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اسة التعرف إلى درجة ممارسة األستاذ الجامعي لدوره في تعزيز منهاج التفكير  الدرهدفت:ملخص
السليم لدى طلبته، في ضوء المعايير اإلسالمية، والكشف عن داللة الفروق في تقدير أفراد العينـة             

ـ ) 235(استخدم الباحثان استبانة قاما ببنائها طبقت على عينـة قوامهـا      وقد  لهذه الممارسة،     اًطالب
 أظهرت الدراسة ممارسة عالية لألستاذ الجامعي في تنمية منهاج           وقد بة من المستوي الرابع،   وطال

كما كشفت عن فروق ذات داللة احصائية، في تقدير         %) 75.11(التفكير السليم لدى طلبته وبنسبة      
ـ        لدوره ستاذ الجامعي أل ا درجة ممارسة  م  في تعزيز منهاج التفكير السليم لصالح اإلناث، في حين ل

  ).شرعية، إنسانية، تطبيقية(تظهر الدراسة فروقاَ ذات داللة احصائية، تبعاَ لمتغير التخصص علوم 
 على استخدام التكنولوجيا الحديثة في –بصورة مستمرة-أوصت الدراسة بتدريب األستاذ الجامعي     و

الـشعبة  التدريس، وتركيزه على استخدام أسلوب حل المشكالت، والتقليل من أعداد الطلبـة فـي               
  . الدراسية الواحدة، إلتاحة المزيد من فرص التفاعل والحوار بين األساتذة وطلبتهم

The role of a university tecturer in enhancing proper 
thinking method in his students according to Islamic criteria 

Abstract: This study aims at investigating to what extent the university 
professor recognizes his role in enhancing the fair thinking approach (FTA)  
in his class in the light of Islamic cultural standards. The study investigated 
the means significant difference in practicing thinking approach in  university 
classes due to difference in gender or specialization of staff. The researchers 
built a questionnaire for that purpose, which was filled by 235 students (male 
and female) from  the fourth year.   
The findings showed a high level of proper thinking approach (FTA) in 
university classes (75.11 %). The result showed significant difference in 
favour of female students opinion in practicing FTA. No significant difference 
in practicing FTA appeared between the students in different fields 
(Humanitarian, Islamic, and Practical field). 

The study offered the following  recommendations:  
1. Organizing training in this field for the university staff.  
2. Using modern technology in teaching.   
3. More emphasis on problem- solving approach which,  enhance FTA. 
4. Reducing the number of students in classes to enhance interaction in the 

classes. 
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  :مقدمة
إن من أعظم نعم اهللا عز وجل على اإلنسان، نعمة العقل، وهو من أكبر الطاقـات البـشرية            
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ومن الدالئل على مكانة التفكير في القرآن الكريم، أنه أشار إليه في مقام اإلعالء من شأنه وتعظيم         
tûï ":من يحسنون استخدامه، ومن الشواهد الدالة على ذلك قوله عز وجل Ï% ©! $# tbrãç ä.õãtÉ ©! $# $ VJ» uäÏ% 
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هو الخاصية الكبرى التي تميز بها اإلنسان عن سائر المخلوقات المحيطة به، والناس             فالتفكير  
ا في حياتهم نحو األفضل، واإلنـسان إذا مـا فقـد        إنما يتفاضلون بكمال عقولهم، التي يرتقون به      

  ).36 :1984الزنيدي، (الفكر، فإن منزلته تنحط، ووجوده يتضاءل 
، فـي  حيث قام بدورهوالتفكير هو الوسيلة التي استطاع بها اإلنسان أن يرتقي في مدارج المدنية،        
 ثم وظفها في االرتقاء     التعرف إلى عالم الطبيعة وفهم عناصرها ووعى السنن التي تجري عليها،          

بحياته المادية، والتفكير السليم هو وسيلة اإلنسان للتسامي على قيود عالمه المادي واالنطالق إلى              
  ).36 :1984الزنيدي، (ما وراءه من وجود غيبي، أسمى من عالمه، سعياً إلى تكميل إنسانيته 

ل المشكالت، واتخاذ القـرارات     إن القدرة على التفكير، هي أساس التعليم واكتساب الخبرات وح         
المناسبة، لتحقيق التوافق النفسي والتكيف االجتماعي، كما أن القدرة على التفكير السليم الـسوي،              
أساس المسؤولية االجتماعية واالقتصادية والسياسية، بل أساس المسؤولية والتكليف الديني، الذي            

  ).1 :2005عبد الحليم، (صادية ن من حسن التصرف في المواقف االجتماعية واالقتيمكّ
فالمستقبل إنما يكون لألمم التي تستثمر ذكاء شبابها، فكم من تربية أعاقت النمو الشامل للمجتمع،               

  .عن مواجهة تحديات الحياةعاجزة وأنتجت نفوساً محبطة 
 لها دور كبير فـي تنميـة        -ممثلة بالجامعات –ومما ال شك فيه، أن مؤسسات التعليم العالي         

فكير الفاعل، ومن نافلة القول،     جتمع، إذ تمثل ورش عمل حقيقية، لتدريب الطلبة على أنماط الت          الم
 على األستاذ الجامعي، إذ لـه مكانتـه   -بدرجة أساسية-ن العملية التعليمية في الجامعات، تعتمد  إ

منـه، أن   الكبيرة والمؤثرة، بما يمتلك من فرص كبيرة للتأثير في طالبه، وبالتالي فإن المتوقـع               
  .يكون أستاذاً فاعالً، قبل أن يكون باحثاً متميزاً



 دور األستاذ الجامعي في تعزيز منهاج التفكير السليم

 69

 الجامعي، ليس مجرد إلقاء محاضرات، ونقل معلومات إلى     سالتدري"ويؤكد الباحثون على أن     
المتعلمين، بل هو عملية إعداد متكامل الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية، والتي يتم بموجبها      

 الجامعي، هي تعلـيم  ساً على ذلك، فإن مهمة التدري     سمتميز، وتأسي تكوين شخصية المتعلم بشكل     
" الطلبة كيف يفكرون ويبدعون، ال كيف يحفظون الكتـب والمـذكرات والملخـصات الجامعيـة           

  ).19 :1995زيتون، (
، إلى فضل العلماء بقوله eة الرسول رويمكن استجالء مكانة األستاذ الجامعي، من خالل إشا    

األنبياء، إن األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهماً، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخـذ             إن العلماء ورثة    "
  ).48 :5ت، ج.الترمذي، ب" (به، أخذ بحظ وافر

ويجمع التربويون المختصون، على أن نجاح األستاذ الجامعي في أدائه، يعتمد على أمـرين              
معرفتـه   :خصصه العلمـي، وثانيهمـا    مؤهالته العلمية المتميزة وتمكنه من ت      :أساسيين، أولهما 

بالنظريات التربوية، والممارسات المرتبطة بعمليات التعلم، مع المهارة فـي اسـتخدام التقنيـات              
  ).15: 1991البكر، (التعليمية 

ـ                  هوحتى يتمكن األستاذ الجامعي من أداء دوره، في تعزيز منهاج التفكير السليم لدى طلبتـه، فإن
طالب بمراعاة التاليم:  
 .تشجيع طلبته على إنتاج األفكار اإلبداعية -1

 .التي يستخدمهاأساليب التدريس التنويع في  -2

 .احترام الطلبة الموهوبين وتهيئة الظروف المالئمة لتعلمهم وتنمية قدراتهم العقلية -3

 .المحافظة على عالقة طيبة مع طلبته -4
 )61، 60 :2010أبو خاطر، . (التركيز على اكتشاف مواهب طلبته والعمل على رعايتها وتطويرها -5

حتى ينجح في أداء واجباته في تعزيز منهاج التفكيـر          –ويرى الباحثان، أن األستاذ الجامعي      
 على القرآن الكـريم والـسنة   -وبصورة دائمة– فال بد له من االطالع الشامل  -السليم لدى طلبته  

فـي بنـاء التفكيـر الـسليم        ذين تضمنا عناصر المنهاج اإلسالمي المتميز،       لالنبوية المطهرة، ال  
وتطويره، كما يتطلب ذلك اكتسابه المهارات األساسية التي تمكنه من ممارسة البحث في مجـال               
التربية اإلسالمية، ولن يكون لألستاذ الجامعي أثره اإليجابي على تفكير طلبته، ما لم يكـن قـدوة      

  .ويةحسنة لهم، من خالل أقواله وأفعاله وممارساته التعليمية والترب
إلى أن أكثر أساليب التـدريس، شـيوعاً فـي الجامعـة     ) 1995(وقد أشارت دراسة زيتون   

 وفي البيئـة الفلـسطينية، أجـرى      ،بأنماطها المختلفة، المنافسة والحوار   هي المحاضرة   األردنية،  
دراسة حول دور األستاذ الجامعي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبته، كشفت            ) 2003(األستاذ  
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دراسة على مستوى غير مرضٍ في هذا المجال، وقد أوصى الباحث بضرورة اهتمـام األسـتاذ     ال
إلى ضعف كبيـر    ) 2006(الجامعي، بتنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبته، وأشارت دراسة ياسين          

في أداء الجامعات العربية لدورها في بناء التفكير، وأن التركيز فيها، منصب على حشو أدمغـة                
  .لمعلوماتالطلبة با

عن أن أكثر األساليب التدريسية شيوعاً لدى أعضاء هيئـة       ) 2006(وكشفت دراسة السبيعي    
التدريس في جامعة الملك سعود، هو أسلوب اإللقاء باستخدام الـسبورة، وأن أسـلوب النقـاش                 

  .والحوار أقلها شيوعاً، وكذا استخدام أسلوب التعليم المبرمج
اليب التدريس وضعفها في جامعاتنا المعاصرة، له أثره الـسلبي،  ن تخلف أسومن بدهيات القول، إ  

المتمثل في إعاقة تنمية القدرات العقلية وتدعيم التفكير السليم لدى الطلبة، ومن الجدير ذكره فـي                
هذا المقام، أن مناهج بناء العقل وتنمية التفكير، لدى المسلمين في العصور الذهبية، كانت متقدمة               

والصفر، علماء المسلمين اخترعوا حساب المثلثات وعلم الجبر        "ل على ذلك أن     بشكل ملحوظ، ود  
حيث كانت األرقام خالية من الصفر، وتشريح العـين والجـسم، وتـشخيص أمـراض كثيـرة،           
كالحصبة، والجدري، واكتشاف الجراثيم والبكتيريا، وما إلى ذلك من اإلنجازات العلميـة، وقـد              

  ).3 :21/3/1999موقع منتديات سرب، (، ونحن ال نضيف شيئاً مرت علينا بعد ذلك مائتا سنة
 -السيما في قطاع غـزة  - على واقع التدريس بالجامعات الفلسطينية       ،نيومن خالل، اطالع الباحثَ   

ه تركيز الكثير من األساتذة      التفكير لدى الطلبة، ومما الحظا      شيوع أساليب تقليدية في تنمية     الحظا
، في حين أنهم أغفلوا تعزيز االتجاهـات        األساسيةد من مهارات التفكير     على إكساب طلبتهم العدي   

  .ني، تمخضت فكرة الدراسة لدى الباحثَذلكاإليجابية في التفكير لديهم، وفي ضوء 
  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

  :في ضوء ما سبق، تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية
مـن  –، في تعزيز منهاج التفكير السليم لدى طلبته         ما درجة ممارسة األستاذ الجامعي لدوره      -1

  في ضوء المعايير اإلسالمية؟-وجهة نظرهم

بين متوسطات  ) 0.05≤∝(إحصائية  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -2
تقديرات عينة الدراسة لدور األستاذ الجامعي في تعزيز منهاج التفكير الـسليم لـدى طلبتـه            

 ؟)ذكر، أنثى(لجنس تعزى لمتغير ا

بين متوسطات  ) 0.05≤∝(داللة إحصائية   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -3
تقديرات عينة الدراسة لدور األستاذ الجامعي في تعزيز منهاج التفكير الـسليم لـدى طلبتـه            

 ؟)علوم شرعية، علوم إنسانية، علوم تطبيقية(تعزى لمتغير التخصص 
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بين متوسطات  ) 0.05≤∝(داللة إحصائية   لة إحصائية عند مستوى     هل توجد فروق ذات دال     -4
تقديرات عينة الدراسة لدور األستاذ الجامعي في تعزيز منهاج التفكير الـسليم لـدى طلبتـه            

 ؟)فما فوق% 90، %90-80، %80-70، %70-60(تعزى لمتغير المعدل التراكمي لديهم 

  :أهداف الدراسة
  :هدفت الدراسة إلى

درجة ممارسة األستاذ الجامعي، لدوره في تعزيز منهاج التفكير الـسليم لـدى             التعرف إلى    -1
 .طلبته من وجهة نظرهم، في ضوء المعايير اإلسالمية

الكشف عن داللة الفروق في تقدير أفراد العينة لدور األستاذ الجامعي فـي تعزيـز منهـاج           -2
الجـنس،  (لمتغيرات الدراسـة    التفكير السليم لدى طلبته، في ضوء المعايير اإلسالمية، تبعاً          

 ).التخصص، المعدل التراكمي

  :أهمية الدراسة
  : الدراسة أهميتها من خالل التاليتكتسب

 .أهمية التفكير السليم، في بناء الشخصية الفاعلة والمجتمع المتحضر -1

 تؤصل الدراسة، لمنهاج التفكير السليم في ضوء الكتاب والسنة، إضافة إلى الدراسة الميدانية،        -2
 .التي وفرت أداة لتقييم دور األستاذ الجامعي في تعزيز منهاج التفكير السليم

 :يمكن أن يستفيد من نتائج الدراسة -3

 .األستاذ الجامعي في مجال تطوير دوره في تنمية تفكير طلبته -

 .العقلية وأساليب تفكيرهمالطلبة المعنيون بتطوير قدراتهم  -

 .ةالجامعات المهتمة بتنمية أداء األساتذ -

افتقار البيئة العربية لمثل هذه الدراسات التأصيلية الميدانية بشكل عام والبيئيـة الفلـسطينية               -4
 .بشكل خاص

  :حدود الدراسة
 .م2010-2009 الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي ت طبق:الحد الزمني -

 .محافظة غزة : المكانيالحد -

 .ريوس المستوى الرابع اقتصرت الدراسة على طلبة البكالو:الحد البشري -

 . الجامعة اإلسالمية بغزة:الحد المؤسساتي -
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  :مصطلحات الدراسة
  :استخدمت الدراسة المصطلحات التالية

  : منهاج التفكير السليم-أ
، )501 :2، ج1999الجـوهري،  " (التفكّر، التأمل واالسم الفكر والفكـرة    "التفكير في اللغة من     

، )105 :5، ج 1995ابـن منظـور،     " (مال الخاطر في الـشيء    والفكر بالفتح والفكر بالكسر، إع    
 :2ت، ج.الزيـات وآخـرون، ب  " (إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها"والتفكير اصطالحاً  

705.(  
ويعرف التفكير اصطالحاً بأنه نشاط عقلي يقوم به العقل من أجـل تـشكيل األفكـار وإدراك                 

المشكالت وإبـداع الجديـد، باسـتغالل المعطيـات       األمور والحكم عليها بصورة منطقية، وحل       
  ).66 :1995الكرمي، (والمخزون في الذاكرة 

جملة المهارات واالتجاهـات، واألسـاليب      "ويعرف الباحثان، منهاج التفكير السليم إجرائياً بأنه        
المـتعلم  الفاعلة المتعلقة بالتفكير السليم والمستمدة من الكتاب والسنة، والتي تستهدف ترقية تفكير             

  ". رؤية سليمة عقالنية، تقود إلى تفاعل مثمر مع البيئة المحيطة وحياة منتجة وناجحةوفق
  : المهارات األساسية في التفكير السليم-ب

 في معالجة المعلومـات     -عن قصد –مهارات التفكير عبارة عن عمليات عقلية محددة، نستخدمها         
  ).23/6/2010ى الموهوبين، ملتق(والبيانات، لتحقيق أهداف تربوية متنوعة 

ساسية في التفكير السليم، مجموعة العمليات العقلية، التي يستخدمها         ألويقصد الباحثان بالمهارات ا   
الفرد المسلم، لحل المشكالت التي تواجهه وإبداع الجديد في حياته العملية، بما يعود بالنفع عليـه                

  .وعلى المجتمع الذي يعيش فيه
  :بية في التفكير السليم االتجاهات اإليجا-ج

عطيـة،  (يعرف االتجاه بأنه استعداد لالستجابة للمواقف أو األفراد أو األفكار بطرية معينـة        
1995: 30.(  

ويعرف الباحثان االتجاهات اإليجابية في التفكير السليم، بأنها استعداد لالستجابة بشكل ثابـت          
مستمدة من  – روحية وأخالقية وإنسانية     ممارسة التفكير بطريقة واعية، تقوم على أسس      لومستمر  

  . تشكل ناظماً وضابطاً لنهج التفكير عند الفرد المسلم-الكتاب والسنة
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  : األساليب الفاعلة في تعزيز التفكير السليم-د
يعرفها الباحثان بأنها مجموعة اإلجراءات المسلكية المؤثرة التي يستخدمها األستاذ الجـامعي            

تعليمية، مسترشداً بما جاء في الكتاب والسنة، بقصد تعزيز منهاج التفكير           مع طلبته في المواقف ال    
  .السليم لديهم

  : األستاذ الجامعي-هـ
المقصود باألستاذ الجامعي، كل من يقوم بالتدريس للمقـررات األكاديميـة فـي الجامعـة،               

  .تطبيقيةوحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الشرعية أو اإلنسانية أو ال
  : دور األستاذ الجامعي في تعزيز منهاج التفكير السليم-و

يقصد الباحثان به أنماط السلوك التي يقوم بها األستاذ الجامعي لتعزيـز مهـارات واتجاهـات                
التفكير السليم لدى طلبته باستخدام أساليب فاعلة، منطلقاً في أداء دوره مما جـاء فـي الكتـاب                   

  .والسنة
  :دراسات سابقة

جريت العديد من الدراسات، حول التفكير وأساليب تنمية دور األستاذ الجامعي فـي ذلـك،               أ
  :ويمكن إجمال أبرزها على النحو التالي

دراسة الختيار النماذج التدريسية، لعينة ) Hamza & Farrow) 2000أجرى حمزة وفارو  -1
مة، التي يمكن أن تـساعد      يمن أساتذة كلية المجتمع بتكساس، للتعرف على النوعيات الشائعة والق         

التفكير اإلبداعي وحل المشكالت لطالبهم، وتوصلت الدراسة إلى وجود عـدة  ترقية األساتذة على   
 أسلوب تدريسهم، في المناخ   التفكير اإلبداعي لدى الطالب، وأن األساتذة يختلفون في       لترقية  طرق  
الشائعة والقيمة، فبعض األسـاتذة،     وفي الوقت نفسه، يتقاسمون عدداً من النوعيات        يهيئونه  الذي  

يكون أكثر ميالً للجانب التحليلي والمنطقي أكثر من غيرهم والـبعض اآلخـر، يميـل للجانـب                 
 .االستطالعي واالستكشافي

الكشف عن أساليب القرآن الكريم في تنمية التفكير        استهدفت  دراسة  ) 2003(أجرى العمري    -2
راسة إلى أن سورة الشورى، قدمت أنموذجاً في        توصلت الد ومن خالل سورة الشورى كأنموذج،      

بحث في البدائل واختيار أفضلها، ثم التفكير التحليلي المؤدي إلى          التفكير، تضمن إثارة المشكلة وال    
 :حل المشكلة عن طريق الوسائل التالية

 .عرض المفاهيم اإليمانية اإليجابية وتدعيمها -

 .عرض المفاهيم السلبية ومناقشتها والرد عليها -

 .اإليمانية تأملياً بمنهجية التفكير االستدالليحل المشكلة  -
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 .حل المشكلة اإليمانية، بمنهجية التفكير العملي اإلجرائي -

 .الوصول إلى النتائج والقوانين والقواعد العامة، المؤدية لحل المشكلة اإليمانية -
المنظومي لـدى   دراسة حول مهمة القرآن الكريم في تنمية التفكير         ) 2003(أجرى حوامدة    -3

القرآن الكريم عن اتباع المنحى الخطي فـي التفكيـر وذمـه         نهي  كشفت الدراسة عن    واإلنسان،  
ووصفه بالتقليد والتعصب األعمى والمحافظة على موروثات اآلباء واألجداد وعدم إعمال الفكـر             

وجعـل  يـر   كل مواقف التفك  والعقل، في حين دعا القرآن الكريم إلى اتباع المنحى المنظومي في            
لذلك ضوابط وموجهات، أما الضوابط فتتعلق بمفهوم العقل ومفهوم الـدعوة ومفهـوم وحدانيـة             

، وأمـا   الغرضـية أو الغائيـة    الخالق ووحدة المخلوق، ومفهوم التوازن ومفهوم الخيرية ومفهوم         
 ،مجـال التفكيـر    فهي تتعلق بالحث على طلب العلم وجعل الكون واإلنسان والحياة،            ،الموجهات

 .والتحذير من اتباع الظن وإثارة الحماس باستخدام صور بالغية وأساليب مقنعة
دراسة استهدفت الكشف عن مدى قيام أعضاء هيئة التدريس بجامعة          ) 2003(أجرت األحمد    -4

 بتنمية أنماط التفكير العلمي لـدى طـالب    -في مدينة الرياض  –اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية      
عـضو تـدريس مـن      ) 188(على  ) استبانة(طبقت الباحثة أداة    وقد  ية،  وطالبات المرحلة الجامع  

 :أظهرت الدراسة النتائج التاليةوالجنسين في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

أن أعضاء هيئة التدريس، يقومون بتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة المرحلة الجامعيـة               -
 .بدرجة عالية

يس، يقومون بتنمية مهارات التفكير لحل المشكالت لدى طلبة المرحلة          أن أعضاء هيئة التدر    -
 .الجامعية بدرجة عالية

تحديد مفهوم التفكير اإلبداعي، وبيان مدى الحاجـة إليـه          ) 2005(استهدفت دراسة محمود     -5
وإبراز أساليب تنميته في المجتمعات اإلسالمية، كشفت الدراسة عن اهتمام اإلعالم بـالتفكير           

ي بوجه عام، والتفكير العلمي بوجه خاص، والتفكير اإلبداعي بوجـه أخـص، كمـا               اإلنسان
أظهرت حاجة العالم العربي اإلسالمي المعاصر، لألخذ بأسباب التقدم العلمـي فـي تنميـة               
التفكير اإلبداعي لمواجهة التحديات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تواجهه،          

 .ادة صياغة المناهج الدراسية في المدارس والجامعاتوأوصت الدراسة بإع

أساليب التدريس التي يمارسها أعـضاء هيئـة        إلى  التعرف  ) 2006(هدفت دراسة السبيعي     -6
التدريس في جامعة الملك سعود وتحديد العوامل التي تؤدي إلـى زيـادة فعاليـة اسـتخدام                 

بنداً، طبقها على عينـة  ) 33(ضمنت استخدم الباحث استبانة تواألساليب التدريسية المتنوعة،   
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عشوائية طبقية من أعضاء هيئة التدريس في ثماني كليات بجامعة الملك سعود بالرياض بلغ              
 :عضواً، وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يلي) 73(عددهم 

 التي يمارسها أعضاء هيئة التدريس فـي جامعـة          -شيوعاً–أكثر أساليب التدريس الجامعية      -
هي، أسلوب المحاضرة وأسلوب الحوار والمناقشة، وأن أقل أساليب التـدريس           الملك سعود   

الجامعية شيوعاً، التي يمارسها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هـي أسـلوب الـرحالت             
 .الميدانية وأسلوب التعليم المبرمج وأسلوب العرض التوضيحي

ريسية التي يمارسها أعضاء هيئـة    من أكثر العوامل المؤدية إلى فعالية استخدام األساليب التد         -
مادتـه  مـن  تمكن عضو هيئـة التـدريس    المهارات التدريسية،   :التدريس في الجامعة، هي   

 وإلمامه بالمقرر الذي يدرسه، القدرة على التعامل مـع الطلبـة بـاحترام والتـزام                ،العلمية
 .الموضوعية والصدق والعدل معهم

 مدى ممارسة أساتذة الجامعة لـدورهم،       دراسة استهدفت الكشف عن   ) 2010(أجرى خاطر    -7
في تنمية اإلبداع لدى طلبتهم في ضوء السنة النبوية، كما سعت إلى الكشف عن الفروق بين                
متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور الجامعة في تنمية اإلبداع لدى طلبتها تبعاً لمتغيـرات            

ف الدراسـة، قـام الباحـث       ، ولتحقيق أهدا  )الجنس، التخصص، المعدل التراكمي   (الدراسة  
طالباً وطالبـة   ) 348(فقرة على عينة قوامها     ) 28( من   ةمكون) استبانة(بتطبيق أداة الدراسة    

مارسة األساتذة بالجامعـة، ألسـاليب      أظهرت الدارسة أن م   وتم اختيارهم بطريقة عشوائية،     
 %.68.33 جاءت متوسطة بوزن نسبي ،تنمية اإلبداع لدى طلبتهم

