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Abstract:  

The research aimed to uncover the alternative perceptions of the 

doctrinal concepts with middle school students, and then to identify the 

effectiveness of the Cognitive Conflict strategy in correcting these 

alternative Concepts. The researcher used two descriptive methods to 

reveal alternative concepts in doctrinal concepts, and the experimental 

method of design based on the experimental and control groups to 

determine the effectiveness of the cognitive conflict strategy in correcting 

alternative Concepts. The study tool consisted of a test in concepts to 

diagnose alternative concepts in doctrinal concepts, and to measure the 

effectiveness of the cognitive conflict strategy in correcting the alternative 

Concepts of the doctrinal concepts of the average third graders, The 

teacher's guide was designed according to the cognitive conflict strategy 

in correcting the alternative Concepts of the concepts. Results revealed 

there were alternative Concepts of varying proportions of the doctrinal 

concepts contained in the units of "magic" and "the priesthood and 

divination" of the students of the third grade intermediate. Results also 

Revealed Statistically significant difference at (0.001) between the 

average scores of the students of the experimental group (taught using the 

cognitive conflict strategy) and the control group (taught in the traditional 

way) in the post-application to the alternative concepts test of the 
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doctrinal concepts in favor of the experimental group. Some 

recommendations and suggestions were presented in light of the research 

results. 

Key words: the cognitive conflict strategy, the alternative perceptions, 

the doctrinal concepts.  
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فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة . (2022). الشتوي، أحالم، العتييب، نايف

 955 –921 (،1) 8جملة العلوم الرتبوية،  .املتوسطة للمفاهيم العقدية لدى طالبات املرحلة

فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية 

 لدى طالبات املرحلة املتوسطة

 (1)نايف بن عضيب بن فاحل العصيمي العتييب د.

 (2)أحالم بنت صاحل  ار  الشتوي أ.

 املستخلص: 

الكشف عن التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طالبات املرحلة  استهدف البحث

الوقوف على فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب تلك التصورات البديلة. ثمَّ املتوسطة، 

ذلك اختبار يف املفاهيم العقدية املضمنة يف الوحدتني الرابعة واخلامسة من حمتوى قياس وصمم ل

تشخيص التصورات البديلة يف  ألجلالفصل الدراسي األول؛  ،صف الثالث املتوسطمنهج التوحيد لل

املفاهيم العقدية، وقياس فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم 

لطالبات الصف الثالث املتوسط، كما صممت مادة حبثية هي: دليل املعلمة وفق  ،العقدية

راع املعريف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية، وتكونت عينة البحث إسرتاتيجية الص

( طالبة؛ لتحديد التصورات البديلة يف املفاهيم 60من ) وتكونت من عينتني، األوىل العينة الوصفية

 .( طالبة من طالبات الصف الثالث املتوسط58من ) وتكونتالعينة التجريبية األخرى العقدية، و

البحث إىل النتائج اآلتية: وجود تصورات بديلة بنسب متفاوتة للمفاهيم العقدية الواردة يف  خلصو

وحدتي "السحر" و "الكهانة والعرافة" لدى طالبات الصف الثالث املتوسط. كما وجد فرق ذو 

( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية )اليت تدرس 0.001داللة إحصائية عند مستوى )

تخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف( واجملموعة الضابطة )اليت تدرس بالطريقة التقليدية( يف باس

 ،ويف مفهوم السحر ،التطبيق البعدي الختبار التصورات البديلة للمفاهيم العقدية ك ُكل

لصاحل اجملموعة التجريبية. ويف ضوء ما أسفرت عنه النتائج أوصى البحث  ؛والكهانة والعرافة

                                                           
 .جام   اإلمام عنيدالرمحن ةن ف صل -كا   المجة   ابلدمام،  أيماذ اوةاهج ؛طرائق تدايس المجة   اإليالم   اوشااك  (1)
 .ابحث  يف جمال اوةاهج ؛طرائق تدايس المجة   اإليالم    (2)
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ة تشخيص التصورات البديلة يف املفاهيم العقدية قبل تدريسها؛ واستخدام إسرتاتيجية بضرور

أخرى تتعلق بتصويب التصورات البديلة يف  دراسات وأحباًثا الصراع املعريف يف تصويبها، واقرتح

 تتعلق بإسرتاتيجية الصراع املعريف. أخرىاملفاهيم الشرعية، و

 إسرتاتيجية الصراع املعريف، التصورات البديلة، املفاهيم العقدية. الكلمات املفتاحية:
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 ا، وحتقيقهاوتكامله االرتبيِة اإلسالميِة عن بقية املناهج الرتبوية بشموهل مناهج متتاز

يف حياة اإلنسان  ا مهمَّاجانًبوتقدميها املعرفية، والوجدانية، والسلوكية،  ؛ملختلف اجلوانب

الدِّين اإلسالمي، فاالعتقاد املبين  اتالذي يعد من أهم لبنات وأساس ؛وهو اجلانب العقدي املسلم،

ما  هو؛ -خريه وشره  -على اإلميان باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وبالقدر 

آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإل ْيِه ، قال تعاىل: لصرايف املستقيم، ويهتدي به إىل ااملرء ويسمو بروحه يرفع

ُسِلِه َوق اُلوا َسِمْعَنا ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكل  آَمَن ِباللَِّه َوَمل اِئك ِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه ل ا ُنف رُِّق َبْيَن أ َحٍد مِّن رُّ

(286)ِإل ْيك  اْلَمِصرُيَوأ ط ْعَنا ُغْفَراَنك  َربََّنا َو
  :وقال تعاىل: [.286]البقرة  َوأ نَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما

]األنعام:  163)َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه ل َعلَُّكْم َتتَُّقوَن ف اتَِّبُعوُه َول ا َتتَِّبُعوا السُُّبَل ف َتف رََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه

163.] 

للطالب يف املراحل التعليمية املختلفة باململكة العربية اجلانب العقدي نظًرا ألهمية و

على ضرورة "متكني العقيدة  ـه1390عام  أصدرتاليت  سياسة التعليم فقد أكدت السعودية؛

اإلسالمية يف نفس الطالب، وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته، وتنمية حمبة اهلل، وتقواه، 

 (.10، ص1415، ليا لسياسة التعليم يف اململكة العربية السعوديةاللجنة الع) وخشيته يف قلبه"

االهتمام باملفاهيم العقدية؛ ألنها تشكل قلب  ،وإن من أساسيات بناء العقائد الصحيحة

كله ينطلق من  تعبديكما أن السلوك ال، أو اكتسابها ،واستيعابها ،املعرفة يف تكوينها

 بالتصور البديلهتمام اال دادومن هنا يز ،وخطأ حوهلا صحًة ويدور ،ويبنى عليها ،املفاهيم العقدية

 (. 2006 ،وجزاًء )قناوي ًكا،وسلو ا،فهًم ،إذ تتأسس عليه بقية الشعائر الدينية ،يف املعتقد

 بعملييت واملهتمني الرتبويني من من املوضوعات اليت القتللمفاهيم، وتعد التصورات البديلة 

"حيث إن الطالبات ال يأتني إىل املدرسة وعقوهلن ؛ رًيا يف اآلونة األخريةاهتماًما كب والتعليم التعلم

حتملن الكثري من املفاهيم من واقع جئن وقد ردنه، بل يصفحات بيضاء تنقش عليها املعلمات ما 

 (. 2001وخليل، يبة حياتهن وخرباتهن اليومية" )خطا

الطالبات ال تقتصر على فئة عمرية معينة، وتكوين التصورات البديلة للبنية املفاهيمية لدى 

أو مرحلة تعليمية حمددة، بل إن تلك الظاهرة تشمل مجيع الفئات العمرية، ومجيع املراحل 

وهذه التصورات تنعكس على  ، (Nussbaum & Novak, 1976; Hashweh, 1986)التعليمية

بع  املعتقدات سلوكيات الطالبات، وتكوين أفكارهن حول هذه القضايا، ولعل شيوع 
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االجتماعية اليت ختالف العقيدة لدى بع  طوائف املسلمني يف اجملتمع يؤكد ذلك، فانتشار أعمال 

احلسد، والسِّحر، و العني وادِّعاء معرفة الغيب، وتعليق التَّمائم خشية ،الشعوذة والدَّجل والكهانة

نتاج فهم غري مستقيم ألمور هي إال  ، مااألعمال الشركية وغريها من ،وقراءة الكف والفنجان

