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 امللدص

لدى المعمم  كفاية إدارة العقولعمى  إلقاء بعض الضوءإلى  ورقة العمل ىذهيدف ت
لتنمية ميارات التفكير، وتثير تساؤالت عن كفاية إدارة العقول ودورىا في العممية التعميمية 

: )مفيوم التفكير،  وخصائصو ومستوياتو وأنماطو،  ط التاليةاالنقالحالية الورقة  تناولوت
مفيوم ميارات التفكير، والتعريف اإلجرائي  لكفاية إدارة العقول، وميارات التفكير األساسية 
والعميا، كيفية تعميم ميارات التفكير، العوامل المؤثرة في تنمية ميارات التفكير في العممية 

كير العميا، عالقة ميارات المعمم التواصمية بتنمية ميارات التعميمية، أىمية تنمية ميارات التف
التفكير، دور األسئمة الصفية في إدارة عقول الطالب وتنمية ميارات التفكير لدييم، ودور 
المعمم في تنميتيا، أبرز كفايات المعمم الالزمة توافرىا إلدارة عقول الطالب ومعايير الجودة 

تقويم أداء المعمم التدريسي في جانب إدارة عقول و قول الطالب، ألداء المعمم لدوره في إدارة ع
الورقة بعض التوصيات التي يمكن االستفادة منيا في ميدان التربية والتعميم  وتقدم(، الطالب

المعمم في كفاية إدارة عقول الطالب. ألجل رفع مستوى أداء
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 مقدمـة:

الموجودة في نظامنا التعميمي ىو  العقل ىو أعظم عضو نممكو، ومن أكبر الفجوات       
كيفية استخدام عقولنا، وىذا ال يبدو واضًحا في المنيج التعميمي، وتكمن في عقل كل إنسان 

(. وتنمية 4، ص.0333إمكانيات تفوق ما يستخدمو منيا بالفعل بمراحل ىائمة )كميج، 
م، ومعالجة القضية ميارات التفكير لدى الطالب ىي في الواقع زيادة وعييم بما يدور حولي

من وجوه متعددة، وزيادة فاعميتيم في معالجة ما يقدم ليم من مواقف وخبرات، كما أنيا تزيد 
من كفاءة العمل الذىني لدى الطالب في معالجة ما يقدم ليم من مواقف وخبرات، وتفعيل 

تفكير (. فميارات ال032، ص.0335عممي لدور المدرسة والخبرات الصفية التعميمية )غانم،
ليست عمميات آلّية، بل عمميات ذىنية تحتاج إلى تدريب وممارسة حتى يصل الفرد إلى نتائج 
جديدة، وتنمية ميارات التفكير لدى الطالب إحدى النتائج المترتبة عمى مرورىم بخبرات 

 (.032، ص.0333محددة ضمن كتب ومواد مقررة تحت إشراف وتوجيو المعمم )العياصرة،
( إن التفكير الفّعال يتطمب تعميَما وتوجيًيا مقصوًدا مستمًرا وممارسة، 0333يقول مصطفى )

ليتحول التفكير إلى ثقافة ليصبح الطالب بعدىا قادرين عمى التفاعل االيجابي الدائم الذي ال 
وقد أشار  (،00مل مع التوقعات قبل حدوثيا )صيكون مجرد رد فعل، بل يؤسس لمتعا

( إلى أنو يجب عمى المربين تشجيع وتنمية أنماط مختمفة 0330) Nagamurali ناقمورلي 
من اإلبداع الذي يمكن أن ينشأ من مزيج من التفكير المنطقي وغير المنطقي، من خالل 
ممارسة ميارات التفكير اإلبداعي، حيث أن تمك الميارات تمعب دورًا بارزًا لقولبة طالبي 

 .يجاد مكان أفضل لمجيل الحاضر والمستقبل )صالمعرفة المذين ىم األفراد المسئولين إل
(. إن قضية تنمية التفكير تمثل إحدى الركائز األساسية في األنظمة التربوية الحديثة، 301

ولما كانت عممية التفكير يمكن اكتسابيا من خالل عممية التعمم، فقد أصبح من واجب 
أىداف األنظمة التربوية المتمثمة  القائمين عمى العممية التربوية وعمى رأسيا المعمم تحقيق

في تنمية العقل، وتعميم التفكير، من خالل تييئة المواقف التعميمية والتعممية التي تحفز 
الطالب عمى القيام بالعمميات العقمية النشطة التي تستند إلى التأمل والتفكير 

في المممكة  لذلك حظي المعمم باىتمام وعناية وزارة التعميم (.12صم، 0333)الموسى،
العربية السعودية، فقد اىتمت بتطويره وخاصة ما يتعمق بالكفايات التدريسية الالزم توافرىا، 
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السيما كفاية إدارة عقول وتفكير الطالب وفق ما نادت بو االتجاىات    التربوية الحديثة وذلك 
ير الالزمة وال وصواًل لتحقيق أىداف التربية من خالل مخرجات تعميمية تمتمك ميارات التفك

سيما ميارات التفكير العميا مثل اإلبداعي، لممساىمة في رقى المجتمع ولمنيوض بو ، 
فالمجتمعات لم تعد بحاجة إلى أفراد بقدر حاجتيا إلى عقول تستثمر معطيات الحياة عمى نحو 

إلى  سعتالتي  ن ليذه الورقةييزيد من تقدميا ومن قوتيا. من ىنا أتت أىمية إعداد الباحثت
 عن السؤال الرئيس اآلتي: اإلجابة 

 ما المقصود بكفاية إدارة العقول في العممية التعميمية؟    

 ومن السؤال الرئيس تتفرع األسئمة اآلتية:      

 ما خصائص التفكير؟ وما ىي أىم مستوياتو وأنماطو؟و  ما مفيوم التفكير؟ -3
وما ىي وما ىو التعريف اإلجرائي لكفاية إدارة العقول؟ ما مفيوم ميارات التفكير؟  -0

 ؟األساسية ميارات التفكير
 ما ميارات التفكير العميا؟ وكيف يعمم المعمم ميارات التفكير؟ -0
 ما العوامل المؤثرة في تنمية ميارات التفكير في العممية التعممية؟ -2
 قف التعميمية؟ما أىمية تنمية ميارات التفكير العميا لدى الطالب في الموا -1
 ما عالقة ميارات المعمم التواصمية بتنمية ميارات التفكير؟ -2
 ما دور األسئمة الصفية في إدارة عقول الطالب وتنمية ميارات التفكير لدييم؟ -3
 ما دور المعمم في تنمية ميارات التفكير لدى الطالب في العممية التعميمية؟ -4
عقول الطالب وتنمية ميارات التفكير  ما أبرز كفايات المعمم الالزم توافرىا إلدارة -5

 لدييم في ضوء معايير الجودة؟
 كيف يتم تقويم أداء المعمم التدريسي في جانب إدارة عقول الطالب؟ -33
 ما أبرز التوصيات التي توصمت ليا ورقة العمل الحالية؟ -33

 وفيما يمي عرض توضيحي وتفصيمي لإلجابة عن التساؤالت السابقة.
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 التفكري: أواًل: مفَوو

( التفكير بأنو "نشاط يستخدم الرموز مثل الصور والمعاني 3552يعرف الخميمي )     
واأللفاظ واألرقام والذكريات واإلشارات والتعبيرات واإليحاءات التي تحل محل األشياء 
واألشخاص والمواقف واألحداث المختمفة التي يفكر فييا الشخص بيدف فيم موضوع أو 

( تعريف الحارثي لمتفكير معتبرًا إياه "نشاط 0330وذكر سالمة ) (.25. ص) موقف معين"
عقمي سواء كان في حل مشكمة أو اتخاذ قرار أو محاولة فيم موضوع ما يتضمن تفكيرًا 
 فالتفكير ىو ذلك الشيء الذي يحدث في أثناء حل المشكمة وىو الذي يجعل لمحياة معنى"

