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:ملخص البحث
، تنمية مهارات التفكري الناقد، و مدى فائدهتا يف عقود التعلم اسرتاتيجيةتعرف فاعلية ستهدف هذا البحث ا

ئيس . و متت صياغة السؤال الر ، جبامعة أم القرىبكلية الرتبيةالتحصيل الدراسي لدى طالبات الدراسات اإلسالمية ، و 
التعلم يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل الدراسي لدى طالبات ما فاعلية استخدام عقود  :البحث كالتايلملشكلة هذا 

  الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية جبامعة أم القرى ؟ 
اعتمدت فيه على تصميم اجملموعتني  ذات ،  و تجرييب، و التصميم  شبه التجرييبستخدمت الباحثة  املنهج الو ا

قسم الدراسات  مثل جمتمع الدراسة مجيع طالباتو االختبار التحصيلي، و بعدي الختبار التفكري الناقد، و  اختبار قبلي
هـ . و البالغ  1434اإلسالمية الآليت يدرسّن مقرر طرق تدريس الرتبية االسالمية يف الفصل الدراسي األول لعام 

( 40ل جمموعة )بلغ عدد كاألخرى  ضابطة ىل جمموعتني احدامها جتريبية ، و ( حيث مت تقسيمهّن إطالبة 80عددهّن )
عقود التعلم و اجملموعة الضابطة ابلطريقة املعتادة . سرتاتيجية، و درست اجملموعة التجريبية ابطالبة

(  بني متوسطات درجات 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )و بعد حتليل النتائج تبني : "
جملموعة الضابطة  يف اختبار التفكري الناقد البعدي ، بعد اجملموعة التجريبية اليت تدرس ابستخدام عقود التعلم و ا

ضبط اختبار التفكري الناقد القبلي وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي" " وجود فروق ذات داللة 
و  د التعلم ،(  بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية  اليت تدرس ابستخدام  عقو 0.05إحصائية عند مستوى )

وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية  الختبار التحصيلي البعدي بعد ضبط اختبار التحصيل القبلييف ااجملموعة الضابطة 
 يف التطبيق البعدي . " 

يف االختبار البعدي عند مستوى  " وجود ارتباط ذو داللة احصائية بني مهارات التفكري الناقد والتحصيل الدراسي
عقود التعلم يف  اسرتاتيجيةقد أوصت الباحثة ابآليت : استخدام لتجريبية أيضًا ، هذا و جملموعة ا" لصاحل ا, 01

، ومقررات طرق تدريس الرتبية اإلسالمية بصفة خاصة . مع أمهية تدريب قررات التعليم اجلامعي بصفة عامةتدريس م
: فعالية استخدم عقود التعلم يف ليمت اقرتاح ما يو .  طالب وطالبات اجلامعة على استخدام مهارات التفكري الناقد

مواد أخرى يف التعليم اجلامعي ومعرفة أثرها على متغريات اتبعة أخرى مثل حل املشكالت وحنوها . و فاعلية 
استخدام  عقود التعلم يف تدريس مواد العلوم الشرعية  يف مراحل التعليم  العام .
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Abstract 
     This study aimed to identify the effectiveness of learning by contract, as well as its 

usefulness in developing the critical thinking skills and academic achievement with 

students of Islamic Studies, at College of Education, Umm Al-Qura University.  

    The main question of the study is "What is the effectiveness of learning by contract 

strategy in developing the critical thinking skills and academic achievement with female 

students of Islamic Studies, at College of Education, Umm Al-Qura University?  

     The study used the experimental method and the quasi-experimental design. It 

depended on designing two groups with pre and posttest for critical thinking and 

academic achievement test. The population of the study is represented in all female 

students, who are enrolled in Islamic Studies Department, and who are studying the 

course of Teaching Methodologies of Islamic Education, in the first semester of the 

Academic year 1434H, and hose number (80) female students. The study population 

was divided into two groups; the first is the experimental group and the second is the 

control one. Each group has (40) students. The experimental group learned with the 

strategy of learning by contract, and the control group taught by the ordinary method.  

    After analyzing the study results, the study came to that "There re statistically 

significant differences at (0.05) among the scores means of the experimental group, 

which study with the strategy of learning by contract, and the control group in the 

posttest of the critical thinking after adjusting the critical thinking pretest. The 

differences were in favor of the experimental group in the posttest. Furthermore, There 

are statistically significant differences at (0.05) among the scores means of the 

experimental group, which study with the strategy of learning by contract, and the 

control group in the achievement posttest after adjusting the critical thinking pretest. 

The differences were in favor of the experimental group in the post application. 

Moreover, there are statistically significance correlation between the critical thinking 

skills and the academic achievement in the posttest at (0.01).  

       The study recommended using the methods and steps of learning by contract 

strategy in teaching the university courses in general, and in the course of "Teaching 

Methodologies of Islamic Education" in particular. Also, training university students on 

how to use the critical thinking skills. The study suggested conducting a study about the 

effectiveness of  using learning by contract strategy  in other courses in the university 

level, as well as knowing its impact on other subordinate variables such as Problem 

Solving. Furthermore, the effectiveness of using learning by contract strategy   on 

teaching the courses of legal sciences within the public education levels .
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ملقدمــــة واإلحساس ابملشكلة :ا
تاج إىل التعلم ، تعلم املعارف ، و اجلميع منا  حيف و املشاكل املختلفة و املتعددةإن احلياة اإلنسانية متخمة ابملواق

.  ،  لالنسجام فيها والتكيف معهاعلى مواجهة احلياة وحل  مشكالهتاالعادات لكي نستعني هبا  واملفاهيم و املهارات و 
يقتضي هذا األمر أن تكون هناك طرق و أساليب تدريسية خمتلفة  _ و خنص ابلذكر  طرق تدريس الرتبية و  
أصول عميقة يف القرآن الكرمي ، قال جذور  و هلا  الطرق التدريسية حيث إن هذ  ، مية _ لتسهل لنا هذ  املهمةاإلسال

 162هلم ابليت هي أحسن ( سورة النحل :تعاىل : ) ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة و املوعظة احلسنة و جاد
هـ.( طرق تدريس الرتبية اإلسالمية على أهنا :" النشاط العلمي املنظم املشرتك االجيايب 1420) وزان ،و يعرف

 الذي يتم بني املعلم و املتعلم بغية بلوغ أهداف  الرتبية اإلسالمية املنشودة بلوغاً  حقيقياً ."
جمموعة من املمارسات أبهنا :" سلسلة  من الفعاليات واألنشطة املنظمة ، و  (115،  2007،  تعرفها ) قمر و 

، العبادات، و املعامالت، و املبادئ الشرعية يف العقيدة املفاهيم وة املتعلمني على ترمجة احلقائق و العملية املوجهة ملساعد
يراعي مجيع جوانب منوهم ، بع مجيع حاجاهتم ،و ، حتقيقًا يشعى إليها الرتبية اإلسالمية عامةمبا حيقق األهداف اليت تس

 ."الجتاهات والقيم الصاحلة  لديهما، و باع دوافعهم و ميوهلم للتعلم، وتنمية أساليب التفكري العلميخاصة من حيث إش
أحواله على  بتتبع واقع تدريس مواد العلوم الشرعية يف مدارس التعليم العام لوحظ انه ال يزال قائمًا يف معظمو 

هذ  الطرق  قد أصابت الطالب و الطالبات  ابلعقم الفكري و اصة طريقة اإللقاء و التلقني ، و خلطرق التقليدية ، و ا
التحصيلي و هذا ما الحظته الباحثة من خالل خربهتا العملية يف امليدان الرتبوي التعليمي سواًء ما كان منها يف التعليم 

مستوى التعلم لدى الطالبات  ملفت للنظر  بشكل عام ، و هو األمر  الذي العام أو  التعليم العايل ، إذ كان ضعف 
 أصبح  يقض مضجع املهتمني ابلرتبية و التعليم يف هذا البلد  الكرمي .

ويف عصر االنفجار املعريف و توافر املزيد من نتائج  الدراسات و األحباث الرتبوية  اجلادة ، و اليت تقضي ابحلاجة 
احلصول  اساليبه ، وتطوير ممارسات املعلمني التدريسية من أجلالتجديد يف جمال طرق التدريس  و  ويع واملاسة إىل التن

ظهرت عدة أفكار تربوية ) اسرتاتيجيات  ،منجز منتج مستقبلي مفكر  مبدع و جيل و ، على نواتج  تعليمية جيدة
ا حثت عليه هذ  االسرتاتيجيات التدريسية ، بل و التطبيق  أيضًا ، ومن أهم مالتطويردريسية ( تستحق النقاش و ت

التفكري ، وأن يتم تدريبهم على تنمية مهارات و الطالباتليات العقلية العليا لدى الطالب احلديثة : توظيف العم
فة مواد العلوم الشرعيـة بصاملواد و املقررات بصفة عامة و  ، واالستفادة منها مبـا يتفق مع طبيعةاملختلفة لديهم ابستمرار

 ( .124هـ : 1425، خاصة .  ) البكر
ومن الدراسات والبحوث الرتبوية اليت  أثبتت فاعلية هذ  االسرتاتيجيات التدريسية  احلديثة  وجدواها يف التدريس 

هـ( ودراسة )  1419هـ( و ) هدى السعيد ، 1426، دراسة ) ُحبـة أكرم ، خاصةوتدريس مواد العلوم الشرعية  عامة،
 م(1992كرم ، 
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لنشط للطالب ، أصبح هناك أتكيد على الدور الة نوعية واسعة و تقدمية  حمسوسةينتقل التعليم نق من أجل أنو 
مبا ميكن الطالب و املعلم من جعل عملية الرتبية و التعليم تصرفاً تلقائياً ممتعاً و مرحياً ميارسه الطالب يف عملية التعلم ، و 

حيث تتم  تنمية مهارات التفكري العلمي لديهما عرب استخدام ادف ،هالطالبة بشكل عفوي، لكنه مفيد و و 
جاء ذلك متماشيًا مع أحاديث املسئولني عن التعليم و ما يعربون عنه من رغبة يف التدريس احلديثة ، و  اسرتاتيجيات

) علمين  شعار التدريس  الذي جاء حتت  اسرتاتيجياتتطوير العملية الرتبوية التعليمية ، حيث ظهر مشروع تطوير 
 هـ. ( .1428)مشروع تطوير اسرتاتيجيات التدريس اعداد الفريق احمللي للمشروع ط. كيف أتعلم (

، و التدريس احلديثة  اسرتاتيجياتمنذ ذلك احلني  بدأ انتشار الوعي يف اجملتمع الرتبوي السعودي حول أمهية و 
داً يف امليدان الرتبوي استخدام هذ  االسرتاتيجيــات استخداماً جاو أتكــدت احلاجة إىل  ، و أهدافها .نواعها و أمهيتهاأ

  اسرتاتيجية، و التجريب  كيل إن شاء هللا ابملناقشةحث احلا، )عقود التعلم( اليت سيتناوهلا الباسرتاتيجية، ومنها التعليمي
 تدريسية حديثة تعود ابلنفع على عملية الرتبية و التعليم .

