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امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة الك�شف عن �أثر تدري�س الرتبية الإ�سالمية وفق مدخل التفكري املفهومي يف اكت�ساب
املفاهيم الفقهية لدى طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث ب�إعداد اختبار
للمفاهيم الفقهية ومت الت�أكد من �صدقه وثباته .وجرى اختيار �أفراد الدرا�سة ق�صدي ًا من مدر�سة ال�شونة
اجلديدة الأ�سا�سية للبنني� ،إذ تكون �أفراد الدرا�سة من ( )58طالب ًا من طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،مت
توزيعهم ع�شوائي ًا �إىل جمموعة جتريبية تكونت من ( )28طالب ًا ،وجمموعة �ضابطة تكونت من ( )30طالب ًا،
وجرى تدري�س الوحدة اخلام�سة «الفقه الإ�سالمي» وفق مدخل التفكري املفهومي للمجموعة التجريبية ،بينما
در�ست املجموعة ال�ضابطة الوحدة ذاتها بالطريقة االعتيادية ،وقد ك�شفت الدرا�سة جمموعة من النتائج
�أهمها:
 وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف اكت�ساب املفاهيمالفقهية ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست وفق مدخل التفكري املفهومي.
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Jurisprudence Concepts of 9th Grade
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Abstract
This study aims to investigate the impact of teaching Islamic education according to
conception thinking index on acquisition jurisprudence concepts of 9th grade students. The
study focuses on building jurisprudence concepts exam, then assured from validity and
reliability of that test. The sample of the study is a group of Al-Shonah New Basic School
for boys, the sample consists of 58- students, which divided into two groups. One group of
28- students, and a control group consists of 30- students. The experimental group studied the
fifth unit «Islamic Jurisprudence» using the conception thinking index while the control group
studied the same unit using the conventional way.
The achieved result: There are a significant statistical effect on changing jurisprudence
concepts between experimental group and control group in favor of experimental group who
studied through the conception thinking index.

