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إـعداد
إـشراف
أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية

أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات

كلية الرتبية جامعة الفيوم

اإلسالمية -جامعة بنها

فاعلية بعض اسرتاتيجيات التعلم البنائي يف تصويب التصورات اخلطأ
يف املفاهيم الفقهية لدى طالبات املرحلة الثانوية األزهرية

هدفت الدراسة الحالية إلى صوىب ا الووىبرال ال فى فىف الم ىاهيه ال دىيىة لىد

ال ىال

المرحلة الثانب ة األزهر ة باسو دام بعض اسوراصيجيال الوعله ال نائف ،ولوحديق ذلك قامت ال احثة

بإعىىداأ وأوال الد ارسىىة والوىىف صمثلىىت فىىف قائمىىة بالووىىبرال ال ف ى فىىف الم ىىاهيه ال دىيىىة المرص فىىة
بالع اأال ،واخو ار صش يوف ثنىائف الشىق لديىاا بىان ف ال ىىه والوف يىق لىد مجمبعىة الد ارسىة،
ثه إعداأ كواب الفال ة وأليل المعله لووب ا الووبرال ال ف فف الم اهيه ال دىية لد

المرحلة الثانب ة األزهر ة ،وقد صبصلت الدراسة إل عدة نوائج وهمىا:

ال ىال

 صى ى ثير ك ي ىىر دس ىىو دام اس ىىوراصيجية الو يي ىىر الم ى ىىبمف ف ىىف صو ىىب ا الوو ىىبرال ال فى ى ف ىىف
الم اهيه ال دىية المرص فة بالع اأال (الفىارة ) لد

ال ىال الوىا األوا الثىانبأل األزهىرأل،

و وضى ذلىك مىي قىىيه مرتى إتوىا الوىف اموىىدل ىيي ( )0,039101إلى ( ،)0,93حيى

صشىىير

هىىال الدىىيه إل ى ن ى ة الو ى ثير الم ول ىىة ليسىىوراصيجية والوىىف صموىىد ىىيي ( )%3.91فىىف م ىىىبم

(ادسوحاضة) و( )%93‚57فف م ىبم (الوض يا).
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ن عىىت وهميىىة ال دىىم امسىىيمف مىىي كىىيم الحىىق  -ص ىىارو وصعىىال  -حي ى قىىاا َ[و َمىىا َكىىا َ
الم ْؤ ِمُنىب َ لِ َي ْن ِ ُىروا َكاًفى لة َفَل ْىبَد َنَ ى َىر ِم ْىي ُكى ِرىل ِف ْرَق هىة ِمى ْىن ُىه َ ِائَ ى َة لِ َيوََ ًد ُىىبا ِفىف الى ِرىد ِ
تي َولُِي ْن ِىا ُروا َقى ْىب َم ُى ْه ِإ َذا
ْ
ُ
ً
ِ
ِ
َر َب ُعبا إَل ْيى ْه َل َعل ُى ْه َي ْح َا ُرو َ (( .])122سبرة الوبتىة ييىة  ،)122ومىي قىبا الموىف  -صىل
عليم وسله  " -ومي ترأ

األمة قائمة عل ومر

خير ي دىم ف الدتي ،وإنمىا ونىا قاسىه ،و
بم لا

د يضرهه مي خال ىه حو ي صف ومر

" (ال ارأل ،ل 256:هى).

ىر ألهميىىة ال دىىم امسىىيمف فدىىد اهىىوه بىىم علمىىاا األزهىىر الشىىر
ونظى لا

الدبميىىة لضىىما بىىبأة الىىوعله وادعومىىاأ ،حي ى

يعفىف ولىي صى اا هىال

بالوعىىاو م ى الىي ىىة

قىىامبا بض ى وهىىداد لودر ىىم ليىىوه رتفىىم بالحيىىاة

اليبمية لل رأ ،هال األهداد ،هف( :األزهر الشر 2012 ،م ).

 ص و ىد الموعلمىيي بالمعرفىة الوىحيحة فىف بميى و ىباب ال دىم ،ومىا توعلىق ىىا مىي وح ىام،
وما تورصا عليىا مي يأاب وسلبو.

 إك ا ىه مىارال اسونواج األح ام الشرعية مي النوبص الدرينية واألحاأت

الن ب ة.

 إثراا معارفم ال دىية الوىحيحة عىي الفىىارة ،وص كيىد حىرص امسىيم على

ىىارة الم ىله

ونظافة ي وم.

صحيحا.
وأاا
ل
 صنمية معارفىه الموعلدة بالع اأال ،وإأراو وح امىا ،والحرص عل وأائىا ل
واهوم ىىت ب ىىم الد ارس ىىال وال ح ىىبي على ى الم ىىوب يي العرت ىىف والمو ىىرأل لمحاول ىىة الوو ىىدأل

للمش ى يل الوىىف تبابىىىىا الفىىيب فىىف صعلىىه ال دىىم امسىىيمف ،مىىي هىىال الد ارسىىال أ ارسىىة (محمىىبأ
فرج )1993 ،أراسة (وحمد الجىيمف )2007 ،أراسة (إ راهيه ال غ ىف ،)2007 ،أ ارسىة (،سىما

عمىىر ،)2010 ،وقىىد ووصىىت هىىال الد ارسىىال بضىىرورة ادهومىىام بالم ىىاهيه ال دىيىىة خاصىىة والدتنيىىة
عامة ف بمي مراحل الوعليه ،وصبظيا ادسوراصيجيال الحدتثة الو صوناسا وفىىه هىال الم ىاهيه

فىمىىا فدىيىىا صىىحيحا حوى د يحىىدي خلىىه فى اسىىويعا ىا وذلىىك لحىىابوىه ل ىمىىىا وصف يدىىىا بالببىىم

الا ترض

ورسبلم؛ وحو توه الرته ينىا وتيي حياصىه امبوماعية والدتنية.

وتالرغه مي أراسة ال ال المرحلة الثانب ة للم اهيه ال دىيىة فى المرحلىة امعداأيىةإد و

نوائج بعض الدراسال وال حبي ال ابدة ،مثل أراسة (وحمد محمد( )2002 ،وأراسة خمىي

وزة،

 )2005وث وىىت وبىىبأ قوىىبر لىىد الفىىيب فىىف فىىىه الم ىىاهيه ال دىيىىة بوىىبرة صىىحيحة ،كمىىا قىىد
يحىىدي لىىدتىه صوىىب ارل خفى حىىبا بعىىض هىىال الم ىىاهيه ،ومىىي ثىىه توكىىب لىىدتىي ماي ىىم ب نمىىا

ال ىه ال ف  ،هال األنما  ،هف:
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 -1ادقووار عل خاصية وو وكثر للم ىبم أو باق ال وائص.
 -2ال له يي الم اهيه المودارتة ف األل اظ.
 -3ال له يي الم اهيه المودا لة ف األل اظ.
 -4امف ار ف صعميه الم ىبم.

 -5الدوبر ف صف يق الم ىبم ف مباقا بدتدة.
 -6إعفاا صعر ال ناقوة.

 -7إصدار وح ام خف ل عض الم ائل ال دىية الموعلدة بالم ىبم.
 -8األأاا ال ف للمىارال الم بنة للم ىبم.

 -9إعفىاا صعلىىييل خفى لى عض األح ىام ال دىيىىة الموعلدىىة بىىالم ىبم( .محمىد قاسىىه ،وع ىىد الىراز
محمبأ)174 :2008 ،

وم ىىي هن ىىا صوضى ى وهمي ىىة صو ىىب ا الوو ىىبرال ال فى ى ف ىىف الم ىىاهيه الدتني ىىة بشى ى ل ع ىىام

والم اهيه ال دىية بش ل خاص ،فف ونىا:

 -1صرص ه بددرة الفال ة عل اسون ا األح ىام ال دىيىة مىي وألوىىا الو وىيلية ،والوىف صضىمنوىا
صلك الم اهيه.

 -2ص اعد عل صف يق األح ام ويأائىىا بشى ل صىحي
الوية وال يم.

كمىا ومىر الشىار الح ىيه ون يىم عليىم

 -3صعرد الفال ة عل وس اب الووبرال ال ف الوف حدثت لدتىا فف هال الم اهيه.

 -4ص ىه فف الح اظ عل سيمة الل ة ال دىية ومعانف الكلمال لد الفال ة والمعلمة.

 -5صح ى ىىدي ص ييى ى ىرال بار ى ىىة للوو ى ىىبرال ال فى ى ى حوى ى ى د ص ى ىىؤثر على ى ى الوو ى ىىبرال ال دىي ى ىىة
الوحيحة.

ولىىاا فدىىد اهومىىت الد ارسىىال وال حىىبي ال ىىابدة بالووىىبرال ال فى فىىف الم ىىاهيه بشى ل عىىام

والم اهيه الدتنية وال دىية بش ل خاص ،مثل :أراسة (ع د المنعه ح ي ،)1993 ،وأراسة (وحمد

محمد ،)2002 ،وأراسة (ع ة سعد ،)2005 ،وأ ارسىة (ربىاا ب ىر ،)2012 ،وقىد صبصىلت هىال

الد ارس ىىال إلى ى و الوو ىىبرال ال فى ى صحو ىىاج الى ى بى ىىد مدو ىىبأ م ف ىىه واس ىىوراصيجيال ووس ىىاليا
كليىا ،و فلىق عليىىا صوىبرال ناقوىة وو غيىر أقيدىة
صدر حدتثة لو ييرهىا وو صفب رهىا ب لئيىا وو ل
وو م ولفة وو مشبهة عي بعض الم اهيه.
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وحو ى تىىوه صعىىدتل و صوىىب ا الووىىبرال ال ف ى ف ى الم ىىاهيه ال دىيىىة د ىىد مىىي م ىداخل

واسوراليجيال صدر ىية صوناسىا وصوىب ا هىال الم ىاهيه الوىف وقيمىت وس ىىا على النمىب المعرفىف ،و
الو ار المعرفىف ىيي خ ىرال المىوعله ال ىابدة لىىال الم ىاهيه وال ىرال الجدتىدة ،وصؤكىد أور المعلىه وهىب
العمل م الم ىبم وو الووىبر ال فى وصوىب م حوى يحىل الم ىىبم الوىحي الىا اص ىق عليىم ال دىىاا

محل الووبر ال ف  .وتالوال يمثل المعله فف اسوراصيجية الودر

علميا للو كير.
ونمبذبا ل
ل

وصدىىبم اسىىوراصيجيال صوىىب ا الووىىبرال ال ف ى عل ى وسىىاا نظر ىىة (بىىا

يابيىىم) ف ى

النمب المعرفف عند امن ا  ،والوف ص وند إل فل ة صر و اكو اب المعرفة عملية نائية نشفة
وم ىىومرة صىىوه مىىي خىىيا صعىىدتل فى ال نيىىة المعرفيىىة لل ىىرأ مىىي خىىيا يليىىال عمليىىة الونظىىيه الىىااص

للمعرفة الجدتدة(عايش ز وب .) 44 :2007،

كما تىر خالىد ضىىير (  )22 :2009و اسىوراصيجيال صوىب ا الووىبرال ال فى صدىبم

عل وساسيي ،هما:

 – 1صحدتد ونما ال ىه ال ف لد الفيب باسو دام وساليا ص اعد ف صش يوىا.
 – 2إعاأة ال ناا الم ىبمف مي خيا:

و) رته المعرفة الجدتدة بالمعرفة الدديمة.

ب) صميي الم ىبم الجدتد.

ج) عملية اسو داا الم ىبم الجدتد بالدديه.

أ) صع

الم ىبم الجدتد وصث يوم.

وللوودأل للووبرال ال ف المبببأة لد الفال ال فف الم اهيه ال دىية د د مي اسو دام إحد

وحىىد ادسىىوراصيجيال الودر ىىية الوىىف صدىىبم وس ىىىا على إحىىيا الووىىبر الوىىحي للم ىىىبم محىىل الووىىبر
ال فى المببىىبأ لىىد الفال ىىال ،وقىىد اص دىىت الد ارسىىال وال حىىبي عل ى فاعليىىة بعىىض اسىىوراصيجيال االىىوعله

ال نىائف فىف صوىب ا الووىبرال ال فى فىف الم ىاهيه؛ أل الىوعله ال نىائف تنفلىىق مىي ثيثىة موىاأر ،هىىال
المواأر ،هف( :ماهر ص رأل ،محمد صاج الدتي)16 ،15 : 2000 ،

 -1النظر ة العامة للمعرفة يم نىا ص و دنا ب ل ية كافية ص ىاعدنا فىف البصىبا إلى نظر ىة صرتب ىة
خاصة وصف يدىا.

 -2انع ىىاا ال ى ىرة م ىىي ذوأل المى ىىي كاأل ىىاا والمعلم ىىيي وغي ىىرهه على ى ه ىىؤدا ال ىىاتي تنش ىىدو
م اعدصىه والوعله منىه.
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 -3ظى ىىبر مجومى ى ال حى ى

ال ىىبظي ف ال ىىاأل اس ىىوىدد م ىىييأ النظر ىىة والوف ي ىىق على ى نح ىىب وكث ىىر

ارص ا ل ا وصماس ل ا.

وممىىا تؤكىىد فاعليىىة الىىوعله ال نىىائف فىىف صوىىب ا الووىىبرال ال فى فىىف الم ىىاهيه ونىىم ترصكى

عل عدة افورضال ،هف( :عايش ز وب .)45،46 : 2007
و) الوعله عملية نائية نشفة وم ومرة وغرضية الوببم.

ب) صوىي للموعله وفضل الظرود عندما تبابم بمش لة وو مىمة حديدية.
ل) صوضىىمي عمليىىة الىىوعله إعىىاأة نىىاا ال ىىرأ لمعرفوىىم مىىي خىىيا عمليىىة ص ىىاوت ابومىىاعف مى
اآلخر ي.