إذا سيما  صعبة التغيري، هذه التصورات البديلة يف جمال العقيدةتصبح العقيدة اإلسالمية، و

 بثالعديد من املصادر اليت ت مثة(. و2008، جاد احلقامتزجت باجلوانب الوجدانية لدى الطالبات )

 التصورات البديلة لدى الطالبات، منها:

 واستقاء املعلومات واملعرفة من وسط غري علمي، مثل:  ،عل الطالبة معهاالبيئة احمليطة وتفا

 (، هـ1433، علي ؛2004األصدقاء، والعائلة، واألقران )بعارة، والطراونة، 

 لطالباتهن  أسرع من النار يف اهلشيم فإنها تنتقل يهن،عند وجود تصورات بديلة لد ،واملعلمات

 .(هـ1433علي،  ؛1998)زيتون، 

  الكامل للشرح وافتقارها املدرسية مبا حتمله من كثافة معرفية مطروحة،والكتب 

 .(2005)السيد،  سطحية يف معرفة الطالبة تارات ينتج عنها للمفهوم،

 قد تسهم يف إكساب الطالبات تصورات  -وخباصة التقليدية-إسرتاتيجيات التدريس أيًضا و

  .(2012بديلة، وأفكاًرا غري سليمة شرًعا حول املفاهيم العقدية )أمني، 

  البنية املعرفية السابقة للمتعلمة حيث تتأثر املفاهيم اليت تدرسها الطالبات مبا يف كذلك

 (. هـ1433علي، ؛ 2005بنيتهن املعرفية من مفاهيم )السيد، 

اجتهت أنظار  ،عن التصورات البديلة للمفاهيم الشرعية بصفة عامةوألهمية الكشف 

وحماولة عالجها باقرتاح برامج، أو تطبيق إسرتاتيجيات، ومناذج تدريسية، الباحثني لدراستها، 

 تسهم يف ذلكم الكشف.

، وهدفت إىل بناء برنامٍج لتصويب األفكار (هـ1419دراسة عرابي ): ومن هذه الدراسات 

ودراسة اخلاطئة يف بع  اجلوانب املرتبطة بالعقائد لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية. والتصورات 

، اليت هدفت إىل الكشف عن تصورات تالميذ املرحلة اإلعدادية للقضايا (هـ1421طنطاوي )

؛ اليت هدفت إىل معرفة فعالية منوذج دائرة التعلم (2006ودراسة قناوي )حول العقيدة.  اجلدلية

اليت  (هـ1425دراسة وزة ) تعديل بدائل املفاهيم العقدية اإلسالمية لدى طفل املدرسة. وحاسوبًيا يف
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هدفت إىل الكشف عن فاعلية برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط يف تصويب التصورات البديلة 

اليت سعت إىل  (هـ1431ودراسة األمسري )عند طالب الثانوية املعاقني مسعًيا؛  شرعيةالللمفاهيم 

اح برنامج لتصويب التصورات البديلة ملفاهيم مصطلح احلديث لدى طالب الثانوية، وحصرت اقرت

اليت عنيت بتصويب الفهم  (هـ1434ودراسة اجلمل )أكثر أنواع املفاهيم البديلة شيوًعا لديهم؛ 

آل ودراسة اخلاطئ للمفاهيم يف مادة التوحيد، لدى الطالب الناطقني بغري العربية جبامعة األزهر؛ 

اليت حنت منحنى آخر يف املتغري املستقل؛ حيث سعت إىل االهتمام بالنظرية  (هـ1434عواض )

البنائية، واستخدام منوذج )باييب( يف تصويب التصورات البديلة ملفاهيم مقرر الثقافة اإلسالمية. 

والثقافة  ،يف التوحيد، واحلديث ئطاإىل وجود العديد من أمنايف الفهم اخلت مجيعها وصلتو

 اإلسالمية، والقضايا اجلدلية حول العقيدة، والتصورات البديلة حول الكثري من املفاهيم الشرعية

  .عموًما

التدريسية اليت تعنى بتصويب وتعد إسرتاتيجية الصراع املعريف من أبرز اإلسرتاتيجيات 

واضع الصراع املعريف التصورات البديلة للمفاهيم عامة، واملفاهيم الشرعية خاصة، وقد تعددت م

والسنة النبوية، ومن األدلة  يف القرآن الكريم الدافعية، وتزيد االستطالع، وحب االنتباه، تثري اليت

َول ا الظُُّلَماُت َول ا  (19)َواْلَبِصرُيَوَما َيْسَتِوي اْلأ ْعَمى  :-تعاىل-قوله  اليت مجعت متناقضني معًا؛

 أ نَت َوَما َيَشاُء َمن ُيْسِمُع اللََّه ِإنََّوَما َيْسَتِوي اْلأ ْحَياُء َول ا اْلأ ْمَواُت  (21) َول ا الظِّلُّ َول ا اْلَحُروُر (20)النُّوُر

(22)اْلُقُبوِر ِفي مَّن ِبُمْسِمٍع
  :بن عمرواهلل عبد[. ومن السنة حديث 22-19]فاطر  اهلل  أن رسول

 وهل يشتم الرجل والديه؟ قال:  !قالوا: يا رسول اهلله" الكبائر شتم الرجل والدي قال: "من

(. 284، ص 2هـ، ج1431)النووي،  "أمه فيسب ،أمه ويسب ،فيسب أباه ،سب أبا الرجلي ،نعم"

 ؛)شتم الرجل والديه( :وهي ،بصورة مباشرة احدًثا متناقًض م الرسول في هذا احلديث قّدف

)وهل يشتم الرجل  :لوااءوتس -أيًضا-وتعجبهم فضول وحب استطالع الصحابة  فهومفأثار هذا امل

 ،يهممعرفًيا لد االذي سبب صراًع فهومتقديم تفسري هلذا امل مستطعمني من الرسول ( ؟!والديه

 هـ(.1432)ماضي،  ذلك واجتماع هلم كيفية حدوث الرسول  بنيف

وهي إسرتاتيجية  ،إسرتاتيجية تعتمد الفلسفة البنائية أساًسا هلا (Niaz)نياز  اقرتح وقد

على املفاهيم املتعارضة مع ما متتلكه الطالبات من مفاهيم يف بنيتهن  الصراع املعريف اليت تركز

املعرفية؛ مما ينتج عنه حالة من عدم االتزان، تؤدي إىل إثارة اهتمام الطالبات ملعرفة هذا التناق ، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya22.html
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ومن ثم اإلجابة عنه من خالل عملية البحث واالستقصاء، وبهذا تصل الطالبة إىل حالة من االتزان 

 (.(Niaz, 1995 املعريف

عبارة عن جمموعة من التحركات التعليمية اليت يتم من إسرتاتيجية الصراع املعريف: و

خالهلا وضع الطالبة يف حالة عدم اتــزان معريف عن تصوراتها حول األمنايف املختلفة للمفاهيم 

ة ـيواملعقول ،Minimal Understandingم ـن الفهـى مـإىل احلد األدن اًلالعلمية، وصو

للتصورات العلمية املرتبطة بتلك املفاهيم؛ حتـقيًقا لتصويب تلك   Initial Plausibilityةـاألولي

، (Trumper, 1997)املفاهيم البديلة، واالحتفاظ باملفاهيم الصحيحة، ووضعها يف مواقف جديدة 

(Dreyfus, 1990) ،.(Smith, 1984)  

 اهيماملفب استبداهلاو ،املفاهيم البديلة هاإسرتاتيجية الصراع املعريف يف إضعاف ربز أهميةوت

إىل رف  املفهوم  ابه من خالل حل وكشف التناق ، ومالحظة الطالبة له؛ مما يؤدي، ةاجلديد

( إىل أن أهمية هـ1426والدوسري )، (هـ1435يشري عطية )كما  ،(هـ1422اجلديد )الرؤساء، 

اع املعريف تنبع من كونها تولد رغبة واندفاًعا لدى الطالبة حنو التعلم وبناء إسرتاتيجية الصر

شاركة معلى أن التعلم فيها املعرفة، من خالل ما حيدثه املفهوم املتناق  من إثارة لدى الطالبة، و

ر ويعهن على االخنرايف يف عمليات التعلم، وتطي، وتشجهناخلربات بني الطالبات، وشد انتباه

 ب أمنايف الفهم البديل،ي، وتصوة، وحل املشكالت، واكتساب املعرفلديهن التفكريمهارات 

 تنمية و التعلم، عملية وتنظيم واإلبداعي، الناقد والتفكري التعلم حنو الطالبات اجتاهات وحتسني

عل عملية جيو املعريف، الصراع حلل واملثابرة واحلماس االستطالع وحب العلمي، البحث مهارات

 .سهلة التحقيق التدريس

من خالل ما سبق تتضح أهمية استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات 

البديلة للمفاهيم العقدية، ودورها الفعال يف إثارة دافعية الطالبات، حيث تتعامل معهن جبدية عرب 

اه إجيابي حنو عملية باألمثلة الواقعية؛ مما يساعدهن على تكوين اجت ةاملواقف املتناقضة، مستعين

صورة واضحة عن أصل  متنحهنالتعلم، كما تطور أمنايف التعلم ومعاجلة املواقف لديهن، و

 املفهوم، وكيفية حدوثه؛ لتكوين بنية مفاهيمية سليمة.