Keywords: Conception Thinking Index, Islamic Concepts, Jurisprudence Concepts, Islamic
Curriculum.
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م�شكلة الدرا�سة و�أهميتها
املقدمة
ّ
لقد �أ�صبح من ال�ضروري االهتمام بطبيعة
املعرفة وكيفية ت�شكيلها لدى املتعلمني؛ لإعداد جيل
قادر على التعامل مع هذا العامل بكل معطياته� ،إذ
يحقق الطالب الت�آزر املنظم بني م�ستويات املعرفة
لديه ،ويتقن املهارات الأ�سا�سية ،ويربط بني املفاهيم
الأ�سا�سية التي ينبغي عليه �إدراكها يف املبحث
الدرا�سي الواحد ،واملباحث امل�شرتكة؛ ومي ّكن من
تطوير قدرات التفكري عند املتعلمني �أفقي ًا وعمودي ًا،
وزيادة حت�صيلهم الدرا�سي بت�صميم املعرفة يف
مناهج تكاملية تقوم على املفاهيم التي تعمل كهمزة
و�صل بني احلقائق املعرفية ،والتعميمات ،واملبادئ
(�أريك�سون.)2011 ،
و�أ�شار العزام (� )2012إىل �أنَّ نتائج التقرير
الإقليمي حول التعليم للجميع يف الدول العربية
(منظمة الأمم املتحدة للرتبية وللعلم والثقافة،
يون�سكو) للعام ( )2012قد �أ�شارت �إىل �أنه ال تزال
�أنظمة التعليم يف معظم الدول العربية ت�سودها
مناهج مليئة باحل�شو والتكرار وطرائق تعلم
تقليدية ،ف�ض ًال عن �أن معظم مكوناتها تركز على
احلقائق �أكرث من املفاهيم والتعميمات واملبادئ،
مما ي�شكل فجوة بني �أ�س�س الت�صميم التكاملي
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للمنهاج بني املعايري الرتبوية التي متت عليها بع�ض
مناهج الدول العربية ،فمث ًال اعتمد منهاج العلوم
ب�شكل رئي�سي على املفاهيم واحلقائق.
ويعد منهاج الرتبية الإ�سالمية من املناهج
املهمة يف العملية التعليمية التعلمية� ،إذ يعمل على
بناء الإن�سان ال�صالح املتحلي بالقيم الإ�سالمية،
بالإ�ضافة الحتوائه على عدد كبري من املفاهيم
الفقهية املرتبطة بحياة الطالب ،ويعد اكت�ساب
املفاهيم الفقهية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي وبناء
ت�صور �سليم لها �أحد �أهم �أهداف تدري�س الرتبية
الإ�سالمية ،ولتحقيق هذا الهدف يتطلب من املعلم
والطالب ا�ستخدام طرائق تدري�سية منا�سبة
ت�ضمن �سالمة اكت�ساب هذه املفاهيم� ،إىل ذلك
�أكد الرتبويون واملهتمون مبجال الرتبية ا�ستخدام
طرائق تدري�س تعطي للمتعلم دور ًا ملزاولة عمليات
متكنه من معرفة خ�صائ�ص الأ�شياء وحماولة
التمييز بينها ،وتف�سريها يف �ضوء معلوماته عنها،
م�ضاف ًا لذلك ت�صنيفه لها ،ويف ذلك ما يعطي
للمتعلم �صور ًا مرتابطة عن املفاهيم التي يتعلمها
وهذا ي�ساعده على االحتفاظ بها (الهويدي،
.)2005
ونظر ًا �إىل �أن الأ�ساليب والطرائق التدري�سية
املتبعة يف تدري�س املفاهيم الفقهية يف الرتبية
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الإ�سالمية والتي تعتمد على احلفظ واال�ستظهار
من �أجل تزويد املتعلم ب�أكرب كمية من املفاهيم،
فقد �أدى هذا �إىل جعل املفاهيم غري مرتبطة
بالبنية املعرفية للمتعلم؛ مما ي�ؤدي �إىل ت�شتتها يف
الذهن وجعلها عر�ضة للن�سيان والفهم اخلاطئ
(املندالوي.)2002 ،
وقد بينت الدرا�سات �أن ا�ستخدام الأ�ساليب
االعتيادية يف امليدان الرتبوي قد جنم عنه �ضعف
فهم و�إدراك غري �صحيح للمفاهيم واحلقائق ،كما
�أن هذه الأ�ساليب االعتيادية لي�ست قادرة على
تعديل ما ميتلكه الطالب من فهم خاطئ ،لذلك
اهتم الرتبويون بالأ�ساليب التدري�سية احلديثة
َّ
التي من �ش�أنها م�ساعدة الطلبة على تعلم املفاهيم
ب�صورة �صحيحة ف�ض ًال عن معاجلة ما هو خاطئ
(العلواين.)1999 ،
�إن منهاج الرتبية الإ�سالمية ال يزال يركز
على تعليم احلقائق ،وعدم الرتكيز على ا�ستخدام
اخلربات ال�سابقة ودجمها يف اخلربات الالحقة،
ف�ض ًال عن عجزه يف حل امل�شكالت التي تواجه
الطلبة ،ولأن مناهج الرتبية الإ�سالمية نظمت
بطريقة تركز على �إعطاء املعلومات اجلاهزة دون
�إعطاء فر�صة للطلبة للتفكري والنقد (العزام،
.)2012
وعلى الرغم من التغيريات التي طر�أت على
حمتوى مناهج الرتبية الإ�سالمية �إال �أنه مل يواكبها
�أي تغيري لطرائق التدري�س ،فهناك الكثري من
امل�شكالت املتعلقة بطرق التدري�س املتبعة التي
تعتمد على ال�سرد والإلقاء ،كما �أنه ال يوجد اهتمام
باملفاهيم من �إحداث الكم �أو النوع (اخلوالدة
وعيد.)2003 ،
واعتماد ًا على ما �سبق بد�أ االهتمام بالتدري�س
العالجي الذي يكون على �شكل �أمنوذج تدري�سي
يركز على عالج نقاط ال�ضعف لدى املتعلمني،
بهدف �أحداث اكت�سابات �إيجابية يف �أفكارهم،
فاجته الرتبويون �إىل �إيجاد مناذج تعليم جديدة
يف جمال االكت�ساب املفاهيمي تعالج مو�ضوع
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الفهم اخلاطئ على وجه اخل�صو�ص لتكوين بناء
مفاهيمي �صحيح لدى املتعلم (�أمني.)2001 ،
�إن حتفيز الطلبة على التفكري مب�ستويات
عليا �أكرث تعقيد ًا يتطلب حتقيق الت�آزر بني مراكز
املعاجلة الب�سيطة ومراكز املعاجلة املعقدة
للدماغ� ،إذ مت معاجلة املعلومات الواردة للدماغ
يف م�ستويني :احلقائق واملفاهيم ،وا�ستخدام
احلقائق ك�أدوات لبيان ت�صنيفاتها والروابط
فيما بينها وفهمها فهم ًا عميق ًا قاب ًال للتعميم
على مواقف �أخرى م�شابهة ،وي�ؤدي �إىل التفكري
بطريقة مرتابطة ،مما ي�ضمن انتقال �أثر التعلم
وتوظيفه يف مواقف وثقافات �أخرى ،ويتيح للطلبة
�إدراك املفاهيم واملبادئ الكامنة وراء املحتوى
الذي تقدم من خالله احلقائق ،وينمى الذكاء لدى
الطلبة ،ويزيد من دافعيتهم نحو التعلم ،وبالتايل
حت�صيلهم الدرا�سي ،وكذلك يثري م�شاعرهم،
ويخاطب م�ستويات عليا من التفكري ،وينمي
مهارات االت�صال ،والطالقة اللغوية ،وهذا ما �أطلق
عليه مدخل التفكري املفهومي ،والذي يعد من
التجديدات الرتبوية احلديثة يف امليدان الرتبوي
(�أريك�سون.)2011 ،
و ُيعد مدخل التفكري املفهومي �أحد املداخل
احلديثة التي �أ�صبح ُينظر �إليها بعني االعتبار
يف ظل التطورات احلادثة يف ميدان املناهج
والتدري�س� ،إذ ظهر اهتمام الباحثني بهذا املدخل
ومبفهومه وخ�صائ�صه و�أ�ساليب تنفيذه� ,إذ
يت�ضمن جميع مهارات التفكري الت�أملي والنقدي
والإبداعي واالنعكا�سي وغريها من املهارات،
وتقوم هذه املهارات على التفاعل ما بني ثالثة
عنا�صر �أ�سا�سية هي :املنطق العام والوجدان
والبيئة� ،إذ �أنها مكونات للذكاء وتعد �آلية لعمل
الدماغ ،وكما هو معلوم ف�إن املعرفة تتكون من
حقائق وتعميمات و�أفكار ،وهذا ال يكفي فال بد
من تفعيل الت�آزر بني مكونات املعرفة من خالل
العد�سة املفهومية واالنتقال من ت�صميم التدري�س
�إىل امل�ستوى املفاهيم بد ًال من االنغما�س يف م�ستوى
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احلقائق كما هو حا�صل يف ت�صميم مناهج الرتبية
الإ�سالمية املعتادة (العزام.)2012 ،
وميكن القول �إنَّ ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات
تقليدية ال تثري الدافعية ,قد ترفع من م�ستوى
القلق ،وت�ؤثر يف اكت�ساب الطلبة للمفاهيم ،مما
يفقدهم القدرة على الربط بني احلقائق ،وحل
امل�شكالت ،وي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل �ضعف فاعلية الذات
التي ترتبط بعدم الرتكيز والنق�ص� ،إذ تعترب
فاعلية الذات من اخل�صائ�ص املهمة للنجاح
والتفوق� ،إذ �أ�شار باندورا (� )Bandura, 1997إىل �أنَّ
فاعلية الذات تعمل على التحكم يف �أمناط التفكري،
وت�ؤثر على م�ستوى الطموح والإجناز والدافعية
والتعلم ،كما �أن الفاعلية الذاتية لدى الفرد تعد
�أ�سا�س ًا مهم ًا لتحديد م�ستوى دافعيته ،وم�ستوى
�صحته النف�سية ،وقدرته على الإجناز ال�شخ�صي،
فم�ستوى الفاعلية الذاتية ي�ؤثر يف نوعية الن�شاطات
واملهمات التي يختار الفرد ت�أديتها ،ويف كمية
ن�شاط ما ،بل
اجلهد الذي يبذله لإجناز مهمة �أو ٍ
ويف طول مدة املقاومة التي يبديها الفرد �أمام
العقبات التي تعرت�ض طريقه.
م�شكلة الدرا�سة
ً
ً
