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فاعلية استراتيجية التشبيهات اإلميانية في تنمية الوعي الصحي من فيروس كورونا والتفكير التأملي
في مبحث العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي في محافظة خان يونس

امللخص:
هدف هذه الدرا�سة التعرف �إىل فاعلية ا�سرتاتيجية الت�شبيهات
الإميانية لتنمية الوعي ال�صحي من مر�ض كورونا ،والتفكري
الت�أملي لدى طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف فل�سطني؛ ولتحقيق
ذلك اتبع الباحثان املنهج التجريبي بت�صميم �شبه جتريبي ذي
املجموعتني مع التطبيقني القبلي والبعدي ،وجرى تطبيق البحث
على عينة بلغ عدد �أفرادها ( )37طالبة من طالبات ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي من مدر�ستني يف حمافظة خان يون�س للعام (- 2020
 ،)2021و�شملت مدر�سة فاطمة الزهراء للبنات التابعة ملديرية
�رشق خان يون�س املجموعة التجريبية وعددها ( )15طالبة در�سن
با�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية ،و�شملت مدر�سة ال�شيخ حمد بن
خليفة �آل ثاين الثانوية للبنات املجموعة ال�ضابطة وعدد طالباتها
( )22در�سن بطرق التدري�س العادية ،وجرى اختيار املجموعتني
ع�شوائا ،واختار الباحثان وحدة �أجهزة ج�سم الإن�سان من كتاب
العلوم لل�صف التا�سع الأ�سا�سي اجلزء الأول ،وبنيا اختبار مهارات
التفكري الت�أملي وعدد �أ�سئلته ثمانية وثالثني �س�ؤا ًال من نوع
االختيار من متعدد موزعة على �ستة جماالت هي :القراءة الب�رصية،
والك�شف عن املغالطات ،وال�سبب الرئي�س للم�شكلة ،و�إعطاء تف�سريات
مقنعة ،والتو�صل ال�ستنتاجات ،وتقدمي حلول مقرتحة ،واختبار
الوعي ال�صحي وعدد �أ�سئلته واحد وع�رشون �س�ؤا ًال موزعة على ثالثة
جماالت هي :التعرف على الفريو�س ،والأعرا�ض امل�صاحبة له،
وطرق الوقاية منه .و�أعد الباحثان دلي ًال للمعلم لتوظيف الت�شبيهات
الإميانية ،وجرى الت�أكد من �صدقها وثباتها ومتييزها بالطرق
املنا�سبة ،وبينت نتائج البحث فاعلية طريقة الت�شبيهات الإميانية
يف تنمية الوعي ال�صحي من مر�ض كورونا والتفكري الت�أملي لدى
طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي.
الكلمات املفتاحية :الت�شبيهات الإميانية ،الوعي ال�صحي،
التفكري الت�أملي.

Abstract:
This study aims at studying the effectiveness of
faith similes strategy in developing health awareness
of COVID - 19 virus and reflective thinking among 9th
grade female students in Khan Yunis. The researchers
follow the experimental approach and apply the two
- group design with pre and post - applications. The
study sample consists of 37 female students of 9th
grade from two schools in Khan Yunis for the year
2020 - 2021. Moreover, the sample consists of two
groups: The experimental group, which includes
15 female students from Fatima al Zahra Model
School for Girls to study the strategy of Scientific
Analogies and the control group, which includes
22 female students from Sheikh Hamad bin Khalifa
al - Thani Secondary School for Girls to study the
regular teaching strategy. The test entails 38 multiple
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choices distributed into six areas: Visual reading,
detecting fallacies, the main cause of the problem,
giving convincing explanations, reaching conclusions,
and providing suggested solutions. The researchers
designed a health awareness test, which includes 21
questions divided into three areas: Recognition of
the virus, its accompanying symptoms, and methods
of prevention. Furthermore, the researchers develop
a teacher guide on employing faith similes and verify
its validity, stability, and distinction using appropriate
procedures. Finally, the results prove the effectiveness
of faith similes strategy in developing health awareness
of COVID - 19 virus and reflective thinking among 9th
grade female students.
Keywords:
Scientific
Analogies,
health
awareness, reflective thinking

املقدمة:
�إن الع�رص الذي نعي�ش فيه ي�شهد ثورة علمية ومعرفية يف
العلوم واملعارف كلها ،ومن بني هذه املجاالت التعليم ،وخا�صة
يف مناهج العلوم �أذ �شهد تطوراً كبرياً يف جميع عنا�رص ومكونات
املنظومة التعليمية جميعها؛ ولهذا كان من ال�رضوري على
الرتبويني تطوير كل ما يتعلق بالعملية التعليمية من �أجل الرقي
مب�ستوى العملية التعليمية ،بو�ساطة معلمني م�ؤهلني قادرين على
ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�س متنوعة ا تعمل على تي�سري وتعزيز
عملية التعليم لدى املتعلمني.
�أ�صبح االهتمام بتدري�س العلوم حاجة �رضورية ،ولي�س ترف ًا
يف ظل التقدم التكنولوجي واملعريف ،ولقد �آمنت بذلك كل املجتمعات
املتقدمة والنامية ،وترجمته �إىل واقع ملمو�س من خالل اهتمامها
بتدري�س العلوم بطرائق وا�سرتاتيجيات تدري�س حديثة تعك�س طبيعة
تلك املواد وت�ساعد على تخريج �أجيال مت�سلحة بالعلم ،وينبغي
على العامل العربي �أن يهتم بذلك؛ فيعمل على حت�سني وتطوير طرق
تدري�س للعلوم من خالل املحتوى العلمي والأ�ساليب التدري�سية
(�أمبو �سعيدي والبلو�شي.)2009 ،
�أهداف تدري�س العلوم ال يقت�رص دورها فقط على تنمية
مهارات التفكري واك�سابهم للمفاهيم العلمية بح�سب ،بل �إن الأمر
له جوانب �أخرى ال تقل �أهميتها عن ذلك مثل تنمية الوعي ال�صحي
الذي له الدور بتعريفهم للمهارات الأ�سا�سية حول املعرفة ال�صحية
والرتبية ال�صحية ،فتقدم الأمم ونه�ضتها ،يعتمد �إىل حد كبري على
احلالة ال�صحية وم�ستوى ال�صحة العامة لأفراد هذه الأمم ،والتي
تهدف �إىل �إعداد جيل �سليم اجل�سم والعقل ،فالوعي ال�صحي �أداة فعالة
ومتميزة لالرتقاء ب�صحة املجتمعات ،ودوره ال يقت�رص على حتقيق
تكيف املتعلم مع بيئته بل يتعدى ذلك �إىل اك�ساب املتعلمني فهما
�أف�ضل للخدمات ال�صحية املتاحة يف املجتمع ،والإفادة منها على
�أكمل وجه (�صالح والطائي )2019 ،؛ ولتحقيق ذلك ينبغي ت�ضمني
الثقافة ال�صحية للمتعلم معرفة قواعد ال�صحة املتعلقة بالتغذية،
والراحة ،والنوم ،والنظافة و�أهمية الهواء الطلق ،واالملام بطرق
انتقال الأمرا�ض وخا�صة الأمرا�ض املعدية ،ف�أمرا�ض العيون مث ًال
تنتقل بو�ساطة الذباب �أو الغبار املتطاير ،والكولريا تنتقل بو�ساطة
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املاء والغذاء امللوث (عبد اللطيف ،)2016 ،والإنفلونزا ب�أنواعها
وخا�صة فريو�س الكورونا ينتقل بطريق املخالطة املبا�رشة بني
املر�ضى وحاملي املر�ض من الأ�صحاء ،وعدم الأخذ باحتياطات
الوقاية والنظافة ال�شخ�صية واملكانية� ،إن الوعي ال�صحي ي�ساعد
على معرفة امل�شكالت ال�صحية واالجتماعية ،وطرق الوقاية منها،
وخا�صة املتعلقة بال�صحة العامة وال�شخ�صية والبيئية والنظافة،
فهي ت�سهم يف زيادة قدرة املتعلم على تغيري وتعديل املواقف
ال�صحية غري الآمنة باتباع الأنظمة والقواعد ال�صحية اجليدة ،يف
�ضوء املعلومات واحلقائق املتعارف عليها مما يكون الرغبة يف
تنفيذ القواعد والقوانني ال�صحية يف البيئة والوقاية من الأمرا�ض
(زيتون.)34 ،2010 ،
�إن العالقة بني ال�صحة والتعليم عالقة تكاملية ،فالأفراد
الأ�صحاء قادرون على التعلم والتكيف مع معطيات احلياة
اليومية ،فالدرا�سات ت�ؤكد االرتباط القوي بني الو�ضع ال�صحي
لدى الأفراد وم�ؤ�رشات التح�صيل والت�رسب؛ ولهذا ف�إن املناهج
الدرا�سية كلها م�س�ؤولة بدرجات متفاوتة عن حتقيق �أهداف الرتبية
ال�صحية ،ويقع الدور الأكرب من هذه امل�س�ؤولية على مناهج العلوم،
ب�سبب الت�شابه بينهما يف درا�سة املعرفة العلمية التي لها عالقة
باجلوانب ال�صحية مثل درا�سة �أجهزة اجل�سم ،وكيفية املحافظة
عنها ،وطرق التغذية ال�سليمة ،واتباع ال�سلوكيات الغذائية ،ولقد
�أهتم الكثري من الباحثني والرتبويني بالوعي ال�صحي يف �أبحاثهم
ومنها درا�سة احللبي ( )2017التي ك�شفت عن �ضعف كبري
يف الوعي ال�صحي من قبل املعلمني واملتعلمني حول املفاهيم
ال�صحية ،و�أن الربامج ال�صحية املدر�سية غري فاعلة يف دورها،
بالإ�ضافة لتنمية مهارات التفكري املختلفة لدى املتعلمني؛
ولتحقيق ذلك البد من م�ساعدة املتعلمني على اكت�ساب �أمناط
خمتلفة من التفكري مثل التفكري الإبداعي والت�أملي.
يعد التفكري الت�أملي �أحد �أمناط التفكري ،ويجعل املتعلم
خمططا ومقيما لأ�سلوبه يف العمليات التي يتبعها التخاذ القرار
املنا�سب� ،أذ يعتمد على كيفية مواجهة امل�شكالت وتغري الظواهر
والأحداث ،فاملتعلم الذي يفكر تفكرياً ت�أملي ًا لديه القدرة على �إدراك
العالقات ،وعمل امللخ�صات ،والإفادة من املعلومات يف تدعيم
وجهة نظر وحتليل ومراجعة البدائل (ق�شطة .)2016 ،ولقد ركز
القر�آن الكرمي على ممار�سة تنمية التفكري الت�أملي عند الإن�سان حتى
لىَ ال ِب ِل
يزداد �إميانا باهلل عز وجل حيث قال تعاىل}�أَفَلاَ  َين ُظرُو َن �إِ ْ إِ
ال�س َماء َك ْيفَ ُر ِف َع ْت{َ }18و�إِلىَ  الجْ ِ َبالِ
َك ْيفَ خُ ِلق َْت{َ }17و�إِلىَ  َّ
 �إ مَّنَا
َك ْيفَ ن ُِ�ص َب ْت{َ }19و ِ�إلىَ  َْ أ
ال ْر ِ
�ض َك ْيفَ ُ�سطِ َح ْت{َ }20ف َذ ِّك ْر ِ
نت ُم َذ ِّكرٌ{}21ل َّْ�س َت َع َل ْي ِهم بمِ ُ َ�ص ْيطِ ٍر{ (الغا�شية.)21 - 18 ،
�أَ َ
ففي هذه الآيات الكرمية يخ�ص اهلل �سبحانه وتعاىل الإبل من بني
خملوقاته احلية ،ويجعل النظر �إىل خلقها �أ�سبق من الت�أمل يف كيفية
رفع ال�سماوات وتن�صيب اجلبال وت�سطيح الأر�ض ،ويدعو �إىل �أن
يكون النظر والت�أمل يف هذه املخلوقات مدخ ًال �إىل الإميان اخلال�ص
بقدرة اهلل تعاىل وبديع �صنعه ،ويت�ضمن التفكري الت�أملي العديد من
املهارات واملكونات من �أهمها الر�ؤية الب�رصية ،والك�شف عن ال�سبب
الرئي�س ،والك�شف عن املغالطات ،و�إعطاء تف�سريات مقنعة ،والتو�صل
ال�ستنتاجات منا�سبة ،وو�ضع احللول املقرتحة.
اهتم الكثري من الباحثني والرتبويني بالتفكري الت�أملي يف

