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 تعليم كيفية  إمارة ملتابعة من كل (10) مبعدل( القيوين ديب، عجمان، أم) يف سن املنهجمعلمة يدر  
ج املنه الدراسةاعتمدت  ، وقدالتعليمي املوقف داخل املنهج املتضمنة يف العليا التفكري مهارات

 اليت العليا التفكري مستندة على ثالث أدوات أعدهتا الباحثة، وهي قائمة مهارات الوصفي التحليلي
احملتوى، وبطاقة  حتليل ( مهارة فرعية ابإلضافة إىل استمارة 18( مهارات رئيسة و)5بلغ عددها )
التحليل، فقد ت مني، أما ثبات استمارة التأكد من صدق األدوات بعرضها على حمك   املالحظة، ت  

(،  %99.37) حيث بلغ معامل الثبات إبعادة التحليل من قبل الباحثة نفسها بوجود فارق زمين
 التفكريو  ( مهارة،918الناقد يف املنهج بلغ ) التفكري مهارات وقد أشارت نتائج التحليل إىل أن  عدد

(، فبلغ 30) املعريف فوق والتفكري (،7القرار ) (، واختاذ8) املشكالت (، وحل  178اإلبداعي) 
يف املنهج، وفروعها ( مهارة، وحبساب النسب املئوية والتكرارات للمهارة الرئيسة 412) اجملموع

املالحظة لتعليم مهارات التفكري العليا للمنهج وحتديد أبرز مواطن القوة والضعف اليت كشفتها بطاقة 
 من أكرب عدًدا املنهج حمتوى نيتضموجوب  أمهها: ،الدراسة إىل عدد من  التوصيات خلصت
 مهارات وتقومي كيفية تعليم  يف تدريبية برامج تنفيذ ضرورة مع املشكالت وحل   القرار اختاذ مهاريت
 العليا التفكري مهارات تنم ي متنوعة أداء مهام تصميم يف مهاراهتن وتنمية ،للمعلمات العليا التفكري

اليت تقو م أثر املنهج على التالميذ، ودعت لبناء  البحوثا من واقرتحت الباحثة عددً  التالميذ، لدى
 .تالميذ الصف الرابع وقياس أثرها على العربية اللغة العليا يف التفكري برامج تتضمن مهارات

 
 دولة الرابع، الصف العليا، التفكري مهارات املطور، العربية اللغة منهج التقومي،: املفتاحية الكلمات
 .ملتحدةا العربية اإلمارات
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ABSTRACT 

 

         This study aimed to analyze the content of (My Arabic Language) curriculum for 

developed fourth grade in the field of higher thinking skills and its development among 

students in its first trial edition (2015-2016) ,the study consisted of two parts .The First part 

was represented by (My Arabic Language ) ,and the second part was represented by choosing 

30 teachers teaching the curriculum as a random simple sample in (Dubai, Ajman and Umm 

Al Quwain) at the rate of 10 teachers per emirate ,to observe methods of teaching higher 

order thinking skills included in the curriculum within the Learning Situation ,the study relied 

on the descriptive method using 3 tools prepared by the researcher which are : thinking skills 

list (5 main skills and 18 sub-skills) ,in addition to content analysis forum and observation 

card. The sincerity of these tools were measured by exposing them to a committee of ,the 

consistency of the analysis was completed by repeating the analysis by the researcher herself 

during different periods of time whereas the consistency factor value was (99.37%) .The 

analysis results pointed out that the number of critical thinking skills was(189), creative 

thinking skills(178) , solving problems skills(8) ,decision making skills(7) , metacognitive 

thinking skills(30) and a total of 412 skills , by calculating percentages and frequencies of the 

main skill and its branches in the curriculum ,and determining the strengths and weaknesses 

revealed by the observation card, the study produced the following recommendations :To 

include  a larger number of decision making and solving problems skills within  the 

curriculum’s content alongside the necessity of  executing training programs about how to 

teach and evaluate higher order thinking skills for teachers ,and build up their skills in 

designing various tasks which develop students’  higher order thinking skills. The researcher 

suggested a number of researches which evaluate the effect of the curriculum on students 

,and urging to build programs which include higher order thinking skills in Arabic language 

and measuring its effect on fourth grade students.  
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 الدِّراسة خلفّية
يتناول الفصل األول تقدمي التمهيد املالئم ملوضوع الدراسة لإلحاطة به ومعرفته من خالل إبراز مشكلة س

يف حتديد مشكلة  ألهداف املراد حتقيقها يف هذا الفصل تتمث لأبرز او  ،الكامنة وراءهاالدراسة والدوافع 
ق من ستتحق  داف اليت ألهوا ،ئلة اليت ستجيب عنها الدراسةعرض األس مع اإلحساس هبا ومنطلق ،الدراسة

باإلضافة  والتطبيقي   النظري  من اجلانبني هذا الفصل أمهية الدراسة  تتضح من خاللخالل اإلجابة عنها، وس
 .إىل التعريف مبصطلحات الدراسة

 :المقدمة
تدور عرب سلسلة من األحداث والتطورات  اإلنسانية األرض، وعجلة احلياةسطح  منذ ظهور اإلنسان على

من تطورات متالحقة ومتسارعة، ومن آخر، لكن ما شهده عصرنا احلايل  اليت تنقلها من طور إىل طور
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، كان شيًئا مذهاًل انعكس على مناحي احلياة كافةكبري  علمي  تقدم 

كن  يف أمر يدل داللة أكيدة على أن  ثبات املعرفة  ، فإنهإن دل  هذا على شيءإخل... و  والثقافية غري ُمم
وهلذا وجدنا  ،فكل يوم هناك علم جديد واكتشاف جديد ودوام احلال من احملال، ،قاموس الرتبية العصرية
؛ على اختالف ألواهنا وأجناسهاتمعات باجمل ناء على التطورات والتغريات اليت تلحقبالعلوم الرتبوية تتغري 

وتطلعاته  وتساهم يف حتقيق أهدافهلدى اجلميع أن الرتبية وجدت؛ لتخدم اجملتمع،  ملعروفألنه من ا
 .املنشودة

ر وتسخ  جل  اهتمامها على نظامها التعليمي،  تصب  اليوم والدول اليت تسعى إىل تطوير جمتمعاهتا وتقدمها    
لتحقيق أهدافها وغاياهتا، وتسعى جاهدة لتوفري اخلرباء والقادة الرتبويني الذين له كل طاقاهتا وإمكاناهتا 

بكل  ر على التعامل مع معطيات العصر احلايلخيططون، ويرمسون السياسات التعليمية اليت تبين اإلنسان القاد
 عريفملعصر التقدم ا الذي يؤهله ملواجهة متطلبات الكايف اإلعدادإعداده  وتسهم يف ،حتدياتهو  مستجداته

ويف  ، والتغلب على تعقيداته،معطياته قادرًا على التكيف والتالؤم معوتغرياته املتالحقة واملتسارعة؛ ليكون 
عاملنا املعاصر الذي يتسم بسرعة  أن  " :(يف كتابه ) علم النفس الرتبويهذا الصدد أوضح رجاء أبو عالم 

التغري  يوجب على الفرد أن ينم ي قدراته على التوافق مع املواقف اجلديدة، وأن يفك ر تفكريًا ناقًدا أو مبتكرًا؛ 
 (316: 1993)أبو عالم "ليصل إىل أحكام صائبة
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 مهارات تنمية إىل فيه ةاملاس   اإلنسان حاجة هو السابقة العصور من غريه عن العصر هذا مييز ما أبرز ولعل
 وهذه... إخل وثقافية وعلمية فكرية حتديات من فيه ما بكل جماراته من نيتمك   لكي لديه؛ العليا التفكري
وجيعل جيل هذا اليوم قادرًا  القدرات، يوينم   الطاقات، ريفج   الذي الرتبوي املناخ بتوفري إال تتحقق ال التنمية

 جتمعه.مبنه من املضي قدًما بنفسه و على التفكري بطريقة خمتلفة متك  
 أهدافاً  ومضموناً، شكالً  الرتبوي ة العملي ة تطوير إىل الدعوة كانت  هنا من":بقوله مندور إليه أشار ما وهذا

 وُمارسة يم،الق وتشر ب واملهارات، اخلربات الكتساب صاحلة بيئة لتغدو إنساني ة؛ وعالقات نظاماً  ووسائل،
 . (4 :م 2000 مندور، )"الدميقراطي ة احلياة

 بكل املدرسي   املنهج كانت  ،املنشودو  املطلوب التغيري إلجراء والتعليم بيةالرت  رجال عليها استند اليت وسيلةوال
اهات ومهارات معارف من حيتويه ما  حاجات مع تنسجم معايري وفق املناهج ناءب إىل سعوا وقد ،واجت 

 مع ريتطو  و  ،احلياة دجتد   مع ديتجد   أن جيب املنهج أن   منهم إميانًا اجملتمع أهداف قحتق  و  ،هخصائصو  املتعل م
 .وفكره اإلنسان شخصية تكوين بناء أساس هألن ؛تطورها

 اليوم تالميذ يساعد بشكل وتطويرها املناهج حتسني حول املطروحة والنظريات واألفكار اآلراء كثرت  لقد
 لكي الالزمة؛ واخلربات واملهارات املعارف يكسبهمو  ،العصر هذا يشهدها اليت التطورات مواكبة على

الن مو السريع لوسائل االتصال، أن   إىل إضافة اخلاصة حياهتم ويف جمتمعاهتم، يف فاعلني أعضاء يصبحوا
هذا كله ساعد تكنولوجيا املعلومات،  تقد مإضافة إىل  ودخوهلا ميادين احلياة كافة والتوسُّع يف استخدامها

جديدة يف ميدان الرتبية وعلومها، وزاد من ضرورة اإلفادة من هذا التدفق املعلومايت ُما وضع  فتح آفاقعلى 
املعلومات واملعارف إىل  عن نقل هذا الكم  اهلائل منوقصوره املنهج الرتبوي أمام حتد يات كبرية أثبتت عجزه 

لذا كان ال بد  من إعادة الن ظر بصورة مستمرة يف مكوِّنات  ؛القدميةالتقليدية املتعلمني باألساليب والطرائق 
من أهداف ومضامني وطرائق ووسائل وعمليات تقومي؛ ليصبح قادرًا على حتقيق األهداف وحمتوياته  املنهج

جي واملعلومايت من جهة، ولكي يكون هو ذاته عاماًل من عوامل التقد م ومسايرة التطو ر العلمي والتكنولو 
إعداد التالميذ للحياة يف  طلبهاتيت اليت اكوعة من املعارف واملهارات والسلو العلمي واملعريف باستيعابه جمم

 املستقبل واملشاركة يف بنائه من جهة أمخرى.
م، والتعلم الذايت، والتعليم يباملناهج مثل: تفريد التعلوثيقة الصلة وقد أسفر ذلك عن ظهور مفاهيم 

د الباحثون على أمهية تعل مها يؤك   املوازي، والتعليم بالفريق، والتعليم املربمج، وتعليم مهارات التفكري اليت
ن تنمية مهارات التفكري إ"ىل أن ه ميكن القول( إتعليم التفكري ومهاراتهيف كتابه ) سعيد عبد العزيز حيث يشري
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 العزيز، عبد سعيد). "والتكي ف معها، وكذلك لتطوير اجملتمع تعترب ضرورة ملح ة ملواكبة متطل بات العصر
 (22م:2007

قد أثبتت و "أن  نوعية التعليم الذي نكتسبه يعتمد على نوعية التفكري الذي منلكه" :"Fisher فيشر"ويرى 
وثيًقا بني اكتساب الفرد ملهارات التفكري وجناحه يف احلياة أو يف اجملتمع، إذ إن ه   االدراسات أن  هناك ارتباط  

، يف اجملاالت كافة كلما كانت قدرة الفرد على التفكري بشكل أفضل، زادت فرص جناحه وفعاليته يف اجملتمع
تعلمني على استيعاب األمر الذي جعل األنظمة العاملية تنادي بتدريس التفكري الناقد الذي يرفع قدرة امل

وحتسني مستوى التحصيل، إضافة إىل أنه ضروري  ، ُما ينعكس على النجاح الدراسياملعرفة والتعامل معها
 (34 –32 :م2007)سعيد عبد العزيز، .  لتطوير التعليم

 للمتعلم حيقق تعليم جديد، نوع من تعليم احلايل العصر هذا ظل ويف اآلن املطلوب بأن السيد عزيزة وترى 
 جملاهبة يستخدمه معىن إىل العلمية املعلومات حتويل يف الناقد التفكري عمليات استخدام ىعل اقادرً  يكون أن

 تعليًما أصبح اليوم فالتعليم اجملتمع، خلدمة وتسخريها املعرفة وتوظيف ،هتتحدا اليت واملشكالت القضايا مجيع
 (44-43 ،1995 :السيد). الناقد التفكري وخاصة التفكري، تنمية أجل من

 مستمر اً وإلحداث هذا التحسني املنشود على الرتبية عموماً وعلى املنهج خصوًصا، فإن  األمر يتطل ب تطويراً  
ات مواكب ملستجد   دًا للمنهج الدراسي؛ لتتمك ن املدرسة من القيام بدورها يف تقدمي تعليم راق  ومتجدِّ 
 .احلاجات امللح ة للمجتمع، وتكوين ثروة بشري ة تليب  العصر

وهناك عدد كبري من الدراسات والت جارب الد ولية احلديثة يف جمال تطوير املناهج الدراسية منها: التجربة 
الربيطانية، والتجربة األسرتالية، والتجربة اليابانية، وجتارب بعض الدول العربية كتجربة دولة اإلمارات العربية 

تبن ت مدخل املعايري الوطنية لبناء مناهجها الدراسية سعًيا منها لتطويرها وبنائها على فلسفة  اليتاملتحدة 
تربوية هتدف إىل نقل بؤرة االرتكاز من املعلم إىل املتعلِّم، وإىل جعل التعل م أسلوب حياة طويل املدى يرك ز 

ومن طرائق التدريس التقليدية اليت تعوق  على اإلبداع واالبتكار والتخل ص من املفاهيم التقليدية للرتبية،
التفكري، وتقزِّم اإلبداع، وحتول دون االبتكار، وتنفِّر من التعل م، واستبداهلا بأساليب تعلُّم وتعليم فاعلة 

 .) م 2015-2014( وقد بدأ العمل بذلك منذ مطلع عام ونشطة،
فة اللغوية وتنميتها، فقد عكفت وزارة الرتبية ومبا أن  املناهج الدراسية هي أدوات املدرسة يف بناء املعر 

على بناء مناهجها بناء علمًيا خمط طًا ومدروًسا وفق املعايري العاملية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والتعليم 
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بطريقة تراكمية واعية تراعي أن تكون نصوصها وحماورها ومعاجلاهتا ُمثلة الكفايات اللغوية اليت جيب أن 
 ميتلكها تلميذ القرن احلادي والعشرين.

وطرائق تعليم ولضمان أن تعكس هذه املعايري التوقعات العاملية احلديثة، ارتكزت عملية التطوير على معايري 
وتعل م اللغة العربية املعتمدة من ِقب ل املؤسسة الدولية خلدمات املدارس، وتلك املعتمدة يف اإلمارات العربية 

  اإلمارات(. وزارة الرتبية والتعليم / 2014/اإلطار العام ملعايري املناهج يف مادة اللغة العربية  )وقطر  املتحدة ولبنان

انطالقًا من هذه الرؤى الطموحة رأت الباحثة أن تقوم بتقومي منهج اللغة العربية للصف الرابع يف ضوء 
 مهارات تفكري عليا مبختلف أنواعها. ه مننم تضم  يمبا  هارات التفكري العليا لدى التالميذممراعاته 

 : اإلحساس بمشكلة الدراسةمشكلة الدراسة

 ومل تعدوحاجة ملحة، أمرًا ضروريًا، التخطيط للعملية التعليمية بات يف عصر التقدم املعريف املتسارع 
 منذ مطلع جيديان نفًعا يف ظل التقدم العلمي اهلائل والقفزات النوعية اليت شهدهتا احلياة عشوائية واالرجتالال

تطوِّرة يف ضوء فلسفة واضحة تنبثق عنها أهداف العملية املناهج املمن إعداد  البد   لذا كان، القرن العشرين
وإمكاناته،  ه النفسية وقدراتهالتعليمية، واسرتاتيجيات التعليم املناسبة للمجتمع املستهدف بكلِّ خصائص

 .مناخ تربوي مالئم ظل  يف و  ،مر والتقد  تساعد على التطو  ومتطل بات منوِّه يف بيئة ثقافية 
ا من املطالب اليت تفرضها األلفية الثالثة على كيف يفكِّرون أمرًا مهًما ومطلًبا ملح    تالميذلقد أصبح تعليم ال

إمكاناته وقدراته العقلية، ومن مث  إىلالنُّظم التعليمية؛ ألن  تعليم التفكري يساعد الط الب على التعرُّف 
ق تنميتها واستثمارها بشكل أفضل، ُما يساعده على تكوين فهم أفضل للحياة وأحداثها، األمر الذي حيق  

زان عند اختاذ القرار، وهذا من أهمِّ أسس التكيُّف مع اجملتمع الذي يعيش فس واالت  ة بالن  قة والث  له االستقاللي
ة، ومن مث حتقيق النجاح الذي يصبو إليه فاعل بصورة أكثر إجيابية يف ميادين احلياة كاف  فيه ُم ا يدفعه إىل الت  

 تربوية ملادة اللغة العربية بدولة اإلمارات منذ عام، وحبكم عمل الباحثة كمشرفة يف حياته العلمية والعملية
 /1993من)  ملدة ثالثة عشر عاًماقبل ذلك  ، ومن خالل ُمارستها للتعليموحىت اآلن (م2006)

وحبكم خربهتا  يف دولة اإلمارات، ثانوية(الرحلة امل+  احللقة الثانية+ احللقة األوىل( وللمراحل كافة ) 2005
يف تدريس  واملعلمات أداء املعلمني الشخصية يف اجملال الرتبوي وحضورها الدائم للحصص الدرسية ملتابعة

مستوى املهارات األدائية عند التالميذ يف التعليم احلكومي واخلاص، واطالعها على نتائج  املادة، وقياس
على مدار هذه النتائج  وجدت أن   فقد دولية والوطنية،رات الحتصيل الطلبة يف االمتحانات احمللية واالختبا

مهارات جمال  املخرجات ال ترقى أبًدا إىل املستوى املطلوب خصوًصا يفو  ،غري مرضيةالفرتة الزمنية هي 
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الذي خضع له تالميذ الصف الرابع يف دولة ا أظهرته نتائج االختبار الدويل التفكري العليا، ويؤكد ذلك م
اختبار دويل يف القراءة  )وهو )2011، (pirls  اختبارنتائج  حيث أظهرت ) م 2011 ( عاماإلمارات 

أداء  مستوى جاءقد و  ،(500)احملد د بـــــــ أن  املستوى كان أدىن من املتوسط الدويل  (ذ كل مخس سنواتينف  
واليت بلغ  ،يف ذلك العام بني الدول املشاركة األربعني (40الطلبة يف دولة اإلمارات املتحدة يف املرتبة )

أن  طلبة اإلمارات ميتلكون  تبني   االختبار، ومن خالل حتليل نتائج أربًعا ومخسني دولة  (54عددها )
مهارات متوازنة يف املهام التفسريية واستخالص املعلومات، لكن مستوى اإلتقان لديهم كان أدىن يف 

ت ليا يف التحليل والرتكيب والتقومي، وتبعتها االختباراالنصوص األدبية اليت حتتاج لفهم معم ق ومهارات ع
، اللغة العربية اللغة( ( يف املواد األساسية األربع9،7،5،3) وفعام للصف ل  الوطنية اليت جتريها الوزارة ك

والتقدم عند الطلبة، وتشخيص مواطن  ،بغية تقييم مدى جودة التحصيل( ، الرياضياتاإلجنليزية، العلوم
يف  (2014-2012) بني ما ( للفرتة5-3الصفني )تالميذ نتائج حتليل ، ومبتابعة لديهمالقوة والضعف 

أن  الطلبة ينجحون يف املهارات األساسية التقليدية اليت تعتمد على  التحليل اللغة العربية، فقد أظهرت نتائج
العليا املرتبطة  التفكري يف مستوى أداء الطلبة يف مهارات جتل ى واضحال ضعفالاالستذكار واملذاكرة، ولكن 

 وبالتايل تتحد د مشكلة الدراسة يف العبارة التقريرية التالية:النقدي والتقييم وحل  املشكالت، بالتفكري 
  (األساسي التعليم وجود قصور في مهارات التفكير العليا لدى تالميذ الحلقة األولى من)
والقائمني على شؤون  املختصني استناًدا إىل دراسة نتائج االختبارات الدولية والوطنية من قبل املسؤولنيو 

ة أسباب تكمن وراء ذلك، ويأيت على رأسها هناك عد   أن   تبني  هلم فقد الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات،
الرتبية والتعليم ت وزارة لذلك تبن  ؛ وتعتمد على التلقني واحلفظ ،تالميذللسها يدر ت يتم  التقليدية اليت املناهج 

لتطوير املناهج كخطوة أوىل لرفع مستوى حتصيل التالميذ، وحتقيق اجلودة يف التعليم بغية الوصول إىل  خطة
اللغة كتاب  خرجيات العصر، فوحتقيق خمرج تعليمي متميز قادر على مواكبة حتد   مة،مصاف  الدول املتقد  

يف ضوء  رأت الباحثة أن جتري تقوميًا لههذه؛ هلذا  ف الرابع املطو ر كأحد منجزات خطة التطويرالعربية للص  
 التالميذ. لدىقدرته على تنميتها مدى ، و اليت تضمنها هارات التفكري العليام
 

 أسئلة الدراسة:
 :الدراسة يف التساؤل الرئيس اآليتميكن صياغة مشكلة 

 ؟ ف الرابع لمهارات التفكير العلياوَّر في الصة العربية المطمنهج اللغما مدى مراعاة  س:
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 األسئلة الفرعية اآلتية: التساؤل الرئيسوانبثق عن هذا  
 ؟الصف الر ابع األساسي   لعليا الواجب تنميتها لدى تالميذما مهارات التفكري ا  -1
مط و ر للصف الر ابع يف دولة اإلمارات العربية  كل  مدى مراعاة   ما  -2

عنصر من عناصر منهج اللغة العربية امل
 ؟رات التفكري العليا لدى التالميذاملتحدة ملها

 على تنمية مهارات التفكري العليا، ومعاجلة القصور ا فعاًل رً بات تنفيذ املنهج؛ ليكون قادمتطل   ما  -3
  ؟املوجود على أرض الواقع

 ص أهداف الدراسة يف:تتلخ   الدراسة:أهداف  
حتديد مع  و ر ملهارات التفكري العلياطصف الرابع امليف البيان مدى مراعاة منهج اللغة العربية  -1

 مهارات التفكري العليا الواجب تنميتها لدى تالميذ الصف الر ابع األساسي.
ط عنصر من كل  بيان مدى مراعاة   -2

م
و ر للصف الر ابع يف دولة اإلمارات عناصر منهج اللغة العربية امل

 العربية املتحدة ملهارات التفكري العليا لدى التالميذ.
 ا على تنمية مهارات التفكري العليا. بات تنفيذ املنهج؛ ليكون قادرً حتديد متطل   -3
 

 أهمية الدراسة:
 أهمية نظرية:
 مهارات رأسها تنمية وعلى املعاصرة االجتاهات ضوء يف الدراسية املناهج تطوير وحتمية ضرورة تبني  

املنشود  املستقبل بناء على القادرة البشرية الثروة وتأمني التعليمية، األهداف أفضل لتحقيق العليا التفكري
 ره حنو األفضل.ي، واالرتقاء مبجتمعها، وتطو القادر على مواجهة حتديات العصر

 :أهمية تطبيقية 
تنمية مهارات التفكري العليا  على خيدم العملية التعليمية، ويساعدتسهم يف تقومي املنهج وتطويره مبا  -

 لدى الطالب، وتنفيذ الطرائق اليت متكِّن املنهج من ختريج النشء القادر على مواكبة حتدِّيات العصر. 
مقرتحات إلجراء دراسات طرح  إضافة إىلاقرتاح توصيات بناًء على النتائج اليت تتمخ ض عنها الدراسة،  -

 .العاملني على تطبيقه وتنفيذهاملعلمني  املنهج تقيس أثره، وتنم ي كفايات  رى حولأخ
أفضل ُما هو عليه بصورة معه تسهم يف إعانة املعلمني وإرشادهم إىل كيفية تنفيذ املنهج والتعامل  -

 الواقع.
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 مصطلحات الدراسة:
 المنهج المدرسي:  

 وسيلة أي اقوميً  امنهجً  حياته يف يتبع ، نقولواضحال طريقال هو نهاجفامل ،ومناهيج مناهج: ج لغة: المنهج
 .منهجه علم لكل - الدراسة منهج -العلمي البحث مناهج ،معينة غاية إىل به صلت دةحمد  

املنهج العلمي: خطة منظ مة لعدة عمليات ذهنية أو حسي ة بغية الوصول إىل كشف حقيقة أو الربهنة  
 عليها. 

 . النسخة اإللكرتونية( :املعاين اجلامع ) معجم ، وسائله وطرقه وأساليبهالدِّراسة ناهج الت عليم: برامجم

 ديتعد   بذلك وهو، ومناقشة وطرًحا عرًضا املواضيع مع التعامل يف والطريقة األسلوب اصطالًحا: المنهج
 : حبسب

 . ...نفسًيا ،تارخيًيا، اجتماعًيا ،دينًيا، فلسفًيا ،علمًيا منهًجا فيكون الموضوع: طبيعة -1
 .به القائم إىل ظربالن   اذاتيً  يكون وقد موضوعًيا، فيكون المنهج: شكل -2

 على شخصية، ويقوم مهارات على يقوم ألنه ؛فن فهو، واحد آن يف ومعرفة وعلم فن":إنه املنهجقيل عن 
 اأخريً  وهو، عليها االرتكاز من بد   ال أسس وله حتكمه، قواعد له ألن   علم؛ وهو، والتأثر التأثري عوامل
مدونة األستاذ الدكتور حسني حممد أمحد من  )"والغاية الوسيلة قحيق   اإلنسانية، واملنهج معارفنا من معرفة

                                                                                                                                                                                                                                  عبد الباسط اإللكرتونية (

ما ينصب  على احلياة املدرسية بشىت أبعادها، وعلى كل  ما يرتبط هبا كل  " :اصطالًحا المدرسي المنهج
 . (165: 2001)الوكيل: "من أهداف وحمتوى وطرائق تعليمية ووسائل وأنظمة تقومي

ملدرسي  هو مجيع اخلربات الرتبوية اليت تقد مها املدرسة ا املنهج" :قد ورد تعريف آخر للمنهج جاء فيهو  
 ق النمو الشامليأو خارجه وفق أهداف حمد دة وحتت قيادة سليمة؛ لتساعد على حتقللتالميذ داخل الفصل 

 ( 21: 1993 الديري وآخرون)"من مجيع النواحي اجلسمية والعقلية واالجتماعية والنفسيةلشخصية التلميذ 

 النتاجات حتقيق يف الطلبة ملساعدة املدرسة توف رها اليت املخط طة اخلربات مجيع املنهج" :روزجنلي قال *
 ( 21: 1993 ، وآخرون الديري) ”قدراهتم تستطيعه ما أفضل إىل املنشودة التعليمية

 اهليئة أو املؤسسة حتت إشراف لرتبوية اليت تتضمنها املدرسة أوكل  اخلربات ا  هواملنهج ":فقد قال أما دمْول * 
 ( 21: 1993، الديري وآخرون) ”ورقابة وتوجيه معني

الديري  )" عنها وتعترب املدرسة مسؤولة ،مجيع اخلربات الرتبوية اليت تأيت إىل املدرسة هو" ال:قورجيان  *
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 ( 21: 1993 ونخر وآ

ن يف هنا تتضم  إوإن اختلفت يف مضموهنا إال  ،هامجيع هاجند فهوم املنهجمل ريفاتعمن خالل ما تقد م  نم 
 لتقومي.ايأيت  مث  ومن ، اليت يتضمنها ق والوسائلائجمموعها واجتاهاهتا األهداف واحملتوى والطر 

 أن  وجدت ، لكن الباحثة الرتبويةصادر امل يف ملدرسيااملنهج  مفهوم قيلت يفوكثرية  تلفةخمتعاريف       
، وكادوا جيمعون الرتبويني إليه أغلب مييلالذي  التعريفهو  ملدرسيانهج للم األنسب واألمشل التعريف

 ."جمموع جتارب احلياة الضرورية لنمو التلميذهو  املنهج  إن   :"وليق الذيو  ،عليه
من وخارجها  اه التلميذ يف املدرسةلة ما يتلق  مج: املنهج املدرسي  هبذا املعىن يعين اإجرائيً  المدرسي المنهج

 ئق وأساليب خمتلفة، يتفاعل معها،بطرا أخرىمادة  معارف ومهارات واجتاهات يف مادة اللغة العربية أو أي  
 بذلك وهواملعرفي ة والنفسية واالجتماعية،  املتوازن والسليم يف مجيع جوانب شخصيته على النمو  ه وتساعد

 املدرسة طهاختط   اليتو  ...خلإ والعلمية والفنية والرياضية والثقافية االجتماعية الرتبوية اخلربات جمموع يعين
 يف وجند السلوك، من أمناطا إكساهبم هبدف خارجها أو املدرسة داخل مهابتعلُّ  ليقوموا ؛لتالميذها وهتيؤها

 والرياضية والثقافية االجتماعيةو  الرتبوية ) واألنشطة اخلربات مجيع يشمل نهإ حيث مشوالً  التعريف هذا
 املنهج أن جند هنا ومن املدرسة، وخارج داخل هلا ضويتعر   ،التلميذ هبا يقوم اليت (... إخل والعلمية والفنية

 .والبيئة واجملتمع والتكنولوجيا العلم من بكل   يرتبط املدرسي
 

له، قو م املتاع: جعل له قيمة معلومة، سع ره،  المنهج: تقويم التقومي لغة: قو م الشيء: أزال اعوجاجه، وعد 
 (12، جلسان العرب) قو م األثر األديب أو حنوه: حكم يف قيمته، قد ر قيمته 

 

 مدى حتديد على تساعد اليت األدل ة مجع عملي ةه"أن  ب املنهج تقومي واملفيت الوكيلعر ف   :تعريفه اصطالًحا
 املنهج على حيكم األو ل املنهج، لتقومي جانبني مث ة أن   وذكرا ،ألهدافه املنهج حتقيق مدى أي املنهج، فاعلي ة

 ،التقومي من اآلخر اجلانب أم ا”للمنهج الداخلي   ميالتقو " ويسم ى ومكو ناته، أسسه معايري توافر خالل من
ات إحداث يف فاعلي ته على حيكم الذي ذلك فهو  اخلارجي   التقومي" ويسم ى املتعل مني، يف املطلوبة التغري 

 (10:م 1998واملفيت، )الوكيل ."للمنهج
جيمعون فيها  ،صونأو أشخاص متخص   ،صخبري ومتخص   جمموعة عمليات ينفذ ها شخص :اتعريفه إجرائيً 

 أو تطوير بناًء على أو حيتاج إىل تغيري أو تعديل البيانات اليت متكِّنهم من تقرير ما إذا كان املنهج مقبواًل 
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 ، واملأمول منه حتقيقها.مدى حتقيقه لألهداف اليت رمست له
 مهارات التفكير العليا:

 (14ج :لسان العرب)  م هارات ومجعها:مبعىن حذق وبرع،  (م ه ر   مادة )من  المهارة لغة:
اِئمة م هارة ت سبكْ ا  -  ، فهو متمهِّرةر يـمْنِجز ع مله مبها :، بـ ر اع ةً اِحْذقً : أ ْي يف عم له باْلمممارسة الد 
هارات اللُّغ ِوي ة -

 
ثً  اورِي ة السِتْخدام الل غ ة والت م ك ن مْنها فـ ْهمً الض رم  القمدمرات :امل  . اب ةً وِكتءًة ار قو  اوحت  دُّ

 وبصورة ومعرفة ويسر بسهولة فهم عن يؤديه أن الفرد دتعو   الذي يءالش   ذلك هي :اصطالًحا المهارة
 ( 220ص:1999) اللقاين واجلمل:  .عقلية أو بدنية

 والسيطرة والسهولة قةبالد   سميت   بشكل األعمال من بعمل القيام على القدرة هي" :إجرائًيا تعريفها 
 على وذلك، الغرض هلذا رمطو   مقياس دهحيد   بشكل ما بعمل القيام ىعل القدرة وهي ،فيها واالقتصاد

 . ( 4م:  2001 اهلجاء، أبو )"والدقة والسرعة الفهم من أساس
 يف قصد عن ونستخدمها منارسها، حمد دة عمليات هي" :اصطالًحا تعريفها :العليا التفكير مهارات

 أو الن ص، يف املذكورة غري االفرتاضات إجياد مهارات املشكلة، حتديد مهارات: مثل املعلومات معاجلة
 كرة  لعبة بني كالعالقة  التفكري ومهارات التفكري بني والعالقة االدعاء، أو الدليل، قوة تقييم مهارات

منها يف حتديد  خل...، ويسهم كل  إ ةاإلسقاطي مثل رمية البداية، الرمية مهارات، من تتطل به وما املضرب،
ية عملية ف من مهارات متعد دة تسهم إجادة كل منها يف فاعلمستوى اللعب وجودته، وكذلك التفكري يتأل  

  (35 :م1999)جروان: . "التفكري
 أو وحفظها املعلومات مجع أجل من الفرد هبا يقوم اليت العقلية العمليات تلك" (2003:ويلسون) فهاعر  و 

 وصنع استنتاجات إىل والوصول والتقييم والتخطيط التحليل إجراءات خالل من وذلك، ختزينها
 (289:م  2012، حسانني("القرارات

إجياد االفرتاضات إخل  املشكالت، اختاذ القرارات، حل  ) كـ:  جمموعة من املهارات العليا تعريفها إجرائيا:
 تنفيذها يف مقررات خاصة، أو مدجمة مع املقررات الدراسية. يتم  دة، برامج حمد  وفق ...( يتعل مها التلميذ 

 التفكري مهارات أن  جند  ،عىن اللغوي واالصطالحي واإلجرائي ملهارات التفكري العلياللمتوضيح هذا ال وبعد
الدماغ ما يقوم به  تعكس ،نات متشابكةينطوي على أبعاد ومكو  و  ،ديشري إىل مفهوم معق  مصطلح  العليا

ميك ن مهارات التفكري  تعليمو  ما يستجيب له بإحدى حواسه أو بأكثر من حاسة،ض ملثري يتعر  عندما 
 ، وليس جمرد استدعاء احلقائق واملعارف وحفظها وتلقينها.عةاكتساب أساليب تفكري متنوِّ  املتعلم من
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 : للصف الرابع تعريف منهج اللغة العربية المطوَّر

 التغري   :والتطو ر ،طور إىل طور من حتو ل: وتطو ر ،طور إىل طور من حو له: طو ره": لغة ( المطّور فهوم )م 
 يف حيدث الذي التدرجيي   التغري   على أيضاً  ويطلق ،وسلوكها احلي ة الكائنات بنية يف حيدث الذي التدرجيي  

  (. 9ج: لسان العرب)  ". فيه السائدة القيم أو النظم أو العالقات ،اجملتمع تركيب

 اعتمدتهحيتويه الكتاب املدرسي الذي للص ف الرابع الذي ت  تغيريه كلًيا، و املقر ر  هو املنهجف: اصطالحاً  أّما
-2015وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة للصف الرابع األساسي يف العام الدراسي )

 ،دليل املعلمكاألوعية املصاحبة له  مع جمموعة من ته جلنة من املختصني يف الوزارة ( بعد أن أعد  2016
ص القراءة نصو والقرص املدمج الذي يتضمن تسجيل نصوص االستماع و  ،رافدةوالقصص ال ،ودليل التقومي

 األدبية واملعلوماتية.
 الدراسة هيكل نضم  يت هيكل الدراسة:

 الدراسة  عنوان -1
 الدراسة  خلفي ة: األول الفصل -2
 السابقة( والدراسات النظري وتتمث ل بــــ:)اإلطار: أدبيات الدراسة -3
 الدراسة منهجية: الثالث الفصل -4
 ومناقشتها الدراسة نتائج: الرابع الفصل -5
 خامتة الدراسة: اخلامس الفصل -6

  

  :تقسيمات الدراسة
بدولة اإلمارات يف ضوء  التعليم األساسي مرحلة يفصف الرابع للاللغة العربية ومي منهج قت الدراسة: عنوان

 .مهارات التفكري العليا
 تنقسم الدراسة إىل مخسة فصول رئيسة وهي:أقسام الدراسة: 

 :وتتضمن ،الدراسة ةخلفيّ : األول الفصل

  الدراسة مقدمة - 
  الدراسة مشكلة -
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  الدراسة أسئلة -
 الدراسة أهداف -
   الدراسة أمهية -
 الدراسة مصطلحات -

 في جلى ذلكويت(، السابقة والدراسات النظري اإلطارأدبيات الدراسة ،وتتمثَّل بــــ:): الثاني الفصل
 مبحثين رئيسين:

 ويتضمَّن: النظري اإلطار: األول المبحث
 ( ومشكالته التقويم معايير تقويمه، تطويره، ) المنهج مفهوم: أواًل 

  وحديثًا قدميًا املنهج مفهوم-
  املطو ر املنهج مفهوم-
  املنهج تطوير أسس-
  املنهج تطوير اسرتاتيجيات-
  املنهج تطوير دواعي-
  املنهج تطوير أساليب-
                                                              املنهج تطوير خطوات -
  الرتبوية للمناهج الشهرية العلمية النماذج-
  املنهج تقومي مفهوم-
  املنهج تقومي أمهية-
  املنهج تقومي أهداف-
                املنهج تقومي أغراض-
  املنهج تقومي وظائف-
  املنهج تقومي معايري-
  املنهج تقومي مشكالت-

  ق تدريسها(ائ، وطر أنواعها مستوياتها،مهارات التفكير العليا )أهميتها،  :ثانًيا
  التفكري مفهوم-
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  التفكري تنمية أمهية-
  وأنواعه التفكري مستويات-
  التالميذ لدى العليا التفكري مهارات-
  ( تعليمه يف املعلم دور مكوناته، تنميته، عوامل أمهيته، معايريه، مهاراته،)  الناقد التفكري-
  (الناقد والتفكري اإلبداعي التفكري بني الفرق مهاراته،)  اإلبداعي التفكري-
  (املشكالت حل   اسرتاتيجيات املشكالت، حل   مفهوم)  املشكالت حل  -
  ( خطواته أساليبه، القرار، اختاذ يف املؤثِّرة العوامل القرار، اختاذ مفهوم)  القرار اختاذ-
  ( مهاراته)  املعريف فوق التفكري-
 الدراسية املواد ضمن العليا التفكري مهارات تعليم اسرتاتيجيات-
  التفكري تعليم برامج-
  التفكري تعليم أساليب-
  التفكري تنمية معوقات-
  املتعلِّمني تفكري لتنمية إجراءات-
      تدريس جناح ومقوِّمات األساسية املرحلة مدارس يف التفكري مهارات تعليم عملية جناح عناصر-

 التفكري مهارات
  الرابع للصف العربية اللغة منهج بناء في الوطنية المعايير مدخل: ثالثًا

  .املعايري مدخل-
  .املئوية ونسبها النواتج أوزان-
  .األوىل احللقة بنهاية اخلريج ومسات اإلمارايت الطالب مواصفات-
  .األوىل احللقة لتالميذ العربية اللغة مادة معايري-
 (.الرابع للصف واملهارات للموضوعات والتتابع املدى مصفوفة) واملهارات املفاهيم خريطة-
 . سنة ( 12 – 9 ) املتأخرة الطفولة مرحلة يف موالن   خصائص-
  السابقة الدراسات: الثاني المبحث 
  .عام بوجه الكتب بتحليل تتعلق دراسات-  
        .العربية اللغة منهج يف الكتب بتحليل تتعلق دراسات-  
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  .املختلفة العلوم يف العليا التفكري مهارات بتنمية تتعلق دراسات -  
      .العربية اللغة جمال يف العليا التفكري مهارات بتنمية تتعلق دراسات-  
 .األجنبية الدراسات-  

 التعليق على الدراسات السابقة. -  
احلالية   ، وما تنفرد به الدراسةاحلالية والدراسة السابقة الدراسات بني االختالف وأوجه التشابه أوجه-  

  عن الدراسات السابقة.
 الدراسة منهجية:  الثالث الفصل

  الدراسة منهج-
  الدراسة جمتمع-
  الدراسة حدود-
  الدراسة عينة-
  .اإلحصائية واألساليب( ثبوهتا صدقها، حمتوياهتا،) الدراسة أدوات-

 ومناقشتها الدراسة نتائج :الرابع الفصل
 تها .هلا ومناقش النظري واإلطار الدراسة أهداف ضوء يف واستعراضها الدراسة بيانات حتليل -

  الخاتمة، وتتكون من:: الخامس الفصل
  ملخص نتائج الدراسة -
  واملقرتحات التوصيات -
   املراجع -
                      املالحق -

 األهداف املتوخاة منها حتديدأسئلتها و  مع عرضللمشكلة البحثية حتديد  خلفية الدراسة من مقدمة و ببيان
الذي أعدته الباحثة للدراسة  اإلطار النظري بتقدمي  نتابع يف الفصل الثاين  ،صطلحاهتاموأمهيتها وتعريف 

لتكون معيًنا وزاًدا لفهم أبعاد  ؛ذات صلة مبوضوع البحثكانت و  ،والدراسات السابقة اليت اطلعت عليها
راسة تقوميًا تقومي املنهج موضوع الد بغية النتائج يف ضوئها،وتفسري  مناقشتهاحتليل نتائجها و مشكلة البحث و 

 بإذن اهلل. منه حيق ق النتائج املرجوة ،علمًيا صحيًحا منهجًيا
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 انيالفصل الثّ 
 أدبيَّات الدِّراسة

 (اإلطار النَّظري والدِّراسات الّسابقة) 
 

 النظري اإلطار: األول المبحث
 ( ومشكالته  أغراضه وظائفه، التقويم، معايير تقويمه، تطويره، المنهج مفهوم - 1      

 (تدريسها وطرائق أنواعها، مستوياتها، أهميتها،) العليا التفكير مهارات -2      
 الرابع للصف المطّور العربية اللغة منهج بناء في الوطنية المعايير مدخل -3      

 سنة(   12 – 9)   المتأخرة الطفولة مرحلة في النمو خصائص -4

 السابقة الدراسات: الثاني المبحث
 العربية بشكل خاص عاماللغة بوجه الكتب بتحليل تتعلق دراسات-1      
 اللغة مجال وفي المختلفة العلوم في العليا التفكير مهارات بتنمية تتعلق دراسات -2      

        . الخصوص وجه على  العربية                 
 السابقة الدراسات على التعقيب-3     

  السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين واالختالف التشابه أوجه-4 
 السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة به تنفرد ما -5
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 أدبيَّات الدِّراسة
ن من وتكو   ،يتضم ن الفصل الثاين للدِّراسة مبحثني رئيسني: املبحث األو ل جتس د يف اإلطار النظري للدراسة

أساليب مع يدور حول مهارات التفكري العليا  ابه، وثانيه وكل  ما يتعلقثالثة عناصر أوهلا: مفهوم املنهج، 
بناء منهج  اليت ت   ن احلديث عن املعايري الوطنيةأم ا املوضوع الثالث، فقد تضم   ،واسرتاتيجيات تدريسها

 .وفقهاموضوع الدراسة اللغة العربية للص ف الرابع 

واملبحث الثاين يف الفصل الثاين تناول الدراسات السابقة اليت اطلعت عليها الباحثة؛ لتكون معيًنا هلا يف 
وقد سعت الباحثة من خالل هذا  ،دراسةأربع عشرة ( 14البحث والتحليل واملقارنة، وقد بلغ عددها )

ومعايري التقومي ومشكالته  قوميه، ، وأساليب تطويره وتالفصل إىل تقدمي معلومات تفصيلية عن مفهوم املنهج
معلومات تفصيلية عن مهارات التفكري العليا، وكل  ما يتعلق هبا، وكذلك استعرضت   قد مت من خاللهكما 

كل  ما يتعل ق باملعايري الوطنية اليت بين عليها املنهج كأوزان النواتج ونسبها املئوية، ومواصفات الطالب 
اية احللقة األوىل، ومصفوفة املدى والتتابع للموضوعات واملهارات للصف اإلمارايت ومسات اخلريج يف هن

الرابع، ومن خالل استعراض ملخ صات الدِّراسات السابقة وأهدافها ونتائجها توص لت الباحثة إىل حتديد 
    أهم نقاط االتفاق واالختالف بني دراستها والدراسات السابقة.

 :تمهيد
وحىت اآلن، ولكن التطور اهلائل الذي  فحر التاريخإن التطو ر والتطوير كان وال يزال مسة احلياة اإلنسانية منذ 

القرن العشرين كان شيًئا  مع مطلع النصف الثاين منها توالقفزات النوعية اليت حققشهدته احلياة اإلنسانية 
ال يستهان هبا، ؛ ألنه كان تطورًا هائاًل غري  حياة البشرية كلها، ونقلها نقلة نوعية اوزهاجتو  فاق كل التصورات

وقد استطاعت  ميادين احلياة كافة، ماودخوهل سيما بعد اخرتاع احلاسب اآليل وظهور الشبكة املعلوماتيةال
تطورات العامل أمام قرية صغرية، وباملقابل فقد وضعت هذه الإىل  العامل بأسرههذه التطورات أن حتو ل 

بل والتفوق عليها، وهذا ما  ال، وجماراهتا هايف معلتك  يات كبرية وعلى رأسها بناء اإلنسان القادر على احتد  
ما يتعلق بالعملية التعليمية وعلى رأسها تطوير  تغيري كل  للسعي إىل دعا القائمني على شؤون الرتبية والتعليم 

املناهج الدراسية مبا يتناسب مع املستجدات احلديثة والتطورات املتالحقة، وبناء هذه املناهج وفق أطر ورؤى 
ركب يف  والسري ،هذه املستجداتمواكبة وفلسفات متكِّن األنظمة التعليمية من ختريج األجيال القادرة على 

 م احلضاري العاملي.التقد مسرية
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 اإلطار النظرّي:
 أواًل: مفهوم المنهج قديًما وحديثًا:

  ( 48 )سورة املائدة:    َوِمْنَهاًجا نن من زن رن ممٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ   
   

 ( القاموس احمليط، املعجم الوسيط( مأخوذة من )هنج بعض معاجم العربية )لسان العرب، كلمة املِْنهاج يفف
جاءت كلمة هنج، وهنج الرجل هنًجا،  ( عالمألمنجد اللغة وا)  الطريق الواضح، ويف معجم: ينتعوِمْنهاج 

الطريق هنج مبعىن انبهر، ومنه أهنج فالنا، مبعىن يـ نـْه ج، أي يلهث، وكذلك هنج األمر مبعىن أبانه، وأوضحه، و 
الرجل مبعىن سلك، وقيل طلب سلكه، ومنه أهنج الطريق أو األمر، مبعىن أوضح واستبان، ومنه أيضا انتهج 

النهج أي الطريق الواضح ومنه املنهج، واملنهج واملنهاج يأتيان مبعىن الطريق الواضح، ومنه منهج ومنهاج 
 حىت ترككم - -قوله: "مل ميت رسول اهلل  -عنهما رضي اهلل -وقد ذكر ابن عباس ،التعليم أو الدروس
 . أي طريق واضحة"" على طرق ناهجة

 :م( إىل أن  املنهج التقليدي يعين1999)ويشري حلمي الوكيل وحسني حممود  
موعة املعلومات اليت تكسبها املدرسة لتالميذها، واليت تتضمن جمموعة متنوعة من األفكار واحلقائق جم"

لكل  ، وتقد م املعلومات له من خالل املواد الدراسية إذ خيص ص كتاب دراسيواملفاهيم يف جماالت املعرفة
مادة، وحيث إن  املنهج التقليدي قد رك ز كل  اهتماماته على املعلومات، وأن ه الوعاء الذى حيوي هذه 

م هي وأصبح حمور العملية التعليمية، وكانت مهمة املعل   ،املعلومات؛ لذا فقد احتل  الكتاب مكانة عظيمة
حاجاته النفسية  وال االعتبار استعداد املتعلمنقل املعلومات إىل التالميذ بطريقة التلقني، ومل يؤخذ يف 

 ."؛ لذلك وجِّهت له انتقادات كثرية، وتنادى الرتبويون لتغيريه وتطويرهواالجتماعية
 :للمنهج الواسع املفهوم أن إىل نقاًل عن فتحي الديب ( 2006) شاهنيوقد أشارت  
ات والتطورات، ظهر " ظهور العلوم احلديثة، وظهور املنهج العلمي يف كان أمهها و نتيجة للعديد من املتغريِّ

 يف علم النفس الذي اهتم  بدراسة السلوك اإلنساين فضاًل  االكثري من العلوم اإلنسانية والتجريبية خصوصً 
عن التطورات االجتماعية والصناعية اليت حدثت يف اجملتمع احلديث، فقد جنم عن تأثري تلك العوامل 

من اخلربات  جمموعة ؛ ليصبح مفهوماً شاماًل باعتبارهالنظرة إىل طبيعة املنهج ووظيفته السابقة تغريُّ جذري يف
الرتبوية اليت هتيؤها املدرسة للتالميذ داخلها وخارجها؛ بقصد مساعدهتم على النمو الشامل يف اجلوانب 
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لوكهم، ويعمل على حتقيق منوًا يؤدي إىل تعديل س والفنية واجلسمية، والنفسية واالجتماعية والدينية العقلية
 .(21: 2006)شاهني، اف الرتبوية املنشودة".األهد

 :أنهب للمفهوم الشامل للمنهج ا( وفقً 2001) فه الوكيلويعر   
وطرائق  حمتوىمن أهداف و  أبعادها، وعلى كل  ما يرتبط هباعلى احلياة املدرسية بشىت  ب  ما ينص كل  "

 .(165: 2001تعليمية ووسائل تعليمية وأنظمة تقومي". )الوكيل: 
 ة تشتمل على جمموعة عناصر، هي: ة عام  فاملقصود باملنهج كما ورد عند الوكيل هو خط   

 جمموعة من األهداف الرتبوية اليت جيب على املدرسة حتقيقها يف شخصية التالميذ. -  
 والعلمي واألنشطة، اليت ميكن تقدميها لتحقيق األهداف احملد دة.كمٌّ من احملتوى الثقايف   -  

 ليت حتد د تنظيم وتنفيذ احملتوى واألنشطة بصورة فع الة.ا الوسائل التعليميةعدد من الطرائق و  -    
 السابق املرجع) نات املنهج.ة جلميع مكو  د من كيفية املراجعة املستمر  تساعد على التأك   ة تقوميخط   -    

 (.165: نفسه
ورد آنًفا ومفهوم املنهج ختالف بني املفهوم الشامل للمنهج كما اال ما هو: اآلنالذي يطرح نفسه السؤال و 

 ؟ املطو ر
هذا التوضيح ؛ ألن أواًل  البد  لنا من توضيح مفهوم املنهج املطو رعن هذا السؤال ترى الباحثة أنه  يف اإلجابة

ملنهج ار عن جوانب االختالف والتطوير اليت يتمي ز هبا املنهج املطو   سإىل تلم   حتًما هو الذي سيقودنا
 غريه.و  الشامل
 

 مفهوم المنهج المطوَّر:-1
 هو املنهج الذي ت حتسينه وتطويره بشكل جزئي أوكلي، أو تغيريه واالستعانة بغريه املنهج املطو ر

مفهوم التطوير مبفهوم املنهج ذاته والنظرة  يرتبط":بقوله ( م2010 ) مدكورلرفع كفاءته وفاعليته كما ذكر 
ألهنا تتناول  فالتطوير عملية شاملة؛ فالتطوير يشمل مجيع عناصر املنهج من األهداف إىل التقومي، إليه،

ر فيه وتتأثر به، فهي تتناول أهداف املنهج واخلربات وتؤث   ،مجيع اجلوانب والعوامل اليت تتصل باملنهج
األنشطة األخرى كاملعامل والتجارب ب مبالكتب واملقررات الدراسية أ منهاالدراسية سواء ما يتصل 

وتتناول أيًضا طرائق التدريس والوسائل املعينة واإلدارة املدرسية  والرحالت واملعسكرات والندوات إخل...
عملية  دة سلًفا باإلضافة إىل أن  التقومي املتبعة ومدى دقتها ومناسبتها لألهداف احملد  واملكتبات ووسائل 
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التطوير تستلزم أيًضا دراسة الفلسفة الرتبوية اليت تستند إليها املمارسة احلقيقية كما تستلزم دراسة التلميذ 
وأيًضا دراسة  التلميذ ومطالبها، ودراسة البيئة اليت يعيش فيها وحتديد كل مطالبه وحاجاته، دراسة متكاملة،

  .(  287 :م2010، كور د م )."طبيعة املادة الدراسية ومتطلباهتا
إعادة النظر يف مجيع عناصر املنهج من األهداف  ن  تطوير املنهج هوإ"فيقول : ( 2000)  مصطفى أم ا

 :م2000 مصطفى، ) ."وتتأث ر بهباملنهج، وتؤث ر فيه، إىل التقومي، كما يتناول مجيع العوامل اليت تت صل 
171 ).  

حتسني ما أثبت تقومي املنهج حاجته إىل  هو تطوير املنهج إن  "فقال:وتطويره، بني تقومي املنهج  ربط شوقو 
 )"التحسني من عناصر املنهج أو املؤث رات فيه، ورفع كفاية املنهج على العموم يف حتقيق األهداف املرجو ة

،  (326: م 2005العجمي 

ذلك التغيري الكيفي  يف أحد  ن  تطوير املنهج هوإ"بقوهلما :تطوير املنهج يعرفان  م ( 1993)لبيب ومينا و 
مكو نات املنهج أو يف بعضها أو مجيعها، والذي يؤد ي إىل رفع كفاءة املنهج يف حتقيق غايات النظام 

 ) 249م :1993) لبيب ومينا،  ."التعليمي  من أجل التنمية الشاملة
من تطوير املنهج  مجيعها جتعل يفاتن التعر خلصت الباحثة ُم ا تقد م من تعريفات لعملي ة تطوير املنهج إىل أ 

غاية هتدف إىل حتسني املنهج بشكل جزئي أو كلي ملكوناته ، وهذا النوع من التحسني والتطوير هو املنهج 
 التقليدي يف تطوير املنهج.

