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 عدم األلمام بتنمية مهارات التفكير    

 عند المتعلمين              



 للتفكر

َمَواتِ  َخْلقِ  فِي إِن  "   َواألَْرِض  الس 

َهارِ  الل ْيلِ  َواْخِتالفِ   َواْلفُْلكِ  َوالن 

 َينَفعُ  ِبَما اْلَبْحرِ  فِي َتْجِري ال ِتي

ُ  أَنَزلَ  َوَما الن اسَ 
َماءِ  ِمنْ  ّللا   الس 

 َبْعدَ  األَْرضَ  ِبهِ  َفأَْحَيا َماء   ِمنْ 

ة   ُكل   ِمنْ  فِيَها َوَبث   َمْوِتَها  َداب 

َياحِ  َوَتْصِريفِ  َحابِ  الر   َوالس 

رِ  َماءِ  َبْينَ  اْلُمَسخ   َواألَْرِض  الس 

164:البقرة"َيْعقِلُونَ  لَِقْوم   آلَيات    
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  التفكير تعريف

: منها ومتنوعة عديدة تعريفات للتفكير  

●  العقلي النشاط أشكال أعلى هو التفكير( "1993) عالم أبو

 بطريقة خبراته العقل بها ينظم عملية وهو ،اإلنسان لدى

 أمرين بين جديدة عالقة إدراك أو معينة لمشكلة كحل جديدة

."  أمور عدة أو  

●   التفكير( " 1995) وجريجورينكو ستيرنبرج

●  وكيفية طريقة في مباشر بشكل تؤثر معرفيةعملية عقلية 

 داخل المعرفية العقلية والمتمثالت المعلومات ومعالجة تجهيز

."يالبشر العقل  



التفكير تعريف  

●  من للخبرة المدروس التقصي هو التفكير( " 2003) حبيب

 اتخاذ أو الفهم هو الغرض هذا يكون وقد ،ما غرض أجل

 ،األشياء على الحكم أو المشكالت حل أو ،التخطيط أو ،القرار

. " ما بعمل القيام أو  

 

●  معرفي نشاط التفكير( "2007) بشارة و ،الجراح ،العتوم

 خالل من وداللة معنى البيئية المثيرات إعطاء على يعمل

 ظروف مع والتالؤم التكيف على الفرد لتساعد المعرفية البنية

  ". البيئة



نستخلص من التعريفات السابقة أبرز الخصائص التي تتميز •

 (   29-28، 1423البكر ،: )  بها عملية التفكير ما يأتي 

 .التفكير نشاط عقلي غير ملموس  -1•

 .يشتمل على مجموعة من العمليات والمهارات المعرفية  -2•

 .ينشأ من عوامل خارجية ويتم وفق عوامل داخلية  -3•

 .يمكن تنميته عن طريق التدريب على مهاراته  -4•

 .يمكن مالحظته وقياسه والتعرف على مدى نموه  -5•

 



 

 

 هل يمكن تعليم التفكير ؟



 

أن التفكير مهارة  ( De Bono,1994 ) يرى دي بونو* •

ويرى أن . يمكن أن تتحسن بالتدريب والممارسة والتعليم 

مهارة التفكير ال تختلف عن أي مهارة أخرى ، وُيشبه 

التفكير بمهارة قيادة السيارة ، ويعمل الذكاء في خبرة 

اإلنسان ، كما تعمل قوة محرك السيارة عن طريق المهارة 

 .في قيادتها 

 



   

 التعليم من أجل التفكير     •

 

أثرة الكبير 
في العملية 

 التعليمية

منفعة 
اجتماعية 

 عامة

منفعة ذاتية 
 للمتعلم نفسه

 (  م 2000)سهيل دياب . د



 :المنفعة الذاتية للمتعلم نفسه : أوال •

 اكتساب القدرة على التحليل والنقد مما يقيه من التأثر السريع بأفكار اآلخرين وآرائهم -•

 .القدرة على التكيف مع األحداث والمتغيرات من حوله  -•

 .المنفعة االجتماعية العامة : ثانياً •

اكتساب أفراد المجتمع مهارات التفكير الجيد يجعل منهم مواطنين صالحين يستطيعوا  -•

 النظر بحكمه لألمور والمشاكل التي يعاني منها مجتمعهم ألصدار 

 .أحكام صائبة•

 :  له أثر كبير في العملية التعليمية في المدرسة : ثالثاً •

فهو يعمل على تحسين مستوى التحصيل عند المتعلمين بجوانبه المعرفية والمهارية ، له 

وعندما يرافق ذلك تحسين في نتائج . أثر في إعطاء المتعلم شعوراً بضبط تفكيره 

 .التحصيل فإن ثقة المتعلمين بأنفسهم تزداد سواء داخل المدرسة أو خارجها 

 (  م 2000)سهيل دياب . د                                                                 •



 

 

 

 

 

 

 

 
 تعليم التفكير: الموسوعة الحرة  -                                                                       •

 

 

