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  ل األولــالفص

  امـار العـاإلط

    دمةـــمق

السيطرة وية الكبرى لمعلوماتثورة االالمعرفي وذي نعيش فيه باالنفجار اليتسم عصرنا الحالي      
 على معظم استخدامات الحياة التعليمية والتربوية والعلمية  والثقافية والفكرية وغيرها التكنولوجية

للمرحلة م مهارات التفكير يم وتعلمسالة تعلمن  األمر الذي جعل  ،الحيوية الحياتيةت مجاالالمن 
ية ذات أهمية مميزة ضمن منظومات أهدافها األساسية ،وتلقى على عاثق مؤسساتها األساس

 لدى تالمذتها في التفاعل الفكري والعملي في مواقفهم المتوازنالتعليمية مسؤولية تكوين السلوك 
  . المختلفة الحياتية

هذه مذة  تالإلكسابية بوإذ لم يعد في هذا العصر االهتمام محصوراً نحو بذل الجهود التر
بالمعارف والمعلومات والحقائق والمفاهيم التعليمية المطلوبة بل أصبحت تتعداها  األساسية المرحلة

  .العقلية بمهارات التفكير  إلى تنمية قدراتهم

 إلى زمن بعيد في مهارات التفكير بلدى التالميذ القدرات العقلية يرجع االهتمام بتنمية  و 
بأن األفراد يولدون ولديهم القدرة على التفكير ، ) Dewey 1933(،حيث إدرك تاريخ التربية 

بأن  فقد آقر )Piaget,1958(علمين على التفكير الجيد ، أما توآقر بدور المعلمين في تدريب الم
 بمثابة خلق إنسان قادر على فعل أشياء جديدة وليس على تكرار ما هو  للتربية الهدف الرئيسي

هو تشكيل العقول الناقدة ف Piagetلتربية في مفهوم لأما الهدف الثاني  فعلته األجيال السابقة ،
  .)Akan,.,2003:5(ل المستقبلة سلباً ما يعرض عليهاوالمغايرة ال العقو

 اهتماما متزايدا بمهارات التفكير عند الماضي  القرن في العقدين األخيرين من هر ظ وقد  
 للجميع  جلب الفائدة لتدريس الجاد لمهارات التفكير ي افنيعود إلى أن المتعلمين ومرده األول 

ساعدة مضيفاً بأن م) p.30)،Beyer,1988 كما يؤكد على ذلك .مجتمعالمتعلمين والمعلمين وال
  التعليمية . يستعظم شانه في العمليةإستراتيجياً المتعلمين كي يصبحوا مفكرين فاعلين يعد هدفا 

آراء المعلمين وأولياء أظهرت نتائجها (Goodlad,1984P18)  مسحية قام بها راسةوفي د
   قدكانتو  ،المدرسي في التعليم األهداف أهم  الفكري والتالميذة  تضع تطور التالميذاألمور 

القرن الماضي أصوات المهتمين بشئون التعليم في عدد من البلدان المتقدمة ستينيات تعالت في 
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بضرورة إعادة النظر في التعليم المدرسي مناديه ة ، يات المتحدة األمريكيالوالفي وبخاصة 
مترجمة ذلك بإعداد عدد من الدراسات والبحوث ، التالميذ عندوتوجيهه نحو تنمية مهارات التفكير 

 وظهور الكثير من البرامج المتنوعة ،في المدارس أهمية تعليم مهارات التفكيرتناولت 
 كما .)75،ص2005/ السرور( ارات التفكيرـمه تعليم واالستراتيجيات المتخصصة في تعزيز

 :  مسارين في تعليم مهارات التفكيراتخذتقد  أن المدارس التربوية الدراسات األمريكية أظهرت 
 وذلك من مهارات التفكير في المنهاج المقرر ة كبرنامج مستقل أو تعليمه من خالل دمج تعليم

 المشار اليهما )Swartzg,Pckins(لتفكير خالل إعادة بناء وحدات دراسية تتضمن مهارات ا
   )443،ص2005سهيل ،(في 

لمهارات التفكير ) تعليم التفكير كبرنامج مستقل (وقد تم إدخال برامج التعليم المباشر   
 واستراليا وطبقت تلك الفكرة وانتشرت في كثير من الدول مثل الواليات المتحدة األمريكية وكندا

 الدمج بين المسارين إذا إمكانيةالبعض   ويرى.) Benno. 1990,p.3(نزويال وغيرها وف
م 2005دياب ،( في إليهالمشار ) جروان(وجدت اإلرادة  والخبرة لدى المعلم كما يقول عن ذلك 

 تطوير مهارات التفكير في الجامعات األمريكيم أقر الكونجرس 2000وفي العام .)424ص
أهداف قانون التعليم وفي تركيا أقرت وزارة التربية  ،واعتبره هدفاً استراتيجياً من األمريكية
 على أهمية وأكدت بتنمية مهارات التفكير عند المتعلمين 2000 الوطنية لعام األهدافوالتعليم 

   (Akan,2003,P.6)استيعاب طرائق تنميتها لديهم  

ن خالل مالتفكير مهارات  الدولة العصرية بتعليم ناشئتها اهتماملهذا أصبح من الضروري 
وتعتبر مرحلة التعليم األساسي من المراحل الهامة والتي يتم فيها تعليم  مستقلةمادة أو المناهج 

مهارات التفكير وذلك لما يتميز به تالمذة هذه المرحلة من خصائص عقلية ونفسية ونمو جسدي 
يخضعون  تساعدهم على سرعة التعلم ،وقد أشارت الدراسات إلى أن تالمذة المرحلة األساسية

لتغيرات سلوكية ذاتية متتابعة في مراحل نموهم الجسدي والعقلي ، كما أن علماء النفس يرون أن 
 وهي مرحلة ىاألول: تالمذة هذه المرحلة يمرون بمرحلتين من التعليم في مجال مهارات التفكير 

رحلة تعليم  سنوات ، والثانية هي م10إلى 7(تعليم العمليات الحسية للفئات العمرية من سن 
سنة ، ومن خالل هاتين المرحلتين تنمو لدى ) 15إلى 11(العمليات العقلية للفئات العمرية من سن 

متزايداً لهذه المرحلة إلى اهتماماً  مهارات التفكير ، األمر الذي يتطلب استخدامالتالميذ القدرة على 
يم وطرائق تدريس هذه المرحلة التعليم لمهارات التفكير ، وكذا إدراجه ضمن مناهج وأساليب تقو

   .)5،سوريا ،ص1989العربي، العدد الثالث ،وزارة التربية ،الخطيب ،مجلة المعلم (
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أن تلميذ المرحلة األساسية منذ سن السابعة تترابط لدية مهارات التفكير بصورة تتيح له 
لحياتية  المختلفة ، ولهذه تزايد المرونة والعمومية في القدرة على استخدامها في مواقفه التعليمية وا

 أهمية كبيرة في عملية تنظيم التعليم وتحديد الخواص والتفاوت بين تلك المرحلتين وما تتبعهما
يكتسب  ، ومع تراكم البنية المعرفية الالزمة عند التلميذالمحتوى ووسائله وأساليبه وطرق تقيمه

ويعرف بأن القدرة .المعرفة المختلفة  في البحث عن مصادر  التفكير على استخدام مهارات القدرة
هي عملية بنائية تراكمية تتخذ من أساليب وطرق عملياتها التعلمية مادتها  المهارية في التفكير

منها في معالجة المواقف التعليمية  لالستفادة واإلنسانيةلتوجيه التلميذ إلى استخدام المعرفة الطبيعية 
غيرات المتجددة والمستجدة منها ، وهكذا يتواصل ويتجدد في والحياتية وللتعامل المستمر مع المت

 والمجتمعات التي تتسم بتعاملها مع البيئة الطبيعية اإلفرادالعلوم المعرفية وتطبيقاتها من خالل 
  ) .6،5الخطيب ، مصدر سبق ذكره ، ص ص (واألفراد والمجتمع 

تنمية قع عليها مسؤولية تشكل المدرسة األساسية أحدى المؤسسات االجتماعية التي تو
باعتباره المدخل البنائي للسلوك الفعال مهارات التفكير من خالل تنمية عند التالميذ القدرات العقلية 

الذي يشهد العديد من  العصر هذافي التعامل االيجابي مع التطورات الجارية بح مسالذي ي
ات العديد من الباحثين اهتمامبر مهارات التفكيقد أستأثر أهمية تعليم األمر الذي المتغيرات 
تعلم مهارات التفكير هو بمثابة "إلى أن ) 16ص2002جروان ،(ذا الشأن حيث أشار هالمهتمين ب

لمعلومات أو المتغيرات وا القدرة للتعامل بفعالية مع أي نوع من المعارف اكتسابتمكين الفرد من 
حمد شاهين في دراسته حول تطوير مويذكر أيضاً وفي هذا الشأن . يأتي بها المستقبل التي

قد أن تعليم مهارات التفكير : مايلي إلى )  17 ،ص2005(مهارات التفكير عند تالمذة المدارس ،
واضعي المناهج لقناعتهم بأهميته وخاصة وخبراء الأصبح يحتل مكانة بارزة من تفكير المربين و

تاجون إلى تزويدهم بمهارات التفكير كي وان التالميذ وهم بصدد مواجهة مستقبل متزايد التعقيد يح
ح يكونو قادرين على خوض مجاالت التنافس بشكل فعال في هذا العصر الذي يرتبط فيه النجا

 ويؤكد علماء التربية على أهمية تعليم ،تهم على التفكير الجيد والمهارة فيهتفوق بمدى قدرلاو
نظرين م نظرهم بأن التعليم يجب أن يقدم الالتالميذ مهارات التفكير معززين هذه األهمية من وجهة

شير إلى  الغزارة في مهارات التفكير كما ت يحتاجون إلىة الذين يحتاجهم المجتمع ، وهوالوالقاد
  ) 90م ص2003السرور ،نادية (ذلك 
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 ر تعلم كما يعلم أي موضـوع دراسـي             ويرى أصحاب النظرية المعرفية أن مهارات التفكي         
قة وتكـوين المعنـى     فكير من الناحية النظرية أمر واحد كالهما يستعمل المعرفة الساب         فالتعليم والت 

 فيه الناشئة محكوم بقوة العقـل وأصـالة          أن هذا العصر الذي تحيا      المصري وتوليد األفكار ويقول  
الفكر ، وأن قوة العقل تعتمد على عمق الخبرات الفنية التي يحتويها العقل ،وإن سالمة الفكر تـأتي       

   .)2،ص2000(من قدرة الفرد العقلية غلى استخدام مهارات التفكير 

هدفا تربويا يعتبر  أن مسالة إدماج مهارات التفكير في التعليم ومناهجه المربيون على يتفق و     
 تعطى له األولوية وان على المؤسسة التربوية ينبغي فعل ما تستطيع فعله من تعليم أنيجب مهماً 

إن التعليم الواضح على  الدراسية عزيزه في مناهج التعليم ومقرراته من خالل تمهارات التفكير
 المهارية في التفكير عند يساعد على رفع مستوى الكفاءةالمتنوعة مهارات التفكير المباشر ل
  . )40،ص2000مصطفى ،(العلمي  هموضع تحصيلتحسين على والتالميذ 

ظاهر السلوكية للنشاط الوظيفي للعقل وأن هذا العقل مظهراً من الم التفكير تعليم مهاراتويعد 
وهناك   .اإلنسانعند  للتعلم التي أوجدها اهللا واالستعداداتنفسه يمتلك في تركيبه المادي بالقدرات 

سمى بعامل التركيب الجعند التلميذ في المرحلة األساسية منها ما تتصل تنمية مهارات التفكير شروط 
أو منها  الحياتية االجتماعية تهيئببتصل ، وبعضها اآلخر يعقلي لهذا التلميذلاالموروثي واالستعداد 

يمكن أن نفصل واحدة من بين هذه العوامل عن األخرى في  وال،عمليات التعلم ما يتصل بوالتعليمية 
 التفكير في عملية التعلم نظراً الن المسألة تتعلق بالتنمية العقلية للتلميذ بمهاراتها أهمية تأثيرها ودور

 وبالتغذية العمرية المختلفة بمحددات وراثية الجسمي لهذا التلميذ في مراحلهالعقلي وويتأثر النمو 
 االجتماعي تنمو لدى التلميذ القدرة على وفي مرحلة التطبيع، عيش فيهبالمحيط البيئي الذي يوالمناسبة 

 وقد تتأثر عملية التنمية العقلية )66،ص 2001الطيطي ، (مهارات التفكير التعلم وعلى فهم عمليات 
وكل ما يتصل بها من  المؤثرة الموروثة إلى حد كبير بالثقافات  عند التلميذ ية لمهارات التفكيربا

في التفكير وفي مما يؤدي إلى كبت قدراته لديه  قد ال تشجع روح التعلم وموروثات قديمة معتقدات 
لديه  إعاقتهيمكن أن تلعب دوراً في إثارة التفكير أو التعليمية ية الحياتية والعوامل البيئهذا السياق فأن 

  .بخصائصها 

ويأتي االهتمام بها العالم       وتعد حركة تعليم مهارات التفكير من الحركات التربوية النشطة في 
 ما يجري من العمل على رنه بقديتبين أفي إطار ما أحرزته نتائجها في دول العالم المتقدم ، حيث 

إال أن حركة .حياتهم وإعدادهم كمفكرين جيدين بقدر ما ينعكس هذا عليهم في مجال التالميذ عليم ت
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مهارات   مناألمر الذي يجعلالتطبيق ،تزال محدودة  تعليم مهارات التفكير في الوطن العربي ال
  على ث تكشف الدراسات والبحو حيثمتدنية  خريجي التعليم العام في الوطن العربيالتفكير عندى
تعدى الفهم السطحي للمفاهيم والعالقات ت يعجزون عن تقديم أدلة وشواهد التالميذ أن كثير من 

وفي هذا المجال فان الجامعات العربية ال  ).12 ص ،2002 ،82العدد المعرفة ،مجلة  س،الدب(
ساليب  في مناهجها مواد تدريسية تعمل على إعداد المعلم بحيث يصبح قادرا على تدريس أمتقد

 ، مصدر سابق ، السرورنادية ( عدى نظام المنهج المقرر وطرق تعليم مهارات التفكير بما يت
  ).115ص

ولكن هناك جهودا بذلت إلدخال تعليم مهارات التفكير في المدارس فقد عملت المملكة 
  من المعلمين في التعرف على45ـالعربية السعودية على ذلك من خالل إقامة دورة تدريبية ل

من خالل إدخالها  تعليمها مهارات التفكير والتدريب على استراتيجيات ونماذج تطبيقية على كيفية
ت التربية اإلسالمية واللغة العربية واالجتماعيا منها مثل عديد من المواد التعليمية المقررةالفي 

ى إدخال بإعداد وحدات تعليمية مبنية علوالعلوم والرياضيات ، حيث قامت وزارة المعارف 
     .)31،30 ص ص مصدر سابق مجلة المعرفة ، جرون ،(مهارات التفكير

 لم تكن جهود علماء النفس والتربية بعيدة عن تناول مجاالت تعليم مهارات التفكير في و   
الذي استند على )البكر(ئة اليمنية، فوفقا لدراسة يمتشابهه الخصائص مع البمختلفة بيئات عربية 
ا هن الدراسات العربية  في هذا المجال والتي أشارت إلى أن النشاطات التي يمارسنتائج العديد م

ولعل منها  تركيز المعلمين على تنمية .التالميذ في المدارس تواجه الكثير من الصعوبات والعوائق
، البكر( لمهاراتامهارات التفكير من خالل سرد المحتوى الدراسي  كوسيلة لتنمية تلك 

                 .) 53،ص2002

تنمية تفكير من أجل وعلى الرغم من تأكيد األدب التربوي على أهمية تعليم مهارات التفكير  
 طريق تنفيذه ، فقد وجد تعترض  عدة عقبات هناك كهدف تربوي واسع االنتشار إال انالمتعلمين 

Goodlad,1984P20)( تسيطر ن محاضرات المعلم بأمن المراحل الصفية   لعددفي دراسته
التطبيق في بنه ناد نفا إال أ ورغم إدراك المعلمين للهدف التربوي المذكور آ،على النشاطات الصفية

مثل في بعض أن موقف ووجهات نظر وسلوكيات المعلمين تعلى  )بأول( أكد و .الفصل الدراسي
 احد شاركما أ  )Paul,1990(رس األساسية امهارات التفكير في المدل لتعليمااألحيان معوقات 

واعتمادهم على التلقين والحفظ وسرد ،  سلبية بعض المعلمين أثناء الدرس إلى التربويين 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 

8

 ويحفظها ثم ينساها سريعا بحيث أن يعاد صياغة محتوى الدرس وطريقة التلميذالمعلومات ليتلقاها 
فة المعرمجلة  النافع ،(ارات التفكيرالتقويم واالختبارات لتتناسب مع خصائص تنمية مه

   )26ص ،82العدد،2002،

   :الدراسة مشكلة 

عند    أصبح الهدف االسمي من التعليم لدى العديد من الدول  هو تنميه مهارات التفكير    
 التالميذ مهارات اكتسابه الجهود نحو ي متزايد بتوجاهتمامهناك ،وتالمذتها في المدارس األساسية 

  .تنمية قدراتهم على التفكير   والتفكير

مطلبا تربويا يساير االتجاه التربوي وفي الجمهورية اليمنية تعد مسألة إدماج مهارات التفكير      
، وحتى تتهيأ الظروف المناسبة لتلك العملية يصبح من  الحديث في االهتمام بتعليم تلك المهارات

لتي يمكن أن األهمية بمكان إجراء الدراسات والبحوث حول ذلك اإلدماج  ، وكذا تلمس المعوقات ا
 تعليم مهارات التفكير، وبحكم األهمية التي تشكلها مرحلة التعليم األساسي في النظام التعليمي تعوق

يشكل االنطالقة األولى نحو االهتمام بهذه المسالة هذه المرحلة فان مسالة تعليم مهارات التعليم في 
تكليف مركز البحوث والتطوير  ب2007لعام ) 7(، لذا صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 

التربوي فرع عدن بإجراء دراسة حول معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي 
السؤال كأول دراسة  تجرى في هذا المجال ، وقد تبلورت مشكلة  الدراسة في اإلجابة عن 

  : الرئيسي التالي 

  :لذي تفرعت منه األسئلة التالية ؟ واعليم األساسي معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة الت  ما*

  ما تقدير عينة المعلمين والمعلمات لمجاالت معوقات تعليم مهارات التفكير ؟ :1س

معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي  تقدير عينة المعلمين والمعلمات لما: 2س
  بمجال البيئة التعليمية ؟المرتبطة 

معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم  عينة المعلمين والمعلمات لدرجة تقدير ما :3س
  ؟ بمجال السياسة التعليمية األساسي المرتبطة 

معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم عينة المعلمين والمعلمات ل  درجة تقديرما :4س
   ؟ بمجال المعلم األساسي المرتبطة 
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ليم معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التععينة المعلمين والمعلمات ل جة تقدير درما :5س
   ؟بمجال المناهج الدراسية األساسي المرتبطة 

تقدير عينة المعلمين والمعلمات لمعوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم  درجة ما : 6س
   ؟األساسي المرتبطة بمجال البيئة المدرسية الصفية

تقدير عينة المعلمين والمعلمات لمعوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم درجة ما : 7س
    األساسي المرتبطة بمجال المتعلم ؟

  : فروض الدراسة 

 عينة تقديربين متوسطات درجة 0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1
وهي هارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي ، معوقات تعليم ممعلمات حول مجاالت معلمين و

المعوقات (، ) ،المعوقات المرتبطة بالسياسة التعليمية ) المعوقات المرتبطة بالبيئة االجتماعية 
المعوقات المرتبطة بالبيئة المدرسية (،)المعوقات المرتبطة بالمناهج المدرسية( ، )المرتبطة بالمعلم 

، ) 10-6(،)5-1( إلى متغير سنوات الخدمة وتعزى)بطة بالمتعلم لمعوقات المرتا(،) الصفية 
 . سنة فأكثر 11
العينة   تقديربين متوسطات درجة 0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

: وهي معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي ، نفسها حول مجاالت 
المعوقات (،)المعوقات المرتبطة بالسياسة التعليمية(، )الجتماعية  االمعوقات المرتبطة بالبيئة(

المعوقات المرتبطة بالبيئة (،) المعوقات المرتبطة بالمناهج المدرسية (،) المرتبطة بالمعلم 
 )أنثى / ذكر (إلى متغير النوع  ىوتعز) المعوقات المرتبطة بالمتعلم (، ) المدرسية الصفية 

بين متوسطات درجة تقدير العينة ) 0,05(اللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات د  ال-3
المعوقات : (نفسها حول مجاالت معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي وهي 

المعوقات المرتبطة (،)المعوقات المرتبطة بالسياسة التعليمية (، ) المرتبطة بالبيئة االجتماعية 
/ حضر (وتعزي إلى متغير المنطقة ) المعوقات المرتبطة بالمتعلم ( ، )صفية البيئة المدرسية الب

  ) .ريف 
بين متوسطات درجة تقـدير العينـة   ) 0,05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       -4

المعوقـات  : (نفسها حول مجاالت معوقات تعليم  مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي وهي   
المعوقـات المرتبطـة    (،  ) المعوقات المرتبطة بالسياسة التعليمية     (،  ) البيئة االجتماعية   المرتبطة ب 

  . إلى متغير المؤهل الدراسي ىوتعز) المعوقات المرتبطة بالمتعلم (، ) بالبيئة المدرسية الصفية 
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  : ة ــداف الدراسـأه
  : تهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتلخص فيما يلي   

رفة معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي سواء المرتبطة في مجال مع -1
/ ومجال المناهج الدراسية / ومجال المعلم / ومجال السياسة التعليمية / البيئة االجتماعية 

  .ومجال المتعلم نفسه /ومجال البيئة المدرسية الصفية 
قات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم تحديد تقدير عينة المعلمين والمعلمات لمعو -2

والمرتبطة بمجاالت البيئة االجتماعية والسياسة لمعوقات تعليم مهارات التفكير األساسي 
 .نفسه التعليمية والمعلم والمناهج المدرسية والبيئة المدرسية الصفية والمتعلم 