ويركز التدريس القائم على إسرتاتيجية الصراع املعريف على عرض التصورات البديلة حول 
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م العمل على معاجلة وتصويب تلك التصورات، والعمل على التكيف املفاهيم املراد تدريسها، ث

هـ( على 1430هـ؛ وعفانة واجليش، 1435هـ؛ وعطية، 1426ويؤكد كل من: )الدوسري، املعريف، 

 أن استخدام هذه اإلسرتاتيجية ال بد أن مير باملراحل التدريسية الثالث التالية: 

ويف هذه اخلطوة يتم جذب انتباه  ة تقديم املفهوم املتناق ":املرحلة األوىل: املرحلة التمهيدية "مرحل

إىل  ، األمر الذي يؤديهالطالبات حول املفهوم املتناق ، وتشجيعهن على طرح األسئلة حول

إحداث دهشة واستغراب لدى الطالبات؛ بسبب وجود تعارض يف التوقعات املوضوعية لديهن، 

جتعلهن يف حالة من الغموض وعدم التوازن،  إىل تولد اضطراب وإرباك وحرية؛ مما يؤدي

األمر الذي حيثهن على سد الفجوة املفقودة بني خرباتهن السابقة وخربات املوقف اجلديد أو 

حياولن إعادة بناء الرتاكيب املعرفية لديهن،  -يف هذه احلالة-املتناق ؛ ولذا فإن الطالبات 

 فهوم. حبيث تصبح صورة جديدة قابلة للتعامل مع هذا امل

بعد عرض املفهوم املتناق  على  املرحلة الثانية: مرحلة الصراع "مرحلة البحث عن حل التناق ":

الطالبات يتولد لديهن شغف إلجياد حل للتناق  املتضمن يف املفهوم املقدم، ومن خالل 

حماوالتهن حلل التناق  تستطيع املعلمة تقديم أنشطة للطالبات تساعدهن يف حل 

املقدرة على املالحظة، وتسجيل  -يف هذه اخلطوة-بذلك تكتسب الطالبات التناق ، و

البيانات، والتنبؤ، والتطبيق، والتصنيف، من خالل حماوالتهن للوصول إىل حل الصراع 

من تعلم الكثري من  -يف هذه اخلطوة-والنزاع املعريف لديهن، إذ تتمكن الطالبات 

 املضامني واملفاهيم العلمية للدرس.

ويف هذه املرحلة تتوصل الطالبات  حلة الثالثة: مرحلة القرار "مرحلة التوصل إىل حل التناق ":املر

واالستقصاء،  والتنقيب صلن حلل التناق  املعريف؛ نتيجة البحث،ي إذلالتزان املعريف؛ 

املفهوم املتناق ، وتكتسب كشف واألنشطة، والتطبيقات املباشرة اليت استخدمنها يف 

: )مهارة مجع املعلومات، املالحظة، التعاون هيعدة مهارات، خالل هذه املرحلة الطالبة 

اجلماعي، طرح األسئلة( باإلضافة إىل املهارات األخرى اليت تتصل بعمليات التعلم، أي أنه 

يف هذه املرحلة يتم تثيبت وتأكيد صحة املفهوم السليم عرب تقديم املفهوم العقدي الصحيح 

اليت  املعلمة، وربط املفهوم الصحيح باألدلة والرباهنيمن قبل ، ومن ثم اًلأومن قبل الطالبات 

ر الستقراحداث عملية ا، مع إبراز العالقة بينه وبني املفاهيم املرتبطة به؛ إلترسخه يف الذهن
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 والوصول إىل حالة من التوازن املعريف. الذهين،

شغلت  تصويب التصورات البديلة؛ فقد ونظًرا ألهمية وفاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف

فتعددت فيها الدراسات  نالت اهتمام الباحثني على املستوى العربي واألجنيب،و تفكري الدارسني،

 ;Dreyfus; Jungwirth)  : دراسة دريفوس؛ جونغويرث؛ إليوفيتشومن تلك الدراسات واألحباث؛

& Eliovitch, 1990)  ام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف حتقيق اليت هدفت إىل معرفة تأثري استخد

اليت هدفت  (Niaz, 1995) التغري املفهومي لبع  التصورات البديلة يف مادة األحياء؛ ودراسة نياز

إىل استقصاء أثر الصراع املعريف كإسرتاتيجية تدريس يف حل بع  املشكالت الكيميائية؛ 

اع املعريف يف تصحيح التصورات البديلة وعنيت بقياس فعالية خرائط الصر (2005) ودراسة طلبة

لرؤساء لبع  املفاهيم، وحل املسائل الفيزيائية لدى طالب الصف األول الثانوي؛ ودراسة ا

اليت هدفت إىل الكشف عن أمنايف التصورات البديلة ملفاهيم القوة واحلركة الشائعة  (هـ1422)

صاء فعالية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف ، ومن ثم استق-قسم الفيزياء-بني طالبات الفرقة األوىل 

ري اليت هدفت إىل حت (Kang, & Noh, 2010كانق نوه )تعديل التصورات البديلة؛ ودراسة 

اليت قد تنشأ من خالل األحداث املتعارضة،  ،العالقات بني الصراع املعريف واالهتمام الظريف

؛ ودراسة وذلك يف جمال تعلم مفهوم الكثافة ؛االهتمام، وبذل اجلهد للتعلم، والتغيري املفاهيميو

اليت هدفت إىل استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف حتقيق التغيري املفاهيمي لدى  (2010) علي

 (2012)سعيد و الوارثعبد طالب معلمي العلوم، وتنمية بع  أبعاد البنية املعرفية لديهم. ودراسة

راع املعريف يف تعديل التصورات البديلة يف الفيزياء، اليت سعت لتعرف فاعلية إسرتاتيجية الص

اليت هدفت إىل  (2013)عمران وتنمية التفكري الناقد لدى طالبات الصف األول ثانوي؛ ودراسة 

تعرف أثر استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تدريس اجلغرافيا على تصويب التصورات البديلة 

ي ببع  القضايا البيئية املعاصرة لدي طالب املرحلة الثانوية؛ للمفاهيم اجلغرافية، وتنمية الوع

تأثريات إدارة للكشف عن  ؛ اليت سعت(Budiman & Meerah, 2014) ودراسة بادميان ومريه

 ,Rahim & Zaid)ودراسة رحيم وزيد  ؛الصراع املعريف على التطوير املعريف واإلجناز العلمي

سرتاتيجية الصراع إالسابقة بغرض حتديد عناصر  دراساتلحتليل ومراجعة االيت سعت إىل  (2015

خالل استخدام املواد التعليمية متعددة من أجل حتسني التغيري املفاهيمي للطالب  من املعريف

اليت هدفت إىل قياس فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف  (هـ1435)عجوة  ودراسة ؛الوسائط
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علمية والتحصيل الدراسي يف العلوم لدى طالبات املرحلة تعديل التصورات البديلة للمفاهيم ال

 املتوسطة. 

فاعلية إسرتاتيجية الصراع  الدراسات السابقة: كان من أهم النتائج اليت توصلت إليهاو

 . ؛ كل يف جمالهاملعريف يف تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية

سرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب إل األثر اإلجيابي من نتائج الدراسات السابقة ويتضح

الب يف لدى الط واالجتاهات التصورات البديلة، ورفع املستوى التحصيلي، وتنمية مهارات التفكري

ويتفق البحث احلالي مع الدراسات السابقة يف استخدامه إسرتاتيجية املراحل التعليمية املختلفة. 

تعرُّف التصورات البديلة للمفاهيم  هدف إىلحيث  ؛الصراع املعريف، وخيتلف عنها من حيث اهلدف

العقدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة، وكذلك تعرُّف فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف 

 تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة.

