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 المستخمص
ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى احتياجات المعمميف  المينية  لتدريس ميارات التفكير لدل 
تالميذ مرحمة األساس، كاستخدـ الباحثاف  المنيج الكصفي التحميمي، كاتخذا مف االستبانة أداة لمبحث، 

معمـ (  81ة األساس بمدينة ربؾ، كاختارا عينة عشكائيان )كيتككف مجتمع البحث مف معممي مرحم
كعينة لمبحث، كاستعمال كام تربيع في المعالجات اإلحصائية. ككاف أىـ النتائج أف مف أىـ 
احتياجات المعمـ المينية التدريب المستمر لممعمـ عمى أساليب تدريس ميارات التفكير، كاستخداـ  

ف أىـ األنشطة المناسبة لتفعيؿ تدريس ميارات التفكير حمقات الحكار استراتيجيات تدريسية حديثة. كم
 كالنقاش، ككالنشاط المسرحي. كمف أىـ التكصيات  تفعيؿ أساليب التعمـ الذاتي لتعمـ ميارات التفكير. 

 .الكممات المفتاحية : احتياجات، مهارات التفكير، التدريس، مرحمة التعميم األساسي
 

Abstract 
The research aimed to identify the teachers' professional requirements 

to teach thinking skills, the two researchers used descriptive analytical 

method and Questionnaire as research- tool. The research – population 

consisted of basic stage teachers in Rabak town and randomly selected (81) 

teachers as research sample. The two researchers used chi square to analyze 

the data. The most important results are: Continuous training to teachers in 

teaching thinking skills and using of effective modern teaching strategies, 

besides, the important activities to activate teaching thinking skills are 

discussion group, role playing. The important recommendation is effectively 

teaching students personal skills.  

Keywords: Requirements, Thinking skills, Teaching, Basic stage. 
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 ة : المقدم
يتميز اإلنساف عمى سائر الكائنات األخرل بعقمو الذل ىك مناط التكميؼ. كبالعقؿ يستطيع      

اإلنساف أف يميز بيف الحؽ كالباطؿ، كالجميؿ كالقبيح. كالتفكير ىك ثمرة العقؿ , كالذم يفقد عقمو 
كآلة الحضارة التي يكيؼ يسقط عنو التكميؼ كالمجنكف , كال يؤاخذ بما يفعؿ. كالتفكير ىك أداة التطكر 

بيا اإلنساف ظركفو كيكظؼ الطبيعة لخدمتو. كفي العصر الحديث أصبح التفكير الخالؽ المبدع ىك 
الرأسماؿ الحقيقي لتقدـ البشرية كالسيطرة عمى البيئة كتسخيرىا لمصمحة اإلنسانية جمعاء. فما عاد 

ان بيف شعكب العالـ المختمفة , كلكف بقدر المكارد المادية ىي التي تؤىؿ األمة لتتبكأ مركزان مرمكق
امتالؾ األمة لممعرفة الخالقة كتطكيرىا إلنتاج معارؼ جديدة تستطيع بيا احتالؿ مكانان متقدمان , 

 كأفضؿ مثاؿ لذلؾ االمة اليابانية التي ال تممؾ إال العمـ القائـ عمى التفكير العميؽ المبدع.
مي يكجد اىتماـ كبير بتنمية التفكير كتشجيعو كالحث عميو، في تراث الحضارم لمفكر اإلسال        

الذيي يذكزّى هللا قياهًا : ) بؿ جعمو عبادة يثاب الشخص عميو، قاؿ سبحانو كتعالى

ّقعْدًا ّعلى جٌْبِن ّيتفكزّى في خلق السوْات ّاألرض 

 –آؿ عمراف  (ربٌا ها خلقت ُذا باطالً سبحاًك فقٌا عذاب الٌار
أّلن يتفكزّا في أًفسِن ها خلق هللا السوْات عالى : )ت ,  كقكلو191

ّاألرض ّها بيٌِوا إال بالحق ّأجٍل هسوى ّإى كثيزًا هي 

. كجاء في الحديث الذم أخرجو األماـ 8 –الركـ  (الٌاس بلقائ ربِن لكافزّى
قكليـ إال كاف مسمـ عف ابف مسعكد قكلو صمى اهلل عميو كسمـ " ما أنت محدثان قكمان حديثان  ال تبمغو ع

لبعضيـ فتنة ". كميز األماـ الشافعي بيف نكعيف مف األشخاص في مراتب اإليماف: إيماف المتفكريف  
يماف العكاـ كىك السائد عند بسطاء الناس كذلؾ مكافقان لقكلو تعالى ّهي : ) الذيف يعممكف عقكليـ كا 

الٌاس ّالذّآب ّاألًعام هختلف ألْاًَ كذلك إًوا يخشى 

ق ,  1426. )أسماعيؿ الفقي كاحمد سالـ، 28 –سكرة فاطر ( عبادٍ العلواء هللا هي
29 ) 

كيقكـ التعميـ التقميدم عمى المعرفة بحسبانيا تؤثر عمى سمكؾ الفرد فتعدلو بالصكرة التي يراد لو , لذا 
المعارؼ ,  يقـك التعميـ في الفيـ التقميدم السائد في معظـ دكؿ العالـ الثالث عمى التركيز عمى تدريس

كيجتيد المعممكف عف طريؽ المحاضرة كالشرح في حشك أذىاف التالميذ بالمعمكمات لمحفظ كالتكرار 
لتفريغيا في االمتحانات التحصيمية. كقد أدل ىذا األسمكب إلى اإلىتماـ الزائد باالمتحانات كجعميا 

التكجو في تقميد كمحاكاة معظـ  ىدفان رئيسان، كغابت معظـ األىداؼ التربكية األخرل. كيالحظ أثر ىذا
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الناس لبعضيـ البعض في الميف المختمفة، كأنتظار الكظيفة الحككمية بدؿ التفكير في بدائؿ جديدة، 
 كارتياد آفاؽ فييا كثير مف االبداع كاإلبتكار.

 مشكمة البحث : 
يجية اإللقاء يقكـ التعميـ في السكداف في جمو عمى األساليب التقميدية التي تعتمد عمى إسترات

مف جانب المعمـ, كالحفظ كالتكرار مف جانب التمميذ، كيتناكؿ المعممكف بصكرة ىامشية التدريبات 
كالتماريف كاألنشطة في الكتاب المدرسي، كال يركزكا عمى تنمية التفكير. كتعتمد العممية التعميمية عمى 

ع التالميذ لمحفظ كالتكرار. لذا أصبح االمتحانات التحصيمية ككسيمة كحيدة لتقكيـ التالميذ، مما دف
النجاح في االمتحاف اليدؼ الرئيسي لمعممية التربكية، كتراجعت األىداؼ األخرل خاصة التي تركز 

 عمى التفكير الناقد كالتفكير المبدع.
 كىذا التكجو في التعميـ خمؽ جيالن ىمو التقميد كالتبعية، كالبحث كراء المكضات، كانتظار إنتاج اآلخر
لالستيالؾ، كالبحث عف السيؿ. كانصراؼ أغمب الطالب في التعميـ الثانكم إلى الجانب النظرم، 
، كىذا كاضح مف عدد  كاستصعاب المكاد الدراسية التي تحتاج إلى تفكير أعمؽ كالرياضات كالعمـك

لكاليات الطالب العممييف كاالدبييف في المدارس الثانكية حيث ال يتجاكز عدد العممييف في أحسف ا
ـ (، كذلؾ ألنيـ يفقدكف ميارات التفكير األساسية مف  2012% )المغربي كالنك كسالـ،  35نسبة 

 مرحمة األساس حيث يركز المعممكف عمى شرح المعمكمة فقط. 
كيستخدـ كثير مف المعمميف الطرائؽ التدريسية التقميدية لسيكلتيا، كقمة خبرتيـ بالطرائؽ الحديثة التي  

