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  مستخلص البحث: 
ه�ف) ال�راسة ال�ال�ة إلى ال�ع&ف على فاعل�ة اس�"�ام ن��ذج ال�عل� ال��ل��� في ت���ة         

ال�فاه�� الفقه�ة ل�; :الب ال8ف ال6اني ال���س5 في مادة ال�&�2ة اِإلسالم�ة �.�ه�ر,ة الع&اق،  
�اب   اخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة، وCول��ق� هBا اله�ف ات�ع ال�اح� ال��هج ال�.&,�ي، وت� ت<��

ال8ف ال6اني ال���س5 ���رسة إب&اه��  ) م� :الب ٨٠لل<الH، ودل�ل لل�عل� على ع��ة ق�امها (
ال"ل�ل (عل�ه الKالم) ال���س<ة لل���� في م�ی�ة ال&ماد� / م�افMة األن�ار، ح�� ت� تق��Kه�  

�عل�  ن��ذج الئج ال�راسة ع� فاعل�ة  ) ضا�<ة، وأسف&ت ن�ا ٤٠) ت.&,��ة، و(٤٠إلى م.��ع���: (
ال��ل��� ال��K"�م في ال�راسة في ت���ة ال�فاه�� الفقه�ة ل�; :الب ال8ف ال6اني ال���س5 في  

) ب�� م��س<ي درجات ٠.٠١ی�ج� ف&ق دال إح8ائ�ا ع�� م�C ، ) ;��Kا  مادة ال�&�2ة اِإلسالم�ة
ال�ع�   ال�<�� في  والXا�<ة  ال�.&,��ة  ال�.��ع���  ل8:الب  الفقه�ة  ال�فاه��  الخ��ار  الح  � 

ال�&�C] على ت���ة ال�فاه�� �اس�"�ام ال<&ق واألسال�H  ال�.��عة ال�.&,��ة، وأوص) ال�راسة �
ال�&�2ة   ل�ادة  ال&ئ�Kي  ال�[�ن  ال�فاه��  ت�6ل  إجادتها ح��  ^Kاع� على  م�ا  ال��ی6ة  ال��ر,�Kة 

اإلسالم�ة  ال�ادة، وت��X� م�اهج ال�&�2ة  اإلسالم�ة؛ م�ا ^Kاع� على رفع ال���K; ال���8لي في  
�أن�<ة وت�ر,�ات تKه� في ز,ادة ق�رة ال<الب على ت`�,� ب�ى مفاه���ة م�`املة ��ا ی��اف مع  

  م&احل ن��ه� ال�"�لفة. 
  :الب ال�&حلة ال���س<ة  -ال�فاه�� الفقه�ة -: ن��ذج ال�عل� ال��ل���الل�ات ال�ف�اح�ة
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USING THE GENERATIVE LEARNING MODEL FOR DEVELOPING FIQH CONCEPTS IN 
ISLAMIC EDUCATION COURSE AMONG INTERMEDIATE STAGE STUDENTS IN IRAQ  

Abstract 
   The current study aimed at identifying the effectiveness of using the 
generative learning model in developing jurisprudence concepts among 
students of the second intermediate class in Islamic education in the 
Republic of Iraq, and to achieve this goal the researcher followed the 
experimental approach, and the jurisprudence concepts test, a student 
book, and a guide for the teacher were applied to a sample of its strength 
( 80) Of the second year middle school students at Ibrahim Al-Khalil 
(peace be upon him) intermediate school for boys in Ramadi / Anbar 
Governorate, where they were divided into two groups: (40) experimental, 
and (40) control, and the results of the study resulted in the effectiveness 
of the generation learning model used in Study in T. The importance of 
jurisprudence concepts among students of the second intermediate grade 
in Islamic education subject, and there is a statistically significant 
difference at the level (0.01) between the average degrees of students of 
the experimental and controlling groups in the post-application to test the 
jurisprudence concepts for the benefit of the experimental group, and the 
study recommended focusing on developing concepts using methods and 
teaching methods Modern, which helps in mastering it, as the concepts 
represent the main component of the Islamic education subject; which 
helps to raise the achievement level in the subject, and includes Islamic 
education curricula with activities and training that contribute to 
increasing students' ability to form structures of concepts Integrated diet 
in accordance with the different stages of their 
development.                                                                                                  
Keywords: THE GENERATIVE LEARNING MODEL - FIQH CONCEPTS - INTERMEDIATE 
STAGE STUDENTS. 
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  أولًا: المقدمة: 
واالج��اع�ة  ^ع� عل� الفقه م� العل�م ال�&ع�ة ال�ي تع�ى �الع�ادات وال�عامالت واألخالق الف&د^ة 

ع�ادات ومعامالت وأح�ال ش"�8ة    -ال�ي ی�"ل بها ال�Kل�، و,ه�� عل� الفقه �األح[ام ال�&ع�ة  
وم�ار,�   وج�ا^ات  ب  -وح�ود  وه�  ال�ف�8ل�ة،  أدل�ها  م�  ال��& ال����K<ة  فه�   e]ع^  fلB

ال�[ان وال�ال واس���ا:ه� لألح[ام م� أدل�ها ال�ف�8ل�ة، وم� ث� فإن أح[امه ت�غ�& ب�غ�& ال]مان و 
  ). ٤٤٠،  ٢٠١٦(ال�]روع، وع�� ال�ار�، 

ال�ي ^.H االه��ام بها؛ ألنها تق�م على    �ُ عَ و,ُ     ال�عل���ة   Hال.�ان �الفقه�ة م ال�فاه��  ت���ة 
5 ب�� ال�فاه�� ال&ئ�Kة والف&ع�ة في Cل م�ض�ع م� م�ض�عات الفقه  2امل وال& إح�اث ن�ع م� ال�`

االسالمي، ف�عل� ال�فاه�� وت����ها له م�&رات �6C&ة م� أه�ها تع�� فه� ال�الم�B لل�ادة ال�راس�ة 
ح�� ت&52 ال�فاه�� ب�� ال�قائ وال�ف�8الت ال`�6&ة في Cل م�ح� له مع�اه ومغ]اه، BCلf تKه� 

ال�عل� ألنها ت]ود الف&د ب��اء مع&في ^�K"�مه في ت���] أم6لة ج�ی�ة وتف�K& م�اقف �قال أث&  في ان
ع�ی�ة م&ت�<ة بها، �Cا أنها تKه� في ت�5�K ال�ع&فة م� خالل ت.��ع األش�اء واألح�اث واألف`ار  
ع��   تف�K&ها  وتKه�ل   وال�قائ واألح�اث  ال�عارف  وت��8ف  ال���&Cة  ع� :&, خ8ائ8ها 

على  ال�  ل�عل�  <�� ض&ور,ة  خ<�ة  وتع�  تعل�ها،   س� ال�ي  لل��اقف  م�ابهة  ج�ی�ة  م�اقف 
ال�فاه�� اإلسالم�ة عامة وال�فاه��   ال�ع���ات وال�M&,ات وال��ادp والق�ان��، وم� ث� فق� نال) 
الفقه�ة خاصة االه��ام م� ق�ل وزارة ال�&�2ة الع&اق�ة، ح�� جعل�ها ه�فًا م� أه�اف ت�ر,e مادة 

إلسالم�ة، فق� أك�ت على ض&ورة إكKاب ال�فاه�� اإلسالم�ة وت����ها ��[ل ص��ح ل�;  ال�&�2ة ا 
  ال<الب  

  ).١٣،  ٢٠٠٢( وزارة ال�&�2ة، 
ول`ي ^[�KــــــــــــــH ال<ـاـلH ال�ـفاه�� و,[�ن ـقادرًا على ت`�,�هـا ـفإن ذـلf ی&ت�5 ـ�ال��� العقلي ـل�;   

وت�<�ر ب��� ال<ل�ة عقل�ًا وع�&,ًا،  خ&; ت���  ال<الH، فال�فاه�� الفقه�ة شـــــأنها شـــــأن ال�فاه�� األ
و�2ـق�مه� في ال�&احـل ال�عل��ـ�ة ـلBا ی��غي م&اعـاة ـم�; ن�� ال�ـفاه�� الفقهـ�ة في أثـ�اء الـ��ر,e م�  
خالل مKــــــاع�ة ال<ل�ة على اك�Kــــــاب األســــــل�ب العل�ي في ال�ف`�& ، وال�&�C] على :&ائ العل�  

الفقه�ة وت`�,�ها ل�; ال<الH ی�<لH جه�ًا ال�فاه��  ، إن اســ��عاب  )Martha, 2012(وع�ل�اته  
ــ�ها على وجهها ال8ــــــــ��ح وتعّ&ف أدل�ها م� ال`�اب   ــ�ل ال�ع&فة ال�ــــــــ&ع�ة وم�ارســــــ عقل�ًا ل�أصــــــ
والKـــــــ�ة، وذلf ی�<لH ق�رًا م� ال�ف`�& الK^ �Bـــــــاع� ال<الH على ت���M ال�فاه�� الفقه�ة وwدراك 
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ب�� اســــــــــــــ��عـاب ال�ـفاه�� الفقهـ�ة وال�ف`�& �[ـاـفة   ة ال�ث�ـقةالعالـقات ب��هـا، األم& اـل�B یCxـ� العالـق
 أن�اعه.     

yه&ت في ع8ـ&نا ال�الي الع�ی� م� الفلKـفات ال�ي تع� أسـاسـًا لع�د م� ال��اذج ال�Kـ�"�مة      
في ال��ر,e، وم� هBه الفلKــــــفات الفلKــــــفة ال��ائ�ة ال�ي اشــــــ�ق) م�ها ع�ة ن�اذج تعل���ة م���عة  

ــابهـا، وت���ـة ال�هـارات العقل�ـة، وتعل�� ال�فـاه�� وت����هـا  ل�ع&ـفة وخته�� ب��5 ب�ـاء ا <�ات اك�Kــــــــــــ
ــ�ة ال��ی6ة أن��ذج ال�عل� ال��ل���  ــ��ح، وم� ب�� هBه ال��اذج ال��ر,Kـــ ــ�ًال إلى ال�فه�م ال8ـــ وصـــ

  ).Gordon 39 ,2009,(القائ� على فلKفة الف`& ال��ائي. 
العاب� (     ال�عل٤،  ٢٠١٢و,&;  ال��ل�� ) أن  � ی��X� ع�ل�ات ت�ل��^ة یxدیها ال��عل� ل&52  � 

ب�� أج]اء   ذات مع�ى  ب��ل�� عالقات  یه��  الKا�قة، �Cا  �ال�ع&فة وال"�&ات  ال.�ی�ة  ال�عل�مات 
ال�عل�مات ال�ي ی�� تعل�ها. وم� خالل ال�&�C] على ال�ور ال��5 لل��عل� وw^.اب�ة وم�ار�Cه في  

fال�عل�مات ال�"]نة ل�^ه ور2<ها �ال�ع&فة ال.�ی�ة، ل��`امل    �اس�"�ام  ع�ل��ي ال�عل�� وال�عل�، وذل
  ال�ع&فة ل�^ه ^8ل إلى ت�ق� أه�اف ال�عل� ��8رة أفXل.

 ثانيًا: االحساس بالمشكلة:  
�ال&غ� م� أه��ة ال�فاه�� الفقه�ة وحاجة :الب ال�&حلة ال���س<ة إلى تعل�ها، وفاعل�ة  

في   ال��ل���  ال�عل�  إت����ن��ذج  م�  ها،  ت�[�ه�   ;��Kم في  ال<الب  ل�;  ه�اك ضعفًا  أن  ال 
قام    �Bال ال�فاه��  اخ��ار  ن�ائج  إل�ه  أشارت  ما   fذل  �Cxی له�، وم�ا  ال��اس�ة  الفقه�ة  ال�فاه�� 

)، ٢٠٠٥ال�اح� ب�<��قه، ح�� :�  ال�اح� اخ��ار لل�فاه�� الفقه�ة أع�ته دراسة (ال.��لي،  
) في اخ��ار ال�فاه��، و,�Xح م�  ٪٤٨ب على ن�Kة (ال<الح�8ل وأسف&ت ن�ائج ال�<�� ع�  

(ال�&,[فاني،  دراسة  إل�ه  أشارت  ما  مع   fذل  و,�ف الفقه�ة،  ال�فاه��  في  ال<الب  ضعف   fذل
) إلى ال8ع�2ة ال�ي ی�اجهها ال<ل�ة في تعل� ال�فاه�� الفقه�ة إذ إنه� ^عان�ن م� ضعف  ٢٠١٤

)  ٢٠٠٨)، ودراسة (كا�y،  ٢٠٠٥ت دراسة (ال]���2،أشار   ، �Cاق�راته� في ت��ی� ال�فاه�� الفقه�ة
إلى وج�د ضعف في اس��عاب ال�فاه�� اإلسالم�ة ل�; ال<ل�ة في مادة ال�&�2ة االسالم�ة، وم�  

  ث� ن�ع اإلحKاس ���[لة ال�راسة ال�ال�ة. 

 ثالثًا: تحديد المشكلة:
ب ال�&حلة ; :الة، ل� ت���د م�[لة ال��� ال�الي في وج�د ضعف في ال�فاه�� الفقه�

 e,أن ^ع]; إلى :&ق ال��ر �عف ^�[Xا الBال���س<ة في مادة ال�&�2ة االسالم�ة في الع&اق، وه



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥   E<�‚ÃÖ]MNOEt<çéÖçè<DO<DNLNL< <
 

  ٤٤٧  

ال��K"�مة، وغ�اب  �ع| ال�&امج وال<&ق وال��اذج ال�ي ^�[� �اس�"�امها ت���ة ال�فاه�� في 
 تي:  ل اآلمادة ال�&�2ة االسالم�ة.. و�82غة أخ&; ت��6ل م�[لة ال�راسة في الxKا

ما فاعل�ة ن��ذج ال�عل� ال��ل��� في ت���ة ال�فاه�� الفقه�ة ل�; :الب ال�&حلة ال���س<ة  - ١
  في مادة ال�&�2ة اإلسالم�ة؟ 
 رابعًا: حدود الدراسة:

  تق�8& ال�راسة ال�ال�ة على ال��ود اآلت�ة:
 :الب ال8ف ال6اني ال���س5 في م�افMة األن�ار / ج�ه�ر,ة الع&اق.  .١

ن ال`&,� وال�&�2ة اإلسالم�ة) ال�ق&ر ت�ر,Kه ل<الب ة في �Cاب (الق&آال��ض�عات الفقه� .٢
 .م٢٠١٩ه/١٤٤١للعام ال�راسي ال8ف ال6اني ال���س5  

  خامسًا: مصطلحات الدراسة:
 ن��ذج ال�عل� ال��ل���   )Carverly, D, et al, 2007(ع&ف  ن��ذج ال�عل� ال��ل���: .١

ت  ل���ذج ی�� ب�اء ال�ع&فة اع��ادا على ال�عل�ما�أنه ه� "ن��ذج ت<�,& اح�&افي ف�� خالل هBا ا
و�2�   ال�ع|  �عXه�  ال��عل���  ب��  اج��اعي  ثقافي  س�اق  في  لل��عل���  الKا�قة  وال"�&ات 

وال�عل���" وال.��،  ،  ال��عل���  (عفانة  ر٢٣٩2،  ٢٠٠٩وع&فه   " �أنه:  الKا�قة  )  ال"�&ات   5
العالقة ب��ها، �� الالحقة وت`�,�  ال��عل� مع&ف�ه م� خالل ع�ل�ات  لل��عل� �"�&اته  ی��ي   ��

ال تع�یل  في  ^�K"�مها  العل��ة ت�ال�^ة  ال�ع&فة  ض�ء  في  ال"ا:�ة  واالح�اث  ال��یلة  ��8رات 
� على ع�ل�ة  ) �أنه ن��ذج یه�ف إلى مKاع�ة ال��عل�� ٢٠١٢ال���8ة ، وع&ف�ه (ب� سل�ان،  

ال�عارف ت���M ب�اء  إعادة  لل�عارف م� خالل  ال��5  إلى معل�مات   ال��ل��  الKا�قة وال�ص�ل 
 ق ال�فاعالت االج��اع�ة . ج�ی�ة وت`�,� عالقات ب��ها وذلf في س�ا

و,ع&ف ال�اح� ال�عل� ال��ل��� تع&,فًا إج&ائ�ًا �أنه: أن��ذج ت�ر,Kي ی�yفه ال�اح� ل��ر,e :الب 
سالم�ة،  �ة اإلاني ال���س5 ( ال�.��عة ال�.&,��ة ) ال��ض�عات الفقه�ة في مادة ال�&2 ال8ف ال6

