فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة وفق نموذج التغيير المفهومي في
تنمية مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم

د .عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد المالكي
قسم التربية بالكلية الجامعية  -جامعة أم القرى
مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية

تاريخ االستالم2010-02-24 :

تاريخ القبول2010-06-23 :

الملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة وفق نموذج
التغيير المفهومي في تنمية مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم.
واستخدمت الدراسة منهج الدراسات شبه التجريبية  ،Quasi-Experimental Designsوفق
تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبارات المتعددة لألداء القبلي والبعدي .كما قام الباحث ببناء
“استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم” وفق نموذج التغيير المفهومي ،وتم استخدام
“قائمة اختبار األداء في مادة القرآن الكريم” (من إعداد الباحث) للتحقق من فعالية االستراتيجية،
وطبقت الدراسة على  14تلميذ من تالميذ الصف السادس االبتدائي .وكشفت نتائج التحليل اإلحصائي
الختبار ت للعينات المترابطة Paired Samples t testعن فروق ذات داللة إحصائية دالة عند
مستوى ( ),05 <αلصالح األداء البعدي باستخدام استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن
الكريم.

ذو العقدة 1432هـ  ،أكتوبر  2011م
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فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة وفق نموذج التغيير المفهومي في
تنمية مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم()24-1
اإلطار العام للدراسة:يتناول اإلطار العام للدراسة الحالية ما يلي:
المقدمة:

الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد :فقد أكد القرآن على ضرورة الوعي بالمفاهيمكما
قال تعالى :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ(األنعام)65 ،؛ مما
يشير إلى أن للمفاهيم اإلسالمية أهمية كبيرة في بناء منظومة معرفية هادفة وتحقيق تعلم معرفي ذي
معنى ،وما يؤدي إليه من نتائج إيجابية مثمرة على سلوك التلميذبوجه عام .إن معظم المشكالت التي
يواجههاالتالميذ اليوم في مواد التربية اإلسالمية ال تنتج ألنهم لم يدرسوا ً
شيئا مفي ًدا أو يتلقوا تعليمًا
مجديًا؛ ولكن ألنه قد يكون جزءًا مما تعلموه يفتقد إلى ما يجب أن يتعلموه من مفاهيم صحيحة؛ لذا
ال غضاضة أن نجد في المدارسبعض الممارسات السلبية ناتجة عن سوء الفهم أو وجود قصور
ملموس في امتالك التالميذ للمفاهيم السليمة .وتزداد أهمية المفاهيم في تدريس التربية اإلسالمية
عندما ترتبط بمادة القرآن الكريم التي تمثل األساس المتين لكافة مواد التربية اإلسالمية .إن كثيرً ا
من الجهود التي يبذلها معلمو التربية اإلسالمية في المدارس االبتدائية قد ال توفق في معظم األحيان
في إبراز الجهد الفعلي لمعلم القرآن الحقيقي على النحو الذي يجعل من المدارس االبتدائية أنموذجً ا
يحتذى به .لذا فإن هذه الدراسة بمشيئة هللا سوف تسلط الضوء على متغير المفاهيم بما له من ثقل
وأهمية في مجال التربية اإلسالمية تحدي ًدا كمتغير تجريبي بغية معرفة تأثيره المبرر علميًا على أداء
التالميذ في مادة القرآن الكريم كمتغير تابع.

مشكــلة الدراســة:

ً
انطالقا من أهمية مواد التربية اإلسالمية؛ إال أن المتتبع عن كثب لواقع تدريس القرآن في المدارس
االبتدائية يجد أن مستوى التالميذ في التالوة لم يصل بعد إلى مستوى الطموح أو على األقل
إلى المستوى الذي تلقاه هذه المادة من أهمية .وعلى الرغم من أن المستوى الضعيف في تالوة
القرآن لدى تلميذ المرحلة االبتدائية أمر ال يغيب عن كل ذي لب؛ إال أن عد ًدا كبيرً ا من الدراسات
الميدانية أوعز إلى وجود هذا الضعف ،ومن هذه الدراسات :دراسة المالكي ( )2006التي أشارت
إلى تدني مستوى أداء تالميذ المرحلة االبتدائية في القرآن الكريم مقارنة بمدارس تحفيظ القرآن
الكريم .ودراسة العاصم ( )2001التي أشارت إلى تدني مستوى القراءة النموذجية لتالوة القرآن
لدى التالميذ ،ودراسة الدوسري ( )2008التي أوعزت إلى تدني مستوى التالميذ في تالوة القرآن
وتجويده ألسباب يأتي من ضمنها ما يتعلق بمستوى اللغة والمفاهيم لدى التلميذ.
وعلى الرغم من أن الجزم بوجود حل واحد فقط لكافة المشكالت التربوية ،ومشكلة ضعف مستوى
أداء التالميذ في مادة القرآن الكريم تحدي ًدا أمر صعب؛ إال من أبرز الحلول فحص واقع المفاهيم
لدى التالميذ ،والسعي إلى تغيير المفاهيم وفق استراتيجية تدريسية منظمة في إطار عملية تربوية
تعليمية هادفة خاصة وقد أكدت الدراسات التربوية األثر الفعال لتغيير المفاهيم في رفع مستوى
أداء التالميذ في مواد التربية اإلسالمية؛ لعل من أبرز هذه الدراسات دراسة الدنّاوي (،)2009
ودراسة الجالد والشملتي ( )2007وغيرها من الدراسات .إن مشكلة غياب المفهوم التعليمي السليم
في تدريس مادة القرآن مشكلة يعيشها واقع تدريس التربية اإلسالمية منذ زمن بعيد؛ فغياب مدرس
2

ذو العقدة 1432هـ  ،أكتوبر  2011م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

المجلد  ،8عدد

د .عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد المالكي ()24-1
القرآن المتخصص في المدرسة ،ووضع حصة القرآن الكريم في آخر الجدول ،والتغاضي عن
صور اإلهمال التي قد تحدث من التالميذ عند دراسة القرآن ،وعدم االكتراث بسوء النتائج أو تكرر
الضعف في مستوى التالميذ ،أو العكس من ذلك :وضع درجات عالية للتلميذ في مادة القرآن الكريم
وهو غير مستحق لها :كل ذلك لم يحدث صدفة؛ وإنما جاء عن سوء فهم عما يجب أن يتكون من
مفهومات تربوية تعليمية إيجابية سليمة تجاه مادة القرآن لدى المدرسة عمومًا ولدى التلميذ تحدي ًدا.
ً
وانطالقامما سبق فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد علميًافي معرفة فعالية استخدام استراتيجية
تدريسية مقترحة وفق نموذج التغيير المفهومي في تنمية مستوى أداء التالميذ في مادة القرآن الكريم.

أهداف الدراســة:تسعى الدراسة الحالية إلى بلوغ الهدفين الرئيسين التاليين:

 -1التعرف على فعالية التدريس القائم على نموذج التغيير المفاهيمي في تنمية مستوى أداء تالميذ
الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم.
 -2بناء استراتيجية مقترحة في تدريس القرآن الكريم تقوم على نموذج التغيير المفاهيمي.

أهميــة الدراسـة:

تكتسب الدراسة الحالية أهميتها من أهمية دراسة المفاهيم في مادة القرآن؛ حيث إن امتالك التالميذ
لعدد كبير من المفاهيم الصحيحة نحو دراسة القرآن يتيح لهم فرصة كبيرة إلفادتهم مما تعلموه في
هذه المادة .كما أن التركيز على المفاهيم يمثل مصدر ثراء في تدريس التربية اإلسالمية؛ فموضوع
الدراسة الحالية يحتل أهمية كبيرة من الناحية النظرية؛ أما أهميته من الناحية العملية؛ فنوجزها كما
يلي:
 -1قد تؤدي نتائج الدراسة الحالية إلى إثارة اهتمام الباحثين وشد انتباههم نحو موضوع التغيير
المفاهيمي ،األمر الذي قد يشجع على إجراء مزيد من الدراسات حول هذا الموضوع المهم؛
خاصة وأن الدراسات في تدريس التربية اإلسالمية حول هذا الموضوع نادرة وقليلة.
 -2قد تثير نتائج الدراسة الحالية فكر القائمين على إعداد مناهج التربية اإلسالمية في وزارات
التربية والتعليم؛ وتحفزهم على تضمين مناهج التربية اإلسالمية بعدد من االستراتيجيات القائمة
على نموذج التغيير المفاهيمي؛ أو تعديل مسار الكثير من االستراتيجيات التقليدية القائمة في
مدارس التعليم العام.
 -3قد يكون في هذه الدراسة ما يذكي روح التنافس والحماس لدى معلمي التربية اإلسالمية نحو
استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في مواد التربية اإلسالمية عمومًا ومادة القرآن الكريم
تحدي ًدا.
 -4قد تولد نتائج الدراسة الحالية إحساسً ا وشعورً ا كبيرً ا لدى أجهزة اإلشراف التربوي في إدارات
التربية والتعليم بضرورة بناء استراتيجيات تدريس مهمة تقوم على تغيير المفاهيم؛ مما يحفز
المشرفين التربويين على تبني هذه االستراتيجيات ونشرها لدى قطاع كبيرمن المعلمين في
المدارس.
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فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة وفق نموذج التغيير المفهومي في
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فرضيات الدراسة :تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار الفرضيات العلمية التالية:

 -1ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),05 <αبين متوسط درجات أداء تالميذ الصف
السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار البعدي تعزى إلى استخدام
االستراتيجية المقترحة.
 -2ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),05 <αبين متوسط درجات أداء تالميذ الصف
السادس االبتدائي في ضبط الحركات في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار
البعدي تعزى إلى استخدام االستراتيجية المقترحة.
 -3ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),05 <αبين متوسط درجات أداء تالميذ الصف
السادس االبتدائي في عالمات الوقف واالبتداء في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي
واالختبار البعدي تعزى إلى استخدام االستراتيجية المقترحة.
 -4ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),05 <αبين متوسط درجات أداء تالميذ الصف
السادس االبتدائي في الرسم القرآني في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار البعدي
تعزى إلى استخدام االستراتيجية المقترحة.

حــدود الدراســة:تجرى الدراسة الحالية في ضوء الحدود التالية:

 -1تقتصر الدراسة الحالية على نموذج التغيير المفاهيمي فقط دون نماذج النظرية البنائية األخرى.
 -2تستخدم الدراسة الحالية استراتيجية تبديل المفاهيم في بناء االستراتيجية المقترحة دون استخدام
استراتيجيات التغيير المفاهيمي األخرى (التكامل ،والتمييز ،والتجسير أو الربط المفهومي).
 -3تقتصر الدراسة الحالية على معرفة فعالية استخدام االستراتيجية التدريسية المقترحة على درجة
مستوى أداء التلميذ في مادة القرآن الكريم دون المتغيرات التابعة األخرى كاالتجاهات ،وامتالك
المفاهيم ،وأنماط التفكير . . .إلخ.
 -4تقتصر الدراسة الحالية على معرفة فعالية استخدام االستراتيجية التدريسية المقترحة على درجة
مستوى أداء التلميذ في مجاالت في مجاالت التالوة :ضبط الحركات ،والوقف واالبتداء ،والرسم
القرآني دون المجاالت األخرى كأحكام التجويد ،وصفات الحروف ،ومخارج الحروف؛ لكون
هذه المجاالت هي المجاالت التي تكثر أخطاء التالميذ عندها ،والتساع مجاالت األداء في
القرآن الكريم وصعوبة حصرها في دراسة واحدة.
 -5تجرى الدراسة الحالية على تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدينة مكة المكرمة فقط دون
التلميذات لعدم اطالع الباحث على دراسات تفيد بتأثير متغير الجنس عند استخدام استراتيجيات
تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم.

مصطلحات الدراســة:تتناول الدراسة الحالية المصطلحات الرئيسة التالية:

 -1الفعالية :يقصد الباحث بالفاعلية معرفة األثر اإليجابي عند استخدام استراتيجية تدريس وفق
نموذج التغيير المفهومي على درجة أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن
الكريم.
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 -2نموذج التغيير المفهومي :يقصد الباحث بنموذج التغيير المفهومي“ :عملية يتم من خاللها
استبدال الفهم الخاطئ الموجود لدى (التلميذ) بالفهم العلمي الصحيح الذي يتوافق مع المبادئ
العلمية باتباع عدد من االستراتيجيات وهي :التكامل والتمييز والتبديل والتجسير المفاهيمي “
(الباويوخاجي.)2006 ،
 -3االستراتيجية التدريسية المقترحة :يقصد الباحث باالستراتيجية في هذه الدراسة :عدد من
األنشطة والخطوات اإلجرائية الموسعة المعتمدة على استراتيجية تبديل المفاهيموفق نموذج
التغيير المفهومي التي يتمحور حولها تدريس معلم التربية اإلسالمية في مادة القرآن الكريم.
(المالكي.)2007،
 -4األداء :يقصد الباحث باألداء في هذه الدراسة :الدرجة التي تحدد مستوى تالميذ الصف السادس
في تالوة اآليات القرآنية في الحركات الظاهرة وعالمات الوقف واالبتداء ومخارج الحروف
وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة وأحكام المد والرسم القرآني.
األدب النظري والدراسات السابقة:يمكن إيجاز هذين الموضوعين على النحو التالي:
ً
أول:األدب النظري:
بدأت توجهات الباحثين حول التغيير المفهومي حول عمليات التعليم والتعلم في مجال العلوم وكافة
المجاالت األخرى ،واستخدامه كنموذج جيد في مجال التصميم التعليمي منذ أواخر العام 1970م
( .)Treagust, Duit, 2008وتنطلق جذور نموذج التغيير المفهومي Conceptual Change
من االقتراح الذي وضعه بوسنرPosnerوزمالؤه عام 1982م في جامعة كورنيل في الواليات
المتحدة األمريكية الذي تركز فكرته الرئيسة على أن عملية تغيير المفهوم تتم من خالل مرحلتين
رئيستين :مرحلة استكشاف أنماط الفهم الخاطئ لدى الفرد ،ومرحلة استخدام أسلوب المعالجة.
ويعد هذا النموذج واح ًدا من أبرز وأهم النماذج المنبثقة عن النظرية البنائية؛وتشير منى محمد
( )2004إلى أن النظرية البنائية من النظريات المهمة التي لها عالقة بالنظريات المعرفية؛ والتي
انبثق عنها العديد من التطبيقات في مجال التدريس .ونموذج التغيير المفهومي شأنه شأن نماذج
النظرية البنائية األخرى يركز على البنية المعرفية الداخلية للمتعلم؛ اعتما ًداعلى استكشاف الخبرات
المعرفية السابقة للمتعلم ،والعمل على إيجاد بنى معرفية جديدة تجعل التعلم للمتعلم ذا معنى ،وتعمل
بشكل كبير على إبراز قدرات المعلم في معالجة أنماط المعرفة التي يتلقاها لتكوين مفاهيم وخبرات
ً
ووفقا لما تناولته منى محمد ()2004؛ فإننا نجد أن نموذج التغيير المفهومي
سليمة وذات معنى.
يمتاز بتركيزه على خبرات التلميذالسابقة ،واحترامه لتفسيره الخاص أو وجهات نظره الخاصة،
وفتح المجال للتالميذ اآلخرين للمشاركة ،واالعتماد على المواقف الحقيقية ،والوصول إلى النتائج
السليمة .ونموذج التغيير المفهومي يساعد المعلم والتلميذ على حد سواء على إيجاد بيئة تعليمية
تعلمية فعالة؛ فالمعلم باستخدامه لنموذج التغيير المفاهيمي ال يحتاج إلى كثير عناء لضبط صف أو
إهدار كثير وقت في المواقف التي غالبًا ما تحدث في التعليم التقليدي .فالمعلم يقوم بدور المستكشف
لتحديد خبرات تالميذه السابقة ،ويحفز على إثارة التفاعل ،ويجعل التدريس عملية حيوية تقوم على
ً
ً
عميقا ،وهذا كله يمنح
تعامل
التعاون والتشارك ،كما يعمل على أن يكون التعامل مع مفاهيم الدرس
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فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة وفق نموذج التغيير المفهومي في
تنمية مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم()24-1
المعلم قدرً ا كبيرً ا من الممارسة الفعلية والحقيقية للتدريس .أما بالنسبة للمزايا التي يمنحها نموذج
التغيير المفهومي للتلميذ فهي جد كبيرة ،لعل من أبرزها :العمل على استقاللية التلميذ واحترام
وجهات نظره الخاصة ،وتشجيع التعاون بين التالميذ بروح األخوة والعالقات اإليجابية السليمة ،كما
يمنح التلميذ دور الباحث المستقصي للمعلومات وليس المستسلم والمتلقي للمعلومات ،كما يتيح له
الفرصة في ممارسة النقد ،وإثارة حب االستطالع لديه ،وأهم من كل ذلك فإن نموذج تغيير المفاهيم
يزود التلميذ بـ :كيف يتعلم؟ أكثر مما يزوده بـ :ماذا يتعلم؟ كما يعلمه كيف يكون مبدعً ا قادرً ا على
التنبؤ والتحليل.
ً
وانطالقا من المزايا الكبيرة التي يحظى بها نموذج التغيير المفهومي ،وما يعكسه من إيجابيات
عديدة سواء للمعلم أو للتلميذ أو للبيئة التعليمية بشكل عام؛ فقد أضحى الستخدامه أهمية كبيرة في
المواقف الصفية؛ األمر الذي يشير إلى فعاليته وأهميته ،ويمكننا أن نستنتج مما لخصه صباريني
والخطيب ( )1994الخطوات التي اقترحها بوسنر لعمليات التغيير المفهومي داخل الغرفة الصفية،
والمتضمنة ثالث خطوات :الخطوة األولى :استكشاف المفاهيم الخاطئة لدى التلميذ بناء على تحديد
المفاهيم السابقة لديه .والخطوة الثانية :تعديل مفاهيم التلميذ في ضوء ما تتناوله المادة الدراسية من
مفاهيم .والخطوة الثالثة :تقديم الخبرات والمفاهيم الجديدة للتلميذ وفق استراتيجيات تغيير المفاهيم
والتي تحدد حسب طبيعة المفهوم ،والتي يعد من أهمها :استراتيجية التكامل ،واستراتيجية التمييز،
واستراتيجية تبادل أو تبديل المفاهيم ،واستراتيجية التجسير أو الربط المفهومي.
وفي ضوء طبيعة مادة التربية اإلسالمية وما تهدف إليه من أهداف جليلة فقد اهتمت بعملية تغيير
المفاهيم؛ كما يقول تعالى:ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ(البقرة )44 ،ويقولﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ(األنعام .)32،وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يولي اهتمامًا كبيرً ا لفهم صحابته رضي هللا
تعالى عنهم أجمعين لدينهم ،ووجود التصورات والمفاهيم الصحيحة تجاه ما يتعلمونه من هذا الدين،
علي فليتبوّأ مقعده من النار)) (البخاري،2003،
كما صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال((:من كذب ّ
ج/1ص  .)47كما أمر صلى هللا عليه وسلم بالتفقه والتفهم في الدين؛ حيث قال((:من يرد هللا به خيرً ا
يفقهه في الدين))(البخاري ،2003 ،ج/1ص  .)38إن التعليم القائم على تغيير المفهوم لدى التلميذ أمر
تفرضه طبيعة التربية اإلسالمية؛ ألن إمداد التالميذ بالمفاهيم الصحيحة يمكنهم من اإللمام ((بكثير
من القواعد والمبادئ اإلسالمية التي تكفل لهم الحياة السعيدة بما فيها من التهذيب الروحي)) (وزان،
 ،1993ص  .)36يضاف إلى ذلك ً
أيضا العالقة المباشرة ((بين تصور المتعلم لمفهوم معين وبين
