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  مدخل عام : لماذا ندرس منهجية التفكير-1

أت على ي طرصادية والعلمية والتكنولوجية التجتماعية واالقتنظرا للتحوالت والتغيرات اال

ول المستوى الدولي بشكل عام وعلى المستوى العربي بشكل خاص، فإنه يتوجب حصول تح
ذلك ا، لكبير في رسالة الجامعات ومهامها وأدوارها ووظائفها، واالستجابة لها وموكبته

 تمهاامها بوظائف وأدوار جديدة تحأخذت األصوات تتعالى مطالبة الجامعات بضرورة قي

رية لى قإالثورة العلمية والتكنولوجية وثورة االتصاالت والمعلومات التي حولت العالم 
 وميةصغيرة. وبشكل أوضح فقد بات مطلوبا من الجامعات المساعدة في حل المشكالت الي

 التي يواجهها المجتمع

 

 

ديمها وتق راسات واالستشارات العلميةفي مجال اإلنتاج والخدمات وإعداد البحوث والد

اعية الصنإلى صناع القرار في جميع مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية و
 واالدارية

لمية، الع لم يعد في وسع أي مجتمع أو أي فرد أن يختار بين طريقة العلم والطرق غير

ي فويلة قرون، وقطعت أشواطا طفالمجتمعات المتقدمة اختارت طريقها منذ أكثر من أربعة 
ي ب العلمسلوميادين الحياة المختلفة، أما المجتمعات النامية فليس أمامها إال أن تتبع األ

تطلب ة، وتالطريق شاقة وصعبجتعات المتقدمة، صحيح أن تتبع لتقليص الهوة بينها وبين الم

في  لميلتقدم العوا يق الوحيد للتقدم االجتماعي واإلنساني،تضحيات، ولكنها تبقى الطر
 مختلف النشاطات االقتصادية والثقافية واالجتماعية.

 ،ماءسه العلالنشاط العلمي المتخصص الذي يمارومن المهم أن نميز بين البحث في 

 االتنسان في مجالعلمي طريقة أو محاولة منظمة يمكن أن توجه لحل مشكالت اإلفالبحث 
 علماء مقتصرا على مجال علمي معين، ضمنمتعددة، بينما يبقى النشاط المتخصص لل

تخصص معين، والبحث العلمي ال يوجه نحو مشكلة معينة متخصصة بل نحو مشكالت 

 متنوعة.
ل الناس كليه فالتفكير العلمي أو البحث العلمي ليس تفكير العلماء، إنه تفكير يحتاج إ

ر، تجا ، مزارعين أمطباء أم محامينسين أم طالب، مهندسين أم عماال، أسواء أكانو مدر

 .رياضيين..فجميع الناس يحتاجون إلى البحث كما يحتاج إليه العلماء
نه يعيش بين فكير العلمي في مواجهة مشكالته، إنسان العادي يحتاج إلى التواإل

للعيش فضل طريقة ا علميا، إنه بحاجة إلى أن يعرف أعشرات من المواقف التي تتطلب بحث

ن يصل إلى أ امه، ولتنظيم عالقاته باآلخرين، إنه يحتاج إلىوالختيار طع حياة هنية،
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ه، يحتاج إلى أن يعرف كيف يساعد معلومات تساعده على تحسين أساليب حياته وزيادة دخل

 ، ويساعد أسرته في تنظيم أمورها.اءه على حل مشكالتهمبنأ
ال و، والتفكير العلمي ال يعيش في الجامعات أو في المؤسسات العلمية المتخصصة

ميع يحتاج إليه طالب العلم والمتخصصين فحسب، بل هو عنصر أساسي لجميع الناس في ج

 لمزارع،اهار األساس في تقدم التاجر، وازد قتصادية والثقافية والسياسية، فإنالمؤسسات اال
غل وتحصيل الطالب، وتخطيط المعلم واألستاذ، إنه ليس ترفا يمارس لقضاء الوقت وش

حياته  طويرتبحث عن الحقائق والتفسيرات والحلول التي تساعد كل إنسان على الفراغ، إنه ال

 وأساليبه.
كمبدأ  خطيطإن أبسط تطبيق للتفكير العلمي أو البحث العلمي في الحياة هو اعتماد الت

ي فن يعيش لى أفي مواجهة مشكالتنا الفردية واالجتماعية، فلم يعد المجتمع أو الفرد قادرا ع

ان ذي كل الحلول والمواقف، فالتخطيط أحد منجزات البحث العلمي المهمة العفوية ويرتج
 ية واالقتصادية.للتنمية االجتماع أساسا

نتاج الدول ث العلمية، فاألبحاث العلمية من إمنتجة لألبحاغير إن الدول النامية دوال 

ينا أن نحذر من المتقدمة، والدول النامية تستورد بعض هذه االبحاث وتستفيد منها، ولكن عل
هذا االستيراد، فمهما كانت القيمة العلمية لهذه األبحاث فإن من المهم أن تكون لنا دراساتنا 

، فلكي تكون هذه األبحاث مفيدة ...نسانية واالجتماعيةت العلوم اإلمجاالجميع وأبحاثنا، في 

 1لنا ال بد من أن تكون مرتبطة بشكل ما بالمشكالت التي تواجهنا.

 .....الت أساسية حول التفكير ومستوياته وعملياته ) مهاراته(تساؤ-2

 مدخل:-2-1

لم عكثر الموضوعات دراسة وبحثا في مجاالت علم النفس وخاصة يعد التفكير من أ
في فقط لمعرالنفس المعرفي وعلم النفس التربوي. وموضوع التفكير ليس من اهتمام االتجاه ا

 ثر قدرةكبح ألتربوية، لمساعدة الفرد كي يصوالفكرية وابل عنيت به جميع المدارس الفلسفية 
 تلفةعلى مواجهة الصعوبات والمشكالت التي تعترض طريقه في جميع مناحي الحياة المخ

 ...خالقية أم سياسيةماعية أم اقتصادية أم تربوية أم اسواء كانت اجت

منذ سن الطفولة، فراد وهر التي نعرفها إثارة، حيث أن األالتفكير من أكثر الظوا إن
يدركون بسرعة بأننا نفكر، وأن لديهم سرعة البديهة إلبداء آرائهم حول ما نفعله عندما نفكر، 

حركي، ومن ثم تفكير -التفكير الحس "بياجيه"كما يمارس األطفال ومنذ والدتهم ما سماه 

تأخرة، وأخيرا في مرحلة الطفولة الم ماقبل العمليات في الطفولة المبكرة، ثم التفكير المادي
 2التفكير المجرد مع بداية مرحلة البلوغ

 الوصول إلى تشخيصه بشكل واضح وإعطائه دتعرض التفكير لمحاوالت مضنية بقص

م كم أما تلك المفاهيم الصريحة التي تحرر مضامينه من الغموض واللبس بحيث أننا أصبحنا
أو  لباحثللها سهلت سواء بمجمهائل من االستراتيجيات والمفاهيم ومن ثم التعريفات التي 

ك ، لذلفيالثقارفة كل التفاصيل التي اكتشفها بالنهاية البحث العلمي أو المعرفي وعمالقارئ 

 .المختصون والمربون هالتفكير وقد عرف نبدأ بتعريف مفهوم

                                                
-12م ( ، ص ص 2011) األردن : دار الفكر ناشرون وموزعون ،  3أساليبه ، ط –أدواته  –ذوقان عبيدات وآخرون ، البحث العلمي مفهومه  1

13. 
 .197م ( ، ص 2010) االردن : دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،  2، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق ، ط عدنان يوسف العتوم 2
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عندما قلبنا في األدب التربوي بحثا عن معنى للتفكير، وجدنا  ما معنى التفكير-2-2

 ذه المعاني نورد منها مايليعديدا من ه
ذ قدموا إير، تباينت وجهات نظر العلماء والباحثين التربويين حول التعريف العام للتفك

رد فتعريفات مختلفة استنادا إلى أسس واتجاهات نظرية متعددة، وليس من شك أن لكل 

قافية، يته الثخلفو أسلوبه الخاص في التفكير، والذي قد يتأثر بنمط تنشئته، ودافعيته، وقدراته،
اء لعلماوغيرها مما يميزه عن اآلخرين، األمر الذي قاد إلى غياب الرؤية الموحدة عند 

، تحدثبخصوص تعريف التفكير، وخصائصه، وأشكاله، وأساليبه، ولغاية هذا المقياس المس

 ال بد من استعراض أهم التعريفات التي وردت في التفكير ومنها:
وهذا المعنى ينطوي على 1حدث عندما يحل شخص ما مشكلة."التفكير هو : "ما ي-1

أن الشخص يبدأ في التفكير عندما يواجه مشكلة، ويبحث عن حل لها، ومن أمثلة هذه 

 المشكالت الدراسية التي قد تصادف الطالب في مسارهالمشكالت :
ا يشير هذ2ه تكتسب المعرفة ."التفكير هو : "عملية معرفية، فعل عقلي عن طريق-2

المعنى إلى أن التفكير يؤدي إلى تعلم معرفة ) معلومات ( جديدة، أي أن التفكير هو أداة 

اللياقة البدنية لالفراد الغير مدخنيين أحسن بكثير الفرد لتعلم المعرفة الجديدة. فمعلومة مثل : )
ن لكلى الفئتي داءمستوى األ( يتم تعليمها مثال من خالل إجراء مقانة بين من المدخنين

 والمقارنة هذه هي إحدى عمليات / مهارات التفكير.

التفكير هو : "إدراك عالقات بين عناصر موقف معين مثل إدراك العالقة بين -3
دراك العالقة والمعلول أو السبب والنتيجة أو إ المقدمات والنتائج، وإدراك العالقة بين العلة

 3."ين العام والخاص...بين شيئ معلوم وشيئ غير معلوم، أو إدراك العالقة ب

له من  روفةوطبقا لهذا المعنى فإن التفكير يحدث عندما يدرك الفرد عالقات لم تكن مع
 قبل. فمثال لو اعطي لهذا الفرد مقدمتان هما :

 )مقدمة كبرى( الرياضة مفيدة للجسم*

ن )مقدمة صغرى(. وتوصل منهما إلى نتيجة هي : أالنضام الغذائي الجيد مفيد*
 تفكير.ة الليه جاء حصيلمفيدة للجسم إذا اتبعت نظام غذائي محكم، فإن ما توصل إ الرياضة

ات له، أي يستعيض عن األشياء التفكير هو : "كل نشاط عقلي يستخدم الرموز كأدو-4

حداث والمواقف بالرموز بدال من معالجتها فعليا وواقعيا... والمقصود واألشخاص واأل
و يحل محله وتتمثل أدوات أو يعبر عنه أو يشير إليه، ألشيئ عن ا ينوب بالرمز كل ما

الرموز في الصورة الذهنية واأللفاظ والمعاني واألرقام كما تشمل التعبيرات واإلشارات 
والعالمات الموسيقية والخرائط الجغرافية والصيغ الرياضية وبذلك يشمل التفكير كل 

الل وتعليل وتصميم وتخطيط ونقد." العمليات العقلية من تخيل وتذكر وتصور وفهم واستد
الرموز لالستعاضة عن  وكأن هذا المعنى للتفكير يوحي لنا : إننا نفكر عندما نستخدم

                                                
  يحدد التنويه أن هناك فرقا بين مصطلح التفكير ومصطلح الفكرThoughtفاألخير هو نتاج األول . 
 عنى متي تعبر عن وجهات الدة للتفكير في أدبيات التفكير وتعليمه. ولقد اقتصرنا في مقياس منهجية التفكير على عرض أبرز التتوجد تعاريف عدي

 التفكير في تلك التعريفات.
 م (.2001 ، تعليم التفكير للمرحلة األساسية ، ) عمان االردن : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، نايفة قطامي 1

2 Presseisen, B.Z. (2001) :Thinking Skills : Meaning and Models Revisited, In A. L. Costa, Developing Minds : 

A Resource Book for Teaching, Alexandria, Virginia: Association for supervision and Curriculum Development, 

P.47. 
 .17-13ص ص م( ، 2002خالل المنهج الدراسي ، )الرياض : مكتبة الرشد ، ، تنمية التفكير من  رشيد النوري بكر 3
 ( و 1994ورد هذا المعنى عند عبد هللا الرشدان ، ))1988. (Ruggiero,V.R . 
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ملعبا مكتضا األشياء / األحداث/ المواقف الواقعية العيانية، فنحن نفكر مثال : عندما نتخيل 

لقطة ألحد الالعبين الذاكرة ، أو نستدعي من بمختلف فيئات المجتمع ال بالشباب المتوتر فقط
موقف المسؤولين و نعلل العنف المنتشرة في المالعب، أ، أو نحاول فهم ظاهرة المشهورين

متهكما على إعالميا و ننقد تعليقا حلول لهذه الظاهرة أ، أو عندما نضع من هذه الظاهرة

 .الفرق الوطني بعد خسارة مفاجئة

لى عملية داخلية تعزى إلى نشاط ذهني إيشير التفكير هو : " مفهوم افتراضي -5

معرفي تفاعلي انتقائي، موجه نحو حل مسالة ما، أو اتخاذ قرار معين، أو إشباع رغبة في 

 1الفهم أو إيجاد معنى أو إجابة شافية لسؤال ما ويتعلمه الفرد من ظروفه البيئية المتاحة."
 ومن دالالت هذا المعنى:

ل الدماغ وهو غير ملموس وغير مرئي، ويستد ان التفكير نشاط عقلي يحدث في-أ

ات شارعليه من السلوك الظاهري الذي يصدر عن الفرد، كالكالم والكتابة والحركات واإل
 واالنفعاالت.

وع موض التفكير نشاط موجه وليس عشوائيا؛ بمعنى أن الفرد يوجه هذا النشاط نحو-ب

 أو موقف أو حدث معين.
ين بأو اتخاذ قرار أو البحث عن معان وعالقات  إن التفكير يستهدف حل مسألة-ج

 األشياء، االحداث أو المواقف أو اإلجابة عن سؤال ما.

 التفكير يمكن تعلمه.-د
التفكير هو " عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما -6

: اللمس، البصر، يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس

.وفيما يبدو لنا أن التفكير طبقا لهذا المعنى هو النشاطات التي يقوم 2والسمع، والشم والذوق"
بها الدماغ لمعالجة المثيرات أو المعلومات الداخلة إلى الذاكرة، وتشمل هذه النشاطات تخزين 

في حل المشكالت هذه المعلومات، والبحث عن معنى لها، وتصنيفها ومقارنتها واستخدامها 

واتخاذ القرارات وتحليلها ونقدها وتوليد معرفة أصيلة جديدة اعتمادا عليها إلى غير ذلك من 
 .تلك النشاطات

التفكير هو " العملية التي يتم بواسطتها توليد األفكار وتحليليها -7
الفرد .وينطوي هذا المعنى للتفكير على اعتبار أن التفكير يحدث عندما يقوم 3ومحاكمتها"

بإنتاج معرفة جديدة أو عندما يقوم بتحليل المعرفة بحثا عن ما تمثله من عناصر وعالقات أو 

عندما يقوم بتقييم معرفة ما ونقدها. وكأن هذا المعنى للتفكير يوحي لنا إن التفكير يحدث 
 عندما نولد أفكارا جديدة أو نقوم بتحليل األفكار أو نقيمها أو ننقدها.

في مناطق الدماغ المختلفة  "عملية االتصال التي تقوم بين العصبوناتالتفكير هو -8

.ويربط هذا المعنى للتفكير وما يحدث في الدماغ 4بقصد تبادل المعلومات حول موضوع ما "
 من انتقال الباعثات العصبية بين خاليا الدماغ المسؤولة عن التعلم والتفكير.

                                                
 ة ومن أمثل ي،س أو مرئالمفهوم االفتراضي: هو مفهوم نفترض وجوده من خالل ما يحدث من آثار، بالرغم من عدم مالحظتنا له، لكونه غير ملمو

 ألرض.انحو  المفاهيم االفتراضية الجاذبية األرضية؛ فنحن ال نلمسها مباشرة وإنما نستدل عليها من آثارها وهي سقوط االجسام
 .16، مرجع سابق ص رشيد النوري البكر  1
 .33م( ، ص 9199) العين : دار الكتاب الجامعي ،  جروان ، تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات فتحي عبد الرحمان 2
 .375، مرجع سابق ص  نافية قطامي 3
 .العصبونات: هي الخاليا العصبية الموجودة في المخ المسؤولة عن التفكير والتعلم 
 .375 سابق صال، المرجع  نافية قطامي 4
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اء من خاللها نشاطه على الخبرة، أي أنه التفكير "هو العملية التي يمارس الذك-9

يتضمن القدرة على استخدام الذكاء الموروث، وإخراجه إلى أرض الواقع، مثلما يشير إلى 
 1اكتشاف متبصر أو متأن للخبرة من أجل الوصول إلى الهدف.

