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تقديـم

، والصـالة والسـالم عـىل سـيدنا  رب العاملنيلـلـهالحمد ..  الرحمن الرحيم لـلـهبسم ا

 ..محمد خاتم األنبياء واملرسلني وعىل آله والصحابة أجمعني 

.....أما بعد 

أن قدرته عىل الفهم والتفكري  بها ابن آدم هي التفكري، بل لـلـهمن أهم الخواص التي خص ا

 .هي األساس الذي عليه الحساب يوم القيامة

حياتـه  م الصفات التي تسمو باإلنسان عن غريه من املخلوقات وال تستقويعد التفكري من أبرز

 يف جميـع لتفكـري ل اإلنسـانيحتـاجال يف حالـة غيـاب الـذهن، ووال ميكن الـتخيل عنـه إ ،بدون تفكري

 .ًمراحل حياته، وميتلك اإلنسان قدرات معرفية رائعة أكرثها جالء القدرة عىل التفكري

 ،إذا اقرتن بالخيال السليموالسيام  لدى اإلنسان ة املنتجة املخيةطنشُكام يعد التفكري أكرث األ

م التفكـري ايئة اجتامعية أبرز مقوماتهـا اللغـة واملعرفـة حيـث أن قـوبه اإلنسان ألنه يستلزم بوينفرد 

ً التفكـري نشـاطا ذهنيـا ًوتتمثل عالقة املعرفة بالتفكري عالقة الغذاء بالجسد، كام يعد أيضـا املعرفة، ً

ًناقدا خاصا ممحصا يتم برتتيب واستقصاء ويستلزم نشوء تغذية راجعة مؤجلة أو استجابة ذهنية ً ً. 

 فائ قاعدة االنطالق نحو تحقيق التقدم يف كافة مجاالت الحياة حيث أن أهم وظـوالعقل هو

 فإنه العقل هو التفكري ويتعلم اإلنسان عن طريق التفكري؛ فبينام يفكر اإلنسان يف حل مشكلة معينة

ًيقوم يف الواقع بنوع من املحاولة والخطأ ذهنيا فهو يستعرض يف ذهنه الحلول املختلفـة للمشـكلة 

 .ًفض الحلول الخاطئة أو غري املالمئة ثم يختار الحل الذي يراه مالمئًا وصحيحاوير
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تفكري دور مهم يف توسيع املجال املعريف لدى الفرد وميّكن من القيـام مبـا هـو منـوط بـه ولل

عىل نحو فّعال، ولهذا يعـد التفكـري مـن أرفـع مـستويات التنظـيم املعـريف ألنـه يقـوم عـىل إدراك 

  .تعاملهاالعالقات واس

اآلن ملواجهـة االنفجـار املعـريف واملعلومـات املهمـة وبذلك أصبح التفكـري مـن الـرضوريات 

 اً املتزايدة واملتالحقة من حولنـا، ويعتـرب التفكـري اإلنـسان عـامالً أساسـيًا يف توجيـه الحيـاة وعنـرص 

  .لية والعامليةجوهريًا يف تقدم الحضارة البرشية ووسيلة فّعالة يف التعامل مع املستجدات املح

ومن األساليب الحديث التـي ظهـرت يف التـدريس والتـي تهـتم بتقـديم املعرفـة واملفـاهيم 

املجردة املتضمنة بها وتنمية مهـارات التفكـري املختلفـة خـرائط التفكـري وهـي متثـل لغـة بـرصية 

يات ة تحمل املحتوى املعريف وتعكـس مـستوعلم واملعلم وهي تنظيامت لرسم خطمشرتكة بني املت

  .التفكري وتجعل من املتعلم إيجابيًا وفعاالً ومفكر يف العملية التعليمية

إىل ذلـك  وباإلضافة ،أحد الربامج العاملية الخاصة بتعليم التفكري) CORT(ويعترب برنامج الكورت 

وهـو أحـد الـرواد يف تعلـيم التفكـري إسـرتاتيجية التـدريس ) DeBono(فقد اقرتاح إدوارد دي بونو 

ص يف توجيه الشخص إىل التفكري بطريقة معينة ثـم خل القبعات الست وهي إسرتاتيجية تتبواسطة

التحول إىل طريقة أخرى، حيث أن هذه االسرتاتيجية تساعد املتعلمني عىل اإلبداع والتفكري بـشكل 

  .منظم ومقنن يتيح للطالب عمل خرائط تفكريية شاملة
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 األول الفصل

  "خصائصه -ماهيته -مفهومه "التفكري

 

 

 :مقدمـة

ري هي  بها ابن آدم التفكري بل إن قدرته عىل الفهم والتفكلـلـهخص امن أهم الخواص التي 

 . األساس الذي عليه الحساب يوم القيامة

وعنـدما يتجـاوز  ،ويرتبط تفكري اإلنسان يف سنواته األوىل بنمـوه العقـيل ونضـجه الجسـمي

مرحلة املراهقة ويبدأ مرحلة الشباب فإن تفكريه يرتبط بحجم وكثافة الخربات التي مـر بهـا سـواء 

أكانت علمية أم جامعية أم حياتية أم بيئية أم اقتصادية أو سياسية وعليـه يـرتبط تفكـري اإلنسـان 

تعامـل مبوضـوعية مبدى قدرته عىل إصدار أحكـام صـحيحة، وعـىل اتخـاذ قـرارات صـائبة وعـىل ال

 .وحسم مع القضايا املادية واملعنوية

م ن عـن غـريه مـن املخلوقـات وال تسـتقويعد التفكري من أبرز الصفات التي تسمو باإلنسـا

حياته بدون تفكري وال ميكن التخيل عنه إال يف حالة غياب الذهن، إن اإلنسان يحتاج إىل التفكـري يف 

  .جميع مراحل حياته لتدبري شؤونه

 اتجه الرتبويون إىل تعلـيم التفكـري ومهاراتـه ضـمن املنهـاج املـدريس ملواكبـة متطلبـات لقد

العرص والتكيف مع الواقع ولتطوير العملية التعليمية ولتذليل الصـعاب ومواجهـة املشـكالت كـام 

 .أن تعليم التفكري وسيلة لتحقيق الذات

 ىل التفكـري وعـىل الـرغم مـنوميتلك اإلنسان قدرات معرفية رائعة أكرثهـا جـالء القـدرة عـ
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اإلنسان ليس املخلوق الوحيد الذي يفكر إال أنه أكرث املفكرين مهـارة، فهنـاك فـرق بـني تفكـري  أن

الحيوان وتفكري اإلنسان حيث أن تفكري الحيوان يغلب عليه الطابع العميل، مبعنى الطابع املتعلـق 

 .مبتطلبات البقاءبإشباع الحاجات األساسية من مأكل وحامية أي ما نسميه 

 فاإلنسان ال يكتفـي مبتطلبـات البقـاء وال ،أما تفكري اإلنسان فيكون ذا طابع نظري تجريدي

يكتفي بهذا املستوي من التفكري حيث يتعدى ذلك إىل التفكري فيام يحيط به مـن أشـياء وظـواهر 

بـل يسـتغلها يعـيش يف وسـطها ًويحاول تفسريها وفهمها طلبا للمزيد من التكيف للظـروف التـي 

يستخدم علامء النفس كلمة التفكري كتسمية عامة ألنشطة عقلية مختلفة مثل االستدالل و لصالحه

ًلحل املشكالت وتكوين املفاهيم وقد يكون ممكنا معرفة صفاته من خـالل التعـرف عـىل أهدافـه 

 .وعنارصه

عي بـالتفكري وهـو ويتزايد االهتامم يف اآلونة األخرية برضورة تنمية قـدرة الطـالب عـىل الـو

حيث أن التحكم يف عمليات التفكري أسـايس ومهـم لـدمج التفكـري يف ) التفكري يف التفكري(مصطلح 

عمليات التعلم داخل حجرات الدراسة باإلضافة إىل أن ذلك يساعد عىل قيام املتعلم بـدور إيجـايب 

 فـالوعي ، بعمليـة الـتعلميف جمع املعلومات وتنظيمها وتكاملها ومتابعتها وتقييمها أثنـاء قيـامهم

بالتفكري يعني القدرة عىل تعرف املتعلم ما يعرفـه ومـا ال يعرفـه وهـذه العمليـة مركزهـا الـقرشة 

 .الدماغية

ويعد التفكري أرقى أشكال النشـاط املخـي املنـتج لـدى اإلنسـان إذا اقـرتن بالخيـال السـليم 

هـا اللغـة واملعرفـة وهـام خاصـيتان وينفرد به اإلنسـان ألنـه يسـتلزم بيئـة اجتامعيـة أبـرز مقومات

مني هام الجانـب الفسـيولوجي والجانـب الثـاين هـو مه أي أن التفكري له جانبني ،ميتلكهام اإلنسان

 .الجانب االجتامعي البيئي الثقايف املكتسب

وقوام عملية التفكري املعرفة ومتثل عالقة املعرفـة بـالتفكري عالقـة الغـذاء بالجسـد، كـام أن 

ـبـني التفـكـري واالنفـعـاالت، فاالنفـعـاالت واملـشـاعر ـهـي محرـكـات الـسـلوك ودوافـعـه هـنـاك عالـقـة 

 .الرئيسية والتي تؤدي للتفكري وتثريه

ا سـمحا يـتم برتيـث واستقصـاء ويسـتلزم نشـوء  ًويعد التفكري نشاطا ذهنيا ناقـدا فاحص ًـ ً ً ً

فقة وصاعدة، أي تغذية راجعة مؤجلة أو استجابة ذهنية، والتفكري عملية ذهنية ديناميكية متد

 ًأن الحوادث املتالحقة التي تجري يف عملية التفكري تستغرق وقتا أثناء تتابعهـا أو تالحقهـا كـام
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ا عـن عالقتهـا أو ارتباطاتهـا املوضـوعية  ا عضـويا ناتج ًـأن تلك الحوادث ترتابط فيام بينها ترابط ً ًـ

 .الطبيعية وهذا ما مييز التفكري عن العمليات العقلية األخرى

ـتـرب التفـكـري وتوجيـهـه ـهـدف أـسـايس ال يحتـمـل التأجـيـل ويـجـب أن يـكـون يف ـصـدارة ويع

األهداف الرتبوية ألي مادة دراسية، ألنه وثيـق الصـلة بـاملواد الدراسـية ومـا يصـاحبها مـن طـرق 

تدريس ونشاط ووسائل تعليمية وعمليات تقوميية، وال شك أن وضع التفكري بأبعاده املختلفة مـن 

 برصي أو إبداعي ضمن قوائم األهداف الرتبوية هو يف أغلب األحيان أمر منطي، تفكري منظومي أو

ًومن ثم يكون موقف املعلم منه موقًفا يتسم بالشكلية أيضا األمر الذي ينعكس عـىل مامرسـته يف 

ًاملواقف التعليمية والتي تأخذ غالبا شكالً يباعد بينه وبني التفكري وقد ثبت عدم قـدرة املدرسـة يف 

قت الحارض عىل تحقيق هدف التفكري أو تنميته لدى األطفال، لـذلك وجـب االهـتامم بـالطرق الو

املبدعة يف عرض املعلومات يف أثناء التدريس، وإفساح مساحات واسعة ملوضوعات أساليب تحسن 

اإلبداع وأساليب العصف الذهني واملهارات السيكوحركية وإسهامات الكمبيـوتر الناقـدة واملبدعـة 

 . ارة التفكري الناقد اإلبداعي لدى الطالبواستث

  مفهوم التفكري -أوالً 

إن عرص التغريات املتصارعة يفرض عىل املـربني التعامـل مـع العمليـة التعليميـة كعمليـة ال 

يحدها زمان أو مكان وتسـتمر مـع اإلنسـان كحاجـة ورضورة لتسـهيل تكيفـه مـع املسـتجدات يف 

كـري أو تعلـيم الطالـب كيـف يفكـر أهميـة خاصـة ألن يحمـل  ومن هنا يكتسب تعليم التف،بيئته

مدلوالت مستقبلية يف غاية األهميـة وذلـك ألن التكيـف مـع املسـتجدات يتطلـب تعلـم مهـارات 

 .جديدة واستخدام املعرفة يف مواقف جديدة

 :وقد تعددت األدبيات التي تناولت تعريف التفكري كالتايل

ات عقلية معرفية لالسـتجابات للمعلومـات الجديـدة  بأنه عمليSolso 1988فقد عرفه سولو 

 .بعد معالجة معقدة تشمل التخيل والتعليل وإصدار األحكام وحل املشكالت

  التفـكـري ـعـىل أـنـه عملـيـة عقلـيـة معرفـيـة وجدانـيـة علـيـا1996ـكـام ـعـرف مـجـدي حبـيـب 

 ذلكتبـنـى وتؤـسـس ـعـىل محـصـلة العملـيـات النفـسـية األـخـرى ـكـاإلدراك واإلحـسـاس والتخـيـل وـكـ
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العمليات العقلية كالتذكر والتجريد والتعميم والتمييز واملقارنة واالستدالل، وكلام كان االتجاه مـن 

 .ًاملحسوس إىل املجرد كلام كان التفكري أكرث تعقيدا

 التفكري بأنه نشاط عقيل يسـتخدم الرمـوز والصـور 1996كام يعرف خليل يوسف واآلخرون 

األرقام والذكريات واإلشارات والتعبريات واإليحـاءات التـي تحـل محـل الذهنية واملعاين واأللفاظ و

األشياء واألشخاص واملواقف واألحداث املختلفة التي يفكر فيها الشـخص بهـدف فهـم موضـوع أو 

 .موقف معني

 أن التفكـري مفهـوم افـرتايض يشـري إىل عمليـة تعـزى إىل نشـاط 2004كام ترى نايفة قطامي 

يئ قصدي موجه نحو حـل مسـألة مـا أو اتخـاذ قـرار معـني أو إشـباع رغبـة ذهني مع تفاعيل انتقا

 .ًالفهم أو إجابة عن سؤال ويتطور التفكري لدى الفرد تبعا لظروفه البيئية املحيطة

 التفكري مبعناه الوظيفي والذي يتصل ويخدم مجـال تعلـيم 1999وعرف حسن حسني زيتون 

ت العقلية التي يستخدمها الفرد عند البحث عن إجابة املهارا/ التفكري بأنه مجموعة من العمليات

لسؤال أو حل ملشكلة أو بناء معنى أو التوصل إىل نواتج أصلية مل تكـن معروفـة مـن قبـل وهـذه 

 .املهارات قابلة للتعلم من خالل معالجات تعليمية معينة/ العمليات

ه التفكـري بأنـه تجهيـز ً منوذجا للتفكري يظهـر فيـ2000واقرتح فؤاد أبو حطب، وآمال صادق 

الجديـدة والتـي مل يسـبق التعـرض لهـا بـأي ) املشـكالت(للمعلومات التي تتألف فيهـا املـدخالت 

طريقة من طرق التسجيل أو العرض وبالتايل لن تتطلب نشاط عمليـات التفكـري بنـاء عـىل متغـري 

 ).تقارب أو تباعد(وجهة للحل ) قليل أو كثري(املعلومات 

 :يفات نذكر منهاالتعروهناك العديد من 

 التفكري هو أخذ املعلومات من العامل الخارجي ومن أنفسنا ومن ثم معالجتها بأدمغتنا. 

  التفكري هو االشتقاق العقيل للعنارص العقلية لألفكار مـن اإلدراكـات واملعالجـة العقليـة لهـذه

 .االفكار أو املزج بينها

 هدف تكوين األفكار واالستدالل حولها أو الحكم التفكري هو املعالجة العقلية للموارد الحسية ب

 .عليها

  التفكري نظام معريف يقوم عىل استخدام الرموز التـي تعكـس العمليـات العقليـة الداخليـة إمـا

 .بالتعبري املبارش عنها أو التعبري الرمزي
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وميكن تعريف التفكري بأنه ما يجول يف الذهن مـن عمليـات تسـبق القـول والعقـل بحيـث 

فهم ما نحس به أو ما نتـذكره أو مـا نـراه ثـم نعمـل عـىل تقيـيم مـا نفهمـه محـاولني حـل تبدأ ب

 .املشكالت التي تعرتضنا يف حياتنا اليومية

 بأنه التقيص املدروس للخربة من أجل غرض ما وقد يكون ذلـك الغـرض 2003ويعرفه حبيب 

 . األشياء أو القيام بعمل ماهو الفهم أو اتخاذ القرار أو التخطيط أو حل املشكالت أو الحكم عىل

ًكام يعرف أيضا التفكري بأنه هو عملية عقلية معرفية ديناميكيـة هادفـة تقـوم عـىل إعـادة 

تنظيم ما تعرفه من رموز ومفاهيم وتصورات يف أمناط جديدة تسـتخدم يف اتخـاذ القـرارات وحـل 

 .املشكالت وفهم الواقع الخارجي

ن العمليات التي يوظفها العقل لتنظيم خرباته بطريقـة ًويعرف أيضا التفكري بأنه منظومة م

جديدة لحل مشكلة معينة بحيث تشتمل هذه املنظومة عىل عمليات إدراك العالقة بني املقدمات 

 ،يات إدراك العالقة بني السبب والنتيجة وبني العام والخاص وبـني املعلـوم واملجهـولملوالنتائج وع

 لتحقيق غاية مقصودة قد تكون تكوين فكرة مـا أو الحكـم وتكون هذه املنظومة هادفة وموجهة

 .عىل ظاهرة أو حل ملشكلة ما أو اتخاذ قرار

يـات العقليـة ملوهناك ما يذكر بأن التفكري أعىل مراتـب النشـاط العقـيل وميثـل إحـدى الع

ًاملعرفية التي تشكل جانبا راقيا يف شخصية اإلنسـان مييـزه عـن غـريه مـن الكائنـات بـأن يسـتطي ع ً

ًاإلنسان عن طريـق التفكـري بتوظيـف غالبيـة العمليـات العقليـة األخـرى إن مل يكـن كلهـا تقريبـا 

 .ويواجه كل ما يقابله من مشكالت وأن يجد لها ما يناسبها من حلول

 التفكري بأنه مفهوم افرتايض يشري عىل عملية داخليـة تعـزي إىل نشـاط 2003ويعرف زيتون 

وجه نحو حل مسألة ما أو اتخاذ قرار معني أو اشباع رغبـة يف الفهـم ذهني معريف تفاعيل انتقايئ م

أو إيجاد معنى أو إجابة شافية لسؤال ما ويتعلمه الفرد مـن ظـروف البيئـة املتاحـة ومـن دالالت 

 :هذا املعنى ما يىل

التفكري نشاط عقيل يحدث يف الـدماغ وهـو غـري ملمـوس وغـري مـريئ ويسـتدل عليـه مـن  -أ  

 .ري الذي يصدر عن الفرد كالكالم والكتابة والحركات واإلشارات واالنفعاالتالسلوك الظاه
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ً وليس عشوائيا مبعنى أن الفرد يوجـه هـذا النشـاط نحـو موضـوع أو ًا موجهًاالتفكري نشاط  -ب

 .موقف أو حدث معني

 ن التفكري يستهدف حل مسـألة أو اتخـاذ قـرار أو البحـث عـن معـان وعالقـات بـني األشـياءإ -ج

 .األحداث أو املواقف أو اإلجابة عن سؤال ماو

 .التفكري ميكن تعلمه -د

 العملية التي ينظم بهـا العقـل خرباتـه بطريقـة جيـدة لحـل رف التفكري بأنهّوهناك من يع

مشكلة معينة بحيث تشتمل هذه العملية عىل إدراك عالقات جديدة بـني املوضـوعات أو عنـارص 

القة بني املقدمات والنتائج وإدراك بني السبب والعالقة والنتيجـة املوقف املراد حله مثل إدراك الع

 .وبني العام والخاص وبني يشء معلوم وآخر مجهول

 العملية التي يتم بواسطتها الحكم عىل واقع األشياء وذلـك وعرف عبيد وعقانة التفكري بأنه

 يف حـل ًمهـامتفكري عامالً بالربط بني واقع اليشء واملعلومات السابقة عن ذلك اليشء مام يجعل ال

 . املشكالت

ًوعرف أيضا التفكري بأنه عمليـة ذهنيـة تقـوم عـىل املعالجـة العقليـة للمعلومـات وربطهـا 

بالخربات السابقة لتكـوين األفكـار أو اسـتداللها أو الحكـم عليهـا وميكـن تنميتهـا وتطويرهـا عنـد 

 .يميةالطلبة عىل نحو ارتقايئ وتدريجي أثناء تعلم املادة التعل

عملية عقلية معرفية ديناميكية هادفة تقوم عىل إعادة تنظيم ما تعرفـه رف التفكري بأنه ّوع

من رموز ومفاهيم وتصورات يف أمناط جديدة تستخدم يف اتخاذ القـرارات وحـل املشـكالت وفهـم 

 .الواقع الخارجي

ًويتميز التفكري عن سائر عمليات املعرفة بأنه األكرث رقيا وأشدها تعقيد ا وأقدرها عىل النفاذ ً

إىل عمق األشياء والظواهر واملواقف واإلحاطة بها مام ميكنه من معالجة املعلومات وإنتاج وإعادة 

 .إنتاج معارف ومعلومات جديدة موضوعية دقيقة وشاملة

) CORTتعلم التفكـري ( صاحب مؤسسة البحث املعريف يف برنامج De Bonoكام عرف دي بونو 

العملية التي ميارس الذكاء مـن خاللهـا نشـاطه عـىل الخـربة وهـو عمليـة يقـوم بهـا  "التفكري عىل أنه

ًالجميع وليس مقصورا عىل فئة معينة مـن النـاس حيـث أن للعديـد مـنهم قـدرات مختلفـة يف هـذا 

 ."املجال
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وبشكل عام فالتفكري هو استخدام الوظائف النفسـية لحـل مشـكلة مـن املشـكالت، حيـث 

محكمة ثم يفاضل بينهام العقـل الختيـار الحـل النهـايئ وهـو تجربـة ذهنيـة يصاغ لها عدة حلول 

والـذكريات تشمل كل نشاط عقيل يستخدم الرموز مثل الصور الذهنية واملعاين واأللفـاظ واألرقـام 

 واألحـداث املختلفـة واإلشارات والتعبريات واإليحاءات التي تحل محل األشياء واألشـخاص واملواقـف

 .الشخص بهدف فهم املوضوع أو موقف معنيالتي يفكر فيها 

د األفكار عن معرفة سابقة، ثم إدخالها يف يوي التفكري بأنه العملية التي تلوقد عرف جون د

ًالبنية املعرفية للفرد وهي أيضا معرفة العالقة التي تـربط األشـياء ببعضـها والوصـول إىل الحقـائق 

مثـل يف أسـلوب حـل املشـكلة والـذى يفـرتض أن  فالتفكري عنده نشاط ذهنـي يت،والقواعد العامة

 .يكون من أهم أهداف الرتبية

نشاط فكري يتميز بخصائص متعـددة منهـا القـدرة " ديفيد بريكنز"والتفكري من وجهه نظر 

ل والقـدرة عـىل اختيـار بـديل مـن عـدد كبـري مـن ّعىل إدراك العالقات األساسية يف املوقف املشك

 االستبصار وإعادة تنظيم الخربات السابقة والقدرة عىل إعـادة تنظـيم البدائل املتاحة والقدرة عىل

 . األفكار بهدف الوصول ألفكار جديدة

ف التفكري بأنه قدرة تتكون باملامرسة وتتطور عىل نحو ارتقايئ وتدريجي وتحتـاج إىل ّرُكام ع

ة ال تكتسـب بشـكل ًتوجيه وإرشاد حتى تصل إىل أعىل مستوى والتفكري ال ينمو تلقائيا ألنه عمليـ

ً فنيـا وتعلـيام ًإنجاز أغراض بل هـو عمـل يتطلـب أداءعفوي أو نتيجة عرضية من خالل محاوالت  ً

ً وهكـذا اعتـربه مفهومـا معقـدا ،ستطيع قدراتـهتنميته عند املتعلم إىل أقىص ما تًمستمرا من أجل  ً

 .ينطوي عىل أبعاد ومكونات متشابكة تعكس الطبيعة املعقدة للدماغ البرشى

إذن فالتفكري عملية ذهنية نشطة وهو نوع من الحوار الـداخيل املسـتمر مـع الـذات أثنـاء 

ً وقد يكون أمرا بالغ التعقيـد ،القيام بعمل أو التعرض ملثري يتم استقباله عن طريق إحدى الحواس

 يتألف من ثالثة عنارص تتمثل يف العمليات املعرفية املعقـدة وعـىل رأسـها حـل املشـكالت واألقـل

ًتعقيدا كالفهم والتطبيق باإلضافة إىل معرفة خاصة بنوع املادة أو املوضوع مع توافر االستعدادات 

 يول املختلفة وال سيام االتجاهات واملوالعوامل النفسية 

 : أن مفهوم التفكري يتضمن أربع أفكار أساسية وهي كالتايل1996وقد أوضح حبيب 

 ًعمليات املعالجة داخل الجهـاز املعـريف إذا فهـو يعتمـدتتضمن مجموعة من : التفكري عملية -أ  
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العقليـة التـي يتميـز بهـا اإلنسـان عـن غـريه مـن  عىل قدرة الفرد العقلية، وهو من أرقـى

 .الكائنات األخرى

فإنه يحدث داخل العقل اإلنساين أو النظـام املعـريف ويسـتدل عليـه : التفكري عقيل ومعريف  -ب

مبـارشة، أي أن التفكـري يبنـى ويؤسـس بنـاء عـىل العمليـات من حل املشكلة بطريقة غـري 

 خيـل وغريهـا مـن العمليـات فهـو يرتبـع عـىل قمـة العمليـاتالنفسية األخرى كـاإلدراك والت

 .النفسية واملعرفية والعقلية

و ، فمثالً التفكري التباعدي ينحأي يظهر يف شكل سلوك موجه نحو مشكلة ما: التفكري موجه -ج

 . يف كافة االحتامالت التي تطرح لحل مشكلة مابالفرد للتفكري

تركيبي معقد للمخ أي أن التفكري يعتمد عـىل املقـاييس الهارمونيـة : التفكري نشاط تحلييل -د

 .الطاقية بني نشاط كل منطقة للمخ اإلنساين

ويعرف التفكري بأنه مفهوم افرتايض يشري إىل عملية داخلية تعزى إىل نشـاط ذهنـي معـريف 

 انتقايئ قصدي موجه نحو مسألة ما أو اتخاذ قرار معني أو إشـباع رغبـة يف العلـم أو إيجـاد تفاعيل

 .معنى أو إجابة عن سؤال معني

ظهر نتيجتـه يف معني تويظهر هذا التعريف أن التفكري عملية عقلية مقصودة وموجهة ألمر 

 . صورة قرار أو إجابة

اوالت التـي بـذلت لتعريـف عمليـة  إىل وجـود العديـد مـن املحـBourneوقد أوضح بـورن 

 أن التفكري هو الطريق الذي يصف السلوك الرديء : التفكري منها

 التفكري بأنه عملية توسيع الدليل املقدم أو املعلومـات املعطـاة Bartlleettوقد عرف بارتلت 

 أو عىل النحو الذي يالمئه بحيث يتم ملء الفجوات فيه ويتم ذلـك الهـدف لفهـم أو اتخـاذ القـرار

 .ت أو الحكم عىل يشء ماالتخطيط أو حل املشكال

 سلوك أو نشاط يقوم به الفـرد لـيك يصـل إىل حـل ملشـكلة مـن خـالل بأنهويعرف التفكري 

تحديد املشكلة وتحليل مكوناتها للوقوف عىل معاملها الرئيسية ثم تنظيم خربات املـتعلم السـابقة 

 .شكلةبطريقة جديدة من شأنها أن تصل بالفرد لحل امل

 وتتفق التعريفات السابقة يف أن التفكري عملية عقليـة مقصـودة وموجهـة ألمـر معـني مثـل
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موقف أو تساؤل أو مشكلة وتظهر نتيجة هذه العملية يف صورة قرار أو إجابة تنتج من دمـج بـني 

  .أفكار ومعارف وخربات سابقة

قاط هي أنه عند ظهـور أي ويجمل أحمد حامد حنقور يف تعريفه التايل للتفكري عدد من الن

 الفـرد وء خرباتـه ومعلوماتـه السـابقة فـإنمشكلة للفرد يصعب عليه حلها أو التغلب عليها يف ضـ

 .يقوم بنشاط فكري ليك يصل إىل حل مناسب لهذه املشكلة

ًوعرف التفكري أيضا بأنه ظاهرة عقلية معرفية ال تخلو من مامرساتها جميع الكائنات الحيـة 

لف ولذلك فهذه الظاهرة تستند إىل النشاطات الذهنية الداخلية فالتفكري يف حد ولكن بشكل مخت

 عن سلسلة من النشاطات الذهنية العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعـرض لـبعض ةذاته عبار

 .األحداث واملواقف التي تنتقل إليه عن طريق الحواس

ً حـل مشـكلة متخـذا صـورا مـن ويتضح أن التفكري نشاط عقيل تثـريه مشـكلة ويهـدف إىل ً

 التفكـري  واملفاهيم هي املادة االساسية التي تتعامل معها عملية،االستنباط والتحليل والرتتيب والتقويم

والتفكـري هـو . مثلام تعد املثريات مادة االحساس واملنبهات مادة االنتبـاه واملـدركات مـادة االدراك

 . العقل يف مشكلة للتوصل إىل حلهاإعامل

 :ن التعريفات السابقة ميكن القول بأنوم

 التفكري سلوك هادف فهو ال يحدث يف فراغ أو بال هدف وإمنا يحدث يف مواقف معينة. 

 ًالتفكري سلوك تطوري يتغري كام ونوعا لنمو الفرد وبرتاكم خرباته ً. 

 التفكري الفعال هو التفكري الذي يوصل إىل أفضل املعاين واملعلومات املمكن استخالصها. 

  التفكري مفهوم نسبي فال يعقـل لفـرد مـا أن يصـل إىل درجـة الكـامل يف التفكـري أو أن يحقـق

 .وميارس جميع أنواع التفكري

  واملواقـف أو ) فـرتة التفكـري(يتشكل التفكري يف تداخل عنارص البيئة التي يجـرى فيهـا التفكـري

 .الخربة

  شـكلية - مكانيـة - منطقيـة -ميـة  ك- رمزيـة -لفظية (يحدث التفكري بأشكال وأمناط مختلفة ( 

 .لكل منها خصوصية

 أن التفكـري هـو نشـاط دينـامييك هـادف، حيـث يعتمـد 1969ويرى عبد السالم عبد الغفار 

 . اإلدراك والتذكر والتفكري،اإلنسان يف حياته عىل ثالث عمليات عقلية
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 فـرد بحفـظ املعلومـات وبالتـذكر يقـوم ال،فباإلدراك يحصل اإلنسان عىل املعلومات من البيئـة

  أمـا التفكـري فيتنـاول املعلومـات التـي يـدركها اإلنسـان وميزجهـا مـع تلـك،ليستخدمها يف املسـتقبل

 .املعلومات التي يتذكرها ليكون منها تنظيامت أو تشكيالت جديدة للوصول إىل نتائج مرغوبة

فية التي يقـوم بهـا  التفكري بأنه سلسلة من النشاطات العقلية غري املعر1999ويعرف جروان 

ًالدماغ عندما يتعرض ملثري يتم استقباله عن طريق واحد أو أكـرث مـن الحـواس الخمـس بحثـا عـن 

معنى يف املوقف أو الخربة وهو سلوك هـادف وتطـوري يتشـكل مـن داخـل القابليـات والعوامـل 

 حولـه الشخصية والعمليـات املعرفيـة وفـوق املعرفيـة واملعرفـة الخاصـة باملوضـوع الـذي يجـرى

 .التفكري

  التفكري بأنـه عمليـة عقليـة يوظـف فيهـا الفـرد خرباتـه وتجاربـه2000وعرف الكثريي والنذير 

السابقة وقدراته الذهنية الستقصاء ما يقابله من مواقف أو مشكالت بغرض الوصـول إىل نتـائج أو 

 .ًقرارات مألوفة وتتطور هذه العملية بناءا عىل ما يتلقاه من تعليم أو تدريب

ويعرف التفكري بأنه نشاط عقيل يساعد الفرد عىل تكـوين فكـرة أو حـل مشـكلة أو اتخـاذ 

قرار مناسب ويعتمد عىل عمليات عقلية معقدة وتبدأ من التفكري إىل مرحلـة تقـويم املعلومـة أو 

 .الخربة التي مير بها الفرد

ايئ وتدريجي وتحتـاج ًويعرف التفكري أيضا بأنه قدرة تتكون باملامرسة وتتطور عىل نحو ارتق

ًإىل توجيه وإرشاد حتى تصل إىل أعىل مسـتوى، والتفكـري ال ينمـو تلقائيـا ألنـه عمليـة ال تكتسـب 

بشكل عفوي أو نتيجة عرضية من خالل محاوالت إنجاز أغراض أخرى بـل هـو عمـل يتطلـب أداء 

ًفنيا وتعليام مستمرا من أجل تنميته عند امل ً  .راتهتعلم إىل أقىص ما تستطيعه قدً

كام يعرف التفكري بأنه نشاط عقيل مقصود يقوم به الفرد عندما تواجهه مشـكلة أو مسـألة 

 معينة ال يتمكن من حلها بسهولة مام يدفعه لتحليل هـذه املشـكلة إىل عنارصهـا ودراسـة مكوناتهـا

 وماألساـسـية وإدراك العالـقـات ـبـني املـقـدمات والنـتـائج والـسـبب والنتيـجـة والـعـام والـخـاص واملعـلـ

واملجهول من خالل الخربات التي ميتلكها الفرد بهدف التغلب عىل الصعوبات التي أمامه والتوصل 

 .إىل حل سليم ومقنع للمشكلة
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  التفكري بأنـه نشـاط ذهنـي يقـوم بـه اإلنسـان عنـدما يتعـرض2009وعرف عبد الهادي وعياد 

قـد يسـتخدم التفكـري هـدف ملوقف ما أو مشكلة ما حيث يحاول الوصـول إىل الحلـول املناسـبة و

 .معني

  التفكري بأنه مفهوم معقـد يتـألف مـن ثالثـة عنـارص تتمثـل يف العمليـات2003وعرف سعادة 

ًحل املشكالت واألقل تعقيدا كالفهم والتطبيـق باإلضـافة إىل معرفـة خاصـة : املعرفية املعقدة مثل

 .ل واالتجاهاتمبحتوى املادة أو املوضوع مع توافر االستعدادات الشخصية كامليو

 التفكري بأنه عبارة عن سلسلة من النشـاطات العقليـة غـري املرئيـة 2011بينام عرف سليامن 

التي يقوم بها الدماغ عندما يتعـرض ملثـري يـتم اسـتقباله عـن طريـق واحـد أو أكـرث مـن الحـواس 

 .ًالخمسة بحثا عن معنى من الوقف أو الخربة

 بأنه عملية تنظـيم وتكييـف ومـن خـالل هـاتني  تعريف بياجية للتفكري2003وأورد خميس 

العمليتني يكتسب الفرد قدراته املعرفية فالتنظيم هو الجانب البنايئ من التفكري أما التكييف فهـو 

عملية سعي الفرد إليجاد التوازن بني ما يعرف خرباته والظواهر واألحـداث التـي يتفاعـل معهـا يف 

 . البيئة

 ، سـلوك الفـرد امللحـوظ بشـكل تجريبـي كأسـاس ملعلوماتـهوعرف السلوكيون التفكري بأنـه

 .فالعمليات الداخلية ال ميكن مالحظتها مبارشة

 التفكري بأنه أنشطة عقلية وذهنية مرتبطة بـاملثريات الخارجيـة ورمـوز 2011ويعرف األشقر 

لعقـل الثقافة العامة للفرد من ناحية ومن ناحية أخرى يرتبط التفكري بكل ما خفي أو غـاب عـن ا

 .البرشي

تسـاعد  التفكري بأنه مصطلح عام متضمن يف النشـاطات العقليـة التـي 2011وعرف الحقاف 

 وإجـراءات يف بلورة املشكالت عن طريق صياغتها والبحث عن معناها ومغزاها ثم تحديـد خطـوات

 .حلها بطريقة سهلة وسلسة

فيهـا اإلدراك الـحيس مـع  التفكري بأنه عملية ذهنية يتفاعـل 2011وعرف غباري وأبو شعرية 

 .الخربة والذكاء لتحقيق هدف معني بدوافع ويف غياب املوانع

  بأنـه نشـاط معـريف يـرتبط باملشـاكل واملواقـف املحيطـة بـالفرد2007وعرف العتوم وآخـرون 
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ًوقدرة الفرد عىل تحليل املعلومات التي يتلقاها عرب الحواس مستعينا بحصـيلته املعرفيـة السـابقة 

 يقوم بإعطاء املثريات البيئية معنى وداللـة تسـاعد الفـرد عـىل التكييـف والـتالزم مـع وبذلك فهو

 .املحيط الذي يعيش فيه

 التفكـري بأنـه عمليـة عقليـة تسـتنتج مـن السـلوك 2012ويعرف العتمـون وعبـد الصـاحب 

د الوصـول إليـه كفهـم موضـوع معـني أو إصـدار نام يكون أمام الفرد هدف معني يريـويحدث حي

 .أو حل مشكلةحكم 

حياتـه  أن التفكري عملية ذهنية يقوم بها الفرد عندما تواجهه مشـكلة يف 2008ويذكر بدوي 

 بـني أو موقف تعليمي مام يساعده عىل تحليل املشكلة وربـط جزئيتهـا باملـايض واملسـتقبل والـربط

 .واقع اليشء واملعلومات السابقة حتى يتوصل إىل حل املشكلة بطريقة علمية سليمة

املامرسـات  عبارة عن سلسـلة مـن النشـاطات العقليـة أو  التفكري بأنه2007ويعرف إبراهيم 

 .الذهنية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض ملثري عن طريق إحدى الحواس الخمسة

ًكام يعرف التفكري أيضا بأنه هو عملية ذهنية منظمة يقوم بها الفرد عند مواجهتـه ملشـكلة 

 .كاره ومعلوماته السابقة للوصول إىل حل املشكلة بطريقة علمية سليمة هادفةما فيقوم بتنظيم أف

 :وبعد استعراض ما سبق من تعريفات ملفهوم التفكري يتضح أن

 فقد اتفقت أغلب التعريفات السابقة عىل أن التفكـري هـو نشـاط : التفكري نشاط عقيل داخيل

ف بـني هـذه التعريفـات يف نـوع عقيل أو عملية عقلية تحدث داخل الدماغ مع وجـود اخـتال

 . ووظيفة هذا النشاط العقيل

 اإلنسان يلجأ إىل التفكري عندما يواجه مشـكلة : ارتباط التفكري باملواقف املحرية وحل املشكالت

 .أو موقف يحتاج إىل حل

 بالنظر إىل تعدد التعريفات السابقة واختالفها حول مفهـوم التفكـري مـع : التفكري مفهوم معقد

يجاد تفسريات واضحة كاملة من الرتبويني تدلل عىل كيفية حدوث التفكـري فهـذا يؤكـد عدم إ

 أن التفكري مفهوم معقد ينطـوي عـىل أبعـاد 2001ولقد ذكر جروان . عىل تعقيد عملية التفكري

 .متشابكة تعكس الطبيعة املعقدة للدماغ البرشي

 ًإنسانا إال بالتفكريفال يكون اإلنسان : التفكري من الخصائص املميزة لإلنسان. 
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  ماهية التفكري-ًثانيا 

يعرف التفكري بأنه ذلك النشاط الذي يبذله الفرد ليحل به املشكلة التي تعرتضه مهام كانت 

 .طبيعة هذا النشاط سواء تطلب تفكري أكرث أم أقل، حسبام يكون املوقف أكرث أو اقل إشكاالً

 ولـذا ميكـن أن يكـون أكـرث ،ستخدام الرموزوالتفكري حسب آراء بعض الباحثني يعتمد عىل ا

ًاتساعا من املجاالت األخرى، إنه يستخدم إدراكاتنا ونشاطاتنا الحالية يف املجـاالت التـي يعنـي بهـا 

ولكنه يترصف مبعانيها بطريقة تتجاوز الحارض، ومن هنا ميكن القول أن التفكري يزيد مـن توضـيح 

 .إلحساسما نتوصل إليه عن طريق كل من اإلدراك وا

ًفعملية التفكري تعنى أنه نشاطا بواسطته يستطيع الفرد أن يفهم موضـوعا أو موقًفـا معينـا  ً ً

 .أو عىل األقل بفهم بعض مظاهر املوقف أو ذلك املوضوع

 :ويتخذ التفكري مظاهر متعددة منها

 التحكم 

 التجريد 

  التصور 

 االستدالل 

  التخيل 

  التذكر 

 التوقع 

ًعمليـة حـل املشـكالت التـي تعتمـد أساسـا عـىل األفكـار أكـرث مـن ً التفكـري أيضـا يف ويبدو

 .اعتامدها عىل اإلدراك الحيس

ًويشري بعضهم إىل عملية التفكري أحيانا عىل أنها عملية داخلية أو كالم باطن ويستخدم فيها 

اإلنسان الرموز اللغوية والعددية ولكن فريًقـا مـن علـامء الـنفس يـقرصون التفكـري عـىل التفكـري 

االستداليل وهو النشاط العقـيل الـذي يسـتهدف حـل املشـكالت أو الوصـول إىل اتخـاذ قـرارات أو 

 .إصدار أحكام ويبدوا هذا عىل درجة الخصوص يف التفكري املنطقي

 كـل نشـاط عقـيل يسـتخدم"وبعض العلامء يتوسـعون يف مفهـوم التفكـري فيطلقـون عليـه 
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 . رموز، وال يقرصونه عىل التفكري االستداليل وحدهالصور الذهنية أو املعاين أو األلفاظ أو ال

وجوهر عملية التفكري مهام اختلفت تعاريفها هو إدراك عالقات بني عنـارص املوقـف املـراد 

حله، فالحكم عليه هو إدراك العالقات بني املقدمات والنتـائج والتعليـل هـو إدراك العالقـات بـني 

 الفهـم يف جـوهره عبـارة عـن إدراك عالقـة بـني يشء العلة واملعلول أو السـبب والنتيجـة، وكـذلك

معلوم ويشء مجهول والتعميم يقوم عىل أساس إدراك العالقات بني العام والخاص أو بـني املوقـف 

 .الحارض واملوقف املقبل

كام يتفق معظـم البـاحثني عـىل قامئـة مـن الفعاليـات الذهنيـة التـي تشـتمل عـىل جميـع 

 : ا وهيالفعاليات التالية أو بعض منه

  الرسحان(أحالم اليقظة(. 

 األماين. 

 التخيل. 

 الصور الخيالية. 

 فهم األفكار أو استيعابها والتأمل فيها. 

 التوصل إىل أفكار جديدة. 

والتنظيم الفلسفي والنقاش السيايس واتخاذ القرارات والقراءات والكتابة والتخطيط للعطلة 

 .خرى إىل هذه القامئةوحل املشكالت وباإلمكان إضافة فعاليات ذهنية أ

 - والتعلـيـل - والتعـمـيم - والتجرـيـد - والتمـيـز - والفـهـم -الـتـذكر "وـمـن ـهـذه الفعالـيـات 

 ."واالستنتاج

ا أثناء سـاعات ولقد توصل الباحثون إىل هذه الفعاليات من استعراض ما يدور داخل أذهانن

 .عينا، أو عن طريق استعراض ما مير يف عقلنا الواصحوتنا أو رمبا نوم

ويعد بعض علامء النفس أن صفة التفكري األساسية هي وجود ضمن دائـرة تحكمنـا أي أننـا 

منلك الحرية أو القدرات عىل استحضار صور خيالية للعامل الواقعي الذي نعيش فيه أو حتى للعـامل 

ثم بعد ذلك نجـرب سـبالً مختلفـة مـن األعـامل والحلـول دون الحاجـة إىل ) الخيايل(غري الواقعي 

ن الخاصية التي يتميـز بهـا التفكـري هـي قـدرة اإلنسـان عـىل ًتزام بتنفيذها عمليا ولذلك قيل أاالل

 .تفحص األعامل أو األشياء واستعراضها بصفة رمزية وخيالية ال بصفة فعلية
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كام يعرف التفكري بأنه عمليات النشاط العقيل التي يقوم بها الفرد من أجـل الحصـول عـىل 

تة ملشكلة مـا وهـي عمليـة مسـتمرة يف الـدماغ ال تتوقـف أو تنتهـي طاملـا أن حلول دامئة أو مؤق

ًاإلنسان يف حالة يقظة، وأساليب التفكري متعددة ولكنها تعتمد جميعا عىل أسلوب التفكري العلمي 

ًالذي يعتمد أساسا عىل االستقراء حيث يبدأ بالجزيئات ليستمد منها القوانني وبـذلك فـإن أسـلوب 

 :احل واملشكالت أو الخطوات ومنهالمي يتكون من عدد من املرالتفكري الع

 اإلحساس باملشكلة  -1 

 تحديد املشكلة -2 

 جمع البيانات -3 

  الفروضفرض -4 

 اختيار صحة الفرض -5 

 التحقق من صحة الفرض النهايئ  -6 

 .وهذه الخطوات محاولة لجعل التفكري يسري باألسلوب الصحيح ويحقق نتائج منشودة

 :ن هذا التعريف فهيأما الخصائص التي تنبثق م

 .يعتمد التفكري عىل ما استقر يف ذهن اإلنسان من معلومات من القوانني العامة للظواهر -1 

 .ينطلق التفكري من الخربة الحسية الحية ولكنه ال ينحرص فيها وال يقترص عليها -2 

 .يعرف التفكري أنه نشاط عقيل غري مبارش -3 

 . رمزيلظواهر واألحداث واألشياء يف شكل لفظيًيعد التفكري انعكاسا للعالقات والروابط بني ا -4 

 .ًيرتبط التفكري ارتباطا وثيًقا بالنشاط العقيل لإلنسان -5 

  التطور التاريخي لعملية التفكري-ًثالثا 

يات االستدالل التـي يقـوم بهـا الفـرد وكـان ملًاهتم الفالسفة بدراسة العقل باعتباره مقرا لع

ملية التفكري من خالل تطبيق قوانني املنطق عليه ملعرفـة ينصب اهتاممهم عىل دراسة نتائج عن ع

 .مدى اتساقه مع الحقائق

 فقد عنى كل من أرسطو ثـم جـون لـوك، وهـريو ميلـز بدراسـة التفكـري باعتبـاره مجموعـة
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من الصور العقلية املرتابطة واملستخلصة من الخربة اإلدراكية للفـرد وبالتـايل فـإن التفكـري محتـوى 

 .داة املناسبة لقياسه منهج االستيطانالشعور وأن األ

ومع تزايد التطور العلمي كان من الطبيعي دراسة الحياة العقلية والسـلوك اإلنسـاين وهـذا 

 . فونت حيث قسم العمليات العقلية إىل أفعال منعكسة، إحساس، وإدراكهما أوضح

  يف دراسـةاتجـاه التفكـري(ثم جاءت مدرسة الجشطالت وأكدت عـىل مفهـوم الوضـع العقـيل 

  .)التفكري

وبعد ذلك املدرسة السلوكية التي أكدت عىل دراسة كل ما ميكن مالحظته وقياسـه وخاصـة 

 .للحياة العقلية لإلنسان كأساس للتفكري

ثم جاء علم النفس املعريف حيث درس علامء النفس التفكـري مـن خـالل العمليـات العقليـة 

األفكـار، والـذي أكـد عـىل أهميـة املعلومـات وعالقتهـا املستخدمة يف عملية التفكري وكيفية توالد 

باملعرفة من خالل دراسات الكمبيوتر وعالقة ذلك بالتفكري اإلنساين ثم أثرت نظرية جان بياجية يف 

 .عملية دراسة التفكري

  أهداف وغايات التفكري-ًرابعا 

 :تتمثل أهداف وأغراض التفكري يف األهداف واألغراض التالية

 .بدأ مبشكلة ويهدف إىل حل تلك املشكلةإنه نشاط ي -1 

 . التفكري عملية ترتيب املعلومات املتوافرة بغرض التوصل إىل حل -2 

 . للحصول عىل جواب ملشكلة ما) الذكاء(هو استخدام قدرتك  -3 

 .التفكري هو يحث االمكانيات التي سوف تساعدك للوصول إىل حل ملشكلة ما -4 

 .التفكري هو عملية فكرية لحل املشكالت -5 

 .هو تقييم للحقائق حسب خربة الفرد يف سبيل حل مشكلة ما أو توضيح موقف -6 

 :هناك أهداف أخرى لتعليم التفكري والتي من أهمها ما ييلوباإلضافة إىل هذه األهداف فإن 

ًإعداد اإلنسان إعدادا صـالحا ملواجهـة ظـروف الحيـاة العمليـة التـي ت -1  شـابك فيهـا املصـالح تً

ًح له املجال الكتساب املهارات التـي تجعلـه قـادرا عـىل التفكـري يف وتزداد املطالب بحيث يتا

 .تلمس الحلول للمشكالت التي تطرأ عىل حياته
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كرثة املعلومات وتعقدها وبالتايل حاجة األفراد إىل تعلم القدرة عىل التحليل املنطقي واتخـاذ  -2 

 . القرارات بشكل مناسب

 .وا الترصف بشكل فعالحاجة الطالب للتفكري بكفاءة وذلك حتى يستطيع -3 

حاجة املجتمعات الصناعية املعارصة إىل تأهيل أبنائها مبهارات القـدرة عـىل التفكـري يف أثنـاء  -4 

اداء املهنة، حتى يتمكنوا من إتقان أعاملهم كام أن املجتمعات النامية بحاجة ماسة إىل مثـل 

 .هذا التأهيل

إدارة شـؤون الحيـاة واألفـراد بكفـاءة حاجة السياسيني ملهارات التفكري والتي تساعدهم عىل  -5 

 .ونجاح

 :كام تتمثل أيًضا أهداف وغايات التفكري يف الجوانب التالية

 .إنه نشاط يبدأ مبشكلة ويهدف إىل حل تلك املشكلة -1 

 .التفكري عملية ترتيب املعلومات املتوافرة بغرض التوصل إىل حل -2 

 .للحصول عىل جواب ملشكلة ما) الذكاء(هو استخدام قدرتك  -3 

 .التفكري هو بحث اإلمكانات التي سوف تساعدك للوصول إىل حل ملشكلة ما -4 

 .التفكري هو عملية فكرية لحل املشكالت -5 

 .هو تقييم للحقائق حسب خربة الفرد يف سبيل حل مشكلة ما أو توضيح موقف -6 

ًومن الجـائز أن تكـون كلمـة مشـكلة قـد اسـتخدمت لتـويص عمومـا بهـاجس بلـوغ حالـة 

 فإن أي تفكري يؤدي إىل النتيجة املطلوبة ميكـن النظـر إليـه عـىل أن قضـية حـل مطلوبة، ومن ثم

املشكالت إال أنه إذا أخذت كلمة مشكلة مبعناها األضيق فإن حل املشكلة ال يتضمن مفهوم الفهم 

ًأو توضيح املوقف وغالبا ما تعد هذه العملية جزءا من قـوة اإلدراك فيعـد التفكـري بالتـايل عمليـة  ً

ًنواتج اإلدراك لحل املشكلة، ولسوف يعد التفكري نوعا من الرؤيا الداخلية، توجه نحو الخربة تعالج 

لتقيض هذه الخربة وفهمها وتوسيعها وليس املقصود أن يشمل عمليات ترخيصية يف حل املشكالت 

كام يف الرياضيات واملنطق الريـايض وغـريهم، ولتلـك العمليـات رشعتهـا وفائـدتها غـري أنـه ميكـن 

ويف الحياة العادية تعد هذه املرحلة عـادة ) اإلدراك(استخدامها بعد حدوث املرحلة األويل للتفكري 

 .املرحلة األكرث أهمية
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  أهمية التفكري -ًخامسا 

تنبع أهمية التفكري من أهمية مكان حصوله، فعقـل اإلنسـان تاجـه ومكرمتـه اإللهيـة متـى 

 يةد مـن املكلفـني ومـن هنـا فـإن التفكـري وظيفـة أساسـضاع منه مل تعد له قيمة يف الحياة ومل يع

 .إلنقاذ اإلنسان والوصول به نحو األصوب واألصلح

فاملنهج األسايس هو املنهج األوحد الذي دعا إىل إعامل العقـل وتوظيفـه ابتـداء مـن اختيـار 

 .العقيدة واالنتامء وليس انتهاء بتسيري شؤون الحياة الدنيا املختلفة بتفاصيلها

َ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكْر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتَفكـرون (: تعاىلقال  ُ ََّ َ َُ َ َ ُ َْ ُْ َّ َ َ َ َ َ ْ َْ َِ ْ َ ْ ِّ َِ ِِّ َ ُُّ َ ِ َّ َ َِ ِِّ ِّ َ ِ ِ ِ( 

 ] 44: النحل[

َّوهو الذي مد األرض وجعَل فيها روايس وأنهارا ومـن كُـلِّ الث (: قال تعاىل ِ َ َ َ َ ًَ َ َْ َْ َ َ ِ ِ َ َ َ َ َّ َ ِ َّ َ َمـرات جعـَل فيهـا ُ ِ َ َ ِ َ َ

َزوجنِي اثننِي يغيش الليَل النهار إن يف ذلك آليات لَقوم يتَفكرون  َُّ َّ ََ َ َ ُ ٍْ ْ ِّ َ َّ ٍْ ِِ َ ِ ِ َ َ َّ َْ ْ ْ ْ َ  ]3: الرعد[ )َ

ـجر ومـام يعر (: قال تعاىل ِوأوحى ربك إَىل النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشَّ ِ ً َّْ َ َ َ ُ ُّ ْ ََّ َِ ِ َِ ْ ََ َُ َِ ِ ِْ َِ ِ ِ َ ََّ َُشـون ِ

ُثم كُيل من كُلِّ الثمرات فاسليك سبَل ربك ذلـالً يخرج من بطونهـا رشاب مختلـف ألوانـه } 16/68{ ْ ُْ ََ ْ ُ ُ ِ َُ ٌ ِ َ ُّ ٌ َ ُ ََ ِ ُ ُ َ ِِّ ِ ُِ ُ ِ ََ َُّ ُ ْ ِ َ َّ

َفيه شَفاء للناس إن يف ذلك آلية لَقوم يتَفكرون  َُّ َّ َ َ ٍَ ْ ِّ ًَ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َّ ِ  ]69 - 68: النحل[ )ِ

ِومن آيات (: قال تعاىل َِ َّه أن خلق لكم من أنُفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعَل بيـنكم مـودًة َْ َ َّ ُِّ ُ ُ َُ ُْ َْ َ ََ َ ًَ َ ِّ َ َِ ْ َ ْ َ َ َْ ِ ِْ َ َ ْ

َورحمة إن يف ذلك آليات لَقوم يتَفكرون  َُّ َّ ََ َ َ ٍَ ْ ِّ ٍَ ِ َ ِ ِ ً َ ْ  ]21: الروم[) َ

 أو عطيلـهومواضع قرآنية كثرية تضمنت جوانب من التفكري وإعامل العقل مبا ال يدع مجـاالً لت

 .تقليل شأنه بالتبعية العمياء الصامء

 ويف السنة النبوية ورد األمر بالتفكري يف كل يشء من شأنه أن يزيد مـن يقـني اإلنسـان بربـه

 سـبحانه وتعـاىل ذلـك ألن اإلنسـان مهـام لـلــهجل جالله وثباته عىل دينه سوى أن يفكر يف ذات ا

 . سبحانه لعظمته وجليل شأنهلـلـهيقدروا قدر افكر مبفرده أو اجتمع مع غريه من البرش فلن 

 لـلــهأن رسـول ا س  عمر بنلـلـهففي الحديث النبوي الحيس عند اإلمام األلباين عن عبد ا

2975: صحيح الجامع" [لـلـه وال تفكروا يف الـلـهتفكروا يف أالء ا"  قال[ 
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ه محـدود يف ميدانـه وبفهم من هذا الحديث أن التفكـري وإن كـان مطلًقـا يف مفهومـه لكنـ

 سبحانه وتعاىل دون االنسياق خلف األهواء لـلـهحيث أن املتاح للمسلم فقط أن يفكر فيام خلق ا

 . جل شأنهلـلـهونزعات الشياطني التي تذهب للتفكري يف ذات ا

 : بأن أهمية التفكري تتضح فيام ييل1996ويذكر املانع 

تعلـيم األفـراد مهـارات التفكـري الجيـد فإننـا  فنحن نحرص عـىل :املنفعة الذاتية للفرد نفسه -1 

نفعل ذلك حتى يكونا مزودين مبا يساعدهم عىل خوض مجاالت التنافس بشكل فعـال عـىل 

 .هذا العرص الذي ارتبط فيه النجاح والتفوق مبدى القدرة عىل التفكري الجيد

د يوجـد مـنهم  فاكتسـاب أفـراد املجتمـع ملهـارات التفكـري الجيـ:املنفعة االجتامعية العامـة -2 

هم كـام اتمواطنني يستطيعون النظر بعمق إىل املشاكل االجتامعية التـي تعـاين منهـا مجتمعـ

 قادرين عىل إصدار األحكام الصائبة عىل كثري من املواضيع العامة وقادرين عىل حل ميجعله

 .ما يعرتيهم من مشاكل اجتامعية بشكل جيد

د تساعد املرء عـىل الراحـة النفسـية فـاملفكرون ن القدرة عىل التفكري الجي إ:الصحة النفسية -3 

يف مع األحداث واملتغريات من حولهم أكرث األشـخاص م القدرة عىل التكالجيدون عادة لديه

 .الذين ال يحسنون التفكري

ً واكتسابه القدرة عىل التحليل والتقويم والنقد مام يجعلـه مسـلحا إتقان املرء للتفكري الجيد -4 

 .لرسيع غري املتعقل بأفكار اآلخرين وآرائهممبا يقيه من التأثر ا

  خصائص التفكري - ًسادسا

أن التفكري عملية معرفية معقدة تتضمن معالجة املعلومات من حيـث اسـتقبالها وترميزهـا 

ًوتفسريها واستخالص املناسب منها وتقوم أيضا عىل استخدام الرموز والتصورات واملفاهيم املاديـة 

 .إىل نواتج معينةواملجردة بهدف الوصول 

 :وبناء عىل ذلك ميكن استخالص خصائص التفكري التالية

 .التفكري سلوك هادف ال يحدث يف فراغ أو بال هدف -1 

التفكري الفعال هـو التفكـري الـذي يسـتند إىل أفضـل املعلومـات املمكـن توافرهـا ويسرتشـد  -2 

 .باألساليب واالسرتاتيجيات الصحيحة
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 .ا مع منو الفرد وتراكم خرباتهًالتفكري سلوك تطوري يزداد تعقيد -3 

الكامل يف التفكري أمر غري ممكن يف الواقـع والتفكـري الفعـال غايـة ميكـن بلوغهـا بالتـدريب  -4 

 .واملران

املوقـف أو ) فـرتة التفكـري(يتشكل التفكري مـن تـداخل عنـارص املحـيط الـذي يضـم الزمـان  -5 

 .املناسبة واملوضوع الذي يجرى حول التفكري

لكـل )  شـكلية- مكانيـة - كميـة - رمزيـة -لفظيـة (شكال وأمنـاط مختلفـة يحدث التفكري بأ -6 

 .منهام خصوصيته

 داخـل(التفكري عملية معرفية يستدل عليها مـن خـالل السـلوك أي أنهـا تحـدث داخـل الفـرد  -7 

 .ويتم االستدالل عليها عىل نحو غري مبارش من خالل سلوك الفرد) النظام املعريف

 من املعالجات أو اإلجراءات التي تـتم عـىل املعلومـات داخـل التفكري عملية تتضمن سلسلة -8 

 .النظام املعريف

التفكري عملية موجهة نحو هدف إذ أن السلوك الذي ينتج عنها يستخدم لحل املشكلة ما أو  -9 

 . ابتكار يشء جديد أو تقييم موقف أو وصف يشء ما

ي الرابطـة التـي تصـل بـني التفكري يتضمن تأثري وتأثري اجتامعي بفضـل اللغـة، ألن اللغـة هـ -10 

األفراد أو الجامعات وليست وظيفة اللغة األساسية مجـرد التعبـري عـن املعـاين بـل التـأثري يف 

ًنفس املستمع وإقناعه عىل القيام بعمل ما حركيا كان أو ذهنيا ً. 

 :كام ينبثق من مفهوم التفكري بأن للتفكري خصائص معينة منها

 .ذهن اإلنسان من معلومات عن القوانني العامة للظواهريعتمد التفكري عىل ما استقر يف  -1 

 .ينطلق التفكري من الخربة الحسية الحية ولكنه ال ينحرص فيها وال يقترص عليها -2 

 .ن التفكري نشاط عقيل غري مبارشإ -3 

 . رمزين التفكري انعكاس للعالقات والروابط بني الظواهر واألحداث واألشياء يف شكل لفظيإ -4 

 .ًرتباطا وثيًقا بالنشاط العميل لإلنسانيرتبط التفكري ا -5 

ـدوافع  -6  ـام الحاـجـات واـل ـة الشخـصـية فنـظ ـن بنـي التفـكـري اإلنـسـاين ـجـزء عـضـوي وظيـفـي ـم

 .واالنفعاالت لدى الفرد واتجاهاته وميوله كل هذا ينعكس عىل تفكري الفرد
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و يتخذ التفكري مظاهر متعددة منهـا الحكـم والتجريـد والتصـور واالسـتدالل والتوقـع ويبـد -7 

ًالتفكري أيضا يف عملية حل املشكالت التي تعتمد أساسا عىل األفكار أكرث مـن اعتامدهـا عـىل  ً

 .اإلدراك الحيس

واملواقف املناسبة ) قدرة التفكري(يتشكل التفكري من تداخل عنارص املحيط التي تضم الزمان  -8 

 .واملوضوع الذي يجري حوله التفكري

 إىل خصائص التفكـري يف الخصـائص 2007وم وآخرون وباإلضافة إىل هذه الخصائص يشري العت

 :التالية

التفكري سلوك متطور ومنـايئ يختلـف يف درجتـه ومسـتوياته مـن مرحلـة عمريـة إىل مرحلـة  -1 

ًأخرى، وعليه فإن التفكري سلوك تطوري يتغري كام ونوعا تبعا لنمو الفرد وتراكم خرباته ً ً. 

 .ال هدف إمنا يحدث يف مواقف معينةالتفكري سلوك هادف فهو ال يحدث يف فراغ أو ب -2 

 . التفكري يأخذ أشكال أو أمناط عديدة كالتفكري اإلبداعي والناقد واملجرد واملنطقي وغريها -3 

 .التفكري الفعال هو التفكري الذي يوصل إىل أفضل املعاين واملعلومات املمكن استخالصها -4 

كـامل يف التفكـري أو أن يحقـق إىل درجـة الالفـرد التفكري مفهوم نسبي فال يعقل ما أن يصل  -5 

 .وميارس جميع أمناط التفكري

واملوقـف ) فـرتة التفكـري(ة التي يجـري فيهـا التفكـري كل التفكري من تداخل عنارص البيئيتش -6 

 .والخربة

 لكل ) شكلية- مكانية - منطقية - كمية - رمزية -لفظية (يحدث التفكري بأشكال وأمناط مختلفة  -7 

 . منهام خصوصية

 : خصائص التفكري وهي كالتايل2011امن ويذكر سلي

 .التفكري نشاط عقيل غري مبارش -1 

 .يعتمد التفكري عىل ما استقر يف ذهن اإلنسان من معلومات عن القوانني العامة للظاهرات -2 

 .ينطلق التفكري من الخربة الحسية ولكنه ال ينحرص فيها وال يقترص عليها -3 

 .قيل واالجتامعي لإلنسانًيرتبط التفكري ارتباطا وثيًقا بالنشاط الع -4 
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 رمـزي التفكري انعكاس للعالقات والروابط بني الظـاهرات واألحـداث واألشـياء يف شـكل لفظـي -5 

 .ويرتبط التفكري واللغة دامئًا يف وحدة ال تنقسم

 .التفكري دالة الشخصية -6 

 كرملعرفيـة يف النظـام املعـريف كالتـذالتفكري يشتمل عىل مجموعة من العمليـات واملهـارات ا -7 

 .والفهم والتخيل واالستنباط والتحليل وإدراك العالقات والنقد والتقييم

التفكري ينشأ من عوامل خارجية ويتم وفـق عوامـل داخليـة تـؤدي إىل السـلوك الـذي يحـل  -8 

 .املشكلة أو يوجهها نحو الحل أو اتخاذ القرار املناسب نحوها

 .يعد التفكري من أهم محددات بناء شخصية اإلنسان -9 

 .لتفكري ميكن مالحظاتها وقياسها والتعرف عىل مدى منوهاعملية ا -10 

 .التفكري سلوك هادف ال يحدث يف فراغ بال هدف -11 

 .ًالتفكري سلوك تطوري يزداد تعقيدا مع منو الفرد وتراكم خرباته -12 

 . بالتدريبًلتفكري الفعال غالبا ميكن بلوغهالكامل يف التفكري أمر غري ممكن يف الواقع وا -13 

فـرتة التفكـري أو املوقـف أو (من تداخل عنـارص املحـيط التـي تضـم الزمـان يتشكل التفكري  -14 

 )املناسبة واملوضوع الذي يدور حوله التفكري

 ) شكلية- مكانية - رمزية -لفظية (يحدث التفكري بأمناط  -15 

 .مفهوم التفكري مثله مثل بقية املفاهيم التي متر عىل اإلنسان ويتفاعل معها بصورة عادية -16 

ستويات متعددة كل منها يدل عىل قدرة الفرد عـىل تنظـيم معلوماتـه وتكامـل إن للتفكري م -17 

 .خرباته إلدراك عالقة أو حل مشكلة أو اتخاذ قرار

 .التفكري ميكن تنميته عن طريق التدريب عىل مهاراته -18 

 : خصائص التفكري يف الخصائص التاليةان يذكر2012ما العفون والصاحب أ

 غة واسطة التعبري عن التفكري بل هي الواقع املبارشل فال:ةدعقالتفكري واللغة يؤلفان وحدة م -1 

، فمنهام يكمن املوضوع أو املسألة التي يفكر اإلنسان يف ًاًله، فهي تضفي عليه طابعا تعميمي

 .حلها فأنه يفكر بشكل معمم

 ًفهـو يتخـذ مـن املشـكالت موضـوعا لـه وهـو وسـيلة للوصـول إىل: يتسم التفكري باإلشكالية -2 
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ني كـام أن الحركـات الخارجيـة وسـائل لتحقيـق أغـراض معينـة فالحاجـة هـي أم هدف معـ

 .االخرتاع واالخرتاع وليد الحاجة

م  عملية مستقلة وإمنـا هـو عـنرص مهـال ينفصل التفكري عن طبيعة الشخصية أي أن التفكري -3 

 .من مكونات الشخصية يعمل يف إطار منظومتها الديناميكية

د يتحقق يف مستوى األفعال أو يف مستوي استخدام التصورات فق: للتفكري مستويات متعددة -4 

 ويشـتمل التفكـري عـىل عـدد مـن العمليـات التـي ،أو الكلامت أي عىل شكل مخطط داخيل

 - املقارنـة - التصـنيف - التحليل -الرتكيب (تتصدى ملعالجة املعلومات بطرائق متنوعة مثل 

 ). التعميم-التجريد 

 . مبارشيعد التفكري نشاط عقيل غري -5 

 .ًيرتبط التفكري ارتباطا وثيًقا بالنشاط العميل لإلنسان -6 

 .ينطلق من الخربة الحسية الحية لكنه ال ينحرص فيها وال يقترص عليها -7 

 .يعتمد التفكري عىل ما استقر يف ذهن اإلنسان من معلومات عن القوانني والظواهر -8 

 .داث والظواهرن التفكري انعكاس للعالقات والروابط بني الظواهر واألحإ -9 

 : خصائص التفكري2009كام يحدد عبد العزيز 

 .التفكري سلوك هادف فهو ال يحدث يف فراغ بال هدف وإمنا يحدث يف مواقف معينة -1 

ًالتفكري سلوك تطوري يتغري كام ونوعا تبعا لتطور الفرد وتراكم خرباته ويتضـح مـام سـبق أن  -2  ً ً

هدف يريد الفرد أن يصـل إليـه موظًفـا دف يوجهه اخصائص التفكري تنحرص يف أنه سلوك ه

 .ًيف ذلك خرباته السابقة ورابطا العالقات بني عنارص هذه الخربة

  سامت التفكري-ًسابعا 

 :ميكن وصف التفكري مبجموعة من السامت كام ييل

التفكري عملية معرفية تحدث داخل عقـل اإلنسـان ومـع ذلـك يسـتدل عليـه مـن السـلوك  -1 

 الطالب عند قيامه بحل مسألة يبدوا مـن خطواتـه التـي يقـوم الحادث من اإلنسان فتفكري

 .بها

التفكري عملية داخلية يتم خاللها معالجة مجموعة من املعلومات داخل نسق معريف، ففـي  -2 
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مسألة تفكري الطالب يف حـل املسـألة أو املشـكلة فإنـه يـربط بـني الخـربات السـابقة لديـه 

 .تغري يف املعلومات يقود لحل املسألة أو املشكلةواملعلومات املتاحة أمامه وينشأ عن ذلك 

التفكري عملية موجهه تقود لسلوك ينتج عنـه حـل املسـألة أو املشـكلة ويتجـه نحـو الحـل  -3 

 .ويبدو هذا يف تتابع ونظام الخطوات املؤدية للحل

ز يستعني التفكري بالتذكر واإلدراك والتصور والتخيل والتداعي، ولكنه ينطلق منهـا إىل الرتكيـ -4 

   .عىل املضمون العام للمعاين والعالقات التي ال ترتبط مبكان معني أو زمان محدد

 وأنه من الصعب اختيار تعريف مالئم للتفكري تتمثل فيـه طبيعتـه ومهامـه ووسـائله ونتائجـه

وتحديد املظاهر التي يتجىل بها، فالتفكري مبعناه العـام هـو نشـاط ذهنـي أو عقـيل يختلـف عـن 

ًراك ويتجاوز االثنني معـا إىل األفكـار املجـردة كـام أنـه عمليـة نفسـية ذات طبيعـة اإلحساس واإلد

اجتامعية تتصل اتصاالً وثيًقا باللغة وتستهدف البحث عام هو جوهري يف األشياء والظـواهر، وهـو 

ى تبـني تـلعن طريقه إىل العديـد مـن النتـائج انشاط وتحدي واستقصاء واستنتاج منطقي تتوصل 

الخطأ أليـة معطيـات كانـت، كـام أنـه متمثـل داخـيل لألهـداف والوقـائع واألشـياء مدى الصحة و

الخارجية، كام ينظر إىل التفكري عىل أنه سلوك منظم مضبوط وموجه وله وسائله الخاصة وطرائقه 

 .يف تقيص الحلول والحقائق يف حال عدم وجود حل جاهز لها
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 :مقدمـة

ًإذا كان الفكر هو الذي مييز اإلنسان عن الحيوان فإنه أيضا الـذي مييـز بـني إنسـان وإنسـان 

رص آخر، أما أن الفكر هو الذي وبني شعب وشعب وبني أمة وأمة وبني عرص من عصور التاريخ وع

مييز إنسان عن إنسان آخر فهذا واضح من أننا ال نفرق بني الناس عىل أساس ثـرائهم وال مظهـرهم 

 . وال أحجامهم وأعامرهم لكننا نفرق بينهم يقينا عىل أساس طريقتهم يف التفكري

ان وفضله بذلك عىل  سبحانه وتعاىل لإلنسلـلـهوالتفكري إذن هو الهبة العظمى التي منحها ا

سائر الكائنات فاألصل يف اإلنسان أنه سيد الكائنات وهو سيد الكائنات ألن لـه عقـال والعقـل أداة 

 .للفهم واملعرفة والترصف

ن أهـم وظيفـة إ ،والعقل هو قاعدة االنطالق نحو تحقيق التقـدم يف كافـة مجـاالت الحيـاة

ً دون أن نعـي متامـا مـا نقصـد، ورغـم ذلـك ال ًللعقل هو التفكري وكثريا ما نستعمل كلمـة التفكـري

 يف استعامل تلك الكلمة أو يف فهمها وال شك أنه مـن الطريـف أن نجيـب مـن يسـألنا مـا خطيءن

 .التفكري، وهذا السؤال يدعونا إىل التفكري يف التفكري

  فحيـنام يفكـر اإلنسـان يف حـل مشـكلة معينـة،ًويتعلم اإلنسان أيضـا عـن طريـق التفكـري

 ًيقوم يف الواقع بنوع من املحاولة والخطـأ ذهنيـا، فهـو يسـتعرض يف ذهنـه الحلـول املختلفـةفإنه 

 



 48  بناء الشخصية املبدعة -برنامج الكورت والقبعات الست للتفكري 

 

ً مالمئًـا وصـحيحا، فعـن يـراهللمشكلة ويرفض الحلول الخاطئة أو غري املالمئة ثم يختار الحل الذي 

 طريق التفكري يتعلم اإلنسـان حلـوالً جديـدة ملشـكالته ويكشـف عالقـات بـني األشـياء واألحـداث

 واخرتاعـات جديـدة لـذلك يسـمي علـامء ابتكـارات ونظريات جديدة يهتدي إىل مبادئويستنبط 

 .النفس املحدثون عملية التفكري بعملية التفكري العليا وبذلك أصبح التفكري أهم أسلحة اإلنسان

ًولقد اهتم العلامء واملفكرون والفالسفة اهتامما كبريا مبوضـوع التفكـري منـذ قـديم الزمـان  ً

اموا بدراسة مستوياته املختلفة دراسة وافية ووضعوا نظريات كثـرية ومختلفـة تناولـت جوانبـه وق

 .ومظاهره ومستوياته املتعددة

ًونظرا ألهمية التفكري يف الرتبية فقد حظى باهتامم كبري واعتـرب هـدفا رئيسـيا مـن أهـدافها  ً ً

وا تنمية القدرات الفكريـة لـدى وعرض عدد كبري من الرتبويني لطرق تنمية مهارات التفكري وعالج

 .املتعلمني يف مختلف املستويات ويف داخل الغرف الصفية

والتفكري سمة من السامت التي متيز اإلنسان عن غـريه مـن الكائنـات األخـرى وهـو مفهـوم 

 اآلراء مام يعكـس تعقـد العقـل الـبرشي وتشـعب عملياتـه ويـتم هتعددت أبعاده واختلفت حول

سلة من النشاطات العقلية التي يقـوم بهـا الـدماغ عنـدما يتعـرض ملثـري يـتم التفكري من خالل سل

استقباله من خالل واحدة أو أكرث مـن الحـواس الخمـس املعروفـة ويتضـمن التفكـري البحـث عـن 

 .معنى ويتطلب التوصل إليه تأمال وإمعان النظر يف مكونات املوقف أو الخربة التي مير بها الفرد

عامل اإلنسان مع األشياء التي تحيط به يف بيئته كام أنه يف الوقت ذاته ومن خالل التفكري يت

يعالج املواقف التي تواجهه بدون إجراء حقل ظاهرى فالتفكري سلوك يستخدم األفكار والتمثـيالت 

ويسـتخدم . ذكرها أو تصـورها أو تخيلهـاحداث غري الحـارضة أي التـي ميكـن تـالرمزية لألشياء واأل

لتفكري عندما يواجه سؤال أو يشعر بوجود مشكلة تصـادفه والعالقـة بـني التفكـري اإلنسان عملية ا

 وجهان لعملة واحدة، فالتفكري ال يحدث إال إذا كانت توجد مشكلة امواملشكلة متداخلة حيث أنه

يشعر بها الفرد وتؤثر فيه وتحتاج إيل تقديم حل لها الستكامل النقص أو إزالة التعـارض والتنـاقص 

 .ي يف النهاية إىل غلق ما هو ناقص يف املوقف وحل أو تسويه املشكلةمام يؤد
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  مكونات التفكري-أوالً

 : مكونات التفكري كاآليت1999قد قسم جروان 

  ًعمليات معرفية معقدة مثل حل املشكالت وأقل تعقيدا كاالستيعاب وعمليات توجيه وتحكـم

 .فوق معرفية

 معرفة خاصة مبحتوى املادة أو املوضوع. 

  ميول- موضوعية -اتجاهات (استعدادات وعوامل شخصية .( 

 يجب التفريق بني التفكري ومهارات التفكري. 

 . فاألوىل هي عمليات عقلية غري مفهومة

 . والثانية عمليات محددة متارس عن قصد

ومام سبق ميكن القول إنه ال يوجد تعريف مريض للتفكـري، ألن معظـم التعريفـات مرضـية 

يات التفكري، أو عند مستوى آخر، وتعريف التفكري بأنه نشـاط عقـيل هـو تعريـف عند أحد مستو

ًصحيح ألنه يشمل كل يشء ولكنه مع ذلك ليس تعريًفا شافيا متاما ومن جهـة أخـرى فـإن تعريفـا 

ًللتفكري، كالقول إنه املنطق وتحكيم العقل هو تعريف صحيح ولكنه يشمل مظهرا واحدا فقط ً. 