مجيكد منظـ، كمتابعة دقيقة، كتقكيـ مستمر، كأنشطة فاعمة. كيتفادل كثير مف المعمميف  تحتاج إلى
حؿ التمرينات  كالتدريبات التي يحتكييا كتاب التمميذ كالتي تساعد عمى تنمية التفكير، كذلؾ الكتظاظ 

الباحثيف  الفصكؿ، كالعبء التدريسي الكبير عمى عاتؽ المعمـ كغيرىا مف األسباب. كمف خالؿ تجربة
الطكيمة في مجاؿ التدريس كالتكجيو , فإف أغمب المعمميف يستخدمكف المحاضرة كالشرح لتدريس 

معممان بمدينة ربؾ كككستي  25التالميذ المكاد الدراسية المختمفة. كقد استفسر الباحثاف  أكثر مف 
تحانات التحصيمية في كاتفقكا جميعيـ أنيـ يستخدمكف طرائؽ التدريس التقميدية في التدريس كاالم

كاستقراء كاقع التعميـ في المدارس يكضح أف ىنالؾ مشكمة في تدريس القيـ، كالميارات بصكرة  ،التقكيـ
عامة، كميارات التفكير بصكرة خاصة. كبما أف المعمـ ركيزة أساسية في العممية التعميمية , لذا تككف 

 مشكمة البحث يتمثؿ في السؤاؿ األساسي التالي : 
احتياجات المعمميف المينية لتدريس ميارات التفكير لتالميذ مرحمة التعميـ األساسي بمدينة ربؾ،  ما

 كالية النيؿ األبيض ؟
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 أهداف البحث :
 التعرؼ عمى احتياجات المعمـ المينية لكي يككف فاعالن في تدريس ميارات التفكير. – 1
ؿ تدريس ميارات التفكير لدل تالميذ مرحمة التعرؼ عمى األنشطة المناسبة التي تساعد عمى تفعي -2

 التعميـ األساسي بمدينة ربؾ.
 : أهمية البحث

يمكف أف تساعد نتائج البحث في إعداد دكرات تدريبية لممعمميف في مجاؿ تدريس ميارات  -
 التفكير.

لـ يقؼ الباحثاف عمى دراسة عممية حسب عمميما في مجاؿ تدريس ميارات التفكير في  -
 يـ األساسي، مما يدؿ عمى قمة البحكث التي أجريت في ىذا المجاؿ. مرحمة التعم

يفتح البحث مجاالن كاسعان لبحكث أخرل تتعمؽ بمشكالت تدرس ميارات التفكير لتالميذ مرحمة  -
 التعميـ األساسي. 

 أسئمة البحث :
في تدريس ميارات التفكير في مرحمة ال -1  تعميـ االساسي ؟ ما احتياجات المعمـ المينية ليككف فاعال ن
ما األنشطة المناسبة لتفعيؿ تدريس ميارات التفكير لدل تالميذ مرحمة التعميـ األساسي بمدينة  -2

 ربؾ ؟
 :دواته أمنهج البحث و 

 يستخدـ الباحث المنيج الكصفي كاالستبانة كأداة  لمبحث.
 مجتمع البحث وعينته : 

(. كتـ اختيار عينة 1320ربؾ كعددىـ ) يتككف مجتمع البحث مف معممي مرحمة االساس بمدينة
 معممة كمعممة.  85عشكائية مف بينيـ  عدد 

 : حدود البحث 
 الحدكد المكانية : مدينة ربؾ بكالية النيؿ األبيض. 

 ـ.  2022الحدكد الزمانية : 
الحدكد المكضكعية : احتياجات المعمميف المينية لتدريس ميارات التفكير لدل تالميذ مرحمة 

 يـ األساسي.التعم
 مصطمحات البحث :
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احتياجات جمع حاجة. ككممة حاجة بمعناىا الكاسع يقصد بيا حالة مف النقص أك احتياجات : 
ف لـ تمؽ مف الفرد اشباعان بدرجة معينة , فإنيا تثير لديو نكعان  االضطراب الجسمي أك النفسي، كا 

زكؿ بمجرد اشباع ىذه الحاجة )محمد  مف األلـ  أك التكتر كالضيؽ أك اختالؿ التكازف سرعاف ما ي
(. إجرائيان اجتياجات تعني المطمكبات التي يحتاج ليا المعمـ 55ـ،  1987المفتي كحممي الككيؿ، 

 إلنجاز المياـ التعميمية المستيدفة.
عبارة عف مجمكعة مف العمميات العقمية الداخمية التي تيدؼ إلى حؿ   التفكيرمفهوم التفكير : 

خاذ قرار أك البحث عف معنى أك الكصكؿ إلى ىدؼ معيف، كغالبان ما يسبؽ ىذه العمميات مشكمة أك ات
(. إجرائيان التفكير يعني  17، 2005القياـ بفعؿ معيف  أك النطؽ بقكؿ معيف )شاكر عبد الحميد، 

 النشاط الذىني الي يحدث داخؿ الدماغ كيؤدم إلى تفسير ظاىرة ما، أك حؿ مشكمة، أك اتخاذ قرار،
 أك استيعاب معمكمة، كيقكـ عمى الفحص كالتقصي المدركس لمخبرة مف أجؿ كصكؿ إلى نتائج 

تشير الميارة إلى أنيا سمسمة متتابعة مف اإلجراءات التي يمكف مالحظتيا مباشرة أك  المهارة : 
  (88، 2007بصكرة غير مباشرة كالتي يمارسيا المتعمـ بيدؼ أداء ميمة ما بدقة كاتقاف )محسف، 

جرائيان أداء عمؿ بدقة كاتقاف في أقؿ كقت، كبأقؿ جيد كتكمفة.   كا 
: ميارات عقمية محددة نمارس كتستخدـ عف قصد لمعالجة المعمكمات مثؿ ميارة حؿ  مهارات التفكير

المشكالت أك اتخاذ القرار أك ايجاد االفتراضات غير المذككرة في النص أك تقييـ دليؿ )ضحى، 
ت التفكير ىي قدرة المتعمـ عمى شرح كتعريؼ كفيـ كممارسة العمميات العقمية ( ميارا 37ـ،  2015

(. إجرائيان ميارات التفكير تعني الدقة كالجكدة في  88ـ،  2007المطمكبة بسرعة كاتقاف )محسف، 
استخداـ النشاط الذىني لتحقيؽ أىداؼ مثؿ : حؿ مشكمة، أك تقكيـ أداء، أك اختيار البديؿ األفضؿ , 

 ىا مف العمميات العقمية التي تتطمب الدقة كالجكدة كاالتقاف لتدريس تالميذ مرحمة األساس.كغير 
عداد  التعميم األساسي : التعميـ األساسي ىك تعميـ عاـ شامؿ يؤلؼ القاعدة األساسية لمتعميـ  كا 

مدة تسع  المكاطف الصالح، كىك تعميـ يكجو  إلى جميع األطفاؿ الذيف يبمغكف سف السادسة، كيعمميـ
سنكات، تعميمان إلزاميان مجانيان، كتتكفؿ الدكلة بتكفيره كتنظيمو كاإلنفاؽ عميو، كىك يكجو لمكبار الذيف 

كيساعدىـ  –خارج المدرسة  –فاتتيـ فرص التعميـ المدرسي فيعمميـ المعارؼ كالميارات األساسية 
ستمرة  )المركز القكمي لممناىج، عمى استكماؿ نمكىـ الثقافي كالميني كاالجتماعي في التربية الم