يف أرنوف لمتفكير بأنو "عبارة عن نشاط عقمي ( تعر 0332(. وأوردت ىمت عمي )22 ص.)
يتميز بخاصيتين: أوليما أنو نشاط کامن ال يمكن مالحظتو مباشرة، والثانية بأنو نشاط رمزي 

( بتعريف 0332(. ولقد قام سعادة )00ص.) يتضمن التعامل مع الرموز واستخالصيا"
طريقيا عمل شيء ذي معني التفكير عمى أنو "عبارة عن عممية عقمية يستطيع المتعمم عن 

( تعريف حبيب لمتفكير 0332(. وأوردت قطامي )23 ص.) من خالل الخبرة التي يمر بيا"
بأنو "عممية عقمية معرفية وجدانية كمية تبنى وتؤسس عمى محصمة العمميات النفسية األخرى 

ميم، والتمييز، كاإلدراك واإلحساس والتخيل وكذلك العمميات العقمية كالتذكر، والتجريد، والتع
 والمقارنة، واالستدالل، وكمما اتجينا من المحسوس إلى المجرد كمما كان التفكير أكثر تعقيًدا"

( فيرى إن التفكير "مفيوم يعم كل ظاىرة من ظواىر الحياة 0331أما جمل )(. 31 ص.)
عن بعده  العقمية، ويراد بو النشاط العقمي سواء أعتبر ىذا النشاط في حد ذاتو وبصرف النظر

الموضوعي، أو أعتبر من جية كونو الوعي بكل ما يحدث فينا أو خارًجا عنا، أو أعتبر ممكة 
إدراك وفيم وحكم عمى األشياء وجميع ىذه المعاني تخرج االنفعاالت والعواطف والغرائز من 

 (.00ص.) مفيوم التفكير"

 خصائص التفكري:

أن لمتفكير خصائص تكشف عن  ( إلى33-32، ص ص.0330يشير جروان ) 
 ماىيتو وطبيعتو وأبرزىا ما يمي:

 التفكير سموك ىادف. -3
 التفكير سموك تطوري ويزداد تعقيًدا وحذًقا مع نمو الفرد وتراكم خبراتو. -0
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التفكير الفعال ىو التفكير الذي يستند إلى أفضل المعمومات الممكن توافرىا،   -0
 حة.ويسترشد باألساليب واالستراتيجيات الصحي

الكمال في التفكير أمر غير ممكن في الواقع، والتفكير الفعال غاية يمكن   -2
 بموغيا بالتدريب والمران.

يتشكل التفكير من تداخل عناصر المحيط التي تضم الزمان والموقف أو   -1
 المناسبة والموضوع الذي يجري حولو التفكير. 

مية، مكانية، شكمية( يحدث التفكير بأشكال وأنماط مختمفة )لفظية، رمزية، ك  -2
 لكل منيا خصوصية.

 مستويات التفكري: 

أما مستويات التفكير فقد حددىا بعض الباحثين والميتمين بموضوع التفكير بمستويين 
 :( ويتمثالن في اآلتي23، ص.0330رئيسين ليذه العممية الذىنية كما وضحيا سعادة )

الذىنية غير المعقدة والتي  التفكير األساسي: وىو عبارة عن األنشطة العقمية أو .3
تتطمب ممارسة أو تنفيذ المستويات الثالثة الدنيا من تصنيف بموم لممجال المعرفي 
أو العقمي المتمثمة في مستويات الحفظ والفيم والتطبيق، مع بعض الميارات القميمة 

قال األخرى مثل المالحظة والمقارنة والتطبيق، وىي ميارات البد من إتقانيا قبل االنت
  إلى مستوى التفكير المركب

التفكير المركب: ويمثل مجموعة من العمميات العقمية المعقدة التي تضم ميارات  .0
التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي وحل المشكالت، وعممية صنع القرارات والتفكير فوق 

 المعرفي. 

 يا الشكل التالي:( فقد صنف مستويات التفكير في ثالثة مستويات يوضح0330أما النافع )
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  أمناط التفكري:
 :يمكن تصنيف التفكير من حيث فاعميتو إلى نمطين

نمط التفكير الفعال: وىو ذلك النمط الذي ال يتحقق إال ضمن توفر شرطين ميمين يتمثل  -3
األول منيما في استخدام أفضل المعمومات المتوافرة من حيث دقتيا وكفايتيا وعالقتيا 

المطروح لمنقاش في حين يتمثل الثاني في إتباع منيجية عممية، ويتطمب نمو بالموضوع 
التفكير الفعال استخدام ميارات التفكير المتنوعة واستراتيجياتيا المختمفة بدرجة عالية من 

 . الكفاءة

نمط التفكير غير الفعال: وىو ذلك النمط من التفكير الذي ال يتبع منيجية واضحة أو  - 0
وم عمى مغالطات أو افتراضات باطمة متناقضة أو ادعاءات وحجج غير متصمة دقيقة ويق

بالموضوع أو إعطاء تعميمات وأحكام متسرعة أو ترك األمور لمزمن أو لمحوادث كي يعالجيا 
 (.333، ص.0330)سعادة، 
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 مفَوو مَارات التفكري: : ىًياثا

العمميات العقمية التي نمارسيا ونستخدميا عن قصد في تعد ميارات التفكير من 
معالجة المعمومات والبيانات لتحقيق أىداف تربوية متنوعة تتراوح بين تذكر المعمومات 
ووصف األشياء وتدوين المالحظات إلى التنبؤ باألمور وتصنيف األشياء وتقييم الدليل وحل 

 (.21، ص.0330المشكالت والوصول إلى االستنتاجات )سعادة، 

( مفيوم ميارات 21، ص. 0330، كما جاء في )سعادة 0330وقد عرف ويمسون، 
التفكير عمى أنيا "تمك العمميات العقمية التي نقوم بيا من أجل جمع المعمومات وحفظيا 
وتخزينيا، وذلك من خالل إجراءات التحميل والتخطيط والتقييم والوصول إلى استنتاجات 

 ووضع القرارات".

بأن ميارات التفكير عبارة عن "عمميات إدراكية منفصمة  (0332)بين الطيطي كما 
يمكن اعتبارىا لبنات بناء التفكير وىي ميمة من الناحية العممية في تشكيل وبناء المفاىيم 
والحقائق والمبادئ والتعميمات وباإلمكان تعميميا وتعزيزىا في المدرسة، فيي ال تنمو بالنضج 

وحده وال تكتسب من خالل تراكم المعرفة والمعمومات فقط بل البد أن يكون  والتطور الطبيعي
ىناك تعميم منتظم وتمرين عممي متتابع يبدأ بميارات التفكير األساسية ويتدرج إلى عمميات 

 (.032)ص. التفكير العميا"

مما سبق يمكننا أن نتوصل إلى تحديد الفرق بين مفيوم التفكير وميارات التفكير  
أن عرفنا التفكير بأنو عممية كمية نقوم عن طريقيا بمعالجة عقمية لممدخالت الحسية  بعد

والمعمومات المترجمة لتكوين األفكار واستدالليا والحكم عمييا، أما ميارات التفكير فيي 
عمميات عقمية نمارسيا ونستخدميا عن قصد في معالجة المعمومات، بعد جمعيا وحفظيا 

 ى استنتاجات ووضع القرارات كميارة تحديد المشكمة.وتخزينيا لموصول إل
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 التعريف اإلجرائي لكفاية إدارة العقول:-

الباحثتان كفاية إدارة العقول في الورقة العممية الحالية بأنيا: الممارسات العممية  تعرف     
التطبيقية وجميع العمميات العقمية المختمفة، يقوم بيا الطالب، عند االستجابة لمثير معين في 
المواقف التعميمية تحت إشراف معممييم وبتوجيييم بيدف إدارة عقوليم وتنمية ميارات 

 لمختمفة لدييمالتفكير ا

 مَارات التفكري األساسية: -

( بأنو ينبغي عمى تالميذ الثانوية العامة عموما أن 352، ص0331يرى الشاطر )
يمتمكوا بعض الميارات األساسية تتمثل بميارات التفكير بأنواعيا المختمفة إلى جانب ميارات 

، 0330وضح سعادة ) باط. كماواالنضالتركيز والتنظيم والتحميل والتكامل والتعميم والمالحظة 
( بأن ميارات التفكير تمثل أدوات أساسية لمتفكير الفعال ولكي يكون الفرد ناجحا في 43ص.

