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  إھداء
، وأسكنھ فسیح جناتھ، الذي غرس إلى روح والدي رحمة اهللا رحمة واسعة

  نا حب العلم وشجعنا على االستزادة منھ.فی

م وتعلیم إلى إخواني وأخواتي األحبة الذین حرصوا ویحرصون على التعل
  تطیعھ قدراتھ.أبنائھم إلى أقصى ما تس

كبدي الذین أتمنى لھم حیاة سعیدة ھانئة مفعمة إلى أزاھیر المحبة فلذات 
  بالنجاح والتوفیق.

  ھا زوجتي العزیزة.إلى من شاركتني حلو الحیاة ومّر

  

ر، حبیبنا وقدوتنا ومسك الختام إلى ھادي البشریة، وملھمنا التفكیر والتدّب
  وقائدنا ومعلمنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم.

  

  واضع ھذا.إلى كل ھؤالء أھدي جھدي المت

  

  عبداهللا سالمھ                  



6 

  شكر وتقدیر
بعد أن أنعم اهللا علّي بإخراج ھذا الجھد المتواضع إلى النور، ال یسعني 
إال أن أتقدم بجزیل التقدیر والعرفان إلى من غرس فینا حب العلم والتفكیر، 
والدي المرحوم، الذي كان لنا القدوة الحسنة، والملھم لي لحب العلم 

  م والتفكیر والتدبر.والتعلی

كما ال یفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدیر للقائمین على معھد التربیة 
حیث كان لھم الفضل الكبیر في ، ر التربوي في وكالة الغوثومركز التطوی

البدء یة والتربویة التي كانت نواة بالمقدار الكبیر من المادة العلمدي تزّو
 ، وكان لھم األثر البالغ في تعزیزوتنظم التفكیربھذا العمل، المادة التي تدعم 

، مما شجعني على زیادة االطالع، حیث كنت أعمل عملي كمشرف تربوي
  فكانت باكورة إنجازاتي المتواضعة في التربیة.

والشكر موصول إلى إدارة مدارس نور الھدى والعاملین فیھا وطلبتھا، 
المثابر الملھم أبي الحارث،  والقائد الكریماألخ المتمثلة في وفي قیادتھا 

لإلسھام في  كمشرف تربوي في ھذه المدارس حیث أتیحت لي الفرصة
  تشجیع العلم والتفكیر واإلبداع والتطور ... 

وشكري الجزیل لكل من ساھم في ھذا العمل مادیا أو معنویا أو تقدیرا 
  وتشجیعا.

والشكر والتقدیر سلفًا لكل من سیستفید من ھذا العمل المتواضع ویفید 
غیره، ولكل من سیزودني بتغذیة راجعة أستفید منھا عند مراجعة ھذا بھ 

  العمل .

    واهللا ولي التوفیق
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  الفصل األول
  النظرة الشاملة

    دور المدرسة  

    نظرة المدرسة إلى المعلم    

  نظرة المدرسة إلى المتعلم   

    نظرة المدرسة إلى المنھاج والمادة الدراسیة    

  نظرة المدرسة إلى البیئة االجتماعیة والحیاة المدرسیة    

  مھام المدرسة حدیثا  

  الواقع التربوي  

  ماذا نرید ؟  

  دور المدرسة حیال التعلیم الفعال    

  دور مدیر المدرسة حیال التعلیم الفعال    

  دور المشرف التربوي حیال التعلیم الفعال    

  المدرسة والمجتمع المحلي  

  معیقات  

  

      
   



8 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  توظیف التفكیر في العملیة التعلیمیة

  النظرة الشاملة

  مقدمة

  
  ماذا نتعلم؟

  كیف نتعلم؟

  ماذا نتعلم؟ل

التعلیمیة في مدارسنا، تتلخص في ھذه األسئلة تساؤالت عدیدة، تجول في تفكیر كل من یتابع العملیة 
  القصیرة الثالث، ماذا ... كیف ... لماذا ... ؟؟؟

  ماذا نتعلم؟

من أبرز ما یمیز العصر الذي نعیش، ھو االنفجار الھائل في المعرفة، وفي التكنولوجیا، وفي 
طور المتسارع، والذي ینعكس شئنا ... وما یتبعھا من تغیر في مستلزمات الحیاة، لمسایرة ھذا التاالتصاالت، 

  أم أبینا على حیاتنا.

والسؤال الذي یطرح ھنا: ھل ما نتعلمھ في مدارسنا وجامعاتنا؛ وما نعلمھ ألطفالنا وشبابنا یسایر ھذا 
 المعقدة؟ أم ال نزال نعلم ما تعلمھ أجدادنا بدون تغییرھل نعلم أبناءنا ما یلزمھم لھذه الحیاة المتجددة التطور؟ ! 

أوتبدیل؟ ھل نعلم أجیالنا ما یلبي حاجاتھم وآمالھم وطموحاتھم وطموحات المجتمع الذي یعیشون فیھ؟ ھل 
ھل مناھجنا  ندرب طلبتنا على االعتماد على النفس والتفكیر الكافي لمواجھة مشاكل الحیاة؟ وباختصار

  !ومقرراتنا الدراسیة تسھم في انتشالنا من سمة التخلف التي التصقت بنا ؟

  كیف نتعلم؟

ال شك في أھمیة وصول المعلومة إلى المتعلم، بدءا بالتخطیط السلیم، المبني على أسس علمیة تربویة 
متطورة، بعیدا عن الروتین والتمسك بالماضي، الھادف إلى تحقیق األھداف التربویة المنشودة، باستخدام 

استخدام الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة التي ، واألمر ھما یقتضیق واألسالیب المتعددة والمناسبة لالطرائ
وتوظیف األنشطة التعلیمیة التعلمیة التي تیسر الموقف التعلیمي التعلمي، ومواكبة المستجدات في ذلك، تالئم 

وتساعد في الوصول إلى النتاجات المرجوة، مع تقییم كل خطوة من خطوات العملیة التعلیمیة التعلمیة أوال 
الستفادة من التغذیة الراجعة، لتقویم المسار والوصول إلى أعلى النتائج بأقل جھد وأقصر وقت وأقل بأول، وا

  كلفة.

 م في ھذا المجال علىقق ذلك بالصورة المرجوة، وال أعّموالمتأمل الناقد لواقعنا التربوي ال یلحظ تح
الجمیع، فھناك من یحاول ولو جزئیا، ولكن ھذه المحاوالت تظل إما فردیة، أو أنھا ال ترقى إلى المستوى 
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المأمول، وفي نفس الوقت فإن الغالبیة الساحقة تظل تتعثر، الفتقادھا التدریب الكافي، والسیاسة التربویة 
التي تشرف وتخطط وتسّیر العملیة  بما تقتضیھ المرحلة من تأھیل للكوادرالواضحة، واإللمام الصحیح 

  التربویة.

  لماذا نتعلم؟

من الممكن بكلمات بسیطة القول أننا یجب أن نتعلم للحیاة، وبما أننا نعیش في زمن التطور والحضارة 
التقدم و التغیر والتقدم التقني والتربوي والعلمي واالجتماعي واالقتصادي ... فمن الالزم أن یالئم تعلمنا ھذا

في حاضرنا،  وتجربة الالحقین وإبداعاتھم، لتخدمنا، حیث نستفید من تجارب السابقین وإنجازاتھم، سارعتلما
  ستقبل مشرق لإلنسانیة جمعاء.ولنسھم مع غیرنا في م

فھل وصلنا إلى ھذا المستوى المرغوب؟ وھل یحقق تعلیمنا الحاضر ھذه األھداف والتطلعات؟! أم ال 
الذي یتصف بانفجار المعرفة وتطور  قد تكون في كثیر منھا غیر مسایرة للعصر ؟یزال تعلیمنا حشو معلومات

، إن لم یكن قسم منھا مضیعة للوقت والجھد؟ وھل یراعي تعلمنا حاجاتنا وآمالنا وتطلعاتنا وإمكاناتنا التكنولوجیا
  سواء الفردیة منھا أو المجتمعیة ؟!

فقط، وإنما یتعداھا إلى فھم اآلخرین على نحو  وال یقتصر التعلم للحیاة على بیئة محددة محصورة
وروحانیاتھم ... مما یحدونا  وعاداتھم أفضل، یتعدى إلى كیفیة التعامل مع اآلخرین، بمعرفة تاریخھم وتقالیدھم

  ر التعلیم لمواجھة تحدیات المستقبل ومخاطره .أن نسّخ

، والضعف، وتشخیص مواطن القوة ولدى تقییم الواقع التربوي الذي نعیش، دون الخوض في التفاصیل
العدید من التربویین أن التعلیم عندنا بحاجة إلى عملیة إصالح في العدید من نصل إلى نتیجة توّصل إلیھا 

  ، ومن البدیھي أن یبدأ ھذا اإلصالح بالمدرسة.الجوانب

یدیة التي تتصف لذا ال بد من إلقاء نظرة فاحصة على دور المدرسة، وإیجاز مقارنة بین المدرسة التقل
بھا معظم مدارسنا، وبین المدرسة الحدیثة التي نطمح أن تكون، ثم نحدد المجال الذي من الممكن المساھمة من 

  خاللھ في ھذا اإلصالح المنشود .

  دور المدرسة
إن اإلصالح التربوي یركز بشكل واضح على دور المدرسة، فھي المكان األبرز للتعلیم والتعلم، فمنھا 

التغییر، وفیھا یطبق التطویر، وفیھا یظھر انعكاس النتائج على شخصیة المتعلم، لذلك فقد حظیت ینطلق 
المدرسة باھتمام التربویین، ووضع المعاییر والمواصفات التي تتعلق بكل جوانب العملیة التربویة، ولكي نحدد 

تقلیدیة والمدرسة الحدیثة اإلصالح المطلوب في المدرسة یجدر بنا أن نعي مواصفات كل من المدرسة ال
  المرجوة، لنحدد أین نحن من ھذه المواصفات؟

  : في الجوانب التالیةوإلیجاز ذلك نحصر ھذه المقارنة في جوانب العملیة التعلیمیة 

 نظرة المدرسة إلى المعلم. •
 نظرة المدرسة إلى المتعلم. •
 .والمادة الدراسیة المنھاج نظرة المدرسة إلى •
 البیئة االجتماعیة والحیاة المدرسیة.نظرة المدرسة إلى  •
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  نظرة المدرسة إلى المعلم

  :االمعلم فیھ ترى المدرسة التقلیدیة أن

 ناقل للمعلومات. •
 یقوم بتلقین الحقائق والمبادئ والتعمیمات، وعمل الملخصات للطلبة. •
 ،المدرسيمات الواردة في الكتاب حفظ المعلو علىتدریسھ  ركزیھتم بتدریس المادة المقررة، وی •

 ردھا للطلبة.وس
 خارج الحصة. خصوصایعتبر الكتاب ھو المصدر المھم لتعلیم الطلبة، و •
 ریخ على حساب المفاھیم والمبادئ.االھتمام بالتفاصیل كاألسماء والتوا •
 یحكم على الطالب من خالل مدى تحصیل المعلومات. •
 یركز على النجاح في االمتحانات أكثر من طریقة التعلم. •
 في مستوى واحد من حیث القدرات واالستعدادات. مالطلبة في نظرھمن المعلمین یعتبرون  العدید •
 الطلبة في نظره یمثلون الطالب الوسط مھمال الفروق الفردیة بینھم. •
 یفرض النظام والعقوبة وینفذھا. •
 یحرص على وجود فجوة بینھ وبین المتعلمین في التعامل والعالقات. •
 كعقاب أو تھدید للطلبة. یستخدم األنشطة البیتیة •
 ال یشجع األنشطة غیر الصفیة، وال یشجع تفرید التعلیم. •
 یتعامل مع االختبارات كأنھا غایات التربیة وأھدافھا. •
 .مھنفسعلى النمو المھني أل ونیحرص قلیلون من •
 ال یرى ضرورة الستفادتھ من نظریات التربیة والتعلیم. •

  

      
  التالیة:ما رأیك في اآلراء والمواقف  

المعلم ھو صاحب الفعل، وھو المتكلم معظم وقت الحصة الدراسیة، لیوصل للطلبة أكبر قدر من  -
 المعلومات.

 
 یھتم المعلم بعدد محدود من الطلبة في الصف الواحد، ویعامل الباقي على الھامش. -

 
 مرار.یھتم المعلم باألسئلة من مھارات التفكیر المتدنیة لیحصل على إجابات صحیحة باست -

 
یحرص المعلم على حل األنشطة التعلیمیة جماعیا مع الطلبة ثم یكلف الطلبة بكتابة إجاباتھا الصحیحة  -

 في دفاترھم.
 

 المعلم ھو صاحب الكلمة األولى واألخیرة في الصف. -
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  بینما ترى المدرسة الحدیثة أن المعلم:

 .للطلبة ، ومستشارومیسر للتعلم ومنظم، مساعد، وموجھ، •
متنوعة لذلك، ویساعد طلبتھ على اكتساب یساعد المتعلم في الوصول إلى التعمیمات باستخدام طرق  •

 المعرفة واكتشافھا.
یركز على النمو المتكامل للمتعلم، من جمیع النواحي الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة والخلقیة والروحیة  •

 واالجتماعیة ...
واالمتحانات خبرة تعلیمیة ووسیلة تقویمیة، ولیست ھي الھدف بحد یعتبر المادة الدراسیة وسیلة ال غایة،  •

 ذاتھا.
 یحكم على نجاح المتعلم من خالل تحقیق األھداف في المجاالت النمائیة المختلفة. •
 .أو جامد غیر ثابتو متطورا یعي دوره ویعتبره متغیرا •
وقوة من  ،دوره كمواطن ومھني یتعاون مع القوى التربویة األخرى في المجتمع، ال سیما األسرة، ویعي •

 قوى التطویر في المجتمع.
 یحاول اإللمام بالفلسفة التربویة واألھداف العامة، ومحتوى المنھاج، ویعمل على إغنائھ. •
 الطلبة وقدراتھم مجتمعین وفرادى.یھتم بمراعاة حاجات  •
 م الطلبة للحیاة.یركز على تعلم المعارف المرتبطة بالمبادئ والقوانین والنظریات، لیكون تعل •
 یفسح المجال لكل طالب لیحقق ذاتھ. •
 یركز انتباه الطلبة على المشكلة المطروحة. •
 یوجھ أسئلة مفتوحة، وأسئلة توسع آفاق الطلبة وإسھاماتھم. •
 یشجع تفاعل الطلبة معھ ومع بعضھم. •
 یشجع طلبتھ على أن یتأملوا ویقوموا تفكیرھم. •
 یشارك الطلبة أنشطتھم وخبراتھم. •
 ویجسد الثقة واالحترام والتعاون بینھ وبین الطلبة. یمد •
 یخطط ویشارك في األنشطة داخل المدرسة وخارجھا. •
 یحرص على النمو المھني المستمر أثناء الخدمة. •
 یتمتع باتجاھات إیجابیة وصحیة نحو مھنتھ. •
 یسھم بفاعلیة في تطویر المجتمع المحلي. •
 الطلبة.یحافظ على صلة وعالقة طیبة بأولیاء أمور  •

  
  
  
  

  من الخصائص الخلقیة التي یجب توافرھا في المعلم:    
 الصدق في القول والعمل: -

  من المؤشرات على صدق المعلم في عملھ:
االلتزام بدقة المواعید في سائر عملھ، في تدریسھ، وفي االختبارات التي یعدھا لطلبتھ، سواء في  •

 مواعید تقدیمھا، أو تصحیحھا ...
 المعلومات الصحیحة والدقیقة عن الطالب حینما یطلب ذلك منھ.تقدیم  •

 أكمل:   
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•   
•   
•  
 
وھذا من أھم خصائص المعلم الخلقیة، فھو مؤشر على قوة انتمائھ لمھنتھ والتزامھ  اإلخالص: -

 بھا.
 من المؤشرات على ذلك:

 مواكبة المستجدات العلمیة والتربویة ... •
 التعلمیة.للمواقف التعلیمیة الدقة في التخطیط  •
 تأدیة المھمات الموكلة إلیھ بدقة وفي مواعیدھا. •

  أكمل:
•   
•   
•  

 
 الصبر والتحمل: -

  من المؤشرات على ذلك:
 متابعة الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة  •
 التتروي قبل إصدار أي حكم. •
 مساعدة الطلبة في حل مشكالتھم الصفسة وغیرھا ومتابعتھا. •

 أكمل:
•   
•   
•   

  
 الحلم والبشاشة: -

  المؤشرات على ذلك:من 
 التغاضي عن بعض ھفوات الطلبة البسیطة. •
 أال یكون سریع الغضب، بل یكون متوازنا في انفعاالتھ. •

 أكمل: 
•   
•   
•   

 
 التواضع: -

  من المؤشرات على ذلك:
 تقبل النقد البناء من اآلخرین. •
 االعتراف بالخطأ. •
 التنازل عن رأیھ مقابل اآلراء الصحیحة. •

 أكمل: 
•   
•   
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•   
 

 والموضوعیة في معاملة الطلبة:العدل  -
  من المؤشرات على ذلك:

 جمع معلومات كافیة عن سلوك الطالب قبل إصدار الحكم. •
 عدم المحاباة والتحیز في معاملة الطلبة. •

 أكمل 
•   
•   
•   

  
  

  

  :نظرة المدرسة إلى المتعلم
  تتلخص نظرة المدرسة التقلیدیة إلى المتعلم فیما یلي:

 .متطلباتھم االھتمام الكافيمیول الطلبة و ال تولي •
 .بما یستحقھ ھذا الجانب ال تراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین •
 إشراك الطلبة في التعلیم والتعلم دون المستوى المطلوب. •
 ال تولي االھتمام الكافي للتعلم الذاتي للمتعلم. •
 تعتبر عقل الطالب كوعاء فارغ تحاول مأله بالمعرفة. •

  
  ھل سألت نفسك :

 لماذا جذوع األشجار مستدیرة؟ -
 لماذا تصنع أقالم الرصاص من الخشب؟ -
 التوقف المروریة حمراء؟ لماذا إشارة -
 كیف تفھم النملة لزمیالتھا؟ -

  
  

  أما المدرسة الحدیثة :

 تعطي دورا إیجابیا فعاال للمتعلم. •
 بشكل واضح بالفروق الفردیة بین الطلبة. تھتم •
 للمتعلم في العملیة التعلیمیة التعلمیة.توفر فرص المشاركة الفاعلة  •
 شط، وتجعل البیئة المدرسیة مصدرا للتعلم.لى أسلوب االستقصاء، والتفاعل النتدرب المتعلم ع •
تعتبر المتعلم عقال وجسدا وروحا بحاجة إلى الرعایة والتطویر، وتھتم بتنمیة الجوانب المتعددة للمتعلم،  •

 د.بحیث تؤدي إلى النمو المتكامل للفر
 ، وتدربھم على أسلوب الحوار والمناقشة المنظمة.ة على األسلوب العلمي في التفكیرتدرب الطلب •
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 تركز على تعلیم الطلبة أسلوب حل المشكالت. •
 تحرص على إكساب الطلبة للمھارات العملیة المتعلقة بالتجربة. •
 تعلم الطلبة أسلوب كتابة التقاریر العلمیة. •
 الفكرة العلمیة لآلخرین بطریقة مقنعة. تعزز مھارات االتصال، وشرح •
تعطي الفرصة والتحفیز للطالب للتفكیر ودعم إجاباتھ بالتعلیل الكافي وتقدیم األدلة والبراھین على  •

 صحتھا.
 تشجع الطالب لعدم التسرع في اإلجابة وأخذ وقتھ للتفكیر قبل اإلجابة. •

  
  علموا أبناءكم لزمان غیر زمانكم

  
  

  المنھاج والمادة الدراسیةنظرة المدرسة إلى 
  تھتم المدرسة التقلیدیة من ناحیة المنھاج والمادة الدراسیة بما یلي:

 تركز على المادة الدراسیة، وتعتبرھا العنصر الوحید للمنھاج الذي تحرص على إكسابھ للطلبة. •
 و مصدر المعرفة األساس لدى الطالب والمعلم.ھالكتاب المدرسي المقرر  •
 عن تراكم المعرفة الذي ینعكس في المادة الدراسیة.المنھاج عبارة  •
 اكتساب المعرفة وفھمھا غایة في حد ذاتھا، دون االھتمام بتطبیقاتھا الحیاتیة. •
 الھدف األساسي: ھو نقل محتوى المفردات الدراسیة إلى عقل الطالب. •
االھتمام الكافي لمكونات  یركز المنھاج على المعرفة التراكمیة التي تنعكس في الكتاب المقرر، وال یولي •

 شطة وتقویم متطور.نرى، من أسالیب تعلیمیة وأخالمنھاج األ
 

  بینما یتلخص موقف المدرسة الحدیثة من المنھاج والمادة الدراسیة فیما یلي:

 بالمتعلم وحاجاتھ، وال یھمل المادة الدراسیة، بل یجعلھا مسخرة لحاجات المتعلم والمجتمع. المنھاج یھتم •
تراكم المعرفة عن طریق إعادة التنظیم والتعدیل المطلوب في ضوء الحاجات المستجدة للمتعلم یعالج  •

 في المجتمع.
ركز على امتالك المتعلم طریقة اكتساب المعلومات عن طریق إتقان المھارات مع التركیز الواضح ی •

 على التفكیر.
 ومستویاتھا المتعددة.یولي االھتمام الكافي بتنوع األھداف التعلیمیة بمجاالتھا  •
 یھتم بتنوع األسالیب والطرائق واألنشطة التعلیمیة التعلمیة، مع التركیز على التعلم والتدریب الالزم. •
 یشجع التعلم الذاتي، والتعلم لمدى الحیاة. •
 یسایر التطور والتغیر في التربیة والتقنیات التربویة، والتسارع الواضح فیھا. •
 الوصول إلى النمو المتكامل للمتعلم إلى أقصى ما تستطیعھ قدراتھ. الھدف األسمى للمنھاج ھو •
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  :مالحظة ھامة
یبالغ الكثیرون في ربط  التعلم بالكتب المدرسیة، ویھملون أھمیة المالحظة كمفتاح أول للمعرفة، وحجر 

  األساس في منھجیة البحث العلمي.
ة ؟ وھل نوفر لھم في مدارسنا اء السمعیة أو البصریفھل نعلم أبناءنا وطلبتنا كیفیة االستفادة من حواسھم سو

  الستخدامھا؟! فرصًا
  

، یتمیز بإثارة التساؤالت حول خصائص األشیاء التي یالحظھا، ویحاول الجید ھو مالحظ جید المفكرإن 
  تفسیرھا والبحث عن أسبابھا بصورة طبیعیة وبدون تكلف.

  
  

  المدرسیة نظرة المدرسة إلى البیئة االجتماعیة والحیاة
  ترى المدرسة التقلیدیة من خالل نظرتھا إلى البیئة االجتماعیة والحیاة المدرسیة:

أن الحیاة المدرسیة تسیر على وتیرة واحدة، وتكاد تخلو من النشاطات الھادفة، وال توفر التحفیز  •
 والدافعیة الالزمین للتعلم.

 ارتباطھا بواقع الحیاة ضعیف. •
 بین الطلبة، كما ال تراعي حاجات الطلبة وآمالھم.ال تراعي الفروق الفردیة  •
 تتعامل مع المتعلم كفرد مستقل وال تنظر إلى تفاعلھ مع المجتمع. •
 لبیئة مصدرا للتعلم.ال تستغل البیئة االجتماعیة، وبذلك فال تعتبر ھذه ا •
 البیئة المحلیة.بین و بینھاتضع حاجزا تنغلق المدرسة على نفسھا و •

 

  یثة :أما المدرسة الحد

 تعتمد ألوانا من النشاط المتنوع الھادف الجذاب، الذي یقود إلى توفیر دافعیة عالیة لإلنجاز. •
 توفر النشاطات الھادفة إلى الوصول إلى النمو المتكامل للطالب. •
تتیح فرص االعتماد على النفس، مع تیسیر التدریب على الشورى والتعاون بین الطلبة بتشجیع التعلم  •

 والعمل في مجموعات.التعاوني 
تنطلق من حاجات المتعلم والمجتمع مع تحقیق التوازن بینھما، وتوفیر تطبیقات عملیة في الحیاة، تحقیقا  •

 لحاجات المتعلم واستعداداتھ وقدراتھ وإمكانات المجتمع.
 وبھذا یكون المتعلم فردا نشطا في مجتمع دینامیكي متفاعل. •
 مھما للتعلم. تھتم بكون البیئة االجتماعیة مصدرا •
 توفر اتصاال وتواصال مستمرین بین المدرسة والبیئة المحلیة. •
  .توجھ المدرسة لتوفیر خدمة متبادلة مع البیئة المحلیة والمجتمع المحلي •

  
  قضایا للنقاش:

قد یقول قائل أنھ یؤمن بضرورة توافق المنھاج وحاجات المجتمع، وھذا المبدأ یصعب تطبیقھ عدا  -
 ت االجتماعیة.في مواد الدراسا

  ما تعلیقك على ھذا القول؟ 
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التشدید على الھویة الثقافیة ضرورة لجمیع العرب، غیر أنھا تكتسب مزیدا من األھمیة بالنسبة  -

 للفلسطینیین. لماذا؟
 

 التربة الثقافیة للمجتمع، أما ثمارھا فإنھا تعود لتغني تلك التربة. منبیة تنبع رالت -
 ما تعلیقك على ھذا الرأي؟

  
 

  مھام المدرسة حدیثا:
  تتلخص مھام المدرسة الحدیثة بشكل عام فیما یلي:

 الكشف عن میول الطلبة واستعداداتھم وتنمیتھا. •
 جعل الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة التعلمیة بكل ما یلزم ذلك من مستلزمات. •
 تحدیات العصر.إعداد الطلبة للحیاة، واالستعداد للمستقبل، وتقبل التغیرات، ومواجھة  •
وتبادل الخبرات بین المدرسة والمجتمع تشجیع وتفعیل االتصال والتواصل مع المجتمع المحلي،  •

 فادة من طاقات وإمكانیات وخبرات أفراد المجتمع.واالست
إعداد المواطن المدرك لواجبھ تجاه ربھ ووطنھ وأسرتھ واإلنسانیة، القادر على القیام باألعمال التي  •

 ... دراتھ ومیولھ واستعداداتھتتناسب مع ق
 ... وبطیئي التعلم رعایة الطلبة ذوي الحاجات الخاصة، سواء الموھوبین أو المتخلفین والمعاقین •
 تنمیة العاملین مھنیا. •
 .تدعم ذلك توفیر المتطلبات والحاجات التيسب لتفعیل تفكیر الطلبة واإلبداع، وتوفیر الجو المنا •
 التطلع إلى ما ھو أفضل وعدم الركون للواقع.تحفیز المعلم والطالب إلى  •

  
  أضف مھام أخرى:

• ... 
• ... 

  واجب المدرسة للقیام بمھامھا:

  انطالقا من إدراك مھام المدرسة حدیثا فإنھ یتوجب القیام بما یلي:

 دراسة أھداف كل مرحلة من مراحل التعلیم وتعرف طرق وأسالیب تحقیقھا. •
تعلیمیة والكتب المقررة لھا، ونقدھا للحكم على صالحیتھا، أو دراسة المناھج الموضوعة لكل مرحلة  •

 ضرورة إجراء التعدیل أو التحسین أو التطویر الالزم.
تعرف إمكانیات المدرسة واحتیاجاتھا من التجھیزات واألدوات بما یسایر التطور التقني والتربوي  •

 .االستفادة منھا، ومواكبة ھذه التطورات والتغیرات التربویة الحدیثة والمتسارع
 .النمو المھني ، وتشجیعھم علىوالمؤتمرات لتنمیة العاملین مھنیاعقد الدورات وورشات العمل  •
 اإلشراف على عملیة تقویم الطلبة أوال بأول. •
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تعرف المشكالت التحصیلیة واألدائیة للطلبة، وتدارس إمكانیة معالجتھا مع المعلمین والمشرفین  •
 التربویین وذوي االختصاص.

 تعرف إمكانیات المجتمع المحلي والتخطیط لالستفادة منھا. •
 توفیر البیئة النفسیة واالجتماعیة المناسبة للعملیة التربویة. •
 تشجیع الطلبة على تحمل المسؤولیة، وتدریبھم على القیام بأدوار القیادة. •
اعر اآلخرین تنمیة الحس بالجماعة عن طریق خلق جو من األلفة والتعاون وتنمیة اإلحساس بمش •

 واحترامھا.
 

  الواقع التربوي
بعد ھذه المقارنة بین المدرسة التقلیدیة والمدرسة الحدیثة، ونظرة كل منھما لكل من المعلم والمتعلم 

  والمنھاج والبیئة والحیاة المدرسیة، یطرح التساؤل : أین نحن ؟ وأین تقع مدارسنا ؟

الحدیثة، وأما من ناحیة التطبیق فھناك تفاوت وفروقات، وبنظرة متأنیة نرى أننا نعیش عصر المدرسة 
فھناك بعض المدارس التي تحاول االرتقاء إلى مستوى المدرسة الحدیثة، یؤثر في ذلك الوضع التربوي إلدارة 

  الذین یحاولون. والتربویین ، وبتشخیص أدق ھناك بعض المعلمینوإمكانیاتھا ومعلمي المدرسة

لى نوعین، نوع مّر بدراسة تربویة وتأھیل تربوي یمكنھ من تطبیق ما تحتاجھ ویمكن تقسیم المعلمین إ
المدرسة الحدیثة، ونوع لم یمّر بھذا التأھیل. أما النوع األول الذي حاز التأھیل التربوي، وعنده القدرة على 

  التطبیق، فمنھم قسم یحاول ویجرب ویتحدى الصعوبات، ومنھم قسم سار في ركب التقلیدیین.

عھم ا نرى أن في المدارس معلمین مبادرین فاعلین، ینعكس أسلوبھم على طلبتھم، فنرى الطلبة ملذ
نسبة ھؤالء لة، ون، وھؤالء معا یجعلون البیئة التعلیمیة بیئة دینامیكیة فاعمشاركین فاعلین ومنھم المبدعو

  تتفاوت بین مدرسة وأخرى، ولكنھا تبقى نسبة قلیلة.

موا من معلمیھم مون كما تعّلالمعلمین یعّلعظم ھؤالء توصف بالتقلیدیة، فإن م خرى التيوأما الفئة األ
تعلیما تقلیدیا، یغلب علیھ التلقین للمعلومات، وینعكس ذلك على طلبتھم، حیث یصبح ھؤالء الطلبة غیر فاعلین، 

  یتعلمون لالختبار، یقل عندھم البحث واالستزادة من مصادر المعرفة.

  

  ماذا نرید ؟
  .التغییر.نرید 

 نرید التغییر بدءا بالفلسفة التربویة، مرورا بالسیاسة التربویة، وانتھاء بالمدرسة. •
 والثورة التكنولوجیة والتربویة.  تسایر متطلبات العصر،تغیر وتطویر المناھج ل •
 إیجاد عالقة تكاملیة بین التعلیم المنھجي الرسمي والتعلیم غیر الرسمي والالمنھجي. •
 والتعلم بالعمل واإلنتاج والتنمیة.ربط التعلیم  •
 ور الطلبة،وأولیاء أم لمجتمع المحلي بمؤسساتھ المختلفة،تعزیز العالقة بین المدرسة من جھة وا •

 والمتخصصین في مناحي الحیاة المختلفة من جھة أخرى. 
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 بأنظمتھ ومعلمیھ ومرافقھ ... المالئم والدافع للتعلم والتعلیم،توفیر المناخ المدرسي  •

الفلسفة التي یجب أن تتجسد فیھا القیم واالتجاھات التي  فلسفة وال یبدأ بممارسة مدرسة ما،بدأ التغییر بالی
وتنعكس ھذه القیم بالتالي على المناھج  تنعكس على تربیة أطفالنا وشبابنا،ل د في مجتمعنا،نرغب أن توج

  التربویة. 

دا بینا وقد بذل القائمون علیھا جھ تعتبر حدیثة نوعا ما، بین أیدینا فالمناھج التي تأمل، وھنا البد من وقفة
المتابعة وقد كانت  ط العریضة للمناھج في كتب مدرسیة،ثم انعكست الخطو لوضع مناھج حدیثة مناسبة،
وعدم تخصصھم في ھذا  عض لجان التألیف والتقلید للماضي،ولكن قلة خبرة ب والتدقیق على مستوى مرض،

ال ترقى في  معدلة من المناھج السابقة، ا ینطبق علیھا أنھا نسخالمناھج السابقة أوجد كتب والتعود على المجال،
  المستوى المنشود.  إلىمعظمھا 

  إذ المطلوب مناھج تركز على الفكر والتفكیر بأنواعھ وأنماطھ المختلفة.

  مناھج تتصف بالمرونة والحركة الكفیلة بمسایرة التطور التقني والمعرفي والتربوي. 

وفي التخطیط والتنفیذ والتطبیق  ة فاعلة من الطلبة في صنع القرار، وفي العمل،مناھج تكفل مشارك
  والتقییم. 

ات واالستراتیجیات التي تزوده بالمھار متعلم تعلما ذاتیا، الذي یتمكن من تعلیم نفسھ بنفسھ،مناھج توجد ال
وكیف یمكن إصالح ھذا  یستطیع القول: ما الشيء الصواب الذي عملتھ؟ وأین أخطأت؟ قدا،تجعل منھ مفكرا نا

  الخطأ؟ 

مع التركیز على النمو المتكامل لھذا المتعلم  محور العملیة التعلیمیة التعلمیة،مناھج تجعل المتعلم فعال ھو 
  ونفسیا واجتماعیا. جسمیا وعقلیا وخلقیا وروحیا

متفاعلین مع اآلخرین، یرغبون في تنفیذ المھمات التعلیمیة بأسلوب تعاوني، مناھج تنتج متعلمین متجددین، 
  یبحثون عن معاني األشیاء، یسعون لربط المحتوى الدراسي بحاجات النمو المتكامل للفرد.

الل مصادر متعددة، یھتمون باألشیاء دون تعلیم ینتج متعلمین تحلیلیین استداللیین، یسعون للمعرفة من خ
األشخاص، ینظمون عملھم، ویضعون أھدافا یسعون لتحقیقھا من خالل جمع الحقائق والمعلومات، یھتمون 

  باألفكار أكثر من األفراد.

من عندھم، یتعلمون  جدیدة تعلیم ینتج متعلمین دینامیكیین، یحققون التعلم بالعمل، ویھتمون بإضافة أشیاء
  خالل التجربة والخطأ، یتحمسون لألشیاء الجدیدة، ویحبون المخاطرة.من 

 سیلة لفھم العالم المحیط بالطالب،وجعل ھذا التعلم و ، واستخدام المعرفة المتعلمة،مع التركیز على التعلم
  وتنمیة قدراتھ المھنیة لیكون عنصرا فاعال في التنمیة المستدامة.  لیستطیع تكییف نفسھ لحیاة كریمة،

لیكون ذلك دافعا لالكتشاف  ي إلى دقة الفھم واكتساب المعرفة،ھذا التعلم یجب أن یوجھ توجیھا سلیما یؤد
لك أن كما یقتضي التعلم للمعرفة تعلیم الفرد كیف یتعلم؟ ویقتضي ذدالل وتفعیل طاقات الفرد العقلیة، واالست

ى لیصل إل إعمال الفكر والتفكیر بكل جوانبھ،و نتباه الجید، والمتابعة الحثیثة،یتعلم الفرد ویتدرب على اال
وتوظیفھ  لى استیعاب ذلك كلھ واالحتفاظ بھ،كما یقتضي ذلك تدریب الذاكرة ع االكتشاف والنتیجة التي یبغیھا،

  التوظیف المناسب.
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ھ والتدریب یالذي یرتبط ارتباطا وثیقا بالتوج یتصل بذلك التعلم للعمل،ما سبق یتعلق بالتعلم للمعرفة، و
بتوجیھھ  للعمل المنتظر،وكیف نعد ھذا الفرد  یھ كیف یطبق معارفھ تطبیقا عملیا،الذي یتعلم الفرد ف المھني،

جتمع ، مع مالءمة ذلك لحاجات المالتوجیھ المھني الذي یتناسب مع قدراتھ وإمكاناتھ ورغباتھ وحاجاتھ
  . وإمكاناتھ

یجدر بالفرد أن یتكیف في ف لعمل عن التعلم للعیش مع اآلخرین،وال ینفك تعلم الفرد سواء للمعرفة أو ل
 ،وفي البیت ،في المدرسة ،تواصل مع اآلخرینیتعلم كیفیة االتصال وال المجتمع، ویكون عنصرا فاعال فیھ،

یقتضي تنوعا في  في الجنس البشري، ایتعلم أن ھناك تنوع وفي المؤسسات المختلفة، ،وفي المعمل ،والشارع
  المعاملة والتواصل.

مستغال  ى األمور،والحكم عل االستقاللیة والمسؤولیة الشخصیة، یجب أن یتعلم الفرد لیصل إلى مستوى من
  كل طاقة من طاقاتھ البدنیة والعقلیة والوجدانیة. 

 ة التي یقضیھا الطالب في المدرسة،فال یتوقف التعلم على الفتر ي التعلم أن یكون على مدى الحیاة،والمھم ف
  وفي كل مجال من مجاالتھا. واة الستمراریة تعلمھ مدى الحیاة،وإنما تكون ھذه الفترة ن

یجدر أیضا االھتمام بالمعلم  تعلم كونھ محور العملیة التربویة،وكما ینبغي للمناھج والمدرسة االھتمام بالم
بحیث یخلق عنده الرضا  مدخالت النظام التربوي، االھتمام بھ أكادیمیا، وخلقیا، واجتماعیا،نھ من أھم كو

 معلم أن یحافظ على النمو المھني،لومن أھم االھتمامات با یقوده لتأدیة واجبھ على أكمل وجھ،الوظیفي الذي 
  وعدم الجمود والتوقف عن االستزادة أكادیمیا وتربویا ...

  التي منھا:  لم یقتضي بعض اآللیات والمتطلبات،عوالنمو المھني للم

 استخدام الطرق المختلفة للتفكیر في مواضیع وقضایا التعلم والتعلیم. •
 الخبرات والمفاھیم التربویة. لحضور ورشات عمل تربویة ومؤتمرات ومحاضرات تسھل علیھ تباد •
 واألنشطة المختلفة.إشراك المعلم في التخطیط والتنفیذ والتقییم للبرامج المدرسیة  •
 إشراك المعلم في جلسات نقاش حول ماھیة التعلم وكیفیة القیام بھ. •
 إشراك المعلم في تطلعات المدرسة وأھدافھا ورسالتھا ورؤیتھا. •
تشجیع المعلم على كتابة أبحاث ودراسات تربویة واجتماعیة بھدف حل مشكالت أو تطویر مفاھیم  •

 ومبادئ تربویة وعلمیة.
أو نیل درجات متقدمة  ابعة الدراسة في الدراسات العلیا،لم على تحسین مستواه العلمي بمتتشجیع المع •

 فیھا.

  وللوصول إلى معلم فاعل في مدرسة فاعلة یجدر بھ أن یتصف بما یلي:

 والحرص الشدید على رفع إنتاجیتھا. تماء األصیل للمدرسة،االن •
مع اآلخرین كفریق عمل متجانس متكامل یسعى  مع العمل القیام بعملھ بقناعة تامة، وبدافع شخصي، •

 لتحقیق أقصى ما یمكن من األھداف المنشودة للمؤسسة.
بحیث یتابع التطور  رات،وتبادل الخب المستمر من خالل مواصلة التدریب، والنمو المھني، التعلم •

 المستمر وتعلم مھارات جدیدة.
 اسب والمكان المناسب.واستخدامھا في الوقت المن تنوع طرق وأسالیب التعلیم، •
 وتشخیص مواطن القوة لتعزیزھا ومواطن الضعف لعالجھا. تقویم عملھ باستمرار، •
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 للتعاون المشترك لمصلحة الطالب من جمیع الوجوه. التواصل الجید مع الطلبة، ومع أولیاء أمورھم، •
 المدرسة وأنشطتھا. ي التخطیط والتنفیذ والتقییم لخططالمشاركة ف •

  التنفیذ، وعالقة المدرسة بالمتعلم وتأدیة األنشطة التعلیمیة، فیجدر بالمعلم اتباع اآلتي:وأما في مجال 

 أن یبذل كل ما في قدرتھ لكي یزود المتعلم بالتعزیز والتغذیة الراجعة الالزمة أثناء األداء. •
  للمتعلم.المرغوب إكسابھ أن یتأكد المتعلم أن النشاط أو التمرین المطلوب تنفیذه یرتبط بالسلوك  •
أن یبتعد عن اإلشارة إلى األداء الخطأ الذي یصدر عن بعض المتعلمین، بل علیھ التأكید دائما على  •

 األداء الصحیح للعمل.
یذكر المتعلمین بالھدف المطلوب تحقیقھ، وإذا وجد أن ھناك أخطاء من أغلب المتعلمین علیھ أن  أن •

حتى یتم العمل بالشكل المطلوب ویتحقق  ،یوقف األداء، ویعطي تعلیمات وتوضیحات أكثر دقة وتفصیال
 .المنشود الھدف

ر بخطى صحیحة تجاه الھدف حتى یشعر المتعلم أنھ یسی ،التشجیع المستمر أثناء العمل أمر ضروري •
 المنشود، مما یعطي المتعلم دافعا على االستمرار في األداء.

ا، وھذا وفي ھذا المجال من المھم للمعلم تحدید الخطوات التدریسیة التي یقتضي الموقف التعلیمي إتباعھ
  یستدعي منھ تحدید ما یلي:

 ما ھي المھارات التي ینوي القیام بتدریسھا؟ •
لمنطقیة المتتالیة التي تمثل القواعد واألسس الالزمة لتعلم المتعلم كیفیة أداء العمل ما الخطوات ا •

 المرغوب، بالتوافق مع المستوى العمري لھ وإمكاناتھ وقدراتھ؟
 األھداف المطلوبة عند تقدیم المھارة؟ قكیف یثیر المعلم انتباه الطلبة لتحقی •
 ئج المرجوة عند استخدامھ؟ما ھو أسلوب التدریس المناسب الذي یحقق النتا •
 كیف یربط المعلم بین المھارات الجدیدة والمھارات التي سبق تعلمھا؟ •
 ما الفترة الزمنیة الالزمة ألداء المھارة أو النشاط؟ •

ونحن بصدد دور المعلم ال بد من اإلشارة إلى ارتباط ھذا الدور بكل من دور مدیر المدرسة والمشرف 
 ھذا المجال بیان دور كل من المدیر والمشرف التربوي في التدریس الفعال التربوي، لذا نرى لزاما في

  .باختصار

 

  دور مدیر المدرسة حیال التدریس الفعال :
یھم مدیر المدرسة تطور مدرستھ، ویكون ذلك بتقدیم أفضل األسالیب واألنشطة والفعالیات، لتصل إلى 

وھذا یقتضي أن یبدأ التغییر  یر المدرسة ھو قائد المركبة، أعلى المراتب التي یھدف إلیھا التدریس الفعال، ومد
من طرفھ، لینتقل دوره في المؤسسة التعلیمیة من مدیر تعلیمي مسؤول عن تنفیذ األدوار في مدرستھ إلى قائد 
 تربوي مسؤول عن إحداث التغییر في المؤسسة التعلیمیة التي یقودھا، وھذا یتأتى بتطبیقھ ألنماط القیادة التي

التي تعتمد ة والتي یظھر أثرھا في العملیة التعلیمیة القیادة التشاركیة، التغییر، ومن ھذه األنماط القیادیتالئم ھذا 
إشراك جمیع األطراف الذین لھم عالقة بالعملیة التعلیمیة، وھذا بدوره یقود إلى تغییر العالقة بین مدیر 

األمور والمجتمع المحلي، ویتم ھذا التغییر باعتماد مبدأ المدرسة وكل من العاملین معھ، والطلبة وأولیاء 
  الشورى ومشاركة جمیع األطراف في العمل والقرار.
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ھذا التغییر یقود إلى بیئة إبداعیة محفزة وداعمة للتفكیر، مسایرة للتقدم العلمي والتربوي والتقني، بیئة 
المستقبل، واإلیمان بقدرتھم على العطاء والتمیز، توفر الدافعیة والحماس لدى العاملین، وتزرع فیھم األمل في 

وتمكنھم من التغییر انطالقا من استیعابھم الواعي لمعطیات الحاضر ومتطلبات المستقبل، وامتالكھم القدرة على 
المناسب للتغییر، ووضع استراتیجیات المبادأة واإلبداع واالبتكار وتطویر المؤسسة التعلیمیة، بیئة توفر المناخ 

  علة إلحداثھ وتفعیلھ، من خالل االستفادة الفضلى من الموارد البشریة والمادیة والفنیة المتاحة.فا

  ما یلي:ولتحقیق ھذه التطلعات یجدر بمدیر المدرسة كقائد تربوي أن یتوفر فیھ من الصفات والقدرات 

صیاغة رؤیة مشتركة للمدرسة، وتنمیة االلتزام بتنفیذھا، وتعزیز ھذا االلتزام لدى جمیع األطراف  •
 المعنیة بالعملیة التعلیمیة داخل المدرسة وخارجھا بصفتھم شركاء في العمل. 

یؤدي دوره كداعم ومحفز ومسھل  لألداء واإلنجاز، یتسم بالفاعلیة والمشاركة في المسؤولیة والتخطیط  •
 التنفیذ، ولیس عن طریق إصدار األوامر والتعلیمات.و

كقوة دافعة یلم بأنماط القیادة الفاعلة، كالقیادة باألھداف، والقیادة التحویلیة، والقیادة التشاركیة، والقیادة  •
 لإلنجاز، والقیادة بالتفكیر المعمق، وغیرھا من أنماط القیادة، لیختار النمط المناسب في الموقف المحدد.

 امل العاملین معھ بالمساواة والعدل، ویستمع آلرائھم وأفكارھم، ویوفر لھم الدعم اإلیجابي .یع •
ال یحاول فرض وجھة نظره بالقوة، وإنما یعزز الحوار الھادف وتبادل األفكار واألدلة للوصول إلى  •

 القرار المناسب، ویكون لدیھ قابلیة تقبل التعلم من أخطائھ ومحاوالتھ.
للتجریب والتغییر، والمخاطرة المنطقیة المحسوبة، وتقبل اإلصالح والتطویر كأمور  لدیھ استعداد •

 حتمیة، ویحرص أن یكون التغییر والتطویر ذا مغزى وجدوى للمؤسسة شكال ومضمونا.
یمتاز بالمرونة، ویشجع استمرار التفكیر أثناء التخطیط والتطبیق والتقییم، ویركز على التفكیر المتعمق  •

 ر من قبلھ ومن قبل العاملین معھ.في األمو
معھ، مما یغرس فیھم روح االنتماء، الذي یؤدي إلى إنجاز یجسد كونھ مصدر إلھام حقیقي للعاملین  •

 متمیز وعطاء متمیز وإبداع متمیز ومستوى عال متمیز.
، ویعزز یشجع العاملین معھ على طلب المزید من اإلنجاز، وعدم االكتفاء باإلنجاز العادي غیر المتمیز •

 الثقة عندھم بأن لدیھم القدرة على المزید دائما.
یراعي الفروق الفردیة بین العاملین، فیوزع المھمات والمسؤولیات واألدوار بصورة تشعر كل فرد  •

 بقیمتھ وقدرتھ، بدون شعور بالفوارق في القدرات.
تیاجاتھم وقدراتھم ومتطلبات یسعى لتوفیر فرص التدریب المالئم لتحقیق النمو المھني للعاملین وفق اح •

 المؤسسة التي یقودھا.
یشجع الجمیع على مراجعة أسالیبھم وممارساتھم التربویة، وتقویمھا بصورة دوریة لغایات تطویرھا،  •

 للوصول إلى اإلبداع والتمیز.
 بناء العالقة اإلیجابیة بین أطراف العملیة التربویة والتي تؤكد على كرامة كل فرد وأھمیة دوره، •

 ومشاركتھ الحقیقیة في العمل واإلنجاز.
 حث المعلمین على استخدام أفضل األسالیب التربویة في التدریس. •
 التأكد من قدرات المعلمین ومھاراتھم، والعمل على تطویرھم، وتذلیل الصعوبات التي قد تواجھھم. •
وتنفیذ خطط إشرافیة تساعد تھم، االتنسیق بینھم وبین اإلدارة التعلیمیة والمشرفین بھدف رفع كفای •

 المعلمین على أداء العمل بجودة تربویة عالیة.
أن یكون المدیر قدوة لمعلمیھ في االلتزام بالنظام، والمشاركة الفاعلة، وتفویض الصالحیات، وتحمل  •

 المسؤولیات، واتخاذ القرارات، والتدریس الفعال، والنمو المھني ...
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 أدائھ لعملھ. ینتھج سیاسة الباب المفتوح أثناء •

  

  دور المشرف التربوي في التدریس الفعال:
المشرف التربوي ھو مھندس العملیة التربویة التعلیمیة، وعلیھ تقع مسؤولیة عملیة التخطیط للطرق 
الفنیة والتربویة الفضلى، للوصول بالمدرسة إلى المستوى المنشود. فمن خبرتھ یستمد المعلمون الطرق 

الفعالة، وعلیھ أن یتیح لھم الفرصة لیشاركوه في التخطیط لھا، وتنفیذھا على أرض واألسالیب التدریسیة 
  الواقع، فھم المباشرون لعملیة التنفیذ مع أبنائھم الطلبة.

ویتوجب على المشرف التربوي وضع خطة إشرافیة في بدایة العام الدراسي، آخذا بعین االعتبار تغییر 
إشراف فعالین، توجیھ و وجعل التدریس فعاال، فالتدریس الفعال یحتاج إلى المسار التقلیدي والطرق التقلیدیة،

 ،، وإمدادھم بالمستجدات التربویة والتقنیةویستدعي ذلك التواصل المستمر مع المعلمین، بعقد لقاءات تربویة
والتوجیھات الالزمة في مجال طرق وأسالیب التدریس، وتفعیل الوسائل التعلیمیة، والتقنیات التربویة 
المتسارعة، وتقویم العمل باستمرار، وإمدادھم بالتغذیة الراجعة الھادفة إلى التطویر والتحسین المستمر، 

لصعوبات وتذلیلھا، وعدم كونھا حائال ومناقشة الصعوبات المتوقعة، ووضع البدائل والحلول المناسبة لتخطي ا
  ف المنشودة من العملیة التربویة.دون الوصول إلى األھدا

  في مجاالت منھا: باختصار ومن المفید تحدید عمل المشرف التربوي

 ما یتعلق بالمعلم والمتعلمین: -

  لھم، أمور منھا:یرتبط بدور المشرف التربوي تجاه المعلم وما ینعكس نتیجة ذلك على أداء الطلبة وتحصی

وإدراكھ للمفاھیم والمبادئ ما یتعلق بكفایات المعلم وخصوصا إلمامھ بالمادة الدراسیة التي یعلمھا، تقییم أ ) 
  والمھارات واالتجاھات ... المتعلقة بھذه المادة.

التعلیمیة ا، واألسالیب والطرائق لمعلم باألھداف التعلیمیة وصیاغتھب) كیفیة تطبیقھا، من حیث إلمام ا
وكیفیة اختیار المناسب منھا للموقف التعلیمي، وتحدید األدوات والوسائل التعلیمیة المالئمة وكیفیة توظیفھا، 

  واختیار أدوات التقویم المختلفة واستخدامھا بحیث تؤدي الھدف الذي اختیرت لتقویمھ.

الثقة المتبادلة واألمن واالحترام. یسوده بحیث ج) توفیر الجو اإلیجابي بین المشرف والمعلمین والطلبة، 
  ومن ذلك:

  * حرص المشرف التربوي على مصلحة المعلم والطلبة.

  * التوجیھ واإلرشاد اإلیجابي قبل السلبي.

  یساعد على ذلك قناعة المعلم بكفاءة المشرف التربوي وتمكنھ أكادیمیا وتربویا.* 

  بالنسبة لھ حینما یحتاج لذلك.* تزوید المعلم بمعلومات أكادیمیة وتربویة جدیدة 

  

  إثارة حماسھم للتعلیم: وذلك بطرق منھا:للمعلمین تستھدف تحفیزھم للعمل و د ) توفیر أجواء
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 حفزھم على امتالك المھارات واألسالیب الجیدة. •
 تقویة التنافس اإلیجابي بین المدارس. •
 تعزیز القیم واالتجاھات اإلیجابیة في نفوس المعلمین والطلبة. •

مكانیاتھم فردیة بین المتعلمین، بحیث تراعي قدراتھم وإ) توجیھ المعلمین إلى مراعاة الفروق ال ھـ
  طرق منھا:بالمتفاوتة، ویكون ذلك 

 تحضیر أنشطة وصحف أعمال مختلفة تناسب مستویات الطلبة. •
 تشجیع التعلیم والتعلم التعاوني بین الطلبة داخل الصف وخارجھ. •
 اسب الموھوبین والضعفاء.تحضیر بطاقات مختلفة تن •

  .و ) االھتمام بالتشخیص والخطط العالجیة

  ویمكن مساعدة المعلمین والطلبة على ذلك من خالل:

 التعاون بین المشرف التربوي والمعلم في وضع اختبارات تشخیصیة وكیفیة تحلیلھا. •
االختبارات  نتیجة من تم التوصل إلیھالتعاون بین المشرف التربوي والمعلم في وضع خطة عالجیة لما  •

 التشخیصیة.
 ذلك من خالل الزیارات الصفیة. تابعةمو توضیح •
 توضیح الغامض من المفاھیم واإلجراءات في ورشات عمل خاصة بذلك. •
 المتابعة الحثیثة ألسباب الضعف ومواطن القوة، والخطط العالجیة المعدة من قبل المعلمین وتطبیقھا. •

دفة لیصبحوا قادرین على اتخاذ القرارات المناسبة، المتصلة بعملھم ز) مساعدة أفراد الفئة المستھ
ومسؤولیاتھم، لیكون كل منھم واعیا لمھماتھ وما یطلب منھ، حریصا على النجاح في عملھ، متجددا مرنا 

الصعوبات، وبصورة عامة یلزم أن یكون  مستجدات والواقع، قادرا على تذلیلمتطورا منفتحا على ال
 صیا عالجیا، وقائیا، تطویریا.اإلشراف تشخی

 
 ما یتعلق بالمنھاج والكتب المدرسیة: -

  ، تتلخص فیما یلي:یة تجاه المنھاج والكتب المدرسیةتقع على المشرف التربوي مسؤول

التعاون مع المعلمین في تحلیل المناھج والكتب المدرسیة المقررة، وتحدید مواطن القوة ومواطن  •
 الضعف فیھا.

من مواد إثرائیة سواء باإلضافة أو التعدیل الالزم، لتالفي الضعف والقصور في تحضیر ما یلزم  •
 المناھج والكتب المدرسیة.

 مساعدة المدارس في توفیر الوسائل التعلیمیة المناسبة لتنفیذ المنھاج على أفضل صورة ممكنة. •
واألسالیب لتنفیذ المنھاج عقد ورشات عمل ولقاءات تربویة لتبصیر القائمین على التنفیذ بأنسب الطرائق  •

 وتحقیق أكبر فائدة مرجوة.
 تشجیع التعلیم التكاملي وخصوصا في الصفوف الدنیا. •

 
 ما یتعلق بالمدرسة والجو العام: -
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یتلخص عمل المشرف التربوي في ھذا المجال في تقدیم النصح والتوصیات لتوفیر جو مدرسي جذاب، 
للجو الفیزیقي، من تھویة وإضاءة وتدفئة وبعد عن الضوضاء وتوفیر بیئة مدرسیة مناسبة، سواء بالنسبة 

  والتشویش، أو بیئة نفسیة توفر الراحة والھدوء واألمان والثقة واالحترام والنظام.

  خصائص عامة للمشرف التربوي:

 إنساني في تعاملھ وحریص على العالقات اإلنسانیة. •
 .ثاقبة، تؤھلھ ألن یكون عضوا في فریق متكاملذو بصیرة  •
یحترم حریة اآلخرین ویؤمن بالمشاركة البناءة، ویحرص على إبقاء خطوط التواصل بینھ وبین العاملین  •

 في المجال التربوي.
 شمولي النظرة من حیث المسؤولیة في تحقیق النمو المتكامل للمعلمین والمتعلمین. •
 قادر على القیادة والتوجیھ واإلرشاد. •
 األداء والحكمة واتخاذ القرارات ...قدوة حسنة ومثال یحتذى بھ في  •
 یستفید من تجارب وخبرات الماضي ویعد للحاضر والمستقبل. •
 یأخذ بأیدي الفئات المستھدفة باتجاه النجاح في العمل وال یعمل نیابة عنھم. •

 

  
  ناقش العبارات التالیة:

  
ورغبة في  الجید یخلق لدى المعلم شعورا بعدم الرضا عن بعض ممارساتھ، التربوي المشرف -

 تغییرھا لألفضل.
 

الجید یدفع المعلم للقیام بحوار داخلي مع نفسھ، یناقش عملھ، ویحللھ، من أجل  التربوي المشرف -
 التطویر والتعدیل المستمر.

  
 

 الجید یساعد المعلم على تعزیز ثقتھ بنفسھ وقدراتھ. التربوي المشرف -
 
  

  

  المدرسة والمجتمع المحلي 
المدرسة الفاعلة التي نرید، یجدر أن تقیم المدرسة عالقة فاعلة مع المجتمع لمواصفات  استكماال 

المحلي بمؤسساتھ المختلفة، وخصوصا مع أولیاء أمور الطلبة، بحیث تكون ھذه العالقة قویة ومثمرة، وال 
خطیط تقتصر على إرسال معلومات عن الطلبة تحصیال وسلوكا، بل تتعدى ذلك إلى إشراك أولیاء األمور في ت

سیاسة المدرسة، واالشتراك في األمور اإلداریة والتنظیمیة والمتابعة والمراقبة للطلبة، واالستفادة من خبرات 
 وتخصصات أفراد المجتمع المحلي في األنشطة المدرسیة، من محاضرات وندوات واحتفاالت وأبحاث ...

شترك أولیاء األمور في المجلس المدرسي الذي كما یالمحلي مصدرا أساسیا للتعلیم، المجتمع  أفراد وبذلك یكون
یضم إدارة المدرسة ومجموعة من المعلمین وأولیاء األمور والطلبة، وبذلك یتم إشراكھم في التخطیط والتنفیذ 

  والمراقبة والتقییم وكافة متطلبات المدرسة ...
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  نشاط:

  سة.أبین اإلسھامات المنشودة من المجتمع المحلي الھادفة لتطویر المدر
  

  

  معیقات
قبل االنتھاء من ھذا الموضوع المھم، ال بد من الوقوف على بعض المعیقات التي تؤثر على سیر  

  ، ومنھا:نطمح إلیھالعملیة التعلیمیة بالشكل الذي 

: إن النظام المعتمد في عدد الصف الواحد، والذي یصل إلى ما یقرب من الخمسین  اكتظاظ الصفوف •
طالبا أحیانا، یكون عنصرا معیقا لوصول المعرفة للطلبة، وتنفیذ األنشطة بالشكل المناسب، وإمكانیة 

 .م، ویكون بذلك عبئا كبیرا على كل من المعلم والمتعلالمشاركة الفاعلة للطلبة في الحصة الدراسیة
 

: فالعدید من المعلمین یقتصرون في تعلیمھم على الكتاب االعتماد األساسي على الكتاب المدرسي •
، علما بأن المدرسي، وال یتعدونھ إلى مصادر المعرفة المتعددة، وبذلك یحدون من توسیع مدارك الطلبة

 .مصادر المعرفة في ھذا العصر متعددة ومتوفرة ومتیسرة
 

: التركیز على االختبارات كأداة أساسیة لتقویم تحصیل الطلبة أدى إلى كون االختبار  نظام االختبارات •
ھو ھدف التدریس، ولیس وسیلة لبلوغ األھداف األساسیة المرسومة، فأصبح الطالب یدرس لالختبار، 

 فإذا انتھى االختبار تتبخر معھ المعلومات التي درسھا الطالب بانتھاء الھدف منھا.
 

