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ملخص:
تعد تنمية مهارات التفكري لدى الطالب من أهم أهداف تعليم وتعلم الرياضيات ،وتناول
الورقة احلالية التفكري وكيفية تنميته ،حيث تستعرض املقصود بالتفكري ،وخصائصه ومكوناته
األساسية مثل (العزم والتصميم واملثابرة ،واحلد من التوتر واإلثارة ،واإلصغاء لآلخرين ،والذكاء
االجتامعي ،واملرونة يف التفكري ،وما وراء املعرفة ،وحتري الدقة والصواب ،وطرح السؤال وعرض
املشكلة ،واخلربة السابقة وتطبيقها يف مواقف جديدة ،وروح املغامرة) ،وأمهية التفكري ،وأساليب
تنمية مهارات التفكري لدى الطالب ،والكفايات األدائية الالزمة ملعلمي الرياضيات لتنمية مهارات
التفكري لدى طالهبم ،وكيفية إعداد املعلم وتدريبه فيام يتعلق بتنمية التفكري ،وتتناول احلقائب
التعليمية كأسلوب تدريبي لتنمية كفايات املعلم الالزمة لتنمية مهارات التفكري لدى طالبه .مع
توضيح ذلك بحقيبة تعليمية متكاملة.
الكلامت الداللية :تنمية التفكري ،مهارات التفكري ،احلقائب التعليمية ،الكفايات األدائية

https://doi.org/10.29009/ijres.1.1.5
162

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Alazab Mohamed Alazab
Volume (1) No. (1) 2018

Teaching Mathematics and Developing Students' Thinking Skills
Alazab Mohamed Alazab
Professor of Mathematics Education, Benha University, Egypt.
Alazab.zahran@fedu.bu.edu.eg

Abstract:
Developing students' thinking skills is one of the most important goals of
teaching and learning mathematics. The present paper reviews thinking and how to
develop it. It examines the meaning of thinking, its characteristics and basic
components such as determination, determination, perseverance, listening to others,
social intelligence, flexibility in thinking, meta cognation, and the skills needed for
mathematics teachers to develop students' thinking skills. And how teacher
preparation and training with regard to the development of thinking, the paper
presents educational modules as a way of training for developing teacher competences
which needed to develop students' thinking skills. With an integrated educational
modules.
Key Words: Developing Thinking Skills, Performance Competences, Modules.
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مقدمة
تعيش املجتمعات اليوم عرص التقدم العلمي التكنولوجي ،حيث تتسارع املعلومات وتنمو
تطبيقات املعرفة لتساهم يف تقدم املجتمع وتطوره ،ويتطلب ذلك برضورة احلال عقوال ً مفكرة مبدعة
تستطيع املشاركة بفعالية يف سباق احلياة وتطورها ،ومل يعد مقبوالً أن ترتكز أهداف الرتبية حول حفظ
املعلومات فقط.
وقد أدى هذا التطور الرسيع واملتالحق يف املجال العلمي إىل عدم كفاية األساليب والطرق
املعتادة يف تناول العلم وتعلمه ،وبالتايل أصبح من الرضوري االهتامم بتطوير مهارات التفكري
وتنميتها لتكون هي األداة الرئيسية للمعرفة والتعلم مدى احلياة ،وأصبح هدف تنمية مهارات التفكري
هدف ًا رئيسي ًا يف أهداف تدريس املواد الدراسية املختلفة بصفة عامة والرياضيات بصفة خاصة.
ويرجع سبب هذا االهتامم إىل أن التفكري يعد بمثابة النافذة التي يطل منها املتعلم عىل
املنجزات العلمية والتكنولوجية احلديثة ملحاولة فهمها من جهـة واإلسهام يف دفع عجلتها إىل األمام
من جهة ثانية ،لذا هتتم حركات اإلصالح الرتبوي برضورة املوازنة بني التدريس القائم عىل احلفظ
والتدريس الذي يوسع املدارك وينشط عمليات التفكري (حممد عدس.) 13 :1996 ،
لذا فإنه جيب إعادة النظر يف كيفية تقديم املادة العلمية للمتعلم بحيث تكون بشكل يستثري
تفكريه من خالل الرتكيز عىل مشكالت ملحة تتطلب إعامل الفكر فيها ،كذلك جيب أن يبتعد املعلم
يف معاجلته ملادته الدراسية عن طريق التلقني وأن يفسح املجال لطرق أخرى مثل :احلوار واملناقشة
وحل املشكالت واالستقصاء ،ألن مثل هذه الطرق تكسب املتعلم مهارات التفكري العلمي ومن
جهة أخرى فإنـه جيب أن يضـع التقويم اعتبار ًا لقياس عمليات التفكري ومهاراتـه عند احلكم عىل
مدى استفادة املتعلم من املواقف التعليمية التي يتفاعل معها ( جودت سعادة ،عبد اهلل إبراهيم،
.)340 :1996
وتعد الرياضيات أحد أهم املجاالت العلمية التي يمكن أن تساهم يف تنمية أساليب التفكـري
نظر ًا لطبيعتها التي ترتبط باالستقراء واالستنباط واالبتكار وغريها ونظر ًا ملا يتطلبه حل املسائل -
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كمكون أسايس فيها -من املتعلم يف أن يعمل تفكريه يف حتديد خطط احلل وما يتطلبه من معلومات
سابقة وطرق الربط بينها للتوصل إىل احلل الصحيح وتقويمه.
ومتثل الرياضيات وسيط ًا مه ًام لتنمية مهارات التفكري بأنواعه املتعددة باعتبارها أساس ًا
ومنطلق ًا منطقي ًا للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي والتفاعل احليايت الصحيح أضف إىل ذلك طبيعة
بنائها االستداليل الذي يبدأ بمسلامت صادقة يف تكوينها ومقبولة منطقي ًا وعلمي ًا تشتق منها نتائج
بأساليب علمية متفق عليها ،وتتميز لغة الرياضيات بأهنا عاملية تتصف بالدقة والوضوح واإلجياز يف
عالقة املقدمات بالنتائج والتوصل لقواعد وقوانني رياضية متثل حمتوى الرياضيات املقدم للطالب.
ويأيت كل ذلك من أن الرياضيات هلا من املميزات من حيث املحتوى والطريقة ما جيعلها جماالً
ممتاز ًا لتدريب التالميذ عىل أساليب التفكيـر الصحيحـة وينبعث ذلك مـن خاصيتيـن هامتني مها:
أهنا تتميز لغة الرياضيات بدقة التعبري ووضوحه وإجيازه ،وأن الرياضيات تتميز من حيث املوضوع
بمميزات خاصة تساعد عىل تنمية التفكري املنطقي( .حييى هندام)15-12 :1982 ،
إن االهتامم بتنمية مهارات التفكري من خالل تعليم وتعلم الرياضيات يفيد املواطن فائدة
دائمة تبقى يف سلوكه فقد يتعلم الطالب من خالل استنتاجه لبعض القواعد والقوانني الرياضية
أساليب ًا متنوعة حلل املشكلة وطرق ًا متعددة يف التفكري العلمي الصحيح ومتر السنوات وقد ينسى
الطالب هذه القواعد والقوانني ويبقى يف سلوكياته العلمية واحلياتية مهارات حل املشكلة ومهارات
التفكري ،وهذا لن يتأتى بتعليم وتعلم الرياضيات من خالل احلفظ لكن يأيت من خالل املشاركة
النشطة القائمة عىل الكثري من جهد املتعلم والتوجيه واإلرشاد من جانب املعلم.
وبمراجعة العديد من تصنيفات أهداف تدريس الرياضيات* يتضح أن هدف تنمية مهارات
التفكري يمثل مكون ًا هام ًا بني مكونات هذه التصنيفات مثل هدف :أن يتعود التالميذ عىل التفكري
املنطقي يف حتليل املواقف واملشكالت احلياتية ،وعدم الترسع يف إصدار أحكام قبل إقامة الدليل
والربهان عىل صحة أقواله ،وهدف :أن يكتسب التلميذ أساليب سليمة يف التفكري مثل التفكري
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االستقرائي واالستداليل وأسلوب حل املشكالت ،وهدف :أن يتمكن التلميذ من بعض القواعد
املنطقية البسيطة التي تعترب األساس املنطقي لطرق الربهان الرياي.
ويمثل معلم الرياضيات أهم عوامل تنمية مهارات التفكري لدى الطالب ،حيث أن طرق
املعلم يف التفكـري يف حلول املسـائل وكذلك ردوده املقنعة رياضي ًا ألسئلة طالبـه واهتاممه بطرق
اإلقناع الصحيحة للنتائج ،كل ذلك ينتقل أثره إىل الطالب فيتعلمون أساليب التفكري الصحيحة،
حيث يؤكد البعض عىل أن حتسن أداء الطالب يف اختبارات التفكري يتطلب االهتامم بتحسني تدريب
املعلم ومتكينه من املهارات املعرفية قبل اخلدمة ليمكنـه تعليم هـذه املهارات للطالب أثنـاء التدريس
بالفصـول) .(Ashton, 1988: 2
وعىل ذلك جيب أن يرتبط إعداد معلـم الرياضيات وتدريبـه ببعض األسس اخلاصة التي
تتمشى مع طبيعة العرص والتي جيب أن تظهر يف برامج إعداده ،ومن هذه األسس إنامء أساليب
التفكري العلمي واجتاهاته-وليس إكساب املعلومات فقط-وتعويد املتعلم عىل حل املشكالت
الرياضية خاصة ما يتعلق منها بالتطبيقات التي حدد بنفسه صياغتها الرياضية (حفني إسامعيل،
.)219 :1993
ويصبح من الرضوري االهتامم بتنمية الكفايات الالزمة ملعلمي الرياضيات والتي تلزم لتنمية
مهارات التفكري الصحيح لدى طالهبم ،وفيام ييل عرض لكل من :التفكري وخصائصه وطرق تنميته،
ودور معلم الرياضيات لتنمية مهارات التفكري لدى الطالب أثناء تدريس الرياضيات وكيفية تدريب
معلمي الرياضيات عىل تنمية مهارات التفكري أثناء تدريس الرياضيات.
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 .1التفكري (صااصا تنميت )
 .1.1املقاود بالتفكري:
يقصد بالتفكري تلك العملية التي يعالج الفرد من خالهلا بيانات معينة بتذكرها ومعاجلتها
واستنباط بعض األحكام يف ضوئها وهو بذلك يقـوم بنشـاط عقلـي هبـدف فهم املوقف باستخدام
خرباتـه ومعلوماته السابقة بجانب املعلومات اجلديدة يف املوقف ) ( Beyer , 1987: 37

