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هدفت الدراسة إلى تعرف أثر استخدام نموذج مارزانو للتعليم في تنمية المفاهيم الفقهية : الملخص 

طالبة من طالبات الصف (  26) لدى طالبات الصف األول الثانوي، وقد تكونت عينة الدراسة من 

األول الثانوي في مدرسة الواديين وزعت على مجموعتين تجريبية وضابطة، ولتحقيق هدف 

عدت الباحثة اختباًرا في تنمية المفاهيم الفقهية واستخدمت المنهج التجريبي، وباستخدام الدراسة أ

لمجموعتين مستقلتين ومرتبطتين فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ( ت)اختبار 

بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح ( 0.0.)عند مستوى 

لتجريبية التي استخدمت نموذج مارزانو للتعلم وبين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة المجموعة ا

 .التجريبية لصالح القياس البعدي كما كان حجم تأثير االستراتيجية في تنمية المفاهيم الفقهية كبير

 .نموذج مارزانو، المفاهيم الفقهية: الكلمات المفتاحية

Abstract 

The study aimed to know the effect of using Marzano's model of 

education in the development of  jurisprudential concepts of first grade 

secondary female students, the study sample consisted of 62 female 

students from the first grade of secondary school the sample distributed to 

two groups: experimental and control group, To achieve the objective of 

the study the researcher prepared test in jurisprudential concepts ,by using 

experimental method and t-test for two independent and paired groups The 

results showed that there are statistical significant differences at the level 

(0.05) among students in the control and experimental groups for the 

experimental group that used Marzano's  model to learn and between the 

two measurements pre and post experimental group for post measurement 

and the effect size of the  strategy in the development of jurisprudential 

concepts large .  

Keywords: Model Marzano, jurisprudential concepts 
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 : المقدمة

تشير جميع االتجاهات التربوية الحديثة إلى أهمية المفاهيم وضرورة تعلم التالميذ 

ويرى معظم المهتمين بالتعليم أن أحد األهداف الهامه التي تؤكد عليها المدارس في ، واكتسابهم لها

كل القاعدة مختلف المواد الدراسية ومختلف المستويات هو التأكيد على تعلم المفاهيم؛ ألنها تش

األساس للتعلم األكثر تقدما، كتعلم المبادئ وتعلم حل المشكالت، لذا فقد اتجهت التربية الحديثة نحو 

في بناء نماذج تعليمية حديثة، ويعتبر هذا التوجه أحد الحلول العصرية " المفاهيم " استخدام 

 . لمواجهة الثورة المعرفية التي تعرف انفجارا في الوقت الراهن

يعتبر نموذج المفاهيم التعليمية حال لمشكلة استظهار التالميذ للمعلومات وحفظها دون  كما

تمييز، مما يفسر أن الفرد يتعلم عن طريق المفاهيم التي تنمو في أبعادها كلما استخدمها في مواقف 

 .تعليمية جديدة

التدريس باستخدام ويعدُّ تعليم المفاهيم الفقهية من األهداف الرئيسة لمقرر الفقه حيث إن 

المفاهيم يؤدي إلى قبول أساسيات الدين عن فهم وإقناع؛ مما يؤدي إلى رسوخ ما تعلمه الطلبة، 

 (. 9111يونس، وعبده، وعبدهللا، )وبقاء أثر هذا التعلم في حياتهم، وانطباعه في سلوكهم 

عمال المكلفين، كما أن مقرر الفقه يرتبط بأصول الدين وأحكامه؛ إذ يضّم أحكاًما ضابطة أل

يُعرف بها الحالل والحرام، والحظر واإلباحة، والصحيح والخطأ في تأدية العبادات والمعامالت؛ 

القحيز، )ومن ثّم فهو مرجع كل مكلّف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال 

6..2.) 

متعلم للمادة الدراسية؛ حيث لذا فإن تعلّم المفاهيم له مبررات كثيرة، من أهمها تعميق فهم ال

وتُسهم كذلك في انتقال أثر . تربط المفاهيم بين الحقائق والتفصيالت الكثير، فلكل منها معناه ومغزاه

التعلم؛ ألنها تزّود الفرد ببناء معرفي يستخدمه في تمييز أمثلة جديدة، وتفسير مواقف عديدة مرتبطة 

 (. 6.92: الزعبي)بها 

فاهيم من الجوانب التعليمية التي يجب االهتمام بها؛ حيث إنها تُقلّل من تعقيد كما يُعّد تعلّم الم

البيئة؛ إذ إنها تُصنّف ما هو موجود في البيئة من أشياء ومواقف، وتُعلّل الحاجة إلى إعادة التعلم 

بـرونـر " عند مواجهة أي جديد، وتساعد على التوجيه، والتنبؤ، والتخطيط ألي نشا ويلخص 

"BRUNER إن فهم أساسيات : أهمية أساسيات العلم أو المفاهيم الكبرى في النقط األربعة التالية

المفاهيم؛ يجعل المادة الدراسية أكثر سهولة واستيعاب، إذا لم تنظّم جزئيات المادة الدراسية 

 وتفصيالتها في إطار هيكلي مفاهيمي؛ فإنها سوف تُنسى بسرعة، أن فهم المفاهيم والمبادئ يعدّ 

األسلوب الوحيد لزيادة فاعلية التعلم، االهتمام بأساسيات العلم أو المفاهيم الكبرى وفهمها؛ يجعل 

وتسمح ( 1..6المطرودي، )أمر تضيق الفجوة بين المعرفة السابقة للتعلم والمعرفة الالحقة ممكنًا 

 (.2..6أبو زيد،)بالتنظيم والربط بين مجموعات األشياء واألحداث 

فاهيم مجموعة من الخصائص التي يتصف بها المفهوم، وتعطي داللة واضحة ولتعلم الم

بعًضا من ( 6.92)على طبيعة المفهوم، وطريقة نمائه في أذهان المتعلمين، وقد ذكر دراسة قاسم 

تتكّون المفاهيم وتنمو باستمرار، وتتدرج في الصعوبة من مرحلة إلى : هذه الخصائص، كالتالي

المفاهيم أدوات الفكر الرئيسة، المدرسة تقوم بدور مهم في تشكيل المفاهيم، تقوم أخرى أكثر تعقيًدا، 

ثالث مراحل لتكوين المفاهيم لدى ( برونر) المدرسة بدور مهم في تشكيل المفاهيم، وقد حدد

 :المتعلمين، تبًعا لنموهم المعرفي، هي
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وهي التي يصل فيها المرحلة العملية الحسية، والمرحلة الصورية، والمرحلة الرمزية، 

الطفل إلى مرحلة التجريد، واستخدام الرموز، والتعبير عن المفاهيم، فيحل الرمز محل األعمال 

 : الحسية،  ويمكن تلخيص خطوات اكتساب المفاهيم على النحو التالي

يقّدم المعلم للمتعلمين أمثلة مصنفة إلى منتمية وغير منتمية، يوازن : المرحلة األولى

ن السمات المنتمية بغير المنتمية، يقترح المتعلمون فرضية ويختبرونها، يصوغ المتعلمين المتعلمو

 .تعريًفا في ضوء السمات الجوهرية التي توصلوا إليها

يعّدد المتعلمون المزيد من األمثلة اإلضافية غير المصنفة، يؤكد المعلم : المرحلة الثانية

ريف في ضوء السمات األساسية، يقترح التالميذ أمثلة الفرضية وأسماء المفاهيم، ويعيد صوغ التع

 (.6.92متولى،)جديدة 

وتعّد المفاهيم الفقهية التي يتضمنها مقرر الفقه ضوابط للسلوك؛ إذ إن اإلنسان يرتبط 

وأفكار اإلسالم كلها مفاهيم يؤمن بها المسلم، وترتبط بالدليل الشرعي الموحى . بمفاهيمه عن الحياة

فالمفاهيم واقع محسوس يدركه المتعلم ويتصوره، وتتشكل منه البنى العقلية  -تعالى –من عند هللا 

 (.6.92الزعبي،)التي ترسم واقعه، وتحدد شخصيته 

ونظًرا لما تتصف به غالبية المفاهيم من تعقيد، وما يصاحبها من صعوبات في تعليم تلك 

ن شأنها أن تُعين كاّلً من المتعلم المفاهيم أو استيعابها؛ تصبح الحاجة ملحة للبحث عن طرق م

 (.2..6زيتون )والمعلم على تعلّم تلك المفاهيم وتعلّمها 

وبناء على ما سبق ومع اتفاق التربويين على أن طرائق التدريس تعدُّ من أهم أركان المنهج 

 خاصة في المرحلتين المتوسطة -بمفهومه الحديث؛ اال أنه مازال واقع تدريس العلوم الشرعية 