يعتمد عليه هو أن التفكري هـو الـتقيص املـدروس للخـربة مـن أجـل والتعريف الذي سوف 

غرض ما، وقد يكون ذلـك الغـرض هـو الفهـم أو اتخـاذ القـرار أو التخطـيط أو حـل املشـكالت أو 

 .الحكم عىل األشياء أو القيام بعمل ما

  وظائف التفكري-ًثانيا

لخطأ قليلة كام أنـه يخفـف ن التفكري اإليجايب تجاه املشكالت يجعل احتامالت الوقوع يف اإ

أو يحد من اتخاذ القرارات املترسعة والتي ينتج عنها أخطاء جسيمة كام أن التفكري اإليجـايب يـزود 

 :الفرد مبجموعة من الخطط املدروسة والتي تتمثل فيام ييل

 . املشكلة حلكيفية طرح األسئلة بهدف الحصول عىل إجابات ومعلومات تساعد عىل -1 

 .ملنطقية املتعلقة باتخاذ القراردراسة الخطوات ا -2 

 .كيفية تحديد املواقف التي تتطلب اتخاذ القرار -3 

 .كيفية اتخاذ القرار -4 
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 .التفكري يف بدائل للقرار املطلوب اتخاذه -5 

 .التفكري يف النتائج املحتملة لكل فرد بديل -6 

 .كيفية حل املشكالت -7 

 .مليولدراسة أساليب التعامل مع اآلخرين واملختلفني يف االتجاهات وا -8 

 أن التفكـري اإليجـايب تجـاه املشـكالت يجعـل احـتامالت الوقـوع يف 2002وقد ذكر مصطفى 

الخطأ قليلة كام أنه يخفف أو يحد من اتخاذ القرارات املترسعة والتي ينجم عنها أخطـاء جسـيمة 

 .وذكر أن التفكري اإليجايب يزود الفرد مبجموعة من الخطط املدروسة

 : هي كالتايل2005 وظيفتني أساسيتني كام يراها الكامل كام أن التفكري يؤدي إىل

 .يتم تكوين املعاين باالعتامد عىل اإلدراكات الحسية والخربات املبارشة: إنشاء املعاين -1 

وهى إصدار حكم أي إقامة عالقة بـني حـدثني أو ظـاهرتني أو مفهـومني أحـدهام : االستدالل -2 

 .معرف واآلخر مجهول

 غـري أن التفـكـري ،هره ـعـىل الطبيعـة املجـردة للعملـيـات العقليـةويعتمـد االسـتدالل يف جـو

اإليجايب يجعل الفرد أكرث قدرة عىل حل املشكالت التي تواجهه يف الحياة اليومية، مـام ميكنـه مـن 

ًاكتساب مهارات تفكري جديدة تؤدي إىل املشاركة الفعالة مع اآلخرين كام تجعله قادرا عىل تقويم 

 . للتأكد من صحتهاقراراته التي اتخذها

  توجيه التفكري-ًاثالث

 والبـد  بقوة لتحقيق الهدف املقصود بعينهتوجهن عملية التفكري بجملتها البد لنجاحها أن إ

 : فالتفكري املقبول املوجه يلزم أن،أن يالزم هذا التوجيه عملية التفكري

 .يوافق املنطق العقيل اإلنساين السليم -1 

 .ة اإلسالميةينطلق من املسلامت العقائدي -2 

 ". الذرية- النفس - املال - العقل -الدين : "الخمسالكليات عىل يلزم محافظة اإلسالم  -3 

 .يلتزم األدب مع الجهة التي يتفكر فيها -4 

 .يسعى إىل درء املفاسد وبعدها يعمل عىل كسب املصالح وتنميتها -5 

 .املراددف لـلـهيرتكز عىل استخدام الوسائل املرشوعة قدمية أم حديثة للوصول  -6 
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 :2003ويف توجيه التفكري يف التعليم يقول حبيب 

يعترب التفكري وتوجيهه هدف أسايس ال يحتمل التأجيل، يجب أن يكون يف صـدارة األهـداف 

الرتبوية ألي مادة دراسية، ألنه وثيق الصلة بكافة املواد الدراسية وما يصاحبها مـن طـرق تـدريس 

ة، وال شك أن وضع التفكري بأبعاده املختلفـة مـن تفكـري ونشاط ووسائل تعليمية وعمليات تقوميي

منظومي أو برصي أو إبداعي ضمن قوائم األهداف الرتبوية هو يف أغلب األحيان أمر منطـي ومـن 

ًثم يكون موقف املعلم منه موقًفا يتسم بالشـكلية أيضـا، األمـر الـذي يـنعكس عـىل مامرسـاته يف 

شكال يباعد بينه وبني التفكري، وقد ثبت عدم قدرة املدرسة يف املواقف التعليمية، والتي تأخذ غالبا 

الوقت الحارض عىل تحقيق هدف التفكري أو تنميته لدى األطفال، لـذلك وجـب االهـتامم بـالطرق 

 مساحات واسعة ملوضوعات أسـاليب تحسـني واتساعاملبدعة يف عرض املعلومات يف أثناء التدريس 

ملهارات السيكولوجية وإسهامات الكمبيـوتر الناقـدة واملبدعـة اإلبداع وأساليب العصف الذهني وا

 .واستثارة التفكري الناقد اإلبداعي

  مستويات التفكري -ًرابعا

إن مستوى التعقيد يف التفكري يعتمد بصـورة أساسـية عـىل مسـتوى الصـعوبة والتجديـد يف 

جهـد ورة آلية وال تتطلـب أي املهمة املطلوبة أو املثري فإذا كانت املهمة بسيطة ميكن أن تؤدي بص

ًعقيل وإذا كانت املهمة أكرث صعوبة فإنها تستدعي القيام بنشاط عقيل أكرث تعقيدا واستنادا  إىل ذلـك ً

تعددت وجهات نظر الرتبويني حول تقسيم مستويات التفكري إىل عدة مستويات يندرج تحت كـل 

 ،و عمليات تفكري أو مهارات تفكريمستوى منهم أنشطة عقلية معينة يطلق عليها عمليات عقلية أ

 .فالعملية العقلية هي نشاط عقيل يوظفه الفرد إلنجاز مهمة محددة

ويقصد مبستويات التفكري ذلك الرتتيـب الـرأيس لعمليـات ومهـارات التفكـري وتـدرجها مـن 

 .األدىن إىل األعىل حسب درجة تعقدها

 : األساسـية وفـق الرتتيـب التـايل تصنيف ملهـارات التفكـريBuvns 1986ولقد اقرتحت بيوفنز 

 ". مهارات التحليل العقيل- اإلدراك - اإلبداع - التفكري الناقد - التنظيم -مهارات التحليل "

 .ويندرج أسفل هذه املهارات مهارات فرعية عديدة
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 :  عمليات التفكري فيام ييل1999وأورد جابر عبد الحميد جابر 

 - البـحـث ـعـن املـسـلامت - النـقـد - التفـسـري -لتـصـنيف  ا- املالحـظـة - التلـخـيص -املقارـنـة 

 تـصـميم - ـعـىل املواـقـف املـبـادئ تطبـيـق - ـفـرض الـفـروض - جـمـع البياـنـات وتنظيمـهـا -التخـيـل 

 .املرشوعات

  مسـتويات2005، أحمـد عبـد الـرحمن النجـدي 2003كام صنف كل من حسن حسـن زيتـون 

 : التفكري كالتايل

 .وهي تتضمن التذكر وإعادة الصياغة حرفيا: االتفكري الدني) عمليات(مستويات  -1 

 -  املقارنـة- التوضـيح -طـرح األسـئلة (وهـي تتضـمن : التفكـري الوسـطية) عمليـات(مستويات  -2 

 - التنبـؤ - االستنتاج - التفسري - التطبيق - تكوين املفاهيم والتعميامت -التصنيف والرتتيب 

 ). التحليل-تدالل  االس- التلخيص - التخيل - التمثيل -فرض الفروض 

 - حل املشـكالت - التفكري الناقد -اتخاذ القرار "وتتضمن : التفكري العليا) عمليات(مستويات  -3 

 ".  التفكري وراء املعريف-التفكري االبتكاري 

 :ويف اإلطار ذاته ميز بعض الباحثني يف مجال التفكري مستويني من مستويات التفكري كام ييل

 - التطبيـق- التفسـري - االسـتيعاب -فـظ املعلومـات واسـرتجاعها ح: "تفكري أسايس ويتضـمن -1 

 ".  املالحظة- التصنيف - املقارنة -التلخيص 

 - اتخـاذ القـرار - حـل املشـكلة - التفكـري اإلبـداعي -التفكري الناقـد : تفكري مركب ويتضمن -2 

 . التفكري فوق املعريف

 : ستويني رئيسني للتفكري وهامكام أن بعض العلامء املهتمني بالتفكري قاموا بتحديد م

 : التفكري األسايس -1

وهو من النشاطات العقلية غري املعقدة التي تتطلب مامرسة املستويات الثالثـة الـدنيا مـن 

للمجال املعريف واملتمثلة يف مستويات التذكر والفهم والتطبيق، مع بعض املهـارات ) بلوم(تصنيف 

نة والتصنيف وهي مهارات البـد مـن اتقانهـا قبـل االنتقـال إىل املالحظة واملقار: العليا األخرى مثل

 .التفكري املركب
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 : التفكري املركب -2

هو مجموعة من العمليات العقلية املعقـدة التـي تضـم التفكـري الناقـد والتفكـري اإلبـداعي 

وحل املشكالت واتخاذ القرارات فوق املعريف، ويشتمل كل نوع مـن هـذه األنـواع عـىل عـدد مـن 

 .ارات التفكريمه

 :كام يتصف التفكري املركب بالخصائص التالية

 .أنه ال ميكن تحديد خط السري فيه بصورة واقعية مبعزل عن عملية تحليل املشكلة -1 

 .يشتمل عىل حلول مركبة أو متعددة -2 

 .يتضمن إصدار حكم أو تقديم رأي -3 

 . يستخدم معايري أو محطات متعددة -4 

 .يحتاج إىل مجهود -5 

 .ف عليهيؤسس معنى للموق -6 

 :تصنيف مستويات التفكري إىلتم كام أنه 

 عـن طريـق املحاولـة ً لهـا عمليـاويتعامل مع األشياء املحسوسـة ومعالجتـه: املستوى الحيس -1 

 .والخطأ غالبا وينترش عند األطفال الصغار

ويتعامل مع الصور الحسية وهي أكـرث شـيوعا لـدى األطفـال مـن حيـث : املستوى التصوري -2 

 .مقداره ووضوحه

 والقواعد وال يسـتخدم الصـور الذهنيـة بـل أن واملبادئويتعامل مع املعاين : املستوى املجرد -3 

 . الصور الحسية أو اللفظية قد تعيقه ولكن رمبا يحتاج إليها كمساعد إذا توقف أو تعطل

 :  التفكري إىل مستويني رئيسيني2003كام يصنف جودت سعادة 

 مستوى التفكري األسايس:املستوى األول  

ويشمل األنشطة العقلية أو الذهنية غري املعقدة والتي تتطلب مامرسة أو تتطلـب مامرسـة 

املستويات الثالثة الدنيا من تصنيف بلوم املعريف أي الحفظ والفهم والتطبيق، مع بعـض املهـارات 

األخرى مثل املالحظة واملقارنة والتصنيف وهي مهـارة البـد مـن إتقانهـا قبـل االنتقـال للمسـتوى 

 .الثاين
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 مستوى التفكري املركب : املستوى الثاين 

 ويشمل مجموعة من العمليات العقلية املعقدة التـي تضـم مهـارات التفكـري الناقـد والتفكـري

 . اإلبداعي وحل املشكالت وعملية صنع القرارات والتفكري فوق املعريف

ة مبعـزل عـن عمليـة ويتميز التفكري املركب بأنه ال ميكن تحديد خط السري فيه بصورة وافيـ

تحليل املشكلة، ويشتمل عىل حلول مركبـة أو متعـددة ويتضـمن إصـدار حكـم يسـتخدم معـايري 

 .متعددة ويحتاج إىل مجهود كام أنه يؤسس معنى للموقف عليه

 ).1(كام يتبني من شكل وقد حدد البعض اآلخر من الباحثني للتفكري عدة مستويات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يات التفكرييوضح مستو (1)رقم شكل 

 

 مسـتويات ةاختالف تقسيامت مستويات التفكري فالبعض قسمها إىل ثالثالشكل من ويتضح 

 ). العليا-  الوسطى-الدنيا (

 

 التفكري –إتخاذ القرار 
 التفكري اإلبتكاري –الناقد 

 التفكري ما وراء املعرفة –
  حل املشكالت–

 -تتضمن طرح األسئلة التوضيح 
 - الرتتيب - التصنيف -املقارنة 
 - االستنتاج - التفسري -التطبيق 

 التمثيل - فرض الفروض -التنبؤ 
  التصميم- التخيل –

 
تتضمن التذكر وإعادة 

 الصياغة حرفيا

الوسطىاملستويات

مستويات التفكري

 املستويات العليا املستويات الدنيا
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وينـدرج أسـفل هـذه )  مركـب-أسايس (والبعض اآلخر قسم مستويات التفكري إىل مستويني 

 .املستويات العديد من املهارات التفكريية والعمليات العقلية

لرغم من اختالف هذه التقسيامت إال أنه اتفق عىل أن مهارات التفكـري ميكـن أن تتطـور وبا

وتتحسن بالتدريب واملران والتعلم، وعىل املتعلم أن يتقن املهارات األساسية أوالً قبـل االنتقـال إىل 

مستوى التفكري املركب حيث أن إجادتهـا أمـر رضوري ملواجهـة مسـتويات التفكـري العليـا بصـورة 

 .فعالة

  طرائق التفكري:ًخامسا

 :يوجد ثالث طرائق رئيسية للتفكري تم تصنيفها بناء عىل الحواس وهي كالتايل

 :ومن أدواته، ويعتمد عىل حاسة السمع :التفكري السمعي -1 

 الصوت . 

 املحادثات . 

 النغامت . 

 :ومن أدواته، ويعتمد عىل حاسة البرص :التفكري البرصي -2 

 الصور . 

 األلوان . 

 املجردةالخطوط  . 

  التخطيطيةالرسوم . 

 :اسة مثلسويعتمد عىل الشعور حيث يرتكز عىل معلومات طبيعية ح :التفكري الشعوري -3 

 الوزن . 

 درجة الحرارة . 

 الحالة العاطفية . 

 التوتر . 

 الشعور . 

 الحدس. 
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 أساليب التفكري -ًسادسا

ربات املختزنة من أجل أسلوب التفكري هو الطريقة التي يوظف فيها املتعلم املعلومات والخ

التعامل مع تقلبات الحياة ويستطيع املعلم امللتزم املنتمي ملهنته أن يتعـرف عـىل األسـلوب الـذي 

يفكر فيه كل طالب من طالبه عن طريق املناقشة املنهجية الواعية وذلك إذا كان يعـيش واقعهـم 

 . ويالحظ كيفية معالجتهم للمشكالت التي تواجههم

الطريقـة التـي يسـتقبل بهـا الفـرد "باحثني أن يرادف أسـلوب الـتعلم ألنـه ويرى كثري من ال

 . الخربة وينظمها ويسجلها وبالتايل يدمجها يف مخزونه املعريف

ًوهو ينم عن الكيفية التي يعمل بها الدماغ متأثرا بعوامل البيئـة كاإلضـاءة ودرجـة الحـرارة 

 .ونسبة الرطوبة واألصوات املسموعة

 قام بها غريغورك أن بعض املتعلمني عندما يفكـرون يقومـون بعمليـات وقد كشفت دراسة

بيـنام يوظـف الـبعض اآلخـر األسـلوبني . اسـتنتاجيهاستقرائية يف حـني يسـتخدم آخـرون عمليـات 

 .ًاالستقرايئ واالستنتاجي معا

وتوـصـل غريـغـورك إىل تـصـميم أداة لتخـطـيط أـسـلوب التفـكـري تـسـتخدم يف عملـيـة تحلـيـل 

ند نظرية القدرات الوسيطة عىل أن للعقل قنوات يستخدمها يف تلقي املعلومات ثم القدرات وتست

 .تحليلها عرب قنوات أخرى أكرث كفاءة وفاعلية

 أسـاليب التفكـري بأنهـا الطـرق Harrison & Branson 1982ولقد حدد هاريسون وبرامسـون 

ملعلومات املتاحة له وصـوال لحـل واالسرتاتيجيات الفكرية التي يعتاد الفرد عىل أن يتعامل بها مع ا

 .مشكالته

 وقد كشف عن العالقـة الوثيقـة بـني أسـاليب التفكـري وكـل مـن التفكـري الـوظيفي والنصـفني

 . الكرويني باملخ واسرتاتيجيات برونز لتعليم املفهوم واألساليب املعرفية

تقـال مـن الحالـة إىل منط التفكري أو أسلوب التفكري بأنه االن De Bono 1989ويشري دي بونو 

 .الراهنة إىل الحالة التالية باحتامل يفوق مستوى املصادقة

أداء   أن أـسـاليب التفـكـري ـهـي الـطـرق أو املفـتـاح لفـهـمSternberg 1994-1990وـيـرى ـسـترينربج 

 ). الذكاء- أساليب التفكري -الشخصية (الطالب وهو الحد املشرتك بني الشخصية والذكاء 
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إىل أن العملية العقلية هي الوحدة األولية لتجهيـز املعلومـات تـتم عىل حني يشري سترينربج 

عىل التمثيالت الداخلية للرموز أو املوضوعات وقد حدد غريغورك أربع قنوات للتفكـري وقـال بـأن 

البيئات وامليول الطبيعية هي التي متيل عىل املتعلم توظيـف واحـد أو أكـرث مـن أسـاليب التفكـري 

  :اآلتية

 :املادي التتابعياألسلوب  -1

 :واملتعلم الذي يفكر بهذا األسلوب

 .مييل إىل الهدوء والنظام ويحدد أهدافه ويعمل عىل تحقيقها مبعايري دقيقة -أ  

ينظر إىل األشياء من حوله بطريقـة منهجيـة واضـحة ومنظمـة ومتصـلة الحلقـات ويلمـس   -ب

ـات ًالعالـقـات ـبـني األـحـداث ومـسـبباتها معتـمـدا ـعـىل ذاـكـرة قوـيـة  دون اـهـتامم بالنظرـي

 .التجريدية

يحسن االستفادة من أفكار اآلخـرين إلنتـاج أشـياء جديـدة أو يف تطـوير األشـياء الجديـدة  -ج

 .لتصبح أكرث كفاءة وأقل تكلفة

 : األسلوب املادي العشوايئ -2

يهتم باملثل العليـا ويسـتطيع أن يستشـف أفكـار ويعتمد صاحب هذا التفكري عىل الغريزة 

ن، دائم الرتدد بني النظرية والواقع ويهتم باملواقف أكرث من اهتاممه بالحقائق ويتعامل مـع اآلخري

الواقع املادي بكفاءة عالية، ميال للبيئة املنظمـة العـامرة بالحركـة ويكـره األمـاكن املغلقـة، مولـع 

 .باملغامرة ويتطلع إىل املستقبل بتفاؤل وابتكاراته خارقة وقريبة من نوعها

 : لوب التجريدي التتابعياألس -3

 :  واملتعلم الذي يفكر بهذا األسلوب    

 .عادل يف أحكامهويف ترصفاته هادئ  -أ  

 .واقعي يعتمد عىل الحوار املوضوعي  -ب

 .يفكر بطريقة منطقية -ج

 .يحدد أهدافه بوضوح ويعمل عىل تحقيقها بجد واجتهاد -د

 .يوظف املعرفة يف اتخاذ القراراتمتعطش للعلم وينهل من موارد العلم بشغف و - ه
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 .ينفق وقته يف ما يعود عليه بالنفع - و

 .يفضل العمل يف بيئة منظمة خالية من العوامل التي تشتت الذهن - ز

 .يقرص كل جهده عىل العمل الذي يقوم به -ح

 .مييل إىل االستقاللية يف العمل -ط

 .ر جديدة أو الكشف عن حقائق جديدةيعتمد عىل التأليف والتحليل يف سعيه لتوليد أفكا -ي

 :األسلوب التجريدي العشوايئ -4

 صاحب هذا املزاج حساس، قلق، يتأثر بالبيئة التي يعمـل فيهـا ويتـأقلم مـع اآلخـرين بسـهولة

ويقيم معهم عالقات صداقة، ويتمتع بذاكرة قوية وخياله واسع مييـل لتجميـع األشـتات، وال يهـتم 

 . يصاب باإلحباط ألتفه األسباببتوليد أفكار جديدة، لكنه 

 وقد حدد منطني من القدرات التي متكن املتعلم مـن اسـتخدام قنواتـه العقليـة بكفـاءة عاليـة

 :وهي

 وـبـه يتلـقـى اـملـتعلم املعلوـمـات فيتفـكـر بـهـا ويـسـتوعبها بـهـا ـسـواء أكاـنـت ـهـذه :اإلدراك -أ  

 .املعلومات مجردة أو محسوسة

عىل ترتيب املعلومات التي يلتقطها والتعامل معها عـىل هيئـة  وهو قدرة املتعلم :التنظيم  -ب

 .تتابعية أو عشوائية

 أساليب التفكري عند الباحثني فيرش لويس، فيرش بري 

حدد هذان الباحثان عرشة أساليب واقعية وأمناط من التعلم تغطـي جميـع فئـات الطـالب 

 . وقد يجمع طالب أو أكرث من أسلوب واحد يف وقت واحد

ًحـيـث يكتـسـب ـهـذا الـنـوع ـمـن الـطـالب املـعـارف ـتـدريجيا فيـضـيف إىل  :لم املتـنـامياـملـتع -1 

حصيلته املعرفية املعلومة تلو املعلومة، كام يضع املهندس املعامري اللبنة فوق اللبنة ليبنـي 

 .ًبناء ضخام وهؤالء الطلبة تعلمهم سليم وراسخ

نطـق التقليـدي وال يخضـعون هذا النوع مـن الطلبـة ال يتعلمـون وفـق امل: املتعلم الحديس -2 

 أنفسهم للتوايل الزمني وإمنـا يحصـلون عـىل الخـربات بطريقـة غـري منظمـة معتمـدين عـىل

  



 59 مستويات وأساليب التفكري: الفصل الثاين

 

 

ًالحدس فينتقلون من مكان إىل مكان آخر ومن مرجع إىل غـريه جريـا وراء تخمينـات غربيـة 

 . فيقعون يف أخطاء تتطلب تدخالً من املعلم

 والبرص ًالطالب واحدة من حواسهم وخصوصا السمعيوظف هذا النوع من  :املتخصص الحيس -3 

 ويوظفـون السـمع يقـرؤونبشكل رئييس لفهم ما يتعلمونه فهم يوظفـون الـبرص لفهـم مـا 

 .للتعامل مع ما يسمعون

مييل هؤالء الطالب لتوظيف جميع حواسـهم يف جمـع املعلومـات : املتخصص بالحواس عامة -4 

 تعلمهـم ويكـون كـل اهـتاممهم موجـه وهم يجتنبون األماكن التـي ميكـن أن تشـوش عـىل

 . للحصول عىل املعلومة

مييل هذا الصنف من الطالب إىل تحصـيل املعلومـة عـن طريـق املناقشـات : املندمج عاطفيا -5 

ًالحيوية خصوصا بني املعلم و تلميذه وتتعدد وجهات النظر وصوالً إىل الحقيقة ومتيـل هـذه 

 . الحواراتالفئة من الطالب لسامع األشعار واملشاركة يف

ًعلم عىل العقل بعيدا عـن العاطفـة واملشـاحنات  التيعتمد هذا الصنف من :املحايد عاطفيا -6 

والرصاعات الشخصية، لذلك فإن معلمهم يتحاىش السلوك العاطفي ويعتمـد عـىل األسـاليب 

 . املوضوعية يف التدريس التي تستند عىل التحليل املنطقي وبذلك فإن التعلم يكون أفضل

ًيتطلب هذا النوع مـن الـتعلم وضـوحا يف األهـداف واألسـاليب ويكـون تعلـم : البناءواضح  -7 

 .الطالب أفضل عندما يشعرون باألمن والطأمنينة واملواقف الصفية املشوشة تعيق تعلمهم

 : الطالب الذي يتعلم بهذا األسلوب: البناء مفتوح النهاية -8 

 .يربط بني ما تعلمه وبني قضايا الحياة -أ  

 .يل للبيئة التعليمية املفتوحةمي  -ب

 .مييل للتعبري عن أفكاره بأساليب جديدة -ج

 .يكره اتباع الخطوات التقليدية وتوظيف األنشطة املحددة يف إنجاز عمله -د

 : املتعلم التالف -9 

 .يكره التعلم -أ  
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 .يعتمد عىل غريه يف تنفيذ األنشطة والواجبات  -ب

 .ليس لديه أسلوب تعلم إيجايب -ج

 .يحتاج لعون املعلم يف تعديل أسلوبه يف التعلم -د

 .غري قادر عىل فهم ذاته - ه

 : املتعلم االنتقايل -10 

 .قادر عىل التكيف -أ  

 .يتعلم بطريقة مفيدة وبناءه  -ب

  .مييل لتوظيف األسلوب الذي يالمئه والذي يرى أنه أكرث فائدة له -ج

 يف  الـتعلم ويف األسـاليب التـي يوظفونهـاويتفاوت الناس يف طرائق تفكريهم ويف قـدرتهم عـىل

التعلم وهذه الحقائق متيل عىل املعلم أن يدرس أمناط سلوك طلبته وأن يفكر يف الطريقـة املالمئـة 

 .لتعليم كل طالب يتتلمذ عليه

 :واألسلوب الذي يعتمده املعلم يستند عىل مجموعة من العوامل املتكاملة وهي

 . ودوافعهامدى فهمه للقضية املثارة -أ  

 .التفكري يف جوانب هذه القضية املطروحة  -ب

 .االستجابة االنفعالية للقضية املطروحة -ج

 .القيام بالعمل املالئم بناء عىل الفهم -د

 بـني ويعد بول تورانس أول من تنبه لدراسة أسلوب التفكـري لـدى األطفـال مشـريا إىل التفـاوت

ن يكمل أحدهام اآلخر ولكن الغلبة تكون ألحد الجانبني وظائف نصفي الدماغ األمين واأليرس اللذي

 .وما زالت الدراسات واملعلومات ترى حول هذه الوظائف

  قواعد التفكري الجيد-ًسابعا

إن هدف كل فرد هو أن يفكر ويعمل وفـق معـايري الخطـأ والصـواب العلميـني واملنطقيـني 

ًويطمع إىل أن يكون تفكريه صحيحا وقريبا جـدا مـن الصـ ً واب العلمـي أو محقًقـا ملعـايري التفكـري ً

 باعـث عميـق لحـب الحقيقـة وبكلمـة أخـرى كـل منـابالعلمي كاملوضوعية والنزاهـة والتجـرد، و
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ًيود أن يكون تفكريا جيدا و الواقع ليس الهدف فقط أن يفكر أحدنا تفكري ًا صـحيحا بـل أن يعـرف ًً

ز الهوة بني الفكر والعمل وبالتايل وضـع  الصحيح بالفعل واملامرسة والعمل وتجاوكيف يصل فكره

 .خطط نظرية وعملية لحل املشكالت

أي بتعبري آخـر أن يتطـابق لديـه النظـر والعمـل أو يـنعكس التفكـري الجيـد يف عمـل جيـد 

، وأن يصـل املـرء يف نهايـة  فيـهوالقناعة الكاملة بأن جودة كل ما نصنعه مرتبط بجـودة مـا نفكـر

املهارة عرب التجربة املسـتمرة والخـربة املرتاكمـة والتفكـري املتواصـل وهنـا املطاف إىل إتقان األداء و

 . ميكن لنا أن نتساءل ما هي مكونات أو رشوط تحقيق التفكري الجيد

 يف تعـلـيم مـهـارات التفـكـري عـن ـهـذا الـسـؤال بوـضـع األكـادميينيوقـد ـحـدد أـحـد الـبـاحثني 

 :التي من أهمهاًمجموعة من القواعد العامة من التفكري الجيد جدا و

 .استخدام األدلة بكفاءة ودون تحيز -1 

 . تنظيم األفكار وترتيبها بشكل منسجم -2 

ًالتمييز بني صالحية األمر منطقيا واملنطقية املرجعية علميا -3  ً. 

 . وتدعمههتعليق الحكم والقرار يف حال غياب األدلة الكافية أو الرشوط الالزمة التخاذ -4 

 .  وعقله أو تربير املسألة أو املوضوعفهم الفرق بني املحاكمة املنطقية -5 

 .عدم الوقوع بتناقض يف اإلدالء باألدلة والرباهني املعطاة -6 

 .إدراك مدى عمق التشابه واملامثلة والفروق بني األشياء والظواهر -7 

إدراك أن كل مسألة ميكن أن تـفرس بـأكرث مـن علـة أو سـبب وخاصـة يف موضـوع الظـواهر  -8 

اـسـية والثقافـيـة أى العـلـوم اإلنـسـانية وإدراك أن تفـسـري ـهـذه اإلنـسـانية واالجتامعـيـة والسي

 .الظواهر يختلف عن تفسري الظواهر العلمية والطبيعية وأن لكل خصوصيته

املرونة يف التفكري ويرس االنتقال من الفكرة إىل األخرى وتغيري القناعات عنـدما تتـوفر رشوط  -9 

 .هذا التغيري

مـن  ما تعلمه الفرد من حلول اعتاد عىل حلها بـدفعتطبيق تقنيات حل املشكالت خارج نطاق  -10 

  .تقليد اآلخرين يف الحل أو التأثري أو االستفهام من اآلخرين طرائقهم يف حل املشكالت

 . التمييز بني النتائج والفرضيات -11 
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 التـي  ألفكار اآلخرين لفهمهـا والتواصـل الجيـد معهـا ومبادئهـا باألفكـاروالهادئاإلصغاء الكامل  -12 

 . ًاتيامتلكها ذ

إدراك أن أكرث مشكالت العامل الذي نعيشه لها دامئًا أكـرث مـن حـل وإدراك أن لديـه إمكانيـة  -13 

 . وضع الحلول البديلة يف حال عدم جرى تحري ما نصل إليه من حل

 . عدم الوقوع يف املبالغات والتطرف يف إبداء وجهات النظر -14 

 . رض واملناقشةيف الع) الهزلية (الكاريكاترييةاالبتعاد عن الجوانب  -15 

ًميكن االفرتاض بأن هذه القواعد ال تتوفر عند الناس جميعـا أو عنـد أولئـك الـذين يفكـرون 

 .سابًقا) التفكري باملعنى الواسع(ًتفكريا حسب ما جاء يف فكره 

إن هذه القواعد مبثابة مطالب رضورية لتحقيق التفكـري الجيـد غايتهـا يف النهايـة التطبيـق 

اليومية وليس الوقوف أو اإلطالع فقط وهي قواعد باعتبار أنهـا ال تتـوفر لجميـع العميل يف الحياة 

ًالناس الذين يفكرون تفكـريا بـاملعنى الواسـع أو التفكـري أوليـا فالبـد إذا مـن اكتسـابها أو تعلمهـا  ً

 .كمهارات يك يتسنى للمتعلم تطبيقها وتصبح أدوات أو آلية ملامرسة التفكري الجيد

 عىل قواعد أخرى تزيدها أو تضاعفها يصفها املربون واالختصاصيون بتعلـيم قد يعرث املتعلم

مهارات التفكري سيكون أمرا محببا االستفاضة واالستزادة منها يك يصـل املـتعلم املحـب ملزيـد مـن 

 .اإلطالع إىل مامرسة تفكري أجود يسمو به أسمى درجة من التفكري العايل

  أدوات التفكري -ًثامنا

ليـه ً والرمـز هـو أي يشء ميثـل شـيئا آخـر بالنسـبة لنـا أو يشـري إ،كري هي الرموزأدوات التف

 :وللرموز عدة أنواع هي

 : الصورة الذهنية -1

تتكون من خـالل الخـربات الخاصـة ومتثـل صـور األشـياء يف أذهاننـا مـن جميـع الكيفيـات 

سان األشياء يف الواقـع الحسية، وقد تكون الصورة الذهنية واضحة ودقيقة التفاصيل كأن يدرك اإلن

 وأحيانا تكون ضعيفة ومطموسة التفاصيل 

 . وقد تكون برصية أو سمعية أو توقية أو شمسية، أو ملسية أو عضلية حركية
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 أكـرث ًيكون غالبا يف مرحلة الطفولـة وعمومـا فالتصـورات البرصيـة والسـمعية: فالتصور البرصي

 الحسـية تنـدمج يف عمليـة الصـور الذهنيـة ويكـون ًتأثريا يف تفكري اإلنسان من غريها ألن العنارص

ولكن من املمكـن وصفنا للصور بأبرز للعنارص وتختلف الصور الذهنية يف دقة تفاصيلها ووضوحها 

 . أن يتم التفكري دون استخدام الصور الذهنية وذلك باستخدام املعاين املجردة

 ): املعاين(املفاهيم 

لسـابقة يف فكـرة واحـدة أو يف معنـى واحـد قـائم عـىل تلخيص ملجموعة كبرية من خرباتنا ا

 .التمييز والتعميم والتصنيف

 أي املعنى الذايت الخاص بالشخص نفسـه املثقـل بـالكثري ،ويقصد بها كل من املعنى النفيس

 . من الصور الحسية واملشاعر

 .أي املعنى املوضوعي املحدد الذي يحاول العلم تحديده: واملعنى املنطقي

 لجميـع املفـاهيم حـول اسـتجابة واحـدة لـذلك يصـنفها يف االسـتجابةن ال يستطيع واإلنسا

  .مجموعات بحيث تكون كل مجموعة مشرتكة يف خصائص معينة ويستجيب لها استجابة معينة

وتتكون املفاهيم من خالل التجريد والتعميم وتكون املفـاهيم يف البدايـة حسـية فقـط ثـم 

املفاهيم املجردة وتكون املفاهيم متمركزة حول الذات ثم تتسع يكتسب الفرد القدرة عىل تكوين 

الخربات لتضم املفاهيم والعالقات بني األشياء األخرى واللغة تدعم املفاهيم ألنها تجعـل الكلـامت 

 .ًرموزا للمعاين

 : اللغة

ا التفكري كالم باطن أو كالم نفيس أي تكلم نفسك أثناء التفكري واللغة السائدة يف مجتمـع مـ

 .تؤثر يف طريقة التفكري لإلنسان

ًهناك تفكري كبري بني املفاهيم واللغة فالطفل قبل تعلمه اللغة واألصم أيضا يستطيع تكوين 

املفاهيم دون لغة، فعن طريق اللغة يزيد الطفل مفاهيمه من خالل القـراءة أو املعلومـات التـي 

 .يتلقاها ممن حوله وبالتايل تزداد قدرته عىل التفكري

التفكري كالم باطن وهو يصاحب حركة يف الشـفتني وعـىل الـرغم مـن ذلـك فليسـت اللغـة و

 ًرشـطـا للتفـكـري، ولـغـة أي مجتـمـع ـتـؤثر يف تفـكـريه ويـتـأثر بـهـا، لـكـن يـجـب أن نالـحـظ أن بـعـض
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كـام أن هنـاك "  مثـرية للعواطـف- ملتويـة - رنانـة -مبهمـة "األلفاظ قد تضلل املعنى فقد تكون 

 .جردةتجسيم للمعاين امل

 

 

 

 

 

 

 

  يوضح أدوات التفكري(2)شكل 

 

  تنظيامت التفكري -ًتاسعا

يعترب تنمية التفكري أحد األهداف الهامة للرتبية ويعـزز وجهـة النظـر هـذه إدراك مكونـات 

 .التفكري الجيد وهو املهارات التي تركز عىل اإلدراك

بتكـاري والناقـد التـي تـتم أي أن التفكري الجيد عبارة عن مجموعات من مهارات التفكري اال

 .تنميتها بفاعلية لدى األطفال

ًومييز الشخص الذي يفكر تفكريا جيدا أن عمليات التفكري الجيد لها قدرات محددة هي ً : 

 القدرات املعرفية . 

 اسرتاتيجيات التفكري. 

 مهارات التفكري . 

 فاملفكرون لديهم امليل لالكتشاف . 

 ضحةاالستقصاء والبحث عن األفكار الوا . 

 املبادرة باألفكار الذكية والتفكري الناقد والتأمل. 

 أدوات

 التفكري

 املفاهيـم

 ةالصورة الذهني ةاللغــ
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 وتعترب تنظـيامت التفكـري هـي املرشـدة" امليول التنظيمية للتفكري"ويطلق عىل امليول السابقة 

ًللسلوك الذيك للفرد وتجعله جيدا أو غري جيد أي منتجا أو غري منتج ً . 

بعة تنظـيامت أساسـية تكـون امليـول  التفكـري الجيـد إىل سـPerkins 1993وقد قسم بريكنـز 

 . التنظيمية للتفكري التي ينبغي أن تهتم بها املعلمة

 : وهيالستأن التفكري الجيد يف موقف ما يتطلب استخدام هذه التنظيامت 

ويقصـد بـه امليـل لتفـتح الـذهن الكتشـاف بـدائل وجهـات النظـر : اتساع التفكري واملغامرة -1 

 .ة عىل تكوين وجهات نظر متعددةوالبعد عن التفكري الضيق والقدر

ـواعي -2  ـدعيم ـحـب االـسـتطالع اـل ـد املـشـكالت وإـجـراء : ـت ـل للتـسـاؤل تحدـي ـه املـي ويقـصـد ـب

االختبارات الدقيقة واالستمتاع باالستقصاء واليقظة لألشياء غري العادية والقدرة عىل املالحظة 

 . وصياغة األسئلة

إىل الفهـم الواضـح والبحـث عـن ويقصـد بـه الرغبـة يف التوصـل : الوضوح والسـعي للفهـم -3 

العالقات والتفسريات واالنتباه لألشياء غري الواضحة التي تحتاج إىل الرتكيز والقدرة عـىل بنـاء 

 .املفاهيم

ويتميز باإلرصار عىل اإلدراك والتنظيم والتمكن واالنتباه لألخطاء املحتملة أو  :الحرص الواعي -4 

 . ت بدقةغري الدقيقة والقدرة عىل استخدام املعلوما

أي امليـل إلبـراز التسـاؤالت، الضـبط، واالنتبـاه للحاجـة إىل الـدليل : البحث وتقويم األسباب -5 

 .والقدرة عىل تقويم األدلة

أي امليل إىل الوعي والتحكم يف توارد أفكار األشخاص واالنتبـاه لتعقـد  :إدراك ما وراء املعرفة -6 

  .ليات الدقيقةمواقف التفكري، واختبار القدرة عىل التحكم يف العم

 ال تشمل قدرات فقط بـل تتوغـل ملـا هـو أبعـد مـن ذلـك حيـث الستويالحظ أن امليول  

 ) امليول- االحساسات -القدرات : ( تتضمن ثالثة عنارص هي

أمـا اإلحساسـات فيقصـد ة واملهارات التي يتطلبها السلوك، ويقصد بالقدرات العقلية الخاص

وترجـع امليـول إىل السـلوك الطبيعـي يف ىل إظهـار السـلوك، اث التـي تسـاعد عـبها االنتباه لألحـد

 .املواقف
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ن التفكري الجيد يعترب منظومـة تتكـون مـن القـدرات واإلحساسـات وامليـول وعنـد تنميـة إ

 .التفكري يجب الرتكيز عىل املفاهيم الخاصة مبهارات تنمية التفكري الجيد

ية للـتعلم التـي متـدهم بـالخطوط فاألشخاص الذين يدرسون لغريهم يعرفون النامذج العقل

 .الرئيسية للتعلم

فإذا أردنا أن نعلم األطفال ليك يكونوا قادرين عىل التفكري الجيد نحتاج للتحقق مـن جـودة 

 .منوذج التعلم حتى يصبح فعاالً

  نظريات التفكري-ًعارشا

 : النظريات السلوكية -1

ـا ة يف قاموسه الفلسـفي عـىل  السلوكيHanry Byronيعرف هرني بريون : معنى السلوكية أنه

ـا موضـوع علـم الـنفس عـىل دراسـة املعطيـاتB.J.Watsonنظرية واطسون   القابلـة  التي يقترص مبوجبه

ًللمالحظة من السلوك الخارجي حرصا، أي املعطيات الحركية واللغوية والفردية مع استبعاد كامـل 

 .ولوجيةستبطان وال بالعمليات الفيزيللشعور ودون االستعانة باال

نظريـة "عـىل أنهـا " املوجز األبجدي للطلب النفيس "ه السلوكية يف كتابBurrowويقدم بورو 

ًترفض السيكولوجيا االسيبطانية القدمية القامئـة عـىل معطيـات الشـعور لتحـل محلهـا سـيكولوجيا 

سـون فيزيولوجية موضوعية ومضبوطة تقوم عىل الدراسة العملية القامئة عىل السلوك رائـدها واط

B .J. Watson وتقـوم أسسـها عـىل دراسـة املنعكسـات الرشطيـة التـي اكتشـفها بـافلوف )Pavlov (

 وتستند من وجهة أخرى إىل الدراسات املوضوعية التي أجريت عىل األطفـال الرضـع وإىل هوتالميذ

 .الدراسة التجريبية املقارنة يف علم النفس الحيواين

 .يف حدود املثرياتوتعتقد السلوكية بإمكان وصف السلوك 

واالستجابات وميدانها هو التكيف الفردي والجامعي ولكن تصور السـلوكيني للمثـري يتجـاوز 

مجرد استجابة من العضوية وهو يف تغيري مستمر عن طريق االتساع والتكاثر باإلرشاط واالسـتجابة 

عيدة لإلثارة كالكبت عنـد الناجمة عن املثري، ظاهرة كانت أو خفية تؤدي إىل التكيف أما اإلثارة الب

 . أنصار التحليل النفيس فهي مرفوضة من جانب السلوكيني
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إن " القاموس التقني النقـدي للفلسـفة" باختصار يف كتابه Andre laland  الالندهيقول أندري

 . السلوكية نظرية تقرص علم النفس عىل دراسة السلوك أو ردود األفعال

أصول سيكولوجية االسـتجابة يف أمريكـا " فيالحظ يف كتابه Andre Telicanأما أندرية تليكان 

 علـام للسـلوك بـل هـي نظريـة - واطسـون -إن السلوكية ليست كـام يـدعى مؤسسـها " وتطورها

 :فلسفية متافيزيائية تتميز باألفكار التالية

 ).رفض ثنائية النفس والجسد(الوجدانية املادية والحتمية  -أ  

ىل تفاعل بني العضوية واملحيط وتصور السلوك عىل أنه تكيـف حيـث رد الحداثة النفسية إ  -ب

يعرف السلوك بأنه استجابة فعالة وظيفتها إزالة التـأثري الـذي أحدثـه املثـري بتعـديل هـذا 

 .األخري وبتعديل العضوية

ًتصور علم النفس عىل أنه علم ميكننا من صياغة قوانني نتنبأ بواسطتها باالسـتجابة اسـتنادا  -ج

 . معرفة املثري، كام تستطيع بواسطتها تحديد املثري إذا عرفنا االستجابةإىل

االتصال واالستمرار بـني الحيـاة الحيوانيـة واإلنسـانية واالنتقـال مـن األوىل إىل الثانيـة عـن  -د

 .طريق التطور

 : والخالصة أن السلوكية مصطلح يستخدم للداللة عىل ثالثة أمور متميزة

دد موضوع علم النفس بالسلوك وتقبـل باملسـلامت التـي ذكرهـا تيلكـان نظرية فلسفة تح -أ  

Teleken 

 منهج يعتمد الطريقة العلمية التجريبية املطبقة يف العلم الطبيعي يف دراسـة السـلوك ويـرفض  -ب

 .االستبطان

 .نتائج الدراسات السيكولوجية التي اعتمدت السلوكية املنهجية يف البحث السيكولوجي -ج

 :اهتاممان B.J.Watson لواطسون وقد كان

 بإقامة علم نفس موضوعي يطبق طرائق علم الـنفس الحيـواين هأحدهام إيجايب أوىص مبوجب -1 

 . عىل دراسة الكائنات اإلنسانية

 . االستبطان وينكر الشعور باسم رفض املفاهيم امليتافيزيائيةبهاآلخر سلبي يرفض مبوج -2 

نب اإليجـايب املسـتمر بالسـيكولوجية املنهجيـة يف تقبلون اليوم بالجايومعظم علامء النفس 
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حني تنصب معارضة شديدة عىل الجانب السلبي الذي يشكل السـلوكية الراديكاليـة التـي تعـد يف 

 .ًحد ذاتها موقًفا ميتافيزيائيا

 إىل منوذج أكرث تفصـيالً هـو) S-R( نظرية املثري واالستجابة Klark Hullولقد طور كالرك هل 

)S-O- R (االستجابة- الهيكل العضوي -ثري امل . 

وأدخل يف الحسبان عدد التعزيزات وكميتها وعدد ساعات الحرمان من إشباع الدافع وشـدة 

 .املثري عىل ناتج السلوك

عن االستجابة التوسطية الداخلية وهي استجابات صغرية تنتسب إىل أنواع "وقد تحدث هل 

 ). RS(مختلفة من االستجابات الظاهرة 

ـمى ـل ويـس ـاط " ـه ـة لالرتـب ـة اآللـي ـاد ) Rg-Sg(العملـي ـه إرـش ـزي رصف مهمـت ـدث تحفـي ـح

 .االختبارات اإلرشادية البديلة

الصـغرية يف محاولـة ) R-S(الروابط ) Osyood 1963(وأسكود ) Mowere 1954(وقد زاد مورو 

لظـاهرة، لتفسري جميع العوامل العرفانية واللغوية التي تتوسط لوصول املثري الظـاهر باالسـتجابة ا

 .  بالعمليات اآللية التوسطيةميتلئوهكذا أخذ الصندوق األسود 

إن الفرق الوحيد بني نظرية املعلومـات والنظريـة السـلوكية يكمـن يف نـوع املعالجـة التـي 

) معالجـة املعلومـات(يفرتض أنها تحدث داخل الصندوق األسود، وتحـت املسـمى العـام لنظريـة 

ًدعوا إىل عمليات ذهنية أكرث تعقيدا مـن مجـرد الـربط البسـيط أصبحت نظريات تفكري اإلنسان ت

 . بني املثري واالستجابة تعرف بالنظرية املعرفية

األوىل عـىل الحيوانـات إال أن أفضـل مثـال عـىل " B.J.Watsonواطسـون "لقد كانت أبحـاث 

وإعـادة برامج السـلوكية التجريبـي هـو البحـث الـذي أجـراه عـىل إرشاط االسـتجابات االنفعاليـة 

ًإرشاطها لدى األطفال الرضع وهو أيضا أفضل مثال عىل تطبيق تقنية اإلرشاط من جانب السلوكيني 

املبكر، كام قام بدراسة مقارنة للطفل اإلنساين الوليـد يف محاولـة لتحديـد أنـواع السـلوك الفطـري 

 .والتي ميكن معاينتها معاينة واضحة والتي يفرتض أنها موروثة

  عـىل مـد املنـاهج املسـتخدمة يف دراسـة السـلوك الحيـواينB.J.Watson لقد ألـح واطسـون

ـوانني ـدهم ـق ـك ـم ـىل ذـل ـد زادوا ـع ـارصون فـق ـلوكيني املـع ـا الـس ـاين، أـم ـلوك اإلنـس ـة الـس  إىل دراـس
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 مـثال هوغـري" Skinner"السلوك الحيواين والسيام التحكم إىل املستوي اإلنسـاين، وهكـذا فـإن سـكرن 

من دراسة سلوك الحيوانات وعمومـا عـىل السـلوك اإلنسـاين مـع مراعـاة اشتقوا مبادئهم األساسية 

 .الفروق البيولوجية

إن أول الفروق الواضحة بني النظريـة السـلوكية ونظريـات معالجـة املعلومـات هـو ارتبـاط 

 .والنظرية الثانية أكرث ارتباطا بالنظريات العرفانية) S-R(النظرية األوىل بنظرية املثري واالستجابة 

  :عض النامذج مام استفادته الرتبية من النظريات السلوكيةب

استفادت الرتبية من النظريـات السـلوكية ومـا تـوفره هـذه النظريـات مـن أشـكال لضـبط 

السلوك باستخدام التعزيـز وتوابعـه وقـد اسـتند مـدخل ضـبط السـلوك إىل علـم الـتعلم وخاصـة 

نظريتـه يف التعزيـز واسـتخدامها " B.F Skinner" يوروس وسكرن "اإلرشاط واإلجرايئ الذي طرح فيه 

ويـرى " تقنيـة التعلـيم املـربمج"يف تشكيل سلوك الحيوان واإلنسان وابتدع استنادا لنظريتـه هـذه 

ًسكرن أن ضبط السلوك باألساليب الجذابة البد أن يـتم بعيـدا عـن أسـاليب الضـبط القهريـة التـي 

الضبط هذه، بالرغم مـن تقييـدها للحريـة ألن كانت تستخدم باملدارس القدمية ودافع عن عملية 

 . للكرامة اإلنسانيةتيسءأساليب الضبط املستخدمة فيها جذابة وال 

 : النظريات العرفانية يف التفكري -2

يرى علامء النفس العرفانيني أن أبسط أنواع تحليل السلوك هـو التحليـل يف ضـوء مجموعـة 

 الحاسب اآليل التي تجـرب العمليـات الحسـابية هـي من القوانني التي تنتج السلوك نفسه وبرامج

 . تشبيه واضح

 وبـرامج Outputومخرجـات  Inputلذلك ميكن اعتبار الصندوق األسود حاسب آيل له مـدخالت 

 .يزوده بالتعليامت الالزمة إلجراء العمليات املطلوبة عىل املعلومات املخزونة يف بنوك الذاكرة

 :إىل األـخـذ باالتـجـاه القاـئـل" Miller Galenter & Pripram(ميـلـر ـجـالنرت و برـبـرام "وميـيـل 

 إن البرش يضعون فرضيات معينـة حـول الطريقـة التـي يريـدون اتباعهـا لحـل مشـكلة مـا بعيـدا

  يف عمليــة التجربــة والخطــأ العشــوائية التــي ظهــرت لــدى قطــط ثورنــديكاالنهــامكعــن 
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 Feedحـل مشـكلة يتلقـي تغذيـة راجعـة  وفرئان سكرن فاملعرفيون يرون أن الشخص الذي يقـوم ب

Back  من البيئة املحيطة به متكنه من معرفة ما إذا كانـت فرضـياته صـحيحة أم ال، وتـرى جـودت

هو املوقف الذي يتجه فيـه ) S-R( جرين أن املجال الوحيد املناسب الستخدام الروابط واالستجابة 

 . اإلنسان إىل االستبصارات الحدسية للتفكري التباعدي

 : يةطالنظرية التفكري الجشت -أ

ـعـن الحرـكـة  Wertheimer ـمـع مقاـلـة ورتـهـامير1912ت ـعـام لوـلـدت ـسـيكولوجية الجـشـطا

 الظاهرة يف أملانيا 

ولفـانغ ) Max Wertheimer (1880 - 1943 إن تفسريات التعلم التـي يقـدمها مـاكس ورهـامير

 تزودنا مبصطلحات إدراكية، فبدال Kurt Koffko) 1941 -1886(وكورت كوفكا  Wolfang Kohlerكولر 

كيف تعلـم الفـرد : ماذا تعلم الفرد أن يعمل؟ مييل عامل النفس التشكييل ألن يسأل"من أن يسألوا 

ًأن يدرك املوقف؟ وهكذا فإن التفسريات الشكلية تشكل تضادا مهام للتفسريات الربطية ً . 

، لقـد اتجهـا اتجـاهني ه نفسـثـارا عـىل تقاليـد متشـابهة يف الوقـت" ورتامير وواطسـون"إن 

 . فكالهام يعترب رائدا ومتعصبا التجاه معني يف علم النفس. متعاكسني

ًأما اتجاه واطسون فكان اتجاها ميكانيكيا مهتام مبكونات السلوك والروابط بيـنهام، يف حـني  ً ً

ًأن اتجاه ورتامير كان اتجاها ديناميكيا مهتام باألمناط املوحدة للشعور وقد اعتـرب ً  واطسـون الرائـد ً

البارز للنظرية الربطية إىل جانب ثورنديك بينام كـان ورتـامير الرائـد البـارز للنظريـة اإلدراكيـة إىل 

 .جانب تولر وكوفكا

 ضد التحليالت املعينـة بظـاهرة الحركـة الظـاهرة، همقاالت تعرب عن ثورت" ورتامير"لقد نرش 

ًهذة الحركة قدمت له برهانا قاطعا عىل عبث تحل  .يل الكل إىل أجزائه املكونة لهً

 فتعـنـي حرـفـا) Phi(أـمـا ) Phiـظـاهرة ـفـاى (الحرـكـة الـظـاهرة حرـكـة " ورـتـامير"لـقـد ـسـمى 

ـة وـهـذه نقـطـة ـذلك فـمـن املمـكـن تـسـمية الـظـاهرة بالـظـاهرة اإلدراكـي ـز إىل اإلدراك وـل ـا يرـم  يونانـي

 ولقـد كـان تشـددها. تعلم ملدرسة علم النفس األملاين التي اهتمـت بـاإلدراك إىل جانـب الـالبداية

 مـن  اسـتخالص الكـلهعىل املنظومات الكلية حيث تتواصل األجزاء ديناميكيا بشكل ال ميكـن معـ
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) Cestalt(، وقـد اسـتعمل ورتـامير الكلمـة األملانيـة بسشـتالت هاألجزاء مأخوذة لكل منها عىل حد

يناميكية وأنواع الكليـات متعـددة ًوالتي تعني ترجمتها شكالً أو منطا للداللة عىل هذه الكليات الد

 . وهي تحدث يف الفيزياء كام تحدث يف علم النفس

أن التفكري واإلدراك الحيس يتقـرران عـن طريـق البيئـة العامـة ملـا " كولر وكوفكا"ولقد رأى 

  ). عضوي-النفس(باملجال النفسعضوي، " Koffka" كوفكا هأسام

تعمـل )  ديناميكيـة-فعالـة (ية نتيجة لقوى ويرى أصحاب هذه النظرية أن الخربات اإلدراك

ـة ـكال املنتظـم ـوازن يف األـش ـداث ـت ـل إـح ـن أـج ـال اإلدرايك ـم ـتالت " يف املـج ـمى بالجـش ـا يـس أو ـم

"Gestalts." 

أن اإلدراكـات الحسـية التـي ) التشاكل أو التامثل(ًوترى هذه النظرية الجشتالتية وفقا ملبدأ 

ظيميـة موجـودة يف مجـال وظـائف أعضـاء الـدماغ ميارسها اإلنسان هي إنعكـاس مبـارش لقـوى تن

 . لالستجابة ملجال البيئة الخارجية

ويرى أصحاب مدرسة الجشتالت أن التعلم يحـدث نتيجـة لـإلدراك الكـيل للموقـف ولـيس 

نتيجة إلدراك أجزاء املوقف منفصلة، وكانت أهم مساهمة للنظرية الشكلية يف فهمنا للـتعلم هـي 

ا ما يحدث التعلم بشكل مفاجيء مرفوقا بشعور من قبل الشـخص بأنـه ً إن كثري،دراسة االستبصار

ًاآلن يفهم فهام حقيقيا، ومثل هذا التعلم يبدوا مقاوما للنسيان ويسهل نقله إىل األوضاع الجديدة  ً ً

وهو بالطبع يشتمل عىل االستبصار، وبذلك تكون لغة النظرية الشكلية عن إعادة التنظـيم اإلدرايك 

 . ة خاصةمقبولة بصور

 طريقـة تشـتمل عـىل ، بطريقة جديـدة يتمتع بالتبرص يدرك الوضع بكاملهإن املتعلم الذي

فهم العالقـات املنطقيـة أو إدراك الـروابط بـني الوسـائل والغايـات ومـن املهـم أن نـذكر أن هـذا 

ة الكبـرية قام كولر بإجراء التجارب عىل القـرد(االستبصار ال ينحرص يف البرش بل ميتد إىل الحيوانات 

 ). أثناء الحرب العاملية األوىل يف جزر الكناري

رأيـا أن التفكـري واإلدراك ) Kohlel and Koffka( ونخلص إىل القول إن كال من كهلـر وكوفكـا 

كـام ) عضـويالنفس (الحيس يتقرران عن طريق البنية العامة ملا سامه كوفكا باملجال النفسعضوي 

تعمـل يف املجـال  ) ديناميكيـة-فعالـة (لخربات اإلدراكية نتيجة القـوى أن أصحاب هذه النظرية يرون أن ا

 .  الجشتالتاإلدرايك من أجل إحداث توازن يف األشكال املنتظمة، أو ما يسمى
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 وترى النظرية الجشتالتية وفقا ملبدأ التشـاكل أو التامثـل إن اإلدراكـات الحسـية التـي ميارسـها

كاسـتجابة . ية موجودة يف مجـال وظـائف أعضـاء الـدماغاإلنسان هي انعكاس مبارش لقوى تنظيم

 .ملجال البيئة الخارجية

عىل أنها انعدام توازن يف املجال املعـريف يجـب ) املشكلة(وتعرف نظرية التفكري الجشتالتية 

 منـتظم ولقـد جال يف هيئـة تـوازن جيـد أو شـكلإصالحه عن طريق إعادة بناء أو تشكيل هذا امل

 الحاـجـة إىل التفـكـري املثـمـر الكتـسـاب االستبـصـار يف الحـلـول املمكـنـة أـكـدت ـهـذه النظرـيـة ـعـىل

 . للمشكالت، فاملتعلم يبدأ إدراك الشكل أوال وبعدها يفحص التفاصيل

إن مثـة مبـاديء ميكـن اشـتقاقها مـن املـدخل السـلويك فقـد أكـدت النظريـة : ميكن القـول

م منها االستخدام الفعـال لضـبط سـلوك السلوكية والجشتالتية يف علم النفس عىل مباديء يف التعل

 .التالميذ بالصف، يف جميع نشاطهم العرفاين والوجداين والحيس الحريك

كام أن التعليم يسري من املثريات الحسية إىل املفـاهيم املجـردة، وأن الـتعلم يتعـزز بتثبيـت 

ًة دورا هامـا يف الـتعلم خاطيء ويلعب مفهوم التغذية الراجعـالصحيح وتصحيح ال إىل جانـب أنـه ً

 . ز للتعلميينبغي تكرار االستجابة وتعزيزها ألن مبدأ التعزيز يف املدرسة السلوكية أساس تعز

 : نظرية املعلومات -ب

 ). Shannon(ظهرت نظرية املعلومات أصال يف حقل االتصاالت عن بعد عىل أيدي 

ومـات الرسـالة اللغويـة تتلخص الفكرة األساسية لهذه النظرية يف أنه ال توجد عالقة بني معل

ومحتواها فإذا متكن اإلنسان من التنبؤ بكامل محصول الرسالة عند ذلك ينعدم وجود الشـك فيهـا 

ولكن إذا اشتملت الرسالة عىل بعض الشك أو أن اإلنسان مل يستطع التنبؤ بها فإنها يف تلك الحالـة 

 . تستطيع توصيل بعض املعلومات إىل مستقبلها

فكـري وحـل املشـكالت واتخـاذ القـرار وغريهـا مـن العمليـات العرفانيـة وكانت عمليـات الت

 أن يوفـق بـني Talman لـذلك يـرى توملـان ،املعقدة قد أثارت قدرا من االهتامم لدى علامء النفس

 . العمليات العرفانية والسلوكية وحقق قدرا من النجاح يف هذا املجال

ًولقد قدم أصحاب نظرية الجشتالت ملخصا عامـا ل  لعمليـات العرفانيـة مـع بيـان مالءمتهـاً
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ًلنظرية التعلم، ونستطيع أن نذكر عددا آخر من الباحثني الـذين واصـلوا العمـل يف مجـال التفكـري 

ات من هذا القـرن ي، ويف الخمسين"باركت، ورنزويك، ولشنز، وماير، وبياجية: "والعرفانية من أمثال

 .لعمليات العرفانيةات ظهر اهتامم قوي مرة أخرى بايويف الستين

 وميكـن .وقد رأى معظم هؤالء الباحثني أن التعلم هو اكتساب للقواعد واملعلومات واستخدامها

 :تصنيف علامء النفس الذين اهتموا باملعلومات يف ثالث مجموعات هي كالتايل

علامء ذهبوا إىل أن نظرية املعلومات تتألف يف األساس مـن مجموعـة مـن : املجموعة األوىل -1 

جراءات القياس ويرون أنها تركز عىل نواحي التشابه بـني الرسـالة كـام ترسـل والرسـالة كـام إ

ًتستقبل وهم ال يهتمون اهتامما حقيقيا بتحديد تصورهم لكيفية تصنيع املعلومات وتحديـد  ً

 .معناها وكيفية استخدامها

 إىل االهـتامم وذهبت هذه املجموعـة إىل أن العامـل األسـايس الـذي دفـع: املجموعة الثانية -2 

وذهـبـوا إىل أن . ـهـو تـأثر هـذه العملـيـات بتكنولوجيـا الحاسـب اآليل: بالعمليـات العرفانيـة

ـات  ـه اإلنـسـان يف تـصـنيع املعلوـم ـا يـقـوم ـب ـل ـمل ـامج املامـث ـامج الحاـسـب اآلىل ـهـو الربـن برـن

 . واستخدموا برنامج الحاسب اآليل وسائل تصورية تساعد عىل صياغة النظرية النفسية

 من العلامء يتقبلون دراسـة العمليـات العرفانيـة باسـتخدام القيـاس الكمـي،: وعة الثالثةاملجم -3 

ًولـكـنهم يهتـمـون بـتـبرص اإلنـسـان باعتـبـاره مـصـنعا . ًويقبـلـون أيـضـا مبحاـكـاة الحاـسـب اآليل

للمعلومات ومعالجا لها وهؤالء يـرون أن علـامء مدرسـة الجشـتالت ولـيم جـيمس وغـريهم 

 . اغات غامضة عن التعلم واملعرفةذهبت محاوالتهم إىل صي

ولكن نظرية تصنيع املعلومات تحاول وضـع تصـورات وافرتاضـات لتفسـري العمليـات التـي 

 .تتلقى املثريات الحسية وتعالجها حتى تؤدي إىل مخرجات استجابية

ويفرتض فريق آخر ممن يتصورون اإلنسان عىل أنه معالج للمعلومـات يسـتطيع أن يختـزن 

 .  أشكال مختلفة وأن يعالجها عىل وجوه شتىاملعلومات يف

ـة ـكال مختلـف ـات يف أـش ـزن املعلوـم ـانية تـخ ـذاكرة اإلنـس ـق إىل أن اـل ـذا الفرـي ـر ـه  وينـظ

وأن اإلنسان يعالجها عىل أنحاء شتى، كام يرون أن الذاكرة اإلنسانية مؤلفة مـن تنظـيم القامئـة 

فرعيـة، وفضـال عـن ذلـك فـإن من التكوينات وقد تتألف مكونات أى قامئة معينـة مـن قـوائم 
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مكونات هذه القوائم تشتمل عيل معلومات مسـتمدة مـن أشـكال حسـية مختلفـة ويف أوقـات 

 . مختلفة وتجربها يف صورة اسرتاتيجيات متباينة للرتميز

كـائن حـي متوافـق يقـوم " Nowell and Simonنيـول و سـيمون  "واإلنسان من وجهـة نظـر

 مختلفة تتحدد بخصائص نسق تشغيل املعلومات وقيـود ذلـك باستمرار مبعالجة املعلومات بطرق

النسق وكذلك املالمح البيئية بحيث يستطيع أن يحقق أهدافا وأن يشبع حاجـات يف ظـل مطالـب 

بيئية متغرية ويف بعض األحيان قد تكون حدود نسق معالجـة املعلومـات واضـحة يف الطـرق التـي 

ة حل املشـكالت ال تختـرب النسـق بـنفس الدرجـة يتصدى بها الكائن الحي للمشكالت ولكن أنشط

 . ألن اإلنسان كائن حي مرن ومتوافق بدرجة عالية

 عند عرضه لهذه النظريـة أن املثـريات الخارجـة تـؤثر يف حـواس الفـرد Gagneويرى جانييه 

وتتحول إىل وسائل عصبية تصل إىل الجهاز العصبي، ثم تخزن حتى يتم اسرتجاعها وعند االسـرتجاع 

فإننـا ال . رها الجهاز العصبي إىل استجابات تظهر يف صورة لفظية أو حركية، وما مل تتم العمليةيحو

نستطيع أن نعرف أن الدورة السلوكية قد اكتملت، فالتعليم إذا ما هـو إال سلسـلة مـن العمليـات 

 ).االستجابة(واملخرجات ) التلقي(التي تجرى داخل اإلنسان من مرحلة املدخالت 
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 الفصل الثالث

 أشكال وأمناط التفكيـر

 

 

 :مقدمـة

  وهـو،لـلــهن غريهم من مخلوقات اات التي تسمو بني البرش علتفكري من أبرز الصفيعترب ا

م حياة اإلنسان بدونها، وال يتخىل عنه إال يف حالة غياب الـذهن، من الحاجات املهمة التي ال تستق

 املؤسسـات راحل عمره لتـدبري شـئون حياتـه فـإنوحيث أن اإلنسان يحتاج إىل التفكري يف جميع م

ية والرعاية واالهتامم وهناك مـن ة الجادة وامللتزمة تهدف إىل تنمية التفكري وتتعهده بالعناالرتبوي

 .عد التفكري لإلنسان مبثابة النفسي

وبذلك فقد حظى موضوع التفكري باهتامم واسـع يف معظـم الكتابـات الرتبويـة وتطبيقاتهـا 

وهـو  عن غـريه مـن الكائنـات األخـرى، التفكري سمة من السامت التي متيز اإلنسان العملية وذلك ألن

 ويـتم مفهوم تعددت أبعاده واختلفت حولـه اآلراء مـام يعكـس العقـل الـبرشي وتشـعبت عملياتـه،

التفكري من خالل سلسلة من النشاطات العقلية التي يقـوم بهـا الـدماغ عنـدما يتعـرض ملثـري يـتم 

يتضـمن التفكـري البحـث عـن  املعروفـة ول واحدة أو أكرث مـن الحـواس الخمـساستقباله من خال

 .معنى ويتطلب التوصيل إليه تأمال وإمعان النظر يف مكونات املوقف أو الخربة التي مير به الفرد

وللتفكري دور مهم يف توسيع املجال املعريف لدى الفرد وميكن من القيـام مبـا هـو منـوط بـه 

 ألنـه يقـوم عـىل إدراك عىل نحو فعال ولهـذا يعـد التفكـري مـن أرفـع مسـتويات التنظـيم املعـريف

 .العالقات واستعاملها
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ومن خالل التفكري يتعامل اإلنسان مع األشياء التي تحيط به مـن بيئتـه كـام أنـه يف الوقـت 

 بـدون إجـراء فعـيل ظـاهري، فـالتفكري سـلوك يسـتخدم األفكـار هذاته يعالج املواقف التي تواجه

 ، أي التـي ميكـن تـذكرها أو تصـورها أو تخيلهـا، الحارضةت الرمزية لألشياء واألحداث غريوالتمثيال

ويستخدم اإلنسان عملية التفكري عندما يواجه سؤال أو يشعر بوجود مشكلة هادفة والعالقـة بـني 

 فالتفكري ال يحدث إال إذا كانت توجد ، وجهان لعملة واحدةامالتفكري واملشكلة متداخلة حيث أنه

إىل تقييم حل لها، السـتكامل الـنقص أو إزالـة التعـارض مشكلة يشعر بها الفرد وتؤثر فيه وتحتاج 

 .والتناقض مام يؤدي يف النهاية إىل خلق ما هو ناقص يف املوقف وحل أو تسوية املشكلة

 ـبـأن التفـكـري أـصـبح ـمـن الرضورـيـات اآلن ملواجـهـة االنفـجـار املـعـريف 1992وـيـذكر املفـتـي 

ن علينا تعلم القدرة عىل التحليل املنطقي واتخاذ واملعلومات املتزايدة واملتالحقة من حولنا، لذا فإ

القرارات وبذلك الجهد يف الوصـول إىل البـدائل لحـل املشـكالت التـي تواجهنـا يوميـا، وقـد تزايـد 

االهتامم بتعليم التفكـري يف العديـد مـن دول العـامل، فعـىل سـبيل املثـال فـإن اتقـان التفكـري مـن 

مريكا ومدارس كندا أو اململكـة املتحـدة واسـرتاليا وكـذلك أولويات التعليم يف العديد من مدارس أ

ًفنزويال تقوم بتعليم طالبها التفكري كمقرر وبطريقة مبارشة ويعترب التفكري اإلنسـاين عـامالً أساسـيا 

ًيف توجـيـه الحـيـاة، وـعـنرصا جوهرـيـا يف تـقـدم الحـضـارة البرشـيـة ووـسـيلة فعاـلـة يف التعاـمـل ـمـع  ً

 .يةاملستجدات املحلية والعامل

  أشكال التفكري-أوالً

 :يضم التفكري مجموعة من األشكال منها

 وهو استخدام وسائط رمزية للتعامل مع العامل الخارجي املحـيط باإلنسـان :التفكري التصوري -1 

 .ويرتبط التفكري التصوري بقدرة الفرد عىل التفكري املجرد .من أجل تكوين املفاهيم

 تحت اسـم التفكـري لحـل املشـكالت أو التفكـري املـنظم وهـوًويستخدم أحيانا  :التفكري التأميل -2 

 ويعتمـد التفكـري التـأميل. تفكري موجه يتم فيه توجيه العمليات التفكريية إىل أهداف محـددة

 . ليك يصل الفرد لحل مشكالته،االستنباط واالستقراء :عىل عمليتني أساسيني هام
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الربط غري العادي لألفكار مام يحقـق نـواتج ويتم عندما يتمكن الفرد من : التفكري االبتكاري -3 

 .جديدة تتضح يف معالجة املواقف واملشكالت املختلفة

 .ويقوم عىل استنتاج صحة حكم معني من أحكام أخرى :التفكري االستداليل -4 

وهو ذلك النوع من التفكري الذي يصل فيه الفرد إىل الحل فجـأة وذلـك  :التفكري االستبصاري -5 

فكري باملشكلة بشـكل جـاد وإدراك العنـارص فيهـا والعالقـات حتـى تـأيت من خالل قيامه بالت

 .مرحلة االستبصار

 ومـا وهو الذي ينتج عن العالقة التي يكونها الفرد بني ما يواجهه من مثـريات: التفكري الرتابطي -6 

 .يظهر من استجابات ويأيت هذا النوع من التفكري نتيجة للتكرار واملحاولة والتعلم

  التفكري أنوع-ثانيا

 - فإذا نظرنا إليه مـن جهـة مـورد املعلومـة ،التي ينظر إليه منهاقا للناحية يتنوع التفكري وف

 فإنه ميكن أن نطلق عليه التفكري الحيس وميكن أن نحرصه يف الحاسـة التـي ركـزت منهـا -الحواس 

 .املعلومات كالبرص فيكون التفكري البرصي أو السمع فيكون التفكري السمع

ميكن أن ننظر إليه مـن جهـة طريقـة التعامـل مـع املعلومـة ومنـه التفكـري املجـرد وكذلك 

 .والتفكري االبتكاري والتفكري الناقد والتفكري التحلييل

 :وهناك من حدد أنواع التفكري إىل مثانية أنواع وهي كالتايل

 .التفكري الخطي -1 

 .التفكري االبتكاري -2 

 .التفكري التأميل -3 

 .التفكري الناقد -4 

 . التكتييكالتفكري -5 

 .التفكري االسرتاتيجي -6 

 .التفكري املجرد -7 

 .التفكري املنظومي -8 
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 :وهناك من اخترص أنواع التفكري إىل ستة أنواع وهي كالتايل

 .التفكري البرصي -1 

 .التفكري االستداليل -2 

 .التفكري التأميل -3 

 .التفكري الناقد -4 

 .التفكري اإلبداعي -5 

 .التفكري املنظومي -6 

نواع التفكري نجد أن هناك من حدد أنواع التفكري بأنها سـبعة وباإلضافة إىل هذا التصنيف أل

 :أنواع وهي كالتايل

ويقصد به ذلك النوع من التفكري املنظم الذي ميكن أن يسـتخدمه الفـرد يف  :التفكري العلمي -1 

 .حياته اليومية أو يف النشاط الذي يبذله أو يف عالقته مع العامل املحيط به

كري الذي ميارس عند محاولة بيان األسباب والعلل التي تكمن وراء وهو التف :التفكري املنطقي -2 

األشياء ومحاولة معرفة نتائج األعامل، ولكنه أكرث من مجرد تحديـد األسـباب أو النتـائج إنـه 

 .يعني الحصول عىل أدلة تؤيد أو تثبت وجهة النظر أو تنفيها

ـائع التـي تتصـل باملوضـوعاتوهو الذي يقـوم عـىل تـقيص الدقـة يف مالحظـة :التفكري الناقد -3    للوق

 .د بإطار العالقات الصحيحة الذي ينتمي إليه هذا الواقعومناقشتها وتقوميها والتقي

ًوهو أن توجد شيئا مألوفا من يشء غري مألوف وأن تحول املألوف إىل يشء  :التفكري اإلبداعي -4 

 .غري مألوف

نـة وعـدم الجمـود والقـدرة عـىل وهو التفكري الذي يتصف صـاحبه باملرو :التفكري التوفيقي -5 

استيعاب الطرق التي يفكر بها اآلخرون فيظهر تقبال ألفكارهم ويغري من أفكاره ليجد طريقـا 

 .وسيطا يجمع بني طريقته يف املعالجة وأسلوب اآلخرين فيها

والهدف من استعراض هـذا الـنمط مـن التفكـري هـو فهمـه بهـدف تحصـني  :التفكري الخرايف -6 

 .امه وتقليل مناسبات وظروف حدوثهالطالب من استخد

ويهدف من عرضه إىل فهمـه بهـدف تحصـني الطـالب مـن اسـتخدامه ألن  :التفكري التسلطي -7 

 .هذا النوع من التفكري إذا شاع فإنه تفكري يقتل التلقائية والنقد واإلبداع
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 :وهناك من صنف التفكري إىل ثالثة أنوع كالتايل

 أحـالم اليقظـة قصـد واضـح مثـلوالذي يرد لإلنسان دون : التفكري التلقايئ العفوي االجرتاري -1 

 ً.لدى اإلنسان صغريا كان أو كبريا

 .وهو نوع من النشاط الذهني يف حل املشكالت: التفكري االستداليل -2 

وهو نوع من التفكـري الـذي يقفـز مـن رصـيد معلـوم إىل إنتـاج : التفكري اإلبداعي االبتكاري -3 

 .فكري فيه الجدة واألصالة

 :من قسم التفكري إىل قسمني حسب ما يبنيه هي كالتايلوهناك 

التفكري الذي هو نسبيا غري موجه أو غري مقيد والذي يجـري يف األحـالم والـرؤى : النوع األول -1 

يكون بال هدف معني ويحدث من امتزاج األفكار مع الذكريات والصـور العقليـة والتخـيالت 

ع من التفكري تيار الشعور أو النشاط العقيل واملدركات الحسية والتداعيات ويسمى هذا النو

 .الهائم

التفكري املوجه لهدف والذي يجـري يف تعقـل أو تفهـم مشـكلة وهـو ذو درجـة : النوع الثاين -2 

عالية من الضبط ويكون مرتبطا مبوقف أو مشـكلة بعينهـا، كـام ميكـن تقـويم هـذا التفكـري 

لتفكري املوجه وينـتج عنـه يف املسـتوى مبعايري خارجية فاالستدالل وحل املشكالت من أمثلة ا

 .البنايئ تكوين متثيالت عقلية جديدة

وباإلضافة إىل هذين النوعني يوجد نوع آخر وهو التفكري شبه املوجه والذي يربق فيـه جـزء 

من املشكلة والفكرة حول موضوع ما سواء كان هذا الربيق يف الرؤى أو أحالم اليقظـة عنـد وجـود 

 .ىل التفكري املوجهمشكلة ملحة ويقود إ

التفكـري ( : أنواع التفكري عىل النحـو التـايل2011وباإلضافة إىل هذه األنواع فقد حدد سليامن 

 - التفكري املنطقي - التفكري العلمي - التفكري املنطقي - التفكري العلمي - التفكري اإلبداعي -الناقد 

 - التفكـري التسـلطي - التفكـري الخـرايف -يف  التفكـري فـوق املعـر- التفكري املعـريف -التفكري العميل 

 - التفكـري الجسـدي - التفكـري الخيـايل - التفكـري التجريـدي - التفكري االنفعايل -التفكري التوفيقي 

 )التفكري العياين أو الحيس
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  أمناط التفكريً-ثالثا

ويره مـن أمناط التفكري عند األفراد قضية مختلف فيها حيث أن منط التفكري متعلم يـتم تطـ

خالل االشرتاطات التي يواجهها الفرد يف بيئته املحليـة بحيـث تصـبح اشـرتاطات محفوظـة يسـتند 

عليها عندما يواجه هذه املثريات وهذا ميثل اتجاه بافلوف أما سكرن فريى أن منـط التفكـري هـو مـا 

لفـرد مـن تم تعلمه من أجل السيطرة عىل البيئة لذلك فإن منط التفكري هـو أسـلوب يسـيطر بـه ا

أجل التحكم يف البيئة أو أي عنارص أخرى محيطة به وبذلك فإن منط التفكري متعلم يكتسبه الفـرد 

من خالل استجابته للمثريات التي يواجهها واالستجابات املعززة املتكررة تشكل منطا تفكرييـا لـدى 

كـري بأنـه محكـوم الفرد ذلك من وجهة نظر سلوكية، أما موقف املعرفية، فهي تنظـر إىل منـط التف

بعوامل بيئية وال ميكن ترسيعه أما املرحلة الثانية فهي التي تحدد منط التفكـري لـدى الفـرد لـذلك 

 ً.يكون تفكري الفرد حسيا مركبا ويكون عمليا ويكون مجردا

 أمناط التفكري بأنه مجموعة مـن الطـرق Arrison & Bramsonويعرف هاربسون، وبرامسون 

ية التي اعتاد الفـرد أن يتعامـل بهـا مـع املعلومـات املتاحـة لديـه عـن ذاتـه واالسرتاتيجيات الفكر

 .وبيئته وذلك حيال ما يواجهه من مشكالت

ويشري سينزنربج إىل أن مفهـوم أمنـاط التفكـري يعنـي مجموعـة مـن الطـرق تسـتخدم لحـل 

لطالب بصـورة املشكالت وإنجاز املهام واملرشوعات وسيطرة الفرد الذاتية عىل عقله، ويستخدمها ا

خاصة داخل الفصل لحل مشكالتهم التعليميـة والشخصـية وتنميـة املهـارات واألفكـار مبـا يحقـق 

وينمي القدرات اإلبداعية، وهذه األساليب هي يف نفس الوقت مرآة داخلية ألمنـاط السـلطة التـي 

 .يراها الفرد يف العامل

فضلة التـي يسـتخدمها الفـرد أو وميكن أن تعرف أمناط التفكري بأنها مجموعة من الطرق امل

يوظف بها قدراته وذكاءه، وهي الطـرق أو املفـاتيح لفهـم أداء الطـالب فهـي الحـد املشـرتك بـني 

 .الشخصية والذكاء

 :وتتمثل أمناط التفكري يف األمناط التالية
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 ):امللموس(التفكري العياين  -1

جمـد عنـد حـد الجزئيـات ويقصد به التفكـري الـذايت املحسـوس املتصـلب املشـتت، الـذي ي

ومظاهرها العرضية، مع فقدان القدرة عىل االستقرار، ويدور هذا النـوع مـن التفكـري حـول أشـياء 

 .ملموسة ميكن رؤيتها أو سامعها أو اإلحساس بها

ويتميز بهذا النوع من التفكري الشخيص املصاب يف املخ، فهو شخص عياين يتعامل فقـط مـع 

 دون محاولـة فهـم معناهـا، فهـو يتـأثر بـاملظهر املبـارش للمثـريات وال املظاهر الخارجية للمثريات

 .ينشط ذهنه لتمحيص هذا املظهر والكشف عن حقيقته

 :التفكري الحديس -2

الظن والتخمني والتوهم يف معنى الكلمة والرضب أو الـذهاب : تعني كلمة الحدس يف اللغة

عـىل غـري اسـتقامة أو عـىل طريقـة مسـتمرة يف األرض عىل غري هداية، والرسعـة يف السـري وامليض 

وللحدس يف الفلسفة الحديثـة عـدة معـان معظمهـا يـدور حـول رسعـة الفهـم أو اإلدراك املبـارش 

 .للحقائق دون تدرج أو استدالل

ًأما يف علم النفس فريى يونج أن الحدس كإحسـاس يـدرك ال شـعوريا وبطريقـة غـري نقديـة 

لتخمينات واملواقف ككل عىل حساب التفاصيل، أي أنه عمليـة  واواملبادئولكنه يدرك االحتامالت 

تركيبية وليس تحليليه وظهرت بعد نظرية بونج محاوالت متفرقة تسعى ملزيد من تحديـد املعـامل 

ًاألساسية لعملية الحدس ومن ذلك أن جانيه وليفي بربل وبياجيه يتفقون جميعا عـىل أن الحـدس 

 .بدائية وتركيبيةهو عملية معرفية منطقية ومبارشة و

 األمر وضوحا فيعترب األحكـام الالشـعورية التـي أشـار إليهـا "D.D Heebbدونالدهب "ويزيد 

ع أن يعـرب عـن مقـدماتها يطتمن النوع الذي ال يكون املـرء واعيـا بـه، إذ ال يسـ" فالنتايني ويونج"

 .وخطواتها يف عبارات لغوية

ل إىل صيغ مبدئية مقبولـة دون اللجـوء  أن الحدس أسلوب عقيل للوصوBrunerويرى بورين 

 .إىل الخطوات التحليلية التي ميكن بها الربهنة عىل أن الصيغ هي نتائج صحيحة أو غري صحيحة

 فرتى أن الحدس هو القدرة عىل الوصول إىل تخمينـات صـحيحة دون Bouthiletأما بوثليت 

 .أن يعرف املرء كيف وصل إليها
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 :التفكري الذايت الخرايف -3

و تفكري يدور حول أشياء ليس لها وجود موضوعي وإمنا وجودها منحرص يف خيال وأوهام ه

 .الشخص الذي يفكر يف عامله الذايت الشخيص

 .مثال ذلك أحالم اليقظة واألوهام

 يف التفكـري االبتكـاريوهذا النوع من التفكري له جانبـان أحـدهام إيجـايب ويشـمل العـنرص 

 .األمراض النفسيةوالثاين سلبي وهو أحد مظاهر 

ويتفق هذا النمط من حيث تعريفه مع منط التفكري االسرتسايل الذايت والـذي يشـتمل عـىل 

التهيؤات العصـبية وخـداع الحـواس والتـوهم وأحـالم اليقظـة وهـو عمليـات يكـون الحكـم فيهـا 

 .ًوالتقدير مبنيا عىل الذاتية يف التفسري ومشوبا بإشباع الحاجات الشخصية للمفكر

التفكري الخرايف هـو ذلـك الـذي يـفرس الحـوادث تفسـريات ال تـرتبط بحقـائق واقعيـة وأن 

ملموسة، بل يعزوها إىل أسباب فوق طبيعيـة وعـىل أسـاس غـري عقـالين غـامض فيـه مـن الخيـال 

نصيب، ويعتمد عىل الخرافة، والخرافة هي عقيدة أو نسق مـن العقائـد قامئـة عـىل أسـاس صـلة 

 .ابلة للتربير عىل أساس عقيلخيالية بني األحداث غري ق

 :التفكري املثايل -4

يهتم هذا النمط بالقيم االجتامعية بصورة رئيسـية إذ يتميـز أصـحاب هـذا الـنمط بـآرائهم 

 بالتوجـه نحـو املسـتقبل اهـتاممهمبعيدة النظر نحو املشـكالت التـي تـواجههم، هـذا فضـال عـن 

هـذا الـنمط بوجـود فـروق فرديـة بـني لتحقيق األهداف املنشودة، وبالرغم مـن تسـليم أصـحاب 

 .البرش، فإنهم يؤمنون بوجود حد أدىن من االتفاق يجمع بني وجهات النظر املتعارضة

وبناء عىل ذلك يتقبل أصحاب هذا النمط االختالف يف وجهات النظـر بـل يسـتوعبونها مـن 

 باالنفتـاح أجل الوصول إىل حل شامل للمشكالت موضوع البحث إذ تتسم عمليـة التفكـري لـديهم

 .عىل اآلخرين

 :التفكري الناقد -5

 هو ذلك النمط مـن التفكـري الـذي يلجـأ إليـه الفـرد عنـدما يطلـب منـه إبـداء الـرأي أو

 الحكم يف قضية أو موضوع ما، حيث أن الصورة الشائعة لهذا التفكـري هـو الصـورة التـي تفهـم
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يقوم عىل أسـاس املالحظـة الدقيقـة هذا النمط من التفكري لبالصواب فقط، أما التصور الصحيح 

للوقائع التي تتصل مبوضوع املناقشة وتقويم هذه املوضوعات والقدرة عـىل اسـتخالص النتـائج 

فيها بطريقة منطقية مع مراعاة املوضوعية وبعدها عن العوامل الذاتية كام يشتمل هذا النـوع 

ل وفـرز ومتحـيص ملعرفـة مـدى من التفكري عىل إخضاع املعلومات التي لدى الفرد لعملية تحلي

ز بـني األفكـار يـمالءمتها ملا لديه من معلومات أخرى تأكـد صـدقها وثباتهـا وذلـك بغـرض التمي

السليمة واألخرى الخاطئة كذلك يتميز أصحاب هذا األسلوب بـاالعتامد عـىل التخطـيط والدقـة 

 .والحساسية لفهم كل حقائق املوقف كاملة

 :ري االستداليلكالتف -6

إىل تسلسل عدة أحكام مرتتبة بعضها عىل بعض بحيث تكون األخرية منها مرتتبـة عـىل يشري 

األوىل وكل استدالل عبارة عن انتقال مـن حكـم إىل آخـر أو هـو فعـل ذهنـي مؤلـف مـن أحكـام 

خـري ال يكـون صـادقا إال إذا متتابعة إذا وصفت لزم عنها بذاتها حكم آخر غريهـا وهـذا الحكـم األ

دقة كام يتطلب استخدام مقادير كبرية من املعلومات بهدف الوصول إىل حلـول كانت مقدماته صا

 .تقاربية

ويندرج تحت التفكري االستداليل منط آخر وهو التفكري التجريدي التقـاريب ورغـم أنـه وثيـق 

الصلة به بل هو جوهره فإن التفكري االستداليل أعم وأشمل فهـو عمليـة معرفيـة يـتم فيهـا جمـع 

ات السابقة بطريقة تؤدي يف النهاية إىل حـل املشـكلة املاثلـة أمـام الفـرد، وإذا كـان وتنظيم الخرب

ًالتفكري التجريدي قارصا عىل اإلنسان فقط ألنه يتطلب استخدام الرموز والتصـورات العقليـة فـإن 

االستدالل والسلوك االستداليل موجود عند كـل مـن اإلنسـان والحيوانـات الثدييـة، ويتطلـب منـط 

 التجريدي نوعا من النظر العقيل الكيل ملوقف املشكلة وإدراك العالقات وعوامـل التشـابه التفكري

واالختالف بني الكل وأجزائه وبني األجزاء وبعضها بعضا والربط بينها والذاكرة التصـورية للموقـف 

ت ككل كام يتضمن القدرة عىل التعميم والوصول إىل املبدأ العـام دون الوقـوف عنـد حـد الجزئيـا

إنها إدراك شامل للجزئيات وعالقتها بعضها بعضا وعالقتها بالكل، فالعالقات املرتبطـة جـزء أسـايس 

 .من اإلدراك كام أنها تعطي الجزئيات معناها
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 :التفكري االبتكاري -7

ًهو ذلك النمط من التفكري الذي ينتج من متطلبات بيئية معينة كام يحقق هـدفا معينـا يف  ً

ًنه حني يفكر الفرد تفكريا ابتكاريا فإنه يتناول الوقائع املاديـة بطريقـة مبتكـرة أي هذه البيئة، إال أ ً

بطريقة غري شائعة بالنسبة لجميع أفراد املجتمـع كـام أن هـذه الصـفة األساسـية هـي التـي متيـز 

التفكري االبتكاري عن غريه من أمناط التفكري األخرى، كام أن قدرة الفرد عـىل التخيـل هـي الصـفة 

، ثانية التي متيز التفكري االبتكاري فالفرد حني يفكر تفكريا ابتكاريـا يجمـع بـني الحقـائق والخيـالال

 ذلك النوع من النشاط العقـيل املنحـدر نسـبيا مـن العـامل الخـارجي ولـيس واملقصود بالخيال هنا

 .مجرد استخدام الصور العقلية

 تخـرج عـن اإلطـار ًا أو أفكـار حلـوالًويعرف التفكري االبتكاري بأنه العملية التي ينـتج عنهـا

وذلـك املعريف املعلوم سواء بالنسبة ملعلومـات الفـرد الـذي يفكـر أو للمعلومـات السـائدة يف البيئـة 

هي درجة عاليـة بهدف ظهور الجديد من األفكار، ويلزم لعملية التفكري االبتكاري ثالثة جوانب أساسية 

مـن الطالقـة اللفظيـة  كثري من الناس العـاديني ودرجـة عاليـةمن اإلحساس باملشكالت التي قد ال تثري ال

 .والطالقة التعبريية والطالقة التفكريية، ودرجة عالية من األصالة أو الجدة

 : إىل ما ييلميكن تقسيم أمناط التفكريوباإلضافة إىل هذه األنواع من التفكري  

 )الطبيعي(التفكري البديهي  -أ 

لتفكـري املبـديئ األويل الخـام حيـث ال توجـد مسـارات صـناعية ًوالذي يطلـق عليـه أحيانـا ا

 .للتدخل يف أمناط التفكري األولية

 :وتنقسم خصائص التفكري البديهي مبا ييل

 التكرار. 

