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واقــع تدريــس معلمــات التربية اإلســالمية بالمرحلــة الثانوية 
لمهــارات التفكيــر التأملــي بمدينة مكــة المكرمة 

د. عبري بنت عبدالقادر إبراهيم العرابي

الملخص:
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى واقــع تدريــس معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي 
يف ضــوء بعــض املتغــرات، باملرحلــة الثانويــة مبكــة املكرمــة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة مت اســتخدام املنهــج 
الوصفــي التحليلــي، ومت تطبيــق بطاقــة مالحظــة، مكونــة مــن )31( مهــارة، موزعــة علــى مخســة جمــاالت 

رئيســة، علــى عينــة، مكونــة مــن )30( معلمــة مــن معلمــات الرتبيــة اإلســالمية.

وأظهــرت نتائــج الدراســة: أن واقــع تدريــس معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي- يف 
بطاقــة املالحظــة- ككل قــد جــاء يف درجــة )متوســطة(، ومبتوســط حســايب )3,11(. 

كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف واقــع تدريــس معلمــات الرتبيــة 
اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي عنــد مســتوى داللــة )a>0,05( لصــاحل متغــر )املؤهــل العلمــي(، 
بينمــا مل تظهــر فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف واقــع تدريــس معلمــات الرتبيــة اإلســالمية عنــد مســتوى داللــة 
(a<0,05( وفقــاً ملتغــري )التخصــص- واخلــرة( ممــا يــدل علــى وعــي املعلمــة وإدراكهــا أمهيــة التفكــر 
التأملــي علــى املســتوى النظــري. ومــن أهــم التوصيــات: 1- ضــرورة تعليــم مهــارات التفكــر بشــكل عــام، 
ومهــارات التفكــر التأملــي علــى وجــه اخلصــوص، مــن خــالل تضمينهــا للمقــررات الدراســية إمجــااًل، ومقــررات 
الرتبيــة اإلســالمية علــى وجــه التحديــد. 2- تدريــب املعلمــات علــى أهــم أســاليب، واســرتاتيجيات، وطــرق 

تنميــة التفكــر التأملــي، مــن خــالل عقــد الــدورات، وورش العمــل التدريبيــة أثنــاء اخلدمــة.

التفكــر  تدريــس  التفكــر،  مهــارات  التأملــي،  التفكــر  اإلســالمية،  الرتبيــة  المفتاحيــة:  الكلمــات   
التأملــي. 
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The Reality Of Teaching Reflective Thinking Skills 
By The Islamic Education Teachers In The Secondary 

Stage In Holy Mecca
 Dr. Abeer Bint Abdulqader Ibrahim Al – Orabi

Curriculum and Teaching Methods Department
Umm Al Qura University

Abstract:
The study aimed to identify the reality of Islamic education 

teachers in teaching reflective thinking skills in the light of some 
variables, in the secondary stage in Holy Mecca.

In order to achieve the objectives of the study, the analytical 
descriptive method was used. An observation card consisting of 
(31) skills was distributed in five main areas over a sample of (30) 
female teachers of Islamic education

The results of the study showed the average of the Islamic 
education teachers in teaching the skills of reflective thinking- in 
the observation card- was 3.11 (medium average)

The results of the study showed that there were significant dif-
ferences in the fact that the teacher of Islamic education teaching 
the reflective thinking skills at a level of (α <0.05) in favor of the 
variable (scientific qualification), while there were no significant 
differences in the teaching of Islamic education teachers at the 
level of (α <0.05) according to the variables (specialization 
and experience), which indicates the teacher›s awareness of the 
importance of the reflective thinking at the theoretical level.

Keywords: Islamic Education, Reflective Thinking, Thinking 
Skills, Teaching Reflective Thinking.
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مقدمة:
احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، 

أمــا بعــد فــإنَّ اجملتمعــات يف وقتنــا الراهــن جتــد نفســها وســط تيــارات كبــرة مــن التحديــات، الــي أفرزهتــا 
التغــرات احملليــة، والعامليــة يف عــامل، بــات التغــر الســريع أبــرز مالحمــه ومساتــه، وهنــا يتحتــم عليهــا ضــرورة 
التجديــد، والتطويــر يف النظــم الرتبويــة، واهليــاكل التعليميــة؛ ملواكبــة هــذه التطــورات، ومســايرهتا مــن جهــة، 

والتصــدي هلــا، والتغلــب عليهــا مــن جهــة أخــرى. 

وال شك أن هذه التغرات العاملية السريعة، واملتالحقة، الي يشهدها العامل اليوم هي جزء من الواقع، 
الــذي تشــهده الرتبيــة اإلســالمية، وتتفاعــل معــه، متأثــرة بــه ومؤثــرة فيــه، وال غرابــة يف ذلــك؛ فالرتبيــة اإلســالمية 
تربيــة قوميــة أصيلــة يف ذاهتــا، وهــي يف الوقــت نفســه عامليــة، قــادرة علــى اســتيعاب، ومســايرة املســتجدات 
مــن حوهلــا، وهــذه القــدرة علــى االنســجام والتعايــش إمنــا هــي مــن خصائــص الرتبيــة اإلســالمية، الــي حباهــا 
ــَن( ]األنبيــاء:107[،  ــة ّلِلَعٰلَِم ــلَنَٰك إِلَّ رمََح رَس

َ
ــا أ اهلل عــز وجــل هبــا، يقــول احلــق تبــارك وتعــاىل: )َوَم

كــَرَ ٱنلَّــاِس َل يَعلَُمــوَن( 
َ
رَســلَنَٰك إِلَّ َكفَّــة ّلِلنَّــاِس بَِشــرا َونَِذيــرا َوَلِٰكــنَّ أ

َ
ويقــول ســبحانه: )َوَمــا أ

]سبأ:28[.

التطويــر  أســاليب  أهــم  التأملــي كأحــد  التفكــر  إىل  األخــرة  اآلونــة  املربــن يف  أنظــار  اجتهــت  وقــد 
واإلصــالح يف اجملــال الرتبــوي، وأكــدت علــى أمهيتــه وجــدواه العديــد مــن األحبــاث، والدراســات الرتبويــة، 
ودراســة   ،)2005 )بــركات،  ودراســة   ،)2007 )الشــكعة،  ودراســة   ،)2003 )دانلســون،  كدراســة 

 .)2005 )عبدالوهــاب، 

ويف ســبيل مســايرة التطــورات، وحتقيــق التعايــش جنــد الرتبيــة اإلســالمية تســعى إىل إعــداد، وإنشــاء 
األجيــال القويــة املفكــرة، ذات العقــول املتفتحــة، واآلراء النــرة، القــادرة علــى أداء األمانــة يف تبليــغ الرســالة، 
ومواجهــة التيــارات املخالفــة، وحــل كافــة املشــكالت، الــي تواجههــم يف حياهتــم بــكل اقتــدار وحكمــة وتدبــر؛ 
ذلــك أن )الرتبيــة اإلســالمية ســابقة علــى غرهــا يف ســبيل توجيــه الفــرد إىل املهــارات الــي ينبغــي أن يتحلــى هبــا، 
إن الرتبيــة اإلســالمية تؤمــن بقــدرات الفــرد الذاتيــة، وقدرتــه علــى ابتــكار املهــارة وقدرتــه علــى ممارســة املهــارة( 

)املالكــي، 1438، 16(.

وجديــر بالذكــر أن الديــن اإلســالمي قــد اهتــم بالتفكــر، وأرســى أهــم أسســه وقواعــده، واملتأمــل يف القــرآن 
الكــرمي جيــده حافــاًل باآليــات الــي تدعــو إىل إعمــال العقــل، وشــحذ الذهــن، واختــاذ التفكــر والتأمــل كمنهــج 
فَلَــم 

َ
ربــاين وصــواًل إىل احلقيقــة، القائمــة علــى الدليــل القاطــع، الــذي ال ميازجــه ريــب، فــاهلل عــز وجــل يقــول: )أ
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لـِـَن( ]املؤمنــون:68[، كمــا يقــول ســبحانه:)كَِتٌٰب  وَّ
َ
ــا لـَـم يـَـأِت َءابَاَءُهــُم ٱأل م َجاَءُهــم مَّ

َ
بَّــُرواْ ٱلَقــوَل أ يَدَّ

ــِب( ]ص:29[، ولقــد مــدح اهلل تعــاىل  لَبٰ
َ
ــواْ ٱأل ُ ْول

ُ
ــَر أ ــهِ َوِلََتَذكَّ ــُرواْ َءاَيٰتِ بَّ َدَّ ــَرك ّلِ ــَك ُمَبٰ ــُه إَِل نَزلَنٰ

َ
أ

ۡمَثـٰـُل نَۡضُِبَهــا 
َ
املتصفــن هبــذه الصفــة يف كتابــه الكــرمي يف أكثــر مــن موضــع؛ حيــث قــال ســبحانه: )َوتِۡلــَك ٱأۡل

ــوَن( ]العنكبــوت:43[، كمــا أْولَــِت الســنة املطهــرة التفكــر اهتمامــاً كبــراً،  ــآ إِلَّ ٱۡلَعٰلُِم ــاِسۖ َوَمــا َيۡعقِلَُه لِلنَّ
ومــن ذلــك دعــاء النــي صلــى اهلل عليــه وســلم ألصحابــه بالتفقُّــه يف الديــن؛ حيــث دعــا البــن عبــاس رضــي اهلل 
عنهمــا بقولــه: )اللهــم فقِّْهــه يف الديــن، وعلمــه التأويــل( ]البخــاري، كتــاب العلــم، ج1، ص41[، كمــا أثــى 
عليــه الصــالة والســالم، وامتــدح أهــل العقــول الراجحــة واملتأنيــة احلكيمــة؛ حيــث قــال صلــى اهلل عليــه وســلم: 
)ال حســد إال يف اثنتــن: رجــل آتــاه اهلل مــااًل فســلَّطه علــى هلكتــه يف احلــق، ورجــل آتــاه اهلل احلكمــة فهــو 

يقضــي هبــا ويعلمهــا( ]الرتمــذي، 1995، 330[.

تأسيســاً علــى مــا ســبق، ميكــن القــول إنَّ الــدور املنــوط مبعلمــة الرتبيــة اإلســالمية باعتبارهــا أحــد أهــم 
لــدى  التفكــر  مهــارات  تنميــة  فهــي تضطلــع مبســؤولية كــرى يف  الرتبويــة دور كبــر جــداً،  العمليــة  ركائــز 
طالباهتــا، وعليهــا أن تســعى جاهــدة لرفــع كفاءهتــا وتطويــر أدائهــا، مبــا ميكنهــا مــن أداء دورهــا علــى الوجــه 
املطلــوب، ولعــل الســبيل األمثــل للوصــول إىل ذلــك أن تعمــل بدايــة علــى تطويــر قدراهتــا العقليــة أواًل، مث انتقــاء 
أفضــل األســاليب واإلجــراءات التدريســية، الــي مــن شــأهنا أن تنّمــي مهــارة التفكــر التأملــي لــدى طالباهتــا، 
كطــرح األســئلة، وإثــارة التفكــر، وتنميــة حــب االســتطالع، وتدريبهــن علــى تنظيــم املعــارف، ومواجهــة 
املشــاكل، واكتشــاف احللــول، وغــر ذلــك، وكل مــا مــن شــأنه االرتقــاء هبــن، وتفجــر مواهبهــن وإبداعاهتــن، 
ويف ذلــك يقــول )اجلــالد، 2007، 34(: )حــى حيقــق املعلــم أدواره املناطــة بــه بكفــاءة وفاعليــة ينبغــي عليــه 
أن يتصــف بصفــات تؤهلــه؛ ليكــون مؤثــراً يف اآلخريــن، مؤثــراً يف اجتاهاهتــم اإلجيابيــة حنــو العلــم والتعلــم، ويف 
تعديــل ســلوكهم وإكســاهبم القيــم اإلســالمية الفاعلــة، ويف تكوينهــم العقلــي واإلدراكــي، القــادر علــى تفجــر 

طاقــات التفكــر، والبحــث واالستكشــاف واإلبــداع(. 

ــَه احلديــَث يف امليــدان الرتبــوي التعليمــي علــى وجــه العمــوم،  يف ضــوء مــا تقــدم، ميكــن اجلــزم بــأنَّ التوجُّ
ويف ميــدان تعليــم الرتبيــة اإلســالمية خاصــة يقتضــي وجــود مثــل هــذه الدراســة؛ للوقــوف علــى واقــع ممارســات 
معلمــات الرتبيــة اإلســالمية لأســاليب واإلجــراءات، الــي مــن شــأهنا تنميــة مهــارات التفكــر التأملــي لــدى 

الطالبــة، وهــو مــا حتــاول الباحثــة الوصــول إليــه، مــن خــالل تقــدمي هــذه الدراســة العلميــة. 

مشكلة الدراسة: 
اســتناداً إىل كل مــا ذكــر عــن ضــرورة العمــل علــى تنميــة مهــارات التفكــر التأملــي، وأمهيتــه يف صقــل 
شــخصية الطالبــة، وشــخذ قدراهتــا العقليــة، وتنميــة ثقتهــا يف ذاهتــا، غــَر أنَّ الواقــع يشــر إىل أن هنــاك العديــد 
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مــن أوجــه القصــور واخللــل يف ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي أثنــاء تدريســهن؛ 
حيــث أكــدت علــى ذلــك دراســة )الغامــدي، 2009(، ودراســة )الصغــر، 2006(، ولعــل الســبب يف ذلــك 
يعــود إىل افتقارهــن ملهــارات التفكــر التأملــي، وعــدم معرفتهــن هبــا أصــاًل، ويف ذلــك يؤكــد كل مــن )هــالل، 
1428(، و)مــراد، 2006( أن برامــج إعــداد املعلمــن وتدريبهــم ال تســاعد علــى امتــالك الكفايــات، الــي 

ــي مهــارات التفكــر لــدى املعلمــات.  تنمِّ

كمــا أن الباحثــة الحظــت مــن خــالل الزيــارات امليدانيــة للمــدارس، واإلشــراف علــى طالبــات الرتبيــة 
العمليــة، أن هنــاك فجــوة بــن النظريــة والتطبيــق، مبعــى أن املعــارف الــي تتلقاهــا الطالبــة يف املقــرر الدراســي 
ال تتحــول تلقائيــاً إىل ســلوك تعليمــي، وكمــا هــو معلــوم أن مقــرر الرتبيــة اإلســالمية ال ينبغــي أن يقتصــر علــى 
تعليــم الطالبــات املهــارات النظريــة، بــل ال بــد أن يتعــدى ذلــك إىل االهتمــام باملهــارات التطبيقيــة العمليــة 
الســلوكية، مــن أجــل ذلــك جــاءت العديــد مــن الدراســات الــي تدعــو إىل عــدم االعتمــاد علــى األســاليب 
التقليديــة، القائمــة كليــاً علــى التلقــن واالســرتجاع، واالنتقــال إىل أســاليب أكثــر جــدوى، كأســلوب تنميــة 
التفكــر التأملــي، مثــل: دراســة )أبــو هنيــة، 2011(، و)الشــمري، 2013(، و)عياصــرة، 2013(؛ حيــث 
أثبــت هــذا األســلوب قدرتــه علــى إحــداث نقلــة نوعيــة يف شــخصية الطالبــات وطريقــة تفكرهــنَّ، وانتقــال 
أثــر هــذا التفكــر إىل واقــع حياهتــن وممارســاهتن اليوميــة، فالطالبــة الــي تشــاهد وتعايــش مهــارات التفكــر يف 
مواقــف التعلــم املتعــددة واملقــررات الدراســية املتنوعــة تكتســب القــدرة علــى تطبيــق هــذه املهــارات التفكريــة 

يف حياهتــا الواقعيــة. 