  :راسات السابقةتعقيب على الد
  :من خالل استعراض الدراسات السابقة، يتضح ما يلي

تنوع الدراسات، حول موضوع التفكير، فمنها ما هو تنظيري ومنها ما هو ميداني، وبعضها               -1
ركّز على أساليب التدريس التي يستخدمها األستاذ الجامعي في تنمية التفكير، والبعض اآلخر             

 .م األستاذ الجامعي بتعزيزها لدى طلبتهتناول مهارات التفكير التي يقو

أكدت على حاجة المجتمعات العربية واإلسالمية، إلى االهتمام والتركيز على تنمية التفكيـر              -2
 .اإلبداعي لدى المتعلمين

 .كشفت الدراسات عن تميز منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير المنظومي لدى اإلنسان -3

 . على األساليب العملية واإلجرائية-التفكير اإلنسانيفي تنمية –تركيز القرآن الكريم  -4

في المجتمعات العربية واإلسالمية، أساليب تـدريس تقليديـة فـي           استخدام األستاذ الجامعي     -5
 . وفي حين ينحسر استخدامه لألساليب العملية والفاعلة في تنمية التفكير لدى طلبته،الغالب



 نعمة منصور. محمود أبو دف  و  أ. د.أ

 76

السيما فيمـا يخـص   ومن الدراسات السابقة،    ادت  ومن الجدير ذكره أن الدراسة الحالية استف       -6
 .إبراز مشكلة الدراسة، ومفردات اإلطار النظري

 :تميزت الدراسة الحالية، عن الدراسات السابقة فيما يلي -7

بته، بصورة شاملة متكاملة من     تناولت دور األستاذ الجامعي في تعزيز التفكير السليم لدى طل          -
يب الفاعلة، في حين ركزت بعض الدراسات على تقـويم    المهارات، االتجاهات، األسال  : حيث

ممارسات األستاذ الجامعي، في تنمية بعض مهارات التفكير تارة، وتارة أخـرى، تناولـت              
 .أساليبه في تنمية التفكير لدى طلبته

لم تكتف الدراسة الحالية، بالجانب الميداني، بل تجاوزت ذلك إلى بناء إطار نظري، أصـلت                -
  .لمفهوم منهاج التفكير السليم بكل أبعاده، في ضوء الكتاب والسنة -من خالله–

  اإلطار النظري
يشكل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مصدراً أساساً في بناء الشخصية المسلمة، بكل             

 ذلـك جليـاً مـن خـالل     اجوانبها، بما في ذلك بناء التفكير الذي هو عنصر حيوي فيها، وقد بد       
  .ديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفةاستقراء الع

  : اهتمام اإلسالم بالتفكير:أوالً
@ö * ":حض اإلسالم على التفكير السليم، كما جاء في قوله تعالى è% !$ yJ ¯R Î) N ä3 Ýà Ïã r& >oyâÏmºuqÎ/ ( 

b r& (#q ãBq à) s? ¬! 4Ó o_ ÷W tB 3ì yäº tç èù ur ¢O èO (#r ãç ¤6 xÿ tG s? 4 $ tB / ä3 Î6 Ïm$ |Á Î/ ` ÏiB >p ¨ZÅ_ 4 ÷b Î) uqèd ûwÎ) ÖçÉÉãtR 

N ä3 ©9 tû ÷ü t/ ôì yâ tÉ 5># xã tã 7âÉ Ïâ x©) "46 :سبأ.(  

öÅ ":ورفع القرآن الكريم من مقام العلماء، حيث جاء في التوجيـه القرآنـي             ù= Ï? ur ã@» sV øB F{ $# 

$ yg ç/ Îé ôØ nS Ä¨$ ¨Z= Ï9 ( $ tB ur !$ yg è= É) ÷è tÉ ûw Î) tbq ßJ Î=» yè ø9 الذي شرعه  - الدين    وإذا كان  ،)43 :العنكبوت" (#$

 هو األمانة التي حملها اهللا لإلنسان من دون المخلوقات المحيطة بـه، علـى   -اهللا عز وجل لعباده 
التي فاق بها هذه المخلوقات وهي العقل، فإن العقل هو مناط التكليف وأساس قيـام               الميزة  أساس  

، كمـا أن    ويطبقها في حياته  مها  الدين، والفكر هو وسيلة اإلنسان، في تلقي التشريع والتعاليم ليفه         
  ).38 :1984الزنيدي، (االجتهاد هو عمل فكري 
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فالتفكير فرض عين على كل مسلم عاقل، حتى تصح العقيدة والعبادة، ويتضح ذلك من خالل               
@È ":قوله عز وجل è% (#r ãç ÝàR $# # så$ tB í Îû ÅVº uq» yJ ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur 4 $ tBur ÓÍ_ øó è? àM» tÉFy$# âëäãñY9 $#ur t̀ã 

7Q öq s% ûw tbq ãZ ÏB ÷s ãÉ) "151 :يونس.(  

اإلنسان في الحياة، هو انعكاس حقيقي ألسلوب تفكيره، ولقد اعتمد اإلسـالم فـي              سلوك  إن  
عملية تحويل المجتمع من مجتمع جاهلي، إلى مجتمع إسالمي على إحالل مفاهيم العقيـدة عـن                

، )5 :2003حوامـدة،    (ى اإلنسان الكون واإلنسان والحياة، وعلى إذكاء جذوة التفكير والنظر لد        
 يوجه سلوك صاحبه، إما إلى الطاعة أو المعصية، وقد جاء في            -كما بين القرآن الكريم   –فالتفكير  

$"محكم التنزيـل     tB ur äo 4q uã ys ø9 $# !$ uä ÷R ë$! $# ûw Î) Ò= Ïè s9 ×q ôg s9 ur ( âë# ¤$# s9 ur äo tç Åz Fy $# ×é öç yz tûï Ï% ©# Ïj9 tbq à) G tÉ 3 
üx sù r& tbq è= É) ÷è s?") 32 :األنعام.(  

 انتهاج سـلوك التعقـل فـي        ةوبناء عليه يتحدد مصير اإلنسان في اآلخرة، بناء على طريق         
q#) ":تفكيره، وعبر عن هذه الحقيقة قوله عز وجـل         ä9$ s% ur öq s9 $ ¨Z ä. ßì yJ ó¡ nS ÷r r& ã@ É) ÷è tR $ tB $ ¨Z ä. þí Îû 

É=» pt õ¾ r& Îéç Ïè ¡¡9   ).10 :الملك" (#$

سان للوصول إلى سنن الكون ومعرفتها، ومن الدالئل على ذلـك، أن            ويعد التفكير وسيلة اإلن   
 ما تبدأ أو تُختم بما يدل على التفكير، ومن  -غالباً–اآليات التي تصف حوادث الطبيعية ومشاهدها       

öN ":أألمثلة على ذلك قوله تعالى     s9 ur r& (# ÷r tç tÉ $ ¯R r& ä-q Ý¡ nS uä !$ yJ ø9 $# í n< Î) ÇÚ öë F{ $# Îó ãç àf ø9 $# ßl Ìç ÷Ç ãY sù ¾ Ïm Î/ 

% Yæ öë yó ã@ à2 ù' s? çm ÷Z ÏB öN ßg ßJ» yè ÷R r& öN åk ß¦ àÿR r& ur ( üx sù r& tbr çé ÅÇ ö7 ãÉ) "27 :السجدة.(  

ومن الدالئل إلى اعتناء اإلسالم بالتفكير، أن حفظ العقل، من المقاصـد األساسـية للـشريعة     
رب الخمر  هذا الفعل عقوبة، فقد حرم اإلسالم ش      وجعلت ل حرمت االعتداء عليه،    حيث  اإلسالمية،  

ألنه يزيل العقل ومثله كل مسكر، يذهب بالعقل مهما تغيرت أشكاله وتعددت أسماؤه، وعلى مـن         
اقترف هذا الفعل، عقوبة الجلد المقررة شرعاً، وأما من جنى على العقل فأزاله، فإن الشرع يلزمه               

  ).39 :1984الزنيدي، (بالدية كاملة 
 بما يدل -كمكون من مكونات اإلنسان-عن العقل ومن الملحوظ أن القرآن الكريم، لم يتحدث       

عقلوه، يعقلـون،    :على الذات أو الماهية، وإنما تحدث عنه كفعل وسلوك، من خالل صيغ عديدة            
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تعقلون، نعقل، يعقلها، في تسعة وأربعين موضعاً من الكتاب العزيز، ولعل هذا يـشير إلـى أن                 
، )38 :1991الخولي،  " ( ما يقوم به من وظائف     ، ليس مجرد الخاليا الحية، وإنما     العقلفي  المهم  

جاءت في القرآن الكريم، ثمـاني عـشرة مـرة    ) فكر(ومن الجدير ذكره في هذا المقام، أن مادة         
¼ ":بصيغة المضارع، بينما جاءت مرة واحدة بصيغة الماضي في قوله عز وجل            çm ¯R Î) tç ©3 sù uë £â s% ur 

ÇÊÑÈ ü@ ÏG à) sù y# øã x. uë £â s%) "اآليات القرآنيـة   ) 27 :2006،  معمار( وقد رصد    ،)19 ،18 :المدثر

  :التي تدعو إلى التفكير والمهارات ذات العالقة به، وقام بتطبيقها على النحو التالي
  عدد السور  عدد اآليات  تكرار الكلمة وجذورها  اآليات التي تدعو إلى

  13  16  18  التفكير
  30  50  49  التعقل
  71  279  292  التذكر
  62  142  184  التبصر
  48  113  129  النظر
  4  4  4  التدبر
  12  20  20  التفقه

  240  624  696  المجموع
 اآليات القرآنية وهي نـسبة  ويالحظ من الجدول أن عدد اآليات للتفكير ونظائره تقارب عشر     

  .على أهمية التفكير في القرآن الكريمعالية، مما يدلل 
  :سالم مقومات منهاج التفكير السليم في اإل:ثانياً

  وهو الوحي اإللهي، الذي يعلو بـه الفكر اإلسالمي فكر متميز، ذلك ألنه يقوم على أساس رباني،     
فوق الفكر البشري، فهو فكر يرتكز على حقائق مطلقة الصدق، ال تتغير بتغير الزمان والمكـان،           

 كـذلك    بل يقوم  -فحسب–كما أن هذا الفكر، ال يقوم على حقائق الوحي في كل مجاالت المعرفة              
  ).131، 130 ص ص :1984الزنيدي، (على مبادئ الفطرة اإلنسانية 

ولإلسالم منهاج خاص فريد في التفكير السليم، يجمع في صميم خصائـصه، مـا يمكـن أن     
إلى ذلك كله، خصائص إيمانية يضيف  تدعيه المناهج المادية من حسنات البحث والتجريب، ولكنه         

هج المادية للتفكير، ال تقيم وزناً للبعث والدار اآلخرة، فميزانهـا        المنا  أن أخالقية إنسانية، في حين   
  ).90، 89 :2000النحوي، (مادي، محصور في المصالح المادية الدنيوية 
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التـساندية  ولمنهاج التفكير السليم، في اإلسالم، جملة من العناصـر والمقومـات ذات العالقـة               
  :ل أبرزها على النحو التاليالتكاملية، التي ال بد من توافرها، ويمكن إجما

  :المهارات األساسية في التفكير السليم) أ
  : المالحظة والتدبر-1

دعا القرآن الكريم اإلنسان إلى النظر والتدبر في المخلوقات من حوله، حيث جاء في محكـم                
b¨"التنزيل  Î) í Îû È, ù= yz ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# ÇÚ öë F{ $# ur É#» n= ÏG ÷z $# ur È@ øä ©9 $# Íë$ yg ¨Y9 $#ur Å7ù=àÿø9 $#ur ÓÉL ©9 $# ìÌç øgrB í Îû 

Ìç ós t7 ø9 $# $ yJ Î/ ßì xÿZ tÉ }̈ $ ¨Z9 $# !$ tB ur tA tìR r& ª! $# z̀ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# ` ÏB &ä !$ ¨B $ uä ôm r' sù Ïm Î/ uÚ öë F{ $# yâ ÷è t/ 

$ pk ÌE öq tB £] t/ ur $ pké Ïù ` ÏB Èe@ à2 7p / !# yä É#É Îé óÇ s? ur Ëx» tÉ Ìhç9 $# É>$ ys ¡¡9 $# ur Ìç ¤Ç |¡ ßJ ø9 $# tû ÷ü t/ Ïä !$ yJ ¡¡9 $# 

ÇÚ öë F{ $# ur ;M» tÉ Uy 5Q öq s) Ïj9 tbq è= É) ÷è tÉ) "164 :البقرة.(  

ففي اآلية السابقة، دعوة اإلنسان للتفكير في آيات اهللا عـز وجـل والنظـر فـي عجائـب                   
  ).103 :1ت، ج.البغدادي، ب(مصنوعاته وإتقانه، وفي ذلك دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى 

المتنوعة وفي موضع آخر من كتاب اهللا العزيز، دعوة لإلنسان للنظر والتأمل، إلى مخلوقات اهللا               
"üx sù r& tbr ãç ÝàY tÉ í n< Î) È@ Î/ M} $# y# øã ü2 ôM s) Î= äz ÇÊÐÈ í n< Î) ur Ïä !$ uK ¡¡9 $# y# øã ü2 ôM yè Ïù âë ÇÊÑÈ í n< Î) ur 

ÉA$ t6 Åg ø: $# y# øã x. ôM t6 ÅÁ çR ÇÊÒÈ í n< Î) ur ÇÚ öë F{ $# y# øã x. ôM ys ÏÜ ßô) "20-17 :الغاشية.(  

Ìç"النظر والتدبر في أصـل خلقـه        على  القرآن الكريم اإلنسان،    وحث   ÝàY uã ù= sù ß`» |¡R M} $# §N ÏB 

t, Î= äz ÇÎÈ t, Î= äz ` ÏB &ä !$ ¨B 9, Ïù# yä ÇÏÈ ßl ãç øÉ sÜ .` ÏB Èû ÷ü t/ É= ù= êÁ9 $# É= Í¬ !# ué ©I9 $# ur ÇÐÈ ¼ çm ¯R Î) 4í n? tã 

¾ Ïm Ïè ô_ uë Öë Ïä$ s) s9 ÇÑÈ tP öq tÉ í n? ö7 è? ãç Í¬ !# ué ú£9   ).9-5 :الطارق" (#$

ز وجل وعبادتـه ومناجاتـه، وقـد        ويتميز سلوك التدبر والتفكر لدى المؤمنين، بذكر اهللا ع        
tûï ":عرض القرآن الكريم لهذا المشهد الرائع في قوله عز وجل Ï% ©! $# tbr ãç ä. õã tÉ ©! $# $ VJ» uäÏ% #Yäqãè è%ur 

4í n? tã ur öN Îg Î/q ãZ ã_ tbr ãç ¤6 xÿ tG tÉ ur í Îû È, ù= yz ÏNº uq» uK ¡¡9 $# ÇÚ öë F{ $# ur $ uZ / uë $ tB |M ø) n= yz #xã» yd WxÏÜ» t/ 

y7 oY» ys ö6 ßô $ oY É) sù z># xã tã Íë$ ¨Z9   ).191:آل عمران" (#$
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والمقصد التربوي الذي يتحقق من نظر اإلنسان وتأمله في الكون، يتمثل في الوصول إلى طريـق   
óO ":الحق، كما يدرك من خالل قوله عز وجل       واليقين   ÎgÉ Îé ã\ yô $ uZ ÏF» tÉ# uä í Îû É-$ sù Fy $# þí Îû ur öN Ík Å¦ àÿR r& 

4Ó ®L ym tû ¨ü t7 oK tÉ öN ßg s9 çm ¯R r& ë, pt ø: $# 3 öN s9 ur r& É# õ3 tÉ y7 În/ tç Î/ ¼ çm ¯R r& 4í n? tã Èe@ ä. &ä óÓ x« îâã Ík y) "53 :فصلت.(  

 على اآليات، دون تأمل أو تأثر، حيث جاء في محكم      أولئك الذين يمرون  إلى  القرآن الكريم   وأشار  
û"التنزيل  Éiï r( ü2 ur ô` ÏiB 7p tÉ# uä í Îû ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# ÇÚ öë F{ $# ur öcr îç ßJ tÉ $ pköé n=tæ öNèd ur $ pk÷] tã tbqàÊ Ìç ÷è ãB "

  ).105 :يوسف(
ليس الخبر كالمعاينة، إن     ":eمن خالل قوله    أثر النظر والمشاهدة    وأكدت السنة النبوية على     

" موسى بما صنع قومه في العجل، فلم يلْق األلواح، فلما عاين مـا صـنعوا ألـقَ األلـواح                  خبر  
  ).321 :2ت، ج.النيسابوري، ب(

إني ألعلم  :النجوم، فقال نظر إلى السماء و   بينما رجل مستلق، إذ     "بوي الشريف   وجاء في الهدي الن   
  ).494 :1، ج1977الحنبلي، " (أن لك رباً خالقاً اللهم اغفر لي فغفر له

إن التأمل الذي يدعو إليه القرآن الكريم، يفتح للتفكير آفاقاً واسعة، حيث تدريب اإلنـسان، علـى                 
  ).64 :2000النحوي، " (قرب للصوابالتفكير األعمق والمفهوم األ

üx ":ووجه المولى عز وجل عباده، إلى تدبر كتابه العزيز في قوله sù r& tbr ãç / yâ tG tÉ öc#uäöç à)ø9 $# 

ôQ r& 4í n? tã A>q è= è% !$ yg ä9$ xÿ ø% r&) "24 :محمد.(  

م لو  فهال يتدبر هؤالء المعرضون لكتاب اهللا ويتأملونه حق التأمل، فإنه         "ومعنى اآلية السابقة    
، اإليقـان لوبهم من اإليمان وأفئدتهم من تدبروه لدلهم على كل خير، ولحذّرهم من كل شر ولمأل ق       

وألوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، ولبين لهم الطريق الموصلة إلى اهللا وإلى جنّتـه   
"  من العقاب الوبيـل إلى الثواب الجزيل ورهبهملشوقهم ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه   

  ).875 :2002السعدي، (
  : دقة الوصف والتفصيل-2

، بترسيخها لدى الفرد المسلم، إتقـان وصـف الـشيء    من المهارات التي اهتم القرآن الكريم 
وتفصيله، ومن األمثلة على ذلك، ما جاء على لسان نبي اهللا يوسف عليه السالم، في قولـه عـز             

$tA: "وجل s% tbq ãã uë ÷ì s? yì ö7 yô tûü ÏZ Åô $ \/ r& yä $ yJ sù ôM õ?â |Á ym çnr âë xã sù í Îû ÿ¾ Ï& Î# ç7 .^ ßô ûw Î) Wxã Î= s% $ £J ÏiB 
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tbq è= ä. ù' s? ÇÍÐÈ §N èO í ÎA ù' tÉ .` ÏB Ïâ ÷è t/ y7 Ï9º så Óì ö7 yô ×ä# yâ Ï© z̀ ù= ä. ù' tÉ $ tB ÷L äê øB £â s% £` çl m; ûw Î) Wxã Î= s% $ £J ÏiB 

tbq ãY ÅÁ øt éB ÇÍÑÈ §N èO í ÎA ù' tÉ .` ÏB Ïâ ÷è t/ y7 Ï9º så ×P% tæ Ïmä Ïù ß^$ tó ãÉ â¨$ ¨Z9 $# Ïmä Ïù ur tbr çé ÅÇ ÷è tÉ ")يوسف: 

47-49.(  
إنك امرٌؤ فيك  ":، سلوك أبي ذر وصفه بدقة دون زيادة أو نقصان قائالً       eولما انتقد الرسول    

 أنت جاهلي، وكان هذا رداً على فعل أبـي ذر           e، فلم يقل له     )93 :5ت، ج .مسلم، ب " (جاهلية
  .eعندما عير أحد الرجال بأمه فشكاه إلى الرسول 

 على مهارة وصف الشيء بدقة وإحسان eإلى تأكيد الرسول   إشارة  وفي غزوة بدر الكبرى،     
 هم وراء هذا الكثيب الذي تـرى        : أخبراني عن قريش، قاال    :تفصيله، حيث خاطب الغالمين قائالً    

 كـم  : ال نـدري، قـال  : ما عددهم؟ قـاال : كثير، قال: كم القوم؟ قاال :بالعدوة القصوى فقال لهما   
القوم فيما بين التسعمائة إلـى   eيوماً عشراً، فقال رسول اهللا    يوماً تسعاً و   :كل يوم؟ قاال  ينحرون  

 عتبة وشيبة أبناء ربيعة وأبو البختري بـن   : فمن فيهم من أشراف قريش؟ قاال      :األلف ثم قال لهما   
ـ           ر بـن  ضهشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمة بـن عـدي، والن

  ).195 :2003المباركفوري، (بن هشام، وأمية بن خلف الحارث، وزمعة بن األسود، وأبو جهل 
  :ر األحكام وتعليلها تفسي-3

حث القرآن الكريم العقل اإلنساني على تعليل وفهم األحكام للوقوف على مقاصدها ومغازيها،             
öN "-مخاطبـاً المـؤمنين   –ومن األمثلة على ذلك قوله تعالى        ä3 s9 ur í Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×o 4q uä ym í Í< 'r é' ¯» tÉ 

É=» t6 ø9 F{ $# öN à6 ¯= yè s9 tbq à) G s?) "179 :البقرة.(  

uä" مبـرراً موقفـه ومعلـالً    -وهو يخاطب قومه –وجاء على لسان الرجل المؤمن       !% ỳ ur ô` ÏB 

$ |Á ø% r& Ïp uZÉ Ïâ yJ ø9 $# ×@ ã_ uë 4Ó të ó¡ oÑ tA$ s% ÉQ öq s)» tÉ (#q ãè Î7 ®? $# öúüÎ=yô öç ßJø9 $# ÇËÉÈ (#qãè Î7 ®? $# t̀B ûw ö/ ä3é=t«ó¡oÑ 

# \ç ô_ r& N èd ur tbr ßâ tG ôg ïB ÇËÊÈ $ tB ur uí Í< Iw ßâ ç7 ôã r& ì Ï% ©! $# í ÎT tç sÜ sù Ïm øã s9 Î) ur tbqãè y_ öç è? ÇËËÈ äãÏÉªBr&uä Ï̀B 

ÿ¾ Ïm ÏRr ßä ºp yg Ï9# uä b Î) Èb ÷ä Ìç ãÉ ß`» oH ÷q §ç9 $# 9hé ÛØ Î/ ûw Ç ø̀ó è? ÓÍh_ tã öNßgçF yè» xÿx© $ \«øã x© üwur ÈbräãÉ)ZãÉ ÇËÌÈ þí ÎoTÎ) 

# ]å Î) í Å" ©9 9@» n= |Ê Aûü Î7 ïB ÇËÍÈ þÜ ÎoT Î) àMZ tB# uä öN ä3 În/ tç Î/ Èbq ãè yJ óô $$ sù ")25-20 :يس.(  
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فجمع كالم الرجل المؤمن في اآليات السابقة، بين نصح قومه والشهادة للرسل بالرسالة واالهتداء              
عبادة اهللا وحده، وذكر األدلة كلها، وأن عبادة غيره باطلة، وذكر إبراهيم عليها واإلخبـار               يتعين  

  ).761 :2002السعدي، (بضالل من عبدها واإلعالن بإيمانه جهراً مع خوفه الشديد من قتلهم 
، بتفسير وتعليل األحكام ألصحابه رضوان اهللا عليهم، حتى يفهموها          eواهتم الرسول المعلم    

أتدرون ما الغيبة؟ قـالوا اهللا       ":ويدركوا مغزاها، ومن األمثلة على ذلك حينما بادر أصحابه سائالً         
 إن كـان    :ي ما أقول؟ قال    أرأيت إن كان في أخ     : ذكرك أخاك بما يكره، قيل     :ورسوله أعلم، قال  

  ).21 :8ت، ج.مسلم، ب" (وإن لم يكن فيه فقد بهتهاغتبته فيه ما تقول فقد 
وفي بـضع  " الحكم الشرعي المترتب على إتيان الزوجة، بقوله eوفي موضع آخر علل الرسول  

وضعها  أرأيتم لو    : يا رسول اهللا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال           :أحدكم صدقة، قالوا  
: 3ت، ج .مـسلم، ب  (" في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجر             

  .واإلقناعالتعليل للشيء ، جمع بين e، ويالحظ من الحديث السابق، كيف أن الرسول )82
  : التصنيف الدقيق لألشياء-4

 إلـى فئـات متمـايزة       تقسيم مجموعة من األشياء أو األفراد أو األعمال،       "يقصد بالتصنيف   
  ).234 :1995األغا، " (ومختلفة عن بعضها البعض، في صفة أو أكثر

