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Abstract: 

 
 The aim of this research was to determine the degree to which 

Arabic language teachers practice creative thinking skills in teaching 

12th grade students in North Al Batinah Educational Governorate in 

the Sultanate of Oman, the level of scientific thinking among 12th 

grade students in North Al Batinah Educational Governorate, and 
the relationship between creative thinking among Arabic language 

teachers in teaching 12th grade students in North Al Batinah 

Educational Governorate and the scientific thinking of their 

students. The study adopted the descriptive correlational approach. 

The population of the study consisted of 6,550 grade 12th students, 

and the sample consisted of 655 male and female students. The 
sample was chosen by the cluster method and then simple random 

assignment. To achieve the study objectives, a questionnaire for 

creative thinking skills and scientific thinking skills test were 

applied. Among the results of the research were that the degree of 

practicing creative thinking skills among Arabic language teachers in 
North Al Batinah Governorate in teaching students was medium (M= 

3.32), and the degree of practicing scientific thinking skills among 

12th students in the Arabic language subject in North Al Batinah 

Educational Governorate was medium (M=1.51). The results of the 

third question showed a significant weak positive correlation between 

creative thinking skills and scientific thinking skills of students. 
Among the most prominent recommendations were intensifying 

training programs, taking care of their quality, following up on their 

training impact in order to enhance the practices of creative thinking 

skills and scientific thinking skills in Arabic language teaching 

methods, and enhancing creative thinking skills and scientific 
thinking skills when developing the Arabic language curriculum for 

the twelfth grade in the future. 
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لمهارات التفكير اإلبداعي وعالقتها بمهارات التفكير العلمي لدى درجة ممارسة معلمي اللغة العربية 
ي محافظة شمال الباطنة التعليمية بسلطنة عمان

 
ي عشر ف

 
ي الصف الثان

 
 طلبتهم ف

 
 2دمحم بن صالح العجمي 

 

 الملخص
هدف هذإ إلبحث ؤىل تعرف درجة ممإرسة معلمي إللغة إلعربية لمهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي 

ي تدريس طلبة
 
ي محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية بسلطنة عمإن،  ػ

 
ي عشر ػ

إلصف إلثإن 
ي عشر بمحإفظة شمإل إلبإطنة 

وإلكشف عن مستوى إلتفكير إلعلمي لدى طلبة إلصف إلثإن 
ي تدريس طلبة 

 
إلتعليمية، ومعرفة إلعالقة بير  إلتفكير إؤلبدإعي لدى معلمي إللغة إلعربية ػ

ي عشر بمحإفظة شمإل إل
بإطنة إلتعليمية وإلتفكير إلعلمي لدى طلبتهم. وقد إلصف إلثإن 

ي 
، وتكّون مجتمعهإ من جميع طلبة إلصف إلثإن  َّ إإلرتبإطي ي

إعتمدت إلدرإسة إلمنهج إلوصؼ 
طإلبإ وطإلبة، وقد تم إختيإر  055، أمإ عينة إلدرإسة فتكونت من 0556عشر إلبإلغ عددهم 

ي 
 إلسسي،، ولتحقي  أهدإف إلدرإسة تم إلعينة بإلطريقة إلعنقودية ثم إلتعيير  إلعشوإن 

. ومن  ، بإؤلضإفة ؤىل إختبإر مهإرإت إلتفكير إلعلمي تطبي  إستبإنة مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي
ي توصل إلبحث ؤليهإ: أن درجة ممإرسة مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي عند معلمي 

إلنتإئج إلت 
ي تدريس إلطلبة جإ 

 
ي محإفظة شمإل إلبإطنة ػ

 
ء بمستوى ممإرسة متوسطة، إللغة إلعربية ػ

ي مقدإره ) ي حير  جإءت درجة ممإرسة مهإرإت إلتفكير إلعلمي لدى 3.3.بمتوس، حسإن 
 
(. ػ

ي محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية بدرجة 
 
ي مإدة إللغة إلعربية ػ

 
ي عشر ػ

طلبة إلصف إلثإن 
ي ) طية (. وأظهرت نتإئج إلسؤإل إلثإلث وجود عالقة إرتبإ1351متوسطة، بمتوس، حسإن 

طردية ضعيفة دإلة ؤحصإئيإ بير  مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي ومهإرإت إلتفكير إلعلمي لدى 
إمج إلتدريبة وإإلعتنإء  ي خرجت بهإ إلدرإسة: تكثيف إلي 

إلطلبة. ومن أبرز إلتوصيإت إلت 
؛ من أجل تعزيز ممإرسإت مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي ومهإرإت  ي بجودتهإ ومتإبعة أثرهإ إلتدريت 

ي طرإئ  تدريس إللغة إلعربية. وتعزيز مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي ومهإرإت إلتفك
 
ير إلعلمي ػ

ي إلمستقبلإلتفكير إلعلمي عند تطوير منهج إللغة إلعر 
 
ي عشر ػ

 .بية للصف إلثإن 
، إللغة إلعربية: الكلمات المفتاحية ، إلتفكير إلعلمي  .إلتفكير إؤلبدإعي

 

 المقدمة: 
ي عىل إلعملية إلتعليمية إإلهتمإم بهإ؛ 

ي ينبغ 
تنمية مهإرإت إلتفكير بصورة عإمة لدى إلطلبة تعتي  من أبرز إلوظإئف إلت 

إتيجيإت تسإعد  إح سيإسإت وإسي  بوية وإإلتجإهإت إلفلسفية، من خالل إقي  ـنيت به جميع إلمدإرس إلي 
ُ
لذلك فقد ع

ة لدى جميع إلطلبة، بمإ ُيعينهم عىل موإجهة متطلبإت إلحيإة وتحديإتهإ، عىل تنمية مهإرإت إلتفكير وأسإليبه إلمختلف
ي مختلف 

 
ضهم ػ ي تعي 

ولكي ُيصبحوإ أكير قدرة وأفضل كفإءة عىل إلتعإمل مع إلمشكالت وإلصعوبإت وإلتحديإت إلت 
 مجإإلت إلحيإة وميإدينهإ. 

 إألنشطة إلفكرية 
 
ي وعىل إعتبإر أن إلتفكير بصورة عإمة هو من أرػ

عىل ظهر إلكرة إألرضية فهو مهم للوجود إؤلنسإن 
ي إإلهتمإم به من 

ية؛ ولذلك ينبغ  ي عرص تفجر إلمعرفة، وسهولة إإلتصإل وإلتوإصل بير  أجنإس إلسشر
 
نفسه، إلسيمإ ػ

ي إلحيإة إليومية؛ وإنطالقإ من ذلك فقد 
 
 حيث تعرف مفهومه وأهدإفه وأنوإعه وأسإليبه، وترسيخ ممإرسإته إلتطبيقية ػ

لدى إلطلبة، إلسيمإ طلبة إلصف  إهتم مخططو إلعملية إلتعليمية وإلقإئمون عليهإ بتنمية مهإرإت إلتفكير بصورة عإمة
، كمإ  ي عإلم إلتعليم إلعإىلي

 
ي مرحلة تعليمية تمثل خالصة مرإحل إلتعلم إلسإبقة، وتمهد للدخول ػ

 
؛ كونهم ػ ي عشر

إلثإن 
ي جميع مجإإلتهإ. إهتموإ بإلعمل عىل إستثمإرهإ؛ ليصبح إلطل

 
إت إلحيإة ػ ي مع متغير  بة قإدرين عىل إلتعإمل إؤليجإن 

ي يقوم بهإ إلدمإغ Thinkingويمكن تعريف إلتفكير بشكل عإم 
عىل أنه: "سلسلة من إلنشإطإت إلعقلية غير إلمرئية إلت 

ة،  عندمإ يتعرض لمثير يتم إستقبإله عن طري  وإحدة أو أكير من إلحوإس إلخمس؛ بحثإ عن معت   ي إلموقف أو إلخي 
 
ػ
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 وتطوري يتشكل من تدإخل إلقإبليإت وإلعوإمل إلشخصية وإلعمليإت إلمعرفية وفوق إلمعرفية، 
ٌ
وهو سلوك هإدف

" )شحإته وآخرون،  (. كمإ عرفه كل من حميد .13، ص. .366وإلمعرفة إلخإصة بإلموضوع إلذي يجري حوله إلتفكير
لعقلية للمدخالت إلحسية؛ من أجل تشكيل إألفكإر، ومن ثم ؤدرإك إألمور ( بأنه: "إلمعإلجة إ.5، ص. 3612ودمحم )

وإلحكم عليهإ بصورة منطقية وإتخإذ إلقرإرإت وحل إلمشكالت"، وممإ سب  يمكن إستنتإج أن إلتفكير بصورة عإمة هو 
ي جميع مستويإت 

 
ي إإلعتنإء بهإ وتنمية مهإرإتهإ لدى إلطلبة بشكل عإم، وػ

إلعملية إلتعليمية ومرإحلهإ مهإرة أسإسية ينبغ 
 إلمختلفة. 

ي تدريب إلعقل 
، إلذي ُيمثل صورة مهمة ينبغ  ويتشعب إلتفكير ؤىل مستويإت وأنوإع متعددة ومنهإ إلتفكير إؤلبدإعي

ي 
ي خل  آفإق وإسعة للفكر إؤلنسإن 

 
ي مرإحل إلتعليم إلمختلفة؛ لمإ له من قدرة ػ

 
ي عليهإ، ويتأكد ذلك لدى إلطلبة ػ

إؤلنسإن 
ي 
 
فية،  ػ ي وإلجمل )3612إلتعإمل مع إألزمإت إلفكرية )إلمشر

ي حير  ُيعرف كٌل من إللقإن 
 
( إلتفكير 1.1، ص. .366(، ػ

عىل أنه: "عملية عقلية يمر بهإ إلطإلُب بمرإحل متتإبعة؛ بهدف ؤنتإج أفكإر جديدة لم تكن   Creative Thinkingإؤلبدإعي 
ي منإخ يسوده إإلتسإق وإلتآلف موجودة من قبل، من خالل تفإعله مع إلموإقف 

 
ي إلمنإهج، وتتم ػ

 
إلتعليمية إلمتعمقة ػ

ي )
ي يمر بهإ 3612بير  مكونإته"، وإكمإإل لهذإ إلمفهوم فؤن إلرإبغ 

( يرى بأن إلتفكير إؤلبدإعي يهتم بإلعمليإت إلعقلية إلت 
ية ت إت، من خالل توظيف عدة أنمإط تفكير ي نم، إإلستجإبإت إلعإلية للمثير

 
بإعدية تسإعد عىل ؤنتإج أفكإر غير إلفرد ػ
 مسبوقة. 

