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في تنمية أبعاد  التقاربي( –المعرفي )التباعدي  التفكير نمطأثر التفاعل بين نموذج توافقية المخ و 
 الثانويةحل المشكالت الفقهية لدى طالب المرحلة مهارات البنية المعرفية و 

 بن عضيب فالح العصيمي العتيبي  د/ نايف
 بن فيصل جامعة اإلماـ عبدالرضبن -كلية الرتبية 

 المستخلص
التيػار(  ب تننيػة  –استهدؼ البحث تعرؼ أثر التفاعل بني سمػذذج تذافييػة املػمن وسمػت التفملػر املعػرب عالتباعػدي 

أبعاد البنية املعرفية، وحل املشملالت الفيهية لدى طالب الصف األوؿ الثانذي؛ ولتحييق اهلدؼ السابق قاـ الباحث ببناء 
فيػػػو، واختبػػػار ملهػػػارات حػػػل املشػػػملالت الفيهيػػػة، ومييػػػاس لػػػننت التفملػػػر املعػػػرب اختبػػػار ألبعػػػاد البنيػػػة املعرفيػػػة ب مػػػنهج ال

دروس وحػػدات التيػػار( و وُبػػبألد األدوات بػػبألًا علنياػا، كنػػا أُِعػػدم دليػػٌل ملعلنػي الرتبيػػة اإلسػػالمية لتنفيػػ   –عالتباعػدي 
نػة بلػػد عػددها أربعػة وشبػانني طالبًػا مػػن وطُبػق البحػث علػي عياجلنايػات واليصػاو والػديات باسػت داـ سمػذذج تذافييػػة املػمن، 

 طالب الصف األوؿ الثانذي، ُقسند علي جمنذعتني: ذبريبية وبابألة، وأسفرت نتائج البحث عن اآليت:
الختبػػار  البعػػديالتألبيػػق  بدرجػػات الألػػالب  متذسػػأليبػػني   α≤٘ٓوٓعداّؿ إحصػػائياا عنػػد مسػػتذى فػػرؽ  وجػػذد -ٔ

 الألريية التيليدية و – تذافيية املمناملست دـ عسمذذج  يننذذج التدريسالترجع إىل اختالؼ أبعاد البنية املعرفية 

 بػػني متذسػػألي درجػػات الألػػالب ب التألبيػػق البعػػدي الختبػػار  α≤٘ٓوٓععنػػد مسػػتذى داّؿ إحصػػائياا فػػرؽ  وجػػذد -ٕ
  و  تيار(ال -تباعدي الع املعرب التفملر سمتالبنية املعرفية ترجع إىل اختالؼ  أبعاد

 بػني متذسػألات درجػات الألػالب ب التألبيػق البعػدي الختبػار  α≤٘ٓوٓعوجذد فرؽ داّؿ إحصائياا عند مستذى  -ٖ
الألرييػػة  –البنيػػة املعرفيػػة ترجػػع إىل اخػػتالؼ التفاعػػل بػػني الننػػذذج التدريسػػي املسػػت دـ عسمػػذذج تذافييػػة املػػمن  أبعػػاد

  وتيار(ال -تباعدي العاملعرب التفملر  وسمتالتيليدية  
الختبػػار  البعػػديالتألبيػػق  بدرجػػات الألػػالب  متذسػػأليبػػني   α≤٘ٓوٓععنػػد مسػػتذى داّؿ إحصػػائياا فػػرؽ  وجػػذد -ٗ

 الألريية التيليدية و -تذافيية املمناملست دـ عسمذذج  يننذذج التدريسالرجع إىل اختالؼ حل املشملالت الفيهية ت
الختبػػار  البعػػديالتألبيػػق  بدرجػػات الألػػالب  متذسػػأليبػػني   α≤٘ٓوٓععنػػد مسػػتذى داّؿ إحصػػائياا فػػرؽ  وجػػذد -٘

   و تيار(ال -تباعدي الع سمت التفملر املعرب ترجع إىل اختالؼحل املشملالت الفيهية 

الختبػػار  البعػديالتألبيػػق  ببػني متذسػألات درجػػات الألػالب  α≤٘ٓوٓععنػد مسػػتذى وجػذد فػرؽ داؿ إحصػػائياا  -ٙ
 – تذافييػػػة املػػػمناملسػػػت دـ عسمػػػذذج  يننػػػذذج التدريسػػػالترجػػػع إىل اخػػػتالؼ التفاعػػػل بػػػني  حػػػل املشػػػملالت الفيهيػػػة

  و تيار(ال -تباعدي العاملعرب  وسمت التفملرالألريية التيليدية  

وأوصػػي البحػػث بةػػرورة اهتنػػػاـ معلنػػي الرتبيػػة اإلسػػػالمية بتننيػػة أبعػػاد البنيػػة املعرفيػػػة، ومهػػارات حػػل املشػػػملالت 
مػن إجػراءات سمػذذج تذافييػة املػمن ب تػدريس ا تػذى  -أيًةػا -الألػالب ب مراحػل الػتعلل العػاـ، وباالسػتفادة الفيهية لػدى 

الفيهػػي، فةػػاًل عػػػن تذجيػػو أنمػػػار خمألألػػي منػػػاهج الرتبيػػة اإلسػػػالمية ومألذريهػػا إىل بػػػرورة تألػػذير املنمذمػػػة التعلينيػػة بملػػػل 
 مملذناهتا ب بذء التعلل املستند إىل املمنو

م أبعـاد البنيـة المعرفيـةم «تقـاربيال –تباعـدي ال»: نمـوذج توافقيـة المـخم نمـط التفكيـر المعرفـي مفتاحيـةالكلمات ال
 مهارات حل المشكالت الفقهية.
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ABSTRACT 

The Effect of the Interaction Between the Brain – Compatible Model and the 

Cognitive Thinking Style (Convergent –Divergent) in Developing the Cognitive 

Structure Dimensions  and Jurisprudence Problem Solving Among High School 

Students 

Dr. Naif Adeed F Al Osaimi Al Otaibi 

College of Education, Imam Abdulrahman bin Faisal University 

The purpose of the study was to investigate the effect of the interaction between the 

brain – compatible model and the cognitive thinking style (convergent –divergent) in 

developing the cognitive structure dimensions  and jurisprudence problem solving 

among high school students. 

To achieve the previous goal, the researcher built a test of cognitive structure 

dimensions  in the jurisprudence, a test of jurisprudence problem solving skills, and 

cognitive thinking style (convergent –divergent) Scale, the tools were scientifically 

controlled, and prepared a guide for teachers of Islamic education to implement the 

lessons of units of crimes. 

 The results of the study were as follows: There is a statistically significant 

difference at (α  ≥ 0.05) between the average scores of students in cognitive structure 

dimensions test due to the difference in the teaching model used (the brain – compatible 

model - the traditional method), there is a statistically significant difference at (α  ≥ 

0.05) between the average scores of students in cognitive structure dimensions test due 

to the difference in cognitive thinking style (convergent –divergent), there is a 

statistically significant difference at (α  ≥ 0.05) between the average scores of students 

in cognitive structure dimensions test  due to the difference in the interaction between 

teaching model used (the brain – compatible model - the traditional method) and the 

cognitive thinking style (convergent –divergent),There is a statistically significant 

difference at (α  ≥0.05) between the average scores of students in jurisprudence problem 

solving skills test due to the difference in the teaching model used (the brain – 

compatible model - the traditional method),there is a statistically significant difference 

at (α  ≥0.05) between the average scores of students in jurisprudence problem solving 

skills test due to the difference in the teaching model used (the brain – compatible 

model - the traditional method), there is a statistically significant difference at (α  ≥ 

0.05) between the average scores of students in jurisprudence problem solving skills test 

due to the difference in cognitive thinking style (convergent –divergent), there is a 

statistically significant difference at (α  ≥ 0.05) between the average scores of students 

in jurisprudence problem solving skills test due to the difference in the interaction 

between teaching model used (the brain – compatible model - the traditional method) 

and the cognitive thinking style (convergent –divergent). 

In the light of the research findings and its proposals; the researcher suggested 

many researches and studies that can be conducted in the field of education and learning 

of Jurisprudence for students. 

Key words: Brain – Compatible Model, Cognitive Thinking Style «Convergent – 

Divergent», Cognitive Structure Dimensions, Jurisprudence Problem Solving Skills.   
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 :البحث مقدمة
يعد الفيو اإلسالمي من أهل فروع الرتبية اإلسػالمية؛ الرتباطػو بوصػذؿ الػدين وأحملامػو، وهػذ دليػل خريػة وسبيػ   

مـن يـرد اب بـو ًيـًرا »النػ  صػلي اهلل عليػو وسػلل: شهد بو الرسذؿ صلمي اهلل عليػو وسػلل ملػن حػازا، واتسػل بػو، فيػد قػاؿ 
 و كنػا أف ٔٚـ، بػرقل ٕٕٓٓعرواا الب اري، كتاب العلل، باب من يرد اهلل بو خرًا يفيهػو ب الػدين،  «في الدِّين يفقهو

تدريسػػو يملتسػػي أشميػػة خاصػػة، ذبعػػل اليػػائنني عليػػو ىايػػة ب ابػػرو علػػي االرتيػػاء بتدريسػػو، وتننيػػة املهػػارات الػػ  تعمػػل 
يو ب صبيع أمذر حياتو، وب كل مراحلها، فالعلل بوحملاـ الفائدة منو ب نفذس الألالب وحياهتل؛ حيث إف املسلل ضمتاج إل

العبػػادات واملعػػامالت بػػرورة الزمػػة ال يتسػػق للنسػػلل إقامػػة حياتػػو بصػػذرة صػػحيحة إال مػػن خػػالؿ تعلنهػػا وفهنهػػا وإدراؾ 
ــاِلًحا َو  ُيْشــمياصػػدها قػػاؿ تعػػاىل:  َُ ْليَـْعَمــْل َعَمــاًل  َِ رَبِـّـِو فـَ (﴾  ِٓٔٔرْك ِبِعبَــاَدِة رَبِـّـِو َأَحـــًدا )﴿ َفَمــْن َاــاَن يـَْرُجــوا ِلَقــا

 [وٓٔٔ]الملهف: 
وت داد أشمية الفيو اإلسالمي ب ه ا العصر الراهن ال ي يفرض علي املسلل أف يبػ  تصػذرًا عػن حملػل الشػرع ب 

عة تتناشػػي مػػع روح الشػػريمػػن مشػػملالت ربتػػاج إىل حلػػذؿ فيهيػػة األمػػذر املسػػتمبدة دب تلػػف نػػذاحي ابيػػاة، ومػػا يػػرتبت  ػػا 
 الا ربػػت اإلسػػالـ بػػالذاقع ربألًػػا قائًنػػا علػػي كػػذف اإلسػػالـ حػػ»  علػػي بػػرورة ٓٙهػػػ: ٕٔٗٔاإلسػػالمية؛ ولػػ ا أكػػد اهلػػا ي ع

باجاتػػو املتمبػػددة، ومعافػػاة ألمرابػػو، و ذًبػػا بػػو إىل أرقػػي وسػػداا ، لمليانػػو، أفػػراًدا وصباعػػات ودواًل  ملشػػملالت الذاقػػع، وبنػػاءً 
 و«بشرية لن تنهض من كبذهتا ب واقعها املر إال باإلسالـاملنازؿ وأرقي الدرجات، وأف ال

وسبثل املشمللة مذقًفا يشعر فيو املتعلل حبالة من عدـ التذازف بسبي وجذد حاجة ىر مشبعة لديػو؛ وهػ ا الشػعذر 
وىل ب حػل وعلػي ذلػا فػاف الػدوافع سبثػل ااألػذة األ؛ يدفعو إىل التفملر إلزالة العائق الػ ي ضمػذؿ دوف إشػباع تلػا اباجػة

  وٖٕٓهػ: ٖٓٗٔاملشملالت عخذج، 
السػلذكيات »  إىل أف تعبر حل املشملالت يست دـ ب مراجع علل النفس دبعػق ٙٛهػ: ٕٖٗٔويشر جرواف ع

العياصػػرة  و أمػػا مهػػارات حػػل املشػػملالت؛ فيعرفهػػا«والعنليػػات الفملريػػة املذجهػػة ألداء مهنػػة ذات متأللبػػات عيليػػة معرفيػػة
جمنذعػػة العنليػػات الػػ  ييػػـذ  ػػا املػػتعلل مسػػت دًما املعلذمػػات واملعػػارؼ الػػ  سػػبق لػػو تعلنهػػا، »  بو ػػا: ٖٔٗـ: ٕ٘ٔٓع

 و«واملهارات ال  اكتسبها ب التغلي علي مذقف بشملل جديد، وىر مولذؼ لو ب السيألرة عليو، والذصذؿ إىل حل لو
علل تعييًدا؛ حيث تتل ب خألذات مشػا ة ومتداخلػة تشػنل فهػل املشػمللة ومهارة حل املشمللة من أكثر أشملاؿ الت

ووبع خألة ابل وتيذمي ابل، األمر ال ي يتأللي التنيػل بػني التفملػر التيػار( والتباعػدي، واسػتثنار التفاعػل بػني أنشػألة 
؛ ذمي املعلذمػات داخػل املذقػف املشػمللومعاجلتها، وربألها باملعرفة الفيهية، وتيػ إعادة تنميل ااربات العيلية السابيةاملمن ب 

 ووذلا من أجل الذصذؿ إىل ابل املناسي
؛ حيث يذظف املعرفة السابية، ب جعل املتعلل ظمارس األداء بشملل جيد ا فعااًل مهارات حل املشملالت دورً وتؤدي 

الت اليذميػػػة أو اليةػػػايا وعنليػػات مػػػا وراء املعرفػػػة أثنػػاء عنليػػػة ابػػػل، وهػػػي سبثػػل مهػػػارات أساسػػػية بػػػرورية ب حػػل املشػػػمل
، ومػن خالهلػا يسػتأليع املػتعلل Self-Efficacyال اتيػة  الملفايػةا ب رفػع دورً  تػؤدي وهي ك لااملتعلية بالعنل أو األداء، 

وتسػػاعد ب إصمػػاد حلػػذؿ ذات معػػق  ،عػػن أ ػػا مهػػارة قابلػػة للػػتعلل ابصػػذؿ علػػي املعػػق الػػ ي يبػػ غ مػػع ظهػػذر ابػػلو فةػػاًل 
يػػروف أف الفػػرد الػػ ي لديػػو مهػػارات حػػل املشػػملالت املفملػػرين وهػػ ا مػػا جعػػل ؛ للنشػػملالت الػػ  تيػػع ب نألػػاؽ حيػػاة الفػػرد

 ;Karabacak, Nalbant & Topçuoglu,2015)ظمتلػػا مهػػارات التفملػػر االبتملػػاري والعاطفػػة والثيػػة بالػػ ات

Aurah, Cassady & McConnell, 2014)ولػ لا فانػو صمػػي إعألػاء مهػارات حػل املشػملالت أشميػة كبػػرة ب  ؛
عػػن أف دمارسػػة هػػ ا  فةػػاًل  مػػن املهػػارات األساسػػية الػػ  صمػػي علػػي املػػتعلل أف يػػتنملن منهػػا ويألذرهػػا،فهػػي  ؛عنليػػة الػػتعلل
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 ػ ا املهػارات ومن مث صمي ت ويػد الألػالب  ؛املهارات يع ز من وجذدها؛ ومن عنلية انتياهلا ب مذاقف ومشملالت جديدة
ا ب انتيػػػػاؿ دورً  تػػػػؤديوالػػػػ   deliberate practiceمػػػػن خػػػػالؿ املنارسػػػػة املتعنػػػػدة أو امليصػػػػذدة  ب النمػػػػاـ التعلينػػػػي

 وصيلها تدعل من بناء ه ا املهارات  وسماذج التدريس ال  إسرتاتيمبيات تألذير ااربة، أو من خالؿ است داـو املهارات، 

(Ericsson, 2003: 31)و 
أشميػػة تننيػػة مهػػارات حػػل املشػػملالت الفيهيػػة لػػدى طػػالب املرحلػػة الثانذيػػة ب أ ػػا تػػ ود الألػػالب بػػوطر عنػػل وتػػربز 

منمنة لتحليل تفملرهل أثناء معاجلة املشمللة الفيهية، وهي أيًةا تتيح هلل الفرصة لتألبيق املعرفة الفيهية ب مذاقف جديدة 
 علػيهل مػن مػا أوجبػو اهلل يػؤدوف ؛ ومػن مثّ الػ  تعرتبػهل ب حيػاهتل ةاملشملالت الفيهيػمذاجهة تفةي  ل إىل اليدرة علي 

 وعلي الذجو الشرعي املأللذبالعبادات واملعامالت 
فيد أجريد العديد من الدراسات ال  ونمرًا ألشمية تننية قدرة طالب املرحلة الثانذية علي حل املشملالت الفيهية؛ 

اإلسػالمية عامػة، وتعلػيل الفيػو خاصػة، ومػن هػ ا الدراسػات دراسػة بابيػة  تناولد مهارات حل املشملالت ب تعلػيل الرتبيػة
ـ  الػػ  هػػدفد إىل اسػػت داـ إسػػرتاتيمبية حػػل املشػػملالت ب تننيػػة مهػػارات التفملػػر اإلبػػداعي واليػػدرة علػػي حػػل ٜٕٓٓع

ؿ إسػرتاتيمبية املشملالت ب مبحث الثيافة اإلسالمية، وتذصلد إىل أنو ظمملن تننيػة اليػدرة علػي حػل املشػملالت مػن خػال
ـ  الػػػ  ٖٕٔٓحػػل املشػػػملالت، وأوصػػد بوشميػػػة تننيػػػة مهػػارات حػػػل املشػػملالت ب الثيافػػػة اإلسػػػالمية، ودراسػػة النػػػاجل ع

اسػػػتهدفد معرفػػػة أثػػػر اسػػػت داـ التيػػػذمي األصػػػيل ب تننيػػػة مهػػػارات حػػػل املشػػػملالت ب ميػػػرر الفيػػػو ب املرحلػػػة االبتدائيػػػة، 
ع ز من تننية مهارات حل املشملالت لػدى الألػالب، كنػا أوصػد بوشميػة تننيػة وتذصلد إىل أف تذظيف التيذمي األصيل ي

 مهارات حل املشملالت باست داـ اسرتاتيمبيات وسماذج تدريسية فعالةو
صػد نحيػث ؛ إليها مناهج الفيو أهل نذاتج التعلل ال  تسعيمن  وزارة التعليل باملنلملة العربية السعذدية عدمتوكنا 

أف يستشػػػعر الألػػػالب مشػػػملالت ادتنػػػع، ويتػػػدربذا علػػػي » علػػػي املرحلػػػة الثانذيػػػةب مػػػادة الفيػػػو األهػػػداؼ العامػػػة لتػػػدريس 
عوثييػػػة مػػػنهج مػػػذاد العلػػػـذ  «علػػػي تألبيػػػق األحملػػػاـ الشػػػرعية ب حيػػػاهتلى حرصػػػهل ، وأف ييػػػذم التنػػػاس ابلػػػذؿ الشػػػرعية هلػػػا
هػػػ  إىل أف مػػن أهػػل أهػػداؼ تػػدريس الفيػػو ٕٖٗٔعيػػد؛ وخصػػاونة ع أشػػارو   ؤٖٚهػػػ:ٕٚٗٔالشػػرعية ب التعلػػيل العػػاـ، 

العلنػػػي ب االسػػػتدالؿ والييػػػاس والبحػػػث وحػػػل املشػػػملالت الفيهيػػػة،  جاملػػػنهاإلسػػػالمي بنػػػاء عيليػػػة علنيػػػة بالتػػػدرب علػػػي 
رة؛ لتذظيفهػا والسػنة املألهػ ،وتدريي املتعلنني علي كيفية است الو األحملاـ الشرعية من أدلتها التفصػيلية: اليػر ف الملػرمي

االهتنػػاـ باملشػػملالت املسػػتمبدة الػػ  تعػػرض للنتعلنػػني ب  -أيًةػػا –وأكػػدا  ب مذاجهػػة املشػػملالت والمػػروؼ املسػػتمبدةو
 العبادات؛ لييدـ ابلذؿ الشرعية املناسبة هلا مع الدليلو

 وما ظمتلملو ،العذامل املرتبألة باملتعلل :وتذجد جمنذعة من العذامل ال  تؤثر ب قدرة املتعلل علي حل املشملالت منها
ب اسػػت داـ قدراتػػو  ملػتعللالتفملػػر إىل الألرييػة املفةػػلة لػػدى ا يشػر سمػػتحيػػث  ؛Thinking Styles أسمػػاا التفملػرمػن 

ظفها ب ويذ  املتعلل، عند التعامل مع املهاـ املعيدة، كنا يشر إىل المليفية ال   ا يفةل التفملر ب املعلذمات ال  يتعلنها
تفسػػر الفػػروؽ بػػني الألػػالب ب حػػل املشػػملالت املعيػػدة، و و  ،ب عنليػػة الػػتعللسمػػت التفملػػر ظمملػػن أف يػػؤثر و حػػل املشػػمللةو 

 عػن أنػو فةػاًل ، ب التنبؤ دبا ظمملن أف ضمػدث مػن سػلذؾ للنػتعلل ب مذاقػف الػتعلل امل تلفػة ظمملن است دامو وأيًةا ؛األداء
من  ويذجد سمألاف وابيائق واملفاهيل وحل املشمللة ال  نرىي ب أف يتعلنها املتعللوالت أليت للنعلذمات ب بذئو ظمملن 

يػرتبت باصمػاد حػل واحػد للنشػمللة بألرييػة  فملػر التباعػديو فػالتفملر التيػار(والتالتيار( التفملر ظمي اف الفرد، وشما التفملر 
يػرتبت التفملػر التباعػدي ب حػني  ،ابػل مػنمل للذصػذؿ إىل اقرتاب تػدرصمي دبن لةهذ ، و استنتاجية ربليلية عاختبار الفربية 

 بتذليد األفملار أو ابلذؿ املتعددة ملشمللة واحدة عاستحةار أو تدفق األفملار و
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بنػػاء ارتباطػػات  بقدرتػػو ب عػػو املػتعلل يػػؤثر الػػ ي يتب «التباعػدي والتيػػار(»الدراسػػات إىل أف سمػػت التفملػػر ت وأشػار 
 & Stamovlasis) حػل املشػملالت ؛ ومػن مَث بالمػذاهر واألحػداث واملذاقػف وتفسػرهاوب فهػل  ،بني املفاهيل العلنيػة

Papageorgiou, 2012) فملريػػة تتػػيح لػػو  إسػػرتاتيمبيةهػػذ األكثػػر قػػدرة علػػي تألبيػػق مػػن سمػػت التفملػػر التباعػػدي فػػالفرد ؛
أكثػر قػدرة  وهػذ كػ لا ار،نػد تذليػد األفملػاملتنذعة ع اإلسرتاتيمبياتـ ات د، وب نفس الذقد ظمملنو اسإنتاج أفملار جديدة

ظمملنػػو أف ؛ حيػػث ملعرفػػةا اسػػرتجاععلػػي أكثػػر قػػدرة ا أيًةػػو داخػػل عناصػػر املشػػمللة ب أوبػػاع جديػػدة، علػػي رةيػػة العالقػػات 
دمػا صمعػل مػن السػهذلة اسػرتداد املعرفػة الػ  ال  ؛املدى بشملل أكثر فاعليػة الألذيلةيدير عنليات البحث بسهذلة ب ال اكرة 

 Silvia, Nusbaum)  ب حػل املشػمللة بدرجة عالية أثناء التفملرأف يصل إليها املتعلل من سمت التفملر التيار(  ظمملن

& Beaty, 2015) ني ومػن مث فػالفرد مػن سمػت التفملػر التيػار( تيػل لديػو احتنػاالت تألػذير االرتباطػات ىػر املولذفػة بػ؛
  وعناصر املشمللة ب ال اكرة

 «حػػػػػػل مشػػػػػمللة مػػػػػػاأو »التفملػػػػػر هػػػػػػي الػػػػػ  ربػػػػػدد الألػػػػػػرؽ الػػػػػ  ييػػػػػػرتب فيهػػػػػا املػػػػػتعلل مػػػػػػن مهنػػػػػة الػػػػػتعلل  سمػػػػػاافو
(Stamovlasis, Kypraios & Papageoriou, 2015) وسمػػاذج  إسػػرتاتيمبياتانتيػػاء  صمػػي علػػي املعلػػل ولػػ ا؛
ف تلػا األسمػاا امل تلفػة املتػذافرة لػديهل أثنػاء حػل يػالتدريس ال  تيابل األسمػاا امل تلفػة مػن التفملػر لػدى الألػالب، وتذظ

 ، وتع ز من ظهذر الننت املتنحي من التفملر لدى كل متعللو ووتفعلمن الننت السائد ب التفملر حبيث تيذي ؛ املشمللة
ـ  الػ  أشػػارت إىل أنػو مػػن ٕٕٔٓأسمػػاا التفملػر لػػدى املػتعلل منهػػا دراسػة حسػػاف عوليػد أجريػد دراسػػات تناولػد 

األشمية ربديد أسماا التفملر األكثر شيذًعا لدى الألالب، وأوصد بةرورة إعداد الربامج الرتبذية واإلسرتاتيمبيات التدريسية 
  اسػتهدفد تعػرؼ أسمػاا التفملػر وعالقتهػا ـ  الٕ٘ٔٓال  تع ز من ه ا األسماا، وتعنل علي تألذيرها، ودراسة ال يذد ع

دبهػػارات حػػل املشػػملالت لػػدى الألػػالب، وأوصػػد بوشميػػة الػػربت بػػني أسمػػاا التفملػػر ومهػػارات حػػل املشػػملالت، فةػػاًل عػػن 
ـ  الػػ  هػػدفد إىل ٕٛٔٓتػػدريي الألػػالب ذوي أسمػػاا التفملػػر امل تلفػػة علػػي مهػػارات حػػل املشػػملالت، ودراسػػة ابيػػا  ع

والتفملػػر وعالقتهػػا باليػػدرة االسػػتيعابية لػػدى الألػػالب، وأشػػارت إىل أف سمػػت الػػتعلل والتفملػػر يػػؤثر ب  تعػػرؼ أسمػػاا الػػتعلل
اليدرة االستيعابية لدى الألالب، كنا أشارت إىل أشمية تنميل ا تذى، وتنػذع إسػرتاتيمبيات التػدريس وسماذجػو؛ لتننيػة سمػت 

 التفملر لدى الألالبو
ن  املمن، وما ينتج عنها مػن أنشػألة التفملػر التباعػدي التيػار(، ب املثػرات امل تلفػة، وتتل عرب املعاجلات املعرفية جلا

واملشملالت ابياتية واملعرفية ال  يػنمبح ب حلهػا، عنليػة تملػذين البنيػة املعرفيػة وتألذيرهػا، الػ  يتنيػ   ػا اإلنسػاف عػن ىػرا 
 من امل لذقاتو  

سػػلذؾ اإلنسػػاق؛ فيػػد حػػرو النػػ  صػػلي اهلل عليػػو وسػػلل علػػي التحيػػق مػػن ونمػػرًا األػػذرة البنيػػة املعرفيػػة ب تذجيػػو ال
سالمة تملذينها، ونةج مالحمهاو فعن ابارث بن عنرو ابن أخي املغرة بن شعبة  عن أناس من أهل ضبص من أصحاب 

ي إذا عـر  لـ  ايـف تقضـ»معاذ بن جبل أف رسذؿ اهلل صػلي اهلل عليػو وسػلل ملمػا أراد اف يبعػث معػاًذا إىل الػينن قػاؿ: 
قال: فبسنة رسول اب ُلى اب عليو وسلمم « فإن لم تجد في اتاب اب؟»قال: أقضي بكتاب ابم قال: « قضاِ؟
قال: أجتهد رأيي و  آلوم فضرب « فإن لم تجد في سنة رسول اب ُلى اب عليو وسلم و  في اتاب اب؟»قال: 

]رواا  «.الحمد ب الذي وفق رسول رسول اب لما يرضي رسول اب: »رسول اب ُلى اب عليو وسلم ُدرهم وقال
  [وٕٖٚٔـ، برقل: ٕ٘ٔٓأبذ داود، كتاب األقةية، باب اجتهاد الرأي ب اليةاء، 

 ؛Cognitive Structureمػا ظمتلملػو مػن بنػاء معػرب مػن العذامػل الػ  تػؤثر ب قػدرة املػتعلل علػي حػل املشػملالتو 
  إىل أف األفػػراد الػػ ين ٕٚٗـ: ٕٔٔٓوقػػد أشػػار حمنػػد وعيسػػي ع ورةيتػػو للنشػػمللة، وب كيفيػػة إدراكػػؤثر يػػ فالبنػػاء املعػػرب
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ظمتلملذف معرفػة نمريػة أو خلفيػة معرفيػة جيػدة مػن املعلذمػات النمريػة أقػدر علػي اشػتياؽ العديػد مػن اإلسػرتاتيمبيات الفعالػة 
 ،تباعديػػػة هلػػػا مػػػن خػػػالؿ مػػػا يتيحػػػو هلػػػل بنػػػاةهل املعػػػربومػػػن مث يصػػػلذف إىل حلػػػذؿ تياربيػػػة أو ؛ واملالئنػػػة للنذقػػػف املشػػػملل

 وتذظيف حمتذاا ب إنتاج ابلو  
 يػرى أف امل ألػت، و ب حػل املشػمللة مهناػاا دورً  ؤديت «امل ألألات العيلية»البنية املعرفية   أف ٕ٘ٓٓويؤكد طلبة ع

أو »املهنة يعنل علي مذاجهة  ،Organized Pattern of Behaviorا لسلذؾ حل املشمللة ا منمنً يعد سمذذجً  العيلي
 ،املشػمللةهػ ا املهنػة أو ييػـذ املػتعلل بتنشػيت عػدد مػن امل ألألػات الالزمػة إلذمػاز حيػث  ؛املتأللبة للحل «مذقف املشمللة

وهػػػ ا ادنذعػػػات الفرعيػػػة مػػػن امل ألألػػػات ظمملػػػن أف تعػػػرؼ  ،ن امل ألألػػػات الفرعيػػػة الػػػ  ظمتلملهػػػاوكػػػ لا تنشػػػيت عػػػدد مػػػ
 و رات ابادثة ب املشمللةيللتغبذصفو استمبابة ويتناىل من بمة ألخرى  ،متسق يتغر علي رمذ بذصفها جمااًل مرك ياا

