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ABSTRACT 

To encounter the era of Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0), it requires every teacher to master a 
wide range of skills, no exception to Islamic Education teachers too. Higher-Order Thinking Skills 
(HOTS) is an important skill in today's teaching. The teachers' understanding of HOTS will 
influence the teaching and facilitating (PdPc) of a teacher in building students who can solve their 
problems in this challenging IR 4.0 era. Therefore, the concept of understanding of HOTS should 
be explained and mastered among teachers in advance. Thus, this study was conducted on the 
Islamic Education teachers in secondary schools to determine their level of mastery & 
understanding towards the application of Higher-Order Thinking Skills (HOTS) in teaching and 
facilitating (PdPc) Islamic Education. A total of 117 teachers of Islamic Education were involved 
as respondents in the study. The results of the data obtained and analysed using SPSS version 22.0 
showed that the teachers' understanding of HOTS at high levels, mean = 4:04. However, the 
findings of this study indicate that teachers still need to be exposed to current workshops and 
training. This study is expected to help the parties involved to evaluate the current performance of 
HOTS that have been initiated since 2013, so it can help to observe the quality of teachers in the 
IR 4.0, which should be dominating the concept of HOTS understanding. 
 
Keywords: Level of understanding, Islamic Education Teacher, Higher-Order thinking skills 
(HOTS), Industrial Revolution 4.0. 
 

 خالصة 
يف ظل التطور املتزايد والسريع يف أمناط التعليم املعزز بتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، ابت من الضروري إكساب املعلمني  

ومتكني املعلمني هلذه املهارات   من املهارات األساسية يف التدريس اليوم، (KBAT)مهارات التفكري العليا املهارات املطلوبة، وتعد 
سوف تعينهم على متكني طالهبم وبناءهم ملواجهة مشاکلهم اليومية يف عصر حتدايت الثورة الصناعية   (PdPc)لية التعليمية يف العم

الدراسة عبارة عن دراسة استقصائية أجريت على معلمي الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية اليت هتدف إىل التعرف    الرابعة، فهذه
اليت ظهرت  (PdPc) يف العملية التعليمية (  KBAT)على مستوى إتقان معلمي الرتبية اإلسالمية يف تطبيق مهارات التفكري العليا 

تشري أبن أرقام إحصائية    اً، ولكن يف هذه الدراسة هم املعلمني هلذه املهارات متوسط نسيبيف الدراسات السابقة أبن مستوى ف
، فقد شارکت يف  ( 4.04)بياانت مستوى إتقان معلمي الرتبية اإلسالمية هلذه املهارات قد حصلت على مستوى عاٍل نسبيا بدرجة  

معرفة مدى إتقاهنم ملهارات    ذلك للحصول علىمعلما، و  117  هذه الدراسة جمموعة من معلمي الرتبية اإلسالمية کمستجيبني حوايل
،  22.0اصدار    SPSS  IBMومن خالهلم مت احلصول على البياانت اليت مت حتليلها ابستخدام برانمج    (KBAT) التفكري العليا  

ملهارات التفكري العليا     الرتبية اإلسالميةمعلمي  عند تقييم أداء    (KPM)الوزارة التعليمية املاليزية    هذه الدراسة تساعد ويؤمل أن
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، مما يساعد بدوره إىل رفع جودة املعلمني يف عصر الثورة الصناعية الرابعة الذي جيب أن يكون لديهم  2013املعمول به منذ عام  
 . ( KBAT)  إتقان وفهم أفضل ملهارات التفكري العليا

 

 (KBAT) الرتبية اإلسالمية، مهارات التفكري العليامستوى الفهم، معلم :  الكلمات املفتاحية 
 

 مقدمة 
 

من املهارات   (KBAT) جيب أن تواکب مهارات املعلمني يف الوقت احلايل مع الثورة الصناعية الرابعة،  فمهارات التفكري العليا 
يتطلب وجود معلمني ذو جودة، ومهارات عالية کسفري ملهارات    لذلكالضرورية للتعامل مع االجتاهات العاملية وحل األزمة احلالية،  

 ;FJ King et.al, 1998; Marlina Sabran, 2013)يف سبيل إجناح وتطبيق هذه املهارات املهمة (KBAT) التفکري العليا  
Fahimah Hassan, Faza Hassan, Hilmi Hassan & Mohd Aderi Che Noh, 2014)   ويف عصر الثورة الصناعية

 (KBAT) الذي يهتم إبجياد حلول للمشاکل يعد معلمو املدارس ضعيفا إذا مل يکونوا متقنني ومتمکنني ملهارات التفكري العليا
مهم جًدا لكل معلم ملواكبة املستجدات   (KBAT) فهم وإتقان مهارات التفكري العليا   لذلك ، يعد  ،  )PdPc(أثناء العملية التعليمية  

 التكنولوجية وتوظيفها يف ممارساهتم التعليمية. 
 

