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Abstract 
Scientific thinking is one of the thinking based on strong pillars to rely mainly on science، 

knowledge، perception، research، scrutiny and conclusion in the light of changes in knowledge 

and scientific renewable continuously، which requires researchers to provide scientific studies that 

meet the need of young generation to scientific thinking، To reveal the role of the most important 

means of education in the promotion of scientific thinking and development among young people 

in the family and the school. In addition to highlighting the most important factors that hinder the 

process of scientific thinking and strengthen it.  In order to achieve these objectives، the researcher 

used the descriptive analytical method، and then reached a number of results، the most important 

of which is that the correct construction of the scientific thinking of the youth is a process of 

integration between the school and the family. The child's mentality and the nature of their thinking 

must be respected and adapted to scientific thinking.  The means to achieve the development of 

scientific thinking in the student، and that the process of developing scientific thinking should be 

taken into account in the emerging factors and forces to achieve the desired goals in a required 

manner.  The researcher recommended the need to spread the culture of scientific thinking through 

the visual and audio media by hosting experts and involving young people، as well as holding 

meetings between the school administration and parents to discuss ways to promote scientific 

thinking among students on a continuous basis. And obstacles in society and provide ways and 

means of development، and address aspects of the obstacles. 

Keywords; Modes of thinking – active thinking – scientific- influential factors - school roles - 

family role. 
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 ملخص البحث:
يُعّد التفكري العلمي أحد أنواع التفكري املبين على ركائز قوية العتماده أساسا على العلم واملعرفة واإلدراك     

والبحث والتمحيص واالستنتاج يف ظّل التغريات املعرفية والعلمية املتجددة بشكل مستمر، مما يفرض على الباحثني 
التفكري العلمي، من هنا جاء هذا البحث الذي يهدف الكشَف  تقدمي دراسات علمية تليب حاجة اجليل الشبايب إزاء

عن دور أهم وسائط الرتبية يف تعزيز التفكري العلمي وتنميته لدى النشء واملتمثلة يف األسرة، واملدرسة. إضافة إىل تسليط 
شودة قام الباحث ولتحقيق تلك األهداف املن الضوء على أهم العوامل اليت تعرقل عملية التفكري العلمي وتعزيزه.

ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي، مث توصل إىل جمموعة من النتائج أمهها: أن البناء الصحيح للتفكري العلمي لدى 
الناشئ عملية تكامل بني املدرسة واألسرة، وأنه جيب احرتام عقلية األوالد وطبيعة تفكريهم وتعويدهم على التفكري 

رسة   استخدام كل الوسائل اليت حتقق تنمية التفكري العلمي لدى الطالب، وأنه جيب العلمي وتعزيزه، وأن على املد
األخذ بعني االعتبار عند عملية تنمية التفكري العلمي لدى الناشئ العوامل والقوى املؤثرة حىت تتحقق األهداف املنشودة 

وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ابستضافة   مث قدم الباحث توصية بضرورة نشر ثقافة التفكري العلمي عرب  بشكل مطلوب.
خرباء وإشراك النشء فيها، وكذلك عقد لقاءات بني إدارة املدرسة وأولياء أمور الطالب من أجل مناقشة سبل تعزيز  
التفكري العلمي عند الطالب بشكل مستمر، إضافة إىل عقد حماضرات وندوات خبصوص قضاي التفكري العلمي ومعوقاته 

 تمع وتقدمي وسائل وسبل تنميته، ومعاجلة جوانب معوقاته.يف اجمل
 دور األسرة.-دور املدرسة-العوامل املؤثرة-العلمي-تفعيل التفكري  -طرق التفكريالكلمات املفتاحية:  
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العقل، وابلعقل خلق هللا تعاىل اإلنسان وميزه مبيزات ال يشاكه فيها سائر املخلوقات. ومن بني هذه امليزات ميزة  
صار اإلنسان خليفة هللا يف األرض؛ إذ لوال العقل ملا كان هناك فرق بينه وبني سائر احليواانت، ومن أهم وظائف العقل 

ماواِت َواأْلَْرِض َواْخِتالِف  التفكري؛ ولذلك كثريا ما ميدح اإلسالم على تفعيل هذه الوظيفة، قال تعاىل ِإنَّ يف َخْلِق السَّ
ماواِت 190 َوالنَّهاِر ََليٍت أِلُوِل األلباب )اللَّْيلِ  ُروَن يف َخْلِق السَّ ( الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ ِقياًما َوقُ ُعوًدا َوَعلى ُجُنوِِبِْم َويَ تَ َفكَّ

 (.   ١٩١ - ١٩٠)آل عمران:    َّ (191َواأْلَْرِض َربَّنا ما َخَلْقَت هذا ابِطاًل ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب النَّاِر )
وتعترب القدرة على التفكري من خصائص اإلنسان الذي كرمه هللا تعاىل ِبا، فإذا أحسن اإلنسان استخدام هذه  

الصفة ارتقى يف سلم النجاح، وإذا عطل التفكري كان ذلك من أهم أسباب الفشل يف احلياة، بل ميكننا القول إذا خلت 
 احلياة من التفكري خلت من النجاح

والتفكري ضرورة يف كل جمال من جمالت احلياة؛ ولذلك أمجع الرتبويون على أن تعليم التفكري مبهاراته وعملياته  
املختلفة من متطلبات هذا العصر وضروريته، كما تشري التوجهات احلديثة أن تعليم التفكري وتطوير مهارات الطالب 

ه، وهذا التفكري حيتم على مجيع العاملني يف اجملال الرتبوي االجتماعي يتطلب تغيريا يف اسرتاتيجيات عملية التعلم وأساليب
االهتمام ابلربامج والنظريت واالسرتاتيجيات احلديثة اليت تركز على املتعلم ودوره يف اكتساب املفاهيم اليت تعترب أساس 

ختبارات تؤدي إىل قرارات مستنرية سواء البناء املعريف والتعامل مع متطلبات احلياة، حبيث يصبح قادرا على التوصل إىل ا
 .(1)يف احلياة اخلاصة أو يف تعامله مع العامل احمليط

وسائط الرتبية والتعليم من األسرة واملدرسة تسهم يف تنمية التفكري العلمي لدى الناشئ، ابعتبار أن دور هذه  
ق وسائل وأساليب علمية مدروسة مثل إاتحة الوسائط تتمثل يف تنمية جوانب حياة الفرد أببعادها املختلفة عن طري

فرصة لألوالد ملمارسة حقهم يف التفكري وطرح أسئلة حول كل القضاي اليت يروهنا غامضة وحمرية حتتاج إىل األجوبة 
املقنعة ويف نفس الوقت فإن هناك عوامل وقوى تؤثر يف عملية التفكري العلمي من العامل الوراثي والعصيب واالجتماعي 

 وها.وحن
شعورا من الباحث أبمهية التفكري العلمي ودوره يف حل العديد من القضاي واإلشكاالت يف مجيع أبعاد احلياة  

العلمية واالجتماعية والسياسية وحنوها، ابإلضافة إىل حتديت العصر الرتبوية واألخالقية وحنوها تولدت الرغبة لدى 
)وسائط تفعيل التفكري العلمي والعوامل لتفكري العلمي فجاء عنوانه  الباحث يف كتابة حبث علمي يعاجل بعض قضاي ا

 املؤثرة عليها(.
 

 مشكلة البحث:
 

حممد سليم  ،الرؤوس املرقمة يف تنمية املفاهيم العلمية ومهارات التفكري العلمي ابلعلوم لدى طالب الصف اخلامس األساسي بغزة  اسرتاتيجيةأثر توظيف  (1)
 .4: ص م(، 2015، )اجلامعة اإلسالمية بغزة ،( غري منشورة)رسالة ماجستري  ،أبو سليمة حممد
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 تتحدد مشكلة البحث من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التاِل:
 التالية:ما وسائط تفعيل التفكري العلمي والعوامل املؤثرة عليها؟ ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية  

 ما مفهوم األسرة وأثرها على التفكري العلمي. -
 ما مفهوم املدرسة وأثرها على التفكري العلمي. -
 ما العوامل املؤثرة على تفعيل التفكر العلمي. -

 أهداف البحث:
 تتجلى أهداف البحث من خالل النقاط التالية:

 التعرف على مفهوم األسرة وأثرها على التفكري العلمي. -
 ور املدرسة وأثرها على التفكري العلمي.الكشف عن د -
 الوقوف على العوامل املؤثرة على تفعيل التفكري العلمي. -

 أمهية البحث:
 تنبثق أمهية هذا البحث ابلنظر إىل االعتبارات التالية:

أنه حبث يعاجل أهم وظائف العقل البشري وهو التفكري العلمي، فعقل اإلنسان إذا توقف عن التفكري فقد  -
افتقد وظيفة من أهم وظائفه، من هنا جند اإلسالم دائما حيث على تفعيل هذه الوظيفة من خالل عدد من 

 النصوص.
أن هذا البحث يساعد األسرة من خالل كشف األدوار اليت تلعبها يف ممارسة التفكري العلمي لدى النشء يف  -

 رفع القدرات العقلية لديهم ابلسبل واألساليب العلمية املتاحة.
 أن هذا البحث يسهم يف حتقيق التكامل بني املدرسة واألسرة يف عملية تطوير وتنمية وظيفة العقل عند الطالب. -
أن هذا البحث يساعد املعنيني يف التعليم والرتبية ويكشف هلم أهم الوسائل واألساليب اليت ترسم هلم منهجا  -

 ضل.سديدا يف تدريب النشء على ممارسة التفكري العلمي بشكل أف
إن –أن الكشف عن العوامل املؤثرة يساعد املريب واملعلم يف حتديد موضع املشكلة يف عملية التفكري العلمي  -

 وابلتاِل يسهل عليه التعامل معها  -وجدت
 أن هذا البحث يضيف للمكتبة الرتبوية جديدا يف أهم جمالت الرتبية والتعليم وهو التفكري العلمي. -

 
 

 منهج البحث:
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استخدم الباحث ملعاجلة موضوع البحث املنهج الوصفي الذي هو عبارة عن وهو املنهج الذي يقوم على إلقاء  
، ويوّظف هذا املنهج (2)نظرة شاملة وفاحصة على موضوع معنّي، بغرض فهمه وإدراك خمتلف جوانبه وتداخالته وأبعاده"

لرتبوية احلديثة والرسائل العلمية األحباث احملكمة، ومن مث يف مرحلة مجع املادة العلمية من مظاهنا من خالل الكتب ا
 وصفها وحتليلها واستنتاج النتائج منها.

 إضافة إىل ما سبق، فإن الباحث تعامل مع املادة العلمّية وْفق املنهج اَليت:
 عزو اَليت القرآنية إىل مواقعها بذكر اسم السورة ورقم اَلية، وكتابتها ابلرسم العثماين. (1
 و األحاديث النبوية إىل مصادرها األصلية.عز  (2
 االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط. (3
 تذييل البحث ابلفهارس العلمية على النحو املبنّي يف اخلطة. (4

 أسباب اختيار املوضوع العلمية:
 من أهم ما دفع الباحث إىل اختيار هذا املوضوع سببان مهمان: 

التفكري العلمي خصوصا وحنن نعيش يف زمان طغيان العوملة الثقافية اخلطرية اليت حتاول إذابة حاجة النشء إىل   -
اهلوية اإلسالمية، ولعل الرتبية على التفكري العلمي يساعد النشء وحيميه من الوقوع يف خمالب الغزو الفكري 

 والثقايف.
ته من كل املخاطر املختلفة املتوقعة داخلًيا تشجيع النشء املسلم على التفكري ليسهم يف بناء اجملتمع ومحاي -

 وخارجًيا.
 أسباب اختيار املوضوع الذاتية:

 هناك أسباب ذاتية اليت ِبا تولدت الرغبة عند الباحث ليكتب يف هذا املوضوع من أمهها:
 الرغبة الذاتية يف قراءة الكتب اليت تعاجل موضوع التفكري العلمي واالستفادة منها شخصيا. -
 امليل الذايت حنو ختصص التفكري العلمي على وجه اخلصوص، وأنواع التفكري ومهاراته على  -

 وجه العموم.
 خطة البحث:

تتكون خطة هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة مث الفهارس، وفيما يلي بيان هلذه العناصر بشيء من 
 التفصيل:
 املقدمة، وتشتمل على: •

 

 ،م(، دار اخلرجيي للنشر، الريض2000االجتماعية: األسس واإلجراءات والتطبيق والتحليل اإلحصائي، اجلزوِل وآخرون )( طرق البحث يف الرتبية والعلوم  2)
 .91ص: 
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 وتساؤالته. أهداف البحث. أمهية البحث. منهج البحث.مشكلة البحث 
 املبحث األول: األسرة وأثرها على التفكري العلمي. •
 املبحث الثاين: املدرسة وأثرها على التفكري العلمي. •
 املبحث الثالث: العوامل املؤثّرة على تفعيل التفكري العلمي. •
 اخلامتة، وتشمل: •

 أوال: أهم النتائج والتوصيات.
 الفهارس العلمية.  اثنيا:
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 املبحث األول: أمهية األسرة وأثرها على التفكري العلمي:
 املطلب األول: أمهية األسرة يف تنمية التفكري العلمي لدى الفرد:

تتفق النظم الرتبوية على أمهية األسرة يف تربية أبنائها وأفرادها، وعلى دورها الكبري يف ذلك، وهي املؤسسة الرتبوية 
األوىل املؤثرة يف تربية الطفل، وتكوين شخصيته املستقبلية، والرتبية اإلسالمية تتفق مع تلك النظم الرتبوية يف ذلك، ولذا 

 جندها توِل اهتماًما كبريًا بتكوين األسر وبنائها يف اجملتمع.
ليس جمرد مؤسسة تربوية من األسرة املسلمة أن تكون مؤسسة تربوية إسالمية، و  وحيث إن الرتبية اإلسالمية تريد 

ال تقيم أمهية ملا سيكون عليه أبناؤها وأفرادها، جعلت الرتبية اإلسالمية من وظائفها تربية أفراد اجملتمع املسلم وتكوين 
األسر على معرفة املبادئ واملعايري اليت ينبغي أن تراعى يف تكوين األسرة، لتكون أواًل أسرة مسلمة، ولتكون ابلتاِل 

 . (3)  وية إسالمية، صاحلة لرتبية اجليل املسلم من األطفال والناشئني.مؤسسة ترب
صلح الفرد، وإذا صلح الفرد صلحت اأُلسرة، وصلح اجملتمع؛ فاألسرة هي اليت يتشرَّب منها  صَلَحت األسرة فإذا

 الق، واألفكار والعادات والتقاليد.الفرُد العقيدَة واألخ
سانه،  رانه وميجِّ وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ما من مولوٍد إالَّ يولد على الفطرة؛ فأبواه يهوِّدانه وينصِّ

ون فيها من جدعاء؟(( د ال جدع ، يقول ابن حجر رمحه هللا: "يريد أهنا تُول(4)كما تُنَتج البهيمُة ِبيمًة مجعاء، هل حتسُّ
 .(5)فيها، وإمنا جيدعها أهُلها"

وهتدف وسائط الرتبوية إىل حتقيق التكامل الرتبوي يف بناء الشخصية يف مجيع جوانبها، وخاصة اجلوانب العقلية 
ود والبناء الفكري املّتزن، وتتكاتف من أجل تربية اجلوانب العقلية لدى الفرد، وتسعى لتنمية مواهبه وقدراته العقلية، والذ 

 عن كل ما شأنه التأثري على فكره وعقله. 
 املطلب الثاين: أثر األسرة يف تنمية التفكري العلمي لدى الفرد:

 وينكشف أثر األسرة يف تنمية التفكري العلمي لدى الفرد يف اَليت:
تعليم األبناء، وهو حق من حقوق األبناء على األسرة، وتزويدهم بكل من شأنه أن ينمي عقوهلم وتفكريهم   أوالً:

، وأن يوّجهوا توجيًها سليًما يتوافق وقدراهتم العقلية واجلسمية والنفسية، (6) ابلعلوم واملعرف النافعة منذ نعومة أظفارهم
 لتنميها ودعمها.كما يراعي األسرة ميول أبناءهم واهتماماهتم  

 

 . 29م(، دار املسرية للطباعة والنشر، األردن، ص: 2009) قطاميأمحد يوسف  ، القصصي لألطفال اإلبداعيالتفكري  (3)
 (. 2658م(. دار طيبة، الريض، احلديث رقم: )2006، )النيسابوري مسلم بن احلجاج صحيح مسلم، (4)
 . 3/250م(، دار املعرفة، بريوت، 2010، )العسقالين أمحد بن علي بن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (5)
 .45دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ص:  م(.2001الطيطي، )حممد محد  ،رات التفكري اإلبداعيتنمية قد (6)

http://www.alukah.net/social/0/59694
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احملافظة على فطرة الناشئ، وذلك من خالل حفظه من الوقوع يف الزين والضالل؛ ألن األصل يف فطرة  اثنًيا:
الناشئ السالمة والصحة، وأما االحنراف فهو طارئ عليه، كما قال صلى هللا عليه وسلم: ))ما من مولوٍد إالَّ يولد على 

ر  سانه(، ومهمة األسرة حفظ ما فطر هللا عليه البناء، والعناية ِبم، وتربيتهم تربية  الفطرة؛ فأبواه يهوِّدانه وينصِّ انه وميجِّ
 صاحلة.

