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املوجودة في الشبكة العنكبوتية مع إمكانية دمج مجموعة أخرى من املصادر
 وتعدّ الرحلة،أي مصادر أخرى للمعرفة
ّ كاملجالت والكتب واألقراص املدمجة أو
ال عن تشجيعها
ً  فض،املعرفية منط ًا تربوي ًا بنائي ًا إذ تتمحور حول املتعلم املستكشف
للعمل اجلماعي وتبادل اآلراء واألفكار بني الطالب مع تأكيدها في الوقت نفسه
 إضافة إلى تطوير قدرات الطالب التفكيرية وبناء طالب باحث،على تفريد التعلم
ال عن إتاحة الفرصة للطلبة كي يستكشفوا املعلومة بد ًال
ً  فض,يستطيع تقييم نفسه
.من تلقينهم إياها
وتوصي الدراسة باالستفادة من النموذج التطبيقي وتطويره في موضوعات فقهية
.أخرى في كليات الشريعة
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أسماء الطلبة في املجموعة:
11. ..........................................................
....................................
22. ..........................................................
....................................
33. ..........................................................
....................................
44. ..........................................................
....................................
55. ..........................................................
....................................
اخلــــــــامتة
أرجو أن تكون عزيزي الطالب بعد رحلتك املعرفية عن الطالق وما يتعلق به من أحكام
تناولتها الكتب الفقهية ،من تعريف للطالق وحكمته وأدلة مشروعيته ،وأنواعه والفروق
بينها ،فض ً
ال عن تاريخ الطالق وآثاره النفسية ،ورصد هذه الظاهرة على مستوى العالم،
والتعرف على جذورها التاريخية ،وربط ذلك باألحكام املستجدة لنوازل الطالق ،مع
الدراسة التفسيرية واحلديثية آليات الطالق وأحاديثه.

خامتة البحث
تؤثر الطرائق التقليدية سلب ًا في تنمية التفكير وقصر مداه لدى املتعلم؛ لذا
حاولت هذه الدراسة تناول الرحلة املعرفية أمنوذج ًا تطبيقي ًا لتدريس مساقات الفقه
اإلسالمي ،وقد هدفت إلى حتليل ماهية الرحلة املعرفية وتطورها التاريخي وفلسفتها
التربوية ،وبيان أهمية الرحلة املعرفية ومزاياها ،إضافة إلى توضيح مستويات الرحلة
ال عن حتليل عناصر الرحلة املعرفية ،واألسس واملعايير التى يجب أن
املعرفية ،فض ً
تراعى في تصميمها ،وانتهت بعرض منوذج تطبيقي للرحلة املعرفية من خالل
مقررات الفقه اإلسالمي ملوضوع الطالق.
وقد توصلت الدراسة إلى ّأن استراتيجية طريقة الرحلة املعرفية تعتمد بشكل رئيس
على االستقصاء والتساؤل والبحث واالكتشاف ،وتهدف إلى تنمية القدرات
الذهنية املختلفة لدى الطالب وتعتمد جزئي ًا أو كلي ًا على املصادر اإللكترونية
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عـــــرض املجموعة
تـصمـيم العرض التقديـمـي

الرقم

األداء

ممتاز
()3

جيد جد ًا
()2

جيد
()1

1

اللغة
املستخدمة

اللغة سليمة
خالية من
األخطاء اللغوية
متام ًا

اللغة معظمها
سليمة ،وفيها
القليل من األخطاء
اللغوية

اللغة غير
سليمة ،فيها
الكثير من
األخطاء اللغوية

2

أسلوب
العرض

ال يستخدم
الشرائح في
املناقشة

يقرأ النقاط
الرئيسية من العرض

يعتمد على
العرض في
القراءة

3

التواصل
البصري

يتواصل بصري ًا
بشكل دائم مع
زمالئه

يتواصل بصري ًا
معظم الوقت

ال يتواصل
بصري ًا

4

االلتزام
بالوقت

تلتزم املجموعة
بالوقت احملدد لها
وهو  10دقائق

احتاجت املجموعة
 5دقائق إضافية

احتاجت
املجموعة 10
دقائق إضافية

5

تنسيق
الشرائح

الشرائح
متسلسلة
واملعلومات فيها
منظمة

الشرائح متسلسلة
واملعلومات فيها
غير منظمة

الشرائح غير
متسلسلة لكن
املعلومات
منظمة داخلها

6

احملتوى

محتوى الشرائح
يغطي جوانب
املوضوع كافة

احملتوى يغطي
معظم اجلوانب

احملتوى يغطي
بعض اجلوانب
فقط

7

التشويق

الشرائح حتتوي
صوراً واضحة
وحركات مؤثرة
مناسبة

الشرائح حتتوي
صوراً واضحة
واحلركات كثيرة
ومشتتة

الشرائح ال
حتتوي صوراً
واحلركات
مناسبة

8

التلخيص

يوجد شريحة
خاصة لعرض
التلخيص.

التلخيص موزع
على عدة شرائح

ال يوجد
شريحة
مخصصة
للتلخيص

عالمة
املجموعة

مجموع العالمات للمجموعة :
مالحظات :
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املمهمة العاشرة
 تود تقدمي درس بني صالتي املغرب والعشاء حول املسائل املتعلة،أنت إمام مسجد
ِ  وأحكام، وأحكام الرجعة، واللعان، والظهار، اإليالء:بالطالق
 قم بإعداد.العدَّ ة
: هذا الدرس مستعين ًا باملواقع اآلتية
http://www.zawjan.com/art-57.htm
http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=articles%2Far
ticle&id=8573
http://www.zawjan.com/art-58.htm
http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/296.htm

.i
.ii
.iii
.iv

املمهمة احلادية عشرة
أنت خبير في مجمع فقهي وتود املشاركة في مؤمتر علمي يتناول املستجدات في
، والطالق عبر البريد اإللكتروني، الطالق عبر الرسائل القصيرة:أحكام الطالق مثل
 قم بإعداد بحث علمي حول هذه،Facebook وعبر موقع التواصل االجتماعي
.املسائل مستعين ًا باملواقع اإللكترونية اآلتية وغيرها
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5094 .i
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املهمة السابعة
أنت باحث في مجال حقوق اإلنسان ،قرأت مقا ًال يهاجم شريعة اإلسالم في
الطالق من حيث يهدم بناء األسرة ويشتت األبناء ،قم بإعداد مقال تبني فيه حكمة
مشروعية الطالق في اإلسالم ،مستعين ًا باملواقع اآلتية:
h t t p : / / w w w. i s l a m w e b . n e t / n e w l i b r a r y / Tr e e C a t e g o r y. .i
php?ID=15509
http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=15876 .ii
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Hit& .iii
NodeID=4969&PageNo=1&SectionID=2