ه يتشك ل من مجلة من املكو نات واألسس فإن  " املصادر الرتبوية : للتطوير كما ورد يف املنهج احلديث اأم  
فتطوير  تطوير ينال أحدها، البد  أن يطال العناصر األخرى، يري أواملتكاملة املتفاعلة فيما بينها، وأي  تغ

إعادة النظر يف املنهج القائم  ولذلك جند أن  مفهوم تطوير املنهج يعينيعين التغيري الكلي له، املنهج احلديث 
؛ لتحقيق النمو مبخرجاتهبشكل يتناسب ونتائج التقومي هبدف االرتقاء  بكل مكو ناته وأسسه وجماالته

 ولكي”الشامل واملتكامل للمتعل مني مبا ينسجم وأهداف التنمية الشاملة للمجتمع وحتقيق اجلودة املطلوبة
، وتستعرضها يبىن عليهااليت  األسس من عدد على ترتكز أن البدمن التطوير  املنشودة األهدافتتحقق 

 .الرتبوية الباحثة فيما يأيت نقاًل عن جمموعة من املصادر واملراجع
 
 الوكيل ذكره ما أمهها منيرتكز تطوير املنهج على عدد من الركائز واألسس : أسس تطوير المنهج -2

 :واملتمثلة مبا يأيت (:م2011) واملفيت
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 :التخطيط -أ

ق   حىت شاملة سليمة خطة إىل التطوير حيتاج  مراحل من اخلطة هذه نتتكو   حبيث أهدافه، قحيم
مع  لتنفيذه صاملخص   والزمن لتحقيقها الالزمة واألساليب وطرقها أهدافها مرحلة لكل حمدداً  متالحقة

 .بأول أوالً  األخطاء تاليف يتم حىت مرحلة كل  هناية فـي تقومي إجراء
 نيتمك   كي  وافية؛ ودراسات مؤكدة بيانات على احلصول ضرورة"( م2013) الطالفحة ويذكر 

 أن ينبغي كما  ،التعليمية العملية عناصر مجيع فيها تمراعى ودقيقة شاملة خطة رسم من املناهج خمططو
: م2013) الطالفحة ."علمية أسس عل ومبنياً  سليماً  يكون لكي ؛قواعد على التخطيط يرتكز
330) 

  يف هدافاأل مجيع بتحقيق املتاحة اإلمكانات تسمح ال فقد :األولويات ترتيب مبدأ مراعاة -ب
 ألمهيتها وفقاً  اخلطة تتضمنها اليت املشروعات ترتيب يستدعي هذا، و واحد وقت يف األحيان من كثري

 يف واملعتمدة األساسية العمليات وفق مهم هو ما ثـمم   أمهية أكثر هو مبا التنفيذ يبدأ أن أساس ىعل
 .املنهج تطوير

 ،كافة  احلالية وإمكاناته وأبعاده بظروفه الراهن الوضع مراعاة جيب: واإلمكانات الواقع مراعاة -ت
 .اخليال من وضرباً  ،األحالم من نوعاً  التخطيط يصبح هذا وبدون ،املتوقعة إمكاناته وكذلك

 .والتكامل الشمول بمفهوم األخذ -ث
 صحيحة بيانات إىل التخطيط استناد من بد ال حيث: حصائياتإلوا البيانات دقة -ج

 .احلالية املناهج واقع حول دقيقة وإحصائيات
 مل ظروف التطوير خطة تنفيذ عند حيدث فقد، ةاخلط   يف الكافية املرونة توافر من بد   ال: المرونة -ح

 اخلطة على تعديالت إدخال هذا ويستدعي احلسبان، يف تكن مل أحداث تطرأ قد أو ،متوقعة تكن
 الوكيل، ) وعقبات مشكالت من يقابلها ما كل    يةمتخطِّ  املنشود اهلدف حتقيق حنو دائماً  تسري حبيث

1991 110: ). 
 م2007) مازن يذكر كما  األول املقام يف الرتبية هدف إن   :وحاجاته المتعلم خصائص مراعاة -خ
 يف املعنيني على حيتم وهذا املنهج، خالل من املتكامل الشامل النمو على املتعلم مساعدة هو( 
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 هبا، املتعلقة واملشكالت عمرية مرحلة كل  يف املتعلمني منو خصائص مراعاة املنهج تطوير عملية
 .التطوير عملية يف نتائجها من واالستفادة والنفسية الرتبوية واألحباث الدراسات تتبع طريق عن وذلك

 بني ختتلف خصائص منها مرحلة لكل، و بذاهتا منو ومراحل معينة ووظيفة اخلاصة طبيعته ممتعل   فلكل      
 (.137:م1995 شوق،). ألخرى مرحلة من نفسه للمتعلم بالنسبة ختتلف كما  املتعلمني

( 102 :م2008) وإبراهيم سعادة يذكر كما  جمتمع أي   ضيتعر   :المجتمع حاجات مراعاة -د
 مهما التغريات هلذه املنهج مراعاة يتطلب ُما حياته أسلوب على تؤثر آلخر، وقت من اتتغري   ةلعد  

 املنهج، تطوير أثناء مراعاهتا تمي عندما التغريات هذه، و اجتاهها قوة أو مصدرها أو درجتها اختلفت
 عملية":بأهنا( 276 :م2006) السالم عبد يعرفها واليت الشاملة التنمية إىل به يؤدي ذلك فإن

 اإلنسان نشاط خالل من وحتدث ،اجملتمع يف عديدة وأبعاد جلوانب ومستمرة وشاملة مقصودة
 قدرته وزيادة اجملتمع يف احلياة جوانب يف وكيفي كمي  تطوير وإحداث معينة أهداف لتحقيق وتدخله
 ".معينة زمنية خطة خالل ذاتًيا وحلها مشكالته ملواجهة واملعنوية املادية حاجاته إشباع على الذاتية

 واليت ، فيه رةاملؤث   والعوامل اجملتمع دراسة ضرورة على (م2013) الطالفحة ديشد   السياق هذا ويف
 احلصول وميكن، به احمليطة اجملتمعية البيئة مع الطالب وانسجام تكي ف على خرآب أو بشكل رتؤثِّ 

 وإبراهيم سعادة ذكره ما أمهها من مصادر عدة من باجملتمع خاصة وبيانات معلومات على
 (258 :م2008)
 وخططه للمجتمع والفلسفي السياسي هبالتوج   كاف    وعي على باعتبارهم السياسة رجال -ذ

 .املستقبلية
 االجتماعي بالبناء دراية على صهمختصِّ  وحبكم ألهنم ؛االجتماع وعلماء الخبرة أصحاب -ر

 .جملتمعا أهدافق أن حيق   ميكن للتعليم وكيف بينها، فيما والعالقات الداخلية والنظم
 شكل على عنها التعبري وكيفية الرتبية، بفلسفات واسعة دراية على أهنم باعتبار :التربية خبراء -ز

 .املدرسي املنهج أهداف حتديد يف منها يستفاد تربوية أهداف
 املشكالت وأهم االجتماعي لواقعل اإدراكً  أكثر األهن   ؛اجملتمع من وواعية مثقفة عينة -س

 مواجهتها مهارات ويكسبهم ،املتعلمني لدى الوعي قحيق   بشكل املنهج يف ومعاجلتها االجتماعية
 .هلا املناسبة احللول ووضع
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 املناهج تطوير إىل ىأد   التعليم يف حديثة اجتاهات ظهور إن   :الحديثة االتجاهات مواكبة -ش
 دوامة فـي نفسها جتد تشأ مل أو شاءت( 331 :م2011) واملفيت الوكيل ديؤكِّ  كما  فالرتبية الدراسية،

 يضأأ والعمل أهدافه حتقيق يف واملساهـمة مشاكله حلل   اجملتمع خدمة أجل من نشأت ألهنا التغيري؛
 والرتبية والفرد للمجتمع التغيري هذا قيتحق   أن ميكن وال ،املتكامل الشامل النمو الفرد منو على

  ( بتصرف 341 -337:م2011، واملفيت الوكيل. ) ساكنة
 مراعاهتا املناهج ريمطو   على جيب اليت املعاصرة العاملية هاتالتوج   أهم أن   (م2003) شحاته ويرى 

 :يلي ماهي 
 .واحلياة والبيئة باجملتمع املناهج ربط •
 .املناهج حمتوى يف التقنية دمج •
 .التكاملي للمنهج وفقاً  الدراسية املناهج تنظيم •
 .املشكالت وحل   والتخطيط التفكري مهارة على الرتكيز •
 .املختلفة مبستوياهتم التالميذ ميعجل الدراسية املناهج مناسبة •
 .املنهج حمتوى فـي واالزدحام العبء تقليل •
 .زمالئهم مع والتواصل واملناقشة احلوار على التالميذ تشجيع •
  .التالميذ تقومي أساليب يف التنويع •
 هي للمجتمع بالنسبة اهلوية أن (م2006) السالم عبد يذكر :الثقافية واهلوية القيم على احملافظة •

  وثقافة، اجملتمعات من غريه عن زهومتي  ، جمتمع هبا يتمسك اليت والسمات والصفات اخلصائص جمموعة
 وصفاهتا، ومكوناهتا الثقافة جوانب تبيان فإن   لذا ؛الوطنية هويته تشكيل يف تسهم جمتمع كل

 بني التوازن حتقيقه يف سهامإلا وكيفية العصر، روح مع يتالءم مبا وعصرنتها وانتقائها، عليها واحملافظة
 . احلديث املدرسي املنهج مسؤوليات من مهمة مسؤولية تمعترب هلا واملعنوي املادي اجلانب

 بل احلاضر يف الفرد حاجات تلبية على املناهج تطوير عملية تقتصر أال ينبغي :املستقبل استشراف •
 (260-259:م2003)شحاته،  .املستقبل مبالمح التنبؤ إىل تتعداه

 احلياة يف رئيساً  هدفاً ( م1995) شوق يذكر كما  مةألا واقع على املستندة املستقبلية الدراسات عدُّ تم و 
 فلم خصوصاً، املناهج وتطوير عمومام  الرتبوي التطوير أساس وهي ،اجملتمعات جلميع بالنسبة املعاصرة

 الفرد حاجات عن يتساءلون ولكنهم ،اليوم الفرد حاجات عن يتساءلون باملناهج املعنيون يعد
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 ومن، للمناهج املناسبة اخلربات اختيار إىل ينطلقون هنا ومن جل،آلاو  العاجل القريب يف واجملتمع
 وإبراهيم سعادة ذكره ما مستقبلي إطار يف املنهج تطوير عند تمراعى أن البد اليت األمور أهم

 :واملتمثلة بـــــــــــ (م2008)
 .اجملاالت شىت يف واستخدامها للتكنولوجيا بالنسبة املقبول والتمكن االستيعاب حتقيق •
 .والضياع لالهتزاز ضتتعر   اليت صيلةاأل القيم بعض على التأكيد •
 رتدمِّ  اليت واألنانية العمل يف املطلقة الفردية عن والبعد التعاونية احلياة ُمارسة على العمل •

 .اجملتمعات
 .منطقياً  مقبولة معايري وفق املهين االختيار مهارة الطالب إكساب •
 .التعلم استمرارية مبدأ حتقيق ضمان أجل من الذايت التعلم فكرة على التأكيد •
 .املناسبة القرارات واختاذ املشكالت حل يف بداعإلوا التفكري مهارات الطالب وإكساب العمل •
 .املواطنة ملفهوم العاملي القومي والبعد احمللي البعد من كل  حتقيق على العمل •
 أن مراعاة"والتكامل بالشمول املقصود بأن( م1991) الوكيل حيوض   :والتوزان والتكامل الشمول •

 دور هلا اليت والعناصر العوامل جلميع متضمنة اجلوانب جلميع شاملة املناهج تطوير عملية خطة تكون
 على جانب كل  تأثري ومعرفة املتعددة اجلوانب بني العالقات دراسة تستدعي الرتبوية، العملية يف

 األهداف من ُمكن قدر أكرب لتحقيق اجلوانب كل  تتضافر حبيث ابياً،إجيو  سلبياً  خرىألا اجلوانب
 فيه وتستثمر اجلهود فيه تتضافر التكامل من نوع ظل يف إال يتم ال وهذا وفعالة، اقتصادية بطريقة

 وإبراهيم سعادة)  ."وطاقته دوره حسب جانب كمل  يقدمه أن يستطيع ملا وفقاً  كافة  اإلمكانات
 (220: م2008)

 :يلي مبا املناهج تطوير عملية تشملها أن ينبغي اليت اجلوانب( م2001) واحليلة مرعي دوحيد  
 التدريس، وطرق التعليمي والسلم تدرس اليت الدراسية واملواد املنهجي التنظيم ونوع الرتبوية األهداف •

 .والتقومي الدراسية والكتب الطالب هبا يقوم اليت املختلفة واألنشطة التعليمية والوسائل
 .احلديثة الرتبوية لالجتاهات وفقاً  وتدريبه املعلم إعداد •
 .املدرسية اإلدارة نظم •
 .الرتبوي شرافإلا عملية •
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 البيئة خدمة يف املدرسة تساهم وكيف واجملتمع، واملدرسة والبيئة واملدرسة واملنزل، املدرسة بني العالقة •
 .واجملتمع

 .املختلفة عالمإلا وسائل: مثل املباشرة غري الرتبية أجهزة مع املدرسة تعاون طريقة •
 وفقاً  جانب أو عامل لكل النسيب الوزن حتديد( 340:م2011) واملفيت الوكيل دعن بالتوازن يقصد بينما

 .به القيام ميكن الذي للدور وفقاً  اهلدف حتقيق يف ومسامهته لقدراته
 التعليمية العملية داخل أكان ذلك سواءً  الدراسية باملناهج املعنية األطراف كل    تعاون من بد ال :التعاون •

 تعاونالب تتم أن ينبغي التطوير عملية”:أن  ب( م2001) واحليلة مرعي ذكره ما ذلك ويؤكد خارجها، مأ
 األمر وويل والطالب املعلم مثل مباشرة غري بطريقة أو مباشرة به رويتأث   ،باملنهج عالقة له من مجيع بني

 ". الرتبوي واملشرف
 الوكيل يذكر كما  خراآل مع منهم كل  دور تساوي التطوير بعملية الـمعنية األطراف اشرتاك يعين وال
 .وضوح بكل نظره وجهة ويبني رأيه عن يعرب لكي ؛فرد لكل الفرصة إعطاء املقصود وإمنا ،(م1991)

 فارتباط دة،املتجد   التغريات الدراسية املناهج تواكب حىت مستمراً  التطوير يكون أن ينبغي :االستمرارية •
تِّ  املستمرة، التنموية وحركته باجملتمع املنهج  جودة أن حيث باستمرار التطوير عملية تتم أن على محيم
 هنا ومن التغيري، يف مستمر اجملتمع ألن ونظراً  اجملتمع، يف حتدث تغيريات من يعكسه مبا تقاس املنهج

 يكون أن جيب وعليه الكمال، درجة إىل تصل لن فإنـها ،تطويرها يف جهد من بمذل مهما املناهج فإن
 (.١٧٧ :م٢٠٠٧ مازن، ،٣١٢:م٢٠٠٧ قنديل،) متباعدة غري فرتات وعلى مستمرة عملية التطوير

 إن":بقوهلمم(  2004) وزمالؤه يونس عليها يؤكد اليت التقومي عملية بإجراء املناهج تطوير استمرارية وترتبط    
 نتائج ضوء يف تطويره أو املنهج تعديل ذلك يتلو مث مستمر، تقومي يصاحبها أن جيب املنهج تنفيذ جراءاتإ

 املادية اإلمكانات مراعاة أو مراجعة ذلك ويقتضي املنهج، هذا أهداف حتقيق على يساعد ُما التقومي،
 طرح عند تتوقف ال مستمرة التطوير عملية تصبح وبذلك املختلفة، والظروف والعوامل، املتاحة، والبشرية

 عملية هناك أن وطاملا وتقومي، متابعة عملية إىل حيتاج راملطو   املنهج ولكن ،الواقع أرض طور علىامل املنهج
 العملية باستمرار مستمرة التطوير عملية تصبح وهكذا ،تطوير عملية بالضرورة فهناك ،تقومي وعملية متابعة

 (220م : 2004، وزمالؤه يونس) ". التعليمية
 التطوير عملية بني سنوات (5) عن تقل   ال زمنية مبدة الفصل ضرورة( م2011) واملفيت الوكيل ويرى

 :منها سبابأ ةلعد   وذلك تليها؛ اليت التطوير وعملية
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 عقبات تواجه راملطو   املنهج لتنفيذ وىلاأل السنوات نإ إذ يستقر   بأن راملطو   للمنهج فرصة إعطاء •
 .االستقرار يبدأ بعدها مث ومشكالت،

 .موضوعية بطريقة املنهج على احلكم •
 .اقتصادياً  يكون حىت •
 الفضاء، وثورة ةالذري   الثورة يف لتمتث   تقنية علمية ثورةتشهد  البشريةف :التقين روالتطو   العلمية الثورة مواكبة •

 حسن رىوي التعليمي، واقعنا على ياتحتد   فرض إىل يؤدي ُما واالتصاالت املعلومات ثورة ثـمم   ومن
 :طريق عن الدراسية املناهج خالل مواجهتها من باإلمكان أنه" (173 :م2001)
 اتتغري   ذلك بويتطل   التعليمية العملية لصاحل واستثمارها احلديثة التقنية معطيات من الكاملة االستفادة •

 إنشاء يف حمصورة ليست فالقضية هبا، اخلاصة والقيم والتقومي والتنفيذ التخطيط عمليات مستوى يف جوهرية
 .املعطيات هذه مع بكفاءة التعامل على القادر الفرد إجياد يف ماهي بقدر وتقنيات أجهزة، وتوفري خمتربات،

 من نهممتكِّ  واليت ،املتعلمني لدى الدراسية املناهج خالل من العليا التفكري عمليات تنمية على الرتكيز •
 .املعرفية املضامني مع املستنري التعامل

 تصبح حبيث منها واالستفادة عنها والبحث وطلبها، املعرفية املستجدات على الدراسية املناهج انفتاح •
 .املناهج هلذه وهدفاً  مطلباً 

 اليت خطاءألا لتاليف وذلك التطوير؛ لعملية الـممهمة األمور من تعميمه قبل املنهج جتريب يعد   :التجريب •
 .ضيق نطاق وعلى التجريب فرتة يف تقع قد

 بلوغه من قللتحق   األكيد الضمان هو راملطو   املنهج جتريب نإ":بقوله( م1995) شوق ذلك على ويؤكد
 ." التجربة تقومي نتائج على بناءلتطوير ل جديدة انطالق ةمنص   نفسه الوقت يف وهو له، دةاحملد   األهداف

 (341 م:2011 واملفيت الوكيل)
 :يلي مبا( م2011) واملفيت الوكيل ذكرها كما  التجريب أهداف دوتتحد  

 .للتجريب خيضع الذي راملطو   املنهج يف املتضمنة املوضوعات خطأ أو صحة إثبات •
 .راملطو   املنهج يف الضعف نقاط و القوة نقاط معرفة •
 املناسبة العلمية احللول إجياد ثـم ومن والتجريب، التنفيذ عند تظهر اليت املشكالت بعض على فالتعر   •
 .هلا
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 ) الوكيل .اجلوانب هذه تعديل مث   ومن خرى،ألا اجلوانب يف املنهج جوانب أحد تأثري مدى إىل التعرف •
 (360م : 2011، واملفيت

املنهج  أن  ترى الباحثة  ، فإن  وير املناهجطعن تاحلديث  يفتفاصيل  عرضه من ومن خالل ما ت  
مة اليت حيدثها املربون والقائمون على جملموعة من اإلجراءات العلمية املنظ   ضعخيهو املنهج الذي املطو ر 

 لتحقيق األهداف املنشودة. رة فيه هبدف حتسني املنهج ورفع كفاءتهوالعوامل املؤثِّ  ،هتطويره يف مجيع عناصر 
 

     يستخدمها اليت املداخل حبسب عادةً  التطوير اسرتاتيجيات تمصنف: المنهج استراتيجيات تطوير-3
 املناهج بناء أسس كناهبما )  يف(  1989)  عند الوكيل واملفيتورد يف هذا الصدد  وقد املطو رون،
 :يلي ( ماوتنظيماهتا

التطوير هو عملية تطبيق نتائج األحباث السيكولوجية يف التعلم ويف  يفرتض أن   المدخل السيكولوجي: ❖
إنتاج املادة التعليمية، مثل املواد اليت اعتمدت على النظريات االرتباطية، كما يف املواد املربجمة أو املواد 

( J.Piaget ياجيهباليت تعتمد على املشاركة النشطة للتلميذ أو التنظيمات اليت تعتمد على نظرية )جان 
 يف النمو املعريف.

الذي يتمركز حول املادة ونسقها الرتكييب وبنيتها املعرفية، ويعتمد هذا املدخل  المدخل األكاديمي:  ❖
 على وجود معلمني أكفاء يتمكنون من تطويع املادة اجملر دة؛ لتصبح مادة تعليمية للتالميذ.

أهنا عملية متكِّن املعلم من أن يسلك بطرق  : ينظر إىل عملية التطوير علىمدخل العملية التعليمية ❖
حيث  معينة عند تفاعله مع التالميذ؛ ليقودهم حنو االستقصاء، ومن مث فهي تكمل املدخل األكادميي

 يطو ر العلماء احملتوى، ويطو ر املعلمون العملية التعليمية.
الذي ينظر لعملية التطوير بأهنا تفاعل مستمر بني مكوِّنات املوضوع املطو ر وتفه م  ظم:مدخل النَّ  ❖

إىل تركيب وظيفي ميكن "System " عناصر التطوير، ويعتمد أسلوب النظم حيث تشري كلمة نظام
كي يكون وهذا جيعله قاباًل للتغيري، وكونه تركيبة يعين أنه مكو ن من مكوِّنات مرتابطة، ول ،التحكُّم فيه

فال بد  من وجود تغذية راجعة أو إجراءات تصحيحية، وكونه وظيفيًا يعين أن له  ،قاباًل للسيطرة عليه
التغذية  مث ،أهدافًا حمددة، وأبعاد النظام هي املدخالت واملخرجات وبينهما العمليات

 (58: 1989: الوكيل واملفيت)( .  feedback)الراجعة



43 
 

اليت  االسرتاتيجياتبسبب اختالف  املناهج التعليمية تتباين فيما بينها نرى أن   م، فإننابناء على ما تقد   
تباين اخللفيات الثقافية للمنظرِّين يف جمال املناهج فضاًل عن "ة أسباب منها: ، وهذا يرجع إىل عد  تبىن عليها

املرحلة احلديثة نسبيًا لدراسة هذا النوع من العلم؛ إذ يرجع إىل أوائل القرن العشرين، وبالذات يف عام 
 "املنهج نظرية مناقشة وت   ،(شيكاغو) يف املنهج مؤمتر فيه عقد حيث1974

 وقد حد د هذا املؤمتر ثالثة أهداف لنظرية املنهج، هي: 
 حتديد القضايا املهمة يف تطوير املنهج، وما تتضمنه من تعليمات. ❖
 .إبراز العالقات املوجودة بني هذه القضايا املهمة ❖
 دعاء حممد سيد، بوابة التعليم اإللكرتوين، ) .التنبؤ مبستقبل املدخالت اليت وضعت كل  هذه القضايا ❖

 .(بتصرف 28/3/2010 بتاريخ
ألن التطوير اجلزئي هو  ؛يكون تطويره جزئيماأن  ميكن الر املطو   احلديث نهجاملمن خالل ما تقد م جند أن    

علق تي هو التطوير الذي يطال كل ما التطوير احلقيقيفحتسني وتعديل، وليس تطويرًا باملفهوم العام للكلمة، 
وفق األطر  حقيقي للتالميذ منو قيق؛ ليتمكن من حت د ي ةوما بشري ة مواردو  ومكو نات أسس باملنهج من

 .تمعاجمل لتنميةاملنشودة  هدافاأل واألهداف املطلوبة مبا ينسجم مع
 
يف جملة  تكما ورد  من أهم دواعي تطوير املنهجكثرية، و   لتطوير املنهج دواع   :المنهج تطوير دواعي-4

 اهج يف اململكة العربية السعودية:املعرفة الصادرة عن إدارة املن
 ةاليع درجة إىل هبا للوصول القائمة املناهج تقومي نتائج أظهرهتا اليت القصور نواحي تاليف يف الرغبة" ❖

 . واخلارجي ة الداخلي ة والفاعلي ة الكفاءة من
ات مواكبة ❖  .والرتبوي ة واالجتماعي ة والنفسي ة األساسي ة العلوم جمال يف طرأت اليت واملستجد ات التغري 
 على القادر البشري   العنصر تنمية بينها ومن واالجتماعي ة، االقتصادي ة التنمية ملتطل بات االستجابة ❖

 . وقيادهتا التنمية هذه يف بفاعلي ة اإلسهام
 أسوة فيها واإلسهام اإلنساني ة، احلضارة بركب لل حاق الرتبوي ة؛ العملي ة بواقع االرتقاء يف الرغبة  ❖

 . املتقد مة بالدول
 مراكز أو التعليمي ة اإلدارات هبا تقوم اليت الرصينة العلمي ة والدراسات البحوث لنتائج االستجابة ❖

 .االهتمام ذوي من الباحثون أو الرتبوي   البحث
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 حول واملرئي ة واملسموعة املقروءة اإلعالم وسائل تعكسه الذي العام   الرأي لرغبة االستجابة  ❖
 واإلقليمي ة احمللي ة املستويات على واجتماعي ة اقتصادي ة حتو الت أو رأي، عن تعرب   املناهج، فهي    

    .التحو الت وتلك ينسجم مبا القائمة املناهج تطوير تستوجب والدولي ة     
 ،القريب املستقبل يف تطو رات من حيدث أن ميكن ملا راساتوالدِّ  األحباث مراكز لتوق عات االستجابة ❖

 لتلك األوىل الصدمة استيعاب على قادراً  يكون حبيث للمنهج الوقائي   أو االحرتازي التطوير وإجراء
 بتاريخ الصادرة املعرفة جملة) ."حدوثها بعد تطويره يتم   ريثما يف حال حدوثها التطو رات

 .(السعودية العربية اململكة يف املناهج إدارة ،25/2/2012
يتمكن لكي  ؛حاجة ملحة وضرورية يف كل  جمتمع التطوير الباحثة للتأكيد على أنوُما تقد م ختلص 

دة واملتغرية األجيال القادرة على بناء جمتمعها بناء يتماشى مع متطلبات العصر املتجد   من تنشئة
  بشكل مستمر.

 :المنهج تطوير أساليب-5
تعديالت على  إجراء يف ليتمث  أن  هناك مفهومًا للتطوير  عن مفهوم تطوير املنهج ناديثحمعرض  ورد يف

هو  وهذا التطوير ،فاهيمه األساسي ة أو هيكله العامدون أن يطال هذا التعديل م بعض مكو نات املنهج
وكذلك رأينا أن  هناك من ، مل املنهج بوصفه نظاماً متكامالً ما يكون للتحسني منه للتطوير الذي يش أقرب

إذ ميكن أن يكون تغيري املنهج سلبي اً  ،مث ة فرقًا بني التغيري والتطويرولكن   ،تغيريًا للمنهج القائمى التطوير ير 
بينما ال يكون تطوير املنهج إال  تغيريًا إجيابي ًا يف مكو ناته  يت ميكن أن يكون فيها إجيابي ًا بالدرجة نفسها ال

املنهج ) يف كما ورد   ن أساليب تطوير املنهجفإ عليهاء وبن دائًما، حتقيق األفضل ؛ ألن التطوير يعينكاف ة
 :قسمني مها إىلتنقسم ( 2005اخلليفة ) عند  ( املدرسي  املعاصر

 
 :ومنها التقليديّة، التطوير أساليب: أّوالً 

 وحدة أو منه، جزء أو موضوع حذف األسلوب هذا ويعين ،Addition واإلضافة Deletion احلذف -1
 معلومات إضافةأو  الرتبوي ون واملشرفون املسؤولون يراها اليت األسباب من لسبب بأكملها ماد ة أو دراسي ة
  .كاملة  دراسي ة ماد ة أو ماد ة إىل دراسي ة وحدة أو بكامله موضوع أو موضوع إىل معي نة

 بعضها ويؤخ ر ،املوضوعات بعض فتقد م ماد ة، تنظيم يعد ل حيث Delaying والتأخري Offeringالتقدمي  -2
 .منطقي ة أو سيكولوجي ة أو تعليمي ة لدواعي اآلخر؛
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 األغالط بعض من املنهج خيل ص األسلوب هذا ويف ،”Reform"الصوغ وإعادة"Modification" التنقيح -3
 ويزول ،استيعابه يسهل كي  ولغته؛ عرضه أسلوب يف النظر يعاد أو به، علقت اليت العلمي ة أو الطباعي ة
 .غموضه

 أو معلومات استبدال األسلوب هذا ويعين”Modification" والتعديل"Substitution"االستبدال -4
 املعلومات تلك إىل العودة أو املنهج، يف مشاهبة مبوضوعات ملخ صة أو موس عة أو حمد ثة موضوعات

  .احلديثة واملعطيات ينسجم مبا وتعديلها فيها، النظر وإعادة املنهج، يف املتضم نة واملوضوعات
 تطوير أو التدريس، طرائق تطوير أو ،التقومي أساليب كتطوير  املنهج عناصر من أكثر أو واحد تطوير-5

 ( 298م : 2005) اخلليفة،  مندجمة. أو مرتابطة، مواد إىل منفصلة مواد   من املنهج تنظيم
 

 :الحديثة التطوير أساليب: ثانياً 
 فإن   وعليه ،تقوميه بعملي ة وانتهاء ،وأهدافه فلسفته من بدءاً  عموماً  املنهج تتناول شاملة عملي ة التطوير إن   

 يعاد ذلك ضوء ويف، وتنويعاً  وصياغة ،حتديداً  األهداف بتطوير تبدأ أن جيب للمنهج الشامل التطوير خط ة
 ،الرتبية وأساليب، املاد ة جمال إليه وصل ما أحدث على بناء تنظيمه وأساليب، احملتوى اختيار يف النظر

 عن الشيء بعض تتغري   قد اليت التعل م وأساليب ،التدريس طرائق اختيار يتم   مث   ،النفس علم ونظري ات
 الطريقة على الرتكيز املثال سبيل على يتم   دفق ،التعليمي ة واخلربات احملتوى حلداثة نظراً و  ،القدمية األساليب

 أساليب تستخدم أو ،السابق املنهج يف سائدة كانت  اليت اجلزئي ة الطريقة من بدالً  القراءة تدريس يف الكل ي ة
 حديثة؛ تقني ات إدخال يتم   وقد ،املدارس يف التالميذ أعداد لزيادة نظراً  الفردي   من بدالً  اجلمعي   التدريس

 القياس أساليب يف تطوير كل ه  ذلك عن وينتج ،املتعل مني بني الفردي ة الفروق ضبط على املعل م قدرة لزيادة
 اجملاالت خمتلف يف تلميذ كل    حق قه الذي النمو   مقدار تقومي على قادرة تصبح حبيث واالمتحانات والتقومي
 .والوجداني ة واملهاري ة العقلي ة

 التعليم نظام كان  إذا سي ما ال ،الفين    واإلشراف التوجيه يف تطوير يصاحبه مل إذا اناقصً  التطوير هذا ويعد  
 برامج إىل ميتد   أن جيب بل ،املطو ر املنهج تطبيق على املعل مني تدريب التطوير يشمل أن ينبغي كما  ،مركزي اً 

اهات واملعلومات املهارات اخلر جيني إكساب بغية املعل مني وكل ي ات الرتبية كل ي ات  يف اإلعداد  اليت واالجت 
 يوض ح الشكل اآليتو  . ( 299 م:2005) اخلليفة، "واقتدار كفاءة  بكل   املطو ر املنهج مع للتعامل تؤه لهم

 :أساليب تطوير املنهج
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 ( 1)   الشكل رقم                                      

 
 ( 299م: 2005) اخلليفة، 

 تقوم على: ( م 2005 ) لعجمي  عند ا كما وردبأنواعها املختلفة   هجااملن تطوير سوأس
 أذهان يف واضحة ورؤية ،وطموحاته اجملتمع أهداف عن منبثقة تربوي ة فلسفة إىل التطوير يستند أن" ❖

 .ومراميها الرتبوي ة العملي ة ألهداف مستوياهتم اختالف على املطو رين
 إىل متوازنة شاملة تنمية الفرد تنمية تعكس ،وحمد دة واضحة تطويري ة أهداف على التطوير يعتمد أن ❖

اهاته ميوله وتعزيز ،مشكالته وحل   حاجاته إشباع على ملعوت ،قدراته هبا تسمح اليت الدرجة  واجت 
 األساسي ة العلوم ومستجد ات العصر وطبيعة ،وأهدافه وطموحاته اجملتمع ومصلحة ينسجم مبا اإلجيابي ة
 . واالجتماعي ة والنفسي ة

 وأساليب ،والرتبوي ة األكادميي ة وكفاياهتم ،منفذيه وأساليب ومكو ناته املنهج أسس بشموله يت سم أن ❖
 .نتائجه حتليل وطرائق ،التقومي ذلك وأدوات ،تقوميه

 يف مباشر مبا غري أو مباشر بشكل الرتبوي ة بالعملي ة املعنيني مشاركة خالل من التعاوني ة بالروح يتسم أن ❖
  .املختلفة الرمسي ة املؤس سات إىل إضافة ،املدين   اجملتمع مؤس سات ذلك
 يعين ال والفاعلي ة الكفاءة من عالية درجة على اليوم املطو ر املنهج فحصول ،باالستمرار يتسم أن ❖

 ،العلمي البحث مراكز خترج حيث ،تطويره على سنتني من أكثر مرور بعد ذاهتا الدرجة على حصوله
 .جبديد يوم كل    التكنولوجي التطبيق وميادين

أساليب تطوير المناهج
األساليب الحديثة

التطوير الشامل للمنهج 
األسس ، املكونات ، الكتب ، املرافق ، العناصر ) 

(البشري ة كاملعل مني واملديرين واملشرفني

يّةاألساليب التقليد

لالستبدال والتعديا

التقدمي والتأخري

اإلضافة واحلذف

وغالتنقيح وإعادة الص
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 لعملي ة السليم التخطيط اعتماد خالل من وذلك ،العشوائي ة عن واالبتعاد بالعلمي ة التطوير يتسم أن ❖
 مع والتعامل، العلمي ة الشروط فيها تتوافر أدوات على املعتمدة العلمي ة األساليب واستخدام ،التطوير
 .واملوضوعي ة الصدق مبنتهى النتائج

 العلمي ة والبحوث الدراسات ونتائج ،واألجنبي ة احمللي ة املناهج لتطوير السابقة التجارب من يفيد أن ❖
 .جناحه يف املسؤولي ة وحتم ل والدافعي ة التعزيز وأثر ،وأسسه ومبادئه واسرتاتيجي اته وطرائقه بالتعل م املتعل قة

اهات مواكباً  التطوير يكون أن ❖  :مثل من ،احلديثة الرتبوي ة االجت 
 .واملشاركة النشاط طريق عن التعل م -
 .الكيف إىل الكم   من االهتمام انتقال -
 .( 340: م 2005، )العجمي ."التعل م يف األساسي   الرتبية تكنولوجيا دور -
 
 :المنهج تطوير خطوات-6

تضمن حتقيق التطو ر الفعلي املراد  ة مسبًقاإن  تطوير أي  منهج ال بد  أن يتم وفق خطوات مدروسة ومعد  
 إلدارةا الصادرة عن يأيت حسب ما ورد يف جملة املعرفةفيما ميكن أن نوجزها ، وهذه اخلطوات الوصول إليه

 :يف اململكة العربية السعودية للمناهج العامة
 :التطوير إلى بالحاجة الشعور إثارة - أواًل “

 هذا على يرتت ب وما ،القائمة املناهج تعانيها اليت القصور نواحي على الضوء تسليط خالل من وذلك
 خارجها ومن الرتبوي ة املؤس سة داخل من املنبعثة والتطوير التجديد دعوات وعرض ،سلبي ة نتائج من القصور

 الصادر العدد املعرفة، جملة)  .التطوير بضرورة القناعة الناس من كثري  لدى تتشك لبشكل مستمر حىت 
 ( بتصرف ،2012/ 25/2/بتاريخ

 :معايير إلى وترجمتها األهداف تحديد - ثانيا
 خالل من إليه باحلاجة الشعور إشاعة بعد للتطوير األوىل اإلجرائي ة اخلطوة هي التطوير أهداف حتديدإن  

 وطرائقه املنهج حمتوى حتد د اليت وهي ،ومراحلها التطوير خط ة معامل ألهنا هي من ترسم ؛السابقة اخلطوة
املرجع السابق نفسه  ) .وتقوميه ،Following - Up ومتابعته ،املطو ر Testing املنهج جتريب وأساليب ووسائله
 (بتصرف

 :المطّور المنهج محتوى اختيار - ثالثاً 
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إىل أمهية  باإلضافة ،السابقة اخلطوة يف حتديدها ت   اليت األهداف ضوء يف املطو ر املنهج حمتوى اختيار يتم  
 وأمهي ته وميوله مستواه ومراعاة ،املتعل م وواقع ،باألهداف كارتباطه  هبا يت صف أن ينبغي اليت باملعايري االلتزام

 املرجع)  .لتعل مه املتاح الوقت ومناسبته والعمق والتكامل الشمول حيث من وتوازنه ،صدقه إىل إضافة ،له
 (بتصرف نفسه السابق

 :المطّور المنهج محتوى تنظيم – رابعاً 
 :هدفان التنظيم هذا يف يتحق ق بشكل موضوعاته وترتيب ،احملتوى تنظيم يتم   املرحلة هذه ويف
 .وتكاملها وترابطها املاد ة متاسك: األو ل -
 .املتعل م قبل من تعل مها سهولة: الثاين -

 مبعايري التذكري من البد   وهنا، للماد ة كولوجي  يوالس املنطقي   التنظيمني بني التوازن من نوع حتقيق يعين وهذا
 .واملرونة والتكامل والتتابع كاالستمرار  احملتوى تنظيم

 :التدريس طرائق اختيار – خامساً 
 املاد ة موضوعات من موضوع لكل   املناسبة سرتاتيجي اتهاو  وأساليبه التدريس طرائق حتديد يتم   املرحلة هذه ويف

 وإثارهتا ،األهداف مع وانسجامها للمحتوى مبناسبتها واالسرتاتيجي ات واألساليب الطرائق تلك تتسم حبيث
 اخلربات إكسابه على واحلرص ،التعل م يف اإلجيابي ة املتعل م ملشاركة الفرصة وإتاحتها ،املتعل مني لدافعي ة

 إخل... املشكلة حل   ومهارات ،واإلبداعي   ،والناقد ،العلمي   التفكري ومهارات التعليمية،
 :التربويّة األنشطة اختيار -سادساً 

 وتشبع ،اخلربة وتثري ،وتثب ته التعل م تعل م تعز ز اليت الصف ي ة وغري الصف ي ة األنشطة اختيار يتم   املرحلة هذه ويف
 املنهج بأهداف ارتباطهتتجلى ب اهلادف النشاط مواصفاتو  ،املفيدة واهلوايات امليول وتنم ي ،احلاجات

 اكتساب على املساعدة الفرص وتوفري ،الفردي ة الفروق مبدأ ومراعاة، للمتعل مني ومناسبته وتنو عه وحمتواه
اهات القيم  الذايت   التعل م مهارات سي ما وال ،العصر طبيعة مع املنسجمة التعليمي ة واملهارات ،اإلجيابي ة واالجت 

 وثقافة ،الدميقراطي ة املبادئ إىل املستندة االجتماعي ة املهارات إىل إضافة التعليم تكنولوجيا مع والتعامل،
 ( بتصرف ،2012/ 25/2/بتاريخ الصادر العدد املعرفة، جملة)  .اآلخر وقبول التسامح

 :التعليمّية الوسائل تحديد – سابعاً 
 على املتعل مني و املعل مني من كال    تساعد اليت التعليمي ة والتقنيات الوسائل من منظومة املطو ر املنهج يتطل ب
 أو مصو رات استخدام تستدعي املطو ر املنهج على جديدة موضوعات تدخل فقد ،املنهج أهداف حتقيق
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 ،وتعل مها تعليمها تسهيل يف تسهم ،جديدة ولوحات بطاقات أو مدجمة أقراص أو تسجيالت أو أفالم
 والربامج، واملتحر كة الثابتة العرض كأجهزة  ،التعليمي ة املواد   لبعض الضروري ة التقنية األجهزة توفري يتطل ب وهذا

 .هاغري و  اف اتفوالش ،التعليمي ة واألفالم
 .احلديث املنهج مكو نات سائر عن أمهي ة يقل   ال مكو ن التعليمي ة والتقني ات واألجهزة فالوسائل

 :التقويم أساليب اختيار -ثامناً 
 ،سلوكهم يف تعديل من املطو ر املنهج أحدثه وما ،املتعل مني تعل م تقومي أساليب حتديد يتم   اخلطوة هذه يف

 الشخصي   النمو   تقومي وأساليب ،الدراسي   التحصيل تقومي أساليب :األساليب تلك ضمن ويندرج
 ،واالستمرار ،باألهداف االرتباط :مثل من العلمي ة املواصفات األساليب تلك يف تتوافر أن على واالنفعايل  
 من ذلك وغري ،واجلهد والتكلفة الوقت يف واالقتصاد ،والشمول ،واملوضوعي ة ،والثبات ،والصدق ،والوضوح

)  والكتابي ة الشفوي ة كاالختبارات  التحصيلي ة االختبارات أساليب تنويع ضرورة مع التقومي اجليد مواصفات
 لشخصي  ا اجلانب تقومي وأساليب العملي ة، االختبارات إىل إضافة( ومقالي ة موضوعي ة وشبه موضوعي ة
 (بتصرف نفسه السابق املرجع)  .وغريها واالستفتاء واملقابلة كاملالحظة  للمتعل م واالنفعايل  

 :المطّور المنهج لتجريب التهيئة – تاسعاً 
دينة م كل    يف التجريبي ة واملدارس املدن نسبة بتحديد وزاري ة قرارات صدور خالل من التهيئة وتكون

 للمشرفني مركزي ة تدريبي ة دورات وإقامة ،التجريب على املشرفة والفرعي ة املركزي ة اللجان وتشكيل ،وتسميتها
 تدريبي ة دورات بتنفيذ املركزي ة الدورات ات بعوا الذين املشرفني هؤالء وتكليف ،املطو ر املنهج حول الرتبويني

 تأليف جلان تشكيل القرارات تتضم ن كما  التجريبي ة املدارس يف املطو ر املنهج سينف ذون الذين للمعل مني
 إىل باإلضافة هذا ،( جترييب   بشكل) معل مني وأدل ة ،تعليمي ة مواد   من هبا يلحق وما ،املطو ر املنهج مقر رات

 والشعور احلماسة من عال قدر إلظهار التجريب يف ستشارك اليت البشري ة للعناصر النفسي   املناخ توفري
 املناسبة املادي ة البيئة هتيئة املرحلة هذه ضمن ويدخل ،التجريب تنفيذ أثناء والوطني ة األخالقي ة باملسؤولي ة
 السابق نفسه املرجع). الضروري ة ومستلزماهتا ،اللغة وخمتربات والورش املعامل كتهيئة  ،املطو ر املنهج لتجريب

 بتصرف (
 :المطّور المنهج تجريب – عاشراً 
 :إىل املطو ر املنهج جتريب عملي ة هتدف
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 واملواد   والكتب والوسائل والطرائق ،واخلربات ،احملتوى من لكل   احملد دة واملعايري الشروط توافر من التأك د -
 .للمنهج احملد دة األهداف مع وات ساقها ،التعليمي ة

 .التنفيذ قبل لتذليلها املطو ر املنهج تواجه اليت والعوائق املشكالت إىل التعر ف -
 املنهج أهداف حتقيق تكفل اليت والرتبوي ة األكادميي ة الكفايات واملشرفني املعل مني امتالك من التأك د -

 .املطو ر
 :أمه ها، وفق ما جاء يف جملة املعرفة  اخلطوات من جبملة املنهج جتريب ومير  

 . التجريب عملي ة لتنفيذ اإلجرائي ة اخلط ة وضع -
ات  عد ة وفق حتددو  ،األصلي   للمجتمع ُمث لة تكون حبيث التجريب عينة اختيار -  ،( مدينة ،ريف)متغري 
، حكومي   مدرسي بناء( )خاصة مدارس ،رمسي ة مدارس)  ،(خمتلطة مدارس، إناث مدارس ،ذكور مدارس)

ات من ذلك وغري( نصفي   دوام ذات مدارس ،كامل  دوام ذات مدارس)  ،(مستأجر مدرسي   بناء  املتغري 
 .للواقع املمث لة

 . التجريب عملي ة لتقومي الضروري ة املختلفة واملقاييس واالختبارات األدوات إعداد -
 وتوفري والوسائل التعليمي ة واملواد   ،املعل مني وأدل ة ،التجريبي ة كالكتب  للتجريب الضروري ة املستلزمات توفري -

 .التجريب عملي ة لنجاح والبشري ة املادي ة البيئة
 خمتلف استبعاد على والعمل، املوضوعي ة التجريبي ة الشروط وفق التجريبي ة املدارس يف التجريب تطبيق -

ات العوامل   .التجريب نتائج وتشو ه تتدخ ل أن ميكن اليت واملتغري 

 فيها يشارك ندوات وعقد ،العلمي ة األساليب خمتلف فيه تستخدم التجريب لعملي ة شامل حتليل إجراء -
 واملهتم ون ،اإلعالم ووسائل ،التجريبي ة املدارس وتالميذ األمور أولياء من وعينة ،ومشرفوهم التجريب معلمو

 أوجه وحتديد ،الصعوبات وتشخيص ،التجريب نتائج ملناقشة البحث؛ ومراكز اجلامعات يف الرتبوي ة بالعملي ة
 .التجرييب   املنهج جوانب خمتلف يف القصور

 من درجة أعلىإىل  به والوصول ،الشوائب من لتخليصه وثالثة؛ ثانية املطو ر املنهج جتريب إعادة ميكن -
 بتصرف ( السابق نفسه املرجع ) .واخلارجي ة الداخلي ة الكفاية
 :المطّور المنهج لتعميم االستعداد –عشر حادي

بناء على ما  املطو ر املنهج لتنفيذ االستعدادات ومن ،أكثر أو سنتني أو سنة االستعدادات هذه تستغرق قد 
 :يأيت مبا القيامجاء يف جملة املعرفة ، 
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 .لذلك الالزمة امليزاني ة توفري -
 ( . النشرات ، النشاط كتب  ، املعل م كتاب  ،التلميذ كتب) الدراسي ة الكتب إجناز -
 .وأدوات وأجهزة معامل من يلزم مبا املدارس جتهيز -
 والوسائل الطرائق واستخدام ،اجلديد املنهج تنفيذ على قادرين ليصبحوا ؛تدريبي ة دورات املعل مني ات باع -

 .التقومي وسائل من يناسبها وما ،احلديثة التعليمي ة واألجهزة
 واإلرشاد والتوجيه اإلشراف يف حلديثةا والوسائل الطرائق ملعرفة تدريبي ة دورات واملشرفني املوج هني ات باع -
 .املقرتح للمنهج اتبعً 
 .التطويرللمناهج وأمهي ة بضرورة إلقناعهم ومؤمترات ندوات بعقد اجملتمع وأفراد األمور وأولياء التالميذ هتيئة-
 نفسه السابق املرجع).هوتقومي املقرتح املنهج متابعة لعملي ة الضروري ة واملختلفة املتنو عة الوسائل إعداد -

 ( بتصرف
 :المطّور المنهج تعميم -عشر ثاني
 بتعميم املتعل قة القرارات رو صدبعد  الدراسي   العام بداية يف املطو ر املنهج يف العمل بدء يكون ما عادة

 . واملقروءة املسموعة اإلعالم وسائل عرب القرارات هذه وتنشر الدولة، مدارس خمتلف على املنهج
 :المطّور المنهج تقويم - عشر ثالث

ا ،العمل من االنتهاء يعين ال املطو ر املنهج تعميمإن   حيث والتقومي املتابعة من جديدة مرحلة بدء يعين وإمن 
 تطوير فعملي ة،  جديدة تطوير لعملي ة استعداداً  قصوره وأوجه ثغراته كشف  إىل حيتاج قائماً  منهجاً  يعد  

ا ،تتوق ف ال املنهج  يف بناء األجيال؛ لكي يستطيع مواكبة تطورات احلياة متجد دة مستمرة عملي ة هي وإمن 
  ".وجماراهتاالقادرة على التكيف مع هذه التطورات 

  (بتصرف  ،2012/ 25/2/الصادر بتاريخ عددال ،جملة املعرفة )                           
 

وهناك عدة مناذج علمية شهرية للمناهج الرتبوية ميكن تنفيذها من خالل عدد من التطبيقات املقرتحة      
 ضوء يف املناهج تطوير صناعة)  كتابه  يف(  0720  )عرضها فرج وصناعتها  يف جمال تطوير املناهج

منوذج تايلور ومنوذج سوتو ومنوذج هيلدا تابا ومنوذج وير ومنوذج كري ومنوذج ”:هيهذه النماذج ، و  النماذج
 ورد يف الكتاب هلذه النماذج يف ضوء ماموجز وفيما يلي عرض  ،"هاموند ومنوذج ستيك ومنوذج أوليفا

 .اآلنف الذكر
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 :التربويةشهيرة للمناهج العلمية الالنماذج -7
 ومن ضمنها )كتاب ،الكتب واملصادر الرتبوية أوردهتاالعلمية الشهرية للمناهج الرتبوية اليت من النماذج 

 : عبد اللطيف حسني فرج، ورد ما يليد.  ملؤلفه ( صناعة تطوير املناهج يف ضوء النماذج
 :نموذج تايلور ❖

حيث وضع ) رالف تايلور(ملؤلفه  )التدريس املبادئ األساسية للمنهج وطرق( جاء هذا النموذج يف كتاب
صون يف جمال املناهج الشهري يف تطوير املنهج، وقد أطلق عليه املتخص   ( Tylors Model)تايلور منوذجه 

 ويتعامل منوذج تايلور مع أربعة أسئلة أساسية هي: ،ق التدريس قاعدة تايلور املنطقية، أو مبدأ تايلورائوطر 
اليت ينبغي للمدرسة أن تسعى لتحقيقها؟ ويرى تايلور أن هناك ثالثة مصادر  ما األهداف الرئيسة -1

، وهي: املتعلم، ودراسة احلياة املعاصرة، واملادة الدراسية ،أساسية يف حتديد األغراض أو األهداف الرتبوية
ار أكثر يقرتح تايلور بعد ذلك، أن تعرض هذه القائمة من األهداف يف ضوء الفلسفة وعلم النفس الختيو 

 األهداف أمهية وفاعلية.
حتديد  ما اخلربات الرتبوية اليت ميكن تزويده هبا للمساعدة على حتصيل هذه األهداف؟ ويرى تايلور أن   - 2

 .احملتوى أو اخلربة التعليمية يتم بتنمية خربات التلميذ التعليمية لتقليل هذه األهداف
رة يف التدريس؟ وقد رأى تايلور أن تنظيم اخلربة بصيغ مؤثِّ كيف ميكن تنظيم هذه اخلربات الرتبوية   - 3

وثانيها التتابع الذي يشري إىل أن خربات التعلم اليت  ،التعليمية ميكن أن يتم طبًقا ملعايري: أوهلا االستمرارية
قة  العاليتعرض هلا املتعلم ينبغي أن تكون مبنية على خربات سابقة هلا، وثالثها التكامل الذي يشري إىل

 لعالقة موضوعات املنهج املختلفة. أو، األفقية لعناصر املنهج
قت؟ إن تقومي خربات املتعلم هو اخلطوة ر إذا ما كانت هذه األهداف قد حتق  كيف ميكن أن نقر  -4

 اخلتامية يف منوذج تايلور.
ينبغي أن تستخدم اختبارات ز على التغيري يف سلوك املتعلم، لذا ويشري تايلور إىل أن التقومي ينبغي أن يرك  

ويف منوذج تايلور جتمع  ،قبلية تساعد املعلمني يف معرفة ما إذا كان أداء املتعلمني أبدى حتسًنا وفعالية
 ،واالستبانات واإلنتاج الفعلي للمتعلم ،واملقابالت الشخصية ،البيانات من خالل االختبارات واملالحظات
منوذج تايلور، ومنها برنامج املهن اهلامة يف احلياة للمرحلة  ويعرض املؤلف عدًدا من التطبيقات على

 ،)فرجاالبتدائية، ودور طالب املرحلة املتوسطة جتاه بيئته، والرتبية ورعاية األطفال لطالبات املرحلة الثانوية.
2007) 
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 :نموذج سوتو ❖
  هي: ل لنموذج تايلور إىل ثالثة أقساماملعد   (Soto`s Model)م منوذج سوتو سِّ قم 

 مل سوتو ويالحظ أن   ،العناصر أو املكونات األساسية، وتضم علم النفس والفلسفة ومصادر التعلم -1
األساسية، وهي تلك امليادين اليت  نات، وإمنا بدأ مبا أمساه باملكو  يبدأ باألهداف وصياغتها كما فعل تايلور

واملقصود بالفلسفة النظام الرتبوي  ،النفسميكن أن تساعد على صياغة األهداف يف ميداين الفلسفة وعلم 
وعلم النفس التعلمي املرتبط بشروط  ،واجتاهاته الفكرية. أما املقصود بعلم النفس فهو علم النفس التكويين

د حاجات فس ميكن أن تتحد  ويف اقرتاحات الفلسفة ومفاهيم وأفكار علم الن ،التعلم ومناذجه وعملياته
 املعاصر، وحاجات املادة الدراسية.اجملتمع وحاجات  املتعلم،

وهبذا فالتقومي يف منوذج  ،العمليات األساسية، وتضم اختيار اخلربات يف املادة الدراسية والتنظيم والتقومي -ــ2
 ( املدار املركزي )بل مركزيًا، أو كما اقرتح سوتو عبارة  ( كما هو احلال يف منوذج تايلور)ليس ختامًيا  ووتس

سوتو من اعتبار التقومي مرحلة ختامية إىل اعتبار التقومي مدارًا مركزيًا حييط بكل عناصر بناء  صوبذلك يتخل  
وليس هناية  ،ط على متابعة عناصر املنهج وتعديل بعض األجزاء خالل العمليةالنموذج، ويساعد املخطِّ 
 العملية كما اقرتح تايلور.

ز بني سوتو هنا قد مي   ويالحظ أن   ،خلربات التعليميةاملفاهيم األساسية، وتضم األهداف واألنشطة وا -3
ف سوتو األهداف وقد عر   ،اخلربة املعرفية املستمرة من املادة الدراسية، واخلربة النشاطية املصاحبة خلربة التعلم

واخلربة يف رأي سوتو هي تلك األنواع من السلوك ، بأهنا جمموعة من اخلربات اليت حياول املتعلم حتقيقها
فهي اخلربات اليت يكتسبها املتعلم وتتحقق  ،غة على شكل أهداف. أما اخلربات النشاطية أو األنشطةو ملصا

ويتم  ،مه، فالسلوك املتوقع )األهداف( واألنشطة يتم تنظيمها خالل اخلربة املعرفيةيف السلوك املتوقع تعل  
 أيًضا اختيارها.

تدريب املعلمني على استخدام التقنيات يف ) م املؤلف برناجًما تدريبًيا بعنوان وكتطبيقات لنموذج سوتو، يقد  
 (.)املرجع السابق نفسهللموهوبني وفق منوذج سوتو أيًضا وبرناجًما (تعليم الرياضيات وفق منوذج سوتو

 :نموذج هيلدا تابا ❖
دت منوذج تايلور، وأك   خطوات النموذج الذي جاءت به بشكل أدق من (  TubaHilda)دت هيلدا تابا حد  

زت على أمهية احلاجات ونواحي السلوك املراد تغيريها، وقامت بتوضيح العالقة بني تلك احلاجات، ورك  
 استخدام الطريقة االستقرائية لتطوير املنهج أي البدء من اجلزء إىل الكل.
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 ،لتحقيق تطوير املنهج الدراسيمخس خطوات رئيسة على (  Hilda Taba`s Model)وحيتوي منوذج هيلدا تابا 
 وهي:

إنتاج الوحدات الدراسية حسب مستوى الصف الدراسي واملادة العلمية: وهذا يتطلب اتباع مثاين  -1
ل يف حتديد احلاجات ونواحي السلوك املراد تغيريها )تشخيص خطوات فرعية عند تطوير املنهج تتمث  

تنظيم احملتوى، واختيار اخلربات التعليمية، وتنظيم اخلربات احلاجات، وصياغة األهداف، واختيار احملتوى، و 
 .(التعليمية، وحتديد ما ميكن تقوميه وكيفية تقوميه، والتأكد من التوازن والتتابع

 اختيار الوحدات الدراسية. -2
 تعديل ودمج الوحدات الدراسية. -3
 تطوير ودمج الوحدات الدراسية. -4
 تنفيذ الوحدات الدراسية. -5

ويؤخذ على منوذج هيلدا تابا أنه منوذج خطي العالقة بني عناصره كما أنه منوذج ختطيط خيدم املستوى العام 
غذية الراجعة بني خمتلف للتخطيط ال املستوى التدريسي، ولذلك مل يتناول عمليات التنفيذ وعمليات الت

 ( )املرجع السابق نفسه .العناصر
 :نموذج ويلر ❖

هو أحد النماذج الشائعة واملستخدمة يف بناء املناهج املدرسية، وهو يتسم  (Model Wheelers)منوذج ويلر 
باملرونة واالستمرار، حيث ال يقف عند التقومي، بل يتصل مرة أخرى باألهداف والغايات، مث يتم االتصال 

وهذا يعين أن ويلر قد حاول التغلب  ،وهبذا مل يصبح للمنهج وفق هذا النموذج بداية وهناية ،ببقية العناصر
وهذا النموذج يتميز  ،على األخطاء اليت وقع فيها تايلور، حيث جعل تايلور التقومي آخر مرحلة يف منوذجه

 مبا يلي:
 .هاعضبعناصرها ب رتبطتالعملية التعليمية مستمرة دائرية  أن   -
 وخيتار يف ضوء األهداف. ،احملتوى ينتقى أن   -
 هناك اتساقًا وتكاماًل بني كل من احملتوى واخلربات التعليمية. أن   -
 التقومي ال يعترب هنائًيا، بل إنه يتصل باألهداف والغايات وبقية العناصر األخرى. أن   -

 كما يلي:  س خطوات مرتبطة يف شكل دائرييف مخ ويلرويأيت منوذج 
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يها الفلسفة السائدة ضوء املبادئ اليت ترتكز عل يف واألهداف العامة واألهداف اخلاصةحتديد الغايات  -1
 يف اجملتمع.

املعنية واملختارة على أساس حتديد الغايات  فيةصالالاختيار اخلربات التعليمية: وهي تعين األنشطة -2
 واألهداف العامة واألهداف اخلاصة.

 املراد إكساهبا للمتعلم.ويقصد به اختيار اخلربات التعليمية غري املباشرة  :اختيار احملتوى -3
وهذا يعين التنسيق والرتتيب والتكامل بني اخلربات التعليمية  :تنظيم وتكامل اخلربات التعليمية واحملتوى -4

 املباشرة مع اخلربات غري املباشرة.
 يذ.ليأيت بعد ذلك التنف ؛وهذا يأيت يف هناية عملية بناء املنهج :اختيار وتطوير أنشطة ووسائل التقومي -5

ة العناصر يف حركة مستمرة وبقي ،فالتقومي ال يعترب هناية املطاف، بل البد أن يتصل مرة أخرى باألهداف
 (نفسه السابق املرجع) .دائرية
 :نموذج كير ❖

ويؤثر بعضها يف بعض. وهبذا  ،ينظر كري إىل املنهج من خالل منوذجه على أنه بناء متكامل تتداخل عناصره
 ( Model John Kerr`s)ويتكون منوذج جون كري  ،فتطوير أحد عناصر املنهج حيتم تطوير العناصر األخرى

 من أربعة عناصر رئيسة هي: األهداف واحملتوى واخلربات التعليمية والتقومي.
واجملاالت  ،وطبيعة التالميذ ،وهي: طبيعة اجملتمع ،د كري األهداف التعليمية ومصادر اشتقاقهاوقد حد  

واألهداف النفس  ،ف األهداف التعليمية حسب تصنيف بلوم إىل األهداف املعرفيةكما صن  ،  الرئيسة
د كري كما حد  ،  م اجملاالت الدراسية بناء على املفاهيم واملبادئونظ  ، مث اخترب ،واألهداف الوجدانية ،حركية

 والتكامل. ،والتتابع ،االستمرار املعلومات املقدمة يف املنهج على أساسمعايري تنظيم 
ق التدريس، وحمتوى الدرس، ائوقد اهتم كري باخلربات التعليمية والرتبوية والعوامل اليت تؤثر فيها، مثل: طر 

جتماعية.  والفرص اال ،واستعدادات الطالب، والفروق الفردية، وعالقة املدرس بالتالميذ واجملتمع املدرسي
واهتم بالتغذية الراجعة لكل ، د وسائل التقومي يف املنهج من خالل االختبارات واملقابالت والتقديركما حد  

 (نفسه السابق املرجع) عنصر من عناصر النموذج.
 :نموذج هاموند ❖
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نتائجها خبصوص ل يف القرارات اليت تتخذ يف ضوء بالنظر ملا لعملية التقومي الرتبوي من أمهية بالغة تتمث  
برنامج أو ظاهرة تربوية، وضع العديد من املهتمني بالتقومي الرتبوي مناذج لتنفيذ العمليات املتتابعة واملرتابطة 

 عملية التقومي الرتبوي. - اليت تؤلف مبجموعها العملية الكبرية
نامج الرتبوي يف حتقيق التقوميي معرفة مدى فاعلية الرب  Hammond Darlingد منوذج دارلينغ هاموند ويؤكِّ 

 Hammond`s دهامونويتضمن منوذج  ،األهداف املوضوعة، وهو بذلك يتفق مع منوذج تايلور لتقومي السلوك

Model  عدًدا من اخلطوات واإلجراءات املتتالية اليت ينبغي اتباعها إلجناز عملية التقومي، وملعرفة مدى حتقيق
 وهذه اخلطوات هي: ،الربنامج ألهدافه

 حتديد اجلوانب اليت يراد تقوميها. -
 حتديد املتغريات ذات العالقة هبذه اجلوانب. -
 حتديد األهداف بصيغة إجرائية. -
 ده األهداف اإلجرائية.تقومي السلوك الذي حتد   -
 حتليل النتائج ملعرفة مدى حتقيق كل هدف إجرائي. -

تقوميًا شاماًل، بل اقتصر على النتاجات التعليمية ويؤخذ على منوذج هاموند أنه مل يتناول تقومي املنهج 
كما أنه مل يشر إىل مشاركة املعلمني واإلداريني والطالب يف عملية   ،متمثلة يف درجة بلوغ التالميذ لألهداف

 (نفسه السابق املرجع) وهو ما يعترب شرطًا من شروط التقومي اجليد. ،تقومي املنهج
 
 :نموذج ستيك ❖

ويكلف القائم بتقومي املنهج،  ،بوي فيما يتعلق باملنهج حتديًداأيًضا بعملية التقومي الرت وهو منوذج يهتم 
وكتابة ما توصلوا إليه من معلومات، وكذلك ، مي مبالحظة املنهج موضوع التقوميجمموعة من املالحظني للتقو 

ذات فائدة للمتأثرين تنظيم هذه املعلومات وعرضها بشكل يساعد على تقرير أن هذه املعلومات ستكون 
 بالربنامج. 