عمل ما ضمن شروط أو مواصفات  داءالطالب( أب: اتفاق بني طرفني يقوم أحدمها )عقد : وهيالعقود : مفردها و 
: دليل املعلم بتنفيذ بنود العقد .") بتصرف عن حمددة ، و يقوم اآلخر)املعلم( مبكافأة الطرف األول يف حالة تقيد 

 ، الرايض ( .1425، 44لتنمية مهارات التفكري:
اي أيها الذين آمنوا   (رعاً  إذ ورد يف القرآن الكرمي ، قال تعاىل يف أول سورة التوبةالعقود هي مصطلح مألوف شو 

سلم يف إحرتام العقود و األمر إبنفاذ شروطـها قولـه اري عن رسول هللا صل هللا عليه و ومما روا  البخأوفوا ابلعقود ...( 
 : ) املسلمون عند شروطهم ( كتاب اإلجارة ، ابب السمسرة . 

 عليه و سلم مع عدد من األسرى يوم بدر مل يكن هلم فداء فجعل رسول هللا صلى هللاو قد تعاقد صلى هللا عليه و ل
(2216:ح:1،  )مسند أمحد جوالد األنصار الكتابةأسلم فداءهم أن يعلموا 

 :حتديد مشكلة البحث
 لتايل :السؤال الرئيس ا نجابة عالبحث  يف حماولة الباحثة اإل مشكلة هذاتتحدد 

ما فاعلية استخدام عقود التعلم يف تنمية التفكري الناقد والتحصيل الدراسي لدى طالبات الدراسات اإلسالمية 
بكلية الرتبية جبامعة أم القرى ؟ 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية :
اإلسالمية بكلية الرتبية جبامعة اسات / ما فاعلية استخدام عقود التعلم ىف تنمية التفكري الناقد لدى طالبات الدر 1

 م القرى ؟أ
/ ما فاعلية استخدام عقود التعلم يف تنمية التحصيل الدراسي يف مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية لدى 2

طالبات الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية جبامعة أم القرى ؟
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طرق تدريس الرتبية اإلسالمية و التفكري الناقد لدى  / هل هناك عالقة ارتباطية بني التحصيل الدراسي يف مقرر3
 طالبات الدراسات اإلسالمية  بكلية الرتبية جبامعة أم القرى ؟   

 فروض البحث :
اجملموعة التجريبية اليت تدرس متوسطات درجات بني  0.05 ≥/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 1

 يف اختبار التفكري الناقد البعدي ، بعد ضبط اختبار التفكري الناقد القبلي .لضابطة اجملموعة ا ابستخدام عقود التعلم و
بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية  اليت تدرس   0.05 ≥ / ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى2

 .ط  اختبار التحصيل القبليبعد ضب ابستخدام عقود التعلم و اجملموعة الضابطة ، يف االختبار التحصيلي البعدي
بني متوسطات جمموعة الدراسة يف التفكري الناقد   0.05 ≥/ ال توجد عالقة ارتباطيه إحصائية عند مستوى 3

والتحصيل لدى طالبات  مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية . 
أهداف البحث :

 لي :توضيح ما ي معتتحدد أهداف هذا البحث  مبضمون مشكلته اآلنف ذكرها 
، اسات اإلسالمية ، بكلية الرتبيةتعرف فاعلية استخدام عقود التعلم يف تنمية التفكري الناقد لدى طالبات الدر / 1

 جبامعة أم القرى .
تعرف فاعلية استخدام عقود التعلم يف تنمية التحصيل الدراسي يف مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية ، لدى / 2

 ، بكلية الرتبية ، جبامعة أم القرى . طالبات الدراسات اإلسالمية
تعرف العالقة االرتباطية بني التحصيل الدراسي يف مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية وبني التفكري الناقد / 3

،  جبامعة أم القرى .راسات اإلسالمية ، بكلية الرتبيةلدى طالبات الد
 أمهية البحث :

قدمية حديثة ، تركز تدريسية  اسرتاتيجيةالذي يعترب عقود التعلم " موضوع "  يتناول ترجع أمهية هذا البحث إىل أنه
حل املشكالت اليت على نفسها يف اختاذ القرارات، و دورها الفاعل النشط يف التعلم ، واعتمادها الطالبة و  إجيابيةعلى 

ية ملستقبل وظيفي مشرق ، و ابلتايل إعداد معلمة الرتبية اإلسالمعصر العوملة الذي نعيشه اآلن و  خاصة يفجهها ، و توا
 قد تفيد نتائج هذا البحث كالً من :  

هذ ، حيث ُتضمن عند بناء م العايل/ املتخصصني يف تدريس مقررات طرق تدريس الرتبية اإلسالمية يف التعلي1
 .ختطيطو املقررات 

رحلة الرتبية العملية.حيث ميكنهّن تطبيقها يف معلمات ختصص الدراسات اإلسالمية / الطالبات امل2
حدود البحث :

 م. 2013 -هـ. 1434:  احلدود الزمانية
عينة البحث : طالبات برانمج اإلعداد الرتبوي ، قسم الدراسات اإلسالمية  احلدود البشرية :
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 207361طرق تدريس الرتبية اإلسالمية  املقرر :
 : كلية الرتبية ، جامعة أم القرى . احلدود املكانية

: عقود التعلم يف  التفكري الناقد  و  التحصيل . د املوضوعيةاحلدو 
مصطلحات البحث : 

يقتضي موضوع هذا البحث استخدام عدة مصطلحات و اليت تتحدد فيما يلى : 
 "   Learning By Contracts/ عقود التعلم :1

بني معلم و متعلم يتعهد فيها املتعلم  (  أبهنا " اتفاقية مكتوبة1425) يل املعلم لتنمية مهارات التفكريعرفها دل
ابلقيام مبهام حمددة ضمن شروط حمددة ، و يتعهد املعلم بتعزيز املتعلم يعد إجناز التعلم بنجاح ، دون استخدام أساليب 

  ( .44ص ) " ابملستوى املهاري املطلوب داف و عقاب خارجي على شكل تبعات حمددة حتقق األه
ضح تفاق واضح و حمدد بني املعلم و املتعلم قبل البدء يف عملية التعليم ، يتاأبهنا عقد  الباحثة إجرائياً  و تعرفها

، مع  ليت سوف ميارسها، ومصادر التعلم اليت سيستخدمها  الطالب ، و طبيعة األنشطة افيها األهداف املراد حتقيقها
. موعد  اق على  أسلوب التقييم و االتف

"Thinking  Critical/ التفكري الناقد :"2
من خالل تتبع الباحثة و مراجعتها للمصادر الرتبوية للوصول ملفهوم التفكري الناقد تبني أن هناك عدة تعريفات ،  

م ( أبنه " عملية عقلية تضم جمموعة من مهارات التفكري اليت ميكن استخدامها 2004منها تعريف انئفة قطامي )
للتحقق من الشيء أو املوضوع ، و تقييمه ابالستناد إىل  –أبي ترتيب معني دون االلتزام  –بصورة منفردة أو جمتمعة 

معايري معينة من أجل إصدار حكم حول قيمة الشيء ، أو التوصل إىل استنتاج أو تعميم أو قرار أو حل للمشكلة 
 276موضوع االهتمام ." ص 

أ مبعرفة االفرتاضات وتفسريها ، ومن مث دراسة اآلراء العلمي يبدنوع من أنواع التفكري  تعرفه الباحثة اجرائياً أبنه :و 
، متارسه طالبات الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية عند دراستهّن ملوضوعات مقرر ناقشتها، والتوصل إلـى النتائـجمو 

 .الناقد عليها يف اختبار التفكري الذي ميكن قياسه مبقدار الدرجات اليت حيصلنّ ية ، و طرق تدريس الرتبية اإلسالم
 " "Achievement/ التحصيل الدراسي :3

بعد البحث و االطالع يف املصادر املتخصصة توصلت الباحثة إىل  عدة تعريفات للتحصيل الدراسي منها 
(:"مقدار ما حيصل عليه الطالب من معلومات أو معارف ، أو مهارات معرباً عنها بدرجات 1993تعريف عبداإلله ) 
 9" ص يز ابلثبات و الصدق و املوضوعية بشكل ميكن معه قياس املستوايت احملددة و الذي يتم يف االختبار املعد

عينة  –عبارة عن جمموع الدرجات اليت حتصل عليها الطالبات  لتحصيل الدراسي إجرائيًا أبنه :تعرف الباحثة او 
. يةيف االختبار التحصيلي املعد يف مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالم –البحث 

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة



لطفية قمرهـد             لتفكري الناقد والتحصيل لدى طالبات الدراسات اإلسالمية  بكلية الرتبية يف جامعة أم القرى.فاعلية "عقود التعلم " يف تنمية ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-350-

 و الدراسات السابقة :  ياالطار النظر 
سيتم تناول هذا املوضوع ابلبحث وفق النقاط التالية :

عقود التعلم  : اسرتاتيجيةاملبحث األول :  
يتفق املتخصصون يف عملية الرتبية و التعليم على أن من أهم جوانب هذ  العملية و أصعبها التعامل مع النفوس 

تعددة و املتزايدة مع تطور احلضارة اإلنسانية ، و اتساع العلوم و املعارف ، و وسائل االتصال ، البشرية واختالفاهتا امل
 و غري ذلك من العوامل املؤثرة على كفاءة االتصال البشري .