ويذكر "سيد خري اهلل" بعد استعراضه للعديد من تعريفات التفكري أن ظهور أي مشكلة
للفرد يصعب عليه حلها والتغلب عليـها يف ضوء خرباته ومعلوماته السابقة فإنه يقوم بنشاط فكري
لكي يصل إىل حل مناسب هلذه املشكلة ويتميز هذا النشاط الفكري باخلصائص التالية( :سيد خري
اهلل)104 :1978 ،
 القدرة عىل إدراك العالقات األساسية يف املوقف املشكل.
 القدرة عىل اختيار بديل من عدد كبري من البدائل املتاحة.
 القدرة عىل االستبصار وإعادة تنظيم اخلربات املناسبة.
 القدرة عىل إعادة تنظيم األفكار املتاحة وذلك هبدف الوصول إىل أفكار جديدة.
ويمثل التفكري البرشي أكثر النشاطات املعرفية تعقيد ًا أو تقدم ًا ،وينجم عن قدرة الفرد عىل
معاجلة الرموز واملفاهيم واستخدامها بطرق متنوعة متكنه من حل املشكالت التي يواجهها يف
األوضاع التعليمية واحلياتية املختلفة (عبد املجيد نشوايت.)451 -1991:450 ،
إن التفكري نشاط معريف يشري إىل عمليات داخلية ،كعمليات معاجلة املعلومات وترميزها ،وال
يمكن مالحظتها وقياسها عىل نحو مبارش ،غري أنه يمكن استنتاجها من السلوك الظاهري الذي
يصدر عن األفراد لدى اهنامكهم يف حل مشكلة معينة ،ويرتاوح النشاط التفكريي عادة بني مستويات
بسيطة جد ًا كالداللة عىل أسامء بعض األشياء ،ومستويات معقدة جد ًا كالنشاط املعريف الالزم حلل
مسألة رياضية ذات مستوى مرتفع من التجريد والتعقيد (عبد املجيد نشوايت.)451 :1991 ،
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وحدد "ماير  "Mayerثالثة أفكار عن موضوع التفكري هي:
( روبرت سولسو)629 :1996 ،
 التفكري معريف بمعنى أنه حيدث "داخل" العقل اإلنساين ،ومع ذلك يتم استنتاجه من
السلوك ،فيبدو تفكري العب الشطرنج للعيان من خالل نقالته وحتريكه لقطع الشطرنج.
 التفكري عملية تقوم بمعاجلة أنواع من املعلومات داخل النسق املعريف ،ففي أثناء تفكري
الالعب وتأمله ملا سيقوم به من نقالت تالية ،تتحدد عالقة اخلربات السابقة باملعلومات
احلالية وينشأ عن هذه العملية تغيري يف معلوماته ومعرفته باملوقف احلايل.
 التفكري موجـه بحيث يفيض إىل سلوك ينتج عنه حل مشكلة ما ،أو يتجه نحو احلل ،فالنقلة
التالية أو حتريك الالعب لقطعة الشطرنج يتم أوالً يف عقله فهو يوجـه سلوك لعبه لكسب
املباراة ،صحيح أن مجيع نقالته وحتركاته وأفعاله ليس ناجحة كلها ولكن الذي حيدث بصفة
عامة يف عقل الالعب أن مجيع أفعاله توجه نحو احلل.
واملتعلم يف دراسته للرياضيات يامرس تلك النشاطات التفكريية يف كل مراحل تعلم
الرياضيات بدء ًا من بذل اجلهد العقيل لتذكر املعلومات ومرور ًا بإدراك العالقات بني املعطيات
واملعلومات السابقة ذات العالقة باملشكلة واستخالص خطوات احلل منها وانتها ًء بالربط بني هذه
اخلطوات للتوصل إىل احلل الصحيح ثم التحقق من صحة الناتج ،ويتبع املتعلم أثناء هذه النشاطات
أساليب وحجج منطقية صحيحة رياضي ًا ويكون يف هـذه احلالة قد استخدم التفكري العلمي
الصحيح ،وبالتايل تظهر منطقية صلة الرياضيات بتنمية مهارات التفكري باعتبارها جمال خصب
لتحقيق هذا اهلدف الرتبوي اهلام يف عرص التقدم العلمي والتقني.
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 .1.2صااصص التفكري الاحيح
تناول "حممد عدس" خصائص السلوك لدى األفراد والذي يدل عىل قدرهتم عىل التفكري
الصحيح وذلك بعد مراجعته لبعض الدراسـات التي تناول خصائص وسامت من اشتهروا بالتفكري
املبدع ،وجاءت هذه اخلصائص كام ييل( :حممد عدس)86-1996:69،
 .1.2.1العزم والتاميم واملثابرة
إن صاحب التفكري الذكي يثابر عىل مزاولة عمله حتى يتمه ،وال يستسلم بسهولة ملا جياهبه
يف عمله من عقبات ،فالطالب املثابر إذا استعص

عليه إجابة سؤال ما فإنه يعيد املحاولة

لتمكنه من اسرتاتيجيات البحث عن احلل وجتريب طرق متعددة.
 .1.2.2احلد من التوتر واإلثارة
إن الشخص الذكي يضـع لنفسه تصور ًا عن األمر الذي سيتناوله ثم يفكر فيه بتؤدة وأناة،
وال يترسع يف احلكم عىل اليشء ،حيث يضع لنفسه اسرتاتيجية معينة يسري بموجبها ويضع
لنفسه حلوالً بديلة وتوقعات للنتائج املحتملة ويرتيث بعض الوق قبل اإلجابة.
 .1.2.1اإلصغاء لآلصرين
وتعني قدرة الفرد عىل إعادة صياغة أفكار اآلخرين وتصوراهتم ،وقدرته عىل حتسس
شعورهم مما يتفوهون من عبارات أو حركات وإشارات ،حتى يصل إىل أن يكون قادر ًا عىل
إصدار حكم عىل وجهة نظر اآلخرين ويعرض وجهة نظره هو يف الفكرة.
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 .1.2.1الذكاء االجتامعي
حيث أن العمل املشرتك ضمن جمموعـات يتطلب القدرة عىل التمييز بني األفكار ،وتقدير
مدى صالحية كل منها واإلفادة منه يف حل املشكلة ،وكذلك بالنسبة ملا خيطط من
اسرتاتيجيات للعمل ومدى صالحية ما يتم التوصل إليه.
 .1.2.1املرونة يف التفكري
وتعني تقليب احللول عىل أكثر من وجه للوصول إىل الرأي الصائب أو احلل الصحيح
ويستدل عىل مرونة التفكري عند الطالب إذا استطاع أن يرشح أفكار اآلخرين أو يعيد
صياغتها بلغته اخلاصة أو يبدي رأيه فيها ،أو يقدر عىل حل مسألة ما بأكثر من أسلوب.
 .1.2.6ما وراء املعرفة
وتعني قدرة األفراد عىل ختطيط اسرتاتيجيات تفكريهم ومهاراهتم فيه ،ويمكن الوقوف عىل
مقدار الوعي واإلدراك ملا يفكرون فيه حني نسأهلم عام دار يف عقوهلم من أفكار ،وإذا كانوا
كذلك فهم قادرون عىل أن:


حيددوا ما هم بحاجة إىل معرفته.



يكونوا عىل وعي وإدراك ملا حيتاجون إليه من بيانات ومعلومات تسهل احلل،
وعىل وعي بخططهم جلمع هذه املعلومات واحلصول عليها.



يضعوا خطة للعمل قبل املبارشة للتنفيذ.



يدرجوا خطوات العمل بشكل متتابع.



يعرفوا نقطة البدء يف العمل واملعطيات الزائدة.
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 .1.2.1حتري الدقة والاواب
تتمثل مؤرشات ودالئل رغبة الطالب يف حتري الدقة والصواب يف أهنم:


يعيدون النظر يف تدقيق إجاباهتم وواجباهتم املنزلية.



يقلبون النظر يف كل تعليامت تصدر إليهم.



يعملون عىل تعديل األفكار التي يسريون عليها متى تطلب املوقف ذلك.



يستخدمون مصطلحات ومفاهيم حمددة واضحة.



يستخدمون اجلمل املفيدة يف حديثهم وحلوهلم.



يستندون إىل أدلة واضحة يف قراراهتم.

 .1.2.8طرح السؤال وعرض املشكلة
وتعني قدرة الفرد عىل طرح مشكلة ما ثم العمل عىل حلها وحتديد أسئلة واضحة ذات صلة
باملشكلة وتؤدي اإلجابة عنها إىل حل املشكلة.
 .1.2.9اخلربة السابقة وتطبيقها يف مواقف جديدة
ويعني ذلك قدرة الطالب عىل جماهبة مواقف طارئة أو جديدة ،حيث أن اهلدف األسايس
من املدرسة هو تنمية قدرة الطالب عىل تطبيق ما تعلموه فيها وتوظيفه يف مواقف حياتية
وجماالت أخرى خارج نطاق البيئة التعليمية.
 .1.2.10روح املغامرة
حيث يتميز املبدع بأنه ال جيد املتعة والراحة يف وضع ساكن جامد يقف عنده فال يتعداه،
ويبـدو وكأنه مضطر ليضع نفسه يف موقف ال يعرف معه ما الذي سيحدث له ،إن قدرة
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الطالب وميله للمغامرة تتضح لنا إذا اطمأن بأنه لن يتعرض ألي مضايقة أو رضر حني
يبدي فكرة جريئة.
واآلن فإننا إذا دققنا النظر يف هذه اخلصائص نجدها ذات صلة بالكثري من العمليات املرتبطة
بتعليم وتعلم الرياضيات ،فاملثابرة خاصية أساسية للمتعلم حينام تواجهه بعض املسائل التي تبدو
صعبة فيعيد املحاولة مرة ومرات ،ويتطلب األمر التؤدة واألناة وعدم الترسع يف حلول املسائل،
ويتطلب تعلم الرياضيات أيض ًا قـدرة الفرد عىل إعادة صياغة أفكار اآلخرين وطرقهم يف تناول احلل،
وتقليب احللول عىل أكثر من وجه لتحديد احلل الصحيح ،ووضع خطط احلل وحتديد نقطة البدء يف
احلل واملعطيات ذات الصلة باحلل واملعطيات الزائدة ،أضف إىل ذلك حتري الدقة والصواب وإعادة
النظـر يف احللول والبدائل املالئمة ،والتحقق من صحة احلل يف ضوء معايري من املادة ،وأخري ًا قدرة
املتعلم عىل تطبيق ما تعلمه وتوظيفه يف املواقف اجلديدة يف الدراسة أو يف احلياة ،لذا ينبغي التخطيط
لتحقيق هذه اخلصائص ومراعاهتا عند تدريس الرياضيات.
ويصبح من الرضوري عىل معلم الرياضيات أن حيقق كل هذه اخلصائص أثناء التدريس لدى
طالبه ،فعليه يقع عبء تدريب الطالب عىل ما ييل:
 املثابرة وعدم االستسالم بسهولة للمسائل التي يصعب حلها من أول حماولة بل جيرب طرق ًا
متعددة للحل.
 عدم الترسع يف احلكم عىل يشء كأن حيكم بنقص يف معطيات املسألة أو يترسع يف احلكم عىل
صحة ناتج معني إلحدى املسائل.
 تقبل آراء اآلخرين ووجهات نظرهم التي يبدوهنا جتاه فكرة حل أو طريقة حل إحدى
املسائل ،مع إبداء الرأي اخلاص بطريقة مناسبة.
 العمل ضمن جمموعات متعاونة والتخطيط املشرتك للعمل وحتديد مدى صالحية ما يتم
التوصـل إليه من حلول.
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 املرونة يف التفكري وتقليب احللول عىل أكثر من وجه وإعادة صياغة بعض املشــكالت بلغته
اخلاصة ،وكذلك حل املسألة بأكثر من طريقة.
 حتديد مدى صالحية البيانات واملعلومات للتوصل إىل احلل الصحيح مع وضع تصور
السرتاتيجية احلل.
 حتري الدقة والصواب يف استخدام البيانات وتعليل خطوات احلل واستخدام تعبريات
مفيــدة وواضحة.
 االستفادة من اخلربات السابقة ذات الصلة بحل املشكلة احلالية ،وطرق حتديد هذه اخلربات
باإلجابة عىل أسئلة حمددة ذات صلة باملشكلة نتيجة التفكري التحلييل يف حل املشكلة.
 التحقق من صحة احلل يف ضوء معايري من املادة.
.1.1أمهية التفكري
لقد متكن اإلنسان من أن يفجـر الثورات الصناعية والتكنولوجيا احلديثة عن طريق املنهج
العلمي والطرق العلمية يف التفكري ،وكل شخص حيتاج إىل تنمية قدراته عىل التفكري العلمي السليم
لكي يعيش عرصه ويشارك فيه بفاعلية وذكاء ويقبل النقد والتغيري (هالة طه.)1994:78 ،
وذلك ألن التطور الرسيع واملتالحق يف املجال العلمي أدى إىل عدم كفاية األساليب والطرق
ا ملعتادة يف تناول العلم وتعلمه وبالتايل أصبح من الرضوري االهتامم بتطوير أساليب التفكري وتنميتها
بام حيقق للمتعلم مهارات التعلم الذايت وحتصيل املعرفة التي تناسبه وحيتاجها ،وحتديد طرق احلصول
عليها.
وتقوم عملية التفكري عىل حتديد احلقائق وجتميعها وتصنيفها ،فالتفكري السليم هو البحث
العلمي السليم وأساليب البحث العلمي هي أساليب التفكري السليم ،والتفكري يكون حلل مشكلة
تواجه اإلنسان ،وقدرتنا عىل التفكري السليم تساعدنا عىل عالج الكثري من املشكالت بل وتفتح
الطريق لإلبداع يف شتى املجاالت ( أمحد العيل) 57 :1987 ،
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فالفرد حيتاج يف مواقف احلياة العادية إىل أن يقارن ويصنف ويضع فرضيات ويصل إىل
استنتاجات وحيل مشكالت ويصنع قرارات ويقيم خيارات متعددة ،وكل ذلك يتطلب مهارات
التفكري حيث تؤدى هذه املهارات إىل زيادة قدرة الفرد عىل مواجهة التغريات الرسيعة التي حتدث
بسبب نمو املعارف بصورة أسية وزيادة تعقد املشكالت وأيض ًا تطــور تكنولوجيا االتصاالت بام
يتطلب قــدرة األفــراد عىل حـل املشكالت وزيـادة إنتاجيتهم يف التقنيات احلديثة

( Newman.,

) 1990: 46

أي أن االهتامم بتعليم التفكري هيدف إىل( :ناديا هايل1998:258 ،ـ)259
 إعداد اإلنسان إعداد ًا صاحل ًا ملواجهة ظروف احلياة العملية التي تتشابك فيها املصالح وتزداد
املطالب ،بحيث يتاح له املجال الكتساب املهارات التي جتعله قادر ًا عىل التفكري يف تلمس
احللول للمشكالت التي تطرأ عىل حياته.
 كثرة املعلومات وتعقدها وبالتايل حاجة األفـراد إىل تعلم القدرة عىل التحليل املنطقي واختاذ
القرارات بشكل مناسب.


