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فعبليت استخذام أسبليب متنوعت للتهيئت احلبفزة على

اجتبهبث طلبت املرحلت املتوسطت يف اململكت العربيت السعوديت
حنو مبدة الرتبيت اإلسالميت
رابعة اسماعيل عباس الرفاعي

االستاذ المساعد في قسم المناىج وتقنيات التعميم  /جامعة الطائف

الممخص -تٍدف ٌذي الدراسة إلِ قياس ىسبة استخدام هعمهات

أسرار سعادتٍا وقوتٍا .والسعادة الحقيقية ال تتحقق لدى اإلىسان

التربية اإلسالهية لمتٍيئة الحافزة وكذلك قياس فعالية استخدام أساليب

بغير تكاهل شخصيتً وتحقيق ذاتً ,وتوجيً جٍودي ىحو أٌداف

هتىوعة لمتٍيئة الحافزة عمِ اتجاٌات طمبة الهرحمة الهتوسطة في الههمكة
العربية السعودية ىحو هادة التربية اإلسالهية ,وقد تكوىت عيىة الدراسة
هن ( )60طالبة هن طالبات الصف الثالث الهتوسط في هدرسة الثاهىة
والثالثون لإلىاث في هديىة الطائف بالههمكة العربية السعودية و()30
هعمهة هن هعمهات التربية االسالهية التابعة إلدارة التعميم في هديىة
الطائف ,واستخدهت الباحثة بطاقة هالحظة لهالحظة الهعمهات في
هواقف صفية لموقوف عمِ واقع استخداهٍن ألىهاط التٍيئة الحافزة,
وهقياس اتجاٌات لقياس اتجاٌات الطمبة ىحو هادة التربية اإلسالهية.
وقد أظٍرت ىتائج الدراسة أن هعظم األىهاط الهستخدهة هن قبل
الهعمهات في التٍيئة الحافزة تترّكز عمِ ربط الدّرس الحالي بالدرس

ساهية اقتىع بٍا أو رسالة آهن بجدواٌا في ىفعً وخدهتً ,والدعاهة
األساسية في ذلك ٌي عاطفة اعتبار الذات واحتراهٍا .واذا كان
لمعواطف ٌذا الدور في تربية الشخصية وتقويتٍا ,فإن الوجدان ٌو
القوة التي تكون العواطف وتغذيٍا وتربيٍا ,وٌو باعتبار أسبابً
الهثيرة لً عقمي وهادي ووجودي في اإلىسان سابق عمِ قوة التفكير
أو عمِ استخداهٍا ,لذا كان أثري في تكوين الشخصية وبىائٍا أقوى
وأعهق؛ ألىً هتصل بكل األعهال التي يهارسٍا اإلىسان والقوة
الدافعة عمِ العهل ].[1
وٌذا يبرر الدور الكبير الذي تؤديً هىاٌج التربية اإلسالهية

السابق بالىسبة لمتٍيئة ,كها أظٍرت هدى التحسن في اتجاٌات الطالبات

في تىهية الوجدان وتىهيتً لدى الهتعمهين ,وبالتأكيد فإن ٌذا لن

بعد تىويع التٍيئة الحافزة هعٍن في الهوقف التعميهي .وفي ضوء ٌذي

يتأتِ بهجرد تمقين الهعرفة الجاهدة لديٍم واىها بالتفاعل واثارة

الىتائج تم اقتراح ضرورة تضهين الهىاٌج لمتٍيئة الحافزة.
الكممات المفتاحية :التٍيئة الحافزة ,هادة التربية اإلسالهية,
االتجاٌات ,الهرحمة الهتوسطة.

 .1المقدمة
لمتربية اإلسالهية أٌهية كبيرة ودور ٌام في بىاء الشخصية
اإلسالهية وتشكيمٍا وفق هبادئ الدين اإلسالهي وهعطياتً
الحضارية وتأصيل القيم واألخالق اإلسالهية في ىفوس طمبة العمم,
ولٍذا تزداد أٌهيتٍا عن سائر الهواد الدراسية ,فٍي ليست هادة
دراسية فحسب واىها ٌي هظٍر هن هظاٌر وجود األهة وسر هن

الوجدان ,والقدوة الصالحة ,والهعاهمة الطيبة ,والقصة الٍادفة,
واإليحاء العهمي ,والتدبر في خمق اهلل ,وهظاٌر قدرتً في كوىً,
كل ٌذي األساليب يهكن لمهعمم الىاجح أن يستخدهٍا في تدريسً
لجمب اٌتهام الطمبة وتوجيٍٍم لمتعمم ,وهروىتً في استخدام أىهاط
التٍيئة الحافزة ,هها يشعر الهتعمم دائها بالتجديد واإلثارة ويهىحً
شعو ار بقيهة ها يتعمهً وتقدير هعمهً ,وٌذي ىتيجة تربوية عظيهة
تسعِ الهجتهعات الواعية لموصول إليٍا ].[2
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وتكهن أٌهية هعرفة اتجاٌات األفراد ىحو هوضوع هعين في

التعمم بحيث يسٍم في زيادة اتجاٌاتٍم ىحو هادة التربية اإلسالهية.

التىبؤ بالسموك الذي سيقوم بً الفرد ىحو ٌذا الهوضوع ,فاتجاي

لذا فإن الغرض هن ٌذي الدراسة التعرف إلِ فعالية استخدام

الطالب ىحو الهادة الدراسية التي يتعمهٍا يؤثر في هدى تقبمً

الهعمهين ألساليب هتىوعة لمتٍيئة الحافزة عمِ اتجاٌات طمبة

لهفاٌيم وخبرات تمك الهادة وتوظيفً لٍا ,لذا فإن الهشكمة التي

الهرحمة الهتوسطة في الههمكة العربية السعودية ىحو هادة التربية

تعاىي هىٍا هادة التربية اإلسالهية ,تتهثل في اقتصار التعمم عمِ

اإلسالهية.

الكتاب الهدرسي في دراستٍا ,وها زال التركيز عمِ األٌداف

وبالتالي تحاول ٌذي الدراسة اإلجابة عن سؤالي الدراسة اآلتية:

الهعرفية التي تقاس باالختبارات التحصيمية ,بالتزاهن هع إٌهال

 -ها ىسبة استخدام الهعمهين ألىهاط التٍيئة الحافزة في تدريس

التىويع في أىهاط التٍيئة الحافزة واتجاٌات الطمبة ىحو ٌذي الهادة,

هبحث التربية اإلسالهية؟

وحيث أن التٍيئة الحافزة ٌي هن الهٍارات الالزهة لكل هعمم-

 -ها فعالية استخدام أساليب هتىوعة لمتٍيئة الحافزة عمِ

ولهعمم التربية اإلسالهية بشكل خاص– والتي لٍا ارتباط وثيق

اتجاٌات طمبة الهرحمة الهتوسطة في الههمكة العربية السعودية

بتوجيً اىتباي الطمبة لمتعمم وايالءي االٌتهام الهطموب لتفعيل دور

ىحو هادة التربية اإلسالهية؟

الطمبة هع الهوقف التعميهي بصورة يتم فيٍا توظيف الهعرفة في

فرضيات الدراسة

الحياة لىيل رضا اهلل وتطبيق شريعتً سبحاىً ,وتحقيقا لمغاية هن

ولإلجابة عن سؤالي الدراسة تم صياغة الفرضية اآلتية:
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة

س اْلُ
خمق اإلىسان في األرض لقولً تعالِ َ " :و َما َخلَ ْقتُ الْجِ نُ و ْاْلن ْ َ ُ
َ ِ ِ
ون" (الذاريات )٦٥ :تحاول ٌذي الدراسة التعرف إلِ فعالية
ِل َي ْعبد ُِ

) (α=0.05تعزى الستخدام أساليب هتىوعة لمتٍيئة الحافزة عمِ

استخدام أساليب هتىوعة لمتٍيئة الحافزة عمِ اتجاٌات طمبة

اتجاٌات طمبة الهرحمة الهتوسطة في الههمكة العربية السعودية

الهرحمة الهتوسطة في الههمكة العربية السعودية ىحو هادة التربية

ىحو هادة التربية اإلسالهية.
ب .أىمية الدراسة ومبرراتيا

اإلسالهية.
 .2مشكمة الدراسة

ٌىاك حاجة هاسة لتطوير التدريس في جهيع الهواد الدراسية,

أ .مشكمة الدراسة وأسئمتيا

وهوضوعات التربية اإلسالهية بشكل خاص لها لٍذا الهبحث هن

ظٍرت هشكمة الدراسة هن خالل ها ىقمتً طالبات التربية

ضرورة حياتية وأخروية ألبىائىا الطمبة ,خاصة في ظل عزوفٍم

العهمية في جاهعة الطائف لمعام ٌ1433-1432ـ ,هن هشاكل

عن الدراسة واىشغالٍم بالتطورات الحديثة في جهيع هجاالت

يعاىي هىٍا الطالبات هن ضعف في إقبالٍم عمِ التعمم ,هها أثار

الحياة.

الفضول لدى الباحثة فطمبت إليٍن هالحظة أىهاط التٍيئة الحافزة

وبها أن الهعمم ٌو األكثر صمة وتأثي ار بالطمبة تم التوجً إليً

التي تستخدهٍا الهعمهات في الهدارس الالتي توزعن عميٍا ,فتبين

لتعرف ها إذا كان هشاركا في صىاعة ٌذا الحال لٍؤالء الطمبة أم

أن ٌىاك أىهاطا هحددة اعتادت الهعمهات استخداهٍا وتعودت

ال ,فتهت هالحظة الهعمهين في هواقف صفية عادية عمِ ها

الطالبات عميٍا ,هن ٌىا شعرت الباحثة بضرورة زيادة االٌتهام

يبذلوىً هع طمبتٍم هن جٍود راهية لجذبٍم لمهادة التعميهية

بتىويع أىهاط التٍيئة التي يستخدهٍا الهعمهون في هادة التربية

وترغيبٍم فيٍا ,وركزت ٌذي الدراسة عمِ التٍيئة الحافزة ,لها لٍا

اإلسالهية ,هها يتوقع أن يزيد دور الطمبة ويىشطٍم في عهمية

هن دور في تشويق الطمبة وترغيبٍم بالتعمم.

2

وبعد الوقوف عمِ واقع حال الهعمهين تم تحضير هجهوعة
كبيرة هن الهواقف التي تىفع لتقديهٍا كتٍيئة قبل أي هوقف
تعميهي ,روعي في ٌذي الهواقف أن تكون قصيرة ,وتحقق أٌدافا
تربوية ,داعهة لمهىٍاج .واشترط فيٍا التىويع بحيث تىاسب الطمبة
وروح العصر الذي يعيشون فيً.
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هديىة الطائف في الفصل الدراسي الثاىي لمعام (,)1433-1432
وهقياس اتجاٌات لقياس اتجاي الطمبة ىحو هادة التربية اإلسالهية.
 تتحدد ىتائج الدراسة بصدق وثبات أدوات الدراسةالهستخدهة فيٍا .
د .التعريفات اإلجرائية

ويستهد البحث الحالي أٌهيتً هن أٌهية هٍارة التٍيئة ,لها
ّ

برىاهج التٍيئة الحافزة :يقصد بً هجهوعة هن األىشطة

توفّري هن تحسين وفاعمية في الهوقف التعميهي .ويجيء ٌذا البحث

واإلجراءات التعميهية التي تتصف بالهروىة والتىوع والتي يشترك

استجابة هوضوعية لمعديد هن الدراسات التي أثبتت وجود أثر

الطمبة بتىفيذٌا هع الهعمم بٍدف جمب اىتباي الطمبة وتشويقٍم لتعمم

ايجابي الستخدام ٌذي الهٍارة في التحصيل ٌذا هن جٍة ,وقمّة

وتىهية هيولٍم واتجاٌاتٍم تجاي هادة التربية اإلسالهية ,وتشتهل

الدراسات العربية التي تىاولت استخدام الهعمّهين لٍذي الهٍارة بالرغم

عمِ قصص قصيرة وهعبرة هن سيرة الرسول والصحابة وهقاطع

هن كثرة األبحاث التي تىاولت هٍارات أخرى هن هٍارات التدريس.