ي إلحيإة إلعملية للطإلب؛ لمإ له من مكإنة 
 
ي ُيوىص بإإلهتمإم بهإ ػ

ويعتي  إلتفكير إؤلبدإعي ؤحدى صور إلتفكير إلمهمة إلت 
ين، فقد أشإرت إلهنإئية ) ي إلقرن إلحإدي وإلعشر

 
ورة إإلهتمإم3612بإرزة بير  مهإرإت إلتعلم إلنش، ػ بتنمية  ( ؤىل ض 

ي سبيل ذلك ؤىل توظيف كل إؤلمكإنإت 
 
ي منإهج إللغة إلعربية وطرإئ  تدريسهإ، وتدعو ػ

 
مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي ػ

 . ي
بوي إلعمإن  ي إلحقل إلي 

 
ي تتوإفر ػ

 إلتعليمية إلت 
ي جميع مرإ  

 
ي جميع مفإصل إلعملية إلتعليمية وػ

 
بية أن هذإ إلنوع من إلتفكير مهم ػ

حلهإ، سيمإ كمإ ويرى علمإء إلي 
ي تدريب إلطلبة عليه وتمكينهم من مهإرإته؛ ألنه 

، وبإلتإىلي ينبغ  ؛ نهإية مرحلة إلتعليم مإ قبل إلجإمغي
ي عشر

إلصف إلثإن 
ي إلمنظم، وُيقدره 

ي حيإته إليومية بصورة أفضل، ويؤهله للتفكير إلمنطؼ 
 
ي توإجه إلطإلب ػ

يسإعد عىل فهم إلمشكالت إلت 
ي سيإق مبتكر، وهذإ يمكنه من إلنظر ؤىل إألشيإء إلمألوفة بطريقة عىل صيإغة إلحلول إألنسب 

 
للمشكالت وإلتحديإت ػ

غير مألوفة، وإلعمل عىل ؤعإدة ترتيب إألحدإث من حوله بطريقة جديدة مبتكرة، يعظي من خاللهإ للمشكلة حلوإل 
 ، ي  (.3612متنوعة كلهإ صحيحة )إلمليج 

، ومنهإ: إإلرتبإط بير  وهنإك أسبإٌب أخرى تدعو ؤىل زيإدة إإلهت ، وتنمية مهإرإته لدى إلمعلمير  مإم بإلتفكير إؤلبدإعي
ي إلتعلم، وإعتبإر إلعرص إلحإىلي بحإجة ؤىل أدوإت فإعلة للتعإمل مع معطيإت إلمستقبل 

 
مهإرإت إلتفكير وإلنجإح ػ

ي إلتعليم ُينتج متعلمير  يمتلكون أدو 
 
، وإلدإفعية إلذإتية وتحديإته، كمإ أن إإلهتمإم بإلتفكير إؤلبدإعي ػ ي

إت إلتعلم إلذإن 
 (. Bernardo and Zhang, 2002للبحث عن إلمعرفة وإلمهإرة وتقيمهمإ )

( أن هذإ لن يتحق  ؤإل ؤذ أدرك معلمو إللغة إلعربية أنهم إلعإمل إألسإسي لتنمية هذه إلمهإرإت نحو 3615ويرى صّيإح )
ي تفعيلهم ألدوإرهم 

، وهذإ يقتض  ي ممإرسة مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي أثنإء تدريس إلطلبة، كمإ إلتفكير إؤلبدإعي
 
إلتفإعلية ػ

ي 
 
ي إلقإعة إلتدريسية وػ

 
ي درإسة أطره إلنظرية وفهمهإ فهمإ جيدإ، وتنمية إإلتجإهإت إؤليجإبية نحوه، وتفعليه ػ

قد يعت 
ي تدريس إللغة إلعربية؛ ألنهإ إللغة إألم

 
درس بهإ جميع إلممإرسإت إلتعليمية. ويتأكد هذإ إألمر ػ

ُ
ي ت

، كمإ أنهإ إللغة إلت 
إلموإد إألخرى بإستثنإء إللغإت إألجنبية، وتتيح مإدة إللغة إلعربية لمعلم إللغة إلعربية مجإإل وإسعإ لتفعيل تطبيقإت 

ي تشتمل عليهإ إللغة إلعربية. 
، من خالل إلفروع وإلمهإرإت إلت   إلتفكير إؤلبدإعي

إ، مع مرإعإة أن إلتدريس إؤلبدإعي ويمكن أن يكون تدريس إللغة إلعربي
ً
ة ؤبدإعيإ عندمإ يكون مدرس إللغة إلعربية مبدع

يقوم عىل أسإس إإلستفإدة إلكإملة من إؤلمكإنيإت إلتعليمية إلمتوإفرة، وتوجيههإ بمإ يتالءم مع ؤمكإنإت وإستعدإدإت 
؛ بهدف إلوصول ؤىل درجة عإلية من إلتمكن، كمإ يعمل إلت دريُس إؤلبدإعي عىل توجيه إلطلبة ليوإكبوإ ومهإرإت إلمتعلمير 

 ، إت وإلتطورإت إلعإلمية إلمعإضة إلمستقبلية )إلخوىلي ي تحقي  3616إلمتغير
 
(. ومعلم إللغة إلعربية عنرص مهم وفإعل ػ

ي إلعملية إلتعليمية من حيث رعإية مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي عند إلمتعلم وتنميتهإ؛ ولذلك فؤن من 
 
أهم تلك إلمعإدلة ػ

ي )
ي عىل معلم إللغة إلعربية إتبإعهإ لتحقي  تدريس ؤبدإعي فإعل كمإ يرإهإ سإعإن 

ي ينبغ 
( تشجيع 3613إإلعتبإرإت إلت 

 من إلحفظ وإإلستظهإر، وإعتبإر إإلختبإرإت أدإة لتطوير إلتفكير إؤلبدإعي 
إلطلبة عىل تعلم وإكتشإف أشيإء جديدة أكير
إم أسئلة إلطلبة  عند إلطلبة، وهذإ يتطلب إلعمل بمنط  إإلختبإرإت إلبنإئية وليس إإلختبإرإت إلتحصيلية فق،، وإحي 

ي زوإيإ إلفكر وإلمعرفة، 
 
وأفكإرهم وخيإإلتهم وإشعإرهم بقيمتهإ، وتشجيعهم دومإ عىل إلتفكير إلحر إلمتشعب ػ

 وتشجيعهم عىل إلنظر ؤىل إلمألوف بطريقة غير مألوفة. 
غة إلعربية ُيعتي  من أبرز عوإمل نجإح تعليم إلتفكير إؤلبدإعي وتطبيقإته، ويعظي ( أن معلم إلل3616كمإ يرى صومإن )

ي إلتدريس، ومنهإ: خل  جو مثير 
 
ي عىل معلمي إللغة إلعربية أخذهإ بعير  إإلعتبإر ػ

ي ينبغ 
بعض إلممإرسإت إلمهمة إلت 
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ي معإلجة إلمشكالت إ
 
ي نفوس إلطلبة إلرغبة إلشديدة ػ

 
ي محي، إلبيئة وحلهإ بصورة للتفكير إؤلبدإعي يخل  ػ

 
ي تظهر ػ

لت 
ي قبل 

غير تقليدية، وتدريب إلطلبة عىل تحديد إلمشكالت وحرصهإ، وأن يتم تحديد إلمقصود بإلمشكلة بشكل ؤجرإن 
ي 
 
ي ػ

وع بمعإلجتهإ، وعدم إلخروج عن موضوعهإ أثنإء منإقشتهإ ؤليجإد إلحلول إألنسب لهإ، وتدريب إلطلبة عىل إلتأن  إلشر
ي إلحكم، وإصدإر تعليمإت إل تقوم عىل أسإس رصير  من إلصحة، وإلتحق  إلحكم، فم

 
ن أخطإء إلتفكير إؤلبدإعي إلتشع ػ

من صحة إلشوإهد وإألدلة، وتدريب إلطلبة عىل حل مشكالتهم بأنفسهم؛ فذلك يعودهم عىل أخذ زمإم إلمبإدرة 
ي عىل 

ي ينبغ 
معلم إللغة إلعربية إإلعتنإء بهإ لتنمية مهإرإت إلتفكير وإإلعتمإد عىل إلذإت، ومن أبرز إلممإرسإت إلمهمة إلت 

 .  إؤلبدإعي إلتفكير خإرج إلصندوق، فينظر إلطلبة للمألوف بشكل غير مألوف، وهذه من أبرز مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي
 ، ، 3610ويذكر كٌل من )إلتميمي إء إلمجموعة إلعربية للتدريب وإلنشر كير إؤلبدإعي ( أن للتف3662؛ صوإفطة، 3613؛ خي 

ي إلتخطي، للموقف إلتدريسي وعند تنفيذه وتقويمه، ويمكن 
 
ي عىل معلمي إللغة إلعربية مرإعإتهإ ػ

مهإرإت أسإسية، ينبغ 
ي خمس مهإرإت أسإسية: 

 
 تلخيصهإ ػ

حإت وإألفكإر Fluencyإلطالقة ) .1 ( وتمثل إلجإنب إلكمي لإلبدإع، وتتمثل بإنتإج أكي  عدد من إلبدإئل وإلمقي 
ي بعض حول 

 
إلموضوع، بغض إلنظر عن قربــهإ أو بعدهإ عن إلموضوع أو حت  ؤمكإنيتهإ أو إستحإلتهإ وغرإبتهإ ػ

ي ؤعطإء مرإدفإت إلكلمإت. 
 
ي إللغة إلعربية ػ

 
 إألحيإن، ولكن بأرسع وقت ممكن. ويمكن تحقي  ذلك ػ

ي إلقدرة عىل توليد إألفكإر إلمتنوعة، وتغير Flexibilityإلمرونة )  .3
 
إلحإلة إلمعرفية للطإلب بتغير  ( وتتمثل ػ

إلموقف إلتعليمي إلذي يمر به؛ ممإ يستلزم إلتحول وبسالسة من نوع من أنوإع إلتفكير ؤىل نوع آخر معير  طبقإ للمثير 
 إلتعليمي إلذي يتعرض له، وبــهذإ فؤن إلمرونة تمثل إلجإنب إلنوعي لإلبدإع. 