حاجة الطالب للتفكري بكفاءة وذلك حتى يستطيعوا الترصف بمسئولية وبشكل فعال.



حاجة املجتمعات الصناعية املعارصة إىل تأهيل أبنائها بمهارات القدرة عىل التفكري يف أثناء
أداء املهنة ،حتى يتمكنوا من إتقان أعامهلم واحلذق فيها ،كام أن املجتمعات النامية هي
األخرى بحاجة ماسة إىل مثل هذا التأهيل.



حاجة السياسيني ملهارات التفكري املناسبة والتي تساعدهم عىل إدارة شئون احلياة واألفراد
بكفاءة ونجاح.
فالتفكري إذن يمثل هدف ًا هام ًا من أهداف الرتبية والتعليم فهو متطلب لألفراد ليامرسوا

حياهتم بشكل صحيح ومنظم ومهارات التفكري سبب رئييس ليعيش الفرد يف جمتمع متطور ودائم
التغري ،فالفرد القادر عىل التفكري الصحيح يمكنه االشرتاك بكفاءة يف األعامل التجارية ويامرس
عالقات اجتامعية إجيابية فاعلة ويشارك يف املؤسسات االجتامعية مشاركة بناءة ،هذا بجانب أن تنمية
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مهارات التفكـري تتيح للمتعلم فرص التفوق والدراسـة اجلادة وبالتايل االستفادة من دراسته،
وتساهم مجيع املواد الدراسية يف تنمية مهارات التفكري بشكل ما وتعد الرياضيات أكثر هذه املواد
مسامهة يف حتقيق هذا اهلدف.
.1.1مكونات التفكري
ترتبط مكونات التفكري باملعرفة حيث ختتص املعرفة التي نبحث عنها بفرع أو أكثر من فروع
العلم التي تتضمن مكونات عملية التفكري ،وكل من املعرفة والتفكري يعتمد داخلي ًا عىل اآلخر فعىل
اجلانب األول تعد عمليات التفكري أساسية الكتسـاب املعـرفة وعىل اجلـانب اآلخـر تعـد املعرفة
أساسية لعمليات التفكري ) .( Nickerson , 1985 , 48
وقد أعـد "لوسون "Lawson-وزمـالؤه قائمة بمهارات التفكـري تشمل املحاور التالية:
(املركز القومي)69 :1995 ،
 مهارة دقة وصف الظواهر.
 مهارة اإلحساس والبدء بالسؤال السببي.
 مهارة التعرف واالبتكار وصياغة بدائل الفروض.
 مهارة توليد التنبؤات املنطقية.
 مهارة التخطيط والتحكم يف التجارب الختبار الفروض.
 مهارة جتميع وتنظيم وحتليل اخلربات املالئمة والربط بني البيانات.
 مهارة رسم وتطبيق النتائج السببية.
ويذكر "عبدالرمحن العيسوي" أن التفكري يشري إىل نشاط أو عملية يغلب عليها الطابع
اإلداري وبواسطة هذه العملية يفهم اإلنسان موضوعات أو بعض جوانب موضوع ما أو موقف ما،
ويتضمن التفكري العمليـات التالية :احلكـم ،التجـريد ،اإلدراك ،االستدالل ،اخليـال ،التذكر،
والتوقع ( عبدالرمحن العيسوي.) 280 :1997 ،
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والتفكري الناقد كأحـد أنواع التفكري تتحدد مكوناته يف :توضيح األسئلة ،حتليل احلجج
والرباهني ،تقديم األسئلة واإلجابات املالئمة حول التفسريات املختلفة ،استخدام املالحظة للحكم
عىل صحة تقارير معينة ،احلكم عىل صحة االستنتاجات وعمليـات االستقـراء ،وتقـديم أحـكام
صحيحـة حول التعـريفات املختلفــة ) .( Robert , 1987: 15
وتوجد العديد من تانيفات مكونات مهارات التفكري تتشاب إىل درجة كبرية ،والنموذج التايل الذي
يعرض " "Houtبعد تناول لعدة تانيفات يعد أكثر تفاي ً
ال ويوضح املكونات املتعددة لعملية
التفكري كام ييل(Hout , 1998: 1 - 5 ):
 .1.1.1العمليات العقلية Mental Operations

حيث يعرف التفكري بأنه نشاط عقيل يتضمن نموذجني من العمليات مها :العمليات املعرفية
 ،Cognitive Operationوما وراء املعرفة  Metacognitive Operationsحيث تتضمن
العمليات املعرفية املهارات األساسية املتعلقة باملعلومات مثل التصنيف واملقارنة
واالستقراء واالستدالل واملناقشة والتي ترتبط بالتفكري واسرتاتيجيات حل املشكلة أو اختاذ
القرار ،أما عمليات ماوراء املعرفة فهي متثل النوع الثاين من العمليات العقلية وهي جمموعة
النشاطات التي جتعل الفرد يسيطر عىل تفكريه ويعكس أفكاره عىل املعاجلات ،وتتضمن
عمليات ما وراء املعرفة :تصميم العمليات املعـرفية ،واالسرتاتيجيات واملهارات املتعلقـة
بإنجاز مهمة معينة ،وتقييم النشاطات العقلية املتعلقة بخطة وإنجاز النتائج.
 .1.1.2التنظيمDisposition :

ويعني التنظيم أن سلوك الشخص صاحب التفكري الذكي يتميز بام ييل:


استخدام املصادر املوثوقة للمعلومات.



تقديم األدلة عىل األعامل.



املحافظة عىل تفتح العقل.
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املثابرة يف إكامل املهام التي تتطلب سلوك انعكايس.



قبول أو تعديل احلكم عندما يواجه باألدلة واألسباب املربرة.



تعليق احلكم يف غياب الدليل املالئم أو الكايف.

 .1.1.1املعرفةKnowledge :

ويعني ذلك أن عمليات التفكري ال يمكن أن حتدث يف فراغ بدون املعرفة ،وتنقسم املعرفة
هنا إىل ثالثة أنواع هي :النوع األول هيتم باملعرفة حول عملية التفكري التي تأيت من اخلربة،
والنوع الثاين يتعلق بطبيعة املعرفة نفسها بمعنى أن األفراد جيب أن يدركوا أن معرفتهم
دائمة التغري إىل حد كبري ،أما النوع الثالث فهو ما يرتبط بمعرفة حمتوى مكونات عملية
التفكري وهذا يعني أن التفكري أسايس الكتساب املعرفة واملعرفة أساسية لعملية التفكري.
وبعد عرض هذه املكونات تتضح مرة أخرى الصلة القوية بني الرياضيات ونشاطات
تعليمها وتعلمها وبني مهارات التفكري فالرياضيات علم يعتمد بشكل أسايس عىل
العمليات العقلية وفيه تتم عمليات التصنيف واملقارنة واالستقراء وكذلك التفكري العكيس
وتصمي م العمليات املعرفية إلنجاز حلول املسائل والتامرين ،وتقديم األدلة عىل صحة
خطوات احلل وتعليق احلكم يف غياب الدليل املقنع واملثابرة يف حلول املشكالت.
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 .2تنمية مهارات التفكري لدى الطالب
تناول

العديد من الدراسات فكرة تنمية مهارات التفكري والعمليات العقلية املرتبطة به

لدى الطالب من خالل:


مهارات الدراسةStudy Skills :

والتي تتمثل يف إعادة صياغة أو تلخيص أو تنمية خرائط معرفية واستخدام املنظامت
املتقدمة.


اإلبداع ومهارات التفكري الناقدCreative and Critical Thinking Skills :

مثل القدرة عىل اختاذ قرار وحل مشكلة والطالقة واملالحظة واالستكشاف والتصنيف
واقرتاح فروض للحل.


التدريب عىل االستقااءInquiry Training :

والذي يتمثل يف إعطاء الطالب ألحداث خمالفة )  (Discrepant Eventوتطبيق املعلومات
لتحليل التناقض يف النتائج.


األسئلة من الرتب العاليةAsking Higher – order Questions :

وهي األسئلة التي يستخدمها املعلمون وتتناول املراحل املتقدمة من املستويات املعرفية،
بجانب فرتات االنتظار بعد كل سؤال لتلقي إجابات الطالب.
والشك أن مـن أهـم عوامل استخدام التالميذ للتفكري الصحيح هو املعلـم ذاته ،معلوماته
ومدركاته ،طرائقـه ،اجتاهاتـه ،فأما بالنسـبة ملعلومات املعلم ومدركاته فإذا مل يكن املعلم عىل دراية
كاملة باحلقائق والتعميامت والقوانني والنظريات العلمية املطلوبة حلل املشكلة-كأحد األساليب
اهلامة لتنمية التفكري-فقد ال يتمكن من حلها وبالتايل حيجم عن استخدام هذا األسلوب يف تدريسه،
وإذا مل يكن لدى املعلم اجتاهات إجيابية نحو استخدام هذا األسلوب فإنه سوف ينرصف عنه ويكتفي
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باستخدام الطريقـة املعتادة متجنب ًا بذلك تساؤالت التالميذ ومشكالهتم التعليمية (.هالة طه،
)91 :1994
إن طريقة املعلم يف تعامله مع طالبه ،واألسلوب الذي يعالج به قضاياهم معهم وكذلك
وجهة نظره التي يبدهيا جتاه آرائهم ومقرتحاهتم له أثره الكبري عليهم وعىل الفكرة التي حيملوهنا عن
أنفسهم والتي من شأهنا إشاعة الثقة يف نفوسهم إذا كان

إجيابية أو تشوهيها واضطراهبا إذا كان

ردود فعله سلبية أو تبعث عىل السخرية واالستهزاء أو الالمباالة وبالتايل عىل اجتاههم ونظرهتم
للتعلم واستخدام العقل والتفكري وحبهم ملتابعة الدراسة أو الترسب منها ،وكذلك عىل حتصيلهم
الدرايس وقدرهتم عىل اإلنتاج (حممد عدس) 100 :1996 ،
أي أن رد فعـل املعلم عىل ما يبديه الطالب من أفكار قد يكـون عام ً
ال عىل تفعيل التفكري
عنده وتوسيعه وتعميقه وقد يكون عام ً
ال عىل احلـد منه وإدخاله يف أضيق نطاق (حممد عدس،
 ،)101 :1996فالعالقة إجيابية بني قدرة الطالب عىل التفكري وبني استخـدام املعـلم للتحركات
املرشوطة لتنمية التفكـري لـدى الطالب.(John , 1975: 26 – 36 ) .
وعليه جيب إعادة النظر يف كيفية تقديم املادة العلمية للمتعلم بحيث تكون بشكل يستثري
تفكريه من خالل الرتكيز عىل مشكالت ملحة تتطلب إعامل الفكر فيها ،كذلك جيب أن يبتعد من
املعلم يف معاجلته ملادته الدراسية عن طريقة التلقني ،وأن يفسح املجال لطرق أخرى مثل :احلوار
واملناقشة وحل املشكلة واالستقصاء ألن مثل هـذه الطرق تكسب املتعلم مهارات التفكري العلمي،
ومن جهة أخرى فإنه جيب أن تضع عمليات التقويم اعتبار ًا لقياس عمليات التفكري ومهاراته عند
احلكم عىل مدى استفادة املتعلم من املواقف التعليمية التي يتفاعل معها (جودت سعادة ،عبد اهلل
إبراهيم.) 340 :1996 ،
إن معلم الرياضيات لكي يكون عنرص ًا فاع ً
ال يف تنمية التفكري لدى طالبه عليه أن ينظم طرق
تعامله مع الطالب أثناء مناقشتهم يف حل املشكالت الرياضية وطرق االستنتاج ،وعليه أن يتيح فرص
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املناقشة واختيار األسئلة التي تستثري عمليات التفكري لدى الطالب بام يدرهبم عىل كيفية مواجهة
مواقف الرياضيات ومسائلها املختلفة بل ومواجهة مواقف احلياة ،ويتطلب ذلك متكن املعلم من
مادته العلمية وطرق احلل املختلفة للمشكالت الرياضية.
وتوجد مخسة اقرتاحات لطرق التدريس الفعالة التي حتقق تنمية مهارات التفكري هي:
)(Johnson and Thomas, 1992 , 11


مساعدة الطالب عىل تنظيم معلوماهتم واستخدام خرائط املفاهيم لتيسري تعلمهم.



تدعيم املعلومات السابقة لدى الطالب باستخدام منظامت اخلربة املتقدمة بام حيقق متاثالً
وتشاهب ًا بني املعلومات السابقة لدى الطالب وما يقدم هلم من معلومات جديدة.



تيسري معاجلة املعلومات من خالل نامذج حل املعلمني للمشكالت وطرقهم يف الربهنة
النموذجية واختيارهم السرتاتيجيات احلل الصحيحة.



