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الرحالت املعرفية ع"� الو ب 	� تنمية �سيعاب املفا�ي�� والتفك�� املشعب 	� فاعلية 
يمقر الفقھ لدى طالبات الصف (و الثانو ل   ر

  عب�� عبدالقادر العرا7ي

، اململكة  Bس ال<�بية @سالمية، ?لية ال<�بية، جامعة أم القر ىتخصص مناCD وطر تد رق
  .العرJية السعودية

�com.hotmail@eerarabi.ab: ال"�يد �لك<�وLي �
  : مستخلص 

�دف البحث ا()ا&� إ&% تق#"� فاعلية الرحالت املعرفية ع�� الو�ب �� تنمية �س�يعاب املفا�ي�� 
، وقد ت3ونت عينة البحث من  يوالتفك?� امل�شعب �� مقر الفقھ لدى طالبات الصف 8و الثانو ل ر

يطالبة من طالبات الصف 8و الثانو  بمدي ) 64(   ، تم تقسيمNم إ&� مجموعت?ن،نة مكة املكرمةل
ســـــت باســـــتخدام الـــــرحالت املعرفيـــــة ع�ـــــ� الو�ـــــب) 32( مجموعـــــة تجر�Qيـــــة ت3ونـــــت  مـــــن   ،رطالبـــــة د
ســــت بالطر�قــــة املعتـــادة ) 32(ومجموعـــة ضــــابطة ت3ونـــت مــــن   وقــــد تـــم اســــتخدام مــــن]Z ،رطالبـــة د

 ،دليل املعلم:  وأدواتھ ال�a تمثلت ��  وإعداد مواده،البحث شبھ التجر�^�  لتحقيق أ�داف البحث
ات التفك?� امل�ـشعب ،واختبار �س�يعاب املفا�ي��  وأوiـ)ت نتـائج البحـث وجـود .  ر واختبار مNا

ىفـر دال إحـصائيا  عنـد مــستو  ق
ً

جـات طالبــات اnoموعـة التجر�Qيـة الaــ�  ) 0.05(  ربـ?ن متوسـطي د
ة باســــتخدام الــــرحالت املعر ســــت الوحــــدة اqoتــــا رد جــــات طالبــــات اnoموعــــة ،فيــــة ع�ــــ� الو�ــــبر ر ود

ســت الوحـــدة نفــسNا بالطر�قـــة املعتــادة �ـــ� التطبيــق البعـــدي الختبــار �ســـ�يعاب  رالــضابطة الaـــ� د
اتــھ لــصا(t طالبــات اnoموعــة التجر�Qيــة ة مــن مNا راملفــا�ي��  ك3ــل و�ــ� uــل مNــا جــود فــر دال ،ر ق و و

ىإحـــصائيا  عنـــد مـــستو  ً
جـــات ) 0.05(  ســـت ربـــ?ن متوســـطي د ر طالبـــات اnoموعـــة التجر�Qيـــة الaـــ� د

ة باســتخدام الــرحالت املعرفيــة ع�ــ� الو�ــب جــات طالبــات اnoموعــة الـــضابطة ،رالوحــدة اqoتــا ر ود
ات التفك?ــــــ�  ـــق البعــــــدي الختبــــــار مNــــــا ـــ� التطبيـــ ـــة املعتــــــادة �ـــ ـــدة نفــــــسNا بالطر�قـــ ســــــت الوحـــ رالaــــــ� د ر

oطالبـات ا t)اتـھ لـصا ة مـن مNا راامل�ـشعب ك3ـل و�ـ� uـل مNـا  وقـد انتxـw البحـث ،nموعـة التجر�Qيـةر
أن يـــتم صــياغة وتنظـــيم }عـــض وحــدات مـــن]Z الفقـــھ : بتقــديم مجموعـــة مــن التوصـــيات مـــن أ�مNــا 

وفقـــا للـــرحالت املعرفيـــة 
ً

�س ، س التعلـــيم العـــام ع�ـــ% كيفيـــة التــــد �ب معلمـــات الفقـــھ �ـــ� مـــدا ر تـــد ر ر
  . باستخدام الرحالت املعرفية ع�� الو�ب 

ـــــ� :الOلمــــــات املفتاحيــــــة  ات التفك?ـ ـــــ� الو�ــــــب، �ســــــ�يعاب املفــــــا�ي��، مNــــــا ر الــــــرحالت املعرفيــــــة ع�ـ
  . امل�شعب  
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The Effectiveness of Cognitive Trips via the Web in 
Developing Conceptual Comprehension and Divergent 
Thinking in the Jurisprudence Course for First Year 

Secondary Stage Students 
Abeer Abdel Qader Al Orabi 

Curriculum and Instruction (Islamic Education), College of 
Education, Umm Al-Qura University. 

E-mail: ab.eerarabi@hotmail.com 

ABSTRACT: 
The aim of the current research is to investigate the effectiveness of the 
WebQuest  in developing conceptual understanding and divergent thinking 
skills in the Jurisprudence course for the first year secondary school students 
in Makkah Al-Mukarramah. The sample of the research consisted of (64) 
female students of the second intermediate grade in Makkah Al-
Mukarramah, an experimental group consisting of (32) A female student 
studied using WebQuest , and a control group consisted of (32) female 
students who studied in the usual way. The quasi-experimental research 
method was used to achieve the goals of the research, and to prepare its 
materials and tools, namely the student booklet prepared according to 
WebQuest, and the teacher's guide, test conceptual understanding, and test 
branched thinking skills. The results of the research showed that there is a 
statistically significant difference at the level (0,05) between the mean scores of the 
experimental group pupils who studied the selected unit using WebQuest, and the 
degrees of the pupils of the control group who studied the same unit in the usual  
way in the post-application testing of the conceptual understanding as a whole 
and in each of his skills is in favor of experimental group pupils, and there is a 
statistically significant difference at the level of (0.05) between the mean scores of 
the experimental group pupils who studied the selected unit using WebQuest, and 
the grades of the control group pupils who studied the same unit in the usual way in 
post administration of test divergent thinking skills as a whole and in each of the 
skills for the benefit of experimental group students, the research ended with a set of 
recommendations, the most important of which are reformulating and organizing 
some units of jurisprudence curricula in the first year secondary school students 
to the strategy of WebQuest, training  jurisprudence teachers in middle schools on 
how to Teaching using WebQuest. 

Keywords: WebQuest, Conceptual Understanding, Branched Thinking 
Skills. 

 

  

  

 

 



فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية االستيعاب المفاهيمي 
 والتفكير المتشعب في مقرر الفقه لدى طالبات الصف األول الثانوي

  عبير عبد القادر العرابي/ د
  

 

 

- 598 - 

  : مقدمة 

ية ال�a لNـا مـن الـشرف والنفـع مـا ال يخفـى ع�ـ% uـل ذي �عد علم الفقھ من العلوم الشرع
ســو هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،لــب وعقــل ل و�ــ� �ــذا يقــو  مــن يــرد هللا بــھ خ?ــ�ا يفقNــھ �ــ� الــدين : " رل

ً
و�ــذا ا()ــديث " 

النبو يو�� أن للفقھ أ�مية كب?�ة �� الدين �سالمي ؛ حيـث يـضم الفقـھ أح3امـا ضـابطة ألعمـال 
ً

ي
ـــرام �عــــ،امل3لفــــ?ن طــــأ �ــــ� تأديــــة العبـــــادات  والــــصواب وا(q، وا()ظــــر و�باحــــة،رف بــــھ ا()ــــالل وا()ـ

، ومــــن ثـــم فNــــو مرجـــع uــــل م3لـــف ملعرفــــة ا()كـــم الــــشر�� فيمـــا يــــصدر عنـــھ مــــن أقــــوال واملعـــامالت
  . وأفعال 

�ـــسھ  رو�واكــب الفقــھ �ســالمي ا()يـــاة املعاصــرة وقــضايا�ا املــستجدة ومـــن ثــم يــصبح تد
�ا لبناتنا ضر

ً
�س الفقھ إ&� تحقيق أ�داف كث?�ة م��ا ،ور   : ر و��دف تد

تثQيــت العقيــدة �ســالمية �ــ� نفــوس املتعلمــات ؛ ذلــك أن معرفــة 8ح3ــام الــشرعية  - 
س��ا  رومما

د املتعلمات باألح3ام الشرعية ؛ وأدل��ا  مما �عي��ن ع�% معرفة �ذه 8ح3ـام وادا��ـا ،و تز
 . ع�% وجNNا ال�)يح 

 وما بي��مـا مـن أخـالق ، من عبادات ومعامالت–شعائر الدي�ية تطبيق املتعلمات ال - 
 فـــيعملن ا()ـــالل و�تجنـــ�ن ،لتــصبح املعرفـــة وســـيلة إ&ـــ% العمـــل الـــ�)يح بمقتـــضا�ا

 .ا()رام
�ب املتعلمات ع�% است�تاج 8ح3ام الشرعية من القرآن الكر�م والسنة املطNرة  -  رتد

 . وما قام عل��ا من إجماع وقياس 
�ب املتعلمـــ -   وتفNـــم ،ات ع�ـــ% نقـــد }عـــض املعـــامالت الـــسائدة �ـــ� ا()يـــاة املعاصـــرةرتـــد

أي �سالم ف��ا   . رأ}عاد�ا والتعرف ع�% 
 ، و�نحرافات السلوكية و8خطاء الـشا عة،تبص?� املتعلمات بالتقاليد �جتماعية - 

  ) 199 ،2016 ،ا(nمل. ( وكذا املفا�يم ا(qاطئة �� العبادات واملعامالت 

ــــة  ولقـــــد  ــــا 8ساســــــية وأدوا¥�ـــــا }ـــــش3ل مباشـــــر �ـــــ� العمليــ أثـــــرت شـــــبكة �ن¦�نـــــت بمالمحNـ
ر وظNــو ، ولكــن مــع ¨غ?ــ� أدوات شــبكة الو�ــب، فظNــرت العديــد مــن التطبيقــات ال¦�بو�ــة،التعليميــة

 أدت إ&ـ% ¨غي?ــ� فعــال �ــ� خـصائص التعلــيم �لك¦�وªــي املعتمــد ،إم3انـات جديــدة لتطبيقــات الو�ــب
  . تھ ونماذجھ واس¦�اتيجياتھ ع�% الو�ب وأدوا

 و� ،ز و¨عد الرحالت املعرفية ع�� الو�ب من أبر أدوات ا(nيل الثاªي للتعلم �لك¦�وªي
س }ــش3ل موجـھ وقــائم ع�ـ� التحقــق و�ستقــصاء وفيـھ تحــصل املتعلمــة  و¨عتمـد ع�ــ% تـصميم الــدر

   )  Dodge , Para , 2010 , 6. ( ع�% املعلومة املطلو¯ة لتب®� املعرفة من شبكة �ن¦�نت 

عمل الرحالت املعرفية ع�� الو�ب ع�ـ% إثـراء التفاعـل املثمـر بـ?ن الطالبـات  وتحفـز�ن ،̈و
ة ،ع�ــ% الــتعلم ر كمــا أ�¹ــا تمكــن املتعلمــة أن تحــسن اســتخدام املواقــع �لك¦�ونيــة املــصممة واqoتــا

مسبقا من قبل مصم�� الو�ب
ً

ة ع�% حل املشكالتن وأن تجمع املعلومات وتحللNا وأن ت3و ،  ،رقاد
ة  إضافة ،وتمك��ا من اتخاذ القرار فيما يخص عملية التعلم من خالل إكمال أو تنفيذ مNام مطل̄و

ىإ&% أن الرحالت املعرفية ع�� الو�ب ت�يح للمتعلمات �ندماج �� التفاعل و�ستفادة القصو من 
�ر التكنولوجيـــا مـــع إم3انيـــة التواصـــل مـــع ا(�qــــ�اء والتواصـــل إ&ـــ ر% قواعـــد البيانـــات البحثيـــة والتقــــا
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. (  وحaـw اnoموعـة املNمـشة يمك��ـا �سـتفادة مـن مـا تـم التوصـل إليـھ مـن خ�ـ�ات مفيــدة ،ا()ديثـة
   ) 14 ،2020 ،عوض

و�عد ¨علم املفا�يم من ا(nوانب التعليمية ال�a يجب ��تمـام «�ـا ؛ حيـث إ�¹ـا تقلـل مـن 
 و¨عـد الوسـائل الaـ� ¨عـرف ،وجود �� الب¼ئة مـن أشـياء ومواقـف¨عقد الب¼ئة إذ أ�¹ا تصنف ما �و م

 و¨ـساعد ع�ـ% ، كـذلك تقلـل ا()اجـة إ&ـ% إعـادة الـتعلم عنـد مواجNـة أي جديـد،«�ـا 8شـياء املوجـودة
ــــھ والت�بـــــــؤ والتخطـــــــيط ألي ªـــــــشاط ـــات 8شـــــــياء ،التوجيـــ ط بـــــــ?ن مجموعــــ ـــ̄ر ــــالتنظيم والــــ  و¨ـــــــسمح بـــ

    )200 ،2016 ،ا(nمل. ( و8حداث 

د الطالبـــات با()قـــائق  ووإن لــتعلم املفـــا�يم أثــرا إيجابيـــا �ــ� العمليـــة التعليمــة ؛ حيـــث تــز
ً ً

ف وتمكـــ��ن مـــن التفـــس?� والتمي?ـــÁ والت�بـــؤ  كمـــا تنمـــو مـــع الطالبـــات بنمـــو خ�ـــ�ا¥�ن وتQـــسط ،رواملعـــا
  :  و�مكن بيان مدى �فادة م��ا �� عدة نقاط � ،لد��ن املعرفة

مز ولكنھ مضمو ما يحتو عليھ املفNوم ل¼س �و uلمة أو -  ي  ن  . ر
اك كمــا  -  د الطالبــات با()قــائق واملعلومـات الaــ� ¨عيـ��ن ع�ــ% �د ر¨علـيم املفــا�يم يـز و

 والبـــد مــن بيـــان ،يفيــد�ن �ــ� عمليـــة التفــس?� والتـــص�يف والتمي?ــÁ لوســـائل املعرفــة
ـــديم 8مثلـــــة  ـــة والـــــسالبة ( خــــصائص املفNـــــوم وتقــ طر�قـــــة ) املوجبــ }عـــــدد مناســـــب ̄و

 . �جية تناسب الطالبات ليحدث الفNم رتد
املفــا�يم القائمـــة ع�ـــ% ا()فـــظ و�ســـتظNار ال تــؤدي الNـــدف مـــن ¨علمNـــا وال ¨ـــساعد  - 

 . ع�% �ستكشاف والتعلم الذا¨ي 
 . البد من ¨عدد أساليب التقو�م لقياس املفا�يم  - 
ــاة خـــــصائص النمــــو ومــــدرuات الطالبـــــات -  ضــــع ¨عر�فــــات تناســـــب ،البــــد مــــن مراعــ و و