ومــن هنــا تظهــر احلاجــة إىل ضــرورة الوقــوف علــى واقــع تدريــس معلمــات الرتبيــة اإلســالمية، وتقوميــه 
يف ضــوء تنميــة مهــارات التفكــر التأملــي أثنــاء تدريســهن؛ مــن أجــل الكشــف عــن مواطــن القــوة والضعــف 
يف أدائهــن بشــكل موضوعــي، ذلــك أن الدراســات الــي تناولــت تنميــة مهــارات التفكــر التأملــي يف تدريــس 
الرتبيــة اإلســالمية -علــى حــد علــم الباحثــة- حمــدودة جــداً، وعليــه فــإن مشــكلة الدراســة تتحــدد يف الســؤال 

الرئيــس اآليت: 

س/ مــا واقــع تدريــس معلمــات التربيــة اإلســالمية لمهــارات التفكيــر التأملــي فــي مقــرر التربيــة 
اإلســالمية بالمرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر المشــرفة التربويــة؟ 

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية: 

- مــا واقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية باملرحلــة الثانويــة ملهــارة التأمــل واملالحظــة يف مقــرر الرتبيــة 
اإلســالمية؟ 
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- مــا واقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية باملرحلــة الثانويــة ملهــارة الكشــف عــن املغالطــات يف مقــرر الرتبيــة 
اإلسالمية؟

- مــا واقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية باملرحلــة الثانويــة ملهــارة الوصــول اىل االســتنتاجات يف مقــرر 
الرتبيــة اإلســالمية؟

- مــا واقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية باملرحلــة الثانويــة ملهــارة إعطــاء تفســرات مقنعــة يف مقــرر الرتبيــة 
اإلسالمية؟

- مــا واقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية باملرحلــة الثانويــة ملهــارة وضــع حلــول مقرتحــة يف مقــرر الرتبيــة 
اإلســالمية؟

- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن أفــراد عينــة الدراســة يف واقــع تدريــس مهــارات التفكــر التأملــي 
تعــزى ملتغــر )املؤهــل- ســنوات اخلــرة- التخصــص(؟

أهداف الدراسة: 
تسعى الدراسة احلالية اىل حتقيق مايأيت:

1-التعــرف علــى واقــع تدريــس معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي يف مقــرر الرتبيــة اإلســالمية 
باملرحلــة الثانوية. 

ملتغــر  2-حتديــد داللــة الفــروق يف تقديــرات أداء املعلمــات يف تدريــس مهــارات التفكــر التأملــي وفقــاً 
املؤهــل- اخلــرة- التخصــص.

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة احلالية أمهيتها من كوهنا: 

1- تتنــاول التفكــر التأملــي، وهــو حبــد ذاتــه أحــد املوضوعــات، واحملــاور املهمــة الــي يتــم الرتكيــز عليهــا، 
واإلفــادة منهــا يف التوجهــات الرتبويــة احلديثــة يف جمــال التعليــم. 

2- تســاعد هــذه الدراســة القائمــن علــى برامــج إعــداد املعلمــات يف الوقــوف علــى واقــع وجــودة املخرجــات 
يف هــذه الرامــج، وبالتــايل إعــادة هيكلتهــا، وتكثيــف براجمهــا، وتطويرهــا يف ضــوء مهــارات التفكــر التأملــي، 

وكيفيــة االســتفادة منــه ســواء مــن خــالل الرامــج نفســها، أو عقــد الــدورات، والــورش التدريبيــة. 
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3- تســاعد هــذه الدراســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية يف الكشــف عــن مواطــن القــوة والضعــف يف أدائهــن، 
ممــا لــه أكــر األثــر يف مســاعدهتن علــى االرتقــاء مبســتوياهتن األدائيــة، والعمــل علــى حتســينها. 

4- تنســجم هــذه الدراســة مــع توجهــات وزارة التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية، مــن خــالل التأكيــد علــى 
توجــه الــوزارة يف ضــرورة جعــل البيئــة التعليميــة مكانــاً مناســباً لتوليــد الطاقــات الفكريــة للمتعلمــات، وذلــك مــن 

خــالل تنميــة مهــارات التفكــر التأملــي لديهــن. 

5- تفيــد الدراســة احلاليــة الباحثــن والباحثــات يف فتــح اجملــال أمامهــم إلجــراء دراســات مشــاهبة، تتنــاول واقــع 
تدريــس مهــارات التفكــر التأملــي يف مراحمــل خمتلفــة، وختصصــات متنوعــة. 

حدود الدراسة:
تلتزم الدراسة احلالية باحلدود اآلتية:

- احلــدود املوضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى التعــرف علــى واقــع تدريــس معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات 
التفكــر التأملــي أثنــاء تنفيــذ الــدروس. 

- احلدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عينة من معلمات الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية. 

- احلدود املكانية: اقتصرت الدراسة على مدينة مكة املكرمة. 

- احلدود الزمانية: اقتصر إجراء الدراسة على الفصل الدراسي األول لعام 1438هـ. 

منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي؛ لكونه املنهج املالئم لتحقيق أهداف الدراسة. 

مصطلحات الدراسة: 
ميكن تعريف مصطلحات هذه الدراسة إجرائياً كما يأيت: 

- املمارســة: هــي كل مــا تقولــه أو تفعلــه معلمــة الرتبيــة اإلســالمية، مــن خــالل تفاعلهــا مــع طالباهتــا يف املوقــف 
التعليمي، وتقاس باإلجابة على أداة الدراسة. 

- واقــع ممارســة: مســتوى أداء معلمــة الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي يف ضــوء احملــاور، الــي مت 
حتديدهــا يف بطاقــة املالحظــة -املعــدة هلــذا الغــرض- ، ويتحــدد واقــع هــذه املمارســة مــن خــالل تقديــر الدرجــة 
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الــي حصلــت عليهــا املعلمــة يف بطاقــة املالحظــة أثنــاء تدريســها ملــواد الرتبيــة اإلســالمية. 

- معلمــة الرتبيــة اإلســالمية: هــي مــن تقــوم بتدريــس بعــض أو مجيــع مــواد الرتبيــة اإلســالمية املقــررة مــن قبــل 
وزارة التعليــم للمرحلــة الثانويــة، واملتمثلــة يف )القــرآن الكــرمي، التوحيــد، الفقــه، احلديــث، التفســر(، وينبغــي أن 

تكــون حاصلــة علــى الشــهادة اجلامعيــة يف جمــال التخصــص، وحتمــل مؤهــاًل تربويــاً.

- التفكــر التأملــي: هــو )عمليــة عقليــة، فيهــا نظــر، وتدبــر، وتبصــر، وتوليــد، واســتقصاء، تقــوم علــى حتليــل 
املوقف املشــكل إىل جمموعة من العناصر، وتأمل الفرد للموقف الذي أمامه، ودراســة مجيع احللول املمكنة، 

والتحقــق مــن صحتهــا؛ للوصــول إىل احلــل الســليم للموقــف املشــكل( )أبــو حنــل، 2010، 37(.

- مهــارات التفكــر التأملــي: هــي جمموعــة املمارســات الســلوكية، الــي تؤدِّيهــا معلمــة الرتبيــة اإلســالمية أثنــاء 
تفاعلهــا مــع الطالبــات يف املوقــف التعليمــي، والــي يظهــر أثرهــا يف تنميــة التفكــر التأملــي لــدى الطالبــات، 

ويتــم االســتدالل عليهــا مــن خــالل بطاقــة املالحظــة، وهــي األداة الــي مت إعدادهــا هلــذا الغــرض. 

- املرحلــة الثانويــة: وهــي املرحلــة األخــرة مــن مراحــل التعليــم العــام يف اململكــة العربيــة الســعودية، تلتحــق هبــا 
الطالبــة بعــد إمتامهــا لدراســة املرحلــة املتوســطة، ومــدة الدراســة هبــا ثــالث ســنوات، تبــدأ بالصــف األول ثانــوي، 

وتنتهــي بالصــف الثالــث، تصبــح الطالبــة بعدهــا مؤهلــة لاللتحــاق باملرحلــة اجلامعيــة. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يتناول اإلطار النظري والدراسات السابقة مايأيت:

أوال: اإلطار النظري )التفكير التأملي(:

أكــدت األدبيــات الرتبويــة علــى التفكــر التأملــي، وميكــن للباحثــة أن توجــز احلديــث عــن التفكــر 
التأملــي كاآليت:

تأصيل التفكير التأملي:   -

لقــد ميّــز اهلل عــز وجــل اإلنســان عــن ســائر املخلوقــات وكرَّمــه، ومــن أبــرز مظاهــر هــذا التكــرمي أن 
جعــل لــه عقــاًل يفكــر بــه، ومنحــه األدوات الــي تســاعده علــى توظيــف هــذا العقــل، كمــا يف قــول اهلل تعــاىل: 
ــَدةَ  ف ِٔ

َ
ــَر َوٱأل بَصٰ

َ
ــمَع َوٱأل ــَل لَُكــُم ٱلسَّ َهٰتُِكــم َل تَعلَُمــوَن َشــي ٔا وََجَع مَّ

ُ
ــن ُبُطــوِن أ خرََجُكــم ّمِ

َ
ُ أ )َوٱللَّ

ــُكُروَن( ]النحــل:78[، والقــرآن الكــرمي زاخــر بالعديــد مــن اآليــات الــي تضمنــت الدعــوة إىل  لََعلَُّكــم تَش
ــا  ــم فِيَه التأمــل، واحلــث علــى التدبــر، والنظــر العقلــي يف اآليــات الكونيــة؛ حيــث يقــول عــز وجــل: )َدعَوىُٰه
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ِ َرّبِ ٱلَعٰلَِمــَن( ]يونــس:10[،  ِن ٱحَلمــُد لِلَّ
َ
ــم أ ــَلٰم َوَءاِخــُر َدعَوىُٰه ــا َس ــم فِيَه ــمَّ َوَتِيَُّتُه ُســبَحَٰنَك ٱللَُّه

ففــي ســياق الدعــوة إىل النظــر بلــغ عــدد اآليــات 129 آيــة، ويف ســياق الدعــوة إىل التبصــر بلغــت 148 
آيــة، ويف الدعــوة إىل التدبــر 4 آيــات، ويف الدعــوة إىل التفكــر 17 آيــة، ويف احلــث علــى االعتبــار 7 آيــات، 
ويف الدعــوة إىل التفقــه 20 آيــة، ويف الدعــوة إىل التذكــر 269 آيــة، كمــا ذكــرت مشــتقات العقــل بالصيغــة 

الفعليــة يف 49 آيــة. 

واملتأمــل لســرة املصطفــى عليــه الصَّــالة الســالم جيــد أن أغلــب حالــه كان اختيــار العزلــة والتأمــل والتفكــر 
يف ملكــوت الســماوات واألرض؛ حيــث جــاء يف احلديــث املتفــق عليــه أنــه عليــه الصــالة والســالم قــال: ))إين 
جــاوزت حبــراء شــهراً، فلمــا قضيــت جــواري نزلــت فاســتبطنت بطــن الــوادي، فنوديــت فنظــرت أمامــي وخلفــي 
وعــن مييــي وعــن مشــايل، مث نظــرت إىل الســماء، فــإذا هــو علــى العــرش يف اهلــواء، يعــي: جريــل، فأخذتــي 
ثِــّـُر قُــم فَأَنــِذر(   ُدَّ

رجفــة، فأتيــت خدجيــة، فأمرهتــم، فدثــروين، مث صبــوا علــيَّ املــاء، فأنــزل اهلل علــي )يَٰأَيُـَّهــا ٱمل
]ســورة املدثــر:1- 2[(( )مســلم، كتــاب الوحــي، ج1، ص1(.

التفكر اصطالحاً: 

ــر يف مشــكلة، أعمــل عقلــه فيهــا؛ ليتوصــل إىل  هــو )إعمــال العقــل وصــواًل إىل معرفــة اجملهــول(، وفكَّ
حلهــا. )املعجــم الوســيط، 1972، 698(. 

وعّرفــه ابــن القيــم: أنــه )نشــاط ذهــي لإلنســان، وإن التأمــل يف خلــق الســموات واألرض هــو مدخــل 
التفكر يف كتابه مفتاح دار السعادة، ويف كتابه مدارج السالكن، وكتابه طريق اهلجرتن، وباب السعادتن، 
وعرفــة اليقظــة، والبصــرة، والتذكــر، واالعتصــام، واخلــوف واخلشــوع، والعوامــل اإلميانيــة تبــي نفــس اإلنســان 

وفكــره، ومــن مث خلقــه وســلوكه ومواقفــه( )ابــن القيــم اجلوزيــة، ب،ت، 132(.

