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 ممخص البحث  
المختارة في  ىدفت الدِّراسىة إلى التعٌرؼ عمى المفاىيـ الفقيية المتضمنة في المكضكعات

كتاب الفقو لمصؼ الثالث المتكسط ككيفية تنميتيا، كالكشؼ عف  فاعمية استخداـ 
استراتيجيو تعمـ األقراف في تنمية المفاىيـ الفقيية في مقرر الفقو لدل طالبات الصؼ 

( طالبة مف طالبات الصؼ الثالث المتكسط  ّٔالثالث متكسط، كتكٌكنت العينة مف )
( ُٖبالرس، تـ تكزيعيف بالطريقة العشكائية إلى مجمكعة تجريبية ) بالمدرسة الخامسة

طالبة  تـ تدريسيا الكحدة التعميمية مف مقرر الفقو بإستخداـ استراتيجيو تعمـ األقراف ك 
كتكصمت الدِّراسىة إلى النتائج  ( طالبة تـ تدريسيا بالطريقة اإلعتيادية،ُٖأخرل ضابطة )

بيف متكسطي   (α≥ 0.05)لة إحصائيان عند مستكل داللة التالية: تبيف كجكد فركؽ دا
درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار المفاىيـ 
الفقيية لصالح المجمكعة التجريبية. تبيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة 

(0.05 ≤α) بية في التطبيقيف القبمي بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجري
أشارت الدِّراسىة إلى كجكد أثر  - كالبعدم الختبار المفاىيـ الفقيية لصالح التطبيؽ البعدم.

بدرجة كبيرة، كميمة تربكيان الستخداـ استراتيجية تعمـ األقراف في تنمية جميع المفاىيـ 
التدريس باستخداـ أكضحت الدِّراسىة أف  -. الفقيية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط

استراتيجية تعمـ األقراف ليا فاعمية كبيرة في تنمية المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ 
  .الثالث متكسط

 طالبات الفقيية، المفاىيـ تنمية  باألقراف، التعمـ استراتيجية فاعمية،: الكممات المفتاحية
  .متكسط الثالث الصؼ
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Abstract 

The study aimed to identify the doctrinal concepts included in the 

selected topics in the doctrinal book for the third intermediate grade 

and how to develop them, and to reveal the effectiveness of using 

the peer learning strategy in developing doctrinal concepts in the 

doctrinal course for the third intermediate grade students,  and the 

sample consisted of (36) female students from the third intermediate 

grade in the fifth school in Al-Rass, they were randomly distributed 

to an experimental group (18). A female student was taught the 

educational unit of the doctrinal course using the peer learning 

strategy and the other was a control one (18) female students were 

taught in the usual way, and the study reached the following results: 

- It was found that there are statistically significant differences at the 

level of significance (α ≤ 0.05) between the mean scores of the 

female students of the experimental and control groups in the post 

application of doctrinal concepts test in favor of the experimental 

group. - It was found that there are statistically significant 

differences at the level of significance (α ≤ 0.05) between the mean 

scores of the experimental group students in the pre and post 

applications of doctrinal concepts test in favor of the post 

application. - The study indicated that the presence of a significant 

impact, and educationally important to use the peer learning strategy 

in the development of all jurisprudential concepts among female 

students Third grade average. - The study showed that teaching 

Using the peer learning strategy has great effectiveness in 

developing the doctrinal concepts of third-grade intermediate 

students. 

 

Keywords: effectiveness, peer learning strategy, development of 

doctrinal concepts, third-grade intermediate students 
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 مقدمة 
تعد التربية اإلسبلمية نظاما متكامبلن ربانية المصدر كالغاية، تستيدؼ اعداد شخصية 
نماءىا كعمارة  الطالب المسمـ اعدادا متكازنا متكامبل يحسف فييا اإلستخبلؼ في االرض كا 
الحياة، كعميو تبنى مناىجنا الدراسية؛ كبالرغـ ما تتفرد بو التربية اإلسبلمية مف سمات عف 

رىا مف نماذج مجتمعات التربية اإلنسانية االخرل ككنيا ربانيو المصدر قاؿ تعالى: غي
ـي اإًلٍسبلىـى ًدينان{)المائده: ـٍ ًنٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكي مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي (، إال ٔ}اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي

البحث كالدراسة الستكشاؼ  إنو الزاؿ تدريس مكاد العمكـ الشرعية بحاجة إلى مزيد مف
الطرؽ كاألساليب الفاعمة في تدريسيا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ كتكظيؼ مقاصد الشريعة 

 في حياة أبنائيا.
كيعتبر مقرر الفقو مف أىـ مقررات التربية اإلسبلمية، حيث تتمثؿ أىميتو ككف تدريسو 

فيك الجانب العممي يستيدؼ تنمية الكعي بالقضايا كالمفاىيـ اإلسبلمية الصحيحة، "
لتطبيؽ الشريعة تطبيقا صحيحا كيتطمب مف المناىج أف يتضمف معارؼ كمفاىيـ كاضحة 

 (.َُِٗيسيؿ عمى الطبلب تعمميا كتطبيقيا في شؤكف حياتو )الخطيب،
( عمى أىمية التركيز عمى المفاىيـ الفقيية في التدريس بصكرة ََُِيؤكد الدعجاني )ك 

ت الضركرية لتعمـ المبادئ كالقكاعد كاألحكاـ، كبالتالي تتيح أكبر ألنيا تعد مف الخطكا
لمطالب التعمؽ في فيـ األحكاـ الفقيية كما يجب تقديـ المفاىيـ الفقيية بصكرة تجعؿ 

 الطالب محكرا لمعممية التعميمية.
كبالتالي البد مف االىتماـ بتجكيد تدريس المفاىيـ الفقيية كفؽ االستراتيجيات التدريسية 

ديثة المبنية عمى أسس نظريات التعمـ الحديثة كالنظرية البنائية مثبل كما يرل البعض، الح
( أف المتعمـ في ظؿ البنائية يقكـ بدكر نشط في عممية التعمـ َُِٔحيث يشبر زيتكف )

 .حيث يقكـ بالمناقشة كالتقصي بدالن مف االستقباؿ السمبي لممعمكمات
حديثة الداعية إلى أف يككف المتعمـ فاعبل كمحكر العممية كانطبلقان مف التكجيات التربكية ال

التعميمية، تبرز الحاجة إلى استخداـ استراتيجيات حديثو في التدريس تركز عمى دكر 
المتعمـ، اضافة عمى ما أكدتو الدراسات كاألبحاث التربكية أف التعمـ الحقيقي يحدث عندما 

لفصؿ، بما يحقؽ تكافؤ الفرص ليـ في التعمـ، يككف المتعمـ مشاركا في التعمـ كفاعبل في ا
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( أف إدماج المتعمـ بشكؿ كامؿ في َُِٗكما أكضح امبكسعيدم كالبريديو كالحكسنيو )
المكقؼ التعميمي يعني أف تصميـ ىذا المكقؼ بطريقة تؤدم الى مشاركة كؿ الطمبة 

ا مف قبؿ المعمـ؛ جسميان كعقميان كعاطفيان في األنشطة كاإلجراءات كاألفعاؿ المخطط لي
لذلؾ جاء اختيار الباحثة إلستراتيجيو تعمـ االقراف، كتعمـ االقراف ىك أحد استراتيجيات 
التعمـ التعاكني النشط كىك يعتمد عمى جيد المتعمـ بشكؿ كبير، كىي مف الطرؽ الفعالة 
في التدريس كخاصو الفصكؿ التي تضـ طالبات متفاكتات القدرات، حيث تقكـ الطالبات 
بالتعاكف مع بعضيف البعض، تقـك المعممة القريف بنقؿ المعارؼ كالخبرات العممية كالعممية 

 التي تتقنيا لمطالبات األخريات )األقراف( كذلؾ تحت إشراؼ كتكجيو المعممة.
( إلى أىميو التدريس باألقراف عف طريؽ تنميو قدرات التبلميذ ََِٔكما يشير الديب )

يـ الذاتية كتبادليا بطريقة متميزة في إطار تبادؿ الثقة كاالحتراـ كاستثمار طاقاتيـ كخبرات
كالمحبة في ما بينيـ ك تقديـ المساعدة لمزمبلء مف التبلميذ كتكجيييـ التكجيو الذم يؤدم 
إلى تحسيف أدائيـ، كما تعمؿ عمى تكجيو التبلميذ لمعمؿ معا متعاكنيف ايجابيا لتحسيف 

التعميمية فضبل عف تحسيف السعو العقمية لمقريف حيث يشرح  قدراتيـ كمياراتيـ كاتجاىاتيـ
الدرس كيعرض المادة العممية بشكؿ مبسط مما يسيؿ تذكرىا كبقاؤىا في الذاكرة، كما 
تساعده عمى تقبؿ التكجيو كاإلرشاد أكثر مف تقبميـ لممعمـ، حيث أف ىذا التكجيو يأتي 

يقكـ أحدىما بالتنفيذ بينما يقكـ اآلخر بصكرة تعاكنية، ك مشاركة ايجابية تبادلية، إذ 
 (.َّْ؛َّّ، ص ََِٔبالمبلحظة كالتكجيو،)الديب 

(، َُِٗكبالرغـ مف مناسبة استراتيجية تعمـ األقراف في تدريس الفقو كما كضح الناجي )
-كالنتائج اإليجابية التي أثبتت فاعميتيا في الدراسات التربكية، فإف الباحثة لـ تجد دراسة 

مف خبلؿ البحث في قكاعد البيانات، كاالستفسار مف مكتبة الممؾ فيد  -عممياعمى حد 
الرقمية، اختبرت فاعمية االستراتيجية في تنمية المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ الثالث 

كبناء عمى ما سبؽ جاءت ىذه الدراسة محاكلة إلبراز أىمية استراتيجية تعمـ ، متكسط
 نمية المفاىيـ الفقيية.األقراف كقياس أثرىا في ت
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 :مشكمة الدِّراَسة
تعتبر المفاىيـ الفقيية جزءا أساسيا مف محتكل مادة الفقو كاكتسابيا كتعمميا عمى الكجو 
األمثؿ أمر ضركريا لتحقيؽ الفيـ الصحيح ليا كبقاء أثر التعمـ لدل الطالبة مف أجؿ 

تدريس مادة الفقو عمى مساعدة  تكظيفيا في مكاقؼ الحياة، كلكي يتحقؽ ذلؾ البد أف يركز
الطالبات عمى استيعاب المفاىيـ الفقيية كممارستيا، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات 

 فاعمة تساعد عمى تنمية المفاىيـ الفقيية.
كمف خبلؿ تجربة الباحثة في مجاؿ تدريس الفقو الحظت تدني مستكل الطالبات في ىذه 

( َُِٕ( كاؿ حيداف)َُِٓكبل مف: المطيرم) المكضكعات كىذا ما تؤكده دراسة
(، كقد عممت ىذه الدراسات بصكرة مباشره بالممارسات كالطرؽ َُِٗكالغامدم كالثقفي)

التدريسية التقميدية التي يتـ مف خبلليا تناكؿ المفاىيـ الفقيية كتقكيميا، كدعت ىذه 
ألىمية تمؾ المفاىيـ الدراسات الستخداـ استراتيجيات حديثو لعبلج ىذا الضعؼ، كنظرا 

فإف اكتساب الطالبات لممفاىيـ الفقيية بشكؿ صحيح كتمثميا في عبادتيا كحياتيا تعد مف 
 أىداؼ الفقو في مراحميا التعميمية المختمفة.

كتأكيدان ألىمية المفاىيـ الفقيية في تنمية المعرفة الفقيية كالممارسات التعبدية في نفكس 
الدراسات التي تتناكؿ المفاىيـ الفقيية، كقد أكصى معظميا الطالبات، أجريت العديد مف 

بضركرة إجراء المزيد مف الدراسات في مجاؿ المفاىيـ الفقيية كاكتسابيا كتنميتيا لدل 
الطالبات، كالتغمب عمى أكجو القصكر، كمف ىنا ظيرت الحاجة إلى ىذه الدراسة التي 

في المكضكعات المختارة في كتاب  تيدؼ إلى التعرؼ عمى المفاىيـ الفقيية المتضمنة
 الفقو لمصؼ الثالث المتكسط ككيفية تنميتيا.

 :أسئمة الدِّراَسة
 ما المفاىيـ الفقيية المتضمنة في الفقو لمصؼ الثالث متكسط؟ .3
بيف متكسطي  (α≥ 0.01)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة  .2

جمكعة التجريبية الذيف يدرسكف المفاىيـ درجات الطالبات باالختبار البعدم في الم
الفقيية بإستراتيجيو تعمـ االقراف، كدرجات الطالبات في المجمكعة الضابطة كالذيف 

 يدرسكف المفاىيـ بالطريقة االعتيادية؟ 
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بيف متكسطي  (α≥ 0.01)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة  .6
التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار المفاىيـ درجات طبلب المجمكعة التجريبية في 

 الفقيية؟ 
 :الدِّراَسة فروض

بيف متكسطي  (α≥ 0.01)تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة  ال .3
درجات الطالبات باالختبار البعدم في المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف المفاىيـ الفقيية 

طالبات في المجمكعة الضابطة كالذيف يدرسكف بإستراتيجيو تعمـ االقراف، كدرجات ال
  .المفاىيـ بالطريقة االعتيادية

بيف متكسطي  (α≥ 0.01)تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة  ال .2
  .درجات طبلب المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار المفاىيـ الفقيية

 أىداف الدِّراَسة:
 ـ الفقيية المتضمنة في الفقو لمصؼ الثالث المتكسط. تحديد المفاىي .3
الكشؼ عف  داللة الفركؽ اإلحصائية بيف متكسطي درجات الطالبات باالختبار  .2

البعدم في المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف المفاىيـ الفقيية بإستراتيجيو تعمـ 
مفاىيـ بالطريقة االقراف، كدرجات الطالبات في المجمكعة الضابطة كالذيف يدرسكف ال

 االعتيادية. 
الكشؼ عف  داللة الفركؽ اإلحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة  .6

 التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار المفاىيـ الفقيية .
 أىمية الدِّراَسة

 األىمية النظرية:
خداـ استراتيجيو تأتي الدِّراسىة كاستجابة لمتكصيات األدبية كالدراسات السابقة باست .ُ

تعمـ األقراف في التدريس، كالمؤتمرات التربكية مف ضركرة تفعيؿ طرؽ التدريس 
 الحديثة الفاعمة التي تجعؿ المتعمـ محكران ليا.

