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ودورها في تنمية التفكير اإلبداعي عند  سطرائق التدري

  الطفل المتمدرس

  
   فريدة بولسنان  . أ

   ماسمهان بلو .أ

  )الجزائر(  جامعة المسيلة  

  

  :ةـــتوطئ

المقدرة العقلية يعتمـد يبدو أن تشكيل إنسان عصر المعلومات، وعصر ضمانات 

إال أن المنفــذ ...أساســا علــى عــدد مــن المتغيــرات، المقــررات، البيئــة، تنــوع مصــادر الــتعلم

لذلك كله هو المعلم، والمشكل لسلوك التلميـذ هـو طرائـق التـدريس التـي يتبناهـا فهـي التـي 

بطريقــة تنمــي الرغبــة فــي الــتعلم أو توقفهــا فاألولويــة فــي التطــوير تكــون لطرائــق التــدريس 

  :تلبي احتياجات الفترة القادمة والتي تنحصر في األهداف التالية

  )التعلم الذاتي( تنمية الرغبة في العمل للتعلم/ 1

  )تنمية مهارات التفكير اإلبداعي( تنمية قدرة التلميذ على التفكير/ 2

  )أدوات التفكير( تنمية مهارات االتصال لدى الطالب/3

  )المبادرة (تنمية مهارات القيادة/ 4

  )روح الفريق، االنتماء( تنمية الرغبة في العمل الجماعي/ 5

  )10.2) (الفرق بين التبعية والتحكم( زيادة الوعي بأهمية الوقت/ 6

ـــع  وقـــد تبـــدوا للوهلـــة األولـــى أنـــه مـــن الصـــعب إيجـــاد طريقـــة تـــدريس تحقـــق جمي

يسه ،إال أن الممارسـة األهداف السابقة من خالل المحتوى المعرفي الذي يقوم المعلم بتدر 

الفعلية لبعض أسـاليب تنميـة مهـارات التفكيـر اإلبـداعي بالمدرسـة الجزائريـة سـواء بالنظـام 

، ســاهمت وتســاهم )التــدريس بالكفــاءات( أو بالنظــام الحــديث ) التــدريس باألهــداف( القــديم

 بشــكل كبيــر فــي زيــادة رغبــة التلميــذ فــي الــتعلم و فــي تحســين صــورة التلميــذ عــن نفســه،

  .إضافة إلى أنها وسيلة لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي في الكثير من األحيان
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فقــد أشــار جــروان فــي كتابــه الموهبــة والتفــوق واإلبــداع إلــى أنــه يصــعب حصــر 

التعريفات التي وردت في اإلبداع، وما يهمنا هنا هو اإلبداع من منظور تربوي كما أورده 

المـتعلم إلـى أن يصـبح أكثـر حساسـية للمشــكالت عمليـة تســاعد " جـروان عـن تـورنس بأنـه

وجوانب النقص والثغرات في المعرفـة أو المعلومـات واخـتالل االنسـجام ، وتحديـد مـواطن 

الصـــعوبة ومـــا شـــابه ذلـــك، والبحـــث عـــن حلـــول، والتنبـــؤ ،وصـــياغة فرضـــيات واختبارهـــا، 

" مــتعلم لآلخــرينوٕاعـادة صــياغتها،أو تعــديلها مــن أجـل التوصــل إلــى نتــائج جديـدة ينقلهــا ال

).10.2(  

ويعتبـــر التفكيـــر اإلبـــداعي جـــزءا مـــن أي موقـــف تعليمـــي يتضـــمن أســـلوب حـــل 

المشــكالت وتوليــد األفكــار ويجــب أن يعــرف المعلمــون وأوليــاء األمــور أن تنميــة التفكيــر 

اإلبداعي ال يقتصر على تنمية مهارات الطالب وزيادة إنتاجهم، ولكن تشمل تنميـة درجـة 

نميــــة إدراكهــــم وتوســــيع مــــداركهم وتصــــوراتهم وتنميــــة خيــــالهم ، وتنميــــة الــــوعي عنــــدهم وت

شعورهم بقدراتهم وبأنفسهم في جو تسوده الحرية لإلنسان ، ليكون هو نفسه كما خلقه اهللا 

  .لزيادة قدرته في نفسه لتحمل المخاطر وارتياد المجهود بالتفكير اإلبداعي

مرونتــه واألصــالة والحساســية فاإلبــداع ســمات إســتعدادية تضــم طالقــة التفكيــر و 

  )10.3. (للمشكالت وٕايضاحها بالتفصيالت

  :أهمية تنمية مهارات التفكير اإلبداعي بالمدرسة -1

تمثل تنمية قدرة التالميذ على التفكير اإليجابي أهم أهداف التربيـة عمومـا بـل إن 

علـى مشـاكل  البعض يرى أن تنمية قدرة التلميذ على التفكير بطريقـة تعيـنهم علـى التغلـب

إلــى أن كــل فــرد "الحيــاة التــي تــواجهم تمثــل الغايــة النهائيــة للتربيــة، وينظــر علمــاء الــنفس 

مبــدع، أو لـــه قابليـــة لإلبـــداع إذا هيئـــت لـــه الظــروف المناســـبة لهـــذه العمليـــة، وقـــد تظهـــر 

ـــة،  ـــداع إذا هيئـــت لـــه الظـــروف المناســـبة لهـــذه العملي الفـــروق بـــين األفـــراد فـــي درجـــة اإلب

ف بين األفراد في اإلبداع كميا، واإلبداع كما يشرحه دي بونـو فـي كتابـه التفكيـر فاالختال

اإلبــداعي بأنــه طريقــة العلــم حيــث دائمــا تبحــث عــن معلومــات جديــدة أو تطبيقــات جديــدة 

لمعلومات متوفرة ، ومن جهة النظر هذه فإن العمل على تنمية مهارات التفكير اإلبـداعي 

ة ،اعتمادا على القاعدة التي تـنص علـى أن طريقـة التـدريس تمثل طريقة التدريس المناسب

يجب أن تكـون تـوائم لطريقـة بنـاء المعرفـة اإلنسـانية، وطريقـة بنـاء المعرفـة اإلنسـانية كمـا 

وعلـى طرائـق التـدريس أن تتـواءم مـع هـذا البنـاء وتركـز علـى . أشار دي بونو هو اإلبـداع

  ).10.5(تنمية التفكير اإلبداعي 



       جامعة قاصدي مرباح ورقلة                          ملتقى التكوين بالكفايات في التربية

 

 545 

  :قدرات التفكير اإلبداعيمهارات و  -2

التفكير اإلبـداعي نشـاط عقلـي مركـب وهـادف توجهـه رغبـة قويـة فـي البحـث عـن 

حلول أو التوصل إلى نواتج أصلية لم تكن معروفـة مـن قبـل، ويتميـز بالشـمولية والتعقيـد، 

  :ويتكون من مجموعة من المهارات وهي

بدائل أو المترادفات وهي القدرة على توليد عدد كبير من ال:  fluencyالطالقة )1

واألفكـــــار أو االســـــتعماالت بســـــرعة وســـــهولة عنـــــد االســـــتجابة لمثيـــــر معـــــين، 