 المعلمين والمعلمات معرفة فروق الداللة اإلحصائية بين متوسطات درجة تقدير عينة -3
لمعوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي المرتبطة بالمجاالت نفسها ويعزي 

 : للمتغيرات التالية 
 المؤهل - ريف د/حضر:  المنطقة - أنثى ج/ذكر:  نوع الجنس -سنوات الخدمة ب  - أ

 .الدراسي 
معالجة معوقات تعليم مهارات التوصيات والمقترحات التي يمكن من خاللها  تصور بوضع -4

  .التفكير في مرحلة التعليم األساسي 
  : ة ـية الدراسـأهم 

تعد الدراسة الحالية المحاولة األولى للتعرف على معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة   
  : التعليم األساسي حسب علم فريق الدراسة ،  ويتوقع أن تساهم نتائجها في اآلتي 

ضع لقيادة وزارة التربية والتعليم والجهات التربوية المعنية بالتطوير التربوي إعطاء تصور وا •
 العملية التعليمية في معرفة المعوقات التي تحد من عملية تعليم مهارات التفكير في لمداخالت

  .مرحلة التعليم  األساسي وتقويم نجاحها 
 في مرحلة التعليم األساسي والتي يمكن  تقديم النتائج الميدانية عن معوقات تعليم مهارات التفكير •

أن توضع بين أيدي المسؤولين لإلفادة منها في إعداد اإلستراتجيات والخطط والبرامج الهادفة 
لتحسين عملية تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي ، وباالستفادة من توصيات 

 .ومقترحات هذه الدراسة 
من الدراسات  المزيد إلجراءه الدراسة أن تكون مرشداً وباعثاً  فضالً عن ذلك فإنه يمكن لهذ •

ي موضوعات مختلفة حول معوقات تعليم مهارات التفكير في المراحل والبحوث الميدانية ف
  .  منها وما يعادلها التعليمية الالحقة الثانوية 
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  :حدود الدراسة 

  :اقتصرت هذه الدراسة على الحدود التالية

 ).2009 -2008العام الدراسي  : (يةالحدود الزمن -1
 ) .تعز ، إب ، حضرموت ، ولحجعدن ، (المحافظات : دود المكانيةالح -2
 . األساسية المدارسمعلمي ومعلمات عينة من :الحدود البشرية -3

  :مصطلحات الدراسة

 :التفكير

ي  عملية عقلية يستطيع المتعلم عن طريقها عمل ش         عبارة عن     على أنه  )Beyer,1988 ( هعرف
 أنـه   )Wilson,2002(في حين يـرى      )(Akan,2003("له معنى من خالل الخبرة التي يمر بها       

سـعاده  (فهمهـا وتقبلهـا   عرفة الكثير من األمـور وتـذكرها و       عملية عقلية يتم عن طريقها م     "يمثل
  )39 ص2003،

ـ        لتفكير عبارة عن مفهوم معقد يتألف      إن ا  )هايمان( بينما اعتقدت    ي  من ثالثة عناصـر تتمثـل ف
سـعادة  (العمليات المعرفية المعقدة وعلى رأسها حل المشكالت واألقل تعقيـدا كـالفهم والتطبيـق               

  .) 40ص م2003،
  : المهارة

 الفرد أن يؤديه عن فهم بسهولة  ويسر ومعرفة وبصورة بدنية أو تعود الذي ئهي ذلك الش        
السهولة والسيطرة واالقتصاد سم بالدقة و األعمال بشكل يت من وكما هي القدرة على القيام بعمل،عقلية
لى أساس من الفهم هي القدرة علي القيام بعمل ما بشكل يحدده مقياس مطور لهذا الغرض وذلك عو فيها

  )4،ص2001أبو الهجاء ،(والسرعة والدقة 
  :التفكيرمهارات 

مع المعلومات ها ويلسون على أنها تلك العمليات العقلية التي يقوم بها الفرد من أجل جفعر    
وذلك من خالل إجراْءات التحليل والتخطيط والتقييم والوصول إلى استنتاجات . وحفظها أو تخزينها
  .وصنع القرارات

عمليات عقلية محددة نمارسها ونستخدمها "ف أخر لمهارات التفكير على إنها عبارة عن يوهناك تعر
ربوية متنوعة تتراوح بين تذكر عن قصد في معالجة المعلومات والبيانات لتحقيق أهداف ت

المعلومات ووصف األشياء وتدوين المالحظات إلى التنبؤ باألمور وتصنيف األشياء وتقديم الدليل 
  )45ص . 2003، سعادة ( ى استنتاجاتـــوحل المشكالت والوصول إل
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مما سبق إلى أن مهارات التفكير مصطلح لمفهوم معقد ينطوي على أبعاد ومكونات نلخص 
ابكة تعكسه العمليات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق متش

واحد أو أكثر من الحواس الخمس وهو يهدف أيضا إلى اكتساب أساليب تفكير متنوعة وليس 
 مجرد استدعاء الحقائق والمعارف

من اكتساب التالميذ مهارات تعيق ما تتضمنه من عوامل مؤثرة  هي كل :معوقات مهارات التفكير
  . دون سواهم  أنفسهم التفكير كما يقدرها المعلمون
في العملية  كافة العوامل المؤثرة يقصد بمعوقات تعليم مهارات التفكيروفي هذه الدراسة 

والمرتبطة بالبيئة االجتماعية والسياسات التعليمية وبالمعلم وإدارته ، وكذلك التعليمية المدرسية ،
 لدراسة التي يرى فريق اطة بالمناهج الدراسية ، والبيئة المدرسية الصفية والمتعلم نفسه المرتب

ويقصد في هذه الدراسة بمرحلة أنها عوامل تعيق من تعليم مهارات التفكير في المرحلة األساسية 
  : التعليم األساسي 

 9إلى 1 من هي المرحلة الثانية من التعليم العام وهي المرحلة التي تتضمن الصفوف
  . سنه 15إلى  سنوات  7للفئات العمرية من 
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                   الفصـل الثـاني                

  اإلطـار النظـري 
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   الفصـل الثـاني                                        

  اإلطـار النظـري     

الذي يتم الحديث فيه حول معوقات تعليم مهارات التفكير وقبل  النظري  الفصل اإلطارايتناول هذ
االستطراد حول هذا الموضوع البد من الوقوف أمام العديد من العناصر التي نراها ذات أهمية 

  : كموضوعات معرفية ذات ارتباط بتعليم مهارات التفكير وهي 

   :  ماهية وإمكانات تعلمه : التفكير أوالً 

  تفكير مفهوم ال  -أ 
 مستويات التفكير   -ب 
  التفكير األساسي والتفكير المركب   -ج 
  أنماط التفكير  -د 
  هل يمكن تعليم التفكير   -ه 
  عملية تعليم التفكير   -و 
  .قوائم مهارات التفكير   -ز 
 .مساري تعليم مهارات التفكير    -ح 
  . عناصرها نجاح عملية تعليم مهارات التفكير في المدرسة األساسية   -ط 

  : رات التفكير معوقات تعليم مها: ثانياً 

  :ونتناول كالهما بالتفصيل على النحو التالي 

  .ماهيته وإمكانات تعلمه : التفكير : أوالً

   -: مفهوم التفكير -أ 

إن مفهوم التفكير في أبسط صورة عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها     
اللمس ، :  أكثر من الحواس الخمس الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو

  .البصر ، السمع ، الشم والذوق 
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والتفكير بمعناه الواسع عملية بحث عن معنى في الموقف أو الخبرة وقد يكون هذا المعنى ظاهراً   
حياً وغامضاً أحياناً تطلب التوصل إليه تأمالً وإمعان النظر في مكونات الموقف أو الخبرة التي يمر 

   )16 ،ص200جروان المعرفة،(بها الفرد 

و يقال أيضاً أن التفكير هو ذلك الشيء الذي يحدث في أثناء حل المشكلة وهو الذي يجعل للحياة معنى 
فهو إذن عملية واعية يقوم بها الفرد عن وعي وإدراك وهو عملية فردية لكنها ال تتم بمعزل عن البيئة 

م 2005جمل ،(جتماعي والثقافي الذي تتم فيه المحيطة أي أن عملية التفكير تتأثر بالسياق اال
  )25،ص

  -:مستويات التفكير :ب

        أما مستويات التفكير فقد حددها بعض الباحثين والمهتمين بموضوع التفكير بمستويين رئيسين 
  :لهذه العملية الذهنية يتمثالن في اآلتي

   :ب التفكير األساسي والتفكير المرك-ج

وهو عبارة عن األنشطة العقلية أو الذهنية غير المعقدة والتي تتطلب :  التفكير األساسي -1
ممارسة أو تنفيذ المستويات  الثالثة الدنيا من تصنيف بلوم للمجال المعرفي أو العقلي المتمثلة في 
مستويات الحفظ والفهم والتطبيق ، مع بعض المهارات القليلة األخرى مثل المالحظة والمقارنة 

  .وهي مهارات البد من إتقانها قبل االنتقال إلى مستوى التفكير المركب والتطبيق ، 

 ويمثل مجموعة من العمليات العقلية المعقدة التي تضم مهارات التفكير الناقد -:التفكير المركب 2
جودت سعادة ، ( والتفكير فوق المعرفي توالتفكير اإلبداعي وحل المشكالت ،وعملية صنع القرارا

 ) .60،ص20

   - :أنماط التفكير :د

 -: يمكن تصنيف التفكير من حيث فاعليته إلى نمطين       

وهو ذلك النمط الذي ال يتحقق إالّ ضمن توفر شرطين مهمين يتمثل األول  -: نمط التفكير الفعال -1
منهما في استخدام أفضل المعلومات المتوافرة من حيث دقتها وكفايتها وعالقتها بالموضوع المطروح 
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لنقاش في حين يتمثل الثاني في إتباع منهجية علمية ، ويتطلب نمو التفكير الفعال استخدام مهارات ل
  .التفكير المتنوعة واستراتجياتها المختلفة بدرجة عالية من الكفاءة 

وهو ذلك النمط من التفكير الذي ال يتبع منهجية واضحة أو دقيقة ويقوم   -:نمط التفكير غير الفعال  -2
لطات أو افتراضات باطلة متناقضة أو ادعاءات وحجج غير متصلة بالموضوع أو إعطاء على مغا

سعادة ،مرجع سابق ، (تعميمات وأحكام متسرعة أو ترك األمور للزمن أو للحوادث كي تعالجها 
  ) 100ص

   - :هل يمكن تعليم التفكير :هـ 

لتجارب والبحوث إلى أن األفراد الذين      إن التفكير عملية عقلية فردية ذاتية وقد أشارت الخبرة وا
يتميزون بالتفكير العميق يمتلكون مهارات معينة يمكن تعليمها وتعلمها واكتسابها وقياس نتائجها وهناك 

هذا النشاط يمكن . أتفاق بين المربين  يتعلق بنوع النشاط الذي يؤديه  العقل عندما يقوم بإنجاز مهمة ما
  -:ل نوعين من العمليات هماوصفة واالستدالل عليه من خال

  -: منها ت الشتقاق المعنى وتوليده وتتضمن استراتيجياعمليات تستخدم .1
  .         أتخاد القرار وحل المشكلة وتشكل المفاهيم والتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي 

 عمليات توجه جهود الفرد وتضبطها وتقومها إليجاد المعنى وتشكيله وتوليده ، وتعرف بما .2
  .التخطيط والمراقبة والتقويم : وتتكون من ثالث عمليات رئيسه هي . فوق المعرفة 

التحليل والتركيب : وكلتا العمليتين تتضمنان مهارات محددة تأتي متضمنة في تلك العمليات مثل 
  )32ص2002الحيلة ، (والمقارنة والمالحظة 

  -:عملية تعليم التفكير:-و

 في تعليم التفكير وتطوير القدرات العقلية واإلبداعية عند التالميذ يحتم  إن اتجاه كل مدرسة تطمع     
عليها إن تدرس موضوعات من شأنها أن تثير العقل وتحفزه ، وتدربه على التفكير وأن التتخد مضمون 
هذه المواد كحقائق ثابته مسلم بها ، وإنما يكون التفكير جوهرها الكتساب المعرفة وتنظيمها ومن ثم 

فاالنهيال المعرفي لذا ،البد أن يتوافق نظام التدريس مع المستجدات .)2م ،ص2005السرور ،(ظيفها تو
والتدفق  الفكري والضخ الفضائي قلل من دور المدرسة كمصدر وحيد للمعارف ، ودفع البعض للمناداة 

يات ،وقد ذهب بعض  ، وإيجاد بدائل للتعليم ، كالدروس عبر شبكة االنترنت أو عبر الفضائةباال مدرسي
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أولياء األمور إلى أن نمط تعليمنا قد يعوق نمو قدرات التلميذ  على التفكير ، كما يشير إلى ذلك 
   ) .15،ص2000المصري ،(

     فإذا كان اإلنسان مفطوراً على التعلم وإذا كان الفرد يمتلك ماال يقل عن مائة وعشرين قدرة عقلية ، 
تعلم وكيف نعلل انخفاض دافعيتهم للتعلم في الوقت الذي تغيرت فيه فكيف تفسر عزوف الطلبة عن ال

البيئة التعليمية إلى األفضل ، وتحسنت ظروف عمل المعلم وتوفرت مساعدات التعليم والتعلم هل هذا 
يعني أننا نمارس أنماط تعليم ال تتوافق مع فطرة العقل للتعلم أم هل يشير ذلك إلى عدم تطور المقررات 

  .ة لمواكبة المتغيراتالدراسي

     إن عملية تعليم التفكير أو تعلمة تذهب إلى ما هو أبعد من تعليم الحقائق فهي تشجع التالميذ  على 
طرح األسئلة حول المعلومات واألفكار المعروضة وتساعدهم على تعلم كيفية تحديد االفتراضات غير 

فاع عنها وفهم العالقات بين الحوادث واألفكار المحددة وبناء أو طرح األفكار واآلراء العديدة والد
المختلفة ويسعى التعليم الفعال المتمركز حول التفكير إلى تحقيق هدفين تربويين كبيرين يتمثل األول 
منهما في االستخدام األمثل للمعرفة بأنواعها في حين يتمثل الثاني في مساعدة التالميذ  على أن يصبحوا 

  ) . 62سعادة ، مرجع سابق ،ص(هم وتعليماتهم الذاتية متعلمين تقودهم مهارات

 :قوائم مهارات التفكير  : ز

  :فئات على النحو التالي ) 8(مهارة تفكير جاءت في ) 21(حدد مارزينو وزمالءة 

  مهارات التركيز وتتضمن المالحظة والمشاهدة وصياغه األسئلة -1
  االسئلةمهارة جمع المعلومات               المالحظة وصياغة -2
 .مهارة التذكر                         االستدعاء والترميز  -3
 مهارة التنظيم                         المقارنة والتصنيف والترتيب والتمثيل -4
 مهارة التحليل                        بيان األفكار الرئيسة -5
 ؤ واإلضافةمهارات التوليد                       االستدالل والتنب -6
 .مهارات التكامل                      التلخيص وإعادة البناء والتركيب  -7
 .مهارات التقويم                       وضوع المعايير والبرهنة  -8
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وقد حدد عدد آخر من العلماء عدداً أخراً من قوائم التفكير ولكننا نرى أن أكثر قوائم التفكير شيوعاً 
  :إلى تصنيف بلوم لألهداف التعليمية في المجال المعرفي وهي تلك التي استندت 

  مهارات التذكر والحفظ -1
 مهارة الفهم واالستيعاب والتلخيص والترجمة والتأويل -2
 .مهارة التطبيق  -3
 .مهارات التحليل المتضمنة االستدالل واالستقراء وتفسير األدلة والبيانات  -4
 .ألفكارمهارات التركيب المتضمنة التنبؤات وتوليد ا -5
 .مهارات التقويم المتضمنة إصدار األحكام وإبداء الرأي  -6

نلحظ مما سبق من قوائم المهارات السابقة أن هناك مهارات أساسية مشتركة فيما بينها ،وأن 
مهارات التفكير تأتي متضمنة ومتداخلة في كل عملية وإستراتيجية تفكير، لكن المعيار األساسي يبقى 

أن يؤخذ بعين االعتبار مدى مالءمتها للمهارات المحددة في المحتوى الدراسي في اختيارها إذ يجب 
 ، فان كان المطلوب من المتعلم مثالً ، كتابة مقال أو ةوأن يتوجه ايضاً إلى متطلبات المادة الدراسي

عصفور (بحث ، فهو بحاجة إلى مهارات جمع المعلومات والتلخيص والمالحظة والتساؤل 
  ) 6،ص1999

   -: مساري تعليم مهارات التفكير -:ج 

أن الدعوة إلى تعليم مهارات التفكير وعملياته أخذت مساريين لكل منهما فلسفته وتفسيرته الخاصة 
  -:بذلك وهما 

 اتجاه يرى تحسين مهارات التفكير عند التالميذ من خالل تطوير المنهج الدراسي المقرر وتبرير  -1
مليات التفكير ومهاراته ال تحدث بشكل مستقل ومنفصل عما يحيط ذلك عند أصحاب هذا االتجاه أن ع

  .بها 

واتجاه آخر يرى أن تعليم عمليات التفكير ومهاراته بشكل مباشر من خالل مواد تعليمية إضافية ،  -1
بحيث ال يتداخل تعلم المهارات مع تعلم المحتوى ، أو من خالل محتوى دراسي منفصل عن المقررات 

أصحاب هذا االتجاه أن عمليات التفكير تعلم كغيرها من الموضوعات الدراسية الدراسية ومبرر 
 ) .22، ص1999عصفور ، (
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وفي ضوء ذلك يقوم التعليم المعتمد على مهارات التفكير على الدمج والتكامل بين مهارات التفكير 
وتمثل مهارات . ومحتوى المادة الدراسية بحيث يتم تعليم المحتوى ومهارات التفكير في وقت واحد 

التفكير المراء تعليمها جزءاً من الحصة الدراسية المعتادة ويصمم المعلم درسة وفق المنهج المقرر 
ويضمنه مهارات التفكير طوال السنوات والمراحل الدراسية من الصف األول إلى نهاية المرحلة 

  .األساسية 

 التقليدية ، حيث يبدأ بتحديد أهداف ويعتمد المعلم في طريقة إعداد الدروس تختلف عن الطريقة  
الدرس لكل من المحتوى المعرفي ومهارات التفكير ونشاطات التفكير المستمدة من المحتوى الدرس أو 
المادة الدراسية ، والتفكير عن التفكير وتطبيق التفكير وانتقال أثر النشاطات خارج المادة الدراسية 

ت التفكير قد ثبت أنه األجدى واألكثر فاعلية وأثراً في جعل التفكير والتقويم ،فالتعليم المعتمد على مهارا
النافع ، (األساسي للتعلم ، وجعل مهارات التفكير جزءاً من المادة الدراسية ووسيلة لتعليمها وتعلمها 

  ) .30،ص2002مجلة المعرفة 

   : عملية تعليم مهارات التفكير في المدرسة األساسية عناصر نجاح-ط

عديد من العناصر التي تعمل على نجاح عملية تعليم مهارات التفكير في المدرسة األساسية هناك ال
وعلى نحو كما  ) 70-67،ص ص 2003جودت سعادة ،(وفيما يلي أهم تلك العناصر باالستناد على .