التفكير هو"المعالجة العقلية للمدخالت الحسية بهدف تشكيل األفكار، من أجل -10

 2يرات الحسية والحكم عليها.إدراك المث
التفكير  "بمعناه البسيط، يمثل سلسة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عند -11

تعرضه لمثير ما، بعد استقباله عن طريق إحدى الحواس الخمس، أما بمعناه الواسع فهو 

 3عملية بحث عن المعنى في الموقف أو الخبرة.
ى أنه عملية ذهنية يتطور فيها المتعلم من خالل عمليات عرفه قطامي "علالتفكير ت-12

التفاعل الذهني بين الفرد وما يكتسبه من خبرات، بهدف تطوير األبنية المعرفية والوصول 

 4إلى إفتراضات وتوقعات جديدة.
عاده د أبوتؤكد التعريفات وغيرها، تعقد مفهوم التفكير، واختالف الرؤى حوله، وتعد

يم المفاه ره منتعكس تعقد العقل البشري، وتعقد عملياته، وتبين لنا أنه كغيوتشابكها، والتي 

ف أوصاالمجردة والتي يصعب علينا قياسه مباشرة، لذا فقد استخدمه العلماء بمسميات و
 بين نوع وآخر من أنواعه.  اعدة، ليميزو

ن إبرة يشبه في رأينا البحث ع للتفكير  ن معنى "محيطي" أو معنى جامعإن البحث ع

في كومة من القش. ففي رأينا أن هذا المعنى ربما لم يوجد بعد. وذلك مرده إلى عدة أسباب 
 من ابرزها:

ستقر تى يحوعلينا االنتظار عدة سنوات  -نسبيا-أن علم التفكير من العلوم الحديثة-1

 هذا العلم على مفاهيمه أو مصطلحاته األساسية.
طق، مجاالت رئيسة هي: علم الدماغ، والمن أن دراسة التفكير تتنازعها أربعة-2

تحديد بعلق والنفس والذكاء الصناعي، ولم تجتمع هذه المجاالت بعد على كلمة سواء فيما يت

 ماهية التفكير
كل لأن التفكير هو موضع دراسة من قبل مدارس )مذاهب( فكرية ونفسية متعددة -3

 ديد معنى له.منها رؤية خاصة في تناوله. ومن ثم فهي تختلف في تح
ير ال لتفكوالسؤال المطروح هنا: إذا كان هذا المعنى "المحيطي" أو الجامع المانع ل

 وجود له حاليا فما الحل؟

 له وهو المعنى الذي يخدمنا في الحل هو أن نبحث عن معنى وظيفي" إجرائي "
 التعامل مع مجال تعليم التفكير فيما بعد.

صلنا للمعنى التالي للتفكير هو: "مجموعة من وبالبحث عن هذا المعنى الوظيفي تو

العمليات/ المهارات العقلية التي يستخدمها الفرد عند البحث عن إجابة لسؤال أو حل لمشكلة 

                                                
1 Debono, R ( 1985). De Bono’s Thinking Course. U.S.A.,Fact on File circle Graphic. 
2 Costa, A.(1985). A Glossary of Thinking Skills, Developing Mind : A Resource Book for Teaching Thinking. 

California, VA :Association for Supervision and Curriculum Dvelopement. 
3 Barell,J.(1991). Gratin gour pathways : Teaching students to and bcomeself-directed, In N. Colangelo & 

G.A.Davis (Eds.), Hand  book of gifted education (P P.156-270), Needham Heights, MA:Allyn and Bacon 
 .198نايفة،  مرجع سابق ، ص قطامي  4
 أي جامع لخصائص التفكير وسماته ومانع لما سواها 



 السداسي االول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقياس منهجية التفكيرــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 10 

أو بناء معنى أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة له من قبل وهذه العمليات/ 

 ة"معين المهارات قابلة للتعلم من خالل معالجات تعليمية
 ما مستويات التفكير :-2-3

أو  اريان نقسم مستويات التفكير وعمقه اختييسا على ماسبق من تعاريف نستطيع أستأ

 لية:ات التاستوياصطناعيا بحسب النشاط أو الجهد العقلي المبذول إلنجاز مهام التفكير إلى الم
 مستويات التفكير الدنيا )المنخفضة(-1

 لراقية(مستويات التفكير الوسطية )ا-2

 مستويات التفكير العليا )العليا(-3
  ةعمليات عقلي »ويندرج تحت كل مستوى منهم أنشطة عقلية معينة يطلق عليها 

 Mental Processes   أو مهارات تفكيرThinking Skills  فالعملية العقلية إذن ماهي

لكل عملية عقلية و إال نشاط عقلي يوظفه الفرد إلنجاز مهمة محددة، التفكير فيها مطلوب.
 مسمى خاص بها.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 ما أبرز عمليات التفكير الدنيا :-2-3

هما : عملية التذكر  عمليات التفكير الدنيا )البسيطة( تنطوي على عمليتين أساسيتين

 وكلتاهما يندرجان تحت مستويات التفكير الدنيا. 1.وإعادة الصياغة )حرفيا(
 :  Rememberin التذكر -1

                                                
 عليمية تستراتيجيات ارائق او جه )كل من يقوم بعملية التعليم( مستعينا باساليب او طالمقصود بالمعالجات التعليمية هنا: ممارسات يقوم بها المو

 كره الحقا.ذا سيرد تستهدف تنمية التفكير لدى الطالب ومن هذه الممارسات مثال طرح األسئلة المفتوحة التي تحفز على التفكير وتنميته كم
 .يطلق عليها أيضا عمليات تفكير 
  المالحضة إلى عمليات التفكير الدنيا.يرى البعض إضافة 
 حسن حسين زيتون و كمال عبد الحميد زيتون ، تصنيف االهداف التدريسية: محاولة عربية ) اإلسكندرية جمهورية مصر العربية : دار المعارف 1

 .229-222م ( ، ص ص 1995، 
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اكرة. الذ وتحدث هذه العملية عندما يتذكر الفرد معلومة معينة سبق أن احتفظ بها في

 نفس وقد تتطلب العملية التعرف على هذه المعلومة من بين معلومات أخرى او استدعاء
ين د اللعبا عدم-أالمعلومة من تلك الذاكرة ومن مهام التفكير التي توظف فيها هذه العملية : 

 أذكر بعض اختصاصات رياضة ألعاب القوى. -عبة كرة القدم.بلاالساسيين في 

اسية د أسوبالرغم من ان عملية التذكر هذه تمثل أدنى مستويات التفكير إال أنها تع
 لحدوث عمليات التفكير األعلى منها.

  Literral Rephrasing : حرفيا إعادة الصياغة-2

خرى أمن صيغة إلى  و أكثرمة أعندما يعيد الفرد صياغة معلو وتحدث هذه العملية
تلك دة لوتحمل نفس المعنى وبشكل حرفي تقريبا ؛ بمعنى أنه ال يضيف من ذاته معاني جدي

ة كرة بارامالصيغة األخرى. ومن أمثلة مهام التفكير التي توظف فيها هذه العملية : تجرى 

 القدم في شوطين رئيسيين وشوطين إضافيين
 : ر الوسطيةماهي أبرز عمليات التفكي-2-4

تتعد عمليات التفكير التي تقع في مستويات التفكير الوسطية ولعل من أهمها : طرح 

األسئلة، التوضيح، المقارنة، التصنيف، الترتيب، تكوين المفهومات والتعميميات، التطبيق، 
، التفسير، االستنتاج، التنبؤ، فرض الفروضن التمثيل، التخيل، التلخيص، االستدالل، التحليل

 1وفيمايلي توضيح مفصل نوعا ما لكل منها

 : Asking Questionsطرح االسئلة -1
ول لة حمن الغير بطرح أسئ وتحدث هذه العملية عندما يقوم الفرد بنفسه أو بإيعاز

موضوع ما محل تعلمه أو مالحظته، وقد تكون هذه األسئلة بغرض تسهيل تعلم هذا 

له  مقاال مثال ويحاول اإلجابة عنه فيسهل كأن يطرحها على نفسه وهو يقرأ الموضوع
استعاب مضمون هذا المقال، أو بغرض االستفسار من اآلخرين عن شئ غمض عليه، 

ة بلغ ومعيار نجاح الفرد في عملية طرح األسئلة يعتمد على قدرته على صياغة األسئلة

 انيها وعلى عمق السؤال ذاته .مفهومة وألفاظ ال تحمل تأوالت في مع
 :  Demonstratingوضيح الت-2

نفسه لكثر أوتحدث هذه العملية عندما يقوم الفرد بشرح أو تبسيط أو تأويل معلومة أو 
 تعانأو لآلخرين بغرض كشف معناها أو غموضها بحيث تصبح في متناول اإلفهام. وقد يس

ت وضيح المناسبة مثل ضرب األمثلة، استخدام التشبيهافي ذلك التوضيح بأدوات الت

Analogies  .أو وسائل اإليضاح مثل الرسوم والصور واللوحات وغيرها 
 :  Comparingالمقارنة -3

تحدث هذه العملية عندما يقوم الفرد بالتعرف على أوجه الشبه واالختالف بين األشياء 

أو الظواهر أو الموضوعات وذلك بناء على عدد من المعايير ) معايير المقارنة ( وتعدد 
 2تبنى عليها المقارنة .المعايير التي 

                                                
  تسمى هذه العملية أيضا عملية الترجمةTranslation  لألهداف التعليمية المعرفية.طبقا لتصنيف بلوم 
 285-163م ، ص ص 1996روبرت مارزانوا وآخرون ، ابعاد التفكير، ترجمة يعقوب نشوان ومحمد خطاب، ب م ،ب ، د  1

 .244-235حسن حسين زيتون، كمال عبد الحميد زيتون ، مرجع سابق ،ص ص -

 285-136ص ص  مرجع سابق ،  ، فتحي عبد الرحمن جروان-
 .235زيتون ، كمال عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص حسن حسين  2
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 وزن،*فقد تبنى المقارنة مثال على الخصائص الوصفية لألشياء، ) مثل الحجم، ال

 اللون، الشكل، الطول(.
 دوار او الوظائف واالستخدمات وقد تبنى المقارنة على مقابلة األ*

 )سلوك الشخص Behavior*وقد تبنى المقارنة على السلوك 

 اس المكونات الرئيسية مثل *وقد تبنى المقارنة على أس
 *وقد تبنى المقارنة على أساس الصور الجمالية لألشياء

 وتصاغ مهام المقارنة بإحدى صورتين هما :

 نة المفتوحة :رالمقا-أ
 المقارنة المغلقة :-ب

  Classifying and Orderingالتصنيف والترتيب :-4

مفردات )معلومات،  التصنيف: تحدث هذه العملية عندما يقوم الفرد بجمع-4-1
ظواهر، ...الخ( في فئات/ مجموعات معينة اعتمادا على خواص أو صفات محددة تجمع كل 

فئة منها مع تقديم األساس الذي استند إليه في القيام بهذا التصنيف، كأن يصنف عددا من 

قد يعتمد تصنيف آخر حسب الطلبة إلى ممارسين وغير ممارسين للرياضة هذا تصنيف، 
ت المرفولوجية والخصائص الفيزيولوجية ....الخ، المهم في التصنيف هو تحديد الصفا

 1األساس الذي استند إليه في هذا التصنيف، وعادة ما تمر عملية التصنيف بالخطوات التالية:

 تحديد االهداف المؤملة من وراء عملية تصنيف المفردات.-
 على طبيعتها.استعراض المفردات موضوع التصنيف وتفحصها للتعرف -

 ات السابقة وتجميعها حول مدلوالتها أو معاني المفردات.متذكر المعلو-

 اختيار مفردة من بين هذه المفردات.-
 البحث عن مفردة أخرى تشبه المفردة األولى في خاصية أو أكثر.-

اللتان  دتانتحديد ماهية القاسم المشترك الذي يمكن اختياره كعنوان توضع تحته المفر-
 اختيارهما.تم 

ضعها ن ووالبحث عن جميع المفردات األخرى التي يمكن إلحاقها بالمفردتين السابقتي-

 تحت العنوان نفسه.
( لتكوين مجموعات أخرى حتى يتم استكمال وضع جميع 7- 4إعادة الخطوات ) -

المفردات أو األشياء المعطاة ضمن مجموعات تختص كل منها بصفات تميزها عن 

 .خرىالمجموعات األ
ة، تجزئة بعض العناوين بفصل بعض مفرداتها ووضعها تحت عناوين أخرى أكثر دق-

 أو دمج بعض العناوين حتى تتسع لمفردات أكثر.

هذا ويمكن أن يتم التصنيف في مستوى واحد أو في مستويين أو في مستويات 
لى إوى متعددة.ويالحظ أن التصنيف في كل مستوى قد يعتمد على صفات قد تختلف من مست

 آخر. 

 ومات،)معلالترتيب :تحدث هذه العملية عندما يقوم الفرد بوضع مفردات معينة -4-2
عين معيار ....إلخ( في سياق متتابع وفقا لم-تجريبية، أو وصفية–أشياء، نتائج اختبارات 

 )التسلسل الزمني، العمر، الطول، الوزن، الحجم، ....إلخ(

                                                
 .181-180فتحي عبد الحمان جروان ، مرجع سابق ، ص ص  1
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 ليتياز عملية الترتيب، كما هو الحال في عمويبرز دور المعرفة السابقة في إنج

 المقارنة والتصنيف المشار إليهما سلفا.
تحتاج إلى دمج وتكامل بين المعلومات والمعارف  -كما يالحظ-إن عملية الترتيب

 1المتحصل عليها.

 تكوين المفهومات والتعميمات :-5
 مل الفرد مععملية تكوين المفهومات تحدث عندما يتعا تكوين المفهومات:-5-1

أو مجموعة من األشياء أو المواقف، أو الظواهر، أو األفكار وعن طريق المالحظة )

و ألظواهر اأو  االستنتاج( يدرك العالقات أو التشابه واالختالف بين تلك األشياء أو المواقف
ا منه النتائج أو األفكار، ثم يقوم بتحديد للخصائص أو الصفات المشتركة بين مجموعة

ي فرمز ها في فئة تصنيفية ويطلق عليها اسما أو رمزا ثم يستخدم هذا اإلسم أو الويضع

 تصنيف األشياء، أو المواقف، أو الظواهر، أو األفكار فيما بعد.
( تعميم)تكوين التعميمات :تحدث هذه العملية عندما يستخلص الفرد عبارة عامة -5-2

 ظات.تنطبق على عدد من الحاالت أو األمثلة أو المالح

 : Applyingالتطبيق -6
وتحدث هذه العملية عندما يقوم الفرد بنقل معرفة أو خبرة محددة من موقف معين إلى 

وعادة ما ينطوي هذا الموقف الجديد على سوال أو موقف آخر جديد لم يمر به من قبل.

ة) غير مألوف له مطلوب اإلجابة عنها حيث يوظف الفرد ما لديه من معلومات معين مسألة
 2نظريات(في حل هذا السؤال أو تلك المسألة-قوانين-مبادئ

 )التعليل( : Explainingالتفسير -7

 بعض يغ أو ذكر أسباب حدوثة عندما يقوم الفرد بتعليل أو تسووتحدث هذه العملي
 .عينةماألحداث أو الظواهر الطبيعية أو اإلنسانية أو يقوم بالبرهنة على صحة عالقة 

 : االستنتاج-8

ومة أو معل قول على سبيل التوضيح إن الفرد يقوم بعملية االستنتاج عندما يتوصل إلىن
ليها عتدل نتيجة جديدة غير  موجودة مباشرة في الموضوع أو الموقف محل التفكير ولكنه يس

قوم نننا من قرائن )مالحظات( مرتبطة بهذا الموضوع أو ذلك الموقف. وبذلك يمكن القول أ
ديدة جات إلى معلوم ج عندما نتخطى المعلومات الموجودة في موقف ما لنصلبعملية االستنتا

 عمل علىما ناعتمادا على المعلومات األولى وبعبارة أخرى إننا نقوم بعملية االستنتاج عند

 تفسير مالحظاتنا.
ومن المهم اإلشارة إلى أن االستنتاج الذي نصل إليه اعتمادا على المالحظات قد ال 

 3يكون صحيحا.

 : Predictingالتنبؤ )التوقع( -9

                                                
 .189فتحي عبد الرحمن جروان ، مرجع سابق ، ص  1
 علمه نه نقل أثر تملمطلوب عادة ما يكون للسؤال/المسألة )أو المشكلة( ذات ارتباط بموضوعات دراسية محددة درسها الفرد من قبل ومن ثم يكون ا

 لتلك الموضوعات بعينها إلى حل السؤال أو المسألة.
 .243-242حسن حسين زيتون ، كمال عبد الحميد زيتون ، مرجع سابق ، ص ص  2
 تم صياغة عملية االستنتاج اعتمادا على المصدرين التاليين 3

عات ع الجام، وزارة التربية والتعليم باالشتراك م، طرق تدريس العلوم ) جمهورية مصر العربية  محمد صابر سليم ، وآخرون -

 .34-33( ، ص ص  1986المصرية ، 

 .231-126( ، ص ص 1996، محمد خطاب ) ب.م ، ب.د،  روبرت مارزانوا وآخرون ، أبعاد التفكير ، ترجمة يعقوب نشوان -
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ستعانة عندما يتوصل إلى معرفة ما سيحدث في المستقبل باال يقوم الفرد بعملية التنبؤ

 بما لديه من معلومات سابقة. 
 :Formulating Hypothesesفرض )صياغة( الفروض -10

ير مثبت الفرض تعبير يستخدم عموما لإلشارة إلى احتمال أو استنتاج مبدئي أو قول غ

يخضع للفحص والتجريب من أجل التوصل إلى إجابة أو نتيجة معقولة تفسر الغموض الذي 

ورة جملة خبرية وقابلة لالختبار صوتصاغ الفروض في  يكتنف موقفا أو مشكلة

Testability . 