ُت ّعد املفاهيم الفقهية جزءا �أ�سا�سيا من حمتوى
منهاج الرتبية الإ�سالمية ،وتتميز ب�أنها �أكرث
ارتباط ًا بواقع الطالب ،ولها دور بالغ الأهمية يف
تكوين �شخ�صيته ال�سوية ،و�إحداث اكت�ساب �إيجابي
يف �سلوكه ،وهذا ما يهدف �إليه منهاج الرتبية
الإ�سالمية يف مراحله املختلفة (اجلالد.)2006 ،
وقد �أ�شارت نتائج درا�سة طالفحه ()2006
�إىل وجود ق�صور يف املفاهيم املت�ضمنة يف كتب
الرتبية الإ�سالمية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة من
عدم كفاية تكراراتها ونوعيتها وطريقة بنائها ،كما
�أ�شارت درا�سة اخلوالدة وعيد (� )2003إىل وجود
م�شكالت تواجه عملية تعلم املفاهيم ال�شرعية يف
الرتبية الإ�سالمية ،وتتفق نتائج درا�سته مع نتائج
اختبارات �ضبط نوعية التعليم التي �أجرتها وزارة
الرتبية والتعليم ،والتي �أ�شارت �إىل وجود �ضعف
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لدى الطالب يف مادة الرتبية الإ�سالمية ب�شكل
عام ،ويف جمال الفقه ب�شكل خا�ص� ،إذ �أظهرت
نتائج اختبار العام الدرا�سي  2003/2002وجود
�ضعف يف مهارات التفكري العليا يف جمال الفقه،
وخا�صة يف مهارتي املقارنة ،والتقومي لدى طالب
ال�صف ال�ساد�س ،وال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،يف
حني �أظهرت نتائج اختبار عام � 2004/2003أنَّ
ال�ضعف يف جمال الفقه كان يف م�ستوى التطبيق،
لدى طالب ال�صف الثامن الأ�سا�سي� ،أما نتائج
اختبار عام  ،2005/2004فقد �أظهرت وجود
�ضعف يف جمال الفقه الإ�سالمي لدى طالب
ال�صف الثامن الأ�سا�سي ( وزارة الرتبية والتعليم،
.)2010
كما ت�ؤكد درا�سة قناوي وطه (� )2012أنَّ
طرق و�أ�ساليب التدري�س ال�سائدة مثل الإلقاء،
واملحا�ضرة ،وال�شرح ،والعر�ض ُتعد �أحد �أهم
م�صادر �صعوبات تكوين املفاهيم واكت�سابها.
كما الحظ الباحث من خالل عمله كمعلم
للرتبية الإ�سالمية يف املدار�س الأردنية وجود �ضعف
يف فهم وت�صورات الطلبة للمفاهيم الفقهية لدى
طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،لذلك جاءت هذه
الدرا�سة لتق�صي �أثر تدري�س الرتبية الإ�سالمية
وفق مدخل التفكري املفهومي يف اكت�ساب املفاهيم
الفقهية لدى طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي.
�أ�سئلة الدرا�سة
تهدف الدرا�سة �إىل الإجابة عن ال�س�ؤال التايل:
 .1ما �أثر تدري�س الرتبية الإ�سالمية وفق مدخل
التفكري املفهومي يف اكت�ساب املفاهيم الفقهية
لدى طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف الأردن؟
فر�ضيات الدرا�سة
حاولت الدرا�سة اختبار الفر�ضية ال�صفرية
الآتية:
 .1ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α =0.05يف اكت�ساب املفاهيم
الفقهية لدى طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي
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يف الأردن يعزى لطريقة التدري�س (مدخل
التفكري املفهومي ،الطريقة االعتيادية).
�أهمية الدرا�سة
تنبع �أهمية الدرا�سة النظرية من الآتي:
1 .1تقدم دلي ًال تدري�سي ًا وفق مدخل التفكري
املفهومي.
�2 .2إثراء الأدب النظري الرتبوي الإ�سالمي،
بدرا�سة فريدة من نوعها ،وذلك لعدم وجود
درا�سات تناولت مو�ضوع مدخل التفكري
املفهومي وبالتايل �ست�ضيف هذه الدرا�سة بعد ًا
معرفي ًا جديد ًا يف هذا املجال.
�3 .3إلقاء ال�ضوء على �أحد النماذج التدري�سية
املهمة يف اكت�ساب املفاهيم.
4 .4تقدم اختبار ًا يف اكت�ساب املفاهيم الفقهية.
5 .5يفيد املخت�صون يف ميدان الرتبية الإ�سالمية.
 6 .تنبع �أهمية الدرا�سة التطبيقية من الآتي:
7 .7قد تفيد معلمي الرتبية الإ�سالمية ب�إعداد
اخلطط التدري�سية وفق مدخل التفكري
املفهومي.
8 .8تقدم مل�ؤلفي كتب الرتبية الإ�سالمية كيفية
تنظيم املحتوى التعليمي وفق مدخل التفكري
املفهومي.
9 .9توجيه �أنظار م�شريف الرتبية الإ�سالمية نحو
�إعداد دورات تدريبية ملعلمي الرتبية الإ�سالمية
لتنفيذ الدرو�س وفق مدخل التفكري املفهومي.
حدود الدرا�سة وحمدداتها
 تك ّون �أفراد الدرا�سة من طالب ال�صف التا�سعالأ�سا�سي الذين يدر�سون يف مدر�سة ال�شونة
اجلديدة الأ�سا�سية للبنني ،التابعة ملديرية
الرتبية والتعليم للواء ال�شونة اجلنوبية يف
الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
.2015/2014
 يتحدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة ب�صدق وثباتhttp://journals.uob.edu.bh
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�أدوات الدرا�سة التي �أعدها الباحث.
 مت تطبيق مدخل التفكري املفهومي على الوحدةاخلام�سة “الفقه الإ�سالمي” من مقرر
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي والتي ت�شتمل على
الربا ،وال�صرف ،وبيع العينة ،واملهر ،والزواج،
واملحرمات حترمي ًا م�ؤبد ًا ،واملحرمات حترمي ًا
م�ؤقت ًا.
التعريفات الإجرائية
يعرف الباحث امل�صطلحات الواردة يف الدرا�سة
على النحو الآتي:
التفكري املفهومي
«هو القدرة على تفح�ص احلقائق بدقة؛
وربطها باخلربات ال�سابقة؛ و�إقامة الروابط بينها
وت�صنيفها وتنميطها؛ وعمل ا�ستنتاجات منها
والربهنة عليها بالأدلة وتعميمها على مواقف
م�شابهة؛ وا�ستخدام اال�ستنتاجات يف حل امل�شكالت
ب�صورة �إبداعية» (العزام.)8 :2012 ،
ويعرف التفكري املفهومي �إجرائي ًا على �أنه
قدرة الطالب على ربط احلقائق الفقهية بخرباته
ال�سابقة وتوظيفها يف مواقف حياتية واقعية.
االكت�ساب املفهومي
يعرف عفانة ( )19 :2001االكت�ساب املفهومي
ب�أنه عبارة عن «�أن�شطة و�إجراءات تعليمية ت�سعى
�إىل تبديل املفاهيم اخلاطئة لدى املتعلمني
مبفاهيم �أخرى �صحيحة وجديدة”.
ويعرف �إجرائي ًا با�ستبدال طلبة ال�صف التا�سع
للمفاهيم الفقهية اخلط�أ مبفاهيم �صحيحة
ت�ساعدهم على توظيف هذه املفاهيم يف حياته
العملية ،وتقا�س من خالل �إجابات �أفراد الدرا�سة
على اختبار املفاهيم الفقهية الذي �أعده الباحث.
الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
�أو ًال :الإطار النظري
اكت�ساب املفاهيم
ُيع ّرف االكت�ساب املفاهيمي ب�أنه «�أعادة ترتيب
وتنظيم �أو ا�ستبدال املفاهيم املوجودة يف الإطار
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املفاهيمي للمتعلم مبا يتالءم مع اخلربة اجلديدة»
(الهرمزي.)2 :1995 ،
وتع ّرفه �سالم ( )16 :2001ب�أنه «عملية ترتيب
وتنظيم يف البينة املفاهيمية لدى الطلبة لتعديل
�أو ت�صحيح اخلاطئ منها وذلك �أثناء تفاعلها مع
املفاهيم العلمية ال�صحيحة».
كما �أ�شار عبد ال�سالم (� )2002إىل �أنَّ
االكت�ساب املفاهيمي هي عملية �إحالل ت�صور
مقبول علمي ًا حمل ت�صور خط�أ.
ويع ّرف اخلوالدة وم�صطفى ()99 :2010
االكت�ساب املفهومي ب�أنه «عملية اكت�ساب يف البنية
املفاهيمية للطالب يتم خاللها �إحالل املفهوم
العلمي ال�سليم حمل املفهوم اخلط�أ يف جمال ما».
ويع ّرف الباحث االكت�ساب املفهومي ب�أنه عملية
�إحالل مفهوم �صحيح حمل مفهوم خاطئ وما يتبع
ذلك من �إعادة ترتيب وتنظيم للبنية املفاهيمية
لدى الطالب.
وقد حدد عبد ال�سالم ( )2002بع�ض
الإجراءات ال�ضرورية الكت�ساب املفاهيم (process
 )of conceptual changeوجعل التعلم ذا معنى،
وهي:
 �إعادة ال�صف وانتظام البناء (.)Realigning �إعادة التنظيم (� )Reorganizingأو ا�ستبدال( )Replacingالت�صورات املوجودة لتتكيف مع
الأفكار اجلديدة.
وعليه ف�إن عملية التغري املفهومي هي عملية
ذهنية تتم عندما يتعر�ض املتعلم �إىل معلومات
�أو معارف معينة ال تتفق مع املفاهيم املكت�سبة
لديه ،فتحدث حالة من عدم التوازن �أو التوافق
بني ما هو مكتوب من مفاهيم وما هو معطى من
املعلومات ،ف�إذا كانت االختالفات وا�ضحة بني
املفاهيم املكت�سبة واملعلومات املعطاة ل�صالح
املعلومات املعطاة ،ف�إن املتعلم يف هذه احلالة
يكت�سب مفاهيم جديدة لها �إطار خمتلف عن �إطار
http://journals.uob.edu.bh