 تتفؽ مع االتجاىات التربكية الحديثة التي تجعؿ المتعمـ محكران لمعممية التعميمية. .ِ
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تيجيو تعمـ االقراف في تنميو المفاىيـ تكتسب ىذه الدِّراسىة أىميتيا مف أىمية استرا .ّ
 لدل الطالبات.

 األىمية العممية: 
تقدـ لممعمميف كلممعممات دليبلن عف كيفية استخداـ استراتيجيو اإلستراتيجية في  .ُ

 تدريس المفاىيـ الفقيية في مقرر الفقو لمصؼ الثالث متكسط.
كيـ المفاىيـ الفقيية في يمكف أف يستفيد المعممكف كالمعممات مف أداة الدِّراسىة لتق .ِ

 الكحدة المختارة.
قد تفيد نتائجيا في تكجيو المعممات الى استخداـ طرؽ تدريس حديثو في تدريس  .ّ

 الفقو.
قد تفيد نتائجيا في لفت نظر مصممي المناىج في األخذ باالعتبار تعمـ األقراف  .ْ

 عند تطكير المناىج 
باحثيف ألجراء دراسات مستقبميو في قد تفتح الدِّراسىة الحالية آفاقا جديده لدل ال .ٓ

 فاعميو استراتيجيو تعمـ االقراف في التخصصات األخرل كالمراحؿ األخرل.
 حدود الدِّراَسة: 

: أقتصرت مكضكعات الدِّراسىة عمى كحدة األطعمة كاألشربة مف الحدكد المكضكعية.ُ
 مقرر الفقو لمصؼ الثالث متكسط الفصؿ الدراسي األكؿ.

: أقتصرت الدِّراسىة عمى مدارس المرحمة المتكسطة الحككمية لمبنات انيةالحدكد المك.ِ
 بمدينو الرس كتحديدان متكسطة الخامسة لمبنات في الرس. 

: تـ تطبيؽ الدِّراسىة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي الحدكد الزمانية.ّ
 ق.ُّْْ

 المتكسطة. الحدكد البشرية: اقتصرت الدراسة عمى طمبات المرحمة-ْ
 مصطمحات الدِّراَسة:

( بأنيا" القدرة عمى التأثير ْٓ، ص ََِٓعٌرفيا زيتكف) (Effectiveness) :الفاعمية .ُ
نجاز األىداؼ أك المدخبلت لبمكغ النتائج المرجكة كالكصكؿ إلييا بأقصى حد  كا 

عمى أنيا كفاءة اإلستراتيجية في تدريس الكحدة  كعرفتيا الباحثة إجرائيان ، ممكف"



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

م2222 أكتوبر(88المجمد )  

 

 
654 

 

ـٌ قياسيا مف خبلؿ األثر الذم تعكد بو استخداـ  المصممة كفؽ التعمـ باألقراف كت
استراتيجية التعمـ باألقراف في تدريس الكحدة لتنمية المفاىيـ الفقيية  لمصؼ الثالث 

 المتكسط.
(: ٔ، صََِٔعرفيا الديب ) (:peer learning strategyاستراتيجية تعمـ األقراف) .ِ

تيجيات فعالية اذ انيا تساعد التبلميذ عمى التعمـ كتؤثر بدرجة أكثر بأنيا: أكثر االسترا
مف المعمـ في زمبلء الفصؿ في المجاؿ األكاديمي كالسمككي كتعد ذا كفاءة عالية 
البناء، كىي مصممو مف قبؿ المعمميف لتحقيؽ اىداؼ اجتماعية، كأكاديمية كانفعاليو، 

عات مف التبلميذ في نفس العمر بتعميـ كىي نكع مف التعمـ التشاركي يقكـ فيو جما
: ىي استراتيجية تعمـ كتعرفيا الباحثة اجرائيا بأنيا الكاحد منيـ االخر تعميما خاصا.

تعاكني تقكـ فييا المعممة في تدريس مكضكعات الفقو المختارة كيتـ فيو تقسيـ طالبات 
مـ كتقـك فيو المجمكعة التجريبية إلى مجمكعات تتعاكف معان مف أجؿ تحقيؽ التع
 الطالبة بممارسة دكر القريف المعمـ لزميبلتيا بإشراؼ كتكجيو مف المعممة. 

عرفيا إبراىيـ كسنجي ك عمي،   ك حافظ  (doctrinal conceptsالمفاىيـ الفقيية) .ّ
(: تصكر ذىني أك عقمي ألشياء أك أحداث أك مكاقؼ أك قيـ أك ْْٕ، صََِِ)

اإلسبلمي كمستمدة مف األدلة الشرعية معبرا  سمككيات بينيا خصائص متصمة بالديف
: التصكر الذىني أك العقبي كتعرفيا الباحثة إجرائيان عنيا بكممة أك مصطمح أك عبارة. 

الذم يتككف لدل طالبات الصؼ الثالث متكسط في بعض مكضكعات الفقو كما 
دراؾ العبلقات  بينيا كما يتصؿ بو مف أحكاـ كاستيعابيا كتطبيقيا في مكاقؼ جديده، كا 

يندرج تحتيا مف أمثمو كخصائص، كتقاس بالدرجة التي تحصؿ في االختبار 
 التحصيمي الذم أعد لذلؾ.

 اإلطار النظري:
 مفيوم التعمم باألقران

استراتيجية يقكـ فيو الطالب ذكم الكفاءة العالية  (  بأنيا َُِٕعرفيا فتيحة كالكيبلني )
اف المتعمميف لتقديـ العكف في تحسيف أداء ميارات في ممارسة دكر المعمـ القريف مع األقر 

استراتيجية تعمـ تعاكني تقكـ فييا المعممة في تدريس تعرفيا الباحثة بأنيا ، ك متنكعة
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مكضكعات الفقو المختارة كيتـ فيو تقسيـ طالبات المجمكعة التجريبية إلى مجمكعات 
ارسة دكر القريف المعمـ لزميبلتيا تتعاكف معان مف أجؿ تحقيؽ التعمـ كتقكـ فيو الطالبة بمم

 بإشراؼ كتكجيو مف المعممة. 
 : أىمية تعمم األقران

أىمية تعٌمـ األقراف تتخمص في أف أىـ أف ( ُِْ،صَُِْ) ترل العازمي كالعذرم
كظائؼ ىذا األسمكب ىك التمكف، كعرض مكضكعات جديدة، كتنمية المفاىيـ كميارات 

اليثقكف بأنفسيـ كتكجيو االىتماـ الفردم أثناء التعمـ، التكاصؿ  كتفيد المتعمميف الذيف 
كيتيح فرصة أفضؿ لمتعمـ كفقا لسرعتيـ الذاتية كأسمكب تعمـ األقراف يجعؿ التعمـ أسيؿ ك 
أبسط كبو إثارة كمتعة لممتعمميف، كيجعؿ المادة التعميمية مثيرة، كىذه الطريقة تشجع تقدير 

ف اتجاىا إيجابية نحك المدرسة كاكتساب مستكل الذات كتكلد اإلحساس بالجماعة، كتكك 
طمكح أعمى، ككذلؾ اكتساب خبرات في مساعدة اآلخريف كتعمـ القدرة عمى تحمؿ 
المسؤكلية كزيادة الثقة بالنفس أيضا، كما أف التفاعؿ المباشر المشجع بيف جماعات 

كتزكيد القريف  األقراف يؤدم إلى تكضيح الكثير مف المفاىيـ، ككيفية مكاجية المشكبلت،
المعمـ بخبرات متعددة تنقمو مف مستكل التجريب إلى مستكل يعرؼ فيو سبب كؿ عمؿ 

 كمغزی كؿ أداء، كبيذا تضفي عمى كؿ عمؿ يقـك بو معنی، كتجعؿ لو داللة.
كما يساعد تدريس األقراف عمى تنمية قدرات المتعمميف، كاستثمار طاقاتيـ كخبراتيـ 

ة متميزة في اطار تبادؿ الثقة كاالحتراـ كالمحبة فيما بينيـ، كما الذاتية، كتبادليا بطريق
إلى أف تعمـ األقراف يمكف أف  Westwood),(p70,2008 ََِٖ:  َٕأشار كيستككد )

يساعد في بناء الميارات االجتماعية كميارات التكاصؿ كما يؤدم إلى تكفر مناخ ايجابي 
 لمتعمـ. 

ة التدريس باألقراف مف طريؽ تنمية قدرات ( الى أىميَّّ،صََِٗكيشير الديب )
التبلميذ كاستثمار طاقاتيـ كخبراتيـ الذاتية ، ك تبادليا بطريقة متميزة في إطار تبادؿ الثقة 
ك االحتراـ ك المحبة فيما بينيـ ، كعمى تقديـ المساعدة لمزمبلء مف التبلميذ ، ك تكجيييـ 

مؿ عمى تكجيو التبلميذ لمعمؿ معا التكجيو الذم يؤدم إلى تحسيف أدائيـ ، كما تع
متعاكنيف إيجابيا لتحسيف قدراتيـ كمياراتيـ كاتجاىاتيـ التعميمية ، فضبل عف تحسيف 
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السعة العقمية لمقريف ، حيث يشرح الدرس ك يكضحو ك يفسره لزمبلئو ، ك يتأكد مف 
الذاكرة ، منطقة المادة العممية ، ك عرضيا بشكؿ مبسط ، مما يسيؿ تذكرىا كبقاؤىا في 

كما تساعده عمى تقبؿ التكجيو كاإلرشاد مف زمبلء ليـ يتبادلكف معيـ الثقة كاالحتراـ أكثر 
مف تقبميـ لممعمـ ، حيث أف ىذا التكجيو يأتي بصكرة تعاكنية، ك مشاركة إيجابية تبادلية، 

األقراف إذ يقكـ أحدىما بالتنفيذ بينما يقكـ اآلخر بالمبلحظة ك التكجيو، كما أف  لتعميـ 
تأثيران  كبيران عمى نمك المتعمميف مف الناحية االجتماعية كاالنفعالية، ككذلؾ يمكف مساىمة 
ىذه اإلستراتيجية في النمك المعرفي باإلضافة إلى ارتفاع مستكل األداء الميارم)جرم 

 (.ّْ، صَُِٓكحجي، 
 :التعمم بتوجيو األقران اىداف استراتيجية

( ُْ،صََِِلتعمـ بتكجيو األقراف في ما حدده العياصرة)تتمثؿ أىداؼ استراتيجية ا
مجمكعة مف األىداؼ التي تتعمؽ بالمعمـ كالمكضكع كالمتعمـ كالمكضكع الدراسي 

 كالميارات التي تسعى إلى تعميميا: 
إيجاد الفرصة لممتعمـ لمقياـ بأداء النشاط التعميمي مع زميؿ آخر مف خبلؿ األداء  -ُ

 المراد تعمميا في المادة التعميمية المقررة.المشترؾ في الميارة 
تمكيف المتعمـ مف ممارسة النشاط التعميمي في البيئة التعميمية شرط تمكنو مف -ِ

 الحصكؿ عمى التغذية الراجعة مف الزميؿ األخر.
تمكف المعمـ مف القدرة عمى تقديـ المساعدة كتصحيح األخطاء، كتقديـ التغذية الراجعة -ّ

ناسب إلى الطالب الذم يقـك بدكر المشرؼ، كبالتالي يقكـ بعممية نقميا في الكقت الم
 لمطمبة المتعمميف.

تعمؿ عمى تنمية العبلقات االجتماعية كتفعيؿ خاصية التعاكف بيف المتعمميف  -ْ
 كتطكيرىا مف خبلؿ تشكيؿ مجمكعات صغيرة كثنائيات.

كيرىما لدل العديد مف الطمبة تساعد عمى تنمية الفكر اإلبداعي كالتفكير الناقد كتط-ٓ
 ۔المتعمميف

 تنمية ميكؿ الطبلب كاثارة دافعيتيـ نحك المشاركة مع أقرانيـ كالتعاطؼ معيـ. -ٔ
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تساعد عمى خمؽ الظركؼ لبلنسجاـ مع األعضاء اآلخريف كمع أفراد المجمكعة  -ٕ
 الكاحدة.

احتراـ كجيات نظر تمنح الفرصة لمطالب أف يعبر بحرية تامة عف ذاتو، كتنمي لديو  -ٖ
 زمبلئو كتـ االختبلؼ معيـ كاحتراـ آرائيـ.

 تتيح الفرصة لمعطاء كبذؿ الجيد كتقديـ العكف لآلخريف ككذلؾ االستفادة منيـ. -ٗ
 العوامل المؤثره في تعميم األقران:

( الى ّْ،صََُِ(، كأبكعيشو)ِّ،ص ََِِأشار عبدالكريـ،  كفيمي كصفكت )
 ؿ المؤثرة في تعمـ األقراف في النقاط التاليةمجمكعة مف العكامؿ لعكام

جنس القريف: إذا كاف األقراف مف نفس الجنس فيذا يسيؿ عممية التعمـ، فيك عامؿ  -ُ
ميـ مف عكامؿ نجاح استراتيجية تعميـ األقراف، فقد أكدت الدراسات ميؿ األقراف الي أف 

 يككنكا مف نفس الجنس.
يككف التعمـ أفضؿ إذا كاف األقراف مف نفس  المستكل االجتماعي كالثقافي: حيث-ِ

 المستكل، 
مدم تكافر المناخ المادم كالنفسي مف قبؿ المدرسة عمي التدريس باألقراف حتی يمكف  -ّ

 ؿ لقريف المعمـ القياـ بميامة التدريسية.
عمر األقراف: كمما زاد عمر القريف المعمـ عف القريف المتعمـ أدل ذلؾ إلى تحسيف  -ّ

 سنكات. ّبشرط أال يزيد الفرؽ في العمر بيف األقراف عف  التعمـ
تکرار جمسات التعمـ: حيث أنو كمما زاد عدد جمسات التعمـ كمما كاف التعمـ أجدل  -ْ

كأنفع أما بالنسبة لمكقت المناسب لمجمسة الكاحدة فيذا يتفاكت كفقا لطبيعة المادة التعميمية 
 كعمراألقراف.

