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  :مستخلص الدراسة
اسة تعرف واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في المرحلة الثانویة ھدفت الدر

بمدینة الریاض في تنمیة مھارات التفكیر التأملي، واستخدمت المنھج الوصفي المسحي، وأداتھ بطاقة 
مالحظة، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي العلوم الشرعیة في مدارس المرحلة الثانویة العامة 

) ١٣٢٦(ه والبالغ عددھم ١٤٣٨/١٤٣٩بعة إلدارة التعلم بمدینة الریاض في العام الدراسي التا
معلمًا، وكشفت الدراسة عن عدد من النتائج ) ٣١(معلمًا، وتم اختیار عینة عشوائیة منھم بلغ عددھا 

رجة یمارس بد) الوصول إلى االستنتاجات(أن دور معلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة : أھمھا
، في )منخفضة(یمارس بدرجة ) إعطاء تفسیرات مقنعة(، وأن دورھم في تنمیة مھارة )متوسطة(

) الكشف عن المغالطات(و) الـتأمل والمالحظة(في تنمیة مھارات ) ال یمارس(حین أن دورھم 
  ).وضع حلول مقترحة(و

Abstract: 
The study aimed to identify the reality for the legitimate sciences 

(Shari'ah) teachers' Teaching role in "The Development of Meditation 
Thinking Skills" on the secondary stage (High School) in Riyadh city, it 
used the descriptive scanning method and it note card tool. 
The community of this study is consisted of all legitimate sciences teachers 
from the secondary stage schools that related to the department of education 
in Riyadh at year of 1438 , and their number was (1326) teacher, where a 
random sample of 31 teacher was selected. 
The study revealed many results where the most important outcome of it 
describe that: 
 The role of legitimate sciences teachers in improving (Reaching to the 
Conclusions) skill applied at medium level and their role in improving 
(Giving persuasive explanations) skill applied at low level , while their role 
is not implemented to developing (Meditation and auditing ),(detection of 
fallacies ), (establish proposed solutions) skills. 

  :المقدمة
اھتم اإلسالم بشأن التفكیر وإعمال العقل بالنظر والتأمل والتفكر، وحثت علیھ آیات القرآن 

َوَسخََّر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َجِمیًعا مِّْنُھ ِإنَّ ِفي َذِٰلَك َلآَیاٍت (الكریم كما في قولھ تعالى 
َلْو َأنَزْلَنا َھَٰذا اْلُقْرآَن َعَلىٰ َجَبٍل لََّرَأْیَتُھ َخاِشًعا (، وقولھ تعالى )١٣لجاثیة، آیة سورة ا) (لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن

، وما )٢١سورة الحشر، آیة ) (مَُّتَصدًِّعا مِّْن َخْشَیِة اللَِّھ َوِتْلَك اْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَھا ِللنَّاِس َلَعلَُّھْم َیَتَفكَُّروَن
دعا القرآن الكریم للنظر العقلي بمعنى التأمل والفحص وتقلیب األمر "یر حیث ذلك إال ألھمیة التفك

على وجوھھ لفھمھ وإدراكھ دعوة مباشرة وصریحة ال تأویل فیھا كواجب دیني یتحمل اإلنسان 
 ).٢٥م، ص٢٠١٠جروان، " (مسؤولیتھ

 ویؤكد وتعلیم التفكیر لیس خیارًا أو ترفًا بل ھو ضرورة ملحة وغایة كبرى للتعلیم،
على اتفاق یكاد یكون عامًا بین الباحثین الذي تعرضوا في كتاباتھم ) ٢٩م، ص٢٠١٠جروان، (
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٣٧٧ 

لموضوع التفكیر على أن تعلیم مھارات التفكیر من األھمیة أن یكون ھدفًا رئیسًا لمؤسسات التربیة 
تعلیم التفكیر "حیث أن والتعلیم، وذلك لما لتعلیم التفكیر من أھمیة في بناء اإلنسان وتكوینھ العقلي، 

یساعد المتعلم على التعرف على إمكاناتھ العقلیة، ومن ثم تنمیتھا واستثمارھا بشكل أفضل، وھذا 
یساعده على تكوین فھم أفضل للحیاة وأحداثھا، األمر الذي یحقق لھ االستقاللیة في التفكیر، واتخاذ 

فتح " ( التكیف مع المجتمع الذي یعیش فیھالقرارات بعقالنیة، والثقة بالنفس، وكل ذلك من أھم أسس
  ).٧٤م، ص٢٠٠٨اهللا، 

ولقد عنیت سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة بالتفكیر ضمن األھداف اإلسالمیة 
تشجیع وتنمیة روح البحث والتفكیر العلمیین، وتقویة : "العامة التي تحقق غایة التعلیم حیث جاء فیھا

التأمل، وتبصیر الطالب بآیات الّلھ في الكون وما فیھ، وإدراك حكمة الّلھ في القدرة على المشاھدة و
" خلقھ لتمكین الفرد من االضطالع بدوره الفعَّال في بناء الحیاة االجتماعیة وتوجیھھا توجیھًا سلیمًا

  ).١١م، ص١٩٩٥، - التعلیم حالیًا–وزارة المعارف (
م، ٢٠٠٩فرج، (ھارات التفكیر، حیث یشیر وتعد المرحلة الثانویة مرحلة مھمة لتنمیة م

الفعالیات العقلیة تزداد لدى طالب المرحلة الثانویة فتقوى قابلیتھ للتعلم والتعامل "إلى أن ) ١٢٠ص
مع األفكار المجردة وإدراك العالقات والتذكر وتنمو القدرة على االستدعاء والتخیل وحل المشكالت 

داف العامة للتعلیم في المرحلة الثانویة في المملكة العربیة ، ولقد أكدت األھ"والتحلیل والتركیب
تنمیة التفكیر العلمي لدى الطالب، وتعمیق : "السعودیة على أھمیة تعلیم التفكیر حیث ورد ضمنھا

" روح البحث والتجریب والتتبع المنھجي، واستخدام المراجع، والتعوُّد على طرق الدراسة السلیمة
، ولذا یتأكد على القائمین على المناھج الدراسیة )٢٠م، ص١٩٩٥، - لیم حالیًاالتع–وزارة المعارف (

في المرحلة الثانویة العمل على تھیئة مواقف تعلیمیة تتیح للطالب أن ُیعِمل قدراتھ العقلیة ویمارس 
نادى الكثیر من التربویین بضرورة إعطاء مھارات التفكیر أولویة خاصة "مھارات التفكیر، حیث 

، كما یتأكد أیضًا )١١٥م، ص٢٠١٤األكلبي، " (ناء المناھج، وتنفیذھا، وتقویمھا، وتطویرھاعند ب
على المعلمین استخدام طرق تدریس معینة للطالب على تنمیة مھارات التفكیر لدیھم، حیث یشیر 

تطویر أسلوب التعلیم بحیث یدرب الطالب على استخدام "إلى أھمیة ) ٣٨٢م، ص٢٠٠٣زھران، (
  ". العلمي في التفكیر، وینمي لدیھم القدرة على التجدید واالبتكاراألسلوب

والتفكیر التأملي أحد أنواع التفكیر التي یتطلب االھتمام بتنمیة مھاراتھ لدى المتعلمین حیث 
التفكیر التأملي لیس خیارًا تربویًا، وإنما "على أن ) ٢٠٤م، ص٢٠١٥روزقي وعبد الكریم، (یؤكد 

 غنى عنھا، ویعزى ذلك إلى جملة من االعتبارات منھا أن تنمیة قدرة التفكیر ھو ضرورة تربویة ال
التأملي عند الطلبة تؤدي إلى فھم أعمق للمحتوى المعرفي الذي یتعلمونھ، وذلك أن التعلم في أساسھ 
عملیة تفكیر وأن توظیف التفكیر یحول عملیة اكتساب المعرفة من عملیة خاملة إلى نشاط عقلي 

، وأوصت العدید من الدراسات "ى إتقان أفضل للمحتوى، وإلى ربط عناصره بعضھا ببعضیفضي إل
بأھمیة تدریب طالب المرحلة الثانویة على امتالك مھارات التفكیر ) م٢٠١٤المرشد، (ومنھا دراسة 

بالعمل على دمج ) م٢٠١٥البوریني؛ والسعایدة؛ والخطیب؛ والرقاد، (التأملي، كما أوصت دراسة 
  .ت التفكیر التأملي في أسالیب واستراتیجیات التدریس في المناھجمھارا

أن الحاجة ماسة إلى "على ) ١٣م، ص٢٠٠٩السبیعي، (وفي مناھج العلوم الشرعیة یؤكد 
تعلیم مھارات التفكیر ضمن أنشطة مادة التربیة اإلسالمیة إلى جانب استخدام استراتیجیات تدریس 

اتیجیات التدریس من أثر فعال في تدریب الطالب على ممارسة ، وذلك لما الستر"متنوعة ومحكمة
باالھتمام بتدریب المعلمین على ) ٦٩ه، ص١٤٣٤التویجري، (مھارات التفكیر، وقد وأوصت دراسة 
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٣٧٨ 

طرائق وأسالیب التدریس، وأسالیب التقویم الحدیثة، والوسائل التعلیمیة التي تساعدھم على تدریس 
  .لعلوم الشرعیةمھارات التفكیر في دروس ا

 ونظرًا ألھمیة دور معلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى طالبھم، 
ابتداًء من إدراكھم ألھمیة ھذا الدور الذي یقومون بھ في تنمیة مھارات التفكیر التأملي، وأن یكونوا 

یة المساعدة على تنمیتھ لدى على درایة بماھیة التفكیر التأملي، ومھاراتھ، والممارسات التدریس
) م٢٠١٠أبو نحل، (الطالب، وأسالیب تقویمھ، فقد أوصت العدید من الدراسات ومنھا دراسة 

بضرورة االھتمام بطالب التربیة اإلسالمیة على وجھ الخصوص من خالل تدریبھم على مھارات 
ات التفكیر التأملي في بالتركیز على مھار) م٢٠١٦الجاھلي، (التفكیر التأملي، كما أوصت دراسة 

برامج إعداد معلمي ومعلمات العلوم الشرعیة للتمكن من تنمیة مھارات التفكیر التأملي أثناء 
  .تدریسھم، وإقامة الدورات التدریبیة لھم في مھارات التفكیر التأملي

ومع ھذه األھمیة للتفكیر التأملي إال أن الراصد لنتائج بعض الدراسات التي ھدفت لقیاس 
ستوى التفكیر التأملي لدى الطالب یجد أن نتائجھا قد أظھرت تدنیًا في مستوى مھارات التفكیر م

التي كشفت نتائجھا أن اكتساب طلبة الصف ) م٢٠١٠أبو نحل، (التأملي لدیھم، ومن ذلك دراسة 
العاشر األساسي في محافظة غزة لمھارات التفكیر التأملي أقل من المتوسط االفتراضي وھو 

التي كشفت نتائجھا أن مستویات التفكیر التأملي لدى طالب ) م٢٠١٤المرشد، (، ودراسة %)٧٠(
التي كشفت نتائجھا أن مستوى التفكیر ) م٢٠١٦نصیر، (جامعة الجوف تقل عن حد الكفایة، ودراسة 

، وقد عزت بعض ھذه الدراسات )متوسط(التأملي لدى طلبة كلیة العلوم التربویة في جامعة جرش 
عف في مستوى مھارات التفكیر التأملي لدى الطالب إلى طبیعة اإلجراءات التدریسیة التي الض

یمارسھا المعلمون أثناء تدریسھم، مما یؤكد ضرورة االھتمام بتوظیف الممارسات التدریسیة 
  .المساعدة على تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى الطالب

  :مشكلة الدراسة
ملي من المھارات المھمة لطالب المرحلة الثانویة، حیث تنسجم مع تعد مھارات التفكیر التأ

طبیعة نموه العقلي، كما أن مناھج العلوم الشرعیة في المرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة 
، ومنھا مھارات )٢١٨ه، ص١٤٢٣ -  التعلیم حالیًا–وزارة المعارف (تھدف لتنمیة مھارات التفكیر 

أظھرت نتائجھا وجود ) ه١٤٣٤التویجري، (ي، إال أن بعض الدراسات مثل دراسة التفكیر التأمل
ضعف في اھتمام معلمي العلوم الشرعیة في المرحلة الثانویة بتنمیة مھارات التفكیر لدى طالبھم، 
كما أشارت بعض الدراسات إلى وجود بعض المشكالت في األداء التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة 

الیوسف، (،  ودراسة )م٢٠٠٩الجھیمي، (، ودراسة )م٢٠٠٠علي، (الثانویة مثل دراسة في المرحلة 
، مما قد یؤثر سلبًا على دور معلمي العلوم الشرعیة في تنمیة )ه١٤٢٩عفیف، (، ودراسة )م٢٠١٠

  .مھارات التفكیر التأملي لدى طالبھم
لمدارس الثانویة لإلشراف ومن خالل خبرة الباحث العملیة في التعلیم وزیاراتھ المیدانیة ل

على طالب التربیة العملیة الحظ ضعفًا لدى معلمي العلوم الشرعیة في االھتمام بتنمیة مھارات 
التفكیر لدى طالبھم، واعتماد معظم معلمي العلوم الشرعیة على الطرق التقلیدیة في تدریسھم والتي 

  .دیم ما یثیر دافعیة المتعلم للتفكیر والتأملتھتم بتلقین المعلومات والمعارف للطالب دون االھتمام بتق
من ھنا تظھر الحاجة لتشخیص واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة 

  .مھارات التفكیر التأملي لدى طالب المرحلة الثانویة، بغیة المساھمة في تقویم ھذا الدور وتطویره
  :أسئلة الدراسة
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  :ؤال الرئیس اآلتيأجابت الدراسة الحالیة عن الس
ما واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى طالب / س

  المرحلة الثانویة بمدینة الریاض؟
  :ویتفرع منھ األسئلة اآلتیة

ما واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة التأمل والمالحظة لدى  .١
  حلة الثانویة بمدینة الریاض؟طالب المر

ما واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة الكشف عن المغالطات لدى  .٢
  طالب المرحلة الثانویة بمدینة الریاض؟

ما واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة الوصول إلى االستنتاجات  .٣
   بمدینة الریاض؟لدى طالب المرحلة الثانویة

ما واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة إعطاء التفسیرات المقنعة  .٤
  لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة الریاض؟

ما واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة وضع الحلول المقترحة لدى  .٥
  ریاض؟طالب المرحلة الثانویة بمدینة ال