 ، وبرانمج تقييم الطالب الدوليني(TIMSS) يعد برانمج مسابقات االجتاهات العاملية يف دراسة الرايضيات والعلومو 
(PISA)  التقييمية الدولية، واملشاريع البحثية املصممة لقياس إجناز الطالب يف التعليم الدويلمن الربامج )Preuschoff, 2011.(  

بينت أن اتقان املعلم ومتکنه يف العملية التعليمية من العوامل األساسية   (PISA) و TIMSS)(  ومن خالل نتائج هذه الربامج الدولية
ومع ذلك، ال ميكن أن تتجاوز جودة النظام    .Salihuddin Suhadi et al).,2014)اليت تساعد يف تقدم الطالب، و جناحه  

 et .(Maszuria A. Ghani دة النظام  جودة املعلمني ألن املعلمني هم من يقوموا بعملية توضيح النظام، ودوهنم لن تستفاد جو 
al.2014)    عميق ملهارات التفكري العليا فاملعلمون الذين لديهم فهم(KBAT)   سيجعلون العملية التعليمية(PdPc)   عصر   يف

ملهارات التفكري  أكثر مشواًل وعملًيا، وأكثر فائدة وفعالية للطالب، ومن أجل خلق طالب متمکنني ومتقنني  الثورة الصناعية الرابعة 
مهارات   ، ويعرفون  ما هو(KBAT) ملهارات التفكري العلياحيتاج املعلمون أواًل إىل أن يکونوا متقنني ومتمکنني   (KBAT) العليا

يرتبط التعليم   طبيقها يف مواجهة متطلبات التعليم بعصر الثورة الصناعية الرابعة حيثومفهومها، وكيفية ت (KBAT) التفكري العليا
 .ارتباطًا وثيًقا ابملمارسة اليومية، واحلياتية، والتغيري يف السلوك، ومن ضمن جمال التعليم هو جمال الرتبية اإلسالمية 

 

  حتدايً  (GPI) اإلسالمية  الرتبية  ملعلمي (PdPc) التعليمية يف العملية    (KBAT)مهارات التفكري العليا تطبيق  ميثلإذ  
  املهارات   هذه  أن   حيث تطبيقهاهلذه املهارات، ومعرفة کيفية    واضًحا  فهًما  اإلسالمية   الرتبية  معلمي  لدى   يتطلب   الذي   األمر   كبريًا،
  کي   العقلية  والقدرات  التفکري،  مهارات  تطوير  على  الطالب  ملساعدة  كوذل  املعرفية،  واجلوانب  التفکري،  من  عال  مستوى  إىل  حتتاج

 .اإلسالمية  والرتبية  اليومية، حبياهتم املتعلقة اليومية  للقضااي  حلول  وإجياد  املشکالت،  جماهبة يستطيعوا 
 

املعلم هو العنصر  و   املعرفية، هي أعلى مستوى القدرات العقلية يف التفكري، والعملية   (KBAT) إن مهارات التفكري العليا
بناء  العليا  األساسي يف  التفكري  الرتبية اإلسالمية )الكيالين،   (KBAT) مهارات  للطالب، ويلعب دورًا كبريًا يف حتقيق أهداف 

استيعاب املعلمني  يلعب  و   لذلك حيتاج املعلمون أن يواکبوا مهاراهتم احلالية التطورات العصرية يف بناء احتياجات الطالب، .  )2005
، لذا حيتاج املعلمون إىل أن يکتسبوا هذه املهارات وما يتعلق   (PdPc)هلذه املهارات دورًا مهًما يف تطبيقها أثناء العملية التعليمية
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التعليمية،    بتحدايهتا، والوسائل التعليمية اليت تعينهم يف احلصول عليها عن طريق ورش العمل، والتدريب، والندوات العلمية، والدورات
 .وقدرة التأثري على الطالب(، cPdP (لتحسني جودة املعلم يف العملية التعليمية  وذلكو