 :Representationالتمثيل -11
عنها  عبيرإعادة التتحدث هذه العملية عندما يقوم الفرد بإعادة صياغة المعلومات أو 

و أبصورة تظهر العالقات المهمة في عناصرها عن طريق تحويلها إلى أشكال تخطيطية 

 مخططات، جداول، رموز، أشكال بيانية ونحو ذلك من صور إعادة الصياغة تلك.
 :Imaginingالتخيل -12

و ويكون صورا عقلية مبتكرة أ وتحدث هذه العملية عندما يطلق الفرد عنان خياله

أفكار جديدة غير موجودة عادة؛ بمعنى أن الفرد يتحرر فيها من عالم الحقيقة والواقع وعادة 
  1ال يكون بحاجة إلى معطيات أو بيانات واقعية

 :Summarizingالتلخيص -13

 اراتوتحدث هذه العملية عندما يقوم الفرد بضم المعلومات بكفاءة في عبارة/ عب
ها ير عنالموضوع واستخراج األفكار الرئيسية فيه والتعبمتماسكة وهذا يتطلب إيجاد لب 

قيح أن العملية تنضوي على قراءة لما بين السطور وتجريد وتن بإيجاز ووضوح؛ بمعنى

ل لتي تشكاسية وربط األفكار البارزة، إنها عملية تعاد فيها صياغة الفكرة أو األفكار الرئي
 ياغةصية التلخيص ال تعني مجرد إعادة جوهر )خالصة( الموضوع. ويجدر التنويه أن عمل

كون يكما ال تعني مجرد تكثيفه وتقصيره إنما أشبه ما  -مسموع أو مرئي أو مكتوب-نص

 بعملية البحث عن حفنة من الذهب في جبل من الصخور.
صل فلة فكار ومحاوص تتطلب القيام بفرز للكلمات واألمن ذلك يتضح أن عملية التلخي

وم ألساسي ومعالجة المفهومات واألفكار المتضمنة بلغة من يقماهو أساسي عن غير ا

ت. أو لويابالتلخيص وانطالقا من خبرته بالموضوع وفهمه له، كما تتطلب مهارة ترتيب األو
مينه و تضبعبارة أخرى فإن تلك العملية تتطلب التحليل واتخاذ قرار حول ما يمكن حذفه أ

 و ما ال يحذف. باإلضافة إلى تقييم مدى أهمية ما يحذف
 :Reasoningاالستدالل -14

                                                
 مات معطاةتختلف عملية التنبؤ عن عملية التخمين من حيث اعتماد األولى على بيانات /معلو 
 .لذا يقال إن الفرض هو حل، أو تفسير محتمل للمشكلة موضع البحث 
 لفرد ل ال خبرة لور وأشكاالخيال هو التفكير بالصورة أو عملية عقلية تقوم على إنشاء عالقات جديدة بين الخبرات السابقة، بحيث تنظمها في ص

 صة في حالة غياب المصدر الحسي األصلي.بها من قبل أو هو المعالجة الذهنية للصورة الحسية وبخا
 للتوسع حول عملية التخيل انظر: 1

م( ، 2008الكتب ،  )جمهورية مصر العربية : عالم 3، ط حسن حسين زيتون ، تعليم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة  -

 .33ص

 .377( ، ص 1999ار الفكر العربي ، جابر عبد الحميد جابر ، استرتيجيات التدريس والتعلم ) القاهرة : د -

م 1993الخليج ،  بي لدول) الرياض : مكتب التربية العر -دراسة ميدانية-يعقوب نشوان ، الخيال العلمي لدى أطفال دول الخليج العربية  -

 .17-15( ، ص ص 
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 بقونتصور أنك ذهبت إلى ملعب جواري ورأت أطفاال بمختلف األنماط الجسمية يتسا

 ةالخيرابالمراتب  يكونمن أجل من اجل احتالل المراتب األولى في رأيك أي من األنماط 
 في كل جولة ؟ 

 السمينذو النمط  يكونفي الجولة األولى 

 أيضا السمينذو النمط  يكونانية في الجولة الث
بة  اإلجا الجولة الثالثة ، ال بد أنبالمراتب األخيرة في  يكون يا ترى إن سؤلت من

 معروفة.

 Inductiveاالستدالل االستقرائي هل تعلم أنك قد مارست نوعا من االستدالل يسمى: 
Reasoning  

ة ألدلارائي عندما نجمع مما سبق قد يتضح لك أننا نمارس عملية االستدالل االستق

و مة أوالوقائع/ المالحظات المحسوسة أو الحاالت الجزئية بقصد التوصل إلى نتيجة عا
 ئية.بعبارة أخرى أننا نمارس نوعا من االستقراء عندما نصل إلى تعميم من حاالت جز

 ليس له سمينوإذا فرضنا أنك قبلت النتيجة العامة التي تقول أن كل طفل ذو نمط 

، فإذا صادفك سباق آخر في يوم ما فستعرف النتيجة ال رة على احتالل المراتب األولىالقد
محالة، وفي هذه الحالة فإنك تمارس نوعا آخر من االستدالل هو االستدالل االستنباطي، 

فنحن نقوم بهذا االستدالل عندما نقبل فكرة عامة على أساس أنها صحيحة ثم نحكم على 

أساسها ففي هذا النوع من االستدالل يرى اإلنسان أن ما يصدق على الحاالت الفردية على 
 1الكل يصدق أيضا على أحد أجزائه.

 لكل.ولذلك يحاول اإلنسان أن يبرهن على صحة الجزء بوقوعه منطقيا في إطار ا  

 كتشفوقد تمارس نوعا آخر من اإلستدالل يطلق عليه : االستدالل التمثيلي حين ت
ن ألنا  يتضح هومين متباعدين جدا ومنفصلين عن بعضهما. ومن ذلكالشبه بين مف أوجه

األدلة مات ومعرفة جديدة عن طريق إمعان الفكر في المعلو لى توليدهدف إستدالل تعملية اإل
 معينة. تائجنالمتوافرة وتقليب األمر على وجوهه واستخدام قواعد منطقية غالبا للوصول إلى 

 : Analyzingالتحليل -15

هذه العملية عندما يقوم الفرد بتجزئة موقف مركب أو نص معقد )مقروء أو تحدث 
مسموع( إلى مكونات من عناصر أساسية ثم تجاوز ذلك إلى التبصر أو البحث أو الفحص 

بغرض التوصل إلى األفكار الرئيسية بذلك  أو النص ولتلك العناصر المدقق لذلك الموقف

 الموقف أو النص وكذا بغرض العالقات
 : العلياما أبرز عمليات التفكير -2-5

تتعدد عمليات التفكير التي تقع في مستويات التفكير العليا وباستطالعنا لعدد من 

األدبيات التربوية، توصلنا إلى أن هذه العمليات تشمل األنواع المركبة التالية من التفكير: 

 االبتكاري، التفكير وراء المعرفي اتخاذ القرار، التفكير الناقد، تفكير حل المشكالت، التفكير

 :Decision Makingاتخاذ القرار -1

 1القرار هو : "االختيار الذي يتم التوصل إليه بعد المفاضلة بين عدة اختيارات"

                                                
 .37حسن حسين زيتون ، مرجع سابق ، ص  1
  ،من أمثلة تلك العالقات، عالقة السبب بالنتيجة Cause and Effect Relationship  وعالقة الجزء بالكلelationshipWhole R-Part  ،

 .Sequential or time place Relationships، عالقة التعاقب الزمني أو المكاني Analogous Relationship وعالقة التشابه أو التماثل 
 يات التفكير العليا األخرى المشار إليها أعاله.هنالك من يضع التفكير وراء المعرفي في تصنيف مستقل عن عمل 
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الحلول /دائلعملية اتخاذ القرار هي : عملية تفكيرية مركبة تهدف إلى اختيار أفضل الب

لق تتع على مالدى الفرد من معايير وقيم معينة المتاحة للفرد في موقف معين، اعتمادا
 باختياراته.

 من ابرزها : وعادة ما تتم عملية اتخاذ القرار في عدة مراحل

 وجود موقف أو قضية تفرض على الفرد اتخاذ قرار.-أ
 على الفرد االختيار من بينها. وجود عدة اختيارات-ب

 جمع معلومات عن كل اختيار.-ج

 ي ضوء معايير أو قيم معينة قد تختلف من شخص آلخر.تقييم كل اختيار ف-د
 ترتيب االختيارات بحسب أفضلية اختيارها.-ه

 اختيار أفضل البدائل.-و

 :Critical Thinkingالتفكير الناقد  -2
ر من األم تحققالتفكيرالناقد يعني مبدئيا : التمهل في إعطاء األحكام وتعليقها لحين ال

نة. كار معية/أفوقية، أو قيمة، أو دقة أو مصداقية، أو منطقية فكروأنه يستخدم للحكم على موث

قية أو منط نيةوعليه يمكن تعريف التفكير الناقد بإيجاز على أنه : عملية تفكيرية مركبة عقال
عية موضوبأو أكثر للتحقيق والتقصي وجمع وإقامة األدلة والشواهد  يتم فيها إخضاع فكرة

 و قيمإصدار حكم بقبولها من عدمه اعتمادا على معايير أوتجرد عن مدى صحتها ومن ثم 

 معينة.
التمهل  صحي(ويرتبط بهذا النوع من التفكير العديد من األفعال من أبرزها: التشكك )ال

اح، ستيض، طرح التساؤالت، الجدل، االوالتعقل)التدبير(، التفتح العقلي، تحدي المألوف

صحة  على تقويم المصادر، جمع األدلة والشواهد التحقيق، التبرير، الرجوع إلى المصادر،
، ستنباط، االأمر ما وتقويمها، بناء معايير للحكم، التعليل، االستنتاج، معرفة االفتراضات

ي مجال ون فتحليل األفكار، البحث عن األسباب، التقييم، إصدار األحكام.ولقد أورد الباحث
 اقدا، لعل من أبرزها ما يلي :التفكير الناقد صفات للشخص الذي يفكر تفكيرا ن

 *اإللمام بالفكرة/األفكار المراد نقدها.

 *متفتح على األفكار الجديدة.
 *ال يجادل في أمر عندما ال يعرف شيئا عنه.

 *يعرف متى يحتاج إلى معلومات أكثر حول شئ ما.

 *يعرف الفرق بين نتيجة "ربما تكون صحيحة" ونتيجة"البد أن تكون صحيحة"
 ن لدى الناس انطباعات مختلفة حول فكرة ما.*يعرف بأ

 *يحاول تجنب األخطاء الشائعة في استدالله لألمور.

 *يتساءل عن أي شئ يبدو غير معقول أو غير مفهوم له.
 يحاول فصل التفكير العاطفي عن التفكير المنطقي.*

 *يتخذ موقفا أو يتخلى عن موقف عند توافر أدلة وأسباب كافية لذلك.

 يع جوانب الموقف بنفس القدر من األهمية.*يأخذ جم
 *يبحث عن األسباب والبدائل.

                                                                                                                                                   
وب كمال عبد الحميد زيتون ، نمط اتخاذ القرار عند خبراء الدراسات البيئية والطالب معلمي العلوم والدراسات االجتماعية بكلية التربية ص 1

و تعليم ثانوي أفضل ،الجامعة العمالية مدينة نصر،كتاب القضايا البيئية، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، المؤتمر العلمي الخامس، نح

 .624، ص  1993اغسطس//5-2المؤتمر، القاهرة 
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 *يتعامل مع مكونات الموقف المعقد بطريقة منظمة.

 *يستخدم مصادر علمية موثوقة ويشير إليها.
 *يبقى على صلة بالنقطة األساسية أو جوهر الموضوع.

 :Problem Solving Thinkingتفكير حل المشكالت -3

بل قمن  د في حياته اليومية مواقف معضلة أو أسئلة محيرة لم يتعرض لهايصادف الفر
و أيرة حةليس لديه إمكانية/ معرفة للتوصل لحل لها في التو واللحظة.فإذا ما سببت له 

 ة".مشكلاندهاشا أو تحديا لفكرة، فإنه يطلق على أي من تلك المواقف أو األسئلة لفظة"

هي :موقف حياتي مربك أو سؤال  -نقصدها هناكما -وبعبارة أخرى، فإن المشكلة
محير أو مدهش مفتوح النهاية يواجه الفرد أو مجموعة من األفراد ويشعر أو يشعرون 

بحاجة هذا الموقف أو ذاك السؤال للحل في حين ال يوجد لديه أو لديهم إمكانات أو خبرات 

لحل بصورة فورية أو حالية مخزنة في بنيته أو بنيتهم المعرفية.ما يمكنهم للوصول ل
روتينية.بمعنى أن مالديهم من معلومات أو مهارات حالية ال يمكنهم من الوصول للحل 

للوصول له أي الحل أي أن الفرد  -معرفي أو مهاري-بسهولة وبسرعة بل عليهم بذل جهد

 يجاهد للعثور على هذا الحل عن طريق توظيف مخزون كبير من المعلومات والمهارات
 ي تفكير حل المشكالت؟ماذا يعن

 لسلةننظر إلى تفكير حل المشكالت على أنه نوع من التفكير المركب ينضوي على س

لمشكلة التي يسير عليها الفرد بغية التوصل إلى حل ل Systematicمن الخطوات المنظمة 
 فماهي هذه الخطوات؟

 إذ خطواتال يوجد اتفاق عام بين المفكرين في مجال " حل المشكالت" حول هذه ال

. ت التي قدمت حول مسميات هذه الخطوات وعددها وتسلسلهايوجد العديد من التصورا
ورات القاسم المشترك في هذه التص -في الغالب–وسنتعرض هنا إلى الخطوات التي تمثل 

 وهي :

 تحديد المشكلة-1
 جمع البيانات والمعلومات المتصلة بالمشكلة-2

 )بدائل للحل( اقتراح الحلول المؤقتة للمشكلة-3
 المفاضلة بين الحلول المؤقتة للمشكلة واختيار الحل/الحلول المناسبة-4

 التخطيط لتنفيذ الحل وتجريبه-5

 تقييم الحل-6
 :Creative Thinkingالتفكير االبتكاري -4

وعكسه هو التفكير  في أوجز معنى هو : "عملية اإلتيان بجديد"التفكيراالبتكاري

أو منتجات  Ideasوهو يعني بصفة عامة : تخليق أو توليد أفكار لوف.النمطي أو المأ

Producte  جديدة، غير مألوفة Novel   وأصيلة .Original  

                                                
 ية مختلفة.رات حياتاليرتبط هذا المخزون بموضوع دراسي معين وإنما يتجاوز ذلك إلى ارتباطه بالعديد من الموضوعات من مواد دراسية وخب 
   المبدع، التفكير المنتج يسمى أيضا : التفكير اإلبداعي أوProductive Thinking  والتفكير التباعدي.nkingDivergent Thi 
  أي بها جدة وتفرد 
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المرونة ة، ووبعبارة أخرى أنه تفكير توليدي لألفكار والمنتجات يتميز بالجدة واألصال

وتقديم  في األشياء، والطالقة والحساسية للمشكالت والقدرة على إدراك الثغرات والعيوب
 حلول جديدة )أصيلة( للمشكالت.

من  ولقد حدد علماء التفكير عددا من القدرات التي ينضوي عليها التفكير االبتكاري

، Fluencyالطالقة  Ffexbility، المرونة Originalityأبرزها : االصالة 
  .Problem Sensitivity، الحساسية للمشكالت  Elaborationاإلفاضة/التوسيع 

 التفكير وراء المعرفي:-5

لقدرة ديه الوع من التفكير يميز المفكر الماهر أو الحذق أو الخبير إذ يكون النوهذا 
اذ صدد اتخان بعلى التفكير مليا في تفكيره وتوجه تفكيره نحو الحل أو القرار األصوب فإذا ك

 تفكيره يوجهواتخاذ القرار  قرار ما في مسألة معينة فإنه يمنع نفسه من التسرع والعجلة في

اتخذ  ى لونحو مزيد من التروي في اتخاذ قرار إلى حين توافر كم أكبر من المعلومات، وحت
دم صحة لى ععقرارا فإن تفكيره يظل منفتحا للعودة في قراره مادامت قد توافرت لديه دالئل 

جعلنا في يوراء المعرهذا القرار أو أن هناك قرار آخر أفضل منه.من ذلك يتضح أن التفكير 

 نتحكم في تفكيرنا ويؤدي إلى تحسينه: أي تفكيرنا.
وخالصة القول إن التفكير وراء المعرفي، يمثل قدرتنا على صياغة خطة عمل 

ومراجعتها ومراقبة تقدمنا نحو تنفيذ هذه الخطة وتحديد أخطاء العمل والقيام على معالجتها 

في أثناء وبعده، ومن ثم تقييم تفكيرنا من أوله آلخره والتأمل في تفكيرنا قبل إنجاز العمل و
 1يؤدي بنا إلى إدارة عملية التفكير بشكل جيد كما يمكن القول بأن التفكير وراء المعرفي

 أنماط التفكير المتنوعة:-3

و ألمي التفكير العلمي: هو ذلك النمط من التفكير الذي يعتمد على األسلوب الع-1
 ثل الواقعية، والطبيعية، والتربوية والتجريبية.وجهات النظر العلمية م

لتجربة لى االتفكير التجريبي )األمبريقي(: هو ذلك النوع من التفكير الذي يعتمد ع-2

 من المالحظة العلمية. والبيانات المأخوذة
ناء على يم بالتفكير المجرد: هو عبارة عن تلك العملية التي يتم فيها تشكيل المفاه-3

تهم ساعدلى مفاهيم أخرى، ويميل التجريديون على استخدام التجريد من أجل مالخبرة أو ع

 على تحديد كيف لنا بناء مفاهيم في ضوء الخبرات التي نمر بها.
ة لمادالتفكير التركيبي:هو ذلك النوع من التفكير الذي يقوم على وضع أجزاء ا-4

قوم لذي يالتفكير التحليلي االتعليمية مع بعضها في قالب واحد أو مضمون جديد، وهوعكس 
 على تجزئة المادة التحليلية.