ا¥�   .ن رقد

ة املتعلمـة ع�ـ%  رو�س�يعاب املفا�ي�� �عد أحد أ�ـم صـفات الفـرد املثقـف فNـو ين�ـ� قـد
ة ع�ـــ% ابت3ـــار عالقـــات جديـــدة ¨ـــسNم �ـــ� تحقيـــق ،التطبيــق الـــسليم للمعرفـــة ر كمـــا يجعلNـــا أكÄـــ� قـــد

   ) 143 ،2020 ،أحمد. (ي�بداع الفكر 

و�ـ� ا(nانــب 8خــر �عــد التفك?ــ� امل�ــشعب نمطـا مــن أنمــاط
ً

�ب عليــھ  ر التفك?ــ� يــؤدي التــد
ـــار و�ســــتجابة اqoتلفــــة ملوقــــف أو مـــــش3لة مــــا ســــتھ إ&ــــ% توليــــد 8ف3ــ اك العالقــــات بـــــ?ن ،رومما ر وإد

ة مبتكــــرة  فــــضال عــــن حــــدوث وصــــالت جديــــدة بــــ?ن ،ر8ف3ــــار ومعا(nــــة املــــشكالت و8حــــداث بــــصو
ً

صQية �� شبكة 8عصاب ا(qاليا العصQية توسع الشب3ات العصQية ؛ و�و ما يدعم بناء أnÅªة ع
Æoات عقلية مختلفة ،با    )151 ،2020 ، العتي^� ،28 ،2006 ،الز�ات. ( ر وفتح مسا

ات التفك?ـــ� امل�ـــشعب مـــن uونــــھ يحتـــاج إ&ـــ� متعلمـــة ªـــشطة �ـــ� عمليــــة  روتـــأ¨ي أ�ميـــة مNـــا
س ª8شطة وا(�qـ�ات اqoتلفـة،التعلم ¯ـط املعلومـات ا(nد،ر تما ة ع�ـ%  ر وتمتلـك القـد يـدة بالب�يـة ر

ــــتجابات تباعديــــــة،املعرفيـــــة الــــــسابقة ـــ� وإصــــــدار اســ ــــة �ــــــ� التفك?ـــ نــ ــــع ،و واملر ر وتحــــــر �ــــــ� التعامــــــل مــ
ل وتنفــتح ع�ــ% القــضايا املعقــدة و�3ــو �ــدفNا الوصــو إ&ــ% أك�ــ� عــدد ممكــن مــن 8ف3ــار ،املــشكالت ن

ـــة للمـــــشكالت الaـــــ� تتطلـــــب توليــــد عـــــدد مـــــ ، و�ســـــتجابة الفعالـ تباطــــات أو ا()لـــــو لو� ـــور  ،لن ا()لــ
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وانتقاء أو اختيار مادة التعلم ال�a تمثل تحديا بال�سبة لNا 
ً

) .Ni, Yaug, Chen, Chen & Li, 2014  
   )   Stamovlasis, Kypraios & Papageoriou, 2015؛ 

ى    بنـــاء ع�ـــ% ماتقـــدم؛ يمكـــن القـــو بـــأن فاعليـــة الـــرحالت املعرفيـــة ع�ـــ� الو�ـــب ¨عـــز إ&ـــ%  ل
�ا �� مساعدة   ع�% خلق تنظيم صفي يوفر وضعا اجتماعيا فعاالاتالطالبردو

ً ً ً
ك أفـراده �ـ� ، ر �شا

ـــادة البنـــــاء املعر�ـــــ� وت3و�نـــــھ غي?ـــــ� مفـــــا�يم عديـــــدة،إعــ  ومـــــن ثـــــم حـــــدوث ، ممـــــا ســـــي�تج عنـــــھ بنـــــاء ̈و
ـــق أ}عـــــاده ات ،�ســــ�يعاب املفـــــا�ي�� وتحقيـ ر كمــــا ســـــيمك��ن مـــــن بنــــاء خ�ـــــ�ات جديــــدة وتنميـــــة ملNـــــا

  . التفك?� امل�شعب 

Oلة البحثمش :  

      يقتـــÚ"� تنميـــة اســـ�يعاب املفــــا�يم الفقNيـــة لـــدى املتعلمــــات تقـــديم نمـــاذج مQــــسطة 
 يــصعب ع�ــ% املعلمــة تقــديمNا وتوضــيحNا بالطر�قــة املعتــادة �ــ� الــشرح،مما يــضطر�ا والaــ� ،وســNلة

  و¥�ــدف ا&ــ% تقــديم نظــام ¨علي�ــ� جديــد للطالبــات،ىا&ــ% اســتخدام طرائــق اخــر uــالرحالت املعرفيــة
 وــــ� وســــيلة ¨عليميــــة مرنــــة يمكــــن ،وذلــــك عــــن طر�ــــق دمــــج شــــبكة �ن¦�نــــت �ــــ� العمليــــة التعليميــــة

  .استخدامNا �� جميع املراحل التعليمية 

ات  ر    و�ــش?� الواقــع ال¦�بــو ا&ــ% ان �نــاك ضــعفا واiــ)ا لــدى الطالبــات �ــ� امــتالك مNــا ي
الــذي يتج�ـ% بتحديــد اف3ـار الــنص   و، والــذي يتمثـل �ــ� فNـم مع®ــw النـصوص،املفـا�ي���سـ�يعاب 

¯ــط الــنص بخ��اتــھ الــسابقة، وتــذكر تفاصــيلھ، وفNــم معانيــھ،الرئ¼ــسة  و�ــذا مــا اكدتــھ معظــم ،ر و
اسة  اسات كد رالد الaـ� ¨ـش?�  ) 2016 ، ؛ ا(nمـل2017 ، ؛ الرشـيد2018ي ؛ الشNر 2018،م�Ý"�( ر

ــــــــ�يعاب املفــــــــــا� ـــــــ� تنميــــــــــة �ســ ـــــرحالت املعرفيــــــــــة �ـــ ــــتخدام الـــــ اســــــــــة ،ي��ا&ــــــــــ% اســــــ ت د ـــــا ـــــا اشـــــ ر كمـــــ ( ر
ات التفك?� امل�شعب ) 2020 وأبو مغنم ،؛ املظفر2020،العتي^�   .را&% ��تمام ب�نمية مNا

ل    ممـــا ســـبق ؛ يمكــــن تحديـــد مـــش3لة البحــــث �ـــ� تـــدªي اســــ�يعاب طالبـــات الــــصف �و 
ات التفك?� امل�شعب، الفقھملفا�يميالثانو   ما تم تناولـھ  و�ؤكد ذلك،ر وكذلك ضعف تملكNن ملNا

اســات ســابقة تــم عرضــNا  كمــا يرجــع ذلــك للعديــد مــن 8ســباب لعــل أ�مNــا عــدم اســتخدام ،رمــن د
�Ý"� املناسـب ممـا �ـستوجب محاولـة تجر�ـب مـداخل جديـدة لتحقيـق اسـ�يعاب جيـد  راملدخل التد

ات التفك?ـــ� امل�ــــشعب لــــد��ن ايـــضا   وتتحــــدد مــــش3لة،رملفـــا�يم الفقــــھ لــــدى الطالبـــات  وتنميــــة مNــــا
ـــا&�  ـــة �ـــــ� الـــــسؤال الـــــرئ¼س التــ اســ مـــــا مـــــدى فاعليـــــة الـــــرحالت املعرفيـــــة ع�ـــــ� الو�ـــــب �ـــــ� تنميـــــة : رالد

ل�ســ�يعاب املفــا�ي�� وتنميــة التفك?ــ� امل�ــشعب مــن خــالل مــادة الفقــھ لــدى طالبــات الــصف 8و 
  يالثانو ؟ 

  : و�تفرع من السؤال الرئ¼س 8سئلة الفرعية التالية 

جة امتالك طالبات الص -  يف �و الثانو للمفا�يم املعرفية �� ¨علم الفقھ باململكة رما د ل
ية السعودية؟   الع̄ر

ات التفك?� امل�ـشعب �ـ� مـن]Z الفقـھ لـدى طالبـات الـصف �و الثـانو  -  يما مستو مNا ل رى
ية السعودية؟  �� اململكة الع̄ر

ادة مــا فاعليــة اســتخدام الــرحالت املعرفيــة ع�ــ� الو�ــب �ــ� تنميــة �ســ�يعاب املفــا�ي�� ملــ - 
ية السعودية  ؟  يالفقھ لدى طالبات الصف 8و الثانو �� اململكة الع̄ر  ل

ما فاعلية استخدام الرحالت املعرفية ع�ـ� الو�ـب �ـ� تنميـة التفك?ـ� امل�ـشعب مـن خـالل  - 
ية السعودية  ؟  يموضوعات الفقھ لدى طالبات الصف 8و الثانو �� اململكة الع̄ر   ل
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  : أ�داف البحث 

STدف البحث اUVWXإ �Xا:  

ية  -  يتحديد مدى امتالك طالبات الصف �و الثانو للمفا�يم الفقNية �� اململكة الع̄ر ل
 .السعودية 

ات التفك?ـــ� امل�ـــشعب املناســـبة لطالبـــات الـــصف 8و الثـــانو �ـــ�  -  يتحديـــد مـــستو مNـــا ل رى
ية السعودية   . اململكة الع̄ر

ســ�يعاب املفــا�ي�� ملــادة التعــرف ع�ــ% فاعليــة الــرحالت املعرفيــة ع�ــ� الو�ــب �ــ� تنميــة � - 
ية السعودية  يالفقھ لدى طالبات الصف 8و الثانو �� اململكة الع̄ر  . ل

التعرف ع�% فاعليـة الـرحالت املعرفيـة ع�ـ� الو�ـب �ـ� تنميـة التفك?ـ� امل�ـشعب مـن خـالل  - 
ية السعودية  يمادة الفقھ لدى طالبات الصف 8و الثانو �� اململكة الع̄ر   . ل

  :أ�مية البحث

ــــة : وجيـــــھ نظــــــر املـــــشرفات ال¦�بو�ــــــات إ&ــــــ% ت -  ــــة �ــــــ� تنميــ ـــة توظيــــــف الــــــرحالت املعرفيـ فاعليــ
ي�ســـ�يعاب املفـــا�ي�� ملوضـــوعات الفقـــھ لـــدى طالبـــات الـــصف 8و الثـــانو  وفاعليـــة ،ل

�س املفــا�يم الفقNيـة و�ــ� تنميـة البحــث و�طـالع لــدى  رتوظيـف الــرحالت املعرفيـة �ــ� تـد
يطالبات الصف 8و الثانو   .  ل

�س -   واªع3اس ذلك ع�% إقبال ،رتنQيھ املعلمات أل�مية توظيف الرحالت املعرفية �� التد
 . الطالبات ع�% التعلم وتحس?ن نوعيتھ 

ة إمـداد الطالبــات  -  يـة الـسعودية وا(nامعـات إ&ـ% ضـر ل?ن �ـ� اململكـة الع̄ر ورتوجيـھ املـسؤ و
ـــ ات ع�ــــ% توظيــــف التعلـ �ــــة وعمليــــة تجعلNــــن قــــاد راملعلمــــات بكفايــــات مNا يم �لك¦�وªــــي ر

  . و�ن¦�نت �� التعليم 

  : حدود البحث

  : اقتصر البحث اSTا�X عWZ اSTدود التالية 

ي�ــ� مــادة الفقــھ للــصف 8و الثــانو ) ا(nنايــات ( اختيــار موضــوعات الوحــدة العاشــرة  -  ل
اà"� الثاªي   .رالفصل الد

ــــوعات الفقـــــھ -  اتيجية  واســــــتخدام اســــــ¦�،اســـــتخدام اختبــــــار �ســـــ�يعاب املفــــــا�ي�� ملوضــ
ات التفك?ـــ� امل�ـــشعب ،الـــرحالت املعرفيـــة ع�ـــ� الو�ـــب  التفك?ــــ� ،التفك?ـــ� الطلـــق(  ر ومNــــا

 ) .  التفك?� املوسع ، التفك?� 8صيل،ناملر
يتم اختيار عينـة عـشوائية مـن طالبـات الـصف 8و الثـانو -   وقـع �ختيـار ع�ـ� طالبـات ،ل

سة  رالصف 8و الثانو من املد ي ح?�ات بمدينة مكة املكرمة      باململكة �� �� الب ) 53( ل
ية السعودية   .الع̄ر

  

  



فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية االستيعاب المفاهيمي 
 والتفكير المتشعب في مقرر الفقه لدى طالبات الصف األول الثانوي

  عبير عبد القادر العرابي/ د
  

 

 

- 602 - 

  : من\C البحث

�ستخدم البحث ا()ا&� املن]Z شبھ التجر�^� القائم ع�% التطبيق القب�ـ� والبعـدي حيـث 
ىيــتم اختيــار مجمــوعت?ن إحــدا�ما ضــابطة و8خــر تجر�Qيــة لقيــاس فاعليــة الــرحالت املعرفيــة ع�ــ� 

لعاب املفــا�ي�� ملــادة الفقــھ و التفك?ــ� امل�ــشعب لــدى طالبــات الــصف 8و الو�ــب �ــ� تنميــة �ســ�ي
  . يالثانو 

  : أفراد العينة 

س ا()3وميـــة  ريت3ـــو مجتمـــع البحـــث مـــن جميـــع طالبـــات الـــصف 8و الثـــانو �ـــ� املـــدا ي ل ن
 �"àا اà"� الثاªي للعام الد ية السعودية للفصل الد رباململكة الع̄ر   .  م 2021/ 2020ر

  :أدوات البحث 

ياختبــار �ســ�يعاب املفــا�ي�� �ــ� مــادة الفقــھ لــدى طالبــات الــصف 8و الثــانو  -1 إعــداد .( ل
  )الباحثة 

ات التفك?� امل�شعب لدى طالبات الصف 8و الثانو   -2 ي اختبار مNا ل   )إعداد الباحثة . ( ر

  : مصط[Sات البحث 

   :  الرحالت املعرفية ع"� الو ب 

�ــسية تحتــو ع�ــ% أªــشطة  ياســ¦�اتيجية تد و�ــة استكــشافية بأســلوب تفــاع�� ¨عــاوªي ممتــعر  يــتم ،ت̄ر
ـــة التعليميـــــة ملــــساعدة الطالبـــــات �ــــ� عمليـــــات البحـــــث  مــــن خاللNـــــا دمــــج شـــــبكة �ن¦�نــــت �ـــــ� العمليـ

والتق#"� عن املعلومات من خالل مصادر متاحة ع�% �ن¦�نت ومحددة مسبقا 
ً

 .  