"ال�xرة"،    �[�C&ال� ال��ه���، ال<�ر  ال�&احل االر2عة اآلت�ة: ( ال<�ر   وال�ي ت�K& خ<�اته وف
ال<�ر ال��عارض "ال����"، :�ر ال�<��)، ��ا یxد� إلى ت�ق� اله�ف ال�ق�8د وه� ت���ة  

  ه�� الفقه�ة ل�; ال<الب.ال�فا
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 ال�فاه�� الفقه�ة:  .٢

 أح[ام على  ت���ل   ة �أنها: "ال�فاه�� ال�ي) ال�فاه�� الفقه�٧،  ٢٠١٠ع&ف (ال"<�H وآخ&ون،  

�Mعالقة  ت�  Hب&2ه  ال<ال  �ما ب�ان خالل م  H.^  � [وجل ع  �آما ، ع�ادات   م  �Mالف&د  عالقة ت� 

 دی�ه�  ��قائ  وج�اعات  ف&اد; ب��ع��ه�  ال�&ام م�   ال�الل ^عّ&ف  ف�ها  ، ال�اس  م� ح�له  ��� 

 اإلسالمّ�ة  ال�"8ّ�ة ت`�,� إلى  تKعى فهي ؛ الع�لّ�ة  ح�اته�  في رساً  م�اسل�Cاً  ل��8ح  ؛  وت�&,عاته

(أش���ة وآخ&ون ،  الق&,�ة" ال�ی��ة  )  ١٤٨،  ٢٠١١،  وع&فها  ال�اللة  ذات  الع�ارة  أو  ال`ل�ة  �أنها: 
ة ال��عل� �العق��ة أو الع�ادات أو ال�عامالت أو األخالق واآلداب  اإلسالم�ة ال�ي تقع في إ:ار عالق

الع�&,ة   ج�ان�ا ت�عا لل�&حلةسالم�ة أو ال�K&ة ال���,ة وذل�C fا ی��8ره ال��عل� عقل�ا و,�فعل �ه و اإل
ت�8ر عقلي م.&د في ) �أنها:  ٢٠١٦وع&فها  Cل م� (ال�]روع، وع�� ال�ار�،  ال�ي ^قع ف�ها"،  

الفقه، و ش[ل Cل�ة   ال�&ت�<ة ���هج  ال��عل��� ل�ع| ال��ض�عات  ,��  أو ج�لة أو رم] ^ق�مه 
 ت`�,�ه ع� :&, ت.��ع ال"8ائ� ال���&Cة ألف&اد هBا ال��ض�ع.

و,ع&ف ال�اح� ال�فاه�� الفقه�ة تع&,فًا إج&ائ�ًا �أنها: هي ال�8رة العقل�ة ال�ي ^[�نها :ل�ة ال6اني  
ال�  ال�قائ وال�Mاه&  ال�ع��& ع�ها ��8<لح  م��س5 ع�  و  أ ی��ة ور2<ها �عالقة م�<ق�ة ^�[� 

وتقاس م� خالل اس�.اب�ها على فق&ات اخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة ال�ع� ألغ&اض    ها6لت�و ف`&ة  أمع�ى  
  .ال��� 

  سادسًا: أهمية الدراسة:
  ت`�� أه��ة ال�راسة ال�ال�ة في اآلتي: 

�قائ�ة ال�فاه�� الفقه�ة ال��اس�ة ل<الب ال8ف ال6اني  إم�اد م<�ر� م�اهج ال�&�2ة اإلسالم�ة  .١
 <�5 م�اهج ال�&�2ة اإلسالم�ة وت<�,&ها. ال���س5 ح�ى ی&اع�ها ع�� ت"

إم�اد م�رسّي ال�&�2ة اإلسالم�ة �"<�ات وwج&اءات ن��ذج ال�عل� ال��ل��� ل�Kاع�ه� في ت���ة   .٢
 ال�فاه�� الفقه�ة في مادة ال�&�2ة اإلسالم�ة. 

ال�ف .٣ ال���س5 في مادة ت���ة  ال6اني  الفقه�ة و�2ائها ��8رة ت`امل�ة ل�; :الب ال8ف  اه�� 
ال<ل�ة ال�&2 اإلسالم ع� :&, ت]و,�  ل<��عة   فه� ع�� في  تKاع�  إنها  إذ  اإلسالم�ة،  �ة 

�فاه�� ج�ه&,ة �Cفاه�� العق��ة، واألخالق ال�ي تKاع�ه� في فه� عق��ته�، وش&,ع�ه� فه�ًا  �
 ح ال�ی� عق��ة وسل�Cًا في ح�اة ال<ل�ة.سل��ًا، وم� ث� ^�8 
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ال .٤ العل�  و:ل�ة  ال�اح�6�  أمام  ال�.ال  ال�& ف�ح  مادة   e,ل��ر ح�ی6ة  أخ&;  ن�اذج  �2ة  خ��ار 
  . اإلسالم�ة ل����ة ال�فاه�� الفقه�ة وت����ها ل�; ال<الب 

  سابعًا: أهداف الدراسة:
ال�ال�ة     ال�راسة  ال�عل  ته�ف  فاعل�ة ن��ذج  ال�ع&ف على  ت���ة  إلى  ال��ل��� في   �

  &�2ة اِإلسالم�ة. ال�فاه�� الفقه�ة ل�; :الب ال8ف ال6اني ال���س5 في مادة ال�
  ثامنًا: أدوات الدراسة:

  ت�ق�K أدوات ال�راسة ال�ال�ة إلى أدوات ت.&,H وأدوات ق�اس:
ال�عل�   .١  أدوات التجريب:  - ن��ذج  �اس�"�ام  ال�8اغة  ال�روس   e,ل��ر ال�عل�  م� دل�ل  ال��ل��� 

 ال`�اب ال�ق&ر على :الب ال8ف ال6اني ال���س5 في مادة ال�&�2ة االسالم�ة. 

 H.ال<الك�اب  .٢

  اخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة ( م� إع�اد ال�اح� ). .١  أدوات القياس:    -
  تاسعًا: التصميم التجريبي: 

اســـــــــــــ�"�م ال�اح� ال�8ـــــــــــــ��� ال�.&,�ي (ت8ـــــــــــــ��� ال�.��عات ال��`اف�ة) ال�[�ن م�  
  م.��عة ت.&,��ة واح�ة وم.��عة ضا�<ة ، مع اس�"�ام الق�اس الق�لي وال�ع�� لل�فاه�� الفقه�ة. 

  : فروض الدراسة:رًاعاش
ــ��; داللة ( .١ ــائ�ة ع�� مKـ ــ<ي درجات :الب ٠.٠١ی�ج� ف&ق ذو داللة إح8ـ ) ب�� م��سـ

ع��� ال�.&,��ة والXـــــــا�<ة في ال�<�� ال�ع�� الخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة ل8ـــــــالح  ال�.�� 
 ال�.��عة ال�.&,��ة .

ــ��; داللة ( .٢ ــائ�ة ع�� مKـ ــ<ي درجات ٠.٠١ی�ج� ف&ق ذو داللة إح8ـ :الب ) ب�� م��سـ
�� الفقه�ــة ل8ـــــــــــــــالح  ال�.��عــة ال�.&,��ــة في ال�<��ق�� الق�لي وال�عــ�� الخ��ــار ال�فــاه

  �.ال�<�� ال�ع� 
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 الحادي عشر: إجراءات الدراسة: 
  سارت ال�راسة ال�ال�ة وفقًا لل"<�ات واإلج&اءات اآلت�ة : 

ــف ال .١ ــالمية لطالب الصـ ــمنة في كتاب التربية اإلسـ ثاني  تحديد المفاهيم الفقهية المتضـ
وت����ها   .٢  المتوسط، وذلك من خالل: الفقه�ة  ال�فاه��  ت�اول)  ال�ي  الKا�قة  ال���ث  ال�&حلة دراسة  في  وت��ی�ًا 

 ال���س<ة.

 م&اجعة األدب�ات ال�&�2,ة ال�ي أشارت إلى ت���ة ال�فاه�� الفقه�ة.  .٣

 ت�ل�ل م�ض�عات ال`�اب ال�ق&ر الس�"&اج ما ی���Xه م� مفاه��.    .٤

لفقه�ة ال��اس�ة ل<الب ال8ف ال6اني ال���س5 وع&ضها ئ�ة �ال�فاه�� اإع�اد قائ�ة م��  .٥
 لل�أك� م� ص�قها وث�اتها. على م.��عة م� ال��[��� 

ت��ی� أسe واج&اءات اس�"�ام ن��ذج ال�عل� ال��ل��� في ت���ة ال�فاه�� الفقه�ة ل�;   .٦
 :الب ال8ف ال6اني ال���س5 في مادة ال�&�2ة االسالم�ة 

ال��ل��� في ت���ة ال�فاه�� الفقه�ة ل�; :الب ال8ف ال6اني  ن��ذج ال�عل� ت��ی� فاعل�ة   .٧
 مادة ال�&�2ة االسالم�ة ال���س5 في 

 رص� ن�ائج ال�راسة ومعال.�ها إح8ائ�ًا، وت�ل�لها وتف�K&ها.  .٨

  تق�^� ال��ص�ات وال�ق�&حات  في ض�ء ما أسف&ت ع�ه ن�ائج ال�راسة.  .٩
  ات السابقة: الثاني عشر: ا�طار النظري والدراس

�"8ائ� وم��]ات ال    إن ال����ع للفقه االسالمي والقارp له ب�قة وت�ع� ^.� أنه ی���]       
ی���] بها غ�&ه، جعل�ه قابًال لل�6ات وال��اء والع<اء اك6& م� أر2عة ع�& ق&نًا م� ال]م� وس��قى  

ت ص�غة عال��ة ودائ�ة،  كBلf إلى أن ی&ث هللا األرض وم� عل�ها؛ ذلf ان ال�&,عة اإلسالم�ة ذا
Cان هBا ال�ی� خات�ًا األد^ان  فل�ا Cان) هBه ال�&,عة اخ& ش&,عة س�او,ة على س<ح هBه األرض و 

ال�Kاو,ة الKا�قة Cان ال ب� أن ت`�ن هBه ال�&,عة م��]ة �"8ائ� وم��]ات ت.علها قابلة لل�6ات  
فى ا� م[ان Cان (ال�ال`ي،  واالس��&ار م�اك�ة ل��اة األنKان مه�ا Cان، وفي ا� عC &8ان، و 

٤٨- ٤١، ٢٠٠٨ (  
  :ًا؛ ل��ل  ١٨:  ١٩٩٢ع&ف (وزان،    المفهوم الفقهيMال�فه�م الفقهي �أنه ت�8ر عقلي م.&د ^ع<ي اس�ًا أو لف (

�ال�ی� وو,�� ت`�,�ه ع� :&, ت.��ع ال"8ائ� ال���&Cة ألف&اد هBا  على م�ض�ع له صلة 
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ر عقلي م.&د ألح�اث أو أش�اء أو م�اقف أو  ) �أنه ت�8 ٢٣٠:  ١٩٩٧ال��ض�ع، وع&فه (سع�،  
ات أو لق�� م�8لة �ال�ی� ت�`�ن ع� :&, ال"�&ات ال���ا�عة للف&د، و,.�عها لف�ة م� ال��ض�ع

أو  ال`ل�ة  أو ه�  دی��ة،  أو ع�ارة  �[ل�ة أو م8<لح  أو ع�اص& م��&Cة و,ع�& ع�ها  ع�8& 
�ي تقع في إ:ار عالقة ال<الH ب&2ه وال��ي  ال�8<لح أو الع�ارة ذات ال�اللة ال�ی��ة اإلسالم�ة ال

سل�، واألم�ر الغ���ة ونفKه واآلخ&,�، وذل�C fا ی��8ره ال��عل� عقل�ًا، و,�فعل صلى هللا عل�ه و 
  ). ٢٩، �٢٠٠٨ه وج�ان�ًا ت�عًا لل�&حلة الع�&,ة ال�ي ^قع ف�ها (قاس� وم���د، 

نه ع�ارة ع� ت.&,� ^ع�& ع�ه �[ل�ة  ) ال�فقه�م الفقهي �أ ٢٣٠:  ٢٠٠٣ع&ف (اللقاني وال.�ل،    
عة م� األش�اء أو األن�اع ال�ي ت���] ��Kات وخ8ائ� م��&Cة، أو  .�� أو رم]، و,��& إلى م

)  ٩٤٩،  ٢٠١٠ه� م.��عة م� األش�اء أو األن�اع ال�ي ت.�عها ف�ات مع��ة، وع&فه (إب&اه��،  
ء أو األن�اع ال�ي ت���] ��Kات �أنه ت.&,� ^ع�& ع�ه �[ل�ة أو رم] ^��& إلى م.��عة م� األش�ا

عة م� األش�اء أو األن�اع ال�ي ت.�عها ف�ات مع��ة، أو ه�  وخ8ائ� م��&Cة، أو هي م.�� 
ت�8ر عقلي م.&د في ش[ل رم] أو Cل�ة أو ج�لة، وه� ^.�ع ال8فات أو األش[ال ال���ابهة  

  . ب�� األش�اء، ولBل�K^ f"�م لل�اللة على شيء أو م�ض�ع أو yاه&ة �ع��ها
  :ال  أهمية تعلم المفاهيم الفقهية ووظائفها ال�فاه��  م�  تع�  وت���] ع� غ�&ها  اإلسالم�ة  ال�&�2ة  م�هاج  م���;  م�  أساس�ا  فقه�ة ج]ءا 

ال�فاه�� اإلسالم�ة �انها اك6& تعلقا ���اة ال��عل��� وواقعه� ولها دور مه� في ت`�,� ال�"�8ة  
ما یه�ف إل�ه م�هاج ال�&�2ة اإلسالم�ة في م&احله  ال�K,ة واح�اث تغ��& ا^.ابي في سل�Cه وهBا  

، وان م� اك�& ال���^ات ال�ي ت�اجه تعل�� ال�&�2ة اإلسالم�ة في ال�ق) ال�اض& هي م�; ال�"�لفة
ق�رة ال��اهج ال�راس�ة على ت�ق� الفه� ال��8ح لل�فاه�� اإلسالم�ة والع�ل على ت"ل�8ها م�  

�ع&في ل�فاه���ة ال�املة، فال�&�2ة اإلسالم�ة تق�م في ب�ائها الع�امل ال"ل5 وس�ء الفه� ل���Mم�ها ا
ال��عل�   ب�� ت�8ر  ارت�ا� م�اش&  والفقه�ة وه�اك  العقائ�^ة  ال�فاه��  م�`املة م�  على م��Mمة 
ل�فه�م مع�� و�2� ان�ا� الKل�ك ال�ات.ة ع� هBا ال��8ر فاذا Cان فه� ال�فاه�� اإلسالم�ة ��ا  

�اع� اإلسالم  سل��ا وص���ا فx�Kد� ذلf إلى سل�ك إسالمي ق�,� ی�ف مع ق  ف�ها ال�فاه�� الفقه�ة
أما أذا Cان الفه� خا:�ا لهBه ال�فاه�� فx�Kد� إلى yه�ر سل��Cات م��&فة أو م�<&فة وشاذة 
ت�HK إلى اإلسالم، واإلسالم ب&�ء م�ها . ولل�فاه�� الفقه�ة دور م���] ب�� ال�فاه�� اإلسالم�ة  

] وجل م� خالل ب�ان  ة ال��عل��� فهي ت��X� أح[اما ت��M عالقة ال��عل� �ا� عاألخ&; في ح�ا
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ال��عل�  ت��M عالقة  انها  إلى  �اإلضافة  وتعالى م� ع�ادات  ت.اه هللا س��انه  اإلنKان  واج�ات 
�اآلخ&,� م� خالل مع&فة ال�الل وال�&ام وت<��قه في ال��اة ال�اقع�ة، وته�ف ال�فاه�� إلى إع�اد 

م� هللا ع] وجل ال�<�قة ل�&عه  ل� إع�ادا دی��ا سل��ا وت`�,� ال�"�8ة اإلسالم�ة الق&,�ة  ال��ع
  )٧،  ٢٠١٠والقادرة على حل ال��[الت. (ال"<�H وآخ&ون، 

 Bال�الم� تعل�  ال�فاه�� وض&ورة  أه��ة  ال��ی6ة على  ال�&�2,ة  االت.اهات  ج��ع   �Cxوت
أن أح� األه�اف الهامة ال�ي ت�Cx عل�ها ال��ارس    واك�Kابه� لها. و,&; مع�M ال�ه���� �ال�عل��

ال��اد ال�راس�ة وم"�لف ال���K,ات ه� ال�أك�� على تعل� ال�فاه��، ألنها ت�[ل القاع�ة    في م"�لف
  األساس لل�عل�، وذلf ألنه ^ق�م ال�فات�ح األساس�ة ال�&ت�<ة �ال���ة ال�ع&ف�ة ل��هج الفقه. 