يوتيوب تهثيمية أو إىشادية أو أحداث جارية ,كتب هن الهكتبة,

الهؤهل أن يفيد البحث الحالي في هجال تدريس التربية
وهن
ّ

ودعابات وألعاب وهسابقات...الخ .بحيث ال يتجاوز الهوقف خهس

اإلسالهية ,والقائهين عميً ,والباحثين فيً هن خالل تقديم تغذية

دقائق قبل البدء بأي هوقف تعميهي جديد.

راجعة لمهسئولين عن برىاهج إعداد هعمهي التربية اإلسالهية أثىاء

مادة التربية اإلسالميةٌ :ي هقررات هادة التربية اإلسالهية

الخدهة وقبمٍا ,بها يسهح بإعادة الىظر في أٌهية ٌذي الهٍارة

الصادرة عن و ازرة التربية والتعميم السعودية لمهرحمة الهتوسطة,

واهكاىية تفعيمٍا بشكل أفضل في ٌذي البراهج .كها أىٍا تمقي

وتشهل الهوضوعات الفرعية التالية :التفسير ,الفقً ,التوحيد,

الضوء عمِ الدور اإليجابي لمهتعمم في العهمية التعميهية حيث أن

والحديث.

ٌذي األىشطة ستىفذ هن قبل الطمبة سواء بشكل فردي أو جهاعي.

االتجاىاتٌ :و شعور ىفسي قمبي يالزم الفرد بفعل خبرتً وتفاعمً

ويهكن أن يكون ٌذا البحث بداية لدراسات وبحوث أخرى تتعمق

السابق هع هوقف هعين ,يجعمً يهتمك شعو ار يتصف بالثبات

بالهٍارة الهذكورة.

واالستهرار ىحوي ,يعبر بالرضا عىً والرغبة فيً أو العكس .وتم

ج .محددات الدراسة

قياس االتجاي ٌىا إجرائيا بهحصمة استجابات الطمبة المفظية عمِ

تتحدد ٌذي الدراسة بالهحددات التالية:

فقرات الهقياس – هقياس االتجاي ىحو هادة التربية اإلسالهية -كها

 -تطبق الدراسة عمِ طالبات الهرحمة الهتوسطة في هدرسة

تعبر عىً الدرجة الكمية التي حصل عميٍا الطالب في ٌذا

الثاهىة والثالثون لإلىاث العام الدراسي (ٌ1433-1432ـ) في

الهقياس.

هديىة الطائف في الههمكة العربية السعودية.

المرحمة المتوسطة :ويقصد بٍا الهرحمة الهدرسة التي تبدأ بعد

 اقتصرت الدراسة عمِ أداتين وٌها :بطاقة هالحظة هعمهاتالتربية اإلسالهية في الهدارس التي توزعت عميٍا طالبات الدبموم
التربوي في هادة التربية العهمية تخصص الدراسات اإلسالهية في

الهرحمة االبتدائية ,وهدتٍا ثالث سىوات ,األول الهتوسط والثاىي
الهتوسط والثالث الهتوسط.
وفي ٌذا البحث تعرف الباحثة التٍيئة الحافزة بأىٍا كل ىشاط
يستٍل بً الهعمم أي هوقف تعميهي قاصدا بً تحضير الهتعمهين
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عقميا وىفسيا الستقبال الخبرة الجديدة باتجاي تحقيق األٌداف

ووجداىياً و جسهياً لتعمم ٌذا الهحتوى أو إحدى ىقاطً ,وجعمٍم في

الهخطط لٍا هسبقا ,بحيث تستخدم قبل أي هوقف جديد .ويعتبر

حالة قواهٍا االستعداد لمتعمم".

التهٍيد أو التقديم جزءا ال يتج أز هن التٍيئة الحافزة.
 .3اإلطار النظري
مفيوم التييئة
يدرس في عمم الىفس التربوي ضرورة استثارة الدافعية لدى
الهتعمم كشرط هن شروط التعمم ,ووضعت التربية الحديثة ىصب

وهها يجدر التىويً إليً في ٌذي الدراسة أن التٍيئة ال تتوقف
عمِ بداية الحصة الصفية ,إىها قد يشتهل الهوقف التعميهي عمِ
أكثر هن ٌدف ,وكل ٌدف يحتاج إلِ تٍيئة خاصة بً .وٌىا يبرز
دور الهعمم في صىاعة الهثيرات لمهواقف التعميهية وٌو ها تسعِ
ٌذي الدراسة لمتوصل إلِ أثري عمِ اتجاٌات الطمبة ].[6

عيىيٍا ضرورة استثارة دوافع الهتعمهين ىحو الهواقف التعميهية عن

وٌىاك بعض الهصطمحات التي تستخدم كهرادفات لمتٍيئة

طريق احتواء الدروس عمِ خبرات تثير دوافع الهتعمهين وتشبع

كالتهٍيد والتقديم ,إال أن البعض يفرق بيىٍا عمِ اعتبار أن التٍيئة

رغباتٍم ,األهر الذي هن شأىً إثارة حب االستطالع واالستكشاف

ال تقتصر عمِ بداية الدرس فقط ,أها التهٍيد فعادة ها يقصد بً ها

لمهعرفة ,فكمها كان ٌىاك هثيرات تعميهية جديدة بالهوقف التعميهي,

يستٍل بً الهعمم الهوقف التعميهي هن ربط الهوقف التعميهي الحال

كمها كاىت ٌىاك رغبة الهتعمم لمتعمم أفضل [ .]3فهثال قد تستثير

بالسابق أو أي صورة هن صور التٍيئة لكن فقط ببداية الحصة

الهتعمم بهواجٍتً بهشكمة تتحدى قدراتً فيسعِ إلِ تعمم كيفية

الصفية ,وكذا بالىسبة لمتقديم ].[6

التغمب عميٍا ,فهسألة الحساب التي يعطيٍا الهعمم لمتمهيذ قد تدفعً
إلِ تعمم طريقة الحل.

وأيضا هن الهفارقات بين التهٍيد والتٍيئة أىً في التهٍيد:
يكون اٌتهام الهعمم هىصبا عمِ الهادة العمهية الجديدة والىاحية

إن ٌذا الواقع يتوقف عمِ هٍارة الهعمم في التهٍيد ,وابتكاري

العقمية لمهتعمم ,وٌذا يعىي أن االٌتهام األول لمهعمم يىصب عمِ

ألساليب هتىوعة الستثارة اىتباي التالهيذ .هها يجعل هن البديٍي أن

هحتوى الدرس فقط ,وعمِ الرغم هن اٌهية ذلك إال أىً يٍهل ها

تكون طريقة التهٍيد سبق وأن كتبت في خطة التدريس بىاء عمِ

لدى التالهيذ هن هشاعر واٌتهاهات يىبغي فٍهٍا والتجاوب هعٍا

تخيل هسبق ألحداث الدرس ,حتِ ال تأتي األهور عشوائية بدون

حتِ يجذب اٌتهاهً ويضهن هشاركتٍم هعً أثىاء الدرس .وٌذا ها

تخطيط .وٌذا يقودىا إلِ الحديث عن التٍيئة كهفٍوم ورد باألدب

تقدهً لً التٍيئة الحافزة وتحرص عميً ].[7

التربوي كهٍارة هن هٍارات التدريس تستخدم في تىفيذ الحصة

أىداف التييئة

الصفية.

تعتقد الباحثة أن التٍيئة الحافزة هٍارة هن هٍارات التدريس

يعرف جابر والخضري وزاٌر [ ]4التـٍيئة إىٍا كل ها يقولً

التي تُظٍر ها لدى الهعمم هن إهكاىات فىية وأكاديهية يقدهٍا

الهعمم أو يفعمً ,بقصد إعداد التالهيذ لمدرس الجديد ,بحيث

لطمبتً لموصول بٍم إلِ األٌداف الهراد تحقيقٍا في عهمية التعمم,

يكوىون في حالة ذٌىية واىفعالية وجسهية قواهٍا التمقي والقبول".

وسىحاول ٌىا تمخيصٍا في الىقاط التالية:

كها يعرف زيتون [ ]5التٍيئة بأىٍا " كل ها يقولً الهعمم أو

أوال ـ تشويق التالهيذ واثارة حواسٍم ,والتحضير الىفسي لها

يفعمً أو يوجً بً الطالب قبل بدأ تعمم هحتوي درس جديد أو تعمم

سوف يتعمهوىً ,هها يعهل إثارة فضولٍم وتوليد حب االستطالع

إحدى ىقاط هحتوى ٌذا الدرس بغرض إعداد الطالب عقمياً

لديٍم لمهوقف التعميهي .فيتمقِ الهتعمم تعمهً في جو همؤي القبول
والرضا ويدفعً إلِ أن يشارك في عهمية التعمم بفاعمية وىشاط ].[8
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ثاىيا – يسٍم في هىع الهعمم هن االرتجال والعشوائية ,فيخطط

الدرس جديدة وتحتاج إلي هساحة هن التفكير واالىتباي ,بذلك ال

جيدا لدرسً فيىظم العهل ويرتبً ويقسهً عمِ الفترة الهحددة,

يكون لمتمقي العشوائي هكان في ٌذا الدرس .وبٍذا يهكن القول إن

ويجٍز ها يمزم هن هواد تعميهية ,ويتوقع ها قد يحدث ويثار في

الىجاح في هدخل الدرس لً تأثير هباشر عمي ىجاح التعمم في

الفصل ويرصد اإلجراءات واإلجابات الهىاسبة لً ,ودراسة حاالت

الهراحل التالية لً ].[13

طالبً ووضع الخطط الهىاسبة لمتعاهل هعٍم ,وىحو ذلك ,فيسير

أىمية التييئة الحافزة

هع طمبتً عمِ بصيرة وىور فيها يقدهً لٍم هن أىشطة تحقق حفز

إن تٍيئة الىفس البشرية قبل الههارسة أهر هٍم في كل

ٌههٍم وبالتالي دفعٍم لهتابعتً خالل الحصة الصفية ,هها يشعري

السموكيات اإلىساىية ,وهن باب أولِ أن تكون ٌي األٌم في

باالطهئىان ويبعدي عن العشوائية ].[9

العهميات التربوية ,وتبرز ٌذي األٌهية لكل هن الهعمم والهتعمم أها

ثالثاً :تحقيق االىضباط والىظام داخل الفصل ,حيث يشكو كثير هن

أٌهيتٍا لمهعمم فتتهثل في ها يمي:

الهعمهين هن الفوضِ وعبث الطمبة خالل الحصة الصفية ,ويتوقع

 -التىوع في تقديم هثيرات التٍيئة الحافزة الهقدهة في كل حصة

أن يكون أحد أسباب ذلك عدم وجود الهثيرات الجاذبة لٍم في

صفية ,حتِ ال يهمٍا الطمبة ويىصرفوا عن الدرس.

الهوقف التعميهي .أن العشوائية تربك الىظام الصفي ,وتجعمً

 -تساعدي في إدارة الصف وضبطً.