وللطالقــة صــور متعــددة فقــد تكــون طالقــة لفظيــة، أو طالقــة أشــكال أو طالقــة 

، وللطالقــة اللفظيــة أهميــة خاصــة عنــد دي بونــو، فقــد اعتبرهــا )فكريــة( معــاني

فكيــر حيــث أشــار إلــى أن الطالقــة فــي كتــاب تعلــيم التفكيــر أحــد أهــم أدوات الت

  ).10.6(والقدرة على التعبير المرادف تعتبر أهم أدوات التفكير

يهـتم التفكيـر اإلبـداعي بكسـر الجمـود الـذهني الـذي :    flexibility المرونـة )2

يحــيط باألفكــار القديمــة وهــذا بــدوره يقــوم إلــى تغيــر االتجاهــات والميــول وهــي 

اسـتجابات تتسـم . سـبة لمشـكلة أو مواقـف مثيـرةالقدرة على إنتاج اسـتجابات منا

بـــالتنوع والالنمطيـــة وبمقـــدار زيـــادة االســـتجابات الفريـــدة الجديـــدة تكـــون زيـــادة 

  ).8.1(المرونة التلقائية 

أي  Uniqueness)(والتفــرد   (Newness)والمقصــود بهــا الجــدة  :األصــالة )3

ر ولـــيس أن النتــاج اإلبــداعي يجــب أن يكـــون اصــيال وغيــر مســـبوقا بعمــل آخــ

  .مجرد تفكير لعمل سابق

وتعنــي القـــدرة علــى إضـــافة تفاصــيل جديــدة ومتنوعـــة لفكــرة أو حـــل  :اإلفاضــة )4

  )268.18.(لمشكلة

والمقصـــود بـــذلك الـــوعي واإلحســـاس بوجـــود مشـــكلة :  الحساســـية للمشـــكالت )5

بحاجة إلى حل وطرح األسئلة عن أسباب عدم حلها وٕامكانية حلها والمسـاهمة 

  )268.18(بإعداد حلها 

وٕان التفكير اإلبتكاري ليس هو الذكاء أو التفوق ولكنه حسن التعامل مـع األمـور 

،أي الجدة مع المالئمة ولكل فرد مـن األفـراد قـدرة معينـة علـى التفكيـر اإلبتكـاري، والفـرق 

بين شخص وآخر يكون في درجة هذا التفكير فقط، فاالبتكار ما هـو إال أسـلوب تفكيـر ، 

بـــدرجات متفاوتـــة، والهـــم أن يـــتم تنميـــة هـــذا األســـلوب مـــن أحـــل  ويوجـــد عنـــد كـــل النـــاس

  .الحساب الطفل التفكير اإلبداعي واإلبتكاري وتنميته عنده
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والتفكيـــر اإلبـــداعي اإلبتكـــاري مثـــل أي تفكيـــر آخـــر، ويتجـــدد مـــن خـــالل عوامـــل 

متعــــددة منهــــا العوامــــل المعرفيــــة وأيضــــا الوجدانيــــة والمزاجيــــة ، كمــــا أن هنــــاك العوامــــل 

وفـي هـذا المجـال يجـب علـى المدرسـين ).86.16(جتماعية التي تؤثر في هـذا التفكيـر اال

  .أن يفكروا في هندسة المحيط المدرسي بشكل يساعد على تنمية التفكير اإلبداعي

  :السن المحدد لظهور التفكير اإلبداعي - 3

ليس هناك اتفاق بـين علمـاء الـنفس حـول متـى تظهـر خاصـية اإلبـداع، فـالبعض 

سنة 12أول ظهور لها في سن خمس سنوات يرى آخرون أنها ال تظهر إال في سن  يرى

ويــرى تــورانس أن ســنوات الطفولــة المبكــرة والمرحلــة األولــى تمثــل الســنوات الذهبيــة لتنميــة 

التفكير اإلبداعي وتطوره، وتعتبر عموما مرحلة الطفولة فترة األساس في النمو اإلبتكـاري 

االبتكار خاللها أكبر منه في أي من مراحل العمـر الالحقـة، حيث  معدل النمو لوظائف 

كمـا يظهـر اإلبـداع مبكـرا فـي الحيـاة ويالحـظ مبـدئيا فـي لعـب األطفـال ثـم ينتشـر تــدريجيا 

لى أسـباب ’إلى نواح أخرى في حياتهم ووصول اإلبداع إلى القمة مبكرا عن موعده يعود 

لى درجة كبيرة على المـؤثرات البيئيـة التـي اجتماعية وبيئية وتعتمد استمرارية هذا النمط ع

تســهل أو تعرقــل التميــز اإلبــداعي كمــا يــرى بعــض العلمــاء أن اإلبــداع قــد يــنعكس خــالل 

عــدة فتــرات حرجــة أثنــاء الطفولــة أو المراهقــة وأظهــرت عــدة دراســات أن القــدرة اإلبتكاريــة 

وقد أثبتت دراسـات  أخـرى  تزداد بزيادة أعمار األطفال من المرحلة االبتدائية إلى الثانوية

أن المبــدعين فــي بعــض الحقــول العلميــة هــم فــي الحقيقــة مبــدعون منــذ فتــرات مبكــرة فــي 

  .حياتهم

  :تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة في غرفة الصف -4

يعتبر التفكيـر مـن القـدرات الموجـود عنـد الفـرد كمـا سـبق الـذكر وبنـاءا علـى ذلـك 

الطـــرق التـــي تنمـــى بهـــا المهـــارات ومـــن وســـائل تنميـــة التفكيـــر فإنـــه يمكـــن تنميتهـــا بـــنفس 

  :اإلبداعي مايلي

  إيجاد جو يحترم األفكار اإلبداعية الجديدة •

 إيجاد جو معزز وٕايجابي ومتقبل وداعم لألفكار اإلبداعية •

 .لألفكار المتعلقة بتهديد الذات وعدم الشعور بالمن نتيجة هذه األفكار هالتنبي •

 مبتكرة اقتراح أفكار جديدة •

 االبتعاد عن النقد وتجريح هذه األفكار أو السخرية منها •

 وجود جو من االنفتاح والمرونة في غرفة الصف لتوجيه الطالب  •
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 التركيز على الطالب وأفكاره واهتماماته •

 غير العادية ردعم وتعزيز األفكا •

 مساعدة التالميذ على التعرف على األخطاء •

 في أفكارهم ونقدها وتطويرهاإعطاء وقت كافي للطلبة للتفكير  •

االهتمـــام بجميـــع مظـــاهر اإلبـــداع مثـــل االســـتجابات اللفظيـــة الشـــعرية والنثريـــة  •