(. كأجرائيان يقصد بو القدر مف التعميـ الذم يؤىؿ الفرد ليككف مكاطنان صالحان يؤدم 12ـ،  2013
 كاجباتو كيعرؼ حقكقو 
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: إجرائيان يقصد بيا الفترة التعميمية التي يقضييا الطفؿ في المدرسة مف عمر  مرحمة التعميم األساسي
 نكات متصمة كتعادؿ مرحمة الطفكلة المتاخرة إلى بدايات مرحمة المراىقة.ست سنكات لمدة تسع س
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 ري ــــــار النظـــــاإلط
 مفهوم التفكير: / 1

التفكير نشاط ذىني يتميز بخصائص متعددة منيا القدرة عمى حؿ المشكالت، كتجاكز 
نيان كتعميميان مستمران مف أجؿ كالتفكير ال ينمك تمقائيان أك عرضيا، بؿ يتطمب أداء ف  ،المكاقؼ الصعبة

عطاؤىا معنى إتنميتو لدل المتعمـ إلى أقصى ما تستطيعو قدراتو. فالتفكير ىك  كتشاؼ مترك لمخبرة كا 
مف أجؿ الكصكؿ إلى فيـ أك اتخاذ قرار أك حؿ مشكمة. كعرفو جكف ديكم بأنو العممية التي يتـ بيا 

البنية المعرفية لمفرد، كمعرفة العالقة التي تربط األشياء تكليد األفكار مف معرفة سابقة، ثـ ادخاليا في 
ببعضيا، كالكصكؿ إلي الحقائؽ كالقكاعد العامة. فالتفكير عند جكف ديكم نشاط ذىني يتمثؿ في 

، 2000أسمكب حؿ المشكالت كالذم يفترض أف يككف ىدفان تربكيان. كيعرفو دم بكنك في )سييؿ، 
ذكاء مف خالؿ نشاطو عمى الخبرة. كتعرفو نايفة قطامي كآخركف ( بأنو العممية التي يمارس ال27
( :  بأنو عممية تنظيـ ذاتي كمعالجة ذىنية لصياغة أنماط، كبناء عالقات جديدة 411ـ،  2010)

: عبارة، أك   بعد معالجتيا لتحقيؽ ىدؼ المتعمـ، كتظير عمى صكرة صيغة أك مضمكف معيف  مثؿ
 أك إضافة خبرة جديدة.  فكرة، أك حؿ مشكمة، أك تنظيـ،

( أف التفكير بمعناه العاـ يعني نشاط ذىني أك 232،  2011كأكرد عبد الباقي دفع اهلل ) 
عقمي يختمؼ عف األحساس كاإلدراؾ كيتجاكز األثنيف معان إلى األفكار المجردة. كبمعناه الضيؽ 

مسألة تتطمب الحؿ، كما أنو  كالمحدكد ىك كؿ تدفؽ أك مجرل مف األفكار تحركو أك تستثيره مشكمة أك
يقكد إلى تفحص المعطيات كتقميبيا بقصد التحقؽ مف صحتيا، كمعرفة القكانيف التي تتحكـ بيا، 

 كاآلليات التي تعمؿ بمكجبيا.
 :  مهارات التفكير/ 2

ميارات التفكير تقصد بيا قدرة المتعمـ عمى شرح كتعريؼ كممارسة العمميات العقمية بسرعة 
ؾ بقدرة المتعمـ عمى إدراؾ العالقات في المكاقؼ الحرجة، كالقدرة عمى اختيار البدائؿ كاتقاف، كذل

, سييؿالمناسبة، كالقدرة عمى االستبصار كتنظيـ األفكار كالخبرات المتاحة لمكصكؿ إلى أفكار جديدة )
( يرل أف 2005( أف فتحي جركداف )88، 2007(. كما أكرد محسف محمد احمد ) 61، 2000
كيفية تنفيذ ميارات   -بصكرة مباشرة أك غير مباشرة  -ميارات التفكير يعني  تعميـ الطالب  تعميـ

التفكير الكاضحة المعالـ كالمالحظة كالمقارنة كالتصنيؼ كالتطبيؽ كغيرىا بصكرة مستقمة عف محتكل 
 ا.المكاد الدراسية أك في إطاره، شريطة أف يككف التركيز عمى ميارة التفكير فى حد ذاتي
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 خصائص التفكير :/ 3
 ( أف خصائص التفكير ىي:13، 2007يرل محسف )

 التفكير سمكؾ تطكرم يزداد تعقيدان مع نمك الفرد كتراكـ خبراتو. -1
 يحدث التفكير بأشكاؿ كأنماط مختمفة )لفظية , رمزية , كمية , مكانية , شكمية(.  -2
 كقات.التفكير فعؿ عقمي كاع كراؽ يميز اإلنساف عف غيره مف المخم -3
 التفكير عممية داخمية غير مرئية.  -4
ال يبدأ التفكير مف فراغ , بؿ ىك عممية مترابطة بما يختزنو الفرد مف خبرات ماضية،  -5

 كبإدراكو لحقائؽ حاضره، كتكقعاتو لمتغيرات مستقبمو. 
يتشكؿ التفكير مف تداخؿ عناصر المحيط التي تضـ الزماف )فترة التفكير(، المكقؼ أك   -6

 ، كالمكضكع الذم يجرم حكلو التفكير. المناسبة
التفكير عممية ىدفيا القريب حؿ المشكالت الحاضر، كىدفيا البعيد تجنب تمؾ المشكالت   -7

 مستقبال ن 
التفكير نشاط إرادم إذ يستطيع اإلنساف أف يكجيو،  كأف يستمر فيو دكف عالقة مباشرة   -8

 بالمثيرات الخارجية.
 ر الذىنية ىي أدكات التفكير.تعتبر المفاىيـ كالمعاني كالصك  -9

 ( 7كتضيؼ ككثر )د. ت، 
 يمكف تنميتو عف طريؽ التدريب عمى مياراتو.  -10
 ال يمكف مالحظتو مباشرة كلكف يستدؿ عميو مف أثره كقياسو كالتعرؼ عمى مدل نمكه.  -11
 ينشأ مف عكامؿ خارجية كيتـ كفؽ عكامؿ داخمية.  -12

 ( : 3ق،  1439كتضيؼ )نادية، 
يعتبر التفكير تفكيران فعاالن إذأ استند إلى أفضؿ المعمكمات التي يمكف تكافرىا كاسترشد -13

 باألساليب كاإلستراتيجيات الصحيحة. 
 ( : 30ـ،  2015كأضاؼ زائد )

 ينطمؽ التفكير مف الخبرة الحسية، كلكنو ال ينحصر فييا بؿ يحتاج إلى خبرات سابقة.  -14
بديؿ مف عدة بدائؿ، كاعادة تنظيـ األفكار المتاحة،  يعطي القدرة عمى اختيار -15

 كاالستبصار.
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 :  أهمية تعميم التفكير ومهاراته/ 4
ت األصكات في السنكات األخيرة تنادم بضركرة تنمية ميارات التفكير كالقدرة عمى التفكير، عارتف

ف تعميـ ميارات التفكير ذلؾ ألف التفكير نشاط طبيعي ال غنى لإلنساف عنو في حياتو اليكمية. كما أ
ىك بمثابة تمكيف الفرد مف اكتساب القدرة عمى التعامؿ بفعالية بأم نكع مف أنكاع المعارؼ كالمعمكمات 

 أك المتغيرات التي يأتي بيا المستقبؿ، كىنالؾ عدة مبررات لتعمـ التفكير كميارتو منيا :  

 ( 31ـ،  2015ما ذكره زائد )

يصكرة أكضح كأكسع كتطكير مقدراتيـ اإلبداعية في حؿ  يتيح لمطمبة رؤية األشياء  -1
 المشكالت.