عفيف )يعتمد على الطرق التقليدية أثناء التدريس، كما أشارت إلى ذلك دراسة كل من  -والثانوية

؛ حيث أثبتت تلك الدراسات أن الكثير من معلمي العلوم (6.99، والقرني،6.99، والعلي .6.9

لم، الشرعية يرّكزون على التدريس بالطرائق التقليدية التي تعتمد على نقل المعلومة إلى المتع

والتركيز على الحفظ اآللي واالستظهار للمعلومات والحقائق، دون العناية بربطها بالبيئية المعرفية 

للمتعلم؛ مما يجعله متلقيًّا سلبيًّا؛ وكل ذلك نتيجة لعدم استخدام المعلمين لطرق تدعو المتعلم إلى 

كد ايضاً ضعف قدرات ، كما أن نتائج البحوث والدراسات تؤ(6.99العنزي،)النشاط والدافعية 

المتعلمين وتدنيها في اكتساب المفاهيم الفقهية، الذي ُعزي إلى الطرق التقليدية التي يستخدمها 

المعلمون؛ فتشير دراسات أخرى إلى أن تلك الطرق المستخدمة تفتقر إلى التشويق وإثارة اهتمام 

وفي ضوء هذا ( 6.99، والمطيري 6.92، والتميمي 6.99الرملي )المتعلمين، مثل دراسة 

الواقع أصبح لزاًما على المتخصصين والقائمين على مناهج العلوم الشرعية وأساليب تدريسها، 

 . البحث عن استراتيجيات ووسائل حديثة تعين على التقليل من هذا الضعف 

وترى الباحثة أنه قد يكون الستخدام نموذج مارزانو بأبعاده الخمسة في التدريس دور فاعل 

الج هذا التدني ، ويعدُّ نموذج مارزانو ألبعاد التعلم من النماذج الحديثة في مجال التدريس، في ع

وقد اُشتق من نتائج البحوث الشاملة في . وهو بمثابة إطار تعليمي متكامل لتنظيم مخرجات التعلم

جودة  مجال المعرفة والعلم، ويستطيع المعلمون استخدامه في جميع المراحل الدراسية؛ لتحسين

مارزانو، بيكرنج، أريدينو، وبالكبورن، برانت، .)التدريس في أي مجال من مجاالت المحتوى 

 (. 9111موفت، 

وتتمثل أهمية نموذج مارزانو في أنه يعمل على الترابط بين المعرفة اإلجرائية والجانبين 

نوع التنظيمات النظري والتطبيقي، ويعمل على الجوانب الوجدانية للمتعلم، كما أن يرى أن ت
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الصفية، والتعاونية، والفردية تُمّثل ضرورة لبناء المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لذا فهو يحث على 

 (. 6.92القحطاني )استثمار دافعية المعلمين من خالل اشراكهم في انشطه تعاونية اجتماعيه 

عدُّ متطلبًا سابقًا تُبنى من ويستند نموذج مارزانو إلى الفلسفة البنائية التي تؤكد أن المعرفة تُ 

لذا فهو ( 2..6البعلي، )خالله خبرات الفرد وتفاعالته مع عناصر العالم ومتغيراته من حول 

ينبغي أن يعكس : يعتمد على ست مسلمات تربط بشكل واضح بين التعليم والتعلم، وتتمثّل فيما يلي

عليم نظاًما ونسقًا مركبًا من العمليات التعليم أفضل ما نعرفه عن كيفية حدوث التعلم، يتطلّب الت

المتفاعلة تضّم خمسة أنواع من التفكير، وهي التي تمثّل األوجه الخمسة للتعلم، التعليم الفّعال يحدث 

عندما يمّر المتعلم بمهام ومشكالت مرتبطة بواقع حياته، ينبغي أن يتضّمن المنهج التعليمي من 

انوية تدريًسا ريًحا لالتجاهات، والمدركات، والعادات التي رياض األطفال حتى نهاية المرحلة الث

تيّسر التعليم، المدخل الشامل للتعليم يضّم نمطين من التعليم، أحدهما متمركز حول المعلم وهو 

المدخل المباشر، واآلخر نحو المتعلم، وهو مدخل غير مباشر يعتمد على التعليم الذاتي للمتعلم، 

غي في عملية التقويم، التركيز على استخدام المتعلمين للمعرفة واالستدالل وبتوجيه من المعلم، ينب

 . المركب، أكثر من التركيز على استرجاع المعلومات من المستويات الدنيا، كالحفظ ، والتذكر

كما أن عملية التعلم في نموذج مارزانو تتطّلب وتتضّمن تفاعل خمسة أنماط من التفكير  

، وهذه األبعاد الخمسة هي نواتج أبعاد التفكير التي توّضح كيف يعمل العقل "مأبعاد التعل"أسموها 

 :خالل التعلم، وهذه األبعاد الخمسة هي

 Positive Attitudes Toward) االتجاهات اإليجابية نحو التعلم : البُعد األول

Learning.) 

 .التعلم والمهام الصفيةوتم تحديد جانبين يمكن من خاللهما تنمية هذا البُعد، وهما مناخ  

 Acquisition and Integration of)اكتساب المعرفة وتكاملها : البُعد الثاني

Knowledge . )معرفة توضيحية، ومعرفة : وقّسم مارزانو المعرفة التي يكتسبها المتعلمون إلى

 .إجرائية

 ((.Extending and Refining Knowledgeتعميق المعرفة وصقلها : البُعد الثالث

وهناك عدد من األنشطة التي يمكن استخدامها لتعميق المعرفة وصقلها، كالمقارنة، 

 .والتصنيف، واالستقراء، واالستنباط ، وتحليل األخطاء، والتجريد، وبناء الدليل المدعم

 ((.Using Knowledge Meaningfullyاالستخدام ذي المعنى للمعرفة : البُعد الرابع

لمتعلمين على المهام التي تشّجع على ذلك، كاتخاذ القرار وذلك من خالل تدريب ا

 .واالستقصاء، وحّل المشكالت،  واالختراع، والبحث التجريبي

وذلك من خالل ((. Productive Habits of Mindعادات العقل المنتجة : البُعد الخامس

ات العقل يسبب الكثير عادات عقلية تُكتسب وتُمارس من قِبل المتعلمين، اذ أن إهمال استخدام عاد

من القصور في نتائج العملية التعليمة وقد حدد مارزانو عادات العقل التي ينبغي إكسابها للمتعلمين 

 .التفكير الناقد، والتفكير االبتكاري، وتنظيم الذات: أهمها

كما أشار مارزانو إلى أنه ال يمكن االكتفاء بالتخطيط والتدريس دون أن توجد إجراءات 

يم، وتحديد ما الذي نوّد قياسه، وكيف سيتم قياسه؛ لذلك البد من بعض األسس في عملية للتقو

التنّوع في استخدام أدوات التقويم؛ لقياس مستوى أداء المتعلمين، أن التقويم في  : التقويم، منها

عليم نموذج مارزانو مرتبط بإطار الوحدة الدراسية، وليس من الضروري قياس كل بُعد من أبعاد الت
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المصيلحي )من كل وحدة دراسية، البد من التأكيد على أهمية استخدام المعرفة بصورة ذات معنى 

 (.6.96عبدهللا، 

وقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت فاعلية نموذج مارزانو في تنمية التحصيل 

عادات العقل  عن فاعلية نموذج مارزانو في تنمية التحصيل، وبعض( 6.92)مثل دراسة الطلحي 

وقد توّصلت الدراسة إلى ". في التربية االجتماعية والوطنية لدى طالب الصف الخامس االبتدائي

أهمية نموذج مارزانو في تنمية التحصيل الدراسي، وبعض النواتج التعليمية األخرى القائمة على "

فعالية تدريس  عن( 6.92)التفكير، والذكاءات المتعددة، وعادات العقل، ودراسة العسيري 

الفيزياء باستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تنمية الفهم، واالتجاه نحو المادة لدى طالبات 

وقد أشارت نتائج البحث إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى . الصف األول الثانوي

بيق البعدي ، بين متوسط درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التط(0.،.)

