحث القبلية المجموعة 

  تجريبية 
اختبارالتفكير التأملي  -1

 القبلي 
  اختبارالتفكير المنظومي-2

 القبلي 

 أختبار التفكير -1 نموذج التحري الجماعيأ
 التأملي البعدي

 أختبار التفكير -2
 نظومي البعديالم

  تنمية التفكير- 1
 التأملي 

  تنمية التفكير- 2
 المنظومي 

 الطريقة التقليدية  الضابطة 
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(، وهي أقل من الريمة الجدولية  0,432تائية المحسوبة )، إذ بلغت قيمة الاالختبار القبلي للتفكير التأمليالمجموعتان متكافئتان في درجات   .أ
 (. 3(، وعلى وفق ما مبين في جدول ) 0,05( ومستوى داللة )57داللة إحصائية عند درجة حرية )(، وهي ليست ذات 2,021البالغة )
( وهي أقل من الريمة الجدولية  0,398ة ),إذ بلغت قيمة التائية المحسوب  المنظومي للتفكير االختبارالقبليالمجموعتان متكافئتان في درجات   .ب

 (. 3(، وعلى وفق ما مبين في جدول ) 0,05( ومستوى داللة )57إحصائية عند درجة حرية )(، وهي ليست ذات داللة 2,021البالغة )
 ( لمجموعتي الدراسة)التجريبية، والضابطة المنظومي التأملي والتفكير للتفكير رالقبليالختبا( درجات 3جدول ) 

حجم  المجموعة متغير ال
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التائيةالقيمة 
درجة  
 الحرية 

مستوى  
الداللة  
عند 

(0,05 ) 
 المجدولة  المحسوبة

 2,  66 13,06 29 التجريبية األختبارالقبلي للتفكيرالتأملي 
0,432 

2,021 57 
غيردالة  
 2,13 12,68 30 الضابطة  إحصائيا  

ختبارالقبلي األ
 للتفكيرالمنظومي 

 2,24 12,05 29 التجريبية
غيردالة   0,398

 2,01 11,83 30 لضابطة  إحصائيا  

 :التالية التجربة الخطوات تضمنت:التجربة متطلبات-ثالثا
  :العلمية المادة تحديد -1

عليمية المقررة للتدريس, والتي تضمنت مفردات مادة السيرة  تحديد المادة التعليمية: لغرض تهيئة مستلزمات التجربة حددت الباحثة المادة الت .أ
لقرآن  االنبوية على وفق مفردات المنهج الدراسي وتسلسلها الزمني في كتب السيرة النبوية المطهرة، المقرر تدريسها للمرحلة الثانية في أقسام  

 (. 2019-2018الدراسي) الكريم والتربية اإلسالمية في كليات التربية في الجامعات العراقية للعام
أعداد الخطط الدراسية: اعتمدت الباحثة في أعداد الخطط التدريسية على معطيات االطار النظري وذلك بالتعرف على األسس والمباد   .ب

لحالية،وقد تضمن  وفقًا لينموذج التحري الجماعي، فضاًل عن الدراسات السابقة المشابهة للدراسة ا والشروط الالزم توافرها في الدروس المُعدة  
(خطة  60السلوكية، ومحتوى الدرس على وفق اإلستراتيجية، والتقويم(، وقد بل  عددها)  الخطط الدراسية العناصر اآلتية:)الهدف العام، واألهداف

وقد تم عرض    (خطة تدريسية للمجموعة الضابطة،30تجريبية التي تتضمن أنموذج التحري الجماعي,و)( خطة للمجموعة ال30تدريسية, وبواقع)
النتائج على مجموعة من المختصين في العلوم التربوية والنفسية وطرائق التدريس وتدريسيي المادة، وفي ضوء مالحظاتهم تم تعديل بعض 

 فقرات الخطط.
،التطبيق,التحليل  بلوم)التذكر،الفهم لتصنيف المعرفي في المجال الستة للمستويات التجربة بموضوعات خاصة سلوكية أهدافاً  الباحثة اشتقت .ت