ي) المعرفة الد لية للموعله شر وساسف ل ناا الوعله ذأل المعن .

ج) الى ىىدد م ىىي عملي ىىة ال ىىوعله الج ىىبهرأل ه ىىب إح ىىداي صكي ىىا توى ىباام مى ى الضى ى ب المعرفي ىىة
الممارسة عل خ رة ال رأ.

و وضىىمي الىىوعله ال نىىائف مجمبعىىة مىىي ادسىىوراصيجيال والنمىىاذج الودر ىىية الوىىف ص ىىىه فىىف

صو ىىب ا الوو ىىبرال ال فى ى  ،مث ىىل ( :اس ىىوراصيجية الو يي ىىر الم ى ىىبمف ،خى ىرائه الم ىىاهيه ،خر ف ىىة

الش ى ل ،vنمىىبذج بىىات ف) ،ولدىىد اقووىىرل ال احثىىة عل ى اسىىوراصيجية الو ييىىر الم ىىىبمف لووىىب ا
الووىىبرال ال فى فىىف الم ىىاهيه ال دىيىىة؛ أل الفال ىىال قىىد يحىىو ظي ىىىا فىىف عدىىبلىي فوىىؤأأل ىىىي

صناقضىىا ىىيي الم ىىاهيه المفلىىبب اسىىويعا ىا وتىىيي
إلى حالىىة مىىي عىىدم امصى ا ال كىرأل الىىاأل ُيحىىدي
ل
خ راصىي ال ابدة الوف اكو نىا ،في د مي إقنا الفال ال ب مىا لىدتىي مىي صوىبر عىي الم ىىبم
هىىب صوىىبر خف ى تونىىاقض م ى مىىا بىىاا بىىم ال دىىىاا ،ود ىىد مىىي و صىىدرو الفال ىال مىىد وهميىىة

الوو ىىبر الجدت ىىد للم ى ىىبم ،وم ىىد ق ىىدرصىي على ى فى ىىه األح ىىام واس ىىون ا ىا م ىىي وألوى ىىا الش ىىرعية
وصف يدىا بفر دة صحيحة ،وهاا هب األساا الوف صدبم عليم اسوراصيجيال الو يير الم ىبمف الوف
وض وساسىا ( بسنر وزميؤل ).) Posner et al, 1982:224(.

وهنىىاو الكثيىىر مىىي النمىىاذج الوىىف قامىىت وفىىب ر مىىداخل واسىىوراصيجيال الو ييىىر الم ىىىبمف

والو ىىف ص ىىىه ف ىىف بع ىىل الم ىىوعله وكث ىىر إيجا ي ىىة ونش ىىا ل ا ف ىىف ن ىىاا معرفو ىىم ،ووفك ىىارل ،وصو ىىبراصم،
وصوىب ىا ،واسىىو دالىا وصكىب ي م ىىاهيه صىحيحة ،مىىي هىال النمىىاذج ،نمىبذج ( Posner et al,

 1982:221بسىىنر ،)1982 ،ونمىىبذج ( ،Roth , and Smithروي وسىىمي ) ،ونمىىبذج
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(كمىىاا ز وىىب  )2002 ،للو يي ىىر الم ىىىبمف ه ىىال النمىىاذج ح ىىدأل خف ىبال ووسىى
محداي ص يير م ىبمف لووبرال الفيب ال ف حبا الم اهيه.

تو عىىىا المعل ىىه

ومي ثه فإنم يم ي صبظيا اسىوراصيجية الو ييىر الم ىىبمف فىف صوىب ا الووىبرال ال فى

للم اهيه ال دىية مي خيا ال فبال اآلصية :

 -1صحدتد ال رال ال ابدة حبا م اهيه ال دم امسيمف المدررعل الفال ال والو كد مي ذلك
ق ل ال دا وعليمىه م اهيه ووفكار بدتدة.

 -2صحدتد الم اهيه الوف ىا صوبرال ال ف .
 -3صبق الوعبتال الو يم ي و صبابم صعله الفيب للم ىبم الجدتد.
 -4إعداأ نشا ال صش يوية لوحدتد هال الوعبتال.

 -5إعداأ نشا ال صعليمية عيبية لمعالجة هال الوعبتال.
 -6إعداأ نشا ال صعليمية صدب مية.
بىىالرغه مىىي وهميىىة الم ىىاهيه ال دىيىىة لىىد

ىىيب م ارحىىل الوعلىىيه األزه ىرأل عامىىة و ىىيب

المرحلىىة الثانب ىىة خاصىىة ،إد و هنىىاو أ ارسىىال سىىابدة وكىىدل وبىىبأ صوىىبرال خف ى فىىف بعىىض
الم اهيه ال دىية لد الفيب ،مي هال الدراسال:أراسة ( وحمد محمد ) 2002الوف وث وت وبىبأ

فىىىه خفى فىىف الم ىىاهيه ال دىيىىة الموضىىمنة وحىىدة الع ىىاأال ب وىىاب الورتيىىة امسىىيمية المدىىرر عل ى
يب الوا األوا الثىانبأل ،وأ ارسىة ( خمىي

وزة  ) 2005الوىف وث وىت وبىبأ صوىبرال خفى

لد الفيب فف الم اهيه ال دىية الموضمنة ب واب الورتية امسيمية المدرر عل

سمعيا.
الثانب ة المعاقيي
ل

يب المرحلة

ولم ىىد مىىي المبضىىبعية والدقىىة فى صحدتىىد ببانىىا الظىىاهرة المىراأ أ ارسىىوىا قامىىت ال احثىىة

د ارسىىة اسىىوفيعية اسىىوىدفت صحدتىىد ونمىىا ال ىىىه ال ف ى وصش ى يص الم ىىاهيه الوىىف ىىىا صوىىبرال
خف لد

ال ال الوا األوا الثانبأل األزهرأل فف الم اهيه ال دىية المدررة عليىي ،وقد وبر ت

الد ارس ىىة على ى ( )23ال ىىة م ىىي ال ىىال المرحل ىىة الثانب ىىة األزهر ىىة فى ى (معى ىىد فوي ىىال الح ىىيي
الث ىىانبأل األزه ى ىرأل بمدتنى ىىة المحلى ىىة الك ىىر الوى ىىاب لمنفدى ىىة ال رتيى ىىة األزهر ىىة)

ى ىىق فيىى ىىا اخو ى ىىار

صش يوىىف مىىي إعىىداأ ال احثىىة م ىىب مىىي ( )8م ىىرأال كىىل م ىىرأة صوكىىب مىىي شىىديي األوا لديىىاا

الجانا المعرفف للم ىبم ،والثانف لدياا الجانا الوف يدف ،لوحدتد الم اهيه الوف يحدي ىىا خلىه
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ىيي
لد الفال ال ،ومي ومثلة هال الم ىاهيه فىف مجىاا الع ىاأال ،وتوحليىل إبابىال الفال ىال صحل ل

كي ليا صبصىلت ال احثىة لوحدتىد الووىبرال ال فى لىدتىي فىف الم ىاهيه ال دىيىة ،مىي هىال الووىبرال
ال ف عل س يل المثاا و ن ة ( )%35مي الفال ىال تووىبر خفى و الوىدقة واب ىة على
الم لىىا ،فىىف حىىيي و الح ىىه ال دىىىف الوىىحي هىىب ب ىباز إخ ىراج الوىىدقة فىىف ووبىىم غيىىر محىىدأة

فا ونم يجبز الم
ويضا و ن ة ( )%5مي الفال ال تووبر خ ل
شرلعا ،ومنىا ل
فف حيي و الح ه ال دىف الوحي ونم د يجبز الم عل الجبرب.

عل الجىبرب،

كميىا ص ىيي و ن ى ة الووىبرال ف فىف هىال الم ىاهيه قىد
وتوحليل إبابال الفال ال
ل
صحليي ل
وصىىلت إل ى ( )%48‚8حي ى كىىا م ىىىبم( قضىىاا ال بائىىت) هىىب األعل ى ن ى ة فىىف الووىىبرال

ال ف يي الم اهيه ،فدد وصلت ن ى وم إلى ( ،)% 73‚9وكىا م ىىبم (الم ى على ال ىيي) هىب
األقل ن ة فف الووبرال ال ف يي هال الم اهيه ،حي

وصلت ن ة ال ف فيم إل (.)%13

وبمراجعة البحوث والدراسات السابقة التي اهتمت ددراستة المهتاهال الهق اتة استت ت

الباحثة أن أسباب التصورات الخطأ لدى الطالبات في المهاهال الهق اة قد يرجع إلى :
 -1قوبر مراعاة مناهج الورتية امسيمية لف يعة المجوم وحاباصم ومش يصم.

 -2قوبر اهومام المناهج ب وائص الفال ال وحاباصىي وخاصة الحابال الدتنية.
 -3قبة ص ثير المواأر الوف صؤأأل إل حدوي صوبرال خف لد الفال ىال ،خاصىة وسىائل
امعيم.

 -4قلة ادهومام بالموعله وتميبلم.
 -5رائق الودر

الودليدية الوف تو عىا المعلمب  ،ود تدخلىا وأل صفب ر.

 -6كثرة الحشب واألل اظ الوع ة بالكواب ،مما يعب فىه الفال ة للم اهيه واألح ام ال دىية.
و نىىوج عىىي وس ى اب هىىاا الووىىبر ال ف ى وونما ىىم حابىىة ُمًلحىىة لو نىىف الو ييىىر الم ىىىبمف
وادسىوراصيجيال الحدتثىىة المن ثدىىة عنىىم لوبظي ىىىا فى صعىىدتل الووىىبرال ال فى وصوىىب ىا؛ درص ىىا
صحيحا مي
وأاا
ل
ذلك ب همية الم اهيه ال دىية مي ناحية وتوف يق األح ام ال دىية ووأاا الع اأال ل
ناحية وخر ؛ ومي ثه ن امح اا بمش لة الدراسة الحالية.
صوحدأ مش لة الدراسة الحالية ف وببأ صوبرال خف فى الم ىاهيه ال دىيىة لىد

ال ىال

الو ىىا المرحل ىىة الثانب ىىة األزهى ىرأل ،األم ىىر ال ىىاأل توفل ىىا صبظي ىىا اس ىىوراصيجيال صدر ىىية حدتث ىىة
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لوعىىدتل صلىىك الووىىبرال ال ف ى وصوىىب ىا درص ىىا ذلىىك ب هميىىة الم ىىاهيه ال دىيىىة مىىي بىىىة وقىىدرة

الفال ىىة عل ى صعىىرد األح ىىام ال دىيىىة الموضىىمنة ىىىا وصف يدىىىا مىىي بىىىة وخىىر  ،وللووىىد لىىىال
المش لة يحاوا ال ح

الحالف امبابة عي الو اؤدل اآلصية:

 -1ما الووبرال ال ف فف الم اهيه ال دىية لد

ال ال المرحلة الثانب ة األزهر ة ؟

 -2ما ال فبال امبرائيةدسو دام اسوراصيجية الو يير الم ىبمف فىف صوىب ا الووىبرال ال فى
فف الم اهيه ال دىية لد

ال ال المرحلة الثانب ة األزهر ة ؟

 -3مىىا فاعليىىة اسىىوراصيجية الو ييرالم ىىىبمف فىىف صوىىب ا الووىىبرال ال ف ى فىىف الم ىىاهيه ال دىيىىة
لد

ال ال المرحلة الثانب ة األزهر ة؟
تقتصر الدراسة الحالاة على الحدود اآلتاة:

 -1ال ى ى ىىال الوى ى ىىا األوا الثى ى ىىانبأل األزه ى ى ىرأل ،وذلى ى ىىك أل الفال ى ى ىىال فى ى ىىف الوى ى ىىا األوا
فى ىىف مرحلى ىىة انوداليى ىىة مى ىىي الف بلى ىىة إل ى ى المراهدى ىىة ولى ىىدتىي ال جى ىىل الشى ىىدتد مى ىىي ال ى ىؤاا

ف ى ىىف بع ى ىىض األم ى ىىبر ال اص ى ىىة ب ى ىىالنمب ل ى ىىدتىي ،فيح ى ىىدي ل ى ىىدتىي صو ى ىىبر خفى ى ى ب ى ى ى ا
عدم المعرفة الوحيحة ىال األمبر.

 -2صوىىب ا الووىىبرال ال فى فىىف مجىىاا الع ىىاأال المرص فىىة بالفىىىارة أو بىىاقف المجىىادل
مىىي معىىاميل ووح ىباا ش وىىية حي ى

إ صعىىدتل الووىىبرال ال فى فىىف الع ىىاأال ص ىىاعد
ورسىىبلم صىىل

ىحيحا ترضىىف
وأاا صى ل
الموعلمىىيي على وأائىىىا ل
الع اأال فف ونىا صىوه بعيقة ال رأ رتم ع وبل.

عليىىم وسىىله ،وألهميىىة

 -3كواب الم وار مي امقنا فف حل ول اظ و ف شجا عل الماها الشافعف المدىرر على
ال ال الوا األوا الثانبأل األزهرأل ،حيى

إ خفىة المعاهداألزهر ىة صدىرر ال دىم وفىق

م ىىاها واح ىىد م ىىي الم ىىااها األرتع ىىة ووفلد ىىا للوبز ى ى الج ارف ىىف ،ووفلد ىىا لرغ ىىال الف ىىيب
وحىىرص الكثيىىر مىىنىه عل ى اخويىىار المىىاها الشىىافعف ،كمىىا ونىىم المىىاها ال دىىىف ال الىىا

عل المجوم المورأل.