�سيعاب املفا�ي��  :  

ة الطالبـــة ع�ـــ% اســـ�يعاب املفـــا� دة �ـــ� كتـــاب الفقـــھ مـــن خـــالل إيـــضاح املـــادة العلميــــة رقـــد ريم الـــوا
ة ع�ــ% تــصو املــش3لة وحلNــا  ف �ــ� مواقــف جديــدة والقــد روتفــس?��ا وتطبيــق مــا اك�ــسQتھ مــن معــا ر ر

  .قبطر مختلفة

  :  التفك�� املشعب 

ط بــــ?ن 8ف3ـــــار  ســــة أك�ــــ� قــــدر مـــــن الـــ̄ـر ـــة ع�ـــــ% مما رذلــــك النــــوع مــــن التفك?ـــــ� الــــذي �ــــساعد الطالبـ
�ـــــ� اتجا�ـــــات واملفــــا ـــالتفك?�  ف امل¦�ابطـــــة باملوضــــوع و�نطـــــالق بــ ـــات وا()قـــــائق واملعـــــا ر�يم واملعلومــ

متعددة و�دعو الطالبة إ&% ¨غ?� طر�ق��ا uلما تطلب املوضوع �ذا التغي?�، و�ستدل عليھ من خالل 
ــــة  ـــة املتعلمــ ـــد معا(nــ ى عنــ ــــة غ?ـــــ� نمطيـــــة و¨عــــــدد الـــــر ـــة التفك?ـــــ� وصـــــدو اســــــتجابات تباعديـ نــ ؤمر رو

  .  ت ا(nديدة للمشكال
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  : ي�طار النظر  للبحث 

أوال 
ً

  : الرحالت املعرفية ع"� الو ب : 

اسـتخدام شـبكة �ن¦�نـت �ـ�  أ�ـم املـستحدثات �ـ� مـن ¨عد الرحالت املعرفية ع�ـ� الو�ـب
عـــن املعلومـــات أل�ـــداف علميـــة،  لا()ـــصو ع�ـــ% املعرفـــة، وتوجيـــھ املتعلمـــات نحـــو عمليـــة البحـــث

و�ة، و¨ حثية، وت̄ر   . عليمية بطر�قة ممتعة وجذابة ̄و

عمليات البحـث �ـ� �ن¦�نـت «�ـدف  والرحالت املعرفية ب3و�¹ا أªشطة ¨عليمية ¨عتمد ع�%
   ) 18 ،2019 ،برسوم. ( لالوصو ال�)يح للمعلومة بأسرع وقت و أقل جNد 

ـــة لـــــــدى  ـــــة اqoتلفــــ ات الذ�نيـ ــــة القـــــــد ــــ% تنميـــ ــــة ع�ـــــــ� الو�ـــــــب إ&ــ رو¥�ــــــدف الـــــــرحالت املعرفيــ
ـــا �ــــشبع حاجــــا¥�ن،اتاملتعلمــــ حالــــة مستكــــشف?ن ؛ ممـ  و�ز�ــــد مــــن ªــــشاطNن ،ر وتحفــــز�ن ل3ــــي يكــــن 

   )  Osman , 2014 , 78. ( ودافعي��ن للتعلم 

 ،2018 ، ؛ م�ــÝ"�141 ،2016 ،الــشيخ (تتمثــل �ــ�   : مراحــل الــرحالت املعرفيــة ع"ــ� الو ــب
   ) ؛  139 ،2020 ، ؛  جعفر50

ــشمل التمNيــد للــد : املقدمــة ةر̈و س رس إلثــا  ردافعيــة الطالبــات، حيــث يــتم توضــيح فكــرة الــد
  .وعناصره وأ�دافھ

عـد �ـذه املرحلـة بدايـة انطـالق  وف��ا يتم تحديد الن�يجة ال��ائيـة :املcمة للطالبـات �ـ�  املطلو¯ـة، ̈و
نحل��ن، وقد ت3و املNمة مجموعة من سـم خر�طـة ر مفا�يميـة  ر8سئلة، أو أن تطلب املعلمـة مـ��ن 

رجمــع صــو  قــص?�، أو تــصميم ملــصق �ع�ــ� عــن املوضــوع، أو نــھ، أو كتابــة تقر�ــر أو بحــثملــا ¨علم
  . ع��ا وفيديو ومعلومات وتقديم عرض

 و¨شمل تحديدا لqçطوات :@جراءات
ً

̄ـة، و�ـتم  فيـھ تقـسيم  ال�a يجب اتباعNا لتنفيذ املNام املطلو
�ع العمل بي��ن، وتحديد الزمن الال   .زم لتنفيذ املNام  زالطالبات إ&% مجموعات، وتو

¥�ــا يــتم ســرد املواقــع الaــ� يجــب ع�ـــ%  :املــصادر �ا رالطالبــات  ¯طNــا مباشــرة باملNــام املطلو¯ـــة، ،ز ر و
وكـذلك يمكـن اسـتخدام مـصادر تقليديـة أيـضا
ً

أو  الكتـب واملوسـوعات واnoـالت و8قـراص،: مثـل 
  .الذ�اب ملناطق معينة

  أداء الطالبـات، وتختلـف معـاير التقيـيم حـسبلتقيـيم  يـتم وضـع مجموعـة مـن املعـاير :التقيـيم
�ا  .زاملNمة املطلوب إنجا

من  خالل الرحلة املعرفية، وتحف?�Áن ع�% �ستفادة يتم تqçيص ما اك�سQتھ الطالبات : اfTاتمة
  .النتائج

  

  

  



فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية االستيعاب المفاهيمي 
 والتفكير المتشعب في مقرر الفقه لدى طالبات الصف األول الثانوي
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  : (سس العامة للرحالت املعرفية ع"� الو ب 

ـــات الـــــرحالت املعرف �س مـــــا ي�ـــــ� مـــــن أ�ـــــم 8ســـــس الaـــــ� تنطلـــــق م��ـــــا تطبيقــ ســـــاملان :  (ريـــــة �ـــــ� التـــــد
   ؛ 133 ،2017 ،يوالشمر

¨ع®� أن تقتنع املتعلمة تمام �قتناع باملعلومات والنماذج والqèصيات وuل : الواقعية  - 
ىعناصـــر الب¼ئــــة �ف¦�اضــــية املــــصممة والبــــد أن ترéــــ"w املتعلمــــة ع��ــــا وأن ي3ــــو مــــستو  ن

 . التصميم �� ا()دود املقبولة لد��ا 
ــــشاف 8شـــــــياء : اف والتفاعــــــل �ستكــــــش -  ـــــرحالت املعرفيـــــــة املتعلمــــــة مــــــن استكــ تمكــــــن الـ

نا()قيقيـة دو �خــالل بمقــاي¼س ا(nêـوم و8}عــاد والــزمن مـع إتاحــة الفرصــة للمتعلمــة 
 . uي تتفاعل مع ا(��qات ال�a تر�د ¨علمNا مباشرة 

ة جذابـــة تحتـــو ع�ـــ% املتعـــة وال�ـــسلية والتعـــ: �ثـــراء  -  يتقـــديم التعلـــيم بـــصو ا�ش داخـــل ر
 .  وإثراء العملية التعليمية با(��qات و�م3انات التكنولوجية ا()ديثة ،املعلومات

�ب  -  ىتصميم ب¼ئة الواقع �ف¦�اé"� و�ع®� أن ي�ساو التعلم �ف¦�اé"� : رالتصميم والتد
ات  �ب املتعلمـــات ع�ـــ% مNـــا رمــع الـــتعلم الـــذي يمكـــن أن نحققـــھ بـــالواقع ا()قيقــي مـــع تـــد ر

��ìن عل��ا �� الواقع متعددة يصعب   . رتد
�بحار داخل ب¼ئة اف¦�اضية ثالثية 8}عاد ت�يح للمتعلمة فرص التحرك : �بحار بأمان  - 

و�ــــــصعب تواجــــــد�ا حاليــــــا
ً

ــــراع }عــــــرض مواقــــــف مــــــن اo)تمــــــل أن تحــــــدث ،  و�مكــــــن �ســ
اســة املعلومــات ا(qطــرة أو البعيــدة الزمــان  رمــستقبال تــوفر 8مــان للمــستخدمات عنــد د

ً

 . مل3ان وا
 . امل3ونات املادية وال��مجية املستخدمة  - 

Bس    : رخطوات تصميم الرحلة املعرفية ع"� الو ب 	� التد

   ) 134 ،2017 ،ي الشمر،ساملان: ( �عتمد تنفيذ الرحالت املعرفية ع�% مراحل ثالث � 

ختيــار ا: ( وتـضم �ـذه ا(qطـوة عـدة مراحـل وـ� : البحـث عـن �م3انـات : ا(qطـوة 8و&ـ%  - 
 وـــــ� تأخــــذ �ـــــ� �عتبـــــار ،) ت�ـــــسيق املـــــصادر إ&ــــ% مجموعـــــات ، تجميـــــع املــــصادر،املوضــــوع

ـــــار مــــــصادر مث?ـــــــ�ة ، وتحديـــــــد íغــــــرات الــــــتعلم،خ�ــــــ�ات الطالبــــــة الـــــــسابقة وميولNــــــا  واختيــ
 والبحث عـن قـضايا ذات العالقـة مـع }عـضNا ،ومشوقة ل�nèيع الطالبة ع�% فNم املع®�

 . داية للمتعلمات }ش3ل واti وجيد  وتحديد نقطة الب،البعض
وتـضم مجموعـة مـن ¨ـساؤالت املعلمـة مـاذا : تـصميم الـرحالت املعرفيـة : ا(qطوة الثانية  - 

تر�ــد مــن املتعلمــة أن تفعــل }عــد بحــث املوضــوع ؟ وتقيــيم أªــشطة املتعلمــة إبــداعيا أثنــاء 
ً

�ـا مـن خـالل عم،وîعد الرحلة  ،ليـة التـصميمر وإªشاء وظائف أو أدوار للمتعلمـات وإظNا
و� متوافرة ع�� �ن¦�نت �� املواقع املتخصـصة �ـ� الـرحالت املعرفيـة ¨ـساعد املعلمـة �ـ� 

 .  وتحديد الوظائف ،عملية التصميم
ات :  تصميم صفحة الو�ب : ا(qطوة الثالثة  -   )  Html( روتصمم باستخدام إحـدى محـر

 بطر�قـــة لNـــا عالقـــة باملوضـــوع الaــ� ترا�ـــ� العناصـــر امل3ونـــة للـــرحالت املعرفيـــة وتقـــسيمNا
تباطـات ،املثار من حيث اختيار 8ش3ال و�لوان وتقـسيمات الـصفحة ر والتقليـل مـن �

اسية أولية    .    رال�شعبية إذا uان املتعلمات �� مراحل د

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

بيةمجلة التر  
 م2022 لسنة يناير، )2(، الجزء )193: (العدد

 

 

- 605 - 

يثانيا اسيعاب مفا�يم الفقھ لدى طالبات الصف (و الثانو  ل
ً

:  

ة ع�ـــ% إ اك املعـــاªير�ســـ�يعاب املفـــا�ي�� �ـــو القـــد  و�ظNـــر ذلـــك ب¦�جمـــة 8ف3ـــار مــــن ،رد
ة إ&% أخر وتفس?��ا  ىصو  بناء ، والت�بؤ من خاللNا ب�تائج وآثار معينة، وشرحNا بإسNاب أو إيجاز،ر

ات و�تجا�ات املتضمنة �� �ذه 8ف3ار     ) 323 ،2020 ،ي الشمر،العر�ج. (رع�% املسا

عرفھ الباحثة بأنھ  ة املتعلمة: ̈و  وتفـس?��ا ، ع�ـ% توضـيح وشـرح املفـا�يم املقدمـة لNـارقد
 واملـــشاركة ، وامتالكNـــا معرفــة ذا¥�ـــا، وتطبيقNــا �ـــ� مواقـــف جديــدة،ع�ــ% وجـــھ �يجــاز أو التفـــصيل

ة طر�قة التعلم بدقة وفاعلية ،الوجدانية مع 8خر�ات ¥�ا ع�% تقييم وتقو�م ذا¥�ا وإدا ر وقد   . ر

  : مستو ات �سيعاب املفا�ي�� 

اســــة ا()اليــــة ملــــستو�ات �ســــ�يعاب املفــــا�ي�� وتنمي��ــــا لطالبــــات الــــصف  راعتمـــدت الد
ى8و الثــانو �ـــ� مقـــر الفقـــھ وفيمـــا ي�ـــ� شـــرح مفـــصل ل3ـــل مـــستو  ي  ،2020 ،ي الـــشمر،العـــر�ج: (  رل

325 (   

ة الطالبـــة ع�ــــ� تقــــديم مــــسوغات أو تفــــس?�ات :الـــشرح أو التوضــــيح  -  ر و�قــــصد بــــھ قــــد
ة الطالبـة ع�ـ% عـرض �جابـة مب¼نـة الـسQب وم��رات شاملة ؛  ) ملـاذا ؟ ( رمما يكشف قد

مدعمــة إجاب��ــا بــا(Zñê دفاعــا عــن وجNــة نظر�ــا بم�ــ�رات علميــة) كيــف ؟ ( والطر�قــة 
ً

، 
¯طNا املعرفة  رفتتجاو الطالبة معرفة عناصر املفNوم اnoردة إ&% مع®w املفNوم وإم3انية  ز

 .السابقة بالالحقة
ة :التفس?�  -  الطالبة ع�% تقديم الوصف ذي املع®w للمفا�يم و8ف3ار واملوضوعات ر قد

 وتحديـــد ،وإجـــراء اســـتدالالت ¨ـــساعد�ا �ـــ� التوصـــل إ&ـــ% تفـــس?� قـــائم ع�ـــ% �ســـت�تاجات
8سباب ال�a أدت إ&% حـدوث ظـا�رة أو حـدث عل�ـ� معـ?ن ؛ ممـا يتطلـب التحليـل وإداك 

�خيا ملNما لألف3ار و8حداث العالقات أو ¨عطي تفس?�ات مالءمة أو تقدم }عد ا تا
ً ً ً

 . ر
ة الطالبـة ع�ـ% توظيـف املفـا�يم �ـ� مواقـف جديـدة وسـياقات :التطبيق  -  ر و�ش?� إ&% قد

 . ن و�بداع �� فنو وأساليب حل املشكالت ،مختلفة قر�بة لسياق التعلم والواقع
نيـو وآذان  و�و أن ¨سمع الطالبة وجNات النظر اqoتلفـة مـن خـالل ع:راتخاذ املنظو  - 

ايـــا مختلفــة ف�ـــستوعب �ختالفـــات وتجمــع بي��ـــا ثـــم  ة ال3ليــة مـــن ز �ـــة الـــصو وناقــدة لر ر ؤ
 Á?بي��ا وفق منظو نقدي غ?� عاطفي أو متح Á?رتنقد }عد �ستطالع وتم . 

