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د. شاهر ذيب أبو شريخدرجة توافر مهارات التفكير العلمي املستمدة من القرآن الكرمي في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا باألردن 

ملخص:
التفكري  مهارات  توافر  درجة  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت 
الإ�سالمية  الرتبية  كتب  يف  الكرمي  القراآن  من  امل�ستمدة  العلمي 
اأ�سلوب حتليل  الدرا�سة  العليا، وا�ستخدمت  الأ�سا�سي  التعليم  ملرحلة 
املحتوى باتباع املنهج الو�سفي التحليلي اإ�سافة اإىل املنهج �سبه 
التجريبي، وتكونت عينة الدرا�سة من كتب الرتبية الإ�سالمية ملرحلة 
يف  طالبًا   )176( عددهم  البالغ  وطلبتها  العليا  الأ�سا�سي  التعليم 
الأردن، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأعلى الن�سب جاءت ملهارة)تف�سري 
البيانات( وبن�سبة )36،2%(، ول�سالح عن�رصي املحتوى والتقومي 
الرتبية  كتب  من  القيا�س  مهارة  وخلت  ال�سابع،  ال�سف  كتاب  يف 
يف  املقرتح  الت�سور  فاعلية  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  الإ�سالمية، 

تنمية مهارات التفكري العلمي لدى الطلبة.
الرتبية  كتب  العلمي،  التفكري  مهارات  املفتاحية:  الكلمات 

الإ�سالمية، املرحلة الأ�سا�سية العليا.

Availability of scientific thinking skills derived 
from the Quran in Islamic Education Textbooks 

basic stage in Jordan

Abstract: 

The study aimed to identify the degree of 
availability of scientific thinking skills in the books of 
Islamic education as per basic education. The analysis 
method was used, where the sample of the study 
consisted of the books of Islamic education as well as 
(176) students were chosen from high primary schools 
in Jordan. The study results showed that the highest 
percentages were in favor to the skill of (interpretation 
of the data), by (% 36.2), in favor of content and 
assessment variables in the book of seventh grade, 
whereas measurement skill was not apparent in the 
Islamic Education Textbooks and study results also 
showed the effectiveness of the proposed vision in 
the development of scientific thinking among students 
skills. 

Keywords: scientific thinking skills, Islamic 
education books, upper basic stage.

املقدمة: 
 ي�سهد الع�رص احلديث اهتمامًا وا�سعًا بتطوير الكتب املدر�سية 
بتعليم  الهتمام  اأ�سبح  اإذ  الإ�سالمية خا�سة،  الرتبية  وكتب  عامة، 
الرتبية الإ�سالمية من املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية �رصورة ملحة 
باعتبارها الأمنوذج الأف�سل لبناء ال�سخ�سية امل�سلمة بناء متكاماًل 

ومتوازنًا.  
على  املدر�سية  وكتبها  مناهج  الرتبية الإ�سالمية  اأكدت  وقد 
�سخ�سية  بناء  اأن  اإذ  احل�ساري،  وبنائها  الإ�سالمية  الأمة  هوية 

الطالب املوؤمن باهلل تعاىل، املقتدي بهدي نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم، 
من العوامل املهمة يف احلفاظ على تربيته يف �سوء القراآن الكرمي 
وال�سنة النبوية، ليكون قادراً وم�ستوعبًا لق�سايا الأمة وم�ستجداتها، 
العقلي والعاطفي  املجال  يف  لالإ�سالم  التطبيقي  بالواقع  وتب�سريه 
والعلم  بالفكر  اأمته  بحا�رص  للنهو�س  واجل�سمي  والجتماعي 

واحلكمة.
الإ�سالمية  الرتبية  مبحث  كتب  لتطوير  احلاجة  فاإن  لذا 
ملرحلة التعليم الأ�سا�سي العليا �رصورة ملحة ل�ستيعاب التجديدات 
املفاهيم  عر�س  يف  نوعية  بخ�سائ�س  لتت�سف  توافرها؛  املن�سود 
وامل�سطلحات الإ�سالمية الأ�سا�سية واأن�سطتها ومناق�ستها، والتاأكيد 
والتعلم وفق مهارات  التعليم  اأ�ساليب  امل�ستمر، وتطوير  التعلم  على 

التفكري العلمي امل�ستمدة من القراآن الكرمي. 

أهمية الدراسة:
تكت�سب هذه الدرا�سة اأهميتها من حيث:

القراآن  ♦ من  امل�ستمدة  العلمي  التفكري  مبهارات  اهتمامها 
الطلبة لمتالك مهارات عقلية  قدرات  تنمية  ت�سهم يف  التي  الكرمي 
يف  العملية  واخلربات  النظرية  املعارف  خاللها  من  ي�ستقون  عليا، 

مو�سوعات الرتبية الإ�سالمية.
اقرتاح قائمة مبهارات التفكري العلمي امل�ستمدة من القراآن  ♦

الكرمي، وميكن الإفادة منها يف تاأليف كتب الرتبية الإ�سالمية.
تقدميها كاأمنوذج تدري�سي يوؤمل اأن يفيد منه املعلمون يف  ♦

املواقف التعليمية ملو�سوعات الرتبية الإ�سالمية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
اإن الأمانة املنوطة بالإن�سان يف خالفة الأر�س وال�ستعمار 
والتقومي  للتحليل  تخ�سع  اإ�سالمية  تربية  كتب  اإىل  حتتاج  فيها 
واملراجعة، باعتبارها عملية ت�سخي�سية عالجية تعمل على تطويرها 
الإ�سالمية،  لالأمة  احل�ساري  البناء  يف  العلمية  التطورات  لتواكب 
لتكون اأكرث فاعلية يف ت�سهيل العملية التعليمية للمفاهيم الإ�سالمية، 

وبذلك حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
العلمي  ◄ التفكري  مهارات  توافر  درجة  ما  الأول:  ال�سوؤال 

امل�ستمدة من القراآن الكرمي يف كتب الرتبية الإ�سالمية؟ 
الرتبية  ◄ كتب  لتطوير  املقرتح  الت�سور  ما  الثاين:  ال�سوؤال 

الإ�سالمية؟
مقرتحة  ◄ درا�سية  وحدة  تدري�س  اأثر  ما  الثالث:  ال�سوؤال 

لتنمية مهارات التفكري العلمي لدى طلبة مرحلة التعليم الأ�سا�سي 
العليا؟ 

هدف الدراسة:
مهارات  توافر  درجة  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
التفكري العلمي امل�ستمدة من القراآن الكرمي يف كتب الرتبية الإ�سالمية 
ملرحلة التعليم الأ�سا�سي العليا، وتقدمي ت�سور مقرتح لتطويرها يف 
�سوء مهارات التفكري العلمي امل�ستمدة من القراآن الكرمي، والوقوف 
التفكري  مهارات  لتنمية  مقرتحة  درا�سية  وحدة  تدري�س  اأثر  على 

العلمي لدى طلبة مرحلة التعليم الأ�سا�سي العليا.
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مصطلحات الدراسة:
يف  الإلزامي  التعليم  مرحلة  هي  العليا:  الأ�سا�سية  املرحلة 

الأردن، املمتدة من ال�سف ال�سابع ولغاية ال�سف العا�رص.
مهارات التفكري: الإجراءات والن�ساطات العقلية املحددة التي 
املعلومات  اإثارة قدراته يف معاجلة  املتعلم، وتعمل على  ميار�سها 
واإيجاد  والت�سنيف  كاملالحظة  تربوية،  اأهداف  لتحقيق  والبيانات 
وال�ستنتاج  والتنبوء  والتوا�سل  واملكانية  الزمانية  العالقات 
والتعريفات الإجرائية و�سوغ الفر�سيات والتف�سري و�سبط املتغريات 
وامل�سطلحات  املفاهيم  لتعلم  الفر�سيات  باختبار  والتجريب 

الإ�سالمية وتوظيفها يف مواقف احلياة اليومية.

جمتمع الدراسة وعينتها:
ملرحلة  الإ�سالمية  الرتبية  كتب  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
والتا�سع  والثامن  ال�سابع  لل�سفوف  الأردن  يف  الأ�سا�سي  التعليم 
والعا�رص، وطالبها للف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي )2015 
- 2016(، ومت اختيار الطالب بالطريقة الع�سوائية الطبقية، كالآتي: 
)44( طالبًا من طالب ال�سف ال�سابع، و)44( طالبًا من طالب ال�سف 
و)44(  التا�سع،  ال�سف  طلبة  من  طالب  من  طالبًا  و)44(  الثامن، 
طالبًا من طالب ال�سف العا�رص، حيث مت توزيع طالب كل �سف على 

جمموعتني اأحداهما جتريبية والأخرى �سابطة.