  :أھداف الدراسة
تتوجھ نحو تعرف واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في المرحلة الثانویة بمدینة 

  :الریاض في تنمیة مھارات التفكیر التأملي اآلتیة
 .مھارة التأمل والمالحظة .١
 .مھارة الكشف عن المغالطات .٢
 .مھارة الوصول إلى االستنتاجات .٣
 .ةمھارة إعطاء تفسیرات مقنع .٤
 .مھارة وضع حلول مقترحة .٥

  :أھمیة الدراسة
  :تكمن أھمیة الدراسة الحالیة فیما یلي

  .تقدیم قائمة باإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارات التفكیر التأملي .١
تسھم نتائج ھذه الدراسة في لفت انتباه معلمي العلوم الشرعیة لالھتمام بتفعیل دورھم في  .٢

  .ر التأملي لدى طالبھمتنمیة مھارات التفكی
تفید نتائج ھذه الدراسة المشرفین التربویین للعلوم الشرعیة في توعیة المعلمین الستخدام  .٣

  .اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارات التفكیر التأملي
تفید نتائج ھذه الدراسة مصممي مناھج العلوم الشرعیة في تضمین مھارات التفكیر التأملي  .٤

  .یع مكونات المنھج المدرسيفي جم
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  :حدود الدراسة
  : تقتصر ھذه الدراسة على ما یلي:الحدود الموضوعیة: أوًال

مھارة التأمل والمالحظة، ومھارة الكشف عن المغالطات، : مھارات التفكیر التأملي الخمس وھي .١
ومھارة الوصول إلى االستنتاجات، ومھارة إعطاء تفسیرات مقنعة، ومھارة وضع حلول 

  .قترحةم
 .مادتي الفقھ والحدیث من مواد العلوم الشرعیة .٢

  . مدارس المرحلة الثانویة التابعة إلدارة التعلیم في مدینة الریاض:الحدود المكانیة: ثانیًا
  .ه١٤٣٨/١٤٣٩ تم تطبیق ھذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي :الحدود الزمانیة: ثالثًا

  :مفاھیم الدراسة
  :فكیر التأمليمھارات الت

القدرة على تقییم وتفسیر الدلیل، وتعدیل اآلراء، وعمل "ُتعرف مھارات التفكیر التأملي بأنھا 
  ).  ١٩١م، ص٢٠١٥الكریم،  رزوقي وعبد" (أحكام موضوعیة، وھي مؤكد في كل المقررات

مالحظة، وتعرف مھارات التفكیر التأملي إجرائیًا بأنھا قدرة الطالب العقلیة على التأمل وال
والكشف عن المغالطات، والوصول إلى استنتاجات، وإعطاء تفسیرات مقنعة، ووضع حلول مقترحة 

  .لحل مشكلة
  :اإلطار النظري، والدراسات السابقة

  :اإلطار النظري: أوًال
  :تعلیم مھارات التفكیر التأملي

  :التفكیر التأملي
لموجھ الذي یتجھ بالعملیات العقلیة یصنف التفكیر التأملي على أنھ نوع من أنواع التفكیر ا

نحو تحقیق أھداف محددة، ویعتمد على الموضوعیة ومبدأ السببیة في مواجھة المشكالت، حیث یلجأ 
الفرد إلى التفكیر التأملي عندما یشعر باالرتباك نحو مشكلة ما یرغب في حلھا، مما یتطلب تحلیل 

البحث عن العالقات البینیة لھذه العناصر، ومن ثم ھذه المشكلة أو الموقف إلى عناصره المكونة لھ و
  . فرض الفروض واختبارھا لحل ھذه المشكلة

واستحوذ التفكیر التأملي على اھتمام كثیر من المربین في كتاباتھم في علم النفس التربوي 
 أساس المعرفة حول التفكیر التأملي، حیث Dewey، وتعد أعمال Binet ،James ،Deweyمثل 

راساتھ إلى أن التفكیر التأملي یجب أن یحقق ھدف التعلم لیصبح تعلمًا أفضل، حیث یدفع تشیر د
  ).١٢٧م، ص٢٠١٢خوالدة، (الطالب نحو التعلم بشكل أكثر حماسًا 

  :ماھیة التفكیر التأملي
أنھ بالرغم من المناداة باالھتمام بالتفكیر التأملي، إال أنھ ) Rodgers, 2002, p842(یرى 

ة تمییز ماھیتھ، ویرجع ذلك ألنھ من الصعب تمییز التفكیر التأملي عن غیره من أنواع من الصعوب
التفكیر األخرى، كما أنھ من الصعب أیضًا البحث في التفكیر التأملي دون إحساس واضح بما یقصد 
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و بالتأمل، ودون توضیح لما یبدو علیھ التأمل، وكذلك الغموض في تقویم المھارة المعرفیة، إذ ما ھ
  .الشيء الذي نسعى وراءه كدلیل للتأمل؟

  :وفیما یلي بعض اجتھادات الباحثین في تعریف التفكیر التأملي
بأنھ تبصر معرفي في األعمال والمواقف یؤدي إلى ) Dewey, 1961, p11(فقد عرفھ 

  .تحلیل اإلجراءات والقرارات والنواتج
ملي بأنھ الدراسة المستمرة التفكیر التأ) Griffith & Frieden, 2000, p82(ویعرف 

  .للنظریات واألفكار واالفتراضات التي تكون في عقل الشخص مما یساعد على تعزیز آرائھ
بأنھ عملیات االختبار الداخلي، واكتشاف القضایا المھمة، ) Thorpe, 2001, p67(وعرفھ 

  .ییر وجھات النظروالتعامل معھا عن طریق التجربة، مما یؤدي إلى اإلبداع وتوضیح المعاني وتغ
 أن التفكیر التأملي ھو أن یتأمل الطالب الحدث الذي  (Spangler, 2005, p63)وأورد

یواجھھ ویحللھ إلى عناصره ویرسم الخطط الالزمة لفھمھ ثم یعمل على تنظیم مدركاتھ حتى یصل 
  .عت لھإلى النتائج التي یتطلبھا ھذا الموقف ثم یقّوم ھذه النتائج في ضوء الخطط التي وض

ویتضح من التعریفات السابقة أن التفكیر التأملي عملیة استبصار، وتوضیح للمعاني، ورسم 
للخطط، وتنظیم للخبرات وربط السابقة منھا بالحالیة، وتحلیل لألحداث واإلجراءات والقرارات، 

  .وتأمل لألفكار واالفتراضات، وتقویم لآلراء والنتائج
  :أھمیة التفكیر التأملي

أن المیل للتفكیر التأملي عادة ال تقدر بثمن ) (Kovalik & Olsen, 2010, p4ترى 
بالنسبة للعقل، فھو یقلل من اإلجھاد، ویحسن التعلم، وصنع القرار، ویعزز األداء، ویساعد الطالب 

إلى ) ٢٢٣م، ص٢٠٠١عبد الھادي ومصطفى، (على تخزین التعلم في الذاكرة طویلة المدى، ویشیر 
یكسب الطالب صفة الموضوعیة، ویصقل الشخصیة من الناحیة العلمیة، ویجعلھ "لتأملي أن التفكیر ا

أن الفرد الذي یمتلك القدرة على التفكیر "، كما "صبورًا مثابرًا، قادرًا على التفسیر العلمي السلیم
 وتعمل التأملي یكون مستقًال في تفكیره، ومراقبًا لھ وقادرًا على اتخاذ قرارات مناسبة في حیاتھ،

ممارسة التفكیر التـأملي على تحسین أداء الطلبة وزیادة قدرتھم على التخیل الذھني والتفكیر التحلیلي 
  ).١٨٠م، ص٢٠١٢خوالدة، " (والناقد

إلى أن التفكیر ) Croke, 2005, p103( كما أن التفكیر التأملي ینمي اإلبداع حیث یشیر 
 الطالب فاعًال واثقًا، یستطیع الربط بین ما یقرأ، وما التأملي یؤدي إلى تنمیة اإلبداع، حیث یصبح

  . یعرف، وما یشعر بھ
ویتضح من ذلك أن أھمیة تعلیم مھارات التفكیر التأملي للطالب تكمن فیما یحققھ من تحسن 
في قدراتھم العقلیة، وامتالكھم القدرة على التحكم في تفكیرھم، وتعویدھم النظر للمشكالت واألحداث 

 الجوانب والزوایا، وتحلیلھا إلى مكوناتھا واستبصار العالقات بین ھذه المكونات، من مختلف
  . واإلبداع، وتحسین عملیة اتخاذ القرار، وحل المشكالت

  :مھارات التفكیر التأملي
التفكیر التأملي عملیة عقلیة واعیة، واستقصاء ذھني نشط، وتفكیر موجھ، وقد أورد 

م، ٢٠١٥رزوقي وعبدالكریم، (، و)٢١٨- ٢١٧، ص صم٢٠١٢العفون؛ وعبد الصاحب، (
  :خمس مھارات للتفكیر التأملي ھي على النحو اآلتي) ١٩٣- ١٩١ص
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 وتعني الرؤیة البصریة التأملیة، ویقصد بھا القدرة على تحلیل :مھارة التأمل والمالحظة .١
 وعرض جوانب المشكلة والتعرف على محتواھا من خالل بیاناتھا ومكوناتھا بحیث یمكن

  . اكتشاف العالقات الموجودة بصریًا
 أي القدرة على اكتشاف الفجوات في المشكلة من خالل تحدید :مھارة الكشف عن المغالطات .٢

  . وتوضیح العالقات غیر الصحیحة أو الطبیعیة والمنطقیة والخطأ في إنجاز المھمات التربویة
صول للعالقات المنطقیة المحددة  وتعني القدرة على الو:مھارة الوصول إلى استنتاجات للمشكلة .٣

  . من خالل تحلیل مضمون المشكلة والتوصل إلى فرض الفروض والتوصل لحلول مناسبة
 وھي القدرة إعطاء معنى منطقي للنتائج أو العالقات، وقد یكون :مھارة إعطاء تفسیرات مقنعة .٤

   .ھذا المعنى معتمدًا على معلومات سابقة أو على طبیعة المشكلة وخصائصھا
 القدرة على وضع خطوات منطقیة لحل المشكلة المطروحة، وتقوم :مھارة وضع حلول مقترحة .٥

 .تلك الخطوات على تصورات ذھنیة متوقعة لحل المشكلة المطروحة
ویرى الباحث مناسبة ھذه المھارات للتفكیر التأملي لشمولیتھا للعلمیات العقلیة المتضمنة فیھ 

  .ا ومالحظتھاولوضوح معانیھا وإمكانیة قیاسھ
  :العملیات العقلیة المتضمنة في التفكیر التأملي

یركز التفكیر التأملي كثیرًا على نقد االفتراضات وتقویم النتائج، ویعتمد في خطواتھ 
ومھاراتھ على خطوات مشابھة للتفكیر الناقد، وحل المشكالت، لكنھ ال یتبع تسلسًال معینًا للخطوات 

ى األخرى حیث أن عملیات التفكیر ال تسیر في اتجاه محدد وثابت، فقد فقد تتقدم إحدى الخطوات عل
یبدأ الفرد بأي من العملیات التي ترتبط  بالتفكیر وینتقل إلى األمام وإلى الخلف حسب احتیاجات 

، وذكر )١٨٤م، ص٢٠١٥رزوقي وعبدالكریم، (الموقف مستخدمًا في ذلك استراتجیات مختلفة 
المیل واالنتباه : أن التفكیر التأملي یتضمن عدة عملیات عقلیة ھي) ٥٢م، ص٢٠٠٣عبید وعفانة، (

، )اختیار(، واختیار وتذكر الخبرات المالئمة )تفسیر(، وإدراك العالقات )اتجاه(الموجھ نحو الھدف 
، وتقویم الحل )ابتكار(، وتكوین أنماط عقلیة جدیدة )استبصار(وتمییز العالقات بین مكونات الخبرة 

 ). نقد(عملي كتطبیق 
إلى عملیات عقلیة أخرى یتضمنھا التفكیر التأملي ) ٤٤٦م، ص٢٠٠٥(كما أشار إبراھیم 

القدرة على تحدید المشكلة، والقدرة على تحلیل عناصر الموقف المشكل، والقدرة على استدعاء : ھي
والقدرة على تكوین القواعد العامة التي یمكن تطبیقھا وكذلك األفكار والمعلومات المرتبطة بالمشكلة، 

فروض محددة لحل الموقف المشكل واختبار كل فرض في ضوء المعاییر المقبولة في مجال 
المشكلة، والقدرة على تنظیم النتائج التي یمكن الوصول إلیھا بطریقة یمكن االستفادة منھا للتوصل 

  .إلى حل الموقف المشكل
  : التأمليدور معلم العلوم الشرعیة في تنمیة مھارات التفكیر

یرى التربویون أنھ على المعلم أن یزید من نشاط التفكیر عند الطالب، وذلك كجزء أساسي 
أن المعلم ھو ) ١٠٠م، ص٢٠٠٣زیتون، (، ویشیر )٤٧م، ص٢٠٠٩السبیعي، (من وظیفة المعلم 

قًا المسؤول عن إدارة عملیة تعلیم التفكیر، فھو األقدر على ضبطھا وتوجیھھا التوجیھ الصحیح منس
على أن ) ١١٠م، ص٢٠١٠جروان، (في ذلك مع كافة المسؤولین عن عملیة تعلیم التفكیر، ویؤكد 

المعلم من أھم عوامل نجاح تعلیم التفكیر ألن النتائج المتحققة من تطبیق أي برنامج لتعلیم التفكیر 
  .تتوقف بدرجة كبیرة على نوعیة التعلیم الذي یمارسھ المعلم داخل الغرف الصفیة
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یمكن تحدید دور معلم العلوم الشرعیة في تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى الطالب في و
  :النحو اآلتي

فھو یقوم بإعداد خططھ التدریسیة سواء الفصلیة أو الیومیة، وُیضمن أھدافھا : المعلم مخّطط .١
لمساعدتھم تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى الطالب، ویختار استراتیجیات التدریس المناسبة 

على ممارسة مھارات التفكیر التأملي، ویحّدد ویجّھز الوسائل والتقنیات التعلیمیة المناسبة، 
  .ویصَمم األنشطة التعلیمیة المعینة على تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى الطالب

 والخوف فھو میسر للتعّلم بما یوفره من بیئة تعلیمیة اجتماعیة خالیة من التوتر: المعلم میّسر .٢
والخجل، مما یشجع الطالب على التعبیر عن آرائھم بكل حریة وأمان، ویزید من دافعیتھم 