 -4اسىىوراصيجية الو ييىىر الم ىىىبمف ى إحىىد اسىىوراصيجيال الىىوعله ال نىىائف لووىىب ا الووىىبرال
ال ف ى فىىف الم ىىاهيه ال دىيىىة المرص فىىة بالع ىىاأال ( الفىىىارة) لىىد

الثانبأل األزهرأل.
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 -1المه وم الهق ي :يعرف بأنه ":الووبرالعدلف لمجمبعىة مىي ال ىمال والوى ال المحىدأة الوى
صوول بمجمبعة مي الوراكيا والجمل الوف صناولوىا وحدة ال دم ف كواب الورتيىة امسىيمية "
( إسيم الرملف.)2011،9 ،
ويمكتتت تعريتتم المه تتوم الهق تتي إج ار اتا فتتي هتتلد الدراستتة بأنتته :صوىىبرال عدليىىة وأددل
ل ظي ىىة صجمعى ىىا صى ى ال وس ىىمال مح ىىدأة ت ىىوه ى ىىا معرف ىىة األح ىىام الش ىىرعية لمبض ىىب بعين ىىم م ىىي
المبضبعال الو صناولىا كواب ال دم المدرر عل

يب الوا األوا الثانبأل األزهرأل.

 -2التصورات الخطأ تعرف بأن ا":ما يمولكم الموعله مي وفكار ومعلبمال ف

نيوم المعرفية عي

بعىىض الظىباهر الف يعيىىة والم ىىاهيه العلميىىة والدتنيىىة والوى د صو ىىق مى الو ىىيرال العلميىىة وو
ص ىىحي ال ىىدتي امس ىىيمف وصع ىىب فى ىىه صل ىىك الظى ىباهر والم ىىاهيه بفر د ىىة ص ىىحيحة " (محم ىىد
عفيب ،ع دالراز محمبأ.)2009،119 ،
ويمكتتت تعريه تا إج ار اتتا فتتى هتتلد الدراس تة بأن تتا :خلىىه ال ىىال الوىىا األوا الثىىانبأل
األزهرأل يي البصا الشرعف وو الح مف للم ىبم ال دىف الوحي والم ىبم غير الوحي فوحل
الفال ىىة الم ىىىبم ال فى محىىل الم ىىىبم ال دىىىف الوىىحي بمىىا ي ىىالا المىىدلبدل ال دىيىىة الوىىحيحة
ائيا باخو ار معد لالك ال رت.
المو ق عليىا يي ال دىاا؛ وصداا هال الووبرال ال ف إبر ل
 -3تعريم استراتا اة التغاار المه ومي:
تعتترف بأن تتا :مجمبعىىة مىىي امبىرااال واألنشىىفة الوعليميىىة – الوعلميىىة الوىىف صىىىدد إل ى
فا فىىف نىىاا
إحىىيا الم ىىاهيه الوىىحيحة محىىل الم ىىاهيه ال ف ى  ،و ىىب فيىىىا المىىوعله إيجا ليىىا ونش ى ل
معرفوم ووفكارل وصوبراصم وصوب ىا وصفب رها واسو دالىا بم اهيه صحيحة يحو ظ ىا أل با فورة
زمنية ( .ع د ال يم ع د ال يم.)167 ،2009،
وتعرف إج ار اا في هلد الدراسة ب نىا :مجمبعة مي امبرااال الوعليمية – الوعلمية الوف
صىىىدد إل ى اسىىو داا ال ىىىه ال ف ى فىىف الم ىىاهيه ال دىيىىة المرص فىىة بالع ىىاأال لىىد

ال ىىال الوىىا

األوا الثىىانبأل األزه ىرأل ب ىىىه فدىىىف صىىحي و دىىاا بمىىد ص ييىىر واسىىو داا ال ىىىه ال ف ى للم ىىىبم
ال دىف ب ىه شرعف صحي قائه عل األألة الندلية.
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ص رز وهمية هال الدراسة فيما يم ي و ص ىه بم فف إفاأة ال ال اآلصية:

 -1مخططو الم اهج ومطوروها :وذلك بإمداأهه بدائمة عض الم اهيه ال دىية الموضىمنة فىف كوىاب
ال دم المدررعل

ال ال الوىا األوا الثىانبأل األزهىرأل ،والوىف ىىا صوىبرال خفى لكىف ص ارعى عنىد

ص فىىيه وصفىىب ر مىىنىج ال دىىم ،وذلىىك مىىي خىىيا صىىدعيه محوىىب الكوىىاب باألنشىىفة والوىىدر ال الوىىف

ص اعد الفال ة عل ادسويعاب الوحي للم ىبم ال دىف وممارسوم.

 -2المعلمتتتتتتتتتتتتون :وذلىىك ودىىديه اسىىوراصيجية صدر ىىية حدتثىىة ص ىىاعدهه فىىف صوىىب ا الووىىبرال
ال ف فف الم اهيه ال دىية المبببأة لد

ال ال الوا األوا الثانبأل األزهرأل.

 -3الطالبتتات :صدىىدم هىىال الد ارسىىة اسىىوراصيجية صدر ىىية قائمىىة على النمىىب المعرفىىف ص ىىاعدالفال ال
ىحيحا وصوىىب ا الووىىبرال ال فى لىىدتىي حوى تىىوم ي مىىي
فىمىىا صى ل
فىىف فىىىه الم ىىاهيه ال دىيىىة ل
ىحيحا ،وم ىىاعدصىي فىىف صكىىب ي نيىىة
اسىىون ا األح ىىام ال دىيىىة مىىي وألوىىىا وصف يدىىىا صف يلدىىا صى ل
وأاا ص ىىحي لحا ،وفى ىىه الم ىىاهيه ال دىي ىىة بو ىىبرة
معرفيىىة ص ىىحيحة صم ىىنىي م ىىي وأاا الع ىىاأال ل
فا.
بدتدة لي ىا صوبر خ ل

 -4البتتاحثون :ص ىىو المجىىاا ومىىام ال ىىاحثيي ليهومىىام بىىالوعليه الىىدتنف وخاصىىة فىىف م ارحىىل الوعلىىيه
األزهرأل ،وصبظي ادسوراصيجيال الحدتثة الوف صوناسا معم.
ص ير الدراسة وفلدا لل فبال وامبرااال الوالية:
 -1تحديد التصورات الخطأ فى المهاهال الهق اة المرتبطة بالعبادات المتضم ة فى كتاب الهقه
بالصف األول الثانوي األزهري ،ويتل ذلك مت خالل:
 أراسة

يعة ال دم امسيمف مي حي

وهميوم ومجادصم.

 صحليىىل محوىىب كوىىاب ال دىىم المدىىرر عل ى الوىىا األوا الثىىانبأل األزه ىرأل للوعىىرد عل ى
الم اهيه الموضمنة بم.

 أراسة ال حبي ال ابدة الوف صناولت الووبرال ال ف فف الم اهيه بو ة عامة.

 أراسة ال حبي ال ابدة الوف صناولت الووبرال ال ف فف الم اهيه ال دىية بو ة خاصة.
 صحدت ىىد قائم ىىة م دئي ىىة بالم ىىاهيه ال دىي ىىة الو ىىف ق ىىد يح ىىدي ى ىىا صو ىىبر خفى ى ىىيي الم ى ىىبم
الوحي والم ىبم غير الوحي .
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 عرت الدائمة عل ال اأة المح ميي.
 إعداأ الدائمة ف صبرصىا النىائية ف ضبا الوعدييل الو وضعىا المح مب .

 -2إعتتداد قا متتة بالتصتتورات الخطتتأ فتتي المهتتاهال الهق اتتة المرتبطتتة بالعبتتادات لتتدى البتتات
الصف األول الثانوي األزهري ،وذلك في ضوء.
 صحدتد الىدد مي قائمة الووبرال ال ف .
 صحدتد مواأر ناا الدائمة.
 صحدتد صد الدائمة.
 -3إعتتتداد اختبتتتار لتلتتتخات التصتتتورات الخطتتتأ فتتتي المهتتتاهال الهق اتتتة المرتبطتتتة بالعبتتتادات
(الط ارة) لدى البات الصف األول الثانوي األزهري ،وذلك في ضوء.
 صحدتد الىدد مي ادخو ار.
 صحدتد مواأر ناا ادخو ار.
 وض صعليمال ادخو ار.
 صوميه م رأال ادخو ار.
 عرت ادخو ار عل المح ميي.
 صف يق الوجرتة ادسوفيعية ليخو ار.
 صحدتد عينة الدراسة.
 الوف يق الد لف ليخو ار.
 نوائج الوف يق الد لف ليخو ار.
 -4تحديتتد إج تراءات استتتخدام استتتراتا اة التغااتتر المه تتومي فتتى تصتتويو التصتتورات الخطتتأ
للمهاهال الهق اة وذلك في ضوء:
 ماص ر عي امبرااال ال ابدة مي نوائج.
 أراسة ال حبي ال ابدة الوف صناولت اسوراصيجية الو يير الم ىبمف.
 أراسة األأ يال الورتب ة الوف صناولت اسوراصيجيال صوب ا الووبرال ال ف .
 إعداأ كواب الفال ة.
 إعداأ أليل معله.
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 -5تحديد أثر استراتا اة التغاار المه ومي في تصويو التصورات الخطأ فى المهاهال الهق اة
لدى البات الصف األول الثانوي األزهري ،ويتل ذلك مت خالل:
 الودر

باسو دام اسوراصيجية الو يير الم ىبمف.

بعديا.
 صف يق ادخو ار عل مجمبعة الدراسة ل
إحوائيا.
 رصد ال يانال ومعالجوىا
ل
 صحليل النوائج وص يرها.

 صدديه الوبصيال والمدورحال.
تعلال مهاهال فقه العبادات ودور استراتا اة التغاار المه ومي في تصتويو التصتورات

الخطأ د ا لدى البات الصف األول الثانوي األزهري.

أوالً :مفاهيم فقه العبادات:

 -1المه وم الدي ي :يعرف محو الديت أدو صالح لمه وم الدي ي بأنه " :األل اظ والع ىارال
الو ىىف اس ىىوعملىا علم ىىاا الش ىىر عة لو ىىدا على ى مجمبع ىىة وم ىىبر مش ىىوركة مث ىىل الو ىىية ،وو
خو ىىائص مو د ىىة مث ىىل المحرم ىىال م ىىي الن ىىاا ،ووصنظ ىىيه ع ىىاله األش ىىياا وواألح ىىداي ف ىىف

قفاعى ىىال وص ى ى ر مثى ىىل الم احى ىىال ،وو صى ىىدا عل ى ى ف ى ىىة مى ىىي المعلبمى ىىال مثى ىىل الد ى ىرااال

ال

"(محا الدتي و ب صال .)467 ،1977 ،

 -2تعريم المه وم الهق ي :عرف الدراسة الحالاة المه وم الهق ي إج ار اا بأنه :صوبرال
عدلية وأددل ل ظية صجم

يي مباقا ووح ام شىرعية ذال صى ال وسىمال محىدأة تىوه

ىا معرفة الح ىه ال دىىف للم ىائل ال دىيىة المرص فىة بالع ىاأال ،والوىف صناولىىا كوىاب ال دىم

المدرر عل

يب الوا األوا الثانبأل األزهرأل.

 -3تعريم مه وم فقه العبتادات :يمكتت تعريتم مه توم العبتادات إج ار اتا فتي هتلد الدراستة
بأنه ":صوبرال عدلية وأددل ل ظية صع ر عىي وفعىاا وسىلبكيال يدىبم ىىا الم ىله ذال

سمال صع دية ،توه مي خيلىىا معرفىة م ىوب صم ىي الفال ىال مىي فىىه األح ىام الشىرعية
الم ووة بم اهيه الع اأال الموضمنة فف كواب امقنا فف حل ول اظ و

الماها الشافعف.

 -4خصا ت مهاهال العبادات( :محمبأ فرج وموف
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إذا كانى ىىت الم ى ىىاهيه  -بش ى ى ل عى ىىام -لىى ىىا مى ىىي ال وى ىىائص مايمي هى ىىا عى ىىي غيرهى ىىا مى ىىي
المبضبعال الدراسية ،فإ م اهيه الع اأال لىا خوائص صرق

ىا إل وعل الدربال عند

،

وهاا ترب ألهميوىا الج دية والببدانية والروحانية الوف ىا تومي الم له عي باقف ال شر وعي

باقف م لبقال

 ،هال ال وائص هف:

 -1الثبتتتات والمرونتتتة :ألنىىىا ص ىىومد مىىي موىىاأر الشىىر عة امسىىيمية الوىىف بمعىىت ىىيي الث ىىال
والمرونىىة ،حي ى

إ وح امىىىا قفعيىىة وصىىالحة لكىىل زمىىا وم ىىا  ،ومرونوىىىا صعنىىف وص ىىاعىا

لوش ىىمل حاب ىىال العو ىىبر وص يى ىرال الحي ىىاة الموج ىىدأة ،فم ىىاهيه الع ىىاأال (الو ىىية ،وال ك ىىاة،

والوىىبم ،والحىىج ،والفىىىارة ،والبضىىبا.......الىى) ) م ىىاهيه خالىىدة وثا وىىة د صو يىىر ودصو ىىدا،
وهاا الث ال د يعنف الجمبأ إنما يعنف صيحيوىا لكل زما وم ا .

وصَل ىىف حابىىاصىه ولىىه صُك ىىت
 -2الواقعاتتتة :حي ى بىىاال م ىىاهيه الع ىىاأال مبافدىىة لف يعىىة ال شىىر ُ
ُلي ْك ىِ ىىىا ِب َمىىا الىىن
ىثي فر ضىىة الوىىبم ش ىرعىا
غر ى صىه ولىىه صحجىىا موىىلحوىه ،فمى ل
ولىىيح ظ ىىىا الم ىىله ،فىىرغه ث ىىال هىىال الم ىىاهيه إد ونىىىا دصن وىىل عىىي الباق ى ىىل ص ى ِ
ىومد منىىم
عفااها الم ومر والموجدأ.