 وهي: ،ومنوذج ستيك جلمع املعلومات يتضمن ثالثة جماالت هلذه املعلومات
 وذات عالقة بالنتاجات. ،املدخالت: وتعين أية ظروف قبل عملية التعليم والتعلم -1
ميذ واآلباء العمليات: وهي التفاعالت بني التالميذ واملعلم، وبني التالميذ أنفسهم، وبني التال -2

 واملرشدين، وهكذا.
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 النتاجات: وهي قدرات التالميذ وحتصيلهم واجتاهاهتم وتطلعاهتم الناجتة عن اخلربة الرتبوية. -3
أي نوع من املعلومات ميكن مقارنة درجة توافقها ضمن اجملاالت الثالثة  ووفًقا لنموذج ستيك، فإن  

أما العالقة بني املدخالت والعمليات  ،)املدخالت، العمليات، النتاجات( ما بني املقصود واملالحظ
فهي عالقة تتابع، أي أنه البد من وجود االرتباط بني هذه  ،والنتاجات سواء أكانت مقصودة أم ملحوظة

تتابع منطقًيا، أي  ،والنتاجات املقصودة ،والعمليات املقصودة ،فاحلالة يف املدخالت املقصودة ،التاجملا
العالقة  فإن   ،أما يف حالة املدخالت والعمليات والنتاجات امللحوظة ،أن ترتبط مًعا ارتباطًا منطقًيا البد  

 ره تطبيق املنهج يف الواقع.ومن خالل ما يظه ،م بالواقعتكون عالقة تتابع جترييب، أي حتكُّ 
مها أشخاص م يعتمد كثريًا على الوصف والتقارير اليت يقدِّ وميتاز منوذج ستيك لتقومي املناهج بأن املقو  

م ال يكتفي بكمية كما أن املقو    ،ل إليهاعديدون من ذوي العالقة باملنهج ُما يزيد الثقة بالنتائج اليت توص  
 أو ،دقيقة بغية حتديد درجة مالءمةاملعلومات ختضع لعملية حتليل  ألن   ؛املعلومات، بل يصفها كيفًيا

 (نفسه السابق املرجع) صالحية املنهج.
 :نموذج أوليفا ❖

هي: أن يكون املنهج بسيطًا من  ،على ثالثة معايري رئيسة ( Olivs`s Model) ينبين منوذج أوليفا للمنهج
 يتبع أسلوب النظم.حيث عناصره وخطواته، وأن يكون شاماًل، وأن 

ن من اثين عشر مكونًا، يبدأ خمطط املنهج من مصادر وقد قدم أوليفا منوذجه على هيئة شكل ختطيطي مكو  
وقد  ،مة باألرقام الرومانية من العدد واحد إىل اثين عشرومكوناته كلها مرق   ،وينتهي بالتقومي ،املنهج

استخدم أوليفا املربعات والدوائر كأشكال للتمييز بني املراحل املختلفة، ومتثل املربعات مراحل التخطيط، أما 
 ل مراحل اإلجراءات.الدوائر فتمث  

فإن املكونات من األول إىل التاسع هي مرحلة التخطيط، بينما املكونات من العاشر إىل  ،ووفق منوذج أوليفا
 ،لة اإلجراءات، أما املكون اخلامس فهو مهزة الوصل بني التخطيط والتنفيذ الفعليالثاين عشر هي مرح

وقد أضاف أوليفا إضافة  ،حت عملية التغذية الراجعةويعترب منوذج أوليفا من النماذج الدائرية اليت وض  
وحاجات  ،د حاجات اجملتمعز بني نوعية احلاجات حبسب نوعية اجملتمعات، حيث حد  حتسب له عندما مي  

ففي ضوء حاجات وأغراض اجملتمع  ،م اليت أخضعها ملعايري مل ينتبه هلا من سبقوه يف ختطيط النماذجاملتعلِّ 
د حاجات وأغراض اجملتمع احمللي اليت ليست منفصلة عن حاجات وأغراض اجملتمع الكبري الكلي تتحد  
 الصغرية.اجملتمعات  وحاجات املتعلمني داخل هذه قيماألم، ولكنها ختدم 
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داخل اجملتمعات الكبرية  كافةويفرق أوليفا بني الغرض واهلدف الرتبويني، فاألغراض عامة يشرتك فيها الناس  
الصغري، م والصغرية، واألهداف ترتبط عادة باحلاجات الفعلية للمتعلم سواء أكان املتعلم يف اجملتمع الكبري أ

ويف هناية هذا  ،للحاجات باختالف األفراد وحاجاهتمومعىن ذلك أن األهداف ختتلف يف صياغتها تلبية 
 م:2007 ،فرج) وهو برنامج إلدارة العالقات العامة املدرسية. ،م املؤلف تطبيًقا لنموذج أوليفاالفصل يقد  

 .(بتصرف  46 -16
  يف موإبراهي سعادة ذكره ما مستقبلي إطار يف املنهج تطوير عند تمراعى أن البد اليت األمور أهم ومن     

 :نقاًل عنهما يف شبكة األلوكةكما جاء   (م2008 ) كتاهبما املنهج املدرسي املعاصر
 .اجملاالت شىت يف واستخدامها للتكنولوجيا بالنسبة املقبول نوالتمك   االستيعاب حتقيق •
 .والضياع لالهتزاز تتعرض اليت صيلةألا القيم بعض على التأكيد •
 .اجملتمعات تدمر اليت واألنانية العمل يف املطلقة الفردية عن والبعد التعاونية، احلياة ُمارسة على العمل •
 .منطقياً  مقبولة معايري وفق املهين االختيار مهارة الطالب إكساب •
 .التعلم استمرارية مبدأ حتقيق ضمان أجل من الذايت التعلم فكرة على التأكيد •
 .املناسبة القرارات واختاذ املشكالت حل يف بداعإلوا التفكري مهارات الطالب وإكساب العمل •
 شبكة ،2015نغيمش،) املواطنة ملفهوم العاملي القومي والبعد احمللي البعد من كل  حتقيق على العمل •

 (.م 26/11/2015 بتاريخ ةكاأللو 
 اليت يبىن عليها التطوير،هج، واملنهج املطو ر، واالسرتاتيجيات للمنتعريفات م من ما تقد   وتأسيًسا على

 ترى أن  الباحثة  فإن   ،شهرية للمناهج الرتبويةالعلمية الالنماذج بعض ض اواستعر  وخطوات التطوير ومراحله،
بعض قد أخذ ب ع الدراسةو هو موضمنهج اللغة العربية للصف الرابع املطو ر بدولة اإلمارات الذي 

 ؟آنًفا، ولكن إىل أي  حدٍّ كان هذا األخذاسرتاتيجيات التطوير اليت ت  ذكرها 
وحىت نصل إىل ذلك البد من  قها يف تقوميه،يتطبيتم هذا ما ستظهره الدراسة العملية واألدوات اليت س 

 ومشكالته. ووظائفه وأغراضه املنهج تقومي فهوممب واإلحاطة االطالع
مشكالته ؟ هذا ما ستتناوله الباحثة ما و ؟ وظائفه  ما؟ ما أغراضه ؟ ما املقصود مبفهوم تقومي املنهجف 

 .التايل من هذا الفصل يف الدراسة بالشرح والتفصيل يف اجلزء
 
 



59 
 

 المنهج تقويم مفهوم -8
 وتأيت معيًنا، مثًنا وأعطاه وقد ره، وزنه، أي الشيء قو م من جاء اللغة معاجم يف التقومي مفهوم إن  

 (.521 :الوجيز املعجم) (منظور البن العرب لسان )الص واب. حنو ووج هه وعد له، صو به، مبعىن الكلمة
 الرتبوية، األهداف حتقيق مدى على الوقوف تستهدف اليت العملية فيعين احلديثة، الرتبية يف التقومي أم ا

 .تعليمية ووسائل ،وأساليب وتنفيذ، ختطيط من بأكمله الرتبوي الربنامج فاعلية ومدى
  :( 1998 ) واملفيت الوكيل من كل    وقال
 املنهج حتقيق مدى أي”املنهج فاعلي ة مدى حتديد على تساعد اليت األدل ة مجع عملي ة هو املنهج تقومي "إن  

 أسسه معايري توافر خالل من املنهج على حيكم األو ل املنهج، لتقومي جانبني مث ة أن   وذكرا ،ألهدافه
 على حيكم الذي ذلك فهو ،التقومي من اآلخر اجلانب أم ا للمنهج، الداخلي   التقومي ويسم ى ومكو ناته،

ات إحداث يف فاعلي ته  واملفيت، )الوكيل ."للمنهج اخلارجي   التقومي ويسم ى املتعل مني، يف املطلوبة التغري 
 (10:م1998

 (ه1418 :احلارثي)”الربنامج يف الرتبوية األهداف حتقيق مدى تقرير عملية" :التقومي فيعترب تيلر أما
 :التقومي أن   فريى ستفلبيم اأم  
 ) ."القرارات إصدار يف استخدامها هبدف منها املفيد وتقدمي ،وحتليلها ،املعلومات مجع عملية عن عبارة"

 (260:ه 1418 ، احلارثي
 :عن عبارة بأنه هجاملن تقومي احلارثي فويعر  

 تقدير أو املنهج ذلك نع املعلومات جبمع جترى اليت الفرعية العمليات من جمموعة يضم   نشاط أو عملية"
  أو تعديالً  وأ حذفاً  بشأنه صائب قرار اختاذ يف املساعدة أجل من معاً  تقديرمها أو جدواه أو جدارته

 (260 :ه 1418 ، احلارثي )”تغيرياً 
ا مهمة خطوة يعد   املنهج تقومي أن   للباحثة تبني   لتقومي،ا ملفهوم دةمتعدِّ  تعاريف من تقد م ما خالل من    جد 

 بتغري   تتغري   اليت حاجاته وتلبية اإلنساين، اجملتمعب لالرتقاء منها بد   ال خطوة هيو  الرتبوية، العملية لتطوير
  جبديد. يوم كل  وتفاجئنا ،حد   عند تتوقف ال اليت وتطوراهتا احلياة عجلة

 
 المنهج: تقويم أهمية-9
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 مدى حتديد يفو  مرضية نتائج حتقيق يف املناهج تطوير مشاريع قدرة معرفة إىل ترجع املناهج تقومي يةأمه إن  
 تفجري على املناهج هذه قدرة مدى معرفة من ناك  ومت ،املتعلم حاجاتو  اجملتمع حاجات تلبية على درهتاق

 معرفة على الرتبوية القيادة تساعد املعرفة هذهو  سواء، حد على والتالميذ املعلمني من لكلٍّ  الكامنة الطاقات
 إىل األمر حيتاج أو ذاته النهج على تستمر وهل ال؟ أم اناجحً  كان  أحدثته الذي التطوير كان  إذا فيما

 ؟ دنشو امل التطويري املسار يف غيريوت تعديل
  

 يأيت: مافي ( م2000 ) شبليال حيد دها متعددة أهداف املنهج تقوميل المنهج: تقويم أهداف - 10
 جهة، من معنوي اهتم من يرفع الذي األمر له، ومنف ذين للمنهج بناة من الرتبويون حق قه ما معرفة -أ

 املنهج. تطبيق يف قدًما والسري الالحق، عملهم ختطيط مبوجبها يستطيعون مبؤش رات ويزو دهم
 تطوير على يساعد الذي األمر الرتبوي ة، األهداف ضوء يف املتعل مني لدى املناهج آثار إىل التعر ف -ب

 خمرجاته. خالل من فيه الضعف ونقاط القوة نقاط على الوقوف خالل من املنهج
اذ يف القرار مت خذ تساعد اليت البيانات مجع -ج   .إلغاء أو استمراراً  أو وتعدياًل  تطويراً  املنهج من موقف اخت 

 (143م:2000 ،الشبلي ).املمارسة يف املباشرة للخربة نتيجة ونظري اته وإجراءاته التقومي بأسالي تطوير -ح 
  

 :بـــــ ( م2008 ) سالمة دهاحد   وقد ،املنهج تقومي أغراض تتعد د المنهج: تقويم أغراض-11 
 يلي: ما وتشمل إدارية، أغراض  ❖

 واإلجرائي ة. التعليمي ة األهداف تطوير يف املساعدة -
 للمنهج. التعليمي   احملتوى تطوير يف املساعدة -
 وأدواته. املستخدمة التقومي أساليب تطوير يف املساعدة -
 التالميذ. وخصائص للمنهج منها املناسب واختيار املستخدمة، التدريس طرائق تطوير يف املساعدة -
 تعليمية: أغراض ❖
 الكشف ميكن التقومي طريق فعن األهداف، حنو التالميذ متقد   مدى تقدير يف مهمة التعليمية األغراض تعد  
 بصفة التالميذ متقد   إىل يتؤد حبيث التعليمية العملية وتوجيه التالميذ عند والضعف القوة نواحي عن

 فإذا التعليم، توجيه حنو دافعة قوة وللتقومي عالجية، وقائية تشخيصية عملية التقومي يصبح وبذلك مستمرة،
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 تركِّز اليت التقومي أساليب إىل يرجع منها الكثري أن جند التدريس على تؤخذ اليت العيوب من الكثري إىل نظرنا
 .العلمية واملعلومات احلقائق كُّرتذ  على التالميذ قدرة قياس على
 :توجيهية أغراض ❖

 بسجالت االحتفاظ يف ذلك ويتمث ل اإلدارية، الناحية من املدرسة أغراض خلدمة التقومي يستخدم أن ميكن
 طريق عن للمدرسة ميكن كما  ألخرى مدرسة من التلميذ نقل عند منها االستفادة ميكن تلميذ لكل خاصة

 التالميذ. جلميع املختلفة التعليمية اخلدمات تقد م أن السجالت هذه
 ميكن املعلومات هذه طريق وعن تلميذ، كل  عن املعلومات مجع يف املساعدة وهي أخرى، وظيفة وللتقومي

 الرتاكمي. سجلهم وبيانات معلومات وفق ومهنيا   دراسيا   التالميذ توجيه للمدرسني
 أغراض تتعلق باألبحاث: ❖
 حمتوى حتديد ميكن األحباث طريق وعن الرتبوية، والدراسات األحباث إىل حيتاج التعليمية ةالعملي تقد م إن  

 حتت التالميذ من معينة جملموعة معينة أهداف لتحقيق تصلح اليت التعليمية والوسائل التدريس وطرق املناهج
 سالمة،) .سليمة علمية أسس على والتقومي التجريب هذا كل  حتديد ويتطلب معينة، بيئية عوامل أو ،شروط

 (208:م2008
 

 :اآليت النحو على املنهج تقومي وظائف ( 2007 ) الدعيلجذكر   المنهج: تقويم وظائف -12
 خاصة. واملنهج عامة، التعليمية العملية عن الواسعة املعلومات من بالعديد ويزوِّد يفيد، املنهج تقومي -أ

 خالل من إلغائه أو ،تعديله أو ،به ومعمول قائم منهج باستمرار يتعلق فيما القرارات اختاذ يمسهِّل -ب
 التقومي. يقدمها اليت املعلومات

 فاعلية. أكثر مناهج إلدخال أساساً  يمستخدم نياملختصِّ  قبل من تقرير إعداد -ج
 اليت األخرى والنقاط عليها، الرتكيز ت   اليت النقاط أهم وحتديد للتعلم، املتبعة الطريقة عن الكشف -ح

 املنهج. تنفيذ عند أمغفلت
 هبا. يتعل موا أن ينبغي اليت الطريقة إىل املتعلِّمني التقومي يوجِّه -خ
نا -د  القوة جوانب تقومي طريق عن وذلك املنهج، يف الضعف وأوجه القوة أوجه عن باملعلومات التقومي ميدُّ

 وعناصره. للمنهج املختلفة اجلوانب يقطر  عن وأيضا الطالب، حتصيل يف والضعف
 واالهتمام. العناية من املزيد إىل حتتاج اليت خاصة وبياهنا التعليم جوانب حتديد -ذ
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 العلمي. حتصيلهم يف الطالب بني الفروق عن باملعلومات يزودنا -ر
 (40: م2007 ، الدعيلج ) تدريسهم. يف يمالحظوه أن ينبغي ما إىل املعلمني ويرشد يوجِّه، -ز
  يرى كما  املنهج لتحسني وسيلة هو وإمنا ذاته، حدِّ  يف هدفاً  ليس التقومي أن جند متقد   ما خالل من

  :على تأكيدهم ذلك على ازادو  قدو  (م 1994 ) مهينو  خرييو  مشموس با
 أو املقر رة، الكتب تغيري يف وتطويره، املنهج حتسني يف تستخدم أن جيب نتائج من التقومي عنه يسفر ما ن  أ"

 (12 :م 1994 ،مهين ،خريي ،مشموسبا)..." إخل جديدة موضوعات وإضافة موضوعاهتا، بعض حذف
  

 :المنهج تقويم معايير-13
 ، احملك( ) ــــبـ يعرف ما أي اجلودة من حمد دة درجة أو األداء يف التميُّز من حمد د مستوى باملعايري قصدي
 الوصول اجملتمع ديري اليت املنشودة األهداف إىل للوصول التعليمية عمليةلل مسبًقا حمد د كهدف  هلا ينظرو 

 :يلي ما ( 2005)  اخلليفة عند ورد ما حسب املنهج تقومي معايري أهم ومن ،وحتقيقها إليها
 حمتوى ومعايري املنهج، أهداف ومعايري املنهج، فلسفة معايري على وتشتمل المنهج: وثيقة تقويم معايير -أ

 ومعايري والتكنولوجيا، املعرفة مصادر ومعايري التعلم،و  التدريس قائطر  ايريومع األنشطة، ومعايري املنهج،
 التقومي.

 إدارةو  التعلُّم اسرتاتيجيات وجمال ط،التخطي جمال هي: جماالت عدة خالل من :المعلم تقويم معايير -ب
 أخالقيات سواء املعلم مهنية وجمال الطالب، مأ الذايت سواء التقومي وجمال العلمية، املادة وجمال الفصل،

 املهنية. التنمية مأ املهنة
 العلمية واملهارات ،يةاملعرف البنية هي:و  اجملاالت من عدد خالل من :التعلم نواتج تقويم معايير -ت

-263 :م5200 ،اخلليفة )واالجتماعية. الشخصية اجلوانبو  ،املعاصرة احلياتية املهاراتو  ،والعملية
270). 

 
 عملية عليها تقوم اليت األسس من موعةجم على املنهج تقومي يرتكز المنهج: لتقويم عملية أسس -14

 :يلي فيما حتديدها ميكن واليت ( م2005 )اخلليفة عند ورد ما حسب تقوميال
 السليم. النظري األساس ❖
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 ،التدريبية االحتياجات تقومي يف يساعد وذلك االستخدام، وتسهيل،املناسب التدريب توازن ❖
 استخدامه. وفاعلية ،املنهج اختيار تصاحب أن ميكن اليت
 الفردية. الفروق تلبية ❖
 املختلفة. التفكري مهارات لتنمية املنهج مناسبة ❖
 .التعليمي التصميم مبدأ صحة ❖
  ت قد املنهج يف املوجودة املواد أن وكيف املنهج، أهداف فحص يتم حيث والتنظيم، البناء ❖
 املوضوعة. األهداف حيقق أن يف مستخدمها ملساعدة تنظيمها   
  .لألهداف للوصول املوضوعة واخلطة التعليمية، املخرجات حتديد يتم حيث والتسلسل، البعد ❖
 ودافعيتهم. الطالب الهتمامات االستجابة ❖
 اخلربة. طريق عن والتعلم النشط ( التفاعل ) االندماج ❖
 مناسبة. تقومي مصادر ❖
 أو املنهج، فعالية توثيق على عملت ببحوث مدع م املنهج هل مبعىن والتقومي، بالبحث التدعيم ❖

 .أخرى تطبيقية مهارة إىل املنهج من املهارة بنقل خاص بدليل أمدتنا 
 (.290:م2005 اخلليفة، ) لالستخدام. وقابليته للمنهج النهائي الشكل ❖
 

  المنهج: تقويم أسس-15
 يلي: مبا (8200) احلليم عبد حد دها، مة تقوم على أسس علمية مدروسةإن  تقومي املنهج عملية منظ  

 اجتاهها يف التعليمية العملية مسار عن املسؤول فهو املنهج، منظومة يف التحكم جهاز التقومي يعدُّ  -1
 الرتبوي. امليدان من عليه القائمون عليها حيصل اليت الراجعة التغذية خالل من السليم

 التعلم. ونواتج وتنفيذه املنهج وثيقة على تشتمل إمناو  التعلُّم، نتائج على تقتصر ال التقومي جماالت إن   -2
 العملية احبتص مستمرة عملية لكنه املنهج، تنفيذ مراحل آخر تأيت ختامية عملية ليس التقومي -3

 ومتابعة. تنفيذاً و  ختطيطاً  التعليمية
 التعليمية. العملية لتحسني هتدف وسيلة ولكنه غاية، ليس التقومي إن   -4
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 واملوارد ،الطالب مستوى مثل: فيه، مباشرًا تأثريًا تؤثر البيئة ألن تقوميه؛ عند باملنهج احمليطة بالبيئة األخذ-5
 ) اإلدارية.و  الطبيعيةو  ،املاديةو  ،ةالبشري األخرى التسهيالتو  ،السابقة املناهج خمرجات والوسائط، املتاحة،

 . (270-263 : م8200 ، احلليم عبد
               

 المنهج: تقويم مشكالت-16
 فع الال وحتقيقه ،مهتقد   تعوق اليت والصعوبات املشاكل من العديد يعرتضه وُمارسة كعلم  املنهج تقومي ن  إ

 األهداف حتقيق على وقدرته ،وفعاليته إنتاجيته وزيادة ،املنهج بتحسني املرتبطة اهلامة الرتبوية لرسالته
 :يلي ما جاء (1986) محدان عند ورد ما وفق املنهج تقومي تواجه قد اليت السلبيات أهم منو  املنشودة،

 .وعملياته أهدافه وتفسري توضيح لىع قادرة ومتكاملة واضحة لنظرية املنهج تقومي افتقار -أ
 لصناعة احلامسة البيانات أو ،املعلومات هوية حتديد على أحياناً  قدرته عدم أو املنهج تقومي افتقار -ب

 املطلوبة. املنهجية قراراته
 الرتبوية البحوث مع احلال هو كما  صةمتخصِّ  إجرائية نظامية وطرق ألدوات املنهج تقومي افتقار -ت

 التجريبية. وشبه التجريبية التنفيذية وطرقها والعلمية
 اليت املعلومات تقارير ومعاجلة لتنظيم وكافية ،متخص صة علمية ووسائل لطرق املنهج تقومي افتقار -ث

 .املقوِّم جيمعها
 املنهجية. الدراسات تتطل بهم الذين لنياملؤه   املختصني من الكافية لألعداد نهجامل افتقار -ج
 لحتو   يتوجب وهنا املنهج، آلثار أو لصناعة الكمي ة كالدراسات  همةم غري نواح   على املنهج تقومي تركيز -ح

 كانت  اليت الرتبوية واالسرتاتيجيات الوسائل مث آثاره، وكفاية املنهج بفعالية املعنية النوعية للدراسات التقومي
 اآلثار. أو الفعالية هلذه سبباً 

 خمتص بتعيني تقوم املنهج صاحبة اجلهة أن أحياناً  يالحظ ،املنهج بتقومي املعنية اجلهات يةحمسوب فساد -خ
 متارس رىأخ حاالت ويف ،اختاذها عليه يتوجب اليت قراراتوال سيتوالها اليت املسؤوليات له وحتدِّد ،التقومي

 كبرياً   دوراً  ذلك ويلعب"املنهج جهة عن استقالله حالة يف”التقومي وخمتص املنهج جهة بني السرية االتفاقات
 .إليها التوصُّل يتم اليت النتائج يف
 لألهداف حتقيقه يف املنهج تقومي ضعف وراء االهتامات تبادل خالل من التقومي مسؤوليات ضياع -د

 التحسني ألعمال جمدية غري أو ،فع الة غري بأهنا النتائج تتهم املنهج بتقومي املعنية فاجلهة ،له املقرتحة
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 من إليه تشري ما بتشويه أو ،التقوميية التوصيات تطبيق بعدم املعنية اجلهة يتهم التقومي وخمتص املطلوبة،
 عملية. مضامني

 املدرسة زتركِّ  فبينما واإلنسانية، التجريبية املنهج لتقومي السائدتني للمدرستني الرتبوية الفلسفة تعارض -ذ 
 فإن   متبادلة، سببية عالقات على للحصول التقومي ونتائج لعمليات املتناهي الضبط أمهية على األوىل

 يف املنهج مالحظة أي بالكامل امسبقً  املنظ مة غري الطبيعية بالدراسات عنايتها هتوج   اإلنسانية املدرسة
 وعمليات عوامل من خبصوصه جيري ما ووصف ،الدراسية والغرف ،باملدارس والواقعية الطبيعية بيئاته

 املنهج. واقع ملتطلبات مباشرة املناسبة القرارات اختاذ مث ومن ونتائج،
 على حمد دة تعديالت إدخال أو ،إلغائه أو ،املنهج كتحسني  هلا الواجب لتطبيق التقومي نتائج افتقار -ر

  يستمر املنهج فإن   التقومي، نتائج كانت  مهما أنه املهتمني من نفر وجيادل أهدافه، أو ،ُمارساته أو ،عوامله
 .عليه مالحظتها دون تذكر اتتغيري  دون هو كما

 أو بالسرعة مرة يتصف فقد نتائجه، من االستفادة وإلمكانية املنهج لتقومي املناسب غري التوقيت -ز
 هو كما  ةالعملي ملضامينه الالفع   االستخدام من املعنية اجلهات حيرم الذي األمر ،بالطول أخرى ويف ـ،القصر

 مطلوب.
 يف احلقيقية الندرة مع املنهجية واحملاسبة ،التقومي أمهية حول واملعنيني املختصني بني الزائدة الشفوية -س

 الدراسية. والربامج ،للمناهج العلمية التقوميية الدراسات
 املنهجية. والرتبية للمنهج مهمة أخرى دون هامشية منهجية مظاهر لقياس امليل -ش
 التنفيذية. ومتطلباته اجلاد التقومي ألعمال الكايف الوقت توفر عدم -ش
 تعريف لعدم رمبا آخر شيًئا بالفعل نقوِّم مث شيء، تقومي نريد فقد بالضبط، تقوميه يراد ما حتديد عدم -ص

 .مشابه آخر موضوع أو عامل مع خلطه أو ،مطلوب هو كما  بدقة املوضوع متييز أو،
 التقومي. بعمليات البناء للقيام تكفي اليت املساعدة واملادية والرتبوية البشرية اخلدمات توفر عدم - ض
 اجملتمعات أفراد من وغريهم املعلمني من املنهجية املعلومات إعطاء يف الشخصية امليول لتدخ   - ط

 زائفة. تقوميية ألحكام ويؤدي ،النتائج يشوِّه الذي األمر ،املدرسية
 مبعىن ومتطلباته، التقومي وجمال ،الرتبوية مبتطلباته املنهجية األهداف جمال بني أحياناً  واسع فارق وجود -ظ
 مفيدة غري راجعة قومييهت لتغذية يؤدي الذي األمر آخر، شيء يف حتصيلهم نقو م مث شيئاً، التالميذ نعلِّم قد
 .جمدية أو
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 األمر منها، املركبة دون البسيطة اإلنسانية والقدرات باألهداف خاصة تقوميية ووسائل أدوات توف ر -ع
 املنهج. قيمة أو ،صالحية حول متكامل واقعي حكم إلصدار األساسية البيانات من التقومي حيرم الذي

 التزاماهتم أو ،أهوائهم تنو ع أو ،التقوميية مفلسفاهت الختالف نظراً  التقومي خمتصي نظر وجهات تناقض -غ
 .العملية

 خلصوصياهتم التقوميية األعمال غزو ضد واملعلمني كالتالميذ  املدرسية اجلهات بعض احتجاج -ف
  الشخصية.

 منها يرتبط ما وخاصة ،التقوميية الدراسات ملتطلبات االستجابة يف السائدة التجريبية األحباث ضعف -ق
 ما إلحداث املنهج جبانب معاً  تتداخل عوامل عدة من ينتج قد املنهجي التأثري لكون املنهج فعالية بكشف

 ( 41-40 :م 1986 ،محدان ) .سلوكية وأنواع نتائج من نراه

ا، ظن  رة كما يم ميس  ال و  بسيطةعملية  تقومي املنهج ليستعملية  أن   إىل تقد م خنلص ُما عملية  هي وإمن 
 ،ر ذلك يف املقوِّمقدرات وإمكانيات علمية ومنهجية عالية املستوى ُمن يقوم هبا، وإن مل يتوف   رتوفُّ  بتتطل  
 سرية التطوير الرتبوي.مل، وعرقلة العملية تكون هدرًا للوقت واإلمكانات على حدٍّ سواء فإن  
 

 ق تدريسها(ائ، وطر أنواعها مستوياتها،مهارات التفكير العليا )أهميتها، ثانًيا: 
 مفهوم التفكير: -1

بالعقل  اهتم  و  ما حولنا، ل والتفكري يف كل  ر والتأم  على التدب   ناحث ديننا اإلسالمي دين تفك ر وتدب ر، وقد 
بالدعوة  إشارات تتعلق تنقد تضم   القرآن الكرمي، الكثري من آياتأن  ؛ هلذا جندوالتفكري اهتمامًا شديداً 

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نثٱ:سبحانه وتعاىل كما يف قولهوالتفكُّر والتدب ر،   تأملالإىل 
 (.21ية اآل :) احلشر ٱمن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

؛ ليمارس دوره اإلنساين هو ضروري له ضرورة اهلواء واملاءو  لإلنسان،عنه ال غىن فالتفكري نشاط طبيعي 
أن  : هل حيتاج اإلنسانالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو ولكنمن أجله،  -عز  وجل   -الذي خلقه اهلل 

 راً بطبيعته؟ ليس اإلنسان مفك   ر؟ أويف يفك  يتعل م ك
م طرق التفكري، والتدريب على مهاراته  تعل  أن يإىل ماس ة  اإلنسان يف حاجة ذلك يتلخ ص يف أن   نواجلواب ع

كحاجته ألن يتعل م كيف يتكل م، وكيف يعامل الناس، ويرى كثري من علماء الن فس أن  الطِّفل يتعل م الكثري 
على رجال  ولكن هذا ال يكفي؛ لذلك وجب من أسرته، ، فهو يتعل ميدخل املدرسةمن التفكري قبل أن 
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هبم األمر  صليإىل أن  لدى أفراد اجملتمع مهارات التفكري ظروف اليت تعمل على تطويرجياد الإ والتعليم الرتبية
                                                                                                                                                                                                                  . االستخدام الفعالى والقدرة علاإلتقان  إىل حد  

ات تقع حتت أقدامها، وتنضب مبرور الزمن، أما حنن معظم دول العامل تعيش على ثرو ":يقول مفكر ياباين
)واحات  .”تزداد، وتعطي بقدر ما نأخذ منها فنعيش على ثروة فوق أرجلنا ،يف اليابان

 (م 2003 /30/6 بتاريخ http://www.e-wahat.comتربوية،
إن  ما تعلمته يكون عدمي الفائدة لك ما مل ”:( Whitehead,1967، نقاًل عن:18م ، 1999)  ويذكر جروان"

 "تضع كتبك، وحترق مذكرات حماضراتك، وتنسى ما حفظته عن ظهر قلب لالمتحان
العمليات الفكرية الناجتة  ، وإمنا يفوترديدها ليس يف حفظ املعلومات وهذا يعين أن الثمار احلقيقية للتعلم 

 ."العملية احلياةوامتالك مهارات توظيفها يف ملعرفة، عن دراسة أي فرع من فروع ا
 يعلق ويف هذا الصدد ، بأمهيته، وزاد الوعي العام عليم التفكري يف السنوات األخريةاالهتمام بتزاد وقد       
 :على أمهية التفكري بقوله (1996 ) جابر      
املؤمترات، ويف تطوير املواد التعليمية، ويف تدريب املعلمني وإبرازًا ألمهيته جنده يف األدبيات الرتبوية، ويف "     

فهو هدف تربوي أساسي، ومن أساسيات القرن  ،وإعدادهم، ويف تنمية أعضاء هيئة التدريس باجلامعات
 ،وحلِّ املشكالت ،احلادي والعشرين اليت ينبغي أن تتضم ن مع القراءة والكتابة التدريب على مهارات االتصال

مية العلمية والتكنولوجية، وأدوات التفكري اليت متك ننا من فهم العامل التكنولوجي من حولنا، لقد كان وحمو األ
تعليم النخبة يستهدف تنمية مهارات التفكري، ولكن األولوية اآلن تضمن هذه اجلوانب يف املنهج التعليمي 

 يفكر؟ كيف  املتعلم بتعليم االهتمام يكون بأن وذلك ،الطالب؛ ليصبحوا مفكِّرين أكفاء الذي يتعلمه مجيع
 (154 :م 1996،جابر)".  يفكر؟ مباذا االهتمام من أكثر

    اإلعداد الكايف الذي مبكنه من املسامهة يف بناء جمتمعه جزء ال يتجزأ من وظيفة الرتبيةعداد الفرد إإن          
تسعى لبناء األجيال القادرة على بناء جمتمعها واملسامهة يف  اليوم االجتماعية، لذلك جند األنظمة الرتبوية

على مستوى عال  فكِّرينمل حتتاج، من نوع خاصإىل مفكِّرين  حتتاجالسريع التقدم طبيعة هذا العصر ف، تطويره
ولفهم مهارات  ،اوالتغلب عليهة التحديات، مواجه اليت جتعلهم قادرين علىعليا الفكري التهارات م من امتالك

، وكل ما يتعلق ذا املفهومعند ه توضيحية وقفة نقف أن لنا من التفكري العليا وكيفية تعليمها وتوظيفها، ال بد  
 كري.فبتوضيح مفهوم الت بدأون ،به

http://www.e-wahat.com/
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املعاجلة العقلية للممْدخالت احلسي ة من أجل تشكيل األفكار،  بأنه":التفكرييعرف  (Costa, 1985)كوستا       
 .”ومن مث  إدراك األمور، واحلكم عليها بصورة منطقية، واختاذ القرارات، وحلِّ املشكالت

التفكري ليس عملية وصف لشيء عن طريق إدراك أو اسرتجاع، ولكن ه  ن  إ"فقاال :) هولفس ومسيث وباليت(  أم ا     
) اللقاين،  ."باالبتكار استخدام ملعلومات حول شيء ما للتوصُّل إىل شيء آخر من خالل ما يسم ى

1979) 
تفكري عملي توليدي يسعى إىل ابتكار أشياء، وإجياد احللول للمواقف املختلفة، وهو  نهإ"يقول:و دي بونو      

حتريضي يف مضمونه يسعى إىل إجياد البدائل واالبتعاد عن الن مطية املعتادة، ويقوم بتوسيع القدرات من خالل 
  (249 : 2005السرور، ). "اخليال والبديهة

      
 أهمية تنمية التفكير: -2     

من خالل الباحثة  أوجزهتااليت  مهية يف النِّقاط اآلتيةهذه األجل ى وتت ،ال يستهان هبا تنمية التفكري أمهيةل               
 :مبا يلي(  النجاح مهارات معنا تعلم)  موسوعة ما جاء حول هذا املوضوع يف االطالع على

: حيث يصبح املتعلم بعد امتالكه هلذه املهارة قادرًا على خوض جماالت المنفعة الذاتية للمتعلم“ ❖
التنافس يف هذا العصر املتسارع، والذي يرتبط فيه النجاح والتفوق مبدى القدرة على التفكري اجليد 

 واملهارة فيه.
هارات التفكري اجليد؛ ماكتساب أفراد اجملتمع تسهم يف  تنمية التفكري: المنفعة االجتماعية العامة ❖

  .أنفسهم وجمتمعهم  تكو ن منهم مواطنون صاحلون ذوو دور إجيايب خلدمةفي
، ومتكِّنه من لإلنسان الراحة النفسية تسهم يف حتقيقإن  القدرة على التفكري اجليد  الصحَّة النفسية: ❖

ات من حوله أكثر   من األشخاص الذين ال حيسنون التفكري.التكيُّف مع األحداث واملتغريِّ
االعتماد عليه  ؛ ألنالتفكري هو األساس األو ل يف اإلنتاج إن التفكير هو األساس األوَّل في اإلنتاج: ❖

 ".ءاملعلم واملتعلِّم على حدٍّ سواتفيد  ألن  التفكري قوة متجدِّدةو قبل االعتماد على املعرفة؛ يأيت 

 (بتصرف  /عامريلحممد علي شيبان ا /مهارات النجاحموسوعة تعلم معنا عن )  
 

  التطبيقية: إلى النظرية من التفكير تنمية-3
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 إىل تنميتهايف عصرنا احلايل  احلكومات اليت تسعى األهم االهتمام بتنمية التفكري بات الثروة إن        
 تنميةجمال  إىل الباطنية الثروات تنميةجمال  من انتقلتفأغلب دول العامل اليوم ، ككل  على الصعيد العاملي

وأبرز مثال على ذلك ما فعلته اليابان بعد الدمار اهلائل الذي  ،ألبنائها البشرية والعقلية الذهنية الثروات
 عاشته بفعل القنابل النووية اليت ألقيت على هريوشيما وناغازاكي.

 وبناء التفكري تنميةل وطنية اسرتاتيجيةوضع  إىل حباجة ماسة اليوم مهب تعصف اليت الظروف ظل يف العربو 
 اسرتاتيجية، حنتاج يف العامل الرائدة التجارب من االستفادة مع احلضاري اهإرث من ستلهمت ،الصاحل اإلنسان

حملًيا لالرتقاء والتقدم  واإلدارة العمل حقول يف والفاعل راملفكِّ  اإلنسان إعداد على وقادرة ،للتطبيق قابلة
 .املاضي اجمليد ألقها ألمةذه اهل يعيدوالوصول إىل مستوى  وعاملًيا

أوال  تنطلق ومهاراته التفكري تنميةل سرتاتيجيةا" ( :السعودية ) العلي يف جملة املعرفةحممود  حممدوقد ذكر  
 على القادرين األفراد إعداد على القادرة العلمية الرتبية مناهج وتدريس والتدريبية، التعليمية البيئة توفريمن 

 اإلجيايب، التغيري وحب الذهين واالنفتاح واملرونة بالنفس كالثقة  للمتعلم النفسي واإلعداد السليم، التفكري
، اآلخرين مع والتواصل والغموض التناقض وجتنب ،اآلخرين نظر وجهة إىل واالستماع باخلطأ واالعرتاف

 الواعي واالستماع اهلدف، حسب احلواس توجيه مبعىن احلسي   اإلدراكتنمية حنن حباجة إىل  ثانية جهة منو 
 جهة من، و منظمة بطريقة وتذكرها املعلومات وختزين خمتلفة، زوايا من للموضوع والنظر الدقيقة واملالحظة

 األحكام عن واالبتعاد ،النتائج إىل والقفز ،الذات حول التمركز عن باالبتعاد التفكري أخطاء جتنب ثالثة
 على التعرف خالل من للموقف العقل تطويع من والبد، تقليدية غري حلول عن والبحث الشخصية،

، املوقف تغري   إذا التفكري منط لتغيري واالستعداد للموقف، املالئم التفكري منط وحتديد ،التفكري من الغرض
من مجيع النواحي  املتعلمني لدى الفع ال التفكري إلثارة املالئمة التعليمية البيئة توفري من البدولتحقيق ذلك 

املادية وما تشمله من أجهزة وتقنيات وأدوات وقاعات دراسية ، والنفسية بتوفري األمن واألمان والسالمة 
 املتمثلة بالبيئة التعاونية املتساحمة جبو يسوده احلب واالنسجام والعالقات الطيبة، للجميع ، واالجتماعية

 .”الطالب مهتعل   ما قياس ضرورة حول املتمركزة املتنوعة وإجراءاته التقومي استخدام على الـتأكيدومن مث  
 ،هويته على حيافظ جيل احللول، وتقدمي ،املشكالت ومواجهة ،التفكري على قادر جيل إلعداد ذلك كل

 جملة ، العلي ) .وتسري يف ركاهبا  املتقدمة األمم لتضاهي ؛باألمة وينهض ،والعاملي اإلقليمي حميطه يف ويؤثر
  (.2015.06.30 بتاريخ املعرفة
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  مستويات التفكير:-4  
وتفكري  األساسي،تفكري مها: تفكري املستوى األدىن أو لل مستويني أن هناك إىل( 1990) اجلروانأشار    

  :مهاستويان امل ، وهذانالكثري من الباحثني  ، كما أشار إىل ذلكأو املركب املستوى األعلى
ويتضم ن هذا املستوى من التفكري الكثري من املهارات من بينها املعرفة  ،املستوى األدىن أو األساسي األول:"   
اكتساهبا وتذكرُّها واملالحظة واملقارنة والتصنيف(، وهي مهارات يتوج ب على املتعلِّم إتقاهنا وإجادهتا؛ لكي (

 املرك ب بصورة فع الة. يصبح قادرًا على االنتقال ملواجهة مستويات التفكري
املستوى األعلى أو املرك ب، وهو ما ميكن أن نطلق عليه التفكري الش امل أو احمليط، وتتفق أغلب املراجع  الثاني:

  ي:العليا، وهخمسة أنواع من التفكير تندرج ضمن مستويات التفكير على وجود 
 .التفكري الناقد -1    
 .التفكري اإلبداعي - 2     

 .حل  املشكالت-3
 .اختاذ القرار -4
 ( 21: 1990) جروان،  "التفكري فوق املعريف -5

 :وأمهيتها لدى التالميذ اخلمسة أنواعهاباحلديث عن مهارات التفكري العليا  تفصيلوفيما يلي   
 
 مهارات التفكير العليا لدى التالميذ:-5

ملواجهة وذلك  ،التفكري العليا أمهية خاصةهارات بات مليف عصر العلم والتقدم التكنولوجي احلايل       
تسليح  أصبححيث  ،العصر هذا والتقدم العلمي اهلائل الذي يشهده ،حتديات القرن احلادي والعشرين

كما إن   ،ال بد  منها ضرورة فةباملعلومات واملرونة والديناميكية والقدرة على مقاومة الضغوط املختل الفرد
على التجديد واإلبداع يف  ونحيرصالذين ا من املدرسني ا خاصً ب نوعً يتطل  بات  م للمستقبلإعداد املتعل  

) وتنمية القدرة على التفكري املنطقي  ،ريسها ملواجهة التحديات املختلفةبتد مونتصميم الدروس اليت يقو 
 .(بتصرف  244م، ص:2005إبراهيم ، 

 ما التفكري العليا اليت ينبغي تدريسها لتلميذ احللقة األوىلن مهارات ( إىل أن مم 2005)  إبراهيم أشاروقد    
 يلي:

  الناقد: التفكير -أواًل " 
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ا من أجل الوصول إىل استنتاج مهيقيتلها، و حتليفها، و نيصتمعلومات، و للالفرد تنظيم  يقوم التفكري الناقد على   
ويعدُّ التفكري الناقد من أكثر أشكال التفكري املرك ب استحواذًا على اهتمام الباحثني واملفكِّرين ، معني

 الرتبويني، وهو يف عامل الواقع يستخدم للداللة على مهام كثرية منها: 
الكشف عن العيوب واألخطاء، والشك  يف كلِّ شيء، والتفكري التحليلي، والتفكري التأملي، ويشمل كل 

وهو حل   ،عر فه بعضهم بأنه فحص وتقييم احللول املعروضة وقدارات التفكري العليا يف تصنيف بلوم، مه
إىل معايري متفق عليها مسبقاً، وهو تفكري تأملي  استناًداالتحق ق من الشيء وتقييمه  ، أواملشكالت

 أو ما نفعله. ،ونؤمن به ،ومعقول مرك ز على اختاذ قرار بشأن ما نصدِّقه
  تصنيف بلوم والتفكري الناقد هو التفكري الذي يتطل ب استخدام املستويات املعرفية العليا الثالث يف

 (254:م2005 ، إبراهيم) "،ـ التقوميالتحليل، الرتكيب
 مهارات التفكير الناقد: -1
 مبا يأيت:( 2014 )"دعمسومنهم  ،خل ص بعض الباحثني مهارات التفكري الناقد"

 بني احلقائق اليت ميكن إثباهتا . التمييز -“  
 التمييز بني املعلومات واالدعاءات . -  

 .حتديد مستوى دقة العبارة  - 
 .حتديد مصداقية مصدر املعلومات - 

 .التعر ف على االدعاءات واحلجج -   
 التعرف على االفرتاضات غري املصر ح هبا . - 
 حتديد قوة الربهان. - 

 ( 71: 2014) دعمس، "القرار أو احللِّ التنبؤ مبرتتبات  -   
 

 معايير التفكير الناقد:-2
يف جمال التفكري، واليت  ونالباحثعليها اليت اتفق  يقصد مبعايري التفكري الناقد تلك املواصفات العامة"

وضوع، وميكن املتتخذ أساسًا يف احلكم على نوعية التفكري التقوميي الذي ميارسه الفرد يف معاجلة 
 :مبا يأيت( م 2014) "دعمسعند  الواردة هذه املعايري تلخيص
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وهو من أهم معايري التفكري الناقد باعتباره املدخل الرئيس لباقي املعايري األخرى، فإذا مل  :الوضوح"
فلن يكون  ،فلن نستطيع فهمها، ولن نستطيع معرفة مقاصد املتكلِّم، وعليه ،تكن العبارة واضحة

 .م عليهامبقدورنا احلك
 وهو أن تكون العبارة صحيحة وموث قة، وقد تكون العبارة واضحة لكنها ليست صحيحة. :الصحَّة ❖
 الدِّقة يف التفكري تعين استيفاء املوضوع صفة من املعاجلة، والتعبري عنه بال زيادة أو نقصان  الدِّقة : ❖
 أو املداخلة مبوضوع النِّقاش. ،ويقصد به مدى العالقة بني السؤال الربَّط: ❖
ىل أو املشكلة يف كثري من األحوال مفتقرة إ ،ويقصد به أال  تكون املعاجلة الفكرية للموضوع العمق: ❖

 تعقيدات املشكلة، وأال  يلجأ يف حلِّها إىل السطحية . العمق املطلوب الذي يتناسب مع
 .ويعين األخذ جبميع جوانب املوضوع :االتساع ❖
ويعين أن يكون االستدالل على حلِّ املشكلة منطقياً؛ ألنه املعيار الذي استند إليه احلكم  :المنطق ❖

طها بطريقة تؤدِّي إىل معىن على نوعية التفكري، والتفكري املنطقي هو تنظيم األفكار وتسلسلها وتراب
 (73 :2014)دعمس،  ."، أو نتيجة مرتتبة على حجج معقولةواضح

 (:مهاراته أو) الناقد التفكير تنمية عوامل-3
 العلم بعمليات أحياناً  وتسمى التفكري، تنمية على تعمل اليت املهارات أو العمليات، من جمموعة هناك

يف مقال هلا منشور على الشبكة  ، وقد ذكرهتا الفتالويوتوليدها املعرفة عن البحث يف الستخدامها
 :وتتجلى هذه العوامل يف املعلوماتية بعنوان ) برامج التفكري والتفكري الناقد(

 المالحظة :أوالً "
 استخدام يف الطلبة مساعدة املعلمني وعلى املعينة، األشياء أو الشيء، عن احلسية االنطباعات أخذ تعين

 .األشياء يالحظون عندما وفاعلية بكفاءة حواسهم
 التصنيف: ثانياً  -

 أو كاللون،  معينة خلاصية وفقاً  احلقيقية واألجسام األشياء اختيار احلدسي التفكري مرحلة يف الطلبة يستطيع
 .احلجم أو الشكل،

 القياس:  ثالثاً  -
 .األشياء بني املقابلة يعين والقياس قياسها، إىل يقودنا كمي  منظور من باخلاصيتني التفكري إن
 االتصال: رابعاً  -
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 شخص يستطيع حبيث ما بشكل مالحظاتنا من عليها احلصول يتم اليت املعلومات أو البيانات، وضع يعين
 وخمططات خرائط أو أشكااًل، أو دقيقة، صوراً  يرمسوا كأن  االتصال، طرق الطلبة تعليم وميكن فهمها، آخر

 عند فالن؟ زميلكم قاله الذي ما مثل معينة أسئلة بطرح املعلم يقوم االتصال مهارة تنمية وهبدف مناسبة،
 .ذلك غري أو ، ألداة صفة أو لسؤال، األول الطالب إجابة

 (االستنتاج إلى الوصول) التنبؤ:  خامساً  -
 على الطلبة مساعدة وميكن نالحظه، ما تنمية استخالص أو تفسري، عملية عن عبارة االستنتاج عملية إن

 .االستنتاج
 التجريب: سادساً  -

 أكثر عنها لنتعلم األحداث؛ أو األشياء، تغيري يتم التجريب ففي ،"حيدث ما لرتى معيناً  شيئاً  افعل" ويعين
 .فأكثر

 الفروض وضع:  سابعاً  -
 معاجلة قبل ينجزوهنا اليت األفكار تكوين على املعلم يساعدهم الفروض، وضع مهارة الطلبة إلكساب

 .األشياء
 المتغيرات ضبط: ثامناً  -

 .”معينة ظاهرة دراسة أو ما جتربة إجراء عند شروط جمموعة من واحد شرط تغيري املتغريات ضبط يعين
 (بتصرف 2015، أغسطس22/  املعلوماتية الشبكة( الناقد والتفكري التفكري برامج)  الفتالوي

 
 :الناقد التفكير تنمية على المحيطة البيئة أثر-4 

 بناء على التلميذ تشجيع من ننتمك  ولكي  الناقد عند التلميذ، التفكري كبري يف تنميةاحمليطة أثر   للبيئة
على اإلبداع وحتف ز  ،وجاذبة آمنة تعليمية بيئة به احمليطة البيئة تكون أن بد   ال لديه، الناقد التفكري

التعليمية  والتقنيات ،التعلم مبصادر غني ةو  ،الفريق بروح العمل علىواالبتكار، يسودها التعاون، وتقوم 
بني أطراف العملية  املعريف التبادل احرتامعلى تقوم جيب أن فيها  اإلنسانية العالقاتو  ،املناسبةاحلديثة 

على العالقات  تبىن هذهو  ،(والرفاق واألسرة واإلعالم  األمر وويل واملعلم التلميذ ) املتمثلة بـــــــــــالتعليمية 
 على قادر، وأنه وطاقاته املتنوعة هبقدرات الثقةاإلميان و و  باهتمام، التلميذ مع التعاملو  ،عالالف التواصل
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 على ذلك وحتفيزه وتشجيعه إجنازاته وتقدير بنفسه التلميذ ثقة تنميةل مع السعي الدائم اإلبداع واالبتكار
 .بشكل مستمر

 
 :الناقد التفكير ناتمكوّ -5
 منها لكلإن   إذ ،مطلًقا العملية تتم   ال ،هاحدأ افتقدت إذاو  ،مخسة مكونات هلا الناقد التفكري عملية إن  " 

 : هي (1995)  كما ذكرهتا السيدوأهم هذه املكونات   ،ناتاملكو   ببقية الوثيقة عالقته
 .بالتناقض الشعور حيدث لكي ؛ضرورية وهي فيه، ويعتقد ،الفرد يعرفه ما وهي:  المعرفية القاعدة -"أ
 . بالتناقض اإلحساس تستثري اليت املثريات وهي: الخارجية األحداث -ب 
 تكون حبيث املعرفية القاعدة من الفرد استمدها اليت الشخصية الصبغة وهي: الشخصية النظرية -ت 

 تفسري حماولة ضوئه يف يتم الذي اإلطار هي الشخصية النظرية ن  إ مث ،( شخصية نظر وجهة)  له ُميزاً  طابعاً 
 .عدمه من التناقض أو بالتباعد الشعور فيكون اخلارجية، األحداث

 خطوات بقية عليه ترتتب دافعاً  عامالً  لميث   بذلك الشعور فمجرد: التباعد أو بالتناقض الشعور-ج 
 .الناقد التفكري

 حل   إىل الفرد يسعى حيث ،كافة  الناقد للتفكري نةاملكو   اجلوانب تضم   مرحلة وهي: ضالتناق حلّ  -ح 
السيد ،  ) ."لناقدا التفكري بنية يف األساس هيرحلة امل فهذه وهكذا متعددة، خطوات من يشمل مبا التناقض

  (101م :1995

 

 :خصائص المفكر الناقد-6
تخصصون يف وصف الشخص الذي يفكر املباحثون الاليت أوردها استخالص اخلصائص  ناميكن

 : على النحو اآليت، ( 1999كما أشار إليها اجلروان )   ا ناقداً تفكريً 
 . احلقيقةيفرق بني الرأي و “      

 . منفتح على األفكار اجلديدة •
 . يعرف مىت حيتاج إىل معلومات جديدة حول شيء ما •
 ."و نتيجة "ال بد أن تكون صحيحة”يعرف الفرق بني نتيجة "رمبا تكون صحيحة •
 . يستخدم مصادر علمية موثوقة و يشري إليها •
 . املنظمة يف التعامل مع املشكالت يعتمد الطريقة •
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 . ا خمتلفة حول معاين املفرداتيعرف بأن لدى الناس أفكارً  •
 . يأخذ مجيع جوانب املوقف بنفس القدر من األمهية •
 . حب االستطالع و املرونة •
 . يتساءل عن أي شيء غري مقبول •
 . يبحث يف األسباب و األدلة و البدائل •
 . األدلةيتخذ موقفاً و يغريه عند توفر  •
 . يعرف املشكلة بوضوح •
 . يتأىن يف إصدار األحكام •
 .املوضوعية و البعد عن العوامل الذاتية •
 (64-63 ،1999 ، جروان) "حياول فصل التفكري العاطفي عن التفكري املنطقي •

 
 

  التفكير اإلبداعي: - ثانًيا
أو التوصُّل إىل نتائج أصيلة مل هو نشاط عقلي  مرك ب وهادف توجِّهه رغبة قوية يف البحث عن حلول، "

ويتم حل   ولد أفكار جديدة، وبدائل متنوعة،تكن معروفة سابقاً، وهو يكمل التفكري الناقد حيث ت
، ؛ ألن ه ينطوي على عناصر معرفيةاملشكالت بطرق إبداعية، ويتمي ز التفكري اإلبداعي بالشمول والتعقيد

 ( 220،:2016اجلروان،  )." تشكِّل حالة ذهنية فريدة ،وأخالقية متداخلة، وانفعالية

 
 :اإلبداع مكونات -1

 انظريم  امفهومم  هعد   من أكثر الوجوه متعددة ظاهرة يعد اإلبداع نأ":( Mackinnon)  ماكينون يرى
 ميكن ال هأن ماكينون ويضيف”لإلبداع أساسية مظاهر وأ جوانب ةأربع بني ماكينون ومييز ،التعريف دحمد  

 : اآلتية ةاألربع باجلوانب الشاملة اإلحاطة خالل من الإ بداعإلا مفهوم توضيح
 .والتطورية املعرفية خبصائصه(:  Creative Person)  املبدع الشخص -1“
 من اجلديد اإلنتاج ظهور هو اإلبداع نأ أي( :  Creative product)  اإلبداعية اإلنتاجية -2

 .جديدة صورة إىل ويوصله ، خربات من يواجهه وما الفرد بني التفاعل خالل
 .املعلومات ومعاجلة التفكري وأمناط ومراحلها( :  Creative Process)  اإلبداعية العملية -3
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 توفرها اليت املختلفة واملواقف الظروف جمموعة به يقصد: ( Creative Press)  اإلبداعي املوقف -4
 ( 45:  1989 روشكا،)  ."لديه اإلبداعي األداء تسهل واليت ،املتعلم للفرد البيئة

 
 : اإلبداعي مهارات التفكير-2
 :ا يليمب(  2005عزيز ) صت عند تلخ  دة مهارات التفكري اإلبداعي متعد   
أو األفكار عند االستجابة ملثري معني،  ،وهي القدرة على توليد عدد كبري من البدائل الطالقة: -أواًل "

أو مفاهيم  ،أو خربات ،والسرعة والسهولة يف توليدها، وهي يف جوهرها عملية تذكُّر واستدعاء ملعلومات
 : وتشتمل الطالقة على األنواع التالية، سبق تعلُّمها
  . الطالقة اللفظية ❖
 . طالقة املعاين ❖
 . طالقة األشكال ❖

ق عة عادة، وتوجيه  القدرة على توليد األفكار املتنوِّعة اليت ليست من نوع األفكار املتو وتعين المرونة: -ثانياً 
عكس اجلمود الذهين الذي يعين تبينِّ أمناط  أو متطلبات املوقف، وهي، حتويل مسار التفكري مع تغريُّ املثريأو 

  .احلاجة ذهنية حمد دة سلفاً، وغري قابلة للتغريُّ حسب ما تستدعي
وتعين اخلربة والتفرد، وهي العامل املشرتك بني معظم التعريفات اليت تركِّز على النواتج  األصالة: -لثاً ثا

 . اإلبداعية كمحك  للحكم على مستوى اإلبداع
 . وهي القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حلِّ املشكلة اإلفاضة: -رابعاً 

أو عناصر ضعف  ،أو حاجات ،الوعي بوجود مشكالت"ويقصد هبا  الحساسية للمشكالت: -خامسًا 
 (259-258 :2005)عزيز،  ."أو املوقف ،يف البيئة

  :(1يف اجلدول رقم ) التفكري الناقد والتفكري اإلبداعيأهم الفروق بني  (28م ،1999) رواناجل صوخل  
 

 (1)  رقم الجدول
 الفرق بين التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي
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 (28م ،1999ـ،نوا)اجلر 
 

 حّل المشكالت: -ثالثًا
يستدعي احلل  والفهم، وال ميكن يعرتض حياة اإلنسان، و  أو موقف غامض ،عن سؤال حمريِّ املشكلة عبارة 

 .فرة أو املهارات املتو  ،عن طريق املعلوماتعنه  اإلجابة
 أو موقف) مبشكلة املؤسسة أو الفرد فيه يتواجه تعليمي نشاط":بأهنا املشكالت حل   اسرتاتيجية وتعر ف

 الطريقة خطوات متاثل نسق يف مرتبة خبطوات يقوم أن عليه لذلك وهو هلا حلول إجياد إىل فيسعى(  مازق
 (. 2001عطا هلل،)”هلا حالً  يعترب مبدأ أو تعميم إىل منها ويصل ، والتفكري البحث يف العلمية

 اليت املنظمة اخلطوات من سلسلة على حيتوي عقلي تصور بأنه":( هذا املفهوم 2003 ف زيتون )ويعر  
  (.2003، ،حسن زيتون)”للمشكلة حل إىل التوصل بغية الفرد عليها يسري

 اليت املوجهة األسس واخلطوات من عدداً  املشكلة حل بتعليم والباحثون املعنيون الرتبويون وضع لقد 
 :اآلتية باخلطوات(  2003حد دها زيتون ) و  ، املشكلة حل تدريس عند هبا يسرتشد

 :واستيعاهبا املشكلة حتديد ـ-1"
 على قادراً  يكون سوف ما ضوء يف عنها معرباً  املشكلة طبيعة حتديد على التلميذ مساعدة خالل منتبدأ  

 : مثل أسئلة عدة املعلم يوجه املشكلة ولفهم ، املشكلة حيل عندما عمله
 اخلاص؟ بأسلوبك املشكلة توضيح ميكنك هل -

  التفكير اإلبداعي التفكير الناقد" م
 . تفكري متشعب تفكري متقارب. 1
 . يتصف باألصالة يعمل على تقييم مصداقية أمور موجودة. 2
 عادة ما ينتهك مبادئ موجودة ومقبولة. يقبل املبادئ املوجودة وال يعمل على تغيريها. 3
بالقواعد املنطقية، وميكن التنبؤ  يتحدد 4

 بنتائجه.
ال يتحد د بالقواعد املنطقية، وال ميكن التنبؤ 

  بنتائجه.

ا
تشا

ل
 به

 يتطلبان وجود جمموعة من امليول واالستعدادات لدى الفرد.
 ."يستخدمان أنواع التفكري العليا كحل  املشكالت واختاذ القرارات وصياغة املفاهيم
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 ؟ املشكلة يف حله املطلوب هو وما -
  ؟ فيها( املعطيات) املعطاة البيانات وما -
 ؟ املشكلة يف هبا لنا حاجة ال بيانات هناك هل -
  ؟ احلل   إىل للوصول إليها حتتاج وسوف تنقص بيانات هناك هل أم -
 بدت كما  اآلن املشكلة تزال ال هل ؟ املشكلة يف واملعطيات هحل   املطلوب بني عالقة إجياد ميكنك هل -

 ؟ إليك بالنسبة ألفة أكثر أصبحت أهنا أم البداية يف لك
 : باملشكلة املرتبطة املفاهيم استدعاء -ـ2

 ميكن مث ومن ،املطلوبة باملشكلة املرتبطة واملبادئ املفاهيم مجيع لديهم التالميذ أن من التأكد جيب
 جوانب حنو موجهة تعليمات بإعطائهم احلل إىل تؤدي قد اليت الروابط ورؤية ،حتليلها على مساعدهتم

 . جوانبها بعض خبصائص وتذكريهم ، املشكلة
 (: تطويرها أو) احلل خطة اقرتاح -ـ3

 :مثل األسئلة بعض املعلم يطرح ذلك سبيل ويف
  ؟ حلها كان  وماذا ؟ املشكلة هبذه مرتبطة قبل من مشاهبة أو ُماثلة مشكلة رأيت هل -
 ؟ احلالية املشكلة حل يف احلل هبذا االستعانة ميكنك وهل -
  ؟ أبسط مشكلة حبل احلالية املشكلة تبسيط حماولة ميكنك فهل ، كذلك  تكن مل وإذا -
 :  احلل خطة تنفيذ-4

 مع للمشكلة كحل  النهائي للنتاج وصوالً  املشكالت من متنوع عدد واستخدام ، عناصرها بتبيان وذلك
 :مثل األسئلة بعض طرح
 كل  وأدركت الشروط كل  راعيت ؟هل لك املعطاة املعلومات كل  احلل خطة يف استخدمت هل -

 ؟ العالقات
 (:تقوميه) احلل   حتقيق -ـ5

 :  مثل األسئلة بعض بتوجيه وذلك ومراجعته، للمشكلة كحل    التلميذ إليه وصل ُما دللتأك وذلك
 احلل غري أخرى حلول هناك هل ؟ باملشكلة املذكورة الشروط كل  قحيق   إليه لالتوص   ت   الذي احلل   هل -

 . (2003 :كمال  زيتون، )"إليه توصلت الذي
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 المشكالت حلّ  على القائم التعلم إيجابيات
( يف جملة العلوم  2004 وفق ما أشار إليه حفين ) املتعلم على أثرها التعليم و التعلم يف الطريقة هلذه

 :هناإ حيث مناالجتماعية 
 لدى حياتية مهارة املستقبل يف تكون واليت ،املشكالت حل   مهارة تطوير يف فاعلة طريقة ذات -“

 .املستقبلي العمل سوق ويف واجلامعة املدرسة مرحلة يف يستعملها املتعلم
 التفاعل على قائم متعل   مع السابق مالتعل   بني الربط خالل من مفاهيمية منظومة بناء الطالب يستطيع -

 .ومستمرة قوية معرفية بنية وبالتايل ،عملية مبهارات مرتبطاً  املعرفة نتاجإو 
 .العملية حياته يف يستعملها حياة كنهج  املشكالت حل   تبين   على قدرته الطالب يف زتعز   -
 حىت وأ بلده، حميطه، مستوى على حياتية مشكالت وتبين   ،التفكري يف الطالب لدى كبرية  آفاق تفتح -

 .حللها املشكالت هذه حدىإ لتبين   دافعية فيه زتعز   فهي ،عاملية مشكالت
 احلوار فرصة للمتعلم يوفر جمموعات يف العمل نإ حيث اآلخر، مع التواصل و االتصال مهارة تطوير -

 .وسهولة ثقة بكل رأيه يبدي وبالتايل ،أقرانه مع بارتياح
 خالل من املشكالت حتل   وكيف ،ةالصغري  اجملموعات خالل من والتعاوين اجلماعي العمل روح يتنم   -

 (3 عدد 32 جملد االجتماعية العلوم جملة، 2004،حفين) ."املتكاملة العمل فرق
 اتخاذ القرار: -رابًعا
 وبريكنز مينسيموير ويعر ف .( 2010 جروان)كما ذكر   املركبة التفكري مهارات من القرار اختاذ مهارات تعد

(2003 ,Perkins & Mincemoyer  )إىل تؤدي معرفية عملية بأهنا" : القرار اختاذ مهارات 
 "البدائل بني من باالختيار الراهنة واملواقف للظروف االستجابة

 القرار اختاذ مبهارة املقصود أن   يرى حيث أكثر، املفهوم هذا فيفصل(  Swartz, 2008) شوارتز أم ا
 خيار، لكل املرجحة بالنتائج والتنبؤ اخليارات، واكتشاف والض رورات، املوقف حتديد على الفرد قدرة هو":

 القدرة مع كن،ُم خيار أفضل ميث ل الذي املناسب احلل واختيار حمد دة، معايري ضوء يف النتائج هذه وتقييم
 تتطلبها اليت املعرفية العمليات من عدد إىل Perkins (2009), بريكنز ويتطرق "املربرات تقدمي على

 كالتخطيط  متعد دة قدرات تتضمن معرفية ذهنية عملية ميثل":القرار اختاذ أن   يرى حيث القرار، صنع عملية
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 مل بدائل وإبداع املتاحة، للبدائل الدقيق بالفحص ُمكنة، بدائل إجياد إىل وهتدف واالستدالل، والتحليل
 "بالقرار املعنيني مجيع على أثرها وتقييم وحتليلها ظاهرة، تكن

 القرار اختاذ أن  " :يرى حيث القرار، اختاذ حمكات على تعريفه يف فريكز(  Harris ،2012) هاريس أما
 ورغباته أهدافه عن فضالً  القرار، متخذ وتفضيالت قيم على اعتماًدا للبدائل واختيار حتديد يتضمن

: 2014علي، محوك،  –حممد، قيس ) ."للحكم حمددة معايري ضوء يف كله  ذلك ويتم   حياته، وأسلوب
92 ). 