منهج الدراسة:
املنهج  باتباع  املحتوى  حتليل  اأ�سلوب  الباحث  ا�ستخدم 
اإىل املنهج �سبه التجريبي للوقوف على  اإ�سافة  الو�سفي التحليلي، 
الإ�سالمية  الرتبية  كتاب  يف  العلمي  التفكري  مهارات  توافر  درجة 
والدرا�سات  النظري  الأدب  العليا، وحتليل  الأ�سا�سي  التعليم  ملرحلة 
فاعلية  واُثر  العلمي،  التفكري  مبهارات  قائمة  اإعداد  بق�سد  ال�سابقة 

الت�سور املقرتح يف حت�سيل الطلبة. 
كتب الرتبية الإ�سالمية املدر�سية: تعد كتب الرتبية الإ�سالمية 
�سخ�سية  ت�سكيل  يف  الرتبوية  العملية  عنا�رص  اأبرز  من  املدر�سية 
اأهداف  حتقيق  يف  املدر�سة  و�سيلة  وهي  )حتمو،2009(،  الطلبة 
املادة  وعاء  وهي  )�سامل،2008(،  الإ�سالمية  وتربيته  املجتمع 
ومبا  الإ�سالمية،  معارفهم  املتعلمون  منها  ي�ستقي  التي  التعليمية 
والوجدانية  املعرفية  كفاءاتهم  وبناء  املتعلمني  قدرات  مع  ين�سجم 
املوؤ�س�سات  اهتمت  وقد  ولوحيدي،2014(،  )اجلياليل  والأدائية 
التعليمية باإعداد وتطوير كتب الرتبية الإ�سالمية لدورها الفاعل يف 
التن�سئة ال�سوية للطلبة يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي العليا وفق مبادئ 
الدين الإ�سالمي، واإن الهتمام بتطوير كتب الرتبية الإ�سالمية يحتم 
على املهتمني بها حتليلها وتقوميها لتطويرها، بحيث ت�سبح اأكرث 

فاعلية)عبد ال�سالم،2006(.
من  العلمي  التفكري  مهارات  تعد  العلمي:  التفكري  مهارات 
اأ�سا�سيات عمليات التعلم التي تعرف باأنها( جمموعة من العمليات 
العقلية الأ�سا�سية والتكاملية( )ال�سويدي،2010،219(، كما تعرف 
باأنها )عمليات عقلية يقوم بها املتعلم اأثناء اأداء املهام والأن�سطة 
واإجراء التجارب العملية بهدف جمع البيانات وتنظيمها وتف�سريها 
والتنبوؤ بالأحداث من اأجل تف�سري ظاهرة ما( )البعلي2012،269(. 

وقد �سنف جانيه)Gagné( مهارات التفكري العلمي يف ترتيب هرمي 
Obser� املالحظة  )مهارة  كالآتي:  الإدراكي،  الن�سج  مراحل  )ففق 

املراد  للظاهرة  احلوا�س  من  منظم  انتباه  )باأنها  وتعرف   ،)vation

ا�ستخدام  على  )القدرة  وهي   )Measuring(القيا�س ومهارة  تعلمها، 
اأدوات القيا�س املقننة(، ومهارة الت�سنيف)Classification(، وتعرف 
خ�سائ�سها  على  بناًء  املعلومات  بني  املقارنة  على  )القدرة  باأنها 
انتقال  )عملية  وهي   )Deducting(ال�ستنتاج ومهارة  امل�سرتكة(، 
ومهارة  جديدة(،  نتائج  اإىل  للو�سول  اجلزئيات  اإىل  الكليات  من 
ال�ستقراء)Inducting( وهي )عملية الو�سول اإىل تعميمات من خالل 
 )Predicting(ومهارة التنبوء ،)اإيجاد خ�سائ�س م�سرتكة بني الأجزاء
اخلربة  على  بناء  حدوثها  قبل  للنتائج  املتوقع  )الت�سور  وهي 
وهي   )Using Numbers( الأرقام  ا�ستخدام  ومهارة  ال�سابقة(، 
)القدرة على ت�سمية الأعداد وترتيبها ومعرفة دللتها وحتويالتها، 
 Using space –(والزمانية املكانية  العالقات  ا�ستخدام  ومهارة 
والأ�سكال  الجتاهات  )و�سف  باأنها  وتعرف   ،)Tim Relation ship

وعالقتها بالزمان واملكان(، ومهارة ال�ستدلل)Inferring( وتعرف 
باأنها )تف�سري العالقة بني اأجزاء متعددة للو�سول اإىل نتائج جديدة 
مدعومة باأدلة حمكمة(، ومهارة الت�سال)Communication( وهي 
ومهارة  متعددة(،  ور�سائل  بو�سائل  والنتائج  الأفكار  نقل  )عملية 
باأنها  وتعرف   )Operational Definitions( الإجرائية  التعريفات 
البيانات  تف�سري  ومهارة  تنفيذها(،  اإجراءات  وفق  الأ�سياء  )و�سف 
والوقوف  البيانات  )تدبر  باأنها  وتعرف   ،)Interpreting Data(
Formulation Hypoth� الفر�سيات �سياغة  ومهارة  مرادها(،  )للى 

حمدد(،  ل�سوؤال  منطقية  حلول  اقرتاح  على  )القدرة  وهي   ،)esis

باأنها  وتعرف   )Controlling Variables( املتغريات  �سبط  ومهارة 
)حتديد و�سبط العوامل املوؤثرة يف ظاهرة مراد درا�ستها(، ومهارة 
من  التي  العملية  )الإجراءات  وهي   ،)Experimenting(التجريب
)اأبو  النتائج(  اإىل  للو�سول  الفرو�س  �سحة  اختبار  يتم  خاللها 

