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ٌُعد التفكٌر اعمد أنواع السلون اإلنسانً، وٌمثل أعلى مستوٌات النشاط العملً، وهو من أهم 
الخصائص التً تمٌز اإلنسان عن غٌره من المخلولات، وهذا السلون المعمد عند اإلنسان ناتج عن التركٌب 

ن سائر المخلولات، بمدرته المعمد لدماغه ممارنة بتركٌبه البسٌط عند الحٌوان إذ ٌتمٌز اإلنسان من خالله ع
 على تحدٌد الهدف من سلوكه، وتخٌل الوسائل وابتكار الحٌل والبدائل التً تؤدي إلى تحمٌك هذا الهدف. 

      
عبارة عن سلسلة من النشاطات العملٌة غٌر المرئٌة التً ٌموم بها الدماغ عندما ٌتعرض لمثٌر ٌتم  فالتفكير    

 .  استمباله عن طرٌك واحدة أو أكثر من الحواس الخمس ، بحثاً عن معنى فً المولف أو الخبرة
     
وم الحٌز الكبٌر من اهتمام بدأ االهتمام بدراسة التفكٌر منذ ولت مبكر من المرن العشرٌن واخذ هذا المفه  

الكثٌر من الفالسفة والمفكرٌن وعلماء النفس وتغٌر هذا المفهوم تبعاً لمراحل تارٌخٌة عدة ولصعوبة تحدٌدها 
ٌتفك معظمنا أن الجٌل الجدٌد من نفس ، حٌث بالضبط ولكن هنالن اتفاق بٌن المنظرٌن التربوٌٌن وعلماء ال

المعرفة بالطرق التملٌدٌة التً اعتدنا علٌها فً السابك، فإن لم ٌكن الطالب ٌصعب تحفٌزه للتعلم و كسب 
للطالب الدافع الكافً سواء كان داخلٌا أو خارجٌا للدراسة والفضول المعرفً فلن ٌتحمك التعلم الذي ٌنشده 

ٌمكن للمدرس أن ٌلعب دورا محورٌا فً تشجٌع و  ، حٌٌث التعلٌمً ككل أولٌاء األمور والنظامالمعلمون و
طرٌمة خاصة به لخلك ب، فوالع الحال ٌمول أن كل متعلم ٌحتاج منا إبداع  تحمٌس طالبه رغم صعوبة المهمة

حثهم عن الفصل نوع من الدافعٌة للتعلم لدٌه، فأكثر المعلمٌن خبرة ٌجتازون أولات عصٌبة فً رحلة ب
 إلى العلم. المتشوقالدراسً المتحمس و

لذلن سٌحتاج بعضا من األفكار فً إذن هو من ٌحاول تطوٌر نفسه واالرتماء بمستوى فصله و لمعلم الناجحفا
 :افكار لتحفٌز التفكٌرراجهم لحب العلم و التعلم، وهنان عشرة تحفٌز الطالب و استد

 
 تحسيس الطالب بالمسؤولية: -1
التً  الواجبات المنزلٌةدع المتعلمٌن ٌسٌطرون على طرٌمة تعلمهم، و اترن لهم حرٌة اختٌار المهام و   

ٌرٌدونها. ال تنس أٌضا أن الفصل مجتمع مصغر، لدى من الجٌد أن ٌشعر الطالب بأهمٌته داخل الفصل ، 
 فتزٌٌن المسم و االعتناء بالنباتات كلها أمور تشعره بالمسؤولٌة و الفخر.

 تحديد األهداف: -2
ٌتولع منه  إلى معرفة مامن الضروري تحدٌد األهداف من المهام المنوطة بكل طالب بوضوح ، فهو ٌحتاج 

حتى ٌبمى متحمسا إلكمال المهمة على أحسن وجه. حاول إذن جرد الئحة بأهداف لصٌرة و طوٌلة المدى و 
 مجموعة من المواعد التً على الجمٌع تحمٌمها أو احترامها.

