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 استهدفت الدراسة الحالية بناء برنامج قائم على فقه النوازؿ لتنمية مهارات التفكير التحليلي كالوعي بالقضايا:ملخص
 كلتحقيق هذا الهدؼ أعد الباحث قائمة.الفقهية المعاصرة لدل طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية
بمهارات التفكير التحليلي في منهج الفقه كأخرل ألبعاد الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة لدل طالب الصف األكؿ
 كأعد مقياسنا ألبعاد الوعي بالقضايا الفقهية، ك أعد اختبارنا لقياس مهارات التفكير التحليلي كتم ضبطه،المتوسط
 كقاـ الباحث ببناء برنامج الدراسة القائم على فقه،المعاصرة لطالب الصف األكؿ المتوسط تيحيقق من صدقه كثباته
 كطبق البحث على عينة بل عددها ّٕ) طالبنا من طالب الصف األكؿ،النوازؿ مضمننا ثال ث عررة نازلة فقهية
، ككرفت النتائج عن فاعلية البرنامج في تنمية مهارات التفكير التحليلي في منهج الفقه في كلٌيته،المتوسط
 كأسفرت النتائج كذلك عن فاعلية البرنامج في تنمية كعي،كفاعليته في تنمية المهارات الرئيسة للتفكير التحليلي
، كالتطبيقي، كتنمية أبعادق الفرعية البعد المعرفي،طالب الصف األكؿ المتوسط بمجمل القضايا الفقهية المعاصرة
َ) بين تنمية مهارات التفكير.َُ  ككرفت نتائج الدراسة عن كجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستول،)كالنزكعي
. كتنمية الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة،التحليلي في منهج الفقه
 البرنامج القائم على فقه، فقه النوازؿ، الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة، مهارات التفكير التحليلي:كلمات مفتاحية
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A Program Based on Fiqh al Naazeil for Developing the Analytical Thinking Skills
and Awareness of the Contemporary Jurisprudential Issues among the
Intermediate Stage Students in the Kingdom of Saudi Arabia
Naif A. Al- Otaibi *
Imam Abdulrahman Bin Faisal University, Saudi Arabia
____________________________________________

Abstract: The present study aimed at preparing a program based on Fiqh Al Nawazel
(Contemporary Issues Islamic Jurisprudence) for developing the analytical thinking skills and
awareness of the Contemporary Jurisprudence Issues among the intermediate stage students in the
Kingdom of Saudi Arabia. To fulfill this purpose, the researcher prepared a list of the analytical thinking
skills in the Fiqh curriculum and other dimensions for the awareness of Contemporary Jurisprudential
Issues among the first grade students of the intermediate stage. Moreover, he prepared a test for
measuring the analytical thinking skills and a rubric for the awareness of Contemporary Jurisprudential
Issues among the students of the first grade intermediate stage, and verified its validity and reliability.
The researcher prepared a program for the study based on the Jurisprudence of Al-Nawazel, including
thirteen Jurisprudential Nazilah. The participants of the study were 37 students from the first grade,
intermediate stage. The results revealed the effectiveness of the program in developing the analytical
thinking skills in Fiqh curriculum, in developing the main analytical thinking skills, and the students'
awareness of the contemporary jurisprudence issues as a whole, and in its different dimensions
(cognitive, practical and affective). Moreover, the results showed a positive correlational relationship at
the level of 0.01 between developing the analytical thinking skills in the jurisprudence Fiqh curriculum
and developing the awareness of Contemporary Jurisprudential Issues.
Keywords: : Analytical thinking skills, awareness of contemporary jurisprudential issues, jurisprudence
of al- nawazel, a program based on jurisprudence of al- nawazel.
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فال ينحصر خطاب العقل في العقل الوازع،
كال في العقل المدرؾ ،كال في العقل الذم
يناط به التأمل الصادؽ كالحكم الصحيح
العقاد.)ٕ :َُِّ ،

التفكير هو سلسلة النراطات العقلية التي
يقوـ بها الدماغ عندما يتعرض لمثير ما،
يتم استقباله عن طريق كاحدة أك أكثر من
الحواس الخمس ،كهو عملية عقلية تقوـ
على الفهم المجرد للموضوع؛ حيث إف هذق
النراطات هي في حقيقتها مجموعة من
األداءات العقلية غير مرئية كغير ملموسة،
كيتم التحقق من خالؿ نواتجها ،كلقد حض
اإلسالـ على التفكير كدعا إليه ،لقد عظم اهلل
شأف العقل الذم هو مناط التفكير كمركزق،
حتى عدٌق علماء األصوؿ أحد المقاصد
الكبرل في اإلسالـ يقوؿ اهلل تعالى:
يىسٍأىليونىكى عىنً الٍخىمٍرً كىالٍ ىميٍسًرً ۖ يقلٍ فًيهًمىا
كبىري مًن
كبًيره كىمىنىا ًفعي لًلنٌىاسً كىإًثٍ يمهيمىا أى ٍ
إًثٍمه ى
ىنٌفٍ ًعهًمىا ۖ كىيىسٍأىليونىكى مىاذىا يين ًفقيوفى قيلً
الٍعى ٍفوى ۖ كىذىۖلًكى يي ىبيًٌني ال ىلٌهي لىكيمي الٍآيىاتً
لىعىلٌىكيمٍ تى ىتفىكٌىريكفى ُِٗ)[ البقرة،]ُِٗ :
كيقوؿ جلٌى شأنه :أىكىلىمٍ يى ىتفىكٌىريكا فًي
سهًم ۖ مٌىا خىلىقى اللٌىهي السٌىمىاكىاتً كىالٍ ىأ ٍرضى
أىنفي ً
جلو مٌيسىمٌنى ۖ كى ًإفٌى
كىمىا ىبيٍ ىنهيمىا إًلٌىا بًالٍحىقًٌ كىأى ى
كىثًيرنا مًٌنى النٌىاسً بً ًلقىاءً رى ًبٌهًمٍ لىكىافًريكفى ٖ)
[الركـ ،]ٖ :كالمسلم مطالب شرعنا بتأمل ما
في األنفس كما في الكوف.

كتتعدد أنماط التفكير منها :التفكير الناقد
كاإلبداعي كالتأملي ،كييعد التفكير التحليلي
أحد أنماط التفكير المراكغة – من كجهة
نظر المتخصصين في علم النفس -التي
تسعى الجهود العلمية الجادة إلى إزالة
الغموض المحيط بها ككرف النقاب عنها،
فيتناكله الباحثوف من عدة زكايا ،كبعدة
معافو ،كهو ما أحدث خلطنا كبيرنا عند تحديد
هوية المفهوـ النظرية ،كترجع مصادر
المراكغة الملصقة بهذا المفهوـ إلى أسباب
عديدة ،يقف على رأسها تعدد المعاني التي
يرير إليها بتعدد السياقات المستخدـ فيها،
فضلنا عن غياب التعريف الواضح الذل يمكن
تبنيه بركل متسق على المستول النظرم أك
اإلجرائي عامر.)ْ :ََِْ ،
كيرل الكبيسي ََِٕ )ٗ :بأف التفكير
التحليلي هو تفكير هادؼ يسعى إلى إيصاؿ
الطالب إلى حالة من االتزاف الذهني ،كلذلك
يكوف سلوؾ الطالب مدفوعنا كمضبوطنا
بالهدؼ؛ كلهذا تزداد عملية الضبط الذهني،
كتصبح أكثر دقة كلما اشتدت صعوبة
المركلة ،كسيطرتها على أداءات الطالب
كنراطه.

كالقرآف الكريم ال يذكر العقل إال في مقاـ
التعظيم كالتنبيه إلى كجوب العمل به،
كالرجوع إليه ،كال تأتي اإلشارة إليه عارضة
كال مقتضبة في سياؽ اآلية؛ بل هي تأتي في
كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة
باللفظ كالداللة ،كتتكرر في كل معرض من
معارض األمر كالنهي التي يحث فيها المؤمن
على تحكيم عقله ،أك يالـ فيها المنكر على
إهماؿ عقله ،كقبوؿ الحجر عليه ،كال يأتي
تكرار اإلشارة إلى العقل بمعننى كاحد من
معانيه التي يررحها النفسانيوف من أصحاب
العلوـ الحديثة؛ بل هي ترمل كظائف اإلنساف
العقلية على اختالؼ أعمالها كخصائصها،
كتتعمد التفرقة بين هذق الوظائف
كالخصائص في مواطن الخطاب كمناسباته،

كأكد آرت -إف ) (Art- in, 2015: 1495التصور
السابق للتفكير التحليلي؛ حيث أشار إلى
ضركرة تنمية مهاراته عبر مجموعة من
الممارسات التعليمية الفاعلة؛ باعتبارق أحد
أدكات التفكير السليم الذم يسعى إلى تمكين
الفرد من اتخاذ القرارات المناسبة ألنفسهم
كلمجتمعاتهم ،فضلنا عن كونه يسهم في
معاكنة الفرد على مواجهة االتجاهات
المتغيرة في العالم ،كما طرأ عليه من تقدـ
في العلوـ كالتكنولوجيا كالمعلومات ،أك ما
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يطلق عليه اسم متطلبات القرف الحادم
كالعررين.
كتندرج مهارات التفكير التحليلي ضمن
مهارات التفكير المعرفية التي حددتها
الجمعية األمريكية لتطوير المناهج كالتعليم،
باعتبار مهارات التفكير هي معالجات ذهنية
تمارس كتستخدـ عن قصد في معالجة
المعلومات أك المواقف أك حل المركالت،
كتسهم هذق المهارات المتعددة في فاعلية
التفكير قطامي كعمور.)َّ – ِٗ :ََِٓ ،
كربط كثير من الباحثين بين التفكير
التحليلي ،كمهارات حل المركالت ،على اعتبار
أف حل المركلة يتطلب إعماؿ العقل حوؿ
عناصرها ،كلذا فقد أشار شاباطات كآخركف
) )Shobatat, et al, 2010: 580إلى أف التفكير
التحليلي يعين المتعلم على التفكير في حل
المركالت التي تواجهه بنظرة تأملية دقيقة
كقصدية؛ بحيث يمكن من خاللها معرفة
التفاصيل الدقيقة للمركلة ،كالوقوؼ على
عناصرها المختلفة كأبعادها المتعددة ،بل
المقارنة بين أجزائها للوصوؿ إلى حل
صحيح لها.
كيرل ستيرنبرج  )Sternberg, 2003: 8أف
توظيف التفكير التحليلي في التعلم يرجع
الطالب على ممارسة العديد من مهارات
التفكير مثل :مهارات المقارنة ،كالنقد
كالحكم ،كالقياس كالتقويم ،كالمعلم عند
يسعى لتنمية مهارات التفكير التحليلي لدل
طالبه؛ فإنما يسعى إلى إعداد طالب خبير
قادر على الوصوؿ إلى حل مناسب للمركالت
التي تواجهه؛ ليحقق السعادة كالتكيف السليم
في الحياة.
كلقد تنوعت التعريفات التي كضعت للتفكير
التحليلي ،كباستقراء هذق التعريفات يلحظ
الباحث أنه يمكن حصر هذق التعريفات في
ثالث فئات رئيسة هي :منهم من نظر إلى
التفكير التحليلي على أنه مجموعة من
األداءات الذهنية المهارات) التي تقوـ على
تفاعل المتعلم مع المركلة التي تعنٌي له،

كمنهم من نظر إلى التفكير التحليلي على
أنه عملية عقلية تتطلب مجموعة من
الممارسات العقلية غير المرئية التي
يمارسها العقل البررم للوصوؿ إلى حل
للمركلة ،كمنهم من نظر إليه على أنه منتج
نهائي يتجلى في حل المركلة ،كمن ثم فهذا
المنتج هو دليل قوم على ممارسة المتعلم
العديد من المهارات التي أهلته للوصوؿ إلى
الحل.
كتتضح أهمية التفكير التحليلي في أنه يعين
طالب المرحلة المتوسطة على تجزئة
المهمة إلى عناصرها األساسية؛ كذلك من
خالؿ ممارسة العديد من العمليات العقلية
مثل :المقارنة ،كالتقويم ،كالحكم ،كتحديد
العالقات القائمة بين عناصرها ،كالتصنيف،
كتمييز عالقة السبب بالنتيجة ،كاستنتاج
التتابع كغيرها من العمليات التي تؤثر في
الطالب تأثيرات إيجابية؛ مما يعين في زيادة
قدرتهم على حل المركالت التي تواجههم.
كيرير ستيرنبرج ككوفماف
) Kaufman, 1998: 481إلى أف تعميق قدرة
المتعلم على التفكير التحليلي يمكنه من
القدرة على دراسة األفكار كتحليلها،
كتقويمها للوصوؿ إلى قرار سليم تجاق
المواقف المرتبطة بحياته الرخصية أك
بالمجتمع الذم يعيش فيه.
& (Sternberg