 بعض عليها واجري  المحكمين من  مجموعة على  األهداف  هذه  ،وعرضت ( هدفًا سلوكياً 40األهداف ) هذه مجموع بل  ,التركيب,التقويم(، وقد
 .األهداف هذه ضوء في التحصيلي االختبار فقرات صاغت ثم في الصياغة  التعديل

 الدراسة   أداتا -2
 - :التأملي اختبارالتفكير .أ

يًا  الباحثة أداة البحث متمثلة باختبار التفكير التأملي وأتمت تطبيقه على ان تطبق على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة قبليًا وبعد  أعدت
 بناء االختبار. واتبعت الباحثة االجراءات األتية في 

 - التأمل والمالحظة  (يتضمن أوليا استبيانا اإعداده من خالل التأملي االختبار التفكير ت افقر  تم تحديد-: صياغة فقرات الختبار :1-أ
الدراسية في  ) مقترحة حلول  وضع - مقنعة راتيتفس إعطاء - ستنتاجاتاال  إلى ول الوص -المغالطات الكشف الطلبة والمادة  ليالئم طبيعة 

ة موزعة على محتوى المادة الدراسية ومتمثلة على المهارات الخمس موزعة فقرة  (45من ) األولية هبصورت وتكون االختبارالمحتوى والمضمون  
 لالهداف السلوكية. 

الدراسية،   المادة لمضمون  االختبار فقرات تمثيل  مدى في أرائهم المحكمين، لمعرفة من مجموعة على  االختبار  عرض: صدق الختبار :2-أ 
دلت بعض الفقرات بحسب النسبة المئوية للموافقين من  وفي ضوء آرائهم ومالحظاتهم عالطلبة،    لمستوى  ومالءمته اللغوية صياغته وسالمة
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( فقرة وبهذا اإلجراء يتحقق في االختبار 40د الحذف)وأصبحت فقرات االختبار بع( من موافقتهم وعدم موافقتهم, وعليه  %80الخبراء التي حددت )
 الصدق الظاهري.

 الزمن المستغرق  متوسط أن وتبين  2018  -12-25االختبارعليهم بتأري    طبقت ( طالب وطالبة ، ثم30) الباحثة أختارت  :ثبات الختبار :3-أ
 التجزئة طريقة الباحثة استخدمت دقيقة وقد (20)االختبار هو تار فق على اإلجابة إلكمال الزمني  المتوسط فكان,دقيقة (20)كان اإلجابة إلكمال
 (  279،ص 1999 عودة، . (عال ثبات معامل وهو ،%)85(الثبات معامل بل  وقد على العينة واحدة مرة المرياس فقرات بتطبيق النصفية

 التمييز وقوة  الصعوبة معامل حساب االستطالعية للعينة االختبار ترالفق اإلحصائي التحليل شمل:الختبار لفقرات اإلحصائي :التحليل4-أ
 فقرة كل عن والخاطئة الصحيحة اإلجابات عدد حتسبأ(,و ودنيا )عليا مجموعتين شكل على الدرجات ترتيب االختباروبعد رات فق من فقرة لكل
 :آالتية الشروط فيها تتوفر  التي الفقرات وقبلت كلتيهما االختبار للمجموعتين راتفق من
 ( 28 ,ص2009،  )عالم ).  0.71-0.24(بين  تقع سهولتها : معامل1-4-أ
 (. 80 ،ص  1981 وآخرون، الزوبعي ).(0.69- 0.32بين ) من  أعلى تمييزها : قوة2-4-أ
تطبيق معادلة فعالية البدائل ظهر أن البدائل قد جذبت إليها عددا اكبر من طلبة المجموعة الدنيا    بعد: فعالية البدائل الخاطئة للفقرات:5-أ

 ن دون تغيير . مقارنة بطلبة المجموعة العليا وكانت قيم البدائل الخاطئة كلها ذات قيم سالبة ، وبذلك تقرر إبقاء البدائل الخاطئة كما هي م
لبات الدراسة الحالية اعداد اداة ألختبار التفكير المنظومي على ان تطبق على مجموعتي البحث التجريبية من متطاختبار التفكير المنظومي:  -ب

 والضابطة قبليًا وبعديًا واتبعت الباحثة االجراءات األتية في بناء االختبار: 
( بدائل، واحد  4( فقرة يلي كل فقرة )20من )  بارًا موضوعيًا من نوع االختيار المتعدد وهو مكون تم اعداد اختصياغة فقرات الختبار::  1-ب