مهارة التصنيف عند الفرد المسلم، من خالل عرض بعض النماذج الدقيقـة            ينمي  والقرآن الكريم   
من حيث السعي إلـى الطاعـات       –في التصنيف، ومن ذلك قوله عز وجل في التفريق بين الناس            

N§" تفاوت المراتب وتمايز األحـوال        حيث -وااللتزام èO $ uZ øO uë ÷r r& |=» tG Å3 ø9 $# tûï Ï% ©! $# $ uZ øä xÿ sÜ ô¹ $# ô` ÏB 

$ tR Ïä$ t7 Ïã ( óO ßg ÷Y ÏJ sù ÒO Ï9$ sß ¾ Ïm Å¡ øÿ uZ Ïj9 N åk ÷] ÏB ur Óâ ÅÁ tF ø) ïB öN åk ÷] ÏB ur 7, Î/$ yô ÏNº ué öç yÇ ø9 $$ Î/ Èb øå Î* Î/ «! $# 4 
öÅ Ï9º så uq èd ã@ ôÒ xÿ ø9 $# çéç Î7 x6 ø9   ).32 :فاطر" (#$

تضمنت السنة النبوية المطهرة، تصنيفاً دقيقاً، ألصناف من الناس، من حيث تعـاملهم مـع             و
، ريحها طيب وطعمها    األترجةلمؤمن الذي يقرأ القرآن، كمثل      مثل ا  "eالقرآن الكريم، حيث قال     

طيب، ومثل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمر ال ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي                 
قرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي ال يقرأ القـرآن كمثـل                 ي

  ).148 :1، ج1981الهندي، " (وطعمها مرالحنظلة، ليس لها ريح 
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  : ترتيب األولويات-5
يعد ترتيب األولويات حسب أهميتها وقوة تأثيرها حسب الحاجة، بها من الدالئل على التفكير              

عند الفرد، وقد لفت القرآن الكريم انتباه الفرد المسلم، إلى قضايا عديدة، ينبغي أن تراعا               اإلبداعي  
4Ó * ":فيها األولويات، ومن األمثلة على ذلك قوله عز وجـل          |Ó s% ur y7 ï/ uë ûw r& (# ÿr ßâ ç7 ÷è s? Hw Î) çn$ É Î) 

Èû øï t$ Î!º uq ø9 $$ Î/ ur $ ·Z» |¡ ôm Î) 4) "م إفراد العبودية هللا عز وجل على        ففي اآلية السابقة، تقد    ).23 :اإلسراء

  .ترتيب األولوياتلاإلحسان بالوالدين، مراعاةً 
 إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خيـر؟  ،وفي الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها    

 يا أم المؤمنين أريني مصحفك قالت لم؟ قال لعلي أؤلـف القـرآن              :قال. قالت ويحك وما يضرك   
 وما يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة مـن          :ير مؤلف قالت  عليه فإنه يقرأ غ   

المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام ولو نزل أول                 
شيء ال تشربوا الخمر لقالوا ال ندع الخمر أبداً ولو نزل ال تزنوا لقالوا ال ندع الزنا أبداً لقد نـزل    

، ومـا نزلـت     "بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر     "وإني لجارية ألعب     eمكة على محمد    ب
البخـاري،  (سورة البقرة والنساء إال وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السورة          

  ).191 :4، ج1987
 أصحابه إلى ترتيب األولويات في حياتهم حيث جاء في الحديث عـن أبـي               eووجه النبي   

 إيمان بـاهللا    : سئل النبي صلى اهللا عليه وسلم، أي األعمال أفضل قال          :هريرة رضي اهللا عنه قال    
، 1984البخاري، " ( حج مبرور: جهاد في سبيل اهللا، قيل ثم ماذا؟ قال        :ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال    

  ).553 :2ج
  : الحكم على األشياء وفق معيار دقيق-6

يميـز  شياء، ينبغي أن يكون مثبتاً على معيار دقيق، حتى بين القرآن الكريم أن الحكم على األ  
بين الجيد والرديء وفق رؤية عقلية واضحة ومجددة، ومن الشواهد على ذلك، قوله عز              اإلنسان  

öN "-في حق األمـة   –وجل   çGZ ä. ué öç yz >p ¨B é& ôM y_ Ìç ÷z é& Ä¨$ ¨Y= Ï9 tbr âê ßD ù' s? Å$r ãç ÷è yJ ø9 $$ Î/ öc öq yg ÷Y s? ur 

Ç` tã Ìç x6Z ßJ ø9 $# tbq ãZ ÏB ÷s è? ur «! $$ Î/ 3 öq s9 ur öÆ tB# uä ã@ ÷d r& É=» tG Å6 ø9 $# tb% s3 s9 # Zé öç yz N ßg ©9 4 ãN ßg ÷Z ÏiB 

öcq ãY ÏB ÷s ßJ ø9 $# ãN èd çé sY ò2 r& ur tbq à) Å¡» xÿ ø9   ).110 :آل عمران" (#$
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لهذه األمة، بهذه األسباب، التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر          تفضيالً من اهللا    فاآلية السابقة تضمنت    
 وأنهم خير الناس للناس نصحاً ومحبة للخير ودعوةً وتعليماً وإرشـاداً وأمـراً بـالمعروف     األمم،

ونهياً عن المنكر، وجمعاً بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب اإلمكـان، وبـين تكميـل      
  ).129 :2002السعدي، (النفس باإليمان باهللا والقيام بحقوق اإليمان 

زيغ المعايير في الحكم على الناس، مـن خـالل االنحيـاز            ، من انحراف و   eوحذر الرسول   
إن اهللا ال ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظـر     "للظاهر فقط، حيث جاء في الحديث الشريف        

  ).1388 :2ت، ج.ابن ماجة، ب" (إلى قلوبكم وأعمالكم
اإلثم ما حاك    -مجيباً للسائل – عن اإلثم، حدد معياراً واضحاً له في قوله          eولما سئل الرسول    

  ).236 :1ت، ج.مسلم، ب(في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس 
  :فحص األشياء والتثبت من صحتها -7

أكد القرآن الكريم، على مبدأ التأني والتثبت من األفكار وطلب الدليل على صحتها، حيث جـاء                
q#)"في التوجيه الرباني رداً على مزاعم اليهود         ä9$ s% ur ` s9 ü@ äz ôâ tÉ sp ¨Y yf ø9 $# ûw Î) ` tB tb% x. # ·äq èd ÷r r& 

3ì tç» |Á tR 3 öÅ ù= Ï? öN àâ ïã ÏR$ tB r& 3 ö@ è% (#q è?$ yd öN à6 uZ» yd öç ç/ b Î) óO çGZ à2 öúü Ï% Ïâ»  :البقـــرة" (¹|

 وجاء في تفسير اآلية السابقة، قال اليهود لن يدخل الجنة إال مـن كـان هـوداً وقالـت                    ،)111
موا ألنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني  النصارى لن يدخل الجنة إلى من كان نصاري، فحك        

اني، وهكذا كل من ادعى دعوى، البد أن يقيم البرهان على صحة            غير مقبولة إال بحجة وليس مع     
  ).45 :2002السعدي، (دعواه 

لى الظن في الحكم على األشياء، ويتضح ذلك مـن          ونص القرآن الكريم على الذين يعتمدون ع      
$"خالل قوله عز وجل      tB ur M çl m; y7 Ï9º xã Î/ ô` ÏB AO ù= Ïæ ( ÷b Î) öL èe ûw Î) tbq ëZ Ýà tÉ) "وفي آية   )24 :الجاثية ،

$ ":أخرى قال تعالى  tB ur M çl m; ¾ Ïm Î/ ô` ÏB AO ù= Ïæ ( b Î) tbq ãè Î7 F tÉ ûw Î) £` ©à9 $# ( ¨b Î) ur £` ©à9 $# üw Ó Í_ øó ãÉ z̀ ÏB 

Èd, pt ø: $# $ \« øã x©) "28 :النجم.(  

إياكم والظن، فإن الظن أكذب      ":كمصدر للمعرفة في قوله    من االعتماد على الظن      eوحذر النبي   
  ).19 :7، ج1991البخاري، " (، وال تجسسوا وال تحسسوا وال تباغضوا وكونوا إخواناًالحديث
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وأرشد القرآن الكريم المؤمنين، إلى عدم تلقي األخبار من المصادر غير الموثوقـة التـي ال                
$ ":الل قوله سبحانه وتعـالى    ينبغي االطمئنان إليها، ويتضح ذلك من خ       pk öâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©! $# (# þq ãZ tB# uä b Î) 

óO ä. uä !% ỳ 7, Åô$ sù :* t6 t̂ Î/ (# þq ãY ¨è t6 tG sù b r& (#q ç7ä ÅÁ è? $ JB öq s% 7' s#» yg pg ¿2 (#q ßs Î6 óÁ çG sù 4í n? tã $ tB óO çF ù= yè sù tûüÏBÏâ» tR "

  ).6 :الحجرات(
فرد المسلم أن يبحث عنهـا لـدى        المعرفة، ولم يتم التأكد من مصدرها، فعلى ال       حجبت  وإذا  

#)"العلماء من أهل االختصاص، عمالً بالتوجيـه القرآنـي           þq è= t« ó¡ sù ü@ ÷d r& Ìç ò2 Ïe%! $# b Î) óO çFZ ä. üw 
öcq ßJ n= ÷è s?) "7 :األنبياء.(  

  : مهارة االستدالل العقلي-8
 يقصد باالستدالل العقلي، معرفة شيء أو فعل، أو نتيجة اعتماد على معرفة شـيء أو فعـل          

  ).238 :1995األغا، (آخر يرتبط به 
ثل االسـتدالل   على سالمة التفكير الفطري، أو التعقل الفطري، وذلك م        "ويرتكز االستدالل العقلي    

، بوجود دالئل مرئية أو حسية، مثل إعادة إيجاد الشيء أسـهل مـن   مرئيعلى وجود شيء غير     
  ).158 :1986يالجن، " (المؤثِّر على إيجاده أول مرة، وداللة الصنعة على الصانع، وداللة األثر

ومن األمثلة على االستدالل العقلي، في القرآن الكريم، ما جاء في معرض، إثبـات وحدانيـة اهللا              
 الكون كله، لما يحدث بين اآللهة، من التنـازع  عز، فلو كان في الوجود آلهة غير اهللا، لفسد نظام         

$ ":، وعبر عن ذلك قوله عز وجـل )2058، 2ج، 1981الصابوني، (وقصد المغالبة في الخلق   tB 

xã sÉ ªB $# ª! $# ` ÏB 7$ s! ur $ tB ur öc% ü2 ¼ çm yè tB ô` ÏB >m» s9 Î) 4 # ]å Î) |= yd s% ©! ë@ ä. ¥m» s9 Î) $ yJ Î/ t, n= y{ üx yè s9 ur 

öN ßg àÒ ÷è t/ 4í n? tã <Ù ÷è t/ 4 z̀ » ys ö6 ßô «! $# $ £J tã öcq àÿ ÅÁ tÉ) "وفي موضع آخر من ،)91 :المؤمنون 

óO"اء االستدالل العقلي المقنع، على البعث بعد الموت، رداً على الكـافرين     كتاب اهللا العزيز ج    s9 ur r& 

tç tÉ ß`» |¡R M} $# $ ¯R r& çm» oY ø) n= yz ` ÏB 7p xÿ õÜ úR # så Î* sù uq èd ÒOã ÅÁ yz ×ûü Î7 ïB ÇÐÐÈ z> ué üÑ ur $ oY s9 WxsW tB zÓÅ¤ tR ur 

¼ çm s) ù= yz ( tA$ s% ` tB ÄÓ ÷Õ ãÉ zN» sà Ïè ø9 $# }ë Éd ur ÒOä ÏB uë ÇÐÑÈ ö@ è% $ pké Íã ós ãÉ üì Ï% ©! $# !$ yd r' t±S r& tA ¨r r& ;o §ç tB ( 
uq èd ur Èe@ ä3 Î/ @, ù= yz íOä Î= tæ) "79-77 :يس.(  
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  : المرونة الفكرية وتقديم البدائل-9
والمرونة الفكرية تعني التفتح الذهني ورفض الجمود العقلي، والشخص المرن عقليـاً، يحتـرم             

ائه ومواقفه، في ضوء ما يستجد من أدلـة،        استعداد لتغيير آر  لديه  وجهات نظر اآلخرين، ويكون     
  ).115 :1995عطيفة، (ويتخلى عنها إذا ثبت بطالنها 

ومن األمثلة الجلية، على المرونة الفكرية والقدرة على تقديم البدائل، ما جاء في الحوار الدائر بين             
öN "نبي اهللا إبراهيم عليه السالم والنمرود، حيث جاء في محكم التنزيل علـى لـسانيهما     s9 r& tç s? í n< Î) 

ì Ï% ©! $# ¢l !% tn zN¿ Ïdº tç ö/ Î) í Îû ÿ¾ Ïm În/ uë ÷b r& çm9 s?# uä ª! $# öÅ ù= ßJ ø9 $# øå Î) tA$ s% ãN¿ Ïdº tç ö/ Î) }ë În/ uë î Ï% ©! $# 

¾ Çë ós ãÉ àMã ÏJ ãÉ ur tA$ s% O$ tR r& ¾ ÄÓ ór é& àMã ÏB é& ur ( tA$ s% ãN¿ Ïdº tç ö/ Î)  c Î* sù ©! $# í ÎA ù' tÉ Ä§ ôJ ¤±9 $$ Î/ z̀ ÏB 

É- Îé ô³ yJ ø9 $# ÏN ù' sù $ pk Í5 z̀ ÏB É> Ìç øó yJ ø9 $# |M Îg ç6 sù ì Ï% ©! $# tç xÿ x. 3 ª! $# ur üw ì Ïâ ök uâ tP öq s) ø9 $# tûü ÏJ Î=» ©à9 $# "

، حيث أتى إبـراهيم عليـه       شبهتهالنمرود واضمحلت   حجته   لقد وقفت وانقطعت     ،)258 :البقرة(
السالم، بدليل ال يقبل الترويج والتزوير والتمويه، فجميع األدلة السمعية والعقلية والفطريـة، قـد               

  ).103، 102 :2002السعدي، (كانت شاهدة بتوحيد اهللا، معترفة بانفراده بالخلق والتدبير 
 المعلم األسوة، في غزوة     eنلمس المرونة الفكرية واستبدال اآلراء من خالل سلوك الرسول          و

 بجيشه ليسبق إلـى مـاء       e ومعه الخباب بن المنذر، وقد تحرك        eبدرٍ، يوم أن وقف الرسول      
بدر، ويحول بينهم وبين االستيالء عليه، فنزل عشاء أدنى من مياه بدر، وهنا قـام الخبـاب بـن         

ه اهللا، ليس لنا أن     ك يا رسول اهللا، أرأيت هذا المنزل، أمنزالً أنزل        : وقال -ريكخبير عسك - المنذر
ل هو الرأي والحـرب والمكيـدة،        ب :نتقدمه وال نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة، قال         

أدنى ماء من القوم قريش، فأي      يا رسول اهللا عن هذا ليس بمنزٍل، فانهض بالناس حتى نأتي            : قال
ـ خرب ما وراءه من القُلُب واآلبار، ثم نبني عليه حوضاً        ن شرب وال ، فنمأل ماء، ثم نقاتل القوم، فن

 بالجيش، حتى أتى أقـرب  e، لقد أشرت بالرأي، فنهض رسول اهللا eيشربون، فقال رسول اهللا    
روا مـا عـداها مـن القُلُـب        صنعوا   من العدو، فنزل عليه شطر الليل ثم         ماءالحيـاض وغـو

  ).196، 195 :2003باركفوري، الم(
ومن الدالئل على المرونة الفكرية وتبدل االتجاهات الفكرية واستبدالها، ما حدث مع سحرة 

والبراهين الساطعة فرعون، الذين ذهبوا بقيم مادية الهثين خلف حطام الدنيا، ولما رأوا اآليات 
 : الفعل، قوله عز وجل فيهمالدامغة، غيروا وبدلوا ولم يعبئوا بسخط فرعون، وعبر عن ذلك
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"uä !%ỳ ur äo tç ys¡¡9 $# öcöq tã öçÏù (# þqä9$ s% ûc Î) $ uZs9 #·ç ô_ V{ bÎ) $̈Z à2 ß ø̀twU tûüÎ7Î=» tóø9 $# ÇÊÊÌÈ tA$ s% öNyè tR 

öNä3̄R Î) ur z̀ ÏJs9 tûüÎ/§ç s)ßJø9 $# ÇÊÊÍÈ (#qä9$s% #ÓyõqßJ» tÉ !$ ¨BÎ) b r& uí Å+ù= è? !$ ¨BÎ) ur br& tbqä3̄R ß ø̀t wU tûüÉ) ù=ßJø9 $# 

ÇÊÊÎÈ tA$s% (#qà)ø9 r& ( !$£Jn= sù (#öqs) ø9r& (#ÿrãç ys yô öúãüôã r& Ä¨$ ¨Z9 $# öN èdqç7 yd ÷étI óô $#ur r âä!%ỳ ur @ç ósÅ¡Î/ 5Oã Ïà tã 

ÇÊÊÏÈ * !$ uZ øäym ÷rr&ur 4í n<Î) #ÓyõqãB ÷b r& È,ø9 r& öÇ$ |Á tã ( # såÎ*sù }ë Ïd ß#s) ù=s? $ tB tbqä3Ïù ù'tÉ ÇÊÊÐÈ yìs% uqsù 

ë,ptø: $# ü@ sÜ t/ur $ tB (#qçR%x. tbqè=yJ÷è tÉ ÇÊÊÑÈ (#qç7 Î= äósù y7Ï9$ uZèd (#qç7 n= s)R $#ur tûïÌç Éó» |¹ ÇÊÊÒÈ uí Å+ø9 é&ur äotç ys ¡¡9 $# 

tûïÏâ Éf»yô ÇÊËÉÈ (#þqä9$ s% $̈Z tB#uä Éb> tç Î/ tûüÏHs>» yè ø9 $# ÇÊËÊÈ Éb> uë 4ÓyõqãB tbrãç» yd ur ÇÊËËÈ tA$ s% ãböqtã öç Ïù 

LäêYtB#uä ¾ÏmÎ/ ü@ ö6 s% ÷b r& tb så#uä ö/ä3 s9 ( ¨b Î) #xã» yd Öç õ3yJs9 çnqßJè? öç s3̈B í Îû ÏpuZÉÏâyJø9 $# (#qã_ Ìç÷Ç çGÏ9 !$ pk÷] ÏB 

$ ygn= ÷d r& ( t$öq|¡sù tbqçH s>÷è s? ÇÊËÌÈ £ ỳè ÏeÜs% _{ öNä3tÉ Ïâ÷Ér& Nä3n= ã_öër& ur ô Ï̀iB 7#» n= Åz §NèO öNä3̈Zt7 Ïk= |¹_{ 

öúüÏè uK ô_r& ÇÊËÍÈ (# þqä9$ s% !$ ¯RÎ) 4í n<Î) $ oYÎn/uë tbqç7 Î= s)ZãB ")125-113 :األعراف.(  

  : التخطيط المتقن-10
، من خالل بيان واالنحرافالقرآن الكريم على صيانة التفكير اإلنساني من التشتت يعمل 

ỳJsù"المنهج الجاد لحياته، وقد دل على ذلك قوله عز وجل  r& ÓÅ´ ôJtÉ $â7 Å3ãB 4í n? tã ÿ¾ÏmÎgô_ ur 

#ìyâ÷d r& `̈B r& ÓÅ´ ôJtÉ $áÉ Èqyô 4í n?tã :ÞºuéÅÀ 8LìÉ)tGó¡ïB) "22 :الملك.(  

والمعنى أن هل هذا الذي يمشي على وجهه أهدى أي المقصد الذي يريده، معتدالً ناظراً، إلى 
الشوكاني، (ما بين يديه وعلى طريق مستقيم، أي طريق مستوٍ ال اعوجاج فيه وال انحراف 

  ).264، 152: ت،.ب
المقاصد والغايات، وقد لفت القرآن ويدخل في إطار التخطيط، تحديد األهداف للوصول إلى 

$ ":الكريم انتباه اإلنسان، إلى الغاية الكبرى من حياته في قوله عز وجل tB ur àMø) n=yz £ Å̀gø:$# 

}§R M}$# ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷è uãÏ9) "على لسان شعيب عليه السالم–، وقال تعالى )56 :الذاريات-:" tA$ s)sù 

ÉQöqs)» tÉ (#rßâç6ôã $# ©! $# (#qã_ öë$#ur tP öquã ø9 $# tç ÅzFy$# üw ur (# öqsW ÷è s? í Îû ÇÚ öëF{$# tûïÏâ Å¡øÿãB) "العنكبوت: 
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أي توقّعوه، وافعلوا من ) وارجوا اليوم اآلخر(أي أفردوه بالعبادة وخصوه بها  ": والمعنى،)36
  ).202 :4، جت.بالشوكاني، " (األعمال ما يدفع عذابه عنكم

، هو الهدف األعلى، الذي جاءت بقية األهداف إن هدف تحقيق العبودية الخالصة هللا تعالى
البوطي، (األفكار تشعبت إليه، وفي هذا جمع لتفكير اإلنسان، وحفظ له من التشتت، مهما لتوصل 

1973 :60.(  
وما من شك في أن وضوح الهدف، في حياة اإلنسان المسلم، يؤدي إلى وضوح التصور، 

  ).22 :1988الحمادي، ( األنسب للمضي فيه وبالتالي استجالء الطريق، واختيار الوسائل
المسلم، على التخطيط المتقن ألعماله في واقع الحياة، بحيث يتدرب عقل وفي ضوء ما سبق، 

  .ينجزها ويؤديها على أفضل وجه، ويستشعر معها قيمة الحياة ومعناها

  
  :االتجاهات اإليجابية في التفكير السليم) ب

 ذات أبعاد - في الكتاب والسنةةمتضمن–ابية في التفكير هناك جملة من االتجاهات اإليج
  :نفسية وأخالقية، يمكن إجمال أبرزها على النحو التالي

  
  
  



 دور األستاذ الجامعي في تعزيز منهاج التفكير السليم

 89

  : طلب الهداية من اهللا عز وجل-1
y7̈R: " بهذه الحقيقة في قوله عز وجلeفاهللا عز وجل مصدر الهداية لعباده، وقد أعلم نبيه  Î) 

üw ìÏâöksE ô t̀B |M ö6t7 ôm r& £ Å̀3» s9ur ©! $# ìÏâök uâ ` tB âä!$ t±oÑ 4 uqèd ur ãNn= ÷ær& öúïÏâ tFôgßJø9 $$ Î/")القصص: 

وقد عبر عن حاجة اإلنسان وافتقاره إلى هداية اهللا عز وجل، ما جاء على لسان إبراهيم ). 56
$ ":عليه السالم في قوله عز وجل £Jn= sù £ ỳ_ Ïmøã n=tã ã@ øã ©9 $# #uä uë $Y6 x.öqx. ( tA$ s% #xã» yd í În1 uë ( !$£Jn= sù ü@ sù r& 

tA$ s% Iw è=Ïm é& öúüÎ=Ïù Fy$# ÇÐÏÈ $ £Jn=sù #uä uë tç yJs)ø9 $# $Zî Îó$ t/ tA$ s% #xã» yd í În1 uë ( !$ £Jn=sù ü@ sù r& tA$ s% ûÈõs9 

öN©9 í ÎTÏâ ökuâ í În1 uë ûúsðqà2 V{ z̀ ÏB ÏQöqs)ø9 $# tû, Îk!!$ ûÒ9   ).77، 76 :األنعام" (#$

واإلدراكية تبقى محدودة، وهو بالتالي في عوزٍ لية العقفاإلنسان بطبيعته ضعيف وإمكاناته 
 في  أن يطلب الهداية من اهللا عز وجلeدائم إلى هداية اهللا عز وجل وعنايته، وكان من عادته 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى " كان يقول eأن النبي ، حيث جاء في الحديث الشريف أمور كثيرة
  .)356 :5، ج1998ابن ماجة،  ("والعفاف والغنى

وطلب الهداية من اهللا عز وجل، فعل يكرره الفرد المسلم في صالته مراراً وهو يقرأ سورة 
$"الفاتحة  tR Ïâ÷d $# xÞºuéÅ_Ç9 $# tLìÉ)tGó¡ßJø9 $# ÇÏÈ xÞºuéÅÀ tûïÏ% ©!$# |M ôJyè ÷R r& öNÎgøã n= tã Îé öçxî ÅUqàÒ øóyJø9 $# 

óOÎg øã n=tæ üwur tûüÏj9 !$ ûÒ9 ود بالهداية إلى الصراط المستقيم، اإلرشاد ، والمقص)7، 6 :الفاتحة" (#$

والتوفيق إلى الطريق الواضح الموصل إلى اهللا وجنته، ومعرفة الحق والعمل به، والهداية في 
 تتمثل الهداية بجميع التفاصيل الدينية علماً وعمالً، فهذا الدعاء من أجمع األدعية وأنفعها ،الصراط