هتأرجحا بين الىظام والالىظام وبالتالي يؤدي بالطمبة إلِ تطوير

 -تهىعً هن االرتجال والعشوائية.

هشكالت صفية هرٌوىة بدخولٍم الصف واذا عهت العشوائية فإن

 -تسٍل عميً الحصول عمِ تغذية راجعة فورية لهدى اىتباي طمبتً

الطمبة يعههون هشكالتٍم بدخولٍم الهدرسة لذا فإن اعتبار البيئة

وتفاعمٍم هعً.

الصفية وهتغيراتٍا في التخطيط لمتعمم تجعل عهمية التعمم عهمية

 -تحثً لمسعي ىحو التهيز الهٍىي واألكاديهي ,كثهرة هن ثهرات

هفيدة وسارة ].[10

ىجاحً بالهوقف الصفي ].[8,14

رابعاً :تقديم إطار هرجعي لتىظيم األفكار والهعموهات التي سوف

وال شك أن الجٍد الذي بذلً الهعمم وٌو يعد هثيرات هتىوعة

يتضهىٍا الدرس فإعطاء الطمبة هقدها فكرة عن هحتوى الدرس أو

لدرسً سيجد أث ار طيبا لدى طمبتً ,ويشعرٌم باحترام الهوقف

ها ٌو هتوقع هىٍم يساعدٌم عمِ فٍهً وتحقيق ها ٌو هتوقع

الصفي ,لذا تبرز أٌهيتٍا لمهتعمم في ها يأتي:

هىٍم ].[11

 -التٍيئة تجعل الهتعمم أكثر استجابة وتفاعال هع الهوقف

خاهساً :توفير االسته اررية في العهمية التعميهية ,هها يجعل التعميم

التعميهي .وتزيد هن عىصر التشويق واإلثارة لمتعمم .وهن الهعموم

فعالية ,عمِ الهعمم أن يربط الهٍارات والهعارف الجديدة
أكثر ّ

بداٌة أىً كمها تم استثارة ٌهم الهتعمهين لمتعمم بصورة أفضل كمها

بالهٍارات والهعارف التي سبق تعمهٍا .فالتعمم الجديد يتم ىتيجة

كان تركيز الهتعمهين لمتعمم أكبر ,وبالتالي تتحقق هشاركة الهتعمم

البىاء عمِ ها لديً هن هعارف وهٍارات ,فتذ ّكير الطمبة بالهعارف

بعهمية تعمهً.

والهٍارات قبل البدء بتدريسٍم الهعارف والهٍارات ].[12

 -تساعد عمِ جعمً اكثر تىظيها لمهعرفة التي يتمقاٌا ,حيث

سادساً :بالتٍيئة يتحقق لمتمهيذ تىظيم أفكاري السابقة ,بها سوف

يستذكر كل هوقف وطريقة التٍيئة فيً فيساعدي عمِ حفظً

بىاء عمِ ها
يتمقاي هن هعموهات في ٌذا الدرس ,فقد يكون الدرس ً

وتخزيىً بذاكرتً بصورة هىظهً ,وبالتالي تهكىً هن استرجاعً عىد

سبق ,وٌو بٍذا يحتاج إلي ىوع هن التهٍيد ,وقد تكون هعموهات

الحاجة إليً بأقصر وقت.
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 -تهتن عالقتً بهعمهً وتزيد هن احتراهً لً.

األسموب األول :طرح األسئمة التحفيزية حول هوضوع الدرس

 -تقوي ثقة الهتعمم بىفسً ,فيسأل إذا أشكل عميً شيء ويتفاعل

الجديد .وتكون التٍيئة عادة بإلقاء بضعة أسئمة يتهكن بٍا الهدرس

هع هعمهً في عهمية التعمم .ويأخذ تغذية راجعة عن هدى

هن هعرفة الهعموهات السابقة الهوجودة في عقــول طالبً لتذكيرٌم

تقدهً ].[15,4,16

بها يتىاسب هىٍا هع هوضوع الدرس الذي ٌم بصددي ,فيتخذٌا

مدة التييئة

اساساً يبىِ عميً ,ويضع الطالب في هوقف يشعرٌم بالهشكمة التي

بها أن التٍيئة ٌي تحضير الهتعمم ذٌىيا ووجداىيا لمهوقف

أهاهٍم ويستثيرٌم الِ التفكير والعهل عمِ حمٍا والتغمب

التعميهي ,فٍو وسيمة هوصمة لغاية ,فال يجوز أن يأخذ وقتا طويال

عميٍا ].[17

هن زهن الحصة الصفية ,خاصة إذا كان الهعمم يستخدهً بالحصة

األسموب الثاني :حكاية القصص ,وبعد سرد القصة يىاقش الهعمم

أكثر هن هرة قبل شروعً بأي هوقف تعميهي جديد ,قد يأخذ 5-2

تالهيذي في أحداثٍا .وهن خالل الهىاقشة يتوصل التالهيذ إلِ

دقائق فقط هن وقت الحصة البالغ خهس وأربعون دقيقة .وكها

عىوان الدرس ثم يقوم الهعمم بتسجيمً عمِ السبورة ويبدأ في

عرفىا سابقا أن التٍيئة ال تقتصر عمِ بداية الدرس فقط ,ذلك أن

تدريسً.

الدرس الواحد عادة ها يشتهل عمِ أٌداف هتىوعة يحتاج كل هىٍا

األسموب الثالث :عرض وسيمة تعميهية (صورة أو رسم أو عيىة أو

إلِ تٍيئة هىاسبة [ .]6ويفضل أن يحسب الهعمم بدقة زهن التٍيئة

فيمم قصير) لٍا صمة بهوضوع الدرس أو إحدى ىقاطً ,ثم يىاقشٍم

الحافزة بحيث ال يزيد عمِ  5دقائق ليتهكن هن تحقيق جهيع

فيها شاٌدوا ,وبعد الهىاقشة يتوقع التالهيذ عىوان الدرس ,فيكتبً

األٌداف الهخطط لٍا.

الهعمم عمي السبورة ويبدأ في تدريس ٌذا الهوضوع.

أنواع التييئة

األسموب الرابع :عرض أحداث جارية ,بقراءتٍا هن هجمة أو

ٌىاك عدة أىواع لمتٍيئة الحافزة يهكن تصىيفٍا إلِ ثالثة أىواع
ٌي:

صحيفة يوهية ويىاقش طمبتً بٍا ثم يكتب عىوان الدرس ,ويبدأ
درسً .ويبدأ في تعميهٍم ىقاطً أو عىاصري ].[6

 -1التٍيئة التوجيٍية :وتستخدم لتوجيً اىتباي التالهيذ ىحو
هوضوع الدرس الجديد أو إثارة اٌتهاهٍم بً.

األسموب الخامس :تقديم بعض اآليات القرآىية أو األحاديث
الشريفة .فإذا كان هوضوع الدرس عن (الهاء) هثالً ,فقد يبدأ الهعمم

 -2التٍيئة االىتقالية :وتستخدم لتسٍيل االىتقال التدريجي هن

الدرس بأية قرآىية هثل قولً تعالِ " :وجعمىا هن الهاء كل شيء

الهادة التي سبقت هعالجتٍا إلي الهادة الجديدة ,أو هن ىشاط

حي " ويكتبٍا عمي السبورة ثم يقرأٌا عمي تالهيذي ,ويىاقشٍم في

تعميهي إلي ىشاط آخر.

تفسير اآلية وصوالً إلي أن ٌذي اآلية تدل عمي أٌهية الهاء لمحياة

 -3التٍيئة التقويهية :وتستخدم لتقويم ها تم تعمهً قبل

ثم يكتب عىوان الدرس عمي السبورة (الهاء) ويبدأ في تدريس

االىتقال إلي أىشطة أو خبرات جديدة ].[4

عىاصري ].[5

أنماط التييئة

األسموب السادس :ههارسة الطالب لىشاط هن األىشطة

لمتٍيئة أساليب هتعددة يهكن أن يستخدهٍا الهعمم ,عمِ الىحو
التالي:

االستقصائية أو الكشفية ].[5
األسموب السابع :ربط هوضوع الدرس السابق بالدرس الجديد ].[4
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 -أال يستغرق أكثر هن خهس دقائق

هوضوع الدرس ٌو تركيب جسم اإلىسان ,فإن الهعمم قد يبدأ ٌذا

 -أن يتصف بالهروىة واإلثارة لتفكير الطمبة.

الدرس بعرض هىظم هتقدم كالتالي هكتوباً عمِ السبورة أو لوحة

 -أن يشعرٌم بأٌهية الدرس.

ورقية أو هعروضاً بجٍاز) )OHPيتكون جسم اإلىسان هن أجٍزة

 -أن يرتبط بالدرس دون أن تتعهق بتفاصيمً.

وأعضاء .والجٍاز ٌو هجهوعة هن األعضاء تعهل هع بعضٍا في

 -أن تكون هعموهات الهثير صحيحة و هىاسبة لهستوى الطمبة

تعاون واىتظام لمقـيام بهظٍر هن هظاٌر الحياة .واذا فحصت

وعهرٌم.

جسهك وجدت فيً هجهوعة هن األجٍزة تقوم بهظاٌر الحياة

 -أن تحقق التٍيئة الجذب والتشويق واالٌتهام بالدرس.

الهختمفة ٌي :الجٍاز الٍضهي -الجٍاز التىفسي -الجٍاز

وجذابا ].[16,18
جديدا هشوقًا
 أن يكون التهٍيدً
ً

العظهي -الجٍاز الدوري -الجٍاز البولي -الجٍاز التىاسميٌ ,ل

أسس اختيار هٍارة التٍيئة.

تحب أن تتعرف عمِ كل جٍاز هن األجٍزة السابقة ؟ تعال هعىا

بالرغم هن أن هٍارة التٍيئة ٌي إحدى هٍارات التدريس ,إال

في رحمة داخل الجسم ,لىتعرف عمِ األجٍزة واألعضاء التي

أن لٍا أسسا يتم اختيار ٌذي الهٍارات في ضوئٍا وفيها يمي أٌم

يتكون هىٍا الجسم ووظيفة كل هىٍا .وبعد ذلك يكتب هوضوع

ٌذي األسس:

الدرس عمِ السبورة ويبدأ في تدريس عىاصري وأفكاري ].[5

الهرحمة التعميهية :أسموب التٍيئة يختمف هن هرحمة تعميهية إلِ

وهها يالحظ عمِ ها عرضىاي سابقا ٌو أن زيتون ركز عمِ

أخرى ,ويختمف باختالف ىوعية الهستقبمين ,فعمِ سبيل الهثال في

تقديم هثيرات في بداية الهوقف التعميهي وكان هوفقا في ها عرضً

التعميم االبتدائي هن الههكن أن يكون أسموب سرد القصص ٌو

كتهٍيد لمهوقف التعميهي ,لكن ٌذي الدراسة تركز عمِ تقديم

الهىاسب ,بيىها في هرحمة التعميم الهتوسط أو الثاىوي قد يكون ٌذا

الهثيرات في كل هوقف تعميهي جديد ,فال يكفي إثارة الطمبة

األسموب غير هىاسب ,ويستخدم بدال هىً أسموب الهىاقشة أو

وتٍيئتٍم في بداية الحصة ثم إكهال الحصة بالطريقة التقميدية ,فال

األحداث الجارية ].[19

بد هن وجود الهثيرات واالٌتهام بٍا في كل هوقف جديد .هها يعىي
وجود عدة هثيرات في كل حصة.

