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 ممخص البحث
ىدؼ البحث إلى تعرؼ أثر النموذج بارماف في اكتساب المفاىيـ الفقيية وتنمية ميارات 

حقيؽ ىدؼ البحث ولت ١التفكير عالي الرتبة لدى طالبات المرحمة الثانوية في مادة الفقو
تـ اعتماد المنيج شبو التجريبي القائـ عمى )تصميـ االختبار القبمي والبعدي( لممجموعتيف 

وتمثؿ مجتمع البحث مف جميع طالبات المرحمة الثانوية الالتي  الضابطة والتجريبية ، 
( طالبة تـ ٦٦يدرسف بنظاـ المقررات في مدينة مكة المكرمة وكاف عدد أفراد العينة )

( طالبة لممجموعة ٣٦(طالبة لممجموعة الضابطة ) ٣٦توزيعيف بالتساوي بواقع )
التجريبية،وأعدت الباحثة اختبار في اكتساب المفاىيـ الفقيية واختبار التفكير عالي الرتبة 
،وأظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في اكتساب المفاىيـ 

ات التفكير عالي الرتبة ،وكاف مف أىـ النتائج وجود فروؽ ذات داللة الفقيية وتنمية ميار 
( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ٦0٦٥عند مستوى)  إحصائية 

ودرجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الكتساب المفاىيـ الفقيو وتنمية التفكير 
تأثير مرتفع، وفي ضوء النتائج أوصى عالي الرتبة لصالح المجموعة التجريبية بحجـ 

االخذ بأنموذج بارماف عند تطوير و تخطيط وبناء مناىج التربية  -١ :البحث بما يمي
بناء برنامج تدريبي قائـ عمى -٢  .اإلسالمية عامة و منيج الفقو عمى وجو الخصوص

 .يةأنموذج بارماف وقياس أثره في تطوير أداء وممارسات معممات التربية اإلسالم
 .الرتبة عالي التفكير الفقيي، المفاىيـ الفقو، مادة بارماف، أنموذج : الكممات المفتاحية
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Abstract 

The aim of the research is to know the impact of the Parman model 

in acquiring doctrinal concepts and developing high-level thinking 

skills among high school students in the subject of jurisprudence 1. 

To achieve the goal of the research, a semi-experimental approach 

based on (pre-and post-test design) has been adopted for the control 

and experimental groups. The research community consists of all 

high school students studying in the course system in Makkah. The 

number of sample members was (60) female students who were 

distributed equally by (30) female students for the control group (30) 

students for the pilot group.The researcher prepared a test in 

acquiring doctrinal concepts and a high-level thinking test. The 

results showed the superiority of the experimental group over the 

control group in acquiring doctrinal concepts and developing high-

level thinking skills. One of the most important results was that there 

were significant differences at the level of (0.05) between Average 

grades of experimental group students and control group grades in 

remote application to acquire jurist concepts and develop high-level 

thinking for the benefit of the experimental group with a high impact 

size. In light of the results, the research recommended the following: 

1. Adopt the Barman model when developing, planning and building 

Islamic education curricula in general and jurisprudence in 

particular. 2. Building a training program based on the Barman 

model and measuring its impact on developing the performance and 

practices of Islamic education teachers. 
 

Keywords : The Barman model, the subject of jurisprudence, the 

concepts of jurisprudence, high-level thinking. 
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 مقدمة
الفقو أحد أىـ فروع التربية اإلسالمية، وىو سبيؿ المكمفيف لمعرفة الضوابط الشرعية في 
األعماؿ، وىو الطريؽ األمثؿ لمواكبة الحياة المعاصرة والوقوؼ عمى قضاياىا المستجدة 
لمفصؿ فييا، انطالقًا مف جيود الفقياء السابقيف وما قدموه مف حضارة عظيمة وما بذلوه 

ير في استنباط األحكاـ واالجتياد في الردود وعمى ما يثيره المغرضوف مف مف جيد كب
شبيات حوؿ الشريعة اإلسالمية، وانطالقًا مف ىذا الفيـ نجد أف المممكة العربية السعودي 
ممثمة في وزارة التعميـ قد أولت التربية اإلسالمية بشكؿ عاـ، والفقو عمى وجو الخصوص 

جو ضمف الخطة الدراسية لكافة مراحؿ التعميـ العاـ وفؽ عناية خاصة تمثمت في ادرا
 ضوابط محددة ومنيجية وأىداؼ تربوية واضحة المعالـ. 

كسابيا لممتعمميف  ولما كاف أحد أىـ أىداؼ مقرر الفقو الرئيسة ىو تعميـ المفاىيـ الفقيية وا 
المتعمقة بأعمالو، نظرًا لما يتضمنو مف مفاىيـ ترتبط بالعبادات التي توضح لمفرد األحكاـ 

ومفاىيـ ترتبط بالمعامالت التي يترتب عمييا كثير مف الحقوؽ، ومفاىيـ تربي ضمير 
المسمـ لمواجية كؿ ما مف شأنو مخالفة الفطرة السميمة؛ مف أجؿ ذلؾ كاف مف الضروري 
أف يتـ تقديميا لممتعمميف بشكؿ خاص وبطريقة حديثة تساعدىـ عمى سيولة فيميا 

 واستيعابيا.
( أف صعوبة تعميـ المفاىيـ واستيعابيا ىو لما يتصؼ بو ٢٦٦٤ولقد ذكر )زيتوف، 

أغمبيتيا مف التعقيد، فالفيـ الصحيح لممفاىيـ الفقيية مف شأنو أف يساعد عمى تطبيقيا 
بصورة عممية صحيحة لذا كاف مف الضروري العناية بتعميميا وتنميتيا والبحث عف طرؽ 

تعيف المعمـ والمتعمـ عمى فيـ واستيعاب تمؾ المفاىيـ بطريقة  تدريسية جديدة مف شأنيا أف
 صحيحة ومبسطة. 

، ٢٦١٣، العتيبي، ٢٦١٥ولقد أكدت العديد مف الدراسات والبحوث التربوية )السميري، 
( عمى أىمية وضرورة بناء مناىج الفقو اإلسالمي بناًء جيدًا بما يسيـ ٢٦١٦الجييمي، 

عميا لدى طالبات المرحمة الثانوية، حيث تسيـ ىذه الميارات في تنمية ميارات التفكير ال
في تبصير الطالبات باألحكاـ الشرعية وتكسبيف القدرة عمى التمييز واإلستنباط والتوجيو 
نزاليا عمى الواقع المعاش،  والبحث والتنقيب عف األحكاـ الشرعية مف مصادرىا األصمية وا 
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تفكير يعد مف الضرورات األساسية التي ال غنى وىو ما يؤكد أف تنمية ىذا النوع مف ال
عنيا، حيث طبيعة عمـ الفقو مف أكثر العموـ الشرعية حاجة إلى تنمية ميارات التفكير 

 العميا كالتحميؿ والتحرير والمالحظة واالستقراء واالستنباط واالستدالؿ والتفسير والتقويـ. 
فكير بمختمؼ جوانبيا تشكؿ أىمية ( أف "اكتساب ميارات الت٤٦، ٢٦٦٧ولقد ذكر )فرج، 

أساسية لطالب المرحمة الثانوية مف حيث توليد األدلة العقمية، وعمؿ استنتاجات متعددة، 
وتقويـ ىذه األدلة وتمؾ االستنتاجات في ضوء معايير دقيقة، وأف يكوف لدييـ معايير نقدية 

ألفكار اليدامة، والمزاعـ يتميزوف بيا بيف األفكار الصحيحة واألفكار الخاطئة، ومواجية ا
 الكاذبة، ومحاربة التفكير الخرافي".

ويعتبر أنموذج بارماف أحد النماذج التدريسية التي تستند إلى النظرية البنائية، وىو أحد 
صور ذورة التعمـ الجديدة التي تقوـ في فكرتيا عمى أساس تفسير المتعمـ لمظواىر 

ادي بضرورة استعماؿ األفكار البنائية في التدريس واستيعابيا في ضوء الخبرة السابقة، وتن
مف خالؿ إعادة المتعمـ إلى نقطة البداية المفيوـ األولي لقياس قدرتو عمى تفسير جممة 
مف المفاىيـ، وكيفية تنمية ىذه القدرة وكيفية نفييا أو محاولة ربطيا بمفيوـ سابؽ، تعرؼ 

تـ تجاوز مشكمة تغير المفاىيـ عبر الخبرة عميو المتعمـ في مراحؿ تعميمية سابقة، وذلؾ لي
 (.٢٦، ٢٦٦٢السابقة لممتعمـ" )الموفي، 

وترى الباحثة أف الستخداـ ىذا النموذج في تدريس الفقو أىمية كبرى تظير في قدرتو عمى 
تحفيز الطالبات وتشجيعيف ومساعدتيف عمى ربط التعمـ الجديد بالتعمـ السابؽ، كما أنو 

توسيع معموماتيف عف طريؽ إعطاء األمثمة وتقديـ وتنويع التطبيقات يدفع الطالبات إلى 
المتعددة مما لو أكبر األثر في إثراء عممية التعمـ وبقاء األثر في ذىف الطالبات، ومف ىنا 
جاءت فكرة البحث الحالي باختيار أنموذج بارماف لمعرفة أثر استخدامو في اكتساب 

الي الرتبة لدى طالبات المرحمة الثانوية في مادة الفقو المفاىيـ الفقيية وتنمية التفكير ع
 بمكة المكرمة. 

 تحديد مشكمة البحث: 
، وتدريس مادة الفقو خاصة  إف المتأمؿ لواقع تدريس التربية اإلسالمية عمى وجو العمـو
يالحظ سيطرة الطرؽ التقميدية القائمة عمى الحفظ والتمقيف والمتمحورة حوؿ النتائج المعرفية 
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ممفاىيـ والحقائؽ، دوف االىتماـ بكيفية دمج المعمومات في البنية المعرفية أو التركيز ل
عمى الوصوؿ إلى الميارات العميا لمتفكير كالربط والتحميؿ واالستنتاج، وىو ما أثبتو العديد 

، ٢٦١٨، ودراسة المقاطي، ٢٦١٩مف األبحاث والدراسات التربوية كدراسة )الشميوب، 
 (. ٢٦١٤، ودراسة السمخي، ٢٦١٦جري، ودراسة التوي

وعمى الرغـ مف أف المرحمة الثانوية مرحمة تغيرات رئيسة في حياة الطالبة، فييا يبدأ 
التكميؼ وتحمؿ المسؤولية، إضافة إلى زيادة الوظائؼ العقمية بشكؿ واضح في ىذه 

الثانوية أثبتت  المرحمة، إال أف نتائج الدراسة االستطالعية عمى عينة مف معممات المرحمة
أف بعض المعممات ال يستخدمف اإلستراتيجيات الحديثة في التدريس وأنيف الزلف يعتمدف 
عمى الطرؽ التقميدية مما نتج عنو تدني مستوى بعض الطالبات وافتقارىف إلى امتالؾ 

، ودراسة العواجي، ٢٦١٧ميارات التفكير عالي الرتبة وىو ما أكدتو )دراسة الغيبوي، 
 (. ٢٦١٣ودراسة الحربي، ، ٢٦١٤

ومف ىنا تبرز الحاجة إلى ضرورة إدراج استراتيجيات ونماذج حديثة في تدريس التربية 
ثارة تفكيرىا وتعميؽ المعرفة لدييا بما  اإلسالمية تيدؼ إلى إيجابية الطالبة وتفاعميا وا 

بر نموذج ينمي قدرتيا عمى اكتساب المفاىيـ وميارات التفكير عالي الرتبة لدييا، ويعت
بارماف أحد النماذج العالمية التي مف شأنيا أف تسيـ في تنمية اكتساب المفاىيـ الفقيية 
وتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة ولذلؾ وقع االختيار عميو، ويمكف بمورة مشكمة البحث 

 الحالي والسؤاؿ الرئيس التالي:
 ية التفكير عالي الرتبة لدى ما أثر نموذج بارماف في اكتساب المفاىيـ الفقيية وتنم

 طالبات المرحمة الثانوية في مادة الفقو بمدينة مكة المكرمة؟ 
 ويتفرع منو األسئمة التالية:

ما أثر نموذج بارماف في اكتساب المفاىيـ الفقيية لدى طالبات المرحمة الثانوية  -
 في مادة الفقو بمدينة مكة المكرمة؟ 

فكير عالي الرتبة لدى طالبات المرحمة الثانوية ما أثر نموذج بارماف في تنمية الت -
 في مادة الفقو بمدينة مكة المكرمة؟ 
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الضابطة  تيفىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموع -
التجريبية في االختبار البعدي لكٍؿ مف اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية واختبار و 

 التفكير عالي الرتبة؟  
 ث: أىداف البح

 ييدؼ البحث الحالي إلى: 
معرفة أثر نموذج بارماف في اكتساب المفاىيـ الفقيية في تدريس مادة الفقو  -

 بالمرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة. 
معرفة أثر نموذج بارماف في تنمية التفكير عالي الرتبة في تدريس مادة الفقو  -

 بالمرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة. 
 ود عالقة ارتباطية بيف اكتساب المفاىيـ وتنمية التفكير عالي الرتبة. معرفة وج -

 أىمية البحث:
 تتضح أىمية البحث فيما يمي. 