  ).20، 19 :2002السعدي، (للعبد 
  :ستقاللية في الرأي اال-2

ال يقبل اإلسالم من المسلم، أن يلغي عقله ويسير على نهج أجداده وآباءه، وانتقد القرآن الكريم 
så#"مثل هذا السلوك السلبي في قوله عز وجل  Î) ur ü@äÏ% ãN ßgs9 (#qãè Î7 ®? $# !$ tB tA tìR r& ª! $# (#qä9$ s% ö@ t/ ßìÎ6®K tR 

!$tB $uZ øãxÿø9 r& Ïm øãn= tã !$tR uä!$ t/#uä 3 öqs9 urr& öc%x. öNèd ät!$ t/#uä üw öcqè= É)÷è tÉ $ \«øã x© üwur tbr ßâ tGôgtÉ) "170 :البقرة.(  
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ال تكونوا إمعة، تقولوا إن  ": من اإلمعية والتبعية الفكرية لآلخرين، في قولهeوحذر الرسول 
سنوا، وإن أحسن الناس أحسنّا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطّنوا أنفسكم، أن أحسن الناس أن تح

  ).364 :4ت، ج.الترمذي، ب" (أساءوا فال تظلموا
إلى أن التقليد لآلخرين، يعد من أكبر عوائق التفكير والبحث، ألنه ) 405 :1987، التويم(ويشير 

 لوظيفة العقل، مما تؤدي إلى ليعني القبول باآلراء واألقوال، دون معرفة برهانها، وفي ذلك تعطي
  .إضعافه شيئاً فشيئاً

@ö "-وهو يجابه الباطل– قائالً له eد خاطب المولى عز وجل، نبيه محمداً وق è% í ÎoT Î) àMäÍkçX 

÷b r& yâç6ôã r& öúïÏ%©!$# tbqãã ôâs? Ï̀B Èbrßä «! $# 4 @ è% Hw ßì Î7 ¨?r& öN à2 uä!#uq ÷d r&   ôâs% àM ù=n= |Ê # ]åÎ) !$ tBur 

O$ tR r& öÆÏB tûïÏâtFôg ãKø9   ).56 :األنعام" (#$

 وقام -التي هي من ثمار التبعية لألجداد واآلباء– األفكار البالية eلالرسووقد انتقد 
، يوم e كُسفت الشمس على عهد رسول اهللا:قالشعبة بتصحيحها، ففي الحديث عن المغيرة بن 

 إن الشمس والقمر ":e كُسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول اهللا :مات إبراهيم، فقال الناس
موت أحد، وال لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا اهللا وصلوا حتى نكسفان لال يآيتان من آيات اهللا 

  ).39 :2، ج1991البخاري، " (ينجلي
  :)المسؤول( التحلي بالتفكير الناقد -3

 ذلك النوع من التفكير، الذي :يمثل هذا االتجاه من التفكير، بعداً أخالقياً حيوياً ويقصد به
، )45 :1985الكيالني، (صيبه من مشكالت ونوازل يحمل صاحبه المسؤولية في جميع ما ي

tB$! * ":وعبر عن هذا االتجاه في التفكير قوله عز وجل ur äóÌhç t/é& ûÓÅ¤øÿ tR 4 ¨b Î) }§øÿ̈Z9 $# 8ouë$ ¨BV{ 

Ïäþq è¡9$$ Î/ ûwÎ) $ tB zO Ïm uë þí În1 uë 4 ¨b Î) í În1 uë Öëqàÿxî ×LìÏm §ë ) "ويحذر القرآن الكريم، من )53 :يوسف ،

 ويتضح ذلك من خالل قوله ،لعصمة في النفس والحرص على تزكيتها في كل األحوالافتراض ا
üxsù (#þq ":عز وجل í.tìè? öNä3 |¡àÿR r& ( uqèd ÞO n=÷ær& Ç ỳJÎ/ #í s+ ¨?  كما يؤكد القرآن الكريم، ،)32 :النجم" (#$

جاه على أن اإلنسان مسؤول عن أعماله ومحاسب عليها، مما يشجعه على التفكير بمسؤولية ت
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$!"مواقفه واختياراته وأفعاله  tB ur Nà6 t7»|¹ r& Ï̀iB 7pt6äÅÁïB $ yJÎ6sù ôM t6|¡x. ö/ ä3ÉÏâ÷Ér& (#qàÿ ÷ètÉ ur t̀ã 

9éçÏW x.) "30 :الشورى.(  

  :نهج االنتقائي في التفكير ال-4
 وحث على انتقاء األفضل في األمور ،شجع اإلسالم الفرد المسلم على التميز في كل شيء

tûïÏ%©!$# tbqãè ": في وصف هذا السلوك، قوله عز وجلكلها، ومما جاء ÏJtFó¡oÑ tA öqs)ø9 $# tbqãè Î6F uã sù 

ÿ¼ çmuZ|¡ ômr&) "وأرشد الرسول )18 :الزمر ،e احرص على ما : "التماس الشيء النافع بقوله إلى

  ).103 :1، ج1998ابن ماجة، " ( واستعن باهللا وال تعجزينفعك
وعية، وقد نساني على مبدأ الكيف ال الكم، إذ العبرة في الويربي القرآن الكريم، العقل اإلن

=Nü2 Ï̀iB 7pt¤Ïù A's#äÎ"جاء في التوجيه القرآني  s% ôM t7n= xî Zpt¤Ïù OouéçÏW ü2 Èb øåÎ*Î/ «! $# 3 ª! $#ur yì tB 

tûïÎé É9» ¢Á9 ، فالتطلع الذهني ينبغي أن ينصرف إلى األحسن واألنفع، وقد وجه )249: البقرة" (#$

تفكروا في خلق اهللا وال "بقوله المسلمين إلى التفكّر فيما فيه فائدة ونهى عن خالفه ، eالنبي 
  ).325 :11ت، ج.السيوطي، ب" (اهللا فتهلكواتفكروا في 

واالتجاه االنتقائي في التفكير، ينسحب على مجاالت عديدة في حياة الفرد المسلم، وعلى سبيل 
تنكح المرأة  ":eجه التفكير نحو النوعية، امتثاالً لقولهالمثال، عند اختيار الزوجة، البد من أن يت

 :3ت، ج.البخاري، ب" (ألربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك
242.(  

üwur (#qßs"وجاء في محكم التنزيل  Å3Zs? ÏM» x.Îé ô³ßJø9 $# 4Ó®Lym £ Ï̀B ÷sãÉ 4 ×ptB V{ur îpoY ÏB÷s ïB ×éöç yz Ï̀iB 

7px. Îéô³ïB öqs9 ur öNä3÷Gt6yf ôã r& 3 üwur (#qßs Å3Zè? tûüÏ.Îé ô³ßJø9 $# 4Ó®L ym (#qãZÏB ÷sãÉ 4 Óâö7 yè s9 ur í Ï̀B÷sïB ×é öçyz Ï̀iB 

78Îéô³ïB öqs9 ur öNä3t6 yfôã r&) "وقد وجه النبي).221 :البقرة e  تفكير الفرد المسلم، نحو االنتقائية، في

صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع  "eمجال ممارسة العبادات، ودل على ذلك قوله 
  ).122 :2ت، ج.مسلم، ب" ( درجةًوعشرين
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  : التزام الموضوعية في التفكير-5
الموضوعة إحدى السمات األساسية، في التفكير العلمي ويراد بالموضوعية في التفكير، 

صالح الشخصية، التي تجنّب الباحث أحاسيسه وانفعاالته وأخيلته الذاتية، والتنزه عن األهواء والم
، وتنبثق هذه الموضوعية في التفكير، )133 :1984، الزنيدي(تحول دون الوصول إلى الحقيقة 
الحق والقول به فهو متعبد بطلب  يسعى إلى الحقيقة، -بطبيعته–من خالل كون الفكر اإلسالمي 

¼ßä ":، وقد أمر اهللا عز وجل نبيه داوود قائالً)134 :1984الزنيدي، (وتطبيقه  ãr#yâ» tÉ $ ¯RÎ) 

y7» oY ù=yè y_ Zpxÿã Î= yz í Îû ÇÚ öëF{$# L äl÷n$$sù tû÷üt/ Ä¨$ ¨Z9 $# Èd,ptø:$$ Î/ üwur Æì Î7 ®Ks? 3ìuqygø9 $# y7 ¯=ÅÒãäsù t̀ã 

È@ã Î6yô «!   ).26 :ص" ( #$

إن اتباع الهوى من العوامل المؤثرة في إعاقة التفكير السليم، واالنحراف عن جادة الصواب، 
bÎ*sù óO"ن خالل قوله عز وجل وقد تبين ذلك م ©9 (#qç7äÉf tFó¡oÑ y7s9 öNn= ÷æ$$ sù $ yJ¯Rr& öcqãè Î7F tÉ 

öNèd uä !#uq÷d r& 4 ô t̀B ur ë@ |Ê r& Ç £̀JÏB yì t7 ©? $# çm1uqyd Îéöçtó Î/ ìWâèd öÆÏiB «! $# 4 ûc Î) ©! $# üw ìÏâökuâ 

tP öqs)ø9 $# tûüÏJÎ=» ©à9 أصحابه، إضالل هدى في الكريم أثر اتباع ال، وبين القرآن )50 :القصص" (#$

M|"حيث جاء في محكم التنزيل  ÷Éuä tç sùr& Ç t̀B xã sÉªB$# ¼ çmyg» s9Î) çm1uqyd ã&©# |Ê r&ur ª! $# 4í n?tã 5O ù=Ïæ tL sêyz ur 

4í n? tã ¾ÏmÏè øÿ xú ¾ ÏmÎ7 ù=s% ur ü@ yè y_ ur 4í n? tã ¾ÍnÎé|Ç t/ Zouq»t±Ïî ỳJsù ÏmÉÏâökuâ . Ï̀B Ïâ÷è t/ «!$# 4 üxsù r& tbrãç ©. xãs? "

أي ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى، فكأنه يعيده، فال يبالي "والمعنى ، )23 :ثيةالجا(
  ).562 :ت.البيضاوي، ب" (بالمواعظ وباآليات، وال ينظر بعين االستبصار واالعتبار

وللعقل مضاد، صاد ، أما الهوى فهو عن الخير"أعمال العقل بقوله مع الهوى تنافي وعبر عن 
  .)325 :1976الماوردي،  ("خالق قبائحها، ويظهر من األفعال فضائحهاألنه ينتج من األ

وحذر القرآن الكريم من العناد الذي يفقد أصحابه الموضوعية ويجعلهم يصرون على الباطل رغم 
rßâ#) ":تيقنهم للحق الواضح الدامغ، ويتضح ذلك من خالل قوله جل وعال ysy_ ur $ pkÍ5 !$ yg÷F oYs)øã oKóô $#ur 

öNåk ß¦àÿR r& $VJù= àß #vqè= ãæur 4 öç ÝàR $$ sù y# øãx. tb%x. èpt7 É)» tã tûïÏâÅ¡øÿ ßJø9$#) "14 :النمل.(  
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الغضب يؤدي إلى قصور في التفكير الصحيح، فالغاضب ينصاع "ومن المتعارف عليه أن 
ألحد السائل  e، وكان من وصية الرسول )34: 1995العقيد، " (ألتفه فكرة، ويقتنع بأسوأ عقيدة

 ال تغضب فردد :قال ": أوصنيeفعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رجالً قال للنبي ، ال تغضب
  .)28 :8، ج1991البخاري، " (مراراً قال ال تغضب

  : استعالء التفكير على القيم المادية-6
منهاج التفكير في اإلسالم، منهاج إيماني متميز عن باقي المناهج التي ترتبط بالمادة فحسب، 

  ).88 :2000النحوي، (ن الدار اآلخرة وعن اإليمان والتوحيد عمعزولة وهي 
فليس المقصود بهذا االستعالء هنا، أن ينحصر التفكير اإلنساني في الجانب الروحي التعبدي 

التفكير إلى النواحي ينشد  المادية، وإنما المقصود هو أن وإغفال التفكير في الدنيا ومتطلباتها
وسائل، فهي عليها، باعتبارها مقاصد، وأما ما يتعلق بالجوانب المادية، اإليمانية الروحية ويركز 

ليس من الحكمة أن تحوز على حيز كبير من تفكير الفرد المسلم، وقد وجه القرآن إلى هذا المعنى 
÷Æ ":بقوله tGö/$#ur !$ yJãÏù öÅ9 t?#uä ª!$# uë#¤$!$# notç ÅzFy $# ( üw ur ö[Ys? y7 t7äÅÁtR öÆÏB $ uã ÷R ëâ9 $#" 

 فالحياة الدنيا وما تحويه من قيم مادية زائلة، ال ينبغي أن تكون الهم األول في ،)77: القصص(
 على ترسيخه لدى أصحابه رضوان اهللا عليه، eتفكير اإلنسان، وهذا ما حرص الرسول المربي 

، 1998الترمذي،  ("وال تجعل الدنيا أكبر همنا وال مبلغ علمنا"حيث جاء في الحديث الشريف 
متجه نحو حطام ، وعرض القرآن الكريم، ألنموذجين متباينين في التفكير، أحدهما )481 :5ج

الدنيا وقاعها الزائل، واآلخر يتطلع إلى رضوان اهللا عز وجل وثوابه، حيث جاء في محكم 
yl"التنزيل  tç yÇsù 4í n? tã ¾ ÏmÏBöqs% í Îû ¾ÏmÏF t̂ ÉÎó ( tA$s% öúïÏ%©!$# öcrßâÉÌç ãÉ no4quäys ø9 $# $uã ÷R ëâ9 $# |Møã n=» tÉ 

$ oYs9 ü@ ÷W ÏB !$ tB öÜ ÎAré& ãbrãç» s% ¼ çm̄R Î) rä% s! >eá ym 5OäÏàtã ÇÐÒÈ tA$ s%ur öúïÏ%©!$# (#qè?ré& zN ù=Ïè ø9 $# 

öNà6 n=÷É ur Ü>#uq rO «! $# ×é öçyz ô ỳJÏj9 öÆtB#uä ü@ ÏJtã ur $[s Î=» |¹ üwur !$ yg9 ¤)n= ãÉ ûwÎ) öcrçé É9» ¢Á9 $# "

  ).80، 79 :القصص(
  :الجماعي التفكير -7

المقصود بالتفكير الجماعي، أن يتعاون المجموع في التفكير، بحيث ال يفكر كل فرد باستقالله 
وحده عن اآلخرين، إذ القضايا العامة، تحتاج إلى هذا التعاون، ويستلزم ذلك توافر شعور بأهمية 

: 21/3/2000ات، موقع إسالمي(التعاون والتكامل، بين الناس، وأن اإلنسان بمفرده، يظل قاصراً 
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%tûïÏ" وقد عبر عن هذا النمط الجماعي في التفكير وصف القرآن الكريم ،)6، 5 ©!$#ur (#qç/$ yf tGóô$# 

öNÍk Íh5tç Ï9 (#qãB$ s%r&ur no4q n=¢Á9 $# öNèd ãç øBr& ur 3ìuëqä© öNæhuZ÷è t/ $£JÏB ur öNßg» uZø% yóuë tbqà) ÏÿZãÉ ÇÌÑÈ tûïÏ% ©!$#ur !#så Î) 

ãNåk u5$ |¹r& ÞÓøöt7 ø9 $# öLèe tbrãç ÅÁtG^ tÉ) "ومن المالحظ أن الشورى بين المؤمنين، ،)39، 38 :الشورى 

في اآليتين السابقتين، جاءت في معرض العمل الجماعي في مجال اإلعمار والبناء من خالل 
  .االتفاق، وأما المجال الثاني فهو مجال مواجهة األزمات واألحداث

اإلحساس أخالقي إنساني، يتمثل في ذو بعد و وأما الوجه اآلخر من التفكير الجماعي، فه
باآلخرين والتضامن والتعاطف معهم وتحمل المسؤولية تجاههم، والتفكير في الصالح العام، وقد 
انتقد القرآن الكريم، انصراف بعض المسلمين، إلى قضاء حوائجهم ومصالحهم الدنيوية، على 

المضمون ، وعبر عن هذا eرة الرسول مر المهم الذي كانوا مجتمعين عليه في حضحساب األ
# ":سبحانه وتعالىقوله  såÎ) ur (# ÷rr&uë ¸otç» pgÏB ÷rr& # ·qøl m; (#þqëÒ xÿR $# $ pköé s9 Î) x8qä.tç s? ur $ VJÍ¬ !$s% 4 ö@ è% $ tB yâZÏã 

«! $# ×éöç yz z̀ ÏiB Èqôḡ=9 $# z̀ ÏBur Íotç» yf ÏnF9 $# 4 ª! $#ur çéöç yz tûüÏ% Îóº§ç9   ).11 :الجمعة" (#$

يصبح لم من ال يهتم بأمر المسلمين، فليس منهم، ومن " في الهدي النبوي الشريف وقد جاء
، 1985الطبراني، " ( ناصحاً هللا ولرسوله ولكتابه وإلمامه، ولعامة المسلمين، فليس منهمويمسِ

  ).370 :7ج
  : التواضع العلمي وتجنب اإلعجاب بالرأي-8

 ال يرى دية علمه وقدراته العقلية، بحيث  اقتناع الفرد بمحدو-هنا–نقصد بالتواضع العلمي 
أفضل في كل – احدود إمكاناته، وال ينظر إلى آراءه وأفكاره، أنهيتجاوز لنفسه معرفة أو علماً، 

وقد حث التوجيه القرآني، على التواضع العلمي ونهى عن  من أفكار وآراء اآلخرين، - األحوال
üxsù (#þq"زيل اإلعجاب بالنفس وتزكيتها حيث جاء في محكم التن í.tìè? öNä3|¡àÿR r& ( uqèd ÞOn= ÷ær& Ç ỳJÎ/ 

#í s+̈?  من اإلعجاب بالرأي واعتبره طريقاً للهالك والخسران e، وحذر الرسول )32 :النجم" (#$
  .)346 :2ت، ج.البزار، ب" (ثالثٌ مهلكات، شح مطاع، وهدى متبع، وإعجاب المرء برأيه ":بقوله

  :ينعلى خبرات اآلخراالنفتاح  -9
التربية اإلسالمية، تربي الفرد المسلم، على االنفتاح الفكري، ليعيش ظروف عصره، ويكون 
على اطالع بثقافة العصور المنصرفة، فمطلوب منه أن يعي ثقافة عصره، ليدير حواره مع 
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، وقد نص القرآن الكريم، على اليهود والنصارى، )175 :1985أبو العينين، (مفردات العصر 
 فيما عنده من -مجرد النظر–متزمتاً منغلقاً تجاه اآلخر، حيث رفض نهما لزم موقفاً أن كالً م
ÏM"خبرات  s9$ s%ur ßäqßg uäø9 $# ÏM |¡øäs9 3ìtç» |Á̈Z9 $# 4í n?tã &ä óÓx« ÏM s9$ s%ur 3ìtç» |Á̈Y9 $# ÏM|¡øäs9 ßäqßguäø9 $# 

4í n? tã &äóÓx« öN èd ur tbqè= ÷GtÉ |=» tGÅ3ø9 $# 3 y7 Ï9ºxãx. tA$ s% tûïÏ%©!$# üw tbqßJn= ôètÉ ü@ ÷W ÏB öNÎgÏ9 öqs% 4 ª! $$ sù ãNä3øtsÜ 

öNßg oY÷è t/ tPöq tÉ ÏpyJ» uäÉ)ø9 $# $ yJäÏù (#qçR%x. ÏmäÏù tbqàÿÎ=tF øÉsÜ ")113: البقرة.(  

ß"وعادة ما ينجم االنغالق الفكري، عن سوء خلق وفساد العقل، كما أشار القرآن الكريم  ø̀tªU 

ÞOn= ÷ær& $ yJÎ/ tbqãèÏJ tFó¡oÑ ÿ¾Ïm Î/ øå Î) tbqãèÏJtGó¡ oÑ y7øã s9 Î) øå Î)ur öLèe #ìuqøgwU øå Î) ãAqà)tÉ tbqçHÍ>» ©à9 $# b Î) 

tbqãè Î6Gs? ûw Î) Wxã_ uë #·ëqßs ó¡̈B) "وحث الرسول ،)47 :اإلسراء e س مواطن الحكمةعلى تلم ،

ت، .ابن ماجة، ب" (الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها ":عند اآلخرين بقوله
  ).1395: 2ج

ولالنفتاح على خبرات اآلخرين، فائدتان أولهما التعرف إلى مكان الخير وأصوله في كل 
جماعة لتنميتها واالستفادة منها، وثانيهما التعرف إلى عوامل االنحراف والمرض، بهدف 

  ).63 :1985الكيالني، (تشخيصها وتحديد وسائل اإلصالح المناسبة لها 
  :ذ التعصب التسامح الفكري ونب-10

أصل التعصب في اللغة من عصب، وعصب رأسه بالعصابة تعصيباً، والعصيب هو الشديد 
  ).241 :ت.الرازي، ب(

تكون ذا عصبة عمياء لعقيدتك أو لفكرتك أو لرأيك، بحيث "والتعصب اصطالحاً، يعني أن 
 من يقترب ال تقبل أي حوار مع من يخالفك في األصول أو الفروع، وتغلق النوافذ في وجه كل

  ).2 :2009القرضاوي، (منك 
e:" ô7والتمسك بالحق وعدم الحياد عنه، ليس تعصباً بدليل قول اهللا عز وجل لرسوله  Å¡ôJtGóô $$sù 

üìÏ%©! $$Î/ zÓÇrré& y7øã s9 Î) ( y7̈R Î) 4í n? tã :Þºué ÅÀ 5OäÉ) tGó¡ïB) "أما التعصب المقصود )43 :الزخرف ،

ة المنحرفة واإلصرار عليها، ودل على ذلك السلوك، ما جاء فهو التعصب للفكرة الفاسدة والعقدي
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%qä9$s#)"في وصف المشركين  ur $oY ç/qè= è% þí Îû 7p̈Z Å2 r& $ £JÏiB !$ tRqããôâs? Ïmøã s9 Î) þí Îûur $oY ÏR#så#uä Öç ø%ur . Ï̀Bur 

$ oYÏZ ÷èt/ y7 ÏZ÷è t/ur Ò>$ pgÉo ö@ yJôã $$sù $ uZ̄R Î) tbqè= ÏJ» tã) "5 :فصلت.(  

 بأن اختالف البشر في عقائدهم وأفكارهم، واقع كري، منطلق من اإليمانإن نبذ التعصب الف
öq"بمشيئة اهللا تعالى المرتبطة بحكمته كما قال عز وجل  s9 ur uä!$ x© y7 ï/uë ü@ yè pgm: }̈ $ ¨Z9 $# Zp̈B é& 

ZoyâÏnºur ( üwur tbqä9# tìtÉ öúüÏÿ Î=tGøÉèC ÇÊÊÑÈ ûwÎ) ` tB zM Ïm §ë y7 ï/uë 4 y7Ï9ºs% Î!ur óOßgs) n=yz 3) "118 :هود ،

ليس منّا من دعى إلى عصبية، وليس منا من  ": عن التعصب بقولهe وقد نهى الرسول ،)119
  ).494 :4ت، ج.أبو داود، ب" (قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية

 eعصب لألشخاص، وهذا ما نهى عنه الرسولولعل من نوافذ التعصب الفكري، التحيز والت
ال تطروني كما أطرت النصارى، عيسى ابن مريم عليه السالم، فإنما  "- أصحابهمخاطباً –بقوله 

  ).295 :1ت، ج.ابن حنبل، ب" (أنا عبد اهللا ورسوله
وقد أفادت نتائج الدراسات، أن التعصب الفكري له آثار مدمرة على الفرد والمجتمع، ولعل من 

إشاعة و إعاقة نمو التفكير السليم،  الشعور باإلحباط، ممارسة العدوان في حق اآلخرين،:أبرزها
  ).1 :2010شعلة، (بين أفراد المجتمع والعمل على إضعافه وتفككه التباغض 

وقد شجع المسلمون األوائل على التسامح مع المخالفين حتى وإن كانوا غير مسلمين، ومن 
نقد وجه اهللا عز وإن كانوا ال يريدون باللآلراء، مظاهر التسامح الفكري، الترحيب بنقد اآلخرين 

منهم في مراجعة نفسه وتقويم يستفيد ، فهو بصاحبها والتشهير اوجل، بل يريدون التشويش عليه
 تعلم من إبليس فضل آية الكرسي -رضي اله عنه-أخطائه، ومثال ذلك ما حدث مع أبي هريرة 

"  كذوبأما أنه قد صدقك وهو ": فقال لهeوأثرها في حفظ اإلنسان، وذكر ذلك لرسول اهللا 
ومن التسامح الفكري، التنازل عن بعض اآلراء الحزبية بقصد  ).101 :3، ج1991البخاري، (

والعلمية والسياسية الفقهية الجماعي، وهو يصدق في المسائل جمع الكلمة، وهذا ضروري للعمل 
ومجاالت التسامح الفكري مع اآلخرين، ممارسة الحوار معهم  ).2 :2000القرضاوي، (

äí÷ä" عمالً بالتوجيه القرآني بالحسنى، $# 4í n<Î) È@ã Î6yô y7În/ uë ÏpyJõ3Ïtø:$$ Î/ Ïp sàÏã öqyJø9 $#ur ÏpuZ|¡ ptø:$# ( 
Oßg ø9Ïâ» y_ ur ÓÉL©9 $$ Î/ }ë Ïd ß |̀¡ôm r&  ")125: النحل.(  
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  :أساليب فاعلة في تعزيز التفكير السليم) ج

فاعلة، يفترض أن يلم بها، األستاذ  تربويةلتعزيز منهاج التفكير السليم، البد من استخدام أساليب 
كما جاءت في اآليات الكريمة –الجامعي ويتقن استخدامها مع طلبته، ويمكن إجمال أبرزها 

  : على النحو التالي-واألحاديث النبوية الشريفة
  : إثارة التساؤل-1

 الشواهد على استخدمها القرآن الكريم، ومنإثارة التساؤل، من األساليب المتميزة والمؤثرة، التي 
=öÅtRqè ":- مخاطباً نبيه–ذلك قوله تعالى  t«ó¡oÑ #så$tB tbqà)ÏÿZãÉ ( ö@ è% !$ tB OçF ø)xÿR r& ô Ï̀iB 9é öçyz 

Èûøïyâ Ï9ºuqù=Î= sù tûüÎ/tç ø% F{$#ur 4í yJ» tGuäø9 $#ur ÈûüÅ3» |¡pRùQ $# ur Èûøó $#ur È@ã Î6¡¡9 $# 3 $ tBur (#qè= yè øÿs? ô Ï̀B 9éöç yz ¨b Î*sù ©! $# 

¾ÏmÎ/ ÒOäÎ=tæ) "215 :البقرة.(  

b ": على توجيه سؤال إلى الناس قائالً لهeوحث المولى سبحانه وتعالى، نبيه المعلم  Î*sù |MZä. 