جيات ميكن اعتبارها من أهم اسرتاتي" ، املعروفة ابسم " عقود التعلمةالتدريسية القدمية احلديث سرتاتيجيةلذا فإن االو 
، من خالل صياغة تعاقد مكتوب للوصول إىل عة البشرية بني املعلم و املتعلمالتدريس اليت تعاجل االختالفات يف الطبي

 أعلى فاعلية ممكنة من أهداف التدريس اليت يتم حتقيقها ، و أقل معدل للعوائق و العقبات .
مدى أمهية هذا النوع من التعلم ، وكيفية استخدامه ، و بيان هنا توضيح مفهوم " عقود التعلم "و حتاول الباحثة 
، و توضيح العالقة بني التفكري الناقد ، و التحصيل الدراسي فكري العلمي الناقد لدى الطالباتيف تنمية مهارات الت

، القرى أم... مطبقة  ذلك على طالبات  برانمج االعداد الرتبوي ، قسم الدراسات االسالمية ، بكلية الرتبية ، جبامعة 
مبكة املكرمة ، السعودية .

":أوال : مفهوم " عقود  التعلم 
أهنا ، من مث اختاذ قرار  بش، و أمناطها ، و  أو صيغة تدريسية حتمل الطالب مسئولية تعلمه اسرتاتيجية" عبارة عن :

، و حيرر به عقد أو وثيقة تقوم هذ  الصيغة على التفاوض الذي يتم بني املعلم و املتعلم وذلك مبساعدة املعلم ، و 
( .2010ومصطفى ) ابخلربة التعليمية  ". حسب النيبمكتوبة يوضح فيها أبعاد هذا االتفاق ، يف أثناء املرور 

 اثنيا :  عناصر عقود التعلم :
من خالل توضيح مفهوم التعلم ابلعقود نستطيع أن نستنتج العناصر اليت تشتمل عليها  العقود وهي كما ذكرها و  

(  على النحو التايل : 33، ص 2009أمحد ) 
 /  عنوان الدرس .1
 / التعريف ابلطرف األول ) املتعلم (2
 / التعريف ابلطرف الثاين  ) املعلم (3
 / حتديد األهداف الرئيسة من الدرس .4
/ حتديد  القواعد الضابطة لسري الدرس من وجهة نظر كال الطرفني .5
 بداية و هناية الدرس ./ حتديد الفرتة الزمنية ل6
 / حتديد مهام كال الطرفني .7
 / حتديد أساليب التقييم و موعدهـ .8
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/ التوقيع على العقد من كال الطرفني .9
 اثلثا : خصائص  عقود التعلم:

: ) بتصرف عن التعلم ميكن تلخيصها يف النقاط التالية ، و اليتعقود التعلم بعدد من اخلصائص اسرتاتيجيةتتسم 
، جامعة أم القرى (، قراءة خمتارة ، الوحدة الرابعةلتعاقد اب
 / اإللزامية : 1
يسعى الطالب يف هذا النوع من التعلم  إىل حتقيق األهداف اليت التزم هبا ، متحماًل ألعباء تعلمه ، يف جو تسود  

احلرية ليختار املواد و الوسائل و الطرق اليت حيب أن يتعلم هبا .
دوار : / وضوح األ2

بتوضيح مالمح العمل بكافة أدوار  لكل من املعلم و املتعلم بدقة و وضوح . سرتاتيجيةتقوم هذ  اال
/ تنوع مصادر التعلم و طرقه و أساليبه :3

تتنوع مصادر التعلم و طرقه و أساليبه أمام الطالب ، إذ خيتار ما يرا  مناسباً له  لتحقيق األهداف  التعليمية املرجوة .
/ املرونـــة :4 

للطالب حرية استخدام البدائل املتاحة يف حالة إعاقته عن استخدام مصادر التعلم األساسية . سرتاتيجيةتتيح هذ  اال
 عقود التعلم  : رابعا : مبادئ
مشتقة من فلسفة التعلم الذايت ميكن تلخيصها  بتصرف  عن )  مبادئيقوم التعلم ابلعقود على جمموعة  

تعاقد ، قراءة خمتارة ، الوحدة  الرابعة ، جامعة أم القرى ( على النحو التايل : " التعلم ابل
 / مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني .1
 / التفاعلية .2
 / استثارة الدافعية .3
 / التغذية الراجعة الفورية .4
 / احلرية .5

عقود التعلم :  اسرتاتيجيةخامسا : مراحل 
 ( 2009التعلم ابلعقود عدة مراحل نذكرها  كما أشار إليها بدرة )  اسرتاتيجيةلتنفيذ 

 / حتليل احلاجات التعليمية :1
بالً ، و حيدد يستطيع فيها الطالب معرفة الفرق يف مستوا  العلمي بني ما هو كائن و بني ما يتوقع منه تعلمه مستق

عامة اليت سيدرسوهنا ، و ما هو املطلوب منهم تعلمه ، و . كما يساعد يف إدراك املتعلمني للصورة الذلك يف عقد التعلم
 القيام به .

/ حتديد أهداف التعلم :2
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بعد حتديد ما سيتعلمه الطالب يتم حتديد األهداف و صياغتها بشكل واضح و حمدد يف عقد التعلم ، مع ترتيب 
األهداف حسب أمهيتها .

 / حتديد اسرتاتيجيات التدريس و مصادر التعلم :3
ملستهدفة ، مثل ، ومصادر التعلم ، االذي سيتحركون فيه عرب املوضوعاتو هنا يستكشف املتعلمون املسار 

حتديد البدائل اليت ميكن استخدامها جمة ،ومواقع اإلنرتنت، مع حتديدها ضمن العقد ، و األقراص املدالكتاب املقرر، و 
يف حالة وجود معوقات  إلجناز املتوقع منهم .

 لعقد :/ تطبيق ا4
ومن خالل هذا التطبيق يبدأ املتعلم بتعلم ما هو متوقع منه ، ويعي جوانب االستفادة مما تعلمه ، فتنمو لديه 

الدافعية الذاتية للتعلم املستمر.
 / تقييم  املتعلم :5
ملربم بينهما ، يف هذ  املرحلة يتم تقيم املتعلم من قبل املعلم بكل مصداقية و حسب ما مت االتفاق عليه يف العقد او 

مع مكافأة الطالب اجمليد ابملكافأة اليت نص عليها العقد .
 :منهجياتو عقود  التعلم  اسرتاتيجيةأساليب 
التعلم ابلعقود و منها : التعلم الذايت ، التعلم  اسرتاتيجيةتتعدد األساليب و املنهجيات املستخدمة يف  

داين ، دراسة احلالة ، حل املشكالت ، العصف الذهين ، لعب التعاوين ، احملاضرة ، املناقشة ، التدريب املي
-old.sohagجامعة سوهاج األدوار ، املشروعات ، اخلرائط املعرفية ، و العروض . ) بتصرف عن 

univ.edu.eg/...of.../والتعلم20%التعليم20%اسرتاتيجية.pdf )02 /01 /1995 م  . 
اسرتاتيجياته املتعددة مما ملختلفة و مة تتضمن طرق التدريس اضخ اسرتاتيجية سرتاتيجيةترى الباحثة أن هذ  االو   
جيابيًا يف الطالب و الطالبات الذين يدرسون مقرراهتم من خالهلا ، كما أهنا تتيح إقوة و جدية تؤثر أتثرياً قوايً  يزيدها 

 .، مما ييسر عملية التعلم لدى الطالب  ونة املطلوبة يف مثل هذ  املواقفعدداً كبرياً من البدائل اليت متنح املر 
رصد هلا جناحاً هائالً و يف تدريس املوهوبني و املتفوقني يف املدارس العادية   سرتاتيجيةهذا وقد مت استخدام هذ  اال

 قدم الطالب ، و منها :تيد من املشكالت  اليت كانت تعيق حل العد و ملحوظاً  يف
لطالب لدراسة املفاهيم و سية لا/ ضرورة حضور احلصص الدر 1( 63:  2006بتصرف عن ) سوزان واينربنر ، 

 املصطلحات  اليت سبق و أن أتقنوها .
/ ضرورة عمل الواجب املنزيل قبل برهنتهم على  مدى إتقاهنم للمادة .2
/ دقة الطالب يف استثمار الوقت املتاح .3
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الدراسات السابقة اليت تناولت التعلم  ابلعقود :
قود ، عن دراسات حول التعلم ابلع لدراسات العربية واألجنبية حبثاً بعد استعراض الباحثة للعديد من األدبيات و ا

التعلم ابلعقود مبا فيه الكفاية  ، نظرا  اسرتاتيجية، مل تستطع الوصول لدراسات سابقة عن والبحث يف مراكز املعلومات
لندرة البحث يف هذا املوضوع ، على حد علم الباحثة ، و قد متكنت من الوصول فقط إىل :

