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إن تطوير العملية الرتبوية والتعليمية أصبح مطلبا رئيسيا لتأهيل اإلنسان ملواجهة االنفجار العلمي واملعريف الكبري الذي يشهده 
العامل يف اآلونة األخرية، ولتنمية عملية تفكريه ملواجهة املشاكل احلياتية املختلفة والتحديات املستقبلية وإجياد احللول املناسبة 
هلا. فاملناهج الدراسية احلديثة ودور املعلم يف حتقيق جودتها، إحدى الطرق الرئيسة  للجودة الشاملة يف التعليم ملساعدة املتعلمني 
على تنمية تفكريهم دون حتميلهم حملاكاة وترديد ما يقال من غري تفكري، وذلك من خالل بلورة املعلم - باعتباره حجز الزاوية يف 
العملية الرتبوية والتعليمية- لالسرتاجتيات املثرية للتفكري يف املناهج الدراسية احلديثة لتحسني جودة التعليم وحتسني خمرجاته.

مقدمة 

التفكري عبارة عن عملية عقلية يستطيع املتعلم عن طريقها عمل شئ ذي معنى من خالل اخلربة التى مير بها .باير )2011(

التحليل  إجراءات  خالل  من  وذلك  ختزينها  أو  وحفظها  املعلومات  مجع  أجل  من  بها  نقوم  اليت  العقلية  العمليات  تلك  ديلسون  عرفها 
والتخطيط والتقييم والوصول إىل استنتاجات وصنع القرارات .

مهارات التفكري 

التفكيــــــر



التفكري عبارة عن عملية عقلية يستطيع املتعلم عن طريقها عمل شئ ذي معنى من خالل اخلربة التى مير بها .باير )2011(

ينبغي التفريق بني تعليم التفكري وتعليم مهارات التفكري تعليم التفكري : تزويد الطلبة بالفرص املناسبة ملمارسة 
التفكري، وحفزهم وإثارتهم على التفكري .تعلم مهارات التفكري فينصب بشكل هادف ومباشر على تعليم الطلبة 

كيف وملاذا ينفذون مهارات واسرتاتيجيات التفكري مثل: التطبيق والتحليل واالستنباط.

ونظرا للتفجر املعريف والتغريات التكنولوجية والعلمية واالجتماعية أصبح تعليم مهارات التفكري ضروريا وأكثر 
من أي وقت مضى ةومن األمور اليت تدعو لذلك ما يأتي :

-التفكري ضرورة إميانية ملعرفة اهلل وما يصلح حياة اإلنسان من أمور الدين والدنيا.
-التفجر املعريف أو ثورة املعلومات، واستحالة السيطرة على جمال واحد من املعرفة.

-ثورة االتصاالت واإلنهيال املعلوماتي وتزامحها حيتاج إىل مهارات يف معاجلتها.
-ضرورة تنمية مهارات التعامل مع مصادر املعرفة.

-الغزو الثقايف والقنوات الفضائية واإلنرتنت تفرض تعلم مهارات التفكري الناقد، حتصينا للفرد ضد الثقافات الغازية 
وحفاظا على الثقافات األصلية.

-التغري السريع يف معطيات التكنولوجيا تفرض تعلم مهارات التفكري.
-التغري السريع يف سوق العمل واالقتصاد تفرض تعلم مهارات التفكري اإلبداعي من أجل القدرة على التكيف مع 

املتطلبات اجلديدة لسوق العمل.
-التغري السريع يف املستوى االجتماعي واالنفتاح الثقايف وعدم وجود حواجز ثقافية، تفرض تعلم مهارات التفكري، 

ومهارات االتصال، واحرتام آراء اآلخرين . ته
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أما عن أهمية مهارات التفكري بالنسبة للعملية التعليمية فيمكن توضيحها عن طريق إبراز أهميتها لكل التالميذ واملعلمني على 
النحو التالي : 

أوال: أهمية تعليم مهارات التفكري وتعلما بالنسبة للتالميذ : وتتمثل يف اآلتي : 
-مساعدة التالميذ على النظر غلى القضايا املختلفة من وجهات نظر اآلخرين .
-تقييم آراء اآلخرين يف مواقف كثرية واحلكم عليها بنوع واضح من الدقة .

