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 لوَّج ويتلي يف حتصيل طالبات الصف اأَلمنوذَأثر استخدام َأ

 حنو املادة  سالمية وتنمية ميوهلنَّاملتوسط يف مادة الرتبية اإِل 

 الصفاوي  أ.م.د. أزهار طالل حامد عزيز

9/2/2020 تأريخ القبول:       17/11/2019 تأريخ التقديم:     
 

 المستخلص:
ستخدام انموذج ويتلي في تحصيل طالبات استهدف البحث التعرف على" اثر ا     

الصف االول المتوسط في مادة التربية االسالمية وتنمية ميولهن نحو المادة"، ولتحقيق 
 وضع فرضيتين صفريتين وكما يأتي: هدف البحث تم

 يودد فرق ذو داللة ححصايية بين متوسط دردات طالبات المدموعة التدريبية .ال1
موذج ويتلي ومتوسط دردات طالبات المدموعة الضابطة الالتي درسن على وفق أن

الالتي درسن على وفق الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي لمادة التربية 
 االسالمية.

 يودد فرق ذو داللة ححصايية بين متوسط دردات طالبات المدموعة التدريبية .ال2
ات المدموعة الضابطة الالتي درسن على وفق أنموذج ويتلي ومتوسط دردات طالب

الالتي درسن على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس تنمية الميل نحو مادة التربية 
 االسالمية.

اذ تكونت عينة البحث من طالبات الصف االول من متوسطة الرماح للبنات في مدينة    
البالغ م( اللواتي تم اختيارهن بالطريقة القصدية و 2017-2018الموصل للعام الدراسي)

( طالبة وزعن على مدموعتين متكافيتين ، حذ تكونت المدموعة التدريبية 70عددهن )
( 35( طالبة درسن على وفق انموذج ويتلي ، أما المدموعة الضابطة فضمت )35من )

 طالبة درسن المادة نفسها بالطريقة االعتيادية . 

                                                 

 قسم علوم القران/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة الموصل . 
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االولى تمثلت باختبار ولتحقيق هدف البحث وفرضياته أعدت الباحثة اداتين:       
تحصيلي من نوع االختبارات الموضوعية والمتضمنة اختباري )االختيار من متعدد، 

اشتمل االختبار في صيغته النهايية  والصواب والخطأ( والمقالية ذات اإلدابات المحددة،
التطبيق( من المدال  الفهم، ( فقرة وزعت على وفق المستويات الثالثة )المعرفة،25على)

مقياس تنمية الميل نحو مادة التربية بلمعرفي لتصنيف بلوم، اما االداة الثانية فقد تمثلت ا
وبعد تطبيق اداتين البحث وتحليل  ،( فقرة31االسالمية الذي تكون بصورته النهايية من) 
( لعينتين مستقلتين أظهرت النتايج ما t-testالنتايج ححصاييا باستعمال االختبار التايي )

 -يأتي:
تفوق طالبات المدوعة التدريبية الالتي درسن على وفق انموذج ويتلي على طالبات   

المدموعة الضابطة الالتي درسن على وفق الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي 
 وتنمية ميولهن.

 الكلمات المفتاحية: انموذج، ويتلي، تحصيل، الميل.
 :مشكلة البحث

ة في الوقت الحاضر احدى العناصرر المهمرة التري تعتمرد عليهرا تمثل النماذج التدريسي     
المنظمررات التربويررة فرري موادهررة التغيرررات الحاصررلة فرري البييررة الداخليررة للمنظمررة التعليميررة 

ا بطرايرق وفي البيية الخارديرة المحيطرة بهرا ، وتشرير االدبيرات الرى ان هنرام اهتمامرا متزيرد  
ليبها فضرررررال عرررررن التودهرررررات نحرررررو تبنررررري نمررررراذج ونماذدهرررررا واسرررررا واسرررررتراتيدياتهاالتررررردريس 

واسرررتراتيديات تدريسرررية حديثرررة فررري تررردريس المرررواد الدراسرررية المختلفرررة ومرررن ضرررمنها المرررواد 
الشرعية ، اذ اصبحت االهداف الراهنة لتدريس هذه المواد وال سريما مرادة التربيرة االسرالمية 

االخرررررى الوددانيررررة  التقتصررررر علررررى الدانررررب المعرفرررري فحسررررب وانمررررا تعدترررره الررررى الدوانررررب
والمهاريررة ممررا يرردعو الررى تبنرري هررذه التودهررات الحديثررة فرري ترردريس مررادة التربيررة االسررالمي 

 ولمختلف المراحل الدراسية.   
وعلرررى الررررام مرررن الدهرررود التررري برررذلت فررري مدرررال طرايرررق تررردريس التربيرررة االسرررالمية       

، اذ ندرد كثيررا  مرن المدرسرين مرا واساليبها ، مازال التدريس مقيدا  بمفراهيم سرادات الماضري 
تركيرزهم علرى تفعيرل اثرر المتعلمرين واشرراكهم زالوا يركزون على االساليب التقليدية بدال من 
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فرري العمليررة التعليميررة، وبالتررالي يررودي الررى نيسرران مررا تعلمرروه بعررد ان يفرارروا حصرريلتهم مررن 
، وهذا ما اكدتره العديرد مرن المعلومات في االختبار دون فهمها وتطبيقها في مواقف  دديدة
اذ بينرت ان فشرل االسرلوب  الدراسات والبحوث في مدرال طرايرق تردريس التربيرة االسرالمية،

الرذي يتبعرره قسررم مررن المدرسرين والمدرسررات فرري ترردريس هررذه المرادة يعررود الررى اعتمرراده علررى 
، وال  الحفررظ واالسررتظهار وهررذا االسررلوب ال يررسثر فرري نفرروس الطلبررة وال يدررذبهم الررى الرردرس

يحرم وددانهم ، ويسدي ذلم الى ضرعف دردوى تردريس هرذه المرادة التري هري تربيرة وتقرويم 
 وبناء لشخصيتهم على اسس متينة من الخلق الرفيع واالدب السامي والعلم الغزير.

البناييررة ومررن خررالل اطررالع الباحثررة علررى نمرراذج واسررتراتيديات الترردريس وفررق النظريررة     
النمراذج واالسررتراتيديات قرد طبقرت فرري مدراالت عديرردة مرن العلرروم  حظرت الباحثرة ان هررذهال

ومرن هرذا المنطلرق سرعت ،  التربيرة االسرالميةالمختلفة اال ان تطبيقها كان قلريال فري مدرال 
التري قرد تسرهم فري الحرد  ويتلريتدريسية قايمة علرى أنمروذج  استراتيديةستخدام الباحثة الى ا

لررذا تحرراول ،  الدينيررة المتوسررط للمفرراهيم  االول مررن ظرراهرة ترردني اسررتيعاب طالبررات الصررف
 تحصيل وتنميرة الميرلللتعرف على أثره في  هذا النموذج استخدامالباحثة في بحثها الحالي 

 . التربية االسالميةالمتوسط  لمادة  االولعند تدريس طالبات الصف 
 وفي ضوء ذلك يمكن تلخيص مشكلة البحث بالسؤال اآلتي:      

اثررر اسررتخدام انمرروذج ويتلرري فرري تحصرريل طالبررات الصررف االول المتوسررط فرري  مررا        
 ؟نحو المادة ولهنمادة التربية االسالمية وتنمية مي

 أهمية البحث:
كان نتيدة للتطورات الراهنة التي حصلت في دميع المداالت العلمية والتكنولودية       
لتي بدورها اعتمدت على أحدث التربوية المتقدمة والمتطورة ا االنظمةعلى  ا  انعكس

نظريات التعليم والتعلم والذي أسهم في حعداد ديل علمي متنور يعتمد المنهدية العلمية 
: 2010،عبيداتو  )الزند،في تعامله مع الظواهر الطبيعية والحاالت االدتماعية والنفسية .

49) 
 القرن مستهل في لثةالثا األلفية بداية مع المعاصرة البشرية المدتمعات تعيشحذ       
دديدا  ومعقدا  وظروفا  صعبة  وحادات متزايدة متعددة يفرض  ا  عصر  والعشرين الحادي
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على األنظمة التعليمية مطالب تربوية كبيرة وكثيرة ومتتابعة ،وتحقيق ذلم مرهون بواقع 
ربوية وما تصبو حليه همم دميع األدهزة الت والباحثين، المدتمع وبما تدخره عقول المفكرين

        (10-9: 2011والمسسولين فيها.)الهاشمي،
مواطن  بإعدادواستنادا  الى ذلم فان التربية العلمية تكون في ظل هذه الثورة معنية        

مثقف علميا، وكوادر مسهلة من العلماء والباحثين والمدرسين لموادهة تحديات القرن 
، فالتربية العلمية تهدف الى تزويد الفرد الحادي والعشرين المليء باالستقصاءات العلمية

بمدموعة من الخبرات العلمية الالزمة ألن يكون مثقفا علميا، أي تربية الفرد علميا من 
خالل االهتمام بتفهم طبيعة العلم، وتطبيق المعرفة العلمية المتصلة بالمواقف الحياتية 

يا والمدتمع وااللمام بالقيم واالتداهات اليومية وادرام العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولود
والتربية في االسالم تعني  ( 20 -19:   2007والميول المرتبطة بالعلم )السيد علي، 

بلوغ الكمال بالتدرج ويقصد بالكمال هنا كمال الدسد والعقل والخلق الن االنسان موضوع 
اهلل ، ومن ثم كسب  التربية فاالسالم اذن ينظر الى ااراض التربية على انها ارضاء