ويعــد التأمــل يف القــرآن الكــرمي مــن العمليــات العقليــة، الــي متكــن اإلنســان مــن عبــور العــامل احملســوس 
إىل خالــق هــذا العــامل، وميَّــز املــوىل عــز وجــل أويل األلبــاب بقدرهتــم علــى التفكــر التأملــي يف خلــق الســموات 
واألرض، ويظهــر ذلــك يف قدرهتــم علــى االســتفادة مــن خراهتــم، وإدراكاهتــم احلســية يف التفكــر خبلــق اهلل 
ســبحانه، وهــم يــرون أن كل شــيء بيــد اهلل، وخاضــع إلرادتــه، ومــن هنــا ميكــن القــول إنَّ التعلــم ال حيــدث 
مــن خــالل النظــر لأشــياء فقــط، وإمنــا تفحــص تلــك األشــياء وتأملهــا عــن طريــق اســتخدام أدايت املالحظــة 
واالكتشــاف؛ حيــث إنَّ التفكــر التأملــي يف القــرآن يعتــر مــن العمليــات العقليــة العليــا، الــي يلجــأ إليهــا 
اإلنســان عندمــا يقــع يف مشــكلة، متضرعــاً إىل اهلل عــز وجــل، متأمــاًل يف خلقــه، وقدرتــه أن خيفــف عنــه وطــأة 
ــَن  هــذه املشــكلة، يقــول اهلل عــز وجــل: )فَلَــوَل إِذ َجاَءُهــم بَأُســَنا تََضَُّعــواْ َوَلِٰكــن قََســت قُلُوُبُهــم َوَزيَّ
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ــوَن( ]ســورة: األنعــام،43[ )أبــو هنيــة، 2013، 87(. ــواْ يَعَملُ ــيَطُٰن َمــا َكنُ ــُم ٱلشَّ لَُه

الرتبويــن،  اهتمــام  مــن  مســاحة كبــرة  التفكــر  احتــل  احلديــث  العصــر  أنــه يف  إىل  اإلشــارة  وجتــدر 
والفالســفة، وعلمــاء النفــس، ومت بــذل العديــد مــن اجلهــود واحملــاوالت يف ســبيل الوصــول إىل تعريــف واضــح، 
وحمــدد، ودقيــق للتفكــر، مبــا خيــدم منطلقاهتــم الفكريــة، وتوجهاهتــم الرتبويــة، ومــع ذلــك فإهنــم مل يتفقــوا علــى 
تعريــف موحَّــد، ممــا يشــر اىل تداخــل هــذا املفهــوم وتشــابكه، واختــالف املــدارس الفكريــة يف توضيحــه، وميكــن 

إجيــاز بعــض تعاريــف التفكــر التأملــي يف العصــر احلديــث فيمــا يــأيت: 

عرفــه ديــوي بأنــه: )يتضمــن يف مرحلتــه األوىل الشــك، والــرتدد، واحلــرة، ويف املرحلــة الثانيــة يقــوم الفــرد 
بعمل حبثي استقصائي؛ إلجياد أدوات ختلصه من هذه احلالة، وقيمة التأمل يف التعليم والتعلم أنه يشجع الفرد 

.)Dewey, 1997) )على النظر إىل املشكالت، الي تواجهه من منظورات جديدة، ورؤى مستبصرة

وعّرفــه شــون بأنــه: )قــدرة حدســية للشــخص، متكنــه مــن اســتقصاء نشــط، ومتــأنٍّ حــول معتقداتــه، 
وخراتــه املفاهيميــة؛ لوصــف املواقــف، واألحــداث، وحتليلهــا، واشــتقاق االســتدالالت منهــا، وخلــق قواعــد 

.)Schon, 1987) )مفيــدة؛ للتدريــب، والتعلــم يف مواقــف أخــرى مشــاهبة

احمليــط،  العــامل  وموضوعــات  مدركاتــه،  تنظيــم  يف  املميــزة  الشــخص  )طريقــة  بأنــه:  وعّرفــه كاجــان 
ومتتــاز هــذه الطريقــة بالثبــات نســبياً، ممــا جيعــل إمكانيــة توقــع الســلوك الصــادر عــن هــذا الشــخص يســراً( 

.)Kagan, 1988)

وعّرفــه جــروان بأنــه: )سلســلة مــن النشــاطات العقليــة، الــي يقــوم هبــا الدمــاغ، عندمــا يتعــرض ملثــر، عــن 
طريــق واحــد، أو أكثــر مــن احلــواس اخلمــس، والتفكــر مبعنــاه الواســع عمليــة حبــث عــن معــى يف املوقــف، أو 

اخلــرة( )جــروان، 1999، 33(.

وعّرفــه حبيــب بأنــه: )تأمــل الفــرد للموقــف الــذي أمامــه، وحتليلــه إىل عناصــره، ورســم اخلطــط الالزمــة 
لفهمــه؛ حــى يصــل إىل النتائــج يف ضــوء اخلطــط املرســومة( )حبيــب، 1996، 46(.

بينمــا عّرفــه جمــدي بأنــه: )يتأمــل التلميــذ املوقــف الــذي أمامــه، وحيللــه إىل عناصــره، ويرســم اخلطــط 
الالزمــة لفهمــه، حــى يصــل إىل النتائــج، الــي يتطلبهــا هــذا املوقــف، مث يقــوم بتقــومي النتائــج يف ضــوء اخلطــط، 

الــي وضعــت لــه( )جمــدي، 2005، 446(.

يف حــال عرَّفــه عفانــة واللولــو بأنــه: )قــدرة املعلــم علــى تبصــر املواقــف التعليميــة، وحتديــد نقــاط القــوة 
والضعــف، وكشــف املغالطــات املنطقيــة يف هــذه املواقــف، واختــاذ القــرارات، واإلجــراءات املناســبة بنــاًء علــى 
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دراســة واقعيــة منطقيــة للموقــف التعليمــي( )عفانــة واللولــو، 2002،2( 

واملتأمــل للتعريفــات الســابقة للتفكــر التأملــي جيــد أن بينهــا اتفاقــاً يف بعــض اجلوانــب، وإختالفــاً يف 
جوانــب أخــرى، فقــد اختلفــت التعريفــات يف اجلــزء املتعلــق بكينونــة التفكــر؛ مــن حيــث كونــه قــدرة أم 
مهــارة، فمنهــم مــن عرَّفــه علــى أنــه قــدرة، ومنهــم مــن عرَّفــه علــى أنــه مهــارة، والشــك أن املهــارة هــي جــزء مــن 
القــدرة، بينمــا اتفقــت التعريفــات الســابقة علــى أن التفكــر التأملــي يتضمــن القــدرة علــى التبصــر، والتأمــل، 

واالســتقصاء، وحتديــد املشــكالت، وحتليــل الظواهــر، وكشــف املغالطــات، واقــرتاح احللــول.

انطالقاً مماسبق تتبىَّ الباحثة التعريف اإلجرائي اآليت: 

التفكر التأملي هو آداء ذهي نشــط، يتضمن سلســلة من العمليات العقلية العليا، الي تشــتمل على 
النظــر، والتدبــر، والتبصــر، وإعمــال الفكــر، واالســتقصاء، وتوليــد األفــكار، وهــي تقــوم علــى حتليــل املوقــف 
املشــكل إىل جمموعــة مــن العناصــر، ومــن مث تأمــل املوقــف، واســتحضار األفــكار، ودراســة مجيــع احللــول 

املمكنــة، والتحقــق مــن صحتهــا؛ مــن أجــل الوصــول إىل احلــل الســليم للموقــف املشــكل. 

يف ضــوء الفهــم الســابق للتفكــر التأملــي، ميكــن القــول إنَّ اهتمــام املربــن مل يعــد منصبــاً علــى املعرفــة 
حبــد ذاهتــا، بــل أصبحــت تتحــدد قيمتهــا لديهــم بقــدر مــا حتققــه مــن إســهامات، وإجنــازات يف بنــاء، وتنميــة، 
وتطويــر شــخصية الطالبــة، ولعــل الســبيل األمثــل إىل إحــداث نقلــة نوعيــة يف حيــاة الطالبــة ومســتقبلها هــو 
أن تســتند العمليــة التعليميــة علــى التفكــر التأملــي، القائــم علــى احلــوار، والتحليــل، واالســتقصاء يف كل مــا 
تتعلمــه، وذلــك متاشــياً مــع االجتاهــات الرتبويــة املعاصــرة، والــي تؤكــد علــى ضــرورة االهتمــام ببنــاء الفــرد كوحــدة 
متكاملــة، وتعويــده علــى التفكــر العلمــي، وفتــح اجملــال أمامــه؛ ليمــارس أنــواع األنشــطة الفكريــة املنهجيــة 

والالمنهجيــة، الــي متكنــه مــن مواجهــة خمتلــف مواقــف احليــاة. 

- مهارات التفكير التأملي: 

يعــد إملــام املتعلــم باملعلومــات مباتتضمنــه مــن )حقائــق ومفاهيــم وتعميمــات ومبــاديء ومســلمات( أمــراً 
غايــة يف التعقيــد، يف ظــل التقــدم املعــريف، والتطــور التقــي، الــذي يشــهده العــامل اليــوم، وهــو مــا جعــل أنظــار 
املربــن تتجــه إىل االهتمــام بالتفكــر علــى وجــه العمــوم، والتفكــر التأملــي علــى وجــه اخلصــوص؛ كوســيلة مــن 
وســائل رفــع كفــاءة املعلمــن يف إعــداد جيــل مفكــر، قــادر علــى التكيــف مــع التطــورات احلاصلــة، مؤهلــن 
ملمارســة أدوارهــم املنشــودة جتــاه جمتمعهــم علــى الوجــه املطلــوب، ولقــد أكــد ديــوي علــى أمهيــة ذلــك بقولــه: 
)إن اخلــرة هــي أســاس التعليــم والتعلــم، وال يتــم ذلــك إال بالتأمــل، فالتأمــل مرتبــط بالعمــل، والعمليــة التأمليــة 

.)Dewey, 1933) )جتمــع بــن النظريــة والتطبيــق



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد الثاني - شعبان 1439هـ - مايو  2018م

172

ونتيجــة لتضافــر جهــود الرتبويــن، وتكامــل أدوارهــم يف ســبيل بنــاء برامــج التفكــر، وتصميــم أدواتــه، 
مــن العمليــات احملــددة، الــي يغلــب عليهــا التشــابك  وتصنيــف مهاراتــه، جنــد أن التفكــر يتضمــن عــدداً 
والتداخل فيما بينها، فهي ال تســر باســتمرار بنفس التتابع، احملدَّد مســبقاً، كما أهنا ليســت مراحل منفصلة 

عــن بعضهــا، وقــد اتفــق أغلــب الباحثــون علــى إمجاهلــا يف مخــس مهــارات أساســية، هــي: 

1- الرؤيــة البصريــة: وهــي القــدرة علــى عــرض جوانــب املوضــوع، والتعــرف علــى مكوناتــه، ســواء أكان ذلــك 
مــن خــالل طبيعــة املوضــوع، أو مــن خــالل إعطــاء رســم، أو شــكل يبــن مكوناتــه؛ حبيــث ميكــن اكتشــاف 

العالقــات املوجــودة بصريــاً.

2- الكشــف عــن املغالطــات: وهــي القــدرة علــى حتديــد الفجــوات يف املوضــوع، وذلــك مــن خــالل حتديــد 
العالقــات غــر الصحيحــة، أو غــر املنطقيــة، أو حتديــد بعــض التصــورات اخلاطئــة، أو البديلــة يف إجنــاز املهــام 

الرتبويــة. 

3- الوصــول إىل اســتنتاجات: وهــي القــدرة علــى التوصــل إىل عالقــة منطقيــة معينــة، مــن خــالل رؤيــة مضمــون 
املوضوع، والتوصل إىل نتائج مناسبة. 

4- إعطــاء تفســرات مقنعــة: وهــي القــدرة علــى إعطــاء معــى منطقــي للنتائــج، أو العالقــات الرابطــة، وقــد 
يكــون هــذا املعــى معتمــداً علــى معلومــات ســابقة، أو علــى طبيعــة املوضــوع وخصائصــه. 

5- وضــع حلــول مقرتحــة: وهــي القــدرة علــى وضــع خطــوات منطقيــة؛ حلــل املوضــوع املطــروح، وتقــوم تلــك 
اخلطــوات علــى تصــورات ذهنيــة متوقعــة للموضــوع املطــروح. )عفانــة، اللولــو، 2002، ص4- 5(

- أهمية التفكير التأملي: 

يعــد التفكــر التأملــي أحــد أمنــاط التفكــر، الــي صنفهــا العلمــاء بأهنــا مــن العمليــات العقليــة العليــا، الــي 
يلجــأ إليهــا الفــرد، عندمــا يواجــه موقفــاً، أو مشــكلة، تتطلــب إجيــاد احللــول املناســبة، ومــن هنــا تظهــر أمهيــة 
التفكــر التأملــي يف إكســابه الطالبــة مهــارة التــأين، والتبصــر، وزيــادة خرهتــا يف التعمــق يف األمــور، واخلــروج 
مــن إطــار املعرفــة امللموســة إىل غــر امللموســة، فالطالبــات الــاليت ميارســن التفكــر التأملــي يرتقــن يف تفكرهــن؛ 
للوصــول إىل التجريــد املفاهيمــي، ممــا يعــزز ثقتهــن بذواهتــن، كمــا أن للتفكــر التأملــي أمهيــة كــرى يف حتفيــز 
الطالبــات، ومســاعدهتن علــى حتقيــق فهــم أعمــق للمحتــوى، وهــو أيضــاً مــا ميكنهــن مــن نقــل اخلــرات احلاليــة، 
وتطبيقهــا يف مواقــف جديــدة، مــع االســتفادة مــن ربطهــا باخلــرات الســابقة، ومــن خــالل تنظيــم، وضبــط 
الطــرق، الــي يعتمــدن عليهــا أثنــاء التعــاون بينهــن يف الوصــول إىل خــرات جديــدة، يكتســن مفاهيــم، وقيمــاً 
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أخالقيــة، جديــرة باالهتمــام، كحريــة التعبــر عــن الــرأي، واحــرتام اآلخــر، وتقبــل وجهــات النظــر املختلفــة. 
)عمايــرة، 2005، 28- 29(.

- أساليب تنمية التفكير التأملي:

يؤكــد كثــر مــن الباحثــن والرتبويــن علــى إمكانيــة تعلــم مهــارات التفكــر وتنميتهــا لــدى املتعلمــن، 
إذا أُتيحــت لذلــك الفــرص املناســبة للتدريــب واملمارســة، ولقــد ذكــر )زيتــون( أن )مــن األســاليب الرئيســة يف 
تدريــس مهــارات التفكــر، هــو أســلوب التعليــم مــن أجــل التفكــر، وتســتند فكــرة هــذا األســلوب علــى أن 
التفكــر ميكــن تعليمــه بشــكل غــر مباشــر، أثنــاء تدريــس املــواد الدراســية، مــن خــالل قيــام املعلــم مبمارســات 
تدريســية حمــددة، كتهيئــة البيئــة الصفيــة، وتوظيــف أســاليب تدريســية وتقومييــة، تعمــل علــى تنميــة عــدد مــن 

مهــارات التفكــر( )زيتــون، 2003، 102(. 

مــن هنــا ميكــن القــول إنَّ تنميــة التفكــر التأملــي هــي عمليــة ضمنيــة، قــد حتــدث بشــكل غــر مباشــر، 
وميكــن تنميتــه مــن خــالل املهــارات املرتبطــة باملواقــف التعليميــة يف التدريــس، باســتخدام عــدد مــن الطــرق، 
املطروحــة، وتوجيــه  املشــكلة، واملســألة  الطالبــة إىل حتديــد  انتبــاه  املختلفــة، كَلْفــِت  التدريســية  واألســاليب 
األســئلة املفتوحــة، أو املمتــدة، وإعطــاء الطالبــة الوقــت الــكايف للتفكــر، وتكليفهــا باألنشــطة، الــي تتطلــب 
إعمــال العقــل واالنتبــاه، وتتحــدى القــدرات؛ مــن أجــل الوصــول إىل احللــول املختلفــة، وبالتــايل اختيــار أنســبها 
وأفضلهــا عــن طريــق الربــط بــن النتائــج، واألســباب، ولقــد كانــت الســنة النبويــة ســابقة غرهــا يف ذلــك، كمــا 
يف حديــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: )أتــدرون َمــِن املفلــس؟(، وقولــه: )أال أخركــم بأفضــل مــن درجــة 

الصيــام والصــالة والصدقــة؟(، وقولــه: )أال أخركــم خبــر الريــة؟(. 