املهمة الثامنة
أنت باحث في مجال األحكام الفقهية طلب منك تقدمي محاضرة حول :ماهية
الطالق ،وأدلة مشروعيته ،وأنواعه .قم بإعداد هذه احملاضرة مستعين ًا باملواقع اآلتية:
http://www.zawjan.com/art-60.htm .i
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&O .ii
ption=FatwaId&Id=30332
http://ar.islamway.com/fatawa/category/92 .iii

املمهمة التاسعة
أنت أستاذ جامعي في كلية الشريعة طلب منك تقدمي برنامج في قناة فضائية يتعلق
بأحكام الطالق مثل :شروط صحة الطالق ووقوعه ،وحكم الطالق الثالث بلفظ
واحد ،وتعليق الطالق بصفة أو شرط (الطالق املعلق) ،واالستثناء في الطالق،
وتفويض الطالق إلى الزوجة .قم بالتحضير لهذا البرنامج مستعين ًا باملواقع اآلتية :
.i
.ii
.iii
.iv
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املهمة الرابعة
أنت باحث في مجال التاريخ ،وتود نشر مقالة في الصحيفة عن موضوع:
“الطالق ”،في الشرائع القدمية كشريعة حمورابي مثالً ،استعن باملواقع اآلتية للقيام
بذلك ،مع عرضك النتائج باستخدام برنامج الناشر “:”Publisher
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_ .i
Id=2785&Cat_Subject_Id=40&Cat_Id=5
http://www.mariamin.com/vb/showthread.php?t=2404 .ii

املهمة اخلامسة
أنت باحث في مجال مقارنة األديان ،من خالل بحثك في القرآن الكرمي وجدت
مجموعة من اآليات القرآنية تتناول موضوع الطالق ،ثم رغبت مبقارنة هذه اآليات
مبوقف الديانة املسيحية واليهودية من موضع الطالق ،وذلك بهدف نشر بحث
علمي عن هذا املوضوع ،قم بزيارة املواقع اآلتية وبالبحث عن غيرها في إعداد هذا
البحث.
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_ .i
Id=2785&Cat_Subject_Id=40&Cat_Id=5
http://holy-bible-1.com/articles/display_html/10010 .ii
www.cewla.org/admin/issues/download/26.rar?PHPSESSID... .iii

املهمة السادسة
أنت مقدم برامج في إحدى القنوات الفضائية ،تود تناول ظاهرة الطالق على
مستوى العالم ،قم بإعداد تقرير عن هذه الظاهرة ،وأسباب الظاهرة ،والرؤية
املستقبيلة لهذه الظاهرة.
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_ .i
Id=2785&Cat_Subject_Id=40&Cat_Id=5

4/1/14 3:05 PM

ulum islamiyyah 11.indd 148

 149الرحلة املعرفية أمنوذج ًا تطبيقي ًا لتدريس مساقات الفقه اإلسالمي في اجلامعات املاليزية

إعداد العروض التقدميية.
ثامناً :تكون عملية التقييم خالل املهمات للمجموعات واألفراد ،وميكن اإلطالع
على املعايير في خانة التقييم.
املهمات
املهمة األولى
اأنت مختص في مجال علم النفس ،وطلب منك تقدمي فقرة في إحدى القنوات
الفضائية حول اآلثار النفسية املترتبة على الطالق بالنسبة للرجل ،واملرأة ،واألوالد
واملجتمع .قم بإعداد هذا العرض التقدميي مستعين ًا باملواقع اآلتية:
.i
.ii
.iii
.iv

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=2187
http://www.egypty.com/top4/kids_divorce.asp
http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=7294
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=305409

املهمة الثانية
أنت مختص بتفسير آيات القرآن الكرمي ،وقد طلبت منك إحدى اجلامعات إعداد
عرض خاص عن آيات الطالق وتفسيرها وآراء املفسرين القدامى واملعاصرين في
تفسيرها ،قم بإعداد هذا العرض التقدميي مستعين ًا باملواقع اآلتية:
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_ .i
id=3106
http://www.islamiyyat.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=164 .ii
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=588 .iii