العيش فهي تربية دينية ودنيوية في ان واحد ، وتتميز التربية االسالمية عن انماط التربية 
االخرى بشموليتها وتربيتها للشخصية االنسانية بشكل متكامل وتستمد التربية االسالمية 

هدا شامال اهدافها ومادتها وطرقها ووسايلها من القران الكريم الذي يدد فيه المسلم من
 (30: 2010للحياة بكاملها)الدقندي ،

وتتطالب التربية المعاصرة من مدرس التربية االسالمية ادوارا متنوعة تتمثل في قدرته     
على اختيار اساليب تدريسية فعالة وانشطة ووسايل تعليمة متنوعة وقدرة على اثارة دافعية 

تحقق من خالل المنهج وحده ، اذ ينبغي  الطلبة للمشاركة في العملية التعليمية والتي ال
ان يصاحب تحديث المنهج عملية تطوير وتنمية للمدرس في البعدين االكاديمي والمسلكي 
الن العملية التعليمة اليمكن ان تتطور وتحقق اهدافها مهما تقدمت التقنيات الحديثة 

تماد على نوع ومهما تطورت المناهج وطرايق التدريس واساليبها ونماذدها دون االع
المدرس المعد اعدادا علميا ومهنيا وبمستوى عال من الكفاءة توهله للقيام بالدور الملقى 

 (23: 2011على عاتقه مربيا ومودها ومرشدا لطالبه)الدالد،
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في  لمدرسوداء اهتمام التربية لتلبية هذا المطلب وتحقيق أهدافه من خالل تنمية ا    
معرفية والمهارية والوددانية، وذلم بأساليب وطرايق تدريسية دميع الدوانب المختلفة : ال

تعتمد على فلسفات ونظريات التعلم المناسبة لها ومن بينها النظرية البنايية التي انتشر 
 (23:  2006استخدامها في األوساط التربوية. )الشعيلي والغافري ، 

 كبيرا  في السنوات األخيرة حال أن وعلى الرام من أن النظرية البنايية قد حققت انتشارا       
 فكرة البنايية ليست دديدة ، حذ حن مالمح النظرية البنايية مودودة في أعمال سقراط ،

وأفالطون ، وأرسطو، حذ تحدثوا عن تشكيل المعرفة واالعتماد على التدربة الحسية وأن 
 ( 213: 2004، المعرفة عند اإلنسان ال يمكن أن تذهب حلى أبعد من تدربته  )زيتون

وقد مرت النظرية البنايية بمحطات تطورية عدة على يد كثير من الفالسفة والمفكرين    
(، الذي Jan Beajetحتى انتهت بالبنايية الحديثة على يد العالم السويسري دان بياديه )

ية قدم نظريته في النمو المعرفي، وكيفية اكتساب المعرفة، حذ يعده البناييون مسسس البناي
 المعرفية في العصر الحديث، ثم داء بعده مدموعة أخرى من منظري البنايية من أمثال: 

 (Von Glasersfeld ( و )Lees Steaf)  و(Nelson Goodman)  الذين قاموا
بتدميع أفكارهم ثم حعادة تنسيقها مرة أخرى، وتعديلها ثم بنايها في شكل دديد، اذ وضعوا 

 (1: 2006( وهي بنايية ما بعد دان بياديه.  )داد ، )النظرية البنايية الحديثة
وقد تنوعت النماذج التدريسية التي تحّفز تفكير الطالب للمشاركة بكامل ما  

عندهم من قدرات وتعزيز الصلة االدتماعية فيما بينهم ، حذ استخدمت في حل مشاكل 
لمشاركين من اتخاذ ادتماعية بييية متنوعة ، وأدت حلى اكتشافات وحلول دديدة مكّنت ا

قرارات دماعية وقبول الرأي اآلخر، والوصول حلى الحلول الصايبة واإلبداعية أحيانا . 
 (  67: 2011)العتوم وآخرون، 

ولقد انبثق عن النظرية البنايية العديد من النماذج واالستراتيديات التعليمية التعلمية    
وأنموذج بيركنز وباليت وأنموذج دورة  منها أنموذج بوسنر وأنموذج وودز وأنموذج بايبي

 (                                   256: 1996التعلم وأنموذج ويتلي. )الخليلي،
ويبدو أن سبب االهتمام بنماذج التدريس الحديثة وتنوعها هي حادات الطلبة التعليمية     
دريسهم والتي قد تكون التعلمية وحاداتهم الذهنية فضال  عن األساليب المستخدمة في ت -

اير فاعلة االبا ، فإذا ما استطعنا توفير نماذج أو مصادر تدريسية نافعة فان ذلم يمكن 
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أن يتيح فرصا  أمام المدرسين لتنمية دوانب مختلفة لدى الطلبة مثل الدوانب االدتماعية 
 .(12:  1998والنفسية والخلقية)قطامي ونايفة ، 

ماذج التدريسية واعتمادها في التدريس داء من منطلق أن وهذا يعني أن بناء الن     
التدريس لم يعد فنا  كما كان يعتقد حلى وقت قريب وحسب بل أصبح علما  ، بمعنى انه 
يتطلب معرفة منظمة بأصوله وأساليبه واستراتيدياته وكيفية التخطيط له ليحقق أهدافا  

فاظ على تفاعل نشط مع الطالب ، وقياس محددة، و بدردٍة عاليٍة من اإلتقان، وكيفيرة الح
تقدمه نحو تحقيق أهدافه والتعرف حلى فاعلية عملية التعليم من ادل تحسين ممارستها في 

لمضمون األساسي ف (6:  1995المستقبل، وتحقيق التعلم لدى الطالب. ) دروزة ، 
في تعلم ( هو أن األفراد الذين يشتركون The five E, S modelلألنموذج البنايي )

نشط، وفي مدموعات تعاونية بإمكانهم صنع المعنى للمعلومة وبناء المعرفة بأنفسهم، لذا 
من المبادئ األساسية أن يركز هذا األنموذج أن يكون التعلم نشطا ، وتعاونيا  

 (Robert, 2003: 14-25).وادتماعيا  
على العمل الدماعي فهو ويعد أنموذج ويتلي احد نماذج النظرية البنايية والذي يعتمد     

يتيح للطالب صنع فهم ذي معنى من خالل ربط المعرفة السابقة ودمدها مع ما تم تعلمه، 
حيث يسكد هذا األنموذج على ودود الطالب في مواقف مشكلة وذات معنى والتي يمكن 
أن تستخدم كنقطة انطالق لالستقصاء واالكتشاف، ويبدأ بتقديم مشكلة حقيقية يوادهها 

الب ويقومون بتحليلها والعمل على حيداد الحلول المناسبة لها من خالل المعرفة الط
والمهارات التي يتم اكتسابها ويتكون هذا األنموذج من ثالثة عناصر أساسية هي: المهام، 

 ( 46: 2010والمدموعات الصغيرة، و المشاركة. )الشهراني،
ية التعلمية بالحياة الواقعية للطلبة حيث ويهدف أنموذج ويتلي حلى ربط العملية التعليم     

يبدأ المدرس من مشكلة تتصل بواقع وخبرات الطلبة ومن خالل العمل على حيداد حل 
لهذه المشكلة تتم مدموعة من العمليات الذهنية التي تسدي بدورها حلى حكسابهم مدموعة 

تثير عمليات من المعارف والمهارات. وفي الوقت نفسه تعمل على دذب انتباههم وتس
 ( 291: 2010،نوفلالتفكير لديهم وتقودهم حلى حل المشكلة. )أبو دادو و 
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و يساعد أنموذج ويتلي على تطوير مهارات عمليات العلم لدى الطلبة كالمالحظة        
والتفسير والتنبس وضبط المتغيرات... كما يعمل على تنمية المهارات الضرورية لحل 

ت وتحليلها والوصول الى النتايج. )امبو سعيدي المشكلة مثل دمع البيانا
 ( 364: 2011،البلوشيو 

تاحة        ويهيء أنموذج ويتلي أدوارا دديدة للمدرس تتمثل في التسهيل واإلرشاد وا 
، كما يسهم في تعزيز استخدام الطلبة للطلبةفرص التحدي من خالل الخبرات التي يوفرها 

ديثهم أو كتاباتهم العلمية زيادة على انه ينمي للمصطلحات العلمية بكل دقة حثناء ح
 (297: 2010،نوفلاالهتمام بالتعلم. )ابو دادو و 

وبررررذلم فررررالتعلم وفررررق هررررذا األنمرررروذج هررررو عمليررررة بناييررررة، وتراكميررررة، ومودهررررة، وذاتيررررة،     
وتعاونية، ومتمركزة حول الطالب لبنراء معرفتره وتكرون ذات معنرى عنردما تحفرظ فري الرذاكرة 

الطالررررب ان يسررررتدعيها كلمررررا احترررراج حليهررررا لحررررل موقررررف مماثررررل، )امبررررو سررررعيدي ويسررررتطيع 
 (  364: 2011،البلوشيو 
واحتلررت الميررول مكانررا بررارزا فرري التربيررة وتودهررت االنظررار الررى دور العمليررة التربويررة فرري  

تلبية حادات الطلبة وتنمية ميولهم وتكوينهرا اذ ان اهمرال الميرول يرسدي بالتربيرة الرى فقردان 
فع قوية مما يسدي الى ضعف االسرتدابة للمرتعلم. فالميرل شرعور يصراحب انتبراه الفررد قوة د

واهتمامرره بموضرروع مرررا، وهررو فرري دررروهره اتدرراه نفسررري يتميررز بتركيررز االنتبررراه فرري موضررروع 
معين، وانتباه هو عنصر من عناصر الميل. فالفرد االبا ما ينتبه الى ما يميرل اليره ويميرل 

ن يركرز الفررد علرى ميرل معرين، يرسثر هرذا االختبرار علرى العمليرات الى مرا ينتبره لره، وبعرد ا
العقلية، فيتذكر ما يميل اليه ويكون تفكيرره وخيالره فري اطرار ميولره و ويردرم كرذلم الرى مرا 

 (.Nicholis and Nicholis, 1972:52-53يميل اليه )
خلرررق الميرررل ( أن للمررردرس دورا  مهمرررا  وأساسررريا  فررري تررروفير اإلثرررارات ل1996ويررررى زيترررون )

باستخدام خبرته ومعرفته وكرل مرا هرو حرديث ودديرد فري ميردان التربيرة والتعلريم، لرذلم يسكرد 
القرررايمون علرررى العمليرررة التعليميرررة أن للعمليرررة التربويرررة دورا  أساسررريا  فررري تلبيرررة ميرررول الطلبرررة 
وتنميتهررا وان أي حهمررال لهررا سرريسدي حلررى عرقلررة فرري تحقيررق األهررداف التربويررة المرسررومة. 