�أبحاثهم ودرا�ساتهم يف حمتوى املناهج الدرا�سية وخا�صة يف
مناهج العلوم مثل درا�سة بوقحو�ص  ) )2017التي تو�صلت �إىل
وجود عالقة التفكري الت�أملي بالأداء التدري�سي لدى الطلبة املعلمني،
و�أو�صت بتوعية الطلبة املعلمني با�ستمرار �أهمية التفكري الت�أملي
يف تطوير م�سريتهم املهنية و�أهمية التمكن منه ،ودرا�سة حممد
( )2018التي �أ�شارت �إىل �أهمية توظيف التفكري الت�أملي يف تدري�س
مبحث الأحياء ،درا�سة �أردوغان ( )Erdogan, 2020التي �أكدت وجود
�ضعف يف م�ستوى املتعلمني للمرحلة املتو�سطة يف توظيف مهارات
التفكري الت�أملي يف تعلمهم ملبحث العلوم؛ ولهذا كان من ال�رضوري
ا�ستخدام الربامج واال�سرتاتيجيات احلديثة التي تنمي الوعي ال�صحي
ومهارات التفكري الت�أملي ،اذ �إن ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة
و�أ�ساليبها تتنوع تبع ًا لتغري نظرة الإن�سان �إىل عملية التعليم والتعلم
من جهة ،والتحول �إىل بناء املتعلم ملعرفته من جهة �أخرى ،وهذا
ما ت�ؤكده املدر�سة البنائية فهي تنتظر نقل املعرفة العلمية نظرة
�سلبية ،وت�ؤكد دور املعلم يف تي�سريه ،وم�ساندته لعملية التعلم،
وتعمل على ت�شجيع مبادرات املتعلم وا�ستقالليته يف البحث وت�ؤكد
تطبيق املعرفة وتوظيفها من قبل املتعلم؛ ولهذا انبثق من البنائية
ا�سرتاتيجيات وطرائق تدري�س تعمل على تن�شيط املعرفة وتوظيفها
يف مواقف حياتية حقيقية وواقعية (زيتون )233 ،2007 ،؛
ولتطوير املنظومة التعليمية كان ال بد من حتقيق �أهداف تدري�س
العلوم اخلا�صة بتنمية الوعي ال�صحي والتفكري الت�أملي لدى املتعلم
وحت�سني قدراته العقلية؛ فقد تعددت الأ�ساليب التدري�سية احلديثة
التي ت�ساعد املتعلم يف ا�ستخدام الطرق العلمية يف التفكري ب�أ�ساليب
وا�سرتاتيجيات حديثة تهتم بتنمية التفكري ،ومن هذه اال�سرتاتيجيات
الت�شبيهات الإميانية� ،إذ تعد الت�شبيهات من اال�سرتاتيجيات العلمية
التي ت�ستخدم بفعالية من قبل املعلمني يف عملية ال�رشح والتو�ضيح
واالكت�شاف يف �أثناء عملية التدري�س ملو�ضوعات العلوم ولقد
ا�ستخدمها معلمو العلوم وم�ؤلفو الكتب العلمية لتو�ضيح املفاهيم
ال�صعبة واملعقدة لطلبتهم ،ولكنهم غالبا ال يدركون �أهمية ا�ستخدام
الت�شبيهات ويقومون با�ستخدامها تلقائيا وخا�صة عند الرد على
�أ�سئلة املتعلمني (ال�رشمان وخطيبة ،)110 ،2015 ،وكما �أكدت
العديد من الدرا�سات �أهمية ا�ستخدام الت�شبيهات يف تدري�س العلوم
مثل درا�سة عبد املجيد ( )2014التي �أكدت �أهمية ا�ستخدامها يف
تنمية التح�صيل ،كما �أو�صت درا�سة ال�رشمان وخطيبه ( )2015و�أبو
جحجوح ( )2015ودرا�سة عريقات ( )2018على �إجراء درا�سات
تعزز الت�شبيهات يف تدري�س العلوم وعالقاتها ببع�ض املتغريات
ك�أنواع من التفكري.

التشبيهات اإلميانية:
�إن ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية جتعل من عملية التعلم
عملية ن�شطة ،فت�ساعد املتعلم على تب�سيط املفاهيم املجردة
والنظرية ،وتقدميها بت�شبيهات م�ألوفة ،ولهذا �أفادت الدرا�سة من
الدرا�سات واالدب الرتبوي لتعريفها ومنها :فقد عرفها �أبو جحجوح
(� )2015أنها توظيف اخلربات احل�سية يف البيئة؛ لتقريب املفاهيم
املجردة واملفاهيم ال�صعبة ح�سب قدرات املتعلمني ،وربط املو�ضوع
الدرا�سي بواقعهم ،وعالج الت�صورات البديلة لديهم .ويتكون الت�شبيه
من امل�شبه وهو املفهوم املجرد (مو�ضوع الدر�س اجلديد املراد
تدري�سه) ،وامل�شبه به وهو املفهوم املح�سو�س (مو�ضوع الدر�س
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القدمي �أو امل�ألوف) ،وعنا�رص ال�شبه بني املفهومني مع �رضورة
�إبراز عنا�رص االختالف بني االثنني؛ كي ال يقع املتعلمون يف خط�أ
املطابقة التامة بينهما يف العنا�رص وال�صفات جميعها ،وذلك
ب�إغفال الفروق واالختالفات بينهما.
وعرفتها الأغا (� )2017أنها ا�سرتاتيجية فعالة ت�سهم يف
ت�سهيل عملية بناء املعرفة التي يقوم بها املتعلم يف منهاج العلوم،
فريبط املوجودة ببنيته املعرفية ال�سابقة.
عرفتها امل�صطفى (� )2018أنها ا�سرتاتيجية تقوم على ربط
العنا�رص املنا�سبة مع بع�ضها بع�ضا ،وت�ستخدم الت�شبيه �أو التمثيل
�أو اال�ستعارة ب�صورة منظمة؛ للح�صول �إىل حلول مبتكرة للم�شكالت.
�أما الإميانية فعرفها �أبو جحجوح (� )2015أنها جمموعة من
الأن�شطة ال�صفية والال�صفية التي ينفذها املعلم مع طالبه؛ لتو�ضيح
االرتباط بني العلم والإميان باهلل �سبحانه وتعاىل.
وي�ستنتج من التعريفات ال�سابقة �أنها تتفق يف بناء املعرفة،
وت�ستخدم الت�شبيه ،وتعتمد على مماثلة بني مفهومني �أو جمايل
تعلم .ويعرفها الباحثان �أنها ا�سرتاتيجية قائمة على الربط بني
مفهوم جمرد مبفهوم حم�سو�س� ،أو مفهوم غري م�ألوف مبفهوم
م�ألوف؛ للتعرف على خ�صائ�صه وربطه بالآيات القر�آنية وال�سنة
النبوية املطهرة.
أصناف التشبيهات:
�صنفها عريقات ( )2018اىل نوعني رئي�سني هما :الت�شبيهات
الهيكلية والت�شبيهات الوظيفية ،ففي الت�شبيهات الهيكلية يجري
الرتكيز على الهيكلة �أو ال�شكل اخلارجي بني املفهوم وامل�شبه به،
�أما الت�شبيهات الوظيفية فقد �صنفها املرواين ( )2017لت�صنيفات
منها الب�رصية ،اللفظية ،ال�شخ�صية ،املتعددة ،التج�سريية ،احلركية،
اخلارجية ،الإجرائية.
خطوات تطبيق اسرتاتيجية التشبيهات:
اتفق عبد املجيد ( )2014؛ والأغا ( )2017؛ وعريقات
( )2018على �أن خطوات التدري�س بالت�شبيهات ثالث مراحل
كالتايل:
Ú Úاملرحلة الأوىل  -التخطيط للتدري�س :حتليل حمتوى
الدر�س من مفاهيم مقرر تدري�سها ،ونتاجات عامة وخا�صة متوقعة،
ومفاهيم م�ستهدفة يف الت�شبيهات التي �ستوظف يف عملية تدري�س
تلك املفاهيم ،ونوع الت�شبيهات ،ومن خالل ذلك يجب مراعاة نوع
عالقة امل�شابهة ،والت�شكيل اخلا�ص باملت�شابهة ،وم�ستوى الإثراء
وم�ستوى جترد املت�شابهة ووظيفتها ،بالإ�ضافة للأدوات واملواد
والأجهزة الالزمة لتنفيذ احل�صة.
Ú Úاملرحلة الثانية :تنفيذ التدري�س :وتتمثل يف تنفيذ املعلم
ملجريات احل�صة ال�صفية ،وال�سري يف خطوات التدري�س موظف ًا
الت�شبيهات �ضمن خطوات تتمثل يف:
1 .1التقدمي للح�صة ال�صفية مبراعاة التقدمي ،فيقوم املعلم
بتحفيز املتعلمني للطلبة و�إثارة انتباههم كق�صة.
2 .2حتديد م�ستوى املتعلمني ودرجة �إدراكهم للمفاهيم
ال�سابقة كمتطلبات �سابقة.
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أ .يحيى محمد أبو جحجوح
أ .ليندا حرب أبو جامع