والتي تنادي بضرورة مسايرة االتجاىات التربوية  ٢٦٣٦مواكبة رؤية المممكة  -
الحديثة مف خالؿ تفعيؿ النماذج واالستراتيجيات الحديثة في تدريس التربية 

 ة. اإلسالمي
رفع مستوى وعي معممات التربية اإلسالمية بأىمية استخداـ النماذج  -

واإلستراتيجيات الحديثة التي مف شأنيا االرتقاء بعممية التدريس مف خالؿ تنمية 
 قدرة الطالبة عمى اكتساب المفاىيـ، وميارات التفكير عالي الرتبة. 

حوؿ أثر نموذج بارماف  تزويد القائميف عمى بناء المناىج وتطويرىا بتصور عممي -
في اكتساب المفاىيـ وتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة مما ييـ ايجابية الطالبة 

 وتفاعميا وبقاء أثر التعمـ لدييا. 
يسيـ البحث في سد النقص في مجاؿ األبحاث والدراسات التي تتناوؿ توظيؼ  -

منيا في تدريس التربية  االستراتيجيات والنماذج التربوية الحديثة وكيفية االستفادة
 اإلسالمية. 
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يفتح البحث الحالي اآلفاؽ إلجراء أبحاث ودراسات تربوية مرتبطة باستخداـ  -
نموذج بارماف في تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة في فروع التربية اإلسالمية 

 األخرى. 
 حدود البحث: 

 يقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
دراسة أثر نموذج بارماف في اكتساب المفاىيـ الفقيية وتنمية  :الحدود الموضوعية -

التفكير عالي الرتبة في وحدة "الجنايات" مف مادة الفقو بالمرحمة الثانوية الذي 
 ىػ. ١٤٤٣أقرتو الوزارة لطالبات الصؼ األوؿ ثانوي لعاـ 

مكرمة، جميع طالبات المسار المشترؾ بالمرحمة الثانوية بمكة ال الحدود البشرية: -
 ومنو سيتـ اختيار عينة قصدية مف طالبات المستوى األوؿ ثانوي. 

 ىػ. ١٤٤٣الفصؿ الدراسي الثالث لمعاـ اليجري  الحدود الزمانية: -
تـ تطبيؽ التجربة في ثانوية فاطمة الزىراء والثانوية الرابعة  الحدود المكانية: -

 عشر بمدينة مكة المكرمة.  
 مصطمحات البحث: 

قيمة الفعمية المتبقية مف استخداـ الشيء سواًء أكاف إيجابيًا أـ سمبيًا" ىو "ال أثر: -
وتعرفو الباحثة إجرائيًا: بأنو التغيرات الحاصمة في ميارة  (.٨، ٢٦٦٥)الراجحي، 

اكتساب المفاىيـ الفقيية وميارة تنمية التفكير عالي الرتبة لدى الطالبات نتيجة 
 الجنايات مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث.  استخداـ نموذج بارماف في تدريس وحدة

ىو "نموذج عممي مف النماذج التدريسية الحديثة، ويحتوي عمى  أنموذج بارمان: -
مجموعة مف الخطوات واإلجراء المنظمة والمنطقية والمتدرجة التي يتـ إتباعيا 
 عند تنفيذ العممية التعميمية وتسير وفقًا ألربعة مراحؿ ىي: التحديد أو التخميف،

تعرفو و (. Barman & Cohen , 2004-30االستقصاء، الحوار، التطبيؽ" )
الباحثة إجرائيًا: بأنو مجموعة الممارسات واإلجراءات التدريسية التي ترتكز عمى 
مبادئ نموذج بارماف وتنفذىا معممة الفقو في وحدة الجنايات مع طالبات 

 نمية التفكير عالي الرتبة. المجموعة التجريبية بيدؼ اكتساب المفاىيـ الفقيية وت
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ىي "تصور ذىني أو عقمي ألشياء أو أحداث أو مواقؼ أو قيـ  المفاىيم الفقيية: -
أو سموكيات أو خصائص متصمة بالديف اإلسالمي ومستمدة مف أدلتو الشرعية 

وتعرفيا الباحثة  (.٨، ٢٦٦٤ويعبر عنيا بكممة أو عبارة أو مصطمح" )الشممتي، 
ورات ذىنية لممفردات والتراكيب الفقيية المضمنة في وحدة إجرائيًا: بأنيا تص

الجنايات بمادة الفقو لممرحمة الثانوية وقياس ميارة اكتساب المفاىيـ الفقيية يتـ 
مف خالؿ الدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار اكتساب المفاىيـ الفقيية 

 الذي يتـ إعداده ليذا الغرض.
"مجموعة مف العمميات العقمية المعقدة التي تضـ  ىو التفكير عالي الرتبة: -

، ٢٦٦٣ميارات التفكير الناقد واإلبداعي وحؿ المشكالت واتخاذ القرار" )سعادة، 
وتعرفو الباحثة إجرائيًا: بأنيا عممية عقمية منظمة تضـ مجموعة مف  (.٢٦٦٢

ضوء معايير ميارات التفكير عالي الرتبة يتـ مف خالليا تقييـ الخبرات العممية في 
محددة مف نموذج بارماف، وقياس ىذه الميارات عف طريؽ الدرجة التي تحصؿ 
عمييا الطالبة في اختبار ميارات التفكير عالي الرتبة الذي تـ اعداده لتحقيؽ 

 أغراض البحث. 
 اإلطار النظري:

كـ يعد عمـ الفقو مف أشرؼ العموـ وأجميا، وىو بمثابة المرجع لكؿ مسمـ في معرفة الح
الشرعي في أقوالو وأفعالو بما يتضمنو مف أحكاـ ضابطة ألعماؿ المكمفيف، وبو يستطيع 
المسمـ أف يعرؼ الحالؿ والحراـ، واإلباحة والحظر في تأدية كافة العبادات والمعامالت 

 التي أمرنا بيا الشارع الحكيـ.
و حيث قاؿ تعالى: ولقد وردت العديد مف األدلة في بياف فضؿ عمـ الفقو والحث عمى تعمم

[ ١٢٢))فموال نفر مف كؿ فرقة منيـ طائفة ليتفقيوا في الديف ولينذروا قوميـ ....(( ]التوبة:
ولقد رتب النبي صمى اهلل عميو وسمـ الخير كمو في الفقو في الديف، كما قرف الخير 

وفي ىذا  بالتفقو، في قولو عميو الصالة والسالـ: )مف يرد اهلل بو خيرًا يفقيو في الديف(
 دليؿ عمى أىمية تعمـ الفقو وتعميمو حيث الفقو يستمـز العمؿ وليس مجرد العمـ. 
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إف المتتبع لمفقو اإلسالمي والقارئ لو بدقة وتمعف يجد أنو يتميز بخصائص ومميزات ال 
يتميز بيا غيره، جعمتو قاباًل لمثبات والنماء والعطاء أكثر مف أربعة عشر قرنًا مف الزمف 

كذلؾ إلى أف يرث اهلل األرض ومف عمييا، ذلؾ أف الشريعة اإلسالمية ذات صبغة وسيبقى 
عالمية ودائمة، فمما كانت ىذه الشريعة آخر شريعة سماوية عمى سطح ىذه األرض وكاف 
ىذا الديف خاتمًا األدياف السماوية السابقة كاف ال بد أف تكوف ىذه الشريعة مميزة 

ثبات واالستمرار مواكبة لحياة اإلنساف ميما كاف، وفي بخصاص ومميزات تجعميا قابمة لم
 (. ٤٨-٤١، ٢٦٦٨أي عصر كاف، وفي أي مكاف كاف )المالكي، 

تأسيسًا عمى ما سبؽ، يمكف القوؿ بأف تدريس الفقو أصبح مف المتطمبات األساسية 
ؾ والميمة لكؿ مف الفرد والمجتمع، يقوؿ اهلل عزوجؿ: ))فال وربؾ ال يؤمنوف حتى يحكمو 

[، وىذا بدوره يتطمب إيجاد معممة متمكنة مممة بالنماذج ٦٥فيما شجر بينيـ(( ]النساء:
الحديثة التي تسيـ في تنمية ميارات الطالبة العميا في التفكير مما يتحقؽ معو أىداؼ 
، ومف ىنا جاءت فكرة البحث الحالي في اختيار  تدريس الفقو اإلسالمي عمى وجو العمـو

يث يضـ أىـ الخطوات واالستراتيجيات الكفيمة بإكساب الطالبة القدرة نموذج )بارماف( ح
عمى استيعاب المفاىيـ الفقيية وتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة لدييا، وبالتالي الخروج 
مف الطرؽ االعتيادية في تدريس المفاىيـ والتي كانت تعتمد في مجمميا عمى أسموب 

فييا تشويؽ إلى طريقة مشوقة وتفاعمية تؤثر إيجابًا في الحفظ والتمقيف بصورة رتيبة ليس 
 إكساب الطالبات لممفاىيـ الفقيية وتنمية التفكير عالي الرتبة لدييف. 

ونظرًا ألف المفاىيـ تمثؿ لبنة أساسية في عناصر النظاـ المعرفي المتمثؿ في المبادئ 
مى أىمية تعمميا حيث ذكر والحقائؽ والضمنيات والقيـ واإلتجاىات فمقد أكد التربويوف ع

بروند )أىمية التركيز عمى تدريس المفاىيـ، إذ يجعؿ المادة أكثر سيولة في منحيا 
وتعمميا وتساعد عمى الحفظ والتذكر لفترة طويمة، ويؤدي إلى تضييؽ الفجوة بيف التعمـ 

 ـ(. ١٩٨٦السابؽ والتعمـ الالحؽ لممتعمـ( )جزاع وجاسـ، 
فقيية بأنيا تصورات عقمية مجردة ألشياء أو أحداث أو مواقؼ ويمكف تعريؼ المفاىيـ ال

لفئة مف القيـ أو الموضوعات المتصمة بالديف، تكونت عف طريؽ الخبرات المتتالية لمفرد، 
ويجمع بينيا عنصر أو عناصر مشتركة ويعبر عنيا بمصطمح أو كممة أو عبارة دينية، 
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إسالمية تقع في إطار عالقة الطالبة  بمعنى أنيا مصطمح أو كممة أو عبارة ذات داللة
بربيا وبنييا عميو الصالة والسالـ، واألمور الغيبية ونفسيا واآلخريف، وذلؾ كما تتصوره 

، ٢٦٦٨المتعممة عقميًا وتنفعؿ بو وجدانيًا تبعًا لممرحمة التي تقع فييا )قاسـ ومحمود، 
٢٩ .) 

