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 املهخص

ـ فْ      ٌدفت الدراسة الحالٓة إلِ الكشؼ عف فعالٓة برىاهج قائـ عمِ قصص الىساء فْ القرآف الكٓر
فْ الصؼ  تمهٓذة  04تىهٓة التفكٓر التأهمْ لدى تمهٓذات الهرحمة اإلعدآة وتكوىت عٓىة الدراسة هف 

اض ، فْ الههمكة العربٓة السعودٓة، وتـ الثالث اإلعدادي ، فْ هدارس الخمٓج األٌ مٓة ، فْ هدٓىة الٓر
ة. وتوصمت  ـ والهىاسبة لٍذي الفئة العهٓر تطبٓؽ برىاهج هف عدد هف القصص الىسائْ فْ القرآف الكٓر
ىتائج الدراسة إلِ أىً توجد فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف هتوسطْ درجات أفراد عٓىة الدراسة فْ األداء 

مِ هقٓاس التفكٓر التأهمْ لصالح األداء البعدي. كها توصمت الدراسة إلِ أىً التوجد القبمْ والبعدي ع
فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف هتوسطْ درجات  أفراد عٓىة الدراسة فْ األداء البعدي والتتبعْ عمِ هقٓاس 

 التفكٓر التأهمْ.
 : انكهًات املفتاحُة

ـ، الهرحمة االعدادٓة      البرىاهج التعمٓهْ ، التفكٓر التأهمْ، قصص الىساء  فْ القرآف الكٓر  

Abstract 

The current study aimed to reveal the effectiveness of a program based 

on the stories of women in the Holy Quran for developing reflective 

thinking for a sample of 40 female students in 3
rd

 intermediate stage, at Al-

Khleej Schools, Riyadh , Kingdom of Saudi Arabia. After presenting the 

program, applying measurements, and conducting experimental and 

statistical treatments, the researcher reached the following results: 

 The existence of statistically significant differences between the mean 

scores of the students in the pre and post- test in favor of the post- test on 

the scale of reflective thinking. There were no statistically significant 

differences between the mean scores of the female students in the post and 

follow-up tests in the contemplative thinking scale. 

Keywords:  

  Reflective thinking, The Educational Program, women in the Holy 

Quran,  Intermediate Female Students  
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 املقذية: 

فكٓر ٓتضهف تٍٓئة الفرص فرؽ بٓف تعمٓـ التفكٓر وتعمٓـ هٍارات التفكٓر. فتعمٓـ التٌىاؾ     
والهواقؼ الهالئهة وتىظٓـ العدٓد هف الخبرات التْ تتٓح الفرصة أهاـ الطالب لههارسة التفكٓر هع 
دفعٍـ وحثٍـ عمِ إستغالؿ وتوظٓؼ العهمٓات الذٌىٓة الهختمفة عمِ التفكٓر. أها تعمٓـ هٍارات 

ادفة عمِ تعمٓـ الطالب التفكٓر ٌو تعمـ إستٓراتٓجٓات وهٍارات ذٌىٓة حٓث ٓىصب بصو  رة هباشرة ٌو
ستٓراتٓجٓات عهمٓات التفكٓر كالتطبٓؽ والتحمٓؿ واإلستىباط  كٓؼ ولهاذا ٓىفذوف هٍارات وا 

 ( 747، 7442واإلستقراء. ) هحسف أحهد، 

والتفكٓر التأهمْ ٌو أحد أىهاط التفكٓر التْ ٓجب اإلٌتهاـ بٍا وتشجٓع التالهٓذ عمِ ههارستٍا، ولف   
ستخداـ الطرؽ الهحفزة لً ، وال ٓعد التفكٓر ٓكوف ذ لؾ إال عىد فٍـ الهعمـ لٍذا الىهط هف التفكٓر وا 

التأهمْ عهمٓة سٍمة الىً ٓتطمب تركٓز هستهر لٓس فقط فْ الهوضوع ، ولكف أٓضا فْ كٓفٓة تصور 
قة التفكٓر فْ ضوء الخبري السابقة والحالٓة ، فٍو  هكاىٓة تغٓٓر طٓر ٓشهؿ الىظر الكمْ الهعرفة الكمٓة وا 

ذا هآهٓزي عف التفكٓر الهىظـ الهعتاد )   , Moseley , 2005إلِ الىشاط فضال عف طرؽ تحمٓمً ٌو

314.) 
ٌتهت بضرورة تىهٓة هٍارات التفكٓر التأهمْ : ودراسة     -Hae )وهف أٌـ البحوث التْ دعت وا 

Deok Song, 2000 )  ٓهْ التْ تحسف هٍارت التفكٓر والتْ ٌدفت إلِ هعرفة عواهؿ التصهٓـ التعم
التأهمْ فْ بٓئة حؿ الهشكالت هقارىة بٓف هفآٌـ تالهٓذ الهرحمة اإلعدادٓة وتالهٓذ الجاهعة ، وكاىت 
ْ الوسائؿ التعمٓهٓة والهوضوع الدراسْ  أٌـ الىتائج وجود أربعة عواهؿ تحسف التفكٓر التأهمْ  ٌو

 وبٓئة وأدوات الهقاالت.  
( وقد ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة أثر دورة التعمـ وخرائط الهفآٌـ فْ 7442ة ،ودراسة ) أحهد عهآر 

التفكٓر التأهمْ والتحصٓؿ لدى طمبة الصؼ العاشر فْ التربٓة الوطىٓة والهدىٓة بكمٓة التربٓة بجاهعة 
الٓرهوؾ، وقد توصمت الدراسة إلِ وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسط درجات تالهٓذ 

بٓة.الهج بٓة والهجهوعة الضابطة لصالح الهجهوعة التجٓر  هوعة التجٓر
وترى الباحثة أف التفكٓر التأهمْ ٓهكف تىهٓتة أو تحسٓىً هف خالؿ براهج خاصة أٌهٍا البراهج   

القائهة عمِ هحفزات التفكٓر كالقصص أو بتطبٓؽ إستٓراتٓجٓات خاصة .هع وجود عدة عواهؿ تحسف 
وسائؿ التعمٓهٓة والهوضوع الدراسْ وبٓئة وأدوات العهؿ هع جودة عواهؿ التفكٓر التأهمْ هثؿ ال

 التصهٓـ التعمٓهْ والهىاٌج الدراسٓة.
ولمقصة تأثٓرا تربوٓا ٌاها هها جعؿ الهربٓف هىذ قدٓـ الزهف ٓستخدهوىٍا فْ تربٓة الىشء وتعمٓهٍـ   

حداث ووقائع وشخصٓات تشد اإلىتباي، الهثؿ العمٓا، والقٓـ الدٓىٓة والخمقٓة. فالقصة بها تصوري هف أ
وتشوؽ الهستهٓعٓف إلِ تتبع أحداثٍا ووقائعٍا، وتبعث فٍٓـ هختمؼ اإلىفعاالت والهشاعر التْ تجعمٍـ 
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ٓشتركوف فْ أحداثٍا وجداىٓا، وٓتأثروف بٍا عاطفٓا، فتصبح عقولٍـ وىفوسٍـ هتقبمة لها تتضهىة هف 
 (.420، 7442ؿ عمٓا وقٓـ. ) هحهد ىجاتْ ،هث حكـ وهواعظ وعبر، ولها ترغبٍـ فًٓ هف

العالِ بٍا و أدػالمغات لَىا هكؿ القصة تعد فِ أف ( عمِ  2،  7442، هحهد حجازُ وٓؤكد )        
ٓو الحاضر ػالقَٓة الفعالة التِ تٍز الىفَس َتحرك القمَب َالهدارك بها تربط بً با َأسمَبًا هو أسالٓبٍ

ا َالهاضِ .  الهعمَهات َتىهٓة الهفآٌن الهختمفة هىٍا الهفآٌن إكتساب فِ ا تٍَأٌهٓولمقصة دوٌر
تىهٓة الكثٓر هف الهفآٌـ وخاصة الهفآٌـ ٌهٓتٍا فِ وكذلؾ أالرٓاضٓة َالعمهٓة َالبٓئٓة َاالجتهاعٓة  

ذا هاأكدت عمًٓ دراسة  (، ودراسة  7447ؿ، َدراسة )سَىٓا قزاه(،  7447ف،)ىجَُ هأهَالمغوٓة، ٌو
 .( Martine , 2006 )( ، ودراسة  Myers, 1996(، ودراسة )7444رزؽ،ٌٓـ )إبرا

وقد شغمت القصص حٓزا كبٓرا هف كتاب ا ) سبحاىً وتعالِ( ألىٍا شغمت حٓزا كبٓرا هف حٓاة       
شباع لرغباتٍـ، وفْ ذلؾ سر هف أسرار  الىاس فكاف فْ كتاب ا تمبٓة لحاجات أولئؾ الىاس وا 

ؽ صالحٓتة فْ كؿ زه اف وهكاف . فمو أىىا أردىا إقىاع شخص أو جهاعة بفكرة لكاىت القصة ٌِ الطٓر
 األقصر، واألكثر سالهة واألبمغ حجة. 

ع ػمٓهاو هػقصة س، عٓسِ ، قصة قصة َٓسفؿ ) َقد زخر القرآو الكرٓن بالقصص الرائع هث        
مق البشر َعمن سر خمقً فا الذُ خ، هرٓن َغٓرٌا هو القصص ( السٓدة بمقٓس قصة  الهمكة 

بهجاهع ٓأخذ القصصِ ٓزٓد الهعىِ قَة َٓضفِ عمًٓ تأثٓرًا األسموب ن ٓعمن  أو ػَطبائع هو خمقٍ
اب ، ستهاع َالتفكٓر إلاس جذبا قوًٓا إلِ اػذب الىػالقمَب َٓج ،  7440والتأهؿ . ) سهٓر عبد الٌو

460 – 466 ) 
اد       ػة ال تكػساهٓة َهكاىة عالٓؼ عمِ قصص لٍا أٌداؿ َالهتدبر لمقرآو الكرٓن ٓجد أىً ٓشته        
سمكًا ػالتِ ٓتخذ هىٍا الٍداي هؿ هو الَسائىٓة القمَب حتِ تستقر فٍٓا َهازالت القصة القرآتمهس 

فْ ، َالحكف تغهر باإلٓهاتستىٓر وِ القمَب الخصبة الجدٓدة َبها ػإل ،  7442هة . ) ىجواف العظٓر
8-9 ) 

( وقد ٌدفت ٌذي الدراسة لهعرفة أثر برىاهج تقىْ هقترح فْ ضوء  7442كشكو،  فدراسة ) عهاد   
ـ عمْ تىهٓة التفكٓر التأهمْ لدى تالهٓذ الصؼ الثاهف األساسْ بغزة،  اإلعجاز العمهْ فْ القرآف الكٓر
وقد توصمت الدراسة إلِ وجود فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسط درجات تالهٓذ الهجهوعة 

بٓ ـ والتركٓز عمِ التجٓر بٓة ىتٓجة دراسة القرآف الكٓر ة والهجهوعة الضابطة لصالح الهجهوعة التجٓر
 اإلعجاز العمهْ بً.