ذي لعالم اللدية التفكير المادي: هو ذلك النمط من التفكير الذي يتعامل مع األمور الما-5

 .يحيط بنا)وليس من المفاهيم واألفكار المجردة المستخلصة من األمور الواقعية(
فة األلمانية التي ظهرت في القرن التاسع التفكير المطلق: تم اشتقاق المطلق من الفلس-6

عشر والتي قسمت الوجود قسمين: هما المادة والعقل، وتم تطبيق هذه الفلسفة في مجال الفكر 

، والتجارب متأثر بأمور منها: ) الذاتية والمصادر التجريبية بحيث يعني التفكير المطلق غير
ق أو التفكير الخالص النقي على فهم الكل العلمية، والخبرات العاطفية( ويعمل التفكير المطل

                                                
 تسمى أيضا مهارات التفكير االبتكاري 
 .يطلق عليه أيضا التفكير الميتامعرفي ، التفكير وفق المعرفي، التفكير وراء اإلدراكي، التفكير ما بعد المعرفي 
  .7-6م( ، ص ص 2002) 1، العدد  1، مجلة القراءة والمعرفة ، المجلد  «المعرفة وما وراء المعرفة  »بيد ، وليم ع 1
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أكثر من فهم األجزاء )أرنولد( وهنا جرى صراع حقيق بين التفكير )الميتافيزيقي(الماوراء 

 الغيبي و)الفينومنولوجي( الظاهراتي انتهى لمصلحة األخير.
لتفكير عد االتفكير المنطقي :هوذلك النمط من التفكير الذي يعتمد على قوانين وقوا-7

 الذي يفترض وجود تفكير فلسفي خال من األخطاء المنطقية.

مفكر، و الأالتفكير الفلسفي: هو ذلك النوع من التفكير المطروح من جانب الفيلسوف -8
راء يا ما وقضا وهو أكثر أنواع التفكير تجريدا أو تعقيدا، ألنه يركز في كثير من جوانبه على

 الطبيعة.

 ستجاباتن االنوع من التفكير الذي يتطلب توليد العديد مالتفكير التشعبي : هوذلك ال-9
 المختلفة للسؤال الواحد أو المشكلة الواحدة .

ألفكار دد اعالتفكير التجميعي: هو ذلك النمط من التفكير الذي يتم بواسطته تقليل -10

 ة عنجابلإل المطروحة إلى فكرة واحدة فقط أو اثنتين تمثالن األفضل واألدق واألكثر فائدة
تفكير ن الم، ويحتاج هذا النوع السؤال المحدد والواحد، أو لحل المشكلة المطروحة للنقاش

 إلى وجود معايير يستطيع الفرد في ضوئها صنع القرارات المناسبة.

جزء إلى ن المالتفكير االستقرائي: هو ذلك النمط من التفكير الذي ينتقل فيه الفرد -11
ط و هو ربأمة، ة، ومن الحاالت الفرعية الخاصة إلى األفكار العاالكل من األمثلة إلى القاعد

ء ورا الحقائق ببعضها ووصل الشبيه بشبيهه من المعارف والخبرات المكتيبة للوصول من

 ذلك إلى فكرة جديدة شاملة أو قانون يعتمد عليه.
حددة مة مالتتفكير الفعال: هو ذلك النوع من التفكير الذي تتبع فيه منهجية سلي-12

عال فير التفكير الغ-واضحة دقيقة وتستخدم فيها أفضل المعلومات من حيث دقتها وكفايتها

ت الطاهوذلك النمط من التفكير الذي ال يتبع منهجية واضحة وال دقيقة؛ ويبني على مغ
 ، أووافتراضات باطلة أو متناقضة أو ادعاءات وحجج غير صالحة وغير متصلة بالموضوع

 متسرعة أو ترك األمور للومن والظروف كي تعالجها. أحكامإعطاء تعميمات و
األدوار ية ويهتم بالعالقة السبب التفكير الوظيفي: هو ذلك النوع من التفكير الذي-13

جي ر الخارإلطاالوظيفية لعناصر النظام، وهو ال يهتم بالبناء الداخلي للشيء بل يتعامل مع ا

 ه.لدرجة يهمل فيه دور العوامل الداخلية ل
يتين أو لذاتاالتفكير التأملي: هو ذلك النوع من التفكير المرتبط بالوعي والمعرفة -14

 التأمل الذاتي ويعتمد على التمعن ومراقبة النفس والنظر بعمق إلى األمور.

يا قضا التفكير العملي: هو ذلك النمط من التفكير الذي يتم توجيهه في ضوء أو-15
 )أمور حياتية عملية(

يعتمد على مجموعة من  كير التبريري: هو ذلك النمط من التفكير الذي التف-16

 1المبررات للحصول على المعرفة والتوسع فيها والدفاع عنها.
من  حويههو ذلك النوع من التفكير الذي يعتمد على الخبرات التي نمر بها وما ت-17

 العواطف واالنفعاالت وأحاسيس ومشاعر.

في وال لفلساك النمط من التفكير الذي يقوم أصال على الجدل التفكير الجدلي: هو ذل-18
 سيما ذلك التفكير الذي وضعه الفيلسوف األلماني هيجل زعيم الفلسفة المثالية.

                                                
م ( ، ص 2011) سورية : دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، 3بدر خذر ، تكوين التفكير بحث في األساسيات ، سلسلة التربية وعلم النفس 1

 78-77ص 
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 ى أنالتفكير البراغماتي )النفعي(: هو ذلك النمط من التفكير الذي يؤكد عل-19

ة ا كحقيقك بهأو أنه يمكن التمس الرغبات واألمنيات ال تؤدي إلى جعل االعتقاد حقيقة واقعة
 واقعية أو التمسك بها كقيمة.

ريقية، ألمبالتفكير اإلحصائي: هو ذلك النوع من التفكير الذي يؤكد على الظواهر ا-20

الل خوالتجارب العملية الميدانية التي ال يمكن فهمها والتعرف عليها جيدا إال من 
 االحتماالت وليس التأكيدات. المصطلحات اإلحصائية أو من خالل التعامل مع

ل ن أجالتفكير الشمولي: هو ذلك النمط من التفكير الذي يستخدم فيه الدليل م-21

 تحليل.وال الوصول إلى نتائج عملية نهائية أمبريقية، وقابلة للتكرار واالختبار والتحقق
ل أجن مالتفكير العقالني : وهو ذلك النمط من التفكير الذي يعتمد على السبب -22

 تستخدم وال البحث واكتشاف المعرفة الموثوق بها، وهنا ال تعتبر العواطف والمشاعر حقيقية

 كأدلة.
التفكير الكمي: وهو ذلك النمط من التفكير الذي يصف األشياء وواقعها -23

 ة.بمصطلحات كمي

عها التفكير النوعي:هوذلك النوع من التفكير الذي يصف طبيعة األشياء وواق-24
 ات نوعيةوكيفية وليس بمصطلحات عددية أو كمية.بمصطلح

ر ألموالتفكير المغلق :)المتحجر(هو الذي اليرغب صاحبه بالتفكير في حقائق ا-25

 قليدية.الت وبأفكار جديدة واستخدامها بطريقة إبداعية، وذلك باعتماده على أنماط التفكير
ن ا: ألى مسلمة مفادهالتفكير المثالي: هوذلك النمط من التفكير الذي يقوم ع-26

قي لحقياالمعرفة الحقيقة للواقع تقوم على الشعور والوعي أو السبب، بحيث يسمو الهدف 

 على اإلدراك، وتبقى القيم مصدرا مهما للتفكير.
االتجاه المتسلط في التفكير:هذا التفكير يحول دون وصول الفرد إلى التفكير -4

ام بطريقة التلقين حيث تتضمن األهداف واألنشطة اإلبداعي، وقوامه الطاعة العمياء واالتز
المفروضة من قبل الملقن والروتين واالمتحانات المعيارية والمنهج التربوي الجامد، نهج 

 1قائم على الخوف من الفشل وبالتالي تقرن المحاوالت اإلبداعية بدوافع تجلب الفشل.

ما السرعة في الفهم أمهرات التفكير:يمكن تعريف المهارة على أنها الدقة و-5
 بها ومقتي نأنها"تلك العمليات العقلية المفهومات مهارات التفكير فقد عرفها ويلسون على 

 من اجل جمع المعلومات وحفظها وتخزينها من خالل إجراءات : التحليل والتركيب،

ت هاراللوصول إلى استنتاجات وصنع القرارات، وهناك تعريف آخر لم التخطيط والتقويم،
ت ياناوهو:هي عمليات عقلية محددة نمارسها نستخدمها عن قصد في  معالجة الب لتفكيرا

 شياءوالمعلومات لتحقيق أهداف تربوية متنوعة تتراوح بين تذكر المعلومات ووصف األ

ت شكالوتدوين المالحظات إلى التنبؤ باألمور وتصنيف األشياء وتقييم الدليل وحل الم
 والوصول إلى استنتاجات.

 التعريف الدقيق لبعض مهارات التفكير:-5-1

مهارة التوضيح أو التوسع: هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل تجميل الفكرة أو -1
العملية العقلية وزخرفتها والمبالغة في تفصيل الفكرة البسيطة أو االستجابة العادية، وجعلها 
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سهاب وتوضيح أنواعها بإضافة أكثر جماال، وفائدة ودقة عن طريق التعبير عن معناها بإ

 تفضيالت جديدة لألفكار المطروحة.
 وصف: وهي المهارة التي تستخدم لتحديد الخصائص والصفاتمهارة العزو وال-2

دقيق لوصف الالية الداخلية لألشياء أو المفاهيم واألفكار أو الموافق، أنها ببساطة القيام بعم

 لهذه األمور.
فعية الدا تلك المهارة التي تستخدم من أجل بناء نوع منمهارة تحمل المسؤولية:هي -3

مل ال قيام بعن الالذاتية لالعتماد إلى النفس، أو تحمل المسؤولية في العملية أو أنها عبارة ع

ية حتى فكر ينبغي القيام به، وإذا أردنا مستقبال أفضل البنائنا، يجب أن نزودهم بمهارات
منهم  ن كلهم في التأمل إلى أقصر حد ممكن، وهنا يتمكمن استعمال ذكائهم وقدرات يتمكنوا

اصر نموذجه الخاص للتعامل مع الظواهر المحيطة به بطريقة مرنة، تتضمن كل عنبناء 

 التطوير: تعديل تغيير إضافة،والتفكير في مشكالت قديمة برؤية جديدة.
جل من أمهارة الوصول إلى المعلومات: هي تلك المهارة التي تستخدم بفاعلية -4

في  فكيرالوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالسؤال أو المشكلة. إن ممارسة التمعن والت

مره عقضي التجارب السابقة يمنع الوقوع في الخطأ. فتبني الوصول للحكمة، هي جائزة من ي
 مصغيا، والنجاح يرتبط بالعمل وعدم التخلي عنه ألي سبب.

تصر جل تسجيل المعلومات المهمة بشكل مخمهارة تدوين المالحضات:تستخدم من أ-5

عرف تومكتوب. والتفكير في صياغة المشكلة أهم من حلها.وإذا لم تجرب فلن تخطأ ولن 
 الصواب.

ويلة رة ط: تستخدم من أجل ترميز المعلومات واالحتفاظ بها في الذاكمهارة التذكر-6

منظمة  لخاصةأو في األجهزة ااألمد أو أنها عبارة عن عملية تخزين للمعلومات في الدماغ ، 
 ومفهرسة يسهل استخدامها.

ة بين سببيمهارة تحديد العالقة بين السبب والنتيجة: وتستخدم لتحديد العالقات ال-7
 .آلخرلاألحداث المختلفة، أو انها تلك العملية الذهنية التي تبين أن شيئا ما سببا 

ضل استغالل للوقت المرتبطة مهارة إدارة الوقت: تستخدم من أجل الحصول على أف-8

بواجبات ومهام أو أعمال محددة، وبأغراض وأهداف شخصية أو أنها عملية ذهنية تهدف 
 1إلى استخدام الوقت بحكمة.

لصدق اصفة مهارة تقييم الدليل : تستخدم لتحديد فيما إذا كانت المعلومات تتمتع ب-9

مة، ات مهأو اإلقرار بأن المعلوموبصفة الثبات في آن واحد أو أنها عبارة عن االعتراف 
 وحينما نفكر سويا فإننا نكون أقوي بكثير من أي فرد يفكر لوحده أو بمفرده.

ن كرتيفمهارة المقارنة والتباين أو التعارض:تستخدم لفحص شيئين أو أمرين أو -10

ن حث عأو موقفين الكتشاف أوجه الشبه ونقاط االختالف، أو أنها تلك المهارة التي نب
 لطريق التي تكون فيها األشياء متشابهة تارة ومختلفة تارة أخرى.ا

أو  مهارة تحديد األولويات : هي المهارة التي يتم عن طريقها وضع األشياء-11

 األمور بترتيب حسب أهميتها.
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مهارة وضع المعايير أو المحكات : وهذه المهارة تستخدم لوضع وتشكيل -12

دود ضع حووصل إلى أحكام معينة أو أنها عبارة عن عملية مجموعة من المعايير من أجل الت
 للخيارات.

فراد ع األمهارة التنظيم المتقدم : تستخدم من أجل إيجاد إطار عقلي وفكري يستطي-13

ه من ئ كلعن طريقه تنظيم المعلومات، أو أنها عبارة عن النظرة السريعة لألمر كله والش
 أجل فهمه جيدا

ط: تستخدم من أجل فهم األمور وحفظ المعلومات المسموعة، مهارة اإلصغاء النش-14

 1.أو  أنها عبارة عن اإلنصات بعناية فائقة من أجل الحصول على المعلومات
 معايير عالمية للتفكير :-6

 -معيار الوضوح 

 -معيار الدقة أو الصحة 
 -معيار الدقة المتناهية 

  معيار التفكير األكثر عمقا 

 -معيار العالقة 
 - العمقمعيار 

 -معيار االتساع وسماحة التفكير 

 -معيار المنطقية 

 -معيار اللياقة الفكرية 

ن فرضيات مهمة حول عملية التفكير : يرى العديد من المفكرين وجود محوري -7

م يرهم وهتفك ن يتعلموا كيف يرفعون من مستوىغي للطلبة االلتزام بهما من أجل أللتفكير ينب
ة الثاني درجةلقدرة على تحديد أجزاء معينة من تفكيرهم، وهم بالفي هذه الحالة بحاجة إلى ا

مات أو مسل بحاجة إلى القدرة لتقييم استخدام هذه األجزاء وتمثل النقاط التالية العديدة

 افتراضات مهمة حول عملية التفكير.
، أوال إن أي تفكير يسلم بوجهة نظر معينة،  ويتم ذلك من خالل تحديد وجهة نظر-1

د لجهواث عن وجهة نظر أخرى، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها ثانيا، وبذل كافة والبح
 للعمل بعقل مفتوح لتقييم وجهات النظر ثالث

ك  و تلأد من صياغة ذلك الهدف أن أي تفكير له هدف محدد أو أهداف محددة، وال ب-2

هداف اال يرك وبينهداف المنبثقة من تفكنفسه بين األ هداف بوضوح، والتمييز في الوقتاأل
حسب  لسيروالتدقيق من وقت آلخر للتأكد من ا -األخرى المنبثقة من المشكلة ذات العالقة

 الهدف أو األهداف المحددة.

 نبغيإن أي تفكير ينبغي أن يعتمد أصال على بيانات او معلومات وأدلة: حيث ي-3
 ث عنأوال ثم البح حصر المطالب بتلك المدعومة بالبيانات والمعلومات التي نمتلكها

ي مات التمعلوالمعلومات التي تناقض موقفنا وتلك التي تدعمها ثانيا والتأكد من أن جميع ال

ا ننمن أ أكدوالت-قضية المطروحة ثالثانستخدمها صالحة ودقيقة وترتبط بالسؤال الذي تدور ال
 قد قمنا بجمع المعلومات الكافية.
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كلة ئ ما أو طرح بعض األسئلة أو حل مشإن أي تفكير يمثل محاولة الكتشاف شي-4

 روحةما: ويكون ذلك عن طريق أخذ قدر من الوقت لصياغة سؤال له عالقة بالقضية المط
لك عد ذببشكل دقيق مع توضيح السؤال بطرق متنوعة من أجل بيان معناه ومجاله ثم العمل 

و وحيد أ وابجان للسؤال على تجزئة السؤال الكبير العام إلى أسئلة فرعية مع تحديد ما إذا ك

 يتطلب التفكير في العديد من وجهات النظر المطروحة. مجرد رأي، أو أنه أنه
 هذه إن أي تفكير يقوم أصال على مجموعة من االفتراضات: حيث ال بد من تحديد-5

 االفتراضات بوضوح وتحديد ما إذا كانت في الحقيقة مبررة أم ال.