إرواء اجلانب العاطفي عند األبناء؛ ألن األبناء حيتاجون إىل البناء العاطفي من خالل إظهار احلب هلم  اثلثًا:
مبنزلة القاعدة االستقبالية اليت جتعله يتقبل كل توجيه ممن  ابملداعبة والرعاية والدعم والتشجيع واالهتمام، حىت تكون له

 ، وهذا من أهم أدوار األسرة جتاه األبناء.(7)  حيبه
وقد كان صلى هللا عليه وسلم كثري العطف على األوالد، يداعبهم ويقبلهم، فعن يعلى بن مرة أنه قال: ))خرجنا 

ذا حسني يلعب يف الطريق، فأسرع النيب صلى هللا عليه وسلم أمام مع النيب صلى هللا عليه وسلم، ودعينا إىل طعام فإ
القوم، مث بسط يديه، فجعل مير مرة ها هنا ومرة ها هنا، يضاحكه حىت أخذه، فجعل إحدى يديه يف ذقنه واألخرى 

احلسن واحلسني،   مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم حسني مين وأان منه، أَحّب هللا من أحبّ  يف رأسه، مث اعتنقه فقبله،
 .(8)سبطان من األسباط((

إرواء عاطفة األبوة واألمومة: حيث إرواء عاطفة األبوة واألمومة: حيث إن اإلنسان مفطور على ذلك،  رابًعا:
َهبِّ َواْلفِّضَّةِّ  كما قال تعاىل: َن الذَّ ريِّ اْلُمَقْنَطَرةِّ مِّ َن النَِّّساءِّ َواْلَبنِّنَي َواْلَقَناطِّ َهَواتِّ مِّ َواخْلَْيلِّ  زُيَِّّن لِّلنَّاسِّ ُحبُّ الشَّ

نْ َيا    ۗ  َمةِّ َواأْلَنْ َعامِّ َواْْلَْرثِّ  اْلُمَسوَّ  لَِّك َمَتاُع اْْلََياةِّ الدُّ ْنَدُه ُحْسُن اْلَمآبَِّّ   ۗ  ذََٰ ُ عِّ  .   ١٤آل عمران:    َواَّللَّ
، وتزويدهم ابملعلومات واملعارف واملهارات اليت تنمي (9) تعويد األبناء على التفكري والتأمل ابستمرار خامًسا:

لديهم، كما أن على األسرة القيام بتنمية الدوافع الذاتية ألبنائهم ومساعدهتم يف حتقيق أفضل ما لديهم اجلوانب العقلية  
 من مهارات وابتكارات علمية.

به األسرة حبماية أفرادها وحتصينهم   محاية األبناء من كل ما يؤثّر على عقوهلم وأفكارهم، فالبد أن تقوم  سادًسا:
من األفكار الضالة والتوجهات املنحرفة، فاألسرة هي املسؤول األول عن سالمة أفكار أوالدها واحملافظة على نقاء 

ألسرة مضاعفة العمل يف حتصني األبناء وتوفري املناعة الفكرية هلم الفطرة األوىل اليت فطر هللا ِبا العباد، كما أن على ا
منذ طفولتهم، لينشؤوا قادرين على مواجهة أي حتديت فكرية أو خماطر عقدية، خاصة بعد االنفتاح الكبري يف وسائل 

 

 .11، ص: املدينة املنورة مكتبة دار الزمان،  م(.2006احلازمي )خالد بن حامد  ،مراحل النمو يف ضوء الرتبية اإلسالمية  (7)
 . 1/133ابب معانقة الصيب، مكتبة الدليل، الكويت،  م(.1994البخاري )حممد بن إمساعيل  ،األدب املفرد (8)
" املؤمتر األردين الثاين للموهبة واإلبداع، املنعقد للفرتة من  :عملورقة ، عبد نوراإلبداع واملبدعون .. بني احلاجة املاسة هلم واحلرب األهلية عليهم، كاظم  (9)

 .22م(. عمان، األردن، ص: 2002التمييز الرتبوي، ) مركز - حسني(، مؤسسة امللك 27-1(، )ص2-4/4/2002)
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ل: ))إمنا تُنقض عرى عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حينما فطن لذلك وقااالتصال واملعلومات، وقد قال أمري املؤمنني  
 . (10)اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم من مل يعرف اجلاهلية((

كما أن على األسرة أن تقوم مبعاجلة ما جتده يف األبناء من مؤثرات فكرية أو شبهات عقلية، وجيب أال تتهاون 
إبالغ السلطات احلكومية واجلهات الرمسية، األسرة يف حل ما جتده من احنراف يف أفكار األبناء حىت لو أدى ذلك إىل  

لتقوم بدورها وفق األنظمة والقوانني، وهناك جهات متخصصة حتال إليها القضية ليتم النظر فيها وفق ضوابط شرعية 
وآليات واضحة، لتصحيح األفكار واالجتاهات وتوجيههم الوجهة السليمة وأتهيلهم لكي يعودوا جملتمعهم وألسرهم 

 .(11)نيصاحلني مصلح
مع أّن اجملتمع اليوم يشهد انفتاًحا معرفًيا واسًعا وتوّسًعا كبريًا يف وسائل التواصل االجتماعي اليت فرضت نفسها 

، وأصبحت تؤثر بشكل مباشر وغري مباشر يف غرس القناعات لدى أفراد اجملتمع، (12)يف نشر وتعزيز الثقافات املتعّددة
جار التقين الذي وصل إىل أيدي القريب والبعيد، إال أن احلمل األكرب والدور البارز ورغم وجود ذلك ابإلضافة إىل االنف

يقع على األسرة يف أتصيل القيم وغرس املبادئ ومحاية األفكار لدى األبناء؛ وهذا جيب أن يكون يف ذلك يف وقٍت 
 مبكٍر ابتداًء من اختيار الزوجني ونشأة األسرة.

: فلكل طفل شخصية فريدة يف نوعها قد تتشابه يف بعض مالحمها مع غريه من مراعاة طبيعة األوالد سابًعا:
أقرانه، إال أهنا ال تتطابق أبًدا لتظل كل نفس بشرية خلقها هللا إبداًعا منفرًدا يف ذاته، ومن مث كان ال بديل عن التعامل 

الجتماعي بطبعه كثري احلركة ال ميكن التعامل مع شخصيات األبناء وفًقا هلا وليس وفًقا ملا ترىب الوالدان عليه، فالطفل ا
معه بنفس األسلوب الذي يتالءم مع الطفل االنطوائي اخلجول، فاألول حيتاج إىل توجيه سلوكه لتنمية عالقاته االجتماعية 

ا وأقاربه واكتساب املزيد من القدرات واملعارف، لكن مع احملافظة على القيم واَلداب يف التعامل مع من هم أكرب منه سنً 
 .(13)ومعلميه

أما الشخصية االنطوائية فتتطلب من األهل عدم الزج املباشر ِبا يف املناطق االجتماعية اليت ختشاها وترهبها، بل 
جيب أن يبحر الوالدان بطفلهما االنطوائي على حنو تدرجيي حنو االندماج مع أقرانه والبيئة احمليطة به، دون ممارسة 

 مرغوبة أو اللجوء إىل أساليب اإلجبار.ضغوط غري  
 

 

 .4/475  لعلمية، بريوت،درا الكتب ا حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، م(.2002احلاكم )حممد بن عبد هللا  ،املستدرك على الصحيحني (10)
 .45األردن، ص:  ،عمان  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعم(. 2007) عليواتحممد عدانن  ،الذكاء وتنميته لدى أطفالنا  (11)
فسية، جامعة خالصة املؤمتر القطري الثاين للعلوم الن م(.2002فتوحي )فاتح ابلحد وندى فتاح زيدان  ،قياس التفكري اإلبداعي لدى أطفال الريض (12)

 . 64، ص: بغداد، كلية الرتبية
 .56، األردن، ص: م(. دار الشرق للنشر والتوزيع2000قطامي، )، انيفه قطامييوسف  ،سيكولوجية التعلم الصيفي (13)
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 اثمًنا: عدم العنف:
يعترب العنف األسري من أكثر أشكال العنف انتشارًا، وهو كل ما يسبب الضرر اجلسدي أو النفسي للطفل، 
مثل الضرب، والشتم، واإليذاء اجلسدي أو النفسي، وال يقصد هنا الضرب اخلفيف للتأديب، حيث إنَّ ضرب التأديب 