( حوؿ أثر إستخداـ القصص القرآىػْ فػْ تىهٓػة هٍػارات التفكٓػر  7449ودراسة ىجاح الشاعر)        
ئٓا بػٓف هتوسػطْ درجػات لتالهٓذ الصؼ األوؿ اإلعدادي، وتوصػمت الدراسػة إلػِ وجػود فػرؽ داؿ إحصػا

أفػػراد عٓىػػة البحػػث فػػْ التطبٓػػؽ القبمػػْ والبعػػدي لمهقٓػػاس لصػػالح التطبٓػػؽ البعػػدي حٓػػث تبػػٓف فاعمٓػػة 
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القصص القرأىْ  فْ تىهٓػة هٍػرات التفكٓػر) الهالحظػة والتصػىٓؼ والتحمٓػؿ والتفسػٓر والتمخػٓص والىقػد 
ـ ( لدى تالهٓذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.   والتخطٓط والتقٓو

 هه انذراسة:يشك
ص لحصر افتقاظ إحولقاهػػػت الباحثػػػة ب سػػػتطالع هػػػف الواقػػػع الهٓػػػداىْ ، وفػػػْ ىطػػػاؽ عهمٍػػػا ،        

رؼ لتعد وآدلجف اعث لبحالِ ف إٌزتحفٓد التمهٓػػذات وعىبػػراهج تثتثٓػػر هٍػػارات التفكٓػػر لِ إسٓة دارلا
ض عمِ بعع الاإلطؿ خالف هولتسهٓع . ظ والحفاعمِ رة هقتصأٓضػػػػػػػػػػػػػػػػػًا ٓسٓة درلتالعهمٓة وأف اعمًٓ 

ألصٓمة ر األفكاف اعث لبحر والتفكٓارت اٌهٓة تىهٓة هٍاأعمِ دت ك، لػػػػػوحظ ٌػػػػػاأف ألسابقة البحػػػػػوث ا
التفكٓػػر التػأهمْ . وقػػد وجػػدت فع داٌهٓة تىهٓة أعمِ البحػوث ي ذٌدت كأكها دى التالهٓػػذ. لوالهتىوعػة  

 ر التأهمْ.الباحثة فْ القصص القرآىْ هٓداىًا خصبًا لتىهٓة هٍارات التفكٓ
فالقصص القرآىْ ٓهتاز بجهاؿ األسموب، وبالغة البٓاف ، وباالٓجاز فْ عرض جػواىبْ هعٓىػة هػف       

وقائع القصة التْ تىاسب الهوضوع الذي تتىاولً السورة بحٓث ترد أحداث القصة هىسجهة هػع السػٓاؽ 
ػػػا الىفسػػػْ، وأعهػػػؽ فػػػ كٍػػػا لمهشػػػاعر العػػاـ لهوضػػػوعات السػػػورة، فتكػػػوف بػػػذلؾ أوقػػػع فػػػْ تأثٌٓر ْ تحٓر

 (420، 7442والوجداف ، وأقرب إلِ إقىاع العقؿ و وتصدٓؽ القمب ) هحهد ىجاتْ، 
 وفْ ضوء هاسبؽ ف ف الدراسة الحالٓة تسعِ لإلجابة عف السؤاؿ األتْ :

  ـ فػْ تىهٓػة هٍػارات بْ القائـ عمِ القصص الىسػائْ فػْ القػرآف الكػٓر ٌؿ ٓوجد أثر لمبرىاهج التدٓر
  همْ لدى تمهٓذات الصؼ الثالث الهتوسط ؟التفكٓر التأ

 وٓهكف صٓاغة هشكمً الدراسة فْ اطار السؤاؿ األتْ : 

  ْبٓػة بكػاٍل هػف القٓاسػات الهتكػررة الثالثػة ) قبمػ  –ٌؿ تتبآف هتوسطات درجػات  الهجهوعػة التجٓر
بْ القػائـ عمػِ ىتٓجػة تتبعػْ( عمػِ هقٓػاس التفكٓػر التػاهمْ  -بعدي  القصػص أثػر لمبرىػاهج التػدٓر

ـ  ؟الىسائْ فْ القرآف الكٓر
 أهذاف انذراسة :  

 ٍدؼ األتْ:سعت الدراسة الحالٓة إلِ تحقٓؽ ال
ـ فْ تىهٓة هٍارات التفكٓر التأهمْ.  الكشؼ عف أثر برىاهج قائـ عمِ قصص الىساء فْ القرآف الكٓر

 دراسة :ناهًُة أ   

 ث : ٓة لمبحظرلىاألٌهٓة ا      

ؾ لذؿ وحدة ٓدعءات باستقصاـ لقٓاـ اتث لهحمْ حٓد الصعٓالتً السٓها عمِ صاث وألبحدة اجوتتضح     
رالتػػػأهمْ فػػػْ ضػػػوء القصػػػص لتفكٓت تىهٓػػػة الولتْ تىات اسادارلثػػػة (  قمػػػة الباحـ اعمدود فْ حف ) ٓبفت

القرآىػػػْ وخاصػػػة ) قصػػػص الىسػػػاء ( والتػػػْ باتتػػػت تػػػذكر دوف تػػػدقٓؽ ألٌهٓػػػة الهػػػرأة فػػػْ التػػػراث الػػػدٓىْ 
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بر العصػور أو أف ٓفػرد لٍػا بحػث ودراسػة خاصػة لتصػبح دلػٓاًل ٍٓتػدى بػً طالباتىػا أو هىػارًا واإلجتهاعْ ع
 لإلستئىاس بً فْ ظؿ هاتعاىًٓ األهة هف هتغٓرات عمِ الصعٓد اإلجتهاعْ والقٓهْ.

 بٓقٓة :طلتاألٌهٓة ا 

ة لمبحث فْ أدب  القصص الىسائْ فْ القرآف ٓعتبر جدٓد  -1 ا فْ هجاؿ إفراد دراسة بالمغً اإلىجمٓٓز
ـ ٓعطٓىا ىهوذجا لمهرأة هف حٓث ىفسٓتٍا  ة قصص الىساء فْ القرآف الكٓر البحث. كها أف هاتحتٓو

د الرغبة فْ تعهٓؽ الدراسة حولٍا.   وقدراتٍا وعهمٍا اإلجتهاعْ وحكهٍا عمىِ االشٓاء ههآٓز
لتىهٓة القرآىْ  فْ ضوء القصص ٓبٓة درهج ترابء قعة لً  فْ بىاولهتالىتائج ر استثهااهكاىٓة إ  -2

هٍارات التفكٓر التأهمْ وهف ثـ ربط الجٓؿ واألجٓاؿ القادهة بالقٓـ القرآىٓة. حٓث تبٓف لمباحثة وهف 
 واقع عهمٍا هدى إىجذاب الطالبات لمقصص الواردة هف األدب الغربْ هثؿ:

    (Frozen, Cinderella, Snow White, Alice in Wonderland ….etc ) فمهاذا الىىتج
ـ ل ة (، تحهؿ هضاهٓف أكثر قٓهًة وأكثر تأثٓرًا هف القرآف الكٓر طالباتىا قصص واقعٓة) وبالمغة اإلىجمٓٓز

خ اإلىساىْ فٍف أهٍات وزوجات وأخوات األىبٓاء عمِ  لىساء واقعٓات كاف لٍـ تأثٓرًا هبٍرًا عبر التآر
   هر العصور.

 يصطهحات انذراسة:

بْ -4   :البرىاهج التدٓر

بات ٌو برىاه    ج تعمٓهْ لتىهٓة هٍارات التفكٓر التأهمْ وحب اإلستطالع وٓتكوف هف هجهوعة التدٓر
واألىشطة والخبرات التعمٓهٓة الهصههة، بحٓث ٓتٓح لمطالبات فرصة إكتساب هٍارات التفكٓر هوضع 
بٓة (  لكافة القصص  الدراسة، وكذلؾ حب اإلستطالع وسٓتـ تعمٓهٍا فْ ضوء هواقؼ ) ىصوص تدٓر

ة ) سواء كاىت ٌذي القصص ذكرت فْ القرآف الت ـ بالمغة اإلىجمٓٓز ْ دارت حوؿ الهرأة فْ القرآف الكٓر
ح  أو ضهىْ(.  بشكؿ صٓر

  :التفكٓر التأهمْ-7
ٌو هجهوعة هف القدرات والهٍارات التْ تشتهؿ عمِ: تولٓد الهعرفة ذات الهعىِ، والحوار          

ط التأهمْ، وٓقاس ألغراض ٌذي الدراسة بدرجات التمهٓذات عمِ التأهمْ، وربط عىاصر الهعرفة والتخطٓ
ْ: تولٓد الهعرفة ذات الهعىِ ، الحوار  إختبار التفكٓر التأهمْ ) إعداد الباحثة ( فْ ثالثة أبعاد ٌو

 التأهمْ ، ربط عىاصر الهعرفة والتخطٓط التأهمْ.
 أوالً : انتفكري انتأيهٍ:

 يفهىو انتفكري انتأيهٍ :      
فات هتعددة لمتفكٓر التأهمْ فٓعرفً كؿ هف كتشىر وكىج       Kitchener & Kingقد ظٍرت تعٓر

" عمِ أىً "اكتساب هعرفً هف خالؿ الهالحظة الهباشرة، والبىاء الىشط لمقرارات، وتقٓٓـ “ 2002,
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عادة تقٓٓـ هدى كفاءة أحكا هٍـ الهعموهات الهتاحة فْ عالقتٍا بالهحتوى لتحدٓد هدى هصداقٓتٍا، وا 
        (, Kitchener & King 7447:04 إلِ الهعموهات والطرائؽ الجدٓدة الهتاحة")

رى هوسٓمْ      أف  التفكٓر التأهمْ ٌو أحد أىهاط التفكٓر التْ ٓجب االٌتهاـ بٍا وتشجٓع  7442ٓو
ـ الطرؽ التالهٓذ عمِ ههارستٍا ، ولف ٓكوف ذلؾ إال عىد فٍـ الهعمـ لٍذا الىهط هف التفكٓر واستخدا

الهحفزة لً ، وال ٓعد التفكٓر التأهمْ عهمٓة سٍمة ألىً ٓتطمب تركٓزًا هستهرًا لٓس فقط فْ الهوضوع ، 
قة التفكٓر فْ ضوء الخبرة السابقة  ولكف أٓضًا فْ كٓفٓة تصور الهعرفة الكمٓة واهكاىٓة تغٓٓر طٓر

ذا ها ٓهٓزي عف التفكٓر والحالٓة ، فٍو ٓشهؿ الىظر الكمْ إلِ الىشاط فضاًل عف طرؽ تحمٓم ً ٌو
             ( Moseley,2005,314الهىظـ الهعتاد. )

الٓركز هف خالؿ التفكٓر التأهمْ عمِ الخبرات والهعتقدات  أف  الفرد (Johns.2005,2وٓشٓر جوىز )
والقٓـ فحسب ولكف عمِ الوعْ والتقٓٓـ الذاتْ أٓضًا ، وٓسهح لمفرد بالبىاء عمِ خبراتً وهعارفً 

د هف الهعرفة عف الذات وتحسٓف ا ة االحتهاالت األخرى؛ لكسب الهٓز لسابقة والحالٓة ، ورٓؤ
ٍاف ىعهة، رى عهاد كشكو  (82، 7442الههارسة) شٓر أف التفكٓر التأهمْ ىهط هف أىهاط  7442ٓو

و هصطمح  التفكٓر التْ تعتهد عمِ الهوضوعٓة والسببٓة فْ هواجٍة هشكمة أو تفسٓر ظاٌرة حدثت ٌو
  (.29، 7442ٓـ.)عهاد كشكو،قد
وتعرفً "سحر الشافعْ " عمِ أىً "عهمٓة عقمٓة ٓقـو بٍا التمهٓذ تعتهد عمِ الهالحظة والتأهؿ    

واالجتٍاد فْ أثىاء هواجٍتً لهشكمً عمهٓة أو تىاولً لهوضوع ها، فٓهارس خاللٍا بعض الهٍارات 
ا، وتقدٓـ تغٓرات هىطقٓة، وتحدٓد ىقاط القوة العقمٓة الهتهثمة فْ وصؼ الهشكمة و تحمٓمٍا إلِ عىاصٌر