 (.117-116: 1996زيتون، )
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وقررد الحررظ المهتمررون بررالتعليم والتوديرره التربرروي ان اكثررر الطلبررة تحمسررا ونشرراطا هررم الررذين 
يدرسون تخصصات تقع في دايرة اهتمامهم وميولهم وعلى الرام من اهمية القردرات العقليرة 

عملره مرن ادرل في حياة الطالب اال انه ال قيمة للقدرات اذا فقدت الردوافع التري تحردد اتدراه 
( فالطلبة حينمرا يحضررون الرى الصرف يحملرون 99: 1993ذلم كان )عبد السالم واحمد ،

معهرررم ميرررولهم وحادررراتهم ورابررراتهم وهرررذه العناصرررر تررروثر فررري مررريلهم نحرررو الرررتعلم ، وترررسثر 
االحاسررريس والمشررراعر المحيطرررة برررالخبرة التعليميرررة نفسرررها فررري ميرررل الطلبرررة واذا مرررا اتيحرررت 

وتحصرريلهم ودهرردهم التعليمرري وعررززت هررذه  ازاتهمإلندررافسررة والتحرردي فرررص الشررعور بالمن
المشاعر بطرايق مختلفة في نهاية الدرس فرانهم سيصربحون اكثرر نشراطا فري اداء وادبراتهم 

 (137:  1993)قطامي ،
وتشررركل الميرررول سرررمة مرررن السرررمات الشخصرررية التررري اهتمرررت بهرررا الدراسرررات النفسرررية ،وذلرررم 

علرى نرواحي النشراط فري المدراالت المختلفرة ، ولكونهرا  باإلقبرالا لكونها تررتبط ارتباطرا وثيقر
تسررراهم مرررع ايرهرررا مرررن السرررمات كاالتداهرررات والررردوافع والقررردرات والقررريم فررري تكيرررف الطالرررب 

 (36: 2002التربوي والمهني)الظاهر واخرون،
ز وبما ان الميول والرابات تعد من المحفزات والمحددات االساسرية المرتبطرة بعمليرة االندرا

(فهررو يحقررق للطلبررة مرريال لزيررادة 11: 2010الدراسرري وتحقيررق الفعاليررة فرري الرردروس )يحيرري،
دهدهم وطاقاتهم وتحسينها فري االنشرطة التري يحبونهرا ، ولكري يعررف ويسرتغل المردرس مرا 
يحبررره الطلبرررة ومررراال يحبونررره بشررركل افضرررل ، فررران عليررره ان يررردرس رابررراتهم وميرررولهم)عمر 

 وبناء على ما تقدم تكمن أهمية البحث الحالي في:ومن هنا ( 307: 2010واخرون،
استدابة لالتداهات الحديثة في اختيار نماذج تدريسية وتوظيفها في عملية  يأتي -1

 التدريس والتي قد تسهم في رفع المستوى المعرفي لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
ن المهارات األساسية يسهم التدريس وفقا  ألنموذج ويتلي في حكساب الطالبات عددا  م-2

مثل حبداء الرأي من خالل العمل التعاوني ونوعية المهام وتعزيز القدرات العملية وتعزيز 
القدرات الذهنية من خالل االستنتاج وتحمل المسسولية وايرها من المهارات التي يصعب 

 .تحقيقها بالطرايق التدريسية األخرى
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التعليمية وضرورة تكوينها وتنميتها لدى  اهمية الميول ودورها المسثر في العملية-3
 طالبات المرحلة المتوسطة.

 أهمية من يزيد وما يعد انطالقة للباحثين وطلبة الدراسات العليا لدراسة متغيراته،-4
 هذا حلى تطرقت(  الباحثة علم حد على) سابقة دراسة ودود عدم ايضا   الحالي البحث

في  للمشاركة الدراسة هذه مثل إلدراء ثةالباح شدع مما دوانبه، وعالدت الموضوع
 . كافة المراحل الدراسية في اإلسالمية التربية مادة تدريس تطوير

 

  البحث: هدف
اثر استخدام انموذج ويتلي في تحصيل طالبات  يهدف البحث الحالي التعرف على      

 دة.نحو الما ولهنالصف االول المتوسط في مادة التربية االسالمية وتنمية مي
 فرضيات البحث : 

 وضع فرضيتين صفريتين وكما يأتي: ولتحقيق هدف البحث تم

المدموعررررررررة  طالبررررررررات بررررررررين متوسررررررررط دردررررررررات ةححصررررررررايي ذو داللررررررررة  يودررررررررد فرررررررررقال-1
 البرررررررراتومتوسررررررررط دردررررررررات ط أنمرررررررروذج ويتلرررررررريوفررررررررق  ن علررررررررىدرسرررررررر الالترررررررريالتدريبيررررررررة 

ي االختبرررررررار وفرررررررق الطريقرررررررة االعتياديرررررررة فررررررردرسرررررررن علرررررررى  الالتررررررريالمدموعرررررررة الضرررررررابطة 
 التربية االسالمية.التحصيلي لمادة 

المدموعرررررررة  طالبرررررررات برررررررين متوسرررررررط دردرررررررات ةححصرررررررايي ذو داللرررررررة  يودرررررررد فررررررررق ال-2
 البرررررررراتومتوسررررررررط دردررررررررات ط أنمرررررررروذج ويتلرررررررريوفررررررررق  ن علررررررررىدرسرررررررر الالترررررررريالتدريبيررررررررة 

مقيرررراس تنميررررة وفررررق الطريقررررة االعتياديررررة فرررري درسررررن علررررى  الالترررريالمدموعررررة الضررررابطة 
 ة التربية االسالمية.الميل نحو ماد
 : يأتيالحالي بما البحث  تحددحدود البحث :

طالبات الصف االول المتوسط في متوسطة الرماح للبنات )الدانب االيسر حصرا ( -1
 م(. 2018-2017في مدينة الموصل للعام الدراسي)

 م(. 2018-2017الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )-2
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كتاب القران الكريم والتربية االسالمية المقرر لطلبة االول الوحدات الثالثة في  -3
-ه1438المتوسط ، الذي وضعته لدنة متخصصة في وزارة التربية، الطبعة الثالثة، 

 م .2017
 

 تحديد المصطلحات:
 يتلي : عرفه كل من :و  أنموذج :اولا 
-  (1991) Wheatley 

 ايي يدعم اهمية استخدام التعلم المتمركزتدريسي يقوم على مبادئ التعلم البن أنموذج "بأنه
في مدموعات صغيرة  الطلبةحول المشكلة بوصفها مدخال تدريسيا يقوم المدرس بمزاودة 

 لطلبةمتعاونة فضال عن تقديم مدموعة من المهام او المشكالت العلمية بحيث يتعاون ا
 (Wheatley,1991:9). "داخل المدموعة في الوصول الى حلول لها

 

  )200٦ ) ورجاء عيدس  -
بودرود  يشرعرون طلبرةال يدعرل مشركال موقف را تتضرمن بمهرام يبردأ الرذي األنمروذجهرو "   

 صرغيرة مدموعرات خرالل مرن المشركلة لهذه حلول عن لطلبةا بحث ذلم يلي ثم ما مشكلة
   ".حليه التوصل تم ما مناقشة في وعاتدمملا التعلم بمشاركة ويختتم حدة على كل

 (11 :2006ورداء، )سعيد
 ألنموذج ويتلي التعريف اإلجرائي

التربيرة االسرالمية مرادة  ةقروم مدرسرت تبردا بمهرام التيو هو مدموعة من اإلدراءات التعليمية 
الررررى مدموعررررات صررررغيرة ايررررر  الطالبررررات وتقسرررريمداخررررل الصررررف بطرحهررررا علررررى الطالبررررات 

الحرررل الصرررحيح للوصرررول الرررى  اللتعررراون فيمرررا بينهررر ثرررم تعطرررى المهمرررة )المشررركلة( متدانسرررة
بمشرراركة المدموعررات كلهررا وتقررويم مررا تررم  ويررتم مناقشررة الحررل للمهمررة )المشرركلة( المطروحررة

 .ةالتوصل اليه تحت اشراف المدرس
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 التحصيل: عرفه كل من: : ثانيا  

 (2010نصر اهلل )  -
"هررو عبررارة عررن النتيدررة العامررة الترري يحصررل عليهررا الطالررب فرري نهايررة العررام الدراسرري والترري 

دميررررع النتررررايج الترررري حصررررل عليهررررا  كررررل موضرررروع حيررررث يحرررردد التحصرررريل الدراسرررري  تضررررم
للموضررروع الواحرررد مسرررتوى الطالرررب فررري هرررذا الموضررروع نقررراط الضرررعف والقررروة لديررره". )نصرررر 

