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ملخص: 
االإ�سالمية  الرتبية  معلمي  ممار�سة  درجة  معرفة  اإىل  الو�سفية  الدرا�سة  هذه  هدفت 
ومعلماتها يف مرحلة التعليم الثانوي ملهارات التفكري العليا )الناقد، واالإبداعي( ، من وجهة 
نظر الطلبة، حيث قام الباحثون باختيار مديرية تربية لواء الر�سيفة بالطريقة الع�سوائية، 
وبلغت عينة الدرا�سة )345( طالبًا و )417( طالبة، وهي متثل )10%( من جمتمع الدرا�سي 

الكلي للعام الدرا�سي )2009 - 2010( م. 
مظاهر  من  �سلوكيًا  مظهراً   )17( على  ا�ستملت  التي  الدرا�سة  اأداة  الباحثون  م  و�سمَّ
التفكري الناقد، و )18( مظهراً للتفكري االإبداعي، وتاأكدوا من �سدق االأداة وثباتها، واعتمد 
التدرج اخلما�سي اأ�سا�سا لقيا�ص درجة ممار�سة املعلمني ملهارات التفكري العليا من وجهة 

نظر الطلبة. 
اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة ممار�سة معلمي الرتبية االإ�سالمية ومعلماتها ملهارات 
التفكري العليا من وجهة نظر الطلبة كانت متو�سطة على الدرجة الكلية للمقيا�ص، كما اأظهرت 
النتائج وجود فرق دال اإح�سائيًا يعزى ملتغري م�ستوى اجلن�ص يف ممار�سة مهارات التفكري 
االإبداعي ل�سالح الطالبات، ووجود فرق دال اإح�سائيا بني متو�سطات مهارات التفكري الناقد 

ل�سالح الطلبة الذكور. 
االإ�سالمية،  الرتبية  معلمي  وتدريب  اإعداد  برامج  يف  النظر  باإعادة  الدرا�سة  واأو�ست 
االأهمية املنا�سبة، وت�سمني هذه املهارات يف مناهج  العليا  التفكري  بحيث تاأخذ مهارات 

الرتبية االإ�سالمية. 
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Abstract: 
The aim of this study was to determine the extent to which the Islamic 

Education teachers practice higher thinking skills (critical, creative) in the 
secondary stage from the studentsʼ point of view. The study was applied in 
Al- Russaifa Educational Directorate. 

A sample consisting of (345) male students and (417) female students  
was randomly selected, and represented (10%) of the total study population 
for the academic year 2009\ 2010. 

The researchers designed the study tool which included in its final form 
(17) behavioristic items of the critical thinking indicators and (18) items of the 
creative thinking. Its reliability and validity were calculated. The 5- grades 
scale was used as a basis to measure the extent to which teachers practice 
higher thinking skills from studentsʼ point of view. 

The study results of the study showed that the Islamic education teachers 
practice of the higher thinking skills was medium on the total degree.                  
A statistical significance difference was found for the gender variable in 
practicing the creative thinking skills in favor of the female students. As for 
critical thinking skills, there was statistical significance difference in favor of 
the male students. 

The study recommended reviewing the programs of preparing, training 
and qualifying the Islamic education teachers, so that the higher thinking 
skills have their priority in the Islamic education curricula. 
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مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية: 
بعامة،  احلياة  مناحي  على  بظاللها  األقت  م�سبوقة،  غري  تغريات  اليوم  العامل  ي�سهد 
واملنظومة الرتبوية بخا�سة، االأمر الذي ي�ستنه�ص همم الرتبويني من اأجل اإعادة بناء هذه 
املنظومة الرتبوية لتكون اأكرث قدرة وكفاءة يف م�سايرة التقدم، بغية اإعداد جيل من الطلبة 

الذين لديهم القدرة على مواجهة م�سكالت احلياة بفاعلية. 
اإن الرتبية احلقيقية هي تلك التي تتجاوز حدود املعلومة و�سفحات املقرر الدرا�سي، 
اإىل ذلك امل�ستوى االأ�سمى من توظيف اخلربات يف مواقف حياتية، وال ميكن حتقيق ذلك اإال 
اإذا اُحرتمت اأ�ساليب التفكري لدى الطلبة، وك�سفت طاقاتهم املبدعة، ومُنيت وُوجهت لتحقيق 

امل�ساركة الفاعلة يف احلياة. 
ال�سخ�سية  بناء  اإىل  خا�ص  ب�سكل  االإ�سالمية  والرتبية  عام،  ب�سكل  الرتبية  وت�سعى 
بالعاطفة واملمتثل الأوامر اهلل  االإن�سان املفعم  االإن�سانية املتكاملة اجلوانب، حيث تكوين 
تعاىل عقيدة وعبادة واأخالقا، ذلك االإن�سان العامل املفكر الذي ي�ستغل كل مهاراته العقلية 

وعملياته الذهنية للك�سف عن نوامي�ص هذا الكون وت�سخريه خلدمته. 
من هنا تربز احلاجة اإىل االهتمام بعمليات التفكري العليا، من حيث تعليمها كمهارات 
م�ستقلة، اأو تفعيلها من خالل املناهج املدر�سية، اإذ اأ�سبحت �رشورة تربوية، الأنها ت�ساعد 
املعلمني  لطاقات  ال�سلبي  اال�ستنزاف  راأ�سها  وعلى  الرتبوية،  امل�سكالت  من  كثري  حل  يف 
التفكري  بعملية  االإ�سالمية  الرتبية  اهتمام  اإىل  باالإ�سافة  هذا  �سواء،  حد  على  واملتعلمني 
وتنمية مهاراته باعتباره مطلبًا �رشعيًا، حيث ورد كثري من الن�سو�ص ال�رشعية التي حتث 
على التفكري والتدبر وا�ستخدام العقل، ومن ذلك قوله تعاىل: {قل انظروا ماذا يف ال�سموات 
واالأر�ص} )يون�ص: 101( ، وقوله تعاىل:  {اأفال ينظرون اإىل االإبل كيف خلقت، واإىل ال�سماء 
كيف رفعت، واإىل اجلبال كيف ن�سبت، واإىل االأر�ص كيف �سطحت} )الغا�سية: 17- 20(، 
وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإذا حكم احلاكم فاجتهد ثم اأ�ساب فله اأجران، واإذا حكم فاجتهد، 

ثم اأخطاأ فله اأجر( )�سحيح م�سلم، كتاب االأق�سية، حديث رقم 3240( . 
وملا تركزت دعوة الرتبية االإ�سالمية على البحث وح�سن التدبر وا�ستخدام العقل، فاإن 
املدر�سة -يف وقتنا احلا�رش- هي مركز الن�ساط الفكري وبوؤرة البحث العلمي، ويقع على 
املعلم العبء االأكرب يف تنفيذ روؤية املجتمع واأهداف املدر�سة، وذلك من خالل الطريقة التي 
املنا�سب  املناخ  تهيئة  يف  املعلم  دور  يت�سح  وهنا  وينفذه،  الدرا�سي  املحتوى  بها  ينظم 

لتنمية مهارات التفكري العليا لدى الطلبة. 
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لقد اأولت الرتبية االإ�سالمية ملعلميها العناية اخلا�سة واملكانة الرفيعة، وذلك انطالقا 
من روح املنهج الذي يدر�سه، و�رشف العلم الذي يحمله، ومن هنا يجب اأن ميتاز هذا املعلم 
بااللتزام الديني واخللقي، باالإ�سافة اإىل االإخال�ص والفطنة والذكاء، واالإبداع يف التفكري 
والقدرة على طرح امل�سكالت ومناق�ستها، حتى يتمكن من اإنتاج جيل مفكر ناقد مبدع، لديه 
مواجهة  يف  وتوظيفها  النافعة،  املعرفة  عن  بحثًا  املجهول  وارتياد  التق�سي  على  القدرة 

حتديات الع�رش وم�سكالته.  
ومن اجلدير بالذكر اأن تعليم التفكري ومهاراته وتنميتها لي�ص وليد ال�سدفة، بل ميكن 
العاديني  االأطفال  اأن  يرى  حيث   )Machado, 1989( يوؤكده  ما  وهذا  وُينمى،  ُيرعى  اأن 
موهوبون، واأن االأطفال املوهوبني جمرد اأطفال عاديني القوا العناية الفائقة، فاإذا �سمحنا 
الفر�ص  من  مزيدا  ويعطى  القوة،  �ستحتكر  منا�ص-  -ال  فاإنها  ذكاءها،  تطور  اأن  للقلة 
الب�رش،  العدل ومل مييز بني  ينري  العقل كطريق  عز وجل وهبنا  فاخلالق  االأعظم،  للطغيان 
بل لقد ولدت االمتيازات على اأيدي الب�رش اأنف�سهم، ولذا ميكن رفع قدرات الطلبة التفكريية 
اأن  )Rochka, 1989( حيث يعتقد  اأعلى م�ستوى. وهذا ما يوافق راأي  اإىل  ودرجة ذكائهم 
تربية االإبداع ممكنة الأي �سخ�ص طبيعي عادي من وجهة نظر عقلية، وتوجد براهني كثرية 

على اأن اأي �سخ�ص عادي ميكن تطوير التفكري لديه بقليل اأو كثري بهذا االجتاه اأو ذاك. 
واأكد )White, 2005( يف كتابه ال�سهري »كيف ت�ساعف ذكاءك» اإىل اأن غالبية الب�رش 
من  هائاًل  خمزونًا  بذلك  تاركني  العقلية،  قدراتهم  من  اأقل  اأو   )%10( ا�ستخدام  نحو  متيل 
اأن ي�ستغلوا طاقاتهم ويتعلموا مهارات التفكري من  اإال  الطاقة العقلية املعطلة، وما عليهم 

اأجل زيادة فعاليتهم ومواجهة م�سكالتهم، وحتقيق اأهدافهم العظيمة. 
ومن هنا يجب اأن ال نكتفي باأن ن�سـاعد بع�ص االأفراد على اكت�سـاب مهارات التفكري 
العليا -كالتفكري االإبداعي والناقد- واإمنا علينا اأن ن�ساعد جميع الطلبة على ذلك، وينبغي 
ر، واأن عالقة املواهب بالتعليم  على املدر�سة اأن تكون املكان الذي تّنّمى فيه املواهب وُتطوَّ
اأكرث من اأهمية ارتباطها بالن�سج والو�سط املحيط )حبيب، 2003، 71( ، بل اإن موؤ�س�سات 
على  وتدريبهم  يفكرون،  كيف  الطلبة  تعليم  اإىل  االأوىل  بالدرجة  ت�سعى  اأن  عليها  الرتبية 
وي�سقوا طريقهم يف  العامل،  هذا  يتعاي�سوا يف  اأن  ي�ستطيعوا  ال�سديدة حتى  التفكري  اأ�ساليب 