��ة �8فة عامة ) إلى أه��ة تعل� ال�فاه�� ال�ی٣٣- ٣٢،  ٢٠٠٨و,��&  (قاس� وم���د،  
  في أنها: 

   ال��رسي أن ت�ق ال�عل�  لع�ل�ة  إذ ال ^�[�  ال�عل�؛  تKاع� في تKه�ل ع�ل�ة 
  ن.احًا إال إذا Cان ال��عل� ل�^ه ث&وة م� ال�فاه��. 

   �ل ما ^��2ها في ت�ق�ة ال�.��ع مC �ه� ال�فاه�� ال�ی��ة ال���8ة ال"ال�ة مKت
  � ال"<أ ال�ع��ة ع� العق��ة ال���8ة.ال�فاه� 

  ه� في إع�اد الف&دKوال��اة إع�ادًا دی��ًا سل��ًا.  ت  
   وثقافة ال�.��ع �ا ی�<ل�ها ال�ی�C ال�ی��ة في األف&اد Hد� إلى ت���ة ال.�انxت

  األص�ل. 
   �ال�ی ل�فاه��  أو تXل�ل  أو ت�&,�  الف&د في م�اجهة أ� ف`& دخ�ل،  تKاع� 
  ال���8ة. 
   ق�� و مع&ف�ة ج�� ت�6ل أداة �د� ة؛ ل����ة ما ت��له ال�&�2ة اإلسالم�ة مxمفاه�� ت

دورها في ت`�,� ش"�8ة إسالم�ة عاملة مxم�ة �"القها، وفاه�ة ل�قاص� ال�&,عة، وما ت��له 
األلفا� ودالالته وص�اغ�ها في ص�رة أح[ام وق�اع� أو حقائ، وم�ادp ش&ع�ة ت��M ح�اته�  

  دون خل5 أو ت�&,�. 
   اع�Kاس�<  على أنت HK�6& م�ا ^<&حه حC �العه  ^.� الف&د إجا�ة شاف�ة ع

  م� أس�لة، وهBا ^�ق م<ل�ًا نف�Kًا مه�ًا للف&د، ف��ع�ه ع� القل وال�f ال�B یه�م ح�اته. 
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  &ل وس�لة  مفه�م  2تع�   ی��ق  fلB2و ال�ع|،  ب�عXها  ال�&ع�ة  العل�م  ف&وع   5
ل��ی6ة ال�ي ی�اد� بها ال�&�2ن في ب�اء م�اهج  ال�`امل ال�ع&في ال�ی�ي، وه� أح� االت.اهات ا

  سالم�ة الفعالة.ال�&�2ة اإل 
وع��   (ال�]روع،  دراسة  إل�ه  أشارت  ف��ا  الفقه�ة  ال�فاه��  وتعل�  تعل��  أه��ة  وت�Xح 

  ) �Cنه: ٢٠١٦ال�ار�، 
   ،ال�ي ت� تعل�ها الKا�قة �ال�ع&فة الالحقة واالس�فادة م� ال"�&ات  ال�ع&فة  ر52 
  ع�ة وال���8ل ال�راسي في مادة الفقه. وز,ادة ال�اف
   ال�عل� وس&عة في   تKه�ل  أ:�ل  لف�&ة  ال�عل�  وث�ات  واإلدراك  الفه� واالس��عاب 

  الBاك&ة.
  .ل�ك ال�ع&في والق��يKت�[�ل قاع�ة لل  
   ال<ل�ة ن�� ال��اد ال�راس�ة ال�ي ت� تعل� مفاه��ها �ز,ادة ال��جهات اإل^.اب�ة م
  ��[ل م�ق�. 
 اع�ة ال<ل�ةKوال����] وافي ت���ة ع�ل   م ��Mل��ل�ل �ات عقل�ة م6ل ال���8ف وال��

  وال�ع���. 
   :فات وأن�اع ال�فاه�� الفقه�ة���  ت

  تع�دت ت��8فات ال�فاه�� ت�عا ل�ع�د زاو,ة ال&ؤ,ة لل�فه�م، وت�عا ل<��عة ال�"�8�، أما ما ی�عل
  ): �٢٠١٢، �ال�فاه�� ال�&ع�ة ��[ل عام فق� ص�ف) إلى ع�ة ت��8فات (ال�<�& 

م�ل�التها في ال�اقع ال"ارجي: وهي ال�فاه�� ال�ي ت�رك ع�  مفاه�� ش&ع�ة ی�رك العقل ال��&�   - ١
 ال��اس، �Cفه�م ال8الة وال]Cاة وال�ج وغ�&ها. ,&: 

مفاه�� ش&ع�ة ال ی�رCها العقل ال��&�: وهي ال�فاه�� ال�ي ت�رك ع� :&, اإلحKاس �آثارها   - ٢
ثة في هBا ال`�ن  ��الل على وج�د ال"ال م� خالل خلقة ال���6 ال�الة على وج�دها، م6ل االس

 الف�Kح، م6ل مفه�م ال&وح ال�B ی�رك م� خالل مMاه&ة Cال�`اث&، وال���.
مفاه�� ش&ع�ة لها واقع ال ی�رCه اإلنKان ���اسه: وهي ال�فاه�� الغ���ة ال�ي لها واقع ال ی�رCه  - ٣

  ل�الئ`ة.اإلنKان ���اسه، م6ل ال.�ة وال�ار وال.� وا
على جهة ال"�8ص فق� ص�ف) ت�عا ل�رجة ع��م��ها وأما ما ی�عل �ال�فاه�� الفقه�ة  

  ):٢٠١٢إلى (ال�<�&�، 
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ال�فاه�� العامة: وهي ال�فاه�� األك6& ش��ل�ة ال�ي ت�X ت��ها م.��عة م� ال�فاه�� األقل    - ١
  ع��م�ة م6ل: مفه�م الK&قة، ومفه�م االخ�الس. 

األقل ع�  - ٢ ت�6ل م[�ناال�فاه��  العام   �م�ة: وهي  لل�فاه��  ت��&ك معها في �ع|  أول�ا  ة 
ال]نا، اإلح8ان في   القBف �غ�&  القBف،  ال"8ائ� وت"�لف في �ع| ال8فات م6ل: مفه�م 

  ال]نا والقBف. 
٣-   Hال�فاه�� الف&ع�ة: وهي ت�6ل رأس اله&م في ت�رج ال�فاه�� وال ی�ف&ع ع�ها مفاه�� في الغال

  Bف ون��ها.م6ل: ش&و� ح� الق
الفقه�ة وما ب��ها م� ت�ا�ه واخ�الف، ور52 ال�فاه�� الف&ع�ة    و,�[� الق�ل �أن ت��8ف ال�فاه��

   �ال&ئ�Kة أم& مه� في ت���M م���; مق&ر الفقه وت�ا�ع مفاه��ه.
    ة ال�فاه�� الفقه�ة���  ن��ذج ال�عل� ال��ل��� ودوره في ت

ع�ل�ة  ل^ع� Cل م�ها أساسا ل<&ق ت�ر,e ت�K"�م في الق� yه&ت في اآلونة األخ�&ة نM&,ات ح�ی6ة  
 .هBه ال�M&,ات: ال�M&,ة ال��ائ�ة ال�ي اش� م�ها :&ق ت�ر,e م"�لفة  ال�عل���ة، وم�

وت��6ل ال��ائ�ة في أن ال�ع&فة ن�اج ألن�<ة ال��عل� وت��ي ب�اس<�ه، وأن اإلدراك ی��ج م� خالل  
ال��ارسة، �Cا تف�&ض �ی�ة، و,��ث لها ث�ات ع� :&,  ال�فاعل ب�� ال�ع&فة الKا�قة وال�ع&فة ال.

 .ح�وث ت�ازن وعالقات ب�� األف`ار ب�ال م� ت`�,� أف`ار ج�ی�ة

"ف�.�تK[ي"   "ف�.�تK[ي" ح�� ح�د  لـ  االج��اع�ة  ال��ائ�ة  ال��ل��� على  ال�عل�  ن��ذج  و,ع��� 
غة  وه� ی�أث& ب�فاعل األق&ان واللم�8ر,� ل�ع&فة الف&د. األول: ال�فاعل مع ال���ة (ال�ع&فة ال��م�ة  

وال"�&ات ال�ي ^�8ل عل�ها الف&د وال�ي تKاع� في ن�� ال���K,ات العل�ا م� ال�ف`�&. واآلخ&: 
العل��ة). وع� :&, هBی�   (ال�ع&فة  الف�8ل  ال�B ^��ث في  ال�[لي   ��Mال�� ال�اتج ع�  ه� 

�ها ل���ة االج��اع�ة ال�ي ^�ارك فال��8ر,� ی�� ب�اء ال�ع�ى و,��ي الفه� و,[�ن ذلf م� خالل ا
  ١٢:  ٢٠١٢ال�الم�B مع معل��ه� واألن�<ة ال�عل���ة ال�ي ^�ارس�نها في الف�8ل. (ب� سل�ان،  

– ١٥(  
و,ع� ال�عل� ال��ل��� ع�ل�ة ن�<ة ی�� خاللها ب�اء صالت ب�� ال�ع&فة الق�^�ة وال�ع&فة ال.�ی�ة، 

ن�ا ی��ي تف�K&اته  �e م�Kهل`ا سل��ا لل�عل�مات، إف.�ه& ن��ذج ال�عل� ال��ل��� ه� أن العقل ل 
 .ال"اصة م� ال�عل�مات ال�"]نة ل�^ه و,[�ن اس��الالت م�ها
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وت�<ل ف`&ة هBا ال���ذج م� أن مع&فة ال��عل� الق�ل�ة تع� ش&:ا أساس�ا ل��اء ال�ع�ى، ح�� إن  
ت ال�ه�ة في ع�ل�ة ال�عل� ذ� ال�فاعل ب�� مع&فة ال��عل� ال.�ی�ة ومع&ف�ه الق�ل�ة تع� أح� ال�[�نا

ال�ع&فة إلى عقل  ا ال�B ^��ع م&ور هBه  ال�ع&فة ��6ا�ة ال.K& ال�اج]  ل�ع�ى، فق� ت`�ن هBه 
ال��عل�، ولBلf یه�� ن��ذج ال�عل� ال��ل��� �8فة أساس�ة ب�أث�& األف`ار ال��ج�دة في ب��ة ال<الب  

ه& ت"],�ها  ال�ي ی�ع&ض لها ال�الم�B ومMا  ال�ع&ف�ة، �Cا یه�� �ال&وا�5 ال�ي ت��ل� ب�� ال��6&ات 
 .في ب��ة ال�الم�B ال�ع&ف�ة

ع    ال��ل���  ال�عل�  ق�رة  الKا�قة  ال�راسات  م�  الع�ی�  أث��)  ال�ف`�&    لىولق�  م��K,ات  ت���ة 
الع�6اني،   ) وال�ي ه�ف) إلى مع&فة أث& اس�"�ام اس�&ات�.�ة  ٢٠١٥ال��ع�دة وم�ها:  دراسة ( 

ال��ل���   ال�ف`�&  ال�عل�  الKادس �غ]ة،  على ت���ة �ع| مهارات  ال&,اضي ل�; :الب ال8ف 
) :ال�ًا م�  ٩٠واس�"�م ال�اح� ال��هج ال�صفي وال��هج ال�.&,�ي، وت`�ن) ع��ة ال�راسة م� (

م�رسة ب�) حان�ن اإلع�اد^ة لل���� ت� اخ��ارها �<&,قة ق�8^ة لع�ل ال�اح� ف�ها وتق��Kه� الى 
ال�عل� ال��ل��� واألخ&; درس) �ال<&,قة  �عة أح�اه�ا درس) �اس�&ات�.�ة  ) :ال�ًا ل`ل م.�٤٥(

(ال�ح�ة األولى وال6ال6ة) م� �Cاب  ال����;  ل��ل�ل  أداة  ال�راسة في  ادوات  االع��اد^ة، وت�6ل) 
ال&,اض�ات واخ��ارًا ل�هارات ال�ف`�& ال&,اضي، وق� أyه&ت ال��ائج تف�ق ال�.��عة ال�.&,��ة ال�ي  

ال�.��عة الXا�<ة ال�ي درس) �ال<&,قة االع��اد^ة في �&ات�.�ة ال�عل� ال��ل��� على  درس) �اس
  Bعلى ب&امج ال�عل�� �األخ �ت���ة مهارات ال�ف`�& ال&,اضي، وأوص) ال�راسة �أه��ة ت��,& القائ��

  بهBه االس�&ات�.�ة وال��ر,e بها لل<الب م� ق�ل ال�عل��� وال�عل�ات. 
اس�"�ام اس�&ات�.�ة ال�عل� ال��ل���  أث&    ) إلى مع&فة٢٠١٣ة،  ف) دراسة ( ال��اج�ه� و 

في ت�ر,e ال�&�2ة اإلسالم�ة على ال���8ل ال�ع&في وال�ف`�& ال�أملي ل�; :ال�ات ال8ف ال�اسع  
األساسي �غ]ة، واس�"�م) ال�اح6ة ال��هج ال�.&,�ي نM&ًا ل�الئ��ه :��عة ال�راسة، وت`�ن) ع��ة  

ألساسي �إح�; م�ارس م�ی�ة غ]ة، واع�ت  م� :ال�ات ال8ف ال�اسع ا ) :ال�ة  ٨٠ال�راسة م� (
اخ��ا  ال�ف`�&    ات��8ل�ً   ًراال�اح6ة  لق�اس  أخ&  اخ��ارًا  لل<ال�ات، واع�ت  ال�ع&ف�ة  الق�رات  لق�اس 

  ) ;��Kم��س5  ٠٬٠٥ال�أملي، وق� ت�صل) ال�راسة إلى وج�د ف&وق دالة إح8ائ�ًا ع�� م �ب� (
اخ��ار ال���8ل وال�ف`�& ال�أملي ال�ع��   �ة وال�.��عة الXا�<ة فيدرجات ال�.��عة ال�.&,�

  ول8الح ال�.��عة ال�.&,��ة.
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 :اق�&ح أوز�2رن وو,�&وك         مفهوم نموذج التعلم التوليدي)Osborn & Wittrock(    ة,&Mل� ��K.�C ن��ذج ال�عل� ال��ل���
�أك��  ال��ائ�ة االج��اع�ة، وال  ، وال�ي تع��� على ال�M&,ة (Lev Vegotesky)ل�ف ف�.�تK[ي  

على أه��ة ال�.��ع واللغة في ت���ة ال�ع&فة، وال�عل� ال�B ناد; �ه ه� ال�عل� الK^ �Bعى إلى  
م� خالل ال�فاعل االج��اعي، فال�ع&فة في ال�عل�  ) (ZPDت���ة م�<قة ال��� الق&,�ة ال�&C],ة  

أن ال�ع&فة    �2� ال<الب أنفKه� �اع��ار اع�ة ب�� العل� وال<الب، و ال��ل��� ت��ى �<&,قة اج��
ع�ل�ة اج��اع�ة ت�جه تف`�& ال<الب، وتع��ه� على ت`�,� ال�ع�ى، وت�أث& ��[ل ��C& �األف`ار  
ال��ج�دة في ب��ة ال<الب وال&وا�5 ال�ي ت��ل� ب�� ال��6&ات ال�ي ی�ع&ض�ن لها ل�`�,� األف`ار  

  ).٥٨، ٢٠١٧لع�وان وآخ&ون، وال�عارف ال.�ی�ة (ا 
ال��ل���، م�ها ما ع&فه ع ال�عل�  ال�ي ق�م) ن��ذج  ال�ع&,فات  الع�ی� م�  انة  ف وه�اك 

) ن��ذج ال�عل� ال��ل��� �أنه "ر52 ال"�&ات الKا�قة لل��عل� �"�&اته الالحقة  ٢٥٠،  ٢٠٠٩وال.�� (
  �ل�ات ت�ال�^ة ^�K"�مها في وت`�,� عالقات ب��ه�ا، وض&ورة أن ی��ي ال��عل� مع&ف�ه م� خالل ع

  األح�اث ال"ا:�ة في ض�ء ال�ع&فة العل��ة ال���8ة". تع�یل ال��8رات ال��یلة و 
�أنه ذلf ال���ذج   )Reid & Morrison, 2014, 51(و,&; Cل م� ر,� وم�ر,�Kن  

ال�B ^8ف الع�ل�ة ال�ي ی&52 ال<الH م� خاللها ب�� ال�عل�مات ال.�ی�ة وال�عل�مات ال��ج�دة  
  ال�عل�مات ذات ال�ع�ى. ^فK& العالقة ب�� ال<الH و ب���ه ال�ع&ف�ة، �Cا أنه  في

) �أنه "ع�ل�ات ف`&,ة ^ق�م بها ال��عل� به�ف اس�"الص ٩٧،  ٢٠١٧و,ع&فه سع�د� (
ال�عاني، واألف`ار، وال�فاه�� م� ال"�&ات ال�[��Kة أث�اء ال�عل�، وذلf م� خالل ر2<ها �"�&ات  

�ات�ة، أو أداء  إلى إن�اج حل�ل ل��[الت ح  �� أف`ار، ورؤ; ج�ی�ة تxد�الKا�قة؛ وص�ال إلى ت�ل 
  م��ع ل�هام، أو أن�<ة". 