 ( 401: 2010اهلل،
 

  (2013) زاير وداخل -
مسررتوى الندرراح الررذي يحققرره المررتعلم مررن ابررراز قدرترره فرري مرردى تحقيررق االهررداف  "  

 (  153: 2013زاير وداخل ، ) سبها  من طريق تطبيقها في االختبارات".التي اكت
 :التعريف اإلجرائي للتحصيل 

 امن معرفه ومهارات نتيدة لمروره االول المتوسطالصف  ةه طالبتهوكل ما حقق    
حصل تويقاس التحصيل بالدردة التي التربية االسالمية تعلمية في مادة  -بخبرات تعليمية

 في االختبار التحصيلي المعد لهذا الغرض.  ةلبعليها الطا
 ثالثًا : الميل :عرفه كل من:

 (2005جلجل ) -
" بانررره تفاعرررل الفررررد مرررع بييتررره ويشرررار الرررى هرررذه الفكررررة بطريقرررة مختلفرررة علرررى انهرررا عالقرررة 

 (20: 2005الشخص بالشئ" )دلدل ،
 (2010عطاهلل ) -

فعاليررات ونشرراطات تولررد الميررول "بانرره اهتمامررات تعبررر عررن شررعور الفرررد او الطالررب مررن    
 (104: 2010وعن طريقة مالحظة هذه االهتمامات يمكن قياس الميول" )عطاهلل، 

 للميل: التعريف اإلجرائي
تنظيم ودداني يدعل طالبة الصف االول المتوسط تعطي انتباها واهتماما نحو مادة     

من خالل استدابتها عن التربية االسالمية ويقاس بالدردة التي تحصل عليها الطالبة 
 مقياس الميل نحو مادة التربية االسالمية الذي اعتمد لهذا الغرض.
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 دراسات سابقة:
ولررررت الباحثررررة مررررن خررررالل اطالعهررررا علررررى األدبيررررات أن تختررررار الدراسررررات والبحرررروث اح    

دراءاترهالسابقة األكثر اتصاال  ببحثها من حيث أهدافه ومنهديتره  علمرا  أنره لرم يقرع برين ،  وا 
نمرراالبحرث  اتمتغيرر مباشرررة  ولرت بصرورة ايردي الباحثرة دراسررة تن  ولرت الربعض منهررا،اتن ، وا 

التربيرررررة خصوصرررررا  فررررري مدرررررال محررررردود التربررررروي المتصرررررلح بموضررررروع بحثهرررررا  األدب أنحذ 
 على النحو اآلتي: و  محورين علىالباحثة تقسيمها  وارتأت، االسالمية

  -:ويتلي وهي المحور األول :الدراسات التي تناولت انموذج 
 

 (2011)حيمددراسة ال -1
 

اثرررر هررردفت التعررررف علرررى الموصرررل كليرررة التربيرررة و أدريرررت هرررذه الدراسرررة فررري دامعرررة      
اسرررتخدام انمررروذج ويتلررري فررري تحصررريل طرررالب الصرررف الخرررامس العلمررري فررري مرررادة الكيميررراء 

 .  وتنمية تفكيرهم العلمي
مس العلمررري وزعررروا علرررى ( طالبرررا مرررن طرررالب الصرررف الخرررا68وتكونرررت عينتررره مرررن )     

درسرررت المرررادة برررأنموذج ويتلررري والثانيرررة ضرررابطة درسرررت المرررادة  ةمدمررروعتين األولرررى تدريبيررر
 بالطريقة االعتيادية 

( 25ولتحقيق هدف الدراسة اعد الباحث أداتين : األولرى اختبرار تحصريلي مكرون مرن )    
تبرار التفكيرر العلمري حيرث فهري اخفقرة  من النروع الموضروعي والمقرالي ، أمرا األداة الثانيرة 

( 5( فقررررة اختباريرررة موزعرررة علرررى )20قرررام الباحرررث ببنايررره وتكرررون بصررريغته النهاييرررة مرررن )
مداالت لقياس القردرات العقليرة ممثلرة بمهرارات )تحديرد المشركلة ، فررض واختيرار الفرروض 

، وبعرررررد دمرررررع البيانرررررات ومعالدتهرررررا  ، اختبرررررار صرررررحة الفرررررروض  ، االسرررررتنتاج ، التعمررررريم(
 -اييا باستخدام االختبار التايي لعينتين مستقلتين أظهرت النتايج اآلتية:ححص

بررين متوسررطي التحصرريل  لمدمرروعتي البحررث فرري مررادة يودررد فرررق ذو داللررة ححصررايية -1
 الكيمياء ولصالح لمدموعة التدريبية .
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تحديرررد المشررركلة ، فررررض برررين متوسرررطي تنميرررة مهرررارة )يودرررد فررررق ذو داللرررة ححصرررايية -2
لمدمرروعتي  (، والتفكيررر العلمرري ككررلالتعمرريم ،الفررروض ، اختبررار صررحة الفررروض  واختيررار
 (2011)الحيمد ،                                ولصالح المدموعة التدريبية . البحث

                                                

 (2013)الزعبيدراسة  -2
 

 هررردفت التعررررف علرررى فاعليرررةكليرررة التربيرررة و  دمشرررقأدريرررت هرررذه الدراسرررة فررري دامعرررة      
الدراسرري واالتداهررات نحررو مررادة علررم االحيرراء  تحصرريلالفرري  البنررايي اسررتخدام نمرروذج ويتلرري

   لدى تالميذ الصف الثامن االساسي.
( تلميرررذ مرررن تالميرررذ الصرررف الثرررامن االساسررري وزعررروا علرررى 70وتكونرررت عينتررره مرررن )     

ة برررأنموذج ويتلررري والثانيرررة ضرررابطة درسرررت المرررادة درسرررت المررراد ةمدمررروعتين األولرررى تدريبيررر
 بالطريقة االعتيادية 

( 20ولتحقيق هدف الدراسة اعد الباحث أداتين : األولرى اختبرار تحصريلي مكرون مرن )    
حيررث قررام  اختبررار قيرراس االتداهرراتفهرري فقرررة  مررن النرروع الموضرروعي ، أمررا األداة الثانيررة 

، وبعرررد دمرررع البيانرررات ومعالدتهرررا ( فقررررة 12مرررن ) الباحررث ببنايررره وتكرررون بصررريغته النهاييرررة
 -ححصاييا باستخدام االختبار التايي لعينتين مستقلتين أظهرت النتايج اآلتية:

 دردررات تالميررذ المدمرروعتين فرري االختبررار بررين متوسررطييودررد فرررق ذو داللررة ححصررايية -1
 ولصالح لمدموعة التدريبية . االحياءفي مادة  ي البعديالتحصيل

دردررررات اتداهررررات تالميررررذ المدموعررررة بررررين متوسررررطي د فرررررق ذو داللررررة ححصررررايية يودرررر-2
.                        التدريبيرررررررررررررررررررررة والمدموعرررررررررررررررررررررة الضرررررررررررررررررررررابطة ولصرررررررررررررررررررررالح المدموعرررررررررررررررررررررة التدريبيرررررررررررررررررررررة

                  (2013)الزعبي ،

 :وهي  الميلالمحور األول :الدراسات التي تناولت 
 (2012)حنشدراسة  -

 

اثرررر هررردفت التعررررف علرررى الموصرررل كليرررة التربيرررة و الدراسرررة فررري دامعرررة  أدريرررت هرررذه     
اسلوب القرراءة المودهرة فري االداء التعبيرري لردى طرالب الصرف الخرامس االدبري  استخدام 

 وتنمية ميولهم نحو مادة التعبير.
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( طالبرررا مرررن طرررالب الصرررف الخرررامس االدبررري وزعررروا علرررى 69وتكونرررت عينتررره مرررن )     
درسرت المررادة باسررلوب القررراءة المودهرة والثانيررة ضررابطة درسررت  ةريبيررمدمروعتين األولررى تد

المررادة بالطريقررة االعتياديررة . ولتحقيررق هرردف الدراسررة اعررد الباحررث أداتررين : األولررى اسررتبيانا  
( موضرروعا  ، أمررا األداة الثانيررة كانررت اداة لقيرراس الميررول نحررو مررادة التعبيررر 20مكررون مررن )

، وبعد دمع البيانات ومعالدتهرا ححصراييا باسرتخدام ( فقرة 40وتكون بصيغته النهايية من )
 -االختبار التايي لعينتين مستقلتين ومعامل ارتباط بيرسون أظهرت النتايج اآلتية:

االداء مدمررروعتي البحرررث فررري   دردررراتبرررين متوسرررطي يودرررد فررررق ذو داللرررة ححصرررايية -1
 ولصالح لمدموعة التدريبية . التعبيري

فري تنميرة الميرول  مدموعتي البحثدردات بين متوسطي ة ححصايية يودد فرق ذو دالل-2
 (2012)حنش ،                       ولصالح المدموعة التدريبية . نحو مادة التعبير

                                                                        

 (2013)الشكرجيدراسة  -
 

 اثررررهررردفت التعررررف علرررى الموصرررل كليرررة التربيرررة و دامعرررة أدريرررت هرررذه الدراسرررة فررري      
استراتيدية تدريسية مقترحة قايمة على التفكير االنتقايي في اكسراب طالبرات الصرف الثراني 

 المتوسط المفاهيم النحوية وتنمية ميلهن نحو القواعد.
وزعررروا علرررى  المتوسرررط( طالبرررة مرررن طالبرررات الصرررف الثررراني 79وتكونرررت عينتررره مرررن )     
 درسرن المرادة علررى وفرق اسرتراتيدية مقترحرة قايمرة علرى التفكيررر ةعتين األولرى تدريبيرمدمرو 

