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Abstract 

Scientific thought has great importance in the life of the individual and society. Therefore، the care 

of Allah in the holly book is filled with verses that urge the Muslim to realize his mind and intellect 

in the creatures of God، thus attributing to the existence of Almighty. 

Scientific knowledge through standing on the definitions of specialists، and to know the 

importance of education and its objectives and goals that seek to achieve in individuals and 

communities، and disclosure of characteristics and characteristics. 

The researcher used the descriptive analytical method to study his research. He concluded that the 

reading of the subject of scientific thinking must be focused on deep focus، careful reading and 

serious interaction with the applications transmitted in the folds of the subject and strict adherence 

to their specific steps. Incorrect or lacking credibility، impartiality، or undocumented information، 

which may lead to negative conclusions or false results. 

The researcher also recommended the necessity of preparing the correct reading of the topics of 

scientific thinking and including them in the school curricula، and finding research centres that 

deal with scientific thinking، mental processes and scientific methodology، and the exclusion of 

all that would undermine the constants and beliefs in the name of scientific thinking or scientific 

methodology of their attributes with abstraction and objectivity in the proposition. 

Keywords; Thinking، Scientific-Educational Importance-Goals، Characteristics، Islamic 

Education. 
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 امللخص 

التفكري العلمي من خالل الوقوف على تعريفات املختصني للتفكري يتمّثل اهلدف الرئيس من البحث يف التعّرف على 
العلمي وأمهيته الرتبوي وأهدافه وغاايته وخصائصه ومميزاته اليت تسعى إىل حتقيقها يف األفراد واجملتمعات، إضافة إىل 

وأمهية وأهدافًا التغلب على وضع حلول جذرية ملشكالت اجملتمع من خالل دراسات تعىن ابلتفكري العلمي مفهوًما 
وتوضيح خصائص، مما يساعد على فرز القيم اإلجيابية عن السلبية وابلتايل تزويد الفرد واجملتمع ابلقدرة على التفاعل مع 

 معطيات االنفجار املعريف الذي يؤدي إىل التمكن العلمي والتقين يف شىت جماالت احلياة.
ثه، واستخلص إىل عدة نتائج أمهها: إن القراءة يف موضوع واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لدراسة حب

التفكري العلمي جيب أن تتلبس برتكيز عميق، والقراءة املتأنية والتفاعـل اجلاد مع التطبيقـات املبثوثـة يف ثنايـا املوضـوع، 
املعلومات غري الصحيحة أو اليت والتقيـد الدقيق خبطـواهتا احملددة، وأن من اخلصائص اإلجيابية للتفكري العلمي استبعاد 

 تفتقر إىل املصداقية واحليادية، أو املعلومات غري املوثقة، واليت قد تقود إىل استنتاج نتائج سلبية أو إصدار أحكام خاطئة.
إعداة القراءة الصحيحة ملوضوعات التفكري العلمي وتضمينها يف املناهج الدراسية، ضرورة  بكما أوصى الباحث  

كز األحباث اليت تعىن ابلتفكري العلمي والعمليات العقلية واملنهجية العلمية، واستبعاد كل ما من شأنه النيل  وإجياد مرا 
 من الثوابت واملعتقدات ابسم التفكري العلمي أو املنهجية العلمية ملنافاهتا مع التجرد واملوضوعية يف الطرح.

 الرتبية اإلسالمية.  -اخلصائص-األهداف والغاايت-األمهية الرتبوية-العلمي-التفكريالكلمات املفتاحية:
 

 أمهية املوضوع:
إن التفكري العلمي أصبح من املوضوعات اليت اهتمت هبا اجملتمعات والدول واألفراد ألمهيته وأثره وأتثريه الفاعل 

 تعددة أمهها:على كافة جماالت احلياة اليومية، وشهد التفكري العلمي اهتماًما كبريًا يف اجملتمعات ألسباب م

 تعاىل: قال هللا  اهتمام اإلسالم به وجْعله أساس العلم واإلميان، (1
ينَ  ِ َ َي ْذُكُرونَ َاَّلذ ُقُعوًداَِقي اًمَاَاّللذ َىَو  ع ل  مََْو  ي ت ف كذُرونَ َُجنُوِِبِ لْقََِِفََو  اِتََخ  او  م  اْْلَْرِضََالسذ ذن َاَو  ب َاَر  ل ْقت  ََٰم  اخ  ِطًلََذ  َب 

ان كَ َ ْبح  اب ََف ِقن َاَس ُ  (. 191)سورة آل عمران، اآلية رقم:    َّ ﴾١٩١﴿َالنذارََِع ذ 
االنفجار املعريف الذي يشهده العصر احلايل، فقد أصبحت املعرفة البشرية تتضاعف كل يوم وساعة، مما  (2

األساسية لفهم املعرفة عن يصعِّب عملية نقلها واإلحاطة هبا، ويتطلب هذا االهتمام ابلتفكري ابعتباره األداة  
 طريق حتليلها واستنتاجها.
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إن معظم اإلنتاجات العلمية احلديثة متخضت من خالل االهتمام ابجلانب التطبيقي )التكنولوجي( للعلم،  (3
والذي يعد التفكري العلمي األداة األساسية هلذه التغرّيات اليت حققتها البشرية، مما يتطلب االهتمام ابلتفكري 

 ودراسة أبعاده وخصائصه.العلمي 
يسعى الفرد من خالل الدراسة واالكتشاف لتنمية شخصيته من مجيع اجلوانب، فُيعد التفكري وسيلة أساسية  (4

 لتنمية تلك اجلوانب، حبيث يصبح مواطناً صاحلاً قادراً على حل مشكالته ومشكالت جمتمعه.
العربية السعودية من خالل توصيات علمية  إجياد آليات وسبل تطوير املناهج ومقررات املدارس ابململكة (5

تعىن بتطوير منظومة املقررات واملناهج الدراسية ابململكة، ولعل ذلك يتم من خالل دراسات علمية وأحباث 
 متخصصة يف اجلوانب الفكربة والعقلية. 

 أهداف املوضوع:

لوقوف على تعريفات املختصني يتمّثل اهلدف الرئيس من البحث يف التعّرف على التفكري العلمي من خالل ا
 للتفكري العلمي وأمهيته الرتبوي وأهدافه وخصائصه، ويتفرع عن اهلدف الرئيس األهداف التالية:

 التعّرف على مفهوم التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية. (1
 الوقوف على األمهية الرتبوية للتفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية. (2
 لتفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية.معرفة أهداف ا (3
 الكشف عن خصائص التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية. (4

 
 مصطلحات البحث:

التفكري العلمي: تعددت تعريفات املختصني للتفكري العلمي يف االصطالح، وقد صاغ الباحثون تعريفاهتم  (1
التعريفات: "ترتيب أمور يف الذهن، يتوّصل هبا إىل مطلوب، بناء على أهداف وجماالت حبوثهم، فمن تلك  

، كما عّرف أيًضا أبنه:" الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها يف املعقوالت، أي (1)يكون علًما أو ظًنا"
النظر والتأّمل والتدبّر واالستنباط واحلكم وحنو ذلك، وهو كذلك املعقوالت نفسها أي املوضوعات اليت 

 (.2أنتجها العقل البشري")
ويقصد الباحث ابلتفكري العلمي إجرائًيا أبنه إعمال العقل بطريقة منتظمة للوصول إىل معرفة جديدة، 

 بواسطة الربط بني املدركات أو احملسوسات واستنتاج معاٍن جديدة.

 

 .1/479دار الفكر،  م(،1990) الفيومي ، أمحد بن حممداملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (1)
 .10الرايض، ص: ،، دار املسلمهـ(1422) الزنيدي لرمحنعبد ا ،حقيقة الفكر اإلسالمي (2)
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ال أوامر هللا  ويقصد الباحث هبا جمموعة من األنشطة واملعارف هتدف إىل امتث الرتبية اإلسالمية: (2
تعاىل واجتناب ما هنى عنه، وتنمية مجيع اجلوانب الشخصية وكافة اجملاالت وفق املنهج اإلسالمي  

 العريق.
 