 التعميم والتميز. 

 عدم التفكري يف الجزئيات والتفكري يف العموميات. 

 الخيال الفطري واألحالم. 

 التعرض للخطأ. 

 لخواطريحدث بالتداعي الحر ل. 
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 )الوجداين(التفكري العاطفي  -ب

ًوأحيانا يطلق عليه التفكري الوجداين أو الهوايئ ويقصـد بـه فهـم أو تفسـري األمـور أو اتخـاذ 

 .القرارات وفًقا ملا يفضله الفرد أو يرتاح إليه أو يرغبه أو يألفه

 :وتتسم خصائص التفكري العاطفي مبا ييل

 السطحية. 

 الترسع. 

 التبسيط. 

 عاب االختيارياالستي. 

 حسم املواقف عىل طريق أبيض وأسود أو صح وخطأ. 

 :التفكري املنطقي -ج

ميثل التحسن الذي طرأ عىل طريقة التفكري الطبيعي خالل املحاولـة الجـادة للسـيطرة عـىل 

تجاوزات التفكري الطبيعي أو الفطري، والصفة األساسية للتفكري املنطقي أنه يعتمـد عـىل التعليـل 

تيعاب األشياء والتعليل يعد خطوة عىل طريق القياس، ويالحظ أن وجـود علـة أو سـبب لفهم واس

 .لفهم األمور ال يعني أن السبب وجيه أو مقبول

 :التفكري الريايض -د

 ويـشـمل اـسـتخدام املـعـادالت الـسـابقة اإلـعـداد واالـعـتامد ـعـىل القواـعـد والرـمـوز والنظرـيـات

ًوالرباهني حيث متثل إطارا فكريا يحكـم   العالقـات بـني األشـياء، وعـىل العكـس مـن التفكـري الطبيعـيً

 واملنطقي فإن نقطة البداية هنا تكمن يف املعادلة أو الرمز حتى قبل تـوفر بيانـات أن هـذه القنـوات

 .السابقة واملعدالت، الرموز، مستهل من مرور املعلومات بها وفق نسق ريايض سابق التحديد

 :التفكري الناقد - ه

لناقد هو قدرة الفرد عىل إبداء الرأي املؤيـد أو املعـارض يف املواقـف املختلفـة مـع التفكري ا

 .إبداء األسباب املقنعة لكل رأي

 والتفكري الناقد تفكري تـأميل يهـدف إىل إصـدار حكـم أو إبـداء رأي، ويكفـي هنـا أن يكـون

 يكـون مـن الـذينالفرد صاحب رأي يف القضايا املطروحة وأن يدلل عىل رأيـه ببينـة مقنعـة حتـى 
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يفكرون تفكريا ناقدا ويتم ذلك بإخضاع املعلومـات والبيانـات الختبـارات عقليـة ومنطقيـة وذلـك 

إلقامة األدلة أو الشـواهد والتعـرف عـىل القـرائن ويـتم فيـه معالجـة هـذه املعلومـات والبيانـات 

 .ائنوالتعرف عىل القر الختبارات عقلية ومنطقية وذلك إلقامة األدلة أو الشواهد

 :التفكري العلمي -و

هو العملية العقلية التي يتم مبوجبها حل املشكالت أو اتخاذ القرارات بطريقـة علميـة مـن 

ة بل يسـتدل خالل التفكري املنظم املنهجي أو هو عملية عقلية إرادية رمزية منظمة ال تدرك مبارش

ل الخربة الحسـية الحيـة مـع ار عند مواجهة مشكلة معينة وتنطلق من تفاععليها من آثارها، تستث

الخربات القدمية عىل نحو ميكن من الوصول إىل فهم وتفسري عنارص املشكلة أو الظاهرة مام يؤدي 

ضـع إىل حلها، ويعمل عىل معالجة البيانات من خالل عملية معرفية تقوم عىل تحديد املشكلة، وو

ر انطبـاق تلـك النتـائج عـىل عـدة روض والوصول إىل نتائج واختبافروض لحلها، ثم اختبار تلك الف

 أو قانون يوصف باالحتاملية والثبات النسبي إىل حـني ظهـور مـا أًأمثلة للظاهرة متهيدا لوضع مبد

 .ينفي هذا املبدأ أو القانون

 :التفكري اإلبداعي -ز

اإلبداع هو النظر املألوف من زاوية غري مألوفة ثم تطوير هذا النظـر ليتحـول إىل فكـرة ثـم 

 .ميم ثم إىل إبداع قابل للتطبيق واالستعاملإىل تص

 :ويتميز التفكري اإلبداعي مبا ييل

 تجنب التتابعية املنطقية. 

 توافر بدائل بعيدة لحل املشكلة. 

 تجنب عملية املفاضلة واالختيار. 

 البعد عن النمط التقليدي الفكري. 

 تعديل االنتباه إىل مسار فكري جديد. 

 التكفري االستداليل -ح

 لتكفري االستداليل مسار للتفكري يظهـر مـن خاللـه األداء العقـيل للمـتعلم، حيـث يتقـدميعد ا

املتعلم بواسطته من معلومات معروفة أو ثبت صدقها إىل معرفة املجهـول الـذي يتمثـل يف نتـائج 

 .رضورية لهذه القضايا أو تلك املعلومات دون االلتجاء إىل التجريب
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 : هي كالتايلوهناك تصنيف آخر ألمناط التفكري

 وهـم ويتصف أصحابه بامليل نحو الربط واملالحظة والتفكري واستخدام املفاهيم :النمط التحلييل -1 

ألن اهـتاممهم يتوجـه عـادة نحـو أكـرب قـدر مـن ) مـاذا(بشكل عام يتعاملون مع التسـاؤل 

 .املعلومات

!) ملـاذا (بابويتصف أصحاب هذا النمط بسعيهم الدائم نحو البحث عـن األسـ :النمط اإلدرايك -2 

ًوهم يظهرون متعـة االنهـامك يف حـل املشـكالت وهـم أيضـا أصـحاب الـربط بـني النظريـة 

 .والتطبيق

ل أصحاب هذا النمط نحو التعلم واكتشاف املعلومات ومن هنا ميي: النمط الديناميك الفعال -3 

جابـة يظهر مثيلهم نحو التعلم عن طريق املحاولة واالكتشاف ويسـعون دامئًـا إىل معرفـة اإل

 )ماذا يحدث لو أن(عىل السؤال 

دامئًا إىل البحث عن املعاين من خالل مالحظـاتهم يسعى أصحاب هذا النمط  :النمط التخييل -4 

لألشياء ومن خالل قدراتهم املتنوعة، وهؤالء لديهم القدرة عـىل اسـتنتاج النتـائج مـن خـالل 

 . العميقالربط بني املواقف ولديهم املقدرة كذلك عىل التأمل والتفكري

وهـو التفكـري الـذي يتصـف بإنتـاج األفكـار والحلـول الجديـدة العديـدة  :النمط االبتكـاري -5 

املتنوعة األصيلة، كام أن هذا النوع من التفكري ميثل أرقى صور التفكـري اإلنسـاين، ويتمثـل يف 

 .قدرة الفرد عىل إنتاج أكرب قدر من الطاقة الفكرية واملرونة والتلقائية

يتصف أصـحاب هـذا الـنمط مـن التفكـري بالقـدرة عـىل اسـتخدام املجـردات  :النمط املجرد -6 

 .والتعميامت مبا ميكن الفرد من التنبؤ والتخطيط والوصول إىل االستنتاجات

يعرف التفكري الواقعي بأنه منط التفكـري الـذي يحـدث عنـد مواجهـة الفـرد  :النمط الواقعي -7 

ًأنـه لـه هـدفا مقصـودا أو يركـز عـىل النتـائج ويتميـز هـذا الـنمط ب .ملشكالت الحياة الواقعيـة ً

 كام يتعامل مع اآلخرين بطريقة مبارشة وواضـحة املعـامل حيـث امللموسة والوسائل واألدوات،

  .يركز اهتاممه عىل الحقائق

يتجىل هذا النمط مـن التفكـري يف األداء املعـريف العقـيل الـذي يصـل فيـه  :النمط االستداليل -8 

ثـل نتـائج  يصـل إىل معرفـة املجهـول الـذي مي ويسـلم بصـحتها كـامالفرد إىل قضايا معلومة

 .رضورية للمقدمات املسلم بصحتها
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 عـىل االنتقـال مـن دهمعتامصـحاب هـذا النـوع مـن التفكـري بـايتميز أ :النمط االستنباطي -9 

العموميات أو الكليات أو املفاهيم أو النظريات إىل الخصوصيات أو الجزئيات أو املالحظـات 

 .ربأو التجا

التأثري يف اآلخرين من خالل القابلية للتكيف باإلضـافة إىل هذا الفرد يستطيع  :النمط العميل -10 

التفكري التكتييك حيث يتصف باملرونـة إذ مـا قـورن بـاآلخرين أصـحاب الـنمط التحلـييل أو 

 .الواقعي أو املثايل

ًوغالبا ما يطرح الفرد صاحب التفكري املثايل حوارا م :النمط املثايل -11   لـذا ًفتوحا بينه وبني املتحـدثنيً

 وهـو عـادة مـا يهـتم باألهـداف وطـرح األسـئلة ،نجده غري عدواين عند طرح آرائـه وأفكـاره

واملناقشات املجردة ومن األفكار الفلسفية حيث مييل إىل التعبـري عـن األفكـار غـري املعقـدة، 

 . عند توضيح األفكاراالختصاركام مييل إىل 

من التفكري أن يكون لكل طالب منط واحد من التفكري ألنه قد ميارس وال تعني هذه األمناط 

 .أكرث من منط وتتحدد مسئولية املعلم يف القدرة عىل التعامل مع كل منط من هذه األمناط

 :صنف أمناط التفكري من حيث فاعليته إىل منطنيمن  أن من العلامء 2011ويرى سعادة 

 :تحقق إال ضمن توفر رشطني مهمنيوهذا النمط ال ي :منط التفكري الفعال -1 

استخدام أفضل املعلومـات املتـوفرة مـن حيـث وقتهـا وكفايتهـا وعالقتهـا باملوضـوع  -أ  

 .املطروح

 ويتطلب هذا الـنمط التفكـري الفعـال اسـتخدام مهـارات ،اتباع منهجية علمية سليمة  -ب

 .التفكري املتنوعة وإسرتاتيجيتها املختلفة

وهذا النمط من التفكري الذي ال يتبـع منهجيـة واضـحة أو دقيقـة  :عالمنط التفكري الغري الف -2 

ويـقـوم ـعـىل مغالـطـات أو افرتاـضـات متناقـضـة وإدـعـاءات ـغـري متـصـلة باملوـضـوع وإعـطـاء 

 .تعليامت مترسعة أو ترك األمور للزمن يك يعالجها
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 التفكري املبدع -3  التفكري الناقد -3 

 التفكري املنطقي -4  التفكري املنتج -4 

 التفكري االستنباطي -5  االستقرايئالتفكري  -5 

 التفكري املركز -6  التفكري الجانبي -6 

 التفكري التحلييل -7  التفكري الشامل -7 

 التفكري املترسع -8  التفكري التأميل -8 

 س التفكري املحسو -9  التفكري املجرد -9 

 التفكري العلمي -10  التفكري العميل -10 

 التفكري اللفظي -11  التفكري الريايض -11 

 التفكري فوق املعريف -12  التفكري املعريف -12 

  مناذج أمناط التفكري-ًرابعا

 :التايلتتمثل مناذج أمناط التفكري يف 

 Roger Sperryمنوذج سبريي  -1

لـه خصوصـياته املخ صفي ً ترشيحيا أن كالً من نRoger Sperryاكتشف الدكتور روجر سبريي 

وبل عىل اكتشافه هـذا، وقد نال جائزة ن) أمين وجانب أيرسجانب (ومهامه الخاصة التي تقوم بها 

 متامثالن يف أداء وظـائفهام الحيويـة، إن النصف األمين والنصف األيرس ميثالن نصفا كرة املخ وهام

 ومنطقـة برصيـة ولكـل مـن فكالهام يحتوي عىل منطقة مركبة ومنطقة للحواس، ومنطقة سمعية

 .ًهذين النصفني وظائف نفسية مختلفة متاما عن اآلخر
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 يوضح الفرق بني نصفي الدماغ األمين واأليرس (2)جدول 

 الجانب األيرس من الدماغ الجانب األمين من الدماغ

 يفضلون الرشح املريئ  يفضلون الرشح اللفظي 

 يستخدم الصور العقلية  يستخدم اللغة للتذكر 

 عالج املعلومات بطريقة كلية وينتج األفكـار ي

 بطريقة حدسية

  يعالج املعلومات بطريقـة متتاليـة وينـتج

 املعلومات بطريقة منطقية

 يفضل األعامل التي تتطلب تفكريا مجردا   ًيفـضــل األـعــامل الـتــي تتطـلــب تفـكــريا

 ًمحسوسا

  ـأليف ـب الـت ـي تتطـل يفضــل النشــاطات الـت

 والتفكري

 تطـلـب البـحـث يفـضـل النـشـاطات الـتـي ت

 والتنقيب

  يرتجل ما لديه من معطيات  يفضل الخربات املحدودة 

 يفضل الحصول عىل فكرة عامة   يفضل الحصول عـىل معلومـات وتفاصـيل

 دقيقة

 يواجه املشاكل بجدية  يواجه املشاكل بطريقة غري جادة 

ًن منوذج سيربي كان منوذجا ترشيحيا ومن هذا النمـوذج يتأكـد لنـا أن لكـل مـوإ ن نصـفي ً

 .الدماغ وظائف خاصة يقوم بها تختلف عن وظائف النصف اآلخر

 

  يوضح الفرق بني نصفي الدماغ األمين واأليرس(3)شكل 
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  منوذج ماكلني -2

 ة ظهر منوذج ماكلني الثاليث، والذي ذكر فيه أن دمـاغ اإلنـسان يتكـون مـن ثالثـ1970يف عام 

   الدماغ اإلنساين العاقل -غ الثدييات  دما -دماغ الزواحف  :أدمغة بعضها فوق بعض هي

 ويقع يف أعىل الحبل الشويك وتحـت املخـيخ وهـو املـسئول عـن الحاجـات :دماغ الزواحف  -أ  

  .البيولوجية كالطعام والرشاب واألمان والسالمة والجنس

 وهو املخيخ ويقع يف مؤخرة الـرأس وحجمـه أصـغر بكثـري مـن املـخ وهـو :دماغ الثدييات   -ب

  .عن الشعور واملشاعر واالنفعاالتاملسئول 

 -القـصور -ويقع يف النصف العلوي من الرأس وهو املـسئول عـن التفكـري : الدماغ اإلنساين  -ج

  .التعلم

  

  

   يوضح شكل الدماغ حسب تصور ماكلني(4)شكل 

  

 منوذج هريمان الرباعي -3

ن بدراسـة  قـام هريمـا1967 ففـي عـام ،يطلق عىل هذا النمـوذج منـوذج بوصـلة التفكـري

اكتشاف سبريي الذي يقول بوجـود جـانبني للـدماغ أميـن وأيـرس ولكـل مـنهام مهامـه الخاصـة، 

  ثنايئ-الدماغ العقيل

  نصف أمين ونصف أيرس

   ثنايئ- نظام اإلرب 

  نصف أمين ونصف أيرس

   أحادي- دماغ الزواحف 
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واكتشاف ماكلني الذي يقول بوجـود ثالثـة أدمغـة يف اإلنسـان بعضـها فـوق بعـض ويف تطـويره 

لنظريته استبعد هريمان القسم األول من األدمغة وهو دماغ الزواحف ألن املهـام التـي يتعامـل 

ثـم قـام بـدمج القسـمني املتبقـني )  هذا الجزء ال ميكـن تطويرهـا يف الحاجـات البيولوجيـةمعها

، بنموذج سبريي الذي يرى وجود جانبني للدماغ فأصبح لدى هريمان بعـد الـدمج أربعـة أقسـام

سمى هريمان كل قسم من هذه األقسام باسم معني وأعطاها لونا معينـا عـن فبـدأ مـن اليسـار 

 .لليمني

 

  يوضح النموذج الرمزي الرباعي للدماغ(5)شكل 

 

 :الزرقاء) A(منطقة  -أ 

 وعادة ما يتميز الذين ينتمون لهذا ،هي العقلية التحليلية املنطقية يف القسم العلوي األيرس

 دقيقي املالحظة جـدليني وسـاخرين - قادة ال يستمعون لغريهم -النمط بأنهم مجادلني، تنافسيني 

 . والنتائج والتقييمىرقام والبيانات والجدوويهتمون بالحقائق واأل

 :الخرضاء) B(منطقة  -ب

 وعادة مـا يتميـز الـذين ينتمـون ،هي العقلية التنفيذية التنظيمية يف القسم السفيل األيرس

ني ويهتمون بالتخطيط التشـغييل، والتنفيـذ، ي غري مرئ- حذرين روتينني -لهذا النمط بأنهم دقيقني 

 .، الصيانة، الرتتيب، النظام، االنضباط، إدارة الوقت واألمن والسالمةاإلجراءات، التفاصيل

 :الحمراء) C(منطقة  -ج

وعادة ما يتميز الذين ينتمون لهذا النمط بأنهم مجـاملني ، وهي العقلية اإلنسانية العاطفية

ًمرتددين ذوي عواطف جياشة اتكاليني مسوفني وكثـريا مـا يفضـلون لعـب دور الضـحية ويهتمـون 

 .العالقات مع اآلخرين ومشاعر وأحاسيس وعواطف اآلخرينب
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 :الصفراء) D(منطقة  -د

وعادة ما يتميز الذين ينتمـون لهـذا الـنمط بـأنهم متكيفـني، وهي العقلية اإلبداعية الحرة، 

ومتمـردين غري مقيدين وأصحاب خربات، مشـتتني، يفضـلون العمـل يف أكـرث مـن مجـال، مبـالغني 

 بـالنظرة الشـاملة، ملة، املغامرات، االستكشاف، ابتكاريني ومتجددين ويهتمونويهتمون بالنظرة الشا

 .التصورات واالبتكارات

 كل منطقة منها تهتم بطريقة معينة لعمل العقل كام أنها تعمـل سـويا هذه املناطق األربع

  .نة عىل الفردملشكل الدماغ الكيل كام أن منطقة واحدة او أكرث تكون مهي

 

 
 الدمــاغ مبدأ التقسيم الدماغ الكيل مانمقياس هري 

 يمنة الدماغيةلـلـه 

 يوضح تطوير مقياس هريمان واألجزاء األربعة له (6)شكل 
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 املشاعري اإلبداعي التنفيذي املوضوعي النمط

 السفيل األمين العلوي األمين السفيل األيرس العلوي األيرس املكان

ي، منطقي، واقع الوصف

، ايئ عقالينانتق

تحلييل، استبدادي، 

 ريايض

قارئ تقني، جامع 

بيانات، محافظ، 

مخطط، تسلسيل، 

مفصل، مهيمن، 

 يختار بدقة

مبدع، حديس تجاه 

الحلول، كيل، يحب 

 الفن مكاين

موسيقي، روحاين، 

رمزي، يحب الكالم 

ًكثريا، عاطفي، 

يراعي مشاعر 

 الناس

حل املشكالت،  أهم املهارات

تحلييل، إحصايئ، 

 مويل املايلفني، الت

 تخطيط، اإلرشاف،

اإلدارة، التنظيم، 

 اإلنجاز والتشغيل

إبداع وابتكار 

تصوير، تكامل، 

التخطيط، القدرة 

 عىل التغيري

رشح األفكار 

الكتابة الشخصية، 

 التدريس، التدريب

أكرث العبارات 

املستخدمة 

 لوصف الفرد

يحب السلطة، غري 

عاطفي، حذر، غري 

مكرتث باآلخرين 

 امتفوق جد

انتقايئ، ال يستطيع 

أن يفكر لنفسه، 

غري خيايل، يبقى 

 ثابتا يف مكانه

متهور، ال يستطيع 

الرتكيز، غري واقعي، 

حامل، خالق، غري 

ملتزم، فخور 

 بنفسه

رقيق، متحدث، 

حساس تجاه 

مشاكل اآلخرين، 

يقدم دامئًا الدعم 

 لآلخرين

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الرابع

 عمليات التفكري

 

 

 :ل العنارص التاليةيناقش هذا الفصـ
 

 مقدمة
 ًعمليات التفكري: أوال. 

 محتويات عملية التفكري: ًثانيا. 

 معايري عملية التفكري: ًثالثا. 

 األطفالأوجه التفكري عند : ًرابعا. 

 أسس تعليم املستويات العليا للتفكري: ًخامسا. 

 خصائص املفكر الجيد: ًسادسا. 

 مزايا التفكري: ًسابعا. 

 معوقات التفكري: ًثامنا. 
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 الفصل الرابع

  عمليات التفكري

 

 

 :مقدمـة

 :ً جيدا أن عمليات التفكري الجيد لها قدرات محددة وهيًامييز الشخص الذي يفكر تفكري

 القدرات املعرفية 

  اسرتاتيجيات التفكري 

 مهارات التفكري 

ـحـث ـعـن األفـكـار الواـضـحة واملـبـادرة ـفـاملفكرون ـلـديهم املـيـل لالكتـشـاف واالستقـصـاء والب

باألفكار الذكية والتفكري النافذ والتأمل ويطلق عىل امليول السابقة امليول التنظيمية للتفكري وتعتـرب 

ًتنظيامت التفكري هي املرشدة للسلوك الذيك للفـرد وتجعلـه جيـدا أو غـري جيـد أي منتجـا أو غـري  ً

 .منتج

 هقرن الحادي والعرشين ذلك أن الذكاء حسب بياجيـإن تنمية التفكري هي أحد متطلبات ال

أنشأت وزارة الدولة لشـؤون ) فنزويال(ميكن أن يطور وينمي من خالل البيئة والتدريب وحتى أن 

 العديـد مـن بـرامج تنميـة التفكـري ومل تقـترص De Bonoتنمية الذكاء اإلنساين، كام طبق دي بونو 

ً وإمنا شملت عددا كبريا من الدول النامية حيث برز التفكري العناية بالتفكري عىل فنزويال وبريطانيا ً

 .يف مقدمة املوضوعات الرتبوية
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بدأ من الخربات األولية للطفل مام يحدث تغـريات يف وأن تنمية التفكري لدى طفل الروضة ت

 وإذا كانـت ،أسلوب العلم نتيجة لعمليتي الثواب أو العقاب ملختلف ما يقوم به الطفل من سلوك

اإلثابة بهدوء أي سلوك غري ابتكاري فإن األطفال ميارسون هذا السلوك بأسلوب غري ابتكاري وهـذا 

ما يجعل معلمة الروضة تحاول إعادة هذا السلوك وتعديلـه إىل منـط ابتكـاري ولكنـه يف الغالبيـة 

طـة ًالعظمي يختزل امناط التفكري االبتكاري لدى األطفال نظـرا لظـروف مجتمعيـة أو ظـروف مرتب

مبامرسات الروضة واملتاح السـائد بهـا، إال أن األطفـال مييلـون إىل التعبـري عـن أنفسـهم عـىل نحـو 

وهـم متشـوقون إلبـراز مـا لـديهم مـن أفكـار ) البيئة الطبيعية والبرشية(متفتح عىل العامل املحيط 

 : بعدة طرق منها ما يىلجديدة وخربات مكتسبة وذلك من خالل استمتاعهم

 التفكري واملثابرة عىل التدريب عليهاتنمية عمليات . 

 البحث عن إجابات لتساؤالتهم. 

 تنمية مهارات جديدة لدى الطفل. 

  : عمليات التفكري-أوالً

تشكل عمليات التفكري مجموعة من العمليـات الذهنيـة وهـي عمليـات متعـددة ومعقـدة 

ً اا مرتـب وأوسـع إطـاربعضها عمليات إدراكية بسـيطة كاملالحظـة واالسـتنتاج واالسـتدالل وبعضـه

ًوتتطلب وقتا وجهدا أكرب  :  ومن أبرز تلك العمليات هي العمليات التالية،ً

 تكوين املفاهيم. 

 تكوين املبادئ. 

 الفهم واالستيعاب.  

 حل املشكالت. 

 صناعة القرار. 

 البحوث. 

 الصياغة واإلنشاء.  

 التعبري الشفوي أو الخطاب اللفظي. 

 ).7(يف شكل وميكن توضيح هذه العمليات كام 
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 يوضح مخطط عمليات التفكري (7)شكل 

 

ويتضح من ذلك بأن هناك عالقة طردية تبادلية بني املعرفة والتفكري حيث أن زيادة املعرفة 

يؤدي إىل زيادة التفكري وهذا بدوره يعمل عىل إنتاج معرفة جديدة وتطبيقها يف مواقـف مختلفـة 

  بسيطة أو معقدةوقد تكون هذه العمليات

كام يتضح من ذلـك أن عمليـات التفكـري مجموعـة مـن مهـارات التفكـري فتشـمل عمليـات 

التفكري تكوين املفاهيم وصناعة القـرارات والبحـث واإلنشـاء أمـا مهـارات التفكـري هـي عمليـات 

 )املالحظة أو املقارنة أو االستدالل(إدراكية بسيطة مقارنة بالعمليات وتشتمل عىل 

 ).8(كام يف شكل  هي 2011ت التفكري الثامنية كام حددها سليامن وعمليا

ًوتتميز هذه العمليات بأنها متداخلة معا وغـري منفصـلة وتـرتبط معـا عـن طريـق أهـداف  ً

املنهج أو غريه وتظهر العمليات الثالث األوىل بتكوين املفاهيم واملبادئ والفهم واالسـتيعاب بيـنام 

 إىل اكساب املعرفة ويعد تكوين املفاهيم أساس لباقي العمليـات العمليات الخمس األخرى تهدف

 .األخرى

عـىل املراحـل ) حل املشكالت وصناعة القرارات والبحث واإلنشـاء: (العمليات التالية  وتقوم

 .األوىل وتهدف بإنتاج املعرفة وتطبيقها ويعد النقاش عملية الكتساب املعرفة وإنتاجها الثالث

عمليات التفكري

تكوين(الفهم وتكوين املفهوم
 )املبدأ 

 صناعة - حل املشكالت -االستيعاب 
 الصياغة واإلنشاء -القرار بالبحث 

 والتعبري

 

 إنتاج وتطبيق املعرفةةاكتساب املعرف



 102  بناء الشخصية املبدعة -برنامج الكورت والقبعات الست للتفكري 

 
 امنيةعمليات التفكري الث

 

 

 

 

 

 

 

  عمليات التفكري الثامنية(8)شكل 

 العالقات املتبادلة بني عمليات التفكري الثامنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح العالقات املتبادلة بني عمليات التفكري الثامنية) 8(شكل 

 االستيعاب والفهم تكوين املفاهيم تكوين املبادئ

 البحــــوث حل املشكالت صناعة القرارات

 ـاءاإلنش التعبري الشفوي

  

 عمليات التفكري

 

ـة
شـ

ناق
امل

 

إنتاج املعرفة أو تطبيقها  اكتساب املعرفـة

الفهم واالستيعاب 
لتكوين املفاهيم 

 واملبادئ

 الرتكيب

 اتصناعة واتخاذ القرار

 والبحث 
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 : محتويات عملية التفكريً-ثانيا

 : منٍتتضمن عملية التفكري كل

 .شياء واألحداث والوقائع واألشخاص واملواقفإدراك أوجه الشبه واالختالف بني األ -1 

 .تصنيف األشياء واألحداث والوقائع إىل فئات متشابهة -2 

 . والوقائع والصفاتواألحداثشياء اهيم كلية مجردة تعرب عن فئات األتكوين مف -3 

 .التعبري عن التوقعات املستقبلية واستحضار الخربات املاضية -4 

 .التفكري يف حل مختلف أمناط املشكالت -5 

 .التخطيط يزيد من الكفاءة مع البيئة املادية واالجتامعية -6 

 .اتخاذ قرارات بتفصيل بعض الخيارات يف بعض املواقف -7 

 .إصدار أحكام تقوميية حول مختلف املواقف واألحداث -8 

 .االستدالل من مقدمات معينة عىل النتائج والحلول املالمئة للمشكالت -9 

 .تالتعبري عن اآلراء واملعتقدات واالتجاها -10 

 .حل املشكالت الشخصية واالجتامعية -11 

 .تنظيم عمليات التعلم واكتساب املعلومات وتحصيل الخربات -12 

بطريقـة لتخيل االبداعي أو إعادة تركيب الصور الذهنية للخربات السابقة ولألحداث والتوقعات ا -13 

 .مبتكرة

 .فهم اإلبداعات الفنية واألدبية والعلمية -14 

 علميةإنتاج إبداعات فنية أو أدبية أو  -15 

  معايري عملية التفكريً-ثالثا

يوجد العديـد مـن املعـايري العامليـة التـي تحـدد نوعيـة التفكـري حـول القضـايا واملشـكالت 

 : واملواقف املختلفة والتي تهتم بجعل التفكري ناقد وفعال ومن أهم هذه املعايري ما يىل

 : معايري الوضوح -1

 :إلجابة عن مجموعة من األسئلة مثلوتحاول ا

 هل ميكن تفصيل النقطة أو الفقرة املطروحة للنقاش بشكل أكرب أو بطريقة أفضل؟ 
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 هل ميكن التعبري عنها بطريقة أخرى؟ 

 هل ميكن عمل شكل أو رسم توضيحي عنها؟ وهل ميكن طرح مثال أو أكرث عنها؟ 

  عـىل حيث ميكن أن يتضح هذا املعيار من خالل األسئلة التاليـة التـي ميكـن أن يلزمهـا املعلـم

 .طلبته أثناء تدريبهم عىل فكرة ما

 هل تستطيع أن توضح هذه النقطة بشكل أوسع؟ 

 هل ميكن أن تعرب عن الفكرة بأسلوب آخر؟ 

 هل ميكن أن تذكر مثاالً عىل ما تقول؟ 

 ماذا تعني بقولك؟ 

فالوضوح ميثل املعيار األسايس للتفكري، فإذا مل تكن الجملة أو الفقرة أو النقطـة التـي يـدور 

ولها النقاش واضحة، فإننا ال نستطيع تحديد ما إذا كانت صحيحة أو ذات عالقة باملوضوع املـراد ح

الحديث عنه أو مناقشته فإذا مل تكن األمور واضحة فإنه من الصـعب التحـدث عنهـا أو مناقشـتها 

 .ألننا مل نعلم بعد ماذا تعني بالضبط

 : معيار الصحة -2

بارة دقيقة وموثوقة، وقد تكـون العبـارة واضـحة ولكنهـا ويقصد مبعيار الصحة أن تكون الع

 .ليست صحيحة

 :ومن األسئلة التي ميكن أن يثريها املعلم الستقصاء درجة صحة العبارة

 ؟هل ذلك صحيح بالفعل 

 ؟كيف ميكن أن نفحص ذلك 

 ؟من أين جئت بهذه املعلومة 

 ؟كيف ميكن التأكد من صحة ذلك 

 :معيار الدقة املتناهية -3

  :دلنا إىل قياس هذا املعيارومام ي

 ؟هل ميكن إعطاء تفاصيل أخرى للجملة أو العبارة أو القضية أو الحداثة 

 ؟هل ميكن الرتكيز أكرث عىل إعطاء مزيد من التوضيح عن طريق األرقام الدقيقة للغاية 
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فقد تكون العبارة أو الجملة املطروحة للنقاش واضحة ودقيقة يف آن واحـد ولكنهـا تتصـف 

بـأن : قة املتناهية املقرونة بالكثري من األرقام التي تعطي زيادة واضحة يف الدقة، فلو قلنا مـثالًبالد

إقبال الناس عىل التعليم يف الوطن العـريب قـد زاد خـالل السـنوات الـثالث املاضـية، لكانـت هـذه 

قيق للنـاس الجملة واضحة ودقيقة ولكنها ليست متناهية يف دقتها فاملطلوب هنا معرفة العدد الد

فهل كان العدد باآلالف أو مبئات األلوف أم بـاملاليني فـذكر الـرقم الـدقيق يعطـي املجـال الواسـع 

 .للتفكري يف تحديد حجم الزيادة والتفكري األكرث عمًقا بعد ذلك يف األسباب وراء هذه الزيادة

وطن العـريب بـني ًولو قلنا أيضا إن استخدام االنرتنت والتعامل مع غرف الحوار قـد زاد يف الـ

الناس يف مختلف األعامر، لكانت هذه العبارة واضحة وصحيحة ولكنها ال تتمتـع بالدقـة املتناهيـة 

 يطلـق العنـان للتفكـري يف أهميـة اإلنرتنـت ىما مل تزود القارئ بالعدد الـدقيق لهـؤالء النـاس حتـ

 .واستخدامه واملربرات من وراء تهافت الناس عليه

 :حقق بها الدقة أو املساواةومن العبارات التي تت

ِإن الـلـه يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي الُقـرىب وينهـى عـن الَفحَشـاء والمنكـر والبغـي ( َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ُ ْ ِْ َ َ ْ َ ْ ُِ َ ِ ِِ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ ْ َ َّ

َيعظكم لعلكم تذكَّرون ُ َ َ ْ ُْ َُّ ََ ُ ِ  ] 90: النحل[ )َ

ظ، ألن الزيادة ال تضيف فائدة، أما إن هذه اآلية الكرمية ال تحتمل زيادة لفظ وال إسقاط لف

اإلسقاط فمن شأنه اإلخالل باملعنى، ويستطيع املعلم أن يوجه الطلبة إىل هذا املعيـار عـن طريـق 

 :السؤالني اآلتيني

 يف حالة اإلطناب(؟ ًاهل ميكن أن تكون أكرث تحديد( 

  يف حالة اإليجاز الشديد(هل ميكن أن تعطي تفصيالت أكرث؟( 

 :قةمعيار العال -4

حيث أن عالقـة الجملـة املطروحـة يف السـؤال ينبغـي أن تكـون وثيقـة الصـلة بالقضـية أو 

تباطها املشكلة املطروحة للنقاش، فقد تكون تلك العبارة أو الجملة واضحة ودقيقة للغاية ولكن ار

 . ً ضعيفة مام يؤثر سلبا عىل تفكري التالميذبالقضية مثار النقاش تبدو

ـا ـم يـن ـان املعـل ـو ـك ـةفـل ـاركة الفاعـل ـواطن الصــالح يف املـش ـات اـمل ـذه واجـب ـع تالمـي  قش ـم
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لالنتخابات املحلية والتي تكفلها األنظمة والقوانني والرشائـع والدسـاتري يف مختلـف أقطـار الـوطن 

يـؤثر عـىل مشـاركة الفـرد يف االنتخابـات : العريب والعامل، وقام أحد التالميـذ بطـرح العبـارة اآلتيـة

د الحاصلني منهم عىل الثانوية العامة خالل العام املـايض والـذى وصـل حسـب املحلية انخفاض عن

 .آخر إحصائية إىل نصف مليون شخص

فلو نظرنا إىل هذه العبارة لوجدنا أنها واضـحة ودقيقـة بـل متناهيـة يف دقتهـا لدرجـة أنهـا 

ًطرحت رقام إحصائيا عن املشكلة، ومع ذلك فإن عالقة هذه الجملة باملشكلة هي عال قـة ضـعيفة ً

حيث يحق لألشخاص املشاركة يف عملية االنتخابـات سـواء أكـان يحمـل الثانويـة العامـة أم ال بـل 

 . ويحق للفرد األمر سواء أكان رجالً أو امرأة االشرتاك فيها مادام قد اجتاز السن القانوين املطلوب

 :معيار العمق -5

 :وهنا ميكن طرح األسئلة املهمة اآلتية

 ؟ابة عىل توضيح التعقيدات املوجودة يف السؤالكيف تعمل االج 

 ؟كيف أخذ املشكلة يف الحسبان عند طرح السؤال 

 ؟هل يتم التعامل مع أكرث العوامل أو املتغريات أهمية 

 .فقد تكون العبارة أو الجملة واضحة ودقيقة وذات عالقة ولكنها تقترص إىل خاصية العمق

ـارة اآلتـيـة املوجـهـة  أن تـعـاطي : إىل الـشـباب واـملـراهقني والـتـي تـقـولفـمـثالً نـجـد أن العـب

ًاملخدرات يدمر القوى البرشية وينعكس سلبا وبدرجة كبـرية عـىل االقتصـاد والـروابط االجتامعيـة 

حيث تفيد اإلحصائيات األخرية وجـود خمسـة ماليـني مـن األشـخاص املـدمنني عـىل املخـدرات يف 

ًرات مـن الـدوالرات األمريكيـة سـنويا كتكلفـة الوطن العريب، وإن ذلك أدى إىل خسارة عرشة مليـا

للعالج وكتعويض عن العمل املنتج لو كان هؤالء أصحاء، وكتكلفة إعادة إصالح اجتامعي للعائالت 

املترضرة عن األعطال والتفسخ العائيل إضافة إىل تكلفة الرعاية الصحية ورواتـب آالف العـاملني يف 

 .وأدواتمكافحة املخدرات من رشطة وأمن وأجهزة 
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فهذه العبارة الطويلـة فيهـا مـن الوضـوح والدقـة اليشء الكثـري، ولكنهـا تفتقـر إىل العمـق 

املطلوب الذي لن يكون إال بإطالق العنان إىل تفكري التالميذ من خالل إقامة ندوة أو أكـرث يشـرتك 

س أو فيها مجموعة من األشخاص أحدهام متخصص يف االقتصاد وآخر طبيـب وثالـث يف علـم الـنف

يف علم االجتامع ورابع ضابط رشطة من العاملني يف مكافحة املخدرات، مع فتح املجال بعد الندوة 

ًإىل طرح كثريا من األسئلة من الطلبة أنفسهم حول جوانب مختلفـة للقضـية، مـام يزيـدهم عمًقـا 

عـيش فيـه ًووضوحا وتفصيالً وتنكشف مخاطر اإلدمان عىل الفرد والجامعة والوطن الصغري الذي ي

 .التلميذ والوطن العريب الكبري الذي ينتمي إليه

 : معيار االتساع أو سامحة التفكري -6

  فهل نحن بحاجة إىل األخذ بالحسبان يف مناقشاتنا وحواراتنا حول قضية ما أو مسألة معينة أو

 مشكلة محددة وجهات النظر األخرى؟

 ؟و القضيةهل هناك طريقة أخرى للنظر إىل السؤال أو املشكلة أ 

 ؟فكيف يبدو األمر من وجهة نظر األشخاص املحافظني عىل العادات والتقاليد والقيم السائدة 

 ؟كيف تبدو وجهة نظر الذين ينادون بالليربالية والتقدمية والرقي والتطوير 

وهنا يبقي احرتام آراء اآلخرين مهـام اختلفـت عـن آرائنـا، أمـر مهـم لنجـاح التفكـري مـا مل 

بشكل أسايس مـع مصـري األمـة ومرتكزاتهـا وأهـدافنا، فـإذا تـم طـرح قضـية جدليـة يتعارض ذلك 

كالتجارة الحرة أو اقتصاديات السوق التي ال تعرتف بالحواجز الجمركية تجعل الصناعات والبضائع 

املحلية تحت رحمة مثيالتها األجنبية، ورغم إميـان الكثـريين بـأرضار السـوق الحـرة إال أن النقـاش 

 التفكري ويجعل من السهل عىل الطرفني املؤيد واملعارض طرح وجهات نظرهم، ثم فهـم حولها يثري

كل طرف ملربرات الطرف اآلخر، مام يوصل كل منهام إىل حل توفيقي يرىض الطرفني، مام يزيد من 

 .اتساع الفكر وسامحته

 :معيار املنطقية -7

تبط بالتفكري املنطقي من تنظيم وهو معيار يسند إليه اصدار الحكم عىل نوعية التفكري وير

 .لألفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إىل معنى واضح أو نتيجة مستندة عىل حجج معقولة
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 : وميكن إثارة األسئلة اآلتية للحكم عىل منطقية التفكري 

 ؟ هل ذلك معقول 

 ؟ هل يوجد تناقض بني األفكار أو العبارات 

 ؟ىل هذه النتيجة بالرضورة هل املربرات او املقدمات تؤدي إ 

  ذات فهل العبارة املطروحة أو السؤال املوجه أو القضية املدروسة أو املشكلة املعروضة للنقـاش 

 ؟معنى

 ؟ هل انبثق ذلك كله مام تم الحديث عنه خالل الحوار أو النقاش 

 ؟ ما تبعات ذلك عىل الفكر 

 ؟ً كيف ميكن أن يصبح كل هذا حقيقيا ويف أرض الواقع 

ها البد من طرح مجموعة من األفكار ضمن تسلسل يتصف باملنطقية فتجميـع األفكـار عند

ذات العالقة وذات املعنى واملدعومة باألدلـة أو اإلثباتـات أو الرباهـني تشـكل يف الحقيقـة التفكـري 

 .املنطقي بعينه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني يوضح معايري عملية التفكري (9)شكل 

 معيار الوضوح

معيار االتساع أو  معيار الصحــة
 سامحة التفكري

 معيار العمــقةالدقـة املتناهيمعيار 

 معيار العالقـة
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 :كري عند الطفل أوجه التفً-رابعا

ًيواجه الطفل منذ قدومه إىل هذا العامل مواقف متعددة ومختلفة يقـف أمامهـا مجـربا مـرة 

ًومستجيبا مره أخرى ومنسجام مرة ثالثة، كـام يقـف أمـام خيـارات أخـرى فيقـوم بـالتفكري االسـتجايب ً 

ذي ينمـو مـع تقـدم والتفكري االستبصاري والتحلييل ويسود الطفل الحاالت املختلفة من التفكري ال

العمر وتحدد املرحلة العمرية التي مير بها الطفل خصائص تفكـريه وطبيعـة معالجتـه للمشـكالت 

 .التي يواجهها وطبيعة النشاط الذهني الذي ميارسه عندما تعرض له خربة أو موقف

ـا  ـوي أن التفـكـري ـهـو األداة الـصـالحة ملعالـجـة املـشـاكل والتغـلـب عليـه ويـفـرتض ـجـون دـي

 ا ويصنف التفكري يف أربعة أصناف يبدأ فيها مـن أبسـط األعـامل الذهنيـة وينتهـي بأكرثهـاوتبسيطه

 :ًتعقيدا وهذه األصناف هي

التصورات العابرة وأحالم اليقظة أو كل ما مير يف الـذهن دون أن يسـتمر ويـؤدي إىل فعاليـة  -1 

 . عقلية أخرى

ابع يف الـذهن ولكنهـا ليسـت القصص التصويرية والخيالية والحوادث التي لهـا اسـتمرار وتتـ -2 

 .حقيقة منقولة

االعتقاد باليشء الذي ال يحتاج إىل برهان أو اثبـات وتكـون هـذه االعتقـادات عـادة مقبولـة  -3 

بدون أي شك أو ريب باعتبار أنها مثبتـة، ويف هـذا النـوع مـن التفكـري يكمـن خطـر نشـوء 

 .األوهام والخرافات

 إذ يتطلب تحليل املشـاكل والحقـائق قبـل الحكـم التفكري التحلييل وهي أرقى النوع التفكري -4 

 .عليها وعىل صحتها

 جمـع املعلومـات عـن ،ويقول ديوي أن التفكري مير يف مراحل مخترصة هي وجـود املشـكلة

 .املشكلة، ووضع الفروض والتحقق منها والوصول إىل النتائج

ىل مـا قالـه ديـوي عـن ولتفكري الطفل أوجه كثرية تظهر يف مراحل النمو املختلفة باإلضـافة إ

 .أوجه التفكري
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 :وفيام ييل بعض أوجه التفكري عند األطفال

 )عياين(تفكري ملموس  -1

يشيع هذا التفكري يف الطفولة املبكرة وهـو ينصـب عـىل النـواحي الحسـية املتعلقـة باللـذة 

ب اإلبهامي واألمل عند الطفل، وهو تفكري يتصل بالخيال وال يسري حسب قواعد املنطق فيهتم باللق

والقصص الخياليـة، وهـذا التفكـري يـدور حـول املحسوسـات كـام تظهـر يف مجـال اإلدراك الـحيس 

 دون محاولـة ري يستجيب الطفل لكل مثـري عـىل حـدهللمثريات املختلفة، ويف هذا النوع من التفك

له معنـى الربط بني املثريات يف جشتالت واحد متكامل، واملثري يف لحظة نشاطه كل يشء وال يكون 

هذا النوع مـن التفكـري غري ما يظهر فيه يف شكله، فقد يشاهد الساعة وال يفهم الزمن، وال يختلف 

ًمتاما من حياء اإلنسان عندما يكرب، فقد يظهر جليا عندما يواجه مجموعة من املثريات الجديدة التي ال  ً

 املصابني بتلف يف الدماغ فهؤالء دراية له بها من قبل، كام يظهر هذا النوع من التفكري لدى األشخاص

 .يتعاملون مع املظهر الخارجي للمثريات دون فهم معناها

 )اإلرشاطي( التفكري اآليل  -2

 يستخدم الطفل اسـتجابات آليـة يف حـاالت كثـرية عنـدما يشـبع حاجاتـه األوليـة مثـل الرشاب،

 ةديـه اسـتجابات آليـ ومـع احتكـاك الطفـل بالبيئـة تكـون ل،ص، وتفريـغ الفضـالتوالهرب، واملغـ

اشرتاطية مثل استجابة الطفل للنار باالبتعاد عنهـا ويسـتخدم الطفـل التفكـري اآليل يف تعلـم أشـياء 

 .كثرية مثل اللغة عن طريق التعزيز وربط الكلمة بالصورة املناسبة والتكرار

 :ويتضمن التفكري اآليل الرشطي األنواع التالية

يطلق الطفل كلمة سمعها أو نطقها عىل كل يشء سواء كانت  قد :تفكري تعمري إرشاطي آيل -أ  

 .تنطبق عليه أو ال

 يستجيب الطفل بسلوك أو كلمة نتيجة تعرضه ملوقـف مـا فيعـزز مـن قبـل :تفكري متييزي  -ب

 .اآلخرين وبعد ذلك مييل إىل تكرار السلوك أو الكلمة يف نفس املوقف أو املثري

ل مشـكلة يحـاول حلهـا بسـلوكيات مختلفـة عـن طريـق عندما تواجه الطف: تفكري ترابطي -ج

املحاولة والخطأ والسـلوك الـذي يحـل املشـكلة ويسـتجيب للموقـف هـو الـذي مييـل إىل 

الـحـدوث ـمـرة أـخـرى يف املواـقـف املتـشـابهة، ومجموـعـة اـلـروابط الـصـحيحة ـبـني املـثـريات 
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  وهـذه الوصـالتواالستجابات هي التـي يتعلمهـا الطفـل ويسـتخدمها يف املواقـف املتشـابهة،

 .الصحيحة هي التي تشكل وحدات التفكري التي يستعملها الطفل لحل املشاكل املتشابهة

 التفكري االستبصاري -3

وهو التفكري الذي يصل فيه الطفل إىل الحل فجأة وحتى يتم ذلك البد من أن يقوم بالتفكري 

عـىل صـورة سـياق ميكـن إدراكـه باملسألة والبد للطفل من ادراك العنارص املحيطة ووضع العنارص 

 االستبصـار ويعطـى األطفـال مسـائل كلية، وميكن االبتعاد عن املشكلة والرجوع إليها حتى يتحقق

وتطلب إعطاء مجموعة من الحروف للطفل : تناسب مستواهم العقيل للتدرب عىل االستبصار مثل

 .و نلعب بهمنه اعطاء كلمة ليشء نأكل أ

 التفكري االبتكاري -4

وميكـن مالحظتـه يف  3-5 البتكار شائع بني األطفال وخاصة يف مرحلة رياض األطفال منإن ا

 .هذه املرحلة أكرث من أيه مرحلة أخرى

 أن االبتكـار شـائع بـني الصـغار بدرجـة كبـرية ولكنـه نـادر عنـد Razalli 1983ويري رازيـال 

ضـوعات بطـرق جديـدة، الراشدين وميكن مشاهدة ذلك عن طريق استخدام األطفال لألشياء واملو

ًويعترب تايلور أن أول املستويات االبتكارية تتمثل يف رسوم األطفال التلقائيـة ويعتـرب هـذا رضوريـا 

 .لظهور املستويات االبتكارية األخرى

 االستدالل -5

صـادقة االستدالل تفكري عالئقي تدرك فيه العالقات وهو يبدأ من قضايا مسلم بها إما وأنهـا 

 أو مـا دون ذلـك ض صحتها وميكن أن نجد مظاهر االستدالل عند األطفال يف سن الرابعـة،أو ألننا نفرت

 فيعتقد عىل وجود مشاكل لديهم، أما بياجيهمن خالل األسئلة الكثرية التي يواجهها الصغار، وتدل 

بني سنة ألنه ال يستطيع إدراك ما  11-12أن الطفل ال يستطيع االستدالل استدالالً منطقيا ًقبل سن 

 .املعلومات من خصائص أو عالقات

  تفكري مجرد-6

يتضمن الخروج عن املثريات امللموسة إىل معناهـا أو الخـروج مـن التـأثر املبـارش إىل نطـاق 

التأثري باملعنى ويدور هذا النوع من التفكري حول مفاهيم مجردة مثل الدميقراطية والحرية وهذه 

 . ال يفهمها الطفل إال يف سن متأخرة
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 )الواضح(التفكري املنطقي  -7

هو التفكري الذي منارسه عندما نحاول أن نتبني األسباب والعلل التي تكمن وراء األشياء وهو 

التفكري الذي منارسه عندما تحاول معرفة نتائج ما قد تقـوم بـه مـن أعـامل وهـو أكـرث مـن مجـرد 

 وجهة نظـرك بالنسـبة ملوضـوع تحديد األسباب والنتائج أنه يعني الحصول عىل أدلة تؤيد أو تنفي

 .التفكري

 تفكري ذايت خرايف  -8

تفكري يدور حول أشياء ليس لها وجود موضـوعي وأنـه مـنحرص يف خيـال وأوهـام الشـخص 

 .الذي يفكر يف عامله الذايت الشخيص

 .مثال ذلك أحالم اليقظة واألوهام

 :وهذا النوع من التفكري له جانبان وهي كالتايل

 .ايب ويشمل العنرص االبتكاري يف التفكرياحداهام إيج -أ  

 .الثاين سلبي وهو مظهر من مظاهر األمراض النفسية  -ب

 التفكري النقدي  -9

يشمل هذا النوع مـن التفكـري إخضـاع املعلومـات التـي لـدى الفـرد لعمليـة تحليـل وفـرز 

ذلـك بغـرض ومتحيص ملعرفة مدى مالمئتها ملا لديـه مـن معلومـات أخـرى تأكـد صـدقها وثباتهـا و

 .التمييز بني األفكار السليمة والخاطئة

 التفكري القائم عىل التعميم  -10

ه العـامل الخـارجي مـن مكونـات يـيقوم هذا النوع من التفكري عىل تنظيم وتصنيف ملـا يحو

بغرض إدخال نوع من النظام يساعدنا يف التفاعل معه ويؤدي هذا النمط إىل تكوين املفاهيم عند 

 .االطفال

 التفكري القائم عىل التمييز -11

يقوم عىل إظهار الفروق الجوهرية بني األشياء التي تنتمي إىل نوع معني مـن األشـياء، مثـال 

 .ة أو الفروق بني الحيوانات الربمائيةيإظهار الفروق الجوهرية بني الحيوانات الثدي: ذلك
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 التفكري الحديس  -12

ارشة ويتضـمن التفكـري الحـديس إدراك املعـاين أو الحدس هو اإلدراك املبارش أو املعرفـة املبـ

املغزى أو التنظيم البنايئ ملوقف من املواقف دون االعتامد الرصيح عىل العمليـة التحليليـة، يصـل 

ً متسلسـالً مـنظام ًاالطفل إىل اإلجابات عن طريـق التخمـني الـذيك والتفكـري الحـديس لـيس تفكـري

ة، والعقاب والثواب يعيق هذا النوع مـن التفكـري ويوصـف ًمتتابعا وإمنا هو تفكري ذو طبيعة وثاب

الطفل بأنه ذو تفكري حـديس إذا مـا وجهـت إليـه أسـئلة مفاجئـة وقـام بـالتخمني الجيـد الرسيـع 

وتوصل إىل نتيجة مبارشة ويف التفكري الحديس ال يكون الفرد مـدركًا للعمليـة التـي أوصـلته للحـل 

 .وقد يتذكر القليل من املعلومات

 التفكري العلمي -13

والتفكري وهو تفكري يدور حول الحقائق يف عاملنا ويجمع بني التفكري االستنباطي واالستقرايئ، 

 أن ما يصـدق عـىل االستنباطي يستخدم كوسيلة للحصول عىل معلومات، ويف االستنباط يرى اإلنسان

ي ينطلـق منهـا التفكـري الكل يصدق عىل الجزء، والتفكري االستقرايئ من شأنه إثبات املقـدمات التـ

االستنباطي، ويف التفكري االستقرايئ يجمع الباحث األدلـة التـي تسـاعده عـىل صـحة التعمـيامت أو 

 .املقدمات التي تستخدم يف التفكري االستنباطي

  :أسس تعليم املستويات العليا للتفكري ً-خامسا

امـة مـن سلسـلة مـن  أن مهـارات التفكـري العليـا تتكـون بصـفة عHayes 1987هـايز   يذكر

 .العمليات التي تحدث يف العقل معتمدة من املحتوي الدرايس

وبصورة أخرى فإن حدوث هذا النوع من التفكري يتم عـن طريـق معالجـة املعلومـات مـن 

ًأجل إنتاج مخرجات معينة وتبعا لذلك فإن مهارات التفكري العليـا تحتـاج إىل عـدة طـرق لصـياغة 

 . املحتوى

التفكري مهارات التفكري العليا يعترب مادة ثرية لتحديد واستخدام عمليات لذلك فإن تدريس 

 ولتحسـني يف محتوى املواد الدراسية املختلفة مثـل الرياضـيات والعلـوم واللغـات والعلـوم االجتامعيـة

 .طريقة التدريس ينبغي مساعدة املعلم عىل تعلم هذه العمليات وتعريفة بتنويعها
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لصور التاليـة مـن الخـربات التـي ينبغـي أن ميارسـها املعلـم داخـل يتطلب تدريس التفكري ا

 :الفصل وهي

فرص الفروض واختيارها وفهم العالقات بني متغريات املشـكلة وصـياغة وتأكيـد صـحة هـذه  -1 

 .العالقات

 .تقويم املناقشات من خالل مدى توصل الطالب إىل تحديد وحل املشكالت املعروضة عليهم -2 

ني األـفـراد وتحلـيـل القـضـايا واملـشـكالت الشخـصـية واملـشـاركة يف الـتـدريب ـعـىل التفاـعـل ـبـ -3 

 .املناقشات التي تؤدي إىل الحلول الجيدة أو الحلول االبتكارية

 .التدريب عىل الحدس للتغلب عىل الشكوك عندما تكون املعلومات متميزة -4 

اخل غـري ًتنمية املرونة والوعي لـدى التالميـذ واالحتفـاظ باالختيـار مفتوحـا، واسـتخدام مـد -5 

مألوفة كحلول للمشكالت ويكون التلميذ عىل وعي بخطوات وعمليات التفكـري التـي تعمـل 

 .عىل حل املشكالت

  خصائص املفكر الجيد-ًسادسا

املهارة يف التفكري مهارة واسعة فهي تتضمن معرفة ماذا سـتفعل ومتـى تفعلـه وكيـف ومـا 

ًهتامم، فاملهـارة يف التفكـري تـويل اهتاممـا كبـريا األدوات الالزمة والنتائج وما الذي ينبغي أخذه باال ً

 وهـي ، للخربة وتطبيق املعرفـةكشافباإلدراك وبالقدرة عىل الفهم وتوجيه االنتباه إنها مسألة است

معرفة كيفية التعامل مع املواقف وخواطر املرء وأفكار اآلخرين كـام أنهـا تشـتمل عـىل التخطـيط 

التخمـني واالبتكـار عـالوة عـىل العديـد مـن جوانـب التفكـري واتخاذ القرار والبحث عـن الـدليل و

 .وتشجيع الطلبة عىل النظر إىل موقف ما من منظور أوسع

ويوجد عدد من الخصائص والسلوكيات تنميتها عند اإلنسان تجعل منه مفكـر جيـد وهـذه 

 :الخصائص هي

 الشك وعدم الثقة الكاملة باملوضوع. 

 االعتامد عىل مصادر دقيقة وموثوقة. 

 البحث عن البدائل وموازنة كل بديل بدراسته إيجابياته وسلبياته.  

 املوضوعية والرتوي وعدم التحيز واالنقياد. 
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 التميز بني الرأي والحقيقة. 

 االستعداد لتعديل املوقف يف حال ظهور معطيات جديدة. 

 االهتامم بالبحث عن األسباب والتميز بني األسباب والنتائج. 

 ند إصدار القرارالتأين والرتوي ع. 

إن الطالب الذي تعلم التفكري ومارسه والتزم بقواعد التفكري الصحيح ميكن أن منيزه بسهولة 

 :من خالل مالحظة ما يىل

يزداد الوعي بعملية اتخاذ القرار فاملفكر يهـتم مبالحظـة نفسـه وهـو يتخـذ القـرار ويـدرس  -1 

 .قراراته ويعمل عىل تحسينها بشكل مستمر

 يف اتخاذ القرار ويصدر قراراته دون ترسع، إنه يدرس أبعـاد القـرار ونتائجـه يبذل جهد كبري -2 

 .اإليجابية والسلبية كام يدرس احتامل تنفيذ القرار وصعوبات التنفيذ، فاملفكر يبذل جهد

أنه يعدل من طريقته يف اتخاذ قراراته ويبحث عن طرق بديلة كام أنـه ينـاقش قراراتـه مـع  -3 

 .ه تجاه ما يتخذ من قرارات فاملفكر يشعر بأهمية قراراتهاآلخرين ويشعر مبسئوليت

ًأنه يبحث يف خيارات عديدة ولـيس مضـطرا التخـاذ قـرار معـني بالـذات، إنـه يتوقـف أمـام  -4 

البدائل ويوازن بينهام قبل الوصول إىل القرار، إنه ال يعتمـد عـىل البديهـة واملـألوف فـاملفكر 

 .يعمل بتنظيم دقيق

دائل ويالحـظ ويبحـث عـن األفضـل ويضـع بـدائل جديـدة وينظـر إىل املفكر يقارن بني البـ -5 

 .املوضوع من زوايا متعددة ويفكر يف العواقب فاملفكر ميتلك مهارات فرعية عديدة

املفكر حني ميارس التفكري واتخاذ القرار يف فرتة معينة فإنـه يكتسـب املرونـة والسالسـة، فـال  -6 

قرارات تصـبح تلقائيـة دون أي تفقـد املفكـر تعود عملية التفكري صعبة ومعقـدة لديـه، فـال

 .قدرته عىل التأمل، فاملفكر مرن وتلقايئ وحذر

املفكر يفكر يف طريقة تفكري إنه يعود نفسه ويالحـظ طريقـة تفكـريه والعمليـات يف داخلـه  -7 

واألسباب التي تدعوه إىل اتخاذ القرار وإنه يخطط ويتنبأ ويتأمـل ويـتعلم فـاملفكر يكتسـب 

 .املعرفيةمهارات فوق 

 وباإلضافة إىل هذه الخصائص أشـار العديـد مـن البـاحثني اىل عـدد مـن الخصـائص التـي متيـز
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  :ًالفرد الذي ميارس عملية التفكري بشكل جيد أي بشكل فعال مستمر أورد فيام ييل بعضا منها

 .دلة مبهارة ونزاهةيستخدم األ -1 

 .ينظم األفكار ويوظفها بنظام ودقة -2 

 .جات املنطقية الفاعلة وغري الفاعلةيفرق بني االستنتا -3 

 .ال يحكم يف غياب األدلة الكافية لدعم القرار -4 

  .يفهم الفرق بني الذهن والتعقل -5 

 .يدرك درجات االعتقاد -6 

 .يحاول التنبؤ بالنتائج املحتملة للخيارات املتاحة قبل أن يختار منها -7 

دما تكـون الحاجـة يقدر قيمة املعلومة ويعرف كيف يبحث عن املعلومـة ويفعـل ذلـك عنـ -8 

 .منطقية

  ً.يرى أوجه التشابه والتي ليست ظاهرة سطحيا -9 

 .يستطيع أن يتعلم بشكل مستقل، واألهم من ذلك لديه رغبة يف ذلك -10 

 .ًيطبق طرقا يف حل املشكالت بشكل صحيح يف مجاالت غري تلك التي تعلمها -11 

 .يستمع بإنصات ألفكار اآلخرين -12 

 .يكون عىل صوابن أيدرك الفرق بني الفوز يف جدال و -13 

يدرك أن معظم مشكالت العامل الحقيقية يوجد لها أكرث من حـل محتمـل وأن هـذه الحلـول  -14 

 .ممكن أن تختلف يف جوانب كثرية وقد يصعب بني مميزاتها

 .يبحث عن طرق غري اعتيادية للمشكالت املعقدة -15 

 .يفهم الفرق بني القناعات واالفرتاضات والفرضيات -16 

 .ر الشخص الخاصة به ويحاول أن يفهم االفرتاضاتميحص بشكل اعتيادي أفكا -17 

 . أو مبالغةهيستطيع عرض وجهات نظره املغايرة بدون تشوي -18 

 مدرك لحقيقة أن معرفة اإلنسان دامئًا محدودة ويستطيع مالحظة احتامليـة خطـأ اآلراء الشخصـية -19 

 .خصيةًوالتحيز لهذه اآلراء والخطر من إعطاء وزن لدليل اعتامدا عىل التفصيالت الش

 .حساس لالختالف بني صحة االعتقاد والقوة التي يقام عليها -20 
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 : مزايا التفكريً-سابعا

 :  انه توجد عدة مزايا للتفكري والتي تتمثل يف اآليت2009يذكر عبد العزيز 

 األمـر الـذي قـد أعـان اإلنسـان عـىل اسـتعراض املـايض ،أنه نشـاط ذهنـي يسـتخدم الرمـوز -1 

ة كام أعانه عىل التنبؤ باملستقبل واالستعداد لـه وعـىل التـبرص يف واالنتفاع من خرباته السابق

 .عواقب أعامله

أنه مييز اإلنسان عن الحيوان بقدرة اإلنسان عىل تصـور الغايـة مـن سـلوكه وتخيـل الوسـائل  -2 

وابتكار الحيل التي تؤدي إىل تحقيق هـذه الغايـة وبفضـله اسـتطاع اإلنسـان أن يـتعلم مـن 

 .شوا يف غري زمانه ومكانه عانخربات اآلخرين مم

أنه وفر عىل اإلنسان الكثري من الوقت والجهد وعصـمه مـن الوقـوع يف الكثـري مـن األخطـاء  -3 

 .حيث استطاع حل الكثري من املشكالت التي تتحداه مثل املجاعة واملرض

  معوقات التفكريً-ثامنا

 : وهي كالتايل عوائق تعوق تفكري الطفل تجاه موقف أو مسألة من املسائلةهناك أربع

مثـال عـىل ذلـك أن أطفـال يف عمـر السـت سـنوات قـد ال : الطفل ال يفهـم طبيعـة املسـألة -1 

 أميال فقد طارت؟ فقد يـرفض الطفـل 3يفهمون مسألة تقول أن سمكة طارت مسافة ميل و

يف سن السادسة ألنه ال يوجد سـمك يطـري، أمـا الطفـل يف السـنه العـارشة مـثالً يقبـل هـذه 

 . عىل حلهااملسألة ويعمل

عدم توافر مجموعة مناسبة من القواعد واألفكار ألن التجارب التي مير بهـا الطفـل يف حياتـه  -2 

 ًغالبا ما تحدد ما إذا كان هذا الطفل ميتلك أفكار حل املسألة أم ال

 .وجود قاعدة يؤمن بها الطفل بصورة راسخة تتعارض مع التغيري املمكن -3 

ذي يخاف من ارتكاب الخطأ يلجأ للصمت إزاء املسائل الخوف من ارتكاب الخطأ، فالطفل ال -4 

التي ال يتأكد من أجوبتها، وينبغي عىل املعلم معرفة هذه الظاهرة ألنه يف كـل صـف يوجـد 

شجع الطـالب يبضعة أطفال أذكياء ولكنهم منطوون عىل أنفسهم لذلك يجب عىل املعلم أن 

أ وأن املحاولة خري مـن االمتنـاع عـن عىل التخمني وإقناعهم بأن الخطأ غري املتعمد ليس خط

 .اإلجابة
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وباإلضافة إىل هذه املعوقـات لتنميـة التفكـري توجـد معوقـات أخـرى لتنميـة التفكـري لـدي 

 :الطالب والتي تتمثل يف املعوقات التالية

اعتامد معظم املعلمني عىل طرق التدريس التقليدية والتي دامئًا ما يكـون دور الطالـب فيهـا  -1 

 الحصة، والدور اإليجايب فيها للمعلم فقـط وابتعـادهم عـن اسـتخدام طـرق تـدريسسلبي أثناء 

فعالة يف تنميـة التفكـري مثـل االستقصـاء وحـل املشـكالت واالكتشـاف إىل آخـره مـن طـرق 

التدريس التي يكون دور الطالب فيهـا إيجـايب أثنـاء الحصـة باإلضـافة إىل افتقـار املعلـم إىل 

 .ؤهله وتساعده يف تنمية تفكري طالبهاسرتاتيجيات التدريس التي ت

عدم قيام املعلم بطرح أسئلة تثري التفكري الحقيقي أثناء الحصة، وتركيزهم عىل األسئلة التـي  -2 

 . ًال تقيس سوى مهارات التفكري الدنيا وخصوصا التذكر

 ال يقبلون أية أفكار أو موضوعات الدرس مام يحد من التفكري لـدى الطـالب نيمعظم املعلم -3 

 . دى املعلم نفسهول

عدد كبري من املعلمني ال يتخىل عن وجهـه نظـره بسـهولة وال يتقبلـون أفكـار الطـالب التـي  -4 

تختلف أو تتعارض مع أفكـارهم أو آرائهـم بـل قـد يلجـأ بعـض املعلمـني إىل االسـتهزاء مـن 

 .الطالب الذين يسألون أسئلة ذكية أو لديهم أفكار براقة

 أثناء الرشح عىل مشاركة طالب معينني فقط مام يحرم بقية عدد كبري من املعلمني يقترصون -5 

 .الطالب من طرح اآلراء واألفكار والتعقيبات واالستفسارات

 .عدد كبري من املعلمني ال يستخدمون الوسائل التعليمية سوى السبورة فقط -6 

 واحـد االعتقاد السائد بأن الكتاب املدريس املقرر هو املرجع الوحيـد للطالـب واملعلـم يف آن -7 

مام يقلل من االستفادة من االنفجار املعريف الذي ال يكمـن لكتـاب أو مرجـع واحـد تغطيـة 

 .جوانب املوضوعات التي تطرق إليها

ًالطابع العام السائد يف وضع املناهج يف التعليم والـذي ال يـزال متـأثرا بـاالفرتاض السـائد الـذي  -8 

ائق رضوري وكايف لتنمية مهـارات التفكـري معناه أن عملية تراكم كم هائل من املعلومات والحق

لدى الطلبة، وهذا ما ينعكس عىل حشود عقول الطالب باملعلومات والقـوانني والنظريـات عـن 

طريق التلقني كام ينعكس عىل بناء االختبارات املدرسية والعامة والتـدريبات املعرفيـة الصـفية 

 .ري العليا من تحليل ونقد وتقويمواملنزلية التي تثقل الذاكرة وال تنمي مستويات التفك
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تركز أهداف الرتبية عىل نقل وتوصيل املعلومات بدالً من الرتكيز عىل توليدها أو اسـتعاملها،  -9 

ويالحظ ذلك يف استشارة املعلمني معظم الوقـت بـالكالم دون االهـتامم باألسـئلة واألنشـطة 

يجـايب للطلبـة الـذين يرصح التي تتطلب امعـان النظـر والتفكـري أو االهـتامم بإعطـاء دور إ

 .املعلمون بأنهم محور العملية التعليمية وغاياتها

اختالف وجهات النظر حول مفهوم التفكري وتحديد مكوناتـه بصـورة واضـحة تسـهل عمليـة  -10 

تطوير نشاطات واسرتاتيجيات فعالة يف تنميته مام يؤدي ذلك بدوره إىل وجود مشكلة كبرية 

 . دارية يف كيفية تطبيقهتواجه الهيئات التعليمية واإل

ًغالبا ما يعتمد النظام التعليمي والرتبوي يف تقـويم الطـالب عـىل اختبـارات مدرسـية وغالبـا  -11  ً

تتطلب اإلجابة عىل هذه االختبارات مهارات معرفية متدنية كالتذكر والفهم والتطبيق وكأنها 

 .نهاية املطاف بالنسبة للرتبية العلمية

شطة التي تساعد عىل تنمية التفكري وعدم تفعيـل األهـداف املتضـمنة افتقار املناهج إىل األن -12 

 . باملناهج املتعلقة بتنمية التفكري يف حال وجودها

 املعـريف إهامل املعلم للنمو االنفعايل واألخالقي واإلبداعي واملهارى لطالبه وتركيزه عىل الجانب -13 

 .فقط

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الخامس

 : مهارات التفكري

  أنواعها- طبيعتها -ها مفهوم

 

 

 :يناقش هذا الفصـل العنارص التالية

 

 .مقدمة

 ًمفهوم مهارات التفكري:أوال . 

 طبيعة املهارة يف التفكري: ًثانيا. 

 أنواع مهارات التفكري: ًثالثا. 

 مهارات التفكري العليا: ًرابعا. 

 أهمية تعليم مهارات التفكري للطالب واملعلمني: ًخامسا. 

 أساسيات تعليم مهارات التفكري: ًسادسا. 
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 الفصل الخامس

  أنواعها- طبيعتها -مفهومها : مهارات التفكري

 

 

 :مقدمـة

  القـدرةه اإلنسان عن باقي املخلوقات عىل وجه األرض بأن أعطاه العقـل ومنحـلـلـهلقد ميز ا

بدون التفكري وال ميكـن أن يبقـى اإلنسـان يف هـذا  فال ميكن أن تستقيم حياة اإلنسان ،عىل التفكري

 .املقام السامي بدون االعتامد عىل العقل واستخدام قوة التفكري

ويتميز العرص الحايل بالتطورات املتالحقة والتغريات الرسيعة يف جميـع املجـاالت خاصـة يف 

كنولوجيا ومـن املتوقـع مجال العلم والتكنولوجيا حيث يعيش العامل ثورة هائلة من املعلومات والت

زيادة نوعية وكثافة هذه التطورات والتغريات خالل السنوات القليلة القادمة مام يلقي عىل عـاتق 

 .ًالرتبية مزيدا من التحديات والتعامل بفاعلية مع تحديات ومتطلبات الحارض ومتغريات املستقبل

والكتـب املدرسـية املقـررة، نـراه وبالنظر إىل الواقع الحايل السائد يف وضع املناهج الدراسية 

يعتمد عىل حشو عقول الطالب باملعلومات والحقائق واملفـاهيم عـن طريـق التلقـني أو املحـارضة 

وينعكس ذلك يف بناء االختبارات املدرسية التي ال تنمي مستويات التفكري العليا من نقـد وتحليـل 

 . وتقويم وغريها

ًرضوريا يف جميع نواحي الحياة، وهـو هـدف أسـايس ال ًويعد التفكري ومهاراته املختلفة أمرا 

 يحتمل التأجيل مام يتطلب إعداد املواقف التعليمية والتنـوع يف الطـرق التدريسـية التـي تشـجع
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 لذلك ينبغي أن يكون يف صدارة أهدافنا الرتبويـة ألي مـادة دراسـية ،وتحفز املتعلمني عىل التفكري

 كـام أن ،ً عاما يف طرق تدريسنا ويف جميع مناشط الحياة اليوميةحتى يصبح التفكري وتنميته سلوكًا

 كام أنه عملية عقلية راقية يف تطور الفرد وتقدم ، لدى اإلنسانة العقلياتالتفكري من أرقى النشاط

 .املجتمع عىل حد سواء

 فهـو الكـائن ، به اإلنسان وميزه عن الكائنـات الحيـة األخـرىلـلـهوالتفكري هو نشاط خص ا

ًوحيد الذي ميتد تفكريه امتدادا واسعا يف مختلف االتجاهات وامليـادينال  ولقـد اسـتخدم اإلنسـان ،ً

ًأمناطا مختلفة من التفكري للوصول إىل املعرفة أو البحث عن تفسريات للظواهر التي تحـيط بـه أو 

تفكـري اإلبـداعي إليجاد حل للقضايا واملشكالت التي تواجهه كالتفكري االستقرايئ والتفكري الناقد وال

 .والتفكري التأميل والتفكري البرصي

ولقد جعل الرتبويون تعليم التفكري ومهاراته محور اهتاممهم مام دفعهم إىل عمـل الـربامج 

 .وعقد الجلسات وورش العمل وصوالً إىل تطوير املناهج وإثرائها مبهارات التفكري املختلفة

ورة تـدريس مهـارات التفكـري للطـالب كمطلـب  من الرتبويني والبـاحثني برضٌكام نادى كثري

عرصي تفرضه املتغريات الحالية املعارصة، ألنها ال تنمو بصورة تلقائية بالنضج أو التطـور الطبيعـي 

بل من خالل تعليم منظم هادف لهذه املهارات من خالل استخدام أساليب تعلم التفكـري أي أنهـا 

 .لتوظيف يف مواقف حياتية أو أكادميية جديدةمثلها مثل أي مهارة قابلة للتعلم والنقل وا

 : مفهوم مهارات التفكري-أوالً

ذلك أن الذكاء حسـب  ،إن تنمية التفكري هو أحد أهم متطلبات القرن الحادي والعرشين

ـه ـن أن يبياجـي ـور ويُ ميـك ـى أن ُـط ـدريب وحـت ـة والـت ـالل البيـئ ـن ـخ ـى ـم ـزويال(نـم ـأت) فـن  أنـش

ا لتنميـة تفكـري الجنـودوزارة الدولة لشـؤون تنميـة الـذكاء   ًـاإلنسـاين ووضـعت إرسائيـل خطط

  ومل تقـترص،العديـد مـن بـرامج تنميـة التفكـري) Debono(وطالب املـدارس، كـام طبـق ديبونـو 

ًالعناية بالتفكري عىل فنزويال وبريطانيا والكيان الصهيوين و إمنا شـملت عـددا كبـريا مـن الـدول  ً

  ومـع أن التفكـري مفهـوم غـامض،وضـوعات الرتبويـةاملتقدمة حتـى بـرز التفكـري يف مقدمـة امل

ميكن أن تفهم مخرجاته، فإن الطفل يتعلم التفكري قبل التحاقه باملدرسـة بـزمن طويـل وتبقـى 

ًوظيفة املدرسة يف تهيئة الظروف املواتية لنمو مهاراته والتي تؤثر تـأثريا كبـريا يف بنـاء شخصـية ً 
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التجريد والتعميم والتصنيف والقـدرة عـىل اتخـاذ القـرار الفرد تستدل عليها من خالل قدرته عىل 

 .والتفكري الناقد وحل املشكالت

 مهـارات التفكـري بأنهـا هـي قـدرة املـتعلم عـىل رشح وتعريـف وفهـم 1996ويعرف جيـب 

 .ومامرسة العملية املطلوبة برسعة ودقة وإتقان

 والقواعـد املبـادئاسـتخدام قـدرة املـتعلم عـىل "وتعرف املهارة يف العملية التعليمية بأنهـا 

 ". من استخدامها يف التطبيق املبارش وحتى عمليات التقويمابتداءواإلجراءات والنظريات 

  لذا فـإن اإلنسـان تتـوفر لديـه الفرصـة،ومبا أن التفكري وظيفة العقل فالعقل إذن أداة التفكري

من أهـداف وعليـه اإلطـالع الكتساب مهارات استخدام عقله وتطويرها لينجح يف الوصول ملا يبغي 

 .عىل طرق إعامل العقل املختلفة ليسهل عليه التفكري بفهمه لطبيعتها وأبعادها

تلك العمليات التي تقوم بها مـن أجـل جمـع : وقد عرف عيىس الحريب مهارات التفكري بأنها

ول إىل املعلومات وحفظها أو تخزينها وذلك من خالل إجراءات التحليل والتخطيط والتقييم والوص

 .استنتاجات وصنع القرارات

ًوعليه فـإن مهـارات التفكـري وتعليمهـا يجـب أن تتصـدر مكانـا راقيـا بـني أهـداف التعلـيم  ً

ًاملختلفة وذلك لتعلقها يف جوانب العملية التعليمية كاملة، بدء من التخطـيط ومـرورا بالتنفيـذ يف 

 .التقويم مبراحله

 : طبيعة املهارة يف التفكري-ًثانيا

 :ثل طبيعة املهارة يف التفكري يف الجوانب التاليةتتم

 أسلوب توليد األفكار

توليد األفكار هو املكون الذي ارتبط لزمن طويل بالحل االبتكاري وينصب عىل الجهد الـذي 

يبذله فرد أو جامعة للتفكري والتوصـل ألفكـار جديـدة ومتنوعـة لحـل املشـكلة أو إجابـة السـؤال 

 : أنباستطاعتنا األفكار واملكون الخاص به يكون فعندما نتعرف عىل توليد

 .توليد احتامالت وبدائل متعددة ومتنوعة وغري مألوفة لالستجابة للمشكلة -1 

 .ً أثراإضافة وإدخال تفاصيل عىل البدائل املطروحة بحيث تصبح أكرث ثراء وأكرث إثارة وأقوى -2 
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 عليـة لتضـعها موضـع التطـويراختبار األفكار أو مجموعات األفكـار التـي تتصـف بالجـدة والفا -3 

 .والتنقيح

 وأهـداف مكـون ،واملكون الخاص بتوليد األفكار يتكون من مرحلة واحدة هي توليد األفكار

 : األفكار هي

 .إعطاء أمثلة للطالقة واملرونة واألصالة والتفاصيل وتوضيح دور كل عملية -1 

 .الجدةوصف استخدام تكتيكات لتوليد العديد من األفكار تتصف بالتنوع و -2 

 .تعريف وتوضيح األسس التي تتبع عند اختيار االسرتاتيجيات املختلفة لتوليد األفكار -3 

لتوليـد أفكـار عـن املشـكلة املطروحـة وموضـوع ) أدوات معينـة(استخدام تكتيكات معينة  -4 

 .االهتامم

ويبدأ توليد األفكار من صياغة املشكلة التي تم التوصل إليها من خالل املكون الخاص بفهـم  -5 

 .املشكلة

شـكل  (وفيام ييل تصور لعمليات املدخالت والعمليات واملخرجـات الخاصـة بتوليـد األفكـار

10.( 

  املدخالتInput 

 الحاجة لتوليد أفكار متعددة ومتنوعة وغري تقليدية 

 :والسؤال األسايس الذي عند الحاجة لتوليد األفكار

 لإلجاـبـة ـعـن التـسـاؤل ،تنوـعـةـهـل نـحـن يف حاـجـة لتولـيـد األفـكـار الجدـيـدة والعدـيـدة وامل

 .املطروح، فإذا كان بالفعل يوجد صياغة واضحة للمشكلة فإنه باإلمكان استعاملها كمدخل

  العملياتProcessing 

 وهـذا ،توليد العديد من األفكار املتنوعة الغـري تقليديـة وفرزهـا وتصـنيفها واالختيـار منهـا

 لتسـاعد  لعـدد مـن األدوات واالسـرتاتيجيات، ونحتاجاملكون عبارة عن مرحلة واحدة وهي توليد األفكار

عىل إنتاج أفكار جديدة والنظر نحو جوانب جديدة من املشكلة ويتم البعد عـن األفكـار املألوفـة 

 .والتفكري يف األفكار الغري عادية
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 منوذج توليد األفكار (10)شكل 

 

الحاجة إىل توليد أفكار متعددة 
 مدخالت ومتنوعة وغري تقليدية
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 .الحاجة لفهم املشكلة بصورة أفضل -

 .الحاجة لتطوير البدائل -

الحاجة للحصول عىل تقبل البدائل  -
 .والتخطيط للتنفيذ

 .الحاجة لتوليد محكات للتقييم -

 .الحاجة ملزيد من توليد األفكار -

 مخرجات

يذ
نف

الت
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  املخرجاتOutput 

 :تتمثل املخرجات يف

 .اجة لفهم أفضل للمشكلةالح -1 

 .الحاجة لتكوين بدائل -2 

 .الحاجة لقبول الخطة وتنفيذها -3 

 .الحاجة لوضع محكات للتقييم -4 

 الحاجة ملزيد من توليد األفكار -5 

 :بعد العمليات السابقة تظهر عدد من البدائل هي

 كـون رمبا الشعور بالحاجة ملزيد من الوضوح يف صياغة املشكلة ويف هذه الحالة تتم العـودة مل

 .فهم املشكلة

 أو الشعور بالحاجة ملزيد من األفكار فيحدث االستمرار يف توليد األفكار . 