( فقرة، والسؤال الثالث اكمل المخططات  10صحيح والثالثة االخرى خاطئة، والسؤال الثاني اكمل ما تراه ناقصًا في العبارات االتية ويتكون من ) 
( يناسبها من  بما  فقرات،10االتية  فقرات  و   (  التفكير  بهذا يكون مجموع  فقرة,  40)  المنظوميأختبار  النوع من االختبارات  (  اختير هذا  وقد 

راسية )ابو الموضوعية النه يمثل افضل انواع االختبارات واكثرها صدقًا وثباتًا واوسعها استعمااًل وهو يغطي المادة الدراسية أي شامل للمادة الد 
 ( 139، ص 2000صالح واخرون،  

التفكير المنظومي( على مجموعة من    للتحققصدق الختبار:  :2-ب الباحثة األداة المتمثلة بـ )اختبار  من الصدق الظاهري ليداة عرضت 
 المختصين والمحكمين، واخذت الباحثة بآرائهم وأجرت التعديالت المالئمة على األداة.

الختبار( وقد اجرت الباحثة التحليل االحصائي لتعرف ة )االختبار وإعادة ااستعملت الباحثة للتحقق من صدق األداة طريق: ثبات الختبار:3-ب
وكذلك فقراته ذات مستوى مقبول وهو معامل جيد يؤشر الى ثبات األداة    (0،82العالقة بين التطبيقين اذ وجدت ان معامل ارتباط بيرسون كان)
 . بصيغته النهائيةيقه كن االطمئنان إلى تطبمن ناحية الصعوبة والتمييز وفعالية البدائل الخاطئة ، وبذلك يم

 :الختبار لفقرات اإلحصائي : التحليل4-ب
 (.  84 ،ص 2012 (، ابو جادو،0.63 -0.17:معامل السهولة للفقرات: االختبار تراول بين )1-4-ب
 (  421,ص2011( )حسين،0.53- 0.27تراوحت بين)  :القوة التمييزية للفقرات: 2-4-ب

بعد أن استكملت الباحثة إجراءات التجربة، درست الباحثة بنفسها مجموعتي الدراسة ألجل السيطرة على تطبيق التجربة  :  إجراءات    -رابعا
وأستمرت عامًا  دراسيًا واحدًا انتهت بتاري    2018/ 10/ 15المتغيرات الدخيلة, التي قد يكون لها تأثير في نتائج التجربة،بدأت التجربة بتاري   

 ة بواقع حصتين أسبوعيًا.ان تدريس كل مجموع، وك2019/ 17/5
طبقت الباحثة اختبار التفكير التاملي على طلبة المرحلة الثانية في المجموعتين )التجريبية والضابطة( وذلك في يوم االثنين الموافق   -1
24/5 /2019 . 
طة( وذلك في يوم الثالثاء )التجريبية والضابالمنظومي على طلبة المرحلة الثانية في على المجموعتين    التفكير  طبقت الباحثة اختبار -2

 . 5/2019/ 25الموافق  
  (SPSS)إستخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية ضمن برنامج الرزم الحصائيةالوسائل اإلحصائية:

 اإلختبار التائي لعينتين مستقلتين. .1
 معامل إرتباط بيرسون.  .2
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 براون . –معامل إرتباط سبيرمان  .3
 معامل الصعوبة.    .4
 التمييز. قوة معامل  .5
 فعالية البدائل الخاطئة. معادلة  .6

 عرض لنتائج وتفسريها الفصل الرابع

 لعينتين النهايتين ذي التائي باستخدام االختبار فرضيات الدراسة باختبار وتفسيرها البحث لنتائج عرضاً  الفصل هذا يتناول:النتائج اولا:عرض
 - يأتي: وكما مستقلتين

( بين متوسط درجات التفكير التأملي لطلبةالمجموعة التجريبية الذين ُيَدَرْسونَّ مادة 0,05ية عند مستوى )إحصائال يوجد فرق ذا داللة   .1
الت التفكير  درجات  متوسط  وبين  الجماعي  التحري  بأنموذج  النبوية  الطريقة  أالسيرة  وفق  يدرسون على  الذين  الضابطة  المجموعة  لطلبة  ملي 