  :هو آت 

 : توفير المعلم المؤهل والفعال الذي يتسم بالصفات التالي  -1
 ئص الفئات العمرية لتالميذه المرحلة األساسية المعرفة الدقيقة لطبيعة خصا -
 .اإللمام الكافي بخصائص التفكير الفعال ومهارات التفكير المتنوعة  -
 .اإليمان بأهمية التفكير ومهاراته في حياة  التالميذ خاصة وحياة أفراد المجتمع عامة  -
تعليمية واإللمام متابعة التطورات التربوية بصورة عامة والتجديدات في مجال المناهج ال -

 باستراتيجيات التدريس لمهارات التفكير 
 .االستماع بإهتمام إلى آراء التالميذ وتقبل أفكارهم التي يطرحونها  -
 التركيز على المناقشة الفاعلة كإحدى طرق إثارة التفكير  -
 .تشجيع التالميذ على البحث عن مصادر جديدة للتعلم  -
 .أفكارهم وإبداء آرائهم حول القضايا المختلفة تشجيع التالميذ بحريه عن التعبير ب -
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  ة وألفاظ مرتبطة بمهارات التفكير وبعملياتها التعليميتاستخدام تعبيرا -
 :توفير البيئة التعليمية والصفية المدرسية المالئمة وتتمثل في  -2

معلمين ومديرين ومشرفين تربويين ومرشدين (اإليمان لدى العاملين في المدرسة األساسية  -
بأهمية دور المدرسة في تنمية التفكير المهاري وتعليمه لدى تالمذة ) فسين وإداريين فنيينن

 .  المرحلة األساسية 
 رضرورة ممارسة التالميذ لعمليات التفكير بحرية تامة في مناخ تربوي سليم يسوده االستقرا -

ارة التفكير وتنميته واألمان النفسي ومما الشك فيه أن المناخ الصفي يلعب دوراً مهماً في إث
لدى التالمذة فالمقاعد الصحية السليمة والمريحة ، والوسائل التعليمية المتنوعة والحديثة ، 
والمراجع المتعددة والمتنوعة والكثيرة وطرق التدريس الحديثة واألنشطة التعليمية التي تتناسب 

اسعة يمكن للمعلم الناجح والفروق الفردية مع استخدام الحاسوب واالنترنت ، كلها مجاالت و
إستغااللها في إيجاد البيئة لتعليمية الصفية التي تشجيع التالميذ على التفكير واإلبداع وتوجد 
مجموعة من الخصائص التي البد من توفرها داخل الحجرة الدراسية حتى تكون بيئة صفية 

 :مالئمة للتفكير الفعال والتي تتمثل في اآلتي 
تالميذه على المشاركة والتفاعل بحيث ال يحتكر معظم وقت الحصة في ضرورة تشجيع المعلم  -

 .الشرح والتوضيح تاركاً للتالميذ لإلصغاء السلبي 
وفرة المصادر التعليمية المختلفة من مراجع وكتب ووسائل تعليمية داخل الصف يمكن  -

التعليمية التعلمية استخدامها كي تثير التفكير وضرورة اهتمام المعلم بالتلميذ كمحور للعملية 
 .والنشاطات المختلفة 

 :أساليب التقويم  -3
إذا كان المعلم والبيئة المدرسية والصفية يمثالن ركنين من أركان نجاح عملية تدريس 
مهارات التفكير فإن الركن الثالث يتمثل في أساليب التقويم وإجراءاته المتنوعة المتمركزة حول 

نا ينبغي االتقتصر أساليب التقويم على االختبارات الشفوية ضرورة قياس ما تعلمه التالميذ وه
والتحررية فقط ، بل البد من استخدام تقنيات أخرى كالمالحظة واستخدام السجالت التراكمية 
ومقياس التقدير ، والمناقشة الجماعية والرسم البياني االجتماعي ولعب الدور والمالحظة 

 .ة والتقارير الشفوية الفردية والجماعي
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    :معوقات تعليم مهارات التفكير  :ثانياً 

     إن كل ما تقدم وما تم تناوله أمر حيوي وضروري خاصة  في الوقت الراهن والمستقبل ، لما له 
من أهمية لتعزيز دور المدرسة األساسية في نجاح رسالتها التربوية في مجال تعليم مهارات التفكير اال 

رون على أن هناك قصوراً في التعليم المدرسي والبرامج التربوية يتمثل في أن هناك اتفاق من قبل الكثي
تدني القدرات التفكيرية لدى التالميذ  وهذه المشكلة التعليمية ال تعتبر خاصة بمدارسنا وحدها بل هي 
تكاد تكون  مشكلة عالمية تلمس بوضوح وخاصة في بعض مدارس العالم العربي وهي مشكلة تستحق 

    على )150م ،ص2005(وبهذا الشأن يؤكد المانع ،.  بها وااللتفات اليها بجدية االعتناء

إن تعليمنا في الوطن العربي يعتمد على التقليد وحفظ النصوص ، وأن التلميذ  يحفظ اآلف السطور -
   :وينساها ظهر يوم االختبار ليكون في النهاية شخصاً غير قادر على التفكير واالستنتاج مضيفاً بقوله

ونقاداً ، طريق طويل " مفكرين " إن تحويل تعليمنا من هذا األسلوب العقيم إلى أسلوب ينتج تالميذ  
يحتاج جهوداً جبارة ومكتفة ، بحيث تشمل إعداد المعلم وتعليمه كيف يفكر ، وينتقد وكيف يتقبل النقد ، 

تبار وطرائق التقويم ، وعقلية وتعليمه كيف يعلم تالمذته ذلك كما يشمل تغيير المناهج وسياسات االخ
اآلباء فضالً عن الجهود التي تبذل مع التالميذ  بكل الطرائق بدءاً من االستعداد في الطفولة ومروراً 

  .بتطوير الوسائل التعليمية وانتهاء بتعلم األطفال فكرة تعددية األفكار وكون النقد ال يعني امتهان األفكار 

تي ينشأ فيها الفرد ، فهناك بيئة مثيرة ومنشطة للتفكير وهناك بيئة مميتة    والتفكير يتأثر بالبيئة ال
  ومحبطه ومحدة للتفكير، لذا فإن التعلم هو المنطقة والوسيلة التي تؤثر في التفكير سواءاً بإثارته

وأن تعليم مهارات التفكير و التعلم من أجل التفكير يرفعان من درجة اإلثارة .وتنشيطه أو إعاقته 
: لجذب للخبرات الصفية ويجعالن دور التالميذ  إيجابياً وفاعالً ينعكس بصورة متعددة من بينها وا

تحسين مستوى تحصيلهم ونجاحهم في االمتحانات المدرسية ، وتحقيق األهداف التعليمية التي يتحمل 
.                             مجتمع المعلمون والمدارس مسؤوليتها ومحصله هذا كله تعود بالنفع على المعلم والمدرسة وال

وقد وجد بعض الباحثون العرب من خالل تقييمهم للمناهج التعليمية التي يتم تطبيقها في المدارس  
العربية أنها مازالت مكدسة بالمعارف والمعلومات التي لن تكون كافية لتعليم التلميذ مهارات التفكير 

ات التفكير كما أن الفلسفة العامة للتربية في الوطن العربي  فالمعارف وحدها ال تغني عن تعلم مهار
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مازالت تنظر للمادة الدراسية كهدف في حد ذاته ،والمعلم هو أداة توصيلها ومازالت االختبارات تقيس 
  )18،ص2002جروان ،.(ما حفظه التلميذ وتقيس مهارات متدنية في التفكير 

ل التي تعوق من تعليم مهارات التفكير يوجزها بعض العوام ) 120م ،ص2003(ويحدد سعادة ،  
  : باآلتي 

 ال يزال الطابع السائد في وضع المناهج الدراسية والكتب المدرسية المقررة السيما في صفوف -1
 متأثرة باالفتراض الواسع االنتشار والذي مفادة أن عملية مواكبه –المرحلة األساسية الدنيا منها والعليا

معلومات والحقائق ضرورية وكافية لتنمية مهارات التفكير لدى التالميذ ، وينعكس هذا كما هائالً من ال
االفتراض في أساليب التعلم الصفي التي تركز على حشو عقول التالميذ بالمعلومات والقوانين 
والنظريات عن طريق التلقين أو المحاضرة كما ينعكس في بناء االختبارات المدرسية والعامة 

 مستويات التفكير عند التلميذ  من تحليل يات المعرفية الصفية والبيئة التي تثقل الذاكرة وال تنموالتدريب
  .ونقد وتقديم وغيرها 

 ال تزال الفلسفة العامة للمدرسة دورها في المجتمع وأهداف التربية والتعليم ورسالة المعلم تركز  -2
ليدها أو استعمالها وفي معظم الصفوف يستأثر على عملية نقل وتوصل المعلومات بدل التركيز على تو

المعلمون بالكالم معظم الوقت دون االهتمام بإعطاء دور إيجابي للتالميذ الذين يطرح المعلمون بأنهم 
  .محور العملية التعليمية وغايتها 

واضحة  تواجه الهيئات التعليمية واإلدارية مشكلة كبيرة في تعريف التفكير وتحديد مكوناته بصورة -3
تسهل عملية تطوير نشاطات واستراتيجيات فعاله في تعليمه ،وذلك نظراً لكثرة التعريفات وتباين 
االتجاهات النظرية في معالجة مفهوم التفكير كما أن اعتماد تعريف معين من بين هذه التعريفات ربما 

ة واإلجماع من جهة ينطوي على قصور في ايفاء موضوع التفكير حقة من جهة ، ويفتقر إلى الشمولي
أخرى وهكذا يبقى مفهوم التفكير مغلقاً بالضبابية وعدم الوضوح وبالتالي ال يتوقع أن ينجح المعلمون 

  . في تحقيق شيء ملموس باتجاه تطوير أساليب فعاله في تعليم مهارات التفكير –حتى لو أرادوا 

لجامعية في كليات التربية ، على  تقويم برامج تدريب المعلمين وتأهيلهم ، وكذلك المقررات ا-4
افتراض أن ما يدرسه المعلمون المتدربون حول أساليب التعليم ونظريات التعلم وغيرها ، يؤدي بصورة 
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تلقائية إلى انتقال خبراتهم النظرية إلى ممارسات عملية على مستوى الصف وفي أحسن األحوال يمكن 
ت عنوان ما الذي يجب أن يفعله المعلمون في وصف محاضرات المدربين واألساتذة بأنها تقع تح

  .صفوفهم وال ترقى إلى مستوى الممارسة العملية أو الخبرة الميدانية في الصف والمدرسة 

 يعتمد النظام التربوي بصورة متزايدة على امتحانات مدرسية وعامة قوامها أسئلة تتطلب مهارات -5
  .سبة للمنهاج وأهداف التربية معرفية متدنية وكأنها تمثل نهاية المطاف بالن

    إن التعليم من أجل تعليم مهارات التفكير في خدمة التالميذ  شعار جميل ترفعه ونريده من الناحية 
النظرية ، أما في الواقع فإن الممارسات الميدانية ال تعكس هذا التوجه والذي يتناقض مع إصرارنا على 

ورغم ) 11-10ص ص،1999جروان ،( ما سمعوه أو قراوه قياس تعلم التالميذ  بقدراتهم على تذكر
أهمية إثارة التفكير وتكوين القدرة لدى التالميذ على التفكير الجيد و المهارة فيه في إنجاح العملية 
التعليمية التعلمية ،ورغم الفوائد الكثيرة التي حددها المربون والمهتمون بالمناهج وطرق التدريس لتعليم 

ته المختلفة ، إالّ أن اإلرث التقليدي الكبير من جانب من يؤمنون بأن طرق التدريس التفكير ومهارا
القديمة تزيد المعرفة بدرجة أكبر، وأن استخدام طرائق التدريس الحديثة التي تركز على طرح اآلراء 

ذي يسيطر فيه واألفكار والحوارت الساخنة ال تشجع التفكير إالّ لدى فئة قليله من التالميذ ، في الوقت ال
الحرج والخوف على فئة آخرى تفضل نقل ما تحفظه من معارف ومعلومات على الورق من خالل 

  .اإلجابة عن أسئلة االمتحانات التي تقيس الكم المعرفي المهم في الحياة 

إليها   إن مثل هذه النظرة التقليدية تمثل العائق األكبر إلثارة التفكير وتمنع تحقيق األهداف التي يسعى 
المعلمون وأولياء األمور الذين يرغبون في تنمية التفكير لدى األجيال الصاعدة حتى تستطيع التعامل مع 
عصر المعلوماتية الهائل من جهة ومع مشكالت الحياة التي أخذت في الصعوبة والزيادة في التعقيد من 

هيئة الظروف المالئمة للتفكير الفعال جهة ثانية ولكن هذه النظرة القديمة ليست هي العائق الوحيد أمام ت
  :بل توجد انماط سلوك عديدة أخرى تسهم في مجال اإلعاقة وتمثل في اآلتي 

أعتقاد الكتيرين بأن المعلم هو صاحب الكلمة األولى واألخيرة داخل الحجرة الدراسية ، مما يجعل  -1
  .شياً معظم التفاعل اللفظي يأتي من جانبه ، بينما يكون دور التلميذ هام

إيمان الكثيرين بأن الكتاب المدرسي المقرر هو المرجع الوحيد للتلميذ والمعلم في آن واحد ، مما  -2
يضعف من االستفادة الالزمة من االنفجار المعرفي المذهل الذي ال يمكن لكتاب أو مرجع واحد 
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ر هنا يبقى تغطية جوانب الموضوعات التي تطرق اليها مهما كانت مختصره أو موسعة ، فالتفكي
محصوراً في وجهات نظر المؤلف أو المؤلفين لذلك الكتاب دون االطالع على وجهات نظر وأفكار 

 .كثيرة أخرى تثير وتحقق أهدافه المنشودة 
اعتماد الكثير من المعلمين على السبورة فقط في غالب األحيان لتوضيح جوانب الدرس وندرة  -3

ثيرة والمتنوعة التي تشجع على تبادل اآلراء واألفكار وإثارة استعمال الوسائل التعليمية الحديثة الك
كثير من النقاط للنقاش والحوار المثمر في عصر الحاسوب واالنترنت كأفضل وسيلة تعليمية تعمل 

 .على تنمية التفكير 
افتقار كثير من المعلمين في التفاعل الصفي وفي توجيه األسئلة وتلقى األجوبة على عدد محدود من  -4

 من طرح اآلراء أو – وهم يمثلون األغلبية –لتالميذ النشطين أو المتفوقين مما يحرم الباقيين ا
 .األفكار أو االستفسارات أو التعليقات أو اإلضافات 

تمسك الكثير من المعلمين بوجهات نظرهم وعدم تقبل أفكار التالميذ التي تتعارض مع آرائهم أو  -5
  .أفكارهم مما يعيق التفكير كثيراً

تركيز العديد من المعلمين على األسئلة التي ال تقيس سوى مهارات التفكير الدنيا والسيما الحفظ منه  -6
، مما يجعل من االستظهار وسيلة للتالميذ من أجل الحصول على الدرجات المرتفعة في ظل تشجيع 

 .المعلم لذلك ،وهذا ما يعطل في الغالب من عملية تنمية التفكير لديهم 
بل المعلم لمعلومات أو أفكار أو أسئلة تخرج عن موضوع الدرس أو عناصره المختلفة ، مما عدم تق -7

 .يحد من التفكير لدى التالميذ بل ولدى المعلم ذاته 
لجوء العديد من المعلمين إلى السخرية واالستهزاء من سؤال ذكي ،أو طرح جديد للموضوع ، أو  -8

المعلمون أحياناً إلى معاقبة هؤالء التالميذ باستخدام رأي جديد يتعارض مع آرائهم ، بل قد يلجأ 
 .سالح العالمات أو باإلهمال والعزل عن بقية تالمذة الصف 

قيام الكثير من المعلمين بمكافأة التالميذ الذين يتصفون بالهدوء والطاعة والتقيد بالتعليمات واآلراء  -9
وخ لألمور وقبول األفكار واآلراء التي يؤمنون بها مما يساهم في تنشئة جيل يميل إلى الرض

 . دون مناقشة أو معارضة أو تفكير عميق اووجهات النظر على عالمته
ما رأيك : تجنب العديد من المعلمين طرح أسئلة تثير التفكير الحقيقي مثل األسئلة العميقة اآلتية  -10

ناً  جديداً لهذا فيما حدث أو هل أنت مع هذا الرآي ؟ أو مع ذاك ؟ ولماذا ؟ ثم كيف تضع عنوا
 القصة ؟ ثم ما الحلول التي تقترحها لمشكلة حوادث الطرق القاتلة

اعتماد العديد من المعلمين على طرق التدريس التقليدية والسيما طريقة اإللقاء وطريقة المناقشة  -11
التي يكون هو فيها سير الموقف مع ندرة استخدام طرق أخرى فاعله كاالستقصاء وحل المشكالت 

 ) .73-71سعادة ، ص ص(كتشاف مما يعيق من عملية تنمية التفكير واال
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كل هذه العوامل والمعوقات السابقة تحد بطريقة أو بأخرى من تعلم التالميذ عمليات التفكير        
و مهاراته وتعيق من تقدمها الدراسي الذين هم أحوج إليه من غيرهم في عصر يرتبط فيه النجاح   و 

العقلية على استخدام مهارات التفكير التي تساعد في التغلب على الكثير من المشكالت التفوق بالقدرة 
  .التعليمية والحياتية في آن واحد وفي المستقبل

تحليل نتائج العديد من البحوث في  الذي أستند على) 54، 53ص ص2005البكر ،(ووفقاً لدراسة   
ا التالميذ في المدارس اليوم تعاني العديد  من هذا المجال حيث توصل إلى أن النشاطات التي يمارسه

  : المعوقات ومنها هي 

 قله اإلمكانات المتوافرة في بعض المدارس من أجهزة وخدمات وأدوات وصاالت ومالعب   -1
 .إن النشاط يشكل عبئاً إضافياً على المدرس  -2
 .إن ممارسة النشاط عادة تتم بين الحصص ، مما يرهق التلميذ  -3
 .    شاط أهمية في تقويم المدرسة والمدير والمعلم عدم أعطاء الن -4
 نفس اإلعداد التربوي يتكرر لدى المعلمين  -5
أن الذي يتأثر ) 3م ،ص2007(المصري (وفي هذا الشأن يذكر جروم بروتز المشار اليه في   

 من بطرائق التدريس التي ينتهجها المعلم هم التالميذ وهذا التأثر بدون شك يوصل إلى الحد األدنى
مستويات التالميذ وتمثل العمليات والمواقف التعليمية أدوات المهنة للتدريس بمعنى أنها،جملة من 

التي تحدث بين المعلم وتالميذه سواء داخل الصف أو خارجة ) المثيرات واالستجابات (التدخالت 
ا إلى أن مقررات وتمثل الوسائل التي تحول النشاط إلى دافعية ومدركات حسية كما يجذر اإلشارة هن

تعليم مهارات التفكير في الجامعات العربية بما فيها اليمنية تعتبر نادرة الوجود  وفي هذا الجانب فقد 
على أنه برامج إعداد المعلمين ال تعتمد على المواد التدريبية التي  ) 36م ،ص2005( أكدت  السرور 

 : تعالج القضايا التالية 

نماط التفكير وأنماط التعلم عند التالميذ وتقويم قدراتهم التعليمية  لها استخدام أدوات التعرف على أ -1
. 
 .كيفية بناء األنشطة التعليمية التي تخدم العملية التعليمية لمهارات التفكير  -2
 .كيفية ربط  محتوى المنهاج بمهارات التفكير  -3
 .أساليب تقويم إتقان مهارات التفكير  -4
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 ات التفكير وكيفية استخدامها وتوظيفها في العملية التعليمية التعرف على برامج التدريس لمهار -5
 .المعرفة بالعوامل المؤثرة في عملية التعليم لمهارات التفكير  -6

   إلى اإلشارة إلى المعوقات المراتبطة بـ بحاجة

  السياسة التعليمية  -1
 والمتعلم -2
 والبيئة المدرسية  -3
 .البيئة االجتماعية  -4

تعليم مهارات التفكير بعوامل متعدده منها ما ترتبط بالسياسة التعليمية إضافة إلى ذلك تتأثر عملية 
ومنها ما ترتبط بالمتعلم نفسه بالبيئات المدرسية واالجتماعية فغياب األهداف الواضحة في السياسة 
التعليمية وعدم االهتمام بالنواحي التطبيقية لعمليات التعلم لمهارات التفكير تؤدي إلى عدم إيجاد 

مط البنيوي للتلميذ القادر على التعامل مع متطلبات هذه العصر ويرى علماء النفس بأن تعليم الن
مهارات التفكير ضرورة لتوازن طبيعة عقول الناشئة ، وطرائق تعاملهم مع الحياة والنظر إلى 

  .المستقبل 

المتميزة إلى حد كبير وفي البلدان العربية ومنها الجمهورية اليمنية يتأثر التلميذ بخصائصه العقلية 
بالمحيط البيئي االجتماعي الذي يعيش فيه ، فيتأثر به ويؤثر فيه ونجد أن كثير من البيئات 
االجتماعية قد تعمد على كبت قدرات التلميذ العقلية وألنهم في تنمية مهارات التفكير لديه وبهذا 

 يساعد على التنمية العقلية على أن السياق االجتماعي قد ) 71،ص 2000الطيطي ، (الشأن يؤكد 
لمهارات التفكير لدى األفراد أو قد يعيق بحد ذاته من تحقيق هذه التنمية لديهم ولذلك فأن تأثير دور 
العملية التعليمية في التنمية العقلية للمهارات التفكيرية يأتي من خالل إتاحة الفرص وتهيئة العوامل 

  .  والوسائل التي تساعد على تحقيق ذلك 
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 الفصــل الثالـث

  سابقـةدراسـات 
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 ثـل الثالــلفصا

  ةـات السابقـالدراس

      يتضمن هذا الفصل مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت معوقات تعليم مهارات 
لتي ركزت في معظمها على معوقات تعليم مهارات التفكير في المراحل التعليمية المختلفة وا

التفكير في عدة مجاالت كالبيئة االجتماعية والسياسات التعليمية والمعلم والمناهج الدراسية والبيئة 
المدرسية والصفية والمتعلم وتجدر اإلشارة هنا إلى عدم وجود دراسات يمنية تناولت موضوع 

 فريق الدراسة ،وقد تكون هذه الدراسة هي أولى معوقات تعليم مهارات التفكير حسب علم
  الدراسات اليمنية التي تدرس هذا الموضوع في مرحلة التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية  

   ومن خالل اطالع فريق الدراسة على ما تيسر من بحوث ودراسات لها صله مباشرة أو غير 
  : ت عربية ودراسات أجنبية على نحو ماهو آت مباشرة بموضوع الدراسة قام بتصنيفها إلى دراسا

  :  الدراسات العربية 

  )م1993عبادة (دراسة  -1
هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في معوقات تعليم مهارات التفكير بين مراحل التعليم 

  .العام 

معلماً ومعلمة من مراحل التعليم العام بثالث محافظات ) 235(تكونت عينة الدراسة من   
  .الميناء ،أسيوط ،سوهاح : ي ه

وقد تمكنت الباحثة من التوصل إلى قائمة معوقات التفكير المهاري ،تم توزيعها إلى ثالثة   
معوقات تتعلق باألسرة ومعوقات تتعلق بالمدرسة ومعوقات تتعلق بالمنهج ، وقد : أجزاء 

  : أسفرت الدراسة إلى النتائج التالية 

بمحتوى المنهج يظهر بصورة أكبر من مرحلة التعليم أن حجم المعوقات التي تتعلق  -1
  .األساسي بمقارنته بالمرحلتين األخيرتين 

 المدرسية ونظام التعليم كان أكبر ما يكون في تأن حجم المعوقات التي تتعلق باإلدارا -2
 .مرحلة التعليم األساسي ثم مرحلة التعليم الثانوي 
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ة بالتفكير المهاري يتركز بصورة أكبر في مرحلة وتوصلت الباحثة إلى أن حجم المعوقات الخاص
  التعليم األساسي ثم في مرحلة التعليم الثانوي العام 

  ) 1995حمود (راسة د -2
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز المعوقات التي تعترض المبدعين في المدرسة   

بة من الطلبة ولتحقيق هذه الهدف أعد الباحث أستبانة بقصد جمع المعلومات المطلو
  .   لمستهدفينا

طالب وطالبة من مدارس األردن وبتحليل البيانات إحصائيا ) 73(وتكونت عينة الدراسة من 
  : توصلت الدراسة إلى أن المعوقات المتعلقة بالمدرسة تتمثل فيما ياتي 

  .عدم توفر اإلمكانات والتسهيالت المناسبة  -
 سوء معاملة المدرسة للطالب  -
 سبب كثرة الواجبات واالمتحانات ضيق الوقت ب -
 ضعف المناهج وعدم مساهمتها في تحقيق قدرات ومواهب الطالب وطاقاته اإلبداعية  -
عدم توفر الدراسات التي تنمي العقل وتساعد الطالب على اكتساب مهارات التفكير  -

