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مدخل
هدف هذه الوثيقة هو مساعدة العاملني يف الرتبية والتعليم على جعل تطوير التفكري هدفًا تعليميًّا
اضحا ،باعتباره جزءًا من تعليم املضامني يف مواضيع التدريس املختلفة .يف املقابل ،ترمي هذه
واعيًا وو ً
الوثيقة إىل املساعدة يف التشديد على تطوير مستويات عالية من التفكري يف سريورة التعليم والتعلّم،
وذلك مبا يتالءم مع النهج املعلَن يف إطار "األفق الرتبوي"(.)2007
منهجي تطوير التفكري عند تالميذه ،ودجمه يف
أيضا ليخطّط بشكل منظّم و
تساعد هذه الوثيقة املعلم ً
ّ
تدريس املضامني التعليميّة .نتيجةً لذلك ،يستطيع املعلّم تعميق التعليم والتعلّم يف جماالت املعرفة
املختلفة.

ستوى عال هو
أي تعلّم ّ
يتم ّ
التفكري هو عمليّة مرّكبة متع ّددة األوجه ،وبدونه ال ّ
هام .والتفكري مب ً
غامضا ضبابيّا يشتمل على تشكيلة من القدرات وأنواع
مصطلحا
عام واسع ،ويعترب
ً
مصطلح ّ
ً
التفكري .تقول زوهر ( ،)1996معتمدة على رزنيك (" :)1987التفكري مبستوى عال ليس حسابيّا،
لكل منها
وأمناط التفكري ليست واضحة وحم ّددة سل ًفا .يفضي التفكري عادة إىل حلول متع ّددة ،و ّ
حل املشكالت،
حل واحد واضح .إ ّن
ً
تفكريا كهذا يتعلّق مبهارات ّ
حسناته وسيّئاته ،لكن ال يوجد ّ
وحتمل املسؤوليّة".
وطرح األسئلة ،والتفكري الناقد ،و ّاختاذ القرارات ّ

متغري ويف عصر
كل جمال من حياة الفرد يف جمتمع ّ
قدرات التفكري ضروريّة للنجاح واألداء الناجع يف ّ
املهم تنمية معرفة التالميذ إسرتاتيجيّات التفكري العالية ،وتنمية مقدرهتم على إعمال
املعرفة .لذلك من ّ
متنوعة.
هذه اإلسرتاتيجيّات يف سياقات ّ
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يطور التفكير في
يسهم التعليم الذي ّ

:

 فهم عميق للمضامني املطلوبة حبسب مناهج التعليم وحتقيق األهداف املطلوبة.
 سريورة بنينة املعرفة خالل التعلّم.

 تنمية قدرة إدراكيّة عالية يف خمتلف اجملاالت والسياقات.
وإبداعي.
 تنمية تفكري ناقد
ّ

في المق ّدمة التالية نعرض ،بشكل مختصر ،المبادئ التربويّة التي أخذ
بها كاتبو الوثيقة.

الموضوعات المطروحة في المق ّدمة هي:
 تطوير التفكري وبنينة املعرفة – املقاربة الداجمة.
 فهم ماهيّة املعرفة ومراحل تكوينها.

 إسرتاجتيّات التفكري وسريورات التفكري.

 ما وراء اإلدرا (امليتا إدرا ) وإسهامها يف تعليم التفكري.
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تطوير التفكير وبنينة المعرفة – المقاربة الدامجة
يطور التفكري يف بنينة املعرفة عند التالميذ ،ويساعدهم على االنتقال من تعلّم
يُسهم التعليم الذي ّ
فعالة
هامة .املعرفة اليت تُعلَّم بصورة ّ
يؤّكد على التذ ّكر والتكرار ،إىل تعلّم يؤّكد على بنينة املعرفة بطرائق ّ