 ، وھذا یحتاج إلىواإلبداع : إن الھدف األسمى للتعلیم ھو الوصول إلى التمیزالمساءلة غیاب نظام •
مساءلة كل من المعلم والطالب عن المستوى الذي توصل إلیھ المتعلم، وماذا یجب علیھ أن یعمل لیصل 

المعلم ثم  مرحلة من ھذه المساءلة ھي المساءلة والمحاسبة الذاتیة من قبلوأھم  إلى المستوى المطلوب.
 من قبل المتعلم، یتبعھا المساءلة من كل من لھ عالقة بالعملیة التربویة.

 
المعلم والمتعلم  من إن التركیز على المھارات األساسیة یجعل كال: التركیز على المھارات األساسیة •

 د المتعلم.یقف عند المستویات الدنیا للتفكیر، وال یفكر المعلم في تفعیل عملیات التفكیر العلیا عن

  وھنا نصل إلى اإلجابة على السؤال المطروح: ماذا نرید؟

 لتؤدي دورھا في الحیاة، المدرسة،ب مرورانرید إصالحا في العملیة التربویة، تبدأ من الفلسفة التربویة 
المناھج بما تشمل جمیع النواحي، تدریب المعلمین، وتھیئة المناخ المدرسي المالئم للعملیة التربویة، وتطویر ل

تحویھ من أھداف ومحتوى تعلیمي غالبا ما ینعكس في الكتب المدرسیة المقررة، وأنشطة تعلیمیة منھجیة وال 
منھجیة، وطرائق وأسالیب تعلیمیة مختلفة، ووسائل تعلیمیة، مع استخدام جید لتقنیات وتكنولوجیا التربیة، 

  وتقویم فاعل مستمر.

من ذوي القرار، ومن التربویین المتخصصین كل في مجالھ، إلصالح  ھذا اإلصالح یقتضي تضافر الجھود
  الخلل، والنھوض بالعملیة التربویة في ھذا المجتمع، للوصول إلى مستوى الطموح واألمل.
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وستتناول ھذه الدراسة جانبا مھما یتعلق بھذه الجوانب جمیعھا، ویسھم في االرتقاء بالعملیة التعلیمیة بشكل 
  " تفعیل التفكیر في العملیة التربویة ".ام بجھد متواضع في بیان وھو اإلسھعام، 

وستتناول الدراسة التعریف بمفھوم التفكیر، ومھاراتھ، وأسالیبھ، واستراتیجیاتھ، وإمكانیة تعلیم التفكیر 
كیر، وتنمیتھ وتحسینھ، وعوامل نجاحھ، وأنواعھ المختلفة، مع إیراد األمثلة التي توضح للقارئ تطبیقات التف

وخصوصا في العملیة التعلیمیة التعلمیة، ووضع أنشطة تثیر تفكیر القارئ في مختلف مراحل اطالعھ على ھذه 
  الدراسة.
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  الثانيالفصل 
  

  حث اإلسالم على التفكیر
    

  القرآن والعملیات العقلیة  

  خصائص عملیة التفكیر    

  أسلوب البحث العلمي في القرآن الكریم    

  مكانة العلماء في اإلسالم    

  منطلقات التفكیر في اإلسالم  
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  حث اإلسالم على التفكیر  
على سائر المخلوقات، قال تعالى: " ولقد كرمنا بني آدم  ، وفضلھاهللا سبحانھ وتعالى اإلنسان كّرم

، )٧٠(اإلسراء :  ن خلقنا تفضیال "وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر مم
ومن أوجھ تكریم اهللا لإلنسان خلقھ على أحسن صورة، قال عز وجل : " وصوركم فأحسن صوركم" (غافر : 

)، واستخلفھ في األرض لعمارتھا وإصالحھا واالنتفاع بثرواتھا، قال تعالى: " وإذ قال ربك للمالئكة إني ٦٤
ا في السماوات وما في األرض لینعم ویتمتع في ھذه )، وسخر لھ م٣٠جاعل في األرض خلیفة ..." (البقرة : 

  الحیاة.

وال یتم ھذا االستمتاع وال تتحقق الغایة من ھذا االستخالف إال باستخدام العقل، الذي یقع في قمة ھذه 
یفرق بین الحسن والقبیح، فیرشد إلى بھ والنعم، وفي ذروة ھذا التكریم لإلنسان، فبالعقل یدرك اإلنسان ویمیز، 

خیر، ویبعد عن الشر، والعقل ھو المصدر الرئیس للمعرفة، وھو أداة التفكیر واإلرادة واالختیار وكسب ال
  العلوم ...

  

  
  للعلم:

  ورد لفظ عقل ویعقل وتصریفاتھا في القرآن الكریم في ما یزید عن ثمان وأربعین آیة كریمة
  

  

اإلدراك، وقد وردت آیات عدیدة في القرآن في جسم اإلنسان الذي یقوم بوظیفة والعقل ھو الجھاز 
وفي بدیع خلق اهللا وصنعھ، ومحكم نظامھ، كما حث على  الكریم تحث على إعمال العقل بالتفكر والتدبر،

تحصیل العلم ومعرفة سنن اهللا تعالى وقوانینھ، في جمیع مجاالت الحیاة، ونجد ذلك في مواضع عدیدة من 
 )، وقولھ٢٠: " قل سیروا في األرض فانظروا كیف بدأ الخلق " (العنكبوت : القرآن الكریم، منھا قولھ تعالى

، الذین یذكرون اهللا قیاما لیل والنھار آلیات ألولي األلبابتعالى : " إن في خلق السماوات واألرض واختالف ال
ا عذاب وقعودا وعلى جنوبھم ویتفكرون في خلق السماوات واألرض ربنا ما خلقت ھذا باطال سبحانك فقن

دعوة إلى التفكر في ملكوت اهللا، كما في قولھ  ھذه اآلیات الكریمة). ففي ١٩١، ١٩٠النار" (آل عمران : 
). كما دعا ١٨٥تعالى: " أو لم ینظروا في ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء" (األعراف : 

وقال : " وفي أنفسكم )، ٥م خلق" (الطارق : سبحانھ اإلنسان للتفكر في خلقھ، قال تعالى: " فلینظر اإلنسان م
  ).٢١أفال تبصرون " (الذاریات : 

كما دعا القرآن الكریم إلى التفكر في اآلیات الكونیة والبراھین والدالئل، قال تعالى: " كذلك نفصل 
: "وتلك )، وقال ٣)، وقال: " إن في ذلك آلیات لقوم یتفكرون" (الرعد : ٢٤اآلیات لقوم یتفكرون" (یونس : 

)، واآلیات في ھذا المجال عدیدة، وقد ورد في القرآن ٢١اآلیات نضربھا للناس لعلھم یتفكرون" (الحشر : 
الكریم العدید من اآلیات التي تستثیر المرء للتفكر والنظر، وتحثھ على إعمال الفكر والتدبر، ومنھا ما ورد 

)، ١٨٤من جنة إن ھو إال نذیر مبین" (األعراف :  بصیغة السؤال، كقولھ تعالى: "أولم یتفكروا ما بصاحبھم
وقولھ تعالى: " أولم یتفكروا في أنفسھم ما خلق اهللا السماوات واألرض وما بینھما إال بالحق وأجل مسمى" 

ر أفال )، كما استخدم أسلوب الدعوة إلى المقارنة، حیث قال تعالى: "قل ھل یستوي األعمى والبصی٨(الروم : 
  ).٥٠نعام : تتفكرون" (األ

  

وباإلجمال فقد بین القرآن الكریم أھمیة إعمال العقل والتفكیر في حیاة اإلنسان، ورفع من قیمة اإلنسان 
الذي یستخدم عقلھ وتفكیره، وحط من شأن من ال یستخدم عقلھ بأن جعلھ في أدنى المراتب وشبھھ بالحیوان، 
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، ووصفھم في آیة كریمة )٢٢الذین ال یعقلون" (األنفال : قال تعالى : "إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم 
  .)١٧٩أخرى بأنھم كاألنعام أو أقل شأنا، حیث قال تعالى: "أولئك كاألنعام بل ھم أضل" (األعراف : 

  

  القرآن والعملیات العقلیة:
األدلة  اھتم القرآن الكریم بالعملیات العقلیة على اختالف درجاتھا، والتي نوردھا باختصار مع بعض

  من القرآن الكریم على ھذه العملیات متدرجة كالتالي:

  

 :  اإلدراك الحسي •
وھو ما یدرك بالحواس، ویعتبر اإلدراك الحسي أول العملیات العقلیة، حیث یظھر أثرھا على الطفل 

 اإلدراك،منذ ساعاتھ األولى، فیتعرض لمثیرات حسیة یستجیب لھا مما أنعم اهللا علیھ من حواس تعینھ على ھذا 
ثم یرتقي اإلدراك الحسي مع الفرد بازدیاد قدراتھ ومدركاتھ، ونمو  وخصوصا في المراحل األولى من الطفولة،

قال تعالى: "ھو الذي خلقكم ، مع مالزمة ھذا اإلدراك الحسي لإلنسان طوال حیاتھ، وخبراتھ عقلھ وتعدد تجاربھ
لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شیوخا ومنكم من یتوفى من قبل  من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجكم طفال ثم

یدرك  یعمل عقلھ وتفكیره، وھذا یجعلھ )، فالذي یعقل ھو الذي٦٧ولتبلغوا أجال مسمى ولعلكم تعقلون" (غافر : 
 خصائص كل مرحلة من مراحل النمو.

یرھما، فمنھا قولھ أو غ واألدلة على اإلدراك الحسي في القرآن الكریم كثیرة ، سواء السمع أو البصر
اتھ یریكم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیي بھ األرض بعد موتھا إن في ذلك تعالى: "ومن آی

  ).٦٧: "قل انظروا ماذا في السماوات واألرض" (یونس : تعالى ، وقولھ)٢٤آلیات لقوم یعقلون" (الروم : 
بإدراك عالم األشیاء الذي یحیط بھ، وإدراك النفس وباإلجمال فإن القرآن الكریم یطالب اإلنسان 

  اإلنسانیة وما یصدر عنھا، وآثار ذلك على المجتمع اإلنساني.
 

 : اإلدراك المعنوي  •
فإنھ یتعامل بالرموز، ومع نتاجات الخبرة اإلنسانیة، وھذه صور من كما یتعامل اإلنسان مع الحسیات، 

اك المعاني المتضمنة في آیات القرآن الكریم، وھذا اإلدراك ویأتي في مقدمة ذلك إدراإلدراك المعنوي، 
المعنوي یفید في التوصل إلى الحقائق والمبادئ والنظریات ... قال تعالى: "وتلك األمثال نضربھا للناس وما 

ھم الذین )، ولننظر إلى ما تبینھ اآلیة الكریمة التالیة من كون الذین یعقلون ٤٣یعقلھا إال العالمون" (العنكبوت : 
یدركون الحالل والحرام من أوامر اهللا تعالى، حیث یقول سبحانھ : "قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم أال 
تشركوا بھ شیئا وبالوالدین إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إمالق نحن نرزقكم وإیاھم وال تقربوا الفواحش ما 

  )، ١٥١إال بالحق ذلكم وصاكم بھ لعلكم تعقلون" (األنعام : ظھر منھا وما بطن وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا 
 

 : التذكر  •
كما جعل العلماء التذكر ھو األساس الذي ال أكد القرآن الكریم على أھمیة التذكر في حیاة اإلنسان، 

غنى عنھ لكل مستویات المعرفة، مع التفاوت بین األفراد في قوة أو سرعة التذكر واسترجاع المعلومات، 
 ویقابل التذكر عند الفرد طبیعة النسیان، التي ھي من خصائص اإلنسان، وتتفاوت أیضا بین شخص وآخر.

ومجاالت التذكر تضم كل خبرات اإلنسان، فھي في األشیاء المبثوثة في الكون، وفي النفس اإلنسانیة، 
  آیات القرآن الكریم ... حفظ وتذكر وفي التاریخ اإلنساني، وفي

لمستطاع اإلنسان عرضة للنسیان، فإن التربیة مطالبة بإبعاد الطلبة عن عوامل النسیان قدر اوبما أن 
  كي یتذكروا ما سبق تعلمھ.

   
  ومن العوامل التي تقلل النسیان وتحسن عملیة التذكر :

 إعطاء المعلومات الكافیة عن الظاھرة التي یتعلمھا الطلبة. -
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 ول عقول الطلبة.كون األفكار المدركة سھلة وفي متناأن ت -
 محاولة إبعاد الطلبة عن عوامل النسیان سواء المادیة منھا أو النفسیة. -

  
 

 : القیاس  •
یأتي القیاس في مرتبة أعلى من التذكر في العملیات العقلیة، وھو إلحاق أمر غیر منصوص على حكمھ 

  .تشبیھ فرع بأصل ، ھو، أو بمعنى أبسطبأمر آخر منصوص على حكمھ لالشتراك بینھما في علة الحكم
ویستخدم القیاس الختبار صدق نتیجة أو حقیقة معینة، وھو عبارة عن استدالل یشتمل على ثالث 

  قضایا: مقدمتان ونتیجة. كالمثال التالي:
  .كل البشر فانون (مقدمة كبرى)

  .الزعیم بشر (مقدمة صغرى)
  إذن الزعیم فان.

 
یماثلھ أو یناقضھ في جانب أو أكثر، أو محاولة فھمھ وكعملیة عقلیة فھي إلحاق موقف أو شيء بموقف 

في ضوء مبدأ أو قاعدة عامة تنطبق علیھ. قال تعالى : "إن مثل عیسى عند اهللا كمثل آدم خلقھ من تراب ثم قال 
)، فھنا تشبیھ بین خلق آدم علیھ السالم من تراب وخلق عیسى علیھ السالم ٥٩لھ كن فیكون" (آل عمران : 

  كون وجود كل منھما وجودا خارجا عن العادة المستمرة في التكاثر بین البشر.بدون أب، فی
  

أما التناقض فمن األمثلة علیھ قولھ تعالى: "أفرأیت الذي اتخذ إلھھ ھواه وأضلھ اهللا على علم وختم على 
اآلیة مقارنة )، ففي ١٣سمعھ وقلبھ وجعل على بصره غشاوة فمن یھدیھ من بعد اهللا أفال تذكرون" (الجاثیة : 

  بین من یتبع الھدى ومن یتبع الھوى.
 

 : االستقراء  •
ویعرف االستقراء على أنھ تتبع الجزئیات  یات، ومن الخاص إلى العام،إلى الكل وھو االنتقال من الجزئیات

  كلھا أو بعضھا للوصول إلى حكم عام ینطبق علیھا جمیعھا. 
أي أنھا عملیة استدالل عقلي تستھدف التوصل إلى استنتاجات أو تعمیمات غالبا ما تتجاوز حدود األدلة  

أي استخدام العقل في نقل المالحظات المحدودة إلى  المتوافرة أو المعلومات التي تقدمھا المشاھدات المسبقة،
كما أنھ وسیلة مھمة لحل  فیھ المالحظة. حكم عام أو قانون أو قاعدة تنطبق على أكثر من الموقف الذي حصلت

  المشكالت الجدیدة، أو إیجاد حلول جدیدة لمشكالت قدیمة.
  ومن أھم مكونات مھارات التفكیر في عملیة التفكیر االستقرائي ما یلي:

 تحدید العالقة السببیة، أو ربط السبب بالمسبب. -
 حة.تحلیل المشكالت المقتر -
 التوصل إلى استنتاجات. -
 لمعلومات ذات العالقة بالموضوع.تحدید ا -
 تعرف العالقات بشتى طرق االستدالل، (اللفظي، أو الریاضي، أو المكاني). -
 حل مشكالت تنطوي على استبصار أو حدة ذھن. -

 
ویحللھا لمعرفة أوجھ الشبھ واالختالف، كي یتوصل إلى حاالت فردیة عدیدة،  یتفحص العقل البشري  

  الحاالت الفردیة التي ھي موضع البحث.حقیقة أو قانون ینطبق على 
  

  وقد استخدم القرآن الكریم أسلوب االستقراء في عدة مواضع منھا:   
عرض أنباء األمم السابقة: قال تعالى : "قل سیروا في األرض ثم انظروا كیف كان عاقبة المكذبین"  -

 ).١١(األنعام : 
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وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر اآلیات الكونیة: قال تعالى: "وفي األرض قطع متجاورات  -
 ).٤صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضھا على بعض في األكل" (الرعد : 

 
 : االستنباط  •

تلي عملیة االستقراء مرتبة، وھي تدل على األصالة واالبتكار، وتتضمن عملیة  االستنباط عملیة عقلیة  
ة أو بین العناصر التي قد تكون متناسق یقة مناالستنباط إدراك عناصر الموقف كافة واستخالص الحق

  متعارضة.
وبذلك فإن عملیة االستنباط ھي عملیة عقلیة یتم فیھا االنتقال من العام إلى الخاص، ومن الكلیات إلى   

الجزئیات، وتستھدف التوصل إلى استنتاج ما أو معرفة جدیدة باالعتماد على فروض أو مقدمات موضوعة 
 ومعلومات متوفرة.

وبھذا فاالستنباط عملیة عقلیة تقوم على االستقراء والقیاس، وتتمیز بالوصول إلى حقائق جدیدة لم یسبق   
ففي االستنباط یرى الفرد أن ما یصدق على الكل یصدق على الجزء، لذا یحاول أن یبرھن  اكتشافھا من قبل.

  تخدام القیاس.على أن ذلك الجزء یقع منطقیا في إطار الكل، وفي ھذا المجال یقع اس
  
  

  مثال:
  الفلزات موصلة للتیار الكھربائي.  -الفروض والمقدمات : 

  النحاس فلز.  -
  االستنتاج : النحاس موصل للتیار الكھربائي.

  
  
 
 : التقویم  •

تلي عملیة االستنباط، وتتضمن إصدار حكم محدد في القضایا التي یدركھا العقل، أو إصدار حكم قیمي   
حول حقیقة أو فكرة معینة معقدة، تتضمن إدراك طبیعة الحقیقة ومقارنتھا بغیرھا، وربطھا بنظام من القیم یمكن 

 إصدار حكم.المرء من 
). فالفھم الذي تشیر إلیھ اآلیة الكریمة ٧٩حكما وعلما" (األنبیاء : : "ففھمناھا سلیمان وكال آتینا قال تعالى  

  ھو إدراك عناصر القضیة ومحاكمتھا عقلیا ثم إصدار حكم عادل ال ظلم فیھ.
 
 : التفكر  •

من قدر عملیة التفكر، ووضعھا في قمة ھرم العملیات العقلیة، فبالتفكر یمكن لإلنسان  أعلى القرآن الكریم  
 العبور من العالم المحسوس إلى خالق ھذا العالم، فیؤمن بأن ال إلھ أال اهللا وال رب سواه.

هللا في كما دعا اإلسالم إلى إعمال العقل بالتدبر والتفكر في خلق السماوات واألرض، والتفكر فیما خلق ا  
ھذا الكون، واستقراء ما فیھ من قوانین، فقد فتح القرآن الباب واسعا لإلنسان لیكشف ما أودع اهللا في ھذا الكون 
من نوامیس وطاقات، فكان ال بد من تحریر العقل من الجھل والضالل واالعتقاد بالخرافات واألساطیر 

ى، والتوصل إلى حقائق العلم والمعرفة، قال تعالى: واألوھام، لیصل اإلنسان إلى بر األمان من الھدایة والھد
"واهللا أخرجكم من بطون أمھاتكم ال تعلمون شیئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون" (النحل : 

)، كما حث القرآن الكریم على التأمل في ملكوت السماوات واألرض واستقراء ما فیھما لیتوصل إلى ٧٨
على قدرة اهللا وعجائب خلقھ، قال تعالى: "أفال ینظرون إلى اإلبل كیف خلقت ، وإلى السماء القناعة بالدلیل 

)، واآلیات في ھذا ٢٠ـ  ١٧كیف رفعت ، وإلى الجبال كیف نصبت ، وإلى األرض كیف سطحت" (الغاشیة : 
  المجال عدیدة.

ت المنتشرة في ھذا الكون، إلى ویرقى اإلسالم باإلنسان أكثر من التدبر في خلق الكون وما فیھ، واآلیا  
الغایة السامیة من خلق الكون واإلنسان، واستخالف اإلنسان في الكون وتسخیره لھ، أال وھي تحقیق العبادة هللا 
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تعالى في األرض وإرضاء رب العالمین. لذا فالمسلم یرقى عن غیره درجة منبھرا أمام عظمة الخالق ودقة 
  الصنعة اإللھیة.

اإلسالم إلى التفكر ذلك النتاج الضخم الذي تركھ أسالفنا في حقول العلم المختلفة، یقول ومن آثار دعوة   
أحد المفكرین الغربیین (جوستاف لوبون) : (كلما أمعنا في درس حضارة العرب وكتبھم العلمیة، واختراعاتھم 

لفضل في معرفة القرون وفنونھم ظھرت لنا حقائق جدیدة وآفاق واسعة، ولسرعان ما رأینا أن العرب أصحاب ا
الوسطى لعلوم األقدمین، وأن جامعات الغرب لم تعرف لھا مدة خمسة قرون موردا علمیا سوى مؤلفاتھم، وأنھم 
الذین مّدنوا أوروبا مادة وعقال وأخالقا، وتأثیر العرب عظیم في الغرب وھو في الشرق أشد وأقوى" (لوبون : 

٢٦،  ١٩٥٦.(  
لذي أوجده اإلسالم للمفكرین الذین أبدعوا وأنتجوا ما أفاد ویفید البشریة، فالقرآن وال غرابة في ھذا السمو ا  

یحث في آیاتھ على قراءتین، القراءة العلمیة التي یشھد لھا بدء نزول القرآن الكریم بقولھ تعالى : "اقرأ ..." 
لق سبحانھ، وفي ھاتین )، وقراءة الكون بما فیھ من تنوع وتناغم وآیات دالة على عظمة الخا١(العلق : 

 القراءتین تقع القاعدة األساس في بناء الحضارة اإلنسانیة وعمارة الكون لتحقیق رسالة االستخالف في األرض.
  

   خصائص عملیة التفكر

  ومن أبرز خصائص عملیة التفكر :
  

إلى إدراك عظمة اهللا تعالى، والقناعة التامة بكمال اإلسالم وصالحیتھ لكل زمان ومكان،  ھ المؤمنیصل ب -
 .وأنھ دین العلم والیقین والمعرفة

 
التفكر عملیة ذات صبغة شمولیة، فأصحاب العقول الكبیرة وأولو األلباب یتفكرون في خلق السماوات  -

لكریم : قال تعالى : "وھو الذي مّد األرض وجعل واألرض من عدة جوانب، وھذه بعض األمثلة من القرآن ا
إن في ذلك آلیات لقوم فیھا رواسي وأنھارا ومن كل الثمرات جعل فیھا زوجین اثنین یغشي اللیل النھار 

). وقولھ تعالى : "ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال یخرج من بطونھا ٣یتفكرون" (الرعد : 
). وقولھ تعالى: "ھو الذي ٦٩اء للناس إن في ذلك آلیة لقوم یتفكرون" (النحل : شراب مختلف ألوانھ فیھ شف

أنزل من السماء ماء لكم فیھ شراب ومنھ شجر فیھ تسیمون ، ینبت لكم بھ الزرع والزیتون والنخیل واألعناب 
ما في ). وقولھ تعالى: "وسخر لكم ١٠،١١ومن كل الثمرات إن في ذلك آلیة لقوم یتفكرون" (النحل : 

 ).١٣السماوات وما في األرض جمیعا منھ إن في ذلك آلیات لقوم یتفكرون " (الجاثیة : 
 

  
  نشاط :

  ابحث في القرآن الكریم عن آیات كریمة تحث على التفكر .
  .ابحث في األحادیث النبویة الشریفة عن أحادیث تحث على التفكر

  
 
تعالى، ومن ھنا نرى أن العلماء الذین یتفكرون ھم أكثر تشتمل على جانب قلبي، فالذي یتفكر یخشع هللا  -

خشیة هللا تعالى من األفراد العادیین، وثمة عالقة بین التفكر واإلیمان، فالذي یفكر یزداد إیمانا، واإلیمان بدوره 
 یؤدي إلى ازدیاد عملیة التفكر.

 
تنمیة عملیة التفكر تشجع الطلبة  الطرق التربویة ال غنى لھا عن عملیة التفكر، فالتربیة التي تحرص على -

على التعلم عن طریق المالحظة واالكتشاف وحب االستطالع، وتحارب الخمول العقلي، ھذا وتستطیع التربیة 
 تنمیة التفكر من خالل عملیة التقویم.
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  أسلوب البحث العلمي في القرآن الكریم
، واألوھام الواضح، وأن ال یجري وراء الظنون واآلمالعلى اإلنسان أن یتبع الحق الیقین المعلوم من الدلیل 

  ومن ھنا جاء تشجیع القرآن الكریم ألسلوب البحث العلمي الذي یحث على :

، بل یأتي باستعمال اإلنسان لحواسھ االستعمال السلیم، "إن الحدس والتخمینالوصول إلى الحقیقة لیس ب -
 ).٣٦(اإلسراء :  السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنھ مسؤوال"

 إن السمع والبصر والعقل ھي أجھزة العلم والتعلم وتدبر أمور الدنیا وكشف خبایاھا. -
منھاج العلم في القرآن الكریم ھو منطق النظر واالستقراء، ویقوم على المشاھدة والبرھان الحسي  -

 قیاما وقعودا وعلى جنوبھم المنظم المبني على الواقع والحقیقة.  قال تعالى: "الذین یذكرون اهللا والتفكیر
 ).١٩١ویتفكرون في خلق السماوات واألرض " (آل عمران : 

لما كان العقل ھو مدار العلم، فإن اإلسالم طالب الناس بالتعقل، وتنمیة العقل ال تكون إال بالعلم،  -
ا أن اهللا یحیي ومطالبة اإلسالم بالتعقل في حد ذاتھا إنما ھي دعوة إلى طلب العلم، قال تعالى : "اعلمو

)، وقال جل وعال : "وھو الذي یحیي ١٧األرض بعد موتھا قد بینا لكم اآلیات لعلكم تعقلون" (الحدید : 
 )٨٠ار أفال تعقلون" (المؤمنون : ویمیت ولھ اختالف اللیل والنھ

لبكم الذین بینت اآلیات أن شر خلق اهللا ھم الذین ال یعقلون، قال تعالى: "إن شر الدواب عند اهللا الصم ا -
 ).٢٢ال یعقلون" (األنفال : 

 القرآن الكریم یخاطب العقل وینعى على من ال یستعملھ، وقد أكبر العقل إكبارا دونھ أي إكبار. -
 

  مكانة العلماء في القرآن الكریم:
فضل اهللا سبحانھ العلماء الذین یتدبرون آیات خلقھ، وتزیدھم دراساتھم وتعمقھم في البحث والتأمل تقوى  •

خشوعا وتقربا إلى اهللا تعالى، وخشیة وإیمانا بھ، قال تعالى: "إنما یخشى اهللا من عباده العلماء" (فاطر و
 :٢٨.( 

وجعل اهللا العلماء بعد المالئكة في شھود وحدانیة اهللا سبحانھ بقولھ : "شھد اهللا أنھ ال إلھ إال ھو  •
 ).١٨والمالئكة وأولو العلم قائما بالقسط" (آل عمران : 

ر اهللا سبحانھ للعلماء مضاعفة الثواب ورفع الدرجات عنده، قال تعالى : "یرفع اهللا الذین آمنوا منكم وقر •
وقال تعالى: "قل ھل یستوي الذین  ).١١والذین أوتوا العلم درجات واهللا بما تعملون خبیر " (المجادلة : 

اهللا عنھ في العلم والعلماء ). وقال علي بن أبي طالب رضي ٩یعلمون والذین ال یعلمون " (الزمر : 
 شعرا :
  دى أدالءـعلى الھدى لمن استھ    مـم إنھـل العلـر إال ألھـما الفخ
  والجاھلون ألھل العلـم أعـداء    ھـرئ ما كان یحسنـدر كل امـوق

  ل العلم أحیاءـالناس موتى وأھ    ففـز بعلـم تعـش حیـا بـھ أبـدا
 

تفھم آیاتھ ھم العالمون المتفقھون، قال تعالى: "وتلك األمثال وأوضح اهللا جل وعال أن أقدر الناس على  •
 ).٤٣نضربھا للناس وما یعقلھا إال العالمون" (العنكبوت : 

ھم تنتفع البشریة بالمنافع الدنیویة والدینیة، التي یسھلھا العلماء المؤمنین العاملین وأبحاثوبفضل جھود  •
آن الكریم وھم أكثر من یشھد بإعجازه واإلیمان بما جاء فیھ، العلم والعلماء، والعلماء یتدبرون آیات القر

فتزداد معرفتھم باهللا ویشتد قربھم منھ، قال تعالى : "ویرى الذین أوتوا العلم الذي أنزل إلیك من ربك ھو 
). وقال عز وجل : "سنریھم آیاتنا في اآلفاق وفي ٦الحق ویھدي إلى صراط العزیز الحمید" (سبأ : 

 ).٥٣یتبین لھم أنھ الحق" (فصلت : أنفسھم حتى 
 

  منطلقات التفكیر في اإلسالم
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ھناك مجموعة من الثوابت التي تعد أساسا النطالقة العقل وإعمال الفكر دینیا ودنیویا، یمكن إیجازھا 
  فیما یلي:

 محاكمة القضایا وفق أسس علمیة منھجیة، ونبذ الخرافات واألوھام واألساطیر. •
الفطریة محكومة بالعقل ولیس العكس، فالعقل یمثل مصدر طاقات اإلنسان العواطف والمشاعر  •

 المتنوعة، مع عدم إغفال أھمیة المجال الوجداني في النفس البشریة.
التفكیر وإطالق العنان لقدرات العقل محكوم بالتزام الثوابت اإلیمانیة، والبعد عن االنحراف والمنافع  •

في قلوبھم زیغ فیتبعون ما تشابھ منھ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلھ" (آل الضیقة، قال تعالى : "فأما الذین 
 ).٧عمران : 

ال یسلط على التفكیر المبدع سیف الخوف من الخطأ، فالخطأ متوقع في الجھد البشري، مأجور عند اهللا  •
وما استكرھوا تعالى، قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : "إن اهللا تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسیان 

 علیھ" (رواه احمد وابن ماجھ).
 الخروج عن المألوف أو عن رأي األكثریة ال یعد جریمة فكریة، بل الحكمة ضالة المؤمن. •
 التفكیر في اإلسالم لھ ضوابط تنطلق من أسس شرعیة، مع اإلقرار بمحدودیة طاقات اإلنسان وإمكاناتھ. •
، مع یتقوقع، بل ینفتح على الحضارات األخرى ویفید منھا التفكیر في اإلسالم ال یتمركز حول ذاتھ وال •

 .االنتباه لرفض ما یتعارض مع الشرع
االلتزام بروح العمل واإلبداع، قال سبحانھ وتعالى: "وقل اعملوا فسیرى اهللا عملكم ورسولھ والمؤمنون"  •

وال تفسدوا في )، كما حض على محاربة اإلفساد والتخریب في الكون، قال تعالى: "١٠٥(التوبة : 
)، كل ذلك مع المحافظة على التوازن بین الجوانب المختلفة في ٥٦األرض بعد إصالحھا" (األعراف : 

 .عقلیة وانفعالیةاإلنسان، من جسمیة وروحیة و
العلم والبعد عن الظن ورد المسائل العلمیة إلى أصحابھا، والتثبت قبل إطالق اآلراء، قال تعالى: "ولو  •

 ).٨٣الرسول وإلى أولي األمر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم" (النساء : ردوه إلى 
طاقات اإلنسان بعامة، وقدرات العقل خاصة، أمانة یحاسب علیھا اإلنسان، قال رسول اهللا صلى اهللا  •

علیھ وسلم : "ال تزول قدما عبد حتى یسأل عن أربع: عن عمره فیم أفناه، وعن علمھ ما فعل فیھ، وعن 
 مالھ من أین اكتسبھ وفیم أنفقھ، وعن جسمھ فیم أباله" (رواه الترمذي).
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  الثالثالفصل 
  

  التفكیر
* الذین " إن في خلق السماوات واألرض واختالف اللیل والنھار آلیات ألولي األلباب 

یذكرون اهللا قیاما وقعودا وعلى جنوبھم ویتفكرون في خلق السماوات واألرض ربنا ما 
  )١٩٠،١٩١مران : عخلقت ھذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار " (آل 

  
  أھمیة التفكیر

  مفھوم التفكیر

  مستویات التفكیر
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  التفكیر
  أھمیة التفكیر 

  مشكالتھ بنفسھ؟كیف نھیئ الطالب الذي یستطیع أن یحل 

  كیف نربي الطالب الذي یستطیع مسایرة التقدم التقني والتربوي الھائل في ھذا العصر؟

  د الطالب تقییم عملھ والحكم علیھ؟كیف نعّو

  كیف نرقى بمؤسساتنا التربویة إلى المستوى الذي یخرجنا من دائرة التخلف ؟؟!

متنوعة نرغب في وجودھا، وأھداف سامیة ھا، وطموحات كثیرة تتردد، وآمال عریضة نحلم ب أسئلة
من واجبنا تحقیقھا، لتستطیع األجیال التي نتحمل مسؤولیة إنشائھا أن تسایر التطور والتقدم الذي یعم العالم، 

  والذي یحتم علینا أن ال نبقى متحجرین متقوقعین، نحلم بالماضي وال نعمل للمستقبل.

بما تزول في یوم ما، عصر وصلت فیھ تكنولوجیا إننا نعیش في عالم صغیر تتضاءل حدوده، ور
، نعیش في عصر المعلومات إلى الحد الذي تتضاعف فیھ المعرفة كل بضع سنوات، وال تزال ھذه المدة تقل

یتمیز باالنفجار المعرفي، والتسارع في إنتاج المعلومات، والتزاید في الوصول إلى المكتشفات، من ھنا یكون 
ئل للتعامل مع المتغیرات المعاصرة والثورة المعرفیة العارمة، ألنھ أسلوب للبحث في التفكیر من أھم الوسا

  الكون واألحداث، وطریق للتوصل إلى المعارف واستخدامھا لما فیھ مصلحة اإلنسان وحل مشكالتھ.

 یساعد التفكیر الفرد على تقدیم األدلة والبراھین على صحة آرائھ، فباستخدامھ للمالحظة والتحلیل
ھ أو یفكر فیھ، ویكون رأیھ مدعما بأدلة وبراھین علمیة مقنعة، یمكن والتجریب یستطیع إثبات ما یبحث عن

  التحقق منھا وإثباتھا.

ى إدراك عناصر بناء عل یسھم التفكیر في مساعدة الفرد على إدراك المشكالت والعمل على حلھا،
اطن الضعف، التي أدت إلى وجود المشكلة، ویقوده نھا، والوقوف على نواحي الخلل ومویالموقف والعالقات ب

  ذلك على وضع مجموعة من االحتماالت التي تساعد على فھم المشكلة من ناحیة وعلى حلھا من ناحیة أخرى.

وبشكل عام فإن التفكیر ھو طریق الوصول إلى المكتشفات والمخترعات، وھو منھج یكشف نواحي 
  وبالتالي فھو یسھم في تقدم المجتمعات وتنمیة الشعوب. القصور في الحیاة ویعمل على عالجھا،

إّن العالم اآلن أصبح أكثر تعقیدا نتیجة التحدیات التي یفرضھا، وربما كان النجاح في مواجھة ھذه 
التحدیات ال یعتمد على الكم المعرفي فحسب، بل على كیفیة استخدام المعرفة وتطبیقھا، ولم تعد المعارف 

كتسبھا الفرد خالل التحاقھ بالمدرسة والجامعة كافیة لضمان مستقبل مھني زاھر، إن عصر والمھارات التي ی
التغیرات المتسارعة یفرض على المربین والمربیات التعامل مع التربیة والتعلیم كعملیة ال یحدھا زمان وال 

  مكان، وتستمر مع اإلنسان كحاجة وضرورة لتسھیل تكیفھ مع المستجدات في بیئتھ.

ھنا ظھرت شعارات عدیدة للتغییر في كیفیة التعلیم، "تعلیم الطالب كیف یتعلم"، " تعلیم الطالب  ومن
برزت أھمیة التفكیر ومھاراتھ، لذا یجدر بنا أن نعي أن التعلم الفعال لمھارات التفكیر  وبذلككیف یفكر" ... 

تفكیر، وإنما فتح باب التفكیر على أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وال یطالب الطالب بنوع واحد من ال
مصراعیھ، ممارسة مھارات التحلیل، وإتقان مھارات التركیب، والتقویم المستمر لتقویم أفكار الطلبة، وتصحیح 
األفكار واآلراء، والتوصل إلى استنتاجات وتعمیمات، وتشجیع التعامل الفكري والتواصل الوجداني ... وعلى 

  میعا تنمیة مھارات التفكیر وخصوصا العلیا منھا لدى الطلبة.قمة ھذه األفكار ویعززھا ج

  التفكیر اإلبداعي.
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  التفكیر الناقد.

  التفكیر التحلیلي.

  محاكمة الحقائق واآلراء والمعتقدات واإلنتاج الفني.

  اقتراح الحلول المتعددة لمعالجة مشكالت معینة ...

السریع في إنتاج المعرفة وتوزیعھا، فعلى ومن ھنا تزداد مسؤولیة المدرسة في مواكبة التحول 
المدرسة أن تنمي لدى طلبتھا مھارات استخدام العقل بشكل یؤھل أجیال المستقبل للتقبل والتفاعل والتكیف مع 
التغیر الحاصل بطبیعتھ، حاجة المدرسة إلى الوصول بطلبتھا إلى امتالك عقل متعلم واع منفتح على 

  تخترع بعد.المستجدات التي لم تكتشف أو 

  

  فما ھو التفكیر؟

  وما ھي مستویاتھ؟
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  التفكیر مفھوم
لقد تعددت تعریفات التفكیر لدى الكثیر من التربویین وعلماء النفس، وسنذكر في ھذا المجال بعض ھذه 
التعریفات، ولكن بدایة سنحاول الوصول إلى فھم لماھیة التفكیر عن طریق التفكیر واالستنتاج، بطریقة منطقیة 

  ختصرة.م

فكل إنسان یتعرض للعدید من المواقف، وكل موقف یحتوي على مثیرات، ھذه المثیرات تستقبل عن 
طریق حاسة أو أكثر من الحواس الخمس، (السمع والبصر واللمس والشم والذوق)، والمثیرات تستدعي 

استخدام العقل الذي  وقد تكون االستجابات لفظیة أو عملیة، ولحدوث ھذه االستجابات ال بد مناستجابات، 
  یوظف سلسلة من العملیات العقلیة، وھذا ھو التفكیر.

  وقد انبرى العلماء لتعریف التفكیر وأفاضوا فیھ، نورد بعض ھذه التعریفات:

 ): CORTتعریف دي بونو : (صاحب برنامج  •
  ھو المھارة العقلیة التي یمارس الذكاء من خاللھا نشاطھ على الخبرة.

  التفكیر والذكاء بالسیارة والسائق، فالسیارة ھي قدرات وقیادتھا مھارة. فقد شبھ دي بونو
 

ھو ما یجول في الذھن من عملیات تسبق القول أو الفعل، تبدأ بفھم ما نحس بھ، أو ما نتذكره، أو ما  •
 نراه، وتمر بتقییم ما نفھمھ حبا أو كرھا، وتنتھي بمحاولة حل مشكلة تعترضنا.

 
النشاطات العقلیة غیر المرئیة التي یقوم بھا الدماغ عندما یتعرض لمثیر یتم  ھو عبارة عن سلسلة من •

 استقبالھ عن طریق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس، بحثا عن معنى في الموقف أو الخبرة.
  فالتفكیر مفھوم معقد یتألف من ثالث مكونات ھي:

الستیعاب والتطبیق واالستدالل)، عملیات معرفیة معقدة، (مثل حل المشكالت)، وأقل تعقیدا، (كا -
 وعملیات توجیھ وتحكم فوق معرفیة.

 معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع. -
 استعدادات وعوامل شخصیة، (اتجاھات، وموضوعیة، ومیول). -

 
ھو نشاط یحصل في الدماغ بعد اإلحساس بواقع معین، مما یؤدي إلى تفاعل ذھني ما بین قدرات  •

س والخبرات موجودة لدى الشخص المفكر، ویحصل ذلك بناء على دافع لتحقیق وھذا اإلحسا الذكاء.
 ھدف معین بعیدا عن تأثیر المعیقات.

 
تعریف شطناوي: ھو نشاط عقلي تكتسب بھ المعارف وتحل بھ المشكالت، ویظھر على أكثر ما یكون  •

 ).٤٣:  ١٩٩٠منطقیة وعقالنیة. (شطناوي، 
 

النشاط العقلي التي یقوم بھا الفرد من أجل الحصول على حلول  تعریف الحسن وزمالؤه: ھو عملیات •
 ).١٤: ١٩٩٠دائمة أو مؤقتة لمشكلتھ. (الحسن ، 

 
 ھو وظیفة العقل التي تستھدف حل المشكالت وتكوین المفاھیم.التفكیر  •

 
 التفكیر ھو االنعكاس الواعي للواقع من حیث الخصائص والروابط والعالقات الموضوعیة التي تتجلى •

 فیھا، أي انعكاس لتلك الموضوعات التي یطالبھا اإلدراك الحسي المباشر.
 

 التفكیر كسلوك : •
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التفكیر سلوك منظم مضبوط وموجھ، لھ وسائلھ الخاصة في المستوى الرمزي، ولھ طرائقھ في ـ 
  تقصي الحلول والحقائق، في حال عدم وجود حل دائم لھا.

والتوجیھ في انتخاب العناصر والرموز في مجال الفكرة،  التفكیر سلوك عقلي یخضع لعملیة الضبطـ 
  وضبط ھذه الرموز والعناصر المفیدة ذات العالقة بالمشكلة.

  
  أفكر:

  أجد نقاط التشابھ ونقاط االختالف بین ھذه التعریفات.
  

  

من ھذه التعریفات وغیرھا، یظھر أن التفكیر عملیة عقلیة، یجري من خاللھا البحث عن معنى في 
الموقف أو الخبرة التي یتعرض لھا الفرد، وقد یكون ھذا المعنى ظاھرا حینا وغامضا حینا آخر، ویتطلب 

ك فھو یتضمن استكشافا ، وإمعان نظر في مكونات الموقف أو الخبرة، ولذلالتوصل إلیھ تأمال ومحاكمة ذھنیة
  وتجریبا، وقد تكون نتائجھ غیر مضمونة.

فعندما یتعرض الفرد للموقف یفكر، ویتوصل الستجابة ما، قد تكون ھذه االستجابة ناجحة أو مخفقة، 
ویبدأ التفكیر عندما ال یعرف الفرد ما الذي یجب عملھ بالتحدید، والنشاطات التي یقوم بھا الدماغ عند التفكیر 

شاطات غیر مرئیة وغیر محسوسة، وما نشاھده أو نلمسھ في الواقع لیس إال نواتج عملیة التفكیر، ولیس ھي ن
  التفكیر نفسھ، سواء كانت ھذه النواتج بصورة مكتوبة أو منطوقة أو مرئیة أو حركیة ...

لبیئة من ھنا نرى أن التفكیر عملیة واعیة یقوم بھا الفرد عن وعي وإدراك، وال تتم بمعزل عن ا
المحیطة بالفرد، فھي تتأثر بالسیاق االجتماعي والسیاق الثقافي الذي تتم فیھ، فالموقف أو المشكلة التي تستدعي 
التفكیر تتم في محیط اجتماعي، والتفكیر الذي یتم بھ حل ھذه المشكلة ھو الذي یجعل للحیاة معنى، فعن طریقھ 

تتعلق بحیاتھ، أو یربط بین الخبرات المتعددة الموجودة في  ینشئ الفرد أفكارا أو استنتاجات لم تكن موجودة
  ذخیرتھ لینتج خبرة جدیدة أو حال مناسبا، أو نتائج بھدف إدماجھا في بنائھ العقلي.

  

  
  : ھل تعلم أن

بلیون خلیة عصبیة، ویبلغ طول الوصالت العصبیة بین ھذه  ٢٠٠و  ١٠٠الدماغ البشري یحتوي على ما بین 
% من وزن الجسم في مرحلة ٢الف میل في اإلنش المكعب، ومع أن وزن الدماغ یبلغ حوالي عشرة آالخالیا 

واط من الطاقة  ٢٥% من كامل الطاقة التي یستھلكھا جسم اإلنسان، ویولد الدماغ ٢٠الرشد، إال أنھ یستخدم 
دماغ األیمن واألیسر میال في الساعة، وتعبر من جانبي ال ٢٥٠في حالة الوعي، وتنتقل فیھ المعلومات بسرعة 

) من المعلومات في الثانیة، ویقدر ما یستخدمھ اإلنسان من طاقة الدماغ بنسبة تقل عن bitsبالیین الوحدات (
٥) . %Clark ,1992(  
  
  

  
  ھي العملیات الفكریة ولیست المعلومات المتراكمة نتیجة الدراسة.إن الثمار الحقیقیة للتعلم 

  
  

  مستویات التفكیر
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مستوى التفكیر بصورة أساسیة على مستوى الصعوبة والتجرید في المھمة المطروحة، فإذا سئل یعتمد 
أو یسأل الطالب عن صفھ أو  الشخص عن معلومة یسھل استدعاء إجابتھا، كأن یسأل عن اسمھ أو بلده،

ء رأیھ أو فإنھ یجیب بصورة آلیة دون الحاجة إلى بذل جھد عقلي كبیر، ولكن إذا طلب منھ إبدا مدرستھ،
حدثت حرب عالمیة ثالثة مثال، أو تصرفھ  سئل عن توقعاتھ لو لو في موقف طارئ أو حدث كبیر، كما  توقعاتھ

إذا وجد نفسھ في جزیرة نائیة خالیة من البشر، أو ما شابھ ذلك من المواقف أو المشكالت، فإنھ سیجد نفسھ في 
  حاجة للقیام بنشاط عقلي أكثر تعقیدا.

یستدعي أن یكون ھناك مستویات للتفكیر. وقد تعددت النظرة لھذه المستویات، فھناك من وھذا بدوره 
أخذ جانب المفاھیم واألفكار التي یراد التوصل إلیھا، وارتباط ذلك بالفئات العمریة المختلفة التي یمر بھا 

  مستویات : ةالمتعلم، وحسب ھذه النظرة یمكن تصنیف التفكیر إلى أربع

: ویقصد بھ ما یكون في مجال اإلدراك، أي یكون محسوسا. ویلزم ذلك في مراحل  يالمستوى الحس •
 التعلیم المختلفة، وخصوصا في مراحلھ األولى.

 : ویقصد بھ استعانة التفكیر بالصور الحسیة في وضوح التصورات.المستوى التصوري * 

معاني األشیاء، وما یقابلھا من األرقام : ویعتبر أعلى من المستویین السابقین، ویعتمد على التفكیر المجرد  •
 والرموز واأللفاظ، وال یعتمد على محسوسیتھا أو صورتھا الذھنیة.

 
: وھو قدرة الفرد على التفكیر في كثیر من األمور والمشكالت التي تواجھھ، التفكیر بالمبادئ والقواعد  •

 من خالل إدراك العالقات القائمة بینھا وربطھا ببعضھا.

رتبط بعناصر العملیة التعلیمیة التعلمیة، من أھداف، ومحتوى ى لمستویات التفكیر، تخرأ اتتصنیفوھناك   
  یمیز الباحثون بین مستویین للتفكیر. اتالتصنیف وأنشطة وأسالیب، وتقویم. وفي ھذه تعلیمي،

 تفكیر أساسي: ( ذو المستوى األدنى ) •
ممارسة إحدى مھارات التفكیر األساسیة، وقد تعددت وھو النشاطات العقلیة غیر المعقدة التي تتطلب   

تصنیفات التربویین لھذه المستویات، وأشھرھا تصنیف بلوم للمجال المعرفي، الذي یقسم المستوى األدنى إلى 
والمھارات الفرعیة التي تنبثق  ثالث مستویات، وھي ( المعرفة أو التذكر، والفھم واالستیعاب، والتطبیق).

  المعرفة، والمالحظة، والمقارنة، والتصنیف . عنھا، ومنھا :
ویتفق الباحثون على أن إجادة المھارات األساسیة ضروري قبل أن یصبح االنتقال ممكنا لمواجھة   

  مستویات أعلى من التفكیر بصورة فاعلة.
 
 تفكیر مركب (ذو المستوى المركب أو األعلى) •

( التحلیل، ن تصنیف بلوم لألھداف التربویة، وتضم ویستخدم لإلشارة إلى المستویات الثالث العلیا م  
  والتركیب، والتقویم).

وترتبط بمھارات وأنواع تفكیر تمیزھا، مثل : التفكیر الناقد، والتفكیر اإلبداعي، وحل المشكالت، واتخاذ   
تمیزه عن القرارات، والتفكیر فوق المعرفي ... ویشتمل كل نوع من ھذه األنواع على عدد من المھارات التي 

  غیره، وسیأتي استعراض ھذه األنواع الحقا.

  وبشكل عام فإن التفكیر المركب یتمیز بما یلي :

بصورة وافیة  اال یمكن تحدید خط السیر فیھغالبا ما یكون ھناك مشكلة تستدعي التفكیر المركب و -
 بمعزل عن عملیة تحلیل المشكلة.

 ال تقرره عالقات ریاضیة. -
 أو متعددة. یشتمل على حلول مركبة -
 .، أو إبداء رأيیتضمن إصدار حكم -
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 یستخدم معاییر أو محكات متعددة. -
 .یتناسب مع تعقید المشكلة من أجل القیام بھ یحتاج إلى مجھود كبیر -
 یؤدي في حالة إتمامھ إلى إعطاء معنى للموقف. -

  
  

  
  انتبھ للفرق بین المثالین التالیین:

 مھارات التفكیر الدنیا: •
المشكلة تتعلق بمھارات من ذخیرة الطالب، مثل: السؤال عن حقائق الضرب التي حفظھا إذا كانت 

 الطالب، فیكون الحل من خالل التفكیر بمھارات التفكیر الدنیا.
 مھارات التفكیر العلیا: •

طالب یعرف قانون إیجاد مساحة المستطیل، ولكنھ ال یعرف قانون إیجاد مساحة متوازي األضالع، 
ھذا الطالب أن یحول متوازي األضالع إلى مستطیل لھ نفس المساحة فإنھ بالتالي یكتشف  فإذا استطاع

  قانون إیجاد مساحة متوازي األضالع، عندھا یكون قد استخدم مھارات التفكیر العلیا.
  

  

وكما أشرنا فإن ھذا التصنیف یرتبط بعناصر العملیة التعلیمیة جمیعھا، لذا فمن المفید بیان ارتباط ھذه 
  المستویات من التفكیر مع كل من : 

 میة .األھداف التعلی •
 المحتوى التعلیمي. •
 األسئلة سواء كانت تعلیمیة أو تقویمیة. •
 األنشطة . •

  
  :اختبر تفكیرك

ثالثة أشخاص، ھم علي وسامي وعمر، علما بأن عمر ال یكذب، وعلي یصدق أحیانا، وسامي یكذب دائما.  -
 ولدیك المعلومات الموضحة في الشكل التي یقولھا األشخاص الثالثة: 

               )٣)                             (  ٢(     )                         ١ (  
  و سامي                 أنا علي                      في الوسط عمرالشخص في الوسط ھ

  
 فمن یكون كل منھم؟

 
(علي وخالد ومحمود ) طلب إلى كل منھم أداء إحدى المھمات التالیة: شراء حاجات حمد ثالثة أوالد أعند  -

للبیت، وتنظیف السیارة، وشراء كتب للمكتبة، فإذا علمت أن علیا لم یذھب لشراء حاجات من السوق، 
 كتبا للمكتبة، فماذا كانت مھمة كل منھم؟ لم ینظف السیارة، ومحمود لم یشتروخالد 
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  األھداف التعلیمیةفكیر والت

  

  أنواعھا

  مصادر اشتقاق األھداف التعلیمیة

  مجاالتھا

  األھداف السلوكیة

  تصنیفاتھا
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  التعلیمیةاألھداف 
من أولى المھمات وأھم األعمال التي یطلب من المعلم القیام بھا، ھو التخطیط، وأول خطوات التخطیط 
تحدید األھداف التعلیمیة المنشودة، التي یسعى المعلم لتحقیقھا لدى طلبتھ، وبدون التخطیط وتحدید األھداف 

یر معلم في تعلیمھ بدون أھداف، وترتبط أن یسالتعلیمیة یكون التعلیم ارتجالیا وعشوائیا، حتى أنھ ال یتصور 
األھداف ارتباطا وثیقا بالمحتوى التعلیمي واألنشطة التعلیمیة ویتطلب تحقیقھا اتباع أسلوب مالئم، وتقویم 

  للعملیة التعلیمیة، وھذه في مجملھا ھي عناصر المنھاج وعناصر العملیة التعلیمیة في نفس الوقت.

  والمحتوى التعلیمي، فكل منھما یؤثر ویتأثر باآلخر.ھناك تالزم بین األھداف و

  
  :فكر 

  بأیھما نفكر أوال : باألھداف أم بالمحتوى التعلیمي؟ 
  مع التوضیح باألمثلة.إدعم إجابتك بالدلیل والبرھان، 

  
  

  ونشیر ھنا باختصار إلى األھداف التربویة، بأنواعھا، ومجاالتھا، ومستویاتھا.

تطرق علماء التربیة للبحث في المستویات المتعلقة باألھداف التربویة، حیث تبدأ بالمستویات العریضة   
  جدا، وتنتھي بالمستویات المحددة، أو ذات الطابع التعلیمي الخاص . 

  :  تعددت تقسیمات األھداف لدى التربویین، ونختار منھا التقسیم التاليوقد   

Ø الغایات التربویة الكبرى ،Educational Aims   
Ø األھداف العامة  ،Educational Goals   
Ø ( أو التعلیمیة السلوكیة ) األھداف الخاصة ،Instructional Objectives   

  

ھي عبارات تصف نتاجات حیاتیة متوقعة ومبنیة على مخطط قیمي مشتق  فالغایات التربویة الكبرى:
نھا من أكثر العبارات الھدفیة عمومیة، وال ترتبط مباشرة من الفلسفة التربویة السائدة في المجتمع، لذا فإ

  بالنتاجات المدرسیة أو الصفیة، فھي تمثل أھدافا بعیدة المدى. 

  ما یلي: ن األمثلة على تلك الغایاتوم

Ø لیة االجتماعیة في المجتمعالمسؤو.  
Ø .المشاركة الفاعلة في الحیاة الیومیة 
Ø .االلتزام بالقیم واألخالق اإلسالمیة 

 

  
  نشاط: أعط أمثلة أخرى.

  
  

أو برنامج مدرسي تربوي،  ،تمثل مجموعة األھداف المطروحة لمادة دراسیةف األھداف العامةوأما 
  وتختلف األھداف العامة حسب درجة خصوصیتھا، ولكنھا تمیل في الغالب إلى المدى الطویل في طبیعتھا.

  وتكمن أھمیتھا في أنھا تعمل على تحقیق األتي:
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 اتجاه التطور التربوي بصورة عامة، وتطور المناھج الدراسیة بصورة خاصة.تحدد  •
 تساعد على اختیار الخبرات التعلیمیة المرغوب فیھا. •
 تساعد على تحدید مجال البرنامج التربوي المطلوب. •
  تساعد على تحدید النواحي الواجب التركیز علیھا في البرنامج التربوي. •

  :عامةداف الومن األمثلة على األھ

  .في نشر اإلسالم وتثبیت أركانھ صلى اهللا علیھ وسلمتعظیم دور الرسول  §
 .ةالقدرة على التفكیر الناقد لدى الطلب §
  تنمیة القدرة على التفكیر العلمي لدى الطلبة. §
  .الحاجة األساسیة للتفكیر التأملي لدى الطالب §
 .االھتمام بالمھارات األساسیة لدى المتعلم §
 المتعلم. تنمیة اإلبداع لدى §
 تنمیة قدرة المتعلمین على القراءة الناقدة. §
  تنمیة القدرة لدى الطلبة على القراءة الجھریة ذات المعنى. §

  

فیمكن تعریفھا بأنھا تلك العبارات التي تكتب للطلبة لتصف بدقة ما یمكنھم القیام  أما األھداف السلوكیة
  .فیھا للعملیة التعلیمیة التعلمیةتصف النتیجة المرغوب ، فھي ة الدراسیة أو بعد االنتھاء منھابھ خالل الحص

  وسیتم توضیح ما یتعلق بھا فیما بعد.  

عامة في التخطیط ، واألھداف السلوكیة، حیث تھمنا األھداف اللعامةونود أن نركز على األھداف ا  
 ، ونشتق منھا األھداف السلوكیة التي تلزم في التخطیط الیومي للمعلم.للتدریس

 

  مصادر اشتقاق األھداف التعلیمیة:

  الفلسفة التربویة التي یقوم علیھا النظام التعلیمي. )١
األھداف العامة للتربیة، واألھداف العامة للمرحلة التعلیمیة، وأھداف المادة التعلیمیة، (تربیة إسالمیة،  )٢

 لغة عربیة، ریاضیات ...).
 عاملین في التربیة.المادة الدراسیة ـ طبیعتھا ووجھات نظر المختصین وال )٣
 المعرفة ـ أشكالھا ومتطلباتھا. )٤
 خصائص النمو للمتعلم. )٥
  حاجات الطالب والمجتمع. )٦

  

  :مجاالت األھداف
  مجاالت التعلم الثالث : واألھداف السلوكیة العامة یجب أن تغطي األھداف

  (مالحظة: ذكرت بعض األمثلة على المجاالت المختلفة، حاول إعطاء أمثلة أخرى)

  

  المجال المعرفي :ـ  ١

  مثل : 
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 تعریف الطلبة بأركان اإلسالم والتمسك بھا والدفاع عنھا. -
 إلمام الطلبة بالحكمة من نزول القرآن الكریم حسب المناسبات والحوادث. -
 أن یعدد الطالب أخوات كان كما وردت في الكتاب المقرر في دقیقة واحدة على األكثر. -
 الماء إلى عناصره.استنتاج خطوات إجراء تجربة لتحلیل  -
-   

  المجال الوجداني :ـ  ٢

   مثل : 

 تقویة اعتزاز التالمیذ بدینھم اإلسالمي وأثره في تنظیم الحیاة من جوانبھا المختلفة. -
 تعظیم دور الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في نشر اإلسالم وتثبیت أركانھ. -
 صفحتین على األقل.أن یؤمن الطالب بالحریة لھ ولآلخرین بالتعبیر الكتابي في  -
 تثمین الطلبة لدور الشعراء في نقل حضارة األمة للعصور الالحقة. -
-   

  المجال النفسحركي :ـ  ٣

   مثل : 

 .بدون أخطاء حفظ الطالب للسور واآلیات المقررة غیبا -
 تدریب الطلبة على الممارسة الصحیحة للعبادات التي حض علیھا اإلسالم. -
 تدریب الطلبة على التمریرة الصدریة في كرة السلة.  -
أن یصمم الطالب وسیلة تعلیمیة متمیزة توضح بحور الشعر العربي باالعتماد على نفسھ وبدقة  -

 متناھیة.
-  
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  األھداف السلوكیة
  

األھداف السلوكیة بأنھا تلك العبارات التي تكتب للطلبة لتصف بدقة ما یمكنھم القیام بھ خالل  تعرف  
  . ، فھي تصف النتیجة المرغوب فیھا للعملیة التعلیمیة التعلمیةة الدراسیة أو بعد االنتھاء منھاالحص

  .رغبة في تغییر متوقع في سلوك المتعلمھا یعرفھا آخرون: بأنو  
  :ینالتعریف ینیستخلص من ھذ  

  توفر الرغبة في إحداث التغییر. •
 التغییر المتوقع في سلوك المتعلم. •
 تحدید التغییر في نھایة الموقف التعلیمي. •
 أن یكون من السھل مالحظة التغییر الحاصل وقیاسھ. •

  

ھم إن األھداف السلوكیة تمثل األداء الذي نرغب من المتعلمین أن یكونوا قادرین علیھ قبل الحكم علی  
في األداء، وھي تصف النتیجة التي نرغب فیھا من خالل العملیة التعلیمیة التعلمیة، ولیس خطوات  بالكفاءة

  عملیة التدریس ذاتھا.