 -3الت ريد :م اهيه الع اأال ص ولا فف

يعوىا مي حي

م وب ال ىبلة والوعبتة وال ا ة

والوعديىىد ،فىنىىاو م ىىاهيه مح بسىىة ص ىدرو ب ىىىبلة و ىىر عىىي ر ىىق الح ىباا ،مثىىل م ىىاهيه:

الوية والبضبا وال ل ،وهناو م اهيه مجرأة دصىدرو بىالحباا وذلىك مثىل م ىىبم الوىبم،
والوثلي  ،والورصيا ،وغير ذلك مي الم اهيه.

 -4التعمتتال :هنىىاو بعىىض مىىي م ىىاهيه الع ىىاأال يم ىىي صعميمىىىا على ومثلىىة وخىىر تنف ىىق عليىىىا
ىثي كىىل عمىىل توضىىمي صك يىرة إحىرام وقىرااة قىري وقيىىام وركىىب
ن ى ال وىىائص والىىدددل ،فمى ل
وسجبأ وص ي وصشىد وسيم ندبا ونم تدخل صحت م ىبم الوية سباا وكانت صية فر ضة

وم صية سنة وم صية ك بد وم خ بد.

 -5التمات والتهتترد :فىإ م ىاهيه الع ىىاأال صوميى باشىوداقىا مىىي الدىري الكىر ه المنى ا على سىىيدنا
محمد  -صل

عليم وسله -والمح بظ يي أفوف الموحا ،ومي سنة الن ف  -صىل

عليم وسله -المومثلة فف وقبالم ووفعالم وصدر راصم ،واشودا الم اهيه الدتنيىة امسىيمية وم ىاهيه

الع اأال مي هاتي المودر ي ي ل لىما الومي والو رأ والبثب

ىه.

 -6ال مو والتطور :صنميىة م ىاهيه الع ىاأال هىدد صعليمىف مىىه لمىا صدىبم بىم مىي صعميىق لم ىوب

الم ىىىبم وادنودىىاا بىىم مىىي الم ىىوب ال الىىدنيا إل ى الم ىىوب ال العليىىا األكثىىر أقىىة وشىىمبلد ،ومىىي
وصعديدا ،فالم اهيه ص ودئ لد األفراأ
الم وب ال ال ىلة ال يفة إل الم وب ال األكثر صركيلا
ل
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ىاعا وعملدىىا مىىي خىىيا ال ىرال الم و ى ة بادحوكىىاو بال ي ىىة
ب ىىيفة غيىىر محىىدأة ،ثىىه صى أاأ اص ى ل
المحيفة ب ل فرأ( .حياة ال ر د.) 33،34 ،1995 ،
 -6التص اف :فكما و م اهيه الع اأال صومي بالوجر ىد والباقعيىة فإنىىا صو ى وصوعىدأ صوىني اصىا،
فعنىىد النظىىر إل ى هىىال الم ىىاهيه نجىىد ونىىىا صُوىىنا إل ى م ىىاهيه رئي ىىة مثىىل م ىىاهيه (الفىىىارة،

والوية ،والوبم ،والحىج ،وال كىاة) ثىه صُوىنا هىال الم ىاهيه إلى م ىاهيه مو ىدة مثىل م ىىبم
الفىارة فيوضمي م اهيه وخر مثل م اهيه (البضبا ،وال ل ،والويمه..... .ال)) ثه ُيونا
م ى ىىبم البض ىىبا م ىىث لي إلى ى م ىىاهيه فرعي ىىة وخ ىىر مث ىىل (س ىىني البض ىىبا ،وفرائض ىىم ،ص ىىاحا

الضرورة ،الوثلي ).

 -7رباناتتتة ستتتماوية :إذ إنى ىىا صو ىىبر اعود ىىاأأل م ىىبح ب ىىم م ىىي عن ىىد اللى ىىل مافي ىىم م ىىي وح ىىام
وصشر عال ( .رها

لعاوأل وهانف و ب بل ا )18 ،17 ،2007 ،

 -8اإلي اداة :وأل ونىا عيقة صحبا امن ا مي سل ف إلى إيجىا ف موحىرو ومحىرو لمىي حبلىم،
ومي مولق للورتية إل ناقل لىا ألنم يحمل ال ير وسرعا ماتندلم.

 -9أخالقاة :إذ إنىا صدعب إل صحلف الم له باألخي الكر مىة عنىدما تلوى م بى أاا الع ىاأال على
الببم الوحي .

 -10اللتتتمول والتلامتتت  :وأل و م ىىنىج الع ىىاأال هدف ىىم ال ىىرأ والمجومى ى ألن ىىم وس ىىيلة لونمي ىىة
ش وية الم له وإيوالم إل الم انة الوف هي ل

لىا فف األرت.

 -4أهماة تعلال مهاهال العبادات وتعلم ا:
م اهيه الع اأال صعمل عل صرتية إعوداأية إيمانية للم له لىاا كا مي الضرورأل صعلمىا

ل يجا و صكب ووا ماتوعلمىم الم ىله فىف حياصىم ق ىل كىل شىأ وو يدىيه عليىىا حياصىم ،وصوضى

وهمية م اهيه الع اأال فف ونىا صعمل عل :
وخيقيا.
عدديا و ل
 -1صرتية المؤمي ل

 -2صنمية وص اية الرو وصدب ة الن

لل ير عل منىاج

.

 -3صرتي ىىة ابوماعي ىىة فالو ىىية صرت ىىف الم ىىله على ى ادرص ىىا بالجماع ىىة والمش ىىاركة فيى ىىا وصحف ىىيه
ال ىبار ادبوماعيىىة وكىىالك ال كىىاة مشىىاركة للجماعىىة الم ىىلمة بىىالعفا عل ى ال د ىراا ،وصرتىىف

الش .
الم له عل ال اا وال عد عي ال ل و ُ
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 -4ص اية العدل؛ فىب أائه الو كير فف عظمة خالدم وقدرصم ،حي صوحدق الراحة وادسودرار الن ف.

 -5صرتية الم ىله صرتيىة سياسىية صدىبم على الوعىاو والوناصى وعلى العىدا والم ىاواة ون ىا الو رقىة
والوميي العنورأل واألمر بىالمعرود والنىىف عىي المنكىر( .محمىد مجىاور )353،1994 ،و

(عاألة ال عدو )1196 : 1105 ،2012 ،

[خى ْا ِم ْىي
 -6صرتية الم له
صحف ف فعاا الوية صُعىد حركىال ر اضىية للج ىد ،وكىالك ال كىاة ،فدد ُ
َ
ِ
يىه ِ ىى ىىا و ِ
ِ ِ
ِِ
وَمى ىىبالِ ِىه صى ى َىدَق لة صُ َ ِ
ص ى ى َيصَ َك َس ى ى َ َي َل ُىى ى ْىه َو ُ َسى ىىمي َ
صى ى رىل َعَلى ى ْىيى ْه إ ً َ
ف رىى ى ُىرُه ْه َوصُ ى ى َ رك ْ َ َ َ
ْ َ ْ َ
ِ
يه((.])103سبرة الوبتة ،يية ،)103 ،وغير ذلك مي الع اأال كالبضبا والفىىارة وال ىل
َعل َ
فىىىف نظافىىة للج ىىد للبقايىىة مىىي األم ىرات ،والوىىبم ُيفىىىر الىىرو والدلىىا مىىي الحدىىد والح ىىد،
وكالك سائر الع اأال صرق ب خي الم له.

 -7الع اأال فيىىا مىي المعىانف مىايح ظ المجومى مىي الشىر واآلثىام ،فالضى ه ادبومىاعف وصنظىيه
المجوم ومؤس اصم يحواج إل وُن ه
ىاا صكبنىت لىدتىه قىبة الضى ه الىااصف؛ وذلىك ب ضىل الع ىاأة

الواأقة ال الوة الوف فيىا خشب هلل وخضب  ،فالع اأة ضابه ذاصف ُيحدي الويئه والوىباز
فف سلبو امن ا .
توض و

مما س ق مي وهمية الم اهيه بش ل عام ووهمية الم اهيه الدتنية وخاصة م اهيه الع اأال
ال ال المرحلة الثانب ة لىدتىي موفل ىال وحابىال يجىا مراعاصىىا عنىد صىدر

م ىاهيه

الع ىىاأال ،وخاصىىة م ىىاهيه بىىاب الفىىىارة وذلىىك ألنىىىا صشىىومل عل ى الكثيىىر مىىي الم ىىاهيه ال اصىىة
بالفال ال فف هال المرحلة لكف صضى لىدتىي بميى ومىبر الحيىاة ال اصىة ىىي ،مىي هىال األمىبر

ما ي صف( :سيد سنجف)105،106 ،1996 ،

 -1فىه الو يرال النمائية الوف صف ور عليىي فف هال المرحلة وصد لىا.
 -2الح اظ عل الوحة العامة.
 -3صعله الثدة باهلل وتالن
 -4احورام وصددتر الن

وتاآلخر ي.

 ،واحورام وصددتر اآلخر ي.

 -5الوحلف بالديه الدتنية واملمام ب مبر الدتي وصعاليمم.
 -6الحابة إل ادص ا ادن عالف.

 -7الحابة إل معرفة العيقة يي العله والدتي وصوحي الم اهيه الدتنية ال ف .
 -8الحابة إل معرفة كي ية وأاا الع اأال والوم ك باألخي امسيمية.
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 -9الحابة إل اكو اب الم اهيه الدتنية الوحيحة.

 -5أهداف تدريس مهاهال العبادات في المرحلة الثانوية األزهرية :
شر المبل عى وبىل الع ىاأال لح مىة روحانيىة ووبدانيىة ص ىيي عيقىة الم ىله رتىم عى
اإلنْس إِ ََّّل لِيعبدُُ ِ
[و َما َخ َل ْق ُت ِ
وِ  ( .])56سىبرة الىاار ال ييىة  )56هىال العيقىة
َُْ
اجل َّن َو ِ َ
وبل ،فدد َ
دتثيىا ود يعاقىا عليىىا إد المىبل عى وبلبمرضىاال بىل وعىي د ىد مىي صحديىق األهىداد الوىىف

شىىرعت مىىي وبلىىىا هىىال الع ىىاأال ،و م ىىي إبمىىاا هىىال األهىىداد فىىف اآلصىىف( :محمىىد ع ىىد الدىىاأر

وحمد.)1985،123 ،

 -1صدب ىىة س ىىلبو الموعلم ىىيي نح ىىب يأاا الع ىىاأال وذل ىىك م ىىي خ ىىيا ذك ىىر يثاره ىىا فى ىف ال ىىن
والببدا وادرص ا باهلل ،مما تدفعىه إل الوم ك ىا.

 -2صدب ىىة الىىبدا وال ضىىب هلل واسىىوم اررل ،وذلىىك مىىي خىىيا الحىىدت

عىىي الوىىية وكي يىىة وأاا

الرسىىبا وصىىحا وم لىىىا؛ األمىىر الىىاأل ت ىىد مىىي فك ىرة هىىاا الىىبدا وال ضىىب و ثِ وُى ُىم(.علىىف

مدكبر.)233،1991،

ىحيحا ،ي ىىوفيعب
 -3صنميىة قىدرة الموعلمىيي على إأراو وصوىبر م ىاهيه الع ىىاأال صو لا
ىبر ص ل
مىىي خيلىىىا فىىىه الم ىىاهيه واسىىون ا األح ىىام ال اصىىة ب ىىل م ىىىبم وصميي هىىا عىىي غيرهىىا"،
وهىىاا ماديدىىدر عليىىم الفالىىا ق ىىل المرحلىىة الثانب ىىة ،حي ى

إ صلميىىا المرحلىىة امعداأيىىة

وماق لىىىا يعج ى فك ىرل عىىي إأراو وصوىىبرالم اهيه ومىىا توعلىىق ىىىا مىىي وح ىىام ،وذلىىك مثىىل

م ىبم ال كاة وونو وىا وخاصة زكاة النعه وزكاة األمباا ،ونحب ذلك.

 -4عوىمة الفىيب مىي ادنى د فىف صيىارال الم ىاأئ البافىدة ،واألفكىار الدخيلىة الم ىىوبرأة،

وذلىىك عىىي ر ىىق صعلىىه الع ىىاأال ووأااهىىا على الببىىم الوىىحي ( محمىىد مجىىاور،1994،

.)355 ،354

 -5صنمية قدرة الموعلميي عل الوف يق العملف ،ف أاا الع اأال وصف يق شر

ووح امم فف

سىىائر ببانىىا الحيىىاة م ى ُح ىىي النيىىة رهىىا عل ى صىىد العديىىدة ورسىىبخىا فىىف الىىن
ولكف توعرد الموعله عل الوشر عال الوف صنظه عيقوم رتم كالوىية وال كىاة وغيرهمىا،

كإظى ىىار الح م ىىة م ىىي الع ى ىاأال واألوام ىىر الدتني ىىة ،وز ىىاأة ص ىىلة امن ىىا
بالفم نينة والراحة وال عد عي ومرات العور الن ية.
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 -6وأاا الع ىىاأال الو ىىحيحة يد ىىبأل ال ىىروابه ادبوماعي ىىة ىىيي الم ىىلميي ،و ث ىىت األخ ىىي
الحميدة والممارسة الباقعية لألح ام الشرعية (عبا ا و ب ز د.) 61،2007،

 -7صرتي ىىة الضى ىمير ال ىىدتنف ف ىىف ن ى ىبا الموعلم ىىيي للعم ىىل على ى مبابى ىىة ك ىىل ماي ىىالا ففى ىرة
امن ا الفاهرة النظي ة.