3 .3تعريف املتعلمني بالنتاجات املرجو حتقيقها بعد
االنتهاء من تنفيذ احل�صة.
4 .4ربط تعلم املتعلمني واملفاهيم وامل�صطلحات �ضمن
احل�صة ال�صفية بالتعلم ال�سابق.
5 .5تقدمي املت�شابهة من خالل تقدمي املحتوى العلمي يف
�صورته املعرفية ،ومناق�شة املتعلمني يف املحتوى امل�ستهدف؛
لتو�ضيح خ�صائ�صه ووظائفه ،وتقدمي امل�شبه به املالئم للمحتوى
امل�ستهدف ،وتقدمي امل�شبه به املالئم للمحتوى امل�ستهدف الذي
اختري يف التخطيط للح�صة ال�صفية ،وحتديد �أوجه ال�شبه بني امل�شبه
(املحتوى امل�ستهدف) وامل�شبه به مثل �أوجه ال�شبه واالختالف بني
الألياف واخلطوط ،ويقوم املعلم بالدعم والتوجيه والإ�رشاف.
Ú Úاملرحلة الثالثة :التقومي اخلتامي للمتعلمني :توظيف
�أدوات التقومي للتحقق من مدى امتالك املتعلمني لنتاجات التعلم
املرغوبة:
�أما الطريقة الإميانية فقد حدد خطواتها �أبو جحجوح
( )2015يف:
حتديد �أهداف الدر�س املراد حتقيقها ،وحتليل املحتوى
لعنا�رصه الأ�سا�سية.
اختيار الأجزاء املنا�سبة للنواحي الإميانية و�إثرائها ب�آيات
قر�آنية كرمية و�أحاديث �رشيفة.
البحث عن تف�سري للآيات الكرمية و�رشح للأحاديث ال�رشيفة.
�إعداد قائمة ب�أن�شطة �إميانية متنوعة وخمتارة.
تهيئة املتعلمني بكتابة �أو قراءة �آية �أو حديث �رشيف و�رشحه.
�إثارة النقا�ش مع احلر�ص على توفري اجلو الإمياين.
ت�صويب الت�صورات اخلط�أ يف اجلوانب الإميانية والعلمية
واللغوية التي قد تظهر لدى املتعلمني.
تقومي اجلوانب املهمة ملحتوى الدر�س.
تكليف املتعلمني ب�أن�شطة بيتية معززة للجوانب الإميانية
التي جتري يف احل�صة.
تلخي�ص الدر�س عن طريق املناق�شات وعر�ض الأفكار الرئي�سة
و�إعادة �صياغة بع�ض الأفكار وبيان �أوجه الإفادة من الدر�س.
�أما خطوات ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية فيمكن �أن ت�سري
كالتايل:
طرح املفهوم املراد تدري�سه على املتعلمني.
مراجعة ما يعرفونه عما ي�شبه املفهوم.
حتديد �أوجه ال�شبه بني امل�شبه وامل�شبه به.
ذكر �آية قر�آنية كرمية �أو حديث نبوي �رشيف.
ر�سم خريطة �أو �شكل للتماثل.
�إظهار مواطن ال�ضعف يف الت�شبيه.
التو�صل �إىل ا�ستنتاجات عن املفهوم.
حتديد طريقة عر�ض الت�شبيه.
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ت�شجيع املتعلمني على �إثراء اجلانب الإمياين.
أهمية التدريس باسرتاتيجية التشبيهات اإلميانية:
ي�ؤكد الباحثان على �أهمية ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية
ب�أنها تتنا�سب مع الفطرة ال�سليمة للمتعلمني ،وتركز على اجلوانب
الروحية التي ن�سمو بها ،والإفادة من القر�آن الكرمي ،وال�سنة النبوية
امل�رشفة ،ويتحقق من خاللها التدريب على القيم الروحية ،وتوفري
�أجواء �إميانية توحي بالطم�أنينة واال�ستقرار والت�سامح ،و�إحداث
التغريات املفاهيمية للت�صورات البديلة املكونة لدى املتعلمني التي
ت�سهل من فهم املفاهيم املجردة ،وت�ساعد املعلم على الك�شف عن
الت�صورات البديلة ملا �سبق تعلمها.
التشبيهات اإلميانية يف القرآن الكريم والسنة النبوية:
ظهرت الت�شبيهات الإميانية وا�ضحة يف �سورة النمل بقوله
اب ۚ ُ�ص ْن َع
تعاىل } َو َت َرى الجْ ِ َبالَ تحَ َْ�س ُب َها َجامِ َد ًة َوهِ َي مَ ُ
ال�س َح ِ
ت ُّر َم َّر َّ
الل ا َّلذِي �أَ ْت َق َن ُك َّل �شَ ْيءٍ ۚ �إِ َّن ُه خَ ِبريٌ بمِ َ ا َت ْف َعلُو َن{ (( )88النمل:
هَّ ِ
 )88تربط الآية الكرمية الت�شابه بني اجلبال التي يظنها الإن�سان
واقفة ثابتة غري متحركة ،وال�سحب التي يالحظها متنقلة ومتحركة،
ووجه ال�شبه بينهما احلركة ،وكقوله تعاىل }مثل ا َّلذِي َن ُين ِفقُو َن
�أَ ْم َوا َل ُه ْم
الل َك َم َث ِل َح َّبةٍ  �أَن َبت َْت َ�س ْب َع َ�سنَا ِبلَ فيِ  ُك ِّل ُ�سن ُبلَةٍ
 فيِ �سبِي ِل هَّ ِ
َ
ِّما َئ ُة َح َّبةٍ ۗ َو هَّ
اللُ ُي�ضَ اعِ فُ  لمِ َن َي�شَ ا ُء ۗ َو هَّ
اللُ َوا�سِ ٌع َعلِي ٌم{ (البقرة:
 .)261ففي هذه الآية بني املنفق لأمواله يف �سبيل اهلل و�أوجه اخلري
وبني البذرة� ،شبه املنافق يف �سبيل اهلل بحال من بذر حبة ف�أنبتت
�سبع �سنابل؛ فكالهما يعمل قليالً؛ فيجني من ثمار عمله كثرياً،
ويف ال�سنة النبوية (الدنيا �سجن امل�ؤمن وجنة الكافر) (الألباين،
 .)1996وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم (امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان
ي�شد بع�ضه) .ولقد اهتم كثري من الباحثني بالت�شبيهات وبالطريقة
الإميانية ،مثل :درا�سة عبد املجيد ( )2014التي ك�شفت عن فاعلية
ا�سرتاتيجيتي التدري�س بالت�شبيهات وباملتناق�ضات يف حت�صل مادة
الأحياء لدى طالب ال�صف الثالث املتو�سط ،ودرا�سة اجلعفر ()2016
التي ا�ستق�صت ا�سرتاتيجية جديدة لتدري�س احلروف الهجائية
لأطفال الرو�ضة تقوم على ا�ستخدام الت�شبيهات املوجودة يف البيئة
املحلية ،ودرا�سة املرواين ( )2017التي ك�شفت عن ا�ستخدام طريقة
الت�شبيهات لتدريب الأجهزة احليوية يف ج�سم الإن�سان على تنمية
املفاهيم واالجتاه نحو درا�سة العلوم ،ودرا�سة الأغا ()2017
ودرا�سة عريقات ( )2018ودرا�سة امل�صطفى ( )2018التي �أكدت
دور ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية يف تنمية التح�صي والتفكري،
ودرا�سة غنيم ( )2019التي ك�شفت عن فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
املت�شابهات يف اكت�ساب املفاهيم الكيمائية لدى طالبات ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي يف الأردن ،ودرا�سة بامريو ( )Bamiro 2015التي
ا�ستق�صت عن ا�ستخدام الت�شبيهات يف تنمية التح�صيل ،ودرا�سة عبد
ودافودي وح�سني زاده ()Abed ,Davoudio& Hoseinzadeh,2015
التي ك�شفت عن �أثر �إ�سرتاتيجية ت�ألف الأ�شتات يف زيادة القدرة على
حل امل�شكالت والتفكري الإبداعي لدى طالب حمافظة بوز ،ودرا�سة
فاطيمبور وكورد نيج ( )Fatemipour & Kordnaeej,2014التي
ك�شفت عن فاعلية ت�آلف الأ�شتات وتقنيات الكتابة الإبداعية على
الطالب الذين يدر�سون اللغة الإجنليزية لغة ثانية.