 إتاحة الفرصة لمطمبة إلنتاج أفكار جديدة.  -2
 مساعدة الطالب ليفكركا في حياتيـ بصكرة منطقية.  -3
عدادىـ لمتنافس عمى الفرص المتاحة في كآفة مناحي الحياة.   -4  تأىيؿ الطمبة كا 
 ب كاكسابيـ الثقة بأنفسيـ.اإلسياـ في تحسيف الحالة النفسية لمطال -5
 االستفادة مف المعارؼ كالخبرات القديمة كتطكيرىا.  -6
 تنمية مفيـك الذات كتقكية مشاعر االنتماء  كاإلحساس بالمسؤكلية  -7

  (43ـ. 2014كأضاؼ عبد العزيز المكسكم )
 التفكير الحاذؽ ال ينمك تمقائيأ بؿ يحتاج تعميـ كتدريب كمراف.   -8
 ة لإليماف كاكتشاؼ نكاميس الحياة.التفكير ضركرة حيكي -9

 التفكير قكة متجددة لبقاء الفرد كالمجتمع معان في عالـ اليكـ كالغد.  -10
 (.201,  2007كأضاؼ محسف )

تعمـ كالتدريب عمى كيفية معالجة المعرفة كالخبرات تفكؽ في قيمتيا أىمية المعرفة الإف  -11
ؿ عمى المعمكمة أىـ مف تعمـ المعمكمة لذلؾ فإف ميارة كيفية الحصك  ككميتيا,نفسيا 
 نفسيا. 

 التركيز عمى ميارات تكظيؼ التفكير أىـ مف التركيز عمى نتاج التفكير.  -12
 شخص آخر. معمكمة أنتجياإف الشعكر بحالكة المنتج الذىني يفكؽ إنجاز حفظ  -13
 نتذكر. بدالن  مف تعمـ كيؼ  نتعمـ,ككيؼ  نفكر,المناىج نحك تعمـ كيؼ  تكجيو -14
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 (334إنصاؼ , د. ت، ) التفكير:عوامل نجاح تعميم مهارات / 5
يعتبر المعمـ مف أىـ أدكات نجاح برامج تعميـ التفكير. كلتعميـ التفكير كميارتو عمى  المعمم :  أواًل:

  :المعمـ مراعاة اآلتي
 ناقشة كالتعبير. تشجيع الم –احتراـ التنكع كاالنفتاح.         –االستماع إلى التالميذ.      -
 إعطاء كقت كافي لمتفكير. –نقؿ أفكار الطمبة.              –تشجيع التعمـ النشط.        -
 تثميف أفكار الطمبة.  –إعطاء تغذية راجعة إيجابية.    –تنمية ثقة الطمبة بأنفسيـ.     -
سية كالبدنية، كتظمميا  قيـ تكفر في البيئة الصفية  فرص المشاركة كالراحة النف  الصفية:البيئة  ثانيًا:

المكدة كالرحمة كالتسامح , كاختفاء الخكؼ، كحرية التعبير، كاحتراـ اآلخر. كيككف المناخ المدرسي 
مثير لمتفكير بكسائمو كتحضيراتو، كأف يترؾ المجاؿ كاسعان لمتمميذ ليعبر عف نفسو كيعرض أفكاره بثقة 

ة دافعية الطمبة كتفعيؿ قدراتيـ كاكتشاؼ مكاىبيـ، كتبتعد كدكف كجؿ. كتكفر المدرسة بيئة إيجابية إلثار 
 المدرسة عف أساليب التقكيمية التقميدية.

يعتمد في تعميـ ميارات التفكير عمى اإلستراتيجيات  إستراتيجيات تعميم مهارات التفكير:  ثالثًا:
ركعات كاالستنباط التدريسية التي تقكـ عمى التفكير كالبحث كالتقصي مثؿ :  حؿ المشكالت كالمش

كاالستقراء كاالستقصاء كغيرىا، كاستعماؿ كسائؿ كألعاب تعميمية تعيف عمى تكليد األفكار كتحميميا 
 كتركيبيا كتقكيميا.

يجب أف تككف النشاطات مفتكحة كتركز عمى  : رابعًا : مالئمة النشاطات التعميمية لمهارات التفكير
 لمتفكير، كتفتح آفاقان كاسعة لمبحث كاالستكشاؼ.تكليد األفكار، كأف تييئ فرصان حقيقية 

ىنالؾ عكامؿ متعمقة بالمتعمـ ليككف مييئان لممارسة التفكير مف أىميا : الثقة  :خامسًا : المتعمم 
بالنفس، كالدافعية لمتعمـ، كالتحرر مف الخكؼ، كالشعكر بالرضا كالقبكؿ، كالقدرة عمى التعمـ كالتقدـ 

 ذىني، كاجتناب الركتيف، كعدـ التقميد األعمى لآلخريف، كسعة الخياؿ. كاإلبداع، كاالنفتاح ال
 : معوقات تعميم مهارات التفكير/ 6

ؾ اتفاؽ مف قبؿ الكثير مف الخبراء التربكييف عمى كجكد قصكر في البرامج التعميمية يتمثؿ  اىن
مما يستكجب االلتفات ليذه  , في تدني القدرات التفكرية لدل التالميذ في المراحؿ التعميمية المختمفة

 ( أف مف العكامؿ التي تعيؽ تعميـ ميارات التفكير :42ـ، 2015المشكمة. كتذكر ضحى )
 التعميـ التقميدم القائـ عمى الحفظ كالتقميد.  - أ

إيماف الكثير مف الناس أف الكتاب المدرسي المقرر ىك المرجع الكحيد لممتعمـ كالمعمـ في  -ب 
 ستفادة مف اإلنفجار المعرفي ككسائؿ االتصاؿ الحديثة.آف كاحد مما يضعؼ اال
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 الفمسفة التعميمية التي تركز عمى أف ىدؼ التعميـ نقؿ المعرفة بدالن مف تكليدىا كتكظيفيا.-ج      
 التعصب لمرأم كعدـ تقبؿ أفكار اآلخريف التي تتعارض مع أرائيـ.  -د      
ميذ بالمعمكمات يساعد عمى تعديؿ سمككيـ كتطكير االعتقاد السائد أف حشك أذىاف التال -ق    

 أفكارىـ.
اعتماد النظاـ التعميمي عمى االمتحانات التحصيمية التي قكاـ أسئمتيا تتطمب ميارات معرفية  -ك     

 (.336كتعتمد عمى الحفظ كالتكرار )إنصاؼ، ف ت.  متدنية 
 كتضيؼ ككثر بمجكف : 

 يات التدريس التي تساعد عمى تنمية ميارات التفكير. افتقاد المعمـ إلى إستراتيج -ز      
 افتقار المناىج الدراسية إلى األنشطة التي تساعد عمى تنمية التفكير. -ح      
 اىماؿ المعمـ النمك اإلنفعالي كاالبداعي لطمبتو  كتركيزه عمى الجانب المعرفي. -ط      
 لتدريبات التي تساعد عمى تنمية التفكير.الكقت المتاح لمدراسة غير كافي لمقياـ با -م     

 :  تضمين مهارات التفكير المناهج الدراسية/ 7
يتفؽ العمماء عمى إمكانية تضميف ميارات التفكير في المناىج الدراسية عبر ثالثة مداخؿ لتنظيـ تعميـ 

 (150 – 46، 2008التفكير  كىي : )إسماعيؿ الفقي كاحمد سالـ، 

 Infusion Thinking Skills  تفكير بطريقة مدمجةمدخؿ تعميـ ميارات ال -أ
فػػي ىػػذا المػػدخؿ تػػدمج ميػػارات التفكيػػر ضػػمف تػػدريس المػػكاد الدراسػػية المختمفػػة  مثػػؿ : المغػػة 

 العربية، العمكـ، الرياضيات كغيرىا. 
  Separate Thinking Skills  مدخؿ تعميـ التالميذ ميارات التفكير بطريقة مستقمة.  -ب

