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مسرحة دروس وحدة الفقه اإلسـالمي، وكشـف    إلى الحالية الدراسة هدفت :ملخص
ــات الصــف الســادس األساســي      ــا فــي تحصــيل طالب ــار   . فاعليته ــك، اخت ــق ذل ولتحقي

طالبـــة مـــن طالبـــات الصـــف السادس األساسي، وقد ) 60(مـــن عينة  عينـــةالباحث 
طالبــــة تــــم تدريســــهن باســتخدام  ) 32(وزعـــــت العينــــــة إلــــــى مجموعــــة تجريبيـــة   

 .االعتياديـة طالبـــــة تـــــم تدريســـــهن بالطريقـــــة     ) 28(مسرحة المنـاهج، وضـــــابطة   
والمـادة التعليميـة وفـق     ا،تحصـيلي  اواختبـار  ،ل المحتوىالباحث أداة تحلي استخدم

ا على التطبيق حصائيإوجود فروق دالة أشارت نتائج الدراسة إلى . مسرحة المناهج
المفــاهيم الفقهيــة، واألحكــام الفقهيــة،   : البعــدي لالختبــار التحصــيلي بأبعــاده الثالثــة  

ــة،       ــات المجموعــة التجريبي ــين مجمــوعتي الدراســة لصــالح طالب والتحصــيل الكلــي، ب
ألبعـاد االختبـار   القبلي والبعـدي   :حصائية على التطبيقينإووجود فروق ذات داللة 

ا المجموعــة التجريبيـة لصــالح التطبيـق البعــدي، وأخيــر   البـات  لط التحصـيلي الثالثــة، 
أظهــرت النتـــائج وجــود عالقـــة ارتباطيــة موجبـــة بــين تحصـــيل طالبــات المجموعـــة       

   .ألحكام الفقهيةالمفاهيم الفقهية وتحصيلهن االتجريبية 

  )مسرحة المناهج، المفاهيم الفقهية، األحكام الفقهية: الكلمات المفتاحية(

  
 ه ضـابطُ نـّ أبرز فـروع التربيـة اإلسـالمية؛ أل    أحد الفقه عدي   :مقدمة

متينة،  سسأو قائم على قواعد اس، وهو علمالمسلم مع الله ومع الّن سلوِك
ــم باألحكــام الشــرعي يهــّت ة العملي   ــة التفصــيلي وللفقــه  .ةة المســتنبطة مــن األدل
أهمية عظيمة في حياة الفرد والمجتمع، حيث يحتاج إليـه فـي أمـور     المسلم

مـا هـو تطبيــق   هــذا العلـم إنّ  مـن أن  المســلم إليـه نابعـةٌ   هـا، وحاجـةُ  حياتـه كلِّ 
خاصة وبفي مسائل الحياة جميعها صغيرها وكبيرها،  ألحكام التشريع اإللهي

حياة المسلم اليوم تفـرض عليـه أن يعـرف حكـم الشـرع فـي األمـور التـي          أن
ا ســاب هــذا العلــم فقــد نــال فــوز  ومــن وّفــق إلــى اكت  .جــدت فــي هــذا العصــر 

اٍب، َقاَل .  اعظيمِشه ناب نَة : عاِويعُت معمس ،نمحِد الربع نب ديمَقاَل ح
مـن يـرِد اللَّـه بــِه    : يُقـولُ صـلى اللـه عليــه وسـلم    سـمعُت النَّبـي   : َخِطيبـا يُقـولُ  

    ،ينِفـي الـد ـهَفقِّها يرـُة          َخيـِذِه اُألماَل هَتـز َلـنِطـي، وعي اللَّـهو ـا َأَنـا َقاِسـمنَّمإو
-Al ( .َقاِئمـًة عَلـى َأمـر اللَّـِه، َال يضـرهم مـن َخــاَلَفهم، حتَّـى يـْأِتي َأمـر اللَّـهِ          

Bukhari, 2001, Chapter the book of Knowledge. 
Hadith:71.(   

أخبرنـي سـعيد بـن جبيـر     : عثمان بن خيـثم قـال   عن عبد الله بنو   
يـده بـين    صلى الله عليه وسـلم وضع رسول الله : أّنه سمع ابن عباس يقول

 أو قـــال –كتفـــي : فقـــال –علـــى منكبـــي :" ،ينِفـــي الـــد ـــهَفقِّه ـــمالله  ـــهلِّمعو
 :Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal,  Hadith( "التَّْأِويـل 
2879 (.  
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The Dramatization of Al-Fiqh Unit Lessons and its 
Effectiveness in the Achievement of the Primary 6th Grade 
Female Students 

 
Mahmoud Alsalkhi, University of Petra, Jordan. 
 
Abstract: The present study aimed at dramatizing the lessons 
of Al-Fiqh Unit, and investigating its effect iveness in the 
achievement of the female students in the primary 6th grade. 
The study sample consisted of (60) female students in the 6th 
primary grade. The sample was divided into an experimental 
group of (32) female students who were taught using the 
dramatized method, and a control group of (28) female 
students who followed the conventional method. The 
researcher used the content analysis tool, an achievement test, 
and teaching material based on the dramatization of 
curriculum. Rresults indicated the existence of statistical 
differences between the two groups, and in favor of the female 
students exmperimental group. These differences were based 
on the post-achievement test related to its three elements: the 
Fiqh concepts, Fiqh rules, and the over-all achievement. Also, 
the test results indicated the existence of statistical indicative 
differences between the Pre-test and Post-test given to the 
Empirical group, and based on the three achievement 
elements. The obtained results were in favor of the Post-test 
application.Finally, the study results indicated the existence of 
a positive connection between the achievement of Al- Fiqh 
concepts and the achievement of Al-Fiqh rules for the female 
students in the Empirical group. 

(Keywords: Dramatization of Curriculum, Al-Fiqh Concepts, 
Al-Fiqh Rules) 

  
  

   يحتاج فقه المعامالت؛ لينظم معامالته مع اآلخرين،  فالمسلم
األسرة المسلمة منذ نشأتها؛ وهكذا  ويحتاج فقه األسرة والمجتمع ليبني
 ؛ليسير في حياته وفق ما شرع الله ؛يحتاج المسلم لبقية موضوعات الفقه

  .ق العبودية لهويحّق ،لينال رضاه

فين وأقوالهم، ل المكّلفالفقه اإلسالمي أحكام شرعية ناظمة ألفعا   
عرف الحالل والحرام، والطريق الصحيح من الخاطئ في العبادات وبه ي

ألن إيمان  ؛والفقه مرتبط باإليمان بالله تعالى واليوم اآلخر .والمعامالت
ِذين لَّٱ: قال تعالى. المسلم هو الدافع للتمسك بأحكام الدين وتطبيقها

 ونِقيمَلوٱيؤٰلصيَۡة وَكوٱ ُتونم ٰلزهَة وم اآلخرِةبۡه وِقُنوني )Surah 
Luqman, 4(.  
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وال تقتصر أهمية الفقه على استنباط األحكام الشرعية من 
المبادئ العامة والقواعد الكلية، بل إن األحكام التي ترد مفصلة في 
 اآليات الكريمة، والسّنة النبوية الشريفة تحتاج إلى العاِلم الفقيه الذي

ا، ذلك أّنه ليس كل من ا وافيا شافييبين المقصود من النص بياًن
يقرأ نصا على فهم المقصود منه؛ ا من القرآن أو السّنة يكون قادر

الحتمال أن يكون متوقفًا فهمه على نص آخر يقيده، أو يحدد معناه 
  )Azizi, 2010(أو يوضحه 

وألهمية الفقه اإلسالمي، على  المنهاج المدرسي حافَظ فإن
وضع فروع الفقه من عبادات ومعامالت بعد مبحث العقيدة مباشرة؛ 

ليؤكد على الصلة الوثيقة بين الفقه والعقيدة، وأن الفقه ال يس در
مجردًا عن العقيدة، وأن على معلم التربية اإلسالمية أن يالفقه  درس

و ولديه شعورنفسًا لتنمو وترقى، يعالج ب ّذبأنه يريد أن يه اضح
 & Rayan, Hamdan, Alqawasmah( شخصًا لينمو ويكتمل

Alshabatat, 1996(.  

ويتضمن محتوى وحدة الفقه جملة من المفاهيم واألفكار 
والقيم واألحكام الفقهية التي تسهم في بناء الشخصية اإلنسانية 

التربية  مناهج في المفاهيم تعليم يعدلذا، . المؤمنة لدى الطالب
 وهي الشرعي، العلم مفاتيح المفاهيم ألن كبيرة؛ أهمية ذااإلسالمية 

 في المستجدات مسايرة خاللها من يستطيع بوسائل الطلبةتزود 
 النمو المعرفي إلى المفاهيم تؤدي كما أنواعها، اختالف على الحياة

  .)Al-Harahsha, 2011( لديه المتراكم

ا من محتوى منهاج التربية أساسي اوُتعد المفاهيم الفقهية جزًء
اإلسالمية، وتتميز بأنها أكثر ارتباطًا بواقع الطالب، ولها دور بالغ 

سلوك األهمية في تكوين شخصيته السوية، وإحداث اكتساب 
إيجابي، وهذا ما يهدف إليه منهاج التربية اإلسالمية في مراحله 

ر ذهني، والمفهوم الفقهي تصو ).Al-Jallad, 2006(المختلفة 
ألشياء أو أحداث أو مواقف أو قيم أو سلوكيات بينها خصائص 

معبرًا عنها  .متصلة بالدين اإلسالمي، ومستمدة من األدلة الشرعية
 )(Shamalti, 2004بكلمة، أو بمصطلح، أو عبارة 

أن المفاهيم الفقهية تنمو، ) Al-Tai, 2004(وترى الطائي 
لمراحل التعليمية، وهذا يتطلب وتتطور بنمو الطلبة، وبتقدمهم في ا

