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 في مادة بتدائياالفي تحصيل تالميذ الصف الخامس  االستجواب اسلوبثر استخدام أ

 التربية اإلسالمية

 م.م عمخ فالح عبج اللطيف

 وزارة التخبية العخاقية / المجيخية العامة لتخبية نينهى 
 ( 0204/ 4/ 1 ، قبل للنشر يف  0202/ 9/  41 )قدم للنشر يف 

 

 ملخص البحث

ُاالبتجائيفـيُتحريلُتبلميحُالرــفُالخــامذُُاالستجػابُأسمػبُىحهُالجراسةُلمتعخفُإلىُاثخُاسـتخجامُجخیتأُ 
ُ ُالخـامذ ُالرـف ُتبلميح ُعمـى ُالبحـث ُعيشـة ُواقترـخت ُاإلسبلمية، ُالتخبية ُمـادة ُ)الشبأُُاالبتجائيفــي ُمجرسة مـغ

ُلمبشيغ(، ُُالعطيع/ ُالجراسي ُحيـث9191-9106ولمعام ُمـغ)ُ، ُالبحـث ُمجسػعتي ُبػاقـع)39تكػنـت ُتمسيحا )10ُ)
استعسلُالباحثُ(ُتمسيحاُفـيُالذعبةُ)ب(ُالسجسػعـةُالزـابصةُُو10تمسيحاُفـيُالذعبةُ)أ(ُالسجسػعـةُالتجخیبيةُوُ)
الجراسيةُیـتبلءمُمعُمفـخداتُالسادةُُتحريمياُ ُعـجُالباحثُاختبـاراُ ُأ،ُُوالترسيعُالتجخیبيُذاُالسجسػعتيغُالستكافئتيغ

ُالتجخبـةُ ُنيایـة ُفـي ُاالختبـار ُوشبـق ُالسشاسبة، ُبالصخق ُوثباتـو ُاالختبـار ُصـجق ُاسـتخخاج ُتـع ُكسا ُالسخحمـة، لتمـظ
(ُ ُالتائي ُاالختبار ُوباستخجام ُالتحريل، ُبيغt.testُلكياس ُإحرائية ُداللة ُذات ُفـخوق ُوجـػد ُالشتـائج ُأضيـخت )

ُ ُالتجخیبية ُالسجسػعـة ُافخاد ُدرجات ُولسرمحةُمتػسط ُالتحريل ُفي ُالزابصة ُالسجسػعة ُافخاد ُدرجات ومتػسط
اعتسادُاسمػبُاالستجػابُفيُتجریذُمادةُالتخبيةُُ:السجسػعةُالتجخیبية،ُوفيُضػءُنتائجُالبحثُاوصىُالباحث

ُ،ُواقتخح:ُاجخاءُدراسةُتيجفُلسعخفةُاثخُاسمػبُاالستجػابُفيُالتفكيخُالشاقجالسبلميةُلجسيعُالسخاحلُالجراسيةا
ُلجػُتبلميحُالرفُالدادسُاالبتجائيُفيُمادةُالتخبيةُاالسبلمية.
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Abstract 

This study was condected to idenifty effect of using the interrogation method on the 

achievement of fifth-grade primary students in Islamic eduction,the sample was 

based on the first grade of primary grade from the "great news for boys" school for 

the academic year 2019-2020,where the tow research groups consisted of 

(62)students in the experimental group divison (A) and (31) students in division (B) 

the control group the researcher used the pharmacy design that has been the 

process or rewarding the transportation of the phash of the school the testing of the 

test has been extracted and stable and appropriate in the testing of the test of the 

collection of measurement and the use of the testing show the results of the results 

of the status of the experimental group,the group of export group and the results of 

the expermantal group and the search for the research finds the researcher of 

agoption of the question of questioning in teching the education material of all  

school stages he suggested: conducting a study aiming to find out the effect of the 

interrogation method on the critical thinking of sixth grad pupils.  ُ

 مذكلة البحث:

ُانخفاضافيُالػقتُالخاىغُُفيُالسخحمةُاالبتجائيةُلسدتػیاتُالتبلميحُفيُمادةُالتخبيةُاالسبلميةُتابعیخػُالس
ُ ُفي ُالسادةواضحا ُىحه ُفي ُالعمسية ُمدتػیاتيع ُی، ُالسادةُُؤشخوىحا ُلسفاليعُومحتػػ ُفيسيعُواستيعابيع ُعجم عمى

اعتسادُالصخقُالتجریديةُالتمقيشيةُمغُقبلُمعمعُالسادةُوغفمتوُعغُشخقُُباحثُانُذلظُیخجعُالىالعمسيةُ،ُویخػُال
وعميوُلمدخعُالكبيخُفيُعجدُالتبلميحُداخلُغخفةُالرف،ُُ،ُاضافةفاعميةُلسعالجةُالسػقفُالتعميسيُتجریديةُاكثخ
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ةُلسعالجةُىحهُالسذاكلُالتيُانُتخكتُعمىُحالياُسيتأسذُعميياُحالباحثُضخورةُالبحثُعغُحمػلُناجُیخُػ
ُوىحا ُحميا ُيرعب ُتخاكسية ُُمذاكل ُبو ُواقخ ُشخرو ُكبيخما ُوالسخشجیغُعجد ُالسخبيغ ُوالسذخفيغُمغ ُالتخبػیيغ

ُ.االختراص

ُ ُالسؤتسخاتُوالشجواتُبُبعستُخخجوقج ُنطخُالقائسيغُعمىُإعجادُمعمعُعجة تػصياتُتػجوُفيُمجسميا
،ُالتخبيةُاإلسبلميةُلتصػیخُإعجاده،ُوإكدابوُالسياراتُالبلزمةُلشجاحوُفيُتجریذُالتخبيةُاإلسبلمية،ُوتحقيقُأىجافيا

بالتعميعُالعامُفيُالػشغُالعخبيُالحؼُنطستوُمؤتسخُتصػیخُمشاىجُالتخبيةُالجیشيةُاإلسبلميةُُالسؤتسخاتُىحهُومغ
كفاياتُإعجادُمعمعُالتخبيةُُعمىُ،ُالحؼُأكج0663رابصةُالجامعاتُاإلسبلميةُباالشتخاكُمعُجامعةُاألزىخُسشةُ

ُباختيار ُالعشاية ُوضخورة ُالعخبي، ُبالػشغ ُالسختمفة ُالعام ُالتعميع ُمخاحل ُفي ُالتخبيةُُوإعجادُاإلسبلمية معمسي
ُ  .(3، ص4008حديثي،لا.)اإلسبلمية

ُتديُ  ُتجریدية ُشخق ُايجاد ُوجب ُتخجسةُعميو ُمغ ُليتسكغ ُواستيعابيا ُومحتػاىا ُالسادة ُفيع ُالتمسيح ُعمى ل
ُيعتبخُىجفُمغُاىجافُتجریذُمادةُالتخبيةُاالسبلمية،ُومغُىشاُوبشاءُعمىُما ُالىُسمػكُوىحا سبقُُمفاليسيا

ُ :ُ ُالتالي ُبالدؤال ُالحالي ُالبحث ُمذكمة ُالباحث ُيحجد ُفاعمية ُمجػ ُتبلميحُُاسمػبما ُتحريل ُفي االستجػاب
ُالرفُالخامذُاالبتجائيُفيُمادةُالتخبيةُاالسبلميةُ؟

 اىمية البحث:

،ُوالصخیقُالسػصلُإلىُُوعشػانُكلُتغييخُونيزةُفيُالسجتسعُ،ُتعجُالتخبيةُأساسُكلُتقجمُوإصبلح
وىيُالعسميةُالػاعيةُالسقرػدةُألحجاثُنسػُوتغييخُوتكييفُمدتسخُُ،معوبشاءُاألُوتثكيفُالعقػل،ُتيحیبُالشفػس،

ُ(.00،ص9113ُوالػججانية.ُُ)الصحان،والجدسيةُوالعقميةُلمفخدُمغُجسيعُجػانبوُالسعخفيةُ

ُالحجیثةُىػُاشتخاكُالستعمعُفيُالسػاقفُالتعميسية، ُالتخبية ُتؤكجُعمية ُُوإنُابخزُما ُأنإذ بقاءُالستعمعُُ
ُجوثُالتعمعُبذكلُفعالیؤدؼُإلىُالتخاجعُالدمبيُوعجمُحُفقطُدونُقجرتوُعمىُالتفاعلُمعياُتمدتكببل ُلمسعمػما

ُاالجتساعيةُ ُالتغييخات ُإحجاث ُفي ُفعاال  ُوعامبل  ُالحزارؼ ُالبشاء ُأدوات ُمغ ُميسة ُأداة ُالتخبية ُصارت لحلظ
ُالفخدُلمحياةُكيُيديعُفيُبشاءُمجتسعوُوالشيػضُبوُفيُميادیشوُكافوُمغُ واالقتراديةُوالثقافيةُفيُالعالعُفييُتعج 

ُ(.1،ص9101ػاحيُشخريتو.)الصائي،فيُجسيعُنخبللُتػفيخُفخصُمبلئسةُلشسػهُنسػاُمتكامبل ُ
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،ُوانُىحاُرُاعتقادؼُمػحىُبوُمغُهللاُتعالىذاتُترُػُ،بكػنياُربانيةُالسرجرُتتسيدُالتخبيةُاإلسبلميةُو
ُأصػلو ُعمى ُباق ُتحخیفُالترػر ُوال ُتبجیل ُغيخ ُتعالى:)ُ،مغ ُهللا اِفط ػنُ قال ُل ح  ُل و  ُو ِإنَّا ُالحِ ْكخ  ْلش ا ُن دَّ ُن ْحغ  ُُُُُُُ(ِإنَّا

 .(10،ص9110(ُ)الخػالجةُوعيج،(6/ُآية)الحجخُ)

بحيثُُ،ُتأثيخاُودفعاُفيُكيانُالستعمسيغُإنُالغايةُمغُالتخبيةُاإلسبلميةُىيُجعلُاإلسبلمُالقػةُاألكثخُو
وىيُأيزاُعسميةُتفاعلُبيغُالفخدُوالبيئةُالسحيصةُبوُ..ُتطيخُأثارُذلظُفيُسمػكيعُوأنساطُتعامميعُمعُالسجتسع

ُكافةُوبصخیقةُمدتزيئةُبشػرُا لذخیعةُاإلسبلميةُبيجفُبشاءُالذخريةُاإلندانيةُالسدمسةُالستكاممةُفيُجػانبيا
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.(03-01،ص9111)الجليسيُوالذسخؼ،متػازنةُ.