نوعة: المت فكاريتم تشكيله من خالل المفاهيم واألو أعنه  ري تفكير يتم التعبيإن أ-6
عريفات ة وتوهنا ينبغي تحديد المفاهيم الرئيسية وشرحها بوضوح أوال، وتحديد مفاهيم بديل

عناية  ور بدقة فكاالمفاهيم واأل بديلة للمفاهيم الرئيسية واألساسية ثانيا، والتأكد من استخدام

 ثالثا.
 لىتوي على استنتاجات نستطيع من خاللها الوصول إيح صلتفكير في األ إن أي-7

 ات، حيثعلومفكار العامة أو الملخصات أو إعطاء المعنى الحقيقي للبيانات والمالحلول واأل

ها مع ناسقتينبغي االستنتاج فقط في ضوء ما يؤكده الدليل أوال وفحص االستنتاجات من حيث 
 ى االستنتاجات المقصودة ثالثا.بعضها ثانيا. وتحديد االفتراضات التي تؤدي إل

دوث حنية و تأثيرات: حيث ينبغي التأكد من إمكاتوابع وتطبيقات أ إن أي تفكير له-8

لبية انب السالجوالتطبيقات الناتجة عن عملية التفكير أوال، ثم البحث عن الجوانب اإليجابية و
 لهذه التطبيقات ثانيا وأخيرا

 طرق تعليم التفكير :-8

تشجع  فهي ريس التفكير أو تعليمه تذهب إلى ماهو أبعد من تعليم الحقائقإن عملية تد
يفية يم كالطلبة على طرح االسئلة حول المعلومات واألفكار المعروضة، وتساعدهم على تعل

م ها، وفهع عنراء العديدة والدفالمحدود، وبناء وطرح االفكار والآلتحديد االفتراضات غير ا
ى فكير إلالت ألفكار المختلفة، ويسعى التكوين الفعال للتمركز حولالعالقات بين الحوادث وا

لية فاع تحقيق هدفين تربويين كبيرين هما، األول ويتمثل في االستخدام األمثل واألكثر

م ، تقودهلمينعلى أن يصبحوا متع للمعرفة بأنواعها، في حين يتمثل الثاني في مساعدة الطلبة
يا ات العلستويين الهدفين هناك عدة طرق لتدريس الملتحقيق هذم وتعليماتهم الذاتية ومهاراته

 من التفكير تتلخص في اآلتي.

 -التفكير من خالل نقاط تفكير معينة 
 -طرح أفكار كبيرة 

 -يجاد ملف عملي للتفكير من خالل نقاط معينةإ 

 - تفكير معينة إيجاد دليل ميداني للتفكير من خالل نقاط 
 -تفكير أو تكوين عادات عقليةتهيئة جو من الرغبة في ال 

 -تمت معرفته إلى مواقف جديدة ربط أو نقل ما تم تعلمه او ما 

 -.1طرح التفكير من خالل عمليات التقييم 
 سمات المفكر الجيد: -9

 ويمكن تحديدها في األبعاد اآلتية:

                                                
 م( .2000 ، ) 370-369، عالم المعرفي ، العددان  «العربي والمجتمع المعرفي  العقل »علي نبيل ،  1
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 به تقادالشك: حيث يبدأ التفكير بحاله من الشك في األمر الذي نود عمله أو االع-

، هداف تسعى إلى تحقيقهاال بد من وضع هدف أو مجموعة أ ديد الهدف: وهناتح-
 .ليهاوذلك نتيجة حالة الشك الذي نعيشها، وهذه األهداف تتضمن أسئلة نود اإلجابة ع

 ترحةالبحث عن االحتماالت: وهذه االحتماالت يجب أن تكون إجابات ممكنة أو مق-

هدف، ن اللحل، تتباين في درجة قربها وبعدها ملألسئلة التي تحقق األهداف، أو هي طرق ا
 ته.كما تتباين في درجة جاذبيتها للفرد، وبالتالي فهي تخضع لتقدير المفكر وقناع

اب ألسبالبحث عن أدلة لتقييم االحتماالت:وهنا يبحث الفرد عن األدلة والحجج وا-

 فهدافي تحقيق األوالحقائق والوقائع التي تدعم أحد األدلة وتؤكد مصداقيته أو دقته 
لة : وتعتمد هذه المراجعة على األدنقاط القوة والضعف في كل احتمال مراجعة-

 ل.و بديأو بالتالي إعطاء وزن قيمي لكل احتمال والحجج التي تم جمعها حول كل احتمال، 

ومات معل الوصول إلى الهدف وانتهاء البحث، وتكون اعتمادا على ما توصلنا إليه من-
 أحد االحتماالت، فيتبناها الفرد ويتوقف عن البحث. وأدلة تدعم

ة ثة أبنير ثالولتكوين أو إيجاد وتنمية مفكر ناقد وأخالقي متفتح الذهن، ال بد من توف-

 عقلية ضرورية هي:
، وتتمثل بالتعرف على افتراض مشكوك فيه أو التعرف على جملة *مهرات صغرى

 غامضة.

لى ستنادا إدل اعلى القراءة النقدية والمناقشة والج *مهارات أوسع نطاقا وتتمثل بالقدرة
 حجج وبراهين ونظريات، إضافة إلى تقييم مصادر المعلومات.

*سمات العقل، وتتمثل بانتقال الفرد من شخص ذو تفكير أناني ضيق األفق إلى 

  1شخص ذو تفكير موضوعي متفتح األفق.
 ي:بداع وأوجزتها في اآلتعيقات اإلم( إلى أهمية تجنب 2002السرور ) وقد دعت

يد تأي معيقات بيئية : وهي معيقات موجودة في الطبيعة مثل المكان المناسب وعدم-
 ماديالزمالء لألفكار ووجود أشخاص ال يقدرون األفكار المبدعة وعدم وجود الدعم ال

 الالزم للمشروع اإلبداعي.

بداعية ر اإللمجتمع لألفكامعيقات ثقافية : وتتمثل في عادات وتقاليد المجتمع ورفض ا-
لتعزيز ازفر ونقد األفكار المبدعة بإصدار األحكام عليها قبل أن تأخذ حيز التطبيق وعدم ت

 للعمل المبدع.

ه تهم معيقات بصرية إدراكية : وهي تظهر عند قدرة الفرد على رؤية األمور التي-
ب ن جانبوجهة النظر موإهمال باقي القضايا التي لها صلة بالمشكلة، وذلك بسبب األخذ 

 واحد.

من سه ومعيقات تعبيرية : وهي عدم القدرة على إيصال األفكار لآلخرين وللفرد نف-
جنبية غة أأمثلتها إحساس الفرد بالفشل واإلحباط نتيجة عدم قدرته على التواصل مع لغة ل

 معينة عند محاولته استخدامها.

                                                
 م ( ، ص2005 ، علم النفس التربوي "النظرية والتطبيق" )عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، وآخرون عدنان يوسف ، العتوم 1
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قصة و نارنة أو أفكار غير صحيحة أوتتجلى في استخدام أفكار غير ممعيقات فكرية :-

اع غير إلبداأو تحديد األفكار المطلوبة بعمر وزمن محددين وهذه من أكبر المعيقات، إذ أن 
 محدد بعمر وزمن.

كل لمشاامعيقات إدراكية : وتتمثل في النظرة النمطية والتقليدية إلى األمور أو -

 أ فالوالتصلب في الرأي، ونظرة الفرد إلى أن رأيه الوحيد على صواب والباقي على خط
 يكلف نفسه التفكير في الرأي اآلخر.

ومعالجة  معيقات عاطفية )انفعالية( : وتتعارض العوائق العاطفية مع حرية استكشاف-

األفكار مثل عدم القدرة على احتمال الغموض والخوف من ارتكاب الخطأ أو من المخاطرة 
 1وعدم القدرة على التمييز بين الحقيقة والخيال.

 

 
 

 

 
 

 

 
 : وخصائصه التفكير  العلمي-10

قة ج أو طريمنه الباحثون بين التفكير العلمي وبين تفكير العلماء، فالتفكير العلمي يميز

 علماءفكير الوم تعمالنا ودراساتنا، بينما يقخدامها في حياتنا اليومية أو في أظمة يمكن استمن
 ساس دراسة مشكلة محددة متخصصة مستخدمين في ذلك لغة ورموزا علمية خاصة.على أ

لجة فالتفكير العلمي ليس تفكير متخصصا بموضوع معين، بل يمكن أن يوجه في معا
 ظاهرةنا، إن العالم الفيزيائي يفكر بدراسة الالتي تواجهع الموضوعات والقضايا جمي

داث ر واألحظواهالفيزيائية أو بعض أجزائها، بينما يمكن أن يتوجه التفكير العلمي لمناقشة ال

أو  والقضايا والمواقف العامة دون اعتبار للتخصص، وليس للتفكير العلمي لغة خاصة
بادئ لألفكار واألساليب استنادا إلى الممصطلحات معينة، فهو يقوم على أساس تنظيم 

 المنطقية التالية:

غير  ا أوال يمكن إثبات الشيئ ونقيضه في الوقت نفسه، فالشيئ إما أن يكون موجود-1
 العلمي فكيرموجود، في الوقت نفسه، واللون ال يكون أبيض أو ال أبيض في الوقت نفسه، فالت

 ال يجمع بين النقائض في سمة واحدة.

هور لى ظب، وإن هذه األسباب تؤدي إم التفكير العلمي على أن لكل حادثة أسبايقو-2
و دون فة أالنتيجة ما لم يكن هناك عائق، وال يتصور التفكير العلمي أن شيئا ما ينتج صد

 سبب .

إن التفكير العلمي هو بالتاكيد نتيجة للجهود التي بذلها العلماء في بحثهم عن المعرفة 
وفيما يلي  1د الدكتور فؤاد زكريا السمات المميزة للتفكير العلمي والتجريد.اإلنسانية، ويحد

 توضيح لهذه السمات.

                                                
  م (.2002هوبين ، ) عمان : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، السرور ناديا هايل ، مدخل إلى تربية المتميزين والمو 1
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لباحثين اكل  التراكمية : ينطلق التفكير العلمي من الواقع، فالمعرفة بناء يسهم فيه-أ

وصل ما تموالعلماء، وكل باحث يضيف جديد إلى المعرفة، وتتراكم المعرفة وينطلق الباحث 
قة ساب ه من سبقه من الباحثين، فيصحح أخطاءهم، ويكمل خطواتهم، أو قد يلغي معرفةإلي

 ويبطل نظرية عاشت فترة من الزمن.

رياتهم ن نظالمعرفة العلمية بهذه السمة تختلف عن المعرفة الفلسفية، فالعلماء يبنو*
قطة نئما من أ دافيبدبناءا عموديا، وينطلق العالم من نهاية ما توصل إليه غيره، أما الفيلسوف 

يدة ية الجدلعلمالبداية بغض النظر عما توصل إليه فالسفة آخرون.فالمعرفة العلمية والنظرية ا

ية رفة علمل معفغالبا ما تلغي النظريات العلمية التي سبقتها أو تكملها أو توسع نطاقها، فك
 يمةعلمية القدجديدة تكون هي المعرفة المعتمدة على أنها صحيحة، وتصبح المعرفة ال

 والنظريات القديمة جزءا من تاريخ العلم.

ي فترة قة ف*يرتبط بهذه األفكار أن الحقيقة العلمية هي حقيقة نسبية بمعنى أنها حقي
، هاتطور ثناءزمنية معينة، وأنها تتطور باستمرار وال تقف عند حد معين، بل تتبدل وتتغير أ

س ها الناعلي على كل الناس، وال يختلف فرض نفسهان الحقيقة العلمية نسبية إال أنها تومع أ

 حد.أفها بل هي حقيقة موثوقة من الجميع ، موضوعية تفرض نفسها على كل العقول وال يخال
 ، فالعقلقصور*التركمية هي دفاع العلم عندما يوجه إليه من انتقادات تتهمه بالعجز وال

يتقدم  طورهتحقيقية معينة، ولكنه مع  العلمي أو التفكير العلمي قد يقف أحيانا دون معرفة

 رار،باستمرار ويكتشف مجاالت واسعة حيث تمتد المعرفة العلمية وينحسر الجهل باستم
سانية اإلنولعل دخول العلم إلى ميادين جديدة في دراسة الظواهر والمشكالت االجتماعية و

ي فهم ففه افة إلى أهداودراسة الظواهر النفسية يؤكد اهتمام العلم بفهم اإلنسان أيضا إض

 الطبيعة المادية
لتقدم ذا اه*ولما كانت المعرفة العلمية تتقدم باستمرار فإن من المفيد تحديد اتجاه 

 العلمي 
التنظيم :إن وسيلة العلم هي اتباع منهج علمي ، فالعلم معرفة منهجية تبدأ -ب

لى النتائج. والتفكير بالمالحظة ووضع الفروض واختبارها عن طريق التجريب ثم الوصول إ

العلمي يستند إلى تنظيم طريقة التفكير، وتنظيم العالم الخاجي فالتفكير العلمي ليس منهجا في 
ن إلزامها بقواعد وقوانين فحسب، بل هو منهج في أفكارنا وعدم تركها حرة طليقة دو تنظيم

أو مفككة، بل يدرس رجي أيضا، فالباحث العلمي ال يناقش ظواهر متباعدة تنظيم العالم الخا

الظاهرة في عالقتها بالظواهر االخرى، فيكشف العالقة بين األسباب والنتائج ويكشف 
الصالت واالرتباط بين ظاهرة وأخرى، ويميز ما بين التجاوز الزماني والمكاني لظاهرات 

 معينة تحدث معا بالصدفة، ومابين ظواهر مترابطة تظهر معا نتيجة عالقات علمية أو

طية، فالحقيقة العلمية حين تكتشف تأخذ مكانها بين مجموعة الحقائق المكتشفة، فتندمج ارتبا
معها أو تتفاعل معها وقد تعدل فيها أو تلغي بعضها، والحقيقة العلمية بهذا المعنى ليست 

 2مستقلة من الحقائق األخرى

هذا الفهم البحث عن األسباب:يهدف العلم إلى فهم الظواهر التي يدرسها، وال يتم -ج
من خالل الوصول إلى المعلومات والحقائق بل ال بد من تفسير هذه الظواهر وتحليلها عن 

                                                                                                                                                   
 .55-17م ( ، ص ص 1979فؤاد زكريا ، التفكير العلمي، ) الكويت :.،  1
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طريق معرفة أسبابها وعوامل نشوئها وتطورها، مما يمكن من السيطرة عليها وضبطها 

والتأثير فيها وزيدتها أو إنقاصها ومن ثم التحكم فيها وإخضاعها للتجربة والتعديل 
 1والتطوير.

تسم تالشمولية واليقين :إن هدف التفكير العلمي الوصول إلى تعميمات ونتائج -د

فة بالشمول وتنطبق على أكثر من فرد وأكثر من ظاهرة وأكثر من موقف.كما أن المعر
 املةالعلمية تفرض نفسها على جميع الناس وليس هناك من يعارض حقيقة علمية ، وهي ش

أو  خرلى آ، فهي قابلة لالنتشار واالنتقال من شخص إأيضا لكل العقول التي تستطيع فهمها

، فهي شفهايقول فؤاد زكريا " متسارعة أو ملك للجميع، ال عالقة لها بصاحبها أو مكت اكم
ل تقب حقيقة علمية تفرض نفسها على جميع الناس، وال مجال لالختالف بين فرد وآخر في

فية من موعة كاى مجاسناد الحقيقة العلمية إل المعرفة العلمية.ويرتبط بالشمولية " اليقينية" أي

عن  ختلفياألدلة الموضوعية المقنعة، بحيث ال يبقى هناك شك في صدقها، واليقين العلمي 
ه يحس ألن ما بفكرة معينة؛ ألنها تبدو له واضحة صادقة أو اليقين الذاتي حين يقتنع شخص

إلى  نادهيقين ليس علميا لعدم اسبصدقها ويشعر بصحتها دون وجود أدلة عليها، إن هذا ال

مية ئق العللحقاأدلى محسوسة، واليقين العلمي ليس يقينا مطلقا ثابتا ال يتغير، فالكثير من ا
 التي سادت فترة من الزمن بطلت صحتها نتيجة لجهود علمية جديدة.