الوعي الصحي:
ت�شري الدرا�سات والأدب الرتبوي لتعريفات منها:
عبد اللطيف ( )2016هو املعلومات وال�سلوكات ال�صحية
املتمثلة يف املعرفة ال�صحية ،والأمرا�ض والوقاية منها وال�سلوك
ال�صحي� ،ضمن ا�ستبانة.
�صالح والطائي ( )2019املعرفة واملهارات التي تهدف
للت�أثري والتغيري يف ممار�ستها و�سلوكاتها ،واجتاهاتها ال�سلبية التي
ت�ساعد على حمايتها ووقايتها من امل�شاكل والأمرا�ض ال�صحية
وحت�سني عاداتها.
احلطيبي ( )2019رفد املتعلم باملعلومات واملعارف
واحلقائق ال�صحية النافعة ،وممار�ستها يف حياته التعليمية العامة.
ويعرفه الباحثان �أنه قدرة املتعلم على الإح�سا�س واملعرفة
بالأمرا�ض ،و�أ�سبابها وكيفية الوقاية منها ،واملعرفة بال�سلوكات
ال�صحية وممار�ستها بحياتهم اليومية.
أهداف الوعي الصحي:
�أ�شارت احلطيبي (� )2019أن �أهداف الوعي ال�صحي على
النحو التايل:
توجيه املتعلمني الكت�ساب املعلومات ال�صحية ،وتغيري
مفاهيمهم غري ال�صحية ،واتباع الأ�سلوب املرغوب.
�أو�صى الطائي و�صالح (� ،)118 ،2019أن تكون �صحية
�سليمة للو�صول لأعلى م�ستوى �صحي ،وتكون عادات �صحية،
و�سليمة والإفادة من اخلدمات املقدمة من اجلانب ال�صحي،
وحت�صل على معلومات كافية ب لكل من اجل�سم والأمرا�ض ال�شائعة،
وكيفية املحافظة على اجل�سم ،وتنمي املعارف واملهارات املتعلقة
بالق�ضايا ال�صحية على م�ستوى املتعلم واملجتمع والبيئة املحيطة،
والرقي بامل�ستوى ال�صحي لأفراد املجتمع.
مسات الشخص الواعي صحياً:
ميار�س العادات ال�صحية وال�سليمة با�ستمرار ،ويتميز بالتكيف
مع نف�سه وجمتمعه ،وي�سعى للتعرف على امل�شكالت ال�صحية،
و�أ�سبابها ،وكيفية الوقاية منها ،ويبادر حلل امل�شكالت ال�صحية
بنف�سه ،ويتميز بالقدرة على التكيف مع نف�سه وجمتمعه ،وي�ستطيع
االملام باملعارف املتعلقة املنت�رشة يف املجتمع وكيفية الوقاية
منها ،ويتميز بحب اال�ستطالع والبحث واال�ستك�شاف املتوا�صل نحو
املو�ضوعات املتعلقة ب�صحته وكيفية املحافظة عليها والوقاية من
الأمرا�ض.
جماالت الوعي الصحي:
اتفق العويطي )2011( ،؛ واحلطيبي (� )2019أن للوعي
ال�صحي �أحد ع�رش جماالً:
جمال النظافة :ي�شمل النظافة ال�شخ�صية ،كنظافة البدن،
وق�ص ال�شعر وتقليم االظافر ،والعناية بنظافة اللبا�س.
جمال التغذية والغذاء ال�صحي :عن طريق االهتمام بالغذاء
ال�صحي ،وجودته ،وتوازن الوجبات الغذائية ،وكيفية حفظ الأطعمة
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بطريقة �صحية ،واحلر�ص على تنويع الغذاء.
جمال الرتبية الريا�ضية :يركز على تزويد اجل�سم باللياقة
البدنية املنا�سبة ،وتن�شيط �أجهزة اجل�سم املتنوعة.
جمال املحافظة على املرافق العامة :ي�شمل املحافظة على
املرافق العامة من العبث بها و�إتالفها.
جمال البيئة :يهتم باملحافظة على موجودات البيئة بعدم
الرعي اجلائر� ،أو حرق الأ�شجار.
جمال الوقاية واحلماية :يت�ضمن التعرف على م�سببات
الأمرا�ض ،وطرق الوقاية منها ،ومكافحة التدخني.
جمال اخلدمات ال�صحية :ي�شمل الرعاية ال�صحية ،والفح�ص
الطبي ،والك�شف املبكر عن االمرا�ض املزمنة ،والعاهات،
والإ�سعافات االولية للحوادث والطوارئ.
جمال النظافة ال�شخ�صية (احلطيبي.)2019 ،
مصادر الوعي الصحي:
�صنف (احللبي )2017 ،م�صادر الوعي ال�صحي �إىل ثالثة
�أ�صناف ،هي:
و�سائل االت�صال العامة :مثل الإذاعة والتلفزيون وال�صحافة.
الو�سائل النوعية :مثل املحا�رضات يف املدار�س واجلامعات
واملراكز الثقافية والكتب ال�صحية والتثقيفية.
الو�سائل التعليمية :مثل املقررات الدرا�سية ،واملعامل الطبية،
واملعار�ض ال�سنوية اخلا�صة بالتوعية ال�صحية.
الوعي الصحي يف القرآن الكريم والسنة املشرفة:
اهتم القر�آن الكرمي وال�سنة امل�رشفة ب�صحة الإن�سان ،فالآيات
القر�آنية والأحاديث النبوية تناولت الوعي ال�صحي ومنها قوله
َب (َ )3و ِث َيا َب َك
تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها المْ ُ َّد ِ ّثرُ (ُ )1ق ْم َف�أَ ْن ِذ ْر (َ )2و َر َّب َك َفك ِ رّ ْ
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�صحيح م�سلم (الألباين.)3838 :2012 ،
اهتم كثري من الباحثني بت�ضمني الوعي ال�صحي يف حمتوى
مناهج العلوم ومنها درا�سة عبد اللطيف ( )2016التي �أكدت دور علم
الأحياء يف حتقيق الوعي الغذائي وال�صحي لدى طلبة ال�صف الثالث
املتو�سط ،و�أو�صت بتوجيه الطلبة نحو عادات غذائية �صحية �سليمة،
وت�ضمني املناهج املقررة باجلوانب التوعوية ال�صحية ،ودرا�سة
احللبي ( )2017التي ك�شفت دور الإدارة املدر�سية يف تنمية الوعي
ال�صحي لدى طلبتها يف مدار�س وكالة الغوث الدولية مبحافظة
غزة و�سبل تفعيله ،و�أو�صت الدرا�سة ب�إعداد برامج تثقيفية �شهرية،
و�رضورة االهتمام باملكتبة املدر�سية وتزويدها بالعديد من الكتب
ال�صحية ،ودرا�سة اخلاجة ( )2016التي ك�شفت دور الإعالم ال�صحي
يف دولة الإمارات من املنظورين الأكادميي والطبي ،وتو�صلت
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الدرا�سة �إىل وجود اتفاق بني املبحوثني على وجوب الرتكيز على
�أمرا�ض منت�رشة يف الإمارات ،و�أهمية الوقاية منها بن�رش الوعي،
ودفع الأفراد �إىل اتخاذ ال�سلوك ال�صحي اجليد ،ودرا�سة احلطيني
( )2019التي ا�ستق�صت درجة م�ستوى الوعي ال�صحي لدى طالب
وطالبات كلية املجتمع بالقويعية ال�سعودية من وجهة نظرهم،
ومعرفة الفروق بني ا�ستجاباتهم يف درجة ممار�سة مهارات الوعي
ال�صحي تبع ًا ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي،
و�أو�صت بت�ضمني املقررات املنهجية مو�ضوعات تتعلق بال�صحة
العامة والوقاية من الأمرا�ض ،و�إقامة دورات ن�صف دورية لتنمية
الوعي ال�صحي لدى الطلبة ،ودرا�سة �صالح والطائي ( )2019التي
ك�شفت عن �أثر منوذج كارين يف تنمية الوعي ال�صحي لدى تلميذات
ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يف مادة العلوم ،و�أو�صت ب�رضورة ت�ضمني
مناهج العلوم يف املراحل االبتدائية ومو�ضوعات عن ال�صحة
العامة وال�شخ�صية ،ودرا�سة ( )Al - Emami,2017التي ك�شفت عن
دور امل�رشف ال�صحي يف تعزيز فعالية جماالت الرتبية ال�صحية
يف املدار�س احلكومية يف مدينة معان يف الأردن وعالقتها ببع�ض
املتغريات ،و�أو�صت بتنظيم حلقات درا�سية وم�ؤمترات للمعلمني
املتخ�ص�صني بال�صحة املدر�سية ،ودرا�سة ح�سني و�شهرزاد واملغري
( )Hussain ,Shahze&, Alamgir,2014التي هدفت تقييم احتياجات
الطلبة للتثقيف ال�صحي يف املدار�س االبتدائية.

التفكري التأملي.
ت�شري الدرا�سات والأدب الرتبوي له بتعريفات عدة :فقد عرفه
عي�سى ( )2018ب�أنه عملية اهتمام ومراقبة ملوقف تعليمي يواجه
املتعلم فيحلله بعد فهمه وا�ستيعابه .بينما عرفته حممد ()2018
�أنه قدرة املتعلم على الت�أمل واملالحظة والك�شف عن املغالطات
و�إعطاء تف�سريات مقنعة للو�صول لال�ستنتاجات وو�ضع حلول
مقرتحة يف حني عرفته عبد اللطيف (� )2019أنه عملية ذهنية
تتمثل بقدرة املتعلم على الت�أمل والتدبر والتب�رص واال�ستق�صاء
ت�ستند لتحليل املواقف للو�صول حلل املواقف والنتائج املرجوة.
�أما �أجو�ستني وجونياتي و�سي�سونو (Agustan, Juniati, & ،2016
 )Siswonoفقد نظروا �إليه كعملية تعلم هادفة يقيم املتعلم تقدمه
من خالل الأهداف املن�شودة با�سرتاتيجيات منا�سبة .وي�ستنتج
الباحثان� :أن التفكري الت�أملي ي�شري �إىل عمليات عقلية موجهة،
قائمة على املالحظة والت�أمل ،وعر�ض امل�شكلة من جميع جوانبها
كافة ،والتعرف على مكوناتها للك�شف عن �أ�سبابها ،والتو�صل حللول
مقرتحة لها .وبناء على هذه التعريفات ف�إن الباحثني يعرفانه ب�أنه
عمليات ذهنية منظمة يقوم بها املتعلم خالل مواجهته ملوقف �أو
م�شكلة ما من خالل درا�سته لهذا املوقف ،وربطه بخرباته ال�سابقة
وحتليلها ،وتحُ دد باملهارات ال�ست من قراءة ب�رصية ،وحتديد ال�سبب
الرئي�س للم�شكلة ،والك�شف عن املغالطات ،والتو�صل لال�ستنتاجات،
و�إعطاء تف�سريات مقنعة ،والو�صول للحلول املقرتحة.
ذكرت عيا�رصة (� )2017أن للتفكري الت�أملي خ�صائ�ص منها
�أنه قائم على منهجية دقيقة ووا�ضحة ،يت�ضمن ا�سرتاتيجيات مثل
حل امل�شكالت ،واتخاذ قرارات والتف�سري ،ويرتبط بالن�شاط العلمي
للإن�سان ،واتفقت ق�شطة ( )2016؛ وعبد اللطيف (� )2019أن مراحل
التفكري الت�أملي تتلخ�ص يف:
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الوعي بامل�شكلة.
و�ضع احللول املقرتحة.
ت�صنيف البيانات والو�صول للعالقات بينها.
ا�ستنباط نتائج احللول املقرتحة.
درا�سة ت�أملية للحلول لقبولها �أو رف�ضها.
اختبار احللول عملياً.
تعددت املعايري والأ�س�س التي ميكن مراعاتها يف املحتوى
الدرا�سي وال�صفوف الدرا�سية؛ لتنمية التفكري الت�أملي ،وميكن
�إيجازها كالتايل :تقدمي املعلومات يف �صورة م�شكالت ،و�إ�رشاك
ملتعلمني يف التفكري ،وو�ضع اخلطط للم�شكالت التي يواجهونها،
وتوجيه املعلم للمتعلمني يف �أثناء مالحظاتهم؛ لكي ي�ساعدهم
للو�صول �إىل بواطن الأمور ،وت�شجيع املتعلمني لطرح �أ�سئلة على
�أنف�سهم ،وحماولة و�ضع �إجابات لها ،وت�شجيع املتعلمني على
التفاعل واملناق�شات اجلماعية (اجلمل.)2016 ،
أهمية التفكري التأملي:
تتلخ�ص �أهمية التفكري الت�أملي يف ربط املعلومات اجلديدة
باخلربات ال�سابقة ،والتفكري يف املفاهيم املجردة واملح�سو�سة،
وحتليل مو�ضوعات خمتلفة وتقيمها ،وتطبيق ا�سرتاتيجيات متنوعة
وجديدة وغري م�ألوفة ،واالت�صال بكافة �أنواعه وتنمية الوعي
وال�شعور الذاتي.
مهارات التفكري التأملي:
اتفقت ق�شطة ( )2016؛ وعي�سى (� )2018أن مهارات التفكري
الت�أملي تتمثل يف:
الر�ؤية الب�رصية :هي القدرة على عر�ض جوانب املو�ضوع
والتعرف على مكوناته �سواء �أكان من طبيعة املو�ضوع� ،أو �إعطاء
ر�سم �أو �شكل يبني مكوناته ،الكت�شاف العالقات املوجودة ب�رصياً.
ال�سبب الرئي�س للم�شكلة.
الك�شف عن املغالطات :القدرة على حتديد الفجوات يف
املو�ضوع ،وذلك من خالل حتديد العالقات غري ال�صحيحة �أو �أوجه
االختالف.
الو�صول �إىل ا�ستنتاجات :القدرة على التو�صل �إىل عالقة
منطقية معينة من خالل ر�ؤية م�ضمون املو�ضوع والتو�صل لنتائج
منا�سبة.
�إعطاء تف�سريات مقنعة :القدرة على و�ضع خطوات منطقية
حلل امل�شكلة املطروحة .وتقوم تلك اخلطوات على ت�صورات ذهنية
متوقعة للم�شكلة املطروحة.
و�ضع حلول مقرتحة :القدرة على و�ضع خطوات منطقية حلل
امل�شكلة املطروحة.
اهتم كثري من الباحثني بالتفكري الت�أملي يف حمتوى
مناهج العلوم ومنها درا�سة الزياتي ( )2014التي ك�شفت عن �أثر
ا�سرتاتيجية املحطات العلمية يف تنمية عمليات العلم ومهارات
التفكري الت�أملي يف العلوم لدى طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف
خانيون�س ،و�أو�صت ب�رضورة تنمية التفكري الت�أملي ،وعقد دورات