الختبار الفهم في الفيزياء، ولمقياس االتجاه نحو مادة الفيزياء لصالح المجموعة التجريبية، ودراسة 

أثر نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تعديل أنماط التعليم والتفكير " عن (6.92)الخياط وسليمان 

تائج الدراسة إلى فاعلية نموذج وقد أشارت ن". لدى طالب السنة الثالثة في كلية التربية الرياضية

لتعّرف Deigo (2012 )مارزانو، والوسيلة التعليمية النشطة في تحصيل الطلبة، ودراسة دييغو 

فعالية تدريس العلوم باستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم؛ في تنمية التحصيل، والكشف عن مدى 

إحدى مدارس الواليات المتحدة  رضا المعلمين عن استخدام نموذج مارزانو في التدريس في

وتمثّلت أدوات البحث في اختبار تحصيلي في العلوم، واستبيان للكشف عن آراء . األمريكية

وأشارت نتائج الدراسة إلى تقّدم . المعلمين حول التدريس باستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم

أشارت إلى رضا المعلمين في المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة تحصيليًّا، كما 

، (.6.9)الفصول العادية عن التدريس باستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم، ودراسة الحجايا 

عن أثر استخدام نموذج مارزانو للتعلم في تنمية المفاهيم النحوية ومهارات التعبير الشفوي لدى 

إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا عند  وقد أشارت نتائج البحث. طلبة المرحلة األساسية في األردن

، بين متوسط درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة من طلبة الصف (0.،.)مستوى 

السابع في اختبار تحصيل المفاهيم النحوية، وتنمية مهارات التعبير الشفوي؛ تُعزى الستخدام 

 . نموذج مارزانو للتعلم

تناولت تنمية المفهوم الفقهي مثل دراسة مروة أبو  كما أجريت العديد من الدراسات التي

التي هدفت إلى معرفة أثر تدريس مفاهيم العبادات بواسطة برنامج الوسائط ( 6.92)مطلق 

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل طالبات . المتعددة

متعددة، وتحصيل طالبات المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الالتي درسن بواسطة الوسائط ال

كما تبيّن أن برامج الوسائط . الالتي درسن بالطريقة االعتيادية؛ لصالح المجموعة التجريبية

التي هدفت ( 6.92)المتعددة لها أثر إيجابي في رفع مستوى تحصيل الطالبات ، ودراسة متولى 

دمة في تنمية المفاهيم الفقهية واكتسابها، وقد إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتق

أثبتت فاعليتها؛ حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 

تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية في أبعاد اختبار المفاهيم الفقهية، وفي المستويات المعرفية 

لصالح المجموعة التجريبية، ودراسة إيمان التميمي ( يقتطب –فهم  –تذكر ): الثالث التالية

في تحصيل المفاهيم الفقهية لدى طلبة الصف ( vee)لتعرف أثر استخدام خريطة الشكل ( 6.92)

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة . السابع األساسي في مديرية تربية الزرقاء

المجموعة التجريبية، الذين درسوا باستخدام خرائط  إحصائية عند مستوى متوسطات عالمات أفراد

بالطريقة االعتيادية؛ لصالح ( Vee)، ومتوسطات عالمات أفراد المجموعة الضابطة الذين درسوا 

التي هدفت إلى معرفة فاعلية التدريس ( 6.92)أفراد المجموعة التجريبية ودراسة الزعبي 
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م الفقهية وأدائها لدى طالب الصف الثامن األساسي في باستراتيجية لعب األدوار في اكتساب المفاهي

وقد أّكدت الدراسة وجود عالقة قوية بين تنمية المفاهيم الفقهية باستخدام . تربية لواء الكورة

كما أن الربط بين خطوات النموذج . استراتيجية لعب األدوار، وأدائهم لبعض العبادات المقررة

النتائج اإليجابية، خاصة في تنمية المفاهيم الفقهية وأداء الطالب  ولعب األدوار؛ قد حقّق العديد من

 .للعبادات المقررة

بناء على ذلك فإن نموذج مارزانو يعد من النماذج الفاعلة في نمو المفاهيم وتحسين 

 .التحصيل عند الطالب لذا تسعى الباحثة إلى اختبار فاعلية هذا النموذج في تنمية المفاهيم الفقهية

 :بحثة المشكل

استجابة للعديد من الدراسات السابقة والبحوث الكثيرة التي اجريت  البحثترى الباحثة أن 

ودلت نتائج تلك الدراسات على ضعف استيعاب المفاهيم الفقهية لدى الطالبات، وانطالقا من عمل 

هم الباحثة في مجال األشراف التربوي وشعورها بضعف مستوى الطالبات في هذا الجانب الم

والذي لمست هذا الضعف من خالل الزيارات الميدانية المتكررة لمتابعة المعلمات في المدارس، 

إلى جانب الدراسة االستطالعية التي أجرتها الباحثة على عدد من المعلمات، التي كشفت عن قلة 

اهيم استخدام المعلمات الستراتيجيات متنوعة لتدريس المفاهيم، وتدني اكتساب الطالبات للمف

الفقهية، ومن خالل آراء المعلمات في الدراسة االستطالعية؛ ومما سبق، يمكن تحديد مشكلة البحث 

وللتغلب على هذه المشكلة، فإن البحث الحالي يسعى إلى . في تدني مستوى اكتساب المفاهيم الفقهية

دى طالبات الصف األول تقصي أثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تنمية المفاهيم الفقهية ل

 .الثانوي في النظام الفصلي

 :أسئلة البحث

 يحاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي      

ما أثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تنمية المفاهيم الفقهية لدى طالبات الصف 

 . األول الثانوي في النظام الفصلي

 :أهمية البحث

د البحث أهميته من مسايرته لالتجاهات التربوية الحديثة، التي تدعو إلى تفعيل يستم  -9

 .االستراتيجيات الحديثة في تدريس العلوم الشرعية

يقّدم البحث بعض األساليب الحديثة التي تتالءم والمواقف التعليمية في العلوم الشرعية، بداًل   -6

 . ، والروتين من األساليب التي تعتمد على التلقين، والحفظ

يقّدم البحث اختباًرا تحصيليًّا في مادة الفقه للصف األول الثانوي، وهو من أنواع االختبارات  -2

الموضوعية التي يمكن أن تُفيد معلمة العلوم الشرعية في إعداد اختبارات مماثلة لبقية وحدات 

 .المنهج

مما يفتح المجال أمام المعلمات في استخدام يقّدم البحث تجربة عملية في تنمية المفاهيم الفقهية؛   -2

هذه االستراتيجية في تنمية المفاهيم األخرى، مثل المفاهيم العقدية، والمفاهيم الفقهية في مراحل 

 . تعليمية أخرى

التمهيد ألبحاث أخرى تتعلق بفاعلية نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدريس العلوم الشرعية، -0

 .صيل الدراسيوأثره في زيادة التح
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يفيد القائمين على برنامج إعداد المعلمات وتدريبهن في مكاتب األشراف التربوي ومراكز  -2

التدريب، باعتماد استراتيجيات حديثة لتطوير أساليب تدريس العلوم الشرعية، وتدريب المعلمات 

 .عليها

 : التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة

مجموعة من الخطوات واإلجراءات التي تشترك فيها كل من المعلمة  : منموذج مارزانو ألبعاد التعل

التخطيط ، والتنفيذ والتقويم، وتعمل على : ، وتشمل(الجنايات)والطالبة في الصف في وحدة 

 .اكتساب المفاهيم الفقهية، وفهمها، واستيعابها بوصفها معرفة متكاملة

وفهمها، ( الجنايات)عاب المفاهيم المتعلقة بوحدة قدرة الطالبة على استي : تنمية المفهوم الفقهي

والقدرة على الجمع بين المفاهيم، مع معرفة أوجه التشابه واالختالف بينها، وقيس بالدرجة التي 

حصلت عليها الطالبة باالختبار الذي اعدته الباحثة لقياس استيعاب المفاهيم لدى طالبات الصف 

 .األول الثانوي 

و نظام للتعليم الثانوي يعتمد على التعلم الفصلي، والمستويات الدراسية؛ يُهيئ ه : النظام الفصلي

المتعلم للحياة والعمل والتعلم األكاديمي، ويتكّون من ستة فصول أو مستويات دراسية، تُدَرس في 

ثالث سنوات، وتتضّمن اإلعداد العام الموّحد في الفصلين أو المستويين الدراسيين األول والثاني، 

التخصصية؛ ليدرس أربعة فصول ومستويات ( المسارات التشعيبية)يختار المتعلم بعدها من بين 

 .دراسية، ويحصل بعد النجاح في مواده الدراسية على شهادة المرحلة الثانوية

 :إجراءات البحث

 :منهج البحث

ذي يعتمد على وفقًا لطبيعة البحث وأهدافه، فقد اعتمدت الباحثة المنهج شبه التجريبي، وهو ال

 . وضبط تأثير عوامل أخرى غير العامل التجريبي، التجربة في إثبات الفروض

 :متغيرات البحث

 .يعّد نموذج مارزانو المتغير المستقل في البحث الحالي: المتغير المستقل -9

 .تعّد المفاهيم الفقهية متغيًرا تابًعا في البحث الحالي: المتغير التابع -6

 : مجتمع البحث وعينته

تكّون مجتمع البحث الحالي من جميع طالبات الصف األول الثانوي المنتظمات في : مجتمع البحث

في منطقة أبها، من المدارس الحكومية، التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، 