 .واألبداع والبحث العلمي 
  ) 1999ة المانع عزيز( دراسة -3

ر مهارات التفكير عند التالميذ وذلك بغرض استكشاف مدى أمكانية تهدف الدراسة إلى تطوي
تطبيقة في  المدرسة لمساعدة التالميذ على التغلب على ما يعانون منه من تدنى مستوى القدرات 

بغرض اقتراح تقديمه في ) Cort Tginking(التفكيرية وإلى التعريف ببرنامج كورت للتفكير 
بتدائية وذلك نحو تطوير التعليم بهدف تحسين مستوى اإلدراك الصفوف العليا من المرحلة اال

  .والتفكير لدى التالميذ 

استخدام الباحث أحد البرامج العالمية الحديثة المستخدمة لتطوير مهارات التفكير عند التالميذ 
  .والمعروف بأسم برنامج كورت للتفكير وذلك من خالل توضيح أهمية تعليم التفكير في المدارس 

أظهرت نتائج الدراسة أن اكتساب التالميذ المهارات الموجودة في برنامج كورث ساعدهم على 
  .تحسين نتائجهم المدرسية 
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   ):1992ل نيالمسيليم وز(دراسة -4

   هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات النشاطات اإلبتكارية  في مدارس التعليم الثانوي 
دد من نظار المدارس، قام الباحثان بأعداد االستبانة التي اشتملت في دولة الكويت من وجهة نظر ع

 : على أربع مجاالت هي 

مجال المعلمين وأعددهم المهنى ، مجال الطالب ، مجال قوة وصالحيات إدارة المدرسة ،ومجال 
  .المنهاج الدراسي 

ي المدارس الثانويـة    فرداً من مجتمع النظار والناظرات ف     ) 50(     طبقت االستبانة على عينة من      
وبتحليل البيانات أحصائياً توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها أن هناك اتفاقا ذو داللـة                 
عالية بين أفراد العينة على معوقات األنشطة اإلبتكارية في المدارس الثانوية في المجاالت األربعـة               

 مهمة أخرى منها أن الناحية المادية ال تمثـل          التي تضمنتها األستبانة، كما كشفت الدراسة عن نتائج       
عائقاً في سبيل إضافة أنشطة مبتكرة ،وكذلك عدم مكافأة المعلمين مادياً ال يقف عائقاً أمـام إقبـالهم                  

  .على ابتكار أنشطة جديدة 

  ) :2000البكر (ة ـدراس -5
ية الـسعودية ،حيـث     هدفت الدراسة إلى تحديد معوقات تنمية اإلبداع لدى الطلبة في المملكة العرب           

معلماً ،تم اختيارهم عشوائياً من خمسة عـشرة مدرسـة بمدينـة    )230(طبقت على عينة مكونة من      
الرياض من المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية، استخدمت في تلك الدراسة استبانه من إعـداد              

 . لمين في تلك المعوقات فقرة من نوع اإلجابة المغلقة للتعرف على رأي المع) 34(الباحث تتضمنت 

واعتمد الباحث على حساب التكررات والنسب المئوية لالستجابات ، حيـث توصـل مـن             
تحليل النتائج إلى أن أكثر المعوقات تتركز في المعلم الذي يقوم بنقل المادة مـن خـالل العـرض           

 األسئلة الواردة مـن     والتوضيح ودون تشجيعه لطالبه على التنافس فيما بينهم ،وقيامه باإلجابة عن          
 . المقرر تسهيالً لطالبه ، وكذلك تلخيصه للمادة الدراسية التي يقوم بتعليمها 
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   ) 2005سهيل دياب ،(دراسة  -6
هدفت الدراسة والتي تحمل عنوان معوقات تنمية اإلبداع والتفكير لدى طلبة المرحلة األساسية فـي      

أكانت المتعلقة بالمنهاج أم بالبيئة المدرسـية       مدارس قطاع غزة إلى تحديد معوقات والتفكير سواء         
أم المعلم أم الطالب وكذلك تحديد درجة تأثير تلك المعوقات من وجهة نظر المعلمـين ، وترتيبهـا            
بحسب درجة تأثيرها وتحديد سبل الحد من معوقات تنمية اإلبداع والتفكير  لدى الطلبة في مرحلـة     

  . التعليم األساسي 

معلماً ومعلمة تم اختيارهم عشوائياً من عـشر مـدارس ذكـور            ) 100(ة من   تكونت عينة الدراس  
  .من حجم المجتمع األصلي %) 12(وإناث بمدينة غزة ،ويمثل حجم العينة 

وهو عدد معلمي ومعلمات مدارس الوكالة بمدينة غزة ،أعد الباحث أستبانة للتعرف على معوقـات           
ساسية من وجهة نظر المعلمين ،وقد تكونت األسـتبانة         تنمية اإلبداع والتفكير لدى طلبة المرحلة األ      

فقرة معوقـات تتعلـق     ) 20(معوقات تتعلق بالمنهاج الدراسي وعدد فقراته       : من أربعة أبعاد هي     
معوقـات  ) 16(فقرة ، معوقات تتعلق بالمعلم وعدد فقراتـه         ) 12(بالبيئة المدرسية وعدد فقراتها     

  ) .8(تتعلق بالطالب وعدد فقراته 

  :أسفرت نتائج الدراسة إلى األتي 

  : أن من أكثر المعوقات التي تقف أمام تنمية التفكير هي 

اكتظاظ الفصول وعدم إتاحة الفرصة للطلبة بالقيام باألنشطة اإلبتكارية التي تنمي قدراتهم وتكسبهم             
قـات والتـي   مهارات التفكير اإلبداعي كاألصالة والطالقة والمرونة وإصدار اإلحكام وإدراك العال     

  .  من خاللها يتمكن الطلبة من اإلنتاج اإلبداعي الذي يتميز بالجودة واألصالة 

     -:الدراسات األجنبية   

يالحظ أن هناك قلقاً يسود الكثير من الدول األوروبية وكذلك الواليات المتحدة األمريكيـة                
في بعض الدراسات التي أطلـع      حول نوعية التعليم المقدم في مدارسها ،ويظهر ذلك القلق واضحاً           

عليها فريق البحث والتي تهاجم الوضع التعليمي السائد وتدعو إلى تغيير أفـضل ،ولعـل العامـل                
الرئيسي الذي دفع بالتربويين إلى هذا القلق هو ما أشارت إليه نتائج بعض الدراسات التي تناولـت                 
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 حيت أصدر برونـز فـي كتابـة         )م1960(مهارات التفكير ويمكن اإلشارة إلى بعضها في العام         
فأثر تأثيراً كبيراً على األفكار التربوية األمريكية وتزامن مع صدور عدداً           ) عملية التعلم (المعروف  

التـي أكـد    ) روبرت(آخر من األبحاث الدائرة حول اإلدراك وعالقته بعملية التعليم مثل دراسات            
دى إلى أن تظهر خالل تلـك الفتـرة بـرامج     فيها على أهمية تعليم التفكير وشدد على فائدته مما أ         

  .منهجية جديدة في العلوم والرياضيات 

تم تتالت األبحاث حول مهارات التفكير مما ساعد على فهم أكبر لطبيعة وقـدرات العقـل                  
اللتين أكدتا علـى  أن      ) م1980ودراسة فورستين ،  ) م1989دي بونو   (البشري وذلك مثل دراسة     

ائف الدماغ وعملية التعليم وأنه ال يكفي لبلورة مهارات التفكير باالعتمـاد            هناك ارتباطاً مابين وظ   
على التعليم األكاديمي وحدة ، بل البد من تدريس تلك المهارات في المدارس كجزء مـن المـنهج             

  )1989(دي بونو . التعليمي 

ه باإلمكان  كذلك أخذ يظهر أجماع متزايد على أن الذكاء متحرك وأنه قابل للتعديل ولذا فإن               
تحسين مستوى التحصيل العلمي عند الطلبة ذوي التحصيل المنخفض وذلك عندما يتوفر لهم بيئـة               

  .تعليمية مليئة بالتفاؤل وعندما تتاح لهم فرص جيدة لالنغماس في التفكير وحل المشاكل 

التي يركز فيها على أهمية تعلـيم التفكيـر مـن خـالل        ) 1981.كوناك(وأشارت دراسة     
حظة أو استظهار التالميذ للمعلومات وبالتالي فأن التالميذ قـد ينجحـون فـي االختبـارات                المال

المصممة لقياس هذه األغراض إال أنهم سريعاً ما ينسون ما تعلموه وما حفظوة ، ويؤيد هذا الرأي                  
حيث يرى الباحثون أن اكتساب مهارات التفكير       ) م1989بروان وآخرون ،    (الدراسة التي قام بها     

  .مكنهم من إجادة المعلومات والمعارف المدرسية ت

ونجد أن الدعوة إلى تعليم التفكير أصبحت تتخلل كل نقاش يدور حـول أصـالح التعلـيم                 
بعثة المجلس العلمي القومي للعلوم والتكنولوجيا لمرحلة مـا قبـل الجامعـة             (وذلك ما دعت إليه     

اإلتحـاد األمريكـي    ( وما دعا إليه    )م  1983الجمعية التربوية القومية ،   (وما دعت إلية    ) م1983
وغيرها من المؤسسات أو األفراد الذين أيد معظمهم تعليم التفكير كجزء مهـم             ) م  1985للمعلمين  

  ) .(Blan.k.1982,P150وضروري من معوقات أصالح التعليم كما يذكر حول ذلك 
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لية زيادة مهارة بدراسة أهتمت بتقييم أثر التدريب في عم)  BLan Kwnsi 1982(وقام   
  .التفكير والتحصيل لتالميذ المرحلة االبتدائية 

حددت الدراسة مجموعة فرضيات صفرية كان مفادها أن التدريب لتالميذ  هذه المرحلـة                
  .سوف ال يؤثر على مهارات التفكير كالتحصيل الدراسي 

تها  تكونت عينة الدراسة من أربعة صفوف من الصفوف األولى وكـان مجمـوع تالمـذ                
 األمريكية ، واألخرى ضـابطة ،أي       امن مدرستين في مدينة هند كيتوب في والية فراجيين        ) 199(

  .تلميذاً ) 24(بمعدل 

كشفت نتائج الدراسة أن أداء أفراد المجموعة التجريبية كان أفضل من المجموعة الضابطة              
أن التدريب المـستمر يمكـن   ، وهذا يدل على أن للتدريب أثراً واضحاً في تحسين أنواع التفكير ،و 

) م1993أنـدرياك وآخـرون   (أن يؤدي إلى زيادة قابليات التفكير وتشير نتائج البحث الذي قام به         
إلى أن القدرة على التفكير لدى التالميذ يمكن تحسينها حتى في األعمار الصغيرة عندما يقدم لهـم                 

  . التفكير المعلومات داخل الفصل الدراسي تجارب ذات صلة وثيقة بتنمية

دراسة هدفت إلى معرفة معوقات تنمية مهارات التفكير عنـد           ) Akan,2003(وأجرى    
طالب المدارس الثانوية وإلى استقصاء آراء المعلمين عن العوامل المعيقة لتنمية مهارات التفكيـر              

  . لدى طالب المرحلة الثانوية 

 ومعلمة من مـدارس التعلـيم       معلماً) 522(قام الباحث باختيار عينة عشوائية مكونة من          
  فقرة وتوزعت إلى خمسة مجالت ) 43(العام في مدينة أنقرة بتركيا مستخدماً استبانه مكونة من 

  وصف لمهارات التفكير : المجال األول 

  المعوقات المتصله بالمعلم : المجال الثاني 

  المجال الثالث المعوقات المتصلة بالطالب 

  المتصلة بالمنهاج المعوقات : المجال الرابع 

  . المعوقات المتصلة بعوامل خارجية : المجال الخامس 
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وأسفرت نتائج الدراسة عن أتفاق إلى حد كبير بين أفراد العينة حول المعوقات المتصلة بالطالـب                
  . وأنه ليس هناك فروق ذات داللة تعزي إلى متغيرات حول خلفيات المبحوثين 

  : مناقشات الدراسات السابقة 

  : تضح من الدراسات التي تم  أستعرضها مايلي ي  

 مما سبق عرضه من دراسات ، يتضح أن معظمها تناولت معوقات تنميـة مهـارات التفكيـر         -1
واألنشطة األبتكارية لدى طلبة المراحل التعليمية الثالث في بيئات عربية وأجنبية مختلفـة ،حيـث               

ا والدور الذي تقوم به وما يتوافر فيها مـن          أجمعت أن تلك المعوقات تركزت في المدرسة وتأثيره       
إمكانيات وتسهيالت ،كما بينت أنه ال فرق بين وجهات نظر المعلمين المعلمات الذين شاركوا فـي                

  . االستجابة على أداة الدراسة المستخدمة 

 تميزت الدراسة الحالية في أنها ركزت على معوقات تنمية مهارات التفكير لدى التالمـذة فـي      -2
حلة التعليم األساسي فقط ، وفي مجاالت البيئة االجتماعية ، الـسياسات التعليميـة ، المعلـم ،                  مر

  . المناهج ، البيئة المدرسية والصفية ، المتعلم 

 فريق البحث للدراسات السابقة وما توصلت إليـه مـن نتـائج نجـد أن                ض من خالل استعرا   -3
ها موضوع لم يسبق أن تناولته أي دراسة في الـيمن         دراستنا الحالية  قد تميزت على سابقتها بتناول       

، على حد علم فريق البحث وهو معوقات تعليم مهارات التفكير في مدارس التعليم األساسـي مـن       
 مثل دراسة عبادة    نوجهة نظر المعلمين في حين أجريت غالبية الدراسات في دول أخرى غير اليم            

  ) .م 2005(ودياب ) م1999(والمانع ) م 2002(والبكر ) م 1990(وحمود ) م 1993(

 معظم الدراسات السابقة أهملت المتغيرات التعليمية وتأثيراتها في الحكـم علـى نتـائج هـذه                 -4
  . الدراسة ويعد هذا قصوراً منهجياً تحرص الدراسات الحديثة على عدم أهمالة 

 تعرضت إليها العديـد      إن دراستنا الحالية وأن كانت تلتقي من حيث الجوهر مع األهداف التي            -5
من  الدراسات السابقة ، فأنها خطت أبعد من ذلك حيث تناولت قائمة معوقـات تعلـيم  مهـارات                    

  التفكير 

 غالبية الدراسات السابقة غلبت على سير إجراءاتها المنهج الوصفي ، إذا أنـه فـي أكثرهـا                  -6
  . منها استخدمت االستبانة ، فيما تم استخدام الدراسة التحليلية في بعض
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التي تـم استعراضـها أن معوقـات تعلـيم          ) العربية واألجنبية   ( يتضح من مجمل الدراسات      -7
مهارات التفكير كانت موضوعاً للدراسة ، وستظل كذلك نظراً الرتباطها الوثيق بمتطلبات التحديث             

  . التربوي الجارية في العالم 

جموعة الدراسات والبحـوث فـي بعـض         وبناء على ذلك فأن الدراسة الحالية أستفادت من م         -8
الجوانب ، ومن أهمها اإلطالع على اإلطار النظري المتضمن معوقات تعلـيم مهـارات التفكيـر                
،وكذلك التعرف على المنهجية العلمية المستخدمة وهذا ما استفاد منه فريق البحث فـي الدراسـة                

  . الحالية 

بقة في مساعدة فريق البحث في ضبط عنـوان           لقد أستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السا       -9
  .موضوع البحث وتعميق رؤاه النظرية بشأن الموضوع الذي تناولناه  

 مساعدة فريق البحث في جمع فقرات معوقات تعليم مهـارات التفكيـر وطريقـة صـياغة                 -10
  . خطوات األستبانة 

تبعت في بناء األستبانة وفـي       مساعدة فريق البحث في المنهجية واألساليب اإلحصائية التي أ         -11
  . تحليل النتائج وتفسيرها 

 قد تسهم هذه الدراسة في الوصول إلى نتائج تلقي الضوء على جانب مهم من جوانب التعليم                 -12
الن النتائج المستحقة من تطبيق أي برنامج لتعليم مهارات التفكير تتوقف بدرجة كبيرة على نوعية               

 التفكير الذي يمارس داخل فصول الدراسـة وإعـداد التـصورات     معرفة معوقات التعليم لمهارات   
  .بالمعالجات المناسبة 

 قد تسهم الدراسة في تعريف العاملين في حقل التربية والتعليم على معوقات تعليم  مهـارات                 -13
التفكير مما يساعدهم على معالجة تطوير التعليم والتعلم وبناء أجيال تمتلك القدرة علـى اسـتخدام                

  . هارات التفكيرية الالزمة الذي يتطلبها هذا العصر  الم

 نتائج لدراسة ستكون انعكاسا مباشراً لمعرفة معوقات مهارات التفكير في مـدارس التعلـيم               -14
  .الثانوي  وهو ما يجعلها تحتل موقعاً  خاصاً بين بقية الدراسات 

  

    

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 

36

  

  

  

  

  

  

  

  الفصــل الرابـــع

  ـدراسةإجــراءات ال
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  عـــل الرابــالفص

  دراسةـراءات الــإج

يتضمن هذا الفصل وصفاً لمجتمع الدراسة والعينة وبناء األدوات والتأكـد مـن صـدقها                 
وثباتها كما يتضمن وصفاً إلجراءات جمع البيانات وعرضا للوسائل اإلحصائية التي استخدمت في             

  . لنتائج معالجة البيانات واستخالص ا

   :وعينتها مجتمع الدراسة : أوالً 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمين ومعلمات من مرحلة التعليم األساسي ونظراً    
  : لصعوبة مسح حاالت المجتمع العام كافة فقد تم اختيار عينة الدراسة على النحو اآلتي 

محافظة 21نة من أصل عدن ، تعز ،أب ،لحج،حضرموت،كعي:  تم اختيار محافظات -أ  
  : لالعتبارات اآلتية 

نظراً للتنوع الجغرافي المناخي للجمهورية اليمنية تم اختيار عينة المحافظات الممثلة  .1
لجبلية وشبة للمجتمع األصلي وقد روعي في االختيار المناطق الساحلية والسهلية وا

  .الصحراوية والزراعية

 ت  كتعز وعدن ،وكبر مساحات المحافظات ، كحضرموت ،للكثافة الطالبية في المحافظا .2
  .وأب ،ولحج 

مدرسة أساسية ) 200(مدرسة أساسية منها ) 3142( تتواجد في عينة المحافظات المختارة -ب
مدرسة أساسية مختلطة ،ومن أجمالي هذه ) 2781(مدرسة أساسية للبنات و) 161(للبنين و

          يوضح ذلك)2( رقم المدارس تم اختيار عينة قصديه ، والجدول

 أما فيما يتعلق بتحديد عينة المعلمين والمعلمات فقد اعتبر عدد المعلمين والمعلمات في -ج
عينة قصديه ممثلة  للمجتمع ) إب ،تعز ، حضرموت، عدن ،لحج(المدارس المختارة في محافظات 

 .يوضح ذلك ) 1(  األصلي على مستوى تلك المحافظات ، والجدول التالي رقم 
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        عينة المعلمين والمعلمات في المدارس التعليم                                                            ) 1(جدول رقم 
  .األساسي في المحافظات الخمس 

  عدد المعلمات   عدد المعلمين  عدد العينة  المديريات  المحافظة

  24  24  48  2  إب

  24  24  48  2  تعز

  24  24  48  2  حضرموت

  24  24  48  2  عدن

  24  24  48  2  لحج

  120  120  240  10  الجمــلة 

  :منهج الدراسة 

أتبع في تنفيذ هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، ألنة يتناسب مع طبيعة هذا الدراسـة                 
  .من حيث جمع البيانات والمعلومات وتبويبها وتنظيمها وتحليلها 

  : بناء األداة : ثانياً

معتمداً علـى اسـتمارة الـسؤال المفتـوح     ) أستبانة (ق الدراسة ببناء أداة الدراسة   قام فري   
الموجه إلى عينة من المعلمين والمعلمات في بعض مديريات مدينـة عـدن باإلضـافة إلـى                 
الدراسات األجنبية والعربية وبقية األدبيات المتصلة بموضوع الدراسة ومن خبرة الباحثين في            

  .مجال البحوث 

  :م تقسيم االستبانة إلى ستة مجاالت هي كالتالي وقد ت

المعوقات المتصلة بالبيئة االجتماعية المؤثرة في تعليم مهارات التفكير وتتكون          : المجال األول   
  . فقرة 18من 
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المعوقات المرتبطة بالسياسات التعليمية المؤثرة في تعلـيم مهـارات التفكيـر            : المجال الثاني   
  .  فقرات 8ويتكون  من 

المعوقات المرتبطة بالمعلم والمؤثرة في تعليم مهارات التفكير ويتكـون مـن            : المجال الثالث   
  . فقرة 28

المعوقات المرتبطة بالمناهج المدرسية المؤثرة في تعلـيم مهـارات التفكيـر            : المجال الرابع   
  . فقرة 20يتكون من 

  .  فقرة 20 ويتكون من المعوقات المرتبطة بالبيئة المدرسية الصفية: المجال الخامس 

  . فقرة 12المعوقات المتعلقة بالمتعلم ويتكون من : المجال السادس 

  : دق األداة ـص: ثالثاً 

على مجموعة من المحكمين    ) االستبانة( من صدق األداة الظاهري تم عرض األداة         للتأكد    
في كليتي التربية واآلداب وفي فرع المركز من المهتمين في مجال تعليم مهـارات التفكيـر ،               
وتمت االستفادة من أرائهم ومالحظاتهم التي قد موها ليتم التعديل والحذف واإلضافة في بعض              

المنسق العـام للبحـوث   الفقرات بموجبها ، وقد تم االستفادة من الباحث سعيد عبده أحمد مقبل        
  .في إعادة ضبط استبانه في الدراسة في صورتها النهائية 

   -:ات األداة ـثب: رابعاً 

المنـصورة ،   (أساسية في مديريات محافظة عدن       مدرسة   14تم تجريب أداة الدراسة في        
ر  نوفمب 18 - 16،وذلك خالل األيام    ) الشيخ عثمان ، كريتر ،دار سعد ، خور مكسر ،البريقة         

 أسـتبانة علـى     56، وقد شارك في مرحلة التجريب سبعة  باحثون ، قاموا بتوزيـع              2008
معلمين من المرحلة األساسية وتم معالجة البيانات بواسطة الحاسوب وقد بلـغ ثبـات األداة  ،         