 أسباب اختيار املوضوع:
 إن سبب اختيار الباحث ملشكلة حبثه يرجع إىل عّدة أسباب، فمنها:

وأمهيته وأهدافه وخصائصه، والرغبة يف أتسيسه، مع ما كثرة انتشار التصورات املغلوطة عن التفكري العلمي  (1
يكتنفه من معوقات، األمر الذي أثّر ذلك على األنظمة التعليمية واملؤسسات الرتبوية، مما يستدعي إجراء 

 دراسات علمّية، ببلورة تلك املفاهيم املغلوطة.
عة التفكري العلمي يف جمتمعه، واملشكالت إن الباحث هو أحد املهتمني ابلرتبية والتعليم، وقد عايش مناهج وطبي (2

 اليت حتيط ابلتفكري العلمي، وهذا ما شّجعه على اإلقدام لدراسة هذا املوضوع املهم.
كما أن للمشرف العلمّي دور كبري يف تشجيع الباحث لعمل هذا البحث، وإعانته يف إعداد اخلطة وتقدميه  (3

 للتحكيم والنشر.
تعىن بتأصيل التفكري العلمي وإزاحة بعض التصورات اخلاطئة من خالل التوصيات اليت ( اإلسهام يف وضع لبنة  4

 سيقوم الباحث إبعدادها من خالل ما يسفره البحث من نتائج.
 أسئلة املوضوع:

ومن خالل مشكلة البحث وأمهيته وأهدافه املوضوع، وضع الباحث سؤااًل رئيًسا لإلجابة على دراسته وهو: ما 
 لمي الذي اعتىن املتخصصون بتناوله ودراسة أبعاهد يف ضوء الرتبية اإلسالمية؟التفكري الع

 ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة التالية:
 ما مفهوم التفكري العلمي كما عرب عنه املختصون يف ضوء الرتبية اإلسالمية؟ (1
 اإلسالمية؟  ما األمهية الرتبوية اليت أوردها املتخصصون للتفكري العلمي يف ضوء الرتبية (2
 ما األهداف وما الغاايت اليت تسعى إىل حتقيقها من خالل التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية؟ (3
 ما اخلصائص العلمية واملميزات اليت تتميز هبا التفكري العلمي عن غريه يف ضوء الرتبية اإلسالمية؟ (4

 منهج البحث:

ألهداف املرسومة هلا، فإنه استخدم املنهج الوصفي التحليلي: استخدم الباحث لإلجابة عن أسئلة حبثه ولتحقيق ا
وهو املنهج الذي يقوم على إلقاء نظرة شاملة وفاحصة على موضوع معنّي، بغرض فهمه وإدراك خمتلف جوانبه وتداخالته 
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احلديثة والرسائل ، ويوّظف هذا املنهج يف مرحلة مجع املادة العلمية من مظاهنا من خالل الكتب الرتبوية (3)وأبعاده"
 العلمية األحباث احملكمة، ومن مث وصفها وحتليلها واستنتاج النتائج منها.

 إضافة إىل ما سبق، فإن الباحث تعامل مع املادة العلمّية وْفق املنهج اآليت:

 عزو اآلايت القرآنية إىل مواقعها بذكر اسم السورة ورقم اآلية، وكتابتها ابلرسم العثماين. (1
 يث النبوية إىل مصادرها األصلية.عزو األحاد (2
 الرتمجة املوجزة لألعالم الوارد ذْكرهم يف هذه الدراسة سوى املشهورين. (3
 ذكر معاين الكلمات الغريبة واملصطلحات العلمية. (4
 التعريف املوجز ابملناطق واألماكن الواردة يف الدراسة. (5
 االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط. (6
 تذييل البحث ابلفهارس العلمية على النحو املبنّي يف اخلطة. (7

 حدود البحث:

 اقتصرت هذه الدراسة على احلدود التالية:
احلدود املوضوعية: وتتمّثل يف التعّرف على مفهوم التفكري العلمي كما عّرفه املتخصصون، وبيان أمهيته يف  (1

واخلاصة، ومعرفة أهدافه وغاايته اليت ترجى معرفته من اجملاالت العلمية والعملية، ويف القطاعات احلكومية 
 خالهلا، والكشف عن خصائصه التفكري العلمي من منظور الرتبية اإلسالمية.

 م.2018 -2017احلدود الزمنية: ستقتصر هذ البحث على السنة الدراسة احلالية:   (2
 هيكل البحث:

 يتكون هيكل العام من البحث يف اآليت:

 ام ويشتمل على:أوالً: اإلطار الع
املقدمة وتشمل: أمهية البحث، وأهداف البحث، ومصطلحات البحث، وأسباب اختيار املوضوع، وأسئلة البحث، 

 ومنهج البحث، وحدود البحث، وهيكل البحث، وصعوابت البحث.
 اثنًيا: دراسة التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية، وحتته أربعة مباحث: 

 وم التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية.املبحث األول: مفه
 املبحث الثاين: األمهية الرتبوية للتفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية.

 

 وآخرون اجلزويل ،والتطبيق والتحليل اإلحصائي واإلجراءاتطرق البحث يف الرتبية والعلوم االجتماعية: األسس  (3)
 .91دار اخلرجيي للنشر، الرايض ص:   م(،2000)
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 املبحث الثالث: أهداف التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية.
 املبحث الرابع: خصائص التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية.

 البحث:صعوابت  

 واجه الباحث بعض الصعوابت اليت وقفت أمامه اثناء إعداد هذا البحث، وتتمثل هذه الصعوابت يف التايل:

وعدم الوضوح وتعدد استعماهلا، مما حرّي الباحث يف  وجود مفاهيم ومصطلحات تتسم ابلغموض والضبابية (1
 اختيار األنسب واألقرب مع طبيعة حبثه.

قلة املراجع واملصادر اليت ميكن من خالهلا احلصول على املعلومات املطلوبة، وينتج ذلك عن صعوبة أو حداثة  (2
رايت والكتب اليت تناولت نفس املوضوع الذي يبحث فيه الكاتب، وابلتايل جيد القليل من املعلومات يف الدو 

 املوضوع.
وجود بعض املراجع األجنبية واليت تتطلب ترمجتها واالستعانة هبا يف البحث، مما يعيق احلصول على املعلومات  (3

 من املصادر األجنبّية.
 املبحث األول: مفهوم التفكري العلمي:

 أواًل: املفهوم اللغوي للتفكري العلمي: 

اللغويني قدميًا وحديثًا حول كلمة: )التفكري(، قال اجلوهري: " التفكر: التأمل، واالسم: الفكر تعددت عبارات 
 والفكرة، واملصدر: الفكر، وأفكر يف الشيء وفّكر فيه وتفّكر مبعىن: رجل فّكري وكثري التفكر.

ء يف لسان العرب أبن الفكر ، وجا(4)الفكر يف اللغة: تردد القلب يف شيء، يقال: تفّكر إذا رّدد القلب معتربًا
 .(6)، ويقال: يل يف األمر فِّكٌر، أي: نظر وُرؤية(5)هو:" إعمال اخلاطر يف شيء"

ومما سبق يتضح أن مفهوم الفكر يف اللغة يدور حول معىن واحد تقريًبا، وهو: إعمال الفكر ابلتأّمل والتدبّر، 
 وإعمال العقل.

 : اثنًيا: تعريف التفكري العلمي اصطالًحا

 

 . 4/446، دار الفكر، األردن، م(2009) أمحد بن فارس ،مقاييس اللغة (4)
 .10/307(، الطبعة الثالثة عشر، دار صادر، بريوت،م2010حممد بن مكرم، ) بن منظورا ،لسان العرب (5)
 .591بريوت، ص:  ،م(. الطبعة الثامنة والعشرون، دار املشرق1973) لويس معلوفاملنجد يف اللغة واألعالم،  (6)
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كما تعددت تعريفات املختصني للتفكري العلمي يف االصطالح، وقد صاغ الباحثون تعريفاهتم بناء على أهداف 
، كما (7)وجماالت حبوثهم، فمن تلك التعريفات: "ترتيب أمور يف الذهن، يتوّصل هبا إىل مطلوب، يكون علًما أو ظًنا"

كتها يف املعقوالت، أي النظر والتأّمل والتدبّر واالستنباط واحلكم  عّرف أيًضا أبنه:" الفعل الذي تقوم به النفس عند حر 
 .(8)وحنو ذلك، وهو كذلك املعقوالت نفسها أي املوضوعات اليت أنتجها العقل البشري"

وعّرف أيًضا أبنه:" التفكري هو العملية اليت ينظم هبا العقل خرباته بطريقة جديدة حلل مشكلة معينة أو هو إدراك 
، وقيل: "أبنه عبارة عن (9)عالقة جديدة بني موضوعني أو بني عدة موضوعات بغض النظر عن نوع تلك العالقة"

سلسلة من النشاطات العقلية اليت يقوم هبا الدماغ عندما يتعّرض ملثري يتم استقباله عن طريق أحد احلواس اخلمس: 
 .(10)الشم، الذوق(،  )اللمس، البصر، السمع

سبق، يتضح أن التفكري يراد به إعمال النظر والتأّمل يف جمموعة من املعارف لغرض الوصول إىل معرفة ومما 
جديدة، وهو هبذا عملية يقوم هبا العقل أو الذهن، بواسطة الربط بني املدركات أو احملسوسات واستخراج معاٍن غائبة 

ن التعبري عنه شفواًي أو حتريراًي أي ابلكالم املقروء أو عن النظر املباشر والتفكري العلمي هو نشاط الدماغ الذي ميك
املكتوب أو ابلرسومات، فهو عملية واعية يقوم هبا الفرد عن وعي وإدراك، وال تتم مبعزل عن البيئة احمليطة، أي أن عملية 

 .(11)التفكري تتأثر ابلسياق االجتماعي السياق الثقايف الذي تتم فيه

التفكري العلمي أبنه: إعمال العقل من أجل اكتشاف حقيقة جمهولة، أو الربهنة على وعليه ميكن صياغة مفهوم  
حقيقة موجودة، مما يتعلق أبمور الدنيا أو اآلخرة، يف خطوات علمية علمية منطقية مقصودة ومنظمة مدروسة، حماطة 

ن التفكري هو العلون الشرعية أم ابلتوجيه الرابين يف قواعد كلية، أو إجراءات تفصيلية، سواء يف جمال هذا النوع م
 اإلنسانية أم الطبيعية، سواء كان نظرية أو تطبيقية.