والضعؼ، والتىبؤ بحموؿ هقترحة لحؿ الهشكمة حتِ ٓصؿ إلِ الىتائج أو تقوٓهٍا. )سحر الشافعْ ، 
7444 ،26) 

وٓعرفً "غازي طاشهات وآخروف " عمِ "ىً" عهمٓة ٓقـو بٍا الطمبة ىحو الهوقؼ الذي أهاهٍـ        
الخطط الالزهة لفٍهً، بٍدؼ الوصوؿ إلِ الىتائج التْ ٓتطمبٍا الهوقؼ  بتحمٓمً إلِ عىاصري ثـ رسـ

قاس بالدرجة الهخصصة إلجابة الطمبة عمِ "اختبار  وتقوٓـ الىتائج فْ ضوء الخطط الهرسوهة ٓو
 (704، 7442التفكٓر التأهمْ" )غازي طاشهات وآخروف 

حث أىً عهمٓة عقمٓة تقـو عمِ بعض وتعرؼ الباحثة التفكٓر التأهمْ إجرائًٓا فْ ٌذا الب        
أو تىاقض أو هوقؼ غاهض (  وٓقـو فٍٓا  هشكمةاألىشطة الهحددة والتْ تحدث عىد وجود هثٓر ها) 

الفرد بتظٓـ الهعموهات الهدركة وذلؾ بتحمٓمٍا إلِ عىاصر ثـ رسـ الخطط الالزهة لفٍهً ، بٍدؼ 
هع الهعموهات التْ لدًٓ وذلؾ بٍدؼ إدراؾ الوصوؿ إلِ الىتائج التْ ٓتطمبٍا الهوقؼ، ثـ هزجٍا 

عالقات بٓف عىاصر الهوقؼ  وتقوٓـ الىتائج فْ ضوء الخطط الهرسوهة وذلؾ لموصوؿ إلِ توضٓح 
  الغهوض . وٓقاس بالدرجة الهخصصة إلجابة التمهٓذات فْ هقٓاس التفكٓر التأهمْ بهٍاراتة الخهس.
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 أبعاد انتفكري انتأيهٍ : 
 ٓتضهف ثالثة أبعاد لمتأهؿ ٌها ها ٓمْ :إف التفكٓر التأهمْ 

فكر وٓعهؿ. .أ   تأهؿ الهحتوى : وفًٓ ٓتأهؿ الفرد فٓها ٓعْ وٓفٍـ وٓشعر ٓو
قة واألسموب الذي ٓفكر بً وفًٓ ٓفحص الفرد: كٓؼ ٓىجز  .ب  تأهؿ العهمٓات :وفًٓ ٍٓتـ الفرد بالطٓر

 ءة األداء؟هٍهة ها؟ وكٓؼ ٓقـو بالتفكٓر أو اإلحساس والتفاعؿ؟ ، وكٓؼ ٓقٓـ كفا
تأهؿ االفتراضات : وفًٓ ٓجب التفكٓر والتأهؿ فْ هجهوعة الهعتقدات والقٓـ التْ هثمت غالبًا  .ج 

 (2،  7449)ىادٓة سهعاف وعفاؼ عطٓة ،          واعٓة هف البٓئة الهحٓطة بالفرد.بصورة غٓر 

 يراحم وخطىات انتفكري انتأيهٍ : 

رتكز التفكٓر التأهمْ عمِ خهس خطوات      تبدأ هف التعرؼ عمِ الهشكمة وصواًل إلِ الحؿ  ٓو
وتتضهف: تقدٓـ هقترحات أصؿ الهشكمة ، استخداـ االفتراضات ، استدالؿ الىتٓجة باستخداـ أحد 

ب.)  ,Curzonالفروض ، اختبار الفرض الهىاسب سواء بالتخٓؿ )عمِ الهستوى الىظري( أو بالتجٓر

 (2،  7449)ىادٓة سهعاف وعفاؼ عطٓة ،  (93 ,2004

 ( أف ٌىاؾ خهس هراحؿ لمتأهؿ ٌْ:7442وقد أشار هٓؾ وآخروف )     
ْ عبارة عف ردود الفعؿ  Reflective Practice الهرحمة األولِ بالههارسة التأهمٓة  - ٌو

ة والتمقائٓة. عة والفوٓر  السٓر
ْ األكثر اعتٓادٓة أو ألفة وغال Repair reflectionالهرحمة الثاىٓة التأهؿ االصالحْ  - بًا ها ٌو

 تىشط عمِ الفور.
وتشهؿ الهٍمة هف الوقت التْ تستغرؽ  Review reflectionالهرحمة الثالثة تأهؿ الهراجعة  -

 إلعادة التقٓٓـ وربها تتـ خالؿ ساعات أو أٓاـ.

ْ التأهؿ الىظاهْ الهىٍجْ والتركٓز  Research reflectionالهرحمة الرابعة التأهؿ البحثْ  - ٌو
 شٍور. الحاد وقد تستغرؽ عدة

ْ تأهؿ هجرد ودقٓؽ  Reformulation reflectionالهرحمة الخاهسة تأهؿ إعادة الصٓاغة  - ٌو
 (62، 7446أحهد عبد المطٓؼ ، )  وتصاغ بشكؿ واضح وقد تهتد عدة سىٓف.

 يستىَات انتفكري انتأيهٍ: 

هكف تفصٓؿ هستوٓات التفكٓر التأهمْ كه  ا ٓمْ:وتختمؼ هراحؿ التفكٓر التأهمْ عف هستوٓاتً ٓو

 : Every reflection fleetingالتأهؿ العابر الٓوهْ  .أ 
وٓحدث التأهؿ الٓوهْ أو العشوائْ فْ هداي الخاص وهعظـ الوقت ، ولكف لٓس دائهًا عىدها ٓكوف     

الفرد وحٓدًا وبٓىها ال ٓذٌب ٌذا الشكؿ هف التأهؿ أعهؽ هف التفكٓر والتذكر أو التحدث حوؿ األشٓاء 
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أكثر ف ىً ٓهكف أف ٓمعب جزءًا فْ الهستوٓات الهتعهدة الكثٓرة لمتأهؿ التْ تبمغ هع فرد واحد أو 
                               ههارسة التأهؿ. 

 : Deliberate reflection committedالهتعٍد  –التأهؿ الهدروس  .ب 
ري لمههارسة       الفردٓة بأي  ٓتضهف التأهؿ الهتأىْ الهدروس الذي ٓتضهف هراجعة الشخص وتطٓو

عدد هف الطرؽ الهدروسة التْ ٓهكف أف تكوف فردٓة أو تعاوىٓة ، والتأهؿ داخؿ ٌذا الهستوى ٌو 
  التأهؿ عمِ أو حوؿ اإلجراء وربها ٓسٍـ أو ال ٓسٍـ هباشرة فْ تطوٓر الههارسة

 : Deliberate and systematic reflectionالهبرهج  –التأهؿ الهدروس والهىظوهْ  .ج 

ضهف الهراجعة الهتعهدة والثابتة وبراهج التطوٓر حٓث التأهؿ هف خالؿ اإلجراءات أو العهؿ ٓحدث    
ع ، وحٓث ذي البراهج عادة تأخذ شكؿ الهشآر أىٍا تتطمب فترة كبٓرة هف الوقت والتخطٓط الدقٓؽ ،  ٌو

ستوى هف ف ىٍا تتطمب التهوٓؿ فْ أغمب األحٓاف لدعـ تمؾ الحاجات وعمِ الرغـ هف ذلؾ ف ف لكؿ ه
ٌذي الهستوٓات قٓهة هؤكدة وأي هستوى ٓختاري الشخص لٓعهؿ هف خاللً ٓكوف هحددًا إلِ حد ها 

()ٌالة ابو العال ، 04، 7444( )حصة الحارثْ،482،  7449بالٍدؼ.)هصطفِ عبدالسالـ ، 
7447  ،26) 

 الكمٓة فْهستوى التفكٓر التأهمْ لدى طالب (Kember . al , 1999 ) بحثت دراسة كٓهبر     
جاهعة ٌوىج كوىج عىد دراستٍـ لبرىاهج التعمٓـ الهٍىْ، وتوصمت إلِ أف تشجٓع الطالب عمِ الكتابة 

 . Kember ) التأهمٓة، وتقٓٓـ الهعمـ لتمؾ الكتابات ٓهكف أف ٓسٍـ فْ تىهٓة هٍارات التفكٓر التأهمْ.

al , 1999, 18 -30 ) 

ات التفكٓر التأهمْ  والتْ إستٍدفت البحث   ( King , 2000 )وقد بٓىت دراسة كىج        حوؿ هستٓو
رو بٓف  ة هٓٓز ورؾ وتـ إستخداـ ىفس اإلداة لتحدٓد  422عف ىظٓر هعمهًا وباحثًا هف الدراسٓف فْ ىٓٓو

هستجٓبًا هف أفراد العٓىة لمهقابالت الشخصٓة  02ٌؤالء الذٓف هارسوا تحوؿ الهفآٌـ وتـ إختٓار 
رو  426أف األكثر عهقًا ، وقد وجد  ة هٓٓز هف الهشاركٓف تـ تحدٌـ بشكؿ واسع ب ستخداـ هراحؿ ىظٓر

لتحوٓؿ الهفآٌـ وكاىت األىشطة التْ سٍمت التحوٓؿ والتفكٓر التأهمْ ٌْ : الهىاقشات الصفٓة 
 ,King . K. P ,2000 )والخبرات القائهة عمِ الكهبٓتوتر ، واألىشطة التأهمٓة والصحؼ اإللكتروىٓة .

 P 40 )  
دفت دراسة "هٓمر وكاو"   ؼ الهستوى اإلدراكْ لمتفكٓر التأهمْ  ( Miller & Kao’s , 2002 ) ٌو تعٓر

وهجهوعة هف طمبة ٌؤالء الهدرسٓف، وكاىت تعمٓقاتٍـ و  42لدى هجهوعة هف الهدرسٓف ٓبمغ عددٌـ 
ات إدراكٓة أسموب التفكٓر بصوت عالْ ٌو األداة األولٓة فْ جهع البٓاىات وقد تـ اختبار أربعة  هستٓو

التقٓٓـ" كها أشارت الىتائج إلِ أف الهستوى اإلدراكْ -اإلبداع-الهعالجة-لمتفكٓر التأهمْ ٌْ "التذكر
األكثر شٓوعًا لدى كؿ هف الهعمهٓف والطالب ٌو هستوى الهعالجة بٓىها كاف هستوى التذكر ٌو األقؿ 
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 ) ٍـ لمهستوىاإلدراكْ لإلبداع والتقٓٓـ.استخداهًا وقد تساوى كؿ هف التالهٓذ والهعمهٓف ؼ استخداه

Miller & Kao’s , 2002 ) 
( التْ ٌدفت إلِ بحث سهات التفكٓر 7447وأوضحت ىتائج دراسة )عزو عفاىة وفتحٓة المولو    

التأهمْ لدى هجهوعة هف الطالب فْ السىة الرابعة بكمٓة التربٓة هف تخصصات هختمفة فْ أقساـ 
ا ة والٓر ، وقدـ الباحثوف اختبارًا  044ضٓات والعمـو والدراسات االجتهاعٓة ٓبمغ عددٌا المغة اإلىجمٓٓز

لقٓاس خهس هٍارات لمتفكٓر التأهمْ أف الطالب لـ ٓصموا إلِ الهستوى الغاهض هف هٍارات التفكٓر 
% هىٍـ لـ صموا القتراح الحموؿ البدٓمة، وقد وجد أٓضًا أف الطالب الحاصمٓف 84التأهمْ حٓث أف 

 تقدٓر جٓد جدًا وههتاز كاىوا أكثر تأهاًل.عمِ 

 يهارات انتفكري انتأيهٍ : 
ستخداهًا والتْ تبىتً الباحثة      ىاؾ الكثٓر هف تصىٓفات التفكٓر التأهمْ والتصىٓؼ األكثر شٓوعًا وا  ٌو