 مبادئ كتابه )أمحد ماهر يف   ها، فقد حدداختاذ القرار خبطوات يتعلق وفيما :خطوات اتخاذ القرار   
 :اآلتيةاخلطوات التفصيلية ب(  واملهارة العلم بني اإلدارة

 .الوعي بوجود مشكلة -1"
 .تعريف املشكلة وحدودها -2
 .البحث عن بدائل خمتلفة للحل -3
 .تقييم بدائل احلل -4
 .نسب بديل للحلأاختيار  -5
 (152: 2013 ماهر، أمحد،)  ."تطبيق ومتابعة احلل -6

 تنمية مهارات اتخاذ القرار:استراتيجيات 
مهارات اختاذ القرار وتنمية  ،لدى املتعلمني ال يقل أمهية عن تربية عقوهلم وتنميتهااكتساب املهارات إن 

ي تلك من خالل اسرتاتيجيات وأساليب تنم   هذايتم و  ،واحدة من املهارات اليت حتق ق ذلكللمتعلمني 
 :(2013كما أشار إىل ذلك القذايف )   منهاو  ،املهارات

 استراتيجية الحوار والمناقشة:-1"
 سرتاتيجيات الداعمة ملهارات اختاذ القرار ومهارات التفكري العلياالاسرتاتيجية احلوار واملناقشة من ا

 خطواهتا اإلجرائية: •
 حتديد أهداف املناقشة. -
 تقسيم موضوعات املناقشة إىل عدة عناصر. -

 صياغة أسئلة تناسب عناصر املناقشة. -     
 مناقشة كل عنصر على حدة وفقاً لألسئلة املطروحة. -     
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 الوصول اىل الفكر النهائية، ووضع التوصيات. -     
 ستراتيجية القدح الذهني :ا-2

اء مهما تساعد املتعلمني على احرتام اآلر  ية القدح الذهين هلا أمهية كربى يف اختاذ القرار، فهياسرتاتيج
 .خيارات أكثر يف احللول ميكن االختيار من بينها ياختلفت وجهات النظر، وتعط

 خطواهتا اإلجرائية: •
 موعة.اجمل( متعلًما وتعيني قائد 12: 10تقسيم املتعلمني إىل جمموعات من ) -
فيها وتقدمي طرح الفكرة املراد الوصول إليها، أو املشكلة على اجملموعة، ويطلب من أفرادها التفكري  -

 حلول.
 يقوم قائد اجملموعة جبمع األفكار، مث يبدأ بفحصها وتقوميها مع أفراد اجملموعة، والتفكري فيها وتقدمي حلول. -

 يقارن املعلم مع بعض املتعلمني يف الفصل األفكار اليت توصلت إليها كل اجملموعات. -
 رس.التقييم النهائي للمتعلمني للتأكد من حتقيق أهداف الد -

 ستراتيجية التفكير الجمعي:ا-3
تصال اللغوي ، السرتاتيجية يف تنمية مهارات املتفوقني، وتنمية مهارات االويؤكد الرتبويون على فاعلية هذه ا

 ومهارات التفكري.
 خطواهتا اإلجرائية: •

 األفكار ياملرحلة األوىل: استثارة املتعلمني لتداع -
 حتديد املهام وتقسيم اجملموعات.املرحلة الثانية: حتديد املشكلة و  -
 املرحلة الثالثة: توليد األفكار، والتدخل. -
 املرحلة الرابعة: تقومي أفكار اجملموعات وتطويرها. -
-42 :2013،قذايف)ال"وإغالق الدرس وحتديد الدرس املقبل املرحلة اخلامسة: إعالن اجملموعة الفائزة،-

45) 
 

 التفكير فوق المعرفي: خامُسا:
ظهر هذا النوع من أنواع التفكري يف بداية السبعينات؛ مهارات التفكري، وقد  مهارة منالتفكري فوق املعريف "

فتح آفاقًا واسعة للدراسات التجريبية، واملناقشات قد ليضيف بعًدا جديًدا يف جمال علم النفس املعريف، و 
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وقد اختلف املتخصصون يف  ،علمارات التلذاكرة واالستيعاب ومهالنظرية يف موضوعات الذكاء والتفكري وا
دراسة تعليم التفكري يف وضع مفهوم حمد د للتفكري فوق املعريف، ورغم اختالف هذه التعريفات إال أننا جند 

 ،  (95: 2003)الطيطي، "تقاربًا واضًحا يف املضمون

  ، وأكثرها شيوًعا ما يأيت:هلذا النوع من التفكري  ومن أهم التعريفات
عمليات حتكم عليا وظيفتها التخطيط واملراقبة والتقييم ألداء الفرد يف حل املشكلة؛ "سترينربغ:  تعريف -

مهارات تنفيذية مهمتها توجيه وإدارة مهمات التفكري املختلفة العاملة يف حل املشكلة؛ أحد أهم مكونات 
 (2009/ 21/9 شعبان أبو حممد مدونة) ."تاألداء الذكي أو معاجلة املعلوما

 معاجلة يف الذكي السلوك مكونات أهم من تعد معقدة عقلية مهارات" :( 2005)  جروان تعريف -
 املوجهة العاملة التفكري نشاطات مجيع على السيطرة مبهمة وتقوم واخلربة، العمر تقدم مع وتنمو املعلومات،

 مهمة متطلبات مواجهة يف بفاعلية للفرد املعرفية املوارد أو القدرات واستخدام املشكلة، حلل
 (.2005جروان،)"التفكري

  (2009/ 21/9 شعبان أبو حممد مدونة)"حوله ، أوهو القدرة على التفكري يف جمريات التفكري”:تعريف بروير - 
التفكري بصوت عال أو احلديث مع الذات، هبدف متابعة ومراجعة نشاطات حل ى":تعريف رزنيك -

 (2009/ 21/9 شعبان أبو حممد مدونة) ."ةاملشكل
 فوق املهارات تلعبه الذي الدور أمهية إبراز يف يشرتك معظمها إال إن   املعريف فوق التفكري تعريفات تباين رغم

 (.2003الطيطي،) املشكالت حل يف أو كعملية  التفكري فعل يف املعرفية
 ( وهي:2001فكري فوق املعريف مهارات ثالث ذكرها احلارثي )للتو 
 التخطيط: ومهاراته هي: -أوال "
  . ، أو الشعور بوجود مشكلة، وحتديد طبيعتهاحتديد اهلدف ❖

  اختيار اسرتاتيجية التنفيذ ومهاراته. ❖
  ترتيب تسلسل اخلطوات. ❖
 حتديد اخلطوات احملتملة. ❖
  حتديد أساليب مواجهة الصعوبات واألخطاء. ❖
 ."التنبؤ بالنتائج املرغوب فيها، أو املتوق عة ❖
  : المراقبة والتحكم: مهاراته"ثانيا ـ 
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  اإلبقاء على اهلدف يف بؤرة االهتمام. ❖
  احلفاظ على تسلسل اخلطوات. ❖
 معرفة مىت يتحقق هدف فرعي. ❖
  معرفة مىت جيب االنتقال إىل العملية التالية. ❖
 . اختيار العملية املالئمة تتبع يف السياق ❖
  اكتشاف العقبات واألخطاء. ❖
  ."العقبات، والتخلص من األخطاءمعرفة كيفية التغلب على  ❖
  التقييم: ومهاراته هي:"ثالثا ـ 
  تقييم مدى حتقيق اهلدف. ❖
  احلكم على دقة النتائج وكفايتها. ❖
 تقييم مدى مالءمة األساليب اليت استخدمت. ❖
 تقييم كيفية تناول العقبات واألخطاء. ❖
 (125: م 2001، )احلارثي ."تقييم فاعلية اخلطة وتنفيذها ❖

جند أن التعليم املعاصر مل يعد يعتمد على التلقني وحشو  خالل ما تقد م، ونظرًا للتقدم املعريف اهلائل،من  
 وكيف يفكرون؟ ، وإمنا أصبح الرتكيز على تعليمهم كيف يتعلمون؟واملعارف أذهان املتعلمني باملعلومات

لكي يتمكن جيل اليوم من  سابًقا؛ تعليم التفكري أصبح ضرورة من ضرورات احلياة كما أشري إىل ذلكألن  
 ممهارات التفكري اليت تؤهله ألنه بات من الضروري أن ميتلك األفرادالتعامل مع حتديات هذا العصر؛ و 

هذه املهارات  هممتعليملواكبة التغريات والتطورات اليت يشهدها عصرنا احلايل، وهذا كله ميكن أن يتحقق ب
س ذلك بشكل إجيايب على حتصيلهم العلمي وإجنازهم اإلبداعي، سواء داخل املنهج أو خارجه، وينعك

وفق ما  من خالل عدة مراحل، يتمو تعليم مهارات التفكري ، وينمي شخصياهتم، ويعزز ثقتهم بأنفسهم
 :ذه املراحل تتلخص مبا يليوه م (2003ي ) الطيطأشار إليه 

 تعريف الطالب باملهارة وأمهيتها وخطوات تنفيذها. -أ "
                       تقدمي تعليمات واضحة حول طريقة تنفيذ املهارة من قبل املدرِّس. -ب  

 س.ُمارسة الطالب املهارة يف غرفة الصف بتوجيه من املدرِّ  -ج  
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تنظيم املدرِّس أنشطة يستخدم الطالب خالهلا املهارة املتعل مة بصورة مستقلة، وميكن أن يتم ذلك من  -د  
ومن أجل إتقان املهارة ال بد من مراجعتها، وُمارستها بصورة منتظمة ضمن املواد  ات بيتية،خالل واجب

الدراسية املختلفة لزيادة الكفاءة وضمان التلقائية، ُما يرفع من مستوى تفكري التالميذ، ويعزِّز تعلمهم ضمن 
 . ( 211م :2003 ،يالطيط ) ."بيئة فاعلة ومشوِّقة

 
 الدِّراسية: المواد العليا ضمن مهارات التفكير تعليم استراتيجيات-6

أوجزها و ، بعضها( م 2002) النافع أورد وقد ،العليا التفكري مهارات لتعليم عديدة اسرتاتيجيات تستخدم
  :فيما يلي نقاًل عنه بتصرف

 تستثير أسئلة إجابة، وهي من أكثر المفتوحة األسئلة بتتطلّ  :المفتوحة األسئلة استراتيجية -أ
 التفكير:
 :الدرس في المفتوحة األسئلة استراتيجية تطوير كيفية" ❖

 .اليومية الدرسية اخلطة يف ودجمها ،الدرس بداية قبل وكتابتها ،األسئلة يف التفكري -
 .الصف يف بارز مكان يف األسئلة عرض -
 .الطلبة مع املفتوحة األسئلة مفهوم مناقشة -
 .التفكري مهارات مستوى يف متدرجاً  نظاماً  لتتضمن األسئلة؛ تنويع -
 :املفتوحة األسئلة أمثلة ومن -
 الرواية؟ يف األب لشخصية حدث الذي ما -
 اخلارج؟ إىل بالسفر العرب الشباب معظم حيلم ملاذا -
 ؟ عاما مخسني بعد اإلنرتنت عامل يف حدوثه تتوقع عما أخربين -
 القصة؟ بطل به قام الذي التصرف يف رأيك ما -
 (24: م 2002، )النافع ...إخل ؟"واملعروفة احملددة اخلامتة أم للقصة املفتوحة اخلامتة أفضل أيهما برأيك،-

 
 ( :السابرة األسئلة أي)الممتدة  األسئلة استراتيجية -ـب  

 :اآلتية العبارات مستخدماً  إجاباته عن إيضاحية معلومات الطالب من املعلم يطلب عندما وتستخدم
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 (التوضيح أسلوب. )إجابتك وض ح -
 (التدعيم أسلوب. )باألدلة إجابتك دعِّم -
 (االستفاضة أسلوب. )اإلجابة يف وفصِّل أكثر اشرح -

 :التوضيح أسئلة أمثلة ❖
 ؟.....بــــــــــــ تعين ماذا -
 .أكثر وض ح واضحة، ليست إجابتك -
 ؟..........تقول عندما تعين ماذا اشرح -
 ذلك؟ عن للتعبري أخرى طريقة هناك هل -

 :التدعيم أسئلة وأمثلة ❖
 ما -   ؟ لديك اليت اإلفادة ما -   ذلك؟ قررت كيف- ؟ اسرتاتيجيتك ما - دليلك؟ ما -  ؟ ملاذا -

 الكتاب؟ نصوص من إجابتك يؤيد ما اذكر -   النتيجة؟ هذه إىل تصل جعلك الذي
 :االستفاضة أسئلة وأمثلة ❖

 ؟ املفقود اجلزء ما -   ؟.... لو حيدث ماذا -   ؟ ذلك يكون كيف -
 .املوضوع يف توس ع -            .أكثر اشرح -

 :الممتدة األسئلة أسلوب استخدام عند تواجهها التي المشكالت ❖
 .يستجيبون فال ،األسئلة من النوع هذا الطالب يستغرب قد -
 .املناقشة املمتدة باستخدام يسمح ال ضي ق احلصة يف احملد د الوقت -
 .اإلجابة يف يشاركون ال الذين وخاصة الطالب بعض ميل   قد -
 (24: ) املصدر السابق نفسه .واإلجابة التعبري على الطالب بعض قدرة عدم -

 
 :االنتظار استراتيجية" -ج

 كذلك  للتفكري، الفرصة ئهإعطا بعد السؤال عن ليجيب للطالب؛ أكثر أو ثوان عشر ملدة املعلم ينتظر
 ."اإلجابة يف يتعجلوا أال الطالب من يطلب
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 االستراتيجية؟ هذه تُنمَّى كيف" ❖
 .اإلجابة كتابة  طالب كل  من اطلب -  وملاذا؟ االنتظار، بفرتة الطالب أخرب -
 اكتب االنتظارفرتة  خالل - .اإلجابةيف  ناقشونتي الطالب من صغرية جمموعة أو طالبني كل  اجعل -

   .أيدي هم أكثر أو الطالب نصف يرفع حىت انتظر -  .السبورة على السؤال
 يف البدء بعد الطالب من اطلب-  .للسؤال استجابتهم من للتحقق الطالب وجوه إىل انظر -

 .(25: هسنف السابق املصدر) ."أيديهم يرفعوا أال اإلجابة طلب
 
 :اإلجابة تقّبل استراتيجية-ح
 لديهم الطالب أكثر أن من ويتأكد الواحد، السؤال نع لإلجابة واحد طالب من أكثر املعلم يسأل -

 .لإلجابة الفرصة
 يف البطيئني الطالب ويهمل بإجاباهتم، واالكتفاء ،فقط املتفوقني الطالب على الرتكيز إىل املعلمون مييل -

 .اإلجابة
 .اإلجابة تعزيز أي بالقبول إال عليها التعليق عن متعددة، ويتوق ف إجابات املعلم يطلب -

 .الطالب قبل غالبية من املشاركة على يشج ع فذلك متنوعة، أجوبة املعلم يتقب ل وعندما     
 .التفكري إثارة يف يساهم اإلجابات تنو ع -

 :اإلجابة لتقبّ  استراتيجية تطوير ❖
 .السبورة على كتابتها  أو باملسجلة، إما الطالب، إجابات لسج  " -
 .املناقشة يف املشاركة على الطالب حث   -
 .اليد رفع عن النظر بصرف اإلجابة طالب كل  من ستطلب بأنك الطالب أخرب -
) ."كراسات خاصة  أو أوراق على لديهم اإلجابة كتابة  الطالب من اطلب اإلجابة، استدعاء قبل -

 (25:املصدر السابق نفسه
 :مثل اإلجابة لطلب عةمتنوّ  أساليب استخدم ❖

 ؟ آخر حال   قد م" -أ
 ؟ آخر لإلجابة بدياًل  قد م -ب
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 للحل  ؟ أخرى طرقًا اعرض -ت
 وليس الصحيحة، اإلجابة تعزيز املهم خيطئ؛ ألن عندما الطالب إجابة على حكم إصدار على حتف ظ -ث

 (25: ) املصدر السابق نفسه ."املتعلم إجابة من السخرية
 
 .فقط المعلم مع وليس ،بعض مع بعضهم ليتحدث الطالب؛ تشجيع استراتيجية ـ-خ
أنفسهم ،  الطالب بني والنقاش واحلوار التفاعل تطوير العليا التفكري مهارات تعليم أهداف أهم أحد -

 .اإلجابات كل    لديه الذي الوحيد هو املعلم يكون فلن ذلك، يتم وعندما
 والنوعية بالعمق زيتمي   فكرياً  تفاعالً  يكون أن بد االجتماعي ال التواصل هبدف ليس الطالب تفاعل -

 .والنظام
 :الزمالء مع الحديث استراتيجية تطوير ❖

 خالد؟ إجابة يف رأيك ما علي   يا:  مثال زميله، إجابة على للتعليق أكثر أو طالباً  اسأل" -
 :تسمع أن ترغب بأنك الطالب أخرب -

 (............التالية لألسباب أمحد قاله ما على أوافق أنا )           
 (.......التالية لألسباب أمحد قاله ما على أوافق ال أنا )           

 .املناقشة حلقات يف الطالب نظِّم -
 .األدىن احلد إىل وتعليقاتك كالمك  من قلِّل -
 .لبعض بعضهم يستجيب عندما الطالب سلوك عزِّز -
 .اآلخر الرأي والنقاش، وقبول احلوار وآداب لبعضهم االستماع حسن على الطالب عوِّد -
 .خالد يوافق ال ومن يوافق، من آلخر وقت من اسأل -
 .هو بعبارته زميله قاله ما يعيد الطالب أحد اجعل -
) ."بعدك الذي الطالب استدع وليد يا مثال بعده، الذي زميله يستدعي أن طالب كل  من اطلب -

 (26: املصدر السابق نفسه
 

 :الطالب إجابات تقويم في التمّهل استراتيجية -د
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 .سيئة أو جيدة إجابته بأن الطالب املعلم خيرب ال أي لإلجابات، تقوميية اأحكامً  أو آراء املعلم يعطي ال
 الطالب؟ إجابات تقويم في التمّهل استراتيجية تطوَّر كيف ❖

الطالب، ولكن على املعلم أن  إجابات تعزيز على املعلمني تعو د بسبب التطوير هناك صعوبة يف 
 يقوم مبا يأيت:

 .ذلك على نفسك وعوِّد جيداً، مستمًعا كن  للطالب الفكري النشاط خالل" -
 .إجاباهتم يف رأيك تعطي لن أنك للطالب اشرح -
 .حسناً  برأسك، أشر نعم، لك، شكراً :  مثل الطالب إجابة بعد تقوميي غري بشكل عل ق -
 .الرأسي فوق العارض جهاز على أو السبورة على اإلجابة بكتابة نفسك أشغل -
 .للمناقشة اجليد التفكري مبستوى املناقشة هناية يف اعرتف -
 .الدرس هناية حىت آراءك أج ل -
 (26: ) املصدر السابق نفسه ."وتنميته التعل م لتعزيز متابعة أسئلة اسأل -

 
 :للطالب إجابة إعطاء عدم استراتيجية - ذ

 .آخر سؤاالً  اسأل أو ،اآلخر الطالب إىل اذهب بل إجابته، تمِعدْ  فال الطالب أحد جييب عندما
 
 :الطالب إجابات على التعليق استراتيجية -ر

 من اليت العملية أن يشرحوا منهم يطلبمث   ،، وما توصلوا إليهتفكريهم على ليعلقوا الطالب؛ املعلم يسأل
 .اإلجابة إىل توصلوا خالهلا
 الطالب: إجابات على التعليق استراتيجية تطوير طرق ❖

 .الدرس هذا يف سيستخدموهنا اليت التفكري مبهارات الطالب أخرب" -
 :مثل املعريف فوق التفكري أسئلة استخدم النشاط هناية عند -
 ؟ النتيجة هذه إىل الوصول يف اتبعتها اليت اخلطة ما -أ

 ؟ استخدمت منط أي -ب
 ؟.........يف فكرت كيف  -ت
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 ؟ القرار هذا إىل وصلت كيف  -ث
 (26: ) املصدر السابق نفسه ."النشاط هذا خالل ذهنك يف دار ما لنا اشرح -ج
 :والتعديل التغيير استراتيجية -ز
 خالل املعلمون عليها دتعو   اليت واألساليب املفاهيم من الكثري تغيري االسرتاتيجية هذه تطبيق يتطلب" -

 .بالتدريج التغيري يتم أن البد بل قصري، وقت ويف واحدة دفعة ال حيدث التغيريو  والتعليم، التدريس
 .بسهولة تبنيهما ميكنك اثنتني أو ،واحدة باسرتاتيجية ابدأ -
لة يف تنمية مهارات الفعا   االسرتاتيجيات كل  تبين   من تتمكن حىت أخرى اسرتاتيجيات ذلك بعد أضف -

 بتصرف( 26 -24: 2م، ج 2002،  ) النافع ."التفكري العليا
 

 : التفكير تعليم برامج -7
 التفكري تعليم برامج أساسها على بنيت اليت النظرية االجتاهات أبرز أن إىل (م 1999) جروان أشار

 :هي ومهاراته
 Cognitive Operations المعرفية العمليات برامج -أ"

 انظرً  واالستنتاج، والتصنيف املقارنة مثل للتفكري املعرفية املهارات أو ،العمليات على الربامج هذه زترك  
 العمليات اجتاه متثل اليت املعروفة الربامج بني ومن ،املعلومات ومعاجلة ،املعرفة اكتساب يف أساسية لكوهنا
   . (Feuerstein1980)”اإلغنائي التعليمي فيورستني”وبرنامج”جليلفورد العقلي البناء" برنامج املعرفية

 'Metacognitive Operations المعرفية فوق العمليات برامج -ب
  اليت املعرفية فوق التفكري مهارات تعليم وعلى بذاته، قائم كموضوع  التفكري على الربامج هذه زترك   

 الطلبة تشجيع إىل وهتدف ،والتقييم واملراقبة التخطيط أمهها ومن وتديرها، املعرفية العمليات على تسيطر
 الربامج أبرز ومن ،الذاتية التفكري بعمليات الوعي وزيادة اآلخرين، من والتعلم تفكريهم، حول التفكري على

  ". املعرفية فوق املهارات”وبرنامج”لألطفال الفلسفة”برنامج االجتاه هلذا املمثلة
 Language and Symbol Manipulation والرمزية اللغوية المعالجة برامج -ج
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 وهتدف ،امعً  التفكري نتاجات عن والتعبري، للتفكري كوسائل  والرمزية اللغوية األنظمة على الربامج هذه تركز
 برامج التعليمية الربامج هذه بني ومن ،احلاسوب وبرامج والتحليل الكتابة يف التفكري مهارات تنمية إىل

 ". والرياضية اللغوية”احلاسب
 Heuristic-Oriented Learning باالكتشاف التعلم برامج -د
 تزويد إىل وهتدف املشكالت، مع للتعامل حمددة واسرتاتيجيات أساليب تعليم أمهية على الربامج هذه تؤكد"

:  االسرتاتيجيات هذه وتضم املختلفة، املعرفية اجملاالت يف املشكالت حلل اسرتاتيجيات بعدة الطلبة
 صحة على والربهان البياين، الرسم أو ،الصور أو،  بالرموز املشكلة متثيل املشكلة، بناء إعادة التخطيط،

 لكوفنجنت"املنتج التفكري"وبرنامج"لديبونو CoRT كورت"برنامج االجتاه هلذا املمثلة الربامج ومن، احلل
 ."ورفاقه

 Formal Thinking المنهجي التفكير تعليم برامج -هـ
 اليت والتدريبات باخلربات الطلبة تزويد إىل وهتدف ،املعريف التطور يف بياجيه منحى الربامج هذه تتبىن  "

، والعلمي املنطقي التفكري تطور فيها يبدأ اليت اجملردة العمليات مرحلة إىل املادية العمليات مرحلة من تنقلهم
 املواد حمتوى ضمن العالقات على والتعرف ،واالستدالل التفكري ومهارات ،االستكشاف على وتركز

 (23ـ-20 م، 1999) جروان) ."الدراسية
 :وهي ،العاملية التفكري تعليم برامج أهم (م 2002) السرور أوردتوقد       

 .احملدودة غري املواهب برنامج -1"
 .اإلبداعي التفكري لتنمية بريود برنامج -2
 .ليبمان ماثيو برنامج -3
 .التفكري تكنيكات نظام -4
 .اجملرد التفكري عمليات تطور على التأكيد برنامج -5
 .التحليلي التفكري على التأكيد مشروع -6
 .املسري أثناء التطور منوذج -7
 .االبتدائية املدارس يف التفكري لتعليم( إمباكت) مشروع -8
 .األربعاء ثورة برنامج -9

 .بارنز برنامج -10
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 .للتفكري إرفني برنامج -11
 .الروابط عرب التفكري تعليم برنامج -12
 .املنتج التفكري برنامج -13
 .لديبونو( Think Links) منوذج -14
 .لديبونو الست القبعات برنامج -15
 .لديبونو (CoRT) برنامج -16
 .لديبونو ثنكر املاسرت برنامج -17
  (373 م، 2002، السرور)  ."لديبونو (DATT) برنامج -18

 وإن ،غربية الربامج تلك غالبية أن   جند التفكري، مهارات تعليم لربامج السابق االستعراض خالل من"
 كنعان  هأعد   الذي واملتفوقني املوهوبني للطلبة اإلثرائي الربنامج: مثل العربية التفكري برامج بعض وجدت
 بعنوان( م 2000) وفخرو كلننت  أعده الذي الربنامج وكذلك، فك ر برنامج:  بعنوان( م 2004) وحسني

 هأعد   الذي التفكري لتعليم السهل:  وبرنامج املتوسطة املرحلة طالب لدى املنهجي التفكري مهارات تنمية: 
 من يستدعي ُما الغربية، بالربامج قورنتما  إذا جداً  قليلة تعد   الربامج تلك أن إال ،(م 2000) "فخرو

 لتعليم برامج وتصميم بإنتاج تعين عربية دراسات إجراءب القيام امليدان هذا يف والباحثني العرب املفكرين
يف هذا العصر  الربامج هذه ملثل تالميذنا حاجة وتليب ،عليها وتتفوق الغربية، الربامج تنافس التفكري مهارات

 بالركب، وال نتأخر عن السرب.، لنلحق الذي باتت فيه مسألة تعليم التفكري حاجة ضرورية وملحة
 

 أساليب تعليم التفكير:-8       
مهارات التفكري ليس ظاهرة جديدة، والدليل على ذلك  ن تعليمأ": إىل (2005)  أشار إبراهيم  

 يكون لغرض املعرفة فقط، وإمنا جيب أن يهدف ألبعد من ذلك التعليم جيب أال   اعتقاد أفالطون وأرسطو بأن  
 م:2005إبراهيم ،  ) ".يم مهارات التفكري لتنمية السببية وملكة التأمللفاحلاجة إىل التعليم تكمن يف تعبكثري، 

وتعقيًبا على ماأشار إليه إبراهيم فيما خيص احلاجة إىل تنمية مهارات التفكري فإن الباحثة جتد أن تعليم ،  (348
على اختالف مستوياهتم وقدراهتم ،وهذا  لديهمتنمية القدرات والذكاءات املتعددة  يسهم يفللتالميذ التفكري 

الذي يساعد اجملتمعات على بناء عقول أبنائها مبا يتناسب مع متطلبات العصر وحاجات الرتبوي هو املناخ 
 اجملتمع والتالميذ على حد سواء .
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مها وُمارستها من تعل   مها، فالبد  حياول الفرد تعل  التفكري يشبه أي مهارة أخرى  أن  ":ويذكر أحد الباحثني
حىت أدواته و  ،وأساليبه وقواعده ،أن يتعلم، وميارس مهاراته على الفرد ، و كذلك التفكري، فإن  حىت يتقنها

"، فمهارات التفكري جيب تعلمها كأي مهارة حياتية نتعلمها ومنارسها يف حياتنايتمكن من التفكري بفاعلية  
 : برامج تعليم التفكري أيًضا يف أسلوبني(  البهنساوي نقاًل عن ،م 2003، حبيب)وقد صنف 

تعليم التفكري بشكل مباشر من خالل حمتوى حر بعيد عن املناهج  حيث يتم  : األسلوب المستقل" -
  :الدراسية، ومن تلك الربامج

 .برنامج الكورت، لديبونو -أ      
 .األطفال، تصميم ليبمانبرنامج الفلسفة من أجل  -ب      

 .(Think About) ر حولرنامج فكِّ ب - ج 
  :تعليم مهارات التفكري من خالل حمتوى املناهج الدراسية، ومن تلك الربامج :أسلوب الدمج -
 .لطريقة الكشفية لربونرا -أ     

 .اسرتاتيجية خريطة املفاهيم ألوزبل -ب    
  .النموذج االستقرائي هليلدا تابا - ج    

تفكري واملواد الدراسية على الدمج بني مهارات ال beyer) )وتقوم طريقة  (beyer) :طريقة باير -د     
وتتكون هذه الطريقة من عدة ، ، أو تدريس مهارات التفكري وفق سياق تعليم املواد الدراسيةاملختلفة
   :وهي ،"خطوات

بذكر وكتابة اسم املهارة   ، ويبدأاملوضوع الذي يدر سهرة ضمن سياق يقدم املعلم مهارة التفكري املقر " -1 
، ويعر ف املهارة بصورة مبسطة وعملية ، وينهي تقدميه يعطي كلمات مرادفة هلا يف املعىن، مث كهدف للدرس

 . بأن يستعرض اجملاالت اليت ميكن أن تستخدم املهارة فيها وأمهية تعلمها
والقواعد أو  وات الرئيسة اليت تتبع يف تطبيق املهارةيستعرض املعلم بشيء من التفصيل اخلط 2 - 

 . املعلومات املفيدة للطالب عند استخدامها
مشريًا إىل اهلدف والقواعد واألسباب وراء   وةيقوم املعلم مبساعدة الطلبة يف تطبيق املهارة خطوة خط 3 - 

 . كل خطوة ، ويفضل أن يستخدم املعلم مثااًل من املوضوع الذي يدر سه
يقوم املعلم بإجراء نقاش مع الطلبة بعد االنتهاء من التطبيق ملراجعة اخلطوات والقواعد اليت ات بعت يف  4-

 .تنفيذ املهارة
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ملعلم للتأكد من إتقاهنم للمهارة، وميكن أن وإشراف ا ،يقوم الطلبة حبل مترين تطبيقي آخر مبساعدة -5 
 . ، أو على شكل جمموعات صغريةيعمل الطلبة فرادى

وجالء اخلربات الشخصية للطلبة حول كيفية تنفيذهم للمهارة  ،جيري املعلم نقاشاً عاماً هبدف كشف 6 - 
 ( البهنساوي عن نقالً  ، 27: م 2003 حبيب،) ، "ة استخدامها داخل املدرسة وخارجه، وحماول

 اآليت:اجلدول  يف (2005)إبراهيم  كما حددها  االجتاهني وميكن تلخيص أهم الفروق بني 
           

 (2)  رقم الجدول
 التفكير مهارات تعليم في والتكامل الدمج أسلوب وبين(  المباشر)المستقل األسلوب بين الفرق

 (115: 2005) إبراهيم ،
مع بني أو اجل ،مدجمًا يف املقررات الدراسية أو ،تدريس التفكري يف مادة مستقلة م إىل أن  خنلص ُما تقد  

الواردة يف االختالفات و  ،يف عصر املعلومات حوله للجدل يف الكتابات اجلديدةاألسلوبني ما زال يتعر ض 
 ، وهذا بدوره يربر االختالف على كيفية تدريسه.ح الفرق بني األسلوبنيوض  ت اجلدول السابق بينهما

 
 معوقات تنمية التفكير:-9
 وهي، التالميذمهارات التفكري لدى  هناك مجلة من املعوقات اليت تقف حائاًل وحجر عثرة يف جمال تنمية 

واليت  (املعرفة آفاق أكادميية) يف على بعض منها  اطلعت الباحثةوقد ، املناهج وطبيعة املعلمني سلوك عن ناجتة
 فيما يلي: الباحثة وأوجزهنا ،عرب الشبكة العنكبوتيةحددهتا حلدو 

 الرقم األسلوب المستقل)المباشر ( أسلوب الدمج والتكامل

 تعليم مهارات التفكير يمثل جزءًا من الدروس الصفية المعتادة
على شكل مهارات مستقلة عن محتوى المواد  تعلم مهارات التفكير يكون

 الدراسية
1 

حصة، وال يتم التركيز على المصطلح بصورة مباشرةال تفرد له   2 يتم تحديد المهارة أو العملية ،ويعطى المصطلح في بداية الحصة 

بالمنهاج العاديال يوجد عالقة لمحتوى الدرس  محتوى الدرس الذي تعلم فيه المهارة جزء من المنهاج المدرسي  3 

يصمم المعلم الدرس وفق المنهاج المعتاد ويضمنه المهارة التي 
 يريدها

 يراعى أن يكون محتوى الدرس بسيطاً حتى ال يتداخل أو يعقد تعلم مهارة التفكير
4 

ال يتوقف إدماج مهارات التفكير مع المحتوى الدراسي طيلة 
تعليم مهارات التفكير خالل فترة زمنية معينةيتم االنتهاء من برنامج  السنوات الدراسية  

5 
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 .الصف يف واألخرية األوىل الكلمة صاحب هو املعلم" ❖
 .واستعماهلا توليدها دون فقط املعلومات نقل على العلمية املادة شرح يف املعلم تركيز  ❖
 على زتركِّ  بل التفكري، من الطالب متكن ال املعلومات من هائل كم  على العلمية املناهج احتواء  ❖

 .فهمها دون الطالب عقل يف املعلومات حشو
 .الطالب مشاركة دون احلصة فرتة لطول املعلم احتكار  ❖
 .الدرس عن اخلارجة واألسئلة لالنتقاد املعلم تقب ل عدم  ❖
 .التفكري على يعتمد الذي املبدع الطالب على الذكي للطالب املعلم تفضيل  ❖
 .إليهم األسئلة هيوج   الذين الطالب من حمدود ونوع عدد على املعلم اعتماد  ❖
 للطالب كافياً   وقتاً  املعلم يعطي ال، فالتفكري متدني ة إجابات إىل حتتاج املعلم أسئلة تكون أحياناً   ❖

 .السؤال عن لإلجابة
 مهارات تعليم معوقات ساندرا، حلدو،) ."ز على الطرق التقليديةتركِّ التعليم معظم طرق التدريس يف  ❖

 بتصرف ( 2016 /8 /11 بتاريخ املعرفة، آفاق أكادميية التفكري،
 يف الرتبوية رسالتها جناح يف يف املرحلة األوىل للتعليم األساسي له دور كبري املدرسة دور تعزيز إن 
 التعليم يف قصوراً  هناك أن على ينالكثري  قبل من اتفاق هناك أن الإ التفكري مهارات تعليم جمال

 :يف يتمثل الرتبوية والربامج املدرسي
 تلمس عاملية مشكلة تكون تكاد التعليمية املشكلة وهذه التالميذ، لدى التفكريية القدرات تدين   -

 إليها وااللتفات هبا، تستحق االعتناء مشكلة وهي العريب، العامل مدارس بعض يف وخاصة بوضوح
 التقليد على يعتمد العريب الوطن يف تعليمنا"( على أن م2005) املانع يؤكد الشأن ذايف هو  جبدية،
 النهاية يف ليكون االختبار؛ يوم ظهر وينساها ،السطور آالف حيفظ التلميذ وأن النصوص، وحفظ

  قائاًل: ويضيف "واالستنتاج التفكري على قادر غري شخصاً 
 حيتاج طويل طريق ( ونقاداً  مفكرين) تالميذ ينتج أسلوب إىل العقيم األسلوب هذا من تعليمنا حتويل إن" 

  وتعليمه ؟النقد يتقبل وكيف ؟وينتقد ،يفكر كيف  وتعليمه املعلم إعداد تشمل حبيث فةومكت   ارةجب   جهوداً 
فضاًل  اآلباء وعقلية التقومي، وطرائق االختبار وسياسات املناهج تغيري يشمل كما  ؟ذلك يذهتالم يعلم كيف

عن اجلهود اليت تبذل مع التالميذ بكل الطرائق بدءًا من االستعداد يف الطفولة ومرورًا بتطوير الوسائل 
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        ."بتعلم األطفال فكرة تعد دية األفكار، وكون النقد ال يعين امتهان األفكار وانتهاء التعليمية،

 (150:م2005املانع،)
 وحمبطه ُميتة بيئة وهناك ،للتفكري ومنشطة مثرية بيئة فهناك يف تنمية التفكري،ا ا كبريً والبيئة تلعب دورً   

 ينعكس وهذا ،إعاقته أو وتنشيطه بإثارته سواء التفكري يف تؤثر اليت الوسيلة هو التعلم فإن   لذا ؛للتفكري
 :أمهها من( 2002 ) أشار إليها اجلروان متعددة بصور
 اليت التعليمية األهداف وحتقيق املدرسية، االمتحانات يف وجناح التالميذ حتصيل مستوى حتسني" -

 للمناهج تقييمهم خالل من العرب الباحثني بعض وجد وقد مسؤوليتها، واملدارس يتحمل املعلمون
  تكون لن اليت واملعلومات باملعارف مكدسة مازالت أهنا املدارس العربية يف تطبيقها يتم اليت التعليمية

 أن كما  التفكري مهارات تعلم عن تغين ال وحدها التفكري، فاملعارف مهارات التلميذ لتعليم كافية
 هو ذاته، واملعلم حدِّ  يف كهدف  الدراسية للمادة تنظر العريب مازالت الوطن يف للرتبية العامة الفلسفة

 يف متدنية مهارات وتقيس التلميذ، حفظه تقيس ما االختبارات ومازالت توصيلها، أداة
  ( 18م:2002روان،اجل)"التفكري

 :باآليت إجيازها ميكن، و التفكري مهارات تعليم تعوق اليت العوامل بعض (م2003) سعادةد وحيد  
 املرحلة صفوف يف السيما رةاملقر   املدرسية والكتب الدراسية املناهج وضع يف السائد الطابع يزال ال -1

 من هائل كم  تقدمي عملية أن همفاد والذي ،االنتشار الواسع باالفرتاض متأثرة والعليا منها الدنيا األساسية
 بناء على ذلك ينعكس، و التالميذ لدى التفكري مهارات لتنمية وكافية ضرورية واحلقائق املعلومات

 التفكري مستويات تنمي وال ،الذاكرة تثقل اليت والبيئة ،الصفية املعرفية والتدريباتالعامة  املدرسية االختبارات
 . وغريها وتقدمي ونقد حتليل من التلميذ عند

 على تركز املعلم ورسالة ،والتعليم الرتبية وأهداف ،اجملتمع يف دورهاو  للمدرسة العامة الفلسفة تزال ال -2
 الذي ميذللتل إجيايب دور بإعطاء االهتمام وعدم ،توليدها على الرتكيز بدل املعلومات ليوتوص ،نقل عملية
 .وغايتها التعليمية العملية حموراألسئلة، ويناقش، وحياور؛ ألن التلميذ هو  يطرح

 واضحة بصورة مكوناته وحتديد ،التفكري تعريف يف كبرية  مشكلة واإلدارية التعليمية اهليئات تواجه" – 3
 بالضبابية اً فمغل التفكري مفهوم يبقى وهكذا تعليمه، يف ةالفع   واسرتاتيجيات نشاطات تطوير عملية تسهل
 تطوير باجتاه -ملموس شيء حتقيق يف – أرادوا لو حىت املعلمون ينجح أن يتوقع ال وبالتايل ،الوضوح وعدم

 .التفكري مهارات تعليم يف ةالفع   أساليب
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 ما أن افرتاض على الرتبية كليات  يف اجلامعية املقررات وكذلك وتأهيلهم، املعلمني تدريب برامج تقومي" – 4
 انتقال إىل تلقائية بصورة يؤدي وغريها، التعلم ونظريات التعليم أساليب حول املتدربون املعلمون يدرسه

 حماضرات وصف ميكن األحوال أحسن ويف ،الصف مستوى على عملية ُمارسات إىل النظرية خرباهتم
 إىل ترقى وال ،صفوفهم يف املعلمون يفعله أن جيب الذي ما)  عنوان حتت تقع بأهنا واألساتذة املدربني
  (. ؟واملدرسة الصف يف امليدانية اخلربة أو ،العملية املمارسة مستوى

 بتتطل   أسئلة قوامها ، ويف العموم يكونمدرسية امتحانات على متزايدة بصورة الرتبوي النظام يعتمد" – 5
:  م2003 سعادة،)  ."الرتبية وأهداف للمنهاج بالنسبة املطاف هناية متثل وكأهنا ،متدنية معرفية مهارات

120 ) 
 من ونريده رفعهن مجيل شعار التالميذ خدمة يف التفكري مهارات تعليم أجل من التعليم أن  " يرى جروان:و 

 مع يتناقض والذي ،التوجه هذا تعكس ال امليدانية املمارسات فإن ،الواقع يف أما النظرية، الناحية
 م: 1999 جروان،) ".ؤوهقر  أو مسعوه ما تذكر على بقدراهتم التالميذ متعل   قياس على إصرارنا

 إجناح يف فيه واملهارة ،اجليد التفكري على التالميذ لدى القدرة وتكوين، التفكري إثارة أمهية ورغم"10
 التدريس وطرق باملناهج واملهتمون املربون حددها اليت الكثرية الفوائد ورغم التعلمية، التعليمية العملية
 بدرجة املعرفة تزيد القدمية التدريس طرق د املوروث بأنقاملعت أن إال   املختلفة، ومهاراته التفكري لتعليم
 ال الساخنة تاواحلوار  واألفكار اآلراء طرح على تركز اليت احلديثة التدريس طرائق استخدام وأن أكرب،

 .التالميذ من قليله فئة لدى إال   التفكري تشجع
 هي ليست القدمية النظرة هذهو  ،هي أكرب عائق أمام تعليم التفكري وتنميته التقليدية النظرة هذه مثل إن 

 يف تسهم أخرى عديدة سلوك مناطأ توجد بلالفعال،  للتفكري املالئمة الظروف هتيئة أمام الوحيد العائق
 :صها فيما يأيتونلخ   م (،2003ذكرها سعادة )  ،اإلعاقة جمال

 جيعل ُما الدراسية احلجرة داخل واألخرية األوىل الكلمة صاحب هو املعلم بأن ريينثالك عتقادا - 1
 .هامشياً  التلميذ دور يكون بينما جانبه، من يأيت اللفظي التفاعل معظم

 ُما واحد، آن يف واملعلم للتلميذ الوحيد املرجع هو املقرر املدرسي الكتاب بأن الكثريين إميان - 2
 تغطية واحد مرجع أو ،لكتاب ميكن ال الذي املذهل املعريف االنفجار من الالزمة االستفادة من يضعف
 .عةموس   أو خمتصره كانت  مهما ليهاإ تطرق اليت املوضوعات جوانب
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 وندرة الدرس جوانب لتوضيح األحيان غالب يف فقط السبورة على املعلمني من الكثري اعتماد - 3 
 كثري  وإثارة واألفكار اآلراء تبادل على عتشجِّ  اليت واملتنوعة الكثرية احلديثة التعليمية الوسائل استعمال

 .واالنرتنت احلاسوب عصر يف املثمر واحلوار للنقاش النقاط من
 ،األسئلة توجيهاقتصار و  املطلوب، الصفي التفاعلللقدرة على إحداث  املعلمني من كثري  افتقار - 4

 ميثلون وهم – الباقيني حيرم ُما املتفوقني أو طنييالنش التالميذ من حمدود عدد على اإلجابات يوتلق
 .اإلضافات أو ،التعليقات أو ،االستفسارات أو ،األفكار أو ،اآلراء طرح من – األغلبية

 ،آرائهم مع تتعارض اليت التالميذ أفكار تقبل وعدم ،نظرهم بوجهات املعلمني من الكثري متسك - 5
 .كثرياً   التفكري قو يع ُما أفكارهم أو
 احلفظ والسيما ،الدنيا التفكري مهارات سوى تقيس ال اليت األسئلة على املعلمني من العديد تركيز - 6

 . لديهم التفكري تنمية عملية الغالب يف يعطل ما وهذا منه،
 ، املختلفة عناصره أو، الدرس موضوع عن خترج أسئلة أو ،أفكار أو ،ملعلومات املعلم تقبل عدم - 7
 .ذاته املعلم ولدى بل التالميذ لدى التفكري من حيد ُما
 أو للموضوع، جديد طرح أو ذكي، سؤال من واالستهزاء السخرية إىل املعلمني من العديد جلوء - 8

 سالح باستخدام التالميذ هؤالء معاقبة إىل أحياناً  املعلمون يلجأ قد بل آرائهم، مع يتعارض جديد رأي
 .الصف يذتالم بقية عن والعزل باإلمهال أو ،العالمات

 بالتعليمات والتقيد ،والطاعة باهلدوء يتصفون الذين التالميذ مبكافأة املعلمني من الكثري قيام - 9
 واآلراء األفكار وقبول ،لألمور الرضوخ إىل مييل جيل تنشئة يف يساهم ُما هبا يؤمنون اليت واآلراء

 .عميق تفكري أو ،معارضة أو ،مناقشة دون عالهتا على النظر ووجهات
 رأيك ما:  اآلتية العميقة األسئلة مثل احلقيقي التفكري تثري أسئلة طرح املعلمني من العديد جتنب -10
 القصةه هلذ جديداً  عنواناً  تضع كيف  مث ؟ وملاذا ؟ ذاك مع أو ؟ يأالر  هذا مع أنت هل أو ،حدث فيما

 ؟القاتلة الطرق حوادث ملشكلة تقرتحها اليت احللول ما مث ؟
 املناقشة وطريقة اإللقاء طريقة والسيما ،التقليدية التدريس طرق على املعلمني من العديد اعتماد - 11
، املشكالت وحل ،كاالستقصاء  فاعله أخرى طرق استخدام ندرة مع املوقف دسي فيها هو يكون اليت

 (بتصرف 73-71م: 2003سعادة، ) . التفكري تنمية عملية قو يع ُما واالكتشاف

 التفكري عمليات التالميذ تعلم من بأخرى أو ،بطريقة حتد السابقة واملعوقات العوامل هذه كل
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 النجاح فيه يرتبط عصر يف غريهم من إليه أحوج هم الذين الدراسي تقدمهم من قو وتع ،مهاراته و
 من الكثري على التغلب يف تساعد اليت التفكري مهارات استخدام على العقلية بالقدرة والتفوق

 . واحد آن يف واحلياتية التعليمية املشكالت
 ،اجملال هذا يف البحوث من العديد نتائج حتليل إىل فيها ستندا اليت(  م2005)  البكر لدراسة ووفقاً  
 :ومنها ،املعوقات من العديد تعاين اليوم املدارس يف التالميذ ميارسها اليت النشاطات أن   إىل لتوص  قد ف

 .ومالعب وصاالت ،وأدوات ،وخدمات،  أجهزة من املدارس بعض يف املتوافرة اإلمكانات قله - 1
 .املدرس على إضافياً  عبئاً  يشكل النشاط إن - 2
 .التلميذ يرهق ُما احلصص، بني تتم عادة النشاط ُمارسة إن - 3
 .واملعلم واملدير املدرسة تقومي يف أمهية النشاط عطاءإ عدم - 4
 ( 54،53: م2005البكر،) .املعلمني لدى يتكرر هنفس الرتبوي اإلعداد - 5
 يتأثر الذي أن”:(  م2007،املصري) وفق ما جاء عندو  زنبرو  جروم يذكر الشأن هذا ويف 

 من األدىن احلد إىل يوصل شك دون التأثر وهذا ،التالميذ هم املعلم ينتهجها اليت التدريس بطرائق
 من مجلة أهنا مبعىن للتدريس املهنة أدوات التعليمية واملواقف العمليات ومتثل ،التالميذ مستويات

ه، خارج أو الصف داخل سواء وتالميذه املعلم بني حتدث اليت( واالستجابات املثريات) التدخالت
 مقررات أن إىل هنا اإلشارة رجتد كما  حسية ومدركات دافعية إىل النشاط حتول اليت الوسائل ومتثل
 ( 3: م2007املصري،)".الوجود نادرة تعترب اليمنية فيها مبا العربية اجلامعات يف التفكري مهارات تعليم

 املواد على تعتمد ال املعلمني إعداد برامج أن على(  م2005)  السرور تأكد   اإلطار هذا ويف 
 :اآلتية القضايا تعاجل اليت التدريبية

 التعليمية قدراهتم وتقومي ،التالميذ عند التعلم وأمناط ،التفكري أمناط إىل التعرف أدوات استخدام -1
 .هلا
 .التفكري ملهارات التعليمية العملية ختدم اليت التعليمية األنشطة بناء كيفية- 2
 .التفكري مبهارات املنهاج حمتوى ربط كيفية  - 3
 .التفكري مهارات إتقان تقومي أساليب - 4
 .التعليمية العملية يف وتوظيفها استخدامها وكيفية ،التفكري ملهارات التدريس برامج إىل فالتعر   - 5
 (20:  م2005،السرور)  .التفكري ملهارات التعليم عملية يف املؤثرة بالعوامل املعرفة - 6
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 ــــــ: ب مرتبطة معوقاتوجود  إىل اإلشارة وجتدر
 .التعليمية السياسة - 1
 .املتعلم – 2
 .املدرسية البيئة - 3
 ( 36: م2005 ،السرور)  . االجتماعية البيئة - 4

 رتبطي مباثرًا واضًحا تأر تتأث   التفكري مهارات تعليم عمليةأن   ترىفإن  الباحثة  ويف ظل  هذا السياق
ط بالطالب من ، وما حييواالجتماعية املدرسية بالبيئات، وما يرتبط نفسه مباملتعلِّ و ، التعليمية بالسياسة

 .التفكري تعليم، فكل هذه عوامل تسهم إسهاًما واضًحا يف جوانب متعد دة
 الذي االجتماعي البيئي باحمليط كبري  حدٍّ  إىل املتميزة العقلية خبصائصه التلميذ يتأثر العربية البلدان ويف

واحلد   ،العقلية التلميذ قدرات كبت  ىلإ تعمد قد االجتماعية البيئات من اكثريً   أن جند حيث فيه يعيش
 االجتماعي الوضع أن   على( م0200 ) الطيطي يؤكد ويف هذا السياق ،لديه التفكري مهارات تنمية من
 هذه حتقيق من ذاته حبد قو يع قد أو، األفراد لدى التفكري ملهارات العقلية التنمية على يساعد قد

 من يأيت التفكريية للمهارات العقلية التنمية يف التعليمية العملية دور تأثري نإف ولذلك ،لديهم التنمية
 (71: 2000 الطيطي،) ذلك حتقيق على تساعد اليت والوسائل العوامل وهتيئة ،الفرص إتاحة خالل

أهداف مبا حيقق  ا متكاماًل ا سريعً يف ضوء مالءمة بيئة التعليم لطبيعة املتعلمني النمائية ينمو املتعلم منوً و 
) إبراهيم  درجة. يستخدم آليات تفكريه بأعلى ، حيث يكون من حق املتعلم أنالرتبية املنشودة

،2005 : 382). 
 األساسية: المرحلة رساعناصر نجاح عملية تعليم مهارات التفكير في مد-10

األساسية،  املرحلة مدارسهناك العديد من العناصر اليت تعمل على جناح عملية تعليم مهارات التفكري يف 
  : (م2003 ) سعادة ما أورده على استنادً اوفيما يلي أهم تلك العناصر 

 :ةال الذي يتسم بالصفات التاليل والفعّ م المؤهّ توفير المعلِّ  -"أ
 .املعرفة الدقيقة لطبيعة خصائص الفئات العمرية لتالميذ املرحلة األساسية -
 .الفعال ومهارات التفكري املتنوعةاإلملام الكايف خبصائص التفكري  -
 اإلميان بأمهية التفكري ومهاراته يف حياة التالميذ خاصة وحياة أفراد اجملتمع عامة. -
 متابعة التطورات الرتبوية بصورة عامة والتجديدات يف جمال املناهج التعليمية واإلملام -
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 .ارات التفكريمهباسرتاتيجيات تدريس 
 وتقبل أفكارهم اليت يطرحوهنا .، التالميذ آراء هتمام إىلااالستماع ب -
 .الرتكيز على املناقشة الفاعلة كإحدى طرق إثارة التفكري -
 .على البحث عن مصادر جديدة للتعلمتشجيع التالميذ  -
 .داء آرائهم حول القضايا املختلفةوإب، تعبري عن أفكارهم للتشجيع التالميذ حبريه  -
 .وبعملياهتا التعليمية ،مرتبطة مبهارات التفكري استخدام تعبريات وألفاظ -

 ل في:وتتمثَّ  ،توفير البيئة التعليمية والصفية المدرسية المالئمة - ب
 ،نفسني ومديرين ومشرفني تربويني ومرشديناإلميان لدى العاملني يف املدرسة األساسية )معلمني  -

 .املرحلة األساسية يذوتعليمه لدى تالم التفكري املهاريفنيني( بأمهية دور املدرسة يف تنمية ، و وإداريني
وُما  ،النفسي مناخ تربوي سليم يسوده االستقرارضرورة ُمارسة التالميذ لعمليات التفكري حبرية تامة يف  -

بكل ما حيتاجه من وسائل  يذ،لدى التالم ة التفكري وتنميتهيف إثار  دور مهمله فيه أن املناخ الصفي  الشك  
 ،كلها جماالت واسعة  ، هذهيةوالفروق الفرد نشطة تعليمية تتناسبأديثة و حوطرق تدريس  نرتنتإو  ياتوتقن

 ،ع التالميذ على التفكري واإلبداعلتعليمية الصفية اليت تشج  استغالهلا يف إجياد البيئة ا ميكن للمعلم الناجح
مالئمة  الدراسية حىت تكون بيئة صفيةجمموعة من اخلصائص اليت البد من توفرها داخل احلجرة  وتوجد

 :واليت تتمثل يف اآليت ،للتفكري الفعال
الشرح  حبيث ال حيتكر معظم وقت احلصة يفضرورة تشجيع املعلم تالميذه على املشاركة والتفاعل  -

 .لتالميذ لإلصغاء السليباوالتوضيح تاركاً 
؛  استخدامها ميكن، ووسائل تعليمية داخل الصف ،وكتب ،وفرة املصادر التعليمية املختلفة من مراجع -

  .والنشاطات املختلفة،  محور للعملية التعليمية التعلميةوضرورة اهتمام املعلم بالتلميذ ك ،كي تثري التفكري
 أساليب التقويم: -ت

 التفكري مهارات الن ركنني من أركان جناح عملية تدريسة ميثِّ إذا كان املعلم والبيئة املدرسية والصفي  
 ،التالميذ تعلمه ما قياس ضرورة ل يف أساليب التقومي وإجراءاته املتنوعة املتمركزة حولفإن الركن الثالث يتمث  

استخدام  من البد بل فقط، والتحريرية تقتصر أساليب التقومي على االختبارات الشفوية الأوهنا ينبغي 
والرسم ، اجلماعية واملناقشة التقدير، ومقياس ،واستخدام السجالت الرتاكمية ،تقنيات أخرى كاملالحظة
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-67: 2003 سعادة،) .واجلماعية الفردية الشفوية والتقارير،  واملالحظة ،ولعب الدور ،البياين االجتماعي
70.) 
                     :( ما يليم2009) علي حّدد امدارسن في الناقد التفكير مهارات تنمية أجل منو -11

 الناقد التفكري مهارات لتلبسا لتعليم الن ظر وجهات عن والدفاع الص في والنقاش اجلدل تسخري ميكن -"
 .والعلوم، واللغة الوطنية والرتبية كالتاريخ،  اآلخر والرأي الرأي، حتتمل وخصوًصا اليت الدراسية، املواد خالل

 بني التعاون روح وتنمية اآلخرين، زمالئه منافسة عن النظر بغض العلمية للمادة التلميذ بإتقان االهتمام -
 .التالميذ

 .اإلجابة لسماع أطول زمنية فرتة وإتاحة العليا، املستويات ذات األسئلة توجيه - 
 وتعديل ( cognition) املعرفة وراء مبا يعرف ما أو وتنظيمها، هلا والتخطيط تفكرينا، طريقة يف التفكري - 

 . ذلك على بناء ومناهجنا التعليمية، أهدافنا
 املدرسي الكتاب وإثراء االستمتاع، روح وبث   اململ ة، التفاصيل عن والبعد الدراسية، املادة حمتوى تقليل -

 .واقعية بأنشطة
 واحلكم واالعتدال التسامح روح بتنمية املدرسة يف واإلبداع الناقد، للتفكري املالئم التعليمي املناخ توفري -

. ”لذلك الالزمة املادية اإلمكانيات وتوفري املستمر، والتعلم واالطالع البحث وتشجيع املنطقي،
  (102: 2009علي،)

ي والصحيح والفاعل من س التفكري توفري مناخ التفكري الصح  على مدر  إنه  (م 2005)  إبراهيم يرىو       
 خالل تنفيذه اإلجراءات التالية: 

 للتالميذ.اإلصغاء   ❖
 تقدير الفردية والصراحة. ❖
 تشجيع املناقشة املفتوحة. ❖
 جناح التعلم النشط.إترويج و  ❖
 تقبل أفكار التالميذ. ❖
 السماح بوقت للتفكري. ❖
 تغذية الثقة. ❖
 توفري تغذية راجعة ميسرة. ❖
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 (2005:396) إبراهيم،  فكار التالميذأتقدير  ❖
، ومن بينها ما ورد  واليت أوضحتها عدة مصادر تربوية، التفكري تنمية مهارات تدريس جناح ومن مقوِّمات

 :دها مبا يليحيث حد  (  2003سعادة ) عند 
 الظروف بكل االهتمام خالل من وذلك التفكري، على تبعث املناسبة اليت التعليمية البيئة إجياد -“

 .وتنظيمها التعليمية البيئة املدرسية، وهتيئة
 وتركيزهم، انتباههم يشد   مبا التالميذ تفكري بإثارة وذلك طويلة، ملده عليه والتدريب االنتباه على الرتكيز -

 . للتفكري املطروحة املواضيع جوانب مجيع إىل االنتباه على وتدريبهم
 واعتبار عميق، بشكل ومعاجلتها املعلومات مجيع على والتأكيد الذاكرة، إلنعاش وذلك املرك زة، املعاجلة -

 .ثانوية بدت وإن وضرورية، مهمة املعلومات كل  أن
 وجهات إمهال وعدم وقدراهتم، يتناسب مبا وتوجيهها اإلجيابية، الطالب اجتاهات وتع هد التفكري، تقوية -

 . املعلم نظر وجهة مع اختلفت وإن وآرائهم، نظرهم
 جناح من حق قه ما حول اخلاصة نظره وجهة حتديد على الطالب مساعدة يف الرغبة مبعىن اهلدف، ديدحت -

 .وتفكريه عمله يف الضعف وجوانب القوة نقاط وتعر فه لنفسه، الطالب تقومي أي
 .”العقلية وبقدراته بنفسه، ثقة أكثر جيعله املستقل ُما التعلُّم على الطالب قدرة وتعزيز املسؤولية، حتمُّل -

 (85م: 2003سعادة، )
أشار إليها أشكال وفق ما  أربعة على وتأيت وتفتحها، التفكير آفاق يتغن وهناك استجابات"  

 ( وهي:1991) روانج
 االنتظار أو الصمت -"

 الطلبة أحد جييب أن وبعد سؤاله، يطرح أن بعد ينتظر أو املعلم يصمت أن السلوك هبذا يقصد
 ملا السلوك هذا أمهـية وترجع ،الطلبة قبل من إليه يوجه سؤال أي على هو جييب أن وقبل عليه،
 زيادة إىل يؤدي مالئم صفي مناخ خلق يف تسهم نتائج من عليه يرتتب وما ،معان من حيمله

.منهم املرتددين سيما وال ،الطلبة مشاركة  
 .املشكلة حل يف التسرع وعدم التفكري عادة تطوير أو تثبيت -
 .املطروح السؤال يف املستمر التفكري على وتشجيعهم الطلبة حث -
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 .املشكلة حل أو اإلجابة على قدراهتم يف يثق املعلم بأن الطلبة شعور تقوية -
 إجاباهتم. ودقة الطلبة كفاية  مستوى رفع -
 عشر تكون أن ويفضلون ثوان، مخس عن تقل أال   جيب االنتظار فرتة أن الباحثني بعض ويرى -

املدرسة اليت تنمي  /مركز جروان للتدريب واالستشارات) (Udall & Daniels1991)"ثوان
 .التفكري واإلبداع(

إمنا يكون املستقبل لألمم اليت تستثمر أعظم ”:)معلمون ملدارس الغد( هيف كتاب ( جون توما)أشار " 
والتفكري بعقالنية يرتكز على متكُّن الفرد من مهارات وطاقاهتم، استثمار ذكاء شباهبا "مجيع شباهبا"، 

 "...إخل ومهارات التفكري فوق املعريف حل املشكالت، اختاذ القرار، الناقد، اإلبداعي، ) التفكري املختلفة
العقل و  ،إمكانية احلصول على املعرفة دون تفكري، ولكن ال ميكن أن نفكِّر دون معرفة ومن املتفق عليه
يتكو ن من جمموعة من األفراد الذين يتغلبون على مشاكلهم بطريقة مثمرة  اإلنساين اجملتمعو ، جيمع ذلك كله

ن خالل تربية ، وهذا ال يتحقق إال متمع بكامله يتفاعل بطريقة منتجةأن  اجمل هذا يعينو هلم وجملتمعهم؛ 
والسباق  استمرار السري قدًما يف املضمار احلضاري ة ذلكيكفل بواسطأبنائه وتنشئتهم التنشئة الصحيحة؛ ل

واجلهود اليت تبذل  ،وأساليب تنميتها ،ومكوناهتا ،، ومن خالل اطالع الباحثة على مهارات التفكريالعاملي
وتنميتها يف عقول تالميذنا، والواقع الذي هم عليه يف هذا  ،لتحقيقهايف بالدنا قيادات املعنية المن قبل 
   هذه املقارنة دفعت الباحثة لطرح السؤال التايل: املضمار،

  الحضاري؟ف مجتمعاتنا عن الركب سبب تخلّ  ني منها في واقعنا التعليمي؟ وماالتي نعا المشكلة ما 
يف  يكمناملشكلة جوهر  وإمناالتقليدي فقط،  عليميةالت متنانظأيف أو السبب يف اجلواب نقول: ليس اخللل 

 العلمي ، فالتقدماحلالية مع املستجدات أنظمتنا التعليميةتالءم تتغري  الظروف احمليطة بالتعليم دون أن 
كثريأ قل ل   وانتشار الفضائيات، وغزوها الفكري الذي تقوم به، ائل الذي نشهده يف عصرنا الراهناملعريف اهلو 

من دور املدرسة كمصدر وحيد للمعارف، ودفع بعضهم للمناداة باملدرسية، وإجياد بدائل للتعليم كالدروس 
هم على مستوى عال من الذين  وقد ذهب بعض أولياء األمور عرب شبكة اإلنرتنت، أو عرب الفضائيات،

إلنسان اف، أطفالناقد يعوق منو  القدرات اليت أودعها اهلل يف  العريب منط تعليمناإىل أن  فةالتعليم والثقا
 ميتلك ما ال يقلُّ عن مائة وعشرين قدرة عقلية! و على التعلُّم،  مفطور

 ؟تهملدى غالبيللتعلُّم  ةدافعيال ومل االخنفاض يف !؟تالميذنامن قبل  عزوف عن التعليمال ولكن مل هذا
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هذا يعين أننا منارس أمناط تعليم أو تدريس ال تتوافق مع فطرة العقل للتعلُّم؟ أو هل يشري ذلك إىل هل  
ات  ؟واملستجدات العصرية عدم تطور املقر رات الدراسية ملواكبة املتغريِّ

هنتم ذكر، ولكن هذا الواقع يفرض علينا أن  عود لكل مايف اإلجابة عن هذه التساؤالت جند أن األمر قد ي 
العقلية من خالل تنمية مهارات  وناشئتنا، وهذا لن يتحقق إال بتنمية عقوهلم وقدراهتم ببناء عقول أبنائنا

 العليا لديهم. التفكري
        

 ثالثًا: مدخل المعايير الوطنية في بناء منهج اللغة العربية المطّور للصف الرابع.
طًا ا خمط  يً بناء علم تحدة على بناء املناهجالعربية امل يف دولة اإلمارات عكفت وزارة الرتبية والتعليم

ومدروًسا وفق املعايري العاملية بطريقة تراكمية واعية تراعي أن تكون نصوصها وحماورها ومعاجلاهتا ُمثلة 
الكفايات اللغوية اليت جيب أن ميتلكها تلميذ القرن احلادي والعشرين؛ ليكون قادرًا على التعامل مع 

بل امتدت إىل مناهج املواد  ،لعصر، ومل تقتصر العناية باللغة العربية على مناهجها فحسبمتطلبات ا
 الدراسية املختلفة؛ لتكون منظومة داعمة لتعلم اللغة وُمارستها.