التعلم ابلتعاقد و أدوار الطالب اجلامعي ( "  اسرتاتيجية: ) ( بعنوان2010حسب النيب و مصطفى )/ دراسة : 1
و هذ  الدراسة عبارة عن مشروع خمطط اسرتاتيجي  قدم للمؤمتر الدويل للتعليم العايل  يف لبنان ، وقد بدأت الدراسة 

اليت تقوم على التفاوض بني املعلم و   سرتاتيجيةيح املفهوم هلذ  اال، مث توضنبذة اترخيية  عن التعلم ابلعقودبتقدمي 
التعلم  اسرتاتيجيةمن مث مت بيان مراحل تطرق خلصائص التعلم ابلعقود ، و املتعلم لتحقيق أهداف التعلم املنشودة ،مث مت ال

يان كيفية صياغة العقد بني الطرفني ، مث دور املعلم ، و ب سرتاتيجيةابلعقود ، و أدوار الطالب اجلامعي يف ظل هذ  اال
، مع تقدمي عدد من مناذج هذ  العقود  سرتاتيجيةو الشروط الالزمة لذلك ، و أخريًا مت ذكر خطوات التنفيذ هلذ  اال

 ليسهل على املهتمني ابملوضوع االطالع و املعرفة  .
اقد ابلنسبة لطالب التعلم ابلتع ةاسرتاتيجيفاعلية )   م( بعنوان2006/ دراسة : حمسوب عبد الصادق علي )2

معرفة " فاعلية " استخدام إىل هدفت هذ  الدراسة  ، ونظرهتم جتا  اللغة االجنليزية (الدبلوم اخلاص، واجنازاهتم
ونظرهتم حنو اللغة  ، مركزة على اجنازات هؤالء الطالبلتعاقد " على طالب الدبلوم اخلاص" التعلم اب اسرتاتيجية
فة (. طالبا وطالبة دراسات عليا  ذكوراً وإاناًث ، متخصصون يف علوم عدة خمتل 41كونت العينة من )وت االجنليزية .

، بني املدرس قد " ابللغة العربية كأداة للبحث، فقد مت إبرام اتفاق " تعلم ابلتعاولتحقيق أهداف هذا البحث
.  وىف آخر أايم يف أول يوم يف الفصل الدراسي ليه، ووزع على أعضاء عينة الدراسة ، لتوقيعه واملوافقة عوالطالب

.  وابإلضافة لذلك ، عمل استفتاء " تقومي "  ، واستفتاء " االجناز يف اللغة االجنليزية "الفصل عقد للطالب امتحان 
 –ة د املطروحالتعلم ابلتعاق اسرتاتيجيةمقفل ابللغة العربية ، ومت حتليل نتيجة هذا االستفتاء ملعرفة " فاعلية "  -مفتوح 

 سرتاتيجيةالهم والتزاموضحت أبن جدية أفراد العينة املختارة أ.  أما النتائج  فقد عرب استطالع رأي عينة الطالب
. و عددهم ) حققوا درجات عالية يف امتحان مدى االجناززهتم لنيل املزيد من املعرفة ، و التعلم ابلتعاقد مكنتهم وحف

تعلم اللغة االجنليزية جتا   إجيابيةأظهروا مرئيات تحان االجناز  و وا من النجاح يف اموطالبة ( متكن طالباً  41 من 39
( بصفة خاصة . وبذا أكدت نتائج هذ  الدراسة فاعلية استخدام ESP)  لقراءة " ، ومادة " ابصفة عامة
 التعلم ابلعقود.  اسرتاتيجية

 لتعليق على الدراسات السابقة :ا
، و تخدمت هذ  الدراسة املنهج الوصفي، عن الدراسة احلالية ، إذ اسومصطفى ختتلف دراسة حسب النيب ، -

 االستفادة منها يف اإلطار النظري للدراسة احلالية . تلقد متهج شبه التجرييب ، و الدراسة احلالية تستخدم املن
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 يف كليهما ، استخدامالتعلم ابلعقود  اسرتاتيجيةتتشابه دراسة  حمسوب و الدراسة احلالية من حيث : استخدام و -
، راستني من حيث : أعداد العينة. و ختتلف هاتني الدنة كانت من طالب التعليم العايل، العياملنهج شبه التجرييب

أهنا طبقت على هنم من طالبات البكالوريوس ، و العليا ، عكس الدراسة احلالية أب أهنم من طالب الدراساتو 
يت ستطبق على جمموعتني ) جتريبية و ضابطة ( كما اختلفت الدراستني جمموعة واحدة عكس الدراسة احلالية ال

يف أن دراسة حمسوب طبقت يف مادة اللغة االجنليزية أما الدراسة احلالية فستطبق يف مقرر طرق تدريس الرتبية 
اإلسالمية .

 املبحث الثاين : التفكري الناقد : 
مل، و اليت عرف اإلنسان اإلنسان هي القدرة على التفكري و التأ إن من أعظم النعم اليت أمنّت هللا هبا تعاىل على

ينشر النور يف جنباهتا ،و ، و ليعمر األرضم فروضه وحدود  ، و ، و ابلتايل اصبح خليفته على هذ  األرض ليقيهبا ربه
ة .و يعترب التفكري مهاراته يف نفوس أتباعه و أبمناطه املختلف، و قواعد أسسه، و  التفكري فريضة إميانية غرس اإلسالم

الناقد من األمناط املهمة اليت تسعى الرتبية اإلسالمية إىل حتقيقها بصورة خاصة ملا يشمله من مهارات فكرية ، تعترب 
سيتم مناقشة ذلك من خالل النقاط التالية :تدريس مقررات العلوم الشرعية ، و مقومات أساسية ل

مفهوم التفكري الناقد :أوال : 
و فرز و نه : إخضاع املعلومات اليت لدى الفرد لعملية حتليل أ( التفكري الناقد على 2004)هيم إبرايُعرف 

، ملعرفة مدى مالءمتها ملا لديه من معلومات أخرى تثبت صدقها و ثباهتا ، و ذلك بعد التمييز بني األفكار متحيص
 695( ص خرى اخلاطئة .السليمة و األ

التفكري الناقد أبنه :" تفكري منطقي يتضمن  (2004)ة اإلسالمية فقد عرف نصر أما فيما يتعلق مبواضيع الرتبيو 
احلكم على نتائج معاجلات معرفية لنصوص ، و قضااي دينية يف ضوء معايري دقيقة ، و يتطلب مهارات منها اكتشاف 

لوصول إىل ما هو أفضل و التناقضات و األخطاء ، و تفنيد اإلدعاءات ، و تقومي االستنتاجات و األدلة ، و غايته ا
 129ص اكثر دقة و وضوحاً ، و منطقية و تنظيماً ."

التفكري الناقد يف الرتبية اإلسالمية :اثنيا : 
يعتقد الكثري من الباحثني أبن التفكري الناقد وليد الرتبية احلديثة ، بينما احلقيقة أنه ورد يف القرآن الكرمي يف قول 

ين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم اندمني هللا تعاىل : ) اي أيها الذ
 (6()سورة احلجرات : 

( على هذ  اآلية أبهنا تعد من اآلداب اليت ينبغي على أويل األلباب 6،ص13، ج1404و يعلق ) السعدي ، 
  أن يتثبتوا من خرب  و ال خأخذو  جمرداً .التأدب هبا و استعماهلا . و هو أهنم إذا أخربهم فاسق خبرب

و إذا حبثنا يف السنة النبوية جند أن رسول هللا صل هللا عليه و سلم كثريًا ما كان يُقِوم  أفعال و أعمال صحابته 
لم على رسول هللا أن رجاًل دخل املسجد فصلى ركعتني . مث قام فسيف صحيحه  البخاري ى  رو  ، رضوان هللا عليهم
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قال له : ارجع فصل فإنك مل تصل . فقام الرجل و صلى ، مث سلم على النيب  و سلم ، فرد عليه السالم عليه و صل هللا
 ) كررها مرتني أو ثالث ( صل هللا عليه و سلم (

مسات املفكر الناقد :اثلثا : 
 : أن أهم مسات املفكر الناقد ما يلي (114:  106، ع 2005)  املالكي يذكر 

 . على الدراسة الواعية ، ومتحيص احلقائق يعملأن / 1
لة .املفاهيم الدخيمن بصرية  و عقلية  علمية متيز املفاهيم الصحيحة  اذ يكونأن / 2

 :االيت  (81: 2007) البكرو يضيف 
 تفتح الذهن حنو األفكار اجلديدة .أن يكون م/  1
 يبتعد عن اجلدال فيما ال يعرف . أن  /2
 . يسأل عما جيهلهأن / 3
 يدعم آراء  أبدلة مقنعة .أن  / 4

الدراسات السابقة اليت تناولت التفكري الناقد :
هدفت إىل معرفة أثر التدريس ابستخدام مهارات التفكري الناقد حيث  م( 2009دراسة عبد الرمحن الشريف )   /1

لث ادة احلديث لدى طالب الصف الثااملستنبطة من القرآن الكرمي على تنمية التفكري الناقد و التحصيل الدراسي يف م
 28ة و )( يف اجملموعة التجريبياً طالب 27طالباً ( قسموا إىل )  55بلغ عدد أفراد العينة )املتوسط ابلعاصمة املقدسة ، و 

، حيث أعد اختبارًا لقياس التحصيل يف مادة تخدم الباحث املنهج شبه التجرييب، أسطالب ( اجملموعة الضابطة
الثالث املتوسط  من قبله ، مث أستخدم مقياسًا مقننًا للتفكري الناقد ،كأدوات للبحث ، و توصلت احلديث للصف 

، و التحصيل يف تنمية مهارات التفكري الناقد اجملموعتني أداءبني  إحصائيًا دالة  وجود فروق هذ  الدراسة إىل :
 الدراسي لصاحل اجملموعة التجريبية .