ُویشبغيُأنُتتدعُمشاىجُالتخبيةُاإلسبلميةُبالتػازنُبيغُالعمػمُوالسعارفُالتيُيحتاجُإليياُالفخدُوالسجتسعُ،
لمسادةُوتؤثخُفيُسمػكيعُلكيُيربحػاُعشاصخُفعالةُُلذاملُوالستكاملُفيُاكتدابُالتبلميحبحيثُتحققُالشسػُا

ُُ.(41،ص9111ویػسف،ُحسجفيُالسجتسعُوىحاُماُیشدجعُمعُالشطخةُالحجیثةُلمتخبية.ُُ)األ

وانُُومغُالزخورؼُلكلُمغُیتخحُالتعميعُميشةُلوُأنُیتفيعُأوالُالسػاضيعُالتيُیختكدُعميياُفغُالتعميعُ،
عسميةُُإلىُعجُنقاطُاالنصبلقُفيُتػجيوُالسعمعشخائقُالتجریذُفيُمقجمةُىحهُالسػاضيعُوىيُمغُحيثُأىسيتياُت

 .(06ُ،ص9110)الحيمة،تعميعُفعالةُومؤثخة.ُ

،ُفصخیقةُالتجریذُالسشاسبةُُالتجریذُباختبلفُالطخوفُوالذخوطُالتعميسيةُالسحيصةُبياوتختمفُشخائقُ
ُ ُقج ُمثبل ُالسفاليع ُعمييا ُيغمب ُمادة ُعمييُبتشاستُاللتجریذ ُيغمب ُمادة ُتجریذ ُالحقائقمع ُسخد .ُا

ُُ.(045،ص9111)دروزة،

ُالسعمع ُعاتق ُعمى ُيقع ُُلحلظ ُالتجریدية ُالصخیقة ُيحجد ُالتجریديُاوأن ُالعمسيةُُاالسمػب ُلمسادة ُالسشاسب
ُ.(912،ص9111التيُسػفُيدتخجمياُفيُأثشاءُسيخُالجرس.ُ)الفتبلوؼُ،الستػفخةُُولئلمكانات

ُلمسػقفُالتعميسيُومشدجعُو ُكانُاالسمػبُالتجریديُمبلئع وقابميتوُوميػلوُُمعُعسخُالتمسيحُوذكائوُكمسا
ُ.(451ُ:0661ان،)ریُأكثخُفائجة.أوسعُعسقا ُُوُتُاألىجافُالستحققةُعبخهانك

بالتجریذُُعشايةُممحػضةكساُأولتُالجولُالستقجمةُُ،خبػنُلصخائقُالتجریذُأىسيةُكبيخةقجُأولىُالسلحلظُف
ُُ.(29،ُص9110ُُ)الغخایبةُ،ُُوتحجیثُشخائقوُوأساليبو
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ُمغُالعبلقاإل ُبيغُالنُاألسمػبُالتجریديُالسشاسبُیػججُجػا  أنفديعُمغُُستعمسيغتُاإلندانيةُالستدانجة
،ُكساُيذجعُمستعمسيغالػقتُنفدوُبإيرالُاألفكارُلمغُجيةُأخخػُویدتستعُفيُُمعمعُالسادةُالجراسيةجيةُوبيغُ

ُ ُوالقجرة ُالاإلبجاع ُثقة ُویفخز ُالسذكبلت ُحل ُلجیيُستعمسيغعمى ُوالتفكيخ ُالتعمع ُدافعية ُویثيخ ُ)بأنفديع مبلُع.
ُ.(5،ص9114عبيجة،

ُاال ُاسمػب ُاالسئمةُُستجػابویعج ُمغ ُیتألف ُكمو ُالجرس ُكان ُاذا ُخاصة ُالتجریدية ُاالساليب عساد
ُعمىُ ُقادرة ُكػنيا ُمغ ُاالسئمة ُقيسة ُوتشبثق ُالجيج ُوالتعميع ُلمتجریذ ُاساسيا ُعشرخا ُاالسئمة ُتعج ُحيث واالجػبة،

ُبالش ُالدبب ُوربط ُالتحقيق ُخبلل ُمغ ُاالسبلمية ُالتخبية ُمػاضيع ُتعميع ُفي ُالسيسة ُالشػاحي ُبعس تيجةُتحقيق
ُبالدؤالُ ُالشػعُالُيعتسجُعمىُالحفعُوالتدسيعُبلُيقػمُعمىُاساسُالسشاقذةُوالسشاضخة ُوالتعمعُمغُىحا والتعميل،

ُ(.59،ص9114والجػابُبيغُالسعمعُوالستعمع.)سمصانُوناصخ،

(،ُانُبعسُالجراساتُحاولتُانُتػضحُالعبلقةُبيغُاسمػبُالتجریذُالقائعُعمى9119ُوذكخُ)جامل،ُ
غُاالسئمةُوتحريلُالتبلميح،ُوجاءتُنتائجُىحهُالجراساتُمؤیجةُلػجيةُالشطخُالقائمةُانُتكخارُاعصاءُنػعُمعيغُم

ُالرحيحةُ ُاالجابة ُتكخار ُان ُالى ُتػصمت ُالجراسات ُىحه ُواحجػ ُلجیيع، ُالتحريل ُبشسػ ُیختبط ُلمتبلميح االسئمة
لقائعُعمىُالدؤالُیمعبُدوراُمؤثخاُفيُیختبطُارتباشاُمػجباُبتحريلُالتبلميح..ُوىحاُيعشيُانُاسمػبُالتجریذُا

ُ(.034ُ-033ص9119نسػُتحريلُالتبلميح،ُبغسُالشطخُعغُالكيفيةُالتيُتقجمُبياُاالسئمة.)جامل،

وقجُوردُاسمػبُالتداؤلُواالستجػابُفيُآياتُقخآنيةُكثيخةُ،ُوذالكُداللة ُعمىُالكيسةُالتخبػیةُلمدؤال،ُ
ُتْم ال تَ ْعَلُمونَ  َوَما َأْرَسْلَنا ِمنْ ))ُ﴾﴿قالُتعالىُ (ُففي11ُ((ُ)الشحل/ُقَ ْبِلَك ِإال رَِجاال نُوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكن ْ

انُندألُانُكشاُالُنعمعُحتىُنتعمعُألنُالدؤالُاسمػبُمغُاساليبُُ﴾﴿ىحهُااليةُالكخیسةُيأمخناُهللاُتعالىُ
ْسأَُلوَنَك َعْن يَ ))ُ﴾﴿ياُاسمػبُالدؤالُلسعخفةُماُىػُضخورؼُقػلوُتعالىُالتعمع،ُومغُاآلياتُالقخآنيةُالتيُوردُفي

َوَيْسأَُلوَنَك َعْن الرُّوِح ُقْل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َرّبِّ َوَما ))ُ﴾﴿(ُوقػلوُتعالى(056)((ُ)البقخة/ُاأَلِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْلَْجِّ 

ُُ.((52)((.)االسخاء/ال قَِليالُأوتِيُتْم ِمْن اْلِعْلِم إِ 

﴾ُاسمػبُاالستجػابُفيُتخبيةُاصحابوُحخصاُمشوُعمىُتخبيةُعقػليعُعمىُوقجُاستخجمُرسػلُهللاُ﴿
رسػلُُقالػاُياُ﴾﴿صحابُالشبيأمغُُناساُ أ ُُنُ أُ﴾﴿ُعغُابيُذرُ فقجُوردُالتفكيخُوتجریبيعُعمىُالخأؼُالدميعُ

ُ ُذىب ُباألُأهللا ُالجثػر ُىل ُيرمػن ُقال:ُجػر، ُامػاليع. ُبفزل ُویترجقػن ُنرػم، ُكسا ُویرػمػن ُنرمي كسا
رسػلُهللاُ،ُُقالػاُياُحجكعُصجقة(أوفيُبزعُُلكعُبكلُتدبيحةُصجقة..ُنُ إليذُقجُجعلُهللاُلكعُماُترجقػن؟ُوُ أ)
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فيُذاُوضعياُإفيُحخامُأكانُعميوُوزر؟ُفكحلظُُ)ُأرأیتعُلػُوضعياجخ؟ُقال:أشيػتوُویكػنُلوُفيياُحجناُأيأتيُأ
 .(083،ص4004)الشافعي،.الحبللُكانُلوُاجخ(

(ُانُاالستجػابُيعتبخ9112ُستجػابُاىسيةُكبيخةُفيُالعسميةُالتعميسيةُفقجُاشارُ)جابخُوآخخون،ُولئلُ
اسمػبا ُتقػیسياُيدتصيعُالسعمعُمغُخبللوُأنُیتعخفُعمىُمجػُاكتدابُالتبلميحُلمسعمػماتُوالسعارفُكساُيسكغُ

قُلجػُالتبلميحُمغُمياراتُكتابيةُاوُادائيةُشفػیةُفيُالعجیجُمغُالسػضػعاتُالجراسيةُمغُخبللوُقياسُماُتحق
ُلؤلساليبُ ُالسدبق ُالسعمع ُتخصيط ُخبلل ُمغ ُوذلظ ُوثقافية ُوفكخیة ُخمكية ُاتجاىات ُمغ ُالتمسيح ُحرمو ُما وعمى

ُ(.019،ص9101والصخقُواالنذصةُالتيُيسكغُاالستجاللُبياُعمىُتمظُاالمػرُ)الحبار،

ُسبقُتطيخُاىسيةُالبحثُالحاليُبساُیمي:ُعمىُماُوبشاءُ 

استخجامُاحجُاالساليبُالتجریديةُوىػُاسمػبُاالستجػابُلسعخفةُاثخهُفيُتحريلُتبلميحُالرفُالخامذُ .0
 االبتجائيُفيُمادةُالتخبيةُاالسبلمية.