أساسا
فعالة ومرتبطة ،ف ِّ
ومطورة للتفكري ِّ
ِّ
الفعالة وغري املرتبطة ،إىل معرفة ّ
حتول املعرفة غري ّ
تكون ً
الستمرارية التعلّم اهل ّام (باركِنس  .)1998فاملعرفة اليت تُعلّم هبذه الطريقة ُحتفظ بصورة أفضل ومل ّدة
س فيه.
أطولّ ،
وتتحول إىل معرفة مستعملة يف سياقات عديدة ،عدا السياق الذي تُ َد َّر ُ
أساسا من املعرفة العميقة.
لب ً
من جهة ثانية ،فإ ّن إعمال إسرتاجتيات التفكري ال ي ّ
تم يف فراغ ،بل يتطّ ُ
تؤدي إىل البحث عن أجوبة قيّمة ،دو َن معرفة مسبقة يف اجملال الذي
هامة ّ
مثالً ،ال ميكن طرح أسئلة ّ
ِِ
هامة دون معرفة أطراف املقارنة وهدف املقارنة.
تُطرح األسئلة بشأنه .كذلك ال ميكن إجراء مقارنة ّ
وعليه من غري احملبّذ تعليم التفكري كموضوع مستقل ومنقطع عن مضامني التعليم .يعترب هذا املبدأ من
كل مواضيع التعليم،
أسس "املقاربة الداجمة" يف تعليم التفكري .هذه املقاربة تدعو إىل دمج التفكري يف ّ
من أجل تشجيع التعليم العميق ملضامني املواضيع من جهة ،وخلق فرص لتفكري عميق على أساس
املعرفة الغنيّة من جهة أخرى .مع هذا ،فإ ّن هذه املقاربة ال تكتفي بدمج إسرتاجتيات التفكري العالية يف
أيضا أمهية إبراز إسرتاجتيات التفكري كأهداف تعليم واضحة
املضامني التعليمية فحسب ،بل تؤّكد ً
زوهر1996 ،؛ كوستا.)2001 ،
( َ
طريقة التعليم املوصى هبا هي التعامل مع نفس املضامني التعليميّة اليت نعلّمها عادةً ،لكن بطرائق
تعليم تُش ّدد على بنينة املعرفة وليس على نقل املعلومات .فبدال من تناول املضامني التعليميّة يف
مستويات ذهنيّة متدنيّة تتطلّب التكرار يف األساس  ،يوصى بتناول هذه املضامني مبستويات ذهنيّة
عالية تتطلّب إسرتاجتيات تفكري عالية.

عامة أم متعلّقة بالمضمون؟
هل إستراتجيات التفكير ّ

عامة وواسعة ُميكن إعماهلا يف
ختبّط الباحثون حول السؤال ،هل إسرتاجتيات التفكري هي إسرتاجتيات ّ
تتغري من سياق إىل سياق ،من جمال معرفة إىل جمال آخر .اإلجابة عن
سياقات مضامني خمتلفة ،أم أ ّّنا ّ
مشرتكة يف جماالت معرفة خمتلفة،
هي ،على ما يبدو ،أ ّن إلسرتاجتيات التفكري مميّزات ّ
عامة َ
هذا السؤال َ
خاصة متعلّقة مبميّزات املعرفة يف جمال التعليم (باركِنز وسالومون .)1998 ،مثال ،للبحث يف جمال
ومميّزات ّ
توجد مميّزات كثرية
العلوم الدقيقة ،للبحث يف جمال العلوم االجتماعيّة ،للبحث يف التاريخ أو التوراةَ ،
مشرتكة .مع ذلك فإ ّن طرائق البحث يف هذه اجملاالت ختتلف فيما بينها.