يف ضــوء مــا تقــدم نســتطيع التأكيــد علــى أمهيــة الــدور الــذي تضطلــع بــه معلمــة الرتبيــة اإلســالمية يف 
تنميــة مهــارات التفكــر، انطالقــاً مــن مبــادئ الديــن اإلســالمي، القائــم يف أســاس دعوتــه علــى إعمــال العقــل، 
والدعــوة إىل التفكــر؛ حيــث مل يعــد دور معلمــة الرتبيــة اإلســالمية مقتصــراً علــى تزويــد الطالبــات باملعــارف 
واملعلومــات فحســب، بــل أصبحــت مطالبــة ببنــاء شــخصياهتن وصياغتهــا، وتعويدهــن علــى التفكــر التأملــي، 
الــذي ميكنهــن مــن مواجهــة متطلبــات احليــاة العصريــة، وإعدادهــن مــن خمتلــف جوانــب شــخصياهتن العقليــة، 
واالجتماعيــة، والنفســية، واجلســدية، متاشــياً مــع الفلســفة الرتبويــة لالجتاهــات احلديثــة املعاصــرة، والــي تؤكــد 
علــى ضــرورة االهتمــام باإلنســان كوحــدة متكاملــة ال تتجــزأ، وإفســاح اجملــال أمامــه؛ ليمــارس كافــة أنــواع 

النشــاط الفكــري، ســواًء داخــل غرفــة الصــف، أو خارجهــا. 
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الدراسات السابقة: 
تعــددت الدراســات واألحبــاث املتعلقــة بالتفكــر التأملــي، وتعــددت جماالهتــا، وموضوعاهتــا، فمنهــا مــا 
تنــاول قيــاس القــدرة علــى التفكــر التأملــي، ومنهــا مــا تنــاول واقــع ممارســة، وتنميــة التفكــر التأملــي، وفيمــا يــأيت 

عــرض ألهــم الدراســات ذات الصلــة بالبحــث احلــايل: 

الــي هدفــت إىل درجــة ممارســة معلمــي ومعلمــات الرتبيــة اإلســالمية يف  دراســة عطــاف )2013( 
املرحلــة الثانويــة ملهــارات التفكــر التأملــي؛ حيــث تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلمــي الرتبيــة اإلســالمية 
يف مــدارس حمافظــة جــرش للمرحلــة الثانويــة؛ حيــث بلــغ عددهــم )263(، كمــا تكــون جمتمــع الدراســة مــن 
مجيع طلبة الصف األول الثانوي يف مدارس حمافظة جرش، البالغ عددهم )5308( طالباً، وقامت الباحثة 

بإعــداد وتطويــر االســتبانة، الــي تكونــت مــن )37( فقــرة،، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة مــا يــأيت: 

أن تقديــرات املعلمــن لدورهــم يف تنميــة التفكــر التأملــي لــدى طلبــة الصــف األول ثانــوي يف مــدارس 
حمافظــة جــرش علــى األداة ككل كانــت بدرجــة كبــرة، وأن دور معلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف تنميــة التفكــر 
التأملــي مــن وجهــة نظــر الطلبــة هــي بدرجــة متوســطة، كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
الطلبــة، حســب  لــدى  التأملــي  التفكــر  تنميــة  إحصائيــة يف اســتجابات املعلمــن حــول دور املعلمــن يف 
متغــرات الدراســة، بينمــا أشــارت إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات الطلبــة حــول دور 

املعلمــن يف تنميــة التفكــر التأملــي حســب متغــر اجلنــس، ولصــاحل الذكــور. 

دراســة أيب حنــل )2010(، والــي هدفــت إىل: حتديــد مهــارات التفكــر التأملــي، الواجــب توفرهــا يف 
حمتــوى منهــاج الرتبيــة اإلســالمية، ومــدى اكتســاب الطلبــة هلــا، اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي 
العالئقــي علــى عينــة مكوَّنــة مــن )326( طالبــاً وطالبــة، و)40( معلمــاً ومعلمــة تربيــة إســالمية، باإلضافــة 
إىل حتليــل حمتــوى وحدتــن دراســيتن مــن منهــاج الرتبيــة اإلســالمية للصــف العاشــر، أمــا أداة الدراســة فكانــت 
اختبــاراً لقيــاس مــدى اكتســاب الطلبــة والطالبــات ملهــارات التفكــر التأملــي، باإلضافــة إىل اســتبانة، ُوزَِّعــْت 
علــى املعلمــن واملعلمــات؛ للحكــم علــى تضمــن حمتــوى املنهــاج ملهــارات التفكــر التأملــي، وأظهــرت نتائــج 
الدراســة حصــول مهــارة الرؤيــة البصريــة علــى أدىن نســبة بــن املهــارات اخلمــس للتفكــر التأملــي، وأن منهــاج 
الرتبيــة اإلســالمية مبــي علــى علــم الكــم، وليــس الكيــف، فهــو قائــم علــى احلفــظ، والتلقــن أكثــر مــن التفكــر، 

والفهــم. 

دراســة الشــديفات )2008(، الــي هدفــت إىل التعــرف علــى دور معلمــي الدراســات االجتماعيــة 
يف تنميــة التفكــر اإلبداعــي لــدى طلبــة الصــف األول الثانــوي يف مــدارس قصبــة املفــرق بــاألردن مــن وجهــة 
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نظــر املعلمــن والطلبــة أنفســهم، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي، وطبــق اســتبانة علــى عينــة مــن املعلمــن 
عددهــا )79( معلمــاً، و)193( طالبــاً، وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة حــول دور معلمــي الدراســات االجتماعيــة يف تنميــة التفكــر اإلبداعــي لــدى طلبــة الصــف األول 

الثانــوي مــن وجهــة نظــر املعلمــن تعــزى ملتغــر )اجلنــس، املؤهــل العلمــي، واخلــرة(. 

وكذلــك أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول دور معلمــي الدراســات 
االجتماعيــة يف تنميــة التفكــر اإلبداعــي لــدى طلبــة الصــف األول الثانــوي مــن وجهــة نظــر الطلبــة تعــزى ملتغــر 

)اجلنــس( لصــاحل الذكــور. 

دراســة الشــكعة )2007(، هدفــت هــذه الدراســة إىل حتديــد مســتوى التفكــر التأملــي لــدى طلبــة 
البكالوريــوس، والدراســات العليــا يف جامعــة النجــاح الوطنيــة، وفحــص داللــة الفــروق يف مســتوى التفكــر 
التأملــي فيهــا لبعــض املتغــرات، ولتحقيــق أهــداف الدراســة طبــق مقيــاس ايزيــك وولســون علــى عينــة مؤلفــة 
مــن )550( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة البكالوريــوس، و)91( مــن طلبــة املاجســتر، أظهــرت نتائــج الدراســة 
أن مســتوى التفكــر التأملــي لــدى أفــراد العينــة كان جيــداً، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود داللــة إحصائيــة 
يف مســتوى التفكــر لــدى أفــراد العينــة بــن طلبــة الكليــات العلميــة، واالنســانية، ولصــاحل طلبــة الكليــات 
االنســانية، وبــن طلبــة البكالوريــوس، واملاجســتر، ولصــاحل طلبــة املاجســتر، بينمــا مل تكــن الظــروف إحصائيــاً 

تبعــاً ملتغــر اجلنــس. )الشــكعة، 2007، 1145- 1162(.

قــام بــركات )2005( بدراســة هدفــت إىل التعــرف علــى مســتوى التفكــر التأملــي لــدى عينــة مــن 
الطــالب اجلامعيــن، وطــالب الثانويــة العامــة يف ضــوء بعــض املتغــرات الدميوغرافيــة، ولتحقيــق ذلــك طبــق 
مقيــاس ايزنــك وولســون علــى عينــة، قوامهــا )400( طالــب وطالبــة، وذلــك بواقــع )200( مــن طلبــة اجلامعــة، 
و)200( مــن طلبــة الثانويــة العامــة، وخلصــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج، مــن أمههــا: ال توجــد فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة يف مســتوى التفكــر التأملــي تعــزى ملتغــر اجلنــس، بينمــا كانــت الفــروق دالــة إحصائيــاً 
بضــرورة  الدراســة  وأوصــت  األب.  ومهنــة  األم،  التعليميــة، وعمــل  واملرحلــة  الدراســة،  نــوع  ملتغــرات  تبعــاً 
االهتمــام بدراســة التفكــر التأملــي، وتدريــب املعلمــن والطــالب علــى اســرتاتيجيات هــذا النمــط مــن التفكــر. 

قــام كل مــن )عفانــة واللولــو، 2002( بإجــراء دراســة هدفــْت إىل حتديــد مســتوى مهــارات التفكــر 
التأملــي عنــد مشــكالت التدريــب امليــداين لطلبــة املســتوى الرابــع بكليــة الرتبيــة باجلامعــة اإلســالمية بغــزة، 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن طــالب وطالبــات كافــة التخصصــات، البالــغ عددهــم )297( طالبــة، و)103( 
طــالب، ومت بنــاء اختبــار ملهــارات التفكــر التأملــي، ومــن أهــم النتائــج: أن مســتوى التفكــر التأملــي مل يبلــغ 
إىل مســتوى التمكــن، وأنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اختبــار التفكــر التأملــي تعــزى ملتغــر اجلنــس 
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لصــاحل الطالبــات، ومــن أهــم التوصيــات: ضــرورة رفــع مســتوى مهــارات التفكــر التأملــي لــدى طلبــة كليــة 
الرتبيــة جبامعــة غــزة، وتضمــن مســاقات التخصصــات املختلفــة مهــارات التفكــر التأملــي. 

التعليق على الدراسات السابقة: 
يتضح من العرض السابق للدراسات ذات الصلة مبوضوع البحث ما يأيت: 

1-كشــفت نتائــج الدراســات عــن وجــود عالقــة إجيابيــة بــن تدريــس مهــارات التفكــر التأملــي وبعــض املتغــرات؛ 
حيث أشــارت دراســة )كنانة واللولو، 2002(، ودراســة )عطاف، 2013(، ودراســة )شــديفات، 2008(، 
ودراســة )الشــكعة، 2007( إىل وجــود أثــر ملتغــر اجلنــس يف تنميــة مهــارات التفكــر، بينمــا أشــارت دراســة 
)بــركات، 2005( إىل وجــود أثــر لصــاحل متغــر )التخصــص، واملرحلــة التعليميــة، وعمــل األب واألم( يف تنميــة 
مهــارات التفكــر التأملــي، وتتفــق الدراســة احلاليــة مــع دراســة )بــركات، 2005( يف وجــود أثــر لصــاحل متغــر 

التخصــص يف تنميــة مهــارات التفكــر التأملــي. 

2- اعتمــدت أغلــب الدراســات علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، مثــل: دراســة )عطــاف، 2013(، ودراســة 
)شــديفات، 2008(، ودراســة )أيب حنــل، 2010(، وتتفــق الدراســة احلاليــة معهــم يف اعتمــاد هــذا املنهــج يف 
البحــث، بينمــا اعتمــدت دراســات أخــرى علــى املنهــج شــبه التجريــي، مثــل: دراســة )عفانــة واللولــو، 2002(، 

ودراســة )الشــكعة، 2007(، ودراســة )بــركات، 2005(. 

3- أجريــت بعــض الدراســات علــى عينــة مــن الطــالب، مثــل: دراســة )كنانــة واللولــو، 2002(، ودراســة 
)الشــكعة، 2007(، ودراســة )بــركات، 2005(، بينمــا أجــرى البعــض اآلخــر الدراســة علــى عينــة مــن الطــالب 
واملعلمــن، مثــل: دراســة )عطــاف، 2013(، ودراســة )شــديفات، 2008(، ودراســة )أيب حنــل، 2010(، 

ولقــد مت إجــراء الدراســة احلاليــة علــى عينــة مــن معلمــات الرتبيــة اإلســالمية. 

دراســة  مثــل:  للبحــث،  ايزيــك كأداة  التأملــي  التفكــر  مقيــاس  علــى  الدراســات  بعــض  اعتمــدت   -4
ودراســة   ،)2007 )الشــكعة،  ودراســة   ،)2010 حنــل،  )أيب  ودراســة   ،)2002 واللولــو،  )عفانــة 
دراســة  مثــل:  للبحــث،  االســتبانة كأداة  علــى  الدراســات  بعــض  اعتمــدت  بينمــا   ،)2005 )بــركات، 
)عطــاف، 2013(، ودراســة )شــديفات، 2008(، بينمــا اعتمــدت الدراســة احلاليــة علــى بطاقــة املالحظــة 
كأداة للبحــث؛ كوهنــا األداة املناســبة ملالحظــة أداء املعلمــة للمهــارات التدريســية يف املوقــف التعليمــي. 

5- مت تطبيــق الدراســات الســابقة علــى مراحــل خمتلفــة مــن التعليــم العــام واجلامعــي، بينمــا ركــزت الدراســة 
احلاليــة علــى املرحلــة الثانويــة؛ كوهنــا حلقــة الوصــل بــن التعليــم العــام، والتعليــم اجلامعــي. 
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6- أمجعــت أغلــب الدراســات علــى أمهيــة التفكــر التأملــي يف التدريــس بكافــة التخصصــات، واملراحــل 
التعليميــة، علمــاً أن الدراســات الــي تناولــت هــذا املوضــوع قليلــة جــداً، إال أن إجراءهــا خــالل فــرتات زمنيــة 

متتابعــة يؤكــد اســتمرار اهتمــام الباحثــن هبــذا املوضــوع إىل الوقــت احلــايل. 

7- اســتفادت الباحثــة مــن الدراســات الســابقة يف إثــراء اجلانــب النظــري، وتصميــم أداة الدراســة، ومتيــزت 
الدراســة احلاليــة عــن الدراســات الســابقة يف كوهنــا تناولــت واقــع تدريــس معلمــة الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات 
التفكــر التأملــي باملرحلــة الثانويــة مبدينــة مكــة املكرمــة؛ حيــث مل يتــم التطــرق إىل هــذا املوضــوع مســبقًا- يف 

حــدود علــم الباحثــة- .