 .(14)  جيب أن يكون قويً وال أن يرتك أثراً كما جيب عدم االقرتاب من الوجهال 
، ألن مثل ذلك األسلوب يؤدي إىل (15) وإن الدراسات الرتبوية املعاصرة حتذر من خماطر الضرب وإيذاء اجلسد 

الشخصية أو نتائج عكسية قد تصل ابلطفل إىل حالة ميكن أن تكون خارج نطاق السيطرة؛ ليصبح بعدها مهزوز 
ضعيف يف التحصيل الدراسي، بل يف بعض األحيان قد يكون الطفل انجًحا دراسًيا إال أنه ذو ميول عدوانية خطرية 
تزج به وأبسرته يف سلسلة ال تنتهي من املشكالت االجتماعية، انهيك عن القضاء على أي مهارات إبداعية لديه، 

 دراته النفسية واإلبداعية واالبتكارية والفكرية.فإن كان موهواًب فإن العنف ضده انداثر على ق
 
 

 اتسًعا: اإلجيابية يف التفاعل مع األوالد:
هناك أكثر من وجه إلجيابية املريب ابختالف درجة عالقته ابألوالد؛ فإجيابية أسلوب األب واألم ختتلف عن 

مجيًعا هو ترسيخ الثقة ابلنفس والشعور ابألمهية يف نفس إجيابية أسلوب املعلم أو املدرب؛ غري أن القاسم املشرتك بينهم  
 .(16) األوالد، ودعمهم وتشجيعهم حنو التفكري واالبتكار

كما أن على الوالدين واملعلمني أن يصبحوا إجيابيني يف التعامل مع األوالد لتنمية ملكاهتم اإلبداعية يف خمتلف 
ع، وتوسيع دائرة معارف األوالد، وهكذا ينبغي أن يستمع املريب املوضوعات، مع التنوّع يف العرض وأساليب التشجي

ابنتباه ألفكار األوالد ومساعدته يف تنميتها، ودفعه للتعبري عن مشاعره بكل حرية مع احرتام تفكريه وتقديره متاًما حىت 
 .(17)  لو بدت أفكاره سطحية

احهم وإبداعهم؛ فقيام األسرة أبخذهم إىل ومن ذلك أيًضا تشجيع األسرة لألوالد، إذ إنه من أهم مقومات جن
رحلة استكشافية ما لتحفيز عقله، أو الثناء عليه أمام األهل واألقارب أو شراء قصة ما، وقراءهتا معه ومناقشته بشأهنا، 

 

العمري، أمحد علي حسن،  جلنس والتخصص الدراسي واملستوى التعليمي للوالدين  التفكري اإلبداعي عند طلبة املرحلة الثانوية يف اليمن وعالقته ابلعمر وا  (14)
 .46غري منشورة(، جامعة بغداد، كلية الرتبية )ابن رشد(، ص: )رسالة دكتوراه  م(.1998)

 .51، األردن، ص: م(. دار الثقافة للنشر والتوزيع 2004غامن )حممود حممد  ،التفكري عند األطفال (15)
 .66ص:  األردن، دار األهلية للنشر والتوزيع، م(.1990قطامي، )يوسف  ،طفال تطوره وطرق تعليمهتفكري األ (16)
كلية الرتبية، جامعة املوصل، العراق،    م(.2001وهيب )حممد يسني وندى فتاح زيدان  ،  برامج تنمية التفكري اإلبداعي أنواعها واسرتاتيجياهتا  وأساليبها  (17)

 . 45ص:



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 

 
 
 

350 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

أن ؛ إال (18) وحثه على االستكشاف والتفكري التحليلي كلها وسائل هامة تشجع الطفل على التمّيز والتطّور الفكري
 املبالغة يف الثناء أو الذم ليس إال هاوية جيب االنتباه منه، حىت ال يتم الوقوع فيها بغري قصد.

 .(19) عاشًرا: احرتام عقلية األوالد وطبيعة تفكريهم
ابالنتقاد جيب على األسرة جتنب األلفاظ احملطة ألفكار األوالد، واالتقاد الشنيع هلا قبل توليدها، والتعرض هلم 

غري املربر، فقيام بعض األهل ابلسخرية من سذاجة بعض أفكار أوالدهم تؤدي ِبم إىل استخدام منطقه اخلاص يف 
التفسري؛ كأن يرى أن والديه غري فخورين به وأنه أقل من أقرانه وأنه فاشل وال يقدر على شيء؛ وهي ابلطبع معان 

تهم واستهزائهم الذي مل يفهمه الطفل يساعدانه دون أن يشعرا يف أن يضع سلبية رمبا مل يقصدها الوالدان، لكنهم بسخري
صورة دونية لنفسه، مما تؤدي به الحًقا إىل فقدان ثقته بنفسه واالستهانة بقدراته واللجوء إىل العدوانية واالتكالية وضعف 

 .(20)الرتكيز
واحرتامهم ألفكارهم واختياراهتم، بل وتساؤالهتم   ومن مث كان من األمهية مبكان أن يشعر األوالد بتقدير األسرة هلم

اليت تبدو غريبة أو ساذجة أو حمرجة أحيااًن؛ وذلك عن طريق القاعدة الرتبوية الذهبية وهي اإلصغاء، فمجرد إصغاء 
هم ومعلميهم الوالدين ألطفاهلم ابهتمام وإظهار الفضول ملعرفة ما يودون قوله يكسبهم شعورًا ابلفخر أبمهيتهم، وحمبة والدي

ومينحهم إحساًسا ابلتميز والرقي؛ األمر الذي يؤدي بدوره إىل تطور ثقتهم أبنفسهم وأتلق أفكارهم وتفتح إبداعاهتم 
 الفكرية واملنطقية.

 
 حادي عشر: تنمية الشعور ابْلب:

؛ أي أن الطفل (21)  أكدت الدراسات الرتبوية على أن تعبري الوالدين عن حبهم ألطفاهلم جيب أال يكون مشروطًا
البد أن يشعر أن والديه يتقبالنه كما هو، وحيبانه سواء كانت قدراته بسيطة أو ممتازة؛ فهذه احملبة الفطرية جيب أال 
يتساهل ِبا الوالدين أبًدا حىت يف حالة العقاب أو تقومي سلوك الطفل عند الغضب، بل جيب التأكيد عليها يف كل 

 يف حالة اخلطأ دون مبالغة أو هتديد بفقد هذا احلب. األحوال مع وضع العقاب املناسب

 

 .68م(. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ص: 2001) قطاميانيفة  ،التفكري للمرحلة األساسيةتعليم  (18)
 .45ص:   ،مركز غنيم للتصميم والطباعة، عمان  م(.1990ويوسف شاهني )هلادي،   نبيل عبدا تطور التفكري عند الطفل، (19)
 .76دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، ص:   م(.1988يوسف ) إبراهيمو هرمز صباح،  ، علم النفس التكويين الطفولة واملراهقة (20)
 .54م(. ، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ص: 1977) عفيفيأخالقياته حممد الصادق -قيمه  - مبادئه  مناهجه - اإلسالميالفكر  (21)
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وال يكون ذلك فقط بتكرار األب واألم ابلقول أهنما حيبان طفلهما بل ينبغي عليهما إظهار ذلك له فعلًيا بلغة 
 يفهمها، فإذا نظرت األم إىل صغريها أثناء التحدث معه فإنه سيسعد بذلك ويفسره أبنه يقول أشياء مفيدة وأن أهله

 .(22)  يكون أفضل يف نظرهم ابالجتهاد يف دراسته والتفوق العلمي فخورين به، األمر الذي سيجعله يتمىن أن 
ليس هذا فحسب فاحرتام خياراته البسيطة يف لون مالبسه وشكل أدواته البسيطة اليت يستخدمها؛ كل ذلك 

 اهتا.يصب بقوة يف خلق شخصية سوية متزنة مبدعة وشجاعة تتحمل نتائج اختيار 
 .(23) اثين عشر: االنضمام إىل برامج تنمية التفكري العلمي

بدأ يف اَلونة األخرية انتشار كبري ملراكز تنمية النشاط الفكري واإلبداعي لدى األوالد، حىت مراحل ما قبل 
عقد اجلامعة، وتعمل تلك املراكز على اكتشاف مواهب روادها وتنميتها بشىت الطرق املمكنة، وذلك من خالل 

 .(24)  حماضرات ومسابقات تنافسية وورش عمل وغريها
ويف كثري من احلاالت يستطيع املدّرب يف أنشطته داخل املركز من توجيه األسرة ملناطق القوة والضعف يف قدرات 

العالقة أبنائهم عن طريق بعض اختبارات الذكاء والقياس، وقد أظهرت العديد من الدراسات الرتبوية أنه على الرغم من  
الطردية بني نسبة الذكاء والقابلية لإلبداع إال أن الدالئل املختلفة تشري إىل أن هناك حاالت يتميز فيها أشخاص بقابلية 

 .(25)  عالية لإلبداع ابلرغم من ضعف نسبة الذكاء لديهم
 اثلث عاشر: االقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صقل املواهب واإلبداع.