 املبحث الثاين: األمهية الرتبوية للتفكري العلمي. 
إن للتفكري العلمي أمهية كبرية يف حياة الفرد واجملتمع؛ لذا جاءت العناية هبا يف كتاب هللا جل وعال حافاًل 

على إعمال عقله وفكره يف خملوقات هللا تعاىل، ليستدل بذلك على وجود اخلالق سبحانه ابآلايت اليت حتث املسلم 
وتعاىل، كما حّث هللا تعاىل على النظر يف أحوال البشرية وبداايت اخللق والتكوين، ومآالت من سبق من األمم الغابرة، 

 

 .1/479دار الفكر،  م(،1990)الفيومي،  أمحد بن حممد، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (7)
 . 10الرايض، ص: ،، الطبعة الثانية، دار املسلمهـ(1422)الزنيدي،  عبد الرمحن ،الفكر اإلسالميحقيقة  (8)
 . 153 ص القاهرة،م(. يف ضوء اإلسالم، دار اهلالل، 2008) أمحد حممدعامر  ،(أصول علم النفس العام9)
 . 401م(. دار الكتاب اجلامعي، الرايض، ص: 2001) احليلة (طرائق التدريس واسرتاتيجياته، حممد10)
 .24هـ(. دار النحوي، الرايض، ص: 1431) النحويعدانن علي ، املنهج اإلمياين للتفكري (11)
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وعذاب أليم، وأْمر هللا تعاىل ابكتشاف  ليكون ذلك عربة وآية حىت ال يتعّرض اإلنسان ملثل ما تعرضوا له من عقاب
 . (12)السنن اإلهلية الكونية اليت حتكم حركة اإلنسان والكون حىت خيتصروا اجلهد والوقت وجينبوا أنفسهم التصادم معها

 وميكن تناول األمهية الرتبوية للتفكري العلمي من خالل اآليت:
 
 
 

 العلمي: أواًل: التوجيهات القرآنية للتفكري 
إن التوجيهات القرآنية من شأهنا أن تفتح املدارك وتثري التفكري، وحتمل على االستزادة من العلوم وشىت املعارف، 
وتفصل فصاًل حازًما بني احلقائق واألوهام، فاإلنسان إمنا يتفكر ويتقّدم ابلعمل العقلي، فإذا تعّطل العقل احنسرت املعرفة 

 وضمر العلم.
هو األداة اليت يفكر هبا اإلنسان، فقد طالبه اإلسالم أبن يكون رابنًيا وهو ميارس نشاطه يف التفكري ومبا أن العقل  

ويف كل عمل يقوم به ليثمر له هذا النشاط مثرات اينعة، يسعد هبا يف أمور دينه ودنياه، وذلك من خالل ما يتوصل 
 .(13)إليه من نتائج

، واهتّم اهتماًما (14)احملافظة عليه من كل شيء يؤّدي به إىل االحنراف والزيغ وإن اإلسالم أَوىل عناية فائقة ابلفكر و 
ابلًغا آبلة الفكر وهي: العقل، ودعى إىل التفّكر الذي يقود إىل ما ينفع اإلنسان من معرفة هللا وخشيته، واالنقياد له 

 سبحانه وتعاىل.
ل مََْقوله تعاىل:وقد ورد يف القرآن الكرمي لفظ: "التفّكر" كثريًا كما يف   َاَي ت ف كذُرواََأو  َم  مََْۗ  اِحِِبِ َََِجنذةَ َِمنََِْبص  ْنَُهو 

ِ
َا  ۗ

ّلَذ
ِ
َ(، وقال تعاىل أيًضا:184)سورة األعراف، اآلية رقم: )  ﴾١٨٤﴿َُمِبيَ َن ِذيرَ َا

ْمرََِع نََِ ْسأَلُون كي َ يِْسََِالْخ  الْم  َاَقُلَََْۗ َو  ْثَ َِفهِيم 
ِ
ن اِفعََُك ِبيَ َا م  َاَلِلنذاِسََو  ثُْمهُم 

ِ
ا ََُو  َاَِمنَََْأْكب  ي ْسأَلُون ك  َََۗ َن ْفِعهِم  او  الْعَ َقُلََِيُْنِفُقونَ َاذ 

ِلَ َفْوَ  َٰ َك ذ   ََُۗ ََُيُب ّيِ ِتََل ُكََُاّللذ َت ت ف كذُرونَ َاْْلآَي  لذُكْ َ(. 219)سورة البقرة، اآلية رقم: )  ﴾٢١٩﴿َل ع 

 كتاب هللا تعاىل على التدبّر واالعتبار والنظر واالفتكار، وال خيفى يقول اإلمام الغزايل رمحه هللا:” كثر احلث يف
أن الفكر هو مفتاح األنوار، ومبدأ االستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة املعارف والفهوم، وأكثر الناس قد عرفوا 

 .(15)فضله ورتبه؛ لكن جهلوا حقيقته ومثرته ومصدره"

 

 .16، ص: القلم، دمشق، الطبعة الثانية، دار (هـ1419) بكار عبد الكرمي  ،فصول يف التفكري املوضوعي (12)
 .88: ص هـ،1430ردن، دار النفائس، األ عبيدات،الداللة العقلية يف القرآن الكرمي ومكانتها يف تقرير مسائل العقيدة اإلسالمية عبد الكرمي  (13)
 . 75ه(.  مكة املكرمة، ص: 1422الرتكي، ) عبد هللا بن عبد احملسناألمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية،  (14)
 .4/423لبنان،  ،م(. دار ابن حزم2005الغزايل، ) علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممدإحياء  (15)
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ابلدعوة إىل التفكر والتدبر يف اآلايت املسطورة، ذلك التفكري القائم على التأمل واملالحظة فاآلايت القرآنية مليئة  
  تعاىل: املوضوعية سواء يف الكون أو يف أحوال العامل أو يف النفس البشرية، قال

ِّن اِتَ بُرَََِِبلْب ي الزُّ لْن َاََۗ َو  َأنْز  ل ْيكَ َو 
ِ
ْكرَ َا َ َاَّّلِ َاَلِلنذاِسََِلُتب ّيِ ذهُْمَي ت ف كذُرونَ َلَ ُنّزََِم  ل ل ع  ْمَو  ل هْيِ

ِ
 (، ٤٤)سورة النحل، اآلية رقم: ﴾٤٤﴿َا

ّنَذَ:وقال تعاىل
ِ
لْن اهََُا آّنًَََأنْز  ِبيًَّاَُقْرأ ر  َت ْعِقلُونَ َع  لذُكْ َ(.٢)سورة يوسف، اآلية رقم:   َّ ﴾٢﴿َل ع 

لْن اهََُِكت ابَ َوقال تعاىل أيًضا: ل ْيكَ ََأنْز 
ِ
كَ َا بذُرواَُمب ار  تِهََِِلي دذ آَي  كذرَ َأ ِلي ت ذ   ﴾٢٩﴿َُأولُوَاْْلَلْب اِبََو 

قال اآللوسي رمحه هللا تعاىل يف تفسريه: "أي أنزلناه ليتفكروا يف آايته اليت من مجلتها هذه (. 29)سورة ص، اآلية رقم:  
 االايت املعربة عن أسرار التكوين والتشريع، وليتعظ به ذوو العقول الزكية اخلالصة من الشوائب". 