:ْ  الذي ٓصىؼ هٍارات التفكٓر التأهمْ إلِ خهس هٍارات رئٓسٓة ٌو
  التأهؿ والهالحظةMeditation and observation : 

ة الىاقدة؛ أي القدرة عمِ تأهؿ ، وتحمٓؿ ، وعرض جواىب الهشكمة ، عمِ         وتعىْ الرؤٓة البصٓر
هحتواٌا وبٓاىاتٍا وهكوىاتٍا هف خالؿ الهشكمة او إعطاء رسـ أو شكؿ بٓف هكوىاتٍا بحٓث ٓهكف 

ًا.  اكتشاؼ العالقة الهوجودة  (02،  7444ارثْ ، )حصة الح                       بصٓر
  الكشؼ عف الهغالطاتParalogisms reveling : 

القدرة عمِ توضٓح الفجوات فْ الهشكمة هف خالؿ تحدٓد وتوضٓح العالقات غٓر الصحٓحة او غٓر 
اد الفار،   7444الهىطقٓة )أوجً االختالؼ( وتحدٓد بعض الخطوات الخاطئة فْ اىجاز الهٍهات)ٓز

 (22،  7447( ، )لٓمِ الزرعة ، 02،
  الوصوؿ إلِ استىتاجات لمهشكمةConclusions  : 

القدرة عمِ التوصؿ إلِ عالقة هىطقٓة هحددة هف خالؿ تحمٓؿ هضهوف الهشكمة وطبٓعتٍا ، والتوصؿ  
إلِ فرض الفروض ، والتوصؿ لحموؿ هىاسبة ، وذلؾ هف خالؿ التهعف فْ كؿ ها ٓعرض هف 

( ، )ٌالة ابو العال ، 27،  7442ة وفتحٓة المولو ، هتشابٍات فْ الهوقؼ التعمٓهْ. )عزو عفاى
7447  ،22) 

  إعطاء تفسٓرات هقىعةProvide Convincing explanation  : 

القدرة عمِ وضع الخطط والهقترحات الواقعٓة الهبىٓة عمِ الهعموهات والهعرفة الصحٓحة لحؿ الهشكمة 
، والقدرة عمِ إعطاء هعىِ هىطقْ لمىتائج أو  القائهة هف خالؿ التصورات الدهاغٓة لمهشكمة الهوجودة

العالقات الرابطة وقد ٓكوف ٌذا الهعىِ هعتهدًا عمِ هعموهات سابقة أو عمِ طبٓعة الهشكمة 
 (728،  7444وخصائصٍا.                                           )عبدالحهٓد طمبة ، 
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  وضع حموؿ هقترحةProposed Solution  ِتقدٓـ حموؿ لمهشكمة الهطروحة بخطوات : القدرة عم
 هىطقٓة ، وتقـو تمؾ الخطوات عمِ تصورات ذٌىٓة هتوقعة لحؿ الهشكمة الهطروحة.

ز القطراوي ، 24،  7449)جٍٓاف العهاري ،   (27،  7444( ، )عبدالعٓز

 ثاًَُا : انقصص انقرآٍَ

 متهُذ:
ىقدهً عو طرٓقٍا ها ىرٓد أو طرح ىالتِ ؿ التربٓة،  وَسائفضؿ هو أقصصْ األسمَب الٓعد       

أو حقائؽ أو أحداث ذات هغزى أخالقْ أو هفآٌهْ هعٓف. هعمَهات و ذلك قٓهًا أكاف ألمىشئ سواء 
هتازَهٍاراتٍا. رائٓة القتحسٓف القدرات ِ ػالقصص ٓساعد عمكها أف قراءة  ب القصصْ  األسمَٓو
 حداث. األربط ؿ، وقوة اإلثارة هع اإلبداع فْ بالتشَٓق َالخٓا

( أف القصة هف أفضؿ أسالٓب التربٓة والتعمٓـ 7440و ٓشٓر فٍد بف عبد الرحهف الروهْ )         
ْ عاهؿ رئٓسْ هف عواهؿ جذب إىتباي الهستهعٓف ، فٍْ أسموب تربوي تعمٓهْ ىاجح سمكً  ٌو

ف القرآف الهربوف والهصمحوف واألدباء والهعمهوف فْ كؿ هكاف وزهاف. ولتأثٓر القصة وهكاىتٍا ف 
ـ ٓعرض لىا كثٓرا هف قضآا العقٓدة والصراع بٓف الحؽ والباطؿ بأسموب قصصْ ههٓز لمعظة  الكٓر

 (  646،  7440واإلعتبار.) فٍد  الروهْ ، 
َتىهٓة الهفآٌن ، الهعمَهات إكتساب فِ ٌهٓتٍا دَر القصة َأأكدت الكثٓر هف البحوث عمِ َ     

، وكذلؾ أٌهٓتٍا فْ تىهٓة جتهاعٓة إلضٓة َالعمهٓة َالبٓئٓة َاالهختمفة هىٍا:  الهفآٌن  الرٓا
( ، و  7444، و بحث ) إبرآٌـ رزؽ ، (Myers, 1996 ) الهفآٌـ المغوٓة. هثؿ : بحث  هٓرس  

 , Martiners )وبحث هارتٓىز  ,(  7447( ، وبحث ) سوىٓا قزاهؿ، 7447ف  ،)ىجَُ هأهَ بحث

2002 )  
  ـ هفٍـو القصة فْ القرآف  الكٓر

هدلوؿ القصة فْ المغة واضح، وواسع، ولكف بعض الُهْحَدثٓف ٓختار هدلوال لمقصة فًٓ بعض     
و:  الحكآة عف خبر وقع فْ زهف هضِ ال ٓخمو هف عبرة ، فًٓ شْء هف التطوٓؿ فْ  القٓود، ٌو

: قصصت أثري ،  األداء القصة. لغة : القٌص : ٌو تتبع األثر هادًٓا كاف أو هعىوًٓا . فالهادي ٓقاؿ
ِلَؾ َها ُكىَّا ىَ   أي : تبعتً ، قاؿ تعالِ :     َِٰ  َفاْرَتدَّا ۚ  ْبِغ َقاَؿ ذََٰ َها َعَم  ﴾    60﴿ َقَصًصا آثَاِرٌِ

ها ، وقولً تعالِ :  "    44...وقالت ألختً قصًٓ  "سورة الكٍؼ " ، أي : رجعا ٓتتبعاف أثٌر
 429سورة القصص " ، أي : إتبعْ أثري ، وهىً القصاص ، قاؿ تعالِ : ..ولكـ فْ القصاص حٓاة  

ً هف تتبع أثر الجاىْ وهجازاتً بهثؿ فعمً ، هف قتؿ أو قطع أو جرح ، وهىً سورة البقرة . لها فٓ 
الهقص الذي ٓقطع بً القهاش ، والقصٓصة الزاهمة الضعٓفة كأىٍا سهٓت بذلؾ ألىٍا تكوف هىقطعة 

https://equran.me/tafseer-2204-18.html
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عف القافمة وتسٓر عمِ أثر الىوؽ الىجٓبة ، والقصٓصة شجرة تىبت فْ أصؿ الكهأة سهٓت بذلؾ 
 كهأة كها ٓقتص األثر وغٓر ذلؾ. لداللتٍا عمِ ال

( وقاؿ سبحاىً:) سورة  67والهعىوي كتتبع أخبار األهـ الهاضٓة ، قاؿ تعالِ ) سورة آؿ عهراف أٓة 
ـ . والقصة : الخبر واألهر والحدٓث.444ٓوسؼ أٓة  ، 4040) إبف هىظور،    ( أي أخباٌر

 (22 –2،22ج
 :ٍَممُزات انقصص انقرآ 

اظ ٌَْ ػتعإلار َاػعتبإلْ الىفَس لها تحًَٓ هو عىاصر التشَٓق َجَاىب افثر لمقصة أ       
و ػٓرتقَا ه؛ كْ إلْ قمَب الىاس َعقَلٍنؿ َسٓمة ٓستخدهٍا الدعاة َالٍداة َالهصمحَو لمَصَ
و ػه،وجاللً ؿ لٓسمهَا َجٌٍَن    ج؛   الظمهات إلْ الىَرَٓأخذَا بأٓدٍٓن إلْ الطرٓق القَٓن

صر ػالىػؿ ز َجػا عؿ ْ تظٍر السىو الرباىٓة َاضحة جمٓة حٓث ٓجعالقصص القرآىؿ الػخ
ف والهكذبٓف كها قاؿ تعالِ :ٓو لمهؤهىٓو ػَالتهك جعؿ العذاب والىكاؿ لمكافٓر َْٓؾ ِهْف  ٓو َوُكالِّ َىُقصُّ َعَم

ًِ ُفَؤاَدَؾ  ِذِي اْلَحؽُّ َوَهْوعِ  ۚ  َأْىَباِء الرُُّسِؿ َها ُىثَبُِّت ِب ٌََٰ ﴾ 474 -َظٌة َوِذْكَرىَٰ ِلْمُهْؤِهِىَٓف ﴿ٌود َوَجاَءَؾ ِفْ 
ؽ الحؽ . .) هحهد خمؼ ،  فالقصص القرآىْ وسٓمة عظٓهة هف وسائؿ األهة وتثبٓتٍا عمِ طٓر

4922 ،22 ) 
أدت رسالة العظة ، فمقد هو غآة أكثر َحققت ، هو رسالةكثر أالقرآىٓة لقد أدت القصة و     

أو بمٓغ ٌَْ تبٓو فْ أسمَب هَجز هؤثر ، التمقٓو َالتعمٓنأدت َظٓفة كها ً َاإلرشاد  ػَالتَجٓ
ن ػا هٍها لقَا هو العىت َاحتهمَا هو الشدة ٌؿ سرد ٌْ العقٓدة الغالٓة َأو ػدة التَحٓػعقٓ

بأىٍا تصَر ىَاحْ الحٓاة فٍْ تعرض عمٓك األشخاص بأعهارٌن القرآىٓة القصة الهىتصروف، وتهتاز
َهضٓت هع الحَار َالىقاش ؿ ن ف ذا رأٓت ٌذي التصرفات َاألعهاَثقافتٍ، تٍن  ػَتصرفاتٍن َبٓئ

الخٓر هىٍن َضقت ذرعا بذَّ ؿ ْ الىفَس َالطباع َاىشرح صدرك ألٌػستكٓو فػا ٓػعرفت ه
، 4922هحهد خمؼ ، ك تراٌن رأّ العٓو َتسهع هىٍن سهع األذو.) ػالىفَس الهظمهة حتْ لكأى

22 ) 

 ٍَعُاصر انقصص انقرآ 

ف أف تقـو عمِ عىاصر هعٓىة تشكؿ بىٓاىٍا، وعىاصر هحددة تحكـ بىائٍا، بحٓث ال بد ألي قصة ه
ٓستقٓـ فْ هقٓاس الىقد األدبْ أف ُٓطمؽ عمٍٓا هسهِ قصة.  والقصة القرآىٓة ال تخرج عف ٌذا الذي 

تتحدد هف خالؿ ثالثة عىاصر رئٓسة، ٌْ: القالب والهضهوف  -هف حٓث الجهمة-تقرر؛   إذ إىٍا 
 األسهاء والهسهٓات.   -2والهكاف   الزهاف -7