ة الطالبــة ع�ـــ% الــتفNم والـــدخو �ــ� أحاســـ¼س وعـــالم  : املــشاركة الوجدانيـــة -  لو�ــو قـــد ر
واiــ)ا مــع بقــاء �ــدف الــتعلم ،óخــر�ن

ً
 فتــضع نفــسNا م3ــان óخــر }ــش3ل حــساس ممــا ،

 . �ع?ن ع�% تفNم مشاعر óخر�ن ومواقفNم 
اك الطالبــة الــنمط الqèـــ#"� والتح?ــÁ و�ســقاط وعـــادات :معرفــة الــذات  -  ر و��ــتم بـــإد

 وكيـف ، ثم الـو�� بمـا تفNمـھ ومـاال تفNمـھ،العقل ال�a ¨سا�م �� ¨شكيل أو إعاقة الفNم
افة إ&� تقييم ذا¥�ا بدقة وتتقبل التغذية الراجعة الك�ـشاف نقـاط  إض،يمكن أن تفNمھ

 وامــــتالك الــــnèاعة ملواجNــــة 8خطــــاء واملعيقــــات عــــن الفNــــم العميــــق ،القــــوة والــــضعف
 .      معتمدة ع�% التأمل الذا¨ي أثناء عملية التعلم 
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Bس املفا�يم الفقcية بالرحالت املعرفية ع"� الو ب    : رتد

املعرفيـــة خـــالل الو�ــب �ـــش3ل ب¼ئـــة مناســـبة للتعلــيم والـــتعلم ؛ حيـــث سيـــصبح اســتخدام الـــرحالت 
اســة املفــا�يم تحتــاج إ&ــ� �ســتعانة بكث?ــ� مــن الــصو  رللطالبــة دو فعــال �ــ� ¨علــم املفــا�يم ؛ ألن د ر ر

 وuــــل �ـــذه املتطلبــــات ،  والفيــــديو التعلي�ـــ�، كمــــا أن �نـــاك حاجــــة للـــصوت،والرســـوم التوضـــيحية
ــــــا ـــــة خـــــــالل الو�ـــــــب يمكـــــــن تقـــــــد،وغ?��ـ ــــسNم اســــــــتخدام ،يمNا مـــــــن خـــــــالل الــــــــرحالت املعرفيــ ـــــا �ـــ  كمــ

 وذلــك عنــدما تل¦ــÁم ،اســ¦�اتيجيات الــرحالت املعرفيــة خــالل الو�ــب �ــ� تحــس?ن اســ�يعاب الطالبــات
اàــــ"� : املعلمـــة بمــــا ي�ـــ�  ابـــط املواقــــع }عنايــــة ؛ معتمـــدة �ــــ� ذلـــك ع�ــــ% خ�ـــ�ات الــــصف الد راختيــــار ر و

�ــد الطالبــات بوصــف ،لÁ املواقــع الaــ� يمكــن الوصــو إل��ــا }ــسNولة وتجN?ــ،للطالبــة ومــستو�ا¥�ا و وتز
 ، و�ذا �سمح للطالبات بأح3ام سـر�عة عـن املـصدر،مختصر عن املواقع ال�a سوف يتعاملن معNا

�س الفقــھ  ومــا يــرتبط بــھ مــن موضــوعات تــرتبط بالعبــادات �ــ� حاجــة لتفعيــل  روتفعيــل �ــذا �ــ� تــد
سومات توضيحية باإلضافة إ&ـ% مـا يـتم استخدام uل إم3انات الو�ب م ح و رن صو وخرائط وشر و ر

ـــ% املعلومـــــة  ـــن خاللNـــــا لتحـــــصل ع�ــ ـــھ مـــــن فيـــــديو�ات ع�ـــــ� اليوتيـــــوب الaـــــ� ت�تقـــــل الطالبـــــة مــ تحميلـ
¥�ـا �ا ستفيد من مضمو محتو �ذه املواقع واملنتديات خاصـة مـع  ر̈و ز ى  وتجعـل الطالبـة ناقـدة ملـا ،ن

فـــة بـــضوابط ا  uـــل ذلـــك تحـــت توجيـــھ املعلمـــة ،لتفاعـــل والتعامـــل معNـــارتحتو�ـــھ مـــن معلومـــات وعا
شاد�ا ومتا}ع��ا لتجنب الغث م��ا     ) 216 ،2020 ،ا(nمل. ( روإ

ثالثا 
ً

  : التفك�� املشعب : 

�ــــو ذلــــك التفك?ــــ� الفر�ــــد �ــــ� أداءاتــــھ العقليــــة والــــذي يــــصدر نتــــاج اتــــصاالت جديــــدة بــــ?ن ا(qاليــــا  
 و�ـــش?� إ&ـــ� الكيفيـــة الaـــ� �عمـــل «�ـــا العقـــل عنـــد معا(nتـــھ ،العــصQية �ـــ� الـــشبكة العـــصQية بالـــدماغ

ر وأن صـــدو أي اســتجابة إبداعيـــة ـــ� مؤشـــر فع�ـــ� ع�ـــ% ،للمــشكالت واملواقـــف و8ف3ـــار و8حـــداث
تقاء إلم3انات العقل الQشر  يحدوث ¨شعب �� التفك?�، وا    ) 128 ،2017  ،ي والشمر،ساملان. ( ر

ة املتعلمـة: ىوتر الباحثة بـأن  ل ع�ـ% دمـج أك�ـ� قـدر ممكـن مـن 8ف3ـار واملعلومـات حـو موضـوع رقـد
مــا، مــع إدخالNــا بكفــاءة إ&ــ% ب�ي��ــا املعرفيــة الداخليــة ف¦ــ�تبط 8ف3ــار واملعلومــات ا(nديــدة بمــا �ــو 

ة ديناميكية دائمة التغ?�  مـع حـدوث ، مما يؤدي إ&% ¨علم ذي مع®w،رموجود �� دماغ املتعلمة بصو
ٍتو عــال مــن الدقـة بــ?ن ا(qاليـا العــصQية ع�ــ% شـبكة 8عــصاب بالــدماغاتـصاالت ذكيــة ذات مـس  ،ى

  .  ُوªستدل عل��ا عندما يبدع الفرد بطر�قة غ?� نمطية �� استجاباتھ للمواقف واملNام التعليمية 

سة طالبات املرحلة الثانو ة لعمليات التفك�� املشعب    : رأ�مية مما

¥�ا ع�% استقبال واس�يعاب وتمثيل تحتاج طالبة املرحلة الثانو�ة إ&% عمل ريات تفك?�ية تز�د من قد
ف التعلم ودمجNا �� ب�ي��ا العقلية  - مع ام3انية تحو�لNا إ&% خ��ات مك�سبة ذات مع®w لد��ا ،رمعا

�ـا �ــ� الوقـت ذاتــھ  ات أو البـدائل حـو نمــط العمليـات العقليــة الaـ� ي�ب÷ــ� –رمـع افتقا ل إ&ـ% �ختيــا ر
ف اســتخدامNا �ــ� موقــف  رمــا ؛ 8مــر الــذي يتطلــب معــھ البحــث عــن مــداخل بديلــة تÄــ� �ــذه املعــا ي

�بات تدعم ¨شعب التفك?�     ) 129 ،2017  ،ي والشمر،ساملان. ( ربأªشطة وتد

تحديدا �� عملية التخطيط للتعليم، أمـا أ�ميتـھ للمتعلمـة  ةوت��ز أ�مية التفك?� امل�شعب للمعلم
ً

   ) 23 ،2017 ، ع¼Ý"�، 85 ،2004 ،فشطا: ( فتتمثل �� النقاط óتية 

غ �بداع -    . وتحس?ن إصدار �ستجابات �بداعية، وال�a ¨ساعد �� بز
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ات ¨سمح -  رقيادة العقل البت3ار وصالت جديدة ب?ن خاليا 8عصاب مشكال مسا
ً

بحدوث  
tøية امل3ونة لب�ية العقل و�تQاليا العصq)ذلـك مـن خـالل  العديد من �تصاالت ب?ن ا

 . غ?� �� أداء الطالبات وعادات العقل ¨
ات ا()ياتيــــة -  ات �تــــصال  رين�ــــ� مجموعــــة مــــن املNــــا ة حــــل املــــشكالت ومNــــا رمثــــل مNــــا ر

�ة والتنظيمية  ات الqèصية و�دا رواملNا  . ر

ات التفك�� املشعب  ات الaـ� تـرتبط باألف3ـار واملفـا�يم   :رمcا سـات والقـد رمجموعة من املما ر
ة املتعلمـــة ع�ــــ% إنتـــاج أك�ـــ� قــــدر مـــن 8ف3ـــار املتنوعــــة والفر�ـــدة وــــ�  وتظNـــر �ــــ�،واملعلومـــات : ر قـــد

   )  246 ،2018 ،خطاب (

 و�قـاس ، توليد عدد من �سـتجابات ذات الـصلة الaـ� تتمتـع بالتـدفق والنوعيـة:التفك�� الطلق 
لكميا }عدد �ستجابات وا()لو و8ف3ار والنواتج ال�a ت�تجNا املتعلمة  ً

 .  

ة ع�ــ% توليــد 8ف3ــار املتنوعــة الaــ� ل¼ــست مــن نــوع 8ف3ــار املتوقعــة عــادة:ن�ــ� املــر التفك  ،ر القــد
  . وتوجيھ مسار التفك?� مع متطلبات املوقف 

ة:التفك�ــ� (صــيل   ،ن بحيــث ت3ــو �ــذه 8ف3ــار غ?ــ� مــسبوقة،ر إنتــاج أف3ــار تتم?ــÁ با(nــدة  والنــد
  . وفر�دة من نوعNا 

 ، وتحس?ن �ستجابات العادية،ة ع�� التوسع وتفصيل الفكرة الQسيطةر القد:التفك�� املوسع 
ضوح    .  ووجعلNا أك�Ä دقة و

اسات السابقة     : رالد

اسات خاصة  بالرحالت املعرفية ع"� الو ب     :رد

اســة  �س القـــراءة باســـتخدام  ) : 2018م�ـــÝ"�، (رد اســـة إ&ــ% استقـــصاء أثـــر تـــد ر�ـــدفت �ـــذه الد ر
ات �س�يعاب القرا ي لدى طالبات الصف اس¦�اتيجية الرحالت امل رعرفية ع�� الو�ب �� تنمية مNا

دن ر8و ثــــانو �ــــ� 8 ي �س القــــراءة باســــتخدام اســـــ¦�اتيجية ،ل اســـــة فاعليــــة تــــد ر وأظNــــرت نتــــائج الد ر
ق ذات  ات �ســـ�يعاب القرا ـــي حيـــث تبـــ?ن وجـــود فـــر �ـــ� تنميـــة مNـــا والـــرحالت املعرفيـــة ع�ـــ� الو�ـــب  ر

oـ� داللة إحصائية ب?ن اaيـة الQموعـة التجر�noا t)ق �ـ� صـا وnموعت?ن التجر�Qية والـضابطة والفـر
ست بالطر�قة  ست باستخدام اس¦�اتيجية الرحالت املعرفية مقابل اnoموعة الضابطة وال�a د رد ر

   .�عتيادية

اسة  اسـة إ&ـ% التعـرف ع�ـ% فاعليـة اسـتخدام الـرحالت  ) :  2018 ،يالشNر ( رد ر¥�دف �ذه الد
ات تـــالوة القـــرآن الكـــر�م لـــدى طـــالب املرحلـــة املتوســـطة املعرفيـــ رة ع�ـــ� الو�ـــب �ـــ� تنميـــة }عـــض مNـــا

س تحفـيظ القـرآن الكـر�م �ـ� محافظـة النمـاص يوجـد فـر دال إحـصائيا :  ومـن أ�ـم النتـائج،ربمدا
ً

ق
جـــات طـــالب اnoموعـــة التجر�Qيـــة  ســـت باســـتخدام الـــرحالت املعرفيـــة ع�ـــ� (ربــ?ن متوســـط د رالaــ� د

جات طالب اnoموعة الضابطة ، ومتو)الو�ب ست بالطر�قة التقليدية(رسط د ، �� القياس )رال�a د
ات تـــالوة القـــرآن الكـــر�م  ة التجو�ـــد  وال¦�تيـــل مــن مNـــا رالقب�ــ� والبعـــدي �ـــ� بطاقـــة املالحظــة �ـــ� مNـــا ر

  . لصا(t اnoموعة التجر�Qية
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اســـة الرشـــيد  جية الـــرحالت �ـــدف �ـــذا البحـــث إ&ـــ% ¨عـــرف أثـــر اســـتخدام اســـ¦�اتي ) : 2017( رد
املعرفية ع�� الو�ب ع�% اك�ساب املفا�يم النحو�ة وتطبيقNا واس�بقا��ا وتنمية فعالية الذات لدى 
نة أداء طالب مجموعة البحث �ـ�  رطالب املرحلة الثانو�ة، وقد أظNرت نتائج البحث من خالل مقا

الية الذات، كما اتـtø اختبار املفا�يم النحو�ة، ومقياس فع: التطبيق?ن القب�� والبعدي ل3ل من
ــ� الو�ــــب أثــــرا مرتفعـــا �ــــ� اك�ــــساب  مـــن املعا(nــــة �حــــصائية أن الســـ¦�اتيجية الــــرحالت املعرفيــــة ع�ـ

ً ً

  .املفا�يم النحو�ة وتطبيقNا واس�بقا��ا، و�� تنمية فعالية الذات لدى طالب مجموعة البحث

اسة  املعرفية ع�ـ� الو�ـب �ـ� �دف البحث ا()ا&� ¨عرف فاعلية الرحالت  ) : 2016 ،ا(nمل ( رد
ات التفك?ـــ� التـــأم�� مـــن خـــالل مـــادة الفقـــھ لـــدى طـــالب املرحلـــة  ر�ســـ�يعاب املفـــا�ي�� وتنميـــة مNـــا

اســـة �ر�ـــة، و مـــن أ�ـــم النتـــائج الaـــ� أســـفرت ع��ـــا الد رالثانو�ـــة 8 فاعليـــة الـــرحالت املعرفيـــة ع�ـــ� : ز
�ر�ــــةالو�ــــب �ــــ% تنميــــة �ســــ�يعاب املفــــا�ي�w ملوضــــوعات الفقــــھ لــــدى طــــالب  . زاملرحلــــة الثانو�ــــة 8

�ر�ة    .زفاعلية الرحالت املعرفية ع�� الو�ب �% تنمية التفك?� التأم�� لدى طالب املرحلة الثانو�ة 8

اسات خاصة باالسيعاب املفا�ي��    : رد

اسة العر�ج اسة إ&% معرفة أثـر ا(qـرائط الذ�نيـة �ـ� مقـر  ) :2020( ي الشمر،رد ر �دفت الد ر
توجـد : ومـن أ�ـم النتـائج ،ة �سـ�يعاب املفـا�ي�� لطالبـات الـصف الثـاªي املتوسـطالفقھ ع�% تنمي

ـــات اnoموعــــة التجر�Qيــــة والــــضابطة �ــــ� اختبـــــار  جـــــات طالبـ ق دالــــة إحــــصائيا بــــ?ن متوســــط د رفــــر
ً

و
  .  �س�يعاب املفا�ي�� لصا(t اnoموعة التجر�Qية وذلك �� جميع جوانب �ختبار و�ختبار ك3ل 

اسة العتي  �دف البحث التحقق من فاعلية نموذج التعلم البنا ي ) :2019(^�، والقحطاªى رد
يالثــــانو �ــــ� مــــن]Z  لاملعر�ـــ� الــــسبا�� �ــــ� تنميــــة �ســـ�يعاب املفــــا�ي�� لــــدى طالبــــات الــــصف 8و

تنميـــة أ}عــاد �ســـ�يعاب  فاعليـــة نمــوذج الــتعلم البنـــا ي الــسبا�� �ـــ�: التوحيــد، ومــن أ�ـــم النتــائج 
ين]Z التوحيــد لــدى طالبــات الــصف 8و الثــانو �ــ� �ختبــار ك3ــل و�ــ� uــل }عــد مــن املفــا�ي�� �ــ� مــ ل

  ) ر اتخاذ املنظو ، التفس?�،  التطبيق ،التوضيح(uل ع�% حدة  أ}عاد �س�يعاب املفا�ي��

اســــة عبيــــدي ُ�ــــدف البحـــــث إ&ــــ% التعــــرف ع�ــــ% فاعليــــة اســـــ¦�اتيجيات   ) :2017(  وممــــدوح ،رد

فـــع مـــ مـــادة الفقـــھ لطـــالب املرحلـــة �بتدائيـــة  ىستو �ســـ�يعاب املفـــا�ي�� �ـــ�رالـــتعلم ال�ـــشط �ـــ� 
ة  جــات ،رباملدينـة املنــو ر وقــد أظNــرت نتــائج البحــث وجـود فــر ذي داللــة إحــصائية بــ?ن متوســطي د ق

جانــب مــن  اnoمــوعت?ن التجر�Qيــة والــضابطة ع�ــ% 8داء البعــدي �ــ� �ســ�يعاب املفــا�ي�� �ــ� uــل
noا t)م لصاNية جوانب الفQموعة التجر� .  