  أف البنيػػة املعرفيػػة للنػػتعلل هػػي إطػػار يتةػػنن جمنذعػػة منمنػػة مػػن ابيػػائق واملفػػاهيل Ausubelعبػػل و أوز يفػػرتض و 
املفػػاهيل واألفملػػار العامػػة وادػػردة قنػػة هػػ ا التنمػػيل، ربتػػل فيػػو الػػ ي واليةػػايا والتعنينػػات والنمريػػات ذات التنمػػيل اهلرمػػي 

وزوبػػل بمليفيػػة تنمػػيل املػػادة املتعلنػػة ب البنػػاء املعػػرب أاهػػتل  وقػػدألة قاعػػدة هػػ ا التنمػػيل، وربتػػل فيػػو املفػػاهيل النذعيػػة البسػػي
  و(Tamel & Ozcan, 2016)  للنتعلل

نػػي هػػ ا املعرفػػة هلػػا ثالثػػة جذاة وبػػرورية بػػل املشػػمللة، و أساسػػيقاعػػدة املعرفػػة الػػ  تشػػملل البنػػاء املعػػرب للنػػتعلل  إف
ا عن ا وابحً تعألي تصذرً ال   نة ب البناء املعرب توهي تلا املعرفة امل  ،؛ وهي: املعرفة املفاهينيةداخل البناء املعرب رئيسة

وهػي تلػا املعرفػة  ،واملعرفػة املتةػننة ب املشػمللة بػني جذانبهػا، ب شملل زبأليألػي ضمػدث فيػو ارتبػاا وسبثلحمتذى املشمللة، 
 Knowledge about The، واملعرفػة عػن املشػمللة املفاهينيػة وامل  نػة ب البنػاء املعػرب املعرفػةمػع  تُػدمجاجلديػدة الػ  

Problem، نيػة املعرفيػة بتنشػيت قاعػدة املعرفػة أو الف؛ وحلهػا ومعاجلتهػا املشػمللة فيػة التعامػل مػعال  تتةنن املعرفة عن كي
Activation of Cognitive Structures  بل املشمللة عنليات التفملر الالزمةب يؤثر  (Kalyuga, Renkl & 

Paas, 2010)و  
أو  تعاماًل سػألحياايتعامل مع املشمللة  اي هاسبو  هاوترابألالبنية املعرفية تنميل البناء املعرب ال ي يفتير إىل  ذواملتعلل و 

وىػر مرتابألػة  علي أساس املماهر وااصائص السألحية هلػا، ويرجػع ذلػا إىل أنػو طمػ ف املعرفػة املفاهينيػة ب صػذرة مفململػة
Incoherentومتملاملػة ومتنػاي ة فيد من ال اكرة، ب حني أف املتعلل ال ي ظمتلا بنية معرفيػة منمنػة ومرتابألػة تُ ومن مَث  ؛

 Coherentصػذرة متناسػملة  بويرجػع ذلػا إىل أنػو طمػ ف املعرفػة  ،وفهنهػا شػمللةيصبح لديػو قػدرة علػي تنمػيل مذقػف امل
(Hassebrock, Johnson, Bullemer, Fox, & Moller,1993)و  

بػل  بذصػفها متأللمبًػا أساسػياا هاوتنشػيأل عالػرتابت والتنػاي  والتنمػيل  أشمية أبعاد البنية املعرفيةيتبني سبق  وب بذء ما
فيػػػػدرة املػػػػتعلل علػػػػي إصمػػػػاد العالقػػػػات الرتابأليػػػػة املتبادلػػػػة بػػػػني املفػػػػاهيل الفيهيػػػػة، وتصػػػػنيفها ب ف ػػػػات  ؛الفيهيػػػػة املشػػػػملالت

؛ كلهػػا عذامػػل أساسػػية تسػػاعد املػػتعلل علػػي حسػػن تصػػذر تنميًنػػا هرمياػػاوتنمينهػػا  ،وجمنذعػػات متنػػاي ة داخػػل البنيػػة املعرفيػػة
املرتبألة   ا املشػمللة، ومعاجلتهػا واألدلة الشرعية واليذاعد الفيهية املفاهيل الفيهية اجلديدة ودمج حمتذى املشمللة الفيهية، 

  وومن مث الذصذؿ إىل حلها ؛ب عيل املتعلل
ول ا أكدت العديد من الدراسػات أنػو مػن الةػروري الملشػف عػن البنيػة املعرفيػة للنػتعلل، واستيصػاء األبنيػة املعرفيػة 

صمنع املعرفة وطم  ا ب ذاكرتو؟ ومعرفة كيف يألذر املتعلل سبثيالت املعرفة املنمنة داخل البناء املعرب للنتعلل، ومعرفة كيف 
؛ حػ  «الػرتابت والتنػاي  والتنمػيل»حذؿ املفاهيل ال  يتعلنها؟ وأف يتناوؿ الملشػف ربديػد مػدى تػذافر أبعػاد البنيػة املعرفيػة 

سبة ال  تساعد املتعلل علي تنشػيت البنيػة املعرفيػة، وتعػ ز مػن أبعادهػا، وتػربت يستأليع املعلل أف يصنل سماذج التدريس املنا
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ااربة السابية باملعلذمات اجلديدة؛ لتع ي  التعلل ذي املعق، وتشغيل العنليات العيلية داخػل هػ ا البنيػة املسػؤولة عػن حػل 
 & Tsaiوخربات خمتلفة حذؿ مذبذع التعلل ع املشمللة، كنا أوصد ه ا الدراسات بةرورة أف ظمتلا املتعلل أبنية معرفية

Huang, 2014; Sadoglu, 2016; Tamel & Ozczn, 2016; Yigit, 2016; Kaya & Aladag, 

2017; Silvia & Yakisan, 2017و  
 ب أ ػا لػدى املػتعلل «التباعديػة  التياربيػة»التفملر املعرفيػة  أسماابتذظيف  شمية النناذج التدريسية ال  تعقأ وتملنن

الفيهيػة وحػل والتيػار( عنػد تعلػل خمتلػف أشػملاؿ املفػاهيل  التباعػدينذع من التذازف ب دمارسػة التفملػر  تسعي إىل إحداث
اعتنائهػػا باإلبػافة إىل  ،بينهنػا ق التملامػليػػحيداخلهػا لتفنيػػات التفملػر التباعػدي والتيػار( ودمػج  ،املشػملالت املرتبألػة  ػا

وتذظيفهػا ب عنليػة  ،مػن أجػل إجػراء ربػذيالت عليهػا ؛للنتعللداخل البناء املعرب  الفيهيةملعرفة اعادة تنميل املعلذمات واب
 حل املشملالت الفيهيةو 

ولةناف فعالية التعلل؛ فاننا رمتاج إىل فهل عنلية التعلل اعتناًدا علػي بنيػة املػمن البشػري ووظائفػو وأسػاليي تفملػرا، 
علي أنو جمرد ألذاح بيذلذجية تنيش عليها مملتسبات ابذاس، ونتاجات التليني، أصبح فبعد أف كاف ينمر إىل املمن البشري 

ينمػػػر إليػػػو علػػػي أنػػػو عةػػػذ دينػػػامي، يسػػػتيبل االسػػػتثارات املعرفيػػػة، ويعيػػػد تنمينهػػػا، واالسػػػتفادة منهػػػا ب املذاقػػػف املناسػػػبة، 
 يعرتبو من مشملالتو ويملامل بينها وبني خم ونو السابق؛ لينتج معارؼ جديدة ، ويتغلي علي مع ما

وإذا كاند صبيع أعةاء اإلنساف تؤدي كل منها وظيفة حمددة املعامل، وحمدودة بعتبة تبدأ منها، وسيف تيف دونو، 
فاف املمن البشري تتنذع وظائفو بتنذع ما يستيبلو من مثرات، دوف التييد بعتبة أو سيف ب دمارستو ملهامو، واليياـ بودوارا، 

الملرمي قد أشار ب  يات متتابعة إىل تنذع استمبابات املمن للنثرات، بني التفملر، والتعيل، والت كر،  ومن عمبي أف الير ف
، واالمتثػاؿ ألوامػرا ونذاهيػوو - عػ م وجػل -وهػي عنليػات عيليػة متباينػة، تذجػو السػلذؾ اإلنسػاق رمػذ االسػتدالؿ علػي اهلل 

ِِ مَ قاؿ تعاىل:  ًِ ﴿ُىَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّما ُُ َلُكـم بِـِو الـزَّرَْ  ٓٔلَُّكم مِّْنُو َشَراٌب َوِمْنُو َشَجٌر ِفيـِو ُتِسـيُموَن ) ۖ  ا ( يُنبِـ
ِلَ  ََليًَة لَِّقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن ) ۖ  َوالزَّيـُْتوَن َوالنَِّخيَل َواْْلَْعَناَب َوِمن ُالِّ الثََّمَراِت  َهـاَر ( َوَسخََّر َلُكـُم اللَّْيـَل َوالنـَّ ِٔٔإنَّ ِفي ذََٰ

لِـَ  ََليَـاٍت لَِّقـْوٍم يـَْعِقلُـوَن ) ۖ  َوالنُُّجوُم ُمَسـخََّراٌت بِـَمْمرِِه  ۖ  َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر  ( َوَمـا َذرََأ َلُكـْم ِفـي اْْلَْرِ  ِٕٔإنَّ ِفـي ذََٰ
ِلَ  ََليًَة لَِّقْوٍم َيذَّاَُّروَن ) ۖ  ُمْخَتِلًفا أَْلَوانُُو   [ؤٖ-ٓٔ]النحل:  ( ﴾ِٖٔإنَّ ِفي ذََٰ

وللنمن البشري تيسينات عديدة أبرزها التيسيل املعتند علي جان  املمن، وال ي يذزع وظائف املمن املنأليية واللغذية 
علي الفص األيسػر، ووظائفػو اإلبداعيػة والروحيػة علػي الفػص األظمػنو وهػذ مػا ضمثنػا علػي اسػتملناا الػدالالت اجلديػدة ليذلػو 

َحاُب اْلَمْيَمَنِة َما تعاىل:  ُْ َحاُب اْلَمْيَمنَـِة )﴿فََم ُْ ـَحاُب اْلَمْشـَمَمِة) َٛأ ُْ ـَحاُب اْلَمْشـَمَمِة َمـا َأ ُْ -ٛ]الذاقعػة: ( ﴾ ٜ)َوَأ
 [وٜ

ومن النناذج ال  تسعي إىل تذظيف جان  املمن سمذذج تذافيية املمنو وليد ُصنل ه ا الننذذج بألريية ما ذبعلو يتذافق 
 ,Saleh, 2011; Cain, Cainي لػو لةػناف عنليػ  الػتعلل والتعلػيل عمع تركيي عبنية  ممن اإلنساف، ومع الذظيفػة املثلػ

McClintic & Klimek, 2005; Sousa, 2001 و    
وييػػـذ سمػػذذج تذافييػػة املػػمن علػػي افػػرتاض أف كػػل فػػرد يسػػتنر ب عنليػػة الػػتعلل مػػا داـ ال يذجػػد هنػػاؾ مػػا ظمنػػع املػػمن مػػن 

، وليد بق هػ ا االفػرتاض علػي حيييػة أف املػمن Kapadia, 2014; Saleh, 2011االستنرار ب أداء أعنالو التيليدية عع
البشرى عةذ ذو قدرة عالية، وأف كل متعلل قادر علي التعلل بملفاءة إذا أتيحػد الفرصػة أمػاـ عيلػو لملػي يعنػل بالألرييػة 

 املثليو 
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للألرييػػة الػػػ  تُػػنممل  ػػػا  وظمثػػل سمػػذذج تذافييػػػة املػػمن انعملاًسػػػا للػػتعلل اليػػػائل علػػي املػػػمن؛ الػػ ي ضمصػػل فيػػػو الػػتعلل وفًيػػػا
املعلذمػػات واملفػػاهيل داخلػػو؛ لملػػي ضمػػدث الػػتعلل بشػػملل طبيعػػي، كنػػا يهػػتل بػػالفهل الملامػػل للألػػرؽ الػػ  يعنػػل  ػػا املػػمن، 

هذ وظيفػة حاةػة   Greenfieldواالستفادة من ه ا املعرفة ب تعميل إمملانات التعلل؛ فالتعلل من وجهة نمر جرينفيلد 
عد سمذذج تذافيية املمن من النناذج التدريسية ال  تذظف املعلذمات املتعلية باملمن البشري لتنمػيل كيفيػة لل اليا العصبية، وي

بناء الدروس وتسهيلها مع الرتكي  علي كيفية تعلل املتعلل، وتذليد بي ػة تعلينيػة مناسػبة؛ بػل هػذ وسػيلة لتألػذير قػدرة املػتعلل 
  و Kapadia, 2014لتوثر ب السلذؾ البشري  عوتننيتها علي بناء حلذؿ مبتملرة للنشملالت، وا

كنػػػػا يهػػػػتل الننػػػػذذج بمليفيػػػػة تليػػػػي الألػػػػالب للنعلذمػػػػات اجلديػػػػدة ومعاجلتهػػػػا؛ حيػػػػث تعػػػػّد تلػػػػا اآلليػػػػة ب معاجلػػػػَة 
املعلذمات حاةة ب التعلل، فةاًل عن اهتنامو بتيذية الروابت املتشابملة ذات الصلة ب املمن، وتع يػ  مبػدأ اللدونػة العصػبية 

إعػػادة تذجيػػو الػػدوائر العصػػػبية داخلػػو؛ ملسػػاعدة املتعلنػػػني علػػي تعلػػل أسػػػاليي جديػػدة وأسمػػاا تفملػػػر خمتلفػػة للتعامػػل مػػػع و 
املشػػملالت؛ ومػػن مَث فهػػذ ظمثػػل انعملاًسػػا لرةيػػة العديػػد مػػن الدراسػػات الػػ  أظهػػرت وجػػذد صػػلة مباشػػرة بػػني بيذلذجيػػا املػػمن 

  وMadrazo & Motz, 2005البشري، والتدريس والتعلل ع
ةي طبيعة املمن تع ر احتملار أٍي من جان  الدماغ ألي عنلية من عنليات التفملر دبع ؿ عن اجلاني اآلخر، توتي

خاصة العنليات املتعلية حبل املشػملالت؛ لػ ا فننػذذج تذافييػة املػمن يعػرب بشػملل واقعػي عػن العػادات العيليػة املرتسػ ة الػ  
 يتبعها الدماغ ب املعاجلات املعرفية واملهاريةو  

باال و ؿ حسػن  -ونمرًا ألشمية سمذذج تذافيية املمن؛ فيد حمي باهتناـ الباحثني، ومن ه ا الدراسات دراسة شملري
ال  استهدفد معرفة أثر املعرفػة السػابية وسمػذذج تذافييػة املػمن علػي أداء  Shukry- Balaa & El- Hassanـ  ٕٛٔٓع

علػي مهػاـ حػل املشػمللة سػذاء املرتبألػة بالسػياؽ األكػادظمي الألالب ب حل املشملالت، وتذصلد إىل ربسن أداء الألالب 
واملتحررة من ا تذى باست داـ سمػذج تذافييػة املػمن، وأوصػد بوشميػة اسػت داـ إسػرتاتيمبيات التػدريس املتناىنػة مػع املػمن عنػد 

من ب ربسػػني الػػ  هػػدفد إىل معرفػػة تػػوثر الػػتعلل اليػػائل علػػي املػػ Karolinaـ  ٕٛٔٓحػػل املشػػملالت، ودراسػػة كارولينػػا ع
مهارات التفملر الناقد لدى الألالب ب الرتبية اإلسالمية، وتذصلد إىل أف تألبيق التعلل اليائل علي املمن يع ز من قدرات 
ومهارات التفملر الناقد لدى الألالب، وأوصد بوشمية است داـ التعلل اليائل علي املمن ب تننية مهارات التفملر، ودراسة 

ال  اسػتهدفد تألبيػق سمػذذج  الػتعلل اليػائل علػي املػمن ب حػل املشػملالت   Aina & Ayodele ـ ٕٛٔٓع إينا وأيذديل
املرتبألػػة بػػالتعلل، وربسػػني األداء لػػدى الألػػالب، وأشػػارت إىل أنػػو ظمملػػن اسػػت داـ مبػػادا الػػتعلل اليػػائل علػػي املػػمن وسمػػذذج 

داـ سماذج التدريس ال  تع ز من مبادا التعلل تذافيية املمن ب ربسني األداء االكادظمي لدى الألالب، وأوصد بوشمية است 
 اليائل علي املمن ب تع ي  األداء األكادظمي لدى الألالبو

وأبعػاد البنيػة املعرفيػة  Brain – Compatible Modelويتةػح دمػا سػبق العالقػة الذثييػة بػني سمػذذج تذافييػة املػمن 
ومهػػارات حػػل املشػػملالت الفيهيػػة؛ حيػػث يركػػ  هػػ ا الننػػذذج علػػي املعرفػػة الفيهيػػة العنييػػة، واملعاجلػػة النشػػألة للنعلذمػػات، 
وبناء أسماا التفملر امل تلفة للتعامل مع املشملالت الفيهية، فةال عن بناء أبنية معرفية عنيية ومستيرة ب املػمن تسػهل ب 

ات اجلديػػػدة داخػػػل عيػػػل املػػػتعلل، بػػػل وتألػػػذير نشػػػاا املػػػمن ذاتػػػو، نمػػػرًا للتفاعليػػػة الػػػ  تتسػػػل  ػػػا أنشػػػألة املػػػمن تشػػػمليل ااػػػرب 
 وعنليات التفملر ب ربييق نتاجات معرفية، وتشمليل أسس جديدة ربملل عنل املمنو

 :  اإلحساس بالمشكلة
ومػا  ،ة لألػالب املرحلػة الثانذيػةعلي الرىل من أشمية مهارات حل املشملالت عامة وأشميتهػا ب مػنهج الفيػو خاصػ

فػاف  ؛باحثني  امن ناحية اهتناـ الأـ قبل وزارة التعليل باملنلملة العربية السعذدية، ييابل ه ا األشمية من اهتناـ سذاء من 
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التفملػػر املتةػػننة ب كتػػاب النشػػاا أف درجػػة امػػتالؾ الألػػالب ملهػػارات عػػن  كشػػفدقػػد  ـ  ٕٗٔٓنتػػائج دراسػػة العػػذاجي ع
هلػػػػ ا املهػػػػارات نسػػػػبة  هلحيػػػػث بلػػػػد متذسػػػػت امػػػػتالك ؛دبػػػػا فيهػػػػا مهػػػػارات حػػػػل املشػػػػملالتمتذسػػػػألة جػػػػاءت مليػػػػرر الفيػػػػو 

قصػذر ب  إىل وجػذد (Chaudhry & Rasool, 2012: 34-35)شػذدري وراسػذؿ دراسػة  وتذصػلد % ،ٔٔوٛ٘ع
مسػػارات  ابػػل؛ ومهػػارة ربذيػػل هػػ ا الفهػػل إىلمهػػارة فهػػل مذقػػف املشػػمللة   :امػػتالؾ املػػتعلل ملهػػارات حػػل املشػػملالت مثػػل

ب جعل  ا فعااًل دورً  ت حل املشملالت من منأللق أ ا تؤديتننية مهاراومن مث يصبح من الةروري  ؛«إجراء ابل»للحل 
  وأداًء جيًدااملتعلل ظمارس 

تؤثر ب قدرة املتعلل علػي حػل املشػملالت منهػا جمنذعة من العذامل ال  أشارت بعض الدراسات إىل وجذد وقد 
الػ ي  «التباعػدي والتيػار(»ننت التفملػر فػ؛ Thinking Stylesتفملػر  أسمػااومػا ظمتلملػو مػن  ،العذامػل املرتبألػة بػاملتعلل

حػػػل  ومػػػن مث ب ؛املذاقػػػف واألحػػػداث وتفسػػػرهاوب فهػػػل  ،بػػػني املفػػػاهيلعلػػػي بنػػػاء ارتباطػػػات  تػػػوقدر ب يتبعػػػو املػػػتعلل يػػػؤثر 
  (Silvia, Nusbaum & Beaty, 2015; Stamovlasis & Papageorgiou, 2012)املشملالت

مػػن العذامػػل الػػ  تػػؤثر ب قػػدرة املػػتعلل علػػي حػػل  «الػػرتابت والتنػػاي  والتنمػػيل»تعػػد البنيػػة املعرفيػػة وأبعادهػػا كنػػا 
 و (Kalyuga, Renkl & Paas, 2010; Tamel & Ozcan, 2016 حمػددات أساسػية للحػل دبن لػةفهػي  ؛املشمللة

، والػ  تشػملل اللبنػة املفػاهيل الفيهيػةاسػتيعاب ب  طالب املرحلة الثانذيػةأف هناؾ بعًفا لدى وبالرىل من ه ا األشمية إال 
هػػػػػ ، ودراسػػػػة السػػػػنيح ٕٔٗٔدراسػػػػة اجلهينػػػػي عوهػػػػ ا مػػػػا تذصػػػػلد لػػػػو نتػػػػائج األساسػػػػية لعناصػػػػر البنػػػػاء املعػػػػرب الفيهػػػػي، 

إىل عػدة أسػباب  –من وجهة نمر الباحث  –ولعل بعف الألالب ردبا يرجع  و هػٖٚٗٔدراسة العصيل عهػ ، و ٖ٘ٗٔع
ودمػػا و حيػػث تركػػ  األداءات التدريسػػية علػػي الألرائػػق التيليديػػة املتنركػػ ة حػػذؿ املعلػػل ؛منهػػا مػػا يتعلػػق بػػاملعلل وطرييػػة تدريسػػو

هػػػ ، ودراسػػة عفيػػف ٕٙٗٔهػػػ ، ودراسػػة السػػدحاف عٕٓٗٔليناف عيػػدعل هػػ ا الػػرأي مػػا تذصػػلد إليػػو نتػػائج دراسػػة  ؿ سػػ
أف ىالبية معلني الرتبية اإلسالمية يرك وف علػي التػدريس بػالألرؽ التيليديػة من  هػ ٖٚٗٔ، ودراسة اليحألاق عهػ ٖٓٗٔع

وب ؛ ملعرفيػة للألػالبال  تعتند علي ابفظ اآل  االستمهاري للنعلذمػات وابيػائق واملفػاهيل دوف العنايػة بربألهػا بالبنيػة ا
ال  تؤدي إىل  «لفمية التعلل»ه ا ابالة يملذف التعليل أصل، وال ضمدث تغيرًا ب البنية املعرفية للنتعلل، وه ا ما يعرؼ بػ 

 وبعف مستذى التعلل والتعليل
لملذنػػو  ؛ومنهػا سمػػذذج تذافييػة املػمن ،ب تعلػيل الرتبيػػة اإلسػالميةابديثػة  الننػاذج التدريسػػية تذظيػف ومػن مث تػويت أشميػػة

علػػي االزمػػراا ب  وتشػػمبعتعلينيػة خلػػق بي ػػة مػػن خػالؿ  العديػػد مػػن ااػربات التعلينيػػة بالملامػػل للنػتعلل  االنغنػػاسضميػق 
 ابػادث لديػولليةاء علػي ااػذؼ والػرتدد  بذصفها حماولةالييمة املسرتخية  ع االسرتخاء، وتعميل عنلية املذاقف التدريسية

حيث  ؛املعاجلة النشألة، وبناء ا افمة علي وجذد بي ات عالية التحدي ، باإلبافة إىلواملشملالت عند مذاجهة التحديات
عػػن  واسػتيعا ا أي تع يػ  املعلذمػات، سػهل اسػتيرارها ب البنػاء املعػربي حػ  ؛لنعلذمػاتالعنييػة لعاجلػة باملللنػتعلل  يسػنح

 ;Uzezi & Jonah, 2017)  التحذيػل النشػت للنعلذمػاتعا جديػدة مػن املعرفػة طريػق ربذيلهػا بألرييػة نشػألة إىل أسمػا

Shabatat & Al-Tarawneh, 2016)وباالطالع علي الدراسات السابية ب جماؿ تعليل الرتبية اإلسالمية ذمػد أ ػا  ؛
رفيػة التفملر ب تننية أبعاد البنية املعب التفاعل بني النناذج التدريسية وسمت أىفلد الدراسات التفاعلية ال  تعق بالبحث 

وأثرهػػا ب تننيػػة ، هلػػ ا املتغػػرات الملشػػف عػػن التفػػاعالت املتذقعػػةإىل دمػػا حػػدا بالباحػػث ؛ للنػػتعلل ومهػػارات حػػل املشػػمللة
 وأبعاد البنية املعرفية ومهارات حل املشملالت الفيهية لدى طالب املرحلة الثانذية
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 مشكلة البحث وأسئلتو:
لػدى طػالب الفيهيػة  حػل املشػملالتتتحد مشػمللة البحػث ابػا  ب تػدق مسػتذى أبعػاد البنيػة املعرفيػة ومهػارات 

التفاعػل بػني سمػذذج تذافييػة املػمن مػا أثػر : السػؤاؿ الػرئيس التػا  اإلجابػة عػناملرحلة الثانذية، وظمملن حػل مشػمللة البحػث ب 
تننيػػة أبعػػاد البنيػػة املعرفيػػة وحػػل املشػػملالت الفيهيػػة لػػدى طػػالب املرحلػػة ب   تيػػار(ال –باعػػدي التعوسمػػت التفملػػر املعػػرب 

 :الرئيس األس لة الفرعية التالية السؤاؿويتفرع من  ؟الثانذية
ب مػػنهج الفيػػو لػػدى طػػالب  «الػػرتابت والتنػػاي  والتنمػػيل»مػػا أثػػر سمػػذذج تذافييػػة املػػمن ب تننيػػة أبعػػاد البنيػػة املعرفيػػة  ؤ

 الصف األوؿ الثانذي؟

ب  «الػػرتابت والتنػػاي  والتنمػػيل»ب تننيػػة أبعػػاد البنيػػة املعرفيػػة  «تيػػار(ال –تباعػػدي ال» املعػػرب سمػػت التفملػػرمػػا أثػػر  وٕ
 منهج الفيو لدى طالب الصف األوؿ الثانذي؟

ب تننيػة أبعػاد البنيػة املعرفيػة  «تيػار(ال –تباعػدي ال»املعػرب وسمػت التفملػر سمػذذج تذافييػة املػمن التفاعػل بػني ما أثر   وٖ
 ب منهج الفيو لدى طالب الصف األوؿ الثانذي؟ «الرتابت والتناي  والتنميل»

 ؟لصف األوؿ الثانذيالفيهية لدى طالب امهارات حل املشملالت ما أثر سمذذج تذافيية املمن ب تننية  وٗ
لصػف لػدى طػالب ا الفيهيػة مهارات حػل املشػملالتب تننية  «تيار(ال –تباعدي ال» املعرب ما أثر سمت التفملر و٘

 ؟األوؿ الثانذي
ب تننيػػػة مهػػػارات حػػػػل  «تيػػػػار(ال –تباعػػػدي ال»املعػػػرب مػػػا أثػػػر التفاعػػػل بػػػػني سمػػػذذج تذافييػػػة املػػػمن وسمػػػػت التفملػػػر  وٙ

 ؟لصف األوؿ الثانذيلدى طالب ا الفيهية املشملالت
 أىداف البحث:

 إىل ما يلي: ابا يهدؼ البحث 
ب مػنهج الفيػو لػدى طػالب  «الرتابت والتنػاي  والتنمػيل»تعرؼ أثر سمذذج تذافيية املمن ب تننية أبعاد البنية املعرفية  -ٔ

 الصف األوؿ الثانذي

ب  «الػرتابت والتنػاي  والتنمػيل»ب تننية أبعاد البنيػة املعرفيػة  «التيار( –التباعدي »سمت التفملر املعرب أثر  تعرؼ -ٕ
 طالب الصف األوؿ الثانذي؟ منهج الفيو لدى

ب تننيػػة أبعػػاد البنيػػة املعرفيػػة  «التيػػار( –التباعػػدي »وسمػػت التفملػػر املعػػرب سمػػذذج تذافييػػة املػػمن بػػني  دراسػػة التفاعػػل -ٖ
 ب منهج الفيو لدى طالب الصف األوؿ الثانذي؟ «الرتابت والتناي  والتنميل»

 ؟لصف األوؿ الثانذياملشملالت الفيهية لدى طالب امهارات حل أثر سمذذج تذافيية املمن ب تننية  تعرؼ -ٗ
لػػدى طػػالب  الفيهيػػة ب تننيػػة مهػػارات حػػل املشػػملالت «تيػػار(ال –تباعػػدي ال» املعػػرب أثػػر سمػػت التفملػػر تعػػرؼ -٘

 ؟لصف األوؿ الثانذيا
مهػػػػارات حػػػػل ب تننيػػػػة  «تيػػػػار(ال –تباعػػػػدي ال»املعػػػػرب التفاعػػػػل بػػػػني سمػػػػذذج تذافييػػػػة املػػػػمن وسمػػػػت التفملػػػػر  دراسػػػػة -ٙ

 ؟لصف األوؿ الثانذيلدى طالب ا الفيهية املشملالت

 أىمية البحث: 
 سهل بو ب اإلفادة ب اجلذاني التالية:يفينا ظمملن أف  البحث ابا تربز أشمية 
 األشمية العلنية النمرية: الجانب اْلول:
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 فينا يويت: هل ا البحثتتنثل األشمية العلنية 
 وذلػػا ألف؛ باملنلملػػة العربيػػة السػػعذديةتػػدرس ب مراحػػل التعلػػيل العػػاـ ؛ إذ يُعػػد مػػادة رئيسػػة فيػػو اإٍلسػػالميأشميػػة ال -ٔ

  وعامالتو علي الذجو الشرعي الصحيح إال بتعلل األحملاـ الفيهيةييـذ دبو  ،املسلل لن يؤدي عباداتو

التعلل املستند  مريةاملنبثية من نتذظيف سماذج التدريس ال  تنادي بةرورة  ابديثةالرتبذية يعد استمبابة لالذباهات  -ٕ
 ولملي يتعلل بشملل طبيعي ؛عليها املمن هتتل بالتعلل وفًيا للألريية ال  فألرال  ، إىل املمن

 اةػػيف هػػ يس ؛ ومػػن مثّ الػػ ي يؤكػػد علػػي فملػػرة الػػتعلل اليػػائل علػػي املػػمنلننػػذذج تذافييػػة املػػمن نمرياػػا  ييػػدـ توصػػياًل  -ٖ
 اداؿوب ه ا  جديًدا ياامعرفبعًدا البحث 