 أو الشعور بأهمية عنرص معني فيتم االتجاه إليه بشكل خاص. 

 أو الشعور بأن األفكار املوجودة تحتاج ملزيد من التحليل والتقييم. 

 ة لتنفيـذ هـذه األفكـار التـي تـم أو أن يتم الوصول ألفكار منتجة بشكل ميكن معه رسم خطـ

 .الوصول إليها

 كن ما املقصود بالبحث عن األفكارول

البحث عن األفكار يتضمن مرحلة واحدة الهدف منها الحصول عـىل أفكـار وآراء تسـاعد يف 

 ويقصد بالفكرة أي مفهوم أو فكرة مبدئية لإلجابة عىل السؤال املطـروح أو الوصـول ،حل املشكلة

 .صاغةلحل للمشكلة امل

  يف عملية توليد األفكاراالعتباربعض الخصائص التي تؤخذ يف 

 عوامـل ولـيس ن توفر عدد من العوامل وهـي أربعـةعند االهتامم بتوليد األفكار يجب أ

ً عوامل معا فأحيانا يتطلب املوقف أو املشكلة املصاغة االهتامم والرتكيـز ةبالرضورة توفر األربع ً

 فاملهم أن يتوفر عدد كبري من البدائل ذات الخصائص املتنوعـة ،رىعىل بعض العوامل دون األخ

  فـمـثال يف بـعـض املواـقـف يـكـون االـهـتامم،والـتـي تـتـوفر فيـهـا ـهـذه العواـمـل كلـهـا أو بعـضـها
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 نحـو االهـتامم ميكن توسيع مجال االختيار ويف مواقف أخرى يكون حتىبعدد البدائل واألفكار 

ن  تورانس وجيلفـورد وغـريهام فـإقدمهلتناول، وعىل أساس ما األصالة أو تنوع الرؤية أو تنوع ا

 : هذه العوامل األربعة هي

 .الطالقة -أ  

 .املرونة  -ب

 .األصالة -ج

 .التفاصيل -د

 بتكاريوهي خصائص أساسية يف التفكري اال

 :الطالقة - أ 

 .القدرة عىل اإلتيان ببدائل متعددة -

 .الرتكيز عىل الكم -

 والفهـم الشـائع ،ًالعصـف الـذهني لفظيـا أو كتابـة بـالتعبري الفـردي :دةمن األدوات املفيـ 

مـات األساسـية التـي ال بالعاالهـتامماملناقشة أو الجدل أو الحوار دون االنتباه أو للعصف الذهني هو 

 : الكالمية وهي الذهني والفوىضتفصل بني العصف

 حيث أن تقييم األفكار يـؤدي ،التلتفتيح الذهن لكل البدائل واالحتام :تأجيل الحكم والتقييم 

 .إىل هروب األفكار فالحكم والتقييم يعوق تدفق األفكار

 السعي نحو أكرب كم من األفكار والسعي للمزيد وكلام كـان عـدد األفكـار  :السعي نحو الحكم

 .أكرب كان احتامل الوصول إىل األفكار الجديدة املفيدة أكرب

 د عن حبس األفكار مهام بـدت هـذه األفكـار سـخيفة أو البع :نطالقالبعد عن التقيد يجب اال

 .ًغري مناسبة فكثريا ما تؤدي هذه األفكار إىل توليد أفكار أخرى أكرث مرونة وجدة وفائدة

 االنتباه إىل كل األفكار املطروحة والسعي نحـو االسـتفادة منهـا  :السعي نحو الربط بني األفكار

 .تبط بها من قريب أو بعيد أو تحسنها أو تضيف إليهايف توليد أفكار جديدة تبنى عليها أو تر
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 : املرونة -ب

 القدرة عىل توليد أفكار أو بدائل متنوعة. 

 مختلفةهالرتكيز عىل تنوع البدائل أي النظر للمشكلة من أوج . 

 :األصالة -ج 

 القدرة عىل االتيان بعالقات جديدة وارتباطات جديدة. 

 ة الفريدةالرتكيز عىل األفكار الغري تقليدي. 

 البحث الحيس عن العالقات واملتشابهات. 

 :التفاصيل -د 

 القدرة عىل إضافة التفاصيل للبدائل يك تصبح أكرث ثراء أو اكتامال وإثارة لالهتامم. 

 الرتكيز عىل إعطاء البديل أكرب قدر من الحيوية واالكتامل. 

 القدرة عىل التخيل والتأمل. 

 : أنواع مهارات التفكري-ثالثا

 قدرة املتعلم عـىل رشح وتعريـف وفهـم ومامرسـة العمليـات العقليـة واملطلوبـة منـه هي

 واكتساب هذه املهارات يعمل عىل متكني املتعلم من االحتفاظ بقدرة عالية وثابتـة ،برسعة وإتقان

 .يف معالجة املعلومات

ًسـيام  تقه وقـد أورد حجـاج يف مقـال لـ، الـذهنياالرتقـاءوتتنوع مهارات التفكري من حيث 

 :عىل النحو التايللهذه املهارات 

 :مهارات التفكري الدنيا -أ

 عندما يتذكر الفرد معلومة معينة سبق أن احتفظ بها يف ذاكرته:التذكر . 

 يعيد الفرد صياغة معلومة من صيغة ألخرى وتحمل نفس املعنى:ًإعادة الصياغة حرفيا . 

 :مهارات التفكري الوسطية -ب

 قوم الفرد بطرح أسئلة حول موضوع ما محل تعلمهعندما ي: طرح األسئلة. 

 أو لآلخرين بغرض كشف معناهاهيقوم الفرد برشح أو تبسيط معلومة لنفس: التوضيح . 

 هو قيام الفرد بجمع مفردات يف سياق متتابع وفًقا ملعيار معني: التصنيف. 
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 شـياء أو الظـواهر أو عندما يقوم الفرد بالتعرف عـىل أوجـه الشـبه واالخـتالف بـني األ: املقارنة

 .املوضوعات وذلك بناء عىل عدد من املعايري

 عملية تكوين املفهوم تحدث عندما يتعامل الفرد مع مجموعة من األشـياء أو : تكوين املفهومات

 بـني مجموعـة املواقف أو الظواهر عن طريق املالحظة ثم يحدد الخصـائص والصـفات املشـرتكة

ًق عليها أسام أو رمزا ثـم يسـتخدمه يف تصـنيف األشـياء أو منها ويضعها يف فئة تصنيفية ويطل ً

 . املواقف أو الظواهر أو األفكار فيام بعد

 عملية تحدث عندما يستخلص الفـرد عبـارة عامـة تنطبـق عـىل عـدد مـن : تكوين التعميامت

 . الحاالت أو األمثلة أو املالحظات

 موقف جديد ثم مير به من قبليقوم الفرد بنقل خربة محددة من موقف معني إىل: التطبيق . 

  عندما يقوم الفرد بتعليل أو ذكر أسباب حدوث بعض األحداث أو الظواهر ): التعليل(التفسري

 .الطبيعية أو اإلنسانية، أو يربهن عىل صحة عالقة معينة

 عند توصل الفرد إىل معلومة أو نتيجة جديدة غري موجـودة مبـارشة يف املوضـوع أو : االستنتاج

 . محل التفكري بل يستدل عليه من مالحظات مرتبطة باملوضوع أو هذا املوقفاملوقف

 ًيتوصل الفرد إىل معرفة ما سيحدث يف املستقبل مستعينا مبا لديه من معلومات: التنبؤ. 

 الفرض تعبري يستخدم لإلشارة إىل أي احتامل مبديئ أو قول غـري مثبـت يخضـع : فرض الفروض

 .إجابة تفرس الغموض الذي يكشف موقًفا أو مشكلةللفحص والتجريب للتوصل إىل 

 عندما يقوم بإعادة صياغة املعلومات والتعبري عنها بصورة تظهـر العالقـات املهمـة يف : التمثيل

 . مخططات، جداول أو أشكال بيانية،عنارصها عن طريق تحويلها إىل أشكال تخطيطية

 ًا عقليـة مبتكـرة أو أفكـارا جديـدة ًتحدث عندما يطلق الفرد عنان خياله ويكون صور: التخيل

 .غري موجودة عادة

 عندما يقـوم الفـرد بضـم املعلومـات بكفـاءة يف عبـارة أو عبـارات متامسـكة وهـذا : التلخيص

 .يتطلب إيجاد لب املوضوع واستخراج األفكار الرئيسية منه، والتعبري عنها بإيجاز ووضوح
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 لوقـائع أو املالحظـات املحسوسـة أو الحـاالت عندما يقوم الفـرد بتجميـع األدلـة وا: االستدالل

 .الجزئية بقصد التوصل إىل نتيجة عامة

 عندما يقوم الفرد بتجزئة موقف مركب أو نيص إىل مكوناته من عنارص أساسية: التحليل. 

 :مهارات التفكري العليا -ج 

 رد يف موقـف عملية تفكريية مركبة تهدف إىل اختيار أفضـل البـدائل املتاحـة للفـ: اتخاذ القرار

 .ًمعني اعتامدا عىل ما لدى هذا الفرد من معايري وقيم معينة تتعلق باختياراته

 عمليـة تفكرييـة يـتم فيهـا إخضـاع فكـرة للتحقيـق وجمـع األدلـة والشـواهد : التفكري الناقـد

مبوضوعية وتجرد عن مدى صحتها ومن ثم إصدار حكم بقبولها من عدمه اعتامدا عىل معـايري 

 .أو قيم معينة

 نوع من التفكري املركب يحتوي عىل سلسلة من الخطوات املنظمـة التـي : تفكري حل املشكالت

 . يسري عليها الفرد بغية التوصل إىل حل املشكلة

وآخرون إحدى وعرشين مهارة للتفكري جاءت يف مثان فئات وهـي ) 1996مارزانو (وقد حدد 

 :كاآليت

 .يد الهدفوتتضمن تحديد املشكلة وتحد: مهارات الرتكيز -1 

 .وتتضمن املالحظة وصياغة األسئلة: مهارات جمع املعلومات -2 

 .وتتضمن االستدعاء والرتميز: مهارات التذكر -3 

 . وتتضمن املقارنة والتصنيف والرتتيب والتمثيل: مهارات التنظيم -4 

 .وتتضمن بيان األفكار الرئيسية: مهارات التحليل -5 

 .إلضافةوتتضمن االستدالل والتنبؤ وا: مهارات التوليد -6 

 .وتتضمن التلخيص وإعادة البناء والرتكيب: مهارات التكامل -7 

 .وتتضمن املعايري والربهنة: مهارات التقويم -8 

ًومن أكرث قوائم مهارات التفكـري شـيوعا تلـك التـي اسـتندت عـىل تصـنيف بلـوم لألهـداف 

 :التعليمية يف املجال املعريف

 مهارة اللفظ والتذكر. 
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 لتلخيص والرتجمةمهارة الفهم واالستيعاب وا. 

 مهارة التحليل املتضمنة االستدالل واالستقراء وتفسري الدالالت والبيانات. 

 مهارة الرتكيب املتضمنة توليد األفكار. 

 مهارة التقويم املتضمنة إصدار األحكام وإبداء اآلراء. 

 :وباإلضافة إىل هذه املهارات تتمثل مهارات التفكري فيام ييل

جمـع البيانـات واملعلومـات عـن طريـق واحـد أو أكـرث مـن الحـواس وهي مهارة  :املالحظة -1 

الخمس وهي عملية تفكري تتضمن املشاهدة واملراقبة واإلدراك وتقرتن عادة بسبب قـوي أو 

 .هدف يستدعي تركيز االنتباه ودقة املالحظة

ر ويقصد به تصنيف املعلومات وتنظيمها وتقوميها وهي مهارة أساسية لبناء اإلطـا :التصنيف -2 

نظـام معـني يف املرجعي املعريف للفرد وعندما تصنف األشياء فإننا نضعها يف مجموعات وفـق 

 . أو التنازيل وغريهاأذهاننا كالتصنيف حسب اللون أو الحجم أو الشكل أو الرتتيب التصاعدي

لبحث  واوتعني املقارنة بني األشياء واألفكار واألحداث وفق أوجه الشبه وأوجه االختالف :املقارنة -3 

 .عن نقاط االتفاق ونقاط االختالف ورؤية ما هو موجود يف أحدهام ومفقود يف اآلخر

عملية عقلية غرضها إضفاء معنى ما عىل خرباتنـا الحياتيـة أو اسـتخالص معنـى مـا  :التفسري -4 

ًمنها، ونحن عندما نقدم تفسريا لخربة ما إمنا نقوم برشح املعنى الذي أوحـت بـه إلينـا هـذه 

 .الخربة

وهي مسـاعدة الطلبـة عـىل تنميـة مهـاراتهم يف البحـث عـن املعلومـات  :ظيم املعلوماتتن -5 

وتجميعها ومن ثم تنظيمها ألن ما يتلقاه الطالب من املعلـم والكتـاب الـدرايس ال يعـدان يف 

 عـن طريـق هحقيقة األمر سوى مصدرين متواضعني للمعلومات، وإذا مل ينم الطالـب معارفـ

م ـفـإن النتيـجـة األكـيـدة ـهـي محدودـيـة الفاـئـدة منـهـا كمـصـدرين الـقـراءة واإلـطـالع اـلـدائ

 .للمعلومات

 وهـو مهـارة التوصـل إىل األفكـار العامـة أو الرئيسـية والتعبـري عنهـا بإنجـاز ووضـوح :التلخيص -6 
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نهـا ، أي إوهي عملية تنطوي عىل قراءة ما بني السطور، وتجريد وتنقيح وربط النقاط البارزة

 . الفكرة أو األفكار الرئيسية التي تشكل جوهر املوضوععملية تعاد فيها صياغة

يعني اسـتخدام املفـاهيم والقـوانني والحقـائق والنظريـات التـي سـبق أن تعلمهـا  :التطبيق -7 

ًعد التطبيق هدفا تربويا مهام ألنه يرقـى ل مشكلة تعرض له يف موقف جديد، ويالطالب لح ً ً

ل مـع مواقـف ومشـكالت جديـدة، والهـدف باملتعلم إىل مستوى توظيف املعلومة يف التعام

العام من النشاطات التعليمية التي تستدعي التطبيق هو فحص قدرة الطالب عىل اسـتخدام 

 .الحقائق التي تم تعلمها

ويقصد به وضع املفاهيم أو األشياء أو األحداث التـي تـرتبط فـيام بينهـا بصـورة أو  :الرتتيب -8 

ني، ويجـدر االنتبـاه إىل أن عمليـة الرتتيـب ليسـت بأخرى يف سـياق متتـابع وفًقـا ملعيـار معـ

هيم واألشياء التي تجمعها عالقة بالسهولة التي قد تبدو للوهلة األوىل، فهناك الكثري من املفا

 ولكن الفروق يف درجة الخاصية أو قوتها طفيفة إىل الحـد الـذي يصـعب معـه ،ة ماياصخأو 

 .ترتيبها وفق هذه الخاصية

 - التصـنيف -املالحظـة : ( فقـد حـدد مهـارات التفكـري العلمـي كالتـايل2006أما أبو جاللـه 

 ضـبط - فرض الفرضـيات - االتصال - التنبؤ - االستدالل - االستقراء - االستنباط - التفسري -القياس 

  .) التجريب-املتغريات 

 -ة املعرـفـ: (مـهـارات التفـكـري األساـسـية : إىل مـهـارات التفـكـري كالـتـايل2003ويـشـري ـشـواهني 

 ). التفسري- التطبيق - تنظيم املعلومات - التصنيف والرتتيب - املقارنة -املالحظة 

 - التصـنيف -املالحظـة : (كالتـايل) عمليات العلم( مهارات التفكري 2004ويحدد األغا واللولو 

 تفسري -  استخدام االرقام- استخدام عالقات املكان والزمان - االتصال - التنبؤ - االستنتاج -القياس 

 ). التجريب- فرض الفروض - ضبط املتغريات - التعرف اإلجرايئ -البيانات 

التصنيف  -املالحظة : (كالتايل) عمليات العلم( فقد حدد مهارات التفكري 2009أما محمد وفا 

 عالقـات الزمـان -  اسـتخدام األرقـام- االسـتدالل - التسـاؤل - التنبـؤ - التقـدير - القيـاس - التواصل -

 - صـياغة الفرضـيات - تحديـد وضـبط املتغـريات - تعريـف املتحـوالت عمليـا - التمييـز -واملكان 

 ). االستقصاء- النمذجة - الرسم البياين - تفسري البيانات -التجريب 
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 :ولتحقيق تعلم فعال ملهارات التفكري البد من مراعاة ما ييل

 .أن تكون مهارات التفكري متدرجة يف صعوبتها -1 

 .متناسبة يف مستواها ملعظم الطالبأن تكون  -2 

 .أن تعكس خربات الطالب السابقة -3 

 .أن تكون ذات صلة وعالقة باملحتوى الدرايس املقرر -4 

أن تتبع إجراءات متسلسلة يف تدريسـها بحيـث تحـدد املهـارة عنـد بـدء النشـاط التعليمـي  -5 

تدرجة ومتعددة، وتقدم للطلبة بأسلوب يتفق وقدراتهم العقلية وخرباتهم السابقة وبأمثلة م

 .وأن تعطى للطلبة فرصة كافية للتأمل والتفكري أثناء فعلها

وترجع أهمية تنميـة مهـارات التفكـري لـدى الطـالب إىل أنهـا تسـاعد الطـالب يف النظـر إىل 

املشكالت املختلفة من وجهات نظر اآلخـرين، كـام تسـاعدهم يف تقيـيم آراء اآلخـرين يف مواقـف 

، م وتـعـودهم ـعـىل اـحـرتام وجـهـات نـظـر اآلـخـرين وآرائـهـم وأفـكـارهكـثـرية والحـكـم عليـهـا بدـقـة

وتساعدهم يف التحقق من االختالفات املتعددة بني آراء الناس وأفكارهم، كام تعزز عمليـة الـتعلم 

وتزيد من استمتاعهم بها وترفع من مستوى الثقة بـالنفس لـدى الطـالب وتقـدير الـذات لـديهم، 

 القيود التي تقع عليهم، وتزيـد مـن أهميـة العمـل الجامعـي وتحرر عقول الطالب وتفكريهم من

لديهم واإلملام بكيفية التعلم وبالطرق والوسائل التي تدعمه، وتجعلهم مستعدين للحياة العمليـة 

 .بعد املدرسة

 : مهارات التفكري العليا-ًرابعا

 : التفكري الناقد -أ

 التفكري التـي ميكـن أن تسـتخدم التفكري الناقد هو عملية عقلية تضم مجموعة من مهارات

 برتتيـب معـني للتحقـق مـن اليشء أو املوضـوع وتطبيقـه التـزامبصورة منفردة أو مجتمعـة دون 

قيمـة اليشء أو التوصـل إىل اسـتنتاج أو  باالستناد إىل معايري معينة مـن أجـل إصـدار حكـم حـول

 .تعميم أو إقرار أو حل ملشكلة موضوع االهتامم
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 ناقدتعريف التفكري ال

 .التفكري الناقد هو فحص وتقييم الحلول املعروضة ملشكلة ما -1 

 .ًالتفكري الناقد هو حل مشكلة أو التحقق من يشء وتقييمه استنادا إىل معايري -2 

التفكري الناقد يتطلب استخدام املستويات املعرفية العليا يف تصنيفات وهي االلتزام والرتتيب  -3 

 .والتقويم

 مهارات التفكري الناقد

 .تمييز بني الحقائق التي ميكن إثباتها أو التحقق من صحتها وبني اإلدعاءاتال -1 

 .تحديد مصداقية املعلومات -2 

 .تحديد الدقة الحقيقية للخرب أو الرواية -3 

 .التعرف عىل االفرتاضات غري الظاهرة أو املتضمنة يف النص -4 

 .تحري التحيز والتحامل -5 

 .التعرف عىل املغالطات غري املنطقية -6 

 . الربهان أو اإلدعاءتحديد قوة -7 

 :صفات املفكر الناقد

 .منفتح عىل األفكار الجديدة -1 

 .يعرف املشكلة بوضوح -2 

 . يعرف من يحتاج إىل معلومات حول يشء ما،يأخذ كافة جوانب املوقف باالعتبار -3 

 .ًال يجادل يف أمر عندما ال يعرف عنه شيئا -4 

 .يتساءل حول أي يشء يبدوا غري مفهوم له -5 

 .ألمورعىل اه ء الشائعة يف حكميحاول تجنب األخطا -6 

 .يتعامل مع مكونات املوقف املعقد بطريقة منظمة -7 

 .يستخدم مصادر علمية موثوق بها -8 

 .يبقى عىل صلة بجوهر املوضوع -9 

 .يبحث عن األسباب والبدائل -10 

 .يتخذ موقًفا أو يتخىل عن موقف عند توفر أدلة أو أسباب كافية لذلك -11 
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 :معايري التفكري الناقد

و من معايري التفكري الناقد فإن مل تكن العبارة محل الدراسة واضحة فلن يسـهل وه: الوضوح -1 

 .فهمها ومعرفة مقاصد املتكلم

 . بهايجب أن تكون العبارة صحيحة وموثوق: الصحة -2 

 . من املعالجة والتعبري عنة بال زيادة أو نقصانهوهذا يعني استيفاء املوضوع حق: الدقة -3 

 .لسؤال أو املداخلة أو الحجة وموضوع النقاشوهو مدى العالقة بني ا: الربط -4 

يجب دراسة جميع جوانب املشكلة وأبعادها وعدم الرتكيز عـىل النـواحي السـطحية : العمق -5 

 .لها

 .وهو دراسة املشكلة من جميع جوانبها وكذلك ارتباطاتها ومضاعفاتها: االتساع -6 

دي إىل معنى واضح وعـدم وهذا يعني تنظيم األفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤ: املنطق -7 

 .وجود تناقضات بينهام

 :التفكري اإلبداعي -ب

 :تعريف اإلبداع

اإلبداع مزيج من القدرات واالستعدادات والخصـائص الشخصـية التـي إذا مـا وجـدت بيئـة 

مناسبة ميكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إىل نتائج أصيلة وجديـدة سـواء بالنسـبة لخـربات 

أو ـخـربات املؤسـسـة أو املجتـمـع أو الـعـامل إذا كاـنـت ـنـواتج اإلـبـداع ـمـن مـسـتوى الـفـرد الـسـابقة 

 .الخروقات اإلبداعية يف أحد ميادين الحياة اإلنسانية

 :مكونات اإلبداع

 : املناخ اإلبداعي -1

 .وهي البيئة التي يقع فيها اإلبداع 

 : الشخص املبدع -2

 :من مجالني هاموهو الفرد الذي تتوفر لديه خصائص واستعدادات ض 

ومنها الذكاء املرتفـع، األصـالة، الطالقـة اللفظيـة، قـوة البيـان، الخيـال : الخصائص املعرفية -أ  

 الواسع، القدرة عىل التفكري املجازي، املهـارة يف اتخـاذ القـرار، القـدرة عـىل التفكـري املنطقـي،
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دام الصـور الذهنيـة اسـتخاالستقاللية يف إصدار األحكـام، التكيـف مـع األوضـاع املسـتجدة، 

والتصنيفات الشاملة، القدرة عىل استيعاب املواقف املختلفة أو املشوشة تفضـيل التواصـل غـري 

 بــ التـي تبـدأ أفكار جديدة، إثارة األسـئلة اللفظي باستخدام املعرفة املوجودة كأساس لتوليد

لثغـرات يف املعرفـة حول املعايري واالفرتاضـات القامئـة، التنبـه للمواقـف الجديـدة وا) ملاذا(

 .والقدرة عىل تحديد املشكالت

حيث يتميز املبدعون مبجموعة مـن الخصـائص قـد يتـوفر : الخصائص الشخصية والدافعية  -ب

 .بعضها لدى مبدع وال يتوفر لدى مبدع آخر

 : ومن هذه الخصائص

 .الرغبة يف التصدي للمواقف العدائية -1 

 .القيام باملخاطرات الذكية -2 

 .املثابرة -3 

 .ل للبحث والتحققاملي -4 

 .حب االستطالع -5 

 .الرتكيز عىل املهامت -6 

 .االنفتاح عىل الخربات الجديدة -7 

 .االنضباطية -8 

 . بالعملااللتزام -9 

 .الدافعية الداخلية املرتفعة -10 

 .عدم التحرج يف رفض أو مقاومة القيود املفروضة من قبل اآلخرين -11 

 . قواعد اآلخرينًالتنظيم الذايت لدرجة وضع قواعد خاصة للسلوك عوضا عن اتباع -12 

 . الذهني الذايتاالنشغال -13 

 .التأثري عىل املحيط -14 

 . من املواقف امليؤس من تطويرها أو تعديلهاواالنسحابالتأمل  -15 

 :العملية اإلبداعية -3

 وـهـي عملـيـة تحـسـس املـشـكالت واـلـوعي بـهـا ومـبـواطن الـضـعف فيـهـا وـصـياغة فرـضـيات
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ومات املتوفرة والبحـث عـن حلـول وتعـديل  جديدة باستخدام املعلارتباطاتجديدة والتوصل إىل 

 .فحصها عند اللزوم والتوصل لنتائجوالفرضيات 

 :الناتج اإلبداعي -4

العملية اإلبداعية إذا نجحت سوف تؤدي يف النهاية إىل نواتج ملموسة مبدعـة سـواء كانـت 

هام األصالة وتعتمد قيمة الناتج عيل شيئني  ،عىل شكل قصيدة أو لوحة فنية أو اكتشاف أو اخرتاع

 .واملالمئة

 مراحل العملية اإلبداعية

 :متر العملية اإلبداعية بعدة مراحل وهي كالتايل

تتطلب مرحلة اإلعداد انجاز خطوتني هامتني هي التعريف الواضح واملحـدد  :مرحلة اإلعداد -1 

 .للمشكلة وجمع وتنظيم ما قد يلزم من معلومات حول املشكلة

ة محاوالت بالنسبة للتوصل إىل حل فـارق للمشـكلة بعـد وهي تعقب عد :مرحلة االحتضان -2 

لتحويـل ويف هذه املرحلة قد يلجأ املبدع إىل عدة أساليب  .التفكري يف كل االحتامالت املمكنة

يضـا يكـون  أ.انتباهه الواعي عن املشكلة كأن يتمىش أو يذهب للسباحة أو النوم أو االستحامم

 هـذا العقـل أنـه متحـرر مـن ةعقل غـري الـواعي وميـزتفكري يف مستوى ما قبل الوعي أو الال

 .القيود التي تحكم العقل الواعي

نبثاق رشارة اإلبداع، أي اللحظة التي تولـد فيهـا الفكـرة اوتتضمن : مرحلة اإلرشاق أو اإللهام -3 

 .الجديدة التي تؤدي بدورها لحل املشكلة

عـني عـىل املبـدع أن يختـرب ويف هـذه املرحلـة يت: )وإعـادة النظـر(مرحلة التحقق والربهـان  -4 

ًالفكرة املبدعة ويعيد النظر فيها لريى هل هي صحيحة أو مفيدة أو تتطلب شيئا من الصقل 

ًوالتثبيت، ورمبا احتاج لبذل مزيدا من الجهد واملتابعة للتغلب عىل العقبـات وتطـوير هـذه 

 .الفكرة وتقديم األدلة عىل صحتها وأصالتها

 مكونات التفكري اإلبداعي

 وتعني القدرة عىل توليد عدد كبري من البدائل أو املرتادفات أو األفكار أو املشـكالت :طالقةال -1 

 .أو االستعامالت عند االستجابة ملثري معني
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 . وهي القدرة عىل توليد أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار املتوقعة عادة:املرونة -2 

ري اإلبداعي واألصالة تعني الجدة والتفرد ً وهي أكرث الخصائص ارتباطا باإلبداع والتفك:األصالة -3 

 .وعدم التقليد

 . وتعني القدرة عيل إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل مشكلة:اإلفاضة -4 

 ويقصد بهـا الـوعي بوجـود مشـكالت أو عنـارص ضـعف، وال شـك أن :الحساسية للمشكالت -5 

 .اكتشاف املشكلة ميثل الخطوة األوىل يف حلها

 :عليم مهارات التفكري للطالب واملعلمني أهمية ت-ًخامسا

 ة لذا فإن اإلنسان تتـوفر لديـة الفرصـ،مبا أن التفكري وظيفة العقل فالعقل إذن أداة التفكري

مـا ينبغـي مـن أهـداف وعليـه إىل الكتساب مهارات استخدام عقله وتطويرها ليـنجح يف الوصـول 

 .فكري بفهمه لطبيعتها وأبعادهااإلطالع عىل طرق إعامل العقل املختلفة ليسهل عليه الت

ًولقد أبرز العديد من املهتمني مبهـارات التفكـري عـددا مـن املـربرات وراء تعلـم الطلبـة لهـا 

يتمثل أهمها يف تنشئة املواطن الذي يسـتطيع التفكـري مبهـارة عاليـة مـن أجـل تحقيـق األهـداف 

فكريـة والروحيـة والوجدانيـة املرغوب فيها، وتنشـئة مـواطنني ميتـازون بالتكامـل مـن النـواحي ال

 والجسـمية وتنميـة ـقـدرة األفـراد عـىل التفـكـري الناقـد واإلبـداعي وـصـنع القـرارات وحـل املـشـكالت

ًومساعدتهم كثريا عىل الفهم األعمق واألفضل لألمـور اللغويـة بصـورة خاصـة، أو لألمـور الحياتيـة 

 .بصورة عامة

لتعليمية فيمكن توضيحها إذا مـا تـم إبـراز أما عن أهمية مهارات التفكري بالنسبة للعملية ا

 .أهميتها لكل من الطلبة واملعلمني

 أهمية تعليم واكتساب مهارات التفكري للطالب  -أ

 :تتلخص أهمية اكتساب الطالب ملهارات التفكري يف اآليت

 .مساعدة الطلبة يف النظر إىل القضايا املختلفة من وجهات نظر اآلخرين -1 

 . مواقف كثرية والحكم عليها بنوع واضح من الدقة يفاآلخرينتقييم آراء  -2 

 .احرتام وجهات نظر اآلخرين وآرائهم وأفكارهم -3 

 . التحقق من االختالفات املتعددة بني آراء الناس وأفكارهم -4 
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 .تعزيز عملية التعلم واالستمتاع بها -5 

 .رفع مستوى الثقة بالنفس لدى الطلبة وتقدير الذات لديهم -6 

املقرتحـة كريهم من القيود عىل اإلجابة عن األسئلة الصعبة، والحلول تحرير عقول الطلبة وتف -7 

 .للمشكالت العديدة التي يناقشونها ويعملون عىل حلها أو التخفيف من حدتها

 .اإلملام بأهمية العمل الجامعي بني الطلبة وإثارة التفكري لديهم -8 

 .اإلملام بكيفية التعلم وبالطرائق والوسائل التي تدعمه -9 

 . للحياة العملية بعد املدرسة وتنشئة املواطنة الصالحة لديهماداالستعد -10 

 . واالنفعايل للمتعلم وتقبله للنقد الذايت واالجتامعيواالجتامعيتساعد عىل النضج املعريف  -11 

 . القدرة عىل التكيف مع املجتمع وحل قضاياه املختلفة -12 

  .عييصبح املتعلم أكرث قدرة عقلية ونفسية للعمل بروح الفريق الجام -13 

وترجع أهمية تنميـة مهـارات التفكـري لـدى الطـالب إىل أنهـا تسـاعد الطـالب يف النظـر إىل 

 يف مواقف كثرية اآلخريناملشكالت املختلفة من وجهات نظر اآلخرين كام تساعدهم يف تقييم آراء 

 والحكم عليها بدقة وتعودهم عىل احرتام وجهات نظر اآلخرين وآرائهم وأفكـارهم وتسـاعدهم يف

الـتعلم وتزيـد مـن التحقق من االختالفات املتعددة بني آراء النـاس وأفكـارهم، كـام تعـزز عمليـة 

 لـديهم وتحـرر عقـول استمتاعهم بها، وترفع من مستوى الثقة بالنفس لدى الطالب وتقـدير الـذات

 الطالب وتفكريهم من القيود التي تقع عليهم، وتزيد من أهمية العمـل الجامعـي لـديهم واإلملـام

 .بكيفية التعلم وبالطرق والوسائل التي تدعمه وتجعلهم مستعدين للحياة العملية بعد املدرسة

 أهمية اكتساب مهارات التفكري للمعلم  -ب

 :تتمثل أهمية اكتساب مهارات التفكري للمعلم يف الجوانب التالية

 .مية والتعلميةمساعدتهم يف اإلملام مبختلف أمناط التعلم ومراعاة ذلك يف العملية التعلي -1 

 .زيادة الدافعية والنشاط والحيوية لدى املعلمني -2 

 . جعل عملية التدريس عملية تتسم باإلثارة واملشاركة والتعاون بينهم وبني الطلبة -3 

 التخفيف من الرتكيز عىل عملية اإللقـاء للـامدة الدراسـية ألن الطلبـة يسـتمتعون باألنشـطة -4 
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عـن طريقهـا اكتسـاب املعـارف واملهـارات واالتجاهـات التعليمية املختلفة التي يسـتطيعون 

 . املرغوب فيها

 .ًرفع معنويات املعلمني وثقتهم بأنفسهم مام ينعكس إيجابيا عىل أداء أنشطتهم املختلفة -5 

 . يكسب املعلم القدرة عىل مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني -6 

 . عىل املعلم، وييرس العملية التعليميةزيادة نشاط وإيجابية املتعلمني مام يوفر الوقت والجهد  -7 

 .يعمل عىل الخروج من منطية وتقليدية العملية التعليمية وتقدميها بصورة ممتعة -8 

 .زيادة تعاون ونشاط املتعلمني وبقاء أثر التعلم -9 

وباإلضافة إىل أهمية اكتساب وتعليم مهارات التفكري للطالب واملعلمني فإن ملهارات التفكـري 

واملرشف مدير املدرسـة "ية األطراف يف العملية التعليمية كام للمتعلم واملعلم وهم أهمية لدى بق

 مهارات التفكـري وباإلضافة إىل هذه النقاط يف أهمية تعليم" الرتبوي، واملرشد الطاليب وويل أمر املتعلم

 :لتاليةبالنسبة للمتعلم واملعلم تتمثل أهمية تعليم التفكري لإلنسان بصفة عامة يف الجوانب ا

 عز وجل الـذي أبـدع كـل يشء خلقـه فتسـمو لـلـهيعد وسيلة اإلنسان الصالح للتواصل مع ا -1 

 مـن روحه وتتطور مامرساته، لذلك حث القرآن الكريم عىل التفكري والتـبرص والتـدبر يف العديـد

ْاـلـذين ـيـذكُرون الــلــه قياـمـا وقـعـودا وـعـَىل جـنـوبهم( اآلـيـات البيـنـات ِ ِ ُ ُ َ َُ َ َ ًَ ُ ُ ًْ َ ِ َِ َ َ ِ ويتَفـكـرون يف خـلـق َّ ْ َ ِ َ ُ َّ َ َ َ

ِالساموات واألرض ربنا ما خلْقت هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب النار َّ َ ََ َ ََ ِ َ ََ َ ْ ُ َِّ َ َّ َ ََ َ َ َ َ ْ َِ َ  ]. 191: آل عمران[)ِ

 التفكري أداة صالحة لتحقيق األهداف وجلـب املنـافع ودرء املفاسـد، وال تسـتقيم حيـاة اإلنسـان -2 

 .بدون تفكري

 م ميكن اإلنسان مـن التكيـف مـع الظـروف املحيطـة بـه والتعامـل مـع املشـكالتالتفكري السلي -3 

 .والصعوبات التي تواجهه

التفكري يساعد اإلنسـان عـىل توظيـف املعلومـات واملهـارات التـي يحصـل عليهـا يف تحقيـق  -4 

 .النجاح الذي يصبو إليه

وتزيـد مـن حـامس ًمامرسة التفكري تشبع يف ثنايا املوقف الصفي دفئا وتجعلـه أكـرث حيويـة  -5 

 . املتعلمني للمشاركة يف األنشطة ويف املشاغل الرتبوية بإيجابية عالية
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ويتضح من خالل هذا العرض ألهمية تعلم التفكري أن هناك حاجة جوهرية لتعليم التفكـري 

ومهاراته فهو وسيلة لتحقيق الذات، كام أنه املصفاة التي تنتقي دمـاغ املـتعلم مـام علـق بـه مـن 

 .مام هذا التكدس املعريف والتكنولوجيشوائب أ

  أساسيات تعليم مهارات التفكري-ًسادسا

يجب توافر  التفكري يف املدرسة االبتدائية يؤكد الرتبويون عىل أن قبل البدء يف تعليم مهارات

تهيئـة املنـاخ املناسـب لعمليـات التفكـري مبـا يف ذلـك إعـداد : الرشوط الواجبة لتلك املهارات مثل

ج املالئم ملستوى التالميذ وحالة التالميذ العقليـة واالنفعاليـة، كـل ذلـك يجـب أن يكـون يف الربنام

 .ذهن املعلم قبل البدء يف تنفيذ برنامج مهارات التفكري

 :غري أن هناك أساسيات عامة أخرى من أهمها ما ييل

 إدراك طبيعة وأبعاد املشكلة  -1

 :وأبعادها يجب عليه أن يلتزم باآليتقبل أن يقوم املعلم مبناقشة مضمون املشكلة 

 مناقشة طبيعة املشكلة املطروحة للمناقشة بني التالميذ. 

 مساعدة التالميذ عىل فهم وإدراك املشكلة من خالل طرح األسئلة املثرية لتفكريهم. 

 مناقشة التالميذ حول املعلومات األولية املتعلقة بخلفية املشكلة. 

  حل املشكلة املطروحةمناقشة األساليب املحتملة يف. 

 رصد املعلم ملدى استعداد التالميذ لتقبل املشكلة واالقتناع مبناقشتها. 

 :وأثناء طرح املشكلة ومناقشة أبعادها يجب عىل املعلم أن يلتزم باآليت

 تزويد التالميذ مبعلومات أو تلميحات محدودة حول املشكلة املطروحة. 

 ألسئلة املطروحة عليهم التأكيد من استيعاب التالميذ وتفهم ل. 

 تحديد األساليب التي ميكن استخدامها يف حل املشكلة. 

 :وبعد طرح األسئلة املتعلقة باملشكلة واستيعاب التالميذ لها يجب عىل املعلم تنفيذ اآليت

 مناقشة الحلول املتنوعة والتي ميكن استخدامها يف حل املشكلة. 

 دة لهامحاولة توسيع حجم املشكلة وطرح أبعاد جدي. 
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  مناقشة أخطاء اإلجابات والحلول التي وقع فيها التالميذ مع الرتكيز عـىل أسـباب حـدوث تلـك

 .األخطاء

 التالميـذ يف مواقـف مشـابهة للمشـكلة موضـوع همناقشة العقبات واألخطـاء التـي قـد تواجـ 

 .املناقشة وكيف ميكن للتالميذ التغلب عليها

 عي من أجل تصميم مشكالت أخرىحث التالميذ عىل العمل والتفكري الجام. 

 التفكري املستقل  -2

يعمل املعلم عىل توجيه التالميذ إىل أفضل السـبل لتجنـب األهـواء الشخصـية واالعتقـادات 

واآلراء غري املنطقية، كام يجب عىل املعلم احرتام أفكار كـل تلميـذ واسـتقالله الفكـرى وخاصـة يف 

اج دائـم إىل التحفيـز الـذي يسـاعده عـىل استكشـاف جانبها املعقـول، حيـث إن التلميـذ يف احتيـ

 . املعلومات كمهاراتهاملعلومات بنفسه ومن ثم استخدام هذ

وأن طرح األسئلة من جانب املعلم وبخاصـة يف مجـايل العلـوم والرياضـيات يجعـل التلميـذ 

ًيستخدم عقله يف حل املشكالت حالً علميـا منطقيـا بعيـدا عـن األفكـار الخاطئـة والخرافـ ً ات كـام ً

 .تجعله يحدد أفكاره وتحليلها بعمق

 التوازن بني رأى التلميذ وآراء اآلخرين -3

ًيقيم املعلم حوارا بينه وبني التالميذ حول مفهوم الـذات لـديهم فكـرا وأسـلوبا ومـن خـالل  ً ً

ذلك الحوار يركـز املعلـم عـىل أن التلميـذ يجـب أال ينظـر إىل نفسـه عـىل أن آراءه صـائبة يف كـل 

ل ويف كل املواقف، وال يعتقد أن آراء زمالئه عىل خطأ دامئًـا، بـل يجـب عـىل كـل تلميـذ أن األحوا

تكـون آراؤه دامئًـا متوازنـة ـمـع آراء اآلخـرين مـن خـالل الـحـوار واالقتنـاع وتفهـم أبعـاد املـشـكلة 

 .املطروحة للنقاش

 البحث عن األفكار واملعلومات  -4

ر واملعلومات من خالل مصـادر الـتعلم التـي يجب أن يعرف التلميذ كيف يبحث عن األفكا

يوظـف تلـك وكيـف يسـتطيع أن ) أمـني املكتبـة(يوفرها له املعلم أو أخصايئ املعلومات باملدرسة 

 .ًاألفكار واملعلومات توظيًفا إيجابيا يف حل مشكالته الدراسية ومشكالته الخاصة

ً تفكـري تفسـريا منطقيـا وكـذلككام يجب أن يتعلم التلميذ كيف يفرس القضايا التـي تحتـاج إىل ً 
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 فهم املواقف واملشكالت من عدة جوانب وبأساليب متنوعة ثم تنمية املعـاين واملفـاهيم العقليـة 

 . الكرم- العدل - الشجاعة -الصدق  :املجردة مثل

 تقييم األفكار واملعلومات -5

 اختبارات االختيار مـن يستطيع املعلم تقييم أفكار التلميذ من خالل اختبارات الصح والخطأ، و

 .متعدد واختبارات التكملة، وهكذا

  يستطيع التلميذ اختبار قيمة املعلومـات التـي حصـل عليهـا مـن خـالل تحليلهـا والتأكـد مـن

 .صحتها أو دقتها ومدى ارتباطها باملوضوع أو باملوقف أو بالقضية املطروحة

 علـم فكـرة مقبولـة أو قصـة مـا يستطيع التلميذ أن يقيم أفكاره ومعلوماتـه عنـدما يطـرح امل

 .للنقاش

 تحديـد املفـاهيم : يستطيع املعلم أن ينمي قدرة التلميذ عىل تعلم األمناط غـري الكالميـة مثـل

 .الرقمية والهندسية واملكانية والزمانية

  يستطيع املعلم أن ينمي قدرة التلميذ عىل تحليل املعلومات من خالل تعليم التالميـذ القـراءة

 .النقدية

  واالستيعابالقراءة مع الفهم  -6

ينبغي عىل املعلم أن يتذكر دامئًا أن أهداف القراءة تتمركـز حـول تنميـة شخصـية التلميـذ، 

ولتنمية مهارات التفكري لديه وتوسيع دائرة معلوماته وثراء خرباته وتنشيط خياله وتنمية مفرداتـه 

 .ن من حولهاللغوية كام تهدف القراءة إىل فهم التلميذ لذاته ولآلخري

ًلذا ينبغي عىل املعلم أن يعمل عىل تزويد التالميذ مبهارات القراءة التي تجعله يفكر تفكريا 

ًسليام وأن يعمل عىل خلق نوع من االتجاه عند التلميذ نحو تحديد الهدف من قراءاته ومن املهم 

من قراءة هـذا املوضـوع؟ ملاذا أقرأ هذا املوضوع؟ وما الفائدة : أن يسأل التلميذ نفسه عندما يقرأ

 .واإلجابة عن هذين السؤالني تحدد الهدف الذي يريده التلميذ من قراءاته

وهناك أهداف عديدة يجب أن يعمل املعلم عىل تحقيقهـا لـيك يكتسـب التلميـذ املهـارات 

ًاألساسية يف القراءة ومن ثم يصبح قارئا جيدا يستطيع التفكري بشكل إيجايب ً. 

 :ا ييلومن هذه األهداف م
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  القدرة عىل القراءة مع الفهم واالسـتيعاب الجيـد لألفكـار الرئيسـية واألفكـار الفرعيـة للـامدة

 .املقروءة

 القدرة عىل تفسري الرموز املكتوبة إىل معان وربط الرموز مبعانيها ومفاهيمها. 

 القدرة عىل جمع الكلامت وتسلسلها ليك تشكل وحدة فكرية. 

 شكالتالقدرة عىل القراءة لحل امل. 

 القدرة عىل تذكر املواد املقروءة. 

 القدرة عىل القراءة الدقيقة وتنفيذ التعليامت. 

 القدرة عىل التصفح. 

 عدم تسطيح األفكار واملعلومات -7

والشـمولية ًيطرح املعلم مواقف ومشكالت أو نصا من النصوص القرائية التي تتسم بالعمق 

هـذا :  مثـلات التفكـري املنطقـي التـي تتميـز بعبـاراتواملنطقية، كام يجب أن يكتسب التلميذ مهـار

ًمحتمل، وغالبا ما يكون، وعادة ما يحدث، كثري من، وتعتـرب هـذه العبـارات مـن أفضـل العبـارات 

 .التي يستطيع التلميذ أن يضمنها أحاديثه أو حواراته أو خالل طرح أفكاره أمام اآلخرين

 اختبارات الذكاء لقياس النمو العقيل  -8

 البدء يف تنفيذ برنامج مهارات التفكري يجب عىل املعلم أن يعرف عمر التلميـذ العقـيل قبل

 .من خالل اختبارات الذكاء املقننة التي تساعده عىل معرفة درجة منو التلميذ الفكري

ًوال شك أن عمر التلميذ العقيل يعطي املعلم مقياسا موضوعيا يقيس به درجة نضج التلميذ  ً

مها صة ينضـج التلميـذ العقـيل لـو اسـتخد باملدرسة، ومثل هذه البيانات الخاحاقهالتالعقيل وقت 

ًاملعلم استخداما صحيحا  . فقد تكون ذات قيمة كبرية يف كيفية تطبيق برنامج مهارات التفكري،ً

وهناك مواقف تربوية وتعليمية تستدعي املعلم أن يقوم بوضع وتصـميم اختبـارات الـذكاء 

تفكري وقد يهدف املعلم من إعداد هذه االختبارات إىل تقويم مستوى جميع التي تقيس مهارات ال

التالميذ يف الصف الواحد للكشف عن التالميذ الضعاف يف مستوى تفكريهم ويحتـاجون إىل مزيـد 

 .من املساعدة للحاق بزمالئهم الذين اكتسبوا مهارات التفكري
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فسه فإنه يسـتخدم مسـتوى الصـف كلـه ويف حالة االختبارات الخاصة التي يضعها املعلم بن

 فـأكرث الـدرجات التـي يحصـل عليهـا التالميـذ س يقيس به مسـتوى كـل تلميـذ عـىل حـده،كمقيا

وأقـل الـدرجات التـي يحصـل عليهـا ) 7‚5(إىل ) 10(مـن : املتميزون تدخل يف نطـاق الربـع الحـايل

ما بقية الدرجات فتدخل يف أ) صفر(إىل ) 2‚5(التالميذ الضعاف تدخل يف نطاق الربع املنخفض من 

 .درجات) 10(نطاق الجزء املتوسط من الدرجات عىل اعتبار أن درجة االختبار جميعها من 

 

 

 

 

 



 

  
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل السادس

 مراحل ومسارات

 تنمية مهارات التفكري

 

 

 :يناقش هذا الفصـل العنارص التالية

 

 .مقدمة

 ًمراحل تنمية مهارات التفكري: أوال. 

 اسرتاتيجية تعليم مهارات التفكري: ًاثاني. 

 برامج تعليم مهارات التفكري: ًثالثا. 

 مسارات نحو مهارات التفكري: ًرابعا. 

 خطوات تعليم مهارات التفكري: ًخامسا. 

 مالمئة النشاطات التعليمية ملهارات التفكري: ًسادسا. 

 العالقة بني التفكري ومهارات التفكري: ًسابعا. 

 عوامل نجاح ومعوقات تعليم مهارات التفكري: اًثامن. 
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 الفصل السادس

  مراحل ومسارات تنمية مهارات التفكري

 

 

  :مقدمـة

 سـبحانه وتعـاىل كـرم لـلــهيعد التفكري من أهم العمليات التـى يقـوم بهـا العقـل كـام أن ا

ضوعات التى احتلت مساحة كبـرية ىف علـم اإلنسان عن سائر الكائنات الحية بالتفكري وهو من املو

املعرفيون صعوبة ىف فهم أمناط وأسـاليب تفكـري األفـراد مـام تطلـب دراسـة طويلـة ويجد النفس 

ًأخذت جهدا ووقتا طويالً من الباحثني ىف املجاالت البحثية املختلفة ً. 

 لـذا ،لحية األخرىعد التفكري من أهم السامت التى متيز بها اإلنسان عن غريه من الكائنات اوي

نتيجـة للتحـديات التـى مىض لتعلم الفعال ملهارات التفكري أكرث مـن أي وقـت الحاجة ملحة لفإن 

 .تفرضها حياتنا املعارصة مبا تحويه من ثورات تكنولوجية وتدفق معلوماىت ومعرىف

 حجـر الزاويـة ىف العمليـة فهـوولقد انصـبت االتجاهـات الحديثـة ىف الرتبيـة نحـو املـتعلم 

 وتوجهت كل الخطط الرتبوية وبرامج الرتبية وتقنياتها وحلقات تصميم وتطوير املناهج ،التعليمية

نحو تنمية التفكري لديه وتوطئة السبل له نحو اإلبداع وتحقيقه بعد الرتبية الشاملة لـه، وتوجيهـه 

 .نحو تعلم مهارات الحياة ومواجهتها ىف ضوء اإليجابية واإلبداع

 ية مهارات التفكري مراحل تنم-أوالً

 :ميكن تنمية مهارات التفكري لدى الطالب من خالل املراحل التالية
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 :مرحلة اإلعداد النفىس للطالب وذلك من خالل ما يىل  -أ 

 .الثقة بالنفس وقدرتها عىل التفكري والوصول إىل النتائج -1 

 .املرونة واالنفتاح الذهنى وحب التعبري -2 

لـك، واالسـتامع إىل وجهـة نظـر اآلخـرين فنأخـذ بهـا أو نرفضـها ن لـزم األمـر ذاإلقرار بالخطأ إ -3 

 .واستشارة اآلخرين كلام أمكن

 ىف االستعداد للعدول عن وجهة نظرك وتغيـري الهـدف واألسـلوب إن لـزم األمـر ذلـك والرتيـث -4 

 .استخالص النتائج

 .تجنب التناقض والغموض وسهولة التواصل مع اآلخرين بأفكار مقنعة وواضحة ومفهومة -5 

 :مساعدة الطالب عىل اإلدراك الحيس وذلك من خالل ما يىل  -ب

 .توجيه الحواس حسب الهدف والخلفية العلمية أو الفكرية للموضوع -1 

 والتأكد االستامع الواعى واملالحظة الدقيقة وربط ذلك مع الخربة الذاتية أي متحيص اإلحساسات -2 

 .من خلوها من الوهم والتخيالت

 .ظر إىل املوضوع من عدة اتجاهات ومن عدة زواياتوسيع نطاق الرؤية بالن -3 

األمناط واسـتخدام األمـارات الدالـة , تخزين املعلومات وتذكرها بطريقة منظمة واستكشافية -4 

 .واألشياء املميزة مع اللجوء إىل القواعد التي تسهل تذكر األشياء

 :مساعدة الطالب عىل تجنب أخطاء التفكري وذلك من خالل  -ج

 . التمركز حول الذاتاالبتعاد عن -1 

 .استخدام التفكري لالستكشاف وليس للدفاع عن وجهة النظر -2 

 .تجنب القفز إىل النتائج أو الخلط بني الفرضيات والحقائق -3 

 .تجنب التعميم بغري أساس -4 

 .)التهوين(أو التبسيط الزائد ) التهويل(تجنب املبالغة  -5 

 .تجنب القولية -6 

 .ك بدائل أخرىإذا كان هنا) أسود/ أبيض(تجنب األطراف  -7 

 .معالجة أسباب املشكالت وليس األعراض -8 
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 .تجنب أخذ األمور عىل محمل شخيص -9 

 .إهامل باقي املوضوعوتجنب االستنتاج من التفاصيل  -10 

 .تجنب التحيز واالعتياد واالستيعاب االختيارى -11 

 . وراء الزحام بغري تحليلاالنسياقتجنب  -12 

 .البحث عن حلول وبدائل غري تقليدية -13 

 .كري اإلبداعى كهدف بغض النظر عن نتائجهتشجيع التف -14 

 .ال تنفي وجود اليشء ملجرد أنك ال تعلمه -15 

تجنب االعتامد عـىل األمثـال أو األقـوال املعروفـة ىف اتخـاذ القـرار دون اعتبـار لخصوصـيات  -16 

 .املوقف

 : مساعدة الطالب عىل تطويع العقل للموقف وذلك من خالل-د

 . عىل الغرض من التفكريفالتعر -1 

  منط التفكري املالئم للموقف ومرحلة التفكريتحديد -2 

 االستعداد لتقبل نواتج التفكري -3 

 االستعداد لتغيري منط التفكري إذا تغري املوقف أو مرحلة التفكري -4 

 قبول نواتج التفكري إذا حققت أهدافك ىف الوقت املحدد -5 

  اسرتاتيجية تعلم مهارات التفكري-ًثانيا

التفكري عىل مدى توافر عنارص أخرى باإلضافة إىل توافر يتوقف نجاح برنامج تعليم مهارات 

ًاملعلم املؤهل، وتعد اسرتاتيجية التعليم عنرصا ىف غاية األهمية لتنفيذ برنامج تعليم التفكري بصورة 

ًفعالة وسواء استخدم املعلم أسلوبا مبارشا أو غري مبـارشا ىف تعلـيم أي مهـارة تفكـري، فـإن وضـوح  ً ً

 يستخدمها املعلم رشط أسايس ال بد أن يحرص عليه قبل أن يبدأ برنـامج لتعلـيم االسرتاتيجية التي

 وكام هو الحال ىف أساليب تعليم حل املشكالت تتنوع اسرتاتيجيات تعليم مهارات التفكـري ،التفكري

التي ميكن استخدامها ىف املواد الدراسية املختلفة، ونقرتح استخدام االسرتاتيجية املبارشة التـي مـن 

شأنها ترسيخ تقاليد مدرسة وصفية تستجيب لضغوط الحياة املعارصة التـى تحـتم إبـراز موضـوع 

 .التفكري كأحد أهم أهداف الرتبية والتعليم يف املدرسة الحديثة
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 :تتألف االسرتاتيجية املبارشة لتعليم مهارات التفكري ىف عدة مراحل هى كالتاىل

 عرض املهارة -أ 

التفكـري املطلوبـة ألول مـرة عنـدما يالحـظ أن طلبتـه بحاجـة إىل يقوم املعلم بعرض مهارة 

 تعليميـة تتعلـق مبوضـوع الـدرس أو عنـدما يجـد أن املوضـوع الـذي يدرسـه امتعلمها إلنجاز مه

ًمناسب لعرض املهارة ورشحها، ويف كلتا الحالتني ينبغي أن يكون الرتكيز موجها لتعليم املهارة ذاتهـا 

 .درس أو الخلط بني املهارة ومحتوى الدرس مبوضوع الاالنشغالوليس 

 دقيقة، ويقـدم 50-30طريقة مبارشة إلنجاز هذه املهمة خالل فرتة ترتاوح بني " باير"ويقرتح 

درجة مع الرتكيز عىل الخطوة األوىل باعتبارها مدخالً يؤثر بدرجـة كبـرية يف تاملعلم املهارة بصورة م

 .املراحل الالحقة

 :اول املعلموخالل هذه املراحل يتن

 الترصيح بأن هدف الدرس هو تعلم مهارة تفكري جديدة 

 تحديد املصطلح اللغوى أو اسم املهـارة بـاللغتني العربيـة واإلنجليزيـة لطلبـة املرحلـة املتوسـطة 

 .والثانوية) اإلعدادية(

 إعطاء كلامت أخرى مرادفة ملفهوم املهارة أو معناها. 

 تعريف املهارة بعبارة واضحة ومقننة. 

  تحديد وتوضيح الطرق واملقاصد التي ميكن استخدام املهارة فيها سـواء كـان ذلـك يف موضـوع

 .درايس معني، أو يف النشطات املدرسية أو الخربات الشخصية للطلبة

 رشح أهمية املهارة والفوائد املرجوة من تعلمها وإتقان استخدامها. 

 رشح املهارة   - ب

فكري باختصار، رمبـا يحتـاج إىل خمـس دقـائق إىل مرحلـة ينتقل املعلم بعد تقديم مهارة الت

ًرشح القواعد أو الخطوات التي يجب إتباعها عند تطبيق املهارة مبينا كيفيـة تنفيـذ ذلـك وأسـبابه 

 وحتى يسهل عىل الطلبة فهم خطوات تنفيذ املهارة يحسن باملعلم أن يعطي أسئلة لهم مـن املوضـوع

 .الذي يقوم بتدريسه
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 ملهارة بالتمثيلتوضيح ا  - ج

يعرض املعلم مثاالً من موضوع الدرس ويقوم باستعراض خطوات تطبيق املهارة خطوة بعـد 

  .أخرى مبشاركة الطلبة

 : اآلتيةاملهامويتضمن عرض املثال إنجاز 

 تحديد هدف النشاط 

 تحديد كل خطوة من خطوات التنفيذ 

 إعطاء مربرات الستخدام كل خطوة 

 اعدهتوضيح كيفية التطبيق وقو 

أسـئلة املعلـم مـأخوذة مـن موضـوعات دراسـية مألوفـة لـدى الطلبـة أو تكون ويفضل أن 

 .خرباتهم الشخصية

 مراجعة خطوات التطبيق -د

 يف بعد أن ينتهى املعلم من توضيح املهارة بالتمثيل يقوم مبراجعـة الخطـوات التـي اسـتخدمت

 .تنفيذ املهارة واألسباب التي أعطيت الستخدام كل خطوة

 تطبيق الطلبة للمهارة - ه

يكلف املعلم الطلبة بتطبيق املهارة عىل مهمة أخـرى مشـابهة للمثـال الـذي عرضـه املعلـم 

باستخدام نفس الخطوات والقواعـد التـي يفضـل أن تبقـى معروضـة عـىل شـفافية أمـامهم أثنـاء 

 حالـة وجـود قيامهم بالتطبيق، ويقوم املعلم أثناء التـدريب بـالتجوال بـني الطلبـة ملسـاعدتهم يف

 شـكل مجموعـات مـن اثنـني أو صعوبات لدى البعض منهم ويقرتح أن يقوم الطلبة بالعمـل عـىل

 .أو أكرثثالث 

  املراجعة الختامية - و

تتضمن هذه املرحلة مراجعـة شـاملة ملهـارة التفكـري التـي تعلموهـا ويقـود املعلـم عمليـة 

  :املراجعة لتناول النقاط اآلتية

 املهارة والقواعد التي تحكم استخدامهامراجعة خطوات تنفيذ . 

 عرض املجاالت املالمئة الستخدام املهارة. 



 156  بناء الشخصية املبدعة -برنامج الكورت والقبعات الست للتفكري 

 

 تحديد العالقات بني املهارة موضوع الدرس واملهارات األخرى التي تعلموها.  

 مراجعة تعريف املهارة. 

وقبل أن يبارش املعلم عرضه ألي مهارة من مهارات التفكري ال بد أن يكـون قـد حرض نفسـه 

ا عن طريق إعداد صفحة معلومات أساسية لوصف املهارة املقصـودة، ويتضـمن اإلطـار العـام ًجيد

 :لصفحة املعلومات

 اسم املهارة. 

 تعريفها. 

 كلامت مرادفة لها يف املعنى. 

 خطوات تطبيقها. 

 قواعد التطبيق. 

 خطوات العمل. 

 املعرفة القبلية الالزمة لتعليم املهارة. 

 التفكري برامج تعليم مهارات -ًثالثا

تتنوع برامج تعليم التفكري ومهاراته بحسب االتجاهات النظريـة والتجريبيـة التـي تناولـت 

 وقد أوردت أدبيات تعليم التفكري ىف العقود األخرية من القـرن العرشيـن العديـد ،موضوع التفكري

 :من برامج تعليم التفكري ومن أبرزها

 Cort برنامج الكورت  - أ

 والـذي يعـد مـن أبـرز De Bono 1986 عامل تعليم التفكري دي بونـو وقد صمم هذا الربنامج

سـتني مهـارة ) 60(منارصي أسلوب التعليم املبـارش للتفكـري ويتكـون برنـامج كـورت للتفكـري مـن 

تفكريية مقسمة إىل ستة أجزاء وهي توسيع أفق التفكري، تنظيم التفكري، عمليات التفاعـل وتنميـة 

 .، تنمية املعلومات واملشاعراالبتكاريكري التفكري الناقد، تنمية التف

 أنـه عنـد تـدريس هـذا الربنـامج يجـب البـدء بـالجزء األول وهـو De Bonoويرى دي بونو 

 .توسعة أفق التفكري وبعد ذلك ميكن تقديم األجزاء األخرى يف أي ترتيب مرغوب
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 برنامج املفكر املتمكن - ب

التفكـري وتـدريبهم عـىل اسـرتاتيجيات تفكرييـة يهدف هذا الربنامج إىل تعليم األفراد كيفية 

 .تجعل منهم مفكرين جيدين

 ويتكون من حقيبة تحتوي عىل أربعـة 1988 ببناء هذا الربنامج عام De Bonoوقام دي بونو 

 .أرشطة مسجلة حيث تدرب املدرب كيف يدرب

 برنامج القبعات الست للتفكري -ج

 ويـهـدف إىل توـضـيح De Bono 1992و وـهـو أـحـد ـبـرامج التفـكـري الحديـثـة وـضـعه دي بوـنـ

 أو تغيري منط تفكريه، فالقبعات الست امللونة هي عبارة باالنتقالوتبسيط التفكري ويسمح للمفكر 

 .عن وسيلة يستخدمها الفرد يف معظم لحظات الحياة وتركز عىل أن التفكري هو عملية معتمدة

 برنامج روابط التفكري -د

 لعبة توضيحية تم تطويرها 36 أن هذا الربنامج يتكون من 2000أوضحت ناديا هايل الرسور 

لتنمية مهارات تفكريية متنوعة وتتنوع هذه األلعـاب مـن حيـث التعقيـد مـن مسـتوى االبتـدايئ 

 - األمنـاط-املزاوجـة :وحتى الرشد وقد تم تجميع هذه األلعاب تحت عرشة عنـاوين رئيسـية هـى

 الرتتيـب بشـكل - حـل املشـاكل-زاوجـة العشـوائية امل- التجميـع- الربط والعالقات-وصف الشكل

 . قوة املجموعات- قص القصص-نظامي

 برنامج اإلثراء الوسيىل - ه

 تحـسـني األداء املعـريف للفـرد والوصـول ـبـه إىل بهـدف Feuerstein 1980أعـد هـذا الربنـامج 

ة املعرفيـة مستويات أعىل من التفكري وذلك من خـالل إكسـابه للمهـارات املعرفيـة وتعـديل البنيـ

 وسيلة وكل وسيلة فيها تتكون من مجموعة من التدريبات تتطلـب 15 عىل جلديه، ويشمل الربنام

 .من املتعلم القيام ببعض املهام والتي يكتسب املتعلم من خالل حلها مهارات عقلية

  برنامج التفكري املنتج-د

 الخـامس والسـادس ًوهو نوع مـن التعلـيم املـربمج الـذايت صـمم خصيصـا لتالميـذ الصـفني

ًدارـسـا أو كتيـبـا ويتـخـذ ـكـل واـحـد ـمـن ـهـذه اـلـدروس ـصـورة 15االبـتـدائيني ويتـضـمن الربـنـامج  ً 
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محاولة الكشف عن لغز أو رس، ويأخذ طابع القصة الخيالية ويتميز هذا الربنامج بتعلـيم التالميـذ 

 .شكالتاملهارات العامة لحل املشكلة ومن ثم تحسني القدرات االبتكارية يف حل امل

وباإلضافة إىل هذه الربامج فإن من أبرز االتجاهات النظرية التي بنيت عـىل أساسـها بـرامج 

 :تعليم التفكري ومهاراته ما يىل

 برامج العمليات املعرفية -1

 التي تركز عىل املهارات املعرفيـة للتفكـري مثـل الفهـم واملالحظـة والتـذكر واملقارنـة والتصـنيف

 .هذه املهارات أساسية ىف اكتساب املعرفة ومعالجة املعلوماتًواالستنتاج نظرا ألن 

 برامج العمليات فوق املعرفية -2

التي تركز عىل التفكري كموضوع قائم بذاته، وعىل تعليم مهارات التفكري فوق املعرفية التي 

 "التخطيط واملراقبة والتقييم"تسيطر عىل العمليات املعرفية، ومن أهمها 

مليات فوق املعرفية إىل تشجيع الطالب عىل التفكري اإليجاىب والتعلم مـن وتهدف برامج الع

 .فكري الذاتيةتاآلخرين، وزيادة الوعي بعمليات ال

 برامج املعالجة اللغوية والرمزية -3

ًالتي تركز عىل األنظمة اللغوية والرمزية كوسائل للتفكري والتعبري عن نتاجات التفكـري معـا، 

 .رات التفكري يف الكتابة والتحليل وبرامج الحاسب اآليلوتهدف إىل تنمية مها

 عـىل التي تسـاعد الطالـب" الحاسب اللغوية والرياضية"ومن بني هذه الربامج التعليمية برامج 

دراسـة الرياضـيات ـعـن طريـق الفـهـم واكتسـاب مهـارات التفـكـري وهـذه اـلـربامج أكـرث األـسـاليب 

 أن هذه األساليب ال ينبغي فصـلها عـن بعـض، ولكـن ًاستخداما يف تدريس الرياضيات مع مالحظة

من األفضل ضمها إىل بعض فهـي تتكامـل لتكـون منظومـة متميـزة لحـل املشـكالت التـي تتعلـق 

 .مبسائل الرياضيات

 :ومن أهم هذه الربامج ما يىل

وهو أهم ما ينبغـي أن يكتسـبه الطـالب مـن دراسـة الرياضـيات ويقصـد : التفكري الدقيق -أ  

 ـهـارة الالزـمـة يف اـسـتخدام التفـكـري اـلـدقيق يف ـحـل ـمـا ـيـواجههم ـمـن مـشـكالتـبـذلك امل
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دراسية والتعبري عن أفكارهم، وينبغي عىل املعلمني قبل ذلك أن يتميـزوا بـالتفكري الـدقيق 

 .والتعبري سواء يف األسلوب ثم متابعة تنميته مع الطالب

 ل املسألة الرياضـية إىل عنـارص متعـددةوهذا النوع من التفكري يتطلب تحلي: التفكري التأمىل  -ب

والبحث عن عالقات داخلية بني هذه العنارص املختلفة وينبغي عىل املعلم يف هـذه الحالـة 

 .مساعدة الطالب عىل كيفية تحليل املسألة الرياضية

ويتلخص هـذا النـوع يف اسـتنتاج قاعـدة معينـة عامـة أو خاصـة وهـذا : التفكري االستقرايئ -ج

ص بالتعميم من حاالت خاصة كأن يتوصل الطالب إىل قاعدة أن مجموع زوايـا األسلوب خا

 . درجة برسم مثلث ثم جمع زواياه الثالث180املثلث 

 : مسارات منو مهارات التفكري-ًرابعا

ًيبذل املعلمون جهدا كبريا يف تعليم التالميذ، لكنهم يشعرون دامئـا بـنقص قـدرة تالميـذهم  ً ً

م الرتبويـون مبسـاعدة تالميـذهم عـىل اسـتخدام املعلومـات واالكتشـاف، عىل التفكري، لـذلك اهـت

باستخدام مهـارات التفكـري الناقـد والتفكـري االبتكـاري وبـدأ املعلمـون يف التأكـد مـن أن محتـوى 

ًموادهم الدراسية ينبغي أال يصبح مركزا الهتاممهم، بل هو مجرد أداة لنقل ما تحمله من مهارات 

دنا ببعض األشياء واملوضوعات التي نفكر حولها، ولكن أسلوب التدريس الـذي التفكري فاملحتوى مي

يعتمد عىل إدراك املعلومات ميدنا بطرق يستطيع التلميذ من خاللها التعامـل مـع املحتـوى بفكـر 

 .واضح وتوجهات عقلية إبداعية

ًله جيـدا ًواملعلم الذي يعرف املحتوى جيدا ويفهم مراحل تطور منو الطفل ميكنـه إدارة فصـ

ولكنه يكون يف حاجة إىل معاونة من املتخصصني يف مجال طرق التدريس ليك يتعلم كيـف يـدرس 

 .التفكري، وكيف يعمل عىل تنميته لدى التالميذ ملواجهة تحديات الحياة

والغرض من هذه املناقشة دراسة العمليات والظـواهر التعليميـة التـي ينبغـي عـىل املعلـم 

لتفكري داخل الفصل الدرايس العادي والتي تسـمى مبهـارات التفكـري، ويف هـذا اإلملام بها لتدريس ا

 أنه من املفيد االهتامم بعمليـات التفكـري وعمليـات تـدريب Olivevm Holmes الصدد يذكر هوملز

 .املعلم عىل تدريسها

ًوقدم منوذجا ثالثيا ً Holmes's model وهو كالتايل: 
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  مهارات التفكري: املرحلة األوىل -1

 للموهـوبنيات اعتربت فكرة تدريس مهارات التفكري لجميع التالميذ وليس ييف بداية الثامنين

ًفقط فكرة حديثة نسبيا، وقد نبعت من تأثري املهارات األساسية للتدريس املعريف التـي تؤكـد عـىل 

 .أنه ميكن تحديد مهارات التفكري وتعلمها بصورة واضحة باستخدام طرق التدريس املبارشة

وتشبه هذه املرحلة من مراحل التفكري مرحلة جمع املعلومات والحقـائق كـام أنهـا تشـمل 

 .تنمية مهارات التصنيف واملقارنة والتحليل واملقابلة بني األشياء إلظهار الفروق

ويتم تعلم هذه املهارات من خالل املحتوى الدرايس العادي إلجراء التدريبات املألوفة عليه، 

لة عىل تنمية بعض املستويات األساسية من املعلومات لدى التالميـذ وكـذا تنميـة وتركز هذه املرح

قدرات التالميذ عىل مهارات تفكري محددة، وقد أصبح من الشائع لدى بعض الباحثني إعداد بعض 

 .مهارات التفكري منفصلة عن املحتوى الدرايس العادي

 كاريالتفكري الناقد والتفكري االبت: املرحلة الثانية -2

هذه الخطوة هي الثانية يف منوذج هوملز الثاليث وتركز عىل اسـتخدام طـرق التـدريس التـي 

تنمية التفكري الناقد والتفكري االبتكاري وتعتـرب هـذه الخطـوة لتعتمد عىل عمليات واسعة النطاق 

رضورية يف مجال حل املشكالت واالكتشاف ويتم ذلك من خالل عمليـات التـدريس الفعـال التـي 

عتمد عىل االسـتنتاج يف كـل مـادة دراسـية أكـرث مـن اعتامدهـا عـىل أنشـطة مهـارات التفكـري يف ت

املحتوى ويؤكد كثري من العلامء عىل أن هذه املرحلة ميكـن تحقيقهـا مـن خـالل إدمـاج طـريقتني 

طة التعلم التعاوين والتعلم اإلدرايك، أي الذي يعتمد عىل تنمية اإلدراك البرصي بواسـ: حديثتني هام

 .الرسوم والصور

أن الـتعلم التعـاوين  Bellance & Forgarty 1991وقد ثبت من خالل بحوث بالناس وفوجارين 

ميذ أفكاره لكل فرد يف مجموعته ويشـارك الجميـع بتفاعـل زز عمليات التفكري حيث يوضح التليع

 .للحصول عىل املعلومات

 وهـذا ،تنظيم األفكـار واملعلومـاتأما الرسوم والصور فتساعد التلميذ عىل اكتساب مهارات 

 .النوعان من التعلم يساعدان التلميذ عىل التفكري بفاعلية وإيجابية يف املحتوى الذي يدرسه
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 الفصل املنتبه واملدرسة املفكرة : املرحة الثالثة -3

ًتعتمد هذه املرحلة عىل الخطوتني السـابقتني وتعتـرب انعكاسـا للتـدريس االبـداعي أي أنهـا 

 . املستوى التطبيقي الجيد لهامتثل

 وتؤكد هذه الخطوة عـىل نقـل مهـارات التفكـري إىل مسـتوى راق مـن االنتبـاه واإلدراك الـذي

يراعى يف التصميم املتكامل للمناهج وطرق التدريس، ويف هذه املرحلة يتجه تفكري الفعـل املنتبـه 

 ).إبداعية وابتكارية(إىل مواقف غري تقليدية 

 التطور الزمني ملراحـل التعلـيم املعـريف الـذي يعمـل عـىل تنميـة مهـارات )11(ويوضح شكل 

التفكري بصفة عامة والتفكري الناقد واالبتكاري اإلبداعي بصفة خاصـة وهـذا بـدوره يـنعكس عـىل 

 .املدرسة ليجعل منها مدرسة يقظة ومفكرة

 

 

 

 

  يوضح مسارات التفكري(11)شكل 

 مراحل تطور التعلم املعريف

Fogarty – 1992 

  خطوات تعليم مهارات التفكري ً-خامسا

 :يتم تعليم مهارات التفكري من خالل عدة مراحل وذلك كام ييل

 تعريف الطالب باملهارة وأهميتها وخطوات تنفيذها. 

 يقدم املعلم تعليامت واضحة للطالب حول طريقة تنفيذ املهارة. 

 ميارس الطالب املهارة يف غرفة الصف بتوجيه من املعلم. 

 ينظم املعلم أنشطة يستخدم الطالب خاللها املهارة املتعلمة بصورة مستقلة. 