لتدريب املعلمني على كيفية توظيفها ،ودرا�سة جمعة ()2016
التي ك�شفت فعالية توظيف منوذج درايفر يف تنمية مهارات التفكري
الت�أملي ،واال�ستطالع العلمي يف مادة العلوم لدى طالبات ال�صف
التا�سع الأ�سا�سي ،ودرا�سة الأطر�ش ( )2016التي ك�شفت عن فاعلية
برنامج مقرتح قائم على الذكاءات املتعددة يف تنمية مهارات
التفكري الت�أملي ،والتوا�صل الريا�ضي لدى طالب ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي يف غزة ،ودرا�سة بوقحو�ص ( )2017التي تو�صلت �إىل
وجود عالقة بني التفكري الت�أملي والأداء التدري�سي لدى الطلبة
املعلمني ،و�أو�صت بتوعية الطلبة املعلمني با�ستمرار ب�أهمية التفكري
الت�أملي يف تطوير م�سريتهم املهنية و�أهمية التمكن منه ،ودرا�سة
عي�سى ( )2018التي ك�شفت عن ا�ستخدام برنامج تدريبي قائم على
اال�ستق�صاء الدوري يف تنمية مهارات التفكري الت�أملي لدى طالب
ال�صف العا�رش يف مادة الكيمياء يف �إمارة ر�أ�س اخليمة يف دولة
الإمارات املتحدة ،ودرا�سة حممد ( )2018التي ك�شفت عن فعالية
ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التفكري املت�شعب يف تدري�س الأحياء لتنمية
مهارات التفكري الت�أملي والتنظيم الذاتي للتعلم لدى طالب املرحلة
الثانوية والتي �أو�صت بتدريب معلمي الأحياء على كيفية تنمية
مهارات التفكري املختلفة لدى طالبهم ،ودرا�سة املالحيم واملهريات
( )2020التي ا�ستق�صت عن �أثر ا�ستخدام منطي الذكاء العاطفي
والذكاء املكاين /الب�رصي يف التدري�س يف التح�صيل يف العلوم
والتفكري الت�أملي لطلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف الأردن ، .و�أو�صت
الدرا�سة با�ستخدام �أمناط وا�سرتاتيجيات جديدة لتنمية التفكري
الت�أملي لدى الطلبة ،ودرا�سة ) Erdogan (2020التي ا�ستق�صت عن
العالقة بني مهارات التفكري الت�أملي ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة
الإعدادية املرتقبة ومهارات التفكري الت�أملي فيما يتعلق باجلن�س،
وال�صف وم�ستوى التح�صيل على املدار�س االبتدائية الرتكية ،غري
�أن هذه الدرا�سة متيزت عن غريها من الأبحاث والدرا�سات ال�سابقة
بتناولها ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية بتنمية الوعي ال�صحي
والتفكري الت�أملي من فريو�س كورونا وهو م�ستجد يف العامل ب�أكمله.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
الحظ الباحثان �أن كتب العلوم تركز على تناول املفاهيم
والقوانني املجردة ،و�أن واقع تدري�س العلوم يحتاج �أن ي�صبح �أكرث
حيوية وقرب ًا لواقع املتعلم ،وهذا ما �أكده العديد من معلمي العلوم
لل�صف التا�سع يف �أثناء مقابالتهم مبجموعة من الأ�سئلة املفتوحة
مثل ما م�ستوى الوعي ال�صحي لدى الطالبات يف ظل جائحة
كورونا؟  ،وتبني �أن هناك �ضعفا يف امتالك الطالبات ملجاالت
الوعي ال�صحي و�صل �إىل م�ستوى ( )45%ومهارات التفكري الت�أملي
جانب �آخر تعدد
التي كانت منخف�ضة �إىل م�ستوى ( ،)37%ومن
ٍ
املفاهيم والقوانني املجردة وتداخلها مع بع�ضها بع�ضا ،ومن هذا
املنطلق جاءت فكرة هذه الدرا�سة؛ لتناول املفاهيم العلمية بطريقة
الت�شبيه بالقريب مما هو موجود يف بيئة املتعلم ،بالإ�ضافة �إىل
التكامل مع التف�سري الدقيق من وحي القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية؛
ولهذا ف�إن املناهج الفل�سطينية بحاجة ما�سة لتبني مدخل التكامل
بني التدري�س والإميان ،وت�ضمني ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية
يف تدري�س العلوم والرتبية العلمية والرتبية ال�صحية للإ�سهام يف
تنمية الوعي ال�صحي ومهارات التفكري الت�أملي.
تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي :ما فاعلية
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فاعلية استراتيجية التشبيهات اإلميانية في تنمية الوعي الصحي من فيروس كورونا والتفكير التأملي
في مبحث العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي في محافظة خان يونس

ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية يف تنمية الوعي ال�صحي من
فريو�س كورونا والتفكري الت�أملي لدى طالبات ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي يف حمافظة خان يون�س؟ يتفرع �إىل الأ�سئلة الفرعية
التالية:
1 .1هل يوجد فرق دال �إح�صائي بني متو�سطي درجات طالبات
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف
التطبيق البعدي الختبار الوعي ال�صحي؟
2 .2هل يوجد فرق دال �إح�صائي بني متو�سطي درجات طالبات
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف
التطبيق البعدي الختبار التفكري الت�أملي؟

أ .يحيى محمد أبو جحجوح
أ .ليندا حرب أبو جامع

�رشق خان يون�س ،ومدر�سة ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين الثانوية
للبنات التابعة ملديرية خان يون�س ،يف الف�صل الدرا�سي الأول من
العام الدرا�سي ( )2021 - 2020واقت�رص التدري�س على وحدة
«�أجهزة ج�سم الإن�سان» من مبحث العلوم ،كما �أخذ معامل �إيتا عند
احلد ( )0.14معياراً للفاعلية؛ لقيا�س �أثر ا�سرتاتيجية الت�شبيهات
الإميانية يف تنمية الوعي ال�صحي ومهارات التفكري الت�أملي.

متغريات الدراسة:
Ú Úاملتغري امل�ستقل :ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية،
Ú Úاملتغريات التابعة :الوعي ال�صحي ،التفكري الت�أملي.

فرضيات الدراسة:

مصطلحات الدراسة:

Ú Úال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≤0.05بني متو�سطي درجات طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي
يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار
الوعي ال�صحي يف مبحث العلوم يعزى ال�سرتاتيجية التدري�س.
Ú Úال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≤0.05بني متو�سطي درجات طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي
يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار
التفكري الت�أملي يف مبحث العلوم يعزى ال�سرتاتيجية التدري�س.

◄◄ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية �إجرائياً :جمموعة
الأن�شطة املنظمة التي توجه فيها معلمة العلوم طالبات ال�صف
التا�سع الأ�سا�سي ،من خالل ربط مفهوم �أجهزة ج�سم الإن�سان وهو
مفهوم جمرد مبفهوم حم�سو�س من الواقع والتعرف �إىل خ�صائ�صه
وربطه بالآيات القر�آنية الكرمية وال�سنة النبوية ال�رشيف ،بو�ساطة
خطوات �سبع.

ثالثاً  -أهداف الدراسة:
Ú Úالك�شف عن الفرق بني متو�سطي طالبات ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي يف املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف التطبيق
البعدي الختبار الوعي ال�صحي يف مبحث العلوم.
Ú Úالك�شف عن الفرق بني متو�سطي درجات طالبات ال�صف
التا�سع الأ�سا�سي يف املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يف
التطبيق البعدي الختبار التفكري الت�أملي يف مبحث العلوم.

أهمية الدراسة:
Ú Úيفيد امل�رشفون يف توجيه معلمي ومعلمات العلوم
مل�سايرة الطرق احلديثة وا�ستخدامها يف تدري�س العلوم ،ومعلمي
ومعلمات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف الإفادة ب�إيجاد احللول
املنا�سبة للم�صطلحات واملفاهيم املجردة.
Ú Úميكن �أن يفيد من هذه الدرا�سة و�أدواتها ونتائجها مطورو
وم�صممو مناهج العلوم للمرحلة الأ�سا�سية.
Ú Úتوفر الدرا�سة اختباراً ملهارات الوعي ال�صحي ،واختباراً
للتفكري الت�أملي ،وقد يفيد منه طلبة الدرا�سات العليا والبحث العلمي.
Ú Úتوفر الدرا�سة دلي ًال للمعلم ومن املمكن �أن ي�ساعده يف
توظيف ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية يف تدري�س الوحدة الأوىل
(�أجهزة ج�سم الإن�سان) يف مبحث العلوم لل�صف التا�سع الأ�سا�سي.

حدود الدراسة وحمدداتها:
اقت�رصت الدرا�سة على جمموعتني من طالبات ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي يف مدر�ستي فاطمة الزهراء للبنات التابعة ملديرية
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◄◄الوعي ال�صحي �إجرائياً :قدرة طالبات ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي على الإح�سا�س ،واملعرفة بالأمرا�ض ،و�أ�سبابها ،وكيفية
الوقاية منها ،واملتعلقة بوحدة «�أجهزة ج�سم الإن�سان» يف مبحث
العلوم ومنها� ،أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي ،والتهابات اجلهاز التنف�سي،
جائحة كورونا ،ويعرب عنه بالدرجة التي حت�صل عليها طالبات
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف اختبار الوعي ال�صحي الذي جرى بنا�ؤه
لهذا الهدف.
◄◄ التفكري الت�أملي �إجرائياً :جمموعة من العمليات العقلية
املنظمة التي تقوم بها طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي خالل
مواجهتهم مل�شكلة علمية وعملية الواردة يف وحدة « �أجهزة ج�سم
الإن�سان « يف مبحث لعلوم وت�ستح�رض فيها خرباتهن بهدف تب�رص
�أبعاد املوقف امل�شكل ،وحتليله �إىل عنا�رصه حتى ي�صل �إىل النتائج
امل�ؤدية حلل هذا املوقف ،وتتحدد يف املهارات ال�ست التالية :الر�ؤية
الب�رصية ،وحتديد ال�سبب الرئي�س للم�شكلة ،والك�شف عن املغالطات،
والتو�صل اىل ا�ستنتاجات منا�سبة ،وتقدمي تف�سريات منطقية ،وتقدمي
حلول مقرتحة ،ويعرب عنه بالدرجة التي حت�صل عليها طالبات
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف اختبار التفكري الت�أملي الذي جرى بنا�ؤه
لهذا الهدف.