اسات خاصة   ات التفك�� املشعب  رد   : ر بمcا

اسة العتي^�  ات التفك?� امل�شعب لدى  ) : 2020( رد راس��دف البحث الكشف عن مستو مNا ى
جة امتالكNم للم3ونات املعرفية للتعلم املستقل �� ¨علم الفقھ،لطالب الصف 8و املتوسط  ،ر ود

ات التفك?ـــ� امل�ـــشعب املرتبطـــة بمـــن]Z الفقـــھ ك3ـــل ىأن مـــستو: ومــن أ�ـــم النتـــائج  ر الطـــالب �ـــ� مNـــا
جة متوسطة   . رجاءت بد

اســة املظفــر، وأبــو مغـــنم  اســـة فاعليــة اســتخدام الفـــصو  ) : 2020( رد ل�ــدف البحــث إ&ــ% د ر
�س مقر بناء ة �� تد راملقل̄و للتعلم لدى  املناZù وتطو�ر�ا ع�% تنمية التفك?� امل�شعب والدافعية ر
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ل ومـــن أ�ـــم النتـــائج فاعليـــة الفـــصو املقلو¯ـــة �ـــ� تنميـــة ،ة ال¦�بيـــة بجامعـــة امللـــك فيـــصلطـــالب uليـــ
  .والدافعية للتعلم لدى مجموعة البحث التجر�Qية  التفك?� امل�شعب

اسات السابقة    : رالتعليق عWZ الد

اسات السابقة ع�% أ�مية اس¦�اتيجية الرحالت املعرفية وتنمي��ا لالس�يعاب  -1 رأكدت الد
 .فا�ي�� و التفك?� امل�شعب امل

ات التفك?� امل�شعب �� الفقھ وذلك من خالل -2 اسات باال�تمام بمNا رأوصت الد  :ر
�ــــادة الدافعيــــة  • ز ¨ـــnèيع الطالبــــات ع�ــــ% اســـتمرار عمليــــة الــــتعلم ممــــا يحـــسن أداؤ�ــــن و

 .لد��ن 
 .تطبيق املعلومات السابقة لدى الطالبات �� مواقف جديدة وإتاحة التفك?� امل�شعب  •
اسات السابقة �� إعداد �طار النظر للبحث وعمل أدوات  -3 ياستفادت الباحثة من الد ر

  .   البحث

  : إجراءات البحث وخطواتھ 

أوال من\mيـــة البحـــث 
ً

اعتمـــد البحـــث ا()ـــا&� ع�ـــ% املـــن]Z شـــبھ التجر�^ـــ� مـــن خـــالل اnoموعـــة :  
ـــ� تنميــــة �ســـــ�يعاب التجر�Qيــــة والــــضابطة  للتحقــــق مـــــن فاعليــــة الــــرحالت املعرفيــــة ع�ـــــ� الو�ــــب  �ـ

يــة  ياملفــا�ي�� ملــادة الفقــھ و التفك?ــ� امل�ــشعب لــدى طالبــات الــصف 8و الثــانو �ــ� اململكــة الع̄ر ل
 حيث تم تطبيق أدوات القيـاس قبليـا ع�ـ% اnoمـوعت?ن التجر�Qيـة والـضابطة،السعودية 

ً
 وشـملت ،

ـــــ� ،اختبــــــار �ســــــ�يعاب املفــــــا�ي�� ملوضــــــوعات مــــــادة الفقــــــھ(تلــــــك 8دوات  ات التفك?ـ ر اختبــــــار مNــــــا
يلطالبــات الــصف 8و ثــانو ) امل�ـشعب  ســت طالبــات اnoموعــة التجر�Qيــة الــرحالت ،ل ر وîعــد أن د

ســـت طالبـــات اnoموعـــة الـــضابطة بالطر�قـــة املعتـــادة،املعرفيـــة ع�ـــ� الو�ـــب  تـــم إعـــادة ،ر �ـــ� حـــ?ن د
تطبيق أدوات القياس }عديا ع�% اnoموعت?ن 

ً
 .  

ثانيا 
ً

  : حث عينة الب: 

اàـ"� :مجتمع البحث  ر ت3و مجتمع البحث من جميع طالبات الصف 8و ثانو �� الفـصل الد ي ل ن
  .   م 2021/  �ـ 1442الثاªي 

يت3ونــت عينـــة البحـــث الفعليــة مـــن مجموعـــة عــشوائية مـــن طالبـــات الــصف 8و الثـــانو وقـــد بلـــغ  ل
سن بالرحالت املعرفية ) 32(عدد�ن  طالبة للمجموعة  ) 32(  و ،رطالبة  للمجموعة التجر�Qية  يد

سن بالطر�قة املعتادة �ع أفراد العينة تبعا للمجموعة ،رالضابطة يد   وا(nدو التا&� يب?ن تو
ً

ز   . ل

  

  

  

  

  



فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية االستيعاب المفاهيمي 
 والتفكير المتشعب في مقرر الفقه لدى طالبات الصف األول الثانوي
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  )1( لجدو 

�ع أفراد العينة    )التجر�Qية والضابطة ( زتو

  ال�سبة  العدد  البيان

  %50  32  تجر�Qية

  %50  32  ضابطة

  %100  64  اnoموع

ثالثا 
ً

  : البحث  إجراءات : 

ت إجراءات البحـث ع�ـ% النحـو التـا&�  اسـات والبحـوث الـسابقة وأدبيـات البحـث : رسا رمراجعـة الد
اسـة  رال¦�بو ذات العالقة بموضوع البحث ا()ا&� وذلك من أجل بنـاء �طـار النظـر املـرتبط بالد ي ي

  : باإلضافة إ&% 

ة ع�ـ% طالبـات الــصف 8و  • لبنـاء قائمـة املفــا�يم الفقNيـة املقــر  وذلــك مـن خــالل ،يثـانور
رفحـص محتـو الوحـدة العاشـرة مـن مقــر الفقـھ واسـتخراج املفـا�يم املتـضمنة «�ـا كمــا  ى

 ) . 1(�و �� مç)ق 
ات التفك?ــ� امل�ــشعب املناســبة لطالبــات الــصف 8و ثــانو • يبنـاء قائمــة مNــا ل  وذلــك مــن ،ر

اســات الــسابقة وأدبيــات البحــث ال¦�بــو �ــ� مجــال التفك?ــ يخــالل الرجــوع للد � امل�ــشعب ر
ات التفك?ـ� امل�ــشعب نـاء قائمـة مNـا وعرضNا ع�ـ� اo)كمـ?ن لتحديـد أªـس�ìا للطالبــات ،ر̄و

  ) . 2( كما �و �� مç)ق 
ضـــعNا نـــصب العـــ?ن منـــذ بدايـــة بنـــاء الـــرحالت : إعـــداد ال��نـــامج  • و�عـــد تحديـــد �8ـــداف و

ئ¼ـــسا �ـــ� عمليـــة �عـــدا املعرفيـــة عنـــصرا 
ً ً

 وقـــد جـــاءت أ�ـــداف الـــرحالت املعرفيـــة ع�ـــ� ،در
 :الو�ب ع�% النحو التا&� 

 : (�داف العامة  

 . التعرف ع�% ¨عر�ف ا(nناية وأنواعNا  �
 . التعرف ع�% القتل املتعمد وشبھ املتعمد  �
 . التعرف ع�% قتل �ªسان لنفسھ والقتل ا(qطأ  �
 . نالتعرف ع�% ا(nناية ما دو النفس  �
ات التعرف ع�% حوا �   . ردث السيا

  : (�داف السلوكية للرحالت املعرفية ع"� الو ب  •

س ال�a �شتمل عل��ا اo)تو س من الدر ىتم تحديد أ�داف سلوكية خاصة ل3ل د و   . ر

  : تصميم الرحالت املعرفية ع"� الو ب  •

س بــــاب ا(nنايــــات مــــن  ) ADDTE( اســــتعانت الباحثــــة باملعيــــار النمــــوذ�ü العــــال��  و�ــــ� تــــصميم در
ي الفقھ للصف 8و ثانو بأسلوب الرحالت املعرفيـة ع�ـ� الو�ـبكتاب  وتـتqçص خطـوات املعيـار ،ل

  : فيما ي�� 
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ىقامـت الباحثـة بتحليـل دقيـق o)تـو بـاب ا(nنايـات مـن كتـاب الفقـھ   :يتحليل اSpتو  •
يللـــــــصف 8و ثــــــــانو ــــــة الaــــــــ� ¨ــــــــستغرقNا ، وتحديــــــــد �8ــــــــداف،ل ـــد ا(qطــــــــة الزمنيــ  وتحديـــــ

  . اسة رالطالبات �� الد

سية للتأكد من خصائص الطالبات :خصائص املتعلمات  ر قامت الباحثة بالرجوع إ&% امللفات املد
  . من حيث عمر�ن الزم®� ومستوا�ن �جتما�� و�قتصادي 

 �عتمــد تنفيــذ الــرحالت املعرفيــة ع�ــ� الو�ــب غالبــا ع�ــ% إم3انــات الب¼ئــة :إمOانيــة البsئــة التعليميــة 
ً

توظيـف جNــاز ( ولـت الباحثــة �سـتفادة مـن �ــذه �م3انـات قـدر �م3ــان وم��ـا  ولقـد حا،التعليميـة
ســـة،عـــرض الوســـائط املتعـــددة  توظيـــف اللوحـــات التفاعليـــة ،ر أجNـــزة ا()اســـوب املوجـــودة �ـــ� املد

  ) املوجودة 

ــــق وم��ـــــــا : العوائـــــــق  ـــق أثنـــــــاء التطبيـــ ـــة }عـــــــض الـــــــصعو¯ات والعوائــــ ــــت الباحثــــ ـــــصادر ( واجNـــ قلـــــــة املــ
ا ي – ضعف و¨عطل شبكة �ن¦�نت – �لك¦�ونية   )  انقطاع التيار الكN̄ر

  : نتت3و مرحلة التصميم من مرحلت?ن فرعيت?ن �ما : مرحلة التصميم  •
د  -   . رجميع املوا
 . تصميم الNي3ل العام للرحلة املعرفية  - 
�ب الطالبـــــات ع�ــــــ% اســــــتخدام �ن¦�نــــــت ( مــــــن خــــــالل : مرحلـــــة التطبيــــــق  • �ب –رتــــــد ر وتــــــد

  ) . آلية العمل بأسلوب الرحالت املعرفية ع�� الو�ب الطالبات ع�% 
ة : مرحلة التقييم  •   )ياخت�� نفسك ( روذلك من خالل تقييم معر�� للطالبة ع�% صو
اســـتعانت الباحثـــة بالعديـــد مـــن ال�ـــ�امج ا()اســـو¯ية لتطـــو�ر تـــصميم :  مرحلـــة التطـــو�ر  •

  . الرحالت املعرفية ع�� الو�ب 

اعلية الرحالت املعرفية ع�� الو�ب �� تنمية �س�يعاب املفا�ي�� ملوضوعات ولتعرف ف                   
�س الفقـھ باسـتخدام الـرحالت املعرفيــة  رمـادة الفقـھ والتفك?ـ� امل�ـشعب  تـم بنـاء دليـل املعلمـة لتـد

يع�ــــ� الو�ـــــب لطالبـــــات الـــــصف 8و ثــــانو  و�عت�ـــــ� الـــــدليل حلقـــــة الوصــــل بـــــ?ن مخططـــــي املنـــــاZù ،ل
�س ال�a ي�ب÷� أن ت�بعNا املعلمـة  والNد،ومنفذ��ا رف من دليل املعلمة �و توضيح اس¦�اتيجية التد

س معــ?ن �ــسNا ملــادة معينــة أو د ر�ـ� تد  وكــذا �8ـداف الــسلوكية الaــ� ي�ب÷ــ� أن تحققNــا الطالبــات ،ر
اس��ن نجاح ،ر}عد د �س بكفاءة ̄و ذلك ي3و دليل املعلمة معينا ع�� التد ر ̄و

ً
  . ن

تم عرض  دليل املعلمة ع�% مجموعة مـن اo)كمـ?ن �ـ� مجـال   :تاب املعلمة التأكد من صالحية ك
�س راملناZù وطر التد  وقد أشـار الـبعض بـبعض التعـديالت الQـسيطة وقـد أجمـع اo)كمـ?ن ع�ـ% ،ق

تھ ال��ائية وصا()ا للتطبيق ،صالحية الدليل  و¯ذلك أصبح دليل املعلمة �� صو
ً

   ) 3مç)ق ( ر

  : اب املفا�ي�� ملوضوعات الفقھ إعداد اختبار �سيع

اســات  رقامـت الباحثــة بإعـداد اختبــار �ســ�يعاب املفـا�ي�� �ــ� بـاب ا(nنايــات }عــد �طـالع ع�ــ% الد
  :  و�تtø ذلك �� ا(qطوات óتية ،والبحوث السابقة و�ستفادة م��ا