لمامو وتطبيقو لميارات  مدرستو أو في مينتو أو حياتو، فإن ذلك يعتمد عمى اكتسابو وا 
لتعميم، والتحميل، معرفية أساسية وميمة مثل: التذكر، والمقارنة، والتصنيف، واالستنتاج، وا

وتطبيق اإلجراءات، والتقييم، مع أنو أعتبر ىذه القدرات فطرية متأصمة لدى الطمبة، إال أنيم 
بحاجة لتفصيميا وتدريبيا وتطبيقيا وتعتمد عمى المعممين بالتركيز عمييا خالل عممية 

ابيا ( إلى أنواع الميارات التي يمكن إكس334، ص.3544التدريس. وتطرق كاظم، ويسى )
لمتالميذ عن طريق توفير مواقف وخبرات التعمم المناسبة وتعمميا في مختمف صفوف الدراسة 
والمراحل التعميمية وتنميتيا في جميع مناىج المواد الدراسية وىي ميارة الوصف والتصنيف 

ت والتمييز والتفسير والمالحظة والتحميل واالستقراء واالستنباط واالستنتاج إلى جانب الميارا
جراء التجارب وجمع البيانات واالتصال والميارات  اليدوية والميارات الرياضية والقياس وا 

 االجتماعية والمكتبية.

( بأن ميارات التفكير والذي أعتبرىا لبنات لبناء 05، ص.0332كما أشار الطيطي )
المعمومات،  التفكير وباإلمكان تعميميا وتعزيزىا في المدرسة، أوجزىا بميارات التركيز، وجمع
، ص. 0330والتذكر، والتنظيم، والتحميل، واالستنباط، والتكامل، والتقييم، كما أشار الطيطي )

( بأن العمميات العقمية لإلنسان تتمثل في المقارنة، التصنيف، التنظيم، التجريد، التعميم، 41



 .المعلم وكفايــــــة إدارة العقـــــــــول في العملية التعليمية

- 054 - 

ويشير شواىين ء االستدالل، االستنباط، االستقرااالرتباط بالمحسوسات، التحميل، التركيب، 
( إلى إن ميارات التفكير األساسية تتمثل في المعرفة، المالحظة، 32-30، ص ص.0330)

، ص. 3555كما أشار زيتون ) المقارنة، التصنيف والترتيب، تنظيم المعمومات، التطبيق.
( بأن عمميات التفكير األساسية تضم ميارات المالحظة، القياس، التصنيف، االستنباط، 330

 ستقراء، االستدالل، التنبؤ واستخدام األرقام، استخدام العالقات المكانية والزمانية، االتصال.اال

وبعد ىذا العرض الذي شمل تصنيف ميارات التفكير األساسية في بعض المراجع 
واألدبيات التربوية فإننا نجد اشتراك معظم ىذه المراجع واألدبيات بميارات التفكير األساسية 

 -االستقراء  -التصنيف االستنتاج  -المقارنة  -نت الميارات التالية: )المالحظة والتي تضم
أو تطبيق  -التجريب  -التفسير  -االتصال  -التنبؤ  -القياس  -التحميل  -االستنباط 
 اإلجراءات(.

 مَارات التفكري العليا:-: ثالًجا

تتعدد ميارات التفكير العميا التي تقع في مستويات التفكير العميا وباستطالعنا لعدد  
من األدبيات التربوية، توصمنا إلى أن ىذه العمميات تشمل األنواع المركبة التالية من التفكير: 

رفي اتخاذ القرار، التفكير الناقد، تفكير حل المشكالت، التفكير االبتكاري، والتفكير وراء المع
 (. 23، ص.0332)زيتون، 

 مَارات التفكري؟ كيف يعله املعله -

بالرغم من اتفاق عمماء التفكير ومتخصصيو حول ضرورة أن يتعمم الطالب التفكير  
بشكل مخطط ومقصود داخل المؤسسات التعميمية إال أنيم اختمفوا حول الطريقة أو األسموب 

مرئياتيم حول الطريقة أو األسموب المناسب لتعميم  الذي يمكن اتباعو لتعميم التفكير؛ إذ تتعدد
التفكير وتتبمور ىذه المرئيات في ثالث توجيات متباينة في تعميم التفكير ىي: )زيتون، 

 (.330-333، ص ص.0332
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 التوجُ األول: التعليه املباشر للتفكري 

ينادي مناصروه بتعميم ميارات التفكير بشكل مستقل عن محتوى المواد الدراسية التي  
ن كان لو  يدرسيا الطالب، فال يوظف محتوى الدروس اليومية عادة في ىذا التعميم حتى وا 
صمة بعممية التفكير محل التعميم؛ فطبًقا ليذا التوجو فإن الطالب يتعمم ميارة التصنيف مثاًل 

وصريح من خالل أنشطة وتدريبات معينة تنمي لديو ىذه الميارة دون أن بشكل مباشر 
يتضمن تعميمو ىذه العممية أي محتوى لو صمة مباشرة بما يدرسو الطالب من موضوعات 
دراسية عن التصنيف، كما يتم تعميم ميارات التفكير بشكل تتابعي الواحدة تمو األخرى 

بعينيا تكون محل التعميم ، ومن انصار ىذا فيخصص لكل درس أو عدد من الدروس ميارة 
 Edward De Bonoالتوجو ومؤسسيو إدوارد دي بونو 

 التوجُ الجاىي: التعليه مً أجل التفكري

ينادي أصحابو بتعميم ميارات التفكير ضمنًيا أثناء تدريس المواد الدراسية، وذلك من  
لصفية، واستخدام طرق خالل القيام بممارسات تدريسية معينة مثل تييئة البيئة ا

واستراتيجيات تدريسية وتقويمية معينة تنمي ىذه الميارات، مثاًل إذا استخدم المعمم أسموب 
طرح األسئمة المفتوحة فمن المتوقع أن ينمي ىذا األسموب عدًدا من ميارات التفكير مثل 

ًقا ليذا التوجو بعض ميارات حل المشكالت، التفكير الناقد، والتفكير االبتكاري وغيرىا، وطب
فإنو يمكن تعميم وتنمية عدد من ميارات التفكير مًعا في الدرس الواحد، ومن أنصار ىذا 

  Lauren Resnickالتوجو لورين رسينك 

 التوجُ الجالح: الدمج يف التفكري

ينادي أنصاره بتعميم ميارة واحدة من ميارات التفكير لمطالب بشكل مباشر وصريح  
س المواد الدراسية الي يدرسونيا في منيجيم لدراسي النظامي العادي، في إطار محتوى درو 

وىذا يتطمب من المعمم توظيف محتوى دروسو اليومية لتدريس ميارة التفكير المستيدفة 
بشكل مباشر ومقصود لمطالب، فإذا كان محتوى الدرس في العموم عن أنواع األغذية مثاًل 

ه تعميم ميارة التصنيف؛ وبذلك يدمج تعميم الميارة مع فإنو يوظف ىذا المحتوى ليتم في إطار 
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و  Robert Swartzتعميم المحتوى مًعا، ومن أنصار ىذا التوجو ومؤسسيو روبرت سوارتز 
 .Robert Ennisروبرت إينس 

 : العوامل املؤثرة يف تينية مَارات التفكري يف العنلية التعلينية:ارابًع

يتأثر نمو التفكير وممارسة مياراتو بجممة عوامل تعزو بعضيا إلى الصفات الشخصية،      
وبعضيا إلى المجتمع، وبعضيا اآلخر يعزو إلى أساليب التربية والتعميم، مما سبق يمكن 

 (:45، ص.0335)عبالعزيز، تحديد العوامل المؤثرة في التفكير في النقاط اآلتية

لمطالب: مثل المرونة والمبادرة والحساسية لممثيرات، والدافعية الصفات الشخصية  -3
واالستقاللية وتأكيد الذات والفكاىة والسيطرة، وىذه سمات تجعمو أكثر قدرة عمى 

 اإلبداع واالبتكار.