منهج الدراسة:
اتبع الباحثان املنهج التجريبي ملالءمته لأهداف الدرا�سة،
وجرى تطبيق التجربة للك�شف عن ا�ستخدام الت�شبيهات الإميانية
لتنمية الوعي ال�صحي والتفكري الت�أملي لدى طالبات ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي ،وجرى التحكم يف متغريات العمر والتح�صيل العام
والتح�صيل يف تدري�س العلوم.
واتبع الباحثان �أ�سلوب الت�صميم �شبه التجريبي ذو
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املجموعتني مع التطبيقني القبلي والبعدي الختبار الوعي ال�صحي ،أدوات الدراسة:

والتفكري الت�أملي كما هو مو�ضح بالرموز كالتايل:
O1O2 X O1O2

املجموعة التجريبية E

O1O2 C O1O2

املجموعة ال�ضابطة C

�إن O1 :( :اختبار الوعي ال�صحي O2 ،التفكري الت�أملي:X ،
املعاجلة للت�شبيهات الإميانية C ،الطريقة التقليدية)

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من �سبع وثالثني طالبة من طالبات
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،وجرى اختيار مدر�ستني يف حمافظة خان
يون�س� ،شعبة متثل املجموعة ال�ضابطة وعددها اثنتان وع�رشون
طالبة من مدر�سة فاطمة الزهراء التابعة ملديرية �رشق خان يون�س،
واختيار �شعبة ثانية بطريقة ع�شوائية ب�سيطة متثل املجموعة
التجريبية وعددها خم�س ع�رشة طالبة من مدر�سة فاطمة الزهراء
التابعة ملديرية �رشق خان يون�س ،وكان العدد قليل يف ال�شعبة
الواحدة ب�سبب غياب الطالبات يف ظل جائحة كورونا.
الوحدة الدرا�سية املختارة :اختريت الوحدة الأوىل (�أجهزة
ج�سم الإن�سان) من كتاب العلوم لل�صف التا�سع الأ�سا�سي واملت�ضمنة
�أربعة درو�س؛ لأنها تتالءم مع جوهر التفكري من خالل الأن�شطة
التي تت�ضمنها ،وميكن تنفيذها با�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية،
كما �أنها حتتوى على العديد من املهارات احلياتية مثل التغذية
والوقاية ،والعديد من مهارات الوعي ال�صحي مبعرفة بفريو�س
كورونا الذي ي�صاحب ج�سم الإن�سان و�أجهزته ،وكيفية الوقاية منه،
والعالج با�ستخدام بع�ض الأغذية املنا�سبة ال�ستخدامها للوقاية من
بع�ض االمرا�ض ،واالحتياطات الالزمة الواجب اتباعها ،واالت�صال
والتوا�صل مع بع�ضهم بع�ضا ،وحل امل�شكالت التي قد تواجههم
يف حياتهم اليومية ،وكذلك مهارات التفكري الت�أملي مثل :القراءة
الب�رصية للأجهزة والأغذية ،والربط بني العالقات للمفاهيم العلمية
وحتليلها ،وا�ستخال�ص املعاين واال�ستنتاجات لبع�ض الظواهر
والتو�صل للتف�سريات العلمية الدقيقة ،بالإ�ضافة حلاجة املحتوى
العلمي ال�سرتاتيجيات تدري�س جديدة غري تقليدية تت�صف بالتنوع
واالبتعاد عما هو م�ألوف.
دليل تنفيذ اسرتاتيجية التشبيهات اإلميانية:
�أعد الباحثان دلي ًال لتنفيذ ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية،
ت�ضمن مقدمةً ،ونبذة عن اال�سرتاتيجية ،وبيان خطواتها التي تبد�أ
بطرح املفهوم املراد تدري�سه ،ومراجعة ما يعرفه املتعلمون
عما ي�شبه املفهوم ،وحتديد �أوجه ال�شبه بني امل�شبه وامل�شبه
به ،وت�شجيعهم على التفكري ب�آيات قر�آنية كرمية وتف�سريها
و�أحاديث نبوية �رشيفة و�رشحها ،وا�ستنباط ما يفيد ا�ستنباط ًا
وظيفياً ،ور�سم خريطة تو�ضيحية ،والتو�صل �إىل اال�ستنتاجات
ال�صحيحة .كما ت�ضمن الدليل نبذة عن الوعي ال�صحي والتفكري
الت�أملي ،واخلطة الزمنية لتدري�س وحدة �أجهزة ج�سم الإن�سان،
وخطة درا�سية تف�صيلية لتنفيذ كل در�س من درو�سها بخطوات
ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية.

تكونت �أدوات الدرا�سة من �أداتني هما :اختبار الوعي ال�صحي،
واختبار التفكري الت�أملي� ،أعدا وفق اخلطوات التالية:
Ú Úحتديد املادة الدرا�سية :بهدف حتليلها وتدري�سها.
Ú Úالهدف من االختبارين :يهدف االختباران �إىل قيا�س مدى
امتالك طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ملجاالت الوعي ال�صحي
ومهارات التفكري الت�أملي.
Ú Úحتديد قائمة مهارات الوعي ال�صحي ،والتفكري الت�أملي
التي يقي�سها االختباران :بعد حتليل حمتوى الوحدة املختارة
“�أجهزة ج�سم الإن�سان” لتحديد املهارات املت�ضمنة فيها ،وقد جرى
حتديد جماالتها واالطالع على الدرا�سات املتعلقة بالوعي ال�صحي،
مثل :درا�سة عبد اللطيف ( ،)2016ودرا�سة احللبي (،)2017
ودرا�سة احل�ضيني ( ،)2019ودرا�سة �صالح والطائي (،)2019
ثم جرى حتديد املهارات التي يقي�سها اختبار الوعي ال�صحي
ومن ّ
وهي :التعريف باملر�ض ،والأعرا�ض امل�صاحبة له ،طرق الوقاية
منه ،بالإ�ضافة �إىل جمال وجداين حول االجتاه نحو فريو�س كورونا.
�أما مهارات التفكري الت�أملي فحددت مهارتها بعد االطالع على
الدرا�سات املتعلقة به مثل :درا�سة جمعة ( )2016ودرا�سة الأطر�ش
( )2016ودرا�سة عب�سة ( ،)2018ودرا�سة )Erdogan (2020ومن
ثم جرى حتديد املهارات التي يقي�سها االختبار.
ّ
Ú Úالتفكري الت�أملي وهي :القراءة الب�رصية ،ال�سبب الرئي�س
للم�شكلة ،والك�شف عن املغالطات ،والو�صول �إىل ا�ستنتاجات،
و�إعطاء تف�سريات مقنعة ،وو�ضع حلول مقرتحة.
�Ú Úإعداد االختبارين ب�صورتهما الأولية� :أعد الباحثان عدداً
من الأ�سئلة الختبار الوعي ال�صحي وعددها (� )22س�ؤا ًال من �أ�سئلة
اختيار من متعدد ،وثماين عبارات ذات مقيا�س ليكرت اخلما�سي
لقيا�س االجتاه نحو فريو�س كورونا؛ حت�سب ًا حلذف بع�ضها بعد
التحكيم ،وبعد تنفيذ الدرا�سة اال�ستطالعية وح�ساب معامالت
االرتباط والتمييز .و�أما اختبار التفكري الت�أملي فبلغ عدد �أ�سئلته
( )46حت�سب ًا حلذف بع�ضها بعد �إجراءات التقنني.
وكانت الأ�سئلة يف م�ستوى طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي
لقيا�س الوعي ال�صحي ،والتفكري الت�أملي يف الوحدة الدرا�سية
اخلا�صة ب�أجهزة ج�سم الإن�سان ،ممثلة للأهداف املرجو حتقيقها،
ومنا�سبة مل�ستويات الطالبات ،وو�ضوح املطلوب منها ،ومنا�سبة
ملجاالت الوعي ال�صحي ،ومهارات للتفكري الت�أملي.
Ú Úو�ضع تعليمات لالختبارين :بعد حتديد بنود االختبارين
و�صياغتهما ،و�ضعت تعليمات لهما بهدف �رشح فكرة الإجابة عنهما
يف �أب�سط �صورة ممكنة ،مبا يدل على و�صف االختبارين ،وهي عدد
الأ�سئلة ،وعدد البدائل ،والزمن املحدد لكلٍ منهما.
Ú Úاختبار الوعي ال�صحي :جرى حتديد مهارات الوعي
ال�صحي املراد تنميتها لدى طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف
�ضوء الوحدة الأوىل ،وكانت تلك املجاالت ثالثة �أ�سا�سية ت�ضمنت
الأ�سئلة الفرعية للوعي ال�صحي ،مبراعاة املهارات يف االختبار املعد
للبحث ،بالإ�ضافة �إىل املجال الوجداين ،وكتابة بيانات خا�صة
بالطالب ،واجلدول ( )1يبني موا�صفات اختبار الوعي ال�صحي
ب�صورته النهائية.
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فاعلية استراتيجية التشبيهات اإلميانية في تنمية الوعي الصحي من فيروس كورونا والتفكير التأملي
في مبحث العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي في محافظة خان يونس

وهذا يدل على �أن مهارات الوعي ال�صحي مرتبطة ارتباط ًا
�إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (� )0.01أو ( ،)0.05هذا يدل على مدى
ارتباط كل مهارة من املهارات بالدرجة الكلية للأ�سئلة ،ويعرب عن
ات�ساق جماالته ،كما جرى ح�ساب معامالت االرتباط بني املجموع
الكلي لدرجات كل مهارة واملجموع الكلي لدرجات االختبار كله؛
وتبني كالتايل( :التعريف بالفريو�س� ،**0.654 :أعرا�ض الفريو�س:
 ،**0.334الوقاية من الفريو�س ،)**0.550 :وتبني �أن جميع
جماالت الوعي ال�صحي مرتبطة ارتباط ًا �إح�صائي ًا عند م�ستوى
داللة ( ،)0.01وهذا يدل على مدى ارتباط كل جمال من املجاالت
بالدرجة الكلية للأ�سئلة ،ويعرب عن ات�ساق جماالته ،وذلك عند قيمة
(ر) اجلدولية عند درجة حرية ( ،)35وعند م�ستوى داللة ( (= 0.05
 ،20.3وعند (0.41= )0.01

الجدول ()1
اختبار الوعي الصحي في الصورة النهائية:

مو�ضوعات الدر�س
الثاين
تركيب اجلهاز
التنف�سي
�أخطار اجلهاز
التنف�سي
الوقاية من �أمرا�ض
اجلهاز التنف�سي
املجموع