لبدة،2009،28(. 
العلمي  بالتفكري  بالغًا  اهتمامًا  الكرمي  القراآن  اأهتم  وقد 
اآياته الكرمية، ومن هذه املهارات:  ومهاراته العقلية املت�سمنة يف 
ْيَل  ِذي َجَعَل اللَّ مهارة املالحظة امل�ستمدة من قول اهلل تعاىل:{َوُهَو الَّ
َر اأَْو اأََراَد �ُسُكوًرا})الفرقان: 62(، ويف ذلك  كَّ َهاَر ِخْلَفًة مِلَْن اأََراَد اأَْن َيذَّ َوالنَّ
�سيان ويتبدَّلن مبرور الوقت.  دعوة ملالحظة الليل والنهار وهما ميمَ
�ُسَواَع  َنْفِقُد  {َقاُلوا  تعاىل:  قوله  ومنها  القيا�س،  ومهارة 
الذي  الإناء  وهو  املكيال:  مبعنى  وال�ساُع  امْلَِلِك})يو�سف،72(، 
قال  الت�سنيف،  ومهارة  الطعام .  به  ال�سالم يكيل  عليه  كان يو�سف 
َبْطِنِه  َعَلى  �ِسي  َيْ َمْن  َفِمْنُهْم  َماٍء  ِمْن  ٍة  َدابَّ ُكلَّ  َخَلَق   ُ تعاىل:{ َواللَّ
ُ َما  �ِسي َعَلى اأَْرَبٍع َيْخلُُق اللَّ �ِسي َعَلى ِرْجَلْيِ َوِمْنُهْم َمْن َيْ َوِمْنُهْم َمْن َيْ
َ َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديرٌ})النور،45(، فيذكر اهلل تعاىل مثاًل  َي�َساُء اإِنَّ اللَّ
اأ�سكالها وحركاتها  اأ�سناف خملوقاته من حيث  التامة يف  لقدرته 
ا َجنَّ َعَلْيِه  و�سكناتها. ومهارة ال�ستنتاج يف قول اهلل تعاىل: {َفَلمَّ
ا  ا اأََفَل قاَل ل اأُِحبُّ اْلآِفِلَي  َفَلمَّ ي َفَلمَّ ْيُل َراأى َكْوَكًبا قاَل هذا َربِّ اللَّ
ي َلأَُكوَننَّ  ا اأََفَل قاَل َلِئْن َلْ َيْهِديِن َربِّ ي َفَلمَّ َراأَى اْلَقَمَر باِزًغا قاَل هذا َربِّ
هذا  َربِّي  هذا  قاَل  باِزَغًة  ْم�َس  ال�سَّ َراأَى  ا  الَِّيَفَلمَّ ال�سَّ اْلَقْوِم  ِمَن 
ا ُت�ْشُِكوَن})الأنعام،76 -  ا اأََفَلْت قاَل يا َقْوِم اإِينِّ َبِريٌء ِمَّ اأَْكَبُ َفَلمَّ
78(، حيث ا�ستنتج اإبراهيم عليه ال�سالم باحلجة بطالن عبادة قومه. 
ومهارة ال�ستقراء، كقول اهلل تعاىل: {َفُكالاًّ اأََخْذَنا ِبَذْنِبِه َفِمْنُهْم َمْن 
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ْيَحُة َوِمْنُهْم َمْن َخ�َسْفَنا ِبِه  ًبا َوِمْنُهْم َمْن اأََخَذْتُه ال�سَّ اأَْر�َسْلَنا َعَلْيِه َحا�سِ
ُ ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكاُنوا اأَْنُف�َسُهْم  اْلأَْر�َس َوِمْنُهْم َمْن اأَْغَرْقَنا َوَما َكاَن اللَّ
َيْظِلُموَن} حيث كان نزول العذاب على الأقوام يف �سوء خ�سائ�سهم 
قول  كما يف  التنبوء  ومهارة  والتكذيب.  العناد  امل�سرتكة من حيث 
ُعِلّْمَت  ا  ُتَعِلَّمِن ِمَّ اأَن  َعَلى  ِبُعَك  ُمو�َسى َهْل اأََتّ َلُه  تعاىل:{َقاَل  اهلل 
ْبًا})الكهف، 66 - 67(، فقد  َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ َك َلن  اإَِنّ َقاَل  ُر�ْسًدا، 
تنباأ الرجل ال�سالح بعدم قدرة مو�سى عليه ال�سالم على م�ساحبته 
ملا �سريى منه من الأفعال التي �سينكرها مو�سى لعدم اطالعه على 
حكمتها وم�سلحتها الباطنة. ومهارة ا�ستخدام الأرقام كما يف قول 
اإَِلّ  �َسَنٍة  اأَْلَف  ِفيِهْم  َفَلِبَث  َقْوِمِه  اإَِل  ُنوًحا  اأَْر�َسْلَنا  اهلل تعاىل:{َوَلَقْد 
َظامِلُوَن})العنكبوت،14(  َوُهْم  وَفاُن  الُطّ َعاًما َفاأََخَذُهُم  َخْم�ِسَي 
يف  ا�سُتعملت  الكرمي  القراّن  يف  نة(  فاإن )ال�سَّ الن�سو�س  وبا�ستقراء 
على  الدللة  يف  ا�سُتعمل)العام(  ن،بينما  وامِلحمَ ال�سدة  على  الدللة 
والزمانية،  املكانية  العالقات  ا�ستخدام  ومهارة  والرخاء.  اخلري 
ْثُل َما  يَبُكم ِمّ قال اهلل تعاىل:{ َوَيا َقْوِم َل َيْجِرَمَنُّكْم �ِسَقاِقي اأَن ُي�سِ
نُكم  ِمّ ُلوٍط  َقْوُم  اِلٍح َوَما  �سَ َقْوَم  اأَْو  ُهوٍد  َقْوَم  ْو  اأَ ُنوٍح  َقْوَم  اَب  اأَ�سَ
املتتايل  الأقوام  زمن  بني  الآية  جمعت  حيث  ِبَبِعيٍد})هود،89( 
ومكان داُر قوم لوط الذي لي�س ببعيد زمانًا ومكانًا عن قوم �سعيب. 
َخْلَقُه  َوَن�ِسَي  َمَثالً  َلَنا  ومهارة ال�ستدلل، قال اهلل تعاىل:{َو�َشََب 
َل  َها اأَوَّ ِذي اأَن�َساأَ َقاَل َمْن ُيْحِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم  ُقْل ُيْحِييَها الَّ
َجِر الأْخ�َشِ َناًرا  ِذي َجَعَل َلُكْم ِمَن ال�سَّ ٍة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم  الَّ َمرَّ
َفاإَِذا اأَْنُتْم ِمْنُه ُتوِقُدوَن})ي�س،78 - 80(، فالذي اأوجدها من العدم، 
ومهارة  الإِعادة .  على  قادر  �سيء،  غري  من  مرة  اأول  خلقها  واأبدع 
َكاَن  َمن  ُنَكلُِّم  َكْيَف  َقاُلوا  اإَِلْيِه  الت�سال، قال اهلل تعاىل:{َفاأَ�َساَرْت 
َوَجَعَلِني  اْلِكَتاَب  اآَتايِنَ   ِ اللَّ َعْبُد  اإِينِّ  ِبّياً })29({َقاَل  امْلَْهِد �سَ يِف 
َنِبّياً})مرمي،30(، حيث ت�سمنت الآيات و�سيلتي الت�سال: الإ�سارة 
والنطق. ومهارة التعريفات الإجرائية، كقول اهلل تعاىل يف التعريف 
ْو�ُسوَعٌة،  ْرُفوَعٌة، َواأَْكَواٌب مَّ باجلنة: { ِفيَها َعْيٌ َجاِرَيٌة، ِفيَها �ُشٌُر مَّ
ومهارة   .)16  - َمْبُثوَثٌة})الغا�سية:12  َوَزَراِبيُّ  َم�ْسُفوَفٌة،  اِرُق  َوَنَ
قال  بع�سا،  بع�سه  يف�رص  الكرمي  القراآن  نزل  البيانات، حيث  تف�سري 
ُهْم  ا�ِس َما نزَل اإَِلْيِهْم َوَلَعلَّ َ ِللنَّ اهلل تعاىل:{َواأَنزْلَنا اإَِلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيِّ
رُوَن}) النحل: 44(. ومهارة �سياغة الفر�سيات، قال اهلل تعاىل:  َيَتَفكَّ
اأَْو  ِحَجاٍب  َوَراِء  ِمن  اأَْو  َوْحًيا  اإَِلّ   ُ الَلّ ُيَكِلَّمُه  اأَن  ِلَب�َشٍ  َكاَن  {َوَما 
ُه َعِلٌيّ َحِكيٌم})ال�سورى،51(  ْذِنِه َما َي�َساُء اإَِنّ ُيْر�ِسَل َر�ُسوًل َفُيوِحَي ِباإِ
فالفر�سية تنفي تكليم اهلل لأحد من الب�رص اإل وحًيا، اأو يكلمه من وراء 
حجاب، اأو ير�سل اإليه ر�سول من املالئكة. ومهارة �سبط املتغريات 
َداأَباً َفما  َتْزَرُعوَن �َسْبَع �ِسِنَي  كما جاءت يف قول اهلل تعاىل: {قاَل 
َتاأُْكلُوَن})يو�سف،47(،  ا  ِمَّ َقِليالً  اإِلَّ  �ُسْنُبِلِه  يِف  َفَذُروُه  َح�َسْدُتْ 
حيث اأمرهم يو�سف عليه ال�سالم، بالأكل بقدر احلاجة وترك احلنطة 
َقاَل  تعاىل:{َواإِْذ  اهلل  قول  تف�سد. والتجريب يف  ل  ال�سنبلة حتى  يف 
ِيي امْلَْوَتى َقاَل اأََوَلْ ُتوؤِْمن َقاَل َبَلى َوَلِكن  اإِْبَراِهيُم َربِّ اأَِريِن َكْيَف ُتْ
رْيِ َف�ُشُْهنَّ اإَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَلى  َن الطَّ َيْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ اأَْرَبَعًة مِّ لِّ
َعِزيزٌ   َ اللَّ اأَنَّ  َواْعَلْم  �َسْعًيا  َياأِْتيَنَك  اْدُعُهنَّ  ُثمَّ  ُجْزًءا  ْنُهنَّ  مِّ َجَبٍل  ُكلِّ 
اأن  ال�سالم يف  عليه  اإبراهيم  اأرادة  يتمثل يف  َحِكيٌم})البقرة،260( 

يزداد يقينا بروؤية اإحياء املوتى بتجريب عيانا.