ي Originalityإألصإلة )  ..
 
ي إلتفكير للوصول ؤىل مإ هو غريب وغير مألوف، وتتمثل ػ

 
( وتشير ؤىل إلتفرد وإلتمير  ػ
ي ذلك. 

 
 ػ

ٌ
 إلقدرة عىل إبتكإر ؤنتإج جديد لم يسب  ؤليه أحد

ي قدرة إلطإلب عىل تقديم ؤضإفإت جديدة، ومزيد من Elaborationإلتوسع أو إلتوضيح أو إؤلفإضة ) .2
 
( وتتمثل ػ

ي إلمحتوى عن طري  وضع إؤلضإفإت إلجديدة، إلمعلومإت لموقف مإ، 
 
بحيث يصبح إلفرد قإدرإ عىل إلتوسع ػ

 وتطوير مإ هو قإئم. 

ي إلوعي بوجود مشكلة معينة وإلحإجة ؤىل حلهإ Sensitivity To Problemsإلحسإسية للمشكالت ) .5
 
( وتتمثل ػ

 .  من خالل توظيف مهإرإت إلتفكير إلعلمي

ي آليإت إلتفكير يتضح ممإ سب  أن إلتفكير إؤلبد
 
إعي منهج مهم يجب تدريب إلطلبة عليه، فهو يمثل إستثمإرإ جيدإ ػ

ي تعليم إلطلبة 
ي؛ ولذلك ينبغ  ي سبيل إلتطور إلسشر

 
ي تقف ػ

، يسإعد عىل إلتصدي بكفإءة لكل إلتحديإت إلت  ي
إؤلنسإن 

لهذه إلمهإرإت، وأن يعملوإ عىل توفير  مهإرإته إلمختلفة، وعىل معلمي إللغة إلعربية أن يميلوإ ؤىل جإنب إلتطبي  إلعمىلي 
ي تكتسب عن طري  

إلفرص إلحقيقية لتدريب إلطلبة وممإرستهم لهإ، ؤذ أن إلتفكير إؤلبدإعي ومهإرإته من إلعنإض إلت 
ي 
إلتدريب، وكل ذلك ربمإ ينعكس عىل مهإرإت إلتفكير إلعلمي لدى إلطلبة إلذي ُيعتي  هو إآلخر ممإرسة مهمة ينبغ 

ي إلسلوك إلعمىلي للطلبة. تكريس إلج
 
 هود لهإ من أجل تنميتهإ ػ

ي إلعإلم، أو إألشيإء ذإت إلوجود  Scientific Thinkingويعرف إلتفكير إلعلمي 
 
بأنه: تفكير يدور حول إلحقإئ  إلموجودة ػ

هإ، ويقوم عىل ثالثة أركإن هي إلفه ي مشكالت إلبطإلة ونقص إلميإه وغير
 
، مثل إلتفكير ػ م وإلتنبؤ إلفعىلي إلموضوعي

 ، ي تتخلله، من مثل: 3611وإلتحكم )عىلي
ي محتوى إلعلم وإلعمليإت إلمنطقية إلت 

 
(. ويــهتم إلتفكير إلعلمي بإلبحث ػ

ي تهدف ؤىل ؤيجإد حل 
هإ من إلعمليإت إألخرى إلمهمة إلت  هإ ثم تعميمهإ، وغير تحديد إلمشكلة وإختبإر فروضهإ وتفسير

ي كونه وسيلة تسإعد عىل فهم وقإئع إلحيإة (Kevin and David, 2012لمشكلة معينة )
 
ز أهمية إلتفكير إلعلمي ػ . وتي 

ي حل إؤلشكإليإت، 
 
 كفإءة عي  تغليب إلمنهج إلعلمي ػ

ن من إلتعإمل مع تعقيدإتهإ بصورة أكير
ّ
إليومية بصورة أفضل، وتمك

ي مرإحل إلتعليم إلمختلفة عىل تنمية مهإرإت إلتفكير 
 
إلعلمي وممإرستهإ، ُيعتي  مهمإ للنقلة  وبإلتإىلي فؤن تدريب إلطلبة ػ

؛ ألن إلتفكير إلعلمي  ي عشر
ي منهج إلبحث لمإ ورإء إلمعرفة، ويتأكد ذلك لدى طلبة إلصف إلثإن 

 
ي يحدثهإ ػ

إلنوعية إلت 
ي هذه إلمرحلة عىل فهم إلمعرفة فهمإ جيدإ، كمإ يسإعد عىل فحصهإ وإنتقإء إلجيد منهإ، وحسن توظيفهإ 

 
يسإعد إلطلبة ػ

ي 
 
،  ػ ي حيإته 3612مسإرإت إلحيإة إليومية )إلنشإر وإلهإشمي

 
(. وبإلتإىلي فؤنه يسإعد إلطإلب عندمإ يوإجه مشكلة مإ ػ

تب عليهإ، ومإ هي أنجح  إليومية ليجعله قإدرإ عىل فهم هذه إلمشكلة، وتحديد أبعإدهإ، وتقييمهإ من حيث إألثر إلمي 
ي إلتعإمل معهإ، وكيف يمكن تقليل حجم إ

 
ي إتخإذهإ لضمإن عدم إلطرق ػ

ي ينبغ 
ي لهإ، ومإهي إلخطوإت إلت  ألثر إلسلت 

ي عىل معلميهم أن يسإعدونهم 
ي هذه إلمشكلة من جديد. ولكي تتعزز مهإرإت إلتفكير إلعلمي لدى إلطلبة ينبغ 

 
إلوقوع ػ

إ، وتقييم تلك عىل تنمية إلقدرة عىل تحديد إلمشكلة وأبعإدهإ وتفإصيلهإ، ومن ثم جمع إلمعلومإت وإلبيإنإت حوله
 إلمعلومإت وإلبيإنإت؛ لمحإولة إلتوصل ؤىل حلول نإجحة ومنطقية. 

هإ بوإسطة بنإء فرضية علمية،   ؤجرإئية وتفسير
ي فهم إألحدإث وإلظوإهر بصورة أكير

 
ويتمثل هدف إلتفكير إلعلمي ػ

ي تعي  بهإ إلظوإهر عن نفسه
إ، وهذإ هدف رئيس يسغ ؤىل وإلتأكد من صحتهإ من خالل مطإبقة إلتنبؤإت بإلوقإئع إلت 
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ي قبول إألحكإم 
 
ي ػ

 إلتفكير إلعلمي مثل ؤخضإع إلبيإنإت ؤىل إلمعإيير إلعقلية وإلتأن 
ُ
، كمإ تسإعد أدوإت ُ إلعلمي تطويره إلتفكير

أو رفضهإ عىل تنمية حس إلتفكير إؤلبدإعي وترقيته، وعندمإ يكتسب إلطلبة مهإرإت إلتفكير إلعلمي فؤن ذلك سيسإعدهم 
ي وإقع إلحيإة، وبذلك فؤن إلعالقة بير  إلتفكير إؤلبدإعي وإلتفكير إلعلمي عالقة تبإدلية  عىل

 
ي توإجههم ػ

حل إلمشكالت إلت 
ي تعزيز ثقة إلفرد بنفسه، وتنمية كفإيإت إلتعإمل مع تحديإت إلحيإة إليومية )

 
 ,Qararehتكإملية، فكالهمإ ُيسهم ػ

2016.) 
كن أن تشمل جميع إلموإد إلدرإسية بمإ فيهإ إلعلوم إؤلنسإنية وليس موإد إلعلوم كمإ أن ممإرسإت إلتفكير إلعلمي يم

إلتطبيقية فحسب؛ ألن إلعمليإت إلعلمية إلمعرفية وإلمهإرية إلمتعلقة بحيإة إلسشر مثل: إلقيإس وإإلستنبإط وإلبحث 
ي 
 
ي مهم يحتإجه إلطلبة ػ

 جميع ميإدين حيإتهم؛ ولذلك وحل إلمشكالت وإلتفكير بصورة غير مألوفة هي ميدإن تطبيؼ 
ي أن تتطرق ؤليه جميع إلموإد إلدرإسية. وتعتي  مخرجإت إلتفكير إلعلمي شوإهد مهمة عىل قدرة إلطلبة عىل ممإرسة 

ينبغ 
، فكلمإ فكر إلطلبة ؤبدإعيإ بصورة جيدة تمكنوإ من ممإرسة مهإرإت إلتفكير إلعلمي بصورة جيدة أيضإ  إلتفكير إؤلبدإعي

Rivas ,2017) .) 
ي 3662وتركز ؤبرإهيم )

 
ي إللغة إلعربية تمتد لتتسع ؤىل عدد كبير من إلتطبيقإت ػ

 
( عىل أن مهإرإت إلتفكير إلعلمي ػ

ي 
 
ي أن تتنإول هذه إلمهإرإت بمإ يسإعد عىل بنإء متعلم مفكر ػ

مختلف فروع إللغة إلعربية، وأن أدوإر إلمعلم إلعرصي ينبغ 
ي مهإرإت حيإتية، تؤهله ألن يعيش أبعإد إلحيإة إلمختلفة بكل مختلف ميإدين إلحيإة، قإدر عىل ؤ

 
عإدة توظيف إلمعرفة ػ

. ويرى مصطؼ  ) ي مسإحإت إلتفكير إلعلمي
 
ي إلقرن إلحإدي 3612إتسإع ػ

 
( أن من أبرز خصإئص إلتعليم وإلتعلم ػ

ين أن يكون معلم إللغة إلعربية قإدرإ عىل تنمية وتعزيز مهإرإت إلتعليم وإلتع لم، ومنهإ مهإرإت إلتفكير إلعلمي لدى  وإلعشر
إتيجيإت تدريسه وجميع أنشطتهإ إؤلثرإئية وإلعالجية، وأسإليب تقويمه  ي إسي 

 
، من خالل مرإعإته ذلك ػ كإفة إلمتعلمير 

ي حير  يضيف رإشد )
 
ي يجب أن تتطور بمإ يوإكب هذه إلرؤية. ػ

( أن من أبرز خصإئص إلمعلم إلعرصي وأدوإره 3663إلت 
إتيجيإت تدريسه بمإ يسمح بتطوير إلقدرإت إلذهنية وإلمهإرإت إلعقلية أن يكون ق إدرإ وبكفإءة عإلية عىل تطوير إسي 

ي سيإق إلتفكير إلعلمي وإلمهإرإت إلعقلية إلعليإ. 
 