ن احلديث عن التنشئة الرتبوية دون أن نقتدي ِبدي النيب صلى هللا عليه وسلم، الذي كان رسواًل ومربًيا وال ميك
الكلم الطيب من شعر ونثر،  ، حث على رعاية األسرة وتعليم األبناء القرآن والعلم والريضة واإلبداع من(26) وداعية

 م والتشجيع.وكل أشكال اإلبداع الذي يتسم ابلنقاء واإلميان، والدع
 

 املبحث الثاين: أمهية املدرسة وأثرها على التفكري العلمي:
 املطلب األول: أمهية األسرة يف تنمية التفكري العلمي لدى الفرد:

 

 .12صي، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ص: م(. ترمجة عبد العزيز القو 1961وليم ابن شانر، ، ) ،الطريق إىل التفكري املنطقي (22)
 (،  2م(.  جملة كلية املعلمني، اجلامعة املستنصرية، العدد: )1994) السامرائي هاشم جاسمعصف الدماغ وأثره يف حتصيل الطلبة  (23)

 (.48- 1)ص : 
 .45، األردن، ص: دار األمل للنشر والتوزيع م(. 2000وآخرون، ) السامرائيهاشم جاسم  ، طرائق التدريس العامة وتنمية التفكري (24)
(، اجمللس الوطين للثقافة والفنون، الكويت، ص: 114، العدد: )م(. ترمجة غسان عبد احلي ابو فخر1989)  روشكاالكسندور    ،اإلبداع العام واخلاص  (25)

53. 
 .28، األردن، ص: الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دار .م(1998السرور )اندي هايل  ،تربية املتميزين واملوهوبني (26)
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تطورت احلياة يف خمتلف جوانبها، حبيث مل تعد األسرة قادرة على القيام بواجباهتا يف إعداد الفرد للحياة العامة 
متكامالً، كما أن على املدرسة أن حتقق كل مقومات منو الطالب فيها من جوانبه العقلية واجلسمية واالنفعالية إعداد 

واخللقية بشكل يكمل عمل البيت، ويصحح مبا فيه من هفوات، ويف نفس الوقت على املدرسة أن ال هتمل النظرة إىل 
ل مسؤولياته االجتماعية معتمدة يف حتقيق ذلك على تنوع حياته املستقبلية يف اجملتمع من استعدادات متنوعة لتحم

 األنشطة و املمارسات يف حدود قدرات الطالب واستعداداته.
فاملدرسة مؤسسة تربوية متخصصة تقوم على تربية األجيال الصاعدة تربية خمطط هلا، وتسري على هناج منظم أُعد 

 .(27)  لنفسي واالجتماعيبدقة حبيث يتناسب مع منو األفراد العقلي واجلسمي وا
وللمدرسة أمهية كبرية يف تفعيل اجلانب العقلي للمتعلمني، وعلى عاتقها تقع تنمية القدرات العقلية للمتعلمني 
كالذكاء والتفكري العلمي اإلجيايب وغريه من القدرات العقلية، والقدرة على االستنباط واالستدالل، والقدرة على املالحظة 

واالستنتاج، وتنمية العمليات العقلية متمثلة يف احلفظ والتخّيل والتعلم وتنمية العادات واالجتاهات والنقد والتحليل 
، واحرتام اَلخرين وعدم التعصب (28)اإلجيابية ذات االرتباط ابلناحية العقلية، مثل حب املعرفة واالستطالع والقراءة

تيب، ومهارة القراءة والكتابة والكشف عن االستعدادات والقدرات لآلراء، وتنمية املهارات العقلية كمهارة التصنيف والرت 
العقلية وتوجيهها التوجيه السليم، وتزويد املتعلمني ابملعارف واألساليب اليت تسهم يف تنمية اجلانب العقلي، مراعية يف 

 .(29) كل ذلك الفروق الفردية فيما بينهم
ا للذكاء، والكتاب العلمي يساعد على تنمية هذا الذكاء؛ وتنمية التفكري العلمي لدى الطالب يعد مؤشرًا ه امًّ

فهو يؤدي إىل تقدمي التفكري العلمي املنظم يف عقل الطالب، وابلتاِل يساعده على تنمية الذكاء واالبتكار، ويؤدي إىل 
 تطوير القدرة العقلية للطالب.

 املطلب الثاين: أثر املدرسة يف تنمية التفكري العلمي
 :(30)  مدرسة أن تقوم بدورها يف تنمية التفكري العلمي لدى طالِبا من خالل اَليتوميكن لل  

تنمية التفكري على شكل مهارات مستقلة عن حمتوى املواد الدراسية مثل مادة تسمى: "تعليم التفكري"،  (1
ملهارة أو ميكن للمعلم تقدمي مشاريع للطالب تتطلب خططاً ذهنية وتنفيذية، ويتم يف بداية احلصة حتديد ا

العملية املطلوبة، وال يوجد عالقة حملتوى الدرس ابملنهاج العادي، ويراعى أن يكون حمتوى الدرس بسيطًا 
 

 م(. رسالة ماجستري  1997) املسادإبراهيم عاصي  معرفة معلمي الدراسات االجتماعية ملهارات التفكري الناقد ومدى ممارستهم هلا، (27)
 . 68جامعة الريموك، األردن، ص: )غري منشورة(،

 .185م(. املطابع التعاونية، عمان، ص: 1983) إبراهيمانصر  ،الرتبيةمقدمة يف الرتبية مدخل إىل  (28)
 م(. رسالة ماجستري  1999) الصراف، زيد عبد الغين أمحد أثر استخدام طريقة الوحدات يف التفكري االبتكاري والتحصيل يف العلوم  (29)

 56)غري منشورة(، جامعة املوصل، كلية الرتبية، ص: 
 .92 جهينة للنشر والتوزيع، عمان، ص: م(. الطبعة األوىل،2004اثئر )  وحسني نعان،برانمج فكر، عاطف ك (30)
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حىت ال يتداخل أو يعقد تعلم مهارة التفكري، ويتم االنتهاء من برانمج تعليم مهارات التفكري خالل فرتة 
 زمنية معينة.

 ريس التفكري ضمن املواد الدراسية وجزٍء من الدروس الصّفيةتنمية التفكري من خالل الدمج، حيث يتم تد  (2

وال يتم إفراد حصة مستقلة للمهارة أو عملية التفكري، ويكون حمتوى الدرس الذي تعلم فيه املهارة جزءاً من 
املنهاج املدرسي، ويصمم املعلم الدرس وفق املنهاج املعتاد ويضمنه املهارة اليت يريدها، وال يتوقف إدماج 

 . (31)  مهارات التفكري مع احملتوى الدراسي طيلة السنوات الدراسية
، وكذلك (32) تنمية التفكري من خالل تدريس التفكري كمادة مستقلة هلا مدّرسوها وحصصها واختباراهتا (3

املواد تضمني مهارات التفكري ضمن احملتوى الدراسي يف مادة العلوم واللغة العربية واملواد االجتماعية وسائر  
 األخرى.