ولضمان أن تعكس هذه املعايري التوقعات العاملية احلديثة، ارتكزت عملية التطوير على معايري وطرائق تعليم 
العربية املعتمدة من ِقب ل املؤسسة الدولية خلدمات املدارس، وتلك املعتمدة يف اإلمارات العربية  وتعل م اللغة

املتحدة ولبنان وقطر، واليت تتضمن أيضًا املفاهيم الرتبوية آلداب اللغة املستمدة من إطار القراءة ملؤسسة 
لغة اإلجنليزية وحمو األمية، منظمة آلداب ال )ماساتشوستس(التقييم الوطين لألداء الرتبوي إطار مناهج 

أطر  ،والعشرين؛ التفكري النقدي ومهارات حل  املشكالت اديالشراكة من أجل مهارات القرن احل
وتنقسم معايري اللغة العربية إىل  ،خرائط حمو األمية التكنولوجية يف العلوم واجلغرافيا ،الدراسات االجتماعية

 ستة جماالت هي: 
وقراءة النص  األديب، وقراءة النص  املعلومايت، والكتابة، واالستماع والتحدث، واللغة،  أساسيات القراءة،

ومرتابطة بني خمتلف الصفوف الدراسية، ولكل فرع خمرجات التعل م  ،جمال إىل فروع متداخلة وينقسم كل
 اليت ينبغي حتقيقها.

خلطوة األوىل التأسيسية حنو الوصول إىل األهداف ومن املعلوم أن تبين  جمموعة حمد دة من املعايري ما هو إال ا
والتطوير  ،والغايات اليت تسعى إليها الوزارة، وينبغي أن تقرتن مبواد املناهج الدراسية والتقييمات املوضوعية

املهين لضمان حتويل رؤية هذه املعايري إىل حقيقة واقعة يلمسها الطلبة يف الفصول الدراسية كافة يف دولة 
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 املتحدة العربية اإلمارات دولة يف والتعليم الرتبية وزارة العربية، اللغة مادة يف املناهج ملعايري العام اإلطار)  ت العربية املتحدة.اإلمارا
 م(2011( الذي كان تعديال إلطار معايري املناهج الذي ت وضعه عام)م2014

الصف الرابع وفقها يف املنهج املطو ر ملادة اللغة فما املعايري اجلديدة ملادة اللغة العربية اليت يدر س تلميذ 
وفق خمططات ومنظمات ، سيتم عرض هذه املعايري الدراسة موضوع املتحدة العربية اإلمارات العربية يف دولة

 ،النواتج وأوزاهنا اليت تتضمن عدد (6و)(5و)(4(و)3)رقم  ولااجلدفكرية، ومن مث سيتم عرض 
واملهارات اللغوية اليت جيب أن ميتلكها تلميذ احللقة األوىل ومن ضمنها طالب ومواصفات الطالب اإلمارايت 

 :  جتس د فيما يلي اإلطار العام للمعايريو يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،  الصف الرابع

 
 
 (2014/  املتحدة العربية اإلمارات دولة يف والتعليم الرتبية وزارة العربية، اللغة مادة يف املناهج ملعايري العام اإلطار) 
 

 مجاالت اللغة العربية

 أساسيات القراءة

 قراءة النصوص األدبية

 قراءة النصوص المعلوماتية

 الكتابة

 االستماع والمحادثة

 اللغة
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 (2014/  المتحدة العربية اإلمارات دولة في والتعليم التربية وزارة العربية، اللغة مادة في المناهج لمعايير العام اإلطار)  
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 (2014/  املتحدة العربية اإلمارات دولة يف والتعليم الرتبية وزارة العربية، اللغة مادة يف املناهج ملعايري العام اإلطار) 
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 (3) رقم الجدول
لتلميذ الصف الرابع،  الصف المظّلل يظهر أعداد نواتج التعلم في مادة اللغة العربيةاألوزان: 

 لها: والنسب المئوية

 
 (4201 / املتحدة العربية اإلمارات دولة يف والتعليم الرتبية وزارة العربية، اللغة مادة يف املناهج ملعايري العام اإلطار )

 
 
 
 

 النسب المئوية
 

 نواتج التعلم بحسب المستوى أعداد

 التفكير

االستراتيجي 

 الموسع

 

 المهارات

 والمفاهيم

 

 الحفظ

 والتسميع

 
 المجموع

 التفكير

االستراتيجي 

  الموسع

 

 المهارات

  والمفاهيم

 

 الحفظ

  والتسميع

 
 الصف

 1روضة  20 33 15 68 29% 49% 22%

 2روضة  11 43 24 78 14% 55% 31%

19% 63% 18% 83 16 52 15 1 

22% 65% 13% 83 18 54 11 2 

25% 60% 15% 75 19 45 11 3 

25% 62% 14% 81 20 50 11 4 

27% 56% 17% 82 22 46 14 5 

35% 51% 14% 74 26 38 10 6 

37% 52% 11% 75 28 39 8 7 

41% 51% 7% 68 28 35 5 8 

24% 60% 16% 70 17 42 11 9 

34% 54% 12% 68 23 37 8 10 

36% 52% 12% 69 25 36 8 11 

35% 57% 8% 74 26 42 6 12 
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 (4) رقم الجدول
 األولى الحلقة بنهاية الخريج وسمات اإلماراتي الطالب مواصفات

 
 
 ( 4201 / املتحدة العربية اإلمارات دولة يف والتعليم الرتبية وزارة العربية، اللغة مادة يف املناهج ملعايري العام اإلطار( 

 
 
 

 المواصفات السمة
 .اليومية حياته يف حميطه مع إجيابًيا ويتواصل ويقرأ يسمع ما لفهم املكتسبة خرباته يستخدم • المهارة

 على القدرة من متكنه بسيطة علمية ات استقصاء إلجراء التخطيط يف العلم عملي ات مهارات يوظف •
 . فيه يعيش الذي وحميطه بيئته يف املشكالت بعض حل

 .آمنة بطريقة اآلخرين مع وتبادهلا أفكاره عن التعبري يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا يوظ ف •
 المعرفة

 
 يقرأ نصوًصا لغوية خمتلفة قراءة جهرية سليمة معربة مراعًيا عالمات الوقف. •
 يظهر فهًما للمقروء من خالل نقاشاته وقراءاته.  •
قراءة  ...( ) سردية، وصفية، حوارية، قصصية، معلوماتية :يظهر قدرة على قراءة نصوص متنوعة •

 صحيحة مقرتنة بالفهم.
 يظهر قدرة على كتابة نصوص متنوعة كتابة إمالئية صحيحة. •

االستقاللية  
 والمسؤولية

 البسيطة )األولية( املخطط هلا. يلتزم بتنفيذ أدواره ومهامه اليت يكلف هبا يف إطارها الزمين وضمن املنهجية •
ويتوصل إىل نتاج ذي مالمح حمددة ضمن الشروط املتفق ، إشراف مباشر بينفذ مشاريع علمية تعليمية  •

 عليها مسبًقا.
التفاعل مع بيئة  

 العمل

ويبدي احرتاًما والتزاًما بذلك  ،عند املشاركة يف فرق العمل يظهر وعيا مبسؤولياته وأدواره وأدوار اآلخرين •
 حىت إجناز املهمة .

ا منظًما يظهر وعًيا حبدود معرفته العلمية والرياضية والدينية والصحية ويتصرف يف إطار ذلك مبا حيقق سلوكً  •
 قائًما على الوعي مبكوناته الشخصية.

 بطاقة دعوة، هتنــئة ،...(ويف الكتابة اإلبداعيةيوظف املعجم اللغوي املكتسب يف الكتابة الوظيفية ) رسالة،  • تطوير الذات
 املبسطة ) كتابة نصوص قصصية خمتصرة واقعية أو خيالية(.

 يوظف مهارة البحث للحصول على املعلومات املوثوق هبا من مصادرها املطبوعة والرقمية املتنوعة. •
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 (5) رقم الجدول

 
 
 (2014 / املتحدة العربية اإلمارات دولة يف والتعليم الرتبية وزارة العربية، اللغة مادة يف املناهج ملعايري العام اإلطار ) 
 

 (6) رقم الجدول
 
 

 (5) رقم الجدول بنهاية الحلقة األولى )
المهارات اللغوية التي يجب أن يمتلكها تلميذ الحلقة األولى في دولة اإلمارات 

المتعلم ( يكون 5-1الصف (2014العربية المتحدة بموجب وثيقة معايير اللغة العربية 
 على:قادرًا 

 قراءة نصوص خمتلفة قراءة جهرية سليمة معربة وبطالقة مراعًيا عالمات الوقف. -
توظيف مهارات الفهم يف النص األديب، مثل : )حتليل النصوص األدبية، حتديد األحداث املهمة  -

 متسلسلة، والصراع يف احلبكة، وشرح كيفية مسامهتها يف احلل.( 
توظيف مهارات الفهم يف النص املعلومايت، مثل : )اإلجابة عن سؤال أو حل مشكلة من خالل استخراج  -

 املعلومات من مصادر متعددة(.
 املشاركة يف عمليات التخطيط والكتابة واملراجعة والتحرير إلنتاج عمل كتايب سليم. -
تقدمي العروض باللغة العربية الفصيحة حتديد الفكرة العامة يف املادة املسموعة وتلخيصها وتقييمها و  -

 باستخدام الوسائط املتعددة مراعًيا آداب االستماع والتحدث.
استخدام الرتاكيب اللغوية البسيطة، مثل: استخدام مجلة )كان وإن ( إليصال معىن اجلمل وتوظيف حروف  -

 اجلر والضمائر والظرف.
 تطبيق املفاهيم اإلمالئية تطبيًقا صحيًحا.  -

 توظيف املفاهيم البالغية املتصلة باملرحلة توظيًفا سليًما حتدثًا وكتابة. -
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يطة المفاهيم والمهاراتخر   
( في اللغة العربية لصف الرابعامهارات والتتابع لموضوعات و )مصفوفة المدى   

 

الص
 المستوى الموضوعات والمهارات المعيار المحور المجال ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الراب
 ع

.أساسيا1
 ت القراءة

تعرف  1.2
الكلمات 
 والطالقة

 
 

أن يطبق  1.1.2
المتعلم استراتيجيات 
القراءة الصحيحة لقراءة 
الكلمات والنصوص بدقة 
وطالقة مع فهم المعاني 

 والدالالت.

 .ل والقطع يف بداية الكالم ووسطهمييز املتعلم بني مهزيت الوص-1.2.3.14
1 

2.2.3.1.G4-  يقرأ املتعلم نصوصا نثرية وشعرية بطالقة ويراعي عالمات
 أثناء القراءة.الرتقيم 

2 

3.2.3.1.G4 - .3 يقرأ املتعلم الكلمات املتشاهبة كتابيا بال تشكيل 

4.2.3.1.G4-  يقرأ املتعلم الكلمات املتشاهبة كتابيا بال تشكيل معتمدا على
 السياق)قبل: ِقب ل، قـمب ل، قـ ْبل(

1 

5.2.3.1.G4-  ومعانيها ضمن يظهر املتعلم الوعي بالعالقات بني املفردات
 حقول داللية مناسبة.

2 

6.2.3.1.G4- مييز املتعلم داللة الكلمات عند قراءة املواد املكتوبة من خالل
 ) داللة الرتكيب ،داللة املعىن(

3 

7.2.3.1.G4  يقرأ املتعلم قراءة جهرية مراعيا التنغيم والضبط السليم يف
 ( كلمة يف الدقيقة.60حدود )

3 

8.2.3.1.G4 ختلو كلماهتا من الضبط  نصوصا يقرأ املتعلم قراءة سليمة
 معتمدا على السياق.

2 

.القراءة 2
 األدبية

 

معرفة  2.2
األفكار 
الرئيسة 

 والتفاصيل

أن يحدد 1.2.2
األفكار  المتعلم

الرئيسة والتفاصيل 
المساندة التي تسهم 
في توضيح الفكرة 
الرئيسة أو الرسالة 
العامة أو الدروس 

 المقدمة في النصوص.

1.1.1.2.G4  حيدد املتعلم الفكرة الرئيسة واملغزى للنص األديب من خالل
 التفاصيل املساندة داعًما آراءه بأدلة من النص.

3 

2.1.1.2.G4  ومالمح الشخصيات حيدد املتعلم تسلسل أحداث القصة
والزمان واملكان مستدال بتفاصيل حمددة داعمة مقتبًسا من أقوال الشخصية 

 وأفعاهلا.

3 

تحليل 
 النص

أن ُيحّدد 1.2.2
 المتعّلم جوانب

معينة في النصوص 
 األدبية

ويفهمها، وُيحّلل 
 عناصر النص

1.1.2.2.G4  ل ل املتعل م بنية النصوص القصصية وعناصرها الفنية، مفسًرا حيم
 كاشًفا عن صفاهتا.  أفعال الشخصي ة، ودوافعها

 

3 

2.1.2.2.G4  ي ز املتعل م النصوص األدبية: ) قصة  قصيدة -ميم
 الفنية املختلفة.رسالة ....( وفًقا خلصائصها  -

1 

3.1.2.2.G4 ميي ز املتعل م خصائص النصوص الشعرية اخليالية 
 من الواقعية.

1 
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وخيارات المؤلفين في 
 اختيار

الكلمات واألساليب 
 األدبية

 المناسبة لنصوصهم.

4.1.2.2.G4  ( يمفسر املتعل م االختالفات الرئيسة يف أنواع النصوص األدبية
 احلكايات، والقصائد، واملسرحيات( مستخدًما املصطلحات الصحيحة

 عنها.عند الكتابة أو التحدث 

2 

5.1.2.2.G4 ي ز املتعل م احلوار الداخلي من احلوار اخلارجي  ميم
 يف القصة.

2 

6.1.2.2.G4 د د املتعل م صفات الشخصي ة وأفعاهلا يف  حيم
 القصص اخليالية ويقابلها بصفات الشخصي ة

 وأفعاهلا يف القصص الواقعية.

2 

 تكامل 2
 المعرفة مع

 الفكر

المتعّلم أن يقرأ  1.3.2
 نصوًصا شعرية

وأعمااًل نثرية متنوعة 
 وُيحّللها

 ويقّيمها، ويدمج الفكر
 المقدمة فيها؛ لبناء معرفة
 وفهم جديدين عن الفكرة

المحورية، والرسائل 
 المتضمنة

 في األعمال األدبية

1.1.3.2.G4  من حيث:  خمتلفيقارن املتعل م بني حكايات من ثقافات
 عناصر احلبكة. والزمان، الفكرة، الشخصيات، املكان

2 

2.1.3.2.G4 ل ل املتعل م بنية احلكاية يف قصص من الرتاث  حيم
 احمللي واإلسالمي، مقارنًا بينها وبني القصص

 املعاصرة اليت يقرؤها.

2 

3.1.3.2.G4 يستنتج املتعل م عالقة الشخصيات واألحداث 
 يف نص القصة أو املسرحية بالرسوم التوضيحية

 املوجودة فيها أو التمثيل املرئي.

2 

4.1.3.2.G4  ( نصوص شعرية تتألف من6حيفظ املتعل م ) 
(أبيات موضوعاهتا تناسب املرحلة، مثل: ا لوطن، العالقات اإلنسانية،  10-7)

 الطبيعة، العلم، القيم... وغريها.

2 

القراءة -3
المعلوماتي

 ة

معرفة 
األفكار 
الرئيسة 

 والتفاصيل

المتعلم  أن يقرأ 1.1.3
النص المعلوماتي بعمق 
وشمولية، ويحدد الفكرة 
المركزية والفكر الرئيسة، 
ويستنتج العالقات ضمن 
النص الواحد وبين 

 النصوص المختلفة.

1.1.1.3.G4 املتعلم أفكار نص معلومايت من خالل االستدالل  يدعم
 قراءة النص. بالتفاصيل واألمثلة واالستنتاجات اليت توصل إليها بعد

3 

2.1.1.3.G4 املتعلم فكر وتفاصيل ما قرأ برسومات وخمططات  يلخص
 وخرائط.

3 

3.1.1.3.G4 يستنتج املتعلم العالقة الزمنية وعالقة السبب والنتيجة بني
 األحداث او املفاهيم العلمية.

2 

2.3 
تحليل 

 النص

أن يحلل  1.2.3
عناصر النص  المتعلم

الكاتب واختيار 
للكلمات، ويقيم الطرائق 
التي تساهم فيها تراكيب 
الجمل في بناء النص 
وأساليب عرض وجهة 

 كتابة  النظر أو طريقة
 وطباعته. النص

1.1.2.3.G4  2 اللفظي باستخدام املعاجم والرسومات وامللحوظات اهلامشية واملسارد.يفسر املتعلم معاين الكلمات واملصطلحات والعبارات الواردة يف نص معلومايت من خالل املعرفة بعالقات التضاد والرتادف واالشرتاك 

2.1.2.3.G4  حيدد املتعلم البناء املستخدم يف النص لتقدمي األحداث والفكر
 واملفاهيم واملعلومات

2 

3.1.2.3.G4  يقارن املتعلم بني نصني معلوماتيني يف مصادر قدمية مثل
الكتب املطبوعة ، الصحف، اجملالت ( وحديثة مثل : مقاطع الفيديو، الشبكة 

 املعلوماتية( يف املوضوع نفسه حمددا أوجه التشابه واالختالف يف وجهات النظر.

3 

تكامل 3.3
المعرفة 

 أن يتبين 1.3.3
وظيفة النص من خالل 

1.1.3.3.G4-املعلومات املقدمة يف النص بوسائل  يفسر املتعلم
خمتلفة مثل ) اخلرائط، الرسوم ، املخططات، الصور، العناصر التفاعلية 

ية موضحا إسهام تلك الوسائط يف فهم الرقمية أو بطريقة شفو 

2 
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المختلفة،  الوسائط واألفكار
وينقد ماجاء فيه من 
معارف وآراء ،ويبني 
خبرات جديدة ليوظفها 

 في مواقف متعددة.

 املعلومات املقدمة يف النص.

2.1.3.3.G4 واألدلة  يشرح املتعلم كيف استخدم املؤلف األسباب
 لدعم نقاط معينة يف النص.

2 

3.1.3.3.G4  يفرغ املتعلم معلومات نص معلومايت يف جدول
 صممه.

2 

 .الكتابة4

1.4 
 البحث

 عن
 المعلومات

أن يبحث  1.1.4. 
المتعّلم عن لمعلومات، 

 وُيطّبقها في
موضوعات كتابية تستند 
إلى أغراض محددة تظهر 
فهمه بالمادة التي يبحث 
عنها وتتناسب مع غرض 

 الكتابة وطبيعتها.

1.1.1.4.G4حيصل املتعل م على معلومات من عدة مصادر 
 ا لشبكة ا ملعلوماتية، املقا بالت، )

 ا ألقراص ا ملضغوطة(.

1     

 2.1.1.4.G4 يفهم املتعل م البنية التنظيمية يف الصحف واجملالت الدورية )تقومي
 التاريخ(

2 

3.1.1.4.G4 ينفذ املتعل م مستقاًل أو ضمن جمموعات مشروعات حبثية قصرية
 مركزة، ويعرض ما تعلمه ضمن تقرير حبثي.

3 

إنتاج 2.4
األعمال 
الكتابية 
 ونشرها

 

يُنتج المتعّلم أن  1.2.4
واضحة  أعمااًل كتابية

نحو  ومتنوعة تظهر توجًها
 التنظيم والترتيب متالئمة
 مع المهمة والغاية

مستخدًما مقياًسا 
، (rubric)  للكتابة

وينشرما كتبه عبر وسائط 
وقنوات متعددة 

 -الصحف –)المجالت 
 الموقع اإللكتروني (.

1.1.2.4.G4  رة( للكتابة، وبنية تنظيمية للنص، خيتار املتعل م نقطة تركيز ) بؤ
 ووجهة نظر حمددة، معتمًدا على الغرض واملتلقي.

2 

2.1.2.4.G4يكتب املتعل م نصوًصا من ثالث فقرات، جيعل 
 الفقرة األوىل مقدمة للنص، ويكتب فقرة داعمة

 تتضمن حقائق وتفاصيل، وخيتم النص بفقرة
 تلخص أهم النقاط املذكورة يف النص

3 

3.1.2.4.G4يستخدم املتعل م بىن واضحة وخمتارة للكتابة 
 حبسب املوضوع والغرض (الرتتيب الزمين

 التعاقيب، السبب والنتيجة، طرح سؤال واإلجابة
 عنه، مستخدًما أدوات الربط وعالمات الرتقيم).

2 

4.1.2.4.G4  يراجع املتعل م مسودات ما يكتب مطبًقا آليات املراجعة والتقومي
 على ما يمنتجه من نصوص مستخدًما مقياًسا للكتابة.

3 

أن يكتب 3.2.4 
 المتعّلم نصوًصا تعبر

عن فكرة مركزية تظهر 
مقدرة على التركيز 
والتنظيم وتدل على وعي  
كامل بالمتلقي في 

 غرض وبموضوععالقته ب
 الكتابة،

مطورًا مهاراته الكتابية من 
، الكتابة ) خالل مراحل 

ما قبل لكتابة، المسودة، 
 .(لتحرير النص المراجعة

1.3.2.4.G4 يكتب املتعل م نصوًصا سردية، ويربط بني األفكار 
 أو التجربة بشكل متماسك، مقدًما سياًقا مكاني ا

 وزماني ا لألحداث مستخدًما تفاصيل حسي ة.

2 

2.3.2.4.G4يكتب املتعل م استجابات شخصي ة للنصوص 
 األدبية اليت يقرؤها، مظهًرا فه للعمل األديب،
 داع رأيه بأدلة من النص أو خبربته الشخصي ة

2 

4.3.2.4.G4يكتب املتعل م تلخيًصا يتضمن الفكرة األساسية 
 وأهم التفاصيل.

2 
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يستخدم المتعلم  أن.5.2 
فيها التكنولوجيا بما 

 اإلنترنت وغيرها من
المصادر لينتج وينشر 

عمال كتابيًّا متفاعاًل مع 
 اآلخرين

1.5.2.4.G4يستخدم املتعل م باستقاللية واضحة التكنولوجيا 
 املتاحة كأحجام اخلطوط وبرجمية )بوربوينت(

2 

2.5.2.4.G4يستخدم املتعل م احلاسوب عند حترير كتاباته 
 اآلخرين.ونشرها، ومشاركته مع 

2 

3.5.2.4.G4ينشر املتعل م ما كتبه عرب وسائط وقنوات متعددة 
 املوقع اإللكرتوين(. -الصحف  -)اجملالت 

3 

 

.االستما 5
ع 

 والتحدث

1.5 
استيعاب 
المعرفة 
 وعرضها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يظهر فهما  2.1.5
مسموعة ويتواصل لمواد 

مع اآلخرين مقدًما 
المعلومات والنتائج 

المدعومة باألدلة إلقناع 
المستمعين واستمالتهم 

نحو الموضوع مستخدٌما 
 اللغة الفصيحة.

1.2.1.5.G4 ..2 يستوعب املتعلم نًصا سرديًا حمددا املغزى العام 
2.2.1.5.G4  يعرض مقدمات وخواتيم بديلة مؤثرة لقصة مسعها متحدثا

 بصوت مناسب من حيث النربة والسرعة بطريقة منظمة لدعم هدفه يف التحدث.
3 

3.2.1.5.G4  يعيد املتعلم صياغة املادة املسموعة شفويا ملخصا املعلومات
 والفكر الرئيسة واألحداث.

3 

أن يشارك المتعلم  4.1.5
في النقاشات مع معلميه 
وزمالئه مكيفا كالمه وفقا 
لمجموعة من السياقات 
والمهام التواصلية مظهرا 

إجادته للغة العربية 
 الفصيحة.

1.4.1.5.G4  يعد املتعلم قصة قرأها مضمنا عرضه تفصيالت عن الزمان
 واملكان واحلبكة وكيفية تطور األحداث.

2 

 2.4.1.5.G4  يستمر املتعلم يف احلديث عن موضوع حمدد يعده مع جمموعته
 حماورا زمالءه يف الزمر األخرى لربط إضافاته بتعليقات املشاركني

2 

3.4.1.5.G4  يقدم عرضا معلوماتيا يرسخ فيه فكرة رئيسة، ويصوغ أسئلة
 ليدير دفة النقاش.

2 

4.4.1.5.G4  ًا خربات شخصية مستخدمً ا عن ا شفويً يقدم عرضا تقدميي
 احلقيقة واجملاز مبا يلفت انتباه مستمعيه لتعميق فهم املوضوع الرئيس.

3 

أن يستخدم  5.1.5
 المتعلم الوسائل

الرقمية في العروض 
البصرية للتعبير عن 
المعلومات ويفهم 
المادة المعروضة من 

 خالل هذه الوثائق.

1.5.1.5.G4  يظهر املتعلم تفاعال مع اجلمهور من خالل إجابته عن
 مساعدة مثل : ) البور بوينت، مقاطع الفيديو( أسئلتهم مستخدما وسائل مرئية

2 

2.5.1.5.G4  يعد املتعلم عرضا تقدمييا عن البيئة الصحراوية مقدما الفكر يف
تسلسل منطقي مظهرا فهمه للموضوع مبا يف ذلك احلقائق ذات الصلة مستخدما 

 الوسائط الرقمية.

3 

3.5.1.5.G4 و( يينشئ املتعلم التسجيالت الصوتية أو تسجيالت ) الفيد
 لقصص أو قصائد درسها.

2 

 .اللغة6
 

أن يكتسب  2.1.6
1.2.1.6.G4  يستبدل املتعلم باألمساء واألفعال العامية كلمات

 فصيحة.
2 

2.2.1.6.G4 2 ا اللغوييصنف املتعلم األمساء واألفعال وفق حميطه 
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  ا1 .6

كتساب 
المفردات 

واستخدامها 
 )المعجم(

من  المتعّلم مفردات
خالل احتكاكه 

 ا.غنيٍَّة لغويّ  بمواقف

3.2.1.6.G4  داللة ت ذايمرت ب املتعل م عالقات التدرج بني مفردات
 متقاربة )نعاس، غفوة، نوم..(

2 

أن يُفسر 3.1.6 
 المتعّلم المفردات

الجديدة من خالل 
 سياقاتها

 المختلفة.
 

1.3.1.6.G4 2 الكلمات مستعينا مبرادفاهتا وأضدادها، وسياقها يفسر املتعلم 

2.3.1.6.G4 2 الكلمات مستخدًما املعجم الورقي  والرقمي يفسر املتعلم 

3.3.1.6.G4 مت علِّمم املعىن املناسب للكلمات متعددة
د د امل  حيم

 املعاين مستخدًما السياق، ومستعيًنا جبذرها
2 

4.3.1.6.G4.  يوظف املتعل م الكلمات اجلديدة يف سياقات )مجل
 مفيدة( تفسر معناها.

2 

بنية 2.6
العربية اللغة 

المفاهيم 
 اللغوية:

) النحو 
 (. والصرف

أْن 2.2.6.
يتعرف 
 المتعلم

المفاهيم 
النَّحويَّة 
 والصرفّية

ويستخدمها 
استخداًما 

 صحيًحا
 

1.2.2.6.G4  أركان اجلملة االمسية والفعلية: البسيطة يعني املتعلم
 ةواملركب

1 

2.2.2.6.G4  1 واألمر.املاضي واملضارع الفعل مييز املتعلم 
3.2.2.6.G4 2 .املختلفة الفعل أزمنة وفق فعلية مجاًل  املتعلم ينشئ 

4.2.2.6.G4 (بنوعيه والظرف واجملرور اجلار)  اجلملة شبه يتعرف، 
 .صحيحة مجل يف مجلة شبه إنشاء و

2 

5.2.2.6.G42 اصحيحً ضبط أركان اجلمملة االمسي ة والفعلي ة ضبطًا ي 

6.2.2.6.G4  يصرف الفعل مع ضمائر الرفع املنفصلة تصريًفا
 ًحا.صحي

2 

7.2.2.6.G4 .) يتعرف حروف العطف) و، أو ،فـ ، مث 
 .منطًا حماكًيا إنشائه من مجل يف ويوظفها

2 

8.2.2.6.G4 2 يتعر ف املتعل م مجع التكسري 
9.2.2.6.G4  2 الص حيحةيستخدم الظُّروف الش ائعة يف مواقعها 

بنية 3.6
 اللغة العربية

المفاهيم 
اللغوية:) 

 اإلمالء 

أن 1.3.6
يكتب 

الكلمات 
 والجمل

مراعًيا قواعد 
اإلمالء 
 والترقيم

1.1.3.6.G4  ،يرسم كلمات بصري ة حتتوي على حروف تملفظ وال تمكتب
 .وتمكتب وال تملفظ

2 

 . 2.1.3.6.G4 كتابة صحيحة يف مواضعها   يكتب ألف تنوين النصب
 ةالصحيح

2 

3.1.3.6.G4 2 .نة يف هناية األمساء كتابة صحيحةاأللف الل ي يكتب 
4.1.3.6.G4  ،يستخدم عالمات الرتقيم ) إشارة االستفهام، النقطة

عالمة التعجب، الفاصلة، النقطتان الرأسيتان ، القوسان ( استخداًما 
 صحيًحا.

2 

بنية 4.6.
اللغة 

 العربية:
المفاهيم 

أن يكتب 1.4.6
المتعلم بخط واضح 
وجميل مراعًيا قواعد 

 الخط العربي

1.1.4.6.Gاملتعلم رسم احلروف العربية مراعًيا قواعد خط  يتتبع
 ةالرقع

2 

2.1.4.6.G4 2 النمطيكتب كتابة كلمات ومجل خبط الرقعة مبحاكاة 
3.1.4.6.G41 احلروف املتجانسة شكاًل خبط الرقعة . يكتب 
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اللغوية: 
 )الخط (. 

6 .5. 
بنية اللغة 

 العربية:
المفاهيم 

 اللغوية.

أن يتعرَّف الُمتعلِّم 
المفاهيم البالغية ، 
ويتذوَّقها، ويوظِّفها في 

 إنتاجه اللغويِّ 

1.1.5.6 G4 قاع املوسيقي يف مجلة أو عدة يالحظ املتعلم اإلي
 لمج

2 

2.1.5.6.G4 3 ظمجلتني بناء على إحياءات األلفا يفاضل بني 
3.1.5.6.G4 األمر والن هي. يتعرف أسلويب  

4.1.5.6.G4 1 اإليقاع الصويت ) الس جع ( يف اجلمل يدرك املتعلم 
5.1.5.6.G4  يستخدم الكلمات ذات احمليط الل غوي الواحد مع

 مراعاة الفروق بني دالالهتا.
2 

 
 (2014 / المتحدة العربية اإلمارات دولة في والتعليم التربية وزارة العربية، اللغة مادة في المناهج لمعايير العام اإلطار )

ودورها في تنمية مهارات  سنة( 12 – 9خصائص النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة ) رابًعا: 
 التفكير:

 تضم أوىل طفولة كمرحلة  األطفال ورياض احلضانة أساس على الطفل منو مراحل النفس علماء لقد حد د 
 ما مرحلة مث عشرة، الثانية حىت السادسة سن من الثانية الطفولة مث الطفل، حياة من األوىل الست السنوات

 ووجدوا بعدها، ما أو 18 سن إىل 15 سن من املراهقة مرحلة مث ،15 سن إىل 12 سن من املراهقة قبل
 .واالستعدادات وامليول النضج من خصائصها مرحلة لكل أن  
هي سن تلميذ الصف الرابع،  سنة( 12 – 9)  املتأخرة الطفولة مرحلةأي بداية هذه املرحلة العمرية إن   

 النمو معدل ببطء وتتميز جدية، أكثر فيها يصبح فالسلوك املراهقة، قبل ما رحلةم املرحلة هذه وتسمى
 ،املرحلة هذه يزداد يف اجلنسني بني ولكن التمايز الالحقة، واملرحلة السابقة املرحلة يف لسرعته بالنسبة

 املسؤولية لتحمل واالستعداد ،االجتاهات وتكوين ،والقيم، األخالقية واملعايري ،احلياة مهارات وكذلك تعلم
 تربوية ،موقع آفاق  ) االجتماعي التطبيع لعملية املراحل أنسب من املرحلة هذه وتعترب ،االنفعاالت وضبط

                                                                                                                                                                                               )م2011 فرباير،2
 موقع آفاق تربوية ،) حسب ما ورد يف  هذه املرحلة العمريةيتمثل النمو اللغوي يف : اللغوي النمو -1
 :مبا يلي  ،تصرفبــــــم / 2011 فرباير،2
  تعد مل البسيطة االتصال صور أن ويتعلم الكالم، إتقانب املرحلة هذه طفل يبدأحيث  : الكالم إتقان"

 بنمط ألفة أكثر ويصبح ،جديدة مفردات يضيف القراءة وبتعلم اللغوي، مستواه لتحسني يدفعه ُما كافية
 يف تأثريًا حيدث أن يريد عندما األخص،ى وعل للتواصل، كأداة  اللغة استخدام ويستطيع الصحيحة، اجلمل
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 واالجتماعي الثقايف،املستوى  و العقلي، ىاملستو : ، هيعوامل عدة على اللغوي النمو يتوقف، و اآلخرين
                                                                                         الذكور عند منه أكرب اإلناث عند اللغوي احملصول أن املالحظ ومن ،واجلنسي واالقتصادي

 الكثري اجلديدة للكلمات باإلضافة الطفل ويتعلم هلا، استخدامه يفوق للكلمات الطفل فهم أن ويالحظ، 
 بسبب الذكور عند منها أكثر البنات عند األلوان مفردات أن وجتد ،القدمية للكلمات اجلديدة املعاين من

  (م2011 فرباير،2 ، تربوية آفاق موقع) "باأللوان البنات اهتمام
  :المتأخرة الطفولة طفل لغة في ظواهر

 ويتحدث األطفال، بني السرية اللغة ظاهرة وهي( قصرية بفرتة املراهقة قبل) السن هذه يف ظاهرة هناك“
 احلال وبطبيعة الكاملة، اجلمل من بدال اجلمل أشباه استخدام مع عال، بصوت املرحلة هذه يف األطفال

 املصدر السابق نفسه() ”والفصحى العامية بني ما اللغة ازدواجية من األطفال يعاين
 الذي املزاح إىل بعضهم ومييل والدعابة، للمزاح حببهم املرحلة هذه أطفال يشتهر":باأللفاظ التالعب

 ال) فيقول( نائم؟ أنت هل) املرحلة هذه يف الطفل يمسأل عندما فمثال باأللفاظ، تالعًبا أو ،تورية يتضمن
 ، معىن من أكثر هلا يكون أن ميكن الكلمة بأن الوعي لديهم منا قد األطفال أن ذلكىن ومع(. علي أنا

 .املعاين هذه بني والتنسيق الربط ىعل والقدرة
ويستطيع أطفال هذه املرحلة فهم معنيني لكلمة واحدة و الربط بينهما، فمثال:  :الكلمات معاني فهم

أو )شخص  معني، فيقولون مثال: )سطح المع(،ميكنهم توظيف كلمة )المع( كخاصية لشيء أو شخص 
 ."يف مجلة واحدةويرتبط بالنقطة السابقة فهم األطفال للقواعد اللغوية، والربط بني فكرتني كاملتني ، المع(

 )بتصرفسابق / مصدر  /م 2011 فرباير،2 موقع آفاق تربوية ،) 

 موقع آفاق تربوية ، )كما أشري إىل ذلك يف   ةحليف هذه املر النمو العقلي للطفل  رييس:  العقلي النمو -2
                                                                                                                                                                                              :مبا يلي )م2011 فرباير،2
 مرحلة املرحلة هذه يف العقلي النمو على العلماء يطلق :المحسوسة العيانية العمليات مرحلة -"

 هذه يف العقلية والعمليات املنطقي، والتفكري االستدالل عمليات تظهر حيث احملسوسة العيانية العمليات
 قدر سوى هبا يوجد وال الطبيعي، الزمين إطارها يف مرتبة تكون أهنا كما  احلسية بأصوهلا متاًما تتصل املرحلة
 : مهمتني خباصيتني املرحلة هذه يف الطفل تفكري ويتميز التجريد، من ضئيل

 كان  اليت الذايت التفكري صفة من ختلص قد يكون الطفل أنىن مبع التفكري، منطقية وهي :األولى الخاصية
 . تفكريه يف موضوعًيا وأصبح السابقة، املرحلة يف هبا يتصف
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 ."املباشرة اليومية الطفل خربة يف يقع ُما حمسوس أو عيين هو فيما التفكري حمدودية هي :الثانية والخاصية
 هذه يف الطفل على يطرأ الذي اجلوهري التغري :المرحلة هذه في العقلي النمو على تطرأ التي التفسيرات

 إدراكي جانب من انتباهه حتويل اآلن الطفل فبإمكان املعلومات، باستخدام التفكري يستطيع أنه املرحلة
 يف شيوًعا أكثر وتصبح وتتطور ،"الالمتركز”باسم العملية هذه ىوتسم آخر، إدراكي جانب إىل معني

 .املراهقة عمر إىل يصل حىت العمر، يف التقدم مع االستخدام
 قلب أي الفكر يف النقيض إىل النقيض من االنتقال ىعل الطفل قدرة يف يتمثل آخر جوهري تغري وهناك

 ىعل املوقف جوانب جبميع اإلملام بإمكانه يصبح وبالتايل فكرة، جمردىل إ املادي الواقع وحتويل األفكار،
 .العقلي ىاملستو 

 سن يف الوزن ثبات ويظهر السابعة، سن يف الكتلة ثبات ويظهر السادسة، عمر يف األعداد ثبات ويظهر
 وهناك ،الكم ثبات يسبق العدد ثبات أن ويالحظ عشرة، احلادية سن يف احلجم ثبات يظهر كما  التاسعة،

 عن كلية  ذهنية صور تكوين وإمكانية التغريات، إدراك ىعل القدرة يف يتمثل التفكري الختالف آخر مظهر
 وبالتايل ى،أخر  مرة إعادهتا دون واملستقبل واحلاضر املاضي يف التتابع هذا وصف ويستطيع األحداث، تتابع

 .مسبًقا النتائج عرف ما إذا السلوك يف التحكم قواعد من االستفادة ىعل قدرة أكثر الطفل يصبح
 أي التصنيف، ىعل القدرة أيًضا الطفل ىلد وتظهر: باألشياء والوعي والتسلسل التصنيف على القدرة
 ىعل يتعرفوا أن ميكنهم فمثال ، ( احلديثة الرياضيات ) بالفئات اخلاصة العناصر قوائم وحتديد الفئة، حتديد
 كنوع  الزهور فئة ىعل يتعرفوا أن أيًضا ميكن كما  الزهور، فئة ضمن فرعية كأنواع  واليامسني والقرنفل الورود
 يف واألحداثاألشياء  وضع أي ،التسلسل ىعل القدرة لديه يظهر كما  ،النبات هي أعم فئة من فرعي

 طريق عن واألشياء للناس فهمه وكذلك واملكان، بالزمان وعيه ويزداد ،الطفل وينمو ،الصحيح سياقها
 ؛البيت خارج الصداقات طريق عن وكذلك األخرى، اإلعالم أساليب طريق وعن املدرسة، يف الرمسي التعليم
 والتقدير، اإلدراك أخطاء وجتنب، الذايت النقد ىعل القدرة لديه تنمو كما  املفاهيم من العديد لديه فتنمو
 لنفسه مقارنته خالل ومن واآلباء، املعلمني عند صورته انعكاس خالل من وضوًحا لذاته مفهومه ويزداد

 .اجلنسية واألدوار اجلنسية بالفروق الوعي من أيًضا ويتمكن باآلخرين،
 غري يكون املدرسة وطفل اجملردات، إدراك إىل احملسوسات إدراك من التفكري ينمو :الطفل ومهارة التفكير
 من معينة مبادئ ويستخدم، يفهم تقريًبا عشرة واحلادية السابعة بني والطفل، كبرية  بدرجة تفكريه يف متمركز

 .والرتتيب والضرب، والقسمة، والطرح، اجلمع، ويستطيع واألفكار، األشياء بني فيما العالقات
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 تتزايد باملدرسة التحاقه منذ الطفل عامل وباتساع ببعضها؛ األشياء وربط التجميع، يف الطفل مهارة تزداد و
 تربوية آفاق موقع)  .”اإلعالم وسائل مجيع من ذلك يف ويستفيد للناس، فهمه يزداد امليول تنوع ومع ميوله،

 بتصرف( م مصدر سابق2011 فرباير،2 ،
 ، تربوية آفاق موقع) ورد  إن النمو االجتماعي للطفل يف هذه املرحلة وفق ما :االجتماعي النمو-3
 بتصرف( جاء ما يلي: م مصدر سابق2011 فرباير،2
 من ومزيد ناحية، من النفسى عل واالعتماد االستقالل من مزيد بتحقيق املرحلة هذه تتميز :االستقالل“

 .ىأخر  ناحية من األسرة خارج من أفراد مع اجتماعية عالقات إنشاء على القدرة
 الوالدين من لكل واالجتماعي النفسي الدعم يساعد" :البناء االجتماعي والسلوك النفسي الدعم

 اإليثار من مزيد يف يتمثل الذي البناء، االجتماعي السلوك جوانب تنمية ىعل املدرسة داخل واملعلمني
 ."وخارجها األسرية البيئة داخل احمليطني مع التفاعل وكفاءة ولية،ؤ املس وحتمل

 االجتماعية والتنشئة االجتماعي للتطبيع جيًدا وسيطًا املدرسة تعد :االجتماعية التنشئة في المدرسة دور"
 األنشطة خالل من االجتماعي السلوك أنواع من الكثري قصد عن املعلمون يشجع حيث املرحلة هذه يف

 وبعد املرحلة، هذه بداية يف ببطء االجتماعية العالقات فتنمو ؛املدرسة يف التلميذ هبا يقوم اليت املختلفة
 من أيضا ميل ألنه الزمالء؛ مع االجتماعية العالقات إقامة عن بنفسه ويبحث الوحدة، من الطفل ميل ذلك

 بتصرف( م مصدر سابق2011 فرباير،2 تربوية، آفاق موقع)  ."الكبار
الطفل يف هذه املرحلة خصائص حمددة توجزها الباحثة من خالل ما ورد  لنمو شخصية" :الشخصية نمو

 (، بتصرف2006 /22/4أكادميية علم النفس بتاريخ )  "موقعحول هذا املوضوع يف 
 يستطيع اليت واألعمال املهام بعض الكبار من الطفل ىتلق إذا إجيابي ا الذات مفهوم يصبح :الذات مفهوم“

 أن كما  واملهارة، بالكفاءة يشعر حىت وإتقانه األداء لتعلُّم الالزم التوجيه له يقدموا أن الكبار ىوعل إجنازها،
 .للذات صحيح مفهوم تنمية ىعل يساعد املهارات هذه إجناز

 أم منسحبة سلبية، أم إجيابية حالة يف كانتأ سواء األبناء شخصية مالمح تتكون :الشخصية المالمح
 .هبا ميرون اليت اخلربات أساس على عدوانية

 على احلصول األطفال يود حيث ،"واإلجناز الكفاءة أزمة”ىيسم ما هي املرحلة هذه يف الطفل وأزمة
 .طفل لكل النجاح خربات هتيئة هي املعلمني ومسؤولية ما، شيء عمل خالل من التقدير
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 قصوره، ونواحي قدراته عن حمددة واضحة أفكار لديه ليست متميز كفرد  نفسه يف التفكري إىل الطفل ومييل
 .اجلماعة تقبله الذي النمط يتبع وكذلك

 .ويقلده حيبه بطل عن البحث أو جنم، عن البحث مرحلة إىل وصل قد الطفل يكون املرحلة هناية ويف
 منط يف ثباتًا وأكثر مرونة، أقل ذلك بعد الشخصية وتصبح البنت، من عدوانية أكثر الولد يكون وعموًما،

 ، بتصرف (.2006 /22/4) موقع أكادميية علم النفس بتاريخ  ."الشخصية مسات: "ىيسم حمدد
وهكذا جند أن مسات الشخصية تبدأ بالتبلور يف هذه املرحلة، وعصرنا احلايل عصر تفجر معريف يطالعنا كل  

 التفكري مهاراتالرتكيز على  ناشئتها بتعليماليت هتتم  العصرية دولةلل الضروري من أصبح ذايوم جبديد ؛ هل
 املراحل من األساسي التعليم مرحلةأي  رحلةهذه امل وتعترب ،مستقلة ادةتعليمها كم أو ،املناهج خالل من

 عقلية خصائص من املرحلة هذه ميذتال به يتميز ملا وذلك ،التفكري مهارات تعليم فيها يتم اليت اهلامة
 األساسية املرحلة ميذتال أن إىل الدراسات أشارت وقد التعلم، سرعة على تساعدهم جسدي ومنو ونفسية

 أن يرون النفس علماء أن كما  والعقلي، اجلسدي منوهم مراحل يف متتابعة ذاتية سلوكية لتغريات خيضعون
 : التفكري مهارات جمال يف التعليم من مبرحلتني ميرون املرحلة هذه تالمذة

 ".سنوات (10 -7) سن من العمرية للفئات احلسية العمليات تعليم مرحلة هي :األوىل"
 خالل ومن ، سنة(  15 -11) سن من العمرية للفئات العقلية العمليات تعليم مرحلة هي":  الثانية 

 اهتماماً  يتطلب الذي األمر التفكري، مهارات استخدام على القدرة التالميذ لدى تنمو املرحلتني هاتني
 تدريس وطرائق تقومي وأساليب مناهج ضمن إدراجهلك وكذ التفكري، هاراتم تعليم إىل املرحلة هلذه متزايداً 

 (. 5ص ،1989،  3العريب/ عدد: املعلم ،جملة اخلطيب ) "املرحلة هذه
 املرونة تزايد له تتيح بصورة التفكري مهارات هلدي ترتابط السابعة سن منذ األساسية املرحلة تلميذ نإ

 بني والتفاوت اخلواص وهلذه املختلفة، واحلياتية التعليمية مواقفه يف استخدامها على القدرة يف والعمومية
 قائوطر  وأساليبه ووسائله احملتوى وحتديد ،التعليم تنظيم عملية يف كبرية  أمهية تبعهماي وما ،املرحلتني تلك
 يف التفكري مهارات استخدام على القدرة يكتسب التلميذ عند الالزمة املعرفية البنية تراكم ومع مه،يتقي

 تتخذ، تراكمية بنائية عملية هي التفكري يف املهارية القدرة بأن ويعرف، املختلفة املعرفة مصادر عن البحث
 لالستفادة واإلنسانية الطبيعية املعرفة استخدام إىل التلميذ لتوجيه مادهتا التعلمية عملياهتا وطرق أساليب من

 واملستجدة املتجددة املتغريات مع املستمروالقدرة على التعامل  ،واحلياتية التعليمية املواقف معاجلة يف منها



121 
 

 بتعاملها تتسم اليت واجملتمعات فرادألا خالل من وتطبيقاهتا املعرفية العلوم يف دويتجد   ،يتواصل وهكذا منها،
 ( 5 -6 ص ،سابق مصدر ، اخلطيب) واجملتمع واألفراد الطبيعية البيئة مع

 العقلية القدرات تنمية مسؤولية عليها تقع اليت االجتماعية املؤسسات حدىإ األساسية املدرسة وتشكل 
 بالتعامل يسمح الذي الفعال للسلوك البنائي املدخل باعتباره التفكري مهارات تنمية خالل من التالميذ عند

دعا إىل أن  الذي األمر ،املتغريات من العديد يشهد الذي العصر هذا يف اجلارية التطورات مع جيايبإلا
 أشار حيث الشأن هبذا املهتمني الباحثني من العديد باهتمامات التفكري مهارات تعليم موضوع ستأثري

على  القدرة اكتساب من الفرد متكني مبثابة هو التفكري مهارات تعلم"أن إىل (16:م 2002) جروان
 حممد أيضاً  ويذكر، املستقبل هبا يأيت اليت املتغريات أو ،واملعلومات املعارف من نوع أي مع بفعالية تعاملال

 قد التفكري مهارات تعليم نإ: يلي ما املدارس ميذتال عند التفكري مهارات تطوير حول دراسته يف شاهني
 وهم التالميذ أن   خاصة بأمهيته لقناعتهم املناهج وواضعي واخلرباء املربني تفكري من بارزة مكانة حيتل أصبح
 على قادرين ايكونو  كي  ؛التفكري مبهارات تزويدهم إىل حيتاجون ،التعقيد متزايد مستقبل مواجهة بصدد
 على قدرهتم مبدى والتفوق النجاح فيه يرتبط الذي العصر هذا يف فعال بشكل التنافس جماالت خوض
 اليت االجتماعية املؤسسات حدىإ األساسية مدارس تعليم املرحلة األوىل وتشكل، فيه واملهارة اجليد التفكري

 املدخل باعتباره التفكري مهارات تنمية خالل من التالميذ عند العقلية القدرات تنمية مسؤولية عليها تقع
 .العصر هذا يف اجلارية التطورات مع جيايباإل بالتعامل يسمح الذي الفعال للسلوك البنائي

 بأن نظرهم وجهة من األمهية هذه معززين التفكري مهارات التالميذ تعليم أمهية على الرتبية علماء دويؤكِّ 
 مهارات يف الغزارة إىل حيتاجون ءالؤ وه اجملتمع، حيتاجهم الذين والقادة املنظرين يقدم أن جيب التعليم
أحد املنطلقات اليت دفعت الباحثة لتقومي هذا كان قد  و  (9: م 2005السرور،) ذلك إىل تشري كما  التفكري

دولة اإلمارات، وقياس مدى توفر منهج اللغة العربية املطور للصف الرابع يف ضوء مهارات التفكري العليا يف 
 الكايف، والرعاية إعطاءها االهتمام هذه املهارات فيه ؛ ألن خصوصية هذه املرحلة تتطلب من املربني كافة

 التفكري مهاراتوضع املنهج وانتهاء بتقومي خمرجاته، فتعزيز  الكاملة لكل جوانب العملية التعليمية ابتداء من
لبناء جيل قادر  لة العمرية تعليًما وتقوميًا هو اخلطوة األساسية، واملنطلق األوللدى التالميذ يف هذه املرح

على التفكري اجليد والفعال الذي ميكِّنه من تلبية احتياجاته، واحتياجات جمتمعه يف ظل التطورات 
 الذي يشهده عاملنا اليوم. املتالحقة، والتقدم التكنولوجي اهلائل
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 النظري: مدى االستفادة من اإلطار 
قع اواملو  الرجوع إىل العديد من مصادر ومراجع البحث الرتبوية والنفسيةو  بعد االنتهاء من اإلطار النظري

 :أبرزها من، بعدة فوائد خرجت الباحثةاإللكرتونية املتخصصة، 
 طويرتوما املقصود مبفهوم ا، ا وحديثً التعرف إىل مفهوم املنهج قدميً  يف من خاللهاستفادت الباحثة  •

وهذا سيعينها يف الوقوف على جوانب التطوير يف منهج الصف الرابع وأسسه اليت يقوم عليها؟ املنهج 
 متطلبات العصر إىل معرفة إضافة اليت اطلعت عليها فهم واستيعاب أسس التطوير بناء على

  واحتياجاته.
حتليله إىل مكوناته الرئيسة، كيفية معرفة عناصر املنهج الدراسي، و من الباحثة  اإلطار النظريمك ن  •

وإعطاء األولوية واالهتمام حملتوى املنهج فيما يتعلق مبا يتضمنه من مهارات التفكري العليا موضوع 
 الدراسة.

 وأسسه ومشكالته. ،ملنهجاتقومي ساعد الباحثة يف فهم عملية  •
عايري الوطنية اليت يمبىن عليها املإىل و  ،ف الباحثة إىل كيفية بناء احملتوى الدراسي وتنظيمهيف تعر   ساهم •

قها لتلميذ الصف الرابع وفق إطار نهج وشروطه، وهل استطاع املنهج حتقيق النواتج اليت جيب أن حيقِّ امل
 ، وهل بناؤه وفق اإلطار العام للمعايري الوطنية ساهم يف حتقيقهيري الوطنية اليت بين على أساسهااملعا

اإلطار  فقد ساهموكذلك  ،ب أن ميتلكها تلميذ الصف الرابعاليت جيهارات التفكري العليا لتنمية م
ر يف ملطو  من معرفة نواتج التعلم اليت تضمنها منهج الصف الرابع ا الباحثة نيكيف مت أيضاالنظري 

عر فها خبريطة املفاهيم واملهارات )مصفوفة املدى والتتابع للموضوعات و  ،املختلفة وفروعهاجماالت املادة 
اليت ستعينها يف دراسة املنهج وتقومي مدى مراعاته و (  للصف الرابعاليت جيب تدريسها ارات وامله

 ملهارات التفكري.
وكيفية تنميتها، ومعوقات  ،للباحثة التعرف إىل مهارات التفكري العليا ومستوياهتا النظري اإلطارأتاح  •

 .، وسبل جتاوزهاتهاتنميتعليمها و 
العملي داخل  ، وأسس تطبيقهامهارات التفكري العليايف التعرُّف إىل اسرتاتيجيات تعليم  ساعد الباحثة •

 املوقف التعليمي.
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طبيعة خصائص املرحلة العمرية لتلميذ الصف الرابع، ومتطلبات هذه املرحلة ومكانتها  أرشد الباحثة إىل •
الكبرية يف اكتساب مهارات التفكري الالزمة لبناء شخصيته البناء املتوازن والصحيح ملمارسة دوره 

ته   .يهااملأمول هبا واملعو ل عل املستقبلي الفع ال املنوط به، فأطفال اليوم هم رجال الغد وعد 
 : الدراسات السابقة :خامًسا

 وكلها  ،اطلعت عليها الباحثة قبل إعداد دراستها اليت السابقة للدراسات عرًضا الفصل ن هذاتضم   
  هلا اليت السابقة الدراسات بعض مجع للباحثة رتيس   قدو  الرتبوي، جمال األدبتدور يف فلك و كانت 

 اختارتو  ؛ ليسهل عليها التعامل معها،رئيسة حماور أربعة يف بتصنيفها قامتمث   دراستها، مبوضوع عالقة
 :اآليت النحو األقدم على األحدث إىل من متسلسلة تكون حبيث هذه الدراسات لرتتيبأساًسا  الزمين البعد

 :األول المحور
 .بوجه خاص العربية اللغة مجال في الكتبو  عام بوجه الكتب بتحليل تتعلق دراسات -

 :الثاني المحور
 وجه على العربية اللغة وفي ،المختلفة العلوم في العليا التفكير مهارات بتنمية تتعلق دراسات -

 الخصوص.
 .بوجه خاص العربية اللغة مجال في الكتبو  عام بوجه الكتب بتحليل تتعلق دراسات :األول المحور

  م(2010الريحاوي ) قمر محمد خير -1
سورية يف ضوء كتاب الرياضيات للصف السابع يف اجلمهورية العربية ال  تقومي حمتوىعنوان الدراسة: 

  .تدريس أهداف املادة
هدف البحث إىل تقومي حمتوى كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي يف سورية أهداف الدراسة:     

حتليل حمتوى ومن أجل هذا ت  ،رياضيات املدرسي املطور يف سوريةيف ضوء األهداف العامة ملنهج ال
 ،لتعرف مدى حتقيق حمتوى الكتاب لألهداف ؛الكتاب حتلياًل كمًيا باستخدام بطاقيت حتليل حمتوى

اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي يف عرض املشكلة وتوضيح جوانبها، وبيان مدى حتقيق  منهج الدراسة:   
 الكتاب لألهداف العامة للمادة.

تقدمي مقرتحات تسهم يف حتقيق حمتوى الكتاب  ل البحث ت  من خال نتائج الدراسة وتوصياتها:   
من أهداف املادة حتقًقا كلًيا، وثالثة أهداف  نيق هدفقُّ ل البحث إىل النتيجة اآلتية: حت  لألهداف، وتوص  

 ومخسة أهداف مل تتحقق، وتوصل البحث إىل جمموعتني من املقرتحات،  ،اجزئيً حتققت حتقق ا 
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 (  م2006)  الصادقمنى  -2
 اكتساب ومدى العلمية الثقافة وفق معايري العاشر للصف العلوم منهاج حمتوى حتليلعنوان الدراسة: 

 .هلا الطلبة
الثقافة  معايري وفق العاشر للصف العلوم كتاب  حمتوى حتليل إىل الدراسة هذه هدفتأهداف الدراسة:    

 .احلديثة العلوم تدريس أهداف كأحد  العلمية
اثنيت  (12 ) من الدراسة التحليلي، وتكونت عينة الوصفي املنهج اعتمدت الباحثة :الدراسة منهج   

 (438 ) للعينة الكلي بلغ العدد حيث اعشوائيً  اختيارها ت مدارس أربعة على موزعة دراسية شعبةعشرة 
 الباحثة بإعدادها قامت معايري قائمة عن عبارة الدراسة أداة وكانت وطالبة، اطالبً أربعمئة ومثان وستني 

 جبزأيه العاشر للصف العلوم كتاب  حليللت
 العاشر للصف العلوم منهاج حمتوى تناول إىل ضعف الدراسة نتائج توصلت نتائج الدراسة وتوصياتها:

 العلمية الثقافة اخنفاض على دليل وهذا ( % 80بــــــــ )  الكفاية حلد الطلبة وصول وعدم ،العلمية للثقافة
 طلبة اكتساب يف ( 0.05 ألفا) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد وال، الطلبة لدى

 .العلمية للثقافة العاشر الصف
  (م 2014التويجري )نوال عبد الكريم  -3

تقومي منهج اللغة العربية للصف األول بدولة الكويت يف ضوء آراء معلمي وموجهي مادة  عنوان الدراسة:
 العربية.اللغة 

من وجهة بية املطور للصف األول االبتدائي هدفت الدراسة إىل تقومي منهج اللغة العر أهداف الدراسة:    
والكشف عن مواطن القوة ونقاط  ،نظر املعلمني واملوجهني الرتبويني ملادة اللغة العربية يف مدارس الكويت

 والوقوف على مقرتحاهتم الرامية إىل حتسني بناء املنهج وتطويره. ،الضعف يف املنهج
األداة من  تكوندب الرتبوي السابق، وتا إىل معايري تقومي املنهج واألقامت الباحثة بتصميم استبانة استنادً 

والصور رسومات لواالكتاب  واملهارات اللغوية ولغة اجملاالت اآلتية: األهداف واحملتوى غطت(عبارة 50)
عمدت الباحثة إىل تطبيقها بالطرق املناسبة  التأكد من ثبات األداة وصدقها وبعد ،ودليل املعلم

ا للغة العربية للصف األول االبتدائي موجهً مخسة وأربعون (45ا و)معلمً  مئتني ومثان وستون(268على)
 بدولة الكويت.