 األشمية العنلية: الجانب الثاني:
 وتتنثل ب إفادة الف ات اآلتية:

 تننية أبعاد البنية املعرفية، ومهارات حل املشملالت الفيهيةو مساعدهتل علي: طالب املرحلة الثانذية: أواًل 
ومييػػاس سمػػت التفملػػر  الفيهيػػة،مهػػارات حػػل املشػػملالت اختبػػار و  ،: ت ويػػدهل باختبػػار أبعػػاد البينػػة املعرفيػػةاملعلنػػذفثانيًػػا: 

وك لا إمدادهل بدليل لالسرتشاد بػو  ؛ لتحديد سمت التفملر املفةل لدى طال ل،«التيار( –التباعدي »املعرب 
مػػن خػػالؿ التفاعػػل بػػني سمػػذذج تذافييػػة املػػمن وسمػػت ومهػػارات حػػل املشػػملالت الفيهيػػة  ،ب تننيػػة أبعػػاد البنيػػة املعرفيػػة

 التيار(والتفملر التباعدي 
تػػدريي املعلنػػني عليػػو، و  ،ب تػػدريس الرتبيػػة اإلسػػالمية سمػػذذج تذافييػػة املػػمنعلػػي تبػػ  : تشػػمبيعهل املشػػرفذف الرتبذيػػذفثالثًػػا: 

 وتيذمي أدائهل ب بذئوو
 ،وسمذذج تذافييػة املػمن ب حمتػذى منػاهج الفيػتينيات : تذجيو أنمارهل إىل برورة دمج ومألذروهامناهج الفيو خمألألذ رابًعا: 

 وأدلة املعلنني دبا ضميق فعالية التعللو
وذلا ؛ جديدة أماـ الباحثني ب جماؿ الفيو وتننيتو ايفتح البحث ابا   فاقً  ب جماؿ الرتبية اإلسالمية:الباحثذف خامًسا: 

  أخرىو وسماذج إسرتاتيمبياتباست داـ 
 فرو  البحث: 

 :التالية الفروضللتحيق من صحة  البحث ابا سعي ي
الختبػار  البعػديالتألبيق  بدرجات الألالب  متذسأليبني   α≤٘ٓوٓععند مستذى  يااداؿ إحصائؽ ذجد فر يال  -ٔ

  وعتادةالألريية امل – تذافيية املمناملست دـ عسمذذج  يننذذج التدريسالرجع إىل اختالؼ يأبعاد البنية املعرفية 

 بني متذسألي درجات الألالب ب التألبيق البعػدي الختبػار  α≤٘ٓوٓععند مستذى  يااداؿ إحصائؽ ذجد فر يال  -ٕ
   و تيار(ال -تباعدي الع املعرب التفملر سمترجع إىل اختالؼ يالبنية املعرفية  أبعاد

درجػػػػات الألػػػػالب ب التألبيػػػػق البعػػػػدي  اتبػػػػني متذسػػػػأل  α≤٘ٓوٓععنػػػػد مسػػػػتذى  ياايذجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائال  -ٖ
 –تذافييػػة املػػمن رجػػع إىل اخػػتالؼ التفاعػػل بػػني الننػػذذج التدريسػػي املسػػت دـ عسمػػذذج يالبنيػػة املعرفيػػة  أبعػػاد الختبػػار

  وتيار(ال -تباعدي العاملعرب التفملر  وسمت ، عتادةالألريية امل
الختبػار  البعػديالتألبيق  بدرجات الألالب  متذسأليبني   α≤٘ٓوٓععند مستذى  يااداؿ إحصائذجد فرؽ يال  -ٗ

  وعتادةالألريية امل -تذافيية املمناملست دـ عسمذذج  يننذذج التدريسالرجع إىل اختالؼ الفيهية ي حل املشملالت
الختبػار  البعػديالتألبيق  بدرجات الألالب  متذسأليبني   α≤٘ٓوٓععند مستذى  يااداؿ إحصائذجد فرؽ يال  -٘

   و تيار(ال -تباعدي الع املعرب التفملرسمت  رجع إىل اختالؼيحل املشملالت الفيهية 
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 البعػػػػديالتألبيػػػػق  بدرجػػػػات الألػػػػالب  اتمتذسػػػػألبػػػػني   α≤٘ٓوٓععنػػػػد مسػػػػتذى  ياايذجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائال  -ٙ
 تذافييػة املػمناملسػت دـ عسمػذذج  يننػذذج التدريسػالرجع إىل اختالؼ التفاعل بني ي حل املشملالت الفيهيةالختبار 

  و تيار(ال -تباعدي العاملعرب  التفملر سمتو  ، عتادةالألريية امل –

  حدود البحث: 
 :ابدود التالية علي ابا اقتصر البحث 

 : ابدود املذبذعية: اقتصر تألبيق البحث علي ابدود املذبذعية التالية:أواًل 
 ، املسػتذى األوؿ، اإلعػداد العػاـ، النمػاـ الفصػلي للتعلػيل ٔوحدة اجلنايات واليصاو والديات مػن مػنهج الفيػو ع -ٔ

الفيهيػة املتةػننة فيهػا، املفػاهيل نمػرًا لثػراء  ؛ الذحػدات عاجلنايػات واليصػاو والػدياتهػ ا  اختػرتْ قػد الثانذيو و 
 وك لا طذاعية ه ا الذحدات إلثارة العديد من املشملالت الفيهية املرتبألة باملفاهيل الذاردة فيهاو 

وثر هػ ين الننألػني الثػانذي؛ وذلػا لتػلدى طالب الصػف األوؿ التيار(   –قياس سمت التفملر املعرب عالتباعدي  -ٕ
 حل املشملالت املرتبألة   ا املفاهيلو ومن مث ب ؛فهل املفاهيل الفيهية وتفسرهاب عالتباعدي والتيار(  

 ؛ أل ا سبثل املهػارات مهارة تيذمي ابلإنتاج ابل، و  مهارة ربديد املشمللة، ومهارةقياس مهارات حل املشملالت ع -ٖ
 عاليةواألساسية بل املشملالت الفيهية بف

ب مػػنهج الفيػػو لألػػالب الصػػف األوؿ الثػػاق؛ أل ػػا  «الػػرتابت والتنػػاي  والتنمػيل»أبعػػاد البنيػػة املعرفيػػة للنػػتعلل قيػاس  -ٗ
 سبثل أهل متغرات البنية املعرفية، كنا أ ا أكثر األبعاد قابلية لليياسو

واالهتناـ بتننية أبعاد ؛ ظمثلذف بداية املرحلة اقتصر البحث علي طالب الصف األوؿ الثانذي؛ أل ل ثانًيا: ابدود البشرية:
 –وطُبػق  ب بداية املرحلة قد يسهل تننيتها ب الصػفذؼ الالحيػةو البنية املعرفية ومهارات حل املشملالت الفيهية

 ااربو الثانذي دبدينةعينة من طالب الصف األوؿ علي  -أيًةا
 هػوٜٖٗٔ-ٖٛٗٔالثاق من العاـ الدراسي بق البحث ب الفصل ثالثًا: ابدود ال مانية: ط

 رابًعا: ابدود اململانية: طبق البحث ب مدينة اارب باملنألية الشرقية ب املنلملة العربية السعذديةو
 مصطلحات البحث:

 يتةنن البحث ابا  املصأللحات اآلتية:
 :Brain – Compatible Modelنموذج توافقية المخ  -ٔ

 Brain Based Teaching Approachا ملػدخل التػدريس املعتنػد علػي املػمن تألبيًيػسمػذذج تذافييػة املػمن  يعػد

(BBTA) مل رجػػات ورسػػل الصػػذرة العامػػة التنشػػيت، وتصػػنيف ا :، وهػػيمػػن سػػبع مراحػػل تعلينيػػةهػػ ا الننػػذذج ، ويتملػػذف
مػػدى تػػ كر املػػتعلل وحفمػػو ، وبنػػاء االرتباطػػات، وبنػػاء األنشػػألة التعلينيػػة، وإثبػػات فهػػل املػػتعلل، واسػػتعراض ملذبػػذع الػػتعلل

 ;Škrhová, 2017; Shabatat & Al-Tarawneh, 2016) وفحصػو للنفاهيل، واستعراض مذبذع الػتعلل اجلديػد

Kapadia, 2014; Degan, 2012) و 
الرتبيػة اإلسػالمية لتننيػة  جػراءات التػدريس الػ  يتبعهػا معلػلجمنذعػة مػن إ»بونو:  يااإجرائسمذذج تذافيية املمن ؼ ويُػَعرم 

اجلنايػػات واليصػػاو ب وحػػدة  لػػدى طػػالب الصػػف األوؿ الثػػانذيأبعػػاد البنيػػة املعرفيػػة ومهػػارات حػػل املشػػملالت الفيهيػػة 
التنشػػيت، ومرحلػػة تصػػنيف امل رجػػات ورسػػل الصػػذرة العامػػة للػػدرس، ومرحلػػة وتتنثػػل هػػ ا اإلجػػراءات ب مرحلػػة  ووالػديات

ملعق،  ومرحلة بناء األنشألة التعلينية، ومرحلة إثبات فهل املتعلل، ومرحلة اسػتعراض مػدى تػ كر بناء االرتباطات وتألذير ا
 و«، ومرحلة استعراض املذبذع اجلديداملتعلل وحفمو للنفاهيل
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– Cognitive Thinking Style «Convergent« التقــاربي –التباعـدي »نمـط التفكيـر المعرفــي  -ٕ

Divergent»: 
، مع تذبيح كيفية سذاء بشملل تباعدي أو تيار( بونو الألرؽ املفةلة لدى كل فرد ب التفملرؼ سمت التفملر يعرم 
 و (Srernberg, 2002)ب حل مشمللة حمددة  أو استغالهلا يدرات ال  ظمتلملهاالاست داـ 
الألرييػػة املفةػػلة لػػدى طػػالب الصػػف األوؿ الثػػانذي ب التفملػػر سػػذاء بشػػملل تباعػػدي أو » بونػػو: ياػػايُػَعػػرمؼ إجرائو 
 ُيصػنمف ب بػذئوالػ ي ، «تيار(ال –تباعدي ال»سمت التفملر املعرب  وتياس دبيياس، عند التعامل مع املهاـ املعيدةتيار( 
 إىل عينة من سمت التفملر التباعدي، وعينة من سمت التفملر التيار(و الألالب

   Cognitive Structure Dimensions: بنية المعرفيةالأبعاد  -ٖ
حمتػذى ااػربات املعرفيػة املنيػ ة للنمبػاؿ املعػرب للفػرد الناذبػة »  البنيػة املعرفيػة بو ػا: ٜٔٗـ: ٕٚٔٓيعرؼ ال يات ع

 و«هل ا الفرد، وما ينألذي عليو من خصائص مادية وتنمينية مع العنليات املعرفية امل تلفةعن تفاعل ا تذى املعرب 
 ،أثنػػاء تعلنػػوعيػػل املػػتعلل  ب ةاملذجػػذدالرتاكنيػػة الفيهيػػة ا تػػذى الشػػامل للنعرفػػة بو ػػا:  ياػػاويُػَعرِّفهػػا الباحػػث إجرائ

عن ىرا  املتعللهل ا  املعربسبي  اداؿ حبيث  ،ابت وسباي  وتنميلوما تتةننو ه ا املعرفة من تر  ،الفيهية املفاهيل بواملتنثلة 
 فينا يلي:تتحدد أبعاد البنية املعرفية و  ومن الألالب

 الفيهيةو علي إصماد العالقات املرتابألة بني املفاهيل طالب الصف األوؿ الثانذيقدرة  وهذ :الرتابت 

  ب ف ػػػات أو وبػػػعها  ،الفيهيػػػة عنػػػل تصػػػنيف للنفػػػاهيلعلػػػي قػػػدرة طػػػالب الصػػػف األوؿ الثػػػانذي  وهػػػذ :التنػػػاي
 و«عيل املتعلل»داخل البنية املعرفية الفيهية  ومن مث فهي تعملس فملرة سباي  ف ات املفاهيل؛ وجمنذعات متناي ة

 ب صػػػذرة خػػػرائت  تنميًنػػػا هرمياػػػاالفيهيػػػة علػػػي تنمػػػيل املفػػػاهيل  قػػػدرة طػػػالب الصػػػف األوؿ الثػػػانذي وهػػػذ :التنمػػػيل
 للنفاهيل األكثر خصذصيةو  وصذاًل   ؛من املفاهيل األكثر عنذمية إىل األقل يةمفاهين

للنعرفػػة  الػػرتابت والتنػػاي  والتنمػػيلوتيػػاس هػػ ا األبعػػاد مػػن خػػالؿ اختبػػار أبعػػاد البنيػػة املعرفيػػة الػػ ي يملشػػف عػػن 
  املفاهينية الفيهية ال  تشملل عيل املتعللو

 : Jurisprudence Problem Solving Skills المشكالت الفقهيةمهارات حل  -ٗ
جمنذعػػة مػػن  تػػذفروالػػ  تتأللػػي مػػن املػػتعلل  ،«املرتبألػػة دبذاقػػف ابيػػاة ابييييػػة»هػػي نػػذع مػػن املشػػملالت الذاقعيػػة 

، ومهارة ربديد اهلدؼ من هاب مهارة ربليل سياؽ املشمللة وربديده ا املهارات تتنثل و و بلها بفعالية الةروريةاملهارات 
والذصػذؿ للحػل، ومهػارة تيػذمي  اإلسػرتاتيمبيةاملست دمة ب ابل، ومهارة تنفي   اإلسرتاتيمبياتشمللة، ومهارة التعبر عن امل

  و(Antonenko, Jahanzad & Greenwood, 2014; Griffin, 2014; Griffin & Care, 2014) ابل
عنػػد طػػالب الصػػف األوؿ الثػػانذي ذظفهػػا العيليػػة الػػ  يجمنذعػػة مػػن األنشػػألة أو العنليػػات بو ػػا:  ياػػاوتُػَعػػرمؼ إجرائ

ب ربديػد العنليػات وتتنثل ه ا و مست دًما فيها ما لديو من معارؼ سابية ؛مذاجهة املذاقف الفيهية اجلديدة ىر املولذفة
 هل ا الغرضوال ي أُعد من خالؿ اختبار مهارات حل املشملالت الفيهية  املشمللة، وإنتاج ابل، وتيذمي ابل، وتياس

 :اإلطار النظري للبحث
مهػارات حػل املشػملالت الفيهيػة، وأسمػاا و سمػذذج تذافييػة املػمن، رئيسػة، وهػي:  أربعػة حمػاوريتناوؿ اإلطار النمري 

  هلا: تفصيلٌ  وفينا يلي البنية املعرفية،أبعاد و ، «التيار( –التباعدي » املعرب التفملر
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 .Brain – Compatible Modelنموذج توافقية المخ المحور اْلول: 
 -جل شونو  -اإلنساف العديد من ابذاس واألعةاء ال  تؤهلو لعنارة الملذف، وجعل  - وجل ع م  -وهي اهلل 

املمن أشرؼ ه ا األعةاء؛ حيث إف نشاطو املتنذع ما بني عالتفيو، والتفملر، والتدبر، والنمر، والتعيل، والتبصر، واالدِّكار، 
مشتيات كلنة العيل ععيلذا، تعيلذف، نعيل، يعيلها، واالعتبار، والعربة، والتذسل  أساٌس لإلظماف والتملليف، وقد تملررت 

  مرة، أما اآليات ال  تتصل بالعنليات العيلية، وربث علي دمارستها للتعرؼ علي  يات ٜٗيعيلذف  ب الير ف الملرمي ع
ياء واملرسلني، بل املسألذرة واملنمذرة، وأحملاـ التشريع، والعرب ال  تتةننها أحداث التاريمن، وسر األنب -وجل  ع م  – اهلل

وإدارة صبيع أنشألة اإلنساف علي األرض، فيد بلغد من الملثرة حداا جعل من اإلسالـ دين العيل، وجعلد من العيل 
علي خليو، األمر ال ي صمعل من ذبديد العهد   ا العناية الير نية باملمن وعنلياتو ب تدريس  -وجل  ع م  -حمبة اهلل 

ة املمن، امتثااًل لألوامر اإلهلية ال  تةننتها ه ا اآليات الير نية، فالفيو أوىل العلـذ الشرعية الفيو من خالؿ سمذذج تذافيي
والدنيذية ب لا، خاصة وأف كلنة الفيو نفسها، تعرب عن أحد أهل العنليات العيلية للنمن، وال  أريد باطالقها علي ه ا 

ملنارسة الذاعية املتذهمبة دائًنا، انألالقًا من استنباا األحملاـ، العلل، ااروج بو من نألاؽ املنارسة اآللية، إىل نألاؽ ا
 ووصذاًل إىل ابملنة منها، وال  ال تيف عند حد، كذ ا تعرب عن حماوالت استملناا أمر إهلي حمليلو

يرب وقد بلد من تيدير العيل ب السنة النبذية أف جعلو الن  صلي اهلل عليو وسلل معيارًا للتيدـ والتفابل، ب ال
 –منو صلي اهلل عليو وسلل حاؿ الصالة، وال  ألغد صبيع أوجو التفابل بني الناس فينا عدااو عن عبد اهلل بن مسعذد 

لَِيِلِني  منكم أولو اْلحالم والنَّهىم ثم الذين يلونهمم »قاؿ: قاؿ رسذؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلل:  -ربي اهلل عنو 
رواا مسلل، كتاب الصالة، باب تسذية الصفذؼ وإقامتها وفةل األوؿ منها ] «ثالثًام وإياام وىيشات  اْلسواق

 [وٜٗٙـ، برقل: ٕٗٔٓفاألوؿ، 
وعلي ذلا التـ  علناء األمة من  اليرف األوؿ وإىل يذمنا ه ا بتيدير مملانة العيل، بل ذمد العيل عندهل مصدرًا 

ية وحل املشملالت ال  تعرتض حياة املسلنني، وال  مل للتشريع، م  وجدت اباجة إىل النمر ب استنباا األحملاـ الفيه
ربت  ا النصذو، ه ا إىل جاني دورا ب معاجلة النصذو وإدارة الرتاث الفيهي، ال ي توسس علي املصادر األخرى،  

 كاإلصباع أو اليياس أو االستحساف وىرهاو   
  ب العيػدين األخػرين Brain – Based Learning Theoryعظهػرت نمريػة الػتعلل املسػتند إىل املػمن وقػد 

وإظمانًا من الرتبػذيني بوشميػة أحبػاث املمن وطبيعتو،  وظائفأوبحد  من اليرف العشرين نتيمبة لتألذر تينيات مسح املمن، ال 
تؤكػد الػ  التعلل املستند إىل املمن اذبهد أنمارهل إىل تذظيف ه ا األحباث ب تصنيل ااربات التفاعلية املتذافية مػع املػمن، 

 لدى املتعلننيوالفهل العنيق للبنية املعرفية املعاجلة النشألة و التعلل ذي املعق و أشمية 
الػ  تركػ  علػي  ،ويتأللي تدريس الفيو لألالب املرحلػة الثانذيػة تشػغيل املػمن كلػو عػن طريػق اإلجػراءات التدريسػية

واليػدرة علػي حػل املشػملالت الفيهيػة؛  ،املعرفيػة البنيػةأبعػاد وظائف كل من النصف الملػروي األظمػن واأليسػر مًعػا ب تننيػة 
ب بػذء الذظيفػة الديناميػة للنػمن يصػبح التفاعػل بػني نصػفي املػمن   إىل أنػو  ٛٚٗـ: ٕٓٔٓيذسػف ع وب ه ا الصدد يشر

حيػث تفػرتض النمريػة التملامليػة أف هنػاؾ  ؛علػي حػدة مػن الت صػص الػذظيفي الثنػائي لنصػفي املػمن كػاًل  كفملرة أكثر قبذاًل 
 طبيعة تملاملية للنصفني الملرويني باملمن، وأ نا ال يعنالف دبع ؿ عن بعةهنا، بل يعنالف كننمذمة فائية التملاملو

  مػػن الننػػاذج التدريسػػية الػػ  تعػػق بػػالنمرة Brain – Compatible Modelويعػػد سمػػذذج تذافييػػة املػػمن ع
ملػدخل التػدريس املعتنػد علػي املػمن الملرويني بػاملمن اإلنسػاق، وهػذ ب الذقػد نفسػو يعػد تألبيًيػا  التملاملية لذظائف النصفني

Brain Based Teaching Approach (BBTA) ، معػا  متػذاز يسػتأليع عنػل املػمن : يتبػق عػدة مبػادا هػيالػ ي
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البحػث و  ،بوكنلػواملػمن يذظػف الػتعلل و واجلسػل واملػمن والعيػل وحػدة ديناميمليػة واحػدة،  ،العديد من األشياء ب وقد واحػد
كػل و  الػتعلل،حاةػة ب عنليػة العذاطػف  تعػدو  ،ضمدث من خػالؿ ا اكػاة -أيًةا عن املعق والبحث ،عن املعق أمر فألري

ينألذي التعلل علػي كػل مػن تركيػ  االهتنػاـ واالنتبػاا و ، دراؾ وتملذين األج اء والملل ب وقد واحدعلي اإل ممن لديو اليدرة
الػػتعلل اململػػاق : لػدينا علػػي األقػػل نذعػػاف مػػن أنمنػػة الػػ اكرةو  ،ا عنليػػات واعيػػة وىػػر واعيػػةيتةػػنن الػػتعلل دائًنػػو ، ااػارجي

 ،ا ال يتمبػػ أ مػػن الػػ اكرة اململانيػػة الألبيعيػػةاملػػمن يفهػػل ويتػػ كر أفةػػل عنػػدما تملػػذف ابيػػائق واملهػػارات جػػ ءً و  ،والػػتعلل بػػابفظ
األسػاليي التيليديػػة ب  فهػذ ينػػاقض ؛ ومػن مثَ كػل دمػػاغ فريػد مػن نذعػػوو  ،التهديػدل عػػن طريػق التحػدي ويعذقػػو ويتعػ ز الػتعل

ااصػائص  نػلهتو ، داخلػوابادثػة علػي تثبػيت الػتعلل عػن طريػق ذباهػل عنليػات الػتعلل الألبيعيػة  تعنلا ما ىالبً  ال التعليل 
 Caine & Caine, 1994; 1997; Caine, Caineع الػتعللحػدوث  العػاج ة عػن تع يػ التعلل، لو املتعلية بالذظيفية 

& Crowell, 1999 و  
 ,Erlauer) وهػػيتعلل؛ الػػتعلػػيل و العنليػػة  بسمػػذذج تذافييػػة املػػمن أنػػو صمػػي أف تتػػداخل العناصػػر التاليػػة  ويػػرى

2003; Caine, 2000; Duman, 2010) : 
يعػد الذجػداف كنػا فالعيل يملذف ب أفةل حالتو عندما يملذف ب الذبع األمثػل،   :املناخ النفسي –: الييمة املسرتخية أواًل 

، بي ة التعلل النشألة اباف ة للتعلل هي ال  تعػ ز مػن روح التحػديباإلبافة إىل أف حاةًا ب سم جة العيل،  عاماًل 
، أو ربيق االستعداد املريحربيق  وتتيح للنتعلل االستغراؽ ب ااربة الرتبذية دوف هتديد، وتثر النشاا العيلي؛ فهي

تصبح صبيع اإلجابات و   ا،خمأل كافمن التداعيات ح  لذ  ملتعلل بي ة الييمة املرضمة، ال  ال طمشي فيها انذًعا من ال
  و  ىر مييدة التفملر مفتذحة اتواملناقش ،ميبذلةال  يألرحها حذؿ مذبذع التعلل 

وقػد  بذمػاز العديػد مػن األنشػألة إ قػادر علػيالعيل عةذ فريػد ومعػا  متناثػل؛ ف :التعلينات –االنغناس املتناىل  ا:ثانيً 
تتأللػػي وجػػذد ااػػربات النشػػألة واملعيػػدة و ، يتػػوتي مػػن خػػالؿ عنليػػة سم جػػة العيػػلالػػ ي املعػػق يبحػػث عػػن واحػػد، و 

 تسػػاعدهل ،ىنػػر الألػالب ب بي ػػة تعلينيػةيػتل  صمػػي أف الغنػػر امليصػذدحيػق تيولملػػي  وربركػات لتحفيػ  سمػػذ العيػل
  وعلي استيعاب املذاد بشملل أكنل دما كانذا عليو ب طريية ا ابرة أو الملتاب

 ومن العنليات الذاعية والالواعية كلتذافر  يتأللي  عنلية التعلل رتكي  أو بلذرة االنتباا بف :التيذية –ا: املعاجلة النشألة ثالثً 
من خالؿ جمنذعة متنذعة مػن الألػرؽ مػن أجػل اكتسػاب أو مهنة التعلل ذقف املاملعاجلة النشألة علي ربليل وتيـذ 
 ويتعلنذ االألالب باست داـ كل من حذاسهل وخرباهتل للتذاصل مع املذاد ال   ، كنا ييـذاملعرفة

منهػا مػن اليػدرات الملامنػة  وتربز أشمية سمذذج تذافيية املمن ب تدريس الفيو لألالب املرحلة الثانذية ب توكيدا جمنذعةً 
بالبي ػػة اآلمنػػة الداعنػػة لػػروح  اهتنامػػووكػػ لا ، والتحليػػل املنأليػػيوالتومػػل الػػ ايت، واالسػػتيعاب الفيهػػي، النن جػػة العيليػػة، 

واإلعػالء  ، واملناقشػات البنػاءة ابػرة،الفيهية املعاجلة النشألة لل ربةتركي ا علي أخرًا و التحدي واالزمراا ب املهاـ الفيهية، 
  من شوف التحركات ا ف ة لننذ العيلو

 ,Uzezi & Jonah)مػن سػبع مراحػل تعلينيػة Brain – Compatible Modelسمػذذج تذافييػة املػمن  يتملػذفو 

2017; Shabatat & Al-Tarawneh, 2016; Kapadia, 2014; Degan, 2012; Saleh, 2011; 

Neve,1985) ، :وهي 
لتحفي   ؛«البنية املعرفية» نماـ معا  ال اكرة واملعرفة اليبلية للنتعلل صمري تنشيت: وب ه ا املرحلة التنشيتمرحلة  ؤ

 اتلتصػػذر بنػػاء السػػناح للنػػتعلل بوا ،الػػتعللمذبػػذع  تذجيهػػات حػػذؿ مث إعألػػاءعنليػػة التحذيػػل واالنتيػػاؿ للنعرفػػة، 
حيػػث يػػتل تػػذفر  ؛Preparationو اإلعػػداد اليبلػػي للنعلذمػػات أالتمبهيػػ   دبن لػػةهػػ ا املرحلػػة  تعػػدو و ة حذلػػوالعيليػػ
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وذلػػا مػػن خػػالؿ تيػػدمي صػػذرة بصػػرية حػػذؿ  ؛مذبػػذع الػػتعلل علػػيإطػػار مبػػدئي للػػتعلل اجلديػػد، وإليػػاء نمػػرة كليػػة 
أنػػو كلنػػا زادت خلفيػػة املػػتعلل عػػن مذبػػذع  :وهػػي ،علػػي قاعػػدة أساسػػيةتسػػتند هػػ ا املرحلػػة و  مذبػػذعات الػػتعلل،

 التعلل اجلديد زادت سرعة استيعابو وسبثيلو هل ا املعلذماتو 
 الش صػػيوب هػػ ا املرحلػػة ييػػرر املػػتعلل بنفسػػو اهلػػدؼ  :تصػػنيف امل رجػػات ورسػػل الصػػذرة العامػػة للػػدرسمرحلػػة  وٕ

 الػتعلل والعالقػات املرتبألػة بينهػامادة مفاهيل إىل  لذصذؿعلي االيلق الناتج من عدـ قدرة املتعلل  ؛ لت فيفللتعلل
 بصػذرة كليػة، معاجلتهػاكيفيػة املعلذمػات اجلديػدة و  صمػري تيػدمي كنػا،  من خالؿ ربديد أهدافو حػذؿ مذبػذع الػتعلل

 و وإعداد عيل املتعلل للتعامل مع املذبذعات املرتابألة
ا سػابيً تعلنػو تيا ػا دبػا ملذبػذع أو وحػدة الػتعلل املػراد إت وب ه ا املرحلة ضمدث ربػ :وتألذير املعق بناء االرتباطات وٖ

ذء مػػا لػػدى املػػتعلل مػػن معرفػػة أي بنػػاء االرتباطػػات ب بػػ ؛ومػػع املعرفػػة املتذقػػع أف تػػويت فينػػا بعػػد ،عاملعرفػػة السػػابية 
ة يتل البحث عػن املعػق مػن خػالؿ عنليػكنا و وذبنيعها واست دامو كوساس الستيعاب املعلذمات اجلديدةوفهل، 

، وتفعيػل علػي مذابػع االرتبػاا بػني املعرفػة اجلديػدة والسػابية االنتبػاا يرتكػ وب هػ ا املرحلػة  سم جة العيػل للنعرفػةو
أو  ،يائق واملهارات واإلجراءاتال اكرة بألرييتني: االحتفاظ باب بحيث ضمدث التعلل  ؛عنلية التعلل عرب ال اكرة

  وحساس باارباتاإل
وب هػػػ ا املرحلػػػة ظمػػػارس املػػػتعلل جمنذعػػػة مػػػن األنشػػػألة التعلينيػػػة وهػػػي: التل ػػػيص  :التعلينيػػػةمرحلػػػة بنػػػاء األنشػػػألة  وٗ

صمػي هنػا السػياقات املتعػددةو و  ببااربات باست داـ ابذاس البصرية والسػنعية وابسػحركية  واإلحساسوالتفملر 
من ه ا األنشألة اكتساب املمن و واهلدؼ لدى الألالب ةانتياء جمنذعة من األنشألة ال  تذظف ال كاءات املتعدد

 ضميق األهداؼ املراد الذصذؿ إليهاوبتذفر جمنذعة متنذعة من ااربات أماـ املتعلل لملي  للنعرفة
ا تػػػذفر فػػػرو وأيًةػػػوهتػػػتل هػػػ ا املرحلػػػة باسػػػت داـ الػػػتعلل اجلديػػػد ب مذاقػػػف جديػػػدة،  :مرحلػػػة إثبػػػات فهػػػل املػػػتعلل و٘