الرقابة: إن طرق التنشئة االجتماعية القاسية تحد من قدرة الطالب عمى ممارسة  -0
والتسمط والقمع يحد من قدرتيم عمى التعبير عن ميارات التفكير، حيث أن النقد 

أفكارىم بعكس غيرىم ممن لدييم الفرص ألنيم يعيشوا في مجتمع يشّجع االستقاللية 
 وحرية التعبير ويقدم ليم الدفء المعنوي والعاطفي.

أساليب التربية والتعميم: إن أساليب التعميم التي تعتمد عمى التمقين وحشو أدمغة  -0
مومات ال تفسح أمام الطالب ألن يقدحوا زناد فكرىيم وتسخيره لميارات الطالب بالمع

 لتفكير المنتج بينما األساليب التربوية غير المقيدة تفسح لمطالب فرصة التفكير الحر.

وترى الباحثتان أن ممارسة ميارات التفكير عامة وميارات التفكير اإلبداعي خاصة:       
مجتمع القائمة، فعمى الرغم من أىمية ىذا التفكير إال أنو كثير من يؤثر ويتأثر كثيُرا بفمسفة ال

أفراد المجتمع يرى أنو تفكير تدعو إليو الرفاىية، وىذا رأي غير مستغرب في ظل الحدود 
الفكرية التي تتوارثيا األجيال لمجرد أنيا أسموب حياة متوارث، فالتفكير اإلبداعي مصطمح 

والحرية األيدولوجية، تمك التي تدعوا طالبيا إلى الفضول يكاد يرادف الحرية الثقافية، 
اإلنساني، القائم عمى المعرفة والفيم وربط الخبرات السابقة بالخبرات الالحقة والتساؤل 
واإلدراك. إن التفكير اإلبداعي من وجية نظر الباحثتان عممية فكرية تساندية تعاونية، ال تفّعل 
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إذا كان ىناك تطمع لممعرفة ورغبة في االستزادة واالطالع من بالشكل الصحيح والذي نريد إال 
جميع أطراف العممية التعميمية بما فييا المجتمع، ألن ذلك ىو الذي يمد مخرجاتنا التعميمية 
بالقوة المساندة لمطالبيا ومطالب المجتمع. إن التفكير اإلبداعي يجب أن يكون أسموب حياة 

و، كما يجب أن ُيدّرب عميو جميع منسوبي التعميم في في ظل ظروف العصر الذي نعيش في
كافة المراحل الدراسية، إذ ال بد أن ُيدّربوا عمى توظيف التفكير االبداعي في حياتيم العممية 
والعممية متمثاًل ذلك في عدم رفض الجديد لمجرد أنو جديد، ورفض القديم لمجرد أنو قديم، 

نواتج القديمة والنواتج الجديدة لوالدة إنتاج إبداعي يمثل فينا يأتي دور ربط الخبرات وتحميل ال
 غالًبا حاًل أصياًل متميًزا لمشكمة قائمة.

: أٍنية تينية مَارات التفكري العليا لدى الطالب يف املواقف التعلنية اخامًس

 (902، ص.9112؛ غامن،01، ص.9100التعلينية:)مصطفى، 

إن استخدام النشاطات التعميمية التعممية التي تنمي ميارات عمميات التفكير العميا في  .1
مدارسنا وصفوفنا تساعد عمى خمق جو اجتماعي وتربوي ونفسي مالئم لمتعمم الفعال، 

 مفعم بالثقة المتبادلة بين المعمم وتالميذه. وبين التالميذ أنفسيم.

أن يفكر تفكيرًا عالًيا عندما يصطدم بمشكمة أو تقوي ثقة التمميذ بنفسو وبقدرتو عمى  .2
 بموقف تعممي معين.

النشاطات التي تنمي ميارات التفكير لدى التالميذ تييئ الجو المناسب والتربة الخصبة  .3
لمزيد من اإلبداع لدييم، خاصة أن النشاطات التعميمية التعممية لعمميات التفكير العميا ال 

نما تشجع عمى أنواع منو، فبعضيا يدعو التمميذ  تطالب التالميذ بنوع واحد من التفكير، وا 
 إلى ممارسة ميارة التحميل، وبعضيا يستمزم منو ميارة في التركيب أو التقويم.

ميارات التفكير من العوامل الميمة التي تساعد اإلنسان عمى التكيف مع المجتمع ورفع  .4
رتكازه عمى الخبرة الذاتية وتنظيميا استعداداتو نحو بيئات التعمم المختمفة، فضاًل عن ا

 واستخداميا بطريقة مرنة توصمو لحل مشاكمو المختمفة.
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ضرورة ميارات التفكير لمقرن الحادي والعشرين، فنحن نواجو حيرة عالمية، فوضى،  .5
 تغيير، سرعة، وتعقيد. ونعيش في عصر الطفرة التقنية والعولمة، والمنافسة القوية. 

من وعي الفرد بذاتو وبمن حولو عن طريق إدراكو لمعالقات الجديدة  ميارات التفكير تزيد .6
والقديمة بين األشياء والتنبؤ، ونواتج تمك العالقات عمى نحو يزيد من ثقة الفرد بنفسو 
وبما يمتمكو من قدرات تمّكنو عمى مواجية الحياة الخارجية وىذا غاية ما تسعى إليو 

 التربية.

ي لدى الطالب في معالجة ما يقدم ليم من مواقف وخبرات، تزيد من كفاءة العمل الذىن .7
 وتفعيل عممي لدور المدرسة والخبرات الصفية التعميمية 

 : عالقة مَارات املعله التواصلية بتينية مَارات التفكري:اسادًس

انطالًقا من أن التعمم تواصل، لذا ال بد أن يتمتع المربون العاممون فييا بعدد من الميارات   
 ىذه الميارات: تي تساعدىم عمى تحقيق تواصالت إنسانية مربية مع تالميذىم، ومن بينال

 (:0332؛ )زيتون، (Karaka and kavas0334. (؛ )0335)عبالعزيز،

 تقويم اآلراء واألفكار التي يدلي بيا التالميذ. .3

 نقل نتائج التقويم إلى التالميذ.  .0

 تزويدىم بمؤشرات تساعدىم عمى تصحيح أفكارىم وآرائيم وتطويرىا.  .0

لمتفاعل الفكري والتواصل الوجداني وتحقيق التوازن والترابط بين عمميات  إتاحة الفرص .2
 التواصل المختمفة.

مساعدة التالميذ عمى التوصل إلى استنتاجات وتعميمات معينة، وتوقعات تنتيي إلى  .1
 .دييمتنمية ميارات التفكير ل

ومن األىمية بمكان القول بأن السعي إلى تنمية ميارات المعمم في استخدام أسئمة  
عمميات التفكير العميا يتطمب منو ضمًنا تنمية الميارات التواصمية اآلنفة الذكر، وتنمية 
مياراتو في استخدام األسئمة التمحيصية )السابرة(، وىكذا فحين ينمي المعمم مياراتو في 
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أسئمة عمميات التفكير العميا إنما ينمي ضمًنا مياراتو المركبة في تنسيق عمميات استخدام 
التواصل الصفي وتوظيفيا بفاعمية ونشاط. ومن ناحية أخرى، فإن عمل المدرسة عمى تنمية 
ميارات معممييا في استخدام الميارات التواصمية أثناء تنمية عمميات التفكير العميا 

محة إذا أرادت مدارسنا أن توجد معمًما مؤىاًل ألداء دوره من حيث ومياراتو: يعد ضرورة م
ىو منشط وميسر ومنسق لعممية التعمم، وىذه أدوار تفرضيا عمى المدرسة مطالب تربية 
ن توظيف ىذه الميارات بذكاء، يتيح فرًصا واسعة أمام  التالميذ لمجتمع دائم التغير، وا 

قد والتقويم الذاتي والتعمم بالمشاركة، وىي ميارات التالميذ لممارسة ميارات التفكير النا
حيوية باإلشارة إلى مطالب التربية المستمرة، وىذا بدوره يدفع المدرسة إلى مسايرة مجتمع 
بعاد االتيامات الموجية إلييا من حيث تقصيرىا في تمبية مطالب  الثورة التكنولوجية، وا 

 النمو العقمي لطالبيا.