 أىمية اكتساب المفاىيم الفقيية: 
ؼ التي يسعى منيج التربية اإلسالمية إلى تحقيقيا في مراحمو المختمفة، إف أحد أىـ األىدا

ىو إكساب الطالبة المفاىيـ الفقيية الصحيحة باعتبارىا ركنًا أساسيًا مف أركاف محتوى 
مناىج التربية اإلسالمية وأكثرىا تعمقًا بحياة الطالبة وواقعيا، كما أف ليا دور كبير في 

حداث التغيرات اإليجابية في سموكياتيا، ولعؿ أكبر التحديات تكويف شخصيتيا السوية وا
التي تعترض تدريس التربية اإلسالمية في الوقت الراىف، ىو قدرة ىذه المناىج عمى 
تحقيؽ الفيـ الصحيح لممفاىيـ الفقيية والعمؿ عمى تنقيتيا مف سوء الفيـ وعوامؿ الخمط 

ء المعرفي لمتربية اإلسالمية يقـو عمى لمنظومتيا المفاىيمية الشاممة، حيث أف البنا
منظومة متكاممة مف المفاىيـ الفقيية والعقدية، ويوجد ارتباط مباشر بيف تصور المتعممة 
لمفيوـ ما وبيف أنماط السموؾ الناتجة عف ىذا التصور، فإذا كاف فيـ المفاىيـ الفقيية 

ذا كاف  صحيحًا وسميمًا فإنو سيؤدي إلى سموؾ إسالمي قويـ يتماشى مع مبادئ اإلسالـ وا 
الفيـ خاطئًا أدى إلى ظيور سموكيات متطرفة أو شاذة أو منحرفة تُنسب لإلسالـ، 

 (. ٧، ٢٦١٦واإلسالـ براء منيا )الخطيب وآخروف، 
تأسيسًا عمى ما سبؽ؛ يمكف القوؿ بأف اكتساب المفاىيـ الفقيية يشكؿ ركيزة أساسية تعتمد 

لعديد مف األمور التي تحدث معيا في حياتيا اليومية، عمييا الطالبة في فيـ وتفسير ا
وتوسيع مداركيا نحو الحالؿ والحراـ، وتنظيـ عالقتيا بربيا وباآلخريف، والتكيؼ مع 
متطمبات العصر ومستجداتو، والتصدي لممفاىيـ واألفكار الخاطئة واليدامة، كؿ ذلؾ وال 

يا تحويؿ ىذه المفاىيـ إلى شؾ يتطمب وجود نماذج تدريسية حديثة ومتطورة مف شأن
سموكيات تمارس في الحياة اليومية، وعميو فإف نموذج بارماف ىو أحد أىـ ىذه النماذج 
التي أثبتت فاعميتيا في استخداـ طرؽ متنوعة وتوفير بيئة تعميمية تجعؿ مف الطالبة 
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ة والتحميؿ محورًا لمعممية التعميمية وتستثير دافعيتيا نحو االستطالع والتفاعؿ والمناقش
 والمشاركة وتبادؿ األفكار وربط المعرفة السابقة بالمعرفة الالحقة. 

 التفكير عالي الرتبة: 
بدأ التربويوف باالىتماـ بالتفكير عالي الرتبة في اآلونة األخيرة كأحد أىـ مفاتيح تحقيؽ 

ذي يمنح األىداؼ التربوية لعممية التعمـ، وألجؿ ضماف عممية التطور المعرفي الفعاؿ ال
الفرد استخداـ أقصى طاقاتو العقمية لضماف تحقيؽ النجاح والتكيؼ السميـ في التعميـ 

 والحياة العامة. 
يرى بعض العمماء أف التفكير عالي الرتبة أحد أشكاؿ التفكير المتطور كالتفكير الناقد و 

عدة أشكاؿ  واإلبداعي والتفكير ما وراء المعرفة، في حيف يرى البعض اآلخر أنو مزيج مف
مف التفكير المتطور ويظير عمى نحو مجموعة مف األنشطة الذىنية المفصمة التي تتطمب 
محاكمة عقمية، وتحمياًل ألوضاع معقدة وفقًا لمعايير متعددة ويتضمف حمواًل متعددة، وىو 
فَّ ميمة المفكر ىو أف ينشئ معنى أي الوصوؿ  يتجنب الحموؿ أو الصياغات البسيطة، وا 

، إلى مع  (. ٢٣١، ٢٦١٢نى عمى الرغـ مف عدـ وضوح الخبرة أو الموقؼ )العتـو
يتضح مما تقدـ مف المفاىيـ المختمفة لمتفكير عالي الرتبة، بأنو أحد أنماط التفكير المستقؿ 
الذي يمتمؾ مف الخصائص ما يميزه عف أنماط التفكير العادي والناقد واإلبداعي والتأممي 

مفاىيـ التفكير عالي الرتبة عمى ثالثة افتراضات عف التفكير  وغيرىا، كما ركزت غالبية
 والتعمـ ىي: 

ال يمكف فصؿ مستويات التفكير عف مستويات التعمـ فكالىما متداخالف ولكؿ  -
منيما العديد مف المستويات، كما أنو يمكف تقييـ ميارات التفكير عالي الرتبة مف 

ات المعمـ وتقييـ أداءات المتعمميف خالؿ تقديـ أسئمة االختيار مف متعدد ومالحظ
 في غرفة الدراسة وممفات اإلنجاز. 

أف تعمـ ميارات التفكير عالي الرتبة تتضمف العديد مف عمميات التفكير التي  -
 يمكف تطبيقيا في المواقؼ المعقدة التي تتضمف العديد مف المتغيرات. 
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ة لممحتوى، إذ يتعمـ مف الصعب تعمـ ميارات التفكير عالي الرتبة دوف وجود ماد -
، ٢٦١٥الطالب مف الحياة اليومية ومف خبرات غرفة الدراسة والمدرسة )القرني، 

٥٢ .) 
وتتمثؿ أىمية تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة في تحقيؽ فوائد لكؿ مف المتعمـ والمعمـ، 

رة عمى فيي تساعد المتعمـ في النظر في القضايا المختمفة مف وجية نظر اآلخريف، والقد
تقييـ آراء اآلخريف في المواقؼ المختمفة والحكـ عمييا، وفؾ القيود عف عقؿ المتعمـ 
وتفكيره عند اإلجابة عف األسئمة المعقدة والصعبة، واإللماـ بجميع الطرائؽ والوسائؿ التي 
تدعـ عممية التعمـ وكيفيتيا، وتساعد المعمـ في اإللماـ واإلحاطة بمختمؼ أنماط التعمـ 

اعاتيا في العممية التعميمية، وتعمؿ عمى زيادة الدافعية والنشاط والحيوية لديو، وتجعؿ ومر 
عممية التعميـ عممًا يتسـ باإلثارة والمشاركة، ورفع معنويات المعمـ وزيادة الثقة بالنفس لديو 

(Hailat & Riazg, 2015.) 
يؿ إلى أف يكوف ( إلى أف التفكير عالي الرتبة يمResnick, 1987وأشار رينسينؾ )

معقدًا، فيو يتضمف تحمياًل لألوضاع والمواقؼ المعقدة، ويتضمف تنظيمًا ذاتيًا لعممية 
التعمـ والتفكير والتقويـ، ويتطمب نوعًا مف االستقالؿ الذاتي، ويعطي حمواًل متعددة فريدة 

لخبرة، بداًل مف الحموؿ البسيطة، ويعتبر ميمة المفكر إنشاء واكتساب معنى الموقؼ أو ا
 ويميؿ إلى االعتراؼ بالعالقة السببية أو المنطقية.  

وىنا تتجمى أىمية التفكير عالي الرتبة في كونو تفكير عمى مستوى أعمى مف حفظ 
الحقائؽ أو قوؿ شيء يعود إلى شخص بالطريقة نفسيا التي قيؿ فييا ىذا القوؿ، وعندما 

فكير في األمر نحف نسمييا الحفظ يحفظ الشخص أو يعيد المعمومات مف دوف الحاجة لمت
ىذا ألنو يجعؿ اإلنساف كأداة التسجيؿ أي أنو يعمؿ ما  -الحفظ عف ظير قمب–األصـ 

مبرمج عمى القياـ بو أي ال يفكر لنفسو فالتفكير عالي الرتبة ينتقؿ بالتفكير مف السطحية 
كاة اآللية، بؿ يجب في التفكير إلى مستويات أرفع مف مجرد تكرار الحقائؽ والتقميد والمحا

التعامؿ مع المعارؼ في أف نفيميا ونربطيا مع بعضيا البعض ونصنفيا ونعالجيا 
ونعضيا معًا بطرائؽ جديدة، ونطبقيا ونحف نسعى لحموؿ جديدة لمشكالت جديدة )جاني، 

٤٥، ٢٦١٢ .) 
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نوية وجدير بالذكر، أف الموضوعات الفقيية المضمنة في محتوى منيج الفقو بالمرحمة الثا
مميئة بالخبرات والمواقؼ التعميمية والمشكالت الحياتية التي مف شأنيا توظيؼ وتعزيز 
وتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة لدى الطالبة حيث ييدؼ تدريس مقرر الفقو إلى بناء 
عقمية عممية بالتدريب عمى المنيج العممي في االستدالؿ والقياس والبحث وحؿ المشكالت 

حث عالمية، ومنيج التربية اإلسالمية ىو األجدر بالمنيجية العممية والحياد في فمناىج الب
إصدار األحكاـ، كما أف مف أىداؼ تدريس مقرر الفقو ىو قدرة الطالبة عمى ربط األحكاـ 
الشرعية بأدلتيا التفصيمية مف كتاب اهلل وسنتو ألنو يسيـ في بناء االتجاىات اإليجابية 

حكاـ الشرعية، وكما ييدؼ إلى ربط األحكاـ الشرعية بعمميا السوية نحو تطبيؽ األ
وأسبابيا ويعمؿ عمى تدريب الطالبات عمى المقارنة بيف الفقو اإلسالمي والقوانيف 
الوضعية، وكي تحقؽ أىداؼ الفقو ال بد مف تنمية الميارات الفكرية العميا كالقدرة عمى 

 (.٣٢٦، ٢٦١١قويـ )الخصاونة وعيد، االستنتاج واالستنباط والتحميؿ والتركيب والت
( استنادًا إلى ما قاـ بو عمماء ١٩٩٦ىو أنموذج الذي أطمقو شارلز بارماف في عاـ )

النفس والتربية المعاصروف لو بتصورات جديدة تتعمؽ بالمفاىيـ والعمميات العقمية الواجب 
عف استناده إلى  اكتسابيا لمطمبة في مختمؼ المراحؿ الدراسية ولمختمؼ األعماؿ فضالً 

الكـ الكبير لمبرامج التنموية التربوية التي صممت وأعدت وطبقت اعتمادًا عمى المنظور 
الخاص )لجاف بياجيو(، وأطمؽ عمييا دورة التعمـ فوؽ المعرفية وفييا جمع بارماف بيف 
استعماالت ونماذج فوؽ المعرفية وبيف مبادئ وأساسيات نظرية بياجيو وقد مضى ىذا 

وذج بعدد مف التطورات حتى وصؿ إلى ما يسمى بػ )دورة التعمـ فوؽ المعرفية(، فنقح األنم
بارماف دورة التعمـ المطورة وقدميا عمى ىيئة أنموذج خاص بو سمي بػ )أنموذج بارماف( 

(Barman model ولقد اقترح بارماف ،)Barman  أف دورة التعمـ العادية ال تحتوي عمى
رفة السابقة، فنموذج بارماف ال يختمؼ عف دورة التعمـ باستثناء أسموب محدد إلظيار المع

أف المعمميف يجعموف تصورات المتعمميف عف المفاىيـ العممية الواضحة قبؿ بداية الدرس، 
وىذا التعديؿ الذي أضافو بارماف ىو عنصر )التنبؤ أو التخميف( أو استعماؿ أوراؽ التنبؤ 

ية وقد ظيرت دورة التعمـ فوؽ المعرفية بعد دورة لممتعمميف حتى تتضح أفكارىـ العمم
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بارماف لتجسد مدخؿ المراحؿ األربعة عند بارماف مع إضافة أف يطمب مف المتعمـ إظيار 
 تفكيره بجدية. 

 خطوات التدريس عمى وفق أنموذج بارمان: 
(: يستعمؿ المدرس Assessment Phaseمرحمة التحديد أو التخميف ) (١

عمى تحديد معرفتيـ عف موضوع الدرس، وىذه المرحمة  أساليب تساعد الطمبة
 تساعدىـ عمى التوصؿ إلى الفيـ الصحيح لمفاىيـ الدرس. 