وعىصر الزهف ٓعىْ أف لكؿ قصة فْ القرآف زهىٍا الخاص بٍا. وعىصر الزهف فْ القصة القرآىٓة     
ىتٍِ.   زهف هطمؽ هف كؿ قٓد، إال قٓد الهاضْ، فمٓست لٍذا الزهف حدود تحدي، بؿ ٌو حدث هضِ وا 
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ىْ ال ٓمتفت إلِ الهكاف، وال ُٓجري لً ذكرًا إال إذا وىشٓر بذلؾ أٓضًا إلِ عىصر الهكاف، فالقصص القرآ
كاف لمهكاف وضع خاص ٓؤثر فْ سٓر الحدث، أو ٓبرز هالهحً، أو ٓقٓـ شواٌد العبرة والهوعظة، كها 
فْ " قصة اإلسراء " ، حٓث ذكر القرآف هكاف أحداثٍا لالعتبارات الهتقدهة. أها إف لـ ٓكف لمهكاف أي 

لهتقدهة، ف ف القرآف ال ٓمتؼ غمِ ذكر الهكاف، وال ٓعوؿ عمًٓ، كها فْ قصة إعتبار هف اإلعتبارات ا
ا. ) هحهد  سالهة ،   (226،  7447أصحاب الكٍؼ، وىحٌو

ـ، فتشتهؿ  هوضوعأ ، 22،  7449وتشٓر ىجاح الشاعر)       ( أف عىاصر القصة فْ القرآف الكٓر
ؽ. وأٌـ هآشترؾ وأسموبًا وشخصٓات ،ولٍا ٌدؼ وغآة وتأثٓر ىفسْ ، باإلض افة إلِ عىصر التشٓو

فًٓ القصص القرآىْ هع سائر القصص هف عىاصر،ٌو الشخصٓات ،والحدث ، والحوار) التٍاهْ ىقرة 
قصة قرآىٓة كؿ (. َهو ٌىا ىجد عىاصر األحداث َاألشخاص َالحَار هجتهعة فْ  208، 4926، 

ع  إختفِ إختؿ التوازف بحٓث لَ فْ القصة عىصر هىٍا قٓهتً ؿ لكؿ الذّ ٓجع، وهوزعة التوٓز
أركاف البىاء القصصْ ف ألف ٌذي األشٓاء تتطمب فْ الروآة وفْ القصة و ػهركف ً ػى،وأالفىْ

 ( 67، 4922الطوٓمة . ) هحهد خمؼ ، 
  ٍَوانقصص انقرآٍَ عهً ثالثة أَىاع: : أَىاع انقصص انقرآ  

 انُىع األول: قصص األَبُاء:

برآٌـ      ـ هف األىبٓاء )عمٍٓـ الصالة والسالـ (، والتْ كقصة آدـ وىوح وا  وهوسِ وعٓسِ وغٌٓر
تضهىت  أخبار دعوتٍـ لقوهٍـ ، والهعجزات التْ أٓدٌـ ا بٍا، وهوقؼ أقواهٍـ والهعاىدٓف هىٍـ، 

ا والعقوبات اإللٍٓة التْ ىزلت بٍـ. ) هحهد خمؼ ،   ( 67، 4922وهراحؿ الدعوة وتطوٌر
 بحوادث غابرة  وأشخاص لـ تثبت ىبوتٍـ:الىوع الثاىْ: قصص تتعمؽ 

ـ .  ـ ، وأصحاب األخدود،  وغٌٓر ) هىاع كقصة أٌؿ الكٍؼ، وذي القرىٓف ، وأصحاب السبت، وهٓر
ـ (  246،  4044القطاف،  ـ ٌو وكذلؾ  هف القصص  كأصحاب الفٓؿ ، وكالذٓف أخرجوا هف دٓاٌر

  ألوؼ حذر الهوت، وطالوت وجالوت، وابىْ آدـ، وقاروف .

ىاؾ الكثٓر هف القصص والتْ تىاولت بشكؿ ضهىْ أو هباشر قصصًا حوؿ حٓاة الكثٓرات هف الىساء  ٌو
خ   الهؤهىات والكافرات فْ حٓاة الكثٓر هف األىبٓاء والرسؿ والتْ كاف لٍف أثرًا فْ التآر

 الىوع الثالث: قصص تتعمؽ بالحوادث التْ وقعت فْ زهف رسوؿ ا صمِ ا عمًٓ وسمـ:
زوة بدر، وُأحد) فْ : سورة آؿ عهراف( وُحىٓف، وتبوؾ ) فْ : سورة التوبة (، واألحزاب ) فْ كغ 

) هحهد خمؼ ، ( 242،  4044) هىاع القطاف، سورتٍا (  واإلسراء ) فْ سورتٍا ( ، وغٓر ذلؾ. 
4922 ،62 )  
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 :انقصص انقرآٍَ وعًهُات انتفكري 
بٍا لٍٓة كـر أ شرف صىعة  إبؿ ٓسهو بً ب عتباري بً ٓدىو َال ؿ ، العقؿ الىص القرآىِ ال ٍٓه     

رَو "  َ... " ػلقَن ٓتفكلِ فْ عدٓد هف آٓاتً" .... ا تعاؿ عمِ ذلك هو قَأدؿ َلٓس بىْ آدـ 
َو عمِ الهؤهىٓو ٓسٓرؿ هطمَب هو قبأهر َالفكرؿ العقإعهاؿ عمِ أو  ؿ لقَن ٓعقمَو" فٍذا ٓد

تً بدعَتً ء الكَو َآٓاءفِ آالهؿ هو الفكر بعد الىظرَالتألًٓ  إؿ َها ٓصؿ ها ٓراي العقي دػٌ
د ، ر َههارسة هٍاراتً.  ) ػالتفكٓلِإ  (. 72،  7442عبد الهعطْ سٓو
فجاءت الكثٓر هف أٓات القرآىٓة التِ ورد فٍٓا هشتقات العقؿ ووظائفً وكذلؾ الدعوة إلِ أٌهٓة  

ـ عمِ دور التفكٓر  602العقؿ فْ إستخداـ  آًٓ ) ستهائة وثالث واربعوف آٓة(. فمقد حث القرآف الكٓر
 ولـ ٓستعهؿ وأىواعً وأٌهٓتً ، فأشار إلِ ضرورة  التدبر والتبصر والىظر والتفكٓر واإلعتبار والتذكر.

ـ العقَؿ كهصدر، فقد عبَّر عىً بهرادفات عدَّة، وباسِتقراء آٓات ال ـ ُٓهكف حصر القرآف الكٓر قرآف الكٓر
، الِحْجر، الىٍُِّ، الِحمـ، الَقمب ،الفؤاد ْ: المُّبُّ  7442)عبد الهعطْ سوٓد ، ٌذي الهرادفات فْ ستَّة، ٌو

 ،70 ). 
وهف القٓـ العقمٓة فْ القصص القرآىْ قٓهة التأهؿ والتدبر واإلستكشاؼ وقٓهة الدقة والتثبٓت        

حظة هع قٓهة التثبت هف الحقائؽ والىقد . وهف القٓـ التربوٓة والىفسٓة العمهْ ، وأٓضا قٓهة  دقة الهال
لههارسة التفكٓر ، القدرة عمِ التهٓٓز ، وتحقٓؽ األفكار ثـ هراجعتٍا وتىهٓة القدرة عمِ التوصؿ إلِ 

ذ قاؿ إبرآٌـ ر  ب ىتائج هف خالؿ الدلة والبرآٌف والهعطٓات الهطروحة. وكها ٓقوؿ سبحاىً وتعالِ " وا 
( أي حٓىها ىادى ىبْ ا إبرآٌـ ) عمًٓ السالـ ( ربً 764أرىْ كٓؼ تحْٓ الهوتِ "     ) البقرة ، 

ً عهمًٓا كٓؼ ٓحْٓ الهوتِ والسؤاؿ ٓدؿ عمِ أىً ٓؤهف بقدري ا سبحاىً ولكىً ٓطمب  طالبًا هىً أف ٓٓر
ؽ الهشا قً اإلحٓاء عهمًٓا ، لٓزداد إٓهاىًا وٓقٓىًا عف طٓر ذي أٓة تدؿ عمِ رؤٓة طٓر ٌدة والعٓاف . ٌو

ذا ٓدؿ عمِ تقدٓر  4924قٓـ الدقة والتثبت العمهْ ودقة الهالحظة ) فتوى ٌٓئة كبار العمهاء ،  ( . ٌو
ـ فْ تسعٍة وأربعٓف هوضًعا، وقد العقؿ والتفكٓر والقٓـ العقمٓة لإلىساف. ورد ِفعُؿ العقؿ فْ القرآف الكٓر

 وكؿ أفعاؿ العقؿ تدؿُّ عمِ عهمٓة اإلدراؾ والتفكٓر والفٍـ لدى اإلىساف. ولـ َِٓرْد بشكِؿ هصدر هطمًقا،
ـ  الىساء فْ القرآف الكٓر

ـسوى السٓدة  القرآفال توجد اهراة ُذِكر اسُهٍا صراحًة فْ            َواْذُكْر ِفْ  : فْ  قولً تعالِ هٓر
ِّٓااْلِكتَاِب  ٍَا َهَكاًىا َشْرِق ِم ٌْ ـَ ِإِذ اْىَتَبَذْت ِهْف َأ ـ ،     َهْرَٓ ( وذلؾ لكوف األسموب  46) سورة هٓر

ؼ باألشخاص ، ٌْ :   القرآىْ هعٍود فًٓ " اإلٓجاز الُهعِجز ". حٓث توجد ثالث طرؽ رئٓسة لمتعٓر
 االسـ أوالُكىٓة أوالمقب. 

،ولكف تـ  القرآف، أـ البشر .ولـ ٓذكر إسـ حواء فْ وأوؿ الىساء عمِ األرض ٌْ السٓدة حواء        
ة. وىوي  اإلشارة إلٍٓا بزوجتً ) زوجً آدـ ( بدوف ذكر إسهٍا صراحة. لكف إسهٍا ذكر فْ السىة الىبٓو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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ـ إلِ هرأة لوط  القرآف الكٓر ح بىسبٍا إلِ زوجٍا ك هرأة ىوح وا  الكثٓرات هف الىساء بشكؿ ضهىْ أو صٓر
ىاؾ صىؼ هف  ز وىسوي الهدٓىة ،أـ هوسِ وأختً وفتاة البئر فْ هدٓف ، ٌو هرأة العٓز هرأة فرعوف وا  وا 

ـ كهمكة سبأ والتْ ُضرب بٍا الهثؿ فْ رجاحة العقؿ والدٌاء وبر  اعة الىساء أشار إلًٓ القرآف الكٓر
التصرؼ والحىكة فْ إدارة أهور ههمكتٍا. وكذلؾ تمؾ الهخمصة الوفٓة لزوجٍا والتْ تحهمت هرضً 
ىاؾ الخائىات كزوجات ىوح ولوط ثـ تطرؽ القرآف  وعجزي بوفاء هىقطع الىظٓر كزوجة ىبْ ا أٓوب ٌو

ف وحٓاة األهة هف لزوجات ىبْ ا إبرآٌـ فْ عالقتٍف بً وببعضٍف وأثر عالقتٍها فْ تحدٓد حٓاتٍ
ىاؾ ىهاذج كثٓرة هف الىساء فْ عٍد الىبوة، كحهالة الحطب. وىساء الىبْ ولـ ٓذكر القرآف  بعدٌف . ٌو
ـ هف ٌف بالتحدٓد ولكف وردت أفعالٍف وأسهاء الهقصودات هىٍف فْ التفسٓر وعالقتٍف ببعضٍف  الكٓر

ىاؾ هف ضرب بسموكٍا الهثؿ لالهة هثؿ الهر  ـ، ٌو ف وهىٍف وبالىبْ الكٓر أة التْ ىقضت غزلٍا وغٌٓر
هف إرتبطت أسهائٍف باألحداث والسموؾ البرئ الذي أدى إلِ إتٍاهات باطمً وفتح الهجاؿ لشوؾ الىاس 

 هثؿ حدٓث اإلفؾ.
 فروض انذراسة :

توجد فروؽ دالة إحصائٓا بٓف هتوسطْ درجات الطالبات فِ التطبٓقٓف القبمِ والبعدى لصالح   -4
 هقٓاس التفكٓر التأهمِ. التطبٓؽ البعدى عمِ

ال توجد فروؽ ذات داللة احصائٓة بٓف هتوسطْ درجات الطالبات فْ التطبٓقٓف البعدى  -7
 والتتبعِ فِ هقٓاس التفكٓر التأهمِ .