كيتضمن التفكير التحليلي العديد من
المهارات منها :تجزئة الموقف التعليمي إلى
عناصرق ،كاكتراؼ العالقات بين تلك
العناصر ،كبذلك فإف مهارة التحليل ترتمل
على بعدين رئيسين هما :تحليل العناصر،
كتحليل العالقات كيتضمن التفكير التحليلي
العديد من المهارات الفرعية مثل :تصنيف
العناصر ،كتجزئة المعلومات إلى عناصرها
المكونة لها ،كاكتراؼ العالقات المنظمة
للعناصر ،كاستخراج المعاني كالتوصل إلى
استنتاجات ،كاكتراؼ العالقات التنظيمية
للبيانات المعطاة ،ثم تعرؼ تفاصيل األشياء

سالمة ،كالخريسات ،كصوافطة ،كقطيط،
ََِٗ.)ُِٔ :
كيعدد ستيرنبرج
مهارات التفكير التحليلي فيما يلي :تحديد
الصفات أك السمات ،كتحديد الخصائص،
كإجراء المالحظة ،كالتفريق بين المترابه
كالمختلف ،كالمقارنة كالمقابلة ،كالتجميع
التبويب) ،كالتصنيف ،كبناء المعيار،
كعمل
األكلويات،
ككضع
كالترتيب
المتسلسالت ،كرؤية العالقة ،كإيجاد األنماط،
كالتخمين التنبؤ أك التوقع) ،كتحديد السبب
كالنتيجة ،كإجراء القياس.
)Sternberg, 2003, 10

من خالؿ ما سبق يخرج الباحث بمجموعة
من مهارات التفكير التحليلي المرتبطة
بمنهج الفقه هي :مهارات تحليل القضية
الفقهية إلى مكوناتها ،كمهارات تحديد
العالقات السببية في القضايا الفقهية،
كمهارات تعليل األحكاـ الررعية للقضية
الفقهية المعاصرة ،كمهارات المقارنة في
قضايا فقه النوازؿ.
كنظرنا ألهمية مهارات التفكير التحليلي عامة
كأهميتها في منهج الفقه خاصة فقد نالها
اهتماـ كزارة التربية كالتعليم بالمملكة
العربية السعودية ،إذ نصت كثيقة منهج مواد
العلوـ الررعية في التعليم العاـ اإلدارة
العامة للمناهج )ُّٗ :ُِْٕ ،على مجموعة من
األهداؼ منها :أف تقول صلة الطالب بالدلة
الررعية من خالؿ ربط األحكاـ لها ،كأف
تزيد معرفتهم بأحكاـ الطهارة كالصالة
كالزكاة كالصياـ كالحج ،كأف يصحح
الطالب المعلومات الخاطئة المتعلقة بما
يدرسونه من موضوعات ،كأف يتدرب الطالب
على استنباط حكم الترريع كيتعرفوا عليه،
كأف يتقول شعور الطالب بوحدة األمة
اإلسالمية من خالؿ العبادات ،فضلنا عن أف
يكتسب الطالب المهارات األساسية للتفكير
السليم ،كما استهدفت دراسة حسن ََِٗ)،
كدراسة عكور َُِٔ) ،كدراسة سبيتاف
َُِٕ) ،كدراسة المالكي َُِٕ) تنمية

مهاراته في بعض مجاالت التعليم المختلفة
منها ،أك بناء برامج تعليمية قائمة على هذق
المهارات.
كلقد منٌى اهلل على األمة اإلسالمية بأف جعل
الرريعة اإلسالمية شريعة صالحة لكل زماف
كمكاف ،كقادرة على مواكبة التطور الذم
يطرأ على حياة الناس كمعاشهم ،كتبرز
أهمية الررعية اإلسالمية في كفائها بحاجات
الناس في كل العصور ،كبمتطلبات كل
دهر ،فال تجد كاقعة من الوقائع أك قضية من
القضايا إال كللرريعة فيها حكم لها ،كال
تنزؿ نازلة بالناس إال تبارل العلماء كأهل
الفقه لبياف الحكم الررعي المرتبط بها
استنادنا على النصوص الررعية أك على
القياس كاالجتهاد.
كإف التصدم اليوـ للقضايا الفقهية في
مجاالت الحياة المختلفة ،كتكييفها تكييفنا
فقهيٌنا صحيحنا ،كاستنباط أحكامها لهو دليل
على تجديد األدلة الررعية ،كحيوية الفقه
اإلسالمي األصيل ،كصالحية الرريعة
لمواكبة التطورات كالتصدم للمستجدات،
كيبرهن ذلك على أف الرريعة اإلسالمية هي
شريعة الخلود إبراهيم.)ٔٓ :َُِِ ،
كنظرنا لما يرهدق العالم اآلف من ثورة
معرفية كمعلوماتية ،فقد ظهرت قضايا
فقهية معاصرة لم تكن موجودة من قبل في
مباحث علم الفقه؛ مما دعا العلماء للبحث عن
حكم اهلل فيها استنادنا إلى األدلة الررعية،
كالبد للمسلم أف يكوف لديه قدره كبيره من
الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة ،حتى
يستطيع عبادة اهلل على بصيرة كهدل،
كيعرؼ حكم اهلل فيها.
كالوعي  Awarenessهو مفهوـ سيكولوجي
يرير إلى الحالة العقليٌة التي يتم من خاللها
إدراؾ القضايا الفقهية المعاصرة التي
تواجهه في الحياة ،كذلك باندماجه بالبيئة
المحيطة به ،كتفاعله مع الوسط االجتماعي
الذم يعيش فيه ،كاحتكاكه به؛ ممٌا يسهم في
 Selfإيجاد حالة من المراقبة الذاتية
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 ،Mentoringتجعله أكثر قدرة على إجراء
المقاربات كالمقارنات ،كالتبويب كالتصنيف،
كالتمييز ،كتحديد عالقات السبب بالنتيجة
في ضوء دراسته للفقه اإلسالمي؛ مما يجعله
قادرنا على الوصوؿ إلى األحكاـ الررعية
المرتبطة بالقضية الفقهية المعاصرة.
لقد تنوعت التعريفات المطركحة لمفهوـ
الوعي ،كشملت العديد من التوجهات البحثية
في علم المعرفة Science of Knowledge؛
حيث كاف مثار اهتماـ في عدد من المجاالت
البحثية منها :علم التربية ،كعلم النفس،
كالفلسفة ،كاالجتماع .كلقد تطورت الداللة
االصطالحية لكلمة الوعي؛ لتواكب حياتنا
الفكرية كالثقافية ،التي كانت تعني في أصل
كضعها للجمع كالحفظ مصداقنا لقوله تعالى:
كىجى ىمعى فىأىكٍعىىۖ ُٖ)[ المعارج]ُٖ :؛ أم
جمع كحفظ ،ثم تطورت الكلمة لتستخدـ
بمعنى الفهم العميق كسالمة اإلدراؾ ،كهذا
ما يؤكدق تليت  )Tillett, 2006: 471بقوله:
إف الوعي سلوؾ اجتماعي يتسم باإلدراؾ
العميق من جانب الفرد كالجماعة ،كيترجم
هذا اإلدراؾ إلى نوع من السلوؾ العملي
الذم ينحو بالفرد إلى ممارسة السلوؾ
الصحيح كالمقبوؿ اجتماعينا ،كتكوين
االتجاهات السليمة ،مع حسن تفاعله مع بيئته
المادية كاالجتماعية ،كهو يؤسس على فهم
الفرد لطبيعة الموقف أك المركلة ،كقدرتها
على مواجهتها بركل علمي صحيح.
كيرل بكار َََِ )َُ :بأف الوعي هو
محصلة عمليات ذهنية كشعورية معقدة،
فالتفكير كحدق ال ينفرد بتركيل الوعي،
فهناؾ الحدس ،كالخياؿ ،كاألحاسيس،
كالمراعر ،كاإلرادة ،كالضمير ،كهناؾ المبادئ
كالقيم كمرتكزات الفطرة ،كحوادث الحياة
كالنظم االجتماعية ،كالظركؼ التي تكتنف
حياة المرء ،كهذا الخليط الهائل من مكونات
الوعي يعمل على نحو معقد جدٌنا ،كيسهم
كل مكوف بنسبة تختلف من شخص إلى

آخر؛ مما يجعل لكل شخص نوعنا من الوعي
يختلف عن اآلخرين.
كفي هذا السياؽ يؤكد شحاتة كالنجار
ََِّ )ّّٗ :إلى أف الوعي يعد الخطوة
األكلى في تكوين الجوانب الوجدانية؛ بما
يتضمنه من االتجاهات كالقيم ،كعلى الرغم
من كقوع الوعي في أدنى درجة من التصنيف
الوجداني ،إال أف الوعي غالبنا ما يكوف مربعنا
بالجانب المعرفي ،كيقصد به إدراؾ الفرد
ألشياء معينة في الموقف أك الظاهرة.
بينما يرل إبراهيم ََِٗ )ُُُٔ :بأف الوعي
عامة هو شحنة عاطفية كجدانية قوية تتمكن
في كثير من مظاهر السلوؾ لدل الفرد،
كيتم تكوينها من خالؿ مراحل التعليم ،ككل
ما كاف الوعي أكثر نضجنا كثباتنا ،كاف
ذلك أكثر قابلية لدعم كتوجيه السلوؾ
الرشيد في االتجاق المرغوب فيه.
أما عن الوعي الديني فهو مجموعة من
المعارؼ كالقيم كاالتجاهات كالمبادئ الدينية
التي تتيح للفرد مواجهة بعض المواقف
كالمركالت الحياتية بجميع مجاالتها،
كيتعامل معها بطريقة صحيحة في ضوء
األحكاـ الررعية عبد الرشيد.)ِِٖ :ََِٖ ،
كلعل من أبعاد الوعي الديني كعي الطالب
في مراحل التعليم العاـ بالقضايا الفقهية
المعاصرة ،التي تتضمن معرفتهم بها،
كفهمهم إياها ،مع استنباطهم للحكم الررعي
الصحيح للقضية الفقهية المعاصرة ،كتأملهم
كمراقبتهم لعملياتهم العقلية في أثناء
التوصل إلى هذا الحكم ،كتقويمهم إياها.
كلقد صنف المتخصصوف أبعاد الوعي الديني
تصنيفات متعددة منها :تصنيف كزير ُٔٗٗ:
ُُٗ) الذم حددق بثالثة أبعاد؛ هي :البعد
العقلي :كيتمثل في المعرفة ،كالثقافة
الدينية ،كالبعد العملي :كهو التدين العملي،
كيعنى بالممارسة الفعلية للعبادات ،كالرعائر
الدينية ،كالبعد األخالقي :كيعنى بتأثير
الدين على السلوؾ الفعلي للطفل.

بينما يرل كزة ََِٓ )ٕٓ :أف أبعاد الوعي
الديني تتضمن ثالثة جوانب هي :البعد
المعرفي :الذل يتمثل في المعارؼ الدينية
التي اكتسبها الفرد ،كمػا أف هػػذق
المعرفة ترتبط بالقدرات العقلية العليا التي
يستخدمها الفرد في إصدار األحكاـ
الصحيحة تجاق القضايا التي هي موضوع
الوعى ،كالبعد الثاني :هو البعد السلوكي:
كيتمثل في مدل التزاـ الفرد الوعى بتعاليم
اإلسالـ ،كتطبيق ما تعلمه من معارؼ دينية
في حياته اليومية ،أما البعد الثالث :فهو
البعد االنفعالي؛ كيظهر في مدل تأثر الفرد
بتعاليم اإلسالـ في نفسه ،كتقديرق لها.
كالمتأمل في طبيعة الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة يجد أنها ترتبط ارتباطنا عضوينا
بثالثة مكونات هي :المكوف المعرفي،
كالمكوف النزكعي الوجداني) ،كالمكوف
السلوكي ،كمما يؤكد ذلك فرغلي ََِٕ:
ُٕ) إلى أف الوعي مفهوـ أشمل كأعم من
مجرد المعرفة أك اإلدراؾ ،فالمعرفة
كاإلدراؾ خطوتين أكليتين لتكوين الوعي،
فالفرد أكلنا يتلقى معلومات كمعارؼ عن
شيء ما أك قضية بيعنها ،كهذق المعلومات
كالمعارؼ تساعد أيضنا الفرد على إدراؾ هذا
الريء أك القضية ،كهذا اإلدراؾ يؤثر فيه
كيكسبه اتجاهنا كجدانينا حوؿ الريء ،كاالتجاق
الوجداني يؤثر أيضنا على الجانب السلوكي
للفرد؛ مما يجعله يتصرؼ كفقنا لما اكتسبه
في المستول األكؿ من معلومات كمعارؼ
الجانب المعرفي) ،كفي المستول الثاني
الجانب الوجداني).
في ضوء ما سبق يستخلص الباحث أبعاد
الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة في ثالثة
أبعاد رئيسة هي :البعد المعرفي كيتمثل في
معرفة الطالب بالقضايا الفقهية المعاصرة،
كالبعد التطبيقي كيتجلى في تطبيق الطالب
للقضية الفقهية تطبيقنا عملينا ،كالبعد
النزكعي كيمثل انفعاالت كشعور طالب
الصف األكؿ المتوسط تجاق القضايا الفقهية