(  t-testبين درجات طلبة المجموعة التجريبية, َعاَلَجت الَباِحُثة الَبَياَناِت احصائيـًا ِبِاْسِتْعَمـاِل ااِلْخِتَباِر التَّاِئيِّ )فـرق  االعتيادية ,ولمعرفة داللة ال
النتائـج أنَّ هناك   التفلعينتين مستقلتيـن, فأظهرت  الدراسة في مرياس  تأملي  كيرالفرقًا ذا داللـة إحصائية بين متوسـط درجات طلبة مجموعتـي 

في التفكير  الطريقة أنموذج التحري الجماعي ولصالح (2,021البالغة)  الجدولية الريمة  من أعلى ( وهي7,088المحسوبة) التائية الريمة ،وبلغت
   .(4 (الجدول من الفرضية الصفرية, كمايتضح ترفض وبذلك التأملي

 يبية والضابطة والجدولية للمجموعة التجر  المحسوبةالحسابي واالنحراف المعياري والريمة التائية  (المتوسط4الجدول) 

( بين متوسط درجات التفكير المنظومي لطلبة المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة  0  ,05ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى )  .2
يقة  التحري الجماعي وبين متوسط درجات التفكير المنظومي لطلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون على وفق الطر   السيرة النبويةبأنموذج

(  t-test ااِلْخِتَباِر التَّاِئيِّ )االعتيادية,ولمعرفة داللة الفـرق بين درجات طلبة المجموعة التجريبية, َعاَلَجت الَباِحُثة الَبَياَناِت احصائيـًا ِبِاْسِتْعَمـالِ 
مجموعتـي الدراسة في اختبار التفكير المنظومي    فرقًا ذا داللـة إحصائية بين متوسـط درجات طلبةلعينتين مستقلتيـن, فأظهرت النتائـج أنَّ هناك  

       (. 5 (الجدول  من يتضح (, كما021,2 البالغة)  الجدولية الريمة من  أعلى ( وهي5,344المحسوبة) التائية الريمة ،وبلغت
 والضابطةالحسابي واالنحراف المعياري والريمة التائية المحسوبة والجدولية للمجموعة التجريبية  المتوسط (5الجدول) 

التفكيرالتأملي0,05ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى ) وهي الصفرية الفرضية  من للتحقق .3 لدى طلبة    ( بين متوسط درجات 
لي ,حسبت المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة السيرة النبوية بأنموذج التحري الجماعي بين االختبار القبلي واالختبار البعدي للتفكير التأم

اِت احصائيـًا باعتماد المتوسط التفكير التأملي لدرجات طلبة المجموعة التجريبية, َعاَلَجت الَباِحُثة الَبَيانَ الدرجات القبلية والبعدية في اختبار  
( لعينتين مستقلتيـن, فأظهرت  t-testالحسابي لدرجات الطلبة في االختبار القبلي ودرجاتهم في االختبار البعدي ِبِاْسِتْعَمـاِل ااِلْخِتَباِر التَّاِئيِّ )

هناك  ال أنَّ  الدرانتائـج  مجموعتـي  طلبة  درجات  متوسـط  بين  إحصائية  داللـة  ذا  ،وبلغتفرقًا  التأملي  التفكير  اختبار  في   التائية الريمة سة 
 .   (6الجدول ) من يتضح الفرضية الصفرية, كما ترفض وبذلك (2,021البالغة)  الجدولية الريمة من أعلى  ( وهي 6,011المحسوبة)

 
 المجموعة 

عددأفراد  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   لريمة التائيةا
 الحرية 

 مستوى الداللة 
 الجدولية  المحسوبة 0,05

 4,711 23,290  29 التجريبية 
7,088  2,021  57 

 دالة إحصائيا 
 4,691     17,054 30 الضابطة   

 
 المجموعة

عددأفراد  
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجة  الريمة التائية 
 الحرية