البعض حيث أنو كمما زاد التكافؽ الشخصي زادت فرص قبكؿ األقراف لبعضيـ  -ٓ
 االستفادة التربكية.

التدريب. التدريب فؿ لتدريب فائدة كبيرة لتعميـ األقراف حيث يحسف مف فعاليتيـ في  -ٔ
 ىذا النكع مف

 التعميـ.
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التكرار:  ضركرة تكرار جمسات تعمـ األقراف فكمما زاد عد د الجمسات زادت الفائدة -ٕ
 لؾ عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة.كساعد ذ

 دور المعمم والمتعمم في التعمم باألقران
عمى الرغـ مف أف المتعمـ في التعمـ باالقراف ىك محكر اىتماـ كالفاعؿ االساسي إال أف 
دكر المعمـ ال يقؿ أىمية كفاعمية حيث أنو القائد الذم يكزع األدكار داخؿ البيئة الصفية ك 

ي تحديد األىداؼ المراد تحقيقيا، ك تجييز المكاف بالكسائؿ كاألدكات تتمثؿ أدكار المعمـ ف
زالة العكائؽ حتى يمكف تنفيذ االستراتيجية ك ايضاح الغرض  البلزمة لتنفيذ االستراتيجية كا 

ك تقسيـ الطبلب إلى مجمكعات كتكزيع المياـ كتحديد  مف االستراتيجية ككيفية تطبيقيا 
ريف إلى معرفة طبيعة المتعمـ ككيفية التعامؿ معو كتقديـ األدكار كيتكصؿ  المعمـ الق

المساعدة ليـ ك مراعاة الفركؽ الفردية بينيـ، أيضا التفاعؿ اإليجابي المتبادؿ بيف المعمـ 
القريف ك المتعمـ الطالب ك تقديـ التغذية الراجعو البلزمة كالتعزيز المباشر لئلداء الجيد 

معمـ بمتابعة سير النشاط مف خبلؿ المراقبة كالمتابعة لممتعمميف، كما البد أف يقكـ ال
كالتأكيد عمى اإليجابيات كالتدخؿ في الكقت المناسب  لتصحيح االخطاء 

 (.ََُِ)ابكعيشو،
 المفاىيم الفقييو.

 تعريف المفاىيم الفقييو
( بأنو:" عباره عف مجمكعو مف الفئات التي تندرج في ْٓ،صَُِٗتعرفو أبكخديجة )

بيو ذات خصائص مشتركو بحيث تمكف الطالب مف تصنيؼ ىذه العناصر عناصر متشا
 تحت االسـ نفسو". 

( المفيكـ الفقيي بأنو:"تصكر ذىني أك عقمي ُْٓ،صََِِكعرؼ إبراىيـ كآخركف )
ألشياء أك أحداث أك مكاقؼ أك قيـ أك سمككيات بينيا خصائص متصمة بالديف اإلسبلمي 

 عنيا بكممة أك مصطمح أك عبارة".  كمستمدة مف األدلة الشرعية معبران 
 :أىمية تعمم المفاىيم الفقيية

حث النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى تعمـ الفقو كالتفقو في الديف، فقاؿ الرسكؿ صمى اهلل 
(، كنظرا ألىمية َّ، صََِِعميو كسمـ" مف يرد اهلل بو خيرا يفقو في الديف)البخارم،
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نظـ ألفعاؿ المكمفيف كأقكاليـ كعف طريقو يعبدكف اهلل الفقو في الديف اإلسبلمي إذ ىك الم
تعالى عمى بصيرة كيميزكف بيف الحبلؿ كالحراـ في العبادات كالمعامبلت، فإف تعمـ 

، ََِٕالمفاىيـ الفقيية يفيد في إعداد المتعمميف كتزكيدىـ بمايقكـ بو دينيـ )أبك زيد،
،لفيـ الفقو اإلسبلمي كاستيعاب محتكاه، (، كما تعتبر المفاىيـ الفقييو محكران أساسيان ِٔص

كما أنيا تمتاز بالثبات ككنيا مستمدة مف القراف الكريـ كالسنة النبكية ، كتتمتع باألصالة 
كالمعاصرة، كتشكؿ ضابطا كمعيارا يحاكؿ عمى أساسيا فيـ مسيرة المجتمع اإلنساني 

(، َُِٕبشكؿ عاـ كاإلسبلـ بشكؿ خاص كفي ىذا اإلطار يشير اؿ حيداف)
 ( إلى أىمية تعمـ المفاىيـ الفقيية كما يمي:َُِٓكالمطيرم)

أنيا تشكؿ كظيفة اقتصادية في جمع الحقائؽ الدينية المتزايدة كتنظيميا داخؿ مفاىيـ  .3
 أقؿ، كىذا يساعدعمى تنقية مكضكعات الفقو الحشك كالتكرار .

لممسائؿ كالقضايا  تساعد المفاىيـ الفقيية المتعمـ عمى إصدار األحكاـ كالتعميمات .2
 المتشابكة التي تكاجيو.

تساعد المفاىيـ الفقيية المتعمـ عمى التعمـ الذاتي؛ كليذا فإف معمـ العمكـ الشرعية  .6
مطالب باستخداـ طرؽ التدريس المناسبة التي تساعد عمى تكضيح المفاىيـ كتثبيتيا 

دراؾ.  في أذىاف الطبلب حتى يتمكنكا مف تطبيقيا عف فيـ كا 
لمفاىيـ الفقيية عمى فاعمية التعمـ كانتقاؿ أثره لممكاقؼ الجديدة مما يسيؿ تعميـ تعمؿ ا .4

 ك تعمـ مادة مادة الفقو
أف المفاىيـ الفقيية تتطمب ميارات عقمية تتمثؿ في تجريد األحداث كاألشياء،  .5

كتصنيفيا عمى أساس ما بينيا مف تشابو ك اختبلؼ، كىذه الميارات ليا أىميتيا في 
 الفقو مادة تتحدل عقكؿ الطبلب كتساىـ في تطكرىـ. جعؿ مقرر

أف تبني المفاىيـ الفقيية الخاصة بيذا المقرر يسيؿ عممية اختيار المحتكل مف  .6
جية، كترابط الحقائؽ كالخبرات التعميمية السابقة كالحقائؽ كالخبرات التعممية الجديدة 

 حؿ التعميـمف جية أخرل، مما يحدث ترابط مكضكعات الفقو في جميع مرا
أف المفاىيـ الفقيية كخاصة في المرحمة المتكسطة تحتاج لمزيد مف التنمية كالتصكيب  .3

لما تحكيو مف مكضكعات تتعمؽ بالحبلؿ كالحراـ، في جكانب العبادة كالمأكؿ 
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كالمشرب، كمفاىيـ تتعمؽ بالمسكرات كالمخدرات كغيرىا مما يحتـ تكضيح ىذه 
زالة الفيـ الخمؿ ف  ي أذىاف المتعمميف نحكىاالمفاىيـ كا 

اف مف طبيعة الفقة ارتباطو بالكقائع كاألحداث، األمر الذم يستدعي تعمـ الطبلب  .3
لممفاىيـ الفقيية المتنكعة التي عمى ضكئيا تنزؿ األحداث كالكقائع المعاصرة، مما 
يسيـ في حؿ كثير مف المشكبلت التي قد تكاجو المتعمميف، كتنمية طرؽ البحث 

 لدييـ. كاإلستقصاء
 أىمية المفاىيم في العممية التربوية:

( ك َُِٔ( كالمزركع كعبدالبارم)َُِٓ(، كالمطيرم)َُِٕيشير آؿ حيداف)
 ( إلى أىمية تعمـ المفاىيـ كما يمي:ََِٓالسيد)

أف المفاىيـ تعمؿ عمى تنظيـ المعمكمات كتزكيد المتعمـ ببناء معرفي منظـ يستخدمو  -ُ
 ر مكاقؼ عديدة.في تمييز أمثمة جديدة كتفسي

تسيـ المفاىيـ في انتقاؿ أثر التعمـ؛ فإذا كاف االنتقاؿ يعني القدرة عمى إدراؾ   -ِ
العناصر المشتركة في مكاقؼ متنكعة، كتحت ظركؼ مختمفة كربطيا ببعضيا البعض 

 ربطا لو معنى.
 تؤدم دراسة المفاىيـ إلى تنمية التفكير االبتكارم لدل الطبلب. -ّ
 المتعمميف مف استخداـ المعمكمات في مكاقؼ حؿ المشكبلت. تمكف دراسة المفاىيـ -ْ
 تقدـ المفاىيـ كجية نظر كاحدة لمكاقع، كتحدد لنا العالـ الذم نعيش فيو . -ٓ
تساعد دراسة المفاىيـ المتعمـ عمى اختزاؿ الحاجة إلى التعمـ الجديد؛ كذلؾ ألنو حينما  -ٔ

 جديد. يتعمـ المفيـك يطبقو في كؿ مرة دكف حاجة إلى تعمـ
 :ةخصائص طالب المرحمة المتوسط

"يمر طالب المرحمة المتكسطة بمراحؿ نمك سريعة كمتبلحقة مف الناحية الجسمية كالعقمية 
كالنفسية كاالنفعالية، مما يجعؿ المتعمـ في ىذه المرحمة يتأثر بالعكامؿ المحيطة بو فيككف 

ـ الشرعية كالفقو خصكصا أثر بحاجة إلى الدعـ كالمساندة التحقيؽ ذاتو، كلمناىج العمك 
بالغ في تحقيؽ متطمبات كاحتياجات ىذه المرحمة، كمساعدة المتعمـ عمى االستقرار 
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كاإلحساس باألماف كانضباط المشاعر كتيذيب السمكؾ كاإليجابية في الحياة بشكؿ عاـ" 
 (.ُٗ،صَُِٕ)اؿ حيداف،

  ةأىمية خصائص المرحمة المتكسط
 :ةأىمية دراسة المرحمة  المتكسطة في النقاط التالي( ُٓٗ،ص َُِٓأجمؿ ) غراب، 

أنيا مرحمة دقيقة فاصمة مف الناحية االجتماعية بيف مرحمة الطفكلة الخالية مف  -ُ
 المسؤكلية االجتماعيػة إلى مرحمة المراىقة حيث بداية المسؤكلية االجتماعية ؿ لفرد.

 تعتبر ىذه المرحمة مرحمة التكميؼ الشرعي ؿ لفرد.-ِ
تساعد اآلباء كاألميات عمى التعرؼ عػمى خصائص المرحمػة، كتمكنيـ مف التعامؿ -ّ

 السميـ مع أبنائيـ.
تساعد المعمميف كالمعممات عمى التعرؼ عمى خصائص المرحمة، كتمكنيـ مف التعامؿ -ْ

السميـ مع الطمبة كالطالبات مف خبلؿ تكفير برامج كأنشطة خاصة بيذه الفئة مما 
 لتكيؼ مع البيئة المدرسية.يساعدىـ عمى ا

تمكف المجتمع مف استغبلؿ الطاقة المكجكدة لدل فئة المػراىقيف، كتكجيييا إلى النافع -ٓ
 مف األعماؿ كاألنشطة التي تعكد عمى المراىؽ كالمجتمع بالنفع كالفائدة.

تفيد دراسة مرحمة المراىقة في جعؿ المراىؽ يعيش حالة نفسية مستقرة نتيجة التعامؿ -ٔ
 .ةمعو مف خبلؿ الخبرة كالمعمكمة الصحيح

( التي ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية تعمـ َُِٗ,Belloدراسة بيمك )
األقراف في تحسيف أداء الطبلب في العمكـ األساسية كاتجاىيـ نحكىا، كتمثمت عينتيا في 

عمى مجمكعتيف، كاستخدمت  طالبا كلتحقيؽ أىداؼ الدِّراسىة طبقت الباحثة الدِّراسىة َٓ
االختبار التحصيمي كاإلستبياف لجمع البيانات كفؽ المنيج شبو التجريبي، كجاءت النتائج 
لصالح المجمكعة التجريبية كأكصت بتزكيد المعمميف التدريب الكافي الستخداـ ىذه 

 اإلستراتيجية في التدريس.
ستراتيجيو تعمـ االقراف في (، كالتي ىدفت الى التعرؼ إلى أثر اَُِٗدراسة كريـ )

( طالبا، ْٔتحصيؿ تبلميذ الصؼ الخامس في ماده العمكـ، كتمثمت عينة الدِّراسىة في )
كلتحقيؽ اليدؼ طبقت البحثة الدِّراسىة عمى مجمكعتيف تجريبيو كضابطو كفؽ المنيج 
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ز نتائجيا: الشبو تجريبي، كاستخدمت الدِّراسىة اختبارا تحصيميا لجمع البيانات ككاف مف أبر 
كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف متكسطي درجات الطبلب في االختبار لصالح 

 المجمكعة التجريبية.
( ىدفت لمتعرؼ عمى أثر استخداـ َُِٗدراسة أبك النكارج ك حمكد  كعمي  ك حجاج )

الفنية استراتيجية تعمـ األقراف في تدريس التربية الفنية عمى تنمية بعض المفاىيـ كالميارات 
( طالب، كلتحقيؽ ّٔلدل طبلب المرحمة المتكسطة بالككيت، كتمثمت عينة الدِّراسىة ب)

أىداؼ الدِّراسىة طبؽ الباحث الدِّراسىة عمى مجمكعتيف كفؽ المنيج التجريبي ذك التصميـ 
الشبو تجريبي، كاستخدمت الباحثة مقياس المفاىيـ الفنية كبطاقة مبلحظة لجمع البيانات 

، ككاف مف أبرز نتائجيا: كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف متكسطي درجات لمدراسة
 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في المفاىيـ كالميارات الفنية لصالح المجمكعة التجريبية.

(، كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية التعمـ باألقراف َُِٖدراسة حممي )
( َٓالمغكية لدل الطفؿ البدكم بمطركح، كتمثمت عينتيا في )في اكتساب بعض المفاىيـ 

طفبل، كلتحقيؽ اليدؼ طبقت الباحثة الدِّراسىة عمى مجمكعتيف كفؽ المنيج التجريبي ذك 
التصميـ شبو التجريبي كاستخدمت المقياس المصكر لممفاىيـ المغكية، ككاف مف أبرز 

ط درجات المجمكعتيف التجريبية نتائجيا: كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف متكس
 كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية.

(، التي ىدفت إلى التعرؼ إلى أثر استراتيجية تعميـ األقراف في َُِٕدراسة عجيؿ )    
تحصيؿ مادة عمـ االجتماع عمى طالبات الصؼ الرابع االبتدائي، كتمثمت عينتيا في 

ة الدِّراسىة عمى مجمكعتيف كفؽ المنيج ( طالبة، كلتحقيؽ اليدؼ طبقت الباحثٔٔ)
التجريبي، كاستخدمت الدِّراسىة اختبارا تحصيميا لجمع البيانات، ككاف مف أبرز النتائج: 
كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف متكسطي درجات الطالبات في االختبار لصالح 

 المجمكعة التجريبية.
التعرؼ عمى أثر تدريس مبحث التربية  ( كالتي ىدفت إلىَُِٕدراسة فتيحة كالكيبلني  )

اإلسبلمية كفقان إلستراتيجية التعمـ باألقراف كنمكذج دكرة التعمـ السباعية في التحصيؿ 
كالتفكير اإلبداعي لدل طبلب المرحمة األساسية العميا في األردف، كتمثمت العينة في 
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عمى ثبلث مجمكعات، ( طالبا، كلتحقيؽ أىداؼ الدِّراسىة طبؽ الباحث الدِّراسىة ُٖ)
كاستخدمت الدِّراسىة االختبار التحصيمي كاختبار ميارات التفكير اإلبداعي، لجمع البيانات 
كفؽ المنيج شبو التجريبي، ككاف مف أبرز نتائجيا: كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
متكسط درجات الطبلب في االختبار التحصيمي لصالح المجمكعة األكلى التي درست 

عمـ األقراف، كالمجمكعة الثانية التي درست بنمكذج دكرة التعمـ السباعية مقارنة بالطريقة بت
 االعتيادية.

(، التي ىدفت إلى التعرؼ إلى أثر استراتيجيتي التعميـ باألقراف َُِٔدراسة حسيف )
كالتعميـ الجمعي )االستقصاء المكجو( في تحصيؿ طبلب الصؼ الرابع في مادة األدب 

( طالبا، كلتحقيؽ اليدؼ مف البحث طبؽ الباحث ُٗ، كتمثمت عينتيا في )كالنصكص
الدِّراسىة عمى ثبلث مجمكعات كفؽ المنيج التجريبي، كاستخدمت الدِّراسىة اختباران تحصيميان 
لجمع البيانات،كاف مف أبرز نتائج الدِّراسىة: كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط 

ث في االختبار التحصيمي البعدم، كلصالح المجمكعة درجات مجمكعات البحث الثبل
 التجريبية التي درست بتعمـ األقراف.

 اإلجراءات المنيجية:
 منيج الدِّراَسة:

اعتمدت الباحثة عمى المنيج التجريبي  ذك التصميـ شٍبو التجريبي القائـ عمى 
  .المجمكعتيف: التجريبية كالضابطة، ذكاتي القياسيف القٍبمي كالبٍعدم

 مجتمع الدِّراَسة: 
يتككف مجتمع الدِّراسىة مف جميع طالبات الصؼ الثالث متكسط البلتي يدرسف في المدارس 

مف  ُّْْالحككمية التابعو إلدارة التعميـ بالرس لمفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 
لرس ( طالبو مكزعات عمى مدارس المتكسطة الحككمية  باََُّاليجرة كالبالغ عددىف )

 ق(.ُّْْ/ُ/ْ( مدرسو. )إدارة تعميـ الرس،قسـ التخطيط، ّْالبالغ عددىا )
 عينة الدِّراَسة : 

تـ اختيار عينة الدراسو بالطريقو العشكائيو البسيطو حيث كقع االختيار عمى المتكسطو  
الخامسو بالرس كقد شممت عينة الدِّراسىة مجمكعتيف متكافئتيف مف طالبات الصؼ الثالث 
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ط، تـ تعيينيا بالطريقة العشكائية بحيث يككف أحدىما مجمكعةن تجريبية، كاآلخر متكس
( لممجمكعة التجريبية، ككذلؾ بمغ ُٖ( طالبة بكاقع )ّٔضابطة كبمغ عدد المجمكعتيف )

 ( طالبة.ُٖعدد طالبات المجمكعة الضابطة )
 أدكات الدِّراسىة:

 أدكات الدراسو كمكادىا المتمثمو في اآلتي: بإعداد ةتحقيقان ألىداؼ الدِّراسىة  قامت الباحث
  :قائمة المفاىيم الفقييوأواًل: 

( ْ( مفيكمان تمٌثؿ مفاىيـ )ُٕتككنت  قائمة المفاىيـ الفقيية  في صكرتيا النيائية مف )ك 
( مفاىيـ عمى القائمة األكلية التي ٓدركس كمكضكعات. باإلضافة إلى أنو تمت إضافة )

ان  ليككف عدد المفاىيـ التي تـ بناء األسئمة باإلعتماد عمييا ( مفيكمُِانطمقت مف )
 ( مفيكمان. ُٕ)

تحديد قائمة المفاىيـ الفقيية المقررة عمى طالبات ، لالمفاىيـ الفقيية قائمة كثبات صدؽ
الصؼ الثالث متكسط قامت الباحثة بتحميؿ الكحدة المختاره مف كتاب الدراسات اإلسبلمية 

أسابيع كتـ التكصؿ الى قائمو المفاىيـ  ْكلى ثـ أعادت التحميؿ بعد حيث حممت المرة األ
( مفيكمان بالصكرة النيائية كبعد اإلنتيا مف عممية التحميؿ تـ عرض ُِالمككنو مف )

القائمة بصكرتيا االكليو عمى مجمكعو مف المحكميف مف المختصيف في المناىج كطرائؽ 
ف أرائيـ بحيث تـ التعديؿ عمى بعضيا كاستحداث التدريس كمشرفيف كمعمميف كاإلستفادة م

يشير صدؽ األداة  الى قدرة األداة أف تقيس ما أيعدت لقياسو، كمف اجؿ ، حيث أخر
قًُّؽ مف صدؽ محتكل القائمة،  التاكد مف ذلؾ فقد امكف االستدالؿ بصدؽ المحكميف، ًلمتىحى

لمفاىيـ كقد تَـّ عرضيا عمى كالتأكيد مف ككنيا تحقؽ أىداؼ الدراسة، بعد بناء قائمة ا
( مف المتخصصيف كقد تـ اإلبقاء عمى المفاىيـ التي اتفؽ عمييا المحكميف بأنيا َُ)

( مفاىيـ بصكرتيا النيائية ٓ%( فاكثر كقد تـ إضافة )َٖمناسبة كمناسبة جدان  بنسبة )
نىةه  ( ُٕمف)كبيذا أصبحت القائمة  تتمتع بصدؽ المحكميف في صكرتيا النيائية ميكىكَّ

 مفيكمان تـ التأكد مف تكافر صدؽ المحكميف . 
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   المفاىيم الفقيية قائمة ثبات
تـ التأكد مف ثبات تحميؿ قائمة المفاىيـ الفقيية  بحساب معامؿ االتفاؽ بيف تقدير 
الباحثيف )المحمميف( بحيث يتـ حساب عدد مرات االتفاؽ كعدد مرات االختبلؼ كفقان 

أف معامؿ ثبات عممية التحميؿ بمغت مع المحمؿ الثاني  كتبيف(، cooperلمعادلة ككبر )
%( كىي نسب عالية يمكف ََُ%( كما بمغ معامؿ الثبات مع المحمؿ الثالث )ّ.ّٖ)

 الكثكؽ فييا، مما يؤكد عمى صبلحية أداة الدِّراسىة لمتطبيؽ الميداني.
 :اإلختبار التحصيمي ثانيًا:
نكع االختيار مف  مف ( مفردةِّمف )تو النيائية في صكر االختبار صياغة مفردات تـ 

، تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعيةكتـ متعدد مف أربعة بدائؿ كفقان لمستكيات بمكـ ، 
كتحميؿ نتائج التطبيؽ عمى مستكل المفردات كحساب معامبلت السيكلة كالصعكبة 

% كتعني سيمة إلى َٕقيـ معامبلت الصعكبة مف  كتبيف أفلمفردات االختبار التحصيمي 
أف معامبلت تمييز المفردات تراكحت مف كما اتضح % كتميؿ إلى الصعكبة ، ّٓ

قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار ، كما %ٕ.ٔٔ% إلى ّ.ّّ
( كبعضيا دالة عند مستكل ∝≤َُ.َأف جميع العبارات دالة عند مستكل ) كتبيف

نة لبلختبار تتمتع بدرجة صدؽ (، كىك ما يكضح أف ج∝ ≤َٓ.َ) ميع الفقرات المككِّ
 عالية، تجعميا صالحة لمتطبيؽ الميداني.

 االختبار: درجات ثبات حساب 
تـ حساب التجزئة النصفيو، حيث تـ التأكد مف ثبات االختبار التحصيمي بطريقتيف ىما:  

بطريقة التجزئة  أف قيمة معامؿ الثباتمعامؿ الثبات مف خبلؿ التجزئة النصفية، كاتضح 
( كىي قيمة ثبات مرتفعة، تدؿ عمى صبلحية االختبار لمتطبيؽ ّٕٖ.َالنصفية بمغت )
حساب مؤشر الثبات لمتجانس الداخمي بتطبيؽ معادلة ككدر ريتشاردسكف تـ الميداني، كما 

أف قيمة معامؿ الثبات لمتجانس الداخمي بطريقة  كتبيفعمى نتائج االختبار 
(، كىي قيمة تزيد عف الحد ٖٗ.َ( لبلختبار التحصيمي بمغ )َِككدرريتشاردسكف )

(، مما يدؿ عمى تكافر َٔ.َاألدنى المقبكؿ لمعامؿ الثبات باالختبارات التحصيمية  )
الثبات بطريقة التجانس الداخمي لبلختبار التحصيمي كيمكف استخدامو بالبحث الحالي. 
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عية نستخمص تكافر صدؽ االختبار كثباتو كمف خبلؿ النتائج السابقة عمى العينة االستطبل
بناءا عمى أراء الصكرة النيائية لئلختبار عمى تحميؿ الدرجات الكمية لئلختبار كتـ إعتماد 

المحكميف كنتائج التجربة اإلستطبلعية كبعد إجراء التعديبلت البلزمو أصبح االختبار في 
ا األسئمو بنمط اختيار مف صكرتو النيائية ، كتككف مف صفحة تعميمات االختبار تميي

 ( صفحات.ٓ( سؤاال مكزعو عمى )ِّمتعدد ، كعددىا )
    ضبط تكافؤ مجموعتي الدِّراَسة:

شممت إجراءات تطبيؽ البحث المنيجية الخطكات التي قامت بيا الباحثة لتطبيؽ المعالجة 
يف التجريبية مجمكعتي الدِّراسىة )المجمكعتالتجريبية بضبط المتغيرات  لمتأكد مف تكافؤ  

كالضابطو( في جميع المتغيرات حيث سعت الباحثة إلى ضبط أثر االختبار التحصيمي 
كأكضحت قبميِّا  كأثر متغير العمر التي يمكف أف تؤثر عمى سير كنتائج ىذه الدِّراسىة، 

 تحقؽ التكافؤ ك صبلحية المجمكعتيف لمتطبيؽ الميداني نتائج الدراسة
 ية:أساليب المعالجة اإلحصائ

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية. -
معامؿ السيكلة كالصعكبة لمتعرؼ عمى مدل سيكلة كصعكبة االختبار، كمناسبتو  -

 لمتطبيؽ الميداني.
معامؿ التمييز، لمتعرؼ عمى قدرة االختبار عمى التمييز بيف الطالبات ذكات المستكل  -

 ختبار المفاىيـ الفقييةالمرتفع كالمنخفض في مستكل التحصيؿ الدراسي ال
معامؿ ارتباط بكينت بام سيلاير بيف المفردة كالدرجة الكمية لكؿ مفردة مف مفردات  -

 االختبار التحصيمي   لبلستدالؿ عمى صدؽ فقرات االختبار. 
 (  لمتأكد مف ثبات االستقرار لبلختبار التحصيمي  Pearsonمعامؿ إرتباط بيرسكف ) -
( لمتأكد مف ثبات َِ-KRدلة ككدر ريتشاردسكف )ثبات التجانس الداخمي بمعا -

 المقياس
(، لمتعرؼ عمى Independent Samples Testاختبار )ت( لمعينات المستقمة ) -

الفركؽ في درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ 
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راسىة في مستكل البعدم كالقبمي ألداة الدِّراسىة، ككذلؾ التعرؼ عمى تكافؤ مجمكعتي الدِّ 
 التحصيؿ كالعمر.

(، Paired Samples Statisticsتـ استخداـ إختبار )ت( لمعينات المترابطة ) -
بيدؼ التعرؼ عمى الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في درجات المجمكعة التجريبية 

 بالنسبة لمتطبيؽ القبمي كالبعدم ألداة  الدِّراسىة.
 مفاىيـ الفقيية.معادلو ككبر لقياس ثبات قائمة ال -
( لحساب فاعمية استخداـ استراتيجيو تعمـ األقراف في Blackتـ استخداـ معادلة ببلؾ ) -

 تنمية المفاىيـ الفقيية في مقرر الفقو لدل طالبات الصؼ الثالث متكسط.
( لتحديد حجـ تأثير المتغٌير Eta Squared) (η2تـ استخداـ معادلة مربع إيتا ) -

عمـ األقراف(، عمى المتغٌير التابع )المفاىيـ الفقيية( لدل طالبات المستقؿ )استراتيجية ت
 الصؼ الثالث المتكسط.