) وم<اوع  ال"ل�فة  م�  ٢٣٢،  ٢٠١٥وع&ف  "م.��عة  �أنه  ال��ل���  ال�عل�  ن��ذج   (
الع�ل�ات ال��ل��^ة ال�ي ^ق�م بها ال��عل� ل&52 ال�عل�مات ال.�ی�ة �ال�عل�مات الKا�قة ال��ج�دة في 

ل��ل��� إلى نقل خ�&ة ال��عل� لإلفادة  ذات مع�ى، و,xد� ال���ذج اة ال�ع&ف�ة ل��ل�� عالقات  ب��
  م�ها في م�اقف ج�ی�ة .

ال]ه&اني (  إلى ٢٠١٩و,ع&فه  ال��ائ�ة یه�ف  ال�M&,ة  قائ� على  تعل��ي  �أنه: ن��ذج   (
ته� الالحقة، وت�ل��  ت���ة ال���8ل ل�; ال<لH م� خالل ت�ل�� عالقات ب�� خ�&اته� الKا�قة وخ�&ا
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"�&ات الالحقة ال�&اد اك�Kابها، و,[�ن وفقا ل�&احل ن��ذج ال�عل�  ت ب�� أج]اء ال�ع&فة أو العالقا
  ال��ل���: م&حلة ال��ه��، م&حلة ال����، م&حلة ال����، م&حلة ال�<��، م&حلة ال�ق�,�. 

  fهان f2&(2012) و,ع&فه یل  Ulrik Hankeع�ل�ة ت�ل�� ال�عار   �أنه  ف ع� :&,
ومفاه�� مادة ال�عل� وال�ع&فة وال"�&ات، و,�[� ت���Kها    � مفاه�� ال��اد ال�عل���ةب�اء عالقات، ب�

  م� خالل ت�.�ع ال��عل��� على ب�اء هBه العالقات.
 :ها ب�ع|،    عمليات نموذج التعلم التوليديXع�ل م�ف&دة أو �ارت�ا� �ع�Kأن ت �ال��[ �ل���ذج ال�عل� ال��ل��� أر2عة ع�اص&، م

،  ٢٠١٦؛ رزوقي وآخ&ون،  ٥٩،  �٢٠١٧عل�، و,��دها Cل م� (الع�وان وآخ&ون،  وإلن.از ه�ف ال
  تي: ) في اآل ١٨٤، ٢٠١٥؛ ع�� ال�.��، ٢٨٥

اك&ة ال<الH ال�ع��ة ال��;، فه�ف  و,[�ن �اس�&جاع ال�عل�مات م� ذ   Recall:. االس��عاء  ١ 
  ال�CB& أن ی�عل� ال�عل�مات ال����Kة على ال�ق�قة. 

وف�ه ^[امل ال<الH ال�ع&فة ال.�ی�ة مع ال�ع&فة ال��Kقة، فه�ف :  Integration. ال�امل  ٢
  ال�`امل ه� ت��,ل ال�عل�مات في ش[ل ^�[� م� تCB&ه ��[ل أك6& سه�لة. 

٣  ��,�ال�  .Organization  : ذات  �,و �<&ق  ال.�ی�ة  �األف`ار  ال��Kقة  ال�ع&فة  ر52   ��X
  مع�ى. 

اإلسهاب  ٤  .Elaboration  :  ال�ادة ارت�ا�   ��Xای� �ال�عل�مات  في عقل  ال.�ی�ة  ل��ج�دة 
  ال<الH، فه�ف ال��سع ه� إضافة أف`ار إلى ال�عل�مات ال.�ی�ة.

،  ٢٠٠٩الح،  )، (ص٣٥  -٣٤،  ٢٠٠٩)، (و م���،  ٢٥١،  ٢٠٠٨ی&; Cل م� (عفانة وال.��،  
) أن ن��ذج ال�عل� ال��ل��� ^���ل على ع�ة ع�ل�ات ت�ضح دور ال�عل� وال��عل�  ٣٣١  -٣٢٩

  ��ر,e وهي:أث�اء ال
  ت��رات ال�ع1فة وال1/2ة الق/ل�ة: -أ

ب��   العالقات  ل��اء  ال�ع&فة،  قاع�ة  ��6ا�ة  وهي  ال��Kقة   Hال<ال مفاه��  ب��  ال&52  في  ت��6ل 
وال�ي س��� تعل�ها تع� ش&:ا أساس�ا ل��اء ال�ع&فة ال.�ی�ة، لBلf فإن   ال�فاه�� ال�ي ت� تع�لها،

لل<الب ال��8ل �ال�ع&فة ال.�ی�ة، م� خالل :&ح األس�لة  على ال�عل� أن ^��د ال�عل� الق�لي  
  � م� مع&فة.ال��ه��^ة، ث� اس�ق�ال إجا�اته� وهBا ^Mه& ما ل�یه 
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  ال�افع�ة:  -ب
ال<الب لل�عل� م� خالل ت�ج�هه� ل���ل ال���Kل�ة، أث�اء إج&اء األن�<ة  ی��غي على ال�عل� ت�ف�]  

fلBه�، لKثق�ه� �أنف �على ال�عل� أن ی&جع ال�.اح في تعل�ه�، إلى م.ه�داته�    ال�"�لفة م�ا ی],� م
Kاع�ه� في ت�ق� ال�.اح ال   �ائ�، و,],� م� دافع��ه� ت.اه ال�عل�. في إج&اء األن�<ة ال8ف�ة، م�ا̂ 

  ن�/اه: اال  -ج
ی�جه ال�عل� ان��اه ال<الب، م� خالل :&ح األس�لة إلى ال�&�C]، على ب�اء وش&ح وتف�K& ال�ع�ى، 

��صل إل�ه �Cا ی�جه ان��اهه�، إلى األح�اث �Cس�لة ل��ل�� ب��ة ال�ع&فة م�ا ل�یه� م�  ال�B ت� ال
C&ال� fلBCخ�&ات، وKاه& ال�&ت�<ة �ال"�&ات ال�Mا�قة. �] على وصف األح�اث، وال  

  ال��ل��:  -د
ث�   ال.�اع�ة،  األن�<ة  م�ارسة  خالل  م�  �أنفKه�،  ال�ع�ى  ی�ل�وا  ل`ي  ال<الب  ال�عل�  ی�&ك 

 لفه� ال�ادة العل��ة، وه�ا العالقات ب�� هBه ال�فاه��    ت�ج�هه�,&>C العالقات �م �إلى ن�ع�
�8ر أو ال"&ائ5 العقل�ة  تعل�ها وخ�&اته� الKا�قة، ث� ال&52 ب��ه�ا �اس�"�ام ال&س�م والال�ي ت�  

  وأش[ال ال��ض���ة.
  ما وراء ال�ع1فة:   -ه

�ة، لفه� وت<�� واس�"�ام ال�فاه��، ال�ي ت�  ^Kاع� ال�عل� ال<الب على اس�"�ام ع�ل�اته� العقل
  �ها وذلf ح�ى ^[�ن�ا، أك6& ق�رة على حل ال��[الت، ال�ي ق� ت�اجهه� الحًقا. تعل

  ال�فاه  التوليدي بالمفاهيم الفقهية االسالمية: عالقة نموذج التعلم e,ن��ذج ال�عل� ال��ل��� وال�فاه�� الفقه�ة في م�; ت��] ت�ر �ه& العالقة ب�Mت  ��
) م�  Cل  إل�ها  أشار  ال���]ات،  م�  ��.��عة  ال��ل���  ال�عل�  ن��ذج  �اس�"�ام  قاب�ل،  الفقه�ة 

، ٢٠١٧؛ الع�وان وآخ&ون، ٢٧٨،  ٢٠١٦؛ رزوقي وآخ&ون، ٢٨، ٢٠١٣، ع���، ٤٨، ٢٠٠٩
  ) وال�ي ^�[� إج�الها على ال��� اآلتي:٦٩

  . ^�� على ال�عل� القائ� على ال�ع�ى. ١
ل�ف�� وال��ق�H ع� ال�عل�مات وال����M ل�;  �الحMة، االت8ال ا. ی��ي مهارات ال٢

  ال<الب. 
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٣�C&ال� م&حلة  م� خالل  ال.�اع�ة  األع�ال  في  ل��ار�Cا  لل<الب  الف&صة  ی��ح   . [
و2ال�الي ی��ي ل�یه� روح ال�عاون وال��ارCة لإلجا�ة على األس�لة ال�<&وحة م� ق�ل ال�عل� إلج&اء  

  ل�8ل�ا إلى أفXل ن�ائج.   األن�<ة وال�.ارب ال�"�لفة
  . ^Kاع� ال<الH على ت<�� ال�عل�مات في حل ما ی�اجهه م� م�[الت ت�ر,�Kة. ٤
اور ال�ي ت�� ب�� ال<الب مع �عXه�  . ت��K� لغة ال<الب م� خالل ال��اق�ة وال��٥

  ال�ع| ومع ال�عل�.
ر2<ها . تع�� فه� ال<الب ال"�&ات الفقه�ة ال�[��Kة م� م�قف ال�عل� م� خالل  ٦

  �"�&اته� الKا�قة.
  . ت��8ح ما ^ع�&; ال"�&ات الفقه�ة الKا�قة م� أخ<اء ل�; ال<الب. ٧
  اء ال�ع&فة.. ^[HK ال<الب مفاه�� فقه�ة ج�ی�ة م� خالل ع�ل�ة ب�٨
خ�&اته ٩ م�  وال�[��Kة   Hال<ال ل�;  ت�ج�  ال�ي  ال"ا:�ة  الفقه�ة  ال�فاه��  ^�8ح   .

  ال��م�ة. 
ب�اء ال�ع&فة ل�; ال<الب ب�ا^ة   �ة الKل��ة م� خالل ع�ل�ة. ^[�HK ال�فاه�� العل�١٠

  م� ال�فاه�� ال��م�ة ح�ى ال�ص�ل إلى ال�فاه�� العل��ة. 
د^�ق&ا:ي١١ ال�عل� في ج�  ال<الب   . ی��  �ال�فاعل االج��اعي وال��اق�ة ب��  ی���ع 

  �عXه� ال�ع|.
راء ال�ع&فة وال�عل�  . ^ع�ل على ب�اء ال�ع&فة ل�; ال<الب وال�ص�ل إلى م&حلة ما و ١٢
  ذ� ال�ع�ى.

  . ی],� م� ثقة ال<الب �أنفKه� ف���[��ا م� م�اجهة ال��[الت ال�"�لفة. ١٣
١٤ Hدافع�ة ال<ال �لل�عل�.. ی],� م  
  . ی��ح الف&صة أمام ال<الب لل�ف`�& �<&,قة سل��ة. ١٥
�قى . إذا ما أحK� اس�"�امه یxد� ذلf إلى ح�وث تعل� ذو مع�ى و2ال�الي ^[�ن أ ١٦

  أثً&ا.
ك�ا أك�ت الع�ی� م� ال�راسات الKا�قة ع� وج�د عالقة ق�,ة ب�� ن��ذج ال�عل� ال��ل��� 

  � تلf ال�راسات: وال�فاه�� الفقه�ة االسالم�ة، وم� أه 
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) وال�ي ه�ف) إلى ال`�ــــــف ع� أث& ال���ذج ال��ل��� ال��ائي  ٢٠١٨دراســــــة ال`�الني (
ل�اسـع األسـاسـي وفعال��ه� الBات�ة :�ق) ال�راسـة على  في ت�8ـ�ل ال�فاه�� الفقه�ة ل<ل�ة ال8ـف ا

في  ) :ال�ا وزع�ا  ٧٠:ل�ة ال8ـــــــــــف ال�اســـــــــــع في م�رســـــــــــة الفاروق ال6ان�,ة لل���� و2لغ ع�ده� (
ــا�<ـة بلغ عـ�د أف&ادهـا (٣٤م.��ع��� إحـ�اه�ـا ت.&,�ـ�ة و2لغ عـ�دهـا ( )  ٣٦) :ـالـ�ا واألخ&; ضــــــــــــ

��8ل ال�فاه�� الفقه�ة، ومق�اس الفعال�ة الBات�ة،  :ال�ا اش��ل) ال�راسة على أدات�� ه�ا اخ��ار ت
�ل ال�فاه��  وق� ت�صـل) ال�راسـة إلى ال��ائج ال�ال�ة: وج�د أث& لل���ذج ال��ل��� ال��ائي في ت�8ـ

ــاســــــــي �ال�قارنة مع ال<&,قة االع��اد^ة. وج�د أث& لل���ذج  ــع األســــــ الفقه�ة ل<ل�ة ال8ــــــــف ال�اســــــ
ال��ل��� ال��ائي في الفعال�ة الBات�ة ل<ل�ة ال8ـــــــــــف ال�اســـــــــــع األســـــــــــاســـــــــــي �ال�قارنة مع ال<&,قة  

ــة ب���ي ال���ذج ال��ل��� ال��ائي في ت�ر,e ال�&�2ة ــ) ال�راســــ اإلســــــالم�ة،    االع��اد^ة. وق� أوصــــ
  وت�ر,H معل�ي ال�&�2ة اإلسالم�ة على خ<�ات ال��ر,e في ض�ئه.

ــع�د� ( ــ� والKــ ــة حKــ ــ�"�ام ن��ذج ٢٠١٧ودراســ ) وق� ه�ف) إلى ال`�ــــف ع� أث& اســ
"�ـای�ي" ال��ـائي في اك�Kـــــــــــــــاب ال�فـاه�� الفقه�ـة وت���ـة عـادات العقـل والـ�افع�ـة الـBات�ـة لل�عل� في  

ل�ات ال8ــــــف ال6ام� األســــــاســــــي؛ ول��ق� ه�ف ال�راســــــة قام  اإلســــــالم�ة ل�; :ام��� ال�&�2ة  
ال�اح6ان �إع�اد دل�ل الس�"�ام ن��ذج "�ای�ي" ال��ائي، واخ��ار اك�Kاب ال�فاه�� الفقه�ة، ومق�اس  
عادات العقل، ومق�اس ال�افع�ة الBات�ة لل�عل�، وق� ت� ال�أك� م� صــــــــ�ق أدوات ال�راســــــــة وث�اتها،  

) :ال�ة م� :ال�ات ال8ف ال6ام� األساسي في م�رسة أم :ف�ل  ٧٧� (أف&اد ال�راسة م  وق� ت`�ن 
ــل ال�راســـــــــي األول م�   ال6ان�,ة ال�"�ل<ة ال�ا�عة ل��ی&,ة ال�&�2ة والعل�� لل�اء ال.امعة، في الف8ـــــــ

)  ٣٩م، ی��زع� على م.��ع���، إحـ�اه�ـا ت.&,��ـة م[�نـة م� (٢٠١٥/٢٠١٦العـام الـ�راســــــــــــــي  
) :ال�ة. وق� أyه&ت ن�ائج ال�راســة وج�د أث& ذ� داللة  ٣٨� (&; ضــا�<ة م[�نة م:ال�ة، واألخ

إح8ــــــــائ�ة الســــــــ�"�ام ن��ذج "�ای�ي" ال��ائي في اك�Kــــــــاب ال�فاه�� الفقه�ة وت���ة عادات العقل 
  وال�افع�ة الBات�ة لل�عل�.