بية لذجػػذد ترابألػػات عصػػ ؛اا وعنيًيػػومتينًػػ ياػػايصػػبح الػػتعلل اجلديػػد قذ  مثَ  ؛ ومػػنالتمبريػػي والتفاعػػل مػػع ااػػربة اجلديػػدة
وهتػػػدؼ هػػػ ا املرحلػػػة إىل جعػػػل املػػػمن ضمػػػافظ علػػػي الرتابألػػػات العصػػػبية الػػػ  نتمبػػػد  ومتشػػػعبة بػػػني اااليػػػا العصػػػبية
 دما يشمبع املتعلل علي دمارسة التفملر العنيق حذؿ عنلية تعلنوو ؛وتشمللد من التعلل اجلديد

مػػػػن تملػػػػذين الػػػػ اكرة إىل التػػػػيين وهتػػػػدؼ هػػػػ ا املرحلػػػػة  :اسػػػػتعراض مػػػػدى تػػػػ كر املػػػػتعلل وحفمػػػػو للنفػػػػاهيلمرحلػػػػة  وٙ
Memory Formation،  توكيػػػد عنليػػػة الػػػربت ابادثػػػة بػػػني املفػػػاهيل  ويػػػتل خالهلػػػاوالبنيػػػة املعرفيػػػة املفاهينيػػػة؛

 باألنشػػػػألة العيليػػػػة الػػػػ  ربفػػػػ  مػػػػن عنػػػػل الػػػػ اكرة  تسػػػػت دـوب هػػػػ ا املرحلػػػػة وقابليتهػػػػا لالسػػػػرتجاعو  ،املدروسػػػػة
واهلػػدؼ  ووخػػرائت امليارنػػة والتصػػنيف واالسػػتنتاجاسػػت داـ خريألػػة املفػػاهيل،  :االحتفػػاظ باملعلذمػػات واملفػػاهيل مثػػل

  اكرة املتعللوذمن ه ا املرحلة تشمليل 
 الرتكي  علي الدرس اجلديد بمعا  املمن  اململتسبةوب ه ا املرحلة تساعد ااربة  :مرحلة استعراض املذبذع اجلديد وٚ

فيها است داـ التعلل ال  يتل  مرحلة التملامل الذظيفي :وتعرؼ بو ا ومفاهيل ومبادا وقذانني ونمرياتدبا فيو من 
االستفسػار حػذؿ و  ،عرض مذبذع التعلل واألفملار املألروحة فيػو للتع ي  والتألذير من خالؿ تشمبيع املتعلنني علي

وهنػػا ضمػػدث تيذيػػة للبنػػاء للنعػػرب للنػػتعلل، وشػػبملة االرتباطػػات بػػني املفػػاهيل و الػػتعللأهػػداؼ حمتػػذى  ربييػػقأشميػػة 
سػػػ لة الػػػ  ربفػػػ  املػػػتعلل طػػػرح جمنذعػػػة مػػػن األ عػػػن طريػػػقوب هػػػ ا املرحلػػػة تفعػػػل املعاجلػػػة النشػػػألة للعيػػػل و بداخلػػػو
أشميػػة وربفيػػ  املػػتعلل علػػي طػػرح التسػػاةالت امل تلفػػة حػػذؿ  ،ب مذاقػػف جديػػدة هػػاوتملاملاملعرفػػة تألبيػػق ، و للتفملػػر
 واملألروحة واألفملار املفاهيل
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تعػق بػالتعلل املتسػق مػع بونػو مػن الننػاذج الػ   دبػا يشػتنل عليػو مػن مراحػل يذصػف سمػذذج تذافييػة املػمنوبذجػو عػاـ 
حسي والتفاعل مع مادة التعلل واآلخرين ، إىل جاني تذفر إمملانية التحرؾ ل بالتحدي وُيملف بالتهديديُدعم  املمن، وال ي

عنػدما تذاجهػو التحػديات  أو اليةػاء عليػو عن زيادة االسػرتخاء وابػد مػن ااػذؼ واليلػق لػدى املػتعلل حرية املتعلل، فةاًل 
مػن رةيتػو الننػذذج ويػدعل  و خػربات الػتعللاليذية ب البي ة، باإلبافة إىل هتي ة بي ة تعلينية تشمبع املػتعلل علػي االزمػراا ب

صمػػي أف يػػتل تيػػدظمها  ؛ ومػن مثّ للننػاهج الدراسػػية باعتبارهػػا جمنذعػة مػػن ااػػربات املنمنػة الػػ  تشػػملل البنػاء املعػػرب للنػػتعلل
 ,Uzezi & Jonah) اثراء الفصػػذؿ الدراسػػية، وتػػذفر بي ػػة نفسػػية  منػػةبػػ واالهتنػػاـ اجلػػ اب،تحفيػػ  الللنػػتعلل ب ظػػل 

2017; Shabatat & Al-Tarawneh, 2016)و 
يعػد انعملاًسػا لنمريػة الػتعلل  Brain – Compatible Modelوب بػذء مػا سػبق يتةػح أف سمػذذج تذافييػة املػمن 

املستند إىل املػمن الػ  ربػاوؿ إصمػاد ارتباطػات بػني بيذلذجيػا املػمن البشػري والتػدريس والػتعلل، وينمػر إليػو باعتبػارا مػن الننػاذج 
التدريسػػية الػػ  هتػػتل بمليفيػػة اسػػتيباؿ املػػتعلل للنعرفػػة الفيهيػػة ومعاجلتهػػا، وتيذيػػة االرتباطػػات ابادثػػة بػػني املفػػاهيل الفيهيػػة 

تعلػل أسػاليي جديػدة عن تننية قدرة املتعلل علػي  ، فةاًل املراد إكسا ا للنتعلنني املذجذدة ب أبنية املمن واملفاهيل اجلديدة
 والفيهية مع املشملالتنل علي تننية أبعاد البنية املعرفية، واليدرة علي التعامل وأسماا تفملر خمتلفة تع

 Cognitive Thinking Styles« التقاربي –التباعدي »المعرفي  أنماط التفكير: المحور الثاني

«Convergent –Divergent». 
يعػػد سمػػت التفملػػر أحػػد العذامػػل املهنػػة الػػ  تفسػػر الفػػروؽ بػػني األفػػراد ب  ليػػات معاجلػػة املعلذمػػات وإدراكهػػا مػػن 

وتفسػػر املثػػرات واالسػػتمبابة هلػػاو وضمػػدد سمػػت واإلدراؾ والتػػ كر خػػالؿ عنليػػات التفملػػر وحػػل املشػػملالت وازبػػاذ اليػػرارات 
ومن أهل أسماا ؛ مات وتنميل ااربات عند التعامل مع مذاقف ابياة امل تلفةمعاجلة املعلذ التفملر الألرؽ املفةلة لألفراد ب 

 وتباعدي والتيار(التفملر سمت التفملر ال
وقد قَِبَل الن  صلي اهلل عليػو وسػلل مػن صػحابتو هػ ين الننألػني مػن التفملػر جنبًػا إىل جنػٍي، دوف أف ظميػ  بػني 

األمر العسملري، وال  ال تػ اؿ معمػل األنمنػة ابديثػة ال تيبػل سػذى النػذع  أصحا نا ب أخألر أنذاع األوامر النبذية، وهذ
 ابػن التيار( فيت، بل وقد ذبـر التفملػر التباعػدي ب التعامػل مػع هػ ا األوامػر الػ  تػرتبت بسػالمة ادتنعػات وأمنهػاو فعػن

 بنـي فـي إ  العصـر أحـد يصـلين  »: األحػ اب يػـذ -وسػلل  عليػو اهلل صػلي - النػ  قػاؿ: قػاؿ عنهنػا، اهلل ربي عنر،
 منا يُرد لم نصّليم بل: بعضهم وقال نمتيهام حتى نصلي  : بعضهم فقال الطريقم في العصر بعضهم فمدرك قريظةم
]رواا الب ػاري، كتػاب املغػازي، بػاب  «مـنهم واحـًدا يعنِّـف فلـم -وسـلم  عليـو اب ُـلى - للنبـي ذلـ  فـذُار ذل م 

 [وٖٖ٘ٛـ، برقل: ٕٕٓٓمرجٍع الن  صلي اهلل عليو وسلل من األح اب وخمرجو إىل ب  قريمة وحماصرتو إياهل، 
كنػػا قَبِػػل النػػ  صػػلي اهلل عليػػو وسػػلل هػػ ين الننألػػني أيًةػػا فينػػا يتصػػل بالصػػالة الػػ  هػػي ذروة سػػناـ اإلسػػالـ، 

 سػػعيد أ( ي، ملػػا يتأللبػػو مػػن م يػػد جهػػد، وحماولػػة لالجتهػػاد ب تنفيػػ  األوامػػر الشػػرعية، عػػنوشػػمبع علػػي التفملػػر التباعػػد
 مث فصػػلميا، طيِّبًػا، َصػػعيًدا فتينمنػا الصػػالةُ  فحةػرتِ  مػػاٌء، معهنػا ولػيس سػػفر، ب رجػالفِ  خػػرج: قػاؿ عنػػو اهلل ربػي ااػدري
 فػ كرا -وسػلل  عليػو اهلل صػلي - اهلل رسػذؿ أتيػا مث اآلخػر، يُعِػد ومل والذبػذء، الصػالة أحُدشما فوعاد الذقد، ب املاء وجدا
]رواا أبذ داود،   .«مرَّتينِ  اْلجرُ  ل »: لآلًر وقال م«ُالت  وأجزأَْت  السُّنةم أُبُ»: يُِعد مل لل ي فياؿ لو، ذلا

 [وٖٖٛـ، برقل: ٕ٘ٔٓكتاب الألهارة، باب ب املتينل صمد املاء بعدما يصلي ب الذقد، 
كنا زكمي الير ف الملػرمي أصػحاب هػ ا الػننت مػن التفملػر، الػ ي يػؤهلهل علػي التعامػل مػع اآليػات املتشػا ات، 

﴿ُىَو الَِّذي أَنَزَل َعَلْيَ  اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت مُّْحَكَماٌت ُىـنَّ ُأمُّ وال  تتأللي قدرات ومعاجلات عيلية خاصةو قاؿ تعاىل: 
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ـُر ُمَتَشـا ًَ َِ تَْمِويِلـوِ  ۖ  ِبَهاٌت اْلِكتَـاِب َوُأ نَـِة َوابِْتفَـا َِ اْلِفتـْ ٌَ فـََيتَِّبُعـوَن َمـا َتَشـابََو ِمْنـُو ابِْتفَـا َوَمـا  ۖ   فََممَّـا الَـِّذيَن ِفـي قـُلُـوِبِهْم زَيْـ
 ﴾(َٚوَمـا يَـذَّاَُّر ِإ َّ ُأولُـو اْْلَْلبَـاِب ) ۖ  بِـّنَـا َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا ِبِو ُالٌّ مِّـْن ِعنـِد رَ  ۖ  يـَْعَلُم تَْمِويَلُو ِإ َّ اللَُّو 

 [وٚ ؿ عنراف: ]
جانبػػػاف مػػػن  وشمػػػا أيًةػػػا، املعرفيػػػة الذابػػػحة واملنيػػػ ة للفػػػرد األسمػػػااشمػػػا مػػػن  تفملػػػر التباعػػػدي والتفملػػػر التيػػػار(الو 

 ،ة صحيحة للذصذؿ إىل حل املشمللةدالرتكي  ب إجابة واح هذ قدرة الفرد علي فالتفملر التيار(؛ ل كاء اإلنساقجذاني ا
 ،للنشػملالت الػ  تتأللػي تذليػد عػدد مػن ابلػذؿ املرنػة الفعالػةاالسػتمبابة  تعػ التفملػر التباعػدي  ب حني أف اليػدرة علػي

داخل املشػمللة والذصػذؿ إىل حلػذؿ متعػددة بني املثرات واملفاهيل  تاالرتباطانتاج مدى واسع من اليدرة علي إ دبن لةوهذ 
املعرفية امل تلفة املرتبألة  ضمتذي علي عدد من العنلياتو  ،ول لا عادة ما يرتبت التفملر التباعدي بالتفملر االبتملاري؛ هلا

 & Stamovlasis, Kypraios) وتذليػد األفملػار  ،بتذليػد األفملػار اجلديػدة مثػل إصمػاد املشػمللة، والرتكيػي املفػاهيني

Papageoriou, 2015)و 
وظمملػػػن أف يفهػػػل بونػػػو سمػػػت مػػػن التفملػػػر فيػػػو تسػػػت رج  ،ويعػػػرؼ التفملػػػر التباعػػػدي بونػػػو مملػػػذف حػػػرج لالبتملاريػػػة

 ,Antink-Meyer & Lederman) النهايػػةفتذحػػة املواملشػػملالت األفملػػار العديػػدة وىػػر املنمنػػة عػػن طريػػق املهػػاـ 

؛ سػػرتاتيمبيات حػػل املشػػمللةملتنذعػػة وإابلػػذؿ او ت التفملػػر التباعػػدي و وتعػػ ز املشػػملالت مفتذحػػة النهايػػة مػػن قػػدرا(2015
ػػا  ياػػاقذ  متنب ًػػايعػػد فػػالتفملر التباعػػدي  عنليػػة حػػل ب ولػػو توثراتػػو  ،وتفسػػرها ملشػػملالتب فهػػل المػػذاهر واألحػػداث واومهنا

 املشمللة والتعللو
 اوعلػي العنليػات الػ  تيػدـ سمألًػ ؛المػاهرةعلي صفات وخصائص حمػددة مػن  ب التفملر التيار(الرتكي  وضمصل 

عنليػة عيليػة السػت الو أفةػل األفملػار أو ابلػذؿ الصػحيحة ب بػذء املعلذمػات فهػذ ؛ مػن التفسػرات الالزمػة هلػا اددً حم
العذدة إىل املعلذمات امل  نة ب ال اكرة  باملشمللة الفرد من سمت التفملر التيار( ال ي يسعي بل مهنة وتتحدد املتاحةو 

 و Sak & Maker, 2005ع واستيألاب ابل األمثل
ااصائص هي الػ   اوه ؛ جمنذعة من ااصائص ال  سبي  التفملر التباعدي  Guilfordع وليد حدد جيلفذرد

اليػػدرة وتتنثػل ب ؛ Ideational Fluenceyالألالقػة الفملريػة  وهػي: ،ص املػتعلل مػن سمػت التفملػر التباعػديسبثػل خصػائ
 Spontaneous «العفذيػػػة»املرونػػػة التليائيػػػة و  ومشػػػمللتذليػػػد العديػػػد مػػػن األفملػػػار اجلديػػػدة وامل تلفػػػة ب مذقػػػف  يعلػػػ

flexibilityعػػن وسػػائل الةػػغت أو التذجيػػو أو  ابعيػػدً  ياػػاث تغػػر ميصػػذد ب التفملػػر تليائاليػػدرة علػػي إحػػدا وتتنثػػل ب ؛
 إنتاج العديد من تصنيفات األفملار املالئنة ب املعػق، والػ  تػدور حػذؿ وب اليصذر ال ايت بل مشمللة معينة، اإلباح أو

إعػػادة بنػػاء املشػػمللة أو املذقػػف بشػػملل  ياليػػدرة علػػ وتتنثػػل ب؛ Adaptive flexibilityاملرونػػة التمليفيػػة و  فملػػرة معينػػةو
علػػي تغيػػر التفملػػر وال اويػػة ال هنيػػة ملذاجهػػة مذاقػػف جديػػدة  أو هػػي اليػػدرة ،فهػػلعنػػق و تشػػمبيع االستيصػػاءات ببيسػػنح 

التفصػيالت أو و و للنشػمللةاليدرة علي تغير الذبع بغػرض تذليػد حلػذؿ جديػدة متنذعػة  دبن لةأ ا أي  ؛ومشملالت متغرة
علػػي إبػػافة عناصػػر أو مملذنػػات أو تفاصػػيل جديػػدة ومتنذعػػة لفملػػرة أو اليػػدرة  وتتنثػػل ب؛ Elaborationالتذسػػيعات  

ليػدرة علػي إنتػاج ىػر تتنثػل ب او ؛ Originalityاألصػالة و و ملشمللة مػن شػو ا أف تسػاعد ب تألذيرهػا وإىنائهػا وتنفيػ ها
نشػػػػػػملالت  ابساسػػػػػػية للو و للذصػػػػػػذؿ إىل حػػػػػػل للنشػػػػػػمللة وبنػػػػػػاء االرتباطػػػػػػات الػػػػػػ  تبػػػػػػدو بعيػػػػػػدة وىػػػػػػر حمتنلػػػػػػة ،املػػػػػػولذؼ

Sensitivity to problems وبنػاء انتبػاا  ،اليػدرة علػي إدراؾ وجػذد املشػمللة مػن خػالؿ منمػذرات متعػددة وتتنثػل ب؛
؛ ال يات،  ٕ٘ٓٓراشد، و عبد اهلادي، و عالنمبدي،   داخلهاباملذجذدة املصادر واالرتباطات الداخلية للعناصر  تتملامل فيو

 وGallavan & Kottler, 2012)؛  ٕٙٓٓ
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إجابػة واحػدة إىل تذصػل للالتفملػر  عنليػاتيذظػف  وب أنػ فتحدد خصائص املتعلل من سمت التفملر التيار( أّما
، ب إعألػاء اسػتمبابة فريػدة ومعيذلػة بامليارنػة بػاآلخرينو  ،أو حػل أو اسػتنتاج وحيػد باتبػاع مػداخل مذجػذدة بالفعػل وميبذلػة

ينػدفع ب اذبػاا ابيػائق ومعرفػة بنيػة هػل، و التفاعػل مع ينفػرد  ػا دوف وأ خػريناآل مػع اإلجابػة الػ  يتشػارؾ فيهػانفس وينتج 
   وGallavan & Kottler, 2012; Meyeroff , 2008ا تذى بشملل تليائي ع

البحػػػث عػػػن الألػػػرؽ  ظميػػػل إىلالتفملػػػر التيػػار(  ااملػػػتعلل ذأف  Alamolhodaei (2001) أملذلػػػذداي ويةػػيف
ب حالػػة وذلػػا  ؛املناقشػػات وابمبػػج املنألييػػةو إىل دراسػػة املػػذاد املنمنػػة كػػ لا ظميػػل  و ، الذحيػػدة أو الفريػػدة بػػل املشػػملالت

دقييػػػة التنتاجات االسػػػاملػػػتعلل ذو التفملػػػر التيػػػار(  ظمػػػارسو  والػػػ  تتأللػػػي التفملػػػر املنأليػػػي، ،اا جيػػػدً املػػػذاد املنمنػػػة تنميًنػػػ
التفملػر  يذ السػنة أو اااصػية املنيػ ة للنػتعلل ذتذليػد الةػروريات وابمبػج املنألييػة هػف ؛مهاـ حل املشػمللةنأليية علي املو 

اليػػدرة ، وظمتلػػا  دـ التفملػػر اجلػػان ويسػػت االبتملاريػػة، ظميػػل إىليتنيػػ  املػػتعلل ذو التفملػػر التباعػػدي بونػػو  ب حػػني ،التيػػار(
 ،هاوتنفيػ  األشػياء داءوييـذ بفحص العديد مػن الألػرؽ املسػت دمة أل ،رةية ادنذعات اجلديدة واملتنذعة من األفملار يعل

؛ تتأللػي إجابػات متعػددة الػ  ،القتحػاـ املهػاـ ومذاقػف الػتعلل املفتذحػة أميَػلَ باإلبػافة إىل كذنػو ، وييذد إىل نتائج متعػددة
 و التباعديتفملر ال ينتعلل ذااياؿ العا  هذ السنة املني ة للو تذليد االحتناالت املتعددة للنعلذمات املعألاة ومن مث فاف 

من أشملاؿ حػل املشػمللة؛ فهػذ ييػذد الفػرد إىل تذليػد عػدد مػن  دما سبق أف التفملر التباعدي يعد شملاًل ويتةح 
يتل الرتكي  فيو علي إجابة واحدة صحيحة للذصذؿ ابلذؿ واالستمبابات املنملنة، علي العملس من التفملر التيار( ال ي 

 دي والتيار(؛ فهنا مفيداف ب حلهاومن التفملر التباع كالا إىل حل املشمللة، ويتةنن حل املشمللة  
وتتةػػح هػػ ا العالقػػة االفرتابػػية بيػػذة مػػع  ،سمػػت التفملػػر واملعرفػػةبػػن  وتػػرى أدبيػػات البحػػث أنػػو تذجػػد عالقػػة قذيػػة

التفملػػر التباعػػدي عنػػدما  يألف مػػا ضمػػدث عنػػد املػػتعلل ذ ؛الػػ ي ينألػػذي علػػي عنليػػات التباعػػد واملعرفػػة التباعػػديالتفملػػر 
 وليس تذليدها عن طريق العنلية التباعدية ،املدى الألذيلةظمارس ه ا التفملر مع حل املشمللة هذ إصماد األفملار ب ال اكرة 

(Runco, Dow & Smith, 2006) و 
ادتنػػع فيهيػػة معاصػػرة ب  حػػديثًا قةػػاياغػػرات ابيػػاة املتمبػػددة؛ فيػػد ظهػػرت ونمػػرًا التسػػاع حاجػػات العصػػر وت

الصػػػناعي، واجلػػػرائل اجلنسػػػية، والتمبػػػارة اإللملرتونيػػػة، وىسػػػيل األمػػػذاؿ، واإلجهػػػاض، واالستنسػػػاخ، وبنػػػذؾ املسػػػلل كػػػالتلييح 
، وتنمػيل النسػل، وكلهػا قةػايا ربتػاج إىل مػتعلل النألف واألجنة، وعنليات التمبنيل، وال بح عػن طريػق الصػعق الملهربػائي

، األصػػالة، والتفصػػيالت أو التذسػػيعات، و املرونػػة التمليفيػػة، و املرونػػة التليائيػػةالفملريػػة، و ذي تفملػػر تباعػػدي يتنيػػ  بالألالقػػة 
إىل متعلل ذي تفملػر تيػار( يتنيػ  بابديػة والػذعي ب أثنػاء تناولػو لػبعض أبعػاد أيًةا ربتاج وهي  وابساسية للنشملالتو

 ملتصل واحدو ايتاف التيار( املشمللة الفيهية املراد حلها، وظمملن اليذؿ بوف التفملر التباعدي و 
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تتفاعل مع العديد من العنليات  احيث إ ؛ العنليات املعرفية البشرية األساسية إحدىتعد عنلية حل املشمللة 
 علي سبثيػل املعرفػة الداخليػة بناء التمبريد والبحث والتعلل وازباذ اليرار واالستدالؿ والتحليل والرتكيي :املعرفية األخرى مثل

  ال  تشملل البنية للنعرفية للنتعللو
 ةوجػػذد ثػػالث مراحػػل ب عنليػػة حػػل املشػػمللة والػػتعلل، وهػػي: زيػػاد Norman (1982) نذرمػػاف وليػػد افػػرتض

 ،Memory Schemata or Mental Structureاملعرفػة اجلديػػدة بػػنن خمألػػت الػػ اكرة أو البنػػاء العيلػػي للنػػتعلل 
، Structuring or the Formation of new Conceptual Structureصػياىة األبنيػة املفاهينيػة اجلديػدة و 

وهػ ا العنليػات ، Tuning or the Fine Adjustment of Knowledgeيل مالئػل للنعرفػة وإجػراء وبػبت وتعػد
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داخػل للنعرفػة  اسػتنرار التمبديػد والبنػاء املسػتنرحيث تتأللي تلا العنليػات  ؛تعرب عن الدور ابرج للبناء املعرب للنتعلل
 ه ا البنيةو
أف البنيػة املعرفيػة هػي خالصػة خػػربات الفػرد الناذبػة عػن تفاعلػو مػع العذامػػل إىل   ٘ٛٔـ: ٕٕٔٓويشػر العتػـذ ع 

الذراثية والبيذلذجية عالدماغ  من خالؿ سمذا وتمليفو ب مراحل العنر امل تلفة، ويرتبت بننذ البنية املعرفية لدى الفرد البي ية و 
وبننذ وتألذر التملذينات اجلديدة للذحػدات املعرفيػة والعنليػات والذظػائف املعرفيػة امل تلفػة املنعملسػة عنهػا، فمللنػا تعيػدت 

للفػرد؛ ألف البنيػػة املعرفيػػة تشػملل أحػػد األسػػس املهنػػة الػ  تيػػـذ عليهػػا نػػذاتج  ملعرفيػػةاهػ ا الذظػػائف دلػػد علػي تألػػذر البػػق 
  وسبثيل املعرفة

 عػن عنػو اهلل ربي األشعري مذسي أ( وقد أشار الن  صلي اهلل عليو وسلل إىل أنذاع عديدة من البق املعرفيةو فعن
 أرًضـام أُاب الكثير الفيث امثل والعلمم الهدى من بو اب بعثني ما مثل» :قػاؿ أنو -وسلل  عليو اهلل صلي - الن 
 بهـا اب فنفـ  المـاِم أمسـكُ أجـادبم منهـا واانُ الكثير. والعشب الكألم فمنبتُ الماِم قبلُ نقيةم منها فكان
ًِم تمس    قيعانم ىي إنما أًرىم طائفة منها وأُاب وزرعوا. وسقوام فشربوام الناسم  فذل  الكألم تنبُ و  ما
 اب ىـدى يقبـل ولـم رأًسـام بـذل  يرفـ  لـم مـن ومثـل وعلَّـمم فعلـم بـو اب بعثنـي بما ونفعو ابم دين في فقو من مثل
 كتػاب ]ومسػلل [،ٜٚـ، بػرقل: ٕٕٓٓوعلػل،  علػل مػن فةػل بػاب ، العلػل كتػاب ، الب ػاري ]رواا .«بو أرسلُ الذي

 [وٕٕٕٛ برقل: ـ،ٕٗٔٓ، -وسلل  عليو اهلل صلي - الن  بعث ما مثل بياف باب الفةائل،
البنػػػاء االفرتابػػػي املنثػػػل لتنمػػػيل املفػػػاهيل والعالقػػػات بينهػػػا ب ذاكػػػرة املػػػتعلل علػػػي املػػػدى الألذيػػػل بالبنػػػاء  ؼُ رَ ْعػػػويػُ 

 ،إعػػادة بنػػاء املثػػرات اجلديػػدة الداخلػػة للػػ اكرة علػػي، وهػػذ العامػػل املهػػينن واملسػػيألر  Cognitive Structureاملعػػرب
بنػػاء  ذفهػػ ظمملػػن اسػػت دامها ب حػػل املشػػملالت،الػػ   ديػػدةاجلعرفػػة املا لبنػػاء ا ومنمًنػػا مسػػتيرً يعألػػي إطػػارً إىل أنػػو باإلبػػافة 

املدي، كنا يذبح كيفية سبثيل املعرفػة  الألذيلةوعالقتها مع بعةها البعض ب ال اكرة  اتساع املفاهيلافرتابي يذبح مدى 
 ,Anderson, Randle & Covotsos) ؟ومن مث ظمملن فهل كيف يبػ  املػتعلل املعرفػة بشػملل أفةػل ؛ااململتسبة مسبيً 

2001 Tsai & Huang, 2002) ؛و 
زبػ ين املعرفػة ب  وتػتل عنليػةألذيلػة املػدى، الب الػ اكرة ، وطم  ػا بناًء واعًياملتعلل يب  املعرفة ب ال اكرة العاملة فا

معػػاف مػػن خػػالؿ ربذيػػل املثػػرات وااػػربات امل تلفػػة إىل  الػػ اكرةظمملػػن سبثيلهػػا ب و  ،ياػػاالفصػػذؿ الدراسػػية بشػػملل مػػنمل هرم
و وهنا يتشملل البناء املعرب للنتعلل مػن ااػربات واملعرفػة املذجػذدة وأفملار ظمملن استيعا ا وترمي ها وتسملينها بألريية منمنة

  وTsai, 2001)عوإعادة بنائها  ،معاجلة املعلذماتستؤدي بو إىل ال   ،لديو
، والتنمػػػيل الػػػ ي يملشػػػف عػػػن الفيهيػػػةهػػػذ بنػػػاء نمػػػري يػػػرتبت بػػػا تذى الشػػػامل للنعرفػػػة الفيهػػػي املعػػػرب فالبنػػػاء 

ػػا العالقػات بػػني مملذنػػات هػػ ا ا تػذى؛ ولػػ ا فػػاف ربليػػل بنيػػة املػتعلل املعرفيػػة يعػػد مؤشػػرًا  مػػن مفػػاهيل  مػػا يعرفػػو تيػذميب مهنا
التملامػػػل ،  –التنمػػيل  –الػػرتابت  –االتسػػػاؽ  –عػػن أ ػػػا سبملنػػو مػػن اكتشػػاؼ أبعػػػاد البنيػػة املعرفيػػة عالعنػػق  ، فةػػاًل فيهيػػة

ـ: ٜٕٓٓوقػػػد أكػػػد إبػػػراهيل ع ومػػػن مث تسػػػهيل عنليػػػة الػػػتعللو؛ الفيهيػػػة ومالحمػػػة صػػػعذبات الػػػتعلل املرتبألػػػة حبػػػل املشػػػمللة
التعليل ذي ب لبنية املعرفية ب جماؿ أي مذبذع دراسي، وب أي وقد من أهل العذامل املؤثرة   أف وبذح املعرفة ب إٕٓ

املعقو فاذا كاند البنية املعرفية وابحة وثابتة وذات تنميل مناسي؛ فا ا تعنل علػي تسػهيل تعلػل املػادة اجلديػدة، أمػا إذا  
 وربذؿ دوف االستبياء ذي املعق  ،فا ا تعنل علي تعأليل التعللكاند البنية املعرفية ىر مستيرة وىامةة وسي ة التنميل؛ 
فانػو  واملفػاهيل السػابية املذجػذدة بالفعػل ب عيػل املػتعلل؛اجلديػدة وإذا كاف التعلل هذ ناتج التفاعػل بػني املفػاهيل 

ب عيل  املذجذدة املرتبألة باملفاهيل «الرتابت والتناي  والتنميل»د ربديد األبنية املعرفية وأبعادها يصبح من املهل بشملل مت اي
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، للنفػاهيلالػرتابت والتنػاي  والتنمػيل  :علي تذافر عدة أبعػاد مثػلتنألذي افرتابي من حيث هي بناء فالبنية املعرفية ؛ املتعلل
املثػرات مػن ا فػ ات و  اواكتسػا املعرفػة إعادة تشػمليل ب هلا توثر  وه ا األبعاد؛ داخل العيلوعالقتها مع بعةها البعض 

