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   thinkingالتفكير 

يعد التفكير نشاطا تنفرد به الكائنات البشرية عن بقية الكائنات الحسية, فهو يمثل 

سلوك معقد يمكن االنسان من التعامل والسيطرة على المثيرات والمواقف المختلفة, كما 

يتم من خالله اكتساب المعارف والخبرات وفهم طبيعة األشياء وتفسيرها وحل المشكالت 

القرار وينظر الى التفكير على انه عملية معرفية معقدة تتضمن معالجة  ذوالتخطيط واتخا

المعلومات وتقوم على استخدام الرموز والتصورات واللغة والمفاهيم بهدف الوصول الى 

 نواتج معينة.

ويمثل التفكير شكل من اشكال السلوك االنساني فهو يندرج ضمن اعلى مستويات 

يتميز االنسان عن غيره من المخلوقات  يويعتبر من اهم الخصائص الت النشاط الذهني,

الحيوان البسيط  ةوهذا االداء الذهني ناتج عن تركيب الدماغ وتعقيده مقارنه مع تركيب

واستطاع االنسان من خالل استخدمه وتنظيمه ان يتميز عن الحيوان عن قدرته على 

 تحديد الهدف من ممارسته للتفكير:

 دا ثورة االهتمام بالتفكير؟س. متى ب

لفهم انفسهم  نقبل ظهور علم النفس المعرفي كان الناس يستعملون طريقة االستبطا

 ومما اثر في مسار دراسة التفكير.

امريكا: )حيث ركز السلوكيون ان التفكير ال يمكن  فيظهور النظريات السلوكية  .1

مالحظته( وهكذا بقت السلوكية عائقا في وجه التفكير حتى الوالدة الحديثة )لعلم النفس 

 المعرفي الستينات(.

 ظهور النازية في المانيا. حيث وضعت نهاية لعمل معظم علماء الكشطالت. .2

 تعاريف التفكير: ومنها  

 يا باستخدام الرمز.حل المشكالت حال ذهن -

 والمثيرات والمواقف المحيطة بالفرد. لألحداثل ذهني داخلي يتمث -

 القدرة على قراءة ما بين السطور والتقييم واصدار الحكم. -

 انواع التفكير

 (critical thinking)التفكير الناقد  .1
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  يعرفه جود(good)  هو ذلك التفكير يقوم على اساس التقويم الدقيق للمعلومات

 والبرهان في الوصول الى افضل النتائج.

  ويعرفه نوفاك(Novak) 

بانه منهج في التفكير يتميز بالحرص والحذر في االستنتاج ويقوم هذا المنهج على 

النتائج البد ان ن أ االدلة المناسبة ويرفض الخرافات ويقبل عالقة السبب والنتيجة. ويقر

 الجديدة: نتتغير في ضوء االدلة والبراهي

 المؤيد او المعارض في مواقف مختلفة وابداء السبب  أيابداء الر ىقدرة الفرد عل

 المقتنع . 

 creative thinkingالتفكير االبداعي او االبتكاري  .2

 خبرات(بع من التفاعل بين الفرد وما يكسبه من اعرفه روجرز )ظهور إلنتاج جديد ن 

 س( هو انتاج جديد ومقبول ونافع يحقق رضا مجموعة كبيرة من وعرفه )توران

 االشخاص في فترات زمنية معينة.

 .او هو تحول المألوف الى شيء غير مألوف 

 logical thinkingالتفكير المنطقي  .3

وهو التفكير الذي يمارس لمعرفة السبب والعلة التي وراء االشياء ومعرفة النتائج 

 والحصول على ادلة تؤيد او تثبت او تنفي وجهة النظر.

 Authoritative thinkingالتفكير التسلطي  .4

 باإلخضاعاالخرين ومحاولة اثبات وجهة نظرة  آلراءوهو عدم تقبل الشخص 

 والقوة

 compromising thinkingالتفكير التوفيقي  .5

 االخرين ويغير من افكاره . ألفكارويتصف صاحبة بالمرونة ويظهر تقبال 

  superstitious thinkingالتفكير الخرافي  .6

 وهو تفكير سطحي ساذج ال يستند الى حقائق علمية
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 scientific thinkingالتفكير العلمي  .7

ويكون مبني على اسس تجريبية دقيقة بعيدة عم الخرافة ويستعمل هذا النوع من 

 من التفكير يعتمد على االسلوب العلمي. طالتفكير في حياتنا اليومية او هو نم

 س. ما اهمية التفكير الناقد

والعادات الهدامة واالبتعاد عن التطرف  لألفكارالتفكير الناقد يساعد في التصدي  .1

 والتعصب او االنقياد العاطفي.

 يزيد من قدرة االفراد الفرد على التعامل بكفاءة مع المشكالت. .2

من صدق مصادر المعلومات والخروج باستنتاج منطقي  تزيد من قدرة االفراد للتأكد .3

 سليم.

تنمية التفكير الناقد تؤدي الى فهم اعمق للتحديات والمشكالت وربط الخبرات معا مما  .4

 يساعد على صنع القرار المناسب.

 سبل استشاره التفكير وتنمية

المالحظة يجب ان يمرن المعلم تالميذه على التفكير العلمي الذي يؤسس على 

 والمشاهدة الدقيقة.

 واذا اردنا ان نحقق استشاره التفكير ينبغي توافر االتي:

 عدم اهمال اسئلة المتعلم. .1

 عدم اللجوء الى االوامر الصارمة والتعليمات المشددة عند التعامل مع المتعلم. .2

 جو يشجع المتعلم على ممارسة نشاطه بنفسه.ق خل .3

يحتاجها في  تي تعمل على حشو عقله بالمعلومات التيالقديمة ال باالبتعاد عن األسالي .4

موه المعرفي والجسمي نبالمعلومات االساسية التي تالئم  تفاءالوقت الحاضر. واالك

 واالجتماعي .