ُاالبتجائ .9 ُالخامذ ُالرف ُتبلميح ُعمى ُاالستجػاب ُاسمػب ُتشاولت ُتجخیبيةُسابقة ُدراسة ُوجػد ُفيُعجم ي
 .-عمىُحجُعمعُالباحثُ–مادةُالتخبيةُاالسبلميةُ

 تػفخُفخصةُلبلستفادةُمغُاسمػبُتجریديُفيُتجریذُمادةُالتخبيةُاالسبلميةُ. .1

ُُىجف البحث: ُمعخفة ُالى ُالحالي ُالبحث اثر استخدام أسلوب االستجواب في تحصيل تالميذ الصف یيجف

ُ؟ التربية اإلسالمية الخامس االبتدائي في مادة

 وضعُالباحثُلبحثوُفخضيةُصفخیةُعمىُوفقُىجفُالبحثُوعمىُالشحػُاآلتي:: فرضية البحث

ُمتػسط ُبيغ ُاحرائية ُداللة ُذات ُفخوق ُیػجج ُوفقُُُال ُدرست ُالتي ُالتجخیبية ُالسجسػعة ُافخاد درجات
ختبارُاسمػبُاالستجػابُومتػسطُدرجاتُافخادُالسجسػعةُالزابصةُالتيُدرستُوفقُالصخیقةُاالعتياديةُفيُاال

  البعجؼ.

ُاقترخُالبحثُالحاليُعمىُ:حجود البحث:  

ُ.لمبشيغ(ُ.ُعيشةُمغُتبلميحُالرفُالخامذُاالبتجائيُفيُمجرسةُ)الشبأُالعطيع0
ُمذُاالبتجائي..ُقدعُالسباحثُواالحادیثُمغُكتابُالتخبيةُاإلسبلميةُالسقخرُلتبلميحُالرفُالخا9
ُ.9106/9191.ُالفرلُالجراسيُاالولُلمعام1ُ
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 تحجيج المرطلحات:

 االسلهب:أ. 

الكيفيةُالتيُیتشاولُبياُالسعمعُشخیقةُالتجریذُبرػرةُتسيدهُعغُغيخهُمغُبأنو:ُ"ُ(2002) جاملعخفو .0ُ
ُلمسعمع ُالذخرية ُبالخرائز ُیختبط ُفيػ ُثع ُومغ ُالصخیقة ُنفذ ُيدتخجمػن ُالحیغ ُُُُُُُُُ.ُ"السعمسيغ

ُ.(030،ُص9119،ُجامل)

ُ"ُ(2000عخفو ابخاليم ).9ُ لجيوُوفقاُُوالسفزلالسعمعُفيُالتعاملُمعُالسػقفُالتعميسيُُأسمػببأنوُ:
ُالسؤسدةُ ُداخل ُالستعمسيغ ُبيغ ُالفخدية ُالفخوق ُضيػر ُالى ُتؤدؼ ُوالتي ُالتجریذ ُفي ُوخبختو لفمدفتو

ُُ(.02،ص9101التعميسية".ُ)ابخاليع،

مياُالسعمعُوالخاصةُبوُاثشاءُتجریدوُلسادةُبأنوُاالجخاءاتُوالقخاراتُالتيُيدتخج يعخفوُالباحثُالتعخيف االجخائي:
ُالتخبيةُاالسبلميةُلتبلميحُالرفُالخامذُاالبتجائي.

 االستجهاب:ب. 

ُتػجيوُاالسئمةُالىُالستعمسيغُوتمقيُاجاباتيعُشػالُمجةُالجرسُبحيثُتغصيُُ(2000عخفو جاسم ).0ُ بأنو:ُ"
 ُ.(011،ص9101الحبار،ُكاممة".)ُ-عشاصخُالجرسُواجداءهُبرػرة

ُ"ُُ(2000عخفو ابخاليم ).9ُ ُعمىُالستعمسيغُوتمقيُاسئمتيعُواالجابةُعمييا ُفغُصياغةُاالسئمةُوالقائيا بأنوُ"
 (.51،ص9101.)ابخاليع،

يعخفوُالباحثُبأنو:ُعخضُمادةُالتخبيةُاالسبلميةُعمىُتبلميحُالرفُالخامذُاالبتجائيُعمىُُالتعخيف االجخائي
ُاثشاءُالحرةُالجراسيةُعمىُُانُتغصيُاالسئمةُ ُمغُقبلُالسعمعُوتػجييياُعمىُالتبلميح شكلُاسئمةُمعجةُمدبقا

الرحيحةُوتػفيخُالتغحيةُُبةلئلجاجسيعُفقخاتُومفخداتُالسػضػعُومخاحلُالجرسُمعُاستخجامُالتعدیدُااليجابيُ
ُالخاشئة.ُُلئلجابةالخاجعةُالفػریةُ
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ُ. التحريل:ت

 (0666،041فرلُدراسيُمعيغ".)الخبيعي،ُبأنوُ"ُإنجازُالصالبُنػعاُوكساُخبللُ(0111عخفو الخبيعي ).0ُ
بأنوُ"ُدرجةُاالكتدابُالتيُيحققياُالفخدُأوُمدتػػُالشجاحُالحؼُيحخزهُأوُيرلُإليوُُ:( 2000) عخفو عالم.9ُ

 .(112ُ،9111يسيُأوُتجریبيُمعيغُ".)عبلم،فيُمادةُدراسيةُأوُمجالُتعم
ُالتخبيةُُُُُُُُالتعخيف اإلجخائي ُمادة ُمغ ُاالبتجائي ُالخامذ ُالرف ُتمسيح ُيكتدبو ُما ُمقجار ُبأنو ُالباحث ُویعخفو :

ُةُمتسثلُبالجرجةُالتيُيحرلُعميياُفيُاالختبارُالتحريميُالبعجؼُالسعجُمغُقبلُُالباحث.اإلسبلمي

ُ:التخبية اإلسالمية  .ثُ

"ىيُإشارُفكخؼُیتشاولُقزاياُالتعميعُومفاليعُالتخبيةُالسختمفةُُبأنياُ:( 2002عخفيا الجليمي والذمخي )ُ.0
ُعُالجيػدُالفكخیةُلسفكخُؼفيُأسدياُالشطخیةُووسائمياُالعسميةُومرجرُىحاُاإلشارُالقخآنُوالدشةُبرفةُرئيدةُث

 .(01،ص9111الذسخؼ،ُوُ.)الجليسياإلسبلم"

"ذلظُالشػعُمغُالتخبيةُالحؼُیمتدمُبالترػرُاإلسبلميُالسدتسجُمغُالقخآنُُبأنياُ:ُ(2002عخفيا الجالد )ُ.2 
ُخبللُ ُمغ ُالتخبػیة ُالسسارسات ُتحجیج ُأو ُالشطخیة ُوالسشصمقات ُالسفاليع ُتحجیج ُفي ُسػاء ُالسصيخة ُوالدشة الكخیع

 .(94،ص9111السحتػػُوالصخیقةُوالػسائلُوأساليبُالتقػیعُودورُكلُمغُالسعمعُوالستعمع".ُ)الجبلد،

:ُویعخفياُالباحثُبأنياُ:ُالسادةُالجراسيةُالتيُتتسيدُبكػنُمرجرىاُالقخآنُالكخیعُوالدشةُالشبػیةُُالتعخيف اإلجخائي
ُالسالس ُيغخس ُ ُخبلليا ُمغ ُالتي ُشخريةُُعمعصيخة ُفي ُوالسبادغ ُوالكيع ُالدامية ُواألخبلق ُاإلسبلمية السفاليع

 عامبلتوُمعُاآلخخیغ.الستعمعُليتخجسياُإلىُسمػكياتُنبيمةُفيُحياتوُوت

 دراسات الدابقة:خلفية النعخية و 

  االستجهاب: مالية اسلهب االستجهاب:

یخػُالباحثُانُاالستجػابُاسمػباُوليذُشخیقةُتجریديةُاذُالُتخمػُشخیقةُتجریديةُیتخممياُتػجيوُاسئمةُ
ُُُ.بعػنُنفذُالصخیقةُالتجریديةیتُكمييساُمغُاستخجاموُفبوُتبخزُشخريةُمعمعُعغُغيخه