7

يتم يف خمترب البيولوجيا خيتلف عن البحث القائم على حتليل وشرح وثائق تارخييّة .مثالً،
فالبحث الذي ّ
املتغريات وعلى ختطيط دقيق جملرى جتربة مراقبة ،بينما يُش ّدد يف
يُ َش ّدد يف خمترب البيولوجيا على عزل ّ
البحث التارخيي على متييز السياق الواسع الذي نشأت فيه الوثائق التارخييّة ،وعلى الطرائق املختلفة اليت
ميكن تفسريها هبا.
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فهم ماهيّة المعرفة وسيرورة تكوينها
هام من تطوير قدرات التفكري عند التالميذ.
وتطورت هبا املعرفة ،هو جزء ّ
تكونت ّ
فهم الطريقة اليت ّ
املهم أن نُشدِّد ليس فقط
وعليه ،عندما نف ّكر بتطوير فعاليّات تعلّميّة وختطيطها ألهداف تعلّميّة ،من ّ

وجهت كتابة هذه
على "ما يعرفون" ،وإّمنا نش ّدد على "كيف يعرفون" ً
أيضا .الفرضيّات األساسية اليت ّ
تكون بواسطة الفرد خالل تفاعله مع
متطور ومتغيّر ،ي ّ
الوثيقة تعتمد على أ ّن املعرفة شيء مرَّكب ّ
توضيحا وتبر ًيرا.
اآلخرين ،ويتطلّب
ً

تصورات التالميذ واعتقاداهتم بشأن ماهيّة املعرفة
أظهرت أحباث كثرية جرت يف اآلونة األخرية ،أ ّن ل ّ
تأثريا على سريورات التفكري والتعلّم لديهم.
وطرائق ّ
تكوّناً ،
هنا نظريّات خمتلفة تصف اإلدرا الذايت والتفكري لدى الفرد بشأن املعرفة والدراية .فقد اقرتح الباحثان
الشخصي لإلنسان يف جمالَ ْني :ماهيّة املعرفة وماهية الدراية ،وأربعة
املعريف
هوفر وبِنرتخ تصنيف اإلدرا
ّ
ّ
أبعاد أساسيّة :تأكيد املعرفة ،بساطة املعرفة ،مصدر املعرفة ،تربير املعرفة (هوفر وبِْن ِرتخ:)1997 ،

ماهيّة المعرفة

تصورات ترى يف املعرفة شيئًا
 تأكيد المعرفة :يف هذا البعد توجد يف تسلسل ،من جهةّ ،
تصورات ترى يف املعرفة شيئًا غري مؤّكد،
مقرًرا وغري ّ
متغري ،ومن جهة ثانيةّ ،
مؤّك ًدا مطل ًقاّ ،
ويتطور كلّما اتسعت واختلفت آراؤنا ومفاهيمنا.
ّ
يتغري ّ
جمم ًعا
تصورات ترى يف املعرفةّ ،
 بساطة المعرفة :يف هذا البعد توجد يف تسلسل ،من جهةّ ،
مبن
لوقائع بسيطة منعزلة الواحدة عن األخرى ،ومن جهة ثانيةّ ،
تصورات ترى يف املعرفة ً
مرّكبًا ملفاهيم يتعلّق أحدها باآلخر.

ماهيّة الدراية

تصورات ترى أ ّن مصدر املعرفة
 مصدر المعرفة :يف هذا البعد جند ،يف تسلسل من جهةّ ،
تصورات ترى أ ّن مصادر املعرفة كامنة
منوط بعوامل خارج الفرد ،ومن جهة أخرى ،هنا
ّ

يكون املعرفة عرب التفاعل مع مصادر املعرفة ومع اآلخرين.
يف الفرد نفسه الذي ّ

تصورات تعترب تربير املعرفة وتوثيقها
 تبرير المعرفة :يف هذا البعد توجد ،يف تسلسلّ ،

تصورات ت ّربر املعرفة وف ًقا ملا يراه املرء صحيحا،
مصدر صالحيّة متّ ًبعا ،ويف املقابل توجد ّ
أخريا تصورات توجب تبرير املعرفة بالبحث وتقييم التعليالت واألدلّة.
و ً
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عدا آخر يف جمال ماهيّة الدراية :سريورة الدراية ،يف هذا البعد جند يف
يوعد وليفني ( ،)2007أضافتا بُ ً
تصورات ترى أ ّن سريورة املعرفة ما هي إال ختزين للمعلومات ،ومن جهة أخرى هنا
تسلسل من جهةّ ،