 

لدى املعلمني مل تكن هناك دراسات حمددة   (KBAT) مهارات التفكري العليا على الرغم من وجود دراسات سابقة عن  
اإلسالمية يف املدارس الثانوية خاصة من حيث معرفة مدى إتقان معلمي  لدى معلمي الرتبية   (KBAT) مهارات التفكري العليا حول  

مهارات التفكري   ، فهذه الدراسة تقوم مبعاجلة هذه اإلشکالية بدءا بشرح مفهوم (KBAT)هارات التفكري العلياالرتبية اإلسالمية مل
 وانتهاء أبمهية إتقان واستيعاب املعلمني لـهذه املهارات. ، ومرورا ابلتحدايت يف عصر الثورة الصناعية الرابعة، (KBAT) العليا

 

 دراسات األدبيات 
 

لدى معلمي الرتبية اإلسالمية، وخاصة يف استعداد املعلمني    (KBAT) مهارات التفكري العليا تلفت نتائج دراسة األدبيات حول 
فأغلب الدراسات تدور فلکها حول مهارات     Hasmaliza(2016)  (KBAT) مهارات التفكري العليا ومعرفتهم وموقفهم جتاه 

فهي شحيحة على مستوى املدرسة    (KBAT)، وأما التفکري العليا  (KBAT)فقط، دون مهارات التفکري العليا     (KB)التفكري
فقط، ولذا جيب إکثار الدراسة حول التفکري    (KB)املتوسطة، وابألخص على مستوى املدرسة الثانوية مقارنة مبهارات التفکري  

 .على مستوى املدرسة الثانوية ألن العقل يف السن مهيأ للتفکري، ولديه القدرة يف تطبيق مهارات التفكري (KBAT)العليا 
 

 Talhah)وسوء فهمه هلا يؤدي إىل سوء استخدامه هلذه املهارة  ،  (KBAT)متکن املعلم ملهارات التفكري العليا    عدم

Ajmain & Aderi Che Noh. 2016  ،)  متنوعة من املعلمني يقدمون جمموعة  أن  الدراسات إىل  نتائج بعض  فقد ظهرت 
ملهارات    ك ليس لديهم فهم جيد ومع ذل  (،Amir Khan et al., 2016) (KBAT) التعريفات املتعلقة مبهارات التفكري العليا 

لذا يستخدمون الطريقة املرحية هلم يف العملية التعليمية مثل: احملاضرة، والطريقة املتمحورة حول املعلم  ،   (KBAT) التفكري العليا
اليت جيب أن يکون التمحور فيها حول الطالب، وتنوع طرق تعليمها ومن بينها    (KBAT) خبالف طريقة مهارات التفكري العليا

ودراسة  ،  Rajendran (2000)الشرح واحملاضرات، وهناك العديد من الدراسات اليت أجريت حول هذا املوضوع ومن بينها دراسة  
Nuliyana (2015)   ،  ودراسةTarmizi (2016)  ،ان املعلمني ملهارات التفكري العليا  إىل أن إتق فقد أشارت هذه الدراسات

(KBAT)  التقارير البحثية من قبل االستشاريني   كال يزال يف مستوى منخفض، وقد أکد على ذل Kestrel Education   اململكة(
حيث يقول: )ال يزال إتقان مهارات التفكري    2011نوفمرب    2  )الوالايت املتحدة األمريكية( املعمولة يف  21املتحدة( ومدرسة القرن  

من قبل املعلمني يف ماليزاي منخفض، وذلك ألن املعلمني ال يزالون يستخدمون أساليب التدريس ذات مهارات    ،(KBAT)العليا  
 .أو اليت تركز على املعلم   (KBAR)التفكري ذات املستوى املنخفض

 

مدرًسا للرتبية اإلسالمية يف ماليزاي أشارت    1171على   Ainol Madziah (2015) ومن خالل نتائج دراسة أجراها 
ال يزال على   (PdP) وتطبيقها أثناء العملية التعليمية   (KBAT)إىل أن إتقان فهم معلمي الرتبية اإلسالمية ملهارات التفكري العليا  

ن الطريقة التقليدية يف العملية التعليمية،  فمعلموا الرتبية اإلسالمية يستخدمو   ٪،62وبنسبة أقل من    ، (KBAR)املستوى املنخفض
إىل درجة اإلتقان مما أدى إىل عدم قدرة معلمي الرتبية اإلسالمية    (KBAT)بسبب عدم فمهمهم ملهارات التفكري العليا    وذلك 