 خلق بيئة آمنة: -3
وب لد ٌؤدي إلى تعثرات ال تحمد ٌحتاج الطالب إلى التعلم فً أمان تام ، فالخوف من اإلخفاق و عوالب الرس

عمباها على المدى البعٌد. ٌستحسن إذن تشجٌع الطالب و اإلٌمان بمدراتهم على تجاوز الصعوبات و إعادة 
  المحاولة عند الفشل مع دعمهم نفسٌا و اجتماعٌا إذا التضى الحال.

 تغيير فضاء التعلم: -4
ة مبهرة داخل الفصل، الطالب بحاجة للتجدٌد المستمر، كمعلم الجلوس وراء مكتبن و انتظار نتٌج ال ٌمكنن

كل ذلن … ٌمكنن المٌام برحالت مٌدانٌة، رؤٌة أفالم وثائمٌة أو فمط المٌام ببحث جماعً فً مكتبة المدرسة 
  كفٌل بتحفٌز المتعلم و خلك جو من المرح و المتعة المفٌدة.

 خلق جو من المنافسة الشريفة: -5
تم استخدامها بشكل تربوي ٌخدم األهداف  الدراسً ٌمكن أن تكون شٌئا اٌجابٌا إذا ما المنافسة داخل الفصل

المسطرة سلفا، ففً بعض الحاالت ٌمكن تحفٌز الطالب على بذل جهد أكبر و التفوق عن طرٌك تطبٌمات 
  جماعٌة تملٌدٌة فمط. لعابأتعلٌمٌة مثال أو 
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 تقديم مكافآت بسيطة: -6
تعد من أهم الوسائل فً تحفٌز الطالب ، فال ٌحتاج األمر منن مٌزانٌة ضخمة، فملم جمٌل أو علبة شوكوالتة 
صغٌرة لد ٌفٌان بالغرض، كلمات مدح لد تكون أكثر فعالٌة فً بعض األحٌان. المهم هو شعور الطفل أو 

 آلخرٌن على أن ٌحدوا حدو المتفوق.عند الحصول على مكافأة بعد إكمال مهمة ما و تشجٌع االمراهك بالفخر 
 تشجيع العمل الجماعي: -7

تها و أهمٌتها خصوصا بالنسبة للطلبة المتعثرٌن و الخجولٌن عً من الوسائل التً نتفك على نجاحالعمل الجما
ام وهً طرٌمة جٌدة بالنسبة للمواد العلمٌة التً ، الكل ٌتحمس للتعاون و مساعدة المجموعة و إكمال المه

  تعتمد المالحظة و التجرٌب.
 التعرف على الطالب:  -8

لٌس الممصود معرفة اسم كل طالب ، بل التعرف على هواٌاته وانجازاته وما ٌحبه وما ٌكرهه .. فذلن     
 اته داخل الفصل وبالتالً عملٌة تعلمه . ٌٌمنحه ثمة عالمٌة فً نفسه وٌؤثر اٌجاباً على سلوك

 :   الحوار والنقاش -9
ً من     ٌمكن استغالل بعض الحصص الدراسٌة لمنالشة بعض مكامن الخلل والضعف التً لد تخلك نوعا

 باألمل إحساساالجمٌع  بإعطاءاالحباط لدى المتعلمٌن ، فالولوف عندها والبحث عن سبل تجاوزها كفٌل 
 ح . وامكانٌة النجا

 استخدام التكنولوجيا  -11
تكلمنا مراراً عن دمج التكنولوجٌا فً التعلٌم وماله من تأثٌرات اٌجابٌة أذا ما تم استخدامها بمنهجٌة منظمة     

، لٌس بالضرورة ان ٌستغنى المعلم عن الورلة والملم لكن ان ٌحاول االستفادة ، كلما سنحت الفرصة مما 
 .                                  ة ات تعلٌمٌمن برامج وأدوات وتطبٌمتوفره التكنولوجٌا فً هذا المجال 
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