  
  فكر:

  للھدف السلوكي حسب خبرتك الشخصیةحاول صیاغة تعریف   
  
  

  ألھداف التعلیمیة (السلوكیة)التربویة ل ھمیةاأل

أجل وضع األھداف العامة في عبارات واضحة وقابلة للقیاس، وتتضح تستخدم األھداف السلوكیة من   
  أھمیة صیاغة األھداف التعلیمیة (السلوكیة) من خالل تحقیقھا للفوائد التالیة:

یستخدمھا المعلم كدلیل في عملیة تخطیط الدروس، بحیث یتمكن من اختیار المحتوى التعلیمي وطریقة  )١
  التنفیذ التي تناسب الھدف.

ملیة التعلم، حیث یعرف الطلبة ما یتوقع منھم القیام بھ من خالل أفعال سلوكیة قابلة للقیاس، تسھل ع )٢
 مثل: ( أن یذكر الطلبة، أن یرسم، أن یحلل، ... )

تساعد في وضع األسئلة أو فقرات االختبار المناسبة، وبطریقة سھلة وسریعة، وفي بناء االختبارات  )٣
 التحصیلیة المناسبة.

زئة المحتوى التعلیمي إلى أجزاء صغیرة، یمكن توضیحھا وتحلیلھا بفاعلیة ونشاط، تعمل على تج )٤
 بتوقیت مناسب.

 تساعد على اختیار طرق التدریس، واألنشطة، والوسائل التعلیمیة المالئمة. )٥
 تساعد المعلم في تقویم العملیة التعلیمیة التعلمیة. )٦
 التي تحدث في سلوك المتعلم.فھم وتفسیر المھمة المراد تعلیمھا، وفھم التغیرات  )٧
 .تساعد في اكتشاف ما إذا تم الھدف المنشود كما خطط لھ )٨
 تعتبر من وسائل االتصال الفاعلة بین زمالء العمل والمھتمین بالعملیة التربویة. )٩

 جعل المتعلم محورا لعملیة التعلیم والتعلم. )١٠
 تساعد على تنظیم عملیة التفكیر في الموقف التعلیمي التعلمي. )١١

 
  معاییر األھداف السلوكیة:
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  من أھم المعاییر التي یجب توفرھا في الھدف السلوكي ما یلي :  

  انسجام الھدف مع فلسفة التربیة. §
  شمولھا ألنواع التعلم . §
  أن یركز على سلوك المتعلم ال على سلوك المعلم. §
  صیاغة الھدف بعبارة سلوكیة أو أدائیة ( أن یصف نواتج التعلم ). §
  وتحدیده ( أن یكون واضح المعنى قابال للفھم ).وضوح الھدف  §
  قابلیة الھدف للتحقیق. §
 أن یكون قابال للقیاس والمالحظة. §
 یتضمن الھدف معیارا لألداء. §
  ترتبط األھداف بحاجات الطلبة. §

  

  شروط صیاغة األھداف السلوكیة  
 یصف الھدف السلوك المتوقع. )١
  بھ خالل الحصة. یصاغ الھدف بشكل یوضح ما سیقدر المتعلم أن یقوم )٢
 أن ال یكون مركبا من ناتجین تعلیمیین. )٣
 یعكس الھدف حاجة حقیقیة عند المتعلم. )٤
  أن یشتمل كل ھدف على مكونات الھدف السلوكي. ( سنستعرضھا فیما بعد ) )٥

  

  التي تشیع في صیاغة األھداف التعلیمیة ، وتتلخص فیما یلي: األخطاءونشیر ھنا إلى بعض   

 مثل: بدال من سلوك المتعلم.وصف سلوك المعلم  §
ولیس الطالب  سلوك المعلم الذي یقوم بالزیادة زیادة قدرة الطالب على التفكیر. (فھذا یصف -

  نفسھ).
  ف ھو المعلم)تعریف الطالب بأركان اإلسالم. ( فالذي یعّر -

 مثل: وصف عملیة التعلم بدال من ناتج التعلم. §
. (فاكتساب المعرفة یتم خالل عملیة العربیة بالمنصوبات في اللغةأن یكتسب الطالب معرفة  -

  التعلم ولیس ناتجا للتعلم).
  أن ینمي الطالب مھارة تالوة القرآن الكریم. (فتنمیة المھارة ھي عملیة ولیست ناتجا). -

 مثل: وجود أكثر من ناتج للتعلم أو أكثر من فعل للسلوك في الھدف الواحد. §
  طالتھا.أن یعدد الطالب فروض الصالة وسننھا ومب -
  أن یستنتج الطالب نتائج غزوة أحد ویقارنھا بنتائج غزوة بدر الكبرى. -

 مثل: صیاغة أھداف بعیدة المدى ال یمكن تحقیقھا في حصة دراسیة واحدة. §
  أن یتقن الطالب أحكام النون الساكنة والتنوین. -
  أن یلم الطالب باألحداث التاریخیة لألمة اإلسالمیة. -

 مثل: امضة وغیر مناسبة.استخدام أفعال سلوكیة غ §
  أن (یعرف) الطالب أركان اإلسالم الخمسة. -
 أن (یعي) الطالب دور أبي بكر رضي اهللا عنھ في حروب الردة. -

  ھذه األفعال ( یعرف، یعي ... ) ال یمكن مالحظتھا أو قیاسھا إال بمظاھرھا الخارجیة.

  

  مكونات الھدف السلوكي
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  یتكون الھدف السلوكي مما یلي:

 السلوك الظاھر للمتعلم، ویتضمن: •
  فعل السلوك. -
 المتعلم. -
  جزء من المحتوى التعلیمي. -

 تحدید الشرط أو الظرف. •
 تحدید مستوى األداء المطلوب. •

  

  شروط األداء: 

وھي تشیر إلى الشروط أو الظروف التي یظھر السلوك النھائي للمتعلم من خاللھا، والتي یجب توفرھا   
  لدى قیاسھ لألداء.

  ون ھذه الشروط بأنماط منھا:وتك  

  ، سواء كانت أجھزة أو أدوات أو كتب ...التسھیالت المقدمة للطالب* تضمین الھدف 

  وبدون أخطاء.  كما وردت في الكتاب المدرسي  أخوات كانمثل: ـ أن یعدد  الطالب    

  ـ   أعط أمثلة:     

  ـ     

  

  عند أداء السلوك. التسھیالت التي ال یسمح باستخدامھا* تضمین الھدف  

  وبدقة تامة.  بدون الرجوع إلى الكتاب  مثل:  ـ أن یلخص  الطالب   أحداث غزوة بدر  

  ـ   أعط أمثلة:     

  ـ     

  

  في الموقف الذي یمارس فیھ الفرد السلوك. عوامل أو شروط بیئیة أو اجتماعیة* تضمین الھدف 

  وبدقة تامة.  بعد قیامھ بھا  القدم بالرأس تمریر كرةمثل:  ـ أن یقلد  الطالب  معلمھ في أداء   

  ـ   أعط أمثلة:     

  ـ     

  

  مستوى األداء المقبول (المعیار):

یعبر مستوى األداء عن مستوى اإلجادة التي ینبغي أن یصل إلیھا المتعلم في سلوكھ لكي یكون السلوك   
  مقبوال.

  ویتم تضمین المعیار ضمن األھداف السلوكیة بعدة صور منھا:  
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 :أقل عدد ممكن لإلجابة •
  مثل: .................................... ثالثة عوامل .............................

  أعط أمثلة : ............................................................
       ...........................................................  

  
 :لألداء المتوقع نسبة مئویة •

  %٨٠مثل: .............................. بنسبة مئویة ال تقل عن 

  %١٠.............................. بنسبة خطأ ال تزید عن      

................................................................ :   أعط أمثلة

      ...............................................................  

 :الزمن أو السرعة الالزمة لإلنتھاء من األداء أو السلوك 

  مثل: ............................. في عشر دقائق على األكثر.

  ............................. في مدة ال تتجاوز خمس دقائق.     

  ...............................................................أعط أمثلة: 
      ...............................................................  

 

 : مثل بدقة، بشكل صریح، دون أخطاء .........عبارات وصفیة •
  مثل: .......................... بدقة تامة.

  ........ بدون أخطاء....................     

............................................................ :   أعط أمثلة
      ...........................................................  

 

  نشاط: 

مراعیا الشروط الواردة، وحریصا على  من مادة تخصصك حاول صیاغة أھداف سلوكیة لكل وحدة دراسیة
  ال تقع في األخطاء المذكورة. أن

  

  

  ویمكن بیان ذلك في الشكل التالي:

     
 مكونات الھدف السلوكي
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  السلوك الظاھر للمتعلم

 (المخرجات السلوكیة)

  مستوى األداء المقبول  شروط األداء 

 (المعیار)
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 وتتضح ھذه المواصفات للمكونات من خالل األمثلة التالیة:

) ٥) الشرط، (٤) المحتوى التعلیمي، (٣المتعلم، ( )٢) الفعل السلوكي،  (١یتكون الھدف السلوكي من : (
  مستوى األداء أو المعیار.

  

  األمثلة:
  % .٨٠بنسبة صواب ال تقل عن   مراعیا أحكام التجوید  ) من سورة مریم٧- ١اآلیات من (  الطالبو  أن یتلـ 

     )٥)                         (٤)                           (٣)                (٢)     (١(  

  .وبدقة تامة  بعد مشاھدتھ فیلما عن غزوة بدر  أحداث غزوة بدر   الطالب  أن یلخصـ 

      )٥)                       (٤)                      (٣)           (٢)       (١(  

  وفي عشر دقائق على األكثر.  بالحدیث شفویا  العلماء في رقي األمةجھود   الطالب  أن یثمنـ 

      )٥)                    (٤( )             ٣(      )             ٢)     (١(  

  وبدقة تامة.  بعد قیامھ بھا  القفزة الثالثیةمعلمھ في أداء   الطالب  یقلد أنـ 

     )٥)           (٤)                     (٣)            (٢)     (١(  

  وبدون أخطاء.  كما وردت في الكتاب المدرسي  خمسة من شعراء العصر األموي  الطالب  أن یعددـ 

      )٥)                     (٤(                  )                    ٣( )        ٢)     (١(  

  
  األھداف السلوكیة : تصنیفات

  فیما یلي تصنیفات األھداف السلوكیة من حیث مجاالتھا الثالث ومستویات كل مجال: نبین  

  

  المجال المعرفي (العقلي)
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  مستویاتھ:

 تذكر المعلومات. •
 الفھم واالستیعاب. •
 التطبیق. •
 التحلیل. •
 التركیب. •
 التقویم. •

  المجال الوجداني (االنفعالي):
  مستویاتھ:

 االستقبال. •
 االستجابة. •
 إعطاء القیمة. •
 تنظیم القیمة. •
 تمثل القیمة. •

  المجال النفسحركي:
  مستویاتھ:

 .الحركات الكبرى لألطراف •
 .الحركات التنسیقیة الدقیقة •
 .التواصل غیر اللفظي •
  .التواصل اللفظي •

  
ین ما یخص ھذا التفكیر یركز على المجال المعرفي بشكل أوضح من سائر المجاالت فسنبوبما أن 

ثم ذكر أمثلة علیھ، مع  ،واألفعال المفتاحیة المالئمة لھ منھا، ، ببیان تعریف كل مستوىالمجال من مستویات
لمجاالت األخرى، وھذا ال یعني تقلیل أھمیة اترك المجال للقارئ تطبیق وإیراد أمثلة متنوعة على ذلك. 

فالعملیة التربویة عملیة متكاملة، تسعى إلى تحقیق النمو المتكامل للفرد، ویتم ذلك باالھتمام بمجاالت التعلم 
جمیعھا، من عقلیة ووجدانیة ونفسحركیة، واالھتمام بالمجال العقلي (المعرفي) في ھذا المجال إنما ھو الرتباطھ 

  الوثیق بالتفكیر.

  

  المجال المعرفي
، إلى مستویات عدیدة، نورد منھا تقسیم بلوم لمستویات األھداف المجال المعرفي قسم علماء التربیة  

  :وتعریف كل مستوى، وبعض األفعال المفتاحیة المناسبة لكل مستوى

 األفعال المفتاحیة المناسبة
 التعریف

 المستوى

یعّرف، یذكر، یعّدد، یربط بین، یضع خطًا، یرّتب،  
 ……یحفظ 

المعلومات والمعارف المخزونة في الذاكرة  تذكر
 التذكر نتیجة التعلم السابق
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یصف، یناقش، یفّسر، یعّبر عن، یعّین، یخبر عن، 
الخاصة، یوّضح،  یعّبرعن، یحدد  ھیصف بكلمات

  ……مكان،  

قدرة المتعلم على استقبال المعلومات المتضمنة 
 في مادة معینة وفھمھا واالستفادة منھا

الفھم 
 ستیعابواال

یستخدم، یوظف، یمثل، یرتب في جدول،  یطبق على،
 یرسم،  یربط بین، یضرب أمثلة، یحل  

القدرة على استخدام الطرق والمفاھیم والمبادئ 
 والنظریات في أوضاع واقعیة أو جدیدة

 التطبیق

یستنتج، یستقرئ، یعلل، یصنف، یمیز، یورد األدلة، 
الدوافع أو األسباب یدعم بالشواھد، یثبت، یحلل، یحدد 

 ….أو العلل أو النتائج، ینقد 

تجزئة المادة المتعلمة إلى عناصرھا أو أجزائھا 
 المكونة لھا

 التحلیل

یتنّبـأ، یبني، ینتج، ینشئ، یقترح، یخطط، یصمم، 
یرّكـب، یطور، یفترض، یشكل، یبتكر، یلخص، 

 …ینظم، یحّضر، 

ث التألیف بین الوحدات والعناصر واألجزاء بحی
 تشكل بنیة كلیة جدیدة

 التركیب

یحكم، یمدح، یقّیم، یعطي تقدیرا ، یقارن ، یثّمن ، 
 …یعطي عالمة ، یقّدر ، یقیس ، یختار 

قدرة المتعلم على إصدار األحكام على شخص أو 
  مكان أو شيء

 التقویم

  

  أمثلة على مستویات المجال المعرفي:
  المعرفة، وعلیك أن تحاول كتابة أھداف أخرى في كل مستوى)( سنورد فیما یلي أمثلة على مستویات 

  
  :مستوى التذكرـ  ١

  كما وردت في الكتاب المدرسي المقرر بدون أخطاء. حروف الجرأن یعدد الطالب  §
  % .٨٠أن یعّرف مفھوم الربا كما بینھ المعلم وبنسبة صواب ال تقل عن  §
  .جوع إلى الكتاب المدرسي المقرر وبدون أخطاءأن یذكر الطالب شروط بناء الفعل المضارع، بعد الر §
  أن یكمل الطالب الحدیث النبوي الشریف "آیة المنافق ثالث ..." إذا طلب منھ ذلك وبدقة تامة. §
 ) كما وردت في الكتاب المقرر وفي دقیقة واحدة على األكثر.إنأن یعدد الطالب أخوات ( §
§  
§  

  
أھمیتھ، بل یعتبر ركیزة  التقلیل منیمثل ھذا المستوى أدنى مستویات المجال المعرفي، وھذا ال یعني 

درج من الحقائق الدقیقة م خاللھ استرجاع معلومات عدیدة تتأساسیة لبقیة المستویات في ھذا المجال، ویت
  والمفاھیم العدیدة إلى التعمیمات والنظریات الكاملة.

   
  الفھم أو االستیعاب:ـ مستوى  ٢

  " الدین النصیحة " في حدود عشرة أسطر. صلى اهللا علیھ وسلمأن یشرح الطالب قول الرسول  §
أن یستخرج الطالب موقف اإلسالم من أھل الكتاب بالرجوع إلى الكتاب المدرسي وفي نصف صفحة  §

  على األقل.
  .صفحة واحدة.أن یلخص الطالب قصھ (لیلى والذئب) إذا طلب المعلم منھ ذلك في  §
أن یوضح الطالب تسمیة المعلقات السبع بھذا االسم بالرجوع إلى الكتاب المدرسي وفي دقیقتین على  §

  .األكثر
أن یلخص الطالب الظروف التي أدت إلى توقیع صلح الحدیبیة إذا طلب المعلم منھ ذلك وفي صفحة  §

 واحدة على األكثر.
§  
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§    
  

المعرفي من المتعلم القدرة على إدراك المعاني الخاصة بالمواد یتطلب ھذا المستوى من مستویات المجال 
التعلیمیة التي یعمل على قراءتھا أو سماع أو مشاھدة مضمونھا وفھم معناھا الحقیقي، والتعبیر عنھا بلغتھ 

  الخاصة، ومحاولة توظیفھا أو استخدامھا داخل الحجرة الدراسیة أو میادین الحیاة.

  ـ مستوى التطبیق: ٣

  %. ٨٠یطبق الطالب أحكام التجوید عند قراءتھ لسورة العادیات بنسبة صواب ال تقل عن أن  §
  بعد أن قرأ عنھا في الكتاب وبالترتیب. تجربة علمیة (تذكر التجربة)أن یطبق الطالب خطوات  §
  وبدقة تامة. التمرین المعطى بالرجوع إلى قواعد النحوأن یعرب الطالب الجمل الواردة في  §
الطالب ضمائر المفرد الغائب من القطعة األدبیة المعطاة لھ بعد شرح المعلم لھا وبنسبة  أن یستخرج §

  .%١٠خطا ال تزید عن 
أن یحسب الطالب مقدار الزكاة لمن یمتلك مائتي رأس من الغنم بالرجوع إلى القاعدة الشرعیة في ذلك  §

 وبدون أي خطأ.
§  
§  

ق الحقائق والمفاھیم والتعمیمات والنظریات والطرق یتطلب ھذا المستوى من المتعلم أن یعمل على تطبی
  واألسالیب واألفكار واآلراء والمبادئ والقوانین التي درسھا وفھمھا في مواقف تعلمیة جدیدة.

   
  ـ مستوى التحلیل:  ٤

  أن یفرق الطالب بین مناسك الحج ومناسك العمرة في أربع دقائق على األكثر. §
دعم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم موضحا نقاط  فيأن یقارن الطالب بین موقف المھاجرین واألنصار  §

  الشبھ واالختالف بینھما في ضوء دراستھ وفي صفحة على األكثر.
  % .٩٠المتضمنة فیھا وبدقة ال تقل عن  األفكار الفرعیةمبینا  قصیدة "أمتي"أن یحلل الطالب  §
بالتنقیط والري بالرشاشات في ضوء قراءتھ عن كل منھما وبنسبة خطأ ال أن یفرق الطالب بین الري  §

  .%١٠تزید عن 
مفھوم الحریة ومفھوم العبودیة في ضوء قراءتھ لقصیدة "طعم الحریة" وفي أن یقارن الطالب بین  §

 نصف صفحة على األقل.
§  
§  

 
المستوى األول من عملیات التفكیر العلیا، والمطلوب من المتعلم ھنا العمل على  مستوى التحلیلیمثل 

تجزئة المادة التعلیمیة إلى عناصر ثانویة أو فرعیة، وإدراك ما بینھا من عالقات أو روابط، مما یساعد على 
جزاء وتحلیل العالقات فھم بنیتھا، والعمل على تنظیمھا في مرحلة الحقة، ویتضمن ذلك قیام المتعلم بتحدید األ

  بینھا، وإدراك األسس التنظیمیة المتبعة.
  
  

  مثال:
  لمشكلة الفقر. اء تحلیلجرإ

 الفقر لھ عالقة بـ : •
 الرواتب. -
 فرص العمل. -
 الصحة والمرض. -
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 توفر وسائل العیش. -
 المسكن. -
 التعلیم، -
 تكافؤ الفرص. -
- ... 

 
 تصنیف أجزاء المشكلة إلى فئات:  •

 الجوانب المادیة. -
 االجتماعیة. الجوانب -
 الجوانب النفسیة. -

  
 

  
  ـ مستوى التركیب: ٥

  أن یقترح الطالب خطة إلنشاء بنوك إسالمیة ال تتعامل بالربا في صفحة واحدة. §
أن یضع الطالب خطة تعالج مشكلة البطالة في المجتمع بعد حضوره محاضرة بھذا الخصوص وفي  §

  .حدود عشر نقاط
إذا طلب المعلم منھ ذلك وفي صفحتین  الوطنأن یؤلف الطالب قصة قصیرة تدور حول الدفاع عن  §

  على األكثر.
  .بطوالت خالد بن الولید وفي صفحة واحدةأن یكتب الطالب موضوعا عن  §
أن یعید الطالب كتابة موضوع یتناول رعایة األبناء للوالدین بأسلوب جدید في ضوء أحكام اإلسالم في  §

 ساعة واحدة. خالل
§  
§  

  
یمثل ھذا المستوى من المجال المعرفي المستوى الذي یلي مستوى التحلیل، ویطلب من المتعلم ھنا وضع 
أجزاء المادة التعلیمیة مع بعضھا في قالب واحد أو مضمون جدید نابع من بنات أفكاره، وتؤكد نواتج التعلم ھنا 

   على السلوك اإلبداعي المعرفي للمتعلم.

  

  ـ مستوى التقویم:  ٦

  %.١٥أن یفند االدعاءات بأن صلح الحدیبیة كان انتصارا للمشركین وبنسبة خطأ ال تزید عن  §
أن یصدر الطالب حكما على سلوك یتعارض مع العقیدة اإلسالمیة إذا ما شاھد ھذا السلوك وبدقة  §

  متناھیة.
لعربي بالتعاون مع زمالئھ وبنسبة خطأ ال أن ینقد الطالب دور االستعمار في انحطاط التعلیم في العالم ا §

  .%٢٠تزید عن 
أن یدافع الطالب عن مكانة المرأة في اإلسالم باالستعانة باآلیات القرآنیة واألحادیث الشریفة وبنسبة  §

  % .٧٥صواب ال تقل عن 
 وفي صفحة واحدة. أسلوب الكتابة لدى زمیلھ إذا طلب منھ المعلم ذلكأن یعرب الطالب عن رأیھ في  §
§  
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یمثل التقویم أعلى مستویات المجال المعرفي، ویطلب من المتعلم فیھ الحكم على المواد التعلیمیة أو 
المواقف المختلفة أو الحوادث واألشخاص والمؤسسات والمشاریع واألنظمة والقوانین والتعلیمات ... في ضوء 

 یر، أو یقوم بتطویرھا، كما قد تعطى لھ من غیره.معاییر خاصة، وقد یحدد المتعلم بنفسھ ھذه المعای
  
  

  :فكر
، وآراء أخرى خالل التخطیط الیومي للتدریس واالھتمام بھا المكتوبة ھناك آراء تؤید استخدام األھداف التربویة
  .المكتوبة ال ترى ھذه األھمیة لألھداف التربویة

  رأیك بالدلیل واإلقناع. داعماتؤید؟  اآلراء أي ھذه
  
  
  

  أدوات التقویم:
 صحف األعمال الفردیة والجماعیة. -
 المالحظة المباشرة وغیر المباشرة. -
 االختبارات الكتابیة بأنواعھا. -
 األسئلة الشفویة. -
 الواجبات البیتیة والتدریبات الصفیة. -
 األلعاب التربویة. -
 األبحاث والتقاریر. -
 قوائم التقدیر. -
 المقابلة. -
 االستبانات. -
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  المحتوى التعلیمي
  

  تحلیل المحتوى
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  المحتوى التعلیمي
  

من المھمات األساسیة في العملیة التعلیمیة التعلمیة عملیتا التخطیط والتقویم، وتتطلبان الوعي التام 
باألھداف التي یسعى المعلم لتحقیقھا، وبالمعاییر المحددة لعملیة التقویم، وھذا بدوره یتطلب اإللمام الجید 
بمحتوى المادة التعلیمیة، الذي یشكل مضمون عملیتي التعلیم والتعلم، ویرتبط ھذا المضمون بالمفھوم الشامل 
 للتربیة، الذي یتناول جوانب شخصیة المتعلم بصورة متوازنة، بحیث ینمو نموا متوازنا ومتكامال في الجوانب

  . والمھاریةالعقلیة واالنفعالیة 

إلى عناصره األساسیة،   تحلیل محتواهمعرفة تفصیالتھ، یجدر بالمعلم وللوقوف على ھذا المضمون و
  بحیث یشمل ھذا التحلیل المجاالت الثالث المذكورة (المعرفیة، واالنفعالیة، والنفسحركیة) .

  

  تحلیل المحتوى
  

  ویھدف تحلیل المحتوى الدراسي بالدرجة األولى إلى :

v  الحقائق، والمفاھیم، والمبادئ، واإلجراءات مساعدة المعلم على تعیین مكونات المحتوى).(…  
v . ترتیب ھذه المكونات في صورة قوائم تبین عناوین ھذه الموضوعات والوحدات الدراسیة  
v . كل ذلك یسھل تحقیق األھداف التي ترتبط بھذه المكونات، أي تجعلھا نتاجات قابلة للتحقیق 
  

  :التربویة  لتحلیلقیمة ا

Ø  أعمق للمادة شكال ومضمونا، وھذا یساعد على تحدید المھارات واألعمال التي یساعد المعلم على فھم
  سیقوم بھا، وتنظیم الخبرات المتوخاة . 

Ø . یساعده على التخطیط السلیم لتدریسھ  
Ø  . كما یعتبر التحلیل أساسا في تحدید األھداف السلوكیة  
Ø . یساعد التحلیل على تحدید المتطلبات السابقة للتدریس  
Ø  اختیار المحتوى المناسب لتحقیق األھداف التعلیمیة .یسھل  
Ø لتحقیق األھداف . المناسبة یساعد على اختیار الوسائل التعلیمیة 
Ø بأقل جھد وكلفة. والطرق المناسبة تساعد في اختیار األسلوب التربوي المالئم لتحقیق األھداف المرسومة 
Ø  تحقیق األھداف المنشودة.تساعد في اختیاراألنشطة التعلیمیة التي تسھم في  
Ø  . یسھل علیھ عملیة تقویم األھداف المتوخاة  
Ø  وفي إعداد االختبارات المالئمة، حیث یحیط بالمادة التي سیقوم المعلم بتقویمھا إحاطة كاملة وشاملة، وبذلك

وبناء  ،إعداد جدول المواصفات بشكل دقیق یتاح لھ تقدیر درجات األھمیة النسبیة لجزئیات المادة، ویسھل
  .االختبار المناسب

Ø . مراعاة التكامل بین مجاالت المعرفة المقدمة للطلبة، وما یتناسب مع حاجات المتعلم وقدراتھ  
Ø  . كل ھذا یعین على تحسین العملیة التعلیمیة التعلمیة 
Ø  
  

  یشمل تحلیل المحتوى التعلیمي المجاالت التالیة :  :المجاالت التي یشملھا التحلیل
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  العقلي اإلدراكي :المجال 

ویشمل ھذا المجال المعرفة بمختلف مستویاتھا، فیتناول المعلومات والحقائق والمفردات والتراكیب 
 ، مع األخذ بعین االعتبار خصوصیة كل مادة دراسیة،واألفكار الرئیسة والفرعیة صطلحات والمبادئوالم

  ( حاول إعطاء أمثلة أخرى )   لتمثیل :. وفیما یلي توضیح لھذه المفاھیم مع اووجود بنود خاصة بھا

. وال تتطلب سوى االسترجاع، وتمثل وتعرف لذاتھا أو یعتقد صحتھا وھي عبارات مسّلم بصحتھاالحقائق : 
رھا من أبسط مستوى من المعلومات، وتعتبر المادة الخام التي تنمو خاللھا األفكار، فھي تلزم للوصول إلى غی

  . ومن األمثلة علیھا :ذلك .. األفكار والمفاھیم وغیر

  محمد صلى اهللا علیھ وسلم آخر األنبیاء والمرسلین . -
 انتصر المسلمون على المشركین في غزوة بدر الكبرى . -
 قامت الدولة العباسیة بعد انتھاء الدولة األمویة. -
 تبدأ الجملة الفعلیة بفعل. -
  

معانیھا اللغویة، وتكثر في النصوص القرآنیة  وھي الكلمات التي یتعرف الطلبة علىالمفردات والتراكیب : 
  . مثل : ، وفي الشعر وأنواع األدب المختلفةواألحادیث النبویة الشریفة

  كلمة (اإلفك) في قولھ تعالى : " إن الذین جاءوا باإلفك عصبة منكم " . -
 … " .كلمة (األریكة) في الحدیث الشریف : " یوشك رجل شبعان على أریكتھ  -
-  
  

  وھي الكلمات التي توضع لھا معان غیر معانیھا اللغویة . مثل ::  المصطلحات

  لغة : الطریق المستقیم .  الشریعة :  -
  اصطالحا : مجموعة األحكام الشرعیة التي شرعھا اهللا تعالى لتنظیم حیاة الناس .

  لغة : الدعاء .  الصالة : -

  الخ .… كوع اصطالحا : األعمال التي یقوم بھا المسلم من تكبیر وقیام ور    

  

وھي مجموعة من العناصر والموضوعات تجمع بینھا صفة مشتركة عامة بحیث یمكن إعطاء كل المفاھیم : 
  عنصر منھا نفس االسم . مثل :

، الشعر، النثر، الشكل الھندسي، النظریة، العنصر، األشھر الحرم ، الغزوة ، الشورى ، الجھاد ، البیعة  -
 …المركب،  

  
. فھي بنیة عقلیة و أكثر، وتصف طبیعة التغیر بینھاالعالقات السببیة التي تربط بین متغیرین أوھي المبادئ : 

  تتكون عندما یدرك المرء عالقة مفاھیمیة معینة، ویجد أنھا تنطبق في أمثلة ومواقف متعددة. مثل :

  ال یرث القاتل .   العدل أساس الحكم .   ال صالة من غیر طھور . -
 نت النتیجة أفضل .إذا درست أكثر كا -
-  
  

وھي األثر الذي یترتب على خطاب اهللا تعالى المتعلق ( خاص بمادة التربیة اإلسالمیة)  األحكام الشرعیة :
  بأفعال المكلفین طلبا أو تخییرا .
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  والطلب أقسام :

  طلب الفعل طلبا جازما ، وھو الفرض . كصوم رمضان . -
  كالصدقة النافلة . أو طلب الفعل طلبا غیر جازم ، وھو المندوب . -
  طلب ترك الفعل طلبا جازما ، وھو الحرام . كالسرقة . -
  ، وھو المكروه . كالصالة قبیل غروب الشمس بال سبب .أو طلب ترك الفعل طلبا غیر جازم -

  وأما التخییر فیستوي فیھ الفعل والترك ، كاختیار اللباس واألكل .

  

  وھي المعاني التي تساعد على تكوین نظرة عن الموضوع . األفكار : 

وھي إما أفكار رئیسة ( أساسیة ) أو أفكار فرعیة . وھذه األفكار ترتبط بالمحتوى التعلیمي، ویساعد 
  التحلیل في التوصل إلیھا .

  

  المجال االنفعالي العاطفي ( الوجداني )

ویتناول المیول واالتجاھات والقیم، وھي تشكل ویركز على الجانب الوجداني النفسي من اإلنسان،   
موجھات السلوك اإلیجابي في الحیاة . مثل : المحافظة على التقالید، المساعدة، التعاون، االعتزاز، التقدیر، 

  . وفیما یلي توضیح لھذه المفاھیم مع التمثیل : …اإلیمان، التفضیل، التقبل 

ك الشخص تجاه األشخاص أو األشیاء أو األفعVال، ویكVون موضVع    وھي معیار نابع من الشرع یحدد سلوالقیم: 
  التزام منھ.

  مثل: حب الخیر، الحرص على اإلیمان، اإلصالح بین الناس ... 

  ( أضف أمثلة أخرى )

  

  وھي نزعات تؤھل الفرد لالستجابة بأنماط سلوكیة محددة نحو أشخاص أو أفكار أو حوادث ...االتجاھات: 

  ومما یجدر مالحظتھ أن االتجاھات قد تكون :   

  …   إیجابیة ، مثل : حب التعاون، اإلصغاء لآلخرین، احترام اآلخرین 

  …أو سلبیة، مثل : كره الخیر للناس، الروح العدوانیة، حب االنعزال 

  ( أضف أمثلة أخرى)ـ 

  

  المجال النفسحركي 
ت )، مثل : الكتابة، القراءة، تالوة القرآن الكریم، المھاراتناول ھذا المجال الجانب األدائي العملي ( یو  

، أو حفظ الشریفة النبویة األحادیث ، أورسم الخرائط، أعمال الصالة، أعمال الوضوء، حفظ النصوص القرآنیة
  … قصیدة شعریة، أو قراءة مسرحیة أو روایة

  

   خطوات عملیة التحلیل :
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  ات التالیة :یمكن أن تسیر عملیة التحلیل تبعا للخطو

الدراسة المتأنیة لدروس الوحدة : حیث یقف المعلم على حدود المادة التعلیمیة التي یتناولھا المحتوى،  §
  والحدود التي یرید أن یصلھا طلبتھ في معارفھم وقیمھم واتجاھاتھم ومھاراتھم .

واالتجاھات والمھارات تحدید محتوى الدروس : حیث یحدد ما یحتویھ كل درس من المعارف والقیم  §
  األدائیة .

تحدید األھداف السلوكیة : حیث یحدد المعلم المستوى الذي یرید أن یصلھ طلبتھ في كل جانب من مجاالت  §
  التعلیم الثالث .

الربط بین األھداف والمحتوى التعلیمي : ویتطلب ذلك تبني نموذج یساعد على ھذا الربط، وقد یحتوي ھذا  §
  مجاالت التعلیم ومستویاتھا ودروس الوحدة التعلیمیة المراد تحلیلھا.النموذج الربط بین 

   
  مثال على تحلیل وحدة دراسیة

فیما یلي مثال على تحلیل وحدة دراسیة، حیث یضم التحلیل تحلیل دروس الوحدة كل على حدة، ثم   
الجزء األول للصف التاسع تحلیل الوحدة ككل. والوحدة التي سیتم تحلیلھا ھي وحدة العقیدة اإلسالمیة من 

  األساسي حسب المنھاج الفلسطیني الجدید.

  دروس الوحدة:
تتكون وحدة العقیدة اإلسالمیة في الجزء األول للصف التاسع األساسي من درسین، ھما: دور العقل في 

  اإلیمان باهللا، وتوحید اهللا عز وجل.

  الدرس األول: دور العقل في اإلیمان باهللا تعالى
  

  :الحقائق

            .. منح اهللا اإلنسان نعمة العقل

  .. وظیفة العقل التأمل والتفكیر

        .. دعا اإلسالم إلى النظر والتدبر والتفكیر

      .. یثني اهللا على من یعمل عقلھ

  .. نّظم اهللا كل ما في الكون

  .. ال یمكن وجود الكون صدفة، فالنظام واإلتقان ال ینبثق عن الصدفة

        .  الكون الدقیق. بین القرآن نظام 

  .. إبداع الكون یدل على وجود الخالق

      .. العالمات التي تدل على وجود اهللا كثیرة

  .. السماء قائمة بال عمد

        .. تدور النجوم في أفالكھا بسرعة فائقة

  .. أعطى اهللا كل مخلوق مكونات حیاتھ

    .  . ھدى اهللا كل مخلوق إلى ما فیھ صالحھ وبقاءه
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  .ة اإلنسان والحیوان والنبات. تشمل الھدای

  

  المفردات والتراكیب:

  .الحجى، النھى، اللب، طباقا، فطور، حسیر، فجاج، تواؤم، أبراج
  

  المفاھیم والمصطلحات:

  .األنعام، أولو األلباب، اإلبداع، اإلتقان، العنایة، الھدایة
  

  المبادئ
  الكون.. النظر والتدبر یقود إلى الھدایة لقوانین الحیاة وسنن 

  . من یعمل فكره وعقلھ یتوصل إلى معرفة عظمة اهللا وكمال قدرتھ.

  .. التدبر والتفكیر یقود اإلنسان إلى اإلیمان باهللا

  . األسباب مرتبة بمسبباتھا.

  . النتائج مرھونة بمقدماتھا.

  . لو اختل النظام لفسد الخلق والستحالت الحیاة.

  

  األحكام الشرعیة:

  عقلھ والتفكیر . واجب اإلنسان إعمال
  . اإلیمان باهللا تعالى ركن من أركان اإلیمان.

  

  األفكار الفرعیة:

  .. الحث على إعمال العقل والتفكیر والتدبر

  .. ذم من ال یعمل عقلھ وتفكیره

  .. التفكیر والتدبر یقودان إلى اإلیمان

  . أمثلة على التفكیر وإعمال العقل .

واتساعھ، تناسق حركة النجوم والمجرات، األرض والبقاء علیھا، ضوابط ( جسم اإلنسان، خلق اإلنسان، الكون 
  تكاثر اإلنسان والحیوان، تقدیر نزول المطر كي ال تغرق األرض ... )

  . الظواھر التي تدل على وجود اهللا :

  .الخلق واإلبداع، اإلتقان، العنایة، الھدایة -

  . أمثلة على ظاھرة اإلتقان :
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  .السماء بال عمد - 

  .النجوم الدائرة في أفالكھا بسرعة ھائلة - 

  .الكواكب المنتظمة - 

  األرض وما فیھا من جبال وأنھار ... - 

  .. خلق الجمل مثال على ظاھرة العنایة

  . أمثلة على ظاھرة الھدایة:

  .ھدایة الطفل للرضاعة من أمھ - 

  .ھدایة النحل لبیتھ وجمع الغذاء وصنع العسل - 

  .تعلیب البیض لكي ال یفسد الصوص داخلھھدایة الدجاج إلى  - 

  

  القیم واالتجاھات:

          .. إعمال العقل والتفكر والتدبر

  .. تقدیر عظمة اهللا تعالى

            .. اإلیمان باهللا تعالى

  .. الھدایة إلى قدرة اهللا تعالى

  

  المھارات النفسحركیة:

  . تالوة اآلیات الكریمة الواردة في الدرس تالوة سلیمة

  استشھادات على الحث على إعمال العقل والتفكر. حفظ 
  

  الدرس الثاني: توحید اهللا عز وجل:
  الحقائق:

 .. بعث األنبیاء لتوحید اهللا وإخالص العبادة لھ وتحریر الناس من الشرك

     .. التفكیر السلیم یقود إلى اإلیمان بوحدانیة اهللا

 .. العرب لم تكن تنكر وجود اهللا تعالى

    .یعتقدون أن األصنام تقربھم إلى اهللا زلفىكان العرب . 
   .. المؤمن ال یقدم محبة أحد على محبة اهللا

      .. المؤمن یفرد اهللا بالدعاء والرجاء والتوكل



63 

  .. المؤمن یعبد اهللا تعالى وحده

      .. المؤمن یحل ما أحل اهللا ویحرم ما حرم اهللا

  .. تنزیھ اهللا عن مشابھة شيء من المخلوقات

  قات تتصف بالعجز والنقص. . المخلو

  .یعجز العقل عن تصور ذات اهللا وإدراك صفاتھ

        .. المؤمن یطمع في رحمة اهللا وغفرانھ

      .. اإلیمان یمأل القلب حبا هللا

        .. اإلیمان یدفع المؤمن للتوبة واالستغفار

    .. یستشعر المؤمن رقابة اهللا ویخشاه

  .منھ وال یعتمد على غیره. المؤمن یتوكل على اهللا ویستمد العزة 

  

  المفردات والتراكیب:

  .زلفى، شجر بینھم، حرج، وجلت
  

  المفاھیم والمصطلحات:

التوحیVVد، العبVVادة، الشVVرك، األصVVنام، الربوبیVVة، األلوھیVVة، التوكVVل، الرجVVاء، العیVVوب، النقVVائص، السVVنة، الجھVVل،   
  الغفلة، العجز

  

  المبادئ:

            .  . الذین آمنوا أشد حبا هللا

  .إذا سألت فاسأل اهللا. 

            .. وإذا استعنت فاستعن باهللا

  .. نصر اهللا لعباده وأولیائھ
  

  األحكام الشرعیة:

              .. عبادة اهللا واجبة

  .. عبادة األصنام حرام

            .. وجوب محبة اهللا تعالى

   .. وجوب إفراد اهللا بالدعاء والتوكل
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          .. وجوب الرضا بشرع اهللا وأحكامھ

  .اإلیمان بأسماء اهللا وصفاتھ. وجوب 

  

  األفكار الفرعیة:

  .. الغرض من إرسال الرسل : توحید اهللا، وإخالص العبادة لھ، وتحریر الناس من الشرك
  .. من دالئل وحدانیة اهللا : اإلتقان ، والنظام المحكم

  .. توحید اهللا یتضمن : توحید الربوبیة، وتوحید األلوھیة، وتوحید األسماء والصفات

          .مستلزمات توحید األلوھیة .

  .. مستلزمات توحید األسماء والصفات

  . آثار اإلیمان بأسماء اهللا وصفاتھ :

            .المؤمن یطمع في رحمة اهللا - 

  .یمأل القلب بحب اهللا وشكره - 

        .یدفع المؤمن للتوبة واالستغفار - 

  .استشعار رقابة اهللا وخشیتھ - 

           .ى اهللایدفع المؤمن للتوكل عل - 

  .یستمد المؤمن العزة من اهللا - 

  .ال یعتمد المؤمن إال على اهللا - 

  .. مفھوم اإلیمان یتضمن : التصدیق بالقلب، واإلقرار باللسان، وتطبیق أوامر اهللا واجتناب نواھیھ

  

  القیم واالتجاھات:

            .. توحید اهللا تعالى

   .. إخالص العبادة هللا
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            .. التحرر من الشرك

 . . اإلخالص في طاعة اهللا

 . الخضوع هللا تعالى.

 .. التوكل على اهللا

 .  . الحرص على دعاء اهللا تعالى

 .. الخوف والرجاء من اهللا

 .. إخالص المحبة هللا

 .. الرضا بأحكام اهللا

 .. الطمع في رحمة اهللا وغفرانھ

 .. شكر اهللا على نعمھ

 .. االلتزام بأوامر اهللا

  عنھ اهللا . االنتھاء عما نھى
  

  المھارات النفسحركیة:

  . تالوة اآلیات الواردة في الدرس تالوة سلیمة .

  . قراءة الحدیث : "إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا" وحفظھ غیبا.

  

  تحلیل وحدة العقیدة اإلسالمیة ككل
  األھداف :

    على ذلك من القرآن والسنة.ـ بیان حث اإلسالم على إعمال العقل والتفكیر واالستشھاد  ١

  ـ توضیح المفاھیم الواردة في الدروس. ٢

    ـ توضیح الظواھر الكونیة الدالة على وجود اهللا وعظمتھ وضرب أمثلة على ھذه الظواھر. ٣

  ـ بیان دالئل وحدانیة اهللا تعالى. ٤

    ـ توضیح مفاھیم : توحید كل من: الربوبیة، األلوھیة، األسماء والصفات. ٥

  بیان آثار اإلیمان بأسماء اهللا تعالى وصفاتھ . ـ ٦

      ـ استشعار رقابة اهللا وخشیتھ .  ٧

    ـ استخالص العبر والدروس المستفادة من الوحدة . ٨

  ـ استنتاج القیم واالتجاھات المتضمنة في الوحدة .  ٩
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  التحلیل:
 

 دور العقل في اإلیمان باهللا
 توحید اهللا عز وجل

  

  

  

  

  

  

  

  

 تذكر

  اهللا اإلنسان نعمة العقل . منح

  . وظیفة العقل التأمل والتفكیر

  . دعا اإلسالم إلى النظر والتدبر والتفكیر

  . یثني اهللا على من یعمل عقلھ

  . التدبر والتفكیر یقود اإلنسان إلى اإلیمان باهللا

  . یستحیل وجود الكون من غیر خالق

  . ال یمكن وجود الكون صدفة

  ثق عن الصدفة. النظام واإلتقان ال ینب

  . نّظم اهللا كل ما في الكون

  . بین القرآن نظام الكون الدقیق

  . إبداع الكون یدل على وجود الخالق

  . العالمات التي تدل على وجود اهللا كثیرة

  . السماء قائمة بال عمد

  . تدور النجوم في أفالكھا بسرعة فائقة

  . أعطى اهللا كل مخلوق مكونات حیاتھ

  مخلوق إلى ما فیھ صالحھ وبقاءه. ھدى اهللا كل 

 . تشمل الھدایة اإلنسان والحیوان والنبات

لVVھ وتحریVVر  . بعVVث األنبیVVاء لتوحیVVد اهللا وإخVVالص العبVVادة  
  الناس من الشرك

  . التفكیر السلیم یقود إلى اإلیمان بوحدانیة اهللا

  . العرب لم تكن تنكر وجود اهللا تعالى

  ھم إلى اهللا زلفى. كان العرب یعتقدون أن األصنام تقرب

  . المؤمن ال یقدم محبة أحد على محبة اهللا 

  . المؤمن یفرد اهللا بالدعاء والرجاء والتوكل

  . المؤمن یعبد اهللا تعالى وحده

  . المؤمن یحل ما أحل اهللا ویحرم ما حرم اهللا

  . تنزیھ اهللا عن مشابھة شيء من المخلوقات

  . المخلوقات تتصف بالعجز والنقص

  العقل عن تصور ذات اهللا تعالى وإدراك صفاتھ. یعجز 

  . المؤمن یطمع في رحمة اهللا وغفرانھ

  . اإلیمان یمأل القلب حبا هللا

  . اإلیمان یدفع المؤمن للتوبة واالستغفار

  . یستشعر المؤمن رقابة اهللا ویخشاه

. المؤمن یتوكل على اهللا ویستمد العزة منھ وال یعتمVد علVى   
  غیره

  

  

  

  

فھم 
 واستیعاب

. توضVVVیح معVVVاني المفVVVردات والتراكیVVVب : الحجVVVى،  
النھى، اللVب، طباقVا، فطVور، حسVیر، فجVاج، تVواؤم،       

  أبراج

. توضVVیح معVVاني المصVVطلحات والمفVVاھیم : األنعVVام،  
  أولو األلباب، اإلبداع، اإلتقان، العنایة

  . بیان كیفیة قیادة التفكیر إلى اإلیمان باهللا تعالى

. تلخیص الظVواھر التVي تVدل علVى وجVود اهللا تعVالى       
  وتبرز عظمتھ .

. توضیح مفھVوم كVل مVن : ظVاھرة الخلVق واإلبVداع،       
  ظاھرة اإلتقان، ظاھرة العنایة، ظاھرة الھدایة .

. توضیح معاني المفردات والتراكیب : زلفى، شجر بیVنھم،  
  حرج، وجلت

. توضVVVVVیح معVVVVVاني المصVVVVVطلحات والمفVVVVVاھیم : التوحیVVVVVد، 
  الربوبیة، األلوھیة، التوكل، الرجاء

  . توضیح الغرض من إرسال الرسل علیھم السالم .

  . بیان دالئل وحدانیة اهللا تعالى .

. شرح مفھوم كVل مVن : توحیVد الربوبیVة، توحیVد األلوھیVة،       
  توحید األسماء والصفات .

. بیان ما یستلزمھ كل من : توحید األلوھیة، توحید األسماء 
  والصفات .

  بیان آثار اإلیمان بأسماء اهللا وصفاتھ .   .

  . توضیح مفھوم اإلیمان . 

  . كیفیة استشعار المؤمن رقابة اهللا تعالى وخشیتھ .



67 

  

  

  

  

 تطبیق

. ضVVرب أمثلVVة ممVVا أبدعVVھ اهللا فVVي الكVVون تVVدل علVVى  
  وجوده تعالى.

. ضVرب أمثلVة علVى ھدایVة اهللا لكVل مVن : اإلنسVان ،        
  الحیوان ، النبات .

االستشVVھاد مVVن القVVرآن الكVVریم علVVى ظVVاھرة الخلVVق  . 
  واإلبداع .

. أدلVVة مVVن القVVرآن والسVVنة علVVى الحVVث علVVى إعمVVال    
  العقل والتفكیر .

. أمثلVVVة مVVVن خلVVVق اإلنسVVVان والكVVVون تثیVVVر التفكیVVVر      
  وإعمال العقل .

  . ضرب أمثلة على ظاھرة اإلتقان من الكون . 

  Vدد بعVماء اهللا  . االستشھاد بآیات من القرآن الكریم تعVض أس
  الحسنى .

. االستشھاد بآیة تبین أن العرب في الجاھلیة كVانوا یعبVدون   
  األصنام لتقربھم من اهللا زلفى .

. المقارنVVVVة بVVVVین المVVVVؤمن والكVVVVافر مVVVVن حیVVVVث : التوكVVVVل،  
  العبادة،االستغفار ،العزة ،الدعاء ،الرجاء .

. التفریVVVق بVVVین توحیVVVد الربوبیVVVة وتوحیVVVد األلوھیVVVة ، مVVVع     
  اد من القرآن والسنة .االستشھ

  

  

  

 تحلیل

  . استنتاج األفكار الفرعیة من الدرس .

  . استخالص العبر والدروس المستفادة من الدرس .

. الحكمة من حث القرآن على إعمVال العقVل والتفكVر    
  والتدبر .

. الحكمVة مVن تعVدد اآلیVات التVي تبVین الظVواھر التVي         
  تدل على وجود اهللا تعالى .

القیم واالتجاھات المتضمنة فVي الVدرس   . استخالص 
.  

  . استنتاج األفكار الفرعیة من الدرس .

  . استخالص العبر والدروس المستفادة من الدرس .

. الحكمة من اختتام العدید من اآلیVات القرآنیVة بVذكر بعVض     
  أسماء اهللا الحسنى .

  . . استنتاج األفكار الفرعیة من الدرس .

  المستفادة من الدرس .. استخالص العبر والدروس 

  

  

 تركیب

. الفكرة الرئیسة : الحث علVى إعمVال العقVل والتفكVر     
  في خلق اهللا تعالى .

  . مقال بعنوان : " وفي أنفسكم أفال تبصرون " 

. تصVVVVVور حVVVVVال المجتمVVVVVع إذا تVVVVVوفر فیVVVVVھ رعایVVVVVة 
  للموھوبین وإتاحة الفرصة لعقولھم لإلبداع .

البشVVري عVVن  . كتابVVة مقVVال بعنVVوان : قصVVور العقVVل   
  إدراك ذات اهللا تعالى .

. الفكVVVرة الرئیسVVVة : توحیVVVد اهللا تعVVVالى بعبودیتVVVھ وألوھیتVVVھ    
  وأسمائھ وصفاتھ .

. مقال بعنوان : توحید الربوبیة یعزز اإلیجابیة لدى المؤمن 
.  

  . التمییز بین التوكل على اهللا تعالى والتواكل .

   تعالى .. كتابة مقال بعنوان : استشعار المؤمن رقابة اهللا

  

  

  

 تقویم

. رأیVVك فVVیمن ال یعمVVل عقلVVھ فVVي التفكVVر فVVي ملكVVوت  
السVVVماوات واألرض وال یقVVVوده عقلVVVھ إلVVVى اإلیمVVVان    

  الحق باهللا تعالى .

. الحكم على من یشرك باهللا رغم إطالعھ على آیات 
  اهللا في خلقھ .

  . تفنید االدعاء بأن الكون خلق صدفة . 

اهللا تعVVVالى فVVVي  . تفنیVVVد قVVVول مVVVن ینكVVVر دور ھدایVVVة   
ظواھر الھدایة ، مثل ھدایة الطفل للرضاعة من أمVھ  

  وغیرھا .

. تفنید االدعVاء بVأن لإلنسVان الVدور األھVم فVي تنظVیم الكVون         
  وحركتھ .

. رأیVVVك فVVVیمن یVVVدعون أن اإلیمVVVان فVVVي القلVVVب فقVVVط، وال       
  یترجمون اإلیمان إلى تطبیق والتزام .

بتطبیVVق   . حكمVVك علVVى مVVن یVVدعون اإلیمVVان وال یلتزمVVون     
  أركان اإلسالم من صالة وصیام ... 

. أیھما أفضل من یعتزل الناس لظھور الفساد، أم من یVدعو  
  الناس إلى االلتزام بشرع اهللا مع توكلھ على اهللا تعالى ؟

  

  

قیم 

  . إعمال العقل والتفكر والتدبر

  . تقدیر عظمة اهللا تعالى

  . اإلیمان باهللا تعالى

  قدرة اهللا تعالى. الھدایة إلى 

  . توحید اهللا تعالى وإخالص العبادة لھ وطاعتھ

  . الخضوع هللا تعالى والتوكل علیھ والرضا بحكمھ

  . الخوف والرجاء من اهللا

  . إخالص المحبة هللا
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  .. الطمع في رحمة اهللا وغفرانھ واتجاھات

  . شكر اهللا على نعمھ

  . االلتزام بأوامر اهللا، واالنتھاء عما نھى عنھ اهللا

  

ت مھارا
 نفسحركیة

. تVVالوة اآلیVVات الكریمVVة الVVواردة فVVي الVVدرس تVVالوة     
  سلیمة

. حفVVظ استشVVھادات علVVى الحVVث علVVى إعمVVال العقVVل    
  والتفكر

  . تالوة اآلیات الواردة في الدرس تالوة سلیمة .

. قراءة الحدیث : "إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن 
  باهللا" وحفظھ غیبا.

  

  نشاط:

  أختي المعلمةأخي المعلم/ 

من الصفوف التي تعلمھا، وقم بتحلیلھا كما ورد: الدروس ثم  في مجال تخصصك وحدة دراسیة /ياختر
  الوحدة ككل.
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  األنشطة التعلیمیةالتفكیر و

  

  خصائص النشاط

  التحلیل النوعي للنشاط

  صحیفة العمل

  النشاطات التعلیمیة لمھارات التفكیر

  أمثلة على صحف األعمال
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  األنشطة التعلیمیة
    

إن التعلم الفعال ھو التعلم الذي لھ معنى عند الطلبة، وتتوفر ھذه الخاصیة إذا ارتبط التعلم بحاجاتھم 
نشطة التربویة ألودوافعھم فأشبعھا، ومكنھم من حل مشكالتھم بصورة عامة، وھذا یلقي الضوء على أھمیة ا

التربویة الصفیة والالصفیة لھا تأثیرھا الفعال في التعلیم، حیث تساعد التي تقدمھا المدرسة لطلبتھا، واألنشطة 
 .اإلنسانیةوین الشخصیة كفي ت

ویجدر بالمعلم تنویع ھذه األنشطة، وتوجیھھا لغرس القیم واالتجاھات اإلیجابیة في نفوس الطلبة، لكي   
  مراعاة الخطوات التالیة: ةلبالنشاط للطدر بالمعلم عند تصمیم تسھم في تحقیق النمو المتكامل للطالب، ویج

تحلیل األنشطة الواردة في الكتاب، وتوزیعھا على األفكار المتضمنة في الدرس لالستفادة منھا وتحدید ما  •
 إذا كانت كافیة ومغطیة لألھداف المرسومة.

 استخراج المھارات التي یتضمنھا كل نشاط وتصنیفھا حسب مھارات التفكیر المستھدفة. •
 م أنشطة الكتاب، وإجراء التعدیالت الالزمة علیھا إن وجدت.تقوی •
 تحدید المھارات التي لم ترد في أنشطة الكتاب للعمل على إثرائھا. •
 إعداد أنشطة وتدریبات تستھدف مھارات التفكیر المراد تنمیتھا لدى الطلبة . •
 منھا. مع مراعاة الخطوات التالیة:االھتمام عند إعداد األنشطة اإلثرائیة بمھارات التفكیر وخصوصا العلیا  •

 تحدید الفكرة أو موضوع الوحدة المتعلقة بالنشاط. -
 تحدید عدد أنشطة الكتاب المتعلقة بالموضوع وما یلزم الستكمال األفكار المطلوبة. -
 أو أي تدریبات مناسبة. صحف أعمالإعداد األنشطة على شكل  -
 .بصحف األعمالاتباع المواصفات الخاصة  -

  النشاطخصائص 
 أن تكون صیغة النشاط محددة وواضحة ودقیقة، ویسھل تنفیذھا. )١
 أن یخدم النشاط الفكرة المطروحة بدقة ووضوح. )٢
 أن یحتوي النشاط المھارة المراد تحقیقھا. )٣
 التي تحقق الھدف من النشاط.صحیفة العمل مراعاة تنظیم  )٤

  

  التحلیل النوعي لألنشطة
  ینبغي مراعاة ما یلي في النشاط :

 العمق وعدم السطحیة. •
 السھولة وعدم التعقید. •
 التوسع أو االختصار. •
 دقة اللغة والصیاغة. •
 المعلومات جدیدة أم تذكر معلومات سابقة. •
 ھل یغطي المحتوى التعلیمي بشكل جید ؟ •
 مالءمة النشاط لمستوى الطلبة العقلي والمعرفي. •
  بینھم. تنوع األنشطة بحیث تالئم مستویات الطلبة والفروق الفردیة •

  ومما یكثر استخدامھ في األنشطة التعلیمیة صحف األعمال، على اختالف أنواعھا ومحتویاتھا.  



71 

  

  محتویات صحیفة العمل:
  یجدر بالمعلم أن یرتب صحیفة العمل ترتیبا جیدا لتوفي بالغرض منھا، وترتب كما یلي:  

  )... تحدید المعلومات األولیة (الصف، المبحث، الموضوع )١
 الھدف السلوكي أو األھداف السلوكیة للصحیفة.تحدید  )٢
 تخطیط األعمال المطلوبة على نحو متدرج مع مراعاة الوقت المخصص. )٣
وجود تعلیمات تیسر على الطالب الرجوع إلى الكتب المقررة وغیرھا من المواد التعلیمیة المرجعیة  )٤

 إلنجاز األعمال المطلوبة.
  

  ر بھ مراعاة ما یلي:ولدى استخدام المعلم لصحیفة العمل یجد

Ø .( یظھر عنوان الوحدة أو الدرس، والمھارة، والصف، واسم الطالب ) ،أن تكون معنونة 
Ø .أن یكون حجم الخط مناسبا لمستوى الطلبة، وواضحا وجمیال 
Ø .تنظیم الورقة تنظیما سلیما 
Ø .صیاغة األسئلة بدقة 
Ø .أن تعطى مھارة واحدة في الورقة الواحدة 
Ø  واضحة.أن تكون التعلیمات 
Ø .أن یكون الوقت المعطى إلنجازھا مناسبا لمحتواھا 
Ø .مراعاة الفروق الفردیة في تنوع محتویاتھا 
Ø  أن تكون لغة الصحیفة سلیمة متناسبة مع المرحلة النمائیة للطلبة، وخالیة من األخطاء اإلمالئیة

  والنحویة.
Ø واإلفادة منھا. تقویمھامتابعة المعلم ألعمال الطلبة و 
Ø  الصحف حسب قدرات الطلبة، فیختار المعلم للطالب ما یتناسب مع قدراتھ.توزع 
Ø .أن تكون المشكلة المطروحة في الصحیفة منتمیة للموضوع 
Ø ة الفروق الفردیة بین الطلبةاعطاء الطلبة الوقت الكافي لتنفیذ النشاط، مع مراعإ.  
Ø في ذلك نص النشاط ومتطلباتھ  لتنویع في األنشطة بحیث تكون أحیانا صفیة وأخرى بیتیة، ویراعىا

 وإمكانیة تنفیذه، والمراجع التي یطلب الرجوع إلیھا وتوفرھا.
  