احلياة بنجاح )ح�سني، وفخرو، 2002، 7، 8( . 
املناهج  غالبية  اأن   )2005( وهندي   )2005( اجلمل  مثل  الرتبويني  بع�ص  ويرى 
املدر�سية تفتقر اإىل القدرة الكافية لعملية تزويد الطلبة باالأ�سا�ص املعريف ملهارات التفكري 
العليا، واأن التعليم املدر�سي التقليدي، يوؤثر ب�سكل �سلبي على اأمناط التفكري، ولذا ال يجوز 
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اأن ترتك عملية تنمية مهارات التفكري لل�سدفة، بل ال بد من تهيئة املناخ املنا�سب لعملية 
التفكري، وتنميتها واإطالق طاقات التفكري -بخا�سة االإبداعي والناقد- لتكوين طلبة قادرين 

على الدخول بفعالية يف كل مناحي احلياة، وت�سكيل حا�رشهم وم�ستقبلهم. 
وتربز اأهمية مهارات التفكري العليا ب�سكل عام، كمهارة اال�ستدالل والرتكيب والتقومي 
وحل امل�سكالت، ومهارات التفكري الناقد واالإبداعي بخا�سة؛ يف كونها تنمي روح الت�ساوؤل 
لدى الطلبة، وت�ساعدهم يف فهم اأعمق للمعرفة، وتقبل وجهات النظر املختلفة، والتغلب على 

ال�سعوبات واتخاذ القرارات املنا�سبة. 
التفكري  يعمل  حيث  وثيقة،  عالقة  والناقد  االإبداعي  التفكري  بني  العالقة  اأن  ويلحظ 
الناقد  التفكري  اأما  الظواهر،  ال�سبب بني  اأفكار جديدة واأ�سيلة، ويحدد  االإبداعي على توليد 
مدى  على  ويربهن  املطروحة  بامل�سكالت  اخلا�سة  للتف�سريات  االإبداعية  االأفكار  فيخ�سع 
الناقد. وهذا ما يوؤكد  التفكري  اإىل  االإبداعي حتتاج  التفكري  اأن مهارات  �سحتها، مما يعني 
كمتناظرين،  يعتربان  التفكريين  كال  اإن  بل  واالإبداعي،  الناقد  التفكري  بني  التواأمة  عملية 
اأن بع�ص  العليا، كما  التفكري  اأعلى �سلم مهارات  الوقت نف�سه، ويقعان يف  ومت�ساندين يف 
القدرات االأ�سا�سية التي يت�سمنها التفكري االإبداعي مثل القدرة على االإح�سا�ص بامل�سكالت 
والقدرة على التخيل والتنظيم والتقومي، م�سابهة لبع�ص القدرات االأ�سا�سية التي يت�سمنها 

التفكري الناقد )ريان، 2004، 235( . 
واإذا كان االإبداع يعني اأن توجد �سيئا ماألوفا من �سيء غري ماألوف، واأن حتول املاألوف 
التفكري االإبداعي؛ يعد عملية  ، فاإن  اإىل �سيء غري ماألوف، كما ترى قطامي )2004، 51( 
عنا�رش  ا�ستيعاب  بهدف  يواجهها،  التي  العديدة  اخلربات  مع  املتعلم  فيه  يتفاعل  ذهنية 
للم�سكلة، مبا  اأ�سيال  يحقق حال  اإنتاج جديد،  اأو  فهم جديد  اإىل  الو�سول  اأجل  من  املوقف 

يخدم املتعلم نف�سه اأو جمتمعه )جميد، 2008، 202( . 
ويت�سح من التعريف ال�سابق دور التفكري االإبداعي يف تكوين اأبنية وتنظيمات جديدة 
االإبداع  فعملية  قيمة،  وذي  واأ�سيل  جديد،  اإنتاج  �سناعة  على  القدرة  لديه  الفرد  جتعل 
وامل�سكالت بطريقة  واملواقف واخلربات  االأ�سياء  الفرد  فيها  يعالج  ظاهرة ذهنية متقدمة 
هذه  وتعّد  جديد،  بحل  واخلروج  �سابقة،  حلول  جمموعة  بو�سع  اأو  ماألوفة،  غري  اأو  فريدة 
مهمة وطنية، اإذ اإن تدريب الطلبة على معاجلة الق�سايا التي يعا�رشونها باأ�ساليب وطرق 
جديدة بعيدة عن التقليد ي�سهم يف ت�سليح الطلبة بقيم املعا�رشة، وت�ساعدهم على التكيف 
بطريقة ناجحة ومتفوقة، مما يزيد من ن�ساط الطلبة وفاعليتهم ووعيهم ملا يدور حولهم 



53

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )1( - حزيران 

)قطامي، 2004، 191( ، ومتر العملية الإبداعية �سمن خطوات اأو مراحل اأربع، وهي                            
)الطيطي، 2001، 65( : 

1 .Preparation :مرحلة التح�سري اأو االإعداد
2 .Incubation :مرحلة االحت�سان اأو االختمار
3 .illumination :مرحلة االإ�رشاق اأو االإلهام

 4 .Verification :مرحلة التحقق اأو اإعادة النظر
فاإن  ولذا  االإنتاج،  على  الفرد  بقدرة  االإبداعي  للتفكري  االأ�سا�سية  املعامل  وتت�سح 
املكونات اأو العنا�رش الأ�سا�سية التي تت�سكل منها القدرة الإبداعية، تتمثل فيما ياأتي 

)ريان، 2004، 152( : 
1 .Fluency :الطالقة

 2 .Flexibility :املرونة
 3 .Sensitivity to the problems :احل�سا�سية للم�سكالت

4 .Originality :االأ�سالة
ال�سيا�سات  اأ�سا�سية ملعظم  اإىل حتقيقه غاية  اأ�سبحت احلاجة  فقد  الناقد  التفكري  اأما 
الناقد  التفكيـر  ويعرف  للطلبة.  مهاراته  لتعليم  املناهج  ت�سعى  رئي�سًا  وهدفًا  الرتبوية، 
م�سادر  اإىل  امل�ستندة  االأخبار  على  واحلكم  وقيمتها  ودقتها  املعرفة  حقيقة  تقرير  باأنه: 
اال�ستنتاج                                              ثم  واالأخبار  احلوادث  ومقارنة  الدليـل  �سوء  يف  املواد  وفح�ص  مقبولة، 

 . )Beyer, 1985, p. 274(

وتعود اأهمية هذا التفكري اإىل املهارات التي يت�سمنها، مثل مهارة التمييز بني احلقائق 
ومتييز  التحيز،  عن  والك�سف  �سدقه،  ومدى  اخلرب  دقة  وحتديد  امل�سادر،  �سدق  وحتديد 
واال�ستنباط  التنبوؤ  وكذا  عالقة،  لها  لي�ست  التي  املعلومات  من  العالقة  ذات  املعلومات 
واملعلومات،  املناق�سة  فاعلية  وتقومي  وتف�سريها  املعلومات  ومناق�سة  الظواهر،  وتعليل 
واخلروج بتعميمات، مما ي�ساهم يف بناء �سخ�سية تت�سف باملو�سوعية وامل�ساركة الفاعلة، 
والقدرة على حل امل�سكالت، وهذا املق�سود االأ�سا�ص من الرتبية، حيث اإن التفكري �رشورة 

حياتية ال غنى عنها )ريان، 2004، وجروان، 1999( . 
ومما �سبق تت�سح اأهمية دور معلمي الرتبية االإ�سالمية يف اإطالق القدرات الذهنية لدى 
الطلبة، وا�ستخدام املخزون الهائل من الطاقات العقلية حتقيقًا ملراد اهلل تعاىل يف االأر�ص، 
اإذ اإن العلم -باعتباره الهدف االأ�سمى يف ال�رشيعة االإ�سالمية- ال يتم اإال بالتعلم، والتعليم 

يعني التفكري، والتفكري يقود اإىل االإبداع وحل امل�سكالت. 
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مشكلة الدراسة: 
الثانوية، مطلبًا رئي�سًا من  �سيما يف املرحلة  التفكري لدى املتعلمني، وال  تعدُّ تنمية 
متطلبات العملية التعليمية التعلمية، وهو من ال�رشورة مبكان اأن يبقى ماثاًل يف عمليات 
اأم غريها، ولذلك عملت وزارة الرتبية  التعلم والتعليم، �سواء يف مناهج الرتبية االإ�سالمية 
العربية  املنظمة  مع  وبالتعاون  للمناهج،  العامة  املديرية  خالل  من  االأردنية  والتعليم 
للرتبية والثقافة، على اإعداد املعلمني وتدريبهم، وو�سع اأطر عامة للمناهج املدر�سية، مبا 
ي�سمن تفعيل دور الطلبة يف احل�س�ص ال�سفية، وتنمية مهارات التفكري لديهم )وزارة الرتبية 
 Smith )2008( اإال اأن الدرا�سات واالأبحاث الرتبوية ب�سكل عام، كدرا�سة ، )والتعليم، 2003
وال�سنيقات )2005( والرب�سي )2004( اأ�سارت يف نتائجها اإىل حمدودية تفعيل مهارات 
اآثارها االإيجابية يف الطلبة، كم�ساعدتهم  التفكري العليا يف احل�س�ص ال�سفية، بالرغم من 
العقلية  واملحاكمة  اال�ستنباط  على  قدرتهم  وتنمية  معنى،  ذات  معرفية  اأبنية  تكوين  يف 
والتنبوؤ وتقومي املعلومات واتخاذ القرار، مما يجعل االأمر لزاما على املعلمني عامة ومعلمي 
الرتبية االإ�سالمية بخا�سة، العمل على تنمية مهارات التفكري لدى طلبتهم، وتر�سيخ مهاراته 
يف عقول الطلبة،  جلعلهم اأكرث كفاءة يف التعاي�ص االإيجابي يف ع�رش التدفق املعريف، وال 
ولذلك  عنا�رشه.  اأهم  من  الكفء  املعلم  ُيعد  الذي  املوجه،  التدريب  اإال من خالل  ذلك  يتم 
برزت هذه الدرا�سة للك�سف عن مدى درجة ممار�سة معلمي ومعلمات الرتبية االإ�سالمية يف 

املرحلة الثانوية ملهارات التفكري العليا من وجهة نظر طلبتهم. 