الوزن
الن�سبي

طرق
املعرفة
�أعرا�ض 
الوقاية املجموع
بفريو�س
الفريو�س
منه
كورونا
36%

28%

36%

%100

29%

1

1

3

5

21%

2

3

2

7

50%

4

2

3

9

100%

7

6

8
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أ .ليندا حرب أبو جامع

كان االختبار يف �صورته املطلوبة واحدا وع�رشين �س�ؤاالً،
توزعت على �أربعة جماالت رئي�سة ،ثالثة جماالت من نوع اختيار
من متعدد ملنا�سبته لطبيعة الدرا�سة ،وقد �أخذت الإجابة ال�صحيحة
العالمة ( ،)1بينما الإجابة اخلط�أ ت�أخذ العالمة ( ،)0وعليه ف�إن
العالمة الكلية لالختبار ت�ساوي (� ،)21أما املجال الرابع فكان
للمجال الوجداين الذي تكون من خم�س عبارات تقي�س االجتاهات.
التطبيق االستطالعي الختبار الوعي الصحي:
طُ بق اختبار الوعي ال�صحي ب�صورته الأولية على عينة
ا�ستطالعية غري عينة التجربة مكونة من �ست وثالثني طالبة من
طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي من مدر�سة ال�شيخ حمد الثانوية
للبنات؛ للت�أكد من �سالمة االختبار ،ومنا�سبته لطبيعة العينة
والت�أكد من �صدقه ،وثبات نتائجه ،ومعامالت ال�صعوبة ،ومعامالت
التمييز ،وح�ساب الزمن الالزم لتطبيق االختبار على العينة الفعلية.
Ú Úزمن االختبار :جرى ح�ساب زمن ا�ستجابة �أول خم�س
طالبات �سلمن �أوراقهن فكان ( )30دقيقة ،و�آخر خم�س طالبات
فكان ( )40دقيقة؛ وبهذا ف�إن زمن االختبار ب�صورته النهائية =
= ( )35دقيقة.
�Ú Úصدق االختبار:
 �صدق املحكمنيُ :عر�ض االختبار يف �صورته الأولية على
جمموعة من املخت�صني يف جمال املناهج وطرق تدري�س العلوم،
والتزمت الدرا�سة ببع�ض تو�صياتهم.
  �صدق االت�ساق الداخلي� :صدق االت�ساق الداخل ي
 :)nal Consistency Validityجرى التحقق من االت�ساق الداخلي
لالختبار من خالل ح�ساب معامالت االرتباط لكل �س�ؤال من �أ�سئلة
االختبار ،والدرجة الكلية للمجال؛ وتبني �أن الأ�سئلة كلها مرتبطة
بالدرجة الكلية لالختبار ارتباط ًا �إح�صائي ًا ما عدا �س�ؤال واحد وهو
رقم ( )16و جرى حذفه.
(�Inter
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ح�ساب معامالت التمييزُ :ح�سبت معامالت التمييز ،وتبني
�أنها بني ( 0.30و  )0.60ما عدا �س�ؤال ( )16ومت حذفه.
التحقق من ثبات االختبار :جرى التحقق من ثبات االختبار:
بلغت قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية ()0.65
وبطريقة كودر ريت�شارد�سون 0.81
االختبار يف �صورته النهائية :بعد الت�أكد من �صدق اختبار
الوعي ال�صحي وثباته و�سهولته ومتييزه ،وحذف الأ�سئلة غري الدالة
يف معامالت ارتباطها والتمييز ،ويف �ضوء �آراء املحكمني �أ�صبح
االختبار يف �صورته النهائية مكونا من واحد وع�رشين �س�ؤاالً،
ومتثلت الأ�سئلة التي تناولت التعرف على فريو�س كورونا بثمانية
�أ�سئلة وهي ( ،)8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1وعدد الأ�سئلة التي
تناولت �أعرا�ض الفريو�س وهي (،)14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9
وكانت الأ�سئلة التي تناولت الوقاية منه �سبعة وهي (- 16 - 15
.)21 - 20 - 19 - 18 - 17
التطبيق االستطالعي ملقياس الوعي الصحي:
طُ بق مقيا�س الوعي ال�صحي ب�صورته الأولية على عينة
ا�ستطالعية غري عينة التجربة مكونة من  ) )35طالبة ،وتكون
من ثماين عبارات وبعد تطبيقه ات�ضح �أن قيم معامالت االرتباط
للعبارات كالتايل،0.046 ،**0.351 ،**0.614 ،**0.521 :
 ،)0.778 ،*0.391 ،0.209 ،**0.468وتبني �أن معظم العبارات
مرتبطة بالدرجة الكلية للمقيا�س ارتباط ًا �إح�صائيا عند م�ستوى
داللة (� 0.01أو  )0.05عدا الأ�سئلة ( )8 - 7 - 4وجرى حذفها
وا�ستبعادها لرفع االت�ساق الداخلي لالختبار.
اختبار التفكري التأملي:
بعد حتديد �أ�سئلة االختبار و�صياغتها ،و�صف الباحثان
االختبار ،واجلدول ( )2يبني موا�صفات اختبار التفكري الت�أملي
ب�صورته النهائية.
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الجدول (:)2
اختبار التفكير التأملي في صورته النهائية

الدر�س

الوزن الن�سبي

القراءة
الب�رصية

الك�شف عن
املغالطات

ال�سبب
الرئي�س

�إعطاء
تف�سريات
مقنعة

تقدمي حلول
التو�صل
مقرتحة
ال�ستنتاجات

املجموع

21%

21%

15%

15%

16%

16%

%100

الأول

29%

4

1

2

1

3

3

14

الثاين

21%

2

3

1

2

1

1

10

الثالث

25%

1

2

1

1

1

1

7

الرابع

25%

1

2

1

1

1

1

7

املجموع

100%

8

8

5

5

6

6
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كان االختبار يف �صورته املطلوبة نهائي ًا ثمانية وثالثني
�س�ؤا ًال توزعت على �ست مهارات رئي�سة من التفكري الت�أملي.
التطبيق االستطالعي الختبار التفكري التأملي:
جرى تطبيق اختبار التفكري الت�أملي ب�صورته الأولية على
عينة ا�ستطالعية غري عينة التجربة مكونة من �ست وثالثني طالبة؛
للت�أكد من �سالمة االختبار ،ومنا�سبته لطبيعة العينة ،والت�أكد من
�صدقه.
Ú Úت�صحيح االختبار:
Ú Úزمن االختبار :بح�ساب زمن ا�ستجابة زمن �أول خم�س
طالبات �سلمن �أوراقهن وكان  30دقيقة ،و�آخر خم�س ورقات فكان
 40دقيقة فوجدت �أن زمن االختبار ب�صيغته الأولية املنا�سب هو)
 35دقيقة).
�Ú Úصدق االختبار:
 �صدق املحكمنيُ :عر�ض االختبار يف �صورته الأولية على
جمموعة من املخت�صني يف جمال املناهج وطرق تدري�س العلوم؛
لإبداء �آرائهم حول �أ�سئلة االختبار.
 �صدق االت�ساق الداخلي:
من خالل ح�ساب معامالت االرتباط بني كل درجات كل

�س�ؤال من �أ�سئلة االختبار والدرجة الكلية له ،ثم حذف الأ�سئلة ذات
معامالت االرتباط املنخف�ضة ،والإبقاء على املعامالت املرتفعة،
وتبني �أن معظم الأ�سئلة مرتبطة بالدرجة الكلية لالختبار ارتباط ًا
�إح�صائيا عند م�ستوى داللة (� 0.01أو  )0.05عدا الأ�سئلة (- 21
 )40 - 28 - 27 - 25 - 24 - 22وجرى حذفها وا�ستبعادها،
وبهذا ف�إن �أ�سئلة االختبار تتمتع ب�صدق داخلي منا�سب ،و�أن الأ�سئلة
جميعها قادرة على قيا�س ما و�ضعت لقيا�سه وعددها ( )36مبا
يتطابق مع جدول رقم ( )2الذي �أعد م�سبقاً ،كما ُح�سبت معامالت
االرتباط بني املجموع الكلي لدرجات كل مهارة واملجموع الكلي
لدرجات االختبار كله كالتايل (،**0.766 ،**0.783 ،**0.726
 )0**692. ،**737 ،**0.670تبني �أن مهارات التفكري الت�أملي
مرتبطة ارتباط ًا �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ،)0.01وهذا يدل على
مدى ارتباط كل مهارة من املهارات بالدرجة الكلية للأ�سئلة ،ويعرب
عن ات�ساق جماالته،؛ وبهذا ف�إن االختبار يت�صف بدرجة عالية من
�صدق االت�ساق الداخلي.
تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة:
 تكاف�ؤ املجموع باختبار الوعي ال�صحي:
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
للمجموعتني يف التطبيق القبلي الختبار الوعي ال�صحي كما هو
مو�ضح باجلدول التايل.

الجدول ()3
اختبار «ت» للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي الختبار ومقياس الوعي الصحي

املعرفة بفريو�س
كورونا

�أعرا�ض الإ�صابة
بفريو�س كورونا
اختبار الوعي ال�صحي

الوقاية من فريو�س
كورونا
االجتاه نحو فريو�س
كورونا

املجموعة

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة "ت"

املجموعة ال�ضابطة

22

6.72

1.07

املجموعة التجريبية

15

6.60

.73

املجموعة ال�ضابطة

22

3.13

1.35

املجموعة التجريبية

15

3.33

1.04

املجموعة ال�ضابطة

22

2.68

1.39

املجموعة التجريبية

15

.463

املجموعة ال�ضابطة

22

21.40

3.59

املجموعة التجريبية

15

22.46

3.75
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3.30

قيمة sig

.39

.15

.47

.46

1.72

.89

.85

.74

فاعلية استراتيجية التشبيهات اإلميانية في تنمية الوعي الصحي من فيروس كورونا والتفكير التأملي
في مبحث العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي في محافظة خان يونس

أ .يحيى محمد أبو جحجوح
أ .ليندا حرب أبو جامع

من خالل جدول رقم ( )3يظهر �أن �أغلب قيم االرتباط �أعلى من ( )0.05عند درجات حرية ( )35وعليه؛ ف�إن اختبار الوعي ال�صحي
مبجاالته املعرفية الثالثة وجماله الوجداين يت�صف بدرجة عالية من االت�ساق ،كما �أن معظم العبارات مرتبطة بالدرجة الكلية لالختبار
ارتباط ًا �إح�صائيا عند م�ستوى داللة (� 0.01أو  )0.05عدا الفقرات  )40 - 28 - 27 - 25 - 24 - 22 - 21التي جرى ا�ستبعادها ،ومن
املجال الوجداين ذي مقيا�س ليكرت كانت دالة با�ستثناء العبارة رقم ( )6التي جرى حذفها وا�ستبعادها ،وهذا يعرب عن ات�ساقه.
تكاف�ؤ املجموع باختبار التفكري الت�أملي:
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمجموعتني يف التطبيق القبلي الختبار التفكري الت�أملي كما هو مو�ضح
باجلدول التايل.
الجدول ()4
اختبار «ت» للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي الختبار التفكير

اختبار التفكري الت�أملي
القراءة الب�رصية

ك�شف املغالطات

ال�سبب الرئي�س للم�شكلة

�إعطاء تف�سريات مقنعة
الو�صول �إىل
اال�ستنتاجات
و�ضع حلول مقرتحة

املجموع

املجموعة

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ال�ضابطة

22

4.27

1.72

التجريبية

15

3.46

1.55

ال�ضابطة

22

3.45

1.71

التجريبية

15

3.66

1.83

ال�ضابطة

22

2.86

1.16

التجريبية

15

2.86

1.55

ال�ضابطة

22

2.13

1.24

التجريبية

15

1.66

1.34

ال�ضابطة

22

3.27

1.35

التجريبية

15

3.13

1.64

ال�ضابطة

22

3.27

1.27

التجريبية

15

4.40

3.23

ال�ضابطة

22

35.27

10.15

التجريبية

15

33.27

18.15

من خالل جدول رقم ( )4يت�ضح �أن قيمة الداللة يف كافة
املهارات �أكرب من ( )0.05وهذا يدل على وجود تكاف�ؤ بني جمموعتي
الدرا�سة يف نتائج التطبيق القبلي الختبار التفكري الت�أملي قبل البدء
ب�إجراء الدرا�سة.