ویتفرع عن صحف العمل بعض الصور من البطاقات، مثل بطاقة التعبیر، وبطاقة طالقة التفكیر، وبطاقة 
  التصحیح ... الخ.

ات التعبیر الكتابي، كإدراك : بطاقة تستخدم لتدریب الطلبة على بعض مھارببطاقة التعبیرویقصد 
العالقات بین الكلمات، أو بین الجمل، أو إدراك معنى النص واختیار عنوان مناسب، أو تلخیص فقرة بلغة 

  الطالب، أو استخالص فكرة أو أفكار من الدرس ... 

محتملة فھي بطاقة تطرح مشكلة تتحدى تفكیر الطلبة، ثم یسأل عن األسباب ال بطاقة طالقة التفكیروأما 
  لحدوث ھذه المشكلة.

تتضمن اإلجابات الصحیحة عن األسئلة والتدریبات التي تتضمنھا صحیفة العمل، أو  وبطاقة التصحیح
بطاقة التعبیر، أو بطاقة طالقة التفكیر، ویجدر اإلشارة ھنا أن بطاقة التصحیح لبطاقة طالقة التفكیر تحمل 

  ن یطرح حلوال أخرى غیر ما ورد فیھا.حلوال مقترحة یستفید منھا الطالب، ویمكنھ أ

  

  النشاطات التعلیمیة لمھارات التفكیر:
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  تختلف النشاطات المالئمة لتعلیم مھارات التفكیر عن غیرھا من النشاطات من عدة أوجھ أھمھا:

نشاطات التفكیر مفتوحة، بمعنى أنھا ال تستلزم بالضرورة إجابة واحدة صحیحة، بل إنھا تھدف معظم  •
 الطلبة على البحث عن عدة إجابات قد تكون مالئمة أو مقبولة.لحث 

 من أھم ممیزات نشاطات التفكیر أنھا تتطلب استخدام واحدة أو أكثر من الوظائف العقلیة العلیا. •
تركز نشاطات التفكیر على تولید الطلبة لألفكار، ولیس على استرجاعھم لھا، كما ھو الحال في نشاطات  •

 .االستدعاء والتذكر
تھیئ نشاطات التفكیر فرصا حقیقیة للطلبة للكشف عن طاقاتھم، والتعبیر عن خبراتھم الذاتیة، كما توفر  •

 للمعلم فرصا لمراعاة الفروق الفردیة بینھم بصورة فاعلة.
تفتح نشاطات التفكیر آفاقا واسعة للبحث واالكتشاف، والمطالعة، وحل المشكالت، والربط بین خبرات  •

 والالحقة، والربط بین خبرات التعلم في الموضوعات الدراسیة المختلفة. التعلم السابقة

  

  وانطالقا من ذلك یجب مراعاة القواعد التالیة عند اختیار النشاطات المالئمة: 

 مالءمة النشاط لمستوى قدرات واستعدادات وخبرات الطلبة. •
 عالقة نشاط التفكیر بالمناھج التي یدرسھا الطلبة. •
  نشاط على شكل نتاجات تعلمیة ملموسة یمكن قیاسھا والتحقق منھا.وضوح أھداف ال •

  

  مواصفات صحیفة العمل:
  :إلعداد صحیفة عمل جیدة تخدم األھداف المرجو تحقیقھا، یجدر مراعاة األمور اآلتیة  

  التصمیم الواضح والخط الجمیل. •
 وضوح اللغة، ومناسبتھا لمستوى الطلبة، والبعد عن صیغة األمر. •
 االكتظاظ.عدم  •
 قابلیتھا للتنفیذ من قبل الطلبة تبعا لمستویاتھم. •
 إثارتھا لتفكیر الطلبة. •
 ارتباطھا بمادة الدرس، وبیئة الطالب . •
 تغطیتھا كافة مستویات األھداف. •
 وضوح التعلیمات. •
 أنشطتھا مترابطة ومتسلسلة ومرقمة إذا لزم األمر. •

  

  :مع التركیز على مھارات التفكیر متنوعة تعلمیة وفیما یلي أمثلة ألنشطة تعلیمیة

  

 أمثلة على صحف األعمال
  صحیفة عمل

  الصف: ................................

  الموضوع: ............................      المبحث: ...............................
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 الھدف : التدرب على االستدالل
  

  عزیزي الطالب:

على مجموعة من األحكام الشرعیة والثانیة تشتمل على مجموعة من  أمامك قائمتان األولى تشتمل  
  النصوص الشرعیة، صل بین الحكم الشرعي والنص الذي یدل علیھ:

 النص الشرعي الحكم الشرعي

  فرض

  مندوب

  مباح

  مكروه

 حرام

  لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة

  تشرك باهللا وإذ قال لقمان البنھ وھو یعظھ یا بني ال

  یا أیھا الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا

  إن اهللا یأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أھلھا

  ال یحل لمؤمن أن یھجر أخاه فوق ثالث

  من أكل من ھاتین الشجرتین فال یقربن مجلسنا

 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون
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  صحیفة عمل
  ................................الصف: 

  الموضوع: ............................      المبحث: ...............................

 الھدف : تعرف أوجھ الشبھ واالختالف
  

  عزیزي الطالب:

  بین أوجھ الشبھ واالختالف بین كل من:

  صالة الجمعة •
 صالة العیدین •

  
  

 صحیفة عمل

  ................................الصف: 
  الموضوع: ............................      المبحث: ...............................

 الھدف : التدرب على التصنیف
  

  عزیزي الطالب:

  صنف األمثلة التالیة حسب العقوبات التي تناسبھا في الجدول التالي

  الغیبة، القتل، الحرابة، شرب الخمر، شتم اآلخرین، القذف، االعتداء، النمیمة، الردة عن اإلسالم.السرقة، الزنا، السخریة من اآلخرین، 

 تعزیر قصاص حد
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  صحیفة عمل
  الصف: ................................
  المبحث: ...............................

  ............................الموضوع: 

 الھدف : التدرب على التحلیل
  عزیزي الطالب:

قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: " ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا، وكونوا عباد اهللا إخوانا، وال یحل 
  لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثالث "(رواه البخاري).

  استنتج من ھذا الحدیث: 

  حكما شرعیا •
 قیمة روحیة •
 ثالث أفكار فرعیة •

  
  

  

 

  صحیفة عمل
  الصف: ................................

: ...............................                     الموضوع: ............................   المبحث

 الھدف : التدرب على التركیب
  

  عزیزي الطالب:

" ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا، وكونوا عباد اهللا إخوانا، وال یحل قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: 
  لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثالث "(رواه البخاري).

  اقرأ الحدیث الشریف ثم أجب عما یلي:

  اقترح عنوانا لدرس عن ھذا الحدیث. •
  ما الفكرة الرئیسة التي تضمنھا الحدیث؟ •
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  صحیفة عمل
  ................................الصف: 

  المبحث: ...............................

  الموضوع: ............................

 الھدف : التعرف على األنماط والعالقات
  

  عزیزي الطالب:

بین الكلمتین في اختر من بین األزواج الخمسة ( أ ـ ھـ ) الكلمتین التین ترتبطان بعالقة تشبھ العالقة الموجودة 
  المثال في السطر األول مع مراعاة ترتیب العالقة واتجاھھا بینھما:

  بر : عقوق  
  ج ) إیمان : نفاق    ب ) كبائر : صغائر    أ ) إحسان : إساءة

  ھـ) بغض : احترام    د ) طاعة : ضالل 

 

 

 

 

  صحیفة عمل
  الصف: ................................

  ...............................المبحث: 

  الموضوع: ............................

 الھدف : التعرف على العالقات
  

  عزیزي الطالب:

  اختر الكلمة التي تمثل ضد الكلمة الواردة في السطر األول:

  الضالل  
  ھـ) اإلیمان    د ) الھدى  ج ) الرشاد  ب ) التقوى  أ ) االستقامة
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  األسئلةوالتفكیر 
  أھمیة األسئلة

  أشكال األسئلة

  مواصفات مرغوبة في أسئلة المعلم

  بعض االعتبارات التي یجب االھتمام بھا في األسئلة

  تصنیفات األسئلة

  أسئلة عملیات التفكیر العلیا

  القیمة التربویة ألسئلة عملیات التفكیر العلیا

  ما یراعى في أسئلة عملیات التفكیر العلیا

  تجنبھا في استخدام األسئلةمحاذیر یجب 
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  األسئلة
  

  صلى اهللا علیھ وسلم: "لوال السائل لذھب العلم" رسول اهللا قال
  

  

  أھمیة األسئلة
تأخذ األسئلة دورا من أھم األدوار في العملیة التعلیمیة، فال غنى للمعلم وللطالب عن األسئلة في 

یحتاج المعلم لألسئلة لقیاس ھذا االستعداد، ولتنظیم خبرات المجاالت المختلفة، فلتحدید استعداد الطلبة للتعلم 
جازاتھم ال یستغني المعلم عن األسئلة، ولعمل خطة وإن الطلبة الطلبة یلجأ المعلم إلى األسئلة، ولتقییم تحصیل

ن عالجیة للطلبة فإن من الوسائل الناجعة ھو استخدام األسئلة لتشخیص نقاط القوة والضعف وتحدید ما یلزم م
  عالج، ولتفعیل مشاركة الطلبة ال بد من استخدام األسئلة ...

  ویمكن تلخیص أھمیة األسئلة فیما یلي:

 ھي وسیلة الستثارة دافعیة المتعلم إلى التعلم، حیث تدفعھ إلى التفكیر في المادة المطلوب تعلمھا. -
فة المختلفة غیر الكتاب ھي وسیلة للبحث والدراسة، حیث یدفع المتعلم إلى الرجوع إلى مصادر المعر -

 المدرسي.
المعلومات من الذاكرة في الوقت وھي وسیلة لتنشیط العملیات العقلیة، حیث تتطلب من المتعلم استرجاع  -

 المناسب.
 وھي وسیلة تنظیم للمعلومات حیث تتطلب من المتعلم تلخیص المعلومات بشكل موجز ومكثف. -
على اتباع األسلوب الجید المناسب في التدریس والمناقشة  وھي طریقة تعلیمیة فاعلة، حیث تساعد المعلم -

 وحل المشكالت.
وھي وسیلة عالجیة، بھا یمكن تشخیص مواطن القوة ومواطن الضعف لدى الطلبة، وتعتمد علیھا الخطة  -

 العالجیة لمعالجة الضعف.
 وھي أسھل الوسائل للتقویم ووضع االختبارات بمختلف أنواعھا.  -
 على تفعیل التفكیر والوصول بالطالب إلى األھداف المرسومة.وھي وسیلة تساعد  -

  

وتعد فنون طرح األسئلة من المستلزمات الضروریة لتنمیة عملیة التفكیر، وھذا یتطلب طرحھا بصورة 
متدرجة من البیانات المحسوسة إلى التأمالت المجردة، بحیث تحفز أشكاال عدیدة من عملیات التفكیر، وأن 

ویعتبر المعیار األساس في الحكم على جودة  تتوقف بدرجة كبیرة على طبیعة األسئلة المستخدمة. نتاجات التعلم
السؤال قدرتھ على تحقیق تعلم مباشر عند الطلبة، في إطار األھداف المخططة، ومساعدتھم على تطویر 

  مھارات التفكیر لدیھم. والسؤال في حقیقتھ دعوة للتفكیر .

  

  أشكال األسئلة:
ر األساسي في الحكم على جودة السؤال ھو قدرتھ على تحقیق تعلم مباشر عند الطلبة، في إطار المعیا

  األھداف التعلیمیة المخططة، ومساعدتھم على تطویر مھارات التفكیر لدیھم.

  تتنوع أشكال األسئلة تبعا للھدف المراد تحقیقھ باستخدام ھذه األسئلة، ومن ھذه األشكال ما یلي:

 االھتمام: أسئلة تركیز )١
   األسئلة حضا على اإلنتاج الفكري: وھي أكثر
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  ألم تر ؟ 
  ھل تالحظ ؟ 

  ماذا عساك تجد ؟ ... 

  ومثل ھذه األسئلة یفتح مجاالت عدیدة للفحص، وتساعد على تركیز االھتمام على تفاصیل خاصة.

بعدھا، وبذلك والمالحظة ھي محور ھذه األسئلة، وھي المدخل الرئیس لتوالي حلزونیات المالحظات 
  تزداد التفاصیل واألسباب واألدلة واالفتراضات ...

 
 أسئلة المقارنة: )٢

توجھ بھدف توضیح وتلخیص األفكار واآلراء المطروحة من قبل الطلبة من جھة، والتأكد من فھم 
وتعین على مزید من التدقیق في فروق متفاوتة المستوى خفاء وظھورا، وأكثر تخصیصا لما اآلخرین لھا، 

  تجري علیھ المقارنات، وتدعو إلى الحكم والتقدیر الذاتي: 
  ما عدد كل من ... ؟ 

  ما طول كل من ... ؟ 
  كیف یحدث غالبا لكل من ... ؟ 

   ما مفاتیح المقارنات ... ؟
  ما أوجھ الشبھ بین ...؟

  أوجھ االختالف بین ...؟ ما
 

 أسئلة االستیضاح: )٣
یقرأ أو یكتب ... وتسعى إلى تثبیت المعاني، لتكون ذات معنى وتركز على ما یراد فھمھ مما یقال أو 

  وصلة باإلجابات عن األسئلة المثارة، مثل : 
   .لیتك تشرح ثانیة ..

   ھات أمثلة على ما تقول 
   أظھر صدق ما تدعي

  إلیھ بطریقة أخرى ...عّبر عما توصلت 
   قارن بین ... وبین ... من حیث ....؟

  وكل ھذا یعین المتعلم على تأمل تفكیره والتأكد منھ.

 
 أسئلة االستدالل: )٤

  لماذا لون السماء أزرق؟
  لماذا لون الشجر أخضر؟

  ما سبب إصرار والدي على نظافة یدي باستمرار؟
  ما علة العداوة بین القط والفأر؟

  شعري أسود ولون شعر جدي أبیض؟لماذا لون 
  

ھذه نماذج من سیل من األسئلة یطرحھا بعض األطفال باستمرار، والعدید من ھذه األسئلة یعجز الكبار 
عن إجابتھا، فمن ناحیة أنھا شيء طبیعي ال یعرف سببھ، أو أن العلة والسبب أعلى من مستوى الطفل العقلي، 

  یب الطفل.فیحتار األب أو األم أو المعلم عما یج
الظواھر وما دام الصغار موجودین فال مھرب للكبار من سیل أسئلتھم واستفساراتھم، وطلبھم لتعلیل 

رار على معرفة اإلجابات واألسباب، التي یشاھدونھا، وتجعلھم في حیرة وتساؤل، وتولد عندھم الرغبة واإلص
وتتنوع أسئلة ھؤالء األطفال، بین أسئلة تتعلق بالقضایا الصغیرة، كأسئلة التعرف على بعض المشاھدات، 
وأسئلة االستكشاف، وأسئلة تتمحور حول القضایا الكبرى، كالتي تتعلق بالكون والحیاة، وسواء ھذه أو تلك، فإن 
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اإلجابة علیھا، وال یحبذون طرحھا، ا، في حین أن الكبار قد یترددون أو یھابون األطفال ال یترددون في طرحھ
( من أین أتیت؟ كیف ولدت؟ ھل سأموت؟ ما معنى ھذا؟ وما معنى ذلك؟ ...) وكل سؤال یستتبعھ سؤال أو 

  سیل من األسئلة ...
  

مجال یمكن قسمة التربیة في وربما یكون نمط التربیة في البیوت دافعا إلى مثل ھذه األسئلة، وفي ھذا ال
البیوت إلى اتجاھین متعاكسین، فالنوع األول وھو نادر وقلیل، وھو أن تجد اآلباء واألمھات والكبار بشكل عام 
یثیرون النقاش في األسرة حول بعض األمور، ویشركون الصغار في ھذا النقاش، فیشبعون رغبتھم في 

لذین یكبتون تفكیر األطفال، ویكفونھم عن التساؤل، فتبقى شھیة التساؤل، وأما النوع الثاني المعاكس فھم ا
األطفال لمعرفة النتائج موجودة، وتستثار إذا توفر الجو المناسب للتساؤل، الذي یروي ظمأھم لمعرفة األسباب، 

  مع القناعة في اإلجابات، وھذا النوع من األسئلة ھو ما یدعى بأسئلة االستدالل.
شيء  لبحث عن األسباب والتبریر، وتجمیع األدلة لتأكید صدق ما یدعي، وفیھان أسئلة اوھي قریبة م

  من الشرح واإلیضاح والتفسیر.
   

  مثل : 
 ما دلیلك ؟  -
 ما السبب ؟  -
 لماذا تقول ھذا ؟  -
 ولماذا لم تقل عكس ما قلت ؟  -
 وما دواعي قولك ھذا ؟ ...  -
 وغیرھا. -

  والتمحیص والدفاع عن الرأي.فھي بذلك دعوة إلى المزید من الفحص والتحدید 
  

 األسئلة السابرة: )٥
یستخدم ھذا النوع من األسئلة عندما تكون إجابة الطالب على أحد األسئلة من النوع السطحي، أو 

وھذا النوع من األسئلة إن وجھ بطریقة  الغامض الذي یحتاج إلى المزید من الدقة أو التبریر أو التخصیص.
  غیر حادة یشجع الطلبة على التفكیر العمیق، من خالل الطلب منھم تبریر إجاباتھم أو تحلیلھا.

  ومن األمثلة على ذلك :
 ماذا تعني بقولك ھذا؟ -
 ما األسباب التي دعتك إلى ھذا العمل أو القول؟ -
 اج؟ما نتائج وانعكاسات ھذه الفكرة أو ھذا االستنت -
 ھل بإمكانك توضیح الفكرة أو إضافة شيء جدید؟ -
 لماذا تفكر ھكذا؟ -

 
 أسئلة التفكیر المتمایز: )٦

غالبا ما یدور ھذا النوع من األسئلة حول مشكلة غیر موجودة، أو جواب لمشكلة متوقعة، وھذه األسئلة 
سابقة، خبراتھ ومعلوماتھ التتیح الفرصة للمتعلم أن یجیب ویفكر حسب قدراتھ التفكیریة الخاصة بھ، وفي ضوء 

  ال یوجد لھا إجابة محددة، أو ما یعبر بھ بالصواب أو الخطأ. ومما یمیز ھذه األسئلة أن منھا أسئلة
  ومن األمثلة:

 ماذا تتوقع أن یحدث لو توقفت مصانع المالبس عن اإلنتاج لمدة عشرین سنة؟ -
 مئویة؟ماذا تتوقع أن یحدث لو ارتفعت حرارة األرض عشرین درجة  -
-   

  ویتفرع من ھذه األسئلة :
 
 األسئلة االفتراضیة: )١

  .وھي أسئلة تساعد الطلبة على التخیل، وتنمي قدرتھم على التفكیر
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  مثل: ما یمكنك أن تفعل لو أن ... ؟
ھذا السؤال یفسح المجال أمام الطلبة لالنتقال السرسع إلى واقع متخیل، ومعالجة ھذا الواقع من خالل التفكیر 

  مختلفة، ولیس بإعطاء إجابة واحدة. ببدائل
 
 األسئلة التأملیة: )٢

  تستدعي من الطلبة بناء استنتاجات على افتراضات محددة.
  كیف تمكننا أن نحل األزمة المالیة الحالیة؟مثل: 

  كیف یمكن حل مشكلة الفقر في المجتمع المحلي؟
  

  أسالیب تنمیة األسئلة:
  

األسئلة مھارة تتفاوت بین شخص وآخر، سواء في نوعھا أو مستویاتھا، كما تتفاوت بین الصغیر والكبیر، 
من المالحظ أن الطفل كائن كثیر كما مر سابقا فووفي مقام التعلیم والتعلم یھمنا أسئلة المتعلمین صغارا وكبارا، 

عادة تالزمھم حتى یتجاوزوا ھذه المرحلة،  واألسئلة عض المواقف،األسئلة التي یعجز الكبار عن اإلجابة عنھا في ب
  وتنضج عقولھم، ویجدوا السبیل للوصول إلى حلول لتساؤالتھم بأنفسھم.

  ولتوجیھ أسئلتھم وتنمیتھا یمكن اتباع األسالیب التالیة:
یجعلوا على أن یكونوا قدوة تجسد طبیعة اإلنسان المتسائلة، وال یخفوا دھشتھم عن الصغار، وحرص الكبار  •

 الصغار مشاركین لھم في التساؤل والدھشة والتعجب.
 توفیر الكتب ومصادر التعلم المباشرة حول الصغار، وتشجیع الصغار على القراءة والتحري وحب الكتاب. •
 تمون بھ.إشراك الصغار مع الكبار فیما یھ •
 تعریض الصغار لإلبداع ومواقفھ، وتشجیع ما لدیھم من تفتح عقل ویقظة حس. •

 
  

  مواصفات مرغوبة في أسئلة المعلم:
  

   مواصفات األسئلة المرغوبة في أسئلة المعلم: من  
  
 حیث یصاغ السؤال بلغة سھلة مفھومة لدى الطلبة. سھولة لغتھا ووضوح صیاغتھا: •

  مثال مرفوض لصعوبة اللغة وغموضھا بالنسبة للمتعلم: (سؤال وجھ للصف الخامس األساسي)
  للشارع تحریم الربا؟ما المسوغات التي بررت 

 
حیث یكون السؤال واضحا جلیا، یستطیع الطلبة فھم المطلوب منھ، وال یؤدي إلى معان  وضوح الطلب منھا: •

  .وال یشكل لدیھم غموضا في الھدف منھ،، متعددة، تؤدي إلى تشكك الطالب من مقصود السؤال
 .التفسیریة والمعترضةویستحب في ھذا المجال أن یكون السؤال موجزا خالیا من الجمل 

  مثال مرفوض لغموض الھدف:
  ما نتائج المعركة على المسلمین؟

  
  .أن یكون السؤال مثیرا للتفكیر •

ذلك ة متنوعة واختیاریة، وأما ما دون إال إذا كان الھدف من السؤال ترسیخ المادة في أذھان الطلبة فتكون األسئل
 فینبغي أن یكون السؤال محفزا لتفكیر الطالب.

 
 أن ال یكون السؤال موحیا بالجواب. •
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 ، أن ال یصاغ السؤال بلغة الكتاب •
التي ون تمعن وفھم عمیق. وأما األسئلة ألن صیاغة األسئلة بلغة الكتاب تشجع الطلبة على الحفظ غیبا بد

 یصوغھا المعلم بلغتھ الخاصة فتشجع الطلبة على التفكیر والتدبر وإتقان األفكار وفھمھا جیدا.
 

  تطلب من الطالب أمرا واحدا في السؤال الواحد: •
 حیث یحوي السؤال فكرة واحدة، وال یكون معقدا وصعب اإلجابة على الطلبة.

  مثال مرفوض لتعدد المطالب:
  ما حكم الربا؟ وما الحكمة من ھذا التشریع؟ وما آثار الربا على المجتمع اإلسالمي؟

 
 المستھدفین:تقع في المستوى العقلي للطلبة  •

  مثال مرفوض ألنھ أعلى من المستوى العقلي للطلبة المستھدفین: (سؤال موجھ للصف الثالث األساسي)
  علل سبب تشجیع اإلسالم على التكافل االجتماعي.

 
 تقع في المستوى المعرفي للطلبة المستھدفین: •

  وجھ للصف الثالث األساسي)مثال مرفوض ألنھ أعلى من المستوى المعرفي للطلبة المستھدفین: (سؤال م
  عرف الفقھ لغة واصطالحا.

  
  

  نشاط: 
  عزیزي المعلم:

  أكتب أسئلة مقبولة وأخرى مرفوضة على مختلف المواصفات الواردة في مجال تخصصك.
  

  

  :وتلقي اإلجابات بعض االعتبارات التي یجب االھتمام بھا عند طرح األسئلة
 جیب، ویحقق ذلك فوائد عدیدة منھا:الملسؤال لجمیع الطلبة قبل تعیین توجیھ ا •

 جلب انتباه الطلبة، فیحاول الجمیع االنتباه خشیة أن ال یفاجأوا بالسؤال. -
 إعطاء الفرصة للجمیع للتفكیر. -
 .إلجابتھم للسؤال فیتعدد التفكیر تحضیر الطلبة جمیعا -
 مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة. -

مع مراعاة قدراتھم واستعداداتھم، وبذلك یحقق مشاركتھم وتحفیزھم  توزیع األسئلة على الطلبة بصورة عادلة •
 على ھذه المشاركة، وتعزیز ثقتھم بأنفسھم وقدرتھم على اإلجابة واإلبداع.

، كأن یتبع ترتیب جلوسھم في الصف، أو ترتیب أسمائھم على الطلبة عدم اتباع ترتیب خاص في توزیع األسئلة •
 اه الطالب الذي مضى دوره أو لیس لھ الدور في اإلجابة.أبجدیا، فذلك مدعاة لعدم انتب

إعطاء الطلبة برھة للتفكیر، بما یتناسب مع صعوبة السؤال والوقت الالزم للتفكیر في اإلجابة، وبھذا یعطى  •
 الطالب القوي الفرصة لإلبداع والطالب الضعیف الفرصة الستجماع اإلجابة والمشاركة.

 بالجواب للطلبة. عدم إلقاء السؤال بلھجة توحي •
عدم اإللحاح على الطالب الذي ال یستطیع اإلجابة، فذلك مضیعة للوقت، وإحراج للطالب، بل األفضل في ھذه  •

 الحالة تحویل السؤال لطالب آخر، ولفت نظر الطالب األول إلى االنتباه إلى اإلجابة الصحیحة.
، فذلك مدعاة إلى عدم االنتباه لطرح م األمر ذلكإال إذا لز عدم تكرار طرح السؤال مرة أخرى أو مرات متعددة •

 السؤال من قبل الطلبة.
 ففي ذلك مخاطر عدة منھا: إال إذا دعت ضرورة لذلك، عدم إعادة الجواب الصحیح بعد الطالب، •

 ألنھم تعودوا سماع الجواب أكثر من مرة. قد یدعو ذلك إلى عدم انتباه زمالئھ -
 ب باستجابتھ واعتبارھا غیر كافیة.عدم ثقة الطالب المجیقد یسبب ذلك  -
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 قلة اھتمام الطلبة بإجابة زمیلھم لتعودھم سماع اإلجابة مرات من المعلم. -
 إضاعة الوقت في تكرار اإلجابة . -

ألق السؤال للطلبة مع إظھار الثقة بھم وقدرتھم على اإلجابة، فذلك یشجعھم على التفكیر ویستثیر ھمتھم وثقتھم  •
 .استحسان المعلم إلجابة الطالب، مع إظھار بأنفسھم

 إحراجھم بتوجیھ اللوم أو التوبیخ لعدم االنتباه.توجیھ السؤال لغیر المنتبھین الستثارتھم على االنتباه، مع عدم  •
تجنب األسئلة التي تكون اإلجابة علیھا بنعم أو ال قدر اإلمكان، لیكون التركیز على األسئلة التي تحتاج لتفعیل  •

 التفكیر.
 زنة بین أصناف األسئلة المختلفة مع إمكانیة التركیز على األسئلة التي تحقق عائدا تربویا عالیا.الموا •
 تشجیع طرح األسئلة من قبل الطلبة لزمالئھم والقلیل للمعلم. •
 السماح للطلبة بمناقشة المعلم فیما یقول ومعارضتھ أحیانا، وعدم التعنت في الرأي، أو رفض آراء اآلخرین. •
المعلم من االعتراف بعدم معرفتھ لإلجابة أحیانا على سؤال یوجھھ إلیھ أحد الطلبة، وعدم اعتبار ذلك  عدم تخوف •

ضعفا أو تقصیرا، فالمعلم لیس معجزة یعرف كل شيء، واعترافھ بحدود معرفتھ یبعث على االحترام لھ من 
 طلبتھ.

الثقة وتبادل الخبرات،  ذا یشجعھم علىجریح أو استھزاء، فھالسماح للطلبة بمناقشة أجوبة زمالئھم، دون ت •
 وتحلیل المادة التعلیمیة بدقة.

یستطیع دون اللجوء إلى مساعدتھ على ذلك، فإن كان الجواب ناقصا ترك الفرصة للطالب للتفكیر بالجواب  •
 ه من زمالئھ أو من المعلم إذا لزم.المعلم إثراء

ألي مادة دراسیة یعتبر معلما للغة العربیة، وعلیھ مراقبة  تشجیع الطلبة على اإلجابة بلغة سلیمة، إذ أن كل معلم •
 صحة اللفظ والتعبیر والكتابة، وال یتردد في إصالح أي خطأ یرتكبھ الطالب.

  

  تصنیفات األسئلة
تتنوع األسئلة التعلیمیة والتقویمیة في مستویات الصعوبة، فمنھا األسئلة التي یسھل اإلجابة علیھا من الطلبة،   
لتذكر واالستیعاب، ومنھا متوسطة الصعوبة، كأسئلة التطبیق والتحلیل  في الغالب، التي یستطیع الطالب كأسئلة ا

، وإعمال العملیات العقلیة لدیھ، ومنھا األسئلة صعبة اإلجابة، التي تحتاج إلى جھد اإلجابة علیھا مع بذل جھد جید
ت، وتحتاج عادة إلى تفعیل عملیات عقلیة علیا، وقد أكبر لإلجابة علیھا، كأسئلة التركیب والتقویم وحل المشكال

  یحتاج الطالب في ھذه الحالة إلى مساعدة المعلم وتوجیھاتھ.

أو  ومن ناحیة أخرى قد تكون األسئلة مفتوحة اإلجابة من النمط المقالي، تتطلب من المتعلم إجابة ممتدة،  
والتأمل، وتحفزھم على البحث واالكتشاف، وربط الخبرات  وتفتح أمام المتعلم آفاقا واسعة للتفكیر إجابات متعددة،

   السابقة بالخبرات الجدیدة.

    وقد تكون من النمط الموضوعي التي تتطلب إجابة محددة، وغالبا تكون اإلجابة قصیرة.  

ھنا تعددت تصنیفات األسئلة بتعدد المربین الذین اھتموا بدراسة األسئلة وتحلیلھا وتصنیفھا، ونستعرض وقد   
ویات من تصنیف األسئلة الذي یتوافق مع تصنیف بلوم لألھداف المعرفیة، وبذلك یمكن تصنیف األسئلة إلى ستة مست

  حیث التفكیر الذي تتطلبھ، ترتبط الثالث األولى منھا بعملیات التفكیر الدنیا، والثالث األخرى بعملیات التفكیر العلیا:

  

 أسئلة عملیات التفكیر الدنیا •
 
  المعلومات (التذكر):أسئلة  -

الحقائق والتعریفات ف إلیھا، وتضم تذكر المعلومات في الذاكرة، أو التعر وتتطلب استرجاع المخزون من
 (من، ماذا، متى، أین، كیف ... ؟) والمشاھدات.

  :  أمثلة
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  ما ھي مبطالت الوضوء؟
  ما عاصمة العراق؟

 
 : أسئلة الفھم -

   الرئیسة.وتنطوي على الوصف وتقریر األفكار 
 (تنظیم المعلومات والحقائق واألفكار وانتقاؤھا)

  :  أمثلة
  بین مضار الربا بالنسبة للمجتمع.

  اشرح معنى القول التالي: "من فتح مدرسة أغلق سجنا".
  أعد ...................................... بلغتك الخاصة.

  ........................................ة الرئیسة في رما الفك
 

 : أسئلة التطبیق -
   تتطلب حل مشكلة باستخدام القاعدة أو المبدأ واإلجراءات المناسبة.

 (استخدام المعلومات والحقائق والمبادئ ...)
  : أمثلة

العاریة، ما یلي : اإلجارة، الحج، العمرة، الوكالة، ت العبادات وخطین تحت المعامالت فیضع خطا تح
  صالة التراویح، صدقة الفطر، المساقاة .

  حدد المبتدأ في الجمل التالیة: البستان جمیل.   في العجلة الندامة.
  كیف یكون ....................... مثاال على ......................... ؟
  كیف یكون ............................ مرتبطا بـ  .................. ؟

 
 :أسئلة عملیات التفكیر العلیا •

 
 : أسئلة التحلیل -

تتطلب من الطالب القدرة على إدراك عناصر المشكلة، ومعرفة أجزائھا المختلفة، وقدرتھ على التحلیل، 
 للتوصل إلى الدوافع واألسباب واالھتداء إلى شواھد مؤیدة.

  : أمثلة
 أكتب، تفكیر، تفّكر ي، یستأنس، ھو، ھذا،محمد، أسّمصنف الكلمات التالیة إلى أسماء وأفعال وحروف: أسمى، 

  لكن، ... منطقي، تدبُّر أولئك، كأن،
  لماذا یجب فتح نوافذ الغرفة كل فترة من الزمن ؟

  سنة؟ ٥٠كیف تختلف القیم في المجتمع العربي عما كانت علیھ قبل 
  ما الدلیل الذي یمكنك أن تقدمھ على ........................ ؟

  
 
 (یطلق علیھا األسئلة اإلبداعیة):  :أسئلة التركیب -

 تتطلب قدرة الطالب على رؤیة العناصر المختلفة للمشكلة ثم اقتراح حلول لھا.
  : أمثلة

  ماذا تتوقع لو انتشر الربا في المجتمع عالنیة؟
  ویة ؟امتلكت العدید من الدول أسلحة نو ماذا تتوقع لو

  علیھ من ........................... ؟ / تستدلما الذي یمكن أن تتنبأ بھ 
  ما اآلراء التي یمكنك إضافتھا إلى ......................... ؟

 
 : تقویمأسئلة ال -
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أو تقویم صحة  ،یقدر الطالب قیمة الشيء أو السلوك. (تضم اإلدالء باآلراء تتطلب إصدار أحكام، بعد أن
 معینة).أو تقویم الحلول المطروحة لمشكلة األفكار، 
  : أمثلة

  ما رأیك في العبارة القائلة : الغایة تبرر الوسیلة ؟
  ما موقفك إذا رأیت طفال یعذب ھرة في الشارع؟

  ما رأیك في حالة العالمین العربي واإلسالمي تجاه االستعمار في الوقت الحاضر؟
  ھل توافق على ................................ ؟

  أن تستخدمھا لتقدیر / تقییم .................................... ؟ما المعاییر التي یمكنك 
  
  

  تدریب:
  أمامك مجموعة من األسئلة، والمطلوب منك أن تصنف ھذه األسئلة حسب تصنیف بلوم 

  
  اشرح الحدیث النبوي الشریف التالي: " الدین النصیحة". –(     ) 
  استخدم كان أو إحدى أخواتھا في جمل مفیدة. –(     ) 
  الغراب والجرة ). استخرج األفكار الفرعیة من درس ( –(     ) 
  ما ھي عاصمة السودان؟ –(     ) 
  ما الذي تتوقعھ إذا توحدت الدول العربیة في دولة واحدة ؟ –(     ) 
  لومات في الدرس)؟ (وردت المعما الفرق بین المستطیل ومتوازي األضالع –(     ) 
  ما رأیك في القول: "وفر القرش األبیض للیوم األسود"؟ –(     ) 
من مكة المكرمة إلى المدینة  ما أوجھ الشبھ واالختالف بین ھجرة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم –(     ) 
  ؟٤٨وھجرة الفلسطینیین عام  المنورة
  ما الفكرة الرئیسة في قصیدة "موطني"؟ –(     ) 

  كیف یمكن أن نرفع من تحصیل طلبة المدرسة؟ –)    (  
دینار. فما نصیب كل واحد من  ٥٠٠٠أوالد وبنتین وترك تركة تقدر بمبلغ  ٣مات رجل وترك  –(     ) 
  الورثة؟
  ما رأیك في تصرف زمیلك في نقاشھ مع المعلم؟ –(     ) 
  لخص قصیدة "أمتي" في خمسة أسطر. –(     ) 
  ما عدد الفلسطینیین في المھجر؟ –(     ) 

  
  :اإلجابات بالترتیب

  فھم، تطبیق، تحلیل، تذكر، تركیب، فھم، تقویم، تحلیل، تركیب، تركیب، تطبیق، تقویم، فھم، تذكر.
  
  

  
  

  نشاط:
  عزیزي المعلم:

  اكتب أسئلة على كل نوع من أنواع األسئلة المذكورة في مجال تخصصك.
  

بعد ھذا االستعراض ألنواع األسئلة، سواء أسئلة عملیات التفكیر الدنیا أو أسئلة عملیات التفكیر         
في العملیة التعلیمیة التعلمیة، إذ ال بد العلیا، یجدر اإلشارة إلى أن أسئلة عملیات التفكیر الدنیا ال غنى عنھا 

مواقف جدیدة، وھذه المستویات تعتبر أساسا  من استخدامھا في تذكر الحقائق والمبادئ التي یتوصل إلیھا في
ألسئلة عملیات التفكیر العلیا، حیث یبنى ھذا التصنیف على أساس ھرمي، یعتمد فیھ المستوى األعلى على 
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المستوى األدنى منھ، ولكن الخطورة أن تتوقف العملیة التعلیمیة عند المستوى األدنى، وتتركز على 
  مستویات الطابع المعرفي.

ولكن یجب أن نصل بالطالب إلى مستوى التفكیر الناقد والمبدع، الذي یتطلب االنتقال إلى مستوى        
المعلومات تذكر كز على المستویات السابقة (تأسئلة التفكیر العلیا (التحلیل والتركیب والتقویم)، التي تر

  والفھم والتطبیق)، ولكنھا تتفوق علیھا في قیمتھا التربویة حیث :
 تعلما قوي المعنى، یوفر جوا مالئما للتعلم الفعال.تحقق  •
 توفر فرص التفاعل بین المتعلم والمادة فتنمي بذلك القدرات اإلبداعیة. •
 تتیح المجال النطالق التفكیر والكشف عن أفكار جدیدة. •
 توفر للطالب إدراك العالقات االرتباطیة بین جوانب الموضوع. •
 الطالب على تصور األفكار في أوضاع جدیدة.تنمي المرونة الفكریة التي تساعد  •
 تنمي القدرة على التكیف حسب الموقف ومتغیرات الموضوع. •

  

  أسئلة عملیات التفكیر العلیاأھمیة 
تطویر مما سبق یتبین أھمیة أسئلة عملیات التفكیر العلیا في التعلم الصفي، فھي تسھم بشكل كبیر في   

مجردا راقیا، للتوصل إلى التعمیمات أو الربط بین المفاھیم والحقائق، وال  تتطلب تفكیراقدرات الطلبة العقلیة، و
  تكتفي بمجرد استخدام الذاكرة أو الوصف الحسي لألشیاء.

لذا فإن عملیات التفكیر العلیا ال تتطلب من الطالب تعریف المفھوم أو القانون وإنما اكتشافھ، وھي بذلك   
ستدالل بفرعیھ االستقراء واالستنتاج، وتطبیق المفاھیم والمبادئ، تخدم عدة وظائف منھا : التقویم واال

والمقارنة، وحل المشكالت، والربط بین األسباب والنتائج، ... وترتبط ھذه الوظائف بمستویات عملیات التفكیر 
  ح بھ الموقف.لعلیا، ویختار المعلم منھا ما یسما

یجدر توضیحھا بتفصیل كاف، لذا ففیما یلي علیا، ومن منطلق ھذه األھمیة ألسئلة عملیات التفكیر ال  
  بیان مفھوم كل من التحلیل والتركیب والتقویم، وبیان األنواع الفرعیة لكل منھا، وأمثلة علیھا.

  

  أسئلة التحلیل:
  : مفھوم أسئلة التحلیل

إلى عناصرھا  ھي عبارة عن األسئلة من عملیات التفكیر العقلیة التي یتم فیھا تحلیل ظاھرة كلیة مركبة  
، كما یقوم المتعلم خالل عملیة التحلیل بتحدید المكونة لھا، أي أن المكونات الجزئیة التي تتركب منھا الظاھرة

ثم االنتقال إلى الكشف عن العالقات واألنماط التي تربط ھذه السمات والمكونات للشيء مدار الدراسة، 
  .ي النص أو الفكرةاألجزاء، ومن خالل ذلك یرصد األخطاء المتضمنة ف

منھا: (استنتج ، استقرئ و (وقد ورد أمثلة منھا من قبل) وھناك ألفاظ مفتاحیة تستخدم في أسئلة التحلیل  
، علل ، میز ، أورد األدلة ، ادعم بالشواھد ، أثبت ، حلل ، ... )، علما بأن اللفظ وحده ال یكفي لتحدید نوع 

  من السؤال أوال.السؤال، وإنما ینظر إلى المعنى والمراد 

  أنواعھا الفرعیة :

 : أسئلة تحلیل ـ تعلیل )١
 أي األسئلة التي تتطلب معرفة األسباب واإلدالء بالعلل والمسببات.

  : أمثلة
  لم یعطى ابن السبیل من أموال الزكاة؟
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  لم تكثر األمراض في فصل الشتاء؟
 

  أسئلة تحلیل ـ استنتاج (استنباط) : )٢
أي األسئلة التي تتطلب من الدارس أن یصل إلى نتائج أو تعمیمات، أي تطبیق النتیجة العامة أو المبدأ 

االنتقال من األحكام الكلیة العامة إلى األحكام الجزئیة على حاالت فردیة أو جزئیة، واالستنتاج یعني 
 الخاصة.
  : أمثلة

  تحدث عن الفوائد التي تشجع على التكافل االجتماعي .
  بعد زیارة آثار البتراء: ما الذي تستخلصھ عن حیاة األنباط؟

 
 :  أسئلة تحلیل ـ استقراء )٣

وھي األسئلة التي تتطلب من الدارس أن یعطي األدلة التفصیلیة التي تساعد على إثبات حكم عام، أي 
 تتبع الحاالت الجزئیة للوصول منھا إلى فكرة عامة أو حكم كلي.

  : أمثلة
  یترتب على انتشار االحتكار في المجتمع ؟ما األثر الذي 

  ما األدلة التي تستند إلیھا لتثبت أن األرض كرویة الشكل؟
  

وبھذا یتضح أن عملیتي االستقراء واالستنباط تمثالن عالقتین متعاكستین، فاالستنباط عالقة ھابطة من   
والتعمیمات والمفاھیم والحقائق، وأما التجرید إلى الخبرة الحسیة المباشرة مرورا بالنظریات والقوانین 

االستقراء فعملیة صاعدة من الخبرة الحسیة المباشرة إلى التجرید مرورا بالحقائق فالمفاھیم فالتعمیمات 
  فالقوانین فالنظریات.

  
   نشاط:
 حاول وضع سؤالین من تخصصك على كل نوع من األنواع التي ذكرت. )١
 وردت: صنف األمثلة التالیة حسب األنواع التي )٢
 ك.في الصیف أكثر من الشتاء. علل ذل تنفجر إطارات السیارات -
 لماذا تعطل المدارس في الصیف؟ -
 معلقة زھیر بن أبي سلمى.استنتج األفكار الفرعیة المتضمنة في  -
 ما العوامل التي تساعد على اتساع الفجوة بین الدول المتقدمة والدول النامیة؟ -

  
  

   

  أسئلة التركیب 
  : مفھومھا

 إبداعھي األسئلة التي تتطلب الوصول إلى توقعات معینة، أو حل مشكالت معینة تعرض علیھا، أو   
أفكارا تواصلیة أصلیة، ویسھم ھذا اإلبداع في تنمیة المھارات العقلیة المتنوعة لدى المتعلم، مثل وصف أوجھ 

م على التلخیص وإعادة بناء ، ویتم ذلك من خالل تعود المتعلالشبھ واالختالف، وصوغ الفرضیات، وغیرھا
  .المعرفة في ثوب جدید

وھناك ألفاظ مفتاحیة تستخدم في بناء أسئلة التركیب منھا: (تنبأ ، أكتب ، أنتج ، أنشئ ، اقترح ، خطط   
، صمم ، ركب ، طّور ، كیف یمكننا أن نحل ... ؟ ماذا یحدث لو أّن ... ؟ ھل یمكنك اقتراح ... ؟ ) وغیرھا 
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ع االنتباه أن ھذه األلفاظ وحدھا ال تقرر نوع السؤال، وإنما یجب االنتباه إلى وظیفة السؤال الذي من األلفاظ، م
  من األفضل أن یسبق اختیار الكلمة المفتاحیة.

  

  أنواعھا الفرعیة :
 التوصل إلى توقعات مبنیة على فرضیات: )١

  مثال: ماذا تتوقع من شاب نشأ في بیت تعمھ الفوضى والخالفات؟
  تتوقع أن یحدث لو توحدت الدول العربیة في دولة واحدة؟ماذا 

 
 اقتراح حل المشكالت: )٢

  مثال: كیف یمكنك أن تساھم في حل مشكلة الطالب الفقیر في مدرستك؟
  قدم مقترحاتك لتكوین مكتبة مدرسیة جیدة.

 
 إبداع أفكار تواصلیة أصلیة: )٣

  مثال: صمم شبكة تبین مصارف الزكاة في اإلسالم.
  مفاھیمیة تبین أنواع المنصوبات في اللغة العربیة وتفرعاتھا.صمم شبكة 

  

  
   نشاط:
 حاول وضع سؤالین من تخصصك على كل نوع من األنواع التي ذكرت. )١
 صنف األمثلة التالیة حسب األنواع التي وردت: )٢
 صمم نموذجا لمختبر حاسوب في مدرستك. -
 رجلھ؟كیف تتصرف إذا وقع طالب أمامك في ساحة المدرسة وكسرت  -
 ماذا تتوقع من إدارة المدرسة تجاه طالب یتكرر غیابھ؟ -
 كیف یمكنك أن تساھم في رفع مستوى طلبة صفك التحصیلي؟ -
 أرسم لوحة تعبیریة توضح تصورك لحدیقة مدرستك. -
 ربحت ألمانیا الحرب العالمیة الثانیة؟ماذا تتصور لو  -
 لیة.أكتب موضوعا في المجلة المدرسیة تبین فیھ آمالك المستقب -
 ماذا تفعل لو انقطع التیار الكھربائي في منزلك أثناء االمتحانات؟ -
 ما أوجھ الشبھ بین المدرسة والجامعة؟ -

  
  

  

  أسئلة التقویم
  : مفھومھا

أسئلة تتطلب من الطالب إبداء رأي حول قضیة معینة، أو إصدار حكم حول صحة أفكار مطروحة، أو تقویم 
   مستوى إنتاج معین.حددة، أو تقویم حلول لمشكلة م

والتفكیر التقویمي یحدد فیما إذا كانت المعلومات المتوفرة مناسبة أو صالحة، أو تتعلق مع أي محك من محكات 
وغالبا ما تتصدرھا أدوات استفھام معینة: (ھل توافق؟ ما رأیك؟ أیھما أفضل؟ ... ) أو كلمات مفتاحیة  الحكم.

  فّند ... ). ،مثل : ( قّوم ، حاول ، قّرر
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  أنواعھا الفرعیة:
 تقویم الحلول المطروحة لمشكلة معینة: )١

  مثال: ما رأیك في مساھمة الزكاة في إزالة الفروق بین الناس في المجتمع اإلسالمي؟
 

 إبداء رأي في قضیة معینة: )٢
  مثال: ھل تعتقد أن الدساتیر الوضعیة تصلح لكل زمان ومكان؟

 
 تقویم مستوى إنتاج معین: )٣

  ما رأیك في مدى استغالل الثروات العربیة في العالم العربي؟: مثال
 

 محاكمة فكرة معینة: )٤
  مثال: ما رأیك في الفكرة التالیة: "الوضوء سالح المؤمن" ؟ ولماذا؟

  

  
   نشاط:
 حاول وضع سؤالین من تخصصك على كل نوع من األنواع التي ذكرت. )١
 صنف األمثلة التالیة حسب األنواع التي وردت: )٢
 توافق على التعلیم المختلط في المرحلة الثانویة؟ ولماذا؟ھل  -
 ما رأیك في تناول المنبھات للسھر أثناء االمتحانات؟ ولماذا؟ -
 أي نوع من البرامج التلفازیة تفضل مشاھدتھا؟ ولماذا؟ -
 العامیة؟ ولماذا؟ استخدام اللغة العربیة الفصحى أم أیھما تفضل أثناء المحادثة: -
 حاسبة عن تعلم العملیات الحسابیة في المدارس؟ھل تسد اآلالت ال -
 ھل یمكن برأیك أن یعیش اإلنسان على سطح القمر؟ ولماذا؟ -
 فند الرأي القائل بانھزام المسلمین في غزوة أحد. -
  النظافة من اإلیمان؟ما رأیك في القول:  -

  
  

  

  القیمة التربویة ألسئلة عملیات التفكیر العلیا:
 أسئلة التحلیل: )١

، إذ ال یكفي مھارات التفكیر والبحث والتحلیل وتقدیم الشواھد التي تدعم المفاھیم والتعمیماتتنمیة  •
 ما الذي حدث؟ ولكن یجب أن یعرف لم حدث؟أن یعرف الطالب 

لومات ومالحظة األسباب والمسببات، وبذلك ال تبقى لى إعمال الفكر وربط المعتدفع الطالب إ •
 ي الذاكرة فقط، ویقاس على ذلك أي مادة من مواد التدریس.المادة األدبیة معلومات محفوظة ف

 
 أسئلة التركیب: )٢

 تنمیة الطاقات اإلبداعیة للطلبة وممارسة التفكیر المبدع. •
 إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعبیر عن تفكیرھم المستقل. •
 ترتیب األفكار في نمط جدید. •
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 التوصل إلى توقعات مستقبلیة. •
 الطلبة في الحیاة وفي مواقف التعلم الصفي.حل مشكالت تعرض على  •
 المحددة ذات الصلة بحل المشكالت والتوقعات واإلبداع.تحقیق األھداف التربویة  •

 
 أسئلة التقویم: )٣

، فتنمي القدرة على تذوق الجمال والحسن في الطبیعة وفي أعمال صقل حس الطالب اإلبداعي •
 .اإلنسان

 توفیر االستمتاع بتحقیق الذات. •
 المحاكمة الدقیقة قبل إصدار األحكام في تقویم األمور. •
 تذوق الطالب قیمة ما یصدر الحكم حولھ. •

  
 

  
  تطبیق على مھارات التفكیر العلیا:

  عزیزي:
  

  اقرأ النص التالي ثم أجب على ما یلیھ:
بعث اهللا تعالى النبي صلى اهللا علیھ وسلم رحمة للعالمین، لینقذھم من ظلمات الشرك والضالل إلى نور 
الھدایة واإلیمان، وقد حمل النبي صلى اهللا علیھ وسلم مع أصحابھ لواء الدعوة إلى اهللا تعالى، فبلغ 

صنوفا من األذى، قابلھا رسالة ربھ إلى الناس دون تمییز بینھم، وقد عانى من المشركین والكافرین 
بالتحمل أحیانا وبالمواجھة أحیانا أخرى، وكانت لقاءاتھ الحربیة مع أعدائھ تتمیز بتمثلھ أوامر رب 

جال الدین من أحبار ورھبان، العالمین، فكان یأمر أصحابھ بعدم قتل الشیوخ واألطفال والنساء ور
اء لیصلح الكون ال لیفسده، ولیحقق السعادة ، ألن ھذا الدین جعدم التعرض إلى األشجار والحیواناتو

  لإلنسان ویجنبھ الشقاء في الدنیا واآلخرة.
  

  األسئلة:
 بین األفكار الفرعیة التي وردت في النص. -

 
 

 استنتج العبر والدروس المستفادة من النص. -
  
 

 اقترح عنوانا مناسبا للنص. -
 

 أعدائھ.استنتج من النص ما یدل على تسامح اإلسالم في التعامل مع  -
  

 
 سامح اإلسالم مع األدیان األخرى؟كیف تستدل من النص على ت -

  
 

 ما رأیك في معاملة غیر المسلمین للمسلمین في الوقت الحاضر؟ -
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  تدریب:

  اختبر نفسك: 
  :، والنوع الفرعي من المستوى إن وجدبین مستوى كل سؤال مما یلي      
 ما المصدر األول للفقھ اإلسالمي؟ -
ضع خطا تحت الكلمة التي تجمع جمعا مذكرا سالما وخطین تحت الكلمة التي تجمع جمع تكسیر فیما  -

 رجل، مسلم، مفكر، مبتكر، عالم، صاحب، مبدع، قارئ، كتاب، كاتب، سالم.یلي: 
 في المجتمع؟ الغشھل یمكنك اقتراح النتائج التي تترتب على  -
 اشرح مفھوم اإلبداع. -
 لة مفیدة في المجتمع؟لماذا یعتبر الرھن معام -
 ماذا یحدث في المجتمع لو انتشرت ظاھرة الربا؟ -
 ما رأیك في األزمة المالیة التي اجتاحت العالم في القرن الحالي؟ -
 ماذا تتوقع لو اختلف الفقھاء في الجوانب األساسیة للتشریعات؟ -
 عدد شروط صلح الحدیبیة . -
 حیاة المسلم؟لماذا یعتبر فھم المعامالت الفقھیة ضروریا في  -
 قارن بین المساقاة والمزارعة. -
 ما رأیك لو انتشر في العالم مرض معد ال یوجد لھ عالج معروف؟ -
 اقترح حال للقضاء على ظاھرة التدخین في المجتمع. -

  
  

  اإلجابات الصحیحة: (بالترتیب)
  تقویم، تركیبتذكر، تطبیق، تركیب، فھم، تحلیل، تركیب تقویم، تركیب، تذكر، تحلیل، تطبیق، 

  
  

  

  ما یجب أن نراعیھ عند استخدام أسئلة التفكیر العلیا:
التفكیر الدنیا، ینبغي لنا  مھارات بعد ما تبین لنا قیمة أسئلة مھارات التفكیر العلیا، وتفوقھا على أسئلة  

صیاغة أي سؤال ، وھذا مما یحفز على التفكیر الواعي عند معرفة ما یجب أن نراعیھ عند استخدام ھذه األسئلة
  :من ھذه األسئلة

التذكیر باستمرار بأن أسئلة التفكیر العلیا تستند أساسا على أسئلة التفكیر الدنیا، دون أن نقف عند أسئلة  •
 التفكیر الدنیا.

 
بمثابة أن تراعي المستوى العقلي للطلبة، حیث ال تطرح أسئلة تفوق مستوى الطلبة العقلي، فتكون  •

لھم، ویعجزون عن حلھا، وتتسبب لھم باإلحباط بدال من تحفیزھم ورفع مستواھم العقلي األلغاز بالنسبة 
والتفكیري. وھذا ال یعني عدم تحدي تفكیرھم، وإنما یكون تحدي تفكیرھم فیما یستطیعون التوصل إلیھ 

  من أفكار.
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السؤال یتوافق مع  فباإلضافة إلى كون ح یتوافق وخلفیة الطلبة المعرفیة،أن تتأكد أن السؤال المطرو •
المستوى العقلي للطلبة، ینبغي أیضا أن یتوافق مع المستوى المعرفي للطلبة، بحیث یكون منسجما مع 

 خبراتھم، وما یمتلكون من معارف وحقائق ومفاھیم ومبادئ وقوانین ...
 

تسرعون في قبول فإن كثیرا من المعلمین ی تفكیر في السؤال قبل اإلجابة علیھ،أن تتیح لھم وقتا كافیا لل •
استجابة الطالب عن السؤال المطروح، دون إتاحة الفرصة الكافیة لھ ولغیره للتفكیر في اإلجابة، وھنا 

بنا أن نبین أن الوقت الكافي للتفكیر یفید جمیع الطلبة بمختلف مستویاتھم، حیث یفید الطالب القوي یجدر 
طالب الضعیف أو المتوسط الفرصة للتفكیر الكافي في تكوین إجابة أكثر إبداعا، وأكثر شموال، وتتیح لل

للمشاركة واستحضار الجواب. كما یراعى في ھذا المجال صعوبة أو سھولة السؤال لیتناسب الوقت 
  المتاح للتفكیر مع ھذه الصعوبة.

 
أن تشرك أكبر عدد من الطلبة في اإلجابة كلما كان ذلك ممكنا، فمن ناحیة نشجع المشاركة الفاعلة من  •

الجمیع، وال تكون المشاركة حكرا على الطلبة المتفوقین فقط، كما یمكن تعدد وجھات النظر في 
الموضوع الواحد فیزید التحلیل واالستنتاج والتفاعل وحریة الرأي، وإثراء المعلومات المطروحة أثناء 

 النقاش.
 

لك اإلجابة، وباإلشارة إلى تزوید الطالب صاحب اإلجابة بتغذیة راجعة ھادیة، استنادا إلى تقویمك لت •
معاییر الصحة والوضوح والدقة ... ویكون ذلك بتعزیز اإلجابة الصحیحة، ومناقشة اإلجابة غیر الكافیة 

، دون اللجوء إلى تخطئة الطالب، وإنما یمكن التوصل أو غیر الصحیحة للوصول إلى اإلجابة المطلوبة
ة، وتلمیحات لفظیة وغیر لفظیة تقود إلى التوصل إلى إلى اإلجابة المطلوبة عن طریق طرح أسئلة تقویمی

  اإلجابة الصحیحة.
 

استخدام األسئلة السابرة التمحیصیة بمختلف أنواعھا، لتفعیل تفكیر الطلبة واستخالص األفكار المتولدة  •
 لدیھم عن طریق التفكیر الدقیق المتأني العمیق.

 

  محاذیر یجدر تجنبھا في استخدام األسئلة 
 السؤال في أكثر من صیغة. تجنب طرح •
 تجنب المناقشة الطویلة بین المعلم والطلبة. •
 الحذر من الحساسیة المفرطة لنظام الصف. •
 تجنب مقاطعة الطالب حتى یكمل إجابتھ. •
 عدم توجیھ عبارات تجریحیة لإلجابة التي قدمھا الطالب مھما كان الخطأ أو عدم الصحة. •
لب مطابقة تمام المطابقة لما یفكر بھ المعلم، إذا كان السؤال ال تجنب اإلصرار على أن تكون إجابة الطا •

 یسمح بتلك المطابقة.
 

  

  مثال على استخدام األسئلة على مھارات التفكیر العلیا

بعد استعراض مستویات التفكیر الدنیا والعلیا، واألسئلة المرتبطة بھذه المستویات، نورد فیما یلي درسا 
في مھارات التفكیر العلیا، نوضح في ھذا المثال مستوى األسئلة من قبل المعلم  توضیحیا یركز على األسئلة

  وإجابات الطلبة المحتملة على ھذه األسئلة:

  الصف : التاسع األساسي
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  الموضوع : الربا              المادة : التربیة اإلسالمیة

مستوى 
  السؤال

  األسئلة وإجاباتھا

  تذكر
  
  
  
  
  
  تذكر
  
  
  
  تحلیل
  
  
  تقویم
  
  
  
  

  تطبیق
  
  

  تطبیق
  
  
  
  تركیب
  
  

  تطبیق
  
  
  
  
  تحلیل
  
  
  تحلیل
  
  
  
  

  مرت في الدروس السابقة؟المعلم: من یعدد بعض المعامالت التي 
  طالب : البیع.

  آخر : اإلجارة.
  آخر : العاریة.
  آخر : القرض.

  
  المعلم: من یبین مفھوم القرض؟

طالب : القرض عقد بین شخصین یقدم بموجبھ المقرض ماال إلى المستقرض على أن یرده لھ دون 
  زیادة أو نقصان.

  
  ط؟المعلم: في تعریف القرض شرط، من یستنتج ھذا الشر

  طالب: أن یرده لھ دون زیادة أو نقصان.
  