 جعل المشكالت التي تتحدى المتعلم مالئمة لمستوى نموه. .5

 التدريس من اجل تنمية مهارات التفكير؟

 االتياو قد يكون الموضوع بالشكل 
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 اتجاهات تنمية مهارات التفكير

 لقد تبلور في االدب التربوي بتنمية مهارات التفكير اتجاهان:

ينحو الى تصميم برامج خاصة لتنمية التفكير: فقد صممت في  االتجاه االول )المباشر( .1

 هذا االتجاه ما يلي:

 برنامج تسريع التفكير .1

الى تدريس العلوم من اجل مسارعة نمو مهارات التفكير  جيسعى هذا البرنام

(. وهذا المشروع يقوم على caseالعلمي والذي طبق في بريطانيا ويعرف ببرنامج )

, ) اننا اذا استطعنا تنمية مهارات التفكير في مجال العلوم , فان فحواهافتراض ضمني 

 الت االخرى .الطالب يستطيع ان ينقل استخدام هذه المهارات الى المجا

 وتتكون فلسفة التدريس في هذا البرنامج من اربعة عناصر هي:

 فيةالمناقشات الص 

 ض الطالب الى مشاهدات من خالل النشاط, يالتضارب المعرفي: ويعني به )تعر

النظر في  إلعادةتكون بمثابة مفاجأة لكونها متعارضة مع توقعاتهم, مما تدعو الطالب 

 بنينه المعرفية وطريقة تفكيره.

  التفكير فيما وراء التفكير: ويقصد بذلك التفكير في االسباب التي دعت الى التفكير في

 المشكلة بطريقة معينة.

  التجسير ويقصد بها ربط الخبرات التي حصل الطالب في هذا النشاط مع خبراته في

 الحياة العملية وفي المواد االخرى.

 thinking skillsبرنامج مهارات التفكير  .2

( يهدف الى تنمية مهارات التفكير في 1995وهو برنامج ظهر في امريكا )

 المرحلة االبتدائية, ويركز على مهارات التعلم الذاتي من خالل.

 .تنمية مهارات االستنتاج والتصنيف 

 .تكوين االنماط واالكتشاف والتوقع العلمي 
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 التفكير باستخدام القبعات الست.برنامج تحسين  .3

لتعليم التفكير عن طريق القبعات حيث  (Debono)ابتكر هذا البرنامج )ديبونو( 

ترمز كل قبعة الى انماط معينة في التفكير وترمز كل قبعة من القبعات الست الى نمط 

 من انماط التفكير.

الحمراء تستشار العواطف. . القبعة البيضاء تشير الى الحيادية والموضوعية القبعة مثال

 القبعة الصفراء يسيطر على صاحبها حب االنتاج واالنجاز.

 و الى تنمية مهارات التفكير عبر المنهج:حين االتجاه الثاني )الغير مباشر( 

ة جميعها ويتم يوهو عبارة عن دمج تدريس مهارات التفكير عبر المناهج الدراس

 تؤدي الى تنمية مهارة من مهارات التفكير. ذلك بتصميم في المادة الدراسية بطريقة

 اساليب تنمية مهارات التفكير في الكتاب المدرسي

على  ممما ينبغي تجنبه في النظام التعليمي التركيز في العمليات المعرفية التي تقو

التلقين السلبي من جانب المتعلمين على حساب الجوانب العقلية والقدرات االبداعية التي 

تتعامل مع المضامين المعرفية للمناهج الدراسية وبذلك نحقق نوعية من االنتقال من 

 الى الفكر وملكات االبداع عند المتعلم. لقينالت

: يتم خالل عرض الدروس كتاب المدرسي منم تنمية مهارات التفكير في الويت

بطريقة تفاعلية تحاور المتعلم وتنمي مهارات التفكير لديه مثل )طريقة االسلوب 

 التصنيف(. –المالحظة  –الخرائط  –االشكال التوضيحية  –القصصي 

 ويمكن تحديد الفروق بين االتجاهين بما يلي:

 لدراسيتعلم التفكير ضمن المنهج ا تعلم التفكير من خالل مادة مستقلة

تحديد المهارة ويعطي المصطلح في بدء  .1

 الدرس.

على المصطلح بصورة  زال يتم التركي .1

 مباشرة.

يصمم المعلم الدرس وفق المنهج المقرر  .2 يراعي ان يكون مستوى الدرس سهالً. .2

 وبضمنه المهارة التي يدرسها.

في تحقيق الشمول الهدف الرئيسي  .3 الهدف الرئيسي هو تعليم مهارة التفكير. .3

 المنهج الدراسي.
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ال يتوقف ادماج مهارة التفكير مع  .4 يتم االنتهاء من برنامج تعليم التفكير. .4

 المحتوى الدراسي طيلة فترة الدراسة.

تعليم مهارة التفكير يكون على شكل  .5

مهارات مستقلة عن محتوى المادة 

 الدراسية

تعليم مهارة التفكير يمثل جزء من  .5

 المواد الدراسية المقررة.

  

 (GOOD, 1973)تعريف البرنامج كما عرفه 

ارف المتدربين عمجموعة من االنشطة المنتظمة والمخططة التي ترمي الى تطور م

وخبراتهم واتجاهاتهم وتساعدهم على تحديث معلوماتهم ورفع كفاءتهم وحل مشكالتهم 

 ن ادائهم. يوتحس