تشجيع التفكري اجليد من خالل استخدام طرق التعلم التعاوين حيث تتاح الفرص للطالب
للمالحظة وتطوير عمليات التفكري لدهيم.



تنشيط عمليات التفكري الواضح باستخدام عمليات ماوراء املعرفة كأن يقدم الطالب
أسئلة بعد القراءة ويقومون بالتلخيص والتنبؤ ويأخذون دور املعلم يف الرشح والتوضيح
تدرجيي ًا.

وحدد " أمحد اللقاين" جمموعة من املبادىء التي ينبغي االهتامم هبا عند التدريس لتنمية التفكري
اإلبداعي لدى التالميذ أمهها ( أمحد اللقاين 51 :1993،ـ :) 52


انطالق التالميذ للتفكري تفكري ًا تباعدي ًا متحرر ًا يصلون من خالله إىل آراء ووجهات نظر
وتصورات وإجابات متنوعة ،واملهم يف هذا الشأن هو أن يقدم كل فرد األسباب والعلل
لكل ما يقدمونه من استجابات إزاء املواقف واملشكالت املطروحة.
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إثارة الدوافع حتى يقبل التالميذ عىل مواقف التدريس واملشاركة فيها ،وكلام كان املواقف
مثرية كلام شعر التالميذ بأهنم جزء منها وأنه جيب عليهم القيام بأدوار معينة.



توصل التالميذ إىل مظاهر اإلبداع دون حتديد مسبق ،بمعنى أننا إذا حددنا ما جيب أن
يصـل إليه التالميذ نكون قد قتلنا اإلبداع يف مهده ،ومن ثم فإن مظاهـر اإلبداع التي يصل
إليها جيب تكون متعددة وغري متوقعة من جانب املعلم.



إتاحة الفرص أمام التالميذ ملزيد من التعلم ،فاالعتامد عىل إثارة املشكالت وإثارة دوافـع
التالميذ ستؤدي دائ ًام إىل ظهور مشكالت وحتديات جديدة تدعو إىل التعلم ،أي أن املعلم
واإلمكانيات املتاحة جيب أن تكون عوامل مساعدة عىل املزيد من التعلم.



رضورة التنوع يف اسرتاتيجيات التدريس التي تراعي الفروق الفردية بني التالميذ ،إذ ليس
من املتوقع أن يكون مجيع التالميذ عىل نفس املستوى من القدرات اإلبداعية.



التفاعالت اإلنسانية جيب أن تسـود مواقف التدريس بمختلف أنواعها ومستوياهتا ،فاملناخ
الصفي التسلطي ال يساعد عىل التدريس املبدع وال يؤدي إىل اكتساب مهارات اإلبداع
ومن ثم فاحلاجة ماسة إىل املناخ الديمقراطي الذي يشعر فيه املتعلم باحرتام آرائه وأسئلته
واحلرص عىل متيزه.



التقويم البنائي واخلتامي جيب أن يكون مصدر خربة سارة تزيد من مستوى الدافعية من
أجل املزيد من التعلم.

 .2.1أسئلة املعلم كمدصل تنمية مهارات تفكري الطالب:
متثل أسئلة املعلم لطالبه أثناء التدريس أحد أهم كفاياته الرئيسية التي تساهم يف تنمية
مهارات التفكري لدى طالبه خاصة إذا أتاح فرص املشاركة لإلجابة عن األسئلة للطالب الذين
يتسمون بخوفهم من األسئلة نظر ًا لفشلهم يف اإلجابة عن بعض األسئلة يف مواقف سابقة.
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إن للصياغة التي يوليها املعلم ألسئلته ونوع هذه الصياغة أثر ال ينكر مع طالبه ،فهو بذلك
قد يدفعهم للتفكري واستخدام العقل ومهاراته وتوظيف املعرفة أو قد يدفعهم إىل احلفظ واالستظهار
عن ظهر قلب واالعتامد عىل الذاكرة دون مراعاة لرضورة القيام بأعامل عقلية تتطلب التفكري واملهارة
والذكاء ،لذا فعىل املعلم أن هيتم بصياغة أسئلته واختيار عباراته التي حتفز الطالب عىل أن يديل بام سبق
له أن عرفـه من مفاهيـم ومصطلحـات وخربات ( حممد عدس.) 97 :1996 ،
وتنادي االجتاهات احلديثة يف الرتبية بالعمل عىل مساعدة الطالب أن يتعلموا كيف يتعلمون،
وأن يصبحوا مستقلني يف تعلمهم ،وأن يفكروا ألنفسهم ،ولعل من أهم الوسائل الفعالة يف تنمية هذه
املبادأة لدى الطالب هي أسئلة املعلم فلكي يصبح الطالب مستقلني يف تعلمهم عليهم أن يتعلموا
كيف يطرحون األسئلة ،ويتخذوا من املعلم نموذج ًا هلم يف ذلك (كامل زيتون) 396 :1997 ،
خالصة القول أن األسئلة الشفوية اجليدة التي يستخدمها معلم الرياضيات حتقق تعل ًام جيد ًا
واعي ًا وحتقق العديد من النتائج ذات الصلة املبارشة بموضوع الدراسة بجانب مهارات التفكري التي
حيققها تعلم الرياضيات كامدة ذات طبيعة خاصة تقوم عىل املسلامت وتطبيق النظريات واحلقائق يف
مواقف منطقية جديدة كاملسائل وغريها ويصبح من الرضوري عيل معلم الرياضيات االهتامم
باستخدام هذه األسئلة بشكل منظم ودقيق فغرضها األسايس لتحقيق التعلم اجليد أكثر من
استخدامها يف قياس نواتج التعلم.
ويوجد افرتاضني رئيسيني يتبلور حوهلام دور األسئلة وأمهيتها يف التدريس مها( :جابر
عبداحلميد وآخران 153 :1997،ـ )154
 -1املعلمون يمكنهم أن يساعدوا طالهبم عىل تنمية مجيع أنواع التفكـري عـن طريـق االسـتخدام الفعـال
لألسئلة ومناقشة املشكالت.
 -2بعض املعلمني يستخدمون أسئلة ذات مستوى عال من اجلودة ،ولكن البعض اآلخر يسـتخدم أسـئلة
بسيطة ال تتطلب من الطالب أكثر من جمرد التذكر وال يستفيد الطالب بالدرجة املطلوبة من استخدام
هذه األسئلة.
https://doi.org/10.29009/ijres.1.1.5
182

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Alazab Mohamed Alazab
Volume (1) No. (1) 2018

 .2.1.1تانيف أسئلة املعلم:
تصنف أسئلة املعلم إىل عدة أنواع مثل ( :أمحد اخلطيب ،رداح اخلطيب-278 :1997 ،
) 279
 .2.1.1.1األسئلة املبارشة:
يمكن أن يعرف السؤال املبارش بأنه السؤال الذي حقق غرضه يف حالة إعطاء جواب
مقبول ،ويمكن اعتبار التصنيفات الستة لألسئلة املوصوفة يف تصنيف "بلـوم"
لألهداف التعليمية بأهنا أسئلة مبارشة إذا كان

إجاباهتا واضحة متام ًا وإذا مل يطلب

توضيح إضايف هلا.
 .2.1.1.2األسئلة السابرة:
يطرح السؤال السابر لتشجيع الطالب عىل التفكري بصورة أعمق يف استجاباهتم
األولية للتعبري عن أنفسهم بصـورة أوضح ،ويمكن أن يكون املثال التايل نموذج ًا عىل
األسئلة السابرة" :جيد" أن

عىل الطريق الصحيح حتى اآلن ،ولكن هل بإمكانك

توضيح.....؟ وبواسطة طرح األسئلة عىل الطالب إلعطاء األمثلة والتوضيحات
والتربيرات يستطيع املعلمون بوجه عام معرفة عمق فهم الطالب للامدة بشكل أكثر
دقة من استعامل األسئلة املبارشة وعادة ماتكون بداية السؤال السابر بكلمة "ملاذا" ؟.
 .2.1.1.1األسئلة املفتوحة-املغلقة:
السؤال املفتوح  /املغلق هو السؤال الذي ليس له جواب حمـدد صحيح أو خاطيء،
فسؤال مثل :ماذا تفكر بالنسبة الحتاملية أشكال احلياة خارج األرض؟ يمكن طرحه
لتشجيع الطالب عىل الذهاب أبعد من إعادة جتميع ورشح املعلومات املكتسبة سابق ًا،
ليتمكنوا من االفرتاض والتحليل واالستنتاج ،ومثل هذه األسئلة تكون أكثر مالءمة
لبدء النقاش.
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 .2.1.1.1األسئلة املتجمعة (أسئلة التفكري املتالقي):
األسئلة املتجمعة هي التي يتم ترتيبها يف جمموعـات وتصمم لبحث نقطة أو فكرة
معينة ،وعىل سبيل املثال أسئلة مثل :هل عدد املزارعني اآلن أقل أو أكثر مما كانوا عليه
منذ  20عام ًا؟ .....هذا ويمكن استعامل األسئلة التجميعية للتوصل إىل مبدأ ما أو
استنتاج جواب معني.
 .2.1.1.1األسئلة املتشعبة (أسئلة التفكري املتاميز):
تطرح األسئلة املتشعبة جلذب انتباه الطالب من نقطة معينة وإعطائه احلرية للرتكيز
بشكل إبداعي عىل نقطة أخرى خمتلفة هلا عالقة بالنقطة األوىل ،واألسئلة املتشعبة
مفيدة بصورة خاصة يف حث الطالب عىل اكتشاف حاالت مشاهبة.
 .2.1.2صااصص األسئلة الافية اجليدة:
لألسئلة الصفية اجليدة جمموعة خصائص منها( :عبد اهلل عيل وآخرون)129 :1996،
وضوح السؤال :ويقتيض ذلك أن تكون ألفاظ السؤال مألوفة يف لغة الطالب،



وأن يكون السؤال دقيق ًا حمدد ًا ليس فيه جمال لالجتهادات والتأويالت
والتفسريات البعيدة عن املطلوب ،ومما يساعد عىل الوضوح أن تكون األسئلة
قصرية وأن يدور السؤال حول فكرة واحدة حمددة.
أن يكون السؤال ضمن إطار الدرس ويف سياق األهداف التي يسعى املعلم إىل



حتقيقها من الدرس.


أن يكون السؤال مناسب ًا ملستوى تفكري الطالب وضمن حدود خرباهتم.

وتتحدد رشوط األسئلة اجليدة التي حتقق مستويات عالية من اإلنجاز يف:
) 1998: 2
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وضوح عبارة السؤال.



توجيه أسئلة ذات طبيعة أكاديمية.



انتظار املعلم فرتة مناسبة بعد السؤال خصوص ًا عند األسئلة ذات املستويات
املعرفية العليا.



تشجيع الطالب عىل الرد عىل األسئلة.



حماولة احلصول عىل عدد كبري من اإلجابات الصحيحة ،وتصحيح اإلجابات
اخلاطئة.



حتويل بعض أسئلة الطالب لتوضيح أفكارهم وتفسري وجهة نظرهم وتوضيح
تفكريهم.

.2.2طرق التدريس وتنمية مهارات التفكري:
تعد طريقتي االكتشاف االستقرائي واالكتشاف االستنباطي من طرق التدريس الفعـالة يف
تنمية مهارات التفكري لدى الطالب وتتحدد خطواهتام فيام ييل( :محزة الريايش وحممود مراد:1993 ،
)164
 .2.2.1طريقة االكتشاف االستقراصي:
وهتدف إىل الوصول للتعميم املراد من خالل جمموعة من األمثلة والألمثلة وفق التحركات
التالية:


عرض جمموعة من األمثلة والألمثلة املتنوعة واملتدرجة من السهل إىل الصعب
ومتقابلة بحيث يقابل كل مثال موجب المثال أو مثال سالب يليه مبارشة بتتابع
زمني بسيط.
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يناقش املعلم طالبه حول أوجه التشابه وأوجه االختالف بني األمثلة والألمثلة
للتعرف عىل املفاهيم املكونة للتعميم واملميزة له.



مساعدة الطالب عىل الربط بني املفاهيم املشرتكة التي جتمع بني األمثلة وصياغة
التعميم لفظي ًا أو حتريري ًا بصورة صحيحة.



مساعدة الطالب عىل التعبري عن التعميم رمزي ًا بصورة صحيحة.



يعرض املعلم جمموعة جديدة من األمثلة والألمثلة عىل الطالب ويطلب منهم
تصنيفها مع إعطاء التربير املناسب.



تقويم مدى اكتساب الطـالب للتعميم بطرح جمموعة من األسئلة املرتبطة به،
وتعليل اإلجابات الصحيحة.