 .والخيالية

 تزويد الطلبة بالمصادر المدعمة لتشجيع تنمية التفكير اإلبداعي •

االستماع للتالميذ في جو مـن المـدح والضـحك والـدفء ألن ذلـك يسـاعد علـى  •

 تنمية التفكير واإلبداع

 شتراك الطلبة في حلول المشكالت واتخاذ القرار ا •

 إعطاء الطلبة دروسا في ضبط النفس  •

  )269،267.18(إتاحة الفرصة لجميع الطلبة بالمشاركة  •

وتعتبر طرائق التدريس كما سلف الذكر من األساليب الفعالة في تنمية التفكير   

تفكيــر جديــدة بتنظــيم وٕاعــادة اإلبــداعي لــدى التالميــذ، وهــذا بتــدريبهم علــى ابتكــار أنمــاط 

تنظيم المعارف، ونظرا آلثارها اإليجابية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي، وهذا مادلـت 

عنـه الكثيـر مــن الدراسـات ســيتم عرضـها الحقــا،  والتـي  حضــت باهتمـام بــالغ فـي الحقــل 

مــن الكفايــة التربــوي ، فــالتعليم فــي المرحلــة االبتدائيــة يحتــاج إلــى معلــم علــى درجــة عاليــة 

العلميــة والتربويـــة تتفـــق مـــع الفلســفة ذلـــك النـــوع المميـــز مــن التعلـــيم وأهدافـــه والـــذي تنبتـــه 

وينبغـي أن يلتقـي التالميـذ بمعلـم مـن نـوع خـاص " التدريس بالكفـاءات" المدرسة الجزائرية 

في شخصيته وأدواره، معلم يسـاهم فـي تكـوين فكـر التلميـذ بصـورة علميـة، ويوسـع ويعمـق 

العقلــي المتــأتي الناقــد وينمــي تفكيــره اإلبــداعي، ويكســبهم ســمات الشخصــية القويــة  إدراكــه

  .ويزيد من تكيفه مع العالم الذي يعيش فيه

وقبل أن نستعرض طرائق التـدريس المنميـة للتفكيـر اإلبـداعي عنـد تلميـذ المرحلـة 

ق التـدريس االبتدائية، ينبغي أن نشير لمفهوم طرائق التدريس وبعض معايير اختيار طرائـ

  .وكذا القواعد التي ينبغي مراعاتها ومعايير تصنيف طرائق التدريس

  :مفهوم طريقة التدريس -5

ل إلـى الهـدف، تعني الطريقة لغة المـذهب والسـيرة، والمسـلك الـذي تسـلكه للوصـو 

الوسائل المستخدمة لتحقيق غايـات تربويـة ، فهـي جهـد يبـذل مـن وتعني اصطالحا جملة 

  )49.2(. أجل بلوغ غاية
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وتعــرف الطريقــة أيضــا بالوســيلة التــي يتبعهــا المعلــم إلفهــام الطلبــة أي درس مــن 

الدروس فـي أي مـادة مـن المـواد، وهـي الخطـة التـي نضـعها ألنفسـنا قبـل أن نصـل غرفـة 

  )49.2.(الصف، ونعمل على تنفيذها من بعد في تلك الغرفة

ا المعلـم داخـل الشـعبة كما تعرض على أنها سلسلة الفعاليات المنظمة التي يدربه

الدراســية لتحقيــق أهدافــه ، أي الكيفيــة التــي يــنظم بهــا المعلــم المواقــف التعليميــة واســتخدام 

للوسائل واألنشطة المختلفة وفقا لخطوات المواقف التعليمية، واإلقبال واستخدامه للوسـائل 

اهــــات واألنشــــطة المختلفــــة وفقــــا لخطــــوات منظمــــة إلكســــاب المعرفــــة والمهــــارات واالتج

  )12.2.(المرغوبة 

بأنهــا عمليــة اجتماعيــة تــتم مــن خاللهــا نقــل مــادة  2000وعرفهــا مرعــي والحيلــة 

ــتعلم ســواءا معلومــة كانــت ، أو قيمــة ،أو حركــة، أم خبــرة مــن مرســل نطلــق عليــه اســم  ال

ويقـوالن لـو أردنـا أن نطـور التعريـف لقلنـا أن . المعلم إلى مستقبل نطلق عليه اسم المـتعلم

عمليـة تتكـون مـن عـدد مـن اإلجـراءات لتحقيـق أهـداف متوخـاة تشـمل " لتعلم هـي طريقة ا

  )56.3.(على أنشطة تعليمية وتعلمية وتوظف كل مصادر التعلم المتاحة 

ومــا يمكــن اســتنتاجه وٕادراكــه أن طرائــق التــدريس ليســت قوالــب جامــدة يتقيــد بهــا 

لمبتــدع لطريقتــه مرنــا فــي المعلـم فــي كــل الظــروف واألحــوال ، بــل علـى المعلــم أن يكــون ا

اتخاذ األسلوب والطريقة المناسبة التي يقتنـع بأنهـا توصـله إلـى تحقيـق األهـداف التعليميـة 

والتربويـــة المطلوبــــة، وعلــــى المعلـــم أن يكــــون ملمــــا بطرائـــق التــــدريس الحديثــــة والقديمــــة، 

لـى قـدرة ولشخصيته كبيـر األثـر فـي التـدريس، وقـد يكـون اهتمـام الطلبـة وانتبـاههم راجعـا إ

  .المدرس ومهاراته أكثر مما يرجع إلى مادة الدرس

  :أهمية طريقة التدريس وأثرها في التفكير اإلبداعي -6

ـــدريس إذا تحققـــت األهـــداف، وهنـــاك مـــن  ـــة طريقـــة الت ـــل مـــن أهمي هنـــاك مـــن يقل

يـــرفض هــــذا المنطلــــق، ويعتبـــر أن تحقيــــق األهــــداف ال ينفصـــل عــــن الطريقــــة فالطريقــــة 

  .أهداف سليمة وبالعكسالسليمة تحقق 

إن أصحاب الرأي األول يستخدمون أسلوب الضغط والقهر والترهيب فـي إعطـاء 

أو نظريـــة العصـــا، وتـــرى هـــذه النظريـــة أن لــــدى ) س(المعلومـــات، ويســـتخدمون نظريـــة 

اإلنســــان كراهيــــة نظريــــة للعمــــل وبســــبب هــــذه الخاصــــية اإلنســــانية فإنــــه ينبغــــي إجبــــار 

وتــــوجيههم وتهديــــدهم بالعقــــاب حتــــى يبــــذلوا الجهــــد  األشــــخاص علــــى العمــــل، وضــــبطهم

أما الذين ينطلقون من مبـادئ النظريـة التـي تـرى بـأن .المناسب لتحقيق األهداف المطلوبة

الضـــبط الخـــارجي والتهديـــد بالعقـــاب ليســـتا الوســـيلتين الوحيـــدتين إلثـــارة الجهـــود لتحقيـــق 
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خدمــة األهــداف التــي  األهــداف المطلوبــة ،فاإلنســان ســوف يوجــه ذاتــه ويضــبط نفســه فــي

  .يلتزم بها

إن معرفة المعلم الواسـعة بطريقـة التـدريس وٕاسـتراتيجيات التعلـيم المتنوعـة وقدرتـه 