أهمية الدراسة: 
اإن هذه الدرا�سة -ويف حدود علم الباحثني- هي االأوىل من نوعها والتي من املوؤمل 

اأن ت�سهم فيما ياأتي: 
الك�سف عن درجة ممار�سة معلمي الرتبية االإ�سالمية ومعلماتها ملهارات التفكري  ♦ 

العليا. 
الرتبية  مناهج  اأدلة  ت�سمني  يف  االإ�سالمية،  الرتبية  مناهج  موؤلفي  م�ساعدة  ♦ 

االإ�سالمية مبهارات التفكري العليا، ا�ستقاقًا من القائمة التي مت بناوؤها. 
اإعداد املعلمني وتاأهيـلهم قبل  الدرا�سة للم�سوؤولني عن  اأن تقدم نتائج هذه  يوؤمل  ♦ 

احل�س�ص  تنفيذ  اأثناء  العليا  التفكري  مهارات  ممار�سة  يف  مل�ساعدتهم  واأثنائها،  اخلدمة 
ال�سفية، مما ي�ساعد يف حت�سني اأداء املعلمني، وتنمية قدرات املتعلمني على حد �سواء. 
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أسئلة الدراسة: 
تهدف الدرا�سة اإىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 

ما درجة ممار�سة معلمي ومعلمات الرتبية االإ�سالمية يف املرحلة الثانوية ملهارات  1 .
التفكري العليا من وجهة نظر طلبتهم؟ 

املرحلة  يف  ومعلماتها  االإ�سالمية  الرتبية  معلمي  ممار�سة  درجة  تختلف  هل  2 .
الثانوية يف االأردن لتنمية مهارات التفكري العليا بح�سب متغري اجلن�ص؟ 

وقد انبثق عن ال�سوؤال الثاين الفر�سية الآتية: 
ممار�سة  درجة  متو�سطات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  توجد  ال  الدرا�سة:  - فر�سية 
اإىل متغري اجلن�ص، من  العليا تعزى  التفكري  معلمي الرتبية االإ�سالمية ومعلماتها ملهارات 

 . )α ≤ 0.05( وجهة نظر الطلبة عند م�ستوى الداللة

حدود الدراسة: 
( م.  حدود زمانية: الف�سل االأول، من العام الدرا�سي )2010/2009 ♦

حدود مكانية: مديرية تربية لواء الر�سيفة، يف املدار�ص احلكومية يف االأردن.  ♦ 

حدود ب�رشية: طلبة ال�سفني االأول والثاين الثانوي.  ♦ 

احلالية؛  الدرا�سة  يف  وحتددت  العليا،  التفكري  مهارات  تطبيقية:  علمية  حدود  ♦ 
مبهارات التفكري الناقد، ومهارات التفكري االإبداعي. 

الرتبية  معلمي  ممار�سة  درجة  حول  اأُعدت  التي  باالأداة  وتتحدد  الدرا�سة:  اأداة  ♦ 
االإ�سالمية ومعلماتها ملهارات التفكري العليا. 

التعريفات اإلجرائية: 
ت�سمل الدرا�سة احلالية على م�سطلحات ينبغي تعريفها اإجرائيا، وهي: 

وهي الدرجة التي حُتدَّد يف �سوء املقيا�ص املعد لذلك، مما يبعث  درجة املمار�سة:  ◄
على تعزيز مهارات التفكري العليا لدى الطلبة. 

وهي املظاهر اأو االأمناط ال�سلوكية التي ُيظهرها املعلمون  مهارات التفكري العليا:  ◄
اأثناء التدري�ص ال�سفي، و�سملت هذه االأمناط ال�سلوكية قائمتني اإحداهما للتفكري االإبداعي، 

واالأخرى للتفكري الناقد. 
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املعد،  املقيا�ص  على  الطلبة  ي�سجلها  التي  التقديرات  وهي  الطلبة:  ◄ نظر  وجهة 
ملهارات  ومعلماتها  االإ�سالمية  الرتبية  معلمي  ممار�سة  درجة  خالله  من  ُتر�سد  والذي 

التفكري العليا. 
املرحلة الثانوية: ◄ وهي حلقة الو�سل بني التعليم االأ�سا�سي والتعليم العايل، وهي 
بح�سب  الثانوي،  والثاين  االأول  ال�سفني؛  وت�سمل  �سنتان،  مدتها  اإلزامية  غري  تعليم  مرحلة 

قانون وزارة الرتبية والتعليم االأردنية، رقم )27( ، لعام )1989( م. �ص )16( . 

الدراسات السابقة: 
العربية  ال�سلة  ذات  الدرا�سات  من  اإليه  التو�سل  اأمكن  ما  احلالية  الدرا�سة  تتناول 
واالأجنبية، مرتبة ح�سب ت�سل�سلها الزمني، مع مالحظة عدم توافر اأي درا�سة -يف حدود علم 
الباحثني- حول تق�سي درجة ممار�سة معلمي ومعلمات الرتبية االإ�سالمية ملهارات التفكري 

العليا من وجهة نظر الطلبة. 
درا�سة )Posner, 2008( ، التي هدفت اإىل ا�ستق�ساء اأثر خ�سائ�ص املعلم و�سلوكه يف 
تطوير مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة يف مادة العلوم، وتكونت عينة الدرا�سة من )36( 
�سون يف املدار�ص احلكومية االأمريكية للمرحلة الثانوية، ومتثلت اأداة  معلمًا ومعلمة ممن ُيدرِّ
الدرا�سة يف بطاقة مالحظة ُعبئت من خالل ت�سوير ح�سة �سفية لكل منهم، وُق�سم املعلمون 
اإىل فئتني عليا ودنيا ح�سب عالمات طلبتهم للف�سل االأول، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأداء 
الذين در�سهم  اأداء نظرائهم  العليا اختلفت عن  الفئة  �سهم معلمو ومعلمات  الذين درَّ الطلبة 
معلمو ومعلمات الفئة الدنيا، حيث اأظهر معلمو الفئة العليا متيزاً وا�سحًا يف ا�ستخدام املواد 
واملناق�سة، والتمهيد اجليد للدر�ص، واإثارة دافعية الطلبة، والتعليم من خالل املجموعات، 
وتفعيل االأن�سطة ال�سفية، اأما معلمو الفئة الدنيا ومعلماتها فقد ات�سفوا بالتعليم املبا�رش، 
وا�ستخدام احلا�سوب لتقدمي كمية اأكرب من املعلومات، وتركز ُجَلّ اهتمامهم باملنهج الدرا�سي 

املعتمد. 
اإىل التعرف اإىل مظاهر التفكري الناقد التي  ، درا�سة هدفت   )Smith, 2008( واأجرى 
يركز عليها معلمو الرتبية االجتماعية ومعلماتها يف املدار�ص االإجنليزية للمرحلة االأ�سا�سية، 
ودرجة �سيوع تلك املظاهر يف �سلوك املعلمني، حيث تكونت عينة الدرا�سة من )125( معلما 
و )125( معلمة من مدار�ص اململكة املتحدة، اختريوا بطريقة االختيار الع�سوائي الطبقي 
درجة  خالله  من  ُتقا�ص  ت�سنيفي  منوذج  عن  عبارة  فكانت  الدرا�سة  اأداة  اأما  التنا�سبي، 
ال�سلة  ذات  ال�سلوكية  االأمناط  ن�سبة  اأن  النتائج  واأظهرت  الناقد،  ال�سلوك  مظاهر  ممار�سة 
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بالتفكري الناقد بلغت )21%( ، واأن ن�سبة املعلمني واملعلمات الذين يتجهون يف تدري�سهم 
واملعلمات  املعلمني  ممار�سة  تدين  على  يدل  مما   ،  )%8( بلغت  الناقد  التفكري  تنمية  نحو 

ملهارات التفكري الناقد. 
واأجرى دناوي )2007( ، درا�سة تناولت بناء برنامج تدريبي ي�ستند اإىل برنامج كورت  
الدرا�سة  تكونت عينة  التفكري، حيث  تطوير مهارات  فاعليته يف  ودرا�سة مدى   ،  )CORT(

 )110( اأ�سل  من  الب�سيطة  الع�سوائية  بالطريقة  اختريوا  معلمة،   )28( و  معلمًا   )15( من 
معلمًا ومعلمة ملادة الرتبية االإ�سالمية يف املدار�ص التابعة للمنطقة الغربية التعليمية يف 
دولة االإمارات العربية، ومتثلت اأداة الدرا�سة يف تطوير برنامج تدريبي يف مهارات التفكري 
حيث  املهارات،  لهذه  املعلمني  امتالك  مدى  لقيا�ص  مالحظة  بطاقة  وت�سميم  االإبداعي، 
اأداء املعلمني،  اإح�سائيا للربنامج التدريبي يف متو�سط  اأثر دال  اإىل وجود  اأ�سارت النتائج 

ومل يكن هناك اأثر ملتغري اجلن�ص يف تطبيق الربنامج التدريبي. 
و�سعت درا�سة )Pratt, 2007( ، اإىل معرفة مدى م�ساهمة معلمي الدرا�سات االجتماعية 
يف تنمية مهارات التفكري االإبداعي والناقد، يف )12( دائرة من دوائر الرتبية والتعليم يف 
عن  عبارة  الدرا�سة  اأداة  وكانت  معلمًا،   )64( العينة  و�سملت  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
بطاقة مالحظة �سملت )41( معياراً، بحيث ُر�سدت )5( ح�س�ص درا�سية لكل معلم، واأظهرت 
التفكري  مهارات  تنمية  يف  ي�سهمون  االجتماعية  الدرا�سات  معلمي  من   )%18( اأن  النتائج 
االإبداعي والناقد ب�سكل مقبول، واأن )6%( من املعلمني ترتاوح ن�سبة م�ساهمتهم يف تنمية 
مهارات التفكري ما بني )70- 85%( ، وباقي املعلمني كانت ن�سبة م�ساهمتهم لي�ست ذات 