 -8ص كيىة األن ى

وصفىيرهىىا ،عىي ر ىىق المعرفىة بىىاهلل ،والمعرفىة بمىىنىج

 ،ونظمىم للحيىىاة،

كنظىىام األسىرة ،ونظىىام المىىاا وادقووىىاأ وال ياسىىة والح ىىه( محمىىد هاشىىه ر ىىا  ،ويخىىرو ،

،2008ى .)382 ،381

 -9ص و ىىد الفال ىىال بالم ىىاهيه والمع ىىارد ال دىي ىىة الو ىىحيحة وم ىىا تورص ىىا عليى ىىا م ىىي وح ىىام
ش ىىرعية ،ويأاب وس ىىلبو وق ىىيه ص ىىؤهلىه للد ارس ىىة الجامعي ىىة المو وو ىىة( .إس ىىيم الرمل ىىف،

.)75،76 ،2011

 -10صنمية الملكة ال دىية لد الموعلميي بما يم نىه مي ال ىه والووبر والوكييا وتيا الح ه
ال دىف (.لجنة صفب ر المناهج.)5 ،6 ،2016 ،2015 ،

 -11إثى ىراا مع ىىارد الموعلم ىىيي ال دىي ىىة الو ىىحيحة الموعلد ىىة بالفى ىىارة ،ويأاب قض ىىاا الحاب ىىة،
وص كيد حرص امسيم عل

ىارة ونظافة الم له وتي وم.

 -6خطوات تعلال المهاهال الهق اة المرتبطة بالعبادات:

صومي ى مىىاأة ال دىىم ى عض ال وىىائص وال ىىمال الوىىف صن ثىىق مىىي

يعوىىىا ووهىىدافىا ،هىىال

ال وائص هف:

 -1ادخ ى ىىويد ى ىىيي الم ى ىىااها ال دىي ى ىىة وعلمائى ى ىىا ف ى ىىف األح ى ىىام والمباق ى ىىا ال دىي ى ىىة الدديم ى ىىة
والمعاصرة.

 -2ارص ا األح ام ال دىية نوبص الدري الكر ه وال نة الن ب ة.

 -3مىاأة ال دىم ومىا توعلىىق ىىا مىي وح ىام فدىيىىة صىرص ه ارص ىا وثيلدىا ب ثيىىر مىي العلىبم الدتنيىىة
والدنيب ة.

 -4الم ىىاهيه المض ىىمنة ف ىىف م ىىاأة ال د ىىم صعوم ىىد بشى ى ل ك ي ىىر على ى األأاا الو ىىحي للمى ىىارال
الموعلدة ب ل م ىبم.

 -5ماأة ال دم فيىا مي المعانف الكثير الاأل ترص ه بالمباقا الحياصية ليظىر وثرها فىف عىيج
المش يل ال رأية وادبوماعية.
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هىىال ال وىىائص وال ىىمال صل ى م المعلىىه باص ىىا خف ىبال محىىدأة لوعل ىىيه الم ىىاهيه ال دىي ىىة

المرص فة بالع اأال ،هال ال فبال ،هف:

 -1و ت دو المعله وبضي الم اأئ األساسية لكل م ىبم مي الم اهيه المضمنة فىف الىدرا
وما تن ف و توحل بم الم له عند وأاا المىا ارل ال اصة بالم ىبم.

 -2صببيىىم المىىوعله إل ى كىىل مىىاتوعلق بىىالم ىبم مىىي وركىىا وشىىرو ونوىىبص قرينيىىة ون ب ىىة
وغيىىر ذلىىك ليوىىل المعلىىه إل ى صبسىىي وصعميىىق المعىىارد الموعلدىىة بىىالم ىبم بشىىر و د

صكب هال المعارد فب قدرال الموعله العدلية.

 -3صبضىىي وصحدتىىد ال ىىىه ال ف ى الموكىىب لىىد المىىوعله وصدىىديه النوىىبص الدرينيىىة والن ب ىىة
الدالة عل خف هاا ال ىه وصحة غيرل ،لكف تو لى المىوعله عىي ال ىىه ال فى واكو ىاب

ال ىه الوحي .

 -4صدىديه المعلىه ومثلىىة وونشىفة إثرائيىة توضى مىي خىىيا صن يىا الموعلمىيي لىىىا مىد اكو ىىا ىه
وصعلمىه الم ىبم ال دىف بش ل صحي .

 -5وأاا المعله كل مىارة مي المىارال الموعلدة بالم ىبم بش ل واض وأقيق ومام الموعلميي
لمشاهدصىا وص أتوىا عل الببم الوحي وصوحي األأااال ال ف لدتىه.

 -6صدىىديه المعلىىه وس ى لة صدب ميىىة للموعلمىىيي صوضىىمي مباقىىا أتنيىىة بدتىىدة معاص ىرة تىىوه فيىىىا
صف يق المعارد ال دىية الم و ة خيا الدرا.

صرعى ىىف الد ارسى ىىة الحاليى ىىة ال فى ى ىبال ال ى ىىابدة فى ىىف صبظيى ىىا اسى ىىوراصيجية الو يي ى ىىر
وسى ىىبد ا

الم ىىىبمف فىىف صوىىب ا الووىىبرال ال ف ى فىىف الم ىىاهيه ال دىيىىة المرص فىىة بالع ىىاأال (الفىىىارة)،
والوركي عل الجانا المعرفف والجانا الوف يدف للم اهيه ال دىية فف مجاا الع اأال ،لمم اعدة

الفال ال عل صكب ي صوبرال صحيحة لىال الم اهيه.

 -7تص اهات المهاهال في م ال العبادات:

م اهيه الع اأال لىا عدة صوني ال ص ولا ح ا المعيار الاأل تو ال المونا ك سىاا

للوونيا وو الود يه ،مي هال الووني ال ماي صف:

 -1تص اف المهاهال وفقا للاهاة إدراك ا( :حياة ال ر د.)37،41 ،1945،
و) مهاهال محسوسة :مثل م ىبم الوية ،وم ىبم ال ل.

ب) مهتتاهال م تتردة :وهىىال صوفلىىا إعمىىاا العدىىل فىىف فىمىىىا وإأراكىىىا ،مثىىل م ىىىبم :الورصيىىا،
الوثلي  ،النية.
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 -2تصت اف المه تتوم وفقتتا لمكانتته فتتي الت تتال ال رمتتي للمهتتاهال(:محمىىد عفيىىب ،وع ىىد الىراز
محمبأ.)37،41 ،2009،

أ) مهتتاهال ر استتة :وهىىف الم ىىاهيه الوىىف ت ىرص ه ىىىا عىىدأ مىىي الم ىىاهيه ،مثىىل :م ىىىبم الحىىج،
ال كاة ،الوبم.

ب) مهاهال متسقة :وهىف الوىف صنشىق عىي الم ىاهيه الرئي ىة و ىرص ه ىىا عىدأ مىي الم ىاهيه،
مثل م ىبم ال عف ،والفباد ،والبقبد بعرفة.

ج) مهاهال فرعاة :وهف الوف صنشق عي الم اهيه المو دة وقىد تىرص ه ىىا عىدأ مىي الم ىاهيه
الو يرة ،وذلك مثل :م ىبم سني ال عف ،وركا ال عف حي

ترص ه ىا بعض الم اهيه،

مثل :م ىبم الورصيا ،وم ىبم المبادة.

 -3تص اف المه وم وفقا لدرجة تعقادد:

أ) مهتتاهال بستتاطة :و ىىو دم فىىف صعر ىىىا كلمىىال م لبفىىة للموعلمىىيي ،مثىىل م ىىىبم الوىىية،
وم ىبم الفىارة.

ب) مهاهال معقتدة :وهىف م ىاهيه يوىعا صعلمىىا ،في ىو دم المعلىه عنىد صعر ىىا كلمىال غيىر
م لبفة لد الموعلميي ،مثل :م ىبم نباقض البضبا.
وسىىبد صعومىىد الد ارسىىة الحاليىىة عل ى صوىىنيا الم ىىاهيه ال دىيىىة فىىف مجىىاا الع ىىاأال وفلدىىا

لم انىىة الم ىىىبم فىىف الونظىىيه الىرمىىف للم ىىاهيه ،والىىاأل تىىنظه الم ىىاهيه إل ى م ىىاهيه رئي ىىة وم ىىاهيه
مو دة ،وم اهيه فرعية ،وذلك لألس اب اآلصية:

ُ ي ىىىل هىىاا الونظىىيه عمليىىة صحليىىل الم ىىاهيه الموضىىمنة فىىف كوىىاب فدىىم الع ىىاأال (الم وىىار مىىي
امقنا فف حل ول اظ و ف شجا ) المدرر عل ال ال الوا األوا الثانبأل األزهرأل.
ُ تنمف هاا الونظيه لد الفال ال مىارال اسون ا األح ام ال دىية مي نوبص الدري وال نة
الن ب ة الشر ة.
ُ ي ىل هاا الونظيه عل الفال ال اسو راج األح ام ال دىية مي نوبص كوىاب ال دىم المدىرر
عليىي.
 يم ىىي هىىاا الونظىىيه مىىي الومييى

ىىيي الووىىبرال الوىىحيحة مىىي الووىىبرال ال فى فىىف صكىىب ي

الم ىىاهيه ل ىىد الفال ىىال وذل ىىك م ىىي خ ىىيا صمييى ى الفال ىىة للعيق ىىال ىىيي الم ىىاهيه وصع ىىرد
خوائوىا وسماصىا واألمثلة الدالة عليىا والو ال ال اصة ىا.
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ثانيًا :التصــــــــورات اخلطــــــــأ:
 -1المقصود بالتصورات الخطأ:
ع ىىرد (ماهرصى ى رأل ،ناه ىىد محم ىىد )13:47 ،2010 ،الوو ىىبرال ال فى ى ب نى ىىا :مال ىىد
الويمي ىا مىىي وفكىىار ومعودىىدال ومعىىارد حىىبا الظ ىباهر الف يعيىىة وصوعىىارت م ى الووىىبر العلمىىف

الوىىحي  ،كمىىا ونىىىا صعىىب الويميىىا عىىي اسودوىىاا الو ىىيرال العلميىىة الوىىحيحة ألسى اب حىىدوي
هال الظباهر لالك ص دو م ي ة لدتىه.

ويمكت تعريم التصورات الخطأ إج ار اا فتي هتلد الدراستة بأن تا :وفكىار ومعودىدال خفى

يمولكىىىا الفىىيب نحىىب م ىىىبم مىىا ،هىىال األفكىىار والمعودىىدال ص ىىالا المىىدلبدل الل ظيىىة والمعرفيىىة

الوف اص ق عليىا العلماا.

يقصد بالتصورات الخطأ في مهتاهال العبتادات فتي الدراستة الحالاتة بأن تا:خلىه ال ىال

الوى ىىا األوا الثى ىىانبأل األزه ى ىرأل ى ىىيي البصى ىىا الشى ىىرعف وو الح مى ىىف للم ى ى ىبم ال دىى ىىف الوىىىحي

والم ىبم غير الوحي فوحىل الفال ىة الم ىىبم ال فى محىل الم ىىبم ال دىىف الوىحي بمىا ي ىالا

ائيىىا
المىىدلبدل ال دىيىىة الوىىحيحة المو ىىق عليىىىا ىىيي ال دىىىاا ،وصدىىاا هىىال الووىىبرال ال ف ى إبر ل

باخو ار معد لىاا ال رت.

 -3أنماط التصورات الخطأ في المفاهيم في مجال العبادات:
تومي ى الم ىىىبم الىىدتنف – وخاصىىة المووىىل بالع ىىاأال – ب ى
وصومث ىىل ف ىىف صعر ى ى

لىىم أدلوىىيي :أدلىىة ل ظيىىة

الم ى ىىبم ،وأدل ىىة وأائي ىىة وصومث ىىل ف ىىف صف ي ىىق الم ى ىىبم ،وال ىىددلوا موكاملو ىىا

لوكب ي الووبر الوحي للم ىبم( .خمي

وزة.)67 ،65 ،2005 ،

مي ومثلة الووبر ال فى فىف الددلىة الل ظيىة مىارو عي ع ىد

ىي م ىعبأ قىاا (و ىب ع ىد

محمىىد ىىي إسىىماعيل ال ىىارأل ،ل896ه ىى :)122،لمىىا ن ى ا قبلىىمﭨ ﴿ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆ﴾ (سىىبرة

األنعىىام ،ييىىة  )82شىىق ذلىىك على الم ىىلميي ،فدىىالبا يارسىىبا  :ووتنىىا ديظلىىه ن ىىم؟ قىىاا :لىىي
[وإِ ْذ َق َال ُل ْق ََم ُن ِِل ْبن ِ ِه َو ُه َو َي ِع ُظ ُه َيا ُبنَيَّ َِل ُ ْ ِ
ُري ْ
ذلك إنما هب الشرو ،وله ص معبا ماقاا لدما د نمَ :
ِ
يم(( ] )13سبرة لدما  ،يية .)13
الر َ َل ُظ ْل ٌم َعظ ٌ
بِاهللِ إِن ر ْ

ومي ومثلىة الووىبر ال فى فىف الددلىة اآلأائيىة مىا روال ال ىارأل عىي و ىف هر ىرة ( رضىف
عنىىم) قىىاا :إ الن ىىف  -صىىل

ف ىىله عل ى الن ىىف ،فىىرأ الن ىىف  -صىىل
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فول  ،ثه باا ف له عل الن ف  -صل

وعليم وسله  ،-فداا اربى  ،فوىل ،فإنىك لىه صوىل
عليم وسله : -إذا

( ثيثلا ) ،فداا :والاأل بعثك بالحق ما وُح ي غيرل فعلمنف ،فداا  -صلف
اكعىا ،ثىه ارفى
قمت إل الوية فك ر ،ثه اق ور ما صي ىر معىك مىي الدىري  ،ثىه اركى حوى صفمى ي ر ل
ىابدا ،ثىىه ارفى حوى صفمى ي بال ل ىىا ،ثىىه اسىىجد حوى
قائمىىا ،ثىىه اسىىجد حوى صفمى ي سى ل
حوى صعوىىدا ل