خطوات الدراسة:
Ú Úاالطالع على الأدبيات والبحوث الرتبوية املتعلقة
با�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية ،والوعي ال�صحي ،والتفكري
الت�أملي
Ú Úحتديد مهارات الوعي ال�صحي ،والتفكري الت�أملي ومن ثم
اختيار عدد من املحكمني املنا�سبني ملو�ضوعها.
�Ú Úإعداد اختبار الوعي ال�صحي ،واختبار مهارات التفكري
الت�أملي ب�صورتهما الأولية ،وعر�ضهما على جمموعة من املخت�صني
واخلرباء لإجراء التعديالت املنا�سبة ،وحتديد �صدقه وثباته للو�صول
ل�صورته النهائية ومطابقته جلدول املوا�صفات.
داد دليل املعلم لتوظيف التشبيهات اإلميانية.
Ú Úتطبيق الدرا�سة اال�ستطالعية يوم اخلمي�س املوافق (/08
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قيمة "ت"

قيمة sig

1.45

.87

.35

.64

.07

.08

1.09

.33

.28

.35

1.04

.50

.65

.99

)2020 /08
Ú Úالتطبيق القبلي الختبار الوعي ال�صحي ،واختبار مهارات
التفكري الت�أملي يوم ال�سبت املوافق (.)2020 /10 /27
Ú Úالبدء بتطبيق التجربة البحثية يوم االثنني املوافق
( )29 /10 /2019وا�ستمرت حتى .2020 /12 /1
Ú Úالتطبيق البعدي الختبار الوعي ال�صحي ومهارات التفكري
الت�أملي يومي الأربعاء واخلمي�س ( )2020 /12 /2و (/12 /3
)2020
Ú Úت�صحيح االختبار و�إجراء املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة
با�ستخدام برنامج .spss

عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها.
النتائج وتفسريها ومناقشتها:
◄◄�أو ًال  -الإجابة عن ال�س�ؤال الأول للدرا�سة؛ هل يوجد فرق
دال �إح�صائي بني متو�سطي درجات طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي
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يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار الوعي ال�صحي؟ والختبار �صحة الفر�ضية الأوىل وهي :ال يوجد فرق ذو
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≤0.05بني متو�سطي درجات طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
يف التطبيق البعدي الختبار الوعي ال�صحي يف مبحث العلوم يعزى ال�سرتاتيجية التدري�س (جمموعة الت�شبيهات الإميانية –املجموعة
ال�ضابطة).
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية البعدية ملجموعتي الدرا�سة على اختبار الوعي ال�صحي من خالل اختبار “ت”
لعينتني م�ستقلتني كما هو مو�ضح باجلدول التايل:
الجدول ()5
اختبار «ت» للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار الوعي الصحي

املعرفة بفريو�س كورونا

اختبار
الوعي
ال�صحي

املجال
الوجداين

�أعرا�ض
الإ�صابة بفريو�س كورونا
الوقاية من فريو�س كورنا
املجموع

االجتاه نحو فريو�س كورونا

املجموعة

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ال�ضابطة

22

6.86

1.39

التجريبية

15

7.06

1.27

ال�ضابطة

22

4.00

.59

التجريبية

15

3.06

.97

ال�ضابطة

22

2.59

1.18

التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية

15
22
15

5.59
13.45
15.45

1.06
1.62
13.4 4

ال�ضابطة

22

24.13

3.25

التجريبية

15

28.26

3.28
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.45

.65

.10

3.30

.00

.63

7.7
4.5

.00
.00

.64
.10

3.77

.00

.58

* ت الجدولية عند درجات حرية ( ،)35ومستوى داللة ( ( 0.05تساوي (.)2.03
** ت الجدولية عند درجات حرية ( ،)35ومستوى داللة ( ( 0.01تساوي (.)2.78

من خالل جدول رقم ( )5يت�ضح �أن قيم ت املح�سوبة �أكرب من
قيمة اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )0.01يف املجاالت كافة ،ما
عدا املجال الأول ،وهذا يدل على وجود فرق بني متو�سطي درجات
املجموعتني ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست با�سرتاتيجية
الت�شبيهات الإميانية.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن ا�سرتاتيجية الت�شبيهات
الإميانية لها دور يف تزويد طالبات املجموعة التجريبية
باملعلومات حول امل�شكالت ال�صحية التي تواجههن بكل مبا�رش،
وتقدمي �أمثلة من حياتهن اليومية ،وخا�صة يف ظل جائحة كورونا،
ومدى ت�أثري هذه امل�شكالت على حياتهن ب�شكل عام و�صحتهن،
وتكوين اجتاهات �إيجابية نحو ال�صحة وال�سالمة نحو فريو�س
كورونا ،و�أن ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية �أ�ضفت الطابع
ال�شخ�صي على اخلربات التعليمية لزيادة الوعي ،وتوظيفها يف
تدري�س مو�ضوعات العلوم املختارة �أثار الدافعية والت�شويق لدى
الطالبات لفهم املعلومات واملفاهيم العلمية ال�صحية ،وبالتايل
�أ�صبح التعلم ذا معنى.

وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة عبد اللطيف ( )2016التي
�أكدت دور منهج الأحياء يف حتقيق الوعي ال�صحي لدى طلبة
املرحلة املتو�سطة ،ومع درا�سة �صالح والطائي ( )2019التي بينت
�إمكانية تنمية الوعي ال�صحي.
◄◄ثاني ًا  -الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين للدرا�سة هل يوجد فرق
دال �إح�صائي بني متو�سطي درجات طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي
يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار
التفكري الت�أملي؟ والختبار �صحة الفر�ضية الثانية :ال يوجد فرق
ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≤0.05بني متو�سطي
درجات طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري الت�أملي يف مبحث
العلوم يعزى ال�سرتاتيجية التدري�س (جمموعة الت�شبيهات الإميانية
–املجموعة ال�ضابطة) ؛ وللتحقق من هذا جرى ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية البعدية ملجموعتي الدرا�سة على
اختبار التفكري الت�أملي من خالل اختبار “ت” لعينتني م�ستقلتني
كما هو مو�ضح يف اجلدول (:)6

الجدول ()6
اختبار «ت» للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير التأملي

اختبار التفكري الت�أملي
القراءة الب�رصية

املجموعة

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ال�ضابطة

22

4.20

1.54

التجريبية

15

5.20

1.20
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قيمة "ت"

قيمة sig

η2

2.05

0.04

0.38

فاعلية استراتيجية التشبيهات اإلميانية في تنمية الوعي الصحي من فيروس كورونا والتفكير التأملي
في مبحث العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي في محافظة خان يونس

اختبار التفكري الت�أملي
ك�شف املغالطات

الك�شف عن ال�سبب الرئي�س

�إعطاء تف�سريات مقنعة

الو�صول �إىل اال�ستنتاجات

تقدمي حلول مقرتحة

املجموع

املجموعة

العدد

أ .يحيى محمد أبو جحجوح
أ .ليندا حرب أبو جامع

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ال�ضابطة

22

3.77

1.54

التجريبية

15

5.80

1.11

ال�ضابطة

22

2.81

1.36

التجريبية

15

4.26

.88

ال�ضابطة

22

2.31

1.04

التجريبية

15

3.00

1.06

ال�ضابطة

22

3.68

1.12

التجريبية

15

4.80

1.65

ال�ضابطة

22

3.50

1.33

التجريبية

15

4.40

.63

ال�ضابطة

22

37.13

9.78

التجريبية

15

50.53

9.18
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4.33

.00

.46

3.61

1.93

2.44

2.42

4.24

.00

.061

.02

.02

.00

.43

.31

.33

.008

.62
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من خالل جدول رقم ( )6يت�ضح �أن قيم (ت) املح�سوبة �أكرب
من قيمة (ت) اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )0.01يف املجموع
الكلي للمهارات معاً ،ويف مهارة ك�شف املغالطات ،ويف مهارة
الك�شف عن ال�سبب الرئي�س ،ويت�ضح �أن قيم (ت) املح�سوبة �أكرب من
قيمة (ت) اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )0.05يف مهارة القراءة
الب�رصية ،ويف مهارة الو�صول �إىل اال�ستنتاجات ،ويف مهارة تقدمي
احللول املقرتحة ،وذلك ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست
با�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية ،بينما يت�ضح من اجلدول نف�سه
�أن قيمة (ت) املح�سوبة �أقل من قيمة (ت) اجلدولية يف مهارة
�إعطاء تف�سريات مقنعة ،وهذا ي�شري �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار
الت�أملي يف املهارات جمتمعة ويف كل مهارة من املهارات با�ستثناء
مهارة �إعطاء تف�سريات مقنعة.
ويرى الباحثان �أن ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية حققت
ت�أثرياً يف م�ستوى الطالبات وقدراتهن العقلية ،من خالل الت�أمل
والتفكر ،وال�سيما �أنها �أتاحت لهن املناق�شة ،وتقدمي ال�سبب الرئي�س
للم�شكلة مثل ال�سبب يف التهاب اللوزتني ،وت�صلب ال�رشايني،
و�ضيق التنف�س ،وال�سمنة الزائدة ،وتقدمي اال�ستنتاجات والربط بني
املعلومات ،مثل الربط بني تناول املثلجات والتهاب اللوزتني،
والربط بني ارتفاع ن�سبة الإ�صابات بفريو�س كورونا و�أمرا�ض
اجلهاز التنف�سي ،وو�ضع حلول مقرتحة من خالل االطالع على
م�صادر املعلومات املوجودة يف البيئة املحيطة بهن ،و تقدمي
�شواهد من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية امل�رشفة؛ مما �أدى لرفع
حت�صيلهن وتنمية مهارات التفكري الت�أملي لديهن ،وكانت مبنزلة
القنطرة التي ت�صل بني املفاهيم اجلديدة واملفاهيم العلمية ال�سابقة
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مما �أدى لزيادة الدافعية لدى الطالبات وزيادة ن�شاطهن ،واال�ستعداد
للتعلم ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة اجلدية ( ،)2012ودرا�سة
الأغا ( ،)2007ودرا�سة ال�رشمان وخطابيه ( )2017وق�شطة
( )2017التي �أكدت تفاوت م�ستوى مهارات التفكري الت�أملي لدى
طالبات املجموعة التجريبية بعد تعر�ضهن ال�سرتاتيجيات تعلم
ن�شط يف تدري�س العلوم ،كما �أن حجم الت�أثري كان كبرياً جداً �أي �أن
توظيف الت�شبيهات الإميانية لها �أثر كبري يف تنمية التفكري الت�أملي،
وميكن تف�سري هذه النتيجة �أن ( )62%من التباين الكلي ملهارات
التفكري الت�أملي يرجع �إىل ت�أثري طريقة الت�شبيهات الإميانية ،،ويف�رس
الباحثان هذه النتيجة �أن ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية جعلت
الطالبات يحددن �أوجه ال�شبه واالختالف ومن ثم التفكري لإيجاد
العالقات بينهما ،والتو�صل ال�ستنتاجات ،ويف�رس الباحثان دور
ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية كونها تتنا�سب مع املتعلمني
وفطرتهم ال�سليمة ،وت�سهل من فهم املفاهيم املجردة ،ولها دور يف
الك�شف عن الت�صورات البديلة التي �سبق تعلمها ،كما �أنها تركز على
اجلوانب الروحية ،بالإ�ضافة �إىل انت�شار فريو�س كورونا يف العامل
ب�صورة �رسيعة ،فكان له الدور البارز الهتمام الطالبات باملوا�ضيع
ال�صحية والوقاية من الأمرا�ض ،وهذا �أدى لرتجمته ل�سلوكات
�صحية لديهن.

التوصيات:
بناء على النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية؛ ف�إن
الباحثني يو�صيان مبا يلي:
1 .1عقد دورات تدريبية وور�ش عمل للمعلمني مبا يتيح
لهم النمو املهني للتدريب على ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية،
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والإفادة من دليل ا�ستخدامها املتاح يف الدرا�سة احلالية.
�2 .2رضورة تنوع تدري�س العلوم لي�شمل ا�ستخدام الت�شبيهات
الإميانية ،مع االهتمام بالوعي ال�صحي والتفكري الت�أملي.
�3 .3إتاحة الفر�ص الكافية لت�شجيع الطالب على توليد �أوجه
ال�شبه واالختالف ب�أنف�سهم واحلث على حل امل�شكالت با�ستخدام
مراحل ا�سرتاتيجية الت�شبيهات الإميانية وخطواتها املنظمة.
4 .4توجيه انتباه امل�رشفني الرتبويني �إىل تبني توظيف
ا�سرتاتيجية الت�شبيهات االميانية يف تدري�س مو�ضوعات العلوم
املتنوعة.
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