 لدى جميع إلطلبة ػ

وي، ؛ إلعيس3612؛ دلة، 3612ومن خالل مرإجعة بعض من إلمصإدر وإلمرإجع وإلدرإسإت وإلبحوث، مثل: )حيمر، 
، وقد قإم بإستشإرة 3636؛ محمود، 3662 ( فقد أمكن للبإحث أن يتوصل ؤىل قإئمة إلمهإرإت إألسإسية للتفكير إلعلمي

ي منإهج إلعلوم إؤلنسإنية وإلعلوم إلتطبيقية؛ للخروج بقإئمة نهإئية ُيعتقد أنهإ منإسبة لمإدة إللغة إلعربية 
 
إء ػ بعض إلخي 

، وتتمثل ي عشر
:  ولطلبة إلصف إلثإن  ي

ي إآلن 
 
 هذه إلمهإرإت ػ

: فإلتفكير إلعلمي ينطل  من إؤلحسإس بإلمشكلة، ممإ يجعل إلطإلب Determining the problemتحديد إلمشكلة  .1

ي حلهإ، وهذإ يتطلب صيإغتهإ عىل هيئة ؤجرإئية وإضحة تحدد معإلمهإ؛ لكي إل ينرصف 
 
يفكر فيهإ ويبذل جهدإ ػ

ي إلقوإعد إلنحوية، إلتفكير خإرج ؤطإر إلمشكلة إلمحددة، 
 
ي إللغة إلعربية تحديد مشكلة شيوع إلخطأ ػ

 
ومن أمثلتهإ ػ

ي إلقوإعد إلنحوية لدى طلبة إلصف 
 
: مإ أسبإب شيوع إلخطأ ػ ي أن تصإغ إلمشكلة عىل هيئة سؤإل علمي

وينبغ 
؟ ي عشر

 إلثإن 
؛ لتعرف طبيعObservationإلمالحظة  .3 ي تأمل إلظإهرة موضع إلتفكير إلعلمي

 
تهإ وأسبإبهإ بإستخدإم : وتتمثل ػ

ي 
 
ض ػ إلحوإس إلمختلفة، وإلمالحظة إلفإعلة تكون عملية منظمة ومخط، لهإ، وليست عملية عشوإئية، وُيفي 
ي هذه إلمرحلة يتم جمع 

 
إلشخص إلمالحظ أن يتسم بإلصدق وإلثبإت من حيث تسجيل نتإئج إلمالحظة، وػ

ي إللغة  إلبيإنإت إلمختلفة من إلمصإدر إلمتنوعة حول إلظإهرة
 
إلمالحظة وتقييم هذه إلمعلومإت. ومن أمثلتهإ ػ

ْرف 
َّ
 إلدإلىلي لهإ بتغير إلحركة إؤلعرإبية، مثإل: إلط

ي إلكلمة، وتغيرّ إلمعت 
 
 –إلعربية مالحظة موقع إلحركة إؤلعرإبية ػ

ْرف 
ِّ
ْرف.  –إلط

ُّ
 إلط

ي إلقدرة عىل ترتيب إألشيإء أو إألصنإف Classifyingإلتصنيف  ..
 
ي تمت مالحظتهإ ؤىل مجموعإت : ويتمثل ػ

إلت 
معينة إنطالقإ من قوإعد منظمة لهذإ إلتصنيف، وهنإ يمكن أن يصنف إلطإلُب مثال أنوإع إلتشبيه أو إإلستعإرإت أو 

ي تحكمهإ. 
 إألفعإل تحت أنظمتهإ إللغوية إلت 

ي توقع إلحصول عىل نتإئج معينة مستقبلية بنإء عىل إإلستPredictionإلتنبؤ  .2
 
قرإء إلذي قإم به إلطإلب : ويتمثل ػ

ي إللغة إلعربية توقع نتإئج إلقرإءة غير إلمركزة 
 
للظإهرة إلمالحظة ومقإرنتهإ بإألسبإب وإلنتإئج، ومن أمثلتهإ ػ

ي دإللة إلكلمإت. 
 
 للحركإت إؤلعرإبية عىل مستوى شيوع إلخطأ ػ

ي إلقدرة عىل صيإغة حلولFormulating Hypothessصيإغة إلفرضيإت  .5
 
حة مؤقتة للمشكلة أو  : وتتمثل ػ مقي 

ي أن تكون هذه إلحلول ؤجرإئية وقإبلة 
إت إلطإلب، وينبغ  ؤجإبة علمية لألسئلة إلمطروحة، وكلهإ من وإقع خي 

إح حلول  ، أو إقي  ي ي تسسي، إلنحو إلعرن 
 
ي إللغة إلعربية صيإغة بدإئل فإعلة ػ

 
للقيإس وإلمالحظة، ومن أمثلتهإ ػ
ي لدى بعض إلطلبة. علمية لعالج ظإهرة إلضعف إلقرإ
 ن 
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إت منطقية للظإهرة إلمالحظة، من خالل ؤرجإع إلظإهرة ؤىل Interpretationإلتفسير  .0 ي ؤيجإد تفسير
 
: ويتمثل ػ

ي 
 
ي إللغة إلعربية تفسير أسبإب ظإهرة إلضعف ػ

 
رإتهإ، وهو مإ يعرف برب، إلسسب بإلنتيجة، ومن أمثلته ػ مي 

ي إللغة إلعربية. إلقوإعد إلنحوية، أو تفسير ظإهرة إلضعف إل
 
ي ػ

 قرإن 

ي ؤعطإء تعميمإت يتم من خاللهإ إإلنتقإل من إلخإص ؤىل إلعإم ومن إلجزئيإت Generalizationإلتعميم  .2
 
: ويتمثل ػ

ي إللغة إلعربية كلمإ كإنت إلقرإءة متأنية ومركزة ومرإعية للحركإت إؤلعرإبية كإنت ذإت 
 
ؤىل إلكليإت، ومن أمثلتهإ ػ

 معت  ودإللة أفضل. 

ي 3662يؤكد عطية )و  
ي منإهج إللغة إلعربية وطرإئ  تدريسهإ، بحيث ترتؼ 

 
ورة إإلرتقإء بمهإرإت إلتفكير إلعلمي ػ ( عىل ض 

ي إلمهإرإت إللغوية: إإلستمإع وإلتحدث وإلقرإءة وإلكتإبة. كمإ يرى 
 
ؤىل تطبيقإت عملية، من خالل تدريب إلطإلب عليهإ ػ

ي منإهجهإ، ولكن ذلك يحتإج ؤىل ؤعإدة تقييم ( أن إللغة إلعربية قإدر 3612إلموسوي )
 
ة عىل موإكبة هذإ إلمسإر إلعلمي ػ

ي متطلبإت إلتفكير إؤلبدإعي وإنعكإسإته عىل مستوى إلتفكير  ي إلرؤية إلشمولية إلعإمة، بحيث تلت 
 
لمنإهج إللغة إلعربية ػ

، ويرى أن عىل معلمي إللغة إلعربية أن يهتموإ بمثل هذه إلمنإهج وإل ي عمليإت تدريسهم وتفإعالتهم إلعلمي
 
تطبيقإت ػ

ين من 3612إلتعليمية. كمإ ينإقش إلسلمي وآخرون ) ي إلقرن إلحإدي وإلعشر
 
( إلكفإيإت إلتدريسية لمعلمي إللغة إلعربية ػ

حيث تطور إألدإءإت إلتدريسية لمعلمي إللغة إلعربية بمإ يسمح بتدريس إللغة إلعربية مع توظيف لهذه إلمهإرإت بكثإفة 
ي ؤىل مهإرإت إلتفكير 

 
ػ ي جإنب إلكفإيإت إألدإئية بمإ يسمح لهإ بإلي 

 
ي أن تتطور ػ

عإلية، ويرون أن منإهج إللغة إلعربية ينبغ 
 إؤلبدإعي وإلتفكير إلعلمي بصورة أكير ؤجرإئية، علمإ بأن هذه إلمنإهج قإبلة إلستيعإب هذإ إلمتطلب إلحيوي. 

 

 مشكلة الدراسة
بية وإلتعليم من عىل إلرغم من إلعنإية  ي وزإرة إلي 

 
ي سلطنة عمإن متمثلة ػ

 
ي توليهإ إلجهإت إلمختصة ػ

إلعلمية وإلعملية إلت 
، ومركز إلتدريب إلرئيس عىل مستوى إلوزإرة، ومرإكز إلتدريب إلفرعية  ي للمعلمير 

خالل إلمعهد إلتخصضي للتدريب إلمهت 
ي إلمحإفظإت إلتعليمية لمعلم إللغة إلعربية عىل وجه إلخ

 
إتيجيإت ػ إمج وإإلسي  صوص، من حيث تدريبه وتأهيله عىل إلي 

إلتدريسية إلحديثة وإإلرتقإء بكفإءإته إلتدريسية ؤإل أن بعض ممإرسإت إلتدريس لدى بعض معلمي إللغة إلعربية تنغل  
بية وإلتعليم ؤىل إإلنفتإح عىل إسي   ي إلوقت إلذي تطمح فيه وزإرة إلي 

 
ي دإئرة إلتدريس إلتقليدي، ػ

 
إتيجيإت إلتدريس ػ

ي إلتقرير إلختإمي لندوة إلتعليم وكفإيإت إلقرن 
 
. وقد جإء ػ ي تحفز عىل إلتفكير إؤلبدإعي وإلتفكير إلعلمي

إلنشطة إلت 
ي أن ينهج إلمنهج إلقإئم عىل نظريإت إلتدريس إلنش، وإلتعلم إلفإعل إلذي ينقل 

ين أن عىل إلمعلم إلعمإن  إلحإدي وإلعشر
ي توظيف مهإرإت إلتفكير إلعلمي وإؤلبدإعي لدى إلطلبة )وزإرة إلطإلب ؤىل عإلم مإ و 

 
رإء إلمعرفة، من خالل إلتعم  ػ

بية وإلتعليم،  ي يحتإج ؤىل مزيد من 3615(. وقد أشإرت درإسة مجلس إلشورى ).361إلي 
( ؤىل أن وإقع إلمعلم إلعمإن 

ي تجعله قإدرإ عىل تحقي  إلغإي
ي حير  يرى تكريس إلكفإيإت إلتدريسية إلنشطة إلت 

 
ى للعملية إلتعليمية. ػ إت إلكي 

ي بعض 3612أمبوسعيدي وآخرون )
 