  الثالث عشر: أدوات الدراسة:
  ت�6ل) أدوات ال�راسة في اآلتي: 

 اه�� الفقه�ة:إع�اد قائ�ة ال�ف - ١
أجل ال��صل إلى قائ�ة �ال�فاه�� الفقه�ة، ال�ي ^.H ت����ها ل�; :الب ال8ف   م�

  ال6اني ال���س5؛ قام ال�اح� �إع�اد قائ�ة م��ئ�ة �ال�فاه�� الفقه�ة. 
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ولل�أك� م� ص�ق القائ�ة، قام ال�اح� �ع&ضها على م.��عة م� ال��[���  
و:&ق ت�ر,e اللغة   � أساتBة ال��اهجم ع�ده� أث�ان وع�&ون م�[ً�ا ال��"�88�  

 Hم�جهي وم�رسي اللغة الع&�2ة �ال�&حلة ال���س<ة، ح�� :ل fلBCالع&�2ة، و
 ال�اح� م�ه� إب�اء رأیه� في القائ�ة م� ح�� م�; ان��اء ال�فه�م لل��اور ال���دة

أشار ، هBا وق� م�; ص�ق ال�اللة اللف�Mة لل�فه�م الفقهي�القائ�ة، �اإلضافة إلى 
  �ع| ال�الحMات ال�ي Cان م� أه�ها:  �ع| ال��[��� إلى

  ب��ة �ح ال�جه وال��یKإلى ":هارة ت&اب�ة ت���ل على م &��^ �Bإضافة مفه�م ال���� ال
 اس�ع�اله". ال�ض�ء، ُت�Kع�ل ع�� ع�م وج�د ال�اء، أو ع�م الق�رة على

 .تع�یل ص�اغة مفه�م ال�فاء إلى مفه�م ال�فاء �ال�ع� 
  �ة: ث/ات قائ�ة ال�فاه�� الفقه -

  (Cooper)معادلة "ك�2&"    لل��ق م� ث�ات قائ�ة ال�فاه�� الفقه�ة، قام ال�اح� �اس�"�ام
  ل�Kاب ن�Kة االتفاق ب�� ال��[���، وذلf على ال��� ال�الي:

                                  ع�د م&ات االتفاق                         
         ١٠٠  ـــــــــــــــــــــ  × ن�Kة االتفاق =  

  )  ٦٣، ١٩٩٣ع�د م&ات (االتفاق + االخ�الف) (ال�ف�ي،                      
) ال�الي نHK االتفاق ب�� ال��[��� لقائ�ة ال�فاه�� الفقه�ة، وBCلf ٢و,�ضح ال.�ول (

 م��س5 نHK اتفاق ال��[��� على القائ�ة C[ل: 
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 ) ٢ج�ول (

  ال�فاه�� الفقه�ة االتفاق ب�: ال�>;��: على قائ�ة ن78 

  ن�� االتفاق   ال�فه�م   ال���ر

  الع�ادات 

  ٪ ٩٠.٠ ال�الة 
  ٪ ١٠٠.٠  صالة ال�
اعة 
  ٪ ٩٠.٠  صالة الل�ل 
  ٪ ١٠٠.٠ ال���د � 
�
  ٪ ٩٠.٠  ال��

  األخالق والق�� 

  ٪ ١٠٠.٠  ال
ع��ة 
  ٪ ١٠٠.٠  ال��ق 

  ٪ ١٠٠.٠  ال�فاء �ال�ع� 
  ٪ ١٠٠.٠  األمانة

  ٪ ١٠٠.٠ آداب ال
عاملة 
  ٪ ٨٠.٠  داب ال
&اف%ة على ال
#اف" العامةآ

  ٪ ٩٠.٠  آداب ال*عام وال'#اب 
#+,
  ٪ ٩٠.٠  األم# �ال
ع#وف وال,هي ع- ال

  ٪ ١٠٠.٠  ال#ح
ة
  ٪ ١٠٠.٠  ال,%افة 

  ٪ ١٠٠.٠  آداب ال&�ی2 
  ٪ ١٠٠.٠  آداب ال
�ل4 
  ٪ ١٠٠.٠  ال+#م
  ٪ ١٠٠.٠ ال��اضع 
  ٪ ١٠٠.٠  ال�ه�
  ٪ ١٠٠.٠  العف�
  ٪ ٨٠.٠  ال��ام-
  ٪ ١٠٠.٠  ح
� هللا
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  ن�� االتفاق   ال�فه�م   ال���ر

  ٪ ١٠٠.٠  اإلخالص � 
  ٪ ٩٠.٠  ال
�اومة على ذ=# هللا 
  ٪ ٩٠.٠  ال�عاون على الA# وال�ق�? 

  ٪ ١٠٠.٠  ال&#Cة 
  ٪ ١٠٠.٠  اإلخاء
  ٪ ١٠٠.٠  ال,�اهة
  ٪ ١٠٠.٠  ال,��&ة 
  ٪ ٨٠.٠  Gالقة ال�جه 
  ٪ ١٠٠.٠  الع*ف
 #A١٠٠.٠  ال� ٪  
  ٪ ١٠٠.٠  الAJات 

  ٪ ١٠٠.٠  إتقان الع
ل
  ٪ ١٠٠.٠  حفM الل�ان 
  ٪ ٩٦.٣٩  م(�س' ن�� االتفاق على قائ�ة ال�فاه�� ��ل

و2هـBا ^[�ن الـ�احـ� ـق� ت�ق م� ثـ�ات الـقائ�ـة، حـ�� ـCان م��ســــــــــــــ5 نKــــــــــــــH االتـفاق ب��  
ــ��) قائ�ة  ٪٩٦.٣٩ال��[���   ــ�ة اتفاق عال�ة ت�ل على ث�ات القائ�ة، وB2لf أصــــــــــ ، وهي نKــــــــــ

f، ^[�ن ال�اح� ق� أجاب ع� الKــــــــــxال األول م� أســــــــــ�لة  ال�فاه�� في صــــــــــ�رتها ال�هائ�ة. وB2ل
فاه�� الفقه�ة ال��Xـــ��ة في �Cاب ال�&�2ة اإلســـالم�ة ل<الب ال�&حلة ال���، ال�B ن8ـــه: "ما ال�

                                                           ال���س<ة �الع&اق؟
  إع�اد اخ�/ار ال�فاه�� الفقه�ة:   - ٢

االخ�/ا -  ص�ق   ر:ص�ق   fلBCو  ، ال��[���  ص�ق  على  ال���  هBا  في  ال�اح�  اع���  ق� 
ال�قارنة ال<&ف�ة، واالتKاق ال�اخلي .. إذ  ت� اس�"�ام معادلة 2�C& ل�Kاب ن�Kة االتفاق ب��  

) وهي ن�Kة م&تفعة ت�ل ٪٩١.١٧ال��[���، وق� بلغ) ن�Kة االتفاق على االخ��ار C[ل (
&اء ال�ع�یالت ال�ي أشار إل�ها ال��[��� وال�ي ت��X)  على صالح�ة االخ��ار وذلf �ع� إج
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تع�یل في ص�اغة �ع| مف&دات االخ��ار ، وB2لf فق� أص�ح االخ��ار �ع� إج&اء تع�یالت 
 ) مف&دة.٦٠الKادة ال��[��� م[�ن م� (

ت� حKاب ث�ات االخ��ار �ع�ة :&ق وهي معامل الفا C&ون�اخ وال�.]ئة ال�8ف�ة  ث/ات االخ�/ار    - 
 wا یلي:، و�C fوذل ، عادة ال�<��

س�"�م ال�اح� هBه ال<&,قة في حKاب ): اCronbach's  Alpha (αمعامل الفا 1Cون/اخ (  .أ
) :الH م� :الب ال8ف ال6اني ال���س5 ٣٠ث�ات االخ��ار وذلf ب�<��قه على ع��ة ق�امها (

ضح معامل ) ی� ١)، ال.�ول (٠.٩٩٢، وق� بلغ) ق��ة معامل الفا C&ون�اخ لالخ��ار C[ل (
 ث�ات Cل �ع� م� أ�عاد االخ��ار �<&,قة الفا C&ون�اخ.

�ف�ة    .ب��Cا ت� حKاب معامل ث�ات االخ��ار �<&,قة ال�.]ئة   :Split Halfال�DEئة ال
) :الH ، ث� ق�K) ال�رجات في Cل  ٣٠ال�8ف�ة ، إذ ت� تف&,غ درجات الع��ة ال�الغ ع�دها (

)، وت� �ع� ذلf اس�"&اج معامالت االرت�ا� ال�5�K  �ع� إلى ن8ف�� (الفق&ات الف&د^ة وال]وج�ة
ب&اون)    -(ب�&س�ن) ب�� درجات ال�8ف�� في Cل �ع�، ت� ت���8ها �اس�"�ام معادلة (س��&مان 

  ، ث� ت� اس�"�ام معادلة ج�ت�ان �Cا ه� م�ضح في ال.�ول اآلتي :
  ) ١ج�ول (

  ق�� معامل ال��ات الخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة �ع�ة 	�ق  

  اد األ�ع
ال�ات �اس	��ام  

  الفا ��وناخ 
ال�ات �اس	��ام  
  معامل ب��س�ن 

معامل ال�ات �ع�  
��ح �  ال	

 ب�اون)   –(س��مان 

معامل  
  ج�ت!ان 

  ٠.٩٦٧  ٠.٩٦٧  ٠.٩٣٦  ٠.٩٨٣  ال���� 

  ٠.٩٧٢  ٠.٩٧٤  ٠.٩٥٠  ٠.٩٧٩  الفه�

 ��  ٠.٨٨٩  ٠.٨٨٩  ٠.٨٠٠  ٠.٩٨٠  ال��

  ٠.٩٧٥  ٠.٩٧٥  ٠.٩٥١  ٠.٩٩٢  االخ�ار ��ل

تم حســـــاب ثـبات االختـبار بطريـقة التطبيق وإـعادة    :Test-Retestدة التطبيق  إـعا    . ج
د ( ار بـع إـعادة تطبيق االختـب اـحث ـب ام الـب ) يوم من التطبيق األول على ـعدد ٢٠التطبيق، حـيث ـق

،  ) ٠٫٩٢٦) طالب من طالب الـصف الثاني المتوـسط، وقد وـصلت قيمة معامل الثبات إلى (٣٠( ة م� ال�6ات لق�اس مKـــــــــــ��; ال<الب في  خ��ار ی���ع ب�رجة م�اســـــــــــ�وت�ل هBه الق�� على أن اال
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ال�فاه�� الفقه�ة، وهBا ^ع�ي أن الق�� م�اســـــــــ�ة و,�[� ال�ث�ق بها وت�ل على صـــــــــالح�ة االخ��ار  
.  لل�<��
ل�ع&فة م�; ت�ق ه�ف ال��ـ� ، ولإلجا�ة على تKــــــــــــــاؤالته ، Cان ل]اًما على الـ�اح� أن    :إعداد دليل المعلم  - ٣
�Cاب ال�&�2ة اإلســالم�ة ال�ق&ر على ال8ــف ال6اني ال���ســ5  ح�ة أو وح�ت�� م� وح�ات ^"�ار و 

ت`�ن م�اســـــــــ�ة ل���ذج ال�عل� ال��ل��� وه�ف ال���، ولBلf قام ال�اح� �إعادة صـــــــــ�اغة ال�ح�ة 
األولى وال6ان�ة �[�اب ال�&�2ة اإلســــــالم�ة �ال8ــــــف ال6اني ال���ســــــ5 وفقا ل���ذج ال�عل� ال��ل���، 

ح� دل�ًال ^Kـــ�"�مه ال�عل� أث�اء ت�ر,Kـــه لل�ح�ت�� ال�"�ارت��  �ل ت�ق� اله�ف وضـــع ال�اول�Kـــه
ب���ذج ال�عل� ال��ل��� ، م�ضــــ�ا ف�ه ما ^.H أن ی&اع�ه ال�عل� أث�اء ت�ر,C eل م� وح�ة على  

  ال�جه األك�ل.
ل6اني  �&�2ة اإلســالم�ة �ال8ــف اقام ال�اح� �إعادة صــ�اغة ال�ح�ة األولى وال6ان�ة �[�اب ال  :إعداد كتاب الطالب  - ٤

 Hاب لل<ال�C اله�ف وضــــــــــع ال�اح� ال���ســــــــــ5 وفًقا ل���ذج ال�عل� ال��ل���، ول�Kــــــــــه�ل ت�ق�
  ^�K"�مه ال<الH أث�اء دراس�ه لل�ح�ت�� ال�"�ارت�� ب���ذج ال�عل� ال��ل���.

  الرابع عشر: نتائج الدراسة:
  ال��ائج ال��علقة G8Hال ال�راسة: أوًال :

ما فاعل�ة ن��ذج ال�عل� ال��ل��� في ت���ة  ع� سـxال ال�راسـة ال�B ی�� على: "  لإلجا�ة
ـــNة في ـمادة ال�M1ـ�ة اإلســـــــــالمـ�ة؟ " ـقام الـ�اح�  ال�ـفاه�� الفقهـ�ة ـل�O Pالب ال�1حـلة ال���ســـــــ

  �ال��ق م� ص�ة الف&وض اآلت�ة:
  :م: ص>ة الف1ض األول م Sال�>ق:T</ف1وض ال  

أنه : "ی�ج� ف&ق   ) ب��  ٠.٠١ذو داللة إح8ائ�ة ع�� م��K; داللة (وال�B ی�� على 
م��س<ي درجات :الب ال�.��ع��� ال�.&,��ة والXا�<ة في ال�<�� ال�ع�� الخ��ار ال�فاه��  

 الفقه�ة ل8الح ال�.��عة ال�.&,��ة ". 

� م�Kقل��� وم�; دالل�ها  ولل��ق م� ص�ة هBا الف&ض ت� حKاب ق��ة (ت) ل�.��ع��
رجات :الب ال�.��ع��� ال�.&,��ة والXا�<ة في ال�<�� ال�ع�� الخ��ار  للف&ق ب�� م��س<ي د 

  ) ی�ضح ذلf :٢ال�فاه�� الفقه�ة ، وج�ول (
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  ٤٦٦  

  ) ٢ج�ول (
  ق��ة "ت" ومP��8 دالل�ها للف1ق ب�: م��سNي درجات Oالب 

  �� الخ�/ار ال�فاه�� الفقه�ة ال���Eع��: ال�X1E/�ة والWاNHة في ال�S�/N ال/ع

  �عةال���  األ�عاد
  ع�د 
  ال�الب 
  (ن) 

ال���س� 
  ال��ابي

  (م)

االن��اف  
 �  ال�ع�ار

  (ع) 

درجات 
  ال��"ة
  (د.ح)

  ق��ة
(ت)  
  ال����$ة 

  ق��ة  ال�اللة 
2η  

  ق��ة
d 

ح�% 
  ال�أث�� 

  ال�*(�
  ١.٥٦٧  ١٣.٥٨  ٤٠  ال���"+�ة  

٢٠.٧١٧  ٧٨  
دالة ع,�  
م���- 
٠.٠١  

  ك+��   ٤.٦٩١  ٠.٨٤٦
  ٢.٤١٣  ٤.١٥  ٤٠  ال0ا��ة

  الفه%
  ١.٢٧٩  ١٧.٨٣  ٤٠  "+�ة  ال��� 

٤٥.٣١١  ٧٨  
دالة ع,�  
م���- 
٠.٠١  

  ك+��   ١٠.٢٦١  ٠.٩٦٣
  ١.٧٤٥  ٢.٣٣  ٤٠  ال0ا��ة

  ال��+�3 
  ٢.١٠٩  ٢١.٢٥  ٤٠  ال���"+�ة  

٣٨.٨٩١  ٧٨  
دالة ع,�  
م���- 
٠.٠١  

  ك+��   ٨.٨٠٧  ٠.٩٥١
  ٢.٠٩٩  ٢.٩٥  ٤٠  ال0ا��ة

  ر االخ�+ا
  ٢.٨٧٨  ٥٢.٦٥  ٤٠  ال���"+�ة  

٥٤.٧٩٢  ٧٨  
دالة ع,�  
م���- 
٠.٠١  

  ك+��   ١٢.٤٠٨  ٠.٩٧٥
  ٤.٠٧٥  ٩.٤٣  ٤٠  ال0ا��ة

  ) ال8ابS: ٢ی�Wح م: ال�Eول (
  م��ســــــ5 درجات :الب �ارتفاع م��ســــــ5 درجات :الب ال�.��عة ال�.&,��ة ع

ــا�<ـة في ال�<�� ال�عـ�� ل�عـ�   ال�ـCB& الخ��ـار ال�فـاه�� الفقه�ـة، حـ��  ال�.��عـة الXــــــــــــ
)  ١.٥٦٧) �ان�&اف مع�ار� ق�ره (  ١٣.٥٨&,��ة على م��سـ5 ( ح8ـل) ال�.��عة ال�.