املفاهيم املكت�سبة ،فنقول يف هذه احلالة �أن املتعلم
حدث له تغري مفهومي (عفانة.)2001 ،
وي�ضيف كلبورن � Colburn, 1998أنَّ االكت�ساب
املفهومي يحدث عندما يكون املعلم واملتعلمون
واعني باملعرفة ال�سابقة واملفاهيم اخلاطئة والعلوم
احلد�سية� ،إذ ي�صبح املتعلمون غري مقتنعني
مبحدودية اعتقاداتهم احلد�سية ،وي�شرتك
املتعلمون يف الأن�شطة التي تتحدى معلوماتهم
ال�سابقة ومتكنهم من بناء فهم جديد.
فالتغري املفهومي يزيد من وعي املتعلم ب�أفكاره
ومعتقداته اخلاطئة ،كما تركز عملية االكت�ساب على
م�ساعدة املتعلم على ت�صحيح مفاهيمه ،وو�ضعه يف
مواقف تعليمية جتعله يقارن بني �أفكاره اخلاطئة
واملعلومات املطروحة عليه� ،إذ يقرتح بو�سرن ومن
معه خطوتني حلدوث االكت�ساب املفهومي وهي
اال�ستيعاب ( )Assimilationوهو ما ي�صف عملية
ا�ستخدام املتعلم للمفاهيم يف التعامل مع املواقف
والظواهر اجلديدة ،والتكيف ،وهو عملية عقلية
دماغية يحدث من خاللها ا�ستبدال �أو متييز
املفاهيم املركزية لدى املتعلم (البياري.)2012 ،
وحتدث عملية االكت�ساب املفهومي لدى املتعلم �إذا
ما توفرت الظروف الآتية:
عدم قبول املتعلم للمفاهيم املتوفرة لديه وعدمر�ضاه بها.
�أن يكون املتعلم مد ًركا للمفاهيم البديلة(اجلديدة) املطروحة يف املواقف التعليمية.
�أن تكون املفاهيم البديلة م�ؤثرة حتى يحدثاالكت�ساب املفهومي املطلوب.
�أن تكون املفاهيم البديلة مالئمة مل�ستوى املتعلموقدراته (عفانة واجلي�ش.)2008 ،
التفكري املفهومي
يواجه امليدان الرتبوي م�شكلة تكمن يف االهتمام
بتحقيق الأهداف الرتبوية ميداني ًا من خالل �إنهاء
املقررات من غري االهتمام بكيفية تناول الطلبة
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لها �أو انتقال �أثرها؛ كما �أن هذه املقررات �صممت
يف حمتواها على احلقائق واملهارات ومل تذهب �إىل
�أبعد من ذلك ،و�إن تعر�ضت للمفاهيم يف بع�ض
الأحيان ف�إنها تتم بطريقة عر�ضيه ال يتجاوز تعريفا
لهذا املفهوم ،مما يت�سبب يف تدين تفكري الطلبة؛
لأنه من الثابت علمي ًا �أن الدماغ الب�شري يعمل يف
م�ستوى متدن عندما ين�شغل يف تذكر احلقائق التي
مت حفظها �سابق ًا ،والتي ركز عليها املنهاج التقليدي،
مما فر�ض املطالبة باالكت�ساب يف ت�صميم التدري�س
وا�سرتاتيجياته (العزام.)2012 ،
وي�شري القطاونة وامل�سعودي (� )2012إىل �أن
التفكري املفهومي هو منوذج يركز على ما هو �أبعد
من احلقائق ويعمل على حتديد املفاهيم املهمة،
ودجمها يف جمل مفهوميه ميكن نقلها �إىل مواقف
�أخرى ،وتكوين املعاين من املعرفة ،وبالتايل ميكن
املتعلم من ربط املعلومة اجلديدة مبا لديه من
معارف �سابقة.
ويعرف العزام ( )8 :2012التفكري املفهومي
ب�أنه «القدرة على تفح�ص احلقائق بدقة؛ وربطها
باخلربات ال�سابقة؛ و�إقامة الروابط بينها
وت�صنيفها وتنميطها؛ وعمل ا�ستنتاجات منها
والربهنة عليها بالأدلة وتعميمها على مواقف
م�شابهة؛ وا�ستخدام اال�ستنتاجات يف حل امل�شكالت
ب�صورة �إبداعية».
ويعرف الباحث التفكري املفهومي ب�أنه التفكري
الذي يقوم على فح�ص احلقائق املرتبطة مبفهوم
ي�شكل حمور ًا رئي�س ًا للتفكري (العد�سة املفهومية)
وربط هذه احلقائق واخلروج با�ستنتاجات ت�ستخدم
يف مواقف م�شابهة.
وميكن ا�ستخدام مدخل التفكري املفهومي
كنموذج تربوي حديث ملعاجلة اخللل احلا�صل
يف ت�صميم املناهج التقليدية ،ويكفل الت�آزر بني
امل�ستويات العليا والدنيا من التفكري� ،إذ �إن هذا
النموذج يركز على ثالثة �أبعاد هي (�أريك�سون،
:)2011
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 .1ما ينبغي �أن يعرفه املتعلم من حقائق.
 .2ما ينبغي �أن ميار�سه املتعلم من مهارات.
 .2ما ينبغي �أن يدركه املتعلم من مفاهيم.
ويعمل التفكري املفهومي على الربط بني هذه
الأبعاد من خالل ا�سرتاتيجية يت�آزر فيها التفكري،
يف تفاعل ذهني بني التفكري مب�ستوى احلقائق
والتفكري مب�ستوى املفاهيم وحتويل املعلومات
واحلقائق واخلربات �إىل تعميمات ومبادئ عامة،
مما مينح املتعلم فر�صة لريتقي بالتفكري فوق
احلقائق واملفاهيم ،ويعطيه فر�صة التعمق باملعرفة
(القطاونة وال�سعودي.)2012 ،
وي�ستخدم التفكري املفهومي احلقائق ك�أدوات
لإدراك ت�صنيفاتها والروابط بينها وفهمها فهم ًا
عميق ًا قاب ًال للتعميم على مواقف �أخرى م�شابهة،
كما ي�ستخدم التفكري املفهومي العد�سة املفهومية
– التي هي مفهوم رئي�س – كمعني وحلقة و�صل
بني م�ستوى احلقائق واملفاهيم� ،إذ ي�ساعد على
�إيجاد هذا الت�آزر الذهني (القطاونة وال�سعودي،
 ،)2012مما ي�ؤدي باملتعلم �أن يفكر بطريقة
مرتابطة على م�ستوى املفاهيم؛ لأن تكامل التفكري
( )The Integration Of Thinkingهو عملية ذهنيه
معرفية تختلف عن ت�صميم املباحث الدرا�سية
املرتابطة ،لأن ترابط التفكري وانتقال �أثر التعلم
هما الفائدتان املرجوتان من تعليم الطلبة .ويقول
اريك�سون ( )2011يف هذا املجال� :إن مناذج
املناهج والتدري�س القائمة على ت�آزر التفكري بني
احلقائق واملفاهيم مهمة جد ًا لتنمية التفكري؛ كما
�أن الرباعة يف انتقال التفكري بني �أجزاء الدماغ
تقرر جودة الأداء ونحن الرتبويون م�س�ؤولون عن
ت�صميم املناهج والتدري�س بهده الطريقة.
�أهمية التفكري املفهومي
وقد �أ�شار (�أريك�سون� )2011 ،إىل �أنَّ �أهمية
التفكري املفهومي تكمن فيما يلي:
1 .1ميكنّ الطلبة من الربط بني احلقائق
واملبادئ ،ويوفر ب�ؤرة مفهومية للتعلم من
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خالل ا�سرتاتيجية العد�سة املفهومية مما
يكون له دوره يف انتقال املعرفة (Transfer of
 )Knowledgeخارج الغرفة ال�صفية.
2 .2يزيد من دافعية الطلبة نحو التعلم.
3 .3يخاطب م�ستويات عليا يف التفكري.
4 .4ينمي الذكاء لدى الطلبة ويثري م�شاعرهم.
5 .5يراعي الفروق الفردية بني الطلبة.
6 .6ينمي املهارات اللغوية واالت�صال بني املتعلمني.
7 .7ينمي على فح�ص املعلومات واحلقائق تفح�ص ًا
ناقد ًا.
8 .8ي�ساعد الطلبة على ربط املعلومات باخلربات
ال�سابقة وت�صنيفها واخلروج با�ستنتاجات.
9 .9ميكن من ا�ستخدام الفهم يف مواقف �أخرى
م�شابهة للموقف التعليمي.
 1010ينمي القدرة على حل امل�شاكل بطريقة �إبداعية.
ا�سرتاتيجية العد�سة املفهومية
وهي ا�سرتاتيجية يبد�أ بها الطلبة عملية التفكري
املفهومي ،وتعد مهمة يف حثهم على التفكري يف ما
يعر�ضه املحتوى الدرا�سي ب�صورة �أعمق و�أو�سع،
فهي ت�ساعدهم على االحتفاظ باحلقائق الواردة
يف املحتوى ملدة �أطول ،ويف تكوين معان خا�صة،
وتزيد من دافعيتهم نحو التعلم ،وهذا يتطلب من
املعلمني معرفة كيف يهيئون املادة التعليمية يف
املناهج التقليدية التي ت�ستهدف م�ستويات التفكري
الدنيا ليعلموا طلبتهم – وذلك با�ستخدامهم
لإ�سرتاتيجية العد�سة املفهومية -التفكري
مب�ستويات �أعلى مما ي�ؤدي �إىل فهم عميق ملو�ضوع
الدر�س (اريك�سون.)2011 ،
وي�شري القطاونة وال�سعودي (� )2012إىل �أنَّ
هذه الإ�سرتاتيجية تتم من خالل ما ي�أتي:
طرح مفهومني متالزمني متناق�ضني للمو�ضوعكب�ؤرة للتفكري مثل (البيع  -الربا).
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 �إثارة �أ�سئلة من م�ستويات خمتلفة لتو�سيع�أفق التفكري والفهم العميق لدى الطلبة ،وهي:
� -1أ�سئلة حول احلقائق :مثل :عدد �أنواع البيوع؟
كيف تكون الزيادة يف الربا؟ ما الفرق بني
الزيادة يف الربا والربح؟
� -2أ�سئلة حول املفاهيم :ما الآثار املرتتبة على
تف�شي الربا يف املجتمع؟
� -3أ�سئلة فل�سفية �أو نقدية :هل ترى �أن يف الربا
احلل الأمثل للم�شكالت املالية ؟ دلل على
�إجابتك).
ج� .صياغة املفاهيم يف تعميمات ومبادئ ونقل
�أثر املعرفة �إىل مواقف �أخرى.
ثانياً :الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة
قام الباحث بالرجوع �إىل جمموعة من
الدرا�سات ال�سابقة ،وقام بت�صنيفها ح�سب حماور
الدرا�سة �إىل درا�سات تناولت التفكري املفهومي،
ودرا�سات تناولت اكت�ساب املفاهيم ،ودرا�سات
تناولت الفاعلية الذاتية.
�أو ًال :الدرا�سات التي تناولت التفكري املفهومي:
مل يجد الباحث �أكرث من درا�ستني يف هذا
املجال ،وهي درا�سة العزام ( ،)2012ودرا�سة
القطاونة وال�سعودي (.)2012
�أجرى العزام ( )2012درا�سة هدفت �إىل
التعرف �إىل �أثر برنامج تعليمي قائم على مدخل
التفكري املفهومي يف الرتبية الإ�سالمية وقيا�س �أثره
يف حت�صيل الطلبة ودافعيتهم نحو التعلم ،وقد
تكون �أفراد الدرا�سة من ( )48طالب ًا من طالب
ال�صف الثالث الثانوي يف مدر�سة ال�شيخ خليفة بن
زايد احلكومية التابعة ملجل�س �أبو ظبي للتعليم ومت
توزيع الطلبة �إىل جمموعتني :جمموعة �ضابطة
تكونت من ( )24طالب ًا؛ وجمموعة جتريبية تتكون
من ( )24طالب ًا ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود �أثر
لفاعلية الربنامج التعليمي يف الرتبية الإ�سالمية
القائم على مدخل التفكري املفهومي يف زيادة
حت�صيل الطلبة ,ووجود �أثر لفاعلية الربنامج
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التعليمي يف الرتبية الإ�سالمية القائم على مدخل
التفكري املفهومي يف تنمية دافعية الطلبة نحو
التعلم.
�أجرى القطاونة وال�سعودي ( )2012درا�سة
هدفت �إىل ت�صميم التدري�س وفق مدخل التفكري
املفهومي يف الأردن� ،إذ مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي
من خالل ا�ستقراء الأدبيات ذات ال�صلة ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن املدخل املفهومي يف التفكري له
�أثر وا�ضح يف ت�صميم مناهج لغرف �صفية ت�شع
بالتفكري ،كما قامت الدرا�سة ب�إ�ضافة �أمثلة و�صفية
من مقرر الرتبية الإ�سالمية ليبدو �أكرث و�ضوح ًا
وقابلية للتطبيق.
ثانياً :الدرا�سات التي تناولت االكت�ساب املفهومي
�أجرت البياري ( )2012درا�سة هدفت �إىل
معرفة �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية بو�سرن يف تعديل
الت�صورات اخلط�أ للمفاهيم الريا�ضية لدى طالبات
ال�صف الرابع الأ�سا�سي ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )84طالبة من طالبات ال�صف الرابع الأ�سا�سي
مت تق�سيمهن �إىل جمموعتني �إحداهما جتريبية
والأخرى �ضابطة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود فروق دالة �إح�صا ًّئيا بني متو�سط درجات
طالبات املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات
طالبات املجموعة ال�ضابطة يف االختبار البعدي
لت�شخي�ص الت�صورات اخلط�أ للمفاهيم الريا�ضية،
ووجود فروق دالة �إح�صا ًّئيا بني متو�سط درجات
طالبات املجموعة التجريبية مرتفعات التح�صيل
ومتو�سط درجات نظرياتهن يف املجموعة ال�ضابطة
يف االختبار البعدي لت�شخي�ص الت�صورات اخلط�أ
للمفاهيم الريا�ضية ،ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا
بني متو�سط درجات طالبات املجموعة التجريبية
منخف�ضات التح�صيل ومتو�سط درجات نظرياتهن
يف املجموعة ال�ضابطة يف االختبار البعدي
لت�شخي�ص الت�صورات اخلط�أ للمفاهيم الريا�ضية.
�أجرى �سويدات ( )2012درا�سة هدفت �إىل
بناء برنامج تعليمي قائم على ا�سرتاتيجية ثنائية
الأبعاد وبيان فاعليته يف حت�صيل الطلبة ملفاهيم
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الرتبية الإ�سالمية واجتاهاتهم نحوها يف الكويت.
وقد تكون �أفراد الدرا�سة من ( )61طالب ًا من طلبة
ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي امل�سجلني يف املدر�سة
الربيطانية يف منطقة �سلوى التعليمية يف دولة
الكويت� ،إذ مت توزيع �أفراد الدرا�سة ع�شوائي ًا �إىل
جمموعتني :الأوىل جتريبية عدد �أفرادها ()30
طالب ًا وطالبة ،در�ست وفق ا�سرتاتيجية ثنائية
الأبعاد ،والثانية �ضابطة عدد �أفرادها ( )31طالب ًا
وطالبة ،در�ست بالطريقة االعتيادية ،وقد �أظهرت
الدرا�سة النتائج الآتية :وجود فرق ذي داللة
�إح�صائية بني متو�سطات �أداء جمموعتي الدرا�سة
على اختبار حت�صيل الطلبة ملفاهيم الرتبية
الإ�سالمية البعدي ،و�أن الفرق كان ل�صالح �أفراد
ملجموعة التجريبية التي تعلمت با�ستخدام الربنامج
التعليمي القائم على ا�سرتاتيجية ثنائية الأبعاد.
ووجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سطات �أداء
جمموعتي الدرا�سة يف مقيا�س االجتاهات البعدي،
و�أن الفرق كان ل�صالح املجموعة التجريبية التي
تعلمت با�ستخدام الربنامج التعليمي القائم على
ا�سرتاتيجية ثنائية الأبعاد.
�أجرى نا�صر ( )2010درا�سة هدفت �إىل
الك�شف عن �أثر ا�ستعمال �أمنوذج درايفر يف
اكت�ساب املفاهيم العلمية ذات الفهم اخلاطئ
لدى طالب ال�صف الأول املتو�سط ،وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )100طالب من طالب
ال�صف الثاين املتو�سط ،من مدر�سة الفراهيدي،
مت تق�سيمهم �إىل جمموعة جتريبية وجمموعة
�ضابطة ،وقد ا�ستخدم الباحث �أمنوذج درايفر
يف تعديل املفاهيم العلمية اخلط�أ يف مادة العلوم
لل�صف الأول املتو�سط وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
فاعلية الأمنوذج يف عملية االكت�ساب والت�صحيح
�إذ �أظهرت نتائج البحث تفوق املجموعة التجريبية
التي در�ست بهذا الأمنوذج على املجموعة ال�ضابطة
يف عملية الت�صحيح ،كما بينت النتائج �أنَّ معظم
املفاهيم العلمية اخلط�أ يح�صل عليها الطالب من
البيئة املحلية.
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�أجرى ال�سامرائي وقدوري ( )2009درا�سة
هدفت �إىل تعرف �إىل �أثر ا�ستخدام �أمنوذج
بو�سرن يف االكت�ساب املفاهيمي وحت�صيل الطالب
يف املعرفة الريا�ضية لدى طالب ال�صف الثاين
املتو�سط  ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()50
طالب ًا موزعني بالت�ساوي على جمموعة جتريبية
مت تدري�سها وفق �أمنوذج بو�سرن ،و�أخرى �ضابطة
مت تدري�سها وفق الطريقة االعتيادية ،كما
حدد الباحثان املو�ضوعات التالية :املجموعات
والعمليات ،العالقة والتطبيق ،الأعداد الن�سبية،
املقادير اجلربية ،اجلمل الريا�ضية ،كمحتوى
درا�سي للتجربة وقد ت�ضمنت ( )70مفهوم ًا
ريا�ضي ًا ،وك�شف اال�ستطالع الأول ونتائج االختبار
الذي �أعد �أن هناك ( )29مفهوم ًا خاطئ ًا لدى
الطالب ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق طالب
املجموعة التجريبية على �أقرانهم طالب املجموعة
ال�ضابطة يف نتائج كل من اختبار التح�صيل
واختبار اكت�ساب املفاهيم الريا�ضية.
�أجرى �صبحا ( )2007درا�سة هدفت �إىل
ا�ستق�صاء فاعلية برنامج تعليمي قائم على دورة
التعلم والع�صف الذهني يف حت�صيل طلبة املرحلة
الأ�سا�سية للمفاهيم الأخالقية يف مبحث الرتبية
الإ�سالمية واجتاهاتهم نحوها يف الأردن .وتكون
�أفراد الدرا�سة من ( )110طالب ًا من طالب ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي يف مدر�سة �أ�سامة بن زيد الثانوية
التابعة ملديرية تربية لواء الر�صيفة� ،إذ قام الباحث
باختيار ثالث �شعب بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة،
ثم وزع ال�شعب الثالث بطريقة ع�شوائية �إىل ثالث
جمموعات على النحو الآتي :املجموعة الأوىل:
وهي التي تعلمت بطريقة دورة التع ّلم املجموعة
الثانية :وهي التي تعلمت بطريقة الع�صف الذهني،
املجموعة ال�ضابطة :وهي التي تعلمت بالطريقة
االعتيادية ,و�أظهرت نتائج الدرا�سة الآتي :وجود
فرق ذي داللة �إح�صائية يف حت�صيل طلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي للمفاهيم الأخالقية يف مبحث
الرتبية الإ�سالمية تعزى �إىل (الربنامج القائم