 .وميكن أن يتم ذلك من خالل واجبات بيئية

الفصل املنتبه املدرسة 
 1990املفكرة 

مهارات التفكري
 االبتكاري / الناقد 

1980 - 1985 

مهارات التفكري 
 الناقد

 1980 
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 ومن أجل اتقان املهارة البد مـن مراجعتهـا ومامرسـتها بصـورة منتظمـة خـالل املـواد الدراسـية

 الطـالب، ويعـزز تعلمهـم املختلفة، لزيادة الكفاءة وضامن التلقائية مام يرفع مـن مسـتوى تفكـري

 .ضمن بيئة فاعلة ومشوقة

  مالمئة النشاطات التعليمية ملهارات التفكري -ًسادسا

تختلف النشاطات املالمئة لتعليم مهارات عن غريهـا مـن النشـاطات الصـفية الشـائعة مـن 

 :عدة أوجه أهمها

ة صـحيحة بـل إنهـا نشاطات التفكري مفتوحة مبعنى أنها ال تستلزم بـالرضورة إجابـة واحـد -أ  

 .تهدف لحث الطلبة عىل البحث عن عدة إجابات قد تكون مالمئة ومقبولة

من أهم مميزات نشـاطات التفكـري أنهـا تتطلـب اسـتخدام واحـدة أو أكـرث مـن الوظـائف   -ب

 .الفعلية العليا

 يف تركز نشاطات التفكري عىل توليد الطلبة لألفكار وليس عىل اسرتجاعهم لها كام هو الحـال -ج

 .نشاطات االستدعاء والتذكر

ًتهيئ نشاطات التفكري فرصا حقيقية للطلبة للكشف عـن طاقـاتهم والتعبـري عـن خـرباتهم  -د

 .الذاتية

ًتوفر فرصا للمعلم ملراعاة الفروق الفرديـة بـني التالميـذ بصـورة فعالـة، إن أسـئلة الحفـظ  - ه

ناهـيـك ـعـن ـعـدم تلبيتـهـا والـتـذكر ليـسـت وـسـيلة فعاـلـة للتـعـرف ـعـىل الـفـروق الفردـيـة 

الحتياجات الطلبة املوهوبني واملتفـوقني ولكـن أسـئلة مـن نـوع قـارن أو صـنف أو لخـص 

 .تفسح املجال للطالب مهام كان مستواه أن يشارك مبا لديه حول موضوع السؤال

 والـربط ًن نشاطات التفكري تفتح آفاقا واسعة للبحث واالستكشاف واملطالعة، حل املشكالتإ - و

 خربات التعلم السابقة والالحقـة والـربط بـني خـربات الـتعلم يف املوضـوعات الدراسـية بني

 .املختلفة

وحتى تتحقق الفائدة املرجوة من برنامج تعليم التفكري يجب عىل املعلم أن يراعي القواعد 

 :اآلتية عند اختيار النشاطات املالمئة
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 إن نشـاط التفكـري الـذي يلقـي :طلبـةملسـتوى قـدرات واسـتعدادات وخـربات ال مالمئة النشاط 

استجابة واسعة من قبـل الطلبـة هـو ذلـك النشـاط الـذي يراعـى يف اختيـاره مالمئـة مسـتوى 

 .صعوبته وتجريده والخلفية املعرفية الالزمة لتنفيذه

 عـىل املعلـم أن يتسـاءل حـول عالقـة نشـاط :كري باملناهج التي يدرسها الطلبـةعالقة نشاط التف 

ن املنـاهج التـي يدرسـها هـل يـؤدي النشـاط إىل فهـم وإدراك أعمـق ملوضـوع التفكري مبضمو

الدرس، هل يقود النشاط إىل تطوير مهارات محددة أو التوصل ملعان جديدة قد يكون هنـاك 

بعض الفائدة من مقارنة التفاح بالربتقال ولكن مقارنـة الطاقـة الشمسـية بطاقـة الريـاح أكـرث 

 .وضوع الدرس مهيفائدة عندما تكون الطاقة 

 عـىل املعلـم أن يحـدد هـدف النشـاط بوضـوح عـىل شـكل نتاجـات  :وضوح أهداف النشـاط

 .تعليمية ملموسة ميكن قياسها والتحقق منها

  العالقة بني التفكري ومهارات التفكري -ًسابعا

قـوم عـن ن فـالتفكري عمليـة شـاملة ،البد من أن نفرق بني كل من التفكري ومهارات التفكـري

عالجة عقلية للمدخالت الحسية واملعلومات املرتجمة لتكوين أفكار أو استداللها أو الحكـم ريقها مبط

 .عليها وتتضمن اإلدراك والخربة السابقة واملعالجة الواعية واالحتضان والحدس

أـمـا مـهـارات التفـكـري فـهـي عملـيـات مـحـددة منارـسـها ونـسـتخدمها ـعـن قـصـد ىف معالـجـة 

 .لة وفرض الفروضاملعلومات كمهارة تحديد املشك

: فمثالً قيـادة السـيارة تتـألف مـن مهـارات محـددة كثـرية مثـل: ولتوضيح ذلك لنأخذ مثال

التحكم يف عجلة القيادة واالنتباه للعالمات املوجـودة عـىل الطريـق ويسـهم كـل منهـا يف تحديـد 

 .مستوى القيادة

لية عمليـة التفكـري، والتفكري كذلك يتألف من مهارات متعددة تسهم إجادة كل منها يف فاع

ويتطلب التفكري تكامالً بني مهارات معينة ضمن اسرتاتيجية كلية يف موقف معـني لتحقيـق هـدف 

 .ما

ومـن الجـدير . والتفكري يف مجلة أكرب بكثري من حاصل جمع أو دمج مجموعة من املهـارات

ف ترتيبهـا مـن بالذكر أن نشري إىل أن مهارات التفكري تعمل مجتمعة بنظـام متكامـل ولكـن يختلـ
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مهمة إىل أخرى، بحيث تكون إحدى املهارات سائدة ورئيسـية يف مهمـة معينـة وتكـون فرعيـة يف 

مهمة أخرى ويتم تبادل األدوار مع املهارات األخـرى حسـب الهـدف والغايـة مـن عمليـة التفكـري 

خرى لـيك يصـل ًوبالتايل تتفاعل األنظمة الفرعية مع بعضها بعضا ومع النظام الرئييس واألنظمة األ

 .الفرد إىل غايته بطريقة منظمة ودقيقة

  عوامل نجاح ومعوقات تعليم مهارات التفكري -ًثامنا

 عوامل نجاح تعليم مهارات التفكري  -أ 

 املعلم  -1

املعلم هو الذي يهتم بالتخطيط والتنفيذ لربامج تعليم مهارات التفكـري مـن خـالل مامرسـة 

 .الطالب لألنشطة التعليمية

 ومن أجل ذلك ينبغي أن يكـون املعلـم ،علم هو األقرب إىل الطالب واألكرث تعامالً معهموامل

 : عىل توفري البيئة الدراسية الالزمة لنجاح تعليم مهارات التفكري مثلهًمزودا باألساليب التي تساعد

  مساعدة الطالب عىل تعديل أساليب تفكريهم تجاه القضـايا التـي تناسـب مسـتواهم العقـيل

 .لزمني وكذلك اكتساب بعض املهارات الحياتية التي يستفيدون بها يف مستقبل حياتهموا

  توفري املناخ املناسب داخل وخارج غرفة الدراسة وتوفري الوسائل التي يستخدمها املعلم لحـث

فاملعلم الجيد هو الذي  ،الطالب املتعلمني عىل االشرتاك يف األنشطة التعليمية املتنوعة املناسبة

ًتم باألنشطة التعليمية العتقاده أن هذا املجال يصنع مـتعلام لديـه مجموعـة مـن املهـارات يه

 .الحياتية باإلضافة إىل اكتسابه ملهارات التفكري االبتكاري والتفكري املنطقي

  الخروج بالعملية التعليمية خارج نطاق حجرة فصل بال جدران واستثامر إمكانـات البيئـة مـن

نع ومساجد ومؤسسات يف البيئة املحلية واستخدام التدريس لجامعات حدائق ومكتبات ومصا

 .صغرية حول موضوعات متنوعة

  مساعدة الطالب عىل الوصـول إىل حلـول للمشـكالت التعليميـة أو املشـكالت الحياتيـة حيـث

 .يستطيع إكسابهم مهارة التفكري املنطقي الذي يقوم عىل االستدالل والنتائج املنطقية السليمة
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 ح الوقت الكايف ليك يفكر الطالب يف الفائدة التي تعود علـيهم مـن التـدريب عـىل مهـارات من

 .التفكري وكذلك من مامرسة األنشطة التعليمية

  االستامع ألفكار الطـالب ومحاولـة إظهـار الشـعور بالرضـا مـن جانـب املعلـم تجـاه أفكـارهم

 .وآرائهم

 واإلبـداعاري بهـدف االكتشـاف واالخـرتاع مساعدة الطالب عىل اكتساب مهارة التفكـري االبتكـ 

 .وبالتايل تنمية مهارة التفكري العلمي

 مساعدة الطالب عىل اختيار مصـادر الـتعلم املناسـبة املرتبطـة مبنـاهجهم الدراسـية أو بـالتثقيف 

 .الذايت

 التشجيع عىل املناقشة واملشاركة واتخاذ القرارات والتعبري عن اآلراء ووجهات النظر. 

 تعلم الفعـال الـذي يتفاعـل معـه الطـالب مـن حيـث الحـوار واملالحظـة واملقارنـة تشجيع الـ

والتصنيف والتفسري واستنتاج األفكار وحل املشكالت وبالتايل يتجاوز الطـالب حـدود الجلـوس 

 .واالستامع السلبي لتوجيهات املعلم

 م العقـيل اكساب الطـالب مهـارة الـتعلم الـذايت مـن خـالل مصـادر الـتعلم املناسـبة ملسـتواه

 ). دوريات– مراجع –كتب (ومستواهم العمري 

  اـسـتخدام األلـفـاظ وتعـبـريات مرتبـطـة مبـهـارات التفـكـري وعملياـتـه لرتـسـيخ منهجـيـة علمـيـة يف

 .التواصل واملناقشة وحل املشكالت واتخاذ القرارات

 :أمثلة عىل ذلك

 أعط دليالً عىل صحة ما تقول. 

  االختبار أو التفضيل أو القرار؟ما املعايري التي استخدمتها للحكم أو 

 هل ميكن إيجاد طريقة أخرى للحل أو إعطاء بدائل أو استخدامات أخرى؟ 

 هل يوجد عنارص مشرتكة تجمع هذه األشكال أو املفردات أو األعداد؟ 

 ؟همما أوجه الشبه وأوجه االختالف بين 

 ية أو ارتباطية؟ما نوع العالقة بني هذا العنرص وغريه من العنارص؟ هل هي عالقة سلب 

 ما الكلمة أو العنرص أو الشكل أو العدد الغري منسجم مع املجموعة؟ 
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 ًرتب األحداث أو األعداد اآلتية ترتيبا منطقيا ً. 

 دعونا نحلل املشكلة. 

 تجنب توجيه النقد والتجريح واالستهتار إىل الطالب بسبب إجاباتهم الغري صحيحة أو الناقصـة 

 ).من أين أتيت بهذه الفكرة -تنتبه إىل الدرس يبدوا أنك مل  -خطأ : (مثل

 هـل لـديك –اقرتبت مـن اإلجابـة الصـحيحة : (رضورة استخدام املعلم لتعبريات مشجعة مثل 

واستخدام أسـاليب التعزيـز املناسـبة لرفـع مسـتوى الدافعيـة الذاتيـة ) محاولة جيدة -إضافة 

 .للتعلم

 املناخ املدريس وغرفة الدراسة -2

 :بد من توافرها من أجل تنمية مهارات التفكري لدى الطالب منهاهناك رشوط ال

 اقتناع إدارة املدرسة واملعلمني بأهمية دور املدرسة يف تنمية وتعليم التفكري. 

  ًتخطيط املدرسة لربامج تهدف إىل تنمية مهارات التفكري بحيث تصبح عمليات التفكـري محـورا

 . عمليتي التعليم والتعلمللمناهج الدراسية واألساس الذي تقوم عليه

  ،تهيئة املناخ املناسب ليك ميارس الطالب عمليات التفكري بحرية وانطالق يف مناخ تربوي سليم

وكذلك اإلدارة الرتبوية، ألن الطالب ال يستطيع أن يفكر وهو يف حالة من الخـوف سـواء أكـان 

 .يف املدرسة أو يف األرسة

 التعلـيم التـي يطبقهـا املعلـم والبيئـة املدرسـية الغنيـة املواقف الرتبوية والتعليمية وأسـاليب 

مبصادر التعليم وأساليب اكتشاف ما لدى الطالب من استعدادات واهتاممات كل ذلك يسـاعد 

 .عىل تنمية مهارات التفكري لدى الطالب

  تهيئة املواقف التعليمية للطالب من أجل استعدادات التفوق لـديهم وبالتـايل تنميـة مهـارات

 لديهم، فالطالب إن مل يكن لديه الوقـت لقضـاء سـاعات كافيـة للتعامـل مـع واإلبداعكري التف

فال يستطيع أن يكتسب مهارة استخدامه أو االستفادة مـن برامجـه ) الكمبيوتر(الحاسب اآليل 

 .أو توظيفها يف مناهجه الدراسية

 ة، مـا إذا كانـت كام تحدد العمليات واألنشطة التي تحدث داخل غرف الدراسـة، بدرجـة كبـري

 املدرسة بيئة مناسبة لإلبداع والتفكري أم ال، 
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 :وهناك خصائص البد من توافرها يف غرفة الدراسة منها ما ييل

  اشرتاك الطالب يف الحوار واملناقشة وإبداء اآلراء بحيث ال يسـتحوذ املعلـم عـىل زمـن الحصـة

 .كله

 هم بحيـث يصـبحون محـور اهتامماتـه تركيز املعلم عىل اهتاممات الطالب وميولهم واتجاهـات

كـام البـد أن تتميـز املدرسـة بوجـود . ًوبالتايل يخطط لربامج األنشطة وفقا لتلـك االهتاممـات

هيئات ومجالس وجمعيات ونواد مختلفة وفاعلة تضم الطالب واملعلمني وأولياء األمـور والبـد 

 .ةأن يكون لهذه املجالس أهداف وخطط عمل وآليات للتنفيذ واملتابع

وللمناخ املدريس العام األثـر اإليجـايب يف تنميـة مهـارات التفكـري واإلبـداع لـدى الطـالب يف  

 :حيث يساعد ذلك املناخ عىل تأكيد املبادئ والقيم اآلتيةاملدرسة االبتدائية 

 احرتام ميول واتجاهات الطالب وكذلك اختالفهم يف األفكار واالتجاهات. 

 اآلخرينتايل احرتام آراء وأفكار تقبل الطالب للنقد البناء وبال. 

  ضامن حرية تعبري الطالب عن أفكارهم ومشـاعرهم يف املواقـف التعليميـة والرتبويـة وكـذلك

 .املواقف الحياتية التي يواجهونها داخل وخارج املدرسة

  العمل بروح الفريـق الواحـد يف األنشـطة املدرسـية ومبشـاركة الطـالب الفصـل الواحـد تحـت

 .املعلمإرشاف وتوجيه 

 األنشطة التعليمية وتنمية مهارات التفكري  -3

عـن غريهـا مـن األنشـطة مـن عـدة أوجـه  تختلف األنشطة املالمئة لتعليم مهارات التفكـري

 :أهمها

 أنشطة التفكري تحث الطالب عىل البحث والتنقيب عن املعلومات املناسبة لكل نشاط. 

 هدف الكشـف عـن طاقـاتهم والتعبـري عـن تهيئ األنشطة التعليمية مواقف حقيقية للطالب ب

 .خرباتهم الذاتية

  تساعد األنشطة التعليمية املعلم عىل مراعاة الفروق الفردية بني الطالب لـيك يسـتطيع تزويـد

 .كل طالب مبا يناسبه من طاقة تجعله ميارس النشاط الذي مييل إليه بصوره فعالة

 ار والتفاعل معها بحيـث ال يكـون مسـتقبالً تركز األنشطة التعليمية عىل استنتاج الطالب لألفك

 .للمعلومات فقط
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  تفتح األنشطة التعليمية مجاالت متعددة أمام الطالب من أجل البحث واالستكشاف والقـراءة

 .وحل املشكالت والربط بني خربات التعلم السابقة وخربات التعلم التي قد يكتسبها مستقبالً

 :ار األنشطة التعليمية املناسبةويجب مراعاة القواعد اآلتية عند اختي

  مالمئة األنشطة ملستوى قدرات واستعدادات وخربات الطـالب مثـل األنشـطة التـي تهـدف إىل

 .الحصول عىل معلومات أو أنشطة تساعد عىل تنمية املهارات العلمية

 دراسـة أو تصـنيف األنشـطة تصنيف األنشـطة التـي ميكـن مامرسـتها داخـل وخـارج غرفـة ال

ثل اشرتاك عدد من الطـالب يف إجـراء تجربـة معمليـة أو تحريـر مجلـة الفصـل أو  مالجامعية

 .األنشطة التي يقوم بها طالب واحد مثل إعداد تقرير حول كتاب أو رحلة أو تلخيص كتاب

  تصنيف األنشطة عىل أساس الحواس مثـل األنشـطة السـمعية واألنشـطة البرصيـة واألنشـطة

 .الحركية

 ة باملناهج الدراسية يف املدرسة االبتدائيةعالقة األنشطة التعليمي. 

  وضوح أهداف كل نشاط عىل شكل نتاجات تعليمية ملموسة ميكن قياسها والتحقق من مدى

 .استفادة األطفال منها

 معوقات تعليم مهارات التفكري   - ب

ًبالرغم مـن التغـريات الهائلـة التـي طـرأت عـىل مختلـف جوانـب الحيـاة، إال أن كثـريا مـن 

علمني حرصوا عىل أداء أدوارهم التقليدية التي تقوم عىل تزويد الطالب باملعلومات، ومطـالبتهم امل

باستيعابها وحفظهـا، وكـذلك التحقـق مـن اسـتيعاب الطـالب للمعلومـات التـي يتضـمنها املـنهج 

 ،الدرايس من خالل االمتحانات كمقياس وجهد وأساس لذكاء الطـالب أو اكتسـاب مهـارات التفكـري

ثر املعلمون بعوامل تؤثر عىل مستوى أدائهم داخـل وخـارج غرفـة الدراسـة وكـذلك يـنعكس ويتأ

أثرها عىل أساليبهم يف التدريس ومعرفة معوقات التفكري أمر رضوري لتذليلها ومعرفـة السـبل إىل 

 .تجنبها

 :ومن أهم تلك املعوقات

  بـالنفس لقلـة مشـاركتهم يف ًغالبا ما يفتقـر املعلمـون إىل اإلحسـاس بالكفايـة املهنيـة والثقـة

 .ًالقرارات التي تتخذ بعيدا عنهم، بالرغم من أنها تتعلق بهم بشكل مبارش
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  عدم قدرة املعلمني عىل التخطـيط ملهـارات التفكـري التـي تناسـب الطـالب يف جميـع املراحـل

 .الدراسية

 علومـات اعتامد املعلمني عىل الكتاب املدريس كمصدر وحيد للمعرفة وحصول الطالب عـىل امل

 .املناسبة لكل مرحلة دراسية

 عدم اقتناع بعض املعلمني بأهمية تعليم مهارات التفكري للطالب يف جميع املراحل الدراسية. 

  بعـض املعلمـني ال يهتمـون باسـتخدام التكنولوجيـا املسـتخدمة يف الـدروس، ومـن أجـل ذلـك

 .يفضلون استخدام السبورة يف عمليات رشح وتفسري الدروس

  ازدحام الجدول املدريس بالحصص الدراسية وانشغال املعلمني ببعض األعامل اإلداريـة والفنيـة

 .داخل املدرسة

  عدم توفر اإلمكانات املادية الالزمة ملامرسة األنشـطة التـي تسـاعد عـىل تنميـة التفكـري لـدى

 .الطالب

  الـطـالب وـقـد بـعـض املعلـمـني ـلـيس ـلـديهم الـحـامس الـكـايف الـسـتقبال األفـكـار الجدـيـدة ـمـن

ًيستنكرون األسئلة التي يطرحها الطالب خارج موضـوع الـدرس وأحيانـا يعاقـب الطالـب عـىل 

 .ًالتساؤل واالكتشاف وقد يتعرض للسخرية عندما يطرح أفكارا جديدة

  يعتمد املعلم عىل عدد محدود من الطالب يوجه إليهم أسئلته دامئًـا إلنقـاذ املوقـف واإلجابـة

 .عن السؤال الصعب

 م اهتامم بعض املعلمني مبشاركة وتفاعل الطالب يف الحوار واملناقشـة أو إبـداء اآلراء حـول عد

 .املنهج الدرايس أو حول األنشطة التعليمية داخل وخارج الدراسة

  بعض املعلمني يفضلون الطالب الذي يستطيع استيعاب أكرب كم أو قدر مـن املعلومـات أو مـا

فس الوقت ال يهتمون بالطالـب املبتكـر، باإلضـافة إىل ذلـك يطلقون عليه الطالب الذيك، ويف ن

 .يتجه بعض املعلمني نحو مكافأة الطالب الذين يبدون سلوك الطاعة واإلذعان وإطاعة لألوامر

  سئلة من النوع الذي يتطلب األًنادرا ما يسأل املعلم أسئلة تبدأ بكيف؟ وملاذا؟ وماذا؟ ومعظم

 .ري لدى الطالباإلجابة عليها تنمية مهارات تفك
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  افتقاد كثري من املعلمني إىل األسـاليب املعـارصة التـي تسـاعد الطـالب عـىل اكتسـاب مهـارات

  .البحث واالستقصاء واملناقشة والحوار وإبداء اآلراء

 عوائق تعوق تفكري الطفل تجاه موقف أو مسـألة ةوباإلضافة إىل هذه املعوقات هناك أربع 

 : وهيمن املسائل

مثال عىل ذلك أن أطفال يف عمر الست سنوات قـد ال يفهمـوا : ل وفهم طبيعة املسألةالطف -أ  

 أميال فكم طارت؟ فقد يرفض الطفل يف سن 3مسألة تقول أن سمكة طارت مسافة ميل و 

السادسة ألنه ال يوجد سمك يطري، أما الطفل يف سن العـارشة يقبـل هـذه املسـألة ويعمـل 

 .عىل حلها

 ألن التجـارب التـي ميـر بهـا الطفـل يف :عة مناسبة مـن القواعـد واألفكـارعدم توافر مجمو  -ب

 .ًحياته غالبا ما تحدد ما إذا كان هذا الطفل ميتلك أفكار حل املسألة أم ال

 .وجود قاعدة يؤمن بها الطفل بصورة راسخة تتعارض مع التغيري املمكن -ج

 الخطـأ يلجـأ للصـمت إزاء  فالطفـل الـذي يخـاف مـن ارتكـاب:الخوف من ارتكاب الخطـأ -د

املسائل التي ال يتأكد من أجوبتها وينبغي عىل املعلـم معرفـة هـذه الظـاهرة، ألنـه يف كـل 

صف يوجد بضعة أطفال أذكياء ولكنهم منطوون عىل أنفسهم لذلك يجب عـىل املعلـم أن 

 يشجع الطالب عىل التخمني وإقناعهم بأن الخطأ غري املتعمد ليس خطـأ وأن املحاولـة خـري

 .من االمتناع عن اإلجابة

 

 

 



 

 

 

 الفصل السابع

 رتعليـم التفكيــ

 

 

 :يناقش هذا الفصـل العنارص التالية

 

 .مقدمة

 ًأهداف تعليم التفكري: أوال. 

 أهمية تعليم التفكري: ًثانيا. 

 التفكري الجيد ومناذج التدريس: ًثالثا. 

 طرق تعليم خطوات واسرتاتيجيات التفكري: ًرابعا. 

 العمليات العقلية يف التفكري: ًخامسا. 

 االتجاهات املعرفية يف التفكري: ًسادسا. 

 الطريقة العلمية يف تفكري الطالب: ًسابعا. 
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 الفصل السابع

 تعليـــم التفكيـــر

 

 

  :مقدمـة

كانيـات إن تقدم األمم والشعوب يف الوقت الحارض ال يعتمـد فقـط عـىل مـا لـديهم مـن إم

األفـراد املبتكـرين املبـدعني ا لديهم من إمكانات برشية تتمثـل يف ًولكن يعتمد أيضا عىل م, مادية

الذين لديهم القدرة عىل مواجهة املشكالت والعمـل عـىل حلهـا يف جميـع ميـادين الحيـاة وأنـه ال 

ألداء يوجد يش ميكن أن يسهم يف رفع مسـتوى رفاهيـة األمـم والشـعوب أكـرث مـن رفـع مسـتوى ا

 .اإلبداعي لدي هذه الشعوب

ونظرا ألهمية تنمية التفكري كعملية عقلية راقية يف تطـور الفـرد وتقـدم املجتمـع عـىل حـد 

سواء فقد حظى هذا املوضوع باهتامم الفالسفة والعلامء منذ قـديم الزمـان واجتهـد املنظـرون يف 

 يف تطور اسرتاتيجيات ومناخ م منهمجاالتهم املختلفة يف تفسري هذه الظاهرة وإدراك أرسارها رغبة

ًتساعدهم عىل تطوير هذه العمليـة مبـا يجعـل اإلنسـان قـادرا عـىل توظيفهـا يف تكيفـه وتحسـني 

 .ظروف حياته يف مجاالتها املختلفة

ويعد تنمية التفكري ومهاراته مسؤولية مؤسسات املجتمع كلـه وعـىل رأسـها املؤسسـات 

ن تنميه التفكري لدى الطلبة ميكن أن تتم من خالل املنـاهج  فمن املعلوم أ،الرتبوية والتعليمية

 الدراـسـية املختلـفـة أو ـمـن ـخـالل اـلـربامج التدريبـيـة املـسـتقلة ـعـن املـنـاهج الدراـسـية، والـتـي

 تسهم يف تنمية مهارات التفكري والقدرة عىل حل املشكالت لـدى الطلبـة، فاملهـارات اإلبداعيـة
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النمطية يف األساليب التعليمية توقف أو تعيق تلك املهـارات بحاجة إىل التنمية والتدريب ألن 

 . ميتازون باإلبداع ويقدرون عىل إنتاج فكري يتميز بالجدة والتنوعةوال تؤدي إىل إعداد طلب

ويوجد العديد من الربامج التدريبية التي تهتم بتنمية التفكري ومهاراته بحسـب االتجاهـات 

 .موضوع التفكريالنظرية والتجريبية التي تناولت 

برنـامج الكـورت , ًومن أشهر تلك الربامج وأكرثها استخداما عىل املسـتويني العـريب والعـاملي

)CORT (لتنمية التفكري اإلبداعي. 

 ,ومن الجدير بالذكر أن فاعلية هذه الربامج تعتمـد عـىل مـدى توظيفهـا يف الـربامج الدراسـية

ل مسـتقل عـن املـواد الدراسـية إضـافة إىل تـوافر سواء ضمن مادة دراسية بعينها أو تعليمها بشك

 .اإلجراءات املنظمة التي ميكن أن تسهل تعليم وتعلم محتوي هذه الربامج التدريبية

  أهداف تعليم التفكري -أوالً

 أنه من الواجب عىل املعلمني أن يعلموا الطـالب كيـف يفكـرون إن مل Bayer 1988برى باير 

ستوى من لديهم القدرة عىل التفكري فهناك مكـان لتعلـيم التفكـري يكونوا يعرفون ذلك بل ورفع م

 إن قـدرة التلميـذ عـىل التعـايش هـو ،ألنه باإلمكان التأثري عىل عملية التفكري مبختلف مسـتوياتها

 .سبب أسايس ومهم لتعليم التفكري يف املدارس

مئـة ملامرسـة  تعلـيم التفكـري بأنـه تزويـد الطلبـة بـالفرص املال1999ويعرف فتحـي جـروان 

وهي عملية كلية تتأثر باملناخ الصيفي واملـدريس , نشاطات التفكري، وحفزهم وإثارتهم عىل التفكري

 .وكفاءة املعلم وتوافر املصادر التعليمية املثرية للتفكري

ويهدف تعليم التفكري إىل إعداد األفراد ملواجهة ظروف الحياة العملية وحل املشكالت التـي 

م ويزيـد مـن قـدرتهم عـىل التحليـل املنطقـي واتخـاذ القـرارات بشـكل مناسـب يطرأ عىل حياته

 .والترصف مبسئولية وبشكل فعال وإدارة شؤون حياتهم بكفاءة ونجاح

 أن تعليم التفكري يساعد الفرد عىل مامرسة حريته يف التعبـري 2001كام أورد عبد العزيز املر 

 . وأفكارهم بشكل إيجايبعن ذاته وأفكاره وأن يتعامل مع حريات اآلخرين

 أنه ليك يتعامـل األفـراد مـع الزحـام الهائـل مـن املعلومـات يف هـذا Hay 2001ويذكر هاي 
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 تفكـري العرص ويصدرون القرارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال بـد أن لـديهم مهـارات

 .فاعلة

 الجيـدة لألفـراد وقـدراتهم  أنه من أحد مقومات الصحة النفسية1996وتضيف عزيزة املانع 

 .عىل التكيف مع األحداث واملتغريات من حولهم متنعهم بالقدرة عىل التفكري الجيد

 أن التفكري الذي يجب تعليمه للطالب هو التفكري الحاذق الذي Perkins 1985ويري بريكاينز 

ًيتطلب تعليام منظام هادفا ومرنا ومستمرا والذي ميكنهم من تطوير كفاءت ً ً ً  .هم الفكريةً

 مـن أن تعلـم التفكـري املـاهر للطـالب 2003ويتفق ذلك مع ما أورده حسن حسـني زيتـون 

ـق للـظـواهر املحيـطـة بـهـم  ـه فـهـم عمـي ـتمخض عـن ـاتهم إذ ـي ـيـؤدي إىل مـنـو يف ـخـرباتهم ومعلوـم

ويساعدهم يف التوصل إىل استنتاجات واستدالالت جديدة وإصدار قـرارات حكيمـة وإنتـاج أفكـار 

 .جديدة

 :  تتمثل أهداف تعليم التفكري يف األهداف التاليةكام

ًإعداد اإلنسان إعدادا صـالحا ملواجهـة ظـروف الحيـاة العمليـة التـي تتشـابك فيهـا املصـالح  -1  ً

ًوتزداد املطالب بحيث يتاح له املجال الكتساب املهارات التـي تجعلـه قـادرا عـىل التفكـري يف 

 .تلمس الحلول للمشكالت التي تطرأ عىل حياته

كرثة املعلومات وتعقدها وبالتايل حاجه األفراد إىل تعلم القدرة عىل التحليل املنطقي واتخـاذ  -2 

 .القرارات بشكل مناسب

 .الفع الترصف بشكل نوذلك حتى يستطيعو, حاجه الطالب للتفكري بكفاءة -3 

أثنـاء حاجة املجتمعات الصناعية املعارصة إىل تأهيل أبنائها مبهارات القـدرة عـىل التفكـري يف  -4 

أداء املهنة حتى يتمكنوا من إتقان أعاملهم كام أن املجتمعات النامية بحاجة ماسـة إىل مثـل 

 .هذا التأهيل

حاجة السياسيني ملهارات التفكري املناسبة والتي تساعدهم عىل إدارة شـؤون الحيـاة واألفـراد  -5 

 .بكفاءة ونجاح
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واجهـة تقنيـات الـعرص واتخـاذ ويتضح مام سبق أن تعليم التفكري للطالب يساعدهم عىل م

القرارات الالزمة لحل مشكالتهم والقدرة عىل التكيف مع األحداث واملتغريات وهذا يتطلب تهيئـة 

 .الفرص التعليمية املالمئة للتدريب واملران للوصول إىل التفكري الفعال

  أهمية تعليم التفكري -ًثانيا

ًرشين اهتامما بالغا مبوضوع التفكري وعكفوا اهتم الرتبويون خالل الربع األخري من القرن الع ً

عىل دراسة مهاراته ومسـتوياته دراسـة وافيـة تناولـت عنـارصه األساسـية التـي تتمثـل يف أهميتـه 

ًوأهدافه وأمناطه ووظائفه وخصائصه وتطبيقاته يف جميع املراحل الدراسية، ونظرا ألهمية مهارات 

ًئيسـيا مـن أهـداف الرتبيـة ً فقد اعتـربه الرتبويـون هـدفا رالتفكري يف العمليتني الرتبوية والتعليمية

ً من املناهج الدراسـية بهـدف إعـداد املتعلمـني إعـدادا سـليام العديدأساليب التدريس يف ومحور  ً

واإلنسان يحتاج التفكري عندما يريد تفكيك عنارص مشـكلة وتحليلهـا , ملواجهة املستقبل ومتطلباته

ر محدد تجاهها وحتى يحلل ويتخذ قرار يجب أن يدرك أبعاد الحالة وإدراكها التخاذ موقف أو قرا

بعمق هذا باإلضافة لحاجته إلدراك صوابية قراراته السابقة وتطور إدراكـه باسـتمرار فـإن العالقـة 

 .بني املعلومة والتفكري هي جوهر املعرفة

د كبـري هـذه ًوالتفكري كام هو معروف عملية طبيعية لكننا نستطيع جميعا أن نطـور إىل حـ

القدرات إذا تلقينا تدريبات أو درسنا إسرتاتيجيات تساعد عىل تطوير هذه املهارات إننـا نسـتطيع 

أن نحسن عملياتنا الفكرية وذكائنا إىل حد كبري بواسطة التـدريس املـنظم وهـذا بالضـبط هـو مـا 

وا من املدارس بـأكرث تهدف التدريبات املتدرجة واملنتقاة بعناية حيث يحتاج الناشئة إىل أن يتخرج

من مجرد ذاكرة جيدة مليئة باملحتويات والطرق املقررة عليهم مـا يحتـاجون إليـه هـو أن يكونـوا 

قادرين عىل التفكري وتخزين عقولنا محتوى لنفكر بشأن وأسئلة نستخدمها لنتعامل ونتفاعـل مـع 

 التفاعليـة تعاظمـت هذا املحتوى أو نفكر بواسطتها وكلام تعاظمت كميـة ونوعيـة هـذه األسـئلة

 .احتاملية التفكري الفعال

ويعترب تعليم التفكري من أهـم مسـئوليات الرتبيـة وتوجيـه التفكـري يف االتجـاه السـليم ألن 

 املدرسـة يف تحليلهـا  تربية طالبها تربية سليمة توظـفمستقبل الرتبية مرتبط بقدرة املدرسة عىل

ـة ف ـايئ وظيـف ـئني باملعرالنـه ـه الناـش ـة إذ توـج ـة كرـي ـدراتهمـف ـة ـق ـدف إىل تنمـي ـها وتـه ـىل أساـس  ـع

العقلية وتشكيل سلوكهم مبا يكتسبونه من معان ومفاهيم وال ينبغي أن تـحرص املدرسـة الحديثـة 
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مهمتها يف املعلومات وحشوها وصبها يف أذهان الطالب إمنا ينبغـي االهـتامم فيهـا بتكـوين عقليـة 

وهي الغاية التـي تهـدف إليهـا الرتبيـة يف التلميذ وتعويده كيف يبحث وكيف يفكر وكيف يتعلم 

 .املدرسة الحديثة

وأي نظام تربوي يجب أن يركز عىل تنمية التفكري ومن يستعرض أي فلسفة تربوية يالحـظ 

أنها تركز عىل تنمية مهارات الطالب العقلية ولكن مـا يجـري يف املـدارس يركـز عـىل أبسـط هـذه 

ًاملعلومات ونادرا ما يركز املعلمون عىل مهارات أخـرى الحفظ والتخزين واسرتجاع : "املهارات وهي

 .مثل التحليل والتنبؤ والرتكيب

كـون  وبـالتفكري ت،فالتفكري هو استخدام املعرفة لتحقيق هدف ال ميكن الوصول إليه مبارشة

 وهذا ما يجب عىل املدرسة أن تريب املتعلمني عليـه مـن انفتـاح القدرة عىل التغلب وقهر الصعاب

 وبـالتفكري يسـتطيع ، ملهارات التفكري ملا يؤهلهم للتغلب عىل ما يصادفهم مـن مشـكالتوتدريب

 فـإذا مـارس ،الفرد إمعان النظر يف آفاق الكـون فيسـمو بإميانـه وبـه يـزداد ذكـاؤه فتقـل أخطـاؤه

مهارات التفكري باستمرار فستصبح عادة لديه ومن ثم يكون النجاح حقيقـة ويكـون الـتخلص مـن 

ائم عىل منهجية التلقني والحفظ واالسرتجاع املنترشة والتي ال تحدث أي تغـري يف سـلوك التعليم الق

 . عن املحاكمة الواعية لدى مجابهة مشكالت الحياةعاجزةاملتعلم فتخرج أجيال 

 :وظهرت الحاجة لتعليم مهارات التفكري للمتعلمني ألنه

أبـدع كـل يشء خلقـه فتسـمو روحـه  الـذي لـلـهيعد وسيلة اإلنسان الصالح للتواصل مع ا -أ  

 لذلك حث القرآن الكريم عىل التفكري والتبرص والتدبر يف الـعرشات مـن ،وتتطور مامرساته

 .اآليات البينات

 التفكري السليم ميكن اإلنسان من التكيف مـع الظـروف املحيطـة بـه والتعامـل مـع املشـكالت  -ب

لكـه مـن معلومـات ومهـارات والصعوبات التـي تواجهـه وذلـك باسـتدعاء وتوظيـف مـا مي

 .وخربات وكلام كانت هذه األدوات متطورة كلام كان مفعولها أقوي وأبقى

 وكلـام كـان أقـدر عـىل ، مسار النجـاح إىلالتفكري هو الضوء الساطع الذي يغري اإلنسان -ج

التفكري كلام كان نجاحه أعظم لذلك اهتمـت الرتبيـة الجـادة بالتـدريب عـىل عمليـات 

 ًقل مهاراته ليصبح املتعلم قادرا عـىل توظيـف املعلومـات واملهـارات التـيالتفكري وبص
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ًيحصل عليها يف تحقيق النجاح الذي يصبو إليـه ويجعلـه قـادرا عـىل مواكبـة التغـريات 

 .املتواصلة التي تحصل يف ميادين الحياة

معـه بحـامس مامرسة التفكري تشيع يف ثنايا املوقـف التعليمـي الحيويـة فيتفاعـل املـتعلم  -د

ًوإيجابية لذلك كله فإن تعليم مهارات التفكري يعدوا أمرا مهام وبناء عىل ذلك أصبح شـعار  ً

 ".How to think كيف نفكر"املدرسة يف العرص الحديث هو 

  صالحة لتحقيق األهداف املتمثلـة يف جلـب املنـافع ورد املفاسـد وذلـك بتوظيـفةالتفكري أدا - ه

ات التي ميلكها الفرد وقد شبه ميكلر بعملية التنفس التي ال حيـاة املعارف واملهارات والخرب

 .للكائن الحي بدونها

 :األهمية أن أنه من 2000 ويرى الرسور

ًيتيح للطلبة رؤية األشياء بشكل أوضح وأوسـع وتطـوير نظـره أكـرث إبـداعا يف حـل املشـكلة  -1 

 .بشكل أوضح وأوسع

 .ًابيا وهو التفكري الذي يوصل إىل أفكار جديدةإتاحة الفرصة للطلبة ليك يفكروا تفكري إيج -2 

 .تحويل الطلبة إىل مفكرين منطقيني -3 

 .إعداد الطلبة للتنافس عىل الفرص التعليمية والوظائف واالمتيازات -4 

 .اإلسهام يف تحسني الحالة النفسية للطلبة -5 

 .اكتساب املعرفة الجديدة واستبدال املعرفة القدمية لها -6 

 استقصـاءقـال مـن مرحلـة اكتسـاب املعرفـة إىل مرحلـة توظيفهـا يف مساعدة الطلبة يف االنت -7 

 .معالجه املشكالت الحقيقية يف عامل الواقع

 .تنمية مفهوم الذات وتنمية مشاعر االنتامء واإلحساس واملسئولية نحو املجتمع -8 

ة  وامللحـويتضح مام سبق أن القدرة عىل التفكري تعترب من أكرث األهداف ومن األدوار الرئيسية

 ،للمدرسة لتوفري متعلم قادر عىل مواجهة التفجر املعريف الضـخم واملشـاكل املتزايـدة التـي تظهـر

 عىل التكيف مع متطلبـات الحيـاة الواقعيـة وعـىل التفكـري االبتكـاري ًافالبد أن يكون املتعلم قادر

 .فيدة هذا التلقني الذي يجعل املعلومات غري م،البناء بصورة بعيدة عن تلقني املعلومات
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 :ويوجد نوعني رئيسيني من التفكري هام 

 .التفكري املبسط -1

 .التفكري املركب -2

  التفكري الجيد ومناذج التدريس -ًثالثا

يؤكد معظم علامء املناهج وطرق التدريس عـىل عـدد مـن األسـاليب الفعالـة يف التـدريس 

 واملشـاعر واإلحساسـات وامليـول الجيد للتفكري إذ يعترب التفكري الجيد منظومة تتكون من القدرات

وعند تدريس التفكري يجب الرتكيز عيل املفاهيم الخاصة مبهارات تدريس التفكري الجيد فاألشخاص 

اـلـذين يدرـسـون لـغـريهم يعرـفـون اـلـنامذج العقلـيـة للـتـدريس الـتـي مـتـدهم ـبـالخطوط الرئيـسـية 

تفكري الجيد فإننـا نحتـاج للتحقـق للتدريس فإذا أردنا أن نعلم التالميذ ليك يصبحوا قادرين عىل ال

 .من جودة منوذج التدريس حتى يصبح فاعالً

 :ومن أهم مناذج التدريس هي

 :منوذج التدريس بالنقل اآليل والتلقني املعريف -1

إن معظم خطط التدريس العاديـة تعكـس مفـاهيم عمليـة التعلـيم والـتعلم التـي تسـمى 

علومات وتلقينهـا للتالميـذ، أمـا دور التالميـذ فيكـون التلقني، حيث يكون دور املعلم هو إعداد امل

 .االستقبال والتخزين يف الذاكرة

عند تدريس األعداد الحقيقية والعرشية يف الرياضيات باملرحلـة االبتدائيـة، فـإن : مثال ذلك

املعلم من خالل املحتوى ميكنه تقديم الجمع وجدول الرضب ويرشح نظام العد العرشي، ثم يقوم 

يب والتغذية الراجعة، والتالميذ هنـا يختزنـون الحقـائق والخطـوات يف ذاكـرتهم ويحـاولون بالتدر

 .الوصول إىل االسرتجاع اآليل والتذكر

إن النموذج التلقيني هنا ال يحتاج الخـرتاع عمليـات عقليـة فقـد كـان بإمكـان املعلـم أن يقـوم 

ًرضب، كـام ميكنـه أحيانـا اختبـار بعمليات التعليم من أجل الفهم وليس فقط من أجل حفظ جـدول ال

 .هذا الفهم بأنه يطلب من أحد التالميذ أن يرشح لزميل آخر كيف ومتى يستخدم النظام العرشي

ـيم ـدف إىل تـشـجيع التنـظ ـي تـه ـل املـشـكالت الـت ـريف يف ـح ـني املـع ـوذج التلـق ـتخدم مـن  ويـس
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لثالثـة وهـي وأفضل طريقة الستخدام هذا النموذج هي التـي تـتم مـن خـالل توظيـف العنـارص ا

 .القدرات العقلية واإلدراك وامليول

وتتميز القدرات العقلية بأهمية خاصة يف هذا النمـوذج يف التـدريس حيـث تخـدم قـدرات 

ًاالتصال بصورة جيدة، فاملعلم ميكن أن يصف الخطوات ويرشحها ويعطـي تـدريبا عمليـا وتغذيـة  ً

 .راجعة

فعـيل سـبيل املثـال لجعـل التفكـري  ،لقينيأما امليول فهي تتعارض مع أساسيات النموذج الت

ًمرنا وبه روح املغامرة يجب عىل املعلم أن يستخدم أسـاليب تالئـم ذلـك، منهـا العصـف الـذهني 

ًوإجبار التالميذ بأن تفكريهم ينبغي أن يكون مرنا ومغامرا، فاملعلم هنا ال ينبغـي أن يكـون مجـرد  ً

فع التالميذ بطرق مبارشة للبحث عـن املعرفـة ناقل للمعلومات أو ملقن فحسب، بل ينبغي أن يد

 .ًكام ينبغي أن يشارك ويتحرك ويكون مقنعا, والحصول عليها من مصادر متعددة

يف جعل تحديات متشابهة حيث نفرتض أن املعلم يرغب ) عمليات اإلدراك واالنتباه(وتواجه 

 منـوذج وبإتبـاع لهم وهكـذاالتالميذ يفكرون من خالل خطط ومييلون لرتتيب خطواتهم واختيار أعام

 .النقل اآليل والتلقني املعريف عن طريق إجراءات اختبارات أو تصحيح الواجبات املنزلية

فعملية اإلدراك واالنتباه تطلب فقط تخـزين العنـارص املوجهـة املناسـبة للعمـل يف ظـروف 

 أداءهـم وسـط مالمئة حيث أنـه عـىل التالميـذ عنـد االمتحـان أن يتـذكروا بأنفسـهم وأن يختـربوا

 .الضغوط األخرى

 منوذج تدريس التفكري عن طريق التثقيف العقيل املعريف   2-

 )التدريس اإلبداعي( 

إن الـهـدف ـمـن تنـظـيم مـفـاهيم التفـكـري ـهـو البـحـث وراء الـقـدرات ورشح كيفـيـة التفـكـري 

 مبـا والترصف الجيد للمفكر والذي يشمل عىل ترصفات األشخاص وسلوكهم الذيك تلك التي تـرتبط

 .يجدونه يف أنفسهم وفيام حولهم من مواقف التعلم

 أن املواقف املدرسية مثـل غريهـا مـن املواقـف التـي مييـل فيهـا Perkins 1992ويرى بريكنز 

املتعلم للترصف وفق البيئة املحيطة به ولذلك يسمى بنموذج تدريس التفكري عن طريق التثقيف 

 ).التدريس اإلبداعي(املعريف 
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ج يؤكد عـىل انتشـار التعلـيم يف البيئـة، حيـث أن منـوذج النقـل اآليل والتلقـني وهذا النموذ

 .يتطلب من املعلم إعداد ونقل الرسائل للتالميذ وفًقا ملا يتطلبه تعليمهم

فيتطلـب مـن املعلـم خلـق ثقافـة ) التـدريس اإلبـداعي(أما منوذج التثقيف العقيل املعريف 

 .للتفكري داخل الفصل الدرايس

التـدريس (تخدام منـوذج تـدريس التفكـري عـن طريـق التثقيـف العقـيل املعـريف وميكن اسـ

 .ًداخل الفصل سواء أكان محتواه الثقايف موجودا يف البيئة أم غري موجود) اإلبداعي

ًإن التثقيف الذي يرثي التفكري الجيد قد يبدوا مليئـا بالتناقضـات، فتخيـل فصـالً يركـز عـيل 

 .البحث عن تقديم األسباب: وهوتنظيم التفكري املوجه مسبًقا 

ًيف هذه الحالة نجد أن جو الفصل يكون مشجعا للتالميذ عىل امليـل نحـو الشـك يف االتجـاه 

مـن  وهنا نجد أن هذا النـوع ،الصحيح، بل األكرث من ذلك الشك يف اتجاه الحصول عىل املعلومات

 والبحث عن تبار الدقيق للفروضالتدريس يتحدى التالميذ يف صياغة األسئلة ومدى قدرتهم عىل االخ

وعىل ذلك فإن التثقيف املعريف والتدريس اإلبداعي ينمي لدى التالميذ التعلـيم الهـادف . الضوابط

نحو رضورة التأكد بالدليل القاطع من كل من املطالـب واملسـئوليات بـدال مـن مجـرد اللجـوء إىل 

 .التعليامت واالعتامد عليها

نتباه واإلدراك مييل التالميذ لتعلم قدرات التفكري مثل القـدرة ومن خالل امليول وعمليات اال

عىل التمييز بني السبب والنتيجة وتحديد التكوين املنطقي وتقويم األسباب، كام أن منوذج تدريس 

 فائـدة يف تنميـة الثقافـة والتفكري عن طريق التثقيف العقيل املعريف والتدريس اإلبـداعي يعتـرب ذ

 .داخل الفصل

ً عىل أنه من املفيد يف النامذج التدريسية أيضا أنها تقرتح عنارص موجهـة 1985 اللقاين ويؤكد

لتنظيم كيفية التدريس وموضوع التدريس، ويالحظ أن منوذج النقـل اآليل والتلقـني املعـريف بوجـه 

املعلم لتنظـيم التـدريس يف إطـار إعـداد ونقـل املعلومـات، أمـا منـوذج التثقيـف العقـيل املعـريف 

 .فيقرتح العنارص املوجهة لتنظيم التدريس ولكنه تنظيم من نوع مختلف) لتدريس اإلبداعيا(

 فـمـثالً يـجـب معرـفـة أي محـتـوى ثـقـايف يف فـصـول تالمـيـذ الـصـف الثاـلـث االبـتـدايئ ـيـدعم
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املوقف االجتامعي أو ثقافة البيئة ذلك أنه من السهل التفكري يف التثقيف العقـيل وكيفيـة تنفيـذه 

 :ثالث التاليةبالطرق ال

 .األمثلة الثقافية -1 

 .التفاعل االجتامعي -2 

 .التدريس املبارش للثقافة املعرفية واألنشطة -3 

وهذه املظاهر الثقافية تقرتح ثالث طرق موجهة لتنظيم التدريس، حيث يكون لكل تنظـيم 

 :ًتدرييس أهدافا تثقيفية تتمثل يف

 .تقديم أمثله منوذجية -1 

 .هم البعض وبني التالميذ واملعلمتشجيع التفاعل بني التالميذ بعض -2 

 .التدريس املبارش -3 

 يف ,افرتض أنك تريد تشجيع التالميذ عىل تنمية امليـل نحـو مـا وراء املعرفـة: وعىل سبيل املثال

 .ًهذه الحالة عليك أن تزيد قدرتهم عىل أن يكونوا أكرث تأمالً وأكرث تقوميا لتفكريهم

يف تصـميم وتنظـيم ) التـدريس اإلبـداعي(عـريف وباالعتامد عىل منـوذج التثقيـف العقـيل امل

 :التدريس داخل الفصل يف هذه الحالة يجب عىل املعلم مراعاة ما ييل

 .أن يتعرض التالميذ ألمثلة تعتمد عل الخيال أي أنها غري مألوفة -أ  

 .أن يكون لدى التالميذ الفرصة للتفاعل مع بعضهم البعض ملامرسة أنشطة ما وراء املعرفة  -ب

 .أن يتعرض التالميذ للتدريس املبارش التجاهات وأساليب الخيال واإلبداع -ج

 :وتربز هنا بعض النقاط التي تدور حول العنارص الثالثة السابقة وهي

 كيفية تعريض التالميذ ألمثلة إبداعية وخيالية 

 نـى جديـد أن تكون األمثلة غري مألوفة يف البيئة الثقافية أو أن تكـون أمثلـة األنشـطة ذات مع

 .وقيمة ثقافية مرتفعة

 املسـائل الرياضـية أو إحـدىًفمثالً التحـدث بصـوت مرتفـع يعتـرب انعكاسـا للتفكـري حـول 

 .الكشف عن اآلليات العقلية أثناء اتخاذ قرار حكيم
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 العلامء  عن طريق كتاباتواالبتكاريةوميكن رفع اهتامم التالميذ بدرجة كبرية باألفكار اإلبداعية 

 . التفكري العلمي أو أعامل الفنانني التي تعكس العمليات اإلبداعيةالتي تعكس

التـدريس (ً أيضـا عـىل أنـه إذا كـان منـوذج التثقيـف العقـيل املعـريف 1995كام يؤكد اللقاين 

يصنع جو الفصل كامالً يف اعتباره فإنه يجـب أخـذ األمثلـة املحسوسـة يف االعتبـار مثـل ) اإلبداعي

رسومة كأمثلة ملا وراء املعرفة إما عن طريق توضـيح أسـلوب مـا وراء عرض بعض صور اللوحات امل

أو التعبـري املبـارش عـن الرمـز الـذي يجعـل التالميـذ ) وصف الصورة بأشخاصها وخلفياتها(املعرفة 

ذلك فإنه ميكن الحصول عىل أمثلة ملا وراء املعرفة مـن خـالل إىل يفكرون فيام يعملون، وباإلضافة 

 .ثقايف عن طريق اشرتاك التالميذ يف أنشطة ثقافية مع بعضهم البعض ومع املعلمإثراء التفاعل ال

فالتالمـيـذ يـشـرتكون يف األنـشـطة الثقافـيـة التعاونـيـة وـيـدربون بعـضـهم اـلـبعض لـلـتحكم يف 

ومـن خـالل هـذا األسـلوب يسـاعد ) حل مشكالت األقـران(تفكريهم وتقوميه، ومن هذه األنشطة 

حسني تفكريهم عند حل مشكالت الرياضيات مثالً، ولجعل جو الثقافـة التالميذ بعضهم البعض يف ت

ًهو الجو الكامل للفصل املدريس ينبغي أن يكون البيئـة الفيزيائيـة للفصـل معتمـدا عـىل التفاعـل 

 .التعاوين

 بؤرة التفاعـل بـني املعلـم والتالميـذ، فسـؤال يًوينبغي أيضا أن يتأكد املعلم من أن املعرفة ه

ارشة عن تفكريهم يعترب الطريق الوحيـد لعمـل ذلـك، ولكـن التفاعـل ال ينبغـي أن يكـون التالميذ مب

ًلفظيا فقط بصفه مستمرة، وهناك طريق هام آخر للوصول إىل ما وراء املعرفة، وهـو الوضـوح الـذي 

ل  فبدالً من أن يسأل املعلم تالميـذه إلخبـاره يف الحـا،يحدد الزمن الذي يستغرقه التلميذ يف املالحظة

ًمبا يفكرون فيه أثناء السؤال، ميكنه إعطاءهم دقيقة أو زمنا بسيطا بعد السؤال ثم يسـأل عـن نتـائج  ً

تفكريهم، ويف النهاية نكون قد تحولنا من التدريس املبارش إىل التدريس اإلبداعي، لذا ميكـن للمعلـم 

دام اسـرتاتيجيات تخطيط مجموعة من الدروس التي يستخدم فيها التـدريس املبـارش للـامدة باسـتخ

اإلبداع املحدد مثـل اسـرتاتيجيات التفكـري التباعـدي أو الطالقـة واملرونـة واألصـالة يف مـاديت القـراءة 

باإلضـافة إىل ذلـك ميكـن للمعلـم اسـتخدام اسـرتاتيجية اإلبـداع إلعطـاء معنـى لتفكـري , والرياضيات

 منـوذج النقـل اآليل والتلقـني املعـريفتالميذه يف مواقف التحدي املعريف يف إطار التـدريس املبـارش أو 
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 وبنظـرة واسـعة ،الذي يفيد يف مساعدة املعلم يف إعداد وانتقال املعلومات عـن التفكـري اإلبـداعي

 :فإن املقارنة بني التدريس بالنقل اآليل والتلقني املعريف والتدريس بالتثقيف املعريف يظهر لنا ما ييل

 يـتم مفـاجئلقـني املعـريف يعـالج املوضـوعات كحـدث التدريس عن طريق النقـل اآليل والت

فيعـالج املوضـوعات كجـزء ) التدريس اإلبداعي(تدريسه، أما التدريس عن طريق التثقيف املعريف 

 .من العملية التدريسية

وعىل أية حال إذا كان عمـل املعلـم يهـدف لنقـل الرسـالة باسـتخدام اسـرتاتيجية التثقيـف 

لكن إذا كـان هدفـه تثقيـف التالميـذ بصـورة فعالـة فـإن التفكـري العقيل فينبغي أن يحدد ذلك و

 .ًاإلبداعي واالبتكاري يختلف متاما عن التثقيف العقيل فقط

 : منهامهمةإن تخطيط الدرس يعتمد عىل عدة أمور 

 سلوك املعلم. 

 الجو البيئي للفصل. 

 التفاعل داخل الفصل.  

 التوقعات الظاهرة.  

ً والتلقني املعريف يعترب مفيدا يف بعض حاالت التدريس املبارش، كام ترى أن منوذج النقل اآليل

ًولكنه كنموذج مستقل يستخدم إلرشاد املعلم لتنظيم التفكري فهو ببساطة يعترب منوذجـا ضـيًقا إال 

 .وميكن أن يقع يف إطاره وميهد له) التدريس اإلبداعي(أنه ال يتعارض مع مناذج التثقيف املعريف 

 نعرف أهميـة قـدرات التفكـري إال أننـا نؤكـد عـىل أن الرتكيـز عـىل مفـاهيم بالرغم من أننا

واملالحظـة مهارات التفكري الجيد ليست كافية لوصول األفراد إىل امليل لالكتشاف واالختبار الدقيق، 

 وهـذه امليـول . والناقـداالبتكـاريالقامئة عىل التفكري واملغـامرة وإعطـاء األسـباب للوصـول للتفكـري 

واإلحساسـات  نؤكد أن التفكـري الجيـد يعتـرب أسـلوب تنظـيم لالتجاهـات املالمئـة للقـدرات تجعلنا

 .وامليول وتعترب وجهة النظر هذه رسالة موجهة لتدريس جميع املقررات الدراسية

 إن تحدي تدريس التفكري يتطلب امتداد مفـاهيم التـدريس إىل مـا وراء منـوذج النقـل اآليل
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عتامد عىل منوذج التثقيف املعريف والتدريس اإلبـداعي، بهـدف إعطـاء عنـارص والتلقني املعريف واال

موجهة لخلق جو من الثقافة للتفكري الجيد داخل الفصل، ولنموذج التثقيف املعريف ثالثة مفـاتيح 

لبناء الثقافة هي األمثلة والتفاعل والتدريس املبارش للمفاهيم واألنشطة واملهارات ويؤكـد مـدخل 

 تسـاعد ةكري عىل أهمية الثقافة يف تنمية التفكري الجيـد، كـام يعتـرب هـذا املـدخل قـوتدريس التف

 .املتعلم عىل االتجاه نحو مامرسة التفكري الجيد

 إىل أن أهم ما يجب أن نخشاه هنا هو ما يسمى بقلـق التغيـري، 1992ويشري بريكنز وزمالؤه 

 التثقيف املعريف لتدريس التفكري؟ أي هل فرمبا يتساءل املعلمون هل ميكن أن يختار املعلم منوذج

من حق املعلم أن يختار النموذج الذي يبدوا له أكرث مناسبة؟ فـاملعلمون لـديهم مفـاهيم مسـبقة 

ًراسخة عن كيفية التدريس وعملية التعلم، وهذه املفـاهيم لهـا جـذور عميقـة، وغالبـا مـا نفاجـأ 

 .مبقاومة املعلمني للتغيري

 أننا نبـدأ بتعمـيم الـنامذج الذاتيـة لتـدريس املـواد الدراسـية التـي وتثبت البحوث العلمية

واإلعداد التقليدي للمدرسني ليس له سوى تأثري ضـئيل يف تعـديل هـذه , ًدرسناها عندما كنا صغارا

فإن مفـاهيم ,  وبينام يعترب تنظيم تدريس التفكري قوة دافعة وجاذبة إلثراء عقول التالميذ،املناهج

وهذا التغيري يكون يف اتجـاه تقـديم مفـاهيم , ًأيضا إيل تغيري عند معظم املعلمنيالتدريس تحتاج 

التثقيف لهم أوالً حتى يكتسبوا هذه النامذج قبل الصغار، كـام أن تغيـري مفـاهيم املعلمـني يعتـرب 

ًصعبا حيث ال توجد طريقة مؤكدة لهذا التغيري، كام يظهر جوهر املشـكلة يف التتـابع أيهـام أسـبق 

 .رية أم التطبيقالنظ

إذا أراد املعلم إحداث تغيـري وانتقـال مـن مفـاهيم النقـل اآليل والتلقـني : وعىل سبيل املثال

أي الرتكيـز عـىل مفهـوم مهـارات التفكـري ) التدريس اإلبداعي(املعريف إىل مفاهيم التثقيف املعريف 

 النظـري للتنظـيم والتثقيـف الجيد أكرث من الرتكيز عىل التنظيم، فهل يحتاج يف البدايـة إىل الفهـم

قبل أن يستطيع القيام بتغيري املامرسة داخل الفصل أم يتجـه نحـو تنظـيم التفكـري التثقيفـي دون 

 .فهم النظرية عىل اعتبار أن الفهم سوف يأيت بعد فرتة قصرية

إن قلق التغيري ينخفض عندما يتوقعه املعلمـون ويخططـون لكيفيـة إدارتـه داخـل الفصـل 

الخطط الفعالة للتغلب عىل مأزق البـدء بالنظريـة أو بـالتطبيق هـو تنسـيق الجهـود وتعترب أحد 

 .واتخاذ الهدف بني النظرية والتطبيق
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 فكر -أفعل (أو مدخل )  فكر- أفعل -فكر ( عملية فإن ذلك يعني استخدام مدخل ةوبصور

فكـري الطويـل حيث أن هذين املدخلني يشتمالن عـىل دورات للمالحظـة الناشـئة عـن الت)  أفعل-

 .واملامرسة فيكون االختالف هنا يف نقطة البداية فقط

  طرق تعليم خطوات واسرتاتيجيات التفكري -ًرابعا

هناك عده طـرق لتعلـيم خطـوات واسـرتاتيجيات التفكـري وميكـن تقسـيمها إىل مجمـوعتني 

 :رئيسيتني هام

وى مـقـرر درايس ـتـري أن عملـيـة التفـكـري بـشـكل مـبـارش ـمـن ـخـالل محـتـ :املجموـعـة األويل -1 

 )األسلوب القديم(

ترى أن عملية تعليم التفكـري ينبغـي أن تكـون ضـمنية وغـري مبـارشة مـن  :املجموعة الثانية -2 

 )األسلوب الحديث(خالل تقديم مهارات مرتبطة بعمليات التدريس 

 :وتشمل عملية تعليم التفكري بشكل مبارش خمس مراحل هي

مثـل عها وعـرض خطواتهـا وتوضـيح كيفيـة اسـتخدامها تقديم املعلم االسرتاتيجية من خالل وض -1 

 .اسرتاتيجية تلخيص ملحتوى معني للحصول عىل معلومات كثرية بطريقة مخترصة

 .يبدأ الطلبة بتجريب االسرتاتيجية من خالل محتوى درايس مألوف وشيق -2 

 . هدفهاتشكل مجموعات صغرية ومتعاونة تفكر بشكل جيد متزن لتلخيص االسرتاتيجية وتوضيح -3 

 .اثنتني أو يفرتض أن يقوم الطالب أو املجموعة بإدخال تعديالت عىل االسرتاتيجية بإضافة خطوه -4 

 .يستطيع الطالب أن يحور ويعدل يف الخطة ثم يفكر بعمق يف كيفية االستخدام مره أخرى -5 

 وبيري أشهر من استخدم برنامج تعلـيم التفكـري بشـكل مبـارش مـن De Bonoويعد دي بون 

 .املحتوى الدرايس خالل أسلوب

لكن الطلبة بحاجة إىل تدريس مكثف ومبارش لكيفية استخدام هذه املراحـل الخمـس قبـل 

 . املعلمةأن يستعملوها بشكل مستقل دون الحاجة إىل مساعد
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مـن املؤيـدين لتعلـيم التفكـري بأسـلوب ضـمني غـري ) Lauren Resnick(وتعد نورين رسنك 

عملية التفكري ال تحدث بشكل منفصل ومسـتقل عـام يحـيط ألن ) ضمن املحتوى الدرايس(مبارش 

, ًبل تستخدم طرقا معرفية مختلفة تساعد يف تعليم محتـوى املقـرر الـدرايس واالسـتفادة منـه, بها

 .هاليومنها األسئلة التي يطرحها الطلبة وإجاباتهم ع

  العمليات العقلية يف التفكري -ًخامسا

ة عقليـة معقـدة تتـألف مـن مجموعـة مـن العمليـات التفكري عند اإلنسان عبارة عن عملي

 :العقلية التي يتم خاللها نشاط التفكري وهذه العمليات هي

وتعرف باملقابلة أو املوازنة وتتمثل يف العالقات واالرتباطات بني الظـواهر أو األشـياء : نةاملقار -1 

إلدراك ويف التصـور أو األحداث واستخالص واستقراء هذه الظواهر أو األشياء أو األحداث يف ا

 .عند اإلنسان

وهو العملية التي يتم فيها تجميع األشياء أو الظواهر وفًقا ملـا مييزهـا مـن معـامل : التصنيف -2 

 وحيث يوضـع لهـا تجميـع أو تصـنيف وبحيـث تضـم مفـاهيم معينـة للظـواهر أو ةمشرتك

 .األشياء

 ء أو الظـواهر يف نظـام معـنيوهو العملية التي يتم بها ترتيب أو تنسيق فئات األشـيا: التنظيم -3 

 .وفًقا ملا يوجد بني هذه الفئات من عالقات متبادلة

 حتى يتحقق التفكري فإنه يتم وفق متييز الخصائص املستقلة لألشـياء كـام يـتم بطريقـة: التجريد -4 

 .متجردة عن األشياء ذاتها

ائص ـيـرتبط التجرـيـد ـبـالتعميم ـعـىل أـسـاس أـنـه عـنـد التوـصـل إىل تحدـيـد الخـصـ: التعـمـيم -5 

 .املتجددة لألشياء فهذا يعني أن التفكري اتخذ شكل التعميم

يتطلب التجريد عملية عقلية عكسية وهي االنتقال مـن التجديـد  :االرتباطات باملحسوسات -6 

ًوالتعميم إىل الواقع الحيس، الذي يعد رشطا مهام للفهم الصحيح الواقع ً. 

رة كليه مركبة إىل عنارصهـا املكونـة لهـا وهو العملية العقلية التي يتم بها فك ظاه: التحليل -7 

 .إىل مكوناتها الجزئية
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عكس عملية التحليل إذ أن الرتكيـب كعمليـة عقليـة يـتم بإعـادة توحيـد الظـاهرة : الرتكيب -8 

 .املركبة من عنارصها التي يتم تحديدها يف عملية التحليل

ة أحكـام أخـرى يقوم االستدالل العقيل عىل استنتاج صحة حكـم معـني مـن صـح: االستدالل -9 

 .ويؤدي االستدالل الصحيح إىل تحقيق الثقة يف رضورة وحتمية النتائج التي يتوصل إليها

 :واالستدالل نوعان

ً وهو العملية االستداللية التي بها نستنتج أن مـا يرصف عـىل الكـل يرصف أيضـا :االستنباط -أ  

 .عىل الجزء

ا يـتم التوصـل إىل نتيجـة عامـة مـن مالحظـة وهو العملية االستداللية التـي بهـ: االستقراء  -ب

 .حاالت جزئية معينة

 : االتجاهات املعرفية يف التفكري-ًسادسا

التعلم من وجهة نظر النظرية املعرفية هو نتيجة ملحاولة الفرد الجاد لفهم العامل املحيط به 

مليـة التـي وتختلـف نوعيـة وكميـة املـادة الع, عن طريـق اسـتخدام أدوات التفكـري املتـوافرة بـه

 .يستوعبها الفرد باختالف اآلراء واملعتقدات واملشاعر والتوقعات

وتفرتض النظرية املعرفية أن الفرد نشط، حيث يقوم ويبادر إىل مامرسة الخربات التي تقـود 

إىل التعلم ويبحث عن املعلومـات املتعلقـة بحـل املشـكلة ويعيـد تنظـيم وترتيـب مـا لديـه مـن 

فهو يختـار وميـارس ويكـرر , ً الجديد والفرد ال يكون سلبيا فيام يوجه لهمعلومات لتحصيل التعلم

وأحد التـأثريات الهامـة يف هـذه العمليـة هـو مـا يسـتحرضه الفـرد مـن . وينتبه ويتجاهل ما يريد

ًخربات إىل موقف التعليم وقد أصبح علامء النفس املعريف أكرث اهتامما بدور املعرفة يف التعليم إن 

 .معرفة يحدد إىل درجه كبرية ما الذي سوف نتعلمه ونتذكره وننساهما لدينا من 

الـنفس وهناك أكرث من نظرية من النظريات املعرفية يف التعليم وقد اهتم الباحثون يف علم 

 كيـف يفهـم املعريف ببحث جوانب خاصة يف التعليم مثل كيف يتذكر الراشدون املعلومات اللفظية؟

حل , يف أمناط التعليم الذي ميكن تحقيقها لدى األفراد مثل التفكرياألطفال القصص؟ وهم معينون 

 .املشكلة اللغوية
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  ليسـت هنـاك نظريـة معرفيـة واحـدة تجمـع كـل االتجاهـاتWool Folkويفرتض وولفولـك 

 .املعرفية يف فهم وتفسري التفكري

الدراسـة والبحـث وأن معرفه االتجاهات املعرفية يف التفكري التي أدخلها الرتبويون يف نتيجة 

ترثي طرق التعليم والتعلم وتساعد املعلم بصورة واضحة عـىل تنميـة التفكـري لـدى الطلبـة ومـن 

 :هذه االتجاهات

 :اتجاه التمثيل املعريف -1

 : ويحدد أربع سامت أساسية هي كالتايلBruner هذا االتجاه جريوم برونرمن أنصار 

 .االستعداد القبيل للتعلم -أ  

 )تحديد طرق تنظيم املعرفة(عرفة بنية امل  -ب

 .تحديد أفضل األساليب لعرض مواد التعليم -ج

 .التعزيز -د

 Ozbelاتجاه أوزبل  -2

علمها للطالب واملادة الجديدة التـي نيركز أوزبل عىل أن يكون هناك ارتباط بني املادة التي 

 : املعنى هيوأنواع التعليم ذات. سوف يتعلمها وهو ما يجعل هذه املادة ذات معنى

 .التعلم التمثييل -أ  

 .تعلم املفاهيم  -ب

 .تعلم القضايا -ج

 .التعلم االستكشايف -د

 :التدريب عىل التساؤل -3

صمم هذا النمط للتعلم بناء عىل مالحظات التفاعل الصفي وتم ترتيب مجموعة سـلوكيات 

 :التفاعل الصفي للمعلم كام ييل

 .سليمة وواضحة وبتسلسل منطقيأن تعد األسئلة مسبًقا وبلغة  -أ  

 .لطلبةيات األسئلة للتالميذ حسب قدرات اأن تتنوع مستو  -ب

 .أن ينوع يف قواعد توجيه األسئلة -ج
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 .حث الطلبة عىل التفكري قبل تكليفهم باإلجابة عىل السؤاليأن  -د

 .أن يعطي الطالب املستجيب تغذية راجعة -ه 

 .شل الطالب املستجيب إىل طالب آخرأن يعيد توجيه السؤال يف حالة ف - و

 .أن يثنى املعلم عىل االستجابة الصحيحة - ز

 Hilda Talaاتجاه هيلدا تابا  -4

 :ترى هيلدا تابا أن التفكري االستقرايئ يتم عرب ثالث مراحل أساسية هي كالتايل

 : التاليةوم وتحدد يف الخطوات الثالثمرحلة استيعاب املفه: املرحلة األوىل -أ  

 وما وتعتمد هذه املرحلة عىل مشاهدات الطالب ومالحظاته: مرحلة التعداد والتذكر 

 .يكتسبه عن طريق حواسه املختلفة

 وفيها يقوم الطلبة بتبويـب وتصـنيف املعلومـات أو األشـياء أو : مرحلة التصنيف

 .املواد إىل فئات أو مجموعات وذلك بناء عىل املالحظة السابقة

 الطلبة أسامء للمجموعات التي تـم تصـنيفها يف الخطـوة التسنية وهي أن يعطي 

 .الثانية

 هذه املرحلة عىل العمليات العقليـة ني مرحلة تفسري املعلومات وتنب:املرحلة الثانية  -ب

 :التي تتضمن

 تحديد العالقات الرئيسية الظاهرة بني املعلومات التي توفرت يف املرحلة األوىل. 

 اكتشاف العالقات الخفية. 

 تعميامت(وصول إىل استجالالت ال( 

 وتهدف هذه املرحلة إىل توسيع قدرة الطالـب املبادئ مرحلة تطبيق :املرحلة الثالثة - ج

ًيف الوصول إىل تنبؤات اعتامدا عىل املعلومات السـابقة مـن خـالل طـرح أسـئلة، ثـم 

 هـذه ينتقل الطالب إىل تفسري التنبؤات السابقة واتخـاذ املـربرات املناسـبة لهـا، ويف

املرحـلـة يتأـكـد الطاـلـب ـمـن ـصـحة التنـبـؤات الـتـي توـصـل إليـهـا وذـلـك باختبارـهـا 

 .وتعميمها

 :وتتلخص مراحل التدريب عىل التفكري ضمن استخدام املواد الدراسية عىل النحو التايل
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 : املرحلة األوىل وتشمل-أ

 :استيعاب املفهوم ويتم من خالل

 التعداد ووضع العنارص يف قوائم. 

 ف ووضع العنارص يف مجموعات ذات صفات مشرتكةالتصني. 

 تسمية املجموعات. 

 : املرحلة الثانية وتشمل-ب

 :تفسري املعلومات وتتم من خالل

 تحديد العالقات الرئيسية. 

 اكتشاف العالقات الخفية. 

 الوصول إىل استدالالت وتعميامت. 

 :  املرحلة الثالثة-ج

 : وتتم من خاللاملبادئتطبيق 

 تائج ووضع الفرضياتالتنبؤ بالن. 

 رشح التنبؤات ودعم الفرضيات. 

 التأكد من التنبؤات والفرضيات. 

 : التاليةوباإلضافة إىل هذه االتجاهات تتمثل االتجاهات املعرفية يف التفكري يف االتجاهات 

 : اتجاه التمثيل املعريف )1(

 : هي كالتايلمن أنصار هذا االتجاه جريوم بروين ويحدد لنظريته أربع سامت أساسية

االستعداد القبيل للتعلم، فنظريته يجب أن تهتم بـالخربات واملواقـف التـي تجعـل الطفـل  -أ  

ًراغبا وقادرا عىل التعلم عند دخوله املدرسة ً. 

 .أي تحديد طرق تنظيم املعرفة بحيث تجعل املتعلم أكرث قدرة عىل إدراكها: بنية املعرفة  -ب

 .تابعات ميكن بها عرض مواد التعلمأي تحديد أفضل مت: التتابع -ج

أي تحديد طبيعة ومعدل تقديم املكافآت مع االنتقال من املكافـآت الخارجيـة إىل : التعزيز -د

 .املكافآت الداخلية
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هذا وقد اهتم برونر بعدة خصائص منها الفروق الفردية بني األطفـال يف أي عمـر والفـروق 

نة الرضورية ملقابلة التتابع الالزم ملواجهة الفروق الفرديـة يف البيئة مبختلف مجاالت املعرفة، واملرو

 .يف معدل التعليم

م الكـايف لبيئـة ميـدان هـ أنـه مـع تـوافر الفمـؤداهكام اتخذ برونر يف جميع الحاالت موقًفا 

ًفإن املفاهيم األكرث تقدما ميكن تدريسـها بشـكل مالئـم يف املراحـل العمريـة املبكـرة، حيـث املعرفة 

نر، بأنه ميكن تدريس أي مادة بقابلية وبدرجة كافية مـن األمانـة العلميـة يف أي مرحلـة  برويقول

 .من مراحل النمو

 أمناط التمثيل: 

هي القواعد التـي   أي كيف تحول الخربة السابقة إىل منوذج وما،يهتم برونر مبشكلة التمثيل

 أمنـاط مـن هـذا ةىل ثالثـتحكم تخزين املعلومات واستعادة من هذا النموذج وقد توصل برونـر إ

 :التمثيل هي

ويتمثل يف التعلم من خالل العمل وهو تعلم بال كلامت يف : منط التمثيل الحريك أو العميل -أ  

ري من األشياء التي يجب أن يتعلمها املرء بالرغم مـن عـدم ثجوهره كام يحدث بالنسبة للك

امت أو الرسوم أو الصور ومـن  بل يصعب تعليمها باستخدام الكل،توافر صور أو كلامت لها

ذلك تعليم املهارات الحركية مثل ركوب دراجة أو عـزف آلـة موسـيقية أو مامرسـة إحـدى 

 .األلعاب الرياضية

ويعتمـد هـذا الـنمط عـىل التنظـيم الـبرصي أو ): الصور الذهنية(النمط التمثييل اإليقوين   -ب

الصورة التلخيصية لألشـياء، حيـث غريه من أنواع التنظيم الحيس، كام يعتمد عىل استخدام 

يتم التمثيل من خالل الوسائط اإلدراكية إذ تحـل األيقونيـة أو الصـور محـل اليشء العقـيل 

 .ويقول برونر أن هناك معامل ارتباط عال بني استعامل الخيال واإلنجاز املدريس

الـنظم وهـو التمثيـل مـن خـالل الكلـامت أو اللغـة وفيـه خصـائص  :منط التمثيل الرمـزي -ج

 أن الرمـوز ومنهـا الكلـامت هـي يف ،الرمزية التي ال زالت يف حاجـة إىل مزيـد مـن البحـث

 جوهرها نظم اعتباطية وتتضمن قواعد تكوين الجمل وتحويلها بطريقـة قـد تقلـب الحقيقـة

 .ًرأسا عىل عقب وعىل نحو أخطر بكثري مام ميكن أن يحدث خالل األفعال أو الصور
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 التعلم االكتشايف: 

 : برونر أن املتعلم يف مواقف التعلم االكتشايف يواجه مشكلة تتخذ إحدى الصور اآلتيةيرى

 .أهداف يجب الوصول إليها مع عدم توافر الوسائل التي تؤدي لذلك -أ  

 .تناقضات يف مصادر املعلومات التي لها نفس الدرجة من املوثوقية  -ب

ًقف ال يكون فيها ذلك واضحا حيث يكتشـف البحث عن البنية أو النظام أو االتساق يف موا -ج

ًالتلميذ تعميام أو مفهوما أو قاعدة أو مبدأ فإنه ال يتعلم ذلك فحسـب وإمنـا بـتعلم أيضـا  ً ً

 :من عملية االكتشاف ذاتها ما يأيت

 استطالع واستكشاف املوقف. 

 تجاوز املعلومات املعطاة يف املوقف. 

 ائيةالسلوك بطريقة علمية والتفكري بطريقة استقر. 

 ًتنمية توقع أن التعلم ميكن التحكم فيه ذاتيا. 