دخؿ فإف التمميذ يػتعمـ ميػارة مػا مػف ميػارات التفكيػر بشػكؿ مباشػر كصػريح مػف كطبقان ليذا الم
خػػالؿ بػػرامج محػػددة تنمػػي لديػػو الميػػارة المطمكبػػة دكف أف يكػػكف لممػػكاد الدراسػػية عالقػػة مباشػػرة 

 بتمؾ البرامج.
مػػػدخؿ تعمػػػيـ ميػػػارات التفكيػػػر بطريقػػػة التجسػػػير:  كيعتمػػػد ىػػػذا المػػػدخؿ عمػػػى الجمػػػع بػػػػيف  - ج

بقيف، حيػػػث يػػػتـ تػػدريس ميػػػارات التفكيػػػر بطريقػػػة مسػػتقمة مػػػف خػػػالؿ البػػػرامج المػػدخميف السػػػا
المسػػػتقمة المحػػػػددة لتعمػػػػيـ ميػػػارات التفكيػػػػر، ثػػػػـ ربػػػػط البرنػػػامج المسػػػػتقؿ بمحتػػػػكل المقػػػػررات 

 الدراسية المعتادة.
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 :استراتيجيات تعميم مهارات التفكير / 8
كير لدل التمميذ : ما حددىا إسماعيؿ مف أىـ استراتيجيات التدريس التي تساعد عمى تنمية التف 

 ( : 210 – 170،  2008الفقي ك احمد سالـ )
 استراتيجية العصؼ الذىني.   -1
 استراتيجية التعمـ اإلتقاني.   -2
 استراتيجية التعمـ باالكتشاؼ.   -3
 استراتيجية حؿ المشكالت.  -4
 استراتيجية اتخاذ القرار. -5
 استراتيجية القبعات الست.   -6
 التفكير.  استراتيجية خرائط -7
 \برنامج ككرت لتعميـ التفكير.   -8

 (256، 2008)اسماعيؿ الفقي  كاحمد سالـ،  :تقكيـ أداء الطالب في تعمـ التفكير/ 9
مف أىـ كاجبات المعمـ أف يقؼ عمى مدل تقدـ طالبو في تعمـ ميارات التفكير، كلقياـ بكاجبو 

ييس كبطاقات التقدير المعدة ليذا الغرض. ىذا يستعيف  بأدكات قياس التفكير مف االختبارات كالمقا
كلتقدير مستكل أداء الطالب في تعمـ ميارات التفكير ىنالؾ نكعيف مف القياس : أكليما المقاييس 
المكضكعية المقننة، كالتي تعتمد عمى فكرة القياس الكمي  كفقان لسمـ مف الدرجات، كثانييما  مقاييس 

عة سمكؾ الطالب أثناء تنفيذ برامج تنمية التفكير أك عقب اإلنتياء التقدير التي تقـك عمى مراقبة كمتاب
 منيا.

كمف أبرز أنكاع المقاييس المكضكعية : اختبارات الذكاء,، ك كاختبارات قياس ميارات التفكير. كمف 
أىـ مقاييس التقدير : مقياس تقدير سمككيات التفكير، كمقياس ألداء ميارات التفكير، كمالحظة سمكؾ 

كفي كؿ  أنكاع التقكيـ التي يجرييا المعمـ لمكقكؼ  ب، كاألكراؽ البحثية، كحقيبة إنجاز الطالب. الطال
عمى مستكل أداء طالبو في ميارت التفكير، عميو اإللتزاـ بمجمكعة مف المعايير يتـ في ضكئيا كضع 

صدار أحكاـ، كمف أبرز ىذه المعايير :   التقديرات كا 
 يمية لمستكل قدرات الطمبة. مدل مالئمة النشاطات التعم -
 مدل مالئمة طريقة التدريس لميارة التفكير المطمكب تعمميا. -
 مدل كجكد رابطة بيف أنشطة التفكير بالمناىج التي يدرسيا الطالب. -
 مدل كجكد نتاجات تعميمية مممكسة لعممية تعمـ التفكير. -
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 :الدراسات السابقة 
فاعمية برنامج لتدريب معممات األحياء لمصؼ دراسة بعنكاف  م( 2011خديجة محمد جان )/ 1

األكؿ الثانكم في أثناء الخدمة عمى استخداـ بعض طرؽ التدريس الحديثة كقياس أثرىا في تنمية 
ميارات التفكير العممي لدل طالباتيف. استيدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية برنامج لتدريب 

خدمة  الستخداـ بعض أنماط طرؽ التدريس معممات األحياء الصؼ األكؿ الثانكم  في أثناء ال
الحديثة  كقياس أثرىا في تنمية ميارات التفكير العممي لدل طالبات الثانكم. تـ تطبيؽ  المنيج 

طالبة  كتكزعف لمجمكعتيف  700معممة أحياء ك 30شبو تجريبي كتككنت عينة الدراسة  مف
بات  كأداة المالحظة لممعممات. كبدأ تجريبية كضابطة. كتـ إعداد مقياس التفكير العممي لمطال

معالجة البيانات باستخداـ اختبار )ت(  تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء 
المجمكعتيف  لصالح المجمكعة التجريبية. كلذلؾ أكصت الباحثة بضركرة إتاحة الفرصة لجميع 

لتدريس لما ليا مف أثر إيجابي معممي العمكـ لحضكر الدكرات التدريبية , خاصة المتعمقة بطرؽ ا
 في تنمية ميارات التفكير العممي لدل الطالبات.

دراسة بعنكاف : فاعمية نمكذج في تحصيؿ كتنمية ميارات  م( 2015ضحى سعيد األيوبي ) /2
التفكير لدل تالميذ الصؼ السابع أساس في مقررات الدراسات االجتماعية  تيدؼ الدراسة  إلى 

" في التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير األساسية لدل طمبة الصؼ  Ideal"  قياس فاعمية نمكذج
الرابع األساس في مقرر الدراسات االجتماعية في محافظة دمشؽ. كاستخدمت الباحثة المنيج 
التجريبي , كاستخدمت عينة مف تالميذ الصؼ الرابع أساس بمحافظة دمشؽ. كاستخدمت 

" , كاختبار  Idealج تجريبي مصمـ كفؽ نمكذج " مجمكعة مف األدكات تتمثؿ في برنام
تحصيمي, كاختبار لميارات التفكير األساسية. كتكصمت الباحثة لنتائج أىميا : كجكد فركؽ ذات 
داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في 

تفكير األساسية كمياراتو الفرعية لصالح المجمكعة القياس البعدم لدرجة الكمية الختبار ميارات ال
التجريبية. كأكصت الباحثة بالعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير األساسية لدل الطالب المعمميف في 
 مؤسسات إعدادىـ كتدريبيـ عمى استخداـ إستراتيجيات كطرائؽ تنمي ميارات التفكير لدل الطمبة.