تصورات ترى أ ّن سريورة املعرفة هي بنينة املعرفة يف ذهن املتعلّم.
ّ
الفعالة
خاصة إذا كانت عمليّة التدريس ّ
تعزز مشاركة التالميذ ّ
التصورات واالعتقادات أمهيّة بالغةّ ،
هلذه ّ
احلصري يف
يف سريورة تكوين املعرفة (يوعد ولفني .)2007 ،على سبيل املثال ،التلميذ الذي يرى املصدر
ّ
املهمات اليت تتطلّب منه تكوين املعرفة بقواه الذاتيّة،
املعرفة يف املعلم والكتاب  ،قد ال يشعر بأمهية ّ

تظن أن لكل سؤال إجابة
كالبحث أو ّ
احلجة اللذين يتطلّبان منه إنتاج املعرفة بنفسه .والتلميذة اليت ّ
املهمات اليت تتطلّب دجمًا ملعلومات من مصادر ع ّدة ،ثّ
صحيحة واحدة ال غري ،قد جتد صعوبات يف ّ
حتديد وتقييم املواقف املختلفة يف قضيّة خالفيّة.
تصورات التالميذ ومعتقداهتم ،فيما يتعلّق باملعرفة وبالدراية ،وبني
يف أحباث عديدةُ ،وجدت عالقة بني ّ
طرائق تفكريهم وعملهم ( .)Ofer & Pintrich, 1997, 2002, Buel & Alexander, 2001بشكل
العلمي أعلى.
تصورات التالميذ ،بالنسبة للمعرفة ،أكثر تركيبا كان حتصيلهم
ّ
عام ،كلّما كانت ّ
ّ
سنفصل ،أدناه ،األبعاد األساسيّة للمعرفة وسريورة تكوينها وكيفيّة انعكاسها ،يف إسرتاتيجيات التفكري
ّ
الواردة يف الوثيقة (اليت طُّورت مبا يتناسب مع آراء ومعتقدات ُمع ّديها):
وتتطور كلّما اتّسع فهمنا واختلف
أ) المعرفة غير مؤّكدة ،وهي تتغيّر ّ

تغري األحباث واالكتشافات اجلديدة معرفتنا عن العامل .وكثرية هي األسئلة الوجيهة اليت ال جند
غالبا ما ّ
عنها إجابة واحدة ،أكيدة وشافية ،والعلماء ،والباحثون واملعلّقون قد خيتلفون يف آرائهم .كذلك األمر
اتساعا
تتغري وتزداد
على املستوى
ً
متغرية .فمعرفته تتنامى بالتدريجّ ،
الشخصي ،فمعرفة املرء ذات طبيعة ّ
ّ
متطورة وغري ثابتة ،وفهم
على مدى احلياة .علينا أن ّ
نعزز لدى التالميذ الوعي بأ ّن املعرفة ذات طبيعة ّ
أخريا ،االنفتاح لتعلّم مفاهيم
تكون املعرفة ّ
طرائق ّ
وتغريها ،وتعزيز اإلدرا لوجود وجهات نظر خمتلفة ،و ً
جديدة ومرّكبة.
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مثال:
ِ
التعرف على أسئلة مفتوحة دون إجابة قاطعة ،أو أسئلة هلا
من خالل طرح األسئلة ،يتم ّكن التالميذ من ّ
حل
أكثر من إجابة واحدة .إسرتاتيجيّات التفكري مثل طرح وجهات نظر وإمكانيات مختلفة هبدف ّ
ِ
تنمي الوعي بإمكانيّة وجود أكثر من طريقة واحدة لتناول األمور أو التفكري فيها.
معضلة ،من شأّنا أن ّ
تكون املعرفة ،وكيف أ ّن معرفتنا
التعرف ،عن كثب ،على كيفية ّ
التمرس بسيرورة البحث مي ّكن التالميذ من ّ
ّ

تتغري على الدوام مع نتائج األحباث والتجارب اجلديدة.
مكونة من مفاهيم يتعلّق بعضها ببعض
ب) المعرفة ّ