  .للتفكیر والتأمل
یوظف مھارات التفاعل اللفظي وغیر اللفظي في تواصلھ مع الطالب بما یسھم في : متفاعل .٣

 والتأمل في توضیح المعاني، وفھم المقاصد فھما صحیحا یقلل من التشتت ویساعد على التفكیر
  .األفكار المطروحة واآلراء المعروضة

حین یبادر معلم العلوم الشرعیة بممارسة مھارات التفكیر التأملي عملیًا أمام الطالب، : متأّمل .٤
والتفكیر بصوت مرتفع، حتى یكتسب الطالب منھ ھذه المھارات، مما یشجعھم على ممارستھا 

  .أثناء الدرس
ات الجماعیة الھادفة، بینھ وبین الطالب، أو فیما بین الطالب من خالل إدارة الحوار: محاور .٥

أنفسھم، تلك الحوارات التي یقدر فیھا الرأي وال یھمش، ویلتزم فیھا بآداب الحوار، وتعزز فیھا 
  .الثقة بالنفس، مما یعین الطالب الممارسة الفعلیة لمھارات التفكیر التأملي

سئلة السابرة في موضوع الدرس، والتي تلفت انتباه فیطرح معلم العلوم الشرعیة األ: متسائل .٦
الطالب وتثیر اھتمامھم بالقضایا المطروحة، وتجعلھم یتأملون في آرائھم وفرضیاتھم 

  .  واستنتاجاتھم وإعادة النظر فیھا والتأكد من صحتھا
ما وذلك بتشجیع الطالب على ممارسة مھارات التفكیر التأملي، وتعزیز استجاباتھم، م: محّفز .٧

  .یزید من دافعیتھم للتفكیر والتأمل
  :اإلجراءات التدریسیة المعینة على تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى الطالب

 التأملي عدد من اإلجراءات التدریسیة المعینة على تنمیة مھارات بالتفكیرأورد المھتمون 
ًال یتسم بالدقة والتحدید،  التأملي لدى الطالب، ومنھم من فّصل في ھذه اإلجراءات تفصیالتفكیر

ومنھم من ركز على الخطوط العریضة لھذه اإلجراءات التدریسیة، وفریق آخر جمیع بین الصنفین، 
عدة اعتبارات تدریسیة من األھمیة ) ٢٠٧- ٢٠٥م، ص ص ٢٠١٥الكریم،  رزوقي وعبد(وقد أورد 

  :ك بأن یسعى المعلم إلىمراعاتھا عندما یراد تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى الطالب وذل
  .جعل الطالب یحددون المشكالت موضوع البحث، واستیعابھا بوضوح في عقولھم .١
تحلیل : حث الطالب على استدعاء األفكار المتعلقة بالمشكلة، وذلك من خالل تشجیعھم على .٢

  .الموقف، وتكوین فروض محددة
اتجاه غیر متحیز، تعلیق تكوین : حث الطالب على تقویم كل اقتراح بعنایة بتشجیعھم على .٣

  .الحكم أو النتیجة، ونقد كل اقتراح واختبار أو رفض االقتراحات بنظام، ومراجعة النتائج
إحصاء : حث الطالب على تنظیم المادة حتى تستخدم في عملیة التفكیر بتشجیعھم على .٤

تائج المؤقتة النتائج من حین آلخر، واستخدام طرق الجدولة والتعبیر البیاني، والتعبیر عن الن
  .باختصار من حین آلخر خالل البحث

  .أن ال یشعر الطالب بالخوف والرعب أو الذنب إذا طرح إجابة غیر طبیعیة أو غیر متوقعة .٥
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٣٨٤ 

أن ال یفترض أن بعض األمور مثل األجوبة والمعاییر والقوانین وغیر ذلك واضحة جدًا  .٦
ض الطالب قد ال یكون واضحًا للمناقشة، بل علیة أن یفترض أن ما یبدو واضحًا لھ ولبع

  .للجمیع
أن ال یترك الصف وینحاز إلى وجھة نظر واحدة في النقاش بل علیھ أن یتبنى وجھات نظر  .٧

  .مختلفة حتى وإن كانت قناعتھ الخاصة توافق وجھة نظر الفصل
 .أن یكون مستمعًا جیدًا أثناء النقاش، وأثناء طرح الطالب لألسئلة .٨
الذین یعطون اإلجابة نفسھا یمتلكون األسباب نفسھا، ولذا علیھ أن أن ال یفترض بأن الطلبة  .٩

 .یسأل الطالب عن سبب اإلجابة، فسبب اإلجابة أكثر أھمیة من اإلجابة نفسھا
أن یعترف بخطئھ عندما یكون مخطئًا، وفي ھذه الحالة علیھ أن یخبر طلبتھ إذا كانت  .١٠

بذلك یكون قدوة حسنة ویعمل على إظھار نقاشاتھم الجیدة جعلتھ یغیر رأیھ في إجابتھ، وھو 
 .أنھ لیس ھناك أي حرج من االعتراف بخطئھ وتغییر رأیھ

أن ال ُیقیم أیًا من طالبھ تقییمًا سیئًا إذا عرف أنھ مخطئ، أو كان عنیدًا وال یعترف  .١١
بھذا الخطأ، فالھدف ھو تولید جو یساعد على التفكیر التأملي، وھذا الجو لن یتوفر إذا شعر 

 .طالب باإلحباط عند اعترافھ بتغییر رأیھال
 أن یطرح أسئلة على الطالب وعلیھ القبول بجمیع اإلجابات المحتملة حتى وإن كان  .١٢

 .ال یوافق علیھا
على المعلم أن ال یفرض رأیھ على طالبھ، بل علیھ أن یشجعھم على الفحص  .١٣

كارھم، فھذا یدربھم على واالستفسار عن فكرتھ بالطریقة نفسھا التي یفحص أو یختبر بھا أف
 .تعلم التفكیر التأملي

على المعلم إعطاء الطالب الوقت الكافي للتفكیر، فقد یتردد بعضھم في الحدیث،  .١٤
وعلى المعلم أن ال یقف لھم بالمرصاد على كل خطأ یقعون فیھ، ألن ھذا قد یؤدي إلى إحجام 

 .الكثیر منھم عن النقاش
على قیام المعلم بما یلي ) ٢٢٠م، ص٢٠١٢(الصاحب  كما أكدت نادیة العفون ومنتھى عبد

  :لتنمیة التفكیر التأملي لدى المتعلمین داخل الصف الدراسي
  .إعطاء المتعلمین الوقت الكافي للتفكیر قبل اإلجابة عن األسئلة .١
  .أن یركز االختبار على عدد قلیل من الموضوعات المھمة .٢
  .ر محددةأن ال یقبل المعلم أي إجابة غیر واضحة أو غی .٣
  .أن تستمر التفاعالت بین المعلم والمتعلمین .٤
  .أن یعرض المعلم للمتعلمین بعض النماذج الخاصة بمواصفات اإلنسان المفكر .٥
  .أن یتیح المعلم للمتعلمین الفرص المناسبة إلنتاج أفكار أصیلة وغیر تقلیدیة .٦

  الدراسات السابقة: ثانیًا
  :ت السابقة، وذلك في أربعة محاور ھيفي ھذا الجزء من الدراسة تم عرض الدراسا

  .دراسات تناولت قیاس مستوى مھارات التفكیر التأملي لدى الطالب .١
  .دراسات تناولت مدى توافر مھارات التفكیر التأملي في مواد العلوم الشرعیة .٢
  .دراسات تناولت أثر بعض استراتیجیات التدریس في تنمیة مھارات التفكیر التأملي .٣
  .ور معلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارات التفكیر التأمليدراسات تناولت د .٤
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٣٨٥ 

  :وذلك على النحو اآلتي
  :دراسات تناولت قیاس مستوى مھارات التفكیر التأملي لدى الطالب: أوًال

وھدفت الدراسة إلى تحدید مھارات التفكیر التأملي الواجب ): م٢٠١٠أبو نحل، (دراسة 
إلسالمیة للصف العاشر األساسي ومدى اكتساب الطلبة لھا، توافرھا في محتوى منھاج التربیة ا

وكشفت نتائج الدراسة أن الوزن النسبي لتوافر مھارات التفكیر التأملي في محتوى منھاج التربیة 
، وأن اكتساب الطلبة لمھارات التفكیر التأملي كان %٧٠٫١٦اإلسالمیة للصف العاشر األساسي ھو 

  %.٧٠المقبولة وھي أي أقل من النسبة % ٥٦بنسبة 
وھدفت إلى استقصاء مستویات التفكیر التأملي لدى طالب ): م٢٠١٤المرشد، (دراسة 

جامعة الجوف، وتعرف الفروق بینھم في مستویات التفكیر التأملي التي قد تعزى لمتغیر النوع، 
لتراكمي، والكشف عن العالقة االرتباطیة بین درجة اكتساب مستویات التفكیر التأملي والمعدل ا

وأظھرت نتائج الدراسة أن مستویات التفكیر التأملي لدى طالب جامعة الجوف تقل عن حد الكفایة 
، ووجدت فروق دالة إحصائیًا بین الطالب والطالبات لصالح الطالب في جمیع %٧٥وھو 

المعدل المستویات ما عدا مستوى األداءات االعتیادیة، كما وجدت عالقة ارتباطیة موجبة ودالة بین 
  . التراكمي ومستویات التفكیر التأملي

  :دراسات تناولت مدى توافر مھارات التفكیر التأملي في مواد العلوم الشرعیة: ثانیًا
وھدفت إلى تعرف درجة توافر مھارات التفكیر التأملي في ): م٢٠١٦الجاھلي، (دراسة 

جھا أن أكثر مھارات التفكیر التأملي للمرحلة الثانویة نظام المقررات، وأظھرت نتائ) ١(كتاب الفقھ 
، )الوصول إلى استنتاجات(، ثم )إعطاء التفسیرات(، ثم )الكشف عن المغالطات(توافرًا ھي مھارة 

، ثم )وضع حلول مقترحة(، وفي المرتبة الرابعة مھارة )كبیرة(وھذه المھارات متوافرة بدرجة 
  ).توسطةم(وھما متوافرتان بدرجة ) التأمل والمالحظة(مھارة 

ھدفت إلى التعرف على مھارات التفكیر التأملي المفترض  التي): م٢٠١٦الخالدي، (دراسة 
تضّمنھا في كتاب التفسیر للصف األول المتوسط في المملكة العربیة السعودیة، ومدى تضمنھا في 

، تلیھا )عةإعطاء تفسیرات مقن(محتواه، وأظھرت نتائج الدراسة أن أكثر المھارات توافرًا ھي مھارة 
، وفي )وضع حلول مقترحة(، تلیھا )الكشف عن المغالطات(، ثم )الوصول إلى استنتاجات(مھارة 

  ).  الرؤیة البصریة(المرتبة األخیرة مھارة 
وھدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تضمین مھارات التفكیر ): ٢٠١٧السعیدي، (دراسة 

تاسع في دولة الكویت، وأظھرت نتائج الدراسة أن التأملي في كتاب التربیة اإلسالمیة للصف ال
  ).عالیة(مھارات التفكیر التأملي متضمنة بدرجة 

  :دراسات تناولت أثر بعض استراتیجیات التدریس في تنمیة مھارات التفكیر التأملي: ثالثًا
وھدفت الدراسة إلى تعرف أثر التدریس بالخرائط المفاھیمیة ): م٢٠١٠أبو سمك، (دراسة 

رد القصصي المتبوع باألسئلة السابرة مقارنة بالطریقة االعتیادیة في التحصیل وتنمیة مھارات والس
التفكیر التأملي في السیرة النبویة لدى طالبات المرحلة األساسیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، 

تأملي لصالح وكشفت نتائجھا وجود فروق دالة إحصائیًا في التحصیل وتنمیة مھارات التفكیر ال
  .المجموعتین التجریبیتین

التي ھدفت إلى الكشف عن أثر برنامج تدریبي على ): م٢٠١٢العساسلة؛ وبشارة، (دراسة 
مھارات التفكیر الناقد في تنمیة التفكیر التأملي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في األردن، 
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٣٨٦ 

لبرنامج التدریب في تنمیة التفكیر  ل٠٫٠٥وأظھرت نتائجھا وجود أثر دال إحصائیًا عند مستوى 
  .التأملي وأبعاده الفرعیة لصالح المجموعة التجریبیة

 في Jigsawوھدفت إلى معرفة أثر توظیف استراتیجیة جیجسو ): م٢٠١٦الفرا، (دراسة 
، وكشفت )الفرع الشرعي(تنمیة مھارات التفكیر التأملي بالفقھ لدى طالبات الصف الحادي عشر 

ود فروق دالة إحصائیًا في اختبار التفكیر التأملي لصالح المجموعة التجریبیة في نتائجھا عن وج
الكشف عن المغالطات، ووضع الحلول المقترحة، وإعطاء (الدرجة الكلیة لالختبار، وفي مھارات 

  ).التفسیرات المقنعة
فر وھدفت إلى تعرف فاعلیة استخدام أنموذجي دانیال ودرای): م٢٠١٧أبو شریخ، (دراسة 

واسترتیجیة سوم في تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف األول الثانوي وتحصیلھم البعدي 
والمؤجل واتجاھاتھم نحو تعلم مبحث التربیة اإلسالمیة، وكشفت نتائجھا وجود فروق دالة إحصائیًا 

 درایفر، ولصالح في تنمیة مھارات التفكیر التأملي لصالح الطلبة الذین درسوا باستخدام أنموذج
الطلبة الذین درسوا بأنموذج دانیال على االختبارین التحصیلین البعدي والمؤجل، ولصالح الطلبة 

  .الذین درسوا باستخدام استراتیجیة سوم على مقیاس االتجاھات

  :دراسات تناولت دور معلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارات التفكیر التأملي: رابعًا
وھدفت الدراسة إلى معرفة درجة ): م٢٠١١؛ والعوامرة؛ والكیالني، الخالدي(دراسة 

ممارسة معلمي التربیة اإلسالمیة ومعلماتھا في المرحلة الثانویة لمھارات التفكیر العلیا من وجھة 
نظر الطلبة، وكشفت نتائجھا أن درجة ممارسة معلمي التربیة اإلسالمیة ومعلماتھا لمھارات التفكیر 

  ).متوسطة(بدرجة العلیا كانت 
وھدفت إلى معرفة درجة ممارسة معلمي التربیة اإلسالمیة ): م٢٠١١أبو ھنیة، (دراسة 