 اقشتها، الوصفي لتحليل نتائج دراستها وتفسريها ومن الدراسة: منهج
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بينت نتائج الدراسة أن تقديرات املعلمني واملوجهني جملاالت االستبانة وعباراهتا    :وتوصياتها الدراسة نتائج
موا عدًدا من االقرتاحات املهمة لتطوير كانت يف املستوى املرتفع بوجه عام غري أن املعلمني واملوجهني قد  

ودمج كتب اللغة العربية يف كتاب  ،وعمر التلميذ وخرباته السابقةاملواءمة بني حمتوى املنهج : املنهج وأبرزها 
، ويف ضوء ذلك لطريقة التوليفية يف عرض احملتوىوإعادة النظر يف الطريقة الصوتية واالنتقال إىل ا ،واحد

جعة ي املناهج التعليمية دراسة مقرتحات املعلمني واملوجهني واإلفادة منها يف مراعلى معد   ترى الباحثة أن  
 .يات املستقبليةت الرتبوية والتحد  اسق مع املستجد  تمنهج اللغة العربية وتطويره مبا ي

 ( م 2006)  األستاذنبيلة  -3
 األدب معايري ضوء يف األساسي التاسع للصف واملطالعة النصوص كتاب  حتليل عنوان الدراسة:

  اإلسالمي
 ووظائفه ،كما وخصائصه اإلسالمي األدب مفهوم حتديد إىل هذه الدراسة هدفتأهداف الدراسة:    

للصف  النصوص واملطالعة كتايب  حمتوى يف توافرها الواجب اإلسالمي األدب معايري إىل حتديد هدفت
 كتايب النصوص  حمتوى يف املعايري هذه توافر مدى معرفة اإلسالمي، وإىل لتصورا وفق األساسي التاسع

 التحليلي، املنهج الوصفي الدراسة منهج وكان غزة، حمافظات يف األساسي التاسع للصف واملطالعة
  جزأين عن عبارة وهو ،األساسي التاسع للصف واملطالعة النصوص كتايب  حمتوى من الدراسة عينة نتوتكو  
 :أوهلما ،أداتني عن الدراسة عبارة أداة وكانت واحد، دراسي فصل يف منهما كل  سيدر  
 النصوص كتايب  حتليل يف تلك القائمة استخدام أجل من اإلسالمي التصور وفق األدب مبعايري قائمة -

 . التاسع للصف املطالعة و 
  النصوص كتايب  حتليل يف استخدامها أجل من أعدت اليت حتليل احملتوى أداة الباحثة استخدمت -
 اإلسالمي، األدب معايري ضوء التاسع يف للصف املطالعة و

 الباحثة منهج حتليل احملتوى لتحليل نتائج حبثها ومناقشتها وتفسريها.وظفت  الدراسة: منهج
 67.6)  على حصل التذوق و اجلمال حمور أن   إىل الدراسة نتائج توص لت  :وتوصياتها الدراسة نتائج
 العقائدي احملور بينما حصل %(11.5) على االجتماعي ،واحملور%( 13.4) على القيمي احملور ،و%(

 
  .واملطالعة النصوص كتاب  وحصل%( 7.5)  على
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أربعمئة ومثان  ( 548) عددها بلغ وتكرارات%( 51.8) مئوية بنسبة األول على الرتتيب( الثاين الفصل)
 وتكرارات%( 48.2)  مئوية بنسبة الثاين الرتتيب على(الفصل األول) كتابحصل   بينما ارارً وأربعني تك

 مؤشرات فيه تتوافر الثاين الفصل كتاب  أن النتيجة يتبني   ، وهبذهاتتكرار مخسمئة وعشر  ( 510) عددها
 .األول الكتاب من أكثر السابقة احملاور

 ( م2013شاويش )رنا خليل -5
القيم المتضمنة في كتب اللغة العربية للصفين الرابع والخامس من التعليم األساسي  عنوان الدراسة:

  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة
تعرف القيم املقرتح تضمينها يف كتب اللغة العربية للصفني الرابع  إىل الدراسة هدفتأهداف الدراسة:  

ن جمتمع الدراسة من  تكو   وقد واستقصاء القيم املتضمنة فيها، ،العربية املتحدةس يف دولة اإلمارات مواخلا
ا وأعدت الباحثة تصنيفً  (2013-2012) سياكتب اللغة العربية للصفني الرابع واخلامس يف العام الدر 

  .نت من عدة جماالتتكو  حيث  ،لدراسةيل حمتوى هذه الكتب بوصفها أداة اا لتحلخاصً 
 وظفت الباحثة منهج حتليل احملتوى لتحليل نتائج حبثها ومناقشتها وتفسريها. الدراسة: منهج
نة يف الفرعية حيث بلغ عدد القيم املتضم  ا من القيم قد احتوى كل جمال عددً ل  :وتوصياتها الدراسة نتائج
وكانت القيم األعلى  ،مرة سبعمئة واثنتني وستني (762قيمة تكررت )اثنتني ومخسني ( 52الكتب )هذه 
اليت تنتمي إىل القيم  ،وقيمة ُمارسة األلعاب املفيدة شكر اهلل ومحده( اليت تنتمي إىل اجملال الديينا )تكرارً 

هي الدينية وكانت اجملاالت األكثر تكرارًا  اجملال البيئي، ية النبات واحليوان اليت تنتمي إىلوقيمة رعا ،الرتوحيية
وقد  من جمموع القيم الواردة يف الكتابني، (% 45يقارب ) لت مامث االجتماعية حيث شك   ،واألخالقية

كتب اللغة العربية للصفني بضرورة تضمني تقدير الرموز الوطنية واالحتفال بالعيد الوطين يف   أوصت الدراسة
 .العربية املتحدةاإلمارات س يف دولة ر   تداليت الرابع واخلامس

 : الثانيالمحور 
 على العربية اللغة مجال فيو  المختلفة العلوم في العليا التفكير مهارات بتنمية تتعلق دراسات -أ

 :وجه الخصوص
 م( 2016رائد صبحي عبد اهلل )  -1

بعنوان )درجة تضمني مهارات التفكري الناقد يف كتاب اللغة العربية للصف حبث  عنوان الدراسة:
 .التاسع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
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إىل تعرف مدى تضمني مهارات التفكري الناقد يف كتاب اللغة العربية  الدراسة هدفتأهداف الدراسة: 
ن جمتمع الدراسة فيها تكو   ،حتليليةوصفية  دراسةوهي  للصف التاسع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،

(،حيث قام م2016-2015من كتاب اللغة العربية الذي يدرس للصف التاسع يف العام الدراسي )
مخس  (5مهارة فرعية موزعة على )مثان وعشرين  (28الباحث بإعداد أداة الدراسة اليت تكونت من )

ن صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على جمموعة مهارات أساسية للتفكري الناقد، وقد ت التأكد م
من احملكمني ومن ثباهتا من خالل إعادة التحليل بفارق زمين من قبل الباحث نفسه، مث قام بتحليل 

 .وحساب تكراراهتا ونسبتها املئوية ،حمتوى الكتاب للكشف عن مهارات التفكري املتضمنة فيه
 ل احملتوى استخدم الباحث منهج حتلي الدراسة: منهج 

سبعمئة  (713) أشارت نتائج الدراسة إىل أن تكرار املهارات الفرعية بلغ :وتوصياتها الدراسة نتائج
ويف ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث  ،ى مهارات التفكري الناقد الرئيسةمرة موزعة عل وثالث عشرة

  والتقومي.بضرورة الرتكيز على املهارات األقل تكرارًا كمهاريت التحليل 
 ( م2015آل معدي ) سعيد بن العزيز عبد-2

 الرياضي التفكري مهارات تنمية يف املقلوبة بالفصول املدمج التعل م استخدام فاعلية عنوان الدراسة: 
  .االبتدائي اخلامس الصف لطالب

 اخلامس الصف طالب لدى الرياضي التفكري مهارات تنمية إىل الدراسة هدفتأهداف الدراسة: 
 يف العام التعليم طالب من الدراسة جمتمع نتكو   وقد املقلوبة، بالفصول املدمج التعلم باستخدام االبتدائي

 وت   (1436 -1435)الدراسي العام من األول الدراسي الفصل يف املنتظمني االبتدائي اخلامس الصف
 أيب مبدرسة االبتدائي اخلامس الصف طالب من اثنني ومثانني ( 82)  بواقع قصدياً  الدراسة عينة اختيار
 متثل ثانية جتريبية وجمموعة، اطالبً سبع وعشرون ( 27)  قوامها ضابطة جمموعة من نتتكو   االبتدائية، هريرة

 التفكري مهارات اختبار الدراسة واستخدمت ،طالًباسبع وعشرون   (27)قوامها االفرتاضية املقلوبة الفصول
 الرياضي،

 .التجرييب املنهج الباحث اتبع الدراسة هدف لتحقيق الدراسة: منهج
 ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل الدراسة توص لت قد  :وتوصياتها الدراسة نتائج

 اختبار درجات متوسطات يف االفرتاضية املقلوبة الفصول وجمموعة ،املقلوبة الفصول جمموعة بني ( 0.05
 لتتوص   كما  حدة على كل  الفرعية املهارات مفردات متوسطات ويف ككل،  الرياضي التفكري مهارات
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 الفصول جمموعة بني ( 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل الدراسة
 مفردات ويف ،الرياضي التفكري مهارات اختبار درجات متوسطات يف الضابطة واجملموعة ،االفرتاضية املقلوبة

 :أبرزها كان  واملقرتحات، التوصيات من جمموعة الدراسة وقد مت ،الفرعية املهارات
 . االبتدائي تعليملل املقلوبة والفصول املدمج التعلم أساليب إدخال عل العمل -
أي دمج مهارات التفكري العليا مع حمتوى املنهج  املدمج التعلم أساليب مع التعامل عل املعلمني تدريب -

 الدراسي.
 .الباحث قبل من املقرتح الدراسة منوذج تطوير -
  (م2014) دية أبو شحدة أحمد -3

 .األساسية للمرحلة املعرفة وراء ما مهارات ضوء يف التكنولوجيا مناهج تقومي عنوان الدراسة:
 للمرحلة املعرفة وراء ما مهارات ضوء يف التكنولوجيا مناهج تقومي إىل الدراسة هدفتأهداف الدراسة: 

 :التايل الرئيس السؤال يف الدراسة مشكلة دتوحتد   األساسية،
 حتديداً  أكثر وبصورة األساسية؟ للمرحلة التكنولوجيا مناهج يف املعرفة وراء ما مهارات توافر مدى ما
 :التالية الفرعية األسئلة عن اإلجابة الدراسة تاولح
  األساسية؟ للمرحلة التكنولوجيا مناهج يف توافرها الواجب املعرفة وراء ما مهارات ما-1
 اخلامس؟ للصف التكنولوجيا منهاج يف املعرفة وراء ما ملهارات الكمية التقديرات ما -2
 السادس؟ للصف التكنولوجيا منهاج يف املعرفة وراء ما ملهارات الكمية التقديرات ما-3

 والسادس اخلامس نيللصف التكنولوجيا مقرر حمتوى لتحليل التحليلي الوصفي املنهج الباحث اتبع
 مهارات على باالعتماد بناؤها ت حتليل أداة خالل من وذلك املعرفة، وراء ما مهارات ضوء يف األساسيـ نْي 

 النتائج حول آرائهم إلعطاء التدريس وطرق املناهج يف خرباء على النتائج ذلك عرض وبعد املعرفة، وراء ما
 ضوء يف األساسيـ نْي  والسادس اخلامس نيصفلل التكنولوجيا كتايب  حمتوى حتليل نسب لقبول معايري لوضع

 .املعرفة وراء ما مهارات
  لتحليل ؛احملتوى حتليل أداة ومها ،رئيستني أداتني الباحث استخدم الدراسة أهداف لتحقيق الدراسة: منهج
 فلسطني، يف األساسي التعليم مرحلة من والسادس اخلامس الصفني طلبة على املقررة التكنولوجيا كتب

 موظفا املنهج الوصفي التحليلي. التحليل نتائج حول التدريس وطرق املناهج خرباء آراء الستطالع واستبانة
 :اآلتية النتائج إىل الدراسة توصلت  :وتوصياتها الدراسة نتائج
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 :حيث األساسي اخلامس الصف كتاب  على املعرفة وراء ما مهارات توزيع نسب توازن عدم-1
 %.76.70 إىل% 6.30 مابني احملاور جممل يف املعرفة ماوراء ملهارات التسجيل نسب تراوحت -
 حمور وحصل احملاور، بباقي مقارنة% 76.70 وهي نسبة أعلى على اإلجرائية املعرفة حمور حصل قدو 

 %.6.30 نسبة أقل على السياقية املعرفة حمور حصل بينما% 17.00 نسبة على املفاهيمية املعرفة
 تراوحتحيث  الوحدات، هذه على احملاور توزيع يف اتوازنً  النتائج أظهرت فقد ،الوحدات خيص فيما أما-

 %.33.14 إىل% 19.35 مابني الوحدات يف املعايري توزيع نسب
 :حيث األساسي السادس الصف كتاب  على املعرفة وراء ما مهارات توزيع نسب توازن-2
 %.68.03 إىل% 3.60 بني ما احملاور جممل يف املعرفة وراء ما ملهارات التسجيل نسب تراوحت -
 املعرفة حمور وحصل احملاور، بباقي مقارنة% 68.03 وهي نسبة أعلى على اإلجرائية املعرفة حمور حصل -

 %.3.60 نسبة أقل على السياقية املعرفة حمور حصل بينما% 28.37 نسبة على املفاهيمية
 تراوحتحيث  الوحدات، هذه على احملاور توزيع يف اتوازنً  النتائج أظهرت فقد ،الوحدات خيص فيما أما - 

 %.39.66 إىل% 16.75 بني ما الوحدات يف املعايري توزيع نسب
 :يلي مبا الباحث ىوصأ الدراسة نتائج ضوء ويف 

 الفلسطيين اجملتمع واقع مع يتوافق مبا التكنولوجيا مناهج تطوير عند املعرفة وراء ما مهارات إىل االستناد -
 .التجريب مرحلة يف زالت ما املقررة التكنولوجيا مناهج أنصوًصا خ وحاجاته،

  تقومي يف املعرفة وراء ما ومهارات التكنولوجية، الرتبية جمال يف والعاملية العربية التجارب من االستفادة -
 .وتطويرها وإثرائها بفلسطني التكنولوجيا كتب

  م(2010الفرا ) نصر ميسون -4
 ومدى اإلبداعي التفكري مهارات ضوء يف األساسي الرابع للصف العربية لغتنا كتاب  حتليل عنوان الدراسة:

 له. الطلبة اكتساب
 التفكري ضوء يف األساسي الرابع للصف اجلميلة لغتنا كتاب  حتليل إىل الدراسة هدفتأهداف الدراسة: 

 :حمورين من الدراسة جمتمع وتكو ن له، الطلبة اكتساب ومدى اإلبداعي
 دراسي فصل يف جزء كل  يدر س جزأين عن عبارة وهو األساسي الرابع للصف اجلميلة لغتنا كتاب:   األول
 . جزء كل  يف املتضمنة الدروس كل  على الدراسة يف التحليل عملية وتشتمل، واحد
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 عينة وتكو نت األونروا، مدارس يف االبتدائية القرارة مدرسة يف الرابع الصف طلبة منتكو ن  الثاين واحملور
 ، وطالبة اطالبً ( 219)  من الدراسة

 : واستخدمت التحليلي، الوصفي املنهج دراستها يف الباحثة استخدمت الدراسة: منهج
 للصف اجلميلة لغتنا يف كتاب اإلبداع التفكري توافر مهارات مدى عن للكشف احملتوى حتليل أداة -1

 .الرابع األساسي
 للتفكري التالميذ اكتساب مدى عن للكشف بإعداده الباحثة قامت الذي اإلبداعي التفكري اختبار-2

 واملرونة الطالقة:  الست اإلبداعي التفكري مهارات على موزًعا سؤااًل  عشر اثين خالل من اإلبداعي
 . التحليل نتائج حسب األسئلة توزيع كان  حيث ،القرار واختاذ للمشكالت واحلساسية والتوضيح واألصالة

 عن التحليل أداة صدق حبساب قامت وكذلك احملكمني، من جلنة على التحليل أداة بعرض الباحثة قامت
 املئوية النسب استخدام وت عشوائية، بطريقة اختيارها ت ،الكتاب وحدات من وحدة حتليل طريق

 .البيانات ملعاجلة إحصائية كأساليب  االرتباط ومعامل والتكرارات
 :التالية للنتائج الدراسة توص لت  :وتوصياتها الدراسة نتائج 
 يف مرة ألف اومئتينوثالث وثالثني(1233)  اإلبداعي التفكري مهارات تكررت فقد، األجزاء مستوى على -

 على موزعة الكتاب من الثاين اجلزء يف مرةستمئة وواحد وعشرين  (621) و الكتاب من األول اجلزء
 ا -  %7.4  :األصالة -% 18.2: املرونة -  % 58,1 الطالقة  :اآلتية بالنسب املهارات
 كتاب  رتب أن يتضح%1.7:اختاذالقرار - %2.4: للمشكالت احلساسية -  %12.2 :لتوضيح

 غري الرتتيبني بني اخلطي االرتباط أن الطلبة، وآراء احملتوى حتليل بني التوافق خالل من (اجلميلة لغتنا)
 أن أي الرتبتني، بني ارتباط وجود عدم على يدل وهذا ،( 0.05)  داللة مستوى عند إحصائًيا دال

. نتائج من الدراسة عنه أسفرت ما ضوء ويف الطلبة، لدى والرتتيب التحليل يف الرتتيب بني تباعًدا هناك
 : يلي مبا أوصت الباحثة فإن

 إثراء خالل من وذلك اجلميلة لغتا ملنهاج اجلديدة الطبعات يف اإلبداعي املنظور ىيراع أن ضرورة -1
 .اإلبداع بتنمية املرتبطة الفنية املعايري تراعي إبداعية بقضايا املختلفة بعناصره املنهاج

 ،الرابع للصف اجلميلة لغتنا كتاب  يف أساسي بشكل اإلبداعي التفكري مهارات تدريس على الرتكيز -2
 : حبثها هناية يف الباحثة واقرتحت

 .األخرى العربية اللغة كتب  حتليل يف احلالية للدراسة ُماثلة دراسات بإجراء القيام • 
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 يذ.التالم على أثره وحبث ،اإلبداعي التفكري مهارات يتضمن العربية اللغة يف مقرتح برنامج بناء • 
 م( 2010العيد ) وسام حسن -5

 ضوء يف الرابع األساسيللصف ”اجلميلة لغتنا"يف كتاب  التقوميية النشاطات حتليل عنوان الدراسة:
 .هلا اكتساب الطلبة اإلبداعي، ومدى التفكري مهارات

 :التالية األسئلة عن اإلجابة إىل الدراسة هدفتأهداف الدراسة:  
 مهارات فـي ضوء األساسـي الرابع الصف يف التقوميية للنشاطات اجلميلة لغتنا كتاب  تضمن مدى ما -

 ؟ هلا الطلبة اكتساب ومدى اإلبداعي، التفكري
  ؟األساسي للـصف الرابع اجلميلـة لغتنـا كتاب  يف تتوافر أن جيب اليت اإلبداعي التفكري مهارات ما -
 املعرفية، العقلية األساسـي للمهارات الرابـع الـصف علـى املقررة اجلميلة لغتنا كتب  أسئلة تضمني مدى ما -

 اإلبداعي؟ التفكري ومهارات
 ؟ األساسي الرابع للصف اإلبداعية التقوميية للنشاطات الطالب اكتساب مدى ما -
 لغتنا كتاب  األساسـي يف الرابع للصف اإلبداعية التقوميية النشاطات توافر مدى بني عالقة توجد هل -

 هلا؟ الطلبة اكتساب ومدى اجلميلة،
 :ومها ،أداتني مستخدماً  التحليلي الوصفي املنهج الباحث اتبع من الدراسة اهلدف لتحقيق الدراسة: منهج

 التقوميية األنشطة بتحليل قام اإلبداعي، حيث التفكري مهارات واختبار ،التقوميية األنشطة حتليـل حمتوى
املعرفيـة ،مث بي نت  العقليـة املهـارات ضـوء يف األساسي، وذلك الرابع للصف اجلميلة كتـاب لغتنا  يف املتضمنة

املئوية لكل مهارة من مهارات التفكري اإلبداعي يف حمتوى األنشطة يف الكتاب وترتيبها، الدراسة النسبة 
 .وكذلك النسبة املئوية لدرجة اكتساهبا والتباين يف ذلك بني الذكور واإلناث

 : يلي مبا الدراسة أوصت النتائج ضوء يف  :وتوصياتها الدراسة نتائج 
 .العمليـة التعليمية فـي حاجاتنـا تتطلبهـا التـي اإلبداعية التقوميية النشاطات بتطوير العناية-1
 .والتشويق عنـصر اإلثارة، وتـوافر العليا، التفكري مستويات تراعي حبيث التقوميية النشاطات تطوير-2
 مهارات مجيع شـامل، وتراعي بـشكل موز عـة تكون حبيث التقوميية النشاطات يف التنويع على احلرص-3

 .التقوميية النشاطات يف مبقادير متوازنة اإلبداعية املهارات تنمية على والعمل اإلبداعي، التفكري
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 واملفاهيم الفلسطينية، لتحديد األسئلة املناهج جلنة يف االختصاص جهات لدى املسبق التخطيط ضرورة-4
 تتوافر أن جيب واليت داع،اإلب تثري املهـارات اليت تراعي حيث التعليمية العملية يف وتوظيفها صياغتها، عند
 .املدرسية الكتب تطوير خـالل عملية مـن وذلك ،" اجلميلة لغتنا"كتاب  يف
 األسئلة جمال طرح يف مبستواهم النهوض و العلمية، كفايتهم  لرفع للمعلمني التدريبية الدورات عقد-5

 .مستمر بشكل مهاراهتم وتطوير ، اإلبداعية
)  اليمنية العربية الجمهورية في التربوي والتطوير البحوث مركز في التربويين الباحثين من فريق-6

 ( 2007عدن
 العلوم مادة تدريس خالل من األساسية التفكري مهارات وتعل م تعليم لدمج مصفوفة منوذج عنوان الدراسة:

 .األساسية املرحلة يف(  9 - 7)للصفوف
 الدراسي باملنهج األساسية التفكري مهارات دمج خلطوات منوذج بناء إىل الدراسة هدفتأهداف الدراسة: 

 املقررة العلوم دروس يف األساسية التفكري مهارات من عدد وتعلم تعليم دمج خالل من وذلك املقرر،
 يبني منوذج يف املقررة الدروس أحد مبنهج مهارة كل  دجمت حيث ساسييف التعليم األ (9-7)للصفوف
 واسرتاتيجيات احملتوى مث للدرس، التعليمية واألهداف املنهج عناصر من عنصر كل  يف الدمج خطوات
 اخلطوات مث ،(ومتطلبات وأنشطة وخطوات إجراءات من تتضمنه وما الدرس، وتعل م تعليم)  عمليات
 .التقومي وأخرياً  ،للدرس التنفيذية

 التجرييب لتحليل النتائج ومناقشتها وتفسريها.املنهج  ت توظيف  الدراسة: منهج 
 تنظيم يف يساعده للمعلم دلياًل  سيصبح النموذج أن يف الدراسة أمهية تكمن  :وتوصياتها الدراسة نتائج 

 يقوم اليت املقررة الدراسية املادة تدريس خالل من املختلفة التفكري مهارات تعليم وإجراءات خطوات
 مهارات استخدام خالل من التالميذ يدرسها اليت الدراسية املوضوعات نوأشارت الدراسة إىل أ بتدريسها،

 وهذا أطول، لوقت تبقى واملعلومات التقليدية باألساليب التعلم من بكثري أفضل تعلم مستوى حتقق التفكري
 أكدت وقد مبلحوظاهتم، األخذ وت حمكمني، على النموذج عرض وقد الدراسات، معظم عليه تتفق ما

 املنهج يف التفكري مهارات تعليم لدمج للمعلم كدليل  النموذج هذا فائدة على مجيعها احملكمني ملحوظات
 :اآليت منها استخلص ما أبرز وكان النموذج، وإثراء لتطوير تطبيقية عمل ورشة تنفيذ ت كما  املقرر الدراسي

 من محل مبا الراهن عصرنا يفرضها ضرورة التفكري مهارات وتعلم وتعليم التفكري، تعليم أصبح لقد 
 يف املتسارع والتطور ،اهلائل هاوتدفق ،املعلومات تفجرصغرية مع  قرية إىل العامل وحتو ل، العوملة جتليات
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 تعليم وأصبح واجملتمع، للفرد إمكانات من االتصال وسائل توفره وما واملعرفة، والتكنولوجيا العلم جمال
 مبا واجملتمعات الدول جلميع بل ،الغنية أو املتقدمة للمجتمعات ليس ملحة حاجة التفكري مهارات وتعلم
 جملس ودول العربية، الدول مستوى على التفكري مهارات وتعلم تعليم تعميم وغدا الفقرية، الدول فيها

 التجديد ومراكز الرتبوية البحوث ومراكز والتعليم الرتبية وزارات أنشطة أبرز يشغل اخلليجي التعاون
 وتعلم تعليم برامج املنطقة دول أغلب يف متوعم   املعلمني، تدريب برامج وحمتوى أهداف وأبرز الرتبوي،
  واجلامعي. العام التعليم مراحل خمتلف على التفكري مهارات

 
 : بعنوان تركية دراسة -7

 الناقد التفكري مهارات على(م 2005 ) لعام االجتماعية الدراسات مناهج ثرأ: الدراسة عنوان
 .للطالب

 الدراسات مناهج على املرتتبة اآلثار بيان إىل عام بشكل الدراسة هذه هدفت أهداف الدراسة: 
 الدراسة هذه من الرئيسي اهلدف وكان. الطالب لدى الناقد التفكري مهارات على اجلديدة االجتماعية

 يف التغيريات تأثري مدى ومعرفة ،م 1998 عام يف الطالب لدى الناقد التفكري مهارات حتديد هو
 مع جنب إىل جنًبا الوصفية األحباث على الدراسة واستندت الطالب، مهارات على الدراسية املناهج

 اختيار ت وقد أنقرة، مدينة مركز يف االبتدائية املدارس خمتلف يف الدراسة أجريت وقد املسح، تقنية
( ستمئةواثين 612 )على سنتني فرتة مدى على مرتني البحث وأجري عشوائيا، ابتدائية مدرسة عشرين

 طالب من كانوا  البقيةو  ،العامة املدارس طالب منها ( أربعمئة واثنان وثالثون 432)   طالبا، عشر
 العام من األخري الشهر يف الرابع الصف طالب على مرة ألول األساليب ونفذت اخلاصة، املدارس
 الطريقة من الثاين اجلزء وكان(. االجتماعية الدراسات مناهج 1998 عام من األخرية السنة) الدراسي

 األوىل السنة) الدراسي العام من األخري الشهر يف اخلامس الصف طلبة مث، أنفسهم الطالب على ينفذ
 الدراسية املناهج م 2005 االجتماعية الدراسات من

 املنهج التجرييب لتحليل نتائج دراسته ومناقشتها وتفسريها.بالباحث  عاناست  الدراسة: منهج
 والتفسري، واالستدالل، والتقييم التحليل بعد :مبا يأيت النتائج صتتلخ   :وتوصياتها الدراسة نتائج

 يف. الطالب لدى الناقد التفكري مهارات يف التغريات لتحليل استخدمت اليت واملقاييس الذايت والتنظيم
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 من مبساعدة الطالب لدى الناقد التفكري مهارات يف إجيابًيا تغيريًا هناك أن لوحظ العملية، هذه هناية
 .م 2005 لعام االجتماعية الدراسات منهج

 هذا : هل سيكون السؤال كان  قبل، من ذكرت كما:   القول على الباحث بتأكيد فجاءت التوصيات أما
 ؟ لديهم الناقد التفكري وينمي الطالب، قدرات على فعااًل  اجلديد املنهج
 يف نظرية فكرة جمرد ليس اجلديد االجتماعية الدراسات منهج أن مالحظة ت فقد الدراسة، هناية يف 

 أن جد ا هممن امل فإنه ذلك ومع الطالب، لدى الناقد التفكري مهارات حيس ن إنه العملية، املمارسة
ا امهمً  عاماًل  املعلم قدرة كانت  املنهج، تنفيذ عملية يف أنه إىل نشري  أن مبا التأثري إحداث يف جد 

ا مهم دور هلم املدرسني  .اجلديد املنهج هذا تنفيذ يف جد 
  .(2005) ماد قطيطغسان يوسف ح -8 

أثر أسلوب تنظيم حمتوى مادة الفيزياء والتدريس وفق طريقيت حل املشكالت  : الدراسة عنوان   
واالستقصاء املوجه يف اكتساب املفاهيم ومهارات التفكري العليا لدى طال ب املرحلةاألساسية يف 

 األردن
 والتدريس الفيزياء مادة حمتوى تنظيم أسلوب أثر استقصاء إىل الدراسة هذه هدفت أهداف الدراسة: 

 لدى العليا التفكري راتاومه املفاهيم اكتساب يف املوجه ستقصاءواال تاملشكال حل طريقيت وفق
 :التالية الدراسة أسئلة عن جابةلإل الدراسة سعت وقد. ردناأل يف ساسياأل التاسع الصف بطال

 التدريس طريقة باختلف ساسياأل التاسع الصف ةطلب لدى الفيزيائية املفاهيم اكتساب خيتلف هل -
 ؟( املوجه ستقصاءاال ،تاملشكال حل) 
 طريقة فباختال ساسيألا التاسع الصف بطال لدى العليا التفكري مهارات ابساكت خيتلف هل -

 ؟( املوجه ستقصاءاال ،تاملشكال حل)  التدريس
 احملتوى فباختال ساسياأل التاسع الصف طلب لدى الفيزيائية املفاهيم اكتساب خيتلف هل -

 ؟( املدرسي الكتاب, املنظم احملتوى)  الدراسي
 احملتوى فباختال ساسياأل التاسع الصف بطال لدى العليا التفكري مهارات اكتساب خيتلف هل -

 . وجمموعة أخرى من األسئلة؟( املدرسي الكتاب ،املنظم احملتوى)  الدراسي
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استخدم الباحث املنهج التجرييب لتحليل نتائجه اليت طبقها على عينة مكونة من   الدراسة: منهج 
(طالبا اختريوا قصديا من طالب الصف التاسع األساسي من مدرستني من مدارس الذكور يف 149)

 تربية عمان الثالثة متوزعني يف أربع شعب
 توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أبرزها: :وتوصياتها الدراسة نتائج 

وجود فروق ذات داللة إحصائية من متوسطاتعالمات الطالب الذي درسوا احملتوى املنظم بطريقة -
حل املشكالت،وبناء عليه أوصت الدراسة باستخدام كل من طريقيت حل املشكالت واالستقصاء 

فاهيم املوجه يف تدريس العلوم واالهتمام بتنظيم احملتوى الدراسي ألمهية كل منها يف حتسني اكتساب امل
 الفيزيائية ومهارات التفكري العليا لدى الطالب. 

 ( Rajendra) Nagappan (م1999دراسة راجيندران ) -9

 . ضرورة الدراسية الفصول في العليا التفكير مهارات تدريس : الدراسة عنوان 
 حمتوى يف العليا التفكري مهارات تدريس أمهية عن الكشف الدراسة هذه استهدفتأهداف الدراسة:

 غرفة داخل واالبتكارات اإلبداعات ظهور إىل يؤدي ألنه والثانوية؛ االبتدائية للمرحلتني الدراسية املناهج
 مهارات لتدريس الالزمة، واالجتاهات واملهارات باملعلومات نفسه املعلم تأهيل ينبغي ذلك ولتحقيق الصف،
 .الدراسية الفصول خلدا(  مشكالت وحل وإبداعي، ناقد، تفكري)  العليا التفكري

 واستخدم. الطالب من دراسية فصول وأربعة ماليزيا مدارس من معلمني جمموعة من الدراسة عينة وتكونت
 :اآلتية األدوات الباحث

 والواجبات املهمات – املفتوحة املقابالت – استبانة – الفصل داخل املعلمني لسلوك مالحظة بطاقة -
  .الطالب على توزيعها ت اليت
 لتحليل نتائج دراسته ومناقشتها وتفسريها.استخدم الباحث املنهج التجرييب   الدراسة: منهج
 :الدراسة إليها توص لت اليت النتائج أهم من :وتوصياتها الدراسة نتائج

 .الفصل داخل واالبتكار اإلبداع إلثارة مؤهلني غري املعلمني أن -
 .التدريس ألصول املعريف وباحملتوى الضرورية التدريس مبهارات املعلمني إملام عدم -
 .والطالب املعلمني بني انسجام وجود عدم -
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 استخدام وضرورة الفصل، داخل ملشاركةعلى ا الطالب املعلمني تشجيع بضرورة الدراسة وأوصت
 تعتمد اليت اإللقائية الطرائق عن واالبتعاد العليا، التفكري مهارات تنمية على تساعد تدريس اسرتاتيجيات

 .الطالب أذهان يف وصب ها املعلومات تلقني على
 :على الدراسات السابقة قيبالتع
ة العلمية يواختيار املنهجمن قبل الباحثة يف حتديد املشكلة  واضح دوردراسات السابقة لل كان  لقد -

 والتحقق من ثباهتا وصدقها وحتليل النتائج وتفسريها. البحثية املناسبة لدراستها وبناء أدوات دراستها 
يف احلصص العليا  الحظت الباحثة قصورًا شديًدا لدى تالميذ احللقة األوىل يف جمال مهارات التفكري  -

، وبناء عليه وجدت أن الدولية املواقف التعليمية ويف نتائج التحصيل الدراسي واالختباراتأثناء الدرسية 
 .يف ضوء مهارات التفكري العليا  اجلديد تقومي منهج اللغة العربية للصف الرابعل ضرورةهناك 

من خالل استعراض الباحثة ملضمون الدراسات السابقة وجدت أن معظمها حنا باجتاه تقومي كتاب ومل  -
ب ألن ومل حتصر التقومي بالكتا ،تنح باجتاه تقومي منهج أما الدراسة فقد حنت باجتاه تقومي املنهج ككل

 املنهج ال ينحصر بكتاب مقرر. 
 بين الدِّراسات السابقة والدِّراسة الحالية: االختالف أوجهأوجه التشابه و 

 أواًل : أوجه التشابه بين الدِّراسات السابقة والدِّراسة الحالية:
دراسات تقوميية للمناهج على اختالف إجراء موضوع التناول كان يف اجململ واحًدا وهو  -1

 .املادة الدراسيةنوعية 
 احلالية على عد ة أدوات للبحث والتحليل. والدِّراسةالسابقة  الدِّراساتاعتماد غالبية  -2
السابقة تناولت تقومي املنهج يف ضوء مهارات التفكري كما هو احلال  الدِّراساتغالبية  -3

 بالنسبة للدراسة احلالية.
 نظرية والتطبيق إلصدار احلكم.احلالية بني ال والدِّراسةالسابقة  الدِّراساتمجعت  -4

        إحصائية داللة ذات فروق دو وجالسابقة ب الدِّراساتاحلالية مع  الدِّراسة اتفاق  -5      
 ، املطو ر املنهج لصاحل أفضل بشكل العليا التفكري مهارات بتنمية يتعلقفيما           

              تأكدت منه الباحثة يف دراستها . ما وهذا          
 :بين الدِّراسات السابقة والدِّراسة الحالية االختالف أوجهثانًيا : 

 اختالف العينات املختارة يف كل دراسة عن األخرى، ومن ضمنها الدِّراسة احلالية. -1
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، فمنها ما كان يف العلوم أو يف الرياضيات أو يف االجتماعيات املطو ر املنهج مادة نوعية اختالف -2
 اللغة العربية إخل... أو يف

 املرحلة الثانية، احللقة األوىل، احللقة)  راسةالدِّ  عليها طبقت اليت التعليمية املرحلة نوعية اختالف -3
 .( اجلامعية أو الثانوية

، للمادة العامة األهداف ضوء يف كتاب  حمتوى لتحليل ، فمنها ما كانراسةالدِّ  طبيعةاختالف  -4
كما هو احلال يف   التفكري العليا فحسب مهاراتيف ضوء  كتابال حمتوى لتحليلما كان  ومنها

 الدِّراسة احلالية.
 مناهج عتتنو   فقد والدِّراسة احلالية، السابقة راساتالدِّ  يف قةاملطب   البحث مناهج اختالف -5

، فمنها التجرييب ومنها الوصفي التحليلي كما يف راساتوالدِّ  البحوث طبيعة حسب البحث
 احلالية.الدِّراسة 

 راسات السابقة:ما تنفرد به الدراسة الحالية عن الدِّ ثالثًا: 
  التفكري العليا مهارات ضوء يف املنهج تقومي موضوع بتناوهلا سابقاهتا راسة احلالية عنزت الدِّ متي   -1

 مل ..وهذا.إخل اإلبداعي التفكري أو الناقد التفكري كمهارة  واحدة رئيسة مهارة ضوء يف وليس ككل،
 الباحثة. علم حد   على اإلمارات يف أخرى دراسة أي   تناولته أن يسبق

دراسة جلمع البيانات وحتليلها باستثناء  نيأداة أو أدات الباحثون فيها فوظِّ راسات السابقة معظم الدِّ  -2
ثالث أدوات وتصميم قامت الباحثة بإعداد ما بين ،اليت طبق فيها أربع ادوات املاليزية راجيندران

 لتنفيذ حبثها.
 أي تناولته أن يسبق مل ر يف دولة اإلمارات، وهذاراسة احلالية تناولت منهج الصف الرابع املطو  الدِّ   -3

 اإلمارات أو خارجها. يف أخرى دراسة
التوصيات والدِّراسات املقرتحة يف هناية الدِّراسة احلالية ميكن هلا أن حتدث نقلة نوعية يف جمال تنمية  -4

ري العليا لدى تالميذ احللقة األوىل إذا ما ت  األخذ هبا ونقلها إىل حيز الواقع والتطبيق مهارات التفك
 العملي. 

الباحثة إعداد  استطاعت ، ذات الصلة واالطالع على الدراسات السابقة إعداد اإلطار النظري للدراسة،وب
أدوات البحث اليت ستستعني هبا جلمع املعلومات والبيانات الالزمة لتقومي منهج الصف الرابع موضوع 

 وهذا ماسيتضح جبالء يف الفصل الثالث املعنون مبنهجية الدراسة. ،الدراسة
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 الدراسة عينة -

 .اإلحصائية واألساليب( ثبوتها صدقها، محتوياتها،) الدراسة أدوات -
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 راسةالدِّ  ةمنهجيّ 
، راسةالدِّ حدود  ،راسةجمتمع الدِّ  ،راسةمنهج الدِّ )تشمل اليت  راسةجراءات الدِّ إذا الفصل وصف يتناول ه

واألساليب اإلحصائية اليت ت  ) حمتوياهتا وصدقها وثباهتا(،  راسة املستخدمةوأدوات الدِّ  ،راسةالدِّ عينة 
املنهجية العلمية اليت اعتمدهتا  ستنضحاستخدامها يف إظهار النتائج وتقوميها( ومن خالل هذا الفصل 

تم  الكشف عن اجملتمع الذي تناولته الدِّراسة، وعينتها وحدودها، وكيفية كما سيالباحثة يف بناء الدِّراسة،  
إعداد أدوات البحث والدراسة، وأساليب وطرق احلكم على صدقها وثباهتا من خالل االستعانة بعد ة 

 .وصفاً تفصيلياً للعناصر السابقةتقدِّم الدراسة وفيما يلي ، وأدواتمصادر 
 أواًل: منهج الدراسة

اختذت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي منهًجا لدراستها، وذلك ملالءمته طبيعة اهلدف من الدراسة لقد  
 يف ضوء مهارات التفكري العليا.وتقوميه  ،للصف الرابع املطورتحليل حمتوى منهج اللغة العربية ل باملتمثِّ و 

حالياً ميكن احلصول منها على  املنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثاً أو قضية موجودة"هووالمنهج الوصفي 
 (.83: 2000اآلغا واألستاذ،  )"معلومات جتيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها

املنهج الذي يتناول دراسة أحداث وظواهر وُمارسات كائنة، وموجودة "هو والمنهج الوصفي التحليلي
ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها ومتاحة للدراسة والقياس كما هي، دون تدخل الباحث يف جمرياهتا، 

 (41: 1997اآلغا،  ) .فيصفها وحيللها"
أسلوب يستخدم إىل جانب أساليب أخرى، لتقومي املناهج من ”فهو تحليل المحتوى ) المضمون (أما 

أجل تطويرها، وهو يعتمد على حتديد أهداف التحليل ووحدة التحليل للتوصل إىل مدى شيوع ظاهرة أو 
أو فكرة أو أكثر، وبالتايل تكون نتائج هذه العملية، إىل جانب ما يتم احلصول عليه من  أحد املفاهيم،

 (86: 2003) اللقاين واجلمل، . "نتائج، من خالل أساليب أخرى مؤشرات حتدد اجتاه التطوير فيما بعد

 
 :راسة مجتمع الدِّ ثانياً: 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة يف طبعته التجريبية األوىلتقومي منهج اللغة العربية املطو ر يف سة راتتناول الدِّ 
يف  (م 2016 – 2015) الدراسي للعام هتا وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدةأقر   اليت

التفكري  من خالل حتليل حمتواه، ومتابعة كيفية تدريس وتنمية مهاراتهارات التفكري العليا مضوء مراعاته 
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اللوايت  الصف الرابع معلماتمن  عشوائية بسيطةعينة ، وذلك بتنفيذ بطاقة مالحظة أداء على العليا فيه
 واخلاصة. يف املدارس احلكوميةيدرِّسن املنهج 

 راسة:حدود الدِّ : ثالثا
  : دولة اإلمارات العربية املتحدة.الحدود المكانية

عينة مع  ) احللقة األوىل( الصف الرابع األساسيراسة على طالب تقتصر هذه الدِّ الحدود البشرية: 
  .ثالثون (30عددها )من معلمات الصف الرابع عشوائية بسيطة 
 والفصل الدراسي األول من (2016-2015يف العام الدراسي ) راسةطبق هذه الدِّ ست :الحدود الزمانية

 .(2016-2017) الدراسي العام
قبل وزارة الرتبية والتعليم يف دولة مادة اللغة العربية املعتمد من  منهجراسة تتناول الدِّ : الحدود الموضوعية

 ، واألوعية امللحقة به.األول والثاين يهأاإلمارات العربية املتحدة جبز 
  ( مع30اللغة العربية عددها) عينة عشوائية من معلماتيف راسة : احنصرت الدِّ الحدود البشرية 
  .اإلمارات العربية املتحدة دولةب الصف الرابعهن يف تالميذ 

 
 عينة الدراسة :رابًعا

متث لت عينة الدراسة يف كتاب منهج اللغة العربية للصف الرابع املطور يف مرحلة التعليم األساسي احللقة 
نه كتاب منهج اللغة العربية للصف الرابع املطور يف الفصلني األول والثاين تضم   األوىل، حيث سيتم حتليل ما

ح وحدات واجلدول التايل يوض   ،فكري العليامن مهارات الت (م2016 – 2015) من العام الدراسي 
 ول والثاين، وعدد صفحات كل وحدة.املنهج جبزأيه األ

 (7) رقم الجدول
 (1ح) األساسي الرابع الصف كتاب  وحدات
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 عدد الصفحات الفصل الدراسي العنوان الوحدة الدراسية
 76-12 األول أصدقاء البيئة األولى
 140-80 األول الوطن والء وانتماء الثانية
  200-144 األول يف رحاب العلم والتقانة الثالثة
   66-12 الثاين الصِّحة والس المة الرابعة

 122-72 الثاين آفاق املوهبة واإلبداع الخامسة
  182-126 الثاين على بساط الريح السادسة

 
   (30)باإلضافة إىل اختيار عينة عشوائية بسيطة من املعلمات اللوايت يقمن بتدريس املنهج، بلغ عددها 

ما بني  بالنسبة للتالميذ  اجلنسمتغري  و  ؛ ) ديب، عجمان، الشارقة(ع املكان روعي فيها تنو  معلمة ثالثون 
 لتكون أكثر مصداقية ومتثياًل. ذكور وإناث؛

  رابعاً: أدوات الدراسة
إعداد قائمة مبهارات التفكري العليا اليت ينبغي توافرها يف  ل يفتتمث  تقوم الدراسة على ثالث أدوات رئيسة 

ألساليب  منهج اللغة العربية للصف الرابع املطور يف مرحلة التعليم األساسي احللقة األوىل، وبطاقة مالحظة
 استمارةالتدريس والوسائط التقنية املستخدمة يف تنمية مهارات التفكري العليا لدى تالميذ الصف الرابع، و 

قامت  وقد ،ودليل املعلم مع دليل التقومي ،التفكري العلياحتليل حمتوى أنشطة الكتاب املتعلقة مبهارات 
 :ــــــــالباحثة بـ

للصف الرابع في  إعداد قائمة بمهارات التفكير العليا التي ينبغي توافرها في منهج اللغة العربية-1
 من مجموعة خالل من ذلك وكان،  (1) رقمالملحق في  دولة اإلمارات العربية المتحدة، تمثّلت

 :اإلجراءات
اإلطار النظري للدراسة، والدراسات السابقة اليت اطلعت عليها الباحثة، وبالرجوع إىل  إىل استناًداف

بعض املراجع واملصادر املتعلقة بكيفية تنمية مهارات التفكري العليا، ووثيقة املعايري الوطنية ملناهج اللغة 
واملتخصصة يف شبكة االطالع على العديد من املواقع العامة من خالل و  العربية يف دولة اإلمارات،

اليت جيب أن يتعلمها تلميذ  إىل رصد جمموعة من مهارات التفكري العلياالباحثة  لتتوص   املعلومات، فقد
 تكونت من مخس مهارات رئيسة مها يف قائمة بصورهتا األولية اليتيظقامت بتن، وقد احللقة األوىل
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، مهارات ل  املشكالت، مهارة اختاذ القرارهارة حمهارات التفكري الناقد، مهارات التفكري اإلبداعي، مهي:)
نبثقة من املهارة الرئيسة، قسم إىل جمموعة من املهارات الفرعية املنوكل مهارة بدورها ت ،التفكري فوق املعريف(

لتقومي املنهج يف ضوئها منخالل ، وقد ت إعداد القائمة لغ عدد املهارات الفرعية )ست عشرة مهارة(فب
  فيه.مدى توفرها 

 ضبط القائمة: - 
عرض قوم بستقوم الباحثة بالتأكد من صدق القائمة اليت قامت ببنائها من خالل صدق احملكمني حيث ست

وعلم النفس  قائمة املهارات على عدد من احملكمني الرتبويني واملختصني يف جمال املناهج وطرق التدريس
وذلك  ،وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلماراتيف و ، عجمان جامعة/ األساسية والعلوم الرتبيةيف كلية  والرتبية

لتحديد مدى مالءمة املهارات الفرعية للمهارات الرئيسة املتفرعة منها، وإضافة ما يرونه مناسبًا ومهمًا من 
 .أو حذف غري املناسب منها ومل يرد يف القائمة، ،املهارات

والوسائط التقنية المستخدمة في تنمية مهارات تصميم بطاقة مالحظة ألساليب التدريس  - 2
 .رخالل منهج اللغة العربية المطوّ  لدى تالميذ الصف الرابع من التفكير العليا

على  ( بنًدا موزعة على ثالثة حماور25اليت تكونت من ) اعتمدت الباحثة يف تصميم بطاقة املالحظة
؛ لقياس دليل املعلمعلى و  ،ية للصف الرابع املطو رحمتوى كتاب اللغة العربعلى اإلطار النظري للدراسة و 

من قبل معلمات اللغة  اوتقوميً  اوتنفيذً  اختطيطً لدى تالميذ الصف الرابع  التفكري مهارات تطبيق مستوى
تعاجل اليت سابقة الدراسات الكما اطلعت على ما جاء يف ، دولة اإلماراتبالصف الرابع  العربية يف
ها تعرضومن مث  ،البطاقةوبناء عليه أعدت الباحثة  ،من ضمنها بطاقة املالحظةبأدوات نفسه املوضوع 

يف مبجاالهتا الثالثة بطاقة املالحظة  وبرزت،  يهاظات علو حللحكم وإبداء املل خمتصنيعلى حمكِّمني 
 وهي: ،(3) امللحق رقم

 التخطيط جمال -1
 التنفيذ جمال -2
 التقومي جمال -3

تطبيق مهارات التفكري  ق مستوىمبجموعة من املؤشرات اليت تقيس مدى حتق  وقد متت تغطية كل جمال 
 .العليا من خالل املنهج لدى تالميذ الصف الرابع

 نه من مهارات التفكير العليا.ما يتضمّ و  ،استمارة تحليل محتوى الكتاب -3
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ر يف دولة اإلمارات طو  قامت الباحثة بتصميم استمارة حتليل حمتوى كتاب اللغة العربية للصف الرابع امل
 مهارات التفكري العليا وفق اخلطوات التالية: يف ضوء

وهو: تعرف مدى مراعاة حمتوى كتاب اللغة العربية للصف الرابع املطور يف  تحديد هدف التحليل،-1
 دولة اإلمارات ملهارات التفكري العليا.

 .)فئات التحليل، وحدات التحليل الرئيسة( تحديد وحدات التحليل-2
قامت الباحثة بتحديد فئات التحليل انطالقًا من التساؤل الذي يدور حوله  فئات التحليل: -) أ ( 

مدى مراعاة محتوى كتاب اللغة العربية للصف الرابع في دولة اإلمارات  ما التحليل وهو:
 ؟لمهارات التفكير العليا

ا حتديد قائمة مهارات التفكري العليا اليت ينبغي لتلميذ احللقة األوىل ومنه التساؤل ت  انطالقا من هذا و 
 ، وانبثقت عن هذا التساؤل التساؤالت اآلتية:أن يتعلمها تلميذ الصف الرابع

 مهارات التفكري الناقد؟من حمتوى الكتاب  ما-1
 مهارات التفكري اإلبداعي؟من حمتوى الكتاب  ما -2
 مهارة حل  املشكالت ؟من حمتوى الكتاب  ما -3
 مهارة اختاذ القرار؟من حمتوى الكتاب  ما -4

 مهارات التفكري فوق املعريف؟من حمتوى الكتاب  ما - 5                    
ث عن مدى حتققها يف ومن خالل هذه التساؤالت قامت الباحثة بتحديد فئات التحليل اليت سيتم البح

 وهذه الفئات هي: ،حمتوى الكتاب
 مهارات التفكري الناقد. -1
 مهارات التفكري اإلبداعي. -2
 مهارة حل  املشكالت. -3
 مهارة اختاذ القرار -4
 مهارات التفكري فوق املعريف. -5

  :(8يف اجلدول رقم ) على النحو اآليت وقد ت  تعريف فئات التحليل ) مهارات التفكري العليا(
 (8الجدول رقم )
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 التعريف العليامهارات التفكير   م
 :عر فه بعض الباحثني بأنهلقد مهارات التفكير الناقد. 1

فحص وتقييم احللول املعروضة. وهو حل  املشكالت ، أو التحق ق من الشيء وتقييمه "
باالستناد إىل معايري متفق عليها مسبقاً، وهو تفكري تأملي ومعقول مرك ز على اختاذ قرار 

قه ونؤمن به   .”أو ما نفعلهبشأن ما نصدِّ
التفكري الذي يتطل ب استخدام املستويات املعرفية العليا الثالث يف ”:والتفكري الناقد هو 

 ."تصنيف بلوم ) التحليل ـ الرتكيب ـ التقومي
 هو اإلتيان جبديد، وهو النظر للمألوف بطريقة أو من زاوية غري مألوفة، وهو القدرة على مهارات التفكير اإلبداعي. 2

  املشكالت بأساليب جديدة.حل 
يقوم هبا الفرد مستخدمًا املعلومات واملعارف اليت سبق له تعلمها ،  جمموعة عمليات" مهارة حّل المشكالت. 3

السيطرة  واملهارات اليت اكتسبها يف التغلب على موقف ما بشكل جيد وغري مألوف له يف
 ."عليه والوصول إىل حل  له

حمصِّلة جمموعة من اآلراء واألفكار واالتصاالت وذلك لتحقيق اهلدف أو النتيجة  هو مهارة اتخاذ القرار 4
 املرجوة.

مهارات التفكير فوق  5
 المعرفي.

عمليات حتكُّم عليا، وظيفتها التخطيط واملراقبة والتقييم ألداء الفرد يف حل  ”:عبارة عن
وهو أعلى . التفكري، أو حولهوهو القدرة على التفكري يف جمريات . أو املوضوع املشكلة

 .”مستويات النشاط العقلي الذي يبقي على وعي الفرد لذاته
 

 وعر فتها، حد دت املؤشرات اخلاصة بكل فئة من الفئات كما يلي: ،ت الباحثة فئات التحليلدوبعد أن حد  
 وذلك استجابة عن السؤال التايل: ،قة بالفئة األوىلرات املتعلِّ نت املؤشِّ عي  

الدليل الذي إذا عثر عليه يف حمتوى الكتاب عمد  ذلك مؤشرًا على تنمية الكتاب ملهارات ما  -1
 التفكري الناقد عند التلميذ ؟

، املكتوبة واملرئية استناًدا إىل اإلطار النظري والدراسات السابقة واملراجع ذات الصلة مبهارات التفكري
 ، وهي:لت الباحثة إىل املؤشرات اخلاصة هبذه الفئةتوص  

استخدام مهارة االستنتاج بإجياد معلومات جديدة من املعلومات املتوافرة باالعتماد  .1
 على التشابه.