الدراسات السابقة:
اهتمت بع�س الدرا�سات بالوقوف على واقع مهارات التفكري 

العلمي ودرجة توافرها يف الكتب املدر�سية، ويف حدود علم الباحث 
مل يجد درا�سة تتعلق بواقع توافر مهارات التفكري العلمي امل�ستمدة 
ذات  الدرا�سات  ومن  الإ�سالمية،  الرتبية  كتب  يف  الكرمي  القراآن  من 

العالقة مبو�سوع الدرا�سة: 
معرفة  اإىل  هدفت  التي  والركابي)2011(  العمراين  درا�سة 
لعمليات  املتو�سطة  للمرحلة  الفيزياء  كتب  حمتوى  مراعاة  مدى 
العلم، با�ستخدام اأ�سلوب حتليل املحتوى، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 
كتاب الفيزياء لل�سف الثالث املتو�سط كان الأكرث اهتمامًا بعمليات 
اهتمامًا  الأكرث  القيا�س  عملية  وكانت   ،)% بن�سبة)42،41  العلم 
املكان  عالقات  ا�ستخدام  عملية  ح�سلت  بينما  الفيزياء،  كتب  يف 
والزمان وعملية التوا�سل على اقل ن�سبة، وهي)1،62 %( و)2،34 
%( على التوايل، يف حني اأهملت الكتب الثالثة عملية التنبوؤ، وب�سكل 
عملية،  اأ�سل)12(  من  عملية  حققت)11(  الثالثة  الكتب  فاإن  عام 

وبن�سبة)91،67 %(.
)Simsek &Kabapinar,2010( درا�سة �سيم�سيك وكابابينار
التعلم  اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدام  فاعلية  على  التعرف  اإىل  هدفت  التي 
لدى  العلم  عمليات  وتنمية  ا�ستيعاب  يف  ال�ستق�ساء  على  القائم 
تالميذ ال�سف اخلام�س يف تركيا، واأظهرت الدرا�سة فاعلية ا�ستخدام 
العلم  ال�ستق�ساء يف تنمية عمليات  القائم على  التعلم  اإ�سرتاتيجية 

لدى تالميذ ال�سف اخلام�س. 
على  الوقوف  اإىل  هدفت  التي   )2008( جحجوح  اأبو  درا�سة 
كتب  يف  توافرها  الواجب  والتكاملية  الأ�سا�سية  العلم  عمليات 
العلوم ملرحلة التعليم الأ�سا�سي بفل�سطني، ومت ا�ستخدام اأداة حتليل 
متفاوتة  بن�سب  العلم  عمليات  العلوم  كتب  ت�سمنت  وقد  املحتوى، 
البيانات(  وتف�سري  والت�سال،  )املالحظة،  عمليات  جاءت  حيث 
باأعلى الن�سب، وجاءت )فر�س الفرو�س، والتنبوؤ، و�سبط املتغريات( 

باأدنى الن�سب على الرتتيب.
الك�سف عن عمليات  اإىل  التي هدفت   )2012( القطي�س  درا�سة 
لكتب  العملية  والتجارب  لالأن�سطة  املعلم  دليل  يف  املت�سمنة  العلم 
العلوم لل�سفوف من الرابع اإىل الثامن الأ�سا�سي يف الأردن، واأظهرت 
تكراراً  والتكاملية  الأ�سا�سية  العلم  عمليات  اأكرث  اأن  الدرا�سة  نتائج 
والتجارب  الأن�سطة  تتناول  ومل  والتف�سري(،  والت�سنيف،  )املالحظة 

العملية عمليات)و�سع الفر�سيات وال�ستقراء(.
منهجية  ا�ستنباط  اإىل  هدفت  التي   )2002( احلدري  درا�سة 
التفكري العلمي يف القراآن الكرمي، بال�ستقراء التام لالآيات القراآنية، 
جميع  توظيف  على  يوؤكد  الكرمي  القراآن  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
وت�سنيفًا  وتركيبًا  ق�سية حتلياًل  اأي  عند معاجلة  العقلية  العمليات 

وا�ستقراًء وا�ستنباطًا وتقوميًا.
درا�سة عبدالل )1995( التي هدفت اإىل التعرف على العمليات 
العقلية يف القراآن الكرمي بال�ستقراء التام لالآيات القراآنية، وتو�سلت 
الإدراك  الآتي:  النحو  على  وهي  عمليات  ثماين  اإىل  الدرا�سة  نتائج 
ال�ستنباط،  ال�ستقراء،  القيا�س،  التذكر،  املعنوي،  الإدراك  احل�سي، 

التقومي.

 تعقيب على الدراسات السابقة:
اأهمية  على  ال�سابقة  الدرا�سات  مع  احلالية  الدرا�سة  اتفقت 
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درجة  على  للوقوف  الأ�سا�سية  للمرحلة  املدر�سية  الكتب  حتليل 
حتليل  اأداة  با�ستخدام  حمتواها  يف  العلمي  التفكري  مهارات  توافر 
املحتوى، كدرا�سة )العمراين والركابي،2011؛ اأبوجحجوح،2008؛ 
القطي�س،2012(، وتق�سي مهارات التفكري العلمي يف القراآن الكرمي 
عبد  )احلدري،2002؛  كدرا�سة  القراآنية  لالآيات  التام  بال�ستقراء 
اهلل،1995(، والوقوف على فاعلية بع�س الإ�سرتاتيجيات املقرتحة 
�سيم�سيك  كدرا�سة  الطلبة  لدى  العلمي  التفكري  مهارات  تنمية  يف 
الدرا�سة  متيزت  وقد   ،)Simsek &Kabapinar,2010( وكابابينار 
احلالية بالوقوف على درجة توافر مهارات التفكري العلمي امل�ستمدة 
الأ�سا�سية  للمرحلة  الإ�سالمية  الرتبية  كتب  يف  الكرمي  القراآن  من 

العليا بالأردن. 

أداة الدراسة:
اخلا�سة  حمتوى(  )حتليل  الدرا�سة  اأداة  باإعداد  الباحث  قام 
العليا،  الأ�سا�سية  للمرحلة  الإ�سالمية  الرتبية  كتب  درو�س  بتحليل 
مهارات  عدد  تكرار  لر�سد  )اجلملة(،  التحليل  وحدة  با�ستخدام 
التحليل  وللتحقق من �سدق  العلمي يف م�سامني درو�سها،  التفكري 
عمد الباحث اإىل ال�ستعانة مبحكمني اإثنني من الأ�ساتذة يف جمايل 
اإجراء  منهم  واحد  كل  اإىل  طلب  حيث  الإ�سالمية،  والرتبية  املناهج 
التحليل على وفق املعايري التي اتبعها الباحث، بعد ذلك مت التعرف 
على اأوجه التفاق بني النتائج التي تو�سل اإليها الباحث و النتائج 
معادلة  با�ستخدام   )0،90( بلغت  وقد  املحلالن،  اإليها  تو�سل  التي 

التحليل  باإعادة  التحليـل  ثبات  من  التحقق  )Holsti(، ومت  هول�ستي 
وفق  ذاتها  اخلطوات  باإتباع  الأول  التحليل  من  واحد  �سهر  بعد 
املعايري ذاتها ومت ح�ساب ن�سبة التفاق بني نتيجة عمليتي التحليل 

يف املرتني حيث بلغت )89،0(. 
اأثر تدري�س  كما قام الباحث باإعداد اختبار حت�سيلي لقيا�س 
وحدة درا�سية مقرتحة، لتنمية مهارات التفكري العلمي امل�ستمدة من 
القراآن الكرمي، لدى طلبة مرحلة التعليم الأ�سا�سي العليا، وقد تكون 
على  موزعة  متعدد،  من  اختيار  نوع  من  فقرة   )25( من  الختبار 
درو�س الوحدة الدرا�سية املقرتحة، ومت التحقق من �سدق الختبار، 
وطرق  مناهج  يف  الخت�سا�س  ذوي  من  جمموعة  على  بعر�سه 
تدري�س الرتبية الإ�سالمية، وعلم النف�س الرتبوي، والقيا�س والتقومي 
مرفقا  خمت�سا،   )13( عددهم  والبالغ  الأردنية،  اجلامعات  يف 
التعديالت يف �سوء  اأجريت  وقد  التعليمية،  الوحدة  من  ن�سخة  معه 
توجيهات املحكمني، وحل�ساب ثبات الختبار قام الباحث بتطبيقه 
واإعادة تطبيقه بعد )21( يومًا، على عينة ا�ستطالعية مت اختيارها 
الختبار  ثبات  ن�سبة  بلغت  وقد  الدرا�سة،  عينة  خارج  من  ع�سوائيا 

)0،89(، وهي قيمة منا�سبة لأغرا�س الدرا�سة.

نتائج الدراسة:
التفكري  توافر مهارات  ما درجة  الأول:  ال�سوؤال  لالإجابة عن   
الإ�سالمية؟  الرتبية  كتب  يف  الكرمي  القراآن  من  امل�ستمدة  العلمي 

جاءت النتائج كما يف اجلداول )1 ،2 ،3 ،4( الآتية: 
 جدول)1(

تكرارات ونسب مهارات التفكير العلمي المستمدة من القرآن الكريم في كتاب الصف السابع األساسي للعام الدراسي 2016/2015 باألردن

املجموعالتقوميالأن�سطةاملحتوىالنتاجاتعنا�ش الكتاب املدر�سي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرارمهارات التفكري العلمي 

0,23%1----0,60%1--املالحظة

----------القيا�س

4%4,417%2,27%4,261%3,57%2الت�سنيف

15,8%17,167%57,727 %5,426%8,99%5ال�ستنتاج

7,5%11,12232%3,05%5--ال�ستقراء

1,4%1,96%3--1,8%3--التنبوء

0,47%0,632%1----1,7%1ا�ستخدام الأرقام

0,94%4------7,1%4العالقات املكانية والزمانية

2,1%1,99%2,23%1,81%3,53%2ال�ستدلل

3,3%1,914%11,13%0,605%8,91%5الت�سال

11,6%8,249%13--17,6%12,529%7التعريفات الإجرائية

43,8%40,7185%4,464%64,62%23,2106%13تف�سري البيانات

0,23%1------1,7%1�سياغة الفر�سيات

2,6%11--2,2%1--17,8%10�سبط املتغريات

5,6%8,924%8,814%4--10,7%6التجريب
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املجموعالتقوميالأن�سطةاملحتوىالنتاجاتعنا�ش الكتاب املدر�سي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرارمهارات التفكري العلمي 

100%100422%100157%10045%100164%56املجموع الكلي

كانت  البيانات  تف�سري  مهارة  اأن  اجلدول)1(  من  يتبني   
الأكرث تكراراً يف عن�رص النتاجات يف كتاب ال�سف ال�سابع وبن�سبة 
التقومي  )64،6%(، ولعن�رص  بن�سبة  )23،2%(، ولعن�رص املحتوى 

يف  تكراراً  الأكرث  ال�ستنتاج  مهارة  جاءت  بينما  بن�سبة)%40،7(، 
جمال الأن�سطة بن�سبة )57،7(.  