http://journals.uob.edu.bh

على دورة التعلم ،الع�صف الذهني) ،ووجود فرق
ذي داللة �إح�صائية يف اجتاهات طلبة ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي نحو املفاهيم الأخالقية يف مبحث
الرتبية الإ�سالمية تعزى �إىل (الربنامج القائم
على دورة التعلم ،الع�صف الذهني).
�أجرى عفانة و�أبو ملوح ( )2005درا�سة
هدفت �إىل الك�شف عن الت�صورات اخلط�أ للمفاهيم
الريا�ضية لدى طالب ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
بغزة ،وحتديدها والوقوف على �أثر النموذج
املقرتح يف عالج تلك الت�صورات ،لدى الطالب
منخف�ضي التح�صيل يف الريا�ضيات ،ومدى
احتفاظهم باملفاهيم الريا�ضية التي مت عالجها
با�ستخدام النموذج )28( ،طالب ًا ،وك�شفت النتائج
عن الت�صورات اخلط�أ للمفاهيم الريا�ضية لدى
الطالب منخف�ضي التح�صيل ،وفاعلية النموذج
املقرتح يف عالج الت�صورات اخلط�أ للمفاهيم
الريا�ضية ،واحتفاظهم لتلك املفاهيم.
�أجرى كاكري وغيبان Cakir & Geban, 2002
درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر طريقة ن�صو�ص
االكت�ساب املفاهيمي وطريقة خريطة املفاهيم
يف فهم طلبة ال�صف العا�شر الأ�سا�سي ملفاهيم
الأحما�ض والقواعد مقارنة بالطريقة التقليدية،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )110طالب ًا وطالبة
مت توزيعهم على �ست �شعب ،وقد مت تق�سيم هذه
ال�شعب �إىل جمموعتني ،جتريبيتني :جمموعة
ن�صو�ص االكت�ساب املفاهيمي ،وجمموعة خريطة
املفاهيم ،وجمموعة �ضابطة ،و�أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا يف فهم
الطلبة ملفاهيم الأحما�ض والقواعد تعزى لطريقة
التدري�س (طريقة ن�صو�ص االكت�ساب املفاهيمي،
وطريقة خريطة املفاهيم ،والطريقة التقليدية)
ل�صالح الطلبة الذين تعلموا بطريقة ن�صو�ص
االكت�ساب املفاهيمي وطريقة خريطة املفاهيم ،كما
�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا
يف فهم الطلبة ملفاهيم الأحما�ض والقواعد تعزى
للجن�س.
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�أجرى ماركوز ( )Marques, 1997درا�سة هدفت
�إىل ا�ستق�صاء الأخطاء املفاهيمية لعدد من املفاهيم
املحددة يف جمال الثقافة العلمية لعلوم الأر�ض
(االجنراف القاري وال�صفائح التكوينية) ،و�أثر
ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات االكت�ساب املفاهيمي لدى
الطلبة الربتغاليني يف املرحلة العمرية ()17-16
�سنة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )270طالب ًا،
وا�ستخدم �أن�شطة خمططة م�ستندة للنظرية البنائية
مع املجموعة التجريبية ،كما ا�ستخدم اال�ستبانة
واملقابالت ك�أدوات جلمع البيانات ،و�أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن الطلبة يحملون عدد ًا كبري ًا من
املفاهيم اخلط�أ ،يوجد �أثر للأن�شطة امل�صممة وفق
النظرية البنائية يف اكت�ساب املفاهيم.
�أجرى ال�سنجاري ( )1997درا�سة هدفت �إىل
التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام ثالث ا�سرتاتيجيات
تدري�سية يف ت�صحيح املفاهيم الفيزيائية اخلط�أ
لدى طلبة املرحلة اجلامعية ،ف�ض ًال عن حتديد
ن�سبة اخلط�أ يف عنا�صر املفهوم الأ�سا�سية
(التعريف ،املثال ،التطبيق) وت�ضمنت الدرا�سة
مرحلتني مرحلة ت�شخي�صية �شملت ( )45طالب ًا
مت حتديد املفاهيم اخلط�أ لديهم بو�ساطة اختبار
�ضم ( )98مفهوم ًا ،وحدد الباحث ن�سبة اخلط�أ
( )%50ف�أكرث� ،أما املرحلة العالجية فقد طبقت
على ( )40طالب ًا ق�سموا �أربع جمموعات مت�ساوية،
مت تدري�س الأوىل باملناق�شة الفعالة ،والثانية در�ست
باملواجهة الت�صورية ،والثالثة در�ست بالأحداث
املتناق�ضة ،واملجموعة الرابعة �ضابطة در�ست
بالطريقة االعتيادية ،و�أظهرت النتائج فاعلية
اال�سرتاتيجيات التدري�سيـة فـي ت�صحـيح املفاهـيم
الفيزيائيـة اخلط�أ وتفوقها على ال�ضابطة.
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة
من خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة يتبني
�أنَّ الدرا�سات التي تناولت مدخل التفكري املفهومي
قليلة ،كدرا�سة العزام ( )2012التي هدفت الك�شف
عن �أثر التفكري املفهومي يف التح�صيل والدافعية
من خالل املنهج �شبه التجريبي ،بينما هدفت
http://journals.uob.edu.bh

184

درا�سة القطاونة وال�سعودي ( )2012ت�صميم
التدري�س وفق مدخل التفكري املفهومي م�ستخدمة
املنهج الو�صفي.
كما يتبني �أنَّ هناك اهتمام ًا وا�ضح ًا على جميع
امل�ستويات :املحلي ،والعربي ،والعاملي باملفاهيم
البديلية واكت�ساب املفاهيم ،والفاعلية الذاتية .و�أنَّ
الدرا�سات التي تناولت االكت�ساب املفهومي جميعها
ا�ستخدمت املنهج �شبه التجريبي ،با�ستثناء درا�سة
عفانة و�أبو ملوح ( )2005و درا�سة (Marques,
 )1997اللتني ا�ستخدمتا املنهج الو�صفي بالإ�ضافة
�إىل املنهج �شبه التجريبي ،وقد ا�ستخدمت
الدرا�سات طرق تدري�س وبرامج خمتلفة لإحداث
االكت�ساب املفاهيمي لدى الطلبة كدرا�سة البياري
( )2012ودرا�سة نا�صر ( ،)2010ودرا�سة
ال�سامرائي وقدوري ( ،)2009ودرا�سة عفانة و�أبو
ملوح ( ،)2005ودرا�سة ،Cakir & Geban, 2002
ودرا�سة ( ،)Marques, 1997ودرا�سة ال�سنجاري،
( ،)1997ودرا�سة ( ,)Lonning, 1993بينما تناولت
درا�سات كل من �سويدات ( ،)2012و�صبحا
(� ،)2007أثر برامج تعليمية يف فهم وحت�صيل
املفاهيم ال�شرعية والفقهية وال�سرية النبوية
والأخالقية ,و�أنَّ الدرا�سات التي تناولت الفاعلية
الذاتية جميعها درا�سات م�سحية و�صفية با�ستثناء
درا�سة حنا ( )2009التي ا�ستخدمت املنهج �شبه
التجريبي ،وقد ا�ستهدفت درا�سات الفاعلية
الذاتية الك�شف عن م�ستوى الفاعلية الذاتية
وعالقتها ببع�ض املتغريات كالقلق والدافعية
والإجناز و�ضغط احلياة واال�ستقرار النف�سي.
وقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات
ال�سابقة فيما ي�أتي:
 ت�شكيل الإطار النظري ملحاور الدرا�سة. ت�صميم الدرا�سة ومتغرياتها. تطوير �أدوات الدرا�سة والتحقق من �صدقهاوثباتها.
وقد امتازت هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ذات
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ال�صلة مبا ي�أتي:
 تعد من الدرا�سات القليلة -ويف حدود علمالباحث -التي ا�ستخدمت مدخل التفكري
املفهومي كربنامج تعليمي.
 تعد من الدرا�سات التي تفردت يف درا�سة املتغريالتابع املتعلق باالكت�ساب املفاهيمي يف الرتبية
الإ�سالمية والفاعلية الذاتية.
 �إعدادها اختبار ًا لقيا�س االكت�ساب املفاهيمي يفالرتبية الإ�سالمية.
الطريقة والإجراءات
ً
تناول هذا الف�صل و�صفا للإجراءات
امل�ستخدمة يف الدرا�سة من منهجية الدرا�سة
و�أفرادها ،والأدوات امل�ستخدمة و�إجراءات
�إعدادها ،بالإ�ضافة �إىل الت�صميم الذي اعتمدته
الدرا�سة والإجراءات واملتغريات واملعاجلة
الإح�صائية.
منهجية الدرا�سة
اعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج �شبه
التجريبي الذي ع ّرفه عبيدات وعد�س وعبد احلق
( )223 :2012ب�أنه «اكت�ساب متعمد وم�ضبوط
لل�شروط املحددة للواقع �أو الظاهرة التي تكون
مو�ضوعا للدرا�سة ومالحظة ما ينتج عن هذا
ً
االكت�ساب من �آثار يف هذا الواقع �أو الظاهرة».
�أفراد الدرا�سة
ً
تكون �أفراد الدرا�سة من ( )58طالبا من
طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،وقد اختار الباحث
مدر�سة ال�شونة اجلديدة الأ�سا�سية للبنني ،التابعة
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ملديرية الرتبية والتعليم للواء ال�شونة اجلنوبية،
وقد جرى اختيار املدر�سة ق�صدي ًا لوجود �شعبتني
لل�صف التا�سع الأ�سا�سي ،ولتعاون مدير املدر�سة
مع الباحث ،وقد مت اختيار الباحث ال�شعبة (�أ)
كمجموعة جتريبية ،وتكونت من ( )28طالب ًا،
وال�شعبة (ب) كمجموعة �ضابطة ،وتكونت من
( )30طالب ًا ،وقد مت اختيار �صفوف املجموعات
التجريبية وال�ضابطة بالتعيني الع�شوائي ،وقد
جرى التحقق من تكاف�ؤ املجموعتني عن طريق
القيا�س القبلي.
�أداة الدرا�سة
متثلت �أداة الدرا�سة باختبار املفاهيم الفقهية،
وفيما يلي عر�ض تف�صيلي للأداة:
اختبار املفاهيم الفقهية
قام الباحث ب�إعداد اختبار املفاهيم الفقهية يف
مبحث الرتبية الإ�سالمية لل�صف التا�سع الأ�سا�سي
وفق اخلطوات الآتية:
 حتديد الوحدة الدرا�سية التي �ستطبق عليهاالدرا�سة ،وهي الوحدة اخلام�سة «الفقه
الإ�سالمي» من كتاب الرتبية الإ�سالمية لل�صف
التا�سع الأ�سا�سي.
 حتليل الوحدة اخلام�سة “الفقه الإ�سالمي”من كتاب الرتبية الإ�سالمية لل�صف التا�سع
الأ�سا�سي.
 بناء جدول موا�صفات يحدد وزن املفاهيمالفقهية الواردة يف كل در�س من درو�س الوحدة
وامل�ستوى املعريف ،وعدد الأ�سئلة كما يف اجلدول
(.)1
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جدول ( :)1جدول املوا�صفات الختبار املفاهيم الفقهية للوحدة اخلام�سة» الفقه الإ�سالمي» ال�صف التا�سع الأ�سا�سي
الدر�س

املفاهيم

عدد الأ�سئلة

تذكر

فهم

تطبيق

الأول :الربا

الربا -ربا الن�سيئة  -ربا الف�ضل -احتاد اجلن�س
( 4مفاهيم)

(� 4أ�سئلة )
()5 ،3 ،2 ،1

3
()3 ،2 ،1

0

1
()5

الثاين :ال�صرف

ال�صرف -جمل�س العقد
(مفهومني)

(�س�ؤاالن)
()6 ،4

1
()4

الثالث :بيع العينة
الرابع :الزواج
اخلام�س :املهر

(�س�ؤاالن)
()19 ،7
5
(� 5أ�سئلة)
(،12 ،11 ،10( ،13 ،12 ،11 ،10
)20 ،13
)20
2
(� 3أ�سئلة)
()17 ،8
()18 ،17 ،8