عمل المعمم عمى اقامة التوازن بين المعمومات والفيم والتطبيق وبين كل ما نرجوه أن ي    
ميارات عمميات التفكير العميا لدى التالميذ. مع اعتقاد المعمم أن ىذا القدر من الحقائق 

فال بد الناقد والمستقل والمبدع،  والمعارف ال يكفي ألن يصل التالميذ إلى مرحمة التفكير
لممعمم إذن من أن يعتمد  عمى الميارات التواصمية الفاعمة بالحوارات الصفية في أسئمة من 
المستويين: مستوى التذكر والفيم والتطبيق، ومستوى التحميل والتركيب والتقويم، ليأخذ المعمم 

عين من بأيدي تالميذه إلى أن يفكروا تفكيرًا ناقًدا ومبدًعا، عمى أن تقيم بين ىذين النو 
األسئمة نوًعا من الترابط العضوي الذي يفرضو منحي الدرس وطبيعة الحوار، وينبغي أن يعمل 
المعمم عمى توظيف أسئمة عمميات التفكير العميا توظيًفا فعااًل في مواقف تعميمية متباينة:  

ويم لتنمية ميارات التفكير بعامة، وميارات التفكير العميا بخاصة، من تحميل وترکيب وتق
باستخدام الميارات التواصمية الفاعمة التي تفتح باب اإلبداع عمى مصراعيو أمام التالميذ، 
وتعد أحد المكونات الرئيسة لمتفكير الناقد، وتتيح الفرص أمام التالميذ لمتعبير عن تفكيرىم 

والمعتقدات المستقل، وتدعوىم إلى أن يمارسوا فيو تفكيًرا تقويمًيا يحاكمون بو الحقائق واآلراء 
واإلنتاج الفني ويمارسون فيو المفاضمة بين اآلراء المطروحة عمييم، أو يقترحون الحمول 

 المتعددة لمعالجة مشكالت حياتيم وكل ما يواجيم من معيقات.



 .المعلم وكفايــــــة إدارة العقـــــــــول في العملية التعليمية

- 232 - 

: األسئلة الصفية ودورٍا يف إدارة عقول الطالب وتينية مَارات التفكري لديَه: اسابًع

 (090-091، ص ص. 9112 (: )قطامي وعنور،9102)حمنود،

  أوًلا: مَارة طرح األسئلة

إن األسئمة التي تستخدم أثناء التدريس تؤثر بشكل مباشر في تنمية ميارات التفكير لدى     
التالميذ، فقد وجد ارتباط تام بين مستويات التفكير التي ظير في إجابات التمميذ عمى أسئمة 

المعمم. كذلك وجود تأثير قوي ألسئمة المعمم عمى المعمم وبين أنواع األسئمة التي يوجييا 
األساليب األخرى لدى التالميذ: فإذا كان المعممون يرّكزون في أسئمتيم عمى تذكر الحقائق 
فمن غير المتوقع أن يفكر التالميذ تفكيرًا إبداعًيا، والسؤال الجّيد يتسم بالوضوح بمعنى أنو ال 

ؤال الجيد يستثير التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد يترك مجاال لمشك في ىدفو كما أن الس
وتساعد األسئمة الجيدة عمى تحقيق األىداف التي حددىا المعمم لتالميذه. واألسئمة الجيدة تعد 
أسموًبا فعااًل لتنمية االتجاىات المرغوبة وتكوين الميول ومد التمميذ بطرق جديدة لمتعامل مع 

 ذا ىدف وقيمة.المادة الدراسية وجعل التقويم 

  ة:ثاىًيا: كيفية استدداو األسئل 

أن الغرض من دراسة أنماط األسئمة المختمفة واستخداميا ىو مساعدة المعمم عمى تطوير    
مياراتو في استخداميا مما يساعده عمى إثارة المناقشات الممتعة والتفكير المنتج عند 
التالميذ إذ عندما يقرر المعمم نوع التفكير الذي يريده من تالميذه فما عميو إال أن يوجو 

فكير عندىم باالتجاه المرغوب فييو عمى نحو يدعوىيم إلى إدارة عقوليم ؛ عممية الت
 : مستخدًما في ذلك الميارة المناسبة في استخدام األسئمة، ويوجد ثالث ميارات لألسئمة ىي

 . ميارة الطالقة في طرح األسئمة 
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 .مَارة استدداو أسئلة التفكري العليا .مَارة استدداو األسئلة السابرة 

 : وفيما يمي عرض توضيحي لتمك الميارات    
  مَارة الطالقة يف طرح األسئلة-

ويقصد بالطالقة في طرح األسئمة القدرة عمى طرح عدد كبير من األسئمة الواضحة 
والمحددة في زمن قصير نسبًيا وامتالك    ىذه الميارة يأتي بالتدريب عمييا مما يقتضي بأن 
تكون األسئمة من النوع السيل. ومع أن أسئمة الحقائق وأسئمة الوصف ليست بالضرورة 

إال أنو يسيل التدرب عمى استخدام ىذه األسئمة ألنيا ال تتطمب من  النمط الوحيد المستخدم
التمميذ سوى ميارة التذكر والتجميع لإلجابة وعندما يمتمك المعمم ىذه الميارة يصبح من 
السيل عميو امتالك الميارات الباقية األكثر أىمية واألكثر تعقيًدا: مثال: من قائل ىذا النص؟ 

 .س األدبية ينتمي؟ اذكر البيت الذي يدل عمى المعنى التاليإلى أي مدرسة من المدار 
 :مَارة استدداو األسئلة السابرة-

قبل التعرف إلى استخدامات األسئمة السابرة يجدر بنا توضيح مفيوميا. السببر مبن الفعبل      
سبر بمعنى خبر أو حزر وسبر فالنا أي خبره ليعبرف مبا عنبده والسبؤال السبابر ىبو البذي يمبي 

ابة الطالب، ويتم بتقديم أسئمة إلى الطالب ذات صياغة جديدة أو ذات إشبارات جديبدة بقصبد إج
توجييببو إلببى اإلجابببة الصببحيحة أو تحسببين مسببتوى إجابتببو، فالسببؤال السببابر بطبيعتببو سببؤال 
متعمق بطبيعتو يسبر أعمباق خببرات الطالبب وفيمبو وتفكيبره ويسباعد عمبى تشبخيص الفجبوات 

دف تحديبد متطمببات الطمببة وتزويبدىم بمبا يمبزم مبن خببرات ومبواد حتبى في مستوى التفكيبر بيب
يسبتقيم نمبوىم وتطبورىم وقببد كبان بياجيبو، أول مببن اسبتخدم مفيبوم السببؤال السبابر، وقبد جبباء 
اىتمامو بيذا السؤال لمكشف عن المرحمة اإلنمائية التطويرية لمطفل وقد ساعدتو ىبذه األسبئمة 

ة الذىنية وخصبائص تفكيبر األطفبال مبن البوالدة وحتبى سبن السابرة في تحديد خصائص المرحم
 الخامسة أو السادسة عشر.