للتفكیر التأملي، وأظھرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمي التربیة اإلسالمیة للتفكیر التأملي 
بدرجة )  التأمليالحوار(بدرجة متوسطة، ومجال ) التفاعل مع اآلخرین(مرتفعة، باستثناء مجال 

  .منخفضة
وھدفت إلى تعرف درجة ممارسة معلمي ومعلمات التربیة ): م٢٠١٣عیاصرة، (دراسة 

اإلسالمیة في المرحلة الثانویة لمھارات التفكیر التأملي، وكشفت نتائج الدراسة أن تقدیرات المعلمین 
الطالب كانت بدرجة ، ومن وجھة نظر )كبیرة(لدورھم في تنمیة التفكیر التأملي كانت بدرجة 

  ). متوسطة(

  :التعلیق على الدراسات السابقة
اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في تناول مھارات التفكیر التأملي، 
واختلفت مع بعضھا إما في األھداف، أو المنھج البحثي، أو األدوات البحثیة، أو مجتمع الدراسة، وقد 

من الدراسات السابقة في تحدید مشكلة الدراسة، واختیار المنھج البحثي استفادت الدراسة الحالیة 
  . المناسب، وبناء أداة البحث، وتفسیر النتائج وربطھا بنتائج الدراسات السابقة

  :منھجیة الدراسة، وإجراءاتھا
  .استخدمت الدراسة المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث      

 

٣٨٧ 

ن جمیع معلمي العلوم الشرعیة في مدارس المرحلة الثانویة تكون مجتمع الدراسة م: مجتمع الدراسة
) ١٣٢٦(ه والبالغ عددھم ١٤٣٨/١٤٣٩العامة التابعة إلدارة التعلم بمدینة الریاض في العام الدراسي 

  .معلمًا وفقًا إلحصائیة إدارة التعلیم بمدینة الریاض
  .معلمًا) ٣١(ددھا تم اختیار عینة عشوائیة من مجتمع الدراسة بلغ ع: عینة الدراسة
  .لمناسبتھا لتحقیق أھداف الدراسة) بطاقة المالحظة(استخدمت الدارسة : أداة الدراسة

  :التصمیم المبدئي لألداة
تم االعتماد في تصمیم بطاقة المالحظة على مھارات التفكیر التأملي التي شكلت المحاور 

على تنمیة كل مھارة من ھذه المھارات، الرئیسة للبطاقة، وعدد من اإلجراءات التدریسیة المساعدة 
  :وذلك على النحو اآلتي
  .إجراءات تدریسیة) ٦(مھارة التأمل والمالحظة، وتتضمن : المحور األول
  .إجراءات تدریسیة) ٨(مھارة الكشف عن المغالطات، وتتضمن : المحور الثاني
  . تدریسیةإجراءات) ٦(مھارة الوصول إلى االستنتاجات، وتتضمن : المحور الثالث
  .إجراءات تدریسیة) ٦(مھارة إعطاء تفسیرات مقنعة، وتتضمن : المحور الرابع

  .إجراءات تدریسیة) ٧(مھارة وضع حلول مقترحة، وتتضمن : المحور الخامس
  : تحدید سلم التقدیر

تم تطبیق مقیاس تقدیر رباعي، یشیر إلى درجة ممارسة المعلم لإلجراء التدریسي، ویتضمن 
   : آلتیةالبدائل ا

  وصف الممارسة  درجة الممارسة

إذا مارس المعلم اإلجراء التدریسي ثالث مرات فأكثر خالل الحصة   بدرجة عالیة
  الدراسیة

  إذا مارس المعلم اإلجراء التدریسي مرتین خالل الحصة الدراسیة  بدرجة متوسطة

 الحصة إذا مارس المعلم اإلجراء التدریسي مرة واحدة فقط خالل  بدرجة منخفضة
  الدراسیة

  إذا لم یمارس المعلم اإلجراء التدریسي مطلقًا خالل الحصة الدراسیة  ال یمارس

  :التحقق من الصدق الظاھري لألداة
تم التحقق من الصدق الظاھري لبطاقة المالحظة من خالل عرضھا على عدٍد من المحكمین 

ئھم حول مدى وضوح كل إجراء من أساتذة المناھج وطرق التدریس، وقد ُطلب منھم إبداء آرا
تدریسي، ومدى أھمیتھ، وانتمائھ للمھارة المنتمي لھا، وكذلك استطالع آرائھم حول التعدیل، أو 
الحذف واإلضافة التي یرون مناسبتھا، ومالئمة التقدیر الكمي لدرجة ممارسة اإلجراءات التدریسیة، 

تعدیالت على بطاقة المالحظة، وقد وفي ضوء آراء المحكمین ومقترحاتھم أجرى الباحث بعض ال
تلخصت تلك التعدیالت في حذف وإضافة وإعادة صوغ بعض اإلجراءات التدریسیة، ودمج بعض 

  .إجراء تدریسي مقسمة على خمسة محاور) ٢٨(اإلجراءات، لیصبح عدد اإلجراءات التدریسیة 
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٣٨٨ 

 
  :تفسیر البیانات إحصائیًا

ى مؤشرات األداة، وذلك من خالل إعطاء وزن لتفسیر البیانات إحصائیًا تم تحدید مستو
  :للبدائل، على النحو اآلتي

  ١=، ال تمارس٢=، منخفضة٣=، متوسطة٤=عالیة

  :وتم تصنیف تلك المؤشرات إلى أربع مستویات متساویة المدى من خالل المعادلة اآلتیة

  ٠٫٧٥ = ٤÷ ) ١- ٤= (عدد بدائل األداة ÷ )  أقل قیمة- أكبر قیمة = (طول الفئة 

  :وقد كانت نتائج التصنیف على النحو اآلتي
  توزیع الفئات وفق التدرج المستخدم في بطاقة المالحظة): ١(جدول رقم 

  مدى المتوسطات الحسابیة
  درجة الممارسة

  إلى  من

  ٤  ٣٫٢٥أكبر من   عالیة
  ٣٫٢٥  ٢٫٥أكبر من   متوسطة
  ٢٫٥٠  ١٫٧٥أكبر من   منخفضة
  ١٫٧٥  ١  ال تمارس

  :ات األداةالتحقق من ثب
 من - تم التحقق من ثبات بطاقة المالحظة بتطبیقھا على عینة استطالعیة من مجتمع الدراسة 

معلمین بمشاركة مالحظ متعاون مماثل للباحث في المؤھل والتخصص ) ٨( مكونة من - غیر العینة 
 باستخدام وذلك بعد تدریبھ على كیفیة استخدام البطاقة، حیث تمت المالحظة المزدوجة لكل معلم

بطاقتي مالحظة، وبدء تسجیل البیانات في الوقت والمكان نفسھ بصورة مستقلة لكل مالحظ، ومن ثم 
  : وذلك على النحو اآلتيCooperتم حساب درجة اتفاق المالحظین بتطبیق معادلة كوبر 
  عدد مرات االتفاق

  =نسبة االتفاق 
  عدد مرات عدم االتفاق+ عدد مرات االتفاق 

X ١٠٠  

والجدول اآلتي یوضح نسب االتفاق في تقدیر درجة ممارسة اإلجراءات التدریسیة للعینة 
  .االستطالعیة

  نسب اتفاق المالحظین): ٢(جدول رقم 
  المتوسط العام  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  المعلم المالَحظ
  %٨٩٫٧٥  %٩٣  %٩١  %٩٣  %٩٢  %٨٩  %٩٠  %٨٧  %٨٣  نسبة االتفاق

وتعني %) ٨٩٫٧٥(وسط الثبات لبطاقة المالحظة بلغت أن مت) ٢(ویتضح من الجدول رقم 
  .أن البطاقة تتسم بدرجة عالیة من الثبات



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث      

 

٣٨٩ 

  :التصمیم النھائي لألداة
بعد التحقق من صدق وثبات بطاقة المالحظة، تم تصمیم البطاقة بصورتھا النھائیة متضمنة 

أملي، وذلك على النحو إجراء تدریسي، ضمن أربعة محاور رئیسة تمثل مھارات التفكیر الت) ٢٨(
  ):١ملحق رقم (اآلتي 

  .إجراءات تدریسیة) ٦(مھارة التأمل والمالحظة، وتتضمن : المحور األول
  .إجراءات تدریسیة) ٦(مھارة الكشف عن المغالطات، وتتضمن : المحور الثاني
  .إجراءات تدریسیة) ٥(مھارة الوصول إلى االستنتاجات، وتتضمن : المحور الثالث

  .إجراءات تدریسیة) ٥(مھارة إعطاء تفسیرات مقنعة، وتتضمن : الرابعالمحور 
  .إجراءات تدریسیة) ٦(مھارة وضع حلول مقترحة، وتتضمن : المحور الخامس

  :تطبیق األداة
معلمًا من معلمي العلوم الشرعیة لمادتي ) ٣١(تم تطبیق أداة الدراسة على العینة المكونة من 

ة الثانویة في مدینة الریاض، خالل الفصل الدراسي الثاني من العام في المرحل) الفقھ، والحدیث(
ھـ، وذلك بعد التنسیق معھم من قبل قائدي المدارس، بمعدل زیارة صفیة ١٤٣٨/١٤٣٩الدراسي 

  .واحدة لكل معلم
وقد تمت المالحظة من قبل الباحث نفسھ، بحضور الباحث مع المعلم حصة دراسیة كاملة، 

في آخر الصف ویتابع سیر الدرس ویسجل تكرارات األداء لكل إجراء تدریسي بحیث یجلس الباحث 
  .وفقًا لبطاقة المالحظة

  :أسالیب المعالجة اإلحصائیة 
  :تم استخدام المعاجات اإلحصائیة اآلتیة

 . لحساب ثبات األداةCooperمعادلة كوبر  .١
 .التكرارات والنسبة المئویة لحساب عدد تكرارات اإلجراء التدریسي .٢
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعرفة اتجاھات اإلجراءات التدریسیة ألفراد  .٣

 .العینة
  :عرض نتائج الدراسة، وتحلیل البیانات وتفسیرھا

بعد االنتھاء من تطبیق األداة تم تفریغ البیانات وتحلیلھا إحصائیا واستخراج النتائج، وذلك 
  :على النحو اآلتي

  :ل من أسئلة الدراسةلإلجابة عن السؤال األو
ما واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة التأمل والمالحظة : "ونصھ

، تمت اإلجابة عن ھذا السؤال بحساب التكرارات "لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة الریاض؟
قع ممارسة معلمي العلوم والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لوا

الشرعیة لإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارة التأمل والمالحظة كما یوضحھا الجدول 
  :اآلتي
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التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ): ٣(جدول رقم 
سیة المساعدة على تنمیة مھارة التأمل لواقع ممارسة معلمي العلوم الشرعیة لإلجراءات التدری

  والمالحظة
  درجة الممارسة

  العبارة  م
سط  ال یمارس  منخفضة  متوسطة  عالیة

تو
الم

  

االنحراف 
یب  المعیاري

رت
الت

  

  ١  ٠  ٠  ٠  ك
١  

وماٍت    ورًا ورس رض ص ع
صحوبة    یحیة م صریة توض ب

  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  %  بأسئلة تثیر التفكیر
١  ٠  ١  

  ١  ٠  ٠  ٠  ك

٢  

دداً  ًا مح اء وقت الب إعط  للط
صور   ل ال ة وتأم لمالحظ
یحیة     والرسومات البصریة التوض

  المعروضة
%  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  

١  ٠  ١ 

  ١  ٠  ٠  ٠  ك
٣  

ات  داء الملحوظ ى إب ث عل الح
ومات    صور والرس ول ال ح

  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  %  البصریة التوضیحیة المعروضة
١  ٠  ١ 

  ١  ٠  ٠  ٠  ك

٤  

درس     وع ال شاف موض ب اكت طل
الصور  من خالل تأمل ومالحظة     

یحیة     والرسومات البصریة التوض
  المعروضة

%  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  
١  ٠  ١ 

  ١  ٠  ٠  ٠  ك

٥  

ى    وع إل ل الموض ب تحلی طل
ل   الل تأم ن خ ره م عناص
ومات    صور والرس ة ال ومالحظ

  البصریة التوضیحیة المعروضة
%  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  

١  ٠  ١ 

  ١  ٠  ٠  ٠  ك

٦  

ین    ات ب راز العالق ب إب طل
الل  ن خ وع م ر الموض عناص

صور   ت ة ال ل ومالحظ أم
یحیة     والرسومات البصریة التوض

  المعروضة
%  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  

١  ٠  ١ 

  ٠= ، االنحراف المعیاري العام ١= المتوسط الحسابي العام 

  :ما یلي) ٣(یتضح من الجدول رقم 
 التأمل أن ممارسة أفراد العینة لجمیع اإلجراءات التدریسیة الستة المساعدة على تنمیة مھارة

، كما یتضح )ال تمارس(مما یعني أنھا ) ١(والمالحظة حصلت جمیعھا على متوسط حسابي قیمتھ 
  ).١(ذلك أیضًا من المتوسط الحسابي العام والبالغة قیمتھ 

ولربما یعزى ذلك لقلة وعي معلمي العلوم الشرعیة بأھمیة استخدام الصور والرسومات 
لطالب عمومًا وتنمیة مھارات التفكیر التأملي لدیھم مما أدى البصریة التوضیحیة لتعزیز تعلُّم ا
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الراعي، (، و)م٢٠٠٠خطاطبة، (لضعف استخدامھم لھا، كما كشفت عن ذلك نتائج دراسات 
أن درجة استخدام معلمي التربیة اإلسالمیة للصور الفوتوغرافیة ) م٢٠٠٦األشجعي، (، و)م٢٠٠٣

أن درجة استخدام معلمي ) م٢٠٠٣الراعي، (تائج دراسة ، وكذلك ما كشفت عنھ ن)قلیلة(التعلیمیة 
  ).قلیلة جدًا(التربیة اإلسالمیة للمخططات التعلیمیة والرسوم 

كما قد یعزى ذلك لضعف مھارة المعلم في اختیار الصور والرسومات التوضیحیة المناسبة 
وعناصر لموضوع درسھ، أو ضعف رغبتھ في البحث عن صور ورسومات توضیحیة تجسد معاني 

موضوع الدرس والعالقة بین ھذه العناصر، كما قد یعود ذلك إلى قلة توفر الصور والرسومات 
البصریة التوضیحیة ذات العالقة بموضوعات العلوم الشرعیة، أو قلة توفر أجھزة العرض في 