  
 مهارات التفكير 

 مهارات 

( أساسية )دنيا 

 للتفكير 

 مهارات   

 التفكير 

 العليا 



 .مهارات التفكير األساسية : أوالً 

 



 (  مهارات التفكير العليا) أبرز أنواع التفكير : ثانياً **   





 :التفكير اإلبداعي 
أن اإلبداع عملية يصبح الفرد  (Torrance,1972,6 ) يرى تورانس• 

خاللها أكثر حساسية للمشاكل فيحددها ويبحث عن حلول لها من خالل 

بناء االفتراضات واختبارها والربط بين النتائج وأجراء التعديالت ثم 

 .  التوصل إلى النتائج 

 





 مهارات التفكير اإلبداعي 



 :الطالقة  -1•

أي القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار االبتكارية في وقت      

 (شكلية  –لفظية  –فكرية )قصير نسبياً 

 :المرونة  -2•

يقصد بها القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف أو •

 .الظروف ، مع القدرة العالية على التشكيل والتلون 

 :  األصالة  -3•

هي تلك المهارة  التي تستخدم من أجل التفكير بطرق     

 .واستجابات غير عادية ، أي أن المبتكر ال يكرر أفكار األخرين

 : التفاصيل  -4•

 .فالمبتكر لدية القدرة على التعمق وذكر التفاصيل الدقيقة للفكرة     

 



 

 

 القصص * 

 

 األلغاز* 

 

 التخيل •

من األنشطة التي تنمي القدرات اإلبداعية لدى 

 الطالب 



 التفكير خارج الصندوق 





أنه ادعاء أو معتقد ليحكم على  (Beyer,1987)عرفه بيير •

صحته أو خطئه ،وهو يتضمن طرق التفكير التي تدعم هذا 

 .التحليل والتقييم 

بأنه تفكير تأملي معقول مرتكز على ( enz,1995)يرى إنز •

 .  قرار يعتقد الفرد أو يفعله

 

 الناقد التفكير



 مهارات التفكير الناقد 



 : تمرين•

 

 هل التفكير الناقد اعتقاد أم مهارة ؟•





 التفكير العلمي

هو التفكير الذي يمارس عند محاولة ( 1990)قطامي •

بيان األسباب التي تكمن وراء األشياء ومحاولة معرفة 

يعني الحصول على أدلة تؤيد أو تثبت . نتائج األعمال 

 .  وجهة النظر أو تنفيها 





 



         

 التخيل الموجه

 فنون طرح األسئلة

 الخرائط المفاهيمية

 

 استراتيجيات تنمية التفكير  



 استراتيجية التخيل الموجه 

عملية عقلية هادفة تعمل على :  إلى أن التخيل ( 1999)أشار بالكو  

ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة من خالل تكوين عالقات 

 . جديدة بين تلك الخبرات 

 

ترجمة لمادة الكتاب إلى صورة  " بأنه(  2007)كما عرفه القطاوي 

ذهنية عند المتعلمين بإغالق أعينهم وتصور ما تم دراسته في 

الفصل، فيبتكرون لوحات عقلية داخلية خاصة بهم أو شاشات 

تلفزيونية في أذهانهم، يستطيعون إعادة عرض ما هو مدون فيها ألي 

 ".مادة يريدون تذكرها

 

 



 (( Strategy Imaginationوتعتمد استراتيجية التخيل ** 

 :على ستة مرتكزات أساسية تتمثل في اآلتي   

 

 التركيز

 الحسي/ الجسدي  الوعي

 التعبير واالتصال

 االسترخاء

 التأمل

 التخيل



أهمية التخيل كاستراتيجية ( 2007)ويورد عبيدات وأبو السميد •

 :تدريس كاآلتي

 .التخيل يثري المتعلم فيجعله مشاركا فاعالً في العملية التعليمية -•

إن المعلومات والحقائق والعالقات التي يتعلمها الفرد عبر عملية  -•

 .التخيل هي أشبه بالخبرة الحقيقية التي تبقى في ذاكرته لفترة أطول

التعلم التخيلي يساعد المتعلم أن يعيش مع الحدث، مما يؤدي إلى  -•

 .اإلتقان في التعلم

 



 استراتيجية األسئلة الشفوية

وَتعد فنون طرح األسئلة من المستلزمات لضرورية لتنمية عملية •

التفكير، وهذا يتطلب طرحها بصورة متدرجة من البيانات 

فز أشكاالً عديدة من  المحسوسة إلى التأمالت المجردة، بحيث تحُّ

عمليات التفكير ، ذلك أن ّ نتاجات التعلم تتوقف بدرجة كبيرة على 

 .طبيعة األسئلة المستخدمة 

 

ومن المستلزمات الضرورية لمهارة السؤال زمن االنتظار ، الذي 

يوفر وقتا للتفكير والتأمل، فعدم إتاحة الفرصة للتفكير ُيقلل من فرص 

 .استثارة إجابات مستندة إلى التفكير العميق 



 استراتيجية الخرائط المفاهيمية

الخرائط المفاهيمية (   Canas & Novak، 2008)ويعرف•

بأنها عبارة عن أدوات لتمثيل المعرفة وتنظيمها، بحيث تتكون 

من مفاهيم مرتبة في دوائر أو مستطيالت أو أشكال أخرى 

 .مشابهة تربطها عالقات من خالل  أدوات ربط مناسبة

 