طالبو رمذ انتياء ملتعلل سيساعد املعلل ب تذجيو للنفاهيل لدى ا ول لا فاف ربديد أبعاد األبنية املعرفية؛ اليادمة إىل العيل
ومػػن مث  ؛ارتباطيػػة بػني معرفتػػو املتاحػػة واململتسػبة حػػديثً االعالقػػات التملػذين والننػػذذج املناسػي لػػتعلل املفػػاهيل و  اإلسػرتاتيمبية

 ,Kaya & Aladag, 2107; Tamel & Ozczn, 2016; Yigit). حػل املشػمللة األكثػر مالئنػة إسػرتاتيمبيةانتياء 

2016)  
وسبر املعارؼ والعلـذ اإلنسانية بالعديد من املراحل ال  تعربم عن املعاجلات العيلية هلا، بدًءا من التفملر التيار(، 

  بيذلػو: ٚٙـ: ٜٜٛٔوحدات ب البنيػة املعرفيػة، أشػار إليهػا الملفػذي عوانتهاء بالتفملر التباعدي، وما يتشملل عربشما من 
 ابػس، مػن وهػذ مت لػ ؿ، إدراؾ فملونػو إثبات، ىر من إدراؾ وهذ الشعذر، النفس إىل العلل وصذؿ مراتي أوؿ أف واعلل»
 الشػيء مػن الػنفس ب ضمصػل مػا علػي كشف م يد بو ضمصل كناؿ وهذ املدرِؾ، عند الشيء حييية سبثل وهذ اإلدراؾ، مث

،  اسػػتحملاـ وهػػذ ابفػػظ، اإلدراؾ، مث وهػػذ ابػػذاس مػػن واحػػدة بملػػل الػػنفس، ب حصػػل مػػا علػػي زائػػد الملنػػاؿ وهػػ ا املعلػػـذ
 إىل املأللذبػة الصػذر رجػذع وهػذ الػ كر، املعلذمػات، مث مػن زاؿ ما اسرتجاع النفس حماولة وهذ الت كر، العيل، مث ب املعيذؿ

 وهي الدراية، خألابو، مث من امل اطي بغرض العلل وهذ الفيو، خماطبا، مث من بلفظ ىالًبا التعلق وهذ الفهل، ال هن، مث
 اسػػتعدادها قػػذة وهػػذ الػػ هن، خالفػػو، مث تت يػػل وال الشػػيء تعلػػل أف وهػػذ الييػػني، ميػػدمات، مث تػػردد بعػػد اباصػػلة املعرفػػة

 املألالػػػي، مث إىل املبػػػادا مػػن ورجذعهػػػا املبػػادا، إىل املألالػػػي مػػن االنتيػػػاؿ وهػػػذ الفملػػر، اباصػػػلة، مث ىػػر العلػػػـذ لملسػػي
 معرفتػػو، مث املػػراد للشػػيء التنبػػو وهػػي الفألنػػة، ابػػدس، مث قػػذة وهػػذ الػػ كاء، الفملػػر، مث عنػػل بػػو يتنيػػ  الػػ ي وهػػذ ابػػدس،
 بعػػد ضمصػػل علػػل وهػػذ التبػػني، فيهػا، مث ااػػاطر وإجالػػة امليػػدمات استحةػػار وهػذ الػػرأي، مث األنفػػع، اسػػتنباا وهػػذ المَلػَيس،

 أخػ  وهػذ المػن، وجذهػو، مث صبيػع مػن بالشػيء العلػل وهػي اإلحاطػة، التومػل، مث بعػد العلػل وهػذ االستبصػار، االلتباس، مث
    و«باملشاهدة وا سذسات بالذسائت الغائبات بو تدرؾ جذهر وهذ العيل، الرجحاف، مث بصفة الشا طرب

املعرفػة بوتننية قدرة املتعلل علي حل املشمللة يتأللي أف يب  الفرد املعرفة بنشاا من خالؿ ربت املعرفة اجلديدة 
قذية أبنية بناء إىل  اجلديدة اارباتالرتباا بني ااربات السابية واألبنية املعرفية املذجذدة ب العيل و ا وتؤدي عنلية؛ السابية
عنلية بناء ب ومن مث فانو من ا تنل أف تؤثر األبنية املعرفية الةعيفة ؛ ب حل املشملالت للعيل يست دمهافاعلة وأدوات 

 تػو علػيعلػي قدر أيًةػا يػنعملس وهػ ا ؛ يؤدي إىل فشل بناء معرفػة جديػدة ذات معػق توثرًا سلبياا،املعرفة اجلديدة ب العيل 
ال  يست دمها  Basic Mental Processesالعيلية األساسية العنليات  دبن لة عامةً  األبنية املعرفيةتعد و حل املشمللةو 

 ,Mental Structuresوأسمػاا الفملػر  ،وأدوات العيػل ،األبنيػة العيليػةيهػا يأللػق علالػ  ، املتعلل لبنػاء املعػق للنعلذمػات

Mental Tools, and Patterns of Thought (Kurt, 2013)و  
 املعػاقمػن خػالؿ إعألائهػا  بػل املشػمللة الةرورية لة عن ذبهي  املعلذماتؤو املس هيوأبعادها  البنية املعرفية وتعد

صػػعبة ذات كػػاف  ػدؼ حػػل مشػملالت  أـنفػاهيل للالدالليػػة  املعػاقإعألػػاء جمػرد  بسػذاء سبثػػل هػ ا التمبهيػػ   ،والػدالالت
 املعرفية اإلسرتاتيمبيات بومن مث الفروؽ الفردية بينهل  ؛لألفراد املعربالبنية املعرفية األساس أبعاد  كنا سبثل ،معيدةطبيعة 

 رجع إىل الفروؽ بػنيتعن حل املشمللة  املسؤولة ومعاجلتها املعلذماتذبهي   إسرتاتيمبياتوما وراء املعرفية؛ ودبعق  خر فاف 
  و ٕٗٔـ: ٜٜٛٔعال يات،  سبي  كل منهل ال األبنية املعرفية  باألفراد 

ملدخل التعلل البنائي ييـذ الفرد ببناء املعرفػة بألرييػة دميػ ة لػو، وييػـذ ببنػاء املعرفػة وتنشػيألها مػن أجػل فهػل  اوطبيً 
فػالتعلل ذو املغػ ى يتةػنن تشػمليل املػتعلل ألبنيػة  ووهمل ا ضمدث الػتعلل ذو املغػ ىالعامل وتفسر املعرفة طبيا لبنائو املعرب؛ 
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و  (Tsai, 2001)يدة وىرها من املعرفة ذات الصػلةرفتو وخرباتو السابية واملفاهيل اجلداملعرفة املتملاملة ال  ربتذى علي مع
شملل املعاق ال  تتفػق يومن مثّ وب عنلية التعلل ينمل املتعلل معرفتو اجلديدة مع خرباتو وأبنيتو املعرفية وقدراتو ومعتيداتو؛ 

 و (Tamel & Ozcan, 2016) ، وتؤدي بو إىل فهل جماؿ املشمللة مع معرفتو السابية
، وتػؤدي دورًا كبػرًا ب إحػداث ونشػألة حيذيػةبو ػا  تتنيػ ومػا ربتذيػو مػن أبعػاد  البنية املعرفيػة ا سبق أفدم ويتةح

وهػي التنثيػل  ،ثػالث عنليػات أساسػيةبذسػاطة ف املػتعلل املعرفػة ففي التعلل اجلديد يملػذِّ  ؛التغرات املعرفية ب التعلل اجلديد
العنليػات الػثالث  وتعػدو لػدى املػتعللا ب البنيػة املعرفيػة واملذاءمة والتنميل، ويملذف عائد الػتعلل اجلديػد أو إنتػاج املعرفػة تغػرً 

 ،ااػربات اباليػة املرتبألػة بػاملذقف أو املشػمللة صبػعإىل بػو تػؤدي الػ  دوات تفاعل املتعلل مػع املذقػف أو املشػمللة املعيػدة، أ
ربديػد ولػ لا فػاف  ؛ومن مث ضمػدث تغيػر ب هػ ا البنيػة ؛داخل بنيتو املعرفية ااربات السابيةمع املذاءمة نذع من  ثوإحدا
 هاوتنمين هاوسباي  البنية املعرفية ، والملشف عن ترابت ما يعرفو عن مذبذع التعلللتيذمي البنية املعرفية للنتعلل أمر مهل أبعاد 
الػػ  تفعػل أداء البنيػػة املعرفيػػة عنػػد  املناسػػبة والننػػاذج التدريسػية  اإلسػػرتاتيمبياتتصػػنيل ومػػن مث يسػهل  ؛هػػاوعني هػاوتملامل
 ملشملالتو احل 

 Jurisprudence Problem Solvingالمحــور الرابــ : مهــارات حــل المشــكالت الفقهيــة 

Skills. 
واالجتناعيػػة الػػ  صمػػي أف يتحلػػي  ػػا املسػػلل، يعػػق مػػنهج الفيػػو بدراسػػة العبػػادات واملعػػامالت واألخػػالؽ الفرديػػة 

ويذاجػػو طػػالب املرحلػػػة الثانذيػػة بعػػػض املسػػائل واليةػػػايا الفيهيػػة الػػػ  هػػي ب حيييتهػػػا مشػػملالت ععذائػػػق ، ووجػػذد هػػػ ا 
املشملالت زبلق لديهل حالة من التذتر وابرة؛ دما يدفعهل إىل إعناؿ الفملر والبحث واالستدالؿ واالستبصار ح  يصلذا 

 ىل حلذؿ فيهية متسية مع مراد اهلل تعاىلوإ
املأللػػذب الذصػػذؿ »وتذجػػد املشػػمللة عنػػدما يػػدرؾ املػػتعلل وجػػذد تبػػاين أو فمبػػذة بػػني ابالػػة اباليػػة وابالػػة املرىذبػػة 

ب شػملل مهنػة تتأللػي مػن  وتصاغ املشمللة، وعندما يملذف لدى املتعلل هدؼ ال ظمتلا حالا فذرياا لمليفية ربيييوو «إليها
اعتنػاًدا علػي  حلهػا الفػرد يسػتأليع ال حػاالت ؛ فهػي دبن لػةمػن خػالؿ تذظيػف سمػت مػن املعرفػة حمػددة ادػاؿ اتعلل إكناهلػاملػ

 ;Abosede & Adesanya, 2017:111)املرىذبػػة  األهػػداؼ تعذقػػو عػػن بلػػذغ اباليػػة، وتشػػملل حػػذاج  معلذماتػػو

Karabacak, Nalbant & Topçuoglu, 2015: 3060) إ  إصمػاد الألػرؽ لتحديػد املػذارد املتاحػة ؛ ومػن مث يسػعي
للحػػػد مػػػن التفػػػاوت بػػػني ابالػػػة الراهنػػػة وابالػػػة املأللػػػذب الذصػػػذؿ إليهػػػا، أو للتغلػػػي علػػػي ابػػػذاج  الػػػ  تعذقػػػو عػػػن بلػػػذغ 

 األهداؼ؛ ومن مث حل املشمللةو 
ؼ حل يعر  Mourtos, DeJong Okamoto & Rhee (2004:1)وطبًيا ملذرتذز، ودصمذف، وأوكامذتذ، وري 

املشمللة بونو عنلية عيلية تسػت دـ للحصػذؿ علػي أفةػل إجابػة ملػا هػذ جمهػذؿ أو ىػر معػروؼ، ويعػرؼ أيًةػا بونػو عنليػة 
عيلية تتةػنن معاجلػة املذاقػف اجلديػدة الػ  هػي حلػذؿ ىػر وابػحة أو ىػر معروفػة، فحػل املشػمللة حػالا صػحيًحا يتأللػي 

ااألذات ال  ينف ها املتعلل للذصذؿ إىل ابل هي دبن لة  املشمللةو وتعد اليدرة علي ربديد خألذات ابل وتألذيرها إلكناؿ
عنػدما يصػبح مسػار ابػل ىػر حمػددو فحػػل  Process of Moving Towards a Goalعنليػة ربػرؾ رمػذ اهلػدؼ 

ا ال تتػػذافر إىل حالػػة اهلػػدؼ؛ وذلػػا عنػػدم« مذقػػف املشػػمللة»املشػػمللة هػػذ املعاجلػػة املعرفيػػة املذجهػػة رمػػذ ربذيػػل حالػػة حمػػددة 
 طريية وابحة للحلو

وليػػػػد ُعػػػػدمت مهػػػػارات حػػػػل املشػػػػمللة مملذنًػػػػا حاةًػػػػا ب التعلػػػػيل الشػػػػامل ب اليػػػػرف ابػػػػادي والعشػػػػرين؛ ولػػػػ ا يػػػػرى 
زيػادة فهػل املػتعلل ووعيػو بوشميػة مهػارات حػل  Wismath, Orr & Zhong (2014:10-13)  ويسناث، وأور، وكذنػد
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املشػػملالت، وزيػػادة الثيػػة ب قدرتػػو علػػي حػػل املشػػملالت، وتننيػػة الػػذعي بمليفيػػة نيػػل املهػػارات الػػ  اكتسػػبها إىل كػػل مػػن 
 ويؤكدوف علي برورة إعألاء الفرصػة للنػتعلل لتألػذير مهػارات حػل املشػمللة، وبنػاء الفهػل مػن البي ات األكادظمية وابييييةو

 خالؿ دمارسة املشملالت ومعاجلتها ب سياؽ تفاعلي وتشاركي، وت ويدا بالذقد الملاب ملنارسة ه ا املهاراتو 
، Problem Contextثالثػػة أبعػػاد مفاهينيػػة تػػؤثر ب درجػػة تعييػػد املشػػملالت، وهػػي: سػػياؽ املشػػمللة وتذجػػد 
 Problem Solvingة حػل املشػمللة، وعنليػة ومهػار the Nature of the Problem Situationوطبيعػة املشػمللة 

Process and Skill  يػؤثر ب مػدى صػعذبة املشػمللة الػ  ضملهػا الفػرد؛ وييصػد بسػياؽ املشػمللة مػا  فسػياؽ املشػمللة ؛
تستند عليو املشمللة من جماؿ تنتني إليو وترك  عليو؛ مثل املشملالت الش صية أو االجتناعيػة أو املشػملالت العلنيػةو ب 

يصف مػا إذا كانػد املعلذمػات حػذؿ حالػة املشػمللة كاملػة أـ ال عنػدما يشػرع ب حلهػاو ب  املشمللة طبيعة مذقفحني أف 
من املهارات ال  صمي علي الفرد أف يتنملن منها؛ ح  يستأليع معاجلة املشملالت ال   مهارة حل املشملالتحني ُعدمت 

 و(Karabacak, Nalbant & Topçuoğlu, 2015: 3064)تنشو ب بذء املتغرات ال  تألرأ علي ادتنع، 
عنػد التعامػل مػع هػ ا  Contextualized Reasoningويرتبت حل املشػملالت الفيهيػة دبنارسػة التفملػر السػياقي  

، ومعرفػة التصػنيف الفيهػي هلػاو «العبػادات واملعػامالت»املشملالت، ال ي ضمصل من خاللو ربديد جمػاؿ املشػمللة الفيهيػة 
ويتأللػػي حػػل املشػػملالت الفيهيػػة إتيػػاف الألػػالب للنفػػاهيل الفيهيػػة املتصػػلة  ػػا وربألهػػا باملعرفػػة الفيهيػػة السػػابية، وقػػدرهتل 

هنها، والنمر فيها، واستحةار املياصد العامة للشرعية اإلسالميةو وكلها عذامل تساعد الألالب علي علي إيراد األدلة، وف
 املعاجلة العنيية للنشمللة الفيهية املألروحةو 

مهػػارة إىل أف حػػل املشػمللة يتأللػي تػػذافر جمنذعػة مػن املهػػارات مثػل:  Dunbar (2007: 50) ويشػر دنبػار
ملشػػمللة، ومهػػارة شػػرح املشػػمللة وتفسػػرها، ومهػػارة إصمػػاد ابػػل، ومهػػارة تيػػذمي ابػػل، ربديػػد املشػػمللة، ومهػػارة استملشػػاؼ ا

؛ ولػػ لا أصػػبح مػػن املهػػل تػػدريي املتعلنػػني علػػي إتيػػاف مهػػارات حػػل املشػػملالت، وكيفيػػة ومهػػارة التفملػػر والتومػػل ب ابػػل
 إسمائهاو

أف مهػارات حػل املشػملالت مثػل: ربليػل املشػمللة وربذيػل  Krathwohl (2002: 212-218عويؤكد كراثهػذؿ 
ونيل املشمللة، واملهارات ما وراء املعرفية سبثل مهارات قذية تمهر ب تصنيفات بلـذ ب بنية األبعاد املعرفيػة لػو الػ  تتةػنن 

ة أبعػػاد العنليػػة املعرفيػػة الػػ  تتةػػنن املعرفػػة ابيائييػػة واملعرفػػة املفاهينيػػة واملعرفػػة اإلجرائيػػة، ومعرفػػة مػػا وراء املعرفػػة، وب بنيػػ
وهل ا حددت مهػارات حػل املشػمللة مػن زاويػة العنليػات العيليػة الت كر، والفهل، والتألبيق، والتحليل، والتيذمي، واإلبداع؛  

،  Exploring and Understanding ب أربػع عنليػات أساسػية بػل املشػمللة وهػي: استملشػاؼ املشػمللة وفهنهػا
 Planning and Executing، وزبأليت ابل وتنفي ا Representing and Formulatingصياىتها وسبثيل املشمللة و 

 و Monitoring and Reflecting (OECD, 2014: 29-30)، ومراقبة ابل وتوملو 
 وتعد املشملالت الفيهية من املشملالت الذاقعية املرتبألػة دبذاقػف ابيػاة ابييييػة لألػالب املرحلػة الثانذيػة سػذاء ب
جماؿ العبادات أـ املعامالت، وت داد أشمية االعتناء  ػا ب ظػل مػا نشػهدا مػن ثػذرة معرفيػة ومعلذماتيػة نشػو عنهػا مشػملالت 
فيهيػػة تسػػتلـ  مػػن الألػػالب دمارسػػة جمنذعػػة مػػن العنليػػات العيليػػة الػػ  تػػؤهلهل بسػػن التعامػػل معهػػا؛ ومػػن هػػ ا العنليػػات 

مػػا يػػرتبت  ػػا مػن مفػػاهيل فيهيػػة، وربليلهػػا، واستملشػاؼ األدلػػة الشػػرعية وتوملهػػا ربديػد املشػػمللة الفيهيػػة، ومعرفػػة أبعادهػا و 
 ومناقشتها، وطرح ابلذؿ املناسبة، وأخرًا تيذمي ه ا ابلذؿو
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 :الميدانية إجراِات البحث
  تيػار(ال –باعػدي التعالتفاعل بػني سمػذذج تذافييػة املػمن وسمػت التفملػر املعػرب يستهدؼ البحث ابا  تعرؼ أثر 

؛ ولتحييػػق اهلػػدؼ السػػابق يسػػتعرض ب تننيػػة أبعػػاد البنيػػة املعرفيػػة وحػػل املشػػملالت الفيهيػػة لػػدى طػػالب املرحلػػة الثانذيػػة
 :الباحث اإلجراءات اآلتية

 :منهج البحث -ٔ

 استعاف الباحث باملنهج التمبري  ذي التصنيل شبو التمبري ؛ وذلا لدراسة أثر سمػذذج تذافييػة املػمن، وسمػت التفملػر
، والتفاعل بينهنا علي تننية أبعاد البنية املعرفية وحل املشملالت الفيهية لدى طالب الصف  التيار( –التباعدي عاملعرب 

 واألوؿ الثانذي
 :التصميم التجريبي للبحث -ٕ

تةػل جمنذعػة مػن الػ   ادنذعة التمبريبيػةدية لملل من استند الباحث علي تصنيل املعاجلات التمبريبية اليبلية والبع
، ادنذعة الةػابألةو  ووفق سمذذج تذافيية املمنب منهج الفيو الألالب ال ين يدرسذف وحدات اجلنايات واليصاو والديات 

 وتةل جمنذعة من الألالب ال ين يدرسذف ا تذى نفسو وفق الألريية املعتادةوال  

سمػذذج تذافييػة املػمن   أع: املعاجلػات التدريسػيةب تتنثػل الػ  املتغػرات املسػتيلة يل البحثي علي وقد اشتنل التصن
تتنثػل ب  الػ  عػةملتغػرات التابوا وبذصفو متغرًا تصػنيفياا  التيار( –التباعدي عسمت التفملر املعرب   بع ووالألريية املعتادة

 وأبعاد البنية املعرفية، ومهارات حل املشملالت الفيهية

 :وضبطها التجريبيةأدوات البحث ومواد المعالجة بناِ  -ٖ

  :كنا يلي  املعاجلة التمبريبية مذادو  بُنيد أدواتُو،  ؛البحث أهداؼب بذء 

  :في منهج الفقو اًتبار أبعاد البنية المعرفيةبناِ : أوً  
، وهي خألذاتوقد مرت عنلية بناء اختبار أبعاد البينة املعرفية ب منهج الفيو لألالب الصف األوؿ الثانذي بعدة 

 :النحذ التا علي 
ربديد اهلدؼ من االختبار: استهدؼ االختبار قياس أبعاد البنية املعرفية ب وحدات اجلنايات واليصػاو والػديات  -ٔ

 بعد تألبيق املعاجلات التدريسية علي طالب الصف األوؿ الثانذيوب منهج الفيو؛ وذلا 

الػػ  تناولػػد  العربيػػة واألجنبيػػة الدراسػػات والبحػػذث اعتنػػد الباحػػث ب بنػػاء االختبػػار علػػي مصػػادر بنػػاء االختبػػار: -ٕ
الفيػو امليػرر علػي الصػف  ب مػنهج اجلنايػات واليصػاو والػدياتوحػدات  قػاـ بتحليػلو قياس أبعػاد البنيػة املعرفيػة، 

تذجػػد بينهػػا عالقػػات  الػػ ، وذلػػا لتحديػػد املفػاهيل الفيهيػػة ذات العالقػػة هػػػ؛ٜٖٗٔ األوؿ الثػانذي للعػػاـ الدراسػػي
ق تػػدريس الرتبيػػة ائػػمث عػػرض قائنػػة املفػػاهيل علػػي جمنذعػػة مػػن ا ملنػػني ب جمػػاؿ املنػػاهج وطر  وتػػرابت وسبػػاي  وتنمػػيل

االتفاؽ حذؿ هػ ا املفػاهيل »تتذافر فيها الشروا التالية: املذبذعية ال  وذلا النتياء املفاهيل الفيهية  ؛اإلسالمية
، والتباين ب مستذى الرتبة أو هرميػة التصػنيف «اجلنايات واليصاو والديات لذحدات ةالبنية األساسيتشملل  ال 
 و«مفاهيل عالية الرتبة أو املستذى، ومفاهيل متذسألة الرتبة، ومفاهيل من فةة الرتبة»

وسبثػػل كػػل منهػػا  ،اختبػػار البنيػػة املعرفيػة ب ثالثػػة أبعػػاد وهػػي: عالػػرتابت، والتنػاي ، والتنمػػيل  ُصػػنل وصػف االختبػػار: -ٖ
 و ياا  مفهذًما فيهٕ٘ع ب صذرتو األولية و ل االختبار ،من أبعاد البنية املعرفية ابعدً 

األولية علي جمنذعػة مػن ا ملنػني ب جمػاؿ املنػاهج وطػرؽ  قاـ الباحث بعرض االختبار ب صذرتو ربمليل االختبار: -ٗ
، معيارية للنفاهيل املتةننة ب أبعاد الرتابت والتناي  والتنميلتشمليل بنية معرفية ل؛ وذلا تدريس الرتبية اإلسالمية
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ب مػػنهج  اجلنايػات واليصػاو والػديات اتوحػػدوربديػد مػدى صػدقو ب قيػاس البنيػػة املعرفيػة للنفػاهيل الفيهيػة ب 
 ، وقد أجرى الباحث بعض التعديالت الالزمةوالفيو

  ٕٛععػػددها ب صػػذرتو األوليػػة علػػي عينػػة مػػن الألػػالب  االختبػػار طبػػق الباحػػث التمبربػػة االسػػتألالعية لالختبػػار: -٘
 :  دؼوذلا  ؛ا من طالب الصف الثاق الثانذيطالبً 

  دقييةٓٗبلد عحيث  حسابياا؛ زمن اإلجابة علي االختبار ُحدد :تألبيق االختبارزمن ربديد  . 

 :معامػػل قينػػة  دبلغػػقػػد و  ،معامػػل ثبػػات االختبػػار بألرييػػة إعػػادة االختبػػار أجػػرَي حسػػاب حسػػاب ثبػػات االختبػػار
 وهذ معامل ارتباا مرتفع يشر إىل صالحية االختبار ب إعألاء النتائج نفسها إذا أعيد تألبييوو و ٚٛوٓالثبات ع

  :معامػػل ارتبػػاا كػػل بعػػد مػػن أبعػػاد االختبػػار بالدرجػػة الملليػػة  أجػػرَي حسػػاب حسػػاب صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي
، دمػا يػػدؿ علػػي صػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي  ٗٛوٓ، ٜٓوٓ، ٛٛوٓع :قػػد بلغػػد قينػة معامػػل االرتبػػاالالختبػار، و 
 لالختبارو

 :بناِ اًتبار مهارات حل المشكالت الفقهية: ثانًيا
 اتبع الباحث ب بناء اختبار مهارات حل املشملالت الفيهية ااألذات التالية:

وحػػػدات اجلنايػػػات  اسػػػتهدؼ االختبػػػار قيػػػاس مهػػػارات حػػػل املشػػػملالت الفيهيػػػة ب :ربديػػػد اهلػػػدؼ مػػػن االختبػػػار -ٔ
 واليصاو والديات؛ وذلا بعد تألبيق املعاجلات التدريسية علي طالب الصف األوؿ الثانذيو

استند الباحث ب بنائو الختبار مهارات حل املشملالت الفيهية علػي الدراسػات والبحػذث  مصادر بناء االختبار: -ٕ
املرتبألػة  املشػملالت الفيهيػةربليػل أسمػاا خمتلفػة مػن و العربية واألجنبية ال  تناولد قياس مهػارات حػل املشػملالت، 

وعػػدد العالقػػات بػػني  ،شػػمللةالػػذاردة باملالفيهيػػة عػػدد املفػػاهيل  مػػن حيػػث ،بذحػػدات اجلنايػػات واليصػػاو والػػديات
  ووعدد خألذات ابل ،املفاهيله ا 

املشػملالت، وهػي: مشملالت فيهية تييس ثػالث مهػارات مػن مهػارات حػل شباق  صاغ الباحث وصف االختبار: -ٖ
 مهارة ربديد املشمللة، ومهارة إنتاج ابل، ومهارة تيذمي ابلو

مػػن صػػدؽ  للتػػيين ؛صػػذرهتا األوليػػة علػػي جمنذعػػة مػػن ا ملنػػني ب املشػػملالت الفيهيػػةعربػػد  ربملػػيل االختبػػار: -ٗ
درجػػة ، وربديػػد مػػدى تػػذافر مػػن املشػػملالت الفيهيػػةربديػػد مػػدى ارتباطهػػا بتحليػػل األسمػػاا امل تلفػػة ا تػػذى هلػػا، و 

  أجريد بعض التعديالت الالزمةو وقد والتعييد والغنذض  ا

 ثػاقالعلػي عينػة مػن طػالب الصػف  املشػملالت الفيهيػةاختبار حػل الباحث طبق  التمبربة االستألالعية لالختبار: -٘
  من طالب الصف الثاق الثانذي؛ وذلا  دؼ:  طالبا  ٕٛععددها  الثانذي

  دقييةٓ٘بلد عحيث  حسابياا؛ زمن اإلجابة علي االختبار ُحدد االختبار:ربديد زمن  . 