أنماط السلوك الناتجة عن هذا التصور؛ فإذا كان الفهم سليمًا أفضى إلى سلوك إسالمي قويم يتفق
ً
ً
ملوثا أدى إلى ظهور سلوكيات َمرضيّة
مغلوطا
مع قواعد اإلسالم ومقاصده العامة ،وإذا كان الفهم
منحرفة،وفهومات شاذة تنسب إلى اإلسالم وهي ليست منه في شيء))(الجالد والشملتي .)2007،من
خالل كل ذلك نصل إلى أن وصول التلميذ إلى المفهوم السليم من خالل االرتقاء بقدراته المعرفية في
مادة القرآن الكريم أمر في غاية األهمية خاصة وكما يشير (حوامدة :)2006،أن (( التربية القرآنية
تقوم على تعريف اإلنسان بنفسه وبالبيئة المحيطة به ،وتجعل من اإليمان باهلل واليوم اآلخر نقطة
ً
انطالقا من التربية عمومًا هدفها ((مساعدة المتعلمين على فهم العالم وفهم
االرتكاز في كل شيء))،
أنفسهم وتنمية فهم أعمق وذي معنى)).
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د .عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد المالكي ()24-1
ثانيًا :الدراسات السابقة:
ً
يلقى نموذج التغيير المفهومي صدى كبيرً ا في األدبيات التربوية ،واهتمامًا رائدا لدى الباحثين
المعاصرين ،ففي الدراسة التي أجراها()Atasoy ; Akkus ; Kadayifci, 2009حول معرفة
أثر مدخل التغيير المفهومي في فهم التالميذ لمفهوم التوازن الكيميائي ،توصلت الدراسة إلى أن
المجموعة التي درست وفق مدخل التغيير المفهومي أثبتت فعالية أكبر تجاه امتالك التالميذ لمفهوم
التوازن الكيميائي من المجموعة التقليدية .كما أجرى ()Cetin ; Kaya; Geban, 2009دراسة
حول معرفة تأثير استخدام التغيير المفهومي في تعديل التصورات الخاطئة لدى التالميذ حول
ً
تلميذا من تالميذ الصف العاشر توصلت الدراسة إلى أن
مفاهيم الغاز ،وطبقت الدراسة على 74
المجموعة التجريبية التي درست وفق التغيير المفهومي حصلت على درجات أعلى في المتوسط من
المجموعة التقليدية كما توصلت الدراسة إلى فروق في درجات المتوسط نحو امتالك مفاهيم الغاز
بين الذكور واإلناث لصالح الذكور .كما توصلت الدراسة التي أجراها(Tastan , Yalcinkaya,
)Boz, 2008إلى تأثير نموذج التغيير المفهومي في تحصيل التالميذ ،وامتالكهم لمفهوم الطاقة في
التفاعالت الكيميائية ،في حين لم تدلل نتائج الدراسة على تأثير نموذج التغيير المفهومي في اتجاهات
التالميذ نحو الكيمياء .وفي الدراسة التي أجراها صباريني والخطيب ( )1994والتي هدفت إلى
استقصاء فعالية استراتيجيات التغيير المفهومي الصفية في إكساب مجموعة من طالب الصف األول
الثانوي العلمي :الفهم العلمي السليم لمفاهيم الحركة في مجال الجاذبية األرضية وإزالة أنماط الفهم
الخاطئ الشائعة لديهم حول تلك المفاهيم .وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على
المجموعة الضابطة مما يعني تفوق استراتيجيات التغيير المفهومي الصفية على الطريقة التقليدية
في إكساب الطالب الفهم السليم .استهدفت دراسةالباويوخاجي ( )2006التعرف على أثر استخدام
أنموذجي التعلم البنائي وبوسنر في تعديل التصورات الخاطئة لبعض المفاهيم الفيزيائية لدى طالب
معاهد إعداد المعلمين واتجاهاتهم نحو المادة .وتوصلت الدراسة إلى فروق ذات داللة إحصائية بين
المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية نحو وجد أثر لنموذج بوسنر على
االتجاه .كما توصل محمود ( )2005في دراسته التي هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية
مقترحة للتغير المفهومي في تصويب التصورات الخطأ عن بعض المفاهيم النحوية لدى تالميذ
الصف الثاني اإلعدادي إلى:تفوق استراتيجية التغيير المفهومي على الطريقة التقليدية في تصويب
تصورات تالميذ الصف الثاني اإلعدادي عن بعض المفاهيم المرتبطة بمفاهيم المنصوبات المقررة
عليهم ،وكذلك تفوقها في إكساب تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بعض المفاهيم النحوية المقررة
عليهم.
ونصل من خالل الدراسات السابقةإلى أن نموذج التغيير المفاهيمي أثبت فعاليته في التدريس بصرف
النظر عن المادة الدراسية ،كما ثبتت فعاليته في تنمية المفاهيم بشكل خاص وتحصيل التالميذ بشكل
عام .ولقد عني المختصون في تدريس التربية اإلسالمية بموضوع المفاهيم عمومًا ،وتغيير المفاهيم
على وجه الخصوص .ففي الدراسة التي أجراها الدنّاوي ( )2009التي استهدف الباحث من خاللها
التعرف على أثر طريقة التدريس وفق الخرائط المفاهيمية في التحصيل الفوري والمؤجل للمفاهيم
الفقهية ودافعية التعلم لدى طلبة الصف الثامن األساسي في المناطق الغربية التعليمية :توصلت
الدراسة إلى فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الفوري والمؤجل لصالح المجموعة التجريبية
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فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة وفق نموذج التغيير المفهومي في
تنمية مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم()24-1
(التي درست باستخدام خرائط المفاهيم) .وتتفق نتيجية هذه الدراسة مع نتيجة الدراسة التي أجراها
الجالد والشملتي ( )2007التي استهدفت التعرف على أثر التدريس وفق دورة التعلم والخرائط
المفاهيمية في إكساب طالب الصف التاسع األساسي للمفاهيم الفقهية .توصلت نتائج الدراسة إلى
فروق ذات داللة إحصائية في إكساب طالب الصف التاسع األساسي للمفاهيم الفقهية تعزى إلى
طريقة دورة التعلم والخرائط المفاهيمية .ونجد أن النتيجة العلمية التي توصلت إليها هذه الدراسة
ال تختلف عما تؤكده بعض الدراسات في تدريس التربية اإلسالمية ،حيث توصل حوامده ()2007
في دراسته التي أجراها حول منهج القرآن في تربية اإلنسان (رؤية منظومية) إلى أن ((التربية
القرآنية تقوم على تعريف اإلنسان بنفسه وبالبيئة المحيطة به ،وتجعل من اإليمان باهلل واليوم اآلخر
نقطة االرتكاز في كل شيء)) ،كما عني وزان ( )1993في دراسته عن تقويم المفاهيم الفقهية إلى
ضرورة تركيز معلم التربية اإلسالمية على المفاهيم أثناء التدريس ،وأن يمكن تالميذه من ممارسة
المفاهيم الفقهية بصورة سليمة.
وتعقيبًا على جميع الدراسات السابقة يجد الباحث أن استخدام استراتيجيات التدريس القائمة على
نموذج التغيير المفهومي قد أثبتت تأثيرها في كثير من المتغيرات المتعلقة بالمفاهيم ،وكذلك المتغيرات
المتعلقة بتحصيل التالميذ ومستوى أدائهم .كما أن التدريس القائم على التغيير المفهومي ال يرتبط
بمجال معين من محاالت الدراسة أو موضوع معين من الموضوعات .لذا فإنه ال غضاضة أن نجد
بعض االستراتيجيات الفاعلة القائمة على نموذج التغيير المفهومي من االستراتيجيات التي تحقق
تقدمًا كبيرً ا في تدريس التربية اإلسالمية؛ خاصة وأننا نجد ندرة في الدراسات التي استخدمت هذا
النموذج في تدريس التربية اإلسالمية؛ وهو األمر يعزز الضرورة الملحة للقيام بالدراسة الحالية.