املهمة الثالثة
أنت مختص باحلديث النبوي الشريف وعلومه ،وقد طلبت منك إحدى اجلمعيات
النسائية تقدمي عرض لألحاديث النبوية التي عاجلت موضوع الطالق وآراء شراح
األحاديث فيها ،قم بإعداد هذا العرض التقدميي مستعين ًا باملواقع اآلتية :
h t t p : / / w w w. i s l a m w e b . n e t / n e w l i b r a r y / b o o k s l i s t . .i
php?subject=%C3%CD%C7%CF%ED%CB%20
%C7%E1%C3%CD%DF%C7%E3
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=261 .ii
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املقدمة
مهد اإلسالم اإلسالم للزواج باخلطبة فترة
شرع اإلسالم الزواج حلكم عدة ،وقد ّ
تعارف بني الزوجني ،ون ّبه النبي صلى اهلل عليه وسلم على مقومات اختيار الرجل
واملرأة ،فإذا ما مت الزواج وبدت مشكالت بني الزوجني؛ جند أن اإلسالم شرع طريق ًا
لإلصالح ومعاجلة تلك املشكالت فإذا ما تعذرت احلياة الزوجية بني الزوجني
ملشاكل أو ألسباب أخرى؛ فقدم اإلسالم الطالق عالج ًا أخيراً للمكشالت ،فما
الطالق ،وما حكمة مشروعيته ،وما أنواعه وأحكامه الفقهية ،وما اآلثار النفسية
املترتبة عليه ،وما تاريخه؟ أسئلة كثيرة تتشابك في العقل؛ نحاول مع ًا اإلجابة
عنها من خالل هذه الرحلة املعرفية.
التعليمات(اإلجراءات)
أوالً :تقسيم الطالب إلى إحدى عشرة مجموعة حتتوي كل مجموعة على ثالثة
طالب ،ويتم تقسيم الطلبة بحسب مهمات الباحثني ،بحيث يقوم األستاذ
اجلامعي باستخدام ثالثني بطاقة –إذا افترضنا أن عدد الطلبة الكلي هو  -33ثم
يكتب على كل ثالثة بطاقات مهمة واحدة من املهمات اآلتية( :عالم نفسي،
مفسر ،محدث ،مؤرخ ،باحث في مجال مقارنة األديان ،مقدم برامج ،باحث في
مجال حقوق اإلنسان ،باحث في مجال األحكام الفقهية ،أستاذ جامعي في كلية
الشريعة ،إمام مسجد ،خبير في مجمع فقهي) ،بعد ذلك توزع البطاقات بشكل
عشوائي ،فيختار كل طالب بطاقة واحدة.
ثانياً :بناء على البطاقات جتتمع املجموعات ،فاملجموعة األولى هي لثالثة طالب
من أصحاب بطاقة :عالم نفسي ،وهكذا بقية املجموعات.
ثالثاً :تلتزم كل مجموعة بطريقة العرض للمهمة والوقت الالزم لكل مهمة ،على
أن يتم تقسيم األدوار بني الطلبة بحيث يحقق املشاركة من اجلميع.
رابعاً :إذا لم يحدد طريقة عرض؛ تستطيع املجموعة اختيار الطريقة املناسبة لعرض
نتائج املهمة.
خامساً :االلتزام بأهداف كل مهمة واملصادر املعدة لذلك ،كما ميكن للطلبة
استخدام مصادر أخرى إذا رأت املجموعة أنّها ذات فائدة.
سادساً :تقوم كل مجموعة بتوثيق خطوات العمل واملصادر بشكل واضح خالل
العمل في املهمات.
سابعاً :تُعدّ كل مجموعة عرض ًا تقدميي ًا تعرض من خالله ما توصلت له في
رحلتها املعرفية ،على أن تتنافس املجموعات في إعداد عرض مميز مراع لشروط
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على املدرس والكتاب اجلامعي مصدراً وحيداً للمعرفة ،فالطالب هنا باحث عن
املعرفة وليس مبستقبل لها(Qatit,2011; Min-Hsiung & Jeng-Fung,2011 & .

)Talabah,2010

اجلزء العملي
الطالق
األسلوب :رحلة معرفية طويلة املدى.
الفئة املستهدفة :طالب مساق فقه املناكحات.
الزمن الالزم :أسبوع دراسي.
التمهيد
يهدف هذا الدّ رس إلى حتقيق الطالب لألهداف اآلتية:
 .iiيعرف املفاهيم واملصطلحات الواردة في املوضوع؛ مثل :الطالق،
الطالق الرجعي ،الطالق البائن ،الرجعة ،العدة ،والظهار.
 .iiiحتليل اآلثار النفسية املترتبة على الطالق بالنسبة للرجل ،واملرأة،
واألوالد واملجتمع.
 .ivيتعرف على اآليات القرآنية التي تتحدث عن أحكام الطالق
وتفسيرها.
 .vيتعرف على األحاديث النبوية التي تتحدث عن أحكام الطالق
وشرحها.
 .viيكشف عن اجلذور التاريخية للطالق.
 .viiيقارن بني اإلسالم واليهودية واملسيحية فيما يتعلق بالطالق.
 .viiiيرصد ظاهرة الطالق على مستوى العالم ،والتعرف على أسبابها
والرؤية املستقبلية لها.
 .ixيقدر عظمة اإلسالم من خالل تشريعه للطالق.
 .xيقارن بني أنواع الطالق.
يبي الطالب األحكام الفقهية املتعلقة بالطالق قدمي ًا وحدثياً.
 .xiنِّ
 .xiiيوضح األحكام الفقهية املتعلقة مبشبهات الطالق.
 .xiiiيشرح األحكام الفقهية املترتبة على الطالق.
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الذهنية املتقدمة لدى طالبي الفقه وتشجع العمل اجلماعي والتعامل مع املصادر
ال عن كونها تسهم في تطوير قدرات الطالب التفكيرية،
املتنوعة للمعلومات ،فض ً
وبناء طالب فقهي باحث يستطيع تقييم نفسه ،إضافة إلى أن املدرس مينح الطلبة
وليس فقط تزويدهم بها ،إضافة إلى أنها فرصة استكشاف املعلومة بأنفسهم،
على حتويل عملية التعلم إلى عملية ممتعة للطلبة ،وتهدف الرحلة املعرفية تعمل
تنمية القدرات واملهارات التفكيرية العليا لدى الطالب ،كالتحليل والتركيب إلى
والتقومي؛ ألن مهام االستراتيجية ال تتطلب حفظ واستظهار املعلومات وإمنا تتطلب
استخدام اخليال والتأمل واإلبداع.
أما امليزة الثانية فالرحلة املعرفية تعتمد على توظيف أساليب التدريس احلديثة
املبنية على استخدام التكنولوجيا بحيث يصبح طالب الفقه في بؤرة النشاط
التعليمي وتخلق تعلم فعال ونشط وأكثر دقة من التعليم التقليدي املعتمد على
احلفظ والتذكر؛ فهي توفر لطلبة الفقه إمكانية البحث في نقاط محددة بشكل
عميق ومدروس ولكن من خالل حدود مختارة من ِقبل املدرس مما يساعد كثيراً
على عدم تشتت الطلبة ،وتكثيف جهودهم في االجتاه املطلوب للنشاط الذي
ال عن كونها تساعد الطلبة على تنمية مهارة البحث عبر شبكة
يقومون به ،فض ً
اإلنترنت بشكل خ ّ
الق ومنتج وهذا يتجاوز مجرد كونهم متصفحني ملواقع الشبكة
العنكبوتية ،فهي ترتكز على توظيف الشبكة العنكبوتية من ِقبل الطلبة بشكل
نشط ،حيث ُيترك املجال للطلبة التقصي عبر مهمات وأنشطة ،تشجع الطلبة على
العمل والتفكير ،بشكل فردي وجماعي.
أما بخصوص امليزة الثالثة فالرحلة املعرفية تعتمد على حتفيز طالب الفقه على
التعلم الذاتى وفق ًا ملهاراتهم وقدراتهم ،وعليه فهى تزيد من اهتمامهم ودافعيتهم
ال عن تشجيع العمل التعاوني والتشاركي فى إجناز املهام وفي الوقت
للتعلم ،فض ً
نفسه ال تلغى اجلهد الفردي للطالب ،وهي بذلك تراعي الفروق الفردية بني الطالب
فى توزيع األدوار داخل املجموعة الواحدة ،ومن جهة أخرى فهي تسعى إلى توسيع
آفاق املتعلم وزيادة اخلبرات التعليمية لديه من خالل العمل اجلماعي واالستفادة من
آراء الزمالء في املجموعة ،وهي كذلك تساعد فى استثمار وقت وجهد الطالب،
فالتركيز هنا يكون على استخدام املعلومات وليس مجرد البحث عنها؛ لذا تتاح
الفرصة للمتعلم للتعبير عن آراءه وأفكاره فى ضوء ما اطلع عليه من معلومات،
وليس مجرد احلفظ واالستظهار .أما املدرس فإنه يتحول في هذه االستراتيجية من
ناقل للمعلومات إلى دور امليسر واملنظم لعمليتي التعليم والتعلم ،وعدم االعتماد
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األصيل واألسلوب املعاصر السهل على أن تتضمن هذه الكتب نصوص ًا مختارة
من كتب الفقه القدمي ،مع اإلفادة من األساليب التدريسية احلديثة في تدريس
الفقه اإلسالمي وأصوله ،وذلك مثل ...:أساليب تنمية التفكير اإلبداعي،
وأوصت ندوة منهج تدريس الفقه اإلسالمي في مؤسسات التعليم العالي،
بضرورة االنفتاح االنفتاح على جتارب العلماء في العالم اإلسالمي في مجال
تطوير منهجية تدريس الفقه وصياغة برامجه(Mubarak,2008; Nadwah .