 األسالٓب اإلحصائٓة الهستخدهة: 

 تـ تحدٓد األسالٓب اإلحصائٓة الهىاسبة ألٌداؼ الدراسة فْ ضوء:

بْ الهستخدـ  ، طبٓعة البٓاىات الهراد هعالجتٍا أسئمة الدراسة  ، فروض الدراس  ة ، التصهٓـ التجٓر
 فكاىت األسالٓب اإلحصائٓة كأتْ :

o )أسالٓب اإلحصاء الوصفْ ) الهتوسط واإلىحراؼ العٓاري، الخطأ الهعٓاري 

o إختبار ) ت( لداللة الفروؽ بٓف الهتوسطات 
o ) حجـ األثر ، وهعدؿ الكسب. وقٓهة ) ؼ 

بْ  -7الهىٍج الوصفْ                         -4        هىٍج الدراسة:  الهىٍج التجٓر

 حذود انذراسة :

 احلذود انزيُُة: -2

 94جمسة ( بهعدؿ زهىْ  70أسابٓع بواقع أربع جمسات أسبوعٓا )  6سٓتـ تىفٓذ البرىاهج خالؿ     
بٓعة وأحداث كؿ قصً هف دقٓقة     ) حصتٓف هتتالٓتٓف ( لمجمسة الواحدة وتتىوع الجمسات حسب ط

 القصص القرآىْ.
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 احلذود انبشرَة : -0
فػْ  تمهٓذة ( فْ الصؼ الثالث الهتوسط بهدارس الخمٓج األٌمٓػة لمبىػات 04تكوىت عٓىة الدراسة هف ) 

اض فْ الههمكة العربٓة السعودٓة  هدٓىة الٓر
 : احلذود املكاَُة -2
اض،   لههمكة العربًٓ السعودٓة.ا هدارس الخمٓج األٌمٓة لمبىات ، هدٓىة الٓر

 :  تىقسـ أدوات الدراسة إلِ:  أدوات انذراسة
ـ ) إعداد الباحثة ( بْ القائـ عمِ قصص الىساء فْ القرآف الكٓر  أ ( أدوات الهعالجة : البرىاهج التدٓر

 )  إعداد الباحثة (                  ب ( أدوات القٓاس : هقٓاس التفكٓر التأهمْ  
 انُتائج : تفسري ويُاقشة

 انتطبُق انُهائً  :) صحة انفروض ( 
 شرح وتفسٓر ىتائج الفرض األوؿ :

ٓىص الفرض األوؿ عمِ أىً : " توجد فروؽ دالة إحصائٓا بٓف هتوسطْ درجات الطالبات فِ        
 التطبٓقٓف القبمِ والبعدى لصالح التطبٓؽ البعدى عمِ هقٓاس التفكٓر التأهمِ".

فرض قاهت الباحثة بحساب الفروؽ بٓف هتوسطات درجات التمهٓذات فْ وإلختبار صحة ٌذا ال
 القٓاسٓٓف القبمْ والبعدي فْ هقٓاس التفكٓر التأهمْ.

ستخدهت الباحثة اختبار )ت( لحساب داللة الفروؽ بٓف الهتوسطات         وا 
لتفكٓر التأهمِ واالىحراؼ الهعٓارى ألبعاد هقٓاس االحسابْ  ( ٓوضح العدد والهتوسط 4جدوؿ رقـ ) 

 والدرجة الكمٓة فِ كال هف التطبٓؽ القبمِ والبعدى لهقٓاس التفكٓر التأهمْ

ٓتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف هتوسطْ درجات التمهٓذات فْ القٓاس 
ْ لدى القبمْ والبعدي لصالح القٓاس البعدي .هها ٓدؿ عمِ حدوث تحسف فْ هٍارت التفكٓر التأهم

 انتفكير انتأمهً

 )األبعاد (

 انتطبيق

 
 انمتىسط انحسابً انعذد

االنحراف 

 انمعياري
 انخطأ انمعياري

 مهارة انتامم وانمالحظت
 قبهً

 بعذي

24 

24 

057834 

053834 

050401 

44 ,53 

4505404 

4503022 

 مهارة انكشف عن انمغانطاث
 قبهً

 بعذي

24 

24 

8,2 

5,00 

4,1 

4517 

27,4 

44,4 

 مهارة انىصىل انً االستنتاجاث
 قبهً

 بعذي

24 

24 

3,0 

13,04 

85,0 

3,0 

072,4 

105,4 

 مهارة اعطاء تفسيراث مقنعت
 قبهً

 بعذي

24 

24 

40,1 

00,00 

40,0 

17,0 

20,4 

00,4 

 

 مهارة وضع حهىل
 قبهً

 بعذي

24 

24 

0,4 

2,10 

71,2 

723,0 

84,4 

23,4 

 انذرجت انكهيت
 قبهً

 بعذي

24 

24 

5,05 

8,78 

0,5 

2,3 

23,0 

74, 
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ـ  ذا ٓدؿ عمِ األثر اإلٓجابْ لبرىاهج قصص الىساء فْ القرآف الكٓر التمهٓذات بعد تطبٓؽ البرىاهج ٌو
 فْ هٍارت التفكٓر التأهمْ .

 ( ٓوضح ىتٓجة اختبار )ت( لمتطبٓقٓف القبمِ والبعدى لهقٓاس التفكٓر التأهمِ 7والجدوؿ رقـ ) 
 

 األبعاد والدرجة الكمٓة

 
 قٓهة )ؼ(

 
 الداللة

 
 قٓهة )ت(

 
ة  درجات الحٓر

 
 الداللة

 دالة عىد 28 75884 - 44,4 425208 هٍارة التاهؿ والهالحظة 
 444, 

 دالة عىد 28 22,22 - 44,4 22,79 هٍارة الكشؼ عف الهغالطات 
 44, 

 دالة عىد 28 26,48 - ,797 470,4 هٍارة الوصوؿ الِ االستىتاجات
 44, 

 دالة عىد 28 470,46 - 44,4 720,79 هٍارة اعطاء تفسٓرات هقىعة 
 44, 

 دالة عىد 28 2,79 - 44,4 662,49 هٍارة وضع حموؿ
 44, 

  01, دالة عىد 28 46,0- 44,4 28,46 الدرجة الكمٓة 

ٓتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف هتوسطْ درجات التمهٓذات فْ القٓاس  
هها ٓدؿ عمِ  4544ي حٓث كاىت قٓهة "ت" دالة عىد هستوى القبمْ والبعدي لصالح القٓاس البعد

ذا ٓدؿ عمِ األثر  حدوث تحسف فْ هٍارت التفكٓر التأهمْ لدى التمهٓذات بعد تطبٓؽ البرىاهج ٌو
ـ فْ هٍارت التفكٓر التأهمْ .         اإلٓجابْ لبرىاهج قصص الىساء فْ القرآف الكٓر

( والتػػْ ٌػػدفت إلػػِ تىهٓػػة هٍػػارات 7446بػػد المطٓػػؼ ) وتىفػػؽ ىتػػائج البحػػث الحػػالْ هػػع بحػػث أحهػػد ع
خْ واألحػػداث والهواقػػؼ  خْ وتبػػٓف هػػدى تػػأثٓر القصػػص التػػآر التفكٓػػر التػػأهمْ هػػف خػػالؿ برىػػاهج تػػآر
خْ فْ هٍارات التفكٓر التأهمْ . وٓتفؽ البحػث الحػالْ أٓضػًا هػع هاأشػارت إلٓػً  والسرد القصصْ التآر

ٍاف ىعهً )  خٓػة الجذابػة ( بأىً ٓهكف ت7442شٓر ىهٓة هٍارات التفكٓر التأهمْ لمتالهٓذ بالحقػائؽ التآر
خْ الهثهر والذي ٓدفع بالتالهٓذ لمتأهؿ والبحػث. كهػا تتفػؽ ىتػائج البحػث الحػالْ.وٓتفؽ  والقصص التآر

( وجهػػػػاؿ أبػػػػو 7449( ، ىجػػػػاح الشػػػػاعر) 7442البحػػػػث الحػػػػالْ أٓضػػػػًا هػػػػع بحػػػػث عهػػػػاد كشػػػػكو ) 
ٓىػػاس الح 7444ىحػػؿ)  ( حٓػػث تبػػٓف األثػػر القػػوي لكافػػة البػػراهج الهسػػتهدة هػػف 7440همػػْ ) ( ، وا 

 القصص القرآىْ الهختمفة فْ تىهٓة هٍارات التفكٓر التأهمْ.
وغٓري هف الباحثٓف أف   Kaganدراسات عدة قاـ بٍا كاجاف كها تتفؽ ىتائج البحث الحالْ هع      

وؿ طبٓعة الهوقؼ، وصحة االستجابة ٓقع فْ الهتعمـ الهتأهؿ الهدرب عمِ التأهؿ والتروي والتفكٓر ح
أخطاء أقؿ هف غٓري هف الهتعمهٓف غٓر الهتأهمٓف، فالهتعمـ غٓر الهدرب تأهمًٓا ٓقـو باستجابة اىدفاعٓة 
ات تكاهاًل وىضوجاً  تً العالهٓة والتْ تعد أكثر الىظٓر فْ هواحٍة هوقؼ ها، كها ٓؤكد أٓزىؾ فْ ىظٓر
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ادئ الهزاج وشٓوعًا فْ هفٍـو الشخصٓة، أ و أف الهتعمـ الهتأهؿ ٌو شخص هتحفظ، وهحافظ ٌو
وهتردد فْ التحدث، أو عىد اتخاذ القارارت الحاسهة فْ حٓاتً، ودائـ االىطواء عمِ ىفسً، ولكىً ٓىشد 

اد بركات   (.44-9: 7442الكهاؿ فْ تفكٓري)  ٓز
 : شرح وتفسٓر ىتائج الفرض الثاىْ

جد فروؽ ذات داللة احصائٓة بٓف هتوسطْ درجات الطالبات فْ وٓىص الفرض الثاىْ عمِ أىً : التو 
 التطبٓقٓف البعدى والتتبعِ فِ هقٓاس التفكٓر التأهمِ .