فكري العلمي، فقد وجههم إىل ومع تلك األسس واملبادئ اليت دعا إليها القرآن الكرمي واليت تعد من أهم أسس الت
 تعاىل:الدعاء ابالستزادة من العلم، حيث قال  

ََ ال  ََُف ت ع  ِلََُاّللذ قََُّالْم  ّل ََالْح  َو  لََْۗ  آنََِت ْعج  َىََأنََْق ْبلََِِمنَََِْبلُْقْرأ ل ْيكَ َيُْقض 
ِ
ْحُيهََُا قُلَََْۗ َو  ََو  ّبِ )سورة  ﴾١١٤﴿َِعلًْمَاَِزْدِنََر 

َ (.114طه، اآلية:  

لمي يف الرتبية اإلسالمية هو انتفاع الناس بنتائج هذا التفكري الذي هو نشر املعرفة وتعليم الناس فالتفكري الع
وتزكية نفوسهم؛ لذا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بنشر العلم، ورّتب الوعيد الشديد على كتمانه، فقال صلى هللا عليه 

 .(16)يوم القيامة(())من سئل عن علم فكتمه أجلمه هللا بلجام من انر  وسلم:  
فُيالحظ من خالل اآلايت الواردة، الدعوة إىل التّفكر وإعمال الفكر والعقل، وأنه يقود الفرد إىل اإلميان والتفكر 
يف آايته، وأنه سبب زايدة اإلميان، مما يتضح جبالء أمهية الفِّكر والتفّكر، وإعمال العقل الذي يكون سبًبا يف نبذ التقليد 

 األعمى، والتجّرد للحقيقة، واالبتعاد عن التعصب لآلراء أو األشخاص.
 اثنًيا: األمهية الرتبوية للتفكري العلمي: 

إن األمهية الرتبوية للفكري العلمي تكمن يف أمهية العقل الذي تتوجه إليه هذه الرتبية لتوعية الرعاية واإلصــــــــــــــالح  
مـام ابجلـانـب املـدرك من اإلنســـــــــــــــان ألنـه مركز التفكري واإلرادة والتمييز  والتنميـة، ألن االهتمـام ابجلـانـب العقلي هو اهت

 واإلدراك واالستدالل واالختبار.

وابعتـبار أن مجيع جواـنب الرتبـية على ـقدر األمهـية، وأن كاًل منهـا يؤثر يف اآلخر ويـتأثر ـبه، ـفإن للجـاـمب العقلي 
اجلوانب الشــــــخصــــــية، فبالعقل الســــــليم يعرف اإلنســــــان تعاليم دينه ويلتزم هبا أمهية كبرية ملا له من أتثري واضــــــح يف بقية 

 

 (. 6284اجلامع الصغري: ) حاأللباين، صحي ( وصححه 2646كتاب العلم، برقم: )  أبو عيسى الرتمذي، سنن الرتمذي، (16)
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ــهم بذلك يف تنمية اجلامب   ــحته فيســـــ ــمه وصـــــ ــليم ميّكنه من احملافظة على جســـــ فينمو لديه اجلانب الديين، والعقل الســـــ
 االجتماعي.اجلسمي والنفسي، وابلعقل السليم مييز بني الفضيلة من الرذيلة فينمو لديه اجلانب األخالقي و 

وتزداد األمهية الرتبوية للتفكري العلمي يف العصـر احلاضـر أكثر من أي وقت مضـى بسـبب الثورة العلمية والتقنية،  
وســـــــرعة انتقال جماالت املعرفة اليت عتاح العامل، وترهق العقل يف مالحقة ومتابعة كل جديد، فما أن تعرف شـــــــيًئا حىت  

ورة التعّرف على ذلك اجلديد دون أن يكون هناك وقت كاٍف لنقده أو يظهر جديد جاء ليســـــــــــــخه، مما يتطلب ضـــــــــــــر 
 متحيصه.

ب،  التفكري وتكوين املفاهيم اإلجيابية لدي الطالمهارات تنمية   ومن هنا؛ فإن عملية التعليم ينبغي أن تركز على
 وإنتاج املعرفة وتطبيقها، كل ذلك من خالل: تصميم،ال وتنمية قدرهتم على

على الربامج أن حـيث ينبغي ـفة واملهـارات واالعـاهـات اليت حيـتاج إليهـا الطالب يف اجملتمع املتغرّي، نوعـية املعر ( 1
ــر املعرـفة والتفكري يف ـبداـئل متنوعـة،  مجع املعلومـات وحتليلهـا،متّكن الطالب من  ـفامـلدرســــــــــــــة اليوم مل تعـد مهمتهـا نشــــــــــــ

 بتحليل املواقف واالعاهات.للطالب فحسب، بل تنمية قدراهتم العقلية والقيام 

ــاب الطالب اخلربات االجتمــــاعيــــة والتعليميــــة (2 وذلــــك من خالل التعليم املتميز، وبرامج املتنوعــــة،  إكســـــــــــــــ
 ، وتزودهم مبهارات التفكري العلمي.يغرّي من خالهلا الكثري من األفكار والسلوكيات املنحرفة متخصصة،

 امج التدريبية، ويكون ذلك من خالل:( العمل على جودة املناهج التعليمية والرب 3

االنتقال من الرتكيز على العمل واألداء، إىل الرتكيز على توليد املعرفة وحتليلها وإعادة تركيبها ونشــــــــــــرها  .أ
 والبحث عنها وفق منهجية علمية لتوظيف التفكري العلمي.        

ــورة آليـة، إىل االهتمـام إبت .ب قـان املعرفـة اليت ترتبط هبـذا العمـل االنتقـال من االهتمـام إبتقـان العمـل بصــــــــــــ
                               كمدخل جلودته من خالل االهتمام ابلعمليات العقلية.                                                                             

إىل إكســـــاب املتعلم مفاتيح  االنتقال من وضـــــع املناهج التعليمية، والربامج التدريبية يف شـــــكل وحدات .ج
 البحث العلمي وما يرتبط به من التفكري العلمي.

ربط القيم ابملعرفة من خالل التوجيه غري املباشـــر، والتعليم غري النمطي؛ ألن القيم ال ترتســـر عن طريق  .د
 اإللقاء والنصح، بل من خالل تشجيع االعاهات اإلجيابية للبحث عن املعرفة وتوظيفها عملًيا.

 جيع حبوث التفكري العلمي جلعل مردوده أكثر مما ينفق على توليده من مال ووقت وجهد.تش .ه
تنمية رأس املال الذهين من خالل وضـــــــــــع معايري متدرجة املســـــــــــتوايت، من حيث الكم والكيف، اليت  .و

 جيب أن يتقنها اإلنسان يف اجملال العام كمثقف، ويف جمال التخصص كقوى عاملة.
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لتفكري العلمي أمهية تربوية كبرية؛ لذا اعتىن به العلماء قدميًا وحديثًا وحددوا أسسه ومبادءه ويتضح مما سبق أن ل
وخطواته ووظائفه بصورة واضحة ودقيقة، كما أييت دور الرتبية اإلسالمية يف تنمية هذه القيمة العلمية برتبية التفكري 

ليم وهتيئة اجلو املناسب لذلك؛ حىت يستعني هبا على العلمي لدى الفرد من خالل تزويده أبسس ومقومات التفكري الس
إمكانية الربط بني الفكر والسلوك، إضافة إىل التغلب على املشكالت اليت تواجهه، كما سيساعده على فرز القيم 

العلمي اإلجيابية عن السلبية وابلتايل تزويده ابلقدرة على التفاعل مع معطيات االنفجار املعريف الذي يؤدي إىل التمكن  
 والتقين يف شىت جماالت احلياة.

 املبحث الثالث: أهداف التفكري العلمي.