الربجمة التعليمية العصف الذهين و  فاعلية استخدامهدفت الدراسة إىل حبث حيث ( م2007) دراسة هند اليوسف/ 2
احملوسبة يف تنمية التفكري الناقد و زايدة التحصيل الدراسي يف مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية لدى طالبات كلية 

رمة بلغ عدد أفرادها لمات مبكة املكوقد طبقت على عينة من طالبات كلية إعداد املعإعداد املعلمات مبكة املكرمة ، 
، وقد رات التفكري الناقد كأدوات للبحثاختبار مهارييب، و ، وقد استخدمت الباحثة املنهج شبه التجطالبة( 126)

 توصلت نتائج الدراسة إىل : 
التفكري الناقد وسبة يف تنمية العصف الذهين و الربجمية التعليمية احمل اسرتاتيجيةأن هناك أثرًا فعااًل الستخدام 

التحصيل الدراسي لدى طالبات  اجملموعة التجريبية .و 
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هدفت من خالهلا استقصاء أثر برانمج تدرييب مبين على التعلم حيث م(  2003دراسة سعاد العبد الالت ) /3
ثة عينة ابملشكالت يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي ابألردن ، و قد قسمت الباح

، و يب مستقل عن املواد الدراسية: جتريبية مت تدريسها عن طريق برانمج تدريطالبًا (إىل جمموعتني 112دراسة )ال
 أداءبني  إحصائيًا األخرى ضابطة مت تدريسها ابلطريقة املعتادة ، و قد أفصحت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة 

 حل اجملموعة التجريبية .اجملموعتني يف تنمية مهارات التفكري لصا
نورة اليت هدفت إىل تعليم طالبات الصف الثالث اثنوي ابلقسم األديب ابملدينة املم( 2000دراسة خدجيه حاجي) /4

يث حب ،النقدلتفكري عليهّن يف مقرر البالغة و التفكري الناقد من خالل تطبيق برانمج لمهارات التفكري االبداعي و 
ت األخرى ضابطة درسج التفكري، و ( إىل جمموعتني إحدامها جتريبية درست بربانملبةطا 82قسمت عينة الدراسة )

، اختبارًا يف التفكري االبداعي وآخر يف التفكري الناقد لتحقيق أهداف الدراسة اعدت الباحثةابلطريقة املعتادة، و 
 التفكري الناقد .، و ريبية يف تنمية التفكري االبداعيلصاحل اجملموعة التج إحصائياً وجود فروق دالة  توصلت الدراسة إىلو 

التعليق على الدراسات السابقة :
 من حيث :احلالية  الدراسة  تتفق دراسة الشريف وهند اليوسف مع-
معرفة مدى فاعلية استخدام بعض االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة  املختلفة ىف تنمية مهارات التفكري -

دراسي لدى  الطالب و الطالبات فيما خيص مواد الرتبية اإلسالمية . و تدريسها يف العاصمة الناقد  و التحصيل ال
 املقدسة ، كما تتفق هذ  الدراسات الثالث يف استخدام املنهج شبه التجرييب .

هّن طالبات لتعليمي للطالبات أفراد العينة و دراسة هند اليوسف من حيث املستوى االدراسة احلالية و وتتفق  -
 دراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى ، عكس دراسة الشريف اليت طبقت على طالب التعليم العام .ال

من حيث  اً بعضد العينة . كما ختتلف عن بعضها عن دراسة الشريف و اليوسف يف أعدا احلالية ختتلف الدراسة -
العصف الذهين،  اسرتاتيجيةخدمت هند اليوسف استالتفكري الناقد ، و  اسرتاتيجيةاالسرتاتيجيات فالشريف استخدم 

 التعلم ابلعقود . اسرتاتيجيةالدراسة احلالية تستخدم 
املختلفة على عينة ديثة و االسرتاتيجيات التدريسية احل دراسات  السابقة يف تطبيق بعض مناتفقت مجيع ال  -
لصاحل اجملموعات يًا إحصائأسفرت نتائجها عن الفروق الدالة ها للمنهج شبه التجرييب و ، مع استخدامالبحث

.التجريبية
بعضها البعض . السابقة عنوجود اختالف يف ختصصات العينات يف الدراسات األخرى -
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 إجراءات الدراسة :
 أوال : منهج الدراسة :

م( أبنه : " تطبيق عامل معني 1995اتبعت الباحثة يف هذ  الدراسة املنهج شبه التجرييب حيث عرفه العساف )
.   306دون األخرى ملعرفة ما حيدثه من اثر " ص على جمموعة

 تصميم الدراسة :
القبلي والبعدي الختبار التفكري الناقد،  مع التطبيقعلى تصميم اجملموعتني  الدراسة هذ  اعتمدت الباحثة يف    

( :ـ 67، ص  2005، وميكن متثيل التصميم على النحو التايل كما أشار الكيالين والشريفني ) واالختبار التحصيلي
G1-O1 X O2
G2-O1  . O2

حيث :
1( /G1. متثل جمموعة الدراسة التجريبية )
2( /G2.متثل جمموعة الدراسة الضابطة )
3 (O1 . ) ( ميثل االختبار القبلي ) االختبار التحصيلي القبلي ، ، اختبار التفكري الناقد القبلي
4(  /X( العامل التجرييب )الت اسرتاتيجية.) علم ابلعقود
( عدم وجود أي معاجلة أو عامل .0/ )5
6  /(O2) .) ميثل االختبار البعدي ) االختبار التحصيلي البعدي ، اختبار التفكري الناقد البعدي

 اثنيا : جمتمع الدراسة :ـ 
فصل الدراسي يت يدرسن مقرر طرق تدريس الرتبية االسالمية يف الية الالبات  قسم الدراسات اإلسالممجيع طال

 طالبة ( 80هـ . و البالغ عددهّن )  1434األول لعام 
 اثلثا : عينة الدراسة : 

يف الفصل الدراسي يت يدرسّن مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية ( الال1من طالبات الشعبة ) تكونت عينة الدراسة
( و البالغ 2، و طالبات شعبة )بعقود التعلميدرسّن ة جتريبية و كمجموعطالبة (   40( والبالغ عددهّن )هـ1434األول )

 يت يدرسّن ابلطريقة العادية .كمجموعة ضابطة و الالطالبة ( أيضاً   40عددهّن )
 رابعا : أدوات الدراسة :ـ 

 :ـ  / اختبار مهارات التفكري الناقد1
 اهلدف من االختبار : 
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هو اختبار معد القرى و  إلسالمية جبامعة أمقياس مهارات التفكري الناقد  لدى طالبات طرق تدريس الرتبية ا
فقرة (  150( و يتكون االختبار من ) م 1982و سليمان  عبد السالمن على البيئة السعودية ، إعداد )مسبقاً و مقن

 هي كالتايل :درجة ( ، و  30يث يكون لكل منها )موزعة ابلتساوي على مهارات التفكري الناقد اخلمسة  حب
 افرتاضات خمتلفة . ة: يتكون هذا االختبار من عشر عبارات ، يلي كالً منها ثالثمعرفة االفرتاضات
. التفسري : يتكون هذا االختبار من عشر عبارات ، يلي كالً منها ثالث نتائج مقرتحة
. تقومي املناقشات : و يتكون هذا االختبار من عشرة اسئلة ، يلي كاًل منها ثالث اجاابت مقرتحة
 : نتائج ، يلي كل فقرة ثالثيتكون هذا االختبار من عشر فقرات، و تتكون كل فقرة من عبارتنياالستنباط :

 .مقرتحة 
 االستنتاج : يتكون هذا االختبار من ست عبارات تشتمل  كل عبارة على بعض الوقائع ، و يلي كل عبارة

 مخس استنتاجات .
طالبة ( و حبساب معامل الثبات و   35عية عددها ) و مت إعادة حساب ثباته و ذلك بعد تطبيقه على عينة استطال

( و هذ  القيمة عالية جداً مما يدل على ثبات اختبار التفكري الناقد السابق املقنن على  92كانت قيمته تساوي ) 
البيئة السعودية .

 ـ: حتصيلي اختبار/ 2
 ـ: من االختبار  اهلدف. أ

لطالبات طرق تدريس الرتبية االسالمية جبامعة أم القرى . عريفامل  التحصيل مستوى لقياس االختبار يهدف
  ـ: االختبار مفردات صياغة  ـ ب
 شروط مراعاة التحصيلي وفقًا ملفردات مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية املعتمد ، مع  االختبار مفردات صياغة مت

. األسئلة  صياغة
ج . وصف االختبار :

درجة ( على النحو التايل : 100أسئلة رئيسة ، موزع عليها )تكون االختبار من مخسة 
 لكل عبارة منها أربع اختيارات ، عبارة  ةعشر  أشتمل على  مخسمن املتعدد (  و  : ) االختيارالسؤال األول

بذلك يكون جمموع الدرجات للسؤال و  (درجة 2رصد لكل عبارة )، و حبيث ختتار الطالبة منها االجابة الصحيحة
جة (در  30)
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 : ن حتدد العبارة الصحيحة و عبارة ، وعلى الطالبة أ ةعشر  أ( وأشتمل على ستاخلط)الصواب و السؤال الثاين
( و بذلك نصفرصد لكل عبارة ) درجة و ، و ة خطأو تضع عليها عالم العبارة اخلطأة صح، و تضع عليها عالم

 درجة ( 24يكون جمموع درجات السؤال  ) 
 بذلك يكون جمموع درجات درجات( و  5على فقرتني، لكل منها ) حيتوي قصري ( و )مقايل  :السؤال الثالث