فاأللعاب تنمي القدرات اإلبداعية لدى الطالب، فمثاًل ألعاب تنمية اخليال، وتركيز االنتباه  اللعب: (4
واالستنباط واالستدالل، واحلذر واملباغتة وإجياد البدائل حلاالت افرتاضية متعددة، مما يساعدهم على تنمية 

ل املنشطة لذكاء الطالب وتوافقه، فالطالب يعشقون . كما يعترب اللعب التخيلي من الوسائ(33) ذكائهم
اللعب التخيلي، ويتمتعون بقدر كبري من التفوق، كما يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء والقدرة اللغوية 

 . (34) وحسن التوافق االجتماعي، كما أنه يساعدهم على اكتساب قدرات إبداعية متفوقة
هذا النوع من اللعب، كما أن لأللعاب الشعبية كذلك أمهيتها وهلذا جيب تشجيع الطالب على مثل 

يف تنمية وتنشيط ذكاء الطالب، ملا حتدثه من إشباع الرغبات النفسية واالجتماعية لدى الطالب، وتعّوده 
على التعاون والعمل اجلماعي، وتنشط قدراته العقلية ابالحرتاس والتنبيه والتفكري الذي تتطلبه مثل هذه 

 .األلعاب

 

مكتب الرتبية  م(.    2000عبد الناصر عبد الرحيم )  وفخرو  كلننت،عبد الرمحن نور الدين    ،تنمية مهارات التفكري املنهجي لدى طالب املرحلة املتوسطة  (31)
 .121البحرين، ص:  ،العريب لدول اخلليج

م(. املؤمتر العلمي العريب الثاين لرعاية  2000) كنعان عاطف   طرائق تعليم التفكري وتنميته )النظرية والتطبيق(، اجمللس العريب للموهوبني واملتفوقني، (32)
 . 46املوهوبني واملتفوقني، عمان، ص:

 تنمية مهاريت التفكري الناقد واالبتكاري والتحصيل يف املواد االجتماعية، برانمج مقرتح لتعليم مهارات التفكري لتلميذات املرحلة املتوسطة وفاعليته يف  (33)
جدة، ص:    ،كلية الرتبية للبنات)غري منشورة(،    مناهج وطرق التدريس االجتماعيات  دكتوراه الفلسفة يف الرتبية  رسالة(.  م2004)  اخلضراء، فاديه عادل،

132. 
 .197 ص:  اجلزائر، ،جملة الرتبية والتنميةم(. 1993كرم، ) إبراهيم   اعها وطرق تنميتها،مهارات التفكري: مفاهيمها ومستويهتا وأنو  (34)
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تنمية التفكري العلمي لدى الطالب يعّد مؤشرًا هاًما للذكاء وتنميته، القصص وكتب اخليال العلمي:  (5
والكتاب العلمي يساعد على تنمية هذا الذكاء، فهو يؤدي إىل تقدمي التفكري العلمي املنظم يف عقل الطالب، 

 درة العقلية للطالب.وابلتاِل يساعده على تنمية الذكاء واالبتكار، ويؤدي إىل تطوير الق
والكتاب العلمي لطالب املدرسة ميكن أن يعاجل مفاهيم علمية عديدة تتطلبها املرحلة اليت ميرون ِبا، 
وميكنه حتفيز الطالب على التفكري العلمي، وأن جيري بنفسه التجارب العلمية البسيطة، كما أن الكتاب 

 .(35)  لمية وأساليب التفكري الصحيحة والسليمةالعلمي هو وسيلة ألن يتذوق الطفل بعض املفاهيم الع
واخلَيال مهم جًدا للطفل وهو خيال الزم له، ومن خصائص الطفولة التخيل واخليال اجلامح، ولرتبية 
اخليال عند الطفل أمهية تربوية ابلغة، يتم من خالهلا سرد القصص اخلرافية املنطوية على مضامني أخالقية 

لة املعىن وأن تثري اهتمامات الطفل، وتداعب مشاعره املرهفة الرقيقة، ويتم تنمية إجيابية، على أن تكون سه
اخليال كذلك من خالل سرد القصص العلمية اخليالية لالخرتاعات واملستقبل، فهي تعترب جمرد بذرة لتجهيز 

 .(36)  عقل الطفل وذكائه لالخرتاع واالبتكار
قبل املعلم وإدراجها يف املنهج وفق تسلسل فكري غري أنه جيب العمل على قراءة هذه القصص من 

وصالحيتها ألعمار الطالب، حىت ال تنعكس على ذكائه، كما أن هناك أيًضا قصص أخرى تسهم يف منو  
ذكاء الطفل كالقصص الدينية وقصص األلغاز واملغامرات اليت ال تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد، وال 

طبيعة فهي تثري شغف األطفال، وجتعل عقوهلم تعمل وتفكر وتعلمهم األخالقيات تتحدث عن القيم اخلارقة لل
والقيم، ولذلك جيب اختيار القصص اليت تنمي القدرات العقلية لألطفال، واليت متلؤهم ابحلب واخليال 

 .(37)  واجلمال والقيم اإلنسانية لديهم
تنمية الذكاء لدى الطالب، وهذا الدور ينبع من إن لألنشطة الطالبية دوًرا هاًما يف األنشطة الطالبية:  (6

استماع الطالب إىل احلكايت وروايتها وممارسة األلعاب القائمة على املشاهدة اخليالية، من شأهنا مجيًعا أن 
 تنمي قدراته على التفكري.

حد   من شأنه إثراء أمناط التفكري إىل-أي اللغة-وذلك أن ظهور ومنو هذه األداة املخصصة لالتصال
كبري ومتنوع، وتتنوع هذه األمناط وتتطور أكثر سرعة وأكثر دقة، فهو يساعد الطالب على أن يربز لديهم  

 

 .221مرجع سابق، ص:  م(. 1993) كرمإبراهيم   ،مهارات التفكري: مفاهيمها ومستويهتا وأنواعها وطرق تنميتها (35)
 .85، األردن، ص: (. مجعية عمال املطابع التعاونية1987عايش حممود زيتون ) ،تنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي يف تدريس العلوم (36)
ملواد االجتماعية  برانمج مقرتح لتعليم مهارات التفكري لتلميذات املرحلة املتوسطة وفاعليته يف تنمية مهاريت التفكري الناقد واالبتكاري والتحصيل يف ا (37)

 .94مرجع سابق، ص:  م(.2004اخلضراء، فاديه عادل )
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اللعب التخيلي، وابلتاِل يتمتع الطالب بقدر من التفوق ويتمتعون بدرجة عالية من الذكاء، والقدرة اللغوية، 
 .(38)  ةوحسن التوافق االجتماعي، كما أن لديهم قدرات إبداعية متفوق

تساعد يف تكوين  وتعترب األنشطة املدرسية جزًءا مهًما من منهج املدرسة احلديثة، فاألنشطة املدرسية
عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكري الزمة، كما أن الطالب الذين يشاركون يف النشاط لديهم قدرة على 

 .(39)  اإلجناز األكادميي كما أهنم إجيابيون ابلنسبة لزمالئهم ومعلميهم
فالنشاط إذن يسهم يف الذكاء، وهو ليس مادة دراسية منفصلة عن املواد الدراسية األخرى، بل إنه 
يتخلل كل املواد الدراسية، وهو جزء مهم من املنهج املدرسي مبعناه الواسع )األنشطة غري الصفية(، الذي 

ملتكامل للطالب، وكذلك لتحقيق التنشئة  يرتادف فيه مفهوم املنهج واحلياة املدرسية الشاملة لتحقيق النمو ا
والرتبية املتكاملة املتوازنة، كما أن هذه األنشطة تشكل أحد العناصر اهلامة يف بناء شخصية الطالب وصقلها، 

 وهي تقوم بذلك بفاعلية وأتثري عميقني.
األنشطة  املمارسة البدنية مهم جدًا لتنمية ذكاء الطالب، وهي وإن كانت إحدىالرتبية البدنية:  (7

املدرسية، إال أهنا مهمة جًدا حلياة الطالب، وال تقتصر على املدرسة فقط، بل تبدأ مع اإلنسان منذ مولده، 
وهي تزيل الكسل واخلمول من العقل واجلسم، وابلتاِل تنشط الذكاء، وهذا يدل على أمهية االهتمام ابجلسد 

ا ودليالً على العالقة الوطيدة بني العقل واجلسد، عن طريق الغذاء الصحي والريضة، حىت يكون العقل سليمً 
 .(40)  ويربز دور الرتبية يف إعداد العقل واجلسد مًعا

فاملمارسة الريضية يف وقت الفراغ من أهم العوامل اليت تعمل على االرتقاء ابملستوى الفين والبدين، 
إلجيابية، وجتعله قادرًا على العمل واإلنتاج، والسرور واالنفعاالت ا وتكسب القوام اجليد، ومتنح الفرد السعادة

، ابإلضافة إىل مجيع املناشط (41) واالرتقاء ابملستوى الذهين والعقلي يف إكساب الفرد النمو الشامل املتزن
اإلنسانية، فاملطلوب االهتمام ابلرتبية البدنية السليمة والنشاط الريضي من أجل صحة الطالب من النواحي 

 كرية.العقلية والف
  

 

 .112سابق، ص: ال رجع امل (.1987ون )عايش حممود زيت ،تنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي يف تدريس العلوم (38)
ندوة أساليب اكتشاف املوهوبني  م(.    1994)  قنديل  ةشاكر عطي  ،برانمج لتنمية القدرات االبتكارية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي دراسة جتريبية  (39)

 . 46اخلليج، الريض، ص:  ، مكتب الرتبية العريب لدول، اإلماراتعليم األساسي بدول اخلليج العريبورعايتهم يف الت 
 . 124مرجع سابق، ص:  .م( 2000) كنعان النظرية والتطبيق عاطف  / طرائق تعليم التفكري وتنميته (40)
  2000)املقدادي،  قيس إبراهيم صاحل ،(أثر برانمج تعليم التفكري الناقد على تطوير اخلصائص اإلبداعية وتقدير الذات لدى طلبة الصف احلادي عشر41)

 .46اجلامعة األردنية، ص:  ، منشورة(، كلية الدراسات العليا ة ماجستري )غريرسال م(.
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ومما سبق يتضح أن املدرسة هلا دور ابرز وأثر واضح يف تنمية التفكري العلمي لدى الناشئة، وذلك من خالل 
التفكري على شكل مهارات، والدمج التكاملي، وتدريس التفكري واألنشطة الطالبية وغريها من األساليب والوسائل، 

جماالهتا وأنواعها دورًا هاًما يف تنمية ذكاء الطالب، وتشجعهم على التفكري فتؤدي إىل تنمية التفكري والذكاء مبختلف 
 املنظم والعمل املنتج، واالبتكار واإلبداع وإظهار املواهب املدفونة داخل نفوس الطالب.