í Îû 7e7x© !$£JÏiB !$ uZø9 tìR r& öÅøã s9 Î) È@ t«ó¡sù öúïÏ%©!$# tbrâä tç ø)tÉ |=» tF Å6 ø9$# Ï̀B y7Î= ö6s% 4 ôâs)s9 öÇ uä!%ỳ 

ë,ys ø9 $# Ï̀B öÅÎi/¢ë üxsù £` tRqä3s? z̀ ÏB tûïÎétI ôJßJø9 والمعنى أي اسأل علماء أهل ، )94 :يونس" (#$

 كما يعرفون أبناءهم، فأمره مكتوب عندهم في التوارة eالكتاب، ألنهم يعرفون الرسول 
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، ت.بالزمخشري،  (eد أن يؤكد عليهم صحة القرآن وصحة نبوة سيدنا محمد اواإلنجيل، فأر
  ).352 :2ج

ثراً في تنمية التفكير، ال بد من مراعاة صياغة السؤال بدقة وحتى يكون أسلوب التساؤل، مؤ
ومراعاة مناسبة للفئة المستقبلة، واختيار التوقيت المالئم للسؤال، كما أنه من الضروري، توحيد 

البكر، (األسئلة التي تتفاعل مع عمليات العقل العليا وعدم االقتصار على مستويات تفكير دنيا 
1991 :213.(  

ع طلبة الجامعة، استخدام أسلوب التساؤل الذي يخاطب المستوى العالي في التفكير، ويتناسب م
@ö ":ومثال ذلك ما جاء في قوله تعالى è% ö@ yd Ï̀B / ä3Í¬!%x. uéà° `̈B (#ät yâö7 tÉ t,ù= sÉø:$# §N èO ¼ çnßâã ÏèãÉ 4 È@ è% 

ª! $# (# ätyâ ö7tÉ t,ù= sÉø:$# §NèO ¼ çnßâã Ïè ãÉ ( 4í ¯Tr' sù tbqä3 sù÷sè? ÇÌÍÈ ö@è% ö@ yd Ï̀B / ä3Í¬ !%x.uéà° `̈B üìÏâök uâ í n<Î) 

Èd,ys ø9 $# 4 È@ è% ª! $# ìÏâ ökuâ Èd,ys ù=Ï9 3 ỳJsù r& üìÏâ ökuâ í n<Î) Èd,ys ø9 $# ë, ym r& c r& yì t6GãÉ `̈B r& ûw üìÏdâÍkuâ 

HwÎ) b r& 3ìyâökçâ ( $yJsù ö/ ä3s9 y#øã x. öcqßJä3øtrB) "ل  قل لهم أيها الرسول، ه:، أي)35، 34 :يونس

من شركائكم الذين عبدتموهم مع اهللا أو من دون اهللا من له هذا الشأن في الكون، وهو بدء الخلق 
في طور ثم إعادته في طور آخر، سواء كان من األصنام المنصوبة، أو من األرواح التي 

 هذا السؤال مما ال يجيبون تزعمون أنها حالة فيها، أو من الكواكب السماوية أو غيرها، ولما كان
عنه بإنكارهم البعث، لقّن اهللا الرسول الجواب، قل اهللا يبدأ الخلق ثم يعيده، فأدمج إثبات البعث في 

@ö"توحيد الربوبوية وقل لهم أيضاً  è% ö@ yd Ï̀B / ä3Í¬ !%x.uéà° `̈B üìÏâök uâ í n<Î) Èd,ys ø9 أي يوجد من "  #$

 يوجد ألنها ال تتكلم وال تعلم، وإذاً فقل لهم اهللا يهدي إلى آلهتكم من يهدي إلى الحق؟ والجواب ال
  ).261، 260 :11جت، .برضا، ..." (الحق أي بواسطة نبيه ووحيه وآياته 

ويتضح من تفسير اآليتين السابقتين، أن األسئلة المطروحة، تتطلب إعمال مستويات التفكير العليا، 
، حيث تستدعي )مع اهللا في العبادةاإلشراك ( المتمثل في طلب التحليل للقضية محل السؤال

اإلجابة على السؤال، تحليالً عميقاً ودقيقاً يشمل أوجه عديدة، تنتهي بتغذية راجعة، جاءت على 
 يستخدم أسلوب األسئلة - في العديد من المواضع- ويلحظ أن القرآن الكريم .هيئة سؤال تقويمي

@ ":ها، ومثال ذلك قوله تعالى، بقصد استمطار األفكار واستدعاءالمتتابعة è% Ç ỳJÏj9 ÞÚöëF{ $# t̀Bur 

!$ ygäÏù b Î) óOçFZà2 öcqßJn=÷è s? ÇÑÍÈ tbqä9qà)uã yô ¬! 4 ö@ è% üxsù r& öcrãç ©.xã s? ÇÑÎÈ ö@ è% t̀B è>§ë 
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ÏNº uq» yJ¡¡9 $# Æì ö7 ¡¡9$# è>uë ur Ä ö̧ç yè ø9 $# ËLìÏàyè ø9 $# ÇÑÏÈ öcqä9qà)uã yô ¬! 4 ö@ è% üx sùr& öcqà) Gs? ÇÑÐÈ 

ö@ è% . t̀B ¾ÍnÏâuã Î/ ßNqä3w= tB Èe@ à2 &äóÓx« uqèd ur çéçÅgäÜ üwur âë$ pgäÜ Ïm øã n=tã cÎ) óO çFZä. tbqçH s>÷è s? ÇÑÑÈ 

öcqä9qà)uã yô ¬! 4 ö@ è% 4í ¯Tr' sù öcrãç ys ó¡è@) "174 :1985بكار، (ويشير  ).89-84 :المؤمنون (

ألسئلة، حول القضية، موضع إلى أن من أفضل طرق تنمية التفكير أن نطرح أعداداً كبيرة من ا
  .المعالجة، ثم نبحث عن أفضل األجوبة عليها

هذا ما وواألصل في األسئلة الموجهة لتنمية التفكير، أن تكون مفيدة، تعود بالنفع على المسؤول، 
 حينما بادر أصحابه بسؤال أشبه ما يكون بالعصف الذهني حينما eحرص عليه الرسول المربي 

جرة مثلها مثل المؤمن، فجعل القوم يذكرون شجراً، من شجر البوادي، قال أخبروني عن ش ":قال
فأهاب  أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم عيأو رووُألقي في نفسي  :ابن عمر

، ويحث القرآن )2165 :4ت، ج.مسلم، ب" ( هي النخلة:eأن أتكلم، فلما سكتوا، قال رسول اهللا 
 األسئلة التي ال فائدة من وراءها، حتى ال يتم تبديد الطاقة العقلية وإشغالها بما على التراجع عن

pk$ ":ليس فيه نفع أو قيمة، ويدرك هذا من خالل قوله تعالى öâr'̄» tÉ öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä üw (#qè=t«ó¡ n@ 

ô t̀ã uä!$ uã ô©r& b Î) yâ ö6è? öN ä3s9 öNä. ÷sÝ¡n@ b Î) ur (#qè= t«ó¡n@ $pk ÷] tã tûüÏm ãA ¨ît\ ãÉ ãb#uä öç à)ø9 $# yâö7 è? öN ä3s9 $ xÿtã ª! $# 

$ pk÷] tã 3 ª! $#ur îëqàÿ xî ÒOäÎ=ym) "101 :المائدة.(  

 أرشده إلى صيغة السؤال الصحيح والنافع، حيث eولما أخطأ أحد الصحابة في سؤاله للرسول 
قال له "ة  متى الساع:eعن أنس بن مالك أن أعرابياًن قال لرسول اهللا جاء في الحديث الشريف 

ت، .مسلم، ب" ( أنت مع من أحببت: ما أعددت لها؟ قال حب اهللا ورسوله، قال:eرسول اهللا
  ).42 :8ج
  : الحوار المثمر-2

ن أو أكثر، عن طريق السؤال والجواب، بشرط فيأن يتناول الحديث، طر"المقصود بالحوار هو 
ى نتيجة، وقد ال يقنع أحدهما وحدة الموضوع، يتبادالن النقاش، حول أمر معين، وقد يصالن إل

  ).206 :1977النحالوي، " (اآلخر
قوله عز بدليل م مع طبيعة الفطرة اإلنسانية التي تميل إلى الحوار والنقاش، وأسلوب الحوار يتالء

(ôâs ":وجل s9 ur $ oY øù§é |À í Îû #xã» yd Èb#uäöç à)ø9 $# Ä¨$ ¨Z=Ï9 Ï̀B Èe@ à2 9@ sWtB 4 tb%x.ur ß`» |¡R M}$# ué sYò2 r& 
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&äóÓx« Zwyâ ỳ) "وينسجم استخدام أسلوب الحوار، في التربية اإلسالمية، مع مبدأ  ).54 :الكهف

Iw on#tç"احترام العقل البشري، ورفض محاربة اإلكراه الفكري والعقائدي  ø. Î) í Îû ÈûïÏe$!$# ( âs% tû̈üt6̈? 

ßâô© îç9$# z̀ ÏB ÄcÓxö ø9   ).256 :البقرة" (4 #$

، واتباع أسلوب )53 :1991الحارثي، (وتعديله وإنمائه ثارة التفكير الحوار وسيلة فاعلة، إليعد و
، ومن )1 :1999زوزو، (الحوار والنقاش، مع الطلبة، يؤدي إلى تنمية التفكير اإلبداعي لديهم 

ق الحجج والبراهين المقنعة مع التزام التلطف النماذج الحوارية المتميزة، القائمة على سو
öç"ر بين نبي اهللا إبراهيم عليه السالم وبين آزر والترفق، الحوار الدائ ä.øå$# ur í Îû É=» tGÅ3ø9 $# tLìÏdºtç ö/Î) 4 

¼ çm̄R Î) tb%x. $Z)ÉÏdâÏ¹ $ ÜãÎ; ¯R ÇÍÊÈ øåÎ) tA$ s% Ïmã Î/ L{ ÏM t/r'̄» tÉ zNÏ9 ßâç7 ÷è s? $ tB üw ßì yJó¡tÉ üw ur çéÅÇ ö7 ãÉ üwur 

ÓÍ_ øóãÉ y7Ytã $ \«øã x© ÇÍËÈ ÏM t/r' ¯» tÉ í ÎoTÎ) ôâs% í ÎT uä!%ỳ öÆÏB ÉO ù=Ïè ø9 $# $ tB öNs9 y7Ï? ù' tÉ ûÓÍ_÷è Î7 ¨? $$sù x8Ïâ÷d r& 

$ WÛºuéÅÀ $ wÉÈqyô ÇÍÌÈ ÏM t/r'̄» tÉ üw Ïâ ç7 ÷ès? z̀ » sÜ øã ¤±9 $# ( ¨b Î) z̀ » sÜ øã¤±9 $# tb%x. Ç`» uH÷q§ç=Ï9 $ wäÅÁtã ÇÍÍÈ 

ÏMt/ r'̄» tÉ þí ÎoTÎ) ß$%s{ r& b r& y7 ¡¡yJtÉ Ò>#xãtã z̀ ÏiB Ç`» uH÷q§ç9 $# tbqä3tGsù Ç`» sÜ øä¤±=Ï9 $wäÏ9 ur ÇÍÎÈ tA$s% 

ë=Ïî#uër& |MR r& ô t̀ã ÓÉL ygÏ9#uä ãLìÏdºtç ö/Î*¯» tÉ ( ûÈõs9 óO©9 ÏmtG^ s? y7̈Z uHäd öëV{ ( í ÎT öçàf ÷d $#ur $ |ã Î= tB ÇÍÏÈ tA$ s% 

íN» n= yô y7øã n= tã ( ãç Ïÿøó tGóô r'yô y7 s9 þí În1 uë ( ¼ çm̄R Î) öc%x. í Î1 $ |ã Ïÿym ")ومن األمثلة ،)47-41: مريم 

 مراراً مع الناس، ما رواه أبو هريرة أن الناس قالوا eوار المقنع الذي استخدمه الرسولحعلى ال
 هل تمارون في القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب، :قال" هل نرى ربنا يوم القيامة؟ :eللنبي 
فإنكم  : ال، قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: ال يا رسول اهللا، قال:قالوا

  ).160 :1، ج1991البخاري، (" رونه ترونه كذلكت
أسلوب الحوار البسيط والمقنع، رابطاً إياه  eيالحظ من خالل الحديث السابق، استخدام الرسول و

  .إلى التسليم بالفكرة واالعتقاد بهاتقودهم بما يرى السائلون من آيات كونية واضحة وجلية، و
  : أسلوب المقارنة-3

ة بين شيئيين أو أكثر، وهي تتضمن التمييز بين األشياء ولكنها، تتجاوزه إلى المقارنة تعني موازن
 ).233: 1995األغا، (ذكر خصائص كٍل منهم، أو مركز المعيار الذي تم التميز بناء عليه 
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أو وضده لبيان الشيء ونظيره أو قرينه "ويستعمل القرآن الكريم، هذا األسلوب بشكل ملحوظ 
  ).6 :1980األغا، " (جته واألمر وعاقبتهمكملة، والعمل ونتي

ومن األمثلة على ذلك، ما جاء في موضع المقارنة بين المؤمنين والكافرين، حيث جاء في محكم 
$ öcqä9qà)tÉur"التنزيل  ¨Z tB#uä «!$$ Î/ ÉAqßô §ç9 $$Î/ ur $ uZ÷è sÛr&ur ¢OèO 4í ¯<uq tGtÉ ×,ÉÌç sù Nåk÷] ÏiB . Ï̀iB Ïâ÷è t/ y7Ï9ºså 4 

!$ tBur y7Í´ ¯» s9 'ré& tûüÏZÏB ÷sßJø9 $$Î/ ÇÍÐÈ #så Î)ur (#þq ããßä í n<Î) «! $# ¾Ï&Î!qßô uëur zN ä3ós uäÏ9 öNæhuZ÷è t/ #såÎ) ×,ÉÌç sù Nåk÷] ÏiB 

tbqàÊ Ìç ÷èïB ÇÍÑÈ bÎ) ur ä̀3tÉ ãNçl °; ë,ys ø9 $# (#þqè? ù'tÉ Ïmøã s9 Î) tûüÏZÏã õããB ÇÍÒÈ íÎû r& NÍkÍ5qè= è% íÚ tç ¨B ÇP r& (#þqç/$ s? öë$# 

÷P r& öcqèù$ sÉsÜ b r& y#ã ÏtsÜ ª!$# öNÍköé n= tã ¼ã& è!qßô uëur 4 ö@ t/ y7 Í´ ¯» s9'r é& ãNèd öcqßJÎ=» ©à9 $# ÇÎÉÈ $ yJ¯R Î) 

tb%x. tA öqs% tûüÏZÏB ÷sßJø9 $# #så Î) (#þq ãã ßä í n<Î) «! $# ¾Ï&Î!qßô uëur u/ ä3ós uã Ï9 öN ßgoY÷è t/ br& (#qä9qà)tÉ $uZ ÷è ÏJyô 

$ uZ÷è sÛr&ur 4 y7 Í´ ¯» s9'r é&ur ãN èd tbqßs Î=øÿßJø9  بين الكيس الفطن e وقارن الرسول،)51- 47: النور" (#$

الكيس  ":eوالعاجز، من حيث التعامل مع الذات واالستعداد لما بعد الموت، وذلك من خالل قوله 
ابن ماجة، " (من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنّى على اهللا

لحديث الشريف، إشارته إلى ما يسمى بالذكاء الوجداني والمالحظ في ا ).1423 :2ت، ج.ب
والذي من مظاهره القدرة على إدارة الذات، ومجاهدة الهوى ومحاسبة النفس، وهذا يمارسه 

ومن اللفتات التربوية في الحديث األذكياء أهل الكياسة، أما العاجزون فهم غير قادرين على ذلك، 
ناصر، (ان الذكي وهي التبصر في عواقب األمور السابق، اإلشارة إلى إحدى سمات اإلنس

  ".وعمل لما بعد الموت"واصفاً اإلنسان الكيس  e، ويتضح ذلك من قوله )103 :1989
  : ضرب المثل-4

ضرب المثل من أساليب تربية العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم، ويتضح 
tA ":ذلك من خالل قوله تعالى tìR r& öÆÏB Ïä !$yJ¡¡9 $# [ä!$ tB ôM s9$|¡sù 8p tÉÏä÷r r& $ yd Íëyâs) Î/ ü@ yJtGôm$$ sù 

ã@ øã ¡¡9 $# #Yât/ yó $ \äÎ/#§ë 4 $ £JÏBur tbrßâÏ%qãÉ Ïmøã n= tã íÎû Íë$ ¨Z9 $# uä !$tó ÏGö/$# >puã ù= Ïm ÷r r& 8ì» tF tB Óât/ yó ¼ ã&é# ÷WÏiB 4 
y7Ï9ºxã x. Ü> ÎéôØ oÑ ª! $# ¨,ysø9 $# ü@ ÏÜ»t7 ø9 $#ur 4 $̈B r'sù ßât/̈ì9 $# Ü=yd õãuäsù [ä!$ xÿã_ ( $ ¨B r&ur $ tB ßì xÿZ tÉ }̈ $ ¨Z9 $# 

ß] ä3ôJuã sù í Îû ÇÚöëF{ $# 4 y7 Ï9ºxãx. Ü>Îé ôØ oÑ ª! $# tA$ sW øBF{    ).17 :الرعد" (#$
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öÅ"وتضرب األمثال في القرآن الكريم بقصد التفكر  ù=Ï? ur ã@» sVøB F{ $# $pk æ5ÎéôØ tR Ä¨$ ¨Z=Ï9 óOßg ¯=yè s9 

öcrãç ©3xÿtGtÉ) "قاصد التربوية لضرب المثل في القرآن الكريم، إحياء ومن الم ).21 :الحشر

ÛU ":الذاكرة وتنشيطها لقوله عز وجل ÎéôØ oÑ ur ª! $# tA$sW øB F{$# Ä¨$ ¨Y=Ï9 óOßg ¯=yè s9 öcrãç û2 xãtGtÉ "

=öÅù" كما يضرب المثل للتعقل ،)25 :إبراهيم( Ï? ur ã@» sVøBF{ $# $ ygç/Îé ôØ nS Ä¨$ ¨Z=Ï9 ( $tB ur !$ ygè= É)÷è tÉ ûwÎ) 

tbqßJÎ=» yè ø9   ).43 :العنكبوت" (#$

أن "إلى ) 121، 120 :ت.بالرازي، (فالمثل يحفز التفكير وينمي مهاراته المتنوعة، ويشير 
ضرب األمثال زيادة إقناع وتذكير وتصوير للمعاني، وذلك ألن المعاني العقلية المحضة، ال يقبلها 

 الحس والخيال والوهم تلك ما يساويها من المحسوسات، تركالحس والخيال والوهم، فإذا ذكر 
  ".المنازعة، وانطبق المعقول على المحسوس وحصل به الفهم التام والوصول إلى المطلوب

إلى أن ضرب المثل من أساليب تربية اإلبداع، نظراً لما ) 214-189 :2003ي، نالزهرا(ويشير 
ي تعني تغيير زوايا  وتربيته على الطالقة الفكرية والمرونة الت،يقوم به من شحذ ذهن المخاطب

التفكير من األعلى إلى األسفل والعكس، من أجل توليد األفكار، عبر التخلص من القيود الذهنية 
  .المتوهمة، أو من خالل إعادة بناء أجزاء المشكلة

ومن األمثلة على استخدام المثل، ما جاء في وصف المنافقين الذين حادوا عن الحق وعطلوا 
ظلمة القبر والكفر والنفاق وظلمة المعاصي على معية عن رؤيته فحصل لهم طاقاتهم العقلية والس

اختالف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار، ألنهم صم عن سماع الخير وبكم عن النطق به وعمي 
الحق عن جهل وضالل، فإنه ال عن رؤية الحق، وقد تركوه، فال يرجعون إليه، بخالف من ترك 

 : وعبر عن هذا المشهد قوله عز وجل،)25 :2002السعدي، (م يعقل، وهو أقرب رجوعاً منه
"öNßg è=sVtB È@ sVyJx. ìÏ%©!$# yâs% öqtGóô $# # Yë$tR !$ £Jn= sù ôNuä!$ |Ê r& $ tB ¼ ã&s!öqym |= ydså ª! $# öNÏd ÍëqãZÎ/ öNßg x.tç s? ur 

í Îû ;M» yJè= àß ûw tbrçé ÅÇ ö6ãÉ ÇÊÐÈ BL à¼ íNõ3ç/ Òë ôJãã öNßgsù üw tbqãèÅ_ öç tÉ) "18، 17 :ةالبقر.(  

، أسلوب المثل في مواطن عديدة، لتنمية العقل اإلنساني وتعزيز منهاج eواستخدم الرسول 
إن مثل : "قال eالتفكير السليم، ومن األمثلة على ذلك، الحديث الذي رواه أبو موسى عن النبي 

 قبلت  كمثل غيث أصاب األرض، فكانت منها طائفة طيبة،ما أتاني اهللا به من الهدى والعلم
أمسكت الماء فنفع اهللا بها ناساً فشربوا ورعوا أجادب  وكانت منها ،فأنبتت الكأل والعشب الكثير
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 فذلك ،وسقوا وزرعوا وأصابت طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان ال تمسك ماء وال تنبت كًأل
مثل من لم يرفع م وم وعلَّ فعل،مثل من فقه في دين اهللا عز وجل ونفعه اهللا عز وجل بما بعثني به

  ).343 :32، ج1999ابن حنبل، " (بذلك رأساً ولم يقبل هدى اهللا عز وجل الذي ُأرسلت به
  : أسلوب التشجيع والتحفيز-5

يهيئ الجو العلمي المشجع على تنمية ما من شك في أن تحفيز أصحاب القدرات والمواهب، 
 .، يؤدي إلى وأد طاقاتهم ومواهبهمطاقاتهم العقلية واإلبداعية، في حين أن إغفال هذا التشجيع

Æì: "واألمثلة على التحفيز في القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة، منها ما جاء في قوله تعالى sùöç tÉ ª!$# 

tûïÏ% ©!$# (#qãZ tB#uä öNä3ZÏB tûïÏ% ©!$#ur (#qè?ré& zOù= Ïèø9 $# ;M» y_ uëyä ) "11 :المجادلة.(  

دام التشجيع والتحفيز ألصحاب القدرات الخاصة  على استخ-في السنة النبوية–ومن الشواهد 
 وضع يده على كتفي أو على eرسول اهللا "والمبدعين ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما أن 

  ).166 :1، ج1978ابن حنبل، " ( اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل:منكبي ثم قال
إلى الفعل، من خالل تقدير ، تجاوز في تشجيعه ألصحابه الكالم، eوالمالحظ أن الرسول 