ي تشوبــهإ إلنظرة إلتشإؤمية ػ

ي لدى فئإت إلمجتمع إلعمإن 
( أن صورة إلمعلم إلعمإن 

ي إلعملية 
 
ي يستخدمهإ ػ

إتيجيإت تدريسه إلت  ي أن يهتم بتطوير تقنيإت وإسي 
إلجوإنب، ومنهإ أن عىل إلمعلم إلعمإن 

ي إلتقرير إلسنوي  إلتعليمية
 
ين. كمإ جإء ػ ي إلقرن إلحإدي وإلعشر

 
إتيجيإته ػ ي طرإئ  إلتدريس وإسي 

 
لتتوإكب مع إلطفرة ػ

ي سلطنة عمإن للعإم إلدرإسي 
 
ي ممإرسإت  3612للتعليم ػ

 
أن عىل إلمعلمير  أن يتسلحوإ بمزيد من إلقدرة وإلمهإرة ػ

ي منهإ مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي 
، وهذإ يتطلب تعزيز إلعمل إلتفكير إلعليإ، وإلت  ، وبمإ يسمح بتطوير جودة إلتعليم إلمدرسي

ي إلصف 
 
ي سلطنة عمإن ػ

 
ي هذإ إلمضمإر. ومعلم إللغة إلعربية ػ

 
ي تسإعد عىل مزيد من إلتقدم ػ

برؤية إلمعإيير إلدولية إلت 
ي 
 
ي عشر ممن تنطب  عليه هذه إلصفإت، فهو مطإلٌب وبقوة بحكم تدريسه للصف إألخير ػ

مرحلة إلتعليم مإ قبل  إلثإن 
إلجإمغي مطإلٌب بتطوير قدرته إلتدريسية عىل توظيف مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي بمإ يسمح بإنعكإسهإ عىل مهإرإت إلتفكير 

 إلعلمي لدى إلطلبة. 
ي إلحقل إلتدري

 
إف عىل تدريسهإ ػ ي تدريس إللغة إلعربية وإؤلرسر

 
ي ػ

بوي إلعمإن  ي إلحقل إلي 
 
ة إلبإحث ػ سي ومن خالل خي 

ي عشر 
ي إلصف إلثإن 

 
ين سنة، فقد إتضح له أن بعض معلمي إللغة إلعربية ػ ي إلتدريس إلجإمغي لمإ يزيد عىل إلعشر

 
إلعإم وػ

؛ ممإ قد  ي
ي عمليإت إلتدريس إلصؼ 

 
ي محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية إل يوظفون مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي بشكل جيد ػ

 
ػ

إلمهإرإت ووجود بعض إؤلخفإقإت فيهإ، وربمإ ينعكس ذلك سلبإ عىل ممإرسة ينعكُس سلبإ عىل تمكن إلطلبة من تلك 
 . ي هذه إلمرحلة، وإلعالقة بير  إلتفكير إؤلبدإعي وممإرسة مهإرإت إلتفكير إلعلمي

 
 مهإرإت إلتفكير إلعلمي ػ

بوي فقد قإم بإجرإء إستطالع  ي إلحقل إلي 
 
ي إلتثبت من وجود إلمشكلة إلبحثية ػ

 
طإلبإ  56للرأي شمل ورغبة من إلبإحث ػ

: مإ درجة ممإرسة معلمي  ي
ي عشر بمحإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية، وقد توجه ؤليهم بإلسؤإل إآلن 

من طلبة إلصف إلثإن 
ي منإهج إللغة إلعربية، وهل لهإ عالقة بتنمية مهإرإت إلتفكير 

 
إللغة إلعربية لمهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي أثنإء إلتدريس ػ

خلص إلبإحث من خالل تحليل ؤجإبإت إلطلبة ؤىل أن بعض معلمي إللغة إلعربية إل يوظفون مهإرإت إلعلمي لديك؟ وقد 
ي حير  أشإر مإ 

 
أ، ػ ي إلعملية إلتدريسية بشكل ُمجي  

 
إلتفكير إؤلبدإعي بشكل دإئم، وأن إلبعض إآلخر يوظف هذه إلمهإرإت ػ
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ي عشر 15نسبته 
ي إلصف إلثإن 

 
ي محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية فعال يحرصون % فق، ؤىل أن معلمي إللغة إلعربية ػ

 
 ػ

عىل توظيف مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي بصورة مستمرة، ولكن هذه إلممإرسإت ليس لهإ تأثير وإضح من وجهة نظر إلطلبة 
، وقد أكد مإ نسبته  ورة تطوير معلمي 26عىل ممإرسة مهإرإت إلتفكير إلعلمي  % من أفرإد عينة إستطالع إلرأي عىل ض 

ي مهإرإت إلتدريس؛ لمإ لذلك من 
 
إتيجيإت إلحديثة ػ إللغة إلعربية لمهإرإتهم إلتدريسية بمإ يتوإكب مع إلنظريإت وإإلسي 

ي إلتدريس إلتفإعىلي إلذي يتطلب تفعيل إألدوإر إلتحويلية 
 
ي بنإء إؤلنسإن إلمبدع، ومسإيرة لالتجإهإت إلعإلمية ػ

 
أهمية ػ

ي ن
 
 ظرية إلتعلم إلنش،. للمعلم وللمتعلم عىل حد سوإء ػ

: مإ درجة ممإرسة معلمي إللغة إلعربية لمهإرإت إلتفكير  ي
ي إلسؤإل إلرئيس إآلن 

 
وبنإء عليه فقد تقررت مشكلة إلدرإسة ػ

ي محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية 
 
ي عشر ػ

ي إلصف إلثإن 
 
إؤلبدإعي ومإ عالقتهإ بمهإرإت إلتفكير إلعلمي لدى طلبتهم ػ

 عنه إألسئلة إآلتية: بسلطنة عمإن؟ ويتفرع 
ي عشر بمدإرس  .1

ي تدريس طلبة إلصف إلثإن 
 
مإ درجة ممإرسة معلمي إللغة إلعربية لمهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي ػ

 محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية من وجهة نظر إلطلبة أنفسهم؟
ي عشر بمدإرس محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعل .3

 يمية؟مإ مستوى إلتفكير إلعلمي لدى طلبة إلصف إلثإن 

هل توجد عالقة إرتبإطية بير  درجة ممإرسة معلمي إللغة إلعربية لمهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي وبير  مستوى  ..
ي عشر بمدإرس محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية؟ 

 إلتفكير إلعلمي لدى طلبة إلصف إلثإن 

 

 أهداف الدراسة وأهميتها

ي تدريس طلبة 
 
: تحديد درجة ممإرسة معلمي إللغة إلعربية لمهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي ػ ي

 
أهدإف إلدرإسة إلحإلية تتمثل ػ

ي عشر بمدإرس محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية من وجهة نظر إلطلبة أنفسهم، وتعرف مستوى إلتفكير 
إلصف إلثإن 

ي عشر بمدإرس محإفظة ش
مإل إلبإطنة إلتعليمية، وإلكشف عن نوع إلعالقة بير  درجة إلعلمي لدى طلبة إلصف إلثإن 

ي عشر بمدإرس 
ممإرسة معلمي إللغة إلعربية لمهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي وبير  مستوى إلتفكير إلعلمي لدى طلبة إلصف إلثإن 

 محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية. 
ي أنهإ: تتنإول موضوعإ مهمإ تؤكد عليه إ

 
بوية إلحديثة، وتتوإكب مع إلجهود إلمبذولة أهمية إلدرإسة وتتمثل ػ لمنإهج إلي 

، إلسيمإ جهود إإلرتقإء بمهإرإت  ي ي سلطنة عمإن وإلوطن إلعرن 
 
بية وإلتعليم لتطوير إلعملية إلتعليمية ػ من قبل وزإرة إلي 

، كمإ أنه وحسب إطالع إلبإحث وتقّصيه فؤنه إل توجد درإسة تتنإ ول هذه إلعالقة إلتفكير إؤلبدإعي وإلتفكير إلعلمي
ي مجإل منإهج إللغة إلعربية وطرإئ  تدريسهإ، 

 
ي ػ

بوي إلعمإن  ي إلحقل إلي 
 
إإلرتبإطية بير  إلتفكير إؤلبدإعي وإلتفكير إلعلمي ػ

ي تطوير إلممإرسإت إلتدريسية لدى معلمي إللغة إلعربية 
 
وبإلتإىلي جإءت هذه إلدرإسة لتسد هذه إلفجوة؛ ممإ قد يسهم ػ

ي ع
ي إلصف إلثإن 

 
ي ستعتمد عليهإ، ومن خالل ػ

شر من خالل إؤلطإر إلنظري إلذي قدمته هذه إلدرإسة وإألدوإت إلت 
ي أدلت بهإ. 