 درجات ( 10السؤال ) 
( ليصبح جمموع درجات السؤال درجة 2نا عشر فراغاً لكل فراغ ) اشتمل على اثلسؤال الرابع : )ملء الفراغ ( و ا

 درجة ( 24) 
(درجة 12قايل مفتوح ( و رصد له ) السؤال اخلامس : ) م
 ـ: التحصيلي لالختبار الصدق حساب ـ د

 املناهج جمال يف املتخصصني من احملكمني من جمموعة على بعرضها الباحثة قامت ، األداة صدق من للتأكد       
 : اآليت حول الرأي إلبداء وذلك واملشرفات واملعلمات التدريس وطرق

خلوها من و  الصياغة دقة العلمي، احملتوى متطلب، لكل ةالنسبي األمهية حسب املقرر حملاور األسئلة مشول مدى       
.  التقدير ودرجات القياس وحدات مناسبة العبارات، مةمالء، اإلمالئية األخطاء
 :   التحصيلي الختبار النهائية الصورة
 صورته يف للتطبيق  قابالً  أصبح التحصيلي، حبيث االختبار على احملكمني قدمها اليت التعديالت إجراء مت       
. النهائية

 ـ:االختبار ثبات. هـ 
 مماثلة ظروف يف مرة من أكثر طبق إذا مقاربة نتائج أو النتائج نفس يعطي الذي االختبار هو الثابت االختبار      
 حساب مت,  االختبار ثبات من للتحقق ، الصعوبة ومستوى املفحوصني وجتانس وزمنه االختبار، طول ملعرفة وذلك
.إحصائياً  ودالة مقبولة وهي ( , 87 ) الثبات معامل قيمة بلغت حيث كرونباخ ألفا معادلة استخدم لثباتا معامل

 سا : إجراءات تنفيذ الدراسة :خام
 التالية : ابإلجراءاتللتوصل إىل النتائج املتوقعة من هذ  الدراسة قامت الباحثة 

يت يدرسن مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية الال لبات قسم الدراساتهم مجيع طا/ اختيار عينة  البحث و 1
 طالبة (80هـ . و البالغ عددهّن ) 1434االسالمية يف الفصل الدراسي األول لعام 

االخرى جتريبية  كما مت توضيحه سابقاً .ن  إىل جمموعتني إحدامها ضابطة و و تقسيمه
 بقاً .، كما مت عرضه ساادوات البحث و حتكيمها و تقنينها/ إعداد 2
 / إجراء التطبيق : و مشل االيت :3
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 ،وعة العينة واالختبار التحصيل )قبليًا (على مجيع أفراد جمم قامت الباحثة بتطبيق اختبار مهارات التفكري الناقد
 مت تصحيح األوراق و رصد الدرجات)الضابطة و التجريبية(  و 

 ( التدريس ابستخدام قامت الباحثة بتطبيق ) التعلم ابلعقود (على افراد اجملموعة التجريبية ةاسرتاتيجيتكنيك (
، و يف الوقت ذاته قامت الباحثة  أيضًا بتدريس سرتاتيجيةيف املوضوعات اليت مت حتديدها و ختطيطها هبذ  اال

 نفس املوضوعات ألفراد اجملموعة الضابطة ابلطريقة املعتادة . 
  ابلعقود على النحو التايل :التعلم  اسرتاتيجيةو قد طبق التكنيك وفقاً خلطوات

./ حتليل احلاجات التعليمية 1-
./ حتديد أهداف التعلم 2-
./ حتديد اسرتاتيجيات التدريس و مصادر التعلم 3-
عقد ./ تطبيق ال4-
 ./ تقيم املتعلم 5-

يت وعفراد جممبعداًي ( على أ قامت الباحثة بتطبيق اختبار مهارات  التفكري الناقد و االختبار التحصيلي ) 
( و مت تصحيح األوراق و رصد الدرجات .العينة ) الضابطة و التجريبية

سادساً : املعاجلة االحصائية  و مناقشة و تفسري النتائج :
 : أ / املعاجلة االحصائية

 احلزمة برانمج بواسطة ذلك مت االستداليل،حيث اإلحصاء ابستخدام عليها احلصول مت اليت البياانت  معاجلة متت
 ( SPSS) والنفسية االجتماعية للعلوم حصائيةاإل

 :حساب مت حيث
 ( Anacovaحتليل التباين املصاحب ) اختبار.1
 املعيارية  واالحنرافات املتوسطات.2
( .50 ص ، 2009)   ، شراز) املتغريات  بني العالقة ملعرفة بريسون معادلة.3
لي واختبار التفكري الناقد .التحصي االختبار ثبات حلساب كرونباخ ألفا معادلة.4

: ب / مناقشة و تفسري النتائج
 إجابة السؤال األول :ـ 

اإلسالمية بكلية الرتبية جبامعة ما فاعلية استخدام عقود التعلم ىف تنمية التفكري الناقد لدى طالبات الدراسات / 1
م القرى ؟أ
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 تنمية التفكري الناقد لدى طالبات الدراسات لتعرف فاعلية استخدام عقود التعلم ىفهذا السؤال و  نلإلجابة ع
 اإلسالمية بكلية الرتبية جبامعة ام القرى ؟

   0.05 ≥   الفرض األول الذي ينص على" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى و الخنبار صحة . 
اليت تدرس جملموعة الضابطة  و اابلعقود  ني متوسطات درجات  اجملموعة التجريبية اليت تدرس ابستخدام التعلم ب

 يف اختبار التفكري الناقد البعدي ، بعد ضبط اختبار التفكري الناقد القبلي . "ابلطريقة املعتادة 
( يوضح ذلك: 1و مت حساب املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية ، وجدول ) 

 ( 1جدول ) 
س القبلي والبعدي ملتغريات الدراسة ألدوات الدراسةقيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية لكل من القيا

العدد اجملموعة
التطبيق البعديالتطبيق القبلي

االحنراف املعياري املتوسط احلسايب النحراف املعياري املتوسط احلسايب
4084.254.85148.201.69التحريبية
4085.634.5494.157.21الضابطة

 ، الختبار الفروق بني جمموعات الدراسة من حيث التفكري الناقد القبلي والبعدي .تباين املصاحبيل الحتلمت استخدام و 
 ( يوضح ذلك : 2و جدول )

 ( 2جدول )          
نتائج حتليل التباين املصاحب لدرجات اختبار التفكري الناقد  البعدي جملموعيت الدراسة

ية والضابطة ( بعد ضبط التفكري الناقد) التجريب

متوسط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتاملصدر
قيمة 

)ف(النسبية
مستوى الداللة 

اإلحصائية

544.7861544.78626.2720.00التطبيق القبلي

58820.191188820.1912836.5470.00طريقة التدريس

1596.7147720.7370.000اخلطأ

60569.55079اجملموع املعدل
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إحصائياً ( ، وهذ  القيمة دالة 2836.547( يتضح أن قيمة )ف( النسبية تساوي )2من اجلدول ) 
قبول و  ،يقود إىل رفض الفرض الصفري األول.وهذا ( يف التفكري الناقد البعدي 0, 000عند مستوى الداللة ) 

بني متوسطات درجات  0.05 ≥ ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد فروق" الفرض البديل الذي ينص على :
اجملموعة التجريبية اليت تدرس ابستخدام عقود التعلم و اجملموعة الضابطة  يف اختبار التفكري الناقد البعدي ، بعد 

 ".ضبط اختبار التفكري الناقد القبلي وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي 
ضوء املتوسطات للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة جند أن الفروق بني اجملموعتني جاءت لصاحل  ويف     

( السابق اخلاص ابملتوسطات واالحنرافات املعيارية 1، كما ورد يف  اجلدول ) ة التجريبية ذات املتوسط  األكرباجملموع
، (94.15( بينما بلغ متوسط اجملموعة الضابطة )148.20) ث بلغ متوسط اجملموعة التجريبيةحي،جملموعات الدراسة

بني متوسطي التطبيقني البعديني يف  0.05 ≥  عند مستوى إحصائيًا  هنا ميكن أن نستنج أنه يوجد فرق دالومن 
ة ، وهذا يعين أن طريقة التدريس القائموعة التجريبيةاختبار التفكري الناقد  الكلي بني جمموعيت الدراسة لصاحل اجملم

 على التعلم ابلعقود ذات أثر فعال  موجب دال يف التفكري الناقد لدى عينة الدراسة ، إذا ما قورن ابلطريقة
سامهت بداللة إحصائية يف تنمية التفكري الناقد لدى طالبات طرق تدريس الرتبية .أي أن طريقة التدريس املعتادة

ملتعلمات إىل تعلم طرق تدريس الرتبية اإلسالمية ، كما تدل اإلسالمية جبامعة أم القرى ، وهلا دور فاعل يف جذب ا
( وهي أكرب من القيمة احلدية حلجم التأثري الكبري 0.974حيث بلغ)جدًا قيمة مربع إيتا على أن حجم التأثري كبري 

، م اجلامعي ، يف مرحلة التعليتفكري الطالبة املعلمةتنمية ( . من ذلك ينتج أن هذ  الطريقة ذات أثر يف 0.14وهي )
اتح هلا حرية لتعلم لدى الطالبة املعلمة و قد أن التعلم ابلعقود يف العملية التدريسية يزيد من دافعية اويرجع ذلك إىل أ

 ظهر ذلك يفو  لة مقنعة ، فكارها اجلديدة ، و تدعيم آراءها أبدئل يف التفكري الذي أنعكس على أاستخدام البدا
االستنتاج ، مما أدى إىل تنمية التفكري الناقد بصفة وتقومي املناقشات ، واالستنباط و معرفة االفرتاضات والتفسري ، 