مجاالت استخدم األسئمة السابرة: يستخدم السؤال السابر عندما تكون إجابة أحد التالميذ      
أو عبارتو من النوع السطحي أو الغامض الذي يفتقر إلى التخصيص أو الدقة أو التبرير 

 :السبر ما يميومن أنواع أسئمة 
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السبر االستيضاحي مثل: ماذا تعني، تماما، بقولك كذا؟ ىل تستطيع أن توضح ما قالو  • 
  زميمك؟

السبر الناقد: مثل: ما األسباب التي جعمتك تقول كذا ؟ اقرأ الفقرة الموجودة في صفحة  • 
 م تعجبك؟..... ثم بين وجية نظرك. لو كنت مكان المؤلف بماذا تستبدل العبارة التي ل

السبر التركيزي: عندما تكون اإلجابة جيدة ويريد المعمم إبرازىا وتفصيميا بشكل دقيق   •
ومحدد. ماذا يمكن أن تضيف حول ىذا الموضوع يا .....؟ ىل يمكن أن تعطي إجابة 

 أخرى؟
التحويمي: وذلك إلشراك تمميذ آخر في المناقشة ىل توافق عمى ما قالو زميمك؟  السبر  •

  لماذا؟ من يدعم وجية نظر ....... ؟ من يؤيد ما قالو ..........؟ لماذا؟
السبر التذكيري : يستخدم المعمم بعض اإلرشادات اليادية المساعدة لمتمميذ التوصل  • 

ذكرناه في درس كذا ؟وذلك بيدف ربط الموضوع لإلجابة الصحيحة مثل: أال تذكر ما 
  بالتعمم السابق أو بموضوع آخر

 : مَارة استدداو أسئلة التفكري العليا -
تعد أسئمة عمميات التفكير العميا من الميارات اليامة في التعميم الصفي ألنيا            

تسيم إلى حد كبير في تطوير قدرات التالميذ العقمية ذلك ألنو ال يمكن اإلجابة عن ىذا 
النمط من األسئمة بمجرد استخدام الذاكرة أو من خالل الوصف الحسي لألشياء ويمكننا 

ات التفكير العميا ال تتطمب من التمميذ تعريف المفيوم أو القانون القول إن أسئمة عممي
نما اكتشافو، كما تشجعو عمى استخدام األفكار أكثر من تذكرىا. إن الكممة االفتتاحية في  وا 
ىذا النوع من األسئمة ىي لماذا؟ ألن اإلجابة عنيا تتطمب تحمياًل وتصنيًفا واستنتاًجا 

  فكير ىذه أن تستخدم ست وظائف عقمية ميمة، ىي:وتعميًما وبإمكان أسئمة الت
 التقويم مثال ما رأيك في ىذا الشيء أو العمل؟ *
 . االستقراء والقياس مثال: من خالل األمثمة استخمص القاعدة*
 . تطبيق المفاىيم والمبادئ: اذكر مثاال لمفعل الالزم* 
 ..... المقارنة مثال: قارن بين كذا وكذا *
 ..... مثال: لماذا يقال كذا حل المشكالت* 
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لربط بين األسباب والنتائج: عمل. ولكن ليس من الضروري أن يستخدم المعمم جميع * 
 .أصناف أسئمة التفكير العميا في كل موقف صفي، بل يختار منيا ما يسمح بو ذلك الموقف
  ثالًجا: املَارات الفرعية املكوىة ملَارة طرح األسئلة:

 : وتستدعي ىذه الميارة الشروط اآلتية :األسئمةميارة إعداد  -3
  ارتباط السؤال باألىداف التدريسية التي يسعى المعمم لتحقيقيا. -
  .تنوع مستويات األسئمة، فال تنحصر في المستويات الدنيا وحدىا -
  .ارتباطو بخصائص الطالب وقدراتيم العقمية، ومستوى الصف الدراسي -
 منطقي.ترتيب األسئمة بشكل  -
  تناسب عدد األسئمة مع وقت الحصة. -
 حصر المطموب في شيء واحد  -جودة الصياغة وتشمل )تحديد المطموب بدقة  -
 اإليجاز  -استخدام ألفاظ مألوفة وواضحة  -عدم اإليحاء باإلجابة الصحيحة -
  ويقترح بعض التربويين إعداد بطاقات يدون فييا:. صحة التركيب المغوي -

جابتو النموذجية إن وجدت  -ومنطوق السؤال  -)رقم السؤال   -ووظيفة السؤال  -وا 
 ومستواه التفكيري(

 ويستدعي ذلك الخطوات اآلتية: ميارة توجيو السؤال:  -0
  تنظيم جموس الطالب بشكل يسيل إلقاء األسئمة واإلجابة عنيا. - 
عند دق الجرس، أو أثناء نقل  اختيار الوقت المناسب لطرح السؤال )فال يطرح السؤال -

 .) الممخص السبوري، أو عند حدوث صخب داخل الصف
 استخدام المغة البسيطة التي ال تشغل عن مضمون السؤال. -
 أن يكون مصحوبًا بنبرة من الحماس والود والتشجيع. -

 استخدام السرعة المناسبة )حسب المستوى التفكيري لمسؤال( - 
  .سئمة حسب مقتضى الموقف التدريسيتنويع أسموب توزيع األ -
 )وقد يسأل طالب واحد عدة أسئمة -فقد يكرر السؤال نفسو ألكثر من طالب (

  تشجيع الطالب العازفين عن المشاركة بأساليب متعددة  -
  )التنبيو إلى ضرورة التأني قبل اإلجابة )عند طرح أسئمة تستدعي التفكير -
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  إذ يقوم المعمم بعد طرح السؤال بما يأتي: االنتظار عقب توجيو السؤال: ميبببارة  -0
 انتظار فترة من الوقت قبل السماح باإلجابة. -   
  توجيو النظر إلى كل فئات الطالب -   
  وتستدعي ىذه الميارة: ميارة اختيار الطالب المجيب،  -2

  العمل عمى اختيار أكبر عدد من الطالب. -
بداء تقديره واحترامو والشوق إلجابتو.نداء  -  الطالب المجيب باسمو وا 

 :وفي إطار ذلك يراعى ما يأتي ميارة االستماع إلى اإلجابة، -1 
 ة.الجماعيعدم السماح باإلجابة  -
 الحرص عمى عدم مقاطعة الطالب )ما دام لم يخرج عن موضوع السؤال(.- 
  تحذير الطالب الذي يقاطع زميمو. -
  الطالب عمى اإلجابة بالمغة الفصحى.حث  -
  توجيو النظر نحو الطالب المجيب. -

 تسجيل بعض عناصر اإلجابة عمى السبورة )إذا كان ضرورًيا( -
  ويتطمب ذلك: ميارة االنتظار عقب سماع إجابة الطالب، -2

  عدم التسرع في التعقيب عمى إجابة الطالب -
 لإلجابة. السماح لمطالب المجيب بإضافة الجديد - .
  طمب التفكير في إجابة الزميل. - 
 إعطاء الفرصة لنفسو ليفكر في التعقيب. - 
  : وتنضوي تحت ىذه الميارة السموكيات اآلتية ميبارة معالجة إجابات الطالب، -3
 عدم تجاىل أي إجابة ميما كانت. -
 عدم التسرع بإجابة عن السؤال من تمقاء نفسو. -

 مع إجابة الطالب حسب صحة اإلجابة.تنويع أساليب التعامل  -
واإلجابة غير  فاإلجابة الصحيحة يتم الثناء عمى صاحبيا، وترديدىا، وتوسيع مجاليا.    

بينما اإلجابة التي   الدقيقة عممًيا يزود صاحبيا بأسئمة سابرة تمكنو من إعادة الصياغة.
في حين  طأ بنفسو فييا،اختمط فييا الصواب بالخطأ يتم مساعدة الطالب عمى اكتشاف الخ

اإلجابة الخطأ ال يتم توبيخ صاحبيا، بل يطمب منو التفكير مرة أخرى في السؤال، وقد يعاد 



 .المعلم وكفايــــــة إدارة العقـــــــــول في العملية التعليمية

- 235 - 

السؤال لو بعبارات أسيل، أو يتم تجزئة السؤال إلى عدة أسئمة فرعية، أو طرح أسئمة 
  أخرى سابرة تساعد عمى كشف الخطأ.