  Blakeمعادلة نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ  -
كنصو" ما المفاىيـ الفقيية المتضمنة في الفقو لمصؼ الثالث إجابة السؤاؿ االكؿ : 

قررة عمى طالبات الصؼ قامت الباحثة في إعداد قائمة المفاىيـ الفقييو  الم ؟متكسط
الثالث متكسط، كقد قامت الباحثة بتحميؿ الكحدة المختاره مف كتاب الفقو لمصؼ الثالث 
 ْالمتكسط " كحدة األطعمة كاألشربة" حيث حممت المرة األكلى ثـ أعادت التحميؿ بعد 

ة عممي( مفيكمان كبعد اإلنتيا مف ُِأسابيع كتـ التكصؿ الى قائمو المفاىيـ المككنو مف )
التحميؿ تـ عرض القائمة بصكرتيا االكليو عمى مجمكعو مف المحكميف مف المختصيف في 
المناىج كطرائؽ التدريس كمشرفيف كمعمميف كاإلستفادة مف أرائيـ بحيث تـ التعديؿ عمى 

( ُٕ( مفاىيـ  أخرل ، حيث استقر عدد المفاىيـ بالصكرة النيائية )ٓبعضيا كاستحداث)
 .كانت تقديرات المحكميف ليا مناسبة كمناسبة جدان  ( كقدُمفيكمان )ممحؽ

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة إجابة السؤاؿ الثاني: كنصو:
(َ.َُ ≥ α بيف متكسطي درجات الطالبات باالختبار البعدم في المجمكعة التجريبية )

درجات الطالبات في المجمكعة الذيف يدرسكف المفاىيـ الفقيية بإستراتيجيو تعمـ االقراف، ك 
 الضابطة كالذيف يدرسكف المفاىيـ بالطريقة االعتيادية؟ 
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قامت الباحثة بصياغة الفرض األكؿ كالتحقؽ مف صحتو عمى النحك لئلجابة عمى التساؤؿ 
 التالي:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  التحقؽ مف صحة الفرض األكؿ كنصو:
( بيف متكسطي درجات الطالبات باالختبار البعدم في المجمكعة α ≤ 0.01الداللة )

التجريبية الذيف يدرسكف المفاىيـ الفقيية بإستراتيجيو تعمـ االقراف، كدرجات الطالبات في 
 المجمكعة الضابطة كالذيف يدرسكف المفاىيـ بالطريقة االعتيادية.  
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( لتوضيح داللة tnedndnednI tsen da pdaI( اختبار )ت( لمعينات المستقمة )1جدول ) 
 الفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاىيم الفقيية

المستويات 
 المعرفية 

عدد  المجموعات
 الطالبات

متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

درجات  قيمة )ت(
 الحرية

مستوى 
 الداللة*

مربع 
 إيتا

حجم 
األث

 ر

 المعرفة مستكل

المجمكعة 
 الضابطة

ُٖ ُِ.ِٕ ُ.ْٕٔ 
-ٔ.ُّٕ ّْ 

َ.َََ 
 دالة 

 كبير ٕٓ.َ
المجمكعة 
 التجريبية

ُٖ ُٓ.َٓ َ.ُْٓ 

 مستكل الفيـ

المجمكعة 
 الضابطة

ُٖ ٖ.ْْ ُ.ُْٗ 
-ٗ.ُُٔ ّْ 

َ.َََ 
 دالة

 كبير ّٕ.َ
المجمكعة 
 التجريبية

ُٖ ُُ.ّٗ َ.َٖٔ 

 مستكل التطبيؽ

المجمكعة 
 ضابطةال

ُٖ ِ.ٕٔ َ.ْٓٗ 
-ٓ.ََٓ ّْ 

َ.َََ 
 دالة

 كبير ّْ.َ
المجمكعة 
 ْٗٓ.َ ٕٔ.ّ ُٖ التجريبية

الدرجة الكمية 
لجميع مستكيات 

 االختبار

المجمكعة 
 الضابطة

ُٖ ِّ.ّٖ ِ.َٔٓ 
-ُُ.َٓٗ ّْ 

َ.َََ 
 دالة

 كبير َٖ.َ
المجمكعة 
 التجريبية

ُٖ َّ.ٓٔ ُ.ّّٖ 

 (2.21ى )* فروق دالة عند مستو  
كجكد فركؽ دالة إحصائيان عمى نتائج القياس البعدم في إختبار  السابؽيتضح مف الجدكؿ 

عند جميع مستكيات االختبار  المفاىيـ الفقيية بيف أفراد المجمكعة التجريبية كالضابطة
كما أف قيمة مربع إيتا  لصالح المجمكعة التجريبية، المعرفية )المعرفة، الفيـ، التطبيؽ(

اكز القيمة الدالة عمى األىمية التربكية لمنتائج اإلحصائية في البحكث التربكية كالنفسية تتج
( مما يدؿ عمى كجكد أثر بدرجة كبيرة، كميمة تربكيان الستخداـ استراتيجية ُْ.َكمقدارىا )
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، كعمى تعمـ األقراف في تنمية جميع المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط
 التحقؽ مف خطأ الفرض األكؿ كقبكؿ الفرض البديؿ كنصو: ذلؾ تـ

( بيف متكسطي درجات α ≤ 0.01تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الطالبات باالختبار البعدم في المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف المفاىيـ الفقيية 

ة الضابطة كالذيف يدرسكف بإستراتيجيو تعمـ االقراف، كدرجات الطالبات في المجمكع
 لصالح المجمكعة التجريبية. المفاىيـ بالطريقة االعتيادية

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة  إجابة السؤال الثالث: ونصو:
(َ.َُ ≥ α بيف متكسطي درجات طبلب المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي )

 ة؟ كالبعدم الختبار المفاىيـ الفقيي
قامت الباحثة بصياغة الفرض الثاني كالتحقؽ مف صحتو عمى لئلجابة عمى التساؤؿ 

 النحك التالي:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  التحقؽ مف صحة الفرض الثاني كنصو:

( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ α ≤ 0.01الداللة )
 تبار المفاىيـ الفقييةالقبمي كالبعدم الخ

( لتوضيح داللة الفروق بين ssitde tsen da tIsIiaIiaa( اختبار )ت( لمعينة المترابطة )2جدول رقم )
 متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي الختبار المفاىيم الفقيية

المستكيات 
 المعرفية لبلختبار

المجمكعة 
 التجريبية

عدد 
 اتالطالب

متكسط 
 الدرجات

االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة )ت(
درجات 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 مستكل المعرفة
 التطبيؽ القبمي

ُٖ 
ٗ.ٖٗ ُ.ُّٖ 

-ُٕ.ّٖٖ ُٕ َ.َََ 
 ُْٓ.َ َٓ.ُٓ التطبيؽ البعدم دالة

 مستكل الفيـ
 التطبيؽ القبمي

ُٖ 
ٕ.َٔ ُ.َُُ 

-ُٕ.ٖٕٔ ُٕ 
َ.َََ 

 َٖٔ.َ ّٗ.ُُ التطبيؽ البعدم دالة

 مستكل التطبيؽ
 التطبيؽ القبمي

ُٖ 
ِ.ُُ َ.ٕٖٓ 

-ٓ.ْْٕ ُٕ 
َ.َََ 

 ْٗٓ.َ ٕٔ.ّ التطبيؽ البعدم دالة
الدرجة الكمية 
لجميع مستكيات 

 االختبار

 التطبيؽ القبمي
ُٖ 

ُٗ.َٔ ُ.ِٔٔ 
-ِْ.ٔٔٗ ُٕ 

َ.َََ 
 ّّٖ.ُ ٔٓ.َّ التطبيؽ البعدم دالة
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 .(2.21** دالة عند مستوى )
تبيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة  السابؽبالنظر إلى نتائج الجدكؿ 

في القياس القبمي كالبعدم الختبار ( بيف درجات طالبات المجمكعة التجريبية َُ.َ)
لصالح  التطبيؽ  المفاىيـ الفقيية في جميع مستكياتو المعرفية )المعرفة، الفيـ، التطبيؽ(

كمف ثـ تـ التحقؽ مف خطأ الفرض الثاني كقبكؿ الفرض البديؿ كالذم  البعدم لبلختبار 
 ينص عمى:

( بيف متكسطي درجات α ≤ َُ.َتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
طالبات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار المفاىيـ الفقيية لصالح 

 البعدم. 
الذم نٌصو " ما فاعمية استخداـ استراتيجيو تعمـ األقراف في   ؿ الرئيسكلئلجابة عمى السؤا

ـٌ التعرؼ  تنمية المفاىيـ الفقيية في مقرر الفقو لدل طالبات الصؼ الثالث متكسط؟  ت
عمى فاعمية إستراتيجية تعمـ األقراف في تنمية المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ الثالث 

( الذم يشير إلى أنو إذا كانت نسبة الكسب Blackؾ )متكسط تـ استخداـ معادلة ببل
( فإنو يمكف الحكـ بعدـ فاعمية ُ –المعدؿ تقع بيف الصفر كالكاحد الصحيح )صفر 

%( َٓاالستراتيجية في التدريس نيائيان، مما يعنى أف الطالبات لـ يتمكٌف مف بمكغ نسبة )
(، ِ.ُد الصحيح كلـ تتعدل )مف الكسب المتكقع، أما إذا زادت نسبة الكسب عف الكاح

فيذا يعني أف نسبة الكسب المعدؿ كصمت إلى الحد األدنى مف الفاعمية، كىذا يدؿ عمى 
(، فيذا ِ.ُأف التدريس باالستراتيجية حقؽ فاعمية مقبكلة، كلكف إذا تعدت نسبة الكسب )

ف يعنى أف نسبة الكسب المعدؿ كصمت إلى الحد األقصى لمفاعمية، كىذا يدؿ عمى أ
التدريس باالستراتيجية حقؽ فاعمية عالية.كقد حسبت نسبة الكسب مف المعادلة التالية: 

 (ّٖٔـ، صُٔٗٗ)الككيؿ، كالمفتي ،
 
 

كس :  متكسط درجات  َحيث : ص :  متكسط درجات المجمكعة فى االختبار البعدل 
 َد :  النياية العظمى لدرجات االختبار  َالمجمكعة فى االختبار القبمى 
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لمتأكد مف فاعمية إستراتيجية تعمـ األقراف في تنمية المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ ك 
الثالث متكسط حيسبت قيمة المتكسط الحسابي لدرجات طالبات المجمكعة التجريبية في 

 التطبيقيف: القبمي كالبعدم الختبار المفاىيـ الفقيية، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
المعدل لجميع المستويات المعرفية الختبار المفاىيم الفقيية ( الكسب  3جدول رقم )

 وكذلك الدرجة الكمية لالختبار
متكسط درجات  المستكيات المعرفية لبلختبار

 التطبيؽ القبمي
متكسط درجات 

 التطبيؽ البعدم
الدرجة 
 العظمى

نسبة الكسب 
 المعدؿ لببلؾ

 ِٕ.ُ ُٔ َٓ.ُٓ ٖٗ.ٗ مستكل المعرفة
 ِْ.ُ ُِ ّٗ.ُُ َٔ.ٕ مستكل الفيـ

 ِِ.ُ ْ ٕٔ.ّ ُُ.ِ مستكل التطبيؽ
 ِٓ.ُ ِّ ٔٓ.َّ َٔ.ُٗ الدرجة الكمية لبلختبار

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة الكسب المعدؿ لجميع المستكيات المعرفية لبلختبار 
( ِٓ.ُ -ِِ.ُ-ِْ.ُ-ِٕ.ُ)المعرفة، الفيـ، التطبيؽ(، ككذلؾ لبلختبار ككؿ بمغت )

( مما يدؿ عمى أف ِ.ُيـ أكبر مف النسبة التي حددىا ببلؾ كىي )كىي جميعيا ق
التدريس باستخداـ استراتيجية تعمـ األقراف ليا فاعمية كبيرة في تنمية المفاىيـ الفقيية لدل 

 طالبات الصؼ الثالث متكسط.
 :مناقشة نتائج الدِّراَسة

 :مناقشة نتائج الفرض األول
(  α ≤ َُ.َداللة إحصائية عند مستكل الداللة ) مما سبؽ يتبيف أف ىناؾ فركقان ذات

بيف  متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار 
المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ الثالث متكسط في جميع مستكياتو المعرفية )المعرفة 

لصالح المجمكعة التجريبية، ككانت  كالفيـ كالتطبيؽ(، ككذلؾ في  الدرجة الكمية لبلختبار،
قيمة مربع ايتا )حجـ التأثير( بدرجة كبيرة، مما يدؿ عمى فاعمية استخداـ استراتيجيو تعمـ 
األقراف في تنمية المفاىيـ الفقيية في مقرر الفقو لدل طالبات الصؼ الثالث متكسط، 

ييا الٌدراسة  عبر استخداـ كتعزم الباحثة ىذه النتيجة إلى أف اإلستراتيجية التي أعتمدت عم
التعمـ باألقراف تستند إلى أسس ك مبادئ النظرية البنائية مف خبلؿ البيئات البنائية عممية 
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نشطة تراكمية تكاممية تأممية مكجية نحك اليدؼ،  حيث أٌف التعٌمـ باألقراف تيثير دافعية 
بعضيـ البعض كىي عممية  الطالبات نحك التعٌمـ لككنيا إسمكب تقكـ فييا الطالبات  بتعميـ

تبادلية كفؽ نظاـ تدكير المجمكعات كتككف الطالبات  عمى اتصاؿ مستمر بالمعممة كدكر 
المعممة النشط في تسييؿ التعاكف كيحدث مف خبلليا نقؿ الخبرات كالمعارؼ العممية 