)Tadris Manhaj Al-Fiqh Al-Islami, 2008; Al-‘Amri,1999 & Daud, 1999
.i

ضرورة االهتمام بأبرز طرق التدريس املتبعة في الوقت احلاضر
في الدرس اجلامعي مبا لها من سلبيات وإيجابيات ،وإن كانت
في غالبها بحاجة إلى صيغ جديدة تدعو إلى التحرر الفكري
وفق معايير وقواعد وأصول الشريعة اإلسالمية .وتهدف طرائق
التدريس هذه بصفة عامة إلى تنظيم املواقف التعليمية مبا يؤدي
إلى تنمية القدرة على التعليم ،ومتكني الطلبة من ممارسته اعتمادا
على جهودهم الذاتية لتنمية شخصياتهم بكافة جوانبهاAl-( .

.ii

ال بد من ضرورة جتديد اخلبرات التربوية في طرق ووسائل
التدريس والتقومي ضمان ًا جلودة التكوين الذي أصبح مطلب ًا ملح ًا
بحيث لم تعد األدبيات التربوية املعاصرة تعتبر الطالب عنصراً
سلبي ًا في العملية التعليمية يكتفي باالستقبال واالستيعاب ،ولم
تعد تهتم بالكم املعرفي الذي ينبغي أن يقدم للطالب بقدر ما
انصب التفكير التربوي على تنمية قدرات الطالب الذاتية على
التعلم املستمر وفي فضاءات تعليمية متنوعة ومختلفةAs-( .

)Khamlaisyi,2008

)Somadi,2008

من خالل ما سبق ،ميكن للباحث أن يخلص إلى أهم مزايا استخدام الرحلة املعرفية
لطلبة في تدريس الفقه اإلسالمي تتأتي في عدة جهات؛ هي األولى :أنها توفر
الفقه اإلسالمي مهمات تتيح استخدام مهارات تفكير عليا في حتصيل املعرفة كحل
املشكالت مثالً ،حيث إن التعلم الذاتي املبني على املعرفة هو ناجت أساسي للرحلة
املعرفية من خالل استخدام الطلبة التفكير اإلبداعي وحل املشكالت للوصول إلى
حلول إبداعية مناسبة للقضايا الفقهية املطروحة ،فالرحلة املعرفية منط تربوي بنائي
متمحور حول منوذج املتعلم الرحال واملستكشف ،إذ إنها تروم تنمية القدرات
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الرحلة املعرفية وتدريس الفقه اإلسالمي
بداية ّإن موضوع التدريس اجلامعي عموم ًا وتدريس الفقه اإلسالمي خصوص ًا
قد شغل حيزاً كبيراً في الدراسات حيث خلصت إلى غلبة صبغة التدريس
التلقيني على الدراسة اجلامعية األولى ،فأكثر أساليب التدريس شيوع ًا في بعض
اجلامعالت هي احملاضرة ألمناطها املختلفة ،فض ً
ال عن وجود ضعف كبير في أداء
اجلامعات العربية لدورها في بناء التفكير وينصب تركيزها على حشو أدمغة الطلبة
باملعلومات .وتكاد تلك الصبغة الصفة الغالبة على أسلوب التدريس على مستوى
الدراسات العليا تلك الصبغة التي ال تسمح باإلبداع والتجديد ،وميكن عزو ذلك
إلى األساليب التقليدية التي يتبعها أعضاء الهيئة التدريسية ،والتي تستند–أي
األساليب–على احملاضرة والتلقني ،وفي هذه احلالة تكون فرصة الطالب في التعبير
عن رأيه قليلة ،وإذا عرجنا على أبرز الطرق املتبعة في تدريس الفقه اإلسالمي؛ جند
أن أبرز الطرق املتبعة في التدريس في كليات الشريعة عموم ًا وفي الفقه اإلسالمي
على وجه خاص هو الطريق التقليدي أو األسلوب الذي يعتمد على احملاضرة
بصفة أساسية ويستخدم األساليب األخرى التي تتبع هذا االجتاه(Abu Duf &.