مراعاة مدى اكتساب هذه المفاهيم عند التدريس، وأن يتم تدريسها 
  .بما يتوافق وخصائص نمو الطلبة، وتطور شعورهم الديني

ويتطلب تعلم المفاهيم الفقهية المجردة فترات زمنية طويلة، 
ا مع المفهوم المراد تعّلمه من حالة ينتقل فيها الطالب تدريجي

الغموض والتجريد إلى حالة الوضوح؛ فكل مفهوم ينطوي على عدد 
من الخصائص والصفات الخاصة به، ينبغي أخذها بعين االعتبار عند 

Khateeb, Kreshan-Abu Tayeh, Al  &(تدريسها 
Sbeheen, 2010.(  

األحكام الفقهية، التي تعد من  وترتبط المفاهيم الفقهية بإصدار
وقد يعود السبب إلى طريقة  .يواجهها الطلبةأكثر الصعوبات التي 

التدريس المتبعة، وعدم استيعاب المفاهيم الفقهية، حيث إن إتقان 

المفاهيم الفقهية يعد من متطلبات إصدار الحكم الفقهي الصحيح، 
وهذا يتطلب من معلم التربية اإلسالمية بذل المزيد من الجهد 

دار األحكام الفقهية إلكساب الطلبة المهارات األساسية؛ إلص
-Al ( الصحيحة المبنية على الفهم السليم للمسألة الفقهية

Matrudi, 2017(.  

وتزداد أهمية إدراك الطلبة لألحكام الفقهية وفهمهم لها، في 
ظل مستجدات الحياة حول ما هو صواب وخطأ، ومقبول ومردود، 
وما يالحظ في أوساط الطلبة من اتجاهات وقيم سائدة، فيها 

لصواب والخطأ، إّال أن الحكم النهائي في ذلك يعود إلى الحكم ا
فما حرمه الله فهو حرام ومذموم، وما أحّله الله فهو حالل . الشرعي
وهذه القاعدة ينبغي أن تترسخ في عقول الطلبة، وفيما . ومحمود

  ).Al-Jallad, 2004(يصدر عنهم من أقوال وأفعال وسلوكات 

ا على والتعليم في األردن مؤخرحرصت وزارة التربية وقد 
االهتمام بمسرحة المناهج؛ لما لها من دور كبير في تعزيز شخصية 

كسابهم المعرفة باعتبارها بيئة مهمة إالطلبة، وتنمية مهاراتهم، و
لتنمية شخصية الطالب في الجوانب العقلية، والوجدانية، والجمالية، 

ل رعايتها مهرجان ويأتي هذا الحرص من خال .واللغوية، والنفسية
  .المسرح المدرسي ومسرحة المناهج

وتسعى مسرحة المناهج إلى أن يكون التعلم باللعب، والخروج 
من قالب التعليم التقليدي، والبحث عن مهارات تربوية جديدة 

 بحيث ا،معلمعلمين اوبة طللدى الومميزة، تستنهض اإلبداعات 
هارات للطلبة الذين لنقل هذه الم ،التدريبات المناسبة نيتلقو

  . يقومون بإعداد، وتنفيذ المسرحيات، وعرضها أمام زمالئهم

 ,Abu Maghli & Hailat( أبو مغلي وهيالت فعرتو
طار إمسرحة المناهج بأنها وضع المادة التعليمية في ) 2008

لقيام الطلبة بتأدية أدوار  ،يخرجها من الجمود إلى الحياة ،مسرحي
  .ومواقف درامية متعددة ،لشخصيات وأحداث ،مختلفة

يتم  ة،تدريس حديث طريقةمسرحة المناهج  الباحث أن يرىو
محتوى الدرس من صيغته التقليدية إلى  لمن المعلم، لتحوي ااتباعه

والتفاعل داخل  ،والنشاط ،ضفاء جو من الحيويةإل ؛قالب مسرحي
 .وازن ومتكاملالغرفة الصفية؛ بهدف تنمية شخصية الطلبة بشكل مت

من حالة الجمود إلى حالة من التشويق  الموقف الصفيتنقل  فهي
والتي أثبتت  ،مما يؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة والتفاعل،

 & Rasheed & Inoa, Weltsek( الدراسات التربوية
Tabone, 2014, Hussein, 2014(  أثرها الواضح في

  .)(Abu Moor, 2016في تنمية القيم كما  ،التحصيل

النظر إلى ضرورة إشراك  ),Khattab 2010(ويلفت خطاب 
الطلبة بالعمل المسرحي، بحيث يقدم رسالة أو يخبر عن فكرة أو 
قصة معينة، قد يكون ذلك نشاطا يتم التدرب عليه؛ لقوة تأثيره 
واستثماره لما يحب الطلبة القيام به وهو الحركة، وبالتالي يتمكن 

وهذا ما تؤكده . الفهم والسعادة والقناعة لديهم المعلم من تحقيق
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، ...، أرني لعلي أتذكر...قل لي وسوف أنسى" مقولة كونفوشيوس
  ."أشركني وسوف أفهم

وتعد مسرحة المناهج من أبرز التطبيقات التربوية المتطورة 
تمثيل الطلبة وحركتهم في تجسيد الموقف  نإلنظرية برونر، إذ 

يتيح  ا، والمنتهي بنهاية مفتوحة، وصراعالدرامي الذي يحوي جدال
المشهد التمثيلي المناقشة، واكتشاف المعاني، ثم  لهم بعد انتهاء

 وعدم نسيانها ،ببنائهم المعرفي -لفظيا أو صوريا  –ترسيخها 
)Abu Maghli & Hailat, 2008(.  

ومسرحة المناهج الدراسية جوهر المسرح المدرسي، يفضلها 
ن في حيثياتها تبسيط المحتوى، وتمكينهم من الطلبة؛ ألالكثير من 

ه يعد من أفضل األساليب العالجية إلى جانب أّن. فهمه بسهولة ويسر
لظاهرة السلوك العدواني لدى األطفال، من خالل الدراما النفسية 

ومن خالل نظرية التطهير النفسي أو اإلفراغ  ،)السيكودراما(
  ). Dulaimi, 2018( الدراماعن طريق العالج ب ،االنفعالي

لمسرحة المناهج األثر الكبير والفعال في  أن يؤكد جاردنرو
الوصول بالطلبة إلى تحقيق األهداف التعليمية المخطط لها، وإبراز 
ذكاءاتهم أكثر من أي أسلوب تقليدي، خاصة الذكاء اللفظي، 

  . Dickinson, 2002)( والذكاء المنطقي الرياضي

تتجاوز فوائد مسرحة المناهج الجوانب المعرفية، على الرغم و
خاصة لطلبة المرحلة ب، وفعالةمن أنه يمكن أن تكون طريقة تدريس 

. األساسية، فإنه يمكن أن تكون أيضا طريقة لتعليم الطلبة أنفسهم
فهم يتعلمون مهارات اجتماعية قيمة، وهي تنطوي على تحول 

متنوعة، مما يساعدهم على توسيع  الخيال والتفكير إلى خبرات
وهذه المهارة ضرورية . قدرتهم على العمل خارج األفكار في عقولهم

 لتنظيم األفكار وحل المشكالت والمواقف في الحياة اليومية
(Moore, 2004).  

ومن خالل تتبع الباحث أدبيات مسرحة المناهج، توصل إلى 
في الحصة  الطلبةتفعيل دور : أهمها عليها تقومعدة أسس 

بالدروس من حالة الجمود والتلقين إلى الحيوية  ، والتحولالدراسية
االنتقال بالمعلم من دور الملقي والملقن إلى و والحركة والتفاعل،

 جعل التعلم مشوقًا، والمرشد والموجه والقائدودور المبدع 
   .للطلبة تشجيع التعلم الذاتي ، إلى جانبوجاذبًا وممتعًا

اهج أهمية كبيرة في العملية التعليمية، تبرزها ولمسرحة المن
 ,Zinedine, 2008; Yousef, 2007; Qurashi(النقاط اآلتية 

2001:(  

إثراء المنهاج الدراسي واستيعابه عن طريق عمل تدريبات  -
  .تفسر عمليات الفهم واالستيعاب ،تمثيلية

تحويل المناهج من سياقها التقريري إلى بنية جمالية ناطقة  -
  .متحركة في قالب مسرحي شائق

الخجل، : عالج بعض المشكالت السلوكية والنفسية مثل -
  .واالنطواء، ومشكالت النطق في الكالم

  .تعزيز قيم المشاركة والتفاعل مع اآلخرين خالل الدرس -

  .كساب الطلبة مهارات الحديث بطالقةإ -

  .الطلبةتبسيط عملية إيصال المعلومات والمضامين التربوية إلى  -

  . إشاعة الرغبة في إثبات الذات لدى الطلبة -

وهناك عدة متطلبات ال بد من أخذها بعين االعتبار عند 
  :),Helles 2008(مسرحة المناهج، أهمها 

  .اختيار الدرس الذي يحتاج إلى المسرحة -

  .تحويل أفكار الدرس إلى شخصيات -

  .كتابة الحوار -

  .الطلبة بالتمثيلمشاركة أكبر عدد ممكن من  -

  .النص على أفكار تربوية إحتواء -

  .خدمة األهداف السلوكية والتربوية من خالل الحوار -

طلبة، ال بد من مراعاة لا لممسرح ماولتقديم محتوى درس 
العقلية التي تناسب مرحلتهم العمرية، من أجل تنمية قدرات  همقدرات

 مالخيال والذكاء والتفكير السليم الذي تؤهلهم للتكيف مع واقعه
  ). ,Nawsrah 2010( فيه ونالذي يعيش مومجتمعه