إجراءات الدراسة: 
مجتمع الدراسة: 

تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلمــات الرتبيــة االســالمية باملرحلــة الثانويــة مبكــة املكرمــة، والبالــغ 
عددهــن )346( معلمــة، ومت اختيــار عينــة عشــوائية منهــن، بلــغ عددهــن )40( معلمــة، واجلــدول اآليت يبــن 

وصــف عينــة الدراســة مــن حيــث متغــر )املؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات اخلــرة، والتخصــص(. 

جدول )1(: وصف عينة الدراسة من معلمات الرتبية االسالمية

النسبةالتكرارالفئاتاملتغر

املؤهل العلمي للمعلمة
80,0%32بكالوريوس
20,0%8ماجستر
100,0%40اجملموع

عد سنوات اخلرة للمعلمة

32,5%513 سنوات فأقل
42,5%617 اىل 10 سنوات

25,0%10اكثر من 10 سنوات
100,0%40اجملموع

ختصص املعلمة

30,0%12كتاب وسنة
32,5%13الدعوة والثقافة االسالمية

37,5%15الشريعة والدراسات اإلسالمية
100,0%40اجملموع
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يتضح من اجلدول )1(:

- أن )80,0%( مــن عينــة الدراســة مــن املعلمــات هــن مــن ذوات مؤهــل )البكالوريــوس(، وأن )%20,0( 
مــن عينــة الدراســة مــن املعلمــات هــن مــن ذوات مؤهــل )املاجســتر(. 

- أن )32,5%( مــن عينــة الدراســة مــن املعلمــات هــن مــن ذوات عــدد ســنوات اخلــرة )6 ســنوات فأقــل(، 
وأن )42,5%( مــن عينــة الدراســة مــن املعلمــات هــن مــن ذوات عــدد ســنوات اخلــرة )6 اىل 10 ســنوات(، 
وأن )25,0%( من عينة الدراسة من املعلمات هن من ذوات عدد سنوات اخلرة )اكثر من 10 سنوات(. 

- أن )30,0%(من عينة الدراسة من املعلمات هن من ذوات التخصص )كتاب وسنة(، وأن )%32,5( 
من عينة الدراســة من املعلمات هن من ذوات التخصص )الدعوة والثقافة االســالمية(، وأن )37,5%( من 

عينة الدراســة من املعلمات هن من ذوات التخصص )الشــريعة والدراســات اإلســالمية(.

أداة الدراسة: 

بعــد الرجــوع إىل أدبيــات البحــث الســابقة، ذات الصلــة مبوضــوع الدراســة احلاليــة، قامــت الباحثــة 
بتصميــم أداة الدراســة ملحــق )1(، وهــي عبــارة عــن بطاقــة مالحظــة، مكــون مــن )31( مهــارة، موزَّعــة علــى 

مخســة حمــاور أساســية، وقــد مت اختيــار بطاقــة املالحظــة؛ لكوهنــا األنســب لتحقيــق أغــراض البحــث.

صدق وثبات بطاقة المالحظة: 

- الصــدق الظاهــري لبطاقــة املالحظــة: وهــو الصــدق املعتمــد علــى آراء احملكمــن؛ حيــث قامــت الباحثــة 
بعــرض بطاقــة املالحظــة بصورهتــا األوليــة علــى عــدد )15( حمكمــاً مــن اخلــراء واملختصــن ممــن حيملــون درجــة 
الدكتــوراه يف )ختصــص املناهــج وطــرق التدريــس(، ويعملــون يف جامعــات )اململكــة(، واملوضحــة أمساؤهــم يف 
ملحــق رقــم )2(، ومت الطلــب منهــم دراســة بطاقــة املالحظــة، وإبــداء آرائهــم فيهــا مــن حيــث: مــدى مناســبة 
املهارات، وحتقيقها ألهداف الدراســة، ومشوليتها، وتنوع حمتواها، ومناســبة كل مهارة فرعية للمهارة الرئيســة، 
الــي تنتمــي هلــا، وتقييــم مســتوى الصياغــة اللغويــة، واإلخــراج، وأيــة مالحظــات يروهنــا مناســبة فيمــا يتعلــق 
بالتعديــل، أو التغيــر، أو احلــذف. وقــد قدمــوا مالحظــات قيمــة أفــادت الدراســة، وأْثــرت بطاقــة املالحظــة، 
وســاعدت علــى إخراجهــا يف صورهتــا النهائيــة ملحــق )3(. وبذلــك تكــون بطاقــة املالحظــة قــد حققــت مــا 

يســمى بالصــدق الظاهــري، أو املنطقــي. 

- صــدق االتســاق الداخلــي لبطاقــة املالحظــة: مت تطبيــق بطاقــة املالحظــة علــى عينــة اســتطالعية، تكونــت 
مــن )10( معلمــات، ومت مــن خــالل هــذه النتائــج حســاب صــدق االتســاق الداخلــي لبطاقــة املالحظــة، 



 واقع تدريس معلمات التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية ...     د. عبير بنت عبد القادر العرابي

179

وذلــك باســتخدام:

1- معامــل ارتبــاط برســون بــن درجــة كل مهــارة فرعيــة، والدرجــة الكليــة للمهــارة الرئيســة، الــي تنتمــي هلــا. 
واجلــدول )1( يوضــح نتائــج ذلــك.

2- ومــن مث مت حســاب معامــل االرتبــاط برســون بــن درجــة كل مهــارة رئيســة والدرجــة الكليــة لبطاقــة 
ذلــك.  نتائــج  يوضــح   )2( واجلــدول  املالحظــة، 

جــدول )2(: معامــل االرتبــاط برســون بــن درجــة كل مهــارة فرعيــة والدرجــة الكليــة للمهــارة الرئيســة 
الــي تنتمــي هلــا

التأمل الرقم
واملالحظة

الكشف عن 
املغالطات

الوصول اىل 
االستنتاجات

اعطاء تفسرات 
مقنعة

وضع حلول 
مقرتحة

1,903**,684*,669*,757*,924**
2,893**,727*,902**,712*,951**
3,960**,875**,945**,772**,926**
4,821**,929**,911**,846**,976**
5,905**,958**,909**,947**
6,933**,957**,880**,962**
7,837**,942**,923**

** دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 0,01
** دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 0,05

يتضــح مــن اجلــدول )2( أن قيــم معامــل االرتبــاط بــن درجــة كل مهــارة فرعيــة والدرجــة الكليــة للمهــارة 
الرئيســة، الــي تنتمــي هلــا، دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن )0,05(، ممــا يــدل علــى متاســك 

املهــارات، وصالحيتهــا للتطبيــق علــى عينــة الدراســة. 
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جدول )3(: معامل االرتباط برسون بن درجة كل مهارة رئيسة والدرجة الكلية لبطاقة املالحظة

قيمة معامل االرتباطاملهارةالرقم
**980,التأمل واملالحظة1
**991,الكشف عن املغالطات2
**998,الوصول اىل االستنتاجات3
**985,إعطاء تفسرات مقنعة4
**987,وضع حلول مقرتحة5

**دال احصائيا عند مستوى داللة أقل من 0,01

يتضــح مــن اجلــدول )3( أن قيــم معامــل االرتبــاط بــن درجــة كل مهــارة رئيســة والدرجــة الكليــة لبطاقــة 
املالحظــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن )0,01(، ممــا يــدل علــى متاســك املهــارات، وصالحيتهــا 

للتطبيــق علــى عينــة الدراســة. 

ثبات بطاقة المالحظة: مت حساب ثبات بطاقة املالحظة بطريقتن، مها: 

1- معادلة كرونباخ ألفا، واجلدول )4( يوضح نتائج ذلك. 

جدول )4(: ثبات بطاقة املالحظة مبعادلة كرونباخ ألفا 

كرونباخ ألفاعدد العباراتاملهاراتالرقم
4,913التأمل واملالحظة1
7,926الكشف عن املغالطات2
7,951الوصول اىل االستنتاجات3
7,920إعطاء تفسرات مقنعة4
6,972وضع حلول مقرتحة5
31,988بطاقة املالحظة ككل6

يتضــح مــن اجلــدول )4( أن نتائــج الثبــات بطريقــة كرونبــاخ جلميــع مهــارات بطاقــة املالحظــة مقبولــة 
إحصائيــاً؛ حيــث يــرى )أبــو هاشــم، 1427ه، ص 304( "أن معامــل الثبــات يعتــر مقبــول إحصائيــاً إذا 
كانــت قيمتــه أعلــى مــن )60,0("، ممــا يشــر إىل صالحيــة بطاقــة املالحظــة للتطبيــق علــى عينــة البحــث. 



 واقع تدريس معلمات التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية ...     د. عبير بنت عبد القادر العرابي

181

2- معادلــة كوبــر للتحقــق مــن درجــة اتفــاق املالحظــن: حيــث قامــت الباحثــة باالســتعانة مبالحظــة متعاونــة 
)وهــي مشــرفة تربويــة( بتطبيــق بطاقــة املالحظــة علــى )10( مــن معلمــات الرتبيــة اإلســالمية, ومت حســاب 

معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة كوبــر Cooper، واجلــدول )5( يوضــح نتائــج ذلــك.

100× 
                       

نسبة االتفاق =  

جدول )4(: ثبات املالحظن مبعادلة كوبر

عدد املهاراتالرقم
العبارات

العينة 
االستطالعية

عدد مرات 
االتفاق

عدد مرات 
االتفاق + 
االختالف

كوبر

410384095,0التأمل واملالحظة1

الكشف عن 2
710657092,9املغالطات

الوصول اىل 3
710687097,1االستنتاجات

إعطاء تفسرات 4
710667094,3مقنعة

610596098,3وضع حلول مقرتحة5

بطاقة املالحظة 6
311029631095,5ككل

يتضــح مــن اجلــدول )4( أن نتائــج ثبــات املالحظــن مبعادلــة كوبــر جلميــع مهــارات بطاقــة املالحظــة 
مقبولــة إحصائيــاً، ممــا يشــر إىل صالحيــة بطاقــة املالحظــة للتطبيــق علــى عينــة البحــث. 

االساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في التحليل: 

لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت استخدام املعامالت االحصائية اآلتية:

1- معامل االرتباط برسون حلساب صدق االتساق الداخلي لبطاقة املالحظة:

2- معادلة كرونباخ الفا حلساب ثبات بطاقة املالحظة.

عدد مرات اإلتفاق
عدد مرات اإلتفاق ÷ عدد مرات اإلختالف
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3- معادلة كوبر Cooper للتحقق من درجة اتفاق املالحظن: 

100×       
           

نسبة االتفاق =  

4- اإلحصــاء الوصفــي املتمثــل بالتكــرارات، والنســب املئويــة لوصــف عينــة الدراســة وفقــاً ملتغــرات )املؤهــل 
العلمــي للمعلمــة، عــدد ســنوات اخلــرة للمعلمــة، ختصــص املعلمــة(. 

5- استخدمت الباحثة مقياس ليكرت اخلماسي كما هو موضح أدناه: 

بدرجة كبرة سلم اإلجابة
بدرجة ضعيفة بدرجة ضعيفةبدرجة متوسطةبدرجة كبرة جدًا

جدًا
54321الدرجة

وقــد مت تقديــر واقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة االســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي باملرحلــة الثانويــة مبدينــة 
مكــة املكرمــة وفــق اآليت:

أ- املدى = أعلى قيمة – اقل قيمة = 5- 1= 4

ب- طول الفئة= املدى ÷ عدد الفئات = 4 ÷ 5= 0,80

املتوسط احلسايبالدرجة
املتوسطات الي ترتاوح من 1,00 إىل أقل من 1,80ضعيفة جدًا

املتوسطات الي ترتاوح من 1,80 إىل أقل من 2,60ضعيفة
املتوسطات الي ترتاوح من 2,60 إىل أقل من 3,40متوسطة 
املتوسطات الي ترتاوح من 3,40 إىل أقل من 4,20مرتفعة

املتوسطات الي ترتاوح من 4,20 إىل 5,00مرتفعة جداً 

6- اإلحصــاء الوصفــي املتمثــل باملتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري؛ للتعــرف علــى واقــع ممارســة معلمــات 
الرتبيــة االســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي باملرحلــة الثانويــة مبدينــة مكــة املكرمــة. 

7- مت ترتيب املهارات وفقاً للمتوسط احلسايب األعلى، واالحنراف املعياري األقل.

عدد مرات اإلتفاق
عدد مرات اإلتفاق ÷ عدد مرات اإلختالف
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8- اختبــار )ت( للمجموعــات املســتقلة Independent Samples Test؛ وذلــك للتعــرف علــى 
الفــروق وفقــاً ملتغــر )املؤهــل العلمــي(، والــذي يتكــون مــن فئتــن.

الفــروق وفــق  التبايــن األحــادي One Way ANOVA، وذلــك للتعــرف علــى  9- اختبــار حتليــل 
متغــري )عــدد ســنوات اخلــرة للمعلمــة، ختصــص املعلمــة(، والــي تتكــون مــن ثــالث فئــات فأكثــر(.

عرض النتائج:
لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة األول، والــذي ينــص علــى: مــا واقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة االســالمية 
باملرحلــة الثانويــة ملهــارات التفكــر التأملــي مبدينــة مكــة املكرمــة؟ مت اســتخدام املتوســط احلســايب، واالحنــراف 

املعيــاري، والرتتيــب، وتقديــر الدرجــة، واجلــداول )5( إىل )10( توضــح نتائــج ذلــك.

- مهارة التأمل والمالحظة:

جدول )5(: املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة ملهارة التأمل واملالحظة 

درجة الرتتيباالحنرافاملتوسطاملهاراتم

تدفع املعلمة الطالبات اىل تأمل األدلة 3
مرتفعة جدا 4,280,8771واملكونات للمشكلة.

تعرض املعلمة املشكلة على الطالبات من 1
مرتفعة3,600,6322جوانب متعددة.

2
تثر املعلمة املشكلة يف أذهان الطالبات بصورة 
تدفعهن اىل البحث على حلول مناسبة كالرسم 

أو الصورة البصرية.
ضعيفة 2,501,2403

تؤكد املعلمة على وجود أساليب بديلة للوصول 4
ضعيفة 2,230,6604اىل احلل.