على استخدامها، تساعد بال شك في معرفة الظروف التدريسـية المناسـبة للتطبيـق، بحيـث 

ـــا ـــة الصـــلة بحي ـــدراتهم، ووثيق ـــة، مناســـبة لق ـــيم شـــيقة وممتعـــة للطلب ـــة التعل تهم تصـــبح عملي

  .اليومية واحتياجاتهم وميولهم، ورغباتهم، وتطلعاته المستقبلية

تشير نتائج الدراسة التـي أجريـت حـول تنميـة التفكيـر فـي إطـار المـنهج المدرسـي 

والتي تم استخالصها من مالحظة أساليب التدريس في ألف فصل دراسي، وفـي صـفوف 

مكان اسـمه المدرسـة، إلـى " نوان دراسية مختلفة عبر الواليات المتحدة وتم نشرها تحت ع

  ) ٪75( أن 

تقريبـــا مـــن هـــذا ) ٪70( مـــن وقـــت الفصـــول الدراســـية يقضـــى فـــي التـــدريس وأن 

٪مـــن أنشـــطة  1الوقــت يقضـــى فـــي أنشــطة تدريســـية لفظيـــة بواســطة المعلـــم وأن أقـــل مــن

  .المعلم اللفظية تشجع التالميذ على أفعال تتجاوز مجرد تذكر المعلومات

أجريـــت علـــى فعاليـــة التـــدريس فـــي حجـــرة الدراســـة، أظهـــرت أن  والدراســـات التـــي

أغلب ما يعرض من محتوى أثناء التدريس يركز على التعلم المعرفي، وكشـفت الدراسـات 

٪فقط من حديث 1وأن  1، 3أيضا على أن نسبة حديث المعلم إلى حديث التالميذ يمثل 

المعرفــة ومــن ثــم أصــبح المعلــم تتطلــب مــن التالميــذ عمليــات أعلــى مــن مجــرد اســتدعاء 

سعي التالميذ وراء إجابة واحدة صحيحة هو الهدف الذي علـيهم تحقيقـه فـي ظـل المـنهج 

والتدريس ، ونتيجة لذلك تقلصت فرص التالميـذ المتاحـة مـن أجـل التـدريب علـى مهـارات 

  .االستدالل

العديــد وقــد وجــدت المنظمــة القوميــة لتقيــيم وتطــوير التربيــة بالواليــات المتحــدة أن 

ـــد المقارنـــات وترجمـــة المعلومـــات  ـــادرين علـــى حـــل المشـــكالت وعق مـــن التالميـــذ غيـــر الق

  .اللفظية المتواجدة في المشكالت الرياضية حتى يمكنهم التوصل لحلول صحيحة

وقــد دلــت تلــك النتــائج علــى افتقــاد التالميــذ إلســتراتيجيات التفكيــر الالزمــة لحــل 

ذ بحاجـة السـتخدام مهـارات تفكيـر عليـا مختلفـة مـن المشكالت ومما الشك فيه أن التالميـ

أجـــل إتقـــان أهـــداف المـــنهج، وتـــدريس هــــذه المهـــارات ينبغـــي أن يقـــدم باســـتمرار للتلميــــذ 

لمساعدته من أجل ممارسـة التفكيـر ومـن أجـل الحـديث عـن التفكيـر، وهـذا الوقـت سـيأخذ 

اتيجيات التفكير فـي كـل في النقصان بالتدريج عندما تزداد كفاءة التلميذ في استخدام إستر 

  )12،11.9.(جوانب المنهج وفي حياته 
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إن االلتزام بطريقة مناسبة في التدريس يوفر الكثير من وقت المعلم والمـتعلم كمـا 

يــوفر عليهمــا جهــودا كبيــرة، فهــي مــن جهــة توصــلهما إلــى أكبــر نتيجــة بأقــل جهــد ممكــن 

ة وطرائــــق تفكيــــرهم الطبيعيــــة الســــتنادها إلــــى دوافــــع األطفــــال وميــــولهم وأنشــــطتهم الذاتيــــ

وللطريقـــة المثلـــى أثـــر كبيـــر فـــي أخـــالق المتعلمـــين، فهـــي تـــوحي إلـــيهم بالنظـــام والترتيـــب 

ــنفس ، كمــا تعــودهم علــى المثــابرة  وتعــودهم علــى اإلتقــان فــي العمــل ، واالعتمــاد علــى ال

  .والثبات

 الطريقــة الصــحيحة تقلــل مــن التعــب العقلــي والجســمي، وتجعــل المعلــم واثــق مــنو 

نفسه فيما يعلم كما تجعل الطلبة على درجة عالية من الثقة، وتسـتثير شـوق التالميـذ إلـى 

و متــى كـــان هنـــاك شــغف بـــالتعليم وولـــع . الــدرس، وتحـــرك اهتمـــامهم بــه، وانتبـــاههم إليـــه

  )56.2.(بالتحصيل فإن الطلبة يقبلون على الدرس كل اإلقبال من غير إجهاد

معلـــم لتهيئـــة وٕابـــداع بيئـــات تعليميـــة تتـــيح وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق تتأكـــد مســـؤولية ال

للتلميــذ إظهــار مســؤوليتهم نحــو الــتعلم بطــرق صــحيحة وطبيعيــة ويســتطيع المعلــم تحقيــق 

ذلـــك بتشـــجيع التالميـــذ علـــى التفاعـــل مـــع البيئـــة التعليميـــة التـــي يمـــدها بـــالمواد التعليميـــة 

، هفيما بينه وبين تالميذالمناسبة للمهام المتعلقة، وعلى المعلم أن يدير تفاعالت التدريس 

وفيمــا بــين التالميــذ وبعضــهم الــبعض بــوعي وٕادراك كــافيين إذ الحاجــة الماســة إلــى تنميــة 

التفكير في مختلف المجاالت التي يتضـمنها مـنهج الدراسـة ، بحيـث يتـاح للتالميـذ فـرص 

 التدريب على خطوات وعمليات حل المشكلة ، وتنمية وتطوير مهارات التفكيـر العليـا مـن

خلــل االســتقراء واالســتنتاج، وصــناعة القــرار، والتقيــيم والتحليــل واإلبــداع، وتتطلــب تنميــة 

هـذه القـدرات تطـويرا لـيس فقــط فـي نـوع االسـتجابات لتوجيهــات المعلـم ولكنهـا تتطلـب مــن 

المعلــم نفســه مهــارات فــي تصــميم مواقــف تعلــم أصــيلة، تســعى إلــى تنميــة مهــارات التفكيــر 

  ) 12.11. (في مختلف مستوياته

  :معايير اختيار طريقة التدريس -7

أمثــل يصــلح لتحقيــق جميــع األهــداف،  بمــن الصــعب أن نقتــرح طريقــة أو أســلو 

والغايــات المنشــودة فقــد تكــون طريقــة مــا فعالــة وناجحــة فــي موقــف تعليمــي معــين، وغيــر 

 قــد ال يالئــم غيــره مــن المعلمــين ،. فاعلــة فــي موقــف تعليمــي آخــر ، ومــا يــالءم معلمــا مــا

هذا باإلضافة إلى االختالفات الفردية بين الطلبة في أساليب اإلدراك، والتـذكر ، والتخيـل 