ىابدا ،ثى ى ىىه افعى ى ىىل ذلى ى ىىك فى ى ىىف صى ى ىىيصك كلىى ى ىىا( .و ى ى ىىب الح ى ى ىىيي م ى ى ىىله ى ى ىىي الحجى ى ىىاج
صفم ى ى ى ي سى ى ى ل
الني ا برأل.)223،
ومي ومثلة الووبر ال فى فىف الىددلويي  -الل ظيىة ،واألأائيىة  -مىا روال ع ىد الىرحمي ىي

وَ ْ ى ِأل -رض ى

عنىىم -قىىاا :بىىاا ربىىل إل ى عمىىر ىىي ال فىىاب -رض ى

عنىىم -فدىىاا :إن ى

عنىمىا -لعمىر ىي ال فىاب  -رضى
وبن ت ،فله وصا الماا ،فداا عمار ي ياسر -رض
عنم : -وما صاكر ونا كنا ف س ر ،ونا وونت ،ف ما ونت فله صُ ِ
ول ،ووما ونا فومع ت (صمرغىت)

فوليت فاكرل ذلك للن
 -صل

 -صل

عليم وسله -فداا :إنمىا كىا ي يىك ه ىاا ،فضىرب الن ى

عليم وسىله -ب يىم األرت فىن ) فيىمىا ،ثىه م ى

م له ي الحجاج الني ا برأل ،)368 ،وهاا الحدت

ىمىا وبىىم و ك يىم" (و ىب الح ىيي

تبض ابوىاأعمار – رض

عنم – ف

قيىىاا الوىىيمه على ال ىىل ،فووىىبر و الوىىيمه للوفىىىر مىىي الجنابىىم هىىب :قوىىد الوىىعيد الفىىاهر و
م

بمي الج د نية اسو احة الوية ؛ مما صرصا عليم ونم صمعىك فى الوىراب وصىل  ،فبضى

لىىم الرسىىبا  -صىىل
يم

عليىىم وسىىله -ونىىم كىىا ي يىىم و يضىىرب األرت ب يىىم و ىىن ) فيىمىىا ثىىه

ىما وبىم وك يم.

ثالثًا :اسرتاتيجية التغيري املفهومي:
 -1المقصود بالتغيير المفهومي؟
عرفه Posner,et al :ب نم":عملية توه مي خيلىا اسو داا ال ىه العلمف الوحي الاأل
توبافق م الم اأئ العلمية بال ىه ال ف المبببأ لد ال رأ ،باص ا عدأ مي ادسىوراصيجيال وهىف
الوكامل ،والوميي  ،والو دتل ،والوج ير الم ىبمف"( Posner. G ,1982, 66, 2,( .

وتعرفه الدراسة الحالاة بأنه :مجمبعىة مىي امبىرااال الوعليميىة – الوعلميىة الوىف صىىدد

إلى اسىو داا ال ىىه ال فى فىف الم ىاهيه ال دىيىة لىد

ال ىال الوىا األوا الثىانبأل األزهىرأل ب ىىه

ائيىىا بالدربىىة الوىىف صحوىىل عليىىىا الفال ىىة فىىف اخو ىىار الم ىىاهيه ال دىيىىة
فدىىىف صىىحي  ،و دىىاا إبر ل
المعد لالك ال رت.
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 -3إجتتتتتتتراءات استتتتتتتتراتا اة التغااتتتتتتتر المه تتتتتتتومي( :محم ى ى ىىد قاس ى ى ىىه ،ع ى ى ىىد الى ى ى ىراز محم ى ى ىىبأ،
.)182 ،181 ،2008

 -1التلخات :و ىوىدد البقىبد على

نيىة الم ىاهيه ال ىابدة لىد المىوعله وصحدتىد ونمىا ال ىىه

ال ف لديم مي خيا صحليل نوائج ادخو ار الوش يوف المعد لىاا ال رت.

 -2الصتتتااوة والتحديتتتد :ص ىىياغة وصحدت ىىد وسى ى لة مرص ف ىىة بالم ىىاهيه ( يم ىىي ادس ىىوعانة ب سى ى لة
ادخو ار الوش يوف ) وإعفاا الويميا ال رصة الكافية للمناقشة والو كير فف حلىبا للمشى لة
لكف صنشه عدبلىه ،والوع ير عي وفكارهه واسون ا ال ىه ال ف مىي خىيا المناقشىة والوركيى
عليىا ،وتالك يو

الويميا مدركيي لووبراصىه ال علية ال ف .

 -3اللتترو والتهستتار :يدىىبم المعلىىه بالشىىر والو ىىير للم ىىاهيه الد ليىىة الموعلدىىة ى عض الم ىىاهيه
الدتنيىىة وو العلميىىة وإعىىاأة صبضىىيحىا ،وصبضىىي العيقىىال ينىىىا ،وتىىالك توكىىب لىىد الويميىىا
نب مي الرضا عي صوبراصىه ال علية ال ف .

 -4الدعل والت ويد :يدبم المعله و و د الويميا باألمثلة الموعدأة الوف صشىجعىه على الميحظىة
الدقيدى ىىة وصبض ى ى لىى ىىه الو ى ىىيرال المد بلى ىىة وال ى ىىليمة ،وذلى ىىك مى ىىي خى ىىيا م ى ىىد مى ىىي األس ى ى لة
ىبما.
والوجر ا ،بحي يو الم ىبم و ل
اضحا وم ل
 -5الممارستتتة والتطباتتت  :تىىبفر المعلىىه ال رصىىة للويميىىا للممارسىىة والوف يىىق للم ىىاهيه الوىىف صىىه
صوحيحىا مي خيا صببيم األس لة والمناقشة واألنشفة الوف ص اعد عل
صىىحي وإب ىراا مدارنىىال ص ىىيي ال ف ى والووىىحي والوميي ى

ناا صوبر علمف

ينىىىا؛ ممىىاتؤأأل إل ى صنميىىة ال ىىىه

وبدتر بالوودتق.
لا
ال ليه وبعلم مد بلد
 -6الت ماتة والثتراء :يعفىف المعلىه الويميىا ال رصىىة لونميىة وثىراا الم ىاهيه الجدتىدة ،بحيى

صكىىب

م ي ىىدة ومثمى ىرة ل ىىدتىه م ىىي خ ىىيا صف يدى ىىا واس ىىو دامىا ف ىىف مباق ىىا بدت ىىدة مش ىىا ىة ومونبع ىىة
ومرص فة بالباق .
 -2خصائص ومميزات استراتيجية التغيير المفهومي :
صُعىد اسىىوراصيجية الو ييىىر الم ىىبمف مىىي وهىىه ووفضىىل ادسىوراصيجيال فىىف صوىىب ا وصعىىدتل
الوو ىىبرال ال فى ى وذل ىىك لم ىىا حظي ىىت ب ىىم م ىىي اهوم ىىام الكثي ىىرمي العلم ىىاا وال ىىاحثيي ف ىىف إع ىىداأها

وصفب رها ،وكالك لما لىا مي خوائص وممي ال ،مي هىال ال وىائص ،مىا يى صف ( :حمىدأل و ىب
ال وب  ،عاتدة ع د الحميد)70 ،1994 ،
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 -1الو يير الم ىبمف قد يحدي مي خيا النمىب الش وىف لل ىرأ ومىي خىيا ادصوىاا بىاآلخر ي
وو الوعرت ل كرة بدتدة وو الوعرت لمؤثرال أاخلية مومثلة فف عمليال الو كير.

 -2الو يير الم ىبمف تنمف قدرة ال رأ عل صميي الووبر الجدتد بش ل واض ومعدبا وذأل فائدة.

 -3يحدىىق الو ييىىر الم ىىىبمف المباامىىة ىىيي الووىىبر الجدتىىد واألفكىىار والمعلبمىىال المببىىبأة لىىد
ال رأ فف ش ة معلبماصم.

 -4ص و دم اسوراصيجية الو يير الم ىبمف كفر دة للودر

الجماعف.

 -5صثير هال ادسوراصيجية أواف الموعلمىيي واهومىامىه مىي خىيا إصاحىة ال رصىة للوىدر ا والوث ىت
مي خف صوبراصىه الدديمة.

 -6أور المىىوعله فىىف ه ىىال ادسىىوراصيجية وكثىىر إيجا ي ىىة ،ألنىىم يدىىبم بامباب ىىة عىىي األس ى لة المث ىىارة
وصبضى ىىي الددلى ىىة الل ظيى ىىة للم ىى ىىبم مى ىىي خى ىىيا شى ىىر المعلى ىىه و رحاألس ى ى لة ،وإيجى ىىاأ حلى ىىبا
للمش يل ،وصن يا األنشفة والو اعل م زميئم للوبصل إل ال ىه الوحي للم ىبم.

 -7إصاحة ال رصة للموعلميي دسو دام ماصعلمبل مي خيا صف يدم فف مباقا بدتدة ،األمر الاأل
يجعل الوعله وكثر ث اصلا( .ع د الراز محمبأ.)75 ،2005 ،
 -8صوىىي اسىىو ارصيجية الو ييىىر الم ىىىبمف للمعلىىه البقىىبد عل ى ونمىىا ال ىىىه ال ف ى الشىىائعة لىىد

الموعلمىىيي؛ األمىىر الىىاأل ي ىىاعد المعلىىه عل ى انودىىاا المىىاأة الوعليميىىة وعرضىىىا بش ى ل تىىويام
ومنظبمة الم اهيه المبببأة فف ال نية المعرفية للموعلميي ،حي تركى على بعضىىا ،وُ ىىه
فف شر وصبضي الم اهيه األخر  ،و ؤأأل فف النىايىة إلى إ ازلىة ال ىىه ال فى للم ىاهيه الوىف
صش ل الداعدة األساسية للم اهيه.

 -9صوي ادسوراصيجية للمعلم ي وثمر ب لاا مي البقت فف معرفة ونما الو كيىر لىد الموعلمىيي
وصبق م رراصىه الوف يم ي اللجبا إليىا فف الدفا عي وفكىارهه ومعودىداصىه ال فى ممىا تىؤأأل
إل صوحي ال ىه ال ف لد الموعلميي.

دور معلمتتة الهقتته فتتي تصتتويو التصتتورات الخطتتأ فتتي المهتتاهال الهق اتتة المرتبطتتة بالعبتتادات

(الط ارة) لدى البات الصف األول الثانوي األزهري باستخدام استراتا اة التغاار المه ومي.

صوحدأ وأوار معلمة ال دم فف صوب ا الووبرال ال ف فف الم اهيه ال دىية فف اآلصف:

أول :الكشىىا عىىي الووىىبرال ال ف ى فىىف الم ىىاهيه ال دىيىىة وصحدتىىدها وصش يوىىىا ،وذلىىك ود ىىيه
الفال ىىال إل ى مجمبعىىال صعاونيىىة لون يىىا ونشىىفة صوىىممىا المعلمىىة للكشىىا عىىي الووىىبرال
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ال فى ى  ،ث ىىه ص ىىجيل الوو ىىبر ال فى ى ال ىىاأل يو ىىدر ع ىىي الفال ىىال ف ىىف الجانى ىا األي ىىر م ىىي

ال برة ،مثاا ذلك ي ب مبضىب الحوىة م ىىبم ال ىل ،صدىبم المعلمىة بالومىيىد للىدرا وولد
ودديه بعض األح ام ال دىية فف صىبرة مباقىا صحىدي للفال ىة فىف حياصىىا العمليىة ،دسىوثارة

مالىىد الفال ىىال مىىي م ىىاهيه ومعىىارد وخ ىرال سىىابدة صىرص ه ىىىال األح ىىام ومظىىىار مالىىدتىا

مي صوبرال خف اصجال م ىبم ال ُ ل.
 ستتت ال يوضتتتح ماستتتب  :ص ى ا المعلمىىة الفال ىىال  :حاضىىت إحىىداكي وانوى ى حيضىىىا
ووراأل الوية فماذا عليىىا و ص عىل ؟ وبا ىت الفال ىال يجىا عليىىا و ص و ىل ق ىل و
صولف ،ص ا المعلمة وكيا ي ب ال ل؟ وبا ت بوا الماا عل بمي الج د.
 مت ه ا توض للمعلمة الووبر ال ف المبببأ لد الفال ال وهىب صوىبرها بى

ال ىل

مىىي الحىىدي األك ىىر مثلىىم مثىىل ال ىىل للنظافىىة ،ومىىي ثىىه بىىاال المرحلىىة األول ى للو ييىىر
الم ىبمف وهف اسوكشاد وصش يص الووبر ال ف لد الفال ال.
ثاناا :صدديه الم ىبم ال دىف للفال ال وصببيىىي إل اسونواج الوعر

الوحي للم ىبم واسونواج

بعض األح ام ال دىية الموعلدة بالم ىبم ،وذلك بإعفاا الفال ال ومثلة ،وصبضي الوعر
وشىىرحم وإظىىىار المباقىىا الوىىف يم ىىي و صحىىدي للفال ىىة وص ىىوببا ال ىىل فودىىبم الفال ىىة
بال ح

فف نيوىا المعرفية عي خ راصىا عي هاا الم ىبم فوجىد و مالىدتىا مىي خ ىرال هىف

خف  ،فوكب فرصة المعلمة فف إحداي ص ار معرفف فف ذهي الفال ة ىيي ال ىرة الدديمىة
ال ف وال رة الجدتدة الوحيحة.
وللو كىد مىي فىىىه الفال ىة للووىبر الجدتىىد د ىد وو صضىىعىا المعلمىة فىف مباقىىا فدىيىة بدتىىدة
للوث ىىت م ىىي اقوناعى ىىا بالوو ىىبر الو ىىحي الجدت ىىد ،وأفاعى ىىا عن ىىم ،وذل ىىك مث ىىل :م ى ىىبم (النجاس ىىة
الم لظة) صدبم المعلمة بفر النداش اآلصف:
ا :كيا توه صفىير امناا الاأل ولغ فيم الكلا؟
ج :صوفىر ب لىا ( )6مرال بالماا ،ومرة واحدة بالوراب.
ا :ما الح ه لب لم

كلا لعابم ثيابك ،كيا يفىر الثياب؟

ج :يفىر ب لم ( )6مرال بالماا ،ومرة واحدة بالوراب.
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ا :كيا؟ والثياب د تدخل فف معن األوانف ود تؤكل وو يشرب فيم.
ج :النجاسة الم لظة ىارصىا بش ل عام صكب بال ل ( )6مرال بالماا ،ومرة واحدة بالوراب.