 :اإلحساس باملشكلة

اكتسابها اكتساًبا صحيًحا، إال أن ضرورة و ،على الرغم من أهمية املفاهيم العقدية

(، ودراسة قناوي هـ1421(، ودراسة طنطاوي )هـ1419دراسة عرابي ) :العديد من الدراسات مثل

د العديد من املفاهيم العقدية البديلة اليت قد ووجكشفت عن ( هـ1434(، ودراسة اجلمل )2006)

 قدية بشكل صحيح.تكون عائًقا للمتعلمني يف عملية تعلم املفاهيم الع

ان بإجراء دراستني الباحث ؛ قامة جديرة بالدراسة والبحثيللتأكد من وجود مشكلة حقيقو

( معلمة من معلمات الرتبيِة 12مقابالت شخصية مع )الدراسة األوىل استطالعيتني، أجري يف 

( مشرفات يف الرتبية اإلسالميِة من مدينة الدمام، 4اإلسالمية من مدارس متوسطة خمتلفة، و)

كانت حماور املقابلة تدور حول التصورات البديلة وهـ، 1435خالل الفصل الدراسي الثاني لعام 

. وكشفت نتائج الدراسة عن التوحيد توى منهجسطة يف حملدى طالبات املرحلة املتواألكثر شيوًعا 

وجود العديد من التصورات البديلة لدى طالبات املرحلة املتوسطة، حول عدة مفاهيم ما زلن 

حيتفظن بها حتى بعد معرفتهن للمفاهيم الصحيحة، وذلك مثل: أعياد احلب، قراءة الكف، قراءة 

األمور الغيبية، سب الدهر، الربا، النذر لغري اهلل تعاىل، الفنجان، السِّحر، التنجيم، البحث يف 

 االستعانة باجلن، التمائم.

( طالبة؛ 50لـ )عداد اختبار تشخيصي ، ومتثلت يف إالدراسة الثانيةكما أجرت الباحثة 
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 املتوسطالصف الثالث كشف عن التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طالبات وهدفت إىل ال

استها مسبًقا يف الفصل الدراسي األول حملتوى منهج التوحيد، وكان االختبار ذا اليت متت در

شقني، الشق األول: ركز على التصور البديل للمفهوم العقدي، بينما اشتمل الشق الثاني: على 

كيفية حتليل الطالبة الختيارها، ونتج عن هذا االختبار وجود تصوراٍت بديلة يف املفاهيم املتعلقة 

%، وهذا يعين وجود تصوراٍت بديلٍة 86حر، والتنجيم، واالستعانة، والكهانة والعرافة بنسبة بـالس

 يف البنيِة املعرفيِة لدى الطالبات.

يعود لعدَّة أسباب من  للمفاهيم العقدية لدى الطالبات وجود تلك التصورات البديلة ولعل

مهمَّا يف العملية  اجزًءعلها وعدم ج ،أهمها: االنصراف عن دراسة مصادر اإلسالم األصلية

 اًلالتعليمية، وعدم التقيد باملنهج املدرسي، وتركيز املناهج الدراسية على املعلومات املقروءة، بد

كيفية استخدامها استخداًما صحيًحا، وتسرب الكثري من العادات والتقاليد اليت ال العناية ب من

ت بالسحر، قراءة الكف والفنجان، ادِّعاء علم متت لإلسالم بصلة، مثل: األعياد، حتقيق األمنيا

ال تهتم بالتصورات البديلة،  -غالًبا-عن القصور يف طرائق التدريس اليت  اًلالغيب وغريها، فض

 وكيفية معاجلتها.

 :مشكلة البحث وأسئلته

تتحدد مشكلة البحث احلالي يف وجود تصوراٍت بديلة للمفاهيم العقدية عند طالبات 

متكنهن من أداء العبادات والشعائر التعبدية حتول دون و ،الفهم احلقيقيتعوق  ؛املتوسطةاملرحلة 

ثم  ،اًلأو وميكن حل هذه املشكلة عرب تشخيص تلك التصورات البديلة .وفق الضوابط الشرعية

  معاجلة نواحي القصور والضعف، وذلك من خالل اإلجابة على التساؤلني التاليني:

 لة لدى طالبات الصف الثالث املتوسط حول املفاهيم العقدية؟ما التصورات البدي .1

ما فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى  .2

 طالبات الصف الثالث املتوسط؟

 البحث: ضفر

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند "التالي: ض حاول البحث احلالي اختبار صحة الفر

 بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية )اليت درست باستخدام (α ≤ 0.06ستوى )م
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إسرتاتيجية الصراع املعريف( واجملموعة الضابطة )اليت درست بالطريقة التقليدية( يف التطبيق 

العقدية  واملفاهيم يف مفهوم السحر، ومفهوم الكهانة والعرافة، البعدي الختبار التصورات البديلة

  ".ك ُكل

 :أهداف البحث

يسعى البحث احلالي إىل الكشف عن التصورات البديلة املوجودة يف البنية املعرفية السابقة 

عرب استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف،  تهاومعاجل ،حول بع  املفاهيم العقدية، للطالبات

إىل السلوك السليم لديهن، ويتم  ضيةاملف قادراٍت على اختاذ القرارات السليمة الطالبات ليُكنَّ

 حتقيق هذه الغاية بتحقيق األهداف اآلتية: 

 التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة. الكشف عن .1

فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم  الكشف عن .2

 العقدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة.

 أهمية البحث: 

 إفادة يف اجلوانب التالية: منتربز أهمية البحث احلالي فيما ميكن أن يسهم به 

 اجلانب األول: األهمية العلمية النظرية:

 ذا البحث فيما يأتي:تتمثل األهمية العلمية هل

عقيدة اإلسالمية، اليت هي أصل الدين وأساسه، وعليها مدار كل شيء يف الدنيا أهمية ال .1

 أ ْعَماُلُهْم َحِبط ْت ِئك َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه ف َيُمْت َوُهَو ك اِفر  ف ُأول واألخرى، قال تعاىل: 

(218)َخاِلُدوَن ِفيَها ُهْمْصَحاُب النَّاِر أ  َوُأول ِئك  َواْلتِخَرِة الدُّْنَيا ِفي
  :[. 218]البقرة 

للتوصيات الرتبوية اليت تنادي بضرورة الكشف عن التصورات البديلة ملفاهيم يعد استجابة  .2

لالجتاهات الرتبوية احلديثة الرتبية اإلسالمية عامة، واملفاهيم العقدية اإلسالمية خاصة، و

بإحداث التعلم ، اليت تهتم إسرتاتيجيات التغري املفهوميتوظيف ضرورة  ىؤكد علاليت ت

الفعال ذي املعنى؛ وذلك من خالل تشجيع الطالب على انتزاع املفاهيم البديلة، ومن ثم 

 إكسابهم الفهم السليم.

كيفية توظيف إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة نظريًّا ل اًليقدم تأصي .3
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بعًدا معرفيًّا  -بإذن اهلل-سيضيف هذا البحثف؛ ومن ثّم للمفاهيم العقدية لدى الطالب

 جديًدا يف هذا اجملال.

 اجلانب الثاني: األهمية العملية:

 :فيما تفيده الفئات التالية منها مليةالعاألهمية وتتمثل 

تشخيصي للكشف هم باختبار إمدادمن خالل  خمططو مناهج الرتبية اإلسالمية ومطوريها: .1

عن التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى الطالب، وتزويدهم بدليل املعلم باستخدام 

 إسرتاتيجية الصراع املعريف؛ مما سيسهم يف تطوير مناهج الرتبية اإلسالمية.

من خالل وقوفهن على ما لدى طالبات الصف الثالث املتوسط من  معلماُت العلوم الشرعية: .2

ٍة للمفاهيم العقدية، وإمدادهن بإسرتاتيجية ُتساعدهن يف تصويب هذه تصوراٍت بديل

 التصورات البديلة.

املقررة  العقديةمن تصوراٍت بديلٍة للمفاهيم  نعلى ما لديه نوقوفهمن خالل  الطالبات: .3

 عليهم، وتصويبها.

الستخدام إسرتاتيجيات خمتلفة يف تصويب التصورات  همفتح اجملال أماممن خالل  الباحثون: .4

 اإلسالمية. البديلة يف مفاهيم الرتبية

 :حدود البحث

 :احلدود التالية اقتصر البحث احلالي على

وحدتني من حمتوى منهج التوحيد املقرَّر على طالبات اقتصر البحث على  احلدود املوضوعية: .1

(، وهما: الوحدة ـه1438هـ/ 1438األول )طبعة الصف الثالث املتوسط يف الفصل الدراسي 

حتليل التصورات البديلة وكذلك الرابعة "السحر" والوحدة اخلامسة "الكهانة والعرافة". 