المعاصرة ،كما يرتبط بها من أكجه التقدير
كتكوين مجموعة من القيم المرتبطة بها.
كتبرز أهمية الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة في أنها السبيل أماـ الناس إليضاح
حكم القضية الفقهية المعاصرة خاصة مع
سنن اهلل في تقلب الزماف كتغير المكاف،
كتوالي األحداث ،كبحسب تقلب األزمنة
كاألمكنة تتغير األحواؿ؛ مما يدفع المسلمين
إلى طلب الفتول في أحكامها الررعية،
كاألجوبة عنها؛ ليخضع الناس إليها ،فتستكين
أفئدتهم ،كال غرك أف في ذلك داللة على
شمولية اإلسالـ كخلودق ،كصالحه لكل زماف
كمكاف إبراهيم.)ُٓ :َُِٔ ،
كمما يدعم األهمية السابقة أف الوعي
بالقضايا الفقهية المعاصرة لطالب المرحلة
المتوسطة فيه مراعاة لمقتضيات الرحمة
مصداقنا لقوله تعالى :كىمىا ىأرٍسىلٍنىاؾى إًلٌىا
رىحٍمىةن لًٌلٍعىالىمًينى َُٕ)[ األنبياء ،]َُٕ :كما
أف االهتماـ بهذق القضايا فيه تحقيق
لمصالحهم ،كدفع للمفاسد التي يمكن أف
تطرأ على حياتهم ،نظرنا لعدـ االجتهاد في
الوصوؿ للحكم الررعي الصحيح.
كنظرنا ألهمية القضايا الفقهية المعاصرة
فقد حظيت باالهتماـ من قبل الباحثين فقد
أجريت العديد من الدراسات كالبحوث؛
كمنها :دراسة الخوالدة ََِٕ) التي استهدفت
التحقق من أثر تدريس كحدة تعليمية
مطورة في تحصيل طالبات مرحلة التعليم
الثانوم الرامل في األردف لمبحث الثقافة
اإلسالمية كاتجاهاتهن نحوق في ضوء
القضايا الفقهية المعاصرة ،كأعد المالكي
ُِْٗ) دراسة هدفت إلى تقويم مقررات
الفقه في المرحلة الثانوية في ضوء
المستجدات الفقهية المعاصرة كأجرل
القحطاني َُّْ) دراسة استهدفت تحديد
مدل تناكؿ مقررات الفقه بالمرحلة
المتوسطة للقضايا الفقهية المعاصرة كقياس
اتجاهات الطالب نحو دراستها ،كتناكؿ متولي
ُّْٖ) دراسة استهدفت التحقق من فاعلية
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برنامج قائم على التعلم النرط في تنمية
الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة ،كالتفكير
الناقد لدل طالب الصف الثاني الثانوم
األزهرم بجمهورية مصر العربية.
كيتسم العصر الذم نعيش فيه بأنه عصر
التطور كالنمو في شتى مجاالت الحياة،
الطبية ،كاالقتصادية ،كاالجتماعية ،كالثقافية؛
مما أدل إلى ظهور نوازؿ فقهية ،تمثل
مستجدات دينية طرأت على الواقع الحياتي
المعيش للمسلمين ،كمن ثم كجب النظر في
هذق الواقعات كالنازالت من أجل التوصل إلى
الحلوؿ الررعية؛ ألنه لو لم يتم ذلك
لتعسرت حياتهم ،كاختلط لديهم الحالؿ
بالحراـ ،كالمباح بالمكركق.
كلذا فإف فقه النوازؿ من أهم فركع الفقه
اإلسالمي ،لدكرق الكبير في بياف أحكاـ
الرريعة اإلسالمية المرتبطة بواقع الحياة
في جميع مجاالتها ،فدكرق هو تنزيل أحكاـ
الرريعة على الواقع الحياتي ليصبغه
بصبغتها ،كيجرم عليه أحكامها ،كهو ذلك
المحك الذم تعرؼ من خالله كاقعية
الرريعة اإلسالمية كمدل مراعاتها ألحواؿ
المكلفين ،كمدل انسجامها مع طبيعة البيئة
الزمانية كالمكانية الحادثة بولحية:ُّْٔ ،
ٓ).
كتبرز أهمية تضمين قضايا فقه النوازؿ في
مناهج الفقه لطالب المرحلة المتوسطة،
بحيث يتم تضمين هذق القضايا بركل متدرج
في مناهج الفقه للصفوؼ الثالثة بالمرحلة
المتوسطة ،على أف يراعي فيها مصفوفة
المدل كالتتابع ،كيرير العتيبي ُِْٓ) إلى
أف ربط محتول المواد الدينية بواقع الطالب
يستدعي ضركرة اهتماـ مخططي مناهج
التربية اإلسالمية كخصوصنا الفقه بتضمينها
للقضايا المعاصرة
األحكاـ الررعية
المطركحة في العالم مثل :التلوث ،كالبطالة،
األعضاء،
كنقل
المخدرات،
كتعاطي
كاالستنساخ.

كتيعد استراتيجيات ما كراء المعرفة أحد
التوجهات البحثية التي ظهرت على يد
فالفيل  ،Flavellكالتي تعني التفكير في
التفكير ،كيتكوف هذا المفهوـ من مكونين
رئيسين هما :المعرفة كالتنظيم ،أما البيعد
األكؿ فهو معرفة ما كراء المعرفة ،كيرمل
معرفة الفرد عن نفسه بوصفه متعلمنا،
كالعوامل التي قد تؤثر في األداء كالمعرفة،
كمعرفة االستراتيجيات ،كمعرفة متى
تيستخدـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في
المواقف المختلفة ،كيرمل البيعد الثاني كهو
التنظيم مراقبة الرخص لعملياته العقلية،
كأنرطة التخطيط كالوعي بالفهم عند أداء
المهاـ ،كتقويم فاعلية عمليات المراقبة
للمهمة التي يؤديها .)Lai, 2011: 2
كمن استراتيجيات ما كراء المعرفة
استراتيجية  ،PQ4Rكيطلق عليها استراتيجية
الخطوات الست في القراءة ،كهي استراتيجية
كضعها توماس كركبنسوف .كيؤكد أرمورد
 )Ormrod, 1998: 331أهمية استراتيجية
 PQ4Rفي أنها تمكٌن الطالب من توظيفها في
دراسة موضوعات جديدة عليهم ،كتعينهم
على أداء المهاـ التعليمية التي يكلفوف بها
بركل إيجابي ،كتتمثل إجراءات استراتيجية
 PQ4Rفي ست خطوات بركل منهجي في
سلسلة كاملة من االستراتيجيات الفرعية،
كهي :المعاينة ،كطرح األسئلة ،ثم القراءة،
فالتأمل ،ثم التسميع ،كأخيرنا المراجعة.
كتبرز أهمية هذق االستراتيجية أنها تساعد
الطالب في فهم القضايا المطركحة كالتفاعل
معها ،كذلك من خالؿ معاينة العنواف
الطالب
كاستدعاء
للقضية،
الرئيس
لمعلوماتهم السابقة المرتبطة بالقضية ،كما
أف هذق االستراتيجية تساعدهم على طرح
أسئلة تنبؤية لفهم األفكار الرئيسة في
القضية ،كذلك من خالؿ اإلجابة عنها ،كما
أنها تسهم في تنمية التفكير من خالؿ
ترجيع الطالب على تلخيص الموضوع

كمراجعته للتحقق من تضمين األفكار
الرئيسة في الملىخص.

المعرفية ،بالمعلومات الجديدة المكتسبة من
الموضوع ).(Cottrell, 2001, 276

كهذق االستراتيجية تسير في ست خطوات
رئيسة؛ حيث يرمز لكل خطوة بحرؼ من
حركؼ االستراتيجية ،فيرمز الحرؼ ) )Pإلى
كلمة  ،)previewكالتي تعني تفحٌيص معالم
النص المقركء بإلقاء نظرة تمهيدية عليه،
كالحرؼ  )Qداللة على كلمة ،)Question
كهي تعني طرح األسئلة برأف الموضوع قيد
الدراسة ،أما الحرؼ  )Rفهو الحرؼ األكؿ
لكلمة  )Readالتي تعني اقرأ ،كالحرؼ
الحرؼ  )Rيرمز إلى كلمة )Reflect
كتعني تأمل ،كالحرؼ  )Rالثالث يعبر عن
كلمة  )Reciteالتي تعني سمع ،كأخيرنا
الحرؼ  )Rالرابع يدؿ على كلمة
 )Reviewالتي تعني راجع (Seimon, 2010:

مرحلة التسميع  :Reciteكيتم في هذق
المرحلة تكرار المعلومات المكتسبة من
الموضوع ،كتحقق الطالب من فهمهم للمادة
المقركءة؛ كذلك من خالؿ إعادة صياغتهم
لما تعلموق في الدرس بلغتهم الخاصة

).10

كتتمثل إجراءات استراتيجية  PQ4Rفي ست
خطوات عامة بيانها كما يلي:
مرحلة المعاينة  :Previewكهي عبارة عن
مسح سريع للمواد المقركءة ،كالتي ترير
إلى جمع المعلومات للمساعدة في تعرؼ
العناكين الرئيسة كالملخص ،كتحليل
مكوناته ).(Burton, 2007, 1
مرحلة التساؤؿ  :Questionكهذق مرحلة
بناء الطالب لألسئلة استنادنا إلى االستطالعات
التي أجركها على الموضوع ،كتساعد عملية
طرح األسئلة على التوضيح كالفهم ،كما
تتيح للمتعلٌم المراركة في الموقف
التعليمي ).(Ryan, 2004,171
مرحلة القراءة  :Readكيتم في هذق المرحلة
قراءة الطالب للموضوع؛ من أجل البحث عن
إجابات لألسئلة الموضوعة للدرس (Hay,
).2005, 25

مرحلة التأمل  :Reflectكيتم في هذق
الخطوة تأمل المتعلم للموضوع ،ساعينا من
خالؿ هذق العملية إلى ربط ما بحوزته من
معارؼ كمعلومات سابقة مخزنة في بنيته

.(Kiewra, 2002, 75

مرحلة المراجعة  :Reviewكفيها يقوـ
الطالب بمراجعة ما تعلموق ،حفاظنا
للمعلومات المكتسبة ،كصوننا لهم من النسياف
).(Reddy, 2006, 101

كتبرز عالقة إجراءات هذق االستراتيجية مع
مهارات التفكير التحليلي من جهة كأبعاد
الوعي بالقضايا الفقهية من جهة أخرل؛
حيث إنها تعمل على تحديد الطالب للتفاصيل
المضمنة في الموضوع كمراجعتهم لها،
كتنمية التفكير الربطي من خالؿ ربط
المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة،
كتعين الطالب على تذكرها ،فضلنا عن
كونها تنرط المعرفة السابقة لدل الطالب
من خالؿ تنظيم المعلومات كزيادة الوعي
بالمعلومات الجديدة المطركحة ،كتسميعهم
لها عن طريق إعادة صياغتها كتكرارها
بلغتهم الخاصة ،عالكة على تنمية كعي
الطالب كتأملهم لمسار تفكيرهم ،كتعديل
هذا المسار كلما دعت الضركرة لذلك.
كلقد حظيت هذق االستراتيجية باهتماـ
الباحثين كمنها :دراسة المطيرم َُِٓ)،
التي استهدفت بناء برنامج قائم على
استراتيجية الخطوات الستة  PQ4Rفي تنمية
مهارات االستماع لدؿ تلميذات المرحلة
االبتدائية بالمملكة العربية السعودية،
كدراسة خضير َُِٔ) التي استهدفت تنمية
مهارات االستيعاب القرائي لدل طالب الصف
التاسع في المملكة األردنية الهاشمية ،كأجرل
الكوابه كالجازم (Al-Qawabeh & Aljazi,
) 2018دراسة استهدفت تنمية الفهم القرائي
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لدل طالب الصف التاسع باألردف باستخداـ
استراتيجية .PQ4R

للقضية الفقهية
َُِِ).

اإلحساس بالمركلة

كمما أكد إحساس الباحث بهذق المركلة قياـ
الباحث بإجراء دراسة استطالعية على ثالثين
طالبنا من طالب الصف األكؿ المتوسط؛ حيث
اختار الباحث أربع مهارات فرعية من مهارات
التفكير التحليلي في منهج الفقه كهي:
تحديد السمات الحرجة للقضية الفقهية
المعاصرة ،كتحديد نوع العالقة بين القضايا
الفقهية ،كربط الحكم الررعي بالدليل
المناسب له ،كتحديد نوع القضية الفقهية
المعاصرة ،كقاـ الباحث بإعداد اختبار أكلي
يتكوف من اثنتي عررة مفردة اختبارية،
بواقع ثالث مفردات لكل مهارة ،كقد كرفت
نتيجة هذق الدراسة تدني مستول الطالب في
هذق المهارات بنسبة؛ حيث بل متوسط
الدرجات ٓ )ْ,من ُِ) درجة كهي الدرجة
الكلية لالختبار ،بنسبة تقدر ٓ ،)% ّٕ,كهي
نسبة متدنية للغاية تدؿ على كجود مركلة
لدل هؤالء الطالب.