ُُُ ُالجيج،لحلظ ُلمتجریذ ُاالساسية ُالسيارات ُاحج ُاالستجػاب ُعمىُُيعج ُوالقائيا ُاالسئمة ُصياغة ُفغ وىػ
..ُفيػُمثيخُيدتجعيُردُفعلُاوُاستجابةُویتصمبُمغُالستعمعُقجرُكبيخُالستعمسيغُوتمقيُاسئمتيعُواالجابةُعمييا
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مغُالتفكيخ،ُوفحزُالسادةُالتعميسيةُالتيُبيغُیجيو،ُثعُاستخجاعُالسعمػماتُالسخدونةُفيُذاكختوُبصخیقةُتداعجهُ
ُ(.51،ُص9101فيُاالجابةُبذكلُصحيح.)ابخاليع،ُ

  االسئلة الرفية:  

ُواثارة  ُصياغتيا ُوكيفية ُلؤلسئمة ُتػجييو ُبصخیقة ُتطيخ ُالسعمع ُفكفاية ُالتعميع، ُفي ُفغ ُالدؤال ُيعتبخ
فسغُرزقُمغُ،ُوقجُقيل:ُمغُالُيحدغُاالستجػابُالُيحدغُالتجریذ،ُيغُلتمقيياُوفيسياُواالجابةُعشياالستعمس

ُصيا ُعمى ُمقجرة ُتػجييياُ،االسئمةُةغالسعمسيغ ُالقائياُ،وكيفية ُمػاقع ُالستعمُ،ومعخفة ُيدتصيع ُبذكل عُوجعميا
ُ.(32،ص9114ُ)مخعيُوالحيمة،ُالتعميع.سيةُفيُفيسياُفقجُرزقُمقجرةُاسا

ُالستعمعُ ُذىغ ُفي ُالسعمػمات ُتشذيط ُعمى ُتعسل ُالتي ُالسيسة ُالػسائل ُمغ ُالرفية ُاالسئمة وتعتبخ
ُ(.5،ص9109واستخجاعيا،ُومغُثعُاالفادةُمشياُبصخیقةُفعالة.)خميفةُوابػُمحفػظ،

 :الرفية شخوط صياغة االسئلة

 عجمُاالكثارُمغُاالسئمةُالتيُتبجأُبكمسةُىل. .0
 ىػُمصمػبُمشو.ُاالسئمةُالغامزةُالتيُالُتحجدُلمستعمعُمااالبتعادُعغُ .9
 االبتعادُعغُاالسئمةُالسخكبةُالتيُتتزسغُعجداُكبيخاُمغُالعػامل. .1
 عجمُتػجيوُاالسئمةُلعجدُمغُالستعمسيغُدونُغيخىع. .1
ُ.(40،ص9114الدساحُبػقتُكافُلمستعمسيغُلمتفكيخُباإلجابة.)مخعيُوالحيمة، .2

ُسئمةُالرفيةُاىسيةُتعميسيةُوتخبػیةُنجرجياُفيُاالتي::ُلؤلاىمية االسئلة الرفية

 تداعجُفيُاثارةُدافعيةُالستعمعُنحػُالتعمعُوتشسيةُحبُاالستصبلعُلجيو. .0
 انياُوسيمةُلتسخیغُالستعمعُعمىُمػضػعُالجرسُومخاجعةُالسادةُالتيُسبقُانُدرسيا. .9
 الستعمسيغُومجػُفيسيعُليا.انياُوسيمةُالختبارُمقجارُالسعمػماتُوالحقائقُالتيُيعخفياُ .1
 .انياُتػجوُانتباهُالستعمسيغُالىُالعشاصخُالسيسةُفيُالجرس .1
ُ.(51،ص9101)ابخاليع،ُتعجُمشصمقاتُومحاورُحيػیةُلشذاشاتُالتعميعُالرفي. .2

ُوىيُكاالتي:وفقُالػضيفةُالسحجدةُلياُلؤلسئمةُانػاعُُ:وفق وظيفتيا انهاع االسئلة
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 تكػنُاجاباتياُواضحةُوالُيصمبُتػضيحُاضافيُليا.:ُىيُالتيُاالسئلة المباشخة .0
:ُىيُالتيُتذجعُالستعمسيغُعمىُالتفكيخُبرػرةُاعسقُفيُاستجاباتيعُاالوليةُلمتعبيخُعغُاالسئلة الدابخة .9

 انفديعُبرػرةُاوضح.
 :ُىيُاالسئمةُالتيُليذُلياُجػابُمحجدُصحيحُاوُخاشئ.المغلقة -االسئلة المفتهحة .1
 :ُىيُالتيُیتعُتختيبياُفيُمجسػعاتُلبحثُنقصةُاوُفكخةُمعيشة.ئلة التفكيخ المتالقي(االسئلة المتجمعة )اس .1
ُالىُاالسئلة المتذعبة )اسئلة التفكيخ المتمايد( .2 ُمعيشة ُنقصة ُمغ ُالستعمع ُانتباه ُتجمب ُالتي ُاالسئمة ُىي :

ُ(.55ُ،ص9101ابخاليع،اُبالشقصةُاالولى.)حخیةُالتفكيخُبذكلُابجاعيُعمىُنقصةُاخخػُالُعبلقةُلي

 مدايا اسلهب االستجهاب:

 يذجعُالستعمسيغُعمىُاالسئمةُویجفيعُلمسذاركةُااليجابيةُفيُالعسميةُالتعميسية. .0
 يداعجُالستعمسيغُلمػصػلُالىُالسعمػماتُبأنفديعُمغُخبللُالبحثُواالستقراء. .9
 يجابيتو.ستعمعُوإاُیتفقُمعُمبجأُفاعميةُاليداعجُعمىُاثارةُالشذاطُالحىشيُلمستعمسيغُوىح .1
 عمعُمعخفةُمدتػیاتُتبلميحهُوتدودهُبتغحيةُراجعةُعغُمجػُمقجرتيعُوفيسيعُالجرس.يحققُلمس .1
 واحتخاموُواثخاءُالسشاقذةُبػجياتُنطخُمختمفة.ُيُفخصةُلمستعمسيغُفيُابجاءُالخأؼتعص .2
 (.014،ص9101)الحبار،.ُوالتشطيعجعيعُعمىُالتفكيخُتشسيُالذعػرُبالسدؤوليةُعشجُالستعمسيغُوتذ .3

ُافقُاوُتشتجُعغُاسمػبُاالستجػاب:مغُالعيػبُالتيُقجُتُخُعيهب اسلهب االستجهاب:

 قجُتكػنُاالسئمةُردیئةُاوُركيكةُالرياغةُمساُیجفعُالستعمسيغُالىُفيعُخاشئُلمدؤال. .0
 قجُالُيكػنُتػزیعُاالسئمةُعادالُوبرػرةُمتداویةُبيغُالستعمسيغ. .9

سيصخةُُالسعمعُعمىُالرف،ُوخاصةُالسعمسػنُغيخُالسجربيغُعمىُىحاُقجُیؤدؼُىحاُاالسمػبُالىُفقجانُ .1
ُالعمسية.)سصانُ ُوميػليع ُالشفدية ُالستعمسيغ ُبخرائز ُكافية ُمعخفة ُلجیيع ُليذ ُوالحیغ االسمػب،

 (.53-52،ص9114وناصخ،

 

 

ُسابقة: دراسات تناولت االستجهاب:دراسات 
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 :2002دراسة سلطان وناصخ  .0
الجراسةُفيُالعخاقُ،ُوىجفتُالىُمعخفةُاثخُاستخجامُشخیقةُاالستجػابُفـيُتحرـيلُشمبـةُكميـةُالتخبيةُُأجخیت

ُُُالتاریخقدعُُ/ُاألساسية الحجیث،ُواقترختُعيشةُالبحثُعمـىُشمبـةُالرـفُالثالـثُفـيُقدـعُُالتاریخفيُمادة
واألخــخػُُتجخیبيةإلـىُمجسـػعتيغُأحــجاىساُُتقديسيعُشالـبُوشالبـةُتـع(19ُحيـثُتكػنـتُعيشـةُالبحـثُمـغُ)ُالتاریخ

ُ ُالسـادة ُمفـخدات ُمــع ُیــتبلءم ُتحرــيميا ُاختبــارا  ُالباحثتــان ُواعـجت ُكسا ُتـعُُالجراسيةضــابصة، ُكسـا ُالسخحمـة لتمـظ
ُتـعُاسـتخخاجُالث بـاتُبصخیقـةُإعـادةُاسـتخخاجُصـجقُاالختبـارُمـغُخـبللُعخضـوُعمـىُمجسػعـةُمـغُالخبـخاءُفيسـا

ُإحرائيةوأضيـختُالشتـائجُوجـػدُفـخوقُذاتُداللـةُُ،التحريلاالختبـارُوشبـقُاالختبـارُفـيُنيایـةُالتجخبـةُلقيـاسُ
ُ.(46،ص9114)سمصانُوناصخ،1ُالتجخیبيةولرالحُالسجسػعةُبيغُالسجسػعتيغُُالتحريلفيُ

 :2000دراسة الحبار  .2

ُُو ُالعخاق، ُفي ُالجراسة ُالسفاليعُُتىجفاجخیت ُتشسية ُفي ُاالستجػاب ُشخیقة ُاستخجام ُاثخ ُمعخفة إلى
ُ ُتمسيـحات ُلـجػ ُاالبتجائياإلسـبلمية ُالثالث ُُوالرف ُالسجسػعتيغُ، ُذا ُالتجخیبي ُالترسيع ُالباحثة استخجمت