هذا ويجب أن تنب إىل أن برونر ال يعترب جميع أنـواع الـتعلم مـن النـوع االكتشـايف، فهـذا 

 .النوع من التعلم صعب وغري اقتصادي يف مقدار ما يبذل من وقت وجهد

 األسلوب التعليمي يف نظرية برونر: 

أي : ل يغلب عليه أن يعمل عىل مسـتوى التمثيـل األيقـوينيرى برونر أن طفل رياض األطفا

ًأنه يتعلم أساسا من خالل األفعال ومن خالل الخربة الحسية والبرصيـة والتنظـيم لهـذه الخـربة أو 

 .الخربات، ويرى برونر أن الطفل يف هذه املرحلة يحتاج إىل التعزيز الفوري بعد انجاز العمل

 ولذا فهو يئفعالية نحو التعليم تتأسس عند هذا املستوى املركام يرى برونر أن املضامني االن

ًفالطفل يكون أكرث تهيـؤا لتجريـب ) الالعبة املسرتخية(يفضل أن يستخدم املعلم مع طفل الروضة 

األشياء، كام يؤكد عىل رضورة تعليم األفكـار واملهـارات الرضوريـة األساسـية إلتقـان مهـارات أكـرث 

وهذا يتطلب من املعلم أن يتنبأ املهـارات التـي سـوف يحتاجهـا التالميـذ ًتعقيدا يف مراحل الحقة 

 .مستقبالً وأن يهتم لذلك بطريقة منظمة وتدريجية
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لعل أهم ما تركز عليه نظرية برونر توفري جو مريح للتالميذ، جـو مفتـوح بحيـث يشـعرون 

ويركز برونر عىل أهمية بالحرية يف أن يستجيبوا أو يضعوا الفروض دون خوف من النتائج السلبية 

اللغة وتشجيع التفاعل اللفظي لتبادل األفكار بحيث يتعود التالميذ عىل استخدام األشكال الرمزية 

لالتصال، وأن عىل املعلم أن يركز الجهود املكثفة يف نهاية املرحلـة االبتدائيـة لـيك يسـاعد التالميـذ 

ف املناسبة للبحث واالستقصاء وطرح األسئلة عىل التفكري عىل املستوى الرمزي وذلك بتقديم املواق

 .وأن يضعوا الفروض التي تبني ملاذا تحدث أشياء معينة

 :اتجاه أوزبل )2(

يؤكد أوزبل عىل أهمية العرض املنظم يف عملية الرتبية ويعتمد ذلك يف جوهره عىل التتـابع 

ًتباطـا واضـحا مبـا يسـبقها الدقيق للخربات التعليمية بحيث أن الوحدة التي يتم تعلمهـا تـرتبط ار ً

وهذا االتصال بني البنية املعرفية لدى املتعلم من ناحية واملادة الجديدة التي سـوف يتعلمهـا مـن 

ناحية أخرى وهو ما يجعل هذه املادة ذات معنى، أي االبتعاد عن الـتعلم الصـم أي التوجـه نحـو 

 .التعلم ذو املعنى

 األسس العامة 

تي تتوافر للمتعلم يف لحظة ما والتي تتألف من حقـائق وقضـايا  أوزبل عىل املعرفة القيطل

ومفاهيم ونظريات ومعطيات إدراكية، اسم البنية املعرفية وتختلف طبيعة مواد الـتعلم الجديـدة 

ًالتي يتعرض لها الفرد من حيث ارتباطها ارتباطا معقوالً ومفهوما ببنيته املعرفية وهذه االرتباطـات  ً

لتعلم ذو املعنى، وليك تحقق االرتباطية هذا الهدف يجب أن تتوافر خاصيتان تؤدي إىل ما يسمى ا

 :هام

ًأن يكون االرتباط جوهريا ويقصـد بـذلك أن العالقـة ال تتغـري إذا أعيـد التعبـري عنهـا بصـيغ  -1 

 ميكـن التعبـري عـن عمختلفة من البنية املعرفية للمعلم، فحني تقول املثلث املتسـاوي األضـال

 . كأن تقول املثلث الذي تتساوى جوانبهذلك بشكل مختلف

ًأن يكون االرتباط طبيعيا غري تحسني وغـري اعتبـاطي ومعنـى ذلـك أن العالقـة بـني العـنرص  -2 

 .التعليمي الجديد والعنارص املرتبطة يف البنية املعرفية يجب أن ال تكون قمرية
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ا تـوافرت فيـه ويقول أوزبـل بـأن أي موقـف أن يفتقـد املعنـى أو يقـرتب مـن الالمعنـى إذ

 :الرشوط التالية

 .املادة التي يتم تعلمها يحوزها املعنى املنطقي -1 

 .يفتقد املتعلم األفكار املرتبطة بهذه املادة يف البنية املعرفية -2 

 .يفتقد املتعلم التأهب للتعلم ذي املعنى أي يفتقد املتعلم للقصد والبنية يف التعلم -3 

 :أنواع التعلم ذي املعنى

 :ثييلالتعلم التم -1

هو الذي يتمثل يف تعلم معنى الرموز املنفصلة ويعد هذا التعلم من أكرث األنشطة املعرفيـة 

أهمية عند الطفل وتتخذ هذه الرموز أول األمر صورة الكلامت التي يتحدث بها اآلباء للطفـل ثـم 

ت هي الصـورة تشري إىل األشياء التي ينتبه إليها وبعد ذلك تصبح املعاين التي يعطيها الطفل للكلام

بـاليشء فـإن مجـرد ) الكلمـة(البرصية أو السمعية التي يستثريها اليشء، ومع تكرار اقرتان الرموز 

 .عرض الرموز وحده يؤدي إىل استثارة الصورة البرصية لليشء والتي تؤلف املعنى

هذا ويالحظ الطفـل أن األشـياء املختلفـة يف بيئتـه تعطـي لهـا أسـامء مختلفـة وأن األمثلـة 

 ".التكافؤ التمثييل"ملختلفة يف نفس الفئة تعطي نفس االسم وهذا ما يسمي أوزبل ا

 :تعلم املفاهيم -2

يرى أوزبل أن املفهـوم قـد يكـون لـه معنـى منطقـي ومعنـى سـيكولوجي، ضـمن الوجهـة 

 ًاملنطقية يشري املصطلح إىل ظواهر يف مجال معني تجمع وتضيف معاملـا بينهـا مـن خصـائص مشـرتكة

 يشري إىل فئة من األشياء تختلف بوضوح عن املربعات والـدوائر ومعنـى هـذا أن املفهـوم فاملثلث

يتضمن ما يسمى بالخصائص املحكية، والتي تشري إىل مجموعة من الخصائص التـي تتـوافر يف كـل 

 .وحدة من الوحدات التي تؤلف فئة املفهوم

 مـن مراحـل منـو الطفـل وقد ينشأ تفاوت واضح من بني الخصائص املحكية، يف كـل مرحلـة

التي يكتشفها هو والتي تعطي املعنى السيكولوجي للمفهوم وبني الخصائص املحكية التـي تحـدد 

ًاملعنى املنطقي لها فمفهـوم املثلـث عنـد الطفـل قـد يكـون محـدودا وغـري دقيـق ولكنـه يقـرتب 

 .ًتدريجيا بل وقد يتطابق مع املعنى املنطقي نتيجة للخربة
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 :تعلم القضايا  -3

القضايا يف جوهرها جملة مفيدة والتي قد تشمل التعميم الذي يشـري إىل صـيغة تـدل عـىل 

عالقة بني مفهومني أو أكرث مثل اآلباء يحبون أطفالهم، إال أن بعض القضـايا قـد ال تكـون يف صـورة 

يـذ تعميامت مثل رضب ابن جارنا الطفل الفقري، ويف كلتا الحالتني تكون املهمة هي أن يفهـم التلم

معنى الفكرة املركبة التي تعرب عنها الجملة وعىل الرغم من أن هـذه الفكـرة املركبـة تعتمـد عـىل 

الكلامت الفردية التي تؤلف الجملة إال أنها أكرب من مجمـوع هـذه الكلـامت فهـي إعـادة تكـوين 

 .للمعاين الفردية لهذه الكلامت

 :شايفستكالتعلم اال -4

وقف الذي ال تعرض فيه مواد التعلم عىل املـتعلم يف صـورتها يشري التعلم االستكشايف إىل امل

النهائية وهذا ما يسميه أوزبل التعلم االستقبايل، ويتطلـب الـتعلم االستكشـايف أن ميـارس املـتعلم 

ًنوعا من النشاط العقيل الذي يتمثل يف إعادة التنظيم والرتتيب والتحويل الذي يدخله عـىل مـادة 

شايف يف عمليتني هامتني هام كست النهايئ يف البنية املعرفية ويدخل التعلم االالتعلم قبل دمج النتاج

 .حل املشكلة واالبتكار

  الطريقة العلمية يف تفكري الطالب-ًسابعا

يجهل الكثري من املعلمني أساليب تدريس التفكري العلمي واكتساب االتجاهات العلمية عند 

ب بالحقـائق واملعلومـات وهـذا يـدل عـىل أن هـؤالء تهم لتزويـد الطـالاالطالب، وتوجيـه اهتاممـ

 .املعلمون يجهلون أهداف الرتبية املعارصة

 واملدرسة هي املسؤولة عن توجيـه الطـالب لـيك يقيمـون تفكـريهم وسـلوكهم عـىل الحقـائق

واملعلومات املوثقة باألدلة بدالً مـن االعـتامد عـىل التقليـد واسـتقبال املعلومـات دون متحـيص أو 

 .و استنتاج أو غري ذلك من مظاهر التأخر والتفكري املستقيمتحليل أ

 دفلـلـهإدراك الطالب 

قد يقع املعلم يف الخطأ عندما يكلف الطالب مبامرسة أنواع مختلفة من النشـاط العلمـي 

 أو إجراء بعـض التجـارب العلميـة املبسـطة دون أن يـدرك الطـالب الهـدف مـن مامرسـة هـذا

ء تلك التجارب العلمية املبسطة وقد يربر املعلم طريقته هـذه بأنـه النشاط العلمي أو من إجرا
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ال داعي لتوضيح الهدف من أول األمر ما دام الطالب سوف يدركون الهدف يف نهايـة الـدرس أو 

 .نهاية الفصل الدرايس

ولتاليف األخطاء التي يقع فيها املعلم عندما يقومون بتنمية االتجاهات العلمية لدى الطالب 

 األمر أو أول خطوة يف التفكـري العلمـي هـي تحديـد املشـكلة ئ من الرضوري أن يدرك يف بادفإنه

كام أنه من الرضوري أن يـدرك املعلـم . التي يراد بحثها ووضوح الهدف من ذلك يف أذهان الطالب

 تفسـري أو أن التفكري العلمي عند الطالب يبدأ بإحساسه بوجود مشكلة أو تساؤل يحتـاج منـه إىل

 .ري املعلم اهتامم الطالب بالظواهر العديدة املحيطة بهم ومن اليسري أن يستثحل،

 مشاركة املعلم الطالب يف تحديد املشكلة

 الصحيح للتفكري يجب أن يشرتك املعلم مـع الطـالب يف هوليك ميكن توجيه الطالب يف االتجا

رة سـؤال تحتـاج اإلجابـة تحديد املشكلة التي يراد بحثها وميكن أن تكون صـياغة املشـكلة يف صـو

عليه إىل إجراء بعض التجارب أو الحصول عىل بعض املعلومات أو القيام بأنواع أخرى من النشـاط 

داخل غرفة الدراسة أو خارجها، غري أنه من الرضوري أن تكون املشكلة التـي يتعـرض لـه الطـالب 

يص واالستفسار فال يكفي أن مشكلة حية وحقيقية أي أنها تثري اهتاممهم ورغبتهم يف البحث والتق

 من وجهة نظر املعلم فقط، بل يجب أن تكون املشكلة مناسبة ملستوى مهمةتكون مجرد مشكلة 

نضج الطالب بحيث تتحدى تفكريهم فال تكون من التفاهة بحيث ينرصفون عنها وال من الصعوبة 

 .بحيث ال ميكنهم االستمرار يف بحثها

 طرح مشكالت غري مألوفة

مـن املشكلة تضع الطالب يف موقف يدفعه إىل التساؤل والتفكـري والقيـام مبجموعـة الشك أن 

األنشطة التي متكنه يف النهاية من حل تلـك املشـكلة وتفسـريها، ومـن ثـم التوصـل إىل معرفـة أو 

معلومات جديدة وقد يفشل الطالب يف الوصول إىل حل فرياجع أفكاره وأنشطته مـن جديـد وقـد 

 ً.سابقاالً تتضمن املشكلة سؤا

وريـة هإذا كانت جمهورية مرص تقع يف الشامل الرشقي لقارة أفريقيا ففي أي قارة تقـع جم

 السودان التي تكون حدودها الشاملية مع حدود جمهورية مرص؟
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مثل هذا السؤال ال يعترب مشكلة باملعنى الذي يتناوله الرتبويون يف وقتنا هذا إذ إن املشكلة 

. فة للطالب وال تسعفه معلوماته املتوافرة يف الوصـول إىل حـل مبـارش لهـايجب أن تكون غري مألو

كام يرى الرتبويون أن املشكلة مفتوحة فيقع العبء األكرب يف تنفيذها عىل الطالب نفسه أو تكون 

املشكلة مغلقة تقدم للطالب توجيهات وإرشادات كافية ملساعدته عىل حلها وقـد تكـون املشـكلة 

 .متوسطة

 يوضح خصائص كل من هذه األنواع الثالثة (4)جدول 

 مثال الخصائص النوع

 املشكلة املفتوحة
جابة وأكـرث مـن إلها أكرث من 

 طريقة للحل

أي الطرق السليمة التي ميكـن أن تتبعهـا 

 يف تغذية مريض مصاب بالربد

 املشكلة املتوسطة

لها إجابة واحدة وعدة طـرق 

 للحل

ـة  ـب مجموـع ـة ترتـي ـة ملعرـف ـصـمم تجرـب

فاعل تعنارص التالية حسب نشاطها يف الال

 .مع املاء

 املشكلة املغلقة
ـة واحــدة  ـة مقبوـل لهــا إجاـب

 وطريقة واحدة للحل

اـســتخدم املخـتــرب العلـمــي يف املدرـســة 

 .لتحضري غاز ثاين أكسيد الكربون

 مالحظة سلوك الطالب

فـق ومتطلبـات ملا كان من األهداف األساسية للمدرسة توجيه سلوك الطالب وتعديله مبـا يت

ك الطـالب تعتـرب مـن الوسـائل الهامـة يف تقيـيم منـو التفكـري والحقائق العلمية، فإن مالحظة سـل

العلمي لديهم ويف هذا الصدد يجب عىل املعلم مالحظة سـلوك الطـالب ومحاولـة حصـول املعلـم 

 :عىل إجابات ألسئلة من النوع التايل

ًويبدي اهتامما مبا يحيط به من الظواهر يف إىل أي حد يدرك الطالب املشكالت التي تواجهه  -1 

 حياته اليومية؟

إىل أي حد مييل الطالب إىل تفسري ما يالحظه ويقـرتح الطـرق املناسـبة للوصـول إىل الحلـول  -2 

 الصحيحة بدالً من اعتامده عىل الخيال أو الخرافة؟
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 ء معلوماته؟إىل أي حد يستطيع الطالب تقييم مصادر التعلم التي يستعني بها يف استقصا -3 

 .إىل أي حد يبني الطالب استنتاجاته عىل املالحظة الدقيقة أو يترسع يف الوصول إىل األحكام -4 

 إىل أي حد يستفيد الطالب يف حياته مبا تعلمه من الحقائق واملعلومات؟ -5 

ًإىل أي حد يبدي الطالب اهتامما بالبحث عن أسباب الظواهر الطبيعيـة مثـل الـربق واملطـر  -6 

 .والزالزل

ًىل أي حد يـدرك الطالـب أن االكتشـافات واالقرتاحـات الحديثـة تتطلـب تغيـريا يف أسـاليب إ -7 

 حياتنا؟
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 الفصل الثامن

 برامج تنميـة التفكري

 

 

   :مقدمـة

مة التفكري تكمـن تتمثل عملية التفكري يف الرتبية ويف الحياة بوجه عام مكانة رئيسية ألن مه

 ويعـد ،يف إيجاد حلول مناسبة للمشـكالت التـي يواجههـا اإلنسـان يف املجتمـع وتتجـدد باسـتمرار

ًالتفكري باعتباره عملية معرفية عنرصا أساسيا يف البناء العقيل املعريف الذي ميتلكـه اإلنسـان والـذي  ً

 .مييزه عن سائر املخلوقات

مـن أشـهر مـن اسـتخدم بـرامج تـدريس التفكـري Edward De bono  ويعترب ادوارد دي بونو

) ماسـرت ثنكـر(بشكل مبارش من خالل أسلوب املحتوى الدرايس للتفكري، ومن هذه الربامج برنـامج 

وهذا الربنامج يهدف إىل تعليم األفراد كيفية التفكري وتدريبهم عىل اسرتاتيجيات تفكرييـة جديـدة 

ًوأيضـا برنـامج القبعـات ) كـورت(ر بربنـامج يسـمي وبرنامج متكامل آخر لتنميـة التفكـري املسـتم

 .الست

ًوأما املجموعة الثانية من اآلراء فإنها ترى أن تدريس التفكري ينبغـي أن يكـون ضـمنيا وغـري 

مبارش من خـالل تقـديم مهـارات مرتبطـة بعملـة التـدريس وتـأيت ضـمن تـدريس محتـوى املـواد 

 . تحدث بشكل منفصل ومستقل عام يحيط بناالدراسية املختلفة وذلك ألن عملية التفكري ال 
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 أن عملية تنمية التفكـري الصـحيح للمعلـم وللتلميـذ Burden & Williamsويرى بردن ووليم 

ًليست عملية سهلة وينبغي عىل املعلم عند التدريس لتنمية التفكري أن يكون واعيـا مبـا ال يفهمـه 

من خالل تخيل اإلطار املتفق عليه يف املـادة تالميذه من معلومات وأن يساعد تالميذه عىل العمل 

 .الدراسية

ن تعليم مهارات أو أسـاليب تنميـة التفكـري يف املـنهج الـدرايس هـو مبثابـة تزويـد الفـرد وإ

باألدوات التي يحتاجها ليتمكن من التعامل بفاعلية مع أي نوع من أنـواع املعلومـات أو التغـريات 

ب التفكري أهميته ويضاف إيل ذلك أن عملية التفكـري شـاملة التي تأيت يف املستقبل ومن هنا يكتس

لعمليات عقلية كثرية وبالتايل عندما يعلم التفكري فإن ذلك يعنـي أننـا نعلـم أداة جيـدة ملختلـف 

 .املناهج الدراسية

 مـن ولقد أظهرت معظم الدراسات التي تم من خاللها استخدام تعليم التفكري أن هـذا النـوع

لفائدة عىل الطالب من عدة أوجه مثل توسيع آفاق التفكري لديهم وكـذلك تحسـني التعليم يعود با

 .اإلنجاز االكادميي

  برامج تنمية التفكري- أوالً

تؤكد برامج تنمية التفكري عىل تدريب األفراد عىل مجموعة محددة من املهارات مـن خـالل 

 .عدة متارين أعدت بعناية تامة لخدمة الهدف الذي أعدت له

مميزات برامج التفكري أنها تطبق يف مختلف املواقف الدراسية أو التدريبية كـام ميكـن ومن 

البدء يف تعليمها من مراحل مبكرة بدء من الصـف الثالـث االبتـدايئ لكـن غالبيـة هـذه الـربامج ال 

ًتطبق مبكرا إال ابتداء من الصف السادس ألن غالبيتها تتطلب مهارات القراءة كقدرة أساسـية لهـا 

ًام أن الطلبة كلام تقدموا عرب الصفوف الدراسية فإن هذه الربامج تصبح أكـرث تطـورا مـع طبيعـة ك

 .منوهم

ًونظرا ملا للتفكري من أهمية فباإلمكـان تنميتـه وإكسـابه للطـالب يف مراحـل التعلـيم، فقـد 

سـائل تستوعب الوسائل التي تتم استخدامها من أجل تنميته وتحسينه واالرتقاء به ومـن هـذه الو

 .الربامج التدريبية وبرامج املناهج اإلبداعية

ـداعي ميـكـن تعليـمـه وـتـدريب ـداع والتفـكـري اإلـب ـوي إىل أن اإلـب ـنفيس والرتـب  ويـشـري األدب اـل
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املعلمني والطلبة عىل مامرسـته عـن طريـق بنـاء بـرامج تدريبيـة منظمـة يف محتواهـا وإجـراءات 

اتية يـدرب فيهـا الطلبـة عـىل املهـارات وفـق تنفيذها تقوم عىل اختيار مواد وأنشطة ومواقف حي

 .فرتات زمنية مناسبة، ومن ثم مالحظة نتائجها يف أداءات الطلبة اإلبداعية

ً يجـب أن متتلـك أساسـا نظريـا متبي إىل أن برامج تنمية التفكـريCosta 2004ويشري كوستا  ًنـا ً

ختبـار فاعليتهـا يف مواقـف  باإلضافة إىل ذلك تتمتع بقاعـدة بحثيـة قويـة مـن خـالل ا،تستند إليه

 من ناحية أخرى فإن فائدة هذه الربامج متكـن مسـتخدميها ،تدريبية مختلفة وعىل عينات متباينة

من تزويد خصائص املفكرين املبدعني والناقدين الذين يتمكنون من القـدرة عـىل حـل املشـكالت 

 .ضون لهاوعىل اتخاذ القرارات املناسبة ملواجهة املواقف املختلفة التي يتعر

 وتتنوع برامج تنمية التفكري بحسـب االتجاهـات النظريـة والتجريبيـة التـي تناولـت موضـوع

 ...التفكري، وفيام ييل أهم هذه الربامج 

 برامج العمليات املعرفية -1

ترتكز هذه الـربامج عـىل العمليـات أو املهـارات املعرفيـة للتفكـري مثـل املقارنـة والتصـنيف 

 إىل  وتهـدف هـذه الـربامج،نها أساسية يف اكتساب املعرفة ومعالجـة املعلومـاتواالستنتاج، ونظر لكو

تطوير العمليات املعرفية وتدعيمها كطريقة ميكن من خاللها تطوير القدرة عىل التفكري، ومن بـني 

الربامج املعروفة التي متثـل اتجـاه العمليـات املعرفيـة برنـامج البنـاء العقـيل لجيلفـورد، وبرنـامج 

 .ايئن التعليمي االغفيورستني

 برامج العمليات فوق املعرفية -2

تركز هذه الربامج عىل التفكـري كموضـوع قـائم بذاتـه وعلـم تعلـيم مهـارات التفكـري فـوق 

املعرفية التي تسيطر عىل العمليات املعرفية وتـديرها ومـن أهمهـا التخطـيط واملراقبـة والتقيـيم، 

 وزيـادة الـوعي تفكـريهم والـتعلم مـن اآلخـرينتفكـري حـول وتهدف إىل تشـجيع الطلبـة عـىل ال

بعمليات التفكري الذاتية، ومن أبرز الربامج املمثلة لهذا االتجاه برنامج الفلسـفة لألطفـال وبرنـامج 

 .املهارات فوق املعرفية

 برامج املعالجة اللغوية والرمزية  -3

لتعبـري عـن نتاجـات تركز هذه الربامج عىل األنظمـة اللغويـة والرمزيـة كوسـائل للتفكـري وا
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ًالتفكري معا، وتهدف إىل تنميـة مهـارات التفكـري يف الكتابـة والتحليـل والحجـج املنطقيـة وبـرامج 

 .الحاسوب

 "الحاسوب اللغوية والرياضية"ومن بني الربامج التعليمية التي تقع ضمن االتجاه برامج 

 برامج التعليم باالستكشاف  -4

 أساليب واسرتاتيجيات محددة للتعامـل مـع املشـكالت تؤكد هذه الربامج عىل أهمية تعليم

وتهدف إىل تزويد الطلبة بعدة اسرتاتيجيات لحـل املشـكلة يف املجـاالت املعرفيـة املختلفـة والتـي 

 .ميكن تطبيقها بعد توعية الطلبة بالرشوط الخاصة املالمئة لكل مجال

 :وتضم هذه االسرتاتيجيات

 التخطيط بإعادة بناء املشكلة 

 املشكلة بالرموز أو الصور أو الرسم البياين متثيل  

 الربهان عىل صحة الحل 

 ةلـالتفكـري املنـتج لطلبـة املرح(وبرنـامج ) الكـورت(ومن الربامج املمثلة لهذا االتجـاه برنـامج 

 )االبتدائية

 برامج تعليم التفكري املنهجي -5

ويـد الطلبـة بـالخربات  يف التطـور املعـريف وتهـدف إىل تزتتبني هذه الربامج منحني بياجيـه

والتدريبات التي تنقلهم من مرحلة العمليات املادية إىل مرحلة العمليات املجردة التـي يبـدأ فيهـا 

تطور التفكري املنطقي والعلمي وتركز عىل االستكشاف ومهارات التفكري واالستدالل والتعـرف عـىل 

 . تركيزها عىل التفكريالعالقات ضمن محتوى املواد الدراسية التقليدية باإلضافة إىل

 .وهكذا نجد أن وجهات نظر العلامء واملفكرين تباينت حول الطرق املناسبة لتنمية التفكري

ان لتنمية التفكري، يعكسان نوعان من برامج تنمية مهارات التفكري يوقد ظهر اتجاهان رئيس

 :وهام
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 مبنهـاج محـدد وإمنـا  من خالل تنظيم أو نظرية محددة ال تـرتبط برامج تدريس التفكري-أ 

 .De Bonoتأيت مكملة للمناهج والكتب املدرسية مثل برنامج الكورت لدي بونو 

 عـن ةً وغالبا ما تكون املهـارات التـي يـدرب عليهـا الطلبـة مسـتقلLipmanوبرنامج ليبامن 

 املنهاج، ويتم تحقيق الهدف يف فرتة زمنية محدودة، أن يتم تعليم مهارات التفكـري بشـكل مبـارش

 من خالل مواد تعليمية إضافية بحيث ال يتـداخل تعلـم املهـارات مـع تعلـم املحتـوى أو مـن خـالل

 . محتوى درايس منفصل عن املقررات الدراسية أي أن يتم تعليم التفكري كمنهاج مستقل

 تقدم مـع املنهـاج أو دليـل املعلـم  برامج حول موضوعات أو مقررات دراسية محددة-ب 

حيـث أن محتـوى الـدرس الـذي " Beyerبـري " أجل تنمية التفكري مثل بـرامج لتفعيل التدريس من

 .ًتعلم به مهارات التفكري هو جزء من املنهاج ويتم تحقيق األهداف عرب فرتات زمنية طويلة نسبيا

فريون أنـه لـيك تكـون مهـارات التفكـري  De Bonoأما أصحاب االتجاه األول ومنهم دي بونو 

 من تعليمها عىل أساس أنها موضوع مستقل عـن غـريه مـن املواضـيع مـن ذات نواتج فعالة فالبد

 .خالل برامج خاصة مستقلة عن الربامج الدراسية

عىل أن تنمية التفكري يجب أن تدخل يف املـنهج املـدريس منـذ : ويؤكد أصحاب االتجاه الثاين

 . نفسهمرحلة رياض األطفال، ويرون أنه من املمكن تعليم التفكري من خالل املنهج

ويربر أصحاب هذا االتجـاه وجهـة نظـرهم بـأن العمليـات العقليـة يـتم تعلمهـا وتعزيزهـا 

 .بالطريقة ذاتها مهام كان املنهج الدرايس

 رضورة األخذ باالتجاه الثاين ألن التدريس مـن أجـل تنميـة التفكـري مـن 1995ويربر ويلربج 

 :خالل املناهج الدراسية يحقق األهداف التالية

 ملتعلم عىل تنمية مدركاته االجتامعية وطرق اكتسابه للمعرفةيساعد ا . 

 يساعد عىل دفع املتعلم نحو التفاعل واملشاركة مع زمالئه بطريقة فعالة. 

  يساعد املتعلم عىل التفكري يف منهج محدد مام يوفر الدافعية العالية لتطوير التفكـري يف

 .مجاالت أخرى

 م املتعلم عـىل فهـم املفـاهيم والقـوانني الخاصـة يف التفكري يف محتوى أكادميي معني يلز

 .تلك املادة الدراسية
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  أهداف برنامج تنمية التفكري-ًثانيا 

عندما يقوم املعلمون أو املعلامت بتصميم برنامج تنمية تفكري الطفـل، يجـب أن يضـعوا يف 

س أنشـطته ككيـان االعتبار ارتباط الجانب العقيل بالجانب الوجداين للطفل، حيث أن الطفـل ميـار

متكامل، فإذا فشل الطفل يف تحقيـق هـدف أو تلبيـة رغبـة فـإن األثـر السـلبي ال يرتـد إىل عقلـه 

فحسب، بل يصيب كل كيانـه العقـيل والـنفيس، لـذا فإنـه مـن الرضوري االهـتامم بتنميـة جميـع 

 .ًجوانب شخصيته، أي تنمية فكرة وأحاسيسه معا

مية تفكري الطفل هي توفري مواقف تعليمية مبـارشة ويف هذا الصدد فإنه من بني أهداف تن

ًوذلك من خالل مناخ نفيس يتسم بالحرية واملرونة وذلك لتنشـيط األطفـال ذهنيـا ونفسـيا ورفـع  ً

مستوى استعدادهم الكتساب أكرب قدر ممكن من الخربات التي تقع لهم، وذلك من خالل مواقف 

 .إيجابية وأساليب تدريس غري تقليدية

توسيع مجال خربات الطفل وعـدم االقتصـار عـىل : ف برنامج تنمية تفكري األطفالومن أهدا

ًمواقف الدراسة التقليدية واملساعدة يف التنمية املتكاملة عقليا ووجدانيا ً. 

 : ومن أهم األهداف التي يتضمنها برنامج تنمية تفكري الطفل ما ييل

 تنمية قدرة الطفل عىل التفكري  -1

مج التفكري إىل قدر كبري من الدقة واالهتامم حيـث أن األطفـال يف هـذه يحتاج تخطيط برنا

املرحلة العمرية يف احتياج إىل تنمية تفكـريهم مـن أجـل زيـادة معـدل النمـو اللغـوي، ومـن ثـم 

القراءة السليمة واملحادثة الذكية والتذكر ودقة املالحظة والقدرة عـىل التفكـري املـنظم، والوصـول 

ييل متميز، وكذلك القدرة عىل االستنتاج والتحليل واملقارنة وليك يكونوا أكـرث بهم إىل مستوى تحص

قدرة عىل إنجاز األعامل العقلية الصعبة وأكرث رغبة يف املعرفة وأكرث ميالً ملامرسة األنشطة الرتبوية 

 .واالجتامعية

الذات وأكرث كام أن األطفال يف هذه املرحلة يحتاجون إىل الشعور بالنجاح والتفوق وتحقيق 

ًنضجا من الناحية االنفعالية وأكرث رغبة يف املعرفة وأكرث ثباتا وأفضل يف التوافق مـع أنفسـهم ومـع  ً

 . ولديهم دوافع قوية لإلنجاز والتفكري السليماآلخرين
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 تنمية قدرة الطفل عىل التخيل -2

قـدرة عـىل تعتمد محاوالت التجريب من جانـب الرتبـويني يف تنميـة تفكـري الطفـل عـىل ال

 الطفـل التخيل كعامل أسايس من عوامل التفكري اإليجايب، وأية محاولة لتنمية القدرات اإلبداعية لدى

البد أن يكون االهتامم األول فيها هو تنمية قدرة الطفل عىل التخيل، ويتمثل ذلك الهدف يف إثـارة 

، لـذلك يـويص الرتبـويني رغبة الطفل يف معرفة كل ما هو جديد، وإثارته يف التساؤل عـن كـل يشء

بتوجيه الطفل إىل قراءة القصص الرتبوية الهادفة والقصص العلمية وقصص الخيال العلمـي، هـذه 

النوعية من القصص تعمل عىل إثارة خيال الطفل حيث يجد فيهـا املعرفـة واملعلومـات الجديـدة، 

 .باإلضافة إىل أنه يجد من خالل هذه القصص االجابة عىل تساؤالته

 الرضورة الرتبوية أن يشتمل برنامج تنميـة تفكـري الطفـل عـىل عنـارص التنـوع يف تعامـلومن 

ًالطفل مع الكائنات واألشياء ليك يظل عقل الطفل متفتحـا ألفكـار وتصـورات واقرتاحـات جديـدة، 

 .ًوعدم التعصب لفكرة بعينها والتحليق بعيدا عن حدود ما تدركه الحواس

 مناخ تعليمي يتسم باملرونة والقابلية للتجديد والتغيـري ولتحقيق هذا الهدف يتطلب توفري

ًبعيدا عن القيود، وغنيا بالحوافز واملثريات، كام يتطلب أيضا وجـود معلـم يحسـن اسـتقبال أفكـار  ً ً

 . الطفل وآرائه

 إدراك وفهم الطفل لذاته -3

 عـن  بالرضـامن العوامل األساسية التي تساعد الطفل عىل التفكري السليم هي إحساس الطفـل

ذاته وثقته يف قدراته، وإذا شعر الطفل بهذا االحساس فسوف ينجز ما يسـتطيع إنجـازه، كـام أنـه 

من الرضوري توفري مناخ تعليمي متميز لتأكيد ذات الطفل عىل اعتبار أن كل طفـل أشـبه بوحـدة 

يهـا الطفـل مـع ً ويتطلب ذلك ثراء وتنوعا يف البيئة التي يـتعلم فاآلخرينمتميزة يف خصائصها عن 

االرساف يف نقـد التأكيد عىل إيجابياته وإتاحة فرص نجاحه، وتخفيف مطالـب الكبـار منـه، وعـدم 

  .أفكاره وتجنبه مواقف الفشل، وتقبل أفكاره برصف النظر عن بعض سلبياته

 تنمية قدرة الطفل عىل حل املشكالت - 4

والحركيـة وال شـك أن قـدرة قدرة الطفل عىل حل املشـكالت تتمثـل يف العمليـات العقليـة 

 :الطفل عىل حل مشكلة معينة يتوقف عىل عوامل عديدة منها
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  العمر الزمني 

  مستوى ذكائه 

 درجة تعقيد املشكلة 

 ًخرباته واتجاهاته التي اكتسبها يف مواجهة مشكالت أخرى ميكن أن تواجهه مستقبال. 

كالت تطـرح عـىل الطفـل ويحتاج تخطيط برنامج تنمية تفكري الطفل إىل اشتامله عـىل مشـ

تتضمن عدة فروض واقرتاحات بهدف تنميـة قـدرة الطفـل عـىل الوصـول اىل حلـول خاصـة لتلـك 

املشكالت، وحيث أن حل أي مشكلة ينقسم إىل عـدة مراحـل وأن لكـل مرحلـة عملياتهـا العقليـة 

بل املراحـل ومهاراتها املتميزة لذلك ينقسم هذا الهدف إىل مجموعة من األهداف الجزئية التي تقا

 .املختلفة لحل املشكالت

 :وتتمثل األهداف الجزئية يف اآليت

 إدراك الطفل لطبيعة ومستويات املشكلة -أ 

يعتمد أسلوب حل املشكالت عـىل مقـدار مـا يتعلمـه الطفـل ثـم عـىل مـدي مـا ميكـن أن 

كافيـة يستثمره مام تعلمه، وذلك يتطلب أن يستوعب الطفل مجموعة من املعلومات والحقائق ال

 وتعليم الطفل كيف يتعرف عىل املشـكلة يـأيت مـن ،ليك يستطيع الطفل أن يطرح حلوالً للمشكلة

خربته املبارشة، فالذي يتعلمه الطفل يجب أن يشتمل عـىل بعـض املشـكالت وطـرق حلهـا، سـواء 

 .كانت مشكالت عمل أو مشكالت تعب أو عالقات اجتامعية

 إدراك الطفل لجوانب املشكلة -ب 

ً يضيف جديـدا لقـدرات الطفـل املعلومات والحقائق دون معرفة كيفية استخدامها الجمع 

ن املعرفة الجيدة يجب أن تكـون قابلـة لالسـتخدام برشط أن تكـون املعرفـة شـاملة حـول حيث أ

ًوعمليـا ًموضوع معني أو حلول مشكلة بذاتها، ومن املهم أن يدرك الطفل جوانب املشـكلة نظريـا 

 عـىل أن ً يحصل عليها الطفل نظريا هي معرفة ال فائـدة منهـا، وإذا اعتمـد الطفـلألن الحقائق التي

ًيعرف الحقائق مـن خـالل سـياق املشـكلة، فـإن ذلـك يجعلـه قـادرا عـىل اسـتخدامها يف مواقـف 

 .ومشكالت أخرى
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 ً يطرح أفكارا جديدةفيتعلم الطفل كي -ج 

 يفيـة وجـود حلـول لهـا برشط وجـودميكن أن يتعلم الطفل التفكري السليم تجـاه املشـكلة وك

أو الرغبة لديه يف طرح أفكار جديدة تساعده عىل حل مشكلة تناسب قدراته وإذا استطاع املعلـم 

ًارة دافعية الطفل، وإذا وفر له قدرا مناسبا من املعلومات وإذا تـم تـدريب الطفـلاملعلمة استث  عـىل ً

ع استعداد الطفل للتفكـري بطريقـة مبتكـرة استخدام تلك املعلومات، بذلك يستطيع املعلم أن يرف

 . يستطيع من خاللها طرح أفكار وتصورات وحلول منطقية

  تنمية قدرة الطفل عىل اختبار أفكاره -د

معرفة الطفل كيفية اختبار أفكاره تعني الخطوة العلمية بطريقـة مبسـطة وتعلـيم الطفـل 

 تج وكيـف يخـرتع وسـائل وأسـاليبكيف يخترب فكرة معينة يعنى تعليمه كيف يجرب وكيـف يسـتن

 .جديدة

ولذلك فمن الرضورة الرتبوية أن يتدرب الطفل عىل كيفية اختبار أفكاره، وال يـتم ذلـك مـن 

خالل مواقف دراسية تقليدية، ولكن بتدريبه عىل طرح أفكـار قابلـة للمناقشـة واملقارنـة والحـل، 

ًرسـة، كـام يعتـرب اتجاهـا يكتسـب مـن ويعترب تدريب الطفل عىل اختبار أفكاره عادة تتكون باملام

 .خالل الحياة اليومية، أي أنه أسلوب حياة

 مالمح برنامج تنمية التفكري -ًثالثا 

هناك مجموعة من األسباب الحقيقية التـي تجعـل الرتبـويني يهتمـون بـربامج تنميـة تفكـري 

بط بأسـباب ومـربرات  معظم تلك األسـباب تـرتإنالطفل يف رياض األطفال ويف املدرسة االبتدائية، 

 الرتبية املعارصة بكل أنظمتها ومؤسساتها، وال شك أن تلـك األسـباب واملـربرات هـي التـي ةوجود

 .تحدد مالمح برنامج تنمية تفكري الطفل

 :ومن أهم تلك املالمح ما ييل

  تحقيق النمو النفيس املتكامل للطفل - 1

لطفـل وتعتـرب الوظيفـة األساسـية تهتم جميع املؤسسات الرتبوية برضورة تكامـل شخصـية ا

 . النفسيةاالضطراباتللمعلم أو املعلمة هي مساعدة الطفل عىل تجنب 
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وإذا نظرنا إىل عالقـة ذلـك بتنميـة تفكـري الطفـل نجـد أن أسـاليب التفكـري السـليمة التـي 

يكتسبها الطفل من خالل مدرسـته ومنزلـه سـوف تسـاعده عـىل النجـاح يف التعامـل مـع املشـكالت 

 . اسية ومشكالته االجتامعيةالدر

  استثامر قدرات الطفل - 2

ال ميكن تجاهل القدرات املتضمنة يف التفكري السليم أو التقليل من أهميتها ألنها متثل أبعاد 

مهمة يف شخصية الطفل مثل قدرته عىل اإلحساس باملشكلة والتفكري يف طرح حلول إيجابية لتلـك 

 .املشكلة

ه مدارسنا العربية يف هذا الجانب العقيل واملهـارات التـي تـرتبط بـه وإذا نظرنا إىل ما تحقق

 .نجد أنها مل تحقق التوظيف املطلوب لتنمية شخصية الطفل وما يرتبط بها من تفكري سليم

  تحسني مستوى الفهم واالستيعاب- 3

ـتيعابه  ـل واـس ـم الطـف ـتوى فـه ـني مـس ـتامم بتحـس ـة االـه ـية للمدرـس ـداف األساـس ـن األـه ـم

:  التي يتم تحصيلها من خالل املقررات واملناهج الدراسية تسهم يف تحقيق هذا الهدفللمعلومات

ًتنمية مهارات تفكري الطفل حيث أن للتفكري دورا مهام يف تحسني مستوى األداء، ومن ثـم تحسـني  ً

 .الفهم واالستيعاب الذي يؤدي إىل التفوق الدرايس واكتساب مهارات الدراسة

سات التي تم إجراؤها عىل األطفال الذين اكتسـبوا مهـارات التفكـري ولقد أشارت بعض الدرا

أن هؤالء األطفال هم الذين يتعلمون كل يشء ويستفيدون من كل خربة، وهم الـذين يسـتفيدون 

 .من أسلوب التعلم الذايت ومن مامرسة األنشطة الرتبوية

  تحقيق املستوى االجتامعي املتميز- 4

رصة إىل تربية األطفـال باعتبـارهم أعضـاء املجتمـع يف املسـتقبل، تهدف النظم الرتبوية املعا

ًفمن خاللهم يستطيع املجتمع أن يحقق تقدما وتطـورا يف املسـتقبل ويـرتبط هـذا الهـدف بـذوى  ً

القدرة عىل التفكري االبتكاري حيث إن أي تطـور يف أي مجتمـع يـرتبط بنوعيـة ومسـتوى مهـارات 

 .التفكري لدى أفراده
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 كونات برامج تنمية التفكري  م-ًرابعا 

يف مجال إعداد الربامج التدريبية التي تتدرب عىل تنمية التفكـري والتفكـري اإلبـداعي يسـتند 

الباحثون ومعدو هذه الربامج إىل مجموعة مـن العنـارص التـي تشـكل اإلطـار العـام إلعـداد هـذه 

 .الربامج

 :ومن أهم هذه العنارص ما ييل

 تقييم الحاجات  -1

خـطـوة األوىل يف بـنـاء اـلـربامج التدريبـيـة حـيـث تـهـدف إىل تلبـيـة احتياـجـات الطلـبـة تـعـد ال

املبدعني أو املتفوقني أو املوهوبني، ويقصد بتقييم الحاجات الفرق بني الواقع والطمـوح وميكـن أن 

ـا ـات، ومنـه ـع املعلوـم ـن أدوات جـم ـة ـم ـن ـخـالل مجموـع ـتم ـم ـتبيانات : (ـي ـارات -االـس  - واالختـب

 ). والسجل الرتاكمي-املقابلة  و-واملقاييس 

ومن املتعارف عليه أنه كلام استخدم الباحث أكرث من أداة بحثية يف عمليـة جمـع البيانـات 

ً ومن التقنيات الشائعة حديثا يف عملية جمع البيانات ما يسمى ،أمكن الحصول عىل بيانات دقيقة

ع اسـتخدامها يف عمليـة ي بـدأ يشـيالتاملالحظة باملشاركة وهي تقنية من تقنيات البحوث النوعية 

 . البحث الرتبوي

  تحديد الفئة املستهدفة - 2

ًإن معرفة الخصائص النامئية للمتدربني تعد عنرصا أساسيا يف بناء الـربامج التدريبيـة بحيـث  ً

ًأن الخصائص النامئية تعترب محددا هاما من محددات بناء الربامج التدريبية ً. 

يف تطـور ) هجان بياجي(ة إىل نظرية ي املضمون للربامج التدريبستندومن املسلم به أنه كلام ا

ًالتفكري املنطقي تعد أساسا متبينا لبعض هذه الربامج، إذا إنها حددت مراحـل النمـو املعـريف بـدءا  ً ً

من امليالد وحتى مراحل متقدمة من عمر اإلنسان، وبالتـايل فتحديـد الفئـة املسـتهدفة يسـاهم يف 

 . التي تالئم كل مرحلة منائيةتصميم التدريبات

 تحديد اإلجراءات  -3

 تتضمن هذه الخطوة السري يف تصـنيف الطلبـة وفـق الـربامج التـي تلبـي احتياجـاتهم بنـاء
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عىل عملية التقييم التي متت، إذا ميكن أن يكون الطلبة يف حاجة إىل برامج اإلبداع أو عملية اتخاذ 

 .قدالقرار أو التفكري النا

 داف الربنامج التدريبي تحديد أه -4

 هل مـن عمليـة تحقيـق األهـدافّإن تحديد النتاجات التعليمية بصورة واضحة للمتعلمني يسـ

ة بهـدف عـام يشـتق مـن يـاملرجوة من تنفيذ الربنـامج التـدريبي وعـادة مـا تبـدأ الـربامج التدريب

 . مجموعة من األهداف الفرعية

 تنظيم الربنامج التدريبي -5

لقرارات التي ينبغي اتخاذها مـن قبـل الجهـة التـي تتـوىل عمليـة تنفيـذ مثة مجموعة من ا

الربنامج التدريبي بعض هذه القرارات تتعلق بكيفية تجميع الطلبة يف الربامج التدريبية من حيث 

 .املكان والزمان ومدة الربنامج واملدربني وجهة التمويل وغري ذلك

  اختيار الطاقم التدريبي - 6

يتم انتقاء مجموعة من املدربني املؤهلني للتدريب عىل تنميـة التفكـري ويف يف هذه الخطوة 

الوقت الراهن هناك بعض املؤسسات املتخصصة يف تدريب املدربني حيث تتـوىل عمليـة تـدريبهم 

عىل بعض الربامج ومن ثم تقوم مبنحهم شهادات أو إجازات يف التـدريب مثـال ذلـك العـامل إدوارد 

وىل تسمى مسـاعد مـدرب يف برنـامج الكـورت أ يقوم مبنح املتدربني إجازة  الذيDeBonoدي بونو 

CORTجازة مدرب معتمد يف برنامج القباعات الست، وإجازة مدرب معتمد يف التفكري الجادإ و. 

 تطوير الربنامج التدريبي  -7

 مـن يتم تصميم برنامج تنمية التفكري يف ضوء الفلسفة التي تتبناهـا املؤسسـة التعليميـة إذ

املتوقع أن يتضمن الربنامج تلبية احتياجات الفئـة املسـتهدفة بنـاء عـىل عمليـة تقيـيم الحاجـات، 

والبد أن يتسم الربنامج التدريبي بتحدي قدرات الطلبـة، ويكـون عـىل مسـتوى عـال مـن الجـودة 

 .والرتتيب املنطقي
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  تقييم الربنامج التدريبي -8

ي إىل تـطـوير وتنمـيـة مـهـارات الطلـبـة يف مـهـارات تـهـدف عملـيـة التقـيـيم للربـنـامج الـتـدريب

يف  ًمحدودة من مهارات التفكري املختلفة، كام يهدف أيضا إىل تبيان مدى التقدم الذي أحـرزه الطلبـة

 التقيـيم تعلم محتوى الربنامج التدريبي وذلك من خالل قياس املخرجات إذ يعتمد الخرباء يف عمليـة

به املؤسسة ذاتها التي طبقت الربنـامج التـدريبي وعـىل التقيـيم عىل التقييم الداخيل والذي تقوم 

الخارجي والذي يتم من خارج املؤسسة التي تنفذ الربنامج التدريبي وبالتـايل إصـدار الحكـم عـىل 

 .فعالية الربنامج

  العوامل املؤثر يف تنمية التفكري لدى األطفال -ًخامسا 

 : العوامل التاليةتتمثل العوامل املؤثرة يف تنمية التفكري يف

 االهتاممات  -1

حاول أن تحدد ومن ثم تستخدم االهتاممات الطبيعية لدى األطفال، فاألطفال ليسـوا فقـط 

مييلون إىل القيام مبا يهتمون بل يهدفون أن يكونوا ناجحني فيها، وبينام يشعر األطفال بأنهم سوف 

 .يه لالنخراط فًاينجحون يف العمل فهم عادة يبدون استعداد

 األصدقاء -2

ًيسمح لألطفال العمل مع األصدقاء وهذا ال يعني كـل الوقـت ولـيس أيضـا بـدونهم وبيـنام 

يحذر بعض املعلمني بجمع األطفال األصدقاء مع بعضهم البعض يف مواقف العمل، ألنهم يخشـون 

من وراء ذلك من إعاقة بعضهم البعض اآلخـر، ولكـن حتـى عنـدما يحـدث ذلـك فسـوف يشـتت 

 .امماتاالهت

 أنشطة التسلية  -3

ًدع النـشـاط يـكـون مـسـليا للطـفـل، فاألطـفـال ـيـدركون كـيـف ميارـسـون التـسـلية بأنفـسـهم 

 وعىل املعلمني أن يوفروا كافة الفـرص إذا اسـتطاعوا أن يجـدوا ألنفسـهم إجابـات أمينـة ،ألنفسهم

 :عىل األسئلة اآلتية" ال"أو " نعم"

 هل النشاط مثري؟ 

 نه املناسب؟هل النشاط يجري يف مكا 
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 هل النشاط ميكن أن ميارسه األطفال؟ 

 هل النشاط له شبيه بنوع معني من اللعب؟ 

 األغراض -4

أدع األطفال لوضع األهداف والسـعي لتحقيقهـا معظـم اإلثـارة عنـد السـعي نحـو أهـداف 

تعمل عىل تحقيقها ويجب هنا أن تتوافر الفرص لألطفال لتخطيط املرشوعات حيـث يسـمح لهـم 

ً يف األنشطة التي يحتمل قبل نهايتها شيئا من الجهد، وإذا مل يعزز الطفل عند واالندماج اطباالنخر

 .ن قيمته لدى الطفل تصبح غري ذات جدوىإاالنتهاء من النشاط ف

 التنوع  -5

 تغيري معلمة الروضة لنوع ومستوى النشاط، فعىل سـبيل املثـال يجلـس األطفـال ويشـاهدون

 . لالستامع إىل قصة تروىونريسموا، ثم يجلسًعرضا لفيلم ثم يجلسون ل

هذه األنشطة الثالثة مختلفة ولكن يف كل منها يجلس األطفال وهنا تغري محتوى النشاط يف 

حني يثبت النوع وعليه فسوف يسأم ويضجر األطفال وهذا الضـجر أو السـأم يحـبطهم، واألطفـال 

 .ًاملحبطون سوف يصبحون مشكلون سلوكيا

 التحدي -6

صدد القيام بـه هـو يشء مـا غـري قـادرين بدي األطفال يعني تركهم ملعرفة أن ما هم أن تح

 .ًعىل القيام به أو االستمرار فيه ولكن سوف يكون مثريا للمحاولة فيه

فعىل سبيل املثال يرتك األطفال ليعرفوا أن النشاط الالحق قد يكون فيه بعـض األلغـاز التـي 

 .األفضلية وتأييد استحسان األطفالتستأهل املثابرة، وهذا املدخل له 

 التعزيز الفوري  -7

عزز كل أعامل األطفال ألن الهدف األسايس والرضوري أن يشعر األطفال عند نهايـة قيـامهم 

ذلـك مـن جـراء بأي من األعامل أو األنشطة أن لديهم رغبة ملحة للقيام به مرة أخرى، وقد يكون 

 .  املعززة لجهودهمثناء ومديح، أي أن يشعر األطفال باإلثارةابتسامة تقدم لهم من املعلمة، أو كلمة 
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 أحاسيس الطفل -8

ًحاول أن تكون واثًقا ومتأكدا من أن األطفال يشـعرون شـعورا طيبـا تجـاه مـا يقومـون بـه،  ً ً

فبعض املعلمني يشعرون بأن إذا عمل الطفل بجهد مكثف أثنـاء التعلـيم فهـذا يكفـي وهـذا غـري 

ماذا يفعل األطفال؟ ولكن السؤال األكرث أهمية كيـف يشـعر : سؤال املهم هو وعليه فإن ال،صحيح

ًاألطفال نحو ما يشعرون، فمن الخطورة أن يشعر األطفال شعورا سلبيا نحو أنفسهم أو نحو نشاط  ً

جرب الطفل للقيام بنشاط ما دون رغبة فقد يؤدي ذلـك إىل تـدمريه، وهـذا ُما أثناء القيام به، فإذا أ

ن يوضع يف االعتبار لتجنبـه كليـة، ويعنـي ذلـك أن يكـون املعلـم عـىل اتصـال مسـتمر، ما يجب أ

ًملتمسا كيف يشعر األطفال، ومبا يشعرون، وهذا يحدث عندما يحسن املعلم االسـتامع واملناقشـة 

 .مع األطفال

  مربرات التدريب عىل تنمية التفكري-ًسادسا 

ة التفكري لـدى األطفـال أو البـالغني وتعـد ل العديد من علامء النفس عن أسباب تنميءيتسا

 :هذه املربرات كثرية والتي من أهمها

تعليم األفراد مهـارات جديـدة تسـاعد عـىل التكيـف مـع األرسة واملدرسـة وظـروف الحيـاة  -1 

 .املختلفة

ًتعليم األفـراد وخصوصـا الطلبـة كيفيـة معالجـة املعلومـات والخـربات بـدالً مـن تزويـدهم  -2 

 .ني مبارشباملعرفة بشكل تلقي

 .تعليم التفكري يساعد الفرد يف الرتكيز عىل وظيفة التفكري أكرث من نتاج التفكري -3 

يساعد الفرد عىل تطوير منتجات جديدة ومبدعة تفـوق يف أهميتهـا فقـط املعلومـات التـي  -4 

 .أنتجها اآلخرون

م أكـرث مـن ن والطلبة واملناهج الدراسية نحو الرتكيز عىل أسلوب التفكري والتعلويوجه املعلم -5 

 .الرتكيز عىل عمليات تذكر املعلومات

التفكري يسمح للمتعلم مبامرسة التخطيط واملراقبة والتقويم والتنظيم واالستنتاج واالسـتنباط  -6 

 .أثناء أداء املهامت أو انجاز أية مشاريع أو خطط معينة

 .بليعمل عىل تهذيب قدرات األفراد ويساعدهم عىل مواجهة متطلبات الحياة واملستق -7 
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 من تقييمه هيعمل عىل تنمية ثقة الفرد بذاته وتحسني مفهومه عن ذاته وإمكانياته وتحسين -8 

 .لذاته

وهكذا نجد أن تنمية التفكري تخدم املجتمع من خالل اكساب األفراد مهارات من شـأنها أن 

مـور  األريتخدم التطور يف املجتمع، وكذلك إعداد فئة من املفكرين الذين يحسـنون الـترصف وتـدب

وذلك من خالل إعداد وتنفيذ برامج تدريبية يف تنمية التفكري حيث يهدف أي برنامج تـدريبي إىل 

 .تحقيق النمو من جانب أو أكرث من جوانب الشخصية

د فلسفة بناء الربنامج التدريبي عىل فلسفة علم النفس اإليجايب التـي ترتكـز عـىل تمكام تع

 يحـدد مـا مـن أنىل تنميتها ألن اإلنسان لديه من القـوة الجوانب االيجابية يف الشخصية وتعمل ع

يكون عليه وما سيكون عليه ولديه القدرة عىل تجاوز ما هـو كـائن يف سـبيل تحقيـق مـا سـيكون 

 .عليه

ويف هذا السياق ميكن تعريـف الربنـامج التـدريبي بأنـه مجموعـة مـن اللقـاءات املخططـة 

ن االسـرتاتيجيات التعليميـة والتـي يهـدف إىل تنميـة ًواملنظمة املربمجة زمنيا واملتضمن سلسـلة مـ

 .مهارات محددة بذاتها وفق األساس النظري الذي استند إليه الربنامج

  أنشطة برنامج تنمية التفكري-ًسابعا 

تهدف األنشطة التـي تشـمل عليهـا برنـامج تنميـة تفكـري الطفـل إىل تحقيـق تفكـري سـليم 

 .اء تحقيق أهداف تنمية التفكري مجموعة من األنشطةومتوازن لدى الطفل ومبعنى آخر أن ور

 : ومن أهم األنشطة التي يتضمنها برنامج تنمية التفكري ما ييل

 تنمية قدرة الطفل عىل التفكري السليم:  أنشطة الهدف األول )أ(

 تتمثل هذه األنشطة يف حـل بعـض األلغـاز وأداء بعـض التـدريبات اللغويـة وبعـض األلعـاب

 تنمية حواس الطفل، وتنمية القـدرة عـىل التصـنيف، وعـىل تنفيـذ التعلـيامت، واكتشـافالتمثيلية، و

 .العالقات بني األشياء، واالستنتاج

 :ومن أمثلة تلك األنشطة ما ييل

 إىل تطلب املعلمة من األطفال تصـنيف ألعـابهم أو األدوات التـي يسـتخدمونها: تصنيف األشياء -1 

 . أو وظيفتها بالنسبة لألطفالمجموعات طبًقا ألحجامها أو ألوانها
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املختلفـة، تعرض املعلمة عىل األطفال بعض الصور املتطابقة، وبعض الصور األخرى  :املطابقة -2 

 .ثم تطلب من األطفال جمع الصور املتطابقة أو املتامثلة لعزلها عن الصور املختلفة

منـي لألطفـال، تقوم املعلمـة برسد قصـة تناسـب املسـتوى العقـيل والز :اكتامل قصة ناقصة -3 

بحيث تشتمل القضية عىل بعض القيم والسلوكيات اإليجابية، ثم تتوقـف املعلمـة عـن رسد 

بقية أحداث القصة، ثم تطلب من بعض األطفال إكامل القصة ومن ثم تخيل األحداث التـي 

 .يتوقع األطفال حدوثها، ويف ذلك تنمية لخيال األطفال

ب املعلمـة مـن األطفـال أن يقرتحـوا عنـاوين تطلـ: اقرتاح عناوين مناسـبة لـبعض القصـص -4 

 .مناسبة لبعض القصص املقروءة أو املسموعة املسجلة

ًتطـرح املعلمـة مشـكلة أو موقًفـا صـعبا يسـتطيع  :التفكري يف حل مشكلة أو موقف صـعب -5 

األطفال إدراك جوانب املشكلة أو املوقف، ثم تطلب من األطفال إبداء رأيهم حـول املشـكلة 

 . يفية الوصول إىل الحلول املمكنةأو املوقف وك

 ثـم تعرض املعلمـة عـىل األطفـال بعـض األلعـاب واألدوات التـي يسـتخدمونها :ترتيب األشياء -6 

تطلب منهم أن يقوموا برتتيب األلعاب واألدوات وفًقا للشكل أو اللون أو الوزن أو الطول أو 

 .االستخدام

سـامء أو الحـروف أو األفعـال أو األعـداد ًيسمع الطفل عـددا مـن األ :تنشيط الذاكرة السمعية -7 

 .برتتيب معني ثم تطلب املعلمة منه أن يعيد نطقها بنفس الرتتيب

تضع املعلمة بعـض األدوات املدرسـية واأللعـاب واألدوات األخـرى داخـل  :استخدام الحواس -8 

حقيبة أو صندوق ثم تطلب من كل طفل أن يلمس هذه األشـياء ثـم ينطلـق بأسـامئها دون 

 .املذاق أو الصوت  إليها وغري ذلك من أنشطة التمييز بني األشياء يف الرائحة أوالنظر

اآلن : تقوم املعلمة بتدريب األطفال عىل أنشطة تهدف إىل إدراك الـزمن، مثـل :إدراك الزمن -9 

ًأو اليوم نكتب الدرس، أمس لعبنا الكرة، غدا سوف نذهب إىل الحديقة، ليك يعرف األطفـال 

 . ملايض واملستقبلمفهوم الحارض وا

يتم عرض صور لبعض الطيور وعـدد متنـاظر ألعشـاش العصـافري يطلـب مـن  :عالقة التناظر -10 

 .الطفل أن يصل بني كل عصفور والعش الخاص به



 220  بناء الشخصية املبدعة -برنامج الكورت والقبعات الست للتفكري 

 

 

 

يتم عرض صور ألشياء أو كائنات تختلف يف عددها ويطلب من الطفـل تحديـد  :عالقة األكرث -11 

 .ًاألكرث عددا بوضع دائرة حوله

تعرض عىل الطفل صور منضـدة عليهـا بعـض األدوات وأسـفلها بعـض األدوات  :أعىل وأسفل -12 

األخرى، ويطلب من الطفـل تحديـد األدوات التـي أعـىل املنضـدة مـرة، ومـرة أخـرى يحـدد 

 .األدوات التي أسفل املنضدة

تعرض عىل الطفل صور ألشياء مفتوحة كالباب والنافـذة والصـندوق وأشـياء  :مفتوح ومغلق -13 

كاملظلة واملقص، ويطلب من الطفل وضع عالمـة عـىل األدوات املفتوحـة مـرة، أخرى مغلقة 

 .ومرة أخرى يحدد األشياء املغلقة

تعرض عىل الطفل صور ألشياء أو كائنات داخل غرفة الفصـل الـدرايس وصـور  :داخل وخارج -14 

أـخـرى ألـشـياء وكائـنـات ـخـارج غرـفـة الفـصـل اـلـدرايس ويطـلـب ـمـن الطـفـل تحدـيـد األـشـياء 

 . ات داخل وخارج غرفة الفصل الدرايسوالكائن

 تنمية القدرة عىل التخيل:  أنشطة الهدف الثاين )ب(

التخيل هو القدرة عىل الرؤية املستقبلية، ويعترب التخيـل قـوة عقليـة يسـتطيع بهـا الطفـل 

التذكر يف اسرتجاع الصور العقلية التي يؤلف بينهـا لتصـبح فكـرة حقيقيـة، وإذا مل يجـد الطفـل يف 

ًته ما يشبع أحالمه فإنه يشبعها يف خياله ويف أحالم اليقظة وأحيانـا يتحـدث الطفـل مـع نفسـه بيئ

 .حول قصص من اخرتاعه حيث يجد املتعة وتحقيق الذات

 :ويشمل برنامج تنمية تفكري الطفل عىل مجموعة من أنشطة التخيل منها ما ييل 

التـي  ون أبطالها الطيور والحيوانـاتتقوم املعلمة برسد بعض القصص التي يك :القصص التخيلية -1 

 شخصـياتها تتحدث عىل لسان اإلنسان وكذلك بعض القصـص التـي ميكـن أن يـتقمص األطفـال

 .وتستطيع املعلمة أن تشارك األطفال يف متثيل تلك الشخصيات

تطلب املعلمة مـن األطفـال رسـم شخصـيات وكائنـات متنوعـة مـن وحـي : الرسم والتلوين -2 

 .خيالهم

تقرتح املعلمة عىل األطفال بناء أشكال هندسية من وحي خيـالهم وذلـك : هندسيةاألشكال ال -3 

 من خالل اللعب باملكعبات وغريها 
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بعـض  تطلب املعلمة من األطفال القيام بـأدوار الشخصـيات الـواردة يف: تقمص شخصيات القصص -4 

ذلـك يعـرب  القصص املسموعة أو املقروءة، ومن ثم يقومون بتقليـد أصـوات تلـك الشخصـيات ويف

 .األطفال عام تأثروا به من الشخصيات واألحداث التي تضمنها تلك القصص

يستطيع الطفل أن ميارس بعض األلعاب التي يتخيلها ويضع لكل لعبـة اسـم : اللعب التخييل -5 

 . ومواصفات وأحداث ويحدد عدد األطفال املشاركني يف كل لعبة

 اتهإدراك وفهم الطفل لذ: أنشطة الهدف الثالث  )ج(

 :هناك مجموعة من األنشطة التي تحقق إدراك الطفل لذاته ومن أهم تلك األنشطة ما ييل

 ويشرتك تتحدد تلك الصفات وحرص عدد من الخصائص والصفات للطفل،: تحديد صفات الطفل -1 

يف حرصها وتحديدها الطفل نفسه مع املعلمة، تلك الخصائص التي متيز الطفل عن غريه من 

ه وعمره ووزنه وطوله ولونه وصوته وكـذلك أنـواع األطعمـة التـي يرغـب اسم"األطفال مثل 

 "ًفيها، وأيضا مشاعره تجاه املعلمة والزمالء

يستطيع الطفل مامرسة بعض األنشطة املرتبطـة بحاسـة السـمع : التعرف عىل حاسة السمع -2 

 :من خالل خربات مبارشة من السمع، ومحور تلك الخربات هي

 الصوت املرتفع 

 نخفضالصوت امل 

  الفرق بني اإلنسان والحيوان يف السمع 

  الكلب والقط والحامر والحصان"معرفة الكائنات الحية بأصواتها مثل . 

 معرفة األشياء باألصوات التي تحدثها مثل الهاتف والسيارة والجرس . 

يرتكز هذا النشاط يف التعـرف عـىل أهميـة العـني كوسـيط لرؤيـة : التعرف عىل حاسة البرص -3 

ء والكائنات وتستطيع املعلمة أن توضح للطفل أن اإلنسان ال يرى بـدون وجـود ضـوء، األشيا

وأن هناك كائنات تستطيع الرؤية بدون الضوء كالقط والنمر وبعض النـاس تـرى مـن خـالل 

 .النظارة لضعف نظرها

تحاول املعلمة أن تركز حول األنشطة املرتبطـة بحاسـة الشـم مـن : التعرف عىل حاسة الشم -4 

التعرف عىل األشياء من رائحتها وأن يتعرف الطفل عىل رائحة أنواع الطعام وأن هنـاك خالل 

 . حيوانات لديها حاسة شم قوية مثل الكلب والقط
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واألشياء تناقش املعلمة األطفال حول األشياء ذات امللمس الناعم : التعرف عىل حاسة التذوق -5 

 الوسـيلة ميكـن جلد واألقدام وأن تلـكذات امللمس الخشن، وأن وسيلة اللمس هي األصابع وال

  .أن تتعرف أيًضا عىل األجسام الحارة أو الباردة أو الجافة

  :تنمية القدرة عىل حل املشكالت: أنشطة الهدف الرابع )د(

  تطرح املعلمة عىل األطفال بعض األمثلة التي تتضمن مشكالت وتحتاج إىل البحث عـن حلـول

  :ومن األمثلة عىل ذلك .لها

  حدث لو مل تخرتع السيارات؟ماذا ي -1 

  ماذا تفعل لو وجدت ثعبانًا داخل حقيبتك؟ -2 

  ماذا تفعل لو وجدت والدك غاضبًا؟ -3 

  ماذا تفعل لو وجدت مصابًا يف حادث سيارة؟ -4 

  ماذا تتوقع نوع الهدية؟. سوف أحرض هدايا لألطفال املتفوقني: عندما تقول للمعلمة -5 

 م تطلب من كل طفل أن يفكـر يف أكـرث مـن تطرح املعلمة عىل األطفال مواقف أو مشكالت ث

 .حل لتلك املواقف أو املشكالت ويعترب هذا تسابًقا يف التفكري بني األطفال

 ومـن  .تطلب أيًضا املعلمة من األطفال إبداء أكرث من رأي وأكرث من بديل لحل مـشكلة معينـة

  : األمثلة عىل ذلك

  وان؟كم طريقة ميكن أن تصل بها من منزلك إىل حديقة الحي -1 

  إذا شعرت أن درجة حرارة جسمك مرتفعة فكيف تترصف يف هذه الحالة؟ -2 

  كم طريقة ميكنك بها أن تحصل عىل مثرة التفاح من فوق الشجرة؟ -3 

  كم طريقة ميكنك بها أن تعرف الوقت؟ -4 

  إلحـدىتقوم املعلمة برسد قصة مناسبة ملـستوى األطفـال بحيـث تـشتمل عـىل موقـف صـعب 

  . كل طفل أن يبحث عن حل مناسب لهذا املوقفشخصيات القصة، ثم تطلب من

  تطلب املعلمة من كل طفل أن يتخيل مواقف وأفكار غريبة ثـم يفكـر الطفـل يف نتـائج تلـك

  :ومن األمثلة عىل ذلك .املواقف أو األفكار

  .افرتض أن لك جناحني مثل الطيور -1 

  .افرتض أنك تستطيع أن تفهم لغة الطيور -2 
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 .ان يف الفضاءتخيل أن السيارات تستطيع الطري -3 

ًتخيل أنك أصبحت إنسانا مشهورا يف املجتمع -4  ً. 

  تقوم املعلمة بتنمية بعض األدوات التي نستخدمها يف حياتنا، ثم تطلب مـن كـل طفـل أن يفكـر

 : يف أكرب عدد ممكن من االستخدامات املختلفة لبعض هذه األدوات مثل

 .استخدامات أخرى للورق غري الكتابة -1 

 .كوب غري الرشباستخدامات أخرى لل -2 

 .استخدامات أخرى للذهب غري الزينة -3 

  دور الرتبية العلمية يف تنمية التفكري-ًثامنا 

تعد تنمية التفكري من أهم األهـداف التـي تسـعى الرتبيـة العلميـة نحـو تحقيقهـا لتكـوين 

ريات تم بتطـور املعلومـات والتغـهالعقلية العلمية التي تواجه املشكالت بطريقة ايجابية يف عرص ي

 .العلمية املتالحقة

ًلذلك فقد أصبح إعداد األفراد القادرين عـىل التفكـري السـليم وحـل املشـكالت أمـرا حتميـا  ً

 ففي ظل عاملية املعرفة وعامليـة املشـكالت فرضـت ،ملواجهة تحديات الحارض واحتامالت املستقبل

 .فكرة صناعة التفكري وإنتاج األفكار نفسها عىل املجتمع العاملي

 أصبح الهدف النهايئ للرتبية العلمية يف العامل كله هو تنمية التفكـري مبـا يتـيح للمـتعلم وقد

التمكن من املتطلبات املعرفية والوجدانية ملواجهة تحديات الـعرص املتناميـة، وهـذا بـدوره يؤكـد 

 كيـف عىل أهمية الرتبية العلمية من أجل تنمية التفكري وذلك بأن يكون االهتامم بتعلـيم املـتعلم

يفكر أكرث من االهتامم مباذا يجب أن يفكر فيه بتوفري بيئة تعليمية تبعث عىل التفكري مـن خـالل 

 .تدريس مناهج الرتبية العلمية

 وقد أكدت نتـائج العديـد مـن الدراسـات والبحـوث السـابقة عـىل رضورة االهـتامم بـالتفكري

 أن ينصب عليها االهتامم يف فعاليـات ومهاراته كنتائج من أهم نواتج العملية التعليمية التي يجب

 .ًالتدريس والتقويم بحيث يكون هدفا يوضع من األولويات

ويف العديد من دول العامل املتقدم تم بناء وتجريب برامج خاصـة لتعلـيم التفكـري يف مجـال 

 :الرتبية العلمية، وهذه الربامج أخذت أحد شكلني
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  :اهج الرتبية العلمية املختلفةوهو تعليم التفكري من خالل تدريس من: األول

ومن هذه الربامج برنامج ترسيع التفكـري أو مبعنـى تـدريس العلـوم مـن أجـل ترسيـع منـو 

ويقـوم هـذا الربنـامج عـىل  Caseمهارات التفكري العلمي الذي طبـق يف بريطانيـا ويعـرف برنـامج 

العلمية فإن الطالب يسـتطيع افرتاض ضمني فحواه أننا إذا استطعنا تنمية التفكري يف مجال الرتبية 

أن ينقل استخدام هذه املهارات إىل املجاالت األخرى، وتتكون فلسفة التدريس يف هذا الربنامج من 

 :أربعة عنارص هي كالتايل

 .أي املناقشات التي تتم أثناء الرتبية العلمية داخل الفصل: املناقشات الصفية -أ  

لطالب إىل مشاهدات من خالل النشاط تكون مبثابـة ويقصد به تعريض ا: التضارب املعريف  -ب

مفاجأة لكونها متعارضة مع توقعاتهم مام يـدعو الطالـب إلعـادة النظـر يف بنيتـه املعرفيـة 

 .وطريقة تفكريه

ويقصـد بـذلك التفكـري يف األسـباب التـي دعـت إىل التفكـري يف : التفكري فـيام وراء التفكـري -ج

 .املشكلة بطريقة معينة

ويقصد به ربط الخربات التي حصل عليها الطالب يف هذا النشاط مـع خرباتـه يف : دالتجسي -د

 .الحياة العملية ويف املواد األخرى

وهو تعليم التفكري من خالل برامج منفصلة ليس لها عالقة مبناهج الرتبية العلمية املختلفـة : الثاين

  :أي من خالل مناهج خاصة بتعليم التفكري

يف النظام التعليمي الرتكيـز عـىل العمليـات املعرفيـة التـي تقـوم عـىل إن ما يجب تالفيه 

أساس التلقي السلبي من جانب املتعلمني عىل حسـاب الجوانـب العقليـة والقـدرات اإلبداعيـة 

كـون قـد حققنـا نقلـة نوعيـة نالتي تتعامل مع املضـامني املعرفيـة للمنـاهج الدراسـية وبـذلك 

بناء مقومات الفكر وملكات اإلبداع لدى املتعلم ويف إطـار هـذا باالنتقال من مرحلة التلقني إىل 

ا وـمـديرا للتـفـاعالت الـتـي تشـملها مواـقـف الـتـدريس ومكتـشـًفا  ًاملفهـوم يـكـون املعـلـم مخطط ًـ

 تنميـة مهـارات التفكـري للمواهب وليس مجرد ملقن ملضـمون املـنهج، ولعلنـا نصـل إىل كيفيـة

ن الدراسات وضـع بـرامج ووحـدات دراسـية مقرتحـة يف الكتاب املدريس، وقد تناولت العديد م

لتعليم مهارات التفكري من خالل دمج هذه املهارات يف مناهج الرتبية العلمية، حيث أن التفكري 

 أفضل عندما يتم دمجه داخل مادة دراسـية معينـة فهـذا أفضـل مـن معاملتـه كـامدة دراسـية
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ب متنوعة يف تدريس مناهج الرتبيـة العلميـة منفصلة، كام أن استخدام معلم الرتبية العلمية ألسبا

املختلـفـة يـسـهم يف تنمـيـة التفـكـري ـلـدى ـطـالب املراـحـل الدراـسـية املختلـفـة اإلعدادـيـة والثانوـيـة 

ًوالجامعية أيضا، وبالتايل فإنه قد حان الوقت أن تعمل املؤسسات التعليمية بـاملجتمع عـىل تنميـة 

 يف محتـوى منـاهج الرتبيـة العلميـة وتـوفري الجـو مهارات التفكري عن طريق دمج مهارات التفكري

التعليمي والرتبوي املالئم لتنمية مهارات التفكـري لـديهم، واختيـار طـرق واسـرتاتيجيات التـدريس 

 .املناسبة لتنمية مهارات التفكري باإلضافة إىل تقديم أنشطة تعليمية متنوعة تثري التفكري لديهم

 : ل الرتبية العلمية فيام ييلل أهمية تنمية التفكري من خالثوتتم

الحاجة املاسة إىل تنمية أساليب مبتكرة يف التفكري ملالحظـة التغـريات التكنولوجيـة الحديثـة  -1 

 .واستيعابها وتطويرها لصالح البرشية

الحاجة إىل التعليم الرصيح ملهارات التفكري الفعال اإلبداعي والناقد وحل املشـكالت واتخـاذ  -2 

لعديد من الدراسات عىل أن مهارات التفكري الفعال اإلبداعي والناقـد القرارات حيث أكدت ا

ًوحل املشكالت واتخاذ القرارات ال تنمو تلقائيا نتيجـة للخـربة أو مجـرد املحاولـة والخطـأ أو 

 .مجرد التحصيل الدرايس يف املدارس والجامعات بل يحتاج األمر إىل تدريب منظم ودقيق

 :فكري وتنمية مهاراته وهو عىل مستويني وهام كالتايلالعائد املتوقع من تعليم الت -3 

العائد الفردي قريب املدى الذي يتحقـق برفـع كفـاءة األفـراد الـذين : املستوى األول -أ  

ـاتهم  ـبة يف حـي ـرارات مناـس ـاذ ـق ـه يف اتـخ ـائل تنميـت ـري ووـس ـاليب التفـك ـون أـس يتعلـم

 .الشخصية واالجتامعية

 .عي بعيد املدى والذي سوف يعود عىل املجتمع ككلالعائد االجتام: املستوى الثاين  -ب

  دور املدرسة يف تعليم وتنمية التفكري-ًتاسعا 

املعرفة ليست بديالً عن التفكري أكرث مام يكون التفكري بديالً عن املعرفة ولن تكون املعرفـة 

 .ًكاملة أبدا يف معظم املواقف العملية يف الحياة ومن ثم كانت الحاجة إىل التفكري

 ويعترب تعليم التفكري من أهـم مسـئوليات الرتبيـة وتوجيـه التفكـري يف االتجـاه السـليم ألن
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 فوظيفة املدرسة يف تحليلهـا ،مستقبل الرتبية مرتبط بقدرة املدرسة عىل تربية طالبها تربية سليمة

 وتشـكيل النهايئ وظيفة فكرية، إذ توجه الناشـئني باملعرفـة، وتهـدف إىل تنميـة قـدراتهم العقليـة

سلوكهم مبا يكتسبونه من معان ومفاهيم وال ينبغي أن تحرص املدرسـة الحديثـة مهمتهـا يف تلقـني 

املعلومات وحشوها وصبها يف أذهان الطالب، إمنـا ينبغـي االهـتامم فيهـا بتكـوين عقليـة التلميـذ 

 .حديثةوتعويده كيف يبحث وكيف يتعلم وهي الغاية التي تهدف إليها الرتبية يف املدرسة ال

ويتميز املناخ املدريس االبتكاري بارتفاع سقف الحريـة وإعطـاء الطلبـة فرصـة كافيـة إلثـارة 

األسئلة ووضع الفروض وتقديم املقرتحات واملوازنة بـني البـدائل وحريـة االختيـار دون أن يتعـرض 

مشـاكل دون الطلبة للنقد والتهكم والسخرية واالتهام بالفشل، فالطلبة يبحثون ويقدمون حلوالً لل

 .أن تفرض عليهم حلول معينة وإجابات جاهزة

ً يوضح الفرق بني املدرسة التي توفر مناخا ابتكاريا وبني املدرسة التقليدية)5(والجدول  ً: 

 يوضح الفرق بني  (5)جدول 

 املناخ املدريس االبتكاري واملناخ املدريس التقليدي

 يدياملناخ املدريس التقل املناخ املدريس االبتكاري

 مناهج واسعة وأنشطة حرة  مناهج مقررة وأنشطة معدة مسبًقا 

  جو حافز مثري للتساؤل والرغبة يف االكتشاف  حلول جاهزة وإجابات معتمدة 

 أنشطة ومواقف وأسئلة لها حلول متعددة  أسئلة لها اجابات واحدة صحيحة 

 معلمون يؤيدون املوقف ويسهلون التعلم  لـمـــون معلـمـــون يخطـطـــون وينـفـــذون ويع

 ويفرضون

 مدرسة متمركزة حول الطالب  مدرسة متمركزة حول املناهج واالمتحانات 

  يقيم الطلبة بطالقة تفكريهم وإنجازاتهم  يقيم الطلبة باالمتحانات والعالمات 
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  دور املعلم يف تنمية التفكري -ًعارشا 

عن محتـوى معـني أو يتفق خرباء علم نفس التفكري عىل أن التفكري ال يحدث يف فراغ مبعزل 

مضمون، كام أن تعليم التفكري وتعلمـه ال يحـدثان يف فـراغ، بـل أن عمليـة التعلـيم والـتعلم عـىل 

 .إطالقها محكومة بعوامل عديدة تشكل يف مجملها اإلطار العام أو املناخ الذي تقع فيه

كبـرية يف نبثق عن املنحنى الذي يجعل من الطلبة محور العلمية التعليم والتعلم تحـوالت ي

كثري من األمور الرتبوية عامة وعىل دور املعلم خاصة وأكدت هذه التحـوالت عـىل التعلـيم املفـرد 

واألخذ بعني االعتبار حاجات املتعلم واهتامماته ورغباته الخاصـة والتأكيـد عـىل اسـتقالليته ونـتج 

 مع طبيعة املتعلم عن ذلك تبني اسرتاتيجيات خاصة وجب عىل املعلم التعامل معها ألنها تتناسب

وتعمل عىل إثارة اهتامماته وحفزه وتشجيعه وتنمية قدراته الفكرية وركزت عىل التعليم املستقل 

 .والتعلم الذي يراعى الفروق الفردية

ويعد املعلم من أهم عوامـل تعلـيم التفكـري ألن النتـائج املتحققـة مـن تطبيـق أي برنـامج 

 . نوعية التعليم الذي ميارسه املعلم داخل الغرف الصفيةلتعليم التفكري تتوقف بدرجة كبرية عىل

املعلمـون مـن أجـل وفيام يىل مجموعة من الخصائص والسلوكيات التي يجب أن يتحىل بها  

 :توفري البيئة الصفية الالزمة لنجاح عملية تعليم التفكري وتعلمه

ىل أفكـار الطلبـة عـن حيث إن االستامع للطلبة ميكن للمعلم من التعرف ع: االستامع للطلبة -1 

ًقرب ومع أنه نشاط قد يستهلك جزءا ال بأس به من وقت الحصة، إال أن رضوري إلظهار ثقة 

 .املعلم بقدرات طلبته وإتاحته الفرصة أمامهم للكشف عن أفكارهم

 يف التفكري من أجل التفكري أو تعلـم التفكـري يسـتهدف إدمـاج الطلبـة: احرتام التنوع واالنفتاح -2 

فكري أو وضعهم يف مواقف تتطلب منهم مامرسة نشاط التفكري وليس انشـغالهم يف عملية الت

البحث عن إجابة صحيحة لكل سؤال، ولذلك فإن املعلم الذي يلح عىل االمتثال والتوافق مع 

اآلخرين يف كل يشء يقتل التفكري واألصالة واإلبداع لدى طلبته وال يحـرتم التنـوع واالخـتالف 

صفية مالمئة لتعليم التفكري وتعلمه،  بتوفري بيئة ًانيم، وإذا كان املعلم معيف مستويات تفكريه

فإن عليه إظهار االحرتام والتقدير لحقيقة االختالف والفروق الفردية بني طلبتـه واالنفتـاح عـىل 

  .األفكار الجديدة والفريدة التي قد تصدر عنهم
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عبـري عـن آرائهـم ومناقشـة وجهـات يحتـاج الطلبـة إىل فـرص للت: تشجيع املناقشة والتعبـري -3 

ًنظرهم مع زمالئهم ومع معلميهم وعىل املعلم أن يهيئ لطالبه فرصا للنقاش ويشجعهم عىل 

 .املشاركة وفحص البدائل واتخاذ القرار

يتطلب تعلـم التفكـري وتعلمـه قيـام الطلبـة بـدور نشـط يتجـاوز :  تشجيع التعليم النشط- -4 

جيهات املعلم ورشوحاته وتوضيحاته، إن التعلم النشـط حدود الجلوس واالستامع السلبي لتو

يعني مامرسة الطلبة لعمليات املالحظـة واملقارنـة والتصـنيف والتفسـري وفحـص الفرضـيات 

 وعىل املعلم أن يغري من أمنـاط ،نشغال يف حل مشكالت حقيقيةوالبحث عن االفرتاضات واال

توليد األفكار بدالً مـن اقتصـار دورهـم التفاعل الصفي التقليدية حتى يقوم الطلبة أنفسهم ب

 .عىل االستامع ألفكار املعلم

يتأثر التعليم الذي يهدف إىل تنمية التفكري بعدد كبري من العوامل التـي : تقبل أفكار الطلبة -5 

ترتاوح بني العواطف والضغوط النفسية والثقة بـالنفس وصـحة الطالـب وخرباتـه الشخصـية 

مـن بينهـا ًلهذا فإن املعلم مطالب بـأن يلعـب أدوارا عديـدة واتجاهات املعلم نحو طلبته، و

 بغـض النظـر أدوار األب واملرشد والصديق والقائد واملوجه، وعندما يتقبل املعلم أفكار الطلبـة

عن درجة موافقته عليها، فإنه يؤسس بذلك بيئة صفية تخلو من التهديد وتـدعو الطلبـة إىل 

 ومـن املؤكـد ،الرتدد يف التعبري عن أفكارهم ومعتقـداتهماملبادرة واملخاطرة واملشاركة وعدم 

أن الطالب الذي يتوقع رفض املعلم ألفكاره ومعتقداته يفضل االنكفاء عىل الـذات والتوقـف 

 .عن املشاركة

ًعنـدما يعطـى املعلـم طلبتـه وقتـا كافيـا للتفكـري يف املهـامت أو : إعطاء وقت كاف للتفكـري -6  ً

 خ بذلك بيئة محفـزة للتفكـري التـأميل وعـدم الـترسع واملشـاركة،النشاطات التعليمية فإنه يرس

ًوعندما يتمهل املعلم قبل اإلجابة عن أسئلة الطلبة فإنه يقدم لهم منوذجا يربز قيمة التفكـري 

ًوالتأمل يف حل املشكالت، إن التفكري يف املهامت املفتوحة يتطلب وقتا ويتـيح للطلبـة فرصـا  ً

 .  إىل احرتام قيمة التجريبللتعلم من أخطائهم ويقودهم

تتطور الثقة بالنفس نتيجة للخـربات الشخصـية وعنـدما تتـوافر : تنمية ثقة الطلبة بأنفسهم -7 

لدينا الثقة بأنفسنا فإننا قد ننجح يف حل مشكالت تتجاوز توقعاتنا، أما عنـدما تنعـدم الثقـة 

 وفري ـفـرصفإنـنـا ـقـد نحـقـق يف معالـجـة مـشـكالت بـسـيطة وعلـيـه ـفـإن املعـلـم مطاـلـب بـتـ
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 لطلبته يراكمون من خاللها خـربات ناجحـة يف التفكـري حتـى تنمـو ثقـتهم بأنفسـهم وتتحسـن

قدراتهم ومهاراتهم التفكريية، وحتـى يتحقـق ذلـك البـد أن يختـار املعلـم مهـامت تفكرييـة 

تنسجم مع مستوى قدرات طلبته وال سـيام يف بدايـة برنـامج تعلـيم التفكـري وعنـدما يظهـر 

 .ا يف مهاراتهم التفكريية يجب عىل املعلم أن يعرب عن تقديره وتنميته لذلكًالطلبة تحسن

يحتاج الطلبـة عنـدما ميارسـون نشـاطات التفكـري إىل تشـجيع : إعطاء تغذية راجعة إيجابية -8 

املعلم ودعمه حتى ال تهتز ثقتهم بأنفسهم ويستطيع املعلم أن يقـوم بهـذه املهمـة دون أن 