ساســـية لـــدى   قيـــاس �ســـ�يعاب املفـــا�ي�� الـــ�)يح والـــدقيق للمفـــا�يم 8:الcـــدف مـــن �ختبـــار 
يطالبات الصف 8و ثانو    : �� باب ا(nنايات وذلك عند املستو�ات óتية ) عينة البحث ( ل
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ة املتعلمة ع�% تقديم أوصاف مقننة وشرح مناسب ومتطو لألف3ار : التوضيح  -  رقد  . ر
ــــة : التفــــــس?�  -  ـــــبعض املواقــــــف املرتبطـــ ـــاء التفــــــس?� الــــــ�)يح لــ ـــة ع�ــــــ% إعطــــ ة املتعلمــــ رقــــــد

 .باملفا�يم 
ة املتعلة ع�% استخدام املعرفة بفاعلية �� مواقف أخر جديدة : طبيق الت -  ىقد   .ر

 وقــــد ، تمـــت صـــياغة مفـــردات �ختبــــار ع�ـــ% نمـــط �ختيـــار مـــن متعـــدد:صـــياغة مفـــردات �ختبـــار 
ة ناقصة ات،رصيغت مفردة �ختبار ع�% �يئة سؤال أو عبا îعـة اختيـا ر �عق�ìـا أ ن و�ت3ـو �ختبـار ،ر

تھ 8و   . مفردة  ) 20( لية من ر�� صو

ل تــم عــرض �ختبــار ع�ــ% مجموعــة مــن اo)كمــ?ن ؛ وذلــك لç)كــم ع�ــ% مــدى شــمو  :صــدق �ختبــار
 ، وأبدى السادة ا(��qاء }عـض املالحظـات، ودقة صياغ��ا، وللطالبات،ى8سئلة ومناسب��ا للمحتو

عـــديل }عـــض البـــدائل ة ال��ائيـــة وتـــم عمـــل املالحظـــات عنـــد تـــصم،مـــن إعـــادة صـــياغة ̈و  ،ريم الـــصو
ة عن  تھ ال��ائية ) 20( رليصبح �ختبار عبا   .رمفردة �� صو

تھ 8ولية ع�� عينة من طالبات الصف 8و ثانو من غ?� :ثبات �ختبار   ي طبق �ختبار �� صو ل ر
اà"� الثاªي ) 35( عينة البحث 8ساسية ع�%   وتم حساب الثبات باستخدام ،رطالبة �� الفصل الد

د دسوم ��شا نعادلة كيود  ر جد أنھ �ساو ،ر ي و جـة عاليـة ،)0.84( و ر مما يدل أن �ختبـار يتمتـع بد
  . من الثبات 

ة الUxائية لالختبـار  تھ ال��ائيـة }عـد تطبيـق املالحظـات :رالصو ( ر بلـغ عـدد مفـردات �ختبـار �ـ� صـو
�)يحة ) 20 جة واحدة ل3ل إجابة  جة ،طأ وصفر لإلجابة ا(q،رمفردة وأعطيت د ر و«�ذا ت3و الد ن

جة  ) 20( ال3لية لالختبار     ) 4( مç)ق . رد

  : إعداد اختبار التفك�� املشعب 	� الفقھ 

  : مر إعداد �ختبار وفق ا(qطوات التالية 

�ــو قيـــاس مـــدى تمكـــن طالبـــات الـــصف  :  تحديــد الNـــدف مـــن اختبـــار التفك?ـــ� امل�ـــشعب - 
ي8و ثــانو  ات ال) عينــة البحــث ( ل تفك?ــ� امل�ــشعب �ــ� وحــدة ا(nنايــات �ــ� مــادة رمــن مNــا

 .الفقھ
  حــــددت أ}عـــــاد �ختبـــــار مـــــن خـــــالل مراجعـــــة :تحديــــد أ}عـــــاد اختبـــــار التفك?ـــــ� امل�ـــــشعب  - 

ات التفك?ـــــ� امل�ـــــشعب  اســـــات الــــسابقة والرجـــــوع إ&ـــــ% العديــــد مـــــن اختبــــا رالكتابــــات والد ر
ات   ،التفك?� الطلق( ربصفة عامة و�� العلوم الشرعية بصفة خاصة وال�a تمثلت �� مNا

 )  التفك?� املوسع ،  التفك?� 8صيل،نالتفك?� املر
ة 8وليـة لالختبـار -  قامـت الباحثــة باختيـار املوضـوعات مـن بـاب ا(nنايــات  : رإعـداد الـصو

�ــسNا باســتخدام اســ¦�اتيجية الــرحالت املعرفيــة ع�ــ� الو�ــب ملعرفـــة ،�ــ� مــادة الفقــھ ر وتد
لغ عدد فقرات �ختبار مدى فاعلي��ا �� تنمية التفك?�   ) 20(امل�شعب لدى الطالبات ̄و

îـع بـدائل  �ا من نـوع �ختيـار مـن متعـدد حيـث يت3ـو الـسؤال مـن مقدمـة وأ رفقرة اختيا نر ً

تھ املبدئيـة تـم عرضــھ ،واحـد م��ـا يمثـل �جابـة الــ�)يحة ر وîعـد إعـداد �ختبـار �ــ� صـو
� رع�% مجموعة من اo)كم?ن �� مجال مناZù وطر التد س ال¦�بية �سالمية للتأكد من ق

ات الaـ� ¨ع�ـ� ع��ـا ا��ـم وأصـبح �ـ� ،رمدى مناسبة املفردات للمNا ر وتـم التعـديل �ـ� ضـوء آ
ة ال��ائية م3ونا من  الصو

ً
ات التفك?� امل�شعب }عد أن أقر ) 20(ر عة ع�% مNا رمفردة مو ز

 . اo)كم?ن ع�% صالحية التطبيق 
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ة �ستطالعية لالختبار  -  (  تطبيق �ختبار ع�� عينة استطالعية م3ونة من      تم:التج̄ر
 . دقيقة  ) 28(  وتم حساب متوسط الزمن ف3ان حوا&� ،طالبة ) 30

تم التأكد من صدق �ختبار لقياس ما وضع من أجلھ من خالل  : صدق وثبات �ختبار - 
ىتـصميم جــدو املواصــفات لتحديـد املــستو والبنــاء املعر�ـ� الــذي تق¼ــسھ uـل فقــر ة كمــا ل

 . تم عرض �ختبار ع�% مجموعة من ال¦�بو�?ن للتحقق من صدق محتواه 
جــة ثبــات  رتــم حــساب ثبــات �ختبــار بطر�قــة التجزئــة النــصفية وقــد وجــدت الباحثــة أن د

و� قيمة مقبولة علميـا ) 0.81( ي�ختبار «�ذه الطر�قة ¨ساو 
ً

جـة جيـدة ، ر 8مـر الـذي يـدل ع�ـ% د
  . ات البحث من الثبات تفي بمتطلب

تھ ال��ائيــة نــاء ع�ــ% uــل ا(qطــوات املتــصلة باالختبــار تــم إخراجــھ بــصو  حيــث بلــغ عـــدد ،ر̄و
سؤ� وتم وضع ¨عليمات �ختبار ) 20( أسئلة �ختبار }عد التعديالت 

ً
 و¯ذلك يتtø للباحثة أن ،
جة جيدة من الصدق والثبات انظر مç)ق     ).5( راختبار التفك?� امل�شعب بد

اzعا
ً

  : خطوات تطبيق تجرJة البحث  : ر

ت خطوات التطبيق كما ي��    : رسا

اســتخدم البحــث التــصميم شــبھ التجر�^ــ�  : تحديــد التــصميم شــبھ التجر�^ــ� املــستخدم - 
س الفقــھ باســتخدام الــرحالت املعرفيــة ( القــائم ع�ــ% اnoمــوعت?ن إحــدا�ما  رتجر�Qيــة تــد

س موضــوعات الف( ى و8خــر ،)ع�ــ� الو�ــب  ة بالطر�قــة رضــابطة تــد رقــھ �ــ� الوحــدة اqoتــا
 ) . املعتادة 

ـــار مجمـــــوع�a البحـــــث  -  ســـــة :اختيـ ـــار مجمـــــوع�a البحـــــث مــــن  املد �ـــــ� �ـــــ�  ) 53( ر تــــم اختيــ
 . ضابطة  ) 32(  و ،تجر�Qية ) 32( البح?�ات بمدينة مكة املكرمة، وت3ونت من 

شعب ع�� مجمـوع�a  واختبار التفك?� امل�،التطبيق القب�� الختبار �س�يعاب املفا�ي�� - 
اàــ"� الثــاªي ،)التجر�Qيــة والــضابطة ( البحــث   ، �ـــ1442ر وuــان ذلــك �ــ� �¹ايــة الفــصل الد

�� �� تطبيق �ختبار ما ي��   : ووقد ر
  . ¨عر�ف الطالبات بالNدف من تطبيق �ختبار  �
  . شرح ¨عليمات �ختبار وطر�قة �جابة عنھ  �

لو ع�ـــ% املعلومـــات القبليـــة الaـــ� ¨ـــساعد �ـــ� العمليـــات  وذلـــك لç)ـــص،وتـــم تـــ�)يح �ختبـــار القب�ـــ�
()ساب  ) T . tes(  تم استخدام اختبار ، ولبيان الت3افؤ ب?ن اnoموعت?ن،�حصائية ب�تائج البحث

جــات اnoمــوعت?ن التجر�Qيــة والــضابطة �ــ� اختبــار �ســ�يعاب املفــا�ي��  رالفــر بــ?ن متوســطات د ق
  : والتفك?� امل�شعب كما ي�� 
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   )2( ل جدو

جات طالبات مجموع�a البحث �� التطبيق القب�� الختبار �س�يعاب  رداللة  الفر ب?ن متوسطي د ق
ات التفك?� امل�شعب   راملفا�ي�� ملوضوعات الفقھ واختبار مNا

= ن( الضابطة قب�� 
32(   

= ن ( التجر�Qية قب�� 
  نوع �ختبار   )32

  انحراف  متوسط  انحراف  متوسط

قيمة 
  "ت"

يمستو 
  الداللة

�س�يعاب 
  املفا�ي��

  غ?� دالة  0.86  5.63  8.01  4.05  9.08

  غ?� دالة  0.47  4.56  9.01  4.06  8.5  التفك?� امل�شعب

ق دالــة ،ل يتــtø مــن ا(nــدو الــسابق ت3ــافؤ اnoمــوعت?ن التجر�Qيــة والــضابطة و حيــث ال توجــد فــر
�ــــ� اختبــــار �ســــ جــــات uــــل مــــن اnoمـــوعت?ن  �يعاب املفــــا�ي�� واختبــــار رإحـــصائيا بــــ?ن متوســــطات د

  . التفك?� امل�شعب 

   :  تطبيق التجرJة

جــة امــتالك : لقامــت الباحثــة باإلجابــة عــن الــسؤال 8و مــن أســئلة البحــث ونــصھ  رمــا د
يـة الـسعودية ؟ مـن  يطالبـات الـصف �و الثـانو للمفـا�يم املعرفيـة �ـ� ¨علـم الفقـھ باململكـة الع̄ر ل

ة ع�ــ% ر الطالبــات باملرحلـة الثانو�ــة حيــث تـم فحــص املقــر واســتخراج رخـالل تحديــد املفــا�يم املقـر
ىمـا مـستو :  كمـا تمـت �جابـة ع�ـ% الـسؤال الثـاªي مـن أسـئلة البحـث ونـصھ ،املفا�يم املتضمنة بـھ

ات التفك?�  ات التفك?� امل�شعب املناسبة لطالبات الصف 8و ثانو ؟  حيث تم تحديد مNا رمNا ير ل
ات وعرضــNا ع�ــ% اo)كمــ?ن لتحديــد أªــس�ìا لطالبــات املرحلــة امل�ــشعب مــن خــالل بنــاء قائمــ رة باملNــا

مـــا فاعليـــة الـــرحالت : كــذلك تمـــت �جابـــة عــن الـــسؤال الثالـــث مــن أســـئلة البحـــث ونــصھ ،الثانو�ة
لاملعرفيــة ع�ــ� الو�ــب �ــ� تنميــة �ســ�يعاب املفــا�ي�� ملوضــوعات الفقــھ لــدى طالبــات الــصف 8و 

  يثانو ؟ 

ق ذات داللــــة : للفــــرض 8و والــــذي يــــنص ع�ــــ% أنــــھ وللتحقــــق مــــن �ــــ)ة ا وال توجــــد فــــر
جـــات طالبـــات اnoموعـــة التجر�Qيـــة ومتوســـطات  ) 0.05( يإحـــصائية عنـــد مـــستو  ربـــ?ن متوســـط د

جات اnoموعة الضابطة �� التطبيق البعدي الختبار تنمية �س�يعاب املفا�ي�� ع�% مستو�اتھ  رد
îعة ملوضوعات الفقھ    .ر8

ـــتخدام اختبـــــار تــــم معا(nـــــة ا ـــذا الفـــــرض باســ ملتوســـــط?ن غ?ـــــ� " ت " لبيانـــــات ا(qاصـــــة «�ــ
  : مرتبط?ن كما يأ¨ي 

  
  
  
  
  
  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

بيةمجلة التر  
 م2022 لسنة يناير، )2(، الجزء )193: (العدد

 

 

- 615 - 

   )3(لجدو 
ــــات طالبـــــات مجمـــــوع�a البحـــــث �ـــــ� التطبيـــــق البعـــــدي الختبـــــار  جـ ــــ?ن متوســـــطي د ـــة  الفـــــر بـ ر داللــ ق

  �س�يعاب املفا�ي�� �� مادة الفقھ

  العدد  اnoموعة  البعد
املتوسط 
  ا()ساîي

�نحراف 
  ياملعيار

  قيمة 
  "ت " 

جات    رد
  ا()ر�ة

  �nم 
  "d  "   التأث?�

يمستو الداللة 
)0٫05= α(   

    1٫41  2٫15  32  ضابطة

  التوضيح
  1٫74  4٫83  32  تجر�Qية

  

6٫66  
  
62  

  
1٫70  

  
  دالة

    1٫35  1٫74  32  ضابطة

  2٫00  4٫33  32  تجر�Qية  التطبيق
  

5٫98  
  
62  

  

2٫26  
  

  دالة
    1٫14  1٫44  32  ضابطة

  1٫85  4٫68  32  تجر�Qية  التفس?�
  

8٫30  
  
62  

  

2٫12  
  

  دالة
  اتخاذ   2٫13  1٫48  32  ضابطة

  2٫75  4٫51  32  تجر�Qية  راملنظو
  

4٫85  
  

62  
  

1٫25  
  

  دالة
    4٫70  8٫43  32  ضابطة

  5٫05  18٫27  32  تجر�Qية�ختبار ك3ل
  

7٫94  
  

62  
  

2٫04  
  

  دالة
  

ق ذو داللــة إحــصائية عــن مــستو يوجــد فــ: ليتــtø مــن ا(nــدو الــسابق أنــھ  ير ) 0٫05( و
جــــــات طالبـــــات اnoموعــــــة التجر�Qيــــــة وطالبــــــات اnoموعـــــة الــــــضابطة �ــــــ� اختبــــــار  ــــطي د ربـــــ?ن متوســ