نظرنا ألهمية مهارات التفكير التحليلي عامة
كأهميتها في منهج الفقه خاصة لطالب
المرحلة المتوسطة ،كعلى الرغم مما حظيت
به هذق المهارات من اهتماـ كزارة التعليم
بالمملكة العربية السعودية ،كما حظيت به
من اهتماـ الباحثين ،فإف الدراسات في هذا
المجاؿ ترير إلى كجود ضعف في هذق
المهارات لدل طالب المرحلة المتوسطة؛
حيث أشارت نتائج دراسة العتيبي ُّّْ:
ِٖٓ) بضعف اهتماـ منهج الفقه بتضمين
مهارات التحليل؛ حيث بلغت نسبة أبعادق
الفرعية َٖ ،)%ّْ.كهي نسبة ضعيفة للغاية
إذ قورنت ببقية أبعاد المستويات العليا
للتفكير ،كما أكدت نتائج دراسة الرائقي
َََِ) عن عدـ اهتماـ أسئلة منهج الفقه
بالمستويات العليا للتفكير في ضوء تصنيف
بلوـ المعرفي.
ككرفت نتائج دراسة العواجي َُِْ) عن
ضعف مستول طالب الصف الثالث المتوسط
في مهارات االستنباط كالمالحظة ،كالتقويم
كالتحليل كالتنظيم كالتطبيق؛ حيث بل
متوسط امتالؾ لهذق المهارات نسبة تتراكح
بين َُ.)% ْٔ.ِٕ – ُٓ.
كمن أبرز مظاهر الضعف لدل الطالب في
مهارات التفكير التحليلي في منهج الفقه هي
ضعفهم في استنباط الحكم الررعي للقضايا
الفقهية؛ حيث يصعب على طالب المرحلة
المتوسطة استنتاج الرواهد الدالة على
القضية الفقهية المعاصرة ،كعدـ قدرتهم
على تحديد المعلومات المرتبطة بهذق
القضايا ،كضعف قدرتهم على معرفة علة
الحكم الررعي ،ككيفية استخراج األدلة
الررعية من مصادرها المختلفة ككذلك
ضعف مهارة الطالب على المقارنة كتحديد
العالقات بين الموضوعات الفقهية المختلفة،
مع صعوبة الموازنة بين األرداء المطركحة

المعاصرة

عبدالرحيم،

كيبدك هذا الضعف شاخصنا ما توصلت إليه
نتائج دراسة القحطاني َُّْ) إلى كجود
قصور في تضمين القضايا الفقهية المعاصرة
في مقررات الفقه في المرحلة المتوسطة
بالمملكة العربية السعودية؛ حيث كانت
نسبة تضمين هذق القضايا بركل عاـ ْ.%ُّ.
كهذا بدكرق أدل إلى ضعف إدراؾ الوعي)
الطالب لهذق القضايا كهذا ما أكدته نتائج
دراسة متولي.)ُِ :ُّْٖ ،
كلكي يتحقق الباحث من كجود قصور في
الوعي بالقضايا الفقهية قاـ ببناء مقياس
أكلي لقياس بعض مؤشرات الوعي بالقضايا
الفقهية ،كتكوف المقياس من تسع مفردات
اختبارية ،كضعت لقياس ثالث مؤشرات كهي:
تمييز المدلوؿ الررعي للقضية الفقهية
المعاصرة ،كاستنتاج قاعدة كلية تندرج
تحتها القضية الفقهية المعاصرة ،كتحديد
شعورق الديني تجاق القضية الفقهية
المعاصرة ،كقد طيبق على العينة االستطالعية

السابق ذكرها ،ككرفت نتيجة الدراسة عن
ضعف مستول امتالؾ طالب الصف األكؿ
المتوسط لبعض أبعاد الوعي بالقضايا
الفقهية المعاصرة موضع القياس؛ حيث بل
متوسط استجابات الطالب على مفردات
المقياس ٕ )ِ,من ٗ) درجات أم بنسبة
تقدر َّ ،)%كهي نسبة متدنية للغاية ترير
إلى ضعف كعي طالب الصف األكؿ المتوسط
بالقضايا الفقهية المعاصرة.
كبالنظر إلى أسباب هذا الضعف كالقصور في
كل من مهارات التفكير التحليلي كالوعي
بالقضايا الفقهية المعاصرة ،يمكن ردق إلى
تقليدية طرائق التدريس المستخدمة في
تدريس هذق القضايا ،كعدـ تدريب المعلمين
لطالبهم على تحليل القضية إلى مكوناتها
الرئيسة ،كعدـ ترجيعهم على إعماؿ
الستنباط األحكاـ الررعية الصحيحة لهذق
القضايا ،فضلنا عن الضعف في تضمين هذق
القضايا في منهج الفقه؛ ليواكب مستجدات
الواقع اإلسالمي الذم يحيا فيه الطالب.
مركلة الدراسة كأسئلتها
تتمثل مركلة الدراسة الحالية في ضعف
مهارات التفكير التحليلي في منهج الفقه
لدل طالب المرحلة المتوسطة ،ككذلك
ضعف مستول كعيهم بالقضايا الفقهية
المعاصرة؛ كلحل هذق المركلة يطرح الباحث
التساؤؿ الرئيس التالي :كيف يمكن بناء
برنامج قائم على فقه النوازؿ لتنمية مهارات
التفكير التحليلي كتنمية الوعي بالقضايا
الفقهية المعاصرة لدل طالب المرحلة
المتوسطة؟ كيتفرع من هذا التساؤؿ األسئلة
الفرعية اآلتية:

ّ .ما البرنامج القائم على فقه النوازؿ
لتنمية مهارات التفكير التحليلي
كالوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة
لدل طالب الصف األكؿ المتوسط؟
ْ .ما فاعلية البرنامج القائم على فقه
النوازؿ لتنمية مهارات التفكير
التحليلي في منهج الفقه لطالب الصف
األكؿ المتوسط؟
ٓ .ما فاعلية البرنامج القائم على فقه
النوازؿ لتنمية الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة الالزمة لطالب الصف األكؿ
المتوسط؟
ٔ .ما العالقة بين تنمية مهارات التفكير
التحليلي في منهج الفقه ،كتنمية أبعاد
الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة لدل
طالب الصف األكؿ المتوسط؟
أهداؼ الدراسة
تستهدؼ الدراسة الحالية بناء برنامج قائم
على فقه النوازؿ لتنمية مهارات التفكير
التحليلي كالوعي بالقضايا الفقيه المعاصرة
لطالب المرحلة الثانوية ،كتتمثل األهداؼ
الفرعية لهذق الدراسة فيما يلي:


بناء قائمة بمهارات التفكير التحليلي
في منهج الفقه لطالب المرحلة
المتوسطة.



بناء قائمة بأبعاد الوعي بالقضايا
الفقهية المعاصرة لطالب المرحلة
المتوسطة.



بناء برنامج قائم على فقه النوازؿ
لتنمية مهارات التفكير التحليلي
كتنمية الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة لدل طالب الصف األكؿ
المتوسط.



التحقق من فاعلية البرنامج القائم
عبى فقه النوازؿ لتنمية مهارات
التفكير التحليلي لدل طالب الصف
األكؿ المتوسط.

ُ .ما مهارات التفكير التحليلي في منهج
الفقه الالزمة لطالب المرحلة
المتوسطة؟
ِ .ما أبعاد الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة الالزمة لطالب المرحلة
المتوسطة؟
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الكرف عن فاعلية البرنامج في
تنمية أبعاد الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة لدل طالب الصف األكؿ
المتوسط.



تحديد نوع العالقة بين تنمية
مهارات التفكير التحليلي كتنمية
أبعاد الوعي بالقضايا الفقهية لدل
طالب الصف األكؿ المتوسط.

أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراسة الحالية فيما يمكن أف
تسهم به في إفادة الفئات اآلتية:
طالب المرحلة المتوسطة :كذلك من خالؿ
تنمية مهارات التفكير التحليلي كتنمية أبعاد
الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة.
المعلمين :تزكيدهم بقائمة بمهارات التفكير
التحليلي كأخرل ألبعاد الوعي بالقضايا
الفقهية المعاصرة ،فضلنا عن تزكيديهم
باختبار لقياس مهارات التفكير التحليلي في
الفقه ،كمقياس للوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة.
المررفين التربويين :إمدادهم بقائمة
بمهارات التفكير التحليلي ،كأخرل ألبعاد
الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة؛ لتقويم
األداء التدريسي للمعلمين في ضوئهما.
مخططي المناهج كمطوريها :تزكيدهم
بقائمة بمهارات التفكير التحليلي ،كأخرل
ألبعاد الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة؛
لتضمينها في مناهج الفقه لطالب المرحلة
المتوسطة ،ككذلك باختبار لقياس مهارات
التفكير التحليلي في منهج الفقه ،كمقياس
للوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة.
حدكد الدراسة
يقتصر الدراسة الحالية على الحدكد اآلتية:
أكال :الحد الموضوعي :االقتصار على منهج
الفقه لطالب الصف األكؿ المتوسط؛ ألنه
يتضمن موضوعات فقهية متنوعة يمكن من
خاللها تضمين بعض قضايا فقه النوازؿ التي

يحتاج إليها الطالب في هذا الصف؛ كهي:
الطهارة ،كالوضوء ،كالسواؾ ،كاألذاف
كاإلقامة ،كالصالة.
ثانينا :الحد البررم :االقتصار على طالب
الصف األكؿ المتوسط؛ ألنهم يمثلوف مرحلة
المراهقة المتوسطة ،كمن ثم فهم في أمس
الحاجة لتنمية مهارات التفكير التحليلي،
كتنمية الوعي لديهم بالقضايا الفقهية.
ثالثنا :الحد الزمني :تطبيق برنامج البحث
على طالب الصف األكؿ المتوسط في الفصل
األكؿ من العاـ الدراسي ُّْٖ– ُّْٗهػ
مصطلحات الدراسة
تتضمن الدراسة الحالية عدة مصطلحات
كهي:
مهارات التفكير التحليلي:
يعرٌؼ جاكوس كزكبسي
) 2014: 5مهارات التفكير التحليلي بأنه
مجموعة من األداءات العقلية التي تتضمن
التصور البصرم  Visualizationالتعبير
بوضوح  ،Articulateكتحليل المركالت
كالقضايا إلى مكوناتها ،مع كضع مجموعة
من الحلوؿ لها ،كاتخاذ القرارات المناسبة،
مع تمييز عالقات السبب بالنتيجة في ضوء
المعلومات المتاحة.
(Jakus & Zubci,

في ضوء التعريف السابق لمهارات التفكير
التحليلي يعرٌفها الباحث إجرائيٌنا بأنها
مجموعة العمليات العقلية التي يمارسها
طالب الصف األكؿ المتوسط في أثناء
تفاعلهم مع منهج الفقه ،كالتي تتضمن
تحليل القضية الفقهية إلى مكوناتها ،كتحديد
العالقات السببية في القضايا الفقهية ،كتعليل
األحكاـ الررعية للقضية الفقهية المعاصرة،
كالمقارنة في قضايا فقه النوازؿ ،كتقاس
هذق العمليات من خالؿ اختبار مهارات
التفكير التحليلي.

الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة:
يعرٌؼ الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة بأنه
قدرة الطالب على معرفة ماهية القضايا
الفقهية المعاصرة سواء أكانت نازلة أـ
حادثة في أم من المجاالت المختلفة،
كمعرفة الحكم الررعي كأدلته المستمدة من
النصوص الررعية متولي.)ُٓ :ُّْٖ ،
كيعرٌفها الباحث إجرائيٌنا في الدراسة الحالية
بأنها تأمل طالب الصف األكؿ المتوسط
لذكاتهم في أثناء دراستهم للقضايا الفقهية
المعاصرة ،كمراقبتهم لمسار تفكيرهم،
كيتمثل هذا الوعي في عدة أبعاد هي :البعد
المعرفي المرتبط بالقضايا الفقهية
المعاصرة ،كالبعد التطبيقي لهذق القضايا،
كالبعد النزكعي ،كتقاس هذق األبعاد بمقياس
الوعي الذم سيعد لهذا الهدؼ.
فقه النوازؿ
يقصد بفقه النوازؿ العلم الذم يبحث في
األحكاـ الررعية للوقائع المستجدة كالمسائل
الحادثة ،مما لم يرد بخصوصها نص كلم
يسبق فيها اجتهاد إبراهيم ،َُِِ ،جُ.)ِْ :
كيعرٌفها الباحث إجرائيٌنا بأنه معرفة طالب
الصف األكؿ المتوسط بالمملكة العربية
السعودية لألحكاـ الررعية في القضايا
كالوقائع كالمسائل المستجدة المتصلة
بالعبادات الطهارة كالصالة) كالمقررة
عليهم.
البرنامج القائم على فقه النوازؿ
يعرؼ البرنامج القائم على فقه النوازؿ
إجرائيٌنا بأنه منظومة تعليمية يقوـ على
بعض قضايا فقه النوازؿ المستجدة
كالمتصلة بالعبادات الطهارة كالصالة)
لطالب الصف األكؿ المتوسط ،لتنمية مهارات
التفكير التحليلي ،كتنمية كعي الطالب
بالقضايا الفقهية المعاصرة ،كيتضمن هذا
البرنامج مجموعة من األهداؼ السلوكية،
كالمحتول الفقهي ،كاألنرطة الفقهية ،كيتم
تدريسه باستخداـ استراتيجية ،PQ4R

كتيستخدـ للتحقق من فاعلية البرنامج أدكات
القياس المعدة لهذا الغرض.