 :ريتشاردسػذف   ع –باست داـ معادلػة كيػذدر  أجرَي ابساب حساب ثبات االختبارK- R- 21 وبلغػد قينػة ، 
عينػة دما يألن ن الباحػث علػي صػالحية االختبػار لتألبييػو علػي ؛ مرتفع، وهذ معامل ثبات  ٜٚوٓمعامل الثبات ع

 البحثو

  طػالببػني درجػات  الداخليمن خالؿ حساب معامالت االتساؽ  ومت ذلا :الداخليصدؽ االتساؽ  ابحس 
ل، وكانػد قينػة معػامالت االتسػاؽ مػع درجػات االختبػار كملػ ةحدعلي  شمللة فيهيةكل م  بالعينة االستألالعية 

، ٜٚوٓ، ٙٚوٓ، ٛٚوٓ، ٚٚوٓع التػػػػػذا علػػػػي  هػػػػي  ٛ، ٚ، ٙ، ٘، ٗ، ٖ،  ٕ،  ٔع املشػػػػملالت الفيهيػػػػة ب
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يدؿ علي أف االختبار علي درجة عالية من الصدؽ، وظمملن تألبييو علي وه ا  ؛ ٛٚوٓ، ٓٛوٓ، ٕٛوٓ، ٖٛوٓ
 عينة البحثو

 :التقاربي( –مقياس نمط التفكير المعرفي )التباعدي  بناِ: ثالثًا

 التالية:قاـ الباحث ببناء ميياس سمت التفملر املعرب وفًيا لل ألذات 
ربديػػػد اهلػػػدؼ مػػػن املييػػػاس: اسػػػتهدؼ املييػػػاس تصػػػنيف عينػػػة البحػػػث إىل جمنػػػذعتني إحػػػداشما مػػػن سمػػػت التفملػػػر  -ٔ

 التباعدي واألخرى من سمت التفملر التيار(و

الدراسات والبحذث العربية واألجنبية ال  تناولد قيػاس  اعتند الباحث ب بناء امليياس علي: مصادر بناء امليياس -ٕ
التيػار( ، وطبيعػة  –التيػار( ، واألدبيػات الرتبذيػة املرتبألػة بوسمػاا التفملػر عالتباعػدي  –أسماا التفملػر عالتباعػدي 

 وخصائص طالب املرحلة الثانذيةو

التيار(  املفةل لدى  –عالتباعدي سمت التفملر    عبارة تصفٕٓععشرين اشتنل امليياس علي وصف امليياس:  -ٖ
ووبػػع تػػدرج ربػػاعي لالسػػتمبابة علػػي عبػػارات املييػػاس   طػػالب الصػػف األوؿ الثػػانذي عنػػد التعامػػل مػػع املشػػملالت،

 وال تنألبق عليم  ،بدرجة متذسألة تنألبق عليم  ،بدرجة كبرة تنألبق عليم  ،سباًما تنألبق عليم  كنا يلي:

فحػػػص صػػػياىة ل؛ وذلػػػا  ػػػدؼ األوليػػػة علػػػي جمنذعػػػة مػػػن ا ملنػػػني صػػػذرتو ب املييػػػاس رضُعػػػربملػػػيل االختبػػػار:  -ٗ
بػالتعريف  ارتبػاا كػل العبػاراتمػن  والتػيين ننت التفملػر التباعػدي أو التيػار(،ومػدى ارتباطهػا بػ ،مةنذف عباراتو

 ووملحذظاهتل ء ا ملننيالتعديالت ب بذء  را ُأجرَيدوليد و سمت التفملر املفةلسبثل اإلجرائي، و 

التمبربػػة االسػػتألالعية للنييػػاس: بعػػد إجػػراء التعػػديالت الػػ  اقرتحهػػا ا ملنػػذف علػػي املييػػاس، قػػاـ الباحػػث بػػاجراء  -٘
  ٕٛالتمبربة االستألالعية للنيياس عن طريق تألبييو علي جمنذعة من طالب الصػف الثػاق الثػانذي بلػد عػددها ع

 ،تعلينات املهنة بصذرة وابحةلب صبيع املفحذصني لومدى استيعا ،ألفراد العينةتو من مالئن للتيينطالًبا؛ وذلا 
 سمت التفملر، وك لا بساب ما يلي: االطن ناف من وجذد تنذع وابح لدى العينة بو 

  :دقييةوٕ٘وقد بلد زمن اإلجابة علي امليياس عزمن امليياس   

  :؛ ٙٛوٓبلغػد قينتػو عقد و  ،باست داـ معادلة ألفا كرونباخ للنيياسثبات المعامل  ابُ حسُعنل ثبات امليياس 
 وسبتاز بدرجة عالية من الثباتاألداة دما يدؿ علي أف 

 :نموذج توافقية المخ دليل المعلم وفق بناِ: رابًعا
استهدؼ الباحث من إعداد ه ا الدليل تيدمي بعض اإلرشادات والتذجيهات ب تنفي  دروس وحدات اجلنايات 

، ومراحل وأهداؼ الدليلميدمة، ف الدليل من عناصر عدة هي: املمن، وقد تملذّ واليصاو والديات ب بذء سمذذج تذافيية 
ب سمذذج تذافيية  التعلينية املست دمةسمذذج تذافيية اخل، وأدوار املعلل واملتعلل ب كل مرحلة من مراحل الننذذج، واألنشألة 

دات اجلنايػػات واليصػػاو والػػديات لألػػالب وحػػاإلجػػراءات التدريسػػية لػػدروس و ، ومصػػادر الػػتعلل، املػػمن أثنػػاء عنليػػة الػػتعلل
علػػػي جمنذعػػػة مػػػن  ُعػػػرضمػػػن صػػػدؽ وسػػػالمة بنػػػاء الػػػدليل وللتػػػيين سمػػػذذج تذافييػػػة املػػػمنو  باسػػػت داـ الصػػػف األوؿ الثػػػانذي

 التعديالت الالزمةو -بناًء علي ملحذظاهتل –مث أجريْد ا ملنني، 
 عينة البحث:  -ٗ

األوؿ الثانذي دبدرس  ثانذية ابن املبارؾ، وثانذية اا امي   طالًبا من طالب الصف ٗٛتملذند عينة البحث من ع
 «تيػػار(ال -تباعػػديال»مييػػاس سمػػت التفملػػر املعػػرب وذلػػا بعػػد تألبيػػق ة العامػػة للتعلػػيل باملنأليػػة الشػػرقية؛  ةالتػػابعتني لػػإلدار 
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قد و  ، تيار( -تباعدي ع نيسمألإىل  مع املشملالت التعاملعند  سمت التفملر املفةل لدى املتعلل صنف العينة وفقال ي ي
طالبػػا ، وجمنذعػػة   ٕٗ وشمػػا: جمنذعػػة الألػػالب مػػن سمػػت التفملػػر التباعػػدي عف   ،العينػػة إىل جمنػػذعتني الألػػالب ُصػػنفد

  ال  تصنف ٕٔ وذلا علي أساس درجة الذسيت عدرجة الذسيت   ؛طالبا  ٕٗالألالب من سمت التفملر التيار( عف   
 ،كنػػا صػػنفد كػػل جمنذعػػة إىل جمنػػذعتني فػػرعيتني إحػػداشما تػػدرس باسػػت داـ سمػػذذج تذافييػػة املػػمن  ،الػػدرجات إىل جمنػػذعتني

 :مذاصفات العينةويذبح اجلدوؿ التا  و تدرس باست داـ الألريية املعتادة واألخرى
 مواُفات عينة البحث (ٔجدول )

 نمط التفكير المعرفي               
 الكلي التفكير التقاربينمط  نمط التفكير التباعدي المجموعـة 

 ٓٗ ٕٓ ٕٓ ادنذعة التمبريبية
 ٗٗ ٕٕ ٕٕ ادنذعة الةابألة

 ٗٛ ٕٗ ٕٗ المللي

 :التطبيق القبلي ْلدوات البحث -٘
علػي كػل مػن جمنذعػات البحػث  حػل املشػملالت الفيهيػةمهػارات و رفيػة اختبار أبعػاد البنيػة املعقاـ الباحث بتألبيق 

التمبريبيػػة مسػػت دًما أسػػلذب ربليػػل التبػػاين الثنػػائي  املعاجلػػةقبػػل إجػػراء ادنذعػػات  تملػػافؤمػػن  للتوكػػدوذلػػا  ؛ياػػاتألبيًيػػا قبل
Two – Way Analysis of Varianceأبعػاد البنيػة املعرفيػة ومهػارات اختبػار تألبيػق نتػائج  اجلػدوؿ التػا  يذبػحو  و

 :يااقبلحل املشملالت الفيهية 
 ْلدوات البحث القبليالتطبيق  فيا تجاه  الثنائي نتائج تحليل التباين (ٕجدول )

 (المشكالت الفقهيةحل مهارات اًتبار  -أبعاد البنية المعرفية )اًتبار 

ب أبعػػاد البنيػػة  بػػني متذسػػألات درجػػات جمنذعػػات البحػػث ياا  عػػدـ وجػػذد فػػروؽ دالػػة إحصػػائٕؿ عيتةػػح مػػن جػػدو 
 ويااقبل تملافؤ جمنذعات البحثعلي  يدؿدما  املعرفية ومهارات حل املشملالت الفيهية؛

  

 مصدر التباين المتفير
مجمو  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط المربعات 
 قيمة ف )التباين(

مستوى 
 الد لة

رفية
لمع
ية ا
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اد 
 أبع
تبار
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 ىر دالة ٔٔؤ ٔٙؤ ٔ ٔٙؤ عأ املعاجلات التدريسية 

 ىر دالة ٓٓوٕ ٜٔوٕ ٔ ٜٔوٕ عب سمت التفملر املعرب 

 ىر دالة ٗ٘ؤ ٕٗوٕ ٔ ٕٗوٕ ب x عأ  التفاعل

  ٙٗؤ ٓٛ ٙٗوٙٔٔ ااألو عداخل ادنذعات 

  ٖٛ ٜٜؤٕٕ المللي
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 دالةىر  ٜ٘وٓ ٓ٘وٓ ٔ ٓ٘وٓ عأ املعاجلات التدريسية 

 ىر دالة ٜٓؤ ٜٜوٓ ٔ ٜٜوٓ عب  سمت التفملر املعرب

 ىر دالة ٕٚوٓ ٗٔوٓ ٔ ٗٔوٓ ب x عأ  التفاعل

  ٕ٘وٓ ٓٛ ٜٙؤٗ ااألو عداخل ادنذعات 
  ٖٛ ٙ٘وٖٗ المللي
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 البحث:  لمجموعتيالتدريس  -ٚ
؛ وذلػا  ػدؼ إعألائػو فملػرة عػن أهػداؼ البحػث وأشميتػو، وتدريبػو علػي  معلػل ادنذعػة التمبريبيػةقاـ الباحػث دبيابلػة 

 وت ويػدا بػدليل املعلػػلكيفيػة تػدريس وحػدات اجلنايػػات واليصػاو والػديات ب مػنهج الفيػػو باسػت داـ سمػذذج تذافييػة املػػمن، 
 وقػد، املؤهػل وااػربةس بالألرييػة املعتػادة مػن قبػل معلػل  خػر ضمنػل نفػ كػاف تدريسػهادذعة الةابألة فيػد  اأما  املعد ل لاو

، كنػػا حػػرو الباحػػث علػػي متابعػػة للنمبنػػذعتني التمبريبيػػة والةػػابألة وعػػدد ابصػػصتسػػاوي املػػدة ال منيػػة  راعػػي الباحػػث
 من سر التدريس وفًيا للغرض ا ددوللتيين  ؛ادنذعتني

  :التطبيق البعدي ْلدوات البحث -ٛ
البحػث التمبريبيػة والةػابألة  نػذع د ب منهج الفيو  اجلنايات واليصاو والديات اتوحدبعد االنتهاء من تدريس 

حػل مهػارات اختبػار  ، وكػ لا أبعػاد البنيػة املعرفيػةتألبيػق اختبػار  أعيػد، «التيػار( –التباعػدي »سمت التفملر املعػرب ذات 
 و يااالبيانات إحصائ مث عذجلد ،ياابعد املشملالت الفيهية

 :وتفسيرىا ومناقشتها ثــنتائــج البح: ارابعً 
 ب بذء مشمللة البحث وفروبو، وهي علي النحذ التا :نتائج البحث وتفسرها ومناقشتها  عرضُ فينا يلي 

  :أبعاد البنية المعرفيةالنتائج المتعلقة باًتبار  -ٔ
الختبػار  البعديالتألبيق  ب جمنذعات البحث  املتذسألات ابسابية واالرمرافات املعيارية لدرجات ٖيذبح جدوؿ ع

 وأبعاد البنية املعرفية
 لدرجات مجموعات البحث في التطبيق البعديالمتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية  (ٖجــدول )

 أبعاد البنية المعرفيةًتبار  

أبعاد البنية اًتبار 
 المعرفية

                                  نمــــــــــــــــــــــط التفكيــــــــــــــــــــــر       
 فيالمعر 

 المعالجة التجريبية   

 نمط التفكير التقاربي نمط التفكير التباعدي

   م ن   م ن

 المجموعة التجريبية الترابط
 المجموعة الضابطة

ٕٕٕٓ 
 ٗو٘ٔ
 ٛؤٖ

 ٜٗوٓ
 ٛ٘ؤ

ٕٓ 
ٕٕ 

 ٜٓوٚ
 ٔٗوٗ

 ٔٔؤ
 ٘ٓؤ

 التمايز
 المجموعة التجريبية
 المجموعة الضابطة

ٕٕٕٓ 
 ٓٙؤٜ
 ٘٘وٚٔ

 ٜٖؤ
 ٚٙؤ

ٕٓ 
ٕٕ 

 ٓٔؤٖ
 ٘ٓوٜ

 ٕٔؤ
 ٕٙؤ

 التنظيم
 المجموعة التجريبية
 المجموعة الضابطة

ٕٕٕٓ 
 ٘ٛوٛ
 ٓ٘ٚو٘

 ٖٚوٓ
 ٗٗوٓ

ٕٓ 
ٕٕ 

 ٙٛوٗ
 ٛٔوٖ

 ٗٙوٓ
 ٕٙؤ

البنية  اًتبار
 اكل  المعرفية 

 المجموعة التجريبية
 المجموعة الضابطة

ٕٕٕٓ 
 ٘ٛوٖٗ
 ٓٔوٖٚ

 ٖ٘وٕ
 ٖٔوٖ

ٕٓ 
ٕٕ 

 ٕٛوٕ٘
 ٗٙوٙٔ

 ٕٖوٕ
 ٜٗؤ

أبعػػػاد البنيػػػة ختبػػػار الجمنذعػػػات البحػػػث  بوجػػػذد فػػػروؽ بػػػني متذسػػػألات الػػػدرجات   ٖويالحػػػظ مػػػن جػػػدوؿ ع
 - Two االذبػاا ثنائيالربليل التباين  اسُت دـ ؛وحساب مستذى داللتها اإلحصائية ،، ولتحديد قينة ه ا الفروؽاملعرفية

Way Analysis of Variance (2x2)االذبػػاا لػػدرجات  ثنػػائيال  نتػػائج ربليػػل التبػػاين ٗعرقػػل ويذبػػح جػػدوؿ  و
 وأبعاد البنية املعرفيةاختبار  بالألالب 
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ونمط التفكير  الطريقة التقليدية( –)نموذج توافقية المخ  لكل من المعالجة التجريبية الثنائينتائج تحليل التباين   (ٗجــدول )
أبعاد البنية المعرفيةاًتبار  في «تقاربيال –تباعدي ال»المعرفي   

أبعاد اًتبار 
 مصدر التباين البنية المعرفية

مجمو  
 د.ح المربعات

متوسط المربعات  
 قيمة ف )التباين(

مستوى 
 الد لة

 الترابط

 املعاجلة التمبريبية عأ 
 عب  سمت التفملر
 ب  xالتفاعل عا 

 داخل ادنذعات عااألو 
 المللي

 ٗٛوٕٜٗٔ
 ٕٗوٖٙٔ
 ٜٔوٛٔ
 ٗٔؤٖٔ
ٔٚٙٙ 

ٔ 
ٔ 
ٔ 
ٛٓ 
ٖٛ 

 ٗٛوٕٜٗٔ
 ٕٗوٖٙٔ
 ٜٔوٛٔ
 ٔٗؤ
 

 ٓٙو٘٘ٓٔ
 ٖٗوٜٙ
 ٖٚؤٖ

 

 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ

 التمايز

 املعاجلة التمبريبية عأ 
 عب  سمت التفملر
 ب  xالتفاعل عا 

 داخل ادنذعات عااألو 
 المللي

 ٛٛوٚٛٔٔ

 ٖٚؤٜٔ

 ٕٜؤٜ

 ٙٙو٘ٚٔ

 ٙ٘ؤٛ٘ٔ

ٔ 
ٔ 
ٔ 
ٛٓ 
ٖٛ 

 ٛٛوٚٛٔٔ

 ٖٚؤٜٔ

 ٕٜؤٜ

 ٜٙٔوٕ

 ٜٜوٓٗ٘

 ٕٖوٚٛ

 ٚٓوٜ

 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ
 

 التنظيم

 املعاجلة التمبريبية عأ 
 عب  سمت التفملر

 ب  x أعالتفاعل 
 داخل ادنذعات عااألو 

 المللي

 ٗٓوٕٕ٘

 ٚٚؤٜٔ

 ٗ٘وٓٔ

 ٗٙٔوٛٗ

 ٕٗوٓٓٗ

ٔ 
ٔ 
ٔ 
ٛٓ 
ٖٛ 

 ٗٓوٕٕ٘

 ٚٚؤٜٔ

 ٗ٘وٓٔ

 ٓٙوٓ

 

 ٜٚوٖٖٚ

 ٜٗوٜٛٔ

 ٓ٘وٚٔ

 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ

 ا ًتبار اكل

 املعاجلة التمبريبية عأ 
 عب  سمت التفملر
 ب  x أالتفاعل ع

 داخل ادنذعات عااألو 
 المللي

 ٖٖوٕٙٚٚ
 ٘٘ؤٜٕٖ
 ٜٛوٖٓ
 ٔٚوٗٓ٘

ٜٙ٘ٓ 

ٔ 
ٔ 
ٔ 
ٛٓ 
ٖٛ 

 ٖٖوٕٙٚٚ
 ٘٘ؤٜٕٖ
 ٜٛوٖٓ

 ٖٔوٙ
 

 ٖٚوٖٕٓٔ
 ٗٚوٕٓٔ
 ٜٔوٗ

 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ
 

 : يليما  السابق يتةح من اجلدوؿ
أبعاد تننية  ب  عتادةالألريية امل - سمذذج تذافيية املمنللنعاجلة التمبريبية ع  α≤٘ٓوٓععند مستذى  يااوجذد أثر داؿ إحصائ -ٔ

؛ سمػذذج تذافييػػة املػػمنلصػػاجم جمنذعػة الألػػالب الػػ ين درسػذا باسػػت داـ  «التنمػيل -التنػػاي   –الػػرتابت »الثالثػة البنيػة املعرفيػػة 
بػني   α≤٘ٓوٓععنػد مسػتذى  يااداؿ إحصػائذجػد فػرؽ ال ي»نص علي أنو  ال ي ،األوؿ الصفريرفض الفرض  مت ومن مثّ 

املسػت دـ  يننذذج التدريسالرجع إىل اختالؼ أبعاد البنية املعرفية يالختبار  البعديالتألبيق  بدرجات الألالب  متذسألي
عند  يااداؿ إحصائفرؽ  يذجد» أنو ينص عليال ي  ،وقبذؿ الفرض البديل املذجو الألريية التيليدية و – تذافيية املمنعسمذذج 
رجػػع إىل اخػػتالؼ أبعػػاد البنيػػة املعرفيػػة يالختبػػار  البعػػديالتألبيػػق  بدرجػػات الألػػالب  متذسػػأليبػػني   α≤٘ٓوٓعمسػػتذى 

جمنذعػػػة الألػػػالب الػػػ ين درسػػػذا  لصػػػاجمذلػػػا و  ؛الألرييػػػة التيليديػػػة  – تذافييػػػة املػػػمناملسػػػت دـ عسمػػػذذج  يننػػػذذج التدريسػػػال
 و«سمذذج تذافيية املمنباست داـ 

مػن إجراءاتػو وتتفق ه ا النتيمبة مع ما أشارت إليو بعض الدراسات من أف سمذذج تذافيية املمن من النناذج الػ  تفعػل 
التفاعػػل مػػع مػػادة الػػتعلل و إمملانيػػة التحػػرؾ  ويػػذفر، أو قلػػق وجػػذد هتديػػد دوفتسػػق مػػع املػػمن، وضميػػق متعػػة الػػتعلل الػػتعلل امل
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تنمػيل املفػاهيل  علػيدمػا يسػاعد  ؛تشػمبع املػتعلل علػي االزمػراا ب خػربات الػتعلل ، باإلبافة إىل هتي ة بي ة تعلينيةواآلخرين
حلػة سمػذذج تذافييػة املػمن مػن خػالؿ مر ويتوكػد  ذيل لتشملل البناء املعرب لوووالعالقات بينها ب ذاكرة املتعلل علي املدى الأل
والبنيػػة  Memory Formationمػػن تملػػذين الػػ اكرة داخلػػو املتةػػننة  اسػػتعراض مػػدى تػػ كر املػػتعلل وحفمػػو للنفػػاهيل

؛ وذلػا للػدور الملبػر وقابليتهػا لالسػرتجاع ،عنلية الربت ابادثة بني املفػاهيل الػ  مت تعلنهػا تتوكدكنا املعرفية املفاهينية؛  
 :ات واملفػاهيل مثػلاست داـ األنشألة العيلية ال  ربفػ  مػن عنػل الػ اكرة ب االحتفػاظ باملعلذمػال  تؤديو ه ا املرحلة من 

-Uzezi & Jonah, 2017; Shabatat & Al) والتصػنيف واالسػتنتاج امليارنػةاسػت داـ خريألػة املفػاهيل، وخػرائت 

Tarawneh, 2016; Kapadia, 2014)و 
؛ ومػن جمنذعة من ااربات املنمنػة الػ  تشػملل البنػاء املعػرب للنػتعللبذصفها ويدعل الننذذج رةيتو للنناهج الدراسية 

 اثراء الفصػػػذؿ الدراسػػية، وتػػػذفر بي ػػػة نفسػػػية  منػػػةواالهتنػػػاـ بػػػ اجلػػػ اب،تحفيػػ  صمػػي أف يػػػتل تيػػػدظمها للنػػػتعلل ب ظػػػل ال مثّ 
(Uzezi & Jonah, 2017; Shabatat & Al-Tarawneh, 2016)و  

تنشػػيت نمػػاـ معػػا  الػػ اكرة يعنػػل علػػي  مرحلػػة التنشػػيتسمػػذذج تذافييػػة املػػمن ب  إرجػػاع ذلػػا إىل أف -أيًةػػا – ظمملػػنو 
مذبػػذع  تذجيهػػات حػػذؿ إعألػػاءمث لتحفيػػ  عنليػػة التحذيػػل واالنتيػػاؿ للنعرفػػة،  ؛«البنيػػة املعرفيػػة»واملعرفػػة اليبليػػة للنػػتعلل 

ومػن مث ينمػر إىل مرحلػة التنشػيت ب سمػذذج تذافييػة املػمن باعتبارهػا  ؛ة حذلػوالعيليػ اتلتصػذر بنػاء السناح للنتعلل بوا ،التعلل
للتعلل اجلديد، وإلياء نمرة كلية عن مذبذع التعلل،  مبدئي يتل تذفر إطار ؛ حيثذبهي  أو إعداد قبلي للنعلذماتمرحلة 

للنػتعلل الػ ي يػؤدي إىل  دما يسهل ب تشػمليل البنػاء املعػرب ؛وذلا من خالؿ تيدمي صذرة بصرية حذؿ مذبذعات التعلل
  املفاهيل الفيهية وسبثيلهاو سرعة استيعاب زيادة

مرحلػػػة بنػػػاء االرتباطػػػات وتألػػػذير املعػػػق يتػػػيح للنػػػتعلل ربػػػت ظمملػػػن إرجػػػاع ذلػػػا إىل أف سمػػػذذج تذافييػػػة املػػػمن ب  وكػػػ لا
 ،فيهيػةبناء االرتباطات ب بذء ما لدى املتعلل مػن معرفػة ومن مث  ؛ادبا تعلنو سابيً  إتيا امذبذعات التعلل الفيهية املراد 

تركيػػ  االنتبػػاا علػػي مذابػػع يملػػذف املرحلػػة ففػػي هػػ ا  وذبنيعهػػاو اجلديػػدة فػػاهيل الفيهيػػةكوسػػاس السػػتيعاب امل  اواسػػت دامه
 ،االحتفػػاظ بابيػػائقألػػة بابيائييػػة املرتب اجلديػػدة والسػػابية، وتفعيػػل عنليػػة الػػتعلل عػػرب الػػ اكرةالفيهيػػة االرتبػػاا بػػني املعرفػػة 

 باارباتو اإلحساساملهارات واإلجراءات أو ال اكرة اإلجرائية املرتبألة بو 
تننيػػػة البنيػػػة أبعػػػاد  ب   تيػػػار(ال -تباعػػػدي العلػػػننت التفملػػػر املعػػػرب   α≤٘ٓوٓع عنػػػد مسػػػتذى اوجػػذد أثػػػر داؿ إحصػػػائيً  -ٕ

رفػػػض الفػػػرض  مت ؛ ومػػػن مثّ لصػػػاجم الألػػػالب ذوي سمػػػت التفملػػػر املعػػػرب التباعػػػدي «التنمػػػيل -التنػػػاي   –الػػػرتابت » املعرفيػػػة
  بػػػني متذسػػػألي درجػػػات α≤٘ٓوٓعنػػػد مسػػػتذى ع يااداؿ إحصػػػائذجػػػد فػػػرؽ يال »علػػػي أنػػػو نػػػص  الػػػ ي ،الثػػػاق الصػػػفري

، «تيػػار(  -عتباعػػدي الألػػالب ب التألبيػػق البعػػدي الختبػػار أبعػػاد البنيػػة املعرفيػػة ترجػػع إىل اخػػتالؼ سمػػت التفملػػر املعػػرب 
  بػػني متذسػػألي α≤٘ٓوٓعنػػد مسػػتذى ع يااداؿ إحصػػائذجػػد فػػرؽ ي»أنػػو  يػػنص علػػيالػػ ي  ،وقبػػذؿ الفػػرض البػػديل املذجػػو

 -درجػػػات الألػػػالب ب التألبيػػػق البعػػػدي الختبػػػار أبعػػػاد البنيػػػة املعرفيػػػة ترجػػػع إىل اخػػػتالؼ سمػػػت التفملػػػر املعػػػرب عتباعػػػدي 
 و«الألالب ذوي سمت التفملر العرب التباعديجمنذعة وذلا لصاجم  ؛تيار( 

ج األفملػار العديػدة وىػر ا سػت ر إىل ا فيػو يسعي املتعللال ي التفملر التباعدي سمت من التفملر وتؤكد ه ا النتيمبة أف 
 & Antink-Meyerاملهػػػػاـ واملشػػػػملالت مفتذحػػػػة النهايػػػػة ع أداءأثنػػػػاء وربألهػػػػا وحماولػػػػة إعػػػػادة تنمينهػػػػا  ،املنمنػػػػة

Lederman, 2015 لتباعػػػدي التفملػػػر ا كنػػػا أف الفػػػرد ذاو وترابألهػػػا علػػػي سباسػػػا البنيػػػة املعرفيػػػة أيًةػػػادمػػػا يػػػنعملس  ؛
البنػػاء املعػػرب الػػ  تعنػػل علػػي تذسػػيع  د العديػػد مػػن التفسػػراتذلػػي، و اسػػتمبابة مرنػػة فعالػػةللنشػػملالت الفيهيػػة  يسػػتمبيي
الػ ي  التيػار( الػننت يوذلػا علػي العملػس مػن املػتعلل ذ؛ املشمللة والتعللعنلية حل  بتوثراتو يملذف لو ال ي وتننيتو، 
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العذدة إىل ب وذلا  ؛من التفسرات الالزمة هلا اددً حم اوييدـ عددً ؛ املشمللة الفيهيةعلي صفات وخصائص حمددة من يرك  
إىل بنيتػو  وب لا ال يةيف ؛ Sak and Maker, 2005استيألاب ابل األمثل عحماولة و  ،املعلذمات امل  نة ب ال اكرة

 وب البناء املعرب للنتعلل اكبرً سمذاا  ومن مث ال ضمدث  ؛اجلديدةبتملارية االلذؿ ابأو ات املعرفية الملثر من التفسر 

البنيػة املعرفيػة أبعػاد تننيػة  ب  وسمت التفملر املعػرببني املعاجلة التمبريبية   α≤٘ٓوٓععند مستذى  يااوجذد أثر داؿ إحصائ -ٖ
يذجػػػد فػػػرؽ داؿ ال »الػػػ ى نػػػص علػػػي أنػػػو  ،الثالػػػث الصػػػفريرفػػػض الفػػػرض  مت ؛ ومػػػن مثّ « التنمػػػيل -التنػػػاي   –الػػػرتابت »

  بني متذسألات درجات الألالب ب التألبيق البعدي الختبار أبعاد البنيػة املعرفيػة ترجػع α≤٘ٓوٓعند مستذى ع يااإحصائ
الألرييػػػة التيليديػػػة  وسمػػػت التفملػػػر املعػػػرب  –التدريسػػػي املسػػػت دـ عسمػػػذذج تذافييػػػة املػػػمن إىل اخػػػتالؼ التفاعػػػل بػػػني الننػػػذذج 

للنيارنػات  Scheffe' Methodفيو طرييػة شػيمت اسػت داـ هػا؛ واذباه هػ ا الفػروؽ وملعرفػة مػدى ؛«تيػار(  -عتباعػدي 
  و٘املتعددة بني املتذسألات، كنا يتةح من جدوؿ ع

 المعالجة التجريبية المختلفة )التفاعل بين نوعي بين متوسطات مجموعات البحث( المقارنات المتعددة ٘جدول )
 أبعاد البنية المعرفية في( ونمط التفكير المعرفي

 :يليما  السابق اجلدوؿيتةح من 
نمــوذج توافقيــة والــذين درســوا باســتخدام  منمــط التفكيــر المعرفــي التباعــدي يالطــالب ذو بمجموعــة  فيمــا يتعلــق -ٔ

داء كػل علػي أ تذافييػة املػمنسمت التفملػر املعػرب التباعػدي الػ ين درسػذا باسػت داـ سمػذذج  ذويتفذؽ أداء الألالب  :المخ
والألػػالب  ،تذافييػػة املػػمنباسػػت داـ سمػػذذج  التفملػػر املعػػرب التيػػار( الػػ ين درسػػذاسمػػت  يمػػن طػػالب جمنذعػػات البحػػث ذو 

 عتػادةدرسػذا باسػت داـ الألرييػة املالػ ين سمػت التفملػر املعػرب التيػار(  يوالألالب ذو  ،سمت التفملر املعرب التباعدي يذو 

أبعاد البنية 
 المعرفية

 المجموعة
مجموعة تجريبية ذات 
نمط تفكير معرفي 

 (ٔ)م تباعدي

ذات  ضابطةمجموعة 
نمط تفكير معرفي 

 (ٕ)م باعديت

ذات  تجريبيةمجموعة 
نمط تفكير معرفي 

 (ٖ)م قاربيت

مجموعة ضابطة ذات 
نمط تفكير معرفي 

 (ٗ)م تقاربي

 الترابط

 

 ٔٗوٗ ٜٓوٚ ٛؤٖ ٗو٘ٔ ـ
 *ٜٜوٓٔ *٘وٚ *ٙؤ -  ٗو٘ٔع ٔـ
 *ٖٜوٜ *ٜو٘ - -  ٛؤٖع ٕـ
 *ٜٗوٖ - - -  ٜٓوٚع ٖـ

 التمايز

 

 ٘ٓوٜ ٓٔؤٖ ٘٘وٚٔ ٓٙؤٜ ـ
 *٘٘وٓٔ *٘وٙ *٘ٓوٕ - ٔـ
 *٘وٛ *٘ٗوٗ - - ٕـ
 *٘ٓوٗ - - - ٖـ