وعليه فإن على المعلم أن يمتلـك الكفايـات التعليميـة والقـدرة ... والتفكير والفروق الموجودة

علــى اختيــار وتحديــد الطريقــة المناســبة للمواقــف التعليميــة التــي مــن خاللهــا يمكنــه تحقيــق 

اف التربوية المنشودة فعليه مثال أن يحدد مستوى الطلبة الذين يدرسهم وخصائصهم األهد
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المعرفيـــة واالجتماعيـــة والعقليـــة والوجدانيـــة، فيختـــار بنـــاءا علـــى ذلـــك الطريقـــة المناســـبة 

لتدريسهم، ثم ينظر إلى األهداف التدريسية التي سعى لتحقيقهـا عنـد هـؤالء الطلبـة ويتأكـد 

ارها تناسب تحقيق هذه األهداف ويتأكد أن الطريقة أو اإلجـراء الـذي أن الطريقة التي اخت

  .اختاره يناسب المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها

  )63.2.(وفيما يلي مخطط يوضح محددات اختيار طريقة التدريس

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــم إلــى اختيــار طريقــة واحــدة للتــدريس  ويمكــن القــول تبعــا لمــا قــدم إن لجــوء المعل

وعــدم الحيـــد عنهـــا يعـــد ضـــربا مـــن الجمــود الفكـــري والتربـــوي الـــذي يـــؤدي بالضـــرورة إلـــى 

  .اإلساءة لعملية التعلم وعملية التعليم

  :قواعد عامة تراعي في طرائق التدريس -8

الطفل ليس رجال صـغيرا فالطفـل يـرى ويسـمع ويشـعر ويفكـر بصـورة خاصـة بـه، 

والشـــيء يخـــالف المنطـــق الســـليم فـــي أن نـــرى الطفـــل يشـــعر ويفكـــر ويحـــس مثلمـــا نشـــعر 

فطفـل " ال يكون الرجل حقـا، مـا لـم يكـن فـي طفولتـه طفـال حقـا: " ونفكر ونحس، وقد قيل

ســة األساســية يفهــم األمــور الماديــة المحسوســة أكثــر مــن األمــور المعنويــة المجــردة، المدر 

المجال المعرفي 
 ا�دراكي

 محددات إختيار طريقة التدريس

تنوع فئات 
 المعلمين

تعدد 
العوامل 

المؤثرة في 
عملية 

تعدد 
مجا�ت 

 التعليم 

تعدد مدارس علم 
ن ونظريات 
التعلم في كل 

تنوع المواد 
 الدراسية

المجال 
 ا�جتماعي

المجال 
ا"دائي 
 الحركي

المجال 
ا�نفعالي 
 الوجداني

المدرسة 
 ا�نسانية

المدرسة 
 ا�جتماعية

المدرسة 
 السلوكية

المدرسة 
 المعرفية
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ولهذا يجب أن تنـدرج التربيـة مـن المحسـوس إلـى المجـرد، ومـن المـادة إلـى المعنـوي، وأن 

نستعين في ذلك بالوسائل المعينة إلشراك أكبر عدد ممكن من الحواس في درجـة الشـيء 

  ".مانسي شيء اشتركت في دراسته حاستان فأكثر" لقائل عمال بأحد قوانين علم النفس ا

وقـــد دلـــت التجـــارب والبحـــوث العلميـــة علـــى ضـــرورة مراعـــاة القـــوانين العامـــة فـــي 

ألنها تساير الطرائق التي يدرك بها اإلنسان ما حوله من األشـياء وهـذه طرائق التدريس ، 

القواعد مبنية في جملتها على الطرائق التي يتعلم بها الطفل ويتقدم في تعلمه ويزداد فيهـا 

  )81.2.(خبرته 

  

  

  

  

  

  

  قواعد عامة تراعى في طرائق التدريس

  :تصنيف طرائق التدريس -9

من الطرق حسب معايير معينة يتبناها رجال  تصنف طرائق التدريس إلى عدد  

لذلك يمكن القول بأنه ال بد من أن يتم ذلك من خـالل معـايير محـددة، ومـن هـذه .التربية 

ــم والمــتعلم والوقــت المتــاح، وطبيعــة  المعــايير والتــي يجمــع عليهــا رجــال التربيــة دور المعل

  ):2.85(المادة والتعلم الحاصل والشكل الموالي يوضح ذلك

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 تصنيف طرائق التدريس

معيار التعلم 
 الحاصل

معيار الوقت 
 المتاح

معيار طبيعة 

 المادة

معيار دور 
المعلم 
 والمتعلم

 طرائق تدريس المفاھيم والمبادئ -

  ...ق تدريس ا�تجاھات وطرائ -
  طرائق تدريس الجھارات -

  طبيعة العلوم ا�نسانية -
  العلوم ا"ساسيةطبيعة  -
 طبيعة الرياضيات -

  طبيعة العلوم التطبيقية -

  طريقة العرض والتلقين -

 طريقة التعلم الذاتي -

 -الطرائـــق التــــي تجمـــع بــــين  -

 دور المعلم والمتعلم

اء
جز

ا"
ى 

 إل
كل

 ال
من

 

ام
لع

ى ا
 إل

ص
خا
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من

 

ى 
 إل

س
سو
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 ال
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إظهـــار قــــدرات الطلبــــة الكامنـــة واالرتقــــاء بهــــا ولــــم تعـــد األســــاليب التقليديــــة فــــي 

ـــدة تســـاعد علـــى  ـــة عدي ـــات تربوي ـــذلك ظهـــرت نظري ـــاة المعاصـــرة، ول ـــدريس تـــالءم الحي الت

اكتساب العديد مـن المهـارات العقليـة واالجتماعيـة والحركيـة وتتمثـل مهمـة المعلـم الحـديث 

  وفقا للطرق الحالية في إتاحة 

الفرصة للمتعلمين لتحصيل المعرفـة بأنفسـهم والمشـاركة بفعاليـة فـي كافـة أنشـطة 

التعلـــيم واإلقبـــال علـــى ذلـــك برغبـــة ونشـــاط حتـــى يعتـــادوا االســـتقالل فـــي الفكـــر والعمـــل 

  )12.2. (واالعتماد على الذات وتنمية تفكيرهم اإلبداعي

بــالمخطط  ويمكــن توضــيح طرائــق التــدريس التــي ســنتناول بعضــها خــالل الدراســة

  :التالي

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
  

  :ومن طرائق التدريس المنمية لتفكير اإلبداعي نذكر ما يلي 

  :التعلم المسند إلى حل المشكالت والتفكير اإلبداعي -1

الـتعلم القـائم علـى حـل المشـكالت واسـتخدامه لتنميـة التفكيـر ذي المسـتوى الرفيــع 

من خالل مواقف موجهة نحو مشـكالت وتعلـم كيـف نـتعلم ولهـذا النمـوذج تسـميات أخـرى 

ـــتعلم الحقيقـــي أو  منهـــا التـــدريس علـــى أســـاس المشـــروع ، والـــتعلم القـــائم علـــى الخبـــرة، وال