تاأثري اإيجابي. 
الدرا�سات  اإىل معرفة وجهة نظر معلمي  التي هدفت   ،  )Salvin, 2007( ويف درا�سة 
التفكري  االأمريكية من تطبيق مهارات  الثانوية يف والية كاليفورنيا  االجتماعية للمرحلة 
الع�سوائية، ولوحظ مدى متكنهم من تدري�ص  بالطريقة  االإبداعي، حيث اختري )30( معلمًا 
ل من خاللها �سلوك  مهارات التفكري االإبداعي، وا�ستخدمت الدرا�سة �سجل املالحظة اأداًة �ُسجِّ
املعلمني  اأداء  ت�سجيل  طريق  عن  مبا�رشة،  غري  مالحظة  الدرا�سة  حجرات  داخل  املعلمني 
بجهاز فيديو، واأظهرت نتائج الدرا�سة تدين م�ستوى ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التفكري االإبداعي 

من قبل املعلمني. 
االإ�سالمية  الرتبية  معلمي  ممار�سة  درجة  عن  الك�سف   ،  )2006( ر�رش�س  وحاولت 
من  مكونة  عينة  لدى  بالتح�سيل،  وعالقتها  االإبداعية  للمهارات  االأ�سا�سية  للمرحلة 
الدرا�سي  للعام  عمان  حمافظة  يف  اخلا�ص  التعليم  مديرية  يتبعون  ومعلمة  معلمًا   )40(
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)2006/2005(، واختريوا ع�سوائيا من املجتمع االأ�سلي، وكانت اأداة الدرا�سة عبارة عن 
بطاقة مالحظة ا�ستملت على )38( فقرة، �سممت لقيا�ص مدى ا�ستخدام املهارات االأ�سا�سية 
اأن درجة ممار�سة  اإىل  النتائج  واأ�سارت  التدري�سية،  اأثناء املمار�سات  االإبداعي يف  للتفكري 
معلمي الرتبية االإ�سالمية ومعلماتها للمهارات االإبداعية كانت بدرجة متو�سطة، ومل ت�رش 
النتائج اإىل وجود فروق دالة تعزى ملتغري اجلن�ص، كما اأ�سارت اإىل وجود عالقة ارتباطية 

موجبة بني ممار�سة معلمي الرتبية االإ�سالمية للمهارات االإبداعية ككل وحت�سيل طلبتهم. 
الدرا�سات  معلمي  تركيز  مدى  عن  الك�سف  اإىل   ،  )scriven, 2005( درا�سة  وهدفت 
االإجراءات  تطوير  على  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  الثانوية  املرحلة  يف  االجتماعية 
مدر�سيًا،  م�رشفًا   )50( البحث  عينة  و�سملت  العليا،  التفكري  مهارات  تنمي  التي  ال�سفية 
ال�سلوكية املحفزة  لقيا�ص االأمناط  وا�ستخدمت بطاقة املالحظة كاأداة حتوي )57( مظهراً 
للتفكري يف داخل احلجرة ال�سفية، حيث اأظهرت نتائج الدرا�سة تو�سط اأداء املعلمني يف تنمية 
مهارات التفكري العليا، وح�سلت ربط خربات الطلبة باحلياة على اأعلى درجة ممار�سة، يف 
مقابل ح�سول م�ساعدة الطلبة يف التنبوؤ مبجريات االأحداث على اأقل درجة ممار�سة من ِقبل 

املعلمني، ح�سب وجهة نظر م�رشفيهم. 
واأجرت ال�سنيقات )2005( ، درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن مدى ممار�سة معلمي الرتبية 
االإ�سالمية ومعلماتها للمرحلة االأ�سا�سية العليا يف االأردن ملهارات التفكري االإبداعي، حيث 
�سون منهج الرتبية االإ�سالمية للمرحلة االأ�سا�سية العليا  اختري )60( معلمًا ومعلمة ممن ُيدرِّ
برنامج  ببناء  الدرا�سة  اأداة  ومتثلت  الع�سوائية،  بالطريقة  اختريوا  االأوىل،  اإربد  منطقة  يف 
تدريبي لتنمية مهارات التفكري االإبداعي لدى املعلمني، واُ�ستخدمت بطاقة املالحظة لقيا�ص 
مدى ممار�سة اأفراد العينة ملهارات التفكري االإبداعي، واأظهرت النتائج تدين م�ستوى معرفة 
وجود  النتائج  بينت  كما  االإبداعي،  التفكري  ملهارات  االإ�سالمية  الرتبية  معلمي  وممار�سة 
فروق دالة يف م�ستوى املعرفة لدى املعلمني واملعلمات ملهارات التفكري االإبداعي ل�سالح 

الربنامج التدريبي املقرتح. 
اأبو ريا )2004( ، درا�سة بهدف الك�سف عن دور املعلمني يف تنمية التفكري  واأجرى 
االإبداعي لدى طلبة املرحلة االإبتدائية يف فل�سطني، من وجهة نظر املعلمني اأنف�سهم، حيث 
اختري )41( معلمًا و )99( معلمة من معلمي ومعلمات املدار�ص العربية يف منطقة اجلليل، 
واملعلمات  املعلمني  ممار�سة  درجة  لقيا�ص  كاأداة  املبا�رشة  املالحظة  �سجل  وا�ستخدم 
يف  باملتو�سط  دورهم  يقّدرون  املعلمني  اأن  النتائج  واأظهرت  االإبداعي،  التفكري  ملهارات 
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اإىل وجود فروق  تنمية مهارات التفكري االإبداعي لدى طلبة املرحلة االإبتدائية، باالإ�سافة 
ذات داللة اإح�سائية ُتعزى ملتغري اجلن�ص ل�سالح االإناث على االأداة ككل. 

برنامج  من  االأول  اجلزء  اأثر  معرفة  اإىل  درا�سته  يف   ،  )Caffarella, 2004( و�سعى 
الواليات  يف  الثانوية  املرحلة  يف  واملعلمني،  الطلبة  من  كل  على  التدريب  يف   )CORT(
وطالبة،  طالبا   )420( و  ومعلمة،  معلما   )25( من  العينة  وتكونت  االأمريكية،  املتحدة 
ومتثلت اأداة الدرا�سة يف ا�ستخدام مقيا�ص )تورن�ص( للتفكري االإبداعي، ومقيا�ص االإجناز يف 
االمتحانات املدر�سية، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل تو�سط ا�ستجابات املعلمني على برنامج 
)CORT( للتدريب االإبداعي، وتدين درجة ممار�ستهم ملهارات التفكري االإبداعي، باالإ�سافة 
اإىل زيادة ملحوظة اإح�سائيا يف امل�ستوى الذي قدر فيه الطلبة مهاراتهم التفكريية، واأدى 

اإىل زيادة متو�سط حت�سيلهم الدرا�سي. 
وتناول احلمدي )2004( ، يف درا�سته معرفة واقع ممار�سة معلمي التاريخ ملهارات 
بالطريقة  العينة  اأفراد  واختري  الثانوية،  املدار�ص  يف  االإبداعي  والتفكري  الناقد  التفكري 
املدينة  التعليم مبنطقة  اإدارة  من  مديراً   )40( و  معلمًا   )60( تكونت من  الع�سوائية، حيث 
درجة  لقيا�ص  فقرة   )69( من  تكونت  ا�ستبانة  عن  عبارة  الدرا�سة  اأداة  وكانت  املنورة، 
النتائج  واأظهرت  واملديرين،  املعلمني  لدى  واالإبداعي  الناقد  التفكري  مهارات  ممار�سة 
اخلا�سة بتقديرات املعلمني اأن هناك فروقًا ذات داللة بني واقع ممار�سة املعلمني ملهارات 
التفكري الناقد وبني امل�ستوى املقبول تربويًا ل�سالح تقديرات املعلمني، ومل توجد فروق بني 
واقع ممار�سة املعلمني ملهارات التفكري االإبداعي، اأما بالن�سبة لتقديرات املديرين، فاأظهرت 
النتائج وجود فروق يف ممار�سة املديرين ملهارات التفكري االإبداعي والناقد، وبني امل�ستوى 

املقبول تربويا ل�سالح امل�ستوى املقبول تربويا. 
وحاولت الرب�سي )2004( ، يف درا�ستها الك�سف عن درجة معرفة معلمي الدرا�سات 
ممار�ستهم  ومدى  الناقد،  التفكري  ملهارات  االأردن  يف  الثانوية  املرحلة  يف  االجتماعية 
لهذه املهارات، حيث تكونت عينة الدرا�سة من )84( معلمًا ومعلمة ممن يدَّر�سون مباحث 
الدرا�سات االجتماعية لل�سفني االأول والثاين الثانويني، واختريوا بالطريقة الع�سوائية من 
التفكري  مهارات  لقيا�ص  قائمة  ببناء  الدرا�سة  اأداة  ومتثلت  ومعلمة،  معلما   )1675( اأ�سل 
على  موزعة  فرعية،  مهارة   )25( االأداة  �سملت  املعلمني،  قبل  من  امتالكها  ومدى  الناقد 
خم�سة جماالت رئي�سة، وجاءت نتائج الدرا�سة ت�سري اإىل اأن درجة اكت�ساب وممار�سة معلمي 
الدرا�سات االجتماعية ملهارات التفكري الناقد كانت منخف�سة، كما اأظهرت النتائج فروقًا 
اكت�ساب  يف  الناقد،  التفكري  مهارات  لتنمية  املقرتح  التدريبي  للربنامج  اإح�سائيا  دالة 

وممار�سة معلمي الرتبية االجتماعية ملهارات التفكري الناقد. 
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تعقيب على الدراسات السابقة: 
درجة  وهي  احلالية،  الدرا�سة  متغريات  تناولت  �سلة  ذات  درا�سات  وجود  عدم  ● 
ممار�سة معلمي الرتبية االإ�سالمية ومعلماتها ملهارات التفكري العليا من وجهة نظر الطلبة، 
اأهمية ق�سوى بالن�سبة للباحثني، الأنها �ساعدت يف ر�سم  الدرا�سات كانت ذات  اأن هذه  اإال 
ت�سور عام ملنهجية الدرا�سة احلالية، اإ�سافة اإىل اأنها �سكلت مرتكزاً يف ت�سميم اأداة القيا�ص 

اخلا�سة بهذه الدرا�سة. 
املعلمني  نظر  وجهة  من  التفكري  ممار�سة  درجة  على  ال�سابقة  الدرا�سات  تركزت  ● 
اأنف�سهم اأو م�رشفيهم ومديريهم، من غري االأخذ بعني االعتبار وجهة نظر الطلبة، وبخا�سة 
ومتابعة  االأحكام،  واإ�سدار  التقومي  على  القدرة  ميتلكون  الذين  الثانوية  املرحلة  طلبة 
اإجراءات تنفيذ احل�سة ال�سفية ب�سورة اأكرث دقة من طلبة املرحلتني االإعدادية اأو االأ�سا�سية 

يف الغالب. 
املعلمني  ممار�سة  درجة  م�ستوى  تدين  اإىل  ال�سابقة  الدرا�سات  معظم  اأ�سارت  ● 
واملعلمات -�سواء يف املدار�ص العربية اأو االأجنبية- يف تنمية مهارات التفكري ب�سكل عام 

والتفكري الناقد واالإبداعي بخا�سة. 
الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 
ا�ستخدم الباحثون املنهج الو�سفي امل�سحي ملالءمته اأغرا�ص الدرا�سة احلالية. 