 االنتقايي والثانية ضابطة درسن المادة بالطريقة االعتيادية .
ولتحقيررق هرردف الدراسررة اعررد الباحررث أداتررين : األولررى اختبررار للمفرراهيم النحويررة لقيرراس     

ة اختباريرة موضروعية مرن نروع االختيرار مرن ( فقرر 33اكتساب المفراهيم النحويرة  مكرون مرن )
وتكرون بصريغته النهاييرة مرن متعدد ، أما األداة الثانية كانت اداة لقياس الميرل نحرو القواعرد 

، وبعرررد دمرررع البيانرررات ومعالدتهرررا ححصررراييا باسرررتخدام االختبرررار الترررايي لعينترررين ( فقررررة 32)
 -مستقلتين ومترابطتين أظهرت النتايج اآلتية:

مدمرروعتي  اكتسرراب المفرراهيم النحويررة بررينبررين متوسررطي رق ذو داللررة ححصررايية يودررد فرر-1
 البحث ولصالح لمدموعة التدريبية .
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فري تنميرة الميرل  مدمروعتي البحرثدردرات برين متوسرطي يودد فرق ذو داللة ححصايية -2
 (2013)الشكردي ،     ولصالح المدموعة التدريبية .لقواعد نحو مادة ا

 ن الدراسات السابقةمؤشرات ودللت م
منها  توالتي اختار  اعلى أهم الدراسات السابقة التي أتيحت له ةبعد أن اطلع الباحث     
مدى اتفاقها واختالفها  ةاول تلم الدراسات مستعرضتتن، س امناسبا  ألهداف بحثه اتهما ر 

ت مع بعضها البعض من دهة ومع البحث الحالي من دهة أخرى ، وذلم وفقا  للمتغيرا
 اآلتية :

 أوًل :  األهداف 
 بوصفه التعرف على أثر أنموذج ويتلي الى دميعها المحور األولهدفت دراسات      
 العلميالتفكير  وتنميةفي عدد من المتغيرات التابعة مثل التحصيل  مستقال   ا  متغير 

عدد  فقد استخدمت المنهج التدريبي وهدفت حلى المحور الثانيأما دراسات ،واالتداهات 
بوصفه متغيرا  تابعا  فضال  عن عدد من  تنمية الميلمن المتغيرات المستقلة وأثرها في 

 المتغيرات التابعة األخرى.
اثر استخدام انموذج ويتلي في تحصيل طالبات فهدفه التعرف على البحث  هذاأما    

 ".نحو المادةولهن الصف االول المتوسط في مادة التربية االسالمية وتنمية مي
 ثانيًا :العينة 

تباينت عينات الدراسات السابقة في المحورين من حيث الحدم والدنس والمرحلة        
 ( :1 الدراسية والمادة العلمية كما موضح في الددول )

 
 
 
 
 
 



 ام امنوذج ويتلي يف حتصيل طالبات الصف االول املتوسط يف مادة الرتبية االسالمية وتنمية ميوهلن حنو املادة اثر استخد      

 يز الصفاويأ.م.د. أزهار طالل حامد عز                                                                                                                               

 428 

 (1 جدول )
 عينات الدراسات السابقة من حيث الحجم والجنس والمرحلة الدراسية والمادة العلمية

 المادة العلمية المرحلة الدراسية الجنس حجم العينة السنة ةالدراس ت المحور

  األول  
دراسات 

 أنموذج ويتلي

 كيمياء الخامس العلمي طالب 68 2011 الحيمد 1

 االحياء الثامن االساسي تالميذ 70 2013 الزعبي 2

 الثاني
دراسات تنمية 

 الميل

 التعبير الخامس االدبي طالب 69 2012 حنش 1

 القواعد الثاني المتوسط طالبات 79 2013 الشكرجي 2

 ( ما يأتي:1ويتضح من الددول )
اختلفت الدراسات السابقة في محوريها من حيث أحدام العينات وذلم بحسب هدف  -1 

( 79( و ) 2011( فردا  كما في دراسة ) الحيمد، 68الدراسة، فقد تراوح حدم العينة بين )
( طالة 70)البحث  هذا( ، في حين يبلغ حدم عينة 2013ردي،الشكفردا  كما في دراسة )

 من طالبات الصف االول المتوسط.
فيما يخص دنس العينات فقد تباينت الدراسات السابقة في ذلم ما بين اإلناث فقط -2 

فهي من البحث  هذاوالذكور فقط وكذلم كال الدنسين ) مشترم ( ، أما دنس عينة 
 االناث فقط .

المرحلة الدراسية فقد تباينت الدراسات السابقة في ذلم ، فقد أدريت  فيما يخص-3 
( على المرحلة المتوسطة، اما دراسة )الحيمد 2013( و)الشكردي،2013دراسة )الزعبي،

مع البحث  هذا( فقد كانت على المرحلة االعدادية ، ولم يتفق 2012( و)حنش ،2011،
 لمتوسط .اي دراسة في المرحلة الدراسية وهي االول ا

حن المادة العلمية لدميع الدراسات في محوريها تقع ضمن التخصصات اآلتية : ) -4 
فهي مادة التربية  البحث لهذاأما المادة العلمية  ،االحياء ، التعبير ، القواعد (  ،الكيمياء 

 االسالمية 
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 :ثالثًا :  أدوات البحث 
يث األدوات المستخدمة فيها وكما من ح تباينت الدراسات السابقة في المحورين      

 يأتي : 
فقد تم اعتماد االختبار التحصيلي واختبار التفكير  المحور األول ,فيما يتعلق بدراسات  

(، واختباري التحصيلي واالتداهات في دراسة 2011العلمي في دراسة الحيمد)
استبيانا واداة  فقد تم اعتماد المحور الثاني ,( اما فيما يتعلق بدراسات 2013الزعبي،)

( واختبار المفاهيم واداة لقياس الميل في دراسة 2012لقياس الميل في دراسة حنش )
فانه يتضمن اختبارين : األول هو اختبار تحصيلي البحث  هذا( أما 2013الشكردي)

 والثاني هو اختبار لقياس تنمية الميل .
 اجراءات البحث :

  التصميم التجريبي: اوًل:
ة التصميم التدريبي ذا المدموعتين المتكافيتين ذات االختبارين القبلي الباحث تاعتمد     

موضح في شكل  كما  و والبعدي االولى تدريبية والثانية ضابطة لمالمته هدف بحثها
(1) 
 

 الختبار البعدي)المتغير التابع( المتغير المستقل الختبار القبلي المجموعة

الميل نحو التربية  التدريبية
 االسالمية

 أنموذج ويتلي
 تنمية الميلالتحصيل / 

 الطريقة االعتيادية الضابطة

 (1) شكل 
 التصميم التجريبي للبحث

 ثانيا: مجتمع البحث وعينته
مدموعة من األفراد التي لها واحدة أو أكثر من الخصايص هو : مجتمع البحث.1

 (Best & Kahn, 2008, p.13المشتركة التي يهتم بها الباحث. )
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المتوسطة  المدارسفي  االول المتوسطالصف  طالباتتكون مدتمع البحث من     
( 2018 – 2017مدينة الموصل للعام الدراسي ) )الدانب االيسر حصرا ( في في للبنات

 .طالبة (3230) نالبالغ عدده
لتحقيق تدربة البحث لألسباب  متوسطة الرماح للبنات قصديا  تم اختيار  العينة:  .2
 آلتية:ا
 في حنداح تدربة البحث. ةحبداء حدارة المدرسة رعايتها الدادة في التعاون مع الباحث .1
 للقيام بتنفيذ التدربة  متوسطة الرماح للبناتفي  ة التربية االسالميةاستعداد مدرس .2
ايي و مما يتيح االختيار العش االولللصف اكثر من شعبة   علىالمدرسة  تحتوي .3

 ت للمدموعا
( لتمثل أمدموعتي البحث التدريبية والضابطة عشواييا  حذ اختيرت شعبة ) قد تم تحديدو 

( بوفقا  ألنموذج ويتلي وشعبة ) التربية االسالميةالمدموعة التدريبية التي تدرس مادة 
 تلتمثل المدموعة الضابطة التي تدرس المادة عينها بالطريقة االعتيادية. وقد استبعد

خبرة سابقة. وكما هو موضح  نمن مدموعتي البحث، وذلم المتالكه اتبالراس الطالبات
 ( 2الددول) في

 (2جدول )
   عدد أفراد عينة البحث  

عدد الطالب قبل  طريقة التدريس الشعبة المجموعة
 الستبعاد

عدد الطالب 
 الراسبون

عدد الطالب بعد 
 الستبعاد

 35 1 36 أنموذج ويتلي أ التدريبية
طريقة االعتياديةال ب الضابطة  39 4 35 

 70 5 75 المجموع الكلي للطالب

حرصت الباحثة قبل الشروع بالتدربة على تكافس مدموعتي : تكافؤ المجموعات :3
،دردة مادة التربية  باألشهرالبحث ححصاييا في بعض المتغيرات االتية : العمر الزمني 

لقبلي للميل والذي طبق في يوم االختبار ا االسالمية ، المعدل العام ، حاصل الذكاء،
 تحصيل الوالدين وكما يأتي: 9/1/2018
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 (3جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعتي البحث بحسب متغيرات التكافؤ

قيمة التايية الددولية لكل المتغيرات دل اللتايية المحسوبة اقل من وبما ان القيمة ا        
 .للمتغيرات اعالههذا على ان المدموعات متكافية 

 

 (  4جدول ) 
 البحث لمجموعتييبين تحصيل ) األب و األم ( 

  ، دل هذا على ان المدموعتين متكافية ددوليةال 2من كا قلأ المحسوبة 2وبما ان كا     
 : مستلزمات البحث :4

