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 ملخص: ال

كب�� �سبب غزارة املعارف وتزايد االبت�ارات التقنية والعلمية �� مختلف    �عيش املنا�ج التعليمية تحّدٍ 

�ّلِ   .ا�جاالت تحصيل   �� واملتعلمات  املتعلم�ن  قدرة  بمحدودية  الو��  حصول  ظل  وتملكها،    و��  املعارف 

با مطل  ،أصبح مطلب استدماج مهارات التفك�� بما �� موضوعات للتعلم وأدوات لبناء املعارف �� اآلن نفسھ

 . م�حا لت��ض املدرسة بوظيف��ا ال��بو�ة �� توافق مع متطلبات العصر املتحول 

يحاول هذا املقال �سليط الضوء ع�� قيمة وضرورة إيالء مهارات التفك�� واس��اتيجياتھ العناية الالزمة  

ثمارها  �� �ل هندسة بيداغوجية للمنا�ج ال��بو�ة. كما يروم عرض �عض الصيغ واملداخل ال�ي يمكن است

 لر�ح رهان التوازن ب�ن مطلب تنمية مهارات التفك�� ز املعرفة بما �� مادتھ. 

 الس��ورة الذهنية -التفك��  – اس��اتيجية التعلم  -معرفية -امليتا -مهارات التفك��  املفاهيم املفاتيح:

 

Abstract: 
 
Curriculum and bet teaching and learning thinking skills the educational curricula 

face a great challenge due to the abundance of knowledge and the increase of technical 
and scientific innovations in various fields. Educational in accordance with the 
requirements of the changing age. 

This article attempts to highlight the value and necessity of giving thought skills and 
strategies the necessary care in every pedagogical engineering of the curriculum. It also 
aims to present some formulas and approaches that can be invested to win the balance 
between the demand for the development of thinking’s kills and knowledge of what is 
its subject . 

Concepts Keys: thinking skills - Meta-Cognitive -Learning Strategy - Thinking -The 
mental process. 

 
 

 

  خالید الخطاطد.  
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 مقدمة:  -1

ناهضة بتنمية �خصية املتعلم و�عدادها لالندماج �� ا�جتمع. إ��ا   �عت�� املدرسة مؤسسة اجتماعية 

�� مختلف منا��   اليوم من دينامية  �عرفھ عالم  املعارف والثقافة والعلوم من جيل آلخر. وما  لنقل  قناة 

 املعارف وتزايد االبت�ارات التقنية والعلمية.غزارة ا�حياة ووجوهها، �ساهم �ش�ل وافر �� 

ا�حاصل، يجعل املنا�ج الدراسية مطالبة بأخذ هذه املتغ��ات �ع�ن االعتبار أثناء تحديد  إن هذا التطور  

البيداغوجية أن   اختيارا��ا  اله�ن  باألمر  وليس  التعليمية.  ومحتو�ا��ا  ال��بو�ة  ومداخلها  والديداكتيكية 

يفرض بات  الذي  واملهاري  املعر��  الزخم  مع  للتعامل  الدراسية  للمنا�ج  القدرة  كمطلب    تحصل  نفسھ 

للتعليم والتعلم، �� ظل حصول الو�� بمحدودية قدرة املتعلم�ن واملتعلمات �� تحصيل �ل املعارف وتملكها.  

باالنتقال من نموذج تر�وي متمركز ع��   انتفاؤه ره�ن  ٍن،  َبّ�ِ لهذا، تجد املنا�ج الدراسية نفسها أمام تحد 

بديل متمركز ع��   نموذج  إ��  املتعلإاملعارف  املعارف و�نا��ا �ش�ل واع  كساب  توليد  عتمادا ع��  ام من�ج 

الفعالية الذاتية �� التعلم. إن تحليل مستلزمات هذا االنتقال يف�ح عن ضرورة توفر أمر�ن ع�� األقل، 

 هما: 

الكفيلة   إقدار املتعلم ع�� التحكم �� مهارات التفك�� القادرة ع�� تطو�ر وتنمية العمليات الذهنية  ♦

 . ببناء املعارف

مهارات    تب�ي ♦ و�علم  و�عليم  الدراسية  املضام�ن  ب�ن  الت�امل  بتحقيق  �سمح  بيداغو��  نموذج 

 التفك��.