منهج الدراسة كإجراءاتها
يستهدؼ الدراسة الحالية تنمية مهارات
التفكير التحليلي في منهج الفقه كتنمية
الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة باستخداـ
برنامج قائم على فقه النوازؿ لطالب الصف
األكؿ المتوسط؛ كلتحقيق ذلك يتناكؿ
الباحث ما يلي:
أكلنا :قائمة مهارات التفكير التحليلي في
منهج الفقه لطالب الصف األكؿ المتوسط:
تهدؼ هذق القائمة تحديد مهارات التفكير
التحليلي في منهج الفقه لطالب الصف األكؿ
المتوسط ،كقد تكونت القائمة األكلية
لمهارات التفكير التحليلي من أربع مهارات
رئيسة هي :مهارات تحليل القضية الفقهية
إلى مكوناتها ،كمهارات تحديد العالقات
السببية في القضايا الفقهية ،كمهارات تعليل
األحكاـ الررعية للقضية الفقهية المعاصرة،
كأخيرنا مهارات المقارنة في قضايا فقه
النوازؿ ،كيندرج أسفل هذق المهارات الرئيسة
ثماني عررة مهارة فرعية ،كقد بنيت هذق
القائمة اعتمادنا على مجموعة من المصادر
منها :الدراسات كالبحوث السابقة المرتبطة
العربية
التحليلي
التفكير
بمهارات
كاألجنبية) ،كاألدبيات المرتبطة بمهارات
التفكير التحليلي كتصنيفاتها ،كأهداؼ تعليم
منهج الفقه لطالب المرحلة المتوسطة.
كعيرضت على الخبراء كالمحكمين إلبداء
الرأم حولها ،كقد بل عددهم خمسة عرر
محكمنا من المتخصصين في المناهج كطرائق
تدريس التربية اإلسالمية ،كما قاـ الباحث
بحساب الوزف النسبي لقائمة المهارات
مقتصرنا على المهارات التي حظيت بنسب
اتفاؽ بين المحكمين بنسب تتراكح من َٖ –
ََُ  ،)%كقد بل عدد مهارات القائمة في
صورتها النهائية اثنتي عررة مهارة فرعية
تندرج ضمن المهارات األربع السالفة الذكر.
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ثانينا :قائمة أبعاد الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة لطالب الصف األكؿ المتوسط:
تستهدؼ هذق القائمة تحديد أبعاد الوعي
بالقضايا الفقهية المعاصرة لطالب الصف
األكؿ المتوسط ،كقد كضع الباحث قائمة
أكلية بأبعاد الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة ،كضمت ثالثة أبعاد رئيسة هي:
البعد المعرفي ،كالتطبيقي ،كالنزكعي ،كقد
انضول تحت هذق األبعاد اثنا عرر بعدنا
فرعيٌنا ،بنيت من خالؿ عدة مصادر بحثية
هي :الدراسات كالبحوث السابقة المرتبطة
بأبعاد الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة،
كاألدبيات المرتبطة بأبعاد الوعي بالقضايا
الفقهية المعاصرة كتصنيفاتها المتعددة،
كأهداؼ تعليم منهج الفقه لطالب المرحلة
المتوسطة .كقد عيرضت على خمسة عرر
محكمنا ،كحيسب الوزف النسبي لقائمة األبعاد
الرئيسة كالفرعية ،كاختيرت األبعاد المتفق
عليها بنسب تتراكح من َٖ – ََُ ،)%كقد
بل عدد األبعاد في صورتها النهائية عررة
أبعاد فرعية.
ثالثنا :اختبار لقياس مهارات التفكير
التحليلي في منهج الفقه لطالب الصف األكؿ
المتوسط:
استهدؼ هذا االختبار قياس مهارات التفكير
التحليلي في منهج الفقه لطالب الصف األكؿ
المتوسط ،كقد كضع االختبار لقياس اثنتا
عررة مهارة تنضوم تحت أربع مهارات
رئيسة ،كقد بل عدد أسئلة االختبار ستنا
كثالثين مفردة اختبارية ،كبني هذا االختبار
في ضوء عدة مصادر بحثية هي :قائمة
مهارات التفكير التحليلي في منهج الفقه
لطالب المرحلة المتوسطة ،كالدراسات
كالبحوث السابقة المرتبطة بمهارات التفكير
التحليلي العربية كاألجنبية) ،كاألدبيات
المرتبطة بمهارات التفكير التحليلي
كتصنيفاتها ،كأهداؼ تعليم منهج الفقه
لطالب المرحلة المتوسطة ،كقد عرض
االختبار في صورته األكلية على مجموعة

من المحكمين الذين طلب منهم ما يلي :مدل
اتساؽ البعد الفرعي مع األبعاد الرئيسة التي
تنتمي إليها ،كتحديد مدل مناسبة األبعاد
الفرعية للوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة
لطالب المرحلة المتوسطة ،كتحديد مدل
أهمية أبعاد الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة لطالب المرحلة المتوسطة،
كتحديد مدل دقة الصياغة اللغوية لهذق
األبعاد ،كإضافة أك حذؼ ما تركنه مناسبا
لتجويد هذق القائمة ،كقد أقر المحكموف
بصالحية االختبار ،كتنوع مفرداته ،كأنه
يقيس ما كضع لقياسه ،كلمزيد من ضبط
االختبار قاـ الباحث بتطبيقه على عينة
استطالعية هي مجموعة من طالب الصف
األكؿ المتوسط بمدرسة الثقبة المتوسطة
بالخبر ،كقد بل عددهم أربعين طالبنا ،ككاف
التطبيق يوـ الخميس الموافق ُُّْٗ/ُ/هػ؛
كذلك لحساب ما يلي:
حساب زمن االختبار :حيسب زمن اختبار
مهارات التفكير التحليلي في منهج الفقه من
خالؿ متوسط أسرع خمسة طالب إجابة على
االختبار كأبطأ خمسة طالب ،كقد بل
متوسط الزمن خمسنا كأربعين دقيقة؛ أم ما
يعادؿ حصة دراسية كاملة.
حساب معامل السهولة كالصعوبة :بعد حساب
سهولة كصعوبة االختبار ،تراكحت نسبة
السهولة من َّٓ.إلى ِٕ َ.كهو معامل سهولة
مقبوؿ لكل مفردات االختبار ،كلذا أيقر
االختبار في صورته النهائية.
حساب معامل القوة التميزية لالختبار:
االختبار المميز هو الذم يستطيع التمييز
بين مستويات الطالب ،كتم حساب معامل
التمييز لهذا االختبار الذم تراكح بين
َِٗ.إلى َٓٔ.كهو معامل تمييز يطمئن على
أف هذا االختبار يكرف عن مستويات طالب
الصف األكؿ المتوسط في مهارات التفكير
التحليلي في منهج الفقه.
حساب ثبات االختبار :اعتمد الباحث في
حساب ثبات االختبار على فنية إعادة تطبيقه

بعد مضي سبعة عرر يومنا من التطبيق
األكؿ ،كتم ذلك يوـ األحد الموافق
ُُّْٖٗ/ُ/هػ ،كعن طريق حساب معامل
االرتباط لبيرسوف توصل الباحث إلى أف
قيمة معامل الثبات الختبار مهارات التفكير
التحليلي في منهج الفقه قد بلغت ٕٕ ،َ.كهو
معامل ثبات داؿ عند مستول ََُ.؛ مما
يؤكد أف االختبار يعطي النتائج نفسها إذا
أعيد تطبيقه مرات كمرات.
رابعنا :مقياس الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة لطالب الصف األكؿ المتوسط:
يستهدؼ هذا المقياس قياس الوعي بالقضايا
الفقهية المعاصرة لطالب الصف األكؿ
المتوسط ،كقد استند الباحث في بنائه على
عدة مصادر بحثية كهي :قائمة أبعاد الوعي
بالقضايا الفقهية المعاصرة لطالب المرحلة
المتوسطة ،كالدراسات كالبحوث السابقة
الفقهية
بالقضايا
بالوعي
المرتبطة
المعاصرة ،كاألدبيات المرتبطة بالوعي
بالقضايا الفقهية المعاصرة ،كأهداؼ تعليم
منهج الفقه لطالب المرحلة المتوسطة،
كعيرضت على مجموعة من المحكمين ،كطيلب
منهم الباحث إبداء الرأم في النواحي اآلتية:
تحديد دقة العبارة الموضوعة لقياس أبعاد
الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة ،كمناسبة
االستجابة الموضوعة لطبيعة البعد المقيس،
كدقة الدرجة الموضوعة لالستجابة ،كصحة
الصياغة اللغوية ألبعاد الوعي بالقضايا
الفقهية المعاصرة ،كأخيرنا إضافة أك حذؼ ما
تركنه مناسبا لتجويد هذا المقياس ،كقد
أبدل بعض المحكمين آراءهم حوؿ المقياس
من عدة جوانب كهي :أف تكوف مستويات
االستجابة على أبعاد المقياس إما ثالثية أك
خماسية أك سباعية ،كقد اختار الباحث
التدرج الثالثي أكافق ،محايد ،ال أكافق)؛
ليتسق مع اختبار مهارات التفكير التحليلي؛
حيث كضع الباحث لكل مهارة ثالثة أسئلة،
كما اقترح بعض المحكمين تعديل صياغات
المقياس بحيث تبدأ بفعل مضارع للمتكلم،
كقد استجاب الباحث لهذا الرأم ،كاقترح

بعضهم ربط أبعاد المقياس بالقضايا الفقهية
المعاصرة؛ لتكوف معبرة بالفعل عن كعي
الطالب بها ،كتم التعديل.
كقاـ الباحث بتطبيق المقياس على المجموعة
السابقة التي طبق عليها اختبار مهارات
التفكير التحليلي في منهج الفقه ،كتم ذلك
يوـ ُّْْٗ/ُ/هػ؛ كذلك لحساب ما يلي:
حساب زمن المقياس :أجرم حساب زمن
مقياس الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة،
باختيار أسرع خمسة طالب ،كأبطأ خمسة
إجابة على المقياس كأبطأ خمسة طالب ،كقد
بل متوسط الزمن ّٓ دقيقة.
حساب ثبات المقياس :اعتمد الباحث في
حساب ثبات المقياس على فنية إعادة تطبيقه
بعد مضي خمسة عرر يومنا من التطبيق
األكؿ ،كتم ذلك يوـ االثنين الموافق
ُُّْٗٗ/ُ/هػ؛ كعن طريق حساب معامل
االرتباط لسبيرماف؛ ألف المقياس هو مقياس
رتب) ،كتوصل الباحث أف قيمة معامل
الثبات لمقياس الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة قد بل ُٖ ،َ.كهو معامل ثبات داؿ
عند مستول ََُ.؛ مما يؤكد أف المقياس
يعطي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقه ،كمن
ثم أصبح المقياس في صورته النهائية قابلنا
للتطبيق.
خامسنا :بناء البرنامج القائم على فقه
النوازؿ لتنمية مهارات التفكير التحليلي
كالوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة لدل
طالب الصف األكؿ المتوسط:
يستهدؼ هذا البرنامج تضمين قضايا فقه
النوازؿ لتنمية مهارات التفكير التحليلي
كالوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة لطالب
الصف األكؿ المتوسط ،كقد اعتمد الباحث
على عدة مصادر لبناء هذا البرنامج :منها
الدراسات كالبحوث السابقة المتعلقة بمهارات
التفكير التحليلي كالوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة ،كاألدبيات المرتبطة بكال
المتغيرين ،كأهداؼ تعليم منهج الفقه لطالب
المرحلة المتوسطة ،كطبيعة الخصائص
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النمائية لطالب المرحلة المتوسطة ،كلقد
تكوف البرنامج من عدة عناصر بيانها كما
يلي:
منطلقات البرنامج

الوعي المختلفة المرتبطة بالقضايا
الفقهية المعاصرة.
أهداؼ البرنامج

ينطلق برنامج الدراسة الحالية من عدة
منطلقات هي:

يستهدؼ هذا البرنامج تحقيق مجموعة من
التغيرات السلوكية لدل طالب الصف األكؿ
المتوسط كهي:



أف مهارات التفكير التحليلي من
المهارات العقلية التي يمكن أف تعلم
لدل طالب المرحلة المتوسطة.

أكال :تنمية مهارات التفكر التحليلي في
منهج الفقه لطالب الصف األكؿ المتوسط،
كتتمثل في:



أف منهج الفقه هو منهج ثرم
لممارسة الطالب لمهارات التفكير
التحليلي بركل دقيق في عناصر
منظومة هذا المنهج كافة.



أف تنمية كعي الطالب بالقضايا
الفقهية المعاصرة أمر ضركرم في
ظل ما ترهدق المجتمعات اإلسالمية
من تطورات كمستجدات تفرض
عليهم التسلح بهذا الجانب.



أف فقه النوازؿ أك ما يطلق عليه
فقه الواقع هو موضوع تفرضه حياة
المسلم ،كيجعل منهج الفقه ذا صلة
كثيقة بحياته كممارسته التعبدية.