لمرتكز في نموذج التعليم المباشر وهو النموذج الشائع، األصيل أو الموثوق فيه والتعليم ا

 طرائق التدريس حسب معيار دور المعلم والمتعلم

طرائق 
التدريس القائمة 
 على جھد المعلم

طرائق التدريس 
القائمة على جھد 

 المعلم والمتعلم

طرائق التدريس 
القائمة على جھد 

 المتعلم

  طريقة

 المحاضرة

التدريس 
 المصغر

  العروض 

 العلمية

طريقة التعلم  المشروع
ذي المعنى 
 لديفيد أوزوبل

  التعلم
 التعاوني

الطريقة 
 الھربارية

ية
قائ

�ل
ة ا

ريق
ط

 ال

الحقائب 
 التعليمية

المجتمعا
ت 

التعلم باستخدام 
 الحاسوب

التعلم  التعلم ا�نتقالي
 المبرمج

المجتمعات 
 التعليمية
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حيث ينصـرف االهتمـام والتأكيـد إلـى عـرض المدرسـين لألفكـار وعـرض بيـان بالمهـارات، 

أما دور المدرس في التعليم المستند إلى مشكلة فهو أن يطـرح مشـكالت وأن يسـأل أسـئلة 

وفر المــدرس إطــار عمــل وأن يســير البحــث واالستقصــاء والحــوار ، وأهــم مــن ذلــك أن يــ

مساند، وال يمكـن أن يـتم التعلـيم القـائم علـى المشـكلة مـا لـم يـوفر المدرسـون بيئـات صـفية 

  .تتيح التناول المفتوح واأليسر لألفكار ومعالجتها

وهذا النوع من التعليم يتألف من عرض مشكلة على التالميذ ذات معنى وأصـلية 

  )137.4. (قصاءيمكن أن تكون نقطة انطالق للبحث واالست

  :مكونات التعليم المعتمد على حل المشكالت* 

يتألف التعليم المعتمد علـى حـل المشـكالت عـادة مـن خمـس مراحـل أساسـية تبـدأ 

ـــم للتالميـــذ نحـــو الموقـــف المشـــكل ، وتنتهـــي بعـــرض عمـــل التلميـــذ وٕانتاجـــه  بتوجيـــه المعل

معالجـــة المراحـــل  وتحليلـــه وحـــين تكـــون المشـــكلة متواضـــعة فـــي مجالهـــا يمكـــن تغطيـــة أو

ـــد  ـــدا ق ـــر تعقي ـــر أن المشـــكالت األكث الخمـــس للنمـــوذج فـــي عـــدد قليـــل مـــن الحصـــص غي

 4.141(تستغرق سنة كاملة لحلها ويحتـوي الجـدول علـى المراحـل الخمـس لهـذا النمـوذج 

.(  
  

  سلوك المدرس  المرحلة

وجه التالميذ نحو 

  المشكلة

ويثير دافعية  يراجع المدرس أهداف الدرس ويصنف اآلليات المتطلبة

  التالميذ ليندمجوا في نشاط حل مشكلة اختاروها اختيارا ذاتيا

  نظم التالميذ للدرس
يساعد المدرس التالميذ على تعريف وتحديد مهام الدرس التي تتصل 

  بالمشكلة

ساعد البحث المستقل 

  والبحث الجماعي

التجارب يشجع المدرس التالميذ على جمع المعلومات المناسبة وٕاجراء 

  والسعي لبلوغ التفسيرات والتوصل إلى حلول

التوصل إلى نتائج 

  ونواتج وعرضها

يساعد المدرس التالميذ في تخطيط هذه النواتج وٕاعدادها، كالتقارير 

  وشرائط الفيديو والنماذج، ويساعدهم على اقتسام عملهم مع اآلخرين

تحليل عملية حل 

  المشكالت و تقويمها

الميذ على تأمل بحوثهم واستقصاءاتهم والعمليات التي يساعد المدرس الت

  استخدموها
  

دراســة توضــح أهميــة هــذه الطريقــة فــي تنميــة التفكيــر اإلبــداعي عنــد  يوفيمــا يلــ

أثر طـرق التـدريس علـى " بعنوان  1992الطفل المتمدرس ، الدراسة ليوسف عبد المجيد 

وقـد ". كل من التحصـيل األكـاديمي وتنميـة القـدرات اإلبتكاريـة بجانبهـا المعرفـي والعـاطف

س علــى كــل مــن التحصــيل األكــاديمي اســتهدفت الدراســة معرفــة أثــر بعــض طــرق التــدري

والقــدرة علــى التفكيــر اإلبتكــاري واســتخدم الباحــث فــي دراســته اختيــار التفكيــر اإلبتكــاري، 
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طالبا  248واختيار التحصيل الدراسي وطبق الباحث هذه األدوات على عينة تكونت من 

  .وقسمت عينة الدراسة على ثالث مجموعات

ؤ طريقـة حـل المشـكالت اإلبتكاريـة وطريقـة وأسـفرت نتـائج تلـك الدراسـة عـن تكـاف

االستكشــاف اإلبتكــاري مــن حيــث تأثيرهــا علــى التحصــيل والقــدرة علــى التفكيــر اإلبتكــاري 

وتكافؤ المجموعات الثالثة من حيث تنمية القدرة على التفكير اإلبتكـاري وتنميـة المشـاعر 

في التحصيل الدراسـي اإلبتكارية وتفوقت المجموعات التجريبية على المجموعة الضابطة 

 ) 182.5. (بفروق ذات داللة إحصائية

  :طريقة المناقشة والتفكير اإلبداعي -2

المناقشــة ليســت نموذجــا حقيقيــا للتــدريس، وٕانمــا هــي إســتراتيجية أو إجــراء تــدريبي 

ــيم، وهــي عبــارة عــن  معــين مفيــد، وينبغــي أن تســتخدم كجــزء مــن بنيــة معظــم نمــاذج التعل

م والتالميــذ فــي موقــف تعليمــي معــين تعتمــد علــى طــرح األســئلة إجــراء محادثــة بــين المعلــ

  )  1.13. (ومنها المناقشة الحوارية والمناقشة الحرة. واإلجابة عليها

  :بنية إدارة المناقشة* 

  سلوك المعلم  المرحلة

  يراجع المناقشة مع التالميذ ويهيئهم للمشاركة  عدد األهداف ويهيئ المشاركين

  ركز المناقشة

المعلم أو يحدد محور النقاش أو بؤرته و ذلك بوصف يزود 

القواعد األساسية، ويطرح سؤال ميداني، ويعرض موقف محير أو 

توضيح المسألة الخالفية، وعرضها للنقاش، يراقب المعلم 

تفاعالت التالميذ، ويطرح أسئلة، ويصغي إلى أفكار، ويستجيب 

ويحفظ سجال  ألفكار، ويبين القواعد األساسية ليسير المناقشة

  للنقاش ويعبر عن أفكاره

  تابع النقاش

يراقب المعلم تفاعالت التالميذ ويطرح أسئلة ويصغي إلى أفكار 

ويستجيب ألفكار، ويبين القواعد األساسية ليسير المناقشة ويحفظ 

  سجال، ويعبر عن أفكاره

  أنه المناقشة
والتعبير عن ساعد المتعلم على اختتام المناقشة بتلخيص النقاش 

  معنى المناقشة بالنسية له

  استخلص
يطلب المعلم من التالميذ أن يفحصوا نقاشهم ويتعمقوا في 

  عمليات تفكيرهم
 

ــ دراســة توضــح أهميــة الطريقــة المناقشــة باســتخدام أســلوب فنــي علمــي  يوفيمــا يل