 املبحث الثالث: العوامل املؤثّرة على تفعيل التفكري العلمي.
وجود مجلة من العوامل والصفات اليت تؤثر سلًبا أو إجيااًب يف تفعيل لقد أشارت نتائج العديد من الدراسات إىل 

 التاِل: التفكري العلمي، وتتمثل هذه العوامل يف
 أوالً: التعصب: 

يقال: حلم عصب: َصلب شديد، وانعصب اشتد، وعَصَب رأسه  الِشدة: لغة بعدة معاٍن:أييت لفظ التعّصب 
َبه تعصيًبا: شّده، واسم ما شّد ب يَء ِبِِّّْم َوَضاَق ِبِِّّْم َذْرًعا  ، ومنه قوله:(42)ه الِعصابةوعصَّ ا َجاَءْت ُرُسلَُنا ُلوطًا سِّ َوَلمَّ

يٌب   َذا يَ ْوٌم َعصِّ ومنه قوله  القراابت واجلماعات:  .(43)أي شديد يف الشر: القرطيب (٧٧)سورة هود، اَلية رقم:  َوقَاَل هََٰ
والعرب تسمى قراابت الرجل أطرافه، وملا أحاطت به هذه القراابت وعصبت بنسبه  َعصبة الرجل: بنوه وقرابته ألبيه، 

  .(44)  مسوا َعصبة، والعصبة والعصابة مجاعة ما بني العشرة إىل األربعني
وهو أن يدعو الرجل إىل نصرة عصبَيته، والوقوف معها على من يُناوئها، ومما سبق يتضح أبن التعصب يف  املدافعة:

 .(45)  الشدة والقراابت واملدافعة عن األقارب واجلماعات واالنتصار هلم أييت مبعىناللغة  
أما التعصب اصطالحاً فيعّرف أبنه:" التشّدد وأخذ األمر بشدة وعنف، وعدم قبول املخالف ورفضه، واألنفة من أن 

   .(46)يتبع غريه ولو كان على صواب"
مجاعته أو من يؤمن مببادئهم سواء كانوا حمقني أم مبطلني، وسواء كانوا نصرة قومه أو  ويعّرف التعصب أيًضا أبنه:"

 .(47)"رد احلق مع ظهور الدليل" ظاملني أو مظلومني"، كذلك التعصب هو:
ويالحظ على التعريفني السابقني أهنما يؤكدان على أن التعصب هو أخذ األمر بعنف وشدة، وإقصاء اَلخر، 

 وعدم قبول الرأي اَلخر مهما كان، واالحنياز جملموعة معينة تشرتك معها يف الفكر أو املعتقد. 
 

مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، اإلمارات العربية املتحدة، ص:  م(.1997وعبد القادر الصمادي )حممد عبد هللا البيلي،  ،علم النفس الرتبوي وتطبيقاته (42)
85. 

 . 9/75دار الكتب املصرية، مصر،  م(.2006القرطيب )حممد بن أمحد  ،اجلامع ألحكام القرآن الكرمي  (43)
 . 4/266(. دار صادر، بريوت، م2010) ابن منظور، حممد بن مكرملسان العرب  (44)
 . 45م(. مكتبة الطالب اجلامعي، ص: 1986) مطاوعإبراهيم عصمت  ،النفس قراءات يف الرتبية وعلم  (45)
 . 2ص:  ،امعي، اإلمارات العربية املتحدةدار الكتاب اجل (.1999)  جروان تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقاته، فتحي  (46)
 45(. مكتبة امللك فهد، الريض، ص: 1999) ارثيتعليم التفكري، إبراهيم احل  (47)
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نصرة هلا واملدافعة عنها أبي وسيلة التعصب هو اعتقاد الفرد أو اجلماعة استحقاق احلقيقة واالستحواذ عليها، والو 
كانت، فيتعّصب للرأي والفكر الذي يؤمن به ويعتقده، وهذا مما يفقد التفكري العملي مسته، ويندثر معامله وخصائصه، 

 .(48)  حيث يعمي بذلك بصره وبصريته من الوصول إىل احلقائق العلمية
املصاحل الشخصية على املصاحل العامة، واالنتماء وتغليب    اتباع اهلوى والُعجب،ولعل سبب هذا التعصب هو:  

 جلهات وهيئات فكرية معينة، واالنغالق الفكري.
ومن خالل هذه األسباب اليت تؤدي إىل التعصب ميكن استخالص بعض آاثر التعّصب الذي يؤثّر سلًبا على 

رد، ويقلل من فرص التطور يف اجملتمع التفكري العلمي ومقوماته الفكرية، كما يساعد على انداثر روح اإلبداع لدى الف
 اجلهل والتخلف يف اجملتمع، مما يؤدي إىل نشر الفساد وعدم االستقرار.انتشار  مما يؤثّر يف تراجع اجملتمع، و 

كما يعزز العداوة والعزلة بني أفراد اجملتمع، ويدفع يف اجتاه العداوة والعزلة؛ وهلذا فإن التعّصب سببه اجلهل وضعف 
 .(49)  والتعصب قد يؤدي إىل استعباد الناس، والتعاِل عليهم االتصال،

إذ يضيق حيز التفكري يف جمال رأى حمدد، وجيعل احلقيقة  ،التفكري العلمي وهذا كله من العقبات الشديدة أمام
 حيث إن كل شخص يكون مقتنع بفكرته دون النظر ملوضوعيه هذه الفكرة، ومواجهة آراء اَلخرين. ذاتية دون غريه،  

 اثنًيا: الوراثة:
وهي انتقال الصفات من الوالدين أو األجداد إىل األبناء واألحفاد عن طريق املورواثت، أو اجلينات اليت حتدد 

ات فطرية عامة يف اجلنس، أم من املتغريات اليت استجدت مجيع الصفات الوراثية للكائن احلي سواء كانت هذه الصف
 . (50)  يف اَلابء حسب قوانني الوراثة وشروطها مثل: األمراض الوراثية والنبوغ وغريها

وللوراثة أثر كبري على مستوى الذكاء لدى الفرد، إذ ينبين على أسسها نوعية االستجابة احملتملة يف البيئة، واألمناط 
وقعة للفرد واملتمثلة يف درجة التفاعل االجتماعي، والتحصيل الدراسي، وامليول واالجتاهات، واالستعدادات السلوكية املت

 والقدرات.
ومما يؤكد أثر الوراثة على اجلانب العقلي ما أثبتته الدراسات يف درجة التشابه بني ذكاء اَلابء وذكاء البناء، حيث 

وبني ذكاء اَلابء وذكاء أبنائهم   50.(51)0ابء وذكاء أبناءهم الطبعيني حواِل:  يبلغ متوسط معامل االرتباط بني ذكاء اَل

 

 .96جامعة املوصل، ص:  الرتبية،(. كلية 2001) حممد يسني وندى زيدان  ،برامج تنمية التفكري اإلبداعي أنواعها واسرتاتيجياهتا أساليبها (48)
 .25ألردن، ص: دار األهلية للنشر والتوزيع، ا (.1990قطامي )يوسف  ،تفكري األطفال تطوره وطرق تعليمه (49)
 . 58م(.  دار القلم للطباعة والنشر، الكويت، ص: 2006) بركاتحممد خليفة  ،علم النفس التعليمي (50)
 . 25ص:  ،الريض، مكتبة الصفحات الذهبية، كمال سامل وفاروق صادق  ،الفروق الفردية لدى العاديني وغري العاديني (51)

http://kenanaonline.com/users/future-way/tags/14628/posts
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أما التوائم املتماثلة فإهنم يشرتكون متاًما يف العوامل الوراثية، ولذلك فإن متوسط معامل االرتباط  0.25ابلتبين حواِل: 
 . (52)0.09بني ذكائهم مرتفع حواِل:  

الكبري لعامل الوراثة إال أن ذلك ال يعين أهنا املؤثر الوحيد على اجلانب العقلي، وعلى الرغم من التأثري 
فاالستعدادات الفطرية الوراثية لن يكون هلا أتثري كبري على الفرد ومنّوه العقلي إذا مل تتفاعل مع البيئة مبا يتوفر فيها من 

 .(53)  فرص تعني على النضج والتفتح
 اثلثًا: البيئة: 

وتعين مجيع املؤثرات البيئية واالجتماعية املصاحبة للفرد منذ بداية حياته وحىت مماته، كاحمليط االنفعاِل ومستوى 
 املعيشة االقتصادي، ودرجة الوعي الرتبوي الذي مير به، واملستوى الثقايف لألسرة وغريها من البيئة املادية واملعنوية.