العينة  -بيع العينة
(مفهومان)
الزواج – ال�صيغة – الإيجاب والقبول-
العاقدان -ال�شاهدان)
( 5مفاهيم)
املعجل – املهر امل� ّؤجل (3
املهر – املهر ّ
مفاهيم)

0

1
()6
2
()9 ،7

0

0

0

1
()18

ال�ساد�س :املحرمات من
الن�ساء ()1

التحرمي امل�ؤبد – التحرمي بالقرابة
(مفهومني)

(�س�ؤالني)
()14-9

1
()9

1
()14

0

ال�سابع :املحرمات من الن�ساء
()2

التحرمي امل�ؤقت  -التحرمي باجلمع (مفهومني)

(�س�ؤالني)
()16 ،15

0

2
()16 ،15

0

املجموع

 20مفهوم ًا

� 20س�ؤا ًال

12
%60

6
%30

2
%10

 �إعداد جمموعة من الأ�سئلة حول املفاهيمالفقهية وفق جدول املوا�صفات.
وقد تكون االختبار ب�صورته النهائية من ()20
فقرة من نوع االختيار من متعدد ،وغطت امل�ستويات
املعرفية للمفاهيم الفقهية.
�صدق االختبار
للتحقق من �صدق االختبار جرى عر�ضه على
جمموعة من املحكمني ،وقد تكون االختبار يف
�صورته الأولية من(� )25س�ؤا ًال ،وجرى تعديل
�صياغة (� )8أ�سئلة ،وحذف خم�سة �أ�سئلة بنا ًء
على مالحظات املحكمني وخرج االختبار ب�صورته
النهائية مكون من ( )20فقرة.
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ثبات االختبار
جرى تطبيق االختبار على عينة ا�ستطالعية
تكونت من ( )30طالب ًا من خارج �أفراد الدرا�سة
ومن جمتمع الدار�سة ذاته ،وجرى ح�ساب ثبات
االختبار با�ستخدام معادلة كودر ريت�شارد�سون
( ،)KR-20التي ت�ستخدم لقيا�س مدى االت�ساق
الداخلي لالختبارات التي ُتعطى فيها درجة واحدة
للإجابة ال�صحيحة و�صفر للإجابة اخلاطئة ،وقد
بلغ ( )0.94وهو معامل ثبات مرتفع ،ومنا�سب
لأغرا�ض الدرا�سة.
كما جرى ح�ساب معامالت ال�صعوبة للأ�سئلة
فرتاوحت ما بني ( ،)0.80–0.18وتراوحت
معامالت التمييز بني ( ،)0.79–0.31ويبني
اجلدول ( )2معامالت ال�صعوبة والتمييز لكل
�س�ؤال من �أ�سئلة االختبار.
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جدول ( :)2معامالت ال�صعوبة والتمييز لفقرات اختبار املفاهيم الفقهية.
رقم ال�س�ؤال

معامل التمييز

معامل ال�صعوبة

رقم ال�س�ؤال

معامل التمييز

معامل ال�صعوبة

1

0.65

0.34

11

0.57

0.40

2

0.31

0.80

12

0.59

0.38

3

0.42

0.51

13

0.36

0.54

4

0.52

0.36

14

0.43

0.55

5

0.36

0.61

15

0.33

0.80

6

0.53

0.46

16

0.79

0.18

7

0.53

0.42

17

0.51

0.30

8

0.64

0.32

18

0.53

0.51

9

0.46

0.52

19

0.36

0.53

10

0.65

0.43

20

0.34

0.72

وقد خرج االختبار ب�صورته النهائية �إذ تكون من
( )20فقرة من نوع االختيار من متعدد.
دليل املعلم لتدري�س وحدة الفقه الإ�سالمي
وفق مدخل التفكري املفهومي
جرى بناء دليل لتدري�س الوحدة اخلام�سة
«الفقه الإ�سالمي» لل�صف التا�سع الأ�سا�سي وفق
مدخل التفكري املفهومي وفق اخلطوات التالية:
االطالع على الأدب النظري املتعلق بالتفكرياملفهومي.
االطالع على درا�سات ا�ستخدمت برامجمبنية وفق التفكري املفهومي كدرا�سة العزام
(.)2012
حتليل الوحدة اخلام�سة “الفقه الإ�سالمي”من كتاب الرتبية الإ�سالمية لل�صف التا�سع
الأ�سا�سي.
�إعادة بناء درو�س الوحدة اخلام�سة “الفقهالإ�سالمي” مبا يتنا�سب مع التفكري املفهومي،
�إذ مت حتويل حمتوى املادة التعليمية وفق مدخل
http://journals.uob.edu.bh

التفكري املفهومي ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجية
العد�سة املفهومية يف توليد �أكرب قدر من
احلقائق التي ترتبط باملفهوم الفقهي.
�صدق الدليل
مت التحقق من �صدق الدليل من خالل عر�ضه
على جمموعة من املحكمني من املخت�صني يف
املناهج ،ويف �أ�ساليب تدري�س الرتبية الإ�سالمية،
وقد مت الأخذ مبالحظاتهم ،و�إجراء التعديالت
الالزمة.
�إجراءات الدرا�سة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة والإجابة عن �أ�سئلتها
قام الباحث بالإجراءات الآتية:
1 .1احل�صول على املوافقة الر�سمية من اجلامعة
الإ�سالمية ومديرية الرتبية والتعليم يف لواء
ال�شونة اجلنوبية.
2 .2قام الباحث ببناء �أدوات الدرا�سة وا�ستخال�ص
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتيه لها من خالل
تطبيقها على عينة ا�ستطالعية.
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3 .3مت اختيار ال�صف التا�سع �شعبة (�أ) يف مدر�سة
ال�شونة اجلديدة الأ�سا�سية للبنني كمجموعة
جتريبية ،وال�شعبة (ب) كمجموعة �ضابطة
بالتعيني الع�شوائي.
4 .4قام الباحث بتطبيق اختبار املفاهيم الفقهية
على طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
كتطبيق قبلي.
5 .5مت تدري�س الوحدة اخلام�سة “الفقه الإ�سالمي”
با�ستخدام مدخل التفكري املفهومي للمجموعة
التجريبية ،وقد ا�ستمر التطبيق مدة ()30
يوم ًا ،بينما مت تدري�س الوحدة اخلام�سة “الفقه
الإ�سالمي” من مبحث الرتبية الإ�سالمية
لل�صف التا�سع الأ�سا�سي اجلزء الثاين
للمجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتيادية.
6 .6بعد االنتهاء من تدري�س الوحدة اخلام�سة
“الفقه الإ�سالمي” قام الباحث بتطبيق
اختبار املفاهيم الفقهية على طلبة املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة كتطبيق بعدي.
7 .7قام الباحث بت�صحيح االختبار.
متغريات الدرا�سة:
ت�ضمنت الدرا�سة املتغريات الآتية:
املتغري امل�ستقل :طريقة التدري�س ولها م�ستويان:التدري�س وفق مدخل التفكري املفهومي.الطريقة االعتيادية يف التدري�س.املتغريات التابعةاملفاهيم الفقهية.ت�صميم الدرا�سة
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر تدري�س
الرتبية الإ�سالمية با�ستخدام متغري جتريبي
م�ستقل وهو :طريقة التدري�س مب�ستويني ،هما:
مدخل التفكري املفهومي والطريقة االعتيادية ،يف
متغريين تابعني هما املفاهيم الفقهية والفاعلية
الذاتية لدى طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي،
http://journals.uob.edu.bh
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واتبعت الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي ،وميكن
التعبري عن ت�صميمها مبا ي�أتي:
X Q1
Q1

-

Q1

EG:

CG: Q1

 : EGاملجموعة التجريبية
 :CGاملجموعة ال�ضابطة
 : Q1تغري املفاهيم الفقهية (قبلي ،وبعدي).
 : Xاملعاجلة التجريبية (تدري�س الوحدة
اخلام�سة “الفقه الإ�سالمي” وفق مدخل التفكري
املفهومي).
  :الطريقة التقليدية (الوحدة الدرا�سية كمايف الكتاب املدر�سي املقرر).
املعاجلة الإح�صائية
للإجابة عن �س�ؤايل الدرا�سة قام الباحث
باملعاجلات الإح�صائية التالية:
1 .1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
( ،)Standard Deviation & Meansحل�ساب
املتو�سطات احل�سابية للمجموعة التجريبية
وال�ضابطة على اختبار املفاهيم الفقهية.
2 .2حتليل التباين الثنائي امل�صاحب (One Way-
 )ANCOVAللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة.
نتائج الدرا�سة
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل �أثر تدري�س
الرتبية الإ�سالمية وفق مدخل التفكري املفهومي
يف اكت�ساب املفاهيم الفقهية لدى طالب ال�صف
التا�سع الأ�سا�سي ،وقد جرى �إعداد اختبار املفاهيم
الفقهية ،ومقيا�س الفاعلية الذاتية ،ومت تطبيقهما
على �أفراد الدرا�سة ،وكانت النتائج على النحو
التايل :
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول
ن�ص ال�س�ؤال الأول على ما ي�أتي« :ما �أثر تدري�س
الرتبية الإ�سالمية وفق مدخل التفكري املفهومي يف
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اكت�ساب املفاهيم الفقهية لدى طالب ال�صف التا�سع احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات الطالب
القبلية والبعدية يف املجموعة التجريبية واملجموعة
الأ�سا�سي يف الأردن؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات ال�ضابطة على اختبار املفاهيم الفقهية كما يف
اجلدول (.)3
جدول ( :)3املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات الطالب القبلية والبعدية يف املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة على اختبار املفاهيم الفقهية
االختبار البعدي

االختبار القبلي
املجموعة

العدد

املجموعة التجريبية

28

6.89

املجموعة ال�ضابطة

30

6.40

3.51

املجموع

58

6.64

3.35

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

3.22

15.46

2.78

12.90

3.74

14.14

3.53

يالحظ من اجلدول ( )3ارتفاع املتو�سط احل�سابي
لعالمات الطلبة يف املجموعة التجريبية على
اختبار املفاهيم الفقهية القبلي عن املتو�سطات
احل�سابية للمجموعة ال�ضابطة� ،إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي للطالب يف املجموعة التجريبية ()6.89
بانحراف معياري ( ،)3.22بينما بلغ املتو�سط
احل�سابي لعالمات الطالب يف املجموعة ال�ضابطة
( )6.40بانحراف معياري (.)3.51
كما يالحظ من اجلدول ( )3ارتفاع املتو�سط
احل�سابي لعالمات الطالب يف املجموعة التجريبية
على اختبار املفاهيم الفقهية البعدي عن
املتو�سطات احل�سابية للمجموعة ال�ضابطة� ،إذ بلغ
املتو�سط احل�سابي للطالب يف املجموعة التجريبية
( )15.46بانحراف معياري ( ،)2.78بينما بلغ
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املتو�سط احل�سابي للطالب يف املجموعة ال�ضابطة
( )12.90بانحراف معياري (.)3.74
وللك�شف عن داللة هذه الفروق بني املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية بني املجموعتني
على االختبار القبلي والبعدي ،فقد مت �إجراء
حتليل التباين الثنائي امل�صاحب (One Way-
 )ANCOVAلأداء املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة البعدي على اختبار املفاهيم الفقهية ،مع
الأخذ بعني االعتبار نتائج االختبار القبلي ،ومن
اجلدير بالذكر �أن هذا التحليل الإح�صائي يعمل
على �إزالة الفروق الناجمة عن �أثر االختبار القبلي
بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة،
واجلدول ( )4يظهر ذلك.
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جدول ( :)4نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ( )One Way- ANCOVAالختبار داللة الفرق بني
املتو�سطات البعدية للمجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على اختبار املفاهيم الفقهية
متو�سط املربعات