  .الفصول الدراسیة لیتمكن المعلم من عرض الصور والرسومات التوضیحیة من خاللھا
أن معلم التربیة اإلسالمیة ) م٢٠١٠البلوشي، (النتیجة عن ما كشفت عنھ دراسة وتتفق ھذه 

یستخدم الصور ویطلب من الطالب وصفھا بأكثر من وصف، ویستخدم التفاصیل الدقیقة في "
  ).قلیلة جدًا(بدرجة ممارسة " الوصف

  :اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة
 لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة الكشف عن ما واقع الدور التدریسي: "ونصھ

، تمت اإلجابة عن ھذا السؤال بحساب "المغالطات لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة الریاض؟
 ممارسة التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لواقع

معلمي العلوم الشرعیة لإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارة الكشف عن المغالطات كما 
  :یوضحھا الجدول اآلتي

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ): ٤(جدول رقم 
سیة المساعدة على تنمیة مھارة الكشف لواقع ممارسة معلمي العلوم الشرعیة لإلجراءات التدری
  عن المغالطات

  درجة الممارسة
  العبارة  م

سط  ال یمارس  منخفضة  متوسطة  عالیة
تو

الم
  

االنحراف 
یب  المعیاري

رت
الت

  

  ١٤  ١٧  ٠  ٠  ك
١  

طرح بعض األسئلة المعینة 
على كشف المغالطات في 

  ٤٥٫٢  ٥٤٫٨  ٠  ٠  %  موضوع الدرس
٤  ٠٫٥٠٦  ١٫٥٥  

  ١٨  ١١  ٢  ٠  ك

٢  

حدید جوانب النقص طلب ت
معلومات، أو قیم، أو (

في موضوع ) مھارات
  الدرس

%  ٥٨٫١  ٣٥٫٥  ٦٫٥  ٠  
٥  ٠٫٦٢٦  ١٫٤٨  

  ١٦  ٨  ٧  ٠  ك
٣  

الحث على اكتشاف 
العالقات غیر الصائبة بین 

  ٥١٫٦  ٢٥٫٨  ٢٢٫٦  ٠  %  مكونات موضوع الدرس
٣  ٠٫٨٢٤  ١٫٧١  

  ١  ٠٫٦٥١  ١٫٩٠  ٨  ١٨  ٥  ٠  كالتشجیع على اكتشاف   ٤



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث      

 

٣٩٢ 

  درجة الممارسة
  العبارة  م

سط  ال یمارس  منخفضة  متوسطة  عالیة
تو

الم
  

االنحراف 
یب  المعیاري

رت
الت

  

اطئة عن التصورات الخ
  ٢٥٫٨  ٥٨٫١  ١٦٫١  ٠  %  موضوع الدرس

  ١٢  ١٣  ٤  ٢  ك
٥  

التوجیھ إلى اكتشاف جوانب 
الغموض في موضوع 

  ٣٨٫٧  ٤١٫٩  ١٢٫٩  ٦٫٥  %  الدرس
٢  ٠٫٨٨٥  ١٫٨٧  

  ٢٧  ٤  ٠  ٠  ك
التوجیھ للتحقق من صحة   ٦

  ٨٧٫١  ٠١٢٫٩  ٠  ٠  %  المعلومات المتوافرة
٦  ٠٫٣٤١  ١٫١٣  

  ٠٫٣٥٨= ، االنحراف المعیاري العام ١٫٦٠= المتوسط الحسابي العام 

  :ما یلي) ٤(یتضح من الجدول رقم 
التشجیع على اكتشاف التصورات الخاطئة عن موضوع ) " ٤(جاء اإلجراء التدریسي رقم 

، وقد بلغت في الترتیب األول بین اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة" الدرس
، وقد یعزى ذلك إلى )منخفضة(مما یدل على أن درجة ممارستھ ) ١٫٩٠(قیمة متوسطھ الحسابي 

ظن بعض المعلمین أن الموضوعات التي یدرسونھا ُتعد خبرات جدیدة على الطالب وبالتالي فلیس 
لخاطئة لدیھم تصورات قد تكون خاطئة عنھا، مما یجعلھم ال یھتمون بالكشف عن ھذه التصورات ا

لدى الطالب، من خالل توجیھ األسئلة واالستماع للطالب، إذ لن یتمكن للمعلم من اكتشاف ما لدى 
االستماع "أن ) ١٥٧م، ص٢٠٠٨فتح اهللا، (الطالب من تصورات خاطئة دون االستماع لھم ویؤكد 

 لھم، وھذا للتالمیذ یمكن المعلم من التعرف على أفكارھم، وھو ضروري إلظھار ثقتھ بھم واحترامھ
  ".یتطلب من المعلم استخدام سلوكیات جدیدة غیر المعتاد علیھا في الموقف التعلیمي التقلیدي

التوجیھ إلى اكتشاف جوانب الغموض في موضوع ) " ٥(كما جاء اإلجراء التدریسي رقم 
د بلغت في الترتیب الثاني بین اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة، وق" الدرس

، وتختلف ھذه النتیجة )منخفضة(مما یدل على أن درجة ممارستھ ) ١٫٨٧(قیمة متوسطھ الحسابي 
أن تشجیع الطالب على ) م٢٠١١الخالدي؛ والعوامرة؛ والكیالني، (عن ما كشفت عنھ دراسة 

من قبل معلمي التربیة ) متوسطة(التعرف على الغموض في القضایا المطروحة یمارس بدرجة 
غازي، (، و)م٢٠١٥راضي، (میة، كما تختلف ھذه النتیجة أیضًا عن ما كشفت عنھ دراستي اإلسال
أن ممارسة معلم التربیة اإلسالمیة للفت انتباه الطلبة لألشیاء الغامضة المتعلقة بالمادة التي ) م٢٠١٦

ث ففي ، وقد یعزى ھذا االختالف في النتائج الختالف أدوات البح)مرتفعة(یدرسھا یمارس بدرجة 
) م٢٠١٦غازي، (، و)م٢٠١٥راضي، (، و)م٢٠١١الخالدي؛ والعوامرة؛ والكیالني، (دراسات 

 .استخدمت االستبانة، بینما في الدراسة الحالیة استخدمت بطاقة المالحظة
الحث على اكتشاف العالقات غیر الصائبة ) " ٣(في حین جاءت اإلجراءات التدریسیة رقم 

طرح بعض األسئلة المعینة على كشف المغالطات في ) " ١(ورقم ، "بین مكونات موضوع الدرس
في ) معلومات، أو قیم، أو مھارات(طلب تحدید جوانب النقص ) "٢(، ورقم "موضوع الدرس
الثالث، (، في الترتیب "التوجیھ للتحقق من صحة المعلومات المتوافرة) ٦(، ورقم "موضوع الدرس

، مما )١٫١٣(و ) ١٫٧١(، بمتوسطات حسابیة تراوحت بین على التوالي) الرابع، الخامس، السادس
  ).ال تمارس(یدل على أن جمیع ھذه اإلجراءات التدریسیة  
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أن جمیع اإلجراءات التدریسیة ) ١٫٦٠(كما یتضح من المتوسط الحسابي العام والبالغة قیمتھ 
قلیدیة للطالب بأنھ متلقي ، ولربما یعزى ذلك للنظرة الت)ال تمارس(المساعدة على تنمیة ھذه المھارة 

للمعلومات والمعارف التي ینقلھا المعلم لھ دون تفكیر في ما قد یعتریھا من جوانب غموض أو نقص، 
أن من معوقات تنمیة التفكیر التأملي ) ٢٠٨م، ص٢٠١٥رزوقي؛ وعبدالكریم، (ویؤكد ذلك ما ذكره 

، فھو لیس مطلوب منھ أن یفكر في ھذه جعل الطالب متلق سالب للمواد الدراسیة التي یلقیھا المعلم
  .المواد أو ینتقدھا

  :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة
ما واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة الوصول إلى : "ونصھ

بحساب ، تمت اإلجابة عن ھذا السؤال "االستنتاجات لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة الریاض؟
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لواقع ممارسة 
معلمي العلوم الشرعیة لإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارة الوصول إلى االستنتاجات 

  :كما یوضحھا الجدول اآلتي
 الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات): ٥(جدول رقم 

لواقع ممارسة معلمي العلوم الشرعیة لإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارة الوصول 
  إلى االستنتاجات

  درجة الممارسة
  العبارة  م

سط  ال یمارس  منخفضة  متوسطة  عالیة
تو

الم
  

االنحراف 
یب  المعیاري

رت
الت

  

  ٠  ٠  ١٤  ١٧  ك
١  

 عرض مقدمات ویطلب من
الطالب التوصل الستنتاجات من 

  ٠  ٠  ٤٥٫٢  ٥٤٫٨  %  خاللھا
١  ٠٫٥٠٦  ٣٫٥٥  

  ٠  ٤  ٦  ٢١  ك
٢  

إدارة الحوار الجماعي الھادف 
للتوصل الستنتاجات واضحة 

  ٠  ١٢٫٩  ١٩٫٤  ٦٧٫٧  %  ومحددة لموضوع الدرس
٢  ٠٫٧٢٣  ٣٫٥٥  

  ٢  ١٠  ٨  ١١  ك
٣  

طلب تحلیل المشكلة للعناصر 
ستنتاجات المكون لھا للوصول ال

  ٦٫٥  ٣٢٫٣  ٢٥٫٨  ٣٥٫٥  %  سلیمة
٣  ٠٫٩٧٨  ٢٫٩٠  

  ٤  ١٠  ١٥  ٢  ك
مناقشة األسباب التي بنى علیھا   ٤

  ١٢٫٩  ٣٢٫٣  ٤٨٫٤  ٦٫٥  %  الطالب استنتاجاتھم
٤  ٠٫٨١١  ٢٫٤٨  

  ١٤  ٩  ٤  ٤  ك
٥  

الحث على إعادة النظر في 
االستنتاجات للحكم على صحة ما 

  ٤٥٫٢  ٢٩  ١٢٫٩  ١٢٫٩  %  تم التوصل لھ
٥  ١٫٠٦  ١٫٩٤  

  ٠٫٦٣٨= ، االنحراف المعیاري العام ٢٫٨٨= المتوسط الحسابي العام 

  :ما یلي) ٥(یتضح من الجدول رقم 
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٣٩٤ 

عرض مقدمات ویطلب من الطالب التوصل الستنتاجات ) "١(جاء اإلجراء التدریسي رقم 
لمساعدة على تنمیة ھذه المھارة، وقد بلغت في الترتیب األول بین اإلجراءات التدریسیة ا" من خاللھا

، وتختلف ھذه النتیجة عن )عالیة(مما یدل على أن درجة ممارستھ ) ٣٫٥٥(قیمة متوسطھ الحسابي 
بأن تشجیع الطالب على بناء ) م٢٠١١الخالدي؛ والعوامرة؛ والكیالني، (ما توصلت لھ دراسة 

أن ) ھـ١٤٣٤التویجري، (ت لھ دراسة ، وما توصل)متوسطة(استنتاجات منطقیة یمارس بدرجة 
وضع موضوع الدرس في مقدمات منطقیة لیصل الطالب "درجة ممارسة معلمي العلوم الشرعیة لـ 

  .أیضًا) متوسطة(، یمارس بدرجة "إلى النتیجة بناء على المقدمات
إدارة الحوار الجماعي الھادف للتوصل الستنتاجات ) "٢(كما جاء اإلجراء التدریسي رقم 

في الترتیب الثاني بین اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة " اضحة ومحددة لموضوع الدرسو
  ).عالیة(مما یدل على أن درجة ممارستھ ) ٣٫٥٥(ھذه المھارة، وقد بلغت قیمة متوسطھ الحسابي 

طلب تحلیل المشكلة للعناصر المكون لھا للوصول ) "٣(بینما جاء اإلجراء التدریسي رقم 
في الترتیب الثالث بین اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة، " تنتاجات سلیمةالس

  ).متوسطة(مما یدل على أن درجة ممارستھ ) ٢٫٩٠(وقد بلغت قیمة متوسطھ الحسابي 
مناقشة األسباب التي بنى علیھا الطالب ) "٤(في حین جاء اإلجراء التدریسي رقم 

رتیب الرابع بین اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة، وقد في الت" استنتاجاتھم
، وتختلف ھذه )منخفضة(مما یدل على أن درجة ممارستھ ) ٢٫٤٨(بلغت قیمة متوسطھ الحسابي 

أن درجة ممارسة معلم التربیة اإلسالمیة ) م٢٠٠٨العازمي، (النتیجة عن ما توصلت لھ دراسة 
  ).متوسطة(ریر النتائج یمارس بدرجة لتمكین الطلبة من تب

الحث على إعادة النظر في ) " ٥( وفي المرتبة األخیرة جاء اإلجراء التدریسي رقم 
في الترتیب الخامس بین اإلجراءات التدریسیة " االستنتاجات للحكم على صحة ما تم التوصل لھ

مما یدل على أن درجة ) ١٫٩٤(المساعد على تنمیة ھذه المھارة، وقد بلغت قیمة متوسطھ الحسابي 
أن معلم ) ھـ١٤٣٤التویجري، (، وتختلف ھذه النتیجة عن ما توصلت لھ دراسة )منخفضة(ممارستھ 

وأن ذلك ..." العلوم الشرعیة یطلب من الطالب إعادة النظر في استنتاجاتھم لتكوین مفاھیم واضحة
  ).متوسطة(یمارس بدرجة 

أن درجة ممارسة اإلجراءات ) ٢٫٨٨(والبالغة قیمتھ كما یتضح من المتوسط الحسابي العام 
، وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت لھ دراسة )متوسطة(التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة 

  ).متوسطة(أن معلم التربیة اإلسالمیة ینمي مھارة االستنتاج لدى الطلبة بدرجة ) م٢٠٠٨العازمي، (
ة األولى من بین المھارة الخمس للتفكیر التأملي من حیث وقد احتلت ھذه المھارة المرتب

ممارسة معلمي العلوم الشرعیة لإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیتھا، إال أنھا مع ذلك تمارس 
، وقد یعزى إلى اعتماد المعلمین في تنفیذ بعض الدروس على المناقشات الصفیة )متوسطة(بدرجة 

لیة والتي تشمل االستنباط واالستقراء دون االھتمام بتنمیة مھارات التفكیر التي تتم بالطریقة االستدال
  .التأملي األخرى