جدول)2(
تكرارات ونسب مهارات التفكير العلمي المستمدة من القرآن الكريم في كتاب الصف الثامن األساسي للعام الدراسي 2016/2015 باألردن

املجموعالتقوميالأن�سطةاملحتوىالنتاجاتعنا�ش الكتاب املدر�سي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرارمهارات التفكري العلمي 

3%1,321%7,93%1,97%9,86%5املالحظة

----------القيا�س

3,7%725%3,416%3%,5,8399%3الت�سنيف

15,9%20,1107%37,546%7,633%9,823%5ال�ستنتاج

5,2%9,635%4,522%2,94%9--ال�ستقراء

1,4%1,310%2,24%1,32%4--التنبوء

----------ا�ستخدام الأرقام

3,8%3,526%5,68%4,35%13--العالقات املكانية والزمانية

6,1%10,541%4,524%3,94%1,912%1ال�ستدلل

3,8%3,526%178%15%,399--الت�سال

8,2%3,555%1,1316%9,91%15,630%8التعريفات الجرائية

39,7%27,1266%1,1362%62,21%29,4188%15تف�سري البيانات

1%1,37%2,24%0,332%1--�سياغة الفر�سيات

3,5%1,324%3,43%2,93%17,69%9�سبط املتغريات

3,8%5,226%912%0,338%9,81%5التجريب

100%100669%100228%10088%100302%51املجموع

كانت  البيانات  تف�سري  مهارة  اأن  اجلدول)2(  من  يالحظ 
الأكرث تكراراً يف عن�رصالنتاجات يف كتاب ال�سف الثامن، وبن�سبة 
)29،4%(، وملجال املحتوى وبن�سبة )62،2%(، ولعن�رص التقومي 

يف  تكراراً  الأكرث  ال�ستنتاج  مهارة  جاءت  بينما  بن�سبة)%27،1(، 
جمال الأن�سطة بن�سبة)%37،5(.

 جدول)3(
تكرارات ونسب مهارات التفكير العلمي المستمدة من القرآن الكريم في كتاب الصف التاسع األساسي للعام الدراسي 2016/2015 باألردن

املجموعالتقوميالأن�سطةاملحتوىالنتاجاتعنا�ش الكتاب املدر�سي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرارمهارات التفكري العلمي 

6,4%2,928%10,53%7,14%21املالحظة

----------القيا�س

4,3%9,919%5,210%2,32%7--الت�سنيف
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املجموعالتقوميالأن�سطةاملحتوىالنتاجاتعنا�ش الكتاب املدر�سي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرارمهارات التفكري العلمي 

12,2%10,853%5,211%12,26%36ال�ستنتاج

8,5%7,937%5,28%9,22%27--ال�ستقراء

5,912%5,26%1,32%4التنبوء

----------ا�ستخدام الأرقام

0,69%3----1%3--العالقات املكانية والزمانية

7,6%9,933%2,610%7,51%22-ال�ستدلل

3%1,913%13,12%25%6--الت�سال

9,4%5,941%6--3511,9--التعريفات الجرائية

35,4%37,6153%38--39,2%115--تف�سري البيانات

0,46%0,992%1--0,34%1--�سياغة الفر�سيات

0,69%3--2,6%0,681%2--�سبط املتغريات

10,1%5,935%39,46%4,715%14--التجريب

100%100432%100101%10038%293--املجموع

 يظهر من اجلدول)3( اأن م�سمون كتاب ال�سف التا�سع قد خال 
متامًا من عن�رص النتاجات، وان مهارة تف�سري البيانات كانت اأكرث 
ولعن�رص   ،)%39،2( وبن�سبة  املحتوى  عن�رص  يف  تكراراً  املهارات 
التكامل  ا�ستمرارية  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  بن�سبة)%37،6(،  التقومي 

الراأ�سي يف املعرفة بني ال�سفوف، وحاجة الطلبة اإىل ال�ستزادة من 
املعرفة الإ�سالمية املرتاكمة يف التتابع، بينما جاءت عملية التجريب 

الأكرث تكراراً يف عن�رص املنهاج )الأن�سطة( بن�سبة )%39،4(.

 جدول)4(
تكرارات ونسب مهارات التفكير العلمي المستمدة من القرآن الكريم في كتاب الصف العاشر األساسي للعام الدراسي 2016/2015 باألردن

التقوميالأن�سطةاملحتوىالنتاجاتعنا�ش الكتاب املدر�سي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرارمهارات التفكري العلمي 

5.4 %3.236 %6 9,0 %5,79%2,720%1املالحظة

----------القيا�س

5.5 %5.837 %3,211%5,43%10,819%4الت�سنيف

14.8 %2499 %21,945%7,720%18,927%7ال�ستنتاج

7.8 %10.153 %1219%611%2,721%1ال�ستقراء

1.3 %19 %2,12%1,42%5--التنبوء

1.8 %1.612 %3-2,5%9--ا�ستخدام الأرقام

العالقات املكانية 
1.3 %5.09 %2,11%1,72%6--والزمانية

9.1 %10.661 %1220%811%5,428%2ال�ستدلل

3.4 %1.623 %9,83%2,89%2,710%1الت�سال

10.9 %8.573 %3,216%14,23%10,850%4التعريفات الجرائية

28.5 %23.5190 %3,244%39,43%13,5138%5تف�سري البيانات

2.7 %3.718 %7,87%0,857%2,73%1�سياغة الفر�سيات
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التقوميالأن�سطةاملحتوىالنتاجاتعنا�ش الكتاب املدر�سي

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرارمهارات التفكري العلمي 

3.3 %2.622 %2,15%2,82%13,510%5�سبط املتغريات

3.6 %2.624 %9,85%1,19%16,24%6التجريب

100187%10091%100350%37املجموع

ال�سف  كتاب  بتحليل  اخلا�س  اجلدول)4(  من  يالحظ   
من  لكل  تكراراً  املهارات  اأكرث  كانت  ال�ستنتاج  مهارة  اأن  العا�رص 
التقومي  وبن�سبة)%21،9(،  الأن�سطة   ،)%18،9( وبن�سبة  النتاجات 
تكراراً  الأكرث  البيانات  تف�سري  مهارة  وجاءت  وبن�سبة)%24(، 

لعن�رص املحتوى وبن�سبة )%39،4(.
التفكري  مهارات  اأعلى  اأن  اجلداول)1،2،3،4(  من  ويتبني 
والثامن يف  ال�سابع  ال�سفني  البيانات يف  تف�سري  تكراراً هي مهارة 
التقومي(،  املحتوى،  الآتية:)النتاجات،  املدر�سي  الكتاب  عنا�رص 
وبن�سب على التوايل لل�سف ال�سابع )23،2 %( )64،6 %( )40،7 
)%  62،2(  )% الثامن)29،4  لل�سف  التوايل  على  وبن�سب   ،)%
)27،1 %(، ولعن�رصي املحتوى والتقومي يف ال�سف التا�سع وبن�سب 
%(، ويف عن�رص املحتوى لل�سف   37،6( )% التوايل )39،2  على 
تف�سري  مهارة  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد   ،)%  39،4( بن�سبة  العا�رص 
ن الباحث املتعلم  البيانات تعد ع�سب البحث والتفكري العلمي، اإذ مُتكمَ
من قراءة وفح�س املقروء ل�ستخال�س معاٍن اأكرث عمًقا من املادة 
منها  واخلروج  فيها،  العميقة  ال�سمنية  املعاين  والتقاط  املقروءة، 
باأفكار �سحيحة توؤكدها �سواهد واأدلة مرتابطة بني عنا�رص الكتاب 