 2000الدراســة مـن إعـداد ســها عمـاد الــدين محمـد الشــافعي.وهـو قصـص الخيــال العلمـي 

فعاليــــة اســــتخدام قصــــص الخيــــال العلمــــي للتــــدريس العلمــــي فــــي تنميــــة التفكيــــر " عنــــوانب
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اإلبتكاري وتنمية الطالقة والمرونة، واألصالة واستخدمت الباحثة في هذه الدراسـة اختبـار 

فصــول فــي  4القــدرة علــى التفكيــر اإلبتكــاري وطبقــت هــذه األداة علــى عينــة تكونــت مــن

وتــم تقســيمها إلــى مجمـــوعتين ) الثالـــث اإلعــدادي( ســي الصــف الثــامن مــن التعلــيم األسا

أحــداهما تمثـــل مجموعــة تجريبيـــة واألخــرى تمثـــل المجموعــة الضـــابطة، وكانــت مـــن أهـــم 

النتــائج التــي توصــلت إليهــا تلــك الدراســة هــي إمكانيــة تنميــة التفكيــر اإلبتكــاري باســتخدام 

ة وقيامـــه بأنشـــطة متعـــددة تـــدريس يهـــتم بإيجابيـــة المـــتعلم ومشـــاركته فـــي العمليـــة التعليميـــ

ووجود ارتبـاط إيجـابي دال بـين الخيـال واالبتكـار، فاسـتخدام قصـص الخيـال العلمـي يثيـر 

بصــورة كبيــرة الخيــال، وأن للخيــال العلمــي دور كبيــر فــي مســاعدة التالميــذ علــى اإلبــداع، 

درة كما تؤكـد النتـائج فعاليـة اسـتخدام قصـص الخيـال العلمـي لتـدريس العلـوم فـي تنميـة القـ

  ) 5.93.(على التفكير اإلبتكاري ككل وتنمية مكوناته 

 :وتنقسم إلى :الطريقة االستنباطية - 3

  : استقرائية استنباطية -1

وهــي التــي ينتقــل فيهــا المــتعلم مــن المعــارف الجزئيــة إلــى المعــارف الكليــة ومــن 

األمثلة إلى القاعدة أي هي التي يبحث فيها المعلم مع التالميذ الحقائق الجزئية لشيء ما 

أو لموضــــوع معــــين، عــــن طريــــق الحــــدس والمشــــاهدة ، ويــــدرب التالميــــذ علــــى اكتشــــاف 

ن مـن الجـزء إلـى الكــل متوصـلين فـي النهايـة إلــى المعـاني والوقـوف علـى حقيقتهـا متــدرجي

( اســـتخالص القاعـــدة التـــي يتوخاهـــا الهـــدف الخـــاص للـــدرس، وتســـمى هـــذه الطريقـــة ب 

، وهو مربي ألماني قام بوضع مراحل تسـييرها،التمهيد والمقدمـة، العـرض، )طريقة هريرت

  ) 40.41.7.(الربط والمقارنة، االستنباط، التطبيق 

  :ةٕاستنتاجيقياسية أو  -2

وهي الطريقـة التـي تبـدأ بالقاعـدة ثـم تطبـق عليهـا األمثلـة أو هـي التـي تبـدأ مـن   

  :الكل إلى الجزء، و خطواتها كاآلتي

  كتابة المعلم للقاعدة العامة على السبورة -

 يقدم المعلم أمثلة إلثبات صحة هذه القاعدة -

 االطمئنان بعد المناقشة على صحة القاعدة من خالل األمثلة  -

ك أن هـذه الطريقـة هـي الطريقـة السـابقة ألن االسـتقراء يبـدأ مـن األمثلـة ولهذا ندر 

وينتهي إلى القاعدة ، بينما القياسية تبدأ من القاعدة وتنتهـي باألمثلـة الدالـة علـى صـحتها 

).165.6 (  
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فــي تنميــة ).الكــل–الجــزء ( دراســة توضــح أهميــة الطريقــة االســتنباطية  يوفيمــا يلــ

تــــأثير بعــــض إســــتراتيجيات " بعنــــوان  1993ة لشــــاكر قنــــاوي الدراســــ. التفكيــــر اإلبــــداعي

" التــدريس فــي تنميــة القــدرات اإلبداعيــة مــن خــالل مــادة اللغــة العربيــة بــالتعليم األساســي 

وهـــي : وكانـــت هـــذه الدراســـة تهـــدف إلـــى التعـــرف علـــى مـــدى فاعليـــة ثـــالث إســـتراتيجيات

شــتات فــي تنميــة قــدرات العصــب الــذهني، والحــل اإلبــداعي للمشــكالت والتــأليف بــين األ

التفكيــر اإلبــداعي والتعبيــر اإلبــداعي فــي مــادة اللغــة العربيــة لــدى الطــالب و قــد اســتخدم 

االختيــــار اللفظــــي لقيــــاس التفكيــــر اإلبــــداعي، مقيــــاس التعبيــــر : الباحــــث األدوات التاليــــة

وطبــق الباحــث هــذه األدوات علــى عينــة مــن طــالب .اإلبــداعي، اختيــار التعبيــر اإلبــداعي

مجموعات متسـاوية منهـا  4ف الثاني اإلعدادي من الذكور، وقسمت هذه العينة إلى الص

أمـــا الرابعـــة : اســـتخدم مـــع كـــل منهـــا إحـــدى اإلســـتراتيجيات الثالثـــة ةمجموعـــات تجريبيـــ3

فكانت تمثل المجموعة الضابطة ، وقد توصل الباحث فـي هـذه الدراسـة إلـى النتـائج التـي 

الثالثـة فـي تنميـة قـدرات التفكيـر اإلبـداعي، والقـدرة علـى من أهمها فاعلية اإلسـتراتيجيات 

التعبيــــر اإلبــــداعي لــــدى أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة ، وتفوقــــت إســــتراتيجية التــــأليف بــــين 

األشــتات علــى اإلســتراتيجيتين األخيــرتين فــي تنميــة القــدرة علــى التعبيــر اإلبــداعي وكانــت 

  )5.15. (ثالثة فاعلية في الحالتينإستراتيجية العصف الذهني من أقل إستراتيجيات ال

 :طريقة التعلم التعاوني والتفكير اإلبتكاري -3

بــدأ اهتمــام التربــويين بــالتعلم التعــاوني فــي الســتينات مــن القــرن العشــرين بفضــل 

جهـــود بعـــض العلمـــاء مثـــل ديـــوي وككلبـــا تريـــك، وذلـــك لتفعيـــل دور المـــتعلم فـــي العمليـــة 