 .2.2.2طريقة االكتشاف االستنباطي:
وهتدف إىل تزويد التالميذ بالتعميم لفظي ًا ورمزي ًا واملفاهيم املكونة له والعالقة بينها،
يعقب ذلك تقديم املثال ثم الالمثال وفق التحركات التالية:


تقديم اسم التعميم.



تقديم التعميم لفظي ًا وحتريري ًا بطريقة شارحة حيث يشري املعلم إىل التعميم
واملفاهيم املكونة له والعالقة بينها.



مساعدة الطالب عىل التعبري عن التعميم بصورة رمزية صحيحة.



يقدم املعلم جمموعة من األمثلة والألمثلة املرتبطة بالتعميم ويبني للطالب مدى
توافر أو عدم توافر الرشوط الالزمة لتطبيق التعميم املناسب يف كل منها مع
مالحظة تنوع وتدرج وتتابع األمثلة والالأمثلة.
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يقدم املعلم جمموعة جديدة من األمثلة والالأمثلة ويناقش الطالب حول انتامئها أو
عدم انتامئها للتعميم ،ويطلب منهم بيان السبب يف كل حالة ،وتطبيق التعميم عىل
األمثلة إلجياد املطلوب.



تقويم مدى اكتساب الطالب للتعميم املراد تعلمه بطرح جمموعة جديدة من
األسئلة املرتبطة به عىل أن خيتار الطالب اإلجابة الصحيحة مع بيان السبب.



وأي ًا كان

طريقة التدريس املستخدمة فإنه من الرضوري االهتامم بام ييل لتنمية

مهارات التفكري ) ( Bonnie , 1994: 1


توجيه التفاعل بني الطالب ليتعلموا يف جمموعـات بام يوفر مساعدة بعضهم
البعض وبالتايل يزداد إنجازهم.



توجيه أسئلة مفتوحة/مغلقة )  ( Open – ended Questionsوالتي ال حتتمل
اجلواب الصحيح الواحد) (one right answerحيث يؤدي ذلك إىل تثبي مهارات
التفكري وتنميتها بشكل أفضل ،واألسئلة املفتوحة/املغلقة أيض ًا تشجع الطالب
عىل أن يفكروا بشكل مبدع ودون خوف من اإلجابة اخلاطئة.



االنتظار وق

كاف بعد السؤال وقبل تلقي اإلجابة حيث يساعد ذلك الطالب

عىل أن يتأملوا ألن الرد الرسيع أحيان ًا ال يكون هو الرد الصحيح.
.2.1مشكالت تواج املعلم عند تنمية مهارات التفكري:
قد يواجه املعلم الذي يرغب يف تنمية مهارات التفكري لدى طالبه بمجموعة مشكالت
منها (عبد اهلل عيل وآخرون)649 :1996 ،


قد يقرتح الطالب حلوالً غري متوقعة للمسائل أو املشكالت مما يؤثر عىل ختطيط
املعلم لدرسه.
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قد يدرك الطالب عالقات مل يفطن إليها املعلمون أنفسهم أو غريهم من خرباء املادة
الدراسية.



قد يسأل الطالب أسئلة يعجز املعلمون عن اإلجابة عليها.



قد يميل املعلم إىل إخبار الطالب باحلل اجلاهز اختصار ًا للوق .



قد يشعر املعلم بالذنب لتشجيعه الطالب عىل التخمني.



ضغط الوق

ومشكالت اجلدول املدريس مما يعطل مناقشة مجيع ما يطرحه

الطالب من أسئلة.


يف كثري من األحيان يكون عىل املعلم أن يكسب طالبه سلوك املسايرة حتى يمكنهم
النجاح حياهتم العملية.

ومن املشكالت التي تواجه املعلم أيض ًا يف الفصل الفروق الفردية بني الطالب يف التفكري
ومهاراته والتي تتمثل يف( :حممد عدس)31 :1996 ،


مدى وعيهم وإحساسهم باملشكلة وتقديرهم ألمهيتها واهتاممهم هبا.



اخلربة املكتسبة.



الرغبة يف استقصاء املعلومات من مصادرها املختلفة والقدرة العقليـة عىل تنظيم
املعلومات والربط بينها.



القدرة عىل وضع احللول االفرتاضية.
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 .1الكفايات األداصية الالزمة ملعلمي الرياضيات لتنمية مهارات التفكري لدى طالهبم
من خالل العرض السابق الذي تناول التفكري وأنواعه وأمهيته ودور معلم الرياضيات يف
تنميته ،يمكن حتديد الكفايات األدائية الالزمة ملعلمي الرياضيات لكي ينموا مهارات التفكري لدى
طالهبم كام ييل:
.1.1كفايات أداصية عامة:


استخدام العالقات املتساحمة يف إدارة الفصل.



الدقة يف إصدار األحكام وإبداء أسباب اإلجابة.



تشجيع التفكري اجلامعي لدى الطالب.



االستفادة باخلربات السابقة الالزمة للدرس احلايل.



تدريب الطالب عىل إعطاء أمثلة وأمثلة مضادة للقاعدة أو املفهوم.



االلتزام بالدقة يف نطق وكتابة املصطلحات الرياضية.



التعمق يف توضيح النقاط الرئيسية اجلديدة بالدرس احلايل.

.1.2ثاني ًا :كفايات استخدام األسئلة الافية:


تشجيع أسئلة الطالب ومقرتحاهتم وإظهار أمهيتها.



إلقاء أسئلة واضحة مثرية لتفكري الطالب.



إلقاء أسئلة مفتوحة اإلجابة.



االنتظار فرتة مناسبة-تبع ًا لصعوبة السؤال-قبل تلقي اإلجابة.



تشجيع الطالب عىل اإلجابة.
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محاية أسئلة الطالب وإجاباهتم من سخرية بعض زمالئهم.



تشجيع اإلجابات البديلة.



تدريب الطالب عىل تقديم األدلة عىل صحة إجاباهتم.



تعزيز اإلجابات الصحيحة.



تصحيح اإلجابات اخلاطئة بعد حتويل السؤال لطالب آخرين بالفصل.



مشاركة أكثر من طالب يف اإلجابة.



تنويع األسئلة من حيث املستوى والصياغة.

.1.1ثالث ًا :كفايات تدريب التالميذ عىل حل املساصل:


حتديد مدى كفاية املعطيات باملسألة.



تدريب الطالب عىل إعادة صياغة بعض املشكالت.



املرونة يف تقبل آراء ومقرتحات الطالب حول حلول املسائل.



مشاركة الطالب يف قراءة املسألة وحتديد املعطيات واملطلوب.



استخدام الطريقة التحليلية يف التفكري يف الربهان.



توضيح طريقته يف التفكري يف احلل للطالب.



تدريب الطالب عىل تعليل خطوات الربهان.



استخدام الطريقة االستقرائية يف بعض احللول.



استخدام الطريقة االستداللية يف بعض احللول.



استخدام الطريقة الرتكيبية يف تسجيل احللول.



تدريب الطالب عىل التحقق من صحة احلل.



تشجيع احللول األخرى لبعض املسائل.
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 .1إعداد املعلم وتدريب فيام يتعلق بتنمية التفكري:
املعلم الذي هيتم بتنمية مهارات التفكري لدى طالبه البد أن تكون لدية الكفايات التالية( :حممد
عدس)92-91 :1996،


أن يكون عىل علم ومعرفة بمختلف أنواع الربامج التي هتدف إىل تعليم التفكري
بشكل مبارش ،وعىل علـم ومعرفة بمهارات التفكري واسرتاتيجياته املتعددة ،وما
يميز كل منها عن اآلخر.



يقدم دروس ًا هتدف مبارشة إىل تعليم مهارات التفكري وبشكل موحد ودون جتزئة هلا
من خالل املواد الدراسية التي يقوم بتدريسها ،كام يلتحق بربنامج تدريبي هلذا
الغرض.



يستعني بآراء اآلخرين ومعلوماهتم ومالحظاهتم عن الدروس التي تعلم هبا التفكري
بشكل مبارش ،ويطبق ما تعلمه يف الربامج التدريبية عملي ًا يف دروسه التي يدرسها.



أن يميز املناهج التي هتدف إىل تعليم التفكري وأن يتعرف عىل ما عند الطالب من
نقص يف أنواع املعرفة ،ويزودهم باخلربة الالزمة لتاليف جوانب النقص ،كام حيلل
املهارات املعرفية التي تلزم معرفتها مسبق ًا للطالب ليتمكنوا من إتقان ما يدرسون
من مواد دراسية ،عىل أن يعتمد توحيد هذه املهارات ككل متكامل.



يقوم بالتدريب املستمر أثناء اخلدمة يف منهاج درايس أو أكثر ،كام يساعد اآلخرين يف
إعداد اخلطط الدراسية وتطويرها.

وحتى يستطيع املعلم اكتساب الثقة يف تدريس التفكري ينبغي مراعاة املبادىء التالية عند إعداده
وتدريبه وهي( :املركز القومي79 :1995،ـ)80
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مساعدة املعلم عىل خلق جو داخل الفصل يدفع الطالب إىل التفكري اليقظ،
فاملواقف التي يكوهنا املعلم أثناء التدريس هي التي حتدث التفاعل وتؤثر يف
اجتاهات الطالب وإدراكهم لذاهتم ،كام أهنا تساعد عىل االستقصاء والبحث
والتجريب وتعطي الفرصة للطالب حلسن االختيار ،فاملعلم هو املسئول عن خلق
جو تعليمي جيد من خالل ورش العمل واملحتوى الذي يعمل عىل تنمية التفكري
اليقظ لدى الطالب.



مساعدة املعلم عىل تنمية إطاره املرجعي يف التفكري ،حيث ندرب املعلم عىل اختيار
واحد أو أكثر من التصنيفات ملفاهيم التفكري وتنميته ،وتطبيقها أثناء التدريس.



مساعدة املعلم عىل تطبيق مهارات التفكري وعملياته عىل حمتوى املناهج ،وذلك
بإعطائه أمثلة عملية ملا يرشحه حينام يقارن بني درسني وحيدد تكلفة الوسائل
الالزمة لتدريس مهارات التفكري ،ويتخذ قرار ًا عن طريق التقويم املناسب يف ضوء
النموذج الذي اختاره لتنمية التفكري.



مساعدة املعلم عىل استخدام اسرتاتيجيات التعلم التعاوين ،ألهنا تعطي الطالب
خربات املشاركة الفعالة يف حتويل املعلومات واملهارات إىل عمليات ،وكذلك هلا
فوائد يف مجع شتات املادة الدراسية وحتسني اجتاهات الطالب نحو التعلم ،وزيادة
فرص الوصول للمستويات العليا من التفكري وزيادة العالقات الشخصية بني أفراد
املجموعة.



تشجيع املعلم لطالبه عىل التأمل املستمر ،حيث أن تشجيع الطالب عىل التأمل
يعترب هدف ًا أساسي ًا لتعليم التفكري ،ويساعد ذلك عىل التفكري املنظم.
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 .1احلقاصب التعليمية كأسلوب تدريبي لتنمية كفايات املعلم الالزمة لتنمية مهارات
التفكري لدى طالب
 .1.1تعريفها:
احلقيبة التدريبية جمموعة من اخلربات التدريبية يتم تصميمها من قبل خرباء متخصصني بطريقة
منهجية ومنظمـة ومنسقة وتستخـدم كوسيط للتدريب من قبل املدرب أو املشـرف عىل الربنامج
التدريبي ،وتشتمل احلقيبة التدريبية عىل مواد وأنشطة وخـربات تدريبية تتصل بموضوع تدريبي
معني ،وتتضمن العناصـر األساسية للتدريب وهـي :األهداف ،النشاطات واملواد التدريبية ،والتقويم
(أمحد اخلطيب ،رداح اخلطيب.)7 :1997 ،
.1.2صااصص ومميزات احلقاصب التعليمية:
تتحدد خصائص ومميزات احلقائب التدريبية والتي تشكل يف جمموعها نظام ًا متكام ً
ال جيعـل من
احلقيبة التدريبية وسيط ًا فعاالً للتدريب وهي( :أمحد اخلطيب ،رداح اخلطيب)10-8 :1997 ،
 .5.2.1النظامية :حيث تشكل احلقيبة التدريبية نظام ًا كلي ًا متكام ً
ال للتدريب ،فاحلقيبة هلا
أهداف حمددة وتشتمل عىل نشاطات وخربات تدريبية متنوعة وهلا نظام للتقويم
والتغذية الراجعة ،كام أن احلقيبة التعليمية كنظام تشتمل عىل عدد من األنظمة
التدريبية الفرعية التي تتفاعل مع بعضها البعض لتسهم يف النهاية يف حتقيق
األهداف التدريبية للحقيبة ككل.
 .5.2.2املنهجية :فاحلقيبة التدريبية يتم تصميمها وفق منهجية علمية منظمة ،أي أن
مكونات احلقيبة يتم تنظيمها بشكل منهجي متناسق بحيث تسهم يف حتقيق
األهداف التدريبية عند املتدربني.
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 .5.2.3التفريد :فاحلقيبة التدريبية يتم تصميمها بحيث يستطيع املتدرب أن يستخدمها
بمفرده باعتبار أهنا تشتمل عىل أدلة توضح كيفية استخدامها يضاف إىل ذلك أن
املتدرب يمكنه أن خيتار من األنشطة واملواد واخلربات والفعاليات التي تتضمنها
احلقيبة ما يتناسب مع استعداداته وقدراته وميوله من جهة وأن يامرس هذه األنشطة
واخلربات والفعاليات يف الوق