ًإذا التـزم بـاملنحنى التعليمـي اإليجـايب بعيـدا عـن االنتقـادات يحيط الطالب أو يقسو عليـه 

الجارحة أو التعليقات وحتى عندما ال يكون عمل الطالب يف مستوي قدراته يستطيع املعلـم 

أن يشجعه عىل االستمرار والبحث عـن إضـافات جديـدة أو التفكـري يف إدخـال تعـديالت أو 

 .إيجاد بدائل أخرى

يف كثري من الحاالت يتخذ املعلمون مواقف دفاعية يف مواجهة مدخالت :  إثراء أفكار الطلبة- -9 

طلبتهم أو أسئلتهم التي قد تكون محرية لهم أو جديدة أو صعبة ال يعرفـون إجاباتهـا، ومـن 

الطبيعي أن يواجه املعلم مواقف كثرية كهـذه عنـدما يكـون الرتكيـز عـىل تعلـيم التفكـري يف 

 املتفوقني، إن املعلم الذي يهـتم بتنميـة تفكـري طلبتـه ال صفوف خاصة بالطلبة املوهوبني أو

يرتدد يف االعرتاف بأخطائه أو الترصيح بأنه ال يعرف إجابة سـؤال مـا كـام أنـه ال يتـواىن عـن 

 . بقيمة األفكار التي يطرحها الطلبةهالتنوي

 عىل دى الطالبوباإلضافة إىل ذلك ينبغي عىل املعلم أن ينظر إىل عملية تنمية مهارات التفكري ل

أنها هدف الربنامج التعليمي وليس حصـيلة تعلـيم منـاهج وأنشـطة فقـط، ومـع وجـود إمكانيـة 

املراحـل األوىل والثانوية، إال أن ) املتوسطة(تعميم أساليب التفكري عىل مستوى املدرستني اإلعدادية 

 الطفل بقدر كبري من أن يتمتع تحتاج إىل االبتدائيةلتعليم مهارات التفكري يف رياض األطفال واملدرسة 

 .الحرية عندما يطلب منه التفكري يف بعض القضايا واملواقف واملشكالت

والثانوية فهـم يف احتيـاج إىل املعلـم الكـفء ) املتوسطة(أما الطالب يف املدرستني اإلعدادية 

يسوده املـودة الذي يستطيع إثارة األسئلة يف أذهانهم تجاه املشكالت التي يطرحها عليهم يف مناخ 

 .واأللفة
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 :وفيام ييل أهم األدوار التي يقوم بها املعلم يف توجيه وتنمية مهارات التفكري لدى الطالب 

مساعدة الطالب عىل توجيه وتنمية تفكريه من خالل الحقائق وطرح األسئلة واقرتاح البدائل  -1 

 .وجذب االنتباه والوصول إىل أسباب ومربرات املشكلة املطروحة عليه

عندما يقوم املعلم بتخطيط برنامج مهارات التفكـري مـع الطـالب فينبغـي عليـه أن يضـع يف  -2 

اعتباره أن تكون املهارات عملية وحقيقية للطالب بحيث تساعده عىل مامرسة األنشـطة وأن 

 .تكون املهارات متنوعة بدرجة كافية لخلق مجال من املرونة واإلبداع

مج مهـارات التفكـري يف مواقـف مفروضـة أو مصـطنعة تعتـرب يذكر املعلم دامئًا أن تنفيذ برنا -3 

 .عدمية الجدوى والفائدة

ميكن أن يساعد املعلم طالبه عىل تنمية قـدرات البحـث والتجريـب واإلنتـاج اإلبـداعي مـن  -4 

خالل أساليب التعليم التي تتسم باملنطقية والتخطيط السـليم، تلـك األسـاليب التـي تحقـق 

 .تفكري واألساليب الصحيحة لحل املشكالتاكتساب الطالب ملهارات ال

 كام يضع املعلم يف اعتباره دامئًا أن تكـون مهـارات ومـواد التفكـري ضـمن إطـار فهـم ومسـتوى

الطالب ويف متناولهم، بحيث يسـهل علـيهم الوصـول إىل حـل املشـكالت وتحديـدها بشـكل 

 .سليم وبدرجة معقولة

للطـالب فكري عىل الطالب، بـل يجـب أن تـرتك يجب أال يفرتض املعلم العمليات األساسية للت -5 

 يف بادئ األمر لتوازن بني التكييف والعفويةابحيث يتم اكتشافها وتنميتها بأنفسهم، حيث يظهر 

 . من خالل خرباتهم الخاصة، ثم يتم تعزيز عمليات التفكري بعد ذلك التوجيه واإلرشاد

لفردية واالختبارات املقننة التـي يجب أن تشتمل أساليب التفكري عىل مجموعة من الفروق ا -6 

 .تكشف عن مستوى ذكاء كل طالب

عند تنفيذ برنامج مهارات التفكري يجب أن يضع املعلم يف اعتبـاره أن هنـاك عوامـل عديـدة  -7 

املحيطة مثل امليول والحوافز والقيم واملواقف والظروف : تؤثر يف عملية التفكري لدى الطالب

 املعلـم القلـق واملبالغـة يف الثقـة بـالنفس وقناعتـه بشخصـيةبالطالب وحالته الوجدانية مثـل 

 . وقبوله للمشكالت املطروحة عليه

ًينبغي عىل املعلم أن ميـنح الطـالب وقتـا كافيـا للتأمـل السـرتجاع مـا يف ذاكـرتهم مـن مواقـف -8  ً 
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وقرارات، كام ال ينبغي أن يطلب منهم إصدار قرارات فوريـة تجـاه املشـكالت التـي تتطلـب 

 . سليمةحلوالً

 يف كام ال يغيب عن ذهن املعلم أن سبب عجز الطالب عن حل املشـكالت يرجـع إىل الضـعف -9 

بعض مراحل عملية التفكري وليس يف العملية بكاملها، كوجود كلامت ضعيفة أو مهارة قرائية 

غري كافية أو ضعف يف التحضري أو وضع تعريف ضعيف للمعطيـات أو ضـعف يف اسـتخدام 

م فالطالب يف مثل هذه الحاالت يحتاج إىل مساعدة يف تحديـد األسـباب وراء اللغة بشكل عا

حاالت العجز والخطأ، كام يجب الرتكيز عىل تطـوير فهـم أسـاليب ومـربرات الحـل الصـحيح 

 . وليس االعتامد فقط عىل الحل الصحيح بذاته

 أكـرث فاعليـة يطرح املعلم عىل الطالب أكرث من أسلوب لحل املشكلة وهذا يف حد ذاته يعترب -10 

 .ًمن اتباع منط واحد ثابت للحل، فالخربات املتنوعة أكرث تأثريا من الخربة الواحدة املتكررة

يتيح املعلم لطالبه فرص املالحظة واالكتشاف واالسـتنتاج والـربط والتحليـل حيـث أن فـرص  -11 

 .املناهج واملقررات اإلجبارية لن تجعل لديهم الرغبة يف التفكري

م أن السلطة التـي يفرضـها عـىل الطالـب تقلـل مـن رغبـتهم يف اتبـاع أسـاليب ال ينىس املعل -12 

مـن التفكري اإلبداعي والنقدي، كام أن الحث عـىل حـل املشـكالت دون الرتهيـب مبخاطرهـا 

 أو أرسع شأنه أن يدفع الطالب إىل التفكري املنطقي غري أن إصدار األوامر مثل فكر وفكـر جيـد

 .األوامر ال تدفع الطالب إىل التفكري السليميف حل املشكلة وغري ذلك من 

بتدائية مجال واسع لتدريب التالميذ عىل أمناط التفكري املتنوعة حيـث يقـوم ويف املدرسة اال

توزيع األدوار وطرح األسئلة وجذب التالميذ إىل : املعلم بدور إيجايب يف إدارة الحوار واملناقشة مثل

 أي سؤال، باإلضافة إىل أن املعلم يستطيع تهيئـة املنـاخ الصـحي االستامع والتفكري قبل اإلجابة عىل

 .للحوار الهادئ الذي يتسم بالعقالنية

 :ومن أهم أدوار املعلم يف تنمية مهارات التفكري للطالب هي كالتايل

طرح األسئلة التي تثري اهتامم التالميذ حول قضية أو موقف أو مشكلة مـا بحيـث تـدعو إىل  -1 

والتفـكـري العميـق وـطـرح مزيـد ـمـن األسـئلة بـهـدف تطـوير أو تعمـيـق التسـاؤل والدهشـة 

 ). مهارة طرح األسئلة(موضوع املناقشة 
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 ).مهارة القراءة(تزويد التالميذ مبواد قرائية تتضمن حوارات ومناقشات واستنتاجات  -2 

 ).املهارة اللغوية(مساعدة التالميذ عىل توضيح أفكارهم وصياغة العبارات بلغة سليمة  -3 

للحصول عىل املعلومـات ) املطبوعة وغري املطبوعة(اد التالميذ إىل مصادر التعلم املتنوعة إرش -4 

 ).مهارة تناول املعلومات(املطلوبة من خالل 

 مـهـارة التفـكـري(تـشـجيع التالمـيـذ ـعـىل االـخـتالف يف اـلـرأي وتقـبـل اـلـرأي اآلـخـر برحاـبـة ـصـدر  -5 

 ). املستقل

 فيام يتعلق بحياته الشخصية أو مبناهجه الدراسية  التالميذ عىل اتخاذ قرارات مستقلةزتحفي -6 

 ).مهارة اتخاذ القرار(

مـهـارة التفـكـري (تجـنـب اـلـربط ـبـني الـخـروج ـعـن اـملـألوف وـبـني االبتـكـار والتفـكـري اـلـواقعي  -7 

 ).املنطقي

شعور التلميذ بأن أفكاره ذات قيمـة واحـرتام املعلـم لخيـال التلميـذ، وتقـدير األسـئلة التـي  -8 

 ).مهارة تقييم األفكار(بني حني وآخر يطرحها التلميذ 

 التلميـذ عـىل ابتكـار أفكـار جديـدة وطـرح حلـول بديلـة حـول املوقـف أو املشـكلة زتحفي -9 

 ).مهارة التفكري االبتكاري(املطروحة ومن ثم مكافأة عىل تلك األفكار والحلول 

ًتدريب التالميذ عىل استخدام أكرث من أسلوب وليس أسلوبا محـددا يف حـل املشـ -10  كالت التـي ً

 ).مهارة حل املشكالت(تواجهه أو يف مواجهة املواقف التي يتعرض لها 

تهيئة املواقف التعليمية التي تستثري التفكري لدى التالميذ حيث يقدم املعلم للتالميـذ أسـئلة  -11 

 ).مهارة التفكري االستنتاجي(مفتوحة تستلزم أكرث من إجابة أو رأى أو فكرة 

اعل االجتامعي وتشكيل جامعات تلقائية وتهيئة املواقف االجتامعيـة  التالميذ عىل التفزتحفي -12 

واإلنسانية التي تحفز التالميذ عىل الخروج من دائـرة الـذات إىل الحيـاة االجتامعيـة األوسـع 

 ).مهارة التفاعل االجتامعي(

تنمية مهارة املالحظة والوصف والتشخيص من أجل توظيفها يف عملية تقويم أداء كل تلميذ  -13 

 جميع مجاالت النمـو والعمـل عـىل رفـع مسـتويات األداء مبـا يتناسـب وقـدرات التلميـذ يف

 ).مهارات املالحظة والوصف(وإيقاع منوه 
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  دور املعلم يف تنفيذ برنامج تنمية التفكري-حادي عرش 

للمعلم أو املعلمة يف رياض األطفال ويف املدرسة االبتدائية دور إيجايب وبارز يف تهيئة املنـاخ 

 .املناسب لألطفال بهدف تنمية تفكريهم

 :ومن أهم األدوار الرتبوية يف هذا املجال املناط بها املعلم أو املعلمة ما ييل

تهيئة املناخ املناسب لخربات متنوعة خارج غرفة الفصل الدرايس ليك يشاهدوا عن وعي كـل  -1 

ز االسـتخدام املبكـر ما يصادفهم من الظواهر وكذلك تهيئة املناخ املناسب لتشـجيع أو تحفيـ

 .ملختلف وسائل التدوين أو التسجيل ملا يالحظه أو يشاهده األطفال

يقوم املعلم أو املعلمة بتزويد األطفال مبجموعة من مصادر التعلم املتنوعة املطبوعة والغـري  -2 

مطبوعة بحيث تكون مناسبة ملسـتواهم العقـيل مبـا يف ذلـك الصـور والرشائـح التـي توضـح 

الظواهر الجديدة وغري العادية واملثرية والتي ليس لدى األطفال خربة مبـارشة وترشح وتفرس 

بهـا، مثـل هـذه الظـواهر ميكـن توظيفهـا لطـرح أفكـار للمناقشـة ولتأكيـد أفكـار ومواقـف 

 .ومشكالت تبعث عىل املناقشة واالستكشاف

ن كل طفـل يجب أن يدرك املعلم أو املعلمة أن كل طفل ينمو ويتعلم باملعدل الخاص به وأ -3 

 .له نواحي القوة ونواحي الضعف

يستخدم املعلم أو املعلمة مصادر تعلم متعددة ومتنوعة لـيك يسـتطيع الطفـل الوصـول إىل  -4 

املعلومات التـي يحتاجهـا عـن الظـواهر واملواقـف واملشـكالت التـي تحتـاج إىل مناقشـة أو 

 .مالحظة

فسري االكتشافات الجديدة والتفكـري يجب أن يكون لدى املعلم أو املعلمة اليقظة واالنتباه لت -5 

 .الجديد والنظريات والفروض التي يطرحها الطفل

يعمل املعلم أو املعلمة عىل تشجيع األفكار غري العادية التي يطرحها الطفـل وعـدم نقـد أي  -6 

فكرة من جانب الطفل مهام كانت ساذجة، مع تجنب كـرثة أو تعـدد األسـئلة التـي يوجههـا 

ىل الطفل عن سبب اإلجابة التي يعطيها الطفـل، ومـن املمكـن أن يطلـب املعلم أو املعلمة إ

من الطفل إعطاء مربرات اإلجابة مع احرتام رأى الطفل واالستامع له باهتامم وتحفيز الرغبـة 

 .للعمل الفردي من جانب الطفل

 ـتـدريب الطـفـل ـعـىل حرـيـة اـلـرأي والدميوقراطـيـة يف الـحـوار وأن يـقـدر املعـلـم أو املعلـمـة -7 
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راء غري التقليدية من جانب الطفل، وكذلك تدريب الطفل عىل املبـادأة والجـرأة يف عـرض اآل

 .آرائه

تدريب الطفل عىل االستنتاج والتحليل من خالل الحـوار واملناقشـة وكـذلك تـدريب الطفـل  -8 

عىل استنتاج إجابات جديدة ومبتكرة لألسئلة التي يطرحها عليه املعلم أو املعلمة، كام ميـنح 

 .الفرصة الكافية لعرض أفكاره وتصوراته حول قضية أو موقف أو مشكلة معينةالطفل 

يستثري املعلم أو املعلمة تفكري الطفل بطرح أسئلة حول املشكالت العلمية واالجتامعية التي  -9 

 .يتعرض لها يف بيئته املدرسية أو املنزلية

علميـة املبسـطة التـي يعمل املعلم أو املعلمة عىل تنشيط خيال الطفل من خـالل الكتـب ال -10 

 . تشتمل عىل االبتكارات واالخرتاعات الجديدة وكذلك من خالل قصص الخيال العلمي

يحاول املعلم أو املعلمة طرح أسئلة مثرية للبحـث والـربط والتحليـل وإدراك العالقـات بـني  -11 

 .ًاألشياء وأيضا إدراك العالقات بني الكائنات

طوات حل املشكلة أو املوقف الصعب وال يركـز عـىل يركز املعلم أو املعلمة عىل عمليات وخ -12 

 .الحل نفسه
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 الفصل التاسع

 " أنواعها- ماهيتها -مفهومها " خرائط التفكري

 

 

  :مقدمـة

ين شأن قديم قدم اإلنسان نفسه ومقابـل ثـورة إن االهتامم بالتفكري وعالقته بالسلوك اإلنسا

االتصاالت واملعلوماتية التي تتضاعف باسـتمرار تتضـح الحاجـة امللحـة إىل تعلـم مهـارات التفكـري 

ًبأنواعه املتعددة وليك تضمن تعلام فاعالً ميتد أثره إىل حياة الطالـب العمليـة واالجتامعيـة ينبغـي 

تنميـة معرفـة املعلمـني : وذلك من خالل عـدة محـاور أهمهـاالرتكيز عىل التفكري العلمي السليم، 

واإلبـداعي والتجريـدي قـد التفكري البرصي والنا: "بطرق تنمية التفكري بأنواعه املختلفة والتي منها

 .والفوق معريف وغريها لدى الطلبة

ل وتحويًوتفرض متطلبات الحياة املعارصة أن توفر فرصا تساعد الطالب عىل مامرسة التفكري 

ـاليب والطـرق واالسـرتاتيجيات التـي تسـاعد  املفاهيم إىل وحدات ذات معني وذلك يتطلـب األخـذ باألس

ً بعيـدا عـن الطـرق الطالب عىل بناء معرفتهم بأنفسهم وتنمية مهارات التفكري لديهم وحل املشكالت

هم التقليدـيـة الـتـي تعتـمـد ـعـىل حـشـو عـقـول الـطـالب باملعلوـمـات واملـفـاهيم وال تخاـطـب ـقـدرات

العقلية، فالتفكري ميكـن توظيفـه يف مواقـف مختلفـة، ولقـد أصـبح االهـتامم بـالتفكري واملفكـرين 

رضورة قصوى وقد يرجع إىل أهمية التفكري يف تطور اإلنسان ووسـائل قضـاء حاجاتـه، ويف التقـدم 

لفـة العلمي الـراهن، كـذلك لكونـه األداة الرئيسـية لإلنسـان يف مواجهـة املشـكالت الحياتيـة املخت

ًوتحديات املستقبل معا، وقد اهتمت الرتبية بوجه عام واملدرسـة بشـكل خـاص مبوضـوع التفكـري 

 .وتنمية قدرات التفكري لدى املستويات التعليمية املختلفة
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ومن األساليب الحديثة التي ظهرت يف التدريس والتي تهتم بتقديم املعرفة املنظمة للطالب 

ه املعرفة واملفاهيم املجردة املتضمنة بها وتنمية مهارات التفكـري وإيجاد العالقات والرتابط بني هذ

، ومتثل خرائط التفكري الجيل الثالـث مـن أدوات الـتعلم البرصيـة والتـي "خرائط التفكري"املختلفة 

ات يـات ثم املنظامت البيانية خالل فرتة الثامنينيبدأت مبخططات العصف الذهني يف فرتة السبعين

كامل فيها مهارات التفكري وفنيـات التخـريط مـام يسـاعد املـتعلم عـىل التأمـل فهي لغة برصية تت

 .والتفكري املرن وتكون شبكة عصبية للتفكري

وتركز خرائط التفكري عىل مهـارات التفكـري األساسـية وتعتـرب وسـيلة مـا وراء املعرفـة تولـد 

ًات نهائية تضيف بعـدا وتنظم املعلومات لبناء شبكات عقلية للمعلومات بهدف الوصول إىل منتج

 .آخر للمدرس واملتعلم

 : مفهوم خرائط التفكري- أوالً 

ن خرائط التفكري هي مثاين أدوات تعلم برصية نشطة ومرنـة مؤسسـة عـىل مثـاين مهـارات إ

تفكري أساسية بحيث تقابل كل واحدة منهـا عمليـة تفكـري أساسـية يف املـخ تسـاعد الطـالب عـىل 

 . وإيجاد العالقات والروابط بينهام مبجرد النظرتنظيم املعلومات واملفاهيم

ًوهناك أيضا من يرى أن خـرائط التفكـري هـي خـرائط مثانيـة مختلفـة يف الشـكل تسـتخدم 

كأدوات برصية لتنمي التفكري البرصي ومهارات اتخاذ القرار وتسـاعد عـىل زيـادة التحصـيل وهـي 

جيع املـتعلم وتنميـة التصـورات الذهنيـة تستند إىل الفهم العميق للامدة املتعلمة وتهدف إىل تشـ

 .والعمليات العقلية

وتعرف خرائط التفكري بأنها أدوات تدريس برصية تهدف إىل رعاية وتشـجيع الـتعلم مـدى 

الحياة ألنها تستند إىل الفهم العميق وتهتم بتنمية مهارات التفكري املختلفة، وهي متثل لغة برصية 

 تنـظـيامت لرـسـوم خطـيـة تحـمـل املحـتـوى املـعـريف وتعـكـس مـشـرتكة ـبـني اـملـتعلم واملعـلـم، وـهـي

ًمستويات التفكري وتجعل من املتعلم إيجابيا وفعاالً ومفكرا يف العملية التعليمية ً. 

 خرائط التفكري هي أدوات تعلـم برصيـة قـدمها العـامل ديفيـد Hyele 1996وتعرف هرييل 

عمـل عـىل تحسـن مهـارات التفكـري هريل وتتكون من مثانية خرائط تزود الطالب بلغة مألوفة ت

ا خـرائط التفكـري بأنهـا هـي أدوات  ًـومهارات التنظيم واألداء األكادميي لديهم، كـام تعـرف أيض
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التفكـري تدريس برصية تتكون من مثانية خرائط تفكريية ترتبط كل منها بنمط أو أكـرث مـن أمنـاط 

 النظـر وإبـراز القات والروابط بينها مبجردتساعد التالميذ عىل تنظيم املعلومات واملفاهيم وإيجاد الع

أفكارهم من خاللها وهي تستند عىل الفهم العميق للامدة املتعلمـة، وتهـدف إىل تشـجيع الـتعلم 

 .وتنمية التصورات الذهنية والعمليات العقلية لديهم

ًوكام تعرف أيضا خرائط التفكري بأنها أدوات تدريس برصية عددها مثانيـة تسـتخدم بغـرض 

 .ية التحصيل وبعض مهارات التفكري البرصيتنم

 :ًوتعرف أيضا خرائط التفكري بأنها

 أدوات تفكري فعالة ذات كفاءة عالية متثل لغة برصية شائعة ومألوفة يف التعليم. 

  لغة برصية تتكامل فيها مهارات التفكري وفنيات التخـريط مـام يسـاعد عـىل التأمـل والتفكـري

حوالت النفسية املؤثرة مثل الرتميز والتخـزين والتـذكر وإعـادة املنظم من خالل سلسلة من الت

 . الرتميز عام يحدث من حولنا من ظواهر مختلفة يف بيئات مختلفة

  أدوات منوذجية إلدماج الـدروس السـابقة والالحقـة ضـمن التقيـيامت الصـفية، وتعمـل عـىل

 .تبسيط املعلومات ومساعدة املتعلمني عىل تذكرها وتنظيمها

 : ماهية خرائط التفكري-ا ً ثاني

 من األساليب الحديثة التي ظهرت يف التـدريس والتـي تهـتم بتقـديم املعرفـة املنظمـة للطـالب

وإيجاد العالقات والرتابط بني هذه املعرفة واملفاهيم املجردة املتضمنة بها وتنمية مهارات التفكـري 

املتعلم واملعلم وهي تنظـيامت لرسـم املختلفة، خرائط التفكري، وهي متثل لغة برصية مشرتكة بني 

ًخطة تحمل املحتوى املعريف وتعكس مستويات التفكري وتجعل من املتعلم إيجابيا وفعـاالً ومفكـرا  ً

 .يف العملية التعليمية

 يف وهي تقنية تخطيط األفكار بشكل برصي وهي إحدى طرق العصف الـذهني التـي طـورت

الـذي حـاول التوصـل إىل طريقـة برصيـة رسيعـة يف  Tony Buzanات من قبل توين بوزن يالسبعين

تلخيص األفكار عىل الورق، حيث يتم متثيل املشكلة بالتخطيط يف شكل رموز أو صور عـىل الـورق 

مع استخدام كلامت مفتاحية للتعبري عن األفكـار ويـتم التوصـل إىل الفكـرة الرئيسـية عـن طريـق 

 .استبدال الكلامت بالرموز
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 David Hyerle 1988ات من قبل ديفيد هرييل يرائط التفكري يف أوائل الثامنينولقد بدأ االهتامم بخ

وذلك من خالل تطوير خرائط عمليات التفكري والتي تعترب لغة تحويلية للمتعلم لتفعيـل التفكـري 

البرصي من خالل التدريس والتعلم البرصي املعتمد عـىل البرصيـة العميقـة، حيـث صـمم ديفيـد 

ل من الخرائط التخطيطية البرصية كأدوات تسـتخدم مـن قبـل املعلـم واملـتعلم هرييل مثانية أشكا

وذلك عندما وجد أن هناك أكرث من أربعامئة منظم تخطيطي تستخدم يف مجاالت مختلفة، وتعـرب 

فقط عن مثاين عمليات تفكري أساسية مثل الرتكيز وجمـع املعلومـات والتـذكر والتنظـيم والتحليـل 

 .التقويموالتوليد والتكامل و

وتتكامل خرائط التفكري بني العروض البرصية واألمناط واملهارات املعرفية فهي تنشـأ وتـنظم 

وتفرس املعلومات املتضمنة باملحتوى وتشجع املتعلمني لرؤيـة تفكـريهم والتحـدث عنـه كـام أنهـا 

 .تزيد من معرفة املتعلم من خالل تنمية مهارات ما وراء املعرفة

 عىل مهارات التفكـري األساسـية وتعتـرب وسـيلة مـا وراء املعرفـة، تولـد وتركز خرائط التفكري

ًوتنظم املعلومات لبناء شبكات عقلية للمعلومات بهدف الوصول إىل منتجات نهائية تضيف بعـدا 

 .آخر للدرس واملتعلم

ومتثل خرائط التفكري الجيـل الثالـث مـن أدوات الـتعلم البرصيـة والتـي بـدأت مبخططـات 

ات يف لغـة برصيـة يـات ثم املنظامت البيانية خـالل فـرتة الثامنينيني يف فرتة السبعينالعصف الذه

تتكامل فيها مهارات التفكـري وفنيـات التخـريط مـام يسـاعد املـتعلم عـىل التأمـل والتفكـري املـرن 

 .وتكوين شبكة عصبية للتفكري

ة أشكال تخطيطيـة  من مثانيDavid Hyerleوتتكون خرائط التفكري التي طورها ديفيد هرييل 

أو خرائط تفكريية متنوعة تخاطب عمليات التفكري املختلفة واستخدمت بنطاق واسـع يف التعلـيم 

 :والتدريس بحيث تتوافق كل خريطة منها مع عمليات تفكري مستقلة وهي كام ييل

 Map Circle  خريطة الدائرة -1 

 Map Tree خريطة الشجرة -2 

 Map Bubble خريطة الفقاعة -3 

 Map Bubble Double عة املزدوجةخريطة الفقا -4 
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 Map Flow )التتابع(خريطة التدفق  -5 

  Map Multi - Flow )التتابع املتعدد(خريطة التدفق املتعدد  -6 

 Brace Map) القوس املتعرج(خريطة الدعامة  -7 

 Bridge Map )القنطرة(خريطة الجرس التجسريية  -8 

ر وصياغتها بشكل يسمح بتدفق وتعد خرائط التفكري وسيلة يستخدمها العقل لتنظيم األفكا

ًاألفـكـار ويـفـتح الطرـيـق واـسـعا أـمـام التفـكـري اإلـشـعاعي أي انتـشـار األفـكـار ـمـن املرـكـز إىل ـكـل 

 .االتجاهات

 يعمـل ولقد صممت خرائط التفكري يف ضوء حقائق عن التعلم والعقل البرشي وهي أن العقـل

 عمـل العقـل ال يتضـمن فقـط بكفاءة أعىل مع املعلومات التي تـتم مـن خـالل ثقـب صـغري وأن

ًاستيعاب األوراق والكلامت واألوامر والخطـوط ولكـن يتضـمن أيضـا األلـوان واألبعـاد والتخـيالت 

 .والرموز والصور

وتتكامل خرائط التفكري بني العروض البرصية واألمناط واملهارات املعرفية فهي تنشـأ وتـنظم 

مني لرؤيـة تفكـريهم والتحـدث عنـه كـام أنهـا وتفرس املعلومات املتضمنة باملحتوى وتشجع املتعل

 تزيد من معرفة املتعلم من خالل تنمية مهارات ما وراء املعرفة 

  أهمية خرائط التفكري -ًثالثا 

لقد صممت خرائط التفكري يف ضوء حقـائق عـن الـتعلم والعقـل الـبرشي وهـي أن العقـل 

 وأن عمل العقل ال يتضمن فقـط يعمل بكفاءة أعىل من املعلومات التي تتم من خالل ثقب صغري

ًاستيعاب األوراق والكلامت واألوامر والخطـوط ولكـن يتضـمن أيضـا األلـوان واألبعـاد والتخـيالت 

 .والرموز والصور

كام أن خرائط التفكري تساعد الطالب عىل فهم وتوضيح الفكرة الرئيسية يف املوضـوع الـذي 

 األساسـية بصـورة متتابعـة واالسـتدعاء لألفكـار يقومون بدراسته وربط الفكـرة الرئيسـية باألفكـار

واملوضوعات بصورة شاملة وفعالة، ومتكن من اكتشاف موضوعات وأفكار جديدة تـرتبط بـالفكرة 

 .الرئيسية، كام تتميز بالنهايات املفتوحة التي تسمح للعقل أن يعمل اتصاالت جديدة بني األفكار
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لومـات ومسـاعدة املتعلمـني عـىل تـذكرها تكمن أهميـة خـرائط التفكـري يف تبسـيطها للمع

ومعالجتها وتعلمها باإلضافة أنها تقدم لهم الطريقة املناسبة للتحـدث والكتابـة بشـكل جيـد، كـام 

 .تسمح مبامرسة مهارات التفكري العليا

 :وتتضح أهمية خرائط التفكري وعالقتها بعملية التعليم، وتتمثل يف أن هذه الخرائط

 . مهارات أساسية للتفكريبسيطة وسهلة وتقوم عىل -1 

 .تيرس مامرسة التفكري بعملياته ومهاراته -2 

 .تزيد القدرة عىل التذكر والتنظيم الجيد للمعلومات -3 

 .تساعد عىل التعلم التعاوين وتنمي التفكري التأميل واإلبداعي -4 

 .توضح االختالفات خاصة يف تعلم اللغة -5 

 .تقدم تغذية راجعة رسيعة لألفكار والعالقات املعقدة -6 

 .تشجع عىل استخدام التفكري النظري والتفكري البرصي امللموس -7 

 .تطور مهارات الكتابة لدى املتعلمني -8 

 .تكسب املتعلمني مهارات الوصف والتطبيق واملتابعة وتقييم تعلمهم -9 

 .تستخدم يف أي محتوى درايس أو أي مستوى تعليمي -10 

 .تركز عىل األهداف ومتيز التشابهات واالختالفات -11 

 .توليد الفروض واختبارها وتدوين املالحظات والتلخيصاتتساعد يف  -12 

 .تصلح لجميع األعامر واملراحل من رياض األطفال إىل الجامعة -13 

 .تعمق التعلم بواسطة املعلم داخل الفصل -14 

 .تحسن درجات التالميذ يف االختبارات والتقييم الذايت -15 

 .لغة بيانية بني املدارس لها أشكال متعددة مرنة -16 

 . والتعميمسهلة التطبيق -17 

 .تحسن مهارات ما وراء املعرفة -18 

 .متكن الطالب من تنظيم املعلومات بطريقة سهلة وميسورة -19 

 .تساعد تعلم التالميذ ذوي صعوبات التعلم -20 

 . تطور األفكار بسهولة والتعبري عنها بفهم جيد -21 
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 .تعطي حرية يف التفكري واالستكشاف بطرق متنوعة -22 

 . يف التفكريتساعد الطالب يف االعتامد عىل أنفسهم -23 

  خصائص خرائط التفكري-ًرابعا 

هي طريقة مثرية يف تدريب الطـالب عـىل التفكـري ومعالجـة املعلومـات بأنفسـهم وبشـكل 

مستقل باإلضافة إىل قدرتها كأدوات برصية عىل التوسع والتتابع بصورة ال نهائية وتسـمح مبامرسـة 

 .مي والتفكري االستيعاريمستويات التفكري العليا مثل التقويم والتفكري املنظو

 البد أن تتصـف التيفرها يف كل شكل من أشكال خرائط التفكري اهناك خصائص البد من تو

 :بالصفات التالية

  التكامل 

  االنسان 

 التأمل 

  املرونة 

 النامئية 

 خصائص خرائط التفكري) 12(شكل ويوضح 

 : استخدامات خرائط التفكري -ًخامسا 

اة لتحليـل املعلومـات واألحـداث ومتكـن الطـالب مـن الفهـم تستخدم خرائط التفكـري كـأد

بطريقة أفضل تساعدهم يف توضيح معـرفتهم للمفـاهيم املختلفـة وذلـك عنـد اسـتخدام خريطـة 

أعمق  الدائرة وخريطة الدعامة وخريطة الشجرة والخرائط الشجرية، يستطيع الطالب التوصل إىل فهم

 .دام خريطة الجرس وخريطة الفقاعة املزدوجةللعالقات بني هذه املفاهيم من خالل استخ

وتركز خرائط التفكري عىل مهـارات التفكـري األساسـية وتعتـرب وسـيلة مـا وراء املعرفـة تولـد 

ًوتنظم املعلومات لبناء شبكات عقلية للمعلومات بهدف الوصول إىل منتجات نهائية تضيف بعـدا 

 .آخر للمدرس واملتعلم
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  ائص خرائط التفكري يوضح خص(12)شكل 

  

ومتثل خرائط التفكري الجيـل الثالـث مـن أدوات الـتعلم البـرصية والتـي بـدأت مبخططـات 

ات فهي لغـة بـرصية يات ثم املنظامت البيانية خالل فرتة الثامنينيالعصف الذهني يف فرتة السبعين

التفكـري املـرن تتكامل فيها مهارات التفكـري وفنيـات التخـريط مـام يـساعد املـتعلم عـىل التأمـل و 

  .وتكوين شبكة عصبية للتفكري

واستخدام خرائط التفكري يشعر الطالب باملتعـة واإليجابيـة ويـنقلهم مـن التعلـيم الـسلبي 

التلقيني إىل التعلم التفاعيل ويسد الفجوة يف التحصيل لديهم وينمـي مهـارات التفكـري ويخاطـب 

مـن خـالل البـرص فهـي مبثابـة الـدليل أو قدراتهم العقلية باإلضـافة إىل مـساعدتهم عـىل الـتعلم 

  .الخريطة العقلية التي يهتدى بها املتعلم أثناء مامرسته لعملية التعلم والتفكري

ويستطيع الطالب مـن خـالل اسـتخدام خـرائط التفكـري تحـسني مهـارات القـراءة والكتابـة 

، كـام تنمـي قدرتـه عـىل وتنمية قدرات التفكري العليا والتعليم التعاوين والتعلم املـستمر اإليجـايب

التفكري التأميل اإلبداعي وتحسن استيعابه للمفـاهيم وتـزوده مبهـارات التواصـل املعـريف والعقـيل 

  .الفعال

 

 خرائط صائصخ 

 التفكري

 اإلنسان 
 التكامل  

  ةالنامئي   التأمل 

  املرونـة 
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 : أنواع خرائط التفكري -ًسادسا 

 هناك مثانية أنواع من خرائط التفكري صممت ملسـاعدة الطـالب عـىل توليـد وتنظـيم أفكـارهم

تبط بعملية من عمليات التفكري وتتمثل هذه الخرائط يف الخرائط وتفكريهم وكل خريطة تفكري تر

 :التالية

 Circle Mapخريطة الدائرة  -1

تستخدم ملساعدة املتعلم عىل تحديد الكلمة أو الفكـرة يف املحتـوى ومتثـل األفكـار الناتجـة 

 تعمـل من العصف الذهني واملعرفة القبلية عن املوضوع بواسطة التزود مبعلومـات املحتـوى كـام

عىل دائرتني لهام نفس املركز مختلفتني يف القطر حيث ميثل مركز الدائرة كلامت أو أرقـام أو صـور 

أو رموز متثل يشء أو شخص أو فكرة يحاول تحديدها أو فهمها ويف محيط الدائرة يكتب أو يرسـم 

 .أي معلومات تضع اليشء املمثل يف املركز داخل سياق معني

  Tree Map خريطة الشجرة -2

 املرتبـة تستخدم للتصنيف والتنظيم من خالل توضيح العالقات بني األفكار الرئيسية والتفاصـيل

بها وتساعد يف تنمية قدرة املتعلم عىل تصنيف وتبويـب األفكـار يف فئـات وهـي عبـارة عـن فـرع 

 رئييس يتفرع منه عدد من األفرع حسب الفئات الفرعيـة التـي تريـد أن تضـف أو تبـوب األفكـار

 . واملفاهيم بها، وتهدف إىل تنمية التفكري الهرمي املتسلسل

 Bubble Map خريطة الفقاعة -3

 تستخدم لوصف خصائص ومميزات األشـياء والخـواص املنطقيـة لهـا فيسـاعد يف تنميـة مقـدرة

املتعلم عىل صياغة الوصف والخصائص يف كلامت تهدف إىل تنميـة التفكـري التقـوميي وتعتـرب أداة 

قدرات الطالب يف تحديد الخصائص واستخدام كلامت وصـفية، وتتكـون مـن دائـرة مركزيـة إلثراء 

وصـفه أو تحديـد وعدد من الدوائر حولها حيث يكتب يف الدوائر املركزية الكلامت أو اليشء املراد 

 .صفاته وخواصه وتكتب يف الدوائر الخارجية أهم صفات هذا اليشء أو الكلمة

  Double Bubble Map  جةخريطة الفقاعة املزدو -4

ـابهات  ـض التـش ـنهام بـع ـومني بـي ـيئيني أو مفـه ـني ـش ـز ـب ـات والتميـي ـراز املقارـن ـتخدم إلـب تـس

ـاورتني ـزيتني متـج ـرتني مرـك ـن داـئ ـون ـم ـوميي وتتـك ـري التـق ـة التفـك ـدف إىل تنمـي ـات وتـه  واالختالـف
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شرتكة بني عنـارص يوضع بينهام عنارص املقارنة ويوجد بينهام دائرتني أو أكرث يوضع فيها الصفات امل

املقارنة وحول كل من الدائرتني املركزيتني ويوجد مجموعة من الدوائر حيـث توضـع فيهـا خـواص 

 .كل عنرص من عنارص املقارنة عىل حدة

  Flow Map )التتابع(خريطة التدفق  -5

تهدف إىل تحديـد العالقـات بـني املراحـل والخطـوات أو األحـداث الفرعيـة ملوضـوع معـني 

 .م مام يساعد يف تنمية قدرة املتعلم عىل التفكري املنطقي الدينامييك املنظمبشكل منظ

 منظم وتستخدم هذه الخريطة يف رشح عمليات تتابع األحداث واستدعائها من الذاكرة بشكل

مسـتطيالت حيث يحدد مستطيل خارجي يجدد فيه اسم الحدث أو العمليـة وينسـاب منـه عـدة 

 املراحـل يف تتـابع املستطيل العمليات أو األحداث أو العالقـات بـنيفرعية أصغر منه، ويكتب داخل 

 .وترتيب بحيث تعرب عن الحدث من البداية حتى النهاية بطريقة متسلسلة

  Multi flow Map )التتابع املتعدد(خريطة التدفق املتعدد  -6

حـداث أو تستخدم لتوضيح عالقة السبب والنتيجة حيث توضح تتابع األسباب املؤديـة إىل أ

 .نتائج أو آثار مام يساعد املتعلم عىل تنمية قدرته عىل تحليل املواقف من خالل األسباب والنتائج

وهي عبارة عن مستطيل وسطي محاط بعدد من املسـتطيالت مـن الجـانبني حيـث تتمثـل 

ط الظاهرة أو الحدث داخل املستطيل وتوضع يف املستطيالت الجانبية، األسـباب املؤديـة لـه وتـرتب

 .بأسهم تتجه نحو مستطيل الحدث ومتثل النتائج باسم خارجة من مستطيل الحدث

  Brace Map )القوس املتعرج(خريطة الدعامة  -7

تهدف إىل توضيح عالقـات الكـل والجـزء ملوضـوع معـني وتحليـل املوضـوع إىل عنـارصه أو 

كونـات وهـي تشـبه قـوس مكوناته أو أجزائه الفرعية، وتنمي قدرة املتعلم عىل التنظيم وعرض امل

املحارب القديم الذي يطلق سهامه نحو األهداف املحددة وهي تتكون من جزئني جزء يف الجانـب 

األمين يوضع املوضوع أو املفهوم أو الفكرة األساسـية والجـزء اآلخـر يف الجانـب األيرس يف الدعامـة 

املتتاليـة فيـتم كتابـة وتحديـد األوىل تكتب األجزاء الرئيسية لهـذا املوضـوع أمـا الـدعائم األخـرى 

 .األجزاء الفرعية لها وهكذا
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 Bridge Map )القنطرة(خرائط الجرس  -8

تستخدم لعمل التشبيهات بني األشياء حيث يستخدم املتعلم متشابهات تكون معروفة لديه 

 .تساعده يف تعلم معلومات جديدة مام يساعد عىل إيجاد عالقة بني الواقع واملجرد

 :جرس الذي يربط بني مكانني متباعدين وتتكون من طرفنيوهي تشبه ال

  وضع فيه املعلومات الجديدة املراد تعلمهاتالطرف األمين. 

  وضع فيه التشبيهات املعروفة سابًقا لدى املتعلمنيتالطرف األيرس. 
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 خرائط التفكري الثامنية ومهارات التفكري لكل منها: )5(جدول 

 والشكل التخطيطي لهاواألسئلة التي تعرب عنها 

األسئلة التي تعرب عن نوع كل 

 خريطة
 شكل الخريطة مهارات التفكري

نوع 

 الخريطة

تعرف هذه الفكـرة / كيف تحدد 

 أو اليشء؟

 ما هو إطارك املرجعي؟

 /التعريف 

 التحديد

 

 الخريطة

 الدائرية

ــذا اليشء؟ أي  ــف ـه ــف تـص كـي

الخـواص تكـون أفضـل / الصفات

 يف وصف هذا اليشء؟

أو لوصف ا

 الصفات 

 )الخصائص ( 

 

 

 

 

 الخريطة

 الفقاعية

ما أوجه التشـابه واالخـتالف بـني 

 شيئني أو مفهومني؟

 /املقارنة 

 املقابلة

 
 الخريطة

 الفقاعية

 املزدوجة

األفكــار / مــا األفكــار األساســية 

ــذه  ــيل يف ـه ــة، والتفاـص املدعـم

 املعلومات؟

 التصنيف

 
 الخريطة

 الشجرية

 كونة،ما األجزاء امل

 واألجزاء الفرعية لبنية

 هذا املوضوع؟

 الجزء/ الكل 

 

 الخريطة

 الدعامية

 ما تسلسل األحداث؟

 ما املراحل الفرعية؟

/ التتابع 

 التسلسل

 
 الخريطة

 التدفقية
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األسئلة التي تعرب عن نوع كل 

 خريطة
 شكل الخريطة مهارات التفكري

نوع 

 الخريطة

 ما األسباب والنتائج لهذا الحدث؟

 ما الذي ميكن أن يحدث الحًقا؟

 

/ السبب 

 النتيجة

 

 

 

 الخريطة

 التدفقية

 ددةاملتع

 املتشابهات ما التشابه الذي استخدم ؟
 

 

 الخريطة

 الجرسية

 



 250  بناء الشخصية املبدعة -برنامج الكورت والقبعات الست للتفكري 

 

 

منوذج آخر يوضح خرائط التفكـري الثامنيـة ومهـارة التفكـري لكـل منهـا واألسـئلة التـي تعـرب عنهـا 

 والشكل التخطيطي لكل منها

األسئلة التي تعرب عن نوع كل 

 خريطة
 شكل الخريطة مهارات التفكري

نوع 

 الخريطة

تعرف هذه الفكـرة  / كيف تحدد

أو اليشء؟ ـمــــا ـهــــو إـطــــارك 

 املرجعي؟

/ التعريف 

 التحديد

 

خريطة 

 الدائرة

ــذا اليشء؟ أي  ــف ـه ــف تـص كـي

الخواص تكـون أفضـل / الصفات 

 يف وصف هذا اليشء؟

   أوالوصف

 -الصفات 

 الخصائص

 

خريطة 

 الفقاعة

ما هو أوجـه التشـابه واالخـتالف 

لهذه األشياء؟ أي هذه األوجه لها 

 قيمة أكرب وملاذا؟

/ املقارنة 

 املقابلة

 
خريطة 

الفقاعة 

 املزدوجة

مــا األفكــار األساســية؟ األفكــار 

ــذه  ــيل يف ـه ــة، والتفاـص املدعـم

 املعلومات؟

 التصنيف

 

خريطة 

 الشجرة

ـة، واألـجـزاء يف  ـمـا األـجـزاء املكوـن

 هذا املوضوع ككل؟
 الجزء/ الكل 

 

خريطة 

 الدعامة
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األسئلة التي تعرب عن نوع كل 

 خريطة
 شكل الخريطة مهارات التفكري

نوع 

 الخريطة

داث سل االحـماذا حدث؟ ما تسل

 ؟؟ ما املراحل الفرعية

/ التتابع 

 التسلسل

 

خريطة 

 التدفق

مـــا األســـباب والنتـــائج لهـــذا 

الـحــديث؟ ـمــا اـلــذي ميـكــن أن 

 يحدث الحًقا؟

/ السبب

 النتيجة

 
خريطة 

التدفق 

 املتعددة

ـا  ـمـا التـشـابه اـلـذي اـسـتخدم؟ ـم

 داللة الكفاية أو االستعارة؟
 املتشابهات

 
خريطة 

 الجرس
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 يوضح خرائط التفكري وعملية التفكري التي تهدف إليها كل خريطةمنوذج آخر 

 –خريطة الشجرة 

     /التصنيف 

 التجمع

 –خريطة الدائرة   

 ]اإلطار املرجعي[

 لتحديد السياق

خريطة الفقاعية 

 املزدوجة

 مقارنة املتدفقني

 –خريطة فقاعية   

 وصف الخصائص

خريطة التدفق 

  –املتعدد 

 النتيجة/ لسبب ا

خريطة التدفق التسلسلة   

 التتابع/  التسلسل –

 خريطة الجرس

 لرؤية القياس

 –خريطة الدعامية   

 الجزء/ الكل 

 

  عمليات خرائط التفكري-ًسابعا 

 : تعتمد خرائط التفكري عىل مثاين عمليات أساسية للتفكري وهي كالتايل

 التعريف/ التحديد  -1 

 الوصف -2 

 ةاملقارن -3 

 التصنيف  -4 

 التحليل إىل أجزاء -5 

 التتابع -6 

 السبب أو النتيجة -7 

 نشاء العالقات بني األشياءإ -8 

5 

2

4

6

1 

7 



 

 

 العاشـرالفصل 

  CORTبرنامج الكورت 

 

 

 :يناقش هذا الفصـل العنارص التالية

 مقدمة

 ًمفهوم برنامج كورت  :أوال)CORT( 

  ماهية برنامج كورت: ًثانيا) CORT( 

 نشأة برنامج كورت: ًثالثا) CORT( 

 أهداف برنامج كورت: ًرابعا) CORT(لتعليم مهارات التفكري   

 الفوائد الرتبوية لتطبيق برنامج الكورت: ًخامسا) CORT( 

 لتعليم مهارات التفكري  كورتأساسيات برنامج : ًسادسا)CORT( 

 معايري برنامج كورت لتعليم التفكري: ًسابعا) CORT( 

 لتعليم مهارات التفكريوصف برنامج كورت: ًثامنا ) CORT( 

 حاور برنامج كورت لتعليم مهارات التفكريم: ًتاسعا )CORT( 

 برنامج الكورتكوناتم: ًعارشا ) CORT( 

 مميزات برنامج الكورت: حادي عرش) CORT( 

 خطوات تنفيذ دروس برنامج الكورت: ثاين عرش) CORT( 

 تطبيق عىل برنامج الكورت: ثالث عرش) CORT( 
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 العارشالفصل 

  CORTبرنامج الكورت 

 

 

  :مقدمـة

ًإن من أهم املقومات التي تعني الفرد يك يعيش وتجعله قادرا عىل مجابهة تعقيدات الحيـاة 

امتالكه ملهارات متنوعة من التفكري وأضحى من أهم أهداف الرتبية الحديثة تعلـيم الطلبـة كيـف 

شكالت حياتهم ليحلوها، ال يف املدرسة وحدها وإمنـا يف يفكرون وكيف يستدلون وكيف يجابهون م

 .واقع حياتهم خارج املدرسة

وقد تم بناء العديد من الربامج الرتبوية لتنمية التفكري مثل برنامج البنـاء العقـيل لجيلفـورد 

ج والربنامج التعليمي اإلثرايئ لفورسينت وبرنامج التفكري املنتج لكـوفنجنت ورفاقـه، ومـن بـني الـربام

 عـىل مـدى سـنوات عديـدة مـن بـرامج القـت صـدى DeBono ًاملشهورة أيضا ما طرحـه دي بونـو

وذلك ملـا لهـذا الربنـامج مـن ) CORT(ًوانتشارا عامليني يف تدريس التفكري عىل رأسها برنامج كورت 

 :مزايا عديدة منها

 سهولة استخدامه. 

 إمكانية تطبيقه عىل فئات عمرية مختلفة. 

 املتفوقني فقط حيث يناسب كل املستويات ويستخدم مع جميـع األعـامر كام ال يقترص عىل

إضافة إىل إتاحته الفرص لتطبيق كل أجزائه أو بعضها حسـب الوقـت املتـاح، بـل هـو مكـون مـن 

ًدروس مـسـتقلة ليـسـت مبنـيـة هرمـيـا ـعـدا اـشـرتاط ـتـدريس أدوات الـجـزء األول مـنـه أوالً وـهـو ال 

 املتدربني بل يركـز عـىل مامرسـة األداء نفسـها، والربنـامج يستدعي التذكر الذي يصعب عىل بعض

ٌ بالجانب العاطفي حيث أفرد له جزءا خاصا به وهـو مـا أهملتـه كثـرينييع ً  مـن الـربامج األخـرى ً

 .حيث نرى أن العالقة بني التفكري والعاطفة ليست ذات أولوية كبرية
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  CORT مفهوم برنامج كورت -أوالً 

 الربامج العاملية الخاصـة بتعلـيم التفكـري أعـده دي بونـو ويتضـمن يعترب برنامج كورت أحد

أجزاء وكل جزء منها يتألف من عرشة أدوات للتفكري وهـو مجموعـة مـن أدوات التفكـري ) 6(ستة 

التي تتيح للطلبة التخلص وبوعي تام من أمناط التفكري املتعارف عليها وذلك لرؤية األشياء بشـكل 

 . إبداعية أكرث يف حل املشكالتأوضح وأوسع ولتطوير نظرة

 بأنه مجموعة من أدوات التفكري الخاصة بربنامج كـورت التـي CORTويعرف برنامج كورت 

 .تم دمجها يف أنشطة املنهج التي قام املعلم بتدريسها لطلبته

 :وهي كالتايل) 12(وهذه األدوات عددها 

 معالجة األهداف 

  اعتبار جميع العوامل 

 ما يتبعهاالنتائج املنطقية و 

 األهداف 

 البدائل واالحتامالت 

 وجهات نظر اآلخرين 

 املقارنة 

 التحقيق من الطرفني 

  أنواع الدليل / الدليل 

 االتفاق واالختالف وانعدام العالقة 

  التناقض واالستنتاج الخاطئ 

 التوقع 

  ماهية برنامج كورت-ًثانيا 

التـي  Cognitive Research Trust هو اختصار ملؤسسـة البحـث املعـريف CORT برنامج كورت

 بانجلرتا، ويستخدم عـىل نطـاق واسـع يف كثـري مـن الـدول كامربيدج يف De Bonoأنشأها دي بونو 

اسرتاليا وهو يتألف من ومثل الواليات املتحدة األمريكية وفنزويال وكندا وبلغاريا واململكة املتحدة 

 :أجزاء وهي كالتايل) 6(ستة 
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ًإلدراك ويركز عىل توسعة أفق التفكري ويعتـربه دي بونـو أساسـا يختص بتوسيع ا: الجزء األول -1 

 .لتدريس بقية األجزاء

 .يختص بالتنظيم الذي يهتم بالتحليل واملقارنة وغريهام: الجزء الثاين -2 

 .ويختص بالتفاعل وينمي مهارات مثل التحقق من الطرفني والدليل وأنواعه: الجزء الثالث -3 

 .بداعهو خاص بتنمية اإل: الجزء الرابع -4 

 .يهتم باملعلومات والعواطف: الجزء الخامس -5 

يخـتص بالعقـل وهـو جـزء خـاص بوضـع األهـداف واالختصـار وغريهـا مـن : الجزء السادس -6 

 .األدوات

ولكـل أداة، ) 60(وكل جزء من هذه األجزاء يتكون مـن عرشة أدوات للتفكـري أي مجموعهـا 

 الـتامرين راد تعلمها ومثال عليها، ثـم بعـضأداة منها بطاقة خاصة بها تتكون من فكرة عن األداة امل

املتنوعة والتي هي عبارة عن تطبيقات من الحياة أو تصـورات أو افرتاضـات ملـا ميكـن أن يحـدث 

إضافة إىل بعض املبادئ املهمة التي تخص األداة وتشجع النقاش حول أهمية تلـك املبـادئ املهمـة 

ً بأفضل منها وأخريا توجد مشاريع هي عبارة بدالهااستالتي تخص األداة أو أفضلها أو حتى إمكانية 

 .عن تطبيقات إضافية لألداة تنفذ يف حالة توفري الوقت الكايف أو ميكن أن تعطى كنشاط بيتي

 برنـامج كـورت مصـطلح ًومن الجدير ذكره هنا أن كثريا مـن البـاحثني يطلقـون عـىل أدوات

زم البـاحثني هنـا تسـمية مؤسـس الربنـامج خالف ما يسميها به دي بونو نفسه ويلتـمهارات وهذا 

 .ًوعموما فهي أدوات لتنمية مهارات

كمقرر أو ورشة تدريبية منفصلة وهذا ما يـدعو إليـه ) CORT(ويتم تدريس برنامج كورت 

ًدي بونو، يك يعطي التفكري مزيدا من االهتامم، كـام أن الكثـري مـن الدراسـات اسـتخدمته بصـورة 

 .يةمنفصلة عن املناهج الدراس

إن مرونـة برنـامج "وليك يشري دي بونو إىل إمكانية دمجه يف املناهج الدراسية حيـث يقـول 

 .كورت جعلته قابالً للدخول يف املنهاج املدريس بأي طريقة تناسب املعلم عىل الوجه األحسن
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ومن حسناته أنه ميكـن دمجـه مـع الربنـامج الـدرايس يف "وهذا ما أشار إليه بعض الرتبويني 

 Barakرسة كجزء من املسافات، كام أثبتت الدراسات إمكانية الدمج مثل دراسة باراك ودوبلت املد

& Doppelt 1999 التي أشارت نتائجها إىل أن دمج الربنامج مع املنهاج لـه أثـر إيجـايب عـىل دافعيـة 

ي القائـل ًالطلبة، كام أن تحصيلهم األكادميي ارتفـع يف املـواد الدراسـية وعـززت النتـائج أيضـا الـرأ

 .بدمج برنامج كورت ضمن منهاج الثقافة املبني عىل املرشوع

  Cort نشأة برنامج كورت -ًثالثا 

وقـد  ً وهو من أكرث الباحثني اهتامما بتنمية التفكـريDe Bonoينسب هذا الربنامج إىل دي بونو 

 البحـث سـةمؤس"من اسم املؤسسة التي عملت عـىل تطبيقـه وتطـويره ) CORT(اشتق اسم الربنامج 

وكلمـة كـورت مـأخوذة مـن الحـروف األوىل لهـذه املؤسسـة  Cognitive Research Trust" املعـريف

 .ويتميز برنامج كورت بسهولة وبساطة تصميمه وارتباطه مبواقف مشتقة من الحياة العملية

  أهداف برنامج كورت لتعليم مهارات التفكري -ًرابعا 

 : رات التفكري يف األهداف التاليةتتمثل أهداف برنامج كورت لتعليم مها

 .التسليم بأن التفكري مهارة ميكن تنميتها -1 

 .تنمية مهارات التفكري العميل واملنطقي واإلبداعي لدى الطالب واملتدربني -2 

 .تشجيع الطالب واملتدربني عىل النظر بصورة موضوعية تجاه تفكريهم وتفكري اآلخرين -3 

 . عىل التفكريتقدير واحرتام الذات والثقة يف القدرة -4 

  الفوائد الرتبوية لتطبيق برنامج الكورت-ًخامسا 

 : تتمثل الفوائد الرتبوية الناجمة عن تطبيق برنامج الكورت لتنمية التفكري يف الفوائد التالية

  ارتفاع مستوى التفكري لدى الطالب بحيث يكونوا عىل اقتناع بأن التفكري مهـارة ميكـن تنميتهـا

 . يخوضوا التجارب املرتبطة بعمليات التفكري املعرفية والتجريبيةوهم عىل استعداد ألن

 ربط الطالب بالواقع واستخدام الطالب ملهارات التفكري يف حياته اليومية. 



 CORT 259برنامج الكورت : الفصل العارش

 

 

 مشاركة الطالب مع أرسهم يف استخدام بعض مهارات وأدوات التفكري. 

 اكتساب الطالب القدرات واملهارات التالية: 

 .الثقة بالنفس -1 

 .لذات واحرتام اآلخريناحرتام ا -2 

 .تحسني بعض السلوكيات -3 

 .التفاعل االجتامعي مع اآلخرين -4 

 .القدرة عىل التحدث والتعبري وإبداء الرأي -5 

 .القيادة والتفاوض -6 

 .اإلحساس بأهمية الوقت -7 

 .التعليم التعاوين وغرس وتنمية روح الجامعة -8 

 .تغيري الكثري من العادات السيئة لديهم -9 

 .اع إىل اآلخرينتاالستم -10 

 .بناء الشخصية السوية -11 

 تحسني مستوى التحصيل لدى الطالب. 

 الستمتاع بدروس التفكري. 

 التفاعل بني املجتمع املدريس والطالب. 

 من مشكالتهمٌالغوص يف أعامق الطالب وحل كثري . 

 تطوير أداء مستوى املعلمني. 

  لـتعلم تأهيل وإعـداد مدرسـني ومدرسـات غـري مختصـني يف التفكـري لتـدريس مـادة الكـورت

 .مهارات التفكري

 تغيري كامل ألسلوب التعليم وإعداد فصل محوره الطالب. 

  يـهـدف الربـنـامج إـعـداد الطاـلـب للحـيـاة بأـسـلوب فرـيـد ال يـجـده الطاـلـب يف ـبـاقي الحـصـص

 .الدراسية

  عـامل العقـل يف التفكـري والتـدريبإتجنب أساليب الحفظ والتلقني واالسـتظهار واالعـتامد عـىل 

 .عليه
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 لب محور الحصة الدراسية واملعلم هو املوجه واملرشد لعمليات التفكريجعل الطا. 

  املادة تخلو من االمتحانات التقليدية والدرجات للطالب، فالطالب يتعلم من أجـل التطبيـق ال

 . رشط من رشوط الربنامجالتعليم مهارات التفكري وهذ) كورت(االختبار من خالل برنامج 

 املجموعات والعمل التعاوين واالنتامء إىل فريق العملتعتمد الحصة التدريبية عىل . 

 فقد يكـون الطالـب األمثـل تحصـيالً ،الربنامج ال يعتمد عىل قدرة الطالب يف التحصيل العلمي 

 .ًأكرث متيزا يف التفكري

 الربنامج يساعد عىل تنمية التحصيل العلمي. 

 ًدرا عـىل رؤيـة أهميـة موضـوع الربنامج يربط الطالب بحياته اليومية مـام يجعـل الطالـب قـا

 .الربنامج وهو التفكري

  أساسيات برنامج كورت لتعليم مهارات التفكري-ًسادسا 

 :عىل أساسيات لتعليم مهارات التفكري والتي من أهمها ما ييل) CORT(يقوم برنامج كورت 

 العمل الجامعي. 

 التدريبات. 

 اإلثراء. 

 التحفيز. 

 التنويع. 

 اإلثارة. 

 اإلنجاز. 

 يزالرتك. 

 الضبط واالنضباط. 

 الرسعة. 

 التعزيز. 

 االختيار ومراعاة املراحل العمرية والقدرات الفردية. 
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  معايري برنامج كورت لتعليم التفكري-ًسابعا 

 :من أهم معايري برنامج كورت لتعليم مهارات التفكري هي كالتايل

 اسـعة مـن مهـارات الربنامج بسيط وعميل وميكن أن يستخدمه املعلمون يف متثيـل مجموعـة و

 .التفكري التي تناسب كل مرحلة تعليمية

  ًالربنامج متامسك بحيث يبقى سليام عىل مدار انتقاله من متدرب إىل متـدرب آخـر إىل معلـم

 .إىل طالب

  الربنامج لديه تصميم متوازن فهذا يعني أن كل جزء فيه ميكن استخدامه واالستفادة منه عـىل

زء األول من الربنامج والذي يعترب الجزء األسـايس مـن الربنـامج  وذلك بعد االنتهاء من الجهحد

حتى لو مل يتم استخدام األجزاء األخرى أو نسيانها، وذلك عىل العكس من الربامج األخرى ذات 

التصميم الهرمي التي يتطلب فيها تعليم الهيكل أو البناء بأكمله وتـذكره وإال فقـدت أجـزاؤه 

 .فائدتها

 الطالب من أن يكونوا مفكرين فاعلني ومتفاعلني كام ينمي املهارة العمليـة هذا الربنامج ميكن 

 .التي تتطلبها الحياة الواقعية

 يستطيع الطالب بدروس التفكري التي يتم تنفيذها داخل وخارج غرفة الدراسة. 

  لتعليم مهارات التفكري Cort وصف برنامج كورت -ًثامنا 

  برنامج كـورت)CORT (برنـامج عـاملي للـدكتور إدوارد دي بونـولتعلـيم التفكـري  De Bono الـذي 

 . 1970وصفه سنة 

  كورت)CORT (متثل الحروف االوىل Cognitive Research Trust مؤسسة البحث املعريف. 

  دولة عىل مستوي العامل من بينها األردن وقطر30يتم تطبيق الربنامج يف أكرث من . 

  الدول التي تطبق هذا الربنامجاستفاد من الربنامج ماليني الطالب يف. 

  برنامج يهدف إىل تعلـيم التفكـري كـامدة مسـتقلة ويشـتمل عـىل أدوات ومهـارات يف التفكـري

 .يتدرب عليها الطالب ليامرسها يف حياته اليومية

 ًيتـكـون الربـنـامج ـمـن ـسـتة أـجـزاء يف ـكـل ـجـزء عرشة دروس أو أدوات ـكـل ـجـزء يحـمـل اـسـام 
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 :س الجزءًوهدفا يجب تحقيقه خالل درو

 : توسعة مجال اإلدراك1-: كورت -1

الهدف األسايس من هذا الجزء هـو توسـيع دائـرة الفهـم واإلدراك لـدى الطـالب وهـو جـزء 

 .أسايس من الربنامج

 : التنظيم2-:  كورت-2

 عـىل يساعد هذا الجزء الطالب عىل تنظيم أفكارهم فالدروس الخمسة األوىل تسـاعد الطـالب

 والخمسة األخرية تعلم الطـالب كيفيـة تطـوير اسـرتاتيجيات التفكـري لوضـع تحديد معامل املشكلة

 .الحلول املناسبة للمشكالت الدراسية والحياتية

 : التفاعل3-: كورت -3

يهتم هذا الجزء بتطوير عملية املناقشة والتفاوض لدى الطالب وذلك حتى يستطيع الطالب 

 .تقييم مداركهم والسيطرة عليها

 :بداع اإل4-:  كورت-4

 .ًغالبا ما يعترب اإلبداع موهبة خاصة ميتلكها البعض وال يستطيع امتالكها آخرون

فإن اإلبداع يتم تناولـه كجـزء طبيعـي مـن عمليـة التفكـري وبالتـايل ميكـن ) 4(أما يف كورت 

 .تعلمه للطالب وتدريبهم عليه

 الخاليـة  التقليديةهو تدريب الطالب عىل الهروب من األفكار) 4(والهدف األسايس من كورت 

 .من اإلبداع واالبتكار إىل إنتاج األفكار الجديدة

 : املعلومات والعواطف5-:  كورت-5

يتعلم الطالب كيفيـة جمـع وتقيـيم املعلومـات بشـكل فاصـل كـام يتعلمـون ) 5(يف كورت 

 .كيفية التعرف عىل تأثري مشاعرهم وعواطفهم عىل عمليات بناء املعلومات

 :لالعم 6-:  كورت-6

 .تختص الوحدات الخمس األوىل من برنامج كورت بجوانب خاصة من التفكري

ًفمختلف متاما إذ أنه يهتم بعملية التفكري يف مجموعها بـدءا باختيـار الهـدف ) 6(أما كورت  ً

 .وانتهاء بتشكيل الخطة لتنفيذ الحل
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  محاور برنامج كورت لتعليم مهارات التفكري-ًتاسعا 

 :  محاور أو مبادئ أساسية هي كالتايلةليم مهارات التفكري عىل ثالثيقوم برنامج كورت لتع

 .كلام كان تعليم التفكري بطريقة واضحة وجلية كلام كان تأثريه أكرب عىل الطالب -1 

كلام اشتملت أسـاليب تـدريس مهـارات التفكـري داخـل الفصـل عـىل منـاخ يجعـل الطـالب  -2 

 يكونـوا أـكـرث تقـبالً للتفكـري الجـيـد مسـتمتعني فسـوف يجتهـدون يف أـعـامل العقـل وبالتـايل

 .والفعال

كلام ارتبط تعليم التفكري مبضمون الدرس كلام زاد تفكري الطالب يف املادة املدروسة وحصـلوا  -3 

 .عىل مستوى عال من الفهم داخل غرفة الدراسة

 وتوفر لنا هذه املبادئ الثالثة السبب من وراء استثامر مهارات التفكري الناقـد واإلبـداعي يف

تدريس محتوى ومضمون املناهج الدراسية بهدف االسـتفادة منهـا يف حياتنـا اليوميـة لـيك نعـيش 

ًويتلقى الطالب دروسا يف مهارات التفكري املرتبطة باملواد الدراسـية التـي يتلقونهـا يف . حياة منتجة

ه الدروس ًغرفة الدراسة بحيث تكون مهارة التفكري قالبا يصب فيه محتوى الدرس وبهذا تكون هذ

 .مبثابة مراجعة قيمة للمعلومات باإلضافة إىل تعميم الفهم واكتساب مهارات تفكري فعالة

 CORT مكونات برنامج الكورت -ًعارشا 

  :وحدات تعليمية تغطي جوانب عديدة للتفكري وهي) 6(يتكون برنامج الكورت من ست 

 توسيع مجال اإلدراك 

 التنظيم 

  التفاعل 

 االبداع 

 املشاعراملعلومات و 

 الفصل 
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وهو برنامج ينمي لدى املتعلمني مهارات عملية تطلبها الحياة الواقعية وتؤهلهم أن يكونـوا 

مفكرين فاعلني ومتفاعلني يف الوقت نفسه وهـذا الربنـامج مصـمم عـىل شـكل دروس أو وحـدات 

مني بصـورة ًمستقلة تخدم كل منها أهدافا محددة، مام يسهل عىل املعلمني فهمها وتقدميها للمتعل

 .متدرجة

ًكام أن الكورت يعد مـن الـربامج الحديثـة لتعلـيم التفكـري التـي أثبتـت نجاحـا وفاعليـة يف 

 .العديد من الدول

ومن مميزات برنامج الكورت أنه يوسع إدراك التالميذ ويسـاعدهم عـىل تنظـيم املعلومـات 

ميع املواقف، كام يتـيح وحل املشكالت، كام يكسبهم أدوات تفكري متحركة تعمل بشكل جيد يف ج

للمتعلمني التحرك بوعي تام من أمناط التفكري املتعارف عليها لرؤية األشياء بشـكل أوضـح وأوسـع 

 .ولتطوير نظرة إبداعية أكرث يف حل املشكالت

ًويستخدم هذا الربنامج حاليا ماليني من التالميذ يف مرحلة التعليم االبتـدايئ وحتـى التعلـيم 

) 35( من ثالثني دولة يف العـامل وميكـن تـدريس كـورت واحـد كـل أسـبوع ملـدة الجامعي، ويف أكرث

 .دقيقة أو أكرث

ًدرسا يف التفكـري وهـي مقسـمة ) 60(وبرنامج الكورت يهدف لتعليم مهارات التفكري ويضم 

ًأـجـزاء يحـتـوى ـعـىل عرشة دروس ويـضـم الـجـزء الواـحـد كتاـبـا للمعـلـم وعرشة أوراق ) 6(إىل ـسـتة 

 )قات عملبطا(للتالميذ 

 : وأجزاء برنامج الكورت هي كالتايل

 . توسعة مجال اإلدراك ويتكون من عرشة دروس): CORT 1(الجزء األول  -1 

 .التنظيم ويتكون من عرشة دروس): CORT 2(الجزء الثاين  -2 

 .التفاعل ويتكون من عرشة دروس): CORT 3(الجزء الثالث  -3 

 .دروساإلبداع ويتكون من عرشة ): CORT 4(الجزء الرابع  -4 

 .املعلومات واملشاعر ويتكون من عرشة دروس): CORT 5(الجزء الخامس  -5 

 .العقل ويتكون من عرشة دروس): CORT 6(الجزء السادس  -6 
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ًكام يتكون الربنامج أيضا من ست وحدات تعلمية تغطي مهـارات عديـدة للتفكـري وتتـألف 

 . دقائق35كل وحدة من عرشة دروس يغطي كل منها خالل حصة صفية متتد إىل 

طبق الربنامج عىل مختلـف املراحـل التعليميـة وقـد توزعـت دروس الربنـامج السـتني عـىل 

 :وحدات الربنامج الست وهي

 .الهدف األسايس لهذا الجزء توسيع دائرة الفهم واإلدراك لدى الطالب: توسيع اإلدراك -1 

 .يهدف إىل تنظيم عملية التفكري لدى الطالب: التنظيم -2 

 .عل تفكري شخصني حيث يتم املقارنة بني فكرتني مختلفتنييهدف لتفا: التفاعل -3 

 .يهدف إىل تفعيل التفكري اإلبداعي: اإلبداع -4 

 .ويركز عىل جانب املعلومات والعواطف: املعلومات واملشاعر -5 

 .يركز عىل العمليات التطبيقية للتفكري: العمل أو الفعل -6 

التـي ) توسـيع اإلدراك(ولعل أهم وحـدة مـن وحـدات برنـامج كـورت هـي الوحـدة األوىل 

ًيفرتض أن تدرس أوالً فإنه ميكن أن يطبق أي جزء آخر دون ترتيب معـني فهـو لـيس مبنيـا بشـكل 

 .تسلسيل هرمي حيث ميكن البدء بأي جزء ألن كل جزء مستقل عن اآلخر

 . األوىلًولتقديم صورة أوضح ملكونات الوحدات نعرض منوذجا للدروس املتضمنة يف الوحدة

 توسيع اإلدراك : وىلالوحدة األ

وتعني تدريب الطلبة عىل التفكري يف جميع جوانـب املوقـف بكـل الطـرق املمكنـة ويأخـذ 

النتائج املرتتبة عىل كل اختبار بالنظر إىل كـل األهـداف املتحققـة، وهـذا يعنـي أن اإلنسـان يفكـر 

ة تقليديـة مقيـدة، عادة وفق قيود وحدود ترتبط بأسلوبه يف التفكري فهو محصور يف أمناط روتينيـ

ًوإن بقاءه ضمن هذه الدوائر يحرمه مـن فـرص االكتشـافات والبحـث خارجهـا، علـام بـأن هنـاك 

 التـي تـدركها، وأن نخـرج عـن تلكأساليب أخرى غري تلك التي يستخدمها وهناك أشياء أخرى غري 

 .هذه الدائرة

وف حـيـث أن ولـعـل مـثـال النـقـاط التـسـع يوـضـح أهمـيـة الـخـروج ـعـن نـطـاق اإلدراك اـملـأل

 املطلوب هو أن نصل بني هذه النقـاط باسـتخدام أربعـة خطـوط مسـتقيمة دون أن ترفـع القلـم
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وال ميكن حل هذه املشكلة من خالل طرق التفكري التقليدية فالبد من الخروج عن النطاق املـدرك 

 :كام يظهر مام ييل

 

 

 

 

 .ول إىل الحلمن مرة حتى نستطيع الوصأكرث الحظ أننا ذهبنا خارج النقاط 

 وهذا يعني أننا بحاجة إىل توسيع نطاق إدراكنا حتى ننجح يف حل املشكالت التي تواجهنا

 

 

 

 

 

  مميزات برنامج الكورت -الحادي عرش 

 :يتميز برنامج كورت لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي بعدد من املميزات منها

 ًلعـامل ولقـد صـمم خصيصـا للطلبـة يعد برنامج كورت من أشهر برامج التفكري عـىل مسـتوي ا

 .ومؤلفه أحد الرواد يف هذا املجال

 يحتوي عىل كل نواحي التفكري التي تهم الفرد يف حياته اليومية. 

  يهدف الربنامج إىل إعداد الطالب للحياة بأسلوب فريد ال يجده الطالب يف سائر الحصص التـي

 .ال تستخدم فيها مهارات التفكري

  التقليديـة والـدرجات فالطالـب يـتعلم مـن أجـل التطبيـق ال مـن أجـل يخلو من االمتحانـات

 .االختبار وهذا رشط مهم من رشوط الربنامج
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 ال يعتمد عىل قدرة الطالب يف التحصيل العلمي. 

 يتوافر لديه عدد من أدوات التقويم الالزمة لفحص مستوى التعبري يف تفكري الطلبة. 

 قادرا عىل إدراك أهمية تنمية التفكرييربط املتدرب بحياته اليومية مام يجعله ً. 

وهكذا نجد أن طلبة اليوم ليس بحاجة إىل حشو عقولهم عن طريق تلقينهم املعارف بقـدر 

ما هم بحاجة إىل إكسابهم أساليب التفكري عرب عمليات التعليم والتعلم، ذلـك ألن تـراكم املعـارف 

املهمـة تقنيـات باتـت منـترشة يف البيـوت يف عرصنا هذا ال ميكن لإلنسان أن يواكبـه وتتـوىل هـذه 

واملجتمعات الثقافية واملدارس واملعاهد والجامعات وما يحتاجه املتعلم هو وسائل توظيـف هـذه 

املعارف يف جوانب الحياة املختلفة، وهذا ما ميكن تحقيقه من خالل برنامج الكورت الذي يختلـف 

 لتدريبات متنوعة عىل هـذه املهـارات مـام عن الربامج األخرى من حيث تنوع مهاراته واستخدامه

 .يؤدي إىل تنمية التفكري

 :وباإلضافة إىل هذه املميزات لربنامج الكورت هناك مميزات أخرى والتي من أهمها ما ييل

 .يوسع إدراك التالميذ -1 

 .يساعدهم عىل تنظيم املعلومات وحل املشكالت -2 

 .ملواقفيكسبهم أدوات تفكري متحركة تعمل بشكل جيد يف جميع ا -3 

يتيح للمتعلمني التحرك بوعي تام من أمنـاط التفكـري املتعـارف عليهـا لرؤيـة األشـياء بشـكل  -4 

 .أوضح وأوسع ولتطوير نظرة إبداعية أكرث يف حل املشكالت

  خطوات تنفيذ دروس برنامج الكورت-الثاين عرش 

رنامجـه ً موحـدا لتطبيـق جميـع الـدروس التـي تضـمنها بًاإطار De Bono يستخدم دي بونو

 :لتنمية التفكري وقد حدد الخطوات املتبعة حسب الرتتيب اآليت

 تقديم املهارة أو موضوع الدرس باستخدام بطاقة العمـل التـي يعـدها املعلـم للطلبـة حسـب

 :متطلبات الدرس

 .إعطاء أمثلة لتوضيح طبيعة املهارة ومناقشة الطلبة يف معناها واستخدامها -1 

  وتكليفهم بالتدريب عىل مهمـة محـدودة يف بطاقـات4-6 تقسيم الطلبة إىل مجموعات من -2 

  



 268  بناء الشخصية املبدعة -الست للتفكري برنامج الكورت والقبعات 

 

 

 .العمل ملدة ثالث دقائق

االستامع إىل ردود فعل املجموعات عىل املهمة التي قاموا بها بتقديم اقرتاح أو فكـرة واحـدة  -3 

 .من قبل كل مجموعة

 .تكرار العملية بالتدريب عىل مهمة أخرى من بطاقة العمل -4 

 . باستخدام النقاط اإلجرائية يف بطاقة العملتدعيم عملية تنفيذ املهمة -5 

 .إعطاء نشاط منزيل واستخدام أحد بنود املشاريع الواردة يف بطاقة العمل لهذا الغرض -6 

  التـي يتناولهـا الجـزء األول لربنـامج كـورت والـذي يتضـمنةًوفيام ييل عرضا للـدروس الـعرش

 :توسيع اإلدراك

رص االهـتامم ويتضـمن إبـراز الجوانـب اإليجابيـة اإليجابيات والسـلبيات وعنـا :الدرس األول -1 

 .والسلبية واملثرية لالهتامم يف كل موقف أو فكرة

ويتضمن اكتشاف كل العنارص املرتبطة بـاملوقف ) CAF(اعتبار جميع العوامل : الدرس الثاين -2 

 .قبل التوصل إىل استنتاج أو فكرة حوله

 - CAF(ام مهـاريت الدرسـني األول والثـاين ًيوفر فرصا الستخد) Rules(القواعد : الدرس الثالث -3 

PMI(. 