 ويتبع ذلك القيام بيذه اإلجراءات:  :ةميارة تشجيع الطالب عمى توليد األسئم  -4
  إبداء الحماس والتقدير لمطالب الذي يطرح سؤااًل أثناء الدرس. -
  استخدام أساليب منوعة تساعد عمى توليد األسئمة و منيا: -

طرح مسابقة بين عدد محدود أربعة مثاًل من الطالب أحيانًا لطرح أربع أسئمة )تستوفي شروط 
 صياغة ومستوى(السؤال الجيد 

  التوقف أثناء الدرس: لطمب طرح سؤالين عمى طالب الصف. -
 طرح مشكمة، وطمب التفكير في حميا بطرح عدد من األسئمة. -
  ميارة التعامل مع أسئمة الطالب: -5

  وفي ىذا اإلطار يقوم المعمم باالستجابات اآلتية:
  .التدريس(تضمين خطة الدرس أسئمة متوقعة )من واقع الخبرة في  -
  عدم إىمال سؤال الطالب. -
  تنويع االستجابات حسب طبيعة السؤال المطروح. -

لقد وضح ىولمز مستويات لألسئمة حسب مستوى التفكير التي تثيره بحيث تستوعب و      
مستويات متزايدة التعقيد، حيث قسم مستويات األسئمة حسب مستويات التفكير إلى ثالثة 

 (300-303، ص ص. 0331مي وعمور، )قطا :مستويات، ىي

 أسئمة جمع البيانات: -3

تصمم أسئمة جمع البيانات بطريقة تجعل من الممكن استخالص المفاىيم أو المعمومات     
أو التجارب التي اكتسبيا الطمبة، حيث تصمم ىذه األسئمة لتنشيط الحواس عن طريق جمع 

يدة عند ىذا المستوى من التفكير مثل: البيانات لمعالجتيا، حيث ترتبط بعمميات معرفية عد
)ذكر، تسمية، وصف، مطابقة، تفريق، مالحظة، تعداد، إكمال، تحديد، تذكر( وىي أسئمة 

 مصممة لتحقيق أىداف معرفية عند مستوى جمع البيانات.

 أسئمة معالجة البيانات: -0



 .المعلم وكفايــــــة إدارة العقـــــــــول في العملية التعليمية

- 233 - 

ة، وىناك أسئمة يصمم المعممون أسئمة معالجة البيانات سعيا وراء عالقة السبب بالنتيج    
تقود الطالب إلى عمميات التركيب والتحميل والتمخيص والمقارنة والمقابمة والتصنيف، حيث 

ترتبط بعمميات معرفية عديدة عند ىذا المستوى من التفكير )تمييز، تناظر، يقسم إلى فئات، 
ة تجريب، تنظيم، شرح، صنع تتابعات، تقسيم إلى مجموعات، إستدالل( وىي أسئمة مصمم

 لتحقيق أىداف معرفية عند مستوى المعالجة.

 أسئمة التنبؤ والتعميم في الشرح وتطبيق المفاىيم: -0

تصمم األسئمة بطريقة تجعل الطالب يتجاوزون المفيوم أو المبدأ ويستخدمونو في وضع     
جديد أو افتراضي، ومثل ىذا النوع من األسئمة يعمد فيو الطالب إلى التفكير بصورة خالقة 

تخدمين خياليم أو لمكشف عن نظام قيمي أو إلصدار حكم. ومثل ىذه األسئمة تتجو نحو مس
عمميات البحث، ومن األفعال التي تصف ىذا المستوى المعرفي )التطبيق، التصور، التقييم، 

 الحكم، التنظير، التعميم، التنبؤ، التخمين، التكين، التحويل(.

 : دور املعله يف تينية مَارات التفكري لدى الطالب: اثامًي
إن سعي المعمم إلى تنمية ميارات التفكير لدى التالميذ مشروط، باإلضافة إلى ما سبق،     

 ببعض األدوار التي يجدر بالمعمم االلتفات إلييا وتفعيميا، وفيما يمي أبرز تمك األدوار:
 (0330(؛ )محمود، 0333)الموسى،

ي المعمم المستوى العقمي لتالميذه: بما أن أسئمة عمميات التفكير العميا تتطمب من أن يراع -
التالميذ مستوی عقمًيا يفوق ما تتطمبو أسئمة التذكر والفيم والتطبيق فيي بذلك تساعد عمى 
تنمية تفكيرىم المستقل، وتمكن المعمم من أن يقف عمى أنماط تفكيرىم المتباين، لكن ذلك ال 

تطرح عمييم أسئمة تفوق مستواىم العقمي فتكون بمثابة األحاجي واأللغاز التي يعني أن 
يعجزون عن حميا، فالمدرسة بذلك تسبب ليم نوًعا من اإلحباط، بداًل من أن تحفزىم عمى 

 التعمم.

_ أن يستوثق المعمم من أن النشاطات التعميمية التعممية المطروحة تتوافق مع خمفية التالميذ 
 المعرفية.

ينبغي أن تتيقن المدرسة من أن النشاطات التعميمية التعممية المطروحة من ىذا المستوى كما 
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تتوافق مع خمفيتيم المعرفية التي اكتسبوىا من الدروس، أو من الكتاب المدرسي، أو من 
مطالعاتيم، أو من خبراتيم الحياتية، إذ ال يعقل أن يستجيب التالميذ ألسئمة يطرحيا عمييم 

 المعمم وىم ال يممكون عنيا الحقائق والمعارف والمفاىيم بما يمكنيم من اإلجابة عنيا.
 _   أن يتيح المعمم لمتالميذ وقتا كافًيا لمتفكير في السؤال قبل اإلجابة عنو.

وقد أثبتت البحوث أن المعمم الذي ال يتيح لتالميذه وقًتا كافًيا بعد طرح السؤال يحرميم     
عبير عن ذواتيم ويقتل فييم التطمع إلى اإلفصاح في جو التقويم المفظي الذي التفكير والت

معممييا أن يمنحوا تالميذىم وقًتا أطول لمتفكير،  من يعيشون فيو ولو أن المدرسة طمبت
زادت تمكنوا من تحقيق مردود أفضل و ( ثوان، ل1( و )0والوصول إلى الجواب، تمتد ما بين )

 : لى ما يميفرص نجاحيم في الوصول إ
 .يتمقون من تالميذىم إجابات أطول -3
الجواب  يساىم تالميذىم بإجابات أكثر مالءمة، وتقل نسبة إخفاقيم في الوصول إلى -0

 المناسب. 
 يقدم التالميذ أدلة وبراىين أكثر في إجاباتيم. -0
 تكون إجاباتيم أكثر استدالاًل وأقرب إلى المنطق. -2
 .من األجوبةيتمقى المعممون من تالميذىم مزيًدا  -1
 تزداد ثقة التالميذ بأنفسيم وال سيما أولئك الذين يتسمون بالبطء في االستجابة.  -2

أن يحرص المعمم عمى إشراك أكبر عدد من التالميذ في اإلجابة كمما سمح الموقف  -
 بذلك.
إن طبيعة أسئمة عمميات التفكير العميا تسمح بأجوبة متباينة، وينبع تباينيا من أن      
تمميذ ينظر إلى موضوعيا من زاوية معينة، وينبع ىذا التباين في الجواب أيًضا كل 

بسبب تباين ثقافة التالميذ وتفاوت مستوياتيم العقمية، كمما سمح الوقت بذلك، أن 
يشاركوا  في إبداء آرائيم، في كل سؤال يطرحو المعمم من ىذا النوع، يكون قد أغنی 

ضوع السؤال، ويسمح لكل منيم أن يفيد من وجية نظر لدى تالميذه رؤيتيم المجددة لمو 
 .زميمو فيغتني بيا

أن يتم المعمم تزويد التمميذ صاحب اإلجابة بتغذية راجعة ىادية باإلشارة إلى معايير  -
الصحة والوضوح والدقة والتخصيص والتسويغ، کي يساعد المعمم تالميذه في الوصول 
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 :مة، ينبغي عميو أن يقوم بما يميإلى إجابات صحيحة وواضحة ودقيقة ومعم
 يسمع اإلجابة من التمميذ فيقوميا ويحكم عمييا. -

تستخدم نتائج ىذا التقويم لتدفع بتالميذك إلى تعديل إجاباتيم، أو تصحيحيا، أو تعميميا،  - 
 أو تحسين نوعيتيا في تغذية راجعة.