  .كما تمت االستفادة من مالحظات والمشرف العام للدراسة  في إجراء التعديالت الالزمة 
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  بيق األداة ـتط: خامساً 

بعد بناء األداة بصورتها النهائية والتأكد من صدقها وثباتها قام فريـق الدراسـة بالتهيئـة                  
  : والتحضير لتطبيق األداة في الميدان في محافظات العينة من خالل اإلجراءات التالية 

ـ              -1 ل توجيه رسالة إلى مديري عموم مكاتب التربية والتعليم في محافظات العينة لتسهيل عم
   )    .1أنظر ملحق رقم  (الباحثين في فرق النزول الميداني 

   ) .  2أنظر ملحق رقم ( تشكيل فرق الدراسة الميدانية لمحافظات العينة -2   

 تحديد وقت تحرك فرق الدراسة إلى محافظات العينة وتحديد أيام النزول الميداني للفترة من               -3  
   .)م 2009يناير 13م حتى 2008ديسمبر 27(

 بعد عودة فرق الدراسة من النزول الميداني للمحافظات تم تسليم االستبانات إلى كبير الباحثين               -4 
  .رئيس فريق الدراسة المكلف بالتدقيق في بيانات االستبانات والتأكد من استكمالها 

  . الستخراج النتائج   )spss( إدخال البيانات  في الحاسوب باستخدام الحقيبة اإلحصائية -5

  : ات اإلحصائية ـالمعالج: سادساً 

   -: لإلجابة على أسئلة الدراسة استخدام فريق الدراسة األساليب اإلحصائية التالية   

  النسبة المئوية -1

  . المتوسط الحسابي -2

   االنحراف المعياري -3

  )ت( اختبار -4

  )ف( اختبار -5
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 س ـامل الخـالفص        

  عرض النتائج ومناقشتها
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ف   ي ض   وء التحلی   ل   ومناق   شتھا  ف   ي ھ   ذا الف   صل بع   رض النت   ائج  فری   ق الدراس   ة وم ـسیق   
  : ، وذلك على النحو التالي اإلحصائي الذي تم لألداة

  : عرض النتائج :أوال

ها ، اعتمد تصنيف األوزان المئوية لتقدير العينة لإلجابة عن أسئلة الدراسة على ضوء نتائج •
وذلك لكل فقرة من فقرات مجاالت  معوقات تعلیم مھارات التفكیر في مرحلة التعلیم األساسي 

  : النحو التالي على 

 .فأكثر عالي جداً % 80اقل من  •
  ،عالي% 80، واقل من  % 60أكثر من  •
 .المتوسط% 60 •
 دون المتوسط % 60أقل من  •

ما تقدير عينة المعلمين والمعلمات لمجاالت معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم : سؤال األول ال   
  األساسي ؟ 

  بالمتعلم المرتبطةمعوقات تعلیم مھارات التفكیر في مرحلة التعلیم األساسي على تقدیر العینة لدرجة الموافقة ) 2(جدول رقم 

المتوسط  العدد المجال  م
 الحسابي

الوزن 
 المئوي

االنحراف 
 المعیاري

.المعوقات المرتبطة بالمعلم  1  240 4.74 94.8 0.99 

.المعوقات المرتبطة بالسياسة التعليمية  2  240 4.02 80.4 0.68 

.المعوقات المرتبطة بالمتعلم  3  240 3.91 78.2 0.71 

4 
.المعوقات المرتبطة بالبيئة االجتماعية   

240 3.71 74.2 0.62 

.المعوقات المرتبطة بالمناهج المدرسية  5  
240 3.34 66.8 0.55 

6 
.المعوقات المرتبطة بالبيئة المدرسية الصفية  

240 3.34 66.8 0.55 

أن موافقة العينة من معلمين معلمات على مجاالت معوقات تعليم مهـارات            ) 2( يبين الجدول رقم    
المعوقات المرتبطة   (،)المعوقات المرتبطة بالمعلم    (: التفكير لتالميذ مرحلة التعليم األساسي وهي         

المعوقـات المرتبطـة بالبيئـة      (، )المعوقات المرتبطة بالمتعلم  (المعوقات و (،  )،)بالسياسة التعليمية   
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 )المعوقات المرتبطة بالبيئـة المدرسـية الـصفية       (و  )المرتبطة بالمناهج المدرسية     (،)االجتماعية
  ، )80.4(، ) 94.8 :(تحصلت على أوزان مئوية هي 

   .على الترتيب) 66.8(و  ) 66.8(، ) 74.2(، ) 78.2 (
لمعوقات تعلیم مھارات التفكیر  في مرحلة المعلمين والمعلمات ما تقدير عينة :السؤال الثاني  

  التعلیم األساسي المرتبطة بمجال البیئة االجتماعیة ؟
  

المرتبطة بالبيئة في مرحلة التعلیم األساسي  ت التفكیرمعوقات تعلیم مھاراعلى تقدیر العینة ) 3(جدول رقم 
  االجتماعية

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

الوزن 
 المئوي

االنحراف 
 المعیاري

رقم 
الفقرة 
في 

 االستبیان
 ضعف مساعدة األسرة ألبنائھا في تنفیذ  1

  .الواجبات المدرسیة
4.14  82.8 .916  16 

  15 944. 82.6 4.13  ة لألسر تدني المستوى التعلیمي و الثقافي 2
 13 1.011 81.6 4.08   انتشار األمیة األبجدیة 3
 7 1.111  81.4 4.07   انتشار الفقر 4
 10 1.030 80.8 4.04   نقص الغذاء 5
 14 1.088  80.8 4.04   تدني المستوى االقتصادي لألسرة 6
 9 1.137 80.2 4.01   زیادة معدالت البطالة 7
 11 1.004 80 3.99   أزمة السكن 8
 8 982. 76.8 3.84   محدودیة احترام الرأي اآلخر 9

  18 1.088 76 3.80   استخدام القسوة في تربیة األبناء  10
  17 1.067 75.2 3.76   كبر حجم األسرة  11

 
 12 976. 69.4 3.47   مقاومة التغییر 12
الفكري : التعصب بمختلف إشكالھ 13

  .خال... ،الحزبي،القبلي،المذھبي،
3.33 

66.6 
1.270 1  

غلبة التنشئة االجتماعیة القائمة على التسلط و  14
  .السیطرة

3.32 
66.4 

1.189 3  

 انتشار التفكیر الذي یعتمد على مرجعیة  15
  الخ...، دینیة، سیاسیة،علمیھ:السلطة 

3.31 66.2 1.134 5 

 سیادة االتجاھات و القیم التي تكرس الطاعة و  16
  .غة في تقدیر الماضيالخضوع و المبال

3.30 66  1.031 2 

 6 1.216 63 3.15   التمیز بین الجنسین 17
  4 1.260 57.4 2.87   انتشار الخرافة و األساطیر 18

، )80( ، )82.8(تحصلت على أوزان مئویة عالیة بین ) 8-1(أن الفقرات )3(یبین الجدول رقم   

، واما الفقرة )76.8(،) 63(ق المتوسط بینعلى أوزان مئویة فو) 17-8(بینما تحصلت الفقرات 

  ) .57.4(فكان وزنھا المئوي دون المتوسط ، وبلغ) 18( رقم
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تقدیر عینة المعلمین والمعلمات لمعوقات تعلیم مھارات التفكیر في  ما: اإلجابة عن السؤال الثالث 

 مرحلة التعلیم األساسي المرتبطة بمجال السیاسة التعلیمیة ؟

بالسیاسة المرتبطة معوقات تعلیم مھارات التفكیر في مرحلة التعلیم األساسي على قدیر العینة ت) 4(جدول رقم 
 التعلیمیة

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

الوزن 
 المئوي

االنحراف 
 المعیاري

رقم الفقرة في 
 االستبیان

 ضعف االعتماد  المخصصة للبحث التربوي في عمليات التعليم  1
  و التعلم

4.21 84.2  .927 3  
غياب السياسة التعليمية الواضحة في مجال إدخال مهارات  2

  التفكير في التعليم
4.18 83.6 .994 1  

  4 978. 81.4 4.07  ضعف االهتمام بسياسات التأهيل و إعادة تأهيل القوى البشرية 3
 5 870.  80 3.99  محدودية االهتمام بسياسات التدريب المستمر للقوى البشرية 4

 2 1.092 80 3.98  ف التخطيط إلدارة لعمل التربوي و المدرسي   ضع 5

 6 998. 80 3.98  زيادة االعتماد الروتيني و النمطية في التعليم العام 6

 سيادة نظام االمتحانات التقليدي  القائم على استرجاع  7
  المعلومات

3.92 78.4 1.030 8 

 7 1.136 76.8 3.84  يير واضحةتطوير المناهج و طرائق التدريس ال يقوم على معا 8

 
، بينما تحصلت )80(، ) 84.2(تحصلت على أوزان مئوية عالية بين ) 4-1(أن الفقرات ) 4(يبين الجدول رقم

  ). 76.8(،) 79.6(على أوزان مئوية فوق المتوسط بين) 8-5(الفقرات 

مین والمعلمات لمعوقات تعلیم مھارات التفكیر في ماتقدیر عینة المعل: اإلجابة عن السؤال الرابع 

  .المعلممرحلة التعلیم األساسي المرتبطة بمجال 

  ادارتھ للعملیة التعلیمیة  :المعوقات المرتبطة بالمعلم) أ

         : بالمعلمالمرتبطةمعوقات تعلیم مھارات التفكیر   في مرحلة التعلیم األساسي لالعينة تقدیر ) 5(جدول رقم 
   ) للعملیة التعلیمیةإدارتھ( 

 المتوسط الفقرات م
  الحسابي

 الوزن 
 المئوي

االنحراف 
 المعیاري

رقم الفقرة 
 في االستبیان

 2 1.257 70.8 3.54  الكتاب مرجعه الوحيد 1
  4 1.101 69.6 3.48  تيركز على األسئلة التي تقيس المعلوما 2
  1 1.124 69.4 3.47  )يضع كل القواعد و القرارات(مركز العمليات في الدرس 3
 6 1.262 68.6 3.43  يقدم الدرس بطريقة ال تتحدى تفكير التالمذة و تثير حب االستطالع لديهم 4
 5 1.348 67.6 3.38  توقف عن القراءة و االطالع لما هو جديد في مجال عملة 5
  3 1.320 65 3.25  يعتمد في التدريس غالباًً على طريقة اإللقاء 6
 7 1.240  64.8 3.24   إجابات سريعةيعطي المتعلمين 7
 8 1.219 60 2.98  يتردد عادة في اإلفصاح عن عدم معرفته اإلجابة عن سؤال ما 8
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، ) 60( بين  فوق المتوسط  تحصلت على أوزان مئوية) 8-1(أن الفقرات )5( يبين الجدول رقم 
)70.8. (  
  .أدارتھ للعملیة التعلیمیة : المعوقات المرتبطة بالمعلم ) ب

 ( : بالمعلمالمرتبطةمعوقات تعلیم مھارات التفكیر في مرحلة التعلیم األساسي لعلى تقدیر العینة ) 6(جدول رقم 
 ادارتھ للعملیة التعلیمیة دون االھتمام ب

 المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

 الوزن
  المئوي

 االنحراف
 المعیاري

رقم الفقرة في 
 االستبیان

 9 1.141  73.4 3.67  تحليل المعلوماتتطوير قدرات المتعلمين على  1
 2 1.189 70.8 3.54  عرض مشكالت تثير المتعلمين و تشجعهم على المشاركة 2
 17 1.097 70.4 3.52  استعمال أكثر من بديل لحل المشكلة 3
 13 1.090 70.2 3.51  ةعرض خطوات التفكير عند حل المشكل 4
 7 1.171  70 3.48  تتزويد المتعلمين بطرائق البحث عن المعلوما 5
 8 1.146 69.6 3.48  مساعدة المتعلمين على إدراك العالقات و الروابط بين المعلومات 6
 10 1.107 69.6 3.48   قدرات المتعلمين على القراءة النقديةةتمني 7
 11 1.192 69.4 3.47  منح المتعلمين وقتا كافيا للتفكير في اإلجابة على األسئلة المطروحة 8

 
  1 1.209 68.8 3.44  ح قضايا تعليمية تتحدى  تفكير المتعلمين و تثير حب االستطالع لديهمطر 9

 15 1.271 68.4 3.42   إجاباتهم و آراءهممتقديم أدلة من المتعلمين تدع  10
  4 1.332 68.2 3.41  شد انتباه المتعلمين للدرس  11
  18 1.234 68 3.40  أفكار المتعلمين 12
  3 1.296 67.8 3.39  يد بالدرس السابقربط الدرس الجد 13
 6 1.145 67.8 3.39  تعزيز قدرة المتعلمين على التعلم المستقل 14
 12 3.424 67.2 3.36  توجيه أسئلة للمتعلمين تتحدى التفكير 15
 5 1.200 67 3.35  إشراك المتعلمين في تحديد أهداف الدرس 16
 20 1.178 64.8 3.24  آراء المتعلمين المخالفة له 17
 19 1.236 63.8 3.19  أسئلة المتعلمين الخارجة عن الدرس 18
 16 1.222 63.4 3.17  توجيه األسئلة التي تتطلب أكثر من إجابة 19
 14 1.106 62.4 3.12  اقتراحات المتعلمين غير المألوفة 20

 

ين تحصلت على أوزان مئوية فوق المتوسط   ب) 20-1(أن الفقرات ) 6(يبين الجدول رقم
)62.4 ( ،)73.4(.  
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ماتقدیر عینة المعلمین والمعلمات لمعوقات تعلیم مھارات التفكیر في : اإلجابة عن السؤال الخامس 
  مرحلة التعلیم األساسي المرتبطة بمجال المناھج المدرسیة ؟

 أ) المعوقات العامة  
المرتبطة بالمناهج مرحلة التعلیم األساسي معوقات تعلیم مھارات التفكیر  في لعلى تقدیر العینة ) 7(جدول رقم 

   )المعوقات العامة(المدرسية

 
) 68.2( بين توسط   فوق المتحصلت على أوزان مئوية) 14-1(أن الفقرات )7(يبين الجدول رقم 

 ،)78(  
  
  
  
  
  

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

الوزن 
 المئوي

االنحراف 
 المعیاري

رقم 
الفقرة في 
 االستبیان

يركز محتوى المادة التعليمية علي المعلومات بصورة  1
  أساسية

3.90 78 .875 10 

 2 948. 76 3.80  ع إلى تجريب ميدانيالمواد التعليمية المطبقة لم تخض  2
  4 1.029 75.6 3.78  اختيار الموضوعات ال يراعي النمو المنطقي للمفاهيم 3
المواد التعليمية التقوم على مبدأ التكامل وتعد بشكل يجزئ  4

  المعرفة 
3.67 73.4 1.062 3  

نشاطات الوحدات الدراسية تصميم على تنفيذ إعمال ال  5
  دتطلب تفكير معق

3.65 73 1.087 14 

إستراتجيات التدريس ألتبنى علي على أساس دمج مهارات  6
  التفكير في التعليم

3.57 71.4 1.064 12  

  تحديد المواد التعليمية ال يقوم على دراسات علمية 7
  

3.54 70.8 1.089 1  
 13 955. 70.6 3.53  تشجيع اإلستراتجيات التقويم على  المعلومات 8
التعليمية ال يتم بناءها على أسس / لمنهجيةاألهداف ا 9

  علمية
3.52 70.4 1.135 5 

محتوى المادة التعليمية ال يتم بناؤه وفق خارطة مفاهيم   10
  محددة

3.52 70.4 1.094 9 

األهداف ال تترابط بشكل منطقي من العام إلى الخاص   11
  المفرد،

3.49 69.8 1.027 6 

 تظهر في أهداف الوحدات البحث و التساؤل و التجريب ال 12
  الدراسية

3.48 69.6 1.131 8 

 11 1.126 68.8 3.44  ضعف الترابط المنطقي للدروس في إطار الوحدة 13
 7 1.207 68.2 3.41  أهداف المواد التعليمية ال تركز علي مهارات التفكير 14
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  : المعوقات البنيوية ) ب 

بالمناهج  المرتبطةمعوقات تعلیم مھارات التفكیر   في مرحلة التعلیم األساسي لعلى تقدیر العینة ) 8(جدول رقم 
   )المعوقات البنيوية(المدرسية

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

الوزن 
 المئوي

االنحراف 
 المعیاري

رقم 
الفقرة 
في 

 االستبیان
  3 3.951 78.6 3.93  ال يشجع المتعلم على روح المبادرة و التجريب 1
  1 1.130 76.4 3.82  ال يراعي مستوى نمو المتعلم و عمره 2
 5 1.160 71 3.55  ال تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين 3
  6 1.128 69.4 3.47  تدريباتها تركز على استرجاع ما درس فقط 4
 2 1.044 66.4 3.32   أغلب المعلوماتةللتغطيمصمم  5
  4 1.046 65.8 3.29  تصمم كحقائق مطلقة 6

 

، ) 65.8( بين  فوق المتوسط  تحصلت على أوزان مئوية) 6-1(أن الفقرات )8(يبين الجدول رقم 
)78.6(   
  

 التفكیر في ما تقدیر عینة المعلمین والمعلمات لمعوقات تعلیم مھارات: اإلجابة عن السؤال السادس 
 مرحلة التعلیم األساسي المرتبطة بمجال البیئة المدرسیة الصفیة ؟

 
 أ) البیئة الصفیة غیر مالئمة :

بالبيئة   المرتبطةمعوقات تعلیم مھارات التفكیر في مرحلة التعلیم األساسي لعلى تقدیر العینة ) 9(جدول رقم 
  :المدرسية والصفية 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

ن الوز
 المئوي

االنحراف 
 المعیاري

رقم الفقرة 
 في االستبیان

جماعات :ضعف النشاطات الطالبية 1
  الخ... والرياضية ،والثقافية،العلوم

4.15 83 .927 6 

سيادة أساليب التقويم المعتمدة على حفظ  2
  المعلومات و استرجاعها

3.75 75 1.049 5 

 2 1.241 69.4 3.47  سيادة العمل العشوائي غير المخطط 3
  4 1.155 68.8 3.44  هيمنة قضايا الضبط و الربط في العمل المدرسي 4
  3 1.089 67.8 3.39  تحديد اإلجابات و الحلول سلفاً 5
  1 1.235 66.4 3.32  أهداف المدرسة غير واضحة 6

 ،) 83 (بلغ  عاليتحصلت على وزن مئوي) 1 (ةأن الفقر) 9(يبين الجدول رقم

  ). 75(،) 66.4( فوق المتوسط بين على أوزان مئوية)6-2(ات بينما تحصلت الفقر 
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 ب) المناخ المدرسي 

 
المرتبطة بالمناخ معوقات تعلیم مھارات التفكیرفي مرحلة التعلیم األساسي لعلى تقدیر العینة ) 10(جدول رقم 

 المدرسي

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

الوزن 
 المئوي

االنحراف 
 المعیاري

رقم 
الفقرة 
 في

 االستبیان
  1 1.078 71 3.55  تشجيع األعمال اإلبداعية  1
 2 1.094 70.2 3.51  التنوع و االختالف في األفكار و االتجاهات 2
  3 1.134 69 3.45    الرأي اآلخر مالنقد البناء و احترا 3
 8 1.267 69 3.45  مشاركة المتعلمين في المناقشات حول القضايا المدرسية 4
 7 1.191 68.8 3.44  قة اإلنسانية  القائمة على الفهم و التسامح شيوع العال 5
  4 1.218 68.4 3.42  حرية التعبير و المشاركة 6
 5 1.213 68 3.40  العمل بروح الفريق و بمشاركة جميع األطراف ذات العالقة 7

 6 1.267 67.4 3.37  ه بمترتباتماحترام رأي األغلبية و االلتزا 8
 Valid N (listwise) 240    

تحصلت على أوزان مئوية فوق المتوسط   بين ) 8-1(أن الفقرات ) 10(يبين الجدول رقم
)67.4 ( ،)71. (  
  :الصفیة غیر المساندة /   البیئة المدرسیة )جـ

 البیئة المدرسیة المرتبطة في مرحلة التعلیم األساسي  معوقات تعلیم مھارات التفكیرلتقدیر العینة ) 11(جدول رقم 

  الصفیة غیر المساندة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ) 85.2(تحصلت على أوزان مئویة عالیة بین ) 5-1(الفقرات أن ) 11(یبین الجدول رقم
  ) . 77.8(على وزن مئوي فوق المتوسط بلغ) 6(، بینما تحصلت الفقرة )81.4(
 
 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

الوزن 
 المئوي

االنحراف 
 المعیاري

رقم 
الفقرة 
في 
 االستبیان

  1 888. 85.2 4.26  المعینات التعلیمیة كافة/نقص في الوسائل و 1
غیاب الوسائل و تقانات التعلیم الحدیث  2

  الخ...،انترنت،حاسوب:
4.24 

84.8 
.981 2 

القاعات :  التحتیة للنشاطات العلمیةغیاب البنیة 3
  الخ...،غرف المعامل،الورش،

4.22 
84.4 

1.042 3  

 5 943. 81.6 4.08  غیاب مركز مصادر التعلم 4
  4 1.076 81.4 4.07  غیاب المكتبات 5
 6 1.065 77.8 3.89  الخ...،الھدوء،اإلضاءة، التھویة:وضع غیر جاذب للمتعلمین 6
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ما تقدیر عینة المعلمین والمعلمات لمعوقات تعلیم مھارات التفكیر في : اإلجابة عن السؤال السابع 

ل المتعلم ؟ مرحلة التعلیم األساسي المرتبطة بمجا  
 

 بالمتعلم المرتبطةفي مرحلة التعلیم األساسي  معوقات تعلیم مھارات التفكیرلتقدیر العینة ) 12(جدول رقم 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