فقد أشارت إىل أن    (2014)على تقييم وتوجيه الطالب ابستخدام هذه املهارات، ويف دراسة أخرى أجرهتا فهيمه حسن وآخرون  
بط املعرفة العلمية ابلقيم اإلسالمية املرتبطة  معلمي الرتبية اإلسالمية واجهوا حتدايت الثورة الصناعية الرابعة فإهنم مل يتمكنوا من ر 
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توضح أبن مستوى فهم املعلمني ملهارات التفكري  ( 2016)حسن   Hasmalizaويف دراسة أجراها ابلعالقة مع هللا سبحانه وتعاىل
 .هو مستوى معتدل  يف عصر الثورة الصناعية  (KBAT)العليا 

 

حيتاج معلموا الرتبية اإلسالمية إىل أن ميتلك قدراً من املعلومات الغزيرة، والعلوم، والثقافة، ومزيدا من الکفاءة     ذلك وألجل  
فمن خالل هذه املعرفة   ألجل ربط الوضع احلايل للطالب ابلعصر املتطور، والتحدايت املوجودة يف عصر الثورة الصناعية الرابعة،  

بية اإلسالمية تقدمي املساعدة للطالب على ممارسة شعائر الدين اإلسالمي يف حياهتم اليومية والقدرة  والکفاءة يستطيع معلموا الرت 
 عل حل مشكالهتم احلياتية. 

 
وخالصة الدراسات السابقة تقول أبن قبل تدريس املعلمني ملهارات التفكري حيتاج املعلمون إىل معرفة وإتقان مهارات  

 ويرى (Som & Mohd Dahalan 1998) ذلك الحتياجهم هلذه املهارة أثناء توجيه الطالبو  Beyer (1995). التفکري أوالً 
Philips (1997)   على أنه عند تدريس مهارات التفكري يستلزم على املعلمني أن يكونوا على دراية بطبيعة مهارات التفكري اليت

تقييم مهارات   بداخل الفصل الدراسي وخارجه، ويتعلمون قواعديرغبون يف تدريسها، ومعرفة كيفية خلق جو يشجع على التفكري 
 .التفكري، ومن خالل هذا الزخم من املعلومات اجليدة، واملعرفة الواسعة سيؤدي إىل املمارسة الصحيحة، والتطبيق اجليد ملهارة التفکري

 

مية ملهارات التفكري العليا  أن مستوى فهم معلمي الرتبية اإلسالNorasmahani Nor et al. (2015) وترى دراسة  
(KBAT)   من خالل نتائج الدراسة اليت حصلت عن    ذلك وتطبيقهم هلذه املهارات أثناء العملية التعليمية هو املستوى املتوسط و

املهارة اليت تركز  وطريقة تطبيقها يف العملية التعليمية، وهي    (KBAT)طريق املقابلة توضح أن املعلمني فهموا مهارات التفكري العليا  
 وکذا مرشدين.  على الطالب حيث يعمل املعلمون كمراقبني، و ميسرين للعملية التعليمية، 

 
أثناء مقابلتها مع معلمي الرتبية اإلسالمية حيث يقول معلموا   Norasmahani Nor et al. (2015) و تقول الباحثة 

توجيه من قبل املعلمني، وإرشاد، وکذا توضيح للواجبات املنزلية الغامضة    كالرتبية اإلسالمية " عند مناقشة الطالب سيکون هنا
ابإلضافة إىل ذلك وجدت الباحثة أن املعلمون يقومون بربط مناقشتهم، وتعليمهم بواقع الطالب    ."والعسرية فهمها من قبل الطالب 

فهذه    ...." عر عندما تواجه كارثة" لنفرتض أنك فقدت أحد أحبائك ……" و "كيف تش  كوأمور حياهتم، ومن أمثلة ذل
وقد طبقوها يف العملية التعليمية، ولکن على معدل متوسط،    (KBAT)األمثلة داللة على أن املعلمني يعرفون مهارات التفكري العليا  

ن حتداي  على مستوى مرتفع وصوال إىل مرحلة اإلتقا   (KBAT)ومستوى معتدل من التطبيق، وميثل تطبيق مهارات التفكري العليا  
لدى معلمي الرتبية اإلسالمية ابإلضافة إىل ذلك، حيث اليوجد مواد علمية، وکذا کتب تعليمية، وإىل تدريبات توضح مهارات  