مييل تالميذ كثريون إىل االعتقاد بأ ّن املعرفة ما هي إال جمموعة من الوقائع البسيطة املعزولة عن بعضها،
لتصور اخلاطئ تدعمه طرائق
كحجارة الليجو املنتشرة على سجادة ،ال جيمعها نظام أو مبدأ .هذا ا ّ

التدريس اليت تؤّكد على حفظ التفاصيل والوقائع يف معزل عن سياقها.
لتكوين املعرفة ،علينا اجلمع بني حجارة الليجو وإنشاء مبن ،أي إجياد عالقات بني املفاهيم :مثال ،فهم
كيف تتعلق املتغريات أو األحداث ببعضها ،أو كيف تتأثّر ببعضها .يُستحسن إتاحة الفرص للتالميذ

فعال ،واالنكشاف لطبيعة املعرفة املرّكبة واملبنينة.
للعمل على تكوين املعرفة بشكل ّ
مثال:

إسرتاتيجيّات تفكري عديدة ،حنو تحديد المرّكبات والعالقات ،المقارنة ،التصنيف ،االستنتاج والدمج،
يطالب التالميذ بتكوين معرفة جديدة من خالل تكوين عالقات بني أجزاء املعلومات أو بني املفاهيم.
تنمي الوعي بأ ّن املعرفة مرّكبة من عالقات وتعتمد عليها.
هذه اإلسرتاتيجيات ّ

يكون المعرفة بتفاعله مع زمالئه ومصادر
جـ) مصدر المعرفة هو في التلميذ ،الذي ّ
المعلومات

مييل تالميذ كثريون ،يف أعمار متفاوتة ،إىل االعتقاد بأن مصدر املعرفة يكون يف س ْلطة خارجية؛ املعلم أو
بكل شيء" .أحد التح ّديات األساسيّة يف التدريس هو إتاحة ظروف تساعد التالميذ
الكتاب" َ
العليمني ّ
كزي يف هذه السريورة.
على تكوين املعرفة ،وأن يكونوا مدركني لدورهم املر ّ

سريورة تكوين املعرفة هي سريورة تفاعليّة تتطلّب من التلميذ اجلمع بني املعرفة اجلديدة واملعرفة السابقة،
الشخصي لدى الفرد ،لكن هذا التفكري ال يقوم
تقييم البدائل وإجياد التفسريات .هذا املوقف يؤّكد التفكري
ّ
يف واالجتماع ّي لدى مجهور املتعلمني.
يف فراغ ً
طبعا ،بل يتأثّر بالسياق الثقا ّ
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مثال:
كزي يف سريورات تكوين املعرفة .املطلوب من التالميذ هو طرح أسئلة،
تؤّكد هذه الوثيقة دور التلميذ املر ّ

اقتراح فرضيات ،عرض إمكانيات ووجهات نظر مختلفة ،استخالص نتائج ،تكوين حجج وغريها...

فعال مبساعدة مصادر املعرفة ومن خالل
إسرتاتيجيات التفكري هذه تدعو التالميذ إىل تكوين املعرفة بشكل ّ
التفاعل مع معلميهم وزمالئهم.

توضيحا وتبر ًيرا
د) المعرفة تتطلّب
ً
جملرد اعتمادها مصدر معرفة ،أو ألن املعلومات
اعتاد الكثري من التالميذ القبول ّ
بصحة مقوالت خمتلفة ّ

تبدو هلم صحيحة ،وقلّما يسألون أسئلة حنو " ملاذا هذا صحيح؟ كيف نعرف ذلك؟
هذه الوثيقة تطمح إىل تعزيز الوعي لدى التالميذ بأمهيّة الفحص الناقد ،وتربير معرفتهم وقدرهتم على
مدعمة.
تربير املعرفة بواسطة تقدمي تعليالت وبراهني ّ
اهلامة يف التفكري الناقد .فبحسب أنيس " ،التفكري الناقد هو تفكير متّزن
تربير املعرفة هو أحد اجلوانب ّ
تأمل ّي يتمحور حول القرار بماذا نثق وماذا نفعل"( ،أنيس.)1987 ،
ّ