يراعى عند اختيار المحتوى المراد مسرحته أن يكون ذا و
م في تحقيق جاذبية للطلبة، بما يشبع حاجاتهم وميولهم، ويسه

األهداف التعليمية، وأن يتضمن اختيار المادة الدراسية التي تؤدي 
والتي تهتم بحاجات الطلبة االجتماعية  ،إلى التنمية الشاملة

  ).,Bhagat 2016(والشخصية 

تبرز أهمية مسرحة المناهج في تدريس الفقه في توضيح و
الفقهية  والمفاهيم الدينية، والقيماألحكام الفقهية، وإكساب  ،األفكار

من خالل معالجة  وحدة الفقه اإلسالمي،المتضمنة في محتوى 
  .وتقديمه بصورة درامية مشوقة كعمل جماعي ،المحتوى

هنا إشكالية تواجه معلم التربية اإلسالمية في  وقد تظهر
المحتوى المراد تدريسه وفق مسرحة المناهج؛ لندرة /معالجة النص

مية الممسرح، وقلة خبرته في هذا محتوى كتب التربية اإلسال
 ،زم لهذه المعالجة، أو عدم استعدادهالتوافر الوقت العدم المجال، و

التغلب على هذه إمكانية ويرى الباحث  .وضعف قابليته لهذا األمر
من خالل عقد الورش التدريبية المتخصصة في معالجة  ،اإلشكالية

  . مسرحة المناهج محتوى فروع التربية اإلسالمية، وتحويرها وفق

لكي يبدع المعلم باستخدام مسرحة المناهج، ال بد من اتباع و
 Sun, 2003; Rajab, 2004; Abo( المرحلتين اآلتيتين

Moghli & Helat, 2008; Alimat, 2015(: 

 

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 490

  :وتمر بالخطوات اآلتية: )التخطيط(المرحلة األولى 

 .تحديد الدرس أو الدروس المراد مسرحتها -

القراءة المتعمقة والمتأنية لموضوع الدرس؛ بهدف تحديد  -
المفاهيم واألحكام والحقائق والقيم المتضمنة في محتوى 
الدرس، وتحديد أهدافه الرئيسة، وتحديد الوقت المخصص 
ألحداث الدرس الممسرح، وتناسبه مع الزمن المخصص لعرض 

 . الدرس بطريقة درامية

ية، مشتملة على مجاالت صياغة أهداف الدرس صياغة اجرائ -
 .األهداف المعرفية واالنفعالية والمهارية

تاحة إتحديد األدوار وتوزيعها على الطلبة بشكل عادل، مع  -
الفرصة للتمثيل وأداء األدوار لجميع الطلبة مع مراعاة الفروق 

 .الفردية بينهم

 .معالجة المحتوى بطريقة درامية -

 .يق أهداف الدرستحديد الوسائل واألنشطة المساعدة لتحق -

تحديد أساليب التقويم، مع مراعاة الربط بينها وبين األهداف  -
 .المرجوة من مسرحة الدرس

  :وتتضمن ):التطبيق العملي للدرس الممسرح( المرحلة الثانية

يتم ذلك بمحادثة بسيطة وعامة عن موضوع : التهيئة الحافزة -
تمثيل الدور الدرس، ويمنح المعلم الفرصة لكل طالب أن يختار 

  .الذي يرغبه

تدريب الطلبة بداية على التمثيل من خالل تدريبهم على التعبير  -
عن بعض االنفعاالت كالسرور والغضب والتعجب، إلى جانب 

الصوت والسير، : التأمل الروحي، والتمرين الجسدي مثل
 .لقاء، وحركات الجسم وغيرهاواإل

والمشاهدين المتعلقة تقديم التوجيهات الالزمة للطلبة المشاركين  -
باالستماع والهدوء والتركيز، للحفاظ على سير عملية التمثيل، 

 .والتأكيد عليهم أنهم سيناقشون فيما تم تمثيله ومشاهدته

يجب أن يعتمد الطالب على نفسه في التعبير وتجسيد : التمثيل -
وعلى المعلم أن يقلل من تدخله، والتركيز على روح  .الشخصية

وال بد من التنويه أن تمثيل المشهد . ية وتلقائيةالشخصية بعفو
الدرامي ال يتجاوز عشرين دقيقة من زمن الحصة، ليبقى بعد 

 .ذلك وقت لتقييم المشهد، وشرح باقي مفردات الدرس

يتم على صورة نقاش وحوار موضوعي عن طريق : التقويم -
األسئلة الموجهة التي ال تتحدد بنعم أو ال، وإنما أسئلة على 

في  ًاماذا أحببت في العرض؟ ما الذي تعتقد أنه كان جيد: ونح
العرض؟ ما رأيك بتصرف شخصية كذا؟، وأسئلة متخصصة 

وال بد للمعلم . بمحتوى العرض من أحكام ومعارف وأفكار وقيم
 . أن يشرك أكبر عدد ممكن من الطلبة في المناقشة

عن  وقد تتبع الباحث الدراسات التربوية التي اهتمت بالكشف
فاعلية بعض طرق التدريس في تحصيل المفاهيم الفقهية، وإصدار 
األحكام الفقهية خالل العقد األخير، فتبين أن أهم الطرق المستخدمة 

واستراتيجية  ،)Naana & Kilani, 2008(رزانو ما نموذج: هي
، واستراتيجية نموذج ) ,2017Almatrudi(التعارض المعرفي 

وبرنامج قائم على  ،) ,2017Hasan & Al-Saudi(بايبي البنائي 
 ,Al-Tamimi, 2016; Helles(نظرية الذكاءات المتعددة 

 ,Al-Mutairi, 2001; Ayasreh( ، والخرائط المفاهيمية)2017
2015; Hasan, 2017( واستراتيجية خرائط التفكير ،)Al-

Mazro & Abd Elbari, 2016( واستراتيجية هيلدا تابا ،
)2015 Fares,( ولعب األدوار ،)Al-Zoubi, 2014( وأنموذج ،

) V(، وخريطة الشكل )Al-Brefkani, 2014(جانيه التعليمي 
)Tamimi, 2013-Abu Tayeh, et al, 2010; Al( ،

، وطريقة الوحدات ) ,2011Sammor(والصفوف االفتراضية 
)(Al-Habbar, 2008.   

 وأظهرت جميع الدراسات السابقة فاعلية هذه الطرق في
تحصيل المفاهيم الفقهية، ويالحظ عدم تناول أي مما سبق مسرحة 
المناهج وفاعليتها في تحصيل المفاهيم الفقهية ومعرفة األحكام 

وهذا أبرز ما يميز الدراسة الحالية . وتطبيقها على المسائل الفقهية
  .عن غيرها من الدراسات السابقة

مناهج وتوظيفها ولإلفادة من الدراسات التي تناولت مسرحة ال
في المواد الدراسية المختلفة والكشف عن فاعليتها، استقصى 

دراسة قزامل  :الباحث هذه الدراسات، ولعل من أبرزها
)Quzamil, 2007 ( إلى فاعلية استخدام مسرحة والتي هدفت

المناهج على تنمية بعض المهارات الحياتية االجتماعية لدى عينة 
بة من طلبة الصف الرابع االبتدائي، ا وطالطالب) 42(مكونة من 

تجريبية، درست باستخدام مسرحة المناهج، : قسمت إلى مجموعتين
استخدمت الباحثة بطاقة . االعتياديةوضابطة درست بالطريقة 

امالحظة للمهارات الحياتية، واختبار لقياس نمو المهارات  اتحصيلي
بين  حصائيًاإلة أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دا. الحياتية

متوسطي درجات التطبيق البعدي لطلبة مجموعتي الدراسة في 
  .االختبار التحصيلي، لصالح المجموعة التجريبية

 دراسة هدفت إلى بناء) ,Saleem 2011(وأجرت سليم 
 تنمية في أثره وقياس، المناهج مسرحة إلى مستند تدريسي برنامج

 التربية مبحث في االجتماعي التواصل ومهارة، مفهوم المواطنة
طالبة من الصف التاسع بمحافظة ) 76(من عينة مكونة  لدى الوطنية
تجريبية، درست : سمت إلى مجموعتينُق، بالضفة الغربية سلفيت

. باستخدام مسرحة المناهج، وضابطة درست بالبرنامج االعتيادي
لقياس تنمية  اتحصيلي ااختبار تدمخاست ،ولتحقيق غرض الدراسة
 نتبي. لتنمية مهارة التواصل االجتماعي ًامفهوم المواطنة، ومقياس

 في الطالبات لدرجات إحصائية داللة ذي فرق وجود نتائج الدراسة من
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 لصالح ،التدريس طريقة إلى عزىي البعدي المواطنة مفهوم اختبار
  .المناهج مسرحة باستخدام التدريس تلقت التي التجريبية المجموعة

دراسة هدفت إلى كشف ب) ,Saeed 2011( سعيد وقام
 ،التحصيل تنمية في المناهج ومسرحة الدرامي المدخل فعالية

 ،"وحدة اإلنسان وعالقته بالكون"تدريس  في الناقد التفكير ومهارات
بقت الدراسة على عينة مكونة من ُط. المقررة بمادة التربية اإلسالمية

)50 (الجيزة، ةعدادي بمحافظول اإلالصف األا من طلبة طالب 
 الدرامي تجريبية، درست باستخدام المدخل: سمت إلى مجموعتينُق

تم تطبيق . االعتياديةالمناهج، وضابطة درست بالطريقة  ومسرحة
 التفكير ، واختبار في مهاراتالمدروسة اختبار تحصيلي في الوحدة

بين  حصائيًاإأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة . الناقد
متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية على التطبيقين القبلي 
والبعدي الختبار التحصيل، لصالح التطبيق البعدي، ووجود فروق 

بين متوسطي درجات طلبة مجموعتي الدراسة على  حصائيًاإدالة 
  .تحصيل، لصالح المجموعة التجريبيةالختبار ال يالتطبيق البعد