حإت إلت  ي توصلت ؤليهإ، وإلتوصيإت وإلمقي 
 إلنتإئج إلت 

 

 حدود الدراسة
ي عشر من مرحلة إلتعليم م

ي طلبة إلصف إلثإن 
 
ية وتتمثل ػ : إلسشر ي

ي إآلن 
 
، تحددت حدود إلدرإسة إلحإلية ػ إ بعد إألسإسي

ي حير  تتمثل إلحدود إلزمإنية بإلعإم 
 
ي محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية بسلطنة عمإن، ػ

 
أمإ إلحدود إلمكإنية فتتمثل ػ

، وإلعالقة بير  3636-3612إلدرإسي  ، ومهإرإت إلتفكير إلعلمي ي مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي
 
، أمإ إلحدود إلموضوعية فتتمثل ػ

. إلتفكير إؤلبدإعي وإل  تفكير إلعلمي
 

 مصطلحات الدراسة
: أمكن للبإحث من خالل مرإجعة إألدب إلنظري، مثل: )شحإته وإلنجإر وعمإر،  .1 ؛ عبدإلفتإح، .366إلتفكير إؤلبدإعي

361. ، : 3612؛ إلهنإئية، 3615؛ مركز ديبونو لتعليم إلتفكير ي
 
( أن يشت  تعريفإ ؤجرإئيإ ألغرإض هذه إلدرإسة تمثل ػ

ي يقوم بهإ معلم إللغة إلعربية دإخل إلغرفة إلصفية وخإرجهإ؛ بهدف إؤلجرإءإت 
إلعملية وإألنشطة إؤلثرإئية وإلعالجية إلت 

: إلطالقة  ي
 
؛ ليصبحوإ قإدرين عىل ممإرستهإ، وتتمثل ػ ي عشر

تنمية مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي لدى طلبة إلصف إلثإن 
مإ تتطلبه هذه إؤلجرإءإت من بيئة إجتمإعية ونفسية وعقلية وإلمرونة وإألصإلة وإلتوسع وإلحسإسية للمشكالت، مع 

ي هذه 
 
ي تشكيل إلسلوك إلمطلوب، ويتم قيإسهإ بوإسطة إإلستبإنة إلمعدة لهذإ إلغرض ػ

 
سهم ػ

ُ
مالئمة للمتعلمير  ت

 إلدرإسة. 
: أمكن للبإحث من خالل مرإجعة إألدب إلنظري، مثل: )حميد ودمحم،  .3 ؛ محمود، 3610؛ صّيإح، 3612إلتفكير إلعلمي

، 3663؛ إلملخ، 3636 : نشإط عقىلي 3612؛ إلنشإر وإلهإشمي ي
 
( أن يشت  تعريفإ ؤجرإئيإ ألغرإض هذه إلدرإسة تمثل ػ

ي سبع مهإرإت: تحديد 
 
ي حيإته إليومية، ويتجىل ػ

 
ي تعرض له ػ

مخط، له يعإلج إلطإلب من خالله إلمشكالت إلت 
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ي يحصل عليهإ إلمشكلة، وإلمالحظة، وإلتصنيف، وإلتنبؤ، وصيإغ
، وإلتعميم. ويقإس بإلدرجة إلت  ة إلفرضيإت، وإلتفسير

ي هذه إلدرإسة. 
 
 إلطإلب من خالل إألدإة إلمحددة ػ

 

 منهج الدراسة
إت إلمستقلة وإلتإبعة ثم يحدد نوع إلعالقة  ، إلذي يدرس إلمتغير ي إإلرتبإطي

إعتمدت إلدرإسة إلحإلية عىل إلمنهج إلوصؼ 
 بينهإ. 

 

 عينتهامجتمع الدراسة و 
ي محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية للعإم إلدرإسي 

 
ي عشر ػ

-3612تكّون مجتمع إلدرإسة من جميع طلبة إلصف إلثإن 
طإلبإ وطإلبة، وشكلت مإ  055طإلبإ وطإلبة. أمإ بإلنسبة لعينة إلدرإسة فقد تكونت من  0556، وإلبإلغ عددهم 3636
ي إلسسي،.  % من إلمجتمع إألصىلي للدرإسة، وقد تم16نسبته 

هإ بإلطريقة إلعنقودية، ثم إلتعيير  إلعشوإن   تخير
 أدوإت إلدرإسة

1.  : وتكونت من خمسة محإور: إلطالقة، وإلمرونة، وإألصإلة، وإلتوسع،  استبانة مهارات التفكير اإلبداعي
؛ لمعإلجة إستجإبإت أفرإد  2وإلحسإسية للمشكالت، وتضمن كل محور  خدم فيهإ إلتدرج إلخمإسي

ُ
فقرإت، إست

 . Likert Scaleإلعينة عىل فقرإت إإلستبإنة وف  مقيإس ليكرت 
ي منإهج إللغة 

 
ة وإإلختصإص ػ صدق إإلستبإنة: لتحقي  ذلك تم عرضهإ عىل عدد من إلمحكمير  من ذوي إلخي 

ي قسم منإهج 
 
ي كل من: جإمعة صحإر وجإمعة إلسلطإن قإبوس، وعىل بعض إلمختصير  ػ

 
إلعربية وطرإئ  تدريسهإ ػ

إف إللغة إلعربية بدإئرة تطوير منإهج إللغة إلعربية بإلمديرية إلعإمة ل لمنإهج، وقسم إللغة إلعربية بدإئرة إؤلرسر
بية وإلتعليم؛ للتأكد من كفإية إلفقرإت لكل محور، وإنتمإء كل فقرة للمحور إلذي تقيسه، ومدى  بوي بوزإرة إلي  إلي 

إحهإ.  ي يتم إقي 
 وضوح إلفقرإت، وسالمة إلصيإغة إللغوية، وإدرإج إلملحوظإت وإلتعديالت إلت 

طإلبإ، وتم حسإب معإمل إلثبإت بوإسطة ألفإ كرونبإخ  06بيقهإ عىل عينة مكونة من ثبإت إإلستبإنة: تم تط
Cronbach's alpha( ؛ للتحق  من إإلتسإق إلدإخىلي لألدإة، وكإن معإمل إلثبإت لألدإة (r=.83 وهذإ يشير ؤىل أن ،

 قيمة إلثبإت جيدة؛ ممإ يدل عىل ؤمكإنية تطبيقهإ عىل عينة إلدرإسة. 
: اختبار مهار  .3 قإم إلبإحث ببنإئه بمإ يتنإسب مع طبيعة مإدة إللغة إلعربية وطلبة إلصف  ات التفكير العلمي

ي منإهج إلعلوم إلتطبيقية، حيث لم يعير عىل إختبإر 
 
ي ذلك من بعض إإلختبإرإت إلموجودة ػ

 
، وإستفإد ػ ي عشر

إلثإن 
ي إللغة إلعربية، وقد تكون إإلختبإر من 

 
بع مهإرإت أسإسية: تحديد إلمشكلة، فقرة، وغظ س 32لهذإ إلغرض ػ

، وإلتعميم.   وإلمالحظة، وإلتصنيف، وإلتنبؤ، وصيإغة إلفرضيإت، وإلتفسير
ي عشر تم عرضه عىل عدد من إلمحكمير  من ذوي 

صدق إإلختبإر: ؤليجإده وإلتأكد من مالءمته لطلبة إلصف إلثإن 
ي منإهج إللغة إل

 
ي علم إلنفس إلتعليمي وػ

 
ة وإإلختصإص ػ ي كل من: جإمعة صحإر إلخي 

 
عربية وطرإئ  تدريسهإ ػ

ي قسم منإهج إللغة إلعربية بدإئرة تطوير منإهج إللغة إلعربية 
 
وجإمعة إلسلطإن قإبوس، وعىل بعض إلمختصير  ػ

بية وإلتعليم، وكذلك تم عرضه عىل  بوي بوزإرة إلي  إف إلي  بإلمديرية إلعإمة للمنإهج، وقسم إللغة إلعربية بدإئرة إؤلرسر
ي إللغة إلعربية؛ للتأكد من كفإية  عدد 

 
ػ ، وعىل بعض مشر ي عشر

من معلمي إللغة إلعربية ممن يدرسون إلصف إلثإن 
ي يقيسهإ، ومدى وضوح إلفقرإت، وسالمة إلصيإغة إللغوية، وإدرإج 

إألسئلة للمهإرإت، وإنتمإء كل سؤإل للمهإرة إلت 
إحهإ.  ي يتم إقي 

 إلملحوظإت وإلتعديالت إلت 

طإلبإ، وتم حسإب معإمل إلثبإت بوإسطة ألفإ كرونبإخ  06فقد تم تطبيقه عىل عينة مكونة من  ر: ثبات االختبا
Cronbach's alpha( وكإن معإمل إلثبإت ،r=.81 إ عىل ً عد مؤرسر

ُ
ي إلعلوم إؤلنسإنية، وت

 
(، وهي قيمة جيدة من إلثبإت ػ

 .  مدى إإلتسإق إلدإخىلي
(. وبإلنسبة لمعإمل إلصوبة فقد ترإوح بير  .6322 - 63610إلتميير  بير  ): ترإوحت معإمالت معامال التميير  والصعوبة

(، وهذإ يدل عىل أن أسئلة إإلختبإر ذإت قدرة كإفية عىل إلتميير  بير  إلطلبة، وتتمتع بمعإمل صعوبة 6321 – 6332)
 جيد جدإ. 

إلذي إستغرقه أول طإلب  وقد تم تحديد إلزمن إلمنإسب ألدإء إإلختبإر بنإء عىل حسإب إلوقت زمن االختبار: 
دقيقة. وقد تم تصحيح إإلختبإر بإعطإء درجة لإلجإبة  06فكإن إلوقت  3÷ وإلزمن إلذي إستغرقه آخر طإلب 

ي حير  وضعت 
 
إلصحيحة وصفر لإلجإبة إلخإطئة، وتجمع إلدرجة إلكلية لالختبإر لتكون هي درجة إلطإلب إلكلية. ػ

ي إلصفحة إألو
 
 ىل وبصورة ؤجرإئية تسإعد إلطإلب عىل أدإء إإلختبإر بصورة وإضحة. تعليمإت إإلختبإر لتكون ػ
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ها  نتائج الدراسة وتفسير

ي  .1
 
إلنتإئج إلمتعلقة بإلسؤإل إألول، ونصه: مإ درجة ممإرسة معلمي إللغة إلعربية لمهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي ػ

ي عشر بمدإرس محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية من وجه
ة نظر إلطلبة أنفسهم؟ ولإلجإبة تدريس طلبة إلصف إلثإن 

عن هذإ إلسؤإل فقد تم حسإب إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية وإلرتب، وقد إعتمد إلبإحث عىل 
ي عالم ) ي أن 

 
ي إلجدول 3612إلتصنيف إلمذكور ػ

 
 للحكم عىل درجة إلممإرسة.  1( إلموضح ػ

 لغة إلعربية لمهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي إلمعيإر إلمستخدم لقيإس مدى ممإرسة معلمي إل 1إلجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية ومستوى إلممإرسة لمحإور أدإة إلدرإسة مرتبة تنإزلًيإ.  3إلجدول 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ي عشر بمدإرس  3بير  إلجدول 
ي تدريس طلبة إلصف إلثإن 

 
أن ممإرسة معلمي إللغة إلعربية لمهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي ػ
ي مقدإره  ، )63512، وإنحرإف معيإري مقدإره ))3.3.(محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية جإءت متوسطة، بمتوس، حسإن 

ي تبذلهإ وزإرة
إتيجيإت إلتدريس إلنشطة،  ويمكن تفسير ذلك بإلجهود إلحثيثة إلت  بية وإلتعليم من أجل إإلرتقإء بإسي  إلي 