 (.هـ9222-9222) العام الدراسي

طالبة، طُبّق عليهن االختبار ( 02)ة من تكّونت عينة البحث في صورتها األولي :عينة البحث

طالبات في االختبار النهائي من كلتا المجموعتين؛ ليصبح العدد النهائي ( 0)بيد أنه تغيّب . القبلي

ثانوية )في مدرسة طالبة من طالبات الصف األول الثانوي ( 06)للعينة في التطبيق البعدي 

 .طالبة في كل مجموعة( 62)تجريبية، بمعدل و، ضابطة: وقد قسموا إلى مجموعتين. (الواديين

حرًصااااااا ماااااان الباحثااااااة علااااااى جعاااااال المجمااااااوعتين الضااااااابطة : تكااااااافع مجمااااااوعتي الدراسااااااة

والتجريبياااة متكاااافئتين فاااي جمياااع المتغيااارات، باساااتثناء المتغيااار المساااتقل الاااذي تهااادف الدراساااة 

لمتغيااار التاااابع إلاااى الكشاااف عااان أثاااره، إضاااافة إلاااى العمااال علاااى توجياااه المتغيااارات التاااي تحااادث ل

فقااد قامااات الباحثااة بعملياااة ضاابط بعاااض المتغياارات التاااي يمكاان أن تاااؤثر  -إلااى المتغياار المساااتقل 
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وفيماااا يلاااي عااارض لااابعض المتغيااارات التاااي ُضااابطت؛ . فاااي النتاااائج؛ ضااامانًا لتكاااافؤ المجماااوعتين

 :لمنع تدخلها في نتائج التجربة

لطالبااااات، فوجاااادت أن أعمااااار تمّكناااات الباحثااااة ماااان االطااااالع علااااى ملفااااات ا: العماااار ال منااااي

الطالبااااااات فااااااي المجمااااااوعتين متقاربااااااة عنااااااد موعااااااد تطبيااااااق التجربااااااة؛ ولااااااذلك يمكاااااان عااااااّد 

 .المجموعتين متكافئتين في متغير العمر الزمني

مجموعتاااا الدراساااة التجريبياااة والضاااابطة مااان البناااات، وفقًاااا للنظاااام التعليماااي : (الجااانس)الناااو  

 . ا ضبط لمتغير الجنسفي المملكة العربية السعودية، وفي هذ

لضبط هذا المتغير طبّقت الباحثة اختبار المفاهيم الفقهية قبليًّا لدى : مستوى المفاهيم الفقهية

وبعد تطبيق اختبار المفاهيم الفقهية على طالبات المجموعتين؛ ُرصدت البيانات مجموعتي الدراسة، 

 :وجاءت النتائج وفقًا للجدول التالي لعينتين مستقلتين ،( ت)وعولجت إحصائيًّا باستخدام اختبار

 ( 9)جدول 

 .وداللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي( ت)قيم 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المستوى

 المعياري

مستوى  (ت)قيمة 

 الداللة

 غير دالة 9066 9022 2069 61 تجريبية التذكر

 9022 2022 61 ضابطة

 غير دالة 019. 9022 2026 61 تجريبية الفهم

 6029229 2060 61 ضابطة

 غير دالة 009. 021. 029. 61 تجريبية التطبيق

 001. .00. 61 ضابطة

 غير دالة 012. 019. 9000 61 تجريبية التحليل

 012. 9022 61 ضابطة

 غير دالة 90.6 9026 9021 61 تجريبية التركيب

 .01. 9022 61 ةضابط

 غير دالة 9091 021. 026. 61 تجريبية التقويم

 009. 022. 61 ضابطة

الدرجة 

 الكلية

 غير دالة 9010 .601 92069 61 تجريبية

 2022 92002 61 ضابطة

للفاروق باين المجماوعتين التجريبياة والضاابطة ( ت)الساابق، أن قيماة ( 9)يتضح من جادول 

رجة الكلية؛ غير دالة؛ مما يعني عدم وجاود فاروق باين المجماوعتين؛ أي أنهماا في المستويات، والد

 .متجانستان في التحصيل القبلي في المفاهيم الفقهية
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ُوّحاااادت جميااااع عناصاااار المحتااااوى التعليمااااي المقاااادم إلااااى الطالبااااات فااااي : المحتااااوى الدراسااااي

دريس؛ حياااث درسااات المجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة، والفاااارق الوحياااد اخاااتالف طريقاااة التااا

المجموعااااااة التجريبيااااااة باسااااااتخدام نمااااااوذج مااااااارزانو؛ بينمااااااا ُدّرساااااات المجموعااااااة الضااااااابطة 

بالطريقاااااة المعتاااااادة، وقاااااد كاااااان المحتاااااوى التعليماااااي نفساااااه لطالباااااات الصاااااف األول الثاااااانوي، 

 .الفصل الدراسي األول وفقًا للخطة الزمنية

التجريبيااااة والضااااابطة؛ حيااااث قاماااات  ُوّحااااد القااااائم بالتاااادريس للمجمااااوعتين: القائمااااة بالتاااادريس

 .الباحثة بالتدريس للمجموعتين

اااص للتااادريس حتاااى تصااال الدراساااة فاااي نهايتهاااا إلاااى نتاااائج صاااحيحة تعبّااار عااان : الوقااال المخصل

الواقاااع الفعلاااي للتجرباااة؛ كاااان الباااد مااان ضااابط الوقااات المخصاااص للتااادريس فاااي المجماااوعتين 

المجموعاااة الضااااابطة وفقًاااا لخطااااة  وقااااد درسااات. التجريبياااة والضاااابطة، بحيااااث يكاااون متسااااويًا

زمنياااة محاااددة لتااادريس المفااااهيم الفقهياااة المساااتهدفة فاااي التجرباااة، ونُفّاااذت التجرباااة للمجموعاااة 

التجريبياااة كاااذلك فاااي الفتااارة الزمنياااة نفساااها، ماااع التوافاااق التاااام بينهماااا فاااي الموضاااوع، والااازمن 

 .المخصص لتدريس كل موضوع، والخطة الزمنية المحددة لكل موضوع

 :ات البحث وموادهأدو

 :كاآلتي، ومادتين بحثيتين، لتحقيق أهداف البحث صّممت الباحثة أداة  

 .االختبار التحصيلي للمفاهيم الفقهية -9

 .دليل المعلمة لتنمية المفاهيم الفقهية وفق نموذج مارزانو -6

 :وتفصيل ذلك على النحو التالي   

 :الختبار التحصيلي للمفاهيم الفقهية: أوًل 

عت الباحثة على عدد من األدبيات التي تناولت إعداد االختبارات؛ بهدف الوصول إلى اطل   

اختبار موضوعي يمكن من خالله التعّرف على فاعلية نموذج مارزانو في تنمية المفاهيم الفقهية 

وقد بُني هذا ، هـ 9222-9222لدى طالبات الصف األول الثانوي في الفصل الدراسي األول، لعام 

 :ار وفقًا للخطوات اآلتيةاالختب

 :تحديد الهدف من الختبار  -أ 

هدف االختبار إلى قياس مدى تمّكن طالبات الصف األول الثانوي من المفاهيم الفقهية 

 .المتضمنة بوحدة الجنايات من كتاب الفقه للفصل الدراسي األول

 :تحليل المحتوى  -ب 

دراسة الحالية في وحدة صيغ محتوى االختبار من خمسة موضوعات مقررة على عينة ال

          : الجنايات من كتاب الفقه للفصل الدراسي األول، يوّضحها الجدول التالي
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 .محتوى الختبار( 2)جدول 

 المحتوى

 

الجناية على 

 -النفس 

 القتل العمد

-االنتحار 

 قتل الرحمة

القتل شبه 

، العمد

 والقتل الخطأ

الجناية على 

ما دون 

 النفس

حوادث 

 اتالسيار

 المجموع

عدد 

 الحصص

 حصص 0 9 9 9 9 9

عدد 

 الصفحات

 صفحة 29  1  1  1  2 1

يتضح من الجدول السابق، أن االختبار تناول خمسة موضوعات بالكتاب متساوية تقريًبا في  

( 1 -2)أوزانها النسبية؛ حيث ُخّصص لكل موضوع حصة واحدة، وتراوحت عدد الصفحات بين 

 .صفحات

 السلوكية صياغة األهداف  -ج 

، التذكر): صيغت األهداف السلوكية في ستة مستويات من مستويات التحصيل المعرفية

 .هدفًا( 96 -2)؛ حيث تراوح عدد األهداف بين (والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم، والفهم