احلقائق،  اإىل  للو�سول  والتقومي(  واملحتوى،  املدر�سي)النتاجات، 
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة اأبو جحجوح )2008( يف اأن مهارة 

تف�سري البيانات جاءت باأعلى الن�سب.
كانت  ال�ستنتاج  مهارة  اأن  اجلداول)1،2،3،4(  من  ويالحظ 
الأكرث تكراراً يف عن�رص الأن�سطة لل�سفوف ال�سابع بن�سبة)57،7 %(، 
بن�سبة)37،5  العا�رص  ولل�سف   ،)% بن�سبة)37،5  الثامن  ولل�سف 
الكتب الإ�سالمية املتكاملة تكامال  اإىل حر�س  %(، وقد يعزى ذلك 
راأ�سيًا على دعوة الطلبة ملمار�سة الأن�سطة بغية الو�سول اإىل نتائج 
وتعلمهم  الفردية  فروقهم  وفق  باأنف�سهم  الطلبة  ي�ستنتجها  جديدة 
الن�سب  كاأعلى   )% بن�سبة)39،4  التجريب  مهارة  وجاءت  الذاتي. 
جتريب  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  التا�سع،  ال�سف  يف  الأن�سطة  ملجال 
اكت�ساف  على  املتعلم  ي�ساعد  الأن�سطة  ممار�سة  خالل  من  املعرفة 
املزيد من الأفكار، وتو�سيع مدارك تعلمه، عن طريق اخلربة الذاتية 
التي تتيح له فر�س امل�ساركة والتفاعل مع املعرفة. وجاءت تكرارات 
ون�سب ا�ستخدام مهارات التفكري العلمي يف كتب الرتبية الإ�سالمية 

للمرحلة الأ�سا�سية العليا كما يف اجلدول )5(الآتي: 

 جدول)5(
تكرارات ونسب مهارات التفكير العلمي المستمدة من القرآن الكريم في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا للصفوف )السابع، الثامن، التاسع، العاشر( للعام الدراسي 2016/2015 

عمليات العلم 
املجموعكتاب ال�سف العا�شكتاب ال�سف التا�سعكتاب ال�سف الثامنكتاب ال�سف ال�سابع

الن�سبةالتكرارالن�سبةالتكرارالن�سبةالتكرارالن�سبةالتكرارالن�سبةالتكرار

3,9%5,486%10,536%328%0,2321%1املالحظة

----------القيا�س

4,4%5,598%5,237%3,719%425%17الت�سنيف

14,8%14,8326%5,299%15,953%15,8107%67ال�ستنتاج

5,4%7,8119%5,252%5,237%7,535%32ال�ستقراء

1,6%1,337%5,29%1,412%1,410%6التنبوء

0,6%1,814%12----0,47%2ا�ستخدام الأرقام

1,9%1,342%9-3,83%0,9426%4العالقات املكانية والزمانية

6,5%9,1144%2,661%6,133%2,141%9ال�ستدلل

3,4%3,476%13,123%3,813%3,326%14الت�سال

9,9%10,9218%9,473%8,241%11,655%49التعريفات الجرائية

36,2%28,5794%35,4190%39,7153%43,8266%185تف�سري البيانات

1,2%2,728%0,4618%12%0,237%1�سياغة الفر�سيات
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عمليات العلم 
املجموعكتاب ال�سف العا�شكتاب ال�سف التا�سعكتاب ال�سف الثامنكتاب ال�سف ال�سابع

الن�سبةالتكرارالن�سبةالتكرارالن�سبةالتكرارالن�سبةالتكرارالن�سبةالتكرار

2,7%3,360%0,6922%3,53%2,624%11�سبط املتغريات

4,9%3,6109%10,124%3,835%5,626%24التجريب

100%1002188%100665%100432%100669%422املجموع

يالحظ من اجلداول)5( اأن اأعلى ن�سب مهارات التفكري العلمي 
ا�ستخدامًا هي مهارة )تف�سري البيانات(، وبن�سبة )36،2%(، ول�سالح 
بن�سبة  املحتوى  عن�رص  ول�سالح   )%43،8( بن�سبة  ال�سابع  ال�سف 
مهارة  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد   ،)1( كما جاء يف جدول   )%64،6(
التف�سري متثل اأ�سلوًبا لكت�ساف الأحداث والأ�سياء واحلقائق واملعرفة 
اجلديدة وت�سجيل العالقات بني اجلوانب املختلفة للظواهر املت�سمنة 
يف حمتوى كتب الرتبية الإ�سالمية ل�سفوف املرحلة الأ�سا�سية العليا 
عامة، اإ�سافة اإىل حاجة طلبة ال�سف ال�سابع اإىل تف�سريات منطقية 
للكثري من املفاهيم وامل�سطلحات الإ�سالمية، وتعليل حمكم ملعرفة 
ما يعتقدون ب�سحته، وهم يف مرحلة انتقال من مرحلة الطفولة اإىل 
مرحلة الن�سوج اجل�سدي والفكري، ويف ال�سياق نف�سه جاءت عملية 
تف�سري البيانات اأعلى ن�سب عمليات العلم لعن�رص املنهاج )التقومي( 
اجلدول  يف  كما   )%40،7( وبن�سبة  ال�سابع  ال�سف  كتاب  ل�سالح 
البيانات و�رصحها وتو�سيحها من  اأن عملية تف�سري  )1(، مما يوؤكد 
ملو�سوعات  املتكاملة  النظرة  حتقيق  يف  ت�ساعد  التي  العمليات 
هذه  وتتفق  تقومي.  وطريقة  درا�سي  كمحتوى  الإ�سالمية  الرتبية 
النتيجة اإىل حد بعيد مع درا�سة اأبو جحجوح )2008( التي اأظهرت 

نتائجها اأن عملية تف�سري البيانات جاءت اأعلى ن�سبة.
من  خلت  قد  القيا�س  مهارة  اأن   )5( اجلداول  من  ويالحظ 
اإىل  ذلك  يعزى  وقد  الدرا�سة،  عينة  الإ�سالمية  الرتبية  كتب  عنا�رص 
اأن كتب الرتبية الإ�سالمية مل يرد يف مو�سوعاتها ما يلزم معاجلتها 
با�ستخدام اأدوات القيا�س املقننة، كقيا�س الأطوال والأبعاد والأزمان، 
بالرغم من حاجة مو�سوعات الرتبية الإ�سالمية كمنظومة متكاملة؛ 
النق�س يف  هذا  تاأكد  وقد  القيا�س يف مو�سوعاتها،  توظيف عملية 
الثامن والتا�سع  ال�سفني  اأركان هذه املنظومة املتكاملة خلو كتب 
من مهارة ا�ستخدام الأرقام ذات العالقة املبا�رصة مبهارة القيا�س، 
وب�سكل عام فاإن كتب الرتبية الإ�سالمية الأربعة حققت )14( مهارة 
من اأ�سل)15( مهارة، وبن�سبة )3،93 %(، وتتفق هذه النتيجة اإىل 
اأن  اأظهرت  التي   ،)2011( والركابي  العمراين  درا�سة  مع  بعيد  حد 
العلم  لعمليات  املتو�سطة  للمرحلة  الثالثة  الفيزياء  كتب  حمتوى 

.)% حققت)11( عملية من اأ�سل )12( عملية، وبن�سبة )91،67 
ولالإجابة عن ال�سوؤال الثاين: ما الت�سور املقرتح لتطوير كتب 
الباحث بو�سع ت�سور مقرتح لتطوير كتب  الإ�سالمية؟ قام  الرتبية 

الرتبية الإ�سالمية ملرحلة التعليم الأ�سا�سي العليا كما ياأتي:
اأولً: الهدف الرئي�س لتطوير كتب الرتبية الإ�سالمية: يهدف  ♦

من  امل�ستمدة  العلمي  التفكري  مهارات  تنمية  اإىل  املقرتح  الت�سور 
القراآن الكرمي لدى طلبة مرحلة التعليم الأ�سا�سي العليا يف الأردن.