ُ ُتجخیبيـة ُاحـجاىسا ُضابصةالستكافئتيغ ُواألخخػ ،(ُ ُمغ ُالبحث ُعيشة ُ)ُ(21تكػنت ُبػاقع 95ُتمسيحة ُفيُ( تمسيحة
(ُكساُ تمسيحةُفيُالسجسػعةُالزابصةُالتيُمثمتُشعبةُ)ُبُ(93و)ُُ )أُػعةُالتجخیبيةُالتيُمثمتُشعبةُ)السجس

ُاختباراُ ُأ ُالباحثة ُ)ُعجت ُمغ ُمكػنا  ُاإلسبلمية 92ُلمسفاليع )ُ ،ُ ُوالثبات ُبالرجق ُاتدع ُالبياناتُُوبعجفقخة معالجـة
اُالشتائجُوجػدُفخوقُذاتُداللةُأضيختلعيشتيغُمدتقمتيغُومعاملُارتباطُبيخسػنُُإحرائياُباستعسالُاالختبارُالتائي

ُالسفـاليعُ ُلتشسية ُوالبعجؼ ُالقبمي ُباالختبار ُیتعمق ُفيسا ُوالزابصة ُالتجخیبية ُالبحـث ُمجسـػعتي ُبـيغ إحرائية
ُ.(011،ص9101)الحبار،. اإلسـبلميةُولسرـمحةُالسجسػعـةُالتجخیبية

 التخبية االسالمية:دراسات تناولت 

 :2002دراسة شيباز  .0

ُالجساعيةُفيُتحريلُشالباتُأ جخیتُالجراسةُفيُالعخاق،ُوىجفتُالىُمعخفةُ ُالسشاقذة اثخُاستعسالُشخیقة
(ُشالبةُفي11ُ(ُشالبة،ُبػاقعُ)34تكػنتُعيشةُالجراسةُمغُ)ُ،الرفُالخابعُاالعجادؼُفيُمادةُالتخبيةُاالسبلمية

ُو) ُالتجخیبية، ُالزابصة،11ُالسجسػعة ُالسجسػعة ُفي ُشالبة ُمػضػعاتُ( ُالستزسشة ُالعمسية ُالسادة ُتحجیج وبعج
عمىُُُوخضت،ُوعاختباراُتحريمياُاعجتُالباحثةُجریدوُلصمبةُالرفُالخابعُالعام،كتابُالتخبيةُاالسبلميةُالسقخرُت

ُمغمج ُومبلئستوُسػعة ُصجقو ُلسعخفة ُوالستخرريغ ُالباحثة ،الخبخاء ُمجةُُودرست ُخبلل ُالبحث مجسػعتي
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،ُشبقتُالباحثةُاالختبارُالتحريميُالبعجؼُعمىُشالباتُالسجسػعتيغُوبعجُتحميلُالتجخبة،ُوبعجُانتياءُالتجخبة
ُرجاتُافخادُالسجسػعتيغُولرالحأضيختُالشتائجُوجػدُفخوقُذاتُداللةُاحرائيةُبيغُمتػسطُدالشتائجُاحرائياُ

ُ(.436،ص9109.)شيباز،السجسػعةُالتجخیبية

 ُ:2002دراسة البياتي .2

أ جخیتُالجراسةُفيُالعخاق،ُوىجفتُالىُمعخفةُأثخُاستخاتيجيةُالتعمعُالتشافديُفيُالتحريلُلجػُشالباتُ
(ُ ُالجراسة ُعيشة ُبمغت ُاالسبلمية، ُالتخبية ُمادة ُفي ُاالدبي ُالخامذ ُ)36الرف ُبػاقع ُشالبة  ُفي11ُ( ُشالبة )

البحثُالتيُاعجتياُداةُأتصبيقُلجراسةُُواجخاءُا(ُشالبةُفيُالسجسػعةُالتجخیبية،ُوبعج12ُالسجسػعةُالزابصة،ُو)
ُاستخجم ُالتيُُالباحثة، ُالبيانات ُلتحميل ُمدتقمتيغ ُلعيشتيغ ُالتائي ُفأاالختبار ُالييا، ُالتػصل ُالشتائجُعغُتع سفخت

ُُ.(025،ص9104وجػدُفخوقُذاتُداللةُاحرائيةُبيغُالسجسػعتيغُولسرمحةُالسجسػعةُالتجخیبية.)البياتي،

 اجخاءات البحث:

"انُاالختيارُالسشاسبُلمترسيعُالتجخیبيُلوُفائجةُكبيخةُألنوُيعصيُلمباحثُضساناُالترميم التجخيبي : أوال : 
تُالتيُيحرلُعميياُمغُخبللُاجخاءُإلمكانيةُتحليلُالرعػباتُالتيُتػاجيوُعشجُالتحميلُاالحرائيُلمبيانا

ُداليغ، ُُ(160،ص0644التجخبة")فان ُاحجاىساُ، ُالستكافئتيغ، ُالسجسػعتيغ ُذا ُالترسيع ُالباحث ُاختار وقج
الصخیقةُ،ُواستخجمُُفيُتجریذُالسجسػعةُالتجخیبيةُاسمػبُاالستجػابضابصةُواألخخػُتجخیبية،ُإذُاستخجمُ

ُ.(0،ُكساُىػُمػضحُفيُالذكل)ُاالعتياديةُفيُتجریذُالسجسػعةُالزابصة

ُبعالستغيخُالتاُالستغيخُالسدتقلُالسجسػعة

ُُاسمػبُاالستجػابُالتجخیبية
ُالتحريل ُالصخیقةُاالعتياديةُالزابصة

 الترسيعُالتجخیبيُالسدتخجمُفيُالبحثُ(0)الذكلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

لىُأنُةُمغُالعشاصخُالتيُيدعىُالباحثُإالسجسػعةُالكميىػُُيقرجُبالسجتسع :ثانيا: مجتمع البحث وعينتو 
مجتسعُُویتزسغُ(095-094،ُص0654يعسعُعميياُالشتائجُذاتُالعبلقةُبالسذكمةُالسجروسةُُ)عػدةُوممكاوؼُ،

 تبلميحُالرفُالخامذُاالبتجائي.ُالحاليُالبحث
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ُنفذُعينة البحث: ثالثا:  ُليا ُانيا ُحيث ُمغ ُمسيدة ُفيي ُالجراسة ُمجتسع ُمغ ُومشتقاة ُومسيدة ُجدئية "مجسػعة
)البصرُُومشتقاةُمغُحيثُانوُیتعُانتقائياُمغُمجتسعُالجراسةُوفقُاجخاءاتُواساليبُمحجدة"ُخرائزُالسجتسعُ،

(،ُوقجُتعُاختيارُعيشةُالبحثُالتيُتتكػنُمغُتبلميحُالرفُالخامذُاالبتجائيُمغ64ُ،ُص9114وابػُزیشةُ،ُ
(10ُ)(ُتمسيحا،39ُ)وعجدىعُُعيشةُالبحثلتسثلُُ(ُفيُمجیشةُالسػصل/ُالجانبُااليدخ،الشبأُالعطيعُلمبشيغمجرسةُ)

ُ(ُتمسيحاُتسثلُالسجسػعةُالزابصة.10)و،ُتسثلُالسجسػعةُالتجخیبيةتمسيحاُ

تحقيقُقجرُعاليُمغُالتكافؤُبيغُمجسػعتيُالبحثُاعتسجُالباحثُبيجفُُرابعا: تكافؤ مجمهعتي البحث :
السدتػػُالتعميسيُلؤلميات،ُالحكاء(ُ)العسخُالدمشيُمحدػباُباألشيخ،ُالسدتػػُالتعميسيُلآلباء،ُالستغيخاتُاآلتية:

ُ.كساُمػضحُفيُالججاولُادناه

 ( نتائج االختبار التائي لجاللة الفخوق بين مجمهعتي البحث في متغيخات )العمخ الدمني ، الحكاء(0ججول )   

الستػسطُُالسجسػعةُالستغيخات
ُالحدابي

االنحخافُ
ُالسعيارُؼ

درجةُ
ُالحخیة

مدتػػُُالكيسةُالتائية
ُالجاللة ُالججوليةُالسحدػبة

العسخُ
ُالدمشي

095,410ُ4,212ُ31ُ1,251ُ9,111ُُُالتجخیبية
1.12ُ 094,309ُ4,369ُُالزابصة

14,131ُ4,313ُ31ُ1,133ُ9,111ُُالتجخیبيةُالحكاء
14,441ُ4,312ُُالزابصة

 متغيخ )المدتهى التعليمي لآلباء(( نتائج اختبار مخبع كاي لجاللة الفخوق بين مجمهعتي البحث في 2ججول )

اعجاديةُاوُُمتػسصةُالسجسػعةُالستغيخات
ُمعيج

بكمػریػسُ
ُفساُفػُق

درجةُ
ُالحخیة

مدتػػُُالكيسةُمخبعُكاؼ
ُالجاللة ُالججوليةُالسحدػبة

مدتػػُ
ُتعميعُاالباء

02ُ3ُ01ُ9ُ1,934ُ2,660ُ1.12ُُالتجخیبية
01ُ4ُ00ُُالزابصة

 اختبار مخبع كاي لجاللة الفخوق بين مجمهعتي البحث في متغيخ )المدتهى التعليمي لؤلميات(ج نتائ( 2ججول )  