وفييا تقدـ مشكمة مفتوحة  (:Investigative Phaseمرحمة االستقصاء ) (٢
لمطمبة، تتضمف إمكانات واستراتيجيات متعددة لحميا، وىي تييئ المجاؿ 

 الصمة بموضوع الدرس. ألنشطة الطمبة، وألسئمتيـ ذات
تصبح الخبرة االستقصائية في المرحمة  (:Dialogue Phaseمرحمة الحوار ) (٣

 السابقة األساس لوضع صياغة عممية لممفيوـ. 
(: يتنافس الطمبة لتقديـ أمثمة متعددة Application Phaseمرحمة التطبيؽ ) (٤

، وتطبيؽ المعمومات التي حصموا عمييا في المراحؿ ا لسابقة، عف المفيـو
وعمى االنتقاؿ المعرفي لميمة جديدة، ودورة تعميمية جديدة، ويحدث التقويـ في 

 (.٣٩٢، ٢٦١٤مراحؿ الدورة التعميمية كميا )زاير وآخروف، 
ومف خالؿ ما سبؽ يتبيف أف اتباع أساليب ونماذج حديثة كنموذج بارماف أثناء تدريس 

ة نحو التعمـ، نظرًا لما يقوـ بو مف دور المقررات الدراسية يسيـ في تحفيز دافعية الطمب
فعاؿ في حث الطالب عمى استثمار طاقاتو العقمية بما يسيـ في توسيع معموماتو، وتشكيؿ 
بناءه المعرفي وبالتالي يساعده في تكويف المعمومات وتثبيتيا في أذىانيـ، لذا كاف مف 

إكساب الطمبة لممفاىيـ األجدر استخداـ مثؿ ىذه النماذج في تدريس مقرر الفقو بيدؼ 
الفقيية وتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة لدييـ عمى النحو الذي يساعدىـ عمى التعامؿ 

 مع مختمؼ المواقؼ الحياتية اليومية بما يتالئـ مع مقاصد الشريعة اإلسالمية. 
يتضح مما سبؽ أف نموذج بارماف مف النماذج التدريسية الحديثة التي خضعت لمتجربة 

أثبتت فعاليتيا في إكساب المقيميف المتعمميف وتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة، ومف و 
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ىنا انطمقت فكرة البحث الحالي لتجربتيا وإلثبات فاعميتيا في مجاؿ تدريس مادة الفقو 
 بالمرحمة الثانوية.

 الدراسات السابقة: 
ارماف في اكتساب ( ىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية نموذج ب٢٦٢١دراسة نجادات )

المفاىيـ الفقيية وتنمية التفكير عالي الرتبة في التربية اإلسالمية، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة 
اعتمد الباحث التصميـ شو التجريبي ذا المجموعتيف التجريبية والضابطة وتمثؿ مجتمع 

رت الدراسة في طالب الصؼ العاشر في مديرية التربية والتعميـ لمواء قصبة اربد واختي
( طالبًا، ٦٢المدرسة النموذجية في جامعة اليرموؾ بصورة قصدية، كاف عدد أفراد العينة )

وزعوا إلى مجموعتيف )تجريبية وضابطة( بالتساوي، وأعد البحث اختبارا في اكتساب 
( فقيرة مف نوع االختيار مف متعدد، وتـ تبني اختبار عالي ٥٦المفاىيـ الفقيية تالؼ مف )

( فقرة وأظيرت النتائج وجود فاعمية ٤٦( المتضمف )٢٦١٩وحسيف ) الرتبة لمحمود
لنموذج بارماف في اكتساب المفاىيـ الفقيية، وتفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة 

 الضابطة في تنمية ميارة التفكير عالي الرتبة في التربية اإلسالمية. 
ثر أنموذج بارماف عمى ( والتي ىدفت إلى معرفة أ٢٦٢٦دراسة حافظ ورحيمة عمي )

التحصيؿ وحؿ المشكالت لدى طالب الصؼ الرابع العممي في الكيمياء، واتبع الباحثاف 
( طالبًا مف ٦٦المنيج شبو التجريبي ذو االختبار البعدي، وتكونت عينة البحث مف )

( ٣٣ثانوية السالـ لممتميزيف ببغداد وقسموا عمى مجموعتيف متساويتيف: تجريبية عددىا )
( طالبًا درسوا بالطريقة ٣٣البًا درسوا باستخداـ أنموذج بارماف وضابطة وعددىا )ط

( فقرة واختبار حؿ المشكالت، ٣٦االعتيادية، وأعد الباحثاف اختبارًا تحصيميًا تكوف مف )
وكاف مف نتائج البحث تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست وفؽ أنموذج بارماف عمى 

 لتحصيؿ وحؿ المشكالت. المجموعة الضابطة في ا
( والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر أنموذج بارماف في ٢٦١٩دراسة الخفاجي، حسيف )

التفكير عالي الرتبة لدى طالب الصؼ الخامس اإلعدادي في مادة التربية اإلسالمية في 
دولة العراؽ، ولتحقيؽ ىدؼ البحث اتبع الباحث المنيج التجريبي، واختار التصميـ 

بي ذا الضبط الجزئي ذا المجموعتيف التجريبية والضابطة واختار العينة بطريقة التجري
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( طالبًا، ٤١٤قصديو، وتمثؿ مجتمع في طالب الصؼ الخامس اإلعدادي والبالغ عددىـ )
( طالبًا وزعوا عمى مجموعتيف لتكوف إحداىـ تجريبية وبمغ عدد ٦٣وبمغ عدد عينة البحث )

، وأظيرت نتائج البحث تفوؽ ٣٦طة وبمغ عدد طالبيا طالب واألخرى ضاب ٣٣طالبيا 
 المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في االختيار البعدي لمتفكير عالي الرتبة. 

( إلى معرفة فاعمية أنموذج بارماف في اكتساب ٢٦١٨وىدفت دراسة سارة الوردي )
ت الباحثة في دراستيا عمى المفاىيـ التاريخية عند طالبات الصؼ الرابع األدبي، واعتمد

التصميـ التجريبي ذي الضبط الجزئي الذي يعتمد عمى مجموعتيف األولى تجريبية تدرس 
المادة باستخداـ أنموذج بارماف والثانية ضابطة تدرس المادة بالطريقة التقميدية، وتكونت 

( ٣٦( طالبة، وزعوا عمى مجموعتيف: مجموعة تجريبية عددىا )٦٦عينة الدراسة مف )
( طالبة. أما أداة الدراسة فكانت عبارة عف اختبار ٣٦طالبة، ومجموعة ضابطة عددىا )

اكتساب المفاىيـ التاريخية البعدي مف نوع االختيار مف متعدد ذا األربعة بدائؿ وبمغ عدد 
( فقرة طبؽ في نياية التجربة. وأظيرت النتائج فاعمية أنموذج بارماف مقارنة ٦٦فقراتو )
التقميدية في اكتساب المفاىيـ التاريخية عند طالبات الصؼ الرابع األدبي، كما  بالطريقة

ساعد األنموذج عمى رفع مستوى اكتساب المفاىيـ التاريخية وتنظيـ عممية تدريس المفاىيـ 
   .التاريخية بطريقة مترابطة ومتسمسمة ومتكاممة

اف في تنمية الفيـ القرائي ( إلى معرفة أثر أنموذج بارم٢٦١٥وىدفت دراسة رشا جميؿ )
لدى طالبات الصؼ الرابع األدبي في المطالعة، واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي ذا 

( طالبة بواقع ٥٦الضبط الجزئي في سبيؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة، وبمغ عدد عينة الدراسة )
( طالبة لممجموعة الضابطة، وقد كوفئت ٢٥( طالبة لممجموعة التجريبية، و)٢٥)
لمجموعتاف في متغيرات مختمفة، كما أعدت الباحثة اختبارًا لقياس الفيـ القرائي تكوف مف ا
( فقرة اختيار مف متعدد، وسؤاؿ الترتيب لمكممات، وسؤاؿ اممئي الفراغات، وأظيرت ٣٥)

النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية الالتي درسف بأنموذج بارماف في تنمية الفيـ عمى 
 الضابطة الالتي درسف بالطريقة االعتيادية. طالبات المجموعة 

بعنواف: "أثر نموذج لورسباخ وبارماف في اكتساب المفاىيـ  (Jafar,2015) دراسة جعفر
البالغية واألداء التعبيري لدى طالب الصؼ الخامس". ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر 
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ي عند طمبة الصؼ الخامس نموذج بارماف في اكتساب المفاىيـ البالغية واألداء التعبير 
( طالبًا وطالبة، تـ ١٩٢األدبي، اتبع الباحث المنيج التجريبي. بمغت عينة الدراسة )

( طالبًا ٩٦اختيارىـ بالطريقة العشوائية، ووزعوا عمى مجموعة تجريبية عدد طالبيا )
( طالبًا وطالبة. وأعد الباحث اختباريف: ٩٦وطالبة، ومجموعة ضابطة عدد طالبيا )

( فقرة، والثاني في األداء التعبيري عف ٥١ألوؿ في اكتساب المفاىيـ بمغ عدد فقراتو )ا
طريؽ تحديد موضوع يكتب فيو الطالب. وتوصمت الدراسة إلى تفوؽ طمبة المجموعة 

 التجريبية الذيف درسوا وفؽ نموذج بارماف عمى طمبة المجموعة الضابطة. 
 التعميق عمى الدراسات السابقة: 

ؿ استعراض الدراسات السابقة في أنموذج بارماف نالحظ اختالؼ متغيرات الدراسة مف خال
حسب أىدافيا، وذلؾ كالمفاىيـ الفقيية والتفكير عالي الرتبة كما في دراسة نجادات 

(، والتحصيؿ ٢٦١٩(، والتفكير عالي الرتبة كما في دراسة محمود وحسيف )٢٦٢١)
(، وأثبتت ىذه الدراسات ٢٦٢٦فظ ورحيمة )العممي وحؿ المشكالت كما في دراسة حا

نتائج إيجابية ألنموذج بارماف في التعمـ، واختمفت في اختيار عينة الدراسة، كما تتشابو 
ىذه الدراسات في اختيار المنيج شبو التجريبي، واستخداـ االختبار لجمع البيانات، وقد 

أنموذج بارماف واعتمادىا  تشابيت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تناوليا ألثر
لمنيج شبو التجريبي واستخداميا لالختبار كأداة لجمع البيانات. واستفادت الباحثة مف 

 الدراسات السابقة في اإلطار النظري وبناء أدوات الدراسة.    
  :إجراءات الدراسة

 :: منيج الدراسةأولً 
بار القبمي واالختبار البعدي( المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ )االختتـ اختيار 
لمدراسة الحالية، وىو المنيج الذي يتـ مف خاللو  مالئمةحيث أنو األكثر  ،لمجموعتيف

التغيير يكوف إنما  تغيير كبير في ىذا الواقع الطبيعي والتمقائي، دوفدراسة الواقع كما ىو 
ؿ اختيار ، وذلؾ مف خالالواقع وىو المتغير المستقؿ ىذا أحد المؤثرات عمى في

مجموعتيف احداىما ضابطة ال تخضع لممتغير المستقؿ، واألخرى تجريبية تخضع لممتغير 
 المستقؿ. 
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 :: مجتمع الدراسةثانياً 
الدراسة الحالية تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات المرحمة الثانوية بمدينة مكة  في

مف العاـ الدراسي  الثانيالفصؿ الدراسي خالؿ مكة العربية السعودية مفي الم المكرمة
   ىػػ.١٤٤٢/١٤٤٣

 : عينة الدراسةثالثاً 
في  المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة( طالبة مف ٦٦الحالية مف ) عينة الدراسة تكونت

 تـالمجموعة التجريبية )وىي التي  منيف ة( طالب٣٦) تمثؿ السعوديةمكة العربية مالم
)وىي  المجموعة الضابطة منيف ة( طالب٣٦) تمثؿو تدريسيا باستخداـ أنموذج بارماف(. 