 مستوى الداللة 
 الجدولية المحسوبة  0,05

 3,507 22,23 29 التجريبية 
5,344 2,021  57 

 دالة إحصائيا 
 4,420 16,666 30 الضابطة   
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 للمجموعة التجريبية في اختبار التفكير التأمليوسط الحسابي واالنحراف المعياري والريمة التائية المحسوبة والجدولية (المت6الجدول) 

( بين متوسط درجات التفكير التأملي لطلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون مادة 0,05.ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى )4
الطريق وفق  النبويةعلى  التأملي السيرة  للتفكير  البعدي  واالختبار  القبلي  االختبار  بين  االعتيادية  طلبة  ة  درجات  بين  الفـرق  داللة  ,ولمعرفة 

ِت احصائيـًا باعتماد المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة في االختبار القبلي ودرجاتهم في االختبار المجموعة التجريبية, َعاَلَجت الَباِحُثة الَبَياَنا
فرقًا ذا داللـة إحصائية بين متوسـط درجات طلبة ( لعينتين مستقلتيـن, فأظهرت النتائـج أنَّ هناك  t-testِتْعَمـاِل ااِلْخِتَباِر التَّاِئيِّ )البعدي ِبِاسْ 

 وبذلك (2,021البالغة) الجدولية الريمة  من أقل ( وهي1  ,041المحسوبة) التائية الريمة التأملي ،وبلغت  التفكير  ة في اختبارمجموعتـي الدراس
 .   (7 (الجدول  من الفرضية الصفرية, كمايتضح ترفض
 للمجموعة الضابطة في اختبار التفكير التأمليالحسابي واالنحراف المعياري والريمة التائية المحسوبة والجدولية  (المتوسط7الجدول) 

لطلبة    ( بين متوسط درجات التفكير المنظومي0,05ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى )  انه  وهي  الصفرية  الفرضية  من للتحقق  .5
للتفكير البعدي  القبلي واالختبار  الجماعي بين االختبار  التحري  النبوية بأنموذج  ُيَدَرْسونَّ مادة السيرة  الذين  التجريبية  المنظومي,   المجموعة 

َياَناِت احصائيـًا بين المتوسط عة التجريبية, َعاَلَجت الَباِحُثة البَ حسبت الدرجات القبلية والبعدية في اختبار التفكير المنظومي لدرجات طلبة المجمو 
( لعينتين مستقلتيـن, فأظهرت t-testالحسابي بين درجات الطلبة في االختبار القبلي ودرجتهم في االختبار البعدي ِبِاْسِتْعَمـاِل ااِلْخِتَباِر التَّاِئيِّ )

 التائية الريمة دراسة في اختبار التفكير المنظومي، وبلغتائية بين متوسـط درجات طلبة مجموعتـي الفرقًا ذا داللـة إحصالنتائـج أنَّ هناك  
  (.8 (الجدول من الفرضية الصفرية ,كمايتضح ترفض (, وبذلك2,021البالغة)  الجدولية الريمة من أعلى  ( وهي 6,746المحسوبة)
لة الفروق بين للمجموعة التجريبية في اختبار  التائية المحسوبة والجدولية ومستوى دال  (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والريمة8) الجدول

 التفكير المنظومي 

  االختبار 
 المجموعة

عددأفراد  
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجة  الريمة التائية 
 الحرية

 مستوى الداللة 
 الجدولية المحسوبة   0,05

 3,801 13,106 29 ق  التجريبية فكير الت
6,011 2,021  57 

 إحصائيا دالة 
 4 ,712 19,102 29 التجريبية ب  التأملي   

  االختبار 
 المجموعة 

عددأفراد  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   التائية الريمة
 الحرية 

 مستوى الداللة 
 الجدولية  المحسوبة  0,05

 2  ,202 12,068 30 الضابطة ق  التفكير 
041,  1 2,021  57 

 إحصائيادالة غير 
 3  ,147 13,101 30 الضابطة ب  مليأالت  

  االختبار 
 المجموعة 

عددأفراد  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   الريمة التائية
 الحرية 