ــ5 (  ــا�<ة على م��ســــــ ــل) ال�.��عة الXــــــ ) �ان�&اف مع�ار� ق�ره   ٤.١٥، ب���ا ح8ــــــ
ــة الف&ق ب�� م��ســــــــــــــ<ي درجـــات :الب ٢.٤١٣( ــ�اللـ ــة لـ ــة (ت) ال��Kــــــــــــــ�2ـ ) ، وق��ـ

ــا�<ــة في ال�<�� ال�عــ�� ل�عــ� ال�ــCB& الخ��ــار اال�.��ع��� ال� ل�فــاه��  .&,��ــة والXـــــــــــــ
) ل8ــــــــــالح :الب ال�.��عة  ٠.٠١) دالة ع�� مKــــــــــ��; (٢٠.٧١٧الفقه�ة وال�ي بلغ) (
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  ٤٦٧  

)  ٠.٨٤٦ل�ع� ال�CB& الخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة " هي () " 2ηال�.&,��ة، وق��ة م&2ع آی�ا (
�ادث في مKـــــ��; ال�CB& الخ��ار ال�فاه��  ) م� ال��ای� ال٪٨٤.٦وهBا ^ع�ي أن نKـــــ�ة (

ال�ا�ع) ی&جع إلى اســـــــ�"�ام ن��ذج ال�عل� ال��ل��� (ال��غ�& ال�Kـــــــ�قل)، الفقه�ة (ال��غ�&  
) وهي تع�& ع� ح.� تـأث�& ��C& لل��غ�& ال�Kــــــــــــــ�ـقل  ٤.٦٩١بلغـ) (  (d)ك�ـا أن ق��ـة  

 على ال��غ�& ال�ا�ع.

  م��ســــــ5 درجات :الب �ارتفاع م��ســــــ5 درجات :الب ال�.��عة ال�.&,��ة ع
ل�عــ� الفه� الخ��ــار ال�فــاه�� الفقه�ــة، ح�ـ�  ال�.��عـة الXـــــــــــــــا�<ــة في ال�<�� ال�عــ��  
)  ١.٢٧٩) �ان�&اف مع�ار� ق�ره (  ١٧.٨٣ح8ـل) ال�.��عة ال�.&,��ة على م��سـ5 ( 

ــ5 (  ــا�<ة على م��ســــــ ــل) ال�.��عة الXــــــ ) �ان�&اف مع�ار� ق�ره   ٢.٣٣، ب���ا ح8ــــــ
)، وق��ة (ت) ال��2�Kة ل�اللة الف&ق ب�� م��س<ي درجات :الب ال�.��ع���  ١.٧٤٥(

ــا�<ة في ال�<�� ال�ع�� ل�ع� الفه� الخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة وال�ي بلغ)   ال�.&,��ة والXــ
ــ��; (٤٥.٣١١( ــالح :الب ال�.��عة ال�.&,��ة، وق��ة م&2ع  ٠.٠١) دالة ع�� مKـ ) ل8ـ
"  2ηی�ا (آ ) وهBا ^ع�ي أن نKــــــــــــــ�ة  ٠.٩٦٣ل�ع� الفه� الخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة " هي () 
ل�ــادث في مKــــــــــــــ��; الفه� الخ��ــار ال�فــاه�� الفقه�ــة (ال��غ�&  ) م� ال��ــای� ا٪٩٦.٣(

  (d)ال�ا�ع) ی&جع إلى اســــ�"�ام ن��ذج ال�عل� ال��ل��� (ال��غ�& ال�Kــــ�قل)، �Cا أن ق��ة 
 & ع� ح.� تأث�& ��C& لل��غ�& ال��Kقل على ال��غ�& ال�ا�ع. ) وهي تع�١٠.٢٦١بلغ) (

 م��ســــــ5 درجات :الب   ارتفاع م��ســــــ5 درجات :الب ال�.��عة ال�.&,��ة �ع
ال�.��عة الXــــــــــــــا�<ة في ال�<�� ال�ع�� ل�ع� ال�<�� الخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة، ح��  

)  ٢.١٠٩ق�ره () �ان�&اف مع�ار�    ٢١.٢٥ح8ـل) ال�.��عة ال�.&,��ة على م��سـ5 ( 
) �ان�&اف مع�ار� ق�ره ٢.٩٥، ب���ا ح8ــــــــــل) ال�.��عة الXــــــــــا�<ة على م��ســــــــــ5 ( 

) ال��2�Kة ل�اللة الف&ق ب�� م��س<ي درجات :الب ال�.��ع���  )، وق��ة (ت ٢.٠٩٩(
ــا�<ـة في ال�<�� ال�عـ�� ل�عـ� ال�<�� الخ�ـ�ار ال�ـفاه�� الفقهـ�ة وال�ي   ال�.&,�ـ�ة والXــــــــــــ

) ل8ــالح :الب ال�.��عة ال�.&,��ة، وق��ة  ��٠.٠١ مKــ��; () دالة ع٣٨.٨٩١بلغ) (
"  2ηم&2ع آی�ا ( ) وهBا ^ع�ي أن  �٠.٩٥١ الفقه�ة " هي (ل�ع� ال�<�� الخ��ار ال�فاه�) 
) م� ال��ـای� ال�ـادث في مKــــــــــــــ��; ال�<�� الخ��ـار ال�فـاه�� الفقه�ـة  ٪٩٥.١نKــــــــــــــ�ـة (

ــ�"�ام ن��ذج ال�عل� ال ــ�قل)، �Cا أن  (ال��غ�& ال�ا�ع) ی&جع إلى اســــ ��ل��� (ال��غ�& ال�Kــــ
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  ٤٦٨  

على  ) وهي تع�& ع� ح.� تــأث�& ��C& لل��غ�& ال�Kــــــــــــــ�قــل  ٨.٨٠٧بلغــ) (  (d)ق��ــة  
 ال��غ�& ال�ا�ع.

  م��ســــــ5 درجات :الب �ارتفاع م��ســــــ5 درجات :الب ال�.��عة ال�.&,��ة ع
ال�.��عة الXــــــا�<ة في ال�<�� ال�ع�� الخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة C[ل، ح�� ح8ــــــل) 

) ، ب���ا  ٢.٨٧٨) �ان�&اف مع�ار� ق�ره (  ٥٢.٦٥ل�.��عة ال�.&,��ة على م��ســــــ5 (  ا
ــا�<ة عل ــل) ال�.��عة الXـ ــ5 ( ح8ـ )،  ٤.٠٧٥) �ان�&اف مع�ار� ق�ره (٩.٤٣ى م��سـ

وق��ة (ت) ال��Kـــــ�2ة ل�اللة الف&ق ب�� م��ســـــ<ي درجات :الب ال�.��ع��� ال�.&,��ة  
ــا�<ة في ال�<�� ال�ع�� الخ��ار ال� )  ٥٤.٧٩٢فاه�� الفقه�ة C[ل وال�ي بلغ) (والXـــــــــــ

) " 2η&2ع آی�ا () ل8ــــالح :الب ال�.��عة ال�.&,��ة، وق��ة م٠.٠١دالة ع�� مKــــ��; (
) م�  ٪٩٧.٥) وهــBا ^ع�ي أن نKــــــــــــــ�ــة (٠.٩٧٥الخ��ــار ال�فــاه�� الفقه�ــة C[ــل " هي (

اســــــــــ�"�ام  ال��ای� ال�ادث في مKــــــــــ��; ال�فاه�� الفقه�ة C[ل (ال��غ�& ال�ا�ع) ی&جع إلى 
) وهي  ١٢.٤٠٨بلغـ) ( (d)ن��ذج ال�عل� ال��لـ��� (ال��غ�& ال�Kــــــــــــــ�ـقل)، �Cـا أن ق��ـة 

 �& ��C& لل��غ�& ال��Kقل على ال��غ�& ال�ا�ع.تع�& ع� ح.� تأث

    �ج]ئ�ـًا ع Hـا أنـه ^.�ـ�C ،ف&وض ال��ـ� �ا ق��ل الف&ض األول مBو,ع�ي هـ
إلى أنه ح�ث ن�� واضـــح ودال ســـxال ال�راســـة ال�B ورد في م�ـــ[لة ال���، و,�ـــ�& هBا 

 في م��K; ال�فاه�� الفقه�ة ل8الح :الب ال�.��عة ال�.&,��ة.

 ) ال�الي:١ال��اني ( و()ضح ذل$ ال#"ل -
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الخ(�ار   ) رس� ب�اني ی�ضح ال��رج ال�1ار� ل���سNات درجات ال�S�/N ال/ع��١ش;ل (  
 لل���0ع(�1 ال(0/.��ة وال-ا,+ة ال�فاه�� الفقه�ة 
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  :تفسير النتائج الخاصة بتطبيق اختبار المفاهيم الفقهية ومناقشتها  

ــ�"�ام ن��ذج ال�عل� ال��ل��� على :الب  ق� ی&جع تف�ق :الب ال� ــ) �اســــــ .��عة ال�.&,��ة ال�ي درســــــ
  ال�.��عة الXا�<ة في اخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة إلى ما ^أتي :

 ال�عل� ال��ل��� في ت�8ـــــــــــ�ل ال�فاه�� الفقه�ة ل�; :الب ال8ـــــــــــف ال6اني   ق� ^ع]; تف�ق ن��ذج
ت�ع� ال�فاه�� وت&ســــــــــــ�"ها في اذهان  ال���ســــــــــــ5 إلى ان خ<�ات ال��ر,e وف ال���ذج ال��ل���  

ال��عل��� ع� :&, ال��ار و:&ح االســــــــــــــ�ـلة وذـلf في ال<�ر ال�&�C]� اـل�B یه�� ب&52 ال�ع&فـة 
، واما في :�ر ال���� فف�ه ^قارن ال��عل� ب�� ما Cان ^ع&فه وما  الKــــــــــا�قة �ال�ع&فة ال�Kــــــــــ�ه�فة

  ع&فه اث�اء ال�عل� .
 ذج ال��ل��� ال�ي ســـــــــاع�ت على تف�ق ال�.��عة ال�.&,��ة  و2اع�قاد ال�اح� أن اه� خ<�ات ال���

ال�ي درســـــــــــ) �ال���ذج ال��ل��� على ال<&,قة االع��اد^ة ت`�� في :�ر ال�<�� ففي هBا ال<�ر 
  ^�K"�م ال��عل� ال�فاه�� Cادوات و�yف�ة ح�ات�ة ؛ م�ا ساع� على ت�س�ع ن<اق ال�فه�م .

 مع�ى  ن اســـــــــ�"�ام ن��ذج ال�عل� ال��ل��� ك�ا ا ســـــــــاع� ال<الب �ال�.��عة ال�.&,��ة على ت�ق�
ال�فه�م وخ8ــــــائ8ــــــه ومKــــــ��,اته ، �Cا ســــــاع� في ع�ل�ة ت�8ــــــ�ل ال�فاه�� م� خالل ق�ام اح� 

في تCB& ال�فه�م م�ة أ:�ل ،   أســـه�م&احل ال���ذج على ت<�� ال�ع&فة �8ـــ�رة صـــ���ة ؛ م�ا 
  ,قة ال�عل� االع��اد^ة . وهBا ما تف�ق�ه :& 

   كـ�ا ان  ��Mمع ال�� Hــــــــــــــي �ـ�ا ی�ـ�اســــــــــــــK,اع�ـ�اد ن��ذج ال�عل� ال��لـ��� في ع&ض ال����; الـ��ر
ال��<قي لل����; القائ� على ال��رج �ال�فه�م م� الKــهل إلى ال8ــعH ؛ ســاع� في تKــه�ل ع�ل�ة  

  تعل� :الب ال�.��عة ال�.&,��ة لل�فاه�� الفقه�ة ، والق�رة على ت��8لها ��[ل افXل .
 ــافة إ�اإل ــاع� في تق�^� ال�فاه�� الفقه�ة وت<��قها في ال��اة ال�اقع�ة ؛ م�ا ن األى ضـــــــــ ل���ذج ســـــــــ

جعل ال<الب اك6& ن�ـــــــا:ا وا^.اب�ة في ع�ل�ة ال�عل� ب�ال م� ال�لقي الKـــــــل�ي لل�عل�مات م� ق�ل 
  ال�عل� �Cا في ال<&,قة االع��اد^ة .

   ق�ل ال<الب ��ـــــــ[ل ذ� مع�ى �ال�فاه�� م fاســـــــ�"�ام تل ة ت�8ـــــــ�له� لها م�  في ز,اد ك�ا حق
 خالل اس�"�امها في م�اقف ح�ات�ة ج�ی�ة .

   مق&ر ال�&�2ة االســــــــــالم�ة ل<الب ال�.��عة e,ســــــــــاع� اســــــــــ�"�ام ن��ذج ال�عل� ال��ل��� في ت�ر
ال�.&,��ة ع��ة ال�راســـــــــــة في ال�&ور اث�اء الع�ل�ة ال�عل���ة �ع�ة م&احل ت�6ل ا:�ار ن��ذج ال�عل�  

ه�ــ�� الــ�B یه�� ف�ــه ال�عل� �ــاثــارة الــ�افع�ــة وااله��ــام لــ�; ال<الب �ر ال��ال��ل�ــ�� بــ�ء م� ال<
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  ٤٧٠  

ــ�لة ال����عة ال�ي   ــة وال��ار وت�ج�ة االســ �االق�ال على ال�عل� �[ل ح�اس وذلf م� خالل ال��اق�ــ
ت�6& ال�ف`�& وال�ي تـ�لـل بـ�ورهـا على ال"�&ات الKــــــــــــــا�قـة لـ�; ال<الب وال�ي لهـا عالقـة �ـال"�&ات  

ذلf م� ع�ل�ات ال�ع],] اال^.اب�ة ال�ي ^ق�مها ال�عل� لل<الب ث� ال�&�C] على  ی�"لل   ال.�ی�ة وما
ال�قــائ وال�فــاه�� ال�"�لفــة وال�ــأك�ــ� عل�هــا م� خالل وضــــــــــــــع ال<الب في ن�ع م� ال��ــ�� ع�ـ�  
م�اجهة ال��ــــــــــــ[الت وال��اقف ال�"�لفة وال�أك�� عل�ها م� خالل م�ارســــــــــــة االن�ــــــــــــ<ة ال.�اع�ة  

لf م� م�اق�ــــــــات وح�ار ومفاوضــــــــات ب�� ال<الب و2عXــــــــه� ال�ع| ل���  ی�"لل ذ ال����عة وما 
 fتل �ــا�قة وال"�&ات ال.�ی�ة واج&اء تفاعالت وعالقات ف��ا ب� ال&52 ب�� ال�عل�مات وال"�&ات الKـــ

  ال"�&ات وه� ما ^Kاع� في ت�[�ل وت�ل�� ال�فاه�� ال.�ی�ة واع<اء مع�ى خاص بها.
 ه ال���.ة مع ن�ائجBه ــة    وت�ف ــ�خ ، دراســـــــــــ ) وال�ي ه�ف) إلى ت<�,& ن��ذج ال�عل�  ٢٠١٠(ال�ـــــــــــ

ــة (م���د ،  ــ��عات ال�فاه��ي في العل�م ، ودراســــــ ــاء فاعل��ه في ت���ة االســــــ ــ�ق8ــــــ ال��ل��� واســــــ
) وال�ي ه�ف) إلى ال�ع&ف على اث& اس�"�ام ن��ذج ال�عل� ال��ل��� على اك�Kاب ال�فاه��  ٢٠١٢

وت�صـــل) ن�ائج ال�راســـة إلى أن اســـ�"�ام ن��ذج ال�عل�  ب��ائي  العل��ة ل�الم�B ال8ـــف الKـــادس اال
  ال��ل��� اد; إلى اك�Kاب ال�الم�B لل�فاه�� العل��ة ال����Xة ب�ح�ة " ال�8ت وال�Xء ".