مرن مسررتلزمات البحرث الحررالي اعرداد نمطررين مرن الخطررط التدريسرية االولررى علرى وفررق      
انموذج ويتلي والثانية على وفرق خطروات الطريقرة االعتياديرة ، وبرذلم حللرت الباحثرة المرادة 
الدراسرية المقررررة ضرمن فترررة تدربرة البحررث واعردت الخطررط علرى عرردد الردروس المخصصررة 

المتوسط  العدد المجموعة المتغيرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

العمر 
 باألشهر

  82٦,0  7321٦,13 5128,1٦1 35 تجريبية
 

 1،997 
 

(0،05) 
 

(68) 

 متكافئتين
 30203,1٦ 4878,1٦4 35 ضابطة

درجة مادة 
 اإلسالمية

 متكافئتين 327,0  49854,13 1247,82 35 تجريبية
 019٦5,12 ٦829,83 35 ضابطة

 متكافئتين ٦1٦,0  97088,9 2821,85 35 تجريبية المعدل العام

 ٦8795,8 ٦585,8٦ 35 ضابطة
 متكافئتين 377,1  ٦21٦8,5 2308,37 35 تجريبية حاصل الذكاء 

 425٦5,٦ 2439,35 35 ضابطة
الختبار 
 القبلي

 متكافئتين 403,0  14755,19 1282,87 35 تجريبية
 ٦5537,17 9024,88 35 ضابطة

ابتدايية فما  المدموعة المتغير
 دون

معهد  ثانوية
 ودامعية

 الداللة قيمة مربع كاي
 الددولية المحسوبة

تحصيل 
 األب

 99,5 124,1 12 16 7 التدريبية
(05,0()2) 

 متكافيتين
 8 19 8 الضابطة 

تحصيل 
 األم

 99,5 674,0 9 16 10 التدريبية
(05,0()2) 

 متكافيتين
 7 15 13 الضابطة 
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ذه المررادة ومررا تحويرره نصرروص واحاديررث وحقررايق ومررواعظ ومفرراهيم دينيررة . وفرري ضرروء لهرر
ضررمن مسررتويات بلرروم )تررذكر65التحليررل صرراات الباحثررة ) سررلوكيا   ،اسررتيعاب 24( ارضررا  

( للمدرررررال المعرفررررري وفررررري ضررررروء ذلرررررم ترررررم اعرررررداد الخطرررررط التدريسرررررية لكرررررال 19، فهرررررم22
 المدموعتين.

 : اداتا البحث:5
لبحث اداتران االولرى اختبرار تحصريلي والثانيرة مقيراس الميرل نحرو المرادة من متطلبات هذا ا
 وعلى النحو االتي:

 

نظرا لعدم ودود اختبار تحصيلي داهز يحقق اهداف البحث  الختبار التحصيلي: -1
من نوع الحالي في دانب التحصيل ، لذى ارتايت الباحثة اعداد اختبار تحصيلي 

والصواب والخطأ(  من متعدد، )االختياري نة اختبار االختبارات الموضوعية والمتضم
( فقرة 25وقد حددت الباحثة عدد فقرات االختبار ب) ،المحددة اإلداباتوالمقالية ذات 

 موزعة على المستويات الثالثة في ضوء ددول المواصفات االتي :
 

 (5جدول)
 جدول المواصفات الختبار التحصيلي 

 
 

 المحتوى
عدد 
 الساعات

نسبة التركيز 
100% 

 مستوى األغراض السلوكية
 التذكر د الفقراتعد

40% 
 الستيعاب

30% 
 التطبيق
30% 

 7 2 2 3 25 5 الوحدة األولى
 7 2 2 3 30 6 الوحدة الثانية
 11 3 3 5 45 9 الوحدة الثالثة
 25 7 7 11 %100 20 المجموع
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 :صدق الختبار
األولية مع قايمة باألاراض السلوكية للتحقق من صدق االختبار تم عرضه بصيغته  

 وددول المواصفات على مدموعة من الخبراء والمختصين في مدال والكتاب المنهدي
% فأكثر( معيارا   80وتم اعتماد نسبة اتفاق )التربوية والنفسية والعلوم  طرايق التدريس

االختبار  لقبول الفقرة من رفضها. وفي ضوء ما أبدوه من مالحظات حصلت دميع فقرات
  .على هذه النسبة وأكثر

 التجربة الستطالعية لالختبار 
لغرض التحقق من الخصايص السيكومترية لفقرات االختبار وللتعرف على وضوح       

تم تطبيق االختبار  الطالباتالتعليمات وكذلم لحساب الوقت المستغرق لإلدابة من قبل 
ثانوية الزهور في االول الصف  طالباتن م ة( طالب60على عينة استطالعية مكونة من )

(. واتضح من خالل التطبيق أن 11/2/2018، وذلم في يوم األحد الموافق )للبنات
تعليمات االختبار كانت واضحة، وأن الوقت المستغرق لإلدابة عن دميع الفقرات كان 

  . ( دقيقة60)
 التحليل اإلحصائي لفقرات الختبار

 أ. معامل صعوبة الفقرة
عد ان تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي وددت ب 

وتشير معظم أدبيات  (0،60 - 0،38) ح بينثة ان معامل صعوبة الفقرات تتراو الباح
 0،20تعد مقبولة حذا كانت صعوبتها تتراوح بين ) االختباريةأن الفقرة  القياس والتقويم حلى

 .(84:  1992 الروسان،) (.0،80 -
 ب. القوة التمييزية للفقرات

( فررأكثر معيررارا  لقبررول 0.25القرروة التمييزيررة للفقرررات وقررد اتخررذ نسرربة ) ةالباحثرر تاسررتخرد    
القرروة التمييزيررة لفقررررات االختبررار التحصرريلي وقرررد حصررلت دميررع الفقررررات علررى هررذه النسررربة 

قيراس والتقرويم حلرى ( وتشرير معظرم أدبيرات ال0.57 – 0.30فأكثر فودد أنها تراوحرت برين )
( فمرررا فررروق 0،25مرررن ) ابترررداءحذا كانرررت دردرررة تمييزهرررا  تعرررد مقبولرررة االختباريرررةأن الفقررررة 

 (.187:  1985)عريفج وخالد ، 



 ام امنوذج ويتلي يف حتصيل طالبات الصف االول املتوسط يف مادة الرتبية االسالمية وتنمية ميوهلن حنو املادة اثر استخد      

 يز الصفاويأ.م.د. أزهار طالل حامد عز                                                                                                                               

 434 

 ثبات الختبار 
حذ بلغ معامل الثبات  ،لحساب ثبات االختبار( 21ريتشاردسون)-كوردراعُتمدت معادلة 

ار داهزا للتطبيق بصيغته النهايية مكونا ( وهي نسبة ديدة وبذلم أصبح االختب0،82)
 (.1الملحق ) ( فقرة25من )

 

 مقياس الميل نحو مادة التربية االسالمية:-3
 

نظرا لعدم توفر أداة داهزة لقياس الميل نحو مادة التربية االسالمية لطالبات الصف االول 
يها في هذا المتوسط )على حد علم الباحثة( وان المقاييس واالدوات التي اطلعت عل

ت الباحثة اعداد أسية، ارتالمادة والمرحلة الدرا المدال لم تف بالغرض المطلوب الختالف
( فقرة لكل فقرة خمس 31والمتكونة من )أداة لقياس الميل نحو مادة التربية االسالمية 

 طالبات الصف االول المتوسط ووفق الخطوات االتية :بدايل تتناسب وميول 
لى شروط حعداد مقاييس الميول بصورة عامة والتي اشارت اليها الباحثة ع اطلعت -1

 االدبيات.

كما اطلعت على مقاييس الميول في مختلف الموضوعات في عدد من الدراسات  -2
 السابقة لالستفادة منها في كيفية صيااة الفقرات.

( فقرة تقيس الميل نحو مادة 31صيااة الباحثة مدموع من الفقرات تكونت من ) -3
 (.2ة االسالمية الملحق )التربي

 صدق االداة : 

ولغرض التحقق من صالحية االداة اعتمدت الباحثة الصدق الظاهري  وعرضت االداة 
وقد  آرايهمعلى مدموعة من المحكمين من  ذوي الخبرة واالختصاص للوقوف على 

 %( مع تعديل واعادة صيااة بعض الفقرات . 80حصلت الباحثة على نسبة اتفاق )
 

 

 تجربة االستطالعية لتطبيق اداة الميل نحو مادة التربية االسالمية :ال

من ادل التحقق من وضوح فقرات االداة، ، طبقت الباحثة االداة على عينة     
( طالبة من طالبات الصف االول في ثانوية )الزهور للبنات( 60)استطالعية تالفت من 

 (.2018/  11/2في يوم   )
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 لفقرات:القوة التمييزية 

لتمييز فقرات مقياس الميل كقوة تمييز مقبولة استخدمت الباحثة االختبار التايي      
لعينتين مستقلتين وتبين ان دميع القيم التايية المحسوبة اكبر من القيم التايية الددولية 

( وبهذا اصبحت اداة 0،58( ودردة حرية )0،05( عند مستوى داللة )2،002البالغة )
 ( فقرة. .31فة من )الميل مسل

 :ثبات الختبار
( وهي 0،84حذ بلغ معامل الثبات ) ،لفا كرونباخ لحساب ثبات االختبارااعُتمدت معادلة 

 ( فقرة31نسبة ديدة وبذلم أصبح االختبار داهزا للتطبيق بصيغته النهايية مكونا من )
 .(2ملحق )

)  تدربة بتاريخبعد االنتهاء من تنفيذ الالتطبيق البعدي الداتي البحث: 
طبقت الباحثة االختبار التحصيلي على افراد عينة البحث بتاريخ)  (15/2/2018
في يوم واحد على المدموعتين ، ثم اعيد تطبيق اداة الميل على افراد  ( 18/2/2018

 ( بعد تخصيص درس لذلم .19/2/2018العينة بتاريخ) 
 ية االتية في دراستها وهي:طبقت الباحثة الوسايل االحصايالوسائل الحصائية: 

.االختبار التايي لعينتين مستقلتين: استخدم ألاراض تحقيق التكافس بين مدموعتي 1
 البحث واختبار الفرضيات.