ماط عن أن وهذا ما يميزه أيضا يتميز التفكير العلمي بالدقة والتجريدالدقة والتجريد:-ه

حث ال يستخدم سوى كالم دقيق محدد ، فاليستخدم الباحث كلمات لها التفكير األخرى، فالبا
فالحقيقة العلمية ليست مطلقة بل احتمالية ويحدد الباحث نسبة  صفات القطع والتأكيد والجزم

هذا االحتمال. كما أنه يتحدث بلغة مجردة ، فالتجريد هو وسيلة الباحث العلمي للسيطرة على 

 2الواقع وفهم قوانينه وحركاته وتغيراته بشكل أفضل.
 عوائق التفكير العلمي :-11

 ومقاومة عددةن الباحثين واجهوا مصاعب متالعلم أن العلم والتقدم العلمي أ يشير تاريخ
ن لكثير مفع اعنيدة من قوى اجتماعية متعددة ويمكن اعتبار تاريخ العلم سلسلة من المعارك د

 اء حياتهم ثمنا ألفكارهم وإنجازاتهم العلمية.الباحثين والعلم

 *انتشار الفكر األسطوري والفكر الخرافي :
 *إدراك قدرة العقل

 *االلتزام باالفكار الذائعة

 طرق الحصول على المعرفة-12
 الطرق القديمة في الوصول إلى المعرفة :-1

يش التي يع حاول اإلنسان منذ بدء حياته على األرض البحث عن تفسيرات للظواهر

ريبة الغ فيها وكانت خبرته محدودة وتفكيره محدودا، ومع ذلك كان عليه أن يفسر الظواهر
ريد ، إنه يمامهحوله أو يجد إجابات لألسئلة التي تواجهه، أو يجد حلوال للمشكالت الموجودة أ

عد تيث لم حها بأن يتكيف مع البيئة حوله وال يستطيع ذلك إال إذا فهم هذه البيئة واطمأن إلي

لبيئة افهم مصدرا لخوفه وعدم شعوره باألمن، فاتخذ اإلنسان أساليب متعددة في محاوالته ل
 أهمها 

                                                
 .44م( ، ص2011لفكر ناشرون وموزعون ، )عمان : دار ا 13أساليبه ، ط -أدواته–ذوقان عبيدات ، البحث العلمي مفهومه  1
 مرجع سابق ، نفس الصفحة. ذوقان عبيدات 2
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 المحاولة والخطأ:-أ

عن  لبحثكان االنسان ينسب الحوادث التي يعيش فيها إلى الصدفة دون أن يتمكن من ا
عها ميف لته إلى التكعلل وأسباب، فكان يقبل األشياء ألنها تحدث دون أسباب، وكانت وسي

 .هي المحاولة والخطأ حتى يصل إلى حل يزيل به الغموض أو يفسر بواسطته الحوادث

 اللجوء إلى السلطة:-ب
ة ، ر الغريبظواهكان االنسان البدائي يلجأ إلى رئيس القبيلة ليجد له الحلول ويفسر له ال

 أصحاب الصلطة ال وكان يقبل ما يصل إليه من تفسيرات دون مناقشة على اعتبار أن

 يخطئون
 التفكير القياسي:-ج

ة ص صحيقوم هذا التفكير على االنتقال من المقدمات إلى النتائج، فإذا قبل الشخ

نا ثال: أنئج مالمقدمات فإنه يقبل صحة النتائج، فالقياس هو استدالل يشتمل على مقدمات ونتا
نتيجة ن الحيحة فإننا نستنتج أإذا افترضنا أن المقدمة الكبرى صحيحة والمقدمة الصغرى ص

 صحيحة.

 التفكير االستقرائي:-د
ى الحكم ئية إلالشواهد الجز باالنتقال من-لقياس أو االستنتاجبعكس ا –يقوم هذا المنهج 

متعلقة ق الالكلي، لكنه غير عملي للبحث، فمن غير الممكن أن يقوم الباحث بجمع كل الحقائ

 بالموقف قبل إصدار الحكم 
 قراء الناقص:االست-هـ

، ولما ئياتيصل الباحث إلى النتيجة الكلية في االستقراء التام بعد أن يفحص كل الجز

نهج ان مكان ذلك ليس عمليا أو يصعب تحقيقه فال بد من البحث عن منهج معقول وممكن، فك
ينتقل ليات االستقراء الناقص الذي يكتفي فيه الباحث بفحص عينة من الجزئيات ال كل الجزئ

يق ن طرعدها إلى الحكم على الكل. وبذلك يمكن القول إن المعرفة التي نتوصل إليها عب
 االستقراء الناقص هي معرفة تحتمل الصدق و الخطأ وهي مجرد استنتاجات.

 مراحل  الفكر اإلنساني:-13

أن الفكر  يرى أوغست كونت عالم االجتماع أو مؤسس علم االجتماع الحديث-1
 ره بالمراحل الثالث الآلتية:نساني مر في تطواإل

ا يراه ه، مالمرحلة األولى : وهي المرحلة الحسية وفيها كان اإلنسان يعتمد على حواس

ليست قط وفويسمعه، دون محاولة معرفة العالقات القائمة بين الظواهر، إنها مرحلة للوصف 
 مرحلة للفهم.

ألسباب عن ا أو مرحلة البحثالمرحلة الثانية : وهي مرحلة المعرفة الفلسفية التأملية 

وأصل  خلودوالعلل الميتافيزيقية البعيدة عن الواقع، فكر اإلنسان في الموت والحياة وال
 .الكائنات

شري الب المرحلة الثالثة : فهي المعرفة العلمية التجريبية أو مرحلة نضج التفكير

 وتفسير الظواهر تفسيرا علميا وإدراك مابينهما من روابط.
ن الباحثين من يرى بأن الفكر البشري مر في ثالث مراحل أخرى: وهي *وهناك م

المرحلة الخيالية، والمرحلة الدينية، والمرحلة العلمية، تميزت المرحلة الخيالية بمحاولة 

تفسير الظواهر بإرجاعها إلى األرواح، فكان اإلنسان ينسب إلى ظواهر الطبيعة أرواحا، 
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ميزت المرحلة الدينية أو الميتافيزيقية بمحاولة تفسير ويعدها محركة لهذه الظواهر، وت

الظواهر بإرجاعها إلى علل غيبية، وبقي هذا األسلوب مسيطرا في العصور الوسطى حتى 
 بدأت فرانسيس بيكون في الظهور فبدأت المرحلة الثالثة وهي التفسيرات العلمية للظواهر.

 الطريقة العلمية في البحث-14

صور الل عالعلمية نتيجة للجهود المختلفة التي بذلها المهتمون خكان ظهور الطريقة 
ن طويلة، لكن أول مالمح هذه الطريقة ظهرت على يد فرانسيس بيكون في نهاية القر

بيرة عة كالسادس عشر وبداية القرن السابع عشر، حين اقترح بناء النتائج على أساس مجمو

نيوتن  فكارتطور هذا المنهج نتيجة لجهود وأ من الوقائع والمالحظات التي يمكن جمعها، ثم
ائي ستقرتي تجمع بين األسلوب االوجاليلو، فظهر المنهج العلمي أو الطريقة العلمية ال

 ن أسلوبوبي األسلوب االستنتاجي القياسي، أو جمع بين الفكر الذي يمثله األسلوب القياسيو

 المالحظة الذي يمثله األسلوب االستقرائي.
بين فكر ومالحظة وو الطريقة العلمية هي طريقة تجمع بين اللعلمي أفاألسلوب ا

دام استخاء، ويمكن فهم هذه الطريقة بأنها أسلوب في مالحظة الحقائق بالقياس واالستقر

ون جأساليب القياس والتحليل، أو أسلوب يستخدم مجموعة من الخطوات المنظمة حددها 
 :عرض فان دالين هذه الخطوات كما يلي ، وقد 1910ديوي في كتابه"كيف نفكر" سنة 

 الشعور بالمشكلة.-1

 تحديد المشكلة.-2
 وضع فروض أو حلول.-3

 استنباط نتائج الحلول المقترحة.-4

 اختبار الفروض.-5
ثر باحثون آخرون هذه الخطوات بشكل آخر ويتضح مما تم تناوله أن أك كما يحدد

ها إنفددة ة ألن مشكلة البحث إذا كانت محخطوات الطريقة العلمية أهمية هي تحديد المشكل
  فيصرف وقتا طويالستوجه الباحث بدقة نحو الحل، أما إذا كانت غامضة فإن الباحث ي

ي نها ليست ضرورية له، ولذلك يراعمات والحقائق التي سيشعر جمعها بأجمع المعلو

 الباحث عند اختياره للمشكلة نقاطا سيتم التطرق إليها الحقا.
  اهات العلميةاالتج-15

ع ستطيتجاهات العلمية إذ ال يمات المميزة للباحث هو تمسكه باإلبرز السإن من أ

من  موعةفالبحث ليس مج الباحث استخدام الطريقة إال إذا كانت اتجاهاته العلمية قوية،
لعلمية ات االمهارات فحسب، بل قيمة لهذه المهارات إال إذا استندت غلى قاعدة من االتجاه

 ة.القوي

 ويمكن تحديد هذه االتجاهات بما يلي :
 الثقة بالعلم والبحث العلمي:-1

وإن طريقة  يثق الباحث بأهمية العلم في إيجاد الحلول للمشكالت التي تواجه اإلنسان،

 ا فيمواجهة هذه المشكالت تعتمد على استخدام البحث العلمي، فالبحث العلمي يساعدن
 ت وإيجاد الحلول المناسبة لها.اكتشاف المشكالت وتنظيم األولويا
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ن العلم هو وسيلة اإلنسان للوصول إلى الحقائق في المجال النظري يثق الباحث بأكما 

 1وتحسين أساليب الحياة في المجال العلمي.
 اإليمان بقيمة التعلم المستمر:-2

يرة يعتقد الباحث أن مشكالت الحياة متنوعة، وأن الحياة بطبيعتها معقدة ومتغ

، لذلك ستمرممرار، فالظواهر الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها في تغير دائم باست
ع ماشية مث متال بد من الدراسة والمتابعة المستمرة حتى تكون التفسيرات التي يقدمها الباح

وعلى ، علميهذا التطور والتغير في الحياة، فالباحث إذن ال يصل إلى درجة من االكتفاء ال

ي يد فاما إذا شعر الباحث بأنه عرف كل شيئ واكتفى بذلك سوف يشعر بتخلف شدالعكس تم
دفوعا مالم معلوماته ومهاراته بعد مرور فترة قصيرة من الزمن، ولذلك يبقى الباحث أو الع

 إلى التعلم باستمرار.

 االنفتاح العقلي : -3
إال  هناك بحثوالتعصب، وليس  ال يعيش البحث العلمي مع التزمت والجمود والتحيز

ألفكار ت واعصب واالعتماد على المعتقداإذا توافرت االتجاهات العلمية المتمثلة بعدم الت

 الحرية نفسهلو العالم يحرر ذهنه تماما من جميع أفكاره المسبقة ويعطي المسبقة، فالباحث أ
 التامة في البحث والدراسة واكتشاف الحقائق حتى لو كانت مخالفة لمعتقادته.

و شواهد أقائع وأن الباحث العلمي مستعد دائما لتغيير منطلقاته وحقائقه إذا ما وجد كما 

غيير للت تخالفها؛ ألن حبه للحقيقة يدفعه إلى عدم التزمت والتعصب لحقائق معينة معرضة
 المستمر.

 البعد عن الجدل:-4

 ن الجدال تعصب وتحيز مسبق لفكرة ما،يجادل اآلخرين؛ ألالباحث العلمي ال 
بينما  تقد،فالمجادل يثق في رأيه كثيرا ويحاول فرضه على اآلخرين ودفعهم للتسليم بما يع

موجها  لجدلايميل الباحث العلمي إلى االعتماد على البرهان والمالحظة والقياس، فإذا كان 
رها ، إنه في حوار دائم مع الطبيعة وظواهللتغلب على الخصم فإن الباحث ال خصم له

ائما دقرر و في ذلك ال يفرض موقفا مسبقا أو يدعي أنه يمتلك الحلول، بل يومشكالتها، وه

 أنه يبحث عن هذه الحلول دون أن يتجه إلى حل مسبق معين يؤمن به.
 تقبل الحقائق:-5

ق بعد قائذه الحيتميز الباحث العلمي بأنه يبحث عن الحقائق ومن الطبيعي أن يتقبل ه

نه ألمعينة  حقيقةلالحقائق التي يكتشفها اآلخرون، وال يتحيز نه مستعد لتقبل أن يكتشفها، كما أ
ها إذا ا منال يحتاج إلى هذا التحيز، فال يجامل على حساب الحقيقة، وال يقف موقفا معادي

 كانت مخالفة لرأيه.

ءت من و جاتخالفه حتى ل كما أن الباحث العلمي يتميز بقدرته على تقبل الحقائق التي
مهنية ودية ، وال يفسد الباحث عالقته مع المعارضين بل يقيم عالقات وو معارضيهمنافسيه أ

 معهم.

 االمانة والدقة:-6
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 وافقيالباحث العلمي أمين، يالحظ الظواهر بدقة ويصفها بدقة ال يختار منها ما 

 اسهاقغرضا في نفسه ويهمل منها ما يريد، بل يالحظ ويقيس ويسجل، ويعلن نتائجه كما 
 رغب فيها أن تكون، فالحقيقة شيئ وما يرغب فيه شيئ آخر.وسجلها ال كما ي

 التأني واالبتعاد عن التسرع واإلدعاء:-7

لبحث ا باال يتسرع الباحث العلمي في إصدار أحكامه، وال يدعي معرفة لم يتوصل إليه
 على الكافي يلدلأو ال يمتلك برهانا واضحا عليها، ال يصدر أحكاما إال إذا امتلك البرهان وال

ة لى إقامرا عنه يعرف اإلجابات عن كل األسئلة، بل يمتنع ما لم يكن قادذلك، كما ال يدعي أ

افية دلة كجزئية أو دليل فردي، بل يبحث عن أالدليل على ما يقول، كما ال يكتفي بمعرفة 
ث ذلك يبحث ولكثر وثوقا في إصدار األحكام، فاالعتماد على دليل واحد ال يقنع الباحتجعله أ

 .امهحكر المؤيدة قبل أن يصدر قراراته وأما عن أدلة كافية، كما يدرس األدلة غيدائ

 االعتقاد بقانون العلية:-8
باب األسويعتقد الباحث العلمي بأن لكل نتيجة سببا ولكل ظاهرة مجموعة من العوامل 

لها امى عوأدت إلى إحداثها، فإذا أردنا دراسة هذه الظواهر وفهمها فال بد من الرجوع إل

ر الظواه يربطفيزقية الغيبية، ووأسبابها، وبذلك يبتعد الباحث العلمي عن التفسيرات الميتا
 سبابها المباشرة، كما ال يؤمن بالصدفة وال يعتمد عليها في تفسير الظواهر.بأ

 الفروق بين السلوك العلمي والسلوك العادي :-15

هيم مي ويقبل قواعد ومفايميل االنسان العادي إلى التمسك بآراء لها سند عل-1
فسه ي لنوتفسيرات دون تدقيق وفحص ودون إخضاعها للتجريب. بينما ال يسمح الباحث العلم

أو  بأن يتسامح في قبول أفكار ونظريات دون فحصها وإخضاعها للتجريب إلثبات صحتها

 لنفيها مستخدما في ذلك الطريقة العلمية للبحث.
عن  ئمادا فكرة ما أو صحة تفسير ما فإنه يبحث نسان العادي إلثباتحين يميل اإل-2

د التي واهل الشتقي الدالئل التي يرغب بها ، ويهمالشواهد التي تؤيد ما يذهب إليه،  وين
 حكامأتعارض أفكاره وتفسيراته، وبذلك يحصر نفسه داخل إطار محدد ، وغالبا ما تكون 

أما  قائع الملموسة بسهولة،ه الوفيرفض التمسك إلى أساس ضعيف تنقص نسان العلمياإل

ها ن ويقبلراهيالباحث العلمي فيرفض التمسك بالنزعة االنتقائية ويبحث دائما عن األدلة والب
 اطئ،خجميعها ويخضعها للفحص فيأخذ منها ما تثبت صحته تجريبيا، ويرفض ما يثبت إنه 

لة ألديخضع ل فال يبحث عن أدلة مؤيدة أو يهمل أدلة معارضة ويختار ما يريد منها، بل

 والبراهين التي يثبتها حتى لو كانت مخالفة آلرائه أو ال يرغب بها.
دالئل  وجد يحمل اإلنسان العادي أفكارا مسبقة، ويحاول إثباتها بأية وسيلة حتى لو-3

في  حريةيحصر نفسه في إطار األفكار المسبقة وال يعطي نفسه ال قوية على عكسها، وبذلك

 بأمانة يبحثا يفعل الباحث العلمي الذي يتجرد من األفكار المسبقة والبحث عن الحقيقة، كم
 النتائج التي يتوصل إليها.