  في H̀ـل :ـالـ ̂ـة ب�� ال<الب ، وم�ح دور فعـال ل وقـ� ^ع]; هـBه ال���.ـة إلى م&اعـاة الف&وق الف&د
رت�ــا� ال���ذج ���ــاة ال<الب في م&حلــة ال�<��  جــانــH ا  كــل م&حلــة م� م&احــل ال���ذج ، إلى

وال�ي ی�� ف�هــا ت<�� وت�ســــــــــــــ�ع ال�فه�م في ح�ــاة ال<الب ؛ م�ــا انع[e �ــاجــاب�ــة على تفــاعله�  
 Hأنه ع��ما ی�فاعل ال<ال� &Cذ �ـــ[ي ح�Kإل�ه ف�.�ت Hا ما ذهBوشـــع�ره� �اه��ة ما ی�عل��نه وه

 Bالـ�اتج ی�ق� و,�ـ�ه ع�لـ�ات نـ�ائـ�ة داخلـ�ة (جاب& ، ا ال�علمع الـ�اس في ال��ـ�ة ال���<ـة �ع فإن ه �
٨٥، ٢٠٠٨.(  

   ه ال���.ة إلى أن ن��ذج ال�عل� ال��ل��� ^�ـــ��ل على ار2عة م&احل تق�م تعل��اBك�ا أنه ق� تع]; ه
م�`امال هي : ال��ه�� وال�&�C] وال���� وال�<�� ؛ م�ا ی�ف& ب��ة م�اســـــــــــ�ة الك�Kـــــــــــاب ال�فاه��  

، وCـBلـf دمج هـBه ال�فـاه�� مع �عXــــــــــــــهـا ال�ع| ؛ م�ـا ^�ق ال&52 ب��    ال<الب   الفقه�ـة لـ�;
  ال�ع&فة ال.�ی�ة ل�لf ال�فاه�� وال�عل� ل�فاه�� سا�قة ل�; ال<الب.

   ، (ـ�"�) ه ال���.ـة مع ن�ـائج دراســــــــــــــةBوال�ي اشــــــــــــــارت إلى فـاعل�ـة ال�عل�  ٢٠٠٩وقـ� اتفقـ) هـ (
افـ�ا ل<الب ال8ــــــــــــــف االول الـ6ان�� ، e ال.غ& ال��لـ��� في ت��ـ�ة ال��8ـــــــــــــــ�ل ال�ع&في عـ�� ـت�ر,

ــل�ان،  ــة (ســــ ــ�&ات�.�ة ال�عل� ال��ل��� في عالج  ٢٠٠٩وBCلf دراســــ ) وال�ي اك�ت على فاعل�ة اســــ
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ــح اه��ة ودور ن��ذج ال�عل� ال��ل���  ــ�ة ، وB2لf ی�Xـــ ــ�رات ال��یلة ل�ع| ال�فاه�� ال&,اضـــ ال�8ـــ
) وال�ي اشــارت إلى االث& ال`��&  ٢٠١٢نة ، في ت���ة ال�فاه�� وه� ما اوضــ��ه ن�ائج دراســة (ف�� 

ل���ذج ال�عل� ال��ل��� في ت���ة ال�فاه�� في مادة االح�اء ل�; :الب ال8ـــــــــــف ال�اد� ع�ـــــــــــ&  
ــة (ر,ان ،  ــارت لع�م ���٢٠١٠افMة غ]ة ، وق� اخ�لف) هBه ال��ائج مع ن��.ة دراســــــــ ) وال�ي اشــــــــ

 ت ال8ف الKادس �غ]ة.; :ال�اوج�د اث& الس�&ات�.�ة ف�.�تK[ي في ت��8ل ال&,اض�ات ل� 

  T</م: ص>ة الف1ض ال^اني م: ف1وض ال Sال�>ق  
) ب�: م��سNي  ٠.٠١" ی�ج� ف1ق ذو داللة إح�ائ�ة ع�� مP��8 داللة (وال�B ی�� على أنه:  

درجات Oالب ال���Eعة ال�X1E/�ة في ال�N/�ق�: الق/لي وال/ع�� الخ�/ار ال�فاه�� الفقه�ة ل�الح 
  ." ال�S�/N ال/ع��

ق م� ص�ة هBا الف&ض ت� حKاب ق��ة (ت) ل���س<�� م&ت�<�� وم�; دالل�ها للف&ق ب��  ولل��
م��س<ي درجات :الب ال�.��عة ال�.&,��ة في ال�<��ق�� الق�لي وال�ع�� الخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة  

  ) ی�ضح ذلf:٣، وج�ول (

  ) ٣ج�ول (
�Eالب ال�O ي درجاتNدالل�ها للف1ق ب�: م��س P��8ة في  ق��ة "ت" وم�/X1Eعة ال��
  ال�N/�ق�: الق/لي وال/ع�� الخ�/ار ال�فاه�� الفقه�ة  

ال�
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  د
  ن

ال���س�  
  ال��ابي 
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م��س� 
  الف�ق 
ب�� 

ال�
	�قي 
  ن
  ف¯

  االن��اف 
  ال�ع�ار� 

  ع

  االن��اف 
ال�ع�ار�  
  للف�وق 

  فع

درجا 
ت  
ال��� 

  ة
  دح 

ت  
  ق��ة  الاللة   ال����%ة 

2η  
  ق��ة
d 

ح)' 
ال�أثي 

  ر

  ال�*(�
  ٣.٨٣  ٤٠  الق+لي

٩.٧٥  

٢.٤٢
٢.٠٧  ٧

٢٩.٧٥  ٣٩  ٢
٥  

  دالة
ع,�  
م���
- 

٠.٠١  

٠.٩٥
  ك+��    ٤.٧٠٥  ٨

�١٣.٥  ٤٠  ال+ع�
٨  

١.٥٦
٧  

  الفه%
  ٢.٢٣  ٤٠  الق+لي

١٥.٦
٠  

١.٨٧
٢.٥٠  ٤

٣٩.٣١  ٣٩  ٩
٦  

  دالة
ع,�  
م���
- 

٠.٠١  

٠.٩٧
  ك+��    ٦.٢١٦  ٥

�١٧.٨  ٤٠  ال+ع�
٣  

١.٢٧
٩  
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ال�
	ي   األ�عاد 
  ق

 الع
  د
  ن

ال���س�  
  ال��ابي 

  م

م��س� 
  الف�ق 
ب�� 

ال�
	�قي 
  ن
  ف¯

  االن��اف 
  ال�ع�ار� 

  ع

  االن��اف 
ال�ع�ار�  
  للف�وق 

  فع

درجا 
ت  
ال��� 

  ة
  دح 

ت  
  ق��ة  الاللة   ال����%ة 

2η  
  ق��ة
d 

ح)' 
ال�أثي 

  ر

ال��+ي 
  ق

  ٢.٥٨  ٤٠  الق+لي
١٨.٦

٨  

٢.٢٩
٣.٣٠  ٧

٣٥.٧٠  ٣٩  ٨
٥  

  دالة
ع,�  
م���
- 

٠.٠١  

٠.٩٧
  ك+��    ٥.٦٤٥  ٠

�٢١.٢  ٤٠  ال+ع�
٥  

٢.١٠
٩  

االخ�7 
  ار (9ل

  ٨.٦٣  ٤٠  الق+لي
٤٤.٠

٣  

٤.٠٠
٤.٢٥  ٤

٦٥.٣٩  ٣٩  ٨
٧  

  دالة
ع,�  
م���
- 

٠.٠١  

٠.٩٩
١  

١٠.٣٤
  ك+��    ٠

�٥٢.٦  ٤٠  ال+ع�
٥  

٢.٨٧
٨  

  أتي:) ال8ابS ما _٣ی�Wح م: ج�ول (
  الق�لي ل<الب ارتفاع م��ســـــ5 درجات ال�<�� ال�ع�� ع� م��ســـــ5 درجات ال�<��

  ال�.��عة ال�.&,��ة في �ع� ال�CB& �اخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة ، ح�� ح8ــــل ال<الب في ال�<��
) ، وفي ال�<�� ال�عــ�� على ٢.٤٢٧) �ــان�&اف مع�ــار� قــ�ره (٣.٨٣(الق�لي على م��ســــــــــــــ5  

) ، �Cا بلغ م��ســـــــــــــ5 الف&ق ب�� ال�<��ق��  ١.٥٦٧&اف مع�ار� ق�ره () �ان�١٣.٥٨م��ســـــــــــــ5 (
) درجة، وق��ة (ت) ال��2�Kة ل�اللة ٩.٧٥الق�لي وال�ع�� ل�ع� ال�CB& �اخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة (

ال�.��عة ال�.&,��ة في ال�<��ق�� الق�لي وال�ع�� ل�ع� ال�CB&    الف&ق ب�� م��س<ي درجات :الب 
ــائ�ا ع�� مKـــــ��� ( ٢٩.٧٥٥لفقه�ة وال�ي بلغ) (�اخ��ار ال�فاه�� ا ) ،    ٠.٠١) وهي دالة إح8ـــ

وهBا ^ع�ي وج�د ف&ق ذو داللة إح8ــــــــــائ�ة ب�� م��ســــــــــ<ي درجات ال<الب في ال�<��ق�� الق�لي 
) " 2ηه�� الفقه�ة ل8ـــــــالح ال�<�� ال�ع�� ، وق��ة م&2ع آی�ا (وال�ع�� ل�ع� ال�CB& �اخ��ار ال�فا

) م� ٪٩٥.٨) وهـBا ^ع�ي أن نKــــــــــــــ�ـة (  ٠.٩٥٨ه�� الفقه�ـة " هي (  ال�فـا  �ـاخ��ـار  ال�ـCB&  ل�عـ� 
ال��ای� ال�ادث في مKـ��; ال�CB& �اخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة ( ال��غ�& ال�ا�ع ) ی&جع إلى اسـ�"�ام 

) وهي تع�& ع�  ٤.٧٠٥بلغ) (  (d)��غ�& ال�Kــــــــــــ�قل) ، �Cا أن ق��ة ن��ذج ال�عل� ال��ل��� (ال
 �& ال��Kقل .ح.� تأث�& ��C& لل��غ
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  الق�لي ل<الب ارتفاع م��ســـــ5 درجات ال�<�� ال�ع�� ع� م��ســـــ5 درجات ال�<��
  ال�.��عة ال�.&,��ة في �ع� الفه� �اخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة ، ح�� ح8ــــــــــل ال<الب في ال�<��

) ، وفي ال�<�� ال�عــ�� على ١.٨٧٤) �ــان�&اف مع�ــار� قــ�ره (٢.٢٣م��ســــــــــــــ5 (  الق�لي على
) ، �Cا بلغ م��ســـــــــــــ5 الف&ق ب�� ال�<��ق��  ١.٢٧٩) �ان�&اف مع�ار� ق�ره (١٧.٨٣م��ســـــــــــــ5 (

) درجة، وق��ة (ت) ال��2�Kة ل�اللة ١٥.٦٠الق�لي وال�ع�� ل�ع� الفه� �اخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة (
ات :الب ال�.��عة ال�.&,��ة في ال�<��ق�� الق�لي وال�ع�� ل�ع� الفه� الف&ق ب�� م��ســــــ<ي درج

ــائ�ا ع�� مKـــــ��� ( ٣٩.٣١٦اه�� الفقه�ة وال�ي بلغ) (�اخ��ار ال�ف ) ،    ٠.٠١) وهي دالة إح8ـــ
وهBا ^ع�ي وج�د ف&ق ذو داللة إح8ــــــــــائ�ة ب�� م��ســــــــــ<ي درجات ال<الب في ال�<��ق�� الق�لي 

ــالح ال�<�� ال�ع�� ، وق��ة م&2ع آی�ا (وال�ع�� ل�ع� الفه� �اخ��ار   " 2ηال�فاه�� الفقه�ة ل8ــــــــــ  (
) م� ال��ای�  ٪٩٧.٥) وهBا ^ع�ي أن نKـ�ة (  ٠.٩٧٥ل�فاه�� الفقه�ة " هي (  ا  �ار�اخ�  الفه� ل�ع� 

ال�ادث في مKــــ��; الفه� �اخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة ( ال��غ�& ال�ا�ع ) ی&جع إلى اســــ�"�ام ن��ذج 
) وهي تع�& ع� ح.�  ٦.٢١٦بلغـ) (  (d)(ال��غ�& ال�Kــــــــــــــ�قـل) ، �Cـا أن ق��ـة  ال�عل� ال��ل�ـ��  

 ��غ�& ال��Kقل .تأث�& ��C& لل
  الق�لي ل<الب ارتفاع م��ســـــ5 درجات ال�<�� ال�ع�� ع� م��ســـــ5 درجات ال�<��

ال�.��عــة ال�.&,��ــة في �عــ� ال�<�� �ــاخ��ــار ال�فــاه�� الفقه�ــة ، ح�ــ� ح8ـــــــــــــــل ال<الب في 
) ، وفي ال�<�� ال�ع��  ٢.٢٩٧) �ان�&اف مع�ار� ق�ره (٢.٥٨ال�<�� الق�لي على م��ســـــــــــ5 (

) ، �Cا بلغ م��سـ5 الف&ق ب�� ال�<��ق��  ٢.١٠٩) �ان�&اف مع�ار� ق�ره (٢١.٢٥(على م��سـ5  
) درجة، وق�ـ�ة (ت) ال��Kــــــــــــــ�2ة ١٨.٦٨الق�لي وال�ـع�� ل�ـع� ال�<�� �اخ�ـ�ار ال�ـفاه�� الفقهـ�ة (

الف&ق ب�� م��ســ<ي درجات :الب ال�.��عة ال�.&,��ة في ال�<��ق�� الق�لي وال�ع�� ل�ع� ل�اللة 
ــائـ�ا عـ�� مKــــــــــــــ��� �٣٥.٧٠٥ـ�ار ال�ـفاه�� الفقهـ�ة وال�ي بلغـ) (ال�<�� ـ�اخ ) وهي داـلة إح8ــــــــــــ

) ، وهBا ^ع�ي وج�د ف&ق ذو داللة إح8ائ�ة ب�� م��س<ي درجات ال<الب في ال�<��ق��  ٠.٠١(
ل�ع� ال�<�� �اخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة ل8ــــــالح ال�<�� ال�ع�� ، وق��ة م&2ع آی�ا    الق�لي وال�ع��

)2η  " ( ا ل�ع�)  ٪ )٩٧.٠  نKـــ�ة  أن  ^ع�ي وهBا(   ٠.٩٧٠(  هي"   الفقه�ة  ال�فاه��  �اخ��ار  ل�<��
ل�ـ�ای� ال�ـادث في مKــــــــــــــ��; ال�<�� ـ�اخ�ـ�ار ال�ـفاه�� الفقهـ�ة ( ال��غ�& الـ�ا�ع ) ی&جع إلى ا م�

ــ�" ــ�قل) ، �Cا أن ق��ة  اســـ ) وهي ١٠.٣٤٠بلغ) ( (d)�ام ن��ذج ال�عل� ال��ل��� (ال��غ�& ال�Kـــ
 تأث�& ��C& لل��غ�& ال��Kقل . تع�& ع� ح.�
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  الق�لي ل<الب ارتفاع م��ســـــ5 درجات ال�<�� ال�ع�� ع� م��ســـــ5 درجات ال�<��
ب في ال�<�� الق�لي ال�.��عة ال�.&,��ة في اخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة C[ل ، ح�� ح8ـــــل ال<ال

��ســــــــــ5  ) ، وفي ال�<�� ال�ع�� على م٤.٠٠٤) �ان�&اف مع�ار� ق�ره (٨.٦٣على م��ســــــــــ5 (
) ، �Cـــا بلغ م��ســــــــــــــ5 الف&ق ب�� ال�<��ق�� الق�لي ٢.٨٧٨) �ـــان�&اف مع�ـــار� قـــ�ره (٥٢.٦٥(

ــ�2ة ل�اللة الف& ٤٤.٠٣وال�ع�� الخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة C[ل ( ق ب��  ) درجة، وق��ة (ت) ال��Kــ
م��ســــــــــــــ<ي درجـات :الب ال�.��عـة ال�.&,��ـة في ال�<��ق�� الق�لي وال�عـ�� الخ��ـار ال�فـاه��  

ــ��� ( ٦٥.٣٩٧قه�ة C[ل وال�ي بلغ) (الف ــائ�ا ع�� مKــــ ) ، وهBا ^ع�ي    ٠.٠١) وهي دالة إح8ــــ
ــائـ�ة ب�� م��ســــــــــــــ<ي درجـات ال<الب في ال�<��ق�� الق�لي وال�عـ��   وج�د ف&ق ذو دالـلة إح8ــــــــــــ