 . (KBAT)التفكري العليا 
 

أن املعلم قبل تدريسه ملهارات التفكري، فيجب عليه أوال أن يفهم خصائص مهارات  (  2014)تقول نور حناين وآخرون  
التفكري، وربطها مبحتوى التعليم، وأن يعرف طريقة كيفية خلق جو يشجع على التفكري، ابإلضافة إىل معرفته حول كيفية تقييم  

وفهم طرقها وکيفية تطبيقها سيساعد املعلم يف  ،  (KBAT)ألن معرفة مبهارات التفكري العليا    ، (KBAT)مهارات التفكري العليا  
 الوصول إىل اهلدف املنشود، والقدرة على مواجهة حتدايت الثورة الصناعية الرابعة. 
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 منهجية الدراسة 
 

 الدراسة وتصميمها حدود
وحبسب جنيب    (؛1998) تستخدم هذه الدراسة األساليب الكمية، وتعد االستبيان هي األداة الرئيسة فيها وفًقا لسيد عريب أيد  

فإن هذه الطريقة مناسبة ملسح آراء املستجيبني حول قضية ما، واستطالع آراءهم، فالطريقة الکمية أفضل طريقة    (،2003)غفار  
واختذت هذه الدراسة عند اختيارها للعينة الطريقة  ،   Babbie (2004)جلمع البياانت اليت يكون فيها جمتمع الدراسة كبري جدا

رة عن معلمي الرتبية اإلسالمية الذين يدرسون يف املدارس الثانوية مبنطقيت ابنغي وكاجانغ،  العشوائية البسيطة، فعينة هذه الدراسة عبا
مدرسة اثنوية يف ضواحي سيالجنور اليت تعج بنسبة كبرية من السكان، وتعد منطقيت ابنغي    14وقد أخذت هذه الدراسة العينة من  

 .وكاجانج من املناطق اليت تکثر فيها السکان 
 

 أداة الدراسة 
تتکون أداة هذه الدراسة من االستبانة اليت اتبعت مقياس ليکرت اخلماسي، وقد تبنت من ثالث دراسات علمية، وهي دراسة أمحد  

ومع بعض التعديالت من الباحث کي تتناسب    ،Nurliyana (2015)و دراسة   Hasmaliza (2016) ودراسة  (، 2016)ترميزي  
مع فقرات الدراسة،  وحتتوي هذه االستبانة على عشرة بنود سئلت البنود تتمحور عن مدى فهم معلمي الرتبية اإلسالمية ملهارات  

 وتطبيقهم يف العملية التعليمية بعصر الثورة الصناعية الرابعة.  ،(KBAT)التفكري العليا 
 

 جمتمع الدراسة 
مدرسة اثنوية يف ابنغي وكاجانغ والية سيالنغور، ومن أهم أسباب اختيارهذه املدارس يف هذه الدراسة    14يعد جمتمع الدراسة هو  

ألن هذه املدارس هي أول من تتلقى أوامر الوزارة التعليمية من الناحية اإلدارية، وابإلضافة إىل أن هذه املدارس تقع ابلقرب من  
والكليات    ، (IPG)ومعهد دراسات املعلمني  ، Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)الکبرية مثل املؤسسات التعليمية  

وغريها، ومن خالل استقصاء الباحث واستقراءه للبحواثت والدراسات العلمية وجد الباحث أن هذه الدراسات والبحواثت مل تطرق  
نطقة مما دفع هذا بشكل غري مباشر الباحث إىل إجراء دراسات  يف هذه امل (KBAT) بعد دراسات حول مهارات التفكري العليا

 .وخاصة معلمي الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية  ،(KBAT)علمية حول إتقان املعلمني ملهارات التفکري العليا 
 

 حتليل بياانت الدراسة 
ويتضمن حتليل هذه البياانت إحصائيات وصفية  (،  22.0اإلصدار   IBM SPSS (مت حتليل استجاابت االستبيان ابستخدام تطبيق 

يف الرتبية اإلسالمية وفًقا ملعيارالثورة   (KBAT) مهارات التفكري العليا ملعرفة مستوى إتقان فهم معلمي الرتبية اإلسالمية لتطبيق
 على أسئلة البحث، ووفًقا لـ الصناعية الرابعة، فاإلحصاء الوصفي عبارة عن حتليل البياانت املأخوذة من عينة الدراسة واإلجابة  