 مهارات التفکیر مدخل لتجدید أدوار المدرسة  -2

ت��ز أهمية �عليم و�علم مهارات التفك�� من خالل تمتع هذه األخ��ة بالصالحية الدائمة �� الوقت الذي  

بناء  تص�� فيھ املعارف ع�� أهم التفك�� شرط  التجديد. وعليھ، �عت�� مهارات  إ��  ي��ا متقادمة و�� حاجة 

باستخدام   توظيفها  وسبل  املعرفة  بناء  بأدوات  الو��  لھ  يضمن  للمتعلم  و�عليمها  وتجددها.  املعرفة 

طة  .فالتفك�� �ستلزم حصولھ عدة عمليات ومهارات معرفية �� �� األصل غ�� م��اب1العمليات وراء املعرفية

وهنا ينب�� التمي�� ب�ن �عليم و�علم هذه   .و�ستعمل مجتمعة أو جزء م��ا لتحقيق نتيجة أو هدف محدد

 املهارات وممارسة التفك�� بما �� محصلة اشتغال هذه املهارات وفق ترابط يخدم الغاية من التفك�� نفسها. 

ووس للتعلم  كموضوع  التفك��  مهارات  بھ  تتمتع  باتت  الذي  االع��اف  بتجديد  إن  املدرسة  يلزم  يلتھ، 

وظيف��ا التقليدية. فصالحية املنا�ج الدراسية وطرائق التدريس تقاس اليوم بمدى قدر��ا التحف��ية ع��  

التفك��   وأساليب  املشكالت  حل  �ستوج��ا  ال�ي  التفك��  مهارات  واملتعلمات  املتعلم�ن  و�كساب  التفك�� 

 
1-Robert. J. Sternberg and Karin Sternberg, Cognitive Psychology, 6éme Edition, Library of Congress,2011, 
p.17.  
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ط التفك�� ال�ي �سهم �� االرتقاء �عمليات التفك�� العليا ال�ي  االستكشا�� والتفك�� النقدي وغ��ها من أنما

ل�ي تدل �� معناها الواسع  اLa métacognition 1معرفية-باتت �ش�ل موضوعا رئيسا ملا بات �عرف بامليتا

لتأمل طر�قة التفك��، فت�ون الذات املفكرة واعية �س��ورا��ا املعرفية ال�ي   الذهنية ال�ي تقود ع�� الس��ورة 

من   مجموعة  أو  ما  موضوع  بخصوص  ا�حاصل  الفهم  تطور  كتتبع  التعل�ي  التعلي�ي  النشاط  �ستدع��ا 

املواضيع أو تنظيم وانتقاء املوارد ال�ي �ستدع��ا وضعية ما، فضال عن تحليل س��ورة تطور طر�قة التفك��  

 كيفيات واس��اتيجيات االكتساب. و 

وح�ى ال يبقى املتعلم    اعتبارا لقيمة �عليم و�علم مهارات التفك�� لتحقيق مطلب ا�ع�اس الفكر ع�� ذاتھ،

مس��جعا حافظا للمعارف ومرددا لها، بل منتجا وموظفا وناقدا لها حسب ما تفرضھ السياقات التعليمية  

دعوة إلعادة النظر �� أساليب التدريس ووضعياتھ وتصميم املقررات  أو املعاشة، تبقى املنا�ج التعليمية م

 الدراسية و�عداد وت�و�ن الفاعل�ن ال��بو��ن

إن ال��بية ال�ي تروم إعداد أفراد متمتع�ن بحس نقدي ال يمك��ا أن تحقق مبتغاها إال بتجديد أف�ارها  