جمتمع الدراسة: 
اختريت مديرية تربية لواء الر�سيفة بالطريقة الع�سوائية، لتمثل جمتمع الدرا�سة، وتعد 
اإحدى مديريات تربية الو�سط يف االأردن، وتكون جمتمع الدرا�سة من طلبة املرحلة الثانوية 
يف مديرية تربية لواء الر�سيفة، للعام الدرا�سي )2010/2009( م، وبلغ عدد اأفراد الدرا�سة 
للذكور، و  ، منهم )3454( طالبا و )4167( طالبة، موزعني على )13( مدر�سة   )7621(

)15( مدر�سة لالإناث. 
عينة الدراسة: 

اختري )10%( من جمتمع الدرا�سة االأ�سلي وذلك بالطريقة الطبقية الع�سوائية الب�سيطة، 
العينة  اأفراد  عدد  بلغ  الر�سيفة، بحيث  لواء  تربية  مديرية  الثانوية، يف  املرحلة  من طلبة 

الذكور )345( طالبا، وعدد االإناث )417( طالبة. 
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أداة الدراسة: 
االإ�سالمية  الرتبية  معلمي  ممار�سة  درجة  لقيا�ص  الدرا�سة  اأداة  ببناء  الباحثون  قام 
ا�ستبانة يف �سوء  ممت  الطلبة، حيث �سُ العليا من وجهة نظر  التفكري  ومعلماتها ملهارات 
 Pratt  )2007( و   )2007( دناوي  بدرا�سة  واملتمثل  باملو�سوع،  املتعلق  النظري  االأدب 
ور�رش�ص )2006( وال�سنيقات )2005( ، وا�ستملت اال�ستبانة يف �سورتها االأولية على )25( 
االإبداعي،  التفكري  �سلوكيًا ملهارات  الناقد، و )25( مظهراً  التفكري  �سلوكيًا ملهارات  مظهراً 
وبعد التاأكد من �سدق االأداة وثباتها واإجراء التعديالت البنائية واللغوية، اأ�سبحت الأداة 

يف �سورتها النهائية ت�سمل قائمتني: 
وذلك  �سلوكيًا،  مظهراً   ) ♦ 18( على  النهائية  �سورتها  يف  وا�ستملت  االأوىل:  القائمة 

لقيا�ص درجة ممار�سة املعلمني ملهارات التفكري االإبداعي. 
�سلوكيًا، وذلك  ( مظهراً  النهائية على )17 ♦ الثانية: وا�ستملت يف �سورتها  القائمة 

لقيا�ص درجة ممار�سة املعلمني ملهارات التفكري الناقد. 
وقد اعتمدت الدرا�سة مقيا�ص ليكرت للتدرج اخلما�سي، ملعرفة درجة ممار�سة املعلمني 

ملهارات التفكري العليا، ح�سب القائمة امل�سممة لذلك، امللحق )1، 2( . 
نفت درجة ممار�سة معلمي الرتبية االإ�سالمية ومعلماتها ملهارات التفكري العليا  و�سُ
 ، ومرتفع(  ومتو�سط،  )منخف�ص،  م�ستويات  ثالثة  يف  احل�سابية،  املتو�سطات  على  اعتماداً 
وبتطبيق معادلة مدى الفئات، اُعتربت الفئة التي ح�سلت على متو�سط ح�سابي )1 – 2.33( 
فئة ذات م�ستوى منخف�ص، والفئة )2.34 – 3.66( امل�ستوى املتو�سط، والفئة )3.67 – 5(، 

امل�ستوى املرتفع. 
صدق األداة: 

ُعر�ست االأداة ب�سورتها االأولية على )9( حمكمني من ذوي اخلربة واالخت�سا�ص، حيث 
اُعتمدت الفقرات التي ح�سلت على ن�سبة اتفاق )80%( فما فوق، وقد اأُجريت التعديالت بناء 
على مالحظات املحكمني، بحيث اأ�سبحت االأداة ب�سورتها النهائية مكونة من )35( فقرة 

تقي�ص مهارات التفكري االإبداعي والناقد. 
ثبات األداة: 

ُحدِّد ثبات االأداة بطريقة اإعادة تطبيق االختبار، على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة 
الدرا�سة، تكونت من )46( طالبًا وطالبة يف املرحلة الثانوية، وقد بلغ معامل الثبات لقائمة 
التفكري االإبداعي )91%( ، ولقائمة التفكري الناقد )87%( ، ولالأداة ككل )89%( ، وعّد معامل 

الثبات مقبواًل لتحقيق اأغرا�ص هذه الدرا�سة. 
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املعاجلة اإلحصائية: 
ممار�سة  درجة  حول  وفر�سيتها،  الدرا�سة  ب�سوؤال  املتعلقة  الدرا�سة  نتائج  ال�ستخراج 
معلمي ومعلمات الرتبية االإ�سالمية ملهارات التفكري العليا يف املرحلة الثانوية يف االأردن، 
وتاأثره مبتغري اجلن�ص للطلبة، فقد اُ�ستخرج املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لفقرات 
جماالت التفكري العليا، من خالل ا�ستجابة الطلبة على فقرات اال�ستبانة، واملوزعة ح�سب 

مقيا�ص ليكرت اخلما�سي. 

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
يتناول هذا اجلزء عر�سا للنتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة وعلى النحو االآتي: 

اأوال- النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول ومناق�ستها:  ◄ 
ما درجة ممار�سة معلمي ومعلمات الرتبية الإ�سالمية ملهارات التفكري 
نظر  الأردن من وجهة  الثانوية يف  املرحلة  والإبداعي( يف  )الناقد  العليا 

طلبتهم؟ 
كما  املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
حددت الرتب ودرجة املمار�سة لفقرات جمايل التفكري الناقد واالإبداعي كال على حدا، لدى 

معلمي الرتبية االإ�سالمية ومعلماتها، واجلداول االآتية تبني هذه النتائج. 
أ. النتائج املتعلقة مبهارات التفكري الناقد ومناق�ستها: 

لدى  الناقد،  التفكري  مبهارات  اخلا�سة  الفقرات  ممار�سة  درجة  االآتي  اجلدول  يو�سح 
ن�سبة  الطلبة، ورتبة كل فقرة ح�سب  االإ�سالمية ومعلماتها، من وجهة نظر  الرتبية  معلمي 

تكرارها. 
الجدول )1( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة الممارسة لفقرات 
مجال التفكير الناقد لدى معلمي ومعلمات التربية اإلسامية مرتبة تنازليا

املتو�سط الفقرةالرتبةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�سة

متو�سطة2.900.45يدربني على التو�سل اإىل تف�سري �سحيح للق�سايا وامل�سائل املطروحة131
متو�سطة2.870.51يحثني على جمع البيانات من م�سادر موثوقة ومتعددة22
متو�سطة2.860.51يثري دافعيتي يف طرح مو�سوعات وق�سايا جدلية قابلة للنقا�ص33
متو�سطة2.840.55يرفع من درجة اإح�سا�سي بامل�سكالت املطروحة14
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املتو�سط الفقرةالرتبةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�سة

متو�سطة2.830.56يتيح يل فر�سة تلخي�ص االأفكار املطروحة واإعادة �سياغتها بلغتي اخلا�سة155
متو�سطة2.810.58يحثني على �سياغة اأ�سئلة ت�سهم يف فهم اأعمق للمو�سوعات املطروحة166
متو�سطة2.750.67ي�ساعدين يف التمييز بني االأفكار الرئي�سة والتفا�سيل اجلزئية117
متو�سطة2.730.68ي�سهل يل روؤية الوجه االآخر لالأحداث108
متو�سطة2.720.71ي�سجعني على بناء ا�ستنتاجات منطقية179
متو�سطة2.700.71ي�سجعني على النقد البناء وتقبل الراأي االآخر1410
متو�سطة2.640.77يدربني على عملية التنبوؤ مبجريات االأحداث يف �سوء املقدمات1211
متو�سطة2.580.82يدربني على �سياغة فر�سيات وبناء توقعات412
متو�سطة2.580.82ي�سجعني اإىل التعرف على الغمو�ص يف الق�سايا املطروحة512
متو�سطة2.550.85يحثني على التفكري باإيجاد البدائل واحللول املختلفة914
متو�سطة2.470.89ي�ساعدين يف تقييم املعلومات وبيان جوانب القوة وال�سعف فيها815
متو�سطة2.430.90ي�ساعدين يف حتديد قوة الربهان ومتييز املعلومات واحلكم عليها716
منخف�سة2.240.97ي�ساعدين على التمييز بني احلقائق واالآراء املطروحة617

متو�سطة2.670.16الدرجة الكلية

يظهر من اجلدول ال�سابق )1( اأن درجة ممار�سة معلمي الرتبية االإ�سالمية ومعلماتها 
ملهارات التفكري الناقد يف املرحلة الثانوية يف االأردن من وجهة نظر طلبتهم كانت ب�سكل 
عام متو�سطة، اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي )2.67( ، بانحراف معياري )0.16( ، وقد تراوحت 
فقرات هذا املجال بني الدرجة املنخف�سة واملتو�سطة، وبلغت املتو�سطات احل�سابية للفقرات 
اإىل  التو�سل  على  »يدربني   )13( الفقرة  االأوىل  باملرتبة  جاءت  وقد   ،  )2.24  -2.90(
تف�سري �سحيح للق�سايا وامل�سائل املطروحة« مبتو�سط ح�سابي )2.90( بانحراف معياري 
البيانات من م�سادر  الفقرة )2( »يحثني على جمع  الثانية جاءت  املرتبة  )0.45(، ويف 
موثوقة ومتعددة« مبتو�سط ح�سابي )2.87( وانحراف معياري )0.51( ، وجاءت الفقرة )7( 
»ي�ساعدين يف حتديد قوة الربهان ومتييز املعلومات واحلكم عليها« باملرتبة قبل االأخرية 
الفقرة  االأخرية كانت  املرتبة  ، ويف  مبتو�سط ح�سابي )2.43( بانحراف معياري )0.90( 
)6( وهي »ي�ساعدين على التمييز بني احلقائق واالآراء املطروحة« مبتو�سط ح�سابي )2.24( 