هذا التعريف يؤكد املقدرة على تقليب الرأي ،التقييم ،التمييز واختاذ القرارات العمليّة ،بعد ذلك ،بصدد
"مباذا نثق" "وماذا يُستحسن أن نفعل" .لتحقيق ذلك فاملطلوب ،حبسب أنيس ،إعمال مهارات التفكري
أيضا ،مثل تقييم صالحيّة االدعاءات ،حتديد وتقييم التعليالت وغريها ،كما تتطلب وجهات التفكري
حنو االنفتاح على وجهات نظر أخرى ،البحث عن مصادر التربير ،الرغبة يف الدقّة إخل...

جانب آخر من التفكري الناقد هو التشكيك وإرجاء الحكم بشأن االداعاءات ،االستنتاجات أو
احللول املقرتحة للمعضالت إىل حني توضيحها على الوجه املطلوب وإجياد طرق لتربيرها أو تقييمها.
(مكفك.)1990 ،

أي موضوع،
للتطور يف أجواء تربويّة تسمح بطرح أسئلة عن كل شيء ،بالنقاش يف ّ
التفكري الناقد قابل ّ
وبعرض ادعاءات وتعليالت صادقة غري منحازة إىل سلطات خمتلفة( ،الم ،תשנ"ו).
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مثال:
كرس كلّها لتنمية قدرة التالميذ على تربير معرفتهم وتقييمها وتقييم
إسرتاتيجيّة تبرير المعرفة وتقييمها تُ ّ

مصادر البحث اليت اعتمدوها .إالّ أ ّن تربير املعرفة وتقييمها إسرتاتيجية ترد يف إسرتاتيجيات تفكري أخرى

تناولتها الوثيقة .مثال يف طرح إمكانيات متن ّوعة بهدف حل معضلة وطرح تشكيلة من وجهات النظر،

يطلب من التالميذ أن يعرفوا كيفيّة تربير اإلمكانيّة أو وجهة النظر املفضلة ،ويف االستنتاج يطلب من التالميذ
تربير كيف انبثق االستنتاج عن املعلومات ،ويف الخطاب الحجاجي يطلب من التالميذ تربير االدعاءات
باالعتماد على التعليل والرباهني ومواجهة االدعاءات املخالفة بطريقة متزنة وناقدة.
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إستراتيجيات التفكير وسيرورات التفكير
ومتنوعة ،وكثرة
إ ّن املبن املركب لسريورات التفكري محل باحثني خمتلفني على تعريفها بطرائق خمتلفة ّ
حبق ثراء التفكري البشري ومدى تعقيده.
التعريفات يف جمال تدريس التفكري تعكس ّ
لب عمليّة
لكن ،من وجهة نظر عمليّة ،جيعل ذلك من عمليّة ختطيط التدريس بشكل منهج ّي ولو ّ
تبين بعض الفرضيّات األساسيّة لكتابة هذا الربنامج ،لنتم ّكن من تعريف
عسرية .لذلك عمدنا إىل ّ
إسرتاتيجيات التفكري الواردة ضمنه .هذه الفرضيّات نعرض هلا باختصار فيما يلي.
التمييز بين سيرورات التفكير وإستراتيجيات التفكير

إحدى الطرق العمليّة املقرتحة من قبل الباحثني يف حقل الرتبية ،هي الفصل بني سريورات التفكري
وإسرتاتيجيات التفكري Swarts & SPerkin, ,1994( ،מרזאני וחוב' . )2002 ,سيرورات التفكير هي
حل املعضالت .تنفيذ سريورة التفكري
سريورات مرّكبة وغنية ،مثل بنينة املفهوم ،البحث ،اختاذ القرار أو ّ
ينطوي على تفعيل مشرت لعدد من إسرتاتيجيات التفكري .إستراتيجيات التفكير هي عمليات ذهنية