الوزن 
 المئوي

االنحراف 
 المعیاري

رقم الفقرة في 
 االستبیان

 11 1.023 83.6 4.18 تركيز تفكيره في كيفية الحصول على شهادة النجاح 1
 6 957. 82.4 4.12  ضعف الدافعية و االتجاهات االيجابية نحو التعلم 2
 12 974. 82 4.10 يركز في عملية التعلم على حفظ المعلومات 3
  3 863. 80 4.00  التسرع في حل المشكلة دون معرفة مختلف جوانبها 4
 7 1.101 80 3.98  يعتمد على اآلخرين في الحصول على المعلومات 5
  1 1.054 77.6 3.88  )تجنب المخاطرة، الخوف من الفشل(ضعف الثقة بالنفس 6
 10 995. 76.6 3.83 يفتقر إلى المهارات المعرفية األساسية لمعالجة المعلومات 7
  4 1.053 75 3.75  التسرع في إصدار األحكام 8
 5 1.029 74.6 3.73  )لقد كنا دائماً نفعل هذا بنجاح(نقل العادة 9

 2 961. 73.6 3.68  )االمتثال للمعايير السائدة(يل للمجاراةالم  10
 9 1.041 71.4 3.57  التوصل إلى االستنتاجات دون ذكر المبررات  11
 8 1.105 70.2 3.51  الحماس المفرط الذي يؤدي إلى استعجال النتائج 12

 
-6(، بینما تحصلت الفقرات )80(، ) 83.6(تحصلت على أوزان مئویة عالیة بین ) 5-1( أن الفقرات 12(یبین الجدول رقم 

  .)77.6(،  ) 70.2(على أوزان مئویة فوق المتوسط بین ) 12
  :فرضيات ا لدراسة

   :الفرضیة االولى  
 العينة حول  موافقة في تقديرا) 0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       

- 1( سنوات الخدمة، وتعزى إلى متغير األساسيمعوقات تعلیم مھارات التفكیر  في مرحلة التعلیم 

  .سنة فأكثر) 11( ، )6-10(، ) 5
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المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التباين األحادي وفق لمتغير سنوات الخدمة للعينة )13( جدول رقم 
  من المعلمين والمعلمات

المتوسط  العدد المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

جموعات م المصدر
 المربعات

درجة 
 الحریة

مربع 
 المتوسطات

مستوى  قیمة ف
 الداللة

 672. 398. 156. 2 311. بین المجموعات 62385. 3.7072 240 األول
خالل     

   391. 237 92.706 المجموعات

    239 93.017 اإلجمالي    
 661. 415. 190. 2 381. بین المجموعات 67536. 4.0203 240 الثاني

خالل     
   458. 237 108.630 المجموعات

     239 109.010 اإلجمالي    
 175. 1.753 1.701 2 3.401 بین المجموعات 98808. 4.7361 240 الثالث

خالل     
    970. 237 229.935 المجموعات

     239 233.337 اإلجمالي    
 678. 390. 120. 2 239. بین المجموعات 55262. 3.3404 240 الرابع

خالل     
    307. 237 72.749 المجموعات

     239 72.988 اإلجمالي    
 678. 390. 120. 2 239. بین المجموعات 55262. 3.3404 240 الخامس

خالل     
    307. 237 72.749 المجموعات

     239 72.988 اإلجمالي    
 061. 2.969 1.452 2 2.905 بین المجموعات 70519. 3.9069 240 السادس
خالل     

    489. 237 115.948 المجموعات

      239 118.852 اإلجمالي    
 

معوقات تعلیم لمعرفة فروق الداللة اإلحصائية بين متوسطات تقدير موافقة العينة  حول أهمية  
تم حساب سنوات الخدمة للعينة  وتعزى لمتغير مھارات التفكیر  في مرحلة التعلیم األساسي

 سنوات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت الدراسة وحسب
قيمة ، ثم استخدم التباين األحادي ، ويبين الجدول ال)13(والذي يبينها الجدول رقمالخدمة للعينة 

 ، )المعوقات المرتبطة بالسياسات التعليمية(وهي : لكل المجاالت الستة) ف(المحسوبة لفيشر 
المعوقات المرتبطة (،)المعوقات المرتبطة بالمعلم( ،)المعوقات المرتبطة بالسياسات التعليمية(

والمعوقات المرتبطة (، )والمعوقات المرتبطة بالبيئة الصفية والمدرسية (، )بالمناهج المدرسية
على الترتيب   )2.969(و) 390.( ،  )390.( ،) 1.753(،) 415.(،) 398.( وهي )بالمتعلم

مما يعني ) 2،239(وعند درجة حرية ) 0,05(عند مستوى (  )اقل من القيمة الجد ولية  يعهاجم
بين متوسط تقديرات موافقة العينة ) 0,05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 معوقات الستة المذكورة والمؤثرة في تعلیم مھارات التفكیر  في مرحلة التعلیم األساسيال حول
  سنة فأكثر ) 11( ، )10- 6(، ) 5- 1(سنوات الخدمة لمتغير وتعزى 
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  :الفرضیة الثانیة 
بين م توسطات تقدير موافقة العينة حول مجاالت ) 0,05(التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  :معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي وهي 
المعوقات المرتبطة (،و ) المعوقات المرتبطة بالسياسة التعليمية (، ) ية المعوقات المرتبطة بالبيئة االجتماع(

المعوقات (، و ) المعوقات المرتبطة بالبيئة المدرسية الصفية (و ) المرتبطة بالمناهج المدرسية (، ) بالمعلم
  )أنثى /ذكر (وتعزي إلى متغير النوع ) المرتبطة بالمتعلم 

  )14(جدول رقم 
  )ذكر أنثى( واألنحراف المعياري التباين األحادي بالنسبة لمتغير النوع المتوسط الحسابي

معوق ات تعل یم    فروق الداللة اإلحصائية بين متوسطات تقدير موافقة العينـة حـول            لمعرفة          
، تـم حـساب    )أنث ى /ذك ر  ( الن وع   وتعـزى لمتغيـر   مھارات التفكیر  في مرحلة التعلیم األساسي    

 والـذي  الن وع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت الدراسة وحسب           
) ف( قيمة المحسوبة لفيشر  ، ثم استخدم التباين األحادي ، ويبين الجدول ال         )14( ميبينها الجدول رق  

المعوقـات المرتبطـة     ( ، )المعوقات المرتبطة بالسياسات التعليميـة    : (لكل المجاالت السته وهي     
المعوقـات المرتبطـة    (،  )المعوقـات المرتبطـة بالـسياسات التعليميـة       (،)بالسياسات التعليميـة  

والمعوقـات المرتبطـة بالبيئـة الـصفية         (، )عوقات المرتبطة بالمنـاهج المدرسـية     الم(،)بالمعلم
،  687. )( ،) 108.(، )004.(،) 2.058(وهـي  )والمعوقات المرتبطة بـالمتعلم (، )  والمدرسية

لمجالا  النوع 

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المصدر المعیاري

مجموعات 
 المربعات 

درجة 
 الحریة

مربع 
المتوسطا
 قیمة ف ت

مستوى 
 الداللة

 153. 2.058 797. 1 797. بین المجموعات 62131. 3.6495 120 ذكر االول
خالل  l 120 3.7648 .62364أنثى 

   387. 238 92.219 المجموعات

    239 93.017 اإلجمالي 62385. 3.7072 240 اإلجمالي 
 953. 004. 002. 1 002. بین المجموعات 68796. 4.0177 120 ذكر الثاني

خالل  l 120 4.0229 .66539أنثى 
   458. 238 109.009 المجموعات

    239 109.010 اإلجمالي 67536. 4.0203 240 اإلجمالي 

 743. 108. 105. 1 105. بین المجموعات 97082. 4.7571 120 ذكر الثالث
خالل  l 120 4.7152 1.00868أنثى 

   980. 238 233.231 المجموعات

    239 233.337 اإلجمالي 98808. 4.7361 240 اإلجمالي 

موعاتبین المج 50595. 3.3700 120 ذكر الرابع  .210 1 .210 .687 .408 

خالل  l 120 3.3108 .59632أنثى 
   306. 238 72.778 المجموعات

    239 72.988 اإلجمالي 55262. 3.3404 240 اإلجمالي 

 408. 687. 210. 1 210. بین المجموعات 50595. 3.3700 120 ذكر الخامس
خالل  l 120 3.3108 .59632أنثى 

   306. 238 72.778 المجموعات

    239 72.988 اإلجمالي 55262. 3.3404 240 اإلجمالي 
 185. 1.767 876. 1 876. بین المجموعات 66342. 3.8465 120 ذكر السادس

خالل  l 120 3.9674 .74248أنثى 
   496. 238 117.976 المجموعات

    239 118.852 اإلجمالي 70519. 3.9069 240 اإلجمالي 
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) 0,05(عنـد مـستوى     )3,04(اقل من القيمة الجد ولية       على الترتيب  جميعها   )1.76(و) 687.(
) 0,05(مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           ) 1،239(وعند درجة حرية    

معوقات الستة الم ذكورة والم ؤثرة ف ي تعل یم مھ ارات التفكی ر  ف ي         ال بين متوسط تقديرات العينة حول    

  . )أنثى/ذكر ( النوع  وتعزى لمتغير مرحلة التعلیم األساسي
   :الثالثةلفرضیة ا

بين متوسطات تقدير موافقة العينة 0,05(ند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع
المعوقات : (حول مجاالت معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي وهي 

المعوقات المرتبطة (،و ) المعوقات المرتبطة بالسياسة التعليمية (،) المرتبطة بالبيئة االجتماعية 
، ) والمعوقات المرتبطة بالبيئة المدرسية الصفية (، ) رسية المرتبطة بالمناهج المد(، و ) بالمعلم 

   .)ريف/ حضر (وتعزي إلى متغير المنطقة ) المعوقات المرتبطة بالمتعلم(و 
  )15( دول رقم ج

  )ريف/حضر( المعياري و التباين األحادي للعينة وفق لمتغير لمنطقةالحسابي  واالنحرافالمتوسط 

 

لعددا النوع المجال المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مجموعات  المصدر
درجة  المربعات

 الحریة

مربع 
المتوسط

 ات
قیمة 
 مستوى الداللة ف

16.8 6.146 1 6.146 بین المجموعات 59294. 3.7711 207 حضر األول
3 

.000 

   365. 238 86.871 خالل المجموعات 67187. 3.3064 33 ریف 
    239 93.017 اإلجمالي 62385. 3.7072 240 اإلجمالي 

 003. 9.28 4.094 1 4.094 بین المجموعات 64650. 4.0725 207 حضر الثاني
104.91 خالل المجموعات 76680. 3.6932 33 ریف 

6 
238 .441   

109.01 اإلجمالي 67536. 4.0203 240 اإلجمالي 
0 

239    

1.0005 4.7764 207 حضر الثالث
8 

 114. 2.52 2.445 1 2.445 بین المجموعات

230.89 خالل المجموعات 87773. 4.4833 33 ریف 
2 

238 .970   

233.33 اإلجمالي 98808. 4.7361 240 اإلجمالي 
7 239    

 118. 2.47 749. 1 749. بین المجموعات 54430. 3.3181 207 حضر الرابع
 118. 2.47 749. 1 749. بین المجموعات 54430. 3.3181 207 حضر الرابع

   304. 238 72.239 خالل المجموعات 59186. 3.4803 33 ریف 
    239 72.988 اإلجمالي 55262. 3.3404 240 اإلجمالي 

 118. 2.47 749. 1 749. بین المجموعات 54430. 3.3181 207 حضر الخامس
   304. 238 72.239 خالل المجموعات 59186. 3.4803 33 ریف 
       239 72.988 اإلجمالي 55262. 3.3404 240 اإلجمالي 

 287. 1.18 566. 1 566. بین المجموعات 69502. 3.9263 207 حضر السادس
118.28 خالل المجموعات 76604. 3.7854 33 ریف 

7 238 .497     

118.85 اإلجمالي 70519. 3.9069 240 اإلجمالي 
2 239       
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معوق ات تعل یم مھ ارات       متوسطات تقديرات موافقة العينة حول     بين   معرفة فروق الداللة اإلحصائية   ل

، تم حساب المتوسطات  )ری ف  /ح ضر  ( المنطقة وتعزى لمتغير التفكیر  في مرحلة التعلیم األساسي    
الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت الدراسة وحسب المنطقـة والـذي يبينهـا               

لكـل  ) ف( القيمة المحسوبة لفيـشر   ين األحادي ، ويبين الجدول      ، ثم استخدم التبا   )18(الجدول رقم 
  ، المعوقات المرتبطـة بالمنـاهج المدرسـية       ، المعوقات المرتبطة بالمعلم  : المجاالت األربعة وهي  

) 114.( وهـي  بـالمتعلم  والمعوقات المرتبطـة    ،    والمعوقات المرتبطة بالبيئة الصفية والمدرسية    
عنـد   )3,04(  اقل من القيمة الجد وليـة        هاع جمي لى الترتيب   ع )1.138( ،) 118.(،) 118.(،

مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند         ) 1،239(وعند درجة حرية    ) 0,05(مستوى  
معوق ات الم ذكورة والم ؤثرة      ال  األربعة    بين متوسط تقديرات موافقة  العينة حول         )0,05(مستوى  

   ).ریف /حضر ( المنطقة وتعزى لمتغير ة التعلیم األساسيفي تعلیم مھارات التفكیر  في مرحل
معوقات والمؤثرة في تعلیم الأن القيمة المحسوبة لفيشر لمجال  ) 15(         يبين الجدول رقم 

المعوقات المرتبطة بالبيئة االجتماعية ، :( وهي مھارات التفكیر  في مرحلة التعلیم األساسي
على الترتيب اكبر من القيمة ) 9.288(و)  16.837(هي )ت التعليميةالمعوقات المرتبطة بالسياسا(و

مما يعني وجود فرق دال ،)1،239(وعند درجة حرية ) 0,05(عند مستوى  )3,04(  الجد ولية 
في تعليم مهارات التفكير في النوع هذان المجاالن يرات موافقة العينة حول سط تقدتو في ماإحصائي

  )ريف/ حضر (عزي لمتغير المنطقة مرحلة التعليم األساسي وي
إليجاد الفروق بين االعينة في المنطقة الحضرية ) ت( ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار

  يوضح ذلك كما يلي   ) 18(  وتلك في المنطقة الريفية والجدول رقم 
   ) 16(جدول رقم 

معوقات ات عينة الحضر وعينة الريف في ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات تقدير) ت(قيمة 
  تعليم مهارات التفكير

 المنطقة  المجاالت
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 df قیمة ت المعیاري

مستوى 
 الداللة

 األول 000. 238 4.103 59294. 3.7711 207 حضر
  

    67187. 3.3064 33 ریف
 الثاني 003. 238 3.048 64650. 4.0725 207 حضر

  
    76680. 3.6932 33 ریف
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مما يعني ) 0,05(دالة إحصائية عند مستوى ) ت(أن قيمة  -1
والمجال الثاني   )المعوقات المرتبطة بالبيئة االجتماعية(عينة الحضر والريف في المجال األول 

 .)المعوقات المرتبطة بالسياسات التعليمية(
  )المعوقات المرتبطة بالبيئة االجتماعية(أن الفارق في مجال ) 16( ل رقم نالحظ من الجدو -2

بينما متوسط تقدير  )3.7711(لصالح العينة في المنطقة الحضرية حيث أن متوسط تقديرهم للموافقة بلغ
  3.30)  .   (العينة لها في المنطقة الريفية لألهمية بلغ 

ط تقديرات موافقة العينة حول  المجال الثاني أن الفارق في متوس) 19( يبين الجدول رقم  -3
العينة في المنطقة الحضرية حيث أن متوسط تقديرهم   لصالح)المعوقات المرتبطة بالسياسات التعليمية(
  3.6932)  .   (بينما متوسط تقدير العينة في المنطقة الريفية لألهمية بلغ  )4.0725(بلغ
  :الفرضیة الرابعة  

معوقات  العينة حول ت موافقة في تقديرا) 0,05(اللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات د

  .سيا، وتعزى إلى متغير المؤهل الدر تعلیم مھارات التفكیر  في مرحلة التعلیم األساسي
,   )17(جدول رقم 

   المتوسط الحسابي  واالنحراف المعياري و التباين األحادي للعينة وفق لمتغير المؤهل الدراسي
جالالم المتوسط  العدد 

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

مجموعات  المصدر
 المربعات

درجة 
الحری

 ة

مربع 
 المتوسطات

قیمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 537. 819. 320. 5 1.600 بین المجموعات 0.62 3.71 240 األول

     391. 234 91.417 خالل المجموعات    
       239 93.017 اإلجمالي    

 656. 657. 302. 5 1.509 بین المجموعات 0.68 4.02 .240 الثاني
     459. 234 107.501 خالل المجموعات    

    239 109.010 اإلجمالي    

 615. 712. 699. 5 3.496 بین المجموعات 0.99 4.74 240 الثالث

     982. 234 229.840 خالل المجموعات    

       239 233.337 اإلجمالي    
بعالرا  617. 710. 218. 5 1.090 بین المجموعات 0.55 3.34 240 

     307. 234 71.898 خالل المجموعات    
       239 72.988 اإلجمالي    

 617. 710. 218. 5 1.090 بین المجموعات 0.55 3.34 240 الخامس
     307. 234 71.898 خالل المجموعات    

       239 72.988 اإلجمالي    

 505. 865. 431. 5 2.157 بین المجموعات 0.71 3.91 240 السادس
     499. 234 116.696 خالل المجموعات    

       239 118.852 اإلجمالي    
 

معوقات تعلیم  بين متوسطات التقديرات موافقة العينة حول لمعرفة فروق الداللة اإلحصائية
 وتعزى لمتغير المؤهل الدراسي ، تم حساب مھارات التفكیر  في مرحلة التعلیم األساسي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت الدراسة وحسب المؤهل 
قيمة ، ثم استخدم التباين األحادي ، ويبين الجدول ال)17(الدراسي والذي يبينها الجدول رقم

المعوقات (، ، )بطة بالسياسات التعليميةالمعوقات المرت(لكل المجاالت الستة وهي  ) ف( المحسوبة
المعوقات المرتبطة ( ،)المعوقات المرتبطة بالسياسات التعليمية (،) المرتبطة بالسياسات التعليمية

والمعوقات المرتبطة بالبيئة الصفية  (،) المعوقات المرتبطة بالمناهج المدرسية(،) بالمعلم
( ،710.)(           ،) 712.(، )657..(،) 819.(وهي )مبالمتعل والمعوقات المرتبطة(، )  والمدرسية

وعند ) 0,05(عند مستوى )3,04(اقل من القيمة الجد ولية  هاع جمي الترتيب على )865. (710.)
 بين )0,05(مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 1،239(درجة حرية 

 الخمسة المذكورة والمؤثرة في تعلیم مھارات التفكیر  معوقاتال متوسط تقديرات موافقة العينة حول
  . )أنثى/ذكر ( النوع  وتعزى لمتغير في مرحلة التعلیم األساسي

  :مناقشة النتائج 
بينت نتائج الدراسة أن عددا من معوقات تعليم التلميذ مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي 

مئوية عالية جداً ، وقد توزعت هذه الفقرات وفق كان تقدير العينة عليها كمعوقات بأوزان 
  :  المجاالت كما يلي 

    :البيئة االجتماعية:  أوال   

  .ضعف مساعدة األسرة ألبنائها في تنفيذ الواجبات المدرسية   )1
 .تدني المستوى التعليمي والثقافي لألسرة   )2

 .انتشار األمية األبجدية  )3

 .انتشار الفقر  )4

 .نقص الغداء  )5

 .ستوى االقتصادي لألسرة تدني الم )6

 .زيادة معدالت البطالة  )7

 .أزمة السكن  )8

تدني المستوى االقتصادي ،ويبدو جليا أن العديد من المناطق في اليمن تعاني من أزمة الغذاء 
.  العديد من التقارير الدولية والمحلية والعربية هاوهي وقائع تشير إلي،  و البطالة وانتشار الفقر

بين هذا الواقع سيفرض نفسه لفترة طويلة و، ابط الجدلي من وجهة نظر العينة مما يعني أن التر
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و أمام هذا ، سيؤدي حتما إلى تفاقم دور هذه العوامل في إعاقة تعليم مهارات التفكير ، من الزمن 
 يصبح مسألة معالجة هذا الوضع المأساوي .تبشر الدالئل بتحسنه أو تحوله الواقع المرير الذي ال 

  .لمهام التي يجب أن تحظى باهتمام الجهات ذات العالقة بسير العملية التعليمية في مدارسنامن ا

  :أما بقية الفقرات فقد تحصلت على أوزان مئوية عالية وهي 

  .محدودية أحترام الرأي اآلخر  -1

 استخدام القسوة في تربية األبناء  -2

 مقاومة التغيير  -3

 الخ ...، القبلي ، الحزبي ،الفكري المذهبي : التعصب بمختلف إشكاله  -4

 .غلبة التنشئة االجتماعية القائمة على التسلط والسيطرة  -5

 الخ ....علمية ،سياسية ، دينية ،: أنتشار التفكير الذي يعتمد على مرجعية السلطة  -6

 الخ ...علمية ، سياسية ،دينية ، : أنتشار التفكير الذي يعتمد على مرجعية السلطة  -7

 والخضوع والمبالغة في تقدير الماضي يم التي تكرس الطاعة والقسيادة االتجاهات  -8

  التميز بين الجنسين  -9

 واغلب هذه الفقرة تشير إلى ما يمكن أن نطلق علية سياسة األستقواء من جهة معينة تجاه الـنشء               
ة ، والذي يقابلها بسياسة الخنوع من الجهة األخرى ، وسواء كانت جهة األستقواء األسرة أو التنشئ               

االجتماعية أو االتجاهات السائدة في المجتمع فإن ذلك في األخير يشكل عائق أمام تعلـيم التالميـذ    
  . مهارات التفكير العلمي 

  : المعوقات المرتبطة بالسياسة التعليمية : ثانياً 

  : أكدت العينة في إطار التقدير الموافقة بأن الفقرات التي تحصلت أوزان مئوية عالية جداً هي 

  .ضعف االعتمادات المخصصة للبحث التربوي في عمليات التعليم  -1

 .غياب السياسة التعليمية الواضحة في مجال اتصال مهارات التفكير  -2
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 .ضعف االهتمام بسياسة التأهيل وإعادة التأهيل للقوى البشرية  -3