إجراءات الدراســة:اتبعت الدراسة اإلجراءات العلمية التالية:

منهــج الدراسـة:
تستخدم الدراسة الحالية منهج الدراسات شبه التجريبية Quasi-Experimental Desihgns؛
ألنه المنهج األنسب لها باعتبارها ضمننطاق العلوم اإلنسانية؛ التي كما يذكر أبو عالم
( ،2004ص  )205أن الضبط الدقيق للدراسات شبه التجريبية غير ممكن ،يضاف إلى ذلك أنها
ال تلتزم بتقسيم المجموعات بالتعيين العشوائي ،وعلى الرغم من ذلك؛ فإن منهج الدراسات شبه
التجريبية تعد من المناهج الجيدة في البحث العلمي وذلك لما يتميز به ـ كما يذكر ملحم ( ،2002ص
 )397من توافر عوامل صدق مرتفعة نسبيًا مقارنة بمجموعة التصاميم األولية.
التصميم اإلجرائي للدراسة:
تستخدم الدراسة الحالية تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبارات القبلية والبعدية المتعددة .ويعد
هذا التصميم من التصاميم المعروفة في الدراسات شبه التجريبية؛ حيث يشير العساف (،1995
ص  )321إلى أن هذا التصميم يخضع مجموعة واحدة (تجريبية) للمتغير المستقل بعد أن يتم
اختبارها قبليًا متكررً ا ثم تختبر بعديًا ً
أيضا بعدد من االختبارات لعمل المقارنة .ويعتقد الباحث أن
هذا التصميم هو أنسب التصاميم لمادة القرآن الكريم ،هو األنسب ً
أيضالطبيعة قائمة اختبار أداء
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د .عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد المالكي ()24-1
التلميذ في مادة القرآن الكريم التي تستوجب من المعلم مجهو ًدا كبيرً ا وعمل عدة اختبارات من أجل
وضع الدرجات المناسبة في القائمة بشكل نهائي؛ حيث يشير الجالد ( ،2007ص  )374إلى أن
تقويم أداء التلميذ في مادة القرآن الكريم يخضع الختبارات متعدد كتابية وشفوية ،كما يتوقف على
سماع المعلم المتكرر ومالحظته لتالوة التالميذ في مواقف متكررة .لذا فإن الباحث يرى أن هذا
التصميم من التصاميم الجيدة للدراسة الحالية خاصة وأن طبيعة اختبار أداء التالميذ في مادة القرآن
الكريم تقتضي المالحظة والمتابعة المتكررة من قبل المعلم؛ وهو األمر الذي يساعد على القضاء
على عيوب هذا التصميم وضبط عائقي (النضج) ،و(التاريخ) والتي تعد كما يشير العساف (،1995
ص  )321من عوائق الصدق الداخلي لهذا التصميم؛ وهو األمر الذي يفيد أن المتغير الرئيس في
التأثير على مستوى التلميذ هو المتغير التجريبي (استراتيجية تبديل المفهوم) .يضاف إلى كل ما
سبق أن استراتيجية تبديل المفهوم تركز على مهارة األداء عند التلميذ أكثر مجرد التحصيل المعرفي
فحسب؛ وهو األمر الذي يقلل من احتمال وجود تأثير ألي متغير مستقل آخر في رفع مستوى أداء
التلميذ في مادة القرآن الكريم.
مجتمع الدراسة وعينتها:
يمثل مجتمع الدراسة جميع تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة .واشتملت عينة
الدراسة على 14تلميذ ،من تالميذ الصف السادس بمدرسة كعب بن زهير االبتدائية بمدينة مكة
المكرمة .ويرى الباحث أن عدد أفراد عينة الدراسة الحالية مبرر لعدة أسباب أهمها :أولها أن عدد
تالميذ فصول مدرسة التجربة ال يتجاوز هذا العدد .وثاني األسباب أن القياسات المتكررة لمستوى
أداء التالميذ يستغرق من المعلم ً
وقتا وجه ًدا كبيرين؛ األمر الذي قد يقلل من صدق التجربة في حالة
زيادة عدد أفراد العينة عن هذا العدد.
أداة الدراســة:
ً
انطالقا مما تهدف إليه الدراسة الحالية؛ وهو التعرف على فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية
مقترحة وفق نموذج تغيير المفهوم في تنمية مستوى أداء التالميذ في مادة القرآن الكريم؛ فقد تم اتباع
اإلجراءات العلمية التالية:
 -1مراجعة األدبيات:قام الباحث بمراجعة األدبيات التربوية ذات الصلة بموضوع نموذج تغيير
المفاهيم للتعرف على هوية هذا النموذج وصياغة خلفية نظرية تنطلق منها الدراسة الحالية.
 -2مراجعة الدراسات السابقة:أجرى الباحث مراجعة موسعة لعدد من الدراسات العلمية التي تحدثت
عن النظرية البنائية عمومًا ونموذج تغيير المفاهيم على وجه الخصوص.
 -3اختيار عدد من الدراسات التي لها صلة بموضوع الدراسة الحالية ،وتحليلها ودراسة المتغيرات
العلمية التي تناولتها هذه الدراسات.
 -4تحديد المتغيرات العلمية للدراسة:في ضوء مراجعة الباحث لألدبيات التربوية والدراسات
السابقة ،تم تحديد المتغيرات العلمية للدراسة الحالية على النحو التالي:
أ -المتغير التجريبي (المستقل):وتم تحديد هذه المتغيرفي ضوء العامل التجريبي الذي تهدف
الدراسة إلى معرفة تأثيره ،من خالل الرجوع إلى الدراسات العلمية التي تناولت التدريس
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فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة وفق نموذج التغيير المفهومي في
تنمية مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم()24-1
باستخدام نموذج تغيير المفاهيم تحدي ًدا ،كما تمت اإلفادة من الدراسات المتخصصة في
تدريس القرآن الكريم .ويتضمن المتغير المستقل (التجريبي) :استراتيجية التدريس المقترحة
وفق نموذج التغيير المفهومي.
ب -المتغيرات التابعة:وتم تحديد هذه المتغيرات في ضوء أدب تدريس القرآن الكريم ،وتتضمن
المتغيرات التالية :درجة أداء التلميذ في ضبط الحركات،درجة أداء التلميذ في عالمات
الوقف واالبتداء ،درجة أداء التلميذ في الرسم القرآني ،درجة أداء التلميذ في مادة القرآن
الكريم بوجه عام.
بناء أداة الدراسة (قائمة اختبار األداء في مادة القرآن الكريم):
بعد أن قام الباحث بتحديد المتغيرات العلمية للدراسة وفق اإلجراءات العلمية السليمة ،قام ببناء قائمة
اختبار األداء في مادة القرآن الكريم ،وهي عبارة عن قائمة علمية لتحديد درجة أداء التلميذ في مادة
القرآن الكريمً ،
وفقا للمراحل التالية:
المرحلة األولى من مراحل بناء القائمة(تحديد محاور القائمة والمفاهيم التي تتضمنها):
قام الباحث ببناء محاور القائمة ،وذلك وفق اإلجراءات التالية:
 تحديد محاور أداة الدراسة (القائمة)في ضوء المتغيرات التابعة للبحث؛ التي تضمنت ثالثة محاور،وهي :محور ضبط الحركات ،ومحور عالمات الوقف واالبتداء ،ومحور الرسم القرآني.
 استطالع آراء المختصين في القراءات وعلوم القرآن وطرق تدريس القرآن الكريم بالكلية الجامعيةبجامعة أم القرى في مكة المكرمة ،وتحديد المفاهيم العلمية التي تدخل ضمن كل محور من
المحاور الثالثة السابقة والتي تتناسب مع تالميذ الصف السادس االبتدائي.
 إعداد القائمة األولية التي تضمنت المحاور التالية:* محور ضبط الحركات ويتضمن المفاهيم التالية :الفتحة ،الضمة ،الكسرة ،السكون ،تنوين
الفتح ،تنوين الضم ،تنوين الكسر.
* محور عالمات الوقف واالبتداء ،ويتضمن المفاهيم التالية :الوقف الواجب ،الوقف الجائز،
الوصل ،السكت ،االستعاذة والبسملة.
* محور الرسم القرآني ،ويتضمن المفاهيم التالية :الرسم اإلمالئي لآليات ،الرسم العثماني
لآليات ،همزة الوصل ،همزة القطع ،همزة الضم ،همزة الفتح ،همزة الكسر.
المرحلة الثانية من مراحل بناء القائمة(بناء بنود القائمة):
بعد تحديد محاورالقائمة الرئيسةقام الباحث ببناء بنود القائمة بشكل تفصيلي على النحو التالي:
جدول رقم (:)1
يوضح قائمة اختبار األداء لمادة القرآن الكريم
عدد البنود
البنود
محاور القائمة
7
7-1
محور ضبط الحركات
8
15-8
محور الوقف واالبتداء
7
22-16
محور الرسم القرآني
10
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د .عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد المالكي ()24-1
22
22-1
جميع المحاور
وقد تم تحديد سلم تقدير الدرجات لتحديد مستوى التلميذ لكل بند من بنود األداء في مادة القرآن الكريم
من صفر إلى أربع درجات (صفر )4،3،2،1 ,يقوم المعلم بتحديد الدرجة المناسبة للتلميذ وفق هذه
الدرجات.
صدق قائمة االختبار:تم التحقق من صدق القائمة وفق اإلجراءات التالية:
 -1صدق المحكمين :Trustees Validity
للتحقق من صدق قائمة االختبار وأنها تقيس ما وضعت لقياسه؛ قام الباحث بعرضها على عشرة
مختصين في علم القراءات وطرق تدريس القرآن الكريم ،والمناهج وطرق التدريس بالكلية
الجامعية بجامعة أم القرى ،وفي ضوء ما أبداه المحكمون من مالحظات تم إجراء التعديالت
المناسبة.
 -2صدق االتساق الداخلي:للتحقق من صدق االتساق الداخلي لقائمة االختبار تمت اإلجراءات
التالية:
أ -صدق االتساق الداخلي لبنود قائمة االختبار:
للتحقق من صدق االتساق الداخلي لبنود قائمة االختبار استخدم الباحث طريقتين لذلك هما :طريقة
ألفا(alphaلمعرفة الصدق من خالل حذف ثبات البند من الثبات الكلي للقائمة) ،طريقة معامل
ارتباط بيرسون Pearsonلحساب االرتباط بين كل بند والقائمة ككل ،وذلك على النحو التالي:
* صدق االتساق الداخلي لبنود قائمة االختبار باستخدام طريقة ألفا:alpha
كشفت نتائج التحليل اإلحصائي لمعامل ألفا عن النتائج التي يوضحها الجدول التالي:

البند
1
2
3
4
5
6
7
8
9

جدول رقم ()2
يوضح صدق االتساق الداخلي لبنود قائمة االختبار باستخدام معامل ألفاalpha
الثبات الكلي للقائمة
الثبات الكلي للقائمة البند
بعد حذف ثبات البند
بعد حذف ثبات البند
, 9657
12
, 9655
, 9646
13
, 9636
, 9664
14
, 9631
, 9639
15
, 9623
, 9635
16
, 9628
, 9627
17
, 9644
, 9637
18
, 9619
, 9632
19
, 9629
, 9624
20
, 9658
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فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة وفق نموذج التغيير المفهومي في
تنمية مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم()24-1
, 9643
21
, 9649
10
, 9630
22
, 9649
11
يشير الجدول رقم ( )2إلى أن جميع بنود قائمة االختبار تتسم بدرجة عالية من الصدق؛ حيث لم
ترتفع قيمة الثبات الكلي ارتفاعً ا جوهريًا بعد حذف ثبات أي بند من البنود ما عدا البند  ،14ولكي
يتحقق الباحث من صدق هذا البند وارتباطه بالقائمة ككل قام بحساب صدق االتساق الداخلي لبنود
األداة ً
وفقا لمعامل ارتباط بيرسون Pearsonعلى النحو التالي:
* صدق االتساق الداخلي لبنود قائمة االختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون:Pearson
توصلت نتائج التحليل اإلحصائي لمعامل ارتباط بيرسون إلى النتائج التي يوضحها الجدول التالي:
جدول رقم ()3
يوضح صدق االتساق الداخلي لبنود قائمة االختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون Pearson
6
5
4
3
2
1
البند
**,738 **,854 **,923 **,850 **,795
*,590
ارتباط البند
بالقائمة ككل
12
11
10
9
8
7
البند
*,606
**,676
*,559 **,846 **,928 **,733
ارتباط البند
بالقائمة ككل
18
17
16
15
14
13
البند
**,781 **,874 **,798 **,764
,487
**,698
ارتباط البند
بالقائمة ككل
22
21
20
19
البند
**,840 **,758 **,882 **,820
ارتباط البند
بالقائمة ككل
*دالة عند مستوى () ,05 <α
** دالة عند مستوى () ,01 <α
يشير الجدول السابق رقم ( )3إلى أن جميع بنود قائمة االختبار تتسم بأعلى درجة من الصدق؛ حيث
بلغت ارتباطات كل بند من بنود القائمة والقائمة ككل قيمًا عالية ودالة إحصائيًا عند مستوى (<α
 ) ,01أو مستوى ( ) ,05 <αما عدا البند رقم ( )14الذي بلغت قيمة ارتباطه 487 ,وهي قيمة غير
دالة إحصائيًا ،وقد قام الباحث بحذف هذا البند.
ب -صدق االتساق الداخلي لمحاور قائمة االختبار:
توضح مصفوفة االرتباطات البينية لقيم معامل ارتباط بيرسون Pearsonلمحاور قائمة االختبار أن
محاور القائمة تتسم بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي كما يبين ذلك الجدول التالي:
جدول رقم ()4
يوضح صدق االتساق الداخلي لمحاور قائمة االختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون Pearson
12
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المحاور