  
  
  
  



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث      

 

٣٩٥ 

  :اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة
ما واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة إعطاء التفسیرات : "ونصھ

، تمت اإلجابة عن ھذا السؤال بحساب "لریاض؟المقنعة لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة ا
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لواقع ممارسة 
معلمي العلوم الشرعیة لإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارة إعطاء التفسیرات المقنعة 

  :كما یوضحھا الجدول اآلتي
 التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ):٦(جدول رقم 

لواقع ممارسة معلمي العلوم الشرعیة لإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارة إعطاء 
  التفسیرات المقنعة

  درجة الممارسة
  العبارة  م

سط  ال یمارس  ضةمنخف  متوسطة  عالیة
تو

الم
  

االنحراف 
یب  المعیاري

رت
الت

  

  ٠  ١٤  ١٥  ٢  ك
١  

عرض بعض الحقائق واآلراء 
واألحداث والمواقف عن موضوع 
الدرس ویطلب من الطالب إعطاء 

  ٠  ٤٥٫٢  ٤٨٫٤  ٦٫٥  %  تفسیرات مقنعة لھا
١  ٠٫٦١٥  ٢٫٦١  

  ٦  ١٤  ٧  ٤  ك
٢  

التشجیع على توظیف الخبرات 
السابقة للوصول لتفسیرات مقنعة 

  ١٩٫٤  ٤٥٫٢  ٢٢٫٦  ١٢٫٩  %  للموضوع
٢  ٠٫٩٣٨  ٢٫٢٩  

  ٦  ١٤  ٩  ٢  ك
الحث على الربط بین المعلومات   ٣

  ١٩٫٤  ٤٥٫٢  ٢٩  ٦٫٥  %  المتوافرة للوصول لتفسیرات مقنعة
٣  ٠٫٨٤٥  ٢٫٢٣  

  ٢٢  ٩  ٠  ٠  ك
اإلحالة إلى مصادر تعلم متنوعة   ٤

  ٧١  ٢٩  ٠  ٠  %  تساعد في التوصل لتفسیرات مقنعة
٥  ٠٫٤٦١  ١٫٢٩  

  ٢٠  ١١  ٠  ٠  ك
ى تحري دقة المعلومات الحث عل  ٥

  ٦٤٫٥  ٣٥٫٥  ٠  ٠  %  المتوافرة
٤  ٠٫٤٨٦  ١٫٣٥  

  ٠٫٥٥٧= ، االنحراف المعیاري العام ١٫٩٥= المتوسط الحسابي العام 
  :ما یلي) ٦(یتضح من الجدول رقم 

عرض بعض الحقائق واآلراء واألحداث والمواقف عن ) "١(جاء اإلجراء التدریسي رقم 
في الترتیب األول بین اإلجراءات " درس ویطلب من الطالب إعطاء تفسیرات مقنعة لھاموضوع ال

مما یدل على ) ٢٫٦١(التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة، وقد بلغت قیمة متوسطھ الحسابي 
الخالدي، والكیالني، (، وتتفق ھذه النتیجة مع ما كشفت عنھ دراسة )متوسطة(أن درجة ممارستھ 

أن تدریب الطالب على التوصل إلى تفسیر صحیح للقضایا والمسائل ) م٢٠١١وامرة، والع
  ).متوسطة(المطروحة یمارس من قبل معلمي التربیة اإلسالمیة بدرجة 

التشجیع على توظیف الخبرات السابقة للوصول ) "٢(كما جاء اإلجراء التدریسي رقم 
الحث على الربط بین المعلومات ) "٣ (، واإلجراء التدریسي رقم"لتفسیرات مقنعة للموضوع

على التوالي، بمتوسطات حسابیة ) الثاني، والثالث(في الترتیب " المتوافرة للوصول لتفسیرات مقنعة
  ).منخفضة(، مما یدل على أن درجة ممارستھا )٢٫٢٣(و ) ٢٫٢٩(بلغت قیمھا 
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٣٩٦ 

، " المتوافرةالحث على تحري دقة المعلومات) "٥(بینما جاء اإلجراء التدریسي رقم 
اإلحالة إلى مصادر تعلم متنوعة تساعد في التوصل لتفسیرات ) "٤(واإلجراء التدریسي رقم 

و ) ١٫٣٥(على التوالي، بمتوسطات حسابیة بلغت قیمھا ) الرابع، والخامس(، في الترتیب "مقنعة
  ).ال تمارس(، مما یدل على أنھا )١٫٢٩(

أن درجة ممارسة اإلجراءات ) ١٫٩٥(الغة قیمتھ كما یتضح من المتوسط الحسابي العام والب
، وتختلف ھذه النتیجة عن ما توصلت لھ )منخفضة(التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة 

أن معلم التربیة اإلسالمیة ینمي مھارة التفسیر لدى الطلبة بدرجة ) م٢٠٠٨العازمي، (دراسة 
معلمین في توجیھ األسئلة الصفیة السابرة التي ، وقد یعزى ذلك إلى ضعف مھارة بعض ال)متوسطة(

تنمي لدى الطالب مھارة إعطاء التفسیرات آلرائھم وأفكارھم بما یوصلھم إلى القناعة التامة بما 
إلى أن األسئلة الصفیة السابرة تساعد الطالب على ) ٢٠٦م، ص٢٠٠٥جمل،(یتعلمونھ، حیث یشیر 

التعلیمیة، ویستخدمھا المعلمون إلثارة تفكیر الطالب حل المشكالت التي تواجھھم أثناء العملیة 
عن فاعلیة استخدام األسئلة ) م٢٠١١الحارثي، (ویؤید ذلك ما كشفت عنھ نتائج دراسة . وتعلمھم

  .السابرة في تنمیة مھارات التفكیر التأملي
  :اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة

 العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة وضع الحلول ما واقع الدور التدریسي لمعلمي: "ونصھ
، تمت اإلجابة عن ھذا السؤال بحساب "المقترحة لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة الریاض؟

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لواقع ممارسة 
مساعدة على تنمیة مھارة وضع الحلول المقترحة كما معلمي العلوم الشرعیة لإلجراءات التدریسیة ال

  :یوضحھا الجدول اآلتي
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ): ٧(جدول رقم 

لواقع ممارسة معلمي العلوم الشرعیة لإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارة وضع 
  حةالحلول المقتر

  درجة الممارسة
  العبارة  م

سط  ال یمارس  منخفضة  متوسطة  عالیة
تو

الم
  

االنحراف 
ب  المعیاري

رتی
الت

  

  ١٤  ١٧  ٠  ٠  ك
١  

عرض بعض أفكار الدرس على 
ھیئة مشكلة تتطلب وضع حلول 

  ٤٥٫٢  ٥٤٫٨  ٠  ٠  %  مقترحة لھا
١  ٠٫٥٠٦  ١٫٥٥  

  ١٦  ١٥  ٠  ٠  ك
الحث على استحضار أبعاد   ٢

  ٥١٫٦  ٤٨٫٤  ٠  ٠  %  المشكلة وتحدیدھا
٢  ٠٫٥٠٨  ١٫٤٨ 

  ٢٠  ١١  ٠  ٠  ك
٣  

منح وقتًا محددًا للتأمل في المشكلة 
المعروضة ألجل التوصل لحلول 

  ٦٤٫٥  ٣٥٫٥  ٠  ٠  %  مقترحة لھا
٣  ٠٫٤٨٦  ١٫٣٥ 

  ٢٠  ١١  ٠  ٠  ك
إعطاء تلمیحات مفیدة تساعد   ٤

  ٦٤٫٥  ٣٥٫٥  ٠  ٠  %  الطالب على اقتراح الحلول
٣  ٠٫٤٨٦  ١٫٣٥ 

  ٢٦  ٥  ٠  ٠  ك
التشجیع على طرح حلول جدیدة   ٥

  ٨٣٫٩  ١٦٫١  ٠  ٠  %  ومبتكرة للمشكلة
٤  ٠٫٣٧٤  ١٫١٦ 
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٣٩٧ 

  درجة الممارسة
  العبارة  م

سط  ال یمارس  منخفضة  متوسطة  عالیة
تو

الم
  

االنحراف 
یب  المعیاري

رت
الت

  

  ٢٦  ٥  ٠  ٠  ك
حث الطالب على المفاضلة بین   ٦

  ٨٣٫٩  ١٦٫١  ٠  ٠  %  الحلول المقترحة
٤  ٠٫٣٧٤  ١٫١٦ 

  ٠٫٣٤٦= ، االنحراف المعیاري العام ١٫٣٤= المتوسط الحسابي العام 
  :ما یلي) ٧(یتضح من الجدول رقم 

عرض بعض أفكار الدرس على ھیئة مشكلة تتطلب وضع ) "١(جاء اإلجراء التدریسي رقم 
في الترتیب األول بین اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة، " حلول مقترحة لھا

، وتختلف ھذه النتیجة مع ما )رسال یما(مما یدل على أنھ ) ١٫٥٥(وقد بلغت قیمة متوسطھ الحسابي 
أن ممارسة معلم التربیة اإلسالمیة لعرض مشكلة تحتاج إلى ) م٢٠١٥راضي، (توصلت لھ دراسة 

، كما تختلف عن ما كشفت عنھ دراسة )مرتفعة(إبداء اقتراحات لحلول مختلفة، یمارس بدرجة 
 على التفكیر في اقتراح أن ممارسة المعلمین لطرح بعض المشكالت وحث الطالب) م٢٠١٤السر، (

، وقد یعزى ھذا االختالف في النتائج إلى اختالف أداتي )مرتفعة(حلول مناسبة لھا، یمارس بدرجة 
أداة االستبانة بینما استخدمت ) م٢٠١٥راضي، (، و)م٢٠١٤السر، (البحث حیث استخدمت دراستي 
  . الدراسة الحالیة بطاقة المالحظة

في " الحث على استحضار أبعاد المشكلة وتحدیدھا) "٢(م كما جاء اإلجراء التدریسي رق
الترتیب الثاني بین اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة، وقد بلغت قیمة متوسطھ 

، وتختلف ھذه النتیجة عن ما توصلت لھ دراسة )ال یمارس(مما یدل على أنھ ) ١٫٤٨(الحسابي 
  ).متوسطة(ة اإلسالمیة یحث الطالب على تحدید المشكلة بدرجة أن معلم التربی) م٢٠١٣عیاصرة، (

منح وقتًا محددًا للتأمل في المشكلة المعروضة ألجل ) "٣(بینما جاء اإلجراء التدریسي رقم 
في الترتیب الثالث بین اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه " التوصل لحلول مقترحة لھا
، وتختلف ھذه )ال یمارس(مما یدل على أنھ ) ١٫٣٥(توسطھ الحسابي المھارة، وقد بلغت قیمة م

أن حث الطالب على ) م٢٠١١الخالدي؛ والعوامرة؛ والكیالني، (النتیجة عن ما كشفت عنھ دراسة 
  .من قبل معلمي التربیة اإلسالمیة) متوسطة(التفكیر بإیجاد البدائل والحلول المختلفة یمارس بدرجة 

إعطاء تلمیحات مفیدة تساعد الطالب على اقتراح ) "٤( التدریسي رقم في حین جاء اإلجراء
بین اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة، وقد ) مكرر(في الترتیب الثالث " الحلول 

، وتتفق ھذه النتیجة مع ما كشفت )ال یمارس(مما یدل على أنھ ) ١٫٣٥(بلغت قیمة متوسطھ الحسابي 
صوغ أكثر من "أن واقع أداء معلم العلوم الشرعیة لمھارة ) ھـ١٤٣٤التویجري، (دراسة عنھ نتائج 

فرضیة للمشكالت المراد حلھا بناء على حقائق مرتبطة بھا إلثارة تفكیر الطالب ومساعدتھم الختیار 
  ).منعدمة(یمارس بدرجة " الفروض المتعلقة بالمشكلة

في " على طرح حلول جدیدة ومبتكرة للمشكلةالتشجیع ) "٥(وجاء اإلجراء التدریسي رقم 
الترتیب الرابع بین اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة، وقد بلغت قیمة متوسطھ 

، وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت لھ نتائج دراسة )ال یمارس(مما یدل على أنھ ) ١٫١٦(الحسابي 
یطلب من الطالب طرح بدائل أو إیجاد حلول جدیدة "یة أن معلم العلوم الشرع) م٢٠١٠البلوشي، (

  ).قلیلة جدًا(بدرجة ممارسة " ونادرة لمشكلة أو موقف معین
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حث الطالب على المفاضلة بین ) "٦(وفي المرتبة األخیرة جاء اإلجراء التدریسي رقم 
على تنمیة ھذه بین اإلجراءات التدریسیة المساعدة ) مكرر(في الترتیب الرابع " الحلول المقترحة

، وتختلف ھذه )ال یمارس(مما یدل على أنھ ) ١٫١٦(المھارة، وقد بلغت قیمة متوسطھ الحسابي 
أن حث معلم التربیة اإلسالمیة الطالب على ) م٢٠١٣عیاصرة، (النتیجة عن ما توصلت لھ دراسة 

  ). متوسطة(االستبصار في الحلول المقترحة للمشكلة، یمارس بدرجة 
أن جمیع اإلجراءات التدریسیة ) ١٫٣٤(المتوسط الحسابي العام والبالغة قیمتھ كما یتضح من 

، ولربما یفسر ذلك بندرة استخدام معلمي العلوم )ال تمارس(المساعدة على تنمیة ھذه المھارة 
قلة مصادر : عقبات تعترضھا مثل"الشرعیة لطریقة حل المشكالت في تدریسھم وذلك نظرًا لوجود 

موسى، " (زدحام المنھج بالمواد الدراسیة، وقلة درایة المعلم أو قلة اھتمامھ باستخدامھاالمعلومات، وا
  ).٢٠٨م، ص٢٠٠٧

  :اإلجابة عن السؤال الرئیس للدراسة
ما واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارات التفكیر التأملي : "ونصھ

، تمت اإلجابة عن ھذا السؤال بحساب المتوسطات "لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة الریاض؟
الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لواقع ممارسة معلمي العلوم الشرعیة لإلجراءات التدریسیة 

  :المساعدة على تنمیة مھارات التفكیر التأملي كما یوضحھا الجدول اآلتي
یة والرتب لواقع ممارسة معلمي العلوم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار): ٨(جدول رقم 

  الشرعیة لإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارات التفكیر التأملي