 (.التقميديةبالطريقة  تـ تدريسياالتي 
 : رابعًا: أدوات الدراسة

، واختبار التفكير استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة أداتيف ىما اختبار المفاىيـ الفقيية
المعامالت وقد تـ التحقؽ مف عالي الرتبة، وقد قامت الباحثة ببناء ىذيف االختباريف 

 العممية ألداتي الدراسة وفؽ الخطوات التالية: 
 اختبار المفاىيم الفقيية  (1

 لختبار المفاىيم الفقيية: الظاىريالصدق  (أ 
عمى اختبار المفاىيـ الفقيية  حيث تـ عرض المحكميف، آراء وىو الصدؽ المعتمد عمى

مف حيث: مدى مناسبة  يوفوتـ الطمب منيـ إبداء آرائيـ  عدد مف المحكميف ذوي الخبرة،
ومناسبتيا لقياس  وتحقيقيا ألىداؼ الدراسة، وشموليتيا، وتنوع محتواىا، ،األسئمة

وقد قدموا مالحظات قيمة أفادت الدراسة، المستويات المعرفية التي وضعت مف اجميا، 
اختبار المفاىيـ الفقيية وبذلؾ يكوف  ،، وساعدت عمى إخراجو بصورة جيدةاالختباروأثرت 

 يسمى بالصدؽ الظاىري أو المنطقي.  ما حقؽقد 
   اختبار المفاىيم الفقيية: ألسئمةوالتمييز  الصعوبة تمعامال (ب 

( طالبة، وتمت ٢٤عمى عينة استطالعية تكونت مف )اختبار المفاىيـ الفقيية تـ تطبيؽ 
( ١الجدوؿ )مف خالؿ نتائجيف حساب معامالت الصعوبة والتمييز ألسئمة االختبار. و 

 .اختبار المفاىيـ الفقيية ألسئمة والتمييز الصعوبة توضح نتائج معامالي
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 اختبار المفاىيم الفقيية ألسئمة ومعامالت التمييز الصعوبة تمعامال (1جدول )
 انتًييز انصعىبة انًفهىو انفمهي انرلى

 انرلى
 انًفهىو انفمهي

انصعى

 بة
 انتًييز

 1.00 0.50 اندية 7 0.75 0.63 انجُبيبت  2

 0.92 0.54 اندية 9 0.75 0.37 انجُبيبت  3

 1.00 0.50 اندية 01 0.83 0.58 انجُبيبت  4

 0.67 0.67 اندية 00 1.00 0.50 انجُبيبت  5

 0.83 0.58 انحدود 0 0.83 0.58 انجُبيبت  6

 0.92 0.54 انحدود 02 0.83 0.58 انجُبيبت  8

لجميع أسئمة اختبار  والتمييز الصعوبة تقيـ معامال جميع ( أف١مف الجدوؿ ) يتضح
 المفاىيـ الفقيية مقبولة احصائيًا.

 : اختبار المفاىيم الفقيية ثبات (ج 
كرونباخ معادلة وب، (KR-20) ٢٦معادلة كودر ريتشاردسوف ب االختبارحساب ثبات  تـ

 .نتائج الثبات بيذه الطريقة ( يوضح٢والجدوؿ رقـ ) ،Cronbach's Alpha الفا  
 ،(KR-20) 20معادلة كودر ريتشاردسون ب الختبار معامل ثبات (2) قمر  جدول

 كرونباخ الفامعادلة وب

 انًفهىو انفمهي انرلى

 كروَببخ انفب (KR-20) 21كىدر ريتشبردسىٌ 

عدد 

 االسئهة

× )يجًىع ص 

 خ(
 (KR-20) ع

عدد 

 االسئهة

كروَببخ 

 انفب

 823. 6 0.838 4.804 1.448 6 انجُبيبت 0

 778. 4 0.802 2.433 0.970 4 نديةا 2

 857. 2 0.905 0.897 0.491 2 انحدود 3

 909. 12 0.917 18.254 2.910 12 االختببر انكهي 4

 
 لجميع المفاىيـ الفقيية ثباتال تمعامال جميع قيـ أف (٢مف الجدوؿ رقـ ) يتضح

كرونباخ ادلة معب، و (KR-20) ٢٦معادلة كودر ريتشاردسوف  باستخداـ الكمي لالختبارو 
   مقبولة تربويًا. الفا، ىي قيـ 
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 اختبار التفكير عالي الرتبة  (2
 لختبار التفكير عالي الرتبة: الظاىريالصدق  (أ 

اختبار التفكير عالي الرتبة  حيث تـ عرض المحكميف، آراء وىو الصدؽ المعتمد عمى
ف حيث: مدى م فيووتـ الطمب منيـ إبداء آرائيـ  عمى عدد مف المحكميف ذوي الخبرة،

ومناسبتيا لقياس  وتحقيقيا ألىداؼ الدراسة، وشموليتيا، وتنوع محتواىا، ،مناسبة األسئمة
وقد قدموا مالحظات قيمة أفادت الدراسة، المستويات المعرفية التي وضعت مف اجميا، 

اختبار التفكير عالي وبذلؾ يكوف  ،، وساعدت عمى إخراجو بصورة جيدةاالختباروأثرت 
 يسمى بالصدؽ الظاىري أو المنطقي.  ما حقؽد قالرتبة 

   اختبار التفكير عالي الرتبة: ألسئمةوالتمييز  الصعوبة تمعامال (ب 
( طالبة، ٢٤عمى عينة استطالعية تكونت مف )اختبار التفكير عالي الرتبة تـ تطبيؽ 

 الجدوؿوتمت مف خالؿ نتائجيف حساب معامالت الصعوبة والتمييز ألسئمة االختبار، و 
 اختبار التفكير عالي الرتبة.  ألسئمة والتمييز الصعوبة ت( يوضح نتائج معامال٣)

 اختبار التفكير عالي الرتبة ألسئمة ومعامالت التمييز الصعوبة تمعامال (3جدول )
 انًستىي انًعرفي انرلى انتًييز انصعىبة انًستىي انًعرفي انرلى

انصعى

 بة
 انتًييز

 0.83 0.58 يبترك 21  0.92 0.54 تطبيك 03

 1.00 0.50 تركيب 22  0.92 0.54 تطبيك 14

 0.92 0.54 تركيب 24  0.67 0.67 تحهيم 05

 0.75 0.37 تركيب 25  0.92 0.54 تحهيم 06

 1.00 0.50 تركيب 28  0.83 0.58 تحهيم 07

 1.00 0.50 تمىيى 26  0.83 0.58 تحهيم 08

 0.83 0.58 تمىيى 27  0.75 0.63 تحهيم 20

 1.00 0.50 تمىيى 29  0.92 0.46 تحهيم 23

 0.92 0.46 تمىيى 31  0.92 0.54 تركيب 09
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لجميع أسئمة اختبار  والتمييز الصعوبة تقيـ معامال جميع ( أف٣يتضح مف الجدوؿ )
 التفكير عالي الرتبة مقبولة احصائيًا.

 : اختبار التفكير عالي الرتبة ثبات (ج 
كرونباخ معادلة وب، (KR-20) ٢٦ودر ريتشاردسوف معادلة كب االختبارتـ حساب ثبات 

 .نتائج الثبات بيذه الطريقة ( يوضح٤والجدوؿ رقـ ) ،Cronbach's Alpha الفا  
 ،(KR-20) 20معادلة كودر ريتشاردسون ب الختبار معامل ثبات (4) رقم جدول

 كرونباخ الفامعادلة وب

 المستوى المعرفي الرقـ
 كرونباخ الفا (KR-20) ٢٦كودر ريتشاردسوف 

عدد 
 االسئمة

× )مجموع ص 
 ع خ(

(KR-
20) 

عدد 
 االسئمة

كرونباخ 
 الفا

 798. 2 0.847 0.862 0.497 2 التطبيؽ ١
 924. 6 0.935 6.520 1.439 6 التركيب ٢
 907. 6 0.919 6.303 1.474 6 التحميؿ ٣
 921. 4 0.938 3.346 0.991 4 التقويـ ٤
 967. 18 0.971 52.940 4.401 18 االختبار الكمي ٥

 
 لجميع المستويات المعرفية ثباتال تمعامال جميع قيـ أف (٤يتضح مف الجدوؿ رقـ )

كرونباخ معادلة ب، و (KR-20) ٢٦معادلة كودر ريتشاردسوف  باستخداـ الكمي لالختبارو 
 مقبولة تربويًا.الفا، ىي قيـ 

 تخدمةاألساليب اإلحصائية المسخامسًا: أدوات الدراسة: 
 االختبار وفؽ المعادلتيف التاليتيف: ألسئمةالصعوبة والسيولة  تحساب معامال تـ (١

، 1يعبيم انصعىبة نألسئهة انتي درجتهب )

0= ) 

 عدد انطبنببت انالتي أجبٍ عٍ انسؤال إجببة صحيحة

 انعدد انكهي نهطبنببت

 
 معامؿ الصعوبة - ١ = السيولةمعامؿ 
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 :االختبار وفؽ المعادلة التالية ألسئمة معامؿ التمييز حساب تـ (٢

، ٦معامؿ التمييز لألسئمة التي درجتيا )
١= ) 

)عدد طالبات الفئة العميا الالتي أجبف عف السؤاؿ إجابة 
عدد طالبات الفئة الدنيا الالتي أجبف عف  -صحيحة 

 السؤاؿ إجابة صحيحة(
 عدد إحدى المجموعتيف

لكؿ مف اختبار المفاىيـ االتساؽ الداخمي صدؽ  رتباط بيرسوف لحساباال معامؿ (٣
 الفقيية، واختيار التفكير عالي الرتبة. 

كؿ مف اختبار المفاىيـ  لحساب ثبات، (KR-20) ٢٦كودر ريتشاردسوف  معادلة (٤
 . الفقيية، واختيار التفكير عالي الرتبة

KR-20 = 
 ف

× ١ - 
 خ(× )مجموع ص 

 ع ١ –ف 
 :  أف حيث
 ختبار.ف   = عدد فقرات اال -
 = التبايف الكمي لالختبار.     ع -
نسبة االجابات الخاطئة  ×خ( = نسبة االجابات الصحيحة × )مجموع ص  -

 لألفراد
 

كؿ مف اختبار المفاىيـ الفقيية، واختيار  كرونباخ الفا لحساب ثبات معادلة (٥
   . التفكير عالي الرتبة

(. Independent Samples T Test) )ت( لممجموعات المستقمة اختبار  (٦
لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعتيف في التطبيؽ القبمي، وفي التطبيؽ البعدي 

    المفاىيـ الفقيية، واختيار التفكير عالي الرتبة.  لكؿ مف اختبار
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)مربع ايتا  (٧ تدريس وحدة الجنايات مف ضمف مادة الفقو  لقياس حجـ تأثير (2
الفقيية والتفكير عالي الرتبة لدى باستخداـ نموذج بارماف في اكتساب المفاىيـ 
 طالبات المرحمة الثانوية بمدنية مكة المكرمة. 

 :عرض ومناقشة النتائج
 :المجموعتينأوًل: التحقق من تكافؤ 

 :  لختبار المفاىيم الفقييةالتحقق من تكافؤ المجموعتين في التطبيق القبمي   (1
الفروؽ ذات الداللة ب التعرؼ عمى وجالضابطة والتجريبية  المجموعتيف تكافؤ مف لمتحقؽ

المفاىيـ الفقيية، وذلؾ عند جميع المفاىيـ  الختبارالتطبيؽ القبمي  في االحصائية بينيما
وقد تـ ليذا  .الفقيية التي يمثميا االختبار )الجنايات، الدية، الحدود( واالختبار الكمي

 Independent Samples T) اختبار )ت( لممجموعات المستقمة الغرض استخداـ
Test ،)نتائج ذلؾ( يوضح ٥) والجدوؿ . 