  .�س�يعاب املفا�ي��  لصا(t التطبيق البعدي لصا(t اnoموعة التجر�Qية 

ع�ـ% أن �nـم �� اختبار �سـ�يعاب املفـا�ي��  ممـا يـدل   ) 2٫04(  وأن �nم التأث?� بلغ  
�س لNـا بـالرحالت املعرفيـة ع�ـ� الو�ـب  أكÄـ�  رالتـأث?� uـان كب?ـ�ا �ـ� اnoموعـة التجر�Qيـة الaـ� تـم التـد

ً

  . من اnoموعة الضابطة 

  :تفس�� النتائج اfTاصة باختبار �سيعاب املفا�ي�� ملوضوعات الفقھ  

وعات الفقـھ  يمكـن من العرض السابق لنتائج البحث أل}عاد �س�يعاب املفا�ي�� ملوض
 t)يــــــة والــــــضابطة لــــــصاQمــــــوعت?ن التجر�noــــصائية بــــــ?ن ا ق ذات الداللــــــة �حــ وتفــــــس?� وجــــــود الفــــــر

  :  طالبات اnoموعة التجر�Qية يرجع إ&% 

�سية ال�a تم إتباعNا مـع طالبـات اnoموعـة التجر�Qيـة وفـق الـرحالت  � رأن �جراءات التد
ــــة س مــــــن  uانــــــت ¥�ـــــتم بتقــــــديم املفــــــا�يم وامل،املعرفيـ رعلومـــــات و8ف3ــــــار �ــــــ� بدايـــــة uــــــل د
س ف و8ف3ــار ،والــدر اك ا(qــصائص والعالقــات املــش¦�كة بــ?ن املعــا ر ممــا ســاعد ع�ــ% إد ر

ـــا ـــــات وتحليلNــــ ن��ـــــــا ، وتـــــــص�يفNا،واملعلومــ ـــــشبھ و�خـــــــتالف بي��ـــــــا ومقا ـــــھ الــ ــــد أوجــ ر وتحديـــ
 . باملعلومات و8ف3ار ال�a تمتلكNا املتعلمة �� ب�ي��ا املعرفية 

 uانـــت تتـــضمن عـــدد مـــن ،ª8ـــشطة الaـــ� تـــم تقـــديمNا للطالبـــات وشـــاركن �ـــ� تنفيـــذ�اأن  �
8ســئلة املث?ــ�ة للتفك?ــ� وتتطلــب مــ��ن إعــادة صــياغة املفــا�يم لإلجابــة ع�ــ% 8ســئلة الaــ� 

 ممـا أدى ،لتطرحNا ª8شطة «�دف الوصو إ&ـ% نتـائج �ـ)يحة لNـذه ª8ـشطة وتفـس?��ا



فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية االستيعاب المفاهيمي 
 والتفكير المتشعب في مقرر الفقه لدى طالبات الصف األول الثانوي
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ف ومعلومـــات جديــــدةإ&ـــ% مـــساعدة الطالبـــات ع�ــــ% اك�ـــش ¯طNـــا بــــا(��qات ،راف معـــا ر تـــم 
 .  8مر الذي سا�م �� ¨عميق واس�يعاب املفا�يم ،السابقة لد��ن

اســــات uــــل مــــن   �  ،ي، الــــشNر2018 ،م�ــــÝ"�( روتتفـــق �ــــذه النتــــائج مــــع مــــا توصــــلت إليـــھ د
ــــــيد ،2018 ــــــرحالت ) 2016 ، ا(nمـــــــل،2017 الرشـ ـــ¦�اتيجية الــ ــــدت فاعليــــــــة اســــ والaــــــــ� أكـــ

اســات uــل مــن املعر  ،2019 ، العتي^ــ� والقحطــاªي،2020 ،يالــشمر( رفيــة  ع�ــ� الو�ــب ود
�� تنمية �س�يعاب املفا�ي�� لدي الطالب �� املراحل التعليمية  ) 2017 ،عبيد وممدوح

  . اqoتلفة 

ات التفك�� املشعب 	� الفقھ    : رالنتائج املتعلقة بأداء الطالبات 	� اختبار مcا

 ما فاعلية الرحالت املعرفية ع�� الو�ب :السؤال الراzع من أسئلة البحث ونصھ لإلجابة عن 
ي�� تنمية التفك?� امل�شعب من خالل الفقھ لدى طالبات الصف 8و ثانو ؟   ل

ق ذات داللـــة :  وللتحقـــق مـــن �ـــ)ة الفـــرض الثـــاªي والـــذي يـــنص ع�ـــ% أنـــھ  وال توجـــد فـــر
جـــات ) 0.05( يإحـــصائية عنـــد مـــستو   طالبـــات اnoموعـــة التجر�Qيـــة ومتوســـطات ربـــ?ن متوســـط د

ات التفك?ــ� امل�ـــشعب ع�ـــ%  جــات طالبـــات اnoموعــة الـــضابطة �ــ� التطبيـــق البعـــدي الختبــار مNـــا رد ر
îعة ملوضوعات الفقھ    .رمستو�اتھ 8

ملتوســط?ن غ?ــ� مــرتبط?ن كمــا " ت " تــم معا(nــة البيانــات ا(qاصــة «�ــذا الفــرض باســتخدام اختبــار 
  : يأ¨ي  

  ) 4(لجدو 
ات التفك?ــ�  جـات طالبــات مجمـوع�a البحــث �ـ� التطبيــق البعـدي الختبــار مNـا ?ن متوســطي د رداللـة  الفــر بـ ر ق

  امل�شعب �� مادة الفقھ 

ة   العدد  اnoموعة  راملNا
املتوسط 
  ا()ساîي

�نحراف 
  ياملعيار

  "ت"قيمة 
جات  رد
  ا()ر�ة

�nم التأث?� 
" d"   

يمستو 
 0٫05(الداللة 

 =α(  

التفك?�   0٫96  2٫37  32  ةضابط
  1٫33  4٫73 32  تجر�Qية  الطلق

  

8٫01  

 

62  

  

2٫91  

  

  دالة

التفك?�   0٫83  2٫27 32  ضابطة
  1٫52  4٫90 32  تجر�Qية  ناملر

  

8٫46  

 

62  

  

2٫17  

  

  دالة

التفك?�   1٫03  1٫80 32  ضابطة
  1٫37  4٫33 32  تجر�Qية  8صيل

  

8٫22  

 

62  

  

2٫08  

  

  دالة

التفك?�   2٫17  1٫17 32  ضابطة
  2٫50  4٫77 32  تجر�Qية  املوسع

  

6٫05  

 

62  

  

1٫53  

  

  دالة

    3٫32  9٫73 32  ضابطة

  4٫93  17٫57 32  تجر�Qية  ك3ل

  

7٫33  

 

62  

  

1٫88  

  

  دالة
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ق ذو داللــة إحــصائية عــن مــستو : ليتــtø مــن ا(nــدو الــسابق أنــھ  ييوجــد فــر ) 0٫05( و
جات طالبات اnoموعة التجر�Qية وطالبا ات رب?ن متوسطي د رت اnoموعة الضابطة �� اختبـار مNـا

  .التفك?� امل�شعب  �� الفقھ لصا(t التطبيق البعدي لصا(t اnoموعة التجر�Qية 

ات التفك?� امل�شعب �� الفقھ مما يدل ع�% ) 1٫88(وأن �nم التأث?� بلغ   ر�� اختبار مNا
�س  رأن �nـــم التــــأث?� uـــان كب?ــــ�ا �ــــ� اnoموعـــة التجر�Qيــــة الaـــ� تــــم التــــد

ً
لNـــا باســــ¦�اتيجية الــــرحالت 

  .املعرفية ع�� الو�ب  أك�Ä من اnoموعة الضابطة 

ات التفك�� املشعب 	� الفقھ    :رتفس�� النتائج اfTاصة باختبار اختبار مcا

ات التفك?� امل�شعب �� الفقھ يتtø أن    :   رمن العرض السابق لنتائج البحث ملNا

ات التفك?ـ� امل�ـشعبالرحالت املعرفية ع�� الو�ب ¨ساعد ع�% اك� �  ،رساب الطالبـات مNـا
 . حيث أ�¹ا تركز ع�% البحث والتق#"� وجمع املعلومات والبيانات وتحليلNا وتركي�ìا 

�س ي�ـيح عـرض مفـا�يم الفقـھ اo)ـددة  � راستخدام الرحالت املعرفية ع�ـ� الو�ـب �ـ� التـد
ـــن الــــــنمط التقليــــــدي �ــــــ� الكتــــــاب املقــــــر �س ق أو طــــــر ال،ربطر�قـــــة جيــــــدة تختلــــــف عـــ رتــــــد

�ــــ� ا()ــــصو ع�ــــ% املفNــــوم مــــن خــــالل ،املعتـــادة ل حيــــث ي3ــــو للطالبــــة دو إيجــــاîي فاعــــل  رن
ات ، ومناقش��ا مع الزميالت واملعلمة،تصفح صفحات الو�ب ر مما �ساعد ع�% تنمية مNا

 . التفك?� امل�شعب 
ات التفك?� امل�شعب تتطلب من الطالبة �عتماد ع�% الـذات مـن اجـل الوصـو  � لان مNا ر

�ــــة �ــــ� حــــل املــــش3لةا&ــــ غي?ــــ� مجــــال ،ر% اســــتجابات ابت3ا  والبحــــث عــــن عالقــــات جديــــدة ̈و
ات التفك?ـــــــ� امل�ـــــــشعب تحتـــــــو ع�ـــــــ% عمليـــــــات معرفيـــــــة تتطلـــــــب ،املــــــش3لة ـــــا ي كمـــــــا ان مNــ ر
نة  باالضافة ا&% ا�¹ـا تتطلـب ، والتأمل، و�ست�تاج، والتحليل، والتفس?�،التحديد رواملقا

ة   بجانـــب جوانـــب ا(�qــــ�ة ،ع�ـــ% اســــتخدام البـــدائل اqoتلفـــةرمـــن املتعلمـــة امـــتالك القـــد
 .املك�سبة ال�a توفر�ا الرحالت املعرفية 

�  Z[ات التفك?ــــ� امل�ـــشعب للمتعلمــــة واســــ�يعاب املفـــا�يم �ــــ� مــــن تبــــاط بـــ?ن مNــــا ريـــدعم � ر
ـــن املتعلمـــــة �عتمــــــاد ع�ــــــ% الــــــذات  ـــ� امل�ــــــشعب تتطلــــــب مـــ ات التفك?ــ رالفقـــــھ مــــــن ان مNــــــا

ل تفك?ــ� ªــشطة لتوليــد �ف3ــار وتفــس?��ا مــن خــالل ســع��ا لç)ـــصو و��¹مــاك �ــ� عمليــة
ات املتعـــددة مـــن التفك?ـــ� تحفز�ـــا ع�ـــ% ا()ـــوار املفتـــوح وتفـــس?�، ،ع�ـــ% املفـــا�يم ر فاملـــسا

 .لوتدفق �سئلة ال�a تجعلNا محفزة داخليا لç)صو ع�% املعلومات الفقNية واس�يعا«�ا 
اسات والبحوث ال � ت إ&% فاعلية اس¦�اتيجية الـرحالت رتتفق �ذه الن�يجة مع الد ر�a أشا

اسـات   ،2017 ، الرشــيد،2018 ،ي الـشNر،2018 ،م�ـÝ"�( راملعرفيـة ع�ـ� الو�ـب كمـا �ـ� د
اســـات uـــل مـــن  )  2016 ،ا(nمـــل ̂ـــ�( رود �ــــ�  ) 2020 ، وأبـــو مغـــنم، املظفـــر،2020 ،العتي

ات التفك?� امل�شعب   .رتنمية مNا

tø أن النتـــائج أثب�ــــت فاعليـــة الـــرحالت املعرفيـــة ع�ــــ� الو�ـــب �ـــ� تنميــــة           مـــن uـــل مـــا ســــبق يتـــ
ي�س�يعاب املفا�ي�� ملوضوعات الفقھ والتفك?� امل�شعب لدى طالبات الصف 8و ثانو  حيث ،ل

ــــ% اnoموعــــــة الـــــــضابطة ـــــة ع�ـــ ـــــو اnoموعــــــة التجر�Qيــ ـــ� تفــ ـــذه ،قدلــــــت النتـــــــائج ع�ـــ ـــا�مت �ــــ  وقــــــد ســــ
ات التفك?ــ� امل�ــشعب،ب املفــا�ي���ســ¦�اتيجية �ــ� تنميــة �ســ�يعا  حيــث أن املتعلمــة تب®ــ� ،ر ومNــا

معرف��ا من خالل قيامNا بالعديد من ª8شطة تجعل التعلم لد��ا ¨علم ذو مع®w قائما ع�% الفNم، 
ً
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ــذلك تن�ــw املفـــا�يم الفقNيــة �ــ� أذ�ـــا�¹ن �ـــ� uــل مــا يـــرد علــ��ن مـــن ،̄و  وتــؤ�لNن إ&ـــ� إمعــان التفك?ــ� 
3و جزءا من خ��ا¥�ن مفا�يم قبل أن ت

ً   . ن

إن تنمية املفا�يم الفقNية وفقا الس¦�اتيجية الرحالت املعرفية ع�� الو�ب تؤكد ع�% التفاعل           
ً

ف �ــ� ،املثمــر �ــ� عمليــة التعلــيم ر فالطالبــات يك�ــشفن بأنفــسNن و�طــبقن مــا يتوصــلن إليــھ مــن معــا
 كمــا أن التفك?ــ� امل�ــشعب ،ل�ــ� سـليم ممــا �ـساعد ع�ــ% اك�ــشاف املعرفـة }ــش3ل ع،مواقـف جديــدة

غبــ��ن �ـــ� ، وفNـــم الغــرض ممــا قمـــن بتعلمــھ،�ــساعد الطالبــات ع�ــ% اســـ�يعاب املفــا�يم الفقNيــة ر و
ست    .  رمعرفة املز�د عن املوضوعات ال�a د

  : توصيات البحث

  : �� ضوء النتائج ال�a تم التوصل إل��ا  تو�"� الباحثة  بما يأ¨ي 

ــــس?ن امل � ة تحــ �ــــــسية باملرحلــــــة الثانو�ـــــة مــــــن خــــــالل البعــــــد عــــــن ورضـــــر ســــــات التد رما ر
ف واملفـــا�يم لـــذا¥�ا وســـلبية الطالبـــة �ـــ�  ر8ســـاليب التقليديـــة الaـــ� تركـــز ع�ـــ% املعـــا