 ( ٓوضح العدد والهتوسط  الحسابْ واالىحراؼ الهعٓارى 2والجدوؿ التالِ رقـ )  
 االنحراف انمعياري انمتىسط انحسابً انعذد انتطبيق مهاراث انتفكير انتأمهي

 ارة انتامم وانمالحظتمه
 بعذي

 تتبعً

24 

24 

00.53 

02.444 

2,531 

0.000 

 مهارة انكشف عن انمغانطاث
 بعذي

 تتبعً

24 

24 

54,00 

- ,01 

185, 

44,4 

 مهارة انىصىل انً االستنتاجاث
 بعذي

 تتبعً

24 

24 

13,04 

54,04 

40,0 

22, 

 مهارة اعطاء تفسيراث مقنعت
 بعذي

 تتبعً

24 

24 

01,00 

00 

17,0 

44,4 

 مهارة وضع حهىل
 بعذي

 تتبعً

24 

24 

21,10 

43,12 

73,0 

07,0 

 انذرجت انكهيت
 بعذي

 تتبعً

24 

24 

81,78 

53,50 

20,3 

21,0 

ٓتضح هف الجدوؿ السابؽ أىً : التوجد فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف هتوسطْ درجات التمهٓذات فْ    
ْ .هها ٓدؿ عمِ تبات هقدار التحسف القٓاس البعدي والتتبعْ فْ بعض هٍارت هقٓاس التفكٓر التأهم

ذا ٓدؿ عمِ األثر اإلٓجابْ لبرىاهج  فْ هٍارت التفكٓر التأهمْ لدى التمهٓذات بعد تطبٓؽ البرىاهج ٌو
تضح هف الجدوؿ وجود تحسف أكثر  ـ فْ هٍارت التفكٓر التأهمْ . ٓو قصص الىساء فْ القرآف الكٓر

ة وضع حموؿ فْ التطبٓؽ التتبعْ ووجود ىسبة تحسف فْ أداء التمهٓذات فْ هٍارات الهالحظة  وهٍار 
طفٓفة فْ هٍارة الكشؼ عف الهغالطات  وهٍارة إعطاء تفسٓرات هقىعة وهٍارة الوصوؿ إلِ إستىتاجات  
ذا ٓدؿ عمِ حجـ أثر البرىاهج عمِ التمهٓذات وهدى اإلستفادي هف القصص القرآىْ فْ تىهٓة  ٌو

 هٍارات التفكٓر التأهمْ.
"  ودالالة الفروؽ بٓف هتوسطات القٓاسٓٓف  “ T- Test( ٓوضح قٓهة " ؼ " وقٓهة   0)  الجدوؿ رقـ

 البعدي والتتبعْ والدرجة الكمٓة فْ هٍارات التفكٓر التأهمْ

ة قٓهة )ت( الداللة قٓهة )ؼ( األبعاد  الداللة درجات الحٓر

 ,499 28 669,4 - ,444 494,77 هٍارة التاهؿ والهالحظة

 ,499 28 669,4 - ,444 494,77 عف الهغالطات هٍارة الكشؼ

 ,496 28 682,4 - ,444 479,87 هٍارة الوصوؿ الِ االستىتاجات
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 ,444 28 442,0 - ,444 726,442 هٍارة اعطاء تفسٓرات هقىعة

 ,444 28 790,2 - ,444 422,74 هٍارة وضع حموؿ

 ,444 28 266,0 - ,444 799,20 الدرجة الكمٓة 

ف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف التطبٓقٓف البعدي والتتبعْ فْ ٓتضح ه     
التاهؿ والهالحظة و هٍارة الكشؼ عف الهغالطات و هٍارة الوصوؿ الِ االستىتاجات و األبعاد هٍارة 

هٍارة وضع حموؿ هاعدا هٍارة اعطاء تفسٓرات هقىعة والدرجة الكمٓة حٓث وجدت فروؽ دالة عىد 
ـ فْ هٍارات 001, . هها ٓدؿ عمِ حجـ أثر البرىاهج القائـ عمِ قصص الىساء غْ القرآف الكٓر

 التفكٓر التأهمْ لمقٓاسٓٓف البعدي والتتبعْ.
( ىجد أف الفرض قد تحقؽ حٓث أثبتت 0وبالرجوع إلِ ىتائج التحمٓؿ اإلحصائْ فْ الجدوؿ رقـ )      

لة إحصائٓة بٓف القٓاسٓٓف البعدي والتتبعْ لدى ىتائج الهعالجة اإلحصائٓة وجود فروؽ ذات دال 
(  05266تمهٓذات العٓىة فْ هٍارات التفكٓر التأهمْ حٓث بمغت قٓهة " ت " لمدرجة الكمٓة لمهٍارت  ) 

ْ قٓهة دالة إحصائًٓا عىد هستوى )   (  4544ٌو
فت إلِ الكشؼ ( والتْ ٌد 7442وتتفؽ ىتائج البحث الحالْ هع ىتائج دراسة ) هحهود شدٓفات ،  

بْ هستىد إلِ القصص القرآىْ فْ تىهٓة التفكٓر التأهمْ " إلِ وجود أثر ذي  عف " أثر برىاهج تدٓر
بْ عمِ القصص القرآىْ فْ تىهٓة هٍارات التفكٓر التأهمْ.أها  داللة إحصائٓة لمبرىاهج التدٓر

ب عمِ ال 7447دراسة) هوفؽ بشارة ،  كتابة التأهمٓة فْ تىهٓة ( فقد ٌدفت إلِ الكشؼ عف أثر التدٓر
ب فْ تىهٓة التفكٓر  التفكٓر التأهمْ ، وأظٍرت الىتائج أف ٌىاؾ أثرًا ذا داللة إحصائٓة لبرىاهج التدٓر

 التأهمْ.
بْ وهدى إىجذاب الطالبات لقصص            وترى الباحثة أف ذلؾ ٓرجع إلِ أثر البرىاهج التدٓر

ـ . ووجدت الباحثة حجـ األثر كبٓر وذلؾ إلحتواء البرىاهج عمِ هثٓرات تتهٓز  الىساء فْ القرآف الكٓر
بالقدرة عمِ تىهٓة هٍارات التفكٓر التأهمْ لدى التمهٓذات وتقوٓة كافة الهٍارت الهطموبة وىظرًا إلحتواء 
ثارة التفكٓر لمبحث والتقصْ والتأهؿ والوصوؿ  ـ عمِ عىاصر جذب وا  قصص الىساء فْ القرآف الكٓر

س تىتاجات. وكذلؾ إهتداد ٌذا األثر وتبٓف لمباحثة بعد التطبٓؽ التتبعْ الهدى الههٓز إلِ هقترحات وا 
زدٓاد قدراتٍف عمِ اإلستكشاؼ.   هف تفوؽ التمهٓذات فْ كافة الهٍارات وا 

 ثانثا : تىصُات انذراسة :
 فْ ضوء ىتائج الدراسة الحالٓة والدراسات السابقة توصْ الباحثة بهآمْ :

  القرآىْ وتوظٓفً فْ الهىاٌج الدراسٓة لها فًٓ هف أفكار وأٌداؼ ساهٓة ترقِ اإلٌتهاـ بالقصص
ـ إعجاز تعمٓهْ وتربوي صالح لكؿ زهاف وهكاف.  بالعقوؿ فٍو هىزي عف كؿ ىقص. فالقرآف الكٓر

  ستخداهً فْ إطالؽ العىاف لمخٓاؿ ة والعقمٓة وا  توظٓؼ القصص القرآىْ فْ تىهٓة القدرات الفكٓر
 داع الفكري.والتفكٓر واإلب
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  دهج القصص القرآىْ داخؿ سٓاؽ الهىاٌج التعمٓهٓة فٍو دستور األهً األوؿ والهصدر األوؿ
ة الواردة لىا  والوحٓد لغرس القٓـ واإلتجاٌات اإلٓجابٓة بدال هف البحث والدراسة فْ األفكار البشٓر

 هف الثقافات األخرى.

 ـ بأحداثٍا اله بٍري لجذب التمهٓذات لمتعمـ والتفكٓر هع إستعهاؿ قصص الىساء فْ القرآف الكٓر
تخاذٌف قدوة بدال هف السعْ وراء قصص الخٓاؿ لفتآات هف  اإلستفادة هف سٓرة ٌؤالء الىساء وا 

 ثقافات أخرى. 

  ة هف خالؿ الهىاٌج الدراسٓة حٓث ـ إلِ المغة اإلىجمٓٓز تفعٓؿ الترجهة الدقٓقة لقصص القرآف الكٓر
وأثىاء تطبٓقً هدى الثراء المغوي واإلستفادة الغوٓة الالتْ احرزىٍا  تبٓف وهف خالؿ البحث الحالْ

 التمهٓذات أثىاء البرىاهج هف ترجهة بعض أٓات القراىٓة.

 يقرتحات انذراسة:

فْ ضوء هااسفر عىً البحث الحالْ هف ىتائج ٓهكف تقدٓـ عدد هف البحوث الهقترحة والتْ قد 
 تثرى هٓداف الدراسات التربوٓة :

  ـ فْ تىهٓة التفكٓر الىاقد لدى طالبات الهرحمة برى اهج قائـ عمِ قصص الىساء فْ القرآف الكٓر
 الثاىوٓة 

   ـ فْ تىهٓة القٓـ األخالقٓة واإلجتهاعٓة لدى برىاهج قائـ عمِ قصص الىساء فْ القرآف الكٓر
 تمهٓذات الهرحمة اإلبتدائٓة

 ـ فْ تىهٓة األىهاط المغوٓة فْ المغة فاعمٓة برىاهج قائـ عمِ قصص الىساء فْ القرآف الكٓر
ة  اإلىجمٓٓز

  وبٓف ـ فْ تىهٓة هٍارات التفكٓر التأهمْ  لمهٌو فاعمٓة برىاهج قائـ عمِ القصص فْ القرآف الكٓر
ة.  فْ الهرحمة الثاىٓو
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 املراجع
 املراجع انعربُة :

ـ  .1  القرآف الكٓر
ػر الطبػري )  .2 جػاهع البٓػاف  -ٓر الطبػري (  :) تفسػ7444 -4074اإلهاـ أبْ جعفػر هحهػد بػف جٓر

عف تأوٓؿ آي القرآف ( ) ضبط وتعمٓؽ : هحهود شاكر الحرستاىْ( ) تصػحٓح : عمػْ عاشػور( دار 
ع، بٓروت ، لبىاف.  إحٓاء التراث العربْ لمطباعة والىشر والتوٓز

خ عمِ تىهٓة بعض 7444إبرآٌـ عبد الفتاح رزؽ )  .3 س التآر (  : أثر إستخداـ القصة فْ تدٓر
ش ، جاهعة القٓـ  لدى طالب الهرحمة اإلعدادٓة، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، كمٓة التربٓة بالعٓر

 قىاة السوٓس

، دار 2. لساف العرب .ط 4040إبف هىظور) أبو الفضؿ جهاؿ الدٓف هحهد بف هكـر بف هىظور(  .4
 صادر ، بٓروت.

ـ عهآرة ) .5 ـ فْ التفكٓر الػتأهمْ ـ( : "أثر دورة التعمـ و خرائط الهفا7442ٌٓأحهد عبد الكٓر
والتحصٓؿ لدى طمبة الصؼ العاشر فْ التربٓة الوطىٓة والهدىٓة"، رسالة دكتوراة غٓر هىشورة، 

 كمٓة التربٓة، األردف، جاهعة الٓرهوؾ.

ػػة 7446أحهػػد هحهػػد عبػػدالمطٓؼ )  .6 س القائهػػة عمػػِ ىظٓر ( : "أثػػر إسػػتخداـ إسػػتٓراتٓجٓات التػػدٓر
خ لػػدى تالهٓػػذ الػػذكاءات الهتعػػددة فػػْ تىهٓػػة بعػػ ض هٍػػارات التفكٓػػر التػػأهمْ واإلتجػػاي ىحػػو التػػآر

 الهرحمة اإلعدادٓة". رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة . كمٓة التربٓة ، جاهعة بورسعٓد.

(: فاعمٓة برىاهج فْ التربٓػة اإلسػالهٓة لتىهٓػة بعػض  7442إٓىاس عمْ عبد السهٓع الحهمْ : )  .7
اهمْ لدى تالهٓذ الصؼ الثاىْ اإلعدادي. هجمػة كمٓػة التربٓػة ، الهفآٌـ الدٓىٓة وهٍارات التفكٓر الت

 .2. العدد  6جاهعة السوٓس .الهجمد 

ـ(: "هٍارات التفكٓر الػتأهمْ فْ هحتوى هىٍاج التربٓة 7444جهاؿ عبد الىاصر أبو ىحؿ ) .8
ة اإلسالهٓة لمصؼ العاشر األساسْ هدى اكتساب الطمبة لٍا"، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، كمٓ

 التربٓة، الجاهعة اإلسالهٓة. غزي.

