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 المحاضرة التاسعة

 التفكٌر

 -معنى التفكٌر 

هو لٌام الفرد بنشاط عملً من أجل الوصول إلى حل مناسب لمشكلة ما ٌصعب 

  مةعلى الفرد حلها أو التغلب علٌها فً ضوء خبراته ومعلوماته الساب

 -انواع التفكٌر 

النالد ٌموم هذا النوع على تحلٌل وتموٌم الحلول المعروضة التفكٌر  -1

 امامه وتمحٌصها وفما لمعاٌٌر معٌنة 

التفكٌر العلمً ٌموم على اتباع خطوات التفكٌر العلمً فً معالجة  -2

 –جمع البٌانات  –وضع االفتراضات  –المشكلة وهً ) تحدٌد المشكلة 

تعمٌم  –الوصول الى النتائج وتفسٌرها  –ض اختبار صحة الفرو

 النتائج (

التفكٌر االبداعً وٌموم على التوصل الى اشٌاء جدٌدة ومفٌدة او  -3

استخدام طرق مألوفة النتاج شئ جدٌد او اعادة تنظٌم عناصر لدٌمة 

 النتا جشئ جدٌد او تطوٌر فكرة او طرٌمة عمل وهكذا

جوانب االٌجابٌة فً شخصٌة التفكٌر االٌجابً وٌموم على استثارة ال -4

 االنسان واالستفادة منها الى الصى حد ممكن



التفكٌر السلبً وهو عكس التفكٌر االٌجابً اذ ٌموم على استثارة  -5

جوانب الضعف والمعولات الحباط حركة االنسان ومنع تمدمه الى 

 مرحلة افضل

التفكٌر المركب وهو استخدام اكثر من نوع من انواع التفكٌر فً  -6

 لجة المشكالت التً ٌواجهها االنسانمعا

التفكٌر االستداللً وٌعد طرٌمة التفكٌر االساسٌة التً ٌستخدمها  -7

االنسان وتموم على انتمال التفكٌر من الخاص الى العام أي من الحمائك 

 و الجزئٌات وصوال للمواعد العامة 

أي  التفكٌر االستمرائً وٌموم على انتمال التفكٌر من العام الى الخاص -8

  من المواعد والموانٌن الى الجزئٌات 

 -سبل استثارة التفكٌر وتنمٌته 

 بالطرق التالٌةٌمكن الي معلم استثارة التفكٌر لدى طلبته وتنمٌته 

ان ٌوضح لطلبته اهمٌة التفكٌر وضرورة استخدامه لكً ٌتمتع االنسان -1

 باالستماللٌة واتخاذ المرار النابع منه شخصٌا

 التً تثٌر التفكٌر بشكل اكبر من االسئلة التً تعتمد الحفظ  ٌعتمد االسئلة-2

تمبل التراحات الطلبة وافكارهم المختلفة وحتى الغرٌبة وعدم االستهزاء -3

 او زجر الطالب او تعنٌفه

 تزوٌد الطلبة بمثٌرات التعلم والتفكٌر وتمدٌم التغذٌة الراجعة المناسبة -4

 عالم الطلبة بذلنتمٌٌم مدى تحمٌك اهداف التعلم وا-5

 مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطلبة -6



عند تمدٌم سؤال مثٌر للتفكٌر على المعلم انتظار ولت للٌل لٌسمح للطلبة -7

 بالتفكٌر فً االجابة لبل ان ٌطلب منهم الجواب 

 السٌطرة على البٌئة الصفٌة واستمرارها وااللتزام بالنظام لدر االمكان-8

ر من برامج تعلٌم التفكٌر ٌمكن الي معلم مهتم بهذا كما ان هنان عدد كبٌ

 االمر العودة الٌها مثل برنامج كورت او برنامج المبعات الستة 

 -مستوٌات التفكٌر 

والتً نعتمد علٌها تفكٌر أساسً وهو النشاطات العملٌة غٌر المعمدة  -1

 فً جمٌع االنشطة العملٌة تمرٌبا وتتمثل فً 

او االشخاص او  رفنا على االشٌاءالمعرفة او التذكر أي تع-أ

المعلومات التً سبك لنا تعلمها كما هً أي كما تعلمت هذه المعلومة 

  فانً ساتذكرها بنفس الصورة التً تعلمتها بها

االستٌعاب أي اننا نستعٌد ونتذكر المعلومات التً تعلمناها بعد ان -ب

  نكون لد اضفٌنا علٌها تعدٌالت وتغٌٌرات بطرٌمتنا الخاصة

التطبٌك أي ان نموم باستخدام المعلومات والحمائك التً تعلمناها -ج

 فً موالف جدٌدة فعلٌة او غٌر فعلٌة

 االنشطة تتطلب مهارات المالحظة والممارنة والتصنٌفبالتاكٌد هذه 

تفكٌر مركب وٌضم مجموعة من العملٌات العملٌة االكثر تعمٌدا  -2

 لد وحل المشكالت واتخاذ المراروٌضم التفكٌر االبداعً والتفكٌر النا

التفكٌر االبداعً هو عند مواجهة المشكالت فاننا نتوصل الى حلول -أ

  ابداعٌة او جدٌدة او استخدام طرق جدٌدة او معدلة



التفكٌر النالد هو عند مواجهة مشكلة معٌنة فاننا نموم بتصنٌف -ب

وللوالع الحمائك وترتٌبها ثم فحصها والتحمك من موائمتها للمشكلة 

 وللبٌئة ثم نموم بممارنة الحمائك والحلول لبل التوصل الى الحل

حل المشكالت هو عند مواجهة مشكلة معٌنة فاننا نستخدم الطرٌمة -ج

 –وضع الفرضٌات  –العلمٌة فً حلها والتً تتمثل بتحدٌد المشكلة 

التوصل  –اختبار الفرضٌات  –جمع الحمائك والتحمك من صدلها 

 لحل المشكلة الى النتائج

اتخاذ المرار وهو عند مواجهة مشكلة معٌنة فاننا نموم بجمع -د

الحمائك والمعلومات حول المشكلة ثم التراح الحلول والبدائل وفحص 

هذه الحلول وتحدٌد المخاطر واالمتٌازات التً تخص كل حل من هذه 

ة الحلول ثم تحدٌد الحل الذي سنستخدمه متحملٌن كافة النتائج المتعلم

  به

 