الذي يناسـبه ويف املكان الذي يروق له من جهة

أخرى.
 .5.2.4التدريب الذايت :ألن احلقيبة التدريبية يتم تصميمها بحيث يتمكن املتدرب من
استخدامها بطريقة ذاتية عىل اعتبار أن احلقيبة بام حتتويه من أدلة وتعليامت تتعلق
بكيفية استخدامها واألهداف واملحتويات وطرق التقويم وهكذا ،كل ذلك يتيح
فرص التدريب الذايت للمتدرب.
 .5.2.5األهداف :حتتوي احلقيبة عىل هدف أو أهداف حمددة ،وتشتمل عىل اخلربات
والنشاطات والوسائط التدريبية التي تسهم يف حتقيق األهداف.
 .5.2.6األنشطة واخلربات :تشتمل احلقيبة عىل عدد كبري من املواد واألنشطة واخلربات
التدريبية املتنوعة ،والتعدد أو التنوع يف املواد واألنشطة واخلربات التدريبية التي
تتضمنها احلقيبة يتفق مع التعدد أو التنوع يف امليول واحلاجات واالستعدادات
والقدرات عند املتدربني.
 .5.2.7الفعالية :تتصف احلقائب التدريبية أهنا تستخدم وتوظف وسائط وتقنيات
تدريبية متنوعة حيث يؤدي ذلك إىل توظيف عدد أكرب من احلواس عند املتدربني،
األمر الذي يرتتب عليه حتقيق أكرب قدر من الكفاية والفعالية يف عمليات التدريب.
 .5.2.8التطلع إىل النتاصج املرتتبة عىل هذا النشاط أو اخلربة التدريبية.
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 .5.2.9التقويم املستمر :حيث تتم عملية تقويم مـدى حتقيق األهداف لدى املتدربني
بشكل مستمر.
 .5.2.10التغذية الراجعة :حيث يتم تزويد املتدربني باملعلومات املتعلقة بمدى حتقيق
األهداف التدريبية.
.1.1مربرات استخدام احلقاصب التعليمية لتنمية كفايات التدريس
يعد أسلوب احلقاصب التعليمية من أنسب أساليب التعلم الذايت التي يمكن استخدامها لتنمية
كفايات التدريس لدى املعلمني لالعتبارات التالية( :حسن جامع78 :1986،ـ)83
.1.1مراعاة الفروق الفردية والرسعة الذاتية للمتعلم:
حيث تقدم احلقيبـة بدائل ومسارات متشعبة يمكن عن طـريقها مواجهة ما بني األفراد من
فروق فردية ،فقد تشتمل البدائل عىل ألوان متنوعة من مصادر املعرفة سواء كان مقروءة أو مسموعة
أو مشاهدة ،كام تتنوع املسارات واالسرتاتيجيات املستخدمة يف حتقيق األهداف املوضوعة فقد يعمل
الفرد منفرد ًا أو مع مجاعات صغرية أو من خالل درس خاص ،وكذلك يراعي هذا األسلوب الرسعة
الذاتية يف التعلم.
.1.1إتقان املادة العلمية:
حيث تؤكد احلقائب التعليمية عىل التعلم من أجل اإلتقان ،حيث يتحدد فيها معايري واضحة
وثابتة لتقويم املتعلمني مع ترك الفرصة لكل متعلم ألن يصل إىل املعيار املحدد وفق ًا إلمكاناته
واستعداداته.
.1.6إجيابية وتفاعل املتعلم:
من أهم ما يميز احلقائب التعليمية توفري أشكال متنوعة ومتعددة من التفاعل يف املوقف
التعليمي حيث يسمح أسلوب احلقائب بتعدد اسرتاتيجيات التدريس كاملحارضة واملناقشة والتعلم
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الفردي ،ويسمح كذلك بتعدد مصادر املعرفة ،كل ذلك يزيد من إجيابية املتعلم ويؤدي إىل التنوع يف
أساليب التعلم وحتقيق الفعالية.
.1.1التوجي الذايت للمتعلم والقدرة عىل اختاذ القرار:
يؤكد أسلوب احلقائب التعليمية عىل تنمية قدرة التوجيه الذايت للمتعلم ،ويتضح ذلك عندما
يتمكن املتعلم من التعرف عىل خصائصه الفريدة ويتخذ بنا ًء عليها القرارات املتعلقة بأسلوب العمل
الذي يسلكه يف دراسة مكونات احلقيبة كاختيار البدائل املناسبة واإلجابة عن أسئلة التقويم الذايت.
.1.8التقويم الذايت للمتعلم:
من أهم ما تتضمنه احلقائب التعليمية أسلوب التقويم الذايت بوسائله املتنوعة حيث تشتمل
كل حقيبة عىل:
ـ Pre Tests



اختبارات قبلية



اختبارات تتبعية ـ

Formative Tests



اختبارات بعدية ـ

Post Tests

ويستخدم كل نوع من هذه االختبارات خلدمة أهداف ختتلف عن األخرى ،إال أهنا حتقق يف
النهاية فكرة التوجيه الذايت للمتعلم.
 .1.9مثال تطبيقي للحقاصب التعليمية:
فيام ييل مثال تطبيقي حلقيبة تعليمية يمكن استخدامها يف تدريب معلمي الرياضيات لتنمية
كفاياهتم األدائية الالزمة لتنمية مهارات التفكري لدى طالهبم:
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 .1.9.1عنوان وموضوع احلقيبة :دور معلم الرياضيات يف تنمية مهارات التفكري لدى
الطالب
 .1.9.2املقدمة:
تتناول هذه احلقيبة دور معلم الرياضيات يف تنمية مهارات التفكري لدى طالبه ،وذلك باعتبار
أن املعلم يمثل نقطة االرتكاز فيام يتعلق بتنمية مهارات التفكري الصحيح لدى الطالب ،ملا له من تأثري
واضح يف كل مكونات عمليـة التعليم والتعلم األخرى كالكتب والتامرين واألنشطة وغريها،
وسوف يتم تناول النقاط التالية لتوضيـح دور معلم الرياضيات يف تنميـة مهارات التفكري لدى
طالبه:
-1

تشجيع عملية التفكري داخل الصف الدرايس.

-2

طرق حتقيق التفكري الفعال يف الصف الدرايس.

-1

معلم الرياضيات وتنمية مهارات التفكري.

-1

أسئلة املعلم وتنمية التفكري.

-1

معوقات تنمية التفكري.

 .1.9.1أهداف احلقيبة:
بعد دراستك هلذه احلقيبة ُيتوقع أن تكون قادر ًا عىل أن:
-1

حتدد طرق تشجيع عملية التفكري داخل الصف الدرايس.

-2

حتدد طرق حتقيق التفكري الفعال داخل الصف الدرايس.

-3

حتدد دور معلم الرياضيات يف تنمية مهارات التفكري لدى الطالب.

-4

حتدد أنواع أسئلة املعلم التي تساهم يف تنمية مهارات التفكري لدى الطالب.
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حتدد بعض معوقات تنمية عملية التفكري لدى الطالب.

-5

 .1.9.1االصتبار القبيل:
حاول اإلجابة عن األسئلة التالية وراجع إجاباتك مع مفتاح اإلجابة املرفق يف هناية احلقيبة
وحدد درجتك يف االختبار فإن حصل عىل درجة تعادل  %90فأكثر من درجة االختبار الكلية فإنك
لس بحاجة لدراسة هذه احلقيبة ،وإن جاءت درجتك أقل من ذلك فابدأ بدراسة هذه احلقيبة.
أسئلة االصتبار القبيل
ضع عالمة (√) أمام العبارة الاحيحة وعالمة ( )Xأمام العبارة اخلاطئة فيام ييل:
-1

( ) ينبغي أن يركز معلم الرياضيات عىل عدد قليل من التامرين مع االهتامم بإتقان الطالب
لطرق احلل.

-2

(

) اهتامم معل م الرياضيات بعدد كبري من املساصل با رف النظر عن إتقان الطالب هلا

مجيع ًا حيقق نتاصج تعلم أفضل.
-1

(

) يؤدي حتقيق الرتابط بني الدرس احلايل وبعض الدروس السابقة إىل تضييع وقت

احلاة.
-1

( ) من املهم أن يتيح املعلم فرص ًا كافية للطالب قبل اإلجابة عىل أسئلت .

-1

( ) طريقة املعلم يف التفكري التحلييل حلل املساصل تنتقل إىل طالب .

-6

( ) تركيز املعلم الداصم عىل أن يعلل الطالب إجاباهتم يعد مضيعة للوقت.

-1

(

) ليس من الرضوري أن يؤدي تعلم الطالب للمعلومات الرياضية إىل تنمية مهارات

التفكري لدهيم حيث تركز االمتحانات عىل املعلومات فقط.
-8

( ) أسئلة املعلم الواضحة واملتنوعة تساهم يف تنمية مهارات التفكري لدى الطالب.
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-9

(

) كلام متيزت أسئلة املعلم بالاعوبة كلام أدى ذلك إىل تنمية مهارات التفكري لدى

الطالب.
-10
-11

( ) توجد أنامط خمتلفة من أسئلة املعلم التي يوجهها إىل الطالب.
(

) ينبغي أال يتيح املعلم الفرص للطالب ليسألوا حتى ال يتعرض لبعض مواقف

اإلحراج إذا سأل أحد الطالب سؤاالً صعب ًا أو ذو فكرة غامضة.
-12

(

) ينبغي أن هيتم معل م الرياضيات بحامي ة طالب محاي ة زاصدة ليتيح فرص احلرية

والتفكري لدهيم.
-11

(

) ينبغي عل ى معل م الرياضيات أال يثري سخرية الطالب عىل اإلجابات اخلاطئة من

زمالصهم.
-11

( ) وجود جمموع ة من الطالب املتأص رين يف الفال ال يع وق معلم الرياضي ات يف
حتقيق أهداف فيام يتعلق بتنمية مهارات التفكري لدى الطالب.
 .1.9.1املحتوى العلمي للحقيبة
 .1.9.1.1أوالً :تشجيع عملية التفكري داصل الاف الدرايس:
توجد ستة أبعاد رئيسية بإمكان املعلمني املهتمني بتحسني نوعية التفكري تبنيها أو تعديلها يف

سبيل تنمية التفكري يف الصفوف الدراسية ،وهذه األبعاد هي:
البعد األول:
تصميم درس يتناول عدد ًا قليالً من املواضيع بدالً من تغطيـة سطحية لعدد كبري من
املواضيع ،وذلك ألن الدراسة العميقة والرتكيز املستمر عىل عدد حمدد من املواضيع أو املسائل يؤدي
إىل دعـم جيد لعمـلية التفكري ،أما الدراسة التي تغطي عدد ًا كبري ًا من املواضيع فإهنا متد الطالب
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بمعرفة غري واضحة ،ثم إهنا تقلل من إمكانية حتصيل املعلومات املتقدمة واملهارات املطلوبة يف فهم
املوضوع املطروح.
البعد الثاين:
عرض درس مرتابط منطقي ًا ،وذلك ألن التقدم نحو فهم املواضـيع املركبة واملعـقدة يتطلب
البحث املنظم املبني عىل املعارف الدقيقة واألساسية وذات الصلـة باملوضوع ،كام يتطلب السعي نحو
التطـور املنطقي لألفكار وتكاملها ،ومن جهة أخرى فإن الدروس التي تقدم املادة عىل شكل جزئيات
غري مرتابطة أو متناسقة يمكن أن تكون فائدهتا حمدودة.
البعد الثالث:
منح الطالب وقت ًا كافي ًا ومناسب ًا للتفكري يف اإلجابة عىل األسئلة املطروحة ،حيث يتطلب
التفكري وقت ًا مناسب ًا للتأمل ،لكن عملية التسميع والواجبات التحريرية جترب الطـالب عىل إبداء الرأي
قبل أن يميض وق

كاف يف التأمل ،وعىل ضوء ذلك فإن تشجيع التفكري وتدعيمه لدى الطالب

حيتاج إيل فرتات من الصم

حيث تتاح الفرصة للمتعلمني لتأمل صحة األجوبة والردود البديلة،

وإلجياد استدالالت مفصلة ودقيقة ،والكتساب خربة يف التأمل.
البعد الرابع:
قيام املعلم بتوجيه أسئلة تتحدى تفكري الطالب ،وذلك ألن عملية التفكري حتدث بالشكل
ٍ
الصحيح عندما يواجه الطالب بمهام تقتيض عم ً
بتحد
ال غري عادي (غري روتيني) وهنا يواجه الطالب
يف كيفية استعامل املعرفة السابقة من أجل احلصول عىل معارف جديدة بدالً من جمرد استدعاء املعارف
السابقة.
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البعد اخلامس:
أن يكون املعلم نموذج ًا ححيتذى به يف ممارسة مهارات التفكري العميق ،ويتضمن ذلك إبداء
االهتامم بأفكار الطالب واستعامل أساليب بديلة ملعاجلة املشكالت ،وعرض خطوات التفكري عند
معاجلة املشكلة (بدالً من عرض الناتج النهائي فقط) ،والنظرة الواقعية من االعرتاف بصعوبة
احلصول عىل فهم هنائي وقاطع للمشكالت الصعبة.
البعد السادس:
قيام الطالب بتقديم الرشوح مع ذكر املربرات املؤيدة ألفكارهم وآرائهم وذلك ألن صحة
اإلجابات عىل األسئلة تتوقف بشكل كبري عىل نوعية الرشح أو املربرات التي تقدم دع ًام هلا ،أى أنه من
الرضوري أن يقدم الطالب دائ ًام األسباب أو املربرات إلجاباهتم عىل األسئلة موضع النقاش.
وبالتايل فإنه ينبغي عىل معلم الرياضيات أن هيتم أثناء التدريس بام ييل:


االهتامم بالكيف أكثر من الكم يف تدريس الرياضيات فأن يتقن الطالب عدد ًا قليالً
من املسائل ويفهمون طرق احلل أفضل كثري ًا من عدد كبري من املسائل دون فهم
كامل.