ضبط عالمات الوقف
واالبتداء
الحركات
**,854
1
1

الرسم
القرآني
**,764
**,792
1

جميع المحاور

**,930
ضبط الحركات
**,943
عالمات الوقف واالبتداء
**,922
الرسم القرآني
1
جميع المحاور
يشير الجدول رقم ( )4إلى أن جميع قيم معامل ارتباط بيرسون  Pearsonسجلت قيمًا عالية
وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوى () ,01 <α

ثبات قائمة االختبار:تم التحقق من ثبات القائمة وفق اإلجراءات التالية:

 -1ثبات قائمة االختبار باستخدام معامل ألفا كرونباخ:alpha
سجلت قيمة ثبات قائمة االختبار ً
وفقا لمعامل ألفا  alphaالقيم التي يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم (:)5
يوضح قيمة ثبات قائمة االختبار ً
وفقا لمعامل ألفا alpha
الثبات
بنود المحور
موضوع المحور
المحور
, 93
7-1
ضبط الحركات
األول
, 88
15-8
عالمات الوقف
الثاني
واالبتداء
, 95
22-15
الرسم القرآني
الثالث
, 9655
22-1
قائمة االختبار
جميع المحاور
يوضحالجدول رقم ( )5أن جميع محاور قائمة االختبار تتسم بدرجة عالية من الثبات يمكن الوثوق
بها ألغراض الدراسة الحالية ،وقد بلغت قيمة الثبات الكلي = 9655 ,وهو معامل ثبات جيد.
 -2ثبات قائمة االختبار بطريقة التجزئة النصفية:
استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية لـ:سبيرمان  /براون  ،Spearman – Brownوقد توصل
إلى أن معامل ثبات االستبانة ً
وفقا لطريقة سبيرمان براون = .8645,وهو معامل ثبات جيد يدل
على أن األداة تتسم بمعدل ثبات جيد.
بناء استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم:
ً
انطالقا مما تهدف إليه الدراسة الحالية وهو التعرف على فعالية استراتيجية مقترحة وفق نموذج
التغيير المفهومي في تنمية مستوى أداء التالميذ في مادة القرآن الكريم؛فقد قام الباحث ببناء
استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم ،وفق اإلجراءات العلمية التالية:
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فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة وفق نموذج التغيير المفهومي في
تنمية مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم()24-1
 -1مراجعة األدبيات والدراسات العلمية ،ووضع الخلفية العلمية التي تعتمد عليها هذه االستراتيجية،
من خالل تحديد عدد من الخطوات اإلجرائية.
 -2مراجعة محتوى مقرر القرآن الكريم للصف السادس االبتدائي للفصل الدراسي األول ،وتحديد
أبرز مفاهيم التالوة لمادة القرآن الكريم في هذه المرحلة ً
وفقا لألهداف الرئيسة لمقرر القرآن
الكريم.
 -3بناء استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم ،التي تضمنت الخطوات الرئيسة التالية:
الخطوة األولى :استكشاف المفاهيم الخاطئة لدى التلميذ بناء على تحديد المفاهيم السابقة لديه:
وسعت االستراتيجية إلى تطبيق هذه الخطوة من خالل تقديم النصوص القرآنية للتلميذ بدون وضع
الحركات ،وعالمات الوقف واالبتداء ،وبدون توضيح للرسم القرآني.
الخطوة الثانية :تعديل مفاهيم التلميذ في ضوء ما تتناوله المادة الدراسية من مفاهيم :ونفذت
استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن هذه الخطوة من خالل تدريب التالميذ على تحديد
الكلمات أو العالمات التي يشك أنه أخطأ فيها أو التي ال يثق في صحتها ،من خالل ما قام به في
الخطوة األولى.
الخطوة الثالثة :تقديم الخبرات والمفاهيم الجديدة للتلميذ وفق استراتيجيات تغيير المفاهيم التي تحدد
حسب طبيعة المفهوم :ونفذت االستراتيجية هذه الخطوة من خالل تدريب التلميذ على االستماع
لآليات القرآنية الكريمة واكتشاف األخطاء لديه.
الخطوة الرابعة :التغذية الراجعة :وطبقت االستراتيجية هذه الخطوة من خالل تدريب التلميذ على
تالوة اآليات القرآنية بدون أخطاء في حركات اإلعراب أو عالمات الوقف واالبتداء أو الرسم.

إعداد دليل المعلم ودليل الطالب:

بعد االنتهاء من بناء الخطوات الرئيسة الستراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم وفق
اإلجراءات العلمية التي تتطلبها بناء على أدبيات نموذج التغيير المفهومي؛ قام الباحث بإعداد دليل
مفصل للمعلم تضمن شرحً ا الستراتيجية تبديل المفهوم ،وخطوات استخدامها ،وبعض اإلرشادات
التي يحتاجها المعلم ،وخطط إعداد الدروس التي شملتها التجربة .كما تم إعداد دليل آخر للتلميذ
ً
مبسطا الستراتيجية تبديل المفهوم ،واألنشطة التفصيلية التي يطبقها التلميذ في كل
تضمن شرحً ا
درس باتباع توجيهات المعلم.

تحكيم دليل المعلم ودليل الطالب:

بعد انتهاء الباحث من بناء االستراتيجية وإعداد دليلي المعلم والطالب قام بعرض الدليلين على
نخبة من األساتذة والمتخصصين في مجال المناهج وطرق التدريس ،ومجال طرق تدريس التربية
اإلسالمية وطرق تدريس القرآن الكريم على وجه الخصوص ،وقد أفاد الباحث من التوجيهات القيمة
التي قدمها األساتذة األفاضل ،وبعد تحكيم الدليلين ،أضحى الدليالن جاهزين للتطبيق.