Mohd Majid (2009)  أن حتليل البياانت ابستخدام برانمج برجمة IBM SPSS قد تعطي حساابت دقيقة وخالية من األخطاء.   
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 نتائج الدراسة 
 

 حتليل ملفات املستجيبي 
  مت توزيع استبانة هذه الدراسة للمعلمني الذين يقومون بتدريس مواد الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية الوطنية يف ابنغي وكاجانغ 

معلماً، وركز التحليل حول خلفية املعلم، واملعلومات    117بوالية سيالنغور وکان عدد املعلمني الذين استجابوا هلذه االستبانة حوايل  
 :1غرافية، ويتم عرض البياانت الشخصية يف جدولالدميو 

 

 : البياانت الشخصية 1اجلدول 
 (%)النسبة املئوية الرتدد  نوع املستجيب  الدميوغرافية 

 الرجال  اجلنس

 النساء 

12% 

105% 
11.4% 
88.6% 

عمل ورشة  مهارات   حضور 
 ( KBAT) التفكري العليا 

 حضر 

 مل حيضر 
106% 
11% 

90.95% 
9.05% 

 

( من املعلمات، وکشفت االستبانة أن  88.6%)  105( من املعلمني و  11.4%)  12تتألف اجمليبون على الدراسة من  
معلما، وأن عدد الذين مل حيضروا لورشة    106بشكل عام حوايل   (KBAT) مهارات التفكري العليا عدد احلاضرين لورشة عمل
معلما أي أن عدد احلاضرين أکثر من عدد الذين مل حيضروا لورشة عمل هذه    11حوايل     (KBAT)عمل مهارات التفكري العليا

 (KBAT) مهارات التفكري العليا ال يزال هناك بعض معلمي الرتبية اإلسالمية مل يسبق هلم حضور ورش عمل  ذلك املهارة، ومع 

 .2013منذ عام 
 

 التحليل الوصفي 

 البحث، وهي معرفة مستوى إتقان معلمي الرتبية اإلسالمية ملهارات التفكري العليايهدف هذا القسم من الدراسة إىل معاجلة مسألة  

(KBAT)   .بناًء على مصادر من قسم     ومدى تطبيقهم هلذه املهارات يف العملية التعليمية بعصر حتدايت الثورة الصناعية الرابعة
سري الدرجات إىل مخسة مستوايت ملعرفة متوسط  قام الباحث بتصنيف وتف(،  2006)  (BPPDP)ختطيط وحبوث سياسة التعليم  

 . 2 اجلدول  يف  موضح  هو كما   الدرجات. تفسري متوسط دراسته   متت  متغري  لكل  القيمة مستوى 
 

 تفسري تقدير الدرجات  2:اجلدول 
 ترمجة  متوسط درجة 
 منخفضة جدا  1.00-1.89
 منخفضة  1.90-2.69
 متوسطة  2.70-3.49
 عالية  3.50-4.29
 عالية جدا  4.30-5.00

 اخلطة الرئيسية لتطوير التعليم, كواال ملبور ( 2006)مصدر: قسم ختطيط سياسات التعليم والبحوث 
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  KBAT مستوايت فهم تصورات معلمي الرتبية اإلسالمية للتنفيذ 
هو على مستوى   (KBAT) بشكل عام ، فإن مستوى فهم معلمي الرتبية اإلسالمية يف مهارات التفكري العليا   2وفًقا للجدول  

ومع ذلك هناك ثالثة عناصر ظهرت مبستوى أقل وهذه    ،2كما هو موضح يف اجلدول   4إىل    3عال مبتوسط درجات إمجالية من  
العناصر الثالثة ال تظهر اختالفات كبرية وال تزال عند مستوى عاٍل بناًء على  . ومع ذلك ، فإن هذه  3.97و    3.85الدرجة هي  

 .(2002) متوسط درجات مجيل
 

يف مواجهة حتدايت عصر الثورة  ( RAT)  : مستوى إتقان فهم معلمي الرتبية اإلسالمية لتطبيق مهارات التفكري العليا2اجلدول 
 الصناعية الرابعة 