ثالثتتتا :ح ىىل الوع ىىارت ىىيي الوو ىىبر الد ىىديه والوو ىىبر الجدت ىىد للم ى ىىبم ،وذل ىىك م ىىي خ ىىيا وضى ى
الفال ال فف ص ار معرفف يي الووبر الدديه والووبر الجدتد الوحي حي

صددم المعلمة

سمال وخوائص الم ىبم ال دىف الوف صمي ل عي غيرل،وذلك ودعيه الووبر الوحي لم ىبم
ال ل باألمثلة واألألة الشرعية والمباقا الحياصية لوث يت الووبر الوحي فف ذهي الفال ة
ومحب الووبر ال ف ليحل الووىبر الوىحي محىل الووىبر ال فى  ،ثىه صدىديه وح ىام فدىيىة
صنومىىف للم ىىىبم ووخىىر دصنومىىف إليىىم ،وصفلىىا المعلمىىة مىىي الفال ىىال صوىىنيا هىىال األح ىىام،
وصناقش معىي وس اب انوماا األح ام ال دىية للم ىبم وعىدم انومىاا األح ىام األخىر إليىم ،ثىه
الو كيد عل الم ىبم ووالووبر الوحي و ر الم ىبم وو الووبر ال ف .
رابعتتتا :التقتتتتتويتتتتتتتل :حيى ى

صد ىىبم المعلم ىىة وببي ىىم األسى ى لة إلى ى الفال ىىال ومو ىىابعوىي وثن ىىاا صن ي ىىا

ىثي :
األنشىىفة الودب ميىىة ،ثىىه صدىىديه الو ايىىة الرابعىىة ،واسىىو دام الوع ى المناسىىا لىىالك ،فمى ل
صوفلا المعلمة مي بعض الفال ال بعرت مباقا أتنية حياصية صحدي لىي وص ى ا المعلمىة
باقف الفال ال عي كي ية الوعامل م هال المباقا فف إبرااال الدراسة:

سعت الدراسة الحالية إل الوحدق مي صحة ال روضيي اآلصييي:
أ)

الهرض األول :تببد فر أاا إحوائيًّا عند م وب ( )0.01يي موبسفف أربال ال ال
الوىىا األوا الثىىانبأل األزهىرأل فىىف الم ىىاهيه ال دىيىىة المرص فىىة بالع ىىاأال (الفىىىارة) ك ىىل فىىف
الوف يديي الد لف وال عدأل لوال الوف يق ال عدأل.

ب) الهرض الثاني :تببد فر أاا إحوائيًّاعند م ىوب ( )0.01ىيي موبسىفف أربىال ال ىال
الوىىا األوا الثىىانبأل األزه ىرأل فىىف الم ىىاهيه ال دىيىىة المرص فىىة بالع ىىاأال (الفىىىارة) فىىف كىىل
م ىبم عل حدل ،فف الوف يق الد لف وال عدأل لوال الوف يق ال عدأل.
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قامت ال احثة بإعداأ األأوال والمباأ الوالية:
 -1قائمىىة بالم ىىاهيه ال دىيىىة الموضىىمنة فىىف كوىىاب الم وىىار مىىي امقنىىا فىىف حىىل ول ىىاظ و ىىف شىىجا على
ال ال الوا األوا الثانبأل األزهرأل ،وصه ذلك مي خيا:

الماها الشافعف المدرر عل

 صحلي ىىل محو ىىب كو ىىاب الم و ىىار م ىىي امقن ىىا ف ىىف ح ىىل ول ىىاظ و ىىف ش ىىجا على ى الم ىىاها
الشافعف المدرر عل

ال ال الوا األوا الثانبأل األزهرأل.

 -2قائمىىة بالووىىبرال ال ف ى فىىف الم ىىاهيه ال دىيىىة المرص فىىة بالع ىىاأال (الفىىىارة) لىىد
الوا األوا الثانبأل األزهرأل ،وصه ذلك مي خيا :

ال ىىال

 صحدتد الىدد مي قائمة الووبرال ال ف .
 صحدتد مواأر نا الدائمة.
 صحدتد صد الدائمة.

 -3اخو ار صش يوف لوحدتد الووبرال ال ف فف الم اهيه ال دىية المرص فة بالع اأال (الفىارة)
لد

ال ال الوا األوا الثانبأل األزهرأل ،وصه ذلك مي خيا:

 صحدتد الىدد مي ادخو ار.



صحدتد مواأر نا ادخو ار.

 وض صعليمال ادخو ار.



صوميه م رأال ادخو ار.

 عرت ادخو ار عل المح ميي.
 صحدتد عينة الدراسة.




 عرت نوائج الوف يق الد لف ليخو ار وص يرها.

الوجرتة ادسوفيعية ليخو ار.

الوف يق الد لف ليخو ار.

 -4إعداأ كواب الفال ة لووب ا الووبرال ال ف فف م اهيه فدم الع اأال لد

ال ال الوا

األوا الثانبأل األزهرأل ،وصه ذلك مي خيا:
 صحدتد الىدد مي كواب الفال ة.


صحدتد مواأر ناا كواب الفال ة.

 صحدتد وس

ناا كواب الفال ة.

 صحدتىىد إب ىرااال اسىىو دام اسىىوراصيجية الو ييىىر الم ىىىبمف فىىف صوىىب ا الووىىبرال ال ف ى فىىف
الم اهيه ال دىية المرص فة بالع اأال (الفىارة) لد
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 -5إعداأ أليل المعله لووب ا الووبرال ال فى فىف م ىاهيه فدىم الع ىاأال لىد

ال ىال الوىا

األوا الثثانبأل األزهرأل ،وصه ذلك مي خيا:
 صحدتد هدد الدليل.

 صحدتد مواأر ناا الدليل.

 إعداأ محوب أليل المعله.

ب) عا تتتتتة الدراستتتتتة :صكبن ى ىىت عين ى ىىة الد ارس ى ىىة م ى ىىي ثيث ى ىىيي ال ى ىىة م ى ىىي ال ى ىىال الو ى ىىا األوا
الثى ى ىىانبأل األزه ى ى ىرأل اليئى ى ىىف تدرسى ى ىىي كوى ى ىىاب الم وى ى ىىار مى ى ىىي امقنى ى ىىا فى ى ىىف حى ى ىىل ول ى ى ىىاظ و ى ى ىىف
شجا  ،عل الماها الشافعف.
إحوائيا عنىد
 -1الهرض األول :تنص ال رت األوا مي فروت الدراسة عل " وببأ فر أاا
ل
م ىىوب أدلىىة ( )0,01ىىيي موبسىىفف أربىىال ال ىىال الوىىا األوا الثىىانبأل األزه ىرأل فىىف
الم ىىاهيه ال دىيىىة المرص فىىة بالع ىىاأال (الفىىىارة) ك ىىل فىىف الوف يدىىيي الد لىىف وال عىىدأل لوىىال
الوف يق ال عدأل" ؛ وللوحدق مي صحة هاا ال رت اص عت ال احثة اآلصف:

و) ح ى ى ىىاب قيم ى ى ىىة (ل) للعين ى ى ىىة المرص ف ى ى ىىة لمعرف ى ى ىىة ال ى ى ىىر ى ى ىىيي موبس ى ى ىىفف أرب ى ى ىىال ك ى ى ىىل
م ى ى ى ىىبم ف ى ى ىىف الوف ي ى ى ىىق الد ل ى ى ىىف والوف ي ى ى ىىق ال ع ى ى ىىدأل للوو ى ى ىىبرال ال فى ى ى ى ف ى ى ىىف الم ى ى ىىاهيه

ال دىية المرص فة بالع اأال (الفىارة).

ب) ح ى ى ىىاب مرتى ى ى ى إتو ى ى ىىا لدي ى ى ىىاا ن ى ى ى ى ة صى ى ى ى ثير اس ى ى ىىوراصيجية الو يي ى ى ىىر الم ى ى ى ىىبمف ف ى ى ىىف صو ى ى ىىب ا
الوو ى ى ىىبرال ال فى ى ى ى ف ى ى ىىف الم ى ى ىىاهيه ال دىي ى ى ىىة المرص ف ى ى ىىة بالع ى ى ىىاأال (الفى ى ى ىىارة) ك ى ى ىىل وذل ى ى ىىك
باسو دام المعاألة اآلصية.
حيى

η2= t2
t2 + df
صشىىير η2إلى حجىىه صى ثير المو يىىر الم ىىودل ( اسىىوراصيجية الو ييىىر الم ىىىبمف) فىىف

المو ي ىىر الو ىىاب ) صو ىىب ا الوو ىىبرال ال فى ى  ،وصش ىىير  t2إلى ى قيم ىىة (ل) لح ىىاب ال ىىر ىىيي
موبسفف الدربال يي الوف يق الد لف وال عدأل ،وصشير  dfإل أربة الحر ة ( = .) 1 -

 وصشير ن ة الو ثير إذا كانت  0.06 >η2>0.01إل ان ات ن ة ص ثير ادسوراصيجية.
 وصشير ن ة الو ثير إذا كانت  0.14 >η2>0.01إل موبسه ن ة ص ثير ادسوراصيجية.
 وصشير ن ة الو ثير إذا كانت  >η2 0.14إل ارص ا ن ة ص ثير ادسوراصيجية.
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وال دول اآلتي يوضح ذلك:
جدول ()1
نتائج اختبار (ت) واختبار إيتا للعينة املرتبطة يف التطبيقني القبلي والبعدي للمفاهيم
الفقهية املرتبطة بالعبادات (الطهارة) ككل لدى طالبات الصف األول الثانوي األزهري
اجملموعة العدد املتوسط
قبلى
بعدى

30

االحنــرا
املعياري

24.93

18.04

51.73

8.34

درجات قيمــة مســـتوى مربـ ـ
احلرية (ت)
29

الداللة

0.01 7.26

ايتا
0.64

حجم االثر
مرتف

يتضح مت ال دول الساد ما يأتي:
ىائيا عن ىىد م ىىوب (  )0,01ىىيي موبس ىىفف أرب ىىال الوف يد ىىيي الد ل ىىف
 -1وب ىىبأ ف ىىر أامحو ى ل
وال عدأل فف بمي الم اهيه ال دىية المرص فة بالع اأال ( الفىارة ) لوىال أربىال الفال ىال
فف الوف يق ال عدأل ،وهاا يشير إل ق با ال رت األوا مي الدراسة.
 -2قيمة مرت إتوا الويوشير إل حجه الوى ثير المرص ى الىاأل وحدثوىم اسىوراصيجية الو ييىر الم ىىبمف
فىىف صوىىب ا الووىىبرال ال ف ى فىىف بعىىض الم ىىاهيه ال دىيىىة المرص فىىة بالع ىىاأال (الفىىىارة)،
وع

ذلك إل عدة وس اب ،هف:

 إثراا أروا ال دم باألنشفة الوعليمية المونبعة.
 وببأ ال يىدتبهال الوعليميىة المناسى ة لوبضىي األأاا الوىحي للمىىارال الموعلدىة ى عض
الم اهيه ،مثل :م ىبم البضبا ،ال ل ،الويمه ،الم

على ال ىيي ،الىدبام ،ممىا سىاعد

ال احثة فف صث يت الووبر الوحي للم ىبم فف ذهي الفال ال وإزالة الووبر ال ف .
 كثرة األألة الندلية ( الدري الكر ه والحدت

الن ب ة) والعدلية الموعلدىة بىالم ىبم ممىا سىاعد

ال احثة فف صث يت الووبر الوحي وإقنا الفال ة بم مي خيا سىرأ النوىبص الدرينيىة
والن ب ة الدالة عل صحة الووبر الجدتد.
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جدول ()2

نتائج اختبار (ت) واختبار إيتا للعينة املرتبطة يف التطبيقني القبلي والبعدي للمفاهيم الفقهية ( املتسقة)
املرتبطة بالعبادات (الطهارة) وما تتضمنه من مفاهيم فرعية لدى طالبات الصف األول الثانوي األزهري
م

املفهوم

1

املياه

2

الدباغ

3

التضبيب

4

السواك

5

الوضوء

6

االستنجاء

7

احلدث

8

الغسل

9

التيمم

10

احلوائل

11

النجاسة

12

الدماء

اجملموعة

املتوسط

االحنرا املعياري

قبلي

0.88

0.656

بعدي

1.84

0.199

قبلي

0.565

0.26

بعدي

1.5

0

قبلي

0.13

0.49

بعدي

2

0

قبلي

0.4

0.8

بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي

0.80
0.565
1.43
0.2
1.97
0.715
1.50
0.47
1.6
1.67
2
1.1
1.885
1.3
1.79
1.1

0.6
0.119
0.251
0.54
0.18
0.764
0.386
0
0.07
0.7
0
0.544
0.06
0.47
0.13
0.38

بعدي

1.925

0.04

قيمة (ت)

الداللة

مرب إيتا

حجم االثر

2.4

0.01

0.66

مرتف

6.27

0.01

0.93

مرتف

20.5

0.01

0.93

مرتف

7.53

0.01

0.66

مرتف

5.4

0.01

0.91

مرتف

16.74

0.01

0.90

مرتف

1.59

0.01

0.46

مرتف

27.68

0.01

0.99

مرتف

2.53

0.01

0.18

مرتف

2.48

0.01

0.67

مرتف

1.76

0.01

0.51

مرتف

3.71

0.01

0.82

مرتف

و وض مي خيا نوائج الجداوا ال ابدة صحدق صحة ال رت الثانف؛ األمر الاأل تىؤأأل

إل ى ق ىىبا ال ىىرت الثىىانف مىىي فىىروت الد ارسىىة؛ و ع ى

ذلىىك إل ى اسىىوراصيجية الو ييىىر الم ىىىبمف؛

وذلك أل هال ادسوراصيجية صومي باآلصف:
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 -1صنمىىف لىىد ال ىىرأ الدىىدرة عل ى الوميي ى
المبببأة لديم وص

ىىيي الووىىبر الجدتىىد الوىىحي واألفكىىار والمعلبمىىال

نىا فف ش ة معلبماصم.