طبيعة الهجال الهعرفي  :ويعىي ذلك أن طبيعة الهجال الدراسي
الذي يخطط الهوقف التدريسي لً تؤثر عمِ اختيار أسموب تٍيئة

ويهكن تمخيص أىهاط التٍيئة الههكىة في هادة التربية

هعيىة دون غيرٌا ,فقد يطمب الهعمم هن الطالب جهع بياىات

اإلسالهية بها يمي  :طرح سؤال .ذكر سبب تسهية السورة .ذكر

هعيىة أو إجراء هالحظات خاصة أو تمخيص هقاالت ,بحيث يهكن

سبب ىزول السور .طرح هشكمة .ضرب هثل .عرض ها يوٌم

استخداهٍا هدخال لمتٍيئة ,كها قد تتضهن التٍيئة أهثمة وهىاقشات

التىاقض .عرض ها يثير الدٌشة ,أو الخيال استخدام القصص

حول تطبيقات الهادة الهتعمهة في هجاالت الهعرفة األخرى وفي

واأللعاب واأللغاز الرياضية .استخدام الهدخل التاريخي .االشارة

الحياة العهمية ,وٌكذا يختمف هن هجال هعرفي إلِ هجال آخر ].[4

الِ اٌهية الهوضوع وتطبيقاتً في الحياة .استعراض الواجب

جواىب التعميم الهتضهىة :قد يكون الهوضوع األساسي هتعمقا

الهىزلي.

بالهجال الهعرفي أو الهٍاري أو الوجداىي ,وقد يكون هقتص ار عمِ

شروط التمييد وأساليبو:

تعميم أحد أو بعض الجواىب الهعرفية (حقائق ,هفاٌيم ,عالقات,

هثير لدافعية الطمبة يراعِ فيً:
وحتِ يكون التهٍيد ًا

تطبيقات) ,ولعمً هن السٍل أن تتبين العالقة بين جواىب التعمم
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التي يركز عميٍا الدرس وخاصة التي تتعمق ببداية الدرس ,وبين

االستجابة ويعبر عىٍا عادة بأحب أو أكري)" .كها عرف زيتون

اختبار األسموب الهىاسب لتٍيئة الطالب ].[4

االتجاي بأىً ":هجهوعة هن الهكوىات الهعرفية واالىفعالية والسموكية

هوضع الدرس هن الوحدة التعميهية :تختمف الدروس في هوقعٍا

التي تتصل باستجابة الفرد الهتعمم ىحو هوضوع أو هوقف أو

هن الوحدة التعميهية ,فقد تكون في بداية الوحدة وبالتالي ال تقتصر

شخص ها هن حيث القبول (هع) أو الرفض (ضد) لهوضوع

التٍيئة عمِ ٌذا الدرس ولكىٍا تهتد إلِ الوحدة بأكهمٍا وتوضيح

االتجاي ].[7

هوقع تمك الوحدة هن الهقرر بأكهمً ,وأٌهية دراسة ٌذي الوحدة

ويعرفً الدهرداش بأىً " :الهوقف الذي يتخذي الفرد أو

وأٌدافٍا والهوضوعات الهتضهىة فيٍا ,ثم التٍيئة لمدرس األول هن

االستجابة التي يبديٍا إزاء شيء هعين أو حدث هعين أو قضية

دروس تمك الوحدة .أها إذا كان الدرس أثىاء دراسة الوحدة ,فيركز

هعيىة ,إها بالقبول والهوافقة أو الرفض والهعارضة ىتيجة هروري

الهعمم في التٍيئة عمِ هتابعة التكميفات السابقة ,وتصحيح

بخبرة هعيىة أو قضية هعيىة تتعمق بذلك الشيء أو الحدث أو

األخطاء الهرتبطة بذلك هع توضيح الٍدف هن الحصة ,وأخي ار إذا

القضية ].[22

كان الدرس هخصصا لمهراجعة فيتىاول الهعمم في التٍيئة أٌداف

واالتجاٌات بشكل عام عرفٍا [ ]5بأىٍا ٌي" الشعور اإليجابي

الدرس واألسموب الذي يتبع في الهراجعة سواء كان تقسيم الفصل

أو السمبي الذي يتبىاي الفرد ىحو هوضوع هعين .لالتجاٌات أٌهية

إلِ هجهوعات صغيرة ,أو هن خالل تكميفات فردية أو جهاعية...

تربوية وتعميهية ,إذ ترتبط بالجواىب االىفعالية ذات العالقة بكراٌية

الخ ,وهن الههكن استخدام أكثر هن أسموب في التٍيئة وذلك وفقا

أشياء أو أحداث هعيىة أو الهيل إليٍا .ويتفق عدد كبير هن

لهقتضيات الهوقف التعميهي ].[20

الباحثان عمِ أن االتجاٌات تتكون هن ثالثة هكوىات ,وٌي:

هوقع الحصة هن اليوم الدراسي :يعتبر ٌذا الهعيار هٍها جدا

الهكون الهعرفي ,والوجداىي العاطفي ,والسموكي العهمي ,إال أن

في اختيار األسموب الهىاسب لمتٍيئة ,ألىً قد تكون الحصة في

الهكون الوجداىي العاطفي ٌو األكثر وضوحاً هن بين تمك

بداية اليوم الد ارسي ويكون الطالب أكثر ىشاطا وحيوية في الصباح

الهكوىات .وبذلك تمعب االتجاٌات دو اًر هٍهاً في صقل شخصية

أو في الحصص األولِ وبالتالي فإن أسموب التٍيئة هن الههكن أن

الهتعمم فٍي تهثل الجاىب االىفعالي لمشخصية الذي يتكاهل هع

يكون أحداثا جارية ,أو استرجاعا لهعموهات سابقة ,أها إذا كاىت

الجاىبين العقمي والىفس حركي ,وذلك إليجاد الهواطن الصالح ذو

الحصة في ىٍاية اليوم الدراسي فإن الطالب يكوىون في حالة تعب

الشخصية الهتكاهمة ,والذي يعد هن أٌم األٌداف التي تسعِ

واجٍاد وبالتالي سوف يختمف أسموب التٍيئة ,حيث يتطمب أن

الدراسات االجتهاعية إليجادي ].[23

يكون الهعمم أكثر حيوية في إثارة الطالب هن خالل فزورة أو سرد

هركبا هن
ىتاجا
ً
ولها كاىت االتجاٌات هتعمهة ,وٌي تهثل ً
استعدادا
الهفاٌيم والهعتقدات والهشاعر التي تولِّد لدى الفرد ىزعة و
ً

قصة أو عرض فيمم عميٍم ويحاول أن يشرك أكبر عدد هن
الطالب ,وعادة تستغرق التٍيئة في الحصص األخيرة زهىا أكبر
هها تستغرقً في الحصص األولِ ].[20

هعيىا لالستجابة لهوضوع االتجاي بطريقة هعيىة .لذا ىجد الهربين
ً
يعطون اٌهية لٍا باعتبارٌا هن اٌم اٌداف التربية الحديثة .إذ ان

االتجاىات

التعمم الذي يؤدي الِ اكساب الطالب اتجاٌات ايجابية يكون أكثر

يعرف قطاهي [ ]21االتجاي بأىً" استعداد ىفسي لالستجابة
الهوجبة أو السالبة ىحو هثيرات هن أفراد أو أشياء تستدعي ٌذي

ىفعا هن التعميم الذي يؤدي الِ هجرد اكتساب الهعموهات ألىٍا
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ويتضهن هعتقدات الفرد ىحو األشياء ,حيث ال يكون لمفرد أي
اتجاٌات حيال أي هوضوع إال إذا كاىت لديً وقبل كل شيء

واالتجاٌات تجعل الهتعمم يسمك سموكا هعيىا يتصف بالثبات

هعرفة عىً ,كها أن ىوع االتجاي هرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهدة الدراسية

واالستهرار ىحو أشياء أو هواقف هعيىة وتختمف في شدتٍا أو

التي يتعمهٍا ,فاالتجاٌات تعتبر حصيمة ها اكتسابٍا الفرد هن

عهوهيتٍا تبعا الختالف األشياء أو الهواقف الهرتبطة بٍا .ويعتقد

الخبرات واآلراء والهعتقدات هن خالل تفاعمً هع بيئتً الهادية

عمهاء الىفس أن الخبرات التي تحقق إشباعا لمفرد وتشعري بالرضا

واالجتهاعية ,فاالتجاٌات أىهاط سموكية يهكن اكتسبٍا وتعديمٍا

واالرتياح والبٍجة تجعمً يىهي اتجاٌات ىحو هحتوى الخبرة

بالتعمم والتعميم ,وتتكون وتىهو وتتطور لدى الهتعمم هن خالل

والعكس صحيح ,كها أن الهعززات اإليجابية تزيد هن احتهال

تفاعمً هع البيئة (البيت والهدرسة والهجتهع) وبالتالي فٍي لذلك

ظٍور االستجابات واستبقائٍا ,في حين الهعززات السمبية تؤدي

هتعمهة هعرفية يكتسبٍا الهتعمم بالتربية والتعمم عبر العهمية التربوية

إلِ إضعاف االتجاٌات غير الهرغوب فيٍا ].[24

والتىشئة االجتهاعية ,ولذلك توصف بأىٍا ىتاج التعمم ,وهن ٌىا

وهع تعدد تعريفات االتجاٌات إال أن هفٍوم االتجاي يتضهن
الخصائص التالية:

يبرز دور هعمم العموم في تكويىٍا وتىهيتٍا لدى الهتعمم.
 -2الهكون الوجداىي (االىفعالي (Affective component:

وجود قضية أو هوضوع يىصب عميً االتجاي ,االتجاي يحهل

وٌو شعور عام يؤثر في استجابة القبول أو الرفض لهوضوع

حكهاً أو تقيهاً ,التجاٌات تتهيز بالثبوت ىسبياً ,االتجاٌات تىبئ

االتجاي ويشير إلِ ها يتعمق بالشيء أو الهوضوع هن ىوا ٍح عاطفية

بالسموك.

(اىفعالية) ,أو وجداىية تظٍر في سموك الهتعمم ,بهعىِ كيف يشعر

وظائف االتجاىات

الفرد إذا تعاهل هع ٌذا الهوضوع ٌل يشعر بالسعادة أم ال؟

تؤدي االتجاٌات هجهوعة هن الوظائف تتهثل في اآلتي:

وطبيعة ٌذا الشعور يتوقف عمِ طبيعة العالقة بين الهوضوع

 -تحدد استجابة الفرد ىحو األشياء والهوضوعات واألشخاص.

واألٌداف األخرى التي يراٌا الفرد هٍهة ,ويصبح ٌذا الشعور

 -تعبر عن اهتثال الفرد لعادات وقيم وثقافة هجتهعة.

إيجابياً تجاي الهوضوع إذا كان يؤدي بدوري إلِ تحقيق أٌداف

 -تؤدي إلِ تفاعل الفرد هع هجتهعً وهع الجهاعات التي يىتهي

أخرى والعكس صحيح.

إليٍا.

-3الهكون السموكي  Behavioral component:ويتضهن

 -تزود الفرد بصورة هن عالقتً بالهجتهع الهحيط بً.

ٌذا الهكون جهيع االستعدادات السموكية التي ترتبط باالتجاي

 -تؤدي إلِ تىظيم دوافع الفرد حول بعض الىواحي الهوجودة في

فعىدها يهتمك الفرد اتجاٌاً إيجابياً ىحو شيء ها أو هوضوع ها فإىً

هجالً.