تقـك كالعممية التي يتقنيا لؤلقراف األخريف األقؿ كفاءة ك ذلؾ تحت اشراؼ المعممة، كما 
عمى أساس تعميـ الطالبة لقرينتيا التي تحتاج إلى مساعدة كىذه اإلستراتيجية ساىمت مف 
خبلؿ تطبيقيا في تكجيو االىتماـ الفردم لطالبات المجمكعة التجريبية  بإتاحة فرصة 
أفضؿ لمتعمـ عمى كفؽ قدرة الطالبة كبراعتيا في أداء المياـ أكتاحت ىذه اإلستراتيجية  

ية المرتدة المستمرة لتصحيح مجيكدات الطالبات كأستفادت جميع الطالبات فرصة التغذ
كخاٌصة األقؿ تحصيبلن بالتعٌمـ كفؽ ىذه اإلستراتيجية حيث زادت مف ثقة الطالبات  
بأنفسيـ  ألف ىذه االستراتيجية تنمي لدييـ القناعة بأنو إذا كاف قريف كؿ منيـ قادران  عمى 

 يعممكا أيضان كذلؾ يعطييـ أكثر مف قدراتيـ عمى التعمـ.  التعمـ فمف السيؿ عمييـ أف
كمف خبلؿ خبرة الباحثة في تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية فقد ساىمت  في استثمار طاقات 
الطالبات  كخبراتيـ الذاتية ، ك تبادليا بطريقة متميزة في إطار تبادؿ الثقة ك االحتراـ ك 

يبلتيا ، ك تكجيييـ التكجيو الذم يؤدم إلى المحبة فيما بينيف ، كتقديـ المساعدة لزم
تحسيف أدائيف . كانعكس ذلؾ عمى مستكل الطالبات مف حيث قدرتيـ عمى شرح الدرس 
كتكضيحو لزميبلتيا ، عرضيا بشكؿ مبسط ، مما يسيؿ تذكرىا كبقاؤىا في الذاكرة، 

 لجميع الطالبات المتمقيات بالعممية التعميمية  .
تراتيجية في تقبؿ التكجيو كاإلرشاد مف جميع الطالبات مع الطالبة كأيضان ساىمت ىذه اإلس

التي تقكـ بدكر المعممة بشرح الدرس بصكرة تعاكنية، ك مشاركة إيجابية تبادلية، مما 
انعكس جميع ما سبؽ عمى تنمية المفاىيـ الفقيية كتذكرىا كفيميا، كما الحظت الباحثة 

صؿ  التي أفادت الطالبات األقؿ ثقة بأنفسيف في كقت تنفيذ التجربة أىمية ميارات التكا
ثارة  القدرة عمى المناقشة كالتفاعؿ مع زميبلتيا  كتنمية االىتماـ الفردم أثناء التعمـ، كا 
كمتعة لمطالبات، كالتي ساىمت في إكتساب المفاىيـ المعرفية كتطبيقاتيا الحياتية  
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تحمؿ المسؤكلية كزيادة الثقة  كاكتساب خبرات في مساعدة اآلخريف كتعمـ القدرة عمى
 بالنفس.  

( عمى الفكائد التربكية كالتعميمية ليذه االستراتيجية في َُِٖكقد أكدت دراسة حممي)
عممية التعٌمـ  كالمركنة كمراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف كالتبايف بينيـ، كتقبؿ كؿ 

كالعكس، كأيضا دكرىا السمككي أشكاؿ النقد البناء مف القريف المتعمـ القرينة المعمـ 
كالنفسي، الستراتيحية التعمـ باألقراف دكرىا السمككي الذم يسيـ في تحسيف سمككيات 
المتعمـ كقرينو المعمـ، كدكرىا النفسي مف خبلؿ تحسيف مفيكـ الذات لدييما، كبالمقابؿ 

فرد مسئكال تحقؽ االعتماد اإليجابي المتبادؿ مف خبلؿ تفعيؿ جماعات االقراف ليككف ال
عف عممو كفرد، كمسئكال عف عممو كعمؿ غيره مف خبلؿ المجمكعة، مما يكفر التأثير 
المتبادؿ في تشكيؿ األفكار كتعزيزىا كتعميقيا، كىذه الديناميكية لمتحكـ الذاتي مطمكب 

 تكافرىا بيف المتعمميف.
كفاعمية استراتيجية كاتفقت ىذه النتيجة مع العديد مف الدراسات السابقة التي أثبتت جدكل 

تعمـ األقراف في العممية التعميمية، بشكؿ عاـ حيث اتفقت مع دراسة بيمك 
(Bello,َُِٗ التي أشارت إلى فاعمية استخداـ استراتيجية تعمـ األقراف في تحسيف ،)

أداء الطبلب في العمكـ األساسية كاتجاىيـ نحكىا، كما جاءت النتائج لصالح المجمكعة 
( التي تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللو َُِٗا اتفقت مع دراسة كريـ ) التجريبية، كم

إحصائية بيف متكسطي درجات الطبلب في االختبار لصالح المجمكعة التجريبية، كأيضان 
( التي تكصمت إلى كجكد َُِٗاتفقت مع دراسة أبك النكارج ك حمكد  كعمي  ك حجاج )

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في  فركؽ ذات داللو إحصائية بيف متكسطي درجات
( كدراسة َُِٖالمفاىيـ كالميارات الفنية لصالح المجمكعة التجريبية، كدراسة حممي)

( التي تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف متكسطي درجات َُِٕعجيؿ) 
( التي َُِٕالطالبات في االختبار لصالح المجمكعة التجريبية، كدراسة فتيحة كالكيبلني)

تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطبلب في االختبار 
التحصيمي لصالح المجمكعة األكلى التي درست بتعمـ األقراف، كالمجمكعة الثانية التي 

 درست بنمكذج دكرة التعمـ السباعية مقارنة بالطريقة االعتيادية.
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(، التي تبيف فييا كجكد فرؽ ذك داللة َُِٔكاتفقت كذلؾ مع نتائج دراسة حسيف )
إحصائية بيف متكسط درجات في االختبار التحصيمي البعدم، كلصالح المجمكعة 

(، التي َُِْالتجريبية التي درست بتعمـ األقراف. كاتفقت أيضان مع نتائج دراسة بكرم )
دمة، كاتفقت تبيف فييا كجكد فركؽ ذك داللو إحصائية تعزل لصالح االستراتيجيات المستخ

(، كالتي  تبيف فييا كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية َُِّمع نتائج دراسة القرة غكلي )
بيف متكسطات درجات المجمكعتيف تعزل إلى طريقة التدريس لصالح المجمكعة التجريبية، 

(، كالتي تبيف فييا كجكد فرؽ ذم داللة ََُِكأيضان اتفقت مع نتائج دراسة أبكعيشو )
يف متكسط درجات الطبلب عمى االختبار يعزل إلى المجمكعة التجريبية التي إحصائية ب

درست باستراتيجية التعمـ باألقراف كاتفقت أيضان مع نتيحة دراسة بريس 
(Breece,َُِِ.كالتي جاءت النتائج لصالح اإلستراتيجية ،) 

 :مناقشة نتائج الفرض الثاني
 ≤ َُ.َاللة إحصائية عند مستكل الداللة )تكصمت الدِّراسىة إلى أف ىناؾ فركقان ذات د

α بيف  متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم  )
الختبار المفاىيـ الفقيية في جميع مستكياتو المعرفية )المعرفة كالفيـ كالتطبيؽ( ، ككذلؾ 

الدِّراسىة أف جميع قيـ في الدرجة الكمية لبلختبار لصالح التطبيؽ البعدم، كما أكضحت 
نسب الكسب المعدؿ لمستكيات االختبار المعرفية كاالختبار ككؿ أكبر مف النسبة التي 

( مما يدؿ عمى أف استخداـ استراتيجية تعمـ األقراف لو فاعمية ِ.ُحددىا ببلؾ كىي )
 كبيرة في تنمية المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ الثالث متكسط، 

كما يؤكد ىذه النتيجة إلى أف طريقة التعٌمـ باألقراف كتعزم الباحثة 
( تيقؽ فكائد عممية في التدريس كالتغمب عمى مشكبلت التعميـ ُْ،صََِِالعياصرة)

بالطرؽ التقميدية حيث تيتيح الفرصة لمطالبات لمقياـ  بأداء النشاط التعميمي مع الزميبلت 
ا في المادة التعميمية المقررة، كتيمٌكف مف خبلؿ األداء المشترؾ في الميارة المراد تعممي

الطالبات مف ممارسة النشاط التعميمي في البيئة التعميمية شرط تمكنيا مف الحصكؿ عمى 
التغذية الراجعة مف الزميمة ، كأيضان تيمٌكف المعممة مف القدرة عمى تقديـ المساعدة 

لى الطالبات، باإلضافة كتصحيح األخطاء، كتقديـ التغذية الراجعة في الكقت المناسب إ
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إلى أٌف اإلستراتيجية نفسيا تقكـ عمى تنمية العبلقات االجتماعية كتفعيؿ خاصية التعاكف 
بيف المتعممات كىذا مف شأنو ييسيـ في إكتساب المفاىيـ كاإلحتفاظ بيا مف خبلؿ المعرفة 

كما تعٌكدت كالفيـ كتطبيقيا في مكاقؼ أخرل حياتية، كفييا نكع مف الخركج عف المألكؼ 
الطالبات مف كجكد مصدر كاحد لممعمكمات كىي المعممة، كىذا مف شأنو أف ييسيـ في 
ثارة الدافعية كالمنافسة بالتعٌمـ كخمؽ الظركؼ لبلنسجاـ مع  تنمية ميكؿ الطالبات كا 
األعضاء اآلخريف كمع أفراد المجمكعة الكاحدة، كالتعبير بحرية تامة عف ذاتيا، كتنمي 

ـ كجيات نظر زميبلتيا كتـ االختبلؼ معيف كاحتراـ آرائيف، كما تبنت الدِّراسىة لدييا احترا
الحالية االتجاه األحادم الثابت لككنو انسب لطبيعة الدِّراسىة، في تنفيذ اإلستراتيجية مما 

 ساىـ في تعٌمـ المفاىيـ الفقيية  
مت استراتيجيات أخرل اتفقت نتائج الٌدراسة مع نتائج  العديد مف الدراسات كالتي استخد

لتنمية المفاىيـ الفقيية كلكف تشترؾ بعض خطكات ىذه اإلستراتيجيات في خطكات 
جراءات إستراتيجية تعٌمـ األقراف كدراسة المطيرم ) (، كالتي تبيف فييا كجكد فركؽ َُِٗكا 

اتفقت مع نتائج دراسة أبك ك ذات داللو إحصائية بيف متكسط درجات لصالح البعدم، 
(، التي استخدمت استراتيجية المجمكعات الثرثارة في تنمية المفاىيـ َُِٗخديجة )

(، كالتي َُِٗدراسة أبك خميؿ )، كاتفقت مع نتائج الفقيية لصالح القياس البعدم
استخدمت برنامج تعميمي قائـ عمى ميارة التدبر في تنمية المفاىيـ الفقيية كتبيف فييا 

(، كالتي َُِٗدراسة الغامدم كالثقفي )نتائج   ، كاتفقت معكجكد فركؽ لصالح البعدم
استخدمت جيجسك في تنمية المفاىيـ الفقيية كتبيف كجكد فركؽ لصالح المجمكعة 

(، التي َُِٖالتجريبية كالقياس البعدم، كأيضان إتفقت مع نتائج دراسة أبك لطيفو )
ده الفقو  كتبيف استخدمت استراتيجيو العصؼ الذىني في اكتساب المفاىيـ الفقيية في كح

(، كالتي َُِٕدراسة اؿ حيداف )، كاتفقت أيضان مع نتائج فييا كجكد فركؽ لصالح البعدم
تبيف فييا فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى التعمـ النشط في تنميو المفاىيـ الفقيية  كتبيف 

ج دراسة  كما اتفقت مع نتائ فييا كجكد فركؽ لصالح المجمكعة التجريبية كالقياس البعدم، 
(، كالتي كشفت عف فاعمية  النمكذج التكليدم البنائي في تحصيؿ َُِٖالكيبلني )

 المفاىيـ الفقيية ككانت الفركؽ لصالح االختبار التحصيمي البعدم. 
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(، كالتي استخدمت  ََُِكما اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة الدعجاني )
ى تنمية المفاىيـ الفقيية لدل طبلب المرحمة استراتيجية لعب األدكار في تدريس الفقو عم

المتكسطة، حيث تبيف كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعتيف 
 التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية.

كما اتفقت نتائج الدراسة التي كشفت عف فاعمية إستراتيجية التعمـ باألقراف مع نتائج العديد 
سات التي استخدمت استراتيجيات أخرل لتنمية المفاىيـ الفقيية كالتي تبيف كجكد مف الدرا

دراسة التميمي كالتميمي ك ( َُِٕالشيراني )فركؽ لصالح القياس البعدم كدراسة  
 (. َُُِ(، كدراسة ارديعات )َُُِدراسة المطيرم )ك (، َُِٓدراسة نكاؿ )ك (، َُِٔ)
 

 توصيات الدِّراَسة:
 ائج التي تكصمت إلييا الدِّراسىة؛ فإف الباحثة تكصي بالتالي:بناءن عمى النت

استخداـ استراتيجية تعمـ األقراف في العممية التعميمية؛ نظران لما ثبت مف  ●
 فاعميتيا في تنمية المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط.

غيرىا مف ضركرة اىتماـ المعممات باستخداـ استراتيجية التعمـ باألقراف ك  ●
 اإلستراتيجيات الحديثو في تنمية المفاىيـ الفقييو.