) دینار مثال، وطلبت أن تستدین ھذا المبلغ من سامي، ١٠٠المعلم: إذا احتجت مبلغا من المال (
  ) دنانیر بعد شھر.١١٠ولكنھ اشترط أن تردھا (
  ما رأیك في ھذه الزیادة؟

  طالب: الزیادة في ھذه الحالة ال تجوز.
  

  اإلسالمي؟لشرع ھذه الزیادة في ا ما حكم
  طالب: حكمھا أنھا حرام.

  
  المعلم: ماذا نسمي ھذه المعاملة في اإلسالم؟

  طالب: تسمى الربا.
  

  المعلم: موضوعنا الیوم ھو " الربا "
  من یصوغ لنا تعریفا للربا؟

  طالب: ھو المبلغ الذي یأخذه الدائن من المدین زیادة على مقدار الدین.
  

  إذن ما حكم ھذه الزیادة؟
  حرام.

(یعرض المعلم وسیلة تعلیمیة علیھا اآلیة الكریمة: " یا أیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من 
  الربا إن كنتم مؤمنین" )

  
  على ماذا تدل ھذه اآلیة الكریمة؟

  تدل على أن الربا حرام بین المسلمین.
  

  یة والمسیحیة)في رأیك: ما حكم الربا في الدیانات السماویة السابقة؟ (الیھود
  حرام. رأي طالب أول :

  حالل. رأي آخر :
یعرض المعلم اآلیتین التالیتین: "فبظلم من الذین ھادوا حرمنا علیھم طیبات أحلت لھم وبصدھم 

  عن سبیل اهللا كثیرا * وأخذھم الربا وقد نھوا عنھ وأكلھم أموال الناس بالباطل".
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  تحلیل
  
  
  
  
  تقویم
  
  
  تحلیل
  
  
  
  

  تطبیق
  
  

  
 

  تطبیق
  
  
  تركیب
  
  
  
  
  
  
  
  
  تركیب
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  حلیلت

  

  
  على ماذا تدل اآلیتین الكریمتین؟

  عض الطیبات على الیھود. ـ تحریم ب
  ـ نھي الیھود عن التعامل بالربا. 

  ـ الیھود یأكلون أموال الناس بالباطل
  

  وماذا یفید النھي عن الربا؟
  أن الربا محرم على أھل الكتاب.

  
  قارن بین القرض والربا.

  ـ القرض حالل والربا حرام. ١
  الربا فیرد المال مع الزیادة.ـ یرد المال في القرض دون زیادة أو نقصان، وأما في  ٢
  ـ القرض فیھ تعاون، وأما الربا ففیھ استغالل. ٣

  
دینار، وفي معاملة ثانیة یرید حسن أن  ١٢٠دینار بمبلغ  ١٠٠یبیع التاجر محمد بضاعة كلفتھا 

  دینار بعد شھرین، فما الفرق بین الحالتین؟ ١٢٠دینار على أن یردھا لھ  ١٠٠یعطي سعید مبلغ 
  ألولى بیع، والفرق ھو ربح التاجر وھو حالل، والحالة الثانیة ربا، وھو حرام.ـ الحالة ا

  
  من یعطي دلیال شرعیا یبین ھذا الفرق؟

  ـ قولھ تعالى : " وأحل اهللا البیع وحرم الربا " .
  

  لحق باألفراد والمجتمع؟تأفراده بالربا، ما األضرار التي تصور مجتمعا یتعامل 
 یكره الفقیر المرابي. -
 تتقطع أواصر األخوة والتعاون بین أفراد المجتمع. -
 تنتشر العداوة والمشاحنة. -
 تنتشر الجریمة. -
 تعطیل المال. -
 انتشار البطالة. -
 یصبح ھناك طبقات في المجتمع. -

  
  إذن من یلخص لنا الحكمة من تحریم الربا؟

 القضاء على الجشع والتكالب على المال. -
 القضاء على االستغالل. -
 بخل.القضاء على ال -
 إزالة األحقاد والكراھیة. -
 إزالة أسباب العداوة والمشاحنة. -
 القضاء على مسببات الجریمة. -
 القضاء على مسببات استغالل الشعوب واالستیالء على أمالكھا. -
 إزالة الطبقات من المجتمع. -
 التخفیف من البطالة. -

  
  دعونا نرتب ھذه الحكم في مجموعات

  ، أخالقیة. ٣،  ٢،  ١ـ 
  ، اجتماعیة ٧،  ٦ ، ٥،  ٤ـ 
  اقتصادیة ١٠،  ٩،  ٨ـ 
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  تركیب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تحلیل
  
  
  
  
  فھم
  
  

  تطبیق
  
  
  
  
  

  تطبیق
  
  
  
  
  
  
  
  تركیب
  
  

  
تقویم 
  ختامي

  
  لنضع بعض االقتراحات كحلول لمشكلة الربا.

توفیر العمل، یعرض الحدیث الشریف: " ما أكل أحد طعاما قط خیرا من أن یأكل من  -
 عمل یده".

 واجب الدولة توفیر العیش الكریم والسكن المریح ألفراد الشعب. -
 الزكاة. -
 : "ما نقص مال من صدقة".الصدقات ، ( یعرض الحدیث  -
 المعامالت المشروعة: مثل : العاریة، القرض ، الدین. -
 إقامة المشاریع والشركات المشروعة. -
 الجمعیات التعاونیة. -
 إنشاء المصارف اإلسالمیة. -

  
المعلم : لننظر إلى ھذا الحدیث الشریف : (یعرض الحدیث) : "یأتي على الناس زمان یأكلون فیھ 

  ناس كلھم یا رسول اهللا؟ قال: من لم یأكلھ أصابھ من غباره".الربا، قیل : ال
  ماذا یبین ھذا الحدیث الشریف؟

  ـ یبین انتشار الربا بین الناس في وقت من األوقات.
  

  ماذا یعني قول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم : من لم یأكلھ أصابھ من غباره؟
  مال الذي خالطھ الربا.، قد یصلھ الى من یحاول اتقاء التعامل بالرباـ أي حت

  
  ؟یعطي أمثلة على ذلكمن 

ـ تعامل التجار مع البنوك الربویة، فتخالط أموالھم األموال الربویة، ونحن نتعامل مع التجار 
  فیصیبنا من غباره.

ـ الشركات تتعامل مع البنوك الربویة، والعمال یعملون في الشركات، أو المصانع، فیخالط أجرھم 
  ربویة.مال مصدره بنوك 

  
  سأبین ثالث قضایا، وعلیكم بیان حكم كل منھا:

  ـ إذا أخذ أصحاب الودائع فائدة من البنك. ١
  ـ فھو ربا / حرام.

  ـ إذا لم یأخذوا فائدة، والبنك یتعامل بالربا؟  ٤
  ـ فھم شركاء في اإلثم.

  ـ إذا ساھم أصحاب الودائع في رأس مال بنك ال یتعامل بالربا؟ ٥
  ـ فھو حالل.

  
  البدیل للبنوك الربویة؟ إذن ما

ـ المصارف اإلسالمیة، التي تعمل بنظام الشركات، أي المشاركة في رأس المال، ویتبعھ المشاركة 
  في الربح أو الخسارة.

  
  ـ ما حكم الربا في اإلسالم؟

  ـ حرام.
  ـ ما الحكمة من تحریم الربا؟

  .......(یقوم الطلبة بتعدادھا)ـ أخالقیة : ..... ، واجتماعیة : ........ ، واقتصادیة : 
  ـ ما الحل اإلسالمي لعدم التعامل مع البنوك الربویة؟

  ـ إقامة مصارف إسالمیة.
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  الرابعالفصل 
  

  فاعلیتھالتفكیر وخصائص 
  خصائص التفكیر

  فاعلیة التفكیر
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  التفكیر ومھاراتھ
  خصائص التفكیر

  باآلتي: بشكل عام یتمیز التفكیر

، وھو إرادي یمكن توجیھھ لدراسة موضوع معین ال یحدث في فراغ أو بال ھدففالتفكیر سلوك ھادف،  •
 .دون آخر، أو حل مشكلة ما، أو تفسیر ظاھرة معینة

 یزداد تعقیدا مع نمو الفرد، وتراكم خبراتھ.ف یتطور بتطور خبرات الفرد، التفكیر سلوك تطوري، •
 ت مباشرة مع المثیرات الخارجیة.التفكیر نشاط رمزي یستمر دون عالقا •
یستطیع الفرد بواسطة التفكیر معالجة األشیاء واألحداث عن طریق األلفاظ والكلمات والرموز والمفاھیم  •

 والصور العقلیة بدال من معالجتھا بالنشاط العملي المباشر.
 ،البیانات وتلخیصھا، مثل جمع بل یستدل علیھ عن طریق آثاره ،التفكیر نشاط خفي ال یدرك مباشرة •

 .أو حل مشكلة ما ،وتحلیلھا ومقارنتھا والتوصل إلى نتائج
یختلف التفكیر من شخص آلخر، حیث یتأثر بقدرات الشخص وخبراتھ وخصائصھ، لذلك یتمیز من شخص  •

 آلخر في سرعتھ وأصالتھ ومرونتھ وعمقھ ...
 .جدیدة، سواء كانت المعلومات قدیمة أو ارھالممكن توف التفكیر الفعال ھو الذي یستند إلى أفضل المعلومات •
 التفكیر یعمل على توظیف المعلومات الجدیدة في سلسلة خطوات منظمة. •
وثباتھ نسبي، إذ تظل مبادئھ أو القوانین التي یصل إلیھا ثابتة طالما تصلح للتطبیق على  ،نتائجھ احتمالیة •

 ید النظر في المبدأ أو القانون.حاالت مماثلة للحاالت التي درست، فإذا ظھر خالف ذلك أع
 التفكیر أمر غیر ممكن في الواقع.  الكمال في •
 التفكیر الفعال غایة یمكن بلوغھا بالتدریب. •
یتشكل التفكیر من تداخل عناصر المحیط التي تضم الزمان (فترة التفكیر) والموقف أو المناسبة،  •

 والموضوع الذي یدور حولھ التفكیر.
 .ولكل منھا خصوصیتھ مختلفة، (لفظیة، رمزیة، مكانیة، شكلیة ...) یحدث التفكیر بأنماط •
التفكیر واللغة یمثالن عالقة ترابطیة ال تنفصل، فاللغة واسطة للتعبیر عن التفكیر، وتضفي علیھ طابعا  •

 تعمیمیا، فمھما كان الموضوع أو المشكلة التي یعمل على حلھا فإنھ یفكر باستخدام اللغة.
المشكلة، فیتخذ التفكیر من المشكالت موضوعا لھ، كما یتخذ من السؤال سبیال للتعبیر عن یرتبط التفكیر ب •

المشكلة، فالسؤال ھو أكثر األشكال تعبیرا عن التفكیر، والبحث عن إجابة السؤال المعبر عن المشكلة یكسب 
 عملیة التفكیر طابعا منطقیا وھادفا.

 عند األطفال.یعتبر التفكیر محورا لكل نشاط إنساني، حتى  •
تقوم عملیة التفكیر على أساس الخبرات التي جمعھا اإلنسان، وما تتضمن ھذه الخبرات من مفاھیم  •

لى قوة العالقة بین الذاكرة من جھة وبین من النشاط العقلي، وھذا ما یشیر إوتصورات وقدرات وطرائق 
 التفكیر والمعارف المكتسبة من ناحیة أخرى.

ات الشخصیة اإلنسانیة، فال ینفصل عنھا ویعمل ضمن إطار منظومتھا الدینامیكیة، التفكیر یعمل ضمن مكون •
 وال وجود لھ خارج ھذا اإلطار.

الحدیث عن  دھنالك خصائص للتفكیر منھا ( األصالة، والمرونة، والطالقة ) وسیأتي التفصیل عنھا عن •
 التفكیر اإلبداعي.
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  قالوا :ما رأیك فیما 

 یفّكر إال في اتجاه واحد، وال یسعھ تعدد المجاالت.العقل البشري ال  •
 

 التفاؤل والتفكیر اإلیجابي ھما أھم جذور النجاح. •
 

التفكیر السلبي یكون بسبب الفشل وتكرار الفشل وعدم ثقة اإلنسان بنفسھ، وھذا یكون فشال في حد  •
 ذاتھ لھ وللمجتمع.

  
 

  فاعلیة التفكیر
  تفكیر فعال وتفكیر غیر فعال. الفاعلیة إلى نوعین:یمكن تصنیف التفكیر من حیث 

  فعال:التفكیر ال)  ١

  لتتحقق فاعلیة التفكیر یجب توفر شرطین:

  .أسالیب ومنھجیة سلیمة واقعیة معقولة تتبع فیھأن أ ـ 

  المعلومات المتوفرة من حیث وقتھا وكفایتھا. وأكمل تستخدم فیھ أفضلأن ب ـ 

التدریب الكافي كأساس لفھم األسالیب من جھة، وتطویر المھارات من جھة یتطلب ھذا النوع من التفكیر 
  أخرى، كما یجب أن یتوفر فیھ عدد من التوجھات الشخصیة، ومنھا:

 .بشكل واضح تحدید الموضوع أو المشكلةالرغبة في  -
 استخدام مصادر موثوقة للمعلومات.الجید، والحرص على متابعة االطالع  -
 .لمعرفة صالحیتھا مكنة، وفحصھا باستمرارم البحث عن عدة بدائل -
 عرضھا.كیفیة و التي أدت إلى المشكلة البحث عن األسالیب -
 .المتعلقة بالمشكلة مدار البحث المراجعة المتأنیة لوجھات النظر المختلفة -
 الجدیدة. واألفكار فتاح على المدخالتاالن -
 . دلة موجبة لذلكأو القرار، عند توافر معطیات وأ االستعداد لتعدیل الموقف -
 .، مع الحذر من التأثر بالرغبات الشخصیة والعواطفإصدار األحكام عند توافر المعطیات واألدلة -
، وتأجیل اتخاذ القرار أو الحكم عند االفتقار لألدلة التمھل في إصدار األحكام وعدم التسرع بدون رویة -

 الكافیة، أو االستدالل المناسب.
 االلتزام بالموضوعیة. -
 المثابرة على حل المشكلة، واإلصرار على متابعة التفكیر فیھا حتى النھایة. -

 

  فعال:التفكیر غیر ال)  ٢
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باطلة أو متناقضة أو  وھذا النوع من التفكیر ال یتبع منھجیة واضحة محددة، وقد یبنى على افتراضات
أو إعطاء تعمیمات وأحكام متسرعة، أو ترك األمور  أو حجج غیر متصلة بالموضوع أو المشكلة، ادعاءات،

   للزمن أو الحوادث لتعالجھا.

  وقد تظھر فیھ بعض السلوكات التالیة:

 .ھدف التضلیلب ارالمث توجیھ النقاش بعیدا عن الموضوع -
 بغرض إجھاض الفكرة. وفرض الرأي اللجوء إلى السیطرة والقوة -
، أو اإلیحاء أو الوصف والتقویم المجافي عن صلب الموضوعالبتعاد استخدام اللغة بقصد التضلیل، وا -

 .للحقیقة
 .في ضوء األدلة المتاحة، وھذا ما یسمى بالقرار من غیر قرار التردد في اتخاذ القرار المناسب -
مع  ، للحد من إمكانیة التحلیل واالستنتاج السلیم،اللجوء إلى حسم الموقف عن طریق ( صح أو خطا ) -

 ة خیارات.إمكانیة وجود عد
 .وضع فرضیات مخالفة للواقع، أو االستناد إلى فرضیات مغلوطة، أو مبالغ فیھا، لرفض فكرة ما -
 .للتخلص من إیجاد الحلول الوافیة لھا تبسیط الزائد للمشكالت المعقدةلجوء إلى الال -
دون اعتبار  التي قد ال تناسب الموقف، االعتماد على األمثال أو األقوال المعروفة في اتخاذ القرار -

  لخصوصیات الموقف.
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  مھارات التفكیر
حتم على من لھ عالقة بعملیة التربیة أن یتعامل مع التربیة والتعلیم إن عصر التغیرات المتسارعة ی  

ل لھ تكیفھ حیاتھ، لتسّھوترافق اإلنسان في مختلف مراحل كعملیة مستمرة ومتطورة ال یحدھا زمان وال مكان، 
مع المستجدات في بیئتھ، ومسایرة التطور التقني والتكنولوجي الذي یفرض نفسھ على حیاة الجمیع، والتحدیات 
التي ترافق ھذا التطور. لذا فقد أصبح لزاما عدم اعتماد التربیة والتعلیم على الكم المعرفي فحسب، وإنما على 

وھذا یرتبط ارتباطا وثیقا بالتفكیر وكیفیة تفعیلھ. وبالنظر إلى تعقد الحیاة  كیفیة استخدام المعرفة وتطبیقھا،
  وضروبھا وتعدد مشكالتھا، فإن ذلك یقتضي تعدد مھارات التفكیر المطلوبة لحل ھذه المشكالت والتعامل معھا.

  ومن ھنا تبرز التساؤالت:  

 ما الفرق بین التفكیر ومھارات التفكیر؟ -
 ؟ما ھي مھارات التفكیر -
 ھل من الممكن تعلیم التفكیر ومھاراتھ؟ -
 كیف یمكن تنمیة التفكیر ومھاراتھ وتحسینھا؟ -

  

  الفرق بین التفكیر ومھارات التفكیر:
  ھناك حاجة للتفریق بین التفكیر ومھارات التفكیر.

  فما ھو التفكیر ؟

  وما مھارة التفكیر؟

المختلفة للتفكیر، والتي مفادھا أن التفكیر ھو مّر معنا فیما سبق استعراض مفھوم التفكیر، والتعریفات   
، حیث یتم إدراك األمور وإعطاء لتكوین األفكار المعالجة العقلیة للمدخالت الحسیة والمعلومات المسترجعة

، والحدس، والمعالجة الواعیة ،وتتضمن ھذه العملیة اإلدراك والخبرة السابقةالخبرة معنى، أو الحكم علیھا، 
  .تسب المعرفة معنىوعن طریقھا تك

بر عن األداء أو اإلجراء الذي یمارسھ الفرد عن قصد في معالجة ا مھارة التفكیر فھي نشاط عقلي یعأم  
   ).٢٠٠١حسیة. (عصفور : تلك المدخالت ال

أي أن مھارة التفكیر عملیة محددة، نمارسھا ونستخدمھا عن قصد في معالجة المعلومات، فیتم بذلك   
وإیجاد االفتراضات غیر المذكورة أصال، أو تقویم قوة الدلیل، وبذلك فإن ھذا األداء یشكل تحدید المشكلة 

  الصورة المالحظة للسلوك في أثناء قیام الفرد بممارسة المھارة.

ومن ھنا یتضح أن للتفكیر مھاراتھ التي ھي إجراءات محددة نحتاجھا لتنفیذ المھارة المطلوبة، مثل:   
  اءات اتخاذ القرار، وعملیات الفھم واالستیعاب، وحل المشكلة، واالستقصاء ... الخ.قواعد التلخیص، وإجر

ولمزید من توضیح العالقة بین التفكیر ومھارات التفكیر، یمكن عقد مقارنة بین التفكیر ولعبة ریاضیة   
بأنواعھا، والمحاورة رة مسك الكرة، والتمریرات اككرة السلة مثال، فلعبة كرة السلة لھا مھارات عدیدة: مثل مھ

والتمویھ على الخصم، والتصویب على السلة ... الخ، ویسھم كل من ھذه المھارات الفرعیة في تحدید مستوى 
ومن الضروري اللعب وجودتھ، وكذلك الحال بالنسبة للتفكیر، فلھ مھارات تسھم في مدى فاعلیة عملیة التفكیر، 

قتضیھا الموقف الذي یستدعي التفكیر، مع ضرورة اإلشارة ھنا تكامل ھذه المھارات ضمن استراتیجیة كلیة ی
  إلى أن التفكیر في مجملھ أكبر بكثیر من جمع أو دمج ھذه المھارات الفرعیة معا.
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  أنواع مھارات التفكیر:
  :، ومن التقسیمات المعروفة لمھارات التفكیر ما یليھناك مھارات متعددة للتفكیر

 :مھارات التفكیر المعرفیة )١
  وتتعلق بالعملیات العقلیة التي یوظفھا الفرد في معالجتھ لمھمة ما.

 
 :مھارات التفكیر فوق المعرفیة )٢

وھي وعي المتعلم ودرایتھ بنمط تفكیره عند القیام بمھمات التفكیر، واستخدام الدرایة في التحكم فیما   
م مكونات السلوك الذكي في معالجة مھارة عقلیة معقدة، تعد من أھ فمھارات التفكیر فوق المعرفیةیقوم بھ، 

المعلومات، وتنمو مع التقدم في العمر والخبرة، وتقوم بالسیطرة على جمیع نشاطات التفكیر العامة الموجھة 
لحل المشكلة، واستخدام القدرات أو الموارد المعرفیة للفرد بفاعلیة في مواجھة متطلبات مھمة التفكیر. أي أنھا 

  أو التفكیر بالتفكیر، أو المعرفة عن المعرفة .عملیة إدراك اإلدراك، 

وبتوضیح آخر فإنھا تكمن في وعي الفرد لما یوظفھ من عملیات عقلیة، ووعیھ لحقیقة قدراتھ وذاكرتھ،   
  والتحكم بھذه القدرات والذاكرة.

  
  معلومة:

واضح من سن الحادیة مھارات التفكیر فوق المعرفیة تنمو ببطء بدءا من سن الخامسة، ویظھر نموھا بشكل 
  عشرة حتى سن الثالثة عشرة.

  
  

ولدى تطبیق ھذه المھارات، سواء المعرفیة أو فوق المعرفیة في التدریس، فإنھ من المفید أن نأخذ بعین   
  االعتبار األمور التالیة:

نجاح في بعین االعتبار مالءمة المھارات للمحتوى الدراسي، ومدى لزومھا لل یؤخذعند التخطیط للمھارة،  •
 المدرسة والحیاة.

 عند التدریس: •
 تدرج المھارات في الصعوبة. -
 مناسبتھا لمعظم الطلبة. -
 أن تعكس مستوى الطلبة وقدراتھم. -
 أن تعكس خبرات الطلبة السابقة. -
 أن تكون على صلة بالمنھاج الدراسي المقرر. -
 أن تعزز فھم الطلبة لما تعلموه. -
 االقتصار على طریقة واحدة محددة.االنتباه إلى تعدد طرق التدریس وعدم  -

  

  وفیما یلي تفصیل ھذین النوعین من المھارات:

 مھارات التفكیر المعرفیة: )١
  یمكن تلخیص مھارات التفكیر المعرفیة فیما یلي :

  

  :ـ مھارات التركیزأ 
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  :تعریف وتحدید المشكلة -
تضمن توضیح المواقف للتركیز على أي مشكلة یتطلب ذلك تحدید ھذه المشكلة وتعریفھا، بحیث ی

  المحیرة فیھا.
 

 : صیاغة األھداف -
  .(وقد مر ما یخص األھداف التربویة بمستویاتھا ومجاالتھا المختلفة) أي تحدید الغرض واالتجاه.

 

  :ب ـ مھارات التذكر

 : الترمیز -
على شكل رموز بینھا رابط منطقي  وذلك بتخزین المعلومات عن المشكلة في الذاكرة طویلة األمد
  .لیسھل استرجاع المعلومات التي ترمز إلیھا، أو تبین الرابط بینھا

مثال: حروف اإلدغام في أحكام النون الساكنة والتنوین من أحكام التجوید ستة حروف ھي : (ي، ر، م، 
  ل، و، ن)، جمعت ھذه الحروف في كلمة (یرملون).

 
 : االستدعاء -

من  التي قدمت لھ أثناء عملیة التعلم استرجاع المعلوماتمستوى في قدرة المتعلم على ویتلخص ھذا ال
، ویتضمن تذكر التفاصیل والحقائق بھدف االستفادة منھا في حل المشكلة ،الذاكرة طویلة األمد

  .واألسباب والمبادئ والقوانین والتعمیمات والنظریات
 

  ـ مھارات جمع المعلومات: ج
  المالحظة: -

فھي وسیلة مھمة من وسائل  الحصول على المعلومات عن طریق واحدة أو أكثر من الحواس. وھي
وتتضمن ھذه العملیة المشاھدة والمراقبة واإلدراك، فنحن دراسة الظواھر الطبیعیة واالجتماعیة والنفسیة، 

 حینما نقوم بالمالحظة، فإننا ننتبھ، فنراقب من أجل ھدف معین وغرض محدد.
تشكل نقطة البدء في إدراك  ،وقائمة على خلفیة معرفیة ،تكون المالحظة منظمة ومخططة لذا یجب أن

  .أو العالقات ماھیة األشیاء أو األحداث
وملكة المالحظة قابلة للتنمیة عن طریق التدریب، فھي تقوم على مجموعة من اإلدراكات القابلة 

 ،أو السمعي أو الذھني، وأكثرھا استخداما ھو اإلدراك البصري على اإلدراك البصريللتدریب والنمو، فتقوم 
 في معظم الموضوعات الدراسیة، فالعلوم االجتماعیة والطبیعیة تعتمد على المالحظة اھام اعنصر حیث یعتبر
، وھكذا بقیة ن تمثیلھا بصریا في معظم األحوال، والریاضیات تتضمن العالقات التي یمكالبصریة

  الموضوعات.
  
  مكن للمعلم مساعدة األطفال في تطویر المالحظة بوساطة:وی

 توفیر مادة جذابة أو أشیاء یمكن مالحظتھا، مثل مجموعة من الصخور أو األشكال ...  •
، لمعرفة التفاصیل واألجزاء والتراكیب منح األطفال الوقت الكافي لیتمكنوا من المالحظة والتمعن •

 .المختلفة
 ع بعضھم ومع المعلم فیما یتعلق بمالحظاتھم.تشجیع األطفال على التحدث م •
 معرفة ما الذي لفت انتباھھم وماذا فھموا منھ، أو كیف فھموه باستخدام حواسھم. •
ترتیب مشاركة الصف كلھ في نقاش حول المالحظة التي توصلت إلیھا المجموعات الصغیرة بھدف  •

 تعمیمھا وتعمیم فائدة الحصول علیھا.
  

  ن أن تعكس المالحظة:ومن األسالیب التي یمك
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 رسم ما یالحظھ الطلبة، والذي یظھر ما استطاعوا إدراكھ من جھة، وما تجاھلوه من جھة أخرى. •
 الوصف اللغوي لما شاھدوه. •
 مراقبة موقف ما ثم التعبیر كتابة أو شفویا عما شاھدوه. •

  ومن الممكن أن تأخذ المالحظة أشكاال متعددة منھا:

 الطالب بالتعبیر عن مالحظاتھ وآرائھ بالكتابة أو الرسم.الكتابة والرسم: حیث یقوم  •
 الرسم البیاني والجداول. •
 المخططات. •
 رسم المقاطع الطولیة أو العرضیة. •
 عروض وأشكال تظھر أشیاء مرتبة وفق تشابھھا أو اختالفھا. •
 الشبكات المفاھیمیة المختلفة. •

 

  
  نشاط:

 من الطلبة مالحظتھا؟عند التخطیط لرحلة علمیة: ما األمور التي تطلب  -
 عند عرض شریحة على المجھر في درس للعلوم: ما األمور التي تطلب مالحظتھا؟ -
 عند مشاھدة برنامج تلفازي عن تلوث البحار بالنفایات الصناعیة، ماذا تالحظ؟ -
  

 

 : التساؤل -
 البحث. وذلك للحصول على معلومات إضافیة جدیدة عن طریق إثارة األسئلة المتعلقة بالمشكلة مدار

 ھو استخدام األسئلة التعلیمیة والتقویمیة. مجال التعلیم والتعلمیھمنا في  وأكثر ما 
 

  :د ـ مھارات تنظیم المعلومات

وتتبع مھارات جمع المعلومات، ویتطلب األمر عرض المعلومات التي جمعت بصورة جدیدة، وعلى   
كوناتھا، والتوصل إلى استنتاجات مأجزائھا و نحو یسھل معھ فھمھا وإدراك طبیعة العالقات التي تربط بین

  واضحة بیسر وسھولة.

  وتتألف من:

 : المقارنة -
أو  أو فكرتین، أو عملیتین، أو شخصین، أو كتابین، ... وھي مالحظة أوجھ الشبھ واالختالف بین شیئین

العناصر أو ، سواء كانت ھذه المقارنة من حیث السمات الشكلیة، أو من حیث الوظائف أو ذلك من ثرأك
 ع المقارنة.والتركیبات المشتركة بین األشیاء التي ھي موض

  تتبع ما یلي:وعند المقارنة من المفید 
 كتابة العناصر التي تتطلب المقارنة بینھا. •
 تحدید الصفة أو السمة موضوع المقارنة. •
 تحدید أوجھ الشبھ واالختالف. •
 السؤال عن سمات أخرى یمكن المقارنة من خاللھا. •

  وتتمیز أسئلة مھارة المقارنة بخصائص منھا:  

 المقارنة قد تكون: •
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مثل: قارن بین األسئلة المقالیة واألسئلة  یتشعب فیھا التفكیر باتجاھات متعددة، إما مفتوحة،
  الموضوعیة.

مثل: قارن بین التقویم التكویني والتقویم الختامي  یتركز فیھا التفكیر على جوانب محددة، أو مغلقة،
 من حیث : زمن التقویم، والعمومیة ...

 مع مراعاة مستوى الطلبة العلمي والثقافي والعقلي. ،ج أسئلة المقارنة من حیث الصعوبة واالتساعتدّر •
 توفر فرصة للتفكیر بمرونة ودقة. •
 التذكر واسترجاع المعلومات.تضیف عنصر التشویق واإلثارة بدرجة أقوى من مجرد  •
 تصلح أسئلة المقارنة لتناول األشیاء المحسوسة والمجردة. •

  مثال محسوس : قارن بین ملعب كرة القدم وملعب كرة الید.
  مثال مجرد : قارن بین األمانة واإلخالص.

  
  أمثلة:

  قد تكون المقارنة بین:
 عفان رضي اهللا عنھما.شخصین : كالمقارنة بین شخصیة عمر بن الخطاب وعثمان بن  -
 مكانین: كالمقارنة بین القدس وأریحا من حیث : ....  -
 حربین : كالمقارنة بین الحرب العالمیة األولى والثانیة من حیث : ... . -
 حدثین : كالمقارنة بین الزالزل والبراكین. -
 وغیرھا. -

  
  

  
  مالحظة ھامة:

 یمكن استخدام المقارنة في جمیع المواد الدراسیة.
  
 

 
  :الترتیبو التصنیف -

وضع األشیاء في  عملیة تتبع عملیة المقارنة، ویقصد بھ تصنیف المعلومات وتنظیمھا عن طریق
حسب اللون، أو الحجم، أو الشكل، أو ( ومعاییر محددة، نظام معین وخصائص مشتركة،مجموعات وفق 

 .)الترتیب التصاعدي أو التنازلي، وغیرھا
ویستخدمھ الفرد مستعینا بحصیلتھ المعرفیة، وخبراتھ المكتسبة، ویسیر بخطوات تبدأ بجمع المعلومات، 

 التي ھي موضوع التصنیف. والفرق بین األشیاءفالمقارنة، وتحدید جوانب التوافق 
  ومن فوائد التصنیف تشجیع الطلبة على استخدام تفكیرھم، والوصول إلى استنتاجات خاصة بھم.

  
  ك ضوابط لعملیة التصنیف، ومن بینھا:وھنا

كي تستوعب  ،الشمولیة، بحیث تتضمن إمكانیة شمول عدد من العناصر أو الفئات المنتمیة إلیھا •
 المفردات أو المفاھیم أو األشیاء التي یمكن أن تقع تحت كل فئة من فئات التصنیف.

 شیاء أو المفردات.التركیز على الخصائص األساسیة ذات األھمیة، التي تجمع بین األ •
 اعتماد أساس ثابت یحقق االنسجام ضمن كل مستوى من مستویات التصنیف. •
االستمرار في عملیة التصنیف بتتبع الفئات الفرعیة حتى استنفاد جمیع الفروق الممكنة بین مفردات  •

 النظام.
 على نحو بعید عن الغموض .الوضوح: بحیث تكون أسماء الفئات واضحة في معانیھا  •
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  نشاط:

  من الطلبة:
 تصنیف األنھار في بلد ما إلى أنھار داخلیة وأنھار ساحلیة. -
 تصنیف أسباب ھزیمة جیش ما في إحدى المعارك إلى أسباب مباشرة وغیر مباشرة. -

  
  من المعلم: 

  اختیار موضوع ما من تخصصھ ثم مساعدة الطلبة على إجراء مھارة التصنیف في ھذا الموضوع.
  

 

  التحلیل:ھـ ـ مھارات 
  :تحدید الخصائص والمكونات والسمات -

، فیتعرف المتعلم على مجموعة األجزاء التي بتحدید األجزاء المكونة لألشیاء ومعرفة خصائصھا وصفاتھا
  .تشكل معا كال متكامال، كما یشیر المتعلم إلى المكونات التفصیلیة لألشیاء، واألفكار والتصامیم ... 

  (تحدید المكونات والسمات) في تكوین المفاھیم وفي تعلمھا.كما تستخدم ھذه العملیة 
 
  :تحدید العالقات واألنماط -

، ویعتمد ذلك على معرفة المتعلم جیدا بالمحتوى التي ترتبط من خاللھا العناصر األنماطعن طریق إدراك 
  . التعلیمي، ثم تحدید األنماط الموجودة فیھ والتي تسھل عملیة التعلم

  
  أمثلة على استخدام األنماط في العملیات الحسابیة:وفیما یلي 

  ١٠٠٠×  ٢٣كتابتھا على النحو اآلتي : ) = ؟  تعاد ١١×  ٢٣() + ٩٨٩×  ٢٣(
  ١٠٠×  ٣٥) = ؟ تعاد كتابتھا على النحو اآلتي : ١٠×  ٣٥( -) ١١٠×  ٣٥(
  ١٨×  ١٠٠) = ؟ تعاد كتابتھا على النحو اآلتي : ١٨×  ٣٥) + (١٨×  ٦٥(
  ٥٦٠×  ١٠) = ؟  تعاد كتابتھا على النحو اآلتي : ٥٦٠×  ٨( –) ٥٦٠×  ١٨(
 

  و ـ مھارات التولید:
 : االستدالل -

للوصول إلى  ،ویكون بتجاوز المعلومات المعطاة، والتفكیر فیما ھو أبعد من ھذه المعلومات المتوفرة
  ویتضمن االستدالل عملیتي االستقراء واالستنباط (االستنتاج). استدالالت واستنتاجات لسد الثغرات فیھا.

 
 : التنبؤ -

 ویكون باستخدام المعرفة السابقة إلضافة معنى للمعلومات الجدیدة، وربطھا باألبنیة المعرفیة القائمة.
المحرك ویرتبط بالتنبؤ في كثیر من األحیان مھارة التخیل، حیث یؤدي الخیال القائم على أسس علمیة وظیفة 

  الرئیس الذي ینسج الحدیث، ویشكل وقائعھ.
  

  وكأمثلة على ذلك: إلى تصور عالم المستقبل، العلمي وقد ینطلق الخیال
  اختراع سیارة وقودھا الماء.  •
 نتشر یشفي بعض األمراض المستعصیة.أو استخالص عالج من نبات معروف ومتوفر وم •
  .أو تطویر سیارة یمكنھا القفز عن حواجز محددة •
  اختراع دواء واحد لجمیع األمراض. أو •
  أو حبة دواء تغني عن الطعام. •
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  أو اختراع سیارة وقودھا الماء ... •
  

للمساعدة في  ،والتدریبھذا وینطلق التخیل إلى صور من اإلبداع واالبتكار، واالرتقاء بمستوى التفكیر 
  زیادة القدرات اإلبداعیة، مثل الطالقة، والمرونة، والمیل إلى معرفة التفصیالت ...

كما یرتبط التنبؤ أحیانا بالبحث عن افتراضات لما حدث أو لما قد یحدث، وھذه االفتراضات یجب أن 
وقد یكون االفتراض أو دراسات في مجال ما ...  ،أو وجھات نظر ،أو بیانات ،تكون قائمة على معلومات

  صحیحا أو خاطئا.
فمثال إذا تأخر طالب عن موعد رجوعھ إلى البیت بعد انتھاء الدوام المدرسي، قد یفترض والداه أن أحد 
أصدقائھ دعاه إلى الغداء، أو أنھ تأخر لیمارس نشاطا مدرسیا بعد الدوام المدرسي، أو أنھ في أسوأ األحوال قد 

  ... ولكن تبقى ھذه افتراضات، وال یمكن القطع بشيء ما لم یقم الدلیل علیھ.أصیب في حادث أثناء عودتھ 
 

  اإلسھاب (التفاصیل): -
وإضافات قد تؤدي إلى نتاجات  ،تطویر األفكار األساسیة والمعلومات المعطاة، وإغناؤھا بتفصیالت مھمة

  جدیدة.
 
 : التمثیل -

عن طریق تمثیلھا برموز أو  ،المعلومات إضافة معنى جدید للمعلومات، بتغییر صورتھا وتغییر شكل
  مخططات أو رسوم بیانیة ...

 

  ز ـ مھارات التكامل والدمج:
 : التلخیص -

بطریقة فعالة  ،الرئیسة غیر تقصیر الموضوع بكفاءة في عبارات متماسكة، وتجریده من األفكار
أي وضع الموضوع في صورة موجزة ومكثفة، بالتركیز على الفكرة الرئیسة التي تشكل جوھر  وعملیة.

وھذه العملیة تتطلب فھما دقیقا للمادة، وقدرة على إعادة عرضھا، بحیث  الموضوع، دون حذف للنقاط الھامة.
با مستمرا بإشراف معلم تسلم أھدافھا الرئیسة وأفكارھا من الحذف أو التشویھ، ولھذا فھي مھارة تتطلب تدری

  قدیر.
  وتشمل عملیة التلخیص ثالثة أنشطة عقلیة ھي :

 اختیار المھم واستبعاد غیر المھم. -
 الربط بین االفتراضات األساسیة في الموضوع. -
 إیجاد العالقة الرابطة بین المكونات واستخدامھا بشكل صحیح. -

 
تحدید المعلومات الھامة، ومعرفة المحاور ویشكل التلخیص أساسا لتولید األسئلة التي تنطوي على 

  الرئیسة للموضوع، والتأمل فیما یتضمن النص.
  

  ما یراعى في التلخیص في مادة ما :وكمثال على 
 ما الذي جاء أوال؟ •
 مراعاة التتابع الزمني في النص. •
 تحدید األفكار الرئیسة. •
 االستنتاجات. •
 وجھات النظر. •
 .نیة وضع األرقام في رسوم أو أشكال بیا •
 ... الخ. •
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المفاھیمیة )،  مخططاتالو ومن األسالیب المھمة في مھارة التلخیص تدریب الطلبة على ( الشبكات  
بحیث تظھر العالقة بینھا،  ؛التي من خاللھا نضع المعرفة في تنظیم معین یتم من خاللھ ربط األحداث واألفكار

  وھي أیضا تركیب للبیانات واإلجراءات لتحویل أجزاء الخبرة المتعددة إلى نظام ذي معنى.

  ومن فوائد الشبكات المفاھیمیة باعتبارھا ملخصا :

 سھل إدراكھا من قبل المتعلم.اني والعالقة بینھا أكثر حسیة، ویتجعل المع •
 والتركیب والترمیز.تنمي عند المتعلم مھارات التحلیل  •
 تساعد الطلبة على خزن المعلومات في الذاكرة على ھیئة بنى معرفیة یسھل تذكرھا. •

  
  :نشاط

 استخدم الشبكات المفاھیمیة لبناء مفھوم في مجال تخصصك. •
 

 تدخل مھارتا االستیعاب والتفسیر في صمیم عملیة التلخیص. وضح ذلك . •
  
  
 

 : إعادة البناء -
األبنیة المعرفیة القائمة، وإدماج معلومات جدیدة، فیتم بذلك تغییر بنیة المعلومات الراھنة، وذلك بتعدیل   

، وبذلك یستطیع المتعلم أن یعدل، ویوسع، ویعید التنظیم، أو یتخلص من الفھم السابق ووضعھا في بوتقة جدیدة
السابقة أصبحت غیر دقیقة وغیر صالحة لألمور، وبذلك یكون المتعلم قد أقر بأن المفاھیم والحقائق واالتجاھات 

لالستعمال، فیجري طرح ھذه األفكار السابقة وبناء أفكار جدیدة صالحة ومتوافقة مع ما استجد من األمور 
   .واألفكار.

ویرتبط بإعادة البناء مھارة نقل الخبرة من موقف إلى آخر، حیث یتعلم الفرد في ظروف ومواقف معینة،   
ومبادئ وحقائق، ویتعرف على ظواھر مختلفة، تشكل ھذه جمیعھا مخزونھ المعرفي، وھذا فتتشكل لدیھ مفاھیم 

عكسھ ویستفید منھ في مواقف المخزون المعرفي ال یستفید منھ الفرد في مواقف مماثلة لما مر علیھ فحسب، بل ی
     جدیدة.
    
أن المربع المقام على الوتر فمثال یتعلم الطالب في المدرسة نظریة فیثاغورس للمثلث قائم الزاویة، ب  

مخطط البناء لتحدید یساوي مجموع المربعین المقامین على ضلعي الزاویة القائمة، وھذه المعلومة یستخدمھا 
  الزوایا القائمة في بنائھ.

  

  ح ـ مھارات التقویم:
  وضع محكات (معاییر): -

  تحدید معاییر محددة إلصدار األحكام والقرارات بناء علیھا.
 
  (اإلثبات): التحقق -

  بتقدیم األدلة والبراھین على صحة أو دقة االدعاءات وإقامة الدلیل علیھا.
 
  تحدید األخطاء: -

بالكشف عن المغالطات أو الخلل في االستدالالت المنطقیة، وما یتصل بالموقف أو الموضوع من معلومات، 
  والتفریق بین اآلراء والحقائق.
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  التعلیمیة:ما یلزم تقویمھ في العملیة 
  تقییم أداء الطلبة. -
  
  تقییم أسلوب المعلم. -
  
  تقییم المقررات والمواد الدراسیة. -
  
  تقییم األنشطة سواء كانت منھجیة أو مرافقة للمنھاج. -
  
  

استخدم مھارات التفكیر التالیة كقائمة تقویم ذاتي، مبینا عدد المرات التي  األخ المعلم / األخت المعلمة: :نشاط
  تستخدم فیھا ھذه المھارات في تنفیذ دروسك وتقویم طلبتك:

  

  االستخدام  المھارة  الرقم
    المقارنة  ١
    التصنیف  ٢
    المالحظة  ٣
    التلخیص  ٤
    جمع المعلومات وتنظیمھا  ٥
    وضع الفرضیات وفحصھا  ٦
    التذكر  ٧
    التنبؤ  ٨
    التحلیل  ٩
    التركیب  ١٠
    ییمالتق  ١١

  

  

  ) مھارات التفكیر فوق المعرفیة: ٢
  أ ـ التخطیط:

مھمة، وكیفیة تیجیات التي یستخدمھا في إنجاز أي یجدر بالمتعلم أن یكون على وعي ومعرفة باالسترا  
المعارف تصریحیة واضحة المعالم، أو إجرائیة استخدامھا، والمعارف التي یتعامل معھا، سواء كانت ھذه 

  تصف خطوات العمل عند القیام بمھمة ما، أو شرطیة توضح سبب حاجتنا لھذه المعارف.

على تحدید ھذه المكونات في المھمات التي تعرض على المتعلمین، ویظھر أثر ذلك في قدرة المعلم   
  بة.ومن ثم تدریسھا ضمن نظام معین، ثم تعزیزھا عند الطل

  وتتلخص الخطوات المتبعة في التخطیط فیما یلي:

 .للمھمة مدار البحث ، أو تحدید ھدفمشكلة، وتحدید طبیعتھااإلحساس بوجود  -
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 ومھاراتھ. المناسبة اختیار استراتیجیات التنفیذ -
 .الحل خطواتالتنفیذ أو  عملیاتترتیب تسلسل  -
 واألخطاء المحتملة. قاتوالمعی تحدید العقبات -
 .والبدائل المحتملة أسالیب مواجھة الصعوبات واألخطاءتحدید  -
 التنبؤ بالنتائج المرغوبة أو المتوقعة. -

 

  
  أمثلة على األسئلة التي یمكن طرحھا في مجال التخطیط:

 ما الھدف المراد تحقیقھ من الموقف؟ -
 بماذا یرتبط ھذا الموضوع؟ -
 ما أھم األجزاء في ھذا الموضوع؟ -
 لتحقیق كل منھا؟ وكیف یمكن تحقیق المھمة بكاملھا؟ ما االستراتیجیة المناسبة -
  ھل أدركت العالقة التي تربط أجزاء المھمة ببعضھا؟ -

 

  ب ـ المراقبة والتحكم:
تشیر مھارة المراقبة إلى القدرة على مراقبة النجاح في المھمة وتوجیھ النجاح، كمراقبة استعمال   

الوقت، والتحفیز الالزم لبلوغ الھدف، وتشخیص أسباب النجاح أو االستراتیجیات المتبعة في المھمة، وإدارة 
  اإلخفاق فیھا.

  وتحتاج المراقبة إلى تفعیل ثالثة عوامل:

  من قبل المتعلم على متابعة اإلجراءات الالزمة إلتمام المھمة، وكمثال على ذلك:  أ ـ االلتزام

  محددات النجاح في الدراسة.التزام المتعلم بأداء الواجبات البیتیة إلدراكھ أنھا أحد 

وھي اعتقاد المتعلم بقدرتھ على إنجاز المھمة، وبذلك تقوى لدیھ الدافعیة والقدرة على اإلنجاز،  االتجاھات: ب ـ
مع األخذ بعین االعتبار التفاوت بین المھمات، الذي یستتبعھ التفاوت والثقة بنفسھ وقدراتھ على اإلنجاز، 

  العمل.واالستعداد والدافعیة لھذا 

  وھناك صفات یجدر توفرھا في االتجاھات التي تحدد خصائص المفكر الجید ومنھا:

 المثابرة. •
 الكفاح إلنجاز أكثر مما یعتقد القدرة بأنھ یستطیع عملھ. •
 الدرایة بالمواد التي حولھ وكیفیة االستفادة منھا واستخدامھا. •
 التعلم من الفشل •

باألثر اإلیجابي في المھمة التي نجح فیھا، وفي االتجاه اآلخر ومن المھم أن یكون المتعلم على درایة   
  لسلبیة التي قد تؤدي إلى اإلخفاق، للعمل على عالجھا وتقویمھا.یحدد االتجاھات ا

: من المھم أن یكون المتعلم على انتباه ودرایة وضبط للمتغیرات المتعددة التي قد تطرأ أثناء العمل، االنتباه ج ـ
االنتباه إلى اإلجراءات األصلیة المتبعة، والتي توصلھ إلى تحقیق الھدف المنشود، وبأن ھذه باإلضافة إلى 

، لذلك فعلى الطلبة إدراك اإلجراءات وھذه المثیرات متفاوتة، فتحتاج بالتالي إلى درجات متفاوتة من االنتباه
  .یة اختیار األھم ثم تركیز انتباھھم علیھ.أنھم لیسوا بحاجة إلى إعطاء انتباه متساو للمواد الدراسیة، بل تعلم كیف

  ویمكن تلخیص اإلجراءات المتبعة في المراقبة فیما یلي:
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 اإلبقاء على الھدف في بؤرة االھتمام. -
 معرفة متى یجب االنتقال إلى العملیة التالیة.و، الحفاظ على تسلسل العملیات أو الخطوات -
 یتحقق ھدف فرعي.معرفة متى متابعة األھداف الفرعیة أوال بأول ل -
 اختیار العملیة المالئمة التي تتبع في السیاق. -
 .التغلب علیھامعرفة كیفیة و ،والمعیقات اكتشاف العقبات واألخطاء -

 

  
  أمثلة على األسئلة التي یمكن طرحھا في مجال المراقبة:

 كیف أسیر في إنجاز مھمة التعلیم؟  -
 المستخدمة ھي الفضلى؟ھل ھناك طریقة أخرى لعملھا؟ أم أن الطریقة  -
 ما الصعوبات التي ینبغي التغلب علیھا؟ -
 كیف یمكن التحقق من صحة ما أقوم بھ؟ -

  
 

  ج ـ التقییم:
عملیة التقویم عملیة داخلیة، تبدأ من بدایة الشروع بالمھمة، وتسیر مواكبة لھا حتى یتم إنجازھا، وبذلك   

 تقییم مدى تحقق الھدف.وفعلى المتعلم أن یعي ما یقوم بھ قبل إنجاز المھمة وأثناء تنفیذھا وما بعد اإلنجاز. 
إتاحة الفرصة لھ للتعبیر عن الموضوع بعباراتھ ب ؛ومن الممكن تقییم األداء عن طریق التأكد من فھم الطالب

ولغتھ الخاصة، وشرحھا أمام الطلبة، وبذلك یمكن للطلبة المشاركة في عملیة التقییم، والكشف عن مدى استفادة 
  كل عضو في الفریق من اآلخر، فنكون قد قیمنا أداء الطالب المعني، وتقییم الفریق لھ.

 ة التقییم:ویجدر مالحظة ما یلي أثناء عملی  

 وكفایتھا. التي توصل إلیھا الحكم على دقة النتائج -
 .في خطوات الحل تقییم مدى مالءمة األسالیب التي استخدمت -
 .، وفاعلیة البدائلتقییم كیفیة تناول العقبات واألخطاء -
 تنفیذھا.خطوات و بشكل عام تقییم فاعلیة الخطة -

  
  على األسئلة التي یمكن طرحھا في مجال التقویم: أمثلة
 ھل ھذا ما أرید الوصول إلیھ؟ -
 ھل أستطیع شرح ما قمت بھ لطالب آخر؟ -
 ھل قمت بتحدید الصعوبات واألخطاء لعالجھا؟ -
 ما الشروط الالزمة ألداء المھمة؟ -

  
 

والتقویم في كل مرحلة من ضبط ي أن على المتعلم أن یقوم بعملیات التخطیط والومن المھم أن نع  
  ل التعلم.مراح
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  مھارة االستماع
ھذه وإذا رتبنا یقوم البناء اللغوي عند اإلنسان على أربع مھارات: القراءة والكتابة واالستماع والتحدث، 

المھارات حسب التسلسل الذي یسیر علیھ تعلم اللغة فإنھ یكون كالتالي: االستماع، ثم التحدث، ثم القراءة، ثم 
الكتابة، وبذلك فإن مھارة االستماع تقع في مقدمة ھذه المھارات لتعلم اللغة، أي لغة، بل تحتل أولویة بارزة في 

  ھذا المجال.

  فماذا نعني باالستماع؟

  ستماع الجید؟وما شروط اال

  وما أھمیة وأھداف االستماع؟

  وما ھي مھارات االستماع؟

  مفھوم االستماع:
بدایة من المفید التمییز بین السماع واالستماع، فالسماع مجرد التقاط األذن للصوت، ولیس بالضرورة 

ا على سالمة عضو تولد مع اإلنسان، وتعتمد في قوتھإعارة ھذا الصوت االنتباه، فالسماع عملیة فیسیولوجیة 
  السمع وھو األذن.

أما االستماع فمھارة یعطي فیھا المستمع للمتحدث اھتماماتھ، ویركز انتباھھ إلى حدیثھ، ویحاول تفھم 
  وتفسیر الكالم المسموع واإلیماءات المصاحبة لذلك، وكل حركات المتحدث وسكناتھ.

  یتجاوزه إلى تدبر ما یسمع والتفاعل معھ.لذا نرى أن االستماع ال یقتصر على السماع فقط، وإنما 

  أھمیة االستماع وأھدافھ:
تتجسد أھمیة االستماع في العملیة التعلیمیة في األھداف المنشودة منھ، التي من أھمھا استیعاب الطلبة 

على  األفكار المطروحة والتمییز بین األفكار الرئیسة واألفكار الثانویة، والتي تؤدي إلى تنمیة قدرة الطالب
التحصیل المعرفي، وتنمیة قدرتھ على التدبر وتخیل المواقف التي تمر أثناء الحدیث أو النقاش، واستخالص 
النتائج مما یسمع من اآلخرین، بعد إعمال العملیات التفكیریة الالزمة، كما یربط المستمع بین الحدیث وطریقة 

لتمییز بین األصوات المختلفة، وكل ذلك ینمي على ا ت ونبرات الصوت التي تجعلھ قادراعرضھ، واإلیماءا
  عند المتلقي بعض االتجاھات السلوكیة السلیمة، كاحترام المتحدث، وإبداء االھتمام بحدیثھ، والتفاعل معھ.

  شروط االستماع الجید:
د االستماع على عدد من أجھزة االستقبال عند الفرد، لذا ال یمكن تحققھ بصورة تؤدي الغرض منھا یعتم

  امال إال بتوفر شروط منھا:ك

الھدوء الكافي لتحقق االستماع، من حیث المكان المناسب، وإمكانیة السماع، ومدى عدم التشویش من توفر  •
 األصوات األخرى فیھ.

من أدب االستماع، ومن المفید توجیھ النظر والسمع من المستمع إلى المتحدث، لالستفادة من إیماءاتھ  •
 كما یرافق ذلك الحرص على إبداء الرغبة في مشاركتھ.وحركاتھ وانفعاالتھ، 

 اإلصغاء الجید، ودقة السمع، والتكیف ذھنیا مع سرعة المتحدث. •
 امتالك القدرة على التفسیر والتحلیل وتقییم ما یسمع، والتي بھا یتم فھم ما یقال من المتحدث. •
 ین األفكار الثانویة.القدرة على التمییز بین األفكار الرئیسة المطروحة في الحدیث وب •
 القدرة على االحتفاظ باألفكار المستفادة من االستماع في الذھن وتخزینھا في الذاكرة. •
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  مھارات االستماع 
  رئیسة ھي: مھاراتقسم التربویون مھارات االستماع إلى أربعة 

 :مھارة الفھم )١

وتتضمن ھذه المھارة االستعداد لالستماع، والقدرة على حصر الذھن وتركیزه فیما یسمع، لیتمكن        
المستمع من إدراك الفكرة العامة التي یدور حولھا الحدیث، وإدراك األفكار الجزئیة المكونة لكل فكرة أساسیة، 

 ود منھا.والقدرة على متابعة الحدیث، وما یصاحبھ من تعلیمات شفویة، وفھم المقص

 :مھارة االستیعاب )٢

  وتتكون من العناصر التالیة:      

 القدرة على تلخیص المسموع. -
 التمییز بین الحقیقة والخیال فیما یقال. -
 القدرة على إدراك العالقات بین األفكار المطروحة. -
 القدرة على تصنیف األفكار التي تعرض لھا المتحدث. -

 
 :مھارة التذكر )٣

المستمع على التعرف على الجدید فیما یسمع، وربطھ بخبراتھ السابقة، مع إدراك العالقة بین وھي قدرة       
 الجدید والسابق من الخبرات، واختیار األفكار الالزمة والصحیحة لتخزینھا في الذاكرة.

 :مھارة التذوق والنقد )٤

  وتتكون من العناصر التالیة:      

 حسن االستماع والتفاعل مع المتحدث. -
 القدرة على مشاركة المتحدث عاطفیا. -
 القدرة على تشخیص مواطن القوة والضعف في الحدیث. -
 الحكم على ما یسمع في ضوء الخبرات السابقة، وقبولھ أو رفضھ. -
 إدراك مدى أھمیة األفكار التي تضمنھا الحدیث، ومدى صالحیتھا للتطبیق واالستفادة منھا. -
 الحدیث.القدرة على التنبؤ بما سینتھي إلیھ  -

  
  أضف إلى معلوماتك:

  كانت نتیجة أحد االستطالعات حول ما یتعلمھ األطفال عن طریق االستماع والقراءة والكالم والكتابة ما یلي:
 % من مجموع الزمن المخصص للتعلم.٣٥إن األطفال یتعلمون عن طریق القراءة بنسبة  -
 الزمن المخصص للتعلم.% من مجموع ٢٢ویتعلمون عن طریق الكالم والمحادثة بنسبة  -
 % من مجموع الزمن المخصص للتعلم.٢٥ویتعلمون عن طریق االستماع بنسبة  -
 % من مجموع الزمن المخصص للتعلم.١٧بنسبة  لكتابةویتعلمون عن طریق ا -
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  تعلیم التفكیر ومھاراتھ  
یرفع القائمون على التربیة في مجتمعاتنا العربیة شعارا وھو : ( الوصول بالطلبة إلى التمیز واإلبداع   

المتقدمة التي سبقت إلى التطور في جمیع المجاالت، ومنھا المجال التربوي، واالبتكار... )، أسوة بالمجتمعات 
ولتحقیق ھذا الھدف السامي تعقد المؤتمرات والندوات وورشات العمل الھادفة إلى تدریب المربین على واحد أو 

  ن والتقلید.أكثر من الموضوعات المتعلقة بالتفكیر، الذي یقود إلى اإلبداع والتمیز ... بعیدا عن التلقی

التفكیر، أو تعلم مھارات التفكیر، التعلم بإن التركیز یجب أن ینصب على أن یصبح ھدف التربیة ھو   
وعلى ھذا فیجب على المدارس والمؤسسات التعلیمیة أن توفر كل ما تستطیع من أجل توفیر فرص التفكیر 

  لطلبتھا.

مقدمة أولویاتھم، إال أن ذلك یصطدم غالبا  إن معظم التربویین مجمعون على ھذا الھدف، ویضعونھ في  
  .اوتنمیتھ ر الخبرات الكافیة للتفكیر وتعلم مھاراتھبالواقع عند التطبیق، إذ أن الواقع ال یوف

فبالرغم من قناعة ھؤالء العاملین في التربیة بأھمیة تنمیة مھارات التفكیر لدى الطلبة، وأن مھمة   
معلومات، إال أنھم یتعایشون مع الممارسات السائدة في المدارس، وال المدرسة لیست حشو عقول الطلبة بال

  یحاولون تغییر ھذا المألوف. 

  

  ولیكون توظیف التفكیر ممكنا ال بد أن نعي أن ھناك مسلمات في ھذا المجال ھي:  

 كل الطلبة یفكرون. •
 یفكر الطالب أفضل كلما تدرب على التفكیر. •
 الطلبة ولیس فئة خاصة منھم فقط.تعلیم التفكیر یجب أن یشمل جمیع  •
 عملیات التفكیر تنمو وتتطور عبر الزمن، ویمكن للطالب استخدامھا في مختلف المواد الدراسیة. •
  یجب أن یوفر التعلیم اھتماما مستمرا لمھارات التفكیر وعملیاتھ. •

طلبتنا التفكیر ثم  من واجبنا لتحقیق األھداف المنشودة واآلمال والطموحات المرغوبة، أن نعلمفمن ھنا 
التفكیر بأنواعھ ومھاراتھ، التفكیر الذي ینتج ویبدع ویبتكر، التفكیر الذي یعزز الثقة  التفكیر ثم التفكیر ...

  بالنفس، والقدرة على مواجھة التحدیات.

نحتاج التفكیر في البحث عن مصادر المعلومات، كما نحتاجھ عند تحلیل المعلومات الستخدامھا في 
  المشكالت على أفضل وجھ ممكن.معالجة 

إن تعلیم مھارات التفكیر الحاذق ینعكس على الطلبة وتحصیلھم، فیساعد على رفع مستوى الكفاءة 
التفكیریة للطالب، ویؤدي ذلك إلى تحسین مستوى تحصیل الطالب، كما یعطي الطالب إحساسا بالسیطرة 

یل لدیھ، ویزید من شعوره بالثقة في النفس في الواعیة على تفكیره، مما ینعكس على تحسین مستوى التحص
 مواجھة المھمات المدرسیة والحیاتیة.