 (5) جدول
 المجموعتين متوسطي لمتعرف عمى الفروق بين لممجموعات المستقمة )ت( نتائج اختبار

 المفاىيم الفقيية لختبارالتطبيق القبمي  فيالضابطة والتجريبية 
 انًتىسط انحسببي انعدد انًجًىعة انًفهىو انفمهي

االَحراف 

 بريانًعي

انفرق بيٍ 

 انًتىسطيٍ
 ليًة ت

يستىي 

 اندالنة

 انجُبيبت
 626. 490. 0.13 1.075 1.50 30 انضببطة

    1.033 1.63 30 انتجريبية

 اندية
 419. 814. 0.17 0.819 1.13 30 انضببطة

    0.765 0.97 30 انتجريبية

 انحدود
 447. 766. 0.10 0.507 0.53 30 انضببطة

    0.204 0.43 30 انتجريبية

 االختببر انكهي
 715. 367. 0.13 1.533 3.17 30 انضببطة

    1.273 3.03 30 انتجريبية

أقؿ  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة فروؽ توجدبأنو  (٥)رقـ  مف الجدوؿ يتضح
التطبيؽ القبمي الختبار في  الضابطة والتجريبيةالمجموعتيف  متوسطي بيف (٦.٦٥مف )

وذلؾ عند جميع المفاىيـ الفقيية التي يمثميا االختبار )الجنايات، الدية،  ،الفقيية المفاىيـ
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أف جميع قيـ اختبار )ت( لجميع المفاىيـ ولالختبار الكمي  حيث الحدود( واالختبار الكمي،
وبالتالي تدؿ ىذه النتيجة عمى وجود تكافؤ بيف المجموعتيف ىي قيـ غير دالة احصائيًا. 

 في التطبيؽ القبمي الختبار المفاىيـ الفقيية. ،جريبيةالضابطة والت
 :  لختبار التفكير عالي الرتبةالتحقق من تكافؤ المجموعتين في التطبيق القبمي  (2

الفروؽ ذات الداللة وجب التعرؼ عمى الضابطة والتجريبية  المجموعتيف تكافؤ مف لمتحقؽ
كير عالي الرتبة، وذلؾ عند جميع التطبيؽ القبمي الختبار التف في االحصائية بينيما

المستويات المعرفية التي يمثميا االختبار )التطبيؽ، التحميؿ، التركيب، التقويـ( واالختبار 
 Independent) اختبار )ت( لممجموعات المستقمة وقد تـ ليذا الغرض استخداـ .الكمي

Samples T Test ،)نتائج ذلؾ( يوضح ٦) والجدوؿ .  
 متوسطي لمتعرف عمى الفروق بين لممجموعات المستقمة )ت( اختبار نتائج (6) جدول

 التطبيق القبمي لختبار التفكير عالي الرتبة فيالضابطة والتجريبية  المجموعتين
انًستىي 

 انًعرفي
 انًتىسط انحسببي انعدد انًجًىعة

االَحراف 

 انًعيبري
 ليًة ت انفرق بيٍ انًتىسطيٍ

يستىي 

 اندالنة

 انتطبيك
 112. 1.616 0.20 0.107 0.47 30 طةانضبب

    0.150 0.27 30 انتجريبية

 انتحهيم
 244. 1.176 0.43 1.522 2.40 30 انضببطة

    1.326 1.97 30 انتجريبية

 انتركيب
 528. 635. 0.20 1.245 1.37 30 انضببطة

    1.194 1.57 30 انتجريبية

 انتمىيى
 454. 754. 0.23 1.306 1.50 30 انضببطة

    1.081 1.27 30 انتجريبية

 االختببر انكهي
 233. 1.206 0.67 2.348 5.73 30 انضببطة

    1.911 5.07 30 انتجريبية

أقؿ  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة فروؽ بأنو ال توجد (٦)رقـ  مف الجدوؿ يتضح
ؽ القبمي الختبار التطبيفي  الضابطة والتجريبيةالمجموعتيف  متوسطي بيف (٦.٦٥مف )

وذلؾ عند جميع المستويات المعرفية التي يمثميا االختبار )التطبيؽ،  ،التفكير عالي الرتبة
أف جميع قيـ اختبار )ت( لجميع  حيث التحميؿ، التركيب، التقويـ( واالختبار الكمي،

النتيجة  تدؿ ىذهوبالتالي  المستويات المعرفية ولالختبار الكمي ىي قيـ غير دالة احصائيًا.
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في التطبيؽ القبمي  ،عمى وجود تكافؤ بيف المجموعتيف التجريبيتيف الضابطة والتجريبية
   .  الختبار التفكير عالي الرتبة

 الدراسة:   فرضياتثانيًا: التحقق من 
 متوسط بيف( ٦.٦٥≥αتوجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى ) ال :الفرضية األولى (١

ابطة )الالتي درسف بالطريقة االعتيادية(، ومتوسط الض المجموعة طالبات درجات
في  درجات طالبات المجموعة التجريبية )الالتي درسف باستخداـ نموذج بارماف(

  المفاىيـ الفقيية؟ الختبار البعدي التطبيؽ
 استخدام ما يمي:ولمتحقق من ىذه الفرضية  
وذلؾ  ،(Independent Samples T Test) اختبار )ت( لممجموعات المستقمة -

 المجموعة طالبات درجات متوسط بيفة حصائياإلداللة الذات فروؽ لمتعرؼ عمى ال
 الختبار البعدي التطبيؽالضابطة، ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية، في 

 نتائج ذلؾ. يوضح( ٧والجدوؿ رقـ )المفاىيـ الفقيية. 
)مربع ايتا  - مف ضمف مادة الفقو  تدريس وحدة الجنايات تأثيرحجـ  لقياس (2

باستخداـ نموذج بارماف في اكتساب المفاىيـ الفقيية لدى طالبات المرحمة الثانوية 
 ( يوضح نتائج ذلؾ.٧والجدوؿ )بمدنية مكة المكرمة، 

)مربع ايتا ونتائج  )ت( نتائج اختبار  (7) جدول  متوسطي مفروق بينل (2
 المفاىيم الفقيية لختباردي التطبيق البع فيالضابطة والتجريبية  المجموعتين

 انًتىسط انحسببي انعدد انًجًىعة انًفهىو انفمهي
االَحراف 

 انًعيبري
 ليًة ت انفرق بيٍ انًتىسطيٍ

يستىي 

 اندالنة

يربع 

 ايتب

 انجُبيبت
 241. 000. 4.296 1.43 1.650 3.63 30 انضببطة

     0.785 5.07 30 انتجريبية

 اندية
 198. 000. 3.782 0.97 1.196 2.47 30 انضببطة

     0.728 3.43 30 انتجريبية

 انحدود
 210. 000. 3.932 0.63 0.759 1.10 30 انضببطة

     0.450 1.73 30 انتجريبية

 االختببر انكهي
 392. 000. 6.114 3.03 2.469 7.20 30 انضببطة

     1.135 10.23 30 انتجريبية
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أقؿ  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة فروؽ بأنو توجد (٧)رقـ  يتضح مف الجدوؿ
التطبيؽ البعدي الختبار في  الضابطة والتجريبيةالمجموعتيف  متوسطي بيف (٦.٦٥مف )

وذلؾ عند جميع المفاىيـ الفقيية التي يمثميا االختبار )الجنايات، الدية،  ،المفاىيـ الفقيية
)ت( لجميع المفاىيـ ولالختبار الكمي أف جميع قيـ اختبار  حيث الحدود( واالختبار الكمي،

ىي قيـ دالة احصائيًا، وقد كانت ىذه الفروؽ في اتجاه طالبات المجموعة التجريبية 
)الالتي درسف باستخداـ نموذج بارماف(. وبالتالي تدؿ ىذه النتيجة عمى وجود أثر ايجابي 

ي اكتساب المفاىيـ لتدريس وحدة الجنايات مف ضمف مادة الفقو باستخداـ نموذج بارماف ف
 الفقيية لدى طالبات المرحمة الثانوية بمدنية مكة المكرمة.   

( أف جميع قيـ مربع ايتا الختبار المفاىيـ الفقيية، وذلؾ عند ٧كما يتضح مف الجدوؿ )
جميع المفاىيـ الفقيية التي يمثميا االختبار )الجنايات، الدية، الحدود( واالختبار الكمي، 

 ،(Cohen,1988وى )حجـ التأثير المرتفع( حسب تصنيؼ كوىيف )في المستجاءت 
(. ٦.١٤والذي أشار إلى أف حجـ التأثير يكوف مرتفعًا إذا كانت النتيجة أعمى مف القيمة )

وتدؿ ىذه النتيجة عمى وجود حجـ تأثير مرتفع لتدريس وحدة الجنايات مف ضمف مادة 
ىيـ الفقيية لدى طالبات المرحمة الثانوية الفقو باستخداـ نموذج بارماف في اكتساب المفا

 بمدنية مكة المكرمة.
بارماف تـ تقديمو لمطالبات في  ويمكف أف تفسر الباحثة ىذه النتيجة بأف استخداـ نموذج

 إلى التعمـ، ودفعتيف مسؤولية تحمؿ شجعت الطالبات عمىغنية ومتنوعة،  تعميمية بيئة
مف خالؿ عمميات التفاعؿ والتواصؿ التي كانت  التعميمية المنشودة وذلؾ األىداؼ تحقيؽ

بارماف  كما أف استخداـ نموذجتتـ سواء بيف الطالبات أنفسيف، أو بيف الطالبات والمعممة. 
أتاح لممعممة الفرصة لعرض مفاىيـ الوحدة الدراسية بطريقة تختمؼ عف النمط التقميدي في 

الحصوؿ عمى المعمومات ذات التدريس، بحيث كاف لمطالبات دور ايجابي وفاعؿ في 
 الصمة بالمفاىيـ الدراسية مف خالؿ عمميات العصؼ الذىني التي كانت تتـ في مرحمتي

والحوار مف النموذج، بما سمح ليف بالوصوؿ لممفيوـ العممي بطريقة  االستقصاء
كما أف االسئمة االستقصائية التي كاف يتـ طرحيا عمى الطالبات خالؿ التدريس  صحيحة.

سطة ىذا النموذج، تطمبت مف الطالبات المشاركة النشطة طواؿ الحصة الدراسية، بوا
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وتوظيؼ قدراتيف الذىنية في االجابة عنيا لمتوصؿ إلى المعمومات والمعارؼ الجديدة، بعد 
 ربطيا بما لدييف مف معارؼ ومعمومات سابقة.

والتي ( ٢٦٢١ات )دراسة نجادوتتفؽ نتائج الفرضية األولى مع نتائج دراسات كؿ مف: 
اإلسالمية نموذج بارماف في اكتساب المفاىيـ الفقيية في التربية  أظيرت نتائجيا فاعمية

والتي أظيرت ( ٢٦٢٦) عميدراسة حافظ ورحيمة في األردف. طالب الصؼ العاشر  لدى
لدى  الدراسي التحصيؿ في تنميةأنموذج بارماف  إيجابي الستخداـ أثر نتائجيا وجود
والتي أظيرت  (Jafar,2015) دراسة جعفر .الرابع العممي في الكيمياء طالب الصؼ
نموذج لورسباخ وبارماف في اكتساب المفاىيـ البالغية واألداء التعبيري  نتائجيا فاعمية

فاعمية والتي أظيرت نتائجيا ( ٢٦١٨دراسة سارة الوردي ). لدى طالب الصؼ الخامس
دراسة . و اريخية عند طالبات الصؼ الرابع األدبيأنموذج بارماف في اكتساب المفاىيـ الت

أنموذج بارماف في إيجابي الستخداـ  أثر والتي أظيرت نتائجيا وجود( ٢٦١٥رشا جميؿ )
 . تنمية الفيـ القرائي لدى طالبات الصؼ الرابع األدبي في المطالعة

 بيف( ٦.٦٥≥αتوجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى ) ال :الفرضية الثانية (٢
الضابطة )الالتي درسف بالطريقة االعتيادية(،  المجموعة طالبات درجات توسطم

ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )الالتي درسف باستخداـ نموذج 
  التفكير عالي الرتبة؟ الختبار البعدي التطبيؽفي  بارماف(

 استخدام ما يمي:ولمتحقق من ىذه الفرضية  
وذلؾ  ،Independent Samples T Testمستقمة اختبار )ت( لممجموعات ال -

 طالبات درجات متوسط بيفة حصائياإلداللة الذات فروؽ لمتعرؼ عمى ال
 التطبيؽالضابطة، ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية، في  المجموعة
 نتائج ذلؾ. يوضح( ٨والجدوؿ رقـ )التفكير عالي الرتبة.  الختبار البعدي