متوسطة 3,140,449مهارة التأمل واملالحظة

يتبــن مــن اجلــدول الســابق )5(، واخلــاص بواقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر 
التأملــي يف حمــور )التأمــل، واملالحظــة(، أن املهــارة رقــم )3( جــاءت يف درجــة )مرتفعــة جــداً(؛ حيــث جــاء 
املتوســط احلســايب يف فئــة التقديــر مــن )4,20 إىل 5,00(، وتــرى الباحثــة أن هــذه النتيجــة تعــود إىل امتــالك 
معلمــة الرتبيــة اإلســالمية ملهــارة حــث الطالبــات، وتشــجيعهن علــى تأمــل األدلــة الشــرعية، التأمــل الــذي يقــود 
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إىل فهــم الدليــل، وال شــك أن ذلــك نابــع مــن إمياهنــا بأمهيــة التأمــل كمنهــج ربــاين يف الديــن اإلســالمي، حــث 
عليــه القــرآن بصــورة جليــة واضحــة يف أكثــر مــن موضــع؛ إذ يقــول اهلل تعــاىل: )أَفَــاَل يـََتَدبَـّــُروَن ٱلُقــرَءاَن أَم َعلَــٰى 

قـُلُــوٍب أَقَفاهُلـَـا( ]حممــد:24[.

كمــا جــاءت مهــارة رقــم )1( يف درجــة )مرتفعــة(؛ حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة التقديــر مــن 
)3,40 إىل أقــل مــن 4,20(، وترجــع الباحثــة هــذه النســبة إىل املهــارة والقــدرة، الــي اكتســبتها معلمــة الرتبيــة 
اإلســالمية أثنــاء ســنوات دراســتها التخصصيــة والرتبويــة، كمــا ميكــن أن يكــون املقــرر الدراســي نفســه بغــزارة 

حمتــواه قــد ســاعد علــى صقــل هــذه املهــارة لــدى املعلمــة. 

وجاءت املهارتان ذات األرقام )4,2( يف درجة ضعيفة؛ حيث جاء املتوســط احلســايب يف فئة التقدير 
مــن )1,80 إىل أقــل مــن 2,60(، وقــد يرجــع ذلــك إىل عــدم اهتمــام معلمــة الرتبيــة اإلســالمية بتدعيــم 
ــا تعتقــد أن ذلــك يتنــاىف مــع الطبيعــة  الشــرح بالرســوم، أو الصــور البصريــة اجلاذبــة واملمتعــة للطالبــات؛ إذ إهنَّ
النظريــة اجملــردة ملفاهيــم العلــوم الشــرعية، وال شــك أن هــذا فهــم خاطــئ؛ إذ مــن املعلــوم مــدى أمهيــة الرســوم 
التوضيحيــة، والرمــوز البصريــة يف تنميــة اجلانــب املهــاري، والنفــس حركــي، والــذي ينعكــس بــدوره إجيابــاً علــى 

تنميــة مهــارات التفكــر التأملــي لــدى الطالبــة. 

ولقــد جــاء احملــور ككل واخلــاص بواقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة االســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي 
يف حمــور )التأمــل، واملالحظــة( باملرحلــة الثانويــة مبدينــة مكــة املكرمــة يف درجــة )متوســطة(، ومبتوســط حســايب 
)14,3(. وتــرى الباحثــة أن هــذه النتيجــة قــد تعــود اىل أن التدريــس التقليــدي قــد اليــزال هــو املســيطر علــى 
املوقــف التدريســي، وأنــه حيتــل النســبة األكــر مقارنــًة بطــرق التدريــس األخــرى، والــي منهــا التفكــر التأملــي. 
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- مهارة الكشف عن المغالطات:

جــدول )6(: املتوســط احلســايب واالحنــراف املعيــاري والرتتيــب وتقديــر الدرجــة ملهــارة الكشــف عــن 
املغالطــات 

درجة الرتتيباالحنرافاملتوسطاملهاراتم

تستحضر املعلمة اخلرات السابقة لدى الطالبات 6
مرتفعة جدًا4,250,9811إلدراك األفكار غر املنطقية. 

1
تدير املعلمة املناقشات اجلماعية اهلادفة ملساعدة 

الطالبات يف الكشف عن الفجوات الي توجد يف 
املوضوع املقرتح. 

مرتفعة 3,930,9172

تعرض املعلمة مع الطالبات جوانب الغموض 2
مرتفعة 3,600,8413والتصورات اخلاطئة يف املشكلة. 

تساعد املعلمة الطالبات يف التعرف على العالقات 3
متوسطة3,180,9034غر املنطقية يف املوضوع املطروح.

4
تساعد املعلمة الطالبات على التمييز بن املعلومات 

ذات الصلة باملوضوع واملعلومات الي ال ترتبط 
باملوضوع. 

متوسطة3,150,8645

تبن املعلمة للطالبات النواقض واملغالطات وما 5
ضعيفة2,380,9526يقابلها من الصواب يف احلجج واملناقشات. 

7
تنظم املعلمة املواقف التعليمية الي تساعد الطالبات 

على التحقق من صدق وصحة املعلومة وقابليتها 
للتطبيق. 

ضعيفة2,330,8297

متوسطة3,260,393مهارة الكشف عن املغالطات

يتبــن مــن اجلــدول الســابق )6(، واخلــاص بواقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر 
التأملــي يف حمــور )الكشــف عــن املغالطــات( أن مهــارة رقــم )6( قــد جــاءت يف درجــة )مرتفعــة جــداً(؛ حيــث 
جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة التقديــر مــن )4,20 إىل 5,00(، وتعــزو الباحثــة هــذه النســبة إىل مــدى وعــي 
معلمــة الرتبيــة اإلســالمية بوجــود عالقــة ارتباطيــة بــن التفكــر التأملــي واســتحضار اخلــرات الســابقة، ذلــك أن 
التفكــر التأملــي يتطلــب التــأين يف املواقــف التعليميــة اجلديــدة، والبــدء باخلــرات الســابقة، ممــا ينتــج عنــه معــارف 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد الثاني - شعبان 1439هـ - مايو  2018م

186

ومعلومــات جديــدة، تعطــي ملواقــف التعلــم معــى، هــذا فضــاًل عــن أن طبيعــة موضوعــات العلــوم الشــرعية 
تتطلــب البــدء مــن اخلــرات الســابقة لــدى الطالبــة، ممــا لــه أثــر يف تنميــة التفكــر التأملــي لديهــا. 

وجــاءت املهارتــان ذات األرقــام )2,1( يف درجــة )مرتفعــة(؛ حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة 
التقديــر مــن )3,40 إىل أقــل مــن 4,20(، ويرجــع ذلــك إىل إدراك معلمــة الرتبيــة اإلســالمية بــأن اخلطــوة 
األوىل والصحيحة يف سبيل الوصول إىل املفاهيم اجلديدة الصحيحة هي البدء بتوضيح التصورات اخلاطئة، 
وكشــف جوانــب الغمــوض فيهــا أثنــاء الشــرح، وهــو مــا يقتضــي أن جتعــل املعلمــة الــدور احملــوري يف العمليــة 
التعليميــة للطالبــة؛ مــع إعطائهــا الفرصــة الكافيــة إلبــداء رأيهــا، والتعبــر عــن أفكارهــا، وتشــجيعها علــى ذلــك 

مــن أجــل تنميــة التفكــر التأملــي لديهــا. 

وجــاءت املهارتــان ذات األرقــام )4,3( يف درجــة )متوســطة(؛ حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة 
التقديــر مــن )2,60 إىل أقــل مــن 3,40(، وقــد تعــود هــذه النتيجــة إىل أن حتقيــق هــذه املهــارة يعتمــد علــى 
مســتوى تفكــر املعلمــة، ومــدى كفاءهتــا يف ممارســة مهــارة التحليــل، والتفســر، والتعليــل، ومتييــز العالقــات، 
وإظهــار الروابــط، وغــر ذلــك ممــا قــد ال يتفــق مــع مــا اعتــادت عليــه بعــض املعلمــات مــن اســتخدام لأســاليب 
التقليديــة، الــي يغلــب عليهــا النقــل، والســرد يف توضيــح اجلانــب املعــريف، وهنــا جنــد أن اهتمــام املعلمــة منصــب 

علــى الكــمِّ املعــريف أكثــر مــن اهتمامهــا مبمارســة مهــارة توضيــح العالقــات، وإظهــار الروابــط أثنــاء الشــرح.

وجــاءت املهارتــان ذات األرقــام )7,5( يف درجــة )ضعيفــة(؛ حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة 
التقديــر مــن )1,80 إىل أقــل مــن 2,60(، ممــا يــدل علــى أن معلمــة الرتبيــة اإلســالمية تلتــزم باالكتفــاء 
باملعلومــات الــواردة يف الكتــاب املدرســي مــن غــر األخــذ بالطــرق، أو األســاليب األخــرى يف ســبيل البحــث 
عــن احلقائــق، والتثبــت منهــا، والوقــوف علــى صحتهــا، هــذا فضــاًل عــن أن خشــية املعلمــة مــن عــدم كفايــة زمــن 
احلصــة الدراســية قــد يقــف عائقــاً دون خوضهــا يف بيــان النواقــض، واملغالطــات، ومناقشــة احلجــج، والراهــن، 

وهــو مــا حيتــاج منهــا إىل بــذل مزيــد مــن اجلهــد، والوقــت. 

ولقــد جــاء احملــور ككل واخلــاص بواقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة االســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي 
)مهارة الكشــف عن املغالطات( باملرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة يف درجة )متوســطة( ومبتوســط حســايب 
)26,3(، وتعــود هــذه النتيجــة إىل عــدم وجــود نضــج كاٍف لــدى معلمــات الرتبيــة اإلســالمية بتوظيــف مهــارة 
)الكشــف عــن املغالطــات(، واكتفــاء معلمــة الرتبيــة اإلســالمية باملعلومــات الــواردة يف الكتــاب املدرســي، 
وعــدم اهتمامهــا بتنويــع األســاليب، أو األنشــطة، واســتخدام الطــرق احلديثــة غــر املألوفــة، كأســلوب حــل 

املشــكالت، والعصــف الذهــي، وخرائــط املفاهيــم، وكل مامــن شــأنه تنميــة التفكرالتأملــي لــدى الطالبــة. 
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 - الوصول الى االستنتاجات:

جــدول )7(: املتوســط احلســايب واالحنــراف املعيــاري والرتتيــب وتقديــر الدرجــة ملهــارة الوصــول إىل 
االســتنتاجات

درجة الرتتيباالحنرافاملتوسطاملهاراتم
مرتفعة3,950,7491تؤكد املعلمة على أمهية التوصل اىل نتائج واضحة1

6
ترهن املعلمة على صحة حمتوى األفكار بإظهار 

العالقة بن املفاهيم اإلسالمية املختلفة
مرتفعة3,650,8022

2
تساعد املعلمة الطالبات يف تنظيم األفكار بشكل 

منظم ومتسلسل ومرتب ترتيباً منطقيًا
متوسطة3,350,9493

3
تساعد املعلمة الطالبات على االنتقال من العام إىل 

اخلاص يف عرض احلقائق
متوسطة3,131,0674

4
توجه املعلمة الطالبات اىل استنباط اجلزئيات من 

الكليات يف الوصول اىل احلقائق
ضعيفة2,380,9255

7
تشجع املعلمة الطالبات على ذكر األمثلة والربط 

بالواقع احمللي والعاملي
ضعيفة2,280,7516

5
تشجع املعلمة الطالبات على ربط اخلرات السابقة 

وتوظيفها للوصول اىل االستنتاجات
ضعيفة2,230,9207

متوسطة2,990,309مهارة الوصول اىل االستنتاجات

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )7(، واخلــاص بواقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر 
التأملــي يف حمــور )الوصــول إىل االســتنتاجات(، أن املهارتــن ذات األرقــام )6,1( قــد جــاءت يف درجــة 
)مرتفعــة(؛ حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة التقديــر مــن )3,40 إىل أقــل مــن 4,20(، وتعــزو الباحثــة 
ارتفــاع هــذه النســبة إىل أن معلمــة الرتبيــة اإلســالمية تــدرك متامــاً أهنــا مطالبــة بتقــدمي احملتــوى الشــرعي الصــادق 
الصحيــح، وأنــه ال جمــال للخطــأ أو التخمــن فيمــا يتعلــق بالعلــوم الشــرعية؛ ذلــك أهنــا تعــد مــن الرواســخ، 

والثوابــت يف الديــن، والــي ال ينبغــي أن خيالطهــا أي شــك، أو ريــب. 

كما جاءت املهارتان ذات األرقام )3,2( يف درجة )متوســطة(؛ حيث جاء املتوســط احلســايب يف فئة 
التقديــر مــن )2,60 إىل أقــل مــن 3,40(، ويــدل ذلــك علــى قلــة اهتمــام بعــض معلمــات الرتبيــة اإلســالمية 
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ــي مهــارة التفكــر التأملــي لــدى الطالبــات، إمــا بســبب  باتبــاع األســاليب، واخلطــوات، الــي مــن شــأهنا أن تنمِّ
عــدم إدراكهــا ألمهيــة هــذه املمارســات يف تنميــة التفكــر التأملــي لــدى الطالبــة، أو بســبب عــدم معرفتهــا 

بكيفيــة تطبيقهــا أثنــاء تنفيــذ الــدروس، وعرضهــا. 

التقديــر  فئــة  يف  احلســايب  املتوســط  جــاء  حيــث  )ضعيفــة(؛  درجــة  يف   )4( رقــم  املهــارة  وجــاءت 
مــن )1,80 إىل أقــل مــن 2,60(، ويــدل ذلــك علــى ضعــف معلمــة الرتبيــة اإلســالمية يف ممارســة مهــارة 
االســتنباط، والربــط؛ حيــث تنــدرج هــذه املهــارات ضمــن املهــارات العقليــة للمســتويات املعرفيــة العليــا، وهــو 
مــا يتطلــب توافــر كفــاءة خاصــة مــن أجــل تنفيذهــا، ومعلمــة الرتبيــة اإلســالمية قــد ال تكــون تلقَّــت اإلعــداد، 

والتدريــب الــكايف الــذي ميّكنهــا مــن تنميــة هــذه املهــارة مــن مهــارات التفكــر التأملــي. 

وجــاءت مهــارة رقــم )7( يف درجــة )ضعيفــة( أيضــاً؛ حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة التقديــر مــن 
)1,80 إىل أقــل مــن 2,60(، ولعــل ذلــك يرجــع إىل عــدم تلقــي معلمــة الرتبيــة اإلســالمية التأهيــل، والتدريــب 
الــكايف، الــذي ميكنهــا مــن ترمجــة احلقائــق العلميــة الــواردة يف املوضوعــات الدراســية، وحتويلهــا إىل مشــكالت 
واقعيــة، تالمــس حيــاة الطالبــة، وترتبــط بواقعهــا، وجمتمعهــا، وعاملهــا اإلســالمي، هــذا فضــاًل عــن أن وجهــة 
نظــر بعــض املعلمــات تقتصــر علــى أن دورهــا ينتهــي مبجــرد تقــدمي احملتــوى املعــريف دون التطلــع إىل توظيــف 

اجلانــب التطبيقــي يف الــدرس. 