األفكار اإلبداعية واألخذ بها، وفي ذلك حفز ألصحابه، ومن الشواهد على ذلك، ما حدث في 
 إنا كنّا بأرض فارس، إذا : يا رسول اهللا:غزوة الخندق، حيث قال سليمان الفارسي رضي اهللا عنه

 eل ذلك، فأسرع الرسول حوصرنا، خندقنا علينا، وكانت خطة حكيمة، لم تكن تعرفها العرب قب
  ).275 :1، ج2003المباركفوري، (إلى تنفيذ هذه الخطة 

  : النصح واإلرشاد-6
لهذا األسلوب من نفاذ إلى فالنصح واإلرشاد من أساليب التربية الفاعلة في تنمية التفكير، لما 

دوة حسنة من الوجدان، وسيطرة على المشاعر، خاصة إذا كانت النية صادقة والقوإصغاء القلوب 
من المربية ، كما يوفر هذا األسلوب الجهد عن طريق نقل الخبرة )7، 5 :1987محجوب، (

أبو دف، (الراشدين إلى غير الراشدين، إذ ال يضطر المرء، إلى المرور بخبرات فاشلة أو مريرة 
، وقد استعمل القرآن الكريم، هذا األسلوب في مجال الحث على اجتناب عوامل )141 :2007

تأثير السلبي على التفكير، والمتمثل في الصحبة الفاسدة، وقد عبر عن هذا المحتوى، قوله عز ال
tP ":وجل öqtÉ ur êÙyè tÉ ãNÏ9$ ©à9 $# 4í n? tã Ïm÷Éyâ tÉ ãAqà)tÉ ÓÍ_tF øã n=» tÉ ßNõãsÉªB $# yì tB ÉAqßô §ç9 $# Wxã Î6yô ÇËÐÈ 

4ÓtL n=÷É uq» tÉ ÓÍ_ tFøã s9 óOs9 õãÏÉªB r& $ºR üxèù WxäÎ= yz) "28، 27 :قانالفر.(  
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، ة، يطرح السؤال والمبادرة بالرأي الحياة الفكريءوللتحذير من اإلحجام، عن المشاركة، في اغتنا
، الذين (*)لهبر زوأهل النار خمسة، الضعيف، الذي " :وتحذيره في قوله eجاء نصح الرسول 

، ورجل ال دق إال خانهن ئن الذي ال يخفى له طمع وإا والخ،هم فيكم تبع ال يبتغون أهالً وال ماالً
  .)365 :3ت، ج.التويجري، ب" ( إال وهو يخدعك عن أهلك ومالك،يصبح وال يمسي

  : أسلوب االستكشاف-7
وهو من األساليب الفاعلة في تنمية مهارات التفكير، لكونه، يجعل الطالب محوراً للعملية 

 :1991البكر، (ومة واكتشافها التعليمية، ويستحث قدراته وتفكير، ويحفزه على الوصول إلى المعل
258.(  

ومن األمثلة الرائعة، على استعمال هذا األسلوب ما فعله نبي اهللا إبراهيم عليه السالم مع قومه 
!» ":المشركين، وسجله القرآن الكريم عبر قوله تعالى $$ s?ur ¨b yâã Å2 V{ /ä3 yJ» uZô¹ r& yâ÷è t/ br& 

(#qó9 uq è? tûïÌçÎ/ ôâãB ÇÎÐÈ óO ßgn=yè yf sù # ¸åºxã ã` ûwÎ) # ZéçÎ7 ü2 öNçl °; óO ßḡ= yè s9 Ïm øãs9 Î) öcqãèÅ_ öç tÉ ÇÎÑÈ (#qä9$s% 

t̀B ü@ yè sù #xã» yd !$ oYÏGygÏ9$ t«Î/ ¼ çm̄R Î) z̀ ÏJs9 öúüÏJÎ=» ©à9 $# ÇÎÒÈ (#qä9$ s% $ oY÷è ÏJyô Ó\L sù öNèd ãç ä.õã tÉ ãA$ s)ãÉ 

ÿ¼ ã&s! ãLìÏdºtç ö/Î) ÇÏÉÈ (#qä9$ s% (#qè? ù'sù ¾ ÏmÎ/ #í n?tã Èûãüôã r& Ä¨$ ¨Z9 $# öNßg ¯=yè s9 öcrßâ ygô±oÑ ÇÏÊÈ (#þqä9$ s% |MR r&uä 

|Mù= yè sù #xã» yd $ uZÏG olÎ;$ t«Î/ ÞOäÏdºtç ö/ Î*¯» tÉ ÇÏËÈ tA$ s% ö@ t/ ¼ ã&s# yè sù öNèd çéçÎ7ü2 #xã» yd öNèdqè=t«ó¡sù bÎ) 

(#qçR$ ü2 öcqà)ÏÜZtÉ ÇÏÌÈ (#þq ãèy_ tç sù #í n<Î) óOÎgÅ¡àÿR r& (#þqä9$ s)sù öNä3̄R Î) ÞOçFR r& tbqßJÎ=» ©à9 $# ÇÏÍÈ §NèO 

(#qÝ¡ Å3çR 4í n? tã óOÎgÅôrâäâë ôâ s)s9 |MôJÎ= tã $ tB Ïä Iwàs̄» yd öcqà)ÏÜZtÉ ÇÏÎÈ tA$s% öcrßâ ç7÷è tGsù r& Ï̀B 

Âcrßä «! $# $ tB üw öNà6 ãèxÿZtÉ $\«øã x© üwur öNä.ïé ÛØ tÉ ÇÏÏÈ 7e$é& ö/ ä3©9 $ yJÏ9 ur öcrßâç7 ÷è s? Ï̀B Èbrßä 

«! $# ( üxsù r& öcqè= É)÷è s?) "67-57 :اءاألنبي.(  

ومن األمثلة على أسلوب االستكشاف، ما فعله أحد الصحابة رضوان اهللا عليهم، حينما أخبر 
بأنه من أهل الجنة، فذهبوا لالستكشاف والبحث بقصد الوصول إلى العلة  عن رجل eالرسول 

 عن أنس بن مالك قال والسبب في استحقاق الرجل هذه المنزلة، حيث جاء في الحديث الشريف

                                                
 .ال عقل له: ال زبر له (*)
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يطلع عليكم اآلن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من األنصار  ": فقالeكنا جلوساً مع رسول اهللا 
 مثل ذلك، فطلع eتنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال فلما كان الغد قال النبي 

طلع ذلك  مثل مقالته أيضاً ف:eذلك الرجل مثل المرة األولى، فلما كان اليوم الثالث، قال النبي 
 إني :، تبعه عبد اهللا بن عمرو بن العاص فقالeالرجل على مثل حاله األولى، فلما قام النبي 

 :الحيت أبي فأقسمت أن ال أدخل عليه ثالثاً فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت، قال
 الليل شيئاً نعم، قال أنس وكان عبد اهللا يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثالث فلم يره يقوم من

غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذلك اهللا عز وجل وكبر حتى يقوم لصالة الفجر، قال عبد اهللا 
 يا عبد اهللا :غير إني لم أسمعه يقول إال خيراً، فلما مضت الثالث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت

قول لك ثالث مرار ي eإني لم يكن بيني وبين أبي غضب وال هجر ثم ولكن سمعت رسول اهللا 
يطلع عليكم اآلن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثالث مرار فأردت أن آوي إليك ألنظر ما 

، فقال ما هو إال eعملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول اهللا 
 نفسي ألحد من ما رأيت قال فلما وليت دعاني فقال ما هو إال ما رأيت غير أني ال أجد في

المسلمين غشاً وال أحسد أحداً على خير أعطاه اهللا إياه، فقال عبد اهللا هذه التي بلغت بك وهي 
  ).166 :3ت، ج.ابن حنبل، ب" (التي ال نطيق

  : أسلوب التعلم التعاوني-8
ة أسلوب التعلم الذي ينظم التقاعد االجتماعي به أناس متعلمين، من طلب"يقصد بالتعلم التعاوني 

  ).117، 116 :1995أبو حرب، " (ومدرسين وإداريين، ألجل زيادة فعالية التدريس
@ö * ":لقد وجه القرآن الكريم إلى هذا النمط من التعلم التعاوني في قوله تعالى è% !$yJ¯R Î) N ä3ÝàÏã r& 

>oyâÏmºuqÎ/ ( b r& (#qãBqà) s? ¬! 4Óo_ ÷WtB 3ìyäºtçèù ur ¢OèO (#rãç ¤6xÿ tGs? 4 $ tB / ä3Î6Ïm$|Á Î/ Ï̀iB >p̈Z Å_ 4 ÷b Î) uq èd 

ûwÎ) ÖçÉÉãtR Nä3©9 tû÷üt/ ôìyâtÉ 5>#xãtã 7âÉÏâx©) "إن هذه الدعوة الكريمة لالجتماع، عند ،)46 :سبأ 

 عبثاً، بل هي لحكمة بالغة، من العلم بأحوال المتعلم وحاجاته، وقد تأتالتكلم والتعاون عليه، لم 
ني، والتي منها تطوير مستويات التفكير العليا وتنمية التعلم التعاوعن فوائد كشفت الدراسات 

  ).79 :1996الديب، (مهاراته 
لوب التعلم التعاوني، ما يحدث بين المسلمين من تدارس جماعي ولعل من أبرز الشواهد على أس

ما و "-الذي رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه–للقرآن الكريم، حيث جاء في الحديث الشريف 
نزلت حفّتهم المالئكة، و، إال  بينهميت من بيوت اهللا، يتلون كتاب اهللا ويتدارسونهاجتمع قوم في ب



 نعمة منصور. محمود أبو دف  و  أ. د.أ

 106

" ، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبهعليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم اهللا فيمن عنده
  ).83 :1ت، ج.ابن ماجة، ب(
  : أسلوب حل المشكالت-9

أسلوب يساعد "ث على الشروع في حلها وهو  والحالمقصود بهذا األسلوب، إثارة مشكلة ما،
المتعلمين، على إيجاد الحلول للمشكالت بأنفسهم، انطالقاً من مبدأ تشجيعهم على البحث والتنقيب 

  ).45 :2010أبو خاطر، " (والتساؤل والتجريب
ين، حيث جاء ولفت القرآن الكريم االنتباه إلى أسلوب حل المشكالت، من خالل قصة ذي القرن

qä9$#)"حكم التنزيل في م s% #xã» tÉ Èû÷ü tRöç s) ø9 $# ¨b Î) ylqã_ ù' tÉ ylqã_ ù'tB ur tbrßâ Å¡øÿãB í Îû ÇÚ öëF{$# ö@ ygsù 

ã@ yè øgwU y7s9 %¹ ö̀ç yz #í n? tã b r& ü@ yè øgrB $ oYuZ ÷èt/ öNßg oY÷è t/ur #tâyô ÇÒÍÈ tA$s% $ tB ÓÍh_ ©3tB ÏmäÏù í În1 uë ×éöçyz 

í ÎTqãYã Ïã r'sù >o§qà)Î/ ö@ yèô_ r& ö/ ä3oY ÷èt/ öNæhuZ÷è t/ur $·B ÷ä uë ÇÒÎÈ íÎTqè?#uä tç t/ãó ÏâÉÏâ ptø:$# ( #Ó̈L ym #så Î) 3ìur$ yô 

tû÷üt/ Èû÷üsùyâ ¢Á9 $# tA$ s% (#qãÇ àÿR $# ( #Ó̈L ym #så Î) ¼ ã&s# yèy_ # Yë$tR tA$ s% þíÎTqè?#uä ùø Ìçøù é& Ïmøã n= tã #\ç ôÜ Ï% ÇÒÏÈ $ yJsù 

(#þqãè» sÜ óô $# b r& çnrãç ygôàtÉ $tB ur (#qãè»sÜ tGóô $# ¼ çms9 $Y6 ø)tR ÇÒÐÈ tA$ s% #xã» yd ×puH ÷quë Ï̀iB í În1 §ë ( #så Î*sù uä !%ỳ 

ßâôã ur í În1 uë ¼ ã&s# yè y_ uä !%©.yä ( tb%x. ur ßâôã ur í În1 uë $y) ym) "98-94 :الكهف.(  

، eفي السنة النبوية، ما فعله الرسول ومن المواقف الدالة، على استخدام أسلوب حل المشكالت، 
؟ لك قضاءإذا عرض تقضي كيف  ":إلى اليمن قاليبعثه أراد أن عنه، لما مع معاذ رضي اهللا 

فإن لم تجد : بسنة رسول اهللا، قالأقضي  : فإن لم تجد كتاب اهللا؟ قال:بكتاب اهللا، قالأقضي  :قال
ق  الحمد هللا الذي وفّ:بيده صدري وقال أجتهد برأيي وال ألو، فضرب :قال eفي سنة رسول اهللا 

  ).114 :10، ج1994البيهقي، " (e هللا لما يرضي رسول اهللا ا رسوِلرسوَل
  : الحث على االقتداء بالنماذج المتميزة-10

 eمتميزة واألولى، في حياة المسلمين، كتجسيد في شخص النبي القدوة مرادفة لألسوة، واألسوة ال
صرفنا المولى الذي تميز في كل شيء في خلقه وتعامالته وطريقة تفكيره وتعليمه وتربيته، ولقد 

ôâs)©9 tb%x. öN ": من خالل قوله تعالىeإلى االقتداء بالرسول المعلم  ä3s9 í Îû ÉAqßôuë «! $# îouq óôé& 

×puZ |¡ym ỳJÏj9 tb%x. (#qã_ öç tÉ ©! $# tP öquã ø9 $#ur tç Åz Fy$# tç x. såur ©! $# # ZéçÏVx.) "وقد امتدح ،)21 :األحزاب 
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بما يكون حافزاً لآلخرين على االقتداء -العلم،  نساء األنصار لحرصهن على تلقe الرسول 
األنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن نعم النساء نساء "جاء في الحديث الشريف  حيث -بهن

  ).124 :1ت، ج.أبو داود، ب(" عن الدين ويتفقهن فيه
هم ، في ذكر مناقب وسمات أصحابه المتميزين في علمهم ودينeوفي موطن آخر، شرع الرسول 

أرحم أمتي بأمتي، أبو بكر  "eوأخالقهم، حتى يقتدي بهم المسلمون، وذلك من خالل قوله 
، طالبعلي بن أبي وأقضاهم هللا عمر، وأصدقهم حياء عثمان، الصديق، وأشدهم في دين ا

زيد بن وأفرضهم وأقرؤهم لكتاب اهللا أبي بن كعب، وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل، 
  ).55 :1ت، ج.ابن ماجة، ب" (ن لكل أمة أميناً، وأمين هذه األمة أبو عبيدة بين الجراحثابت، أال وإ
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ال
  طريقة واإلجراءات

  :منهج الدراسة
استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، لمناسبته ألغراض الدراسة، حيث يحاول وصف 

نى، مما يزيد رصيد المعرفة الظاهرة ويفسر ويقارن ويقيم عالقة للتوصل إلى تعميمات ذات مع
  .عن تلك الظاهرة
  :مجتمع الدراسة

طالبـاً  ) 391(والبـالغ عـددها     طلبة الجامعة المستوى الرابع     تمثل مجتمع الدراسة األصلي من      
   :وهي كما في الجدول اآلتي). ةشرعية، إنسانية، تطبيقي(في التخصصات الثالثة علوم وطالبةً 

  )1(جدول رقم 
   مجتمع الدراسة األصلييبين توزيع أفراد

  التخصص  الجنس
  تطبيقية  إنسانية  شرعية  أنثى  ذكر
153  238  200  53  138  

391  391  
  :عينة الدراسة

مـن المجتمـع   %) 60(تم أخذ عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية؛ حيث تم أخذ نسبة          
طالباً ) 235(المية والبالغ عددها    الجامعة اإلس طلبة  األصلي للدراسة؛ فقد تمثلت عينة الدراسة في        

  :جامعي تم توزيعها كما في الجدول اآلتيوطالبة 
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  )2(جدول رقم 
  يبين توزيع أفراد عينة الدراسة

  المعدل  التخصص  الجنس
  فما فوق%90  %90-80  %80-70  %70-60  تطبيقية  إنسانية  شرعية  أنثى  ذكر
92  143  120  32  83  12  82  103  38  

235  235  235  
  :الدراسةأداة 

استخدم الباحثان استبانة، لقياس درجة ممارسة األستاذ الجامعي، لدوره في تعزيز منهاج التفكيـر              
  :السليم لدى طلبته، في ضوء المعايير اإلسالمية، ومر إعداد بناء االستبانة بالخطوات التالية

فـي  النطالق االرجوع للمصادر العلمية والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، مع     -1
 .واألحاديث النبوية الشريفةاآليات الكريمة من تحديد مجاالت وفقرات االستبانة 

 مهارات التفكيـر الـسليم،    :إعداد االستبانة في صورتها األولية، مشتملة على ثالثة مجاالت         -2
  .اتجاهات التفكير السليم، األساليب الفاعلة في تعزيز التفكير السليم

   :صدق االستبانة
  : صدق المحكمين:أوالً

المختـصين فـي     و على مجموعة من الخبراء   في صورتها األولية    قام الباحثان بعرض االستبانة     
، وفي  ضوء آراء السادة المحكمين تم استبعاد بعض          التعرف إلى ملحوظاتهم عليها   التربية بهدف   

ما في الجدول وهي موزعة كفقرة  )48(وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد بنود االستبانة      الفقرات  
  :اآلتي) 3(رقم 

  المجموع  الثالث  الثاني  األول  المجال
  48  14  16  18  عدد الفقرات

  : صدق االتساق الداخلي:ثانياً
   : كاآلتي"Pearson" االرتباط لبيرسون لقام الباحثان بحساب معام

ـ )  السليم مهارات التفكير تعزيز  ( المجال األول فقرات  معامل االرتباط بين    ) 1 ة الكليـة   والدرج
  :لالستبانة
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  )4(جدول رقم 
   للمجالوالدرجة الكليةالمجال األول فقرات من فقرة  كل  بين درجات معامالت االرتباط

 معامل االرتباط الفقرة م

 0.521 يؤكد على المالحظة كمهارة أساسية في التفكير -1

 0.613 ستداللي في القرآن الكريميعرض نماذج من التفكير اال -2

 0.389 لى التفكير في اآليات الكونيةيحثنا ع -3

 0.566 يوجهنا إلى تدبر معاني القرآن الكريم  -4

 0.470 يحثنا على فهم وتعليل بعض األحكام الشرعية  -5

 0.449 يرشدنا إلى ممارسة النقد لألفكار في ضوء معايير واضحة ومحددة -6

 0.459 يطلب منا تقديم الدليل على صحة أفكارنا  -7

 0.614  القدرة على ترتيب األفكار وتصنيفها ينمي لدينا -8

 0.352 يبين لنا أن العدول عن أفكارنا الخاطئة سلوك محمود -9

 0.485 يدربنا على دقة الوصف لألشياء واألفكار -10

 0.464 ينصحنا بترتيب أعمالنا وفق األولويات -11

 0.395 يحثنا على ممارسة اإلصغاء لحديث اآلخرين-12

درة إلى طرح حلول للمشكالت ، وعدمك اإلغراق        يرسخ لدينا المبا  -13
 في الحديث عنها 

0.449 

 بـين الـسبب     –يربط في حديثه عن بعض الـسنن االجتماعيـة          -14
 0.365  والمسبب

يشجعنا على التنبؤ بأحداث المستقبل القريب في ضـوء معطيـات           -15
  الواقع 

0.462 

 0.481  يحثنا على طرح أفكار عملية وجديدة -16

 0.417   كافية للتعبير عن آراءنا الخاصة يمنحنا فرصاً-17

 0.593  ينمي فينا مهارة التخطيط للقيام بواجباتنا -18
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 الكليـة والدرجة  ) تعزيز اتجاهات التفكير السليم   (  المجال الثاني  فقراتمعامل االرتباط بين    ) 2
  :لالستبانة

  )5(جدول رقم 
   للمجالوالدرجة الكليةالثاني المجال فقرات من فقرة  كل  بين درجات معامالت االرتباط

 معامل االرتباط الفقرة  م

 0.445 يرشدنا إلى التفكير في المصلحة العامة للمجتمع -1

 0.302 يحثنا على نقد الذات وتحمل المسئولية عن أعمالنا  -2

 0.495 يحذر من اإلمعية في التفكير ويؤكد على االستقالل في الرأي  -3

 0.580  األفكار والحكم عليها يحثنا على التروي عند تقييم -4

 0.506 يبين عواقب االستسالم ألهواء النفس عند مناقشة القضايا واألفكار  -5

 0.607 .يحثنا على التسامح الفكري ونبذ التعصب للرأي  -6

 0.469 يحذر من اإلغراق في التفكير المادي ويبين عواقبه السلبية  -7

 0.431 نا الفكري والثقافي يؤكد على مبدأ التفاؤل عند توصيف واقع -8

9- 
يوجهنا إلى االنفتاح على أفكار اآلخرين ومحاولـة االسـتفادة مـن            

 إيجابياتها 
0.425 

يرشدنا إلى عدم االغترار بمظاهر األشياء والتعامل مع المـسميات ال   -10
 األسماء

0.429 

 0.394 يحذر من ازدراء أفكار اآلخرين-11

 0.512 .السنة في مواطن الخالف يعزز لدينا مبدأ االحتكام للقرآن و-12

يحثنا على االستعانة باهللا عز وجل وطلب الهداية منه إلى مـا فيـه               -13
 الخير والصواب 

0.472 

 0.516  يرشدنا إلى اجتناب االغترار بأفكارنا وتزكيتها أمام اآلخرين-14

 0.615  يحثنا على انتهاج الموضوعية في نقد أفكار اآلخرين-15

 0.605  ر الجاد في أحوال اآلخرة بعد الموتيستحثنا على التفكي-16
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والدرجة ) التفكير السليم الفاعلة لتعزيز   األساليب  ( المجال الثالث    فقراتمعامل االرتباط بين    ) 3
  :الكلية لالستبانة

  )6(جدول رقم 
   للمجالوالدرجة الكليةالمجال الثالث فقرات من فقرة  كل  بين درجات معامالت االرتباط

 معامل االتباط الفقرة  م

 0.523 يستخدم أسلوب الحوار والمناقشة إلثبات صحة األفكار التي يطرحها -1

2- 
يطرح بعض المشكالت لحثنا على التفكير في اقتراح حلول مناسـبة           

 لها 
0.423 

3- 
يطرح أسئلة بأسلوب مشوق ليحفز عقولنا على التفكير في اإلجابـة           

 عليها
0.580 

 0.428 عملية يمتدح األفكار اإليجابية وال -4

 0.613 يصغي آلرائنا ويحترم توجهاتنا الفكرية الخاصة  -5

6- 
العنـاد ، العجـب بـالنفس ،        " يحذر من موانع االستقامة الفكريـة       

 "الغرور
0.397 

7- 
قرنـاء الـسوء ، اإلعـالم    (يحذر من بعض المؤثرات على التفكير      

 )الفاسد
0.563 

 0.562 .ر يطرح أسئلة اختبارية تنمي القدرة على التفكي -8

 0.366 يستخدم أسلوب المقارنة بين األفكار الصحيحة والفاسدة  -9

 0.321 يحثنا على االقتداء بالنماذج المبدعة من العلماء والمفكرين -10

 0.550 يستخدم أسلوب ضرب المثل لتقريب الفكرة الصحيحة وتوضيحها -11

يـدة فـي   يرشدنا إلى تلمس العلم النافع واالستفادة من األفكـار الجد        -12
 حياتنا العملية 

0.609 

 0.494 يكلفنا بإعداد أوراق عمل بأسلوب علمي -13

يحذرنا من تعطيل طاقاتنا العقلية باعتباره سبباً في العقاب ودخـول           -14
  النار

0.575 
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  :ستبانةلالوالدرجة الكلية معامل االرتباط بين المجاالت الثالثة ) 3
  )7(جدول رقم 

   لإلستبانةوالدرجة الكلية مجال من المجاالت الثالثة كل بين  معامالت االرتباط
 بيرسون الفقرة  المجال
 0.866  السليمتنمية مهارات التفكير األول

 0.850 تنمية اتجاهات التفكير السليم الثاني

 0.876 الفاعلة في تنمية التفكير السليماألساليب  الثالث

مـن  فقرة كل بين درجات  "Pearson"بيرسون  ل أن معامالت االرتباط  ة السابق الجداوليتضح من   
 هي قـيم    ستبانةالوالدرجة الكلية ل   ، وبين كل مجال من مجاالتها الثالثة       ومجالها االستبانةفقرات  

  .0.01دالة إحصائياً وذلك عند مستوى 
  :ثبات االستبانة

  : التجزئة النصفية طريقة باستخدام:أوالً
وذلـك  باستخدام طريقة سبيرمان براون     التجزئة النصفية     طريقة حساب ثبات االستبانة باستخدام   ل

بإيجاد معامل االرتباط لبيرسون بين مجموع الفقرات زوجية الرتبة ومجمـوع الفقـرات فرديـة               
   :الرتبة كما يلي

   ر2
  =ث 

  ر + 1
   ثبات االستبانة : ث:حيث

  .ن معامل االرتباط لبيرسو:        ر
لفقرات فرديـة   ين مجموع الفقرات زوجية الرتبة ومجموع ا      وبحساب معامل االرتباط لبيرسون ب    