ابلنفع يف مرحلة التطبيق العملي . وقد جاءت هذ  الدراسة  نّ مما قد يعود عليهعامة لدى طالبات اجملموعة التجريبية 
علم ابلعقود وأمهية استخدامها من جانب كما أكدت العديد من الدراسات على أمهية التتعليم اجلامعي،  يف مرحلة ال

. م( 2006)حمسوب عبد الصادق علي )أعضاء هيئة التدريس من خمتلف التخصصات ابلتعليم اجلامعي مثل دراسة 
م( اليت أظهرت وجود أثر التدريس 2009وتتفق نتائج هذ  الدراسة مع نتائج دراسة عبد الرمحن الشريف )

د  املستنبطة من القرآن الكرمي على تنمية التفكري الناقد و التحصيل الدراسي يف مادة ابستخدام مهارات التفكري الناق
احلديث لدى طالب الصف الثالث املتوسط ابلعاصمة املقدسة إال أهنا اختلفت عنها يف املرحلة التعليمية حيث طبقت 

فاعلية   ( اليت أثبتت م2007اليوسف ) هند امعي ، يف حني اتفقت مع دراسة )الدراسة احلالية على مرحلة التعليم اجل
زايدة التحصيل الدراسي يف مقرر طرق وسبة يف تنمية التفكري الناقد و الربجمة التعليمية احملاستخدام العصف الذهين و 

 تدريس الرتبية اإلسالمية لدى طالبات كلية إعداد املعلمات مبكة املكرمة.
 إجابة السؤال الثاين :
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قود التعلم يف تنمية التحصيل الدراسي يف مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية لدى طالبات ما فاعلية استخدام ع 
 الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية جبامعة أم القرى ؟

تعرف فاعلية استخدام عقود التعلم يف تنمية التحصيل الدراسي يف مقرر طرق هذا السؤال ول نلإلجابة ع و
طالبات الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية جبامعة أم القرى ؟ تدريس الرتبية اإلسالمية لدى

 ≥ى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  أنه الفرض الثاين الذي ينص علىصحة  الختبارو 
اليت تدرس ابستخدام عقود التعلم و اجملموعة الضابطة ، يف االختبار  موعة التجريبيةبني متوسطات درجات اجمل0.05
يلي البعدي بعد ضبط  اختبار التحصيل القبلي التحص

 يوضح ذلك : ( 3)  و جدول .مت حساب املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية يف اختبار التحصيل 
لالختبار التحصيلي جملموعيت الدراسة قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية لكل من القياس القبلي والبعدي 

( 3جدول ) 

العدد ةاجملموع
التطبيق البعديالتطبيق القبلي

املتوسط احلسايب النحراف املعياري املتوسط احلسايب
االحنراف 
املعياري

4087.253.4299.350.66التحريبية
4095.775.6580.956.77الضابطة

يث التحصيل القبلي حتليل التباين املصاحب ، الختبار الفروق بني جمموعات الدراسة من حو مت استخدام  
يوضح ذلك : ( 4جدول ) و  والبعدي 

(4جدول ) 
) التجريبية والضابطة ( بعد  نتائج حتليل التباين املصاحب لدرجات االختبار التحصيلي  البعدي جملموعيت الدراسة 

    ضبط التفكري الناقد

متوسط درجة احلرية جمموع املربعات املصدر
املربعات

مستوى الداللة قيمة )ف(النسبية
اإلحصائية

1037.17311037.173104.2830.00 التطبيق القبلي

6592.92916592.929662.8860.00 طريقة التدريس

765.827779.9460.000 اخلطأ
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79 8574.200 اجملموع املعدل

عند  إحصائيًا ( ، وهذ  القيمة دالة 662.886( النسبية تساوي )( يتضح أن قيمة )ف4من اجلدول )
قبول الفرض و  .وهذا يقود إىل رفض الفرض الصفري الثاين ،( يف التحصيل البعدي 0, 000ة ) مستوى الدالل

بني متوسطات درجات اجملموعة  0.05 ≥  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى" :لذي ينص علىالبديل ا
اجملموعة الضابطة ، يف االختبار التحصيلي البعدي بعد ضبط و ، التعلم ابلعقودبية  اليت تدرس ابستخدام التجري

 ".اختبار التحصيل القبلي  وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي 
تني جاءت لصاحل اجملموعة ويف ضوء املتوسطات للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة جند أن الفروق بني اجملموع     

( السابق اخلاص ابملتوسطات واالحنرافات املعيارية جملموعات  3) ، كما ورد يف  اجلدولسط  األكربالتجريبية ذات املتو 
ومن هنا (، 80.95( بينما بلغ متوسط اجملموعة الضابطة )99.35حيث بلغ متوسط اجملموعة التجريبية  )، الدراسة

متوسطي التطبيقني البعديني يف اختبار التفكري بني  0.001 مستوىعند  إحصائياً جد فرقاً دااًل ميكن أن نستنج أنه يو 
على التعلم ابلعقود ، وهذا يعين أن طريقة التدريس القائمة الناقد  الكلي بني جمموعيت الدراسة لصاحل اجملموعة التجريبية 

املعتادة .أي أن طريقة  راسة ، إذا ما قورن ابلطريقةموجب دال يف التحصيل البعدي لدى عينة الد ذات أثر فعال
، وهلا ىسامهت بداللة إحصائية يف تنمية التحصيل لدى طالبات طرق تدريس الرتبية اإلسالمية جبامعة أم القر التدريس 

لمي، ة و  دفعتهّن لالطالع العبطريقة مشوقم طرق تدريس الرتبية اإلسالمية ،دور فاعل يف جذب املتعلمات إىل تعل
، مما اجلانب النظري ابجلانب التطبيقي ربططرق تدريس الرتبية اإلسالمية ، و توسعة مداركهّن مع تعمقهّن يف الفهم لو 

 أنعكس على زايدة مستوى التحصيل يف املقرر .
( وهي أكرب من القيمة احلدية حلجم التأثري 0.896حيث بلغ)(,89حبساب قيمة مربع ايتا وجد أهنا تساوي )و 

حتصيل الطالبة املعلمة ، يف مرحلة التعليم تنمية ( . من ذلك ينتج أن هذ  الطريقة ذات أثر يف 0.14 وهي )الكبري
العديد عليه  أكدت و تتفق نتائج هذ  الدراسة مع ما اجلامعي مما قد يعود عليها ابلنفع يف مرحلة التطبيق العملي . 

دامها من جانب أعضاء هيئة التدريس من خمتلف التخصصات من الدراسات على أمهية التعلم ابلعقود وأمهية استخ
م( 2006ابلتعليم اجلامعي مثل دراسة )حمسوب عبد الصادق علي )

   إجابة السؤال الثالث :
هل هناك عالقة ارتباطية بني التحصيل الدراسي يف مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية و التفكري الناقد لدى 

 مية  بكلية الرتبية جبامعة أم القرى .طالبات الدراسات اإلسال
وجود عالقة ارتباطية بني التحصيل الدراسي يف مقرر طرق تدريس   على تعرفهذا السؤال ول نلإلجابة ع      

الرتبية اإلسالمية و التفكري الناقد لدى طالبات الدراسات اإلسالمية  بكلية الرتبية جبامعة أم القرى.
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بني  0.05 ≥ رتباطية إحصائية عند مستوى اال توجد عالقة لث الذي ينص على الفرض الثاالختبار صحة و 
مث قامت " مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالميةكري الناقد والتحصيل لدى طالبات متوسطات جمموعة الدراسة يف التف

بطة  ملعرفة هل توجد عالقة الباحثة بعرض نتائج التطبيق البعدي للتحصيل والتفكري الناقد للمجموعتني التجريبية والضا
 ؟  وقد مت حساب معامل ارتباط بريسون للمقارنة مع املعامالت لتقييم العالقة بني املتغريين. بني املتغريات

رتباط بريسون للعالقة بني التحصيل البعدي والتفكري الناقد البعدي للدرجات اليت ا( معامل  5ويوضح اجلدول ) 
اإلسالمية  مبقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية بعداي يف كل من التحصيل والتفكري  حصلت عليها طالبات الرتبية

الناقد  يف كال اجملموعتني جمتمعة .
( 5جدول ) 

( للعالقة بني التحصيل البعدي والتفكري الناقد البعدي  Correlationsنتائج  " معامل بريسون " )
= ن ( :80الرتبية اإلسالمية  )  لطالبات الرتبية اإلسالمية مبقرر طرق تدريس

التفكري الناقد التحصيل البعدياملتغريات

 التحصيل البعدي
Pearson Correlation)معامل بريسون )

Sig(2-tailed) مستوى الداللة
N . العينة

1
0.00

0.905**
0.00

 التفكري الناقد
Pearson Correlation)معامل بريسون )

Sig(2-tailed) اللةمستوى الد 
N العينة 

905**
0.00

1
0.00

(0.01) ( وكذلك 0.05) العالقة دالة عند مستوى ** 
وجود ارتباط قوي بني مهارات التفكري الناقد والتحصيل الدراسي يف : يتضح ما يليمن اجلدول السابق  

رفض الفرض ك بتم و بذل 0.1عند مستوى  االختبار البعدي ويظهر ذلك من خالل قيمة مستوى الداللة فيه
 0.05 ≥عند مستوى  إحصائيًا : توجد عالقة ارتباطية دالة الصفري الثالث وقبول الفرض البديل الذي ينص على

التحصيل لدى عينة الدراسة . متوسطات درجات التفكري الناقد و  يف مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية بني
، وابلتايل فإن نوع هذ  قد  قدرة وثباات عند أفرد العينةلنامبعىن أنه كلما زاد التحصيل زادت مهارات التفكري ا 