مجموعـة صـغيرة أو مجموعـة كبيـرة وذلـك بهـدف التعليمية وذلك من خالل انطوائـه تحـت 

حصوله علـى المعلومـات والمعرفـة العلميـة وكـذلك مشـاركته الفعالـة واإليجابيـة فـي عمليـة 

    .التعلم وٕانجاح تلك العملية

ويعنــي الــتعلم التعــاوني تقســيم طلبــة الفصــل إلــى مجموعــات صــغيرة يتــراوح عــدد 

( طــي كــل مجموعــة مهمــة تعليميــة واحــدة أفــراد وتع 6-2أفــراد المجموعــة الواحــدة مــا بــين

ـــا  ـــا تعليمي ـــه ، وتـــتم ) واجب ـــف ب ـــدور الـــذي كل ويعمـــل كـــل عضـــو فـــي المجموعـــة وفـــق ال

  )12.2. (االستفادة من نتائج عمل المجموعات بتعميمها إلى كافة التالميذ

  

  

  

  ) 82.4: (مراحل نموذج التعلم التعاوني
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  سلوك المعلم  المراحل

  المعلم يراجع أهداف الدرس ويهيئ التالميذ للتعلم  التالميذأعرض األهداف وهيئ 

  أعرض المعلومات
يعرض المعلم المعلومات على التالميذ إما بالشـرح وعـرض البيـان 

  أو من نص أو كتاب

نظــم التالميــذ وقســمهم إلــى فــرق 

  تعلم

المعلــم يشــرح للتالميــذ كيــف يكونــون فــرق تعلــم ويســاعد الجماعــات 

  باالنتقاالت بكفاءة وعلى التحويالتعلى القيام 

ـــــــــى العمـــــــــل  ـــــــــق عل ســـــــــاعد الفري

  والدرس والمذاكرة
  المعلم يساعد فرق التعلم أثناء قيامهم بالعمل

  المعلم يفحص مواد التعلم أو تعرض الجماعات نتائج عملها  أفحص المواد

  يجد المعلم طرفا لتقدير الجهود واإلنجازات الفردية والجماعية  وفر تقديرا
  

ويختلــف تشـــكيل المجموعـــة بـــاختالف المعـــايير التـــي يحـــددها المعلـــم كمـــا يعتمـــد 

تشكيل المجموعة على األهداف أو المحتـوى الدراسـي، فقـد يشـكل المعلـم مجموعـة العمـل 

التعاوني المتجانسة أو المجموعة العمل التعاوني غيـر المتجانسـة، فمجموعـة العمـل غيـر 

يختلــف فيهــا األفــراد فــي القــدرة المعرفيــة والمهاريــة المتجانســة هــي مجموعــة العمــل التــي 

إلخ، أما مجموعـة العمـل المتجانسـة فهـي المجموعـة التـي تضـم أفـراد ...والميول والرغبات

  .إلخ...متماثلين تقريبا في المستوى المعرفي والمهاري والميول والرغبات

تنميــة  توضـح أهميــة هـذه الطريقــة فـي 2002ودراسـة فاديـة أحمــد إبـراهيم حســين 

التفكير اإلبداعي حيث اختيرت أسـلوب مـن أسـاليب الـتعلم التعـاوني وهـو الـتعلم بـالنموذج 

وتهــدف " وبعــض أســاليب التعزيــز فــي تنميــة التفكيــر اإلبتكــاري لــدى عينــة مــن األطفــال 

وبعــض أســاليب الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى فاعليــة كــل مــن تقنيــة الــتعلم بــاألنموذج 

ومدى فعالية التفاعل بينهما في تنمية التفكيـر اإلبتكـاري لـدى عينـة التعزيز كل على حدة،

بعــض أســاليب  3نمــاذج الــتعلم  2مــن أطفــال المدرســة االبتدائيــة لألطفــال الجــزء الثــاني 

تلميــذ وتلميــذة بالصــف  96التعزيــز وطبقــت الباحثــة هــذه األدوات علــى عينــة تكونــت مــن 

ي توصــــلت إليهــــا تلــــك الدراســــة أن الــــتعلم الرابــــع االبتــــدائي، وكــــان مــــن أهــــم النتــــائج التــــ

  )  96.5.(كبير في تنمية التفكير اإلبتكاريباألنموذج والتعزيز معا يساهم بشكل 

هــي . وفـي النهايــة يمكـن القــول أن تنميـة مهــارات التفكيـر اإلبــداعي لـدى التالميــذ

لمعــارف فــي الواقــع تــدريب لفــرد علــى ابتكــار أنمــاط تفكيــر جديــد بتنظــيم أو إعــادة تنظــيم ا

كمــا أن تنميــة هــذه المهــارات يســاهم فــي زيــادة وعــي الفــرد بقدراتــه، ويكســبه ثقــة فــي نفســه 

  .تعينه على التغلب على مشاكل الحياة في المستقبل وهذا يمثل غاية التربية
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وطرائق التدريس لها أثرهـا اإليجابيـة فـي تنميـة مهـارات التفكيـر اإلبـداعي وهـي   

عـــة متناســـقة مـــن اإلجـــراءات الصـــفية التـــي يخططهـــا عبـــارة كمـــا ســـبق الـــذكر عـــن مجمو 

  .وينفذها المعلم مع الطالب لتعمل على تشكيل شخصية إنسان عصر المعلومات

وحتى يكتب النجاح لطرائـق التـدريس فـي تنميـة التفكيـر اإلبـداعي فإنـه ال بـد مـن 

ذلــك  وجـود المعلــم المؤهــل والفعــال يمثــل أهــم عناصــر نجــاح عمليــة التفكيــر المرغوبــة فيــه

  :المعلم الذي ينبغي أن يتصف ب

  اإللمام يحضا بنص التفكير - 1

 اإليمان بأهمية التفكير  - 2

 متابعة التطورات التربوية في مجال المناهج وطرق التدريس - 3

 تشجيع المتعلمين على طرح األسئلة والتعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم - 4

 االستماع ألداء المتعلمين ونقل أفكارهم وتعليقاتهم - 5

 )األنشطة( مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين عند طرح األسئلة - 6

 تشجيع المتعلمين على المشاركة في حل المشكالت واتخاذ القرارات - 7

 التركيز على المناقشة الفاعلة كإحدى طرق إثارة التفكير - 8

تشــــجيع الــــتعلم النشــــط الــــذي يتجــــاوز حــــدود الجلــــوس واإلصــــغاء الســــلبي إلــــى  - 9
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ضــرورة اســتخدام المعلــم لتعبيــرات أو ألفــاظ مشخصــة مــع المتعلمــين مثــل لقــد  -13

وهكـذا نسـتطيع أن ... يحة، وهل لديك إضافة لمـا ذكـراقتربت من اإلجابة الصح

ــــا أساســــيا  ننمــــي التفكيــــر اإلبــــداعي ألبنائنــــا بمدارســــنا االبتدائيــــة باعتبارهــــا مطلب

  .ورئيسيا في التربية عصر العولمة
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