(ف) املح�سوبة

م�ستوى الداللة

مربع �إيتا

م�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية

االختبار القبلي

314.071

1

314.071

57.66

0.000

0.512

طريقة التدري�س

70.886

1

70.886

13.01

0.001

0.191

اخلط�أ

299.593

56

5.447

الكلي

12302.00

57

يت�ضح من اجلدول ( )4وجود فروق دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى داللة (≤ )0.05αبني
املتو�سطات احل�سابية للمجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة يف اختبار املفاهيم الفقهية،
�إذ بلغت قيمة (ف) املح�سوبة ( )13.14مب�ستوى
داللة (= ،)0.001αوهي قيمة دالة �إح�صائي ًا،
وبهذه النتيجة يتم رف�ض الفر�ضية ال�صفرية
وقبول الفر�ضية البديلة التي تن�ص على وجود �أثر
لتدري�س الرتبية الإ�سالمية وفق مدخل التفكري
املفهومي يف اكت�ساب املفاهيم الفقهية لدى
طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف مدر�سة ال�شونة

اجلديدة الأ�سا�سية للبنني التابعة ملديرية الرتبية
والتعليم للواء ال�شونة اجلنوبية .وقد َف�سرت ما
ن�سبته ( )19.1%من التباين املُف�سر (املُتنب�أ به)
يف املتغري التابع وهو اكت�ساب املفاهيم الفقهية.
وللك�شف عن م�ستوى عائد الفروق يف نتائج
طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي على اختبار املفاهيم
الفقهية تبع ًا ملتغري طريقة التدري�س ،جرى
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية املعدلة والأخطاء
املعيارية لأداء طلبة ال�صف التا�سع الأ�سا�سي على
اختبار املفاهيم الفقهية البعدي كما يف اجلدول
(.)5

جدول ( )5املتو�سطات احل�سابية املعدلة واالنحراف املعياري لأداء طالب ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي على اختبار املفاهيم الفقهية البعدي
املجموعة

املتو�سط احل�سابي املعدل

االنحراف املعياري

املجموعة التجريبية

15.29

0.44

املجموعة ال�ضابطة

13.07

0.43

بالرجوع �إىل املتو�سطات احل�سابية املعدلة
للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف اجلدول
( )5يتبني �أن املتو�سط احل�سابي املعدل للمجموعة
التجريبية �أعلى من املتو�سط احل�سابي املعدل
للمجموعة ال�ضابطة بفارق مقداره ( ،)2.22فقد
بلغ املتو�سط احل�سابي املعدل للمجموعة التجريبية
http://journals.uob.edu.bh

على اختبار املفاهيم الفقهية البعدي ()15.29
بانحراف معياري ( ،)0.44يف حني بلغ املتو�سط
احل�سابي املعدل للمجموعة ال�ضابطة على اختبار
املفاهيم الفقهية البعدي ( )13.07بانحراف
معياري ( .)0.43مما يدل على وجود �أثر ذي
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05=α
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لتدري�س الرتبية الإ�سالمية وفق مدخل التفكري
املفهومي يف اكت�ساب املفاهيم الفقهية لدى طالب
املجموعة التجريبية الذين خ�ضعوا للتدري�س
وفق مدخل التفكري املفهومي مقارنة بطلبة طلبة
املجموعة ال�ضابطة الذين مت تدري�سهم بالطريقة
االعتيادية.
تف�سري النتائج ومناق�شتها
مناق�شة النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة
ن�ص ال�س�ؤال الأول على« :ما �أثر تدري�س
الرتبية الإ�سالمية وفق مدخل التفكري املفهومي
يف اكت�ساب املفاهيم الفقهية لدى طالب ال�صف
التا�سع الأ�سا�سي يف الأردن؟»
�أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الأول �إىل وجود فروق
دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ( )0.05≤αبني
املتو�سطات احل�سابية لأفراد املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة على اختبار املفاهيم الفقهية،
وقد كانت هذه الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية،
الأمر الذي ي�شري �إىل وجود �أثر ال�ستخدام مدخل
التفكري املفهومي يف اكت�ساب املفاهيم الفقهية لدى
طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف مدر�سة ال�شونة
اجلديدة الأ�سا�سية للبنني.
وميكن �أنَّ ترد هذه النتيجة اىل جمموعة
من اخل�صائ�ص التي يتمتع بها مدخل التفكري
املفهومي ،ومن هذه اخل�صائ�ص �أن مدخل التفكري
املفهومي و�ضع املفاهيم الفقهية مو�ضع الرتكيز
و�إعمال الفكر فيها من �إذ توليد �أكرب قدر من
الأفكار التي ت�صب يف فهم املفهوم الفقهي ،كما
امتاز مدخل التفكري املفهومي با�ستخدام �أكرث من
طريقة لتدري�س املفهوم ،كما ربط مدخل التفكري
املفهومي املفاهيم الفقهية باحلياة الواقعية
للطالب ،الأمر الذي جعل الطالب ي�شعرون ب�أهمية
فهم املفهوم الفقهي وتعلم احلقائق املرتبطة به.
لقد كانت املفاهيم الفقهية تقدم للطالب يف
الطريقة االعتيادية على �شكل جمل ت�صف وتبني
املفهوم الفقهي ،وكان الطالب �سلبي ًا يف ن�شاطه،
http://journals.uob.edu.bh