المتوسط   المھارة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  درجة 
  الممارسة

  الترتیب

  ٥  ال تمارس  ٠  ١  التأمل والمالحظة  ١

  ٣  ال تمارس  ٠٫٣٥٨  ١٫٦٠  الكشف عن المغالطات  ٢

  ١  متوسطة  ٠٫٦٣٨  ٢٫٨٨  لوصول إلى االستنتاجاتا  ٣

  ٢  منخفضة  ٠٫٥٥٧  ١٫٩٥  إعطاء التفسیرات المقنعة  ٤

  ٤  ال تمارس  ٠٫٣٤٦  ١٫٣٤  وضع الحلول المقترحة  ٥

  )ال تمارس(، درجة الممارسة ١٫٧٥= المتوسط الحسابي العام 

  :ما یلي) ٨(یتضح من الجدول رقم 
في الترتیب األول بمتوسط حسابي " الستنتاجاتالوصول إلى ا) "٣(جاءت المھارة رقم 

مما یدل على أن اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیتھا تمارس بدرجة ) ٢٫٨٨(بلغت قیمتھ 
  ).متوسطة(

في الترتیب الثاني بمتوسط حسابي " إعطاء التفسیرات المقنعة) "٤(بینما جاءت المھارة رقم 
إلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیتھا تمارس بدرجة مما یدل على أن ا) ١٫٩٥(بلغت قیمتھ 

  ).منخفضة(
في الترتیب الثالث بمتوسط حسابي بلغت " الكشف عن المغالطات) "٢(وجاءت المھارة رقم 

  ).ال تمارس(مما یدل على أن اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیتھا ) ١٫٦٠(قیمتھ 
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في الترتیب الرابع بمتوسط حسابي بلغت " المقترحةوضع الحلول ) "٥(وجاءت المھارة رقم 
  ).ال تمارس(مما یدل على أن اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیتھا ) ١٫٣٤(قیمتھ 

في الترتیب الخامس واألخیر بمتوسط حسابي " التأمل والمالحظة) "١(وجاءت المھارة رقم 
  ).ال تمارس( المساعدة على تنمیتھا مما یدل على أن اإلجراءات التدریسیة) ١(بلغت قیمتھ 

أن الدور التدریسي لمعلمي العلوم ) ١٫٧٥(كما یتضح من المتوسط العام والبالغة قیمتھ 
، وقد یعزى ذلك لضعف إعداد المعلمین في )ال یمارس(الشرعیة في تنمیة مھارات التفكیر التأملي 

تأدیة دورھم في تنمیة مھارات المرحلة الجامعیة، وكذلك ضعف تدریبھم على رأس العمل على 
التفكیر التأملي واستخدام اإلجراءات التدریسیة المحفزة الطالب على ممارسة مھارات التفكیر التأملي 

اعتماد العدید من "من معوقات تعلیم التفكیر ) ٧٣م، ص٢٠١١سعادة، (أثناء الدرس، حیث یذكر 
اء بالدرجة األساس وطریقة المناقشة التي المعلمین على طرق تدریس تقلیدیة والسیما طریقة اإللق

یكون ھو فیھا سید الموقف، مع ندرة استخدام طرق أخرى فاعلة كاالستقصاء وحل المشكالت 
) ٢٠٧م، ص٢٠١٥رزوقي، وعبدالكریم، (، كما یؤكد "واالكتشاف مما یعیق من عملیة تنمیة التفكیر

عدم وجود مدرسین متأملین مؤھلین قبل "و أن من أھم معوقات تنمیة التفكیر التأملي لدى الطالب ھ
، وقد أوصت العدید من الدراسات "الخدمة في المدارس إلستراتیجیات التدریس من أجل تعلیم التفكیر

التأكید على مھارات التفكیر في برامج "بـضرورة  ) ٦٩ه، ص١٤٣٤التویجري، (ومنھا دراسة 
 طرق التدریس الفعالة والتي تساعد على تنمیة إعداد معلمي العلوم الشرعیة وتدریبھم على استخدام

  ".مھارات التفكیر
  :ملخص نتائج الدراسة وتوصیاتھا ومقترحاتھا

  :ملخص نتائج الدراسة
  :كشفت الدراسة الحالیة عن عدد من النتائج یمكن تلخیصھا على النحو اآلتي

جاءت ) لتأمل والمالحظةا(واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة : أوًال
  :على النحو اآلتي

عرض : (، وھي)ال تمارس(جمیع اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة 
صورًا ورسوماٍت بصریة توضیحیة مصحوبة بأسئلة تثیر التفكیر، وإعطاء وقتًا محددًا للطالب 

ة، والحث على إبداء الملحوظات لمالحظة وتأمل الصور والرسومات البصریة التوضیحیة المعروض
حول الصور والرسومات البصریة التوضیحیة المعروضة، وطلب اكتشاف موضوع الدرس من 
خالل تأمل ومالحظة الصور والرسومات البصریة التوضیحیة المعروضة، وطلب تحلیل الموضوع 

وضة، وطلب إلى عناصره من خالل تأمل ومالحظة الصور والرسومات البصریة التوضیحیة المعر
إبراز العالقات بین عناصر الموضوع من خالل تأمل ومالحظة الصور والرسومات البصریة 

  ).التوضیحیة المعروضة
) الكشف عن المغالطات(واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة : ثانیًا

  :جاءت على النحو اآلتي
تشاف التصورات الخاطئة عن موضوع التشجیع على اك(أن إجراءین تدریسیین ھما 

، )منخفضة(یمارسان بدرجة ) الدرس، والتوجیھ إلى اكتشاف جوانب الغموض في موضوع الدرس
الحث على :  (، وھي)ال تمارس(بینما باقي اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة 

ح بعض األسئلة المعینة على اكتشاف العالقات غیر الصائبة بین مكونات موضوع الدرس، وطر
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) معلومات، أو قیم، أو مھارات(كشف المغالطات في موضوع الدرس، وطلب تحدید جوانب النقص 
  ). في موضوع الدرس، والتوجیھ للتحقق من صحة المعلومات المتوافرة

) اتالوصول إلى االستنتاج(واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة : ثالثًا
  :جاءت على النحو اآلتي

عرض مقدمات ویطلب من الطالب التوصل الستنتاجات من (أن اإلجراءین التدریسیین 
) خاللھا، وإدارة الحوار الجماعي الھادف للتوصل الستنتاجات واضحة ومحددة لموضوع الدرس

ه المھارة تمارس ، بینما بقیة اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذ)عالیة(یمارسان بدرجة 
طلب تحلیل المشكلة للعناصر المكون لھا للوصول الستنتاجات سلیمة، : (، وھي)متوسطة(بدرجة 

ومناقشة األسباب التي بنى علیھا الطالب استنتاجاتھم، والحث على إعادة النظر في االستنتاجات 
  ).للحكم على صحة ما تم التوصل لھ

) إعطاء التفسیرات المقنعة(لعلوم الشرعیة في تنمیة مھارة واقع الدور التدریسي لمعلمي ا: رابعًا
  :جاءت على النحو اآلتي

عرض بعض الحقائق واآلراء واألحداث والمواقف عن موضوع (أن اإلجراء التدریسي 
، بینما ُیمارس )متوسطة(یمارس بدرجة ) الدرس ویطلب من الطالب إعطاء تفسیرات مقنعة لھا

شجیع على توظیف الخبرات السابقة للوصول لتفسیرات مقنعة للموضوع، الت(اإلجراءان التدریسیان 
، وأما بقیة )منخفضة(بدرجة ) والحث على الربط بین المعلومات المتوافرة للوصول لتفسیرات مقنعة

اإلحالة إلى مصادر تعلم : (وھي) ال تمارس(اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة 
  ).ي التوصل لتفسیرات مقنعة، الحث على تحري دقة المعلومات المتوافرةمتنوعة تساعد ف

) وضع الحلول المقترحة(واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارة : خامسًا
  :وجاءت على النحو اآلتي

عرض : (، وھي)ال تمارس(جمیع اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة ھذه المھارة 
 أفكار الدرس على ھیئة مشكلة تتطلب وضع حلول مقترحة لھا، والحث على استحضار أبعاد بعض

المشكلة وتحدیدھا، ومنح وقتًا محددًا للتأمل في المشكلة المعروضة ألجل التوصل لحلول مقترحة 
لھا، وإعطاء تلمیحات مفیدة تساعد الطالب على اقتراح الحلول، والتشجیع على طرح حلول جدیدة 

  )تكرة للمشكلة، وحث الطالب على المفاضلة بین الحلول المقترحةومب
واقع الدور التدریسي لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى طالب : سادسًا

  :المرحلة الثانویة بمدینة الریاض، وجاءت النتائج على النحو اآلتي
، وفي )متوسطة(یمارس بدرجة ) اجاتالوصول إلى االستنت(أن دورھم في تنمیة مھارة 

في ) ال یمارس(، وأن دورھم )منخفضة(یمارس بدرجة ) إعطاء التفسیرات المقنعة(تنمیة مھارة 
، وبوجھ عام )الكشف عن المغالطات، ووضع الحلول المقترحة، والتأمل والمالحظة(تنمیة مھارات 

ة مھارات التفكیر التأملي لدى طالب خلصت نتائج الدراسة أن دور معلمي العلوم الشرعیة في تنمی
  ).ال یمارس(المرحلة الثانویة بمدینة الریاض 
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  :التوصیات
تضمین برامج إعداد معلمي العلوم الشرعیة برامج مختصة في تنمیة مھارات التفكیر  .١

  .التأملي
توعیة معلمي العلوم الشرعیة وتدریبھم على ممارسة اإلجراءات التدریسیة المساعدة على  .٢

 . مھارات التفكیر التأملي لدى طالبھمتنمیة
إعداد أدلة لمعلمي العلوم الشرعیة في المرحلة الثانویة لتنمیة مھارات التفكیر التأملي في  .٣

  .تدریسھم
  .تھیئة البیئة المدرسیة الالزمة لتنمیة مھارات التفكیر التأملي .٤
وفیر الصور والرسومات توفیر اإلمكانات المادیة الالزمة لتنمیة مھارات التفكیر التأملي كت .٥

 .التعلیمیة، وأجھزة العرض، ومصادر التعلم المختلفة
إجراء التقویم الدوري لدور معلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى  .٦

  . طالبھم
  :المقترحات

ة لتعرف دور معلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارات التفكیر التأملي في المرحلتین المتوسط .١
  .واالبتدائیة

  .للكشف عن اتجاھات معلمي العلوم الشرعیة نحو تنمیة مھارات التفكیر التأملي لدى طالبھم .٢
 .للكشف عن مدى وعي معلمي العلوم الشرعیة بمھارات التفكیر التأملي .٣
لبناء برنامج تدریبي مقترح لمعلمي العلوم الشرعیة في تنمیة مھارات التفكیر التأملي وتعرف  .٤

  .فاعلیتھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث      

 

٤٠٢ 

  :المراجع والمصادر
  :المصادر: أوًال

  القرآن الكریم
  :المراجع العربیة: ثانیًا

  .عالم الكتب: القاھرة. التفكیر من منظور تربوي). م٢٠٠٥. (إبراھیم، مجدي عزیز
أثر التدریس بالخرائط المفاھیمیة والسرد القصصي ). م٢٠١٠. (العزیز أبو سمك، أحمد عبد

تحصیل السیرة النبویة وتنمیة مھارات التفكیر التأملي في لدى المتبوع باألسئلة السابرة في 
، رسالة دكتوراه غیر منشورة، طالبات المرحلة األساسیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

  .   جامعة عمان العربیة، األردن
 تنمیة تأثیر استخدام أنموذجي دانیال ودرایفر واسترتیجیة سوم في). م٢٠١٧. (أبو شریخ، شاھر ذیب

مھارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف األول الثانوي وتحصیلھم البعدي والمؤجل 
، مجلة العلوم التربویة والنفسیة. واتجاھاتھم نحو تعلم مبحث التربیة اإلسالمیة باألردن

١١٥- ٨٥، )١(١٨.  
یة اإلسالمیة مھارات التفكیر التأملي في محتوى منھاج الترب). م٢٠١٠. (أبو نحل، محمد عبد اهللا

رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة . للصف العاشر األساسي ومدى اكتساب الطلبة لھا
  .اإلسالمیة، غزة
. درجة ممارسة التفكیر التأملي لدى معلمي التربیة اإلسالمیة). م٢٠١١. (أبو ھنیة، رباب محمد

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة الھاشمیة، األردن
واقع استخدام معلمي التربیة اإلسالمیة للوسائل التعلیمیة ). م٢٠٠٦. (سین الفياألشجعي، ح

رسالة . والصعوبات التي تواجھھم باستخدامھا في محافظة طریف بالمملكة العربیة السعودیة
  .ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك، األردن

المفاھیم : یة اإلسالمیةالمرجع الحدیث في تدریس الترب). م٢٠١٤. (األكلبي، مفلح دخیل
  .مكتبة الرشد: الریاض. والتطبیقات

واقع ممارسة معلمي التربیة اإلسالمیة أسالیب تنمیة مھارات ). م٢٠١٠. (البلوشي، مریم سلیمان
التفكیر اإلبداعي في تدریس طلبة الحلقة الثانیة من مرحلة التعلیم األساسي في سلطنة 

  .امعة مؤتة، األردنرسالة ماجستیر غیر منشورة، ج. عمان
التفكیر التأملي ). م٢٠١٥. (البوریني، إیمان؛ والسعایدة، ناجي؛ والخطیب، مھا؛ والرقاد، مي

والسلوك القیادي في ضوء متغیري النوع والمنطقة التعلیمیة لدى الطلبة الموھوبین في مدارس 
  .١٦١- ١٢١، )١(٢٣، مجلة العلوم التربویة. الملك عبد اهللا الثاني للتمیز في األردن

واقع تدریس معلمي العلوم الشرعیة لمھارات التفكیر الناقد ). ه١٤٣٤. (التویجري، أحمد محمد
بجامعة اإلمام محمد بن  مجلة العلوم التربویة. بالمرحلة الثانویة بمنطقة القصیم التعلیمیة

  .٧٨- ١٥، )٨(، سعود اإلسالمیة
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٤٠٣ 

) ١(ات التفكیر التأملي في كتاب الفقھ درجة توافر مھار). م٢٠١٦. (الجاھلي، فوزیة صالح
بحث ماجستیر غیر منشور، جامعة اإلمام محمد بن سعود . للمرحلة الثانویة نظام المقررات