إف  ي يبذلهإ جهإز إؤلرسر
، كمإ يمكن أن تعزى هذه إلنتيجة ؤىل إلجهود إلت  ي

ي بعض برإمج إلتدريب وإؤلنمإء إلمهت 
 
وإلمتمثلة ػ

بية وإلتعليم بمحإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية من أج ي إلمديرية إلعإمة للي 
 
بوي ػ ل تدريب معلمي إللغة إلعربية عىل إلي 

، ومن زإوية أخرى يمكن  ي من بينهإ إلتدريس بتوظيف مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي
إتيجيإت إلتدريسية إلحديثة، وإلت  إإلسي 

ي بإتت تعتمد عىل أسإليب إلتعلم إلنش، وإإلهتمإم 
ي تأليف إلمنإهج إلدرإسية إلت 

 
ؤرجإع هذه إلنتيجة ؤىل إلتطوير ػ

تفكير عمومإ وإلتفكير إؤلبدإعي عىل وجه إلخصوص، ولقد إنعكس ذلك كله عىل وجود ممإرسإت متوسطة بمهإرإت إل
ي عشر بمدإرس محإفظة شمإل إلبإطنة 

ي تدريس طلبة إلصف إلثإن 
 
لدى معلمي إللغة إلعربية لمهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي ػ

ي 
 
مجملهإ متوسطة ممإ يستدعي مضإعفة إإلهتمإم  إلتعليمية من وجهة نظر إلطلبة أنفسهم. ولكن تبؼ  هذه إلنتيجة ػ

إفية،  إمج إلتدريبية، أو إلمتإبعإت إؤلرسر بعدة ؤجرإءإت؛ لتعزيز ممإرسة مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي سوإء من خالل تجويد إلي 
بوي، أو إإلشتغإل عىل تطوير إلمنإهج إلدرإسية بمإ يسمح بمزيد من إلممإرسإت ل لتفكير أو تطوير وثإئ  إلتقويم إلي 

ي 
 
، وهذإ ػ ، كمإ يمكن إإلشتغإل عىل تطوير إإلتجإهإت إؤليجإبية لمعلمي إللغة إلعربية نحو إلتفكير إؤلبدإعي إؤلبدإعي
مجمله يسإعد عىل إلنهوض بمستوى ممإرسة مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي لدى معلمي إللغة إلعربية. وتتف  نتإئج هذه 

ي   درجة إلممإرسة                                إلمتوس، إلحسإن 

2336 – 5366 

إ
ً
 مرتفع  جد

 مرتفع جدإ

.326 – 2312 

 مرتفع

 مرتفع

3306 –.3.2                           
 متوس،

 متوس،

1326  –  3352   
 منخفض

 منخفض

إ     1322 – 1366
ً
 منخفض جد

ي  محإور أدإة إلدرإسة  مدى إلممإرسة إإلنحرإف إلمعيإري إلمتوس، إلحسإن 

 عإل 63015 2335 مهإرة إلطالقة

 عإل 632.1 2333 مهإرة إلمرونة

 متوس، 63.22 3.1. مهإرة إلحسإسية للمشكالت

 متوس، 63233 3305 مهإرة إألصإلة

 منخفض 0.336 .332 مهإرة إلتوسع أو إلتوضيح 

 متوس، 0.517 3.3. إلمتوس، إلعإم
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ي 3612إلدرإسة مع نتإئج درإسة إلمشيفرية )
 
ي توصلت ؤىل أن مستوى ممإرسة مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي متوسطة، ػ

( إلت 
ة. 3612حير  تختلف مع نتإئج درإسة إلهنإئية ) ي أن ممإرسة إلتفكير إؤلبدإعي كإنت بدرجة كبير

 
 ( ػ

ي إلمرتبة إألوىل حلت 
 
: ػ ي

ي كمإ يأن  مهإرة وقد جإءت مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي مرتبة تنإزليإ حسب إلمتوس، إلحسإن 
ي مقدإره ) ي مقدإره )2335إلطالقة بتقدير عإل ومتوس، حسإن  ( بمستوى 2333(، تلتهإ مهإرة إلمرونة بمتوس، حسإن 

ي مقدإره ) ي إلمرتبة إلثإلثة بمتوس، حسإن 
 
ي إلمرتبة 3.1.عإل، ثم مهإرة إلحسإسية للمشكالت ػ

 
( بمستوى متوس،، وػ

ي مقدإره ي إلمركز إألخير مهإرة إلتوسع أو 3305) إلرإبعة حلت مهإرة إألصإلة بمتوس، حسإن 
 
( بمستوى متوس،، وجإءت ػ

ي مقدإره )  ( بمستوى منخفض. .332إلتوضيح بمتوس، حسإن 
ي عشر بمدإرس محإفظة  .3

، ونصه: مإ مستوى إلتفكير إلعلمي لدى طلبة إلصف إلثإن  ي
إلنتإئج إلمتعلقة بإلسؤإل إلثإن 

؛ لمعرفة شمإل إلبإطنة إلتعليمية؟ ولإلجإبة عن هذإ إلسؤ  إل فقد تم تطبي  إإلختبإر إلذي يقيس مهإرإت إلتفكير إلعلمي
، وإلجدول  ي عشر

يبير  مقيإس إلحكم عىل مستوى مهإرإت  .مستوى مهإرإت إلتفكير إلعلمي لدى طلبة إلصف إلثإن 
 . ي عشر

 إلتفكير إلعلمي لدى طلبة إلصف إلثإن 

ي عشر مقيإس إلحكم عىل مستوى مهإرإت إلتفكير إلعلمي ل .جدول 
 دى طلبة إلصف إلثإن 

 
 

 إلمتوسطإت إلحسإبية وإإلنحرإفإت إلمعيإرية لمستوى مهإرإت إلتفكير إلعلمي  2 جدول

 

ي مإدة إللغة إلعربية  2إتضح من إلجدول 
 
ي عشر ػ

أن مستوى ممإرسة مهإرإت إلتفكير إلعلمي لدى طلبة إلصف إلثإن 
ي  ي محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية جإءت بدرجة متوسطة، بمتوس، حسإن 

 
ي 6326، وإنحرإف معيإري 1351ػ

 
، ػ

درجة،  31من مجموع  13إت إلتفكير إلعلمي حير  كإنت إلدرجة إلكلية ؤلجإبإت إلطلبة عىل إختبإر مستوى مهإر 
ي محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية إل 

 
ي عشر ػ

ي إلصف إلثإن 
 
ويمكن تفسير ذلك بأن أغلب معلمي إللغة إلعربية ػ

ي ممإرسإتهم إلتدريسية، وهذإ قد إنعكس عىل مستوى ممإرسة هذه إلمهإرإت 
 
إ بمهإرإت إلتفكير إلعلمي ػ يعتنون كثير

ي  لدى طلبة إلصف
 
ي تتنإولهإ منإهج إللغة إلعربية ػ

ي مإدة إللغة إلعربية، كمإ أن طبيعة إلمهإرإت إلت 
 
ي عشر ػ

إلثإن 
ي منإهج إلعلوم 

 
ي يمكن تطبيقهإ ػ

كير  عىل مهإرإت إلتفكير إلعلمي إلت 
ي عشر تحتإج ؤىل تطوير، وذلك بإلي 

إلصف إلثإن 
ي مجإل إلعلوم إلتطبيقية فقد إؤلنسإنية بأريحية. ولعل إعتبإر أن بعض هذه إلمهإرإت هي م

 
حل تطبي  وإسع ػ

، ويرى بعض إلمعلمير  إألوإئل  ي عشر
ي إلصف إلثإن 

 
ي إللغة إلعربية ػ

 
إنحرص تطبيقهإ عليهإ؛ ممإ أدى ؤىل قلة توظيفهإ ػ

ي محإفظة شمإل إلبإطنة إلتعليمية أن أغلب معلمي إللغة إلعربية بحإجة ؤىل تدريب من أجل تطوير  
 
للغة إلعربية ػ

ي منإهج إللغة إلعربية، وهذإ ربمإ ينعكس بصورة أفضل عىل كف
 
ي ممإرسة مهإرإت إلتفكير إلعلمي ػ

 
إيإتهم إلمهنية ػ

ي عشر لهذه إلمهإرإت. 
ي إلصف إلثإن 

 
 ممإرسإت إلطلبة ػ

ي إلمرتبة إألوىل 
 
تيب مهإرإت إلتفكير إلعلمي إلفرعية إلسبع فقد جإءت مهإرة تحديد إلمشكلة ػ أمإ بإلنسبة لي 

ي مقدإره بم ي إلمرتبة إلثإنية 1326توس، حسإن 
 
ي حير  حلت مهإرة إلمالحظة ػ

 
، بمستوى ممإرسة متوسطة، ػ

ي مقدإره  ي إلمرتبة إلثإلثة حلت مهإرة إلتصنيف بمتوس، 1322بمتوس، حسإن 
 
، بمستوى ممإرسة متوسطة، وػ

ي مقدإره  ي إلمرتبة إلرإبعة حلت مهإرة إ13.6حسإن 
 
ي مقدإره ، بمستوى ممإرسة متوسطة، وػ لتفسير بمتوس، حسإن 

ي مقدإره 1315 ، بمستوى ممإرسة متوسطة،  أمإ إلمرتبة إلخإمسة فكإنت من نصيب مهإرة إلتنبؤ بمتوس، حسإن 

ة متوسطة ضعيفة مستويإت إلتفكير   كبير

 . - 3< 3 – 1< 1 – 6 درجة إلمهإرة

 31 - 12< 12 – 2< 2 - 1 درجة إإلختبإر

إلرت
 بة

 أعىل قيمة أقل قيمة إلمهإرة
إلمتوس، 
ي   إلحسإن 

إإلنحرإف 
 إلمعيإري

مستوى 
 إلممإرسة

 متوسطة 6321 1326 . 6 تحديد إلمشكلة 1

 متوسطة 6323 1322 . 6 إلمالحظة 3

 متوسطة 6322 13.6 . 6 إلتصنيف .