إن تعلیم مھارات التفكیر ھو بمثابة تزوید الفرد باألدوات التي یحتاجھا حتى یتمكن من التعامل بفاعلیة 
 مع أي نوع من المعلومات أو المتغیرات التي یأتي بھا المستقبل.

لتفكیر والتعلیم من أجل التفكیر یرفعان من درجة اإلثارة والجذب للخبرات كما أن تعلیم مھارات ا
الصفیة، ویجعالن دور الطالب إیجابیا وفاعال، بل إن النجاح والتفوق یرتبطان بمدى قدرة الفرد على التفكیر 

  . الجید والمھارة فیھ

نفسھ ومنفعة اجتماعیة عامة، فالفرد وبالتالي فإن في تعلم التفكیر ومھاراتھ واالستفادة منھا منفعة للفرد 
یكتسب القدرة على النقد والتحلیل والتقییم السدید، فیستطیع بذلك التكیف مع األحداث والمتغیرات، ویقي نفسھ 
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من التأثر السریع غیر المتعقل بآراء وأفكار اآلخرین، ویساعد الفرد على الشعور بالراحة النفسیة. أما بالنسبة 
یجید أفراده التفكیر فإنھم یستطیعون النظر في مشاكلھم وقضایاھم بعمق وحكمة تجنبھم للمجتمع؛ فعندما 

 ك إلى إصدار أحكام صائبة في المواضیع العامة.لتسرع والتخبط والزلل، ویقودھم ذلا

  

  تنمیة التفكیر
من وجود  النطالق عملیة التفكیر بشكل فاعل ومؤثر ینبغي مراعاة ناحیتین، فمن الناحیة األولى ال بد  

دوافع وحوافز تشجع على استمراریة التفكیر وتعزیزه، ومن الناحیة الثانیة ینبغي الحد من المعیقات والعقبات 
  التي تؤثر سلبا على عملیة التفكیر.

أما منطلق الدافعیة وتحفیز التفكیر فیرتبط ارتباطا وثیقا بحاجات الفرد وتطلعاتھ وآمالھ، وبأھدافھ التي   
ینشد تحقیقھا، فإذا لم توجد حاجة ودافع للتفكیر، ال یمكن للفرد أن یفكر، وأما إذا وجدت حاجة للتفكیر فإن ذلك 

أي أن ذلك یستدعي التساؤل: ھل یكفي لبلوغ شود، یستدعي التفكیر في مستوى التفكیر الذي یحقق الھدف المن
الھدف تفعیل مھارات التفكیر الدنیا؟ أم یتطلب األمر تفعیل مھارات التفكیر العلیا، من تحلیل وتركیب وتجرید 

  وتعمیم وتقویم؟ وما یستتبع ذلك من إیجاد الروابط والعالقات الوثیقة بین النشاط العقلي والحاجات والدوافع.

    

قیق ذلك ال بد من اإلعداد المناسب لتحفیز الفرد على التفكیر، سواء كان ذلك اإلعداد نفسیا أو ولتح  
  تربویا أو حسیا، ویتمثل ذلك فیما یلي:

 إثارة الرغبة في الموضوع، وما یتطلب من حب االستطالع، وإثارة التساؤالت، والتعمق المناسب. -
 ل إلى النتائج المرجوة.الثقة بالنفس بأنھا قادرة على التفكیر والتوص -
العزم والتصمیم، ویتمثل في تحدید الھدف، وطریقة العمل، والمتابعة الذاتیة المستمرة، والحرص على  -

 الوصول إلى النتائج المفیدة.
المرونة واالنفتاح الذھني، وحب التغییر، ویتم باالستماع الجید لوجھة نظر اآلخرین، وأخذ المفید منھا،  -

إلبداء وجھات نظرھم، مع االستعداد للعدول عن وجھة النظر التي یتبناھا الشخص  واستثارة اآلخرین
 ذلك، مع التریث في استخالص النتائج.إذا لزم األمر 

بأفكار مقنعة وواضحة ومفھومة، وتجنب التناقض  االنسجام الفكري، وسھولة التواصل مع اآلخرین -
 والغموض.

 اس للھدف المنشود.التمرس على توجیھ االنتباه، وتوجیھ الحو -
تخزین المعلومات وتذكرھا بطریقة منظمة واستكشافیة، كإثارة التساؤالت، واستكشاف األنماط،  -

واللجوء إلى القواعد التي تسھل تذكر المعلومات، ومناقشة اآلخرین والتحدث معھم حول جوانب 
 الموضوع المختلفة التي قد تستثیر في الفرد تذكر ما یلزم من المعلومات.
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  استراتیجیات تعلیم مھارات التفكیر
لتعلیم مھارات التفكیر ال بد من وجود المعلم القادر على تعلیم مھارات التفكیر، تخطیطا وتطبیقا 

كما یمكنھ أن  النظر عن محتوى المادة الدراسیة، وتقویما، ویمكن للمعلم أن یقوم بذلك بصورة مباشرة بغض
  مباشرة. ارات التفكیر بصورةوبھذا یكون تعلیم مھ دة الدراسیة،ھارات ضمن محتوى المایدمج ھذه الم

لمھارات من خالل المادة أما الصورة غیر المباشرة فیتم تنمیة التفكیر فیھا من خالل التركیز على ھذه ا
نوعة واالھتمام بالرقي بالتفكیر ومھاراتھ والتدریب علیھا من خالل األنشطة والتدریبات التطبیقیة المت الدراسیة،

  وأسئلة التقویم ... مع التركیز على مستویات التفكیر العلیا.
  

  إما الصورة المباشرة لتعلیم مھارات التفكیر فتكون من خطوات كالتالي:
 عرض المھارة : )١

 ى مھارة معینة من مھارات التفكیر،المعلم لطلبتھ یرتبط أو یعتمد عل ھقد یكون الدرس الذي سیعلم
وھنا یرى المعلم  بة فیھ،تناسبھ وتساعد في سرعة أو زیادة األداء واالستیعاب، وتطبیق المھارات المطلو

المھارة  وتجدر اإلشارة أن من األنسب عدم الخلط بین تعلیم الھتمام بمھارة التعلیم المطلوبة،من المناسب ا
وخالل ھذه المرحلة (عرض  ا مباشرا،لیم مھارة التفكیر تعلیمإنما یكون تع وتعلیم المحتوى الدراسي،

  المھارة) یتناول المعلم األمور التالیة:
  

 یصرح المعلم بان ھدف الدرس ھو تعلیم مھارة جدیدة.  -
 بعبارة واضحة ومتقنة. تعریفا مبدئیا یحدد اسم المھارة ویعرفھا  -
 إعطاء كلمات أخرى مرادفة لمفھوم المھارة أو معناھا.  -
 فائدة تعلمھا وإتقان استخدامھا.توضیح أھمیة المھارة و  -
توضیح مقاصد وغایات ومجاالت استخدام المھارة سواء في تعلیم المحتوى الدراسي أو تنفیذ األنشطة   -

 المدرسیة أو الخبرات الشخصیة للطلبة.
 
 شرح المھارة : )٢

 مراعیا ما یلي: بینا اإلجراءات الالزمة لتطبیقھا،یقوم المعلم بشرح المھارة نظریا م

 بما فیھا من الخطوات وتتابعھا. مكونات المھارة، شرح -
 إجراءات تشكیل المھارة. -
 توضیح القواعد والمبادئ والمعاییر التي تحكم تشكیل المھارة. -
 ذكر المعلومات المتعلقة بالمھارة. -

 
 توضیح المھارة بمثال: )٣

لمھارة خطوة خطوة مبینا الخطوات التي تتبع في تطبیق ا عرض المعلم مثاال من موضوع الدرس،ی
  ویتضمن العرض المھارات التالیة : بمشاركة الطلبة،

 تحدید ھدف النشاط . -
 تحدید كل خطوة من خطوات التنفیذ. -
 إعطاء مبررات الستخدام كل خطوة. -
 .وتوضیح المبادئ التي تحكم المھارة في كل خطوة ،توضیح كیفیة التطبیق وقواعده -
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أو من خبرتھم  وضوعات دراسیة مألوفة لدى الطلبة،ذة من میفضل أن تكون األمثلة المستخدمة مأخو -
 الشخصیة.

 
 مراجعة خطوات التطبیق: )٤

بعد انتھاء المعلم من توضیح خطوات المھارة بالتمثیل، یقوم بمراجعة الخطوات التي استخدمت في 
لنقاش من تنفیذ المھارة، وقد یكون التوضیح إما فردیا من قبل المعلم، أو زمریا بمشاركة مجموعات ا

  الطلبة، مع بیان األسباب التي أعطیت الستخدام كل خطوة.
 

 من قبل الطلبة: تطبیق المھارة )٥
یقوم الطلبة بتطبیق خطوات تعلم المھارة، باستخدام أمثلة جدیدة، مع مراعاة الخطوات والقواعد التي 

لمعلم ومراقبتھ تم توضیحھا، ومن المفضل في ھذا المجال عمل الطلبة في مجموعات، تحت إشراف ا
  للمجموعات، ومتابعة العمل، وتذلیل الصعوبات إن وجدت.

 
 المراجعة الختامیة: )٦

تتضمن ھذه الخطوة التفكیر التأملي، ومراجعة شاملة لمھارة التفكیر التي تعلمھا الطلبة، مع مراعاة ما 
  یلي:

 والتتابع السلیم لذلك.والقواعد التي تم استخدامھا، والمبادئ مراجعة خطوات تنفیذ المھارة،  •
 استعراض المجاالت المالئمة الستخدام المھارة. •
 تحدید العالقة بین المھارة التي تعلمھا الطلبة والمھارات األخرى التي تعلموھا من قبل. •
 مراجعة تعریف المھارة مع الوعي باإلجراءات والمعاییر التي تحكم المھارة. •

  

  مثال:

  اآلیات) (تحدد تحلیل آیات قرآنیة كریمة:

  األھداف:

 استخالص األفكار الرئیسة والفرعیة من النص. -
 استنتاج الدروس والعبر المستفادة من اآلیات الكریمة. -

  الخطوات: 

 عرض المھارة: )١
  یبدأ المعلم بتوضیح الھدف العام من تعلم مھارة التحلیل مستنتجا:

 كیف نصل إلى فھم واستخالص األفكار الجزئیة من النص ؟ -
 أو من المواقف المتضمنة في النص ؟ ص العبر والدروس من أجزاء النص،خلكیف نست -

 وغیره نلجأ إلى التحلیل.لتنفیذ ذلك  •
 یدون المعلم اسم المھارة على السبورة (التحلیل). •

 یعرف مھارة التحلیل : ھي تفكیك الشيء إلى أجزائھ. -
  ... التفكیك ،دفة لكلمة التحلیل مثل: التقسیم ، التجزئة یذكر الطلبة كلمات مرا -
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 شرح المھارة والتوضیح بمثال: )٢

  من خالل النقاش مع الطلبة وتوجیھھم بأمثلة على التحلیل یتم استنتاج ما یلي:

 التحلیل ھو تفكیك شيء ما. -
 فصل األجزاء عن بعضھا. -

 
 التوضیح والمناقشة ومراجعة خطوات التطبیق: )٣

أ بالتحلیل من خالل أسئلة یشارك الطلبة في اإلجابة ویبد ،یعرض المعلم اآلیات الكریمة على شفافیة أو لوحة
  علیھا : (یستعرض المعلم بعض اآلیات فقط)

 من یفسر اآلیة الكریمة األولى ؟ -
 ماذا تتضمن من أفكار ؟ -
 من یفسر اآلیة الثانیة ؟ -
 ماذا تتضمن من أفكار؟ -
 الثانیة؟من یربط بین اآلیة األولى و -
 یات .یكرر ذلك في كل آیة أو مجموعة من اآل -
 العبر والدروس المستفادة من ھذه اآلیات الكریمة؟استنتاج  -

 
 تطبیق التحلیل: )٤

ویستنتجوا األفكار والدروس  أن یكملوا تحلیل اآلیات الكریمة، یطلب من الطلبة وعلى شكل مجموعات
  المستفادة منھا.

  ویتابع المعلم عمل المجموعات مع التوجیھ واإلرشاد.

 

 المراجعة الختامیة: )٥
 الطلبة كمجموعات نتائج تحلیلھم لآلیات الكریمة. یعرض -
 یتم نقاش ھذه األفكار والدروس المستفادة من قبل المجموعات. -
 إثراء النقاش من قبل المعلم ومجموعات الطلبة. -
 تحدید مجاالت االتفاق واالختالف ومناقشتھا. -
 تلخیص النتائج التي تّم التوصل إلیھا. -

  

  معوقات تعلم مھارات التفكیر:
التفكیر عرضة للخطأ، وقد یتعرض التفكیر لبعض المعیقات، فتحرفھ عن المسار الصحیح، وقد تحول   

بینھ وبین الوصول إلى الحقیقة، أو تؤخر وصولھ إلیھا، وإذا تراكمت ھذه المعیقات قد یصاب التفكیر بالجمود، 
خص إلى ھذه الحالة فقد التفكیر قیمتھ فیصبح الفرد غیر قادر على تقبل اآلراء واألفكار الجدیدة، وإذا وصل الش

 على العظیمة في حیاتھ، وقد وصف القرآن الكریم ھذه الحالة من الجمود بقولھ تعالى: " أولئك الذین طبع اهللا
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)، وقولھ تعالى: " كذلك یطبع اهللا على قلوب ١٠٨وسمعھم وأبصارھم وأولئك ھم الغافلون" (النحل : وبھم قل
  ).٥٩وم : الذین ال یعقلون " (الر

  ویمكن حصر معیقات التفكیر واألخطاء التي یمكن الوقوع فیھا في أمور منھا:  

  :اإلدراك الحسي)  ١

ویتمثل في عدم القدرة على رؤیة الوضع الحقیقي المراد بالتفكیر، فأي مشكلة لھا عوارض، فإذا ركز   
، كما أن أي موضوع لھ جوانب الشخص في تفكیره على العوارض فإن ذلك قد یصرفھ عن المشكلة الحقیقیة

متعددة، فمن الخطأ أن یصرف المفكر تفكیره إلى جانب واحد من الموضوع دون الجوانب األخرى، وقد یكون 
للمسألة أو المشكلة الواحدة عدة حلول، ولكي یكون التفكیر فاعال ال یكتفى بحل واحد مع إمكانیة الوصول إلى 

  الحلول األخرى.

  

  :تأخطاء المعلوما)  ٢

معالجة في نقص المعلومات الالزمة لو ،أخطاء المعلوماتأكثر ما تتضح معوقات التفكیر في   
لموضوع أو لحل المشكلة، أو استخدام معلومات خاطئة تؤدي إلى نتائج غیر صحیحة أو متناقضة، وقد یوجد ا

القدیمة التي ال تتناسب مع باألفكار معلومات زائدة عن الحاجة تؤدي إلى اإلرباك، وقد یكون ذلك بالتمسك 
  المستجدات سواء التربویة أو التقنیة ...

  

  :معوقات الوضع النفسي)  ٣

تتمثل في فقدان الرغبة في العمل أو الدراسة، وعدم االستماع لآلخرین واألخذ بآرائھم، وأحیانا یلجأ   
أمل في صحة أو خطأ ھذه البعض إلى أخذ األمور على عالتھا أو كمسلمات، مع عدم التمحیص والنقد والت

األمور، وقد یؤدي ذلك إلى تدني الثقة بالنفس واالنفتاح الذھني، ومن أشد ھذه الموضوعات خطورة التحیز 
  العاطفي واالنفعالي لرأیھ أو لرأي آخر یتعصب لھ الفرد.

  
  ما رأیك فیما یلي:

 وقرر ما ستفعلھ حیال ھذا الموقف.تخیل أسوأ ما یحدث،  -
 ذھنیا، وفكر في بصیص من النور، وتذكر أن بعد الضیق فرجأ.تقبل األسوأ  -
 أنظر إلى الجانب المضيء والمبھج. -
 تغلب على القلق برد فعل إیجابي. -
 عّرض أي شيء غیر مألوف لمعیار الشك ثم افحصھ. -
 ابدأ بالعقبات الموجودة بداخلك، حیث یسھل السیطرة علیھا أكثر من العوامل الخارجیة. -

  
  

  :البیئةأثر )  ٤

للبیئة وما یحیط بالطالب األثر البالغ في تفكیره، سواء من ناحیة التعزیز والتحفیز على التفكیر، أو من   
ناحیة اإلعاقة واإلحباط، فتوفیر الجو المالئم یساعد على صفاء التفكیر، وال یخفى أن التفكیر مرتبط ارتباطا 

وتؤثر فیھ المثیرات سواء من ناحیة العائلة أو المجتمع، جلیا بالبیئة االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة، 
وخصوصا تأثیر المدرسة حیث یظھر أثرھا أكثر من غیرھا، وقد یكون ھذا التأثیر مشجعا على التفكیر أو 

  مثبطا لھ.
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من المفید في ھذا المجال استعراض بعض ھذه السلوكات السائدة والمألوفة في الكثیر من المدارس، و  
مرض لیتسنى لنا تحدید العالج، ومن ھذه الممارسات ما یلي: (وقد مرت بعض التساؤالت عن كتشخیص لل

  بعضھا في موضع سابق)

، والكتاب المدرسي ھو مرجعھ الوحید ال یزال المعلم ھو صاحب الكلمة األولى واألخیرة في الصف -
 .في معظم األحیان

 المعلم یحتكر معظم وقت الحصة، والطلبة متلقون خاملون. -
قلة من المعلمین یستخدمون التقنیات الحدیثة للتعلیم والتعلم، ومعظمھم ال یزال متمسكا بعدم االبتعاد عن  -

 السبورة، وال یتخلى عن الطباشیر.
تركیز المعلم على عدد محدود من الطلبة وخصوصا األقویاء منھم، یوجھ لھم األسئلة ویشركھم في  -

 .صول على اإلجابة الصحیحة، ویعتبر ذلك إنقاذا للموقف بالحالنقاش
معظم المعلمین یتسرعون في تلقي إجابات الطلبة، دون أن یتیحوا لھم الوقت الكافي للتفكیر، وھذا یحد  -

 من اإلبداع من ناحیة، ویحرم الكثیرین من الطلبة من فرصة التفكیر.
بطریقة تختلف عما كثیر من المعلمین یصدرون التعلیقات المحبطة واألحكام الجائرة لمن یجیبون  -

واألدھى من ذلك عندما یتعرض الطالب للعقاب أو اإلھانة بسبب اإلبداع أو التفكیر  فیھ. ھم یفكرون
 الخالق. 

 اإلجابة الغریبة، أو األسئلة الخارجة عن نطاق الدرس. ونالعدید من المعلمین یرفض -
نیة، لیحصلوا على إجابات یركز المعلمون على األسئلة من النوع الذي یتطلب مھارات تفكیر متد -

 ونادرا ما یستخدم المعلم األسئلة التي تبدأ بكیف؟ وماذا؟ ولماذا؟ ... سریعة وصحیحة.

    

فیما یلي بعض ممارسات المعلمین والمعلمات في مدارسنا، واألھم من ذلك ھو بعض التصورات و  
  لتي نجملھا فیما یلي:السلبیة للنظام التعلیمي المطبق في العدید من المؤسسات التربویة، وا

 تراكم كّم یركز علىالطابع العام السائد في وضع المناھج والكتب المدرسیة المقررة في التعلیم ال یزال  -
على تنمیة مھارات التفكیر لدى الطلبة، وھذا ینعكس على  ھائل من المعرفة والمعلومات وال یعمل

... وغالبا ما یكون ذلك عن طریق حشو عقول الطلبة بالمعلومات والحقائق والنظریات والقوانین 
التلقین، وینعكس ذلك على وسائل التقویم من اختبارات وأنشطة وتدریبات یكون ھدف الطالب فیھا ھو 

 ذاتھ. االختبار ولیس العلم في حّد
التركیز من قبل المدرسة ومؤسسات التعلیم على عملیة نقل المعلومات وتوصیلھا إلى الطلبة، دون  -

 واالستنتاج التركیز على تولید المعرفة واكتشافھا وتوظیفھا، ودون االھتمام بتدریب الطلبة على التدبر
 .ھم باستیعابھا وحفظھاھمھم تزوید الطلبة بالمعلومات ومطالبت ، فیكونوإمعان النظر والتفكیر

قصر االعتماد في تقویم الطلبة على االختبارات التي تركز في غالبیتھا على مھارات التفكیر الدنیا  -
 كالمعرفة والفھم، وكأنھا نھایة المطاف بالنسبة ألھداف التربیة.

  ھذا الواقع المؤلم یقودنا إلى التساؤل عن الحل والمخرج؟

خطوة األولى أن نعلم الطلبة مھارات التفكیر، ونشجعھم على توظیف ویأتي الجواب سریعا، بأن ال  
  التفكیر في حل مشكالتھم، وفي تدبیر أمورھم.

یركز بصورة مباشرة على تعلیم الطلبة كیف ولماذا ینفذون مھارات كما أن تعلیم مھارات التفكیر   
  نباط واالستقراء ...كالتطبیق والتحلیل واالست ؟وأسالیب عملیات التفكیر الواضحة المعالم

  

  
  فكر في مدى مصداقیة ما یلي:    
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 النجاح لیس رحلة ھادئة خالیة من العقبات، ولكن بوسعك أن تحول الضغوط الخارجیة لصالحك. -
 

ال نقول أنك لن تواجھ مشكالت، ولكن حین تستغل عقلك بصورة كاملة ستبدأ في عالج تلك المشكالت  -
 لدرجة أنك قد ترحب بھا فیما بعد. ،بثقة

  
  

  لماذا نتعلم مھارات التفكیر ؟
  

 التفكیر ضرورة حیویة لإلیمان واكتشاف نوامیس الحیاة: )١

وحث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في أحادیثھ  ؛حث القرآن الكریم في العدید من اآلیات الكریمة  
الشریفة على التفكر والتدبر في آیات الكون، والتأمل والفحص وتقلیب األمور حتى یصل الفرد إلى القناعة 

وقدرة اإلنسان على التفكیر الرمزي واالستبصار مكنتھ من اكتشاف أسرار  واالطمئنان بالدلیل والبرھان.
التالي الوصول إلى القوانین التي مكنتھ من تفسیر الظواھر والسیطرة علیھا وتسخیرھا األشیاء في الطبیعة، وب

  لھ، وھذا مما یقوي اإلیمان في نفس المفكر.

  
  فّكر   

 ھل تؤمن حقا أنك باإلیمان تستطیع أن تنجز أي شيء؟ -
 

  ال محالة؟ھل یبدو لك دائما أنھ إذا كانت ھنالك إمكانیة لحصول أمر سیئ فإن ھذا األمر حاصل  -
  
  

 

 :، والتفكیر قدرة تتكون بالممارسةالتفكیر الحاذق ال ینمو تلقائیا )٢

بل ھي  أثناء القیام بإنجاز أغراض أخرى، فالتفكیر عملیة ال یتم اكتسابھا عفویا، أو نتیجة عرضیة  
 یتم اكتسابھا بالتدریب والممارسة. ،عملیة موجھة

وھنا ال بد من التفریق بین التفكیر المعتاد الروتیني في حیاة أي فرد، وبین التفكیر الحاذق الذي یتطلب   
تدریبا وتعلیما منتظما ھادفا، ومرانا مستمرا. ولتوضیح ذلك نورد المقارنة التالیة : فالقدرة على المشي المعتاد 

 ؛شخص أن یشترك في سباق للمشي مسافة طویلة مثالھو مثال على التفكیر الیومي المعتاد، ولكن إذا أراد ال
م  ١٠٠وكالركض لمسافة  فإن ذلك یحتاج إلى تدریب مستمر لیصل إلى المستوى المطلوب والنتیجة المرجوة،

تطلب اتباع قواعد وأنظمة ت كمابدرجة إتقان كافیة زمنا وأداء، ھذه األعمال تتطلب أداء فنیا وتعلیما مستمرا، 
  تنمیة ھذه المھارة عند المتعلم إلى أقصى ما تستطیعھ قدراتھ.محددة، من أجل 

إلى الكفایة في التفكیر على أنھا لیست مجرد قدرة طبیعیة ترافق النمو الطبیعي للطفل،  وینبغي النظر  
وإنما ھي مھارة یجب تنمیتھا، فمثال إذا تعرض المتعلم لمشكلة ما، ولھذه المشكلة عدة حلول، فسرعان ما یفكر 

متعلم بالحل الذي یتبادر لذھنھ أوال، فإذا قبل منھ ھذا الحل واكتفي بھ، فإن ذلك یحد من تفكیره في الحلول ال
حتى یمكنھ  ؛األخرى، ولكن یجدر بالمعلم في ھذه الحالة أن یحث المتعلم من البدایة على إشباع المشكلة تفكیرا

وال تكون  ،ال تكفيلمعرفة بمحتوى المادة الدراسیة التوصل إلى الحلول الممكنة لھا، فیتعزز بذلك تفكیره، فا
  بدیال عن الكفایة في العملیات المستخدمة في التفكیر لیكون حاذقا ومنتجا.
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 دور التفكیر في النجاح الحیاتي والدراسي: )٣

ولكن األھم من ذلك  ،اح الفرد داخل المؤسسة التعلیمیةال شك أن التفكیر الحاذق یلعب دورا ھاما في نج  
ویعزز الثقة في النفس لدیھ في مواجھة المھمات  أن الفرد إذا اعتاد وتعلم التفكیر الحاذق فإن ذلك یستمر معھ،

  .في مختلف مجاالت الحیاة ویكون سببا في نجاحھ أو إخفاقھ الدراسیة والحیاتیة،

على رفع مستوى الكفاءة الفكریة فعلى المستوى الدراسي فإن تعلیم مھارات التفكیر تساعد الطالب   
، كما یعطیھ الثقة بسیطرتھ بجوانبھ المعرفیة والمھاریة والقیمیة لدیھ، وھذا یؤدي إلى تحسین مستوى تحصیلھ

الواعیة على تفكیره، والمواضیع التي ھي مدار ھذا التفكیر، وتقوده ھذه الثقة إلى القدرة على مواجھة المھمات 
  المدرسیة والحیاتیة.

فرص األفراد في النجاح تقل ما لم یقم المعلم بتوفیر الخبرات المناسبة للتعلم، وتدریب الطلبة على  إن  
مھارات التفكیر الالزمة. فإذا تم ذلك یحسن تحصیل المتعلم، وتزداد ثقتھ بنفسھ التي تحفزه على المزید من 

  اإلنجاز والتفوق.

 

 التفكیر مصدر العلم: )٤
م مصدر لتعدیل سلوك اإلنسان، لذلك اختلف سلوك اإلنسان عن سلوك والعل التفكیر مصدر للعلم،

الحیوان الذي ال یتغیر وال یتطور، وكلما زادت معرفة اإلنسان باألشیاء ومواصفاتھا تغیرت نظرتھ إلى إمكانیة 
وأنھا االستفادة منھا، فقد ینظر اإلنسان العادي إلى قطعة من الصخر على أنھا مجرد صخرة ال تضر وال تنفع، 

من مكونات ھذه األرض، ولكن العالم الجیولوجي یعتبرھا سجال تاریخیا لعصور ماضیة، قد یكتشف من خاللھا 
  تلك العصور، أو بعض خصائصھا أو المعلومات عنھا.

 
 قدرة اإلنسان على التحلیل: )٥

حیث أخذ  قدرة اإلنسان على التحلیل والتركیب مكنتھ من ممارسة تفكیر منظم لحل مشكالتھ الفردیة،
اإلنسان یبحث ویحلل ما یصادفھ من مشكالت لیضع لھا الحلول المناسبة، ولم یقتصر تفكیره على معالجة 

  بل تعداھا إلى عالج المشكالت االجتماعیة من خالل التفكیر العلمي المنھجي. ،مشكالتھ الفردیة
 

 :الحاضر والمستقبلالتفكیر قوة متجددة لبقاء الفرد والمجتمع معا في  )٦

فالعالم یتمیز بتدفق المعلومات یشھد العالم في ھذا العصر تغیرات متسارعة في كل جوانب الحیاة،   
وتجددھا، وھذا یتطلب تجدد وتطور مھارات التفكیر وعملیاتھ، لتسایر ھذا التطور والتغیر المتسارع، فتعلم 

، واكتساب أدوات التفكیر تكیف معھامھارات التفكیر تزود الطالب بالقدرة على التفاعل مع ھذه المتغیرات وال
وال بد من اإلشارة إلى أن اكتساب  .والتعامل معھا بإیجابیة وفاعلیة ؛تمكن الفرد من مواجھة تلك التغیرات
  ، وال یمكن االستفادة منھا الفائدة المرجوة دون تفكیر یدعمھا.المعرفة وحدھا ال یغني عن التفكیر

ت الماضي، فالفرد مھما بلغت طاقتھ ال یستطیع في عصر لم یعد یكفي وقوف الشخص عند منجزا
تفجر المعرفة أن یسیطر إال على قدر یسیر من الكم الھائل للمعلومات التي تتدفق عبر وسائل االتصال 
المختلفة، والتي تتضاعف في فترة وجیزة من الزمن، ومن ھنا تبرز أھمیة تعلم مھارات التفكیر التي تبقى 

عین الفرد على مسایرة ھذا التطور المتسارع، فقدرة اإلنسان على التفكیر والتصور صالحة ومتجددة، وت
والتخیل جعلتھ قادرا على تخطي حدود الحاضر إلى المستقبل فیتصور مستقبلھ ویحاول أن یخطط لھ لیكون 

ألجیال أفضل، ویعد العدة لھ وھو یعیش في الحاضر، وفي نفس الوقت فإن تفكیره جعلھ یستفید من تجارب ا
 السابقة لیبني علیھا ما یؤھلھ لحیاة المستقبل التي ینشد.
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ومن ھذا المنطلق فإن في التفكیر منفعة ذاتیة للمتعلم، تكسبھ القدرة على التحلیل والنقد وإبداء الرأي،   
یجیدون فالمفكر الجید لدیھ القدرة على التكیف مع األحداث والمتغیرات من حولھ أكثر من األشخاص الذین ال 

التفكیر، ومن ناحیة أخرى ففي التفكیر منفعة اجتماعیة عامة، حیث یفید المفكر المجتمع بالنظر المتعمق في حل 
وإصدار أحكام صائبة على كثیر من  مشكالت المجتمع، والتفاعل المستمر مع قضایا المجتمع المتجددة،

  عالجة ھذه المتغیرات.التي یلزمھا التجدد في أسالیب التفكیر وم المواضیع العامة،

 

 تعلیم مھارات التفكیر یفید المعلمین والمدارس معا: )٧

یحتم على المعلم والمدرسة  ؛إن الشعار الذي یرفع اآلن بأن المتعلم ھو محور العملیة التعلیمیة التعلمیة  
إذا تعلم الطالب  شجع المتعلم على التفاعل الجدي والمشاركة الواسعة في عملیة التعلم، وھذا ال یتأتى إالأن ت

  كیف یفكر؟ وكیف یعتمد على نفسھ؟

وھذا بدوره یدعم فكرة تعلیم الطالب مھارات التفكیر، التي بدورھا تحقق الھدف من كون الطالب   
محور العملیة التعلیمیة التعلمیة، وتقود إلى رفع مستوى الطالب والمدرسة من ناحیة، وتفید المعلم بأنھ حقق 

، وفي النتیجة النھائیة فإن ذلك یعود بالنفع على قیقھ في طلبتھ بأقل جھد ووقت وكلفةالھدف الذي یسعى لتح
  .المتعلم والمعلم والمدرسة والمجتمع

وبما أن مھارة التفكیر تكمن في قدرة المتعلم على التفكیر بفاعلیة، شأنھا في ذلك شأن أي مھارة   
  أخرى، فھي تحتاج إلى :

 التعلم الكتسابھا بالتمرین. -
 التطویر والتحسین المستمر في األداء. -
 الممارسة واالصطبار على ذلك. -

 

  
  :فّكر

  كون المعلم ملما بمھارات التفكیر؟ینبغي أن یلماذا 
  

  لماذا یكون الطفل متحمسا للمدرسة في البدایة ثم سرعان ما یفتر ھذا الحماس؟
  

 

ھذا التشكیك أن التفكیر عملیة  ومرّدإن تعلم مھارات التفكیر أمر قائم رغم تشكیك البعض حول ذلك،   
تلقائیة یقوم بھا أي إنسان، ولكن اإلنسان یقوم بعملیات تلقائیة عدیدة، ومع ذلك فھو بحاجة إلى تعلمھا وتطویرھا 

  والتدریب علیھا، والتفكیر أحد ھذه العملیات التي ھي بحاجة إلى تعلیم وتطویر.

  تتأكد بأمرین: االتفكیر وتعلمھ مھارات وعلیھ فإن الحاجة إلى تعلیم

  ـ اعتبار التفكیر مھارة، وأي مھارة تحتاج في اكتسابھا إلى التعلم. ١

  ـ إن التفكیر عملیة معقدة، متعددة الجوانب، تتأثر بعوامل عدیدة، وتقف في طریقھا العقبات. ٢

یم التفكیر، وتدرجھ في ومما یجدر ذكره في ھذا المجال أن العدید من المؤسسات التعلیمیة تھتم بتعل  
مناھجھا، لمواكبة التطور الھائل في التعلیم ووسائلھ، ولكن الخطورة أن یصبح تعلم التفكیر مادة تضاف إلى 
المعارف األخرى، یدرس للنجاح في ھذه المادة، فیفقد الھدف من تعلمھ، وھو توظیفھ التوظیف الفاعل في حل 

  اف المتوخاة من تعلم التفكیر.المشكالت، وفي اإلبداع، وغیرھا من األھد
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  نصائح :

 فّكر فیما ینفعك وفیما ال ینفعك. •
 خض تجارب وتحدیات جدیدة. •
 شاھد أماكن جدیدة وغّیر من روتین حیاتك. •
 اقرأ أكثر ولكن اختر ما تقرأ. •
 ارفع درجة احترامك لذاتك وثقتك بنفسك، وحّول ھذه الثقة إلى نجاح. •
 أن تحاول تطویرھا وتجربتھا. ال تطلب المستحیل من األفكار قبل •
 إذا لم تنجح في البدایة فحاول مرة أخرى، واألفضل أن تفكر في بدائل أو في شيء مختلف. •
، أو قد یأتیك بحل من ھ إلى الغد، فقد یأتي الغد بجدیدال تتخذ قرارا متسرعا إذا كان من الممكن تأجیل •

 نوعیة ترتاح إلیھا.
  

  

  التفكیرعوامل نجاح تعلیم مھارات 

 المعلم: )١
المعلم من أھم العوامل الكامنة وراء نجاح تعلیم التفكیر، ویكمن ذلك في األسالیب والطرائق التعلیمیة   

التي یستخدمھا مع طلبتھ، وفي تعاملھ معھم وتقبلھ لھم، ففرق كبیر بین من یعامل طلبتھ كصدیق حنون وبین 
   ال ینفذون منھ.بینھم حاجزا وسورا من یتعالى علیھم ویجعل بینھ و

  كما أن إلمامھ الجید بمادتھ لھ األثر الكبیر على ثقة طلبتھ بھ.  

وباإلجمال فھناك سلوكات ینبغي أن یراعیھا المعلم لتوفیر البیئة التعلیمیة الالزمة لنجاح عملیة التفكیر       
  ومنھا:

المعلم بالنسبة للطالب دور األب ، ویلعب االستماع والتقبل ألفكار الطلبة مھما كانت درجة موافقتھ لھا -
والمرشد والصدیق والقائد والموجھ، وعندما یتقبل أفكار الطالب بغض النظر عن درجة موافقتھ علیھا، فإنھ 
یؤسس بذلك للثقة عند الطالب بنفسھ وبأفكاره، ویحفز الطالب على المزید من المشاركة والمبادرة وعدم 

 .التردد في التعبیر عن أفكاره
 م التنوع والفروق الفردیة بین الطلبة، واعتبار ذلك من أسباب تفاوت مستویات إجاباتھم وتحصیلھم.احترا -
 عن الطلبة وتشجیع اإلبداع والتفكیر الحاذق عندھم. فكار الجدیدة والفردیة التي تصدراالنفتاح على األ -
، وعلى النظر المختلفة تشجیع المشاركة والمناقشة وفحص البدائل واتخاذ القرار والتعبیر عن وجھات -

 .المعلم أن یھیئ لطلبتھ فرصا للنقاش ویشجعھم على المشاركة فیھ
تنمیة ثقة الطلبة بأنفسھم وتقدیر تفكیرھم، واختیار مھمات تفكیریة تتناسب مع قدراتھم والتنوع فیھا،  -

 وتشجیع إنتاجھم وآرائھم، وتثمین أفكارھم والتنویھ بقیمة ھذه األفكار.
 الذاتي وإعطاء الفرصة لممارستھ من قبل الطلبة. تقدیر التعلم -
اش وحل استخدام ألفاظ وتعبیرات مرتبطة بمھارات التفكیر، لترسیخ منھجیة علمیة في التواصل والنق -

 المشكالت واتخاذ القرارات.
إلى عندما تكون اإلجابة مفتوحة وبحاجة أحسنت، ممتاز، ... )  التقلیل من األلفاظ الكابحة للتفكیر مثل ( -

وكذلك  ألن ھذه األلفاظ توحي باستكمال اإلجابة وكفایتھا، إثراء لإلجابة، أو تحتمل أكثر من إجابة صحیحة،
عدم استخدام المعلم أللفاظ النقد والتجریح واالستھتار باإلجابة غیر الصحیحة أو الناقصة، مثل : (خطأ، 

ضل أن تفكر قبل أن تتكلم، ال تسأل أسئلة من األف یبدو أنك لم تحضر الدرس، من أین أتیت بھذه الفكرة؟
 ...) غبیة
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، اقتربت من اإلجابة الصحیحة، ھل لدیك إضافة؟ محاولة جیدة استعمال المعلم لتعبیرات مشجعة مثل : ( -
أنت تأتي بأفكار مبدعة، ھذه فكرة جدیرة باالھتمام، أنا متأكد أنك تستطیع  أنت تسیر في المسار الصحیح،

 ، واستخدام أسالیب التعزیز المناسبة لرفع مستوى الدافعیة الذاتیة للمتعلم.... ) جید، القیام بعملك بشكل
الذي یتجاوز حدود الجلوس واالستماع السلبي لتوجیھات المعلم  التعلم النشطو المشاركة الفاعلة تشجیع -

والتفسیر وفحص وتوضیحاتھ، ویتیح الفرصة للطلبة لممارسة عملیات المالحظة والمقارنة والتصنیف 
 الفرضیات وتولید األفكار وحل المشكالت.

للتفكیر في المھمات أو النشاطات  يكافالوقت ال الطلبة إعطاءعدم احتكار وقت الحصة من قبل المعلم، و -
ب بیئة محفزة للتفكیر التأملي، إن صفا یحتكر المعلم فیھ وقتھ بكالمھ ال یمكن التعلیمیة، وبذلك یھیئ للطال

، ھمكانا مناسبا لتنمیة روح االستكشاف والتفاعل بین الطلبة، والقدرة على حل المشكالت من قبلاعتباره م
وتناول المھمات ذات النھایات المفتوحة، وتنمیة القدرة على التفكیر اإلبداعي، وتنمیة الشخصیة بأبعادھا 

 وسماتھا المختلفة.
 ا الطالب، واألسئلة غیر العادیة الموجھة من الطلبة.تثمین أفكار الطلبة والتنویھ بقیمة األفكار التي یطرحھ -
تشجیع المعلم ودعمھ،  إعطاء تغذیة راجعة إیجابیة، حیث یحتاج الطلبة حین یمارسون نشاطات التفكیر إلى -

ثقتھم بأنفسھم، ویستطیع المعلم القیام بذلك دون أن یحبط الطالب أو یقسو علیھ، إذا التزم  حتى ال تضعف
 بعیدا عن االنتقادات الجارحة أو التعلیقات المحرجة. النقد اإلیجابي

 

  
  :أمثلة على أسئلة المعلم التي تراعي ھذه االعتبارات

 
 ما المعاییر التي استخدمتھا للحكم أو التفضیل أو القرار ؟ •
 رتب األحداث أو المعلومات حسب ... . •
 دعونا نحل المشكلة ... •
 استخدام طریقة أخرى للتوصل للنتیجة؟ھل یمكنك إیجاد طریقة أخرى للحل؟ أو  •
 ما أوجھ الشبھ واالختالف ؟ •
 أعط دلیال على صحة ما تقول. •
 ما نوع العالقة بین ...؟ ھل ھي عالقة سببیة أو ارتباطیة؟ •
 ما العنصر الشاذ أو الكلمة الشاذة في المجموعة؟ •
 لو افترضنا أن ..... بماذا نتنبأ؟ •

  
  

  التفكیر:نتائج متوقعة الستخدام مھارات 

  تجعل المعلم قادرا على التخطیط الجید لعملیة التدریس.  -
 تساعد المعلم على تحقیق األھداف المرسومة بكفاءة عالیة. -
 تساعد المعلم على تطبیق استراتیجیات التعلم الحدیثة، كالتعلم التعاوني والتعلم الذاتي... -
 فاعال، ویعتمد على التعلم أكثر من التعلیم.ر العملیة التعلیمیة، حیث یصبح مشاركا المتعلم محویصبح  -
ثقة وقدرة على التحدي وحل في مواجھة الحیاة ب یصبح المتعلم متسلحا بمھارات التفكیر التي تعینھ -

 المشكالت.
  ھ وما تعلمھ.یصبح المتعلم قادرا على التفكیر وممارسة ما یفكر فی -

 

 البیئة التعلیمیة: )٢
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  تعمل على تنمیة التفكیر لدى الطلبة منھا:ھناك مواصفات وشروط للمدرسة التي 
 الثقة واالعتقاد بدور المدرسة في تنمیة مھارات التفكیر وتعلمھا. -
 أن تصبح عملیة التفكیر محورا للمنھاج الدراسي واألساس الذي تقوم علیھ عملیة التعلیم والتعلم. -
أن یمارس الطلبة عملیة التفكیر في جو تسوده الحریة واالنفتاح واالنطالق، في مناخ یسوده األمن في  -

 المعلم والمتعلم، وكذلك اإلدارة التربویة. بین عالقةال
تعلیمیة، وأسالیب تعلیم، ومھمات تعلیمیة، واتجاھات توفیر المناخ الصفي بمكوناتھ المتعددة من مواد  -

لم وتعلیم التفكیر، ومظاھر مادیة من أثاث ووسائل تعلیمیة، والبنیة التحتیة الغنیة بمصادر إیجابیة نحو التع
التعلم، وفرص اكتشاف ما لدى الطلبة من قدرات واستعدادات واھتمامات، كل ذلك یعمل على توفیر بیئة 

 مناسبة للتفكیر واإلبداع.
وفاعلة، تضم طلبة ومعلمین وأولیاء أمور،  ال بد من تمیز المدرسة بوجود ھیئات ومجالس ونواد مختلفة -

 تعمل ضمن أھداف وخطط عمل وآلیات للتنفیذ والمتابعة.
 ال یحتكر المعلم معظم وقت الحصة، بل یكون التركیز على دور المتعلم، فالطالب ھو محور النشاط. -
 ).ماذا لو؟ ... علیا، (كیف؟ لماذا؟من األسئلة التي تركز على مھارات التفكیر ال جزء كبیر أن یخصص -
 أن تكون ردود المعلم على مداخالت الطلبة حاثة على التفكیر. -
 :تعزیز المناخ التعلیمي الذي یحرص على تنمیة التفكیر واإلبداع، حیث یركز على -

 .تقبل واحترام التنوع واالختالف في اآلراء واألفكار واالتجاھات  •
 .ویقبل النقد البناء واحترام الرأي اآلخر •
 .حریة المشاركة والتعبیرویضمن  •
 والعمل بروح الفریق واحترام رأي األغلبیة وااللتزام بھ. •
  
 
 أسالیب التقییم: )٣

اس تقدم الطلبة وإنجازاتھم، لذا من الجدیر تعدد أسالیب التقییم یإن أسالیب التقییم تلعب دورا بارزا في ق  
 تقییمو المالحظة، الروتینیة فقط، فھناكبارات لتؤدي الدور المنوط بھا بفاعلیة، فال تقتصر على االخت

وال یستثنى التفكیر ومھاراتھ وعملیاتھ المحكمین، وتقییم الرفاق، والتقییم الذاتي، والبطاقات التراكمیة، وغیرھا، 
من ھذا التقییم، فینبغي تقییم سلوكات التفكیر عند الطلبة، ویكون ذلك بتطبیق مقیاس لتقدیر سلوك التفكیر عند 

  طبیق برنامج تعلیم مھارات التفكیر ونھایتھ، لتسھل عملیة المقارنة وتقدیر التغیر السلوكي الذي تحقق.بدایة ت

ویكمن تقییم األداء عن طریق التأكد من فھم الطالب بإتاحة الفرصة لھ للتعبیر عن الموضوع بعباراتھ،   
م بعضھم بعضا، كما یمكن أن یكون ّیوشرحھا أمام المعلم والطلبة، وأن یعطى المجال لتدریب زمالئھ، وأن یق

التقییم بكتابة التقاریر والمذكرات وأوراق البحث، سواء الفردیة أو التعاونیة، التي یمكن بواسطتھا الكشف عن 
  مدى استفادة كل عضو في الفریق من اآلخر، وتأثیر كل عضو على الفریق ككل.

  مراعاة ما یلي: ر یجدرویخدم النتیجة المرجوة من التفكی بالتقییم ولكي نسمو  

 واالكتشاف وحل المشكالت ن تكون النشاطات التي تطرح للتفكیر مفتوحة، تحث الطالب على البحثأ •
 ة واحدة عند توفر إمكانیة التوصل إلى إجابات أخرى.بواالستزادة، وال تكتفي بإجا

النتائج، والتوصل إلى الحرص على تفعیل مھارات التفكیر العلیا للوصول إلى مستویات أفضل من  •
 مجاالت اإلبداع واالبتكار، حیث یتم تولید األفكار وعدم االكتفاء باسترجاع المعلومات فقط.

مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة، بقبول االستجابات التي تتناسب مع قدرات كل فرد منھم، وعدم  •
 فتختلف تبعا لھا المخرجات. اإلصرار على تكافؤ االستجابات، حیث تختلف القدرات واإلمكانیات

 .واالختالف في األفكار واالستنتاجات والحكم والتقییم احترام التنوع •
یع وبمشاركة جم ،بروح الفریقواحترام الرأي اآلخر، مع االلتزام  ،التعبیرضمان حریة و ،لنقد البناءتقبل ا •

 تباتھ.احترام رأي األغلبیة وااللتزام بمتراألطراف ذات العالقة بالتقییم، و
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وظھورھا على شكل نتاجات  ،التأكید على وضوح األھداف المنشودة والمتوخاة من النشاط المطروح •
 تعلمیة ملموسة، یمكن قیاسھا والتحقق منھا.

  إن ھدف التقییم ھو قیاس المعلومات الحالیة ومن ثم الوضع الذھني. 

  وكأمثلة على األسئلة المستخدمة في التقویم ما یلي:

 المشكلة المعروضة أو المتضمنة في النص أو الموقف؟ھل أدركت  -
 ھل قابلت مشكلة تشبھ ھذه المشكلة من قبل؟ -
 ھل أنت بحاجة إلى معلومات إضافیة قبل الشروع في وضع الحلول الممكنة للمشكلة؟ -
 ھل أنت بحاجة إلى مساعدة من آخرین في حل المشكلة؟ -

  
  التفاعل الصفي )٤

الفرد، وتدفعھ إلى التیقظ واالنتباه للموقVف التعلیمVي، والقیVام بنشVاط مسVتمر      التفاعل حالة داخلیة تعتري   
حتى یتحقق التعلم. والتفاعل عالقة متبادلة بین فردین أو أكثر، یتوقف سلوك أحدھما على سلوك اآلخر إن كانVا  

 .ك اآلخرین إن كانوا ضمن مجموعة من األفرادفردین، أو یتوقف سلوك كل منھم على سلو
 

  ط التفاعل الصفي (التواصل في غرفة الصف):أنما

  ) أحادي اإلتجاه:١

  التفاعل السائد في اتجاه واحد. -
 المعلم مرسل، والطلبة مستمعون دون رغبة في المشاركة. -

  المعلم                 
  

              

  طالب     طالب                                               

  طالب             طالب            

  یترتب على ھذا النمط:

  ضعف فاعلیة التدریس، وسیادة قناة اتصال واحدة، (من أعلى إلى أسفل). -
 سلبیة الطلبة في مواقف التعلیم، (الطلبة متلقون فقط). -
 قتل الدافعیة وروح المبادرة. -
 المعلم مصدر المعلومات الوحید. -

  

  ) ثنائي االتجاه:٢

حیث یسمح بورود استجابات الطلبة، (یفتح قناة التغذیة الراجعة)، ومع ذلك فإن ھذا ھذا النمط أكثر تطورا، 
  النمط یقصر نقل المعرفة على اتجاه واحد من المعلم إلى الطالب فقط.
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  المعلم                 
  

  طالب       طالب                                          

  

  طالب             طالب

  انعكاساتھ:
  مؤشرات وجود االتصال ثنائي االتجاه، (بین المعلم والطالب). -
 عدم السماح باالتصال بین الطلبة بعضھم ببعض. -
 المعلم یبقى محور االتصال، وما یتم من اتصال تفاعلي فبإرادتھ فقط. -

  

  ) ثالثي االتجاه:٣

لتواصل بین المعلم النمط الثالث یسمح باالتصال بین الطلبة أنفسھم، في نطاق محدود، بحیث یكون ا  
  والطالب ویتیح لكل طالبین التواصل فیما بینھما.

  المعلم               
  

  طالب          طالب                                            

  

  طالب             طالب      

  

  نجد فیھ ما یلي:

  وإدارتھ وتنظیمھ.قنوات اتصال مفتوحة بین المعلم وبین الطلبة وبمبادرة المعلم  -
 تنوع مصادر التعلیم والتعلم. -
 تضیف للموقف التعلیمي مھارات كثیرة یحتاجھا الطلبة في حیاتھم الیومیة. -

  

  ) متعدد االتجاھات:٤

یفتح قنوات اتصال متعددة داخل الصف، في إطار انضباط الطلبة ذاتیا، وبإشراف وتوجیھ المعلم،  -
  بحریة، وتبادل للخبرات.ویتیح التعبیر عن األفكار واآلراء 

 المعلم ضابط للعملیة التواصلیة حتى ال تتحول إلى فوضى ویصبح لھا آثار عكسیة. -

  المعلم                  
  

  طالب           طالب                                             

  

  طالب    طالب             
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  التفاعل في الصف:األمور التي یجب توافرھا إلثارة 
  توفیر جو ودي بعید عن الخوف والقلق. •
 إطالق حریة التعبیر. •
 تقبل األسرة والفرد للمدرسة. •
 جعل للتعلیم عند الطالب معنى یقبلھ ویدركھ، ویلبي احتیاجاتھ ومیولھ.ت •
 عھد للطالب بمسؤولیات وأنشطة ومھمات تكون في مستواه.ی •
 الحسیة.اإلكثار من استخدام المثیرات واألدوات  •
االبتعاد عن كل ما یبعث في نفسھ كراھیة المدرسة، كالعقاب البدني، أو التقلیل من شأنھ أو قدراتھ  •

 وإنجازاتھ.
 لھ من أنشطة في اللعب تساعده على االكتشاف. االستفادة مما یختار •
 استخدام التعزیز تشجیعا لھ على اإلنجاز (دون إغراق). •
 ي تنظیم الصف وموجوداتھ.إجراء تغییرات بین الحین واآلخر ف •
 تجنب كل ما من شأنھ أن یثبط ھمتھ وینقص من تفاعلھ. •

  

  أسالیب التفاعل الصفي:
  التفاعل غیر اللفظي. )١
 التفاعل اللفظي. )٢

  

  التفاعل غیر اللفظي:
  المقصود بالتفاعل غیر اللفظي كافة الرسائل أو المعاني التي یتم نقلھا وتبادلھا دون استخدام األلفاظ.  

  ـ لغة العیون.          األیدي. لغة -

  ـ لغة الشفاه.        لغة القرب المكاني. -

  ـ لغة األلوان.          لغة األرجل. -

  قد یكون التفاعل غیر اللفظي عفویا أو مقصودا. •
 یجب الحذر من أن یؤدي إلى نتائج سلبیة. •

 
  التفاعل اللفظي:

والطلبة فیما بینھم في غرفة الصف، وما یرافق ھذا : ھو مجمل الكالم واألقوال التي یتبادلھا المعلم مفھومھ
  الكالم من أفعال وإیماءات وتلمیحات ترتبط بالعملیة التعلیمیة / التعلمیة.

یقوم التفاعل اللفظي على فكرة التبادل الفعال للكالم في إطار عملیتي التعلیم والتعلم، الذي یستھدف   
تعلمین یتصل باألھداف التربویة والتعلیمیة المخططة. وتكون إحداث تغییرات دائمة مرغوب فیھا في سلوك الم

  جمیع ھذه األقوال وما یرافقھا من أفعال قابلة للمالحظة والتقویم.

  أھمیتھ:
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یؤدي التفاعل اللفظي الذكي الذي یدور داخل الصف مھمات وأدوار تعلیمیة تعلمیة وتربویة فاعلة،   
  من خالل: التعلم،ناخ المناسب لعملیات فیساھم في توفیر الم

، وزیادة مشاركتھم من نقاش وأنشطة تعلیمیة تعلمیة ا یجري في غرفة الصفاستثارة اھتمام الطلبة بم •
  في توفیر المناخ التعلمي المناسب.

 تحقیق األھداف المنشودة، یساھم التعزیز والتشجیع وتقبل المشاعر والسلوك واستخدام النقد البناء في •
 في تحقیق وظیفة التفاعل اللفظي.وتوفیر التغذیة الراجعة وتوضیح أھداف الدرس، و

لتنظیم التعلم المقصود والمصاحب على  وسیلة مناسبةاعتبار التفاعل اللفظي وسلوك المعلم المتصل بھ  •
، فیسھم في توضیح أھداف الموقف التعلیمي التعلمي،  ودور كل حد سواء (األسئلة، المحاضرة ... )
 .من المعلم والطلبة في ھذا الموقف

 في حفظ النظام، وضبط عملیات التعلیم والتعلم وتوجیھھا نحو األھداف المنشودة. یسھم التفاعل اللفظي •
تحقیق المشاركة الفاعلة من الطلبة والعاملین في ألوان النشاط المدرسي، بما یكفل التعاون واإلنجاز  •

 نیات المتاحة، وبأقل جھد ووقت وكلفة.إلى أقصى ما تستطیعھ قدراتھم واإلمكا
 تنمیة عالقات إنسانیة إیجابیة بین جمیع المشاركین من المدرسة والمجتمع المحلي. •
 تشخیص مدى فاعلیة الطلبة في استجاباتھم ومبادراتھم، ومن ثم مردود ذلك على تحصیلھم الدراسي. •
 تعوید الطلبة على مھارة االستماع واالستجابة للمعلم. •
 الطلبة على احترام آراء زمالئھم. تدریب •
 تنمیة العالقات اإلنسانیة الصفیة اإلیجابیة بین الطلبة أنفسھم. •
 تشجیع الطلبة لیكونوا أكثر استقالال واعتمادا على أنفسھم في طرح األفكار وابتكارھا. •

  

  

  أصناف الكالم المستخدم في التفاعل اللفظي:
  إلى: كما صنفھ بعض التربویین الكالم المستخدم في الصف یمكن تصنیف   

  كالم المعلم. )١
 كالم الطالب. )٢
 السلوك المشترك. )٣

  

  كالم المعلم: )١
  إما مباشر أو غیر مباشر.

 الكالم المباشر:  ) أ
، وغالبا أن ھذا السلوك ال یخدم التفكیر واإلبداع الذي ننشده في المحاضرة واإللقاء (الشرح والتلقین) -

  .العملیة التعلیمیة التعلمیة المتوخاة
، وقد یطلب فیھا أداء عمل معین، ، وغالبا یكون المتوقع التزام الطلبة بھاوالتعلیمات إعطاء التوجیھات -

، والذي یفید ھنا أن تكون ھذه التوجیھات والتعلیمات ھادفة أو اإلقالع عن أنماط محددة من السلوك
 .لتشجیع المشاركة واإلبداع والتفكیر بشكل عام

، وھذا ما نحذر منھ، لما ومنھا االنتقاد والسخریة والفكاھة الجارحة ... ) النقد واستخدام السلطة ( -
ویوجھ لھذا النوع من الكالم االنتقادات إذا لم یحسن یترتب علییھ من سلبیات یجب االبتعاد عنھا، 

 استخدامھ.
نجاز، ویقوي التعزیز اللفظي، بأنواعھ ومستویاتھ، ویحبذ منھ ما یقوي عند الطالب الدافعیة للتعلم واإل -

  الثقة لدیھ بنفسھ وقدراتھ.
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 الكالم غیر المباشر:  ) ب
راج ألي منھم، سواء ح: حیث یتقبل المعلم مشاعر الطلبة، ویوضحھا دون إواألحاسیس تقبل المشاعر -

  .كانت ھذه المشاعر إیجابیة أو سلبیة
فاتھم وأخالقھم، بما : حیث یثني المعلم على إنجازات الطلبة وتصروالتحفیز والتعزیز الثناء والتشجیع -

 .یشجع الطلبة على االستمرار في السلوك المثنى علیھ
 .مع بیان ما یلزمھا من توضیح أو تطویر الصادرة من الطلبة واآلراء تقبل األفكار -
ومنھا ما یتیح الحریة للطلبة  ،طرح األسئلة على أنواعھا، علما أن منھا ما یحد من حریة التفكیر للطلبة -

 .، مع التركیز على ما یشجع ویستثیر التفكیرللتعبیر عن آرائھم
  

 كالم الطالب: )٢
  

  )وزمالئھ : (یجیب الطالب على أسئلة المعلمولآلخرین االستجابة للمعلمأ ـ 

  استجابات یمكن التنبؤ بھا من أسئلة المعلم أو كالمھ. •
 أسئلة المعلم أو كالمھ.استجابات ال یمكن التنبؤ بھا من  •
 استجابات لكالم الطلبة اآلخرین. •

 
  : (الكالم الذي یكون الطالب فیھ مبادئا)المبادأةب ـ 

  الكالم الموجھ للمعلم. •
 .، أو للطلبة عامةالكالم الموجھ لطالب آخر •
 

  السلوك المشترك: )٣
  ویشمل: الصمت أو الفوضى (التشویش).

 صمت المعلم والطلبة. -
 .بدون إذن أو توجیھ ةاإلجابات الجماعی -
  الفترات التي تعقب سؤال المعلم وتدفع للرغبة في اإلجابة، كاالستئذان بصورة جماعیة. -
  

  أمثلة على بعض أنواع كالم المعلم في الصف:
 إصدار تعلیمات وتوجیھات: •

   الكتاب. افتح

  .ال تقرأ أثناء الشرح

  .توقف عن الكتابة

  .إلّي جیدا أصغ

  .السبورةیا أحمد: أخرج إلى 

  وغیرھا
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 النقد والسخریة والفكاھة الجارحة: •
  إجابتك عن السؤال سخیفة وال تدل على الفھم.

  أال یمكنك التوقف عن الثرثرة والكالم الفارغ؟

  لقد أزعجتني بأسئلتك وأضعت وقتي.

  أنا ال یعجبني ھذا السلوك الذي تقوم بھ.

 

 تقبل مشاعر الطلبة: •
  .یبدو أنكم قلقون بسبب االمتحان

  .ھذا أمر طبیعي

 .شعرون بالتعب بعد ھذا الدرس الطویلأنا أدرك أنكم ت

 الثناء والتعزیز: •
  .ھذا صحیح

  ما ھذه األفكار المبدعة؟

  .ھات المزید من ھذه الكنوز القیمة 

  .أحسنت یا أحمد

  ھذا عمل یدل على الجد واالجتھاد.