إن أهداف التفكري العلمي انبعة مما دعى إليه اإلسالم من توحيد هللا تعاىل واإلخالص له ابلطاعة، وإقامة شرع 
والشعوب وإقامة العالقات االجتماعية، وهبا هللا تعاىل على الوجه الذي يريده هللا تعاىل، ومبا خيدم مصاحل اجملتمعات 

 تتحقق املصلحة العامة، وتتمثل أهداف التفكري العلمي فيما أييت:
 أواًل: األهداف العامة للتفكري العلمي: 

إن التفكري العلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية يهدف إىل الشمولية، وحمقًقا للهدف األمسى يف حياة اإلنسان، وهو 
َاَ:هللا وحده ال شريك له، مبعناها الواسع الشامل، كما قال تعاىلعبادة   م  ل ْقُتََو  ََالِْجنَذَخ  نْس 

ِ
اّْل َِلي ْعُبُدونََِو  ّلذ

ِ
 ﴾٥٦﴿َا

 (.٥٦)سورة الذارايت، اآلية رقم:   

 وإن مفهوم العبادة يف اإلسالم أعم وأمشل مما يعتقده كثري من الناس، من جمرد الصالة والزكاة والصيام واحلج
فقط، ولكن العبادة اليت خلقنا هللا تعاىل من أجلها هي تعظيم هللا عز وجل واخلضوع والتذلل له وإفراده ابلطاعة املطلقة، 

 فإذا جاء أمرُه سبحانه جيب أن يسقط من حسابنا كل أمر عدا أمره عز وجل.
كافة النصوص يف ذلك حيث قال: وقد عّرف شير اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا العبادة تعريًفا ينم عن استقراء ل
، وابملعىن العام للعبادة فإهنا تعين (17)"العبادة اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة"

الناس، السري يف احلياة ابتغاء رضوان هللا تعاىل ووفق شريعته، فكل عمل يُقصد به وجه هللا تعاىل والقيام أبداء حق 
استجابة لطلب هللا تعاىل إبصالح األرض ومنع الفساد فيها يعّد عبادة، وهكذا تتحول أعمال اإلنسان من نفع دنيوي 

 .(18)إىل عبادة إذا قصد هبا رضى هللا سبحانه وتعاىل

 

 .5، دار األصالة، السودان، ص:  3، ط/م(1994)أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية،  ،العبودية (17)
 .29م(. دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة، ص: 1989حممد عبد هللا اخلطيب، ) العبادة يف اإلسالم، جوهرها وآفاقها،ينظر:  (18)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 201 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

عبادة، فالعبادة ما تكاد تستقر حقيقتها يف قلب املسلم، حىت تعلن عن نفسها يف صورة عمل ونشاط وحركة وبناء  
تستغرق نشاط املسلم خبواطر نفسه، وخلجات قلبه، وأشواق روحه، وميول فطرته، وحركات جسمه، ولفتات 

ََق معىن اخلالفة يف األرض يف قوله تعاىل:جوارحه، وسلوكه مع الناس وهبذا االستغراق، وهذا الشمول يتحق

ذَْ
ِ
ا ُّكَ َق الَ َو  ب ئِك ةََِر  ل  ََلِلْم  ّنِ

ِ
اِعلَ َا ِليف ةًََْرِضَاْْلَََِفََج  لََُق الُواََۗ َخ  ع  ْ نَِْفهي اََأَت  ي ْسِفكََُِفهي َاَيُْفِسدََُم  نََُو  ْ َن  و  اء  م  حََُاّلِ بِّ ِِب ْمِدكَ َنُس  

ُسََ نُق ّدِ َ َو  ََق الَ َل   ّنِ
ِ
َت ْعل ُمونَ ََأعْل ََُا اَّل  َ(. ٣٠)سورة البقرة، اآلية رقم:  ﴾٣٠﴿َم 

وألن اخلالفة يف األرض هي عمل هذا الكائن اإلنساين، وهي تقتضي ألواانً من النشاط احليوي يف عمارة األرض 
والتعرف إىل قواها وطاقاهتا ومكنوانهتا، وحتقيق إرادة هللا يف استخدامها وتنميتها، وترقية احلياة فيها، كما تقتضي 

، أو اليت (19)يتجلى أن معىن العبادة اليت هي غاية الوجود اإلنساين  اخلالفة القيام على شريعة هللا يف األرض، ومن مث 
هي وظيفة اإلنسان األوىل أوسع وأمشل من جمرد الشعائر، وأن وظيفة اخلالفة داخلة يف مدلول العبادة قطعاً ليشمل 

 بذلك التفكري والتدبر والتأمل يف آايت هللا ويف كونه، كما قال تعاىل:
ُُنهِِيمَْ تِن ََس  آَي  ِفََاْْلآف اقََِِفَََاأ َىََأنُْفِسهِمََْو  ّتذ َ َح  ذهََُي ت ب يذ قََُّل هُْمََأن ل مََْالْح  ََأو  ِّكَ َي ْكِفََۗ  ب َُكََِِّبر  ى ذُهَع ل  ءَ ََأن ْ ﴿ََش  هِيد  )سورة ﴾٥٣ش 

َ  (.53فصلت، اآلية رقم: 

 اثنًيا: األهداف اخلاصة للتفكري العلمي: 
إن اهلدف من التفكري يف ضوء الرتبية اإلسالمية مرتبط مبا حيقق النتائج اإلجيابية حلياة الفرد حياة أفضل، فليس 
يف اإلسالم التفكري من أجل التفكري، وليس التفكري فيما يضر ابإلنسان أو بعقله وفكره، وليس منه اقتصار التفكري 

ريه؛ لذا فالتفكري العلمي يف الرتبية اإلسالمية يهدف إىل أهداف على نشاط دون غريه، أو جمال من اجملاالت دون غ
 سامية وغاايت نبيلة تتمحور حول: 

 أوالً: االتعاظ والعربة:

ويكون ذلك من خالل توجيه التفكري إىل احلقائق الكونية واملظاهر ودقائق ُصنع هللا تعاىل يف املخلوقات لالتعاظ 
َبديع صنعه، كما قال تعاىل:وأخذ العربة والتدبر يف آالء هللا و 

ى ت ر  ُِب َاَالِْجب الَ َو  س   ْ ةًَََت  اِمد  ِهَ َج  رَذَت ُمرََُّو  اِبََم  ح  ََُِصْنعَ ََۗ َالسذ يَاّللذ ِ ءَ َُكَذََأتْق نَ َاَّلذ ْ ذهَََُش  ن
ِ
َا ِبيَ َۗ  ﴿َخ  لُون  اَت ْفع   ﴾٨٨ِبم 

 

م(. جملة جامعة امللك سعود، العلوم الرتبوية 1995) وية، عبد هللا، عبد الرمحن صاحل عبد هللا،العمليات العقلية يف القرآن الكرمي ودالالهتا الرتبينظر:  (19)
 .150(، ص: 1والدراسات اإلسالمية العدد: )
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واليت متثل أكرب دليل على عظمة    ،(20)وأحكمه" أي:" أحسن كل شيء خلقه وأتقنه  (.88)سورة النمل، اآلية رقم: 
َ.(21)خالقها وأنه املستحق للعبادة وحده دون غريه

ومن هنا ميكن القول أبن حقيقة االتعاظ والعربة يف حياة الناس هو تصحيح تصوراهتم ومشاعرهم، كما يصحح 
ضاع على أساٍس سليم قومي، إال حياهتم وأوضاعهم، فال مُيكن أن تستقر التصورات واملشاعر، وال أن تستقر احلياة واألو 

هبذه املعرفة وما يتبعها من االتعاظ وعربة، وما يتبع ذلك من آاثٍر إجيابية عندما تستقر هذه احلقيقة جبوانبها يف نفوس 
الناس، وااللتزام مبنهج الشريعة السمحة، والشعور ابلعزة وشرف االنتماء إىل حقيقة االتعاظ والعربة، وذلك من خالل 

  العلمي املؤدي إىل إميان صادق ويقني راسر.التفكري
 
 

 
 املقدمة

التفكري من السمات اليت يتسم هبا اإلنسان الذي كرمه هللا وتعاىل وميزه بني سائر املخلوقات ابلتفكري، ولقد حث هللا 
السماوية حثت تعاىل اإلنسان على التفكري يف الكثري من النصوص الشرعية، وكرم العقل والعلم والعلماء، واألداين 

على التفكري، واإلسالم أحد هذه األداين الذي اهتم ابلتفكري وجعله من الوظائف املهمة اليت ال يستغين عنها أي 
 عاقل، فالتفكري يف القرآن يشمل العقل اإلنساين بكامل ما احتواه من الوظائف خبصائصه مجيًعا.

ييف ظروفه وحاجاته مع املتغريات السريعة الىت وإن العصر الذي نعيش فيه حيتاج إىل إنسان قادر على تك
حتدث ىف بيئته، حىت يسطيع أن يكون قادرًا على تقدمي اجلديد والفريد ىف جمال عمله، وابلتاىل فإن العامل اليوم يتطلب 
مستوى عال من التفكري ومعرفة خصائصه وأهدافه ليكون اإلنسان قادرًا على فهم جمرايت عصره ومواكبة التطورات 

 السريعة املتالحقة اليت حتيط به.
فاحلاجة ماسة إىل إعداد فرد مبدِّع يستطيع إاتج املعرفة وابتكار تطبيقات هلا، وابلتاىل فإنه جيب إعادة النظر 
ىف املناهج الدراسية واسرتاتيجيات التدريس، خاصة يف اململكة العربية السعودية، وجيب التحول من الطرق التقليدية 

احلفظ والتكرار للمعلومات إىل الطرق الىت تركز على االهتمام بقوى التفكري والتعبري الذاتى واالبتكار  الىت تركز على
 واالبداع، وال يتصور خلو احليــاة اإلنسانية منها حلظة من الزمن.