من مسوغات توظيف هذه االستراتيجية في الممارسات الصفية •

إحداث تغيرات مفاهيمية في بنية الطلبة المعرفية، وتنمية : وهي

مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة، والتأكيد على العالقات 

 .الهرمية بين مكونات البنية المنطقية للمضامين التعلمية



 



وهذا البرنامج يتكون من .ينسب برنامج الكورت إلى إدوارد دي بونو •
ست أجزاء يحوي كل جزء عشرة دروس تعكس مهارات التفكير المختلفة 

ذوقات عبيدات ، سهيلة أبو .) وفيما يلي عرض لهذه األجزاء والمهارات . 
 ( .هـ1428السميد ،

 

 .    مهارات توسيع اإلدراك : أوالً     •

يهدف هذا الجزء إلى مساعدة الطلبة على توسيع دائرة الفهم واإلدراك لدى     •
 .      التالميذ وهو جزء أساسي  يجب أن يدرس قبل أي جزء من األجزاء األخرى 

 .مهارات التنظيم: ثانياً   •

يهدف هذا الجزء إلى مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات تحديد المشكلة      •
 .  واستراتيجيات حلها 

 
•                                              

 (333-331ص :هـ  1428) سهيلة أبو السميد . ذوقان عبيدات ، د. د                             •

 
 



 .مهارات التفاعل : ثالثا •

يهدف هذا الجزء إلى مساعدة الطلبة على الدفاع عن أفكارهم •
 .واالستعانة باألدلة القوية 

 .مهارات اإلبداع : رابعا •

يهدف إلى اكساب الطلبة مهارات التفكير اإلبداعي من خالل إنتاج  •
 .أفكار إبداعية

 .المعلومات والعواطف : خامسا •

بهذا الجزء يتعلم التالميذ كيفية جمع وتقييم المعلومات بشكل فعال ، •
كما يتعلمون كيفية التعرف على سبل مشاعرهم وقيمهم وعواطفهم 

 .على عمليات بناء المعلومات 

 .العمل : سادسا  •

يهتم بعملية التفكير في مجموعها بدءاً باختيار الهدف وانتهاء بتشكيل •
 .الخطة لتنفيذ الحل 

 





 





 التفكير السلبي &     التفكير اإليجابي     

 



 معوقات تنمية التفكير   

افتقاد المعلم إلى استراتيجيات التدريس التي تؤهله وتساعده لتنمية التفكير لدى  -1•

 .تالميذه 

 .افتقار المناهج الدراسية إلى األنشطة التي تساعد على تنمية التفكير  -2•

 .  عدم تفعيل األهداف المضمنة بالمناهج والمتعلقة بتنمية التفكير في حال وجودها -3•

 .معظم طرق التدريس تركز على الطرق التقليدية -4•

 .االمتحانات بصورتها التقليدية تعد أكبر محبط أمام تنمية التفكير  -5•

 .الكتاب المدرسي هو المرجع الوحيد بين المعلم والطالب  -6•

 .إهمال المعلم النمو االنفعالي واإلبداعي لطلبته وتركيزه على الجانب المعرفي  -7•

عدم كافية الوقت المتاح أمام الطالب للتفكير ، لكون المعلم مجبر على إنهاء مقرره  -8•

 .قبل نهاية العام الدراسي 

 
 تعليم التفكير : الموسوعة الحرة 



 حلول ومقترحات لتنمية التفكير  

استخدام مهارات تفكير متنوعة واستراتيجيات مختلفة حتى يكون •
 .التفكير فعاالً 

تمتع المعلم بخصائص شخصية وفكرية ،كالرغبة في تحديد •
 .المشكلة 

توجيه األسئلة ذات المستويات العليا وإتاحة فترة زمنية أطول •
 .لسماع اإلجابة 

تقليل محتوى المادة الدراسية والبعد عن التفاصيل المملة ، وإثراء •
 .الكتاب المدرسي بأنشطة واقعية 

 توفير المناخ التعليمي المالئم للتفكير الناقد واإلبداع في المدرسة،•

بتنمية روح التسامح واالعتدال وتشجيع البحث واالستطالع والتعلم  
 ..المستمر مع توفير اإلمكانات المادية الالزمة لذلك 

 







  المراجع

 .تعليم التفكير  –ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة * •

، تنمية التفكير من خالل المنهج المدرسي ، ( م 2007)البكر . د* •

 .  مكتبة الرشد

، استراتيجيات ( هـ 1428) سهيلة أبو السميد. ذوقان عبيدات ، د. د* •

 .التدريس في القرن الحادي والعشرين ، دار الفكر للنشر 

تعليم مهارات التفكير "،  كتاب إلكتروني  (م 2000)سهيل دياب . د* •

 " .وتعلمها 

 



 