م���� يضمن فهم وتحليل الواقع وتحديد القرارات  ومن�جيات اشتغالها �� أفق تمك�ن األجيال بمهارات عقل  

للتفك�� بكفاءة، واستعمالها يمثل أساسا   التفك�� �� باألساس أدوات  التعامل معھ. فمهارات   �� الناجعة 

 وأح�امھ معللة �عليال عقالنيا.   ومنطلقا ل�ل تفك�� ناقد نتائجھ

لفهم والتحليل وتوجيھ االنتباه. إذ يلزم تفعيل  تو�� مهارات التفك�� اهتماما كب��ا لإلدراك والقدرة ع�� ا

عمليات �عليم مهارات التفك�� �� املنا�ج الدراسية إعادة صياغة هي�ل��ا �� صورة �سمح بتدر�ب املتعلم�ن 

واملتعلمات ع�� استخدام مهارات التفك�� واالستكشاف واالستقصاء واملناقشة والتحليل وت��ير املواقف  

ش�ل عقال�ي. وال يتحقق هذا األمر إذا لم تصر األ�شطة التعليمية التعلمية ذا��ا خادمة  والدفاع عن اآلراء � 

 لهذه املهارات و�� اآلن نفسھ تتخذ م��ا شرطا �حصول التعلم ا�جديد. 

أن مالمح  2كتابھ �عليم و�علم التفك��  ��   .RESNICKLAUREN B  لوران ريسنيكو�� هذا اإلطار يذكر  

 ن رصدها إال ضمن وضعيات �ستلزم تفك��ا يقود ألفعال �عكس ا�خصائص اآلتية: التفك�� ا�جيد ال يمك

 التفك�� ا�جيد ال ينحصر �� طرحھ ل�حلول ل�حل الواحد؛ -

 التفك�� ا�جيد يقود �حلول عدة، �ل حل ت�لفة خاصة بھ ولھ نقط قوة ونقط ضعف؛ -

 التفك�� ا�جيد يفرز حكما دقيقا وتفس��ا مقنعا؛  -

 حصلة معاي�� متعددة. التفك�� ا�جيد هو م  -

 
نLivingston يقر ليفينكستون  -1

ٔ
 ينطوي التي المعرفية العمليات عن عامة لمحة التربوي النفس يقدم لعلماء المعرفة ماوراء دراسة ا

ولئك عن الناجحين الطالب يميز وما التعلم عليها
ٔ
قل بشكل يعملون الذين ا

ٔ
 انظر:  .ا

Livingston, J. (1997). Metacogniton: An Overview. State University of New York at Buffalo . 
2- Resnick Lauren, Education and Learning to Think, National Academy Press, Washington.1987, p.3. 
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إن االهتمام بتنمية مستو�ات التفك�� العليا لدى املتعلم�ن واملتعلمات يجعل من �عليم التفك�� خيارا  

 حيو�ا �� إعادة بناء النموذج التعلي�ي الذي يأخذ �� صياغتھ املوجهات اآلتية: 

 تنمية مهارات التفك�� سبيل للوصول إ�� التفك�� الفعال. -

 تقاس بالقدرة ع�� حل املشكالت. قيمة التعلمات  -

 �عديل السلو�ات مشروط بتعديل طرق التفك��. -

 �ل موقف �علي�ي جديد يودي إ�� �علم جديد. -

 املتعلم(ة) مشارك �� اختيار محتو�ات التعلم. -

 النشاط التعل�ي مح�وم ��دف حاصلة معرفتھ لدى املتعلم(ة). -

 تنوع املواقف.  املتعلم(ة) منظم ألف�اره ومعدل الس��اتيجياتھ حسب -

 املتعلم(ة) واع بما يحدث �� ذهنھ.  -

 الذهنية. -املتعلم(ة) قادر ع�� استدماج �علمھ ا�جديد �� خر�طتھ املعرفية  -

 املتعلم(ة) ع�� و�� بمحدودية معرفتھ السابقة.  -

ومشكالت  �عليم مهارات التفك�� و�علمها تمر�نا ودر�ة ع�� التعامل مع مواقف ووضعيات   هكذا، �ستلزم