 ثبات االختبار التحصيلي. إليداد 21 –ريتشاردسون  –.معادلة كودر 2
على األداة كرومباخ لقياس الثبات وقد استخدم لتحديد معامل الثبات  -.معامل ألفا 3

 (.194: 2004)االختبار الميل( ) النبهان،
 التكافو في تحصيل الوالدين إليداد . اختبار مربع كاي:4
 (.187:  1985)عريفج وخالد ، .معادلة القوة التميزية 5
 (.84:  1992)الروسان، . معامل الصعوبة6
 عرض النتائج ومناقشتها: 

تايج التي توصلت اليها وعلى النحو في ضوء فرضيات البحث سنعرض الباحثة الن   
 االتي:
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 اول : النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الولى:
المدموعررررة التدريبيررررة  طالبررررات بررررين متوسررررط دردررررات ةححصررررايي اللررررةد ذو  يودررررد فرررررق"ال

المدموعرررررررة  البررررررراتومتوسرررررررط دردرررررررات ط أنمررررررروذج ويتلررررررريوفرررررررق  ن علرررررررىدرسررررررر الالتررررررري
قررررررة االعتياديررررررة فرررررري االختبررررررار التحصرررررريلي وفررررررق الطريدرسررررررن علررررررى  الالترررررريالضررررررابطة 

 التربية االسالمية".لمادة 
وللتحقرررررررق مرررررررن هرررررررذه الفرضرررررررية اسرررررررتخردت الباحثرررررررة المتوسرررررررط الحسرررررررابي واالنحرررررررراف    

مدمرررروعتي البحررررث فرررري التحصرررريل لمررررادة التربيررررة االسررررالمية ثررررم طبقررررت  ألفرررررادالمعيرررراري 
 (.6ل)االختبار التايي لعينتين مستقلتين وادردت النتايج في ددو 

 (٦جدول )
 نتائج الختبار التائي لمتوسط درجات مجموعتي البحث في الختبار التحصيلي

المتوسط  العدد المجموعة 
 الحسابي 

النحراف 
 المعياري 

 القيمة التائية
 مستوى الدللة 

 الجدولية المحسوبة
 1,997 4,313 5,54412 2٦,3077 35 التجريبية

(0,05()٦8) 
 دال لصالح

مجموعة ال
 ٦,94518 19,8293 35 الضابطة  التجريبية

 اكبر( وهي 4.313بلغت ) التايية المحسوبةبمالحظة الددول أعاله ندد أن القيمة و    
( ودردة 0،05)مستوى الداللة  ( عند1،997القيمة التايية الددولية والبالغة) من

داللة  ذوى ودود فرق وبذلم ترفض الفرضية الصفرية األولى مما يدل عل(  68حرية)
واتفقت هذه  ،ححصايية عالية بين المدموعتين في التحصيل ولصالح المدموعة التدريبية

ذلم الى فاعلية أنموذج ويتلي في  ةعزو الباحثتو ، ( 2011) الحيمدالنتيدة مع دراسة 
محورا للتعليم حذ  ةتنظيم الدروس على صورة مشكالت أو مهام تعليمية مما يدعل الطالب

 ناآلراء ويتداذب نويتبادل نفي المهام الموكلة اليهم ويتحاورن فيما بينه الطالباتنغمس ت
والتوصل حلى أفكار دديدة مع بعضها  على ربط هذه األفكار واآلراء  ناألفكار ويعمل
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وهذا انعكس ايدابا  على اداباتهن  من استيعاب وفهم المهمة وحلها بالشكل األمثل نتمكنه
 .تبار التحصيليعلى فقرات االخ

 الثانية: ثانيا : النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية
المدموعررررررة  طالبررررررات بررررررين متوسررررررط دردررررررات  ةححصررررررايي ذو داللررررررة  يودررررررد فرررررررق"ال      

 البرررررررراتومتوسررررررررط دردررررررررات ط أنمرررررررروذج ويتلرررررررريوفررررررررق  ن علررررررررىدرسرررررررر الالترررررررريالتدريبيررررررررة 
مقيرررراس تنميررررة وفررررق الطريقررررة االعتياديررررة فرررري درسررررن علررررى  الالترررريالمدموعررررة الضررررابطة 

 الميل نحو مادة التربية االسالمية".
وللتحقرررررررق مرررررررن هرررررررذه الفرضرررررررية اسرررررررتخردت الباحثرررررررة المتوسرررررررط الحسرررررررابي واالنحرررررررراف    

مدمررررررروعتي البحرررررررث فررررررري مقيررررررراس تنميرررررررة الميرررررررل نحرررررررو مرررررررادة التربيرررررررة  ألفررررررررادالمعيررررررراري 
االسررررررررالمية ثررررررررم طبقررررررررت االختبررررررررار التررررررررايي لعينتررررررررين مسررررررررتقلتين وادردررررررررت النتررررررررايج فرررررررري 

 (.7)ددول
 (7جدول )

 نتائج الختبار التائي لمجموعتي البحث في اختبار الميل نحو مادة التربية السالمية

 العدد المجموعة
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 القيمة النائية
 الدللة

 الجدولية المحسوبة

 1,997 14,139 9,07582 38,5389 35 التدريبية
(0,05()٦8) 

 دال لصالح
مجموعة ال

 11,33843 3,8293 35 الضابطة التجريبية

( وهي 14.139بلغت ) التايية المحسوبةالددول  أعاله ندد أن القيمة ويتضح من     
( ودردة 0،05)مستوى الداللة  ( عند1،997القيمة التايية الددولية والبالغة) من اكبر
داللة  ذوعلى ودود فرق  مما يدل الثانيةوبذلم ترفض الفرضية الصفرية (  68حرية)

واتفقت هذه ، ولصالح المدموعة التدريبية الميلححصايية عالية بين المدموعتين في 
وتعزو الباحثة هذه النتيدة الى ان انموذج  ،( 2013)الشكرديالنتيدة مع دراسة 
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ويتلي يعطي للطالبة دورا كبيرا في العملية التعليمية االمر الذي يساعدها على خلق 
سي دديد يشدعها ويساعدها على االستمرار بالتعلم. كما يعمل انموذج دو درا

الحقيقي للمشكلة فيدعل الطالبات يحللن ويتعرفن على المشكلة  ويتلي على االستقصاء
ويضعن فروضا ويكونن توقعات واستنتادات مما يودي ذلم الى  تنمية القدرة على تحمل 

واالستماع اليهن  آرايهنل مع االخرين واحترام المسيولية اضافة الى تنمية مهارات االتصا
الذاتية لدى الطالبات حثناء ممارسة التعلم نظرا لما ينطلي عليه االمر الذي يحقق الدافعية 

من حثارة ومتعة إلحساسهم أحيانا بان المشكلة التي يتعاملن معها هي مشكلتهن مما 
، االمر الذي يزيد من  لتعلميدعلهن متعلمات مستقليات ويقودهن حلى االستمرار في ا

ميلهن لمادة التربية االسالمية اذا ما اخذنا بنظر االعتبار سعينا الدايم الن تكون 
الدوانب الدينية ذات صبغة سلوكية تمارسها المتعلمة عمليا مهتدية بثمار القران 

 الكريم والسنة النبوية. 
 اول : الستنتاجات:

 مادة التربية االسالمية . االنموذج كان فعاال في تدريس1
 .فاعلية االنموذج في تنمية الميل والتحصيل نحو مادة التربية االسالمية2
 .امكانية تطبيق االنموذج في مادة التربية االسالمية3

 -في ضوء النتايج يمكن ذكر التوصيات االتية: -ثانيا التوصيات :
ج واالستراتيديات الحديثة في .تدريب مدرسي التربية االسالمية ومدرساتها على النماذ1

 تدريس مادة التربية االسالمية.
.تضمين النماذج التدريسية الحديثة منها)انموذج ويتلي( ضمن مفردات طرايق تدريس 2

 التربية االسالمية
 .اقامة دورات وندوات تثقيفية وتدريبية لمدرسي ومدرسات التربية االسالمية.3

 

راء الدراسات المستقبلية ث الحالي تقترح الباحثة اداستكماال للبح-ثالثا: المقترحات:
 االتية:
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لرابرع العلمري وتنميرة تفكيررهن اأثر استخدام أنموذج ويتلري فري تحصريل طالبرات الصرف -1
 الناقد 

 الدينيررةأثررر اسررتخدام أنمرروذج ويتلرري فرري حكسرراب طلبررة الصررف الخررامس العلمرري المفرراهيم -2
 وتنمية تفكيرهم المنطقي .