االهتامم باملعلومات السابقة ذات الصلة بالدرس احلايل خاصة إذا أظهر الطالب
ضعف متكنهم من هذه املعلومات.



إعطاء الطالب وقت ًا مناسب ًا بعد السؤال ـ تبع ًا لصعوبته ـ قبل تلقي اإلجابة.



االهتامم باألسئلة غري الروتينية والتي تدفع الطالب للتفكري قبل احلل.



أن هيتم املعلم بتوضيح طريقته يف التفكري يف احلل وطريقة صياغة احلل مع مراعاة أن
تكون طريقته نموذجية يف ممارسة مهارة احلل.
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االهتامم بتدريب الطالب عىل إبداء الرأي وتعليل اإلجابات التي يقدموهنا يف كل
حالة.

 .1.9.6طرق حتقيق التفكري الفعال يف الاف الدرايس:
توجد طرق عديدة يمكن أن تساهم يف تنمية مهارات التفكري أثناء التدريس داخل الفصل
الدرايس من أمهها الطرق اخلمس التالية ،وجدير بالذكر أن هذه الطرق ما هي إال إشارات أو
إرشادات ملعلم الرياضيات بحيث يمكنه استخدام إحداها أو بعضها مندجم ًا تبع ًا ملستوى طالبه وذلك
بغرض تنمية مهارات التفكري لدى الطالب ،وهذه الطرق هي:
 .1.9.6.1توفري بيئة تعليمية ثرية:
تسهم البيئة التعليمية اجليدة يف تدعيم مستويات التفكري العليا لدى الطالب ،حيث تقدم
فرص ًا للتفكري اجليد ،ويؤدي توافر البيئة التعليمية الثرية إىل إتاحة الفرصة لتغذية التفكري والسمو به
إىل درجـة أعىل من مستوى استدعاء املعلومات ،ويمكن حتقيق البيئة التعليمية الثرية من خالل:


ترتيب املقاعد داخل الصف بشكل يدعو إىل التفكري وذلك بجعل الطالب يف مواجهة
بعض زمالئه وليس جماور ًا هلم بالشكل التقليدي الذي يدعو إىل اإلنصات فقط،
حيث تؤدي مواجهة الطالب لزمالئه إىل تفاعله معهم بشكل أفضل ،وجيب أيض ًا أن
تزود جدران الفصل ببعض امللصقات التي تتضمن إشارات وتلميحات ذات عالقة
بالتفكري اجليد.



التفاعل الصفي الذي هيتم بكيفية احلصول عىل املعلومات أكثر من اهتاممه باستقبال
املعلومات وحفظها وتسميعها ،حيث تؤدي هذه التفاعالت الصفية إىل حث الطالب
عىل إثارة بعض التساؤالت وتدعوه إىل املقارنة والتحليل وإصدار أحكام حول

https://doi.org/10.29009/ijres.1.1.5
202

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Alazab Mohamed Alazab
Volume (1) No. (1) 2018

املناقشات املطروحة والتأكد من الشواهد ودقتها ،واختيار األسباب املناسبة واملؤيدة
حلل املشكلة وإثارة أسئلة مفيدة واملشاركة يف اإلجابات املطروح.


استخدام لغة جيدة ودقيقة وجتنب استخدام مصطلحات لغوية غامضة وتعميامت،
فاللغة مهمة يف دعم عملية التفكري وتسهيلها ،فبدالً من استخدام كلمة يفكر للداللة
عىل العمليات املعرفية ينبغي أن يستخدم املعلم والطالب كلامت أكثر دقة من خالل
حتديد احلاالت أو األفعال التي يقصدوهنا ،وينبغي أن يقول املعلم أو الطالب ":توقع
ماذا سوف حيدث بعد ذلك" ،بدال ً من" :أخربين ماذا سوف حيدث بعد ذلك" ،كام
يفضل طرح السؤال بالصيغة التالية :ماهي النتائج التي تستطيع استخالصها من هذه
املعلومات؟ بدالً من :حدد املعلومات التي حصل عليها من هذه البيانات؟
 .1.9.6.2تدريس مهارات التفكري:

التفكري هو عمل مهاري ،ويتكون من عدة عمليات أو مهارات معرفية منفصلة تستعمل بعد
جتميعها لتحقيق النتيجة أو اهلدف املطلوب ،فاالستقصاء مث ً
ال يتطلب أمور ًا كثرية منها :حتليل
البيانات هبدف حتديد املشكلة وبناء الفروض واستدعاء خطط احلل وبنائها من أجل فحص
الفروض ،واستدعاء مصادر املعلومات وتقويم املعلومات ذات الصلة باملشكلة ،ويتطلب كذلك
الدقة وكفاية املعلومات والتوصل إىل النتائج الصحيحة ،وكلام كان الفرد مل ًام هبذه العمليات أو
املهارات كلام كان مستوى تفكريه جيد ًا وموثوق ًا به يف حتقيق نتائج صحيحة.
ويمكن القول أن الطالب الذين نركز يف تدريسنا هلم بشكل كبري عىل املادة الدراسية النظرية
لن يتمكنوا من اإلملام الكامل بمهارات التفكري اجليدة ومعظـم هؤالء الطالب ال يستطيع حــل
املشكالت أو اختاذ القرارات أو حتى اإلدراك والفهم اجليد.
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ومن الرضوري أن يكون هناك اهتمـام واضح ورصيح لتطوير خربات الطالب يف األمور
التالية :حل املشكالت ،اختاذ القرارات ،اإلدراك والفهـم اجليد ،قوة احلجة والربهان ،التحليل،
باإلضافة إىل العمليات الرئيسية من التفكري االنتقادي واملهارات املهمة يف كيفيـة احلصول عىل
املعلومات مثل :االستقراء واالكتشاف ،التحليل ،الرتكيب ،والتقويم.
ولكي يكون تدريس الرياضيات ذا قيمة وفائدة جيب أن هيتم بمامرسة هذه املهارات وإتقاهنا
كنواتج أساسية للتدريس ،وينبغي أن تساعد الطالب عىل تعلم هذه املهارات ليتحقق بذلك التعلم
الفعال للامدة التي تعترب بدورها جزء ًا أساسي ًا خيدم أهداف الرتبية والتعليم.
 .1.9.6.1استخدام بعض تقنيات التعليم املبارش يف تدريس مهارات التفكري:
ينبغي عىل معلم الرياضيات أن هيتم بتنمية مهارات التفكري لدى طالبه بشكل مبارش أحيان ًا
وذلك باستخدام بعض التقنيات يف حجرة الدراسة مثل:
أ) املثال أو النموذج :وهنا ال يقترص املعلم عىل العرض املتعارف عليه أي يقوم بتنفيذ املهارة خطوة
خطوة أمام الطالب ،بل يقوم إىل جانب ذلك بتوضيح دقيق للخيارات املتاحة يف كل مرحلة وحتديد
أسباب انتقاء كل خيار من هذه اخليارات ،وأيض ًا يركز عىل عمليتي التوضيح واألداء من جانب
الطالب هلذه املهارات.
ب) استخدام فكرة املستويات املعرفية العليا :وتعني هذه التقنية بجعل الطالب يفكر حول تفكريه
اخلاص وهذه تساعد الطالب عىل تنظيم كيفية أداء عمليات التفكري املحددة التي تسهم يف رفع
مستوى تفكريه إىل الشعور الواعي الذي يسمح له وملدرسيه بتشخيص املشكالت وتقدير تلك
العمليات واالستفادة منها عند احلاجة مستقبالً ،ولتوجيه هذا النشاط يقوم املعلم بتشجيع طالبه عىل
التأمل يف كيفية تفكريهم حول القضايا املطروحة ويطلب منهم ترمجة أفكارهم عىل شكل كلامت
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لفظية أو مكتوبة ثم يشارك الطالب يف وصف كيفية تفكريه ويرشحها لزمالئه الذين يشرتكون معه يف
نفس القضية وبعد ذلك يصغي الطالب لتقارير اآلخرين حول القضية نفسها.
ج) التدريب :وهذه التقنية عبارة عن إجراء أو عدة إجراءات خاصة بعملية التفكري جترى قبل القيام
بالعمل الفعيل (بروفة) وهتدف إىل مساعدة الطالب عىل استدعاء ما حيتاجونه لتنفيذ اخلطة وكيفية
إنجاز املهمة  ،وهذه تشبه إىل حد كبري ما يتبعه معلم الرياضيات عندما يفكر مع طالبه يف برهان
املشكلة اهلندسية تفكري ًا حتليلي ًا يبدأ فيه بمهامجة املطلوب مبارشة ثم حتليل املعطيات لتحديد كيفية
اإلفادة منها يف برهنة املشكلة أو املسألة.
د) استعامل التنظيامت البيانية :وتتطلب هذه التقنية عمل رسوم بيانية أو ختطيطية للمشكلة أو تصميم
جداول إحصائية ،وهتتم اجلداول والرسوم التخطيطية بتنظيم عمليات أو إجراءات التفكري وتسهيل
تنفيذ العمل الذي يتطلب مهارات تفكري معينة.
 .1.9.6.1صياغة نامذج من أنامط السلوك اجليد لدعم عملية التفكري:
توجد طرق عديدة تسهم يف رفع مستوى التفكري إىل جانب طريقة إتقان املهارات املعرفية
اخلاصة بتمييز األشياء وطريقة اكتشاف الطالب لألشياء بنفسه وطريقة اكتشاف القواعد واألنظمة
وطرق احلصول عىل املعرفة ،ومن الطرق األخرى الرغبة وامليل إىل عدة أمور مثل :االشرتاك يف
عمليات التفكري ،واستعامل مهارات التفكري يف جمموعات ،وإرجاء إصدار األحكام والقرارات،
والتفتيش عن األسباب واألدلة التي تؤيد ما يذهب إليه ،واكتشاف وجهات النظر األخرى .وهكذا.
ودور املعلم هنا هو أن يطور الرغبة والنزعة للتفكري الفعال وذلك بتبني نموذج أو مثال
حيتذى به من السلوك اجليد للتفكري والذي يبديه الطالب أحيان ًا وينبغي عىل املعلم هنا أن يصم
وينتظر فرتة من الوق

قبل تلقي االستجابة وأن يتجنب إعطاء الطالب إجابة رسيعة ،وحياول أن

يعيد السؤال بصوت ٍ
عال ويوجه الطالب إىل كيفية احلصول عىل املعلومات الرضورية لإلجابة عىل
https://doi.org/10.29009/ijres.1.1.5
205
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /العزب حممد زهران
املجلد ( )1العدد (2018 )1م