كما جاءت املهارة رقم )5( يف نفس الدرجة )ضعيفة(؛ حيث جاء املتوســط احلســايب يف فئة التقدير 
من )1,80 إىل أقل من 2,60(، وقد يعود ذلك إىل عدم متكن معلمة الرتبية اإلسالمية من مهارة الربط؛ 
لعــدم إدراكهــا أمهيــة وأثــر ربــط الــدرس باخلــرات، ذات العالقــة باملوضــوع، أو بســبب أهنــا ال جتيــد تنفيــذ 
مهــارة ربــط الــدرس باخلــرات، واملفاهيــم ذات العالقــة بــأي طريقــة، ســواًء علــى املســتوى الرأســي، أو املســتوى 

األفقــي، ممــا يؤثــر ســلباً علــى تنميــة مهــارات التفكــر لــدى الطالبــة. 

ولقــد جــاء احملــور ككل، واخلــاص بواقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي 
)الوصــول إىل اســتنتاجات( باملرحلــة الثانويــة مبدينــة مكــة املكرمــة يف درجــة )متوســطة( ومبتوســط حســايب 
)99,2(، وهــذا قــد يعــود إىل صعوبــة هــذه املهــارة مــن بــن مهــارات التفكــر التأملــي األخــرى؛ حيــث إنَّ 
تنميتهــا قــد حيتــاج اىل وقــت أطــول، وحيتــاج اىل املزيــد مــن عمليــات العصــف الذهــي خــالل احلصــة، والــي قــد 

ال تتوفــر يف كثــر مــن األحيــان أمــام ضغــوط ضــرورة االنتهــاء مــن املنهــج يف الوقــت احملــدد. 
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- إعطاء تفسيرات مقنعة:

جــدول )8(: املتوســط احلســايب واالحنــراف املعيــاري والرتتيــب وتقديــر الدرجــة ملهــارة إعطــاء تفســرات 
مقنعة

درجة الرتتيباالحنرافاملتوسطاملهاراتم

ترشد املعلمة الطالبات اىل احللول املرتبطة بالعلم 4
مرتفعة3,830,7811الشرعي اإلسالمي بشكل واضح

ختتار املعلمة مع الطالبات أفضل وانسب احللول 5
مرتفعة3,750,8702الشرعية املرتبطة بالدليل النقلي والعقلي 

تشجع املعلمة الطالبات يف اكتشاف احلقائق من 1
مرتفعة3,680,7973املعلومات املعروضة 

توجه املعلمة الطالبات اىل الربط بن املالحظات 3
متوسطة3,150,7364واالستنتاجات الي مت الوصول اليها 

تبن املعلمة للطالبات وجود الرتابط الفكري 6
متوسطة2,980,9745واملنطقي بن النتائج والعالقات املطروحة

حتفز املعلمة الطالبات على إعطاء تريرات 7
ضعيفة2,451,0376عقالنية ومنطقية ذات بعد إسالمي

تساعد املعلمة الطالبات يف الوصول اىل 2
ضعيفة2,330,7647تفسرات مقنعة للحقائق الواردة

متوسطة3,160,287اعطاء تفسرات مقنعة

يتضــح مــن اجلــدول الســابق رقــم )8(، واخلــاص بواقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات 
التفكــر التأملــي يف حمــور )إعطــاء تفســرات مقنعــة( أن املهــارات ذات األرقــام )4، 5، 1( جــاءت يف درجــة 
)مرتفعــة(؛ حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة التقديــر مــن )3,40 إىل أقــل مــن 4,20(، وتعــزو الباحثــة 
هــذه النســبة املرتفعــة إىل مــدى اهتمــام معلمــات الرتبيــة اإلســالمية بالرتكيــز علــى احملتــوى املعــريف الصحيــح، مــع 
احلــرص علــى تدعيمــه باألدلــة النقليــة، والعقليــة، ويف ذلــك دليــل علــى غــزارة معلوماهتــن، وســعة اطالعهــن، 
ومتّكنهــن مــن التخصــص الشــرعي، وهــو بــال شــك مــن اإلجيابيــات، الــي قــد ينعكــس أثرهــا علــى تنميــة التفكــر 

التأملــي لــدى الطالبــة علــى املــدى البعيــد يف حــال مت توظيفهــا بالشــكل املطلــوب. 
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بينمــا جــاءت املهارتــان ذات األرقــام )6,3( يف درجــة )متوســطة(؛ حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف 
فئــة التقديــر مــن )2,60 إىل أقــل مــن 3,40(، ولعــل ذلــك عائــد إىل أن املنهجيــة الــي تتبعهــا معلمــة الرتبيــة 
اإلســالمية ترتكــز علــى تقصــي احلقائــق، واألحــداث، مــع إغفــال تفســرها، أو إعطــاء التريــرات املتعلقــة هبــا، 
ممــا يعكــس اهتمــام املعلمــة بالكــم وليــس الكيــف يف تقــدمي احملتــوى، إمــا بســبب ضعــف ثقافــة التأمــل ووعيهــا 
بأمهيتــه، أو بســبب بعــض جوانــب القصــور يف املقــرر الدراســي؛ حيــث يركــز علــى النواحــي املعرفيــة، وعــدم 

تضمينــه للنواحــي األخــرى التطبيقيــة، الــي مــن شــأهنا تنميــة مهــارات التفكــر التأملــي. 

بينمــا جــاءت املهارتــان ذات األرقــام )2,7( يف درجــة )ضعيفــة(؛ حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة 
التقديــر مــن )1,80 إىل أقــل مــن 2,60(، ويــدل ذلــك علــى عــدم اهتمــام بعــض معلمــات الرتبيــة اإلســالمية 
ببيــان، وتوضيــح األبعــاد الرتبويــة، والنفســية، املرتبطــة ببعــض التشــريعات اإلســالمية، ولعــل الســبب يف ذلــك 
ــْزَن علــى األســاليب التقليديــة، القائمــة علــى احلفــظ، والتلقــن،  يعــود إىل أن معلمــات الرتبيــة اإلســالمية يركِّ
ويوجهــن األســئلة النمطيــة، ذات اإلجابــات احملــددة، والــي ال تتيــح للطالبــة جمــااًل للتفكــر، أو التفســر، أو 
التريــر، جهــاًل منهــن باألثــر اإلجيــايب املرتتــب علــى ممارســة هــذه املهــارة، ســواًء علــى املســتوى املهــي للمعلمــة، 

أو املســتوى التأملــي للطالبــة. 

ولقــد جــاء احملــور ككل، واخلــاص بواقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة االســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي 
)إعطــاء تفســرات مقنعــة( باملرحلــة الثانويــة مبدينــة مكــة املكرمــة يف درجــة )متوســطة( ومبتوســط حســايب 
بإعطــاء  للطالبــات  يســمحن  قــد ال  املعلمــات  بعــض  أن  إىل  النتيجــة  هــذه  أن  الباحثــة  وتــرى   ،)16,3(
تفســرات مقنعــة للعديــد مــن القضايــا الشــرعية مــن بــاب أن هــذه القضايــا ال حتتمــل التأويــل اخلاطــئ، وأن 
الشــرع اإلســالمي ال يقبــل التفســر مــن غــر املتخصــص، هــذا فضــاًل عــن أنَّ ممارســة مثــل هــذه املهــارة قــد 

يتطلــب كفايــات أدائيــة خاصــة، قــد التتوافــر لــدى املعلمــة.
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- وضع حلول مقترحة:

جــدول )9(: املتوســط احلســايب واالحنــراف املعيــاري والرتتيــب وتقديــر الدرجــة ملهــارة وضــع حلــول 
مقرتحــة

درجة الرتتيباالحنرافاملتوسطاملهاراتم

6
توجه املعلمة الطالبات إىل إصدار احلكم 

الصائب للحل الذي ثبتت صحته وقبوله من 
الناحية الشرعية

مرتفعة3,880,9391

3
حتدد املعلمة مع الطالبات أبرز احللول 

مرتفعة3,680,9442الشرعية املقبولة يف املوضوع املطروح

2
تساعد املعلمة الطالبات على التوصل إىل 
متوسطة3,251,1043االستدالالت الشرعية على احللول املقرتحة

1
ترشد املعلمة الطالبات إىل أوجه قبول أو 

متوسطة2,880,8534رفض أي من احللول املقرتحة

5
تساعد املعلمة الطالبات يف طرح األفكار 

ضعيفة2,480,9335اجليدة مع االلتزام بالضوابط الشرعية

4
تدرب املعلمة الطالبات على اخلطوات 

املنطقية يف فرض البدائل واختبارها يف ظل 
العلم الشرعي

ضعيفة جدًا1,730,8166

متوسطة2,980,469وضع حلول مقرتحة

يتضــح مــن اجلــدول الســابق رقــم )9(، واخلــاص بواقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات 
التفكــر التأملــي حمــور )وضــع حلــول مقرتحــة( أن املهارتــن ذات األرقــام )3,6( جــاءت يف درجــة )مرتفعــة(؛ 
حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة التقديــر مــن )3,40 إىل أقــل مــن 4,20(، وتعــزو الباحثــة ارتفــاع هــذه 
النســبة إىل درجــة الوعــي الــذي تتمتــع بــه معلمــة الرتبيــة اإلســالمية حنــو التفكــر التأملــي؛ حيــث تــرى أنــه يعــد 
مــن العمليــات العقليــة، الــي ال غــى للمســلم مــن الرجــوع إليهــا عنــد البحــث عــن احللــول الشــرعية، أو حماولــة 
الوصــول إىل احلقيقــة، والصــواب فيمــا يتعلــق باألحــكام الشــرعية، وذلــك ليســلم يف دينــه مــن التخبــط، والتِـّْيــه 

يف متاهــات اجلهــل والظــالم. 
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وجــاءت املهارتــان ذات األرقــام )1,2( يف درجــة )متوســطة(؛ حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة 
التقديــر مــن )2,60 إىل أقــل مــن 3,40(، ويرجــع ذلــك إىل أن معظــم األســئلة الــي تقــوم معلمــة الرتبيــة 
اإلســالمية بطرحها هي األســئلة الي تقيس املســتويات الدنيا من مســتويات اجملال املعريف )التذكر، والفهم(، 
مــع إغفــال املعلمــة طــرح األســئلة الــي تقيــس املســتويات العليــا، )كالتحليــل، والرتكيــب(، علمــاً مبــدى أمهيــة، 

وضــرورة طــرح مثــل هــذه األســئلة يف تنميــة مهــارات التفكــر التأملــي لــدى الطالبــة. 

بينمــا جــاءت املهــارة رقــم )5( يف درجــة )ضعيفــة(؛ حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة التقديــر مــن 
)1,80 إىل أقــل مــن 2,60(، ولعــل الســبب يف ذلــك هــو عــدم إدراك معلمــة الرتبيــة اإلســالمية أمهيــة إثــراء 
الــدرس باملعلومــات اخلارجيــة اجلديــدة، ذات العالقــة باملوضــوع املطــروح، فهــي بــال شــك مطالبــة بالرجــوع إىل 
املصــادر املوثوقــة، الــي مــن شــأهنا أن تزوِّدهــا بآخــر املســتجدات العلميــة، والرتبويــة، كمــا أن املعلمــة قــد تنظــر 

إىل هــذا األمــر علــى أنــه مــن بــاب التوســع، واإلســهاب، الــذي ال داعــي لــه. 

بينمــا جــاءت املهــارة رقــم )4( يف درجــة )ضعيفــة جــداً(؛ حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة التقديــر 
مــن )1,00 إىل أقــل مــن 1,80(، وقــد يــدل ذلــك علــى أن معلمــة الرتبيــة اإلســالمية تواجــه صعوبــة كبــرة يف 
تدريــب الطالبــات علــى خطــوات التفكــر التأملــي، ذلــك أن خطــوات التفكــر التأملــي بينهــا تداخــل كبــر؛ 
فهــي ليســت جمــرد مراحــل فكريــة منفصلــة، كمــا أهنــا ال تســر بالشــكل النمطــي التقليــدي املتتابــع، الــذي 
اعتــادت عليــه معلمــة الرتبيــة اإلســالمية، هــذا فضــاًل عــن أن تنفيــذ هــذه املهــارة حيتــاج مــن املعلمــة إىل وقــت، 

وجهــد كبــر، وهــو مــا قــد يتعــارض مــع الزمــن احملــدد، واألعبــاء التدريســية للمعلمــة. 

ولقــد جــاء احملــور ككل، واخلــاص بواقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة االســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي 
)وضع حلول مقرتحة( باملرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة يف درجة )متوسطة( ومبتوسط حسايب )98,2(، 
وتــرى الباحثــة أن هــذه النتيجــة قــد تعــود اىل عــدم وجــود إميــان لــدى الكثــر مــن املعلمــات بقــدرة الطالبــات 
علــى إعطــاء حلــول مقرتحــة، أو أن بعــض املعلمــات ال يعــزِّْزَن الطالبــة الــي تطــرح حــاًل مقرتحــاً، األمــر الــذي 

ينعكــس ســلباً علــى تفاعــل الطالبــات، وتقدميهــن ألي حــل مقــرتح. 
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المهارات المجتمعة

جــدول )10(: املتوســط احلســايب واالحنــراف املعيــاري والرتتيــب وتقديــر الدرجــة اخلاصــة بواقــع ممارســة 
معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي باملرحلــة الثانويــة مبدينــة مكــة املكرمــة 

الدرجة الرتتيباالحنرافاملتوسطاملهاراتم
متوسطة3,140,4493التأمل واملالحظة1
متوسطة3,260,3931الكشف عن املغالطات2
متوسطة2,990,3094الوصول إىل االستنتاجات3
متوسطة3,160,2872إعطاء تفسرات مقنعة4
متوسطة2,980,4695وضع حلول مقرتحة5
متوسطة3,110,190بطاقة املالحظة ككل6

يتضــح مــن اجلــدول )10(، واخلــاص بواقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة االســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي 
باملرحلــة الثانويــة مبدينــة مكــة املكرمــة يف درجــة مــا يــأيت:

إن )مجيــع( املهــارات الرئيســة جــاءت يف درجــة )متوســطة(؛ حيــث جــاء املتوســط احلســايب يف فئــة 
التقديــر )3,40 اىل أقــل مــن 4,20(، وهــي مرتبــة كمــا يــأيت: 

- الكشف عن املغالطات.

- إعطاء تفسرات مقنعة.

- التأمل واملالحظة.

- الوصول إىل االستنتاجات.

- وضع حلول مقرتحة.

لقــد جــاءت بطاقــة املالحظــة ككل، واخلاصــة بواقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر 
التأملي باملرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة يف درجة )متوســطة(، ومبتوســط حســايب )3,11(. 

لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الثــاين، والــذي ينــص علــى: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى داللــة (α ≤ 0,05( يف واقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي باملرحلــة 
للمعلمــة،  اخلــرة  ســنوات  عــدد  للمعلمــة،  العلمــي  )املؤهــل  ملتغــرات  وفقــاً  املكرمــة  مكــة  مبدينــة  الثانويــة 
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ختصــص املعلمــة(؟ مت اســتخدام:

- اختبــار )ت( للمجموعــات املســتقلة Independent Samples Test؛ للتعــرف علــى الفــروق 
وفقــاً ملتغــر )املؤهــل العلمــي(، والــذي يتكــون مــن فئتــن، واجلــدول )11( يوضــح نتائــج ذلــك.

- اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي One Way ANOVA؛ للتعــرف علــى الفــروق وفــق متغــري )عــدد 
ســنوات اخلــرة للمعلمــة، ختصــص املعلمــة(، والــي تتكــون مــن ثــالث فئــات فأكثــر. واجلــدوالن )12( و )13( 

يوضحــان نتائــج ذلــك.

جــدول )11(: نتائــج اختبــار )ت( للمجموعــات املســتقلة للتعــرف علــى الفــروق يف واقــع ممارســة 
ملتغــر  مبدينــة مكــة املكرمــة وفقــاً  الثانويــة  باملرحلــة  التأملــي  التفكــر  ملهــارات  الرتبيــة االســالمية  معلمــات 

العلمــي للمعلمــة( )املؤهــل 

املتوسط العدداملؤهل العلمياملهارة
احلسايب

االحنراف 
مستوى قيمة Tاملعياري

الداللة

التأمل واملالحظة
.323,090,4341,474149بكالوريوس

83,340,481دراسات عليا

الكشف عن املغالطات
.323,170,3612,923006بكالوريوس

83,590,354دراسات عليا

الوصول إىل االستنتاجات
.322,940,3102,185035بكالوريوس

83,200,215دراسات عليا

إعطاء تفسرات مقنعة
.323,130,2631,564126بكالوريوس

83,300,354دراسات عليا

وضع حلول مقرتحة
.322,880,4403,108004بكالوريوس

83,400,344دراسات عليا

بطاقة املالحظة ككل
.323,040,1425,917000بكالوريوس

83,370,126دراسات عليا
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يتضح من اجلدول رقم )11(:

- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة (α ≤ 0,05( يف واقــع ممارســة معلمــات 
الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي التاليــة )الكشــف عــن املغالطــات، الوصــول اىل االســتنتاجات، 
وضــع حلــول مقرتحــة، بطاقــة املالحظــة ككل( باملرحلــة الثانويــة مبدينــة مكــة املكرمــة وفقــاً ملتغــر )املؤهــل 
العلمــي للمعلمــة(؛ حيــث كانــت قيــم مســتوى الداللــة جلميــع هــذه املهــارات أقــل مــن )0,05(، وقــد كانــت 
مجيــع هــذه الفــروق يف اجتــاه املعلمــات ذوات املؤهــل العلمــي ماجســتر، صاحبــات املتوســطات احلســابية 
األعلــى، وتــدل هــذه النتيجــة علــى أن املعلمــات ذوات املؤهــل العلمــي ماجســتر قــد حصلــن علــى احلــد 
األعلــى مــن املعرفــة، الــي تكســبهن قــدرة علــى توظيــف مهــارات التفكــر التأملــي املذكــورة أعــاله بدرجــة أكــر 
مــن املعلمــات ذوات املؤهــل العلمــي بكالوريــوس؛ حيــث إنَّ دراســتهن يف مرحلــة املاجســتر تكــون قــد ســامهت 
يف زيــادة الوعــي حنــو طــرق التدريــس غــر التقليديــة، ووســعت مداركهــن وقدراهتــن لكيفيــة إدارة الطالبــات 

خــالل الــدرس، واالســتفادة مــن كامــل وقــت احلصــة يف تنميــة املهــارات املختلفــة للطالبــات. 

- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة (α ≤ 0,05( يف واقــع ممارســة معلمــات 
الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي التاليــة )التأمــل واملالحظــة، اعطــاء تفســرات مقنعــة( باملرحلــة 
الثانويــة مبدينــة مكــة املكرمــة وفقــاً ملتغــر )املؤهــل العلمــي للمعلمــة(؛ حيــث كانــت قيــم مســتوى الداللــة جلميــع 
هــذه املهــارات أكــر مــن )0,05(، وتــرى الباحثــة أن هــذه النتيجــة قــد تعــود إىل أن متغــر املؤهــل العلمــي مل 
يشــكل فارقــاً لــدى املعلمــات يف قدرهتــن علــى تنميــة هاتــن املهارتــن؛ بســبب أن هاتــن املهارتــن قــد حتتــاج 
إىل دورات تدريبيــة متخصصــة، خالفــاً عمــا ســبق، ومت تناولــه مــن الرتكيــز علــى اجلانــب النظــري فقــط خــالل 

مرحلــة الدراســة اجلامعيــة بشــقيها البكالوريــوس، واملاجســتر.
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جــدول )12(: نتائــج اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي للتعــرف علــى الفــروق ذات داللــة إحصائيــة 
للتعــرف علــى الفــروق يف واقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي باملرحلــة الثانويــة 

مبدينــة مكــة املكرمــة وفقــاً ملتغر)عــدد ســنوات اخلــرة للمعلمــة(

جمموع مصدر التبايناملهارة
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

التأمل واملالحظة

1032,052,245,784,بن اجملموعات
7,76637,210داخل اجملموعات

7,86939الكلي

الكشف عن املغالطات

3732,1861,224,306,بن اجملموعات
5,63537,152داخل اجملموعات

6,00839الكلي

الوصول اىل 
االستنتاجات 

2252,1131,194,314,بن اجملموعات
3,48737,094داخل اجملموعات

3,71239الكلي

إعطاء تفسرات مقنعة

0212,011,124,884,بن اجملموعات
3,18537,086داخل اجملموعات

3,20639الكلي

وضع حلول مقرتحة

9282,4642,247,120,بن اجملموعات
7,63837,206داخل اجملموعات

8,56639الكلي

بطاقة املالحظة ككل

0572,028,776,467,بن اجملموعات
1,34937,036داخل اجملموعات

1,40539الكلي
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يتضح من اجلدول رقم )12(:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة (α ≤ 0,05( يف واقــع ممارســة معلمــات 
الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي باملرحلــة الثانويــة مبدينــة مكــة املكرمــة وفقــاً ملتغــر )عــدد ســنوات 
اخلــرة للمعلمــة(؛ حيــث كانــت قيــم مســتوى الداللــة جلميــع املهــارات أكــر مــن )0,05(، وتــدل هــذه النتيجــة 
علــى أن ســنوات اخلــرة لــدى الكثــر مــن املعلمــات هــي جمــرد ســنوات مكــرَّرة، تعيــد نفســها، وال حتمــل يف 
طياهتــا خــرات تدريســية، ذات قيمــة عاليــة، ولعــل ذلــك يعــود إىل أن ممارســة التفكــر التأملــي، والتمكــن 
منــه ال يتأثــر بعــدد ســنوات اخلــرة، بــل يعتمــد علــى التطــور املهــي والكفايــات األدائيــة لــدى معلمــات الرتبيــة 
اإلســالمية، والــي قــد ال تتحقــق إال مــن خــالل االلتحــاق بالــدورات التدريبيــة، وورش العمــل، وهــو أمــر 
عائــد إىل توفــر الفــرص التدريبيــة أواًل للمعلمــات، ورغبتهــن يف التطويــر والتجديــد ثانيــاً، واألخــذ بــكل مــا هــو 
حديــث يف جمــال التعليــم ثالثــاً، وهنــا تأكــد عــدم بــروز ســنوات اخلــرة كمتغــر مؤثــر يف واقــع ممارســة معلمــات 

الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي. 

جــدول )13(: نتائــج اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي للتعــرف علــى الفــروق ذات داللــة إحصائيــة 
للتعــرف علــى الفــروق يف واقــع ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي باملرحلــة الثانويــة 

مبدينــة مكــة املكرمــة وفقــاً ملتغر)ختصــص املعلمــة(

جمموع مصدر التبايناملهارة
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

التأمل واملالحظة
4552,2281,136,332,بن اجملموعات

7,41437,200داخل اجملموعات
7,86939الكلي

الكشف عن املغالطات

0582,029,179,837,بن اجملموعات
5,95037,161داخل اجملموعات

6,00839الكلي

الوصول إىل 
االستنتاجات 

0312,016,158,854,بن اجملموعات
3,68137,099داخل اجملموعات

3,71239الكلي
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جمموع مصدر التبايناملهارة
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة Fاملربعات

الداللة

إعطاء تفسرات مقنعة
134,2,067,804,455.بن اجملموعات

3,07337,083داخل اجملموعات
3,20639الكلي

وضع حلول مقرتحة

1042,052,228,797,بن اجملموعات
8,46237,229داخل اجملموعات

8,56639الكلي

بطاقة املالحظة ككل
0122,006,164,850,بن اجملموعات

1,39337,038داخل اجملموعات
1,40539الكلي

يتضح من اجلدول رقم )13(:

ممارســة  واقــع  يف   )α ≤ 0,05) داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
معلمــات الرتبيــة اإلســالمية ملهــارات التفكــر التأملــي باملرحلــة الثانويــة مبدينــة مكــة املكرمــة وفقــًا ملتغــر 
)ختصــص املعلمــة(؛ حيــث كانــت قيــم مســتوى الداللــة جلميــع املهــارات أكــر مــن )0,05(، وتــرى الباحثــة 
أن هــذه النتيجــة قــد تعــود إىل أنــه وعلــى الرغــم مــن اختــالف ختصــص املعلمــة فإهنــن يتشــاركن يف العديــد مــن 
املتغــرات، الــي جتعــل مــن قدرهتــن علــى توظيــف مهــارات التفكــر التأملــي متســاوية، مثــل: )املنهــج الواحــد، 

طريقــة اإلشــراف الواحــدة، نفــس عــدد حصــص مقــرر الرتبيــة االســالمية، األنظمــة والتعليمــات اإلداريــة(.
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التوصيات: 
يف ضوء النتائج الي أسفر عنها البحث توصي الباحثة مبا يأيت: 

1- ضــرورة تعليــم مهــارات التفكــر بشــكل عــام، ومهــارات التفكــر التأملــي علــى وجــه اخلصــوص، مــن خــالل 
تضمينهــا للمقــررات الدراســية إمجــااًل، ومقــررات الرتبيــة اإلســالمية علــى وجــه التحديــد؛ مــن أجــل تنميتهــا 

لــدى الطالبــات. 

2- ضــرورة تضمــن الرامــج الدراســية إلعــداد املعلمــات بالكليــات، واجلامعــات مهــارات التفكــر التأملــي، مــع 
التوعيــة بأمهيــة ممارســة هــذا النــوع مــن التفكــر يف بنــاء شــخصية الطالبــة، وصقلهــا، وإعدادهــا إعــداداً، ميكنهــا 

مــن مواجهــة احليــاة، وحــل املشــكالت مســتقباًل. 

3- األخذ باالجتاهات احلديثة يف تنمية اجلانب املهي للمعلمات، ومن ذلك تدريبهن على أهم أســاليب، 
واســرتاتيجيات، وطــرق تنميــة التفكــر التأملــي، مــن خــالل عقــد الــدورات، وورش العمــل التدريبيــة أثنــاء 

اخلدمــة.

4- هتيئــة البيئــة التعليميــة املناســبة، الــي تشــجع علــى ممارســة مهــارات التفكــر التأملــي، مــع توفــر كافــة 
األنشــطة، والفعاليــات، الــي مــن شــأهنا إكســاب الطالبــة مهــارات التفكــر التأملــي خــالل املواقــف التعليميــة. 

5- إجــراء تقــومي مســتمر، بصفــة دوريــة، يهــدف إىل الكشــف عــن مــدى ممارســة معلمــات الرتبيــة اإلســالمية 
ملهــارات التفكــر التأملــي أثنــاء تدريســهن، مــع توعيــة املعلمــات بأمهيــة ذلــك يف تطويــر آرائهــن، ورفــع مســتواهن 

األكادميــي، واملهي. 

المقترحات: 
يف ضوء النتائج الي مت التوصل إليها، والتوصيات الي مت تقدميها، تقرتح الباحثة ما يأيت: 

أخــرى،  مبتغــرات  التأملــي  التفكــر  عالقــة  تتنــاول  الرتبويــة،  والدراســات  األحبــاث،  مــن  املزيــد  إجــراء   /1
القــرار.  واختــاذ  والدافعيــة،  كالتحصيــل، 

2/ إجــراء دراســات مماثلــة علــى عينــات خمتلفــة، ومراحــل تعليميــة أخــرى، كاملرحلــة املتوســطة، واالبتدائيــة، 
واجلامعيــة. 

3/ إجراء دراسات تتناول برامج مقرتحة؛ لتنمية مهارات التفكر التأملي لدى الطالبات. 
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 المصادر والمراجع

أوال: المصادر العربية

- القرآن الكرمي. 

- ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، ب- ن، مج4- 6، بروت، دار صادر. 

-البخاري، حممد إمساعيل، 1412هـ، صحيح البخاري، بروت، دار الكتب العلمية. 

- ابــن القيــم اجلوزيــة )حممــد بــن أيب بكــر(، ب- ت، هتذيــب مــدارج الســالكن، العلــي هديــة عبداملنعــم 
العلــي، وزارة األوقــاف بدولــة اإلمــارات. 

- املعجم الوسيط، 1972، جممع اللغة العربية، ج1، ط2، دار املعارف، القاهرة. 

 الشــكعة، علــي، 2007، مســتوى القــدرة علــى التفكــر التأملــي لــدى طلبــة البكالوريــوس والدراســات العليــا 
يف جامعــة النجــاح الوطنيــة، جملــة جامعــة النجــاح لأحبــاث- سلســلة العلــوم اإلنســانية، مــج21، ع4، جامعــة 

النجــاح الوطنيــة، نابلــس. 

- عبدالوهــاب، فاطمــة، 2005، فعاليــة اســتخدام بعــض اســرتاتيجيات مــا وراء املعرفــة يف حتصيــل الفيزيــاء 
وتنميــة التفكــر التأملــي واالجتــاه حنــو اســتخدامها لــدى طــالب الصــف الثــاين الثانــوي األزهــري، جملــة الرتبيــة 

العلميــة، مــج8، ع4، ديســمر، اجلمعيــة املصريــة للرتبيــة العلميــة، كليــة الرتبيــة- جامعــة عــن مشــس. 

- اجلالد، ماجد زكي، 2007، مهارات تدريس القرآن الكرمي، دار املسرة، عمان. 

اجلامعــي،  الكتــاب  دار  وتطبيقــات،  مفاهيــم  التفكــر  تعليــم   ،1999 عبدالرمحــن،  فتحــي  جــروان،   -
ط1.  اإلمــارات، 
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