التربية موذج ويتلي في تنمية اتداه طلبة الصف الثاني المتوسط نحو مادة فاعلية ان-3
 . بأنفسهمثقتهم وتنمية  االسالمية

 :ادرــــــــــــــمصـــــــال
 الــــقران الـــــكريم

ــة والتطبيــق( 2010أبررو دررادو، صررالح و محمررد بكررر نوفررل ).1 ــر الن ري ــيم التفكي دار  ،3ط ،تعل
 والطباعة، عمان، األردن.  المسيرة للنشر والتوزيع

طرائق تدريس العلـوم ( 2011أمبو سعيدي، عبد اهلل بن خميس و سليمان بن محمد البلوشري ).2
 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن 2مفاهيم وتطبيقات عملية,ط

انويرررة فررري ( فعاليرررة اسرررتخدام أنمررروذج الرررتعلم البنرررايي فررري تحصررريل طلبرررة الث2006دررراد، كامرررل ).3
(، 20(، المدلرررد )78، دامعرررة الكويرررت، العررردد )المجلـــة التربويـــةالكيميررراء، فررري سرررلطنة عمررران، 

 .149-113ص
،  دليل المعلـم العصـري فـي التربيـة وطـرق التـدريس(، 2010الدقندي ،عبد السالم عبرد اهلل ).4
 القاهرة. –دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق  ، 2ط

 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع 2طمهارات تدريس القران الكريم  (2011زكي) .الدالد ،مادد5
 والطباعة، عمان، االردن .

نهضة ال، مكتبة  الميول ودورها العلمي في التعلم والنمو(2005نصرة عبد الحميد ) دلدل ،.6
 المصرية ، القاهرة.

الداء التعبيري لدى اثر استخدام اسلوب القراءة الموجهة في (2012حنش ،شهاب احمد).7
، دامعة الموصل /كلية التربية  ة التعبيردطالب الصف الخامس الدبي وتنمية ميولهم نحو ما

 للعلوم االنسانية، رسالة مادستير اير منشورة.
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دار  1، ط تدريس العلـوم فـي مراحـل التعلـيم العـام(  1996)  الخليلي، خليل يوسف وآخررون.8
 .العلم للنشر والتوزيع ، دبي

 

مجلــة التقــويم (، علررم التصررميم القلررم والنظريررة والقيرراس والتقررويم ،  1995.دروزة، أفنرران نظيررر )9
 ، دامعة النداح ، نابلس. 13 -3( ، ص 4، ع ) والقياس النفسي والتربوي

 

ـــة (،1992) وآخررررونالروسررران ، سرررليم سرررالمة .10 ـــه التربوي ـــويم وتطبيقات ـــاس والتق ـــادل القي مب
 .األردن -مطابع القانونية ، عمان، ال1، ط واإلنسانية

 

الدزء  ،اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية(2013زاير،سعد علي وسماء تركي داخل ).11
 .العراق -بغداد ، دار المرتضى االول، 

فاعلية استخدام نموذج ويتلي البنائي في التحصيل  (2013الزعبي ،زكريا عبد الرزاق ).12
،مدلة ديالى  مادة علم الحياء لدى تالميذ الصف الثامن الساسيالدراسي والتجاهات نحو 

 .44-1( ص:59،العدد)
 

تنفيذها ,  تصميمها , المناهج التعليمية,(،2010.الزند، وليد خضر، وهاني حتمل عبيدات،)13
 األردن. اربد، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، تقويمها تطويرها,

 

، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2، طيب تدريس العلومأسال( 1996.زيتون،عايش محمود )14
 األردن.-عمان

 

، عررالم الكتررب، 2، ط تــدريس العلــوم للفهــم رؤيــة بنائيــة( 2004زيترون، كمررال عبررد الحميرد ).15
 القاهرة ، مصر.

 الرتعلم اسرتراتيديات بعرض اسرتخدام أثرر)  2006 . (أحمرد ردراء و محمرد عراطف ، سرعيد.16
 تالميذ لدى المشكالت حل مهارات وتنمية التحصيل على االدتماعية ساتالدرا تدريس في النشط

 للمنراهج المصررية الدمعيرة ، التـدريس وطـرق المنـاهج فـي دراسـات مجلـة، اإلعداديرة المرحلرة
 141-101 :ص ، 111 :ع الشمس، عين دامعة ، التدريس وطرق
، دار المسيرة للنشر 2، طالتربية العلمية وتدريس العلوم( 2007.السيد علي، محمد )17

 والتوزيع والطباعة، عمان، االردن .
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( فعاليررة اسررتخدام أنمرروذج الررتعلم البنررايي فرري تحصرريل 2006الشررعيلي، علرري وعلرري الغررافري ).18
(، المدلرد 78، دامعرة الكويرت، ع )المجلة التربويةفي سلطنة عمان،  ,طلبة الثانوية في الكيمياء

 .149-113(، ص20)
اثر استراتيجية تدريسية مقترحة قائمة على التفكير ( 2013يونس رشيد) الشكردي،زهراء.19

النتقائي في اكساب طالبات الصف الثاني المتوسط المفاهيم النحوية وتنمية ميلهن نحو 
 ،دامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية، رسالة مادستير اير منشورة.القواعد

 

استخدام أنموذج ويتلـي فـي تـدريس الرياضـيات علـى  ثرا( 2010الشهراني، محمد برردس ).20
، )اطروحررة دكترروراه  التحصــيل الدراســي والتجــاا نحوهــا لــدى تالميــذ الصــف الســادس البتــدائي

 اير منشورة( كلية التربية، دامعة ام القرى .
 

 ،الدار العلمية الدولية ودار مبادى القياس والتقويم في التربية(2002الظاهر واخرون ).21
 االردن. -الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان

(دور مناهج كلية التربية بالطايف في تنمية 1993.عبد السالم ، فاروق واحمد سيد ابراهيم )22
( 57( العدد)8المدلد )مجلة دراسات تربوية ,  الميول االدبية والعلمية للطالب والطالبات ،

 .125-99القاهرة ،ص 
، دار المسيرة ،عمان، 3، طتنمية مهارات التفكير(  2011ون).العتوم ، عدنان يوسف وآخر 23

 .االردن
،الطبعة األولى ،كلية  في القياس والتقويم( ، 1985عريفيح ،سامي وخالد حسين مصلح .) .24

 عمان. –االردن –مدتمع عمان 
 

دار المسيرة للنشر  ،1،ط ( طرق واساليب تدريس العلوم2010)عطا هلل ، ميشيل كامل .25
 توزيع والطباعة، عمان، االردن .وال
دار المسيرة للنشر القياس النفسي والتربوي , (2010عمر ،محمود احمد واخرون ،).26

 االردن. –والتوزيع والطباعة ، عمان 
( الدافعية للتعلم الصفي لدى طلبة الصف العاشر في مدينة عمان 1993.قطامي ، يوسف )27
 .331-311( االردن ، ص 20( العدد)120لمدلد )امجلة دراسات للعلوم النسانية ,  ،
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، دار الشروق للنشرر  2، ط نماذج التدريس الصفي( 1998قطامي، يوسف ونايفة قطامي ).28
 والتوزيع ، عمان، األردن .

، دار الشرروق  1طأساسيات القياس فـي العلـوم السـلوكية , ( ،  2004النبهان ، موسرى ) .29
 ردن .للنشر والتوزيع ،  عمان ، األ

تــدني مســتوى التحصــيل والنجــاز المدرســي , اســبابه  (2010نصررراهلل ، عمررر عبرردالرحيم ).30
 .دار وايل للنشر، عمان ، االردنوعالجه , 

ــاهج التربيــة اإلســالمية واللغــة (،2011.الهاشررمي،عبد الرررحمن عبررد علرري،)31 ــي المن دراســات ف
 األردن. عمان، توزيع،(،مسسسة الوراق للنشر وال1،ط)العربية وأساليب تدريسها
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، جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الخامس العلمي في مادة الكيمياء وتنمية تفكيرهم العلمي

 االنسانية، رسالة ماجستير غير منشورة.
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The Effect of Using Wheatley Model in the Achievement of the 

First Grade Female Students in the Intermediate Level of  Islamic 

Education and the Development of Their Tendencies towards the 

Material 

Asst.Prof.Dr. Azhar Talal Hamed Aziz AL-Saffawi 

Abstract 

      The research aims to identify the effect of using the Wheatley 

model in the achievement of the first grade students in the 

intermediate level of Islamic education and the development of their 

tendencies toward the material  .                To achieve the goal of the 

research, two hypotheses were put, as follows:                            1-

There is no statistically significant difference  between the average 

score of girl students of the experimental group who study 

according to the Wheatley  model and the average of girl students 

control group, who study according to the usual  method in the 

achievement test  of Islamic education.                                                                                                   

2- There is no statistically significant difference   between the 

average score of girl students of the experimental group who study 

according to the Wheatley   model and the average of girl students 

control group, who study according to the usual method                                                                                                                        

In the scale of tendency development towards  Islamic education.                    

   

The sample of the research consisted of girl students from the first 

grade from   Al-Ramah school for girls in the city of Mosul for   

2017-2018, which were chosen by the method of intent  ,70 students 

were distributed in two equal groups. The experimental group 

consisted of 35 students studying according to the Wheatley model, 

and the Control group consisted of 35 students studying   the same 

subject in the usual  way.                                                                                                       

     In order to achieve the goal of the research and its hypotheses, 

the researcher  were prepared two tools . the first  consisted of an 

objective tests, including (multiple choice, correctness and error) 

tests , and the answers with specific answers,  The test included 25 

sections distributed on the three doors according to( Knowledge, 

understanding and application )  levels, from the cognitive field of 

Bloom  classification .  
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     The second tool included  the scale of the development of the 

tendency toward the Islamic education material, which is in the final 

form of (31) paragraph. After applying the research tools and 

analyzing the results statistically using (t- test ) of two independent 

samples, the results showed :-                                                                                               

The students of the experimental group who studied according to 

the  Wheatley model exceeded  on the students of the control group 

who studied according to the usual method in the achievement test 

and tendency  development. 
   KEYWORDS: Wheatley. model . achievement . Interest 

 