  .إجابتك رائعة

  وغیرھا.

 

 تقبل األفكار: •
  .ال أو  نعم

  ممتعة. ھذه فكرة
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  السابعالفصل 
  

  عملیات التفكیر
  االستیعاب

  حل المشكالت

  اتخاذ القرارات

  االستقصاء

  العصف الذھني
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  عملیات التفكیر
لتفعیل التفكیر في العملیة التعلیمیة، ال بد من ربط التفكیر بالعملیات المعرفیة التي یمكن تعلیمھا،   

  العملیات التي ترتبط بالتفكیر ما یلي:وترتبط بالمحتوى الدراسي، ومن ھذه 

  

 االستیعاب: )١
وھي عملیة یقوم الفرد فیھا بتفسیر المعلومات وربطھا ودمجھا بما لدیھ من معارف سابقة في بنائھ     

المعرفي، وھذا یتطلب من المتعلم تنظیم التعلم الجدید مع ما یمتلكھ من معارف ومھارات سبق أن اكتسبھا من 
  ، وتتلخص ھذه الخطوات فیما یلي:ذلك السیر في خطوات للوصول إلى االستیعاب المطلوب تعلمھ، كما یتطلب

 ما قبل النص:  •
یجري المتعلم فحصا للعناوین الرئیسة والفرعیة والخالصات، للتعرف على محور التركیز في 

أسئلة حول ھذه العناوین المحتوى الدراسي، ثم یقوم باسترجاع المعرفة السابقة المتعلقة بالموضوع، ثم یصوغ 
  الرئیسة والفرعیة، بعد ربطھا بالمعرفة السابقة.

 
 أثناء قراءة النص:  •

یبحث أثناء قراءة المحتوى الدراسي عن إجابات لألسئلة التي طرحت حول الموضوع، مستفیدا من 
  نقاط ارتكاز لألفكار المستخلصة من النص.المفردات المفتاحیة األساسیة، لتكون 

 
 قراءة النص:بعد   •

یجري مراجعة لما قرأه أو استمع إلیھ، وذلك بتصنیف المعلومات وتلخیص األفكار، ودمجھا في بنیتھ     
المعرفیة، مع عدم إغفال التعرف على األشیاء التي ما زالت بحاجة إلى معرفة حولھا. وبإمكانھ في ھذه الحالة 

  نقل التعلم الذي استفاده إلى مواقف جدیدة.

  

  لخیص الخطوات الثالث في أسئلة بسیطة: ویمكن ت    

 ماذا أعرف ؟  -
 ھل تحقق ما أرید معرفتھ عن الموضوع ؟  -
 وماذا تعلمت عنھ ؟ -

  

  
  مثال تطبیقي:

  الموضوع : المفعول المطلق / لغة عربیة.
  

  ما یعرفھ الطالب:
 .المفعول المطلق اسم -
 من المنصوبات. -
 یأتي بعد فعل. -
- ... 
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  ھ:ما یرید أن یعرف
 من جنس الفعل.أنھ مصدر  -
 أنھ على أشكال ثالثة: التوكید، العدد، النوع. -
 یتم ذلك من خالل المناقشة والبطاقات واألمثلة المنتمیة وغیر المنتمیة والمقارنة مع المفعول بھ. -

  
  ما الذي تعلمھ الطالب:

 سمات المفعول المطلق. -
  

 

 حل المشكالت: )٢
  سلوك موجھ نحو ھدف محدد. بأنھاتعرف المشكلة 

ھي موقف ینشأ عندما یواجھ الشخص أو الجماعة عقبات أو صعوبة تحول دون الوصول إلى ھدف معین. أو 
  والمشكلة قد تكون اجتماعیة أو اقتصادیة أو تربویة أو إداریة أو ذھنیة أو غیر ذلك.

ات كالریاضی م للطلبة في الموضوعات المختلفة،من المھمات التي تقد أنواعوفي التعلیم ھي عبارة عن   
  والعلوم والمواد االجتماعیة ... الخ.

  

  مفھوم حل المشكلة :
 ،مات والمعارف التي سبق لھ تعلمھاھو مجموعة العملیات التي یقوم بھا الفرد مستخدما المعلو    

 ، في التغلب على موقف بشكل جدید، وغیر مألوف لھ في السیطرة علیھ،كتسبھاوالمھارات التي ا
  حل لھ . إلىوالوصول 

  
  

  
  حّدد لي مشكالت، أعطك حلوال

  
  
  

  المشكالت: أنواع
یمكن تقسیم  في المشكلة المطروحة للحل، واألھدافدرجة وضوح المعطیات  إلىاستنادا         

  : التالیة األنواع إلىالمشكالت 
 بوضوح تام . واألھدافمشكالت تحدد فیھا المعطیات  •
 فغیر محددة بوضوح. األھداف أمامشكالت تحدد فیھا المعطیات  •
 محددة وواضحة ولكن معطیاتھا غیر واضحة . أھدافھامشكالت  •
 .واألھدافالوضوح في المعطیات  إلىمشكالت تفتقر  •
الوضع النھائي غیر  إلىلالنتقال من الوضع القائم  اإلجراءاتولكن  صحیحة، إجابةمشكالت لھا  •

 وتعرف بمشكالت االستبصار.واضحة، 
  
 

  خطوات حل المشكلة:      
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 الشعور بالمشكلة : )١
ثم تحدید الھدف على  ھدف محدد، إلىعقبة تحول دون الوصول  أومعوق  إدراكوھذه الخطوة تتمثل في 

  شكل نتاج متوقع من الطلبة.
  
 تحدید المشكلة :  )٢

طبیعتھا وحدودھا م تحدید حیث یت ،حدودھا وتمیز ما یمیزھا عن سواھامما یتیح رسم  ،یعني وصفھا بدقة
  .إجابةریة على شكل سؤال یتطلب البحث عن ومن ثم صیاغتھا بجملة تقری ،وحجمھا ومجالھا

  
 تحلیل المشكلة : )٣

  .العناصر التي ال تتضمنھا المشكلةواستبعاد  ،مشكلة مافي  األساسیةأي تعرف المتعلم على العناصر 
  
 جمع البیانات المرتبطة بالمشكلة : )٤

  .نات من المیدان المتعلق بالمشكلةر المتاحة لجمع المعلومات والبیاالمصاد أفضلتحدید 
  
 اقتراح الحلول: )٥

  قدرة المتعلم على تحدید عدد من الفروض المقترحة لحل مشكلة ما .
  
 دراسة الحلول المقترحة دراسة ناقدة : )٦

فیتم المفاضلة بینھا بناء على  وقد یكون ھناك عدة أبدال ممكنة، ،ن الحل واضحا مألوفا یتم اعتمادهقد یكو
قربا  وأكثر ،األكثر معقولیةوینبغي البدء بالحل  ،اء على الھدف والبیانات المجموعةمعاییر یتم تحدیدھا بن

مالئمة لحل ربما تكون غیر  أو ،قد ال تتوفر الحلول المألوفةو .اإلمكانات المتاحةوقابلیة للتطبیق ضمن 
اإلبداع، مثل ( وھنا یمارس المتعلم منھجیات  ،في حل جدید یخرج عن المألوففكیر ولذا یتعین الت المشكلة،

  ، وتألف األشتات ).العصف الذھني
  
 تنفیذ الحل المقترح: )٧

أو السلبیة، یجابیة ، سواء اإلوجمع المعلومات خالل عملیة التنفیذ ،ى ارض الواقعتطبیق الحل المقترح عل
  .األبدال الممكنةمن  آخرحل  إلىعمد ، یلم ینجح الحل المقترح وإذا

       

      ما یراعیھ المعلم في حل المشكالت : 

  یراعي ما یلي : أنیجدر بالمعلم عند استخدام حل المشكالت في المواقف التعلیمیة / التعلمیة 

 مراعاة الفروق بین المتعلمین من خالل: -
 تحصیال . األقلخصوصا للطلبة  ،وتقدیم المساعدة والتوجیھ الالزم ،تزوید الطلبة بتغذیة راجعة •
تتناسب مع فئات  تتضمن مستویات متنوعة من التحدي التنویع في المشكالت المطروحة، بحیث •

 .الطلبة المختلفة
مع مراعاة  ،المھمات من حیث الصعوبة والسھولةبین الطلبة في مجموعات مراعیا  األدوارتوزیع  •

 .أخرىفي مواقف  األدوارتغییر 
واألسس الالزمة ملما بالمبادئ  لى توظیف استراتیجیة حل المشكالت،نفسھ قادرا ع یكون المعلم أن -

 .لتوظیفھا
 التعلیمیة لكل خطوة من خطوات حل المشكالت. األھدافیكون المعلم قادرا على تحدید  أن -
 .لحلھاأسلوبا ویستثنى بذلك ما یكون التلقین  ،نوع الذي یستثیر الطلبة ویتحداھمتكون المشكلة من ال أن -
 إتقانكأن یتأكد من  ،ل المشكالت قبل الشروع في تعلمھالح األساسیةتأكد المعلم من وضوح التعلیمات  -

 .ھا للتصدي للمشكلة المطروحة للحلالطلبة للمفاھیم والمبادئ التي یحتاجون
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 تنظیم الوقت التعلیمي لتوفیر فرص التدریب المناسب. -
 

   تحلیل المشكلة :

  ویتضمن : ،وأبعادھایمكن تحلیل المشكلة تحلیال مفاھیمیا یوضح جوانب المشكلة   

 حال. أومعلومات  أوتفسیرا  أو إجابةموقفا یتطلب  أوسؤاال  -
حل جدید لم یكن  إبداع أوالتكیف  أو ،یمكن اعتباره فرصة قیمة للمتعلم واقعیا أوموقفا افتراضیا  -

 معروفا من قبل.
وال یستطیع بلوغھ بما یتوفر لدیھ  ،تحقیق ھدف محددموقفا یواجھھ الفرد عندما یحكم على سلوكھ دافع  -

 .إمكانیاتمن 
تبط بالموقف الذي ظھر مر ،حالة تظھر بمثابة عائق یحول دون تحقیق غرض ماثل في ذھن المتعلم -

 .فیھ العائق
 تعلم التخلص منھ.موقفا یثیر الحیرة والقلق والتوتر لدى المتعلم یھدف الم -
إلى حالة یسعى المتعلم بما لدیھ من معرفة للوصول  ،زن معرفي لدى المتعلمموقفا یثیر حالة اختالل توا -

 .أو المھارة الالزمةوالذي یتحقق بحصول المتعلم على المعرفة  ،التوازن
 

  العوامل المعوقة لطریقة حل المشكالت

ولعل من  ،ةاستجابات غیر مالئم إلىوقد تؤدي  ،المناسب للمشكلةإلى الحل الوصول  تعیقتوجد عوامل        
  العوامل التالیة: أھمھا

، ویحد من مدى الفرضیات یجعل الفرد یستجیب بطریقة معینة ؤ العقلي: وھو التھیؤ الذيیالتھ -
 .الئمة على الرغم من عدم صالحیتھاالتعلق بحلول غیر م إلى ویؤدي المقترحة،

 مسك بالحلول السائدة.البعض على الت إصرار -
 قد یكون ھناك صعوبة في تطبیق الحلول التي تم التثبت من صحتھا. -

 
 

 اتخاذ القرارات: )٣
 ،األمثل للمشكلةفالقرار یعتبر الحل  ار بعملیة حل المشكالت بشكل وثیق،ترتبط عملیة اتخاذ القر  

  :ویمر اتخاذ القرار في خطوات ،مع مراعاة بعض المعاییر أبدال، أوخیارات  یختاره المتعلم من بین عدة

 .الغایة ( مجال اتخاذ القرار) أوتحدید الھدف  -
 األفكار والخیارات ذات الصلة.تولید  -
 .وضع الخطة التخاذ القرار ( وضع الخطة) -
 .اتخاذ القرار المناسب ( تنفیذ الخطة) -

لھدف یلزم فتحدید ا قویم،وفي كل خطوة من ھذه الخطوات یمارس متخذ القرار التحلیل والتركیب والت    
وتتكرر ھذه  یتم منھا اختیار الھدف (تقویم)، ،والخیارات (تركیب) األبدال إیجادثم  تحدید المشكلة (تحلیل)،

ووضع الخطة،  ،األفكار والخیارات(اختیار  :في الخطوات التالیة )التحلیل والتركیب والتقویم(العملیات 
  كال منھا یحتاج التخاذ قرار مناسب لھ. أنأي  وتنفیذھا)،

  ومن الممكن االسترشاد ببعض األسئلة التي یمكن توظیفھا في إطار عملیة اتخاذ القرار:

 من ؟  )١
 من الذي سیتخذ القرار؟ -
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 من المسؤول عن النتائج؟ -
 من المشارك في اتخاذ القرار؟ -
 من سینفذ القرار؟ -

 
 ما ؟ )٢

 ؟ھا في اتخاذ القرارما ھي الخبرات والتجارب التي یسترشد ب -
 ما ھي المعلومات والبیانات الالزمة ؟ -
 ما الصعوبات المتوقعة لصنع القرار؟ -
 ما البیانات الناقصة لصنع القرار؟ -
 ما البدائل المتوفرة؟ -
 ما الفوائد المتوقعة عن القرار ؟ -
 ما األضرار الناتجة عن تنفیذ القرار؟ -

 
 أین ؟ )٣

 االستعانة بھم في صنع القرار؟أین یمكن تواجد المستشارین الذین یمكن  -
 أین توجد المصادر التي نستقي منھا المعلومات؟ -
 أین یمكن مناقشة البیانات قبل اتخاذ القرار؟ -
 أین سیجري تطبیق القرارات وتنفیذھا؟ -

 
 متى ؟ )٤

 متى یكون الوقت مناسبا التخاذ القرار؟ -
 متى یكون الوقت متأخرا على اتخاذ القرار؟ -
 القرار؟متى یبدأ تطبیق  -

 
 كیف ؟ )٥

 ؟) كیف ستدرس المشكلة؟ (فردیا أم جماعیا -
 كیف تحقق المشاركة في اتخاذ القرار؟ -
 كیف سینفذ القرار بعد صدوره؟ -
 كیف یجري تقویم تنفیذ القرار؟ -
 كیف یتابع التنفیذ؟ -
 كیف نحصل على دعم العاملین والمعنیین بالقرار؟ -

  

  

  مبادئ یجدر مراعاتھا عند اتخاذ القرار:

  

 تكون قادرا على إخبار نفسك بالسبب الحقیقي وراء أي قرار تتخذه.أن  -
د أن یكون قد تم اتخاذ ع عن القرار أو غیر ممكن، وذلك بعمن المھم أن تعرف إذا كان من الممكن التراج -

 القرار.
 عدم التسرع في اتخاذ القرار، وإنما یتخذ القرار بعد دراسة متأنیة. -
 وعدم اإلرجاء والتسویف والمماطلة، ألنھا مؤشرات ضعف . أخذ القرار في الوقت المناسب، -
 استشارة ذوي العالقة والمختصین قبل اتخاذ القرار، لالستفادة من خبراتھم. -
 عدم اتخاذ أي قرار غیر قابل للتنفیذ، أو ال تستطیع تنفیذه. -
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 و في حد ذاتھ قرار بعدم عمل أي شيء.ھعدم اتخاذ قرار  -
  

  خاذ القرار:مثال تطبیقي على خطوات ات
  

  الموضوع :عمل مجسم للنظام الشمسي.
  

  التقویم  التركیب  التحلیل  الخطوة

الھدف 
  العام

تحدید المشكالت التي تواجھھا في 
  موقف:

عمل مجسم ضخم للنظام  )١
 الشمسي

  عدم اتساع الغرفة لذلك )٢
  

  الخیارات البدیلة: إیجاد
 استخدام الملعب  )١
 ساحة المقصف )٢
  غرفة واسعة )٣

  المحدد:اختیار الھدف 
 تقویم الصعوبات )١

في  ب /عدم التحكم بالطقس،في الملع
  العبث فیھ. إمكانیةالمقصف /

  اختیار غرفة لفترة ما. )٢

اقتراح 
  األبدال

المشكلة في المسافة بین  )١
 الشمس والكواكب.

ینتج عن ذلك اتساع  )٢
  النموذج.

 تجاھل المسافات  البدیل: )١
استخدام مقیاس رسم  )٢

  مناسب

 إلىاستخدام مقیاسین مختلفین للتوصل 
  مقیاس العمل الممكن.

 إعداد
  الخطة 

المقاییس المستخدمة قد ال تبین 
لصغر  ،األحجام الحقیقیة

وكبر حجم  األجرامبعض 
  البعض.

حساب حجم النموذج 
 األجرامالمناسب لظھور 
  .المختلفة ولو تقریبیا

  :نحتاج لثالثة مقاییس
  مقیاس للشمس

  للكواكب الكبیرةومقیاس 
  ومقیاس للكواكب الصغیرة

المواد 
  الالزمة

  
  

 طابات، بالونات، إحضار  الحاجة لمواد لعمل النموذج
  .أسالك

  اختیار مكان العمل.

  االنتھاء من العمل 
المقارنة بین العمل وعمل مجموعات 

  .أخرىفي صفوف  أخرى

  
  
 

  
  مثال:

  والتخصص الذي یختاره؟تخرج طالب من المرحلة الثانویة، ما الدراسة 
  قبل اتخاذ القرار علیھ التفكیر فیما یلي:

  
 معدلھ وما یؤھلھ للدراسة. -
 رغباتھ وطموحاتھ. -
 إمكاناتھ المادیة والتربویة. -
 إمكانیة العمل بعد التخرج. -
 حاجة المجتمع من التخصصات. -
 العائد المادي للتخصص الذي سیختاره. -
 سیختاره.قدرتھ على العمل في المجال الذي  -
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   االستقصاء: )٤

  مفھوم االستقصاء :
أو  ،على جمع معلومات عن المثیر الطلبةتحث  ،أو تقدیم مشكلة ،إیجاد مثیرات بیئیةعملیة تقوم على   
  المعلم. إشرافوقد تكون تحت  ،حل للمشكلة أو إجابات إلىللتوصل  ،المشكلة
  

  خطوات االستقصاء في التعلم الصفي:
  

 السؤال. أوتحدید المشكلة  .١
 

 السؤال. أوالوعي بالمشكلة   . أ
ویبدأ االستقصاء عند تعارض شعور المستقصي مع المعرفة والبیانات  المشكلة یولد دافعا لالستقصاء، إدراك

  المتوفرة لدیھ.
  
  طوعا. وأكثرجعل المشكلة ذات معنى  ب.   

إلى مشكالت صغیرة بذلك یتم تجزئتھا  اتصفت فإذا ،، وطیعة وقابلة للعملتكون المشكلة ذات معنى أنینبغي 
  .األصلیةحال متكامال للمشكلة  إجاباتھاتؤلف  ،فرعیة

  مصادر المشكلة : ج.  

وقد یقوم طالب بتقدیم المشكلة التي یحس  ،أو غیر مباشرقد یكون المعلم ھو مقدم المشكلة للطلبة بشكل مباشر 
  بھا.

  
 طرح الفرضیات . .٢

  بخطوات :یمر تطویر الحل التجریبي 
 فحص البیانات المتوفرة وتصنیفھا. )١
 .العالقات التي تربط بین البیاناتتحدید  )٢
 طرح فرضیات. )٣

 
 اختبار الفرضیات. .٣

  فحص الحل یمر بمرحلتین :
 .واألدلةتجمیع البراھین  )١
 وتنظیمھا وتحلیلھا. األدلةتقویم  )٢

 
 قرار : إلىتطویر الوصول  .٤

 والفرضیات. األدلةتقویم العالقات بین  )١
 القرار المناسب.وضع  )٢

 
 خبرات جدیدة.تطبیق القرار على  .٥

 اختبار القرار بدلیل جدید. )١
 تعمیم النتائج. )٢
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  أمثلة على االستقصاء:     

 ؟إذا ذھبت إلى حدیقة الحیوانات، ماذا یمكن أن تشاھد -
 

 تصور نفسك تعیش في زمن بعثة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، ما ھي المعدات التي تحتاج الستخدامھا -
 للعیش في ھذا الزمن؟

  
  

 
  العصف الذھني: )٥

، لحل مشكلة جماعیة أوسواء كانت فردیة  إبداعیة،وآراء  أفكار وإنتاجیقصد بالعصف الذھني تولید 
ومن الممكن تصور الموقف على أن لھ طرفین یتحدى أحدھما اآلخر، فالعقل البشري من جانب  ،معینة

والمشكلة التي تتطلب الحل من جانب آخر، وال بد للعقل من االلتفاف حول المشكلة من جمیع النواحي، 
تولد بنشاط وسرعة وھذه الحیل تتمثل في األفكار التي تومحاولة اإلحاطة بھا واقتحامھا بكل الحیل الممكنة، 

التجاھات الممكنة في كل ا األفكاریتناول استمطار  أنومما یجدر التركیز علیھ في ھذا المجال  تشبھ العاصفة،
 من واآلراء األفكارجو من الحریة یسمح بظھور  إیجادمع مراعاة  ،واإلحاطة بكل جوانبھا ،بحث المشكلة

تخدم عندما یراد تحفیز الطلبة على اإلبداع، وتشجیعھم ، فھو أسلوب یسالمشاركین في جلسة العصف الذھني
، تقییدبحریة كاملة وبدون  على تولید األفكار بسرعة كبیرة، كونھ یتطلب منھم التعبیر عما یجول في خواطرھم

  .ویتمحور األسلوب حول قیام المعلم بطرح سؤال على الطلبة، واستدراج إجابات منھم علیھ

حد من ھؤالء المشاركین فال یلجأ أ األفكار من المشاركین،نھ من الممكن تعارض أإلى وھنا ینبغي االنتباه 
نھایة الحوار  إلى األفكاریؤجل الحكم على صحة  وإنما ذاك، أوھذا  أفكارالتسرع في الحكم على خطأ  إلى

أفكار بت عدم ك إلىوھذا یؤدي  ،أو خطئھصحة الحكم  إلىومراعاة المعاییر التي توصل  واستیفاء النقاش،
والتصورات  األفكاروبذلك تتعدد  لتعبیر عن رأیھ وفكره بحریة تامة،الفرصة لكل منھم ل وإتاحة ،المشاركین
 اآلراءوكلما زاد عدد  ،أفضلكان ھذا  وأوسعشمل األفكار أفكلما كانت  ،وھذا یثري موضوع النقاش واآلراء،

ھنا  اإلشارةوتجدر  ،واألحكام المفیدة حول الموضوع راألفكا إلىالتوصل  إمكانیةارتفعت  ،واألفكار المطروحة
لعصف الذھني الحوار في جلسة ا وأثناء وعصارة تفكیره، ،لمشارك یسھم بفكره وآرائھ الخاصةالشخص ا أن

والخروج بفكرة  األفكاروقد ینتج عن ذلك دمج  اآلخرین، أفكار إثراءوكذلك یسھم في  قد یثري ویغني فكرتھ،
  متنوعة وصالحة من ھذا النقاش. أفكار أو

التي یعززھا النقاش  ؛التي یشترك فیھا مجموعة من المفكرین األفكار أنومن البدیھي في ھذا المجال 
العقل متعاونا مع غیره من العقول  فإعمال من فكر شخص واحد. وأكمل أفضلالمشترك والتفكیر التعاوني 

 ،حلول متنوعة لمشكالت نتجت عن ظواھر متعددة یجادإل ؛منھجي یتصف بالعملیة والموضوعیة بأسلوب
  ووضع بدائل لمواجھة تحدیاتھ. ،للمستقبل واستشراف ،إبداعیةنتائج  إلىیؤدي 

والذي  ،حجرة الصفتغییر نمط التفكیر الذي اعتاده الطلبة في  إلىاتباع ھذا النھج من التفكیر یؤدي  إن
والتعلم في مجموعات  یدرب الطلبة على التعلم التعاوني،كما  لتفكیر الفردي والحل الفردي،ى اكان یركز عل

، ووضع البدائل الممكنة المجموعات في التفكیر إشراكتعلم حل المشكالت عن طریق  إلىویقود  ،صغیرة
  وتقویم النتائج. ،للحلول
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م قادر على معل إلىیحتاج  ،ن العصف الذھني والتعلم التعاونيم األسلوبھذا  أنومما یجدر االنتباه لھ 
على  رأيیطغى  أندون  ،وتوجیھ النقاش وحریة التعبیر األفكار،في مواقف استمطار  ،عملیة التفكیر إدارة
  .اآلخرین آراءلتقبل  الطلبةوتعوید  ،األخرى اآلراء

  
  حلل العبارة التالیة مع التوضیح الكافي:

  یتصف العصف الذھني بأنھ عملیة بسیطة مسلیة عالجیة تدریبیة.
  

  

  العصف الذھني : أھداف

  تحقیق ما یلي: إلىتھدف جلسات العصف الذھني 

 یلم بجوانب المشكلة الماما شامال. ،تعاونیا إبداعیاحل المشكالت حال  .١
 .مشاریع جدیدة نتیجة للعصف الذھني أو ،كالت تتفرع عن المشكالت المطروحةمش إیجاد .٢
 المشاركین في جلسة النقاش. وإبداعتحفیز وتدریب تفكیر  .٣

  حاالت استخدام أسلوب العصف الذھني:

 عرض موضوع جدید: •
یقوم المعلم بطرح موضوع جدید على الطلبة، من خالل طرح مجموعة من األسئلة المتوالیة علیھم، 

الطلبة مع تستھدف تذكر ما یوفره ھذا الموضوع، وإبداء آرائھم حولھ، بمشاركة إیجابیة یتفاعل من خاللھا 
  جوانب الموضوع، للوصول إلى تركیب المفاھیم وتحدید األفكار المنشودة.

 
 إیجاد حل لقضیة محددة: •

تطرح مشكلة معینة، أو خالف في الرأي بین مجموعتین، ویثار النقاش بین الطلبة للتوصل إلى حل 
ة إلى إیجاد حلول خالقة وقد یحفز الطلبالمشكلة، أو الوصول إلى الرأي األصح بین اآلراء المطروحة، 

  لكثیر من قضایا النزاع.
 

 االستخدام كتمرین سریع وخالق: •
  كالبحث عن نھایة قصة غیر مكتملة، أو تخیل موقف محدد.

  
  مثال على ھذه الحاالت:

  الموضوع: حق اإلنسان في التملك:
  األسئلة التي یمكن أن یطرحھا المعلم:

 ھل یحق اغتصاب ملكیة الفرد ألرضھ؟ -
 یحق للفرد الدفاع عن ملكیتھ؟متى  -
 ھل یجوز للدولة تجرید شخص من ملكیتھ؟ -
 متى وتحت أي شروط؟ -
 ما الحل األنسب؟ -

  للعصف الذھني  األساسیةالقواعد 
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 المتولدة. لألفكارضرورة تجنب النقد السلبي  .١
وتقع مسؤولیة ھذا  ،وتأجیل ذلك حتى یتم النقاش ،أثناء جلسة العصف الذھنيوالنقد  األحكامأي استبعاد 

  .م الذي یدیر الجلسة ویوجھ القرارعادة على المعل األمر
 :مھما كان نوعھا باألفكارحریة التفكیر والترحیب  .٢

والمساھمة في عرض حلول بدیلة  ،كبر قدر من الحریة للطلبة في التعبیرأ إعطاء إلىویھدف ذلك 
أو ترحیب باألفكار الغریبة، أو المضحكة ، والمھما تكن نوعیة ومستویات الحلول للمشكلة المطروحة

  .غیر المنطقیة
 المطروحة. واألفكارالتركیز على زیادة الحلول  .٣

المقترحة  األفكارفكلما زاد عدد  ،األفكار المقترحةكبر قدر من التأكید على زیادة وتولید أوھذا یعني 
  .اإلبداعیة للمشكلةالحلول  إلىزاد احتمال التوصل  ؛من الطلبة

 :وتطویرھا  اآلخرین أفكارتعمیق  .٤
 فاألفكار تدعم بعضھا بعضا، ، وتشجیعھم على المشاركة،اآلخرین على المشاركةویقصد بھ تحفیز 

، فاألفكار المطروحة المقترحة األفكارالحل المتكامل المندمج من مجموعة  إلىوتساعد على التوصل 
  .أو تعدیلھا بالحذف أو اإلضافة ملك للجمیع، وبإمكان أي من المشاركین تحسین أي فكرة

  

  عوامل نجاح عملیة العصف الذھني:

ئد النشاط قبل وما یتعلق بھا من معلومات ومعارف لدى المشاركین وقا ،وضوح المشكلة مدار البحث .١
 .جلسة العصف الذھني

بحیث یأخذ كل مشارك دوره في طرح  ،وضوح مبادئ وقواعد العمل والتقید بھا من قبل الجمیع .٢
 .اآلخرینتجریح من  أودون تعلیق  األفكار

كأحد االتجاھات المعرفیة في حفز  ،قناعتھ بجدوى عملیة العصف الذھنيو ،النشاط وجدیتھ خبرة قائد .٣
دوره في استمرار حماس المشاركین في جو من الحریة والموضوعیة  إلى باإلضافة ،اإلبداع

 واالنطالق.
 

  الذھني:خطوات حل المشكلة في جلسات العصف 

  یتم التدرج في تحدید المشكلة وحلھا في جلسات العصف الذھني في الخطوات التالیة :

وشرح  ،الذھني بطرح المشكلة على الطلبة : یقوم المسؤول عن جلسات العصف تحدید المشكلة وصیاغتھا -
المشكلة ویقوم المشاركون في فریق حل المشكلة بمناقشة موضوع  وجمع بعض الحقائق حولھا. أبعادھا،

ویتم ذلك من خالل  لمشكلة وصیاغتھا بشكل محدد ودقیق،بلورة ا إلىللتوصل  ،وتحدید جوانبھا المختلفة
 وللتطبیق على ذلك نستعرض المثال التالي: ،حول الموضوعمجموعة من التساؤالت 

 
 ل المسائل اللفظیة في الریاضیات.في ح األساسیةضعف الطلبة في المرحلة :  المشكلة •
  

  التالیة حول المشكلة: األمورمناقشة 
 محتوى المنھاج الدراسي وبنائھ التراكمي؟ إلىھل سبب الضعف عائد  -
 عدم كفایة التدریب على المسائل اللفظیة ؟ إلىھل سبب الضعف عائد  -



147 

(الجمع والطرح والضرب  األربعةلحسابیة الكافي بالعملیات ا اإللمامعدم  إلىھل سبب الضعف عائد  -
 والقسمة)؟

 التدریس المستخدمة في ھذه المرحلة ؟ وأسالیبطرائق  إلىھل یعود ذلك  -
 ھل یتعلق ذلك بقدرات الطلبة العقلیة ونموھم اللغوي؟ -

 
 العصف الذھني:جلسة  -

دد عیتم فیھا وضع تصور للحلول الممكنة من خالل طرح المشاركین في جلسة العصف الذھني ألكبر   
وتذكیر المشاركین  ،رئیس الجلسة بتوضیح طریقة العمل یقومممكن من األفكار وتجمیعھا وإعادة بنائھا، حیث 

 ،من خالل النقاش العلمي الموضوعي وبلورتھا اآلراءوتقبل  ،بنظام اآلراءوتبادل  ،بقواعد العصف الذھني
مع الحرص على  ،اآلراء والحلول المقترحة للمشكلةن یوتدو األخرىویتم تناول عبارات المشكلة واحدة بعد 

  المختلفة. اآلراءعن طریق التحفیز وقبول  ،ن أي فرد من المشاركین في الجلسةم اإلحباط أوتجنب الملل 
  

  ى مراعاة ما یلي :ویحث رئیس الجلسة المشاركین عل  
 غرابتھا. أوصوابھا  أوبغض النظر عن خطئھا  أفكاركاعرض  -
 .اآلخرین آراءال تعترض على  -
 .إتاحة الفرصة لك في النقاشحاول االختصار عند  -
 تطورھا. أوبان تستنتج منھا  اآلخرین آراءیمكنك االستفادة من  -
 غیرك. وأفكار أفكاركفرصة لمقرر الجلسة لتدوین  أعط -
 الطلبة على اإلسھام بإجاباتھم، وكتابتھا في مكان واضح للجمیع. تشجیع -
 یأخذ المعلم أو مقرر الجلسة األفكار من الطلبة دون التعلیق علیھا، ودون تعلیق الطلبة على آراء بعضھم. -
 مراعاة عدم فرض المشاركة على الطلبة ألن ذلك قد یقتل اإلبداع. -
لما أنھا لم تذكر من قبل، حتى لو ظھرت أنھا غریبة، فالمقترحات تسجیل جمیع اآلراء واقتراحات الطلبة طا -

 الغریبة عادة تكون خالقة.
 
 التقویم:تقدیم الحلول واختیار أفضلھا و -

وھنا تظھر  ،حة حول مشكلة معینةالمطرو األفكارتتمیز جلسة العصف الذھني بتولید عدد كبیر من   
  وانتقاء المفید منھا لوضعھ موضع التنفیذ. األفكارفائدة تقویم ھذه 

  :إلىوتصنیفھا  األفكارلذا یقوم رئیس الجلسة بتنظیم تقییم 
 ومفیدة وقابلة للتطبیق. أصلیة أفكار -
المزید من المعلومات  إلىحیث تحتاج  ،سواء التطبیق المباشر ،مفیدة ولكنھا غیر قابلة للتطبیق أفكار -

 غیر ذلك. أووالحاجات المطلوبة لتنفیذھا  اإلمكانیاتعدم توفر غیر قابلة للتطبیق ل أو والبحث،
 ألنھا غیر عملیة وغیر ممكنة التطبیق. مستثناة أفكار -

 
 ،الالزمة لتنفیذھا واإلجراءات ،القابلة للتطبیق األفكاروفي نھایة الجلسة یلخص مقرر الجلسة   

  .إلقرارھاویعرضھا على المشاركین في الجلسة 
  

  ھذه الخطوات بصورة إجرائیة كالتالي:ویمكن صیاغة 

 تحدید ومناقشة المشكلة (موضوع الجلسة). •
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 إعادة صیاغة المشكلة. •
 تھیئة جو اإلبداع والعصف الذھني. •
 البدء بعملیة العصف الذھني. •
 إبداء األفكار واختیار الحلول الممكنة. •
 مرحلة التقییم. •
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  الثامنالفصل 
  

  أنماط التفكیر
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  أنماط التفكیر
تتنوع طرق التفكیر وأنماطھ تبعا لما تعتمد علیھ في شكلھا وأسلوبھا ومقوماتھا، ومنھا ما یؤدي إلى 
نتائج مرغوبة، ومنھا ما یؤدي إلى نتائج سلبیة غیر مالئمة، فھناك مثال التفكیر العاطفي، الذي یعتمد أساسا 

العاطفیة للشخص نفسھ، ویتأثر بالحالة النفسیة التي یعیشھا لحظة على تحلیل الظواھر والقضایا بتدخل الناحیة 
التفكیر في الظاھرة أو الموضوع، وفي الغالب فإن ھذا النوع من التفكیر ال یؤدي إلى نتائج صحیحة، لتدخل 

  الذاتیة والعاطفة في التفكیر والحكم.

وعدم االلتفات إلى آراء اآلخرین، وقد وھناك التفكیر السلبي، الذي یعتمد غالبا على االستبداد بالرأي، 
یؤدي ھذا النوع من التفكیر إلى نتائج غیر مقبولة، وقد یصل األمر إلى الوصول إلى نتائج وخیمة أو كوارث ال 

  یحمد عقباھا.

ومن الناحیة األخرى فھناك أنماط عدیدة من التفكیر التي تقود إلى نتائج سلیمة، وتحقق الغایات 
  ر، ومن ھذه األنماط:المرجوة من التفكی

 التفكیر التحلیلي. •
 التفكیر الناقد. •
 التفكیر اإلبداعي. •
 التفكیر العلمي. •
 التفكیر السلیم. •
 التفكیر المنطقي. •
 التفكیر المعرفي. •
 التفكیر فوق المعرفي. •
 وغیرھا. •

محددة  وقد تشترك ھذه األنماط في سمات ومعاییر متداخلة ومتشابھة، وقد یكون لكل منھا خصوصیات
  و سمات خاصة بھا.أ

وسنركز في ھذه الدراسة على بعض األنماط التي لھا تأثیر مباشر وملموس على العملیة التعلیمیة، مع 
عدم االنتقاص من قیمة وأثر األنماط األخرى، علما بأن بعض سماتھا وأثرھا قد مر استعراضھ في المواضیع 

والتفكیر المعرفي ، والتفكیر فوق  صف الذھني،التي بحثت من قبل، مثل حل المشكالت، واالستقصاء، والع
  ... الخ. المعرفي

  :، لما لھا من األثر الواضح في العملیة التعلیمیةومن ھنا سیقتصر التركیز على األنماط التفكیریة التالیة

 التفكیر التحلیلي. •
 التفكیر الناقد. •
  التفكیر اإلبداعي. •
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  ألتفكیر التحلیلي

  

  التحلیليعناصر التفكیر 

  صفات التفكیر التحلیلي

  أھم مھارات التفكیر التحلیلي

  خطوات حل المشكلة بالتفكیر التحلیلي
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  التفكیر التحلیلي
  ما المقصود بالتحلیل؟

  وما ھو التفكیر التحلیلي؟

  مر من قبل توضیح مفھوم التحلیل، ویعني باختصار تفكیك الشيء إلى أجزاء وعناصر.

مھارات التفكیر، وھو عنصر أساسي في كثیر من مھارات التفكیر األخرى،  ویعتبر التحلیل أحد أھم
  مثل مھارة حل المشكالت، واإلبداع، والتطویر، وترتیب األولویات، وغیرھا من المھارات.

أما التفكیر التحلیلي فیعني القدرة على تحدید الفكرة أو المشكلة، وتحلیلھا إلى مكوناتھا، وتنظیم 
  الالزمة لصنع القرار، وبناء معیار للتقویم، ووضع االستنتاجات المالئمة.المعلومات 

وبذلك فالتفكیر التحلیلي یساعد المتعلم على مواجھة المشكالت بحذر، وبطریقة منھجیة، واالھتمام 
 بالتفاصیل، والتخطیط بحرص قبل اتخاذ القرار، باإلضافة إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، التي تسھم

  في توضیح التفاصیل، للتوصل إلى استنتاجات عقالنیة من خالل الحقائق التي تم جمعھا.

  

  عناصر التفكیر التحلیلي:

مما سبق یتضح أن التفكیر التحلیلي تفكیر منتظم، متتابع، متسلسل، یسیر بخطوات متتابعة، عبر 
  مراحل محددة بمعاییر تحدد نجاحھ فیھا.

  

  لتالي:ویمكن تلخیص ھذه الخطوات كا

تواجھ الفرد، تتطلب التفكیر في حلھا، وتعتمد غالبا على المالحظة المقصودة، ویشترط فیھا أن  وجود مشكلة •
 تكون مضبوطة وشاملة، وأن تحدث في ظروف وأحوال متعددة.

 جمع المعلومات الالزمة عن المشكلة من أجل فھمھا وتحلیلھا. •
 انتخاب العناصر الضروریة الرئیسة. -
 أوجھ الشبھ واالختالف بین العناصر.مالحظة  -
 مالحظة الظواھر الشاذة إن وجدت. -

 تنظیم المعلومات وتحدید األولویات: •
 ، وتحدید األولویات المناسبة لحل المشكلة أو الفكرة.الضروریة المعلوماتاختیار  -
 تفحص المعلومات، وتصنیفھا في فئات. -
 تنظیم معلومات البحث عن الحل. -

 ا:وضع الحلول وتقویمھ •
 وضع الفروض المحتملة للحل، بعد جمع المعلومات. -
 اختیار الحل المناسب وتبریر االختیار. -

 الوصول إلى نتائج قطعیة وقوانین وقواعد عامة. •
 الحكم على النتائج وإمكانیة تعمیمھا، مع مراعاة خلو التعمیمات من التحیز الذاتي. •
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  صفات التفكیر التحلیلي الجید:

 مشكلة، والقدرة على التمییز بین المھم واألھم من األحداث والخبرات.قابلیة الشعور بوجود  •
واضحة، فإدراك جوانب المشكلة عنصر أساسي في التفكیر في  بصورة القدرة على تحدید طبیعة المشكلة •

 حلھا، كما یمكن المفكر من صیاغتھا بصورة دقیقة ومحددة.
 لح ألن تكون بدائل ممكنة.القدرة على استنتاج فرضیات محتملة لحل المشكلة، تص •
إمكانیة تحلیل ھذه الفرضیات تحلیال علمیا موضوعیا، واختیار الحل المناسب اختیارا ناقدا، فاالختیار النقدي  •

یجنب المفكر قبول االفتراضات بدون قید أو شرط، ویجعلھ میاال للبحث واالستقصاء عن أفضل الظروف 
 وأنسبھا وأنفعھا.

الفروض التي یظھر للفرد عدم صالحیتھا وموثوقیتھا، بعد تحلیل الفروض،  رفضالجرأة والقدرة على  •
 واالختیار الدقیق للصالح منھا.

نیة استخدامھا في ت صحتھا وصوابھا وصالحیتھا، وإمكاالقدرة واالستعداد إلعادة اختبار النتائج إلثبا •
 مواقف أخرى وظروف مشابھة.

  

  أھم مھارات التفكیر التحلیلي:

  

 مات والصفات:تحدید الس •

أي القدرة على تحدید السمات العامة للشيء موضوع البحث أو الدراسة، أو السمات العامة لعدة أشیاء، 
  والقدرة على استنباط السمات المشتركة بینھا.

  
  أمثلة:

 ما ھي صفات كل من الخلیة الحیوانیة والخلیة النباتیة ؟ وما الصفات المشتركة بینھما؟ -
 خالد بن الولید رضي اهللا عنھ؟ما ھي صفات القائد  -

 
 تحدید الخواص: •

  أي القدرة على تحدید االسم والمالمح الشائعة، أو الصفات الممیزة لشيء ما أو شخص معین.

  
  أمثلة:

 ما ھي خواص كل من المواد الحامضیة والمواد القاعدیة؟ -
 ما ھي خواص عسل النحل؟ -
 ما ھي خواص ثاني أكسید الكربون ؟ -

 
 إجراء المالحظة: •

  القدرة على اختیار الخواص واإلجراءات المالئمة، التي تساعد في جمع المعلومات عن موضوع الدراسة.



154 

  
  أمثلة:

 ما اإلجراءات التي نتبعھا في عملیة جمع العسل؟ -
 ما اإلجراءات التي تتبع في معالجة ضعف الطلبة في اإلمالء في الصفوف األساسیة األولى؟ -
 تعدیل سلوك الطالب الذي یتصف بالغش في االمتحانات؟ما اإلجراءات التي تتبع في  -

 
 :تحدید أوجھ الشبھ واالختالف •

تحدید أوجھ الشبة واالختالف بین جوانب الموضوع الواحد، أو بین موضوعات مختلفة، أو تحدید األشیاء 
  المتشابھة والمختلفة ضمن مجال واحد.

  
  أمثلة:

 المحاضرة والحوار في التدریس؟ما أوجھ الشبھ واالختالف بین أسلوبي  -
 ما ھي إیجابیات وسلبیات األسئلة المقالیة في االختبارات؟ -

 
 المقارنة والمقابلة: •

  من عدة زوایا، قد تكون محددة أو مفتوحة.المقارنة بین شیئین أو شخصین أو فكرتین أو أكثر، 
  

  أمثلة:
 .( مقارنة محددة) ونتائجھماقارن بین غزوة أحد وغزوة حنین، من حیث : أحداث المعركتین،  -
قارن بین ھجرة المسلمین من مكة المكرمة إلى المدینة المنورة وبین ھجرة الفلسطینیین من فلسطین  -

 .(مقارنة مفتوحة) م ١٩٤٨عام 
 

 التصنیف والتجمیع والتبویب: •

أساسیة تم القدرة على تصنیف األشیاء أو العناصر المتشابھة في مجموعات، بناء على سمات أو خصائص 
  التعرف علیھا.

  
  أمثلة:

 صنف المواد التالیة إلى جیدة التوصیل للحرارة ومواد قلیلة التوصیل للحرارة: -
 .، اإلسفنج ، الماء ، القطن ف، الصو ، الخشب ، النحاس الحدید

 ضع كال من الكلمات التالیة في مجموعات حسب تصنیفھا إلى أسماء أو أفعال أو حروف: -
  ، أب. ، إیاك ، أسّمي ، ما ، خْیر ، خیَّر على،  ، سمیع بصرى

 
 الترتیب ووضع األولویات : •

وضع البنود أو األحداث في تسلسل معین بناء على سمات محددة، أو ترتیب األحداث سواء زمنیا أو مكانیا 
...  
  

  أمثلة:
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 رتب الخطوات المتبعة في بناء االختبار. -
 حصص التربیة الریاضیة. رتب الخطوات المتبعة في تدریس حصة صفیة من -
 رتب الخطوات المتبعة في تدریس موضوع بالطریقة القصصیة. -

 
 رؤیة العالقات: •

  القدرة على المقارنة بین األفكار واألحداث لتحدید العالقة والروابط بینھا.
  

  أمثلة:
 حّدد العالقة بین الحرب العالمیة الثانیة واستعمار الدول الغربیة لبالد الشام والعراق. -
 قارن بین الحروب الصلیبیة واالستعمار مع بیان العالقة بینھما. -

 
 التخمین والتنبؤ والتوقع: •

القدرة على استخدام المعرفة المكتسبة والنمطیة والمقارنة والعالقات المحددة في توقع نتائج أو أحداث 
  مشابھة في المستقبل.

  
  أمثلة:

أحداث، ماذا تتوقع أن تكون العالقة بین ھذه الدول  في ضوء ما یحدث في البالد العربیة واإلسالمیة من -
 والدول االستعماریة بعد فترة من الزمن؟

، ماذا تتنبأ من حلول للناحیة االقتصادیة في العالم بشكل عام لمالیة التي یمر بھا العالمفي ضوء األزمة ا -
 وفي العالم اإلسالمي بشكل خاص؟

ین، ما المشكالت التي تترتب على ذلك؟ وما الحلول تخیل أن عدد سكان قطاع غزة بلغ خمسة مالی -
 مشكلة؟ال ھذهالمقترحة لحل 

 
 تحدید األسباب والنتائج والقیاس: •

بناء على المعلومات المتوفرة، یمكن تحدید األسباب التي أدت إلى حدوث حدث ما، وتحلیل النتائج المترتبة 
  ومشكالت متشابھة.على ذلك. كما یمكن القیاس على ذلك في أوضاع مشابھة 

  
  أمثلة:

 ما ھي أسباب غزو أمریكا وحلفائھا للعراق؟ وھل ینطبق ذلك على الوضع في السودان؟ -
على ضوء ما یجري في العراق وأفغانستان وغیرھما من أماكن التوتر، ما النتائج المترتبة على ذلك  -

 في ھذه البلدان؟
 ما أسباب األزمة المالیة الحالیة في العالم؟ -
 النتائج البعیدة التي ترتبت على صلح الحدیبیة؟ما  -

  

 خطوات حل المشكلة بالتفكیر التحلیلي:
 .أو الفكرة مع مكوناتھا تحدید المشكلة -
 دراسة جمیع األسباب المحتملة. -
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 .وفق معیار محدد البحث عن الحلول المقترحة -
 دراسة الحلول المقترحة بإیجابیاتھا وسلبیاتھا. -
 اختیار الحل المناسب. -
 طبیق الحل المقترح وتقویمھ.ت -
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  التفكیر الناقد

{ التوصل إلى حكم دقیق، من خالل فحص دقة المعلومات وثباتھا، والبحث عن األدلة والشرح والتحلیل 
  واالستدالل والتنبؤ }

  مفھوم التفكیر الناقد

  المعلم والتفكیر الناقد

  مھارات التفكیر الناقد

  الناقد الخطوات اإلجرائیة للتفكیر

  معاییر التفكیر الناقد
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  التفكیر الناقد
رغم التقدم الھائل الذي یشھده عالم الیوم، سواء في التكنولوجیا أو التربیة أو االتصاالت وسائر مناحي 
المعرفة، إال أن المشكالت التي تواجھھا المجتمعات اإلنسانیة تتضاعف وتتفاقم، ومنھا ما یھدد البشریة بأخطار 

تستدعي وجود عقول ناقدة ومبتكرة لحلول جدیدة ومثالیة، قد تھّدئ من اضطراب الناس، وتساعد في شتى، 
  نفس الوقت في المضي قدما في تطویر المجتمع وتقدمھ.

وبھذا فقد أصبح التفكیر الناقد والتفكیر اإلبداعي من بین األمور التي تتحدى الباحثین بشكل عام 
  والمربین بشكل خاص.

فالتفكیر الناقد یعد المفتاح لحل المشكالت الیومیة، وخصوصا ما یواجھھ المربون والمعلمون بشكل 
خاص، وعادة ما یتعرض المعلمون لمواقف یضطرون فیھا لصنع القرارات الحاسمة، والتكیف مع ھذه 

الناقد من جھة فكیر المواقف الجدیدة والطارئة، وھذا یحتاج إلى تحدیث المعلومات من جھة، والتدرب على الت
  أخرى.

وكما أن المعلم بحاجة إلى التفكیر الناقد، فإن الطالب بحاجة إلى ھذا النوع من التفكیر إن أراد أن یكون 
محورا للعملیة التربویة، ومشاركا فاعال فیھا، والمجاالت التي تحتاج إلى ھذه المشاركة وإلى ھذا النوع من 

  الطالب والمعلم في مختلف مراحل التعلیم والتعلم.التفكیر رحبة ومتعددة، وتستمر مع 

وال یرتبط التفكیر الناقد بمرحلة عمریة محددة، فكل فرد قادر على القیام بھ وفق مستوى قدراتھ العقلیة 
والحسیة، والتصوریة والمجردة، كما یرتبط التفكیر الناقد بمھارات التفكیر األخرى، كاالستدالل، واالستقراء، 

... ومن الصعب انشغال الذھن بعملیة التفكیر الناقد دون دعم عملیات تفكیر أخرى، كما یحتاج إلى والتحلیل، 
تدریب ومران، شأنھ شأن المھارات األخرى، فھو غیر موجود بالفطرة لدى اإلنسان، وإنما یحتاج إلى تعلم 

  وتحفیز وتدریب.

  

  مفھوم التفكیر الناقد:

إلى ھ بفحص وتقییم الحلول المعروضة لحل مشكلة ما والتوصل ھو تفكیر تأملي یقوم الفرد من خالل
، ومن ناحیة أخرى فھو عملیة ذھنیة تتطلب ، مع توضیح مواطن القوة والضعف بأدلة وبراھینحكم مناسب لھا

  .الحكم على قضیة أو مناقشة موضوع أو إجراء تقویم

یمر بدوره بصیاغة الفرضیات، واألسئلة، واالختبارات،  فكیر الناقد تفكیرا إبداعیا،ویتضمن الت
  والتخطیط للتجارب والممارسات، وما یتبعھا من تفسیر واستنباط ومناقشة وتعمیم وتقویم.

والتربیة النقدیة عكس التربیة التلقینیة، حیث أن التربیة التلقینیة تحیل الطالب إلى شخص متلق غیر 
ألفكار المسبقة، أو إنتاج أفكار جدیدة، حیث یقتصر دوره على التسلیم فاعل، فاقد للقدرة على مراجعة ا

، أما التفكیر الناقد فیتطلب استخدام مھارات التفكیر األخرى، للتصورات والخضوع لألحكام التي تفرض علیھ
  .رىكاالستدالل واالستقراء والتحلیل، ومن الصعب تفعیل التفكیر الناقد دون دعم من عملیات التفكیر األخ

ولكي تعمل التربیة على تنمیة النقد ینبغي لھا استبعاد التلقین ما أمكن، باعتباره معیقا رئیسا ومثبطا لكل 
  مشاركة حقیقیة، وتفعیل عقلي.
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ولتفعیل النقد لدى الطلبة یمكن للمعلم أن یشجع طلبتھ باستمرار على القراءة الفاحصة، والتحلیل السلیم، 
الدقیقة، وعدم التسرع في إصدار األحكام، وبھذا یسھم في تنمیة التفكیر الناقد  وینمي قدرتھم على المالحظة

لدیھم، الذي یقود إلى األحكام الصائبة واستبعاد األحكام الخاطئة، حیث یعرض المشكلة واالفتراضات والحلول 
ة إال بعد التحقق على العقل ومحك التجربة، للتحقق من صحتھا أو خطئھا، وبذلك ال یسّلم بأي نتیج الممكنة

  والتدقیق، والتأكد من وجود شواھد وأدلة تدعم اآلراء والنتائج قبل الحكم على موثوقیتھا.

  

  
  :١ مثال

  یطلب من مجموعة من الطلبة قراءة أو سماع قصة معینة، ثم توجھ لھم بعض األسئلة كالتالي:
 رأیھ في إحدى شخصیات القصة. -
 ما أعجبھ في القصة مع بیان السبب. -
 لم یعجبھ فیھا مع بیان السبب. ما -
 ما النتیجة المرغوبة لدیھ. -

  
سیالحظ اختالف انطباعاتھم وإجاباتھم، وكلما صغر سن الطالب تمیل إجاباتھ إلى السطحیة، ولكن من 

  الضروري قبول جمیع ھذه االستجابات، وترك الجمیع وخصوصا األطفال للتعبیر بحریة تامة.
  

  :٢مثال 
  اب تتطلب طرح مجموعة من األسئلة السابرة ومحاولة اإلجابة علیھا، ومنھا:القراءة الناقدة لكت

 ما الغرض من الكتاب؟ -
 ما الذي یسعى المؤلف لتوصیلھ للقارئ؟ -
 ما القضایا التي تضمنھا الكتاب؟ -
 ما المعلومات واألدلة التي قدمت في الكتاب؟ -
 ھل یتوافق تفكیرنا في ھذه القضایا مع تفكیر المؤلف؟ -
  األفكار التي یمكن طرحھا بدال من أفكار المؤلف؟ما  -

  
  

عند قراءة أي موضوع أو كتاب أو فكرة، یجدر بالقارئ أن یعي أن ھنالك منطقین على األقل، منطق 
الكاتب ومنطق القارئ، وتظھر براعة القارئ الناقد عندما یستطیع إعادة تركیب منطق الكاتب بما یتالءم مع 

  ذاتھ یتطلب عمال ذھنیا منضبطا، تكون حصیلتھ النھائیة رؤیة جدیدة خالقة. منطق القارئ، وھذا بحد

  

  
  ناقش ھذا القول:

  التفكیر الناقد ھو أن تفكر في تفكیرك أثناء عملیة تفكیرك من أجل تحسین تفكیرك.
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  المعلم والتفكیر الناقد:

المالئمة لتفاعلھم مع ھذا التفكیر،  لكي تتحقق ممارسة التفكیر الناقد لدى الطلبة ال بد من توفر الظروف
لتطویر قدرتھم على النقد وتمحیص األمور، للتوصل إلى النتائج المرجوة من ھذا التفكیر، وذلك یحتاج إلى 
إشراف وتدریب المعلم لطلبتھ على ذلك، وبالتالي ال بد أن یكون المعلم ملما بمھارات التفكیر الناقد، وقادرا على 

س نماذج تفكیریة ناقدة واضحة، یستطیع الطلبة بمشاھدتھا تمثل الفكرة المتضمنة وما یراد التدریب علیھا، وعك
  منھا، وإمكانیة عكسھا على نماذج أخرى تحتاج إلى ھذا التفكیر الناقد.

ولتحقیق ھذا التفكیر الناقد خالل التعلیم الصفي ینبغي على المعلم أن یوفر للطلبة جوا یدفع الطالب إلى 
  : فكره حتى الوصول إلى طرح أسئلة عمیقة سابرة تتطلب إجابات عمیقة مبدعةالتحلیق ب

  ما األدلة التي یوردھا الكاتب على صحة ادعاءاتھ؟ 

  ماذا تستنتج من ھذه العبارة أو الفقرة؟ 

  ھل ما یدعیھ الكاتب صحیحا؟ 

  . ما الدلیل على ذلك؟ ... 

ویحكم على قبولھ أو رفضھ لھا، ویعطي البدیل وبعد ذلك یطلب من المتعلم أن یحاكم ھذه اإلجابات 
المقبول. وھذا یعزز الثقة والمبادرة وتقییم النتائج لدى الطلبة. والمدارس التي تتبع ھذا التفكیر تسھم في إعداد 

  طلبتھا لمواجھة التحدیات القادمة والتغیرات المتسارعة التي یشھدھا العصر الراھن.

  م بما یلي:وھذا یتأتى إذا كان المعلم یتس

 بة الحقیقیة في إعادة التفكیر في أسالیب تدریسھ.الرغ •
 االستعداد الفعلي لمواجھة تحدیات العصر الحالي. •
 الرغبة في تعلم المفاھیم واألفكار والطرائق واألسالیب الجدیدة المالئمة للتقدم والتطور المتسارع. •
  ھ.الرغبة في أن یصبح ھو نفسھ مفكرا ناقدا لیكون قدوة لطلبت •

  

  وإلى جانب ما ذكر ینبغي على المعلم أن یتمتع بالسلوكات التالیة:

 .، ویصغي إلیھم جیدا حتى یفھم ما یرمون إلیھ ویحاكم أفكارھمیستمع للطلبة ویقبل أفكارھم •
 یطلب من الطلبة تبریر األفكار المطروحة . •
 إتاحة الفرصة للجمیع للتعبیر عن أفكارھم. •
 ال یحتكر وقت الحصة. •
 التنوع واالختالف في مستویات تفكیر الطلبة.یحترم  •
 یحترم قیمة الرأي الفردي مع عدم إغفال أھمیة األغلبیة. •
، ویستخدم أسلوب اإلقناع واالقتناع باعتبارھما أسلوبین في التعامل ال یصدر األحكام الذاتیة وال یصر علیھا •

 .االجتماعي الراقي
 یطرح أسئلة مفتوحة تحتمل أكثر من إجابة. •
 ینتظر فترة زمنیة كافیة للتفكیر بعد توجیھ السؤال وقبل تلقي اإلجابات. •
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 ال یعیب الطلبة، وال یستھزئ بإجاباتھم، وال یعلق علیھا بألفاظ محبطة للتفكیر. •
 التوضیح للطلبة بأن معارضة الفكرة لیست دلیال على قلة أھمیتھا. •
 یستخدم العبارات واألسئلة المثیرة للتفكیر. •
 ، وال یجبرھم على تبني وجھة نظر المعلم.للطلبة لكي یفكروا بصوت عال لشرح أفكارھمیھیئ فرصا  •
 السماح بحصول األخطاء. •
 مراعاة مشاعر اآلخرین. •

 

  
  نشاط:

حاول تطبیق التفكیر الناقد على درس في مجال تخصصك، مراعیا خطوات التفكیر الناقد، وما یراعیھ المعلم 
  من معاییر وأسئلة .