 مستوى الداللة 
 الجدولية  المحسوبة  0,05

 3,130 12,105 29 ق ةالتجريبي التفكير 
6,746 2,021  57 

 دالة إحصائيا 
 4  ,172 18,136 29 ب  التجريبية المنظومي   
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المجموعة الضابطة الذين يدرسون مادة   ( بين متوسط درجات التفكير المنظومي لطلبة0,05.ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى )6
ة بين االختبار القبلي واالختبار البعدي للتفكير المنظومي. َعاَلَجت الَباِحُثة الَبَياَناِت احصائيـًا باعتماد  السية النبوية على وفق الطريقة االعتيادي

( لعينتين مستقلتيـن, t-testدي ِبِاْسِتْعَمـاِل ااِلْخِتَباِر التَّاِئيِّ )المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة في االختبار القبلي ودرجاتهم في االختبار البع
 التائية الريمة فرقًا ذا داللـة إحصائية بين متوسـط درجات طلبة مجموعتـي الدراسة في اختبارالتفكيرالمنظومي ،وبلغتفأظهرت النتائـج أنَّ هناك  

 .   (9 (الجدول من الفرضية الصفرية, كمايتضح ترفض وبذلك ( 2,021)الغةالب الجدولية الريمة من  أقل ( وهي102,1المحسوبة)
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والريمة التائية المحسوبة والجدولية ومستوى داللة الفروق بين المجموعة الضابطة في اختبار (9) الجدول

 التفكير المنظومي 

  النتائج:   تفسير ثانياا:
 - إن النتائج التي تمخض عنها البحث يمكن تفسيرها على وفق فرضيات البحث وعلى النحو اآلتي :

أنموذج التحري الجماعي الذي طبقته على المجموعة التجريبية في تنمية التفكيرين التأملي والمنظومي لطلبةعينة الدراسة الحالية  فاعلية   .1
ت الطلبة في اختبارين التفكيرين التاملي والمنظومي قبل دراستهم باعتماد أنموذج التحري ويتضح ذلك من الفرق بين المتوسط الحسابي لدرجا

عده وهذا يدل على تنمية في التفكيرين، لكون هذا األنموذج يتضمن أنشطة متنوعة وخطوات فاعلة تساعد على استيعاب وتطبيق الجماعي وب
 لطالب في العملية التعليمية عكس الطريقة االعتيادية.المعلومات بشكل فعال وتؤكد على التفاعل بين المدرس وا 

كير التأملي أكبر منه في تنمية التفكير المنظومي ويتبين ذلك من الفرق الواضح بين المتوسط فاعلية أنموذج التحري الجماعي في تنمية التف .2
(، والفرق بين المتوسط الحسابي  7,088وبعدها والبال )الحسابي لدرجات طلبة المجموعة التجريبية في اختبار التفكير التأملي قبل التجربة  

 ( لصالح التفكير التأملي. 1,744(، بمقدار)5,344تفكير المنظومي قبل التجربة وبعدها والبال  )لدرجات طلبة المجموعة التجريبية في اختبار ال
ضوع وإدراك العالقات القائمة بين هذه العناصرمّما ساعد الطلبة على اكتشاف عناصر المو   إن التدريس على وفق أنموذج التحري الجماعي  .3

يجعل التركيزعلى افكارهم في عملية  ,النه  وتحسين مستوى الفهم لدى الطلبة وتوسيع مداركهمويؤدي إلى زيادة    أدى إلى زيادة فهمهم للموضوع،
 التفكير التاملي.  التعلم ويوليهم دورًا إيجابيا وفعااًل في 

قق التمييز في التفكير المنظومي على استثارة اهتمام الطلبة وتحفيزهم للتعلم وفهم المعلومات عن طريق تح  جماعيأنموذج التحري اليعمل    .4
 ات والمقارنة والربط وادراك العالقات والتصميم والتحليل والتركيب والتقويم وهذه جميعها عمليات فكرية تتابع في سياق منطقي في صورة مهم

 تعزز التعلم لدى الطلبة. 
ملي والمنظومي, وجاءت هذه الدراسة  جاءت هذه الدراسة متفقة مع بعض الدراسات التي استخدمت استراتيجيات مختلفة وأثرها على التفكيرالتأ

  ( 2013احمد)  ( ,ودراسة 2010( , وجاءت هذه الدراسة متفقة مع دراسة ابو نحل)2013(,ودراسة المياحي ) 2010متفقة مع دراسة العيساوي )
 واد الدراسية. وأن هناك اختالفًا في المتغيرات والمراحل الدراسية والم( ، 2013( ،و دراسة الجبوري )2010فرطوسي )ودراسة ال