 متوسط الفهم   العناصر رقم 
االحنراف  
 املعياري

 468. 4.07 .يف الفصل الدراسي KBAT أفهم مفهوم تنفيذ 1

 540. 3.97 .لدي فهم للجوانب املعرفية 2

 455. 4.09 . يف التدريس Think-I أفهم جوانب استخدام 3

 KBAT(  4.07 .504( مهارات التفكري العليا أان قادر على التحكم يف تعليم الرتبية اإلسالمية ابستخدام 4

 535. 4.09 .أفهم اجلوانب العملية الستخدام مهارات التفكري يف حل املشكالت 5

 533. 3.97 .أفهم كيفية تطبيق العقيدة يف كل جانب من جوانب مهارات الرتبية اإلسالمية 6

 KBAT(  3.85 .567( مهارات التفكري العليا   .أفهم كل وظيفة من عقلية ميكن استخدامها يف 7

 523. 4.05 .يف الدورة اليت أحضرها )KBAT( مهارات التفكري العليا أستطيع أن أفهم 8

 550. 4.21 . ميكن أن يشجع إبداع الطالب )KBAT( مهارات التفكري العليا أعتقد  9

10 

يف مواد الرتبية اإلسالمية يدرب الطالب     )KBAT( مهارات التفكري العلياأعتقد أن تطبيق  
 .على االنضباط واالعتماد على أنفسهم

 بشكل عام 

4.09 
 

4.04 

.689 
 

.379 

 
 مناقشة والتطبيق 

 

 والقدرة على تطبيقها يف العملية التعليمية. ( KBAT)مستوى فهم معلمي الرتبية اإلسالمية ملهارات التفكري العليا 

واضحة عن مدى أتثر مستوى فهم معلمي املدارس اإلسالمية يف منطقة سيالجنور بتطبيق مهارات التفكري  تقدم هذه الدراسة صورة  
فهم معلمي الرتبية اإلسالمية ملهارات    وظهرت نتائج هذه الدراسة أن مستوى  يف تعليم وتعلم الرتبية اإلسالمية، (KBAT) العليا

، فهذه النتيجة قد اختلفت  4.04بـقد حصلت على مستوى عاٍل   عملية التعليمية( والقدرة على تطبيقها يف الKBATالتفكري العليا )
نتائج دراسة عن  العليا )  Hasmaliza (2016) قليالً  التفكري  لـمهارات  املعلمني  (  KBATاليت ظهرت على أن مستوى فهم 

 .يف املدرسة هي املستوى املتوسط والقدرة على تطبيقها يف العملية التعليمية
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اليت أوضحت أبن مستوى فهم املعلم    Norasmahani Nor et al ( .2015دراسة نوعية وکمية )هناك  وابملثل ، أن  
، ومن  3.66( والقدرة على تطبيقها يف العملية التعليمية هي املستوى املتوسط واملعتدل بنتيجة  KBATملهارات التفكري العليا )

(، ولکن يف دراستنا قد کشفت  KBATلفية منخفضة حنو مهارات التفكري العليا ) خالل هذه النتائج بينت أن املعلمني لديهم خ
دراسات    هناك و  ، 4,04( لدى املعلمني وهي  KBATحيث أن نتائج الدراسة بينت ارتفاع مهارات التفكري العليا )   ذلك خالف  

ووجدت     Vijayaletcmy Muniyandy & Selvam Narayanasamy (2015) أخرى أجريت يف املدرسة الثانوية بواسطة
( وتطبيقها يف العملية التعليمية يف منطقيت سوابنج وكوات دامانسارا  KBATالدراسة أن نسبة فهم املعلمني ملهارات التفكري العليا )

الرتبية اإلسالمية، ومن وجهة نظر الباحث يرى أن الدراسة املتعلقة ابلفهم،     عمل على معمليمنخفضة، ولکن هذه الدراسة مل ت 
  والدراسة املتعلقة ابملعرفة شيئان خمتلفان، إذا كان للمعرفة فهم املفاهيم وإتقان األساليب واالسرتاتيجيات، فإن فهم مهارات التفكري 

 .على الطالب (KBATمهارات التفكري العليا ) نفيذمرتبط بدور املعلم ونتائجه يف ت (KBATالعليا )
 

ومن بعض األسئلة اليت أثريت يف هذه الدراسة املسحية هو معرفة مدى استعداد املعلمني ملواجهة حتدايت الثورة الصناعية  
هذا السؤال هو معرفة مدى قدرة   ومغزى هذا السؤال هو    ."الرابعة، وهو يف السؤال الثالث "أفهم استخدام التفكري يف التدريس