 :بناء جدول مواصفات الختبار -د 

تبار التحصيلي بناء على لضمان تمثيل االختبار للمحتوى بُني جدول موصفات االخ   

موضوعات المحتوى، وعدد األهداف بكل موضوع، وتحديد الوزن النسبي لكل موضع، ولكل 

 : التالي( 2)مستوى من مستويات األهداف وفقًا لجدول 

 .جدول مواصفات اختبار المفاهيم الفقهية( 2)جدول 

األهمية  المجموع األهداف المعرفية الموضوعات

 النسبية
تقو تركيب تحليل تطبيق مفه تذكر

 يم

القتل  -الجناية على النفس 

 العمد
2 9 6 9  - -9. 6201 

 9202 2 9 9 9-  2-  االنتحار، وقتل الرحمة

 القتل شبه العمد

 الخطأ
9 2 9 2 9  -92 29 

 9202 2-  9- -  2 2 الجناية على ما دون النفس

 9202 2-  6-  9 6 9 حوادث السيارات

  26 9 0 0 2 92 99 المجموع

 ..9 2. 9901 9901 100 2109 62،6 الوزن النسبي لألهداف  %..9

هدفًا لكل موضوع، وقد ( 92 -2)السابق، أن عدد األهداف تراوح بين ( 2)يتضح من جدول 

 .ُحّدد الوزن النسبي للموضوع بناء على عدد األهداف
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 : تحديد نو  األسئلة وتوزيعها -ه 

اُختيرت أسئلة االختبار من نوع متعدد، وِصيغ لكل سؤال أربعة بدائل، جميعها خاطئة ما عدا 

 . واحًدا منها كان صحيًحا

مفردة ُوّزعت على موضوعات االختبار وفقًا للوزن ( 26)وقد ُحّدد عدد أسئلة االختبار في 

 :النسبي لكل موضوع، ووفقًا للمعادلة التالية

 العدد الكلي لألسئلة× الوزن النسبي للموضوع = عدد أسئلة الموضوع 

 : صياغة مفردات الختبار -و 

وُروعي في إعداد االختبار ما ، مفردات اختبار المفاهيم الفقهية بمستوياته المختلفة صيغت  

 :يأتي

 أن تُمثّل األسئلة األهداف التعليمية المراد تحقيقها . 

 م يساعد على اكتشافهاالتوزيع العشوائي لإلجابات؛ أي غير مرتبة بنظا. 

 لكل سؤال أربعة بدائل متساوية في طولها نسبيًّا؛ حتى ال تتيح للطالبات فرصة للتخمين. 

 مناسبة السؤال للمحتوى. 

  وضوح لغة السؤال وسهولتها . 

 شمولية األسئلة للمحتوى . 

  مناسبة األسئلة لمستوى الطالبات. 

  (.ج، ب، أ)والبدائل بالحروف  ،...(2، 6، 9)ترقيم أسئلة االختبار باألعداد.... 

 :صياغة تعليمات الختبار -ز 

، وُخصصت الصفحة األولى لهذا الغرض، حرصت الباحثة على وضوح تعليمات االختبار   

الهدف من االختبار، بيان عدد األسئلة التي تجيب عنها الطالبات، : وقد تضّمنت التعليمات اآلتية

مع ، نات العامة في ورقة اإلجابة، شرح طريقة اختيار اإلجابةالزمن المخصص لإلجابة، كتابة البيا

 .وضع مثال يوّضح ذلك

 :توزيع درجات الختبار -ح 

درجة . سؤااًل ( 26)والبالغ عددها ، ُخّصصت درجة واحدة لكل سؤال من أسئلة االختبار   

 .وصفر عندما ال تجيب عنه، واحدة إذا أجابت الطالبة إجابة صحيحة

 :صدق الختبار -ط 

لتأكد من صدق االختبار التحصيلي عرضت الباحثة فقراته في صورتها األولية على عدد ل

ألخذ آرائهم ومقترحاتهم؛ ، محكمين( 1)من المحّكمين المختصين في المناهج وطرق التدريس 

 :وذلك في الجوانب اآلتية، للوصول إلى الصورة النهائية لالختبار

 مناسبة كل سؤال لقياس الهدف. 

 صياغة اللغوية لكل سؤالسالمة ال. 

 تعديل ما يرونه مناسبًا لالختبار بالحذف أو اإلضافة. 

وفي ضوء آراء المحكمين ومقترحاتهم أُجريت بعض التعديالت على الصورة األولية    

صياغة بعض األسئلة والبدائل، والحرص على تجانس البدائل في : لالختبار، ويمكن إيجازها في

كما ُغيّر مستوى السؤالين األول والثاني؛ ليصبح السؤال . عض البدائلالطول، وإعادة صياغة ب

 .األول في مستوى التحليل، بداًل من الفهم، والسؤال الثاني في مستوى التطبيق، بداًل من التذكر
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 :التجربة الستطالعية لالختبار -ي 

صف األول طالبة من طالبات ال( 61)استطالعية بلغت  عينةُجّرب االختبار التحصيلي على 

 :لحساب المؤشرات السيكومترية لالختبار المتمثلة فيما يلي الثانوي؛

  معامالت السهولة، والصعوبة، والتميي: 

من خالل حساب نسبة الطالبات الالتي أجبن إجابة خاطئة عن  الصعوبةُحسبت معامالت 

كما ُحسبت قدرة  .السهولة، من خالل طرح معامل الصعوبة من واحد صحيح معامالتالسؤال، وكذلك 

   : كل سؤال على التمييز،وجاءت النتائج كما في الجدول التالي

 .قيم معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز لالختبار التحصيلي( 2)جدول 

معامل  السعال

 الصعوبة

معامل 

 السهولة

معامل 

 التميي 

معامل  السعال

 الصعوبة

معامل 

 السهولة

معامل 

 التميي 

9 .06. .01. .02. 66 .020 .060 .،22 

6 .06. .01. .02. 62 .021 .069 .029 

2 .01. .06. .02. 62 .021 .029 .021 

2 .022 .022 .021 60 .01. .06. .02. 

0 .01. .06. .02. 62 .022 .022 .021 

2 .021 .029 .021 62 .029 .061 .020 

2 .022 .002 .021 61 .029 .061 .020 

1 .00. .00. .00. 61 .020 .060 .022 

1 .021 .069 .029 2. .026 .021 .022 

9. .002 .022 .021 29 .020 .060 .022 

99 .01. .06. .02. 26 .002 .022 .021 

96 .06. .01. .02. 22 .002 .022 .021 

92 .06. .01. .02. 22 .021 .029 .021 

92 .01. .06. .02. 20 .022 .002 .021 

90 .00. .00. .00. 22 .061 .029 .020 

92 .022 .022 .021 22 .029 .061 .020 

92 .060 .020 .022 21 .022 .022 .021 

91 .021 .069 .029 21 .022 .002 .021 

91 .06. .01. .02. 2. .029 .061 .020 

6. .021 .069 .029 29 .021 .026 .022 

69 .021 .029 .021 26 .002 .022 .021 
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السابق، أن قيم معامالت الصعوبة والسهولة لمفردات االختبار؛ تراوحت  (2)من جدول  يتضح

               .                               ، وتقع جميعها في المدى المقبول لمعامالت الصعوبة والسهولة(.01. – .06.)بين

لمقبول ، وكلها تقع في المدى ا(.00. – .02.)كما تراوحت قيم معامالت التمييز؛ بين 

(Brown,1981,104). 

 صدق التساق الداخلي :  

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار، بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل 

مفردة، والدرجة الكلية للمستوى الذي تنتمي إليه، وكذلك معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمستوى، 

 :النتائج كما بالجدولين التاليين والدرجة الكلية لالختبار، وجاءت

 (0)جدول 

قيم معامالت االرتباط بين مفردات المستوى والدرجة الكلية له
(2)

 .. 

 التركيب التحليل التطبيق الفهم التذكر

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

2 .020
*

 2 .020
* 

6 .022
** 

9 .021
** 

0 .029
* 

96 .002
**

 2 .02.
**

 99 .000
**

 92 .022
*

 9. .006
**

 

92 .000
**

 1 .001
**

 91 .006
**

 62 .02.
**

 62 .001
**

 

6. .026
**

 1 .006
**

 62 .022
*

 2. .001
**

 61 .000
**

 

60 .021
*

 92 .022
*

  - -21 .002
**

 26 .022
**

 

61 .002
**

 90 .002
**

  - - - - - -

29 .021
*

 92 .006
**

  - - - - - -

22 .002
**

 91 .000  - - - - - -

22 .020
*

 69 .021
*

  - - - - - -

21 .002
**

 66 .009
**

  - - - - - -

26 .002
**

 62 .006
**

  - - - - - -

 - -22 .026
**

  - - - - - -

 - -20 .022
**

  - - - - - -

 - -22 .009
**

  - - - - - -

 - -2. .002
**

  - - - - - -

 - -29 .006  - - - - - -

                                                             

 .ن من مفردة واحدةألنه يتكو   ؛لم يتم حساب االتساق الداخل لمستوى التقويم  ( )
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ن الجدول السابق، أن قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة، والدرجة الكلية للمستوى يتضح م  

؛ مما يعني أن المفردات تقيس ما يقيساه المساتوى، وهاو مؤشار علاى (0.0.& 0.9.)دالة عند مستوى 

 .الصدق

 ( 2)جدول 

 .التحصيلي قيم معامالت الرتباط بين الدرجة الكلية للمستوى، والدرجة الكلية لالختبار

 مستوى الدللة معامل الرتباط المستوى م

 0.9. 011. التذكر 9

 0.9. 019. الفهم 6

 0.9. 021. التطبيق 2

 0.9. 021. التحليل 2

 0.9. 026. التركيب 0

 0.9. 000. التقويم 2

يتضح من الجدول السابق، أن قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمستوى، والدرجة 

؛ مما يعني أن (0.9.)؛ وكلها قيم دالة عند مستوى (019. -000.)الكلية لالختبار؛ تتراوح بين 

 ,Robinson, Shaver)المستويات تقيس ما يقيسه االختبار، وهو مؤشر على الصدق 

Wrightsman , 1991.) 