 التنظيم

 3.18 ٙٛوٗ ٘ٚو٘ ٘ٛوٛ ـ
 *ٚٙو٘ *ٜٜوٖ ٔوٖ - ٔـ
 *ٚ٘وٕ *ٜٛوٓ - - ٕـ
 *ٛٙؤ - - - ٖـ

اًتبار البنية 
المعرفية  
 اكل

 ٗٙوٙٔ ٕٛوٕ٘ ٓٔوٖٚ ٘ٛوٖٗ ـ
 *ٕٔوٕٚ *ٖٓوٛٔ *٘ٚوٙ - ٔـ
 *ٙٗوٕٓ *ٕٛؤٔ - - ٕـ
 *ٛٔوٜ - - - ٖـ
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وتشر ه ا النتيمبة إىل أف سمذذج تذافيية املمن يذظف  وأبعادا الرتابت والتناي  والتنميلو أبعاد البنية املعرفية كملل ب اختبار 
البنيػة وتػرابت  ،الػ اكرةن سمػذ مػ ؛ ومػن مثّ لالعصػبية لػديه سمػذ التشػعباتويعػ ز مػن  املػتعلل،قدرات التفملر التباعدي لػدى 

  وصبيع أرماء املمناملعرفية وتنمينها وسباي ها، وإعادة بنائها ب 

حيث  ؛ذجذد مرحلة إثبات الفهلبتفذؽ أداء ادنذعة التمبريبية ذات سمت التفملر املعرب التباعدي  تفسركنا ظمملن 
املفػاهيل الفيهيػة ب مذاقػف جديػدة، والتفاعػل مػع ااػربة اجلديػدةو مػن خػالؿ تألبيػق إ ا تذظف قػدرات التفملػر التباعػدي 

دمػا صمعػل التفملػر  ؛الرتابألػات العصػبية املتشػعبة بػني اااليػا العصػبية تػ دادكنػا ا،  وعنًيػ داد األبنية املعرفية قذة ومتانػةوهنا ت  
 والفيهية حذؿ مذبذعات التعلل أعنقَ 

 الذين درسوا باستخدام نموذج توافقية المخ: مقاربينمط التفكير المعرفي الت يالطالب ذو  فيما يتعلق بمجموعة -ٕ
 يلألػالب ذو اتذافييػة املػمن علػي أداء باست داـ سمذذج  درسذا التيار( ال ينسمت التفملر املعرب  يتفذؽ أداء الألالب ذو 

أبعػادا الػرتابت و أبعػاد البنيػة املعرفيػة كملػل ب اختبػار  عتػادةدرسػذا باسػت داـ الألرييػة املالػ ين سمت التفملػر املعػرب التيػار( 
يا وجذنا، ودراسة شاباطات كدراسة إز   وتتفق ه ا النتيمبة مع ما تذصلد إليو العديد من الدراسات ووالتناي  والتنميل

للنػتعلل  ذفرأف سمػذذج تذافييػة املػمن يػمػن   (Uzezi & Jonah, 2017; Shabatat & Al-Tarawneh, 2016)والألراونة 
 أو اليةػػاء عليػػو يػػواػػذؼ واليلػػق لدعػػن زيػػادة االسػػرتخاء وابػػد مػػن ا ، فةػػاًل والتفاعػػل مػػع مػػادة الػػتعللإمملانيػػة التحػػرؾ 

علػػي تيػػدمي الننػػذذج يعنػػل  اكنػػ علػػي االزمػػراا ب خػػربات الػػتعللو وعيتشػػمبو عنػػدما تذاجهػػو التحػػديات اليذيػػة ب البي ػػة، 
، وه ا ما حييو مع جمنذعة الألالب ذوي سمػت التفملػر املعػرب التيػار( لدى املتعللتشملل البناء املعرب لاربات املنمنة ا

 ب اختبار البنية املعرفيةو  ال ين درسذا بالألريية املعتادةسمت التفملر التيار( ال ين تفذقذا ب األداء علي الألالب ذوي

، وإليػاء نمػرة مذبػذعية التفملر التيػار( تنشػيت املعرفػة الفيهيػة ذوي سمت نيوتدعل ه ا النتيمبة أنو إذا أتيح للنتعلن
وإصمػاد العالقػات بينهػا، وبنػاء االرتباطػات وتألػذير علي مذبذع التعلل، وتعلػل كيفيػة الذصػذؿ إىل املفػاهيل الفيهيػة اجلديػدة 

، ودمارسػة األنشػألة التعلينيػة الػ  تملسػي املػمن املعرفػة، وت ويػدا دبذاقػف تعلػل جديػدة لتيذيػة االرتباطػات العصػبية بػني املعق
نػة، وهػ ا مػا ييػـذ بػو وجعلهػا مرتابألػة ومتنػاي ة ومنم ،تملذين البنية املعرفية املفاهينيػة سيؤدي إىلفاف ه ا  ؛جذاني املعرفة

 ;Uzezi & Jonah, 2017; Shabatat & Al-Tarawneh, 2016; Kapadia, 2014ع سمػذذج تذافييػة املػمن

Degan, 2012 و 
 :الطريقـة التقليديـةنمـط التفكيـر المعرفـي التباعـدي الـذين درسـوا باسـتخدام  ذويالطـالب  فيما يتعلـق بمجموعـة -ٖ

علي أداء كل من طالب  الألريية املعتادةال ين درسذا باست داـ  ،سمت التفملر املعرب التباعدي يتفذؽ أداء الألالب ذو 
سمػػػت  يوالألػػػالب ذو  ،تذافييػػػة املػػػمنباسػػػت داـ سمػػػذذج  سمػػػت التفملػػػر املعػػػرب التيػػػار( الػػػ ين درسػػػذا يالبحػػػث ذو  جمنػػػذع 

أبعادا الرتابت والتناي  و أبعاد البنية املعرفية كملل ب اختبار  ملعتادةدرسذا باست داـ الألريية اال ين التفملر املعرب التيار( 
وتػػدعل هػػ ا النتيمبػػة أف العامػػل األكثػػر تػػوثرا ب سمػػاء البنػػاء املعػػرب هػػذ التفملػػر التباعػػدي، فػػاملتعلل ذو التفملػػر  ووالتنمػػيل

وربليػل ؛ ياػاألذيلػة املػدى بشػملل مػنمل هرمالة ب الػ اكر  ، وزب ينهػابناًء واعًياكرة العاملة ظمملنو بناء املعرفة ب ال ا التباعدي 
، كنا ظمملنو إعادة بنائها ومعاجلتها ب أشملاؿ جديدة، وه ا ما أشار وتنميل ترابت وسباي ليدرؾ ما بينها من بنيتو املعرفية 

ا تذى الشامل للنعرفة الفيهية، وخذاصػها اإلطار النمري من أف  أكداالنتيمبة مع ما ه ا تتسق و و Tsai, 2001)عإليو 
ومػػن مث  ؛بػػني املفػاهيل الفيهيػة تعلػػي إنتػاج مػدى واسػػع مػن االرتباطػاالتنمينيػة تتأللػي متعلًنػا ذا تفملػػر تباعػدي قػادر 
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سهل يعنق واتساؽ وترابت وتنميل وتملامل وما فيها من أبعاد البنية املعرفية أف املدى، كنا  الألذيلةب ال اكرة تشمليلها 
 عنلية التعللومن حدوث 

فالبنػػاء املعػػرب هػػذ بنػػاء نمػػري يػػرتبت بػػا تذى الشػػامل للنعرفػػة البنائيػػة، والتنمػػيل الػػ ي يملشػػف عػػن العالقػػات بػػني 
ػػا مملذنػات هػػ ا ا تػػذى؛ ولػػ ا فػػاف ربليػل بنيػػة املػػتعلل املعرفيػػة يعػػد مؤشػرًا  عػػن أ ػػا سبملنػػو مػػن  مػػا يعرفػػو، فةػاًل  تيػػذميب مهنا

التملامػل ، ومالحمػة صػعذبات الػتعلل املفاهينيػة  –التنمػيل  –الرتابت  –االتساؽ  –عاد البنية املعرفية عالعنق اكتشاؼ أب
 ومن مث تسهيل عنلية التعللو ؛واإلجرائية املرتبألة حبل املشمللة
يسػػتأليع أف ينتيػػي سمػػذذج  اعػػدي الػػ ي درس بالألرييػػة املعتػػادةالتفملػػر التب ا إىل أف املػػتعلل ذاوتشػػر هػػ ا النتيمبػػة أيًةػػ

دوف االنتمػػار ألف ييػػـذ  اباليػػة واجلديػػدةوتملػػذين عالقػػات ارتباطيػػة بػػني معرفتػػو  الفيهيػػة،الػػتعلل ااػػاو بػػو لػػتعلل املفػػاهيل 
املعلل بانتياء سماذج التدريس ابديثػة الػ  تعنػل علػي تيػدمي املفػاهيل بشػملل مػرتابت ومتنػاي  ومػنمل لتشػمليل البنيػة املعرفيػة 

 ;Kaya & Aladag, 2107) صميػدو  ،أليػداح، وتامػل وأزيػ فو  كايػا  ومن مث زبتلف ه ا النتيمبة مع ما أشػار إليػو ؛لديو

Tamel & Ozczn, 2016; Yigit, 2016)  والننػذذج  اإلسػرتاتيمبيةمن أنو صمي علي املعلل تذجيػو طالبػو رمػذ انتيػاء
لػي سمػت التفملػر ا؛ ألف هػ ا يتذقػف عاملتاحػة واململتسػبة حػديثً املناسي لتعلل املفاهيل وتملذين عالقات ارتباطية بػني معرفتػو 

أف يتبق الننذذج ال ي يتيح لو اكتساب البناء املعرب للنفاهيل فاملتعلل ذو التفملر التباعدي يستأليع ؛ املعرب لدى املتعلل
رمذ انتياء الننذذج الػ ي يتػيح لػو اكتسػاب  وضمتاج املتعلل ذو التفملر التيار( إىل مساعدة املعلل لتذجيهب حني الفيهية، 

 البناء املعرب للنفاهيل الفيهيةو
  المشكالت الفقهيةالنتائج المتعلقة باًتبار حل  -ٕ

الختبػار  البعديالتألبيق  ب بحثذعات ال  املتذسألات ابسابية واالرمرافات املعيارية لدرجات جمنٙيذبح جدوؿ ع
 ومهارات حل املشملالت الفيهية

 البحثمجموعات لدرجات المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية  (ٙ)جــدول 
 مهارات حل المشكالت الفقهيةًتبار التطبيق البعدي   في

 مهارات حل المشكالتاًتبار 
 نمط التفكير المعرفي       

 المعالجة التجريبية
 نمط التفكير التقاربي نمط التفكير التباعدي

   م ن   م ن

 المجموعة التجريبية تحديد المشكلةمهارة 
 المجموعة الضابطة

ٕٕٕٓ 
 ٙٓؤ
 ٛٙوٓ

 ٔٓٓوٓ
 ٓ٘وٓ

ٕٓ 
ٕٕ 

 ٚ٘وٓ
 ٕ٘وٓ

 ٜٗوٓ
 ٓ٘وٓ

 إنتاج الحل
 المجموعة التجريبية
 المجموعة الضابطة

ٕٕٕٓ 
 ٜٜوٓ
 ٘٘وٓ

 ٕٕوٓ
 ٔ٘وٓ

ٕٓ 
ٕٕ 

 ٓ٘وٓ
 ٘ٗوٓ

 ٔ٘وٓ
 ٓ٘وٓ

 المجموعة التجريبية مهارة تقويم الحل
 المجموعة الضابطة

ٕٕٕٓ 
 ٜ٘وٓ
 ٖ٘وٓ

 ٕٕوٓ
 ٔ٘وٓ

ٕٓ 
ٕٕ 

 ٓ٘وٓ
 ٘ٗوٓ

 ٔ٘وٓ
 ٓ٘وٓ

مهارات حل المشكالت  اًتبار
 الفقهية

 المجموعة التجريبية
 المجموعة الضابطة

ٕٕٕٓ 
 ٓٓوٖ
 ٓٙؤ

 ٘ٗوٓ
 ٖٔؤ

ٕٓ 
ٕٕ 

 ٚ٘ؤ
 ٕٗؤ

 ٖٙؤ
 ٙٓؤ

حػػػػل الختبػػػػار مهػػػػارات جمنذعػػػػات البحػػػػث  بوجػػػػذد فػػػػروؽ بػػػػني متذسػػػػألات الػػػػدرجات   ٙويالحػػػػظ مػػػػن جػػػػدوؿ ع
 الثنػػائي ربليػػل التبػػاين اسػػُت دـ ؛وحسػػاب مسػػتذى داللتهػػا اإلحصػػائية ،، ولتحديػػد قينػػة هػػ ا الفػػروؽاملشػػملالت الفيهيػػة

االذبػاا لػدرجات  الثنػائي   نتػائج ربليػل التبػاينٚويذبػح جػدوؿ ع ،Two - Way Analysis of Varianceاالذبػاا 
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 و مهارات حل املشملالتاختبار  بالألالب 
ونمط التفكير  الطريقة التقليدية( –)نموذج توافقية المخ  لكل من المعالجة التجريبية الثنائينتائج تحليل التباين   (ٚجــدول )

 مهارات حل المشكالتاًتبار  في «تقاربيال –تباعدي ال»المعرفي 
مهارات اًتبار 

 مصدر التباين حل المشكلة
مجمو  
 د.ح المربعات

متوسط المربعات  
 مستوى الد لة قيمة ف )التباين(

مهارة تحديد 
 المشكلة

 المعالجة التجريبية )أ(
 )ب( نمط التفكير
 ب( x أالتفاعل )

 داًل المجموعات )الخطم(
 الكلي

 ٛٛٚوٓ

 ٜٜٗوٓ

 ٙٔٚوٓ

 ٚٓو٘ٔ

 ٚٗوٚٔ

ٔ 

ٔ 

ٔ 

ٛٓ 

ٖٛ 

 ٛٛٚوٓ

 ٜٜٗوٓ

 ٙٔٚوٓ

 ٜٔٔوٓ

 ٖٓٔوٗ

 ٜٚٚوٗ

 ٗ٘ٚوٖ

 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ

 إنتاج الحل

 المعالجة التجريبية )أ(
 )ب( نمط التفكير
 ب( x أالتفاعل )

 داًل المجموعات )الخطم(
 الكلي

 ٙٛؤ
 ٜٕؤ
 ٖٛوٓ
 ٜٔو٘ٔ
 ٔٛؤٜ

ٔ 
ٔ 
ٔ 
ٛٓ 
ٖٛ 

 ٙٛؤ
 ٜٕؤ
 ٖٛوٓ
 ٜٔوٓ
 

 ٖٗوٜ
 ٚٗوٙ
 ٖٔوٗ

 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ

 مهارة تقويم الحل

 المعالجة التجريبية )أ(
 )ب( نمط التفكير

 ب( x أ)التفاعل 
 داًل المجموعات )الخطم(

 الكلي

 ٜٕؤ
 ٕٛؤ
 ٙٛوٓ
 ٜٔوٙٔ
 ٕٗوٕٓ

ٔ 

ٔ 

ٔ 

ٛٓ 

ٖٛ 

 ٜٕؤ
 ٕٛؤ
 ٙٛوٓ
 ٕٔوٓ

 ٜٓوٙ
 ٛٓوٙ
 ٙٓوٗ

 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ

مهارات  اًتبار
حل المشكالت 

 الفقهية

 المعالجة التجريبية )أ(
 )ب( نمط التفكير
 ب( x أالتفاعل )

 داًل المجموعات )الخطم(
 الكلي

 ٜٔوٜ
 ٔٔوٜ
 ٔٗوٛ
 ٕٓوٜٚ
 ٕٓوٕٗٔ

ٔ 

ٔ 

ٔ 

ٛٓ 

ٖٛ 

ٜٔ 
 ٔٔوٜ
 ٔٗوٛ
 ٕٕؤ

 ٘ٓوٛ
 ٓٗوٚ
 ٖٛوٙ

 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ
 ٘ٓوٓ

 : يليما السابق يتةح من اجلدوؿ 
تننيػػة  بالألرييػػة التيليديػػة   - سمػػذذج تذافييػػة املػػمنللنعاجلػػة التمبريبيػػة ع  α≤٘ٓوٓععنػػد مسػػتذى  يااوجػػذد أثػػر داؿ إحصػػائ -ٔ

رفػض الفػرض  مت ؛ ومػن مثّ تذافييػة املػمنسمذذج لصاجم جمنذعة الألالب ال ين درسذا باست داـ  الفيهية مهارات حل املشمللة
درجػػػات  متذسػػػأليبػػػني   α≤٘ٓوٓععنػػػد مسػػػتذى  داؿ إحصػػػائياذجػػػد فػػػرؽ يال »الػػػ ى يػػػنص علػػػي أنػػػو  ،الرابػػػع الصػػػفري
املسػػػت دـ عسمػػػذذج  يننػػػذذج التدريسػػالرجػػع إىل اخػػػتالؼ حػػػل املشػػملالت الفيهيػػػة تالختبػػػار  البعػػديالتألبيػػػق  بالألػػالب 

عنػػد  يااداؿ إحصػػائذجػػد فػػرؽ ي»أنػػو الػػ ي يػػنص علػػي  ،وقبػػذؿ الفػػرض البػػديل املذجػػو و«التيليديػػة الألرييػػة  -تذافييػػة املػػمن
رجػػػع إىل حػػػل املشػػػملالت الفيهيػػػة تالختبػػػار  البعػػػديالتألبيػػػق  بدرجػػػات الألػػػالب  متذسػػػأليبػػػني   α≤٘ٓوٓعمسػػػتذى 
جمنذعة الألالب ال ين درسذا  لصاجم؛ وذلا الألريية التيليدية  -تذافيية املمناملست دـ عسمذذج  يننذذج التدريسالاختالؼ 

 و«سمذذج تذافيية املمنباست داـ 

وتتفق ه ا النتيمبة مع ما أشارت إليػو بعػض الدراسػات مػن أف سمػذذج تذافييػة املػمن مػن الننػاذج الػ  تعنػل علػي 
ظمملػن اسػت دامها ب الػ  ة ديػداجلعرفػة املا لبنػاء ومنمًنػا را مسػتيا ويعألػي إطػارً  ،إعادة بناء املثرات اجلديدة الداخلػة للػ اكرة
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حيػػث ييػػـذ املػػتعلل  ؛التيذيػػة للػػتعلل وحػػل املشػػملالت –الفيهيػػة، كنػػا أنػػو يعػػ ز مػػن مبػػدأ املعاجلػػة النشػػألة  حػػل املشػػملالت
، ربديػػد املشػػمللة :ااألػػذات مثػػلمػػن خػػالؿ جمنذعػػة متنذعػػة مػػن  «حػػل املشػػمللة»أو مهنػػة الػػتعلل  املعيػػد ذقػػفاملتحليػػل ب
 و (Erlauer, 2003; Caine, 2000; Duman, 2010)وتيذمي ابلنتاج ابلذؿ وإ

  Shukry-Balaa & El- Hassan بػاال و ؿ حسػػن -شػػملري كنػا تتفػػق هػ ا النتيمبػػة أيًةػػا مػع دراسػػة 
الػػػ   Aina & Ayodeleـ  ٕٛٔٓع إينػػػا وأيذديػػػل، ودراسػػػة Karolinaـ  ٕٛٔٓع كارولينػػػا  ـ ، ودراسػػػةٕٛٔٓع

أشارت إىل فعالية  سمذذج تذافيية املمن  ومبادا التعلل اليائل علي املمن ب حل املشملالت، وتننية مهارات التفملر، وتع ي  
 األداء األكادظمي لدى الألالبو

ب  تفذؽ أداء طالب ادنذعة التمبريبيػة ب حػل املشػملالت الفيهيػة إىل أف سمػذذج تذافييػة املػمن تفسركنا ظمملن 
املعيدة ال  ربتذى علي مشملالت فيهية جمنذعة من األنشألة التعلينية  دمارسةيتيح للنتعلل  بناء األنشألة التعلينيةمرحلة 

بسػيارة  أحػدشماوىف أثنػاء السػباؽ اصػألدمد سػيارة  ،قاـ ش صاف  خراف بالتفحيت ب مملاف خمصص للنسػابيات» :مثل
فسػػر العبػػارة و  لػػة األوىل عنػػو ب ابالػػة الثانيػػة؟ وملػػاذا؟فنػػا حملػػل الشػػرع هنػػا؟ وهػػل طمتلػػف ب ابا ؛اآلخػػر فتسػػببد ب قتلػػو

شػرع بػػ : الػركن املػادي: وقػد عػرب عنػو امل: أواًل يوه ،ا تذافر فيها عدد من األركاف تتحيق جرظمة اليتل العند إال إذالالتالية: 
وإسما يتأللي تذافرا ب صبيػع  ،وه ا الركن ب ابييية ال طمتص جبرظمة اليتل العند وحدها ،«التسبي ب قتل ش ص للغر»

جاء عن قصد  –أي التسبي ب قتل الغر  –ا: الركن املعنذي: ومفادا أف يملذف إتياف الركن املادي ا، ثانيً صذر اليتل عندً 
أللي فنثل ه ا املشملالت تتو انتيمبة إشماؿ أو خألو عنذمً  بني اليتل العند واليتل بذساطتووه ا الركن ظمي   ،ونية إجرامية

 ووتفسرها ،واإلجابة عليها ،من املتعلل است داـ املعرفة واملفاهيل ال  تعلنها ب  الت أليت للحل
الػػتعلل هػػذ وظيفػػة حاةػػة لل اليػػا الػػ ي يػػرى أف   Greenfieldوجهػػة نمػػر جرينفيلػػد وتػػدعل هػػ ا النتيمبػػة مػػن 

 ،عنليػة الػتعللسمذذج تذافيية املمن من النناذج التدريسية ال  تذظف املعلذمات املتعلية باملمن البشري لتنميل  عدالعصبية، وي
أف ه ا  كنا  ، Kapadia, 2014تألذير قدرة املتعلل علي بناء حلذؿ مبتملرة للنشملالت عو تعلل، الالرتكي  علي كيفية و 

كوحػػد املبػػادا الػػ  يسػػتند عليهػػا بداخلػػو   للنػػتعلل تذجيػػو الػػدوائر العصػػبيةاللدونػػة العصػػبية وإعػػادة النتيمبػػة تػػدعل مػػن مبػػدأ 
 لتعامػػل مػػع املشػػملالتأثنػػاء اتعلػػل أسػػاليي جديػػدة وأسمػػاا تفملػػر خمتلفػػة سمػػذذج تذافييػػة املػػمن حيػػث يسػػاعد املػػتعلل علػػي 

  وMadrazo & Motz, 2005ع ومن مث إنتاج ابلذؿ امل تلفة هل ا املشملالت ؛الفيهية»
تفػػذؽ طػػالب ادنذعػػة التمبريبيػػة ب حػػل املشػػملالت الفيهيػػة إىل أف سمػػذذج تذافييػػة املػػمن ب  ظمملػػن تفسػػر وكػػ لا

من لو ا سرؽ من بيألع يد ش ص مّ  اقاـ ش ص ما عندً »مثل: مشملالت فيهية للنتعلل مرحلة إثبات فهل املتعلل، ييدـ 
حملػل الشػرع ب مثػل هػ ا  ، مابصرافتسبي ب ذهاب  ؛مت صص باجراء عنلية جراحية ملريضعيذف قاـ طبيي و  وأمذااًل 

 ؛شػاهدينوأثناء عنليػة التفحػيت اصػألدمد سػيارة أحػدشما بوحػد امل ،قاـ ش صاف بالتفحيت ب ميداف عاـ كنا  اباالت؟
مػع ااػربات  للتفاعػلا للنػتعلل فرًصػ فنثػل هػ ا املشػملالت تػذفر «فنا هػذ حملػل الشػرع ب هػ ا اليةػية؟ ؛فتسبي ب قتلو

ا ومتينًػػ ياػػاومػػن مث يصػػبح الػػتعلل اجلديػػد قذ  ؛التفملػػر العنيػػق حػػذؿ عنليػػة تعلنػػوو يػػدة، ودمارسػػة خألػػذات حػػل املشػػمللة، اجلد
 ا لذجذد ترابألات عصبية متشعبة بني اااليا العصبيةو وعنييً 

مهػػػارات حػػػل تننيػػػة  ب   تيػػػار( -تباعػػػدي علػػػننت التفملػػػر املعػػػرب   α≤٘ٓوٓع عنػػػد مسػػػتذى يااوجػػػذد أثػػػر داؿ إحصػػػائ -ٕ
 يالػ  ،ااػامس الصػفريرفػض الفػرض  مت ؛ ومػن مثّ لصاجم الألػالب ذوي سمػت التفملػر املعػرب التباعػدي الفيهية املشملالت

 البعػديالتألبيػق  بدرجػات الألػالب  متذسأليبني   α≤٘ٓوٓععند مستذى  يااداؿ إحصائذجد فرؽ يال »ينص علي أنو 
وقبػػذؿ الفػػرض البػػديل و « تيػػار(ال -تباعػػدي الع سمػػت التفملػػر املعػػرب اخػػتالؼرجػػع إىل يحػػل املشػػملالت الفيهيػػة الختبػػار 



 عضيب فالح العتيبيبن د/ نايف      التقاربي( –المعرفي )التباعدي أثر التفاعل بين نموذج توافقية المخ ونمط التفكير 

 ٕٔٚ     مٜٕٔٓىـ / إبريل ٓٗٗٔرجب  -ٖج -ٕعدد  – ٓٔالمجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 بدرجػػات الألػػػالب  متذسػػػأليبػػني   α≤٘ٓوٓععنػػد مسػػػتذى  يااداؿ إحصػػائذجػػد فػػػرؽ ي»املذجػػو، الػػ ي يػػػنص علػػي أنػػػو 
وذلػػا ؛  التيػػار( -التباعػػدي ع سمػػت التفملػػر املعػػرب رجػػع إىل اخػػتالؼحػػل املشػػملالت الفيهيػػة يالختبػػار  البعػػديالتألبيػػق 

وتتفق ه ا النتيمبة مع مػا أشػارت إليػو بعػض الدراسػات مػن  و«عرب التباعديلصاجم جمنذعة الألالب ذوي سمت التفملر امل
 املرنػػة والفعالػػة االسػػتمبابةهلػػا، و  الرتكيػػي املفػػاهينيفهػػل و  ،أكثػػر قػػدرة علػػي ربديػػد املشػػمللة التفملػػر التباعػػدي املػػتعلل ذا أف

نتاج مػدى واسػع مػن االرتباطػات إو ، ةإصماد املشملل :األفملار اجلديدة مثلو  عدد من ابلذؿ للنشملالت ال  تتأللي تذليد
ولػػ لا عػػادة مػػا يػػرتبت التفملػػر التباعػػدي  ؛، وتيػػذمي ابلػػذؿداخػػل املشػػمللة والذصػػذؿ إىل حلػػذؿ متعػػددة هلػػا املفػػاهيلبػػني 

كنا تتفق مع مػا أشػارت إليػو دراسػة   وStamovlasis; Kypraios & Papageoriou, 2015بالتفملر االبتملاري ع
ـ  مػن أف سمػت التفملػر يػؤثر ب اليػدرة االسػتيعابية ٕٛٔٓـ ، ودراسة ابيا  عٕ٘ٔٓـ ، ودراسة ال يذد عٕٕٔٓحساف ع

 & Antink-Meyer  وليػدرمافمػاير  -أنتيػا  تػدعل هػ ا النتيمبػة مػن رةيػةو  وومهارات حل املشملالت لدى الألالب

Lederman (2015)  التفملر التباعدي سمت من التفملػر فيػو تسػت رج األفملػار العديػدة وىػر املنمنػة عػن ال ي يرى أف
 لذؿ املتنذعة للنشملالت الفيهية وتفسرهاوومن مث يع ز اب ؛طريق املهاـ واملشملالت مفتذحة النهاية

ا ظمتلملػػػو هػػػؤالء دبػػػتفػػػذؽ أداء الألػػػالب ذوي التفملػػػر التباعػػػدي ب حػػػل املشػػػملالت الفيهيػػػة  تفسػػػركنػػػا ظمملػػػن 
، املشػػملالت املألروحػػة، وتذليػػد األفملػػار اجلديػػدةب املرتبألػػةعلػػي معاجلػػة املفػػاهيل الفيهيػػة سػػاعدهتل الألػػالب مػػن خصػػائص 

الفيهيػػػة ب مرحلػػػة ربديػػػد املشػػػمللة بنػػػاء املشػػػمللة  وإحػػػداث تغػػػر ميصػػػذد ب التفملػػػر عنػػػد حػػػل املشػػػمللة الفيهيػػػة، وإعػػػادة
والت ألػػيت بلهػػا، وتغيػػر زاويػػة التفملػػر لتذليػػد ابلػػذؿ املتنذعػػة، باإلبػػافة إىل قػػدرة هػػؤالء الألػػالب ذوي التفملػػر التباعػػدي 

ل وحلهػػػا، وامػػػتالكهب تألذيرهػػػا  هلشػػػو ا أف تسػػػاعدللنشػػػمللة الفيهيػػػة، الػػػ  مػػػن إبػػػافة عناصػػػر جديػػػدة ومتنذعػػػة علػػػي 
وابساسية للحل األفةل من  ،منمذرات متعددةالفيهية من  إدراؾ وجذد املشمللة ، ال  أتاحد هللابساسية للنشملالت

 خالؿ تيذمي ابلذؿ ا تنلة للنشمللة الفيهيةو 
يتنيػ  دبمبنذعػة ااصػائص، وهػي: ويتسق ه ا مع ما ورد ب اإلطار النمري من أف املػتعلل ذا التفملػر التباعػدي 

 Adaptiveاملرونػػة التمليفيػػػة و  ،Spontaneous flexibilityاملرونػػة التليائيػػػة و ،  Ideational، قػػة الفملريػػػةالألال

flexibility ، التفصػػيالت وElaboration،  األصػػالة وOriginality ابساسػػية للنشػػملالت  ، وSensitivity to 

Problems  ،؛  ٕٙٓٓ؛ ال يات،  ٕ٘ٓٓراشد، و عبد اهلادي، و عالنمبدي(Gallavan & Kottler, 2012 و 
ذا إرجػػػاع أداء طػػػالب ادنذعػػػة الةػػػػابألة املػػػن فض ب حػػػل املشػػػملالت الفيهيػػػة إىل أف املػػػػتعلل  وكػػػ لا ظمملػػػن
مػن  احمػددً  االعنليػات الػ  تيػدـ لػو سمألًػ لػي صػفات وخصػائص حمػددة مػن املشػمللة، كنػا يركػ  علػيالتفملر التيار( يركػ  ع