السؤال اخلامس وهو "أان أفهم جوانب تنفيذ واستخدام مهارات  وأما    معلمي الرتبية اإلسالمية على مواکبة العصريف العملية التعليمية، 
تطلب إجابة قوية، واحللول األمثل هلذه  ت  ذلك ألن التحدايت والقضااي يف عصر الثورة الصناعية الرابعة ."التفكري يف حل املشكلة

  "وأما يف السؤال العاشر    القضااي، وأرى أن معلمي الرتبية اإلسالمية هم األنسب لتقدمي اإلرشادات واحللول حول هذه القضااي،
  ماد على أنفسهم" يف مواد الرتبية اإلسالمية يدرب الطالب على االنضباط واالعت   )KBAT (مهارات التفكري العلياأعتقد أن تطبيق  

هذه األسئلة ضرورية لتدريب الطالب على أن يكونوا مستقلني عندما يكونون خارج الفصل الدراسي ويف املدرسة، وهذا بفضل  ف
 .)KBAT(مهارات التفكري العلياتطبيق  

 

العليا التفكري  املعلم ملهارات  أنه كلما زاد فهم  أن نرى  النحو، ميكننا  العملية  تطبيق  ، كان )KBAT (على هذا  ها يف 
أسهل وأكثر كفاءة، مما يساعد على بناء طالب متمکن، ومستقل، ومفکر قادر على مواجهة حتدايت الثورة الصناعية   التعليمية

مهارات   جيعله قادرًا على نقل مفاهيم (KBAT) الرابع، وقد الحظ الباحث أيًضا أن فهم املعلم الواضح لـمهارات التفكري العليا
سيجعله يشعر بثقة عند   (KBAT) رات التفكري العليااملعلم ملها ونتيجة لذلك ، فإن إتقان  .إىل اآلخرين (KBAT) التفكري العليا

وطالب ذوکفاءة أعلى يف التفکري واالستقالل ومواجهة حتدايت عصر الثورة   أفضل،  قيامه ابلعملية التعليمية ويؤدي إىل نتائج
  ذلك وإتقان هذه املهارة جيب أن يؤخذ على حممل اجلد، و (KBAT) مهارات التفكري العليا أن فهم فهذا يثبت على    الصناعية،

 .  (KBAT)مهارات التفكري العليا کما هو منقول يف ورش عمل
 

 اخلالصة 
 

مهاراته املتنوعة مهارات  ختاما، يف عصر الثورة الصناعية الرابعة يطالب املعلم الذي لديه جمموعة متنوعة من املهارات أن يضيف إىل  
  (KBAT) فهم املعلمني لـمهارات التفكري العليا  مما سيعني، فهي مهارة مهمة اليوم يف العملية التعليمية،   (KBAT) التفكري العليا

ة  لذلك فإن هذه الدراس   .يف بناء الطالب الذين ميكنهم حل مشاكلهم اليومية يف مواجهة حتدايت عصرالثورة الصناعية الصعبة  
عبارة عن مسح مت إجراؤه على معلمي الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية، والغرض من هذه الدراسة هو حتديد ومعرفة مستوى  

ملواد الرتبية اإلسالمية،   (PdPc) يف العملية التعليمية (KBAT) إتقان، وفهم معلمي الرتبية اإلسالمية لتطبيق مهارات التفكري العليا
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ج هذه الدراسة أن مستوى فهم معلمي الرتبية اإلسالمية هلذه املهارات على مستوى عال، مما تساعد هذه الدراسة  وقد ظهرت نتائ
د  ابإلجابة على األسئلة املطروحة واملتعلقة إبعداد معلمي الرتبية اإلسالمية يف مواجهة الثورة الصناعية الرابعة، ومن املتوقع أن تساع

الذي مت تفعيله منذ   (KBAT) مهارات التفكري العليا ية على تقييم أداء معلمي الرتبية اإلسالمية  يفهذه الدراسة الوزارة التعليم
، مما يساعد بدوره يف رفع جودة املعلمني بعصرالثورة الصناعية الرابعة والقدرة على مواجهة، وجماهبة حتدايت هذه الثورة،    2013عام  

 . )KBAT( مهارات التفكري العلياطبيق  وت  مما يستلزم على املعلمني فهم، وإتقان، 
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