بعنكاف تقييـ األساليب المساعدة عمى تنمية  م( 2017دراسة خضر عمي ومطيعة احمد )/ 3
ميارة النفكير لدم تالمذة الصؼ السادس مف التعميـ األساسي. ىدفت الدراسة إلى تقييـ أساليب 
معممي مادة الرياضيات التي تساعد عمى تنمية التفكير لدل تالميذات الصؼ السادس مف مرحمة 

ية. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي كأعد مقياس تقييـ التعميـ األساسي في مدينة الالذقية السكر 
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أسمكب المعمـ لتنمية التفكير. كبعد التحقؽ مف صدقو كثباتو , طبؽ المقياس عمى عينة مككنة مف 
معمـ كمعممة. كافضت نتائج الدراسة إلى أف درجة ممارسة معممي الرياضيات ألساليب تنمية  30

( , كال تكجد فركؽ دالة %  54ذقية جاءت متكسطة ل)التفكير لدل التالميذ في مدينة الال
إحصائيان بيف متكسطات استجابات المعمميف عمى مقياس ممارسة المعمـ ألساليب تنمية التفكير 
تعزل لمتغير الجنس أك التأىيؿ أك سنكات الخبرة. كأكصت الدراسة بتطكير برامج إعداد المعمميف 

 \د دكرات تدريبية أثناء الخدمة المشجعة عمى تنمية التفكير. لتمميكيـ أساليب تنمية التفكير , كعق
دراسة بعنكاف : إثر استخداـ بعض ميارات التفكير  م( 2018نانسي محمد جميل الخرابشة )/ 4

االبداعي عمى تحصيؿ طابة الصؼ الثالث أساس. ىدفت الدراسة  التعرؼ  إلى أثر استخداـ 
ؿ طمبة الثالث أساس كاالحتفاظ بالمعمكمة في تدريس بعض ميارات التفكير االبداعي في تحصي

مادة العمكـ في المدراس الخاصة في العاصمة عماف. كلتحقيؽ ىذا اليدؼ  استخدمت الباحثة 
المنيج شبو التجريبي كاجرت اختبار تحصيمي. كتككنت عينة قصدية مف طمبة كطالبات المدارس 

اسبة تكصمت الباحثة إلى نتائج أىميا كجكد فركؽ الخاصة. كبعد استخداـ الكسائؿ اإلحصائية المن
,( بيف المجمكعة التجريبية التي تعممت باستخداـ  05ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )

ميارتي التكسع كالمركنة في احتفاظيـ بالمعمكمة كالمجمكعة الضابطة التي تعممت بالطريقة 
 تجريبية.االعتيادية , ككانت الفركؽ لصالح المجمكعة ال

 :ات السابقةسالتعميق عمى الدرا
الدراسات السابقة المذككرة سابقان تناكؿ ميارات التفكير كلكف مف زكايا مختمفة عف ىذه 

( بحثت عف فاعمية بعض طرائؽ التدريس كأثرىا في تنمية 2011الدراسة، فدراسة خديجة خاف )
برنامج معيف عمى تنمية ميارات  ( فاعمية2016ميارات النفكير بينما تناكلت ضحى األيكبي )

التفكير، أما خضر كمطيعة فعمال عمى تقييـ أساليب التي تساعد عمى تنمية ميارات التفكير، كناسي 
الخرابشة تناكات استخداـ ميارات التفكير االبداعي في تحصيؿ الطمبة، أما ىذا البحث  تحاكؿ أف 

تفكير. كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة خضر تحدد المتطمبات المينية لممعمـ لمتدريس ميارات ال
كمطيعة في استخداـ المنيج الكصفي، بينما استخدمت الدراسات الثالث األخرل المنيج التجريبي. كما 
أف الدراسات األربع السابقة تركز عمى مادة دراسية معينة في تناكليا لميارات التفكير بينما الدراسة 

يارات التفكير التى تحتاجيا المعمـ. كتؤكد الدراسات األربع الحالية تبحث عف منطمبات تدريس م
السابقة فاعمية كأثر تدريس ميارات التفكير مما يتطمب تكفير متطمبات تدريسيا لدل المعمـ كىك 

 مكضكع الدراسة الحالية. كاستفاد الباحث مف أدبيات ىذه الدراسات في إعداد كتصميـ االستبانة.
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 إجراءات البحث 
  بحث :مجتمع ال

ساس بمدينة ربؾ، كمف بينيـ تـ اختيار عشكائيان يتككف مجتمع البحث مف معممي مرحمة األ
 ( معمـ كمعممة.85)

  أداة البحث : ثبات االستبانة وصدقها :
لتأكد مف صدؽ االستبانة عرض الباحثاف االستبانة لخمس مف األساتذة في جامعات مختمفة 

( كعف طريؽ SPSSؿ االستبانة كفؽ ليا. كباستخداـ  برنامج )حيث أجركا بعض التعديالت كتـ تعدي
 ,(. 97,( بينما الصدؽ األحصائي )94معامؿ الفا تحصؿ الباحثاف عمى ثبات االستبانة فكاف )

تتككف االستبانة مف قسميف، القسـ األكؿ البيانات الكصفية بينما القسـ الثاني البيانات الكمية. كيتككف 
 أدناه.ريف كما في الجدكؿ القسـ الثاني مف محك 

 (1)جدول رقم 

 عدد العبارات العنوان  المحور

 16      احتياجات المعمـ المينية لتدريس ميارات التفكير كؿاأل    
 26      األنشطة المناسبة لتنمية ميارات التفكير الثاني    

 42      المجموع   

 :التحميل اإلحصائي لمبيانات الوصفية 
 ع : النو  –أ 

 ( نوع المفحوصين2جدول رقم )

 العدد      النوع      م

 36        ذكر     1
 45        أنثى     2

 81        المجموع    
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( غمبة العنصر النسائي كىك الكضع الطبيعي في تعميـ األساس في 2كاضح مف جدكؿ رقـ  )
 السكداف في الكقت الحالي.

 ( مؤهالت المفحوصين العممية3)المؤهل العممي : جدول رقم  -ب 
 العدد                 المؤهل العممي            م
 15                 دبمكـ كسيط           1
 44                 بكالريكس              2
  4                 دبمكـ عالي           3
 10                 ماجستير           4
 8                 دكتكراه           5

 81                 المجموع          
( أف الغالبية العظمى مف المفحكصيف يحممكف درجات جامعية بنسة 3كاضح مف جدكؿ رقـ )

منيـ يحممكف درجة  8% ( بينيـ 27منيـ يحممكف درجات فكؽ الجامعية بنسبة ) 22%( بينما 82)
قدر مف التأىيؿ يجعؿ المفحكصيف أىالن  إلعطاء رأم عممي حكؿ عبارات %(. كىذا ال10الدكتكراه )
 االستبانة.

 ( خبرات المفحوصين4الخبرة :   الجدول رقم ) -ج 
 السنوات       فترة الخبرة             م
 1          خمس سنكات فأقؿ  1
 11          10سنكات إلى  6مف   2
 17          15سنة إلى  11مف  3
 7          20سنة إلى  16كمف  4
 45          سنة فأكثر  21 5
 81          المجموع  

سنة كجميـ  20في المائة خبرتيـ أكثر مف  56( أف أكثر مف  4كاضح مف الجدكؿ رقـ )
%(  مما يشير أف المفحكصيف خبراتيـ تمكنيـ مف تقييـ 85خبرتيـ أكثر مف عشر سنكات  ))

دال  .ء بالرأمالبيانات كا 
استخدـ الباحثاف احتبار مربع كام لتحديد الداللة اإلحصائية، كأف قيمة كام اإلحصائية : المعالجات 

 .9,488, تساكم 05( كتحت مستكل داللة 4المقركءة أماـ درجة الحرية )
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 احتياجات المعممين المهنية لتدريس مهارات التفكير         المحور األول : 
 تياجات المعممين المهنية لتدريس مهارات التفكير ( اح5الجدول رقم )

أوافق  ارةــــــــــــــــــالعب م
 بشدة

ال  محايد أوافق
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

كاي 
 المحسوبة

 التفسير الداللة

 مكافؽ بشدة دالة 95,630 - - 1 12 68 التدريب المستمر 1
 مكافؽ بشدة دالة 61,5630 - - 3 19 59 العدد المعقكؿ لمتالميذ في الصؼ الدراسي 2
 مكافؽ بشدة دالة 22,827 - - - 19 62 تكفير مستمزمات النشاط المدرسي 3
 مكافؽ بشدة دالة 22,827 - - - 19 62 التقكيـ المستمر 4
 مكافؽ بشدة دالة  76,741 - - 1 17 63 تعاكف األسرة مع المعمميف  5
 مكافؽ بشدة دالة 46,519 - - 3 25 53 التكجيو الفني الفعاؿ 6
 مكافؽ بشدة دالة 81,407 - - 4 12 65 اطالع المعمـ المستمر عمى أدبيات التربية  7
 مكافؽ بشدة دالة 79,185 - - 2 15 64 تحمي المعمـ بالصبر كسعة الصدر 8
 مكافؽ بشدة دالة 56,519 - 1 - 24 56 النقاش ك الحكار بيف المعمميف 9