ف واملفــــا�يم أ�مي��ــــا وقيم��ــــا بال�ــــسبة للطالبــــة،تحــــصيلNا  ،ر ممــــا يفقــــد �ــــذه  املعــــا
̈ـــس�ند إ&ـــ%  ة ال¦�ك?ـــÁ ع�ـــ% 8ســـاليب والنمـــاذج الaـــ�  و�ـــة واiـــ)ة وروضـــر فلـــسفة ت̄ر

ات التفك?ـــــــ� اqoتلفــــــة ـــا ـــــ� تنميـــــــة مNـــ ـــال �ــ ســـــــة التقـــــــ#"� ،رو¨ــــــسNم }ـــــــش3ل فعـــ ر ومما
 . و�ك�شاف �� املواقف اqoتلفة 

�س موضـــوعات الفقـــھ �ـــ�  � �ـــ� تـــد ة اســـتخدام الـــرحالت املعرفيـــة ع�ـــ� الو�ـــب  رضـــر ور
اســية اqoتلفــة أل�مي��ــا �ــ� تحقيــق نتــائج �امــة ̈ــسNم �ــ� تن،راملراحــل الد ميــة  حيــث 

ات التفك?� امل�شعب   . ر�س�يعاب املفا�ي�� ومNا
س وفق اسـ¦�اتيجية الـرحالت املعرفيـة ع�ـ�  � �ب معلمات الفقھ ع�% إعداد الدر وتد ر

�س الفقھ   .رالو�ب وتوظيفNا �� تد
�Qية ملعلمات ال¦�بية �سالمية عامة والفقھ خاصة، يتم من خاللNا  � ات تد رعقد دو ر

ات التفك ر�ــادة وعــ��ن بمNــا ض ز ر?ــ� امل�ــشعب وأ�مي��ـــا وتطبيــق مــا يــتم ¨علمــھ ع�ـــ% أ
 . الواقع 

ات التفك?ـــ� امل�ــشعب �ـــ� مـــواد  � �بات مـــن ª8ــشطة الaـــ� ترا�ـــ� وتن�ــ� مNـــا رتــوف?� تـــد ر
ات أ�ــــــدافا  ـــا ــــة ومـــــادة الفقـــــھ خاصــــــة حaـــــw ت3ـــــو �ـــــذه املNــ ـــالمية عامـ ال¦�بيـــــة �ســ
ً

ر ن
�س �ذه املواد   . رأساسية من أ�داف تد

� Nة العمــل ع�ــ� تج س بــأجNزة ا()اســوب وتوصـــيلNا ورضــر اســة باملـــدا ر?ـــÁ قاعــات الد ر
 . بالشبكة العنكبوتية 

  : مق<�حات البحث 

�س الفقـــھ �ــــ� تنميـــة التفك?ــــ�  � راستقـــصاء أثــــر الـــرحالت املعرفيــــة ع�ـــ� الو�ــــب �ـــ� تــــد
 .يالناقد والتفك?� �بت3ار 

ا � �س الفقـھ �ـ� تنميـة مNـا ر¨عرف فاعلية الـرحالت املعرفيـة ع�ـ� الو�ـب �ـ� تـد ت حـل ر
 . املشكالت

اسـات أخـر مماثلـة للبحـث ا()ـا&� ع�ـ% منـاZù ومـواد أخـر مثـل ا()ـديث  � ىإجـراء د ى ر
 . والتوحيد ،والتفس?�
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ــــة  � ـــــل ¨عليميــــــــة مختلفــــ ـــــ% مراحـــ ــــا&� ع�ـــ ــــــر مماثلــــــــة للبحــــــــث ا()ــــ اســــــــات أخــ ـــــراء د ىإجـــ ر
 .ومستو�ات تحصيلية مختلفة 

ات ا(qاطئـــــة �ــــ� � ـــدة رأثــــر الــــرحالت املعرفيـــــة ع�ــــ� الو�ــــب �ـــــ� تــــصو�ب التــــصو  العقيــ
  .�سالمية  

اسة فاعلية نماذج ¨عليمية أخر �� تنمية �س�يعاب املفا�ي�� من خالل مقر  � رد ى ر
  . الفقھ �� مراحل التعليم اqoتلفة  
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  املراجعقائمة 

  : املراجع  العرJية 

ــــ�ح �ــــــ�  ) : 2020(  �ــــــسرا دمحم ســــــيد ، وعبــــــد الفتـــــاح،أحمـــــد، صــــــباح فت�ـــــ� عبــــــدالرحمن برنـــــامج مق¦ــ
�س املتمــايز وأ راملفــا�ي�� والرضـــا u8ــادي�� نحــو مقـــر  ثــره ع�ـــ% تنميــة �ســ�يعابرالتــد

مجلـــــة  ،يا()ــــديث النبــــو الـــــشر�ف لــــدي طالبـــــات جامعــــة 8م?ـــــ� ســــطام بـــــن عبــــدالعز�ز
- 137 ص ص ، سQتم��،227 العدد ، جامعة ع?ن شمس، uلية ال¦�بية،القراءة واملعرفة

172 .   

فقة مكرم مج�� ،برسوم ات فاعلية ) : 2019( ر  ر التعلم باستخدام الفـصو املقلو¯ـة �ـ� تنميـة مNـا ل
تخـــصص  "املعلمـــات"ع�ــ� الو�ــب لـــدى الطالبــات " لألطفـــال"الـــرحالت املعرفيــة  انتــاج

اسات 	� لطفولة وال<�بية ،الطفولة املبكرة    45-1 ص ص ، أبر�ل،9 العدد ،رمجلة د

يجية الـرحالت املعرفيـة ع�ـ� الو�ـب أثر توظيـف اسـ¦�ات ) : 2020( جعفر، دعاء عبداnoيد ابرا�يم 
ات طـــالب �قتـــصاد امل
Á&ـــ� ملقـــر أســـس تـــصميم ع�ـــ% رتنميـــة مNـــا شـــات  ر ووتنفيـــذ املفر

ــــة ـــــة، امل
Áليـــــ ــــــة النوعيــــ ــــــ� مجـــــــــاالت ال<�بيـــ                                    ، أبر�ـــــــــل،18 العـــــــــدد ،مجلـــــــــة بحـــــــــوث عرJيـــــــــة 	ـــ
   . 151-129ص ص 

ــــعد ،ا(nمـــــــــل ــــــــل دمحم ســــــ ــــــــ� ال ) : 2016(  توuـ ـــــرحالت املعرفيـــــــــة ع�ـ ـــــ� �ســــــــــ�يعابفاعليـــــــــة الـــــ  و�ــــــــــب �ــــ
ات التفك?ـــ� التـــأم�� مـــن خـــالل مـــادة الفقـــھ لـــدى طـــالب املرحلـــة  راملفــا�ي�� وتنميـــة مNـــا

�ر�ـة  اسـات عرJيــة 	ـ� ال<�بيــة وعلـم الــنفس ،زالثانو�ـة 8  ، ســQتم��،77 العـدد ،رمجلــة د
   .  245- 197ص ص 

�س املت:  )2018( خطاب، أحمد ع�� ابرا�يم  �س الر�اضيات رأثر استخدام مدخل التد رمايز �� تد
ات �جتماعيــــة لــــدى ع�ــــ% ـــ� امل�ــــشعب واملNــــا ات التفك?ـ ـــة مNــــا رتنميـ تالميــــذ املرحلـــــة  ر

   . 305- 201 ص ص ، يناير،2 العدد ،21 مجلد ،مجلة ترJو ات الر اضيات ،�بتدائية

ــ¦�اتيجية الـــرحالت املعرفيــــة ع�ــــ� الو�ــــب  ) : 2017(  وحيــــد حامــــد عبـــد ،الرشـــيد  أثــــر اســــتخدام اســ
"Web Quests Strategy" لـــة ال<�بو ـــة ،ع�ـــ% اك�ـــساب املفـــا�يم النحو�ـــةmpليـــة ،اu 

   . 322-251، ص ص 50، ا(nزء ، جامعة سو�اجال¦�بية

دار :  القـا�رة ،2 ط،سس املعرفية للتكو ن العق�Z وتج��c املعلومات( ) : 2006(  فت�� ،الز�ات
  . ال�شر لnçامعات 

ات  ) : 2017(  �زاع عامر ،ي و الشمر، أسامة كمال الدين،ساملان رالرحالت املعرفية �� تنمية مNا
�س املـــدلوالت اللغو�ـــة ا(nغرافيـــة �ـــ� النـــصوص  رالــدمج القرا ـــي والتفك?ـــ� امل�ـــشعب لتـــد

يبيــة لطــالب الــصف 8و الثــانو8د اســات عرJيــة 	ــ� ال<�بيــة وعلــم الـــنفس ،ل  ،رمجلــة د
س،83العدد     . 167-111 ص ص ،ر ما

فاعليـة اسـتخدام الـرحالت املعرفيـة ع�ـ� الو�ـب  ) : 2018(  عبد العز�ز عبد الـرحمن دمحم ،يالشNر 
ات تــالوة القــرآن الكــر�م لــدى طــالب املرحلــة س امل  ر�ــ� تنميــة }عــض مNــا رتوســطة بمــدا

ــــاص ـــ� محافظــــــــة النمــــ ــــرآن الكــــــــر�م �ـــــ ــــة ، تحفــــــــيظ القــــ ــــــوم ال<�بو ــــ اmpلــــــــة الدوليــــــــة للعلــ
   . 222-186 ص ص ،12 العدد ،والنفسية
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�ــ� Quest Web) ( أثــر الــرحالت املعرفيــة ع�ــ� الو�ــب  ):2016(  أســماء عبــدالرحمن نــامي ،الــشيخ
ـــــو �ن¦�نـــــــ ـــــأم�� و�تجـــــــاه نحــ ات التفك?ـــــــ� التــ ـــة العلـــــــوم رتنميـــــــة مNـــــــا ـــــات uليــــ ت لـــــــدى طالبــ

اســات �ªـــسانية بجامعــة 8م?ـــ� اmpلــة ال<�بو ـــة الدوليـــة  ،ســـطام بــن عبـــدالعز�ز روالد
ل uانو 8و،12 العدد ،15 مجلد ،املتخصصة    . 152-139 ص ص ،ن

فـــع  ) : 2017(  وممـــدوح أيمـــن عايـــد ، أحمـــد دمحم،عبيـــدي رفاعليـــة اســـ¦�اتيجيات الـــتعلم ال�ـــشط �ـــ� 
ةىمستو  ،ر �س�يعاب املفـا�ي�� �ـ� مـادة الفقـھ لطـالب املرحلـة �بتدائيـة باملدينـة املنـو

اسات ال<�بو ـة والنفـسية  راملؤتمر ال<�بو الدو�X (و للد ل  ؤنحـو ر ـة عـصر ة لواقـع: ي
   .568-585 ، نوفم��،2 مجلد ،والنفسية التحديات ال<�بو ة

ـــايف بــــن عـــــض¼ب بـــــن فــــا(t العـــــصي��  ̂ــــ�، نــ ات التفك?ــــ� امل�ـــــشعب وعالق��ـــــا   ) : 2020( العتي رمNـــــا
Z[مجلـة  ،الفقھ لـدى طـالب املرحلـة املتوسـطة بامل3ونات املعرفية للتعلم املستقل �� من

   . 182 – 145 ص ص ، سQتم��،14 العدد ،جامعة شقراء

t)ـــا ـــايف عـــــض¼ب فــ فاعليـــــة نمـــــوذج الـــــتعلم البنـــــا ي  ): 2019(  والقحطـــــاªى، عب?ـــــ� فNـــــد،العتي^ـــــ�، نــ
Z[التوحيد لدى طالبـات املرحلـة الثانو�ـة السبا�� �� تنمية �س�يعاب املفا�ي�� �� من، 

   123- 101 ص ص ، أكتو¯ر،65 العدد ،اmpلة السعودية للعلوم ال<�بو ة

�مــــة عبــــدالكر�م دمحم ، الNنــــوف عبيــــد ،رالعــــر�ج،  فاعليــــة اســــتخدام ا(qــــرائط  ) : 2020( ى و الــــشمر
الفقــھ لــدى طالبــات الــصف الثــاªي  رســ�يعاب املفــا�ي�� �ــ� مقــرالذ�نيــة ع�ــ% تنميــة �

 ص ،35 العــدد ،اmpلــة الدوليــة للعلــوم ال<�بو ــة والنفــسية ،املتوســط بمدينــة الر�ــاض
   . 375 -309ص 

ـــام �ــــ� الـــــرحالت  ) : 2020( عــــوض، دمحم محمــــود مــــصباح م�nـــــوب  أثــــر اخــــتالف نمطــــى تقـــــديم املNـ
ات التـصميم �بـدا�� لواجNـات املكتبـات الرقميـةع�ـ% تنميـة املعرفيـة ع�ـ� الو�ـب  ر مNـا

 ،7 مجلد ،اmpلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات ،لدى طالب قسم علم املعلومات
   . 72-13 ص ص ، يونيو،2العدد 

�"Ýمــــضان دمحم ،ع¼ــــ أثــــر اســــتخدام اســــ¦�اتيجيات التفك?ــــ� امل�ــــشعب �ــــ� تنميــــة  ) : 2017( ر وجــــدان 
ات الف ـــع 8ســــاسرمNــــا ســــلة ماجــــست?�،Nــــم القرا ــــي لــــدى تلميــــذات الــــصف الرا}ـ  uليــــة ،ر 

  . غزة ، ا(nامعة �سالمية،ال¦�بية

اتھ، أساليبھ،مفcومھ: �عليم التفك��  ) : 2004(  محمود ،طافش   .دار جNينة :  عمان ،ر مcا

ــة �ــ� فاعليــة اســتخدام ) : 2020( ي إكرامــي بــدو ، فــؤاد أحمــد، أبــو مغــنم،املظفــر ل الفــصو املقل̄و
�س مقر بناء رتد للـتعلم لـدى  املناZù وتطو�ر�ا ع�% تنمية التفك?ـ� امل�ـشعب والدافعيـة ر

- 193 ص ص ،22 العدد ، مجلة ?لية ال<�بية ،طالب uلية ال¦�بية بجامعة امللك فيصل 
292.   

�س القــــراءة باســــتخدام اســــ¦�اتيجي ) : 2018( م�ــــÝ"�، غــــادة خليــــل أســــعد  ة الـــــرحالت رفاعليــــة تــــد
ات �ســـ�يعاب القرا ـــي لـــدى طالبـــات الـــصف 8و  املعرفيــة ع�ـــ� الو�ـــب �ـــ� لتنميــة مNـــا ر

دن رالثـــــــانو �ـــــــ� 8 ـــد ،مجلـــــــة الـــــــشمال للعلـــــــوم @Lـــــــسانية ،ي ــــدد ،3 مجلــــ ـــــو،2 العـــ             ، يوليــ
   . 72-45ص ص 
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