العالقة موجبة بني متغريات الدراسة . أي أنه كلما اتقن املتعلم يف اجلانب النظري وزاد حتصيله ، كان ذلك أسهل 
. مهاراته يف التفكري الناقد أفضل له من اجلانب التنفيذي العملي ، وكانت 

 :ـ البحث توصيات 
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 ة مبا يلي :ـ باحثالنتائج وتفسريها توصي ال يف ضوء
، ومقررات طرق جلامعي بصفة عامةيف تدريس مقررات التعليم ا هوخطواتالتعلم ابلعقود / استخدام أساليب 1

 تدريس الرتبية اإلسالمية بصفة خاصة .
 على استخدام مهارات التفكري الناقد  . اوطالباهت/ تدريب طالب اجلامعة 2
التعلم ابلعقود يف التعليم  اسرتاتيجيةحمددة وأدلة وبطاقات خاصة لتقومي التدريس ابستخدام / وضع آلية 3

 اجلامعي . 
ثرائية تستخدم فيها اسرتاتيجيات التدريس املختلفة وخاصة إعلى أنشطة ب الطالبات املعلمات ة تدرير و ر / ض4

التعلم ابلعقود يف مرحلة التعليم اجلامعي . 
 :ـ  بحثمقرتحات ال

 -ويف ضوء النتائج ميكن اقرتاح  عمل دراسات حول :
أثرها على متغريات اتبعة أخرى مثل ة علية استخدم التعلم ابلعقود يف مواد أخرى يف التعليم اجلامعي ومعرفا/ ف1

 حل املشكالت وحنوها . 
 عام .استخدام التعلم ابلعقود يف تدريس مواد العلوم الشرعية  يف مراحل التعليم  الفاعلية / 2
/ فاعلية اسرتاتيجيات تدريسية أخرى غري التعلم ابلعقود على التفكري الناقد و التحصيل يف مقرر طرق تدريس 3

 الرتبية اإلسالمية .
 و مرتفعي التحصيل .،  التعلم ابلعقود يف تدريس الطالبات منخفضي التحصيل اسرتاتيجية/ فاعلية استخدام  4
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املصادر و املراجع
.لكرمي/ القرآن ا1
/ أمحد بن حنبل ، املوسوعة احلديثة ملسند اإلمام  أمحد ، حتقيق : شعيب األرنؤوط و آخرون ، مؤسسة الرسالة ، 2

 هـ.1420بريوت ، 
م . ) موقع د . سلوى العزازي 2009( عقود التعلم ، جملة التدريب و التقنية 8/ أسامة أمحد ، أساليب التدريس )3

لألحباث (
، تربوايت احلاسوب و حتدايت مطلع القرن احلادي و العشرون ، دار الفكر العريب ، الوكيل الفار/ إبراهيم عبد 4

م . 2004القاهرة ، 
  uqu.edu.sa/page/ar/5116/ التعلم ابلتعاقد ، قراءة خمتارة ، جامعة أم القرى .) 5

1. Learning by contract (LBR   )) موقع أ.د. دخيل هللا الدمهاين ( 
  pdf.والتعلم20%التعليم20%اسرتاتيجية/...old.sohag-univ.edu.eg/...of جامعة سوهاج/ 6

02 /01 /1995 
 م . 2007/ رشيد النوري البكر، تنمية التفكري من خالل املنهج املدرسي ، مكتبة الرشد ، الرايض ، 7
( الفصل 561/ سراج حممد وزان ، حماضرات مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية ) مقرر متطلب ملرحلة املاجستري 8
 هـ .  1420راسي الثاين ، قسم املناهج و طرق التدريس ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرىالد
/ سوزان واينربنر ، تربية األطفال املتفوقني و املوهوبني يف املدارس العادية ) اسرتاتيجيات و مناذج تطبيقية ( ترمجة 9

 م. 2006عبدالعزيز السيد و زيدان أمحد ، دار الكتاب اجلامعي ، العني ، 
 م 1995/ صاحل محد العساف ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، مكتبة العبيكان ، الرايض ،  10
/ عبد الرمحن السعدي ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، الرائسة العامة إلدارة البحوث العلمية و اإلفتاء 11

 هـ.1404و الدعوة و اإلرشاد ، الرايض ، 
عبد الرمحن املالكي ، مهارات الرتبية اإلسالمية ، كتاب األمة ، وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية ، قطر ، / 12

 م . 2005
/ عبد هللا الكيالين و نضال الشريفني ، مدخل إىل البحث يف العلوم الرتبوية و االجتماعية ، دار الفكر العريب ، 13

 م .2005
، مركز البحوث الرتبوية و النفسية ، كلية الرتبية ، جامعة أم اختبار التفكري الناقدم و آخر ، / فاروق عبد السال14

 م . 1982القرى ، مكة املكرمة ، 
 م .1998/ حممد بن إمساعيل البخاري ، صحيح البخاري ، بيت األفكار الدولية للنشر و التوزيع ، الرايض ، 15
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www.edu  2009سبتمبـر  27: األحد, د التعلم ، / حممد بدر  ، بعض اإلرشادات حول استخدام عقو 16
trapedia.illaf.net

م .2009معهد  البحوث و إحياء الرتاث ،  Spss/ حممد شراز ، التحليل اإلحصائي للبياانت 17
م.2004/ انئفه  قطامي ، مهارات التدريس الفعال ، دار الفكر ، عمان ، األردن ، 18
م..2004سعودية ، دليل املعلم لتنمية مهارات التفكري ، الرايض ، / وزارة الرتبية و التعليم ال19
/ وزارة الرتبية والتعليم السعودية ، مشروع تطوير اسرتاتيجيات التدريس ، إعداد الفريق احمللي للمشروع  ، 20

هـ.1428
اثنياً : الدراسات و األحباث العلمية  :

الناقد لدى طالب املواد االجتماعية يف املرحلة الثانوية بدولة الكويت ،  / إبراهيم كرم ، دور املدرس يف تنمية التفكري1
 م . 1992،  25حبث منشور يف اجمللة الرتبوية ، جامعة الكويت ، العدد 

/ حبه أمحد أكرم ، دور معلمة الرتبية اإلسالمية يف تنمية امناط التفكري لدى تلميذات الصف الثالث املتوسط 2
 هـ.1426رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة ام القرى ،  ابلعاصمة املقدسة ،

/ خدجيه حاجي ، تعليم التفكري اإلبداعي و الناقد من خالل مقرر البالغة و النقد لطالبات الصف الثالث الثانوي 3 
 م .2000 األديب ابملدينة املنورة ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة امللك عبد العزيز ، 

/ رشيد النوري البكر، مدى تنمية معلم العلوم الشرعية ملهارات التفكري الناقد لدى طالب املرحلة الثانوية يف اململكة 4
 هـ.1425،  91العربية السعودية ، حبث منشور ، جملة رسالة اخلليج العريب ، العدد 

ملشكالت يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة / سعاد العبد الالت ، أثر برانمج تدرييب مبين على التعلم اب5
 م . 2003الصف العاشر األساسي ، رسالة دكتورا  ، جامعة عمان العربية ، األردن ، 

/ عبد اإلله املشرف ، أثر التدريس االستقصائي لعلم األحياء على التحصيل و التفكري االبتكاري لطالب الصف 6
 م .1993رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود ، األول الثانوي مبدينة الرايض ، 

/ عبد الرمحن الشريف ، أثر التدريس ابستخدام مهارات التفكري الناقد املستنبطة من القرآن الكرمي على تنمية التفكري 7
رسالة دكتورا  ،   الناقد و التحصيل الدراسي يف مادة احلديث لدى طالب الصف الثالث املتوسط ابلعاصمة املقدسة ،

 م . 2009كلية الرتبية ، جامعة أم القرى ، 
/ لطفيه سراج قمر  ، مدى توافر اخلربات الرتبوية املصاحبة يف منهج التوحيد و إسهامها يف تعزيز املن الفكري لدى 8

ة ، رسالة طالبات الصف الثالث الثانوي من وجهة نظر مشرفات و معلمات الرتبية اإلسالمية مبنطقة مكة املكرم
 م . 2007دكتورا  ، 
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 9/5/e ، حمسوب عبد الصادق عليThe Effectiveness of Contract Learning Strategy 
on Special Diploma Students' Achievement and Attitude Towards English 

Language    ،م . 2006كلية الرتبية ، جامعة بنها ، مصر 
التعلم ابلتعاقد و ادوار الطالب اجلامعي ) مشروع  اسرتاتيجيةحسن مصطفى ،  / حممد سعيد حسب النيب ، و10 

 م . 2010خمطط اسرتاتيجي ( املؤمتر الدويل للتعليم العايل ، بريوت ، لبنان ، 
/ معاطي نصر و آخر ، أثر التدريب على بعض االسرتاتيجيات املعرفية و فوق املعرفية ابستخدام مدخلي التكامل 11

ع يف تنمية مهارات التفكري االبداعي و الناقد لدى طلبة شعبة الرتبية اإلسالمية بكليات الرتبية ،اجمللد الثاين و االبدا 
 م . 2004للمؤمتر العلمي القراءة و تنمية التفكري ، اجلمعية املصرية للقراءة و املعرفة ، جامعة عني مشس ، مصر ، 

ين و الربجمة التعليمية احملوسبة يف تنمية التفكري الناقد و زايدة / هند اليوسف ، فاعلية استخدام العصف الذه12
التحصيل الدراسي يف مقرر طرق تدريس الرتبية اإلسالمية لدى طالبات كلية إعداد املعلمات مبكة املكرمة ، رسالة 

م .2007دكتورا  غري منشورة ، 
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لطفية قمرهـد             لتفكري الناقد والتحصيل لدى طالبات الدراسات اإلسالمية  بكلية الرتبية يف جامعة أم القرى.فاعلية "عقود التعلم " يف تنمية ا
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