والعلمية والعملية، ومن هذه ومن هنا تتجلى أمهية التـفـكـيـر فـي حـيـاتـنـا اخلاصــة والعامة، الدينية والدنيوية، 
األمهية تنبثق ضرورة مــراجـعـة مفهومنا للتفكري ومعرفة أمهيته وأهدافه وخصائصه، إلعادة النظر يف معرفتنا للتفكري 
العلمي وما ينطوي فيه من معاين وآاثر، وذلك لتحديد ما إذا كان تفكريان قادر على حتقيق هدف العبودية الشاملة؛ 

 

 .6/385م(، دار الفكر، بريوت، 1993( الدر املنثور، عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، )20)
 .171هـ(. الطبعة الرابعة، دار الفكر، بريوت، ص: 1375، )املبارك والعبادة، حمّمدنظام اإلسالم: العقيدة ينظر:  (21)
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ىل إعادة بناء وهيكلة؛ وذلك بعد القيام بدراسات علمية وأحباث حمكمة لنقد األساليب املغلوطة، أم أنه حيتاج إ
والتصورات اخلاطئة عن التفكري وأمهيته وأهدافه وخصائصه، وتكسري للحواجز العقلية اليت قد تعيق التفكري السليم 

 واإلنتاج اإلبداعي.
ـــية معقـدة من حـيث  ـــية واـلذاتـية  والتفكري العلمي قضــــــــــــ مـاهيتهـا، ومنهجيتهـا، ومـا يؤثر هبـا من اـلدوافع النفســــــــــــ

والعوامل البيئية اخلارجية، كما أن التفكري يف حقيقة األمر ليس جمرد منهجية علمية متبعة، أو كتب مؤلفة؛ بل هو ما 
ى من يســــــــرتشــــــــد به الفكر والعقل من مهارات وأســــــــلوب حياة، وما تنجذب إليه النفس من خطوات ذهنية، تســــــــع

خالهلــا مزيــد البــذل العطــاء، ممــا يؤثر على احليــاة الفكريــة والعمليــات العقليــة، ويتطلــب هــذا إىل معرفــة معمقــة أبمهيــة  
ــائصـــــــه، والعمل على اجتذاذ جذور التفكري الســـــــلمي والن مطي على مســـــــتوى الفردي  التفكري العلمي وأهدافه وخصـــــ

 بحث.وهذا ما سيقوم به الباحث من خالل هذا ال  واجملتمعي،
 

ومن هذا املنطلق متحورت إشكالية املوضوع واليت هي: ما مفهوم التفكري العلمي وما هي أمهيتها  
 الرتبوية، وما األهداف اليت تسعى لتحقيقها، مع الكشف عن خصائصها ومميزاهتا.  

 اثنًيا: إعمال الفكر وْفق معطيات الشرع:
الت، والقيام هبا وافق مراد هللا تعاىل منها، وإعمال الفكر إن فهم ما شرعه هللا تعاىل من أحكام وعبادات ومعام  

فيما مل يرد فيه نص على ضوء معطيات الشرع احلكيم، وفهم مراد النصوص الشرعية وفقه املقصود منها، والدراية والفهم 
المية إىل ترسيخها ومتيز ملقاالت العلماء والطوائف والفرق، يعد ذلك من املعامل املنهجية األصيلة اليت هتدف الرتبية اإلس

 هبا التفكري العلمي عن غريه من اخلصائص.
كما أكد على ذلك اإلمام ابن تيمية رمحه هللا بوجوب الفهم والتدبر للنصوص فقال:" الواجب أن جيعل ما قاله 

املطلوب واملقصود كما هللا ورسوله هو األصل، ويتدبر معناه ويعقل، ويعرف برهانه ودليله، وأن فهم معاين القرآن هو 
 يف قوله: "املطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن مل تكن هذه مهة حافظه مل يكن من أهل العلم والدين،

 . (22)بل جزم أن مقصود اخلطاب يف النصوص اإلهلية النبوية هو اإلفهام
وضحه ابن تيمية بقوله: "البد لإلنسان مث إن فهم الكالم وفقه اخلطاب حاجة ماسة من حوائج اجملتمعات، كما  

أن يفهم كالم بين جنسه، إذ اإلنسان مديّن ابلطبع، ال يستقل بتحصيل مصاحله، فالبد هلم من االجتماع للتعاون على 
 املصاحل، وال يتّم ذلك إال بطريق يعلم به بعضهم ما يقصد غريه.

 اثلثًا: إعمال الفكر خبالفة اإلنسان يف األرض:

 

 .3/373(. الناشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض، 1991ابن تيمية، ) أمحد بن عبد احلليم (درء تعارض العقل والنقل،22)
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له ارتباط خبالفة اإلنسان يف األرض، وما يرتبط بذلك من شؤون اجملتمع ومعيشته وحياته، وتطوره  إن كل ما  
من مجيع اجلوانب: )االجتماعية واالقتصادية والسياسية والصحية والتنظيمية واألمنية والعلمية والرتبوية(، وغري ذلك 

ته اليت تواجهه من منظور الرتبية اإلسالمية، وربط هبدف االتقاع حبياة أفضل وخبدمات راقية، وتقدمي حلول ملشكال
مفهوم العمل ابلعبادة يف اإلسالم واكتشاف السنن وقوانني التسخري واألسباب املوصلة إىل التمكني يف األرض، وبناء 

هتا ، وإخراج األمة املسلمة النوذجية اليت تصلح أن تكون قدوة لغريها من األمم يف عباد(23)حضارة إسالمية عريقة
 .(24)ومعامالهتا والعالقة املتبادلة مع غريها، وجهودها يف تطوير العلم واحلياة ورقي النوع البشري

 
 
 
 

 رابًعا: تنمية اجملتمع:
حالة التخّلف والركود إىل حالة التقدم واإلزدهار، لن تتحقق إال بسواعد أبنائه،  هنضة اجملتمع وتقدم وانتقاله من

، واإلهتمام بتطوير كافة اجملاالت والقطاعات املوجودة يف الدولة خاصة اجلوانب العلمية (25)والثقافةونشر الوعي 
كوهنا تسعى لإلهتمام ابلتعليم، واألحوال اإلقتصادية،  والفكرية، ومن أجل ذلك تلعب تنمية اجملتمع دورًا هاماً 

 واإلجتماعية، وبكل ما يؤدي إىل تقدم وتطور اجملتمع.
أبناء اجملتمع على  يز هذة العملية بكوهنا مستمرة وحباجة إىل مدة زمنية طويلة حىت تتحقق، فمثالً حتفريكما تتم

يف هذه العملية الفكرية حباجة إىل وقت كبري، وكذلك عالج املشكالت، والوقوف على حل سريع للتدهور  املشاركة
شاق للدراسة، والتحليل الدقيق والتوصل إىل احللول  حتتاج إىل وقت وجهد  الذي يعاين منه اجملتمع يف شىت اجملاالت

 املناسبة وفق معايري علمية.
أهدافها إال من خالل اإلعتماد  وتتسم هذه العملية بكوهنا مدروسة، وخمططة بشكل جيد فال ميكن هلا أن حتقق

ة للوصول إىل النتائج املرجوة، ، وحسن إستغالل املوارد، واإلمكانيات املتاحة سواء املادية أو البشري(26)على التخطيط
وتعترب تنمية اجملتمع يف جوانبها الفكرية عملية منظمة حتتاج إىل دعم، ومساعدة من اجلهات ذات العالقة، وابلطبع من 

 تتحقق أهداف تنمية اجملتمع. لكي الضروري أن تقدم كافة القطاعات، واألجهزة املوجودة أفضل مالديها

 

 .101تبة وهبة للطباعة، القاهرة، ص: م(. مك1986علي حممد، ) جريشةمنهج التفكري اإلسالمي،  (23)
 .70: بريوت، صم(. مؤسسة الراين، 1997الكيالين، ) ماجد عرسان الرتبية والوعي والتجديد،  (24)
الشريف، انيف بن املكرمةرتبية اإلسالمية وقضية التفكري العلمي، رسالة دكتوراه )غري منشورة( قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، جامعة أم القرى، مكة ال (25)

  194، ص: حامد 
هـ. 28/6/1439م(. موقع األلوكة، اترير الزايرة: 2013، ) شلتوتالعلم والتعليم يف خدمة اجملتمع، حممود  (26)

http://www.alukah.net/sharia/0/54715 / 
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ية جباذبيتها، وذلك ألهنا مسئولة عن حتقيق نتائج مرجوة، تعود ابلنفع على كل فرد من إضافة إىل متيز هذه العمل
أبناء اجملتمع ألهنا ستسهم يف حتقيق الرخاء اإلقتصادي، وحتسني ظروف املعيشة، وحماربة اجلهل، والفقر، ونشر الوعي، 