 شدةبمكافؽ  دالة 56,741 - - 1 17 63 التمميذ كالمعمـاالحتراـ المتبادؿ بيف  10
 مكافؽ بشدة دالة 65,914 - 1 6 27 47 استخداـ استراتيجية التعاكف 11
 مكافؽ بشدة دالة 68,963 - - 2 28 61 ميارة إدارة الكقت  12
 مكافؽ بشدة دالة 78,630 - - 1 14 66 اتقاف إدارة الصؼ الدراسي  13
 مكافؽ بشدة دالة 96,963 2 2 3 29 45 راطية في المناخ المدرسيإشاعة الديمق 14
 مكافؽ بشدة دالة 73,407 - - 1 18 62 تمكيف المعمميف مف تبادؿ الخبرات بينيـ 15
التركيز عمى استخداـ استراتيجيات  16

 التدريس الحديثة 
 مكافؽ بشدة دالة 86,160 - 1 2 26 52

لمفحكصيف كميا مكافؽ بشدة، كأف جميع قيـ مربع كام تربيع ( أف استجابات ا5يكضح جدكؿ رقـ )
(  كمستكل 4( أكبر مف قيمة كام المقركءة عند درجة حرارة )96،693 – 22،827المحسكبة تراكحت بيف )

( لذا فيي ذات داللة إحصائية، كىذا يعني أف احتياجات المعمميف المينية 9,488,( كالتي تساكم )5داللة )
التفكير لدل تالميذ مرحمة التعميـ االساسي جاءت بدرجة مكافقة كبيرة جدان مما يدؿ أف ىنالؾ  اتدريس ميارات 

حاجة لتمميؾ المعمميف احتياجات تدريس ميارات التفكير.  كىذا يشير أف عبارات المحكر األكؿ تمثؿ 
لتي جاءت في الجدكؿ االحتياجات التي يحتاج إلييا المعمـ لتدريس ميارات التفكير  كتعتبر االحتياجات ا

إجابة لمسؤاؿ األكؿ ما احتياجات المعمـ المينية ليككف فاعالن في تدريس ميارات التفكير. كننفؽ نتائج الدراسة 
( الخاصة 2017( كدراسة خضر عمي كمطيعة أحمد )2017مع تكصيات دراستي خديجة محمد خاف )

 بتدريب المعمميف. 
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 شطة المناسبة لتدريس مهارات التفكير بفاعمية ( األن6الجدول رقم ) : المحور الثاني
 لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي

أوافق  العبارة م
 بشدة

ال اوافق  ال اوافق محايد اوافق
 بشدة

كاي 
 المحسوبة

 التفسير الداللة

 أكافؽ بشدة دالة 79,185 - - 2 15 64 حمقات الحكار كالنقاش 1
 أكافؽ بشدة دالة 74,247 1 3 8 29 40 جمع المعمكمات كتنظيميا 2
 أكافؽ بشدة دالة 38,691 3 4 17 28 29 حؿ األلغاز 3
 أكافؽ بشدة دالة 63,630 1 4 9 33 34 مسرحيات  4
 أكافؽ دالة 54,988 1 3 14 34 29 سرد قصص 5
 أكافؽ بشدة دالة 30,062 - 2 18 25 36 التخطيط لعمؿ ما 6
 أكافؽ بشدة دالة 36,679 2 - 13 29 37 ألعاب تثير التفكير 7
 أكافؽ بشدة دالة 82,395 1 2 8 27 43 حؿ مسائؿ رياضية 8
 أكافؽ بشدة دالة 102,025 1 - 5 23 39 إجراء تجارب 9

 أكافؽ بشدة دالة 63,642 2 - 5 28 46 عمؿ مقارنات 10
 أكافؽ دالة 40,728 - 4 8 36 33 العصؼ الذىني 11
 أكافؽ بشدة دالة 41,716 - 4 8 31 38 المالحظة اليادفة  12
 أكافؽ بشدة دالة 53,072 - 1 9 28 43 نشاط تقكيمي  13
 أكافؽ بشدة دالة 71,284 2 1 9 34 35 دراسة خرائط 14
 أكافؽ بشدة دالة 92,272 1 1 8 25 46 حؿ مشكالت  15
 أكافؽ دالة 45,605 1 4 17 31 28 أعماؿ تشكيمية  16
 أكافؽ بشدة دالة 82,395 1 1 8 30 41 طرح أسئمة 17
 أكافؽ بشدة دالة 34,000 4 6 15 25 31 إجراء بحكث  18
 أكافؽ دالة 24,864 2 11 17 26 25 تفكير خيالي   19
 أكافؽ بشدة دالة 53,012 3 3 12 28 35 تصميـ مشركعات 20
 أكافؽ بشدة  60,420 3 3 12 23 40 فؾ كتركيب 21
 أكافؽ بشدة  58,568 2 4 12 24 39 صنع كاتخاذ القرار 22
 أكافؽ   64,099 1 8 11 33 28 اقتراح بدائؿ 23
 أكافؽ بشدة  65,111 1 3 10 31 36 استنباط قكاعد 24
 أكافؽ بشدة  28,877 - 5 12 30 34 استقراء قكاعد 25
 أكافؽ بشدة  28,580  5 13 27 36 ترتيب أكلكيات 26
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( كام 102,025 – 24,86يمتيا تتراكح بيف )( أف كؿ العبارات ق6يتضح مف الجدكؿ رقـ )
( كىذا يعني كجكد داللة إحصائية لمفركؽ في اسستجابات 9,488المحسكبة أكبر مف كام المقركءة )

عبارة  جاءت االستجابة فييا  21( أف  6أفراد العينة لصالح التكرار األكبر، كنالحظ في جدكؿ رقـ )
( جاءت 23، 19، 16، 11، 5الؾ فقط خمس عبارات )لصالح التكرار األكبر )أكافؽ بشدة(، كىن

عبارة( تعتبر  21االستجابة لصالح )أكافؽ(. زيرل الباحثاف أف العبارات التي حظيت بالمكافقة بشدة )
األنشطة الفاعمة لتدريس ميارات التفكير كتتفؽ الدراسة مع دراسة نانسي محمد جميؿ الخرابشة 

 دريس ميارات التفكير. ( في استخداـ برنامج لتفعيؿ ت2018)
 : جـــــــالنتائ

إجابة أسئمة البحث تعطي النتائج المطمكبة، فالسؤاؿ األكؿ الذم ينص عمى ما احتياجات    
يحدد  ( الذم5)المعمـ المينية ليككف فاعالن في تدريس ميارات التفكير ؟ فمف خالؿ جدكؿ رقـ 

ر لتالميذ مرحمة التعميـ األساسي، جاءت استجابة لتدريس ميارات التفكي المينية المطمكبةاالحتياجات 
عبارة( كىي تمثؿ احتياجات المينية لتدريس 16المفحكصيف لصالح المكافقة بشدة لكؿ العبارات ) 

 :  التفكير كىيميارات 
 التدريب المستمر لممعمـ عمى تدريس ميا رات التفكير ضركرة. -1
لمعمـ مف تدريس ميارات التفكير بصكرة العدد المعقكؿ لمتالميذ في الصؼ الدراسي يمكف ا -2