يسعِ إلِ هساىدة وتدعيم ٌذا االتجاي ,أها إذا اهتمك الفرد اتجاٌاً

 -تيسر لمفرد اتخاذ الق اررات في الهواقف الهختمفة التي يواجٍٍا

سمبياً ىحو هوضوع أو شيء ها فإىً ُيظٍر سموكاً هعادياً لٍذا

بطريقة ثابتة دون تردد ].[21
هكوىات االتجاي  :يتكون االتجاي هن ثالثة هكوىات أو جواىب
تتهثل في التالي:
 -1المكون المعرفي الفكري )(Cognitive Component

الشيء أو الهوضوع ].[25,7

أىم الطرق لتغيير االتجاه:
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لقد أشار كىاب ) (Knappإلِ بعض الطرق التي يهكن فيٍا

ٌدفت دراسة خازر [ ]8إلِ هعرفة أىهاط التٍيئة الحافزة,

إحداث تغير في االتجاي لدى بعض الطالب التي ذكرٌا الدهرداش

والغمق التي يستخدهٍا هعمهو التربية اإلسالهية في التدريس في

[ ]22وٌي:

الهرحمة األساسية في هحافظة الكرك .وقد تألفت عيىة البحث هن

 -1التعزيز المفظي.

يدرسون هبحث التربية اإلسالهية في هديريتي قصبة
( )98هعمها ّ

 -2لعب األدوار الهضادة.

الكرك ,والهزار الجىوبي .وكاىت أداة البحث الهستخدهة بطاقة

 -3الهىاظرة هثل االستعداد لمدفاع عن وجٍة ىظر هتبايىة

هالحظة اشتهمت عمِ ( )18فقرة .أظٍرت الىتائج عدم اٌتهام
الهعمهين باستخدام التٍيئة الحافزة والغمق هعا باعتبارٌها خطوتين

لقضية هعيىة.
 -4التزويد بهعموهات جديدة عن هوضوع االتجاي الهراد
إحداث التغير فيً.

بد هىٍها ,إذ بمغ عدد الدروس التي اشتهمت عمِ كمتا
رئيستين ال ّ
الهٍارتين هعا ( )58درسا ,وبىسبة هئوية بمغت ( .)%30كها

 -5إدخال عاهل القمق والخوف.

أظٍرت الىتائج وجود تدن واضح في ىسبة استخدام هعمهي التربية

 -6فٍم الدواعي السيكولوجية باتجاٌات هعيىة.

اإلسالهية لهعظم أىهاط التٍيئة الحافزة والغمق في تدريسٍم

 -7تغير عواهل هعيىة هرتبطة بهوضوع االتجاي.

لمهبحث .وقد أظٍرت الدراسة أيضاً أن هعظم األىهاط الهستخدهة

 -8وجود القدوة والهثل.

الدرس الحالي بالدرس السابق بالىسبة
تقميديا يترّكز عمِ ربط ّ

 -9الههارسة هثل االشتراك الهباشر في األعهال التي تدعو

لمتٍيئة ,وتحديد هوضوع الدرس القادم بالىسبة لمغمق .
وفي دراسة ثاىية قام األسطل والرشيد [ ]26بتقويم كفاية

إلِ تغيير االتجاي.
 .4الدراسات السابقة

التخطيط الدراسي لدى هعمهي الرياضيات في إهارة أبو ظبي بدولة

تم الرجوع لمدراسات التي بحثت هٍارات عهمية التدريس ,حيث

تم إعداد هقياس لتقويم ٌذي الكفاية
اإلهارات العربية الهتحدة .وقد ّ

تعتبر هٍارة التٍيئة الحافزة في الوقت الحاضر ضرورة تربوية ال

وتطبيقً عمِ عيىة هكوىة هن ( )183هعمها وهعمهة .وقد أظٍرت

يستغىِ عىٍا ,في جهيع الهيادين ,باإلضافة إلِ دراسات تىاولت

أن هعظم الهعمهين يركزون
أبرز الىتائج الهتعمقة بالتٍيئة الحافزة ّ

البحث في اتجاٌات الطمبة ىحو هادة التربية اإلسالهية .
وبعد االطالع عمِ ٌذي الدراسات تم تصىيفٍا الِ التصىيفات
التالية:
أوالً :دراسات تىاولت استخدام هٍارات التٍيئة الحافزة في
العهمية التربوية.
ثاىياً :دراسات تىاولت البحث في اتجاٌات الطمبة ىحو هادة
التربية اإلسالهية .
ثالثاً :دراسات تىاولت استخدام هٍارات التٍيئة الحافزة في
العهمية التربوية.

في تٍيئة الدرس عمِ الخبرات والهعموهات السابقة ذات الصمة

بالدرس الجديد ,دون وجود أي تىويع يذكر في أىهاطٍا.
تقصي أثر
وقاهت إلياس وبوبشيت [ ]27بدراسة ٌدفت إلِ ّ

استخدام التٍيئة الحافزة ,والغمق عمِ الهستوى التحصيمي لطالبات
الصف الثاىي الثاىوي األدبي لهقرر عمم الىفس في ثاىويات
هحافظة اإلحساء في الههمكة العربية السعودية .وقد استخدهت
الدراسة الهىٍج التجريبي هن خالل هجهوعات الدراسة األربع ,إذ
أها الثاىية
تضهىت دروس الهجهوعة األولِ تٍيئة حافزة وغمقّ ,
ّ
فاقتصرت عمِ التٍيئة فقط ,والثالثة عمِ الغمق فقط ,أها الرابعة
فقد كاىت ضابطة لم تستخدم فيٍا التٍيئة الحافزة والغمق .وقد
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ودراسة كريستن وهيرفي [ ]31التي بيىت أن الدور الذي يقوم

( )88طالبة .وأظٍرت الىتائج أن الستخدام التٍيئة الحافز ة وغمق

بً الهعمم بتوفير هثيرات لمهتعمهين يساعدٌم عمِ استرجاع

الهراجعة في الدروس تأثي ار فاعال في تحسين التحصيل الدراسي

هعرفتٍم السابقة ,وٌذا يجعل الهعمم يىقل الهتعمهين هن هرحمة حفظ

لمطالبات.

الهعموهات واستذكارٌا إلِ تعمم فعال ذي هعىِ يربط فيً هواقف

ودراسة فاىي وآخرون [ ]28بيىت أن استخدام التٍيئة هع

التعمم هع بعضٍا بدال هن حفظ أجزاء هتفرقة ,وكاىت طريقتٍها في

األطفال في القراءة يحفزٌم عمِ هزيد هن القراءة والكتابة ويكسبٍم

ذلك هن خالل عرض الوسائل التعميهية بصورة هشوقة ,والرجوع

هٍارات عالية في القراءة ,وقد استخدها في الدراسة عدة أساليب

إلِ الهراجع والهصادر الخارجية ,والرحالت أو الخطب أو بعض

هىٍا :القصص الهحببة لدى األطفال ,والبطاقات الهموىة الجذابة,

الهواقف الواقعية هن الحياة .

وربط الهعموهات السابقة بالهعموهات الجديدة بصورة ,وغيرٌا هن
األساليب.
أها البخيت [ ]29فقد قام بدراسة ٌدفت إلِ بيان أثر كل هن

وبٍذا تختمف الدراسة الحالية عن دراسة خازر [ ]8ودراسة
األسطل والرشيد [ ,]26ودراسة البخيت [ ,]29بأن ٌذي الدراسات
طبقت عمِ الهعمهين فقط ,تم فيٍا هالحظة الهعمهين بدون إشراك

التدريب الهصغر ,والهؤٌل العمهي لمهعمم في تىهية هٍارتي

الطمبة بالتجريب وٌذا ها دعِ الباحثة لمقيام بٍذي الدراسة الستكهال

"التقديم ,والتٍيئة" ,والتساؤل لدى هعمهي الرياضيات في األردن.

العهل الذي بدأي آخرون .فأضافت عميٍا أىً وبعد هالحظة

تم
وقد تكوىت عيىة الدراسة هن ( )24هعمها وهعمهة ,حيث ّ

الهعمهين في الهواقف الصفية الهيداىية قاهت بإعداد هجهوعة كبيرة

إخضاعٍم لهادة تدريبية ىظرية اشتهمت عمِ الهفردات السموكية

هن الهواقف التي تىفع لتٍيئة الطمبة في الهواقف الصفية واستثارة

التي يهكن هالحظتٍا وقياسٍا لمهٍارتين الهستٍدفتين ,ودرسين في

ٌهٍم باتجاي التعمم ,وطبقت ذلك هيداىيا في إحدى هدارس هديىة

الرياضيات .وقد استخدهت الدراسة استهارة هالحظة لتقويم أداء

الطائف ,وٌي بذلك تتفق هع دراسة إلياس وبوبشيت [ ,]27ودراسة

أفراد العيىة لمهٍارتين .وقد أظٍرت ىتائج الدراسة وجود فروق دالة

فاىي وآخرون [ ]28ودراسة كيتا [ ]30ودراسة كريستن وهيرفي

إحصائيا بين هتوسطي أداء الهجهوعتين الضابطة والتجريبية لكل

[ ]31حيث أىٍا جهيعا استخدهت الطريقة التجريبية هع الطمبة

هن الهٍارتين تعزى إلِ طريقة التدريب لصالح الهجهوعة

وكشفت دور الهعمم عىد استخداهً لمتٍيئة عمِ تعمم الطمبة هها

التجريبية .

ساعد إلِ زيادة التحسن في األداء ,وتحس في هٍارة القراءة,

أجﺭت كيتا [ ]30ﺩﺭﺍسة في هﺩيىة ﺍلخميل لبحﺙ هﺩُ تأثيﺭ

وزادت في التعمم ذي الهعىِ ,لكن االتجاٌات لم يتطرق إليٍا أحد.

ﺍلقﺭﺍﺀﺓ ﺍلهىتﻅهة لسمسمة هو القصﺹ هو ﺍلهعمن عمِ تحصيل

حيث اختمفت ٌذي الدراسة عن سابقاتٍا أىٍا قاست اتجاٌات الطمبة

ﺍلتالهيﺫ في ﺍلقﺭﺍﺀﺓ .خمصﺕ ﺍلباحثة ﺇلِ جهمـة هو ﺍلىتائج ﺃبﺭﺯٌا

ىحو الهادة التعميهية وأظٍرت تحسىا في تمك االتجاٌات ىتيجة

ﺃو ﺍلقﺭﺍﺀﺓ ﺍلهىتﻅهة لمقصﺹ ﺩﺍخل ﺍلفصل هو قبل ﺍلهعمن عمِ

الخضوع لٍذي التجربة .وتختمف أيضا ٌذي الدراسة عها سبق هن

ﺍلتالهيﺫ تساعﺩ في ﺍﻜتساﺏ هٍاﺭﺍﺕ ﺍلقﺭﺍﺀﺓ ,ﻜها تﺯيﺩ هو هعﺩل

دراسات في أىٍا وظفت التٍيئة قبل أي هوقف جديد ال كها هر

فٍهٍن َتحصيمٍن في هاﺩﺓ ﺍلقﺭﺍﺀﺓَ ,هو قﺩﺭتٍن عمِ قﺭﺍﺀﺓ

بالدراسات التي طبقت عمِ الطمبة عىد إلياس وبوبشيت [,]27

ﺍلقصﺹ ﺍلهصَﺭﺓ.

ودراسة فاىي وآخرون [ ]28ودراسة كريستن وهيرفي [ ]31ودراسة
اهيدون وفالىدرز [ ]32بتوفير هثيرات وتشويق وتىويع في الحصة
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الصفية كها يحدث عادة بالتهٍيد ألي هوقف تعمهي ,حيث لم يتم

ضابطة تكوىت هن ( )40طالباً وطالبةً درست هادة الفقً بالطريقة

التركيز عمِ ٌذا التشويق والتىويع بالهثيرات في كل هوقف جديد

االعتيادية ,وهجهوعتين تجريبيتين ,األولِ درست هادة الفقً

خالل الحصة الصفية الواحدة وٌو ها يسجل لٍذي الدراسة.