الرتبية  ♦ كتب  لتطوير  املقرتح  الت�سور  اأهداف  ثانياً: 
والنفعالية،  )املعرفية،  العليا  الأ�سا�سي  التعليم  ملرحلة  الإ�سالمية 

والنف�س حركية(:

مهارة املالحظة، وت�سمل الأهداف الآتية: النظر اإىل الظواهر . 1
قدرة  وتعظيم  الطلبة.  نفو�س  الإ�سالمية يف  العقيدة  لتعزيز  الكونية 
اهلل تعاىل يف اخللق املبدع ملخلوقاته.و ال�ست�سهاد بالآيات القراآنية 

على مظاهر الإعجاز العلمي.
مهارة القيا�س، وت�سمل الأهداف الآتية: التعرف اإىل اأنواع . 2

والوقوف  الإ�سالمية.  احل�سارة  يف  امل�ستخدمة  والأوزان  املكاييل 
الفقهية  الأحكام  معايري  �سبط  يف  والأوزان  املكاييل  دور  على 

والت�رصيعية. وتوظيف املكاييل والأوزان يف امل�سائل الفقهية.
مهارة الت�سنيف، وت�سمل الأهداف الآتية: ت�سنيف م�سائل . 3

امل�سرتكة.  خ�سائ�سها  على  بناًء  اأن�ساق  يف  ال�سخ�سية  الأحوال 
الجتماعية  العالقات  م�سائل  معاجلة  يف  الإ�سالم  حكمة  وتعظيم 
حول  تو�سيحية  ور�سومات  متثيلية  مواقف  وعر�س  املتنوعة. 

مو�سوعات املعامالت الإ�سالمية.
ف�سائل . 4 يعلل  الآتية:  الأهداف  وت�سمل  ال�ستنتاج،  مهارة 

العملية.  احلياة  مواقف  يف  والفقهية  العقدية  بالأحكام  التم�سك 
ويهتم املتعلم بق�سايا الع�رص وامل�سلمني. وي�سمم املتعلم برناجمًا 
حا�سوبيًا حلفظ القراآن الكرمي والأحاديث النبوية ال�رصيفة والأحكام 

الفقهية امل�ستنبطة منها.
اأحداث . 5 يتتبع  الآتية:  الأهداف  وت�سمل  ال�ستقراء،  مهارة 

والر�سالة.  النبوة  وخ�سائ�س  �سفات  اإىل  للو�سول  النبوية  ال�سرية 
جدول  وينظم  الإ�سالمية.  الدعوة  ن�رص  يف  ال�سحابة  مواقف  ويثمن 

بالظواهر الدالة على وجود اهلل تعاىل.
اأ�ساليب . 6 اقرتاح  الآتية:  الأهداف  وت�سمل  التنبوء،  مهارة 

حديثة لن�رص الدعوة الإ�سالمية يف �سوء املتغريات املتوقعة. وتنظيم 
خطط لإثارة دافعية امل�سلمني حلماية املنا�سك وال�سعائر الإ�سالمية.و 
التكنولوجيا احلديثة يف تعلم  ايجابية نحو توظيف  بناء اجتاهات 

امل�سطلحات الإ�سالمية.
يتعرف . 7 الآتية:  الأهداف  وت�سمل  الأرقام،  ا�ستخدام  مهارة 

على مقادير توزيع املواريث. ويتطوع يف جمعية خريية تدعم دللة 
حمو�سبًا  برناجما  ويطور  الإ�سالمي.  الفقه  يف  وحتويالتها  الأعداد 

ملقادير اأن�سبة الزكاة.
وت�سمل . 8 والزمانية،  املكانية  العالقات  ا�ستخدام  مهارة 

الزمانية واملكانية. ويوؤيد  الآتية: يربط بني مواقيت احلج  الأهداف 
وي�سمم  الإ�سالمية.  الفتوحات  يف  والقادة  ال�سحابة  كبار  خطط 

لوحة تبني احلقب التاريخية املتتابعة لتطور احل�سارة الإ�سالمية.
الآتية: يو�سح العالقة . 9 مهارة ال�ستدلل، وت�سمل الأهداف 

وعيا  ويظهر  �رصعية.  باأمثلة  مدعومة  والتطوع  الفرائ�س  اأداء  بني 
الإميان والإ�سالم.  اأركان  العقل والفطرة يف تعزيز مفاهيم  باأهمية 



140

د. شاهر ذيب أبو شريخدرجة توافر مهارات التفكير العلمي املستمدة من القرآن الكرمي في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا باألردن 

ويجيد تالوة �سور واآيات القراآن الكرمي وفق اأحكام التالوة.
املعنى . 10 يلخ�س  الآتية:  الأهداف  وت�سمل  الت�سال،  مهارة 

الإجمايل لالآيات وال�سور القراآنية وبع�س الأحاديث ال�رصيفة بلغته 
العملية. ويربهن  الإ�سالمية يف حياته  اخلا�سة. ويتحلى بالأخالق 
اأداء النوافل اليومية والأ�سبوعية وال�سهرية بخرائط ور�سومات  على 

بيانية.
مهارة التعريفات الإجرائية، وت�سمل الأهداف الآتية: يعرف . 11

التوحيد،  ال�سوم،  )ال�سالة،  الآتية  وامل�سطلحات  املفاهيم  املتعلم 
الإ�سالم... (. وي�سغي املتعلم باهتمام اإىل در�س حول مفهوم اجلهاد. 

وي�ستخدم البو�سلة بدقة لتحديد جهة القبلة. 
يعلل . 12 الآتية:  الأهداف  وت�سمل  البيانات،  تف�سري  مهارة 

النعيم الذي اأعده اهلل للمجاهدين. الهتمام باإحداث الهجرة النبوية 
اإىل املدينة املنورة. ويوؤدي دور العاملني على الزكاة وال�سدقات. 

مهارة �سياغة الفر�سيات، وت�سمل الأهداف الآتية: اإتاحة . 13
املجتمع.و  يف  النحراف  خطر  من  يقلل  لل�سباب  التوظيف  فر�س 
اآيات  يوؤمن باأن الن�رص بيد اهلل تعاىل. يبدي رغبة يف تالوة بع�س 
زميله  تالوة  بدقة  وي�سحح  العربية.  لغته  لتح�سني  الكرمي  القراآن 

حفظًا من اللحن.
املعرفية، . 14 الأهداف)  وت�سمل  املتغريات،  �سبط  مهارة 

والنفعالية، والنف�سحركية( الآتية:
يف  يتطوع  الجتماعي.و  بالتكافل  الزكاة  م�رصوعية  يربط 

جمعية خريية لدعم الطلبة الفقراء.
ويوؤدي ال�سالة على وقتها لأنها تنهى عن الفح�ساء واملنكر.

على . 15 ي�ستدل  الآتية:  الأهداف  وت�سمل  التجريب،  مهارة 
جمالت الإنفاق يف �سبيل اهلل تعاىل بالن�سو�س القراآنية. وي�سارك 

يف م�سابقة حفظ القراآن الكرمي. يبتكر جهازا لر�سد اأخطاء التالوة.
القيم  ♦ اأمثلتها:   ومن  القيم،  منظومة  ثالثاً: 

الأخالقية ومنها:  ال�سدق، العفة، الأمانة. القيم الجتماعية، ومنها: 

القيم الذاتية، ومنها: الثقة  الت�سامح.  التطوعي،  العمل  التعاون، 
القيم اجل�سدية،  وت�سمل:  ال�سجاعة.  الذكاء،  بالنف�س، 
النظافة، ال�سحة، الن�ساط . القيم اجلمالية، ومنها: الإبداع والتنا�سق. 
ومنها:  الوقاية  وقيم الأمن،  العمل.  القيم العملية، ومنها:التملك، 

ومعاجلة الأخطاء، رعاية امل�سالح، مقاومة الف�ساد واجلرمية.
رابًعا: الجتاهات، ومن اأمثلتها: الجتاه املوجب، والجتاه  ♦

ال�سلبي، والجتاه املحايد.
 خام�ساً: املهارات احلياتية، ومن اأمثلتها: مهارة التوا�سل  ♦

عن  التعبري  اجليد،  الإ�سغاء   الوقت  اإدارة  اللفظي،  اللفظي/غري 
النزاع،  واإدارة  التفاو�س  والتعليقات،  املالحظات  اإبداء  امل�ساعر، 
م الغري والتعاطف معه، التعاون وعمل الفريق، مهارات التاأثري  تفهُّ

على الآخرين. 
�ساد�ساً: الأ�ساليب والو�سائل والأن�سطة: احلوار واملناق�سة،  ♦

العلمية،  والرحالت  امليدانية  الزيارات  الزمرية،  املجموعات 
املواقع  واحلر،  املوجه  الكت�ساف  امل�سكالت،  حل  ال�ستق�ساء، 
اخلرائط،  وال�سحف،  واملجالت  الكتب  العر�س،  اأجهزة  اللكرتونية، 
عقد مناق�سات اإجراء مقابالت والقيام بالزيارات والرحالت، اإجراء 

الأبحاث العلمية وامليدانية، جمالت حائط.
والبنائي  ♦ الت�سخي�سي  التقومي:  وي�سمل  التقومي،  �سابعاً: 

العر�س  املالحظة،  الآتية:  ال�سرتاتيجيات  با�ستخدام  واخلتامي، 
تقومي  املقابلة،  املناظرة،  املحاكاة،  العملي،  الأداء  التو�سيحي، 