ُاوُُالسجسػعةُالستغيخات متػسصة
ُاعجادية

بكمػریػسُ
ُفساُفػُق

درجةُ
ُالحخیة

مدتػػُُالكيسةُمخبعُكاؼ
ُالجاللة ُالججوليةُلسحدػبة

ُتعميعُ مدتػػ
ُلبلميات

01ُ04ُ0ُ1,131ُُالتجخیبية
ُ

1,510ُ1,12ُ
02ُ03ُُالزابصة
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 خامدا: مدتلدمات البحث:

وىي:ُ)مػاضيعُُاعتسجُالباحثُالسػضػعاتُالسقخرةُفيُكتابُمادةُالتخبيةُاالسبلمية ..تحجيج المادة الجراسية:0 
العقيجةُاالسبلميةُفيُصفاتُاالنبياءُوبذاراتُاالنبياء،ُصفاتُالسؤمغ،ُومػاضيعُاحتخامُالشطامُوالقانػنُوآدابُ
ُایػب)عميوُ ُسيجنا ُوسيخة ُواحج، ُبجر ُومعخكتي ُالمدان، ُوحفع ُالتػبة ُفي ُنبػیة ُوالتعميع،واالیثار،واحادیث التعمع

 .عسيخ)رضيُهللاُعشو(،ُومجتسعُالسجیشةُالسشػرة..(الدبلم(ُوسيخةُالرحابيُالجميلُمرعبُبغُ

سُواحجُلتيُيزعياُالسعمعُلتحديغُأدائوُلجُرالخصةُابأنياُ:"تعخفُالخصةُالتجریديةُ. اعجاد الخطط التجريدية: 2
ُال ُمغ ُمجسػعة ُدراسيةجأو ُوحجة ُمجسػعيا ُفي ُتكػن ُالتي ُالباحثُُ(25،ص9119)جامل،ُ".روس ُاعج وعميو

مجسػعةُمغُمجسػعتيُالبحث،ُوعخضيعُعمىُمجسػعةُمغُالخبخاءُوالسحكسيغُالستصبلعُُالخصطُالتجریديةُلكل
آرائيعُلغخضُتحديغُصياغةُتمظُالخصطُوجعمياُسميسةُإلنجاحُالتجخبة،ُوفيُضػءُمبلحطاتُالخبخاء*ُاجخیتُ

ُالتعجيبلتُالبلزمةُعميياُواصبحتُجاىدةُلمتشفيح.

تحريلُالتبلميحُوشسلُالسدتػیاتُكيذُمتسثمةُباختبارُتحريميُيُقامُالباحثُبإعجادُأداُة.اعجاد اداة البحث: 2
متعجدُذؼُمغُُمغُنػعُاالختيارلتصبيق(ُمغُترشيفُبمػم،ُوقجُاعجُالباحثُاالختبارُ)السعخفةُ،ُالفيعُ،ُاُالثبلثة

ُ ُُالثبلثةالبجائل ُألنيا ،ُ ُالسػضػعية ُاالختبارات ُأكثخ ُمغ ُيعتبخ ُمتعجد ُمغ ُاالختيار ُاختبار ُألن ُوذلظ تكيذُ،
فييُالُتقترخُعمىُتحكخُالحقائقُبلُتكيذُقجرةُالصالبُعمىُالتفديخُواالستشتاجُوالتصبيقُُقجراتُعقميةُعمياُ،

ُأخخػُوىيُسيػلةُاإلجخاءُُ،(63،ص9111)نذػان،ُوالسعخفةُفيُمػاقفُججیجة ُتستازُبوُمغُمدايا فزبلُعسا
ُالترحيح ُالتكاليفُواالقترادُفيُالجيجُعشج ُوآخخون،)سساُوالترحيحُوقمة فتكػنُاالختبارُُ(32،ص0656رة

ُ(ُفقخةُ،ُولمتأكجُمغُصجقُوثباتُاالختبارُقامُالباحثُباإلجخاءاتُاالتيةُ:11لتحريميُبريغتوُاألوليةُمغُ)ا
ُ

إنُاالختبارُیبجوُضاىخیاُفيُانوُيكيذُماُوضعُلكياسوُوالػاقعُأنُالرجقُالطاىخؼُيعتبخُُصجق االختبار: .ُأ
،ُوعمىُالخغعُمغُذلظُفانوُيعجُضخوریاُحتىُیتعُتبشيُاالختبارُواستخجاموُُمغُابدطُأشكالُصجقُالسحتػُػ

،ُ ُزیشة ُوأبػ ُص9114)البصر ،095)ُُ ُوقج ُالرجق ُالباحث ُعمىُاعتسج ُاالختبار ُعخض ُتع ُفقج الطاىخؼ،
والسحكسيغُفيُاختراصُشخائقُالتجریذُوالعمػمُالتخبػیةُوالشفديةُألخحُآرائيعُفيُمجػُمجسػعةُمغُالخبخاءُ

،ُوقجُتعُاالخحُبآراءُالخبخاءُومبلحطاتيعُمغُحيثُالرياغةُوعجمُاتُاالختبارُومبلئستياُوشسػليتيافقُخُوضػح
%ُفساُفػقُمغ51ُوبعجماُأجخیتُالتعجيبلتُالبلزمةُفيُضػءُتػجيياتُالخبخاءُوبسػافقةُ التشاقسُوالغسػض

ُصادقة. ُاالختبار ُفقخات ُجسيع ُعجت ُوالسختريغ ُالسحكسيغ ُرأؼ
ُ
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 تبارية لفقخات االختبار التحريليالخخيطة االخ

 االىجاف        
 المحتهى 

 المعخفة ندبة التخكيد
22% 

 الفيم
24% 

 التطبيق
22% 

 المجمهع
000% 

 02 2 1 4 %21 الهحجة الثالثة
 04 2 8 4 %22 الهحجة الخابعة

 8 0 4 2 %28 الهحجة الخامدة
 20 6 22 02 %000 المجمهع

ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُُُُُُ
 االجخائية ليحا البحث متمثلة باألىجاف الدلهكية واالختبار التحريلي والخطط التجريدية. اسماء الخبخاء الحين استذيخوا في المتطلبات  *

 أ.م.د انهر قاسم العداوي / كلية التخبية االساسية / جامعة المهصل. .0
 . أ.م.د سيف اسماعيل الطائي / كلية التخبية  / جامعة المهصل.2
 خبية  / جامعة المهصل.. أ.م.د زياد عبج االلو عبج الخزاق / كلية الت2
 أ.م.د ازىار طالل حامج الرفاوي/ كلية التخبية  / جامعة المهصل. .2
 تخبية نينهى.العامة لمجيخية ال. م.م ضيغم عبج حمج / 4
ُتخبية نينهى.العامة لمجيخية الحارث دمحم صبخي  / م.م . 6
ُ(ُتمسيحا16عمىُعيشةُتكػنتُمغُ)التحريميُقُاالختبارُش ب . تطبيق االختبار على عينة استطالعية:ب

ُ ُالرف ُمغ ُاالبتجائي، ُالخامذ ُالغخض ُوكان ُالتعخف ُفقخاتُىػ ُفي ُوالزعف ُالقػة ُجػانب ُعغ والكذف
ومعخفةُالػقتُالحؼُيدتغخقوُاالختبارُوالصػلُالسشاسبُلوُ)الدوبعيُُالختبارُمغُحيثُالرياغةُوالسزسػُنا

املُالرعػبةُلكلُفقخةُمغُفقخاتُاالختبارُوحدابُوكحلظُإليجادُقػةُالتسييدُومع،ُ(41،ص0650وآخخون،
مغُُتمسيحثباتُاالختبارُ،ُوتبيغُأنُمتػسطُالػقتُالسدتغخقُالحؼُتعُمغُخبللُتدجيلُزمغُانتياءُأولُ

،ُوبعجُحدابُالستػسطُالدمشيُوججُأنُُ(ُدقيقة11ىػُ)ُ،ُوزمغُانتياءُآخخُتمسيحُ(ُدقيقة19اإلجابةُىػُ)
ُ(ُدقيقة.15ىػُ)ُجابةالدمغُالسدتغخقُإلكسالُاإل

التسييدُتسييجاُيقرجُبتحميلُالفقخاتُاستخخاجُمعاملُالرعػبةُومعاملُُفقخات االختبار:االحرائي ل. تحليل ج
ُالفقخة ُعمى ُنبقُ،لمحكع ُجيجة ُكانت ُيفإذا ُوذا ُنحدشيا.يا ُأو ُمشيا ُنتخمز ُضعيفة ُوآخخونُكانت )الخوسان

ُ.(59،ص0669،

ُُأ. معامل الرعهبة: ُمغ ُالغاية ُوححفُإن ُالسشاسبة ُالرعػبة ُذات ُالفقخات ُاختبار ُىي ُالفقخة ُصعػبة حداب
بعجُحدابُمعاملُالرعػبةُلكلُفقخةُمغُُوُ(44،ص0650الفقخاتُالديمةُججاُوالزعيفةُججا.ُ)الدوبعيُوآخخون،

ُ%(ُوبيحاُتعجُىحهُالفقخاتُضسغُمدتػػُالرعػبةُالسقبػل.51-%91فقخاتُاالختبارُتبيغُانياُواقعةُماُبيغُ)
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تجلُدرجةُتسييدُالفقخةُعمىُقجرةُالفقخةُعمىُالتسييدُبيغُمجسػعاتُمتبایشةُمغُالصمبةُالزعفاءُ قهة التمييد: ب.
ُ ُوآخخون، ُ)سسارة ُالسجتيجیغ. ُتراعجيا،ُُوُ(013،ص0656والصمبة ُالجرجات ُتختيب ُبعج ُالتسييد ُقػة ُحداب تع