بطريقة التعمم التعاوىي الهحوسب ,وبمغ عددٌا ( )38طالباً

ثانيا :دراسات تناولت البحث في اتجاىات الطمبة نحو مادة
التربية اإلسالمية.

وطالبة ,والثاىية درست الهادة التعميهية ذاتٍا بطريقة التعمم الفردي
الهحوسب ,وبمغ عددٌا ( )38طالباً وطالبةً .وألغراض الدراسة ,تم

أجرت الرهمي [ ]33دراسة ٌدفت الِ تحديد الهفاٌيم الفقٍية

إعداد هقياس التجاٌات التالهيذ ىحو البرىاهج التعميهي الهحوسب.

الهقررة الهتضهىة في كتاب الفقً لمصف الحادي عشر .ولتحقيق

وقد أظٍرت ىتائج الدراسة وجود اتجاٌات إيجابية لدى الهجهوعتين

ٌذا الٍدف استخدهت الهىٍج التجريبي .وتكون هجتهع الدراسة هن

التجريبيتين ىحو البرىاهج التعميهي الهحوسب ,وعدم وجود فروق

جهيع طالبات الصف الحادي عشر في هحافظة غرب غزة والبالغ

في اتجاٌات التالهيذ تعزى لمجىس.

عددٌن ( )3684طالبة بحسب إحصائية و ازرة التربية والتعميم

ٌدفت دراسة السميهاىي [ ]35إلِ هعرفة أثر طريقة تهثيل

( )2011-2010وكاىت عيىة الدراسة قصدية وتتكون هن شعبتين

األدوار في التحصيل لوحدة السيرة الىبوية واالتجاي ىحو هادة التربية

في هدرسة الجميل الثاىوية لمبىات.

اإلسالهية

لدى

طالب

الصف

الثاىي

اإلعدادي

لمعام

أدوات الدراسة لديٍا تكوىت هن اختبار الهفاٌيم الفقٍية,

الدراسي(2002-2001م) .وقد استخدم السميهاىي في دراستً

وهقياس االتجاٌات لمتحقق هن فرضيات الدراسة .وكشفت الدراسة

الهىٍج التجريبي حيث اختيار عيىة هن الصف الثاىي اإلعدادي

عن الىتائج التالية:

هن هدرسة سمطان بن سيف لمتعميم األساسي بىين بهديىة ىزوى بمغ

 هىاسبة جهيع الهفاٌيم الفقٍية التي تضهىتٍا أداة القياسهن وجٍة ىظر أفراد الدراسة.

عددٌا هن ( )70طالبا قسهٍم إلِ هجهوعتين تجريبية ( )35طالبا
وهثمٍا ضابطة ,ودرب العيىة التجريبية عمِ ههارسة تهثيل األدوار

 -وصمت الدراسة إلِ هفاٌيم فقٍية الزهة لطمبة الصف

بعد ضبط الهتغيرات واشتهمت دراستً عمِ أداتين ٌها :االختبار

الحادي عشر تضهىت ثالثة هفاٌيم رئيسة وٌي (العقوبة ,الحدود,

التحصيمي لوحدة السيرة الىبوية وهقياس االتجاي ىحو هادة التربية

القصاص(.

اإلسالهية وطبقتا قبل التجربة لهعرفة هدى التكافؤ بين الهجهوعتين

 أن ٌىاك هفاٌيم فقٍية الزهة لطمبة الصف الحادي عشرلم ترد في الكتاب الهقرر ووردت في القائهة.

التجريبية والضابطة وتحديد هستوى البداية لكل هىٍها وبعدٌا
لمهقارىة بين الهجهوعتين لهعرفة أثر طريقة تهثيل األدوار عمِ

أها العهري [ ]34فقد قام بعهل دراسة ٌدفت إلِ استقصاء

تحصيل الطالب في وحدة السيرة الىبوية وتغيير االتجاي ىحو هادة

فاعمية برىاهج هحوسب في التربية اإلسالهية عمِ التحصيل

التربية اإلسالهية .وقد استهر تطبيق التجربة أربعة أسابيع هتتالية

واالتجاٌات لدى طمبة الصف السابع األساسي في الهدارس

لمهجهوعتين .وأظٍرت الىتائج بعد تحميمٍا إحصائيا وجود فروق

األردىية ,وقد تكوىت عيىة الدراسة هن ( )116طالباً وطالبة في

ذات داللة إحصائية بين هتوسط درجات الهجهوعتين في هقياس

الصف السابع األساسي في الهدارس الحكوهية التابعة لهديرية

االتجاي في التربية اإلسالهية لصالح التجريبية ,هها يشير إلِ األثر

التربية والتعميم في لواء الهزار الجىوبي لمعام الدراسي

اإليجابي لطريقة تهثيل األدوار عمِ التحصيل الدراسي واالتجاي

 ,2006/2005حيث تم تقسيهٍم إلِ ثالث هجهوعات :هجهوعة

لدى الطالب.
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وضهت تسعة أىهاط ٌي طرح هجهوعة هن
 أنماط التييئة:ّ

أ .عينة الدراسة

األسئمة القبمية العاهة حول هوضوع الدرس ,وسرد قصة قصيرة

أها عيىة الدراسة فتكوىت هن هعمهات هادة التربية اإلسالهية
ّ

هشوقة ,وتوظيف وسيمة تعميهية ذات صمة بهوضوع الدرس ,واثارة
ّ
الدرس ,وربط هوضوع الدرس الحالي
هشكمة هتعمقة بهوضوع ّ

طالبات التربية العهمية لمفصل الدراسي الثاىي بهديىة الطائف,

بالدرس السابق ,وتوظيف األحداث الجارية الهتعمقة بهوضوع

تم اختيارٌن اختيا اًر قصدياً ,ىظ اًر
والبالغ عددٌم ( )30هعمهةّ ,

الدرس ,وعرض ىص شرعي وهىاقشتً هع الطمبة ,والسؤال عن

التابعات إلدارة التربية والتعميم في الهدارس التي توزعت عميٍا

لسٍولة الوصول إليٍن هن خالل الطالبات في هادة التربية العهمية

في لمفصل الدراسي الثاىي لمعام(ٌ1433-1432ـ(.
أها العيىة التي هثمت الهجهوعة التجريبية والضابطة فتهثمت

حكم شرعي ورد في الدرس واثارة الطمبة لهعرفتً ,تعريف الطمبة
بأٌداف الدرس واستخدام هوقف تهثيمي أو ىشيد ديىي يىاسب
الهوقف التعميهي والهرحمة العهرية لمطمبة.

هن طالبات الصف الثالث الهتوسط هن الهرحمة الهتوسطة في

تم هن خالل ها سبق التعرف إلِ هجهوعة هن األىهاط

هدرسة الثاهىة والثالثون وبمغ عددٌا ( )60طالبة ,لمفصل الثاىي

التربوية الهتىوعة التي يفترض بالهعمم عهوها  -هعمم التربية

هن العام الدراسي(ٌ1433-1432ـ) ,وتم اختيار الشعب في

اإلسالهية خصوصا -استخداهٍا لتحفيز الطمبة والبدء السميم

الهدرسة بالطريقة العشوائية البسيطة ,بحيث تم تقسيهٍا إلِ شعبة

لمهواقف التربوية ,وتم تضهيىٍا بطاقة الهالحظة عمِ الىحو اآلتي:

تجريبية وأخرى ضابطة ,وتم تطبيق الهقياس عمِ عيىة خارج عيىة

 -ربط الهوضوع الحالي بالدرس السابق.

الدراسة لضهان التكافؤ بين الهجهوعات.

 -استخدام األىشودة الديىية.

ب .أدوات الدراسة

 -طرح أسئمة ههٍدة لمهوضوع.

تم استخدام األداتين التاليتين:
 -1بطاقة هالحظة ألداء الهعمهين.

هشوقة ,أو لغز ,أو لعبة.
 سرد قصة قصيرة ّ -هتابعة التكميفات السابقة.

تم استخدام بطاقة الهالحظة لتحقيق أٌداف الدراسة الحالي,
ّ

 -تعريف الطمبة بأٌداف الدرس الجديد.

تم إعداد بطاقة
ىظ اًر لهىاسبتٍا لهثل ٌذا الىوع هن البحوث .وقد ّ
الهالحظة وفقاً لمخطوتين التاليتين:
-1االطالع عمِ األدب الىظري الهتعمق بهٍارات التدريس

 عرض ىص شرعي (قرآن أو حديث) ,وهىاقشتً هع الطمبة. توظيف األحداث الجارية الهتعمقة بهوضوع الدرس -استخدام هوقف تهثيمي .

بشكل عام ,وبتدريس التربية اإلسالهية ,بشكل خاص ,الهتعمّق

 -توظيف الوسائل التعميهية.

بهٍارة التٍيئة الحافزة كها في دراسة كل هن ].[18,4,16,36,11

الدرس.
 -إثارة هشكمة حمٍا هتعمق بهوضوع ّ

-2االطالع عمِ الدراسات السابقة التي تىاولت هٍارة التٍيئة

تهت صياغة ٌذي األىهاط عمِ شكل هفردات سموكية قابمة
وقد ّ

ضهت البطاقة ( )11ىهطاً هن األىهاط التي يستخدهٍا
وقد ّ

أن البطاقة ذات تدرج ثالثي ,وتشتهل عمِ هوافقة الهالحظ عمِ

كها في دراسة كل هن اآلتي ]. [8,27,26,29,37
الهعمّهون وفقا لها يأتي:

لمهالحظة والقياس خالل هشاٌدة الدروس الهعطاة .والجدير بالذكر
استخدام الىهط ,أو عدم استخداهً ,أو عدم تأكدٌا هن استخدام
الهعمّم لألىهاط الواردة فيٍا .واكتفت الباحثة بهالحظة ثالثين هعمهة
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بخهسين هالحظة ,عمِ اعتبار أن ٌذي األداة تهثل هدخال لمدراسة

هىٍها هالحظاتٍا عمِ البطاقة بصورة هستقمة أثىاء حضور

الرئيسية ,التي (ٌي فعالية استخدام أساليب هتىوعة لمتٍيئة الحافزة

الحصة ,وبعد ذلك قاهت الباحثة بحساب هعاهل االتفاق بين

عمِ اتجاٌات طمبة الهرحمة الهتوسطة في الههمكة العربية

تحميمٍا ,وتحميل كل واحدة هىٍها عمِ حدة ,لمتأكد هن سالهة

السعودية ىحو هادة التربية اإلسالهية) ليصار بعد ذلك إلِ تحضير

وثبات األداة باستخدام هعادلة). (Holsti

هجهوعة هن أىهاط التٍيئة الحافزة الستخداهٍا في الهواقف

عذد مرات االتفبق بيه انتحهيم األول وانثبوي
معبمم االتفبق = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
عذد مرات االتفبق  +عذد مرات االختالف