وانحراف معياري )0.97( . 
ويظهر من خالل النتائج ال�سابقة اأن درجة ممار�سة معلمي الرتبية االإ�سالمية ومعلماتها 
ملهارات التفكري الناقد كانت متو�سطة على الدرجة الكلية للمقيا�ص، مما ي�سري اإىل اأن عملية 
التعلم والتعليم مازالت تاأخذ �سكلها التقليدي، بحيث يغطي املعلم باإجراءاته واأن�سطته اأكرث 
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ملهارات ومعلماتها  اإلسالمية  التربية  معلمي  ممارسة  درجة 

األردن في  الثانوية  املرحلة  طلبة  نظر  وجهة  من  العليا  التفكير 

اخلالدي جمال  د. 
د. أحمد الكيالني

فعاليات احل�سة ال�سفية، مما ينعك�ص �سلبيًا على املتعلم، ويجعل منه متلقيًا اأكرث منه ن�سطًا 
فاعاًل يف جمريات احل�سة ال�سفية،  مما يدفع الطلبة اإىل تقبل االآراء والنظريات املطروحة 
اأ�سارت  اأغلب االأحيان، وهذا ما  من قبل املعلم من غري تعري�سها للنقا�ص والتمحي�ص يف 
اإليه بو�سوح الفقرة )6( ، التي متحورت حول التمييز بني احلقائق واالآراء املطروحة، بحيث 
ح�سلت هذه الفقرة على اأقل درجة ممار�سة من بني جمموع الفقرات، ثم تبعها الفقرة )7( 
قريبة يف  ولكنها  متو�سطة،  بدرجة  وكانت  عليه  واحلكم  الربهان  قوة  املتمثلة يف حتديد 
متو�سطها وانحرافها املعياري من الفقرة )6( ، اأما باقي الفقرات التي ح�سلت على درجة 
التفكري  مبهارات  االهتمام  وقلة  الكافية،  العناية  عدم  اإىل  ت�سري  فهي  متو�سطة،  ممار�سة 
الناقد، مما يجعلها يف مرتبة هام�سية، وتفقد حقها االأ�سلي يف فعاليات احل�سة الدرا�سية 
من قبل املعلمني بح�سب وجهة نظر الطلبة، وهذا ما اأ�سارت اإليه نتائج درا�سة كل من ال�رشف 

)2008( و )2007( Pratt و )2005( Scriven والرب�سي )2004( . 
	. النتائج املتعلقة مبهارات التفكري االإبداعي ومناق�ستها: 

يو�سح اجلدول االآتي درجة ممار�سة الفقرات اخلا�سة مبهارات التفكري االإبداعي، لدى 
ن�سبة  ح�سب  فقرة  كل  ورتبة  الطلبة،  نظر  وجهة  من  ومعلماتها  االإ�سالمية  الرتبية  معلمي 

تكرارها. 
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة الممارسة لفقرات 
مجال التفكير اإلبداعي لدى معلمي ومعلمات التربية اإلسامية مرتبة تنازليا

املتو�سط الفقرةالرتبةالرقم
احل�سابي

النحراف
املعياري

درجة 
املمار�سة

متو�سطة2.920.39يتيح يل فر�سة التقومي الذاتي الأفكاري121
متو�سطة2.910.41يقودين لالبتعاد عن االأفكار التقليدية )املاألوفة اأو ال�سائعة(102
متو�سطة2.850.53ي�سجعني على التعلم الذاتي113
متو�سطة2.770.64يدربني على ت�سنيف املعلومات واالأفكار يف فئات خا�سة24
متو�سطة2.760.65ي�ساعدين يف التخلي عن املواقف واملفاهيم اخلاطئة التي امتلكها95
متو�سطة2.710.70ي�سعني يف مواقف تثري الده�سة واحلرية قبل ال�رشوع يف الدر�ص16

متو�سطة2.700.72ي�ساعدين يف اإدراك مزيد من التفا�سيل والتو�سع يف التفكري187
متو�سطة2.630.78يهيئ يل فر�سة تطبيق املبادئ يف مواقف جديدة88

متو�سطة2.630.78يقودين اإىل التحليل والفهم العميق للمحتوى168
متو�سطة2.620.79ي�ساعدين على املرور بخربات جديدة1710
متو�سطة2.600.80يدربني على اإنتاج كم كبري من االأفكار يف اأثناء املوقف التعليمي511
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املتو�سط الفقرةالرتبةالرقم
احل�سابي

النحراف
املعياري

درجة 
املمار�سة

متو�سطة2.540.84يحفزين على طرح اأ�سئلة وق�سايا مثرية للجدل412
متو�سطة2.530.85يثري لدي اخليال واحلد�ص يف ظل ظروف �سفية م�سجعة613

متو�سطة2.530.86يحثني للح�سول على املعرفة بطرائق خمتلفة ومتنوعة1313
متو�سطة2.520.88يتيح يل فر�سة اإ�سدار االأحكام715

متو�سطة2.510.86يهيئ يل فر�سة ال�ستدعاء املعلومات وتكوين العالقات ال�سببية واال�ستنتاجات1416
متو�سطة2.460.90يتيح يل حرية التعبري عن اأفكاري317

متو�سطة2.410.91ي�ساعدين على ربط اأفكاري بخرباتي ال�سابقة1518
متو�سطة2.640.19الدرجة الكلية

يظهر من اجلدول ال�سابق )2( اأن درجة ممار�سة معلمي الرتبية االإ�سالمية ومعلماتها  
ملهارات التفكري االإبداعي يف املرحلة الثانوية يف االأردن من وجهة نظر طلبتهم كانت على 
 ، ، بانحراف معياري )0.19(  املتو�سط احل�سابي )2.64(  بلغ  اإذ  الكلية متو�سطة،  الدرجة 
وقد جاءت فقرات هذا املجال جميعها بدرجة متو�سطة، اإذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية 
للفقرات بني )2.92- 2.41( ، وجاءت باملرتبة االأوىل الفقرة )12( »يتيح يل فر�سة التقومي 
الذاتي الأفكاري« مبتو�سط ح�سابي )2.92( بانحراف معياري )0.39( ، ويف املرتبة الثانية 
جاءت الفقرة )10( »يقودين لالبتعاد عن االأفكار التقليدية )املاألوفة اأو ال�سائعة(« مبتو�سط 
ح�سابي )2.91( بانحراف معياري )0.41( ، وجاءت الفقرة )3( »يتيح يل حرية التعبري عن 
اأفكاري« باملرتبة قبل االأخرية مبتو�سط ح�سابي )2.46( بانحراف معياري )0.90( ، ويف 
ال�سابقة«  اأفكاري بخرباتي  ربط  »ي�ساعدين على  )15( وهي  الفقرة  كانت  االأخرية  املرتبة 

مبتو�سط ح�سابي )2.41( وانحراف معياري )0.91( . 
ومعلماتها  االإ�سالمية  الرتبية  معلمي  درجة ممار�سة  اأن  ال�سابقة  النتائج  من  ويظهر 
ملهارات التفكري االإبداعي كانت متو�سطة ب�سكل عام، مما ي�سري اإىل توا�سع ن�سيب مهارات 
التفكري االإبداعي يف احل�سة ال�سفية، وعدم اعتبار هذه املهارات فكرة مثالية وغاية يف اآن 
واحد، بحيث تعطى حقها يف العملية التعليمية التعلمية على اعتبار اأنها حمور اأ�سا�سي يف 
العاملية بخا�سة يف ع�رش  الطلبة مع امل�ستجدات والتغريات  التدري�ص، وت�سهل من تعامل 
املتغريات املت�سارعة، وبالتايل فاإن هذه النتيجة تتفق مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة 
دناوي )2007( و )2007( Salvin ور�رش�ص )2006( ، التي ت�سري نتائجها اإىل اأن م�ستوى 
تدٍن  هناك  بل  تربويًا،  املقبول  امل�ستوى  دون  االإبداعي  التفكري  ملهارات  املعلمني  اتقان 
ما  االإبداعي، وهذا  التفكري  االإ�سالمية ملهارات  الرتبية  يف درجة معرفة وممار�سة معلمي 
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األردن في  الثانوية  املرحلة  طلبة  نظر  وجهة  من  العليا  التفكير 

اخلالدي جمال  د. 
د. أحمد الكيالني

اأكدته نتائج درا�سة ال�سنيقات )2005( ، وبالتايل فاإن نتائج الدرا�سة احلالية تدل على تدين 
بخا�سة  االإ�سالمية،  الرتبية  ومعلمات  معلمي  قبل  من  االإبداعي  التفكري  مهارات  ا�ستخدام 
�سحيحة،  �سببية  عالقات  وتكوين  اأفكارهم،  عن  للتعبري  للطلبة  الفر�سة  اإتاحة  عملية  يف 
ال�سرية  اأكرث ما ميكن تنميتها يف درو�ص  ، وهذه املهارات  الفقرات )3، 14، 15(  كما يف 
النبوية واحل�سارة االإ�سالمية للمرحلة الثانوية، وذلك من خالل ربط اأحداث ال�سرية بالواقع، 
االأمر الذي مينح الطلبة الفر�سة للتعبري عن اآرائهم، وينمي لديهم تكوين العالقات ال�سببية 

واال�ستنتاجات املدعمة باالأدلة ال�سحيحة. 
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية -من حيث تناولها ملهارات التفكري العليا- مع معظم 
نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي اأ�سارت اإىل تدين م�ستوى درجة ممار�سة املعلمني واملعلمات 
 Posner )2008( ملهارات التفكري ب�سكل عام، والتفكري الناقد واالإبداعي بخا�سة، كدرا�سة
والرب�سي   )2005( وال�سنيقات   )2006( ور�رش�ص   Salvin )2007( و   Smith )2008( و 
)2004( ، ويرجع الباحثون ذلك اإىل عدم التمكن املعريف من قبل معلمي الرتبية االإ�سالمية 
ومعلماتها ملهارات التفكري الناقد واالإبداعي، وعدم تدريبهم على هذه املهارات عمليا، اأو 
عدم تو�سيح مهارات التفكري العليا للمعلمني ب�سكل نظري، االأمر الذي يجعلهم يعزفون عن 
تنميتها واك�سابها للطلبة، هذا باالإ�سافة اإىل الدور الهام�سي للمعلمني يف عمليات تخطيط 
املناهج التدري�سية وتطويرها، والربامج التدريبية التي يحتاجونها، مما ي�سكل لديهم بع�ص 
املفاهيم اخلاطئة والقناعات ال�سلبية يف دورهم الرتبوي، وي�سبح جّل اهتمامهم يتجه نحو 
تنفيذ املنهج املكتوب بكل جزئياته، بعيداً عن مهارات التفكري العليا واعتبار هذه املهارات 

اأنها م�سيعة للوقت، اأو لي�ست من وظيفة الرتبية االإ�سالمية. 
ثانيا- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين ومناق�ستها:  ◄ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات معلمي الرتبية 
نظر  وجهة  من  العليا  التفكري  مهارات  ممار�سـة  ومعلماتها يف  الإ�سالمية 

الطلبة تعود اإىل متغري اجلن�س بني املعلمني واملعلمات؟ 
وقد انبثق عن هذا ال�سوؤال الفر�سية االآتية: 

ال توجد فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سطات درجة ممار�سة معلمي الرتبية االإ�سالمية 
ومعلماتها ملهارات التفكري العليا تعزى ملتغري اجلن�ص من وجهة نظر الطلبة. 