  . اإلسالمیة، الریاض
  .دار الفكر: عّمان. مفاھیم وتطبیقات: تعلیم التفكیر). م٢٠١٠. (جروان، فتحي عبد الرحمن

  .دار الكتاب الجامعي: العین. لذھنیة ومھارات التفكیرالعملیات ا). م٢٠٠٥. (جمل، محمد جھاد
معوقات استخدام استراتیجیات التدریس الحدیثة في تدریس ). ٢٠٠٩. (الجھیمي، أحمد عبد الرحمن

مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بجامعة . مقررات العلوم الشرعیة في المرحلة الثانویة
  .١٥٥- ٩٦، )١٢(، اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

أثر األسئلة السابرة في تنمیة التفكیر التأملي والتحصیل ). م٢٠١١. (الحارثي، حصة حسن حاسن
بحث . الدراسي في مقرر العلوم لدى طالبات الصف األول المتوسط في مدینة مكة المكرمة

  .مكة المكرمة: ماجستیر غیر منشور، جامعة أم القرى
درجة ممارسة معلمي التربیة ). م٢٠١١. (الكیالني، أحمدالخالدي، جمال؛ والعوامرة، محمد؛ و

. اإلسالمیة ومعلماتھا لمھارات التفكیر العلیا من وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة في األردن
  . ٧٤- ٤٧، )٢٣(، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

ملي في كتاب التفسیر لطالبات مدى تضمین مھارات التفكیر التأ). م٢٠١٦. (الخالدي، نورة فراج
، مجلة كلیة التربیة بجامعة بنھا. الصف األول المتوسط بالمملكة العربیة السعودیة

١٦٠- ١٤١، )١٠٦(٢٧.  
  .دار الحامد: عّمان. التقویم اللغوي والتفكیر التأملي). م٢٠١٢. (خوالدة، أكرم صالح
في تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي دور معلمي التربیة اإلسالمیة ). م٢٠١٥. (راضي، لیث حاتم

: رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة آل البیت. لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن
  .األردن

مدى استخدام معلمي التربیة اإلسالمیة للوسائل التعلیمیة بالمرحلة ). م٢٠٠٣. (الراعي، أحمد سالم
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة . اإلعدادیة من وجھة نظر المعلمین والمشرفین

  .األردن: الیرموك
  .دار المسیرة: عّمان. ١ج. التفكیر وأنماطھ). م٢٠١٥. (رزوقي، رعد، وعبد الكریم، سھى

مكتبة : ، الریاض٦ط. الطفولة والمراھقة: علم نفس النمو). م٢٠٠٣. (زھران، حامد عبد السالم
  .العبیكان

: القاھرة. رؤیة تطبیقیة في تنمیة العقول المفكرة: التفكیرتعلیم ). م٢٠٠٣. (زیتون، حسن حسین
  .عالم الكتب
  .دار الیازوري: عّمان. تعلیم التفكیر في مناھج التربیة اإلسالمیة). م٢٠٠٩. (السبیعي، معیوف
دور معلمي المرحلة الثانویة في تنمیة منھج التفكیر اإلیجابي لدى ). م٢٠١٤. (السر، حنان عمر

رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة .  الكتاب والسنة وسبل تفعلیھطلبتھم في ضوء
  .غزة: اإلسالمیة

  .دار الشروق: عّمان. مع مئات األمثلة التطبیقیة: تدریس مھارات التفكیر. سعادة، جودت أحمد
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٤٠٤ 

درجة تضمین مھارات التفكیر التأملي في كتاب التربیة اإلسالمیة ). ٢٠١٧. (السعیدي، عوض مبرد
  .األردن: رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة آل البیت. التاسع في دولة الكویتللصف 

دور معلمي التربیة اإلسالمیة في تنمیة مھارات التفكیر ). م٢٠٠٨. (العازمي، عواد عبد الھادي
رسالة . الناقد لطلبة المرحلة المتوسطة من وجھة نظر المشرفین التربویین في دولة الكویت

  .األردن: نشورة، جامعة عمان العربیةماجستیر غیر م
  .دار صفاء: عّمان. التفكیر عند األطفال). م٢٠٠١. (عبد الھادي، نبیل؛ ومصطفى، نادیة

  .مكتبة الفالح: القاھرة. التفكیر والمنھاج المدرسي). م٢٠٠٣. (عبید، ولیم؛ وعفانة، عزو
على مھارات التفكیر الناقد في أثر برنامج تدریبي ). م٢٠١٢. (العساسلة، سھیلة؛ وبشارة، موفق

مجلة جامعة النجاح . تنمیة التفكیر التأملي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في األردن
  .١٦٧٨- ١٦٥٥، )٧(٢٦، )العلوم اإلنسانیة(لألبحاث 

أنماطھ ونظریاتھ وأسالیب : التفكیر). م٢٠١٢. (العفون، نادیة حسین؛ وعبد الصاحب، منتھى مطشر
  .دار صفاء: عّمان. ھتعلیمھ وتعلم

معوقات تدریس مواد التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة من ). ه١٤٢٩. (عفیف، صالح أحمد
: بحث ماجستیر غیر منشور،  جامعة أم القرى. وجھة نظر مشرفیھا ومعلمیھا بمكة المكرمة

  .مكة المكرمة
المیة لمبادئ التدریس الفعال مدى ممارسة معلمي التربیة اإلس). م٢٠٠٠. (یحیى عبد الخالق. علي

مكة : بحث ماجستیر غیر منشور، جامعة أم القرى. في المرحلة الثانویة بمنطقة تبوك
  .المكرمة

درجة ممارسة معلمي ومعلمات التربیة اإلسالمیة في ). م٢٠١٣. (عیاصرة، عطاف منصور
دراسات في . نالمرحلة الثانویة لمھارات التفكیر التأملي في مدارس محافظة جرش باألرد

  .١٠٥- ٧٩، )١٩٩(، المناھج وطرق التدریس
دور معلمي التربیة اإلسالمیة في تنمیة مھارات التفكیر ). م٢٠١٦. (غازي، انتصار مصطفى

، مجلة المنارة للبحوث والدراسات. اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في إربد
١٥٨- ١١٩، )٣(٢٢.  

. اإلطار النظري والجانب التطبیقي: تنمیة مھارات التفكیر). م٢٠٠٨. (فتح اهللا، مندور عبد السالم
  .دار النشر الدولي: الریاض

في تنمیة مھارات ) Jigsaw(أثر توظیف استراتیجیة جیجسو ). م٢٠١٦. (الفرا، رندة نصر اهللا
رسالة ماجستیر . )الفرع الشرعي(التفكیر التأملي بالفقھ لدى طالبات الصف الحادي عشر 

  .غزة: ورة، الجامعة اإلسالمیةغیر منش
منھج المرحلة الثانویة في ظل تحدیات القرن الواحد ). م٢٠٠٩. (فرج، عبد اللطیف حسین

  .دار الثقافة: عّمان. والعشرین
دراسة : مستویات التفكیر التأملي لدى طالب جامعة الجوف). م٢٠١٤. (المرشد، یوسف بن عقال

  .١٨٤- ١٦٣، )٢(٩، ربویةمجلة جامعة طیبة للعلوم الت. مستعرضة
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٤٠٥ 

االتجاھات الحدیثة في طرائق تدریس التربیة الدینیة ). م٢٠٠٧. (موسى، مصطفى إسماعیل
  .دار الكتاب الجامعي: العین. اإلسالمیة

مستوى التفكیر التأملي لدى طلبة كلیة العلوم التربویة في جامعة ). م٢٠١٦. (نصیر، تماره محمود
، مجلة الدولیة للبحوث اإلسالمیة واإلنسانیة المتقدمةال. جرش في ضوء بعض المتغیرات

١٩- ١، )١١(٦.  
. ٤ط. سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة). م١٩٩٥. (- التعلم حالیًا–وزارة المعارف 

  .وزارة التعلیم: الریاض
: الریاض. وثیقة منھج العلوم الشرعیة في التعلیم العام). ه١٤٢٣. (- التعلیم حالیًا- وزارة المعارف

  وزارة التعلیم
مدى ممارسة معلمي التربیة اإلسالمیة لبعض استراتیجیات ) م٢٠١٠. (الیوسف، یحیى عبد الخالق

المناقشة الصفیة والمشروعات وحل المشكالت والتعلم التعاوني في منطقة تبوك بالمملكة 
  .٢٦٤- ٢٠٥، )١(٢٣، مجلة البحث في التربیة وعلم النفس بجامعة المنیا. العربیة السعودیة

  :المراجع األجنبیة: ثالثًا
Croke, E, M. (2005). Role of Reflective Thinking in the Deve Lopment of 
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  ھائیةبطاقة مالحظة في صورتھا الن): ١(الملحق رقم 
واقع ممارسة معلمي العلوم الشرعیة لإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارات التفكیر 

  التأملي لدى طالب المرحلة الثانویة
  :سلم التقدیر: أوًال

  وصف الممارسة  درجة الممارسة
  إذا مارس المعلم اإلجراء التدریسي ثالث مرات فأكثر خالل الحصة الدراسیة  بدرجة  عالیة

  إذا مارس المعلم اإلجراء التدریسي مرتین خالل الحصة الدراسیة  بدرجة متوسطة
  إذا مارس المعلم اإلجراء التدریسي مرة واحدة فقط خالل الحصة الدراسیة  بدرجة منخفضة

  إذا لم یمارس المعلم اإلجراء التدریسي مطلقًا خالل الحصة الدراسیة  ال یمارس

  :ة المساعدة على تنمیة مھارات التفكیر التأملياإلجراءات التدریسی: ثانیًا
  :اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارة التأمل والمالحظة: المحور األول

  درجة الممارسة

  م
  اإلجراء التدریسي

  تكرار اإلجراء  ...یقوم المعلم بــ

یة
عال

طة  
وس

مت
ضة  

خف
من

س  
مار

ال ی
  

 مصحوبة بأسئلة تثیر عرض صورًا ورسوماٍت بصریة توضیحیة  ١
  التفكیر

          

إعطاء وقتًا محددًا للطالب لمالحظة وتأمل الصور والرسومات البصریة   ٢
  التوضیحیة المعروضة

          

الحث على إبداء الملحوظات حول الصور والرسومات البصریة   ٣
  التوضیحیة المعروضة

          

 طلب اكتشاف موضوع الدرس من خالل تأمل ومالحظة الصور  ٤
  والرسومات البصریة التوضیحیة المعروضة

          

طلب تحلیل الموضوع إلى عناصره من خالل تأمل ومالحظة الصور   ٥
  والرسومات البصریة التوضیحیة المعروضة

          

طلب إبراز العالقات بین عناصر الموضوع من خالل تأمل ومالحظة   ٦
  الصور والرسومات البصریة التوضیحیة المعروضة
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٤٠٧ 

  :اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارة الكشف عن المغالطات: محور الثانيال
  درجة الممارسة

  م
  اإلجراء التدریسي

تكرار   ...یقوم المعلم بــ
لیة  اإلجراء

عا
سط  

تو
م

خف  ة
من

  ضة

ال 
س

ار
یم

  

طرح بعض األسئلة المعینة على كشف المغالطات في موضوع   ١
  الدرس

          

في ) معلومات، أو قیم، أو مھارات(وانب النقص طلب تحدید ج  ٢
  موضوع الدرس 

          

الحث على اكتشاف العالقات غیر الصائبة بین مكونات   ٣
  موضوع الدرس

          

التشجیع على اكتشاف التصورات الخاطئة عن موضوع   ٤
  الدرس

          

            التوجیھ إلى اكتشاف جوانب الغموض في موضوع الدرس   ٥
            لتحقق من صحة المعلومات المتوافرةالتوجیھ ل  ٦

  :اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارة الوصول إلى االستنتاجات: المحور الثالث
  درجة الممارسة

  م
  اإلجراء التدریسي

تكرار   ...یقوم المعلم بــ
لیة  اإلجراء

عا
طة  

وس
مت

ض  
خف

من ال   ة س
ار

یم
  

صل الستنتاجات من عرض مقدمات ویطلب من الطالب التو  ١
  خاللھا

          

إدارة الحوار الجماعي الھادف للتوصل الستنتاجات واضحة   ٢
  ومحددة لموضوع الدرس 

          

طلب تحلیل المشكلة للعناصر المكون لھا للوصول الستنتاجات   ٣
  سلیمة

          

            مناقشة األسباب التي بنى علیھا الطالب استنتاجاتھم  ٤
نظر في االستنتاجات للحكم على صحة ما الحث على إعادة ال  ٥

  تم التوصل لھ
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٤٠٨ 

  :اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارة إعطاء التفسیرات المقنعة: المحور الرابع
  درجة الممارسة

  م
  اإلجراء التدریسي

تكرار   ...یقوم المعلم بــ
لیة  اإلجراء

عا
طة  

وس
مت

ض  
خف

من ال   ة س
ار

یم
  

ق واآلراء واألحداث والمواقف عن عرض بعض الحقائ  ١
  موضوع الدرس ویطلب من الطالب إعطاء تفسیرات مقنعة لھا

          

التشجیع على توظیف الخبرات السابقة للوصول لتفسیرات   ٢
  مقنعة للموضوع

          

الحث على الربط بین المعلومات المتوافرة للوصول لتفسیرات   ٣
  مقنعة

          

تنوعة تساعد في التوصل لتفسیرات اإلحالة إلى مصادر تعلم م  ٤
  مقنعة

          

            الحث على تحري دقة المعلومات المتوافرة   ٥

  :اإلجراءات التدریسیة المساعدة على تنمیة مھارة وضع الحلول المقترحة: المحور الخامس
  درجة الممارسة

  م
  اإلجراء التدریسي

تكرار   ...یقوم المعلم بــ
لیة  اإلجراء

عا
سط  

تو
م

  ة

من
خف ال   ضة س
ار

یم
  

عرض بعض أفكار الدرس على ھیئة مشكلة تتطلب وضع   ١
  حلول مقترحة لھا

          

            الحث على استحضار أبعاد المشكلة وتحدیدھا   ٢
منح وقتًا محددًا للتأمل في المشكلة المعروضة ألجل التوصل   ٣

  لحلول مقترحة لھا
          

            راح الحلول إعطاء تلمیحات مفیدة تساعد الطالب على اقت  ٤
            التشجیع على طرح حلول جدیدة ومبتكرة للمشكلة  ٥
            حث الطالب على المفاضلة بین الحلول المقترحة  ٦

  
 