)مربع ايتا  - تدريس وحدة الجنايات مف ضمف مادة الفقو  تأثيرحجـ  قياسل (2
باستخداـ نموذج بارماف في تنمية التفكير عالي الرتبة لدى طالبات المرحمة 

 ( يوضح نتائج ذلؾ.٨والجدوؿ )الثانوية بمدنية مكة المكرمة، 
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)مربع ايتا ونتائج  )ت( نتائج اختبار (8) جدول  نالمجموعتي متوسطي بين لمفروق (2
 التطبيق البعدي لختبار التفكير عالي الرتبة فيالضابطة والتجريبية 

انًفهىو 

 انفمهي
 انعدد انًجًىعة

انًتىسط 

 انحسببي

االَحراف 

 انًعيبري

انفرق بيٍ 

 انًتىسطيٍ
 ليًة ت

يستىي 

 اندالنة

ير

بع 

 ايتب

 انتطبيك
 000. 3.986 0.67 0.834 1.17 30 انضببطة

.21

5 

     0.379 1.83 30 انتجريبية

 انتحهيم
 000. 6.189 1.70 1.306 3.47 30 انضببطة

.39

8 

     0.747 5.17 30 انتجريبية

 انتركيب
 000. 4.144 1.33 1.583 3.90 30 انضببطة

.22

8 

     0.774 5.23 30 انتجريبية

 انتمىيى
 000. 6.198 1.33 0.887 2.20 30 انضببطة

.39

8 

     0.776 3.53 30 انتجريبية

الختببر ا

 انكهي

 575. 000. 8.853 5.03 2.559 10.73 30 انضببطة

     1.775 15.77 30 انتجريبية

أقؿ  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة فروؽ دتوج بأنو (٨)رقـ  مف الجدوؿ يتضح
التطبيؽ البعدي الختبار في  الضابطة والتجريبيةالمجموعتيف  متوسطي بيف (٦.٦٥مف )

وذلؾ عند جميع المستويات المعرفية التي يمثميا االختبار )التطبيؽ،  ،الرتبة التفكير عالي
أف جميع قيـ اختبار )ت( لجميع  حيث التحميؿ، التركيب، التقويـ( واالختبار الكمي،

المستويات المعرفية ولالختبار الكمي ىي قيـ دالة احصائيًا، وقد كانت ىذه الفروؽ في 
تدؿ  وبالتالي ريبية )الالتي درسف باستخداـ نموذج بارماف(.اتجاه طالبات المجموعة التج

لتدريس وحدة الجنايات مف ضمف مادة الفقو باستخداـ  ىذه النتيجة عمى وجود أثر ايجابي
نموذج بارماف في تنمية التفكير عالي الرتبة لدى طالبات المرحمة الثانوية بمدنية مكة 

 المكرمة.    
التفكير عالي الرتبة، وذلؾ  الختبارجميع قيـ مربع ايتا ( أف ٨كما يتضح مف الجدوؿ )

عند جميع المستويات المعرفية التي يمثميا االختبار )التطبيؽ، التحميؿ، التركيب، التقويـ( 
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ب تصنيؼ كوىيف في المستوى )حجـ التأثير المرتفع( حسجاءت واالختبار الكمي، 
(Cohen,1988)، وف مرتفعًا إذا كانت النتيجة أعمى والذي أشار إلى أف حجـ التأثير يك

لتدريس وحدة  حجـ تأثير مرتفع(. وتدؿ ىذه النتيجة عمى وجود ٦.١٤مف القيمة )
الجنايات مف ضمف مادة الفقو باستخداـ نموذج بارماف في تنمية التفكير عالي الرتبة لدى 

 .طالبات المرحمة الثانوية بمدنية مكة المكرمة
قدرات الطالبات تنمية  في أسيـبارماف  النتيجة بأف نموذج ويمكف أف تفسر الباحثة ىذه

عمى المالحظة والربط واالستنتاج والفيـ واالستيعاب، وبالتالي توظيؼ ىذه القدرات في 
لو،  التنظيمي ءبناالفيـ  محاولة إلى عناصره مف أجؿ تحميؿ الموقؼ التعميمي الجديد

 التي تربط ىذهتحميؿ العالقات مف ثـ و ، المكونة ليذا المفيوـ األجزاء عمى التعرؼو 
مما أسيـ في توفير الفرصة لمطالبات لفيـ المواقؼ التعميمية قيد الدراسة بطريقة  ،األجزاء

عالي الرتبة. كما أف التدريس وفؽ ىذا النموذج تنمية التفكير اوسع وأعمؽ ساعدتيف عمى 
ميمية، وأثار حماسيف عمى أدى إلى توسعة مدارؾ الطالبات، وشجعيف أثناء المواقؼ التع

اإلقباؿ عمى تعمـ المحتوى التعميمي لموحدة المحددة وتنفيذ األنشطة التعميمية بحماس 
 وفاعمية، وبالتالي التوصؿ إلى نتائج سميمة وتدوينيا ومناقشتيا ومراجعتيا وتقيميا.

لتي وا( ٢٦٢١نجادات ) وتتفؽ نتائج الفرضية الثانية مع نتائج دراسات كؿ مف: دراسة
اإلسالمية، نموذج بارماف في تنمية التفكير عالي الرتبة في التربية  أظيرت نتائجيا فاعمية

والتي أظيرت ( ٢٦١٩دراسة الخفاجي، حسيف ) في األردف.طالب الصؼ العاشر  لدى
التفكير عالي الرتبة لدى  تنمية أنموذج بارماف فيإيجابي الستخداـ  أثر نتائجيا وجود

دراسة حافظ  .اإلعدادي في مادة التربية اإلسالمية في دولة العراؽ طالب الصؼ الخامس
أنموذج بارماف  إيجابي الستخداـ أثر والتي أظيرت نتائجيا وجود( ٢٦٢٦) عميورحيمة 
 .لدى طالب الصؼ الرابع العممي في الكيمياء ميارات حؿ المشكالت في تنمية

 التوصيات: 
 يوصي البحث بما يمي: في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا 

واضعي مناىج التربية اإلسالمية األخذ بنموذج بارماف عند تطوير وتخطيط وبناء  -
 مناىج التربية اإلسالمية عامة ومقرر الفقو عمى وجو الخصوص. 
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 دراسة فاعمية وأثر أنموذج بارماف في مواد دراسية أخرى ومراحؿ دراسية مختمفة.  -
ة عمى استخداـ أنموذج بارماف في التدريس نظرًا تدريب معممات التربية اإلسالمي -

 لما لو مف أىمية واضحة في اكتساب المفاىيـ وتنمية التفكير عالي الرتبة. 
بناء برنامج تدريبي قائـ عمى أنموذج بارماف وقياس أثره في تطوير أداء  -

 وممارسات معممات التربية اإلسالمية. 
ة اإلسالمية في مؤسسات اإلعداد تضميف برامج ومناىج إعداد معممات التربي -

ماذج تدريسية حديثة لالرتقاء بمستواىف أبرزىا نموذج األكاديمي والتربوي ن
 بارماف.

 المصادر والمراجع
 ( ،المقػػػػػػرر ٢٦١٦الجييمػػػػػػي، أحمػػػػػػد عبػػػػػػدالرحمف )(، تقػػػػػػويـ كتػػػػػػاب الفقػػػػػػو )المطػػػػػػور

عمػػػػػػػى طػػػػػػػالب الصػػػػػػػؼ الثالػػػػػػػث شػػػػػػػرعي فػػػػػػػي ضػػػػػػػوء المعػػػػػػػايير المعاصػػػػػػػرة لمكتػػػػػػػاب 
-٢١١(، ص١١) ٣١، مكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، المدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

٢٧٨،http://search.mandumah.com  
 ( ،تقػػػػػػػػػويـ مػػػػػػػػػنيج الفقػػػػػػػػػو المطػػػػػػػػػور لطػػػػػػػػػالب ٢٦١٣العتيبػػػػػػػػػي، نػػػػػػػػػايؼ عضػػػػػػػػػيب ،)

 المرحمػػػػػة الثانويػػػػػة بالمممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعودية فػػػػػي ضػػػػػوء ميػػػػػارات التفكيػػػػػر العميػػػػػا،
-٩٣(، ص٣٤المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لألبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث التربويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )

١٣٦،http://search.mandumah.com  
 ( ،تقػػػػػويـ أنشػػػػػطة كتػػػػػاب الفقػػػػػو لمصػػػػػؼ األوؿ المتوسػػػػػط ٢٦١٥السػػػػػميري، يحيػػػػػى ،)

بػػػػػػة، فػػػػػػي ضػػػػػػوء ميػػػػػػارات التفكيػػػػػػر الناقػػػػػػد، رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير منشػػػػػػورة، جامعػػػػػػة طي
  http://search.mandumah.comقاعدة دار المنظومة،

 ( ،تقػػػػػػويـ محتػػػػػػوى التربيػػػػػػة الدينيػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية فػػػػػػي ٢٦٦٧فػػػػػػرج، محمػػػػػػود عبػػػػػػده ،)
المرحمػػػػػػػػة الثانويػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػوء حاجػػػػػػػػات الشػػػػػػػػباب ومتطمبػػػػػػػػات المجتمػػػػػػػػع المحمػػػػػػػػي 

  http://search.mandumah.com،(١) ١١ والعالمي، مجمة التربية
 ( ،أثػػػػػػػػر تػػػػػػػػدريس مػػػػػػػػادة ميػػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي ٢٦١٢الحربػػػػػػػػي، نػػػػػػػػوار محمػػػػػػػػد ،)

اكتسػػػػاب ميػػػػارات التفكيػػػػر الناقػػػػد وتقػػػػدير الػػػػذات لػػػػدى عينػػػػة مػػػػف طالبػػػػات المرحمػػػػة 
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-٤١(، ص٢٥ربػػػػػػػػػػػػػوييف العػػػػػػػػػػػػػرب )الجامعيػػػػػػػػػػػػػة بجامعػػػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػػػرى، رابطػػػػػػػػػػػػػة الت
٨٦،http://search.mandumah.com  

 ( ،درجػػػػػػػة امػػػػػػػتالؾ الطػػػػػػػالب لميػػػػػػػارات ٢٦١٤العػػػػػػواجي، عمػػػػػػػي سػػػػػػػميماف إبػػػػػػػراىيـ ،)
التفكيػػػػػػػر المتضػػػػػػػمنة فػػػػػػػي كتػػػػػػػاب النشػػػػػػػاط لمقػػػػػػػرر الفقػػػػػػػو المطػػػػػػػور لمصػػػػػػػؼ الثػػػػػػػاني 

ظػػػػػة الػػػػػرس، رسػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػر منشػػػػػورة، جامعػػػػػة أـ متوسػػػػط فػػػػػي مػػػػدارس محاف
 .القرى

 ( ،تػػػػػدريس العمػػػػػـو لمفيػػػػػـ: رؤيػػػػػة بنائيػػػػػة، عػػػػػالـ ٢٦٦٤زيتػػػػػوف، كمػػػػػاؿ عبدالحميػػػػػد ،)
 .الكتب

 ( ،واقػػػػػػػػع تػػػػػػػػدريس معممػػػػػػػػي العمػػػػػػػػـو الشػػػػػػػػػرعية ٢٦١٦التػػػػػػػػويجري، أحمػػػػػػػػد محمػػػػػػػػد ،)
ة لميػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػر الناقػػػػػػػد المرحمػػػػػػػة الثانويػػػػػػػة بمنطقػػػػػػػة القصػػػػػػػيـ التعميميػػػػػػػة، مجمػػػػػػػ

  http://search.shamaa.org،٧٨-١٥(، ص٨العمـو التربوية )
 ( ،برنػػػػػامج إثرائػػػػػي مقتػػػػػرح قػػػػػائـ عمػػػػػى دمػػػػػج ٢٦١٩الشػػػػػميوب، سػػػػػمر عبػػػػػدالعزيز ،)

وأثػػره  TIMSS باألنشػػطة المياريػػة لمدراسػػة الدوليػػة TRIZ مبػػادئ نظريػػة تريػػز
حصػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػوء مجاالتيػػػػػػػػا وتنميػػػػػػػػة الكفػػػػػػػػاءة االسػػػػػػػػتراتيجية عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتوى الت