. إن البحث عن ا�حلول أو تجاوز الصعو�ات ال�ي تصادفها عملية  1ذات مع�ى بالنسبة للمتعلم�ن واملتعلمات

التعلم ضمن وضعيات تحفز املتعلم(ة) ع�� تطو�ر قدرات محددة. وهو ما يجعل التعلم أك�� عمقا، وأقوى  

واقف القيمية. وعليھ، ينب�� أن يركز �عليم والسلوك واالتجاهات وامل  تأث��ا �� كيفيات التفك�� واملعا�جة

ال�ي ت�ون موجهة باس��اتيجيات صر�حة وتمثيالت رمز�ة �حل املشا�ل   مهارات التفك�� ع�� الفعالية الذاتية

 . 2واتخاذ القرارات و�علم املفاهيم ا�جديدة

 جدلیة العالقة بین مهارات التفکیر ومحتویات التعلیم: -3

من ب�ن مهارات التفك�� ال�ي يمكن أن ت�ون موضوعا للتعلم، نذكر: مهارة حل املشكالت ال�ي �ستعملها  

هاهنا للداللة ع�� مجموع األفعال والعمليات الفكر�ة ال�ي �ستخدمها املتعلم(ة) ألداء مهمة محددة ذات  

(ة) باستدعاء معارفھ السابقة  متطلبات عقلية ومعرفية. ف�ي بمثابة وضعية �عليمية �علمية �سمح للمتعلم

امل��تبة عن   ومهاراتھ ال�ي �ستوج��ا موقف لم �سبق لھ أن �ان مألوفا لديھ، وحلھ يحصل بحل التناقضات

 غياب ال��ابط املنطقي ب�ن م�ونات املوقف أو ع�� تجاوز غموض حاصل فيھ. 

 
1-Resnick Lauren, Education and Learning to Think, National Academy Press, Washington.1987, p.19. 
2-Robert. J. Sternberg, Critical thinking : Its nature, measurement and improvement. In Essays on the 
intellect (p. 45-70). Alexandria, VA. Frances, R. Link. ASCD. 1985, P. 46. 
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لتنمية ا�خ��ات ا�حياتية. فإذا ما تم نافع  اتخاذ الوضعية املش�لة إطارا    إن �علم مهارة حل املشكالت 

من   والرفع  املتعلم(ة)  دور  تفعيل   �� ذلك  ساهم  لها،  التعليمية  املواقف  إخضاء  وتم  للتعلم  ديداكتيكيا 

درجات التدرب عل��ا �� مختلف �حظات التعلم، ل�ون هذه املهارة �س��دف الب�ى العقلية والبنيات املعرفية،  

التفاعل بي��ما �� سياق ذي مع�ى �ستلزم التعامل معھ تحقيق    بما �� �علمات ومكتسبات سابقة وتحقق 

 �علم جديد. 

االنفجار املعر�� والتق�ي، أصبحت املنظومات   ال�ي بات يفرضها  التحديات  �� ضوء ما سبق، و�� ظل 

اتھ. فإذا �انت  و ال��بو�ة ملزمة بمسايرة هذا التحول من خالل استحضار العالقة ب�ن موضوع التعلم وأد

فة ضرور�ة لنمذجة الواقع وتمثيل املعلومات عقليا، فإن هذا العقل لن ي��ض بمهمتھ إذا لم ينظر إ��  املعر 

مهاراتھ كموضوعات للتعليم والتعلم، و�� اآلن نفسھ أدوات �سمح لل�ائن البشري بالتعامل مع املعارف بما  

للتفك��. و�� ال��بو�ة نفسها أمام م �� مادة  تغ��ين أساسي�ن يوجها هندس��ا  هذا السياق ستجد املنا�ج 

 البيداغوجية و�حددا اختيارا��ا ال��بو�ة: املعرفة ومهارات التفك��.