 .محدودية االهتمام بسياسة التدريب المستقل للقوى البشرية  -4

 .مل التربوي والمدرسي ضعف التخطيط إلدارة الع -5

 . زيادة االعتماد الروتيني والنمطي في التعليم العام  -6

مما ال شك فيه أن المشروعات البحثية التربوية بات ضرورة ملحة فـي هـذا الوقـت وخاصـة                   
المشروعات البحثية الجماعية مدارس التعليم األساسي وهذه بدوره سيساعد المدرسين في مراحـل             

مـستوى التعليمـي للطـالب      صي علمياً األسباب التي تؤدي إلـى ضـعف ال         التعليم األساسي بتق  
  . والطالبات

وأما التأهيل فهو مسألة مفروغ من أهميتها كمشروع تربوي لمن يطمح أن يتقدم في أفاق تطـوير                 
كافة جوانب العملية التربوية بما فيها تطوير مهارات التفكير لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسـي ،          

ن االهتمام بهذا الجانب سؤدي إلى تقوية عملية التخطيط اإلداري للعملية التربوية والمدرسية ،              إذا أ 
وهي الفقرة التي أتفق غالبية العينة على وجودها كعائق مؤثر في تعليم مهارات التفكير باإلضـافة                

ة الـنمط   إل غياب التخطيط اإلداري والمدرسي السليم سوف يكون عامالً أساسياً من عوامل زيـاد             
الروتيني في آلية عمل إدارة المدرسة واإلدرات التربوية مما يجعل مسالة تحديث التعليم العام وفق               

  .رؤية تربوية حديثة أمر بعيد المنال 

  .وحينما ننظر إلى األوزان المئوية للفقرتين 

  .سيادة النظام االمتحانات التقليدي  -

 . يير واضحة تطوير المناهج وطرق التدريس ال يقوم على معا -

نجد أنهما أوشكا أن يقتربا من تقدير الصيغة للفقرات السابقة ، ونجد أن أنظمـة االمتحانـات                 
السائدة والمبنية على االمتحانات التقليدية قد أسهمت بشكل أو بأخر في إعاقة عملية تعلـيم التلميـذ       

هداف المعرفية لبلـوغ ،     مهارات التفكير ، فاألسئلة اقتصرت على مستويات الدنيا من مستويات األ          
وإلى جانب عدم اضطالع المعلمين أو تدريبهم على إعداد االختبارات ،وعدم وجود مركز قـومي               
لالمتحانات وإنشاء بنك لألسئلة يشكل رافدا ومصدر علمياً للمعلمين يستفيدون منه في اختباراتهم ،              

ختلفاً عن كثير مـن الـدول التـي    إلى جانب ذلك فنظام االمتحانات في الجمهورية اليمنية مازال م     
استطاعت تستخدم أساليب جديدة لنظام االمتحانات ، فبعضها مثل المملكة العربية السعودية ، تعتمد              
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نظام الساعات وتحصيل الطالب في كل من الصف الثاني والثالث الثانوي لتقنية امتحانات الثانويـة    
م فـي إضـعاف الحافزيـه والنـشاط     قد تـساه ) 1-3(العامة ، رفض اعتماد الرسوب للصفوف      

مما التفكير ،حيث أن الالئحة المدرسـية تعطـي الطالـب     .واالهتمام لدى األطفال ، ولدى األسرة       
فرصة النجاح إذا كان له رسوب في مادة فقط ، ناهيك عن عدم وجود ما يـسمى بالـدور الثـاني        

ن إعادة االختبار قبل بداية العـام  المعمول به في بعض الدول العربية ، إذا يتمكن التلميذ الراسب م        
الدراسي القادم ،وهو أمر يشكل تشجيعاً وتحفيزاً وإتاحة الفرصة الراسيين من أن يستغلوا اإلجـازة             

  .الصيفية  

إما آلية تطوير المناهج بحيث تستوعب مسألة تعليمك مهارات التفكير ضمن عناصر المنهـاج              
القول أن أنها تكاد تكون معدودية ،إذا ال تطـوير فـي        ،ومنها األهداف والمحتوى والتقويم ، يمكن       

المناهج وال في المواد التدريسية المرافقة للمنهج من كتاب ومختبرات ، وغير بل نجـد أن طبعـة             
الكتاب المدرسي تظل لسنوات عديدة تصل ألكثر من عشر سنوات دون أن يطالها وجه التغيير أو                 

جد أن المعلم ال يجد دليل معه ، بل وأحياناً كثيـرة ال يجـد   التطوير بل يتم طباعتها بكل عيوبها ون     
  .منهجا 

  المعوقات المرتبطة بالمعلم : ثالثاً 

  : المعوقات المرتبطة بإدارة المعلم للعملية التعليمية دون أبداء االهتمام ببعض العناصر الهامة : أ

 عوائق لتعليم مهـارات التفكيـر فـي         والتي بينت العينة موافقتها على كون الفقرات الثمان التالية تعد         
  : مرحلة التعليم األساسي بأوزان مئوية عالية وهي 

  الكتاب مرجعية الوحيد  -1
 يركز على األسئلة التي تقيس المعلومات  -2
 ).يضع كل القواعد والقرارات (مركز العمليات في الدرس  -3
 .هم يقدم الدرس بطريقة ال تتحدى تفكير التالمذة وتثير حب االستطالع لدي -4
 .توقف عن القراءة واالطالع لما هو جديد في مجال عملة  -5
 .يعتمد في التدريس غالباً على طريقة اإللقاء  -6
 .يعطي المتعلمين إجابات سريعة  -7
 . يتردد عادة اإلفصاح عن عدم معرفته اإلجابة عن سؤال ما  -8
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قيس المستويات الـدنيا    ولعل ما يبرز في هذه الفقرات ألثمان هو ما سبق اإلشارة إليه أن األسئلة ت                        
من المعرفة وهي التذكر ، إلى جانب األداء التقليدي للدرس الذي يقوم به للمعلم والمستند على طريقـة              
اإللقاء ، ويبدو واضحاً أون  كانت هذه الفقرات قد تحصلت على تقدير فوق المتوسط إال أن الممارسـة       

وهذا ما أكدت المشاهدة العينة لطريقـة البحـث       .العملية لها تتم في أغلب محافظات الجمهورية اليمنية       
  :وفي اضطالعهم على عدد من الدراسات 

  :المعوقات المرتبطة بإدارة المعلم التعليمية مع المتعلمين _ ب

توزعت ( فقرة على تقدير فوق المتوسط ) 20(تحصلت جميع فقرات هذا المجال والبالغ عددها 
  :وهي ) 73,4(، ) 69,6( بين الفقرات التالية بين 

  تطوير قدرات المتعلمين على تحليل المعلومات  -1
 عرض مشكالت تثير المعلمين وتشجعهم على المشاركة  -2
 استعمال أكثر من بديل لحل المشكلة -3
 عرض خطوات التفكير عند حل المشكلة  -4
 تزويد المعلمين بطرائق البحث عن المعلومات  -5
 ومات مساعدة المتعلمين على إدراك العالقات بين المعل -6
 تنمية قدرات المتعلمين على القراءة النقدية  -7

تناولت المعلومات من حيث تحليلها وطرق ) 1,5,6(فنجد أن الفقرات ، وبالنظر إلى تلك الفقرات 
والمعروف أنها خطوات مهمة جدا في حل المشكلة  والتي .و أدراك العالقات بينها، البحث عنها

 غيبها المعلم عن التالميذ فان ذلك يشكل عائق أمام عنصر وإذا، بدورها ترتبط بمهارات التفكير 
 .مهما من عناصر التفكير 

فهي تشير إلى أهمية أن يقوم المعلم بفرصه تطوير مهارات التفكير لدى ) 2,3,4(أما الفقرات 
التالميذ أو يتعامل مع أسلوب حل المشكالت بكل ما تضمنه هذا الموضوع من أدبيات وأن إغفال 

  .تناولها هذه الدراسة تر يتدرج في إطار المعوقات التي مهذا األ

تهدف أن يبدي المعلم اهتمامه نذكر )17،18،20،.11،12 (اتوفي جانب آخر فأن هناك الفقر
بأفكار وآراء وأسئلة ومقترحات المتعلم لما يشكله ذلك من تشجيع له وتحفيزه وفتح المجال أمام 

 المعروف وأما بقية الفقرات فإنها تتحدث عن عدم اهتمام تفكير علمي يستند إلى أساليب التفكير
  .المعلم بشد انتباه المتعلمين وإشراكهم في الدرس 
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  . الرابع المعوقات المرتبطة بالمناهج الدراسية جاللما

حصلت فقرات هذا المجال والخاصة بالمعوقات العامة على أوزان مئوية فوق المتوسط بين 
  :قارب بين هذه األوزان ، ويمكن تقسيم فقرات هذا المجال إلى ونالحظ الت) 78(،)  68.2(

  :الفقرات المتعلقة بمحتوى  المادة التعليمية، والذي تسلسلت فقراته كما يلي )  أ 
  .يركز علي المعلومات بصورة أساسية .1
  .لم تخضع إلى تجريب ميداني .2
  .ال تراعي النمو المنطقي للمفاهيم .3
  .وتعد بشكل يجزئ المعرفةال تقوم على مبدأ التكامل  .4
 .نشاطات الوحدات الدراسية تصميم على تنفيذ إعمال ال تطلب تفكير معقد .5
  .التحديد ال يقوم على دراسات علمية  .6
  .ال يتم بناؤه وفق خارطة مفاهيم محددة .7
  . ضعف الترابط المنطقي للدروس في إطار الوحدة .8
  .راعاة تكامل المعرفة  يعتمد المحتوى على التنظيم المنطقي إلى جانب م .9
  :الفقرات المتعلقة باألهداف، والذي تسلسلت فقراته كما يلي ) ب

  .التعليمية ال يتم بناءها على أسس علمية/ األهداف المنهجية .1
 .المفرد، األهداف ال تترابط بشكل منطقي من العام إلى الخاص  .2
   .أهداف المواد التعليمية ال تركز علي مهارات التفكير .3
 .ث و التساؤل و التجريب ال تظهر في أهداف الوحدات الدراسيةالبح .4

  الفقرات المتعلقة باالستراتيجيات ، والذي تسلسلت فقراته كما يلي ) ج 
 .إستراتجيات التدريس ألتبنى علي على أساس دمج مهارات التفكير في التعليم .1
  .تشجيع اإلستراتجيات التقويم على  المعلومات .2

لمعوقات سوا المرتبط منها بالمحتوى أو المرتبط باألهداف أو االستراتجيات  ويالحظ أن كل تلك ا         
هي تمس سير العملية التعليمية  بشكل مباشر، وهي قاعدة يتم في وسطها تعليم مهارات التفكير ، وأن 

 ها فيواإلقرار بها كعوائق فهذ ال يقلل من أهميتها ودرعلى كانت العينة توافق بتقدير فوق المتوسط  
  . مرحلة التعليم األساسي  مهارات التفكير في عملية تعليم

وبخصوص فقرات المجال الرابع الخاصة بالمعوقات المتعلقة بموضوعات الدروس فقد تحصلت           
  :وتسلسلت كما يلي )  78,6(،  ) 65.8(  المتوسط بينمئوية فوقعلى أوزان 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 

61

 ال يشجع المتعلم على روح المبادرة و التجريب .1
  . مستوى نمو المتعلم و عمرهال يراعي .2
  .ال تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين .3
 تدريباتها تركز على استرجاع ما درس فقط .4
  أغلب المعلوماتةمصمم للتغطي .5
 .تصمم كحقائق  .6

نالحظ أن تركيز التمارين على االسترجاع لما درس يدخل هذه التدريبات في أدنى مستويات 
 التذكر مما يحصر عملية تعليم التفكير في أدنى مستوياتها ، كما أن األهداف التعليمية لبلوم وهو

عدم مراعاة الفروق الفردية في موضوعات الدروس من شأنه أن يحرم التالميذ  ذوي الكفاءة 
العالية من تطوير مهارات التفكير لديهم ، وأما روح المبادرة والتجريب فهما من أساسيات 

  .موضوعات الخاصة بالدروس لتركيز عليهم في المهارات التفكير ويتطلب ذلك ا

  :المعوقات المرتبطة بالبيئة المدرسية والصفية خامساً 

  :المعوقات المرتبطة بالبيئة الصفية غير المالئمة )أ 
والرياضية ،والثقافية،جماعات العلوم:ضعف النشاطات الطالبية( حصلت فقرة في هذا المجال وهي 

، بينما حصلت بقية فقرات هذا المجال على أوزان  ) 83( الي بلغ على وزن مئوي ع ) الخ... 
ونالحظ التقارب بين هذه األوزان والخاصة ) 78,6،(  ،)  65.8(مئوية فوق المتوسط بين 

  : أنها انقسمت إلي قسمين هما  ونجد بالمعوقات المرتبطة بالبيئة الصفية غير المالئمة
 :ت فقراته على النحو التالي  فقرات تتعلق بالجانب اإلداري وتسلسل

  .سيادة العمل العشوائي غير المخطط -1
  .هيمنة قضايا الضبط و الربط في العمل المدرسي -2
    .أهداف المدرسة غير واضحة -3
 :فقرات تتعلق بالتقويم وتسلسلت فقراته على النحو التالي ) ب

  .سيادة أساليب التقويم المعتمدة على حفظ المعلومات و استرجاعها .1
  .ديد اإلجابات و الحلول سلفاًتح .2

      يتضح مما سبق أن انهماك اإلدارات المدرسية في أساليب الضبط والربط  يشغل حيزا كبيرا 
من اهتماماتها ، ويكون ذلك على حساب مراقبة سير العملية والتربوية داخل قاعات الدرس ، 

نب غياب أهادف واضحة للمدرسة والتي يتم في أروقتها عملية تعليم مهارات التفكير ، إلى جا
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علة اشكل بيئة مدرسية فس التخطيط والتنفيذ والتقويم كي تتتبلور فيها عملية  تعليمية تقوم على أس
  .لكافة أنواع التعليم وليس فقط مهارات التفكير 

 اعتماد       أما أساليب التقويم التي رأت العينة  أنها تشكل عائق أمام تعليم مهارات التفكير فقد كان
الحفظ في االختبارات وكذا تحديد اإلجابات سلفا بحيث يفقد التلميذ فرصة التفكير والوصول إلى 

 . تائج باستخدام قدراته العقلية الن
  :بالمناخ المدرسي (المعوقات المرتبطة ) ب 

 ونالحظ التقارب الكبير)71(، ) 67.4(على تقدير فوق المتوسط بين ة هذا المجال ات حصلت فقر
  :بين تقديرات العينة لفقرات هذا المجال ، ويمكن تقسيم هذه الفقرات إلى ما يلي 

  :فقرات ذات توجه ديمقراطي وهي _ 1 

 التنوع و االختالف في األفكار و االتجاهات  .1
 .  الرأي اآلخرمالنقد البناء و احترا .2
 .مشاركة المتعلمين في المناقشات حول القضايا المدرسية  .3
  . المشاركةحرية التعبير و .4
 .ه بمترتباتماحترام رأي األغلبية و االلتزا .5

ويبدو من هذه الفقرات أنها تتعلق بتعليم المهارات ذات العالقة بـالتفكير ذو الطـابع الـديمقراطي                     
بحيث يبدو األمر تدريبا للتالميذ على التعامل مع هذا المفهوم الذي يسعى العالم إلى تثبيتـه كأسـلوب                  

نهـا مـع محيطـه الخـارجي     وم) المدرسة ( ر تعامل التلميذ مع محيطه الداخلي     حياة وتفكير في إطا   
  .) المجتمع (

   رغم  أن  العينة ترى  في تقديرها لهذه الفقرات فوق المتوسط من حيث عدم قبول المناخ المدرسي 
  لها ، إال إنها من األهمية بمكان بحيث تبدو مطلبا أساسيا من متطلبا تعليم التفكير 

  :الفقرتان أما 

 .شيوع العالقة اإلنسانية  القائمة على الفهم و التسامح  .1

  .العمل بروح الفريق و بمشاركة جميع األطراف ذات العالقة .2

  .فهما يعبران عن تربية إنسانية يجب أن توليها عملية تعليم مهارات التفكير اهتمامها
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  :الصفیة غیر المساندة / البیئة المدرسیة ) جـ

رات هذا الفرع على تقدير عالي من الموافقة عليها كمعوقات لعملة تعليم مهارات لقد تحصلت فق
  :التفكير في مرحلة التعليم األساسي  التفكير وهي 

  .المعينات التعليمية كافة/نقص في الوسائل و .1
  .الخ...،انترنت،حاسوب:غياب الوسائل و تقانات التعليم الحديث  .2
 .الخ...،غرف المعامل،الورش،القاعات : علميةغياب البنية التحتية للنشاطات ال .3
  .غياب مركز مصادر التعلم .4
  .غياب المكتبات .5

بينت الفقرات السابقة فقر البيئة المدرسية لوسائل تعتبر من الضروريات لقيام عملية تعليم التالميذ 
التعليم مهارات التفكير  وبدون توفر هذه المقومات سيظل الحديث عن مهارات التفكير في مرحلة 

  .األساسي ضربا من الخيال 

 ، فان الخ...،الھدوء،اإلضاءة، التھویة:ضع غیر جاذب للمتعلمینأما الفقرة األخيرة المتعلقة بو
التقدير الذي تحصلت عليه يقربها كثيرا من التقدير العالي وتؤكد هذه الفقرة أن صورة البيئة 

  . المدرسية ال تعاني من نقص حاد في مقوماتها

  المعوقات المرتبطة بالمتعلم :اًسادس

  :تحصلت الفقرات التالية 

  تركيز تفكيره في كيفية الحصول على شهادة النجاح .1
 ضعف الدافعية و االتجاهات االيجابية نحو التعلم  .2
  .يركز في عملية التعلم على حفظ المعلومات .3
 التسرع في حل المشكلة دون معرفة مختلف جوانبها .4
  الحصول على المعلوماتيعتمد على اآلخرين في  .5

 على أن التالميذ ال يتعلمون من اجل التعلم ، 2، 1على أوزان مئوية عالية ، وتؤكد الفقرتان     
  .كما أن عملية التعلم لدية بات يشكل الحفظ أساسا لها 

    :إما الفقرات التالية

 )تجنب المخاطرة، الخوف من الفشل(ضعف الثقة بالنفس .1
 ية األساسية لمعالجة المعلوماتيفتقر إلى المهارات المعرف .2
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 التسرع في إصدار األحكام .3
 .)لقد كنا دائماً نفعل هذا بنجاح(نقل العادة .4
  .)االمتثال للمعايير السائدة(الميل للمجاراة .5
  .التوصل إلى االستنتاجات دون ذكر المبررات .6
  .الحماس المفرط الذي يؤدي إلى استعجال النتائج .7

توسط ،وأكثر الفقرات خطورة هي افتقار التلميذ المهارات فقد تحصلت على تقدير فوق الم     
عتبر لتعلم مهارات حل المشكالت التي تالمعرفية األساسية لمعاجلة المعلومات باعتبار ذلك مدخال 

  .من أهم ميادين تعلم مهارات التفكير

  :تقدير العينة للمجاالت  

على ).ت المرتبطة بالسياسة التعليميةقاالمعو( ،)  المعوقات المرتبطة بالمعلم(حصل المجاالن  
المعوقات المرتبطة بالبيئة ( ،) المعوقات المرتبطة بالمتعلم (وهي تقدير عالي بينما بقية المجاالت

 المعوقات المرتبطة بالبيئة المدرسية (،)  المعوقات المرتبطة بالمناهج المدرسية( ،).االجتماعية 
  )78.2(، ) 66.8(بين تحصلت على تقدير فوق المتوسط ) الصفية

في ويبدو اآلمر بالغ األهمية أن يكون المعلم هو العائق األكبر أمام تعلم التالميذ مهارات التفكير   
مرحلة التعليم األساسي ، وقد يتم تفسير ذلك بان أغلب المعلمين في مدارس التعليم األساسي هم 

 إليه العينة من أن  مجال البيئة المدرسية أما ما أشارت.من حملة الثانوية العامة أو دور المعلمين 
أمر يحتاج إلى شئ من التدقيق إذ أن الكثير ) 66,8 (يشكل عائق بدرجة فوق المتوسط تصل إلى

  . من المؤشرات تشير إلى ضعف مقومات البيئة المدرسية الصفية 
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  الفصـل السادس                                   

      االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
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  : االستنتاجات : والً أ

  :من االستنتاجات يمكن استعراضها كما يلي توصلت الدراسة بعد تحليل النتائج إلى عدد 

الية على تقدير عالي بالموافقة من قبل عينة المعلمين والمعلمات على  تحصلت الفقرات الت-1
  اعتبارها فقرات تعيق تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي وهي 

  :معوقات مرتبطة بالبيئة االجتماعية 

  .ضعف مساعدة األسرة ألبنائها في تنفيذ الواجبات المدرسية  -1
 .ي ألسرة تدنى المستوى التعليمي والثقاف -2
 .انتشار األمية األبجدية  -3
 .انتشار الفقر  -4
 .نقص الغذاء  -5
 .تدنى المستوى االقتصادي لألسرة  -6
 .زيادة معدالت البطالة  -7
 .أزمة السكن  -8

  :معوقات مرتبطة بالسياسة التعليمية 
  .ضعف االعتماد المخصصة للبحث التربوي في عمليات التعليم والتعلم  -1
 .ضحة في مجال إدخال مهارات التفكير في التعليم غياب السياسة التعليمية الوا -2
 .ضعف االهتمام بسياسات التأهيل وإعادة تأهيل القوى البشرية  -3
 .محدودية االهتمام بسياسات التدريب المستمر للقوى البشرية  -4
 .ضعف التخطيط إلدارة العمل التربوي والمدرسي  -5
 .زيادة االعتماد الروتيني والنمطية في التعليم العام  -6

  : معوقات مرتبطة بالبيئة الصفية غير المالئمة 
  الخ ...جماعات العلوم ، والثقافة والرياضة : ضعف النشاطات الطالبية 

  :معوقات مرتبطة بالبيئة الصفية غير المساندة 
  .نقص في الوسائل والمعينات التعليمية كافة  -1
 الخ ..حاسوب ،انترنت ،: غياب الوسائل وتقانات التعليم  -2
 الخ .... القاعات ، الورش ، غرف المعامل ،: البنية التحتية للنشاطات العلمية غياب  -3
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 .غياب مركز مصادر التعلم  -4
 الخ  ...جماعات العلوم ، والثقافة ،والرياضية : ضعف النشاطات الطالبية  -5
 .غياب المكتبات  -6