ــالح ال�<�� ال�ع��، وق��ة م&2ع آی�ا (الخ��ار ال "�2ηفاه�� الفقه�ة C[ل ل8ـــــــــ   ال�فاه��  اخ��ار) 
  مKــــــــ��;  في  ال�ادث   ال��ای�  م�)  ٪٩٩.١(  نKــــــــ�ة أن  ^ع�ي  وهBا)   ٠.٩٩١(   هي "C[ل  الفقه�ة

لفقه�ــة C[ــل ( ال��غ�& ال�ــا�ع ) ی&جع إلى اســــــــــــــ�"ــ�ام ن��ذج ال�عل� ال��ل�ــ�� (ال��غ�& ا  ال�فــاه��
) وهي تع�& ع� ح.� تـــأث�& ��C& لل��غ�& ١٠.٣٤٠بلغـــ) (  �C(d)ـــا أن ق��ـــة    ال�Kــــــــــــــ�قـــل) ،

 ال��Kقل.
 ا ما ^�ـــــــــ�& إلىBوه   Bأنه ق� ح�ث ن�� واضـــــــــح ودال في ال�فاه�� الفقه�ة ل�; تالم�

وذـلf ن��.ـة الســــــــــــــ�"ـ�ام ن��ذج ال�عل� ال��لـ���، و,ع�ي هـBا ق��ل الف&ض    ال�.��عـة ال�.&,�ـ�ة ؛
ال6اني م� ف&وض ال��� ، �Cا أنه ^.�H ج]ئ�ا ع� الKــــxال ال&ا�ع ال�B ورد في م�ــــ[لة ال��� 

ح ودال ل�; :الب ال�.��عة ال�.&,��ة في مKــــــــــــ��;  ، و,�ــــــــــــ�& هBا إلى أنه ح�ث ن�� واضــــــــــــ
  الح ال�<�� ال�ع��. ال�فاه�� الفقه�ة وCان) ال��ائج ل8

  _�;: تلb�2 ما أسف1ت ع�ه ال�راسة م: ن�ائج ف��ا _أتي:       
ــائـ�ا عـ�� مKــــــــــــــ��;   -١ أyه&ت نـ�ائج الف&ض األول م� ف&وض ال��ـ� أـنه " ی�جـ� ف&ق دال إح8ــــــــــــ

:الب ال�.��ع��� ال�.&,��ة والXـــــــــــا�<ة في ال�<�� ال�ع��  ) ب�� م��ســـــــــــ<ي درجات  ٠.٠١(
ل8ــــــــــــــــالح ال�.��عــة ال�.&,��ــة " ؛ وهــBا یــ�ل على تف�ق ال�.��عــة   الخ��ــار ال�فــاه�� الفقه�ــة

 ال�.&,��ة على ال�.��عة الXا�<ة في ال�<�� ال�ع�� الخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة.
ــائـ�ا عـ�� مKــــــــــــــ��;  أyه&ت نـ�ائج الف&ض الـ6اني م� ف&وض ال��ـ� أنه " ی�  - ٢ ج� ف&ق دال إح8ــــــــــــ

في ال�<��ق�� الق�لي وال�ع�� الخ��ار  ) ب�� م��سـ<ي درجات :الب ال�.��عة ال�.&,��ة  ٠.٠١(
ــالح ال�<�� ال�عــ�� " ؛ والــ�B یــ�ل على تف�ق ال�.��عــة ال�.&,��ــة في  ال�فــاه�� الفقه�ــة ل8ـــــــــــــ
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e ال�&�2ة اإلســــــالم�ة �اســــــ�"�ام  ال�<�� ال�ع�� الخ��ار ال�فاه�� الفقه�ة وهBا ی�ل على أن ت�ر,
ت��8ل :الب ال�.��عة ال�.&,��ة في ال�فاه��   ن��ذج ال�عل� ال��ل��� Cان تأث�&ه ��C&ًا في ز,ادة

  الفقه�ة.
  الخامس عشر: توصيات الدراسة: 

ب�ــاء على مــا ت�صـــــــــــــــل إل�ــه هــBا ال��ــ�، والــ�B أyه&ت ن�ــائ.ــه فــاعل�ــة ن��ذج ال�عل� 
  � الفقه�ة ل<الب ال�&حلة ال���س<ة ، ^�[� تق�^� ال��ص�ات اآلت�ة:ال��ل��� في ت���ة ال�فاه�

��ة ال�فاه�� �اســ�"�ام ال<&ق واألســال�H ال��ر,Kــ�ة ال��ی6ة م�ا ^Kــاع�  ال�&�C] على ت� - ١
على إجادتها ح�� ت�6ل ال�فاه�� ال�[�ن ال&ئ�Kـــــــــي ل�ادة ال�&�2ة اإلســـــــــالم�ة ؛ م�ا 

 دة.^Kاع� على رفع ال���K; ال���8لي في ال�ا
لى  تXـ��� م�اهج ال�&�2ة اإلسـالم�ة �أن�ـ<ة وت�ر,�ات تKـه� في ز,ادة ق�رة ال<الب ع  - ٢

 ت`�,� ب�ى مفاه���ة م�`املة ��ا ی��اف مع م&احل ن��ه� ال�"�لفة.
 ال�أك�� على ال��جه�� وال�عل��� على االه��ام ب����ة ال�فاه�� الفقه�ة. - ٣
ل�عل� ال��ل��� في ت�ر,e ال��اد  ت�ــــــــ.�ع ال��جه�� وال�عل��� على اســــــــ�"�ام ن��ذج ا - ٤

  ال�راس�ة ال�"�لفة ل����ة ال�فاه�� ل�; :البه�.
  المراجع

  أولًا: المراجع العربية:
١. ) ع],]  م.��  وال�عل�. ٢٠١٠اب&اه��،  ال�عل��  ومفاه��  م8<ل�ات  مع.�   .(

.H�`القاه&ة، عال� ال  
٢. ) وآخ&ون  فای]،  ف�ز�  وأس٢٠١١أش���ة،  اإلسالم�ة  ال�&�2ة  م�اهج   ،(  Hال�

  ت�ر,Kها، ع�ان، دار ال8فاء لل��& وال��ز,ع. 
)، أث& اس�"�ام ن��ذج ال�عل� ال��ل��� ٢٠١٢(م��� صالح  ب� سل�ان، س�اح   .٣

في ت���ة ال�ف`�& االس��اللي وال���8ل في مادة ال`���اء ل�; :ال�ات ال8ف األول ال6ان�� ��[ة  
  ال�[&مة، رسالة ماج��K&، جامعة أم الق&;، Cل�ة ال�&�2ة. 

"�ای�ي"  ٢٠١٧حK�، س�& ، والKع�د�، خال� ع<�ة ( .٤ أث& اس�"�ام ن��ذج   (
في اك�Kاب ال�فاه�� الفقه�ة وت���ة عادات العقل وال�افع�ة الBات�ة لل�عل� في م��� ال�&�2ة    ال��ائي
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اإلسالم�ة ل�; :ال�ات ال8ف ال6ام� األساسي في األردن، ال�.لة األردن�ة في العل�م ال�&�2,ة،  
  .٦١  - ٤٧، ١, ع �١٣&م�ك، مججامعة ال

في    Vخ&,<ة ال�[ل  )، "أث& اس�"�ام  ٢٠١٠ال"<�H، ع�& سال� وآخ&ون، ( .٥
ت��8ل ال�فاه�� الفقه�ة وت`�,� ب��ة مفاه���ة م�`املة ل�; :ل�ة جامعة ال��K� ب� :الل "، 

  )، ال�Kة الKا�عة. ٤٥م.لة عل�م إنKان�ة، ال.امعة االردن�ة، ع ( 
وم< .٦ جعف&،   �Kح (ال"ل�فة،  م���،  ال�ی�  ض�اء  اس�&ات�.�ات ٢٠١٥اوع،   (

  ل����ي. ال��ر,e الفعال، ال�مام، م[��ة ا
٧.  H�,رزوقي، رع� مه��، ع�� األم�&، فا:�ة، ن.�، وفاء ع�� الهاد�، وأح��، ز

  )، ت�ر,e العل�م واس�&ات�.�اته، ع�ان، دار ال��K&ة لل��& وال��ز,ع وال<�اعة. ٢٠١٦ع],]، (
ال�ف`�& وان�ا:ه ، ب�&وت،  ٢٠١٨، ن��ل رف� (رزوقي، رع� مه��، م��� .٨  ،(

  دار ال`�H العل��ة.
)،  فاعل�ة ت�ر,e وح�ة فى ال&,اض�ات قائ�ة على  ٢٠١٩، علي م��� ( ال]ه&اني .٩

الق&اءة  م.لة  ال���س5،  ال6انى  ال8ف  :الب  ل�;  ال���8ل  ت���ة  فى  ال��ل��;  ال�عل�  ن��ذج 
  .٢١٩ -  ١٨٣، ی�ن��،  ٢١٢ة،  عوال�ع&فة، ال.�ع�ة ال�8&,ة للق&اءة وال�ع&ف

١٠. ) ��Xفقه الع�ادات في م���; ). دراسة ت�ل�ل�ة ل�فاه� ١٩٩٧سع�، أح�� ال �
م�اهج ال�&�2ة ال�ی��ة �ال�عل�� العام. م.لة ال��� في ال�&�2ة وعل� ال�فe �.امعة ال���ا، ال�.ل� 

  .٢٤٩-٢٤٩العاش&، الع�د ال6ال�، 
١١. ) �Kح �ة قائ�ة على ال�عل� ال��ل��� ل����ة  ) اس�&ات�٢٠١٧سع�د�، عالء ال�ی�.

وال����M الBاتي ت�عل�ها ل�; :الب ال�&حلة ال6ان�,ة، م.لة دراسات في مهارات ال`�ا�ة اإلب�اع�ة  
e,١٢٧  -٩١)، ٢١٨م8& ( -ال��اهج و:&ق ال��ر .  

)، ت�ر,e ال�فاه�� ال��اذج واالس�&ات�.�ات ال�<�رة،  ٢٠١٧س��، ع8ام م��� ( .١٢
 &�Kة لل��& وال��ز,ع وال<�اعة. ع�ان، دار ال�   

١٣. ) �Kال��ل��� فى  ) أث& اس�٢٠٠٩صالح، م�ح) م��� ح ال�عل�  "�ام ن��ذج 
ت���ة �ع| ع�ل�ات العل� وال���8ل في مادة الف�],اء ل�; :الب ال8ف األول ال6ان�� �ال��ل`ة 

ا ب��  ال�راس�ة  ال��اهج  (ت<�,&  والع�&ون  ال�اد�  العل�ي  ال�xت�&  الKع�د^ة،  ألصالة  الع&�2ة 
  . ١، الع�د ٢وال�عاص&ة)، جامعة ع�� ش�e، م.ل� 
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ع�نا .١٤ ( العاب�،  سل��  ال�Kألة  ٢٠١٢ن  حل  في  ال��ل���  ال�عل�  أن��ذج  أث&   .(
ال�&�2,ة   ال�راسات  األساس�ة. م.لة  ال�&حلة  ل�; :ل�ة  ال&,اض�ات  تعل�  وال�افع�ة ن��  ال&,اض�ة 

  ).٢(٦وال�ف�Kة جامعة الKل<ان قاب�س، 
) فاعل�ة اس�"�ام ن��ذج ال�عل� ال��ل��� في  �٢٠١٥ هللا إب&اه�� (ع�� ال�.��، ع� .١٥

ل�;  الBات�ة  ال`فاءة  وت���ة  ال��علقة  لل�فاه��  ال"ا:�ة  ال��8رات  على ت��8ح   ال��<  e,ت�ر
  . ٢٣٣  -١٦٣)  ٧٣م8&، (  -:الب ال�&حلة ال6ان�,ة، م.لة ال.�ع�ة ال�&�2,ة ال�راسات االج��اع�ة

ق< .١٦ سل��ان،  ز,�  ( الع�وان،  ع�Kى  أح��  وداود،  إب&اه��،  م���  )،  ٢٠١٧او�، 
في تعل�� ال�راسات االج��اع�ة ون�Mها، ع�ان، دار ال��K&ة لل��& وال��ز,ع    اس�&ات�.�ات معاص&ة

  وال<�اعة. 
) ال�M&,ة ال��ائ�ة االج��اع�ة  ٢٠١٦الع�وان، ز,� سل��ان، وداود، أح�� ع�Kى ( .١٧

  ل�عل�� ال�ف`�&. وت<��قاتها في ال��ر,e، ع�ان، م&C] دی��ن�
) ال��ر,e وال�عل� �ال�ماغ  ٢٠٠٩عفانة، ع]و إس�اع�ل، وال.��، ی�سف إب&اه�� (  .١٨
  ع�ان، دار ال6قافة لل��& وال��ز,ع.   -ذ� ال.ان���
)، فاعل�ة اس�"�ام ن��ذج ال�عل� ال��ل��� ٢٠٠٩قاب�ل، س�& مع�ض ع�� ال&افع ( .١٩

ل��Bات ال�&حلة االع�اد^ة، رسالة ماج��K&،  ل��ر,e العل�م في ت���ة االت.اهات ال�عاون�ة ل�; ت
  ل]قاز,.كل�ة ال�&�2ة، جامعة ا

). أث& اس�"�ام اس�&ات�.�ة ال��) ال�ائ&� في عالج ال��8رات  ٢٠١٤قاس�، ألفة ( .٢٠
ال��یلة ل�ع| ال�فاه�� العل��ة في مادة ال6قافة العل��ة ل�; :ال�ات ال8ف ال�اد� ع�& �غ]ة.  

  ه& �غ]ة، فلK<��. رسالة ماج��K&، جامعة األز 
٢١. ) م"�ار  ال&ازق  ع��  وم���د،  جاب&،  م���  ال�ی��ة  ٢٠٠٨قاس�،  ال�فاه��   .(

.H�`اإلسالم�ة، ت��ی�ها وت�"�8ها وت���ها. القاه&ة، عال� ال  
) أث& ال���ذج ال��ل��� ال��ائي في ت��8ل  ٢٠١٨ال`�الني، أح�� م�ي ال�ی� ( .٢٢

فعال��ه� الBات�ة، م.لة جامعة ال��K� ب� :الل  ال�فاه�� الفقه�ة ل<ل�ة ال8ف ال�اسع األساسي و 
  ٧٨ -  ٥٩^��K&، ، د ٢, ع ٤لل���ث، مج
). مع.� ال�8<ل�ات ال�&�2,ة  ٢٠٠٣اللقاني، أح�� ح�K�، وال.�ل، علي أح�� ( .٢٣

� ،e,٣ال�ع&فة في ال��اهج و:&ق ال��ر.H�`القاه&ة، عال� ال ،  
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٢٤. ) ال�&حلة٢٠٠٨ال�ال`ي، ع�نان  في  الفقه  تق�,� مق&رات  ال6ان�,ة في ض�ء   )، 
C ، &��Kات الفقه�ة ال�عاص&ة، رسالة ماج�.�Kل�ة ال�&�2ة، جامعة أم الق&;. ال�  

٢٥.  ) شع�ان  ماه&  ال�ار�،  ع��  ح��،  ب�  ع��ال�اح�  فاعل�ة  ٢٠١٦ال�]روع،   (
إس�&ات�.�ة خ&ائ5 ال�ف`�& في ت���ة ال�فاه�� الفقه�ة ل<الب ال8ف األول م� ال�&حلة ال���س<ة،  

  . ١١٨, ع�٣٠,ة، جامعة ال`�,)  , مجال�.لة ال�&2
٢٦. )  ��Kم�ة مxت���ة  )، ف٢٠١٢ال�<�&�، م في  ال��5  ال�عل�  اس�&ات�.�ات  اعل�ة 

العل�م  ال6ان�� ���ی�ة ال&,اض، رسالة د��Cراه، Cل�ة  الفقه�ة ل�; :ال�ات ال8ف األول  ال�فاه�� 
  االج��اع�ة، جامعة اإلمام م��� ب� سع�د اإلسالم�ة.

)، ال�ه�ض ال�&��2 ال�راسة وال��<لقات وال��ج�هات ال�&�2,ة  ٢٠٠٢وزارة ال�&�2ة ( .٢٧
  ، م<�عة ال��^�، �غ�اد. ج�ه�ر,ة الع&اق.٢الج��اع�ة، � وا

). تق�,� �ع| ال�فاه�� الفقه�ة ل�; تالم�B ال8ف ١٩٩٣وزان، س&اج م��� ( .٢٨
  ال6ال� ال���س5 ���ی�ة م[ة ال�[&مة، م[ة ال�[&مة، جامعة أم الق&;.
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