ومن مث  ؛ Sak & Maker, 2005ع الستيألاب حل حمدد ؛العذدة إىل املعلذمات امل  نة ب ال اكرة وحماولة ،التفسرات
كتلػػر، جػػالفني و  التفسػػرات امل تلفػػة، ويػػدعل ذلػػا مػػا أشػػار إليػػو طػػرحو ، هػػاوإنتاجابلػػذؿ فهػػذ يفتيػػد اليػػدرة علػػي تذليػػد 

مػن أف املػتعلل مػن سمػت التفملػر التيػار( يذظػف  Gallavan & Kottler (2012); Meyeroff (2008) ومرهػاؼ 
ب إعألػاء و  ،إجابػة واحػدة أو حػل أو اسػتنتاج وحيػد باتبػاع مػداخل مذجػذدة بالفعػل وميبذلػةإىل تذصػل للالتفملػر  عنليػات

التفاعػػل دوف  ينفػرد  ػا أو خػػريناآل مػع الػ  يتشػػارؾ فيهػا نفػػس اإلجابػة، وينػتج اسػتمبابة فريػدة ومعيذلػة بامليارنػػة بػاآلخرين
 أملذلػػػػذداي و وتؤكػػػػد هػػػػ ا النتيمبػػػػة مػػػػا أشػػػػار إليػػػػوومعرفػػػػة بنيػػػػة ا تػػػػذى بشػػػػملل تليػػػػائي ،ينػػػػدفع ب اذبػػػػاا ابيػػػػائقهػػػػل، و مع

Alamolhodaei (2001)  البحػػث عػػن الألػػرؽ الذحيػػدة أو الفريػػدة بػػل  التفملػػر التيػػار( ظميػػل إىل ذاتاملػػتعلل أف مػػن
  مهاـ حل املشمللةو بنأليية املدقيية و التنتاجات االس ظمارس، كنا «الفيهية» املشملالت
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مهػػػارات حػػػل بػػػني املعاجلػػػة التمبريبيػػػة وسمػػػت التفملػػػر املعػػػرب  ب تننيػػػة   α≤٘ٓوٓععنػػػد مسػػػتذى  اوجػػػذد أثػػػر داؿ إحصػػػائيً  -ٖ
عنػػد  يذجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا ال »ي أنػػو الػػ ى يػػنص علػػ ،رفػػض الفػػرض الصػػفري السػػادس مت ؛ ومػػن مثّ الفيهيػػة املشػػمللة

بػػػني متذسػػػألات درجػػػات الألػػػالب ب التألبيػػػق البعػػػدي الختبػػػار حػػػل املشػػػملالت الفيهيػػػة ترجػػػع إىل   α≤٘ٓوٓمسػػػتذى ع
الألريية التيليدية  وسمت التفملر املعرب عتباعػدي  –اختالؼ التفاعل بني الننذذج التدريسي املست دـ عسمذذج تذافيية املمن 

 تيار( و  -
للنيارنػػػات املتعػػػددة بػػػني  Scheffe' Methodشػػػيفيو طرييػػػة  اسػػػُت دمدههػػػا؛ ، واذباوملعرفػػػة مػػػدى هػػػ ا الفػػػروؽ

  وٛاملتذسألات، كنا يتةح من جدوؿ ع
 المعالجة التجريبية نوعي)التفاعل بين المختلفة  بين متوسطات مجموعات البحث( المقارنات المتعددة ٛجدول )

 الفقهية مهارات حل المشكلة ونمط التفكير المعرفي( في

 :يليما  السابق يتةح من اجلدوؿ
 :نموذج توافقية المخوالذين درسوا باستخدام  منمط التفكير المعرفي التباعديالطالب ذوى  فيما يتعلق بمجموعة -ٔ

علي أداء كل من طالب  تذافيية املمنال ين درسذا باست داـ سمذذج  ،سمت التفملر املعرب التباعدي يتفذؽ أداء الألالب ذو 
سمػت التفملػر  يوالألػالب ذو تذافيية املمن، باست داـ سمذذج  سمت التفملر املعرب التيار( ال ين درسذا يالبحث ذو   جمنذع

مهارات ربديد املشمللة وإنتاج ابلذؿ وتيػذمي ابػل املتةػننة ب ال ين درسذا باست داـ الألريية التيليدية ب املعرب التيار( 
سمػػت التفملػػر املعػػرب التباعػػدي الألػػالب ذوى ال يذجػػد فػػرؽ بينهػػا وبػػني جمنذعػػة ب حػػني حػػل املشػػملالت الفيهيػػة، اختبػػار 

حل مهارات 
 المشكلة الفقهية

 المجموعة
مجموعة تجريبية ذات 
نمط تفكير معرفي 

 (ٔ)م تباعدي

ذات  ضابطةمجموعة 
نمط تفكير معرفي 

 (ٕ)م تباعدي

 تجريبيةمجموعة 
نمط تفكير ذات 

 (ٖ)م معرفي تقاربي

مجموعة ضابطة ذات 
نمط تفكير معرفي 

 (ٗ)م تقاربي

مهارة تحديد 
 المشكلة

 ٕ٘وٓ ٚ٘وٓ ٛٙوٓ ٙٓؤ ـ
 *ٗ٘وٓ *ٜٗوٓ ٖٛوٓ - ٔـ
 *ٙٔوٓ ٔٔوٓ - - ٕـ
 ٘ٓوٓ - - - ٖـ

 مهارة إنتاج الحلول

 ٘ٗوٓ ٓ٘وٓ ٘٘وٓ ٜٜوٓ ـ
 *ٗ٘وٓ *ٜٗوٓ ٗٗوٓ - ٔـ
 ٓٔوٓ ٘ٓوٓ - - ٕـ
 ٘ٓوٓ - - - ٖـ

 مهارة تقويم الحل

 ٘ٗوٓ ٓ٘وٓ ٖ٘وٓ ٜ٘وٓ ـ
 *ٓ٘وٓ *٘ٗوٓ ٕٗوٓ - ٔـ
 ٛٓوٓ ٖٓوٓ - - ٕـ
 ٘ٓوٓ - - - ٖـ

مهارات حل  اًتبار
 المشكالت الفقهية

 ٕٗؤ ٚ٘ؤ ٓٙؤ ٓٓوٖ ـ
 *ٛ٘ؤ *ٖٗؤ *ٓٗؤ - ٔـ
 *ٛٔوٓ ٖٓوٓ - - ٕـ
 *٘ٔوٓ - - - ٖـ
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الػػ ين درسػػذا باسػػت داـ  ،سمػػت التفملػػر املعػػرب التباعػػدي وألػػالب ذو ال، كنػػا تفػػذؽ درسػػذا باسػػت داـ الألرييػػة املعتػػادةالػ ين 
 تذافيية املمن علي كل جمنذعات البحث ب اختبار حل املشملالت الفيهية كمللوسمذذج 

وتشر ه ا النتيمبة إىل أف سمذذج تذافيية املمن يذظف قدرات التفملر التباعدي لدى املتعلل لتنميل املعلذمػات واملعرفػة 
 وتذظيفهػػػػا ب عنليػػػػة حػػػػل املشػػػػملالت الفيهيػػػػة ،إجػػػػراء ربػػػػذيالت عليهػػػػاو  ،الفيهيػػػػة داخػػػػل البنػػػػاء املعػػػػرب لديػػػػواملفاهينيػػػػة 

(Kapadia, 2014; Saleh, 2011)و  
 Brainأف سمذذج تذافيية املمن تفذؽ أداء ادنذعة التمبريبية ذات سمت التفملر املعرب التباعدي إىل تفسر ا ظمملن كن

– Compatible Model فيتػػيح لػػو  ؛يذظػف قػػدرات التفملػػر التباعػدي لػػدى املػػتعلل ب مرحلػة بنػػاء األنشػػألة التعلينيػة
بػػػااربات باسػػػت داـ ابػػػذاس البصػػػرية والسػػػنعية  واإلحسػػػاسدمارسػػػة جمنذعػػػة مػػػن األنشػػػألة التعلينيػػػة الػػػ  تتأللػػػي التفملػػػر 

اءات املتعددة لدى الألالب أثناء حل املشمللة،  السياقات املتعددةو باإلبافة إىل األنشألة ال  تذظف ال ك بوابسحركية 
لتألبيػق املعرفػة اجلديػػدة ب  االتفملػر التباعػدي ب مرحلػة إثبػػات الفهػل عنػدما يػذفر لػػو فرًصػ يكنػا يذظػف قػدرات املػػتعلل ذ

الفيهيػػة، وطػػرح األفملػػار فػػاهيل الرتكيػػ  علػػي املذبػػذع اجلديػػد للنػػتعلل مرحلػػة اسػػتعراض امل وكػػ لا تتػػيححػػل املشػػملالت، 
 ;Uzezi & Jonah, 2017) حل املشمللةب مذاقف  وتملاملها للتفملر من خالؿ تألبيق املعرفة ا ف ةألس لة وا اجلديدة

Shabatat & Al-Tarawneh, 2016) أف العامػػل األكثػػر حيذيػػة ب تننيػػة مهػػارات حػػل إىل ، وتشػػر هػػ ا النتيمبػػة
حيػػػث ال تذجػػػد فػػػروؽ بػػػني طػػػالب ادنذعػػػة التمبريبيػػػة ذوي التفملػػػر التباعػػػدي ونمػػػرائهل ب  ؛املشػػػمللة التفملػػػر التباعػػػدي

التفملػػر التباعػػدي هػػذ أكثػػر اسػػتفادة مػػن سمػػذذج تذافييػػة املػػمن عنػػدما يسػػت دمو املعلػػل ب  اذ ، وأف املػػتعللادنذعػػة الةػػابألة
علػي سمػت التفملػر املعػرب التباعػدي  وذو يبيػة ادنذعػة التمبر طػالب تفػذؽ  حيػث ؛وحل املشػملالت الفيهيػةتدريس املفاهيل 

 نمرائهل ب ادنذعة التمبريبية ذوي سمت التفملر التيار( ب اختبار حل املشملالت الفيهية كمللو
 الـذين درسـوا باسـتخدام نمـوذج توافقيـة المـخ: قـاربينمـط التفكيـر المعرفـي الت يالطـالب ذو  فيما يتعلق بمجموعـة -ٕ

 يالألػػالب ذو علػي أداء  سمػذذج تذافييػة املػمن الػػ ين درسػذا باسػت داـيػار( سمػت التفملػر املعػرب الت يتفػذؽ أداء الألػالب ذو 
اختبػػػار مهػػػارات حػػػل ، و ب مهػػػارة ربديػػد املشػػػمللة الألرييػػػة التيليديػػػة لػػػ ين درسػػذا باسػػػت داـيػػػار( اسمػػت التفملػػػر املعػػػرب الت

يعنل  ؛ لمليلي التعلل بملفاءة إذا أتيحد الفرصة أماـ عيلووتؤكد ه ا النتيمبة أف كل متعلل لديو اليدرة ع واملشمللة كملل
مػن سمػذذج تذافييػة  «التباعػدي والتيػار(»جلنيػع أسمػاا التفملػر الألػالب املنتنػذف املثلي؛ ومن مث ظمملػن أف يسػتفيد بالألريية 

برىل وجذد فػروؽ ، (Kapadia, 2014; Saleh, 2011) وخباصة مهارة ربديد املشمللة ،املمن ب تعلل مهارات حل املشمللة
درسػػذا باسػػت داـ سمػػذذج تذافييػػة املػػمن ونمػػرائهل الػػ ين باسػػت داـ التفملػػر التيػػار( الػػ ين درسػػذا  بػػني الألػػالب ذوي الػػننت

 ا، وتتأللباف أف يتنتع املػتعللأف هاتني املهارتني من املهارات األكثر تعييدً  إال ،الألريية املعتادة ب إنتاج ابلذؿ وتيذمي ابل
 تستنر املعاجلة التمبريبية لفرتة طذيلةو أففملر التباعدي، أو بيدرات الت

  التباعديػػة»التفملػػر املعرفيػػة  بتذظيػػف أسػػالييكننػػذذج تدريسػػي يعتػػ    وتػػدعل هػػ ا النتيمبػػة أشميػػة سمػػذذج تذافييػػة املػػمن
عنػػد تعلػل خمتلػف أشػػملاؿ داخلػو والتيػار(  التباعػػدينػذع مػن التػػذازف ب دمارسػة التفملػر  إحػػداثو  ،لػدى املػتعلل «التياربيػة
 بينهنػا ق التملامػليػحيالتفملػر التباعػدي والتيػار( بػداخلها لتتينيػات ودمج  ،الفيهية وحل املشملالت املرتبألة  ااملفاهيل 

(Saleh, 2011; Cain, Cain, McClintic & Klimek, 2005) و 
 :المعتــادة الطريقــةالــذين درســوا باســتخدام  منمــط التفكيــر المعرفــي التباعــدي يالطــالب ذو  فيمــا يتعلــق بمجموعــة -ٖ

سمت  يالألالب ذو علي أداء  الألريية املعتادة ال ين درسذا باست داـ باعديسمت التفملر املعرب الت يتفذؽ أداء الألالب ذو 
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درسػػػذا  سمػػػت التفملػػػر التيػػػار( الػػػ ين يوالألػػػالب ذو  ،سمػػػذذج تذافييػػػة املػػػمن لػػػ ين درسػػػذا باسػػػت داـيػػػار( االتفملػػػر املعػػػرب الت
 إسرتاتيمبيةاألكثر قدرة علي تألبيق هذ سمت التفملر التباعدي  املتعلل ذاوتدعل ه ا النتيمبة أف  واملعتادةالألريية  ـباست دا

نػو ار، كنػا أاملتنذعػة عنػد تذليػد األفملػ اإلسػرتاتيمبياتـ ات د، وب نفس الذقد ظمملنػو اسػفملرية تتيح لو إنتاج أفملار جديدة
؛ ملعرفةا اسرتجاععلي أكثر قدرة  باإلبافة إىل أنوداخل عناصر املشمللة ب أوباع جديدة، أكثر قدرة علي رةية العالقات 

دما صمعل من السهذلة اسرتداد  ؛ألذيلة املدى بشملل أكثر فاعليةالظمملنو أف يدير عنليات البحث بسهذلة ب ال اكرة حيث 
 ;Silvia)  ب حػل املشػمللة بدرجػة عاليػة أثنػاء التفملػراملػتعلل مػن سمػت التفملػر التيػار(  أف يصل إليها املعرفة ال  ال ظمملن

Nusbaum & Beaty, 2015)و 

مػن وجػذد عالقػة قذيػة  Runco, Dow & Smith (2006)) ةيػثرنملذ، داو، و  تدعل ه ا النتيمبة ما أشار إليوو 
التفملػػر التباعػدي الػ ي ينألػذي علػػي ب بيػذة هػ ا العالقػة تتةػػح و  سمػت التفملػر واملعرفػػة املسػت دمة ب حػل املشػمللة، نيبػ

التفملػػر التباعػػدي عنػػدما ظمػػارس هػػ ا التفملػػر مػػع حػػل  يألف مػػا ضمػػدث عنػػد املػػتعلل ذ ؛نتػػاج املعرفػػة،إعنليػػات التباعػػد و 
 واست دامها ب حل املشمللةو  ،املدى الألذيلةاملشمللة هذ إصماد األفملار ب ال اكرة 

سمذذج تذافيية املمن إال  درس باست داـ يار( برىل أنوسمت التفملر املعرب التذا تدعل ه ا النتيمبة أف املتعلل ك لا و 
التفملر التباعدي هذ األكثر استفادة من سمذذج تذافيية املمن، كنا  اأف العامل األكثر حيذية هذ سمت التفملر، وأف املتعلل ذ

تيػػل إىل أنػػو  الألرييػػة املعتػػادة ـسمػػت التفملػػر التيػػار( الػػ ين درسػػذا باسػػت دا  ذويازمفػػاض أداء املتعلنػػنيإرجػػاع أنػػو ظمملػػن 
 Cognitive ياامعرف بناءً  لامتالكه وعدـ، احتناالت تألذير االرتباطات ىر املولذفة بني عناصر املشمللة ب ال اكرة للديه

Structure دمارسة مهارات حل املشمللةو ليتيح هل 
يات البحث  :ًامًسا: تُو

 ب بذء النتائج ال  أسفر عنها البحث ابا ، ظمملن تيدمي التذصيات اآلتية:
  بتننية أبعاد البنية املعرفيػة ومهػارات حػل املشػملالت الفيهيػة لػدى الألػالب  اهتناـ معلني الرتبية اإلسالميةبرورة

 ب مراحل التعلل العاـو

  وهي اختبػار أبعػاد البنيػة املعرفيػة، واختبػار حػل  ؛ابا  ب البحث ال  بُنيد واسُت دمداالستعانة بودوات التيذمي
 املشملالت الفيهية؛ ليياس مستذى طالب املرحلة الثانذيةو

  برورة تدريي معلني الرتبية اإلسالمية علي است داـ مياييس أسماا التفملػر املعػرب؛ لتعػرؼ أسمػاا التفملػر املعػرب
 ب بذء ه ا األسمااو لدى طال ل، والت أليت ألنشألة التعلل والتعليل

  من دليل املعلػل باسػت داـ سمػذذج تذافييػة املػمن أثنػاء تػدريس ا تػذى الفيهػي؛ ملػا ييدمػو مػن فػرو االستفادة برورة
 إصمابية للنشاركة الفعالة ب عنلية التعللو

 تفملر امل تلفةوبرورة إثراء مناهج الفيو باملشملالت ابياتية الذاقعية ال  تعني الألالب علي دمارسة مهارات ال  

 تػدريس  علػي اسػت داـ سمػذذج تذافييػة املػمن بأثنػاء اادمػة؛ لتػدريبهل دورات تدريبية ملعلني الرتبيػة اإلسػالمية  عيد
 ب املراحل التعلينية امل تلفةوالفيو للألالب 

  مملذناهتا ب بذء  برورة تألذير املنمذمة التعلينية بمللتذجيو أنمار خمألألي مناهج الرتبية اإلسالمية ومألذريها إىل
 التعلل املستند إىل املمنو
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 البحث: مقترحات سادًسا:
ب بذء نتائج البحث وتذصياتو ييدـ الباحث جمنذعة من امليرتحات البحثية ذات الصلة دبذبذع البحث ابا  

 فينا يلي:
  املعػرب األخػرى ب تننيػة أبعػاد البنيػة املعرفيػة ومهػارات  أسمػاا التفملػرمػع أثر التفاعل بني سمذذج تذافييػة املػمن دراسة

 حل املشملالت الفيهية لدى طالب املرحلة الثانذيةو

  الملفػاءة  ب تننيػة املفػاهيل الفيهيػة و التيار( –أثر التفاعل بني سمذذج تذافيية املمن وسمت التفملر املعرب عالتباعدي 
 ال اتية لدى طالب املرحلة الثانذيةو

  ب تننيػة مهػارات التفملػر التػوملي التيػار( –أثر التفاعل بني سمذذج تذافييػة املػمن وسمػت التفملػر املعػرب عالتباعػدي  
 لدى طالب املرحلة الثانذيةووالسمبايا العيلية 

  ب ز ودافعيػػة اإلذمػػاأثػػر التفاعػػل بػػني سمػػذذج تذافييػػة املػػمن ومسػػتذيات ذبهيػػ  املعلذمػػات ب تننيػػة أبعػػاد الفهػػل العنيػػق
 منهج الفيو لدى طالب املرحلة الثانذيةو

  املفاهيل الفيهية ومهارات التفملر البصري لدى الألالب ب مراحل التعليل العاـوأثر سمذذج تذافيية املمن ب تننية 

  أثر سمذذج تذافيية املمن ب تننية مهارات التفملر الناقد وحي االستألالع الفيهي لدى طالب املرحلة الثانذيةو 
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 :العربية واْلجنبية المراج 
 وعامل الملتيالياهرة، مصر:  معمبل مصأللحات ومفاهيل التعليل والتعللو و ـٜٕٓٓإبراهيل، جمدي ع ي و ع

 الياهرة: دار التوصيلو السننوـ و ٕ٘ٔٓأبذ داود، سليناف بن األشعث السمبستاقو ع
: وزارة الرتبيػػػة والتعلػػػيل، إدارة التألػػػذير ، املنلملػػػة العربيػػػة السػػػعذديةالريػػػاض الشػػػرعيةووثييػػػة منػػػاهج العلػػػـذ هػػػػ و ٕٚٗٔاإلدارة العامػػػة للننػػػاهجو ع

 الرتبذيو
رسػالة ماجسػتر أساليي تدريس ميرر الفيػو الػ  يسػت دمها معلنػذ هػ ا امليػرر ب املرحلػة املتذسػألةو  وهػ ٕٓٗٔع و ؿ سليناف، عبد اهلل ناصر

 ية الرتبية، جامعة امللا سعذد، الرياضو ىر منشذرة، قسل املناهج وطرؽ التدريس، كل
أثر است داـ اسرتاتيمبية حل املشملالت ب تننيػة التفملػر اإلبػداعي واليػدرة علػي حػل املشػملالت ـ و ٜٕٓٓبابية، برهاف بن سمر بن إبراهيلو ع

راسػات الرتبذيػة والنفسػية العليػا، و رسػالة دكتػذراا ىػر منشػذرة، كليػة الدب مبحث الثيافة اإلسالمية لػدى طالبػات اجلامعػات ب األردف
 جامعة عناف العربية، عنمافو

 دمشق دار ابن كثر للألباعة والنشر والتذزيعو  صحيح الب اريوـ و ٕٕٓٓالب اري، أ( عبد اهلل حمند بن إةاعيلو ع
  والفملردار َعنماف، األردف:  تعليل التفملر: مفاهيل وتألبيياتوهػ و ٕٖٗٔجرواف، فتحي عبد الرضبنو ع

رسػالة الفيهيػة امليػررةو املفػاهيل شػرعي دبدينػة الريػاض  ياكتساب طالب الصػف الثػاق الثػانذ  ىمدهػ و ٕٔٗٔبن عبدالرضبنو ع اجلهيني، أضبد
 والرياض، قسل املناهج وطرؽ التدريس، كلية الرتبية، جامعة امللا سعذد، ماجستر ىر منشذرة

رسػػالة ماجسػػتر ىػػر منشػػذرة،  كليػػة الدراسػػات  التفملػػر لػػدى طلبػػة اجلامعػػات الفلسػػألينيةوأسمػػاا ـ و ٕٕٔٓحسػػاف، شػػروؽ شػػريف حمنػػدو ع
 العليا، اجلامعة اهلا ية، عناافو

ـ و أسمػاا الػتعلل والتفملػر وعالقتهػا باليػدرة االسػتيعابية لػدى طػالب كليػة الرتبيػة البدنيػة وعلػـذ الريابػةو ٕٛٔٓابيا ، صباح جاسل حمنػدو ع
 وٗ٘-ٕٔ ، ٔعٔٔجامعة بابل،  –كلية الرتبية الريابية   بية الريابية،جملة علـذ الرت 
 الرياض، املنلملة العربية السعذدية: دار اارصمي للنشر والتذزيعو التفملر: املهارات األساسية والسلذؾوهػ و ٖٓٗٔخذج، حناف أسعدو ع

 دار النشر للمبامعاتو  ، مصر:، الياهرة ٕعا املعلذماتواألسس املعرفية للتملذين العيلي وذبهي   و ـٕٙٓٓع وال يات، فتحي

سلسلة علل النفس املعرب األسس البيذلذجية والنفسية للنشاا العيلي املعرب: املعرفة وال اكرة واالبتملارو ـ و ٜٜٛٔال يات، فتحي مصألفيو ع
 الياهرة، مصر: دار النشر للمبامعاتو ، ٖع

اليػاهرة، مصػػر: سلسػلة علػل الػنفس املعػربو  الػتعلل: األسػس النمريػة والتش يصػػية والعالجيػةو صػعذباتـ و ٕٚٔٓال يػات، فتحػي مصػألفيو ع
  دار النشر للمبامعاتو
رسػالة ماجسػتر ىػر منشػذرة،   أسماا التفملر وعالقتها دبهارات حل املشملالت لدى الأللبة اجلػامعينيوـ و ٕ٘ٔٓال يذد، جعفر منصذر ساملو ع

 كلية الدراسات العليا، اجلامعة اهلا ية، عنمافو
رسػػالة ماجسػػتر ىػػر منشػػذرة، قسػػل  وطػػرؽ وأسػػاليي تػػدريس ميػػرر التمبذيػػد ب املرحلػػة االبتدائيػػةهػػػ و ٕٙٗٔالسػػدحاف، ىػػازي عبػػد الع يػػ و ع

 املناهج وطرؽ التدريس، كلية الرتبية، جامعة امللا سعذد، الرياضو
طالب الصف  ىلدالفيهية  املفاهيل اكتساب ب وأثرا املعرفية النمرية علي قائل تدريسي برنامج تصنيل هػ وٖ٘ٗٔبن ه اعو ع السنيح، ةيح

بػػن سػػعذد،  قسػػل املنػػاهج وطػػرؽ التػػدريس، كليػػة العلػػـذ االجتناعيػػة، جامعػػة اإلمػػاـ حمنػػدرسػػالة دكتػػذراا ىػػر منشػػذرةو  ويالثػػاق الثػػانذ 
 الرياضو

 : مملتبة األذملذ املصريةو ، مصرو الياهرةإسرتاتيمبيات حل املسائل الفي يائية وتننية اليدرات العيلية و ـٕ٘ٓٓع وة؛ إيهاب جذدة أضبدطلب
، عدناف يذسفو ع  : دار املسرة للنشر والتذزيع والألباعةو، األردف، عنماف ٖعا علل النفس املعرب: النمرية والتألبيقو وـ ٕٕٔٓالعتـذ

فاعليػػػػة برنػػػامج تدريسػػػػي قػػػػائل علػػػػي مػػػدخل الػػػػتعلل املسػػػػتند إىل الػػػدماغ وقيػػػػاس فاعليتػػػػو ب تننيػػػػة هػػػػػ و ٖٚٗٔبػػػػن فػػػاجمو ع العصػػػيل، عبػػػػدالع ي 
رسػالة دكتػػذراا ىػػر منشػػذرةو قسػػل املنػػاهج وطػػرؽ التػػدريس،   االسػتيعاب املفػػاهيني ب ميػػرر الفيػػو لػػدى طػػالب الصػػف األوؿ الثػػانذيو

 بن سعذد، الرياضو ية، جامعة اإلماـ حمندكلية العلـذ االجتناع

 معذقػػات تػػدريس مػػذاد الرتبيػػة اإلسػػالمية باملرحلػػة الثانذيػػة مػػن وجهػػة نمػػر مشػػرفيها ومعلنيهػػا دبملػػة اململرمػػةوهػػػ و ٖٓٗٔعفيػػف، صػػاجم أضبػػدو ع
 و  رسالة ماجستر ىر منشذرة، قسل املناهج وطرؽ التدريس، كلية الرتبية، جامعة أـ اليرى، مملة اململرمة
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 املألػذر الفيو مليرر كتاب النشاا ب املتةننة التفملر ملهارات الألالب امتالؾ درجة و ـٕٗٔٓع وال راج إبراهيلبن  سلينافبن  العذاجي، علي

 رسالة ماجستر عىر منشذرة ، كلية الرتبية، جامعة أـ اليرى، مملة اململرمةو  الرسو حمافمة مدارس متذست ب الثاق للصف
  َعنماف، األردف: دار أسامة للنشر والتذزيعو إسرتاتيمبيات تعليل التفملر ومهاراتووـ و ٕ٘ٔٓالعياصرة، وليد رفيقو ع

الريػػػاض، املنلملػػػة العربيػػػة  تػػػدريس الرتبيػػػة اإلسػػػالمية: الت ألػػػيت والتنفيػػػ  والتيػػػذميوهػػػػ و ٕٖٗٔعيػػػد، ضمػػػي إةاعيػػػل؛ وخصػػػاونة، خلػػػذد أضبػػػدو ع
 لدو  للنشر والتذزيعور ادار النشالسعذدية: 

رسػػالة و ثػػانذي ب بػػذء النمػػاـ الفصػػلي دبدينػػة الألػػائفالوؿ للصػػف األ الفيػػو تػػدريس تيػػذمي هػػػ وٖٚٗٔبػػن جػػربافو ع اليحألػػاق، عبػػدالملرمي
 ماجستر ىر منشذرة، قسل املناهج وطرؽ التدريس، كلية الرتبية، جامعة أـ اليرى، مملة اململرمةو 

بػروت: مؤسسػة الرسػالة للألباعػة الملليات: معمبل ب املصأللحات والفػروؽ اللغذيػةو ـ  ٜٜٛٔالملفذي، أ( البياء ايذب بن مذسي ابسي و ع
 والنشر والتذزيعو

ػػاف اذباهػػات حديثػػة ب علػػل الػػنفس املعػػربوـ و ٕٔٔٓحمنػػد، شػػ ى عبػػد البػػاقي، وعيسػػي، مصػػألفي حمنػػدو ع شػػر : دار املسػػرة للن، األردفعنم
 والتذزيع والألباعةو

 أثر است داـ التيذمي األصيل علي تننية مهػارات حػل املشػملالت واالذبػاا رمػذ ميػررـ و ٖٕٔٓالناجل، حمند بن عبد الع ي  بني عبد ا سنو ع
 وٕٜ- ٜٗ ، ٕ ،  اجل ء عٖٚ، العدد عمصر –جملة كلية الرتبية عني  س ، الفيو ب املرحلة االبتدائية

اذباهات حديثة ب تعليل العلـذ ب بذء املعاير العاملية وتننية التفملر والنمريػة  و ـٕ٘ٓٓوعبد اهلادي، مق، وراشد، عليو عالنمبدي، أضبد، 
 : دار الفملر العر(و، مصرو سلسلة املراجع ب الرتبية وعلل النفس وتدريس العلـذ ب العامل املعاصرو الياهرةالبنائية

 ـ و صحيح مسللو دار التوصيلوٕٗٔٓاليشريو ع النيسابذري، مسلل بن ابمباج 

 بروت، لبناف: مؤسسة الرسالةو طرؽ تدريس الرتبية اإلسالميةوهػ و ٕٔٗٔع واهلا ي، عابد تذفيق
لو املرجػػع ب الرتبيػػة اااصػػة املعاصػػرة: ذوو االحتياجػػات الرتبذيػػة اااصػػة بػػني الذاقػػع و فػػاؽ املسػػتيب ـ وٕٓٔٓيذسػػف، سػػليناف عبػػد الذاحػػدو ع

  ودار الذفاء لدنيا الألباعة والنشراإلسملندرية، مصر: 
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