 لدى عينة من طالبات الصف الثالث املتوسط. بهما للمفاهيم العقدية املتعلقة 

 (.ـه1438/ ـه1438)طبق البحث يف الفصل الدراسي األول من عام  احلدود الزمانية: .2

 طبق البحث مبدينة الدمام باململكة العربية السعودية. احلدود املكانية: .3

 :مصطلحات البحث
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 :Cognitive Conflict Strategyإسرتاتيجية الصراع املعريف  .1

جمموعة من اإلجراءات واخلطوات املتتابعة بأنها:  ُتعرَّف إسرتاتيجية الصراع املعريف

من خالهلا بتقديم املعلومات للطالب يف صورة متعارضة ومتناقضة للخربات واملتسلسلة، يقوم املعلم 

واملفاهيم السابقة املوجودة يف أذهانهم؛ مما يؤدي إىل حدوث صراع بني هذه اخلربات السابقة وبني 

 املعلومات اجلديدة املقدمة إليهم، فيشعر الطالب بنوع من عدم االتزان؛ مما يدفعهم للبحث عن حل

 (.2014هاشم،  أبوشكلة اليت وقعوا فيها )لتلك امل

ُتَعرَّف إجرائًيا بأنها: جمموعة من املراحل والتحركات واملواقف التعليمية اليت تتبعها معلمة و

الرتبية اإلسالمية؛ بهدف وضع طالبات الصف الثالث املتوسط يف حالة عدم الثقة، وعدم االتزان 

ثالث مراحل: املرحلة التمهيدية "مرحلة تقديم املفهوم  املعريف حول معلومات سابقة، وذلك من خالل

 املتناق "، وهي تقديم املفهوم املتناق  الذي يستثري دافعية الطالبات للبحث وراء املفهوم

أو موقف حمري، ثم  ،، عرب تقدميه من خالل احلوار واملناقشة، أو عرضه كمشكلةالصحيح

وهي مرحلة البحث عن حل هلذا التناق ، من  مرحلة الصراع "مرحلة البحث عن حل التناق "،

 لتوصل إىل حل، ومناقشتهاتساعدهن يف اخالل إعطاء املعلمة الطالبات أنشطة وأساليب خمتلفة؛ 

باحلجج والرباهني اليت تؤيد أو تعارض النتائج اليت توصلن إليها، وبعدها مرحلة القرار  معهن

ها تثيبت املفهوم السليم عرب تقديم املفهوم العقدي "مرحلة التوصل إىل حل التناق "، واليت يتم في

، مع إبراز العالقة املرسخة له يف أذهان الطالبات الصحيح من قبل املعلمة، وربطه باألدلة والرباهني

والوصول إىل حالة من التوازن املعريف،  الذهين، لالستقرارسعًيا بينه وبني املفاهيم املرتبطة به؛ 

 أو أجوبة جديدة تعرب عن حدوث التعلم.وقد تنتهي إىل معارف 

 Alternative Conceptions of the Doctrinalالتصورات البديلة للمفاهيم العقدية .2

Concepts: 

ما : "بأنهاالتصورات البديلة للمفاهيم الشرعية ( 119هـ، ص 1430القادر )عبدو عطيو ُيَعرِّف

الشرعية، ال بع  املفاهيم ميتلكه املتعلم من أفكار ومعلومات وأطر نظرية يف بنيته املعرفية عن 

 ."تلك املفاهيم بطريقة صحيحة وحتول دون فهم، وتفسرياته تتفق مع صحيح الدين اإلسالمي

 

لثالث بأنها: ما لدى طالبات الصف اإجرائيًّا ُتَعرَّف التصورات البديلة للمفاهيم العقدية و
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معرفية عن بع  املفاهيم العقدية املرتبطة بـــالسحر، الكهانة  ًىَوبنمعلومات  املتوسط من

احلقيقة تتعارض مع التصور الشرعي يف هن، وهي يلإوالعرافة؛ واليت تبدو منطقية بالنسبة 

الصحيح، وتعيق العملية التعليمية للمفاهيم العقدية بشكل صحيح؛ نتيجة مرورهن خبربات 

 اليب تدريسية غري مالئمة، ويقاس ذلك من خالل اختبار التصورات البديلة املعد لذلك.وأس

 ثانًيا: إجراءات البحث: 

يستهدف البحث احلالي تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية، وذلك من خالل 

اإلجراءات استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف عملية التصويب؛ ولتحقيق اهلدف السابق اتبعت 

 التالية:

استخدم البحث املنهج الوصفي؛ وذلك للكشف عن التصورات البديلة للمفاهيم  منهج البحث: (أ 

التصميم شبه  يمن خالل االختبار التشخيصي، واملنهج التجرييب ذ ،العقدية لدى الطالبات

لمفاهيم التجرييب؛ لقياس فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة ل

 العقدية.

تكوَّن جمتمع البحث احلالي من مجيع طالبات الصف الثالث املتوسط  جمتمع البحث وعينته: (ب 

 -ـ ه1438مبدارس التعليم العام، الالتي درسن يف الفصل الدراسي األول، من العام الدراسي 
هـ بإدارة التعليم مبدينة الدمام يف املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية. وتكونت 1438

ممن درسن حمتوى  ،( طالبة من طالبات الصف الثالث املتوسط60عينة البحث الوصفية من )

بطريقة عشوائية؛ بهدف حتديد انتقني هـ؛ 1438 -ـه1435منهج التوحيد يف العام الدراسي 

ت البديلة للطالبات يف وحدتي "السحر، والكهانة والعرافة". أما عينة البحث التصورا

( طالبة من طالبات الصف الثالث املتوسط التابعات للمدارس 58التجريبية فتكونت من )

( طالبة باملدرسة املتوسطة الرابعة والعشرين، 34) وقوامها جمموعة جتريبية ؛احلكومية

باملدرســة املتوسطة السابعة والثالثني، بهدف  أيًضا طالبة( 34) وقوامها وجمموعة ضابطة

 لية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تعديل التصورات البديلة. عحتديد فا

 

 أداة البحث: اختبار التصورات البديلة للمفاهم العقدية
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 اختبار التصورات البديلة للمفاهيم العقدية من خالل اخلطوات التالية:  صمم

 :بتحليل حمتوى الوحدتني الرابعة )السحر(، واخلامسة  ثانقام الباح حتليل احملتوى الدراسي

)الكهانة والعرافة( يف حمتوى منهج التوحيد للصف الثالث املتوسط، لتحديد املفاهيم العقدية 

ساب ح ومت( مفهوًما عقدًيا. 28ج عن حتليل الوحدتني الرابعة واخلامسة )ونت ،الواردة فيهما

  .%95.3كانت نسبة االتفاق بني هذين التحليلني و ،عملية التحليل عادةثبات التحليل، بإ

 مع جمموعة من معلمات ومشرفات الرتبيِة اإلسالميِة، حيث وذلك  :إجراء املقابالت الشخصية

لمة من معلمات الرتبيِة اإلسالميِة من مدارس متوسطة خمتلفة، َو ( مع18بلغ عدد املعلمات )

عدَّة مقابالت شخصية على  أجريت( مشرفات يف الرتبيِة اإلسالميِة يف مدينة الدمام، كما 8)

توسط، الالتي سبق هلن دراسة املفاهيم العقدية املتضمنة يف املعينة من طالبات الصف الثالث 

( طالبة من 50الدراسي األول، وتكونت عينة الطالبات من ) حمتوى منهج التوحيد الفصل

بالدمام. وكانت حماور  ةمتوسطة األمري حممد بن فهد بالدمام، واملتوسطة احلادية عشر

املقابلة تدور حول التصورات البديلة األكثر شيوًعا يف الوحدتني الرابعة واخلامسة من حمتوى 

 مصادر تلك التصورات من وجهة نظرهن.الفصل الدراسي األول، و ،منهج التوحيد

 :حتديد التصورات البديلة للمفاهيم العقدية املرتبطة بالوحدة  حتديد اهلدف من االختبار

الرابعة واخلامسة من حمتوى منهج التوحيد للصف الثالث املتوسط لدى طالبات الصف الثالث 

عريف يف تصويب املتوسط، واستخدامه يف الكشف عن فاعلية إسرتاتيجية الصراع امل

 التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة. 