وفيما ي�� نقدم �عض االختيارات البيداغوجية ال�ي يمكن أن ت�ون ناظمة لعملية �عليم و�علم مهارات   

 التفك�� �� عالق��ا با�حتو�ات الدراسية:

: يمكن �عليم التفك�� كمادة مستقلة بذا��ا، مثلها مثل  ادة مستقلة بذا��ا�عليم مهارات التفك�� كمأوال:  

با�� املواد الدراسية. و�عليمھ ��ذه الصورة يمكن من تحصيل نتائج أفضل، ألن املتعلم(ة) تتاح لھ فرصة  

الو��   التعرف ع�� االس��اتيجيات ال�ي يوظفها من خالل عملية تأمل للتفك�� (تفك�� �� التفك��) و�حصل لھ

بمصادر األخطاء ال�ي يرتك��ا. كما ي�ون بإم�انھ �علم اس��اتيجيات جديدة �ش�ل صر�ح مع إم�انية تقو�م 

 أدائھ لها ولنجاع��ا. 

درا�ىي: ثانيا: محتوى  خالل  من  التفك��  مهارات  �ش�ل   �عليم  واس��اتيجياتھ  التفك��  مهارات  تدعم 

بذا��ا. و��ون  قائمة  بناء    ضم�ي من داخل مادة دراسية   �� املشاركة  املتعلم من  تمك�ن  الغرض من ذلك، 

 التعلمات دون أن ت�ون كيفيات التعلم وأدواتھ غاية �� النموذج الديداكتي�ي الناظم لتدريسية هذه املادة. 

يتم �علم التفك�� ومهاراتھ واس��اتيجياتھ    �عليم مهارات التفك�� من خالل مدخل ت�امل املواد:ثالثا:  

�ش�ل صر�ح من خالل محتوى �علي�ي خاص ومستقل عن با�� املواد األخرى، ليتم ر�طھ ��ا فيما �عد، من  

املهارات   وتطبيق  استخدام  ع��  واملتعلمات  املتعلم�ن  ستحث  ال�ي  التعليم  عملية  تنظيم  إعادة  خالل 

 � �علمات با�� املواد الدراسية. واالس��اتيجيات ال�ي تم اكتسا��ا ع�

الدرا�ىي: امل��اج  خالل  من  التفك��  مهارات  �عليم  امل��اج    را�عا:  خالل  من  التفك��  مهارات  �علم  يتم 

الدرا��ي �افة. فاملهارات العقلية ال�ي يتم �علمها �� هذا السياق، يتم �عز�زها �ش�ل مش��ك �� جميع املواد  

دمج هذه املهارات كموضوعات للتعلم �� مختلف املواد الدراسية. وتبقى  الدراسية. وهذا االختيار �ستلزم  

مشاركة املتعلم�ن واملتعلمات �� مختلف األ�شطة رامية إ�� بناء املعارف من جهة، و��� الو�� باملهارات ال�ي  

 تطل��ا البناء، وكيفية توظيفها.  
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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 خالصة: -4

��جع املتعلم�ن  الدرا��ي �ع�ي إقامة بيئة �عليميةكموضوعات �علم �� امل��اج   إن دمج مهارات التفك��

املهارة داخل   التعلم الذي ي�ون حاصال بفعل املراس واملشاركة وتوظيف  واملتعلمات ع�� تنظيم عمليات 

عززتھ   إذا  إال  ومهاراتھ  التفك��  و�علم  �عليم  مطلب  يتحقق  أن  يمكن  وال  واع.  �ش�ل  الدرا��ي  الفصل 

ووع الديداكتيكية  ومهارات  املمارسات  املعرفة  ب�ن  شرخ  أي  إحداث  دون  املعرفية  املادة  مع  �عاملها  ��في 

التفك�� ال�ي يتم التعامل معها �ش�ل مقصود وصر�ح ع�� التدر�ب واملمارسة ا�خطط لها مع مراعاة التوازن  

 ب�ن مطل�ي املعرفة واملهارة �� اآلن نفسھ. 
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