تعد استراتيجيات ما كراء المعرفة
كخصوصنا استراتيجية  (PQ4Rمن
ألصق االستراتيجيات لتنمية مهارات
التفكير التحليلي في منهج الفقه
كتنمية الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة.



أف طالب الصف األكؿ المتوسط من
أنسب الصفوؼ لممارسة مهارات
التفكير التحليلي ،كتنمية أبعاد
الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة؛
ألنهم يمثلوف بداية مرحلة جديدة
تتطلب منهم االنفتاح العقلي
كالتمكن من مهارات تحليل القضايا،
فضلنا عن ضركرة تزكيدهم بأبعاد



تنمية مهارات تحليل القضية الفقهية
إلى مكوناتها.



تنمية مهارات تحديد
السببية في القضايا الفقهية.

العالقات



تنمية مهارات تعليل األحكاـ الررعية
للقضية الفقهية المعاصرة.



تنمية مهارات المقارنة في قضايا
فقه النوازؿ.

ثانينا :األهداؼ المرتبطة بتنمية الوعي
بالقضايا الفقهية المعاصرة لطالب المرحلة
المتوسطة ،كتتضمن ما يلي:


تنمية معارؼ كمعلومات طالب
الصف األكؿ المتوسط بالقضايا
الفقهية المعاصرة.



تطبيق الطالب لهذق المعارؼ تطبيقنا
عمليٌنا في المواقف المختلفة.



تكوين مجموعة من االتجاهات
كالقيم كأكجه التقدير تجاق هذق
القضايا.

محتول البرنامج
تكوف برنامج الدراسة من أربع كحدات
أساسية ،كتكونت كل كحدة من عدد من
الدركس التي تضمنت بعض قضايا فقه
النوازؿ كما يلي:

جدول 1
يوضح وحدات البرنامج القائم عمى فقه النوازل والقضايا المضمنة به
الوحدة

قضايا فقو النوازل المضمنة في البرنامج

الدرس

 )1استعمال مياه الصرف الصحي بعد معالجتيا وتنقيتيا.
األول :المياه

الثانية :وحدة

الثاني :أحكام النجاسة

الطيارة

الثالث :طرق تطيير األشياء المتنجسة.
األول :شروط الوضوء

الثالثة :الوضوء
السابعة :األذان

الثاني :نواقض الوضوء
األول :األذان وفضائمو وسننو

واإلقامة

التاسعة :الصالة:
صفتيا وأذكارىا

الثاني :شروط األذان

 )2الطيارة بالبخار.

 )3الطيارة بالماء المخموط بالمواد المنتقية والمعقمة.

 )4المنظفات التي يكون في تركيبيا شيء من النجاسات.
 )5إزالة النجاسة بالمزيل والبخار.
 )6الوضوء بالبترول ومشتقاتو.

 )7غسيل الكمى ىل ينقض الوضوء؟
)8

األذان واإلقامة في مكبرات الصوت.

 )9ىل يمتفت المؤذن إذا أذن في مكبرات الصوت؟
 )11األذان عن طريق آلة التسجيل.

 )11اإللزام بوقت محدد بين األذان واإلقامة لمصموات الخمس.
 )12وضع خط عمى الفرش ونحوىا لتسوية الصف.

األول :الصالة :صفتيا وأذكارىا

الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج
تكوف البرنامج من أربع كحدات رئيسة تحوم
ثمانية دركس ،كلقد نيفذ كل درس في
حصتين دراستين في كل أسبوع ،أم أف عدد
الحصص المستغرقة لتنفيذ البرنامج هو ست
عررة ساعة في ثمانية أسابيع أم شهرين
متتابعين.
االستراتيجية المتبعة في تنفيذ البرنامج
استعاف الباحث باستراتيجية من استراتيجيات
ما كراء المعرفة ،كيطلق عليها اسم
استراتيجية الخطوات الست  ،(PQ4Rكقد
اختيرت هذق االستراتيجية بعينها؛ ألف
استراتيجيات ما كراء المعرفة هي التفكير
في التفكير؛ كالدراسة الحالية تسعى إلى
تنمية مهارات التفكير التحليلي في منهج
الفقه ،كتنمية الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة؛ كمن ثم فإف خطوات االستراتيجية
المختارة تتسق مع طبيعة المتغيرين التابعين
للدراسة الحالية.
أساليب التقويم
اعتمد الباحث على أكثر من فنية لتقويم
مخرجات البرنامج منها :االختبارات

 )13الصالة في الدور الثاني ونحوه.

الموضوعية من قبيل صح كخطأ) ،كاالختيار
من متعدد ،كالتكملة ،كاألسئلة المقالية
المفتوحة ،ككذلك عقد المقارنات ،فضلنا
عن استنطاؽ الطالب باالستجابة لتقرير ذاتي
أحدهما مقيد كاآلخر مفتوح.
منهج الدراسة
استخدـ الباحث المنهج التجريبي ،كهو منهج
يقوـ على أساس إجراء تغير متعمد
كبرركط معينة في العوامل التي يمكن أف
تؤثر في الظاهرة التي هي موضوع الدراسة،
كمن ثم مالحظة تأثير هذا التغير كتفسيرق
كالوصوؿ إلى العالقات الموجودة بين
األسباب كالنتائج يونس كسالمة كالعنيزم
كالرشيدم .)َُُ :َُِْ ،كلقد اعتمد الباحث
على التصميم التجريبي المجموعة الواحدة
ذات التصميم القبلي البعدم ،كهذا التصميم
يقوـ على إجراء مالحظة أك قياس
للمفحوصين قبل تقديم المعالجة لهم ،كبعد
تقديم المعالجة يتم مالحظة أك قياس
المفحوصين في المتغير التابع مرة ثانية
عطيفة.)َِٗ ،ََِْ ،
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كييعد هذا التصميم من التصميمات الجيدة
التي تستخدـ في حاالت خاصة كضحها فاف
دالين )ِْٔ :ُٕٗٗ ،كفقنا لما يلي:
حينما تكوف التجربة ذات مدة قصيرة؛ ألف
ذلك يختصر عمل العوامل الكبيرة الثابتة
التراكمية غير المالئمة مثل النضج.
حينما تكوف االختبارات متدرجة على أساس
نفس الوحدة؛ ألف هذا يزيد من احتماالت
تساكم الوحدات.
كيضيف الباحث على ذلك أف هذا التصميم
يستخدـ عندما يتضمن البرنامج كحدات
دراسية جديدة ،أك موضوعات مختلفة عن
المحتول المدركس؛ كمن ثم يصبح من
الصعوبة بمكاف استخداـ مجموعتين:
تجريبية كضابطة؛ ألف الفركؽ في هذق
الحالة ستكوف فركقنا غير موضوعية بطبيعة
الحاؿ.
مجتمع الدراسة كعينتها
تكوٌف مجتمع الدراسة الحالية من جميع
طالب الصف األكؿ المتوسط بإدارة التعليم
بالمنطقة الررقية بالمملكة العربية
السعودية ،كبل عددهم ِِّّ) طالبنا ،أما
عينة الدراسة فقد ايختيرت بالطريقة
العروائية البسيطة من مدرسة السعودية
المتوسطة بمدينة الخبر التابعة إلدارة
التعليم بالمنطقة الررقية ،كقد بل عدد
أفراد العينة ّٕ) طالبنا من طالب الصف
األكؿ المتوسط.
ثامننا :التطبيق القبلي ألدكات الدراسة:
بعد أف تحقق الباحث من صدؽ أدكات
الدراسة الحالية قاـ بتطبيق أداتي الدراسة
كهما :اختبار مهارات التفكير التحليلي في
منهج الفقه ،كذلك يوـ الثالثاء الموافق
َُِّْٗ/ُ/هػ ،كما طيبق مقياس الوعي
بالقضايا الفقهية المعاصرة على الطالب
أنفسهم في اليوـ التالي؛ أم يوـ األربعاء
الموافق ُُِّْٗ/ُ/هػ.

تاسعنا :تدريب الطالب على برنامج الدراسة:
ديرب طالب الصف األكؿ المتوسط على
برنامج البحث ،كذلك لمدة شهرين
متتابعين ،حيث بدأ التدريب يوـ األحد
الموافق ُِّْٓٗ/ُ/هػ ،كانتهى تدريب الطالب
يوـ األربعاء ُِّْٓٗ/ّ/هػ.
عاشر :التطبيق البعدم ألدكات الدراسة
بعد االنتهاء من تدريب طالب الصف األكؿ
المتوسط على البرنامج القائم على فقه
النوازؿ ،طيبق البعدم الختبار مهارات التفكير
التحليلي في منهج الفقه كذلك يوـ األحد
الموافق ُِّْٗٗ/ّ/هػ ،كطيبق مقياس الوعي
بالقضايا الفقهية يوـ االثنين الموافق
َُّّْٗ/ّ/هػ.

نتائج الدراسة كمناقرتها
يسعى الدراسة الحالية لبناء برنامج قائم
على فقه النوازؿ لتنمية مهارات التفكير
الفقهية
بالقضايا
كالوعي
التحليلي
المعاصرة ،كلتحقيق ذلك يتناكؿ البحث
نتائج الدراسة في ثالثة محاكر رئيسة هي:
المحور األكؿ الذم يتضمن النتائج المتعلقة
بمهارات التفكير التحليلي في منهج الفقه،
كالمحور الثاني الذم يتضمن الوعي بالقضايا
الفقهية ،أما المحور األخير فيتضمن العالقة
بين تنمية مهارات التفكير التحليلي كتنمية
أبعاد الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة،
كفيما يلي تفصيل ذلك:
أكال :النتائج المرتبطة بمهارات التفكير
التحليلي في منهج الفقه:
بياف فاعلية البرنامج القائم على فقه النوازؿ
في تنمية مهارات التفكير التحليلي لطالب
الصف األكؿ المتوسط على مستول االختبار
ككل:
يستهدؼ الدراسة الحالية تنمية مهارات
التفكير التحليلي في منهج الفقه لطالب
الصف األكؿ المتوسط؛ كلتحقيق ذلك يسعى
الباحث للتحقق من صحة الفرض التالي ،ال

يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستول
َٓ )α≥َ,بين متوسطي درجات التطبيقين
القبلي كالبعدم في اختبار مهارات التمكير
التحليلي في منهج الفقه؛ كللتحقق من ذلك
اعتمد الباحث على برنامج حزمة المعالجات
اإلحصائية  ،V. 25 ،SPSSكجدكؿ ِ يوضح
ذلك.

 تضمين مهارات التفكير التحليلي في
كحدات البرنامج كدركسه ،كإتاحة
الفرصة أماـ الطالب لممارسة هذا
النمط من التفكير في منهج الفقه.
 االعتماد على استراتيجية
التي شجعت الطالب على ممارسة
التفكير التحليلي بركل مرحلي ،مع
تأمل ذكاتهم عند دراسة كل قضية
من قضايا فقه النوازؿ.
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من خالؿ جدكؿ ِ يتضح كجود فرؽ ذم
داللة إحصائية عند مستول َُ َ.في اختبار
مهارات التفكير التحليلي في منهج الفقه
لصالح التطبيق البعدم ،كقد بل حجم
التأثير َٗٗ.؛ كهو معامل تأثير مرتفع يدؿ
على فاعلية البرنامج ،كتتفق هذق النتيجة مع
بعض الدراسات الواردة في الدراسة الحالية
كمنها دراسة حسن ،)ََِٗ ،كدراسة عكور
َُِٔ) ،كدراسة سبيتاف َُِٕ) ،كدراسة
المالكي َُِٕ) ،كما تتسق هذق النتيجة مع
ما كرد من إطار نظرم لمهارات التفكير
التحليلي؛ حيث إنه نمط من التفكير يقوـ
على تجزئة المهارات الرئيسة إلى عناصرها
األساسية المكونة لها ،ككذلك يقوـ على
تحديد العالقات كعقد المقارنات ،كتحديد
السمة الميزة للقضية الفقهية.

 تحدم تفكير الطالب بعرض
مجموعة من األدلة الررعية ،كسعيهم
الستنباط الحكم الررعي الصحيح؛
بناء على ما كرد في هذق الرواهد من
عالمات مميزة أك إشارات دالة على
هذا الحكم.
 تدريب الطالب على تحليل القضية
الفقهية تحليلنا كاملنا من تصورها
العاـ ،كانتهاء بعقد المقارنات
كتحديد السمات الفارقة بين كل
منها؛ مما أسهم في تنمية مهارات
التفكير التحليلي لدل طالب الصف
األكؿ المتوسط.
بياف فاعلية البرنامج القائم على فقه النوازؿ
في تنمية مهارات التفكير التحليلي الرئيسة
لطالب الصف األكؿ المتوسط:

كيفسر الباحث النتيجة السابقة بما يلي:
 طبيعة برنامج الدراسة الذم ينطلق
من مجموعة من قضايا فقه النوازؿ
التي تمثل بالفعل مستجدات فقهية
تدعو طالب الصف األكؿ إلعماؿ
عقولهم فيها للخركج بالحكم
الررعي الصحيح الذم يطمئن له؛
مما يجعله يؤدم عبادته على هدل
كبصيرة.