 والثقافة وحتسني احلالة اإلجتماعية والسياسية، وغري ذلك.
اجملتمع مطالب أبن يوفر جًوا علمًيا يتناسب وتطورات العامل املعاصر حىت تبين حضارة إسالمية عريقة، لذا فإن 

وتقدًما علمًيا مرموقًا يف شىت اجملاالت، وحىت يتحقق للمجتمع املسلم التنمية الشاملة يف كل اجملاالت الفكرية والتقنية، 
واستخدام وسائله األولية واستخراج أقصى ما ميكن أن   ،تطبيق والتنفيذ كما أنه مطالب إببراز مفهوم الفعالية إىل حيز ال

يستخرج منها من نتائج، واإلنسان الفعال يصبح معه التعاليم والتشريعات الرابنية حقيقة متحركة تنبض ابحلياة واحليوية، 
نيف وااللتزام مببادئه الشريفة، وتتحول إىل سلوك مرئي يلمسه اآلخرون، مم يلزم العودة إىل تعاليم الدين اإلسالمي احل

وما قّدمه العلماء من مكتشفات وإجنازات علمية، اليت أسهمت يف بناء احلضارة اإلسالمية، وأصبحت نرباًسا حلضارات 
 اجملتماعات األخرى.

 املبحث الرابع: خصائص التفكري العلمي.
كن توظيفه يف كثري من اجملاالت اليت تواجه التفكري العلمي ليس حكرًا على جمال من اجملاالت دون غريها، بل مي

اجملتمع ككل، فالتفكري يقوم وفق معايري ومواصفات وخصائص خاصة مستنًدا إىل مسلمات، جيب أن يسلم من التناقض 
واملغالطات اليت ستؤثر على العملية العقلية، كما أنه يلزم وجود املسببات اليت تؤدي إىل نتائج ملموسة، خاصة إذا استند 

 التفكري إىل املعايري العلمية، ومن أهم خصائص التفكري العلمي ما يلي:
 

 أوالً: الرتاكمية:
وتشري الرتاكمية إىل اإلضافة اجلديدة اىل املعرفة، حيث ينطلق الباحث من النقطة اليت توصل إليها الباحثون 

نظرية استمرت عقوداً، ويقدم معرفة علمية الذين سبقوه، فيصحح أخطاءهم ويكمل خطواهتم، وقد يبطل معرفة أو 
 .(27)جديدة

فيكمل اخلطوات الصحيحة ويوسع النطاق، من هناية ما توصل إليه غريه، وهبذا فإن املعرفة العلمية ترتفع عموداًي، 
ترتبط بفرتة  وكل معرفة علمية جديدة يؤخذ هبا وتصبح سابقتها يف صف النسيان؛ هلذا فإن احلقيقة العلمية حقيقة نسبية  

زمنية معينة، تتطور وال تقف عند حد معني، كما ال ترتبط بباحث معني، فهي ليست ذاتية بل موضوعية تفرض نفسها 
 .(28)على كل العقول

 

 .139، وزارة الشؤون الثقافية، تونس، ص:  نقره التهاميأثر العلم واملعرفة يف اإلسالم  (27)
 .200، دار الثقافة، ص: 3هـ(. ط/1359، )معروفأصالة احلضارة اإلسالمية، انجي  (28)
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والتفكري العلمي متحرر حتريرًا إجيابًيا من قيود التقليد األعمى لآلابء واألسالف، ومن قيود التقاليد والعادات 
ليت هلا أثرها البالغ على التفكري اإلنساين ونتائجه للوقائع واألحداث، غري ما أثبته العلم والتجريب الفكرية السلبية ا

 . (29)والبحث العلمي، كما أنه متحرر من قيود الوهم واخلرافة والكهانة
د الكهانة وما من دين احتفل ابإلدراك البشري وإيقاظه وتقومي منهجه يف النظر واستحثاثه للعمل وإطالقه من قيو 

واألسرار احملظورة وصيانته يف الوقت نفسه من التبدد يف غري جماله ومن التخبط يف التيه بال دليل، فاإلسالم حّذر من 
اتباع الظن الومهي، ويؤكد القرآن الكرمي والسنة النبوية على أن الظن والتخمني ال يوصل إىل احلقيقة، وال يؤدي إىل العلم 

أصاب مرة فإنه خيطئ عشرات املرات، وأما استخدام العقل يف البحث والتقصي والتمحيص،  فإن الظن والتخمني إذا
 .(30)واالعتماد على األدلة املنطقية واملادية والرباهني العقلية فإن ذلك يؤدي ابإلنسان إىل احلقيقة والنتيجة اإلجيابية

 اثنًيا: املوضوعية: 
الطرح وعرض النتائج، ورغم أهنا حتتاج إىل مزيد من التعمق  تتمّيز خصائص التفكري العلمي ابملوضوعية يف

والبحث، إال أهنا من أهم خصائص التفكري العلمي، فالتفكري العلمي جيب أن يكون منزهاً عن اهلوى الذايت، وأن تكون 
ميكن التخلي عن غايته األمسى الدخول إىل احلقيقة واكتشافها، سواء اتفقت مع ميول الباحث أم مل تتفق، ورغم أنه ال  

الذاتية اليت تتجلى من خالل الفكر والعقل والعمليات الفكرية، واليت حتدد نوع اإلبداع واالبتكار، وتعطيه طابع األسلوب 
 الشخصي.

فإن الصفة املوضوعية اليت تتجلى يف تطبيق الوسائل العلمية على البحث، استخدام املادة واستقرائها ومعاجلتها 
واملوازنة بذكاء وفهم، لتقود إىل احلقيقة املنزهة عن اهلوى املؤيدة ابحلجج واألسانيد، ومجيع البحوث  ابلتنقيب والتحليل

على الرغم من تنوع حقوهلا، علمية كانت أم اجتماعية أو فنية أو أدبية، فإنه يلزم أن تسري يف حتقيق أهدافها على 
 األسلوب املوضوعي املنهجي، فهي واحدة يف جوهرها.

فيلزم على اإلنسان أن يتمثل ابملوضوعية يف الُبعد عن األهواء وامليول الذاتية واألغراض الشخصية عند وعليه 
 احلكم على املواقف، وميكن اشرتاك أكثر من شخص يف إدراك أو تسجيل خصائص ظاهرة ما بنفس الدرجة تقريًبا.

 اثلثًا: الشمولية واليقني:
يتسم التفكري العلمي ابلشمولية واليقني، وهي تعين أن احلقيقة العلمية شاملة ألفراد متعددة أو لظواهر عديدة،   

كما أن اليقني يعين أن التفكري العلمي يستند إىل جمموعة كافية من األدلة املوضوعية املقنعة اليت تصل إىل الثقة واليقني 
 .(31)؛ ألن العلم ضد الثبات واحلقيقة الثابتة الوحيدة هي أن كل احلقائق تتغريهبا، ولكنه ليس يقيناً مطلقاً بل نسيب

 

القرى، قسم الرتبية  أساليب تنمية التفكري العلمي لطفل املرحلة االبتدائية وتطبيقاهتا يف ضوء الرتبية اإلسالمية، رسالة ماجستري، غري منشورة، جامعة أم  (29)
 . 46هـ(. ص: 1429) هدى بنت عبد ربه القرشي،اإلسالمية واملقانة، 

 .286م(. دار املعارف، القاهرة، ص: 1985أمحد، ) نحس وسلم،نظرية الرتبية يف القرآن وتطبيقاهتا يف عهد الرسول صلى هللا عليه  (30)
 .124، دار القلم، دمشق، ص: 2هـ(. ط/1400امليداين، ) حسن حبنكهأسس احلضارة اإلسالمية ووسائلها،  (31)
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ولقد علم اإلسالم املسلمني أن يفتحوا عقوهلم للناس مجيًعا ابألخذ والعطاء؛ ألن احلقيقة جوهرة عاملية فهي مِّلك 
ا ابتكارًا أو اقتباًسا واعرتف واهتدى هبا مشاع بني الناس مجيًعا، ال تقبل استثارًا وال تتحمل قسمة وال نزاًعا، فمن عرفه

 فهو أحق هبا. 
وتسري الشمولية على املوضوع الذي يتناوله التفكري العلمي وتنطبق أيًضا على كل عملية عقلية، تفرض نفسها 