 ,Al-Sarri(وعبد السالم وأبو ستة وعبده أجرى السري و
Abdul Salam, Abu Sitta & Abdo, 2012 ( دراسة سعت

 في الرياضيات مناهج مسرحة على قائم برنامج إلى قياس فاعلية
 بالمرحلة التعلم صعوبات ذوي للطلبةالتحصيل  مستوى تحسين

ا وطالبة، طالب) 40( اختار الباحثون عينة مكونة من. اإلعدادية
تجريبية، درست باستخدام مسرحة المناهج، : سمت إلى مجموعتينُق

لتحقيق غرض الدراسة، تم و. االعتياديةوضابطة درست بالطريقة 
ت النتائج على دّل. في مادة الرياضيات يتحصيل استخدام اختباٍر

ي درجات طلبة المجموعة بين متوسط حصائيًاإوجود فرق دال 
القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، كما  ينالتجريبية في التطبيق

ا بين متوسطي درجات حصائيإأشارت النتائج إلى وجود فرق دال 
طلبة مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي لالختبار لصالح 

  . المجموعة التجريبية

استقصاء ى إل) Al-Naser, 2014(وهدفت دراسة الناصر 
 تنمية في المناهج مسرحة باستخدام النحوية القواعد تدريس أثر

نة عي لدى والشفوي الكتابي التعبير ومهارات ،الدراسي التحصيل
ا، طالب) 62( قوامها االبتدائي السادس متكافئة من طلبة الصف

تجريبية، درست باستخدام مسرحة المناهج، : قسمت إلى مجموعتين
على  األدوات اآلتية تم تطبيق. االعتياديةوضابطة درست بالطريقة 

 تحصيلي القواعد، واختبار في تحصيلي اختبار :عينة الدراسة
أظهرت . الشفوي التعبير مهارات الكتابي، ومقياس التعبير لمهارات

مادة  في في تحصيل الطلبة اجابي دال إحصائيإيالنتائج وجود أثر 
القواعد ومهارات التعبير الكتابي والشفوي باستخدام مسرحة 

 .المناهج

 )Bahiri & Filifel, 2015( أجرى البحيري وفليفلو
 مسرحة باستخدام تعليمي برنامج تأثير دراسة هدفت إلى كشف

اكتساب  في الحركية االستكشافية باألنشطة المناهج المصاحب
 الحلقة لطلبةالطفل  حقوق مبادئ وبعض، حركية الحس اإلدراكات

سمت إلى ا، ُقطالب) 40(بلغ حجم العينة  .األساسي التعليم من األولى
تجريبية، درست باستخدام مسرحة المناهج، وضابطة  :مجموعتين

تم استخدام اختبار القدرات العقلية، . االعتياديةدرست بالطريقة 
ومقياس هايود لإلدراك الحس حركي، ومقياس لبعض مبادئ حقوق 

ا بين حصائيإكشفت نتائج الدراسة وجود فروق دالة . الطفل
القبلي  التطبيقينمتوسطي درجات طلبة المحموعة التجريبية في 

دالة  البعدي، ووجود فروق التطبيقوالبعدي لمقياس هايود لصالح 
ا بين متوسطي درجات طلبة مجموعتي الدراسة على مقياس حصائيإ

  .هايود لإلدراك الحس حركي لصالح المجموعة التجريبية

دراسة ) Ali & Al-Harbi, 2015( أجرت علي والحربيو
 القراءة مهارات تنمية فى المناهج مسرحة فاعلية تقصيسعت إلى 

ن طالبات الصف طالبة م) 58(الجهرية لدى عينة مكونة من 
تجريبية، درست : سمت إلى مجموعتينساسي، ُقالسادس األ

. باستخدام مسرحة المناهج، وضابطة درست بالطريقة التقليدية
لتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام قائمة بمهارات القراءة و

. الجهرية، واختبارالقراءة الجهرية، وبطاقة مالحظة األداء القرائي
ت نتائج الدراسة على تفوق المجموعة التجريبية في التطبيق دّل

 حصائيًاإالبعدي الختبار مهارات القراءة الجهرية، ووجود فروق دالة 
القبلي  ينبين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق

  .والبعدي، لصالح التطبيق البعدي

 ,Jamal Al-Din(والموافي وإسكندر قامت جمال الدين و
Al-Mawafi & Iskandar, 2016 (استخدامدراسة سعت إلى ب 

 فى بتكارىاال ريوالتفك، ل الدراسىيالتحص يةتنم فى المناهج مسرحة
ا من طلبة الصف الرابع طالب) 90( عينة مكونة من لدى العلوم مادة

تجريبية، : سمت إلى مجموعتينُق .ةيبمحافظة الدقهل االبتدائي
درست باستخدام مسرحة المناهج، وضابطة درست بالطريقة 

ا في وحدة ا تحصيلياختبار - نةعلى العي- طبق الباحثون . االعتيادية
لقياس التفكير االبتكاري االجهاز الهضمي، واختبار .ن من نتائج تبي

طلبة ا بين متوسطي درجات حصائيإالدراسة وجود فروق دالة 
مجموعتي الدراسة على اختبار التحصيل في التطبيق البعدي 
لالختبار التحصيلي، واختبار التفكير االبتكاري، لصالح المجموعة 

  .التجريبية، التي درست باستخدام مسرحة المناهج

إلى ) ,Abed Rabbuh 2016(وسعت دراسة عبد ربه 
 لمتع صعوبات عالج في المناهج مسرحة استخدام معرفة أثر

) 78(نة مؤلفة من عيلدى  نحو المادة االتجاه نميةتويات، الرياض
: سمت إلى مجموعتينُق ،االبتدائي الثاني الصف طالباتطالبة من 

تجريبية، درست باستخدام مسرحة المناهج، وضابطة درست 
ا في وحدة ا تحصيلياستخدمت الدراسة اختبار. بالطريقة التقليدية
أظهرت نتائج . نحو الرياضيات الطلبة تجاهاتالا الهندسة، ومقياس

في الضابطة المجموعةى عل المجموعة التجريبية قالدراسة تفو 
كما أكدت النتائج  .الرياضيات في التحصيلي التطبيق البعدي لالختبار

أن المسرحة المناهج أثر اايجابي في التحصيل الدراسي اكبير .  
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هدفت إلى كشف  التي ) ,2017Break( بريكأما دراسة 
 التربية في والتحصيل، القيم البيئية تنمية على المناهج مسرحة تأثير

 طالبة من طالبات) 80(لدى عينة مكونة من  والوطنية االجتماعية
تجريبية، درست : سمت إلى مجموعتينُق. االبتدائي السادس الصف

. االعتياديةباستخدام مسرحة المناهج، وضابطة درست بالطريقة 
استخدمت الباحثة مقياسًا للقيم البيئية في التربية االجتماعية، 

 حصائيًاإأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال . تحصيليًا واختبارًا
بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة على اختبار 

كما  .لصالح المجموعة التجريبية ،التحصيل في التطبيق البعدي
لمسرحة ا أكدت النتائج أنالمناهج أثر في تنمية التحصيل  ابارز

  . الدراسي لدى الطالبات

تدريس طريقة بوصفها مسرحة المناهج أهمية سبق مما حيتض 
 نفسية أهداف عن تنمية فضًال ،الطلبة لدى التحصيل في تنمية
ق تفو جميعها السابقة الدراسات نتائج أظهرت فقد ،متعددة واجتماعية

 علىالتي درست باستخدام مسرحة المناهج  التجريبية المجموعات
ا أثر هناك أن أي ،التي درست بالطرق االعتيادية الضابطة المجموعات

التعليميةالمناهج على العملية  لمسرحة اإيجابي.  

ويالحظ من عرض الدراسات السابقة، أن مسرحة المناهج 
االجتماعية التربية : اسُتخدمت في تدريس المواد الدراسية اآلتية

 ,Quzamil, 2007; Saleem, 2011; Break(والوطنية 
 Al-Sarri, et al, 2012; Abed(، والرياضيات )2007

Rabbuh, 2016( ،م والعلو)Jamal Al- Din, et al, 2016( ،
 ,Al-Naser, 2014; Ali & Al-Harbi(واللغة العربية 

 ,Saeed( سعيد وحيث أّنه لم تظهر سوى دراسة. )2015
، والتي استخدمت مسرحة المناهج في تدريس وحدة )2011

اإلنسان وعالقته بالكون المقررة في التربية اإلسالمية، والتي أجريت 
في مصر، كانت الحاجة إلى طرق تسهم في تنمية تحصيل الطلبة في 
فروع التربية اإلسالمية ومنها الفقه اإلسالمي، كما هو الحال في 

 .مسرحة المناهج

  وأسئلتها الدراسةمشكلة 

في تدريسهم وحدة اعتماد بعض المعلمين  أن يرى الباحث
القائمة على التلقين،  االعتياديةالتدريس  الفقه اإلسالمي على طرق

قبلون على دراستها بالمستوى والبعد عن التطبيق، جعل الطلبة ال ي
ما يمكن  وهذا .المطلوب، بل أصبحوا يرون صعوبة في دراستها

من واقع الميدان التربوي، فليس بغريب أن نجد طالبًا في سه تلم
ال يتقن الوضوء وال الصالة، وال أحكام ، المرحلة األساسية العليا

  .الطهارة، وغيرها من األحكام

 ,Al-Zoubi, 2014; Al-Jahimi(وتؤكد دراسات تربوية 
2015; Sindi, 2016; Ali, 2016(اإلسالمي الفقه وحدة ، أن 

ضعف التحصيل؛ بسبب من التي يعاني الطلبة فيها  الوحداتإحدى 
على المعارف دون المهارات في تدريسهم إياها تركيز المعلمين 

 .والتطبيق، ودون ربط موضوعات الدروس بالواقع الحياتي للطلبة

فاالعتماد على طرق التدريس التقليدية القائمة على التلقين والحفظ 
، والمعتمدة على دور المعلم بشكل هادون الفهم والتطبيق لدروس

ى وإغفال دور الطلبة، وضعف مواكبة الطرق الحديثة، أد ،كبير
  .هذه اإلشكاليةإلى  بمجملها

يصال مهارات ينبغي إ ،للطلبة الدراسيولزيادة التحصيل 
 هذه المهارات تلعب ، حيثاالتصال لديهم إلى المستوى المطلوب

دورالمعلم والطالب وتبادل المعلوماتا في التواصل بين ا رئيس، 
مسرحة د وتع. ذا معنىيكون التعلم ل الواقعية؛وربط المعرفة بالحياة 

المناهج واحدة من أكثر الطرق فعالية لتحقيق هذا الهدف 
)Durukan, 2012(.   