ينص الفرض الثاني على عدـ كجود فرؽ ذم
داللة إحصائية عند مستول َٓ )α≥َ,بين
متوسطي درجات التطبيقين القبلي كالبعدم
في المهارات الرئيسة الختبار التفكير
التحليلي في منهج الفقه ،كللتحقق من صحة
هذا الفرض ،قاـ الباحث بتحليل النتائج؛
كجدكؿ ّ يوضح ذلك:
جدول 2

الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي في اختبار مهارات التفكير التحميمي في منهج الفقه لطالب الصف األول المتوسط
التطبيق
القبمي

البعدي

العدد

المتوسط

37

6

37

32.13

االنحراف المعياري
1.85
2.87

درجة الحرية

قيمة (ت)

مستوى الداللة

حجم األثر

36

67.91

ََُ.

َٗٗ.
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جدول 3

الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبمي والبعدي في المهارات الرئيسة الختبار التفكير التحميمي في منهج الفقه لطالب الصف
األول المتوسط
االنحراف

التطبيق

الميارات الرئيسة

العدد

المتوسط

القبمي

تحميل القضية الفقيية إلى

37

1.45

1.69

تحديد العالقات السببية في

37

1.45

1.73

البعدي

مكوناتيا

البعدي

القضايا الفقيية

القبمي
القبمي

37

1.11

37

8.24

1.19

37

7.71

1.11

البعدي

تعميل األحكام الشرعية لمقضية
الفقيية المعاصرة

37

القبمي

المقارنة في قضايا فقو النوازل

37

البعدي

8.29

المعياري

37

1.41
1.67

7.89

بقراءة جدكؿ ّ يتضح فاعلية البرنامج
القائم على فقه النوازؿ في تنمية المهارات
الرئيسة لمهارات التفكير التحليلي؛ حيث
كرفت نتائج الدراسة عن كجود فرؽ داؿ
إحصائيٌنا عند مستول َُ َ.لصالح التطبيق
البعدم ،كقد تراكح حجم تأثير البرنامج من
ٓٗ َ.إلى َٖٗ.؛ كهو معامل تأثير مرتفع جدنا؛
مما يدؿ على جدكل هذا البرنامج ،كهذق
النتيجة تتفق مع ما كرد من دراسات هذا
المحور كمنها دراسة حسن ََِٗ) ،كدراسة
عكور َُِٔ) ،كدراسة سبيتاف َُِٕ)،
كدراسة المالكي َُِٕ) ،كما تتسق مع ما
كرد من إطار نظرم بأف مهارات التفكير
التحليلي هي مهارات مركبة تتكوف من
العديد من المهارات الرئيسة مثل :تحليل
القضية الفقهية إلى عناصرها ،كالكرف عن
العالقات القائمة بين القضايا الفقهية
المختلفة ،مع المقارنة بينها ،كربطها
بالمعارؼ كالمعلومات السابقة لدل الطالب.

1.79
1.88

1.79
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الحرية

(ت)

36

45.97

36

45.98

36

42.51

36

26.79

الداللة

1.11

األثر
1.98

1.11

1.98

1.11

1.98

1.11

1.95



حث الطالب على استنباط القواعد
الفقهية الحاكمة كالموجهة للطالب
لتحليل القضية الفقهية إلى
عناصرها.



تقديم مجموعة من القضايا الفقهية
المترابهة ،كحث الطالب لتمييز
أكجه الربه كاالختالؼ فيما بينها.



ترجيع الطالب لتحديد السمة
الفارقة أك المميزة لكل قضية فقهية
كل على حدة.



ما تضمنته دركس البرنامج من
أنرطة إثرائية تدعو الطالب إلى
التأمل كمراقبة تفكيرهم ،كتعديل
هذا التفكير بما يتسق مع فهمه
للقضية الفقهية ،كاستيعابه لما
تتضمنه القضية من أدلة شرعية.



ترجيع الطالب على اكتراؼ العلل
المضمنة في القضية الفقهية
المعاصرة ،بناءن على ما كرد من أدلة
كشواهد.



طبيعة قضايا فقه النوازؿ التي تقوـ
على طرح قضايا ذات عالقة كثيقة
بالواقع الحياتي المعيش للمسلم،
كالسعي الدؤكب للوصوؿ إلى الحكم
الررعي الصحيح لها.

كيفسر الباحث النتيجة السابقة بما يلي:
ما تضمنته كحدات البرنامج
كدركسه من ربط القضايا الفقهية
المعاصرة بالمقاصد المختلفة التي
قصدها الرارع تبارؾ كتعالى.

درجة

قيمة

مستوى

حجم

ثانينا :فاعلية البرنامج في تنمية الوعي
بالقضايا الفقهية المعاصرة لطالب الصف
األكؿ المتوسط:



تضمين برنامج البحث مجموعة من
أبعاد الوعي كهي :البعد المعرفي
تضمينا
كالنزكعي
كالتطبيقي
متكامال أسهم إسهاما كبيرا في
تنمية كعي الطالب.

ينص الفرض الثالث على عدـ كجود فرؽ ذم
داللة إحصائية عند مستول َٓ )α≥َ,بين
التطبيقين القبلي كالبعدم في مقياس الوعي
بالقضايا الفقهية المعاصرة ككل ،كجدكؿ ْ
يوضح ذلك.
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االعتماد على استراتيجية
كهي استراتيجية من استراتيجيات ما
كراء المعرفة التي أسهمت في تنمية
كعي الطالب بهذق القضايا كالتفاعل
معها ،كاسترعار ضركرتها لهم.

يتضح من جدكؿ ْ كجود فرؽ داؿ إحصائيٌنا
عند مستول َُ َ.بين متوسطي درجات
التطبيقين القبلي كالبعدم في مقياس الوعي
بالقضايا الفقهية المعاصرة لصالح التطبيق
البعدم ،كقد بل حجم التأثير للبرنامج ٗٗ،َ.
كهذا يؤكد فاعليته في تنمية أبعاد الوعي،
كتتسق هذق النتيجة مع الدراسات السابقة
التي تناكلت الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة ،منها دراسة الخوالدة ََِٕ)،
كدراسة متولي ُّْٖ) ،كما تتفق النتيجة
السابقة مع ما كرد من إطار نظرم في
البحث الحالي؛ حيث إف الوعي هو حالة من
التأمل الذاتي كمراقبة الطالب لمسار
تفكيرهم ،كقدرتهم على التحكم في التفكير،
كتوجيهه الوجهة الصحيحة التي تحقق
الغرض منه.



ترجيع الطالب على التفكير في
القضايا الفقهية المعاصرة بعقل
مفتوح ،كحثهم على تطبيق ما
تعلموق في مواقف جديدة.



استثارة الرعور الديني المرتبط
بهذق القضايا لدل الطالب ،من خالؿ
كضعهم في مواقف تكرف عن هذا
الرعور.

بياف فاعلية البرنامج في تنمية أبعاد الوعي
بالقضايا الفقهية المعاصرة ككل:

بياف فاعلية البرنامج في تنمية األبعاد
الفرعية الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة:
ينص الفرض الرابع على عدـ كجود فرؽ ذم
داللة إحصائية عند مستول َٓ )α≥َ.بين
التطبيقين القبلي كالبعدم في األبعاد
الفرعية لمقياس الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة ،كجدكؿ ٓ يوضح ذلك.
بقراءة جدكؿ ٓ يتضح كجود فرؽ داؿ
إحصائيٌنا عند مستول َُ َ.بين متوسطي
درجات التطبيقين القبلي كالبعدم في األبعاد
الرئيسة لمقياس الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة لصالح التطبيق البعدم ،كقد بل
حجم التأثير للبرنامج ما بين ٕٗ َ.كٗٗ،َ.
كهذا يؤكد فاعليته في تنمية أبعاد الوعي،
كتتسق هذق النتيجة مع الدراسات السابقة

كيفسر الباحث النتيجة السابقة بما يلي:


اعتماد برنامج الدراسة الحالية على
مجموعة من قضايا فقه النوازؿ
الضركرية ألداء المسلم العبادات أداء
صحيحنا؛ مما تستتبع تحديد الحكم
الررعي الذم يفرض على الطالب
إعماؿ عقولهم في هذا الحكم.

جدول 4
يوضح الفرق بين متوسطي درجات طالب الصف األول المتوسط في مقياس الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة
التطبيق
القبمي
البعدي

العدد
37

المتوسط

االنحراف المعياري

5.48

1.42

27.37

1.61

درجة الحرية

قيمة (ت)

مستوى الداللة

حجم التأثير (مربع إيتا)

36

113.78

ََُ.

َٗٗ.
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جدول 5

يوضح الفرق بين متوسطي درجات طالب الصف األول المتوسط في األبعاد الفرعية لمقياس الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة
التطبيق
القبمي

البعدي
القبمي

العدد

البعد

37

المعرفي

37

البعدي

37

البعدي

37

القبمي

37

التطبيقي
النزوعي

المتوسط

االنحراف المعياري

2.18

1.49

11.12

1.92

1.18

1.77

2.11

1.11

5.43
11.91

1.95
1.13

درجة الحرية

(ت)

36

72.31

36

34.71

36

58.27

التي تناكلت الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة ،كمنها دراسة المالكي ُِْٗ)،
كدراسة القحطاني َُّْ) ،كما تتسق مع ما
كرد من إطار نظرم من ضركرة تكامل
الجانب المعرفي كالتطبيقي كالنزكعي عند
تنمية الوعي ،كأف كل بعد منها يؤثر
باألبعاد السابقة كيتأثر بها.







ما تضمنه برنامج البحث من
تطبيقات عملية ،أسهمت إسهاما
كبيرا في تطبيق ما تعلمه الطالب
من قضايا عند أدائهم للعبادات
المختلفة.



استثارة الجانب الوجداني النزكعي)
لدل الطالب ،كإشعارهم بقيمتها
كأهميتها.



تضمين البرنامج مجموعة من
األنرطة اإلثرائية التي تستثير كعي
الطالب.

الداللة
1.11
1.11
1.11

1.99
1.97
1.98

تطعيم برنامج الدراسة بأداة تقيس
كعي الطالب بالقضايا الفقهية
المعاصرة من خالؿ أداتين؛ إحداهما
مقيدة ،كاألخرل مفتوحة.

ثالثنا :بياف طبيعة العالقة بين تنمية مهارات
التفكير التحليلي ،كأبعاد الوعي بالقضايا
الفقهية المعاصرة:

كيفسر الباحث النتيجة السابقة بما يلي:
ما تضمنه البرنامج من االهتماـ
بالجانب المعرفي متمثلنا في تعرؼ
القضية الفقهية كمكوناتها كما
يرتبط بها من أدلة كأحكاـ كعلل،
كتمييز سماتها الحرجة التي تميزها
عن غيرها من القضايا األخرل.

قيمة

مستوى

حجم التأثير (مربع إيتا)

ينص الفرض الخامس على عدـ كجود
عالقة ارتباطية بين درجات الطالب في
اختبار مهارات التفكير التحليلي كدرجاتهم
في مقياس الوعي بالقضايا الفقهية
المعاصرة ،كللتحقق من خالؿ قاـ الباحث
بحساب معامل االرتباط بين المتغيرين،
كبحساب معامل ارتباط بيرسوف بينهما بل
َٖٖ.؛ كهو معامل ارتباط داؿ عند مستول
َُ ،َ.كهذا يتسق مع بعض الدراسات الواردة
في البحث الحالي ،كمنها دراسة العتيبي،
ُّّْ) ،كدراسة العواجي َُِْ) ،كما يتسق
مع طبيعة كل متغير من متغيرات البحث؛
حيث إف التفكير التحليلي يعد البوابة
الحقيقية لممارسة أنماط التفكير كافة،
كما أف هذا الجانب المعرفي يؤثر أيضنا في
كل من الجانب التطبيقي من جهة
كالنزكعي من جهة أخرل.
كيفسر الباحث النتيجة السابقة بما يلي:
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ما تضمنه برنامج الدراسة من قضايا
فقه النوازؿ ،التي تمثل قضايا شائكة

تتطلب الوصوؿ إلى حكم شرعي
كاف له أبل األثر في التأثير في
معارؼ الطالب ككجدانهم.


التركيز على تحليل القضية
الفقهية المعاصرة إلى عناصرها،
كالوقوؼ على ما بها من شواهد
كأدلة ،ثم التوصل إلى الحكم
الررعي الصحيح لها كاف له بال
األثر في الجانب التطبيقي ألداء
الرعائر اإلسالمية على كجه يحقق
الطمأنينة كاألمن النفسي لدل
الطالب.



تأكيد الجانب النزكعي في هذق
القضايا ،كإشعارهم بأهميتها ،كتبياف
قيمة هذق القضية في كاقع حياة
المسلم ،كاف له تأثير كبير في
الطالب في هذا الجانب.



دمج الباحث بين متطلبات الجانب
المعرفي في كحدات البرنامج ،كبين
الجانبين التطبيقي كالنفسي كاف له
تأثيرق الواضح في تنمية مهارات
التفكير كالوعي لدل الطالب.