  ) .0.89=ر(الرتبة لإلستبانة 
2 × 0.89  

  =وعليه فإن ث 
1 + 0.89  

 =0.94  

تعتبر عالية والذي يدل علـى الوثـوق بهـذه    ) 0.94= ث ( سبق نجد أن قيمة معامل الثبات     مما
لدى طلبته فـي ضـوء       التفكير السليم    التعرف إلى دور األستاذ الجامعي في تعزيز      االستبانة في   

  .ر على صالحية االستبانة للتطبيقمؤشوذلك المعايير اإلسالمية، 
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  :)∝( معامل كرونباخ ألفا :ثانياً
مجموع تباين فقرات االستبانة وتباين      تم ايجاد  ألفا كرونباخ معامل بطريقة االستبانة حساب ثبات ل

   : كما يليالمقياس الكلي وهي
  ج2مج ع  ن

∝ = -  
  1 -ن 

]  
1-  

  2ع
[  

   مجمـوع  2 تباين المقياس الكلي، مجـ ع ج2، ع  معامل الثبات، ن عدد فقرات المقياس      ∝حيث  
  . األبعاد المختلفة للمقياستباين

48  9.8974  
  1 - 48  - = ∝وعليه فإن 

]  1-  100.254  
[   =

0.92  
والتـي  ) 0.92 = ∝ ( كرونباخ ألفا  ثبات االستبانة باستخدام معامل   مما سبق نجد أن قيمة معامل       

منهـاج  إلى دور األستاذ الجامعي في تعزيز         التعرف الوثوق بهذه االستبانة في   تعطي الدالة على    
علـى صـالحية االسـتبانة      ، وهذا مؤشر    لدى طلبته في ضوء المعايير اإلسالمية     التفكير السليم   

  .للتطبيق
  نتائج الدراسة

  :تاليجاءت نتائج الدراسة على النحو ال
ما درجة ممارسة األستاذ الجامعي لدوره في تعزيز "ينص على  إجابة السؤال األول والذي :أوالً

  ."منهاج التفكير السليم لدى طلبته من وجهة نظرهم في ضوء المعايير اإلسالمية؟
ولحساب درجة ممارسة األستاذ الجامعي لدوره في تعزيز منهاج التفكير السليم لدى طلبته، فـي               

جال من مجاالت الدراسة، استخدم الباحثان مجموعة المتوسطات واالنحرافات والتكـرارات   ظل م 
  .والنسب المئوية

  )8(جدول رقم 
  ترتيب فقرات المجاالت الثالثة تنازلياً 

 النسبة التكرار  االنحراف  المتوسط المجال م

  %76.31 8608.00 5.17918 36.6298 اتجاهات التفكير السليمتعزيز   -1

2-  
التي يستخدمها األسـتاذ    الفاعلة  اليب  األس

 لتنمية التفكير السليم لدى طلبته
31.9362 4.70317 7505.00 76.04%  

  %72.98 9261.00 5.92863 39.4085  السليممهارات التفكيرتعزيز   -3
  %75.11 8458 5.27032 35.9915   لفقرات االستبانةالدرجة الكلية
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 المئوية للدرجة ا لكلية لالستبانة، فقد تبـين أن النـسبة            قيام الباحثَين، بحساب النسب    من خالل 
مما يدل على درجة عالية في ممارسة األستاذ الجامعي، لدوره فـي تعزيـز           %) 75.11(المئوية  

  ضوء المعايير اإلسـالمية، وقـد عـزا        منهاج التفكير السليم، لدى طلبته من وجهة نظرهم، في        
مية من فلسفة إسالمية واختيارها لألساتذة األكفـاء فـي          الباحثان ذلك إلى انطالق الجامعة اإلسال     

التدريس وحرصها على تطوير كفاءاتهم في التدريس، عبر الدورات المستمرة، من خالل وحـدة              
الجودة، كما يلحظ من خالل الجدول السابق، لترتيب المجاالت، أن المجال األول المتعلق بتعزيـز   

، ويمكن إرجاع ذلك إلـى      %)76.31(لمرتبة األولى بنسبة    اتجاهات التفكير السليم، قد حاز على ا      
كون اتجاهات التفكير السليم في ضوء المعايير اإلسالمية، ذات أبعاد أخالقيـة وإنـسانية، يهـتم               
أساتذة الجامعة اإلسالمية بتعزيزها، انطالقاً من فلسفة الجامعة التي تحرص على بنـاء وصـقل               

 باستخدام األستاذ الجامعي، لألساليب الفاعلة في تعزيـز      الشخصية المسلمة، وجاء المجال الخاص    
التفكير السليم لدى طلبته، في الترتيب الثاني وبفارق نسبي بسيط، حيـث حـصل علـى نـسبة                  

التي أشـارت   ) 2006(، وتتعارض هذه النتيجة، مع ما توصلت إليه دراسة السبيعي           %)76.09(
 تدريس تقليدية في الغالب كأسلوب المحاضـرة        إلى استخدام أساتذة جامعة الملك سعود، ألساليب      

  .واإللقاء
ويعزو الباحثان هذه النتيجة، إلى اهتمام الجامعة، بتقويم أساليب أساتذة الجامعة في التدريس من              
حين آلخر، عبر أدوات مختلفة، مما يساعد على تطوير أساليبهم، وأما بالنسبة للمجـال المتعلـق              

، وهي نـسبة    %)72.98(، فقد جاء في المرتبة الثالثة بوزن نسبي         بتعزيز مهارات التفكير السليم   
التي أفادت أن أسـاتذة  ) 2007(متوسطة، وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة األحمد        

الجامعة، يقومون بدورهم في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبتهم بدرجـة عاليـة، ويعـزو                
رات التفكير، تحتاج إلى قدرات خاصة ونوعيـة لـدى األسـاتذة            الباحثان ذلك إلى أن تعزيز مها     

  .المتمرسين ال تتوافر عند غالب األساتذة
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  )9(جدول رقم 
   السليم مهارات التفكيرتعزيزترتيب فقرات المجال األول تنازلياً وفقاً ألدوار األستاذ الجامعي في 

 النسبة التكرار  االنحراف  المتوسط الفقرة  م

1- 
مارسـة اإلصـغاء    يحثنا علـى م   
 لحديث اآلخرين

2.5064 .68793 589.00 83.55%  

2- 
ينصحنا بترتيـب أعمالنـا وفـق       

 األولويات 
2.4766 .65575 582.00 82.55%  

3- 
لنا أن العدول عـن أفكارنـا       يبين  
  سلوك محمودطأالخ

2.3574 .71604 554.00 78.58%  

4- 
يطلب منا تقديم الدليل على صحة       

 أفكارنا 
2.3532 .68465 553.00 78.44%  

5- 
يوجهنا إلى تدبر معـاني القـرآن       

 الكريم 
2.3404 .75890 550.00 78.01%  

6- 
يعرض نماذج من التفكير اإلستداللي     

 في القرآن الكريم
2.2723 .79143 534.00 75.74%  

7- 
ينمي لدينا القدرة على ترتيب األفكار      

 وتصنيفها 
2.2468 .60512 528.00 74.89%  

8- 
يل بعض األحكام   يحثنا على فهم وتعل   

 الشرعية 
2.2085 .76455 519.00 73.62%  

9- 
يؤكد على المالحظة كمهارة أساسـية     

 في التفكير
2.2043 .53187 518.00 73.48%  

10- 
يدربنا على دقة الوصـف لألشـياء       

 واألفكار 
2.1787 .63547 512.00 72.62%  

11- 
يحثنا على طـرح أفكـار عمليـة        

  %72.06 508.00 66620. 2.1617  وجديدة 

12- 
ـ    ر فـي اآليـات     يحثنا على التفكّ

 الكونية
2.0979 .74176 493.00 69.93%  

  %69.36 489.00 64538. 2.0809 المبادرة إلـى طـرح      يرسخ لدينا  -13



 دور األستاذ الجامعي في تعزيز منهاج التفكير السليم

 117

 اإلغـراق   ، وعدم حلول للمشكالت 
 في الحديث عنها 

14- 
ينمي فينا مهارة التخطـيط للقيـام       

  بواجباتنا 
2.0681 .69464 486.00 68.94%  

15- 
مارسة النقد لألفكـار    يرشدنا إلى م  

 في ضوء معايير واضحة ومحددة
2.0298 .78662 477.00 67.66%  

16- 
ي حديثه عن بعض السنن     ف-يربط  

   بين السبب والمسبب–االجتماعية
1.9617 .68142 461.00 65.39%  

17- 
يمنحنا فرصاً كافية للتعبيـر عـن       

  آراءنا الخاصة 
1.9404 .73137 456.00 64.68%  

18- 

ؤ بأحــداث يــشجعنا علــى التنبــ
المــستقبل القريــب فــي ضــوء 

  معطيات الواقع 
1.9234 .72977 452.00 64.11%  

المرتبة " يحثنا على ممارسة اإلصغاء لحديث اآلخرين     "الفقرة  تبوء  يتضح من الجدول السابق     
، وقد عزى الباحثان ذلك إلى تقدير األسـتاذ الجـامعي، ألهميـة    )%73.55(األولى بوزن نسبي  

اآلخرين وإدراك ما يقولون، فضالً عـن كـون اإلصـغاء      في فهم    كعامل أساس    اإلصغاءمهارة  
فقـد  " ينصحنا بترتيب أعمالنا وفق األولويات    "لآلخرين يعبر عن احترامهم وتقديرهم، وأما الفقرة        

، وهذا يعكس تقدير األستاذ الجـامعي       )%82.55(جاءت في المرتبة الثانية وبوزن نسبي مرتفع        
ال والتخطيط الجيد لها، كعنصر أساس من عناصر النجاح في الحياة العمليـة      ألهمية ترتيب األعم  

هذا السلوك مع مبدأ التوكل علـى       ينسجم  بوجه عام، والحياة التعليمية في الجامعة بوجه خاص، و        
# ":اهللا عز وجل من خالل األخذ باألسباب، وقد حث القرآن الكريم على ذلك في قوله تعـالى            så Î* sù 

|M øB zï tã ö@ ©. uq tG sù í n? tã «! $# 4 ¨b Î) ©! $# è= Ït äÜ tû, Î# Ïj. uq tG ßJ ø9   ).159 :األعراف" (#$

فقد جاءت في المرتبـة قبـل األخيـرة      " يمنحنا فرصاً كافية للتعبير عن آرائنا الخاصة      "أما الفقرة   
، ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى، أن أعداد الطلبـة كبيـرة فـي غالـب      )%64.68(بوزن نسبي   

، وبالتالي ال يتسع المجال إلعطاء الطلبة فرصاً كافية للتعبير عـن آراءهـم   التخصصات والشعب 
  .الخاصة، ألن ذلك يبدد وقت المحاضرة
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فقد حازت  " يشجعنا على التنبؤ بأحداث المستقبل القريب في ضوء معطيات الواقع         "وبالنسبة للفقرة   
نبؤ بأحداث المستقبل من     وهذا أمر منطقي لكون الت     )%64.11(على المرتبة األخيرة بوزن نسبي      

المهارات العالية، التي تحتاج دراية وخبرة طويلة وقدرات خاصة جداً، يفتقر إليهـا كثيـر مـن                 
األساتذة، فضالً عن الطلبة الجامعيين، وبالتالي التشجيع على هذه المهـارة، مـن قبـل األسـتاذ               

اإلنسان المسلم  يدخل  مستقبل، قد   الجامعي لم يأخذ طابع اإللحاح واإللزام، كما أن التنبؤ بأحداث ال          
  . بأمور الغيب، التي يخشى كثير من الناس التحدث فيهااًفي حرج، لكونه متعلق

  )10(جدول رقم 
  ترتيب فقرات المجال الثاني تنازلياً وفقاً لدور األستاذ في تنمية التفكير السليم

 النسبة التكرار  االنحراف  المتوسط الفقرة م

1-  
نة باهللا عـز    يحثنا على االستعا  

وجل وطلب الهداية منه إلى ما   
 فيه الخير والصواب 

2.7064 .53406 636.00 90.21%  

2-  
يعزز لدينا مبدأ االحتكام للقرآن 

 والسنة في مواطن الخالف
2.5106 .62266 590.00 83.69%  

3-  
يحثنا على التروي عند تقيـيم      

 األفكار والحكم عليها 
2.3915 .62697 562.00 79.72%  

4-  
دنا إلــى التفكيــر فــي يرشــ

 المصلحة العامة للمجتمع
2.3702 .61600 557.00 79.01%  

5-  
يستحثنا على التفكير الجاد في     

  %77.30 545.00 75409. 2.3191  أحوال اآلخرة بعد الموت

6-  
يحثنا على التسامح الفكـري     

 .ونبذ التعصب للرأي 
2.3106 .72890 543.00 77.02%  

7-  
يرشدنا إلى اجتناب االغتـرار     
  %76.88 542.00 57713. 2.3064  بأفكارنا وتزكيتها أمام اآلخرين

8-  

يؤكد على مبدأ التفاؤل عند     
توصيف واقعنـا الفكـري     

 والثقافي 

2.2723 .65558 534.00 75.74%  

  %75.74 534.00 64241. 2.2723يرشدنا إلى عدم االغتـرار       -9
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بمظاهر األشياء والتعامـل    
 مع المسميات ال األسماء

10-  

لى االنفتـاح علـى     يوجهنا إ 
أفكار اآلخـرين ومحاولـة     

 االستفادة من إيجابياتها 

2.2383 .60854 526.00 74.61%  

11-  

يبـين عواقـب االستــسالم   
ألهواء النفس عند مناقـشة     

 القضايا واألفكار 

2.2128 .65163 520.00 73.76%  

12-  

يحذر مـن اإلغـراق فـي       
التفكير المادي ويبين عواقبه    

 السلبية 

2.1787 .72352 512.00 72.62%  

13-  
يحثنا على نقد الذات وتحمل     

 المسئولية عن أعمالنا 
2.1660 .62199 509.00 72.20%  

14-  
يحذر مـن ازدراء أفكـار      

 اآلخرين
2.1617 .67259 508.00 72.06%  

15-  

يحثنــا علــى انتهــاج   
الموضوعية في نقد أفكـار     

  اآلخرين
2.1617 .71568 508.00 72.06%  

16-  

ر يحذر من اإلمعية في التفكي    
ويؤكد على االستقالل فـي     

 الرأي 

2.0511 .79900 482.00 68.37%  

يحثنا على االستعانة باهللا عـز وطـل   "، يتضح أن الفقرة  ةمن خالل النظر إلى الجدول السابق     
قد تـصدرت المرتبـة األولـى بـوزن نـسبي           " وطلب الهداية منه إلى ما فيه الخير والصواب       

 إلى االستعانة باهللا -يحتاج بإلحاح-إلنسان المسلم بطبعه   ، وهذه نتيجة منطقية، لكون ا     )90.21%(
عز وجل في كل أموره، وهذا سلوك إيماني في التفكير يمارسه األساتذة بأنفسهم ويعتقـدون بـه                 

السيما في جامعة تنطلق من فلسفة إسالمية، تعتقد        ووبالتالي يحرصون على تعزيزه لدى طلبتهم،       
من هداية اهللا عـز     إذ البد   كن أن يكون مصدر هداية لصاحبه،        ال يم  -لوحده–أن العقل اإلنساني    
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$xÇ"ه الخمـس    تفي صـلوا  يردد  وجل وتوفيقه، والمسلم     É Î) ßâ ç7 ÷è tR yÇ$ É Î) ur Úúü Ïè tG ó¡ nS ÇÎÈ 

$ tR Ïâ ÷d $# xÞº ué Å_Ç9 $# tLì É) tG ó¡ ßJ ø9  على االستعانة بـاهللا عـز   eوقد حث الرسول    ،  )6،  5 :الفاتحة" (#$

 :4ت، ج .الترمـذي، ب  " (إذا سألت فسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن بـاهللا         ":وجل في قوله لمعاذ   
فقد حازت  على    " يعزز لدينا مبدأ االحتكام للقرآن والسنة في مواطن الخالف        "وأما الفقرة   . )667

، وهذا أمر طبيعي على اعتبار أن االحتكام للقـرآن  )%83.69(المرتبة الثانية بوزن نسبي مرتفع    
، وبالتـالي   سالمية التي يدركها الفرد المـسلم      الخالف، من أساسيات العقيدة اإل     والسنة في مواطن  

üx"يحرص األستاذ الجامعي على تعزيز مثل هذا السلوك لدى طلبتهم، عمالً بالتوجيه القرآنـي                sù 

y7 În/ uë ur üw öcq ãY ÏB ÷s ãÉ 4Ó ®L ym x8q ßJÅj3ys ãÉ $ yJäÏù tç yf x© óOßgoY÷èt/ §NèO üw (#rßâÅgsÜ þí Îû öNÎhÅ¡àÿR r& %[ t̀ç ym 

$ £J ÏiB |M øä üÒ s% (#q ßJ Ïk= |¡ çÑ ur $ VJä Î= ó¡ n@) "65 :النساء.(  

فقد جاءت فـي    " يحثنا على انتهاج الموضوعية في نقد أفكار اآلخرين       "أما فيما يخص الفقرة     
 وبدرجة متوسطة، ويعزو الباحثان ذلك إلى االتجاه        )%72.61(المرتبة قبل األخيرة، بوزن نسبي      

في التفكير من السمات المتعلقة بالحكمة التي يفتقر إليها الكثيـر مـن األسـاتذة     نحو الموضوعية   
أصالً، لذا تجد أن حماسهم لهذا التعزيز، ليس قوياً إذ كيف يبالغون في حث الطلبة عليه وهـم ال                   

 "يحذر من اإلمعية في التفكير، ويؤكد على االستقالل في الرأي       "، أما الفقرة    إال قليل منهم  يلتزمونه  
 وال يعكس هذا بالضروري، إغفال أساتذة       )%68.39(فقد جاءت في المرتبة األخيرة بوزن نسبي        

 . بـديهياً  ،الجامعة لخطورة اإلمعية في التفكير، والراجح أنهم يعتبرون سلوك اإلمعية في التفكير           
قص مرفوض، من قبل الطلبة الجامعيين، الذين يعتدون بأنفسهم ويرون في هذا السلوك شيئاً ينـت              

  .الشخصية ويتناقض مع احترام الذات
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  )11(جدول رقم 
الفاعلة في تعزيز ترتيب فقرات المجال الثالث تنازلياً وفقاً لدور األستاذ في توظيف األساليب 

  السليمالتفكير 
 النسبة التكرار  االنحراف  المتوسط الفقرة  م

1-  

مـؤثرات  يحذر من بعض ال   
، قرناء الـسوء (على التفكير  

 )فاسداإلعالم ال

2.4979 .64301 587.00 83.26%  

2-  

يستخدم أسلوب ضرب المثل    
لتقريب الفكـرة الـصحيحة     

 وتوضيحها 

2.4894 .65608 585.00 82.98%  

3-  

يرشدنا إلى تلمس العلم النافع     
ــار  واالســتفادة مــن األفك

 الجديدة في حياتنا العملية 
2.4723 .61523 581.00 82.41%  

4-  
يمتدح األفكـار اإليجابيـة     

 عملية وال
2.4383 .59145 573.00 81.28%  

5-  

يحثنا على االقتداء بالنمـاذج   
ــاء   ــن العلم ــة م المبدع

 والمفكرين 

2.4085 .62287 566.00 80.28%  

6-  

يــستخدم أســلوب الحــوار 
والمناقشة إلثبـات صـحة     

 األفكار التي يطرحها

2.3489 .67744 552.00 78.30%  

7-  

يحذرنا من تعطيل طاقاتنـا     
 سـبباً فـي     العقلية باعتباره 

  العقاب ودخول النار
2.2340 .73417 525.00 74.47%  

8-  

يحذر من موانع االسـتقامة     
العنـاد ، العجـب     " الفكرية  

 "بالنفس ، الغرور
2.2298 .67808 524.00 74.33%  
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9-  
يــصغي آلرائنــا ويحتــرم 

 توجهاتنا الفكرية الخاصة 
2.2213 .65533 522.00 74.04%  

10- 

يطرح أسئلة بأسلوب مشوق    
فز عقولنا على التفكيـر     ليح

 في اإلجابة عليها

2.1830 .70751 513.00 72.77%  

11- 
يطرح أسئلة اختبارية تنمي     

 .القدرة على التفكير 
2.1830 .73709 513.00 72.77%  

12- 

يطرح بعـض المـشكالت     
لحثنا على التفكير في اقتراح     

 حلول مناسبة لها 

2.0936 .68544 492.00 69.79%  

13- 
رنة بين  يستخدم أسلوب المقا  

 األفكار الصحيحة والفاسدة 
2.0936 .55447 492.00 69.79%  

14- 
يكلفنا بإعـداد أوراق عمـل    

 بأسلوب علمي 
2.0426 .78330 480.00 68.09%  

     قرناء (يحذر من بعض المؤثرات على التفكير       "ء الفقرة   يتضح من خالل الجدول السابق، تبو
، وهذا يعكـس تقـدير أسـاتذة        )%83.26( نسبي   المرتبة األولى بوزن  )" السوء، اإلعالم الفاسد  

ال "الجامعة، ألثر هذين العاملين الخطير، على التفكير، ويتوافق ذلك مع التوجيه النبوي الـشريف       
       وأما اإلعالم الفاسد    )600 :4ت، ج .الترمذي، ب " (تصاحب إلى مؤمناً وال يأكل طعامك إال تقي ،

ك اإلنساني، بما يمتلك من تقنيات جذابـة، وإغـراءات          اليوم فله آثاره المدمرة على تشكيل السلو      
يستخدم أسلوب ضرب المثل لتقريـب الفكـرة        "كبيرة، وال يختلف حول ذلك عاقالن، وأما الفقرة         

 ويمكن إرجاع   )%83.269(فقد احتلت المرتبة الثانية وبوزن نسبي مرتفع        " الصحيحة وتوضيحها 
وب المثل في تعزيز التفكير السليم، لما يتـضمنه مـن   ذلك إلى اعتقاد األستاذ الجامعي بفعالية أسل  

  .التشويق والبالغة والدعابة، وبالتالي يكون وقعه وأثره كبيراً على الطلبة
، فقـد حـازت علـى    "يستخدم أسلوب المقارنة بين األفكار الصحية والفاسدة   "وبالنسبة للفقرة   

األفكار الصحية  الفارق بين   لى أن    ويمكن إرجاع ذلك، إ    )%69.791(المرتبة قبل األخيرة وبنسبة     
 ما يكون جلياً واضحاً، بالنسبة لطلبة الجامعة، وبالتـالي كـان لجـوء األسـتاذ     -غالباً–والفاسدة  

b¨ *"، وقد جاء في محكم التنزيـل        الجامعي إلى هذا األسلوب أقل من غيره       Î) ©! $# üw ÿ¾ ÄÓ ÷Õ tG ó¡ tÉ 
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فقد حصلت على المرتبة األخيرة بنسبة      " يكلفنا بإعداد أوراق عمل بأسلوب علمي     "وأما الفقرة   
 لتكليـف الطلبـة    -كثيراً- وهذه نتيجة طبيعية، لكون األساتذة باإلجمال ال يتحمسون          )68.09%(

درسـونها،   يتعاملون مع أعداد كبيرة في الشعب التي ي        -وفي الغالب –بإعداد أوراق عمل، ألنهم     
  .مما يكلفهم وقتاً وجهداً كبيرين لمتابعة هذه األوراق وتقييمها

تقدير هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في     "ينص على أنه     إجابة السؤال الثاني والذي      :ثانياً
دور األستاذ الجامعي في تعزيز التفكير السليم في ضوء المعايير اإلسالمية لدى طلبتـه مـن                 

  ."؟) أنثى–ذكر(لمتغير الجنس هة نظرهم يعزى وج
لحساب داللة الفروق بـين مجمـوعتين مـستقلتين    T.test " ت" قام الباحثان باستخدام اختبار وقد

وغير مرتبطتين وذلك بين متوسطات درجات عين الدراسة  في دور األستاذ الجامعي نحو تعزيز             
  :التالي) 12 (التفكير السليم في ضوء المعايير اإلسالمية وهي كما في جدول رقم

  )12(جدول رقم 
  إليجاد داللة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة وفقاً لمتغير جنسهم" ت"نتائج اختبار 

  الجنس  المجال
  عدد
  األفراد

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  قيمة ت
  المحسوبة

  مستوى الداللة

  األول 4.95805 38.5109 92  ذكر
 6.42726 39.9860 143  أنثى

دالة عند مستوى   1.978
0.05  

  الثاني 5.02702 35.2174 92  ذكر
 5.08764 37.5385 143  أنثى

دالة عند مستوى   3.438
0.05  

  الثالث 4.86280 31.1848 92  ذكر
 4.54928 32.4196 143  أنثى

دالة عند مستوى   1.948
0.05  

الدرجة  12.62011 104.9130 92  ذكر
الكلية 
 13.97119 109.9441 143  أنثى  لالستبانة

الة عند مستوى د  2.859
0.05  
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 والدرجـة الكليـة   يتضح من الجدول السابق أن قيمة ت المحسوبة في المجـاالت الثالثـة              
   ومستوى    233=2–235وذلك عند درجة حرية     ) 1.645(ت الجدولية   قيمة  للمجاالت أكبر من    

توجد  "ض البديل والذي ينص على أنه     ، وعليه يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفر       0.05داللة  
دور األستاذ الجامعي فـي     تقدير   في   )0.05≤ ∝(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

عـزى  في ضوء المعايير اإلسالمية من وجهـة نظـرهم ي  لدى طلبته التفكير السليم  منهاج  تعزيز  
ذه النتيجة، إلى طبيعة الطالبات     ويمكن إرجاع ه  .  وذلك لصالح اإلناث   ) أنثى –ذكر(لمتغير الجنس   

 على التعلم واالستفادة مـن  -من الطلبة–بالجامعة اإلسالمية، من حيث كونهن أشد حرصاً وجدية   
 لدور األسـتاذ الجـامعي فـي        اً، وبالتالي فهن أكثر تقدير     إلثبات الذات وتحقيقها   خبرات األساتذة 

) 2010( ما توصلت إليه دراسة أبو خاطر        تعزيز منهاج التفكير السليم، وتتوافق هذه النتيجة، مع       
التي أظهرت فروقاً ذات داللة إحصائية، لصالح طالبات الجامعة، من حيث تقـدير دور األسـتاذ              

  .الجامعي في تنمية اإلبداع لدى طلبته
هل توجد فروق ذات داللة إحـصائية       "ينص السؤال على أنه      إجابة السؤال الثالث والذي      :ثالثاً
في ضوء المعايير اإلسالمية ألستاذ الجامعي في تعزيز التفكير السليم لدى طلبته دور اتقدير في 

  ."؟) علوم تطبيقية– علوم إنسانية –علوم شرعية (من وجهة نظرهم يعزى لمتغير التخصص 
لحـساب داللـة    One Way Anova " تحليل التباين األحادي" قام الباحثان باستخدام اختبار وقد

    :التاليرجات المتغيرات الثالثة وهي كما في الجدول الفروق بين متوسط د
  )13(جدول رقم 

  نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات درجات متغيرات التخصص 

  مصدر التباين  المجال
  درجات
  الحرية

  مجموع
  المربعات

  مربع
المتوسط

  ات

قيمة 
  ف

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

 40.273 80.547 2  بين المجموعات

  األول 8144.236 232  داخل المجموعات
 8224.783 234  المجموع

35.104 
1.147 

إحصائياً غيردالة 
  0.05عند 

 15.572 31.144  2  بين المجموعات

  الثاني 6245.648 232  داخل المجموعات
 6276.791 234  المجموع

26.921 
إحصائياً غيردالة   5780.