-احرتام وجهات نظرهم وآرائهم وأفكارهم .
-التحقق من االختالفات املتعددة بني آراء الناس وأفكارهم.

-تعزيز عملية التعلم واالستماع بها.
-رفع مستوى الثقة بالنفس لدى التالميذ وتقدير الذات لديهم.

-حترير عقول التالميذ وتفكريهم من القيود على اإلجابة عن األسئلة الصعبة واحللول املقرتحة للمشكالت العديدة اليت يناقشونها 
ويعملون عليها.

-اإلملام بأهمية العمل اجلماعي بني التالميذ وإثارة التفكري لديهم.
-اإلملام بكيفية التعلم وبالطرق والوسائل اليت تدعمه.

-االستعداد للحياة العلمية بعد املدرسة، وتنشئة املواطنة الصاحلة لديهم.

ثانيا: أهميتها بالنسبة للمعلمني :  وتتلخص يف اآلتي : 
-مساعدتهم يف اإلملام مبختلف أمناط التعلم ومراعاة ذلك يف العملية التعليمية.

-زيادة الدافعية والنشاط واحليوية لدى املعلمني.
-جعل عملية التدريس عملية تتسم باإلثارة واملشاركة والتعاون بينهم وبني التالميذ.

-التخفيف من الرتكيز على عملية اإللقاء للمادة الدراسية ألن التالميذ يستمتعون باألنشطة التعليمية املختلفة اليت ميكنهم عن 
طريقها اكتساب املعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها.

-رفع معنويات املعلمني وثقتهم بأنفسهم، مما ينعكس إجيابا على أداء التالميذ وأنشطتهم املخلتفة. ته
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إن معوقات تعليم التفكري كثرية ومنها اآلتي :

-األسلوب التلقيين يف التدريس، والرتكيز على حشو املعلومات.
-الرتكيز على عملية نقل وتوصيل املعلومات عوضا عن النشاطات اليت تتطلب التفكري.

-استئثار املعلم بالكالم طيلة احلصة وعدم إفساح اجملال للطالب للتعبري عن أفكارهم.
-قصور برامج تدريب املعلمني وتأهيلهم سوءا أكان ذلك على املستوى اجلامعي أم مستوى كليات املعلمني، أم مستوى 

التدريب يف أثناء اخلدمة.
-تركيز االمتحانات العامة على املستويات املعرفية املتدنية مثل التذكر.

-اهتمام أولياء األمور بالدرجات وحبفظ املعلومات، وعدم اهتمامهم بتنمية مهارات التفكري.
-ازدحام الطالب يف الفصل .

-قلة املوارد واملواد التعليمية والتجهيزات.
-عدم تعاون اإلدارة املدرسية على عدم فهمها ألهمية تعليم مهارات التفكري.

-عدم امتالك املعلم ملهارات التدريس الالزمة لتعليم مهارات التفكري.
-اجلفوة بني املعلم وإدارة املدرسة مما يعيق العملية التعليمية يف أغلب األحيان.
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مهارات التفكير 



التعريف
 مهارة تعلم املتعلم طريقتني يف جتزئة املشكالت الصعبة إىل عناصر أصغر ميكن التعامل معها " .

- اجلزء املادي : اجلزء احلقيقي امللموس يف الشيء املراد جتزئته .
- اجلزء املعنوي : اجلزء الذي يظهر من خالل الطريقة اليت خنتارها للنظر إىل ذلك الشيء من خصائص ومميزات

مثال 
حلل الزكاة ماديا ومعنويا.

 -ماديا : مال -  أوراق -  بيت الزكاة -  موظفون -  زروع -  مثار -  عقار -  ذهب -  فضة -  قوانني -  نسبة %2.50
-معنويا : أجر -  ثواب -  عقاب -  احساس بالفقري -  تدريب النفس على البذل  

التعريف
  تعلم املتعلم بأن املقارنة املقصودة بني شيئني خمتلفني قد تؤدي لظهور أفكار إضافية حوهلما.