 :مت االستعانة بقائمة املفاهيم العقدية يف بناء أسئلة االختبار، حيث  صياغة مفردات االختبار

ثنائي الشق، الشق األول: يتكون من أجوبة من نوع  أسئلة من نوع االختيار من متعدٍد أعدت

. أما الشق بديل واحد فقط هو الصحيح يكون ار من متعدد ذي أربعة بدائل، حبيثاالختي

منها  ،الثاني: فيتكون من أربعة تفسريات حمتملة للشق األول من نوع االختيار من متعدد أيًضا

 ثالثة تفسريات عقدية بديلة، والرابع هو التفسري العقدي الصحيح. 

 :دنىاألد وهو احلترتاوح قيمة الدرجات على االختبار ككّل من )صفر(  تصحيح االختبار، 

على؛ حبيث حتصل الطالبة على )درجتني( إذا أجابت عن السؤال األد درجة وهو احل( 65إىل )

بشقيه إجابة صحيحة، َو )درجة واحدة( إذا أجابت عن الشق األول من السؤال دون اإلجابة عن 

 املعاجلة



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

358 

مل جتب عن السؤال األول بشقيه إجابة صحيحة، أو إذا أجابت عن  الشق الثاني، َو )صفر( إذا

  .الشق الثاني إجابة صحيحة دون اإلجابة عن الشق األول

 :على السادة احملكمني الذين بلغ  -يف صورته األولية-مت عرض االختبار  صدق االختبار

 يالت املطلوبة.ومت إجراء التعد( اثنني وعشرين حمكًما، إلبداء الرأي حوله، 22عددهم )

 :اًل( مثانية وعشرين سؤا28مت تطبيق االختبار املكون من ) التجربة االستطالعية لالختبار 

( طالبة من طالبات الصف الثالث املتوسط؛ للتأكد من 28على عينة استطالعية عددها )

 ( دقيقة. كما مت حساب50وضوح تعليمات االختبار، وبلغ الزمن املناسب ألداء االختبار )

باستخدام معامل ارتبايف بريسون بني  معامالت االتساق الداخلي الختبار التصورات البديلة

، ولقد درجات كّل فقرة من فقرات االختبار، والدرجة الكلية لالختبار الذي تنتمي إليه

ا عند ( وهي دالة إحصائي0.88ًّ -0.41تراوحت معامالت االتساق الداخلي للفقرات بني )

استخدم طريقة ا مت حساب ثبات اختبار التصورات البديلة ب(، أيًض0.06)مستوى داللة 

(، وهي قيمة 0.88، وقد بلغت قيمة معامل الثبات )(Spearman Brown)التجزئة النصفية 

 (.0.01دالة إحصائًيا عند مستوى )

 كّل ، وأعطيت اًل( سؤا28تكون االختبار يف صورته النهائية من ) :الصورة النهائية لالختبار

طالبة درجتني لكًل سؤال تكون اإلجابة عنه صحيحة، وبذلك تكون الدرجة النهائية 

 .درجة( 65الختبار التصورات البديلة )

مادة املعاجلة التجريبية: دليل املعلمة وفق إسرتاتيجية الصراع املعريف لتصويب التصورات البديلة د( 

 .وسطيف املفاهيم العقدية لدى طالبات الصف الثالث املت

مت إعداد دليل املعلمة لدروس الوحدتني الرابعة واخلامسة من حمتوى منهج التوحيد للصف 

الثالث املتوسط يف الفصل الدراسي األول، وفق إسرتاتيجية الصراع املعريف، وتكون هذا الدليل 

الصراع إسرتاتيجية ه، واهميته، ونبذة عن هداف، وأمقدمة الدليل هي:ومن العديد من املكونات، 

، دور املعلمة واملتعلمة يف إسرتاتيجية الصراع خطواتها، األساس العلمي هلا، املعريف )مفهومها

، التوزيع الزمين ملوضوعات الوحدتني الرابعة واخلامسة: "السحر، والكهانة والعرافة"، و(املعريف

 .لدروس اإلجرائيةااإلسرتاتيجية، وتوجيهات عامة لتنفيذ للدروس، و التوزيع الزمين التفصيليو

على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف الرتبية اإلسالمية، واملناهج وطرائق  َضِروُع
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من مناسبته لطالبات الصف الثالث املتوسط، ومت  ، والتأكدلضبطه ؛تدريس العلوم الشرعية

 .التعديل واإلضافة وفق آراء احملكمني

 ا:تطبيق أدوات البحث قبليًّ

ا على طالبات كلتا البحث )اختبار التصورات البديلة للمفاهم العقدية( قبليًّمت تطبيق أداة 

ويبني اجلدول التالي نتائج هـ، 15/1/1438يوم األحد املوافق يف  اجملموعتني: الضابطة، والتجريبية

 التطبيق القبلي ألداة البحث:

 ( 1جدول رقم )
تغري التصورات البديلة بوحدتي السحر والكهانة تكافؤ جمموعيت البحث التجريبية والضابطة قبلًيا يف م

 والعرافة

الوحدة 

 الدراسية
 املتوسط  ن اجملموعة

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

 السحر
 3.54 11.05 34 اجملموعة التجريبية

55 0.11 
غري دالة 

 0.06عند 
 3.29 11.16 34 اجملموعة الضابطة

الكهانة 

 والعرافة 

 4.51 8.41 34 اجملموعة التجريبية
55 1.68 

غري دالة 

 3.88 10.03 34 اجملموعة الضابطة 0.06عند 

اختبار 

التصورات 

البديلة 

 ككل

 5.11 18.88 34 اجملموعة التجريبية

55 1.683 
غري دالة 

 6.83 21.18 34 اجملموعة الضابطة 0.06عند 

وجود فروق دالة إحصائيًّا بني متوسطات درجات طالبات كال  يتضح من اجلدول عدم

اجملموعتني: التجريبية، والضابطة على أداة البحث قبليًّا )اختبار التصورات البديلة(؛ مما يؤكد 

 تكافؤ جمموعيت البحث قبليًّا.

 

 

 التدريس جملموعيت البحث: 
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، ومتثل بالدمامعشرون( الرابعة والاملتوسطة أجريت مقابلة مع معلمة التوحيد يف مدرسة )

"اجملموعة التجريبية"، بهدف تدريبها على كيفية تطبيق مراحل إسرتاتيجية الصراع املعريف، 

وتنفيذ األنشطة الواردة يف الدليل وخطواتها اإلجرائية بصورة صحيحة، وبدأ تطبيق التجربة يف يوم 

ابطة للمعاجلة التجريبية، ومت التدريس بينما مل تتعرض اجملموعة الض، هـ21/2/1438اإلثنني 

 للمجموعتني؛ التجريبية والضابطة يف نفس الظروف؛ من حيث زمن التدريس، وعدد احلصص. 

 التطبيق ألدوات البحث بعديًّا: 

بعد االنتهاء من التدريس للمجموعتني التجريبية والضابطة يف العام الدراسي، مت تطبيق أداة 

هـ، ثم 5/4/1438 – 6لبديلة بعديًّا يف يومي الثالثاء واألربعاء املوافق البحث اختبار التصورات ا

 رصدت نتائج هذا التطبيق.

 ثالًثا: نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:

جاءت نتائج  ضه،، والتحقق من صحة فرأسئلتهلإلجابة عن السعي و ،يف ضوء مشكلة البحث

 على النحو التالي: وتفسريها ومناقشتها البحث

 نتائج املتعلقة بتحليل التصورات البديلة لدى عينة البحث حول املفاهيم العقدية:ال .1

قام الباحثان بتحليل التصورات البديلة، وحساب التكرارات لكّل مفهوم عقدي على حدة؛ 

 نسب املئوية لتصورات الطالبات حول املفاهيم الفرعية املرتبطة مبفهوم السحرالستخراج ال

 ( ذلك.2)ويوضح جدول رقم  والكهانة والعرافة،

 (2جدول رقم )
 النسب املئوية اإلمجالية للتصورات البديلة يف املفاهيم العقدية لوحدتي " السحر، والكهانة والعرافة"

 املفهوم العقدي

عدد الطالبات الالتي ميتلكن 

تصورات وتفسريات خاطئة مًعا 

 همايأو كل
 املفهوم العقدي

عدد الطالبات الالتي 

تصورات ميتلكن 

 وتفسريات خاطئة مًعا أو

 كليهما

 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

 %48 24 الشرك باهلل %48 24 السحر

 %82 35 الكهانة %48 24 سحر التأثري

 %52 31 العرافة %62 25 سحر النفث

 %65 28 االستعانة %58 34 سحر التولة
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 املفهوم العقدي