 حساب ثبات الختبار: 

الدرجة الكلية، وجاءت النتائج تم التحقق من ثبات االختبار بطريقة ألفاكرونباخ للمستويات و

 :التالي( 2)كما في الجدول 

 ( 2)جدول 

(المستويات والختبار كاماًل )قيم معامالت ثبات الختبار التحصيلي 
(2)

.
 

 معامل الثبات المستوى م

 021. التذكر 9

 010. الفهم 6

 012. التطبيق 2

 029. التحليل 2

 022. التركيب 0

 012. بار كاماًل االخت                

يتضح من الجدول السابق، أن قيم معامالت الثبات لالختبار؛ تراوحت للمستويات بين 

، وهي قيم ثبات عالية ومقبولة (012.)، كما بلغت قيمة الثبات لالختبار كاماًل (010.-029.)

 (.6..6عودة، )

                                                             

 .حسب لمفردة واحدةألنه ال ي   ؛لم يتم حساب ثبات مستوى التقويم(  )
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 تحديد زمن الختبار: 

ب لإلجابة عن االختبار، من خالل تسجيل في ضوء التطبيق االستطالعي، ُحدد الزمن المناس

الزمن الذي استغرقته أول طالبة في اإلجابة عن االختبار، والزمن الذي استغرقته آخر طالبة في 

دقائق، لقراءة ( 0)اإلجابة عن االختبار؛ ومن ثم إيجاد المتوسط الحسابي لهما وأضافت الباحثة 

 . دقيقة( 20)ائي التعليمات وكتابة البيانات؛ ليصبح الزمن النه

 :الصورة النهائية لالختبار -ك 

باإلضافة إلى نتائج ، وبعد إجراء التعديالت التي أوصوا بها، في ضوء آراء المحّكمين   

، سؤااًل ( 26)التجربة االستطالعية؛ تم إخراج اختبار المفاهيم الفقهية في صورته النهائية مكونًا من 

 . صيغت مفرداته في صورة اختيار من متعدد

 :دليل المعلمة لتنمية المفاهيم الفقهية وفق نموذج مارزانو

 :اتبعت الباحثة في إعداد دليل المعلمة الخطوات اآلتية

 مقدمة الدليل، األهداف اإلجرائية للدليل، التعريف : ويتضمن ما يلي: الجانب النظري

المعلمة في  بنموذج مارزانو، الخطوات اإلجرائية لنموذج مارزانو، محتوى الدليل، دور

نموذج مارزانو، توجيهات عامة للمعلمة، قراءات ومراجع لالستزادة حول نموذج 

 .مارزانو

 الجناية على النفس : الدرس األول: ويتضمن المفاهيم الفقهية التالية: الجانب التطبيقي- 

، القتل شبه العمد: قتل الرحمة، الدرس الثالث -االنتحار : القتل العمد، الدرس الثاني

حوادث : الجناية على ما دون النفس، الدرس الخامس: والقتل الخطأ، الدرس الرابع

 السيارات

والمفاهيم الفرعية، ، موضوع الدرس، المفهوم العام: وقّدم لكل درس بمقدمة تضّمنت

 .األهداف اإلجرائية، الوسائل التعليمية المقترحة، عدد األنشطة والمهمات، التقويم

 :ضبط دليل المعلمة

محكمين، ( 1)ُعرض على مجموعة من المحّكمين ، بعد االنتهاء من إعداد دليل المعلمة   

لإلفادة من آرائهم وملحوظاتهم وفي ضوء آراء المحكمين ومقترحاتهم أُجريت بعض التعديالت 

على الصورة األولية للدليل، وشملت التعديالت تعديل بعض األهداف اإلجرائية من حيث الصياغة، 

خطاء اإلمالئية المطبعية، بعد إجراء التعديالت في ضوء آراء المحّكمين وملحوظاتهم؛ وبعض األ

 .وأصبح دليل المعلمة في صورته النهائية 

 :األساليب اإلحصائية

، وتحليل البيانات التي ُجمعت؛ فقد استخدمت الباحثة األساليب بحثال هدف لتحقيق

 :اإلحصائية التالية

تقلتين؛ لتعااااارف الفاااااروق باااااين المجماااااوعتين التجريبياااااة لمجماااااوعتين مسااااا( ت)اختباااااار  -9

 .والضابطة في القياس البعدي

لمجمااااوعتين ماااارتبطتين؛ لتعاااارف الفااااروق بااااين القياسااااين القبلااااي والبعاااادي ( ت)اختبااااار  -6

 .للمجموعة التجريبية

 .معادلة إيتا لحساب حجم تأثير االستراتيجية على تنمية المفاهيم الفقهية -2
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 :بحثنتائج ال

 :ول، وينصل علىالفرض األ

، بين متوسطي درجات طالبات (0.05α =)ل توجد فروق دالة إحصائيلًا عند مستوى 

 (.المستويات والدرجة الكلية)المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لالختبار 

للمجموعات المستقلة؛ لتعرف الفروق بين ( ت)الختبار هذا الفرض اُستخدم اختبار 

التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمستويات االختبار التحصيلي والدرجة الكلية،  المجموعتين

 :وجاءت النتائج كما في الجدول التالي

 ( 8)جدول 

ودللتها للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمستوى ( ت)قيمة 

 .التذكر

 مستوى الدللة قيمة ت المعياري النحراف المتوسط العدد المجموعة المستوى

 0.9. 6012 9011 0022 62 تجريبية التذكر

 9022 2029 62 ضابطة

 0.9. 2،60 .901 99020 62 تجريبية الفهم

 6022 1090 62 ضابطة

 0.9. 2،96 016. 60.2 62 تجريبية التطبيق

 010. 9062 62 ضابطة

 0.9. 9.،2 9096 2029 62 تجريبية التحليل

 90.1 60.1 62 ضابطة

 0.0. 2.،6 ..90 6022 62 تجريبية التركيب

 .01. 6091 62 ضابطة

 0.9. 2،22 .06. 012. 62 تجريبية التقويم

 .00. 001. 62 ضابطة

الدرجة 

 الكلية

 0.9. 2.،2 2021 62026 62 تجريبية

 .202 91002 62 ضابطة

للفروق بين متوسطي المجموعتين التجريبية  (ت)يتضح من الجدول السابق، أن قيم 

ولتعرف . والضابطة في القياس البعدي لمستويات االختبار التحصيلي والدرجة الكلية؛ جاءت دالة

اتجاه الفروق يوازن بين متوسطي المجموعتين؛ حيث يتضح من خالل الموازنة أن متوسطات 

بطة ؛ وبناء على ذلك فإن الفروق تكون المجموعة التجريبية ، أكبر من متوسطات المجموعة الضا

 .في اتجاه المجموعة التجريبية

ال توجد فروق دالة : وبناء على النتيجة السابقة يُرفض الفرض الصفري الذي ينّص على

، بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة (0.05α =)إحصائّيًا عند مستوى 
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، وقبول الفرض البديل الذي (المستويات والدرجة الكلية)تحصيلي في القياس البعدي لالختبار ال

، بين متوسطي درجات طالبات (α=0.05 =)توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى : ينّص على

المستويات والدرجة )المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لالختبار التحصيلي 

 .بيةفي اتجاه المجموعة التجري( الكلية

 :الفرض الثاني، وينصل على

، بين متوسطي درجات طالبات (0.05α =)ل توجد فروق دالة إحصائيلًا عند مستوى 

 .المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمستويات األهداف المعرفية والدرجة الكلية

فروق بين القياسين للمجموعات المرتبطة؛ لتعرف ال( ت)الختبار هذا الفرض اُستخدم اختبار 