 متوسطة 6305 1315 . 6 إلتفسير  2

 متوسطة 6322 1365 . 6 إلتنبؤ 5

 ضعيفة 6321 6325 . 6 إلتعميم 0

 ضعيفة 6323 6351 . 6 صيإغة إلفرضيإت 2

 متوسطة 6326 1351 متوس، إإلختبإر ككل
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ي مقدإره 1365 ي إلمركز قبل إألخير جإءت مهإرة إلتعميم بمتوس، حسإن 
 
، 6325، بمستوى ممإرسة متوسطة،  وػ

ي إلمرتبة إأل 
 
ي مقدإره وبمستوى ممإرسة ضعيفة، وػ ة جإءت مهإرة صيإغة إلفرضيإت بمتوس، حسإن  ، 6351خير

 بمستوى ممإرسة ضعيفة. 
إلنتإئج إلمتعلقة بإلسؤإل إلثإلث، ونصه: هل توجد عالقة إرتبإطية بير  درجة ممإرسة معلمي إللغة إلعربية  ..

ي عشر بمدإ
رس محإفظة شمإل إلبإطنة لمهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي وبير  مستوى إلتفكير إلعلمي لدى طلبة إلصف إلثإن 

سون، وإلجدول   يوضح ذلك.  5إلتعليمية؟ ولإلجإبة عن هذإ إلسؤإل تم إستخدإم معإمل إرتبإط بير
معإمل إإلرتبإط ومستوى إلدإللة إؤلحصإئية بير  إلتفكير إؤلبدإعي لدى معلمي إللغة إلعربية وإلتفكير إلعلمي 5جدول 

 لدى طلبتهم

 

 إلدإللة مستوى معإمل إإلرتبإط إلمتغير 

إلتفكير إؤلبدإعي لدى معلمي 
 إللغة إلعربية

إلتفكير إلعلمي لدى 
 إلطلبة

63.3 6366. 

 

وجود عالقة إرتبإطية طردية ضعيفة دإلة ؤحصإئيإ بير  إلتفكير إؤلبدإعي لدى معلمي إللغة إلعربية  5أوضح إلجدول 
ي عشر من وجهة نظر إلطلبة وبير  إلتفكير إلعلمي لدى إلطلبة أنفسهم، وربمإ يعزى ذلك ؤىل أن طبيعة 

ي إلصف إلثإن 
 
ػ

ي عشر من حيث مر 
ي إلصف إلثإن 

 
إ عىل تطبي  منهج إللغة إلعربية ػ إعإته لمهإرإت إلتفكير إلعلمي إل تسإعد كثير

ي ؤطالقإ 
؛ فهو مقرر علوم ؤنسإنية بإلدرجة إألوىل، تكير فيه إلقضإيإ إلكالمية، ؤإل أن ذلك إل يعت  مهإرإت إلتفكير إلعلمي

، كمإ  ي عشر
ي إلصف إلثإن 

 
ي منهج إللغة إلعربية ػ

 
أن إلممإرسإت  أن مهإرإت إلتفكير إلعلمي غير قإبلة للتطبي  ػ

إ مهإرإت  إفية إلفنية إل ترإعي كثير ، وكذلك إلمتإبعإت إؤلرسر ي عشر
ي إلصف إلثإن 

 
إلتدريسية لمعلمي إللغة إلعربية ػ
ي إلعملية إلتدريسية. 

 
 إلتفكير إلعلمي ػ

 
 التوصيات 

؛ من أجل تعزيز ممإرسإت مهإرإت إلتفكير  .1 ي إمج إلتدريبة وإإلعتنإء بجودتهإ ومتإبعة أثرهإ إلتدريت  تكثيف إلي 
ي طرإئ  تدريس إللغة إلعربية. 

 
 إؤلبدإعي ومهإرإت إلتفكير إلعلمي ػ

ي  .3
ي تعزيز مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي ومهإرإت إلتفكير إلعلمي عند تطوير منهج إللغة إلعربية للصف إلثإن 

 
 عشر ػ

 إلمستقبل. 

ي جميع  ..
 
ي عشر من مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي ومهإرإت إلتفكير إلعلمي ػ

زيإدة إإلهتمإم بتمكير  طلبة إلصف إلثإن 
 إلممإرسإت إلتعليمية سوإء دإخل إلمدرسة أو خإرجهإ. 

 
حات  المقير

ي ضوء  .1
 
ي مجإل تحليل منإهج إللغة إلعربية ػ

 
. ؤجرإء مزيد من إلبحوث وإلدرإسإت ػ  مهإرإت إلتفكير إلعلمي

ه عىل  .3 ؤجرإء مزيد من إلبحوث وإلدرإسإت عىل إتجإهإت معلمي إللغة إلعربية نحو كل من إلتفكير إؤلبدإعي وتأثير
 .  إلتفكير إلعلمي

 

 المراجع والمصادر
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 (. مهإرإت إلتفكير ػ
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( . إء إلمجموعة إلعربية للتدريب وإلنشر  (. تنمية مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي وإإلبتكإري. دإر إلكتب إلمرصية. 3613خي 
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، خإلد دمحم. ) ي
. مركز دي3612إلرإبغ  إت إلنفسية وإإلجتمإعية لدى إلطلبة إلموهوبير  بونو (. إلتفكير إؤلبدإعي وإلمتغير

 .  لتعليم إلتفكير
( . . 3663رإشد، عىلي ي  (. خصإئص إلمعلم إلعرصي وأدوإره. دإر إلفكر إلعرن 

، تومإس. ) ي
جم(. دإر سيبويه للطبإعة 3613سإعإن  (. إلتفكير إؤلبدإعي وحل إلمشكالت وإتخإذ إلقرإر )أسمإء بإهرمز، مي 

 وإلنشر وإلتوزيــــع. 
، أبو إلدهب، وإلغإمدي، عب ، فوإز، وعىلي ، لطيفة، إلسلمي ، دمحم، وإلفالسي ، وإلعجمي ، مإجدولير  ي دإلمجيد، وإلنهيت 

: درإسإت مقإرنة. مركز إلملك عبدهللا بن 3612وإلحجإيإ، نإيل. ) ي ي إلوطن إلعرن 
 
(. تعليم إللغة إلعربية ػ

 عبدإلعزيز إلدوىلي لخدمة إللغة إلعربية. 
بوية وإلنفسية. إلدإر إلمرصية إللبنإنية. (. معجم إلمصطل.366شحإته، حسن، وإلنجإر، زينب، وعمإر، حإمد. )  حإت إلي 

 (. مفإتيح للتعليم وإلتعلم. دإر إلنهضة إلعربية. 3615صّيإح، أنطوإن. )
ي إللغة وإلتعليم. دإر إلنهضة إلعربية. 3610صّيإح، أنطوإن. )

 
 (. إلتفكير ػ

. دإر إلثق3662صوإفطة، وليد عبدإلكريم. )  إفة وإلنشر وإلتوزيــــع. (. تنمية مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي
 (. أسإليب تدريس إللغة إلعربية. دإر زهرإن للنشر وإلتوزيــــع. 3616صومإن، أحمد. )

. إلمجموعة إلعربية .361عبدإلفتإح، محمود أحمد. ) ي ظل إلقبعإت إلست للتفكير
 
(. إلتفكير إإلبتكإري وإؤلبدإعي ػ

 .  للتدريب وإلنشر
( . ي ضوء إلكفإيإت إألدإئية. دإر إلمنإهج للنشر وإلتوزيــــع. (. تدريس إللغة 3662عطية، محسن عىلي

 
 إلعربية ػ

، دمحم إلسيد. ) ة للنشر وإلتوزيــــع وإلطبإعة. 3611عىلي بوية. دإر إلمسير
 (. موسوعة إلمصطلحإت إلي 

. دإر إلنهضة إلعربية. 3662إلعيسوي، عبدإلرحمن دمحم. ) بية إلحديثة وتنمية إلتفكير إلعلمي
 (. إلي 

، أحمد  ي
، وإلجمل، عىلي أحمد. ) إللقإن 

ي إلمنإهج وطرق إلتدريس. .366حسير 
 
بوية إلمعرفة ػ (. معجم إلمصطلحإت إلي 

 عإلم إلكتب. 
جمة. 3636محمود، زؽي نجيب. ) ي للنشر وإلتوزيــــع وإلي  . دإر إلمحرر إألدن   (. أسس إلتفكير إلعلمي

ي سلطنة عمإن. مجلس إ3612مجلس إلتعليم. )
 
 لتعليم. (. إلتقرير إلسنوي للتعليم ػ

. 3615مجلس إلشورى. ) بية وإلتعليم وإلبحث إلعلمي ي سلطنة عمإن. لجنة إلي 
 
 (. وإقع إلمعلم ػ

( . . 3615مركز ديبونو لتعليم إلتفكير  (. مدخل ؤىل تنمية إلتفكير وتعليم إؤلبدإع. مركز ديبونو لتعليم إلتفكير
فية، غنية سعيد. ) إ بإلكفإءة إلذإتية إلمدركة لدى معلمإت إلحلقة إألوىل (. مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي وعالقته3612إلمشر

قية بسلطنة عمإن ]رسإلة مإجستير غير منشورة[. جإمعة نزوى. سلطنة عمإن.  ي محإفظة جنوب إلشر
 
 ػ

( . ، عبدهللا عىلي ة للنشر وإلتوزيــــع وإلطبإعة. 2(. مهإرإت إللغة إلعربية )ط. 3612مصطؼ   (. دإر إلمسير
وق للنشر وإلتوزيــــع.  (.3663إلملخ، حسن خميس. ) . دإر إلشر ي ي إلنحو إلعرن 

 
 إلتفكير إلعلمي ػ

، عبدإلمنعم عبدإلعزيز. ) ي . وكإلة إلصحإفة إلعربية. 3612إلمليج   (. أسإليب إلتفكير
 (. تدريس إللغة إلعربية مشكالت وحلول. دإر إلرضوإن للنشر وإلتوزيــــع. 3612إلموسوي، نجم عبدهللا. )

، حس ، وإلهإشمي . )إلنشإر، مصطؼ  ي
. دإر روإب، للنشر وتقنية إلمعلومإت. 3612ت   (. إلتفكير إلعلمي وتنمية إلسشر

ي مإدة إللغة 3612إلهنإئية، جميلة عبدهللا. )
 
ي تنمية مهإرإت إلتفكير إؤلبدإعي وإلدإفعية ػ

 
(. أثر تقنية إلوإقع إلمعزز ػ

جإمعة إلسلطإن قإبوس. إلعربية لدى طإلبإت إلصف إلخإمس إألسإسي ]رسإلة مإجستير غير منشورة[. 
 سلطنة عمإن. 
بية وإلتعليم. ) ين. مسق،. 32-33، سبتمي  .361وزإرة إلي   (. إلتعليم وكفإيإت إلقرن إلحإدي وإلعشر
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