واالسػػػػػػتدالؿ التكيفػػػػػػي لػػػػػػدى طالبػػػػػػات المرحمػػػػػػة المتوسػػػػػػطة، مجمػػػػػػة البحػػػػػػث العممػػػػػػي 
 .٤٣٥-٣٩١(، ٢٦في التربية، )

 ( ،تػػػػػػػػدريس التربيػػػػػػػػة ٢٦١١الخصػػػػػػػػاونة، خمػػػػػػػػود أحمػػػػػػػػد وعيػػػػػػػػد يحيػػػػػػػػى إسػػػػػػػػماعيؿ ،)
 ،اإلسالمية التخطيط والتنفيذ والتقويـ، دار النشر الدولي

 ( ،فاعميػػػػػة برنػػػػػامج حاسػػػػػوبي مقتػػػػػرح لتنميػػػػػة ٢٦١٧الغبيػػػػػوي، طػػػػػالؿ عبػػػػػداليادي ،)
ميػػػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػػػر العميػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي وحػػػػػػػػػدة الزكػػػػػػػػػاة بمػػػػػػػػػنيج الفقػػػػػػػػػو لطػػػػػػػػػالب المرحمػػػػػػػػػة 

، ٤١المتوسػػػػػػطة بالمممكػػػػػػة العربيػػػػػػة السػػػػػػعودية، المجمػػػػػػة الدوليػػػػػػة لمبحػػػػػػوث التربويػػػػػػة 
  http://search.shamaa.org،٧٤-٤٩(، ص٣)

 ( ،صػػػػػػػعوبات تػػػػػػػدريس مػػػػػػػادة التربيػػػػػػػة اإلسػػػػػػػالمية مػػػػػػػف ٢٦١٤السػػػػػػػمخي، محمػػػػػػػود ،)
وجيػػػػػػػة نظػػػػػػػػر معممػػػػػػػات المرحمػػػػػػػػة األساسػػػػػػػية الػػػػػػػػدنيا فػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة عمػػػػػػػاف، المجمػػػػػػػػة 

 .١٣٤-٨١(، ١١٣) ٢٩التربوية، جامعة الكويت، 
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 ( ،أثػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػتخداـ األنشػػػػػػػػطة اإلثرائيػػػػػػػػػ٢٦٦٥الراجحػػػػػػػػي، نػػػػػػػػػورة ،) ة فػػػػػػػػػي تحصػػػػػػػػػيؿ
المفػػػػػػػػاىيـ العمميػػػػػػػػة لػػػػػػػػدى التمميػػػػػػػػذات الموىوبػػػػػػػػات فػػػػػػػػي العمػػػػػػػػـو بالصػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػادس 

 .االبتدائي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة
 ( ،فاعميػػػػػػػة برنػػػػػػػامج تػػػػػػػدريبي قػػػػػػػائـ عمػػػػػػػى عػػػػػػػادات ٢٦١٢جػػػػػػػاني، نػػػػػػػواؿ جػػػػػػػوحي ،)

رحمػػػػػة االعداديػػػػػة، العقػػػػػؿ فػػػػػي تنميػػػػػة ميػػػػػارات التفكيػػػػػر عػػػػػالي الرتبػػػػػة عنػػػػػد طمبػػػػػة الم
 .أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، الجامعة المستنصرية، بغداد

 ( ،الموسػػػػػػػػػػػوعة الشػػػػػػػػػػػاممة اسػػػػػػػػػػػتراتيجيات ٢٦١٤زايػػػػػػػػػػػر، سػػػػػػػػػػػعد عمػػػػػػػػػػػي وآخػػػػػػػػػػػروف ،)
 .وطرائؽ ونماذج وأساليب وبرامج، دار الكتب والوثائؽ، بغداد العراؽ

 ( ،أثػػػػر أنمػػػػ٢٦٢٦حػػػػافظ، محمػػػػد رحػػػػيـ، عمػػػػي، خميػػػػؿ رحيمػػػػة ،) وذج بارمػػػػاف عمػػػػى
التحصػػػػػيؿ وحػػػػػػؿ المشػػػػػكالت لػػػػػػدى طػػػػػالب الصػػػػػػؼ الرابػػػػػع العممػػػػػػي فػػػػػي الكيميػػػػػػاء، 

 .٥٤٥-٥١٤(، ٦٦) ١٧مجمة البحوث التربوية والنفسية، 
 ( ،دراسػػػػػػػػة لتحديػػػػػػػػد المفػػػػػػػػاىيـ العمميػػػػػػػػة ١٩٨٦جػػػػػػػػزاع، عبػػػػػػػػداهلل وجاسػػػػػػػػـ، صػػػػػػػػالح ،)

( ٣) ومػػػػػػدى مناسػػػػػػبتيا لمراحػػػػػػؿ التعمػػػػػػيـ العػػػػػػاـ لدولػػػػػػة الكويػػػػػػت، المجمػػػػػػة التربويػػػػػػػة،
١٣١-٩٧، ١١. 

 ( ،فاعميػػػػػػػػػة نمػػػػػػػػػوذج بارمػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػي اكتسػػػػػػػػػاب المفػػػػػػػػػاىيـ ٢٦٢١نجػػػػػػػػػادات، أحمػػػػػػػػػد ،)
الفقييػػػػػػة وتنميػػػػػػة التفكيػػػػػػر عػػػػػػالي الرتبػػػػػػة فػػػػػػي التربيػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية، المجمػػػػػػة األردنيػػػػػػة 

 .٣٧-٢٣(، ١، )١١في العمـو التربوية، مجمد 
 ( ،تقػػػػػػػويـ مقػػػػػػػررات الفقػػػػػػػو فػػػػػػػي المرحمػػػػػػػة الثانويػػػػػػػة فػػػػػػػي٢٦٦٨المػػػػػػػالكي، عػػػػػػػدناف،) 

ضػػػػػػوء المسػػػػػػتجدات الفقييػػػػػػة المعاصػػػػػػرة، رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير، كميػػػػػػة التربيػػػػػػة، جامعػػػػػػة 
 .أـ القرى

  المػػػػػػومني، إبػػػػػػراىيـ، فاعميػػػػػػة المعممػػػػػػيف فػػػػػػي تصػػػػػػنيؼ أنمػػػػػػوذج بنػػػػػػائي فػػػػػػي تػػػػػػدريس
العمػػػػػـو الصػػػػػؼ الثالػػػػػث األسػػػػػاس فػػػػػي األردف، مجمػػػػػة دراسػػػػػات، الجامعػػػػػة األردنيػػػػػة، 

 .ـ٢٦٦٢(، ١(، العدد )٢٩المجمد )
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  ذج بارمػػػػػػاف فػػػػػػي تنميػػػػػػة الفيػػػػػػـ القرائػػػػػػي لػػػػػػدى طالبػػػػػػات الصػػػػػػؼ حكمػػػػػػت، أثػػػػػػر أنمػػػػػػو
الرابػػػػػػػع األدبػػػػػػػي فػػػػػػػي مػػػػػػػادة المطالعػػػػػػػة، رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير غيػػػػػػػر منشػػػػػػػورة، جامعػػػػػػػة 

 .ـ٢٦١٤ديالي، كمية التربية لمعمـو اإلنسانية، 
 ( ،أثػػر اسػػتخداـ خريطػػػة الشػػكؿ٢٦١٦الخطيػػب، عمػػر سػػالـ وآخػػػروف ،) V  فػػػي

فاىيميػػػػػة متكاممػػػػػػة لػػػػػػدى طمبػػػػػػة جامعػػػػػػة تحصػػػػػيؿ المفػػػػػػاىيـ الفقييػػػػػػة وتكػػػػػػويف بنيػػػػػػة م
(، السػػػػػػنة ٤٥الحسػػػػػػيف بػػػػػػف طػػػػػػالؿ، مجمػػػػػػة عمػػػػػػـو إنسػػػػػػانية، الجامعػػػػػػة األردنيػػػػػػة، ع)

 .السابعة
 ( ،أثػػػػػر أنمػػػػػوذج بارمػػػػػاف فػػػػػي تنميػػػػػة الفيػػػػػـ القرائػػػػػي ٢٦١٥جميػػػػػؿ، رشػػػػػا حكمػػػػػت ،)

لػػػػدى طالبػػػػات الصػػػػؼ الرابػػػػع األدبػػػػي فػػػػي مػػػػادة المطالعػػػػة، رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر 
 .، كمية التربية لمعمـو اإلنسانيةمنشورة، جامعة ديالي

 ( ،أثػػػػػػػػػر أنمػػػػػػػػػوذج بارمػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػة ٢٦١٩محمػػػػػػػػػود رائػػػػػػػػػد، وحسيف،إحسػػػػػػػػػاف ،)
التفكيػػػػر عػػػػالي الرتبػػػػػة لػػػػدى طػػػػالب الصػػػػػؼ الخػػػػامس اإلعػػػػدادي فػػػػػي مػػػػادة التربيػػػػػة 
اإلسػػػػػػػػالمية فػػػػػػػػي دولػػػػػػػػة العػػػػػػػػراؽ، المجمػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػػات التربويػػػػػػػػة والنفسػػػػػػػػية، 

١٩٢-١٧٨(، ٢)٥. 
 (، المفػػػػػػاىيـ الدينيػػػػػػة ٢٦٦٨بر، ومحمػػػػػػود، عبػػػػػػدالرزاؽ مختػػػػػػار، )قاسػػػػػػـ، محمػػػػػػد جػػػػػػا

 .اإلسالمية تحديدىا وتشخيصيا وتنمييا، القاىرة، عالـ الكتب
 ( ،أثػػػػػػر أنمػػػػػػوذج بارمػػػػػػاف فػػػػػػي تنميػػػػػػة ٢٦١٩الخفػػػػػػاجي، رائػػػػػػد، حسػػػػػػيف، إحسػػػػػػاف ،)

التفكيػػػػر عػػػػالي الرتبػػػػػة لػػػػدى طػػػػالب الصػػػػػؼ الخػػػػامس اإلعػػػػدادي فػػػػػي مػػػػادة التربيػػػػػة 
ة العػػػػػػػػراؽ، المجمػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػػات التربويػػػػػػػػة والنفسػػػػػػػػية، اإلسػػػػػػػػالمية فػػػػػػػػي دولػػػػػػػػ

١٩٢-١٧٨(، ٢)٥. 
  عػػػػػػػػدناف يوسػػػػػػػػؼ، تنميػػػػػػػػة ميػػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػػر نمػػػػػػػػاذج نظريػػػػػػػػة وتطبيقػػػػػػػػات ، العتػػػػػػػػـو

 .ـ٢٦١٢عممية، دار المسيرة، عماف، األردف، 
  القرنػػػػي، مسػػػػفر بػػػػف خفيػػػػر، أثػػػػر اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المسػػػػتند إلػػػػى الػػػػدماغ

ـ عمػػػػى تنميػػػػة التفكيػػػػر عػػػػالي الرتبػػػػة وبعػػػػض عػػػػادات العقػػػػؿ لػػػػدى فػػػػي تػػػػدريس العمػػػػو 
طػػػػػػػػػالب الصػػػػػػػػػؼ الثػػػػػػػػػاني المتوسػػػػػػػػػط ذوي أنمػػػػػػػػػاط السػػػػػػػػػيطرة الدماغيػػػػػػػػػة المختمفػػػػػػػػػة، 
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أطروحػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػوراه غيػػػػػػػػر منشػػػػػػػػورة، كميػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػية، جامعػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػرى 
 .ـ٢٦١٥،المممكة العربية السعودية،

  اكتسػػػػػاب المفػػػػػاىيـ التاريخيػػػػػة الػػػػػوردي، سػػػػػارة سػػػػػامي، فاعميػػػػػة أنمػػػػػوذج بارمػػػػػاف فػػػػػي
عنػػػػػػػػػد طالبػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػؼ الرابػػػػػػػػػع األدبػػػػػػػػػي، مجمػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػوث التربويػػػػػػػػػة والنفسػػػػػػػػػية، 

 .٥١٧-٤٩٣(، ٥٧ع)
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