;Mansur,2011; Zaghrit,2004; Uthman,2000; Hasanah,1999; Al-Kaed,1994
)Hawamdah,1994

وثمة حتليالت عدة نظرية عدة ألسباب هذه الظاهرة وطرق عالجها ،فيعزو البعض
ّ
أسباب املشكلة إلى عدم اطالع املدرسني ومجاراتهم ملا يستجد من طرق ومناهج
حديثة في التدريس ،فطبيعة املواد الشرعية تتطلب مدرس ًا صاحب عقل متفتح
متقن ًا ألساليب التدريس احلديثة ،قادراً على صياغة املعلومة وتقدميها بأسلوب
ال عن كون األساليب ما
بعيداً كل البعد عن السرد والتقليد وحشو األذهان .فض ً
تزال تعتمد على احلشو في الدماغ وكثرة املواد ،وتقتل في الطالب ملكة التفكير
وتدفعه إلى احلفظ ،فنحن بحاجة إلى بناء فكر طلبة العلوم الشرعية وليس إلى بناء
ذاكرتهم فحسب)At-Talabi,2008 & Az-Zu’bi,2002).
أما طرق العالج فمناهج تدريس الفقه اإلسالمية حتتاج إلى مراجعة ونقد وتقومي
وإصالح ،ونلفت النظر إلى:
 .iأهمية تأليف كتب جديدة لطلبة الفقه يقوم املعلمون بتأليفها وفق أساليب
وطرق جديدة في وضع املناهج وكيفية تنفيذها ،والتركيز أثناء طرح النشاطات
للطلبة على النشاطات التفكيرية اإلبداعية .وقد أوصى مؤمتر جامعة الزرقاء
بضرورة تأليف كتب حديثة في كل علم من علوم الفقه جتمع بني العلم الشرعي
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وجتدر اإلشارة إلى بعض األسس واملعايير التى يجب أن تراعى في تصميم الرحلة
املعرفية؛ منها :أن يكون تصميم االستراتيجية فى صورة مهام ومشكالت حقيقية
واقعية مرتبطة باهتمام الطالب ومتثل جزءاً من املقرر أو البرنامج الدراسي له،
وليست مجرد نشاط منفصل عنه ،وأن تكون املهام متعددة التساؤالت ويتطلب
التعامل معها البحث فى أكثر من مصدر من مصادر املعلومات ،إضافة إلى عدم
جعل االستراتيجية مجرد جتميع معلومات أو بيانات من مصادر املعلومات احملددة،
وإمنا يجب أن تهدف إلى حتويل هذه املعلومات إلى أفكار وحلول وظيفية تطبيقية
يستفاد منها فى حل املشكالت أو املهام أو التساؤالت التى تطرحها الرحلة املعرفية،
مع مراعاة االبتعاد عن األسئلة التقليدية التي يجاب عنها بتسجيل بيانات أو جتميع
معلومات ،بل تستهدف حث الطالب على التفكير لتكوين رأي أو اتخاذ قرار أو
ال عن العناية في اختيار مصادر املعلومات
تلخيص معلومات إلنتاج فكر جديد ،فض ً
واملواقع التى يرجع إليها الطالب بحيث تكون مرتبطة بطبيعة مهام االستراتيجية
وتتسم بالسهولة فى التصفح وال تضيع وقت وجهد الطالب.
ومن جهة أخرى ،فمن الضروري االهتمام بتوفير مصادر تعلم متنوعة عبر الشبكة
العنكبوتية؛ متكن املتعلم من استكمال معارفه وخبراته ،مبعنى عدم تقدمي كل
املعلومات للمتعلم مقدم ًا وإمنا يستكمل معلوماته من خالل بحثه واستنتاجاته،
ال عن االهتمام باستخدام املعلومات وتوظيفها وليس مجرد البحث عنها عبر
فض ً
مصادر التعلم التى مت حتديدها ،إضافة إلى ضرورة كون املهام املقدمة من خالل
استراتيجية الرحلة املعرفية مهام ًا حقيقية واقعية ترتبط باملقرر اجلامعي وليس مجرد
نشاطات تعليمية منفصلة عن املنهج.
ونلفت نظر األستاذ الفاضل بضرورة كون املهام املقدمة للطالب فى هذه االستراتيجية
غير محددة النتائج أو احللول ،بحيث تترك الفرصة النطالق خيال وإبداع الطالب
والبحث عن املعلومات واستخدامها فى التوصل إلى نتائج وحلول تعبر عن وجهة
نظره فى ضوء ما قام بتجميعه من معارف ومعلومات ،إضافة إلى كون يعتمد تنفيذ
االستراتيجية على املشاركة والتفاعل واملناقشة بني أفراد املجموعة؛ ألن جناح تنفيذ
االستراتيجية يرتبط باستخدامها فى مجموعات بحيث تكلف املجموعة مبهمة
معينة ،ثم توزع املسئوليات فى تنفيذ املهمة على أعضاء املجموعة ،وهذا يعني
أن املعرفة التى يتوصل إليها الطالب تنتج من خالل املشاركة والتفاعل واملناقشة مع
اآلخرين وليس ما يكونه املتعلم بنفسه فى معزل عن اآلخرين(.)Talabah,2011
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عناصر الرحلة املعرفية
عدة عناصر؛ هي :أو ًال :املقدمة ففيها التمهيد تقوم الرحلة املعرفية عند تصميمها
للدرس وإعطاء فكرة واضحة عن موضوع الدرس وعناصره ،وتهيئة الطالب،
ثانياً :املهمات ،ترتكز الرحلة املعرفية.وتشكيل تصور مسبق لديه عن الدرس
على املهمات ،فهي أساس الرحلة املعرفية ،حيث يتم فيها توضيح املهام املطلوب
والتي ِّ
متكن الطلبة من تعلم املادة العلمية ،إجنازها من الطالب في الرحلة املعرفية
كما يتطلب تصميمها حتديد اخلطوات التي سيقوم بها الطالب؛ ليتمكن املدرس
إعادة الصياغة؛ أي:من حتديد مستوى الطلبة ،وميكن وصف املهمات كاآلتي
من خالل اإلجابة على أسئلة املعلم ،والتجميع وذلك صياغة املادة بلغة الطالب
بالبحث في مصادر املعرفة؛ للتوصل إلى النتائج ،وجمعها لتعرض على شكل منتج
نهائي ،سواء أكانت نشرات أم نشرها على الشبكة العنكبوتية بشكل يظهر إبداع
ومن املهمات أيضاً :التحقق إذ يعتمد الطالب على مهارات التحليل.الطالب
والتركيب للمعلومات ،وكذلك مهمة التصميم حيث يقوم الطلبة بتصميم مناذج
أو وسائل مثل احلج ،العمرة ،صالة الكسوف واخلسوف .ومن املهمات كذلك
اإلنتاج اإلبداعي إذ يقوم الطلبة بصياغة املوضوع على شكل قصة أو كتابة خاطرة
ال عن مهمة احلوار والتفاوض حيث يقوم الطالب بالتعرف
شعرية أو رسم لوحة ،فض ً