تنوع أشكاؿ القياس في البرنامج بين
كمقالية،
موضوعية،
اختبارات
كتقرير ذاتي مقيد كمفتوح ،كعقد
المقارنات ،كرسم الخرائط الذهنية
كاف له أثرق الواضح في تكامل
مهارات التفكير التحليلي بأبعاد
الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة.

ّ .تضمين مهارات التفكير التحليلي في
مناهج الفقه ،ككذلك تضمين أبعاد
الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة في
هذا المنهج ،على أف يراعى فيها
مصفوفة المدل كالتتابع على كافة
سنوات المرحلة المتوسطة.
ْ .عقد كرش عمل لمعلمي العلوـ
الررعية للتدريب على تنمية مهارات
التفكير التحليلي في مناهج العلوـ
الررعية ،ككذلك تنمية أبعاد الوعي
بالقضايا الفقهية المعاصرة.
ٓ .توفير أدكات قياس علمية مضبوطة
لقياس مهارات التفكير التحليلي في
مناهج العلوـ الررعية ،ككذلك
لقياس الوعي بالقضايا اإلسالمية عامة
كالفقهية خاصة.
مقترحات الدراسة
في ضوء نتائج البحث كمقترحاته يوصي
الدراسة الحالية بما يلي:


فاعلية برنامج قائم على فقه
النوازؿ لتنمية مهارات التفكير
الناقد كفاعلية الذات لدل طالب
المرحلة المتوسطة.



فاعلية برنامج قائم على قضايا فقه
الواقع لتنمية مهارات التفكير
التأملي كالمعتقدات المعرفية لدل
طالب المرحلة الثانوية.



فاعلية استراتيجية التدريس التأملي
في تنمية مهارات التفكير التحليلي
كالوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة.



برنامج قائم على استراتيجيات ما
كراء المعرفة لتنمية مهارات
التفكير التحليلي في منهج الفقه
كالوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة.



دراسة تحليلية ألبعاد الوعي
بالقضايا الفقهية المعاصرة في
مراحل التعليم العاـ.

توصيات الدراسة
في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما
يلي:
ُ .االستفادة من برنامج الدراسة الحالية
عند بناء مناهج الفقه لطالب المرحلة
المتوسطة.
ِ .عناية مخططي المناهج بقضايا فقه
النوازؿ؛ ألف الطالب في أمس الحاجة
إليها في هذق اآلكنة.
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تقويم مناهج الفقه لطالب المرحلة
المتوسطة في ضوء مهارات التفكير
التحليلي ،كمتطلبات الوعي بالقضايا
الفقهية المعاصرة.



دراسة أثر التفاعل بين استراتيجيات
ما كراء المعرفة كاألسلوب المعرفي
لتنمية مهارات التفكير التحليلي،
كالوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة.

المراجع
Refrences
إبراهيم ،فايز عبد العزيز َُِٔ) .فقه
النوازؿ كالقضايا المعاصرة :كقائع
مستجدة في العبادات كالمعامالت
كالحدكد كالجنايات كالقضايا الطبية.
الدماـ – المملكة العربية السعودية:
مكتبة المتنبي للطباعة كالنرر كالتوزيع.
إبراهيم ،مجدم عزيز ََِٗ) .معجم
مصطلحات كمفاهيم التعليم كالتعلم.
القاهرة :عالم الكتب.
إبراهيم ،محمد يسرم َُِِ) .فقه النوازؿ
لألقليات المسلمة :تأصيلنا كتطبيقنا.
الطبعة الثانية ،القاهرة :دار اليسر
للطباعة كالنرر كالتوزيع.
اإلدارة العامة للمناهجُِْٕ .هػ) .كثيقة
مناهج العلوـ الررعية .الرياض :كزارة
التربية كالتعليم ،إدارة التطوير التربوم.
بكار ،عبد الكريم
دمرق :دار القلم.

َََِ) .تجديد الوعي.

بولحية ،نور الدين ُّْٔ) .مناهج الفقهاء
في التعامل مع النوازؿ الفقهية .سلسلة
دعوة الحق ،العدد ِّٔ) ،مكة المكرمة:
رابطة العالم اإلسالمي ،إدارة الثقافة
كاإلعالـ.
حسن ،ثناء عبد المنعم رجب ََِٗ).
برنامج مقترح لتعليم التفكير التحليلي
كفاعليته في تنمية الفهم القرائي كالوعي
بعمليات التفكير لدل تالميذ المرحلة

اإلعدادية .مجلة دراسات في المناهج
كطرؽ التدريس ،ع ُْْ) ،ص ص ْٔ –
ّٗ.
خضير ،بالؿ خالد َُِٔ) .أثر استراتيجية
 PQ4Rفي تحسين االستيعاب القرائي لدل
طلبة الصف التاسع األساسي في األردف.
رسالة ماجستير غير منرورة) ،كلية
العلوـ التربوية ،جامعة آؿ البيت،
المملكة األردنية الهاشمية.
الخوالدة ،خولة عيسى عايد ََِٕ) .أثر
تدريس كحدة تعليمية مطورة في
تحصيل طالبات مرحلة التعليم الثانوم
الرامل في األردف لمبحث الثقافة
اإلسالمية كاتجاهاتهن نحوق في ضوء
القضايا الفقهية المعاصرة .رسالة
ماجستير غير منرورة) ،كلية الدراسات
التربوية العليا ،جامعة عماف العربية،
المملكة األردنية الهاشمية.
الرائقي ،طالعة بنت عبيد اهلل َََِ) .دراسة
تحليلية ألسئلة كتاب الفقه المقرر على
طالبات الصف الثالث المتوسط في ضوء
مستويات بلوـ لألهداؼ السلوكية.
رسالة ماجستير غير منرورة) ،كلية
التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.
سبيتاف ،هدل سليم عبد اهلل َُِٕ) .بناء
برنامج مستند إلى فلسفة اإلعراب
كاختبار فاعليته في التحصيل النحوم
كتنمية مهارات التفكير التحليلي لدل
طالبات المرحلة الثانوية في األردف.
رسالة دكتوراق غير منرورة) ،كلية
الدراسات العليا ،جامعة العلوـ اإلسالمية
العالمية.
سالمة ،عادؿ أبو العز ،كالخريسات ،سمير
عبد سالم ،كصوافطة ،كليد عبد الكريم،
كقطيط ،غساف يوسف ََِٗ) .طرائق
التدريس العامة :معالجة تطبيقية
معاصرة .عماف – األردف :دار الثقافة
للنرر كالتوزيع.

شحاتة ،حسن ،كالنجار ،زينب ََِّ) .معجم
المصطلحات التربوية كالنفسية .القاهرة:
الدار المصرية اللبنانية.
عامر ،أيمن ََِٕ) .التفكير التحليلي:
القدرة ،المهارة ،األسلوب .القاهرة:
مرركع الطرؽ المؤدية إلى التعليم
العالي ،مركز تطوير الدراسات العليا
كالبحوث في العلوـ الهندسية ،كلية
الهندسة ،جامعة القاهرة.
عبد الرشيد ،كحيد حامد ََِٖ) .فاعلية
كحدة مقترحة في التربية اإلسالمية
لتنمية الوعي الديني لبعض القضايا
الحياتية الجنسية لدل طالب الصف
الثالث الثانوم العاـ .مجلة كلية التربية
جامعة األزهر ،العدد ُّٔ) ،الجزء األكؿ،
ص ص ِِٕ – ِِٕ.
عبد الرحيم ،أسعد عبد الغني َُِِ) .فاعلية
استخداـ المنظمات المتقدمة في تعليم
بعض مفاهيم علوـ الحديث النبوم على
التحصيل كتنمية التفكير الناقد لدم
طالب كطالبات الصف األكؿ الثانوم
غير
األزهرم ،رسالة ماجستير
منرورة) ،كلية التربية ،جامعة األزهر،
القاهرة.
العتيبي ،نايف بن عضيب فالح العصيمي
ُّّْ) .برنامج مقترح قائم على
استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيٌنا في
تنمية التحصيل الدراسي كمهارات التفكير
الناقد في مادة الفقه لدل طالب المرحلة
الثانوية .رسالة دكتوراق غير منرورة)،
كلية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة
المكرمة.
العتيبي ،صالح سعود ُِْٓ) .تحليل محتول
كتاب الفقه للصف الثالث الثانوم في
ضوء القضايا الفقهية المعاصرة .رسالة
ماجستير غير منرورة) ،كلية التربية،
جامعة الملك سعود ،الرياض.
عطيفة ،حمدم أبو الفتوح ََِْ) .منهجية
البحث العلمي كتطبيقاتها في الدراسات

التربوية كالنفسية .القاهرة :دار النرر
للجامعات.
العقاد ،عباس محمود َُِّ) .التفكير
فريضة إسالمية .القاهرة :مؤسسة
هنداكم للتعليم كالثقافة.
عكور ،رابعة عبد الوهاب محمد َُِٔ) .أثر
تدريس النحو العربي باستراتيجية القصة
في تحسين مهارات التفكير التحليلي
اللغوم كالتحدث لدل طالبات الصف
التاسع األساسي في األردف .رسالة
دكتوراق غير منرورة) ،كلية التربية
جامعة اليرموؾ.
العواجي ،علي بن سليماف بن إبراهيم الزراج
َُِْ) .درجة امتالؾ الطالب لمهارات
التفكير المتضمنة في كتاب النراط
لمقرر الفقه المطور للصف الثاني
متوسط في مدارس محافظة الرس.
رسالة ماجستير غير منرورة) ،كلية
التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.
فاف دالين ،ديوبولد ب .)ُٕٗٗ .مناهج
البحث في التربية كعلم النفس .ترجمة
محمد نبيل نوفل ،سليماف الخضرم
الريخ ،طلعت منصور غبرياؿ ،القاهرة:
مكتبة األنجلو المصرية.
فرغلي ،محمد سيد ََِٕ) .فاعلية استخداـ
الدراما اإلبداعية في تنمية الوعي ببعض
القضايا االجتماعية لدل الطالب الدارسين
لمادة علم االجتماع بالمرحلة الثانوية.
رسالة ماجستير غير منرورة) ،كلية
التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة.
القحطاني ،ثابت بن سعيد َُّْ) .مدل
تناكؿ مقررات الفقه بالمرحلة المتوسطة
بالقضايا الفقهية المعاصرة كاتجاهات
الطالب نحو دراستها .رسالة دكتوراق
غير منرورة) ،كلية التربية ،جامعة أـ
القرل ،مكة المكرمة.
قطامي ،يوسف محمود ،كعمور ،أميمة
محمد ََِٓ) .عادت العقل كالتفكير:
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النظرية كالتطبيق .عماف – األردف :دار
الفكر للطباعة كالنرر كالتوزيع.
الكبيسي ،عبد الواحد ََِٕ) .تنمية التفكير
بأساليب مروقة .عماف – األردف :مركز
ديبونو للطباعة كالنرر كالتوزيع.
المالكي ،عادؿ حميدم صالح َُِٕ).
استخداـ الخرائط الذهنية اإللكتركنية
الفائقة في تنمية مهارات التفكير
التحليلي لدل تالميذ المرحلة المتوسطة.
مجلة كلية التربية ،جامعة بنها ،مج ِٖ)،
ع َُُ) ،ص ص ِْٖ – ُّْ.
المالكي ،عدناف بن بخيت بن عطية الحربي
ُِْٗ) .تقويم مقررات الفقه في
المرحلة الثانوية في ضوء المستجدات
الفقهية المعاصرة .رسالة ماجستير غير
منرورة) ،كلية التربية ،جامعة أـ
القرل ،مكة المكرمة.
متولي ،السيد سعيد السيد ُّْٖ) .فاعلية
برنامج قائم عمى التعلم النرط في تنمية
الوعي بالقضايا الفقهية المعاصرة
كالتفكير الناقد لدل طالب الصف الثاني
الثانوم األزهرم .رسالة دكتوراق غير
منرورة) ،كلية التربية ،جامعة بنها،
بنها.
المطيرم ،بسماء عبد الرزاؽ هويل َُِٓ).
برنامج قائم على استراتيجية الخطوات
الستة  PQ4Rفي تنمية مهارات االستماع
لدؿ تلميذات المرحلة االبتدائية .رسالة
ماجستير غير منرورة) ،كلية التربية،
جامعة طيبة ،المدينة المنورة.
كزة ،خميس حامد عبد الحميد ََِٓ).
فاعلية برنامج كمبيوترل متعدد
الوسائط في تصويب التصورات الخطأ
للمفاهيم الدينية كتنمية الوعي الديني
لدم طالب المرحلة الثانوية الفنية
المعاقين سمعيٌنا .رسالة دكتوراق غير
منرورة) ،كلية التربية ،جامعة األزهر،
القاهرة.

كزير ،محمد شكرم ُٔٗٗ) .الوعي الديني
عند األطفاؿ كعالقته ببعض متغيرات
التنرئة االجتماعية .مجلة كلية التربية
جامعة األزهر ،العدد ٗٓ) ،ص ص َُٗ –
ُٖٓ.
يونس ،سمير ،كسالمة ،عبد الرحيم،
كالعنيزم ،يوسف ،كالرشيدم ،سعد
َُِْ) .مناهج البحث التربوم :بين
النظرية كالتطبيق .الكويت :مكتبة الفالح
للنرر كالتوزيع.
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