  0.05عند 
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 3.803 7.606 2  بين المجموعات

  الثالث 5168.437 232  داخل المجموعات
 5176.043 234  المجموع

22.278 
إحصائياً غيردالة   1710.

  0.05عند 

 11.907 23.814 2  بين المجموعات

 43604.033 232  داخل المجموعات

الدرجة 
الكلية 
 43627.847 234  المجموع  لالستبانة

187.948 
إحصائياً غيردالة   0630.

  0.05عند 

يتضح من الجدول السابق أن قيمة ف في المجاالت الثالثة ومجموع المجاالت الكلـي غيـر              
وعليه يتم قبول الفرض الصفري ورفـض البـديل         ) 0.05≤ ∝(دالة إحصائياً عند مستوى داللة      

فـي  ) 0.05≤  ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          "والذي ينص على أنه     
 يعـزى  من وجهـة نظـرهم  في ضوء المعايير اإلسالمية التفكير السليم لدى طلبته  هاج  منتعزيز  

، ويمكن إيعاز هذه النتيجة، إلى      ") علوم تطبيقية  – علوم إنسانية    –علوم شرعية (لمتغير التخصص   
ير اهتمام أساتذة الجامعة، جميعاً، بتعزيز منهاج التفكير السليم لدى طلبتهم، اعتقاداً منهم بأثره الكب             

  .في بناء الشخصية وتوجيه السلوك، بغض النظر عن تخصصهم
هل توجد فروق ذات داللة إحـصائية  "ينص السؤال على أنه  إجابة السؤال الرابع والذي   :رابعاً
في ضوء المعايير اإلسالمية لدى طلبته دور األستاذ الجامعي في تعزيز التفكير السليم تقدير في 

% 90،  %90-80،  %80-70،  %70-60(لمعدل التراكمـي    م يعزى لمتغير ا   من وجهة نظره  
  ."؟)فما فوق

 لحـساب داللـة    One Way Anova "تحليل التباين األحادي" قام الباحثان باستخدام اختبار وقد
    :التاليالفروق بين متوسط درجات المتغيرات الثالثة وهي كما في الجدول 
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  )14(جدول رقم 
  سطات درجات متغيرات المعدل التراكمي الحالي نتائج تحليل التباين األحادي لمتو

  درجات  مصدر التباين  المجال
  الحرية

  مجموع
  المربعات

  مربع
مستوى الداللة   قيمة ف  المتوسطات

  اإلحصائية
 79.098 237.295 3  بين المجموعات

  األول 7987.488 231  داخل المجموعات

 8224.783 234  لمجموعا
34.578 

2.288 
غير دالة 

إحصائياً عند 
  0.05 مستوى

 224.821 674.462 3  بين المجموعات

  الثاني 5602.329 231  داخل المجموعات
 6276.791 234  المجموع

24.253 
9.270 

دالة عند مستوى 
  0.05داللة 

 69.839 209.516 3  بين المجموعات

  الثالث 4966.526 231  داخل المجموعات
 5176.043 234  المجموع

21.500 
3.248 

إحصائياً غير دالة 
  0.05 عند مستوى

 952.790 2858.370 3  بين المجموعات

 40769.476 231  داخل المجموعات

الدرجة 
 الكلية

 43627.847 234  المجموع  لالستبانة
176.491 

5.399 
إحصائياً غير دالة 

 عند مستوى
0.05  

 األول والثالث ومجموع المجاالت الكلي غير       يتضح من الجدول السابق أن قيمة ف في المجاالت        
وعليه يتم قبول الفرض الصفري ورفـض البـديل         ) 0.05≤ ∝(دالة إحصائياً عند مستوى داللة      

 فـي   )0.05≤ ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          "والذي ينص على أنه     
م يعـزى   اإلسالمية من وجهة نظـره    في ضوء المعايير     ،لدى طلبته التفكير السليم   منهاج  تعزيز  

  .)"فما فوق% 90، %90-80، %80-70، %70-60(لمتغير المعدل التراكمي 
، حيث األداة، تقيس دور األستاذ الجامعي في تعزيـز منهـاج            منطقية هذه النتيجة  ويرى الباحثان   

، فالمقياس هنا   )ات، االتجاهات، األساليب الفاعلة   المهار(التفكير السليم، في إطار مكوناته الشاملة       
يركز على تقييم دور األستاذ الجامعي في مجال مهارات التفكير فحسب، وبالتالي لـم              أحادياً  ليس  
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 مؤشراً للـذكاء والتفـوق   -في الغالب– لمتغير المعدل التراكمي، حيث يعد هذا المعدل         اًيبرز أثر 
  .رالعقلي، وبالتالي جاءت استجابات الطلبة بالمجمل متوافقة إلى حد كبي

وعليه ) 0.05≤ ∝(أما بالنسبة للمجال الثاني فقد وجد أن قيمة ف دالة إحصائياً عند مستوى داللة          
توجد فروق ذات داللة إحـصائية  "والذي ينص على أنه يتم رفض الفرض الصفري وقبول البديل    

ـ التفكير الـسليم  تقدير دور األستاذ الجامعي في تعزيز       في   )0.05≤ ∝(عند مستوى الداللة     دى ل
، %70-60(في ضوء المعايير اإلسالمية من وجهة نظرهم يعزى لمتغير المعدل التراكمي           طلبته  

  )".فما فوق% 90، 80-90%، 70-80%
باسـتخدام اختبـاري    قـام الباحثـان   ،ولمعرفة لصالح أي من المجموعات األربعة كانت الفروق  

. ختبارين عند ذلك المستوى   ل من اال   ثم حسب مدى ك    0.01عند مستوى داللة    " Shefee" "شيفيه"
 األربعة في االستجابة على بنود االستبانة       موعاتثم قام الباحثان بحساب الفروق بين متوسط المج       

  :وذلك كما في الجدول اآلتي
  )15(جدول رقم 

  )اتجاهات التفكير السليمتعزيز ( الفروق بين متوسطات المجموعات األربعة في المجال الثاني

  %)70-60(  لحاليالمعدل التراكمي ا
33.9167  

)70-80(%  
34.8585  

)80-90( %  
38.0000  

  ) فما فوق90%(
38.0263  

)60-70  (%33.9167  -  -0.9418  -4.0833*  -4.1096*  

)70-80 (%34.8585  -  -  -3.1415*  -3.1678*  

)80-90 ( %38.0000  -  -  -  0.0263  

) فما فوق% 90(
38.0263          

  .0.01دالة عند مستوى * 
وفروق متوسـطات المجموعـات األربعـة       " اختباري شيفيه وبنفروني  " مقارنة بين مدى     بإجراء

 0.01الموضحة في الجدول السابق يتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة               
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ل من  وبين ك % 70-60بين متوسط المجموعات األربعة، حيث وجد فروق بين المعدل التراكمي           
، %90-80وذلك لصالح المعـدلين التـراكميين       فما فوق   % 90،  %90-80المعدلين التراكميين   

وبين كـل مـن المعـدلين    % 80-70فما فوق، وكذلك وجود فروق بين المعدل التراكمي   % 90
فمـا  % 90،  %90-80وذلك لصالح المعدلين التراكميين     فما فوق   % 90،  %90-80ن  يالتراكمي

  . فما فوق% 90، %90-80فروق بين المعدل التراكمي ولم يوجد . فوق
ويمكن إرجاع هذه النتيجة، إلى العالقة االرتباطية بين الذكاء واالتجاهات األخالقية، بشكل عـام،             
حيث إن اتجاهات التفكير السليم، ذات مسحة أخالقية، تجد في الغالب تقديراً أكبر عند أصـحاب                

 في دراسته إلى أن     )75 :1991،  الكيالني(القدرات العالية، من ذوي المعدالت المرتفعة، وأشار        
  .الذكاء من العوامل األساسية المؤثرة في تكوين وترسيخ االتجاهات األخالقية عند األفراد

  :توصيات الدراسة
  :في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحثان بما يلي

 على القرآن الكـريم والـسنة النبويـة،    -بصورة مستمرة -ضرورة اطالع األستاذ الجامعي      -1
 .لى منهج اإلسالم في تنمية وتدعيم التفكير السليمللوقوف ع

تدريب األستاذ الجامعي، على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس مـن خـالل دورات               -2
 .متتالية

 .مهنيةعلمية اعتماد األستاذ الجامعي، لوسائل التقييم الذاتي ألدائه وفق معايير  -3

 .مادياً ومعنوياً األساتذة المتميزين في أداء واجباتهمتحفيز  -4

المختلفة، حتى تتاح الفرصة لمزيـد مـن التفاعـل بـين     الشُعب التقليل من أعداد الطلبة في     -5
 .األساتذة وطلبتهم

 .توفير برامج خاصة للطلبة المبدعين والموهوبين ورعايتهم وتطوير قدراتهم -6

 :ضرورة التركيز على النواحي التالية -7
 .تنمية مهارة التفكير الناقد لدى طلبته -

 .استخدام أسلوب حل المشكالت في تنمية تفكير طلبته -

 .واألوقاتإكساب الطلبة مهارات التخطيط لألعمال  -

 .تعزيز اتجاه التفكير الناقد لدى طلبته -

 :يوصي الباحثان بإجراء الدراسات التالية -8

 .التفكير الناقد في الكتاب والسنة، المفهوم واألسس -
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لـدى طلبتـه، وعالقتـه بـبعض        التبريري   التفكير   دور األستاذ الجامعي، في معالجة نمط      -
 .المتغيرات

 .أثر استخدام األستاذ الجامعي، لبعض أساليب التدريس الفاعلة، على تحصيل الطلبة -

تقويم برامج تطوير أداء األستاذ الجامعي، بالجامعات الفلسطينية، في ضوء معـايير الجـودة     -
 .العالمية

  قائمة المصادر والمراجع
 .، مؤسسة الرسالة، بيروتمسند اإلمام أحمد :)ت.ب(بو عبد اهللا أحمد بن محمد ابن حنبل، أ -1

 .، مؤسسة الرسالة، بيروتمسند اإلمام بن حنبل :)1978(ابن حنبل، أحمد  -2

شـعيب األرنـؤوط   (، تحقيـق  مسند اإلمام أحمد بن حنبل :)1999(ابن حنبل، اإلمام أحمد     -3
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت)وآخرون

بـشّار عـواد    (، تحقيق   سنن ابن ماجة   :)1998(أبو عبد الرحمن يزيد القزويني      ابن ماجة،    -4
 .، دار الجيل، بيروت)معروف

، مطبعـة   )محمد عبد الباقي  (، تحقيق   سنن ابن ماجة   :)ت.ب(ابن ماجة، الحافظ بن عبد اهللا        -5
 .دار إحياء الكتب العربية، بيروت

 .، دار صادر، بيروتلسان العرب :)1990(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم  -6

، دار الفكـر    فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكـريم       :)1985(أبو العينين، علي خليل      -7
 .العربي، القاهرة

الجديد في التعليم التعاوني بمراحل الـتعلم والتعلـيم          :)1995(أبو حرب، يحيى وآخرون      -8
 .، مكتبة الفالح، الكويتالعالمي

دور الجامعة في تنمية اإلبداع لدى طلبتها في ضـوء   ":)2010(م محمد أبو خاطر، منار سال    -9
 .، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير، "السنة النبوية من وجهة نظرهم

، دار الكتـاب    سنن أبي داود   :)ت.ب(سليمان بن األشعث بن أسحاق الجستاني       ، أبو داود  -10
 .العربي

 .، مكتبة آفاق، غزةمة في التربية اإلسالميةمقد :)2007(أبو دف، محمود  -11
مدى قيام أعضاء هيئة التـدريس بجامعـة         ":)2003(األحمد، هند بنت محمد بن عبد اهللا         -12

اإلمام محمد بن السعود اإلسالمية بمدينة الرياض بتنمية أنماط التفكير العلمي لدى طـالب         
 . كلية العلوم االجتماعية، قسم التربية،رسالة ماجستير، "وطالبات المرحلة الجامعية
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، المؤتمر الدولي للطفولة في اإلسـالم     ،  "مبادئ التعلم في القرآن    ":)1980(األغا، إحسان    -13
 .القاهرة

 .، غزةأساليب التعلم والتعليم في اإلسالم :)1995(األغا، إحسان  -14

الجامع الصحيح المختـصر لـصحيح    :)1983(البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا         -15
 .، دار ابن كثير، بيروت)مصطفى البغا(، تحقيق ريالبخا

علي بـن نـايف    (، فهرسة   مسند البزار  :)ت.د(البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو البصري         -16
 .متون الحديث، المكتبة الشاملة على الشبكة العنكبوتية) الشحود

لم تفسير لبـاب التأويـل فـي معـا        :)ت.ب(البغدادي، عالء الدين بن محمد بن إبراهيم         -17
 .، دار المعرفة، بيروتالتنزيل

 .، دار المسلم، الرياضمن أجل انطالقة حضارية شاملة :)1985(بكّار، عبد الكريم  -18
الواقع والمقدمات دراسـة    –النمو العلمي والمهني للمعلم الجامعي       ":)1991(البكر، فوزية    -19

لة رسـا ،  "مسحية لعضوات هيئة التدريس في بعض جامعات وكليات البنـات بالريـاض           
 .52-13، مكتب الخليج العربي، الرياض، ص الخليج العربي

، مؤسسة الرسالة،   منهج تربوي فريد في القرآن     :)1973(البوطي، محمد سعيد رمضان      -20
 .بيروت

أنـوار التنزيـل وأسـرار       :)ت.ب(البيضاوي، ناصر الدين أبي سعيد عبد اهللا بن عمر           -21
 .، دار الجيلالتأويل

محمد عبـد  (، تحقيق سنن البيهقي :)1994( علي بن موسى البيهقي، أحمد بن الحسين بن   -22
 .مكتبة دار المنار، مكة المكرمة) القادر عطا

، سـنن الترمـذي، دار   الجامع الـصحيح  :)1998(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى      -23
 .الجيل، بيروت

، دار إحياء   الجامع الصحيح سنن الترمذي    :)ت.ب(الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى        -24
 .راث العربي، بيروتالت

إتحاف الجماعة بما جـاء فـي الفـتن والمالحـم       ":)ت.ب(التويجري، حمود بن عبد اهللا       -25
 .موقع رسالة اإلسالم على الشبكة العنكبوتية، "وأشراط الساعة

التبعية الفكرية في مجال التربية وعالجها من منظور         ":)1987(التويم، خالد محمد يوسف      -26
 . كلية التربية، جامعة أم القرى،رسالة دكتوراه، "إسالمي
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، "التدريس كوظيفة أساسية من وظائف األستاذ الجامعي       ":)1987(الثبيتي، مليحان معيص     -27
-1، ص )71(، مكتب الخليج العربي، الرياض، العـدد  مجلة رسالة التربية وعلم النفس   

40. 

، بيـة الصحاح تـاج اهللا وصـمام العر      :)1991(الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد        -28
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)نبيل يعقوب، محمد طريف(تحقيق 

، مكتبة التفكير والتعليم والذاكرة في ضوء أبحاث الدماغ: )1991(الحارثي، إبراهيم أحمد  -29
 .الشقري، الرياض

 .، دار ابن حزم، بيروتثالثون طريق لتوليد األفكار اإلبداعية :)1988(الحمادي، علي  -30

 .جامع العلوم والحكم :)1977(رج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، أبو الف -31
مهمة القرآن الكريم في تنمية التفكير المنظومي لدى         ":)2003(حوامدة، مصطفى محمود     -32

 .40-1، ص )2(، العدد )19(، المجد مجلة جامعة دمشق، ""اإلنسان

، دراسات تربوية ،  "الميةالتربية الفعلية في اإلس    ":)1991(الخولي، عبد البديع عبد العزيز       -33
 .70-32، المجلد السادس، ص )35(تصدر عن رابطة التربية الحديثة، القاهرة، ج

 .، دار الشروق، عمانالنظرية في التدريس وترجمتها عملياً :)2000(دروزة، أفنان  -34

 .، عالم الكتبعلم نفس التعليم التعاوني :)1996(الديب، محمد مصطفى  -35

، دار إحيـاء    التفسير الكبير مفاتيح الغيب    :)ت.ب(مد بن عمر    الرازي، اإلمام الفخر مح    -36
 .التراث العربي، بيروت

 .، دار الحديث، القاهرةمختار الصحاح) ت.ب(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  -37

 .، دار المعرفة، بيروت)المنار(تفسير القرآن الحكيم  :)ت.ب(رضا، محمد رشيد علي  -38

الكشف عن حقـائق التنزيـل       :)ت.ب(ر اهللا محمود بن عمر      الزمخشري، أبو القاسم جا    -39
 .، دار المعرفة، بيروتوعيون األقاويل في وجود التأويل

، دار المـسلم للنـشر      حقيقة الفكـر اإلسـالمي     :)1984(الزنيدي، عبد الرحمن بن زيد       -40
 .والتوزيع، الرباط

مجلـة  ،  "اإلسـالمية التفكير اإلبداعي من منظور التربيـة        ":)2003(الزهراني، عبد اهللا     -41
 ).119(، كلية التربية، العدد جامعة األزهر

التفكير اإلبداعي في المناهج الدراسـية لمقـررات الفقـه        ":)1999(زوزو، فريدة صادق     -42
 .م31/7/1999، بحوث ودراسات، على الشبكة العنكبوتية موقع اإلسالم اليوم، "وأصوله

 .، المكتبة العلمية، طهرانالمعجم الوسيط :)ت.ب(الزيات، أحمد حسن وآخرون  -43
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، دار أساليب التدريس في الجامعة وسبل ومبررات اسـتخدامها      :)1995(زيتون، عايش    -44
 .الشروق، عمان

األساليب التدريسية التي يمارسها أعضاء هيئة       ":)2006(السبيعي، خالد بن صالح المرزم       -45
سم اإلدارة التربويـة،    ، ق رسالة دكتوراه ،  "التدريس في جامعة الملك سعود ووسائل تفعيلها      

، قاعدة بيانات البحوث بالجمعية السعودية للعلوم التربوية   )261(جامعة الملك سعود، العدد     
 .63-1والنفسية، الشبكة العنكبوتية، ص 

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان       :)2002(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر       -46
 .دار الحديث، القاهرة

 .جامع األحاديث :)ت.ب(لدين السيوطي، جالل ا -47

موقع ،  "التعصب آفة المجتمعات اإلسالمية    ":)2010(شعلة، الجميل محمد بن عبد السميع        -48
 .24/6/2010، قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى على الشبكة العنكبوتية

يـة  فتح القدير الجامع بين فنَّي الرواية والدرا       :)ت.ب(الشوكاني، محمد علي بن محمد       -49
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروتوعلم التفسير

 .، دار القرآن الكريم، بيروتصفوة التفاسير :)1981(الصابوني، محمد علي  -50

طارق بن عوض   (، تحقيق   المعجم األوسط  :)1985(الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب        -51
 .، دار الحرمين، القاهرة)اهللا الحسيني

طرق النبي التعليمية وميزاتها وأهميتها وعالئـق الطريـق          ":)2006(العطار، نايف سالم     -52
 .، غزةجامعة األقصى، مجلة الفلسطيني، "المعاصر بها

التربية وتنمية االتجاهات العلميـة مـن المنظـور          :)1995(عطيفة، حمدي أبو الفتوح      -53
 .، مطابع الوفاء، المنصورةاإلسالمي

، دار النهضة للطباعـة والنـشر،       ةالتفكير فريضة إسالمي   :)ت.ب(العقاد، عباس محمود     -54
 .مصر

 .، دار ابن األثير، الرياضحتى ال تغضب دراسة حديثية :)1993(العقيد، فالح محمد  -55
أساليب القرآن الكريم في تنمية التفكير، نمـوذج سـورة           ":)2003(العمري، شوكت حمد     -56

علمي، جامعة ، مجلس النشر ال  )52(، العدد   مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية   ،  "الشورى
 .الكويت

 .، المؤسسة العربية، بيروتالقاموس المحيط :)ت.ب(الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب  -57



 دور األستاذ الجامعي في تعزيز منهاج التفكير السليم

 133

موقـع إخـوان    ،  "من التعصب واالنغالق إلى التسامح واالنطالق      ":)2009(القرضاوي، يوسف    -58
 .13/7/2009، الين

 .، دار الهالل، عماناإلنسان والتعليم :)1995(الكرمي، زهير  -59

، دار ابـن كثيـر،      تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسـالمية      :)1985(ي، ماجد عرسان    الكيالن -60
 .دمشق

 .، دار النشر، األردناتجاهات معاصرة في التربية األخالقية :)1991(الكيالني، ماجد عرسان  -61

 .، دار الوفاء، المنصورةالرحيق المختوم :)2003(المباركفوري، صفي الرحمن  -62

 .، مؤسسة علوم القرآن، عجماننحو منهج إسالمي في التربية والتعليم :)1987(محجوب، عباس  -63

 مفهومه والحاجة إليـه وأسـاليب تنميتـه فـي           :التفكير اإلبداعي  ":)2005(محمود، عبد الحليم     -64
 .98، 97، ص ص )41(، العدد مجلة إسالمية المعرفة، "المجتمعات اإلسالمية

 .، عالم الكتاب، القاهرةية والفلسفيةأصول التربية الثقاف :)1977(مرسي، محمد سند  -65

، دار الجامع الصحيح المسمى صحيح مـسلم  :)ت.ب( مسلم، أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري   -66
 .الجيل، بيروت

 .، دار ديبونو للطباعة والنشر، عمانعلم التفكير :)2006(معمار، صالح صالح  -67

 .21/3/1999، موقع منتديات سرب -68

، الدار العربيـة    )راتب جليل صويص  (، ترجمة   يق التفكير الشامل  تطب :)2006(ناسيش، جيرالد    -69
 .للعلوم، األردن

 .، دار عمار، عمانأسس التربية :)1989(ناصر، إبراهيم  -70

أصول التربية اإلسالمية وأسـاليبها فـي البيـت والمدرسـة        :)1977(النحالوي، عبد الرحمن     -71
 .، دار الفكر، دمشقوالمجتمع

 .، دار البحوث للنشر والتوزيع، الرياضالمنهج اإليماني للتفكير :)2000(النحوي، عدنان علي  -72
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