ضركرة االىتماـ بتدريس الطالبات مف خبلؿ طرؽ كاستراتيجيات تدريسية  ●
تمنحيـ مشاركة كتفاعبل أكبر في العممية التعميمية مما ينعكس إيجابا عمى 

 تعمميـ.
دريس الفقو عمى أىمية التأكيد عمى معممات الدراسات اإلسبلمية بالتركيز في ت ●

تنمية المفاىيـ الفقيية كاستخداـ االستراتيجيات التي تعمؿ عمى تحقيؽ ذلؾ 
 كتعمـ األقراف كغيرىا

التأكيد عمى ضركرة تكعية المعممات كتدريبيـ مف خبلؿ برامج التطكير الميني  ●
ستراتيجيات  المستمر ليـ عمى استراتيجية تعمـ األقراف خاصةن، كنماذج كا 

 يثة عامةن.التدريس الحد
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تكفير بيئة صفية ثرية داعمة لمعممية التعميمية، بتكفير األدكات كالمكاد كاألجيزة  ●
 البلزمة إلجراء التجارب العممية؛ كاستخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ.

 مقترحات الدِّراَسة:
مية المفاىيـ سعت الدِّراسىة الحالية إلى التعمؽ بدراسة فاعمية إستراتيجية تعمـ األقراف في تن

الفقيية في مقرر الفقو لمصؼ الثالث المتكسط كقد سعت الباحثة جاىدةن  لتككف مضمكف 
الدِّراسىة امتدادان لجيكد بحثية سابقة، كبناء عمى ذلؾ كفي ضكء نتائج الدِّراسىة الحالية 

 يةكتكصياتيا، تقترح الباحثة إجراء الدراسات كالبحكث التالية كمقترحات لدراسات مستقبم
إجراء دراسات عف فاعمية استراتيجية تعمـ األقراف في تنمية المفاىيـ الفقيية  .ُ

 لدل الطالبات في مراحؿ تعميمية أخرل.
 إجراء دراسة مماثمة ليذا البحث في مكاد دراسية أخرل كمراحؿ مختمفو. .ِ
أثر استخداـ استراتيجية تعمـ األقراف عمى متغيرات تابعة أخرل؛ كاالتجاىات،  .ّ

كالدافعية لئلنجاز، كبقاء أثر التعمـ، كتقصي نتائجيا في مراحؿ تعميميةو  كالقيـ،
 أخرل.

.إجراء دراسو لممقارنة بيف التعمـ باألقراف كاستراتيجيات تدريسية أخرل في تنمية المفاىيـ ْ
 الفقيية.

.إجراء المزيد مف الدراسات عف المعكقات التي تحكؿ دكف استخداـ استراتيجية تعمـ ٓ
في العممية التعميمية؛ لمكقكؼ عمى ىذه المعكقات، كمحاكلة كضع الحمكؿ المبلئمة  األقراف
 ليا.
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 قائمة المراجع
 أواًل: المصادر

 القرآف الكريـ  -
 صحيح البخارم -
انيس إبراىيـ كمصطفى،  أحمد الزيات ك حامد عبد القادر ك محمد  -

 .بيركت:  دار االمكاج . المعجـ الكسيط (  ََِٗالنجار)
 يًا: المراجع العربيةثان

القاىرة: مكتبة   استراتيجيات التعميـ كأساليب التعمـ( ََِْإبراىيـ مجدم عزيز)   -
 األنجمك المصرية .

إبراىيـ، إبراىيـ جمعة، سنجي، سيد محمد السيد عمي، عمي، عبل عبدالمقصكد  -
(. استخداـ نمكذج التعميـ ََِِعبدالصادؽ، ك حافظ، كحيد السيد إسماعيؿ. )

تكليدم لتنمية المفاىيـ الفقيية في مادة التربية اإلسبلمية لدل طبلب المرحمة ال
  .478 - 442 ،  (121)31 ،مجمة كمية التربية المتكسطة بالعراؽ.

(. فاعمية استراتيجية تكجيو األقراف باستخداـ َُِٖإبراىيـ، ماجد محمكد محمد. ) -
ة التكحد" عمى مستكم تعمـ األداء الدمج بيف السباحيف الناشئيف كالمعاقيف ذىنيا "فئ

 ،المجمة العممية لمتربية البدنية كعمكـ الرياضة الفني لسباحة الزحؼ األمامية.
(84)، 1 - 20.  

(. أثر إستراتيجية )فكر ، زاكج ، شارؾ( في تنمية َُِٔأبك العبل، ببلؿ. ) -
لصؼ التاسع المفاىيـ كميارات التفكير االستداللي بالتربية اإلسبلمية لدل طبلب ا

 األساسي بغزة )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.
أبك النكارج، فاطمة عبدالحميد، السبيعى، حمكد مناحى راكاف، عمي، زينب محمكد  -

(. أثر استخداـ استراتيجية تعمـ األقراف َُِٗأحمد، ك حجاج، حجاج محمد. )
المفاىيـ كالميارات الفنية اليدكية لدل في تدريس التربية الفنية عمى تنمية بعض 
مجمة شباب الباحثيف في العمكـ التربكية، طبلب المرحمة المتكسطة بدكلة الككيت. 

(1)  ،239 - 260.  
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أثر تكظيؼ استراتيجية المجمكعات (. َُِٗأبك خديجة، أفناف عبدالحميد ) -
لدل طالبات الصؼ الثرثارة في تنمية المفاىيـ الفقيية لمبحث التربية االسبلمية 

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية )غزة(، غزة. العاشر
(. فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمي ميارة التدبر َُِٗأبك خميؿ، يكسؼ مفمح. ) -

في تنمية المفاىيـ الفقيية لدم طبلب الصؼ العاشر األساسي بمبحث التربية 
 اإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية،مجمة الجامعة  اإلسبلمية في األردف.

27(6) ، 976 - 998.  
(. فعالية نمكذج مقترح في تنمية بعض ََِٕأبك زيد، عكاطؼ النبكم عبداهلل. ) -

المفاىيـ الفقيية كفي أداء تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم األزىرم لبعض 
  .91 - 59 ، (67) ،مجمة القراءة كالمعرفة العبادات.

أثر استخداـ إستراتيجية تدريس األقراف عمى تنمية ( ََُِنادر خميؿ )أبك شعباف  -
ميارات التفكير الناقد في الرياضيات لدل طالبات الصؼ الحادم عشر قسـ 

، )رسالة ماجستير غير منشكرة( كمية التربية، العمكـ اإلنسانية ) األدبي ( بغزة
 الجامعة اإلسبلمية. 

، ج البحث في العمكـ النفسية كالتربكيةمناى( َُِٗأبك عبلـ، رجاء محمكد) -
 القاىرة: دار النشر لمجامعات.

(، فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى ميارة التدبر في َُِٗأبكخميؿ، يكسؼ، ) -
مجمة الجامعة اإلسبلمية تنمية المفاىيـ الفقيية لدل طبلب الصؼ العاشر. 

 998-976 .(6)27 ، .لمدراسات التربكية كالنفسية
أثر استراتيجية التعمـ باألقراف كالتعمـ بالبحث (، ََُِسيريف فائؽ،) أبكعيشو، -

، عمى اكتساب ميارات إيجاد النياية كاالحتفاظ ألداء طالبات الثانكية العامة بغزة
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

تنميو المفاىيـ  (، أثر استراتيجيو العصؼ الذىني فيَُِٖابكلطيفو، شادم ) -
مجمو العمـك التربكية الجامعة الفقيية لدل طبلب الصؼ العاشر في مدينو السمط، 

 .499-513 ،(45) ،األردنية
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تقكيـ بعض المفاىيـ الفقيية المكتسبة لدل  (.ُْٗٗأحمد، سمية محمد صالح ) -
تمميذات الصؼ الثالث اإلعدادم مف كتاب التربية اإلسبلمية بدكلة 

 الة ماجستير غير منشكرة(. جامعة أـ القرل، مكة المكرمة. )رس البحريف
أثر استخداـ استراتيجية التنقيب الحكارم (، َُِٖحمد حصاد ) ارديعات، عبد اهلل -

 . في تحصيؿ المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ الثامف  األساسي في األردف
 اؿ البيت.)رسالة ماجستير غير منشكرة(،  كمية العمـك التربكية، جامعة 

.عماف: دار تعمـ المفاىيـ في العمكـ الشرعيو(،ََِٓاالقطش، يحيى سالـ،) -
 المسيرة لمنشر كالتكزيع

أثر برنامج تعميمي قائـ عمى التعمـ  (.َُِٕآؿ حيداف، رجا بف عكضو سعيد ) -
النشط في تنمية المفاىيـ الفقيية كالميارات الحياتية في مقرر الفقو لدل طبلب 

 )رسالة دكتكراه غير منشكرة(. جامعة الممؾ خالد، أبيا.  لمتكسطالصؼ الثالث ا
(. َُِٗامبكسعيدم، البكسعيدم؛ البريديو، عزه سيؼ؛ الحكسنيو؛ ىدل عمي ) -

 . عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.استراتيجيات المعمـ لمتدريس الفعاؿ
سبلمي ( التأصيؿ اإلَُِْبخارم إشراؽ عبد الرحمف كالقرشي ىدل عبد ربو ) -

(، َّمصر ) مجمة كمية التربية في أسيكطنظرية النمك المعرفي لدل بيجية، 
ِِٗ- ّّٔ. 

(. فاعميو استخداـ استراتيجيتي التعمـ التعاكني كتعمـ االقراف َُِّبكرم، سياـ، ) -
مجمة القراءة في خفض صعكبات التعمـ لدل تمميذات المرحمة االبتدائية. 

 .ُٖ-ُِّ(، ُْٖة التربية، )، جامعة عيف شمس، كميكالمعرفة
 vee(. أثر استخداـ خريطة الشكؿ ) َُِّالتميمي، إيماف محمد رضا عمي. ) -

( في تحصيؿ المفاىيـ الفقيية لدل طمبة الصؼ السابع األساسي في محافظة 
 . َّٔ - ِّٗص،  (ّ)ٗ المجمة األردنية في العمـك التربكية، الزرقاء.

(. أثر استخداـ استراتيجية تعميـ األقراف َُِٕالتميمي، إيماف محمد رضا عمي. ) -
القائمة عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني عمى تحصيؿ طالبات قسـ الدراسات 
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 (125)32 المجمة التربكية، اإلسبلمية في جامعة حفر الباطف كاتجاىاتيف نحكىا.
 259 - 307 

(. َُِٔ) التميمي، إيماف محمد رضا عمي، ك التميمي، عماد محمد رضا عمي. -
أثر استخداـ إستراتيجية تدريس معتمدة عمى الذكاءات المتعددة عمى تحصيؿ 
المفاىيـ الفقيية لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي في األردف: محافظة الزرقاء 

  .65 - 48 ، (1)10 ،مجمة الدراسات التربكية كالنفسية نمكذجان.
(. فاعمية َُِٔر. )التكيجرم، أحمد بف محمد، ك المطيرم، نكاؿ بنت مذك -

استخداـ الخرائط الذىنية في تنمية المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ الثالث 
  .202 - 173 ، (3)31 ،مجمة كمية التربية الثانكم.

( كاقع تدريس معممي العمكـ الشرعية لميارات َُِٕالتكيجرم، أحمد محمد ) -
 مجمة العمكـ التربكية،عميمية، التفكير الناقد بالمرحمة الثانكية بمنطقة القصيـ الت

 ْٕ-ُٕ(  صٖجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية )
(. أثر استراتيجية تعمـ َُِٓجرم، خضير عباس، ك حجي، رعد جميؿ. ) -

مجمة  باألقراف في تنمية الفيـ الجغرافي لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي.
 ّٗ،  (ُُْعمكـ التربكية ك النفسية )، الجمعية العراقية لمالعمكـ التربكية كالنفسية

- ٖٗ . 
(، إثر استخداـ استراتيجيو تعمـ االقراف في عبلج َُِٕالحربي، سمطاف ىايؼ، ) -

صعكبات القراءة لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي في محافظة حفر الباطف. 
 .23-38 ،(4) ،مجمو العمـك التربكية النفسية، المركز القكمي لمبحكث

(، أثر استراتيجيتي التعمـ باألقراف كالتعمـ الجمعي َُِٔاض، )حسيف، ري -
)االستقصاء المكجو( في تحصيؿ طبلب الصؼ الرابع في ماده االدب 

 .46-74 ،(66) ،مجمة الفتحكالنصكص. 
فعالية استراتيجيو التعمـ باألقراف في اكتساب بعض (، َُِٖحممي، نعمو سيد، ) -

، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، م بمطركحالمفاىيـ المغكية لدل الطفؿ البدك 
 جامعو مطركح، كميو التربية لمطفكلة المبكرة.
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(. برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجية َُِّحكاس، نجبلء يكسؼ يكسؼ أحمد. ) -
تعمـ األقراف فى تنمية بعض الميارات المغكية كأثره عمى اكتساب بعض الميارات 

 ،مجمة كمية التربية .مـ فى رياض األطفاؿاإلجتماعية لدم األطفاؿ بطيئي التع
(14) ، 252 - 285.  

، عماف: دار المسيرة لمنشر  تعميـ العمكـ لمجميع( ََِٓخطايبة، عبد اهلل محمد ) -
 كالتكزيع. 

في تحصيؿ  V(، أثر استخداـ خريطة الشكؿ َُِٗالخطيب، عمر سالـ، ) -
مبة جامعة الحسيف بف المفاىيـ الفقيية كتككيف بنيو مفاىيميو متكاممة لدل ط

 .197-230،(55) ،مجمة اتحاد الجامعات العربيةطبلؿ في األردف. 
(. أثر استخداـ ََُِالخطيب، عمر سالـ، ك أبك تايو، خالد عاشؽ جزاع. ) -

( في تحصيؿ المفاىيـ الفقيية كتككيف بنية مفاىيمية متكاممة Vخريطة الشكؿ )
 مجمة اتحاد الجامعات العربية، لدل طمبة جامعة الحسيف بف طبلؿ في األردف.