ُسغُالحجودُالسصمػبةُلمتسييد.ُ%(ُوبيحاُتعجُض51-%11وتبيغُانُالفقخاتُتقعُقػةُتسييدىاُماُبيغُ)

فيُُياعمىُالجرجةُنفدُو:ُدقةُالسكياسُأوُاتداقوُ،ُفإذاُحرلُالفخدُنفديقرجُبثباتُاالختبارُج. ثبات االختبار:
عشجُتصبيقوُأكثخُمغُمخةُفإنشاُنرفُاالختبارُأوُالسكياسُفيُىحهُالحالةُبأنوُعمىُدرجةُعاليةُُيااالختبارُنفد

ُعبلم، ُ)أبػ .ُ ُالثبات ُُ،(141،ص9112مغ ُعمىُُا ستخخجوقج ُاالختبار ُتصبيق ُاعادة ُباستخجام ُاالختبار ثبات
ُدرجاتُ ُبيغ ُبيخسػن ُارتباط ُمعامل ُوباستخجام ،ُ ُاالول ُالتصبيق ُعمى ُاسبػعيغ ُمخور ُبعج ُاالستصبلعية العيشة

ُ%(ُوبحلظُيعجُاالختبارُثابتا.51التبلميحُفيُالتصبيقيغُبمغُمعاملُالثباتُ)

04/00ُ/9106ُاالحجُوالتيُبجأتُیػمُُبعجُاالنتياءُمغُتشفيحُالتجخبةُعمىُمجسػعتيُالبحث،ُد. تنفيح التجخبة:
وبػاقعُثبلثةُحرزُُتجریذُالسادةُالعمسية،السكمفُبالسادةُىػُُمعمعكانُُو11/09/9106ُوانتيتُیػمُاالثشيغُ

ُ.10/09/9106السػافقُیػمُالثبلثاءُُتعُتصبيقُاالختبارُالبعجؼُعمىُمجسػعتيُالبحثُ،أسبػعياُلكلُمجسػعة

ُاستخجمُالباحثُالػسائلُاالحرائيةُاآلتية:ُه. الهسائل االحرائية:

0ُ ُالتائي ُاالختبار .(t.test)ُُأل ُالتكافؤ ُالحكاءُغخاض ُومتغيخ ُالدمشي ُالعسخ ُمتغيخ ُفي ُاالبحث ُمجسػعتي بيغ
ُ(313ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ،ص0644)البياتيُواثشاسيػس،ُُُُُُتحريلُلسجسػعتيُالبحثُ)الزابصةُوالتجخیبية(.المجػُلسعخفةُُو

 cohoenالتكافؤُبيغُمجسػعتيُالبحثُفيُمتغيخُمدتػػُتحريلُاالباءُواالميات.)ُُغخاضألُكاؼ.ُمخبع9ُ

and manion,1986,350ُُُُُُُُُُُُ.)ُ

ُ(.041ُُُُ،ُص9111البمجاوؼ،)ُُُُُُُُُُُُُُُ.معاملُارتباطُبيخسػنُلحدابُمعاملُثباتُأداةُالبحث.1

ُ(42،ص0650ُ)الدوبعيُوآخخون،.معاملُالرعػبةُلحدابُقػةُصعػبةُفقخاتُأداةُالبحث.1ُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ(014،ص0656)سسارةُوآخخونُ،ُ.ُمعاملُتسييدُفقخاتُأداةُالبحث.2ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

الُتػججُفخوقُذواتُداللةُ :ما يأتيوالتي تنص على  بفخضية البحثالنتائج المتعلقة  عخض النتائج ومناقذتيا:
ستجػابُومتػسطُدرجاتُإحرائيةُبيغُمتػسطُدرجاتُتبلميحُالسجسػعةُالتجخیبيةُالتيُدرستُوفقُاسمػبُاال

تبلميحُالسجسػعةُالزابصةُالتيُدرستُوفقُالصخیقةُاالعتياديةُفيُتحريلُمادةُالتخبيةُاالسبلمية،ُوبعجُترحيحُ



 

000 
 

ُ)إج ُالتائي ُاالختبار ُوباستخجام ُالبحث، ُاداة ُفقخات ُعمى ُالبحث ُمجسػعتي ُتبلميح ُالكيسةt.testُابات ُبمغت ،)
(ُوىيُاكبخُمغُالكيسةُالتائيةُالججولية31ُ(ُوبجرجةُحخیةُ)1.12(ُعشجُمدتػػُداللةُ)1,422التائيةُالسحدػبةُ)

ػسطُُدرجاتُافخادُالسجسػعتيغُولسرمحةُ(ُ،ُوعميوُضيختُفخوقُذواتُداللةُإحرائيةُبيغُمت9,111البالغةُ)
 (.1السجسػعةُالتجخیبيةُججولُ)

 ( يبين نتائج الفخضية االولى2ججول رقم )ُ

الػسطُُالسجسػعة
ُالحدابي

االنحخافُ
ُالسعيارُؼ

درجةُ
ُالحخیة

مدتػػُُالكيسةُالتائيةُُُُ
ُالجاللة

ُالججوليةُالسحدػبة
96,410ُ3,141ُ31ُ1,422ُ9,111ُ1.12ُُالتجخیبية
91,215ُ3,995ُُالزابصة

ُ

فيُُمػبُاالستجػابالسجسػعةُالزابصةُالىُفاعميةُاسُسببُتفػقُالسجسػعةُالتجخیبيةُعمىُيعدوُالباحث
ُعمىُاالسئمةُالسػجيةُالييعُمغُخبللُاجابتيعتجریذُتبلميحُالسخحمةُاالبتجائيةُكػنياُتشسيُثقةُالتبلميحُبأنفديعُ

ففيُحالةُاجابةُاؼُتمسيحُُ..فزبلُعغُتػفيخىاُتغحيةُراجعةُفػریةُليعُعغُكلُسؤالُيصخحُاثشاءُالحرةُالجراسية
عن الدؤال المهجو اليو فأنو سيكتدب االجابة الرحيحة من خالل اجابة تلميح آخخ عن الدؤال او من اجابةُخاشئةُ

بة عليو، مما يداعج ويديج في تخسيخ المعلهمة في اذىان اجابة المعلم نفدو عن الدؤال ان عجد التالميح عن االجا
مما يجعلو في انتباه التالميح، اضافة الى جعل كل تلميح داخل الحجخة الجراسية على استعجاد دائم بأن يهجو لو سؤال 

وعميوُفأنُىحاُُاثشاءُالجرسفيُاالجابةُُلمتمسيحُفأسلهب االستجهاب يعطي نهع من الحخيةمدتمخ طيلة الحرة الجراسية، 
 .االسمػبُيداعجُفيُتثبيتُالسعمػمةُعشجُالتمسيحُوىشاُتبخزُفاعميةُاسمػبُاالستجػابُمقارنةُبالصخیقةُاالعتيادية

 : االستنتاجات

الرفُالخامذُاالبتجائيُمقارنةُبالصخیقةُفيُتحريلُالتبلميحُكأسمػبُتجریذُُمػبُاالستجػابفاعميةُاس .0
 مادةُالتخبيةُاالسبلمية.ُتجریذُفيُاالعتياديةُ

 فاعميةُاالسئمةُالرفيةُفيُتحجیجُالفخوقُالفخديةُبيغُالتبلميحُوتحجیجُمدتػیاتيعُالعمسية. .9
ُ
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ُ:ُالتهصيات

 فيُتجریذُمادةُالتخبيةُاالسبلميةُلجسيعُمخاحلُالجراسةُاالبتجائيةُمػبُاالستجػاباعتسادُاس .0
والجوراتُالتجریبيةُوالتصػیخیةُلسعمسيُومعمساتُالجراسةُورشُالعسلُفيُمفخداتُُمػبُاالستجػاباقخارُاس .9

ُ.ُفيُميادیغُعسميعُاالبتجائيةُوتجریبيعُعمىُمياراتُصياغةُوالقاءُاالسئمةُالرفيةُالستخجاميا

 المقتخحات :

ُفيُالتفكيخُالشاقجُلجػُتبلميحُالرفُالدادسُاالبتجائيُمػبُاالستجػاباجخاءُدراسةُتيجفُلسعخفةُاثخُاس .0
 .فيُمادةُالتخبيةُاالسبلمية

ُاس .9 ُاثخ ُلسعخفة ُتيجف ُدراسة ُمادةُاجخاء ُفي ُالستػسط ُالثاني ُالرف ُشمبة ُتحريل ُفي ُاالستجػاب مػب
 التخبيةُاالسبلمية.

ُالمرادر و المخاجع                                           

 القخآن الكخيم

،ُجامعةُخ،ُدارُابغُاالثيخُلمصباعةُوالشذالتجريذ العامةالمجخل الى طخائق ُ(،9101ابخاليع،ُفاضلُخميل،).0ُ
ُالسػصل.