تطبيق التجربة وجمع البيانات:
14
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د .عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد المالكي ()24-1
بعد االنتهاء من تحكيم استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم من خالل تحكيم دليل
المعلم ودليل الطالب ،بدأ الباحث في تطبيق التجربة وقد تم تطبيق التجربة وفق المراحل التالية:
 -1مرحلة التهيئة :وبدأت هذه المرحلة ابتداء من يوم السبت 1430 /14/10هـ الموافق:
4/10/1009م؛ حيث تولى الباحث مهمة اإلشراف المباشر على معلم التربية اإلسالمية (القائم
ً
1431/هـكامل؛ حيث تمت الزيارات
بتجربة البحث) خالل الفصل الدراسي األول 1430هـ
الميدانية للمعلم على مدى شهر ونصف من قبل الباحث واالجتماع به بعد كل فترة كمرحلة
تهيئة أساسية قبل القيام بالتجربة،كما تم من خالل هذه المرحلة تحديد المستوى القبلي وفق قائمة
اختبار األداء في ضوء مالحظة المعلم المتكررة ألداء التالميذ في مادة القرآن الكريم.
 -2مرحلة اإلعداد للتجربة :وبدأت هذه المرحلة من يوماألربعاء 1/12/1430هـالموافق:
19/11/2009م إلى يوم السبت 18/12/1430هـ الموافق6/12/2009 :م ،وفي هذه المرحلة
تم االجتماع بالمعلم ،وشرح موضوع التجربة ،وكذلك شرح كيفية تطبيق التجربة .كما تم تزويد
المعلم باألدلة الالزمة لتطبيق التجربة.
 -3مرحلة التنفيذ الفعلي للتجربة :وتم تنفيذ هذه المرحلة اعتبارً ا من يوم السبت 18/12/1430هـ
الموافق6/12/2009 :مإلى يوم األربعاء5/2/1431 :هـ الموافق21/1/2010 :م ،وهي
المرحلة التي من خاللها تدريس التالميذ باستخدام استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن
الكريم ورصد النتائج ومتابعة تقدم مستوى التالميذ وتحديد المستوى البعدي وفق قائمة اختبار
األداء لمادة القرآن الكريم .وقد تناولت موضوعات التجربة جميع المحاور التي استهدفتها
الدراسة وهي:محور ضبط الحركات ،ومحور عالمات الوقف واالبتداء ومحور الرسم القرآني.
وفي ختام المرحلة الثالثة تم االجتماع بالمعلم وتسجيل كافة مالحظاته ،وجمع كافة البيانات
المتعلقة بالتجربة.
نتائج الدراسـة ومناقشتها
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة يمكن تناولها بحسب فرضيات الدراسة كما يلي:
 -1ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) ,05 <αبين متوسط درجات أداء تالميذ الصف
السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار البعدي تعزى إلى استخدام
االستراتيجية المقترحة:
توصلت نتائج اختبار ت للعينات المرتبطةPaired Samples t testإلى ما يلي:
جدول رقم ()6
يوضح قيمة ت للفروق بين متوسط درجات أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن
الكريم في االختبار القبلي واالختبار البعدي
الداللة
ت
متوسط األداء
أداء التالميذ في مادة
القرآن الكريم
دالة
-2,685
52,500
األداء القبلي
3571 ,57
األداء البعدي
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فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة وفق نموذج التغيير المفهومي في
تنمية مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم()24-1
يشير الجدول السابق رقم ( )6إلى فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) ,05 <αبين متوسط
درجات تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار البعدي
لصالح االختبار البعدي؛ حيث بلغ متوسط درجة أداء التالميذ في االختبار البعدي
 ،57 ,3571كما بلغ متوسط درجة التالميذ في االختبار القبلي  ،52,500ونجد أن الفرق بين قيمتي
المتوسطين فرق جوهري ودال إحصائيًا ،كما توضح ذلك قيمة “ت” التي بلغت  -2,685وهي دالة
إحصائيًا عند مستوى () ,05 <α؛ األمر الذي يشير إلى تحسن في مستوى أداء التالميذ في مادة
القرآن الكريم يعزى إلى المتغير التجريبي “استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم”.
وبناء على هذه النتيجة فإن الباحث يرفض الفرضية الصفرية التي تنص على “ :ال فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( ) ,05 <αبين متوسط درجات أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة
القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار البعدي تعزى إلى االختبار البعدي””،ويقبل الفرض
البديل الذي ينص على “ :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) ,05 <αبين متوسط
درجات أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار
البعدي تعزى إلى االختبار البعدي”.
ويصل الباحث من خالل هذه النتيجة إلى أن استخدام استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن
ً
فاعل ومؤثرً ا في رفع درجة أداء التلميذ في تالوة اآليات القرآنية .ويعتقد الباحث
الكريم تحقق أثرً ا
أن سبب ذلك يعود إلى أن هذه االستراتيجية تركز على فاعلية التلميذ وإيجابيته ،وسعي التلميذ إلى
اكتشاف أخطائه بنفسه ،وبالتالي تعديلها من خالل تقديم المفهوم الصحيح؛ وهو األمر الذي يساعده
على نمو البنى المعرفية لديه ويمكنه من عدم الوقوع في األخطاء؛ وكل ذلك ينعكس إيجابًا على
مستوى أداء التلميذ في تالوة القرآن الكريم .كما تشير النتيجة إلى أن انخفاض مستوى أداء التالميذ
في مادة القرآن الكريم غالبًا ما يكون نتيجة عدم استخدام المعلم الستراتيجيات نموذج تغيير المفهوم،
وهذا ما يظهر غالبًا في استعجال البعض من المعلمين في الحكم على التلميذ والرد على أخطائه
مباشرة وعدم منحه فرصة كافية الكتشاف أخطائه .وبالنظر إلى هذه النتيجة نجد أن نتائج كثير من
الدراسات التربوية في تدريس التربية اإلسالمية عمومًا وتدريس القرآن الكريم بصفة خاصة تؤكدها
وتدعمها،ولعل من هذه الدراسات على سبيل المثال ال الحصر:دراسة الدنّاوي (،)2009ودراسة
الجالد والشملتي (،)2007ودراسة حوامده (،)2007ودراسةوزان (.)1993
 -2ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) ,05 <αبين متوسط درجات أداء تالميذ
الصف السادس االبتدائي في ضبط الحركات في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار
البعديتعزى إلى استخدام االستراتيجية المقترحة.
توضح نتائج اختبار ت للعينات المرتبطة Paired Samples t testما يلي:
جدول رقم ()7
يوضح قيمة ت للفروق بين متوسط درجات أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في ضبط
الحركات في مادة القرآن الكريمفي االختبار القبلي واالختبار البعدي
الداللة
ت
متوسط األداء
أداء التالميذ في مادة القرآن الكريم
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د .عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد المالكي ()24-1
األداء القبلي
األداء البعدي

17 ,3571
20,1429

-4,1666

دالة

يوضح الجدول رقم ( )7أن متوسط أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في األداء البعدي في
مادة القرآن الكريم يبلغ  20,1429وهو يزيد عن متوسط أدائهم القبلي الذي بلغ  ،17 ,3571وهو
فرق جوهري ودال إحصائيًا؛ حيث بلغت قيمة ت -4,1666:وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى
( .) ,05 <αوبناء على هذه النتيجة؛ فإن الباحث يرفض الفرضية الصفرية التي تنص على“ :ال
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) ,05 <αبين متوسط درجات أداء تالميذ الصف السادس
االبتدائي في ضبط الحركات في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار البعدي تعزى إلى
االختبار البعدي” .ويقبل الفرضية البديلة التي تنص على “ :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( ) ,05 <αبين متوسط درجات أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في ضبط الحركات
في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار البعدي تعزى إلى االختبار البعدي” .وتفيد هذه
النتيجة أن ثمة فرق جوهري في درجة أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في ضبط الحركات
بين األداء القبلي واألداء البعدي لصالح األداء البعدي ،وأن تحسن مستوى أداء التالميذ في ضبط
الحركات يعزى إلى المتغير التجريبي“ :استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم”.
ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى أن ضبط الحركات في أداء التالميذ في مادة القرآن الكريم يعتمد
على تطوير مهارات التلميذ في استكشاف المفاهيم والتصورات الخاطئة لديه؛ ذلك أن معظم التالميذ
يقرؤون اآليات القرآنية بما رسخ على ألسنتهم من ألفاظ أو لهجات؛ لم يجد التلميذ منيساعده على
اكتشافها؛ حيث يعمد المعلمون في الطرائق التقليدية إلى رد التالميذ مباشرة في األخطاء التي يقعون
فيها ،وهذه الطرائق ال يتعلم التالميذ منها .وقد دللت األدبيات التربوية في تدريس القرآن الكريم على
ضرورة مساعدة التالميذ على اكتشاف أخطائهم ومعالجتها وفق البنية المعرفية المناسبة لهم ،ومن
ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما أشار إليهالجالدأن تدريب التلميذ على ضبط الحركات يحتاج
إلى “توفير فرص التالوة الصحيحة للطلبة والتقليل من األسباب التي قد تؤدي إلى وقوع الخطأ
واللحن من المتعلم” (الجالد،2004 ،ص ( ،)240الجالد ،2007 ،ص  ،)239وما أشار إليه ً
أيضا
العياصرة ( ،2010ص  )660الذي يرى ضرورة التأكيد على تنمية وتعديل المفاهيم لدى التالميذ.
 -3ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) ,05 <αبين متوسط درجات أداء تالميذ الصف
السادس االبتدائي في عالمات الوقف واالبتداء في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار
البعديتعزى إلى استخدام االستراتيجية المقترحة.
تشير نتائج اختبار ت للعينات غير المستقلة Paired Samples t testإلى النتائج التالية:
جدول رقم ()8
يوضح قيمة ت للفروق بين متوسط درجات أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في عالمات
الوقف واالبتداء في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار البعدي
الداللة
ت
متوسط األداء
أداء التالميذ في مادة القرآن الكريم
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فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة وفق نموذج التغيير المفهومي في
تنمية مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم()24-1
األداء القبلي
األداء البعدي