ويعني بدراسـة املرتتبـات عـىل اتخـاذ قـرار عـىل ) C & S(املرتتبات والعواقب : الدرس الرابع -4 

 . املدى القصري واملتوسط والبعيد
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  :مـةمقد

يف   التـي تسـتوجب إعـادة النظـرةيتميز العرص الحايل بالكثري من التغريات والتحوالت الرسيعـ

 .املناهج وأساليب التدريس للتأكد من مواكبتها ملا يستخدم من تطورات واتجاهات معارصة

فاملتتبع للتقدم العلمي يف التعليم والجهود التـي تبـذل يف سـبيل تطـويره ومـع وجـود كـل 

 . الحديثة والدقيقة يف كل املجاالتالعلوم

ويحتم االنفجار املعريف عىل الـنظم الرتبويـة التعامـل مـع املعرفـة بصـيغة جديـدة تتعـدى 

املستويات الدنيا يف القدرات العليا كالحفظ إىل تبني وسائل واسرتاتيجيات تنمي القدرات الفكريـة 

 .لدى التالميذ وتوظيفها وتطبيقاتها يف الحياة

مـد ت أن التحول قد حدث بالفعل من التعلم التلقيني الـذي يع1994يبي وعبادة ويضيف أد

عىل حشو املعلومات إىل التعلم االبتكاري الذي يعتمد عىل تعلم التفكري وطرق مواجهة املشكالت 

 يف تطوير املجتمـع مهمقدرات التفكري االبتكاري من دور ملوتقديم الحلول االبتكارية لها وذلك ملا 

 وازدـهـاره وـمـا ميـكـن أن يتوـلـد ـمـن ـهـذه الـقـدرات ـمـن أفـكـار أـصـيلة وحـلـول جدـيـدة الـحـديث

  .للمشكالت اليومية لألفراد واملجتمعات

تنميـة اإلبـداع باعتبـاره "وهناك عديد من القضايا التي تشغل املسئولني الرتبويـون منهـا 

ًأساسا مهام من أسس التقدم الحضـاري خاصـة وأن الفـوارق بـني الشـعوب سـوف  تتسـع حتـى ً

 تصبح هناك شعوب ذات مراكز حضارية منتجـة ومهيمنـة وشـعوب تابعـة مسـتهلكة وخاضـعة
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وال سبيل للتحرر إال برتبية إبداعية تضع األفـراد يف مسـتوى التنميـة الحضـارية، وعـىل ذلـك فقـد 

 لذا أصبح التعليم يؤدي وظيفـة تربويـة تسـتهدف ،ارتبط اإلبداع كهدف برتبية إنسان هذا العرص

 :تنمية اإلبداع بأشكاله الثالثة

ابداع معريف يستوعب ثقافة العرص ويجعل منها ثقافة متحـررة قـادرة عـىل تأصـيل ذاتيتهـا  -1 

 .وإثبات عامليتها

 .إبداع مهاري يتمثل يف فهم واستخدام التقنيات املعقدة وإنتاجها وتطويرها -2 

 .ابداع سلويك يرقى باألفراد وبنوعية الحياة -3 

العقول املبدعة هي مسؤولية املؤسسـات التعليميـة بالدرجـة األوىل وإذا ن مسئولية تربية إ

أرادت الدول النامية التقدم والتطور الحضـاري للحـاق بركـب األمـم املتقدمـة عليهـا الرتكيـز عـىل 

إعداد املواطن املفكر املبدع داخل مؤسساتها التعليمية املختلفة واملدرسة هي املكان األفضل لتلك 

داعية لذا يجب العناية بإعـداد املعلـم بحيـث يـتمكن مـن مامرسـة مهـارات التـدريس الرتبية اإلب

 .االبداعي بحرفية ووعي

 يرى أن الهدف الرئييس للرتبية هو إعداد أفراد قادرين عىل فعل أشياء جديـدة ال هإن بياجي

 أكمـل معانيهـا تكرار ما فعلته األجيال السابقة كام يرى جيلفورد أن اإلبداع أصبح مفتاح الرتبية يف

ومفتاح الحل ملعظم املشكالت املستعصية، مام يحتم الخـروج مـن إطـار املـألوف يف إعـادة كتابـة 

 .املعرفة ونقلها إىل العميل عىل إضافة الجديد واملقيد لها

وتعترب االسرتاتيجيات الحديثـة يف التـدريس مـن أكـرث االسـرتاتيجيات التـي تسـهم يف زيـادة 

يه فهي تكتسب أهمية بالغة يف تطوير طرق التعليم وتبسيط املعرفة وتكـون التحصيل املعريف وعل

ًمهارات عملية وتطبيقية لدى املتعلمني، ونظرا لوجـود العديـد مـن اسـرتاتيجيات التـدريس ولكـل 

منها أهدافها واستخداماتها ووسائل تطبيقها التي تختلف مـن مـادة ألخـرى لـذا فـإن دور املعلـم 

ًيعترب مهام جدا يف  بداية تعلم اسرتاتيجيات التعلم، حيث أنه ينبغي عليه أن يقـدم االسـرتاتيجيات ً

ًاملناسبة للدرس ويقـوم برشحهـا وتطبيقهـا فعليـا وبالتـايل توجيـه الطـالب السـتخدامها بالطريقـة 

 .الصحيحة واملناسبة ملضمون الدرس

تعليمية حيث يتم تطوير كام يعد املعلم وفًقا لهذه االسرتاتيجيات املحور األسايس للعملية ال

املنهج والتدريس والتقويم بحسب الفروق الفردية بني املتعلمني واحرتام قدراتهم وميولهم ومـدى 

 .الكشف عن الطاقات الكامنة لديهم ومحاولة استثامرها
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ن عملية التجديد والتحديث يف مجال طرائق واسرتاتيجيات التدريس مل تعـد مجـال نقـاش إ

ً امللحة املقطوع بأهميتها بني املختصني ومطلبا حيويا ملحا من أجل إحداث بل أصبحت من األمور ً ً

التوازن بني الحياة رسيعة التغيري يف عرص العوملة والدور الذي ينبغي أن تقوم بـه الـنظم الرتبويـة 

 .والتعليمية

وقد ظهرت كثري من برامج التفكري التي عنيت بتطوير مهـارات التفكـري التـي اسـتخدمها يف 

مجال التعليم ألنها برامج مكملة للمناهج الدراسية والكتب الدراسية مثل برنامج كورت، وبرنـامج 

 .أدوات التفكري لتوجيه االنتباه وبرنامج قبعات التفكري الست وغريها من الربامج

وهو أحد الرواد يف تعلـيم التفكـري اسـرتاتيجية  Edward De Bono وقد اقرتح ادوارد دي بونو

بواسطة القبعات الست وهي اسرتاتيجية تتلخص يف توجيه الشخص إىل التفكـري بطريقـة التدريس 

معينة ثم التحول إىل طريقة أخرى، أي أن الشخص ميكن أن يلبس أي من القبعات السـت امللونـة 

مدلول فالقبعة البيضاء تدل عىل  ولكل قبعة من القبعات ،ًالتي متثل كل منها لونا من ألوان التفكري

 األنيـة، يف حـني أن القبعـة الصـفراء لومات والبيانات املعطاة والقبعة الحمراء تدل عىل املشـاعراملع

تدل عىل إبراز إيجابيات املوضوع والقبعـة السـوداء تـربز السـلبيات وأوجـه القصـور يف املوضـوع 

لقبعـة لعالجها والقبعة الخرضاء تولد األفكار اإلبداعية وتطـرح البـدائل الجديـدة يف حـني تسـهم ا

الزرقاء يف إعطاء حكم نهايئ حول املوضوع أو القضية ولقد دلت نتائج الدراسات عىل أثر القبعـات 

املتعلمني عىل اإلبداع والتفكري بشكل منتظم ومقنن يتيح للطـالب الست كإسرتاتيجية تدريس تساعد 

 .عمل خرائط تفكريية شاملة

 ه إىل التفكـري املتـوازي باسـتخدام قبعـاتويف مثانينيات القرن العرشين حـول دي بونـو االنتبـا

التفكري الست ألنه يقلل من الرصاعات والعالقات ويبني قوة عمل فعالة ويجعل االجتامعـات أكـرث 

  .فعالية

 :إن برنامج قبعات التفكري الست يستند عىل فكرتني مفتاحيتني يف تصميمه هام كالتايل

عمل كل يشء مرة واحدة عند التفكري يف مشكلة إنقاص التعقيد والخلط الناتج عن محاولة  -أ  

 .ًمن خالل السامح بخطوط متوازنة من التفكري أن توجد وتتعايش معا

 توفري الفرصة ألداء ومامرسة األسـاليب املختلفـة مـن التفكـري بحيـث تتجنـب القلـق السـابق  -ب

 .ألوانه للبدائل بسبب أشكال التفكري التي تستخدم عادة
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 قبعات الست مفهوم ال-أوالً 

 مفهوم القبعات الست  -أ 

 املفاهيم املتعلقة بالقبعات الست وتنوعت وعىل الرغم من اخـتالف املصـطلحات تتتعدد

 مؤسس برنامج القبعات الست حيث تعرف De Bonoإال أن املعنى واحد وهو كام أورده دي بونو 

 :القبعات الست عىل النحو التايل

نهـا اسـرتاتيجية تعـزى إىل ادوارد دي بونـو تسـعى إىل  عـىل أ2000فقد عرفها فـوده وعـده 

تقسيم التفكري الواسع إىل ست قبعات أو ستة أدوار مختلفة ذات سـتة ألـوان مختلفـة كـل قبعـة 

 .تساعد مرتديها عىل لعب دور مناسب من أدوار التفكري وبلوغ هدف معني

اط واعتبار كل منط كقبعة  بأنها طريقة لتقسيم التفكري إىل ستة أمن2002وعرفتها منى العمر 

 .خلعها حسب طريقة تفكريه يف تلك اللحظة يها اإلنسان أوبسيل

 لستا اسرتاتيجية التدريس بالقبعات -ب 

 هي اسـرتاتيجية تسـمح للطالـب باملشـاركة يف جميـع مراحـل 2005عرفها عبيدات وآخرون 

 .ًالدرس بدءا من البحث عن املعلومات وحتى تقديم التوجيه والتنظيم

 بأنها اسرتاتيجية تهـدف إىل تبسـيط عمليـة التفكـري وزيـادة 2007كام عرفها أبو جاد ونوفل 

فاعليته وتسمح للمفكر بتغيري النمط والتنقل، فالقبعـات السـت امللونـة هـي وسـيلة يسـتخدمها 

 .الفرد يف معظم لحظات حياته وتركز هذه القبعات عىل أن التفكري عملية نظامية منضبطة

ًيضا اسرتاتيجية القبعات الست بأنها مجموعة من الخطوات واإلجـراءات املرتبـة كام عرفت أ

واملخطـطـة املدرـجـة يف دلـيـل املعـلـم والـتـي طـلـب مـنـه االلـتـزام بـهـا ـمـن حـيـث تنفـيـذ األنـشـطة، 

 أمنـاط مـن أمنـاط ةواستخدام الطرق واألساليب والوسائل وأساليب التقويم املتنوعة واملالمئـة لسـت

فة ويعطى لكل منهام لون يرمز إىل طبيعة هذا التفكري ويسهم يف تنظيم املعلومـات التفكري املختل

 .وتقنينها حسب طبيعة املوضوع وحسب املوقف التعليمي وطبيعة املتعلامت

ًوتعرف أيضا أن اسرتاتيجية القبعات الست هي خطوات متسلسلة ومرتبة يستخدمها املعلم 

 أنـواع ة لتنظيم أمناط التفكري املختلفـة وتقسـيمها إىل سـتيف الصف يف ضوء ما ورد يف دليل املعلم

 .من التفكري بناء عىل املوقف التعليمي وتستخدم بشكل فردي أو جامعي
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وتقوم اسرتاتيجية القبعات الست عىل تقسيم التفكري إىل ستة أمناط واعتبار كل منط كقبعـة 

 .ةيلبسها اإلنسان أو يخلعها حسب طريقة تفكريه يف تلك اللحظ

ًويعتقد أن هذه الطريقة تعطي اإلنسان يف وقت قصري قـدرة كبـرية عـىل أن يكـون متفوقـا 

ًوناجحا يف املواقف العملية والشخصية وأنها تحول املوقـف الجامـد والسـلبي إىل مواقـف مبدعـة 

 .وإنها طريقة تعلمنا كيف ننسق العوامل املختلفة للوصول إىل اإلبداع والنجاح

 رتاتيجيات القبعات الست ماهية اس-ًثانيا 

ات مـن القـرن العرشيـن وخالصـة هـذه يترجع اسرتاتيجية القبعات الست إىل أواخر الستين

الطبيب الربيطاين قسم التفكري عند اإلنسان إىل ستة أمنـاط  De Bono االسرتاتيجية هي أن دي بونو

 .ميثل كل منط قبعة يلبسها اإلنسان أو يجعلها طريقة تفكريه

ا ال يقصد بها املعنى الحريف لها وإمنا ترمز لطريقة تفكري معينة يتـواءم مـع لـون والقبعة هن

 .تلك القبعة وداللة خصائصها

أن برنامج القبعات الست يعد أحد بـرامج تعلـيم التفكـري الحديثـة الـذي وضـعه الطبيـب 

 معلوماتـه الذي انتقل يف تخصصه من الطب إىل الفلسفة واستفاد مـن" إدوارد دي بونو"الربيطاين 

الطبية عن املخ مع نفر من العلامء يف دراسة العملية التفكريية وأمناط التفكـري عنـد اإلنسـان مـن 

 .أجل تنميطها وتقسيمها حتى ميكن التعامل معها

ومن أبرز نتائج دي بونو اسرتاتيجية القبعات الست يف التفكري وهي قبعات ليست حقيقيـة 

لن يلبس قبعات حقيقية وهي تعمل عىل تفعيل سـتة أمنـاط ولكنها قبعات نفسية مبعنى أن أحد 

مختلفة من أمناط التفكري بهدف الوصول إىل نتيجة متوازنة من عملية التفكـري وبـذلك أصـبح دي 

 .بونو فيام بعد من رواد تأصيل علم التفكري

  بأن اسرتاتيجية القبعات الست تهدف إىل تبسيط عملية التفكري2007ويؤكد أبو جاد ونوفل 

وزيادة فاعليته كام تسمح للمفكر باالنتقال أو تغيري النمط، فالقبعات الست امللونـة هـي وسـيلة 

يستخدمها الفرد يف معظم لحظات حياتـه وتركـز هـذه القبعـات عـىل أن التفكـري عمليـة نظاميـة 

 .منضبطة
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  تعريف القبعات الست-ًثالثا 

 القبعة البيضاء   -أ 

فكري الحيادي ويتميز هذا النمط مـن التفكـري باملوضـوعية وهـو ترمز القبعة البيضاء إىل الت

 .قائم عىل أسس التساؤل من أجل الحصول عىل حقائق وأرقام

 :أن يركزوا عىل بعض الخصائص التاليةملرتدي القبعة البيضاء وقد ذكر أن 

 .طرح معلومات أو الحصول عليها -1 

 .الرتكيز عىل الحقائق واملعلومات -2 

 . أو الرأيالتجريد من العواطف -3 

  .واإلحصائياتاالهتامم باألرقام  -4 

 .عدم تفسري املعلومات -5 

 .الحيادية واملوضوعية التامة -6 

 .متثيل دور الكمبيوتر يف إعطاء املعلومات -7 

 .االهتامم باألسئلة املحددة للحصول عىل الحقائق أو املعلومات -8 

 .ات املبارشة واملحددة عن األسئلةاإلجاب -9 

 .اإلنصات واالستامع الجيد -10 

 .رجة الصحة ودرجة الخطأ يف كل رأيلتمييز بني دا -11 

 :وقد أضاف آخرون إىل هذه الخصائص للقبعة البيضاء خصائص أخرى والتي من أهمها

 .يتم سؤال الطالب فيها عن املعلومات -1 

 .يفكر الطالب فيها بواقعية وموضوعية -2 

 تربيـر مثـل يركز الطالب الذي يفكر بهذا النمط عـىل إعطـاء حقـائق وأرقـام دون تفسـري أو -3 

  .الكمبيوتر

 القبعة الحمراء -ب

ترمز القبعة الحمراء إىل ما يكمن يف العمق من عواطف ومشاعر كذلك يقـوم تركيـز تفكـري 

 .هذه القبعة عىل الحدس
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 :ومن أبرز خصائصها كام ييل

 يتم السؤال فيها عن املشاعر -1 

 يفكر الطالب فيها مبشاعره وعواطفه -2 

 شعورهم نحو يشء مايسأل املعلم الطالب أن يصفوا  -3 

 يركز الطالب املفكر بهذا النمط من التفكري عىل الحدس ويستبعد املنطق واملربرات  -4 

 بعـض األمـور ون إىل أن مرتـدي القبعـة الحمـراء ميارسـ2003وقد أشار السويدان والعدلوين 

 :التالية

 -ور الرس(إظهار املشاعر واألحاسيس وليس بالرضورة مـن وجـود مـربر لهـذه املشـاعر مثـل  -1 

 .) الكره– الخوف - الغرية - الحب - األمان - القلق - الشك - الغضب -الثقة 

 .االهتامم باملشاعر فقط دون النظر إىل الحقائق أو املعلومات أو املربرات -2 

  .إظهار الجانب اإلنساين غري العقالين -3 

 فرضـيات أي أنهـا ًتتميز غالبا بالتحيز أو بالتخمينات التي رمبا ال تصل إىل درجة ميكن جعلها -4 

 .مشاعر ليس لها أساس سوى إحساس الفرد بها يف الغالب

  .ًاملبالغة يف تحليل الجانب العاطفي وإعطائه وزنا أكرب من املعتاد -5 

 .فض الحقائق أو اآلراء دون مربر عقيل بل عىل أساس املشاعر أو اإلحساس الداخيلر -6 

 القبعة السوداء  -ج

 والنقـد والتشـاؤم ويكـون تركيـز تفكـري هـذه القبعـة عـىل ترمز القبعة السوداء إىل املنطق

 .البحث عن السلبيات والنقص

 :تفكري القبعة السوداء  بعض املميزات حول2005وقد أضاف الجمعان 

 .يتم السؤال فيها عن نواحي الضعف -1 

  .يتقىص الطالب فيها البحث عن النقص واملحاذير والسلبيات -2 

 .الصعوبات واملشاكل التي ميكن أن تكونيسأل املعلم الطالب أن يحددوا ما  -3 

 .يهتم املفكر بهذا النمط بالتقديرات السلبية وإظهار األشياء الخاطئة وطرح األسئلة السلبية -4 
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 :ويذكر أن مرتدي القبعة السوداء البد أن يركزوا عىل

زاويـة نقد اآلراء ورفضها ورمبا تلجأ يف ذلك إىل املنطق والحجج واألدلة التي ينظر إليهـا مـن  -1 

 .سلبية معتمة

 .التشاؤم وعدم التفاؤل باحتامالت النجاح -2 

 .إيضاح نقاط الضعف يف أي فكرة -3 

 .الرتكيز عىل احتامالت الفشل وتقليل احتامالت النجاح -4 

 .الرتكيز عىل العوائق واملشكالت والتجارب الفاشلة -5 

افسـة أو األخطـار الرتكيز عىل الجوانب السلبية كارتفاع التكاليف أو قوة الخصوم أو شدة املن -6 

 .املتوقعة

 .توقع الفشل والرتدد يف اإلقدام -7 

عدم استعامل االنفعاالت واملشاعر بوضـوح وإمنـا تلجـأ إىل اسـتعامل املنطـق وإظهـار الـرأي  -8 

 .بصورة سلبية

 القبعة الصفراء  -د

ترمز القبعة الصفراء إىل الشمس والنور ولذلك فإن هذه القبعة هي قبعة التفاؤل والتفكـري 

ًيجايب، والتفكري هنا معاكس متاما للتفكري السلبي ويعتمد عىل التقييم اإليجـايب فهـو خلـيط مـن اإل

 .التفاؤل والرغبة يف رؤية األشياء تتحقق والحصول عىل املنافع

 : بعض الخصائص حول القبعة الصفراء وأسئلتها كالتايل2004وقد أضاف الجمعان 

 .يتم السؤال فيها عن نواحي القوة -1 

  .لطالب فيها فرح متفائليكون ا -2 

 . األشياء اإليجابية نحو موضوع مايسأل املعلم الطالب أن يفكروا يف -3 

متثل التفكري اإليجايب والبناء واملنـتج واملفكـر، الـذي يرتـدي القبعـة الصـفراء يكـون متفـائالً  -4 

 .ويقدم االقرتاحات واملشاريع

  :اء يهتم بالتايلوباإلضافة إىل ذلك أشار آخرون أن من يرتدي القبعة الصفر

  .التفاؤل واإلقدام واإليجابية واالستعداد للتجريب -1 
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  .الرتكيز عىل إبراز احتامالت النجاح وتقليل احتامالت الفشل -2 

 .تدعم لآلراء وقبولها باستعامل املنطق وإظهار األسباب املؤدية إىل النجاح -3 

  .إيضاح نقاط القوة يف الفكرة والرتكيز عىل جوانبها اإليجابية -4 

 .تهوين املشكالت واملخاطر وتوضيح الفروق عن التجارب الفاشلة الساقطة -5 

 :الرتكيز عىل الجوانب اإليجابية مثل -6 

 .عدم املباالة باملنافسني -

 .الشعور بالثقة بالنفس -

 .تهوين األخطار املتوقعة -

 .رص املتاحة والحرص عىل استغاللهااالهتامم بالف -7 

  .توقع النجاح والتشجيع عىل اإلقدام -8 

عدم اللجوء إىل املشاعر واالنفعاالت بوضوح باستخدام املنطق وإظهار الرأي بصـورة إيجابيـة  -9 

 .ومحاولة تحسينه

 . بالرضورة إبداعيسيطر عىل صاحبها حب اإلنتاج واإلنجاز وليس -10 

 .يتمتع بأمل كبري وأهداف طموحة يعمل نحوها -11 

 .انب السلبيينظر إىل الجانب اإليجايب يف أي أمر ويربر له بتهوين الج -12 

  القبعة الخرضاء- ه

وترمز القبعة الخرضاء إىل التفكري اإلبداعي، األخرض رمز لإلبـداع واالبتكـار مثـل منـو النبـات 

 .الكبري من الفرسة الصغرية، ويدل عىل النمو والتغيري والخروج من األفكار القدمية

 : التايل عدد من الخصائص للقبعة الخرضاء عىل النحو2004وقد ذكر الجمعان 

 .يتم فيها السؤال عن األفكار الجديدة -1 

  .يكون الطالب فيها يف حالة ابداع -2 

 .تسأل الطالب عن اإلمكانات املتاحة ما هي، وإىل ماذا ميكن أن تؤدي -3 

متثيل التفكري اإلبـداعي والشـخص الـذي يضـع القبعـة الـخرضاء يجعـل املخرجـات والنتـائج  -4 

 .مخرجات إبداعية ومثالية ويطرح البدائل
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يرمز اللون األخرض إىل النبات والحياة الجديدة ولذلك فإن هـذه القبعـة هـي قبعـة التفكـري  -5 

 .اإلبداعي

 :ومن يرتدي القبعة الخرضاء يتميز ببعض أو كل ما ييل

 .هيم والتجارب والوسائلالحرص عىل األفكار الجديدة واآلراء واملفا -1 

  . منهاالبحث عن البدائل لكل أمر واالستعداد ملامرسة الجديد -2 

 .ال ميانع يف استغراق بعض الوقت والجهد للبحث عن األفكار والبدائل الجديدة -3 

 .للبحث عن الطرق الجديدة) ماذا لو: مثل(استعامل طرق اإلبداع ووسائله  -4 

 .محاولة تطوير األفكار الجديدة أو الغريبة بل وصناعة األفكار الجديدة -5 

 .الرغبة يف التخيل والتفكري العميق -6 

 .د لتحمل املخاطر من أجل استكشاف الجديداالستعدا -7 

 .حسن أن تتبعها بالسوداء والصفراءعندما تستعمل هذه القبعة ي -8 

 القبعة الزرقاء  -و 

الـذي ينظـر إىل القضـية نظـرة عامـة ) الشـمويل(وترمز القبعـة الزرقـاء إىل التفكـري املوجـه 

يشء كل يشء وتشمل تحتها كـل والسبب يف اختيار اللون األزرق هو أن السامء زرقاء وهي تغطي 

 الـالزم وألن اللون األزرق يـوحي باإلحاطـة والقـوة كـالبحر ونفكـر مـن خاللـه كيـف نوجـه التفكـري

 .للوصول إىل أحسن نتيجة

 : أبرز خصائص تفكري القبعة الزرقاء كام ييل2004وقد ذكر الجمعان 

  .يتم السؤال فيها حول التفكري -1 

  .يكون دور الطالب فيها قيادي -2 

نظم التفكري بشكل عـام ونضـبطه، واملفكـر بهـا يشـبه القائـد وبالتـايل فهـو يـتحكم ببـاقي ن -3 

 .القبعات

  .تسأل الطالب أن يعربوا عن التفكري الذي يحتاج لفهم يشء ما أو التقدم لألمام -4 

 .يرمز لونها إىل السامء والبحر ولذلك فهي قبعة القوة والتفكري املنطقي املنظم أو املوجه -5 

 :بع النقاط التاليةت يجدر به أن ي2003 إىل ذلك قد أشار السويدان والعدلوين وباإلضافة
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 .الربمجة والرتتيب واالهتامم بخطوات التنفيذ واإلنجاز -1 

  .اش للخروج بأمور عمليةقتوجيه الحوار والفكر والن -2 

الرتكيز عىل محور املوضـوع وتجنـب اإلطنـاب أو الخـروج عـن املوضـوع أو االقرتاحـات غـري  -3 

 .ديةاملج

 .تنظيم عملية التفكري وتوجيهها -4 

 .القدرة عىل التمييز بني الناس وأمناط تفكريهم أي أن صاحبها يرى قبعات اآلخرين بوضوح -5 

 .توجيه أصحاب القبعات األخرى عن طريق األسئلة وفض الجدل واالشتباك بينهم -6 

  .تلخيص اآلراء وتجميعها وبلورتها -7 

 . ولو مل يكن رئيس الجلسة أو املعلممييل صاحبها إلدارة النقاش والحصص حتى -8 

مييل لالعرتاف بأن اآلراء األخرى جيدة تحت الظـروف املناسـبة ثـم يحلـل الظـروف الحاليـة  -9 

 .ليبني ما هو الرأي املناسب يف هذه الحالة

 .مييل للتلخيص النهايئ للموضوع أو تقديم االقرتاح الفعال املقبول املناسب -10 

  .لحقائق ويوظفها بأسلوب منطقي منظميستفيد صاحبها من املعلومات وا -11 

 مميزات القبعات الستو فوائد -ًرابعا 

 :ن للقبعات الست العديد من الفوائد واملميزات الهامة يف التدريس وهي عىل النحو التايلإ

ًسهلة التعلم واالستخدام وتجذب املتعلمني بشكل رسيع للدراسة نظرا لتنـوع أمنـاط التفكـري  -1 

 .بها وألوان القبعات

باستطاعتك أن تطلب ثالث دقـائق مـن : ًتعطي وقتا للقيام بجهد وأفكار إبداعية إرادية مثل -2 

 .تفكري القبعة الخرضاء

 .هذا هو شعوري: متكن من التعبري عن املشاعر والحدس دون اعتذار أو تربير مثل -3 

  .وازيمتنع األفكار من االختالط بحيث يأخذ كل منط من التفكري حقه من االنتباه يف خط مت -4 
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ما رأيك ببعض : تعطى طريقة رسيعة ومبارشة لتغيري منط التفكري، دون مجابهة اآلخرين مثل -5 

 .تفكري القبعة الصفراء هنا

متكن املتعلمني من القدرة عىل استخدام كل القبعات بـدالً مـن االلتصـاق بـنمط واحـد مـن  -6 

 .التفكري فقط

  عاممتكن العقول من التحرر ومعالجة املوضوع بشكل شمويل -7 

 تعطي طريقة عملية من خالل استخدام عدة طرق يف التفكري بأفضل تتابع ممكن -8 

 تبعد املتعلمني من الجدال العقيم ومتكنهم من التعاون واستكشاف طرف بناءه يف الحوار -9 

 تجعل الحصص أكرث فائدة يف النقاش التقليدي مثل أنا محق أنت مخطئ  -10 

ك مميزات أخرى للقبعات الست وهي عىل النحـو وباإلضافة إىل هذه الفوائد واملميزات هنا

 :التايل

توجه االنتباه نحو مناح متعددة للفكرة أو املشكلة وبالتايل يـدرك الفـرد أن هنـاك اكـرث مـن  -1 

 .منظور أو منحنى لفهم الفكرة

 .تركز التفكري لدى الفرد نحو حل املشكلة أو توليد مجموعة من الحلول -2 

 .إىل أكرث الحلول إبداعيةتقود قبعات التفكري الست الفرد  -3 

ـف  -4  ـدور إذ أن توظـي ـب اـل ـالل لـع ـن ـخ ـرى ـم ـاألطراف األـخ ـال ـب ـة االتـص ـن عملـي ـن ـم تحـس

اسرتاتيجيات القبعات الست يف التفكري يعمل عىل تبني األدوار بني األفراد املشـاركني وبالتـايل 

 .فعنرص االتصال والتواصل أمر بالغ األهمية يف العملية اإلبداعية

 .ة اتخاذ القرار لدى األفرادتحسن من عملي -5 

  األمناط الستة للتفكري-ًخامسا 

هناك ستة أمناط للتفكري تهتم بها اسرتاتيجية القبعات الست وتعمل عىل تنميتها وهي عـىل 

 : النحو التايل

 .ويرمز له بالقبعة البيضاء: التفكري املحايد -1 

 .ويرمز له بالقبعة الصفراء: التفكري اإليجايب -2 

 .ويرمز له بالقبعة السوداء): السلبي(ؤمي التفكري التشا -3 
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 .ويرمز له بالقبعة الحمراء: التفكري العاطفي -4 

 .ويرمز له بالقبعة الخرضاء: التفكري اإلبداعي -5 

 .ويرمز له بالقبعة الزرقاء): املوجه(الشمويل  التفكري -6 

  وصف القبعات الست-ًسادسا 

 وتهـدف إىل توضـيح Do Bono 1999هـي أحـد بـرامج التفكـري الحديثـة وضـعها دي بونـو 

 .وتبسيط التفكري ويسمح للمفكر باالنتقال أو تغيري منط التفكري

فالقبعات الست امللونة هي عبارة عن وسيلة يسـتخدمها الفـرد يف معظـم لحظـات الحيـاة 

  .وتركز عىل أن التفكري عملية معتمدة

 :وفيام ييل وصف لكل قبعة من القبعات الست كالتايل

 .)ماذا تعرف(ترمز هذه القبعة إىل التفكري بالحقائق واألشكال واملعلومات  :القبعة البيضاء -1 

 هـي نقـيض املعلومـات الحياديـة واملوضـوعية وتتعلـق باألحاسـيس واملشـاعر: القبعة الحمراء -2 

ً تربيرا أو أسبابا الداخلية واالنطباعات وال تحتاج  ).ماذا تشعر(ً

 الحـذر والحكمـة ومالمئـة الحقـائق قبعـة تـدل هـذه القبعـة عـىل التفكـري: القبعة السوداء -3 

 .)ما هي السلبيات(املشاكل 

مـا هـي (تدل هذه القبعة عىل التفكري بالفوائد واملردود والتوفري إيجابيـات : القبعة الصفراء -4 

 .)الفوائد

تدل هـذه القبعـة عـىل التفكـري االستكشـايف واملشـاريع واملقرتحـات واآلراء : القبعة الخرضاء -5 

 .)ما هي األفكار البديلة واملقرتحات لحل املشكالت(اإلجراءات واإلبداع الجديدة وبدائل 

تدل هـذه القبعـة عـىل التفكـري بـالتفكري الـتحكم بعمليـة التفكـري وضـبطها : القبعة الزرقاء -6 

 .)تلخيص ما وصلنا إليه حتى اآلن ومراقبة وتحقق وتلخيص ما هي أهدافنا؟(

  مجاالت استخدام القبعات الست-ًسابعا 

بناء يف سبيل تحقيق األهـداف الرتبويـة نحـو التنمية وإىل اليل الكثري من املهتمني بالتفكري مي

العمل عىل إيجـاد بيئـة تدريسـية فاعلـة للخـروج بالعمليـة التدريسـية مـن النمطيـة يف التعلـيم 
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ا وأن القبعـات السـت تسـتخدم يف ًثـريوتحقيق االفرتاض بأن إمكانات الطالب تتفاوت فيام بينهـا ك

 :عدة مواضع منها

 .إدارة االجتامعات يف الصف -1 

 .الرتكيز واالنتباه لجذب املتعلمني -2 

 .جعل اآلخرين أكرث إيجابية يف التعامل مع املشكالت اليومية -3 

 .تدريس وتحضري وإعداد الدروس -4 

 .حل مشكلة تأخذ الطالب من طابور الصباح: تدريس -5 

 .حل مشكلة عدم حب بعض الطلبة لبعض املواد: تدريس -6 

 ..........) أسهم – منزل –سيارة (مثل رشاء : اذ قراراتخ -7 

 .قضاء االجازة -8 

 .تطوير وتنمية مهارات التفكري -9 

 .جذب اهتامم املتعلمني للدروس -10 

  أساليب استخدام قبعات التفكري-ًثامنا 

 :هناك استخدامان أساسيان لقبعات التفكري الست وهام كالتايل

 تستخدم قبعة تفكري واحدة ولفرتة محـددة مـن : ت استخدام فردي لقبعات التفكري الس:األول

الوقت ليبني منط تفكري معني وذلك ألغراض كتابة تقرير أو تسيري أعامل اجتامع أو يف محادثة 

 وال يشرتط حينها استخدام جميع قبعات التفكري

 تـسـتخدم قبـعـات التفـكـري الواـحـدة تـلـو األـخـرى لبـحـث :  اـسـتخدام تسلـسـيل وتـتـابعي:الـثـاين

 .ف موضوع معنيواستكشا

 : هناك استخدامات أخرى محددة وهي كالتايلنين االستخداميهذإىل وباإلضافة 

 .ًيحدد الشخص أي القبعات يستخدم تبعا للموقف املعني: االستخدام الشخيص -1 

 .مفيدة للتخاطب وتبادل الرأي: حدثاالستخدام أثناء الت -2 

 . التفكري ملنع الجدلالجميع يحاول استخدام نفس قبعات: تستخدم يف االجتامعات -3 

 .تستخدم عند كتابة التقارير -4 
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 .دمج مهارات التدريس اإلبداعي ضمن االسرتاتيجية القامئة عىل برنامج القبعات الست

إن مهارات التدريس اإلبداعي تفرض عىل املعلـم أن يخطـط بدقـة للخـربة التعليميـة التـي 

 :لسابقة هييتيحها املوقف التعليمي وبيئة التعلم يف ضوء املحكات ا

 املهارة يف صياغة األهداف عىل مستوى اإلبداع. 

 املهارة يف عرض ابداعات العلامء. 

 املهارة يف استخدام األحداث املتناقضة. 

 املهارة يف استخدام أسلوب االستقصاء من أجل تنمية تفكري املتعلمني اإلبداعي. 

 املهارة يف تهيئة بيئة التعلم املثرية لإلبداع.  

 استثارة الدافعية لدى املتعلمني للتعلم اإلبداعي واإلبداعاملهارة يف . 

 املهارة يف استخدام األسئلة لتنمية اإلبداع لدى املتعلمني. 

 املهارة يف استخدام األنشطة التفكريية املثرية. 

 املهارة يف استخدام البدائل لتنمية إبداع املتعلمني. 

 ة للتفكرياملهارة يف استخدام التعيينات املنزلية املثري. 

وباإلضافة إىل ذلك يحب أن يدرك املعلم أو املعلمة أنهـا تسـتخدم برنـامج قبعـات التفكـري 

الست وأنها ستدمج موضوعات املقرر الدرايس ضمن املحتوى التعليمي الذي يقدمه للطالب، كـام 

اك املعلـم أن عليه أن يدرك مفهوم اسرتاتيجية التدريس ألن الدراسات قد أثبتت منذ زمن إثراء إدر

للحدود الفاصلة بني طرق التدريس واسرتاتيجيات التدريس يف تنميـة بيئـة تعليميـة فعالـة داخـل 

 .الصف

  القيم الرتبوية السرتاتيجيات القبعات الست-ًتاسعا 

ًيحقق استخدام اسرتاتيجية القبعات الست يف التدريس قيام تربوية ومزايا هامة يف التفكـري 

سرتاتيجية ذات مردود إيجايب عىل كل من يستخدمها سواء كانوا متعلمني والتحصيل لتكون هذه اال

 .أو معلمني

 :ومن أبرز القيم التي أوردها دي بونو أن هذه االسرتاتيجية تعترب

لعب أدوار وبالتايل يستطيع التفكري التحـرر مـن قيـود الـذات املسـئولة عـن معظـم أخطـاء  -1 

 .التفكري العملية
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اط تسـتطيع أن نخـرج منهـا بسـت رؤى مختلفـة للقضـايا واألفكـار توجه االنتبـاه لسـتة أمنـ -2 

 املطروحة أمامنا

 ًسهلة التعامل كلغة رمزية خصوصا يف وجود األلوان  -3 

 تؤثر عىل كيمياء املخ ونفسية األفراد وبالتايل تسهم يف تنوع التفكري  -4 

  الجدلتريس قواعد محددة للتفكري تختص بصناعة خرائط فكرية شاملة بدالً من مامرسة -5 

 رس اختيار األلوان الستة -ًعارشا 

 فقـد ،ًتم اختيار ألوان األمناط الستة لتضفي نوعا من الجو النفيس املريح عىل عملية التفكري

ًثبت علميا ما لأللوان من تأثري نـفيس عـىل الـبرش مـن خـالل تجـارب عمليـة، إذ تبـني مـن خـالل 

نفسية مختلفة لدى املتعلم، وقـد ارتبطـت بعـض التجارب الدور الفعال لأللوان يف استثارة مشاعر 

األلوان يف الوعي كثري من الناس عىل مر العصور مبشاعر محددة، وقـد ذكـر العـولفي مـدلول كـل 

 : عىل الجو النفيس للفردةلون من األلوان الست

 . يرمز إىل الحب والعاطفة ولذلك اختري ليدل عىل التفكري العاطفي:األحمر -1 

 الشمس التي لها دور كبري يف الحياة والنامء فهي مصـدر لجميـع أنـواع أخذ من لون: األصفر -2 

  .الطاقات لذلك اختري ليدل عىل التفكري اإليجايب

يرمز إىل التشـاؤم والسـلبية والـنقص لـذلك اختـري ليـدل عـىل التفكـري التشـاؤمي أو : ألسودا -3 

  .السلبي

فكـري املحايـد الـذي ال يحمـل أيـة ًيرمز إىل النقاء والصفاء ولذلك جعل رمزا عـىل الت: األبيض -4 

 .توجهات إيجابية أو سلبية

 لذا جعل رمـز للتفكـري لـلـهوهو يرمز إىل لون النبات ملا فيها من عظيم بديع خلق ا: األخرض -5 

 .اإلبداعي

يرمز للون السامء الزرقاء املحيطة باألرض كام أنـه لـون البحـر املحـيط باليـابس لـذا : األزرق -6 

 .مويل للتفكري الشًاجعل رمز

 بأنه قـد تـم اختيـار الرتميـز اللـوين للقبعـات للتمييـز بـني De Bonoوقد أورد دي بونو 

قبعات التفكري الست وتم اختيار األلوان بطريقة تتوافق مـع طبيعـة نوعيـة تفكـري كـل قبعـة 
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 :فجاءت كالتايل

 .كرمز للحقائق الخالصة واملعلومات والرسومات التوضيحية: القبعة البيضاء -1 

 .كرمز للتعبري عن العواطف واألحاسيس والحدس أو البديهة: الحمراءالقبعة  -2 

 كرمز للبحث عن سلبيات األمور وتقليل عدم توقع نجاح األفكار املقدمة: القبعة السوداء -3 

 .كرمز للتفاؤل والتفكري البناء والبحث عن اإليجابيات والفرص املتوقعة: القبعة الصفراء -4 

ًتوليد األفكار الجديدة متاما كـام تخـرج النباتـات مـن البـذور كرمز لإلبداع و: القبعة الخرضاء -5 

 .الصغرية

 من ذلـك نجـد أهميـة الرتميـز ،كرمز للسيطرة وتنظيم التفكري بهدوء وحكمة: القبعة الزرقاء -6 

اللوين للقبعات وأن كل لون له داللته عند االستخدام ألن األلـوان واألشـكال تـرتبط بالـذاكرة 

 .أللوان لها أثر عىل تحريك الجانب األمين من الدماغ أثناء التفكريعند االستخدام كام أن ا

  إرشادات تطبيق اسرتاتيجية القبعات الست- الحادي عرش

 :ًهناك عددا من اإلرشادات لتطبيق اسرتاتيجية القبعات الست يف التدريس عىل النحو التايل

  .عيبعات التفكري الست بشكل فردي أو جامميكن تطبيق اسرتاتيجية ق -1 

يف حالة تكوين فريق عمل البد من تحديد دور كـل عضـو يف الفريـق أولهـم رئـيس الفريـق  -2 

  .مرتدي القبعة الزرقاء

يتمثل دور الرئيس يف تذكر أفراد الفريق بنمط كل لـون للقبعـات بـني الحـني واآلخـر وزمـن  -3 

 .االنتقال من منط آلخر وقرار العودة إىل منط آخر

البعد الزماين للموضوع ويناقش ما إذا كانت األفكار املطروحـة يعرض صاحب القبعة الزرقاء  -4 

  .تناسب زمنها املحدد

 .كر الرئيس دامئًا باأللوان وإثارة الجو النفيس املصاحب لأللوانّيذ -5 

وباإلـضـافة إىل ـهـذه االرـشـادات أـضـاف آـخـرون ـعـدد ـمـن التوجيـهـات لتطبـيـق اـسـرتاتيجية 

 :القبعات الست يف التدريس وهي كالتايل
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تستخدم قبعة التفكري البيضاء يف أي مرحلة من أجل تزويد البيانات الالزمـة للتقيـيم ملعرفـة  -1 

  .مدى صالحية الفكرة للتطبيق

دور الغربلـة بـعند استخدام القبعـة الـخرضاء يفضـل أن تتبـع بالصـفراء أو السـوداء لتقـوم  -2 

  .لتحديد البدائل غري املمكنة لذلك تحديد نواحي القصور

 .لسل واحد صحيح بعينه عند استخدامنا للقبعاتال يوجد تس -3 

 . استخدام كل القبعات يف كل تسلسلليس من الرضوري -4 

ويتضح مام سبق أن تطبيق اسرتاتيجية القبعات السـت عمليـة تتسـم باملرونـة عـالوة عـىل 

ًالسهولة يف االستخدام خصوصا يف ظل وضوح خطواتها وتوفري بعض االشـرتاطات والضـوابط والتـي 

ة عند تطبيق اسرتاتيجية القبعات السـت حيـث ال يوجـد تقيـد برتتيـب ملـزم يدعامة رئيستشكل 

 .الستخدام القبعات

  آليات عمل اسرتاتيجية القبعات الست-الثاين عرش 

 ن اسرتاتيجية القبعات الست تعطـي الشـخص الفرصـة للتفكـري بطريقـة معينـة ثـم التحـولإ

لقبعة الخرضاء والتي ترمز إىل اإلبداع من تفكـري القبعـة لطريقة أخرى كأن يتحول مثالً إىل تفكري ا

 .الصفراء والتي ترمز للخصائص واإليجابيات وهكذا

وليس هناك ترتيب ملزم للتنقـل بـني القبعـات ولكـن يفضـل االبتـداء بالقبعـة البيضـاء ثـم 

املحـدد أو الصفراء وترتك القبعة الخرضاء والزرقاء يف النهاية ويسـتمر العمـل حتـى انتهـاء الوقـت 

 .استكامل جميع األمناط واألفكار املطروحة أو النقاط الواردة يف الدرس

ويكون دور املعلم أثناء تنفيـذ االسـرتاتيجية تهيئـة الجـو الـنفيس املمتـع املصـاحب أللـوان 

التفكري والتنقل بني القبعات املختلفة بحيث يقترص دوره عىل تحديد متى يتم االنتقـال مـن منـط 

 .كون الرتكيز عىل فعالية املتعلمة وإيجابيتهاإىل آخر وي

وعىل ذلك فاملالحظ أن املتعلم وفق هذه االسرتاتيجية بحاجة كبرية إىل إبعـاده عـن كـل 

الوسائل واألفعال التي من املمكن أن تشتت ذهنه وترصفه عن الرتكيز الـالزم لتحقيـق الهـدف 

ى أن متـعـة وفاعلـيـة التفـكـري ال إذ ـيـر) 2005اـلـوهج (ـمـن ـهـذه االـسـرتاتيجية وـهـو ـمـا أـكـده 

يتحققان إال بخلو التفكري من التداخالت التي قـد تتسـبب يف التشـويش الفكـري الـذي يعيـق 
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الوصول إىل قرار أفضل ويعترب التفكري البناء وسيلة لتحقيق فكر غري مشوش أو متداخل حيـث 

 .األمورنقوم بالرتكيز عىل لون واحد والتأكد من إعطاء االنتباه الكايف لكل 

قـف التعليميـة حيـث أن اونالحظ من ذلك مرونة تطبيق اسرتاتيجية القبعات الست يف املو

هـذه االـسـرتاتيجية ال تلـتـزم بتطبـيـق قبـعـة بعينهـا يف أول التسلـسـل أو آـخـره ـكـام أنـهـا ال تـشـرتط 

استخدام جميع القبعات يف املوقف التعليمي الواحد، حيث أن خربة ورؤيـة كـل شـخص لتطبيقهـا 

افة لطبيعة املوقـف التعليمـي، وكـذلك خصـائص املتعلمـني هـي التـي تفـرض آليـة وخطـوات إض

 .استخدام القبعات

 من كل قبعـة مـن ضرغواألهم من ذلك يف التطبيق هو كيفية استخدام كل قبعة ومعرفة ال

ٍالقبعات خصوصا وأن كل قبعة تسري يف خط متواز مع بقية القبعات بطريقـة منظمـة دون تـداخل ً

 .لتفكري مام يسهم يف تنظيم التفكري وزيادة دافعية املتعلمنييف ا

  آلية استخدام القبعات الست يف التدريس بصفة عامة-الثالث عرش 

 :هناك استخدامان أساسيان وعامان للقبعات الست وهي كالتايل

حيث تستخدم قبعة واحـدة فـرادى ولفـرتة محـددة مـن : استخدام فردي للقبعات الست -أ  

لتبني منط تفكري معني وذلك ألغـراض كتابـة تقريـر أو تيسـري أعـامل اجـتامع أو يف الوقت 

 .محادثة

هنـا تسـتخدم القبعـات السـت الواحـدة تلـو األخـرى لبحـث : استخدام تسلسيل وتتـابعي  -ب

 .واستكشاف موضوع معني وهو ما سوف ما تسري عليه يف اسرتاتيجيات القبعات

اية أو منتصف أو نهاية التسلسل وقد أورد تلـك األغـراض كام ميكن استخدام القبعات يف بد 

 :فيام ييل

 غرض استخدام القبعات يف بداية التسلسل حسب األلوان كام ييل: 

  . تقدم وتعرف باملوضوع املطروح أو توجيه سري القبعات األخريات:الزرقاء -1 

 . التعرف عىل املشاعر تجاه موضوع ما:الحمراء -2 

 . فكرة جديدة أو بحث واستكشاف فكرة جديدة توفري معلومات عن:البيضاء -3 

 : البحث عن املزايا أوالً لتستكشف قيمة اقرتاح أو فكرة:الصفراء -4 
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 .تجنب عناء البحث عن معلومات إذا مل يوجد فوائد ظاهرة للفكرة -

 .تستخدم قبل القبعة السوداء إذ أن السلبيات قد تحجب اإليجابيات -

 اية إذ يفضل أن تبدأ بالقبعة البيضاء لجمـع املعلومـات تجنب استخدامها يف البد:الخرضاء -5 

  .الالزمة والتي بها تتمكن القبعة الخرضاء من طرح بدائل وأفكار جديدة

 متثـل الرؤيـة التقليديـة للتفكـري وتحجـب فوائـد ومزايـا الفكـرة لـذا تجنـب :السوداء -6 

 استخدامها البداية

 ان وأنه ميكن تحديـد غـرض اسـتخدام يف حني تستخدم القبعات يف وسط التسلسل حسب األلو

 :القبعات الست يف وسط التسلسل عىل النحو التايل

 إيجاد وطرح البدائل واملقرتحات: الخرضاء -1 

إيجاد الفوائد يف مقرتحات القبعة الخرضاء والبحـث عـن قيمـة إضـافية بعـد : الصفراء -2 

 .استخدام القبعة السوداء

 . املتوقعةالسوداء بعد القبعة الصفراء لتحديد املتاعب -3 

 .البيضاء استقصاء أو بحث معلومات وبيانات إضافية عن املوضوع املطروح -4 

  وحول استخدامها يف نهاية التسلسل حسـب األلـوان أشـار إىل أن القبعـات السـت تسـتخدم يف

 :نهاية التسلسل بغرض

 . التنظيم-الزرقاء تلخص عمليات التفكري  -1 

 .السوداء هل كل يشء عىل ما يرام -2 

ـ -3  د القبـعـة الـسـوداء الستيـضـاح ردود األفـعـال والستيـضـاح الـشـعور تـجـاه الحـمـراء بـع

 .االجتامع والحوار

 مـا تسـتخدم يف نهايـة ًاالخرضاء وتوضع يف نهاية الجلسـة لوضـع البـدائل وهـي نـادر -4 

 .التسلسل

ًأنه قد يبدو هذا ترتيبا معقدا ولكن عمليا عند التطبيـق  De Bono ويف النهاية يرى دي بونو ًً

مصطلح إىل اآلخر بسـهولة ويسـتمر كـام يحـدث عنـد تغرينـا مثـل الحركـة عنـد قيـادة يؤدي كل 

 .السيارة
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  مهارات التدريس باستخدام اسرتاتيجية القبعات الست-الرابع عرش 

 يف قد شملت اسرتاتيجية التدريس القامئة عىل برنامج قبعات التفكـري السـت التـي اسـتخدمتل

 :ىل مامرسة بعض مهارات التدريس اإلبداعيتدريب الطالب أو الطالبة املعلمة ع

ويتم فيه إنتاج نظام يخفض مستوى التشتت بني معرفة جميع املتعلامت الحاليـة : التخطيط -1 

 .داخل حجرة الدراسة واألهداف املرغوبة

باستخدام مجموعة من األنشطة تتمثل يف اختيار املعلومات وتنظيمها وربط الـتعلم : التنفيذ -2 

عـىل  خزن يف ذاكرة املتعلامت إضافة إىل خلق إيجابيـة للـتعلم واملحافظـةالجديد بالتعلم امل

 .استمرارها

عن طريق صياغة األسئلة وفق املهارة التي تتضمنها كل قبعـة مـن قبعـات التفكـري : التقويم -3 

 .الست مبا يسهم يف تحقيق التدريس اإلبداعي

ىل مسـتوى التخطـيط وقد تم تدريب الطالب املعلـم عـىل مهـارات التـدريس اإلبـداعي عـ

 :والتنفيذ والتقويم كام ييل

 مستوى تخطيط الدروس  -أ 

فيام ييل قامئة مبهارات اسرتاتيجية التدريس القامئـة عـىل برنـامج قبعـات التفكـري السـت يف 

 :مجال تخطيط الدرس

  .) الصف- الحصة - التاريخ -العنوان (تحديد مكونات الدرس العامة  -1 

 .فية يف ضوء الفكر الذي تثريه قبعة التفكري البيضاءمعرًتكتب أهدافا إجرائية  -2 

 . يف ضوء التفكري الذي تثريه قبعة التفكري الحمراءًتكتب أهدافا إجرائية وجدانية -3 

ًتكتب أهدافا إجرائية معرفية يف مستوى الفهم أو التحليل أو التقويم يف ضوء التفكـري الـذي  -4 

 .تثريه قبعة التفكري الصفراء

ائية معرفية يف مستوى الفهم أو التحليل أو التقويم يف ضوء التفكـري الـذي ًتكتب أهدافا إجر -5 

  .تثريه قبعة التفكري السوداء

ًتكتب أهدافا إجرائية معرفية يف مستوى الرتكيب تتمثل من خاللها التفكري الذى تثـريه قبعـة  -6 

  .التفكري الخرضاء
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وء التفكـري الـذي تثـريه قبعـة سـتوى أو التطبيـق يف ضـاملً تكتب أهدافا إجرائية معرفيـة يف  -7 

 .التفكري الزرقاء

 .تكتب محتوى معريف يالئم األهداف اإلجرائية -8 

 .تصف أنشطة تعليم وتعلم تحقق من خاللها أهداف الدرس -9 

 .تصف التقويم البنايئ وفق أهداف الدرس -10 

ًتكتب تقوميا نهائيا للدرس يف ضوء برنامج قبعات التفكري الست -11  ً. 

 . ضوء بعض مهارات قبعات التفكري الستتحدد الواجب املنزيل يف -12 

تصف الوسائل التعليمية التي استخدمها لتفعيل اسرتاتيجية التـدريس وفـق برنـامج قبعـات  -13 

 .التفكري الست

 .تسمي طريقة التدريس التي استخدمتها -14 

 .تذكر أنها تستخدم اسرتاتيجية التدريس القامئة عىل برنامج قبعات التفكري الست -15 

 لدرس مستوى تنفيذ ا-ب 

فيام يىل قامئة مبهارات اسرتاتيجية التدريس القامئـة عـىل برنـامج قبعـات التفكـري السـت يف 

 : مجال تنفيذ الدرس

 .ًمتهد للدرس بأسلوب شيق موضحا فيه استخدامات كل قبعة من قبعات التفكري الست -1 

 .تشجع الطالب نحو التفاعل الكتساب مهارات التفكري التي تتضمنها قبعات الست -2 

 .ذ أنشطة التعليم التي ضمنتها خطة الدرستنف -3 

تستخدم الوسائل التعليمية مبا يخدم اسرتاتيجية التدريس القامئة عىل برنامج قبعات التفكـري  -4 

 .الست

تعطي فرصة كافية للتلميذ للتعبري عن مشاعره يف مدة ال تزيد عن ثالثني ثانية عند اعتامرها  -5 

 .عىل قبعة التفكري الحمراء

هـا قبعـة التفكـري ديـة للتلميـذ لـيرسد معلوماتـه عـن املوضـوع عنـد اعتامتعطي فرصة كاف -6 

 .البيضاء
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ها قبعة التفكـري دتعطي فرصة كافية للتلميذ لتذكر الجوانب اإليجابية يف املوضوع عند اعتام -7 

 .الصفراء

ـهـا قبعـة التفـكـري دتعطـي فرصـة كافـيـة للتلميـذ الجوانـب الـسـلبية يف املوضـوع عنـد اعتام -8 

 .السوداء

طي فرصة كافية للتلميذ لتقرتح حلوالً أو تذكر أفكار تتسم بالطالقة واألصالة واملرونة عند تع -9 

 .ها قبعة التفكري الخرضاءداعتام

هـا قبعـة دتعطي فرصة كافية للتلميذ لتخلص وتحدد جوانب النقص يف املوضوع عنـد اعتام -10 

 .التفكري الزرقاء

 .تزود التلميذ بداية الجمل املناسبة قبعة التفكري -11 

تعرض مناذج إيضاحية للتعبري عن اإلجابة املناسبة قبعـات التفكـري السـت لتشـجيع التالميـذ  -12 

 .عىل املشاركة

 .ًتعدل إجابة التالميذ بصيغات لفظية أكرث إفصاحا للمعنى -13 

 .تحرتم آراء ومشاعر التالميذ مهام كانت غريبة -14 

 .ن وجدتًتدر نقاًشا مثمرا لتعديل اآلراء واملشاعر املخالفة للعقيدة إ -15 

  مستوى تقويم الدروس -ج 

فيام يىل قامئة مبهارات اسرتاتيجية التدريس القامئـة عـىل برنـامج قبعـات التفكـري السـت يف 

 :مجال تقويم الدروس

تعتنى بتقديم التغذية الراجعة إلجابات الطالب مبنية عىل ما رصدته من مالحظات يف نتـاج  -1 

  .تعلم التالميذ

 .ناسبة كل قبعة من قبعات التفكري الستتطرح األسئلة الشفهية امل -2 

  .تنفذ إجراءات التقويم البنايئ -3 

 .ألداء التالميذ يف نهاية الدرستقدم تقديرات نوعية  -4 

 .تتيح للطالب تقويم إجاباتهم -5 

 .تطرح أسئلة تحريرية لقياس مهارة التفكري لدى التالميذ باستخدام قبعاته الست -6 
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 . التالميذ لتقديم التقويم الفرديمترين -7 

 .تقدم تقديرات كمية إلجابة التالميذ عن األسئلة التحريرية -8 

 .تستخدم بطاقة مالحظة لتعديل السلوك املطلوب لدى التالميذ -9 

منزلية مناسبة تساعد يف اكتساب التالميذ مهارات التفكـري حسـب ) واجبات(تحدد تكليفات  -10 

 .قبعات التفكري الست

 باستخدام برنامج قبعات التفكري الست إجراءات تنفيذ مهارات التدريس -الخامس عرش 

تسـتطيع الطالبـة  :لقد وصف إدوارد دي بونو طرق استخدام قبعات التفكري السـت كالتـايل

املعلمة مامرسة مهارات التدريس اإلبداعي باسـتخدام اسـرتاتيجية التـدريس القامئـة عـىل برنـامج 

 :حسب معطيات البحوث واألدبيات العلمية كام ييل

بدأ باملعلومات والحقائق وتتنوع حسب متطلبات اسـتخدام كـل قبعـة كـل تخطط أنشطة ت -1 

 .تفكري

وبعمليـات ) قبعة التفكري البيضـاء(تسمح للطالب القيام بعمليات استقصاء لجمع املعلومات  -2 

 والتعبـري عـن )قبعـة التفكـري السـوداء(والتفكري النقدي ) قبعة التفكري الصفراء(التفكري اإليجايب 

 ). قبعة التفكري الزرقاء(وتقديم التوجيه والتنظيم ) التفكري الحمراءقبعة (املشاعر 

تنوع استخدام قبعات التفكري يف مقدمة الدرس أو يف عرضه أو إلغالقه كام ميكن أن تستخدم  -3 

يف تقويم تعلم الدرس، كأن تطلب من الطالب اعتامر قبعـة معينـة لتقـدم معلومـة وأخـرى 

 .ات وحلول إبداعيةًلتقدم نقدا وثالثة لتقدم مقرتح

 :وفيام ييل تفصيل استخدام كل قبعة تفكري

  بداية الدرس - أ

 :ميكن استخدام قبعة التفكري البيضاء فتبدأ املعلمة وترشك الطالبة معها يف عرض

 الحقائق األساسية واألفكار الرئيسية 

 املعلومات والبيانات املتوافرة 
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 :ومن األساليب التي تستخدمها يف عرض الحقائق

 املحارضة 

 املناقشة 

 األسئلة واألجوبة واالستقصاء 

 عرض الدرس - ًب

يتم استخدام قبعات التفكري األخرى مثـل قبعـات التفكـري الحمـراء يعطـى املعلـم الفرصـة 

للطالب يك يعربون عن مشاعرهم وأحاسيسهم نحو املوضوع ويك يتضمن مشاعر شخصيات الـدرس 

حب أو أكره، وبعد أن يعرب الطالب عن مشاعرهم لفرتة أ: إن وجدت باستخدام عبارات معينة مثل

 ثانية عىل األكـرث ينتقـل املعلـم إىل قبعـة التفكـري الثالثـة ويقـول أخلعـن قبعـة التفكـري 20قصرية 

 .الحمراء لتلبس قبعة التفكري السوداء

 قبعة التفكري السوداء ثم يطلب من الطالب تقديم مالحظات ونقـد ديعلن املعلم بدء اعتام

ً تعليقات وأحكامـا سـلبية وبعـد انتهـاء النقـد ا يف الدرس مع الحرص عىل أن يقدمواىل موقف مع

 . قبعة التفكري الصفراءد إىل اعتاماالنتقاليعلن املعلم 

يعلن املعلـم أن قبعـة التفكـري الصـفراء تتطلـب البحـث عـن اإليجابيـات والفوائـد فتحـث 

قبعـة د  إىل اعتاماالنتقالاء هذا الدور يعلن املعلم الطالب عىل تقديم تعليقات إيجابية وبعد انته

 .التفكري الخرضاء

يعلن املعلم أن قبعة التفكري الخرضاء تفرض البحث عن أفكار جديدة أو مقرتحـات جديـدة 

 تعديل، فتقـدم الطـالب آرائهـم ومقرتحـاتهم وحلـوالً أخـرى – حذف -أو تعبريات رضورية إضافة 

 .املعلم ارتداء قبعة التفكري الزرقاءوبعد انتهاء هذا الدور يطلب 

  غلق الدرس -ج

يتم بأن يعلن املعلم أن قبعة التفكري الزرقاء هي قبعة التنفيذ ويطلـب مـن الطـالب وضـع 

 خطط للتنفيذ وتلخيص مـا تـم يف القبعـات السـت مـن معلومـات ومشـاعر وإيجابيـات ومقرتحـات

 .و جمع األدواتن خطوات التنفيذ عن طريق تشكيل لجان للعمل أوفيحدد

 ويجب أن يعلم املعلـم أنـه ال يوجـد اسـتخدام موحـد أمثـل لقبعـات التفكـري، فممكـن أن
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تبدأ بقبعة التفكري الحمراء وتنتهي بإحدى قبعات التفكري األخرى كالسوداء أو البيضاء أو الصـفراء 

 .أو الخرضاء

 لست أساليب التدريس القامئة عىل برنامج قبعات التفكري ا-السادس عرش 

بأن هناك ميل إىل التفكري من طرق محددة ميكـن التنبـؤ ) Rebert Fisher( ذكر روبرت فيرش

بها وأن هناك حاجة إىل تعلم عادات جديدة عن طريق اسرتاتيجية إدوار دي بونو التعليميـة املعروفـة 

 .باسم قبعات التفكري التي تساعد املتعلمني عىل مامرسة أساليب مختلفة للتفكري

 :  قبعات التفكري التي تتضح مع األسئلة وهى كام ييلمتثلها

 ماذا تعرف؟: قبعة التفكري البيضاء معلومات 

 ماذا تشعر؟: قبعة التفكري الحمراء مشاعر 

 ما هي السلبيات؟: قبعة التفكري السوداء قبعة املشاكل 

 ما هي الفوائد؟: قبعة التفكري الصفراء إيجابيات 

 ما هي األفكار البديلة واملقرتحات لحل املشكالت؟:قبعة التفكري الخرضاء اإلبداع  

 ما هي أهدافنا؟: قبعة التفكري الزرقاء مراقبة وتحقق وتلخيص 

مـن وقد وجدها بعض املعلمني اسرتاتيجية مفيدة تشجع عىل النظر يف املشكلة أو املوضوع 

وتشـجع  ع،بني مجموعة متنوعة من وجهات النظر وتحث عىل التفكري بشكل خالق حول أي موضـو

 أن يخطـط هل هناك طريقة أخرى للتفكري فيه، وعىل املعلم الـذي يرغـب اسـتخدامها: طرح التساؤل

 : لتعليم التفكري عن طريق تنفيذ اإلجراءات التالية

  اختيار اسرتاتيجية التدريس املناسبة بهدف تطوير مهارات التفكري 

 ملقرر الدرايسالتفكري يف كيفية استخدام هذه االسرتاتيجية من خالل ا 

 التفكري يف كيفية استخدام التفكري 

  تخطيط الدرس بحيث يشتمل عىل االسرتاتيجية وتحديد مهـارات التفكـري وأهـداف الـتعلم يف

 الدرس

 مناقشة الخطة وأفكار التدريس مع اآلخرين 

 س التفكريوالتدريس ثم تقييم در 
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 التدريس دور املعلم وفق اسرتاتيجية القبعات الست يف -السابع عرش 

 أنه ال يوجد ترتيب ملزم للمعلـم السـتخدام القبعـات يف التـدريس De Bono يذكر دي بونو

ويعترب املعلم يف هذه االسرتاتيجية املرشد واملوجه للطالب، كام ويستخدم املعلم القبعة الزرقـاء يف 

ات مع مراعاة معظم األوقات لتنظيم سري الحصة كام ينصح املعلم باتباع بعض التعليامت واإلرشاد

   .2003 تدريب املتعلمني عليها للتنقل يف التفكري بقبعة ألخرى كام أوردت ذلك جمعية أقرأ

 .من املمكن استخدام أي من القبعات أكرث من مرة -1 

 .من املفضل أن تسبق القبعة الصفراء القبعة السوداء للموازنة بني اإليجابيات والسلبيات -2 

قـويم الختـامي فيجـب أن نتبعهـا بالقبعـة الحمـراء لبيـان عند استخدام القبعة السـوداء للت -3 

  .مشاعرنا نحو الفكرة بعد تقوميها

إذا وجدت مشاعر قوية نحو موضـوع مـا مـن قبـل املعلـم، فيجـب البـدء بالقبعـة الحمـراء  -4 

  .إلظهار هذه املشاعر

 تضـع إذا مل توجد مشاعر نحو فكرة فيجب البدء بالقبعة البيضاء إلعداد املعلومات وبعـدها -5 

بتكار البدائل ثم القبعة السوداء لتقييم هذه البـدائل ثـم القبعـة الحمـراء القبعة الخرضاء ال

 .لبيان املشاعر نحو الفكرة

  ما يجب عىل املعلم لتنفيذ طرق التدريس يف ضوء برنامج قبعات التفكري الست -الثامن عرش 

نفذ طرق التدريس التي يك ودرييف ضوء برنامج قبعات التفكري الست يفرض عىل املعلم أن 

 .ذكرها روبرت شوارتز وساندرا باركس املستخدمة يف دروس الدمج

 :طرق تدريس التفكري بشكل مبارش موجودة يف جميع دروس الدمج مثل -1

 استخدام خرائط التفكري. 

 استخدام املنظامت البيانية املتخصصة لتوجيه التفكري. 

 طرح األسئلة الشفهية املنظمة. 
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طرق التدريس لتعزيز االستغراق يف التفكري أثناء تفاعل الطالب مع املحتوى تتنوع يف دروس   -2

 :الدمج مثل

 استخدام املنظامت البيانية لوصف املعلومات. 

 طرح األسئلة عالية املستوى. 

 تقنيات اللغة ككل. 

 القراءة املوجهة. 

 الكتابة التأملية. 

 كتابة املقاالت. 

 يةاستخدام اليدويات الرياض. 

 :طرق التدريس لتعزيز التفكري كمحاولة اجتامعية موجودة يف جميع دروس الدمج مثل -3

 جمع املعلومات املوجودة عند الطالب 

  االشرتاك التعاوين يف مهامت التفكري 

 اسرتاتيجيات التعلم التعاوين 

 شارك- زاوج -فكر (تشارك األفكار / أعمل مع زميل / طريقة فكر ( 

 ات الفردية ونقاشات املجموعات الصغرية ونقاشات الصف بأكملهالتنوع يف النقاش. 

 :سلوكيات املدرس التي تعزز التفكري وامليول التفكريية موجودة يف جميع دروس الدمج مثل -4

 منح الوقت الكايف للطالب للتفكري. 

 حثهم عىل إعادة أخذ النتائج بعني االعتبار. 

 جابات الطالباستخدام الدقة يف اللغة وتعزيزها يف است. 

 طرح أسئلة التوضيح حول إجابات الطالب. 

 باب التي تقف وراء أحكام الطالب طلب األس. 
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 17 – 16لعريب مركز تطوير تدريس العلوم، جامعة عني شمس، تطوير منظومة التعليم يف الوطن ا

 .2005ابريل 

حمدي عبد العظيم البنا وآخرون، تنمية مهارات التفكـري والـتعلم، الطـائف مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة، 

2012. 

ب خليفة محمود حسان الرويب، فعالية برنامج لتنمية التفكري االبتكاري من خالل تـدريس الجغرافيـا لطـال

 .2003الصف األول الثانوي العام، ماجستري كلية الرتبية، جامعة القاهرة، 

 .2005خليل فتحي حمدان، أساليب تدريس الرياضيات، عامن، دار وائل 

 .1996خليل يوسف الخلييل وآخرون، تدريس العلوم يف مراحل التعليم العام، ديب، دار الفكر 

 .2005م العلوم، األردن، عامن دار املسرية، خري شواهني، تنمية مهارات التفكري يف تعل

 .2003خري شواهني، تنمية مهارات التفكري يف تعلم العلوم، عامن، دار املسرية للنرش والتوزيع 

 .2000خريي املغازي بدير عجاج، أساليب التفكري والتعلم، القاهرة مكتبة األنجلو املرصية، 

تفكري يف زيادة التحصيل وتنمية مهارات اتخاذ القرار والتفكري داليا فوزي الرشبيني، أثر استخدام خرائط ال

 .البرصي لدى طالب شعبتي الجغرافيا والتاريخ بكلية الرتبية

دوجالس نيوتن وآخرون، أطر التفكري ونظرياته دليل التدريس والتعلم والبحث، ترجمة جابر عبد الحميـد 

 .2008جابر، عامن، دار املسرية، 

 .2001تفكري الست، ترجمة خليل الجيوس، أبو ظبي املجتمع الثقايف، دي بونو، قبعات ال

دينا إسامعيل العىش، فاعلية برنامج بالوسائط املتعددة لتنمية املبادئ العلمية ومهـارات التفكـري الـبرصي 

لدى طالب الصف السادس األسايس يف مادة العلوم بغزة، ماجستري كلية الرتبية الجامعة اإلسالمية 

 .2013غزة 

ذوفان عبيدات، سـهيلة أبـو السـميد، اسـرتاتيجيات التـدريس يف القـرن الحـادي والعرشيـن دليـل املعلـم 

 . ب2005واملرشف الرتبوي، عامن، دار دي بونو للنرش والتوزيع، 

 .2005ذوفان عبيدات، سهيلة أو السميد، الدماغ والتعلم والتفكري، عامن دار ديبونو للنرش والتوزيع، 

 .2007ت، سهيلة أبو السميد، الدماغ والتعليم والتفكري، عامن دار الفكر نارشون وموزعون، ذوقان عبيدا

الجمعيـة املرصيـة للمنـاهج )  أهميتـه– أنواعـه – أبعاده –ماهيته (راشد الكثريي، محمد النذير، التفكري 

 .2000، 2 مجلد –وطرق التدريس، املؤمتر العلمي الثاين عرش، مناهج التعليم وتنمية التفكري 
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ربورت شوارتز، ساندرا باركس، ومع مهارات التفكري الناقد واإلبداعي يف التدريس دليل تصـميم الـدروس، 

 .2005اإلمارات، أبو ظبي، ابريل 

رمضان بدوي، تضمني التفكري الريايض يف الرياضيات يف بـرامج الرياضـيات املدرسـية، القـاهرة، دار الفكـر 

 .2008العريب 

 .2004إلبداع ماهيته اكتشافه تنميته، العني، دار الكتاب الجامعي، زيد الهويدي، ا

 .2002زيد الهويدي، مهارات التدريس الفعال، اإلمارات، العني، دار الكتاب الجامعي، 

 .سعيد عبد العزيز، تعليم التفكري ومهاراته، تدريبات وتطبيقات عملية، عامن، دار الثقافة للنرش والتوزيع

 .2007، تعليم التفكري ومهاراته، عامن، دار الثقافة للنرش والتوزيع سعيد عبد العزيز

 يف تنميـة وتوجيـه أسـاليب The six Thinking Hatسلوى محمد هوساوي، فعالية برنـامج قبعـات السـت 

التفكري لدى عينة من طالبات كلية الرتبية مبحافظة جدة، دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة امللك عبد 

 .2008البنات، العزيز، فرع 

 شارملا عىل تنمية مهارات التفكري املنطقـي يف - زواج -سليم محمد أبو غايل، أثر توظيف اسرتاتيجية، فكر 

 .2010العلوم لدى طلبة الصف الثامن األسايس، ماجستري كلية الرتبية، الجامعة اإلسالمية، غزة 

يف ) كـورت(دام أدوات تفكـري برنـامج سليامن بن محمد بن سليامن البلويش، أثر تـدريس العلـوم باسـتخ

التحصيل والتفكري الناقد، املجلة العربية للرتبية، جامعة الدولة العربية، املنظمـة العربيـة للرتبيـة 

 .2009، ع األول، يونيه 29والثقافة والعلوم، تونس، مجلد 

 .2011 الكتب سناء سليامن، التفكري أساسياته وأنواعه تعليمة وتنمية مهاراته، القاهرة، عامل

سهى محمد خليل سكيك، هوبة األنا وعالقتها بـالتفكري الخلقـي لـدى املـراهقني األيتـام، ماجسـتري، كليـة 

 .2012الرتبية، الجامعة اإلسالمية غزة 

سهيل دياب، تعلم مهارات التفكري وتعلمها يف الرياضيات لطلبة املرحلة االبتدائية العليا، غـزة، دار املنـار، 

2000. 

 .2002 عبد القادر رشيف، عاطف عديل فهمي، أساليب تربية طفل ما قبل املدرسة، دن، السيد

رشيف أحمد سميح، الرتبيـة العلميـة وتنميـة التفكـري، القـاهرة دار طيبـة للـنرش والتوزيـع والتجهيـزات 

 .2011العلمية، 

تكاري للمشـكالت، عـامن، صالح أبو جادو، تطبيقات علمية يف تنمية التفكري اإلبداعي باستخدام الحل اإلب

 .2004دار الرشوق 
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 .2007صالح أبو جادو، محمد نوفل، تعليم التفكري النظرية والتطبيق، عامن، دار املسرية، 

صالح حسن أحمد الداهري، سيكولوجية رعاية املوهوبني واملتميزين وذوي االحتياجات الخاصة األسـاليب 

 .2005والنظريات، عامن، دار وائل للنرش والتوزيع 

 .2007صالح محمد أبو جادو، محمد بكر نوفل، تعليم التفكري، النظرية والتطبيق، عامن، دار املسرية 

 .2007صبحي أبو جاللة، مناهج العلوم وتنمية التفكري اإلبداعي، عامن، دار الرشوق للنرش والتوزيع، 

 .2000صفاء األعرس، اإلبداع يف حل املشكالت، القاهرة، دار قباء 

الدين عرفة محمود، تفكري بال حدود رؤى تربوية، معارصة يف تعليم التفكري وتعلمه، القـاهرة، عـامل صالح 

 .2006الكتب للنرش والتوزيع 

 .2005صالح معامر، ورشة عمل قبعات التفكري الست، منتديات املفكرة الدعوية، 

 .2001الخليجي، طارق السويدان، محمد العدلوين، مبادئ اإلبداع، الكويت، رشكة اإلبداع 

 محمد، أثر برنامج دي بونو لتعليم التفكري عىل بعض قـدرات التفكـري اإلبتكـاري لطـالب لـلـهعادل عبد ا

 .1994، ع، 4الصف األول الثانوي من الجنسني، مجلة دراسات نفسية، القاهرة، مج 

ار وقلق االختبار لدى عينة عباس أديبي، أحمد عبادة، قدرات التفكري اإلبتكاري يف عالقتها بعادات االستذك

من طالب من مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي بدولة البحرين، كلية الرتبية، جامعـة البحـرين، 

املؤمتر العلمي الثالث، التقويم الرتبـوي وعالقتـه بتحسـن مخرجـات التعلـيم والـتعلم، البحـرين، 

 .1994جامعة البحرين 

 .2004لقبعات الست، مركز رعاية املوهوبني باإلحساء، عبد الرحيم، الجمعان، التفكري بطريقة ا

 .1969عبد السالم عبد الغفار، مقدمة يف علم النفس العام، لبنان بريوت، مكتبة الجامعة العربية 

 .2006عبد العزيز املغيصب، تعليم التفكري الناقد، الرياض، دار املعارف للنرش والتوزيع، 

يدي، طرق تعليم التفكـري لألطفـال عـامن، دار الفكـر للطباعـة والـنرش عبد الكريم الخالبلة، عفاف اللبدب

 .1997والتوزيع 

 عيل إبراهيم، فاعلية اسـتخدام شـبكات التفكـري الـبرصي يف العلـوم لتنميـة مسـتويات جانبيـة لـلـهعبد ا

يـة املعرفية ومهارات التفكري البرصي لدى طالب املرحلة املتوسـطة، املـؤمتر العلمـي العـارش، الرتب

العلمية تحديات العرص ورؤى املستقبل، املجلد األول، الجمعيـة املرصيـة للرتبيـة العلميـة، كليـة 

 .2006 أغسطس - يوليو 30الرتبية، جامعة عني شمس، 

 .2006عثامن باعثامن، اسرتاتيجية القبعات الست يف التفكري، دورة كتابية، مكة املكرمة، مركز الرشد 
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ية مهارات التفكري، مناذج نظرية وتطبيقات عمليـة، عـامن، دار املسـرية للـنرش عدنان العتوم وآخرون، تنم

 .2007والتوزيع والطباعة، 

عدنان يوسف العتوم وآخرون، تنمية مهارات التفكري مناذج نظرية وتطبيقات علميـة، عـامن، دار املسـرية 

2009. 

 .2004دار املسرية للنرش والتوزيع، عدنان يوسف الغتوم، علم النفس املعريف النظرية والتطبيق، عامن، 

عزيزة املانع، تنمية قدرات التفكري عند التالميذ، اقرتاح تطبيق برنامج كورت للتفكري، رسالة الخليج العريب، 

 .1996، 59ع

عزيزة املانع، تنمية قدرات التفكري عند التالميذ، رسالة الخليج العريب، الرياض مكتب الرتبية العريب لـدول 

 .1996الخليج 

عيل السيد سليامن، عقـول املسـتقبل، اسـرتاتيجيات لتعلـيم املوهـوبني وتنميـة اإلبـداع، الريـاض، مكتبـة 

 .1999الصفحات الذهبية، 

 .2002عيل خليل وآخرون، دراسات وقضايا يف األصول الفلسفية للرتبية القاهرة، مطابع دار الهندسة، 

ة التعلم التعاوين يف تدريس العلوم، املعلومات الرتبويـة، عيل مرتىض الهاشمي، تجربة يف تطبيق اسرتاتيجي

 .1996، 4مركز املعلومات والتوثيق بقسم التوثيق الرتبوي، البحرين، وزارة الرتبية والتعليم، ع 

 .2004عمر عناين، تطبيقات مبتكرة يف تعليم التفكري، عامن، دار جهينة للنرش والتوزيع 

 .2005كري اإلبتكاري والناقد، عامن، ديبون للطباعة والنرش، فادية عادل الخرشاء، تعليم التف

 .2010فارس األشقر، فلسفة التفكري ونظريات يف التعلم والتعليم، األردن، دار زهران للنرش والتوزيع 

فتحي جروان، اإلبداع مفهومه معايريه نظرياته، قياسه، تدريبه، مرحل العملية اإلبداعية، عامن، دار الفكر 

2002. 

 .2003فتحي جروان، املوهبة والتفوق، عامن، دار الفكر نارشون وموزعون، 

 .2011فتحي جروان، تعلم التفكري، مفاهيم وتطبيقاته، عامن، دار الفكر 

 .1999فتحي جروان، تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات، اإلمارات، العني 

 .2002للطباعة والنرش والتوزيع فتحي جروان، تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات، عامن دار الفكر 

فتحي عبد الرحمن جروان، تعليم التفكـري، مفـاهيم وتطبيقـات، العـني، اإلمـارات، دار الكتـاب الجـامعي 

1999. 
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فداء محمود الشوييك، أثر توظيف املدخل املنظومي يف تنمية مفاهيم ومهارات التفكري البرصي بالفيزيـاء 

 .2010ري الجامعة اإلسالمية، غزة، لدى طالبات الصف الحادي عرش، ماجست

فهيم مصطفى محمد، اسرتاتيجية تعليم مهارات التفكري يف مراحل التعليم العـام، مجلـة الرتبيـة، مرص، ع 

 .2005، ديسمرب 155

فهيم مصطفى، الطفل ومهارات التفكري يف رياض األطفال واملدرسة االبتدائية رؤيـة مسـتقبلية للتعلـيم يف 

 .2001قاهرة دار الفكر العريب الوطن العريب، ال

 .2002فهيم مصطفى، مهارات التفكري يف مراحل التعليم العام، القاهرة دار الفكر العريب، 

 .2000فؤاد أبو حطب، آمال صادق، علم النفس الرتبوي، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية 

، سـبتمرب 162لـة الرتبيـة، خرضاء ع كامل كامل أبو سامحة، تعليم التفكري األسس واملربرات واألسـاليب مج

2007. 

عامن، مكتبـة املجمـع ) النظرية والتطبيق(لينا محمد وفا، أساليب تدريس العلوم للصفوف األربعة األوىل 

 .2009العريب للنرش والتوزيع 

 مارزانو وآخرون، أبعاد التعليم تقويم األداء ترجمة جابر عبـد الحميـد جـابر وآخـرون، القـاهرة، دار قبـاء

 .1993للطباعة والنرش 

مجدي إبراهيم، التفكري لتطوير اإلبداع وتنمية الذكاء سيناريوهات تربوية مقرتحة، القاهرة، عـامل الكتـب 

 .2007للنرش والتوزيع 

 .1996مجدي حبيب، التفكري األسس النظرية واالسرتاتيجيات، القاهرة مكتبة النهضة املرصية 

 .2003يثة يف تعليم التفكري، القاهرة دار الفكر العريب، مجدي عبد الكريم حبيب، اتجاهات حد

 .2005مجدي عزيز إبراهيم، املنهج الرتبوي وتعليم التفكري، القاهرة، عامل الكتب 

 .2011محمد السيد عيل، موسوعة املصطلحات الرتبوية، عامن، دار املسرية للنرش والتوزيع، 

 .2004تدريب العريب الزمن منتدى ال+ محمد العولقي، قبعت التفكري 

محمد املجري، مستوى مهارات التفكري العلمي لدى طلبة الصـف الثـامن وعالقتهـا باسـتطالعهم وميـولهم 

 .2000العلمي، ماجستري، الجامعة اإلسالمية غزة 

محمد املفتي، توجيهات مقرتحة يف تخطيط املناهج ملواجهة العوملة، املؤمتر القومي الحادي عرش، العوملة 

 .1992ج التعليم، الجمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس، ومناه

محمد بكر نوفل، تطبيقات عملية يف تنمية التفكري باستخدام عادات العقل يف عامن، دار املسرية والتوزيع 

 .2008والطباعة 
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 العني، دار ،محمد جهاد جميل، العمليات الذهنية ومهارات التفكري من خالل عمليتي التعليم والتعلم، اإلمارات

 .2001الكتاب الجامعي، 

محمد عباس، محمد العيىس، مناهج وأساليب تدريس الرياضيات يف املرحلة األساسـية الـدنيا، عـامن، دار 

 .2007املسرية 

 .2003محمد عطية خميس، تكنولوجيا التعليم والتعلم، القاهرة، دار السحاب للطباعة والنرش 

توري، أساليب علم النفس الرتبوي النظريـة والتطبيـق، عـامن، دار محمد فرحان القضاه، محمد عوض الرت

 .2006الحامد للنرش والتوزيع 

محمود خميس وآخرون، اإلبداع يف الثقافة والرتبية، دراسات يف البناء الثقـايف والتطـور الرتبـوي، الدوحـة، 

 .1998دار الثقافة، 

 .1989رياض، دار املريخ للنرش محمود شوق، االتجاهات الحديثة يف تدريس الرياضيات، ال

 .2004محمود طافش، تعليم التفكري مفهومه أساليبه، مهاراته، عامن، دار جهينة للنرش والتوزيع 

محمود محمد غانم، التفكري عند الطفل تطوره وطرق تعليمه، عامن دار الفكـر العـريب للـنرش والتوزيـع، 

1995. 

 .2009عامن، دار الثقافة للنرش والتوزيع محمود محمد غانم، مقدمة يف تدريس التفكري، 

 .2006محمود مصطفي السليني، التفكري الناقد واإلبداعي، عامن، دار الكتاب الجامعي 

 العـاديني، - الصـم –مديحة محمد حسن، تنمية التفكري البرصي يف الرياضيات لتالميذ املرحلـة االبتدائيـة 
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