على أفكار الطرف اآلخر ومحاورته من أجل الوصول إلى توافق أو إجماع حول
بعض القضايا أو املشكالت من أجل حلها ،وتكون النتيجة حوار أو نقاش أمام
إضافة إلى مهمة اخلطابة واإلقناع وفيها يقوم الطلبة.جمهور حقيقي أو متثيلي
بعرض املعلومات باستخدام مهارة اإلقناع ويقدم عمله كمناظرة أو بحث أو شريط
فيديو مع تقدمي األدلة ،ومن األهمية مبكان اإلشارة إلى املهمات التحليلية إذ يقوم
الطالب بالبحث عن أوجه التشابه واالختالف بني األشياء ،والبحث عن العالقة بني
السبب والنتيجة بني مجموعة من املتغيرات ومناقشتها.
ثم ننتقل إلى املهمة الثالثة أال وهي اإلجراءات ،وفيها يتم وصف خطوات العمل
أثناء الرحلة املعرفية وصفا تفصيلياً ،بحيث يشمل قواعد العمل واستراتيجيات
التدريس والتقومي املتبعة .ورابعاً :املصادر ،بحيث يتم حتديد املصادر التعليمية التي
تخدم أهداف الرحلة املعرفية ومهامها ،ثم خامساً :التقومي ،وذلك من خالل عرض
استراتيجيات التقومي وأدواته ،وأخيراً اخلامتة وتتضمن عرض اخلالصة ودعم الطلبة
وتشجيعهم على استمرارية التعلم في موضوع الرحلة املعرفية ،كتقدمي واجب بيتي
أو الطلب من الطلبة التواصل عبر موقع أو تقدمي بحث من أجل استمرارية التعلم.
)(Qatit,2011; ‘Usqul & Aqil,2008; Al-Hilah & Naufal (n.d.
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املتاحة ،على شبكة اإلنترنت ،كما تسهل تقييم أداء املتعلم ،وقياس تطور املهارات
العقلية العليا ،حسب تصنيف بلوم للعمليات العقلية؛ مثل :التحليل ،والتركيب،
والتقييم .وذهب البعض إلى تعريفها بأنها :أنشطة تربوية عبر الويب ،تعتمد
في املقام األول على عمليات البحث في اإلنترنت ،بهدف الوصول الصحيح
واملباشر للمعلومة ،بأقل جهد ممكن ،في حني يرى آخرون أنها أنشطة تعليمية
معتمدة على اإلنترنت في تصميم احملاضرة اجلامعية ،أو أنها نشاط مبني على رحلة
باستخدام اإلنترنت ،وتعليم الطلبة استخدام املعرفة املراد تعليمها وكيفية التعامل
معها باإلضافة إلى البحث باستخدام اإلنترنت ،وذهب البعض إلى إبراز موضوع
الشبكة العنكبويتة في طيات التعريف ،فرأى أن الرحلة املعرفية هي وسيلة تعليمية
جديدة تهدف إلى تقدمي نظام تعلمي جديد للطلبة عن طريق دمج شبكة الويب
في العملية التعليمية .وميكن للباحث أن نخلص إلى أن الرحلة املعرفية :نشاط
تعليمي يقوم على توظيف الشبكة العنكبوتية مبصادرها املختلفة ،بشكل يساعد
املتعلم على البحث والتقصي والتفكير من أجل مساعدته على اكتساب املعرفة
واملهارة في جو ممتع ومشوق ونشط (Qatit,2011(.
مستويات الرحلة املعرفية
تقسم الرحلة املعرفية إلى مستويني؛ األول رحلة معرفية قصيرة املدى تتراوح مدتها
من محاضرة جامعية إلى أربع محاضرات وتستهدف الوصول إلى مصادر املعلومات
وفهمها واسترجاعها ،وهي حتتاج إلى عمليات ذهنية بسيطة كالتعرف على مصادر
املعلومات واسترجاعها ،وتستخدم هذه االستراتيجية مع الطالب املبتدئني اللذين
ال يجيدون املهارات املتقدمة للبحث عبر الشبكة العنكبوتية ،وكمرحلة أولى
للتحضير لالستراتيجية طويلة املدى ،وتقومي االستراتيجية قصيرة املدى يتم فى
شكل بسيط مثل إعداد قائمة ببعض العناوين التى مت االطالع عليها والبحث عنها.
أما املستوى الثاني فهو رحلة معرفية طويلة املدى ،وتتراوح مدتها من أسبوع إلى
شهر تقريباً ،وتستهدف اإلجابة عن أسئلة محورية ملهمة محددة ،وحتتاج إلى
عمليات عقلية عليا كالتحليل والتركيب والتقومي ،وتتطلب استخدام الطالب
ملهارات احلاسوب والتعامل مع محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية ،وتقومي
االستراتيجية طويلة املدى يتم عن طريق عرض الطالب حلصاد بحثه باستخدام
قواعد بيانات أو عروض تقدميية أو نشر صفحات على الويب ،أو تقدمي خرائط
مفاهيمية أو غيره (.)Gaskill, McNulty, & Brooks,2006 & Talabah,2010
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وقد بدأت فكرة استراتيجية الرحلة املعرفية بجامعة سان ديجو بوالية كاليفورنيا
بالواليات املتحدة األمريكية سنة 1995م لدى مجموعة من الباحثني فى قسم
تكنولوجيا التعليم وعلى رأسهم دودج بيرني ) .(Dodge. Bومارش توم (March.
) Tوأخذت هذه الفكرة فى االنتشار فى كثير من املؤسسات التعليمية بأوربا
والواليات املتحدة األمريكية باعتبارها طريقة حديثة للتعليم من خالل البحث عبر
الشبكة العنكبوتية ،وتعتمد استراتيجية الرحلة املعرفية على التعليم املتمركز حول
الطالب؛ ألنها تتكون من مهمات وأنشطة مختلفة تساعد الطالب على استكشاف
املعلمومات واستنتاجها ،واستخدام املهارات العقلية العليا لديه ،فطبيعة هذه
االستراتيجية تتيح للطالب استخدام مهارات التفكير وحل املشكالت ،وتستهدف
البحث عن حلول ألسئلة أو مشكالت حقيقية واقعية غير مصطنعة وأن التعامل
يتم مع مصادر أصلية حقيقية للمعلومات وليست مصادر ثانوية ،كما تهتم
هذه االستراتيجية بتنمية القدرات املعرفية العليا لدى املتعلمني؛ مثل :التحليل
والتركيب والتقومي ،وتعتمد –سواء جزئي ًا أم كلياً– على املصادر اإللكترونية
املوجودة في الشبكة العنكبوتية واملختارة مسبق ًا والتي ميكن تطعيمها مبصادر
أخرى كالكتب واملجالت واألقراص املدمجة(Talabah,2010; Mohamed & Al- .
)Raheem,2010