)السابرة( لمساعدة التالميذ عمى تحسين  أن يفّعل المعمم استخدام األسئمة التمحيصية - 
إجابتيم وعمى ربط ما يتعممونو في الموقف الراىن بما تعمموه من قبل، وعمى التوصل 

 .إلى تعميمات معينة
: كفايات املعله الالزو توافرٍا إلدارة عقول الطالب لتينية مَارات التفكري لديَه: اتاسًع

 (.02-02، ص ص.9112)الركابي، 

 ن من صياغة أسئمة تنمي ميارات التفكير اإلبداعي والناقد لدى الطمبة.أن يتمك• 
 أن يتقن إعداد وسائل لتنمية حب االستطالع في نفوس الطالب.•  
أن يتمكن من إعداد تطبيقات عممية لتنمية القدرة عمى إنتاج أكبر عدد من األفكار •  

 والتصورات في وحدة زمنية محددة )الطالقة(.
 من تييئة المناخ التعميمي المالئم والمشجع لإلبداع. أن يتمكن•  
 أن يتقن كيفية اإلصغاء باىتمام إلى أفكار وآراء ومقترحات الطالب.•  
أن يتقن تقديم عدد كبير من األنشطة التي تشجع عمى التفكير ويحد من األنشطة •  

 المعتمدة عمى الذاكرة.
يتمكن من تنمية قدرة الطمبة عمى طرح األسئمة بدال من تنمية قدرتيم عمى اإلجابة  أن•  

 عمييا.

تاحة الفرصة أماميم لتعمم المسؤولية.•    أن يتمكن من إعطاء الطمبة االستقاللية وا 

 أن يتمكن من تشجيع الطمبة عمى حل األسئمة بأكثر من طريقة.•  

موضوعات المنيج الدراسي بحيث يتعمم الطالب  أن يتمكن من دمج ميارات التفكير في• 
 المادة العممية وميارات التفكير مًعا.
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أن يتقن تصميم مواقف تعميمية لتنمية ميارات التفكير مشتقة من موضوعات المنيج •  
 المقرر.

 أن يتمكن من تنمية ميارة حل المشكالت واتخاذ القرارات لدى الطمبة.•  
 التدريسي لتينية تفكري الطالب وإدارة عقوهله: : تقويه أداء املعلهعاشًرا

يوجد العديد من األساليب التي يمكن لممعمم استخداميا لتقدير كفاءة أداءه التدريسي     
دارة عقول الطالب، من أبرزىا ما يمي: )زيتون،  -052، ص ص0332لتنمية التفكير وا 

030) 
 المالحظة الصفية. -1
 تقديرات الطالب. -2
 التأمل الذاتي. -3
 وفيما يمي توضيح ليذه األساليب الثالثة:     

 األسموب األول لتقويم أداء المعمم التدريسي لتنمية التفكير، المالحظة الصفية:
وبموجبيا يقوم شخص أو أشخاص )زمالء، معممون، موجيون.....( بمالحظة سموكيات      

تتابعة، وقد تكون المالحظة المعمم التدريسية المنمية لمتفكير في أثناء تدريسو لعدة دروس م
حرة: حيث يكون لممالحظ مطمق الحرية في تسجيل ما يشاء من نقاط حول ىذه األداءات في 

 سجل مالحظة ومن أمثمة تمك ىذه النقاط التي قد تسجل عميك:
 .أن معظم أسئمتك مثيرة لمتفكير 

 .أنك تعطي فترة انتظار كافية عقب إلقاء السؤال 

 أداء المعمم التدريسي لتنمية التفكير، تقديرات الطالب: األسموب الثاني لتقويم

بتقدير سموكيات المعمم التدريسية  -من حين آلخر–وفيو يقوم الطالب صف المعمم        
المنمية لمتفكير، فيحددون نقاط القوة ونقاط الضعف في السموكيات، ومن الممكن الحصول 

ادف، أو من خالل مقابالت فردية مع عدد عمى نتائج التقدير شفييا من خالل حوار صفي ى
منيم أو بشكل تحريري من خالل تقارير مفتوحة يسجمون فييا ما يرونو حول ىذه السموكيات 
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دوت تحديد معين، أو من خالل إجاباتيم عن استبانة معينة توزع عمييم، يستطمع المعمم بيا 
 تبانة.تقديرات الطالب حول سموكياتو تدريسية محددة واردة في االس

 وق تكون من بين أسئمة االستبانة أسئمة مثل:           
                   ىل شجعتك عمى طرح أسئمة مثيرة لمتفكير؟ 
 ىل كانت أسئمتي تدعو لمتفكير العميق؟ 
 ىل عممتك كيف تفكر بعمق؟ 

 األسموب الثالث لتقويم أداء المعمم التدريسي لتنمية التفكير، التأمل الذاتي:
 ييا يقوم المعمم بنفسو بتأمل أدائو التدريسي ليجيب بنفسو عن ثالث أسئمة، ىما:وف    

 ما أداءاتي المحققة لتنمية التفكير؟ 
 ما أداءاتي المحبطة لمتفكير؟ 
 وما الذي عمّي عممو لتحسين أداءاتي المنمية لمتفكير؟ 
أن يكون عمى دراية كافية  - ابتداءا -ويتطمب استخدام ىذا األسموب من قبل المعمم     

باألداءات المنمية لمتفكير وكيف ينفذىا في الصف، وعمى دراية باألداءات المحبطة لمتفكير؟ 
 وكيف يتجنبيا؟ وأن يكون عمى درجة عالية من األمانة في تقدير ذاتو.

 :: التوصياتاحلادي عشر
وتنمية ميارات التفكير لدييم من ن السابق لكفاية إدارة عقول الطالب ابعد استقراء الباحثت  

واستناًدا إلى أىداف سياسة التعميم في المممكة العربية السعودية وفًقا ليذه  ،عدة محاور
لى واقع ىذه الكفاية لدى المعممين في المواقف التعميمية التعممية توصي الباحثتان  الكفاية، وا 

 بما يمي:

بمفاىيم التوجيو واالشراف بمعناىما الصحيح تبصير القائمين عمى العممية التعميمية  -3
 المتوازن الذي ال ُيخل بعطاء المعمم بالمواقف التعميمية التعممية.

تبصير المعممين بأىمية الذكاءات المتعددة لمطالب، والتعميم المتمايز في تنمية  -0
دارة عقوليم.  ميارات تفكير الطالب وا 
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التفكير المختمفة بغض النظر عن  ضرورة التركيز عمى تدريب الطالب عمى ميارات -0
منتج ىذا التفكير، حيث ىناك فرق بين العممية ومنتج العممية: فالغرض ىنا ىو 
التدريب والمران، وصوال لطرق تفكير مختمفة لمواجية الحياة خارج أسوار المؤسسة 

 التعميمية.
يارات ضرورة التوظيف الفاعل من قبل المعممين لميارات التواصل وعمى رأسيا الم -2

 الحوارية أثناء تنمية ميارات التفكير في المواقف التعميمية.
ضرورة عدم فرض المعممين ألنماط معينة من التفكير عمى طالبو أو أن يقدم حمواًل  -1

جاىزة لممشكالت. مع ضرورة تقبل المعمم إلجابات الطالب ميما كان نوعيا. مع منح 
 الزمن الكافي لذلك.

ثارة األسئمة بداًل من تبصير المعممين بأىمية ت -2 نمية قدرة طالبو عمى طرح األفكار وا 
 تنمية قدرتيم عمى اإلجابة عمييا.

ضرورة اتباع المعممين المنيجية العممية في إدارة عقول الطالب وتنمية ميارات  -3
 -التفكير لدييم في المواقف التعميمية والبعد عن العشوائية وذلك باتباع التخطيط

 أكثر فاعمية وكفاءة.والتقويم ب -التنفيذ
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