 التمييز بني الرأي واحلقيقة. .2
 املقارنة بني مفهومني أو أكثر. .3
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 التحليل من خالل جتزئة البنود الرئيسة إىل أجزاء مهمة صغرية ووصف كل منها. .4
 .وحمدد  لى معيار معنيالرتتيب والتصنيف باالعتماد ع .5

 نت الباحثة املؤشرات املتعلقة بالفئة الثانية، وذلك إجابة عن السؤال التايل:مث عي  
لكتاب ملهارات التفكري رًا على تنمية االدليل الذي إذا عثر عليه يف حمتوى الكتاب عمد  ذلك مؤش   ما -2

 عند التلميذ املتعلم ؟اإلبداعي 
لت الباحثة توص   ،العليا النظري والدراسات السابقة واملراجع ذات الصلة مبهارات التفكرياستناًدا إىل اإلطار 

 رات اخلاصة هبذه الفئة، وهي:إىل املؤش  
 وجود أنشطة يف الكتاب تنم ي لدى التلميذ:

 الطالقة -أ
 المرونة-ب

 األصالة.-ت                   
 اإلفاضة.-ث                   
 الحساسية للمشكالت.-ج                  

 السؤال التايل: نقة بالفئة الثالثة، وذلك إجابة عرات املتعل  عين ت الباحثة املؤش   مث      
 ملهارة حل   رًا على تنمية الكتابما الدليل الذي إذا عثر عليه يف حمتوى الكتاب عمد  ذلك مؤش   -3

راجع ذات الصلة مبهارات اإلطار النظري والدراسات السابقة واملاستناًدا إىل و  ؟املشكالت عند التلميذ
 رات اخلاصة هبذه الفئة، وهي:لت الباحثة إىل املؤش  توص   ،التفكري

 املشكلة، وأسس التعامل معها. متك ن التلميذ من حتديد خطوات حل   -أ
ا يف التغلب على قدرة التلميذ على توظيف كافة املعلومات واملعارف واملهارات اليت تعلمها سابقً  -ب

 مشكلة أو موقف بطريقة جديدة وغري مألوفة.
توظيف املهارات اليت اكتسبها التلميذ يف حل مشاكل حياتية تعرض عليه يف املنهج أو يوضع فيها  -ت

 .يف مواقف حية داخل املدرسة وخارجها
 تايل:السؤال العن رات املتعلقة بالفئة الرابعة، وذلك إجابة نت الباحثة املؤشِّ وقد عي  

القرار  ما الدليل الذي إذا عثر عليه يف حمتوى الكتاب عمد  ذلك مؤشرًا على تنمية الكتاب ملهارة اختاذ -4
 عند التلميذ؟
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لت الباحثة إىل توص   ،راجع ذات الصلة مبهارات التفكرياستناًدا إىل اإلطار النظري والدراسات السابقة وامل
 رات اخلاصة هبذه الفئة، وهي:املؤشِّ 
 قدرة التلميذ على حتديد خطوات اختاذ القرار. -أ

  .ب اختاذ قرار من قبل التلميذ بشأن قضية أو موقفوجود أنشطة تتطل   -ب
 السؤال التايل:عن رات املتعلقة بالفئة اخلامسة، وذلك إجابة نت الباحثة املؤش  مث عي  

تنمية الكتاب ملهارة التفكري فوق  ما الدليل الذي إذا عثر عليه يف حمتوى الكتاب عمد  ذلك مؤشرًا على -5
 املعريف عند التلميذ؟

لت الباحثة إىل توص   ،راجع ذات الصلة مبهارات التفكرياستناًدا إىل اإلطار النظري والدراسات السابقة وامل
 املؤشرات اخلاصة هبذه الفئة، وهي:

 التخطيط : ومهاراته هي: -1
 .وحتديد طبيعتها، أو الشعور بوجود مشكلة ، حتديد اهلدف -"  
 اختيار اسرتاتيجية التنفيذ ومهاراته .  -   

 ترتيب تسلسل اخلطوات .  -
 حتديد اخلطوات احملتملة .  -
 حتديد أساليب مواجهة الصعوبات واألخطاء .  -
  .”التنبؤ بالنتائج املرغوب فيها، أو املتوق عة -

  :المراقبة والتحكم: ومهاراته هيـ -2
 . اهلدف يف بؤرة االهتمامبقاء على اإل -"
 . احلفاظ على تسلسل اخلطوات -
 . معرفة مىت يتحقق هدف فرعي -
 . ب االنتقال إىل العملية التاليةمعرفة مىت جي -
 .العملية املالئمة تتبع يف السياقاختيار -
 . اكتشاف العقبات واألخطاء -
 ."معرفة كيفية التغلب على العقبات، والتخلص من األخطاء -

  التقييم: ومهاراته هي :ـ  3



147 
 

 تقييم مدى حتقيق اهلدف .  -"  
 احلكم على دقة النتائج وكفايتها . -
 تقييم مدى مالءمة األساليب اليت استخدمت. -
 تقييم كيفية تناول العقبات واألخطاء .  -
 ."تقييم فاعلية اخلطة وتنفيذها-
 وحدات التحليل الرئيسة: -)ب ( 

لكي يتم حتديد وحدات التحليل الرئيسة قامت الباحثة بفحص حمتوى الكتاب واالطالع على أصغر جزء  
أين فيه ميكن فحصه للتحقق فيما إذا كانت الفئات تتحقق فيه أم ال؟ فوجدت أن الكتاب مقسم إىل جز 

التحقق من  ولكن عند ،أن الوحدة أنسب جزء كوحدة حتليل فوجدت، م إىل ثالث وحداتوكل جزء مقس  
رات هي الدليل الذي نبحث عن وجوده يف احملتوى أو عدم وجوده؛ فإن املؤش   ،توافر الفئات أو عدم حتققها
فإن األجزاء اليت يتم فحصها هي مهارات التفكري اليت تضمنها الكتاب  ،راتلذلك، فإنه عند قراءة املؤش  

 وحدات التحليل الرئيسة هي: ن  فإ ،يف وحداته الست وأنشطتها ومعاجلاهتا، وبناء على ذلك
 هي وحدة السياق. :الوحدة -1
 هي وحدة التسجيل  :األنشطة والتدريبات -2
 بإعداد قامت الرئيسة التحليل ووحدات راهتاومؤش   التحليل فئات الباحثة حد دت أن بعد -3

أصبحت األداة  قائمة تضم هذه الفئات ووحدات التحليل الرئيسة، وأيضا إعداد جداول التحليل، وبذلك
 .يف صورهتا األولية

د من صدقها وثباهتا، وللتأكد من صدق هذه األداة اخلطوة الرابعة يف إعداد هذه األداة هي التأك   -4
 لبيان رأيهم يف: من ذوي االختصاص منيسوف تقوم الباحثة بعرضها على حمك  

 .مدى مناسبة فئات التحليل هلدف التحليل -أ
 فئة من فئات التحليل. رات لكلمدى مناسبة املؤش   -ب
 مدى وضوح فئات التحليل ومؤشراهتا. -ت
 االقرتاحات والتوصيات اليت يروهنا. -ث

 .من خالل إعادة التحليل أما قياس ثباهتا، فسيتم بإذن اهلل بعد اعتمادها بصورهتا النهائية
 هدف االستمارة:
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العربية ملهارات التفكري العليا يف منهج اللغة العربية ف مدى مراعاة منهج اللغة هتدف هذه االستمارة إىل تعر  
 ر للصف الرابع بدولة اإلمارات العربية املتحدة.املطو  

 وحدات التحليل الرئيسة:
 وحدة السياق: الوحدة ) الكتاب مقسم إلى ست وحدات(-3
 وحدة التسجيل: األنشطة والتدريبات. -4

 جدول التحليل
 فئات التحليل ومؤشراهتا:  

 األولى: مهارات التفكير الناقد. الفئة -5
 املؤشرات: -6

 وجود أنشطة وتدريبات يف الكتاب تطلب من التلميذ:
بإجياد معلومات جديدة من املعلومات املتوافرة باالعتماد ، ويتحقق ذلك استخدام مهارة االستنتاج -أ

 .على التشابه
 .التمييز بني الرأي واحلقيقة-ب
 .أكثراملقارنة بني مفهومني أو -ت
 إىل أجزاء مهمة صغرية ووصف كل منها. وتقسيمها التحليل من خالل جتزئة البنود الرئيسة-ث
 .وحمد د الرتتيب والتصنيف باالعتماد على معيار معني-ج
 الفئة الثانية : مهارات التفكير اإلبداعي. -7
 املؤشرات: -8

 وجود أنشطة وتدريبات يف الكتاب تنمي لدى التلميذ:
 الطالقة-أ

 .املرونة-ب
 .األصالة-ت
 .اإلفاضة-ث
 احلساسية للمشكالت-ج
 الفئة الثالثة : مهارة حّل المشكالت. -9
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 املؤشرات: -10
 وجود أنشطة وتدريبات متك ن التلميذ من. -11

  .حتديد خطوات حل املشكلة، وكيفية التعامل معها وحلها -أ
سابقا يف التغلب على مشكلة أو موقف توظيف كافة املعلومات واملعارف واملهارات اليت تعلمها -ب

 بطريقة جديدة وغري مألوفة.
توظيف املهارات اليت اكتسبها التلميذ يف حل مشاكل حياتية تعرض عليه يف املنهج أو يوضع فيها يف -ج

 . مواقف حية داخل املدرسة وخارجها
 الفئة الرابعة : مهارة اتخاذ القرار -12
 املؤشرات: -13
 التلميذ من. وجود أنشطة وتدريبات متك ن -14

 .حتديد خطوات اختاذ القرار -أ 
يف نشاط أو يوضع فيه يف موقف  اختاذ قرار من قبل التلميذ بشأن قضية أو موقف يطلب منه -ب
 ي. ح

 الفئة الخامسة : مهارات التفكير فوق المعرفي -15
 املؤشرات: -16
 وجود أنشطة وتدريبات متك ن التلميذ من: -17
 التخطيط   -18
 املراقبة والتحكم  -19
 التقييم  -20
تكر ر مع ستواألداة هبذه الصورة  (5)  رقم امللحق يف احملتوى حتليل استمارة بناء ت   ، فقدمتقد   ما على وبناء

 باقي وحدات الكتاب بالطريقة ذاهتا.
بناء على ما أشار إليه أحد  (6)  امللحق رقم الباحثة صم مت، فقد دقتها وضمان التحليل عملية ولتنظيم

 اليت املهارات لرصد والفرعية الرئيسة العليا التفكري ملهاراتوهو جدول حمكمي استمارة حتليل احملتوى، 
قياس ب أواًل  قامت، وللتأكُّد من صدق وثبات أدوات التحليل اليت أعد هتا الباحثة، وفقها املنهج تضمنها

 ا.وثباهت هاصدق
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  الدراسة:أواًل: صدق أدوات 

 الصفحات: )( 5)  ،(3(، )1) الواردة يف املالحق اليت أعد هتا الباحثة الد راسة للتأك د من صدق أدوات
172-176-179) 

 قامت بعرضها على تسعة حمك مني؛ إلبداء رأيهم يف: 
 مدى مناسبة وحدة التحليل وفئات التحليل ألهداف التحليل. -
 التحليل.مدى وضوح التعريف اإلجرائي لفئات  -
 إدخال ما يرونه مناسًبا من تعديالت أو إضافات أو حذف. -

 جاءت نتائج التحكيم كما يلي:قدو 

 فيما يتعلق بقائمة مهارات التفكير العليا:  ❖

أشار أحد احملك مني إىل أن  قائمة مهارات التفكري العليا حتتاج إىل إضافة مهارة القبول كمهارة فرعية  -
إضافة مهارة التذوق األديب واخليال أيًضا  ضرورة إىل  ثان  من مهارات التفكري اإلبداعي، وأشار حمك م 
العربية، وقد ت  التعديل وفق ما ختص  مادة اللغة  ؛ ألهناكمهارة فرعية من مهارات التفكري اإلبداعي 

 .كل منهما  أشار إليه
أشار حمكِّم ثالث إىل أن  قائمة مهارات التفكري الناقد حتتاج إلضافة مهارة إبداء الرأي والرأي كما  -

ت  التعديل وفق ما قد ، و أيًضاكمهارة فرعية   السبب والنتيجةمهارة اآلخر كمهارة فرعية باإلضافة إىل 
 . أشار إليه

 المحتوى: حليلتأّما فيما يتعلق باستمارة  ❖

، ذي سيتم  حتليل املنهج وفقهال جدول حتليل مهارات التفكري العليا أن   مني إىلأشار أحد احملك   فقد  -
بعدد املهارات اجلزئية التفصيلية لكل مهارة  من خالل إدراج أعمدة أجزاءإىل  مقس  أن ي إىلحيتاج 

ت  قد التحليل، و  استمارةواليت بنيت عليها  ،رئيسة من مهارات التفكري العليا املعتمدة يف القائمة
 .رآه هذا احملكِّم ماالتعديل وفق 

 :فيما يتعلق ببطاقة المالحظةأّما  ❖
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ألهنما يدوران حول  ؛واحد رمؤشِّ ( يف 2-1) ريناملؤشِّ  دمجوجوب مني إىل احملك   اثنان منشار أفقد  -
من قبل املعلمة، وقد ت   اليومية اليت تعد   نفسه وهو إدراج بعض مهارات التفكري يف اخلطةور احمل

 التعديل وفق ما أشارا إليه.
بالعبارة ل واملتمث   املالحظة من بطاقة ( 25األخري رقم )  رملؤشِّ إلغاء ا ضرورةإىل  ثالثم وأشار حمكِّ  -

إن هذا ”واملسوِّغ الذي أبداه كان ا(أدائه تعديل يف التقومي نتائج من ةاملعلم تاستفاداآلتية )
، قامت الباحثة بإلغائه من البطاقةه املالحظة، ففييف الوقت الذي تتم  غري قابل للقياس”املؤشِّر

عة على ثالثة حماور وعشرين موز  وعشرين مؤشرًا بداًل من مخسة ثالثة على  مؤشرات البطاقة اقتصرتو 
جمال ، واحملور الثاين تناول )مؤشرات تسع (9وضم ) ،(جمال التخطيطتناول ) األول حملورارئيسة، ف

 مؤشرات.سبع ( 7، وضم  ) ( جمال التقوميواحملور الثالث تناول ) ،راتمؤش  سبع ( 7) وضم  ،  (التنفيذ
 

 ثانًيا: ثبات أدوات الدراسة:
بعد أن أجرت الباحثة التعديالت املطلوبة على أدوات البحث وفق ما أشار إليه احملكِّمون، قامت 

 :هايف كل  من ثباتالمن بالتأكد 
باستخدام  قائمة مهارات التفكري العليا تأكدت الباحثة من ثبات:  قائمة مهارات التفكير العليا -أ 

مني، وقد بلغت نسبة االتفاق للقائمة بني احملكِّ إلجياد نسبة االتفاق "Coper:1981 معادلة كوبر
وقد اشتملت القائمة يف صورهتا  والعمل مبوجبها، وهي نسبة مرتفعة ميكن الوثوق فيها،، %  97

قابلة  وأصبحت بذلك ،مهارة فرعيةمثاين عشرة  ( 18مهارات رئيسة و)مخس ( 5النهائية على )
 .والتنفيذ للتطبيق

بتحليل حمتوى املنهج موضوع  للتأكد من ثباهتا قامت الباحثة المحتوى:استمارة تحليل  -ب 
فئة من  ب معامل الثبات لكلاسمن مث قامت حبو  بفارق زمين قدره ثالثة أسابيع، الدراسة وفقها مرتني

 (:Holisti)هولسيت الفئات باستخدام معادلة 
 

 ) القانون( X100 (2+ن1)ن / 2ت  معامل الثبات =
 التحليالن فيها اتفق اليت احلاالت عدد=  ت حيث

 األول التحليل رم زها اليت احلاالت عدد=  1ن    
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 الثاين التحليل رم زها اليت احلاالت عدد=  2ن    
 ومن أجل تطبيق هذه املعادلة، قامت الباحثة مبا يأيت:

   اليت ت  حتليلعد  كل  املهارات اليت حصلت عليها من التحليل األول يف كل  جمال من اجملاالت  -
املهارات فيها، وهي: ) القراءة األدبية، القراءة املعلوماتية، اإلضاءات اللغوية، االستماع واحملادثة، 

االسرتاتيجيات وأساليب و األهداف،  والكتابة( يف كل وحدة، ويف كل  من :) األنشطة والتدريبات، 
وبعد إجراء املوازنة بني  ل بعد ثالثة أسابيع ،النهاية دليل التقومي(، مث أعادت التحلي التدريس، ويف

 استخدام معادلة )هولسيت( ت  والكشف عن نقاط االتفاق واالختالف بني التحليلني  التحليلني ،
Holisti :التالية 

 100X 2+ ن 1/ ن 2ت الثبات =   
 :كاآليت  استخراجه ت   الثبات معدل فإن أعاله، واالفرتاض للقانون، وطبقاً 

2 ×189   /189+200=378/389=0.971/100=97.17% 
 

ت  التطبيق على باقي  وهكذا ،بالنسبة ملهارات التفكري الناقد%97.17ن التحليلني اتفقا بنسبة أأي   
 :(9يف اجلدول رقم ) النتائج الواردة  التحليلني تطبيق املعادلة على أظهرت نتائجقد و   ...املهارات 

 (9الجدول رقم ) 

مهارات التفكير العليا في  التفكير العليا مع كشف نقاط التشابه و نقاط االختالف مع درجة الثبات الستمارة تحليلعدد مهارات 
 (2016-2015) في دولة اإلمارات العربية المتحدة الطبعةللصف الرابع االبتدائي  محتوى منهج اللغة العربية 

التحليل  الفئة م
 األول

التحليل 
 الثاني

 نقاط
 االتفاق

 نقاط
 الختالفا

 لثباتا معامل

 %97.17 11 189 200 189 عدد مهارات التفكير الناقد 1

% 1 178 178 179 عدد مهارات التفكير اإلبداعي 2 99. 71 

 %100 - 8 8 8 عدد مهارة حّل المشكالت 3

 %100 - 7 7 7 عدد مهارة اتخاذ القرار 4

 %100 - 30 30 30 فوق المعرفي عدد مهارات التفكير 5

 99.37% 12 412 423 413 المجموع الكلي
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 وهذاالثاين،  عالية بني التحليل األول والتحليلكانت يبني  أن نسبة االتفاق   (9اجلدول رقم ) وما ورد يف 

 .(99.37) نسبته بلغت والذي ،الزمن عرب التحليل ثبات على دل  ي
معادلة و  النصفية التجزئة بطريقة يف بطاقة املالحظة لثباتحساب ا قد ت  ل :ثبات بطاقة المالحظة -ج 

 رات بطاقة املالحظة إىل نصفني متساويني بعد أن ت  حيث قامت الباحثة بتقسيم مؤشِّ ، ألفا كرونباخ
ن النصف الثاين ن النصف األول األعداد الفردية، وتضم  تضم  فر األخري؛ ليتساوى النصفان، استبعاد املؤش  

نسبة الثبات  ظهرت وفق معادلة ألفا كرونباخ(  spss)  برنامج ومبعاجلة البيانات يفاألعداد الزوجية، 
( ، وهي نسبة ثبات مقبولة تتيح إمكانية تطبيق البطاقة علًما بأن الثبات كان متساويما بني %62)  مبستوى

اجلزأين من خالل حساب متوسطات  باط بنيقامت الباحثة حبساب معامل االرت بعد ذلكاجلزأين، و 
 وأظهرت النتيجة أن معامل االرتباط بني اجلزأين هو ( spss)  احلاالت بينهما وفق برنامج

 تتيح للباحثة تطبيق وتنفيذ بطاقة املالحظة. وهي نسبة ارتباط جيدة %0.628))  
 :، هيراسةاستخدامها يف الدِّ  ت   املعاجلات اإلحصائية اليت:  ساليب اإلحصائيةاأل -د
 :ا باستخداممعاجلة البيانات إحصائيً  -1

احلزم اإلحصائية للعلوم  (Statistica package for social sciencesأو) spss ــــــــبرنامج ال  •
 .االجتماعية

 النسب املئوية واملتوسطات احلسابية   •
 قائمة مهارات التفكري العليا. د من ثباتللتأك   استخدام معادلة )كوبر( -2
 .استمارة حتليل احملتوىد من ثبات للتأك  ( هولسيت ) استخدام معادلة   -3
 بطاقة املالحظة د من ثباتللتأك  حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ومعادلة ألفا كرونباخ  -4

تنفيذ وبإعداد أدوات البحث وتنظيمها وقياس صدقها وثباهتا وصلت الباحثة إىل خطوة التطبيق العملي يف 
حتليلها ومناقشتها، وهذا ماسيتم تنفيذه من مث قراءهتاو و  ،حيث ستقوم جبمع البيانات واملعلومات،دراستها

 (.الدراسة ومناقشتهانتائج )  وعرضه تفصيلًيا يف الفصل الرابع  املعنون بـــــــــ
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 الدراسة ومناقشتها نتائج
يف ضوء أهداف نتائج هذه المناقشة نتائجها، ومن مث  الرابع حتليل بيانات الدراسة واستعراض تناول الفصل

استمارة حتليل احملتوى،  من خالل تفريغ نتائج حتليلاملعد  هلا، وقد حتق ق ذلك  الدراسة واإلطار النظري
ا وإجياد النتائج وتفسريهنت الباحثة من قراءة بطاقة املالحظة يف جداول وكشوف إحصائية مك  نتائج و 

 العليا التفكري مهارات ضوء يف الرابع الصف منهج تقومي خالهلا من استطاعت اليتو  املربرات املوضوعية هلا،
 .نهايتضم   اليت

، قامت بتحويل البيانات الباحثة ورصدها من خالل أدوات التحليل اليت أعد هتا مجع البيانات بعد أن ت   
باستخدام استمارة حتليل احملتوى إىل صورة كمية )أعداد(، وذلك حبساب عدد مهارات اليت حصلت عليها 

 (152الصفحة ) يف  (9كما وردت يف اجلدول رقم )  ،التفكري العليا بأنواعها اخلمس مع مهاراهتا الفرعية
)  الصفحة يف (2كل )، مث قامت بتفريغ األعداد املمثِّلة لكلِّ مهارة ومتثيلها بيانًيا يف الشيف الفصل الثالث

مؤشِّر من املؤشِّرات  حبساب النسبة املئوية لتحق ق كمل   ، وبعد ذلك قامت الباحثةيف الفصل الرابع ( 157
املتمثِّلة مبهارات التفكري العليا الرئيسة والفرعية يف الكتاب من خالل حساب نسبة حتقُّق املؤشِّر يف كل  

، وبعد ذلك قامت  (166 ) ةالصفح( 13) وحدة من وحدات الكتاب جبزأيه األول والثاين يف اجلدول 
فرعية ملهارات التفكري العليا األساسية اخلمس اليت ت   الباحثة حبساب النسبة املئوية لتكرار كل  مهارة

وقد ت  (، 163 يف الصفحة )( 12اعتمادها للتحليل يف الكتاب جبزأيه األول والثاين يف اجلدول رقم )
تطبيق استمارة حتليل حمتوى منهج الصف الرابع املطو ر ملادة اللغة العربية يف دولة اإلمارات وفق خطوات 

 وفق ما يأيت:هذه اخلطوات   رصدقد ت  و  أعقبتها الباحثة بعملية حتليل البيانات، روسةعلمية مد
 خطوات تطبيق هذه األداة:

 بتطبيق استمارة حتليل احملتوى على النحو اآليت:  قامت الباحثة
 قراءة كل  وحدة من وحدات الكتاب بتمع ن  وتأنٍّ. -
ته  -  األنشطة من لكل   تسجيل البيانات اليت حصلت عليها يف جدول حتليل االستمارة الذي أعد 

 الز مين الفارق وكان التقومي، تدريسه مع دليل وأساليب واسرتاتيجيات وأهداف املنهج، والتدريبات،
     .أسابيع ثالثة احملتوى حتليل استمارة على الباحثة أجرهتما اللذين التحليلني بني

اعتمدت الباحثة بيانات التحليل املتفق عليها يف التحليلني مع إعادة النظر يف الفئات اليت ت  اخلالف  -
 عليها ملعرفة موضع اخلالف واعتماد أحدها. 



156 
 

بعد أن أصبحت جداول التحليل جاهزة لكل  وحدة قامت الباحثة بتحليل بيانات كل وحدة،  -
 املؤشِّر حمق ًقا يف هذه الوحدات أم ال؟ وفحص كل مهارة؛ ملعرفة فيما إذا كان

 وحلساب النسبة املئوية لتحق ق املؤشِّر يف الكتاب ت  تطبيق املعادلة اآلتية: -
 X 100يف الكتاب  عدد الوحدات اليت حتق ق فيها املؤشِّر

 العدد الكلي للوحدات
( الذي يتضم ن بيانات حتليل مهارات  10) رقم اجلدول وحتليل بيانات ومعلومات الدراسة سيبدأ بعرض

التفكري العليا يف منهج اللغة العربية للصف الرابع املطو ر يف دولة اإلمارات واملتفق عليها يف التحليلني، واليت 
 تتمثِّل فيما يأيت: 

 ( 10)  رقم الجدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: 10) رقم الجدولقراءة نتائج 
 ما يلي: ( 10)  رقم الجدوليتبّين من 

اللغة العربية للصف الرابع املطو ر يف دولة اإلمارات  عدد مهارات التفكري العليا اليت تضم نها منهج بلغ
أربعمئة ( 412، )مع دليل التقومي تدريسه وأساليب هسرتاتيجياتاملعلم بابأنشطته وتدريباته، وأهدافه، ودليل 

مئة وتسع ومثانني ( 189الناقد بواقع )  ملهارات التفكري مهارة، وكان الن صيب األكرب فيهاواثنيت عشرة 
مهارة، ومن مث  جاءت مئة ومثان وسبعني ( 178مهارة، تلتها مهارات التفكري اإلبداعي وبلغ عددها)

 الكلي لمهارات التفكير العليا في منهج الصف الرابع  دالعد
 المهاراتعدد  الفئة  م
 189 عدد مهارات التفكري الناقد 1
 178 عدد مهارات التفكري اإلبداعي 2
 8 عدد مهارة حل  املشكالت 3
 7 عدد مهارة اختاذ القرار 4
عدد مهارات التفكري فوق  5

 املعريف
30 

 412 المجموع الكلي
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 مل يتجاوزمهارة، تلتها مهارة حل  املشكالت حيث ثالثني ( 30مهارات التفكري فوق املعريف بواقع )
( 7العليا وروًدا يف املنهج كانت مهارة اختاذ القرار بواقع ) ت، وأقل  مهارات التفكريمهارامثاين ( 8عددها)

 مهارات فقط. سبع 
( يبنيِّ النسبة املئوية لتوز ع مهارات التفكري العليا اخلمس يف املنهج  2)رقم  والر سم البياين التايل يف الشكل

 وطبقتها يف حتليل املنهج اليت أعدهتا الباحثة  احملتوىبناء على حصر عدد ورودها وفق استمارة حتليل  كاماًل 
 (2الشكل )

 
 
 

 وحلساب النسبة املئوية لتحق ق املؤشِّر يف الكتاب ت  تطبيق املعادلة اآلتية:
 X 100عدد الوحدات اليت حتق ق فيها املؤشِّر يف الكتاب 

 العدد الكلي للوحدات
تطبيق  االتفاق لكل مهارة بفروعها املختلفة من خاللوقد أسفرت عملية التحليل بعد حساب نقاط 

  (ج11-ث11-ت11-ب11-أ11)رقم  اجلداول عن النتائج اآلتية يف املعادلة السابقة
 
 
 

مهارات التفكير 
الناقد

46%
مهارات التفكير 

اإلبداعي
43%

مهارة حل المشكالت 
2%

مهارة 
اتخاذ 
القرار

2%

مهارات 
التفكير
فوق 

المعرفي
7%

ع مهارات التفكير العليا والنسبة امل
ّ
ئوية لها في مخطط التمثيل البياني لتوز

لتجريبية الطبعة ا) منهج اللغة العربية للصف الرابع املطور في دولة اإلمارات

(2015-2016  )

مهارات التفكير الناقد

مهارات التفكير اإلبداعي

مهارة حل المشكالت 

مهارة اتخاذ القرار

مهارات التفكير فوق المعرفي



158 
 

 (أ11)رقم  الجدول    

 
 (أ11)  الجدول نتائج قراءة

 أ( يتبّين ما يلي:11)  الجدولوبقراءة نتائج 
يف نسبة حتقق مؤشِّر كل مهارة فرعية من مهارات التفكري الناقد، وأدىن تسجيل لتحق ق واضح وجود تفاوت 

، حيث مل التمييز بني الرأي واحلقيقة والسبب والنتيجةاملؤشِّر يف مهارات التفكري الناقد كان يف مهاريت: 
ة إبداء الرأي والرأي يف املنهج ككل، تالمها مؤشِّر مهار  (% 16.6)  تتجاوز نسبة حتقق السبب والنتيجة 

 %، وبقية مهارات التفكري الناقد اخلمس األخرى تراوح 33املنهج اآلخر حيث مل تتجاوز نسبة حتقِّقه يف 
 %(. ومهارات التفكري الناقد الفرعية اليت كانت نسبة حتققها مئة باملئة 100 - 50عدد ورودها ما بني )

 .والتنبؤ والتوقع ،والتحليل ،والتصنيف ،مهارات: االستنتاج الكتاب كاملة كانت يف أنشطة وتدريبات
أما االسرتاتيجيات وأساليب التدريس مع دليل التقومي، فقد وردت فيها مهارات التفكري الناقد بشكل   

ارات اليت تضم نها دليل التقومي، وهذا مؤشر جيد على توفر مهارات ويف االختب ،كامل يف وحدات الكتاب

 قدمهارات التفكير النا       

حدة
الو
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ب 
سالي

األ
ات

يجي
ترات

الس
وا

 
 

 التقويم دليل ددليل التقويم دليل التقويم

تاج
ستن

اال
 

ي 
الرأ

ن 
ز بي

ميي
الت

يقة
حق

وال
 

ين 
 ب

ارنة
لمق

ا
كثر

و أ
ن أ

ومي
مفه

 

ليل
لتح

ا
يف 

صن
الت

 

جة
لنتي

ب وا
لسب

ا
 

وقع
والت

بؤ 
التن

 

ي 
الرأ

 
داء

إب
خر

 اآل
رأي

وال
 

تاج
ستن

اال
 

ي 
الرأ

ن 
ز بي

ميي
الت

يقة
حق

وال
 

ين 
 ب

ارنة
لمق

ا
أو 

ين 
هوم

مف
كثر

أ
 

ليل
لتح

ا
يف 

صن
الت

 

جة
لنتي

ب وا
لسب

ا
 

وقع
والت

بؤ 
التن

 

ي 
الرأ

 
داء

إب
خر

 اآل
رأي

وال
 

 - - - 2 2 1 - 1 2 3 1 7 10 5 - 9 األولى
 

االختبار  3
 التشخيصي

2 

 -   - 1 1 2 - 3 9 2 - 8 الثانية
   

2 1 - - - 

 

االختبار  2
 األول

1 

 - - - - 2 2 - - - 1 - 2 9 - - 3 الثالثة

 

االختبار  2
 الثاين

2 

 - - - - 3 - - - - 2 - 4 5 1 - 5 الرابعة

 

االختبار  3
 الثالث

4 

 - - - 1 1 - - 1 1 2 - 2 5 5 - 4 الخامسة

 

االختبار  2
 العام

2 

 - - - - 1 2 - 1 1 1 - 4 10 2 - 9 السادسة

 

2  11 

النسبة 
 المئوية

38 - 15 48 22 1 11 5 4 - 5 11 4 - - - 
 

14  11 

100
% 

0
% 

83
% 

100
% 

100
% 

16.
6% 

100% 66.6
% 

66.6
% 

0
% 

50% 100% 50
% 

0
% 

0
% 

0
% 

100
% 

 100%  



159 
 

بفروعها املختلفة من املهارات املهمة  الناقدمهارات التفكري  ن  أويعود ذلك برأي الباحثة إىل  ،اقدالتفكري الن
 ، وهذا ما يؤكد عليه الباحثون الرتبويون واللغويون. والضرورية يف دراسة اللغة، وفهم مضموهنا وتذوق مجاهلا

 ب( 11)رقم  الجدول

 

 (ب11) الجدول نتائج قراءة
 :تبّين اآلتي (ب11) الجدول نتائج وبقراءة

أم ا بقية   ( (0%)  كان  للمشكالت والقبول )احلساسية يتحتق ق مهار حمتوى اجلدول أن  مؤش ر كشف 
 األعلى وروًدا (.والنسبة املئوية % 100 -50)املهارات الفرعية للتفكري اإلبداعي، فقد تراوحت ما بني 

مرة بنسبة مئوية  وستونتسع (  69تكررت )   بني مها رات التفكري اإلبداعي كانت مهارة األصالة حيث

 مهارات التفكير اإلبداعي
االست النواتج التعليمية والتدريباتاألنشطة  الوحدة

راتيج
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يف االسرتاتيجيات وأساليب  مرةمخس وثالثني (  35بتكرار ) و  ،يف األنشطة والتدريبات ( % 100) 
) مرة ونسبة مئوية  مخس عشرة  ( 15)    بتكرار املرونة مهارة  ها، تلت ( % 100) ونسبة مئوية  التدريس

 تكررت% فقط، أم ا الطالقة فقد 10ويف اجملال نفسه بلغت اإلفاضة  ،يف األنشطة والتدريبات ( % 100
مرات  تسع (  9بتكرار) ،ووردت األصالة والتدريباتيف األنشطة  %(  83.3مرة ونسبة مئوية )( 11) 

 و، (% 66.6مرات، ونسبة مئوية  )  مخس( 5بتكرار )  واملرونة (%  66.6يف النواتج ونسبة مئوية )   
 50بنسبة مئوية )  النواتج التعليميةمرات يف ثالث وحدات يف جمال أربع ( 4)  اإلفاضةمهارة  وتكررت

، وهذا ، %( 50مئوية )  بنسبة تيف األنشطة والتدريبا مرات ثالث( 3) ، و مهارة التخيل جاءت %(
وإن ملسنا قصورًا يف تناول بعض  بشكل عام، مؤشر جيد على تناول مهارات التفكري اإلبداعي يف املنهج

، وقد يعود ذلك إىل غياب أمهية هذه املهارات عن أذهان واضعي كاملرونة والتخيل واإلفاضة  الفرعية اراتهمه
يف هذه السن؛ ألن هذه املهارات حتديًدا من املهارات اليت تسهم إسهاًما بارزًا يف تنمية  املنهج وضرورهتا

                .لبناء تفكريه وشخصيته بآن واحد منطلقاً  اليت تعد   املرحلة العمرية خيال التلميذ وقدراته اإلبداعية يف هذه 
 (ت 11) رقم الجدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ت11) الجدول نتائج قراءة
 ت( يتبّين ما يلي:11) الجدولوبقراءة نتائج 

 ة حّل المشكالتمهار 
 دليل التقويم االستراتيجيات واألساليب ةالنواتج التعليمي والتدريباتاألنشطة  الوحدة
 - االختبار التشخيصي  1 - - األولى

 - االختبار األول 1 - - الثانية

 - االختبار الثاني 1 - - الثالثة

 - االختبار الثالث 1 - - الرابعة

 - االختبار العام 1 - 1 الخامسة

 -  1 - 1 السادسة
 -   6 - 2 التكرار

 %0 %100 %0 %33.3 النسبة المئوية
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%( ، أما فيما يتعلق بالنواتج  33جمال األنشطة والتدريبات ) النسبة املئوية ملهارة حل  املشكالت يف بلغت
( ، أم ا دليل التقومي فلم يأت % 100( ويف جمال االسرتاتيجيات جاءت ) %  0التعليمية ، فقد كانت )

مشكلة، ومن خالل قراءة نتائج حتليل هذه املهارة  ن أ املنهج ترى الباحثة يففيه أي سؤال يتطلب حل  
يف  مأوالتدريبات  سواء يف األنشطة املشكالت مهارة حل   حمتوى املنهج يفتقر إىل املستوى املطلوب من

شفته الباحثة من تكا  وهذا ما ،هلذه املهارة سها افتقرتفن النواتج واتج والسبب الرئيس يكمن يف أن  الن
هذه الثغرة بأنشطة وتدريبات تقوم على حل  كان باإلمكان سد    ولكنالنواتج، على  خالل اطالعها

مهمة يف جمال املشكالت باتت اسرتاتيجية  حل   مهارة ن   أخصوًصا  من قبل واضعي املنهج املشكالت
  ويفرتض أال  ختلو حصة درسية منها.التعليم 

 (ث 11) رقم الجدول

 
 (ث11) الجدول نتائج قراءة

 : ( تبّين ما يليث11) الجدولبقراءة نتائج  
 أم ا النسبة املئوية( %  50)  بلغت النسبة املئوية لتحق ق مؤشِّر اختاذ القرار يف أنشطة وتدريبات الكتاب 

املهارة  يف االسرتاتيجيات بلغ مؤشِّر حتق قو ، (% 0 ) لتحق ق مؤشِّر املهارة يف النواتج التعليمية، فقد كانت
م ، وُما تقد  (% 0)كانت النسبة املئوية هلذه املهارةوفيما يتعلق بدليل التقومي، فقد   ، % ( 16.6)  فيها 

 اتخاذ القرار ةمهار 
 دليل التقويم االستراتيجيات واألساليب النواتج التعليمية األنشطة والتدريبات الوحدة

 - االختبار التشخيصي - - 2 األولى

 - االختبار األول 2 - 1 الثانية

 - االختبار الثاني - - - الثالثة

 - االختبار الثالث - - 2 الرابعة

 - االختبار العام - - - الخامسة

 -  - - - السادسة
 -  2 - 5 التكرار

 النسبة المئوية
 

50% %o 16.6  0% 
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يرتبط بالنواتج التعليمية اليت انعدم فيها وجود املهارة كناتج القرار  جند أن القصور يف تنمية مهارة اختاذ 
أمر مع أن تدريب التلميذ على هذه املهارة وتنميتها يف شخصيته هبذه السن حتقيقه  دراسي مطلوب 
، وتدريبه على ذلك منذ علمي منهجي صحيح اء شخصية قادرة على اختاذ القرار بشكلضروري جًدا لبن

 الصغر.
 (ج 11)رقم  الجدول

 (ج11) الجدول نتائج قراءة
 :( يتبّين ما يليج11) الجدولبقراءة نتائج 

أم ا  (  % 100)مؤشِّر مهارة التفكري فوق املعريف يف أنشطة وتدريبات الكتاب بلغت نسبته املئوية إن    
،أم ا االسرتاتيجيات، فقد بلغ  (0% ) لتحق ق مؤشِّر املهارة يف النواتج التعليمية، فقد كانت املئويةالنسبة 

تتبع إن  ، (%  83)  ،وفيما يتعلق بدليل التقومي فقد كانت النسبة (%   16.6)املهارة فيها  مؤشِّر حتق ق
على من هذه أرفد املنهج مبستوى ضرورة  على  نتائج حتليل مهارات التفكري فوق املعريف يدعونا للحث  

 مهارة التفكري فوق املعريف
 االستراتيجيات واألساليب النواتج التعليمية األنشطة والتدريبات الوحدة

 
 دليل التقويم 

 
 
يط 

خط
الت

 

قبة 
مرا

ال
كم

لتح
وا

 

ييم
التق

يط 
خط

الت
 

قبة 
مرا

ال
كم

لتح
وا

 

ييم
التق

 

 1 االختبار التشخيصي - - - - 1 1 1 األولى

 1 االختبار األول - - - - 1 1 1 الثانية

 1 االختبار الثاني 1 - - - 1 1 1 الثالثة

 1 االختبار الثالث - - - - 2 2 2 الرابعة

 1 االختبار العام - - - - 1 1 1 الخامسة

 5  - - - - 2 2 2 السادسة

 10  1 - - - 8 8 8 التكرار

النسبة 
 المئوية

100
% 

100
% 

100% 0% 0% 0% 16.6% 83% 
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املهارات ملا هلا من دور يف صقل شخصية التلميذ وتوسيع مداركه مبا يتالءم مع متطلبات العصر، وهذا ما 
 لألخذ به.تؤكد عليه الباحثة وتدعو 

 وحدة يف كلِّ  ةالفرعية والرئيس العليا التفكري مهارات من مهارة لكل  التكرارات والنسب املئوية ونتائج حتليل 
جاءت على اإلمارات،  يف دولة املطو ر الر ابع ( جبزأيه األو ل والثاين للصفِّ  لغيت العربية ) كتاب  من دراسية

 (12رقم ) اجلدولالنحو اآليت يف 
 (12) رقم الجدول

 في دولة اإلمارات  للصف الرابع في منهج اللغة العربية التكرارات والنسب المئوية لكل مهارة من مهارات التفكير العليا
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 (: 12رقم ) الجدولائج تقراءة ن 

 :( ما يلي12رقم ) الجدوليتبّين من 
أن  الوحدة األوىل يف اجلزء األول من الكتاب حظيت باملرتبة األوىل من حيث تضمينها مهارات التفكري -

)   مهارة وبلغت نسبتها املئوية ثالثا وتسعني ( 93) العليا حيث بلغ عدد مهارات التفكري العليا فيها
من حجم ورود املهارات العليا يف الكتاب، تلتها الوحدتان الثانية والرابعة، فكان عدد ( %  22.5

% من حجم ورود املهارات العليا يف 16.7وبلغت نسبتهما املئوية تسعا وستني( 69 املهارات فيهما )
 (63تفكري العليا فيها ) الكتاب، وقد جاءت الوحدة الثالثة يف املرتبة الثالثة حيث بلغ عدد مهارات ال

حيث بلغ عدد  أما املرتبة الرابعة فقد احتلتها الوحدة السادسة ، % ( 15.2)    ونسبتها املئوية
، واملرتبة اخلامسة كانت للوحدة (%15.04)  ( ونسبتها املئوية62مهارات التفكري العليا فيها )

وجاءت نسبتها املئوية بالنسبة لباقي  ( ،56اخلامسة، فقد بلغ عدد مهارات التفكري العليا فيها )
أم ا من حيث عدد املهارات الفرعية، فقد وردت مهارة األصالة يف التفكري  (%13.5 ) الوحدات

% ( وجاءت يف املرتبة األوىل، أما املرتبة  23.5بنسبة مئوية بلغت ) مئة وواحد (101اإلبداعي )
مرة، وتكر رت  اثنتني وستني  ( 62لناقد حيث وردت) فقد كانت ملهارة االستنتاج يف التفكري ا الثانية

مثانية  (58كانت ملهارة التحليل يف التفكري الناقد حيث بلغت)   (، واملرتبة الثالثة %17.4بنسبة ) 
اإلفاضة من التفكري اإلبداعي حيث  ( ، واملرتبة الرابعة كانت ملهارة %14) مهارة بنسبة مئوية ومخسني

إحدى (  31التصنيف من التفكري الناقد، حيث وردت ) ، تلتها مهارة ( %8.2تكررت بنسبة) 
واملرتبة اخلامسة كانت ملهارة املرونة من التفكري اإلبداعي حيث  ( %7.1مر ة بنسبة مئوية)وثالثني 
  مهارة ، ونسبة تكرارها عشرين (20( ومهارة املقارنة بلغ عددها ) %2.2بنسبة )  ( مرة26تكررت) 

% (، واإلفاضة 2.2أم ا باقي املهارات، فقد كان تكرارها على النحو اآليت: الطالقة )%(، 4.5كانت)
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( من مهارات التفكري اإلبداعي، ومهارة إبداء الرأي والرأي اآلخر يف التفكري الناقد، فقد % 3.01)
ب والنتيجة (، أما السب% 1:8(، تلتها مهارة التنبؤ والتوق ع من التفكري الناقد )2.4تكر رت بنسبة ) 

(، و فيما يتعلق مبهارة 0.2فقد وردت مرة واحدة يف الوحدة األوىل بالنسبة للفصل األول بنسبة تكرار ) 
اذ القرار فقد ، أم ا مهارة اخت(، % 1:8)التفكري فوق املعريف بفروعها الثالثة، فقد بلغت نسبة تكرارها 

ثالث ( 3فقد وردت ) للمشكالت، ، ومهارة حل  املشكالت واحلساسيةمرات فقط مخس (5وردت)
(   % 0مرات فقط، وفيما يتعلق مبهارة القبول، والتمييز بني الرأي واحلقيقة، فقد كانت نسبة تكرارمها) 

أم ا يف اجلزء الثاين، فقد وردت مهارة حل   املشكالت يف حمتوى كتاب اجلزء األول من املنهج املطو ر.
لم ترد سوى مرتني يف الوحدة الرابعة، وفيما يتعلق مبهارة القبول، فقد ( مرات، أم ا مهارة اختاذ القرار ف5)
أما التمييز بني الرأي واحلقيقة يف التفكري الناقد واحلساسية  ،ردت مرة واحدة يف الوحدة السادسةو 

يف حمتوى كتاب )  (   % 0) فكانت نسبة تكرارمها  فلم تردا مطلًقا، للمشكالت يف التفكري اإلبداعي،
  للصفِّ الر ابع املطو ر يف دولة اإلمارات جبزأيه األول والثاين. (العربية لغيت 

ل البيانات واملعلومات، وماجاء يف اإلطار النظري والدراسات السابقة أصبح يف ضوء قراءة نتائج حتليو  -
  اآليت: على النحواإلجابة عن أسئلة البحث وتفسري النتائج باإلمكان 

 السؤال األولأواًل : إجابة 
ما مهارات التفكير العليا الواجب تنميتها لدى تالميذ الصف الرابع األساسي في منهج اللغة العربية المطّور  -

 في دولة اإلمارات؟
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باالطالع على األدب الرتبوي، وأعد ت قائمة مبهارات التفكري العليا 

( 1رقم ) امللحقية لكل مهارة رئيسة، وخرجت بقائمة املهارات اليت ت عرضها يف الرئيسة، واملهارات الفرع
 .  بعد أن ت عرضها على أربعة خرباء متخصصني يف جمال الرتبية وعلم النفس ( 187الصفحة ) 

وتفر ع عن  مهارات، مخس ( 5) لعليا الرئيسة بــــــــا ومبوجب ما جاء يف القائمة ، فقد تركزت مهارات التفكري
مهارات،  مثاين (8كل مهارة رئيسة عد ة مهارات فرعية، فمهارات التفكري الناقد الفرعية تتكون من )

ثالث ( 3مهارات فرعية، ومهارات التفكري فوق املعريف عددها)سبع ( 7) بلغت ومهارات التفكري اإلبداعي
ت  تقومي املنهج وفق هذه املهارات اخلمس مهارات، وهناك مهارة حل  املشكالت، ومهارة اختاذ القرار، وقد 

 الثماين عشرة الفرعية التابعة هلا. الرئيسة، و املهارات 
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أظهر أن  مهارات التفكري  الرابعيف الفصل  ( 157 الوارد يف الصفحة ) (2)رقم  والرسم البياين يف الشكل
الناقد احتلت املرتبة األوىل بني مهارات التفكري العليا وروًدا يف املنهج، تلتها مهارات التفكري اإلبداعي، ومن 
مث مهارات التفكري فوق املعريف ، ويف املرتبة ما قبل األخرية جاءت مهارة حل  املشكالت، وأقل مهارات 

هج الصف الرابع كانت مهارة اختاذ القرار، ومن خالل هذه النتائج ترى الباحثة أن التفكري العليا وروًدا يف من
واضعي املنهج مل يعطوا هاتني املهارتني األمهية الكافية اليت أولوها ملهاريت التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي، 

؛  ى املنهجعديل الحق علجيب العمل على تالفيها ومعاجلتها عند إجراء أي تيف املنهج  يعد  ثغرةهذا  و
ألن ذلك سيسهم يف دعم املنهج وتقويته وحتقيق التوازن املنشود يف تضمني حمتواه مهارات التفكري العليا 

  .بأنواعها املختلفة لبناء شخصية الطالب البناء املتوازن الذي يتماشى مع متطلبات العصر احلديث 
 ثانًيا: إجابة السؤال الثاني

ما مدى مراعاة كل وحدة من وحدات منهج اللغة العربية للصف الرابع في دولة اإلمارات العربية  -
 المتحدة لمهارات التفكير العليا لدى التالميذ؟

لإلجابة عن هذا السؤال ت  حتليل مهارات التفكري العليا املوجودة يف ضوء استمارة التحليل اليت أعد ت هلذا 
بعد أن قد مت توصيًفا ملنهج اللغة العربية املطو ر للصف الرابع يف دولة اإلمارات  الغرض من قبل الباحثة

 واملتمث ل مبا يأيت:
كتاب اللغة العربية املطو ر للصف  الرابع يف دولة اإلمارات يقع يف جزأين، وكل  جزء مستقل عن اآلخر،   -1

 (.2016-2015ويتكو ن من ثالث وحدات رئيسة، وهو طبعة جتريبية لعام )
 صفحة، ويتضمن ثالثة وعشرين درًسا.مئيت ( 200) اجلزء األول: يقع يف -1
 واحًدا وعشرين درًسا. (21) صفحة، ويتضمنمئة وأربع ومثانني  ( 184اجلزء الثاين: يقع يف ) -2

تفصيلًيا للجزأين من خالل قائمة الر صد امللحقة بأدوات الدراسة يف اجلدول  وقد أعد ت الباحثة توصيًفا
قبل جلنة خمتصة يف  ( موض حة جماالت دروس الوحدات اليت تضم نها الكتاب، والكتاب ممعدٌّ من7رقم ) 

 وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات.
اليت أعد هتا ملرتني متتاليتني بفارق زمين بلغت مدته استمارة التحليل وبعد قيام الباحثة بتحليل املنهج وفق 

حصيلة عدد مهارات التفكري العليا اليت حيتويها املنهج واملتفق عليها وفق نتيجة  كانت،ثالثة أسابيع
 (:  13رقم )  اجلدول ما ورد يف ووزهنا النسيب ك التحليلني
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 (  13  الجدول رقم )
 منهج اللغة العربية المطور للصف الرابع فيالوزن النسبي لكل مهارة من مهارات التفكير العليا 

 
 وحلساب الوزن النسيب للمهارات يف كل وحدة من وحدات الكتاب ت تطبيق املعادلة اآلتية: 

 عدد الوحدات ×عدد المهارات المتفق عليها لكل مهارة 
100 

 مهارة أربعمئة واثنيت عشرة ( 412 توفر )ن  ومن خالل النتائج اليت أظهرهتا نتائج التحليل ترى الباحثة أ
أربعة وأربعني درًسا يف منهج اللغة العربية املطو ر للصف  (44) تفكري عليا يف ست وحدات موز عة على

فيه مؤشر واضح على أن املنهج قد راعى إىل حدٍّ ما مهارات باإلضافة إىل دليل املعلم ودليل التقومي الرابع 
 من حجم املنهج (%24.5 )بلغ الوزن النسيب ملهارات التفكري العليا اخلمس الرئيسةالتفكري العليا، حيث 

ع اليت من املقرر تدريسها لطالب الصف الرابع وفق ما يقرتب من الوزن النسيب لنواتج التفكري املوس  وزن وهو 
لنسبة تتناسب أيض ا ، وهذه ا مخس وعشرون (25وفق املعايري وهي ) جاء يف وثيقة اللغة العربية اليت بنيت

مع الوزن النسيب الذي وضعته إدارة التقييم واالمتحانات يف وزارة الرتبية والتعليم يف اإلمارات المتحانات 
، فعندما ندر س كما نقو م، 25 -15املادة، والذي جيب أن يرتاوح ما بني )  %( من وزن االمتحان الكلي 

مؤشِّر واضح على أن العملية التعليمية ستسري  هذاخ اها، ويف األهداف اليت نتو فإن  هذا يقودنا إىل حتقيق 
وفق األهداف املرسومة واملنشودة إذا ما اقرتن التخطيط بالتطبيق والتنفيذ الفعلي الصحيح حملتوى املنهج، 

 إلثارة مؤهلني غري املعلمني دت على أن  خالصة دراسة راجيندران املاليزية اليت أك   وهذا يتفق مع ما جاء يف
 ، وكانت النتيجة: الفصل داخل واالبتكار اإلبداع

النقاط المتفق عليها في التحليلين  الفئة  م
 للمهارة

الوزن النسبي لمهارات التفكير 
 العليا في المنهج 

 %11.3 189 عدد مهارات التفكري الناقد 1
 10.6% 178 عدد مهارات التفكري اإلبداعي 2
 %0.48 8 عدد مهارة حل  املشكالت 3
 %0.42 7 عدد مهارة اختاذ القرار 4
 %1.8 30 التفكري فوق املعريفعدد مهارات  5
 %24.5 412 اجملموع الكلي 6
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 .التدريس ألصول املعريف وباحملتوى الضرورية التدريس مبهارات املعلمني إملام عدم -
 .والطالب املعلمني بني انسجام وجود عدم -

 اسرتاتيجيات استخدام وضرورة الفصل، داخل للمشاركة الطالب املعلمني تشجيع بضرورة الدراسة وأوصت
 تلقني على تعتمد اليت اإللقائية الطرائق عن واالبتعاد العليا، التفكري مهارات تنمية على تساعد تدريس

 .الطالب أذهان يف وصب ها املعلومات
وإمنا األمر مرهون بتوفر املعلم القادر على تنميتها لدى  ،ي لتنميتهاففتوفر املهارات يف املنهج ال يك 

 لت إليه الباحثة يف دراستها. ا مع ما توص  تفق متامً وهذا ي ،تالميذه
حساب النسبة املئوية لتحق ق كل  مؤشر من مؤشرات مهارات التفكري العليا الرئيسة  من جهة أخرى فإن و 

عن تقارب واضح وقوي يف النسبة بني كشف ي (157يف الصفحة ) ( 2) كما هو مبني يف الشكل رقم
املشكالت واختاذ القرار  ، وتدين نسبة ثالث مهارات هي مهارة حل  والتفكري اإلبداعيمهاريت التفكري الناقد 

 ،مهاريت حل  املشكالت واختاذ القرار قلياًل  وإن ارتفعت مهارة التفكري فوق املعريف عن ،والتفكري فوق املعريف
هارات التفكري العليا ( يوضح ذلك من خالل متثيل عدد كل مهارة من م3) والتمثيل البياين يف الشكل رقم

 اليت تضمنها املنهج.
 (3الشكل رقم)

 
 

تندرج ضمن املستوى املطلوب ملهارات ( % 24.5 ) نسبة النسبة املئوية ملهارات التفكري العليا إن بلوغ
يف جمال التقييم، وتدين نسبة مهارات حل  املشكالت واختاذ القرار والتفكري فوق املعريف قياًسا  التفكري العليا

إىل أنه قد يعود إىل أن املرحلة العمرية للتالميذ  التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي، تعزوه الباحثةبنسبة مهاريت 

0
50

100
150
200

يسة في التمثيل البياني لعدد كل مهارة من مهارات التفكير العليا الرئ

منهج اللغة العربية للصف الرابع املطور 
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فكري اإلبداعي؛ ألن كالتفكري الناقد والت  أواًل  مهتلعب دورًا كبريًا يف اختيار املهارات اليت جيب تنميتها لدي
التفكري فوق املعريف فيما بعد، على حل  املشكالت واختاذ القرار و  مستكون معيًنا هل تنميتهما لدى التالميذ

لدراسة من جانب آخر عن كيفية توز ع مهارات التفكري العليا يف الوحدات من خالل حساب اكشفت وقد  
 (163( الوارد يف الفصل الرابع الصفحة )   12رقم ) اجلدول يف  املئوية كماالتكرارات والنسب 

اجلدول أن هناك تقاربًا واضًحا بني الوحدات يف عدد مهارات هذا  ونالحظ من خالل نتائج التحليل يف
 ثالثني (30التفكري العليا املدجمة يف حمتواها باستثناء الوحدتني األوىل واخلامسة حيث جتاوز الفارق بينهما )

بني  العليا وهذا أمر يدعو للوقوف عنده لوجوب إعادة النظر يف إعادة توزيع مهارات التفكري مهارة،
ليمي املتوازن واملريح التع ، ولتوفري املناخوازن املطلوب بني الوحدات من جهةالوحدتني املذكورتني؛ لتحقيق الت

دت عليه وهذا يتفق مع ما أك  ، من جهة أخرىمعلم بآن واحد من حيث الكمية والكيفية للتلميذ ولل
توزيع مهارات التفكري  اليت أوصى فيها بضرورة حتقيق التوازن يف( م2014) دية أبو شحدة دراسة أمحد

يبين فكر التلميذ، ويصقله  متوازن تعليمي ناخم لتوفريالعليا على الوحدات وجتنب العشوائية واالرجتال 
 باملستوى املطلوب، وحيقق اهلدف املنشود من التطوير . 

 ثالثًا: إجابة السؤال الثالث
القصور  متطلبات تنفيذ المنهج؛ ليكون قادرًا على تنمية مهارات التفكير العليا لدى التالميذ، ومعالجة ما -

 ؟الموجود على أرض الواقع
يف منهج مهارات التفكري العليا  تعليمكيفية لتقومي  بطاقة مالحظة ت الباحثة د  لإلجابة عن هذا السؤال أع

وضم نت ، املراجع الرتبويةإىل جمموعة من  مستندةالصف الرابع املطو ر داخل املوقف التعليمي الصفي  
 اطيطً يف تدريس املنهج )خت هارات التفكري العلياتعليم م كيفيةرات األداء اليت تقيس  جمموعة من مؤشِّ البطاقة 
بتطبيقها قامت بعرضها على عدد من املتخصصني  وقبل أن تشرع ،داخل املوقف التعليميا ( وتقوميً  اوتنفيذً 

بعض احملك مني إىل إجراء تعديالت طفيفة عليها، وت  التعديل من قبل الباحثة وفق  أشارف ،لقياس صدقها
قامت بتطبيقها على عينة عشوائيةوحذف ملؤشرات أخرىمن دمج لبعض املؤشرات ما أشاروا إليه   ، مث  

مبعدل  معلمة ثالثني ( 30)  عددهن ، وقد بلغمن معلمات الصف الرابع اللوايت يدر سن املنهج بسيطة
 مدارس بني موز عة( القيوين أم عجمان، ديب،)  الثالث ت مارا إمارة من اإل كللمعلمات عشر ( 10)

اإلشارة إىل أنه ال يوجد يف جمال الدراسة دور ملتغري اجلنس؛ ألن أفراد العينة من اإلناث والبنات، مع  البنني
) منذ بداية العام الدراسي  يف دولة اإلمارات العربية املتحدة اجتهت والتعليم وزارة الرتبية فقط حبكم أن  
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دارس احللقة األوىل وم ( 1-5) من  احللقة األوىلمهنة التدريس يف صفوف  تأنيث إىل( م1992/1993
ذه الدراسة يف جمال يف اإلمارات الشمالية باتت مؤنثة بالكامل؛ لذلك مل يكن ملتغري اجلنس دور يف نتائج ه

عينة أفراد ال بطاقة املالحظة، ومتابعة األداء لدى قيطبوت الصفية، ، وبتحليل نتائج الزياراتتطبيق املنهج
( حبساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل 14اجلدول رقم )توص لت الباحثة إىل النتائج الواردة يف 

 مؤشِّر فيها.
 (14الجدول رقم )

 مهارات تعليم تقويم مالحظة بطاقة لمؤشرات العينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرابع الصف لتالميذ المطوَّر العربية اللغة منهج في العليا التفكير

 متوسطال المؤّشر م
 الحسابي

 االنحراف المعياري

   أواًل: مجال التخطيط
 2.8 7.5 درسية اليومية.امل اخطته بعض مهارات التفكري العليا معة املعلم تدجم 1

 2.6 7.5 .طرق التدريس املناسبة لتعليم وتنمية مهارات التفكري العليا ةاملعلمت حد د 2

 2.8 6 الفروق الفردية بني املتعلمني عند التخطيط لتدريس مهارات التفكري العليا.ة املعلم تراع 3

 2.3 6 مهارات التفكري العليا تنظيًما منطقًيا يسه ل تعليمها. ةاملعلم تنظ م 4

 0 10 البيئة الصفية املطلوبة لتدريس مهارات التفكري العليا.ة املعلم تهي أ 5

 6.1 6 األنشطة التعليمية الالزمة لتنمية مهارة التفكري العليا. ةاملعلم تحد د 6

 2.6 10 يف تعليم مهارات التفكري العليا. ةاملعلم تنو ع 7

 4.0 6  مهارات التفكري العليا. تنميمهام أداء متنوعة  ةاملعلم تصم م 8

 4.0 6 أساليب التقومي املناسبة ملهارات التفكري . ةاملعلمت حد د  9

   ثانًيا : مجال التنفيذ 

 3.8 6 تعليمات تطبيق مهارة التفكري العليا بلغة سليمة وواضحة. ةاملعلم تعرض 10

 3.0 6 يف طرائق وأساليب تعليم وتنمية مهارات التفكري العليا. ةاملعلمت نو ع 11

ا منطقيا يسه ل اكتساهبا. ةاملعلم تتدر ج 12  4.0 6 يف عرض املهارة تدرج 

 3.6 7.5 وتنميتها. مهارات التفكري العليا أساليب التعزيز املناسبة لتعليم ةاملعلم توظ ف  13

 5.3 6 املطلوبة. مهارات التفكري الوسائل والتقنيات املناسبة لتعليم ةاملعلم توظ ف  14

 8.0 6 .مهارات التفكري العليا كافية للتالميذ للتدرب والتطبيق العملي على  مة فرًصااملعل تأتاح 15



171 
 

 
 (: 14رقم ) الجدولقراءة نتائج 

 ( ما يلي:14رقم ) الجدوليتبّين من 
 من أفراد العينة في مجال التخطيط هي:نوًعا ما المؤشرات التي حازت على تقديرات مرتفعة 

 الدرسية اليومية. اخطته بعض مهارات التفكري العليا مع ةاملعلم تدجم -1
 .طرق التدريس املناسبة لتعليم وتنمية مهارات التفكري العليا ةد املعلميدحت -2
 .البيئة الصفية املطلوبة لتدريس مهارات التفكري العليا ةاملعلم ئةي  هت -3
 يف تعليم مهارات التفكري العليا. ةاملعلم يعنو ت -4

 :فعة نوًعا ما من أفراد العينة هيالمؤشرات التي حازت على تقديرات مرت التنفيذ، فإنّ أّما في مجال 
 .وتنميتها العليا التفكري مهارات لتعليم املناسبة التعزيز أساليب املعلمة توظيف -1
 م.املبادرات الفردية واألداء املتمي ز للتالميذ أثناء التعل   ةع املعلميشجت -2

 :د العينة هيأفراما من  ي حازت على تقديرات مرتفعة نوًعاالمؤشِّرات التفإن وفي مجال التقويم، 
 .على تقييم األفراد واجملموعات ةع املعلميشجت -1

 3.6 7.5 املبادرات الفردية واألداء املتمي ز للتالميذ أثناء التعلم.ة املعلم تشج ع 16

   ثالثًا: مجال التقويم

 1.9 6  وتنميتها. مهارات التفكري تقومي ا ) قبليا، مرحلًيا، ختامي ا( يف تعليمة املعلم تقو م 17

 3.3 6 يف أساليب التقومي ) شفوي ،أدائي، كتايب (. ةاملعلم تنو ع 18

 4.5 6 .من نتائج التقومي يف تعليم التالميذ املهارة وتنميتها ةاملعلمت استفاد 19

 5.5 6 الفروق الفردية بني الطالب أثناء التقومي. ةاملعلم تراع  20

 7.1 6 التالميذ على التقومي الذايت . ةاملعلم تشجع 21

 6.0 10 .على تقييم األفراد واجملموعات ةاملعلم تشجع  22

 5.1 10 لتالميذ على ربط املهارات املكتسبة باحلياة.ة املاملع تشجع 23

 6.78 العامالحسابي المتوسط  
 الحسابيالمتوسط 

3.96 
 معدل االنحراف المعياري العام

    
 

 حساب
التباين 

للمتوسط 
   :الحسابي

 3.27 

لالنحراف التباين  حساب
 1 .81المعياري : 
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 التالميذ على ربط املهارات املكتسبة باحلياة. ةع املعلميشجت -2
المؤشِّرات التي حازت على تقديرات ضعيفة ومنخفضة من أفراد العينة في مجال وبناء على 

 التخطيط، فإنها تمثلت بـــــ:
 الفروق الفردية بني املتعلمني عند التخطيط لتدريس مهارات التفكري العليا. ةاملعلم مراعاة -1

 مهارات التفكري العليا تنظيًما منطقًيا يسه ل تعليمها. ةاملعلم يمنظت  2 -  
 مهارات التفكري العليا. يتنم  مهام أداء متنوعة  ةم املعلميصمت -3

  العينة أفراد من ضعيفة ومنخفضة تقديرات على حازت التي المؤشرات فإن التنفيذ، مجال في أّما
 : كانت
 تعليمات تطبيق مهارة التفكري العليا بلغة سليمة وواضحة. ةعرض املعلم -1
 يف طرائق وأساليب تعليم وتنمية مهارات التفكري العليا. ةاملعلم تنويع -2
ا منطقيا يسه ل اكتساهبا. ةتدر ج املعلم -3  يف عرض املهارة تدرج 
 .مهارات التفكري العليا كافية للتالميذ للتدرب والتطبيق العملي على  فرًصا ةاملعلم ةتاحإ -4

 من منخفضةالالتقديرات ضعيفة و ال تقديراتال على حازت التي المؤشِّرات فإن التقويم، مجال وفي
 :جاءت على النحو اآلتي العينة أفراد

  وتنميتها. مهارات التفكري تقومي ا ) قبليا، مرحلًيا، ختامي ا( يف تعليم ة املعلمميقو ت -1
 يف أساليب التقومي ) شفوي ،أدائي، كتايب (.  ةاملعلم يعنو ت -2
 .الفروق الفردية بني الطالب أثناء التقومي ةاملعلم مراعاة -3

ثالثني ( 30أن  املتوسطات احلسابية لنتائج أفراد العينة البالغ عددها ) (14ويتضح من اجلدول رقم ) 
(، وأعلى متوسط حسايب فيها  8( و )0هلا كانت بني )  (، واالحنرافات املعيارية6( و)10تراوحت بني )

 ةع املعلميشج، وتالبيئة الصفية املطلوبة لتدريس مهارات التفكري العليا ةاملعلم هتيئة كان للمؤشِّرات اآلتية :
، حيث بلغ يف تعليم مهارات التفكري العليا ةاملعلم ، وتنويعالتالميذ على ربط املهارات املكتسبة باحلياة

، 0وباحنراف معياري مقداره ) ثالثني (30( من أصل جمموع العينة الذي يبلغ )10متوسط كل منها )
الدرسية  ةطاخل بعض مهارات التفكري العليا مع ةاملعلم دمجر مؤش   وجاء يف املرتبة الثانية(، 5.1، 3.6

 مؤشر و ،التدريس املناسبة لتعليم وتنمية مهارات التفكري العلياائق طر  ةد املعلميدر حتمؤش   و ،اليومية
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 ةع املعلميشجمؤشر تو وتنميتها،  العليا التفكري مهارات لتعليم املناسبة التعزيز أساليب املعلمة توظيف
( وباحنراف معياري 7.5، حيث بلغ متوسط كل منها )مياملبادرات الفردية واألداء املتمي ز للتالميذ أثناء التعل

(، واحنرافها املعياري 6بلغ متوسطها احلسايب )اخلمسة عشرا ( 15(، وبقية املؤشرات الــــــــــ )2.7مقداره)
(، واالحنراف املعياري 6.78مؤشرات، فقد بلغ )( أما املتوسط احلسايب العام لل2.7، 2.4تراوح بني ) 

 (1.81) واالحنراف املعياري له ( 3.27  )  بلغ وحساب التباين للمتوسط احلسايب( ، 3.96العام )
عن املتوسط احلسايب وصل إىل  تباين مرتفع للبيانات يف العينةفيها داللة إحصائية على وجود وهذه النتائج 

واضح يف أساليب وطرائق تعليم مهارات التفكري العليا يف املنهج  قصورالضعف وأكثر، وهذا يكشف عن 
موضوع الدراسة )ختطيطًا وتنفيًذا وتقوميًا(، وإن كان القصور أكثر بروزًا يف جمايل )التنفيذ والتقومي (، وهذا 

دليل هارات التفكري العليا اليت تضمنها الكتاب والطرائق اليت اقرتحها يعود من وجهة نظر الباحثة إىل أن م
، واالسرتاتيجيات والطرائق هي األخرى مقرتحة يف ساس متوفرة يف الكتاب ومدجمة فيههي باأل املعلم

الدليل، ولكنها مل جتد اخلربة الكافية لدى غالبية املعلمات القائمات على تنفيذ املنهج بتنفيذ هذه الطرائق 
راجنيدران يف ماليزيا حيث عزا  املأمولة، وهذا يتفق مع ما ورد يف دراسةواالسرتاتيجيات املقرتحة بالصورة 

 اإلبداع إلثارة مؤهلني غري املعلمني أنحث ضعف منو مهارات التفكري لدى عينة دراسته إىل هذا البا
 ألصول املعريف وباحملتوى الضرورية التدريس مبهارات املعلمني إملام عدم، وكذلك لالفصل داخل واالبتكار
 مهارات تنمية على تساعد تدريس سرتاتيجياتاملعلمني ال استخدام ضرورةب تهدراسى يف أوص؛ لذا التدريس
 .الطالب أذهان يف وصب ها املعلومات تلقني على تعتمد اليت اإللقائية الطرائق عن واالبتعاد العليا، التفكري

املناهج ؛ ألن أواًل للمعلمات حلداثة املوضوع بالنسبة أيًضا أن األمر قد يعود  من جهتها وترى الباحثة 
مهارات التفكري العليا، كما أن السياسة التعليمية مل جتعله إجراء البد السابقة مل تركِّز على موضوع تعليم 