 الناصر دراسةجاءت الدراسة الحالية استجابة لتوصيات و
)2014 Al-Naser,(، ودراسة رشيد وحسين )Rasheed & 

Hussein, 2014( إلجراء دراسات حول أثر مسرحة ، التي دعت
لما  ؛المناهج في تدريس المواد المختلفة، ومنها التربية اإلسالمية

مسرحة في وتتحدد مشكلة الدراسة . أثبتته من فاعلية في التدريس
ف الص اتلبافي تحصيل طدروس وحدة الفقه اإلسالمي، وفاعليتها 

ادس األساالسسي.  

  :وعليه تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما المفاهيم الفقهية المتضمنة في محتوى كتاب التربية اإلسالمية  -1
  للصف السادس األساسي؟ 

بين متوسطي  ).α05=0(حصائية إتوجد فروق ذات داللة  هل -2
لالختبار  مجموعتي الدراسة للتطبيق البعديدرجات طالبات 

إلى تعزى ) المفاهيم الفقهية، واألحكام الفقهية(ببعديه  التحصيلي
  ؟)االعتياديةمسرحة المناهج، الطريقة ( طريقة التدريس

بين متوسطي  )=α0.05( حصائيةإتوجد فروق ذات داللة  هل -3
درجات طالبات المجموعة التجريبية بين التطبيق القبلي 

المفاهيم الفقهية، (ببعديه  التحصيليوالتطبيق البعدي لالختبار 
  ؟)واألحكام الفقهية

هل توجد عالقة ارتباطية بين متوسط تحصيل طالبات  -4
المجموعة التجريبية للمفاهيم الفقهية ومتوسط تحصيلهن 

  لألحكام الفقهية؟

  أهداف الدراسة

: أهمها. تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق جملة من األهداف
دروس وحدة التعرف على المفاهيم الفقهية المتضمنة في محتوى 

، خالل للصف السادس األساسيالفقه اإلسالمي، المقرر تدريسها 
مسرحة المناهج في تحصيل  فاعليةكشف الفصل الدراسي الثاني، و

  .لدروس وحدة الفقه اإلسالميطالبات الصف السادس األساسي 
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ا بين حصائيإدالة الوق فراللتعرف على كما تسعى إلى ا
االختبار أبعاد متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة على 

مسرحة المناهج، الطريقة ( التحصيلي تعزى لطريقة التدريس
بين متوسطي  حصائيًاإدالة الفروق الالتعرف على ، و)االعتيادية

درجات طالبات المجموعة التجريبية بين التطبيق القبلي والتطبيق 
هذا فضًال عن كشف العالقة  .الختبار التحصيليعلى أبعاد االبعدي 

االرتباطية بين متوسطي تحصيل طالبات المجموعة التجريبية 
  .للمفاهيم الفقهية ومتوسط تحصيلهن لألحكام الفقهية

  أهمية الدراسة

ربطت بين  -الباحث اطالعحسب -دراسة تربوية  رجلم ُت
مسرحة المناهج وتدريس الفقه اإلسالمي للمرحلة األساسية في 

  .ومن هنا تظهر أصالة الدراسة الحالية. األردن

ستخدام مسرحة الا جرائيإا تقدم الدراسة الحالية نموذجو
المقررة لطلبة  ،المناهج في تدريس دروس وحدة الفقه اإلسالمي

لصف السادس األساسي، مما قد يساعد في تطوير مناهج التربية ا
ميدان تدريس التربية تثري  قد كما .اإلسالمية للمرحلة األساسية

تدريس حديثة كمسرحة المناهج، التي يمكن من  بطرقاإلسالمية 
هذا فضًال  .خاللها تطوير العملية التربوية، وتنمية تحصيل الطلبة

 ،أخرى تربوية جراء دراساتأمام الباحثين إلالمجال عن أنها تفتح 
  .تستخدم مسرحة المناهج في تدريس باقي فروع التربية اإلسالمية

  التعريفات االجرائية

طريقة تدريس قائمة على تحوير دروس وحدة : مسرحة المناهج -
الفقه المقررة لطلبة الصف السادس األساسي إلى دروس 

أدوارها وشخوصها، تحت إشراف ممسرحة، يقوم الطلبة بتمثيل 
  .المعلم

إجراءات التدريس التي تتبعها المعلمة أثناء : االعتياديةالطريقة  -
تدريس دروس وحدة الفقه اإلسالمي المقررة لطالبات المجموعة 
الضابطة، والتي يتم نقل المعرفة بها بأسلوب المقدمة والعرض 

  .والخاتمة، ودون إدخال طرق تدريس حديثة

الدروس المقررة في كتاب التربية اإلسالمية لطلبة : الفقه دروس -
الصف السادس األساسي في الفصل الدراسي الثاني للعام 

األعذار المبيحة لإلفطار واألعذار الموجبة  :وهي 2017/2018
  .صوم التطوع، والزكاةوقضاء الصوم والفدية، وله، 

ختبار التحصيلي الدرجة الكلية للطالبة على اال: التحصيل الدراسي -
  .الذي أعده الباحث

قدرة طالبات الصف السادس األساسي : تحصيل المفاهيم الفقهية -
على اكتساب المفاهيم الفقهية وإدراكها، وفهمها، وتوظيفها في 
مواقف جديدة، وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في 

  .بعد المفاهيم الفقهية المتضمن في االختبار التحصيلي

قدرة طالبات الصف السادس األساسي  :تحصيل األحكام الفقهية -
على إدراك األحكام الفقهية وفهمها، وإصدارها على مسائل فقهية، 
وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في بعد األحكام الفقهية 

  .المتضمن في االختبار التحصيلي

  حدود الدراسة

  :تيأيالدراسة الحالية بما نتائج تتحدد 

مدارس الطالبات الصف السادس األساسي في : الحدود البشرية -
  .التابعة لمديرية التعليم الخاص األردنية الكندية

تشمل دروس وحدة الفقه اإلسالمي المقررة : الحدود الموضوعية -
  .في الفصل الدراسي الثاني للصف السادس األساسي

األردنية مدارس الفي  تم تطبيق الدراسة الحالية: الحدود المكانية -
  .التابعة لمديرية التعليم الخاص الكندية

تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراسي : الحدود الزمانية -
  .2017/2018الثاني للعام الدراسي 

  الطريقة

راسة منهـجالد  

التجريبي، حيث اختار الباحث  ة المنهجبعت الدراسة الحالياّت
ما داهح، إذا المجموعتين المتكافئتين التصميم شبه التجريبي

خرى ضابطة، استخدم مسرحة المناهج في تدريس األتجريبية و
في تدريس المجموعة  االعتياديةالطريقة والمجموعة تجريبية، 

 .الضابطة

نة الدراسةعي  

طالبة من طالبات الصف ) 60( تكونت عينة الدراسة من
اختيرت بالطريقة  ،األردنية الكندية مدارسالالسادس األساسي في 

المتيسرة، الستعداد إدارة المدارس وتعاونها، إلى جانب تعاون 
، وخبرتها المميزة في )منفذة التجربة(معّلمة التربية اإلسالمية 

وزعت العينة على شعبتين، اختيرت شعبة لتكون . مسرحة المناهج
ست باستخدام طالبة، در) 32(، وعدد أفرادها تجريبية ةمجموع

طالبة، درست ) 28(، وعدد أفرادها ضابطةوشعبة مسرحة المناهج، 
   .االعتيادية، وقد تم اختيار الشعب بالتعيين العشوائيبالطريقة 

  تكافؤ مجموعتي الدراسة

 )التجريبية، والضابطة( للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة
من حيث تحصيل طالبات الصف السادس األساسي دروس وحدة 

فقهية، تم استخدام  الفقه اإلسالمي بما تحويه من مفاهيم وأحكام
لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين في " ت"اختبار 

المفاهيم الفقهية، واألحكام : التطبيق القبلي الختبار التحصيل ببعديه
النتائج التي تم ) 1(ويوضح الجدول  ي،الفقهية، اضافة الى الكل

  :التوصل إليها
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المفاهيم الفقهية، واألحكام : لالختبار التحصيلي الكلي ببعديه القبلي في التطبيق الدراسة مجموعتيلدرجات أفراد ) ت( اختبار :)1(جدول 
 الفقهية

أبعاد اإلختبار 
  التحصيلي

  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة اإلحصائية  )ت(قيمة   درجات الحرية

  المفاهيم الفقهية
 1.290  * 5.035  الضابطة

58 -0.738 0.464 
 1.574 * 5.188  التجريبية

  األحكام الفقهية
 1248 ** 4.822  الضابطة

 1.318 **4.937  التجريبية 0.729 0.349- 58

  الكلي
 2.460 *** 9.857  الضابطة

58 -0.382  0.704  
 2.904 10.125***  التجريبية

  )25(العالمة القصوى ) *** 10(العالمة القصوى ) ** 15(العالمة القصوى *

ا بين عدم وجود فروق دالة احصائي) 1(يتبين من الجدول 
أداء المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي 