  :معوقات مرتبطة بالمتعلم 

   .تركيز تفكيره في كيفية الحصول على شهادة النجاح -1
 .ضعف الدافعية واالتجاهات اإليجابية نحو التعلم  -2
 .يركز في عملية التعلم على حفظ المعلومات  -3
 .التسرع في حل المشكلة دون معرفة مختلف جوانبها  -4
 .يعتمد على اآلخرين في الحصول على المعلومات  -5

مين والمعلمات  تحصلت الفقرات التالية على تقدير فوق المتوسط بالموافقة من قبل عينة المعل-2
  :على اعتبارها فقرات تعيق تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي 

  :طة ـوقات مرتبـمع
  :بالبيئة االجتماعية 

  محدودية احترام الرأي اآلخر  -1
 استخدام القسوة في تربية األبناء  -2
 .كبر حجم األسرة  -3
 .مقاومة التغيير  -4
 الخ ....هبي ، القبلي ،الحزبي ،الفكري ، المذ: التعصب بمختلف إشكاله  -5
 .غلبة التنشئة االجتماعية القائمة على التسلط والسيطرة  -6
 الخ ....علمية ،سياسية ،دينية ،: انتشار التفكير الذي يعتمد على مرجعية السلطة  -7
 .سيادة االتجاهات والقيم التي تكرس الطاعة والخضوع والمبالغة في تقدير الماضي  -8
  .التميز بين الجنسين -9

  .انتشار الخرافة واألساطير  -10
  :معوقات مرتبطة بالمعلم 

  .الكتاب مرجعه الوحيد  -1
 .يركز على األسئلة التي المعلومات  -2
 ) .يضع كل القواعد والقرارات (مركز العمليات في الدرس  -3
 .يقدم الدرس بطريقة ال تتحدى تفكير التالمذة وتثير حب االستطالع لديهم  -4
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 .لما هو جديد في مجال عمله توقف عن القراء واالطالع  -5
 .يعتمد في التدريس غالباً على طريقة اإللقاء  -6
 .يعطي المتعلمين إجابات سريعة  -7
 .يتردد عادة في اإلفصاح عن عدم معرفته اإلجابة عن سؤال  -8

  : للعملية التعليمية دون اهتما بـهمعوقات مرتبطة بالمعلم إدارات

  .مات تطوير قدرات المتعلمين على تحليل المعلو -1
 .عرض مشكالت تثير المتعلمين وتشجعيهم على المشاركة  -2
 .استعمال أكثر من بديل لحل المشكلة  -3
 .عرض خطوات التفكير عند حل المشكلة  -4
 .تزويد المتعلمين بطرائق البحث عن المعلومات  -5
 .مساعدة المتعلمين على إدراك العالقات والروابط المعلومات  -6
 .ستعجال النتائج الحماس المفرط الذي يؤدي إلى ا -7
 .تمنية قدرات المتعلمين على القراءة النقدية  -8
 منح المتعلمين وقتاً كافياً للتفكير في اإلجابة على األسئلة المطروحة  -9

  طرح قضايا تعليمية تتحدى تفكير المتعلمين وتثير حب االستطالع لديهم -10
  . تقديم أدلة من المتعلمين تدعم إجاباتهم وآرائهم -11
  . انتباه المتعلمين للدرس  شد-12
  . أفكار المتعلمين -13
  . ربط الدرس الجديد بالدرس السابق -14
  . تعزيز قدرة المتعلمين على التعلم المستقل -15
  .  توجيه أسئلة للمتعلمين تتحدى التفكير -16
  . إشراك المتعلمين في تحديد أهداف الدرس -17
  . آراء المتعلمين المخالف -18
  .المتعلمين الخارجة عن الدرس  أسئلة -19
  . توجيه األسئلة التي تتطلب أكثر من إجابة -20
  . اقتراحات المتعلمين غير المألوفة -21
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  :  ية ـناهج الدراسـوقات مرتبطة بالمـمع

  .يركز محتوى المادة التعليمية على المعلومات بصورة أساسية  -1
 ني المواد التعليمية المطبوعة لم تخضع إلى تجريب ميدا -2
  .اختبار الموضوعات ال يراعى النمو المنطقي للمفاهيم -3
المواد التعليمية ال تقوم على مبدأ التكامل وتعد بشكل يجزئ المعرفة نـشاطات الوحـدات              -4

 .الدراسية تصميم على تنفيذ إعمال ال تطلب تفكير معقد 
 إستراتيجيات التدريس أل تبني على أساس دمج مهارات التفكير في التعليم ز -5
 .تحديد المواد التعليمية ال يقوم على دراسات علمية  -6
 .تشجيع اإلستراتجيات التقويم على المعلومات  -7
 .التعليمية ال يتم بناءها على أسس علمية / ألهداف المنهجية  -8
 .محتوى المادة التعليمية ال يتم بناؤه وفق خارطة مفاهيم محددة  -9

 .اص ، المفرد األهداف ال تترابط بشكل منطقي من العام إي الخ -10
 .البحث والتساؤل والتجريب ال تظهر في أهداف الوحدات الدراسية  -11
 .ضعف الترابط المنطقي للدروس في إطار الوحدة  -12
 .أهداف المواد التعليمية ال تركز على مهارات التفكير  -13
 .ال يشجع المتعلم على روح المبادرة والتجريب  -14
 .ال يراعى مستوى نمو المتعلم وعمره  -15
  وية ـ بناتـمعوق

  .ال تراعى الفروق بين المتعلمين  -1
 . ما درس فقط عتدريباتها تركز على استرا جا -2
 .مصمم للتغطية أغلب المعلومات  -3
 .تصمم كحقائق مطلقة  -4

  البيئة المدرسية والصفية 

  .سيادة أساليب التقويم المعتمدة على حفظ المعلومات واسترجاعها -1
 .سيادة العمل العشوائي غير المخطط  -2
 .ة قضايا الضبط والربط في العمل المدرسي هيمن -3
 .تحديد اإلجابات والحلول سلفاً  -4
 .أهداف المدرسة غير واضحة  -5
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  المناخ المدرسي

  :التفكير ال يقبل  -1
 .التنوع واالختالف في األفكار واالتجاهات  -2
 . النقد البناء واحترام الرأي اآلخر  -3
 .ة مشاركة المتعلمين في المناقشات حول القضايا المدرسي -4
 ..شيوخ العالقة اإلنسانية القائمة على الفهم والتسامح  -5
 .حرية التعبير والمشاركة  -6
 .العمل بروح الفريق وبمشاركة جميع األطراف ذات العالقة  -7
  .احترام رأي األغلبية وااللتزام بمرتباته  -8

  البيئة المدرسية الصفية غير المساندة 

  الخ .. الهدوء التهوية اإلضاءة: وضع غير وجاذب للمتعلمين  -1
 )الخوف من الفشل ، تجنب المخاطرة (ضعف الثقة بالنفس  -2
 .يفتقر إلى المهارات المعرفية األساسية لمعالجة المعلومات  -3
 .التسرع في إصدار األحكام  -4
 )لقد كنا دائماً نفعل هذا بنجاح (نقل العادة  -5
 )االمتثال للمعايير السائدة (الميل للمجاراة  -6
 .جات دون ذكر المبررات التوصل إلى االستنتا -7
 .الحماس المفرط الذي يؤدي إلى استعجال النتائج  -8

والذي يشمل إدارة المعلم للعمليـة التعليميـة دون         ) مجال المعلم   (وافقت العينة على أن       
يعوقا تعليم  ) السياسة التعليمية   (االهتمام بالفقرات الخاصة بآلية تعليم مهارات التفكير ، وكذا مجال           

  . ارات بدرجة عالية تلك المه

) المناهج الدراسـية  (ومجال  ) البيئة االجتماعية (مجال  ) المتعلم  (وافقت العينة على أن مجال        
تعوق تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي بدرجة فوق          ) البيئة المدرسية الصفية  (مجال  

  .المتوسط 
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بين متوسط تقديرات العينة فـي      ) 0,50(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى             
الموافقة على أن المعوقات الستة المذكورة والمؤثرة في تعليم مهارات التفكير في مرحلـة التعلـيم               

  .سنة فأكثر ) 11(،) 10-6(،) 5-1(األساسي وتعزى لمتغير سنوات الخدمة 

لعينة فـي   بين متوسط تقديرات ا   ) 0,50عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           
الموافقة على أن المعوقات الستة المذكورة والمؤثرة في تعليم مهارات التفكير في مرحلـة التعلـيم               

  ) .أنثى /ذكر (األساسي وتعزى لمتغير النوع 

بين متوسـط تقـديرات العينـة    ) 0,50(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          
المرتبطة بالمعلم ، المعوقـات المرتبطـة بالمنـاهج         المعوقات  : الموافقة على أن المجاالت وهي      

المدرسية ، المعوقات المرتبطة بالبيئة الصفية والمدرسية ، والمعوقات المرتبطة بالمتعلم مؤثر فـي    
بينما يوجد  ) ريف/حضر  (تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسي وتعزى لمتغير المنطقة           

المعوقـات المرتبطـة بالبيئـة      (يرات الموافقة على أن المجاالن      فرق دال إحصائياً في متوسط تقد     
يؤثران في تعليم مهـارات التفكيـر فـي         ) االجتماعية ،والمعوقات المرتبطة بالسياسات التعليمية      

  ) ريف/ حضر (مرحلة التعليم األساسي ويعزى لمتغير المنطقة 

وسط تقديرات العينة فـي     بين مت ) 0,50(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           
الموافقة على أن المعوقات الستة المذكورة مؤثرة في تعليم مهارات التفكير فـي مرحلـة التعلـيم                 

  ) .أنثى / ذكر (األساسي وتعزى لمتغير النوع 
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  توصيات : ثانياً 

  .االهتمام بتحسين البيئة االجتماعية للتلميذ من خالل تخفيف الفقر وتحسين مستوى المعيشة •
 .هتمام بالبحث التربوي في عمليات التعليم والتعلم اال •
 .إدخال مهارات التفكير في عملية التعليم  •
 .تحسين البيئة الصفية والمدرسية  •
 .زيادة االهتمام بسياسات التدريب المستمر للقوى البشرية  •
 .توسيع االهتمام بسياسات التأهيل وإعادة تأهيل القوى البشرية  •
 . العمل التربوي والمدرسي تعزيز التخطيط إلدارة •
 .تحرير التعليم العام من الروتين والنمطية  •
 الخ ..الثقافة الرياضية ) جماعات العلوم(دعم النشاطات الطالبية  •
 .تزويد المدارس لكافة الوسائل والمعينات التعلمية  •
 إدخال الحاسوب واالنترنيت إلى المدارس  •
 ) اعات ،ورش ،غرف معاملس(تحسين البيئة البحثية للنشطات العلمية  •
 .إقامة مكتبات مدرسين  •
 .تعزيز الدافعية واالتجاهات اإليجابية للتعلم لدى التالميذ  •
 .تعليم التالميذ مبادئ التسامح والمحبة واحترام اآلخرين  •
 .غرس حب العزة والكرامة في نفوس التالميذ وانتهى عن الخضوع والمبالغة في تقدير  •
ن خالل تطوير ثقة بنفسه ومتابعة الحديث في علم التربية ، وتعتبر تحسين آداء المعلمين م •

طريقة تدريس حسب مقتضيات الدرس وعدم االلتقاء بطريقة ، وأختيار الطريقة التي تحفز 
 .تفكير التالميذ 

تزويد المناهج الدراسية بحيث تستوعب تعليم مهارات التفكير وأن يراعى كل متطلبات بناء  •
  ،وقل المواصفات المطلوب توفرها في عملية البناء الوحدات الدراسية

  . أشراك التالميذ في معالجة كثير من القضايا المدرسية  •
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  :ترحات ـالمق: ثا ـثال
زيادة شبكة الحدقات االجتماعية التي تقدمه الدولة لألسرة الفقيرة لتشمل أسر التالميذ  •

  الفقراء 
 لتربوي والخاص لعمليات التعليم والتعلم زيادة المخصصات المالية المعتمدة للبحث ا •
وضع آلية لتطوير المناهج المدرسية والكتب وأدلة المعلمين بحيث يتم فيها إدخال تعليم  •

 .مهارات التفكير 
 .زيادة عدد القاعات والمعامل وتزويدها بما نحتاج إليه من تجهيزات  •
 ومنها طريقة المشروع عقد دورات تدريبية للمعلمين في مجال تنمية مهارات التفكير •

تطبيق برنامج تجريبي لتعليم مهارات التفكير في عدد من مدارس البنين والبنات على 
من مرحلة التعليم ) 4-1(أجزاء البرنامج ويفضل أن تكون التجربة في الصفوف الدينا 

 .األساسي 
 برامج تعليم أن تتبنى وزارة التربية والتعليم ، وزارة التعلم العالي والبحث العلمي دمج •

 .التفكير ومهاراته في كل مؤسسات تأهيل المعلمين وكليات التربية في الجامعات اليمنية 
 .أنشأ منشأت رياضية في مدارس التعليم األساسي مثل المالعب وصاالت الرياضة  •
تزويد القاعات الخاصة باألنشطة بكل اإلمكانات المادية لخلف نشاط علمي وثقافي  •

دارس ، وإسقاط حصة المجلس الرسوم الطالبية كلها لموازنة الموتخصيص 
 .،وزارة المالية من هذا المورد الضئيل وتخصيص لحلق بيئة فاعلة في المدارس المحلي

التنسيق مع مؤسسة الوسائل التعليمية إلنتاج الوسائل التعليمية ولكل المدارس ودعمها مالياً  •
 .ياء كي تلبي حاجات المدارس من هذه األش

/ تضمين المخططات الخاصة بالمدارس بقاعات خاصة  للمكتبة وتزويدها مركزياً ومحلياً  •
ة ، وإنشاء مكتبة في كل مدرسة ال 3بالكتب عامة ذات العالقة بمهارات التفكير خاص

 .توجد بها حالياً مكتبة 
اءات منها أن تعمل اإلدارات المدرسية على تحفيز التالميذ نحو التعلم من خالل عدة إجر •

متابعة تحصيلهم الدراسي التواصل مع ولي األمر وتوعيتهم من خالل األنشطة والمشاركة 
 . ما همية التعليم ودور في حياتهم 

وضع آلية المناهج المدرسية بشكل سنوي مع تطوير وتعديل الكتب المدرسية وأدلة المعلم  •
  . التطوير، ومراعاة إدخال تعليم مهارات التفكير فيها أثناء عملية

تكوين لجان طالبية تساهم ولو يشكل لسير في معالجة بعض القضايا الخاصة بالتالميذ  •
   .وترك الحرية باختيار ممثليهم في هذه اللجان والتعبير عن آرائهم بحرية 
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  راجـع والمصـادر ـقائمـة الم

   :ةـربيـالعع ـالمراج
  تب ــ الك-أ

  م التفكير في المنهج المدرسي ، الطبعة األولى ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن  تعلي  م2005  السرور ، ناديا هايل ،

  مهارات التفكير في مراحل التعليم العام ، طبعة أولى ،دار الفكر العربي القاهرة ، جمهورية مصر العربية    م2002  مصطفى ،فهيم 

  هج المدرسي ، مصدر سابق تعليم التفكير في المن  م2005  السرور ،ناديا هايل 

  تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة الطبعة األولى دار الشرق للنشر والتوزيع ، نابلس ، فلسطين   م2003  سعادة ، جودت أحمد 

   ، دار الفكر ، عمان ، األردن 2تعليم التفكير ، ط   م2004  قطامي ، نايفة 

  ر اإلبداعي ،الطبعة األولى ،دار الكتاب الجامعي ،العين ،اإلمارات العربية المتحدة تنمية مهارات التفكي  م2005  جمل ،محمد جهاد

  أساسيات التدريس ومهاراته وطرقه العامة ، الطبعة األولى ،دار المناهج ، ، األردن   م2001  أبو الهجاء ، فؤاد حسين 

   األولى دار الشرق للنشر والتوزيع ، نابلس ، فلسطينتدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة الطبعة  م2003  سعادة جودت أحمد

  تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة الطبعة األولى دار الشرق للنشر والتوزيع ، نابلس ، فلسطين  م2003  سعادة جودت أحمد

  والتوزيع ، نابلس ، فلسطينتدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة الطبعة األولى دار الشرق للنشر   م2003  سعادة جودت أحمد

  .تكنولوجيا التعلم من أجل تنمية التفكير بين القول والممارسة ، الطبعة األولى ،دار المسيرة ، عمان األردن   م 2001  الحيلة ،محمد حمود 

  .تعليم التفكير في المنهج المدرسي ، مرجع سابق   م2005  السرور ، ناديا هايل ، 

  .دريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة ، مرجع سابق ت  م2003  سعادة جودت أحمد

  تنمية قدرات التفكير اإلبداعي ، الطبعة األولى ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان األردن   م2001  الطيطي ، محمد حمد

  .تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة مرجع سابق   م2003  سعادة جودت أحمد

  تعليم التفكير ، مفاهيم وتطبيقات ، الطبعة األولى ،دار الكتاب الجامعي ، العين  ، اإلمارات العربية المتحدة   1999  ي عبد الرحمن جروان ، فتح

  تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة ، مرجع سابق   م2003  سعادة جودت أحمد

  ي ، مرجع سابق  تعليم التفكير في المنهج المدرس  م2005  السرور ، ناديا هايل ،

  تعليم التفكير في المنهج المدرسي ، مرجع سابق    م2005  السرور ، ناديا هايل ،

  التفكير أالبتكاري ،المعوقات والميسرات مركز الكتاب والنشر ، القاهرة ،جمهورية مصر العربية   1993  عباد ،أحمد ، 
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  : الحوليات والدوريات والدراسات العربية -ب

  الدوريات وليات وح ال-1

الطالب العددان الثالث والرابع ، وكالة الغوت لالجئين ، / مجلة المعلم التدريس الصريح لمهارات التفكير ،   1999  عصفور ، وصفي 
   عمان ،األردن

  .لسعودية  ا،وزارة المعارف ، المملكة  العربية) 83(،مجلة المعرفة ، العدد تعليم التفكير ،تعليم اإلبداع   م2002  جروان ، فتحي 

   ، مصدر  سابق  الطالب العددان الثالث والرابع/ مجلة المعلم تطوير مهارات التفكير عند تالمذة المدارس ،  1999  شاهين ،محمد 

السنة السابعة عشرة ، مكتب التربية ) 59(مجلة رسالة الخليج ، العدد تنمية قدرات التفكير عند التالميذ ،    المانع ، عزيز 
  . الخليج العربي لدول

مجلة مستقبل التربية معوقات تنمية اإلبداع لدى طالب مراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية ،   م2002  البكر ، رشيد 
تصدر عن المركز العربي للتعليم والتنمية ، الناشر ، المكتب الجامعي الحديث ) 25(العربية ، العدد 

  . ،اإلسكندرية 

  أهمية التدريس لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي مادة عبر شبكة االنترنيت    م2000  ن المصري ، محمد حس

   وزارة المعارف ، الرياض المملكة العربية السعودية )82(مجلة المعرفة ، العدد تعليم التفكير ،   م2002  النافع ، عبد اهللا 

   سابق مصدر) 82(التعليم بتنمية مهارات التفكير ،مجلة المعرفة العدد 

  التفكير أالبتكاري ، المعوقات ،الميسرات ،مركز الكتاب والنشر ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية   م1993  عباد ، أحمد 

 ،المركز العربي مستقبل التربية العربيةمعوقات اإلبداع في المجتمع العربي وأساليب التغلب عليها، مجلة   م1995  حمود رفقية
  مصدر سابق ) 8 (للتعليم والتنمية ،العدد

  . مصدر سابق 17السنة ) 59( ،العدد مجلة رسالة الخليج العربيتنمية قدرات التفكير عند التالميذ ،   م1999  عزيزة المانع 

معوقات األنشطة االبتكارية في مدارس التعليم الثانوي بالكويت من وجهة نظر عدد من مديرين ومديرات   م 1992  المسيليم محمد وأخرون 
  )24(المجلة التربوية جامعة الكويت العدد دارس الثانوية ، الم

  )25(العدد ) 8(معوقات اإلبداع لدى طالب مراحل التعليم ،مجلة مستقبل التربية ، المجلد   م2002  البكر رشيد 

لى المؤتمر التربوي معوقات تنمية اإلبداع لدى طلبة المرحلة األساسية في مدارس قطاع غزة بحث مقدم إ  م2005  دياب ،سهيل رزق 
جامعة القدس المفتوحة منطقة غزة " الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل " الثاني ،

  .التعليمية 
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  :بية ــع األجنــالمراج

  :الكتب والمطبوعات التربوية -أ

Tsui,L,1999 Courses and instruction a ff ectinj criti critical thin kinj 
Researcg in Hijger 

Educa tion, uo (2) ,185-200 . 

  : ية ــبات األجنـ الدراس-ب

Akan, S.O. (2003) – Teachevs  pevceptions of Constraints on 
Improving Student Thinking in High Schoois (uupubished 
mastersthesis) the jraduate Schoo of SociaI Sciences Middie 

east techhica universitgAnkara,Turkey   
Beyer,B.k (1988)-Developing a thinking skills projvam Boston 
:Allyn and Bacon . 

Goodlad ,J.I . (1984) .A place called school ,New york :McGraw 
–Hill .   

Swartz ,J.,&perkins,n (1990) –Teaching" ,Issuse and Approaches 
Midwxest,publication.  

-DeBono ,E.(1991)" Cort Thinking TV Teacher Notes Crea Livity '2' 
Ed.London, Perjman Press ,Ine .  

 

Paul,R. (1990),Critical thinking :what evevy person needs to 
Survive in a papidly changing world .California : Center for 
Critical Thinking and Moval Criti@ue   

  عادل عبد الكريم ياسين وآخرون ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، الكويت ) ترجمة(تعليم التفكير   1989  أدوار بونو 

أثر التدريب في عملية زيادة مهارة التفكير والتحصيل لتالمذة المرحلة االبتدائية ،دراسات في   1982  بالن نكشب 
  .القاهرة ة المصرية أساليب التفكير ، مكتبة النهض
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