 :القبلي والبعدي لمستويات األهداف المعرفية والدرجة الكلية، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي

 (1)جدول 

وداللتها للفروق بين القياسين القبلي والبعدي لمستويات األهداف المعرفية والدرجة ( ت)قيمة  

 .الكلية

 مستوى الدللة قيمة ت معياريالنحراف ال المتوسط العدد القياس المستوى

 0.9. 6022 9011 0021 62 بعدي التذكر

 9019 2061 62 قبلي

 0.9. 0019 .901 99022 62 بعدي الفهم

 9012 1022 62 قبلي

 0.9. 2022 012. 60.2 62 بعدي التطبيق

 012. 012. 62 قبلي

 0.9. .200 9099 2069 62 بعدي التحليل

 012. 6092 62 قبلي

 0.9. 6016 012. 6021 62 بعدي التركيب

 9026 9021 62 قبلي

 0.9. 2022 091. 012. 62 بعدي التقويم

 021. 026. 62 قبلي

 0.9. 2012 2029 620.2 62 بعدي الدرجة الكلية

 2021 91020 62 قبلي

بلااي والبعاادي للفااروق بااين متوسااطي القياسااين الق( ت)يتضااح ماان الجاادول السااابق، أن قاايم 

ولتعارف اتجااه . للمجموعة التجريبية في مساتويات األهاداف المعرفياة والدرجاة الكلياة؛ جااءت دالاة

الفروق يوازن بين متوسطي القياساين؛ حياث يتضاح مان خاالل الموازناة أن متوساط القيااس البعادي 

 .البعدي أكبر من متوسط القياس القبلي؛ وبناء على ذلك فإن الفروق تكون في اتجاه القياس
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ال توجاد فاروق دالاة : وبنااء علاى النتيجاة الساابقة يُارفض الفارض الصافري الاذي يانّص علاى

، بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية فاي القياساين (0.05α =)إحصائيًّا عند مستوى 

: ّص علاىالقبلي والبعدي لمستويات األهداف المعرفية والدرجة الكلية، وقبول الفرض البديل الذي ين

، باين متوساطي درجاات طالباات المجموعاة (0.05α =)ال توجد فروق دالة إحصاائيًّا عناد مساتوى 

التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمستويات األهداف المعرفية والدرجة الكلياة فاي اتجااه القيااس 

 .البعدي

ثير للدرجاة الكلياة للمساتويات، وبلاغ حجام التاأ( 019. – .06.)كما تراوح حجم التاأثير باين 

مااان تبااااين درجاااات الطالباااات فاااي القيااااس البعااادي للدرجاااة الكلياااة % 11؛ مماااا يعناااي أن (011.)

 .لمستويات األهداف المعرفية؛ يرجع إلى استخدام التعليم المدمج وهو حجم تأثير كبير

لحسااب ولتعرف حجم تأثير االستراتيجية فاي تنمياة المفااهيم الفقهياة تام اساتخدام معادلاة إيتاا؛ 

؛ لتعارف مساتوى حجام التاأثير لادى المجموعاة التجريبياة باالعتمااد علاى (d)حجم التأثير، ومعادلاة 

؛ تعناي أن حجام التاأثير  06.( = d)القياسين القبلاي والبعادي للمجموعاة التجريبياة، علًماا باأن قيماة 

أن حجاام  ؛ تعنااي01.( = d)؛ تعنااي أن حجاام التااأثير متوسااط، وقيمااة  00.( = d)صااغير، وقيمااة 

 (.Kiess, 1989, 445)التأثير كبير

 :التالي( .9)وجاءت النتائج كما في الجدول 

 ( .9)جدول 

 .قيمة حجم التأثير ومستواه لتأثير نموذج مارزانو في تنمية المفاهيم الفقهية

 (ت)قيمة  المستويات
درجات 

 الحرية
 dقيمة  قيمة مربع إيتا

مستوى حجم 

 التأثير

 كبير 90.2 066. 60 6022 التذكر

 كبير 6021 001. 60 0019 الفهم

 كبير 9022 022. 60 2022 التطبيق

 كبير 9019 020. 60 .200 التحليل

 كبير 9092 062. 60 6016 التركيب

 كبير 9022 029. 60 2022 التقويم

 كبير 6022 020. 60 2012 الدرجة الكلية

( 001. – 066.)التأثير؛ تراوحت بين يتضح من الجدول السابق، أن قيمة مربع إيتا لحجم 

من تباين درجات الطالبات في % 20؛ مما يعني أن (020.)للمستويات، وبلغت للدرجة الكلية 

 .القياس البعدي يعود إلى أثر استراتيجية التدريس

للمستويات وللدرجة الكلية؛ وهو حجم تأثير ( 6022 – 90.2)بين ( d)كما تراوحت قيمة 

 .كبير

 :ئج الدراسةتفسير نتا

أسفرت النتائج السابقة عن تفّوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام نموذج مارزانو 

على المجموعة الضابطة، التي درست بالطريقة المعتادة في التدريس، في جميع المستويات 
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موازنة المعرفية والدرجة الكلية، وكذلك تحّسن أداء المجموعة التجريبية في القياس البعدي بال

كما أسفرت النتائج أيًضا عن وجود حجم تأثير كبير للتدريس وفًقا للنموذج في . بالقياس القبلي

 .تحصيل الطالبات في مادة الفقه

وترد الباحثة التحّسن في أداء المجموعة التجريبية التي درست باستخدام نموذج مارزانو لما 

 :له من مميزات تتمثّل فيما يلي

  انو ألبعاد التعلم على الترابط بين المعرفة اإلجرائية والجانبين النظري يعمل نموذج مارز

 .والتطبيقي

   يعتمد النموذج على جهد الطالبة في االكتشاف والربط؛ ومن ثّم يكون دورها إيجابّيًا في

 .اكتساب المعرفة

   تحفظ يجعل نموذج مارزانو التعلم ذا معنى بالنسبة للطالبات؛ وبالتالي فإن الطالبة ال

 . معلومات عديمة المعنى فتنساها بسرعة؛ ولكن تربط المعلومات وتستنتجها

   يعمل نموذج مارزانو على استثمار دافعية المتعلم من خالل التكامل بين المعرفة

 .وتطبيقاتها في حياة المتعلم، وتوظيفها في مواقف عملية

  تماعي وتعاونيبناء المعرفة في نموذج مارزانو عملية اجتماعية، ونشاط اج. 

  تكوين اتجاه إيجابي لدى المتعلمات تجاه مادة التعلم. 

  استخدام أساليب تجعل المهام التدريسية ذات قيمة وضرورية للمتعلمين. 

   التخطيط الجيد لمناخ التدريس ومهامه؛ لتكون في مستوى فهم التالميذ، وفي مجال

 .اهتماماتهم

  تقديم تغذية راجعة إيجابية للمتعلمين. 

  توفير المصادر، والوقت، واألجهزة، واإلرشادات الضرورية إلنجاز المهمة. 

  إتاحة الفرصة للتالميذ إلكمال المهام الصفية مفتوحة النهاية. 

  يستخدم المتعلم ما يعرفه مسبقًا عن الموضوع؛ لتفسير المعلومات الجديدة. 

دراسات التي تناولت النموذج وتتفق ما توّصلت إليه الدراسة الحالية مع نتائج عدد من ال

، التي هدفت إلى التعرف على (6.92)وأثره في التحصيل في مواد مختلفة، مثل دراسة الطلحي 

. فاعلية نموذج مارزانو في تنمية التحصيل وبعض عادات العقل في التربية االجتماعية والوطنية

عض النواتج التعليمية األخرى وتوّصلت إلى أهمية نموذج مارزانو في تنمية التحصيل الدراسي وب

 . القائمة على التفكير، والذكاءات المتعددة، وعادات العقل

، التي هدفت إلى التعرف على أثر نموذج (6.92)كما تتفق مع دراسة الخياط وسليمان 

مارزانو ألبعاد التعلم في تعديل أنماط التعليم والتفكير لدى طالب السنة الثالثة في كلية التربية 

؛ Tarleton-(1992)ودراسة . وتوصلت الدراسة إلى فعالية النموذج في تحقيق ذلك. ياضيةالر

 قتحقّ  التجريبية المجموعة أن إلى للتعرف على فاعلية نموذج مارزانو في التفكير، التي توصلت

 .للنموذج المختلفة أدوات التقييم على دااًل  تقدًما

 ألبعاد مارزانو نموذج تطبيق مدى تقصاء؛ الس  Apthorp (2000)وتتفق كذلك مع دراسة 

، (نحو التعلم اإليجابية االتجاهات تكوين) التعلم أبعاد من األول البعد على التعلم، والتي رّكزت