وتعكس طريقة الرحلة املعرفية فكرة التدريس املعاصر الذي يعتمد على دمج
التكنولوجيا في التعلم والتعليم مبا يحقق الترابط والوظيفية بينهم من خالل
استثارة اهتمام املتعلم بأسلوب مشوق وجذاب ,وإشباع حاجاته وتنشيط دافعيته
ورغبته في االستزادة من املعرفة .ومن جانب آخر فاملتفحص لفلسفة الرحلة املعرفية
يجد أنها تقوم على افتراضات املدرسة البنائية في التربية من خالل مبدأ بنائية
املعرفة؛ أي َّإن الفرد هو الذي يبني معرفته بنفسه ,وإعادة بناء الفرد ملعرفته من
خالل عملية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين وأهمية هذا التفاعل االجتماعي في
حتقيق النمو العقلي-والتخلص من التمركز حول الذات -وبناء اخلبرة القائمة على
النشاط وكل ذلك يعكس االفتراضات واملبادئ التي تقوم عليها اساليب التفكير
وبذلك تتضح العالقة املنطقية ملتغيرات البحث املستقلة والتابعة (.)Ismail,2008
ماهية الرحلة املعرفية
َّإن املتأمل في األدب التربوي املتعلق بالرحلة املعرفية؛ يجد لها العديد من
تسهل
التعريفات؛ منها كونها منوذج تربوي محكم ،لتنظيم املعلومات ،بصورة ِّ
على املتعلم استكشاف واستنتاج املعرفة ،باستخدام احلاسوب ،ومصادر املعرفة
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في ضوء ما سبق فقد تكونت هذه الدراسة من النقاط اآلتية  :أو ًال :ماهية الرحلة
املعرفية ،ثانياً :مستويات الرحلة املعرفية ،ثالثاً :عناصر الرحلة املعرفية ،رابعاً:
الرحلة املعرفية وتدريس الفقه اإلسالمي .إضافة إلى مقدمة ومدخل تضمن احلديث
ال عن خامتة تناولت أبرز
عن نشأة الرحلة املعرفية وتاريخها وفلسفتها التربوية ،فض ً
النتائج والتوصيات.
مدخل
تأثرت احلياة املعاصرة تأثراً كبيراً بالثورة التكنولوجية ،وكذلك الدراسية تأثرت
بها ،وضم هذا التأثير أهداف هذه املناهج ومحتواها ،وأنشطتها ،وطرق عرضها،
وتقدميها ،وأساليب تقوميها؛ إذ أصبح إكساب الطلبة مهارات التعلم الذاتي ،وغرس
حب املعرفة وحتصيلها في عصر االنفجار املعرفي من األهداف الرئيسة للمنهج
الدراسي ،كما أصبح توظيف أدوات التكنولوجيا في برامج إعداد املعلم مطلب ًا
ملح ًا له ما يبرره ،فاملعلم يحتاج إلى التعليم والتدريب املستمرين لذا فإن توفر
أدوات التكنولوجيا في برامج إعداد املعلم يجعل منها عامل تغيير في دور املعلم.

;(Qutait,2011; As-Syarai’ah,2011; Isytaiwah & ‘Ulyan,2010; Nabhan,2008

)Istitiyah & Sarhan,2007

ال ومتجدداً
وتعدّ الشبكة العنكبوتية مبا تقدمه من خدمات وإمكانات مصدراً حاف ً
للمعلومات املرتبطة مبستحدثات تكنولوجيا التعليم ،باإلضافة إلى تنوع أشكال
ومصادر هذه املعلومات من مواقع تعليمية متخصصة ،وقواعد بيانات متجددة،
وكتب ودوريات إلكترونية متنوعة ،باإلضافة إلى سهولة احلصول على هذه املصادر
والتعامل معها وإمكانية توفير التعلم التفاعلي النشط عبر الشبكة العنكبوتية مبا
يضمن تنمية مهارات التفكير والبحث واحلوار واملشاركة وحل املشكالت وتعلم
إنتاج مواد تعليمية خاصة بالشبكة العنكبوتية مثل املهام املرتبطة باملشروعات
التعليمية القائمة عليها؛ ومن أهم املشروعات واالستراتيجيات التعليمية الهادفة
واملوجهة والقائمة على استخدام وتوظيف الشبكة واالستفادة من املعلومات
املوجودة عليها مايسمى باستراتيجية “الرحلة املعرفية”؛ ألن هذه االستراتيجية
تعتمد على تقدمي مهمات تعليمية محددة تساعد املتعلم على القيام بنفسه
بعمليات مختلفة من البحث واالستكشاف للمعلومات عبر الشبكة العنكبوتية،
واستخدام هذه املعلومات وتوظيفها وليس مجرد احلصول عليها.
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تتمركز مشكلة هذه الدراسة في كون الطرق التقليدية تؤثر سلب ًا على تنمية
التفكير وقصر مداه لدى املتعلم؛ لذا تتناول هذه الدراسة الرحلة املعرفية أمنوذج ًا
تطبيقي ًا لتدريس مساقات الفقه اإلسالمي ،وتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على
األسئلة البحثية اآلتية :ما الرحلة املعرفية ،وكيف نشأت ،وما تاريخها وفلسفتها
التربوية؟ وما مستوياتها وعناصرها؟وما األسس واملعايير التى يجب أن تراعى في
تصميمها؟ وما مزاياها في خالل تدريس الفقه اإلسالمي؟
تهدف هذه الدراسة إلى حتقيق جملة من األهداف تتمثل في حتليل ماهية الرحلة
املعرفية وتطورها التاريخي وفلسفتها التربوية ،إضافة إلى توضيح مستويات الرحلة
ال عن حتليل عناصر الرحلة املعرفية ،واألسس واملعايير التى يجب أن
املعرفية ،فض ً
تراعى في تصميمها ،وحتليل مزاياها في تدريس الفقه اإلسالمي ،وكذلك عرض
منوذج تطبيقي للرحلة املعرفية من خالل مقررات الفقه اإلسالمي.
تستمد الدراسة أهميتها مبا ميكن أن تسهم به إذ أنها تقدم منوذج عملي يقوم على
تكنولوجيا املعلومات في تدريس مساقات الفقه اإلسالمي في اجلامعات ،إضافة
إلى توجيه أنظار أعضاء هيئة تدريس كليات الشريعة لضرورة تبني هذه الطريقة
في التدريس.
تتمركز حدود هذه الدراسة في بعدين؛ املكاني واملوضوعي ،أما املكاني فتتحدد
بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية؛ نظراً لكون الباحث عضو هيئة تدريس فيها وبناء
عليه ميكنه تطبيق هذه التجربة ،ومن جهة أخرى فإن طبيعة النظام اجلامعي في
جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية يتيح بسهولة تطبيق مثل هذه التجارب؛ إذ إن
ال فقه األسرة وعدد
املساق الواحد من ناحية احملاضرات يقسم إلى قسمني؛ ولنقل مث ً
ساعاته  3ساعات معتمدة وعدد طلبته  60طالب ًا وطالبة ،ساعتان يقوم املدرس
بتدريسهما جلميع الطالب ،وتسمى محاضرة “الكلية” ثم يتم تقسيم الطلبة
إلى مجموعات صغيرة يتراوح عدد كل مجموعة قرابة  15طالبة وطالبة ،ولكل
مجموعة ساعة دراسية مستقلة ،تسمى “احملاضرة اإلرشادية” يتم من خاللها
مناقشة ما مت عرضه في محاضرة “الكلية” .أما احلدود املوضوعية فتقتصر الورقة
على عرض منوذج تطبيقي واحد هو الطالق.