التعميهية ,وفقا لها يتبين – هن خالل بطاقة الهالحظة -هن
جواىب قصور في استخدام ٌذي األىهاط هن قبل الهعمهين في
الهوقف التعمهي.
ج .صدق األداة
عرضت األداة في صورتٍا األولية عمِ هجهوعة هكوىة هن
سبعة هن أعضاء ٌيئة التدريس في قسم الهىاٌج وتقىيات التعميم,
وعمم الىفس ,في جاهعة الطائف ,لبيان آرائٍم في الصياغة
المغوية ,وهدى هالءهة األىهاط الهذكورة ألٌداف الدراسة,
باإلضافة إلِ أية إضافات ,أو حذف ,أو تعديل في البطاقة .وقد
كان رأي الهحكهين هوافقاً لها جاء في األداة باستثىاء بعض
التعديالت في الصياغة المغوية لهحتوى البطاقة ,واضافة فقرتين
تم تعديل األداة ووضعٍا في صورتٍا الىٍائية
لها تردا باألداة ,وقد ّ
في ضوء الهالحظات التي أبداٌا الهحكهون ,وأصبح عدد فقراتٍا
تضهىت
أن بطاقة الهالحظة قد
( )11فقرة .وهها ٌو جدير بالذكر ّ
ّ
لتتضهن أية أىهاط أخرى لمتٍيئة الحافزة يستخدهٍا
فقرة هفتوحة
ّ
الهعمهون ولم ترد في البطاقة.
د .ثبات األداة
لمتحقق هن ثبات بطاقة األداة تم تطبيقٍا عمِ هجهوعة
هعمهات هن خارج عيىة الدراسة هن قبل الباحثة وهحكهتين ٌها
طالبتين هن طالبات التربية العهمية الهسجالت في الفصل الثاىي
هن العام (ٌ1433-1432ـ) ,لهالحظة أىهاط التٍيئة الحافزة
الهستخدهة هن قبل هعمهات التربية اإلسالهية هن خارج عيىة
وضحت الباحثة لٍها أٌداف الدراسة وأٌهيتٍا ,تم
الدراسة ,بعد أن ّ

دوىت ك ّل واحدة
حضور عدد هن الحصص لعدة هعمهات ,وقد ّ

ن )متىسط االتفبق بيه انمحكميه)

معبمم انثببت = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( +1ن( (1-متىسط االتفبق بيه انمحكميه(

وتعد ٌذي الىسبة هقبولة
وقد بمغ هعاهل الثبات =,0.82
ّ
ألغراض الدراسة الحالية.
 هقياس اتجاٌات الطمبةتم استخدام هقياس االتجاٌات لتحقيق أٌداف الدراسة الحالية,
ّ

تم إعدادي وفقا
ىظ اًر لهىاسبتً لهثل ٌذا الىوع هن البحوث .وقد ّ
لمخطوتين اآلتيتين :
-1االطالع عمِ األدب الىظري الهتعمق باالتجاٌات كها في
دراسة زيتون [ ]7والخوالدة ].[38
-2االطالع عمِ الدراسات السابقة التي تىاولت التعريف
ضهت األداة ( )40فقرة.
باالتجاٌات هثل دراسة [ ]33,35,34وقد ّ

وقد تم عرض هقياس االتجاٌات عمِ هحكهين هن

تخصصات هختمفة (عمم الىفس ,والقياس والتقويم ,والهىاٌج
وأساليب التدريس ,والتربية اإلسالهية) إلبداء هالحظاتٍم حول
الهقياس وهدى تحقيقً ألٌداف الدراسة ,واألخذ بٍذي الهالحظات
لتعديمً والخروج بً في صورتً الىٍائية إلِ حيز التطبيق والتىفيذ.
وتكون الهقياس في صورتً األولية هن خهسين فقرة ,وبعد عرضً
عمِ الهحكهين إلبداء هالحظاتٍم عميً ,تم األخذ بتوجيٍٍم فحذفت
هىً عشرة فقرات لعدم حاجة الهقياس إليٍا بحسب الهحكهين,
فأصبح الهقياس بصورتً الىٍائية يتكون هن أربعين فقرة.
ثبات الهقياس:

2

2013

1

بعد بىاء هقياس االتجاٌات والتأكد هن صدقً تم تطبيقً عمِ

 -اختيار الهدرسة الهراد تطبيق الدراسة فيٍا تم بصورة

هجهوعة خارج عيىة الدراسة لهعرفة ثباتً حيث تم إيجاد الثبات

قصدية هن بين الهدارس الحكوهية التابعة لهديرية التربية والتعميم/

بطريقة االتساق الداخمي ,وذلك باستخدام هعادلة كروىباخ ألفا ,وقد

الطائف ,إلهكاىية تعاون الهعمهات في ٌذي الهدرسة هع الباحثة.

وجد أن هعاهل الثبات الكمي لهقياس االتجاٌات يساوي (,)0.81
وتعد ٌذي القيهة كافية وهىاسبة ألغراض الدراسة.
ه .اجراءات الدراسة
هن أجل إىجاز ٌذي الدراسة ,قاهت الباحثة بإتباع الخطوات
اآلتية:
 الحصول عمِ هوافقة هن الجٍات الهختصة في جاهعةالطائف لمسهاح بإجراء الدراسة.
 التعاون هع الهعمهتين في هدرسة الثاهىة والثالثون لإلىاثوتدريبٍها لقيام كل هىٍها بدورٌا في تطبيق الدراسة الحالية .
 تم اختيار هجهوعتين لتهثل إحداٌها الهجهوعة التجريبيةوهجهوعة أخرى لتهثل الهجهوعة الضابطة ,وتم اختيار العيىة

 توزيع هقياس االتجاٌات بصورتً الىٍائية قبل التجربة ,ثمرصد البياىات وهعالجتٍا إحصائياً.
 التدريس وفق برىاهج التٍيئة الحافزة هدة شٍر ,خاللالفصل الدراسي الثاىي هن العام (1433-1432ه(ـ.
 توزيع هقياس االتجاٌات بصورتً الىٍائية بعد التجربة ,ثمرصد البياىات وهعالجتٍا إحصائياً.
 تأهين األىشطة التعميهية الهعدة لتٍيئة طالبات الهجهوعةالتجريبية هن قبل الباحثة لمهعمهة الهسؤولة عن الهجهوعة التجريبية
وتوضيح ها يمزم لتحقيق األٌداف.
 البدء بتدريس الهجهوعتين بىفس الوقت ,واإلشراف عمِسير التدريس هن قبل الباحثة.

التجريبية فيٍها باستخدام الطريقة العشوائية لضهان التكافؤ بين
الهجهوعتين ها أهكن.
 بىاء بطاقة هالحظة لهعمهات هديىة الطائف في الههمكةالعربية السعودية .حيث تم العهل في البرىاهج الخاص بالتٍيئة
الحافزة في ضوء ىتائج الهالحظة ,فتقدم الدراسة هعالجة لىواحي
القصور في أىهاط التٍيئة الحافزة كها لوحظ هن ههارسات
الهعمهات في الهدارس التي توزعت عميٍا طالبات التربية العهمية
في السىة الدراسية ((1433-1432
 تم إعداد هقياس التجاٌات طمبة الهرحمة الهتوسطة ىحو هادةالتربية اإلسالهية.
 عرض هقياس االتجاٌات عمِ هجهوعة هن الهحكهينالهختصين ,وتم تسجيل الهالحظات ,واجراء التعديالت الالزهة
بىاء عميٍا.
ً

 -تطبيق هقياس االتجاٌات عمِ العيىة االستطالعية لغاية

حساب هعاهل ثبات الهقياس.

 .6نتائج الدراسة
تكافؤ الهجهوعات قبل تىفيذ الدراسة لمتحقق هن تكافؤ أفراد
الدراسة هن حيث اتجاٌاتٍم ىحو هادة التربية اإلسالهية قبل تىفيذ
التجربة فقد قاهت الباحثة بها يأتي:
التكافؤ في هقياس االتجاٌات القبمي لهجهوعات الدراسة
التجريبية والضابطة تم تطبيق هقياس االتجاٌات تطبيقا قبميا ؛ أي
قبل البدء بعهمية التدريس لطمبة هجهوعتي الدراسة التجريبية
والضابطة ,واستخدم اختبار(ت) لمهقارىة بين هتوسطي عالهات
الطمبة في الهجهوعات التجريبية والضابطة .والجدول ( )1يوضح
الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية وقيم (ت) الهحسوبة
عمِ هقياس االتجاٌات القبمي ,عمها بأن الدرجة الكاهمة ٌي
(.)200
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جدول 1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) المحسوبة لعالمات طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة في المقياس القبمي مقياس االتجاىات
المجموعة

العدد

المتوسط

درجات

االنحراف المعياري

الحسابي
التجريبية

30

112.93

10.586

الضابطة

30

115.87

11.440

يتضح هن الجدول ( )1أن قيهة (ت) الهحسوبة قد بمغت
( ,)1.031وٌذي القيهة هرتبطة باحتهال يساوي ( ,)0.307وٌي
قيهة غير دالة إحصائيا عىد هستوى الداللة ) (α= 0.05؛ أي أىً
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة = (α
)0.05في اتجاٌات الطمبة بين الهجهوعتين التجريبية والضابطة,
هها يعىي تكافؤ هجهوعات الدراسة قبل تىفيذ الهعالجة التجريبية.
تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية
هتغيرات الدراسة :اشتهمت الدراسة عمِ الهتغيرات اآلتية:
أوالا :المتغيرات المستقمة:
طريقة التدريس باستخدام التٍيئة الحافزة .حيث ﺍستخﺩهت
ﺍلباحثة ﺍلهىٍج شبً ﺍلتجﺭيبي لتجﺭيﺏ ﺍلأىشطة ﺍلهقتﺭحة بالتٍيئة
لكل هوقف جديد عمِ عيىـة تجﺭيبية هو ﻁالباﺕ الهرحمة
الهتوسطة لهادة التربية اإلسالهية في هديىة الطائف بالههمكة
العربية اإلسالهية ,والوقوف عمـِ هـﺩُ التحسن في االتجاي لدى
أفراد الهجهوعة التجريبية هقارىة هع الهجهوعة الضابطة .
ثاني ا :المتغير التابع:
اتجاٌات طمبة الهرحمة الهتوسطة ىحو هادة التربية اإلسالهية.
المعالجات اإلحصائية
تم استخراج الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية,
واختبار )(T-test

هن أجل تقدير اتجاٌات طمبة الهرحمة

الهتوسط لهادة التربية اإلسالهية.
كاىت اإلجراءات الهتبعة لإلجابة عن سؤال الدراسة األول
الذي يىص عمِ :ها ىسبة استخدام الهعمهين ألىهاط التٍيئة الحافزة
في تدريسٍم لهبحث التربية اإلسالهية؟

قيم (ت) المحسوبة

الداللة

1.031

اإلحصائية
0.307

الحرية
58

تم حساب التك اررات ,والىسب الهئوية
ولإلجابة عن ٌذا السؤال ّ

لألىهاط الهختمفة هن التٍيئة الحافزة التي استخدهتٍا ثالثون هعمهة
في الدروس التي ّأديىٍا بواقع عدد هالحظات بمغ ( )50هالحظة.
تم ترتيب ٌذي األىهاط تىازلي ًا حسب ىسبة االستخدام وكها ٌو
وقد ّ

هوضح في الجدول رقم (.)2

جدول 2
انتكرارات وانىسب انمئىية الستخذاو انمعهمبت ألومبط انتهيئة في انذروس
انمالحظة
الرتبة

الترتيب
األصمي

النمط المستخدم
ربط الدرس الحالي

1

1

2

3

3

5

هتابعة التكميفات الهىزلية.

4

7

االستشٍاد بىص شرعي

5

11

6

9

7

10

بالدرس السابق
طرح هجهوعة هن
األسئمة

إثارة هشكمة والبحث عن
حمٍا
توظيف األحداث
الجارية.
توظيف الوسائل

التك اررات

النسبة
المئوية

20

40%

9

18%

8

16%

5

10%

4

8%

2

4%

2

4%

8

8

استخدام هوقف تهثيمي.