وبذلك . المفاهيم الفقهية واألحكام الفقهية: القبلي الكلي وبعديه
والتجريبية في ق تكافؤ مجموعتي الدراسة الضابطة يكون قد تحّق

  .قبل البدء بتنفيذ المعالجة التجريبية اختبار التحصيل

   الدراسة اتاأد

 الباحث استخدم فقد الحالية، الدراسة أهداف تقتضيه لما اوفًق
  : األداتين اآلتيتين

  أداة تحليل المحتوى :أوًال

 ،قام الباحث بتحليل محتوى دروس وحدة الفقه اإلسالمي
للفصل الدراسي الثاني المقررة لطلبة الصف السادس األساسي للعام 

وقد . ، وقد استخدم الفقرة كوحدة للتحليل2017/2018الدراسي 
 . اا فقهيمفهوم) 15(أثمرت عملية التحليل بشكلها النهائي عن 

 تم عرض أداة التحليل على محكمين متخصصين  :صدق التحليل
في مناهج التربية اإلسالمية في الجامعات األردنية، وقد تم األخذ 

 .بمالحظاتهم

 قام الباحث بتحليل دروس وحدة الفقه اإلسالمي  :ثبات التحليل
المقررة للفصل الدراسي الثاني للصف السادس األساسي، ثم 

الثة اسابيع على التحليل أعاد التحليل مرة أخرى بعد مرور ث
ومن أجل تحديد نسبة االتفاق بين التحليل وإعادة . األول

 ).Cooper, 1974(التحليل، استخدم الباحث معادلة كوبر 

 
وقد وجد أن معامل ثبات تحليل دروس وحدة الفقه اإلسالمي 

  .وهي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة الحالية). 0.975(بلغ 

ليل، قام الباحث باختيار محّلل ثان، وللتأكد من ثبات التح
يحمل رتبة األستاذية في مناهج التربية اإلسالمية، وهو من ذوي 
الخبرة واالختصاص في تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية؛ ليقوم 

تم حساب ). والباحث المحلل األول(بتحليل الدروس آنفة الذكر 
غت نسبة االتفاق بين معامل الثبات حسب المعادلة السابقة، حيث بل

وهي قيمة تشير إلى ثبات التحليل الذي قام ). 0.980(المحللين 
  .به الباحث في الدراسة الحالية

االختبار التحصيلي : اثاني  

لقياس تحصيل طالبات الصف  ،االختبار التحصيلي تطبيق تم
ن االختبار تكو .وحدة الفقه اإلسالميدروس السادس األساسي في 

من نوع االختيار من متعدد، وكل فقرة ) 25( من النهائيةبصورته 
، تكون منها الختيار اإلجابة المناسبةفقرة متبوعة بأربعة بدائل 
) 15(بعد متعّلق بالمفاهيم الفقهية : االختبار التحصيلي من بعدين

عداد إ وقد تم .اتفقر) 10(ة، وبعد متعّلق باألحكام الفقهية فقر
  : ا للخطوات اآلتيةاالختبار وفًق

وحدة الفقه اإلسالمي من كتاب التربية اإلسالمية دروس تحليل  -
ة والمتضمّن للفصل الدراسي الثاني، للصف السادس األساسي،

األعذار المبيحة لإلفطار واألعذار الموجبة له، : (أربعة دروس هي
  .)كاةع، والزوم التطوصودية، وم والِفقضاء الصو

ختبار حسب الدروس الواردة في الوحدة، بحيث توزيع فقرات اال -
 ة المفاهيمدرس عدد من الفقرات يتناسب مع كمي جعل لكّل

  .الفقهيةواألحكام  الفقهية

  .فقرة) 28(إعداد االختبار بصورته األولية، وتكون من  -

  صدق االختبار

بعرضه على مجموعة  ،استخدام الصدق الظاهري لالختبار تم
أعضاء هيئة التدريس في جامعة البترا؛ بهدف من المحكمين من 

التأكد من صحة مستويات القياس، ا، ودّقة صياغة المفردات علمي
ومدى مالءمة المفردات، من حيث اللغة لمستوى طالبات الصف 
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اإلبقاء على و ،السادس األساسي، وتم األخذ بمالحظات المحكمين
   .فقرة من فقرات االختبار) 25(

 حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار، تم كما
وقيم معامالت ، 0.69)-(0.32 قيم معامالت الصعوبة بين وتراوحت

  ).0.86-0.47( التمييز بين

  ثبات االختبار

24(مكونة من  ستطالعيةاتطبيق االختبار على عينة  تم (
، أسابيعوبعد فاصل زمنى قدره ثالثة طالبة من خارج عينة الدراسة، 

تطبيقه مرة اخرى، واختبر ثباته باستخدام معامل ارتباط  دعيأ
  ). 0.87(بيرسون بين درجات الطالبات فى التطبيقين، حيث بلغ 

  تحديد زمن االختبار

تحديد زمن االختبار عن طريق حساب متوسط الزمن  تم
  :باستخدام المعادلة التالية

  
  .دقيقة) 40(زمن االختبار  فكان متوسط

  تصحيح االختبار

حدت درجات االختبار بوضع درجة واحدة لإلجابة الصحيحة د
 فقرة من فقرات االختبار، لتصبح الدرجة الكلية لالختبار كّل عن
  ). صفر(درجة، والدرجة الدنيا لالختبار ) 25(

  المادة التعليمية وفق مسرحة المناهج

اهج من تم تصميم المادة التعليمية للتدريس وفق مسرحة المن
األعذار المبيحة لإلفطار واألعذار ( دروس وحدة الفقه اإلسالمي

 من ،)صوم التطوع، والزكاةوقضاء الصوم والفدية، والموجبة له، 
للفصل الدراسي  السادس األساسي التربية اإلسالمية للصف كتاب
 مسرحية، نصوص إلى السابقة التعليمية المادة تحويل تمو. الثاني

 يقتضيه ما حسب عددها يختلف ،وحوارات ،مشاهد إلى هاوتقسيم
  .النص

تضمنت المادة التعليمية لكل درس ممسرح على أهداف 
معرفية ومهارية ووجدانية، إلى جانب معالجة المحتوى بطريقة 

كما تم اختيار الوسائل . درامية، وتحديد شخوص المشهد التمثيلي
 من ديكور ومالبس، واألنشطة المقترحة التي تدعم النص المسرحي

وتحديد األساليب المقترحة لتنفيذ الدرس، بحيث تكون معززة 
لطريقة مسرحة المناهج، كاستخدام أسلوب النمذجة والمحاكاة، 

اّتباع التقويم . وأسلوب المناقشة، وأسلوب التعّلم التعاوني كما تم
 . البنائي والتقويم الختامي للدرس الممسرح

عرضها على  ة، تمص المسرحيوللتأكد من صدق النصو
غة والّل ،وأدب األطفال ،ين بالدراماخصصعضاء هيئة تدريس متأ

 سالمتها من للتأكد ؛العربية وأساليب تدريسها في جامعة البترا
  .تحقيقها إلى تسعى التي ألهدافا ومدى مالءمتها ولغويًا، علميًا

مين، أصبحت النصوص وبعد األخذ بمالحظات المحّك
  .ة قابلة للتطبيقهائيفي صورتها الّن سرحةمالم

  جراءات اإل

  :تنفيذهااآلتية في جراءات بعت الدراسة الحالية اإلاّت

مرحلة التدريب التي خضعت لها طالبات المجموعة التجريبية،  -
 ؛التربية اإلسالمية مةمعّل مع متكررة اجتماعات عقد تمحيث 
طالبات  على األدوار وتوزيع ،المناسبة ر الشخصياتياالخت

 العرض الطالبات في جميع إشراكراعاة م معالمجموعة التجريبية 
بالتأكيد على  ،النصوص أداء علىهن تدريب ومن ثم .المسرحي

مسرح في  زميالتهن أمام بأدائها القيامو والحركي، التعبير اللفظي
 أسئلة توجيه تم المشاهد الدرامية، من االنتهاء وبعد .المدرسة
  .واالستيعاب المناقشة،

خالل تدريس دروس  معلمة التربية اإلسالمية تنفيذ التجربة من -
وحدة الفقه وفق مسرحة المناهج لطالبات المجموعة التجريبية، 

، والتي استمرت لطالبات المجموعة الضابطة االعتياديةوالطريقة 
 .3/4/2018 – 18/3/2018من 

 .التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي -

  التجريبي التصميم

 بعدي  قبلي تصميم نوع من تجريبية،ال شبه الدراسة هذهُتعد
بالطريقة  تدريسها تم ضابطة، إحداهما المتكافئة، للمجموعات

 ،مسرحة المناهج باستخدام درست تجريبية، واألخرى ،االعتيادية
  :مستويان التدريس وله طريقة المستقل المتغير وكان

 .مسرحة المناهج باستخدام التدريس طريقة  -

  .االعتيادية التدريس طريقة  -

السادس األساسي الصف اتلباط تحصيل فهو ،التابع المتغير اأم 
وحدة الفقه اإلسالمي، وعليه جاء تصميم الدراسة على  دروس في

  :النحو التالي

 O1 × O2 التجريبية المجموعة

   O1- O2 الضابطة المجموعة

  )القبلي االختبار( :O1  :حيث
      O2  :)البعدي االختبار(  
       X ) :المعالجة(  
  ) ال معالجة: ( -   



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 496

   نتائجال

ما المفاهيم الفقهية : "النتائج المتعلقة بالسؤال األول

للصف المتضمنة في دروس وحدة الفقه اإلسالمي المقررة 

  ؟"السادس االساسي

قام الباحث باستخالص المفاهيم الفقهية المتضمّنة في دروس 
وحدة الفقه اإلسالمي المقررة للصف السادس األساسي، للفصل 