 -2صثي ىىر أوافى ى الموعلم ىىيي واهومام ىىاصىه م ىىي خ ىىيا إصاح ىىة ال رص ىىة للو ىىدر ا والوث ىىت م ىىي خفى ى
صوبراصىه الدديمة.

 -3صوىىي للموعلمىىيي ال رصىىة فىىف صف يىىق مىىاصعلمبل مىىي خىىيا صف يدىىم فىىف مباقىىا بدتىىدة ،األمىىر
الاأل يجعل الوعله وكثر ث اصلا.
 -4صُظىر للمعلىه ونمىا ال ىىه ال فى الشىائعة لىد الموعلمىيي ؛ األمىر الىاأل ي ىاعدل على انودىاا
المىىاأة الوعليميىىة وعرضىىىا بش ى ل تىىويئه ومنظبمىىة الم ىىاهيه المببىىدوأة فىىف ال نيىىة المعرفيىىة

للموعلميي ،حي ترك عل بعضىا ،وُ ىه فىف شىر وصبضىي الى عض اآلخىر ،و ىؤأأل فىف
النىاية إل إزالة ال ىه ال ف للم اهيه الوف صش ل الداعدة األساسية للم اهيه.
 -5صُوىىي للمعلىىه ال رصىىة فىىف اسىىوثمار بى ا مىىي البقىىت فىىف معرفىىة ونمىىا الو كيىىر لىىد الموعلمىىيي
وصبقى ى م ىىرراصىه (ال ى ىىه الظ ىىاهرأل لنو ىىبص الدى ىري وال ىىنة والمعرف ىىة ال ىىابدة ) الو ىىف يم ىىي
اللجبا إليىا فف الدفا عي وفكىارهه ومعودىداصىه ال فى ممىا تىؤأأل إلى صوىحي ال ىىه ال فى
لد الموعلميي.
فف ضبا ما صبصلت إليم الدراسة الحالية مي نوائج فدد ووصت ال احثة بما ي صف:
 -1ضىىرورة صضىىميي صوىىب ا الووىىبرال ال فى فىىف الم ىىاهيه ال دىيىىة كىىىدد مىىي األهىىداد الوىىف
تن ف صحديدىا وثناا صدر

ماأة ال دم.

 -2صدى ى ى ىىديه أورال صدر يى ى ى ىىة لمعلمى ى ى ىىف العلى ى ى ىىبم الشى ى ى ىىرعية صوضى ى ى ىىمي األسى ى ى ىىاليا وادسى ى ى ىىوراصيجيال
الودر ية الحدتثة.
 -3إثىراا كوىىاب ال دىىم (الم وىىار مىىي امقنىىا فىىف حىىل ول ىىاظ و ىىف شىىجا ) على المىىاها الشىىافعف
المدرر عل

ال ال الوا األوا الثانبأل األزهرأل باألح ىام ال دىيىة المعاصىرة الوىف ص ىاعد

الفال ة فف مباك ة األحداي العالمية الم وجدة.
 -4ضىرورة اص ىىا المعلىه ادسىىوراصيجيال الودر ىىية الحدتثىة فىىف الوىىدر
لورغيا الفالا فف الماأة الدراسية.
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 -5ادهومىىام باألنشىىفة الدتنيىىة الوىىف ص ىىاعد الفالىىا على فىىىه محوىىب الىىدرا مىىي خىىيا األأاا
الومثيلف للمىارال ال اصة بالم اهيه.

 -6مراعاة المناهج لحابة الفال ال فف فىه الم اهيه ال دىية بش ل بيد لكف توم ي مي امبابىة
عىىي كىىل الو ىىاؤدل الوىىف صىىدور فىىف وذهىىانىي ومىىا يحىىدي لىىىي مىىي م ىىوجدال بح ىىه المرحلىىة

العمر ة الوف يعيشبنىا.

 -7إثراا كوىاب ال دىم ( الم وىار مىي امقنىا فىف حىل ول ىاظ و ىف شىجا ) على المىاها الشىافعف
المدرر عل

ال ال الوا األوا الثانبأل األزهىرأل بالنوىبص الدرينيىة والن ب ىة الدالىة على

مشروعية الم اهيه ال دىية.

لك ىىف ص ىىوه فائ ىىدة الد ارس ىىة الحالي ىىة بع ىىد صف ي ىىق امبى ىرااال والوبص ىىل إلى ى النو ىىائج وصد ىىديه

الوبصيال ،يم ي لل احثة صدديه المدورحال اآلصية ذال الولة بمبضب الدراسة ،وهف:

 -1وث ىىر اس ىىو دام اس ىىوراصيجية الو يي ىىر الم ى ىىبمف ف ىىف صو ىىب ا الوو ىىبرال ال فى ى ف ىىف الم ىىاهيه
العددية.

 -2الم اهيه ال دىية اليزمة للمرحلة الثانب ة األزهر ة ،وصدييه كوا العلبم الشرعية فف ضبئىا.
 -3إبىراا أ ارسىة لونميىىة الىىبعف الىىدتنف الوىىحي حىىبا األفكىىار ال فى وال ىىد وال ارفىىال المنوشىرة
فف المجومعال امسيمية وصوب ىا.

 -4إبراا أراسة لووب ا الووبرال ال ف فىف م ىاهيه علىه ال ىروت لىد

ىيب كليىة الشىر عة

امسيمية ،والشر عة والدانب .
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 -1الدري الكر ه.
 -2إ راهيه محمد عفا : )2005( ،المرب ف الورتية امسيمية ،مرك الكواب للنشىر ،الدىاهرة،
ص .27
 -3و بع د

محمد ي إسماعيل ال ارأل896( ،هى)  :صىحي ال ىار  ،المجلىد األوا ،الجى ا

األوا ،كواب العله ،ال اب ( ،)14يرول ،ل نا  ،أار ب النجاة.
 -4و ىف يحىىف زكر ىىا األنوىىارأل الشىىافعف ( ،ل 926هى ى ) فىىو البهىىاب بشىىر مىىنىج الفىىيب،
الج ا ادوا ،أار إحيار الكوا العرتية ،الداهرة.،
 -5رهىا نمىر لعىىاوأل وهىانف صىي و ىىب بل ىا : )2007( .ادسىوراصيجيال الحدتثىىة فىف صىىدر
الورتية امسيمية والدري الكر ه ،عما  ،األرأ  ،م و ة ال ي .
 -6صدىىف الىىدتي ىىي صيميىىة  )2005 (،صحديىىق محمىىد زهيىىر الشىىاو ش ،الم وىىا امسىىيمف يىىرول،
الف عة ال ابعة.
 -7صى ى ىىانف ع يىى ىىا تبس ى ىىا بىى ىىا ر :)2015( ،م ى ىىنىج الد ى ى ىري ف ى ىىف الو ييى ى ىىر ال ى ىىرأأل ،البديىى ىىال
الموحى ى ى ىىدة األمر يى ى ى ىىة ،المعىى ى ى ىىد العى ى ى ىىالمف لل كى ى ى ىىر امسى ى ى ىىيمف ،األرأ  ،عمى ى ى ىىا  ،أار ال ى ى ى ىىو
للدراسال والنشر.
 -8با ر ع د الحميد با ر : )1989( ،سي بلببية الوعله ونظر ال الوعليه ،أار الكواب ،الكب ت.
 -9ربى ىىاا موى ىىف

ال ى ىىيد ب ى ىىر : )2012( ،ربى ىىاا فعاليى ىىة اسى ىىوراصيجية مدورحى ىىة فى ىىف صوى ىىب ا

الووى ىىبرال ال دتلى ىىة للم ى ىىاهيه ال يغيى ىىة لى ىىد

ى ىىيب الوى ىىا الثى ىىانف الثى ىىانبأل العى ىىام ،رسى ىىالة

ماب وير ،كليةالورتية ،بامعة نىا.
 -10شىىم

الىىدتي محمىىد ىىي وحمىىد الشىرتينف ال فيىىا ،ل 977هىى ،امقنىىا فىىف حىىل ول ىىاظ و ىىف

شجا  ،الداهرة ،امأارة العامة للمعاهد األزهر ة.2016 ،
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 -11سى ىىليه محمى ىىد محمى ىىد و ى ىىب عى ىىبأل :)2006( ،وثى ىىر اسى ىىو دام النمى ىىبذج ال نى ىىائف فى ىىف صى ىىدر
الر اض ىىيال على ى صنمي ىىة مى ىىارال الو كي ىىر المنظ ىىبمف وادحو ىىاظ ى ىىا ل ىىد

ىىيب الو ىىا

ال اب األساسف ب ة ،رسالة ماب وير ،غير منشبرة ،الجامعة امسيمية ،غ ة ،فل فيي.
 -12سيد محمد ال يد سنجف :)1996( ،صدب ه منىج الورتية الدتنية امسيمية بالمرحلة الثانب ة
العامىة فىىف ضىىبا حابىىال الفال ىىال الدتنيىىة ،رسىالة ماب ىىوير ،غيىىر منشىىبرة ،كليىىة الورتيىىة،
بامعة نىا.
 -13ع ىىد ال ىىيم مو ىىف

ع ىىد ال ىىيم :)2009( ،ادصجاه ىىال الحدتث ىىة فى ى ص ىىدر

العل ىىبم،

الف عة الثانية ،الداهرة ،أار ال كر العرت .
 -14ع ىىدال وا محمىىد النجىىار : )1987( ،ع ىىاأال امسىىيم وهىىدافىا والوىىربي فيمىىا اخولىىا فيىىم
العلماا مي وح امىا ،أار ادصحاأ العرتف ،نفا ،مور.
 -15ع ى ىىد الم ى ىىنعه وحم ى ىىد ح ى ىىي : )1993 ( ،صو ى ىىب ا الوو ى ىىبرال ال ا ى ىىة ل ى ىىد
الم ى ى ىىرحلويي الثانب ى ى ىىة والجامعي ى ى ىىة ع ى ى ىىي الد ى ى ىىبة والد ى ى ىىانب الثالى ى ى ى

ال ى ىىال

لني ى ى ىىبصي ،كلي ى ى ىىة الورتي ى ى ىىة،

بامعة األزهر ،العدأ .36
 -16عى ى ة ص ىىي ع ىىد الع ى ى س ىىعد ( : )2005فعالي ىىة نم ىىبذج ف ىىف ال ىىوعله ال ن ىىائف ف ىىف صع ىىدتل
الووىىبرال ال دتلىىة عىىي بعىىض م ىىاهيه ادقووىىاأ المن لىىف وصنميىىة الدىىدرة على الووىىرد فىىف
المباقىىا الحياصيىىة لىىد صلميىىاال المرحلىىة امعداأيىىة ،رسىىالة ماب ىىوير ،غيىىر منشىىبرة ،كليىىة
ال نال لآلأاب والعلبم والورتة ،بامعة عيي شم .
 -17علىىف وحمىىد مىىدكبر : )1991 ( ،مىىنىج صىىدر

العلىىبم الشىىرعية ،الدىىاهرة ،المف عىة ال نيىىة،

صى .233
 -18على ى ى مد ى ىىل العليم ى ىىال ( :)2008وث ى ىىر الو ى ىىدر
الو ييرالم ى ىىاهيمف لى ىىد

باس ى ىىو دام نم ى ىىبذج بس ى ىىنر ف ى ىىف إح ى ىىداي

ى ىىيب الوى ىىا الثى ىىامي األساسى ىىف للم ى ىىاهيه الكيميائيى ىىة األساسى ىىية

واحو ىىاظىه ىىىاا الو ييىىر فىىف ال ىىىه ،مجلىىة بامعىىة الشىىارقة للعلىىبم امن ىىانية وادبوماعيىىة،
عدأ خاص ،الم ر  ،األرأ .
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 -19مىىاهر إسىىماعيل ص ى رأل ،ناهىىد ع دال ارضىىف محمىىد ( : )2010النمىىبذج الوبليىىدأل لوىىدر
العلبم وصعدتل الووبرال ال دتلة حبا الظباهر الف يعية ،مجلىة أ ارسىال عرتيىة فىف الورتيىة
وعله الن
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Abstract
The study was aimed to correct the misconceptions in the doctrine
concepts

at the students of Azhari secondary school using some

constractive teaching strategies. To achieve this objective, the researcher
The researcher prepared the tools of the study, which were the list of
misconceptions in the worship related doctrine concepts (Cleanness) and
a two-pronged diagnostic test to measure the understanding and
application aspects of the study group. Then preparing student book and
the guide of the teacher to correct the misconceptions in the doctrine
concepts at students of Azhari secondary stage.
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