4/1/14 3:05 PM

ulum islamiyyah 11.indd 160

 الرحلة املعرفية أمنوذج ًا تطبيقي ًا لتدريس مساقات الفقه اإلسالمي في اجلامعات املاليزية161
Abstract
This paper comes as an attempt to answer a number of research questions:
What is web quest technique? How its idea is originated? What is its history
and educational philosophy? What are the levels of web quest technique?
What are its elements? What are the foundations and criteria that must be
taken into account in its design? What advantages of web quest through
the teaching of Islamic jurisprudence? Moreover, the study displays an
application form for this web quest technique through the provisions of
divorce theme. This study has followed the descriptive analytical method,
the study has found that the web quest technique depends mainly on survey,
questioning, search and discovery, and it aims to develop students› various
mental capacities. Furthermore, it relies partly or entirely on electronic
sources in the web with the possibility of merging other sources such as,
magazines, books, CDs or any other sources of knowledge. The web quest
technique is considered educational structural pattern as centered on the
discoverer learner, as well as it encourages team work and exchanging
views and ideas among students with confirmation at the same time on the
individualization of learning. In addition to developing the student›s thinking
capabilities and building a researcher student who can assess himself, as
well as providing an opportunity for students to explore the information
instead of instructing it.
Keywords: web quest technique, Islamic jurisprudence, Malaysian
universities

مقدمة
 أثرت بشكل،يعيش العالم في الفترة األخيرة ثورة علمية وتكنولوجية كبيرة
 وأصبح التعليم مطالب ًا بالبحث عن أساليب ومناذج،كبير في جميع جوانب احلياة
 وقد تأثرت،تعليمية جديدة ملواجهة العديد من التحديات على املستوى العاملي
 وعلى رأسها املدرس حيث تغير دوره،كل عناصر املوقف التعليمي بالتكنولوجيا
، فأصبح املدرس يصمم بيئة التعلم،من ناقل للمعرفة إلى مسهل لعملية التعلم
 ويتابع، ويصف لهم ما يناسبهم من املواد التعليمية،ويشخِّ ص مستويات طلبته
 كما تغير دور، ويوجههم حتى تتحقق النتاجات املطلوبة،تقدمهم ويرشدهم
،ً بل أصبح نشط ًا إيجابيا،ً فلم يعد متلقي ًا سلبيا،املتعلم نتيجة أدوات التكنولوجيا
 وذلك باالهتمام بالطرق واألساليب التي،وأصبح التعلم متمركزاً حول املتعلم
.يتبعها املتعلم في الوصول للمعرفة
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امللخص
جاءت هذه الورقة محاولة اإلجابة على جملة من األسئلة البحثية؛ هي :ما الرحلة
املعرفية ،وكيف نشأت فكرتها ،وما تاريخها وفلسفتها التربوية؟ وما مستويات
الرحلة املعرفية؟ ثم ما عناصر الرحلة املعرفية ،واألسس واملعايير التى يجب أن
تراعى في تصميمها؟ وما مزاياها من خالل تدريس الفقه اإلسالمي ،إضافة إلى
عرض منوذج تطبيقي لهذه الرحلة من خالل موضوع أحكام الطالق .وقد اتبعت
هذه الورقة املنهج الوصفي التحليلي .وقد توصلت الدراسة إلى أن الرحلة املعرفية
تعتمد بشكل رئيس على االستقصاء والتساؤل والبحث واالكتشاف ،وتهدف إلى
تنمية القدرات الذهنية املختلفة لدى الطالب وتعتمد جزئي ًا أو كلي ًا على املصادر
اإللكترونية املوجودة في الشبكة العنكبوتية مع إمكانية دمج مجموعة أخرى من
املصادر كاملجالت والكتب واألقراص املدمجة أو أ ّية مصادر أخرى للمعرفة ،وتعدّ
ال عن
الرحلة املعرفية منط ًا تربوي ًا بنائي ًا إذ تتمحور حول املتعلم املستكشف ،فض ً
تشجيعها للعمل اجلماعي وتبادل اآلراء واألفكار بني الطالب مع تأكيدها في
الوقت نفسه على تفريد التعلم ،إضافة إلى تطوير قدرات الطالب التفكيرية وبناء
ال عن إتاحة الفرصة للطلبة كي يستكشفوا
طالب باحث يستطيع تقييم نفسه ،فض ً
املعلومة بد ًال من تلقينهم إياها.
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