، من خالل تحليل 2017/2018الدراسي الثاني للعام الدراسي 

األعذار المبيحة لإلفطار واألعذار الموجبة  :محتوى الدروس اآلتية
وقد تم . )صوم التطوع، والزكاةوقضاء الصوم والفدية، وله، 

التوصل إلى قائمة المفاهيم الفقهية بعد التأكد من صدقها والتحقق 
يبين ) 2(والجدول . مفهومًا فقهيًا) 15(من ثباتها، حيث بلغت 

  .ذلك

  المتضمّنة في دروس وحدة الفقه اإلسالمي المقررة للصف السادس األساسيالفقهية  قائمة المفاهيم ):2(جدول 
  المفهوم الفقهي  الرقم  المفهوم الفقهي  الرقم

  األيام البيض  9  الصيام  1
  يوم عاشوراء  10  األعذار المبيحة لإلفطار  2
  يوم عرفة  11  األعذار الموجبة لإلفطار  3
  أيام التشريق  12  الحائض  4
  الزكاة  13  النفساء  5
  الّنصاب  14  الفدية  6
  األموال التي تجب فيها زكاة  15  قضاء الصيام  7
      صيام التطوع  8

        

توجد فروق ذات  هل: "النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

بين متوسطي   )α=05.0( ة عند مستوى داللةحصائيإداللة 

لالختبار  مجموعتي الدراسة للتطبيق البعديدرجات طالبات 

المفاهيم الفقهية، واألحكام الفقهية، : بأبعاده الثالثة التحصيلي

مسرحة المناهج، الطريقة ( عزى لطريقة التدريسُتوالكلي، 

  ؟ ")التقليدية

جابة عن السؤال الثاني، تم حساب المتوسطات الحسابية، لإل
واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات مجموعتي الدراسة على 
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي بأبعاده الثالثة كما هو مبين في 

  .)3(الجدول 

   الختبار التحصيليعلى التطبيق البعدي المتعلق با الدراسة مجموعتيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات : )3(جدول 

  
 التطبيق

 
  العدد المجموعة 

 بةعد المفاهيم الفقهي  عد األبةحكام الفقهي االختبار الكلي 
المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 ريياالمع

المتوسط 
 **الحسابي

االنحراف 
 ارييالمع

المتوسط 
 ***الحسابي

االنحراف 
 ارييالمع

 البعدي 
  3.446  17.214  1.611   6.357  1.880   10.857  28  الضابطة  
 1.812  20.062  1.313  8.156  0.995  11.906  32  التجريبية 

 )25(العالمة القصوى ) *** 10(العالمة القصوى ) ** 15(العالمة القصوى *       

النتائج اآلتية )3(ح من الجدول يتض:  

 أن التي درست دروس  للمجموعة التجريبية المتوسط الحسابي
على التطبيق البعدي  وفق مسرحة المناهج وحدة الفقه اإلسالمي

معياري  بانحراف) 11.906(بلغ المتعّلق ببعد المفاهيم الفقهية، 
)0.995(، ا المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي أم

بانحراف معياري ) 10.857(بلغ  االعتياديةدرست بالطريقة 
)1.880.( 

 أن على التطبيق البعدي  للمجموعة التجريبية المتوسط الحسابي
بانحراف معياري ) 8.156(بلغ المتعّلق ببعد األحكام الفقهية 

)1.313(.ا المأمللمجموعة الضابطة بلغ  توسط الحسابي
 ).1.611(بانحراف معياري ) 6.357(

 أن على التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية  المتوسط الحسابي
 ،بانحراف ) 20.062(بلغ المتعلق باختبار التحصيل الكلي

ا المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة أم. 1.812)(معياري 
بانحراف معياري  )17.214(بلغ  تياديةاالعالتي درست بالطريقة 

)3.446.(  
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ظاهرية بين المتوسطات  قفرو )3( يظهر من الجدول
ولفحص داللة هذه الفروق .ة لمجموعتي الدراسةالحسابي، تم 

يجاد داللة الفروق إل ؛لعينتين مستقلتين) ت(استخدام اختبار 

المفاهيم الفقهية، واألحكام : ببعديهالبعدية لالختبار التحصيلي 
 .)4(وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول الفقهية، 

  المفاهيم الفقهية، واألحكام الفقهية: ببعديه لالختبار التحصيليالبعدي  في التطبيق الدراسة مجموعتيلدرجات أفراد ) ت( اختبار :)4(جدول 

أبعاد اإلختبار 
  التحصيلي

  المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

  )ت(قيمة 
الداللة 
  *اإلحصائية

  المفاهيم الفقهية
 1.880 10.857  الضابطة

 0.995 11.906  التجريبية 0.008 2.749- 58

 1.611 6.357  الضابطة  األحكام الفقهية
58  -5.023 0.000 

 1.313 8.156  التجريبية

 3.446 17.214  الضابطة  الكلي
58 -4.078 0.000 

 1.812 20.062  التجريبية
  )0.05(دالة عند مستوى * 

وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 4(يظهر من الجدول 
)α0.05 =(  الكلي على التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

وبعديه، بين مجموعتي الدراسة، لصالح طالبات المجموعة 
  .التجريبية، التي درست دروس الفقه اإلسالمي وفق مسرحة المناهج

توجد فروق ذات  هل: "المتعلقة بالسؤال الثالثالنتائج 

بين متوسطي  )= α0.05( ة عند مستوى داللةحصائيإداللة 

ة بين التطبيق القبلي درجات طالبات المجموعة التجريبي

المفاهيم : بأبعاده الثالثة والتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

  " الفقهية، واألحكام الفقهية، والكلي؟

عن السؤال الثالث، تم حساب المتوسطات الحسابية، جابة لإل
واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعة التجريبية على 

 ختبار التحصيليالتطبيق القبلي والتطبيق البعدي، المتعّلق باال
  ).5(بأبعاده الثالثة، كما هو مبين في الجدول 

ة على التطبيق القبلي والتطبيق البعدي المتعلق ة لدرجات طالبات المجموعة التجريبية واالنحرافات المعياريالمتوسطات الحسابي :)5(جدول 
  المفاهيم الفقهية، واألحكام الفقهية  :الكلي وبعديهختبار التحصيلي البا

  
  التطبيق

 االختبار الكلي بعد االحكام الفقهية  بعد المفاهيم الفقهية 
المتوسط 
  *الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  **الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  ***الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 2.904 10.125 1.318 4.937 1.574 5.188  القبلي
 1.812 20.062 1.313 8.156 0.995 11.906  البعدي

 )25(العالمة القصوى ) *** 10(العالمة القصوى ) ** 15(العالمة القصوى *

ما يأتي )5(ح من الجدول يتض:  

على التطبيق القبلي ة للمجموعة التجريبي المتوسط الحسابي بلغ -
، )1.574(بانحراف معياري  5.188)(الفقهية المتعّلق بالمفاهيم 

لها على التطبيق البعدي المتوسط الحسابي بينما بلغ 
 ).0.995(بانحراف معياري  11.906)(

على التطبيق القبلي ة للمجموعة التجريبي المتوسط الحسابي بلغ -
، )1.318(بانحراف معياري  4.937)(المتعّلق باألحكام الفقهية 

 8.156)(لها على التطبيق البعدي المتوسط الحسابي بينما بلغ 
 ).1.313(بانحراف معياري 

- أن المتوسط الحسابي على اختبار التحصيل ة للمجموعة التجريبي
، بينما )2.904(بانحراف معياري  10.125)(الكلي القبلي بلغ 

لها على اختبار التحصيل الكلي البعدي المتوسط الحسابي بلغ 
  ).1.812(راف معياري بانح 20.062)(

ظاهرية بين المتوسطات ق فرو وجود) 5( يظهر من الجدول
التجريبية على االختبار التحصيلي بأبعاده  ةمجموعلة لالحسابي

 ،ولفحص داللة هذه الفروقالثالثة، على التطبيقين القبلي والبعدي، 
يجاد داللة الفروقلعينتين مستقلتين إل) ت(استخدام اختبار  تم 

وكانت النتائج كما هو . لالختبار التحصيلي وبعديهالبعدية القبلية و
  .)6(مبين في الجدول 
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الكلي  ختبار التحصيليلاللدرجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي  Paired Samples t-testاختبار  :)6(جدول 
  المفاهيم الفقهية، واألحكام الفقهية: وبعديه

أبعاد االختبار 
  التحصيلي

  التطبيق
المتوسط 
الحسابي  

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

  *الداللة اإلحصائية  )ت(قيمة 

  المفاهيم الفقهية
 1.574 5.188  القبلي

 0.995 11.906  البعدي 0.000 -16.973 31

 1.318 4.937  القبلي  األحكام الفقهية
31 - 8.912 0.000 

 1.313 8.156  البعدي

2.904 10.125  القبلي  الكلي 
31 -14.027 0.000 

 1.812 20.062  البعدي
  )0.05(دالة عند مستوى *  

ة عند حصائيإوجود فروق ذات داللة ) 6(يظهر من الجدول 
لبعدي البعدي و ين القبليعلى التطبيق )= α0.05(مستوى داللة 

 التجريبية، ةمجموعالاالختبار لالختبار التحصيلي، والكلي لطالبات 
  .التطبيق البعديلصالح 