دية حول اإلنسان ال يعد من املثرات البيئية إذا مل يكن هلا أتثر فعلي على خرباته وسلوكياته؛ فمجرد وجود أشياء ما
 وعليه فإن البيئة الفعلية ألي شخص ختتلف عن البيئة الفعلية لشخص آخر، وإن اتفقا معًا يف املكان واحمليط ذاهتما

(54) . 
بية العقلية، وهلا أتثري كبري على مستوى ذكاءه ودرجة فاحلاالت االقتصادية لألسرة من العوامل املثرة على الرت 

حتصيله الدراسي، وكلما ارتفع املستوى االقتصادي لألسرة أتيحْت فرص تعليمية وثقافية غري متاحة ملن هم يف مستوى 
م العقلية، اقتصادي أقل، فاألسرة ميسورة احلال ميكنها أن توفر ألبنائها العديد من الوسائل اليت تناسب قدرات أبناءه

 . (55) وإحلاقهم مبدارس متخصصة، واملشاركة يف برامج رعاية املوهبة وتنمية القدرات
علًما أبن احلالة االقتصادية لألسرة على مستوى القدرات العقلية ألفرادها؛ إال أنه ينبغي أن تتضافر اجلهود من 

توازن، حىت ال يغلب جمال على جماالت أخرى، فهناك أجل توفري عدة مؤثرات اليت تنمي اجلوانب العقلية، ويراعى فيه ال
الكثري من األسر اليت وفْت ألبنائها الكثري من الوسائل املذكورة، ومل تتمكن من حتقيق التقدم املنشود، ويف املقابل هناك 

 العديد من األسر الفقرية اليت خترج منها أفراد متفّوقون يف علوم شىت.
 
 
 
 

 

 .  113، ص: اإلسكندريةم(. املكتب اجلامعي احلديث، 2001) فوزيحممد جبل  ،علم النفس العام (52)
 .156دار الفكر العريب، القاهرة، ص:  ه (.1414) عليراشد  ،مفاهيم ومبادئ تربوية (53)
 . 35ه (. دار القلم، الكويت، ص: 1409) أبو عالمرجاء حممود  ،الفروق الفردية وتطبيقاهتا الرتبوية (54)
 .256، ص: اإلسكندرية ية للكتاب، ر سكندم(. مركز اإل2003خليل ميخائيل معوض )  ،الرتبوي أسسه وتطبيقاتهعلم النفس  (55)
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 رايف:رابًعا: انتشار الفكر اخل
ينتشر الفكر اخلرايف وخباصة يف اجملتمعات البدائية والنامية، حيث يفسر معظم الناس ظواهر احلياة وأحداثها 
تفسريًا خرافًيا ال يستند إىل دليل علمي أو جتارب اثبتة، كما أن بعض األفراد عندما تواجههم مشكلة فإهنم يلجؤون إىل 

 .(56)  يت واجهتهم، وال حياولون حلها بطريقة علمية صحيحةبعض الطرق غري املشروعة حلل مشكلتهم ال
وحتول األعراف والتقاليد واملفاهيم املتسامل عليها، وما تتناقله األجيال من قيم وعادات وأفكار وأمناط ثقافية، دون 

يد أن مثة شيئاً جديداً التبّصر بكلِّ جديد أو مستجّد، وكثرياً ما حيصل اإلعراض دون نقاش جملرد معرفة امللتزمني ابلتقال
 .(57)  يعمل على زحزحة مورواثته الفكرية

وهلذا يواجه املربون موقًفا معرتًضا من اجملتمع، قد حيملهم يف معظم األحيان على االنكفاء واإلقالع عن دعوهتم 
واالستيعاب والتجاوز، وكثرياً ما يذهب هؤالء املغرية، إذا مل حيسن القراءة والفهم، أو مل يتمتع بطاقة هائلة على التحمل  

ضحاي األفكار واملشاريع اإلصالحية، والقرآن الكرمي ينقل لنا من األمثلة والنماذج اليت القْت ابلرفض االجتماعي هلا، 
مد صلى هللا واملؤكد وفق العرض القرآين، أّن األنبياء كلهم كانوا ممن تعرضوا حلال اإلعراض والتصّدي، وآخرهم نبّينا حم

 .(58)  عليه وسلم
ْم ُمْهَتُدونََّ   واملنطق الذي واجههم كان واحًدا:قاىل تعاىل: )الزخرف:    َبْل قَاُلوا إَِّّنَّ َوَجْدََّن آاَبَءََّن َعَلىَٰ ُأمٍَّة َوإَِّّنَّ َعَلىَٰ آاَثرِّهِّ

 وعلماء يف جماالت خمتلفة.(والتاريخ خيتزن الكثري من الوقائع اليت رفض فيها الناس أفكار مصلحني   ٢٢
فيتضح مما سبق أبن هناك عوامل مؤثرة على تنمية التفكري العلمي، تتمثل ذلك من خالل التعّصب للراي أو 
الفكر واملعتقد، كما أن للبيئة والوراثة أثر كبري على التفكري العلمي لدى الفرد، وميكن التخلص من هذه العوامل ابلتحرر 

تدريب الفكر على اإلبداع واالبتكار، والسعي حنو تنمية التفكري العلمي السليم واتباع خطواته من التبعية املقيتة، و 
 العلمية.

 اخلامتة:
 بعد هذه اجلولة العلمية توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها ما يلي: 

 واألسرة.أن البناء الصحيح للتفكري العلمي لدى الناشئ عملية تكامل بني املدرسة   -
أن على األسرة مراعاة جمموعة من القواعد عند التعامل مع الناشئ حىت حيقق التفكري العلمي هدفه املنشود،  -

 وعلى رأس هذه القواعد احرتام عقلية األوالد وطبيعة تفكريهم وتعويدهم على التفكري.

 

 .65العراق، ص:   ،م(. دار الكتب للطباعة والنشر1988) هرمز صباحو يوسف  إبراهيم، الطفولة واملراهقة   علم النفس التكويين (56)
  www. Bahaedu. Gov. Sa م(.  2003) حممد حفين إمساعيل ،الذهينالتعلم ابستخدام اسرتاتيجيات العصف  (57)
 .45ص:  ،(. مكتبة النهضة املصرية، القاهرة 1996) حبيبالنظرية واالسرتاتيجيات"، جمدي و "األسس  :التفكري (58)
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وذلك من خالل جمموعة من أن املدرسة تقوم بدور فعال يف أتسيس وتنمية التفكري العلمي عند الناشئ،  -
 الوسائل أمهها: تنمية تفكري الناشئ من خالل اللعب اهلادف والقصص.

أنه جيب األخذ بعني االعتبار عند عملية تنمية التفكري العلمي لدى الناشئ العوامل والقوى املؤثرة حىت تتحقق  -
 األهداف املنشودة بشكل مطلوب.

 اثنيا: التوصيات:
 البحث يوصي الباحث ابلتاِل:يف ضوء نتائج   

نشر ثقافة التفكري العلمي عرب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ابستضافة خرباء ومناقشة قضايه وأبعاده حىت  -
 يتأسس أمهيته يف أذهان أفراد اجملتمع والناشئ.

علمي وأمهيته وسبل عقد اللقاءات بني إدارة املدرسة وأولياء أمور الطالب من أجل مناقشة قضاي التفكري ال -
 تعزيزه بشكل مستمر ابلتعاون بني اجلهتني.

عقد حماضرات وندوات خبصوص قضاي التفكري العلمي ومعوقاته يف اجملتمع وتقدمي وسائل وسبل تنميته،   -
 ومعاجلة جوانب معوقاته.
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