الذات.
درا�سية  وحدة  تدري�س  اأثر  ما  الثالث:  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
التعليم  مرحلة  طلبة  لدى  العلمي  التفكري  مهارات  لتنمية  مقرتحة 
الأ�سا�سي العليا؟ مت التحقق من تكافوؤ اأفراد جمموعتي الدرا�سة قبل 
اإجراء التجربة، حيث اأظهرت نتائج اختبار )ت( عدم وجود فروق دالة 
اأثر تدري�س وحدة درا�سية مقرتحة  α(، وملعرفة  اإح�سائيًا)0.05= 

لتنمية مهارات التفكري العلمي جاءت النتائج كما يف اجلدول )5(

جدول) 5(
نتائج اختبار)ت( ألثر تدريس وحدة دراسية مقترحة لتنمية مهارات التفكير العلمي لدى طلبة مرحلة التعليم األساسي العليا للصفوف )السابع، والثامن، والتاسع، والعاشر(

املتو�سط العدداملجموعةال�سف
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت(
املح�سوبة

قيمة )ت(
اجلدولية

درجات 
احلرية

م�ستوى الدللة 
الفعلي

ال�سابع
2222,141,16التجريبية

21,7

1,7

430,03
2212,102,64ال�سابطة

الثامن
2222,231,37التجريبية

83,9430,02
2212,113,18ال�سابطة

التا�سع
2222,171,14التجريبية

64,7430,04
2212,153,72ال�سابطة

2223,321,47التجريبيةالعا�رص
95,843

0,03

2212,2783,2ال�سابطة

الكلي
8822,461,28التجريبية

--
0,03

8812,153,25ال�سابطة
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 يتبني من اجلدول )5( اأن املتو�سط احل�سابي لطلبة ال�سفوف) 
املجموعات  ل�سالح  جاء  والعا�رص(  والتا�سع،  والثامن،  ال�سابع، 
حيث  جمتمعة،  ال�سفوف  ويف  منفردة  ال�سفوف  يف  التجريبية 
بلغ  معياري  وبانحراف   ،)22،46( الكلي  احل�سابي  املتو�سط  جاء 
)1،28(، علمًا باأن القيمة اجلدولية لختبار )ت( عند م�ستوى الدللة 
املقرتح  الت�سور  فعالية  فاإن  بالتايل   )1.7( ت�ساوي   )α  =0.05(
با�ستخدام  املعرفة  اكت�ساب  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  اإح�سائيًا،  دال 
مب�ستوى  لالرتقاء  ال�سبل  اأهم  من  هو  العلمي،  التفكري  مهارات 
التح�سيل الدرا�سي؛ لأن التفكري مبهاراته العلمية هو ال�سبيل احلكيم 
وابتكار  العملية،  احلياة  يف  الإ�سالمية  واملواقف  امل�سكالت  حلل 

املعرفة وتطويرها، وحت�سني ما هو موجود لدى املتعلمني.
 وبح�ساب مربع )ايتا( ميكن القول اإن معامل )ايتا( من حيث 
فروق  لوجود  وذلك  عاليًا،  كان  التجريبية  املجموعة  يف  التاأثري 
α( بحيث جتاوز )0.20( يف جميع  اإح�سائية )0.05=  ذات دللة 
املجموعات التجريبية على املجموعة ال�سابطة، وهي قيمة مرتفعة 

لأغرا�س الدرا�سة، ومثال ذلك: ال�سف ال�سابع
22،14 - 12،10 = 10،04 

22،14/10،04  =  0،45
ايتا2=)0،45(2=0،20

التوصيات:
يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث بالتو�سيات الآتية:

كتب . 1 عنا�رص  جميع  حمتوى  يف  القيا�س  مهارة  ت�سمني 
ا�ستخدام  ومهارة  العليا،  الأ�سا�سية  للمرحلة  الإ�سالمية  الرتبية 

الأرقام يف كتب الرتبية الإ�سالمية لل�سفني الثامن والتا�سع. 
التعليم . 2 مرحلة  طلبة  لدى  العلمي  التفكري  مهارات  تنمية 

لتحقيق  وعملية  تطبيقية  تدري�سية  مناذج  باإعداد  العليا  الأ�سا�سي 
الرتبية  لكتب  حركية  والنف�س  والنفعالية،  املعرفية،  الأهداف 

الإ�سالمية.
القراآن . 3 من  امل�ستمدة  العلمي  التفكري  مهارات  توظيف 

العليا  الأ�سا�سي  التعليم  ملرحلة  الإ�سالمية  الرتبية  كتب  يف  الكرمي 
لالرتقاء مب�ستوى الطلبة يف التح�سيل الدرا�سي.

املصادر واملراجع:

 أوالً- القرآن الكريم.

ثانياً- املراجع العربية: 

كتب . 1 يف  العلم  عمليات  توافر  مدى  حممد.)2008(.  يحيى  جحجوح،  اأبو 
العلوم ملرحلة 

العلوم . 2 لالأبحاث)  النجاح  جامعة  جملة  بفل�سطني،  الأ�سا�سي  التعليم 
الإن�سانية( م)22(،ع)5(

اكت�ساب . 3 يف  الكت�سايف  النمط  فاعلية  حممد)2009(.  رامي  لبدة،  اأبو 
مهارات عمليات العلم 

لدى طلبة ال�سف الثامن الأ�سا�سي بغزة، كلية الرتبية، اجلامعة الإ�سالمية، . 4
غزة.

البعلي،اإبراهيم عبد التعزيز.)2012(. فاعلية ا�ستخدام منوذج ال�ستق�ساء . 5
الدوري يف تنمية 

تالميذ . 6 لدى  العلوم  مادة  يف  الدرا�سي  والتح�سيل  العلم  مهارات  بع�س 
ال�سف اخلام�س البتدائي 

جامعة . 7 الرتبوية،  لأبحاث  الدولية  املجلة  ال�سعودية،  العربية  باململكة 
الإمارات العربية املتحدة 

العدد)31(، �س�س 259 - 284.. 8

يف . 9 املدر�سي  الكتاب  فوزي.)2014(.اأهمية  ولوحيدي،  ح�سان  اجلياليل، 
العملية الرتبوية، جملة 

الدرا�سات والبحوث الجتماعية، جامعة الوادي، العدد)9(، �س�س194 - . 10
.210

منهاج . 11 يف  املت�سمنة  والولء  النتماء  يعقوب.)2009(.قيم  نبيل  حتمو، 
الرتبية الوطنية 

من�سورة، . 12 غري  ماج�ستري  فل�سطني،ر�سالة  يف  الدنيا  الأ�سا�سية  للمرحلة 
اجلامعة الإ�سالمية، غزة

الكرمي . 13 القراآن  يف  العلمي  التفكري  منهجية  خليل)2002(.  احلدري، 
وتطبيقاتها الرتبوية يف 

املوؤ�س�سات اجلامعية:ت�سور مقرتح، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة،جامعة اأم . 14
القرى،مكة املكرمة.

العربي . 15 املجتمع  مكتبة  املدر�سية،  ال�سحة   .)2008( خليل.  رائد  �سامل، 
للن�رص،عمان.

ال�سويدي، برلنتي. )2010(. م�ستوى اإتقان طلبة ال�سف التا�سع من التعليم . 16
الأ�سا�سي 

دم�سق، . 17 جامعة  جملة  العلوم،  مادة  يف  الأ�سا�سية  العلم  لعمليات 
العمليات   .)1995( الرحمن  عبد  اهلل،  عبد   234- م)26(،�س�س-209 

العقلية يف القراآن الكرمي ودللتها الرتبوية. 

الإ�سالمية، . 18 والدرا�سات  الرتبوية  للعلوم  �سعود  امللك  جامعة  جملة 
.129 - 1،105)7(

عبد ال�سالم،م�سطفى )2006(. التعليم النوعي ودوره يف التنمية الب�رصية . 19
يف ع�رص 

العوملة، املوؤمتر العلمي الأول لكلية الرتبية النوعية، جامعة املن�سورة،12 . 20
.13 -

العمراين، عبد الكرمي والركابي، عبا�س جواد.)2001(. مدى مراعاة حمتوى . 21
كتب الفيزياء 

والعلوم . 22 الآداب  يف  القاد�سية  جملة  العلم،  لعمليات  املتو�سطة  للمرحلة 
الرتبوية،م)10(، 

العددان)3 - 4(،�س�س100 - 123.. 23

املعلم . 24 دليل  يف  املت�سمنة  العلم  عمليات  ح�سني.)2012(.  القطي�س، 
لالأن�سطة والتجارب 

القد�س . 25 جملة  بالأردن،  الأ�سا�سية  للمرحلة  العلوم  لكتب  العملية 
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د. شاهر ذيب أبو شريخدرجة توافر مهارات التفكير العلمي املستمدة من القرآن الكرمي في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا باألردن 
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