عدد الطالبات الالتي ميتلكن 

تصورات وتفسريات خاطئة مًعا 

 همايأو كل
 املفهوم العقدي

عدد الطالبات الالتي 

تصورات ميتلكن 

 وتفسريات خاطئة مًعا أو

 كليهما

 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

 %42 21 اتيالغيب %44 22 سحر التخييل

 %68 29 اخلط على الرمل %80 36 سحر اخلداع

 %62 25 الضرب باحلصى %80 40 الشعوذة

 %68 29 الضرب بالودع %88 39 السحر اجملازي

النظر يف احلروف  %55 33 الردة

 اهلجائية

28 65% 

 %20 10 قراءة الكف %85 38 السحرة

 %62 25 قراءة الفنجان %88 39 األحجبة

 %88 39 البلورة النظر يف %28 14 الدفن

 %55 33 حتضري األرواح %40 20 النشرة

 %80 36 النظر يف النجوم %44 22 التداوي

السحر، ة يف املفاهيم العقدية لوحدتي: "( يتضح وجود تصورات بديل2من اجلدول رقم )

%(، وهي 88%( و)20والكهانة والعرافة" لدى طالبات الصف الثالث املتوسط، بنسب تراوحت بني )

%( فأكثر على وجود تصورات 26نسب تدل على انتشار التصورات البديلة، وقد مت اعتماد معيار )

ين ارتضوا هذه بديلة يف املفاهيم العقدية؛ استناًدا إىل الدراسات السابقة، وجلنة من احملكمني الذ

النسبة، وهناك بع  الدراسات تفصل يف نسبة شيوع التصورات البديلة، وفًقا للمعيار التالي 

 (: 212هـ، ص1434املشار إليه يف الزهراني،  124هـ، ص 1429)األمسر، 
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 ( 3جدول رقم )
 املعايري الدالة على وجود التصورات البديلة

 النسبة املئوية املستوى

 %100 -% 80 مرتفع

 %59 -% 60 متوسط

 %49 -% 30 منخف 

وبناء على ما سبق من معايري الدراسات السابقة، وبالنظر إىل النتيجة السابقة اليت توصل 

%( َو 20إليها البحث احلالي؛ ُوجد أن نسب التصورات البديلة يف املفاهيم العقدية تراوحت ما بني )

 %(؛ لذا فهي تدل على وجود تصورات بديلة يف املفاهيم العقدية، مما يستدعي البحث عن88)

 إسرتاتيجية تدريسية ذات فاعلية يف تصويبها. 

( أن هناك العديد من املفاهيم العقدية اليت 2ويتضح من النتيجة السابقة يف اجلدول رقم )

%(، وهي نسبة شيوع مرتفعة؛ وقد متثلت يف 80جتاوزت نسبة شيوع التصورات البديلة فيها )

سحر اجملازي، السحرة، األحجبة، الكهانة، املفاهيم العقدية اآلتية: سحر اخلداع، الشعوذة، ال

النظر يف البلورة، النظر يف النجوم. وهناك بع  التصورات البديلة يف املفاهيم العقدية، تراوحت 

%(؛ وهي نسبة شيوع متوسطة، وقد متثلت يف املفاهيم العقدية اآلتية: 59 -% 60نسبتها ما بني )

الستعانة، اخلط على الرمل، الضرب باحلصى، سحر النفث، سحر التولة، الردة، العرافة، ا

الضرب بالودع، النظر يف احلروف اهلجائية، قراءة الفنجان، حتضري األرواح. وهناك بع  

%(؛ وهي نسبة شيوع 49-% 30التصورات البديلة يف املفاهيم العقدية تراوحت نسبتها ما بني )

سحر التأثري، سحر التخييل، النشرة،  منخفضة، وقد متثلت يف املفاهيم العقدية اآلتية: السحر،

 التداوي، الشرك باهلل، الغيبيات. 

ويتضح أن أغلب املفاهيم العقدية البديلة تقع ضمن املستويني: املتوسط، واملرتفع؛ وهذا يدل 

على وجود تصورات بديلة حقيقية، وقد يرجع تكون هذه التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى 

اخلربات الشخصية، وتأثرهن ببع  التصورات اخلاطئة املرتبطة بهذه املفاهيم يف الطالبات إىل 

احلياة الواقعية، وبعد حمتوى كتب التوحيد عن واقع الطالبات وبيئتهن، وضعف تطبيقهن 

عرض  يف لمةاقتصار املعللمفاهيم العقدية، والتباس املصطلحات العقدية وتداخلها يف أذهانهن، و



 
 

 
 

الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم فاعلية إسرتاتيجية  (2022العتييب، نايف. الشتوي، أحالم. )

 لعقدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة

363 

363 

واعتمادها على الطرق التقليدية يف تدريس املفاهيم العقدية، ، على أمثلة حمدودة عقديةاملفاهيم ال

وضعف قدرتها على إيصال هذه املفاهيم إىل أذهان الطالبات بسهولة، وخاصة أن طبيعة موضوعات 

العقيدة اإلسالمية عقلية وجمردة، وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة اليت أكدت على وجود 

بديلة يف مفاهيم الرتبية اإلسالمية عامة أو املفاهيم العقدية لدى الطالب يف املراحل  تصورات

، (هـ1421ودراسة طنطاوي )،  (هـ1419عرابي )التعليمية املختلفة، ومن هذه الدراسات: دراسة 

ودراسة اجلمل ، (هـ1431ودراسة األمسري )، (هـ1425دراسة وزة )، و(2006ودراسة قناوي )

 .(هـ1434ودراسة آل عواض )، (هـ1434)

النتائج املتعلقة باستخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة املرتبطة  .2

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند للتحقق من صحة فرض البحث التالي: "باملفاهيم العقدية: 

ية )اليت درست باستخدام بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريب (α ≤ 0.06مستوى )

إسرتاتيجية الصراع املعريف( واجملموعة الضابطة )اليت درست بالطريقة التقليدية( يف التطبيق 

 واملفاهيم يف مفهوم السحر، ومفهوم الكهانة والعرافة، البعدي الختبار التصورات البديلة

حث: التجريبية، " مت تطبيق اختبار التصورات البديلة على جمموعيت البالعقدية ك ُكل

؛ T-testوالضابطة بعد تنفيذ التجربة، ومت استخراج درجات الطالبات، وتطبيق اختبار "ت" 

( املتوسطات 4للتعرف على الفروق بني اجملموعتني: التجريبية والضابطة، ويوضح جدول )

يف احلسابية، واالحنرافات املعيارية لطالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة وقيمة )ت( 

القياس البعدي الختبار التصورات البديلة يف مفهوم السحر، ومفهوم الكهانة والعرافة، 

 واملفاهيم العقدية ككل:

 ( 4جدول رقم )
البديلة اختبار التصورات  يفوالضابطة  اجملموعتني التجريبية طالباتدرجات  متوسطيقيمة )ت( للفرق بني 

 للمفاهيم العقدية

 املتوسط  ن اجملموعات املتغري التابع
االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

 مفهوم السحر
 4.98 22.41 34 اجملموعة التجريبية

55 12.41 
دالة عند 

 3.20 9.82 34 اجملموعة الضابطة 0.001
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 املتوسط  ن اجملموعات املتغري التابع
االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

مفهوم الكهانة 

 والعرافة 

 4.81 19.89 34 اجملموعة التجريبية
55 9.83 

دالة عند 

 3.95 9.41 34 اجملموعة الضابطة 0.001

اختبار التصورات  

البديلة للمفاهيم 

 العقدية

 8.88 42.21 34 اجملموعة التجريبية

55 12.82 
دالة عند 

0.001 
 6.58 19.24 34 اجملموعة الضابطة

وهذا يدل على وجود  ،(0.001ا عند مستوى )( أن قيم "ت" دالة إحصائًي4نتائج جدول ) تشري

والضابطة على  ،التجريبية :اجملموعتنيالبات درجات ط متوسطيداللة إحصائية بني  يذ قفر

 ككل، ملفهوم السحر، ومفهوم الكهانة والعرافة، واملفاهيم العقدية اختبار التصورات البديلة

الصراع املعريف(  اتيجيةإسرتولبيان حجم تأثري املتغري املستقل ). اجملموعة التجريبيةالبات لصاحل ط

 ذلك:يوضح  التالي(، واجلدول 1998 رشدي،( )d( وقيمة )2مت حساب مربع إيتا )