هل توجد عالقة : "النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

متوسط تحصيل طالبات المجموعة التجريبية ارتباطية بين 

؟ "للمفاهيم الفقهية ومتوسط تحصيلهن لألحكام الفقهية

لالجابة عن السؤال الرابع، تم حساب معامل ارتباط بيرسون 

إليجاد العالقة بين متوسط تحصيل طالبات المجموعة 

التجريبية المفاهيم الفقهية ومتوسط تحصيلهن األحكام الفقهية، 

  .يوضح ذلك) 7(الجدول و

معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين متوسط تحصيل  ):7(جدول 
طالبات المجموعة التجريبية المفاهيم الفقهية ومتوسط 

  تحصيلهن األحكام الفقهية

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المتغير

    األحكام الفقهية
0.646 
  

0.000* 
  المفاهيم الفقهية

  )=α0.01(مستوى الداللة دالة عند 

أن معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين ) 7(يالحظ من الجدول 
 ة وتحصيلهنتحصيل طالبات المجموعة التجريبية المفاهيم الفقهي

ا، ما يؤّكد وهو معامل دال إحصائي) 0.646(االحكام الفقهية كان 
  . وجود عالقة ارتباطية موجبة بينهما

  مناقشة النتائج 

 ،توصلت عملية تحليل محتوى دروس وحدة الفقه اإلسالمي
إلى المقررة لطلبة الصف السادس األساسي، للفصل الدراسي الثاني، 

ويرى الباحث مناسبة هذه المفاهيم . مفهوما فقهيا) 15(قائمة بلغت 
هناك نوع ا الفقهية لطلبة الصف السادس األساسي، حيث لوحظ أن

مفاهيم، لتكون وحدة مفاهيمية متكاملة، حيث من التكامل بين هذه ال
رّكز المحتوى على البناء المفاهيمي للنشء، وخاصة فيما يتعلق 

  .بمفاهيم الصيام والزكاة

ا ذات داللة وبينت نتائج الدراسة الحالية أن هناك فروًق
إحصائية في تحصيل طالبات الصف السادس األساسي في دروس 

لطريقة التدريس، فقد تفوقت المجموعة  وحدة الفقه اإلسالمي ُتعزى
التجريبية التي درست باستخدام مسرحة المناهج على المجموعة 

 فروقكما أظهرت وجود . الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية
التجريبية على  ةمجموعلة لبين المتوسطات الحسابي دالة إحصائيًا

بلي والبعدي، لصالح االختبار التحصيلي وبعديه بين التطبيقين الق
. مما يؤّكد فاعلية مسرحة المناهج في التدريسالتطبيق البعدي، 

تعلم طالبات المجموعة ويمكن تفسير هذه النتائج في ضوء أن 
التجريبية باستخدام مسرحة المناهج زاد من درجة االنتباه والتركيز 

منّفذة ( وهذا ثبت من خالل مالحظة المعلمة .والدافعية للتعلم
 ةبها دور الطالب التي يقّل االعتيادية، مقارنة بالطريقة )تجربةال

  .اوانتباهه ادافعيتهتقل ، وبالتالي اونشاطه اوتفاعله

م المجموعة التجريبية باستخدام مسرحة المناهج تعّلوأسهم 
دة، وأزال الغموض في توضيح المفاهيم واألحكام الفقهية المجر

والتجريد بشكل مشوق ومب حبللطالبات، بأسلوب عملي تطبيقي ،
لمفاهيم االتي تعتمد على شرح المعلم  االعتاديةمقارنة بالطريقة 

  .وبيان األحكام بأسلوب نظري ،الفقهية

م باستخدام مسرحة المناهج من الطالبة محور تعّلكما جعل ال
وتنفيذ  ،وإعداد ،في التخطيط أسهمتفقد  ؛الموقف التعليمي

م ز مفهوم التعّلوهذا عز .في عملية التقويموشاركت  .المسرحيات
 وزاد من ثقتها بنفسها، واحترامها ذاتها ولألخريات، الذاتي لديها،

 ةالمتلقي ةالتي تعتمد على دور الطالب االعتياديةمقارنة بالطريقة 
  . لخإ....والقيم واألحكام لمفاهيم واألفكارل ةوالمستقبل

ميولهن  هتلتعّلم؛ لمالءمق الطالبات لشويوالتعلم بالمسرحة 
التي تنقر منها الطالبات؛  االعتياديةواتجاهاتهن، بخالف الطريقة 

ورغباتهن وهذا ما أكدته معلمة التربية . لعدم مالءمتها لميولهن
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وظهر هذا من خالل التغذية الراجعة ). منفذة التجربة(اإلسالمية 
والمالحظة التي توصلت لها المعلمة، التي درست مجموعتي 

  . الدراسة

ا أسهمت مسرحة الدروس في معايشة الطالبات المشكالت مك
الحياتية التي يمكن أن تواجههن، خاصة تلك المتعلقة بالمسائل 

ن فهم مفاهيمها الفقهية، ومعرفة أحكامها الفقهية التي تحتاج منه
  .الخاصة بها

هذا وقد ظهر اختالف في البيئة الصفية بين مجموعتي 
الدراسة؛ ففي المجموعة التجريبية، تم تنفيذ الدروس في مسرح 
المدرسة، وهذا يحد من روتين الحصة الصفية، ويوفر للطالبات 

التي درست داخل  البهجة والسرور، بخالف المجموعة الضابطة
 .الغرفة الصفية بطريقة التلقين

وهذا يؤكد أن لمسرحة دروس وحدة الفقه اإلسالمي الفاعلية 
الكبيرة، مقارنة بالطريقة االعتيادية في التحصيل الكلي لدروس 

فمسرحة . وحدة الفقه اإلسالمي المتضمنة المفاهيم واألحكام الفقهية
ومعلوم أن . ا الطالبات من قبلالمناهج طريقة جديدة لم تعتد عليه

كّل جديد يثير لدى الطلبة الدافعية والتشويق واالهتمام واالنتباه 
فهي تسعى إلى خلق بيئة صفية تفاعلية، وتؤكد . للمادة المتعّلمة

على الدور الفعال والنشط للطلبة في التعّلم، فيكون دور الطلبة فيها 
حيويي الطريقة االعتيادية التي ا، أكثر مما هو عليه فا وإيجابي

تعتمد على الدور األكبر في الحصة للمعّلم، بينما يكون دور الطالب 
  .متلقيًا

مثل دراسة بريك من وتتفق هذه النتائج مع الدراسات السابقة، 
)Break, 2017( ؛ وعبد ربه)2016Abed Rabbuh, ( ؛ وجمال

؛ والبحيري )Jamal Al-Din, et al, 2016(الدين وآخرون 
 & Ali(؛ وعلي والحربي )(Bahiri & Flafell, 2015وفليفل 

Al-Harbi, 2015(لمسرحة المناهج أثر التي أكدت أن ،ا ا إيجابي
ا في تنمية التحصيل الدراسي لدى الطلبةبارز.  

ومما يدعم النتيجة السابقة، التي أكدت فاعلية مسرحة 
المناهج في تدريس دروس وحدة الفقه اإلسالمي، ما أظهرته النتيجة 
المتعلقة بالمقارنة بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 
قبل تنفيذ التجربة وبعدها، فكانت النتيجة لصالح التطبيق البعدي، 

حدة الفقه وفق مسرحة المناهج له الفاعلية مما يؤّكد أن تدريس و
فالكيفية التي تقدم بها . الكبيرة في تحصيل طالبات الصف السادس

المعلومات والقيم والمفاهيم الفقهية واألحكام الفقهية من خالل 
مسرحة المناهج، ربما اختصرت الكثير من الوقت والجهد على 

ألحكام الفقهية الطالبات والمعلمة، وذلك بإيصال المفاهيم وا
وهذا ما الحظته . والمعلومات بطريقة جّذابة، ومشوقة وحماسية

منفذة التجربة من حماس وشغف لدى الطالبات نحو تعّلم وحدة 
فاستطاعت مسرحة المناهج من عالج نفور بعض . الفقه اإلسالمي

  . الطلبة من دروس وحدة الفقه اإلسالمي

  

عامل ارتباط بيرسون وكشفت نتائج الدراسة الحالية أن م
للعالقة بين تحصيل طالبات المجموعة التجريبية المفاهيم الفقهية 
واألحكام الفقهية كانت عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية؛ 
ويعزى ذلك إلى أن اكتساب المفاهيم الفقهية المتضمّنة في دروس 

أسهم في وحدة الفقه اإلسالمي المقررة للصف السادس األساسي، 
معرفة وإصدار األحكام الفقهية للمسائل الفقهية المعروضة على 

ومن هنا تظهر أهمية تضمين األحكام الفقهية للمسائل . الطالبات
المختلفة في دروس وحدة الفقه المقررة للصف السادس األساسي؛ 
ألنها تزود الطلبة بالمعرفة الفقهية الضرورية التي تمكنهم من أداء 

ومعلوم أن . ادات والمعامالت على الوجه الشرعي المقبولالعب
المعرفة النظرية لتعّلم األحكام الفقهية ليس هو الهدف األهم، بل 
التطبيق العملي لما يتم تعّلمه، فاكتساب المفاهيم الفقهية يسهم في 

وهذا ما . تطبيق األحكام الفقهية على الوجه الذي يوافق الشرع
، حيث بين أن إتقان )Al-Matrudi, 2017(ي أّكده المطرود

  .المفاهيم الفقهية يعد من متطلبات إصدار الحكم الفقهي الصحيح

  التوصيات

  :في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يأتي

اعتماد مسرحة المناهج في تدريس الفقه اإلسالمي؛ لما أثبتته من   -
 .فاعلية في تحصيل الطالبات

التربية اإلسالمية على استخدام مسرحة المناهج، تدريب معلمي   -
 .وتوظيفها في تدريس الفقه اإلسالمي

إجراء دراسة حول فاعلية مسرحة المناهج على متغيرات أخرى  -
الدافعية، والتفكير، لدى الطلبة، وفي : غير التحصيل، مثل

  . مختلف فروع التربية اإلسالمية األخر
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