املتو�سطات  ُح�سبت  �سحتها،  مدى  من  والتاأكد  ال�سابقة،  الفر�سية  فح�ص  اأجل  من 
االإ�سالمية يف  الرتبية  لدرجة ممار�سة معلمي ومعلمات  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية 
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اُ�ستخدم  كما  اجلن�ص،  ملتغري  تبعًا  الطلبة  نظر  وجهة  من  العليا  التفكري  مهارات  ممار�سة 
االختبار التائي )T- test( لعينتني م�ستقلتني، كما يت�سج من خالل اجلدول )3( . 

الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية واختبار »ت« لدرجة ممارسة معلمي ومعلمات التربية اإلسامية 

في ممارسة مهارات التفكير العليا من وجهة نظر الطلبة تبعا لمتغير الجنس

م�ستوى الدللةقيمة )ت( املح�سوبةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلن�ساملجال

التفكري االإبداعي
3452.550.15ذكور

13.630.000
4172.720.18اإناث

التفكري الناقد
3452.700.17ذكور

5.510.000
4172.640.15اإناث

 .)α ≥ 0.05( تعني دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

يت�سح من اجلدول )3( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات درجة ممار�سة 
معلمي ومعلمات الرتبية االإ�سالمية يف ممار�سة مهارات التفكري االإبداعي، من وجهة نظر 
الطلبة تبعًا ملتغري اجلن�ص يف مهارات التفكري االإبداعي، ا�ستنادا اإىل قيمة )ت( املح�سوبة، 
ارتفاع  بدليل  االإناث  ل�سالح  الفرق  ، وكان  ، مب�ستوى داللة )0.000(  بلغت )13.63(  اإذ 
متو�سطهن احل�سابي الذي بلغ )2.72( ، عن املتو�سط احل�سابي للذكور الذي بلغ )2.55( ، 

مما يدل على رف�ص فر�سية الدرا�سة يف هذا املجال. 
وتدل هذه النتيجة على اأن ممار�سة معلمات الرتبية االإ�سالمية ملهارات التفكري االإبداعي 
كان اأف�سل من م�ستوى ممار�سة معلمي الرتبية االإ�سالمية من وجهة نظر الطلبة، وبالتايل 
تتفق هذه النتيجة مع درا�سة اأبو ريا )2004( ، التي اأ�سارت اإىل وجود فرق دال اإح�سائيًا يف 
درجة ممار�سة معلمي الرتبية االإ�سالمية ومعلماتها ملهارات التفكري االإبداعي تعزى ملتغري 
لتحفيز  اأكرث قدرة ودافعية  املعلمات  اإىل كون  املعلمات؛ ورمبا يعود ذلك  ل�سالح  اجلن�ص 
الطالبات على التعلم الذاتي، واإتاحة الفر�سة للتقومي الذاتي، وطرح اأفكار غري ماألوفة، مما 
ي�سجع الطالبات على تقبل املو�سوعات التي تت�سم بالغرابة واخلروج عن العزلة الفكرية، 
وطرح اأ�سئلة وق�سايا مثرية للجدل من قبل الطالبات، بخا�سة يف املوا�سيع الفقهية، التي 

غالبًا ما ت�سعر الطالبات بحرج من اإثارتها يف داخل االأ�رشة. 



68

د. محمد العوامرة
ملهارات ومعلماتها  اإلسالمية  التربية  معلمي  ممارسة  درجة 

األردن في  الثانوية  املرحلة  طلبة  نظر  وجهة  من  العليا  التفكير 

اخلالدي جمال  د. 
د. أحمد الكيالني

اإح�سائية بني متو�سطات درجة  كما يت�سح من اجلدول )3( وجود فروق ذات داللة 
ممار�سة معلمي ومعلمات الرتبية االإ�سالمية يف ممار�سة مهارات التفكري الناقد من وجهة 
نظر الطلبة تبعًا ملتغري اجلن�ص يف مهارات التفكري الناقد، ا�ستنادا اإىل قيمة )ت( املح�سوبة، 
ارتفاع  بدليل  الذكور  ل�سالح  الفرق  وكان   ،  )0.000( داللة  مب�ستوى   ،  )5.51( بلغت  اإذ 
متو�سطهم احل�سابي الذي بلغ )2.70( ، عن املتو�سط احل�سابي لالإناث الذي بلغ )2.64( ، 

مما يدل على رف�ص فر�سية الدرا�سة يف هذا املجال كذلك. 
ور�رش�ص   )2007( دناوي  درا�سة  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  اختلفت  وبالتايل 
)2006( ، التي مل يلحظ فيهما اأثر ملتغري اجلن�ص يف تنمية مهارات التفكري العليا، مما ي�سري 
اإىل اهتمام معلمي الرتبية االإ�سالمية )الذكور( مقارنة باملعلمات على طرح ق�سايا واقعية 
مت�سلة بحياة الطلبة، مع حث طلبتهم على التمييز بني احلقائق وتف�سري اال�ستنتاجات من 
اأجل التو�سل اإىل احللول ال�سحيحة، وقد يعزى ذلك اإىل كون املعلمني اأكرث قدرة يف تدريب 
طلبتهم على مهارة النقد البّناء، وروؤية الوجه االآخر لالأحداث، االأمر الذي ي�ساعد الطلبة يف 
فهم اأعمق للمو�سوعات، وغالبًا ما ُتنمى هذه املهارات من خالل وحدة التف�سري، وال�سرية 
النبوية واحل�سارة االإ�سالمية، ال �سيما يف اأثناء تدري�ص املو�سوعات التي تتناول الغزوات 
واملعارك االإ�سالمية، وواقع العامل العربي واالإ�سالمي يف الع�رش احلا�رش، وما يتعر�ص له 
النتائج على اهتمام املعلمني )الذكور(، مقارنة  اأو ع�سكري. وقد تدل هذه  من غزو ثقايف 
باملعلمات على طرح ق�سايا واقعية مت�سلة بحياة الطلبة، مع حث طلبتهم على التمييز بني 

احلقائق وتف�سري اال�ستنتاجات من اأجل التو�سل اإىل حلول �سحيحة. 
ويف �سوء النتائج ال�سابقة ميكن القول باأن م�ستوى تنمية مهارات التفكري العليا لدى 
امل�ستوى  دون  كان  االإ�سالمية،  الرتبية  ومعلمات  معلمي  قبل  من  الثانوية،  املرحلة  طلبة 
التفكري  واملعلمات يف ممار�سة وتوظيف مهارات  املعلمني  ب�سبب �سعف  تربويا،  املقبول 
ال�سفية،  احل�س�ص  على  وامللل  الرتابة  ي�سفي  مما  ال�سفية،  احلجرة  داخل  بفاعلية  العليا 
اتخاذ  الفعال يف  الدور  للمتعلم  اأن يكون  التلقني واحلفظ، من غري  والرتكيز على عمليات 
القرار وحرية التعبري، وربط اأفكاره باحلياة وم�سكالتها، و�سياغة الفر�سيات والتو�سل اإىل 

اال�ستنتاجات.. وغريها من مهارات التفكري العليا. 
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التوصيات: 

والعملية، وهي  العلمية  التو�سيات  اإىل عدد من  تقود  الدرا�سة  نتائج هذه  اإن 
كالآتي: 

تاأخذ  بحيث  وتدريبهم،  االإ�سالمية  الرتبية  معلمي  اإعداد  برامج  يف  النظر  اإعادة  1 .
مهارات التفكري العليا االهتمام املنا�سب، بعيدا عن التنظري املنقطع عن التطبيق. 

التفكري  واأداتها ب�سكل خا�ص يف تطوير مهارات  الدرا�سة ب�سكل عام،  االإفادة من  2 .
العليا، وت�سمينها يف مناهج الرتبية االإ�سالمية. 

اإجراء درا�سات اأخرى ذات �سلة، متعلقة مبهارات التفكري العليا ومدى توافرها يف  3 .
مناهج الرتبية االإ�سالمية مقارنة باأدلة هذه املناهج. 