، على مجيع الناس، وليس هناك من يتصدى أو يعارض حقيقة علمية، فاحلقيقة العلمية شاملة ألفراد أو لظواهر عديدة
وشاملة أيًضا لكل العقول، فهي قابلة لالنتشار واالنتقال من شخص آلخر، وال عالقة هلا بصاحبها أو مكتشفها، فهي 

 . (32)حقيقة علمية تفرض نفسها على مجيع أفراد اجملتمع 
عريب لذلك فاإلسالم يفرض على املسلم أن يبذل اجلهد يف سبيل اليقني وأن يثبت يف أحكامه ويفرض عليه 

األمور أبقصى قدر ممكن من التجرد واملوضعية، واالبتاعاد عن التأثر أبهوائه وشهواته وعواطفه ومصاحله الذاتية ما 
استطاع إىل ذلك سبيالً، ليتسم ابلنزاهة وعدم التعصب وتوخي احلق بصدق وأمانة، فاملسلم ال يكتم علًما اهتدى إليه 

ى مصادرها احلقيقية العتقاده أن املصدر األساسي هو هللا سبحانه ويبسب الفضل ألهله ويرجع املعلومات إأل
 . (33)وتعاىل

 
 رابًعا: التنظيم:

إن التفكري العلمي هو عملية منهجية ومنظمة يف خطواهتا وآلياهتا، وهبذا خيتلف متاًما عن التفكري العادي اخلايل 
علمي يستند إىل منهج معني يف طرح املشكلة، ووضع الفروض من الدقة واملصداقية واجلدية واخلطوات العلمية، فالتفكري ال

والربهان، ويتم وضع ذلك بشكل دقيق ومنظم، وهو فحوى املنهج العلمي، وهذا بدوره وسيلة العلم، فالعلم معرفة 
 مرة.منهجية تبدأ ابملالحظة ووضع الفروض واختيارها، بوساطة أدوات علمية مث الوصول إىل نتائجها بطريقة سليمة ومث

فالتنظيم يعد من خصائص التفكري العلمي؛ ألن الباحث العلمي يدرس الظاهرة يف عالقاهتا مع الظواهر األخرى، 
فيكشف العالقة بني األسباب والنتائج ويكشف الصالت بني الظواهر، والتنظيم ليس مسة للتفكري العلمي فقط، لكن 

د اإلنسان وإرادته، ألن العقل العلمي هو الذي يضع النظام ويقيم ما مييزه عن أمناط التفكري اآلخر هو أنه أييت من جه
 العالقات املنظمة بني الظواهر، والوصول إىل النتائج العلمية.

وعلى املسلم أن يبين تفكريه وأحباثه وإنتاجاته العلمية والعملية على التنظيم الدقيق، واخللفية الفكرية املنظمة اليت 
 السطحي أو الذي ال يستند إىل دليل علمي، على أن يكون تنظيمه وفكره لصاحل جمتمعه متّيزه عن غريه من التفكري

 وللبشرية بشكل عام، مبا حيقق التقّدم والرقي، وتوظيف أفكاره حنو اإلنتاج بفاعلية.

 

هـ(. مرجع سابق، ص: 1429)   القرشيأساليب تنمية التفكري العلمي لطفل املرحلة االبتدائية وتطبيقاهتا يف ضوء الرتبية اإلسالمية، هدى بنت عبد ربه    (32)
46. 

 . 175هـ(. دار الفكر، القاهرة، ص: 1400، )أبو العيننيفلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن الكرمي، علي خليل  (33)
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مواقف ، فهو ال حيدث يف فراغ أو بال هدف، وإمنا حيدث يف (34)فالتفكري العلمي يتمّيز بكونه سلوك هادف
معينة، وأنه سلوك تطوري يتغري كًما ونوًعا تبًعا لتطور الفرد وتراكم خرباته، والتفكري الفعال هو التفكري الذي يوصل إىل 
أفضل املعاين واملعلومات اليت ميكن استخالصها يف موقف ما، كما يتشكل من تداخل عناصر البيئة اليت جيري فيها 

أبشكال وأمناط خمتلفة قد تكون لفظية أو رمزية، أو كمية أو منطقية أو مكانية أو التفكري واملوقف أو اخلربة، حيدث 
 شكلية، لكل منها خصوصيته.

ومن خالل ما سبق، يتبني أبن من اخلصائص اإلجيابية للتفكري العلمي استبعاد املعلومات غري الصحيحة أو اليت 
، واليت قد تقود إىل اخلطأ، وينبغي البدء يف العمليات العلقلية تفتقر إىل املصداقية واحليادية أو املعلومات غري املوثقة

إلصدار أحكام عامة أو إلثبات منهجية معينة من حيث انتهت الدراسات السابقة عليه، واالعتماد على املالحظة 
ائق العلمية احلسية كمصدر للحقائق العلمية، حيث إن اإلدراك احلسي يعد من أهم أساس املعرفة، وتعتمد كثري من احلق

 بناء على املالحظة احلسية املباشرة.
كما أنه يشرتط يف الدراسات العلمية املوضوعية، عرد الباحث من الصفات الذاتية، ويرتتب على التزام صفة 
املوضوعية يف البحث العلمي أن تكون نتائج البحث قابلة لالختبار، حبيث إذا اختار ابحث آخر نفس الظاهرة واتبع 

 .طوات واستخدم نفس اإلجراءات املنهجية أمكنه أن حيصل على نتائج مماثلةنفس اخل
 

 وتضمنت النتائج والتوصيات واملقرتحات.  اخلامتة:
 أوالً: النتائج:

من خالل استعراض ما سبق من البحث، واالطالع على املوضوعات وثيقة الصلة مبوضوع البحث  
 أبرزها: موعة من النتائج مع ما تضمنته من أدب نظري، توصل الباحث إىل جم

إن موضوع التفكري العلمي جيب أن تتلبس برتكيز شديد، وأنه عبادة هللا تعاىل، ويقوم على العقل واحلواس،   (1
 وتكامل كال منهما مع اآلخر يعد ترسيًخا لعملية التفكري.

 التفكري األخرى.ينفرد التفكري العلمي يف الرتبية اإلسالمية خبصائص متّيزه عن غريه من أنواع   (2
أن من اخلصائص اإلجيابية للتفكري العلمي استبعاد املعلومات غري الصحيحة أو اليت تفتقر إىل املصداقية  (3

 واحليادية أو املعلومات غري املوثقة، واليت قد تقود إىل اخلطأ.
ابلتفكري العلمي إن التغلب على املشكالت اليت تواجه اجملتمعات تتم من خالل األحباث العلمية اليت تتسم   (4

 الصحيح، ويساعد على فرز القيم اإلجيابية الذي يؤدي إىل التمكن العلمي والتقين يف شىت جماالت احلياة.
 اثنياً: التوصيات:

 

، ص: األردن  / دار الفكر للطباعة،1م(. ،ط2009، )جروان اإلبداع، مفهومه، معايريه، مكوانته، نظرايته، خصائصه، مراحله وقياسه وتدريبه فتحي  (34)
33 . 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 209 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 يف إطار النتائج اليت أسفرت عنه البحث احلايل، يقدم الباحث مجلة من التوصيات، فمنها:
ينها يف املناهج الدراسية بوضع الربامج اليت تنمي التفكري ملوضوعات التفكري العلمي وتضمضرورة االهتمام   (1

 لدى الفرد، واالهتمام ابملتميزين منهم يف جمال التفكري العلمي.
إجياد مراكز األحباث اليت تعىن أبحباث التفكري العلمي والعمليات العقلية واملنهجية العلمية، واليت تعىن بتأصيل  (2

 ية والكشف عن خصائصه وأهدافه ووسائله.التفكري العلمي مفهوًما وبيان أمه
استبعاد كل ما من شأنه النيل من الثوابت واملعتقدات ابسم التفكري العلمي أو املنهجية العلمية ملنافاهتا مع  (3

 التجرد واملوضوعية يف الطرح.
العلمي الصحيح، دراسة مشكالت اجملتمع وإجياد حلول هلا من خالل األحباث العلمية اليت تتسم ابلتفكري  (4

 ليتمكن من التغلب على هذه املشكالت بطريقة علمية صحيحة.
 اثلثا: املقرتحات:

 يف ضوء النتائج والتوصيات السابقة، يقرتح الباحث القيام ابلدراسات والبحوث التالية:

 املعلمني.دراسة بعنوان: مدى وعي طالب املرحلة الثانوية أبمهية التفكري العلمي من وجهة نظر   (1
 دراسة خصائص التفكري العلمي ودروها يف تنمية ثقافة اجملتمع حنو التفكري العلمي. (2
 برانمج مقرتح لتضمني التفكري العلمي يف املقررات الدراسية. (3
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