س القراءة عمِ تىهٓة 7449جٍٓاف أحهد العهاوي ) .9 قة لعب األدوار فْ تدٓر ـ(:  "أثر استخداـ طٓر
التفكٓر التأهمْ لدى طمبة الصؼ الثالث األساسْ بهدارس خاف ٓوىس"، رسالة هاجستٓر غٓر 

 .  هىشورة، كمٓة التربٓة، الجاهعة اإلسالهٓة بغرة ، فمسطٓف

ـ( : " أثر األسئمة السابرة فْ تىهٓة التفكٓر التأهمْ والتحصٓؿ 7444حصة حسف الحارثِ ) .11
الدراسْ فْ هقرر العمـو لدى طالبات الصؼ األوؿ الهتوسط فْ هدٓىة هكة الهكرهة"، رسالة 

 هاجستٓر غٓر هىشورة، كمٓة التربٓة، جاهعة أـ القرى. 
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اد أهٓف بركات )  .11 ٓف التفكٓر التأهمْ والتحصٓؿ لدى عٓىة هف الطالب ( : "العالقة ب 7442ٓز
ة  الجاهعٓف وطالب الثاىوٓة العاهة فْ ضوء بعض الهتغٓرات الدٓهوغرافٓة " هجمة العمـو التربٓو

ف ، الهجمد)   .476 – 444( ،  ص ص  0( ، العدد )  6والىفسٓة كمٓة التربٓة ، جاهعة البحٓر

اد ٓوسؼ الفار) .12 ب) ـ(:  "هدى فاعمٓة 7444ٓز  Webاستخداـ الرحالت الهعرفٓة عبر الٓو

Quest  س الجغرافٓا عمِ هستوى التفكٓر التأهمْ و التحصٓؿ لدى تالهٓذ الصؼ الثاهف ( فْ تدٓر
ر، غزة.   األساسْ"، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، كمٓة التربٓة، جاهعة األٌز

لتفكٓر ودورة التعمـ فْ ( :" فاعمٓة إستٓراتٓجٓة خرائط ا 7444سحر حهدي فؤاد الشافعْ )  .13
تىهٓة التفكٓر الىأهمْ والتحصٓؿ فْ هادة العمـو لتالهٓذ الهرحمة اإلعدادٓة ، رسالة هاجستٓر غٓر 

 هىشورة، كمٓة التربٓة، جاهعة حمواف.

اب  )  .14 ( : قصص وحكآات األطفاؿ وتطبٓقاتٍا العهمٓة ، دار الهسٓرة  7440سهٓر عبد الٌو
ع والطباعة ،  األردف . لمىشر والتوٓز

خ  7447سوزاف عمْ قزاهؿ )  .15 س التآر ( : العالقة بٓف إستخداـ األسموب القصصْ فْ تدٓر
ة األدبٓة فْ ضوء هتطمبات  فْ ضوء بعض هجاالت التعبٓر الكتابْ لدى طالب الهرحمة الثاىٓو

 08الهادة ، هجمة كمٓة التربٓة، جاهعة الهىصورة العدد 

ٍاف عبػػػد الحهٓػػػد ىعهػػػً ) .16 س الدراسػػػات  ( : 7442شػػػٓر "فاعمٓػػػة التعمػػػٓـ الهتهػػػآز فػػػْ تػػػدٓر
اإلجتهاعٓة فْ تىهٓة هٍارات التفكٓر التػأهمْ والتجػاي ىحػو الهػادة لػدى تالهٓػذ الهرحمػة اإلبتدائٓػة". 

 رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، كمٓة التربٓة ، جاهعة بورسعٓد.

اب القطراوي )  .17 ز عبد الٌو بٍات فْ تىهٓة عهمٓات (:  " أثر إستخداـ الهتشا 7444عبد العٓز
وهٍارات التفكٓر التأهمْ فْ العمـو لدى طالب الصؼ الثاهف األساسْ"، رسالة هاجستٓر غٓر 

 هىشورة ، كمٓة التربٓة، غزة ، الجاهعة اإلسالهٓة.

ز طمبة:) .18 ـ(، "أثر تصهٓـ استراتٓجٓة لمتعمـ الإللكتروىْ قائهة عمِ 7444عبد الهجٓد عبد العٓز
ب التعمـ الىشط عبر الوٓب و هٍارات التىظٓـ الذاتْ لمتعمـ عمِ كؿ هف التولٓؼ بٓف أسالٓ

التحصٓؿ و استراتجٓات التعمـ اإللكتروىْ الهىظـ ذاتًٓا و تىهٓة هٍارات التفكٓر التأهمْ"، هجمة كمٓة 
 (. 22(، العدد)7التربٓة بجاهعة الهىصورة، الهجمد )

ب (: هسػتوى هٍػارا 7447عزو عفاىة وفتحٓة المولو )  .19 ت التفكٓػر التػاهمْ فػْ هشػكالت التػدٓر
( ، 2الهٓػػداىْ لػػدى طمبػػة كمٓػػة التربٓػػة بالجاهعػػة اإلسػػالهٓة بغػػزة " هجمػػة التربٓػػة العمهٓػػة، الهجمػػد )

 26 -4(، ص ص 4العدد )

(، " التفكٓػػػر والهىٍػػػاج الهدرسػػػْ " ، هكتبػػػة الفػػػالح ،  7442عػػػزو عفاىػػػة و ولػػػٓـ عبٓػػػد : )  .21
 اإلهارات.
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ـ( : " أثر برىاهج تقىْ هقترح فْ ضوء اإلعجاز العمهْ 7442شكو)عهاد جهٓؿ حهداف ك .21
بالقرآف عمِ تىهٓة التفكٓر التأهمْ فْ العمـو لدى طالب الصؼ التاسع األساسْ بغزة"، رسالة 

 هاجستٓر غٓر هىشورة، كمٓة التربٓة، الجاهعة اإلسالهٓة غزة.

ش وآخروف )  .22 اـ إستٓراتٓجٓتْ : الذكاءات ( : " أثر إستخد7442غازي طاشهاف ، سعود الخٓر
الهتعددة والخرائط الهفآٌهٓة فْ تىهٓة التفكٓر التأهمْ فْ هبحث جغرافٓا الوطف العربْ لدى طمبة 
هعمـ الصؼ فْ جاهعة اإلسراء فْ األردف ، هجمة الجاهعة اإلسالهٓة لمدراسات التربوٓة والىفسٓة ، 

 .784 -702( ، ٓىآر ، ص ص4( العدد )74الهجمد )

ٌػ (: ىقؿ هعاىْ القرآف إلِ لغة أخرى ترجهة 4070ٍد بف عبدالرحهف بف سمٓهاف  الروهْ )ف .23
 أـ تفسٓر. الطبعة األولِ.

،  42( : دراسات فْ عمـو القرآف ، ط  7440فٍد بف عبدالرحهف بف سمٓهاف الروهْ )  .24
اض، الههمكمة العربٓة السعودٓة   هكتبة الهمؾ فٍد الوطىٓة ، الٓر

ـ(، "برىاهج هقترح لتىهٓة التفكٓر لدى عٓىة هف طالبات كمٓة 7447رعة:)لٓمْ ىاصر الز  .25
 (. 0(، العدد)08التربٓة بجاهعة الهمؾ فٓصؿ"، هجمة كمٓة التربٓة جاهعة الهمؾ فٓصؿ، الهجمد)

، 4(، تىهٓة هٍارات التفكٓر، سمسمة عمـ الىفس الهعرفْ  7442هحسف هحهد أحهد : )  .26
 مكة العربٓة السعودٓة.هكتبة الهتىبْ، الدهاـ، الهه

 (، قصص القرآف ، دار الفكر ، بٓروت. 4996هحهد أحهد جاد الهولِ، وآخروف )  .27

ة، 4922هحهد أحهد خمؼ )  .28 ـ ، هكتبة الىٍضة الهصٓر ( : الفف القصصْ فْ القرآف الكٓر
 القاٌرة.

ـ (:" العهمٓات الذٌىٓة وهٍارات التفكٓر هف خالؿ عهمٓة التعم 7444هحهد جٍاد جهؿ )  .29
 والتعمٓـ" ، دار الكتاب الجاهعْ، االهارات العربٓة الهتحدة.

ـ ، دار التفسٓر ،  7442هحهد هحهود حجازي )  .31 ( : القصص القرآىْ فْ القرآف الكٓر
ؽ.  الزقآز

 . دار الشروؽ. القاٌرة.  2(  : القرآف وعمـ الىفس. ط  7442هحهد عثهاف ىجاتْ )  .31

رقاف فْ عمـو القرآف ، تحقٓؽ د. هحهد سٓد أحهد ـ ( : هىٍج الف7447هحهد عمْ سالهة )  .32
 الهسٓر ىٍضة هصر، الطبعة األولِ.

بْ هستىد إلِ القصص القرآىْ فْ تىهٓة 7442هحهود شدٓفات : )  .33 ( ، "أثر برىاهج تدٓر
 التفكٓر التأهمْ لدى طمبة الصؼ الثاهف"،  رسالة دكتوراة غٓر هىشورة جاهعة الٓرهوؾ، األردف.

عداد الهعمـ : (7449) ـ عبدالسالـهصطفِ عبدالسال .34 س العمـو وا  ة             وتكاهؿ تدٓر الىظٓر
 والههارسة"،  دار الفكر العربْ، القاٌرة.
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اض، الطبعة  –ٌػ ( : هباحث فْ عمـو القرآف، هكتبة الهعارؼ 4044هىاع القطاف ) .35 الٓر
 الثاهىة.

بْ عمِ هٍارات التفكٓر الىاقد ( : " أثر برىاهج تدٓر 7447هوفؽ بشارة ، سٍٓمة العساسمة )  .36
فْ تىهٓة التفكٓر التأهمْ لدى طالبات الصؼ العاشر األساسْ فْ األردف " ، هجمة جاهعة الىجاح 

   4628 - 4626(، ص ص 2( ، عدد )76، هجمد ) 

بْ هقترح تىهٓة  7449ىادٓة سهعاف لطؼ ا و عفاؼ عطٓة عطٓة: ) .37 (، " برىاهج تدٓر
"، كمٓة التربٓة باإلسهاعٓمٓة، جاهعة قىاي التفكٓر التأهمْ وهستو  ٓاتً لدى الطالب هعمـ العمـو

س، هجمة التربٓة العمهٓة، الهجمد)  (.0(، العدد)42السٓو

(، "إستخداـ القصص القرآىْ فْ تىهٓة هٍارات التفكٓر  7449ىجاح خالد هحهد الشاعر: )  .38
كمٓة التربٓة ، دهٓاط ، جاهعة  ، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة،  لطالب الصؼ األوؿ اإلعدادي" 

 الهىصورة.
( : فاعمٓة الهخؿ القصصْ فْ تىهٓة بعض الهفآٌـ لطفؿ 7447ىجوى هأهوف رسالف )  .39

اض ، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، كمٓة التربٓة بدهٓاط ، جاهعة الهىصورة.  الٓر

فْ : )  .41 ـ لألطفاؿ والىاشئة ، ا 7442ىجواف الغطٓر ة ( القصة فْ القرآف الكٓر لٍٓئة الهصٓر
 العاهة لمكتاب

ب الطالبات هعمهات 7447ٌالة سعٓد أبو العال:) .41 ـ(، "هدخؿ هقترح قائـ عمِ عادات العقؿ لتدٓر
االقتصادالهىزلْ عمِ هٍارات التفكٓر التأهمْ بكمٓة التربٓة الىوعٓة"، كمٓة التربٓة الىوعٓة، جاهعة 

ة، دراسات عربٓة فْ التربٓة و عمـ الىفس   (.76(، العدد)2(، الهجمد)ASEP)االسكىدٓر
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