 :يأتي ما استنتاج يمكن الباحثة إليها توصلت التي النتائج ضوء في: الستنتاجات-ثالثاا 
 لطلبة اقسام علوم القرآن الكريم. السيرة النبوية مادة تدريس االعتيادية في الطريقة من أفضل أنموذج التحري الجماعي طريقة أن .1
 لطلبة على تنمية التفكير التأملي في تدريس مادة السيرة النبوية اكثرمن الطريقة التقليدية.يساعد اأنموذج التحري الجماعي  أن استخدام  .2
على تنشيط االفكار وتنمية المعارف والمهارات والتفكير بمشكالت محددة ومفاهيم الطلبة في استخدام أنموذج التحري الجماعي  ساعد   .3

 التفكير المنظومي . 

  االختبار 
 المجموعة 

أفراد    عدد
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة   الريمة التائية
 الحرية 

 الداللة مستوى 
 الجدولية  المحسوبة  0,05

 1  ,192 11,130 30 ق  الضابطة التفكير 
102,  1 2,021  57 

 دالة إحصائياغير 
 2,108 12,170 30 ب  الضابطة المنظومي   
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 : اآلتية بالتوصيات البحث هذا نتائج ضوء في الباحثة توصي :التوصيات -رابعاا 
 إمكانية اعتماد مدرسي علوم القران الكريم بشكل عام ومدرسي مادة السيرة النبوية  بشكل خاص لخطوات أنموذج التحري الجماعي . -1
 تنمية تفكير الطلبة .األخذ بنتائج البحث بتضمين مادة السيرة النبوية مهارات تفكير متنوعة وذلك لتحسين التحصيل الدراسي و   -2
ية الخاصة لمدرسي علوم القران الكريم استراتيجيات تساعد على تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة و تضمين تضمين الدورات التدريب  -3

 وى.  الدورات التدريبية الخاصة لمدرسي مادة السيرة النبوية تعريفًا بمهارات التفكير االساسية والمركبة وكيفية دمجها في المحت
لزيادة قدرة الطلبة من اتساع تفكيرهم التأملي والتفكير الطريقة أنموذج التحري الجماعي  يس العمل على زيادة نسبة التفصيالت في تدر   -4

 المنظومي في تدريس المواد الدراسية.
    -في ضوء نتائج البحث الحالي واستكمااًل له تقترل الباحثة ما يأتي :: المقترحات-خامساا 
اثرإستراتيجيات وطرائق تدريسية حديثة مثل فاعلية أنموذج التحري الجماعي في متغيرات دراسة مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة  إجراء    -1

 اخرى ) عادات العقل,التفكير االبتكاري, وحل المشكالت , وعمليات التعلم , وغيرها ( .
 فة. لفقه والتالوة (وفي مراحل دراسية مختلفاعلية أنموذج التحري الجماعي في محتوى مواد دراسية اخرى )كا  -2
بناء برنامج تعليمي مقترل باستعمال النظرية البنائية لتنمية مهارات التفكير العلمي في صفوف ومراحل دراسية مختلفة لطلبة أقسام   -3

 القرآن الكريم والتربية اإلسالمية.
 والتربية اإلسالمية واتجاهاتهم نحو المادة الدراسية.أقسام القرآن الكريم    فاعلية برنامج مقترل باستعمال النظرية البنائية في تحصيل طلبة  -4

 املصادر:
 القران الكريم.  .1
 (:التفكير من منظور تربوي)تعريفه وطبيعته ومهاراته وأنماطه(،علم الكتاب للنشر وتوزيع، مصر.2005إبراهيم، مجدي عزيز.) .2
 االردن.  - والتوزيع, عماني ,دار المسيرة للنشر (: علم النفس التربو 2012أبو جادو, صالح محمدعلي. ) .3
 (: استراتيجيات التعلم النشط ) انشطة وتطبيقات عملية, الطبعة السادسة, مركز  2016 أبو الحاج, سها احمد, والمصالحة, حسن خليل.) .4
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