النتيجة بسبب ينظر اإلنسان العادي إلى الحوادث المتالزمة على أنها ترتبط ارتباط ال-4

ذا هفي  حتى لو كان هذا التالزم نتيجة للصدفة، أما الباحث العلمي فيحرص على التدقيق
 .نتائجهاب وسباى مجرد التالزم، وال يخلط بين األزم بطرق علمية منهجية، فال يحكم علالتال

يستخدم الباحث العلمي أسلوب تثبيت العوامل أو ضبط المتغيرات فإذا أراد أن -5

الدراسي فإنه يثبت أو يضبط كل العوامل األخرى المؤثرة على  يبحث أثر الذكاء على التفوق
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لمعلم والمنهج والمستوى االجتماعي واالقتصادي للطالب ويعزلها التفوق الدراسي مثل ا

ما اإلنسان العادي فال يستخدم هذا سة العالقة بين الذكاء والتفوق، أحتى يتمكن من درا
 األسلوب وغالبا ما ينسب النتائج إلى عوامل وأسباب غير مرتبطة

عها للفحص يستخدم الباحث النظريات والفروض في تفسيره للحوادث ثم يخض-6

 1ما اإلنسان العادي فيكتفي باستخدام انطباعاته الذاتية عن األشياء والحوادث.يب، أوالتجر
 مفهوم العلم :-16

ن يكون ما أإلقد تم تناول تعريفات متعددة لمفهوم العلم؛ منها ما أكد على أن العلم  

اقع، في الو ثيرإلى التأ نظريا أو تطبيقيا؛ فالنظري يتوجه إلى شرح للوقائع، والتطبيقي يتوجه
علم، ف الومنها ما أكد على وجوب التطبيق العملي والتجريبي للنظريات التي تكون أو تؤل

 علم،فالعلم أساسا يجب أن يتألف من نظريات متعددة تفسر حدوث الظواهر في موضوع ال

 هذه النظريات يجب أن يتوفر فيها شروط محددة منها:
 يمكن تطبيقها واقعيا.أن يتألف من قوانين محددة -

 علم.ت الأن تكون النظرية متوافقة ومنسجمة مع مجموعة النظريات السابقة التي شكل-

 أن تشكل بعناصر بسيطة يسهل فهمها والتعرف عليها من قبل المختصين.-
 أن تفسر الظاهرة بشكل دقيق وواضح، وترعى التنبؤات المستقبلية لها.-

 ي تظهر في مجالها وتفسرها.أن تستجيب للحاالت الشاذة الت-

 أن يتم اختبارها من قبل المختصين بسهولة ويسر.-
 أن يتم التوصل إلى قوانينها بطريقة علمية.-

 2إن ظهور نظريات محددة يسهم في تشكيل العلم في أي مجال من المجاالت.

 أهداف العلم :-1
ف معرفة كي التفسير: العلم ال يكتفي بمعرفة ما هي الظاهرة فقط بل يحرص على

 شمل للظواهر.ى تعميمات تعطينا تفسيرات أوسع وأتحدث بهذا الشكل والتوصل إل
 لمعلوماتخذ االتنبؤ: العلم يتنبأ بما قد يحدث في ظاهرة معينة في المستقبل عن طريق أ

 المدونة والتعميمات المقبولة.

يادة قدرة اإلنسان التحكم: ال يقف العلم عند مجرد التنبؤ بالظواهر بل يتعدى ذلك إلى ز
 3.على الضبط والتحكم في بعض العوامل التي تسبب حدثا ما أو تمنع وقوعه

 خصائص العلم:-2

 هأوجوال يكتفي بجمع المعلومات ووصفها وتفسيرها ولكن محاولة إدراك العالقات -
 التشابه التي تربط بينها.

 يسعى للوصول إلى قوانين عامة.-

 لنظرية.يقوم بالربط بين الحقيقة وا-
 ال يصدر أحكاما على الظواهر التي يدرسها.-

 توجه الباحث إلى النقص والفجوات في معارفه عن موضوع البحث.-

 يمتاز بدقة الصياغة في التعبير عن أفكاره ومدركاته الحسية بلغة كمية.-

                                                
 .36م( ، ص 1978جابر عبد الحميد وأحمد خيري كاظم ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، ) القاهرة : دار النهضة العربية ،  1
م (، 2007آخرون ، مبادئ البحث العلمي واإلحصاء في التربية البدنية والرياضية ،) القاهرة : مطابع الدار الهندسية ، ابراهيم عبد رب خليفة ، و 2

 .26ص 
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 له صفة التعميم ألن العلم ال يقوم إال على ما هو كلي وعام.-

 ياه ألنه يبرهنها برهانا عقليا أو تجريبيا.إمكانية اختبار صدق قضا-
ن مكا القضية العلمية لها ثبات مطلق أو نسبي أحيانا في صدقها حيث تصدق في كل-

 أو زمان إذا توافرت نفس الظروف التي صدقت فيها.

 يتسم بالموضوعية ألنه غير متأثر بمصالح شخصية أو أراء مسبقة.-
 سائط األمور.القدرة على التحليل الذي يصل إلى و-

 يبدأ العلم من حيث انتهى إليه اآلخرون لكي يتطور ويتقدم.-

لعلم الها ال بد من أن يقب التي تنطوي المعرفة العلمية على التسليم ببعض المبادئ-
 كبديهات حتى يستطيع أن يصل إلى قوانين عامة تسمح بالتنبؤ.

 1ن حقائقه ترتبط بعضها في بناء نسقي.يمتاز العلم بأ-

 البحث العلمي:-17
يف تعر تعريف البحث العلمي: تتعدد تعريفات البحث العلمي وال يتفق الباحثون على

رض عمكن محدد ولعل ذلك يرجع إلى تعدد أساليب البحث وعدم التحديد في مفهوم العلم، وي

 فيمايلي: التعريفات
لى إصل تويعرف ) فان دالين( البحث العلمي بأنه محاولة دقيقة ومنظمة وناقدة لل-1

 حلول لمختلف المشكالت التي تواجهها اإلنسانية، وتثير قلق اإلنسان وحيرته.

ن يمك ويعرفه )وينتي( بأنه استقصاء دقيق يهدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة-2
 التأكد من صحتها.

ن استقصاء منظم يهدف إلى اكتشاف معارف والتأكد م ويعرفه )بولنسكي( بأنه-3

 الختبار العلمي.صحتها عن طريق ا
دلة متباويعرفه )فاخر( بأنه البحث النظامي والمضبوط والتجريبي عن العالقات ال-4

 بين الحوادث المختلفة.
والتأكد  ويعرفه بعض الباحثين بأنه جهد علمي يهدف إلى اكتشاف الحقائق الجديدة،-5

 من صحتها وتحليل العالقات بين الحقائق المختلفة.

 ة:د هذه التعريفات فإنها تشترك جميعها في النقاط اآلتيوعلى الرغم من تعد 
على  عتمدالبحث العلمي محاولة منظمة أي أنها تتبع أسلوبا أو منهجا معينا وال ت-1

 الطرق غير العلمية مثل الخبرة و السلطة وغيرها.

عارفه رة مالبحث العلمي يهدف إلى زيادة الحقائق التي يعرفها اإلنسان وتوسيع دائ-2
 ذا يكون أكثر قدرة على التكيف مع بيئته والسيطرة عليها.وب

عد ال بالبحث العلمي يختبر المعارف والعالقات التي يتوصل إليها وال يعلنها إ-3

 فحصها وتثبيتها والتأكد منها تجريبيا.
ت جاالالبحث العلمي يشمل جميع ميادين الحياة وجميع مشكالتها ويستخدم في الم-4

لتوصل كن اة واإلقتصادية واالجتماعية والتربوية على حد سواء، وبذا يمالمهنية والمعرفي

 إلى التعريف اآلتي للبحث العلمي:
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سلوب األ البحث العلمي هو مجموعة الجهود المنظمة التي يقوم بها اإلنسان، مستخدما

ها واهرالعلمي وقواعد الطريقة العلمية، في سعيه لزيادة سيطرته على بيئته واكتشاف ظ
 حديد العالقات بين هذه الظواهر.وت

ومن هذا التعريف يمكن استنتاج أن البحث العلمي مرتبط بأسلوب البحث وبالطريقة 

العلمية للبحث، وأن اتجاهات الباحث هي اتجاهات علمية، كما أن هدف البحث هو زيادة 
ول سيطرة اإلنسان على بيئته عن طريق زيادة معارفه وتحسين قدرته على اكتشاف الحل

 1للمشكالت التي تواجهه

 ميادين البحث العلمي:-1
ها، تتسع ميادين البحث العلمي لتشمل مشكالت الحياة جميعها وفي مختلف ميادين

اهر فالبحث العلمي ال يقتصر على دراسة الظواهر الطبيعية فقط بل يشمل دراسة الظو

ية الجتماعاة امجاالت الحي االجتماعية والسيكولوجية أو الظواهر اإلنسانية المتعلقة بمختلف
ية الطبيع واهروالنفسية والتربوية واالقتصادية، فهذه الظواهر هي ميادين للبحث العلمي كالظ

لمادية اية، تماما، وذلك على الرغم من وجود من يعتقدون بأن العالم مرتبط بالعلوم الطبيع

لمنهج تخدام ان اسانية فال يمكالفيزيائية والبيولوجية والكيماوية والفلكية، أما العلوم اإلنس
 العلمي في دراستها.

إن مثل هذه األفكار كانت شائعة في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر فقد 

انفصلت العلوم الطبيعية عن الفلسفة نتيجة استخدامها المنهج العلمي، بينما بقيت العلوم 
، ومع ذلك يوضح تاريخ العلم أن ع عشراإلنسانية مرتبطة بالفلسفة حتى نهاية القرن التاس

عن إنشاء أول مختبر علمي لدراسة  1879م فونت سنة االتحول الحاسم ظهر حين أعلن ولي

الظواهر السيكولوجية، وبذلك دخل علم النفس إلى المختبر ودخلت الظاهرة النفسية إلى 
 2المختبر.

 أنواع البحوث العلمية:-18
 :الى قسمين رئيسين همن أشهرها هو تقسيمها إث، لكهناك تقسيمات عديدة للبحو

ات بين جزئيبحوث التي تهدف إلى تحديد العالقة بحوث علمية تطبيقية : هي ال-1

لمجال افي  الظاهرة واكتشافها واختبار النظريات والفروض، بهدف استخدام النتائج العلمية
 .البحوث م منرزا لهذا القسالعلمي. وتعد البحوث الميدانية التربوية واالجتماعية نموذج با

بحوث أساسية أو نظرية :هي البحوث التي تعتمد على الفكر والتحليل المنطقي -2

ة، والكشف يوالمادة المتوفرة في المكتبات، بهدف الوصول إلى الحقائق أو المبادئ الرئيس
أن  عن النظريات، وتطور أفكار ومفاهيم نظرية، ومحاولة الوصول إلى تعميمات. يتضح لنا

هذا النوع من البحوث ال يمكن في الغالب تطبيق نتائجه في المجال العلمي، وإنما يعنى 

باكتشاف حقائق ونظريات جديدة. وهو بذلك يسهم في نمو المعرفة وتحقيق فهم أشمل وأعمق 
 3لها

 مميزات وخصائص البحث العلمي:-19

                                                
 25م ( ، ص 1977آخرون ، )القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ، فان دالين ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، ترجمة نبيل نوفل و 1
 .39-38ذوقان عبيدات مرجع سابق ، ص ص  2
األردن  : دار الحامد للنشر والتوزيع ، )،  2واالجتماعية ، ط  ، البحث العلمي في العلوم االنسانيةعيسى محمد قحل  و وائل عبد الرحمان التل  3

 .19-18م( ، ص ص  2007
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تلزم ة تسية معقدة شاقإن عملية البحث العلمي ليست بالعملية البسيطة، بل هي عمل-1

ه، ل النزيتحليالكثير من الجهد المنظم والفحص الدقيق واالختبار الناقد والتقصي الدقيق وال
ا طرقهومن ثم فإن من يقوم بها يحتاج إلى درجة عالية من الذكاء ومن العلم بأسسها و

 ومناهجها، ومن التدريب على عملياتها المختلفة وعلى استعمال وسائلها.

ها، الغاية من أي بحث علمي سليم هو معرفة الحقائق ووصف الحوادث وتفسيرإن -2
ن يمك والكشف عن العالقات الكامنة فيها، والوصول إلى مبادئ وتعليمات وقوانين عامة

وعات لموضاالتنبؤ على أساسها بالنسبة للمستقبل، وال تقف تطبيقاتها عند حد الموضوع أو 

 التي يتناولها البحث.
ة جديدة مضافة إلى المعرف عرفة التي نحاول الوصول إليها هي معرفةإن الم-3

نسبة بال الحاضرة أو القديمة عن موضوع البحث، والعبرة من هذه المعرفة هنا تكون جديدة

 م بهلما يعرفه الخبراء والمختصون في الموضوع، ومن ثم فإن البحث البسيط الذي يقو
رفة يف معبالمعنى الدقيق، ألنه في الغالب ال يضال يمكن أن يسمى بحثا  الطالب المبتدئ

 جديدة بالنسبة لما يعرفه الخبراء والمختصون في الموضوع.

ن تكو إن البحث العلمي يخدم غايات عامة وليس غايات خاصة، ومن ثم فإن نتائجه-4
 .ال يقف تطبيقها عند المواقف والظواهر أو األحداث التي جرى عليها البحث عامة

نقل لنشر واللة لج البحث العلمي كما تمتاز بالعموم فإنها تمتاز أيضا بأنها قابإن نتائ-5

في  لبحثاإلى الغير، وللتدليل على صحتها وتكرار الحصول عليها من قبل الغير إذا أعيد 
 نفس الظروف.

 أنه يستعمل في سبيل الوصول إلى نتائجه طريقة منظمة مقننة وهي ما تسمى-6

 المنهج العلمي. بالطريقة العلمية أو
 أهداف البحث العلمي:-20

ر ظواهتفسير الظواهرأو الحاالت: إن الغرض األساسي للبحث العلمي هو تفسير ال-1
. من خالل التعرف إلى أسبابها، والتوصل إلى تعميمات تصوغ هذه األسباب وتنظمها

 فقد يكون: والتفسير في البحث العلمي له أكثر من أسلوب

 النموذجعن طريق استخدام -
 عن طريق التحليل-

 عن طريق التعرف إلى األسباب-

سبب تلتي الضبط والتحكم في الظواهر المختلفة: أي التحكم في العوامل األساسية ا-2
برر يبطا ظاهرة ما لكي تحمله على التمام، أو تمنع وقوعه، ويتأكد من أنه ضبط عوامله ض

 .ث أن يوضح ويفسر كيفية الضبطقيام الصلة السببية بين متغير وآخر. وعلى الباح

التنبؤ)التنبؤ بالمستقبل (: أي التنبؤ بالطريقة التي سوف يعمل التعميم وفقها في -3
 1بوجود ظاهرة لم تكن معروفة من قبل المستقبل أو التنبؤ

 بعض المصطلحلت في البحث العلمي:-21

 بعةعلى متا إن تحديد مفاهيم ومصطلحات البحث العلمي من شأنه أن يساعد الباحث
، لبحثالة من مراحل تنفيذ خطوات البحث وتنفيذها بدقة، ويفيد كثيرا عند بلوغ كل مرح

 ومنها :

                                                
 21-20ئل عبد الرحمان التل  و عيسى محمد قحل ، مرجع سابق ، ص ص وا 1
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*النظرية: إن النظرية عبارة عن مفاهيم محددة وترابطة ومتداخلة بشل متناسق، تقدم 

نظرة نظامية إلى ظواهر أو حاالت، عن طريق تحديد العالقات المتبادلة بين متغيرين أو 
نبؤ عنها، وتنقسم ر هذه الظواهر أو الحاالت أو التمجموعة من المتغيرات، بهدف تفسي

 1النظريات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية إلى نوعين

ث لباحاالنظرية التقليدية: هي النظرية التي تختص بدراسة المثاليات، كأن يدرس -
 النموذج الذي يجب أن يكون عليه السلوك اإلنساني.

فحص ظة وظرية التجريبية: هي النظرية التي تقوم على التجربة العلمية والمالحالن-

 الفروض لما هو كائن بالفعل.
مكن قل يو تفسير دقيق يحدد العالقة بين متغيرين على األ*الفرض: هو تخمين ذكي، أ

جه ض يوأن الفرقياسهما في الواقع، ويحدد طبيعتها واتجاهها. ومن المفيد أن نشير إلى 

 .نه متى ثبت صحته أصبح حقيقة عامةلبحث دون تحيز، وأا
*االفتراض:هو تلك العبارة التي تمثل فكرة اعتبرت صحيحة، وبني على أساسها 

الباحث  التصميم الخاص بالدراسة. وتكتب هذه االفتراضات للكشف عن األفكار التي يعتبرها

بولة عند توافر بيانات وغير قابلة للتغير، وتكون االفتراضات مق في دراسته صحيحة
موضوعية خاصة تدعمها، ومعرفة منطقية أو تجريبية أو مصادر موثوقة يمكن االطمئنان 

 2إليها.

ثل : مثر، المتغير : هو الشيء الذي له صفة التغير نتيجة عالقة مع متغير آخر أو أك
 الجنس والمستوى التعليمي، والمعدل التراكمي، ومستوى تعليم الوالدين.

بشكل  لفردوم : هو مجموعة رموز تم تحديدها وتشكيلها معرفيا من خبرة مر بها االمفه

لى إرات مباشر، ويستعين بها لتوصيل ما يريده من معان أو مالحظات أو خب رمباشر أو غي
صعب ن ال، فقد يسهل على كل واحد التعبير عن المفاهيم الملموسة، لكنه مغيره من الناس

وم لمفهاالتي تحتاج إلى كثير من التحديد. وكثيرا ما يرتبط  التعبير عن بعض المفاهيم
 بالتعريفات السابقة له، كما يتجدد بتجدد الخصائص البنائية والوظيفية له.