  
  

  التفكیر الناقدمھارات 

  

  یمكن تلخیص مھارات التفكیر الناقد في اآلتي:

 القدرة على تحدید المشكالت واألفكار القابلة للنقاش، وتحدید األفكار الرئیسة والفرعیة فیھا. •
تحدید المعلومات المتعلقة بالموضوع والتحقق منھا، وكذلك المعلومات الھامشیة األقل ارتباطا بالموضوع،  •

 .إثباتھاالتمییز بین الحقائق والمعلومات الموثوقة وبین االدعاءات التي ال یمكن و
 . ، والتعرف على اإلدعاءات والحججالضروریة ومدى مصداقیتھا تحدید مصادر المعلومات •
، والبعد عن النظر إلى األمور من وجھة النظر توفر الموضوعیة لدى الفرد والبعد عن العوامل الشخصیة •

 .والتعصب لھاالخاصة 
تمییز أوجھ الشبھ وأوجھ االختالف، وما یستتبعھ من تحدید للخصائص الممیزة، وتصنیف المعلومات  •

 المطلوبة للتوصل إلى الحلول الممكنة.
 صیاغة األسئلة التي تسھم في فھم أعمق للمشكلة. •
 ت غیر المصرح بھا.تحدید االفتراضات المقترحة، والبدائل الممكنة، وإمكانیة التعرف على االفتراضا •
، ویتجنب إصدار الحكم عندما تكون القدرة على تحدید معیار للحكم على نوعیة المالحظات واالستنتاجات •

 .األدلة واألسباب غیر كافیة
، ویھتم بوجھات النظر األخرى، ویبحث عن الدقة عندما تمییز االتجاھات والتصورات المختلفة لوضع معین •

 .بعد عن أخذ وجھات النظر المتطرفة، مع الیسمح الموضوع بذلك
 تحدید قدرة البیانات وكفایتھا ونوعیتھا في معالجة الموضوع المطروح للحل. •
 ، ومترتبات القرار أو الحل.التنبؤ بالنتائج المحتملة والممكنة •

 
 

  
  أسئلة ممكنة في ھذا المجال:
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 ما الفكرة األساسیة؟ -
 ما الذي تقصده بـ ؟ -
 ما الذي یمكن رفضھ؟ -
 یمكن تطبیق ذلك؟كیف  -
 ما الفروق التي أحدثھا ؟ -
 أھذا الذي تتصوره؟ -
 ما الحل؟ -
 ھل من بدائل أخرى؟ -
 ما نتیجة التطبیق؟ -
 ھل من آثار سلبیة؟ -
 ھل یمكن أن تتحدث عن أكثر من ذلك؟ -

  
  

  

  اإلجرائیة للتفكیر الناقد: الخطوات

 معرفة االفتراضات. )١
 التفسیر. )٢
 تقویم المناقشات. )٣
 االستنباط. )٤
 االستنتاج. )٥

  

یأتي التفكیر الناقد في قمة ھرم بلوم للمعرفة، وھو أرقى أنواع التفكیر، وینتھي بإصدار حكم وفق معاییر 
  محددة. ویمكن تلخیص الخطوات التي یسیر بھا المتعلم لكي تتحقق لدیھ مھارات التفكیر الناقد فیما یلي:

 بالموضوع. جمع سلسلة من المعلومات والدراسات والوقائع المتعلقة •
 استعراض اآلراء المختلفة المتعلقة بالموضوع. •
 مناقشة اآلراء وتمحیصھا لتحدید الصحیح منھا وغیر الصحیح. •
 تمییز مواطن القوة ومواطن الضعف في اآلراء المطروحة، وأماكن التعارض فیھا. •
 بعیدة عن التحیز والذاتیة.تقییم اآلراء بطریقة موضوعیة  •
 والحجج على صحة الرأي الذي تتم الموافقة علیھ. البرھنة وتقدیم األدلة •
 الرجوع إلى مزید من المعلومات إذا ما استدعى الدلیل ذلك. •

وبذلك من الممكن تلخیص بعض القدرات التي یحبذ أن یمتلكھا المعلم لتمكنھ من مزاولة التفكیر الناقد، 
  التفكیر، ومنھا:ویكون قادرا في نفس الوقت على تدریب طلبتھ على ھذا النمط من 

 الدقة في مالحظة األحداث والوقائع. •
 تقییم موضوعي للمواضیع والقضایا موضوع النقد. •
 القدرة على استخالص النتائج بطریقة منطقیة سلیمة. •
 توفر الموضوعیة لدى الفرد والبعد عن التأثر بالذاتیة، واألھواء الشخصیة. •
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  معاییر التفكیر الناقد:

  التفكیر الناقد فیما یلي:یمكن تلخیص معاییر 

 الوضوح: •
وھو من أھم معاییر التفكیر الناقد، باعتباره المدخل الرئیس لباقي المعاییر األخرى، فإذا لم تكن العبارة 

  واضحة فلن تستطیع فھمھا، وبالتالي ال تعرف مقاصد المتكلم، وتتعذر بذلك إمكانیة الحكم علیھا.
  في ھذا المجال: ومن األسئلة التي من الممكن أن تسأل

  ھل یمكنك التعبیر عن الفكرة بطریقة أخرى؟
  ھل یمكنك إعطاء أمثلة على ذلك؟

  ماذا تقصد بقولك ... ؟
 

 الصحة: •
قد تكون العبارة أو المعلومة واضحة ولكنھا غیر صحیحة، وبذلك یكون الحكم علیھا خاطئا، ولكي یكون 

  ة موثوقة.الحكم صحیحا یجب أن تكون العبارة أو المعلومة صحیح
  ومن األسئلة التي من الممكن أن تسأل في ھذا المجال:

  كیف من الممكن أن نفحص ذلك؟
  كیف یمكن التأكد من صحة ھذا؟
  من أین جئت بھذه المعلومة؟

 
 الدقة: •

، وأن یستوفي لكي تخدم المعلومة ما نریده منھا یجب أن تتصف بالدقة والموضوعیة بال زیادة وال نقصان
  .ن المعالجة الالزمةالموضوع حقھ م

  ومن الممكن أن تسأل في ھذا المجال األسئلة التالیة:
  ھل یمكن أن تكون أكثر تحدیدا؟ (في حالة اإلطناب)

  ھل من الممكن أن تعطي تفصیالت أكثر؟ (في حالة االختصار) 
 

 الربط: •
  نسعى لحلھا.ویقصد بالربط العالقة بین األسئلة المطروحة أثناء النقاش وموضوع المشكلة التي 

  ومن األسئلة التي یمكن طرحھا:
  ھل تتضمن ھذه األفكار أدلة مؤیدة أو داحضة للموقف؟
  ھل تعطي ھذه األفكار تفصیالت للمشكلة أو الموقف؟

 
 :واالتساع العمق •

ویقصد بھ أن تتضمن المعالجة للمشكلة جمیع جوانبھا وظروفھا وإمكانیة تطبیقھا، مع التعمق في مناقشتھا 
  ل إلى ما یتناسب مع تعقیداتھا، وال یكتفى في حلھا بالجوانب السطحیة.والوصو

  ویمكن أن نسأل:
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  ھل یلزم أخذ وجھة نظر أخرى باالعتبار؟
 ھل ھناك طریقة أخرى لمعالجة المشكلة أو السؤال؟

 
 المنطق: •

 وتسلسلھا ویعني أن یكون االستدالل على حل المشكلة موضوع البحث منطقیا، یستند إلى تنظیم لألفكار
  .، أو حجج دامغةوترابطھا بطریقة تؤدي إلى معنى واضح، ونتیجة مستندة إلى أدلة معقولة

  ومن األسئلة التي من الممكن أن تسأل في ھذا المجال:
  ھل ذلك معقول؟

  ھل یوجد تناقض بین األفكار الواردة؟
  ھل المبررات المذكورة تؤدي بالضرورة إلى النتیجة المنشودة؟
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  التفكیر اإلبداعي

  { التوصل إلى ناتج أصیل ومتمیز وغیر تقلیدي، من خالل تولید أفكار عدیدة وجدیدة ومفصلة }

  اإلبداع

  التفكیر اإلبداعي

  أھداف التفكیر اإلبداعي

  أھمیة التفكیر اإلبداعي

  مكونات اإلبداع والتفكیر اإلبداعي

  خصائص التفكیر والتعلیم اإلبداعي

  صفات المبدعین

  ع ومحفزات اإلبداعدواف

  معوقات اإلبداع

  المعلم الذي یدعم اإلبداع

  خطوات اإلبداع

  أمثلة على التفكیر اإلبداعي
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  التفكیر اإلبداعي
ن یعیرونھ االھتمام الكبیر، توضیحا، فكیر، لذا فإن التربویییعتبر التفكیر اإلبداعي من أھم أنماط الت

تفعیلھ، لالستفادة منھ في جمیع مناحي الحیاة، وخصوصا العملیة وتحلیال، وأمثلة، مع الحث الشدید على 
  التربویة.

  فما ھو اإلبداع؟ وما ھو التفكیر اإلبداعي؟

  

  اإلبداع

  نورد فیا یلي بعض التوضیحات لمفھوم اإلبداع:

اإلبداع نشاط عقلي مركب، یتجھ الشخص بمقتضاه إلى أنواع جدیدة ومبتكرة من التفكیر، أو الفن، أو  •
 ، اعتمادا على خبرات وعناصر محددة.مل، أو النشاطالع
 

 .یكن موجودا من قبل على ھذه الصورةھو إنتاج شيء جدید لم  •
 

 ھو التمیز في العمل أو اإلنجاز بصورة تشكل إضافة إلى الموجود بطریقة تعطي قیمة أو فائدة إضافیة. •
 

 لفائدتھ.ھو عملیة تثمر ناتجا جدیدا وغیر عادي، یتقبلھ الجمیع  •
 

یتضمن اإلبداع استجابة أو فكرة جدیدة قابلة للتوافق مع الواقع، تسھم في حل مشكلة، أو االنسجام مع وضع  •
قائم، أو تحقیق ھدف یمكن تمییزه، ویتضمن تجسید الفكرة األصلیة ومتابعتھا وتقویمھا وتوسیعھا، (تطویر 

 الفكرة تطویرا كامال).
 

  
  بلغتك الخاصة، من خالل تحلیلك للتعریفات الواردة.حاول أن تصوغ تعریفا لإلبداع 

  
  

  التفكیر اإلبداعي

  تستعرض فیما یلي بعض تعریفات التفكیر اإلبداعي:

 قدر من الطالقة الفكریة، والمرونة التلقائیة، واألصالة.على اإلنتاج إنتاجا یتمیز بأكبر ھو قدرة الفرد  •
 

في البحث عن حلول، أو التوصل إلى نواتج أصیلة لم ھو نشاط عقلي مركب وھادف، توجھھ رغبة قویة  •
 تكن معروفة سابقا.
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ھو األسلوب الذي یستخدمھ الفرد في إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار حول المشكلة التي یتعرض لھا  •
 (الطالقة الفكریة)، وتتصف ھذه األفكار بالتنوع واالختالف (المرونة)، وعدم التكرار أو الشیوع (األصالة).

 )١٩٩٦(منیر كامل : 
 

 ھو نشاط تخیلي ابتكاري یتضمن تولید أفكار جدیدة. •
 

 ھو عملیة اإلتیان بجدید. •
 

ھو العملیة الذھنیة التي تستخدمھا للوصول إلى األفكار والرؤى الجدیدة، وتؤدي إلى الدمج والتألیف بین  •
 األفكار أو األشیاء التي تعتبر سابقا أنھا غیر مترابطة.

 
اإلبداعي نمط من أنماط التفكیر یعمل على تحسین التعلم والنمو وتشجیعھما، عن طریق النشاط التفكیر  •

 االبتكاري األصیل، أو النشاط القائم على التعبیر الذاتي من جانب الذین یجري تعلمھم.

 

 
 

 أي التعریفات المذكورة تراه شامال لمفھوم التفكیر اإلبداعي حسب رأیك؟ -
 

 للتفكیر اإلبداعي بلغتك الخاصة یكون شامال ومالئما.حاول صیاغة تعریف  -
 

 حاول الربط بین تعریف اإلبداع والتفكیر اإلبداعي. -
  

  

  أھداف التفكیر اإلبداعي

  للتفكیر اإلبداعي أھداف عدیدة، نقتصر ھنا بذكر بعض أھدافھ التي تتعلق بالعملیة التربویة:

 ربط وعي الطلبة بما یدور حولھم. •
 التي تواجھھم من وجوه متعددة. معالجة المشاكل •
 زیادة فاعلیة ومشاركة الطلبة في معالجة ما یقدم لھم من مواقف وخبرات. •
 زیادة كفاءة العمل الذھني لدى الطلبة في معالجة المواقف المختلفة. •
 تفعیل دور المدرسة ودور الخبرات التعلیمیة الصفیة. •
 رسة والخبرات التعلیمیة.تشجیع الطلبة في تطویر اتجاھات إیجابیة نحو المد •
 زیادة حیویة ونشاط الطلبة في تنظیم المواقف أو التخطیط لھا. •

  

  

  أھمیة التفكیر اإلبداعي
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تبرز أھمیة التفكیر اإلبداعي في التعلیم في تنمیة المھارات العقلیة المتنوعة لدى المتعلم، مثل 
إلى صوغ الفرضیات والحلول، مع التركیز االستنتاج، والتحلیل، ووصف أوجع الشبھ واالختالف، والتوصل 

  على وجود البدائل الممكنة.

كما یشجع التفكیر اإلبداعي النواحي اإلیجابیة لدى المتعلم وینمیھا، مع االعتراف بالتنوع في مستویات 
  وقدرات المتعلمین.

ھا المعارف وبما أن من أھم سمات الحیاة الحدیثة التغیر السریع في جمیع مناحي الحیاة، وعلى رأس
والمھارات التي یحتاجھا الفرد في المستقبل، وقد ال تكون معروفة في الوقت الذي یقضیھ الطالب في المدرسة 
أو الجامعة، لذا أصبح لزاما على المؤسسات التعلیمیة تعوید المتعلمین على انطالق التفكیر، وتشجیع المرونة 

بحث عن أسالیب جدیدة وأفكار متجددة، لیتمكن الفرد من واالنفتاح على الجدید، والقدرة على التكیف، وال
  التعامل مع تحدیات الحیاة، وما ینتج عنھا من أنواع الضغوط والتوتر.

  

  
  أضف إلى معلوماتك:

  
  :نسب اإلبداع العالي بالنسبة لألعمار

  
  %٩٠سنوات   ـــ   ٥   
  %١٠سنوات   ـــ   ٧   
  %٢سنوات   ـــ   ٨   
  %٢سنة    ـــ   ٤٥   
  

  نسب التفكیر:
  

  %٩٨نسبة الذین یفكرون تفكیرا منطقیا = 
  %٢تفكیرا جانبیا =  یفكروننسبة الذین 

  ( المبدع یفكر تفكیرا جانبیا)
  
  

  

  التفكیر اإلبداعيو مكونات اإلبداع

  

  یتضمن اإلبداع مجموعة من القدرات العقلیة، ومنھا:

 األصالة: )١
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وتعني التجدید في األفكار والتفرد بھا، فیأتي المتعلم بأفكار جدیدة بالنسبة ألفكار زمالئھ، وبذلك فاألصالة 
تشیر إلى قدرة الفرد على أن یأتي بأفكار أصیلة، والنفاذ إلى أبعد من المألوف من األفكار في المجموعة التي 

الجھة المرجعیة التي تتخذ أساسا للمقارنة، ھل نقارن ینتمي إلیھا، ولكن تبرز أحیانا مشكلة، وھي عدم تحدید 
أم نقارن ھذه األفكار بأفكار الفئة العمریة للمتعلم؟ أم نقارنھا بأفكاره ونواتجھ أفكار المتعلم بأفكار الراشدین؟ 

ر نفسھ؟ وباإلجمال یمكن الحكم على األصالة في األفكار من خالل كمیة االستجابات غیر المألوفة والتي تعتب
  أفكارا لمشاكل محددة مثیرة.

   : أمثلة
عرض قصص قصیرة على المتعلم والطلب منھ أن یكتب لھا عناوین طریفة أو غریبة قدر المستطاع  •

 في وقت محدد، مع احتمال تبدیل القصة بصورة أو شكل أو موقف .
 ر في أغراض مختلفة یمكن استخدام الجرائد ألجلھا.یفكالت •
 في أغراض مختلفة یمكن استخدام علبة الكبریت ألجلھا. ریفكالت •
   في أغراض مختلفة یمكن استخدام الدبوس ألجلھا. ریفكالت •
 

 الطالقة: )٢

وھي القدرة على إنتاج أفكار عدیدة لفظیة أو أدائیة، وتولید عدد كبیر من المترادفات أو االستعماالت عند 
ولیدھا. وعلیھ فكلما كان المتعلم قادرا على اإلتیان بعدد أكبر االستجابة لمثیر معین، والسرعة والسھولة في ت

من األفكار أو اإلجابات في زمن محدد توفرت فیھ الطالقة أكثر، مع مالحظة استبعاد األفكار العشوائیة 
  الصادرة عن عدم معرفة جیدة بالموقف، كالخرافات واإلشاعات وغیرھا.

أو المعاني واألفكار، أو األشكال، وفیما یلي بعض األمثلة على وقد تكون الطالقة في الكلمات واأللفاظ، 
  ذلك:

  ـ سرعة تفكیر المتعلم في إعطاء كلمات في نسق معین:
 نفس الحرف.الكلمات تبدأ بحرف " ب " وتنتھي بأكتب أكبر عدد من  •
 أكتب أكبر عدد من أسماء األشخاص تبدأ بحرف " م " . •
 الحروف : " ك ، أ ، ن " .أكتب أكبر عدد من الكلمات تضم  •
 أكتب الكلمات المرادفة لكلمة " عمل " . •

  ـ سرعة التفكیر في المعاني واألفكار :

 أكتب أكبر عدد من العناوین المناسبة لقصة ما. •
 أكتب أكبر عدد من االقتراحات لحل مشكلة البطالة. •
 أكتب النتائج المتوقعة من قیام حرب عالمیة ثالثة. •

  وفق متطلبات معینة:ـ تصنیف األفكار 

 أكتب أكبر عدد من أسماء الحیوانات المائیة. •
 أكتب االستعماالت الممكنة لعلبة فارغة. •
 أكتب أكبر عدد من استعماالت الجریدة. •

  ـ وضع الكلمات في جمل ذات معنى:
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 ضع الكلمة التالیة في أكبر عدد ممكن من الجمل ذات المعنى: الصدق. •
 كبر عدد من الجمل ذات المعنى: ساعد ، في ، الصیف ، المریض.استعمل الكلمات التالیة في أ •
 أكتب أطول كلمة یمكن تكوینھا من الحروف ما بین األلف والصاد. •

 
 المرونة: )٣

یقصد بھا تنوع األفكار المبتكرة التي یأتي بھا المتعلم، أي تولید أفكار متنوعة لیست من نوع األفكار 
التفكیر بتغیر متطلبات الموقف. وبالتالي تشیر المرونة إلى درجة السھولة المتوقعة، وتوجیھ أو تحویل مسار 

  التي یغیر بھا المتعلم موقفا ما أو وجھة نظر عقلیة معینة.

  ومن األمثلة على ذلك:
 أكتب مقاال قصیرا ال یحتوي على أي فعل ماض. •
 فّكر في جمیع الطرق التي یمكن أن تصممھا لوزن األشیاء الخفیفة جدا. •
 فّكر في جمیع الطرق التي یمكن أن تستخدمھا لمنع الغش في االمتحانات. •

 
 اإلفاضة أو التفاصیل: )٤

ھي القدرة على إضافة تفاصیل جدیدة ومتنوعة لفكرة ما، أو حل لمشكلة، أو فكرة من شأنھا أن تساعد 
أو مخططا بسیطا ، ویمكن أن یتناول فكرة بسیطة أو رسما على تطویر وإغناء ما لدى المتعلم من خبرات

  .ثم یقوم بتوسیعھ وتوضیح خطواتھ التي تؤدي إلى كونھ عملیا ،لموضوع ما

  مثل: 
 تناول فكرة بسیطة وتوسیعھا والبناء علیھا حتى تصبح فكرة كاملة. •
  توسیع رسم بسیط حتى اكتمال نواحیھ وما یتعلق بھ. •

 
 الحساسیة بالمشكالت: )٥

اصر في البیئة أو الموقف، مع إمكانیة رؤیة جوانب وتعني الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عن
الضعف والنقص فیھا، كذلك مالحظة األشیاء غیر العادیة، أو األشیاء الشاذة أو المحیرة في محیط الفرد، أو 

  وقف ما، وإثارة التساؤالت حولھا:إعادة تنظیم وتوظیف واستخدام أشیاء في م

 یة من كتب وأدوات ... ؟كیف یمكن تخفیف حمل الطالب للوازمھ المدرس •
  كیف یمكن تجنب الغش في الواجبات المدرسیة البیتیة؟ •

  

  

  خصائص التفكیر والتعلم اإلبداعي

عند الحدیث عن التعلم اإلبداعي یستبعد ذلك التعلم القائم على حفظ المعلومات والحقائق والمفاھیم ... 
واستظھار ھذه المعلومات، مع عدم االنتقاص من ضرورتھا ولزومھا في العدید من المواقف التدریسیة 

  للتعلم اإلبداعي:والحیاتیة، وفیما یلي نورد الخصائص األساسیة 
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 الذي یستجیب ألنماط التغیر الخاصة بالمتعلم، والتي ترتبط بالخصائص العقلیة والنمائیة لھ.ھو التعلم  •
 ھو التعلم ذو المعنى بالنسبة للمتعلم، ویحقق حاجات المتعلم المختلفة. •
ھو التعلم القائم على الخبرة، سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة، وكلما كانت الخبرة أقرب إلى الواقع كان  •

 لم أكثر فاعلیة وأكثر بقاء واستمرارا.التع
 ھو التعلم القابل لالستعمال في الحیاة. •
 ھو التعلم الذي یتناسب وقدرات الفرد وإمكانیاتھ واتجاھاتھ الذاتیة. •
 ھو التعلم القائم على العمل المنتج والموجھ نحو الحیاة بقیمھا االجتماعیة األصلیة. •
 .، ویبعده عن النمط الفكري التقلیدياإلبداعي لدى المتعلمھو التعلم الذي یؤدي إلى تطویر الفكر  •
 ھو التعلم الذي یجعل من المتعلم محورا ومركزا لھ. •
ھو التعلم الذي ینمي عالقات تعاونیة بین المتعلمین ویطور العالقة اإلیجابیة بینھم، وینمي روح العمل  •

 التعاوني وقواعده بینھم.
ویسایر التغیر المتسارع في  ویوفر بدائل عدیدة لحل المشكالت، ،واالتساعھو التعلم الذي یتصف بالمرونة  •

 ضروب الحیاة.
 ھو التعلم الذي یربط بین النواحي النظریة والنواحي العملیة التطبیقیة بصورة متكاملة. •
عور ھو التعلم الذي یشكل بحد ذاتھ معززا ومحفزا ومثیرا لدافعیة المتعلم للتعلم، ویبعث في المتعلم الش •

 بالنجاح واإلنجاز واالرتیاح والبھجة.
  

  مقارنة بین التفكیر العادي والتفكیر اإلبداعي
  التفكیر اإلبداعي  التفكیر العادي

 .التفكیر العادي منطقي  •
 .ةنختار طریقة الحل المناسبة للمشكل •

 
 .یبدأ اإلنسان بالتفتیش عن اتجاه یقود إلى الحل •
 
 .يالتفكیر العادي تحلیل •
  .العادي تسلسليالتفكیر  •

  .التفكیر اإلبداعي تولیدي •
یتم تولیف العدید من البدائل الختبارھا عقلیا في آن  •

 .واحد 
یعمل اإلنسان على إیجاد االتجاه الذي یقود إلى  •

 .الحل
 .تجمیعي كليالتفكیر اإلبداعي  •
یتضمن التفكیر اإلبداعي قفزات، یستخدم فیھا  •

  .البیانات من أجل معرفة أثرھا
  

  :المبدعینصفات 
من المفید أن نلقي نظرة حول صفات المتعلم الذي یتصف بالتفكیر اإلبداعي، وكذلك صفات المعلم الذي 
یشجع اإلبداع، مع األخذ بعین االعتبار أن اإلبداع ال یقتصر على فئة محددة من األفراد دون اآلخرین، وإنما 

من غیرھا من الفئات التي تحتاج لجھد أكبر في تعلیم  تتمیز ھذه الفئة المبدعة بھذه الصفات التي سنذكرھا أكثر
   اإلبداع.

  

  صفات المتعلم المبدع:
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  صفات ذھنیة:

 یمتلك قدرة عالیة على التفكیر اإلبداعي وحب التجدید. •
 یمتلك ذاكرة قویة، وقدرة على اإللمام بالتفاصیل. •
 واإلجابات. یتصف بالبراعة والدھاء وسعة الحیلة، وسرعة البدیھة، وتعدد األفكار •
التفكیر لفترات طویلة، فھو بطيء في تحلیل المعلومات، سریع في  غیر متسرع في إصدار األحكام، ویحب •

 .الوصول إلى الحل
 وتلخیص اآلراء. والتركیب لدیھ قدرة عالیة على التحلیل •
 النقد البناء.یحب التأمل الذھني ویتمتع بخیال رحب وقدرة على یحب البحث و •
 واقتراح أفكار قد یعتبرھا الغیر غیر معقولة.دائم التساؤل  •
 .والعمل، وكثیر منھم یمیلون لالنعزالیة واالنطواء یتمتع باالستقاللیة في التفكیر والرأي •

 

  صفات نفسیة:

 یحب التمیز في عملھ وال یحب التقلید. •
 قادر على التكیف بسرعة مع المتغیرات. •
 والمثابرة على حل المشكالت.محب لالستطالع واالستفسار والحماس المستمر  •
، ولدیھ الرغبة في التقصي واالكتشاف، ویفضل المھمات نھزم وال یھرب من المشكلة مھما تكن معقدةال ی •

 .، ویفضل الغموض والتعقیدالعلمیة والریاضیة واألدبیة والفنیة الصعبة
 لى عن رأیھ بسھولة.یھتم ویتحمس ألفكاره الشخصیة ویثبت وراءھا حتى ینتھي من تنفیذھا، وال یتخ •
 یتمتع بقوة اإلرادة والثقة العالیة بالنفس والشعور بالقدرة على تنفیذ ما یرید. •
 یتمیز بطموح عال وقدرة عالیة على تحمل المسؤولیة. •
 یشعر بقدر من الغبطة والسرور عند ممارسة العمل الذي یبدع فیھ. •
 .انخفاض سمات العدوانیة لدیھم، وأكثر تلقائیة مع األقران •

 

  صفات عملیة:

من التفكیر، وتحمل أكثر  اكبیر اوالتي تحتاج جھد ، وتنطوي على التحدي،یفضل التعامل مع األشیاء المعقدة •
 من تفسیر.

 یمیل إلى المغامرة، ویحب التجریب. •
 یمیل إلى امتالك خلفیة واسعة وعمیقة في حقول المعرفة المتعددة، علمیة وأدبیة وفنیة ... •
 إبداعیة مفتوحة النھایة أعلى في المستوى العقلي وأكثر عددا من غیر المبدع.یسأل أسئلة  •
 لدیھ القدرة على عرض األفكار بصورة مبدعة. •
 یثابر على عملھ، ویتابع أفكاره بالرغم من معارضة اآلخرین، ویسعى إلى تحسین عملھ. •
 قواعد وتنظیمات صارمة. ال یھتم كثیرا بالرسمیات التنظیمیة، وال یحبذ العمل في مواقف تحكمھا •

  

  صفات الطفل المبدع:
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ألھمیة التركیز على الطفل المتعلم، ولكونھ محور العملیة التعلیمیة، نرى ضرورة تخصیص فقرة 
لصفات الطفل المبدع، رغم أن ھذه الصفات توجد في الصفات المذكورة سابقا للمبدع بشكل عام، وھذا ملخص 

  ألھم ھذه الصفات:

 المرونة. •
 ح.التسام •
 تحمل المسؤولیة. •
 الحس االجتماعي. •
 حب النجاح. •
 یصعب ضبطھ والسیطرة علیھ. •
 غیر راض عما ھو فیھ. •
 یحب اللعب والفكاھة. •

  
  
 
  
  

  )IQالذكاء (       
  

 ـــ  متخلف عقلیا            ٧٠  <    
  ـــ  بطيء التعلم         ٨٠ـ  ٧٠
  ـــ  عادي بحد أدنى         ٩٠ـ  ٨٠
  ـــ  عادي       ١١٠ـ  ٩٠

  ـــ  عادي بحد أعلى     ١٢٠ ـ ١١٠
  ـــ  متفوق عقلیا     ١٣٠ـ  ١٢٠
  ـــ  موھوب     ١٥٠ـ  ١٣٠

  عبقري ـــ           ١٥٠  >
    

  

  دوافع ومحفزات اإلبداع:

 حوافز داخلیة لدى الطلبة، مثل الحماس للدراسة والبحث وللتعلم. •
 حوافز مادیة ومعنویة كالجوائز والمكافآت. •
 حوافز خارجیة مثل التصدي للمشكالت. •
 .خاصة بالعمل مثل الرغبة الشدیدة في إیجاد فكرة جدیدةحوافز  •
  حوافز معرفیة مثل : كثرة االطالع، درجة خصوبة الخیال، ودرجة التقدیر لعامل الوقت ... •
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  أمثلة على التحفیز من سیرة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم:     
 رضي اهللا عنھ بأنھ رجل یحبھ اهللا ورسولھ.وصفھ لعلي بن أبي طالب  -
 لقب خالد بن الولید رضي اهللا عنھ بسیف اهللا المسلول. -
 لقب أبا بكر رضي اهللا عنھ بالصدیق. -
 لقب عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ بذي النورین. -
 تحفیز جریر بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنھ بالدعاء لھ بالھدایة والثبات. -
 لكل نبي حواري وحواري الزبیر".العوام رضي اهللا عنھ : "قولھ للزبیر بن  -
 وغیرھا كثیر. -

  
  

  معوقات اإلبداع

بعد استعراض صفات المبدع، یجدر التعرض إلى ما یمكن أن یعیق اإلبداع، ویحد من انطالق 
  وقد یؤثر على غزارة إنتاجھم. وھذه بعض ھذه المعیقات:المبدعین إلى أھدافھم المنشودة، 

  

  شخصیة:معیقات 

 ضعف الثقة بالنفس. •
 المیل لمجاراة اآلخرین. •
 الحماس المفرط  قد یؤدي أحیانا إلى نتائج سلبیة، وقد یعیق العمل. •
 الخوف من تعلیقات اآلخرین السلبیة. •
 التسرع وعدم احتمال الغموض. •
 الخوف والخجل من الرؤساء. •
 الخوف من الفشل. •
 واإلجراءات الروتینیة.الرضا بالواقع والجمود على الخطط والقوانین  •
 االعتماد على اآلخرین والتبعیة لھم. •
 مقاومة التغییر. •

 

  معیقات تربویة:

  ھا:نھناك معیقات تتعلق بالناحیة التربویة لھا األثر البالغ في إعاقة اإلبداع والتفكیر اإلبداعي، وم

 نقص البحوث في مجال اإلبداع العلمي: •

اضح على تصرفات المعلمین في الماضي األثر الولقد كان لنقص البحوث في مجال اإلبداع 
وھذا بدوره  والتربویین، ولكن الوضع تغیر في الدول المتقدمة، وانعكس ھذا التغیر على العملیة التربویة لدیھم،

   انعكس على تقدم ھذه الدول في جمیع النواحي التربویة واالجتماعیة واالقتصادیة والتقنیة.
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الدول النامیة لم یتغیر بشكل ملموس، فمن ناحیة فإن قلة من التربویین ولكن المؤسف أن الحال في 
یستفیدون من ھذه البحوث والتجارب المفیدة، والغالبیة یتشبثون بالتعلیم التقلیدي، وال یعیرون باال لتعلیم اإلبداع 

  وتنمیة التفكیر اإلبداعي.

 
 التدریس التقلیدي: •

على النظام الصارم، وتلقي المزید من المعرفة دون مشاركة  التدریس التقلیدي في المدارس الذي یركز
  حقیقیة، یعیق اإلبداع والتفكیر اإلبداعي لدى المتعلمین.

ویرى بعض المعلمین ویشاركھم ھذا الشعور أن تعلیم اإلبداع وتنمیة القدرات اإلبداعیة عمل شاق، 
المتعلم المبدع ال یرغب في السیر مع أقرانھ في ویكلفھم بذل جھد كبیر في تیسیر ھذا العمل اإلبداعي، وأن 

كثیرا ما یلقي فوقد یرفض التسلیم واالكتفاء بالمعلومات السطحیة التي تعرض علیھ،  العمر في مناھج تفكیرھم،
یحتاج لھذا ف أسئلة غیر متوقعة من المعلم، ویقترح حلوال غریبة لبعض المشكالت، وغیر ذلك من الممارسات،

ة من المعلم وجھد زائد یبذل لمسایرة تفكیره، وتنفیذ متطلباتھ، وھذا قد یسبب إزعاجا للمعلم إلى رعایة خاص
  .ولإلدارة المدرسیة

 
 تغطیة المادة التعلیمیة مقابل تعلمھا: •

كثیرا ما تكون المناھج المقررة مكدسة بالمعلومات التي یطلب من المعلم توصیلھا للمتعلمین، وھذا 
لدى الطلبة، خاصة عندما یشعرون أنھم مطالبون بإنھاء  ى تنمیة القدرات اإلبداعیةعلم إلیعوق انطالق الم

المادة، ویحاسبون على ذلك من قبل المسؤولین. وغالبا ما یقود ذلك إلى اللجوء إلى أسلوب التلقین للمعلومات 
  تعلم الطلبة واعتمادھم على أنفسھم.بدال من التركیز على 

 
 المناھج والكتب المدرسیة: •

نظرا لتركیز المناھج والكتب المدرسیة المنبثقة عنھا على جانب المعرفة، فإنھا ال تعیر انتباھا لتنمیة 
  اإلبداع، وبذلك فإننا بحاجة إلى مناھج وبرامج تعلیمیة ھادفة ومصممة لتنمیة التفكیر اإلبداعي لدى الطلبة.

اضي، والفني، واألدبي، وتتضمن ینبغي تطویر المناھج بحیث تبرز جوانب التجریب العملي، والری
  مجاالت لتفعیل تفكیر الطلبة وإبراز تساؤالتھم وافتراضاتھم واختبارھا بأنفسھم.

 
 االتجاھات نحو اإلبداع: •

تسود بعض المعتقدات الخاطئة عند العدید من الناس، ومنھم بعض المشرفین على العملیة التعلیمیة، 
القدرات اإلبداعیة لدى الطلبة موروثة، وأن بیئة التعلم قلیلة األثر وخصوصا المعلمین، ومن ھذه المعتقدات أن 

  كما یرى البعض أن الموھبة تكفي دون الحاجة إلى تدریب المتعلمین على اإلبداع.في تنمیة ھذه القدرات، 

ال یعرفون ومن ناحیة أخرى فإن عددا غیر قلیل من المعلمین وخاصة الذین ال یمیلون لتنمیة اإلبداع 
  یة تبدیل الطرق التي یتبعونھا في التعلیم، فیتمسكون بالطرق التقلیدیة التي ال تشجع على اإلبداع.كیف
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ویؤثر سلبا على الطالب المبدع الضغوط التي تمارس علیھ لمسایرة قرنائھ من الطلبة سواء في اإلنتاج 
  أو المشاركة، مما یحد من قدراتھ اإلبداعیة ویعطلھا.

 
 لنظام التربوي:عوامل أخرى متصلة با •

 التدریس الموجھ فقط للنجاح والتحصیل المعرفي المبني على االستظھار. -
 االختبارات المدرسیة بما تحویھ من أوجھ ضعف . -
 الفلسفة التربویة السائدة في المجتمع وتدني تقدیره للمبدعین. -
 عدم تشجیع التساؤل من الطلبة، واالكتفاء بمعلومات وتساؤالت المعلم. -

  

  للحد من معوقات التفكیر اإلبداعي: مقترحات

 تطویر برامج لتعلیم اإلبداع، والتشجیع على ممارستھ، كون اإلبداع ظاھرة یمكن تعلیمھا وتعلمھا. •
 تعدیل وتطویر المناھج الدراسیة لتصاغ بأسلوب تنشط اإلبداع لدى الطلبة. •
ة بذلك في تھیئة ھذا المناخ، من توفیر مناخ تعلیمي تعلمي یساعد على اإلبداع، ومشاركة كل من لھ عالق •

 معلمین وإدارة مدرسیة ومجتمع محلي وكل ذوي االختصاص.
 تطویر برامج خاصة إلعداد المعلمین المبدعین والقادرین على تعلیم اإلبداع وتشجیع طلبتھم على ذلك. •

  

  
  تناقصا لدور المعلممشاركة متزایدة للمتعلم والجو التعلیمي الذي یحفز اإلبداع یعكس 

  
    

  

  المعلم الذي یدعم اإلبداع

یة إبداعیة، ومن لتوفیر التعلم اإلبداعي لدى الطلبة ال بد من توفر ظروف صفیة، أو بیئة تعلیمیة تعلم
  معلم یدعم اإلبداع ویشجع طلبتھ على التفكیر اإلبداعي. أھم ركائزھا توفر

  

  ومنھا أنھ: تبرز في المعلم الذي یدعم ویشجع اإلبداع لدى الطلبة بعض السمات

 .، لیعكس أفكاره دون رقابة صارمة تحد من تفكیرهعلى التعلم باستقاللیة تامة یشجع الطالب •
، فالمواھب اإلبداعیة ینوع في أسالیب التعلیم وطرائقھ، ویركز على التعلیم التعاوني والتعلم في مجموعات •

وأن یقیس، ویصنف، ویستنتج، ویتنبأ، یمكن أن تنمو لدى المتعلم إذا أعطي الفرص للعمل والتنقیب بنفسھ، 
 .ویضع الفرضیات، ویصمم التجارب، ویسجل المالحظات ... 

، فكثیرا ما یتعلم الفرد من أخطائھ إذا یتقبل األخطاء المعقولة من الطلبة ویشجعھم على التقویم الذاتي •
 .أخضعھا للمناقشة واكتشاف الخطأ، ومحاولة تصحیحھ
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 بثقة مع مواقف الخطأ والفشل حتى التوصل إلى النجاح. تعاملھمویشجع الطلبة،  عندیكافئ الشجاعة  •
، فیشجعھم على البحث والتقصي للمصادر المتعددة للمعلومات، ال یرى نفسھ المصدر الوحید لمعارف الطلبة •

 .خصوصا في ھذه األوقات التي تتصف بثورة االتصاالت والمعرفة
 .أمام الطلبة لحلھا بأنفسھم، ووضعھا اإلبداع في إثارة المشكالتیمكنھ  •
، واإلیمان ، وطرح األسئلة المثیرة للتفكیراإلبداع في تخطیط الدروس واألنشطة التعلیمیة التعلمیةیتصف ب •

اعتماد المعلم على خطة لعدة حصص دراسیة، إذ أن االتجاه األصح عدم بعدم جدوى الجمود في التخطیط، و
 .حاجات واستعدادات الطالب العادیین والمبدعینھو إعداد عدة خطط للحصة الواحدة تالئم 

اإلبداع في السلوك التدریسي الصفي، الذي یتطلب إبداعا في إدارة الصف، ومرونة في األنماط یحافظ على  •
التدریسیة، التي تؤدي إلى انتقال المدرس من دور الملقن للمعلومات إلى دور المیسر للتعلم والموجھ 

 واإلبداع.للنشاطات المشجع لإلنتاج 
فال یمكن حث تفكیر جمیع الطلبة التنویع في طرح األسئلة بحیث تشمل جمیع مستویات الطلبة، یحاول  •

 وتفجیر طاقاتھم اإلبداعیة بنفس المستوى من األسئلة.
للمعارف، ومھارات  لتقویم، مع مراعاة الشمول في االتقویم وتنوع أدواتھ وأسالیبھ اإلبداع فيیحرص على  •

بداعي، واستخدام األسالیب العلمیة في حل المشكالت، ومدى اكتساب الطلبة للقیم واالتجاھات التفكیر اإل
 .اإلبداعیة اإلیجابیة

 

  فیما یلي تلخیص لخصائص المعلم الذي یشجع التفكیر اإلبداعي:و

  
  یقدر األفكار اإلبداعیة           یسأل أسئلة مفتوحة                    یمنح الوقت الكافي

  یعتبر الخطأ فرصة للتعلم             یقدم المساعدة حین الحاجة       یتفھم اھتمامات األطفال ویلبیھا
  یقبل قرارات الطلبة                   یھتم بطرق تفكیر الطلبة         یشجع االعتماد على الذات

  متسامح وودود    متفائل بالنتائج                        یصغي باھتمام للطلبة        
  
  

  وأما المعلم الذي یعیق التفكیر اإلبداعي فلھ خصائص منھا:

  
  ال یقدم تغذیة راجعة                غیر صبور                       یقاطع أثناء الحدیث

  متسلط                              یقلل من قیمة االقتراحات         یحافظ على الروتین القائم
  ر                              یرفض األفكار الجدیدة            ناقد بطریقة سلبیة ومھددةساخ

  لمعرفة     ال مباليیتصرف كأنھ مصدر ا               متشائم              
  
  

  
  أمثلة على مشكالت یمكن إثارتھا من قبل المعلم على شكل أسئلة إبداعیة:   
  

 التربة إلى قمة الشجرة ضد الجاذبیة األرضیة؟كیف ینتقل الماء من  -
 ماذا یحدث لو توقفت األرض فجأة عن الدوران حول نفسھا؟ -
 عّبر بالرسم عن عالقة القط بالفأر. -
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 ماذا تتوقع أن یحدث لو انعدمت الجاذبیة األرضیة؟ -
 ماذا تتوقع أن یحدث إذا تضاعف عدد سكان العالم بثالثة أضعاف الموجود حالیا؟ -

  
  

  توصیات عامة للمعلمین

حّفز الطلبة على اإلبداع، وحاول توفیر جو صفي بعید عن التوتر والقلق، لیتمكن الطلبة من التحدث  •
 والتفكیر والعمل بعیدا عن الخوف من العقوبات.

 جو تعاوني بین الطلبة بعیدا عن عوامل الحسد والضغط النفسي. رحاول توفی •
 والفكاھة في الصف، واالسترخاء الذي یقوي التأمل والتفكیر.حاول توفیر جو من الدعابة  •
 ادعم التعلم الذاتي وإمكانیة الوصول إلى المعرفة وحل المشكالت باالستقصاء والتحلیل واالستنتاج . •
 اعمل على توفیر المواقف التي تثیر التحدي وتتطلب سلوكا إبداعیا. •
 عم أو ال، وتجنب األسئلة التي توحي بالجواب.حاول التقلیل من األسئلة التي تتطلب اإلجابة بن •
كن قدوة حسنة، وشجع التساؤل البناء لدى الطلبة، وبدال من طرح األسئلة على الطلبة یمكنك طرح عبارات  •

 تحفزھم بھا على طرح األسئلة.
حائال شجع الطلبة على تقبل األخطاء على أنھا جھود في سبیل إنجاز الحلول للمشكالت، وأن الخطأ ال یقف  •

 دون التصحیح للوصول إلى النجاح.
 أظھر للطلبة قبولك وتقدیرك لألفكار غیر العادیة، ولوجھات النظر واآلراء الجدیدة واإلنتاج اإلبداعي. •
 عود الطلبة تقدیر إنتاجھم وجھدھم وإنتاج اآلخرین وجھودھم. •
 مارس وطور مفھوم النقد البناء. •
 یب التدریس وخصوصا التي تثیر تفكیر الطلبة ومشاركتھم.على التغییر المستمر في طرق وأسال حافظ •
إحرص على تدوین كل ما یجول بذھنك من أفكار، وخصوصا تلك الومضات التي تأتي فجأة ألنھا قد ال  •

 تعود ثانیة.

  

  
  نصائح للمعلمین والطلبة:     
 احرص على الساعات األولى من النھار. -
 إبدأ عملك مبكرا. -
 رتب معلوماتك. -
 الحوافز للعمل واإلبداع.أوجد  -
 التزم بطاعة اهللا تعالى ینشرح صدرك. -

  
  

  منھج (خطوات ) اإلبداع:

  یتلخص منھج اإلبداع فیما یلي:

 تحدید المشكلة بدقة وتحدید أسبابھا: •
 تحسس المشكالت الموجودة أو تنبأ بھا قبل حدوثھا. -
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 حدد أسباب المشكلة وادرسھا دراسة واعیة. -
 المشكلة؟ وما أسبابھا؟ وكیف أشخصھا؟ ...اسأل نفسك : ما ھي  -

 
 تحدید األھداف: •

یمتاز المبدع بأنھ یعرف كیف یفكر؟ ولماذا یفكر؟ إنھ یدرك األسباب التي دعتھ للتفكیر في قضیة ما، وبذلك 
  یدرك األھداف التي سیعمل على تحقیقھا، ویتلخص عملھ فیما یلي:

 ما ھي أھدافي؟ -
 كیف أحددھا؟ -
 ھ؟ھل ھي واضحة ودقیق -
 ھل ھي متناسقة وغیر متعارضھ؟ -
 ھل ھي واقعیة یمكن تحقیقھا في ظل الظروف الحاضرة؟ -
 ھل رتبت األھداف حسب أھمیتھا؟ -

 
 تحدید البدائل الممكنة: •

عند تحدید البدائل یستخدم المبدع أفكارا من زوایا متعددة، من أجل مساعدتھ على تولید األفكار والبدائل، 
  ومن ھذه الزوایا ما یلي:

 ّررك -
 اعكس. -
 جّزئ. -
 اربط. -
 فّكر من الداخل، من الخارج ، من الیمین، من الیسار، من فوق، من تحت، من جمیع الجھات ... -

  
  ولكي تتمكن من تحدید البدائل قم بما یلي:

 ببالك من أفكار، وال تتسرع في محاكمتھا. یخطرسجل كل ما  -
 اإلجابة علیھا، مثال: وّجھ لنفسك أسئلة مرتبطة بالقضیة التي تعمل علیھا، وحاول -

 ماذا یترتب على فعل كذا؟ وماذا یترتب لو لم أفعل كذا؟ •
 لماذا ال أفعل كذا؟ •
 ھل زاویة التفكیر مناسبة أم تحتاج لتغییر؟ •
 تراضات التي یمكن تجاوزھا؟فما ھي اال •

 
 اختیار أفضل البدائل: •

  ییر التي منھا:عند التفكیر في اختیار أفضل البدائل یجدر بالمبدع األخذ ببعض المعا

 مدى الحاجة. -
 المزایا والعیوب. -
 التكلفة. -
 سھولة التنفیذ. -
 المخاطر. -
  الواقعیة. -
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 كیف ینفذ؟ -
 متى ینفذ؟ -
 من یستطیع المساعدة؟ -
 ما النتائج التي سوف تترتب في حالة الفشل؟ -

  

  الجانب األیسر من الدماغ  من الدماغ األیمن الجانب

  المنطق  الخیال

  القوائم  األلوان

  الكلمات  الیقظة أحالم

  األرقام  األبعاد

  الترتیب  األلحان

  التحلیل  األصوات
  

  

  أمثلة على أسالیب التفكیر اإلبداعي
  

  ـ إثارة الدھشة واالستغراب:

  ) أوجد ناتج العملیات الحسابیة التالیة بالسرعة الممكنة مع اعتبار اإلشارات كالتالي: ١

  تعني الطرح )÷ الجمع ، تعني × تعني ضرب ،  -( + تعني قسمة ، 

  

٤×  ٧        = ٦ – ٥        = ٣+  ٦ =  

٤ – ٦        = ٤+  ١٢        = ٥÷  ٨ =  

٨ – ٧        = ٧×  ٨        = ٦÷  ١٠ =  

٣+  ١٢        = ٢÷  ٨        = ٦×  ٨ =  

  

  ) غّیر حرفا من كل كلمة فیما یلي بحیث یتغیر المعنى في كل تغییر: ٢
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  ..........    ..........    .........    ..........     َفرع 

  ...........    ..........    ..........    ...........    مبنى

  

  ٢٠إلى  ١) استعمل أربع أربعات وعملیات حسابیة لتحصل على األعداد من  ٣

  

  ) ثالثة أعداد في متوالیة حسابیة یكون حاصل ضربھا عددا أولیا. ٤

  

  :إدراك العالقاتـ 

  یلي:) ضع الرقم الناقص في كل مجموعة مما  ١

  ،  .........  ٢٢،   ٢٤،     ٢٨،    ٣٦   أ)

  ،  ...............  ١٤،    ١١،    ١٠،    ٨،    ٧،    ٦،    ٥  ب)

  ،  ................  ٣٤،    ٣٦،    ٣١،    ٣٣،    ٢٨،    ٣٠،    ٣٥  ج)

  ،  ...............  ٢٩،    ٣٣،    ١١،    ١٥،    ٥،    ٩،    ٣د)      

  

  ) أكتب حرفین یمكن أن یكونا كلمة ذات معنى مع كل حرف من الحروف التالیة : ٢

  ع  ،  ن  ،  م  ،  ث  ،  ح  ،  ( الحرفان ھما : ............... )

  ب  ، ر  ،  س  ،  خ  ،  ( الحرفان ھما : ............... )

  

الذي  والصف الثالث الصف الثاني منفي كل ) في الصف األول مما یلي ثالثة أرقام، ضع خطا تحت الرقم  ٣
  یتجانس مع أرقام الصف األول:

  ٣٠٣،    ٤٤١،    ٢٥٨  .....  ،  

  ١٣٧،    ١٣٦،    ١٣٥،    ١٣٤،   ١٣٣  

  ١١،      ١٠،      ٩،      ٨،      ٧     

  

  ) أستنتج الرقم المفقود: ٤

  ١٤    ٩    ٥  
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  ٢١    ٨    ١٣  

  (    )    ٢٨    ٩  

  

  المكانیة والزمانیة والشكلیة:) التعرف على العالقات  ٥

إذا كنت تقف في مواجھة الغرب، وأدرت وجھك إلى الیمین، ثم إلى الیسار ثم إلى الیسار، فما الجھة  •
 التي تكون من ورائك ؟

 
 لدیك ستة أقالم، كیف ترتبھا بحیث أن كل قلم منھا یمس األقالم الخمسة األخرى؟ •

  
) ... الخ،  ٢٧) أو (  ٨الوجوه، أو ملئ بكرات (  صندوق مكعب الشكل، وضع فیھ كرة لمست جمیع •

 أي الفراغات أكثر؟

  

 

  ) عالقات التماثل: ٦

  :  اختر العالقة من البدائل المذكورة التي تماثل العالقة التالیة في المبنى واالتجاه

  : النجاحاالجتھاد  العالقة ھي:

  البدائل:

  الحوادث : السرعة) ٣      النصیحة : اللوم) ٢    السرور : النجاح )١ 

  الصحة : المال) ٥      الخیانة : العقاب )٣

  

  ) ضع الكلمة المناسبة: ٧

  المراھقة.    ( الطفولة )    الوالدة   

  الشیخوخة    (          )    الشباب   

  

  ـ استبعاد الشاذ :

  ١٩٦،    ١٠١،    ٦٤،    ١٤٤،    ٨١ضع خطا تحت الرقم الشاذ مع تعلیل السبب: أ) 

  ٢٨،  ١٩،  ١٤،  ١٠،  ٧،  ٥،  ٤الرقم الشاذ مع تعلیل السبب: ضع خطا تحت ب) 

  لبنان ، إیران ، وھران ، نعمان ، الجوالنضع خطا تحت الكلمة الشاذة مع تعلیل السبب: ج) 
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  ضع خطا تحت الكلمة الشاذة مع تعلیل السبب: الضوء ، الماء ، الھواء ، الكبریت ، النحاسد) 

  مع تعلیل السبب: النیل ، الفرات ، العاصي ، المقطع ، طبریا  ضع خطا تحت الكلمة الشاذةھـ) 

  ضع خطا تحت الكلمة الشاذة مع تعلیل السبب: حنین ، تبوك ، الیرموك ، بدر ، مؤتةو) 

  ضع خطا تحت الكلمة الشاذة مع تعلیل السبب: تموز ، آب ، أیلول ، تشرین أول ، كانون أول ، كانون ثانيز) 

  

  ـ مرادفات :

  أكتب الكلمة المرادفة في المعنى للكلمات في المجموعات التالیة :)  ١

 ریم  ،  غزال  ( ........... ) •
 الجري  ،  الركض  ( ........... ) •
 الیماني  ،  المھند  ( ........... ) •
 أم القرى  ،  مكة  ( ........... ) •
 الحذق  ،  المھارة  ( ........... ) •

 

 ـ الطالقة :

 مات من الفعل ( كتب ) :) اشتق سبع كل ٦
  

 ) كون أكبر عدد من الكلمات التي تضم جمیع الحروف الھجائیة. ٧
  

 " ؟ط) ما أطول كلمة یمكن تكوینھا من الحرف "ألف" إلى الحرف "  ٨

  

  ـ استخدام تقنیة لماذا :

  مألوف: عن شيء تستخدم ھذه التقنیة لالستفسار عن جواب لسؤال

 ؟ لماذا نلبس زوج األحذیة بلون واحد •
 لماذا یصنع الكرسي بأربعة أرجل ؟ •
 لماذا یصنع ورق الكتاب على شكل مستطیل ؟ •
 لماذا یصطف الطلبة في ساحة المدرسة ؟ •
 لماذا نستخدم السبورة للكتابة علیھا ؟ •
 لماذا لون الضوء أبیض ؟ •
 لماذا یمشي اإلنسان على رجلین ؟ •
  ؟لى الشارعلماذا تمشي السیارة ع •
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  ضایا غریبةـ ق

 م ؟ ١٩٦٧أن یكون الحال لو انتصر العرب في حرب حزیران سنة كیف یمكن  •
 ماذا تتوقع لو قامت حرب عالمیة ثالثة ؟ •
 سنوات ؟ ٣ماذا یحدث لو انقطع البترول في دولة ما لمدة  •
 ماذا یمكن أن یحدث لو منع تدریس البنات ؟ •
 ماذا یمكن أن یحدث لو ألغیت المدارس؟ •
 إسرائیل من الضفة الغربیة فجأة ؟ماذا یمكن أن یحدث لو انسحبت  •
  ماذا كان یمكن أن یحدث لو لم تحدث الحرب على العراق ؟ •

  

  

  ـ التصنیف:

  صنف ما یلي في ثالث مجموعات تضم صفات متشابھة وأعط لكل مجموعة عنوانا مناسبا:

  ، ذھب ھیدروجین ، ماء ، بنزین ، ملح ، تراب ، حدید ، زیت ، أكسجین ، ھیلیوم ، خل ، زرنیخ ، دم

  

  ـ مشاریع للتصمیم:

  تدریب الطلبة على تصمیم مشاریع كاألمثلة التالیة:

 تصمیم كوب ال ینسكب منھ الماء. •
 تصمیم طائرات ورقیة بأشكال مختلفة. •
 تصمیم محفظة للكتب خفیفة الوزن. •
 تصمیم مظلة للمطر بشكل مختلف. •

 

  
  بعض المقارنات بین التفكیر التحلیلي والتفكیر اإلبداعي

  التفكیر اإلبداعي  التفكیر التحلیلي
  منطقي
  متوقع

  محكوم بقواعد
  مركز على شيء واحد

  محدد بحل واحد

  (النظر للمألوف بطریقة غیر مألوفة) یليتخ
  غیر متوقع

  غیر محكوم بقواعد
  متشعب ومركب

  عدة حلول متنوعة
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  مثال على استخدام مھارات التفكیر اإلبداعي

  واالستنتاج)االستقصاء (االستقراء 
  

  الصف : التاسع األساسي
  المادة : التربیة اإلسالمیة.

  الموضوع : األطعمة واألشربة.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  األھداف : 

 أن یذكر الطلبة التشریعات التي جاء بھا اإلسالم فیما یتعلق بالطعام والشراب. •
 األطعمة واألشربة.أن یبین الطلبة الحكم في  •
 أن یستشھدوا على األحكام بآیات قرآنیة كریمة وأحادیث نبویة شریفة. •
 أن یحددوا واجب اإلنسان في نعمة الطعام. •

  
  اإلجراءات : (مشتركة بین المعلم والطلبة)

  
  ـ التمھید:

 من یعدد بعض نعم اهللا تعالى على العباد؟ -
 بین التي حرمھا اهللا .وقارن بین األطعمة واألشربة التي أحلھا اهللا  -
 أذكر بعض األدلة على وجوب طلب الرزق. -

  
  العرض:

  بعد استعراض الموضوع : قراءة صامتة.
  س : ماذا تستخلص من قراءتك لموضوع الدرس؟

  أن یفرق المسلم بین األطعمة المحرمة والمحللة. -ج : 
 أن یبین الطلبة حكم األطعمة الحالل والحرام. -
 الحث على طلب الرزق.أن یأتي بالدلیل على  -
 األمر باألكل من الطیبات. -
 وجوب شكر اهللا تعالى على نعمھ. -

  
  ، أذكرھا.لداللة على أھمیة الطعام والشراب، جاء اإلسالم بتشریعات جلیلةس : ل
  األمر بطلب الرزق الحالل. -ج : 
 األمر بأكل الطیبات المباحة والنھي عن أكل ما حرمھ اهللا تعالى. -
 اهللا على نعمة الطعام والشراب.األمر بشكر  -

  
  س : أذكر األدلة على ما تقول:

  (یأتي كل طالب بدلیل) ج :
 )١٠قال تعالى : " فإذا قضیت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا " (الجمعة :  -
ر" قولھ تعالى : " ھو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبھا وكلوا من رزقھ وإلیھ النشو -

 ).١٥(الملك : 
 ).١٧٢قولھ تعالى : " یا أیھا الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم " (البقرة :  -
قول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : " والذي نفسي بیده ألن یأخذ أحدكم حبلة فیحتطب خیر لھ من أن  -
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 یسأل الناس أعطوه أو منعوه" (رواه البخاري)
 ھ وسلم : "إن أشرف الكسب كسب الرجل بیده" (رواه أحمد).قول رسول اهللا صلى اهللا علی -

  
  س : عدد بعض الطیبات المباحة وأخرى الخبائث المنھي عن أكلھا أو شربھا.

  ج : من الطیبات : لحم اإلبل ، والغنم والبقر، ولحوم الطیور واألسماك...
  ومن المشروبات : الماء والشاي والقھوة ...     

  
  : لحم الحمر األھلیة ، ولحم الحیوانات المفترسة ، والخنزیر .ومن المحرمات      
  ومن المشروبات : الخمر .     

  
  س : لماذا نھى اهللا تعالى عن أكل لحم الخنزیر؟

  ج : لحكم منھا أنھ نجس.
  

  س : لماذا نھى اهللا عن شرب الخمر؟
  )٤٣حتى تعلموا ما تقولون" (النساء :  ، قال تعالى : " وال تقربوا الصالة وأنتم سكارىج : ألنھ یذھب بالعقل

  
  س : لقد نھى اإلسالم عن أكل أموال الناس بالباطل ، ھات دلیال على ذلك .

  ).١٨٨ج : قال تعالى : "وال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل" (البقرة : 
  

  س : عدد الصور التي تدخل ضمن أكل أموال الناس بالباطل.
  القمار ، االستغالل ، االحتكار ... ج : الغش ، الخداع ، السرقة ،

  
  ، أذكر دلیال على ذلك.األمر بشكر نعمة الطعام والشراب س : من تشریعات اإلسالم

ج : قال تعالى : "یا أیھا الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن كنتم إیاه تعبدون" (البقرة : 
١٧٢.(  

  
  ربة؟س : ما حكم األصل في األطعمة واألش

ل لكم ج : األصل فیھا الحالل، وال یحرم إال ما حرمھ اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم. قال تعالى : "وقد فّص
  ).١١٧م علیكم إال ما اضطررتم إلیھ" (األنعام : ما حّر
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  المراجع
العامة لوكالة الغوث الرئاسة ، تفنیات حدیثة في اإلشراف التربوي والقیادة التربویة). ١٩٨٩بلقیس ، احمد .(

  الدولیة، عمان : األردن.

الرئاسة العامة لوكالة الغوث الدولیة، ، القائد التربوي وصنع القرارات وحل المشكالت). ١٩٩٠بلقیس، احمد .(
  عمان : األردن.

  األونروا : دائرة التربیة والتعلیم. البیان في تعلیم حقوق اإلنسان،). ٢٠٠١الجرباوي، علي .(

الرئاسة العامة  ،تعلیم اإلبداع والتفكیر، طرق مقترحة للتعلیم والتعّلم اإلبداعیین). ١٩٩٧جروان، فتحي .(
  لوكالة الغوث الدولیة، عمان : األردن.
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