  (5رقم )جدول 
ملفهوم اختبار التصورات البديلة  يفإلسرتاتيجية الصراع املعريف ( ومقدار حجم التأثري 2قيمة )ت( وقيمة )

 السحر والكهانة والعرافة واملفاهيم العقدية 

املتغري 

 املستقل
 املتغري التابع

ختبار
ا

 
ت"

"
حلرية 

ت ا
جا

در
 

مربع إيتا
 


2

حجم  

 التأثري

 dقيمة 

مقدار 

حجم 

 التأثري

صراع 
جية ال

رتاتي
س

إ

يف
املعر

 

 *كبري 3.04 0.800 55 12.41 يف مفهوم السحر  التصورات البديلة

يف مفهوم  التصورات البديلة

 الكهانة والعرافة

 كبري 2.42 0.694 55 9.83

 كبري 3.31 0.810 55 12.82 التصورات البديلة للمفاهيم ككل

 

                                                           

 (108( أكرب من )**)
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يتضح من اجلدول السابق أن حجم تأثري استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف اختبار 

ولالختبار ككل كبري، وتشري  ،فهوم الكهانة والعرافةمو ،التصورات البديلة ملفهوم السحر

النتائج السابقة إىل فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة املتعلقة مبفهوم 

السحر لدى طالبات الصف الثالث املتوسط، وهذا يدل على الدور الكبري إلسرتاتيجية الصراع 

السبب يف ذلك إىل أن استخدام  ىزاملعريف يف تصويب التصورات البديلة ملفهوم السحر، ويع

إسرتاتيجية الصراع املعريف تؤكد قدرة الطالبة على بناء معرفتها بنفسها، وتكوين بنائها 

املفاهيمي، وتصويب تصوراتها البديلة، وأن تقديم املفهوم املتناق  يف صورة مشكلة أو موقف 

دية الصحيحة، وأسباب تكونها وراء حمري؛ يثري دافعية الطالبة وفضوهلا؛ للوصول إىل املفاهيم العق

املفهوم املتناق ، كما أن استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف تتيح للمتعلمة استبصار العالقة بني 

املفاهيم، من خالل املدركات احلسية املدعمة للمفاهيم، باإلضافة إىل األنشطة التعليمية اليت 

اتيجية، واعتماد مواقف التعلم من خالل متارسها الطالبة يف كّل مرحلة من مراحل اإلسرت

كّل ذلك  إسرتاتيجية الصراع املعريف على التشجيع، واملناقشة، واملتابعة، والتعاون فيما بينهن،

كان سبًبا مباشًرا يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طالبات الصف الثالث 

 وزة، ؛Aydogdu, 2009) & Akpinar :املتوسط، وقد اتفقت هذه النتائج مع حبث كّل من

 (.هـ1431األمسري، هـ؛ 1425

كما تشري النتائج إىل فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة 

املتعلقة مبفهوم الكهانة والعرافة لدى طالبات الصف الثالث املتوسط، وهذا يدل على الدور 

 ىيف تصويب التصورات البديلة ملفهوم الكهانة والعرافة، ويعز الكبري إلسرتاتيجية الصراع املعريف

ساعد الطالبات على حل ، السبب يف ذلك إىل أن التدريس باستخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف

ومبنطق صحيح، من خالل االستدالل الشرعي، كما  ،التناقضات والتصورات البديلة حبرية تامة

رنة َومتفاعلة، يتخللها حرية إبداء اآلراء، وحرية املناقشة، وتبادل أن توفري بيئة تعليمية ثرية َوم

ل هذه العوامل تدعم تصويب التصورات كاألفكار واملعلومات حول املواقف واملشكالت احملرية، 

البديلة للمفاهيم العقدية، واستخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تناول قضايا ومشكالت 

طالبات، من خالل إعادة صياغة الوحدة املختارة باستخدام إسرتاتيجية واقعية مرتبطة حبياة ال

الصراع املعريف، والرتكيز على صياغتها يف صورة مشكالت نهايتها مفتوحة، يطلب من الطالبات 
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الوصول حللول هلا، أو معاجلة اخللل احلاصل بها، ساهم يف معرفة املفاهيم العقدية الصحيحة، 

 وقد اتفقت هذه النتائج مع حبث كّل من: قات السببية بينها،وتفسريها، وإبراز العال

 (. Budiman & Meerah, 2014هـ؛ 1434، اجلمل ؛2006، قناوي هـ؛1421،)طنطاوي

باإلضافة إىل ذلك تشري النتائج إىل فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات 

الثالث املتوسط، ويرجع ذلك إىل أن استخدام  البديلة للمفاهيم العقدية ككل لدى طالبات الصف

إسرتاتيجية الصراع املعريف تؤكد على إجيابية الطالبات، باعتبارها طريقة تعليمية جديدة، هلا 

خطواتها اليت ختتلف عن الطريقة التعليمية التقليدية، حيث تؤدي إىل إثارة عدم االتزان املعريف، 

للمفاهيم العقدية الصحيحة، كما أن "فاعلية إسرتاتيجية  والذي ميهد لعملية البناء املفاهيمية

الصراع املعريف ترجع إىل أنها ال تؤكد على أن املفهوم املتناق  ميكن من خالله إحداث عملية 

بأن هناك شيًئا ما خطأ، وجاء ذلك  -فقط-ولكنه خيرب الطالبة  ،تصويب التصورات البديلة

(، كما أن جتاوب الطالبات للعمل يف جمموعات، يسهل عليهن 2005)متفًقا مع ما ذكره طلبة 

تبادل املعرفة، وحماولة تصويب التصورات البديلة واخلطأ يف املتناقضات فيما بينهن، وكذلك 

ملشاركة مع زميالتهن، وحماولة إبداء رأيهن؛ إذ تعطي على اتشجيع الطالبات منخفضات التحصيل 

لكّل طالبة يف اجملموعة، كّل على حسب تفكريها وقدراتها  إسرتاتيجية الصراع املعريف دوًرا

 ،على التفاعل مع أفراد جمموعتها، وبهذا يتضح أثر استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف

 :وفاعليتها يف عالج التصورات البديلة لدى الطالبات، وقد اتفقت هذه النتائج مع حبث كلٍّ من

 ؛Kang et al., 2010؛ 2010علي،  ؛2009، فاوياحلل ؛2005، طلبة هـ؛1422، )الرؤساء

 (.هـ1435، عجوة؛ 2013، عمران؛ 2012، سعيدو عبدالوارث

 توصيات البحث:رابًعا: 

 يوصي الباحثان مبا يلي:  يف ضوء ما أسفر عنه البحث احلالي من نتائج

االستفادة من أدوات التقويم ومواد املعاجلة اليت مت بناؤها واستخدامها يف البحث احلالي:   .1

)اختبار التصورات البديلة للمفاهيم العقدية، دليل املعلمة وفق إسرتاتيجية الصراع املعريف يف 

 تصويب التصورات البديلة(.

املناهج الدراسية للمرحلة  إعادة النظر يف كيفية تقديم املفاهيم العقدية، وتنظيمها يف .2
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خذ يف احلسبان مستوى فهم الطالبات للمفاهيم العقدية، وأنواع التصورات يؤاملتوسطة؛ حبيث 

 البديلة املوجودة يف البنية املعرفية لديهن.

االهتمام بتشخيص التصورات البديلة لدى الطالبات يف مفاهيم الرتبية اإلسالمية عامًة،  .3

؛ وذلك ليكون تصحيحها نقطة انطالق لتدريس املوضوعات اجلديدة واملفاهيم العقدية خاصًة

 املتعلقة بهذه املفاهيم.

ضرورة اهتمام القائمني على ختطيط املناهج وإعدادها بتقديم النماذج اليت تيسر عملية  .4

 الكشف عن التصورات البديلة، وتقديم اإلسرتاتيجيات والنماذج العالجية املناسبة.

شرفات ومعلمات الرتبية اإلسالمية على استخدام إسرتاتيجيات التدريس العمل على تدريب م .6

 احلديثة القائمة على أفكار النظرية البنائية، واليت منها إسرتاتيجية الصراع املعريف.

 البحث: مقرتحات: خامًسا

 يف ضوء نتائج البحث وتوصياته يقرتح الباحثان ما يلي:

يف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية يف دراسة فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعر .1

 مراحل التعليم املختلفة.

، مثل: التحصيل الدراسي، أخرى دراسة فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تنمية متغريات .2

التفكري التأملي، التفكري الناقد، حل املشكالت، وغريها من متغريات يف مراحل التعليم 

 املختلفة.
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