7(55) 55 ، 197 - 230.  
، الرياض: مكتبة ُٕ،طالمنيج المدرسي المعاصر(، َُِٕالخميفو،حسف جعفر،) -

 الرشد
الخميمي ، خميؿ يكسؼ ك كحيدر عبدالمطيؼ حسيف كيكنس محمد جماؿ الديف  -

 . دار القمـ : دبي تدريس العمـك في مراحؿ التعميـ العاـ،( ُٔٗٗ)
أثر استخداـ استراتيجية لعب األدكار  (.ََُِعجاني، محمد حمكد عجبلف )الد -

في تدريس مقرر الفقو عمى تنمية بعض المفاىيـ الفقيية لدل طبلب المرحمة 
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة الطائؼ، الطائؼ.  المتكسطة

، نياستراتيجيات معاصره في التعمـ التعاك (، ََِٔالديب، محمد مصطفى، ) -
 القاىرة: عالـ الكتب.

، القاىرة: عالـ عمـ نفس التعمـ التعاكني(، ََِٗالديب، محمد مصطفى، ) -
 الكتب.
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كتاب التعمـ النشط المفيكـ كاالستراتيجيات كتقكيـ (. َُِٔالرفاعي، عقيؿ، ) -
 . اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة.نكاتج التعمـ

خؿ المنظكمي في تنمية المفاىيـ اثر تكظيؼ المد(، َُُِالرممي،اسبلـ طارؽ،) -
،)رسالة الفقيية كاالتجاه نحكىا لدل طالبات الصؼ الحادم عشر في محافظة غزة

 ماجستير غير منشكرة( كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزه.
، القاىرة،عالـ عمـ نفس النمك كالطفكلة كالمراىقة(،ََُِزىراف، حامد عبدالسبلـ،) -

 الكتب.
، عماف، األردف: دار أساليب تدريس العمكـ(  ََِٓكد )زيتكف عايش محم -

 الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
 القاىرة: عالـ الكتب. التعمـ كالتدريس مف منظكر البنائية.(. َُِٔزيتكف، حسف ) -
.مصر: عالـ الكتب لمنشر التدريس نماذجو كمياراتو(. ََِٓزيتكف، كامؿ.) -

 كالتكزيع.
، عماف: ـ كالميارات العمميو كطرؽ تدريسياتنمية المفاىي(، ََِْسبلمو،عادؿ،) -

 دار الفكر لمنشر كالتكزيع.
، عبلء الديف يحي ) - اثر استخداـ إنمكذج جانيو في اكتساب  ( ََِٗسمـك

مجمة أبحاث كمية المفاىيـ الفيزيائيو لدل طالبات الصؼ الرابع العاـ كاستبقائيا،  
  .168-141 (3)9 ،التربيو االساسيو

أثر التعمـ باألقراف، عمى بعض ( ََِٔد عكض محمد عمي)السياسي، ميا سي -
)رسالة ماجستير مخرجات تعميـ االقتصاد المنزلي لدل طالبات المرحمة اإلعدادية

 مصر.  –غير منشكرة( كمية التربية، جامعة حمكاف 
تقكيـ كتاب الفقو لطبلب الصؼ الثالث متكسط في ( ََِٓالسيد محمد حسيف ) -

البلزمة مف كجية نظر المعمميف كالمشرفيف التربكييف أم  ضكء المفاىيـ الفقيية
) رسالة ماجستير غير منشكرة (  مكاليد مف مكاد العمـك الشرعية في مدينة الرياض

 كمية العمـك اإلجتماعية جامعة األماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية الرياض
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الطرح ك ( فعالية التدريس األقراف في تنمية ميارات ََِْسيؼ، خيرم رمضاف ) -
المجمة االتجاه نحك الرياضيات ألداء تبلميذ المرحمة االبتدائية إلى دكلة الككيت 

 َْ- ُُ(  ص ِٕ)ُٖ،  التربكية
أثر التدريس كفؽ نمكذج دكرة كالخرائط (، َُِْالشممتي، عمر عبدالقادر، ) -

،)رسالة المفاىيمية في اكتساب طمبة المرحمة األساسية العميا لممفاىيـ الفقيية
 كتكراه غير منشكرة(، كمية الدراسات العميا،جامعة عماف العربية، األردف.د

(. أثر استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد َُِٕالشيراني، فاطمة عمي عبدالرحمف. ) -
التعمـ في تنمية المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بالنظاـ 

 ُِٖ،  (ُٖ)ِعيف شمس ، ، جامعة مجمة البحث العممي في التربية الفصمي.
- َّّ . 

(. نمطاف لمتفاعؿ )المتزامف / البلمتزامف( في َُُِشيمي، نادر سعيد عمي. ) -
ببيئات التعمـ  peer feedbackاستراتيجية لمتغذية الراجعة بيف األقراف 

مجمة  اإللكتركنية كأثرىا عمى التحصيؿ كالدافعية نحك التعمـ كاالتجاه نحكىا.
 . ُّٗ - ٕٖٓ،  ( صُِ)ّ، التربيةالبحث العممي في 

(، فاعمية برنامج التعمـ َُِْالعازمي، مريـ سعكد، العذرم، صالح محمد،) -
المؤسسة باألقراف في تنمية حؿ المشكبلت كالدافعية لئلنجاز ألداء األطفاؿ، 

 .151-135 .(48) ،العربية لبلستشارات العممية كتنمية المكارد البشرية
(. فاعمية استخداـ أستراتيجية تدريس االقرآف ََِٕ. )عبدالحافظ، فؤاد عبداهلل -

عمى تنمية بعض ميارات التجكيد كبقاء أثر التعمـ لدل الطبلب المعمميف شعبة 
 .102 - 74 ،(68) ،مجمة القراءة كالمعرفة المغة العربية.

عبدالكريـ، أزىار البدرم محمد، فيمي، عاطؼ عدلي، ك صفكت، حناف محمد.  -
ج مقترح باستخداـ استراتيجية تعمـ األقراف لتنمية بعض المفاىيـ (. برنامََِِ)

 547  (4)35 ،مجمة البحث في التربية كعمـ النفس المائية لدل طفؿ الركضة.
- 606.  
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، التدريس التعميـ كالتربية البدنية كالرياضية(، ُٓٗٗعبدالكريـ، عفاؼ،) -
 اإلسكندرية، منشأة دار المعارؼ.

فعالية استخداـ استراتيجية التعمـ االقراف في تنمية ( ََِٕعثماف، عبير كماؿ ) -
، )رسالة ماجستير غير  األداءات الميارية لدل طبلب شعبة المبلبس جاىزة

 منشكرة( كمية التربية،  جامعة حمكاف
(، أثر استراتيجية تعمـ األقراف في تحصيؿ مادة عمـ َُِٕعجيؿ، نجمو، ) -

 .121-138 ،(10) ،مجمة دراسات تربكيةاالجتماع عمى طالبات الصؼ الرابع. 
، مدخؿ إلى البحث في العمكـ السمككية( َُِٖالعساؼ ، صالح محمد ) -

 الرياض: مكتبة العبيكاف.
( فاعمية استراتيجية تدريس االقراف في تنمية ميارات ََِٖعطيو جماؿ سميماف) -

كطرؽ دراسات في المناىج القراءة الجيرية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائيو" 
 . ُٔٗ-ُْْ( ص ٔٗ، الجمعيةالمصرية لممناىج كطرؽ التدريس)التدريس

 –، األردف  القياس كالتقكيـ في العممية التدريسية( َُِٓعكدة، أحمد سميماف ) -
 اربد : دار األمؿ لمنشر كالتكزيع 

أثر برنامج تعميمي مقترح باستخداـ استراتيجية  (.ََِِالعياصرة، عبدالمكلى ) -
و األقراف في تعميـ بعض ميارات الحركات األرضية في رياضة التعمـ بتكجي

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة مؤتة، مؤتة.  الجمباز
(. َُِٗالغامدم، فاطمة محمد صالح، ك الثقفي، ميدية بنت صالح بف خمؼ. ) -

فاعمية كحدة تعميمية باستخداـ استراتيجية جيجسك في تنمية المفاىيـ الفقيية لدل 
  .329 - 317 ، (5)35 مجمة كمية التربية، بات المرحمة المتكسطة.طال

، بيركت: عمـ نفس النمك مف الطفكلة الى المراىقة(، َُِٓغراب، ىشاـ أحمد،) -
 دار الكتاب العممية.

(. أثر استراتيجية َُِٕفتيحة، محمكد مكسى، ك الكيبلني، أحمد محيي الديف. ) -
السباعية في تحصيؿ طبلب الصؼ العاشر  التعمـ باألقراف كنمكذج دكرة التعمـ
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  (2)2 ،مجمة البمقاء لمبحكث كالدراسات األساسي في مبحث التربية اإلسبلمية.
49 - 62 

،  طرؽ التدريس في القرف الكاحد كالعشريف( ََِٗفرج، عبد المطيؼ بف حسيف ) -
 عماف:  دار المسيرة لمنشر كالتكزيع

معجـ مصطمحات التربية ( ََِْلفتاح )فمية، فاركؽ عبده  كالزكي  أحمد عبد ا -
 ، القاىرة: دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر؛ لفظان كاصطبلحا

تحميؿ محتكل كتاب لغتي الخالده لمصؼ األكؿ (، َُِّالفكزاف،صالح سميماف،) -
)رسالة ماجستير غير منشكرة(  متكسط في ضؤ تناكلو لميارات الرسـ اإلمبلئي.

 صيـ،كمية التربية، جامعة الق
أثر إستراتيجية التعمـ باألقراف  (.َُِّالقرة غكلي، بشار أحمد سمطاف محمد ) -

في تصحيح الفيـ الخاطئ لممفاىيـ الرياضية لدل طالبات الصؼ الثاني 
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة تكريت، تكريت.  المتكسط

 لكتب.، القاىرة: عالـ االمناىج كالمدخؿ الدرامي(،ََُِالقرشي، امير،) -
(، أثر استراتيجيو تعمـ األقراف في تحصيؿ تبلميذ َُِٗكريـ، فاتف فاضؿ، ) -

 ، -88 ،(47) ،مجمو دراسات تربكيةالصؼ الخامس االبتدائي في ماده العمـك
69. 

كيع التدريس في الفصؿ دليؿ المعمـ لتحسيف (  تنََِٖككجؾ، ككثر حسيف) -
 ركت: مكتب اليكنسكك األقميمي.، بيطرؽ التعميـ كالتعمـ في مدارس الكطف العربي

(. أثر النمكذج التكليدم البنائي في تحصيؿ َُِٖالكيبلني، أحمد محي الديف. ) -
مجمة جامعة  المفاىيـ الفقيية لطمبة الصؼ التاسع األساسي كفعاليتيـ الذاتية.

  .78 - 59 ، (2)4 ،الحسيف بف طبلؿ لمبحكث
لمصطمحات التربكية المعركفة معجـ ا(: ُٗٗٗالمقاني، حمد حسيف الجمؿ عمي ) -

 (، القاىرة، عالـ الكتب.ُ، ط )في المناىج كطرؽ التدريس
المناىج ( َُِٓمجكؿ مشرؽ محمد  كىادم عارؼ حاتـ  كميدم  محمد حميد ) -

 ، عماف:  دار الرضكاف لمنشر كالتكزيع .كطرائؽ التدريس في ميزاف التدريس
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استراتيجية تعميـ األقراف في (. فاعمية َُِْمحمد، سياـ عبدالمنعـ بكرم. ) -
مجمة القراءة  خفض صعكبات تعمـ الكتابة لدم تمميذات المرحمة اإلبتدائية.

  .123 - 81 ، (148) ،كالمعرفة
المزركع، عبدالكاحد بف حمد بف عبدالرحمف، ك عبدالبارم، ماىر شعباف.  -

لطبلب  (. فاعمية إستراتيجية خرائط التفكير في تنمية المفاىيـ الفقييةَُِٔ)
 - 347 ، (118)30 ،المجمة التربكية الصؼ األكؿ مف المرحمة المتكسطة.

410.  
برنامج تطكير تعميـ التربية (، َُِّمشركع الممؾ عبد اهلل لتطكير التعميـ العاـ ) -

 متاح عمى المكقع االلكتركني  اإلسبلمية
tps://www.tatweer.demo4dev.com/ar !!/ht   تاريخ الدخكؿ

ُ/ٓ/َُِِ . 
مجمة الدراسات (،أىمية تعمـ مفاىيـ العمـك كتعمميا،َُِْمصطفى،منصكر،) -

 ُِِ-ٖٗ( ص ٖ،جامعة الكادم،)كالبحكث االجتماعية
فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى  (.َُُِالمطيرم، عمي مريشيد رشداف، ) -

ىيـ في تنمية المفاىيـ الفقيية لدل تبلميذ المرحمة المتكسطة في خرائط المفا
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة القاىرة، القاىرة المممكة العربية السعكدية

(. فاعمية إستراتيجية المحاكمة العقمية في َُِٗالمطيرم، منى بنت شباب. ) -
مجمة  كسط في مقرر الفقو.تنمية المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ الثاني المت

 . َْ - ُ،  ( صْ)ُٗ، كمية التربية
فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية في تنمية  (.َُِٓالمطيرم، نكاؿ بنت مذكر ) -

)رسالة ماجستير غير  المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ الثالث الثانكم
 منشكرة(. جامعة القصيـ، بريدة

استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية  فاعمية(،َُِِالمطيرم،مؤمنو مسند،) -
)رسالة دكتكراه  المفاىيـ الفقيية لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدينة الرياض،

 غير منشكرة( ، كمية العمـك االجتماعية، جامعة االماـ محمد بف سعكد اإلسبلميو
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 (، استراتيجيات كطرائؽ تدريس العمكـ الشرعيةَُِٗالناجي، عبد السبلـ عمر ) -
  .30-1، (33) المجمة التربكية،مف خبلؿ البحكث التربكية. 

. عماف : دار  أساسيات القياس في العمـك السمككية(. ََِْالنبياف،مكسى ) -
 الشركؽ لمنشر ك التكزيع

(. رؤية مستقبميو لتطكير التعميـ في المممكة العربية َُِٖاليامي، ىاديو عمي، ) -
، جامعو مجمو العمـك التربكية كالنفسية .ََِّالسعكدية في ضكء رؤية المممكة 

 الممؾ سعكد.
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