عقد ور�ص عمل ودورات وندوات تتناول تاأهيل املعلمني يف جمال حتديد مهارات  4 .
التفكري العليا للطلبة وتطويرها. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

القراآن الكرمي.  1 .
( . دور املعلمني يف تنمية التفكري االإبداعي لدى طلبة املرحلة  اأبو ريا، �سعيد )2004. 2
اإربد:  الريموك،  جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  اجلليل،  منطقة  يف  االإبتدائية 

االأردن. 
( . تعليم الكبار، مفاهيم وتطبيقات، العني، االإمارات  جروان، فتحي عبد الرحمن )1999. 3

العربية املتحدة: دار الكتاب اجلامعي. 
( . تنمية مهارات التفكري االإبداعي من خالل املناهج املدر�سية،  اجلمل، حممد )2005. 4

العني، االإمارات العربية املتحدة: دار الكتاب اجلامعي. 
القاهرة،  االأوىل،  الطبعة  التفكري،  . اجتاهات حديثة يف تعليم   ) حبيب، جمدي )2003. 5

م�رش: دار الفكر العربي. 
يف  مهارة   6 .100 التفكري،  مهارات  دليل   .  )2002( النا�رش  عبد  وفخرو،  ثائر  ح�سني، 

التفكري، الطبعة االأوىل، عمان، االأردن: جهينة للن�رش والتوزيع. 
( . واقع ممار�سة معلمي التاريخ يف املرحلة الثانوية باململكة  احلمدي، اإبراهيم )2004. 7
العربية ال�سعودية ملهارات التفكري الناقد واالإبداعي، كما يقدرها املعلمون واملديرون، 

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الريموك، اإربد: االأردن. 
تطوير  برنامج كورت يف  قائم على  تدريبي  برنامج  فاعلية   .  ) موؤيد )2007. 8 دناوي، 
االإمارات  االإ�سالمية يف دولة  الرتبية  االإبداعي لدى معلمي ومعلمات  التفكري  مهارات 
العربية املتحدة، ر�سالة دكتوراة غري من�سورة، جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا، 

عمان: االأردن. 
يف  الناقد  التفكري  مهارات  على  قائم  تدريبي  برنامج  اأثر   .  ) 9 .2004( مرمي  الرب�سي، 
اكت�ساب معلمي الدرا�سات االجتماعية يف املرحلة الثانوية يف االأردن لتلك املهارات، 
ودرجة ممار�ستهم لها، ر�سالة دكتوراة غري من�سورة، جامعة عمان العربية للدرا�سات 

العليا، عمان: االأردن. 
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( . درجة ممار�سة معلمي الرتبية االإ�سالمية يف االأردن للمهارات  ر�رش�ص، اإميان )2006. 10
عمان  جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  طلبتهم،  بتح�سيل  وعالقتها  االإبداعية 

العربية للدرا�سات العليا، عمان: االأردن. 
( . االإبداع العام واخلا�ص، ترجمة غ�سان عبد احلي اأبو فخرو،  رو�سكا، الك�سندر )1989. 11

الكويت، عامل املعرفة: الكويت. 
( . مهارات التفكري و�رشعة البديهة، حقائب تدريبية، الطبعة االأوىل،  ريان، حممد )2004. 12

عمان، االأردن: دار حنني للن�رش والتوزيع. 
( . فاعلية برنامج مقرتح يف مناهج الرتبية االإ�سالمية يف تنمية  ال�رشف، عادل )2008. 13
مهارة التفكري اال�ستداليل لدى طلبة املرحلة الثانوية بدولة الكويت، املجلة الرتبوية، 

جامعة الكويت، العدد 89، املجلد 23، �ص )13- 49( . 
التفكري  مهارات  تنمية  يف  مقرتح  تدريبي  برنامج  فاعلية   .  ) 14 .2005( فداء  ال�سنيقات، 
االإبداعي لدى معلمي ومعلمات مبحث الرتبية االإ�سالمية للمرحلة االأ�سا�سية العليا يف 
عمان:  العليا،  للدرا�سات  العربية  عمان  جامعة  من�سورة،  غري  دكتوراة  ر�سالة  االأردن، 

االأردن. 
( . تنمية قدرات التفكري االإبداعي، الطبعة االأوىل، عمان، االأردن:  الطيطي، حممد )2001. 15

دار امل�سرية للن�رش والتوزيع والطباعة. 
عمان،  الثانية،  الطبعة  االأ�سا�سية،  للمرحلة  التفكري  تعليم   .  ) 16 .2004( نايفة  قطامي، 

االأردن: دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع. 
( . الذكاء الطبيعي لكل فرد، ترجمة عادل عبد الكرمي يا�سني،  مات�سادو، لوي�ص )1989. 17

قرب�ص: دار ال�سباب للن�رش والرتجمة والتوزيع. 
( . تنمية مهارات التفكري االإبداعي الناقد، الطبعة االأوىل، عمان،  جميد، �سو�سن )2008. 18

االأردن: دار �سفاء للن�رش والتوزيع. 
بيت  ال�سعودية:  الريا�ص،  م�سلم،  �سحيح   .  ) 19 .1998( احلجاج  بن  م�سلم  الني�سابوري، 

االأفكار الدولية. 
( . احلاجات التدريبية ملعلمي الرتبية االإ�سالمية يف �سلطنة عمان  هندي، �سالح )2005. 20
من وجهة نظر املوجهني واملعلمني اأنف�سهم وعالقتها ببع�ص املتغريات، جملة درا�سات، 

العلوم الرتبوية، اجلامعة االأردنية، املجلد 32، العدد 2، �ص )364- 382( . 
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( . كيف ت�ساعف ذكاءك، ترجمة مكتبة جرير، الريا�ص، ال�سعودية:  وات، �سكوت )2005. 21
مكتبة جرير. 

يف  الرتبوي  للنظام  م�ستقبلية  روؤية  نحو   .  ) 22 .2003( االأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة 
االأردن، منتدى التعليم يف اأردن امل�ستقبل، عمان: االأردن. 

( . جلنة �سيا�سة التعليم يف االأردن، تقرير اللجنة،  وزارة الرتبية والتعليم االأردنية )1989. 23
عمان: االأردن. 

ثانياً- املراجع األجنبية: 
Beyer, Barry (1985) . Teaching critical thinking.  A Direct Approach. 1. 
Social Education, 49 (n) . p (274) . 
Caffarella. Clark (2004) . Rewarding creative behavior, in experiments 2. 
classroom creativity. retrieved from: from ERIC Document reproduction 
service, http: //eric. org/portal/223901. 01/12/2008. 
Posner,David (2008) . Relevant classroom assessment training for 3. 
teachers. Retrieved from:
www. moemagazine. net/article. php?action/html. 10/11/2008. 
Pratt, Donald. (2007) . Focus on critical and creative thinking skills 4. 
across the curriculum. Retrieved from:
http: //schoolar. google. com/scholar?9=extent. html. 15/11/2008. 
Salvin,Gibert (2007) . Creative teachers in secondary school. retrieved 5. 
from: 
www. creative teachingsite. com/wallpapers- journ. html. 10/11/2008. 
Scriven,Robert (2005) . Developmental changes in teacher6. ةs use of higher 
order thinking and content knowledge. Retrieved from:
http: //www. thinking- effect. cognitive. abilities. 21/11/2008. 
Smith, Jhon (2008) . Teachers to exercise the degree of critical thinking 7. 
skills. The Journal of Critical behavior , 23/1 (2008) p: (75- 103) . 
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ملحق رقم )1( 

درجة ممار�سة معلمي ومعلمات الرتبية الإ�سالمية 
ملهارات التفكري الإبداعي

املظهر ال�سلوكي »املوؤ�رشات ال�سلوكية«رقم
درجة املمار�ســــــة

مرتفعة 
منخف�سةمنخف�سةمتو�سطةمرتفعةجدا

جدا

ي�سعني يف موقف تثري الده�سة واحلرية قبل ال�رشوع يف الدر�ص. 1

يدربني على ت�سنيف املعلومات واالأفكار يف فئات خا�سة. 2

يتيح يل حرية التعبري عن اأفكاري. 3

يحفزين على طرح اأ�سئلة وق�سايا مثرية للجدل. 4

يدربني على اإنتاج كم كبري من االأفكار يف اأثناء املوقف التعليمي. 5

يثري لدي اخليال واحلد�ص يف ظل ظروف �سفية م�سجعة. 6

يتيح يل فر�سة اإ�سدار االأحكام. 7

يهيئ يل فر�سة تطبيق املبادئ يف مواقف جديدة. 8

ي�ساعدين يف التخلي عن املفاهيم اخلاطئة التي امتلكها. 9

يقودين لالبتعاد عن االأفكار التقليدية )املاألوفة اأو ال�سائعة( . 10

ي�سجعني على التعلم الذاتي. 11

يتيح يل فر�سة التقومي الذاتي الأفكاري. 12

يحثني للح�سول على املعرفة بطرائق خمتلفة ومتنوعة. 13

يهيئ يل الفر�سة ال�ستدعاء املعلومات وتكوين العالقات ال�سببية 14
اأو اال�ستنباطية. 

ي�سجعني على ربط اأفكاري بخرباتي ال�سابقة. 15
يقودين اإىل التحليل والفهم العميق للمحتوى. 16
ي�ساعدين على املرور بخربات جديدة. 17
ي�ساعدين يف اإدراك املزيد من التفا�سيل والتو�سع يف معلوماتي. 18
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ملحق رقم )2( 

درجة ممار�سة معلمي ومعلمات الرتبية الإ�سالمية ملهارات التفكري الناقد

املظهر ال�سلوكي »املوؤ�رشات ال�سلوكية«رقم
درجة املمار�ســــــة

مرتفعة 
منخف�سة منخف�سةمتو�سطةمرتفعةجدا

جدا

يرفع من درجة اإح�سا�سي و�سعوري بامل�سكالت والق�سايا 1
املطروحة للمناق�سة. 

يحثني على جمع املعلومات والبيانات من م�سادر 2
موثوقة ومتعددة. 

يثري دافعيتي يف طرح مو�سوعات وق�سايا جدلية قابلة 3
للنقا�ص. 

يدربني على �سياغة فر�سيات، وبناء توقعات. 4

ي�سجعني يف التعرف على الغمو�ص يف الق�سايا 5
وامل�سكالت املطروحة. 

ي�ساعدين على التمييز بني احلقائق واالآراء املطروحة. 6
ي�ساعدين يف متييز املعلومات واحلكم عليها. 7

يدربني يف حتديد جوانب القوة وال�سعف لالأدلة 8
واملعلومات. 

يحثني على التفكري باإيجاد البدائل واحللول املختلفة. 9
ي�سهل يل روؤية الوجه االآخر لالأحداث. 10

ي�ساعدين يف التمييز بني االأفكار الرئي�سة والتفا�سيل 11
اجلزئية. 

يدربني على التنبوؤ مبجريات االأحداث يف �سوء املقدمات. 12

يحثني على التو�سل اإىل تف�سري �سحيح للق�سايا وامل�سائل 13
ذات العالقة. 

ي�سجعني على بناء ا�ستنتاجات منطقية. 14

يحثني على �سياغة اأ�سئلة ت�سهم يف فهم اأعمق 15
للمو�سوعات. 

ي�سجعني على النقد البناء وتقبل الراأي االآخر. 16

يتيح يل فر�سة تلخي�ص االأفكار املطروحة، واإعادة 17
�سياغتها بلغتي اخلا�سة. 