السؤال املطروح وأن يفكر بصوت مسموع ليوجه الطالب إىل الطريقة االستكشافية وأن يوجه
الطالب إىل احرتام وجهات النظر األخرى وعدم انتقاصها.
 .1.9.1معلم الرياضيات وتنمية مهارات التفكري لدى لطالب :
الشك أن من أهم عوامل استخدام التفكري العلمي وحل املشكالت بشكل سليم هو املعلم
ذاته ،معلوماته ومدركاته ،طرائقه ،اجتاهاته ،فأما بالنسبة ملعلومات املعلم ومدركاته فإذا مل يكن املعلم
عىل دراية كاملة باحلقائق واملفاهيم واملبادىء والتعميامت والقوانني والنظريات العلمية املطلوبة حلل
املشكلة وطرق التفكري فيها وكيفية توظيف املعطيات واالستفادة منها ،فقد ال يتمكن من حلها
وبالتايل حيجم عن استخدام هذا األسلوب يف تدريسه ،وإذا مل يكن لدى املعلم اجتاهات إجيابية نحو
استخدام هذا األسلوب فإنه سوف ينرصف عنه ويكتفي باستخدام الطريقة املعتادة متجنب ًا بذلك
تساؤالت التالميذ ومشاكلهم.
إن معلم الرياضيات لكي يكون عنرص ًا فاع ً
ال يف تنمية التفكري لدى طالبه عليه أن ينظم طرق
تعامله معهم أثناء مناقشتهم يف حل املشكالت الرياضية وطرق االستنتاج وعليه أن يتيح فرص
املناقشة واختيار األسئلة التي تستثري التفكري لدى الطالب بام يدرهبم عىل كيفية مواجهة مواقف
الرياضيات بل ومواقف احلياة ،ويتطلب حتقق ذلك متكن املعلم من مادته العلمية وطرق احلل
املختلفة للمشكالت الرياضية.
 .1.9.8أسئلة املعلم وتنمية التفكري:
متثل أسئلة املعلم لطالبه أحد أهم كفاياته التي تساهم يف تنمية أساليب التفكري لدى الطالب
خاصة إذا أتاح فرص املشاركة لإلجابة عن األسئلة للطالب الذين يتسمون بخوفهم الشديد من
األسئلة لفشلهم يف اإلجابة عن بعض األسئلة يف مواقف سابقة.
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إن للصياغة التي يوليها املعلم ألسئلته ونوع هذه الصياغة أثر ال ينكر مع الطلبة ،فهو بذلك
قد يدفعهم إما للتفكري واستخدام العقل ومهاراته وتوظيف املعرفة أو قد يدفعهم إىل احلفظ
واالستظهار عن ظهر قلب واالعتامد عىل الذاكرة دون مراعاة لرضورة القيام بأعامل تتطلب التفكري
واملهارة والذكاء ،لذا فعىل املعلم أن هيتم بصياغة أسئلته واختيار عباراته التي حتفز الطالب عىل أن
يديل بام سبق له أن عرفه من مفاهيم ومصطلحات وخربات.
وتنادي االجتاهات احلديثة يف الرتبية بالعمل عىل مساعدة التالميذ أن يتعلموا كيف يتعلمون،
وأن يصبحوا مستقلني يف تعلمهم ،وأن يفكروا ألنفسهم ،ولعل من أهم الوسائل الفعالة يف تنمية هذه
املبادأة لدى ال تالميذ هي أسئلة املعلم ،فلكي يصبح التالميذ مستقلني يف تعلمـهم عليهم أن يتعلموا
كيف يطرحون األسئلة ،ويتخذوا من املعلم نموذج ًا هلم يف ذلك.
ويوجد افرتاضني رئيسيني يتبلور حوهلام دور األسئلة وأمهيتها يف التدريس مها:


املعلمون يمكنهم أن يساعدوا طالهبم عىل تنمية مجيع أنواع التفكري عن طريق
االستخدام الفعال لألسئلة واملشكالت واملرشوعات.



بعض املعلمني يستخدمون أسئلة ذات مستوى عال من اجلودة ،ولكن البعض اآلخر
يستخدم أسئلة بسيطة ال تتطلب من التالميذ أكثر من جمرد التذكر وال يستفيد التالميذ
من األسئلة بالدرجة املطلوبة.
 .1.9.8.1صااصص األسئلة الافية اجليدة:

تتمثل خصائص األسئلة الصفية اجليدة فيام ييل:
 )1وضوح السؤال :ويقتيض ذلك أن تكون ألفاظ السؤال مألوفة يف لغة الطالب ،وأن يكون
السؤال دقيق ًا حمدد ًا ليس فيه جمال لالجتهادات والتأويالت والتفسريات البعيدة عن
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املطلوب ،ومما يساعد عىل الوضوح أن تكون األسئلة قصرية ،وأن يدور السؤال حول
فكرة واحدة حمددة.
 )2أن يكون السؤال ضمن إطار الدرس ويف سياق األهداف التي يسعى املعلم إىل حتقيقها
من الدرس.
 )3بأن يكون السؤال مناسب ًا ملستوى تفكري الطالب وضمن حدود خرباهتم.
 .1.9.8.2أنواع أسئلة املعلم أثناء التدريس:


األسئلة املبارشة:

يعرف السؤال املبارش بأنه السؤال الذي حقق غرضه يف حالة إعطاء جواب مقبول ،ويمكن
اعتبار التصنيفات الستة لألسئلة املوصوفة يف تصنيف "بلوم" لألهداف التعليمية بأهنا أسئلة مبارشة
إذا كان إجاباهتا واضحة متام ًا وإذا مل يطلب توضيح إضايف هلا.


األسئلة السابرة:

يطرح السؤال السابر لتشجيع الطالب عىل التفكري بصورة أعمق يف استجاباهتم األولية
للتعبري عن أنفسهم بصورة أوضح ،ويمكن أن يكون املثال التايل نموذج ًا عىل األسئلة السابرة" :جيد،
أن

عىل الطريق الصحيح حتى اآلن ،ولكن هل بإمكانك توضيح ..؟ ،وبواسطة طرح األسئلة عىل

الطالب إلعطاء األمثلة والتوضيحات والتربيرات يستطيع املعلمون معرفة عمق فهم الطالب للامدة
بشكل أكثر دقة من استعامل األسئلة املبارشة وعادة ما تكون بداية السؤال السابر بكلمة "ملاذا".


األسئلة املفتوحة  /املغلقة:

السؤال املفتوح  /املغلق هو السؤال الذي ليس لـه جواب حمدد صحيح أو خاطيء ،فسؤال
مثل :ماذا تفكر بالنسبة الحتاملية أشكال احلياة خارج األرض؟ يمكن طرحه لتشجيع الطالب عىل
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الذهاب أبعد من إعادة جتميع ورشح املعلومات املكتسبة سابق ًا ن ليتمكنوا مـن االفرتاض ووضع
املرشوعات واالستنتاج والتحليل ،ومثل هذه األسئلة تكون أكثر مالءمة لبدء النقاش.


األسئلة املتجمعة (أسئلة التفكري املتالقي):

األسئلة املتجمعة هي األسئلة التي يتم ترتيبها يف جمموعات وتصمم لبحث نقطـة أو فكرة
معينة ،وعىل سبيل املثال أسئلة مثل :هل عدد املزارعني اآلن أقل أو أكثر مما كانوا عليه منذ " "20عام ًا
؟ ،ويمكن استعامل األسئلة التجميعية للتوصل إىل مبدأ من أو استنتاج جواب معني.


األسئلة املتشعبة (أسئلة التفكري املتاميز):

تطرح األسئلة املتشعبة جلذب انتباه الطالب من نقطة معينة وإعطائه احلرية للرتكيز بشكل
إبداعي عىل نقطة أخرى خمتلفة هلا عالقة بالنقطة األوىل ،واألسئلة املتشعبة مفيدة بصورة خاصة يف
حث الطالب عىل اكتشاف حاالت مشاهبة.
مشكالت يواجهها املعلم الذي يرغب يف تشجيع التفكري عند طالبه:


قد يقرتح الطالب حلوال ً غري متوقعـة للمسائل أو املشكالت مما يؤثر عىل ختطيط
املعلم لدروسه.



قد يدرك الطالب عالقات مل يفطن إليها املعلم.



قد يسأل الطالب أسئلة يعجز املعلم عن اإلجابة عليها.



إخبار املعلم للطالب باحلل اجلاهز اختصار ًا للوق .



قد يشعر املعلم بالذنب لتشجيعه الطالب عىل التخمني.



ضغط الوق

ومشكالت اجلدول املدريس مما يعطل مناقشة مجيع ما يطرحه الطالب

من أسئلة.
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 .1.9.9معوقات تنمية التفكري:
إضافة إىل املشكالت السابقة توجد بعض العوامل والسلوكيات التي تعوق تنمية التفكري
لدى الطالب أمهها ما ييل:


تسلط املعلم أو محايته الزائدة لبعض الطالب.



إثارة الضيق لدى الطالب بالعقاب البدين.



تفضيل بعض الطالب ومتييزهم يف التعامل أثناء التدريس.



إظهار املعلم ضعف ثقته يف إجابات الطالب أحيان ًا.



تشجيع املعلم لطالبه عىل االهتامم باحلفظ فقط.



عدم إملام املعلم ببعض األجزاء الصعبة يف املادة.



عدم تشجيع املعلم للمناقشة أثناء احلصة.



تعمد املعلم إظهار خطأ الطالب بام يثري سخرية زمالئه بالفصل.



وجود جمموعة من الطالب املتأخرين بام يسبب قلق ًا للمعلم.



الرتكيز عىل املسائل والتامرين املؤهلة لالمتحان فقط.
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.1.9.10

االصتبار النهاصي

ضع عالمة (√) أمام العبارة الاحيحة وعالمة ( )Xأمام العبارة اخلاطئة فيام ييل:
-1

( ) ينبغي أن يركز معلم الرياضيات عىل عدد قليل من التامرين مع االهتامم بإتقان الطالب
لطرق احلل.

-2

( ) اهتامم معلم الرياضيات بعدد كبري م ن املساصل با رف النظ ر عن إتقان الطالب هلا
مجيع ًا حيقق نتاصج تعلم أفضل.

-1

(

) يؤدي حتقيق الرتابط بني الدرس احلايل وبعض الدروس السابقة إىل تضييع وقت

احلاة.
-1

( ) من املهم أن يتيح املعلم فرص ًا كافية للطالب قبل اإلجابة عىل أسئلت .

-1

( ) طريقة املعلم يف التفكري التحلييل حلل املساصل تنتقل إىل طالب .

-6

( ) تركيز املعلم الداصم عىل أن يعلل الطالب إجاباهتم يعد مضيعة للوقت.

-1

(

) ليس من الرضوري أن يؤدي تعلم الطالب للمعلومات الرياضية إىل تنمية مهارات

التفكري لدهيم حيث تركز االمتحانات عىل املعلومات فقط.
-8
-9

( ) أسئلة املعلم الواضحة واملتنوعة تساهم يف تنمية مهارات التفكري لدى الطالب.
(

) كلام متيزت أسئلة املعلم بالاعوبة كلام أدى ذلك إىل تنمية مهارات التفكري لدى

الطالب.
-10
-11

( ) توجد أنامط خمتلفة من أسئلة املعلم التي يوجهها إىل الطالب.
(

) ينبغي أال يتيح املعلم الفرص للطالب ليسألوا حتى ال يتعرض لبعض مواقف

اإلحراج إذا سأل أحد الطالب سؤاالً صعب ًا أو ذو فكرة غامضة.
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-12

( ) ينبغي أن هيتم معلم الرياضيات بحامية طالب محاية زاصدة ليتيح فرص احلري ة والتفكري
لدهيم.

-11

(

) ينبغي عىل معلم الرياضيات أال يثري سخرية الطالب عىل اإلجابات اخلاطئة من

زمالصهم.
-11

( ) وجود جمموعة من الطالب املتأصرين يف الفال ال يعوق معلم الرياضيات يف حتقيق
أهداف فيام يتعلق بتنمية مهارات التفكري لدى الطالب.
.1.9.11

إذا احتج

األنشطة املرجعية:

املزيد من التوضيح والرشح حول النقاط السابقة يمكنك الرجوع إىل املراجع التالية

واملرفقة مع احلقيبة وهي:
 -1حممد عبدالرحيم عدس :املدرسة وتعليم التفكري ،عامن :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،
الطبعة األوىل1996 ،م ،ص ص 87 :ـ .153
 -2عبد الرمحن حممد عيسوي :تنمية الذكاء اإلنساين ،القاهـرة اهليئة العامة لقصـور الثقافة ،ص ص:
 279ـ .317
 -3فؤاد زكريا :التفكري العلمي ،القاهرة :مكتبة مرص1977 ،م ،ص ص 53 :ـ 114
 4ـ روبرت مارزانو :أسس ومربرات طرق تدريس التفكري ،يف :التدريس من أجل تنمية التفكري،
حترير :جيمس كييف وآخرون ،ترمجة :عبدالعزيز عبدالوهاب البابطني ،الرياض :مكتب
الرتبية العريب لدول اخلليج ،ص ص 49 :ـ .64
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مفتاح إجابة االصتبار

.1.9.12

اإلجابة

م

اإلجابة

م

√

8

√

1

×

9

×

2

√

10

×

1

×

11

√

1

×

12

√

1

√

11

×

6
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11
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