هذين  تطبيق أثر ، وتقييم(المنتجة العقل عادات) مارزانو نموذج في التعلم أبعاد الخامس من والبعد

 تكون إلى االتجاه مقياس نتائج وقد أشارت. والثانوية المتوسطة المرحلتين طالب لدى البعدين

 .الدراسة عينة في لدى الطالب اإليجابية االتجاهات
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 الفيزياء تدريس ، التي هدفت إلى التعرف على فعالية(6.92)كما تتفق مع دراسة العسيري 

 الصف طالبات لدى نحو المادة واالتجاه الفهم، تنمية في التعلم ألبعاد مارزانو نموذج باستخدام

وقد أّكدت أن استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدريس الفيزياء؛ كان له . الثانوي األول

، التي هدفت (.6.9)كما تتفق مع دراسة الحجايا . فعالية علمية في تنمية الفهم واالتجاه نحو المادة

النحوية ومهارات التعبير الشفوي،  إلى تعّرف أثر استخدام نموذج مارزانو للتعلم في تنمية المفاهيم

 .وأثبتت تفوق استخدام نموذج مارزانو وفاعليته في تنمية المفاهيم النحوية ومهارات التعبير الشفوية

 العلوم تدريس فعالية ، التي هدفت إلى تعرفDeigo (2012)وتتفق كذلك مع دراسة

 عن المعلمين رضا مدى عن لكشفوا التحصيل، تنمية في ألبعاد التعلم مارزانو نموذج باستخدام

 الفصول في المعلمين رضا إلى الدراسة نتائج وأشارت. التدريس في مارزانو نموذج استخدام

 .التعلم ألبعاد مارزانو نموذج باستخدام عن التدريس العادية

 في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج توصي الباحثة بما يلي : التوصيات

ج مارزانو في تدريس المفاهيم الفقهية وغيرها من المواد الدينية؛ التوسع في استخدام نموذ -9

 .لما لها من أثر في زيادة تحصيل الطالبات كما أثبتت الدراسة الحالية

تدريب معلمات المواد الدينية على استخدام دليل نموذج مارزانو؛ ليكون لهم عونًا على   -6

 .تدريس المفاهيم الفقهية

لخدمة على استخدام استراتيجية نموذج مارزانو في تدريس المفاهيم تدريب المعلمات أثناء ا  -2

 .الفقهية؛ لما لها من أثر فّعال في التحصيل

تزويد معدي المناهج ومطوروها بدليل استخدام استراتيجية نموذج مارزانو، وما تتطلبه   -2

تي تساعد من أنشطة وإجراءات؛ ليتم مراعاتها عند بناء مقررات الفقه، بتضمين األنشطة ال

 .على تطبيق هذه االستراتيجية

في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج توصي الباحثة بإجراء البحوث : البحوث المقترحة

 :التالية

دراسة موازنة بين فاعلية استخدام نموذج مارزانو وإحدى االستراتيجيات التدريسية  -9

 .األخرى في تنمية التحصيل في المفاهيم الفقهية

 .طالعية لمتطلبات تطبيق نموذج مارزانو في مدارس التعليم العامدراسة است  -6

دراسة اتجاهات المعلمات نحو استخدام النماذج الحديثة في التدريس، وأثر ذلك في تحصيل   -2

 .طالبهن
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 مراجع البحث

ف فاعلية نموذج مقترح في تنمية بعض المفاهيم الفقهية وفي أداء تالميذ الص(. 2..6. )أبو زيد، عواطف

 .19-01،بحوث جامعة األزهر، مصر. الثاني اإلعدادي األزهري لبعض العبادات

فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية مفاهيم العبادات للصف السابع (. 6.92)أبومطلق، مروة 

 .رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بعزة، فلسطين. األساسي

استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدريس العلوم في  فعالية(. ديسمبر 2..6. )البعلي، إبراهيم

، (2)2مجلة التربية العلمية، . التحصيل وتنمية عمليات العلم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

20- 12. 

 الصف طلبة لدى المفاهيم الفقهية تحصيل في( vee)الشكل خريطة استخدام أثر(. 6.92)التميمي، إيمان 

 -612، (2) 1المجلة األردنية في العلوم التربوية، . تربية الزرقاء مديرية في اسياألس السابع

2.2. 

أثر استخدام نموذج مارزانو للتعليم في تنمية المفاهيم النحوية ومهارات التعبير (. .6.9)الحجايا، قاسم 

عمان رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة . الشفوي لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن

 .العربية للدراسات العليا، األردن

تعديل أنماط التعلم والتفكير  التعلم في نموذج مارزانو ألبعاد أثر(. 6.92)الخياط، ضياء وسلمان، ربيع 

 91مجلة الرافدين للعلوم الرياضية، . السنة الدراسية الثالثة في كلية التربية الرياضية لدى طالب

(26) ،690- 622. 

باستخدام استراتيجية لعب األدوار في اكتساب المفاهيم  فاعلية التدريس(. ، يونيو6.92)يم الزعبي، إبراه

، 999 ،المجلة التربوية. الفقهية وأدائها لدى طالب الصف الثامن األساسي في تربية لواء الكورة

920- 912. 

 .عالم الكتاب: القاهرة. رؤية منظومية: تصميم التدريس(. 9..6)زيتون، حسن 

 .عالم الكتاب: القاهرة(. 6.ط. )رؤية بنائية: للفهم العلوم تدريس (.2..6)ون، كمال زيت

فاعلية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في زيادة التحصيل الدراسي (. 6.92. )الطلحي، محمد

وتنمية بعض عادات العقل في مادة التربية االجتماعية والوطنية لدى تالميذ الصف الخامس 

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. دائي في مدينة الطائفاالبت

فاعلية تدريس الفيزياء باستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تنمية الفهم (. 6.92)العسيري، فاطمة 

الملك  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة .واالتجاه نحو المادة لدى طالبات الصف األول الثانوي

 .خالد، أبها

أهم صعوبات استراتيجيات التعلم النشط في تدريس مواد العلوم الشرعية في (. 6.99)العنزي، هدى 

رسالة ماجستير غير منشورة، . المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات

 .كلية التربية، جامعة األمام محمد بن سعود، الرياض

أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم (. 6.92)قاسم، ألفة 

رسالة ماجستير، جامعة . العلمية في مادة الثقافة العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة

 .األزهر بغزة، فلسطين

ج مارزانو لتدريس برنامج مقترح قائم على نموذ(. تشرين الثاني92-92، 6.92)القحطاني، عثمان 

الرياضيات وبيان أثره على تنمية عادات العقل المنتج لدى الطالب المتفوقين والموهوبين بالمرحلة 

المؤتمر العلمي العربي العاشر لرعاية الموهوبين والمتفوقين، كلية التربية واآلداب، . المتوسطة

 . جامعة تبوك
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في مادة الفقه في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر واقع الواجبات المنزلية (. 2..6)القحيز، أسماء 

 .رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض .المعلمات والطالبات

أبعاد التعلم بناء (. ...6) .موفت أ.س برانت، س.ج بالكبورن، ر.إ أريدينو، ج.ج بيكرنج،  د.مارزانو، د

(. مترجم)ر، وصفاء األعسر، ونادية شريف، جابر عبدالحميد جاب. مختلف للفصل المدرسي

 .والتوزيع والنشر للطباعة دار قباء دار قباء: القاهرة

 – التعلم أبعاد(. 9111) .موفت أ.س برانت، س.ج بالكبورن، ر.إ أريدينو، ج.ج بيكرنج، د.مارزانو، د

 للطباعة دار قباء :القاهرة (.مترجم)شريف  ونادية األعسر، وصفاء جابر، الحميد عبد.المعلم  دليل

 .والتوزيع والنشر

اكتساب تالميذ المرحلة اإلعدادية األزهرية للمفاهيم الفقهية باستخدام استراتيجية (. 6.92)متولي، السيد 

 .292 – 612( 9) 12، مجلة كلية التربية ببنها. المنظمات المتقدمة اللفظية

ج مارزانو ألبعاد التعلم في تنمية التفكير فاعلية نموذ(. 6.96)المصيلحي، نبيل، إبراهيم ،عبدهللا 

 دراسات عربية في التربية وعلم النفس. الرياضي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي
(ASEP)،2(29 )92.-692. 

مدى اكتساب تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض للمفاهيم الفقهية (. 1..6)المطرودي، خالد 

 .921-962والمعرفة، مصر، مجلة القراءة . المقررة

الوثيقة المرجعية لمشروع تطوير النظام (. هـ9220.)وزارة التربية والتعليم، وكالة التخطيط والتطوير

 . الفصلي للتعليم الثانوي

 .التربية الدينية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة(. 9111)يونس، فتحي وعبده، أحمد وعبد هللا، إبراهيم 
 .الكتبعالم : القاهرة
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