أوجه الشبه : ما جتده مشابها بني الشيئني يف اوجه عديدة أو وجه واحد .
أوجه االختالف : ما يوضح االختالف بني الشيئني 

مثال 
قارن بني األسراء واملعراج من خالل أوجه الشبه وأوجه االختالف

-أوجه الشبه : 
كالهما معجزة - بالليل - رحلة - وقت قصري - مع سيدنا جربيل - حدث للرسول صلى اهلل وعليه وسلم - ورد ذكرهما يف القرآن الكريم- سيدنا 

أبو بكر الصديق صدقهما -.
-أوجه االختالف : 

)اإلسراء  ( من مكة املكرمة إىل القدس- ذكر التعريف - ماذا رأي الرسول صلى اهلل وعليه وسلم يف بيت املقدس - رحلة إىل عامل الدنيا .
)املعراج ( من القدس إىل السماء - ذكر التعريف - ماذا رأي الرسول صلى اهلل وعليه وسلم يف السماء - رحلة إىل عامل السماء 

مهارة "حّلل"  

مهارة "قارن"  



التعريف
"  بأنها : "تعليم املتعلم االنتباه للمستقبل من خالل النظر إىل العواقب والنتائج الفورية واملتوسطة،  النتائج املنطقية وما يتبعها   

والبعيدة املدى لكل حدث أو خطة أو قانون، أو اكتشاف ... إخل "  
- النتائج  الفورية 

- النتائج قصرية املدى : هي نتائج عادة ما تكون ما بني )1-5 سنوات ( .
- النتائج  املتوسطة املدى: هي نتائج تكون ما بني ) 5-25 سنة (.
- النتائج طويلة املدى : هي نتائج تكون أكثر من ) 25 سنة ( 

مثال 
ما النتائج املرتتبة على قرار العزيز إدخال يوسف - عليه السالم -  السجن من غري ذنب ارتكبه ؟

-النتائج الفورية : شعوب يوسف باحلزن والظلم .
-النتائج القريبة : ُبعد يوسف عن خمالطة النساء وفتنتهن إىل جانب دعوة من معه يف السجن إىل عبادة اهلل سبحانه وتعاىل .

-النتائج املتوسطة : رؤيا ملك مصر وتفسري يوسف عليه السالم هلا  .
-النتائج طويلة املدى : ثبوت أمانة يوسف وعلمه بالتأويل ومن ثم تعيينه على خزائن الدولة.

صنف املعلومات أدناه إىل حقائق أو ادعاءات أو آراء 
الرسول صلى اهلل وعليه وسلم كان ال حيمل خامته املنقوش عليه ) حممد رسول اهلل ( عند دخول اخلالء . 	-

استتار املسلم عند قضاء احلاجة يف الرب غري ضروري . 	-
يغسل املسلم يديه باملاء والصابون ثم املعقم بعد قضاء احلاجة . 	-

مهارة "النتائج المنطقية"  

مهارة "ميز الحقائق واالدعاءات واآلراء"  



صنف املعلومات أدناه إىل حقائق أو ادعاءات أو آراء 
الرسول صلى اهلل وعليه وسلم كان ال حيمل خامته املنقوش عليه ) حممد رسول اهلل ( عند دخول اخلالء . 	-

استتار املسلم عند قضاء احلاجة يف الرب غري ضروري . 	-
يغسل املسلم يديه باملاء والصابون ثم املعقم بعد قضاء احلاجة . 	-

مهارة "تأمل خواص األشياء "  

مهارة "صنف األشياء المتشابهة في طبقات "  

أعط ثالث صفات للقرآن الكريم . واذكر ملاذا يتمتع بهذه الصفة :

تتشابه األطعمة الثالثة التالية يف نقطة . ماهي  ؟ :

األشياء

األطعمة

الصفة

وجه الشبه

السبب

القرآن الكريم 

- الزقوم 
- الضريع 
- الغسلني

ـ معجز 
ـ متعبد بتالوته
ـ منقول بالتواتر

     طعام أهل النار 

ـ ليقع به التحدي
ـ تصح به الصالة ويؤجر قارئه.

ـ  تتابع يف وصوله إلينا بال انقطاع .