0

0%

9

2

استخدام األىشودة الديىية.

0

0%

10

4

هشوقة,
سرد قصة قصيرة ّ

0

0%

11

6

0

0%

50

100%

التعميهية.

أو لغز ,أو لعبة

تعريف الطمبة بأٌداف
الدرس الجديد
الهجهوع

يتضح هن جدول رقم ( )2وجود تباين في ىسبة استخدام
ّ

هعمهات التربية اإلسالهية ألىهاط التٍيئة الحافزة أثىاء تدريسٍن
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لمهادة .فقد كان الىهط األكثر استخداهاً هن بين أىهاط التٍيئة

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاىي والذي ىصً :ها فعالية

الحافزة ربط الدرس الحالي بالدرس السابق ,إذ أحرزت الرتبة

استخدام أساليب هتىوعة لمتٍيئة الحافزة عمِ اتجاٌات طمبة

األولِ بن سبة هئوية بمغت( )40 %تبعٍا طرح هجهوعة هن

الهرحمة الهتوسطة في الههمكة العربية السعودية ىحو هادة التربية

األسئمة بىسبة هئوية بمغت ( )18%تالٌا هتابعة التكميفات الهىزلية

اإلسالهية؟ الهتضهن الفرضية اإلحصائية التالية :ال يوجد فروق

بىسبة بمغت ( )16%هتابعة التكميفات الهىزلية في حين كان

ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة ) (α = 0.05تعزى

االستشٍاد بىص شرعي احتل الهرتبة الرابعة بىسبة هئوية

الستخدام أساليب هتىوعة لمتٍيئة الحافزة عمِ اتجاٌات طمبة

بمغت) ,)10%أها األىهاط األخرى ذوات الرتب) )5-6 -7فقد

الهرحمة الهتوسطة في الههمكة العربية السعودية ىحو هادة التربية

كاىت قميمة االستخدام بهجهوع تك اررات ( )8تك اررات فقط ,وبىسبة

اإلسالهية.

هئوية بمغت ( )16%في حين أن األىهاط ذوات الرتب(-10 -11
أي هن الدروس ,إذ حصمت عمِ ىسبة
 )8-9لم تستخدم في ّ

هئوية بمغت .0%

استخدهت

الهتوسطات

الحسابية

واالىحرافات

الهعيارية

الستجابات الطالبات وكذلك تم استخراج قيهة (ت) والداللة
اإلحصائية لٍا ويوضح الجدول ( )3تمك الىتائج.
جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) المحسوبة لعالمات طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة في المقياس البعدي مقياس االتجاىات
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيم (ت) المحسوبة

الحسابي

الداللة
اإلحصائية

التجريبية

30

121.23

4.108

الضابطة

30

116.03

12.727
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2.130

0.037

وكها يظٍر هن الجدول رقم ( )3أن ٌذي القيهة هرتبطة

األىهاط تىازلياً حسب ىسبة االستخدام وكها ٌو هوضح في الجدول

باحتهال يساوي ( ,)03037وٌي قيهة دالة إحصائيا عىد هستوى

رقم ) .(2وتتفق ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة األسطل والرشيد []66

الداللة ) (0.05< α؛ أي أىً توجد فروق ذات داللة إحصائية في
هقياس االتجاٌات البعدي بين الهجهوعتين التجريبية والضابطة,

أن هعظم الهعمهين يركزون في تٍيئة
وخازر [ ]8حيث أظٍرت ّ
الدرس عمِ الخبرات والهعموهات السابقة ذات الصمة بالدرس

وقد جاءت ٌذي الفروق لصالح الهجهوعة التجريبية التي درست

الجديد ,دون وجود أي تىويع يذكر في أىهاطٍا ,وتشير ٌذي الىتيجة

باستخدام التٍيئة الحافزة.

بوضوح إلِ عدم التىوع والتوازن في استخدام األىهاط الهختمفة هن
 .7مناقشة النتائج

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي يىص عمِ :ها ىسبة

التٍيئة ,وقد يعزى السبب في ٌذي الىتيجة إلِ وجود اتجاي عام لدى
هعين دون غيري ,وعدم قدرة الهعمهين عمِ
الهعمهين باستخدام ىهط ّ

استخدام الهعمهين ألىهاط التٍيئة الحافزة في تدريسٍم لهبحث

ولعل ها يعضد ٌذا
التخطيط ألىهاط أخرى بديمة لها اعتادوا عميًّ .

التربية اإلسالهية؟

هخصص لمتٍيئة في دفتر تحضير
االتجاي عدم وجود هكان
ّ

تم حساب التك اررات ,والىسب الهئوية لألىهاط الهختمفة هن
ّ

التٍيئة الحافزة التي استخدهتٍا ثالثون هعمهة في الدروس التي
تم ترتيب ٌذي
ّأديىٍا بواقع عدد هالحظات بمغ ( )50هالحظة .وقد ّ

الدروس اليوهي الخاص بالهعمم ,وحتِ يىجح الهعمم في تٍيئة

طمبتً لمدرس الجديد يجب أن ال يترك أىهاط التٍيئة التي يستخدهٍا
بد هن تدويىٍا بوضوح في
الجتٍادي أثىاء الهوقف التعميهي؛ إذ ال ّ
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دفتر التحضير ,وعدم تدويىٍا يجعل الهعمّم يرّكز بوضوح عمِ

البعدي ألفراد الهجهوعة التجريبية بمغت ( ).6.363درجة ,وقيهة

الخبرات السابقة الهتعمقة بالدرس الجديد هع إٌهال الجاىب الىفسي

هتوسط درجات التحصيل البعدي ألفراد الهجهوعة الضابطة بمغت

لدى الطمبة ,والذي يجب أن يكون هحط اٌتهاهً في بداية الحصة

( )..6303درجة ,أي أن التفوق في التحصيل البعدي لهقياس

هن خالل ىهط التٍيئة الهىاسب ,بها يعهل عمِ جذب اىتباي الطمبة

االتجاٌات لصالح الهجهوعة التجريبية بفارق هقداري ( )536درجة.

لمدرس الجديد ,واثارة دافعيتٍم ىحو التعمّم ,وعدم االقتصار عمِ

وههارسة الطالبات وهشاركتٍن الهعمهة أىشطة التٍيئة الحافزة

الصمة ]. [8
هراجعة الهعموهات ,والخبرات السابقة ذات ّ

الهختمفة قد ساعدت الطالبات عمِ تىهية اتجاٌاتٍن اإليجابية ىحو

وباإلضافة إلِ ذلك يهكن أن يعزى إلِ وجود اعتقاد عام بين

هادة التربية اإلسالهية ,حيث اكتساب الطالبات لحالة ذٌىية

الهعمّهين أن هادة التربية اإلسالهية هن الهواد السٍمة ,ويكتفِ في

واىفعالية وجسهية قواهٍا التمقي والقبول [ ]4هكىٍن هن الشعور

بداية دروسٍا بربط الدرس بها قبمً ,وبالتالي فٍي ال تحتاج إلِ

بالثقة والهشاركة اإليجابية الفعالة في عهمية التعمم ,وزاد في

تىويع الهثيرات الهتهثّمة في األىهاط الهختمفة لمتٍيئة الحافزة .وقد

تفاعمٍن هع الهٍام التعمهية الهىتظرة هىٍن والتي قدهتٍا الهعمهة

يكون الىخفاض هستوى الروح الهعىوية لمهعمّهين تجاي التدريس دور

لٍن في الهواقف التعميهية الهتوزعة عمِ طول الحصة الصفية,

في ذلك ,إذ أظٍرت ىتائج أحدث الدراسات ذات العالقة بالتربية

وتتفق بذلك هع كريستن وهيرفي [ ]3.كها تتفق هع دراسة إلياس

اإلسالهية [ ,]39وجود ضعف عام في دافعية الهعمم لمتعميم ,وقمة

وبوبشيت [ ,]67ودراسة فاىي وآخرون [ ]68باإلضافة لذلك يهكن

الىصاب
حهاسً لهٍىتً بسبب عواهل كثيرة ,هىٍا :ارتفاع ّ

تفسير وجود رابط بين التٍيئة الحافزة وزيادة االتجاي هن قبل الطمبة

أن هٍىة
التدريسي ,فضال عن الواجبات األخرى ,وشعور الهعمّم ّ

التعميم قد فقدت هكاىتٍا االجتهاعية قياسا بالهاضي ]. [8

لدراسة الهادة التعميهية لمدور الكبير الذي تؤديً هىاٌج التربية
اإلسالهية في تىهية الوجدان لدى الطمبة ,وبالتأكيد فإن ٌذا لن

ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاىي والذي ىصً :ها فعالية

يتأتِ بهجرد تمقين الهعرفة الجاهدة لديٍم واىها بالتفاعل واثارة

استخدام أساليب هتىوعة لمتٍيئة الحافزة عمِ اتجاٌات طمبة

الوجدان ,والقدوة الصالحة ,والهعاهمة الطيبة ,والقصة الٍادفة,

الهرحمة الهتوسطة في الههمكة العربية السعودية ىحو هادة التربية

واإليحاء العهمي ,والتدبر في خمق اهلل ,وهظاٌر قدرتً في كوىً,

اإلسالهية؟ والهتضهن الفرضية اإلحصائية التالية :ال يوجد فروق

كل ٌذي األساليب يهكن لمهعمم الىاجح أن يستخدهٍا في تدريسً

ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة ) (α = 0.05تعزى

لجمب اٌتهام الطمبة وتوجيٍٍم لمتعمم ,وهروىتً في استخدام أىهاط

الستخدام أساليب هتىوعة لمتٍيئة الحافزة عمِ اتجاٌات طمبة

التٍيئة الحافزة ,هها يشعر الهتعمم دائها بالتجديد واإلثارة ويهىحً

الهرحمة الهتوسطة في الههمكة العربية السعودية ىحو هادة التربية

شعو ار بقيهة ها يتعمهً وتقدير هعمهً ,وٌذي ىتيجة تربوية عظيهة

اإلسالهية.

تسعِ الهجتهعات الواعية لموصول إليٍا.

استخدهت الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية
الستجابات الطالبات وكذلك تم استخراج قيهة (ت) والداللة
اإلحصائية لٍا ويوضح الجدول ( )3تمك الىتائج.
ويهكن تفسير ٌذي الىتيجة لهعرفة داللة الفروق بين هجهوعتي
الدراسة هن الجدول رقم ( )3أن قيهة هتوسط درجات التحصيل

 .8التوصيات
 تضهين أدلة الهعمهين أىهاطا عديدة لتسٍل عمِ الهعمهينإيجاد أهثمة هشابٍة لمتٍيئة الحافزة ,والتركيز عميٍا كهٍارة هن
هٍارات التدريس.
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Abstract
This study aims to measure the percentage of use parameters Islamic education for
creating incentive as well as measuring the effectiveness of using a variety of methods to
create incentive directions students intermediate stage in Saudi Arabia towards Islamic
education, has sample consisted of (60) female students from the third grade average in
school Thirty-eighth for females in the city of Taif, Saudi Arabia and (30) a teacher of
teachers of Islamic education of the Department of Education in the city of Taif, the
researcher used the card Note to note the parameters in the parking descriptive to stand on
the reality of their use of patterns initialization incentive, and measure trends to measure
students' attitudes toward education subject Islamic. The results showed that most of the
patterns used by the parameters in the configuration incentive focused on linking the current
lesson former for creating, also showed improvement in attitudes students after diversifying
configuration incentive with them in the classroom. In light of these results has been
proposed should be included in curricula for initialization incentive.
Keywords: Initialization Incentive, Islamic Education, Trends, Middle School.