13 ,2857
16,6429

-3,635

دالة

تشير نتائج الجدول رقم ( )8إلى أن متوسط أداء التالميذ البعدي لدى تالميذ الصف االبتدائي في
عالمات الوقف واالبتداء يزيد بفرق جوهري ودال إحصائيًا عن مستوى أدائهم القبلي؛ حيث بلغ
متوسط أداء التالميذ البعدي  .16,6429كما بلغ متوسط األداء القبلي للتالميذ 13 ,2857:وهو
ما تؤكده قيمة ت التي بلغت  -3,635وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى( .) ,05 <αوتفيد هذه
النتيجة أن أداء التالميذ في عالمات الوقف واالبتداء في مادة القرآن الكريم بعد استخدام استراتيجية
تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم أفضل من أدائهم قبل استخدام هذه االستراتيجية؛ األمر الذي
يدلل على أن استخدام معلم التربية اإلسالمية الستراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم
يساعد على رفع مستوى أداء التلميذ في عالمات الوقف واالبتداء .وفي ضوء هذه النتيجة فإن
الباحث يرفض الفرضية الصفرية التي تنص على :ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (<α
 ) ,05بين متوسط درجات أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في عالمات الوقف واالبتداء في
مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار البعدي تعزى إلى االختبار البعدي .ويقبل الفرضية
البديلة التي تنص على”:توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) ,05 <αبين متوسط
درجات أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في عالمات الوقف واالبتداء في مادة القرآن الكريم في
االختبار القبلي واالختبار البعدي تعزى إلى االختبار البعدي”.
ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن ذلك يعود إلى أن عالمات الوقف واالبتداء من أكثر الموضوعات
التي غالبًا ما يجد التالميذ صعوبة في فهمها من خالل التدريس التقليدي؛ فإذا لم يقف التلميذ على
أخطائه ويستبدل المفاهيم الخاطئة بالمفاهيم السليمة من خالل استراتيجية تبديل المفهوم؛ فإن الخطأ
في عالمات الوقف واالبتداء يظل قائمًا لدى التالميذ؛ يدل على ذلك الكثير من أدبيات القرآن الكريم؛
التي منها ما أشار إليه الجالد ( ،2007ص  )232من أن التلميذ في مادة القرآن الكريم في حاجة إلى
التدرب والمران القائم على الفهم السليم لما يتعلمه ،وما أشار إليه موسى ( ،2002ص  )318من
أن تعلم التلميذ لعالمات الوقف واالبتداء يعد من المهارات األساسية للتالوة الصحيحة التي ينبغي أن
ينبغي أن يتعلمها التلميذ وفق فهم سليم.
 -4ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) ,05 <αبين متوسط درجات أداء تالميذ
الصف السادس االبتدائي في الرسم القرآني في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار
البعديتعزى إلى استخدام االستراتيجية المقترحة.
تفيد نتائج التحليل اإلحصائي الختبار ت للعينات المرتبطة  Paired Samples t testإلى ما يلي:
جدول رقم ()9
يوضح قيمة ت للفروق بين متوسط درجات أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في الرسم
القرآني في مادة القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار البعدي
الداللة
ت
متوسط األداء
أداء التالميذ في مادة القرآن الكريم
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د .عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد المالكي ()24-1
-2,563

دالة

18,1429
األداء القبلي
20,5714
األداء البعدي
يشير الجدول رقم ( )9إلى أن متوسط أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في الرسم القرآني في مادة
القرآن الكريم بعد استخدام استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم يزيد بفرق جوهري
ودال إحصائيًا عن متوسط أدائهم قبل استخدام االستراتيجية؛ حيث بلغ متوسط أداء التالميذ للرسم
القرآني في مادة القرآن الكريم بعد استخدام استراتيجية تبديل المفهوم ،20,5714 :كما بلغ متوسط
أدائهم قبل استخدام االستراتيجية  .18,1429وبالنظر إلى قيمة “ت” نجد أنها بلغت -2,563:وهي
قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى ( .) ,05 <αوفي ضوء النتيجة التي توصل إليها الجدول رقم ()9؛
فإن الباحث يرفض الفرضية الصفرية التي تنص على“ :ال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( ) ,05 <αبين متوسط درجات أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في الرسم القرآني في مادة
القرآن الكريم في االختبار القبلي واالختبار البعدي تعزى إلى االختبار البعدي” .ويقبل الفرضية
البديلة التي تنص على :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) ,05 <αبين متوسط
درجات أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في الرسم القرآني في مادة القرآن الكريم في االختبار
القبلي واالختبار البعدي تعزى إلى االختبار البعدي.
ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى أن معظم األخطاء التي يقع فيها التالميذ عند أدائهم للرسم القرآني
تنتج عن عدم معرفتهم ألخطائهم؛ ذلك أن طرائق التدريس التقليدية التي يستخدمها بعض معلمي
التربية اإلسالمية في تدريس القرآن الكريم ال تساعد التالميذ على معرفة التصورات والمفاهيم
ً
وانطالقا
الخاطئة لديهم نحو الرسم القرآني؛ األمر الذي يساعد على تكرار األخطاء لدى التالميذ.
من أداء التلميذ للرسم القرآن يعتمد على اكتشاف التلميذ للمفاهيم الخاطئة لديه وتبديلها بالمفاهيم
الصحيحة نجد أن استراتيجية تبديل المفهوم حققت نجاحً ا في رفع مستوى أداء التلميذ في الرسم
القرآني كما تشير إلى ذلك النتيجة التي يوضحها الجدول رقم ( .)9ونجد أن هذه النتيجة تتفق مع ما
تؤكده أدبيات تدريس القرآن الكريم؛ حيث يشير الجالد ( ،2007ص  )228إلى أن رسم المصحف
يعتمد على فهم لقواعد الرسم القرآني .كما أن الفهم الراسخ لدى التلميذ غالبًا ما يقوم على الرسم
اإلمالئي؛ وهو األمر الذي يدعو إلى ضرورة فهم التلميذ للفرق بين قواعد الرسم اإلمالئي وقواعد
الرسم العثماني؛ حيث يشير العياصرة ( ،2010ص  )97إلى أن رسم المصحف يختلف عن الرسم
الذي يعتمد على ما استحدثه الناس من قواعد اإلمالء.

توصيات الدراسة ومقترحاتها

يمكن إيجازتوصيات الدراسة ومقترحاتها على النحو التالي:
ً
أول :التوصيات:توصي الدراسة في ضوء ما توصلت إليه من نتائج بما يلي:
 -1الحد من استخدام الطرائق التقليدية في تدريس القرآن الكريم ،وتدريب معلمي التربية اإلسالمية
في المرحلة االبتدائية على استخدام استراتيجيات التدريس القائمة على نموذج التغيير المفهومي
في تدريس القرآن الكريم مثل استراتيجية تبديل المفهوم.
 -2عقد لقاء تدريبي مكثف في بداية كل فصل دراسي لمعالجة قصور معلمي التربية اإلسالمية نحو
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فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة وفق نموذج التغيير المفهومي في
تنمية مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة القرآن الكريم()24-1
تنمية مستوى أداء التالميذ في ضبط الحركات في مادة القرآن الكريم من خالل تدريبهم على
استخدام استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم.
 -3تزويد دليل معلم التربية اإلسالمية بشرح مفصل لعالمات الوقف واالبتداء ،وكيفية استخدام
استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم في تنمية مستوى التالميذ نحوها.
 -4عقد حلقات نقاش وورش تدريبية مستمرة في المدارس االبتدائية عن الرسم القرآني وتدريب
معلمي التربية اإلسالمية نحو استخدام استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم في
تنمية مستوى أداء تالميذهم في الرسم القرآني.
ثانيًاالمقترحات :في ضوء النتائج والتوصيات تقترح الدراسة ما يلي:
 -1العالقة بين فهم معلمي التربية اإلسالمية الستراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم
ومستوى أداء تالميذهم.
 -2فعالية استخدام استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم في معالجة مستوى ضعف
التالميذ في مادة القرآن الكريم.
 -3فعالية استخدام استراتيجية تبديل المفهوم في تدريس القرآن الكريم في تنمية مستوى الحفظ
وأحكام التجويد لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.
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Abstract
This study aimed to examine the effectiveness of using a proposed teaching
strategy according to conceptual change in the development of the
students’ performance in sixth grade in the subject of the Holy Quran.
The study used the Quasi-Experimental Designs method . The researcher
integrated the conceptual change strategy in teaching the Holy.Quran..
He prepared and applied “ the list of performance test items in the Holy
Quran” on 14 students from sixth grade. The results of statistical analysis of
the “ Paired Samples t test “ proved the effectiveness of using a proposed
teaching strategy according to conceptual change in the development of the
students’ performance in sixth grade in teaching the Holy Quran
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