كما هو احلال اآلن أوال، ولعدم تدريب املعلمات التدريب الكايف على كيفية تعليم   منه يف كل حصة درسية
عينة العليا بأنواعها ضمن املنهج ثانًيا، ومن جهة أخرى جلأت بعض املعلمات من أفراد ال مهارات التفكري

املختارة لالرجتال يف التطبيق والتنفيذ دون االسرتشاد واالستعانة الواعية بدليل املعلم كأحد أوعية املنهج اليت 
تساعد على تنفيذه وتوظيفه بشكل فع ال من خالل االستعانة به إلعداد خطة درسية مكتملة العناصر، 

ت التفكري العليا مسرتشدات مبا جاء يف يكون أحد عناصرها األساسية تعليم مهارة أو أكثر من مهارا
الدليل مع إتاحة الفرصة أمامهن لتصميم أنشطة تتناسب ومستوى تالميذهن، وقمن بتنفيذ احلصة دون 
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خطة مرسومة أو معد ة مسبًقا، خطة درسية تتناسب مع زمن احلصة ومستوى التالميذ الذين تدرسهم 
 قيام بعضهن بتنفيذ املهارة كنشاط عادي، وليس كمهمة  ،وتتالءم مع قدراهتم وتوجهاهتم، باإلضافة إىل
 عرضها؛ يف املنطقي التدرج احلرص علىمع  ودقيقة واضحة أدائية حتتاج إىل عرض تعليمات حمدد ة بلغة

 الضعف ومواطن القوة مواطن يصن ف (15) رقم التايل واجلدول للتالميذ، تعليمها وتنظيم اكتساهبا لتسهيل
 الرابع الصف لطالب العليا التفكري مهارات تعليم جمال يف الصفي   املوقف تقومي مالحظة بطاقة كشفتها  اليت
         .املطو ر املنهج خالل من اإلمارات دولة يف

 (15) رقم الجدول

 

-2015) العام في المطور الرابع الصف منهج في العليا التفكير مهارات تعليم في الضعف ومواطن القوة مواطن
2016) 

 مواطن الضعف مواطن القوة  المجال م

 خطته مع العليا التفكري مهارات بعض املعلمة دجمت - التخطيط 
 .اليومية الدرسية

 وتنمية لتعليم املناسبة التدريس طرق املعلمة حتديد -
 .العليا التفكري مهارات

 مهارات لتدريس املطلوبة الصفية البيئة املعلمة هتي ئة -
 العليا التفكري

 .العليا التفكري مهارات تعليم يف املعلمة تنويع -

 التخطيط عند املتعلمني بني الفردية الفروق ةاملعلم مراعاة -
 .العليا التفكري مهارات لتدريس

 يسه ل منطقًيا تنظيًما العليا التفكري مهارات ةاملعلم تنظيم -
 .تعليمها

 .العليا التفكري مهارات تنمي متنوعة أداء مهام املعلم تصميم-

 لتعليم املناسبة التعزيز أساليب املعلمة توظيف - التنفيذ 
 .وتنميتها العليا التفكري مهارات

 املتمي ز واألداء الفردية املبادرات املعلمة تشجيع-
 .التعلم أثناء للتالميذ

 سليمة بلغة العليا التفكري مهارة تطبيق تعليمات ةاملعلم عرض-
 .وواضحة

 التفكري مهارات وتنمية تعليم وأساليب طرائق يف ةاملعلم تنويع-
 .العليا

 .اكتساهبا يسه ل منطقيا تدرج ا املهارة عرض يف ةاملعلم تدر ج-
 العملي والتطبيق للتدرب للتالميذ كافية  فرًصا املعلم إتاحة -

 .العليا التفكري مهارات على
 .واجملموعات األفراد تقييم على املعلمة تشجيع- التقويم 

 املكتسبة املهارات ربط على التالميذ املعلمة تشجيع-
 .باحلياة

 مهارات تعليم يف( ختامي ا مرحلًيا، قبليا،)  تقومي ا ةاملعلم تقومي -
 . وتنميتها التفكري

 (.  كتايب  ،أدائي، شفوي)  التقومي أساليب يف ةاملعلم تنويع -
 .التقومي أثناء الطالب بني الفردية الفروق ةاملعلم مراعاة -
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ح التمثيل البياين للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وفق ما جاء يف يوض   (4 ) والشكل رقم
 حتليل نتائج بطاقة املالحظة:

 
 (4 رقم ) شكلال

 
 األسئلة عن واإلجابة الدراسة، يف إليها التوصل ت   اليت للنتائج التفسريية التحليلية القراءة هذه وبعد

 مث ومن الباحثة، إليها توص لت اليت النتائج ألهم ملخ ص عرض اخلامس الفصل يف سيتم حوهلا، املطروحة
    .الدراسة إليها خلصت اليت واملقرتحات بالتوصيات اخلروج
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واالنحراف املعياري ملؤشرات األداء في تعليم التمثيل البياني للمتوسط الحسابي

طاقة مالحظة مهارات التفكير العليا في منهج الصف الرابع املطور وفق تحليل نتائج ب
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 ص نتائج الدراسةملخّ 

ع بطبعته لصف الرابإىل تقومي منهج اللغة العربية ليف ضوء حتليل بيانات الدراسة ومعلوماهتا اليت هدفت 
قائمة مهارات التفكري العليا وبطاقة  ) باستخدام ثالث أدوات حبثية هيو  (2016-2015) التجريبية 

خلصت  لتحليل النتائج وتفسريها، توظيف املنهج الوصفي التحليليمع  (املالحظة واستمارة حتليل احملتوى
 اآليت: نتائج الدراسةم هألص ملخ  إلعداد الباحثة 

 : ص نتائج الدراسةملخّ 
 نتائج الدراسة بما يأتي:أهم صت تلخّ 
 ( 2016-2015اللغة العربية للصف الرابع بدولة اإلمارات بطبعته التجريبية)  هجمنتضم ن  -1

ست وحدات دراسية تضمنها كتاب العربية لغيت  يف عليا تفكري مهارةأربعمئة واثنيت عشرة ( 412)
ا مئة وتسعً بلغ عدد مهارات التفكري العليا الرئيسة يف املنهج:  ،باإلضافة إىل دليل املعلم ودليل التقومي

  (30)وثالثني مهارة تفكري إبداعي،  (178)ومئة ومثان وسبعني مهارة تفكري ناقد، ( 189)ومثانني 
اختاذ  ات يف( مهار 7)سبع ( مهارات يف حل املشكالت، و 8) ومثاين مهارة تفكري فوق املعريف،

 القرار. 
الرئيسة تكرارًا يف املنهج، فقد بلغ عددها  التفكري العليا هاراتمكانت أعلى   التفكري الناقدمهارات  -2

، أما أعلى املهارات الفرعية تكرارًا يف (% 46) بلغت سبة مئويةبن( مهارة 189) مئة وتسًعا ومثانني 
 بنسبة( 101)مئة وواحد  تكررت حيث  اإلبداعي التفكري يف األصالة مهارةفقد كانت املنهج، 

 وأقل املهارات الرئيسة وروًدا يف املنهج كانت مهارة ) اختاذ القرار( بتكرار% (  23.5) بلغت مئوية
 %  (.  2فقط، ونسبة مئوية )مرات ( 7) سبع 

أن املنهج أوىل هذه املهارة اهتماًما  مؤشر جيد علىفيه تفوق مهارات التفكري الناقد يف املنهج إن   -3
رجاء أبو  ومنهم فيما خيص هذه املهارة، الرتبويونيتفق مع ما أشار إليه الباحثون  وهذا ملحوظًا،

يوجب ، سم بسرعة التغيريتإن عاملنا املعاصر الذي ي ): بقوله على هذا املوضوعد حيث أك   عالم
الناقد  فالتفكريوأن يفكر تفكريًا ناقًدا(  ،على التوافق مع املواقف اجلديدة ي قدراتهعلى الفرد أن ينم  

 بات حاجة أساسية ملواكبة تطورات العصر وحتدياته.
 أما فيما يتعلق بعدم التوازن يف توزيع املهارات الفرعية للتفكري اإلبداعي على حمتوى عناصر املنهج    -4
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(  تللمشكال احلساسيةكـ ) د على اإلطالق  تر ( ومنها مامل 101) مئة وواحد فمنها ما تكرر 
 مع ما أوصت به دراسة العيد ذلك يتوافقو حيتاج إىل إعادة نظر وتعديل يف الطبعات اجلديدة، فهذا 

عة وجوب احلرص على التنويع يف النشاطات التقوميية حبيث تكون موز  على  دتأك  ( اليت 2010)
دير بشكل شامل وتراعي مجيع مهارات التفكري اإلبداعي، والعمل على تنمية املهارات اإلبداعية مبقا

 متوازنة يف املنهج.
( مرات 7)سبع ( مرات حلل املشكالت و 8) مثاين اذ القرار وحل  املشكالتورود مهاريت اختقلة إن   -5

تناول هاتني  يف الطبعات القادمة ؛ألنتعديل ال إعادة نظر ووجوبحيتاج إلى الختاذ القرار، هذا أمر
والتفكري اإلبداعي ال يغين عن توفر أنشطة مستقلة املهارتني من خالل ُمارسة مهاريت التفكري الناقد 

على حتديد اخلطوات ومجع البيانات واملوازنة بني احللول  من دور يف تدريب املتعلم ا ملا لذلكمهب
تأكيده ( ب2013وقد أشارت إىل ذلك دراسة شحادة ) ،وصواًل إىل حل  املشكالت واختاذ القرار

صرة اليت جيب على مطوري املناهج مراعاهتا هو الرتكيز على ن أهم التوجهات العاملية املعاعلى أ
( ودراسة أبو دية 2016) مهارة التفكري والتخطيط وحل املشكالت كما أن دراسة عبد اهلل

كان من ضمن توصياهتما ضرورة حتقيق التوازن يف توزيع مهارات التفكري على   كلتامها  (2014)
 .عناصر املنهج

؛ ألهنا مرحلة أمر هاميف هذه املرحلة العمرية  ع يف مهارات التفكري للتلميذالتنويترى الباحثة أن  و
تتميز خبصائص عقلية ونفسية ومنو جسدي يساعد على سرعة التعلم كما برز ذلك يف اإلطار 

 .عند احلديث عن خصائص هذه املرحلة العمرية النظري للدراسة
أوضحت القصور الواضح يف أداء املعلمات يف تنفيذ املنهج والنتائج اليت كشفت عنها بطاقة املالحظة 

يف جمال تعليم وتنمية مهارات التفكري العليا وخصوًصا يف جمال التنفيذ والتقومي، وهذا يتوافق مع دراسة 
( اليت ركزت توصياهتا على ضرورة تدريب املعلمني على التعامل مع أساليب التعلم 2015آل معدي )

الرتكية اليت ت دراسة الرات التفكري العليا مع حمتوى املنهج املدرسي، وكذلك املدمج أي دمج مها
ا مهم عاملك  املعلم قدرةفقد أكدت أيًضا على  ،راسات السابقةدالضمن استعراضها   إحداث يف جد 

 .وتنمية مهارات التفكري من خالله اجلديد املنهج تنفيذ يف التأثري
 الباحثة أن  عدد مهارات التفكري العليا اليت تضم نها ومناقشتها وجدتقراءة النتائج السابقة  من خالل

 ولكن هلا، يدر س اليت العمرية املرحلة وطبيعة املنهج، حجم مع ما حدٍّ  إىل متوازنًا عدًدا كان  املنهج
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، فبعض بالتوازن نفسهمل يكن  التكرارالعدد و ملهارات نفسها أي )الرئيسة والفرعية( من حيث  ورود
املهارات وردت بشكل كبري يف وحدة معينة، وبعضها اآلخر ورد مبستوى أقل، كما هو احلال يف 

مل ترد مطلًقا كمهارة التمييز بني الرأي واحلقيقة، فرعية وهناك مهارات الوحدتني األوىل واخلامسة،
قيقة مل ترد ومهارة احلساسية للمشكالت، وتعزو الباحثة ذلك إىل أن  مهارة التمييز بني الرأي واحل

مل تتطرق هلذه املهارة، أما احلساسية وثيقة املعايري، و  يفللصف الرابع  ملدرجةأصال يف النواتج 
من إفرازات الواقع الذي  تعد  إىل أن هذه املهارة  يف املنهج عدم ورودهاالباحثة تعزو  للمشكالت، فإن

 وليس الواقع الذي نفرضه أو نعل مه للتالميذ.  نعيشه،
 أن خترج مبجموعة من التوصيات من خالل قراءة النتائج وحتليلهااستطاعت الباحثة يف هذا الفصل وقد 

املنهج حتسني يف هذه الدراسة أن تسهم  -سبحانه وتعاىل -وترجو من اهلل وتفسريها يف الفصل السابق، 
ؤهله ملواجهة وتاء متوازنًا بنوجتعله أكثر غىن مبهارات التفكري العليا اليت تبين شخصية الطالب واالرتقاء به، 

حتديات األلفية الثالثة وعجلتها املتسارعة يف جمال التقدم العلمي والتفكري االبتكاري الذي بات ضرورة من 
لبحوث ذات عالقة ميكن أن تغين  جمموعة من العناوين واختتمت الباحثة الدراسة باقرتاح ،ضرورات احلياة

 مسرية التعليم يف جمال كيفية تنمية مهارات التفكري وتنشئ لنا األجيال القادرة على التفكري املبدع والبن اء.
 :التوصيات

 :أمهها يف ضوء حتليل النتائج وتفسريها توص لت الباحثة إىل توصيات متعلقة مبوضوع الدراسة
أكرب من مهاريت اختاذ القرار وحل  املشكالت؛ لتحقيق التوازن فيما  دًداع املنهجحمتوى  تضمنيوجوب   -1

شخصية التلميذ، بناء املهاري املطلوب ل بني مهارات التفكري العليا الرئيسة، وبناء التكامل املعريف و
  ومراعاة ذلك يف الطبعات اجلديدة للمنهج.

 التفكري رفد أنشطة الوحدة اخلامسة باملزيد من مهارات التفكري العليا؛ لتحقيق تضمني متوازن ملهارات  -2
 بني وحدات الكتاب الست. العليا

 من املختلفة التفكري مهارات تعليم وإجراءات خطوات تنظيمضرورة تنفيذ برامج تدريبية يف كيفية   -3
؛ ألن اكتساب التلميذ للمهارة حيتاج ملعلم حاذق يتقن ماتللمعل املقررة الدراسية املادة تدريس خالل

 تعليمها والتدريب عليها.
 كان غائًما  على آليات تقومي تعليم مهارات التفكري العليا، فالتقومي مبراحله املختلفة، املعلماتتدريب  -4

 مردود يضعف املختارة،وهذا البسيطة العينة يف أدائهن مالحظة ت   اللوايت املعلمات غالبية لدى وعائًما
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 تعليم مهارات التفكري العليا للتلميذ، وحيول دون حتقيق األهداف املنشودة يف هذا اجملال، فالتقوميوإنتاجية 
 ومتابعة. وتنفيذاً  ختطيطاً  التعليمية العملية تصاحب مستمرة عملية يكون أن جيب

 مهارات التفكري العليا تنم يم مهام أداء متنوعة يصميف ت املعلماتقيام املشرفني الرتبويني بتنمية مهارات  -5
 لدى التالميذ، وتراعي الفروق الفردية فيما بينهم.

 يف التالميذ عدد تقليل فيها مبا مهارات من يتضمنه وما املنهج، لتنفيذ واملادية البشرية تقدمي التسهيالت -6
 االعتبار بعني واألخذ مة،املعل على احلصص عدد يف املرتفع النصاب ضغط من والتخفيف الفصل،
 التفكري مهارات تعليم للمعلمة ليتسىن   والتلقني؛ احلفظ على تعتمد كانت  اليت السابقة، املناهج خمرجات

 املطلوبة. بالصورة العليا
 والتلميذ املعلم تعامل على سلبية بصورة وانعكست والتقومي، التعليم بني حدثت اليت اهلوة ردم ضرورة -7

 املنهجية األهداف جمال بني شاسع فارق لوجود حدثت إشكاالت فهناك وأهدافه، ومهاراته املنهج مع
 له. التقومي وجمال ،الرتبوية مبتطلباته

 خالل من املتعل م أداء حيسِّن ألنه املعلمات؛ قبل من املنهج أوعية أحد وهو التقومي، دليل تفعيل ضرورة  -8
 . متطورة علمية ةتقوميي ومعايري أسس وفق له املعلمة متابعة

 االسرتاتيجيات تطبيق على والعمل املعلمات، قبل من أكرب بفاعلية اإلرشادي املعلم دليل توظيف  -9
 املنهج يف الواردة االعلي التفكري مهارات من التالميذ مكنيتل أفضل مبستوى فيه املقرتحة واألساليب

 .أفضل مبستوى
تسجيل نصوص االستماع و نصوص  الذي يتضمن القرص املدمجلقصص الرافدة و ا توفري ضرورة -10

 ، وحتقيق نواجته املرجوة.لتدريس املنهج مبستوى أفضل الالزمة القراءة األدبية واملعلوماتية
 البحوث المقترحة:

 .التالميذ على أثره قياس خالل من املطور الرابع للصف العربية اللغة منهج فعالية مدى قياس-1
 يتضمن مهارات التفكري العليا على التالميذ.قياس أثر برنامج مقرتح يف اللغة العربية -2
 .مهارات التفكري العليا املختلفة يتو حي برنامج تثقيفي توعوي مدرسي-3
أثره على  قياسو ،التعليم على توظيف مهارات التفكري العليا يفبرنامج تدرييب ملعلمات الصف الرابع -4

 أدائهن.
 .حياتية تطبيقية مهارة إىل املنهج من املهارة نقل كيفية  ملعرفة إرشادي دليل-5
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 :المراجعو  المصادر
 م(٢٠٠٥)  الكتب عامل،القاهرة  ،1،طالتفكير وتعليم االبداعي التدريس،  عزيز جمدي ، إبراهيم -
 (م٢٠٠٥)  الكتب ،عامل القاهرة ،1،طالمنهج التربوي وتعليم التفكير ، عزيز جمدي ، إبراهيم -
 (م2000 ) املصرية األجنلو مكتبة القاهرة، ، ط:د الرتبوية، املناهج موسوعة عزيز، جمدي إبراهيم، -
 ، بريوتصادر دار طبعة ،العرب لسان، منظور ابن -
 .م(2001 )مكتبة الشقري  الرياض،،  د:ط ،المناهج وتطويرها ،سينح فؤاد اهلجاء، أبو -
 د:ط ،(المهنية والتنمية المهارات)الفعال والعشرين الحادي القرن مدرس ،جابر احلميد عبد جابر، -
 .(2000) ،العريب الفكر دار القاهرة،، 
 (1620، عمان ، دار الفكر ) 9، ط("  وتطبيقات مفاهيم) التفكير تعليم" فتحي اجلروان، -
 اململكة املعارف، وزارة( 83) العدد ،المعرفة مجلة"  اإلبداع التفكير، تعليم تعليم "فتحي روان،اجل -

 (م 1999)   السعودية، العربية
 .(م 2001)  ،1 جملد ،مكتبة الشقريالرياض، ، 2ط ،التفكير تعليم، ابراهيم احلارثي، -
، املكتبة ،اجليزة1ط سيكولوجية التعلم )نظريات ،عمليات معرفية، قدرات عقلية(حسانني، عواطف حممد حممد، -

 (2012) األكادميية 
 للتدريب العربية اجملموعة، د:م،  د:ط ،"معاصرة رؤية المناهج، "تطوير ،حساين حممود شوقي حسن، -

 .م( 2001والنشر)  
 األردن، دار: عمان،  د:ط ،وطرقه وعماله لمفاهيمه شاملة معالجة المنهج تقييم ،زياد حممد محدان، -

 .(1985) ،احلديثة الرتبية
  .(1989) ،سورية، الرتبية الثالث، وزارة العدد ،العربي المعلم مجلةاخلطيب، حسام،   -
 .(2005)، ، دار الرشدد:ط ، الرياض المعاصر، المدرسيّ  المنهج ،جعفر اخلليفة، حسن -
 (2014، األردن، دار غيداء للنشر والتوزيع ، ) 1، طمهارات التفكيردعمس ، مصطفى منر،  -
دار  القاهرة، "التطوير التنظيمات، األسس، المكونات، المناهج، ، "الدعيلج، إبراهيم بن عبد العزيز -

 . (م2007)، القاهرة  للطباعة والنشر
 (1993)  إربد، دار الفرقان) مناهج التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق(  ، عليالديري وآخرون-
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 الكتب عامل القاهرة،: 1ط(من منظور النظرية البنائية التدريسالتعلم و  ) احلميد عبد كمال  زيتون، -
(2003.) 
 للنشر وائل دار األردن، ، عمان ، د:ط ،المدرسي المنهج في التفكير تعليم، هايل ناديا السرور، -

 م(.2005)، والتوزيع
 فلسطني، دار نابلس، د:ط ، ، األمثلة مئات مع التفكير مهارات تدريس،  أمحد ، جودت سعادة -

 .( م 2003)  ،والتوزيع للنشر الشرق
 م(.2008)،الفكر دار عمان،،  د:ط ،المعاصرة المناهج تخطيط ،العز أبو عادل سالمة، -
  .دار املعرفة اجلامعية ،مصر، 1ط، المعرفيدراسة في علم النفسي و   التفكير الناقد، السيد ، عزيزة. -

 (م1995)
 ، القاهرة دار، القاهرة،  د:ط ،المناهج علم وتطبيقات أساسيات ،الرحيم عبد جنوى شاهني، -
 .م(2006) 
 د:ط ، ،)باستخدام النماذج(" المناهج، بناؤها، تنفيذها، تقويمها، تطويرها" ، ابراهيم مهديالشبلي -

 . (2000 )،عم ان ، دار األمل للنشر والتوزيع
 للنشر املسرية دار عمان: األردن، ، د:ط ،اإلبداعي التفكير قدرات تنمية ،محد حممد يطي،طال -

 .م(  0120) ،والطباعة والتوزيع
 م(.2008)،املسرية دار ،عمان ، د:ط ،المعاصر المدرسي المنهج ،املهدي امحد ، احلليم عبد -
، مها -  .( 2005، )، دار ديبونوعمان   .2ط  ،الدراسّية المناهج، حمم د بنت العجمي 
 (.2009الشروق،) ،عمان،دار1،طوالتطبيق النظرية بين الناقد التفكير إبراهيم، إمساعيل علي، -
) ، مكتبة األجنلو املصري ة ،القاهرة 2 :ط () المنهج منظومة لمحتوى التعليم، فايز مينا /لبيب، رشدي -

1993). 
 
 السابعة السنة / 59 / العدد ، اخلليج رسالة جملة ،التالميذ عند التفكير قدرات تنميةعزيز،  املانع، -

 .(2016اخلليج )  لدول العريب الرتبية مكتب عشرة،
 (  2013)  اجلامعية الدار  اإلسكندرية، ، والمهارة العلم بين اإلدارة مبادئ  أمحد، ماهر، -
 .( 2014،  عمان ، دار املنهل ) 1، ط رؤية جديدة، الدافعية العقليةحممد، قيس / علي، محوك،  -
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 للتسويق املتحدة العربية الشركة :القاهرة ، د:ط ،التربوي المنهاج ،إسحق الفرحان، / توفيق مرعي، -
 (.م2009)،املفتوحة القدس جامعة مع بالتعاون والتوريدات

الرياض،  ،1ط" وتطبيقاتها ،أسسها  ،المناهج الدراسّية: عناصرها" ،مصطفى، صالح عبد احلميد -
 .(2000)  ،دار املر يخ

  (2001عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع )  ،ساليب تدريس العلومأطرق و  عطا اهلل، ميشيل كامل،-
 ورشة ضمن الدراسية، المواد ضمن العليا التفكير مهارات تعليم استراتيجيات، اهلل عبد النافع، -

 للبحوث النافع فيصل، امللك مدارس الرياض، د:ط، التفكري، على املعتمد بالتعليم اخلاصة العمل
 .( 2002)  .التعليمية واالستشارات

 / (العربية اللغة لمناهج وثيقة المعايير الوطنية )  املتحدة العربية اإلمارات دولة يف والتعليم الرتبية وزارة -
 م/2014

 المرحلة مناهج وتطوير تخطيط في الحديثة االتجاهات ،بشري حسني حممود، -أمحد حلمي الوكيل، -
 .(1999)، العريب الفكر دار ، القاهرةد:ط،  ،األولى

 ،اجلامعي الكتاب دار،1ط ،المناهج بناء أسس،  أمني حممد املفيت،  / أمحد حلمي الوكيل، -
(1989). 
 مكتبة: القاهرة د:ط ، ،وتنظيماتها المناهج بناء أسس ، أمني حممد املفيت، / أمحد حلمي الوكيل، -

 .(1999) ،املصرية األجنلو
 (.ه1429) ، العلمي النشر مركز جدة،،  د:ط ،العلمي والبحث التفكير عواطف، يوسف، -

 الدراسات والرسائل الجامعية:
 بالفصول المدمج التعّلم استخدام فاعلية "(  2015) حيىي بن سعيد بن العزيز عبد معدي، آل -

 حممد اإلمام جامعة .االبتدائي" الخامس الصف لطالب الرياضي التفكير مهارات تنمية في المقلوبة
  .منشورة غري اإلسالمية، رسالة سعود بن
 وراء ما مهارات ضوء في التكنولوجيا مناهج )تقويم( 2014) يوسف أبو  شحدة ،أمحد أبو دية- 

 وطرق املناهج يف املاجستري درجة على احلصول متطلبات الستكمال حبثاألساسية(  للمرحلة المعرفة
  .بغزة اإلسالمية اجلامعة يف الرتبية كلية  من التدريس
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تحليل كتاب النصوص والمطالعة للصف التاسع األساسي في ضوء ( "  2006األستاذ، نبيلة )  -
  .امعة اإلسالمية، غزةجامعة اجل "  رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، معايير األدب اإلسالمي

ول بدولة الكويت ) تقويم منهج اللغة العربية للصف األ، (2014ري، نوال عبد الكرمي عثمان)التوجي -
منشورة يف جملة الطفولة العربية ديسمرب رسالة ، في ضوء آراء معلمي وموجهي مادة اللغة العربية

(2014).  
 مدارس في األساسية المرحلة طلبة لدى اإلبداع تنمية معوقات ،(  م2005) رزق سهيل دياب، -

 وطموحات الواقع حتديات بني الفلسطيين الطفل" ، الثاين الرتبوي املؤمتر إىل مقدم حبث غزة، قطاع
 . التعليمية غزة منطقة املفتوحة القدس جامعة"  املستقبل

 الجمهورية في السابع للصف الرياضيات كتاب  محتوى قويم، (م2010) خري حممد قمر الرحياوي، -
 تدريس وطرق مناهج)  الرتبية يف ماجستري رسالة  ،المادة أهداف تدريس ضوء في السورية العربية

  .منشورة رسالة غري الرياضيات( جامعة القاهرة
القيم المتضمنة في كتب اللغة العربية للصفين الرابع والخامس ( 2013شاويش، رنا خليل حممد ) -

، حبث تربوي فائز جبائزة الشارقة للتميز الرتبوي من التعليم األساسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
  .(19الدورة )

الثقافة العلمية  العلوم للصف العاشر وفقا لمعايير" تحليل محتوى منهاج ( 2006)  ىن، مالصادق -
  رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمية، غزة." اكتساب الطلبة لها ىومد

 الثانية في المرحلة المفاهيم تنمية على االنترنت عبر التفاعل أساليب أثر"  سعد إميان ، احلليم عبد -
 مشرف دورة ندوة...  10/9/2008- الرتبية يف املاجستري "العلمية القيم لبعض األساسي التعليم من

 .2008  /16/3 يف العملية الرتبية طالب علي التعاوين الكلية
درجة تضمين مهارات التفكير الناقد في كتاب اللغة العربية )، (2016عبد اهلل، رائد صبحي)  -

فائز جبائزة الشارقة للتميز الرتبوي )فئة البحث الرتبوي للصف التاسع في دولة اإلمارات العربية المتحدة( 
 . التطبيقي املتميز(

للصف تحليل النشاطات التقويمية في كتاب "لغتنا الجميلة"  "م( 2010العيد، وسام حسن شيخ ) -
 غري ماجستري رسالة "الرابع األساسي في ضوء مهارات التفكير اإلبداعي، ومدى اكتساب الطلبة لها

  .غزة اإلسالمية، اجلامعة الرتبية كلية  ، منشورة
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م( حبث مقدم  ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف املناهج وطرق 2010الفرا، ميسون نصر ) -
تحليل كتاب لغتنا العربية للصف الرابع األساسي في  ) اإلسالمية يف غزة  بعنوانامعة التدريس يف اجل

  .منشورة غري رسالة (ضوء مهارات التفكير اإلبداعي  ومدى اكتساب الطلبة له
، (2007فريق من  الباحثني الرتبويني يف مركز البحوث والتطوير الرتبوي يف اجلمهورية العربية اليمنية ) -

 مصفوفة لدمج تعليم وتعّلم مهارات التفكير األساسية من خالل تدريس مادة العلوم للصفوفنموذج 
 ، اليمن ، عدن. ( يف املرحلة األساسية 9 - 7)
 (2008) اليمنية العربية اجلمهورية يف الرتبوي والتطوير البحوث مركز يف الرتبويني الباحثني من فريق -

  .(، اليمن، عدنمهارات التفكير في مرحلة التعليم األساسيمعوقات تعليم ) حول نية دراسة ميدا

فاعلية برنامج إثرائي قائم على مفهوم الذات في منهج علم النفس القذايف خلف عبد الوهاب حممد،  -
، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات الرتبوية، جامعة لتنمية مهارات اتخاذ القرار لطالب المرحلة الثانوية

 .(2013القاهرة )
 وفق والتدريس الفيزياء مادة محتوى تنظيم أسلوب أثر:دراسة بعنوان محاد يوسف قطيط،غسان -

  لدى العليا التفكير ومهارات المفاهيم اكتساب في الموجه واالستقصاء المشكالت حل طريقتي
 (2005)  األردن في المرحلةاألساسية طالب

 لعام للطالب" على مهارات التفكير الناقد االجتماعيةأثر مناهج الدراسات  " دراسة تركية بعنوان -
  ، تركيا.(2005)
تدريس مهارات التفكير العليا في الفصول " ( Rajendran)  Nagappan (1999دراسة راجيندران ) -

 .ماليزيا، "الدراسية ضرورة
 

 المراجع األجنبية:

How to Increase Higher Order Thinking By: Alice Thomas, Glenda Thorne- 

Teaching  -thinking-order-higher-increase-http://www.readingrockets.org/article/how

By: Janelle  Cox Order Thinking-Higher Strategies that Enhance 

thinking-order-higher-enhance-strategies-http://www.teachhub.com/teaching 

 
 

http://www.readingrockets.org/article/how-increase-higher-order-thinking
http://www.teachhub.com/teaching-strategies-enhance-higher-order-thinking
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 :المواقع اإللكترونية
 الرتبية وزارة ،اإللكرتوين املعرفة جملةموقع  ،الدراسي المنهج تطوير للمناهج، العامة اإلدارة -

 .(2/2012/ 25)   عدد السعودية، العربية اململكة والتعليم،
 3عدد  32، جملة العلوم االجتماعية جملد المشكالت حلّ  سيكولوجيةو  النفس علم حفين، قدري، -
(2004.) 

 املعرفة جملةموقع  التفكير، تنمية إلى الثروات تنمية من عالم حممود، حممد العلي، -
   ( 2015/ 6/ 30) بتاريخ العدد السعودية، العربية اململكة والتعليم، الرتبية وزارة ،اإللكرتوين

أغسطس 22الشبكة املعلوماتية /  (الناقد والتفكير التفكير برامج) االمري عبد فاطمة الفتالوي، - 
 بتصرف 2015،
 ( . 2011فرباير، ) 2بتاريخ موقع آفاق علمية وتربوية،  التربية" أسس في "قاسم، أجمد -
أغسطس، 11)  بتاريخ املعرفة، آفاق موقع أكادميية التفكير" مهارات تعليم "معوقاتساندرا  حلدو،-

2016 .) 
 ه19/7/1438 ) موسوعة تعّلم معنا مهارات النجاح(العامري، حممد علي شيبان ، -
 التعليم موسوعة " موقعاإلبداعي التفكير مهارات لتنمية التدريس أهمية" حسن حممد املصري، -

 (.م11/2015/ 26)    والتدريب،
 عمان جامعة (واإلبداع التفكير تنمي التي المدرسة ) واالستشارات للتدريب جروان موقع مركز -

 العربية، األردن
 م(.26/11/2015 ) األلوكة، شبكة موقع "المناهج تطوير أسس"  نغيمش، حصة -

 
 المالحق قائمة

 (1)  رقم الملحق
 المبدئية بصورتها العليا التفكير مهارات قائمة
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 ) مرحلة التعليم األساسي في رقائمة مهارات التفكير العليا التي ينبغي توافرها في منهج اللغة العربية  للصف الرابع المطوّ 

لى ( بدولة اإلمارات العربية المتحدة  الحلقة األو   
عر فه بعض الباحثني بأنه فحص وتقييم احللول املعروضة. وهو حل  املشكالت ، أو التحق ق من الشيء وتقييمه باالستناد إىل لقد أواًل: مهارات التفكير الناقد

 معايري متفق عليها مسبقاً، وهو تفكري تأملي ومعقول مرك ز على اختاذ قرار بشأن ما نصدِّقه ونؤمن به أو ما نفعله.
 (تطل ب استخدام املستويات املعرفية العليا الثالث يف تصنيف بلوم ) التحليل ـ الرتكيب ـ التقوميوالتفكري الناقد هو التفكري الذي ي

 التعريف المهارة
 أو الت شابه على معلومات جديدة من املعلومات املتوافرة باالعتماد القدرة على إجياد االستنتاج-1

 االختالف.
مهارة التمييز بين الحقيقة   -2

 والرأي
 مفهوم )احلقيقة( إىل معلومات تقريرية، باإلمكان مالحظاهتا و التأكد من دقتها. يشري

أما مفهوم )الرأي( فهو تعبري عن تقييم يعتمد على احلكم الشخصي، أو االنطباع أو االعتقاد، ويف 
 .الوقت نفسه ميكن الوثوق به أو عدم الوثوق هبا

 المقارنة -3
 

مفهومني أو أكثر بعد وصف كل منها وصفاً شاماًل، وقد تكون مفتوحة أو إجياد التشابه واالختالف بني 
 مغلقة ،سهلة أو صعبة ،وقد تتناول أشياء جمردة أو حمسوسة .

 يقصد به جتزئة البنود إىل أجزاء مهمة صغرية ووصف كل منها.  التحليل -4
) فحص  الترتيب والتصنيف -5

الوقائع والمعطيات وتحليلها 
ومحاكمتها وتقويمها ) أي إصدار 

 حكم عليها(

 االعتماد على معيار معني، يتم ترتيب املفاهيم واألحداث بداللة هذا املعيار.
ويرتبط هبذه املهارة جمموعة من املهارات الفرعية ، منها: اكتشاف املغالطات ، التمييز بني احلقائق 

متييز احلقائق من االدعاءات أو احلجج الغامضة ، تعرُّف األسباب ذات العالقة باملوضوع واالدعاءات ، 
وتلك اليت ال ترتبط به ، حتديد مصداقية مصدر املعلومات ، حتديد دقة اخلرب أو الرواية، تعرف 

 ة قوة الربهاناالفرتاضات غري الصرحية املتضمنة يف النص ، حتري التحيز أو التحامل يف اآلراء ، حتديد درج
. 

 تقدير درجة صحة استنتاج معني يف ضوء املعطيات اليت انبثق منها تقدير درجة صحة االستنتاج. -6
التنبؤ بالنتائج الممكنة أو  -7

المحتملة  من حدث أو مجموعة 
 . من األحداث

 بناء على معطيات حمددة. بالنتائج املمكنة أو احملتملة القدرة على التنبؤ

 التعريف المهارة
: هلا تعريفات كثرية نذكر منها تعريف )كورت( بأهنا القدرة على إنتاج األفكار األصيلة واحللول باستخدام مهارات التفكير اإلبداعيثانًيا: 

 إعطاء معاين  جديدة لألفكار.  التخيالت والتصورات مثلما يشري إىل القدرة على اكتشاف ما هو جديد
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الطالقة -  أو أفكار جديدة بأقصى سرعةإضافة إجابات  1

المرونة -2  حتفيز الطالب إلجراء نشاط عملي بأكثر من طريقة، إجياد حلول وطرق وتطبيقات خمتلفة و 

من خالل النظر إىل الفكرة األصلية وإجياد أفكار فرعية مث استثارة  إنتاج أفكار جديدة غري عادية وُميزة األصالة -3
 ..إجراء دمج أو تكامل بني شيئني أو أكثر الطالب لوصفها بصورة وافية أو

 . وهي القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حلِّ املشكلة اإلفاضة:-4

 ويقصد هبا الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف يف البيئة أو املوقف. الحساسية للمشكالت:-5
يقوم هبا الفرد مستخدماً املعلومات واملعارف اليت سبق له تعلمها ، واملهارات اليت اكتسبها يف   جمموعة عملياتثالثَا : مهارة  حّل المشكالت: 

 التغلب على موقف ما بشكل جيد وغري مألوف له يف  السيطرة عليه والوصول إىل حل  له.

 قيق اهلدف أو النتيجة املرجوة.هو حمصِّلة جمموعة من اآلراء واألفكار واالتصاالت وذلك لتح رابًعا: مهارة اتخاذ القرار:

 خامًسا: مهارات التفكير فوق المعرفي:
 . عبارة عن عمليات حتكُّم عليا، وظيفتها التخطيط واملراقبة والتقييم ألداء الفرد يف حل  املشكلة  أو املوضوع -
 الذي يبقي على وعي الفرد لذاته.وهو أعلى مستويات النشاط العقلي . هو القدرة على التفكري يف جمريات التفكري، أو حوله -

 التعريف المهارة
التخطيط : ومهاراته  -أواًل 
 هي:

 

 حتديد اهلدف ، أو الشعور بوجود مشكلة ، وحتديد طبيعتها-
  . اختيار اسرتاتيجية التنفيذ ومهاراته-
  . ترتيب تسلسل اخلطوات-
  . حتديد اخلطوات احملتملة-
  . واألخطاءحتديد أساليب مواجهة الصعوبات -
   التنبؤ بالنتائج املرغوب فيها، أو املتوق عة-

ثانيا ـ المراقبة والتحكم: 
  : ومهاراته هي

 

  . اإلبقاء على اهلدف يف بؤرة االهتمام -
  . احلفاظ على تسلسل اخلطوات -
  . معرفة مىت يتحقق هدف فرعي -
  . معرفة مىت جيب االنتقال إىل العملية التالية -
 . العملية املالئمة تتبع يف السياق اختيار-
  . اكتشاف العقبات واألخطاء -
 . معرفة كيفية التغلب على العقبات، والتخلص من األخطاء -

  : ثالثا ـ التقييم: ومهاراته هي
  

 

  . تقييم مدى حتقيق اهلدف -
  . احلكم على دقة النتائج وكفايتها -
  تقييم مدى مالءمة األساليب اليت استخدمت. -
 تقييم فاعلية اخلطة وتنفيذها. . تقييم كيفية تناول العقبات واألخطاء  -

 تعديالت القائمة بناء على آراء المحكمين المختصين:       
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،وأضيفت مهارة السبب أضيفت مهارة إبداء الرأي والرأي اآلخر ملهارات التفكري الناقد -1
 والتصنيف ،والنتيجة، ودجمت مهارة تقدير صحة االستنتاج مع الرتتيب 

 أضيفت مهارة  القبول ملهارات التفكري اإلبداعي -2
 يأضيفت مهارة اخليال والتذوق األديب ملهارات التفكري اإلبداع -3

 (2)  رقم الملحق
 النهائية قائمة مهارات التفكير العليا بصورتها

مرحلة التعليم األساسي في رالرابع المطوّ قائمة مهارات التفكير العليا التي ينبغي توافرها في منهج اللغة العربية  للصف   
لى ( بدولة اإلمارات العربية المتحدةالحلقة األو  )  

عر فه بعض الباحثني بأنه فحص وتقييم احللول املعروضة. وهو حل  املشكالت ، أو التحق ق من الشيء لقد:  أواًل: مهارات التفكير الناقد
قه ونؤمن به أو ما نفعله.وتقييمه باالستناد إىل معايري متفق عليها   مسبقاً، وهو تفكري تأملي ومعقول مرك ز على اختاذ قرار بشأن ما نصدِّ

 (والتفكري الناقد هو التفكري الذي يتطل ب استخدام املستويات املعرفية العليا الثالث يف تصنيف بلوم ) التحليل ـ الرتكيب ـ التقومي
 التعريف المهارة

 االختالف. أو الت شابه على معلومات جديدة من املعلومات املتوافرة باالعتماد على إجيادالقدرة  االستنتاج-1

 يشري مفهوم )احلقيقة( إىل معلومات تقريرية، باإلمكان مالحظاهتا و التأكد من دقتها. مهارة التمييز بين الحقيقة والرأي  -2
الشخصي، أو االنطباع أو االعتقاد، ويف أما مفهوم )الرأي( فهو تعبري عن تقييم يعتمد على احلكم 

 .الوقت نفسه ميكن الوثوق به أو عدم الوثوق هبا

 المقارنة -3
 

إجياد التشابه واالختالف بني مفهومني أو أكثر بعد وصف كل منها وصفاً شاماًل، وقد تكون مفتوحة 
 أو مغلقة ،سهلة أو صعبة ،وقد تتناول أشياء جمردة أو حمسوسة .

 يقصد به جتزئة البنود إىل أجزاء مهمة صغرية ووصف كل منها.  التحليل -4

) فحص الوقائع  الترتيب والتصنيف -5
والمعطيات وتحليلها ومحاكمتها وتقويمها ) أي 

 إصدار حكم عليها(

 االعتماد على معيار معني، يتم ترتيب املفاهيم واألحداث بداللة هذا املعيار.
املهارات الفرعية ، منها: اكتشاف املغالطات ، التمييز بني احلقائق ويرتبط هبذه املهارة جمموعة من 

واالدعاءات ، متييز احلقائق من االدعاءات أو احلجج الغامضة ، تعرُّف األسباب ذات العالقة 
باملوضوع وتلك اليت ال ترتبط به ، حتديد مصداقية مصدر املعلومات ، حتديد دقة اخلرب أو الرواية، 

ت غري الصرحية املتضمنة يف النص ، حتري التحيز أو التحامل يف اآلراء ، حتديد درجة تعرف االفرتاضا
 . قوة الربهان

 تقدير درجة صحة استنتاج معني يف ضوء املعطيات اليت انبثق منها تقدير درجة صحة االستنتاج. -6

التنبؤ بالنتائج الممكنة أو المحتملة  من  -7
 . حدث أو مجموعة من األحداث

 بناء على معطيات حمددة. بالنتائج املمكنة أو احملتملة القدرة على التنبؤ

 إظهار الرأي والرأي اآلخر يف موضوع ما أو قضية معينة القدرة على إبداء الرأي والرأي اآلخر  -8
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 التعريف المهارة

بأهنا القدرة على إنتاج األفكار األصيلة واحللول باستخدام : هلا تعريفات كثرية نذكر منها تعريف )كورت( ثانًيا: مهارات التفكير اإلبداعي
 إعطاء معاين  جديدة لألفكار.  التخيالت والتصورات مثلما يشري إىل القدرة على اكتشاف ما هو جديد

الطالقة -  إضافة إجابات أو أفكار جديدة بأقصى سرعة 1

المرونة -2  الطالب إلجراء نشاط عملي بأكثر من طريقة،حتفيز  إجياد حلول وطرق وتطبيقات خمتلفة و 

من خالل النظر إىل الفكرة األصلية وإجياد أفكار فرعية مث استثارة الطالب لوصفها  إنتاج أفكار جديدة غري عادية وُميزة األصالة -3
 ..بصورة وافية أو إجراء دمج أو تكامل بني شيئني أو أكثر

 . تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حلِّ املشكلةوهي القدرة على إضافة  اإلفاضة:-4

 ويقصد هبا الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف يف البيئة أو املوقف. الحساسية للمشكالت:-5

 أي أن تكون الفكرة اإلبداعية قابلة للتنفيذ والتطبيق. القبول -6

 األديب  وتقدمي صور مجالية إبداعية من خيال الطالبالقدرة على  تذوق اجلمال  الخيال والتذوق األدبي -7

جمموعة عمليات  يقوم هبا الفرد مستخدمًا املعلومات واملعارف اليت سبق له تعلمها ، واملهارات اليت اكتسبها يف ثالثَا : مهارة  حّل المشكالت: 
 حل  له.التغلب على موقف ما بشكل جيد وغري مألوف له يف  السيطرة عليه والوصول إىل 

 هو حمصِّلة جمموعة من اآلراء واألفكار واالتصاالت وذلك لتحقيق اهلدف أو النتيجة املرجوة. رابًعا: مهارة اتخاذ القرار:
عبارة عن عمليات حتكُّم عليا، وظيفتها التخطيط واملراقبة والتقييم ألداء الفرد يف حل  املشكلة  أو  خامًسا: مهارات التفكير فوق المعرفي:

 وهو أعلى مستويات النشاط العقلي الذي يبقي على وعي الفرد لذاته.. هو القدرة على التفكري يف جمريات التفكري، أو حولهن، و  املوضوع
 التعريف المهارة

 التخطيط : ومهاراته هي: -أواًل 
 

 حتديد اهلدف ، أو الشعور بوجود مشكلة ، وحتديد طبيعتها-
  . ومهاراتهاختيار اسرتاتيجية التنفيذ -
  . ترتيب تسلسل اخلطوات-
  . حتديد اخلطوات احملتملة-
  . حتديد أساليب مواجهة الصعوبات واألخطاء-
   التنبؤ بالنتائج املرغوب فيها، أو املتوق عة-

ثانيا ـ المراقبة والتحكم: ومهاراته 
  : هي
 

  . اإلبقاء على اهلدف يف بؤرة االهتمام -
  . اخلطواتاحلفاظ على تسلسل  -
  . معرفة مىت يتحقق هدف فرعي -
  . معرفة مىت جيب االنتقال إىل العملية التالية -
 . اختيار العملية املالئمة تتبع يف السياق-
  . اكتشاف العقبات واألخطاء -
 . معرفة كيفية التغلب على العقبات، والتخلص من األخطاء -

  : ثالثا ـ التقييم: ومهاراته هي
  

 

  . مدى حتقيق اهلدف تقييم -
  . احلكم على دقة النتائج وكفايتها -
  تقييم مدى مالءمة األساليب اليت استخدمت. -
 تقييم فاعلية اخلطة وتنفيذها. . تقييم كيفية تناول العقبات واألخطاء  -
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 (3)  رقم الملحق
 ةبصورتها المبدئي العليا التفكير مهارات تعليم تقويم مالحظة بطاقة

ر لتالميذ الصف الرابع في دولة اإلمارات العربية تدريس مهارات التفكير العليا في منهج اللغة العربية المطوَّ بطاقة مالحظة 
 المتحدة

جيد  جيد متوسط ضعيف العبارة م
 جَدا

 ممتاز

      أواًل: مجال التخطيط
      الدرسية اليومية. ابعض مهارات التفكري العليا مع  خطته  ةاملعلم   تدجم 1
      اليومي ملهارات التفكري العليا.  امساحة كافية من ختطيطه  ةاملعلم تأفرد  2
      .طرق التدريس املناسبة لتعليم وتنمية مهارات التفكري العليا  ةاملعلم  تحد د 3
الفروق الفردية بني املتعلمني عند التخطيط لتدريس مهارات   ةاملعلم  تراع 4

 التفكري العليا.
     

      مهارات التفكري العليا تنظيًما منطقًيا يسه ل تعليمها.  ةاملعلم  تنظ م 5
      البيئة الصفية املطلوبة لتدريس مهارات التفكري العليا.  ةاملعلم تهي أ  6
      األنشطة التعليمية الالزمة لتنمية مهارة التفكري العليا.  ةاملعلم  تحد د 7
      يف تعليم مهارات التفكري العليا.  ةاملعلم  تنو ع 8
      مهام أداء متنوعة تناسب الذكاءات كافة.  ةاملعلم  تصم م 9

      أساليب التقومي املناسبة ملهارات التفكري . ةاملعلم تحد د 10
      ثانًيا : مجال التنفيذ 

      تعليمات تطبيق مهارة التفكري العليا بلغة سليمة وواضحة.  ةاملعلم  تعرض 11
      يف طرائق وأساليب تعليم وتنمية مهارات التفكري العليا.  ةاملعلم  تنو ع 12
ا منطقيا يسه ل اكتساهبا.  ةاملعلم  تتدر ج 13       يف عرض املهارة تدرج 
      أساليب التعزيز املناسبة لتعليم املهارة وتنميتها.  ةاملعلم  توظ ف 14
      الوسائل والتقنيات املناسبة لتعليم املهارة املطلوبة. ةاملعلم توظ ف  15
      الفرصة الكافية للتالميذ للتدرب والتطبيق العملي على املهارة. ةاملعلم تأتاح 16
      املبادرات الفردية واألداء املتمي ز للتالميذ أثناء التعلم. ةاملعلم تشج ع 17

      ثالثًا: مجال التقويم
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لتعديل على بطاقة المالحظة بناء على آراء المحّكمين كان على النحو اآلتي : ا  

 أحد احملك مني.( يف بند واحد ألهنما يدوران حول حمور واحد كما أشار 2-1ت  دمج البندين ) -1
 ت  إلغاء البند األخري من البطاقة ؛ألنه غري قابل للقياس أثناء املالحظة. -2

 (4)  رقم الملحق
 لنهائيةبصورتها ا العليا التفكير مهارات تعليم تقويم مالحظة بطاقة

 

 

      تقومي ا ) قبليا، مرحلًيا، ختامي ا( يف تعليم املهارة.  ةاملعلم  تقو م 18
      يف أساليب التقومي ) شفوي ،أدائي، كتايب (.  ةاملعلم  تنو ع 19
      .من نتائج التقومي يف تعليم التالميذ املهارة وتنميتهاة املعلماستفادت  20
      الفروق الفردية بني الطالب أثناء التقومي.ة املعلم راعت  21
      التالميذ على التقومي الذايت .ة  املعلم تشجع 22
      .على تقييم األفراد واجملموعاتة املعلم تشجع    23
      التالميذ على ربط املهارات املكتسبة باحلياة.ة املعلم تشجع 24
      .امن نتائج التقومي يف تعديل أدائهة املعلمت استفاد  25
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 المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرابع الصف لتالميذ المطوَّر العربية اللغة منهج في العليا التفكير مهارات تعليم تقويم مالحظة بطاقة
 ممتاز جيد جَدا جيد متوسط ضعيف العبارة

      أواًل: مجال التخطيط
      درسية اليومية.امل ابعض مهارات التفكري العليا مع  خطتهة املعلم  تدجم 1
      .التدريس املناسبة لتعليم وتنمية مهارات التفكري العليا ائق طر  ةاملعلمت حد د 2
الفروق الفردية بني املتعلمني عند التخطيط لتدريس مهارات ة املعلم ت راع 3

 التفكري العليا.
     

      مهارات التفكري العليا تنظيًما منطقًيا يسه ل تعليمها. ةاملعلم ت نظ م 4
      الصفية املطلوبة لتدريس مهارات التفكري العليا.البيئة ة املعلم ت هي أ 5
      األنشطة التعليمية الالزمة لتنمية مهارة التفكري العليا. ةاملعلم ت حد د 6
      يف تعليم مهارات التفكري العليا. ةاملعلم تنو ع 7
       مهارات التفكري العليا. تنميمهام أداء متنوعة  ةاملعلم تصم م 8
      أساليب التقومي املناسبة ملهارات التفكري . ةاملعلمت حد د  9

 ثانًيا : مجال التنفيذ 
      تعليمات تطبيق مهارة التفكري العليا بلغة سليمة وواضحة. ةاملعلم تعرض 10
      يف طرائق وأساليب تعليم وتنمية مهارات التفكري العليا. ةاملعلمت نو ع 11
ا منطقيا يسه ل اكتساهبا. ةاملعلم تتدر ج 12       يف عرض املهارة تدرج 
      وتنميتها. أساليب التعزيز املناسبة لتعليم  مهارات التفكري العليا ةاملعلم توظ ف  13
      الوسائل والتقنيات املناسبة لتعليم  مهارات التفكري  املطلوبة. ةاملعلم توظ ف  14
كافية للتالميذ للتدرب والتطبيق العملي على  مهارات   مة فرًصااملعل تأتاح 15

 .التفكري العليا
     

      املبادرات الفردية واألداء املتمي ز للتالميذ أثناء التعلم.ة املعلم تشج ع 16
 ثالثًا: مجال التقويم

        وتنميتها. تقومي ا ) قبليا، مرحلًيا، ختامي ا( يف تعليم  مهارات التفكرية املعلم تقو م 17
      يف أساليب التقومي ) شفوي ،أدائي، كتايب (. ةاملعلم تنو ع 18
      .من نتائج التقومي يف تعليم التالميذ املهارة وتنميتها ةاملعلمت استفاد 19
      الفروق الفردية بني الطالب أثناء التقومي. ةاملعلم ت راع  20
      التالميذ على التقومي الذايت . ةاملعلم تشجع 21
      .على تقييم األفراد واجملموعات ةاملعلم تشجع   22
      لتالميذ على ربط املهارات املكتسبة باحلياة.ة املاملع تشجع 23
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 (5)رقم الملحق
 بصورتها المبدئية استمارة تحليل المحتوى قائمة 

 للصف الرابع المطور في ضوء مراعاته مهارات التفكير العليا ستمارة تحليل محتوى منهج اللغة العربيةا
 والتدريبات األنشطة وحدة التسجيل                     ومؤشراتها الفئة

  الفئة األوىل: مهارات التفكري الناقد.
   التشابه أو االختالف. على باالعتماد املتوافرة املعلومات من جديدة معلومات بإجياد االستنتاج مهارة استخدام -
  .واحلقيقة الرأي بني التمييز -

  .أكثر أو مفهومني بني املقارنة -

  منها كل  ووصف صغرية مهمة أجزاء إىل الرئيسة البنود جتزئة خالل من التحليل -

التمييز بني اكتشاف املغالطات. ،ومنها: )  الرتتيب والتصنيف باالعتماد على معيار معني . تفح ص املعلومات وإصدار حكم عليها
   به القدرة على حتديد موثوقية املصادر(احلقائق و االدعاءات، التعرف على األسباب ذات العالقة باملوضوع أو اليت ال ترتبط 

 

  االستنتاج صحة درجة تقدير -

        التنبؤ بالنتائج املمكنة أو احملتملة ، من حدث أو جمموعة من األحداث -

  الثانية: مهارات التفكير اإلبداعي .الفئة 
  الطالقة -

  .المرونة -

  .األصالة -

  .اإلفاضة -

  للمشكالت الحساسية -

  الفئة الثالثة: مهارة حل المشكالت.
   .تحديد خطوات حل المشكلة، وأسس التعامل معها -

  موقف بطريقة جديدة وغير مألوفة.توظيف كافة المعلومات والمعارف والمهارات التي تعلمها سابقا لحل مشكلة أو  -

توظيف المهارات التي اكتسبها التلميذ في حل مشاكل حياتية تعرض عليه في المنهج أو يوضع فيها في مواقف حية داخل  -
 المدرسة وخارجها

 

  الفئة الرابعة: مهارة حل اتخاذ القرار
  القرار اتخاذ خطوات تحديد -

  موقف يطلب منه في نشاط أو يوضع فيه في موقف حيّ  أو قضية بشأن التلميذ قبل من قرار اتخاذ -

  مهارات التفكري فوق املعريف الفئة الخامسة: 
  التخطيط -
  والتحكم المراقبة -
  التقييم -
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 مني:تعديالت االستمارة بناء على آراء احملك  

جدول التحليل ت حتديد املهارات اجلزئية التفصيلية ملهارات التفكري العليا املعتمدة يف  -1
 (6باالستمارة بناء على رأي أحد احملك مني، فخرجت بالصورة اآلتية كما يف امللحق رقم )

 (6الملحق رقم )

 
 (7الملحق رقم )

 ملحق بأسماء محكمي استمارة تحليل المحتوى وبطاقة المالحظة وقائمة مهارات التفكير

 

 

 والفرعية الرئيسة العليا التفكير مهارات تحليل استمارة

حدة
الو

 

مهارة حل  مهارات التفكير اإلبداعي مهارات التفكير الناقد
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 مكان العمل التخصص اسم المحكم  م
 عجمانقسم العلوم الرتبوية يف كلية الرتبية والعلوم األساسية /جامعة  تربية وعلم نفس د. سامي القطاونة 1
 اختصاصي  تقييم وامتحانات/ وزارة الرتبية والتعليم يف اإلمارات+ اجلامعة األمريكية بالشارقة لغة عربية د. عبد الرحيم الشهاب 2
 اختصاصي مناهج / وزارة الرتبية والتعليم يف اإلمارات لغة عربية د. حممد عيادات 3
 الرتبية والتعليم يف اإلماراتاختصاصي مناهج / وزارة  لغة عربية د. أكرم قنبس 4
 اختصاصي دعم فين / وزارة الرتبية والتعليم يف اإلمارات لغة عربية د. فوزي العك 5
 اختصاصي أول رعاية نفسية/ وزارة الرتبية والتعليم يف اإلمارات. تربية وعلم نفس د: أمحد عيد 6
 والتعليم يف اإلمارات.اختصاصي مناهج / وزارة الرتبية  لغة عربية أ: أمحد عرايب 7
 موجه أول الرتبية اخلاصة/ وزارة الرتبية والتعليم يف اإلمارات. تربية وعلم نفس أ: مصطفى دشيش 8

 مدير نطاق / وزارة الرتبية والتعليم يف اإلمارات تربية وعلم نفس أ:أمل القحطاين 9
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 الدراسة أدوات لتقييم صينالمتخصّ  مينللمحكّ  الموّجهة الرسائل

 قائمة مهارات التفكيررسالة  
 (أ 8 الملحق رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (ب 8 الملحق رقم )
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 السيد األستاذ الدكتور: 

 تحية طيبة وبعد:                                         

تقوم الباحثة بإعداد حبث حول تقومي كتاب منهج اللغة العربية املطو ر للصف الرابع يف دولة اإلمارات 
م، ومن أجل ذلك 2015/2016العربية املتحدة يف ضوء مراعاته مهارات التفكري العليا طبعة 

اليت جيب أن يتعلمها تلميذ الصف الرابع، وحيتويها  قائمة بمهارات التفكيرقامت الباحثة بإعداد 
منهج اللغة العربية للصف الرابع املطو ر يف دولة اإلمارات ، واملرجو من سيادتكم إبداء رأيكم يف  
حمتوى القائمة  وإبداء ملحوظاتكم  حوهلا ، و إدخال ما ترونه  مناسًبا من  تعديل أو إضافة أو 

   .حذف

 الشكر والتقدير ثة كلّ ولسيادتكم من الباح

 

 الباحثة : نجوى علي غريب
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 مالحظةالبطاقة رسالة 
 

 (ب 8 الملحق رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 السيد األستاذ الدكتور: 

 

 تحية طيبة وبعد:                                         

تقوم الباحثة بإعداد حبث حول تقومي كتاب منهج اللغة العربية املطو ر للصف الرابع يف دولة اإلمارات العربية 
م، ومن أجل ذلك قامت الباحثة بإعداد 2015/2016املتحدة يف ضوء مراعاته مهارات التفكري العليا طبعة 

ا يف منهج اللغة العربية  للصف الرابع هتدف إىل قياس مستوى تطبيق مهارات التفكري العلي بطاقة مالحظة
املطو ر يف دولة اإلمارات )ختطيطًا وتنفيًذا وتقوميًا(، واملرجو من سيادتكم إبداء رأيكم يف  حمتوى البطاقة  وإبداء 

 ملحوظاتكم  حول بنودها وحمتواها ، و إدخال ما ترونه  مناسًبا من  تعديل أو إضافة أو حذف.

                          

 الشكر والتقدير                          ولسيادتكم من الباحثة كلّ                                       

                                                     

 غريبالباحثة : نجوى علي                                                                             
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 محتوىالاستمارة تحليل رسالة 
 (ج 8 الملحق رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 

 السيد األستاذ الدكتور: 

 تحية طيبة وبعد:                                         

تقوم الباحثة بإعداد حبث حول تقومي كتاب منهج اللغة العربية املطو ر للصف الرابع يف دولة اإلمارات العربية 
م، ومن أجل ذلك قامت الباحثة بإعداد 2015/2016املتحدة يف ضوء مراعاته مهارات التفكري العليا طبعة 

ج اللغة العربية  للصف الرابع املطو ر يف هتدف إىل تعر ف مدى حتقيق حمتوى كتاب منه استمارة تحليل محتوى
 دولة اإلمارات ملهارات التفكري العليا، واملرجو من سيادتكم إبداء رأيكم يف:

 مدى مناسبة فئات التحليل هلدف التحليل. -أ
 مدى مناسبة املؤشرات لكل  فئة من فئات التحليل. -ب
 مدى وضوح فئات التحليل ومؤشراهتا. -ت
 رونه  مناسًبا من  تعديل أو إضافة أو حذف.إدخال ما ت -ث

 الشكر والتقدير                          ولسيادتكم من الباحثة كلّ                                                          

                            الباحثة : نجوى علي غريب

                 

                                       

 

 

 

 

 غريب علي نجوى:  الباحثة               