ومتلق للمعرفة� ،أما مدخل التفكري املفهومي
فقد جعل الطالب ي�ضع املفهوم يف ب�ؤرة العد�سة
املفهومية ،ويربط �أكرب قدر من الأفكار باملفهوم
الفقهي ،وي�شكل �صورة للمفهوم يف ذهنه من خالل
الأفكار التي تطرح حول املفهوم الفقهي ،وبهذا فقد
�أ�صبح الطالب ن�شط ًا يف تعلمه� ،إيجابي ًا يف الو�صول
للمعرفة ،وهذا ما جعله �أكرث �إدراكا للمفاهيم
الفقهية من �أقرانه يف املجموعة ال�ضابطة.
كما �أن التدري�س وفق مدخل التفكري املفهومي
يعمل على الربط بني �أبعاد املعرفة من خالل
ا�سرتاتيجية يت�آزر فيها التفكري ،يف تفاعل ذهني
بني التفكري مب�ستوى احلقائق والتفكري مب�ستوى
املفاهيم وحتويل املعلومات واحلقائق واخلربات
�إىل تعميمات ومبادئ عامة ،مما مينح املتعلم
فر�صة لريتقي بالتفكري فوق احلقائق واملفاهيم
ويعطيه فر�صة التعمق باملعرفة ،وتعديل الكثري من
املفاهيم اخلاطئة.
وقد الحظ الباحث �أن الطلبة يف املجموعة
التجريبية �أثناء تقدميهم للأفكار حول املفهوم،
كانوا يقدمون حقائق وتعميمات وجمل مرتبطة
باملفهوم ،وهي عملية عقلية �أعلى مرتبة من عملية
تقدمي �أمثلة منتمية للمفهوم كما يف املجموعة
ال�ضابطة
وتتفق هذه النتيجة ب�شكل جزئي مع نتائج
درا�سة كل من العزام ( ،)2012والقطاونة
وال�سعودي ( ،)2012و�سويدات ( ،)2012و�صبحا
( ،)2007واجلالد ( ،)2006و()Lonning, 1993
يف اكت�ساب املفاهيم.
التو�صيات
بناء على نتائج الدرا�سة وا�ستنتاجاتها ،يورد
الباحث بع�ض التو�صيات واملقرتحات:
1 .1ا�ستخدام معلمي الرتبية الإ�سالمية ملدخل
التفكري املفهومي،ملا لذلك من �أثر يف
االكت�ساب املفاهيمي لدى الطلبة.
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2 .2ت�ضمني مناهج الرتبية الإ�سالمية وكتبها
مدخل التفكري املفهومي ،والأخذ بطرق
التدري�س اخلا�صة بتدري�س املفاهيم.
3 .3ت�ضمني �أدلة املعلمني يف مبحث الرتبية
الإ�سالمية خطوات التدري�س وفق مدخل
التفكري املفهومي.
4 .4اهتمام م�شريف الرتبية الإ�سالمية مبدخل
التفكري املفهومي و�إعطاء دورات تدريبية
ملعلمي الرتبية الإ�سالمية لتوظيف مدخل
التفكري املفهومي يف تدري�س مبحث الرتبية
الإ�سالمية.
املقرتحات
�إجراء درا�سات تبحث يف العالقة بني التدري�س
وفق التفكري املفهومي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية.
املراجع
�أو ًال :القر�آن الكرمي
ثانياً :املراجع العربية
اريك�سون ،لني .)2011( .املدخل املفهومي يف
ت�صميم املناهج والتدري�س لغرف �صفية ت�شع
بالتفكري ،ترجمة خليل القطاونة ،عمان :دار
يزيد للن�شر والتوزيع.
�أمني� ،إ�سماعيل .)2001( .طرائق تدري�س
الريا�ضيات :نظريات وتطبيقات .القاهرة :دار
الفكر العربي.
البياري� ،آمال� .)2012( .أثر ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية بو�سرن يف تعديل الت�صورات اخلط�أ
للمفاهيم الريا�ضية لدى طالبات ال�صف الرابع
الأ�سا�سي .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
اجلالد ،ماجدة زكي� .)2006( .أثر ا�ستخدام
خرائط املفاهيم يف حت�صيل املفاهيم ال�شرعية
وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة
يف مادة الرتبية الإ�سالمية .جملة امللك
http://journals.uob.edu.bh
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�سعود للعلوم الرتبوية والدرا�سات الإ�سالمية،
.653-607 :)2(18
حنا� ،سلوى� .)2009( .أثر برنامج تدريبي م�ستند
�إىل نظرية الذكاء املتعدد يف تنمية الفاعلية
الذاتية ودافعية الإجناز لدى طلبة ال�صف
اخلام�س الأ�سا�سي ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة البلقاء التطبيقية ،عمان،
الأردن.
اخلوالدة� ،سامل .وم�صطفى ،ح�سن.)2010( .
�أثر التدري�س القائم على التناق�ض املفاهيمي
يف التح�صيل و�إحداث االكت�ساب املفاهيمي
لدى طالب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ملفاهيم
احلمو�ض والقواعد .جملة درا�سات العلوم
الرتبوية.110-94 :)1(37 ،
اخلوالدة ،نا�صر .وعيد ،يحيى.)2003( .
طرائق تدري�س الرتبية الإ�سالمية و�أ�ساليبها
وتطبيقاتها العملية .دار حنني للن�شر ،عمان.
ال�سامرائي ،فائق وقدوري ،عبدالقادر.)2009( .
�أثر ا�ستخدام �أمنوذج بو�سرن يف اكت�ساب
املفاهيم الريا�ضية والتح�صيل لدى طالب
ال�صف الثاين املتو�سط .جملة دياىل:)1(34 ،
.156-121
�سالم ،انت�صار� .)2001( .أثر ا�ستخدام طريقة
التعلم التعاوين يف حت�صيل املفاهيم ملادة
الأحياء لدى طالبات ال�صف الثاين الثانوي
يف مدينة تعز–اليمن .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة بغداد.
ال�سنجاري ,عبد الرزاق يا�سني� .)1997( .أثر
ا�ستخدام ثالث ا�سرتاتيجيات تدري�سية يف
ت�صحيح املفاهيم الفيزيائية اخلاطئة لدى
طلبة املرحلة اجلامعية� .أطروحة دكتوراه غري
من�شورة ،جامعة بغداد.
�سويدات� ،سامر نظري .)2012( .بناء برنامج
تعليمي قائم على ا�سرتاتيجية ثنائية الأبعاد
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يف حت�صيل طلبة املرحلة الأ�سا�سية للمفاهيم
يف الرتبية الإ�سالمية واجتاهاتهم نحوها يف
الكويت� .أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة
عمان العربية للدرا�سات العليا ،عمان ،الأردن.
�صبحا� ،إبراهيم خليل .)2007( .فاعلية برنامج
تعليمي قائم على دورة التعلم والع�صف الذهني
يف حت�صيل طلبة املرحلة الأ�سا�سية للمفاهيم
الأخالقية يف الرتبية الإ�سالمية واجتاهاتهم
نحوها يف الأردن� .أطروحة دكتوراه غري
من�شورة ،جامعة عمان العربية للدرا�سات
العليا ،عمان ،الأردن.
طالفحه ،بركات .)2006( .تطوير حمتوى كتب
الرتبية الإ�سالمية للمرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة
يف الأردن يف �ضوء منظومات من املفاهيم
واختبار �أثره يف اجتاهات الطلبة نحو الرتبية
الإ�سالمية ونحو الآخر�.أطروحة دكتوراه غري
من�شوره ،جامعة عمان العربية ،عمان ،الأردن.
عبد ال�سالم ،م�صطفى .)2002( .االجتاهات احلديثة
يف تدري�س العلـوم .القاهرة :دار الفكر العربي.
عبيدات ،ذوقان وعد�س ،عبد الرحمن وعبداحلق،
كايد .)2012( .البحث العلمي مفهومه و�أدواته
و�أ�ساليبه.دار الفكر :عمان.
العزام ،علي .)2012( .بناء برنامج تعليمي يف
الرتبية الإ�سالمية قائم على مدخل التفكري
املفهومي وقيا�س �أثره يف حت�صيل الطلبة
ودافعيتهم نحو التعلم� .أطروحة دكتوراه غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة عمان العربية.
عفانة عزو و�أبو ملوح  ،حممد� .)2005( .أثر منوذج
مقرتح لعالج الت�صورات اخلط�أ للمفاهيم
الريا�ضية لدى الطالب منخف�ضي التح�صيل
يف ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي بغزة ،بحث مقدم
�إىل امل�ؤمتر الرتبوي الثاين :الطفل الفل�سطيني
بني حتديات الواقع وطموحات امل�ستقبل،
( )23-22نوفمرب  2005كلية الرتبية اجلامعة
الإ�سالمية ،غزة.
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عفانة ،عزو .)2001( .العالقة التبادلية بني
املعرفة املفاهيمية واملعرفة الإجرائية يف تعليم
وتعلم الريا�ضيات (درا�سة حتليلية يف التغري
املفهومي وا�سرتاتيجياته).جملة البحوث
والدرا�سات الرتبوية الفل�سطينية-61 :)5(2 ،
.89
عفانة  ،عزو ،واجلي�ش ،يو�سف.)2008( .
التدري�س والتعلم بالدماغ ذي اجلانبني .مكتبة
�آفاق ،غزة.
العلواين ،مهند� .)1999( .أثر ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجيتي كلوز ماير والأحداث املتناق�ضة
يف تعلم املفاهيم الفيزيائية وتنمية التفكري
الناقد .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية
الرتبية ،جامعة بغداد.
القطاونة ،خليل وال�سعودي ،خالد (.)2012
ت�صميم التدري�س وفق مدخل التفكري املفهومي:
درا�سة يف الأ�سا�س النظري و�آليات التطبيق.
جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم
النف�س ،جامعة دم�شق.112-69 :)11(3 ،
قناوي� ،شاكر وطه� ،شحاته� .)2012( .أثر تفاعل
�أمناط التعلم وطرق احلوار و�أ�ساليب عر�ض
املفاهيم اللغوية العربية يف تنمية مهارات
التفكري الناقد ومهارات قراءة اخلريطة
املعرفية لدى تالميذ املرحلة الإعدادية.جملة
العلوم الرتبوية.386-331 :)4(2 ،
املندالوي� ،إبراهيم .)2002 ( .فاعلية املعلمني يف
تطبيق منوذج بنائي يف تدري�س العلوم لل�صف
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ملحق االختبار
اختبار املفاهيم الفقهية يف الوحدة اخلام�سة «الفقه الإ�سالمي» لل�صف التا�سع الأ�سا�سي
اختبار املفاهيم الفقهية
املدر�سة...................... :
ال�صف :التا�سع ( )
الف�صل الثاين
التاريخ 2015 / /
اال�سم............................. :
العالمة 20 /
الزمن  45دقيقة
ــــــــــــــــــــــــــــ
ال�س�ؤال� :ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة فيما ي�أتي 10( :عالمات )
 .1الزيادة على ر�أ�س املال التي ي�أخذها �أحد املتعاقدين هي:
ب -البيع
�أ-الربا
د -ال�صدقة
ج -الدين
 .2ي�سمى املبلغ الذي ي�أخذه الدائن من املدين زيادة على الدين مقابل ت�أجيل ال�سداد بـ:
ب -ربا الف�ضل
�أ -بيع العينة
د -ربا الن�سيئة
ج -احتاد اجلن�س
�صاعا من التمر ،ف�إن هذا الرجل قد وقع يف ر ًبا ي�سمى:
�صاعا من التمر بثمانني ً
� .3إذا باع رجل �سبعني ً
ب -ربا الف�ضل
�أ -ربا الن�سيئة
د -ربا التمر
ج -ربا التق�سيط
 .4ي�سمى املكان الذي يتم فيه تقاب�ض املال امل�صروف يدً ا بيد قبل االفرتاق بـ:
ب -البنوك الربوية
�أ -جمل�س العقد
د -احتاد اجلن�س
ج -ال�صرف
 -5اقرت�ض ح�سام من �أحد البنوك مبل ًغا ُيقدر ب�ألف دينار على �أن ي�سدده للبنك  1200دينار ،هذه العملية
ُ
مثال على:
ب -اال�ستالف
�أ-البيع
د -الربا
ج -التق�سيط
 -6قام �أحمد ب�صرف نقوده الكويتية بنقود �أردنية وقبل القب�ض �صرفها برياالت قطرية ،عملية ال�صرف
باطلة ب�سبب:
�أ-اختالف البديلني ب -احتاد اجلن�س
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ج -الت�صرف قبل التقاب�ض
د -غياب املتعاقدين
� -7شراء �سلعة من تاجر بثمن م�ؤجل ،ثم بيعها له ب�أقل من ذلك نقدً ا يف احلال هو:
ب -ال�صرف
�أ-الربا
ج -ربا الن�سيئة د -بيع العينة
 -8املهر امل�ؤجل هو:
�أ -مال يجب على الرجل للمر�أة ب�سبب عقد الزواج.
ب -جزء من املهر ت�أجل دفعه.
ج -املهر الذي ي�ؤجل كله �أو جزء منه.
د -مال ت�أخذه املر�أة عند العقد عليها.
� -9أ�صول الرجل هي:
ب� -أحفاده
�أ-بناته
ج� -أمه وجداته د� -أوالده
 -10املر�أة الكتابية هي:
�أ -اليهودية �أو الن�صرانية ب -املجو�سية
د -الوثنية
		
ج -امللحدة
�شرعا لتكوين �أ�سرة و�إيجاد ن�سل بينهما:
 -11ي�سمى العقد بني رجل وامر�أة حتل له ً
ب -الطالق
�أ -الزواج
د -مرياث
ج -النفقة
�شرعا:
 -12حكم الزواج ً
ب -فر�ض عني
�أ� -سنة م�ؤكدة
د -واجب
ج -فر�ض كفاية
 -13لفظ دال على توافق �إرادة كل من الزوجني على الزواج.
ب -اخلطبة
		
�أ -العقد
د -الإيجاب والقبول
ج -الزواج
 -14قال تعاىل" :وال تنكحوا ما نكح �آبا�ؤكم من الن�ساء" .ن�ستدل من الآية الكرمية دليلاً �شرع ًيا حول:
�أ -التحرمي باجلمع ب -التحرمي بامل�صاهرة
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ج -احلرمة الدائمة د -التحرمي بال�شرك
 -15يحرم على الرجل الزواج بعمة زوجته حرمة م�ؤقتة ب�سبب:
�أ-الطالق البائن بينونة كربى ب -اجلمع
د -ال�شرك
		
ج -الكفر
 -16قال تعاىل" :حرمت عليكم �أمهاتكم وبناتكم و�أخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت"
ن�ستنتج من الآية الكرمية دليلاً �شرع ًيا على:
ب -احلرمة الدائمة
�أ-احلرمة امل�ؤقتة
د -الأ�صول
		
ج -الأقارب
-17ي�سمى املال الذي يجب على الرجل للمر�أة ب�سبب عقد الزواج ال�صحيح عليها بـ:
ب -النفقة
�أ-املهر		
د -الزكاة
ج -ال�صدقة
 -18قال تعاىل ”:و�آتوا الن�ساء �صدقاتهن نحلة” ،تدل الآية الكرمية على:
ب -ال�صدقات
�أ-الزواج
د -الزكاة
ج -املهر
 -19هدف امل�شرتي من بيع العينة هو احل�صول على:
ب -تي�سري البيع
�أ-املال وال�سلعة
د -املال
ج -ال�سلعة
 -20م�سلم عاقل بالغ �سامع للإيجاب والقبول يف جمل�س العقد فاهم للمق�صود به:
ب -قا�ضي
�أ-متعاقد
د� -شاهد
ج -ويل الأمر
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