 المالحظة: المالحظة نوعان :

 .ة مامالحظة بسيطة غير مقصودة : يقصد بها االنتباه العفوي إلى حالة أو ظاهر-
ا أو مالة ها االنتباه المقصود المنظم المضبوط إلى حمالحظة علمية مقصودة: يقصد ب-

 نها.ظاهرة ما بقصد تفسيرها والكشف عن العوامل المؤثرة فيها، وإدراك العالقات بي

نب التجربة : هي مالحظة علمية أو اختبار تحت الضبط الناتج عن الحكم من جا-
 ث.للبح المجتمع األصليالباحث أو البيئة، بهدف التوصل إلى نتائج قابلة للتعميم على 

اول إن الباحث ال يكتفي بمالحظة بعض الظواهر أو الحاالت ، بل يحالتعميم : -

لم  التيوالكشف عن القوانين العامة التي تخضع لها جميع الظاهر أو الحاالت المتشابهة 
 تدخل في نطاق البحث. وهو ما يسمى بالتعميم.

بالرغم  اتيةني في أغلب األحيان لمشكلة الذالموضوعية والذاتية :يتعرض الفكر اإلنسا-

ب جوانمن أن التفكير العلمي يسعى غلى التخلص من الجوانب الكيفية واالعتماد على ال
 الكمية. وإزاء ذلك فإنه يمكن تقسيم الصفات في األشياء إلى نوعين.

                                                
 م ( 1991) مصر : المركز السعودي للدراسات االستراتيجية ،  2ساعاتي أمين ، تبسيط كتابة البحث العلمي ، ط 1
 م (.1992) األردن : مكتبة الكتاني ،  2عودة احمد سليمان ، فتحي حسن ملكاوي ، أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم االنسانية ، ط 2
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ك *الصفات األولية : هي الصفات الموضوعية التي ال ترتهن على طريقة اإلدرا

 ري لألشياء والظواهر.البش
*الصفات الثانوية: هي الصفات الذاتية الذي يخلفها اإلدراك البشري، أو يسيطر عليها، 

 1بحكم الجهاز اإلدراكي عند اإلنسان.

مشكلة البحث: ظاهرة تتطلب الحل، وموقف غامض يتطلب من الباحث تحليله -
 ودراسته الكتشاف الغموض ومعرفة الحقائق حول هذه الظاهرة.

وال الفرض العلمي: هو تفسير أو حل محتمل لمشكلة البحث، وتخمين ذكي يقدم حل-

 ق منممكنة للمشكلة بمعنى أنه أفضل حل يتوقعه الباحث لمشكلة بحثية، ويوضع للتحقي
 صحته أو عدم صحته.

و إحداها أنة بوسائل جمع البيانات: هي من األساليب المقننة التي يمكن للباحث االستعا-

ان ها لجمع البيانات الالزمة لتحليل وتفسير ووصف ظاهرة ما ومنها االستبيبعض من
 والمالحظة.....الخ.

وص لمفحااالستبيان: هو مجموعة من العبارات أو االسئلة المكتوبة والمقننة يقوم -

 باإلجابة عليها بشكل خاص بهدف الحصول على بيانات خاصة بظاهرة ما.
 ل ماالعلمية الموضوعية لظاهرة ما لرصد وتسجي المالحظة: المتابعة والمراقبة-

 يحدث كما هو ، بحيث تكون قابلة للتحليل اإلحصائي.

موجه ر الاتصال مباشر وجها لوجه بين شخصين أو أكثر، يستخدم فيه الحوا المقابلة:-
 نحو هدف محدد. أو التواصل اللفظي المباشر والهادف بين شخصين أو أكثر.

حصول ف الظمة ومقننة الستثارة الفرد نحو أداء سلوك محدد بهداالختبار : طريقة من-

 على نتيجة كمية بشكل مباشر.
 المنهج: هو الطريقة التي يتبعها الباحث لدراسة المشكلة موضوع البحث.-

غير الضبط: هي محاولة الباحث عزل كل المتغيرات التي يمكن ان تؤثر على المت-
 التابع فيما عدا المتغير التجريبي.

تبع ل الذي يلعامالمتغير التابع: هو المتغير الذي يتغير بتغير المتغير المستقل أي هو ا-

 العامل المستقل.
آلثار ادرس المتغير المستقل: هو المتغير أو العامل الذي يغير الباحث في تعداده لي-

 المترتبة على ذلك في متغير آخر.

 يسعى الباحث لدراستها.صلي: هو جميع مفردات الظاهرة التي المجتمع األ-
اصة خالعينة: هي جزء أو عدد من مفردات المجتمع األصلي يتم اختيارها بطريقة -

على  يملتعمبحيث تمثل المجتمع األصل تمثيال صادقا، مما يتسنى معه الخروج بنتائج تقبل ا

 باقي أفراد المجتمع.
ء كانت أفراد المفردات: هي مكونات المجتمع الذي يسعى الباحث لدراستها سوا-

"التالميذ، الطالب، االسوياء، المعاقين، الممارسين"أو أشياء " مواصفات المالعب، 

المدارس، الكتب، الدراسات، األجهزة واألدوات ....." أو االحداث"الدورات االولمبية، 
 2البطوالت العالمية، كأس العالم........"
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 أخالقيات البحث العلمي :-22

القية في جل مجاالت الفعل اإلنساني، وليس يشذ البحث العلمي تتأصل المشكالت األخ
، وينسب للمبادئ األخالقية سيما وقد تزايد الوعي بأهمية البعد القيمي،  ،عن هذه المجاالت

ي ، من جمع أنها ذات دور فاعل في ترشيد السلوك العلمي على امتداد مراحل البحث العلم

إلى مرحلة التنظير، وتلك نقطة تحيل إلى التقاطع بين يل وتأويل لها للمعطيات وتسجيل وتحل
 1أهمية المنهج العلمي والمعايير األخالقية.

اء خالقيات البحث العلمي احترام حقوق اآلخرين وآرائهم وكرامتهم، سوتقتضي أ

حث، الب من الزمالء الباحثين، أم من المشاركين في البحث أم من المستهدفين من اأكانو
 ضرر"،أخالقيات البحث العلمي عامة قيمتي "العمل اإليجابي" و"تجنب الوتتبنى مبادئ 

ناك ث، وهخالل عملية البح عتبارات األخالقيةالقيمتان يجب أن تكونا ركيزتي اإلوهاتان 

 بالنسبة للسلوك األخالقي تتضمن اآلتي. عتباراتبعض اإل
ون صدق، وأن تك: يجب أن تكون نتائج بحثك منقولة ب Truthfulnessالمصداقية -1

ل، ه قد حصتظن أمينا فيما تنقله، وأال تكمل أية معلومات ناقصة أو غير كاملة معتمدا على ما

 وال تحاول إدخال بيانات معتمدا على نتائج النظريات، أو األشخاص اآلخرين.
مستوى لن يكون العمل الذي يقوم به في البحث مناسبا يجب أ :Expertiseالخبرة  -2

أو  لمفاهيمبق ابك، أوال أعد العمل المبدئي ثم حاول فهم النظرية بدقة قبل أن تطخبرتك وتدري

اء االجراءات، وسيكون الشخص الخبير في مجال بحثك خير مساعد لك في اختيار األشي
 التي ينبغي عليك النظر فيها.

: ال تعرض نفسك لخطر جسدي أو أخالقي، وخذ احتياطاتك Safetyالسالمة -3

نواحي ن الند التجارب كلها، وال تحاول تنفيذ بحثك في بيئات قد تكون خطرة مالتحضيرية ع
ة بحث مهمن المالجيوليوجية، الجوية، االجتماعية، أو الكيميائية، كما أن سالمة المستهدفين 

 أيضا، فال تحرجهم أو تشعرهم بالخجل أو تعرضهم للخطر في موضوع بحثك.
تعاون  ة مع الذين تعمل معهم، حتى تحصل على: حاول بناء عالقة ثق Trustالثقة -4

 أكبر منهم ونتائج أكثر دقة، وال تستغل ثقة الناس الذين تقوم بدراستهم.

ود العمل كد دائما من حصولك على موافقة سابقة من الذين ت: تأConsent الموافقة -5
 ، فمثالاسةلدرمعهم خالل فترة البحث، إذ يجب أن يعلم األفراد المراد دراستهم أنهم تحت ا

ط تخطيإذا احتجت الدخول في ملكية اآلخرين عليك الحصول على موافقتهم لذلك، فعدم ال

 المبدئي والجيد لبحثك قد يضطرك للبحث عن موقع آخر والبدء من جديد.
ت، من الدراسة في أي وق نسحاب: الناس لديهم الحق لإلWithdrawalاالنسحاب -6

لوقت أن اا ما يكونون متطوعين ويجب معاملتهم باحترام ون المشاركين غالبوتذكر دائما أ

 لهذاوالذي يخصمونه الجل بحثك يمكنهم أن يقضوه في عمل آخر أكثر ربحا وفائدة لهم، 
د كبر عدركين، واألفضل لك أن تبدأ بحثك بأالسبب يجب أن تتوقع انسحاب بعض المشا

ية كاف تمرار مع مجموعة كبيرةممكن من األفراد لتضعهم تحت الدراسة، بحيث يمكنك االس

 لتتأكد من أن نتائج بحثك ذات معنى.
: ال تقم بتسجيل األصوات أو التقاط صور Dgital Recordingالتسجيل الرقمي -7

حصل على الموافقة المسبقة قبل بدء ن موافقة المستهدفين من البحث، واأو تصوير فيديو دو
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ناقالت صوت مخبأة لتسجيل أصوات  أي تسجيل، وال تحاول استخدام آالت تصوير أو

 وحركات المستهدفين، وال بد أن تدرك أن طلب الوافقة بعد التصوير غيرمقبول.
دفين من عطاء تغذية راجعة للمسته: إذا كان بمقدورك إFeedbackالتغذية الراجعة -8

خصا لمئهم حثك فافعل، قد ال يكون بمقدورك تزويد المشاركين بالتقرير كامال، ولكن إعطاب

ن دا أأو بعض العبارات والتوصيات قد تكون مهمة لديهم وتفي بالغرض المطلوب، ومهم ج
بل قتعرض عليهم الصور واألصوات أو النصوص المطبوعة للعبارات التي قالوها مسبقا 

و وه أالنشر، حتى ال يتعرض المستهدفون ألي ضرر جسدي أو معنوي بسبب تفسيرك لما قال

 أخذ الموافقة المسبقة قبل النشر. فعلوه، تأكد دائما من
 : ال تجعل المستهدفين يعتقدون من خاللFalse Hopeمل الزائف/الكاذب األ-9

ا أسئلتك بأن األمور سوف تتغير بسبب بحثك أو مشروعك الذي تجريه، وال تعط وعود

 خارج نطاق بحثك أو سلطتك أو مركزك أو تأثيرك.
سر ما تستغل المواقف لصالح بحثك؛ فال تف: ال Exploitationاستغالل المواقف -10

 تالحظه أو ما يقوله اآلخرون بشكل غير مباشر حتى تخدم بحثك.

:عليك حماية هوية المستهدفين في كل األوقات Anonymityسرية المعلومات -11
فال تعط أسماء أو تلميحات تؤدي إلى كشف هويتهم الحقيقية، ويمكن تحقيق ذلك من خالل 

إلى أرقام أو رموز مع التأكد من إتالف كل ما يتعلق بهوية المستهدفين بعد  تحويل األسماء

 1انتهاء الدراسة.
 نتاجإإن الوصول إلى الحقيقة عبر البحث العلمي ليس بالسهولة، ألن الصراع بين 

 دون أن بينناالمعرفة والحفاظ على حريات األفراد صراع كبير، وال بد من الموازنة بين الج

م ي يقون البحث العلمعلى اآلخر. وهذا أمر غاية األهمية خاصة إذا عرفنا أانب يطغى ج
 أساسا على القيم واألخالق.

 المشكالت االخالقية الخاصة باألفراد :-23
ذا ، وهن يشارك افراد العينة طواعية دون أي ضغوط: بمعنى أالحرية في المشاركة-1

ث تائج البحخالل موازنته بين نبدوره سيجعل الباحث أمام مشكلة يجب أن يحلها من 

 .خالقية لهذه النتائجالمرجوة والتكاليف األ
 فسه،ن الشخص يستطيع أن يتخذ قراره بنويعني هذا اإليمان أ :حق تقرير الذات-2

عد فحين يحدث الباحث تغييرات جوهرية في سلوك الشخص المشارك في البحث فإن هذا ي

 انتهاكا لمبدأ حق الذات.
ق يعني بذلك الضرر الذي قد يتعرض له الشخص مع سب :ي والنفسيالضرر الجسد-3

اإلصرار، كان يتعرض الشخص المشارك لضرر نفسي أو جسدي عمدا وبتخطيط مسبق من 

 ما شابهتي والباحث كأن يقع في مواقف محرجة تسبب القلق أو الفشل أو تفقده االحترام الذا
من ا فال تدخل ضمن المقصود هنا. وهنذلك، أما االضرار التي ليس للباحث عالقة بها 

 ن يتعامل الباحث مع هذا الضرر بحكمة أو يلغي البحث.الضروري أ

بعض المشاركين في البحوث يدرك أنه  ء حقيقة هدف البحث عن المشارك:إخفا-4
تحت الدراسة، ولكنهم ال يعلمون حقيقة البحث أو الهدف منه أو يعلمون جزءا من ذلك 
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الحقيقة من هدف البحث، أو يعطى هدفا غير حقيقي، وهذا مناف لحق وتخفى عليهم بقية 

 الفرد في االختيار ومناف لكرامته اإلنسانية.
ن عارك رك بإخفاء التجربة التي سيمر بها: بمعنى أنه ال يفصح للمشتضليل المشا-5

دفعه ي طيطاالتجربة التي سيمر بها، بل يوهم بأن كل شيء طبيعي، والواقع يقول إن هناك تخ

 إلى سلوكيات خاطئة.
ث ام بأعمال تقلل من احترامه لذاته: قد يعرض الباححمل المشارك على القي-6

تصرفات بيام الشخص المشارك إلى القيام باعمال تقلل من احترامه لذاته، كأن يقوده إلى الق

 يرمعايوسلوكيات تتنافى والقيم األخالقية ، تجعل المشارك يخجل من نفسه النتهاكه ال
 األخالقية.

 لبحثنتهاك خصوصية المشارك: حينما يقوم الباحث بمالحظة سلوك المشارك في اإ-7

ره فإن اخب فهو أمام طريقين إما أن يخبره بأنه تحت الدراسة والمالحظة أو ال يخبره، فإن
رج م يخذلك قد ال يخدم البحث العلمي فقد يغير المشارك من سلوكياته وتصرفاته، ومن ث

ك ائج غير واقعية، وإن تمت المالحظة دون أن يعرف المشارك فهذا انتهاالبحث بنت

ا لخصوصية الشخص. وهنا يجب على الباحث أن يوازن بين النتائج المتوقعة وبين هذ
 االنتهاك.

 المشكالت األخالقية الخاصة بالمستفيدين والجهات الحكومية األكاديمية-24

ق كل ما يقتبسه من اآلخرين بالطر ن يوثقفعلى الباحث أ السرقات العلمية:-1
فكرية ق الن هناك قوانين تحمي الحقون كان ذلك من كتبه السابقة، ومع أالمعروفة، حتى وإ

ن خريفي بعض البلدان إال أن بعض الدول تتهاون فيها، فيجب على الباحث أال يبخس اآل

سرقة  تبرلتوثيق يعحقوقهم، وأن يلتزم باخالقيات البحث العلمي في هذا المجال فإن عدم ا
 تعرض صاحبها للعقاب.

 ه فهوعلى الباحث أن يبين للقارئ أوجه القصور في بحث :أوجه القصور في البحث-2
ر في لقصوأدرى الناس بها، وهذا األمر يزيد من قوة البحث على عكس ما يتوقعه البعض، فا

 إلى ذلك. البحوث وارد بسبب قياس المتغيرات أو جمع البيانات، أو تحليلها وما

تائج ذكر كالنق ال: هناك اعتقاد خاطئ مفاده أن النتائج السلبية ال تستحالسلبية النتائج-3
يجد  إذا لم أنه اإليجابية، وعلى هذا يعمد بعض الباحثين إلى تجاهل النتائج السلبية ألنه يرى

ن يعالقة بين متغيرات الدراسة فال داعي لذكر ذلك، والصواب أن عدم وجود عالقة ب

ئة للهيوالمتغيرات ال يقل أهمية علمية عن وجود عالقة فكلتا النتيجتين مفيد للمجتمع 
 األكاديمية.

بعض الباحثين يتوصل إلى النتائج بمحض الصدفة إال أنه يذكر في  :حدوث النتائج-4

بحثه بأن ذلك كان مخططا له، وكثير من الباحثين ال يصيغ فروضه إال بعد االنتهاء من 
بيانات واستخراج النتائج،  والمعلوم في أخالقيات البحث العلمي صياغة الفروض تحليل ال

 1قبل البدء في جمع وتحليل البيانات.
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