 جيدة.
 تكفير مستمزمات النشاط المدرسي حاجة ميمة لتدريس ميارات التفكير بصكرة فعالة. -3
 التقكيـ المستمر مف أىـ أدكات التدريس الجيد لميارات التفكير. -4
 تعاكف األسر مع المعمميف يعزيز استيعاب التالميذ لميارات التفكير. -5
 لفعاؿ يسيـ في رفع كفاءة المعمـ التدريسية لميا رات التفكير.التكجيو الفني ا -6
 اطالع المعمـ المستمر ألدبيات التربية يؤىمو ليككف مكاكبان لممستجدات في مجاؿ تعميـ.  -7
 تحمي المعمـ بالصبر كسعة الصدر قيـ ضركرية لتدريس ميارات التفكير. -8
 ريسية في تدريس الميارات.النقاش كالحكار بيف المعمميف يزيد قدرات المعمـ التد -9

 االحتراـ المتبادؿ بيف التمميذ كالمعمـ يزيد مف فاعمية تدريس ميارات التفكير. -10
 استخداـ إستراتيجية التعاكف يمكف المعمـ مف التدريس الفعاؿ لميارلت التفكير. -11
 مف أىـ عناصر تدريس الناجح لميارات التفكير التدريب العممي المكثؼ. -12
 مف أىـ الميارات التي تعيف المعمـ عمى تدريس ميارات التفكير. ميارة إدارة الكقت -13
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 اتقاف إدارة الصؼ مف مستمزمات التدريس الجيد لميارات التفكير. -14
 اشاعة الديمقراطية في المناخ المدرسي ضركرة لتفعيؿ تدريس ميارات التفكير. -15
دريس ميارات التركيز عمى استخداـ استراتيجيات التدريس الحديثة يعيف المعمـ عمى ت -16

 التفكير بصكرة فاعمة.
إجابة السؤاؿ الثاني، ما األنشطة المناسبة لتفعيؿ تدريس ميارات التفكير لدل تالميذ مرحمة 

( عبارة عف أنشطة مختمفة ككافؽ المفحكصكف بشدة عمييا في ىذا 6األساس، فعبارات الجدكؿ )
سبة لتفعيؿ تدريس ميارات التفكير نشاط( مقترح  كأنشطة منا 26نشاط( مف بيف ) 21البحث عمى )

 في مرحمة التعميـ األساسي  كىي : 
حمقات الحكار كالنقاش، جمع المعمكمات كتنظيميا كتفسيرىا، حؿ ألغاز، نشاط مسرحي، التخطيط 
لعمؿ ما، ألعاب تثير التفكير، حؿ مسائؿ رياضية، إجراء تجارب، عمؿ مقارنات، المالحظة اليادفة، 

سة خرائط، حؿ المشكالت، طرح أسئمة، إجراء بحكث، تصميـ مشركعات، فؾ نشاط تقكيمي، درا
 كتركيب، صنع كاتخاذ قرار، استنباط حمكؿ، استقراء قكاعد، ترتيب أكلكيات 

 : التوصيات 
 تقكيمية متنكعة لتقكيـ مدل امتالؾ التمميذ لميارات التفكير المختمفة. إستخداـ أساليب -1
 ي تنمية ميارات التفكير.تفعيؿ أساليب التعمـ الذاتي ف  -2
 تكعية األسرة بأىمية امتالؾ التالميذ لميارات التفكير الناقد كاالبداعي.  -3
 تكفير االحتياجات المينية لممعمميف كالتي تمكنيـ مف تدريس ميارات التفكير. -4
 ميارات التفكير لدل التالميذ. يعمى االحتياجات كاألنشطة التي تنم المعمـتدريب  -5
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 ر والمراجعالمصادقائمة 
 المصادر :

 القراف الكريـ. -1
 صحيح مسمـ. -2

 المراجع
إنصاؼ محمد أحمد درار )بدكف تاريخ( التعميـ كتنمية التفكير لدل أطفاؿ الخميج , مركز   -1

 .2019 / 6/8بتاريخ  www.gulfkids.comدراسات كبحكث المكقعيف 
ق( المعمـ كتنمية ميارات التفكير , الرياض   1426أحمد محمد سالـ )إسماعيؿ محمد الفقي ك  -2

 , مكتبة الراشد.
( فاعمية تكظيؼ التعميـ المبرمج في تنمية التفكير االستداللي 2015زائد محمد حسف مطير ) -3

بمبحث التربية اإلسالمية لدل طالب الصؼ الحادم عشر , رسالة ىماجستير غير منشكرة  , 
 الجامعة اإلسالمية , غزة  كمية التربية ,

 ككثر , بمجكف )ف ت( قضايا مشكالت في التدريس , كمية التربية , جامعة قطر.  -4
( أسس بناء المناىج كتنظيماتيا , القاىرة , 1987محمد أميف المفتي كحممي أحمد مراد ) -5

 مكتبة االنجمكالمصرية.
 تبة المتنبي.( تنمية ميارات التفكير , الدماـ , مك2007محسف محمد أحمد ) -6
( الكثيقة العامة لممناىج , كزارة التربية 2013المركز القكمي لممناىج كالبحث التربكم )  -7

 كالتعميـ , السكداف.
ق( دمج ميارات التفكير في التدريس , كرقة عمؿ قدمت في  1439نادية عكيد الظفيرم ) -8

 بالمممكة العربية السعكدية.المؤتمر الخامس لتطكير التعميـ العربي , كزارة التربية كالتعميـ 
 ( عمـ النفس التربكم , عماف , دار كائؿ لمنشر. 2010نايفة قطامي ك آخركف ) -9

( أثر استخداـ بعض ميارات التفكير اإلبداعي 2018نانسي محمد جميؿ الخرابشة ) -10
في تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث  أساس  كاالحتفاظ بالمعمكمة في تدريس مادة العمكـ في 

لخاصة في  , العاصمة عماف. رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية العمكـ التربكية , المدارس ا
 جامعة الشرؽ  االكسط.

( تعميـ ميارات التفكير كتعمميا في منياج الرياضيات 2000سييؿ رزؽ دياب ) -11
 لطمبة المرحمة االبتدائية العميا  , جامعة القدس العربية المفتكحة. 

http://www.gulfkids.com/
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( عمـ النفس , اسسو ك مبادؤه, نظرياتو , الخرطـك 2011)عبد الباقي دفع اهلل أحمد  -12
 , دار جامعة الخرطـك لمنشر.

(التفكير كتعمـ مياراتو , عماف , دار المنيجية 2014عبدالعزيز حيدر المكسكعي ) -13
 لمنشر.

( تربية ىالتفكير , مقدمة عربية في ميارات 2005شاكر عبد المجيد كآخركف ) -14
 التفكير , دبي , دار القمـ.

( فاعمية برنامج لتدريس معممات األحياء لمصؼ األكؿ 2011خديجة محمد جاف )  -15
الثانكم في أثناء الخدمة عمى استخداـ بعض طرؽ التدريس الحديثة كقياس أثرىا في تنمية 

( , كمية 12( المجمد )2ميارات التفكير لدل طالباتيف ,مجمة العمـك التربكية كالنفسية العدد )
 ـ القرل التربية , جامعة أ

( تقييـ فاعمية اساليبالمساعدة عمى تنمية ميارات 2017خضر عمى كمطيعة أحمد )  -16
التفكير لدل تالميذ الصؼ السادس في التعميـ األساسي , مجمة جامعة تشريف لمبحكث 

 (.9( , المجمد)3كالدراسات العممية, العدد )
التفكير األساسية ( فاعمية نمكذج في التحصيؿ كتنمية ميارات 2015ضحى أيكبي )  -17

رسالة ماجستير غير  االجتماعية,لدل تالميذ الصؼ السابع أساس في مقرر الدراسات 
 كمية التربية , جامعة دمشؽ. منشكرة,

ـ( تحديد المكاد الدراسية  2012يكسؽ المغربي كعبدالرحيـ سالـ كعكض النك ) -18
ـ  2012التعميـ في عاـ  لثانكية المشاكؿ كالحمكؿ، كرقة عممية قدمت في مؤتمرا بالمدرسة

 في الخرطكـ.