ُیػسف،).9 ُعثسان ُوححام ُعثسان ُردیشة دارُُ،1طُ،أسلهب،وسيلة ،طخائق التجريذ منيجُ(،9111األحسج،
ُُاألردن.ُ-عسانُالسشاىج،

ُ،ُعسانُاألردن،دارُالسديخة0،طتقهيم التعلم(،9112،)ابػُعبلم،ُرجاءُمحسػدُ.1

1ُ ُزیشة،). ُأبػ ُكامل ُوفخیج ُوليج ُدمحم مناىج البحث العلمي ترميم البحث والتحليل  (،9114البصر،
ُاألردن.ُ-دارُالسديخة،ُعسانُ،0،طاإلحرائي

، دار الشددرول للرشددر  0، طاألساااليب اإلحصااائية التيبي يااة ( : 4008لبلددداو، ، دبددد الحميددد دبددد المجيددد )ا.2ُ

 .والتوزيع ، دمان ، األردن

3ُ ُالعابجیغ، ُزیغ ُانترار ُالبياتي، ُالرف9104ُ. ُشالبات ُلجػ ُالتحريل ُفي ُالتشافدي ُالتعمع ُاستخاتيجية ُاثخ ،
ُ.21،ُالعجدُمجلة البحهث التخبهية والنفديةالخامذُاالدبيُفيُمادةُالتخبيةُاالسبلمية،ُ

ُأثشاسيػس،)ُ.4 ُزكخیا ُو ُتػفيق ُالجبار ُعبج ي في التخبية وعلم اإلحراء ألهصفي واالستجالل(،0644البياتي،
ُُالعخاق.ُ-،ُمصبعةُمؤسدةُالثقافةُالعسالية،ُبغجادالنفذ
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ُ،طخق التجريذ العامة وميارات تنفيح وتخطيط عملية التجريذ(،9119ُعبجُالخحسغُعبجُالدبلم،ُ)ُجامل،.5ُ
ُاألردن.ُ-عسانُ،ُدارُالسشاىجُ،1ط
6ُ ُالجبلد، .(ُ ُزكي، ُطتجريذ التخبية اإلسالمية األسذ النعخية واألساليب العملية (،9111ماجج ُدار0ُ، ،

 األردن.ُ-السديخةُ،عسان

ُاميغ،01 ُدمحم ُلقسان ُنجػ ُالحبار، ُلجػ9101ُ. ُاالسبلمية ُالسفاليع ُتشسية ُفي ُاالستجػاب ُشخیقة ُاستخجام ،اثخ
ُ.0،ُالعجد00ُجُالسجممجلة ابحاث كلية التخبية االساسية، تمسيحاتُالرفُالثالثُاالبتجائي،ُ

بناااب برناااما لمااادة يرائااف تاادريس فاارو  (، 4008، إحسددان دمددر ي سددعيد، )لحددديثيا .00

غيدر مرشدورة، جامعدة  دكتدورا  أطروحدةالتربية اإلسالمية في ضوب حاجات المدرسين إليهاا   
 .العرال -، بغداد كلية التربية )ابن رشد( -بغداد

،ُدارُالكتابُالجامعي،ُالعيغ،ُاإلمارات0ُطُ،التجريذ واستخاتيجياتوطخق ُ(،9110.ُالحيمة،ُدمحمُمحسػد،)09
ُالعخبيةُالستحجة.

ُمحفػظ،01 ُابػ ُلجػ9109ُ.خميفة،ُغازؼُوصفاء ُاالسئمة ُشخح ُاالنتطارُعشج ُوزمغ ُالترشيفية ُالقجرة ُمدتػػ ،
ُاالجتساعية، ُالتخبية ُفي ُشالباتيغ ُبتحريل ُوعبلقتيا ُاالساسي ُالدادس ُالرف مجلة جامعة النجاح  معمسات

 .9101(،9ُ)94ُ)العمػمُاالندانية(ُمُلؤلبحاث
ُعيج،)01 ُإسساعيل ُویحيى ُاحسج ُناصخ ُالخػالجة، طخائق تجريذ التخبية اإلسالمية وأساليبيا  (،9110.

ُاألردن.ُ–دارُحشيغ،ُعسانُُ،0طُ،وتطبيقاتيا العملية
 األردن.ُ-عسانُ،دارُالذخوق،0طُ،وتخجمتيا عملياالنعخية في التجريذ  (،9111دروزةُ،أفشانُنطيخ،)ُ.02
دارُُ،0طُ،أساليب تجريذ التخبية اإلسالميةُ(،9111لذسخؼ،)ايسي،ُشوُعميُحديغُوزیشبُحدغُنجعُ.ُالجل03

ُاألردن.-الذخوقُعسان
استخجامُالتغحيةُالخاجعةُفيُتحريلُشمبةُالسخحمةُاإلعجاديةُفيُمادةُُ(،ُاثخ0666الخبيعي،ُجسعةُرشيجُ)ُ.04

 (.03،ُالعجدُ)مجلة كلية المعلمين الجامعة المدتنرخيةقػاعجُالمغةُالعخبية،ُ
ُوآخخون،)05 ُسبلمة ُسميع ُالخوسان، ُعسالُمبادئ الكياس والتقهيم وتطبيقاتو التخبهية (،0669. ُجسعية ،

ُمرخ.ُ–السصابعُالتعاونية،ُالقاىخةُ
06ُ .(ُ ُحدغ ُفكخؼ 0661ُریان، ُالكتب،ُالتجريذ وأىجافو وأسدو وأساليبو وتقجيم نتائجو وتطبيقاتو(، ُعمع ،

ُالقاىخة.
ُالعخاق.ُ-،ُالسكتبةُالػششية،ُبغجاداالختبارات والمقاييذ النفديةُ(،0650،ُعبجُالجميلُوآخخون،).ُالدوبعي91
ُبيانُفارسُناصخ،90ُ اثخُاستخجامُشخیقةُاالستجػابُفيُتحريلُشمبةُقدعُ،9114ُ.ُسمصان،ُشيساءُرافع،

ُ.0،ُالعجد2ُالسجمجُمجلة ابحاث كلية التخبية االساسية، جامعةُالسػصل،ُُ–التاریخُ/ُكميةُالتخبيةُاالساسيةُ
ُاألردن.ُ-دارُالفكخ،ُعسانُ،9طُ،مبادئ الكياس والتقهيم في التخبية (،0656.ُسسارة،ُعدیدُوآخخون،)99
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شخح االربعين النهوية في االحاديث ،9109ُالذافعي،ُمحيُالجیغُزكخیاُيحيىُبغُشخفُالشػوؼُالجمذقي،ُ.91
ُ،ُمؤسدةُالخیان،ُالصبعةُالخابعة.الرحيحة النبهية

،ُاثخُشخیقةُالسشاقذةُفيُتحريلُشالباتُالرفُالخابعُاالعجادؼُفي9109ُشيباز،ُانترارُزیغُالعابجیغ،ُ.91ُ
ُ.911العجدُمجلة االستاذ، ية،ُمادةُالتخبيةُاالسبلم

أثخ استخجام نمهذج سكمان االستقرائي في تحريل تالميح الرف (ُ،9101ُالصائي،ُضيغعُعبجُحسجُ،ُ)ُ.92
،ُرسالةُماجدتيخُغيخُمشذػرةُ،ُكميةُالخابع تخبية الخاصة في مادة الخياضيات وتنمية الدلهك االجتماعي لجييم

ُالتخبيةُاالساسية،ُجامعةُالسػصل

ُلبشان.-بيخوتُ،ُدارُالسعخفةُ،0،طالتخبية ،ُ(9113)ُالصحان،ُمرصفىُدمحم،ُ.93

الكياس والتقهيم التخبهي والنفدي أساسياتو وتطبيقاتو وتهجيياتو  ،ُ(9111)ُ.ُعبلم،ُصبلحُالجیغُمحسػد،94
ُمرخ.-،ُدارُالفكخُالعخبي،ُالقاىخة0طُ،المعاصخة

ُممكاوؼ،)95 ُحدغ ُوفتحي ُسميسان ُأحسج ُعػدة، أساسيات البحث العلمي في التخبية والعلهم ُ(،0654.
ُ،مكتبةُالسشار،ُاألردن.0،ُُطاإلندانية

96ُ ُمحسػد،). ُفيرل ُلسػاجية9110ُالغخایبة، ُاإلندان ُتييئة ُفي ُالجامعي ُالتعميع ُودور ُالتعميسية (،الدياسات
ُالعرخ، ُمجلة العلهم التخبهية والنفدية،  مدتججات ُ)جامعة ُالتخبية، ُكمية ُالسجمج ُالعجد9البحخیغ(، االولُُ،

ُ.(54-16ص)،

مكتبةُُ،1طُ،ُتخجسةُدمحمُنبيلُوآخخون،مناىج البحث في التخبية وعلم النفذُ(،0644.ُڤانُداليغ،ُدیػبػلج،)11
ُمرخ.ُ-االنجمػُمرخیة،ُالقاىخة

ُاألردن.ُ-،دارُالذخوق،ُعسان0طُ،المجخل إلى التجريذ (،9111سييمةُمحدغُكاضع،)ُالفتبلوؼ،.10ُ

ُناالرد-عمان دار المديخة،،1ُطُ،طخائق التجريذ العامة ،(2002)دمحمُمحسػدُالحيمة،تػفيقُأحسجُوُمخعي،ُ.19
أثخ استخجام التعلم معًا والمناقذة بأسلهب المجمهعات الرغيخة ،9114ُ.ُمبلُعبيجةُ،سمػنُخالجُمحسػد،11ُ

،ُاشخوحةُدكتػراهُ)غيخُمشذػرة(،ُكميةُمادة طخائق تجريذ التخبية الخياضية في التحريل المعخفي واالتجاه نحه
ُالتخبيةُالخیاضيةُ،ُجامعةُالسػصل.
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،ُالبحث العلمي وأىميتو في التعليم عن بعج والتعليم الجامعي المفتهح (،9111.ُنذػان،ُيعقػبُحديغ،ُ)11
ُاألردن.ُ–دارُالفخقانُ،عسانُ

35 .Cohen, Louis and manion, Lawrence,(1986),"research methods in 
education" Groom helm Australia pty ltd,saite 4, 6th floor,64-76 kippax street 

Surry hills, news 2010,auatralia.ُ(ُ9115نقبلُعغُحسجون.) 