مكثّفة ،حنو :طرح األسئلة أو الفرضيّة ،املقارنة ،االستنتاج وغريها .إسرتاتيجيات التفكري هي حجارة
البناء يف سريورات التفكري.
عددا من سريورات التفكري .مثال ،إسرتاتيجية املقارنة تعترب إسرتاتيجية
كل إسرتاتيجية تفكري قد ختدم ً
مركزية يف سريورات تفكري عديدة :يف سريورة حل املعضالت ،إذ يُطلب من التالميذ إجراء مقارنة بني
احللول املمكنة؛ ويف سريورة اختاذ القرار عليهم املقارنة بني قرارات مقرتحة ،ويف سريورة البحث ،املقارنة
يتجزأ من مرحلة حتليل النتائج ،ويف سريورة بنينة املفهوم ،املقارنة ضروريّة لتكوين التعميمات.
جزء ال ّ

عن الحدود الغامضة وضرورة التعريف:
ال نستطيع دائما الفصل بني سريورات التفكري وإسرتاتيجيات التفكري بشكل صارم وواضح .مدى
الرتكيب يف التفكري يتعلّق مبدى التعقيد يف املضامني اليت توجب استعمال اإلسرتاتيجيّة ،وأيضا بالسياق
حجة بسيطة يعترب إسرتاتيجيّة تفكري مركزة ،بينما املشاركة
الذي تُستعمل فيه اإلسرتاتيجية .مثال ،تكوين ّ
حجاجي تعترب سريورة تفكري مرّ ّّبة.
يف حوار
ّ
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فعل
الفصل بني إسرتاتيجيات التفكري املختلفة ً
أيضا أمر غري دقيق .يف الواقع ،إسرتاتيجيات التفكري تُ ّ
يتجزأ من طرح
عادة بشكل تتداخل فيه الواحدة مع األخرى .فمثال ،إسرتاتيجية االستنتاج تعترب جزءا ال ّ
األسئلة ،فرض الفرضيات ،املقارنة وغريها.
حّت نتم ّكن من حتويل اإلسرتاتيجيات إىل أهداف تعليم
مع ذلك ،تعريف اإلسرتاتيجيات أمر ضروري ّ
وتعلّم واعية وواضحة ،وإلجياد إمكانية لتخطيط التدريس والتقييم.
اختيار المصطلح "إستراتيجية" -يف النظرية ويف حقل الرتبية ،وتستعمل الكثري من املصطلحات

لوصف التفكري" :قدرات" "مهارات" "إسرتاتيجيات" "قوالب" وغريها .يف هذه الوثيقة آثرنا استعمال
وموجهة حنو حتقيق غاية.
املصطلح "إسرتاتيجيّة" ،ألنّه يشري إىل وجود طريقة عمل منطقيّة وواعية ّ
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يف اخلطاطة واجلدول أدناه ،تُعرض العالقة بني سريورات التفكري وإسرتاتيجيات التفكري .كل سريورة قد ترتّكب من عدة
تكون السريورة.
إسرتاتيجيات .للتوضيح ّ
فصلنا فقط جزءا من اإلسرتاتيجيات اليت ّ

إستراتيجيات التفكير

سيروروات التفكير

طرح األسئلة

التخطيط

الفرضيّة

البحث
البحث

طرح عدة وجهات نظر
بنينة المفهوم

عرض إمكانيات
تحديد المركبات والعالقات

اتخاذ قرارات

التصنيف
حل معضلة
ّ

المقارنة
االستنتاج

حل معضلة معلوماتيّة
ّ

الدمج
التمثيل

التحليل

الحجة
ّ
الخطاب

الحجاجي
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سيرورة التفكير

إستراتيجيات التفكير المتضمّنة في السيرورة

حل المعضالت
ّ

مثل :تحليل المعضلة ،طرح وجهات نظر لفهم اجلوانب املختلفة للمعضلة .طرح
إمكانيات خمتلفة حلل املسألة ،المقارنة بني احللول املقرتحة ،تقييم احللول الختيار

أفضلها.
اتخاذ القرارات

مثل :تحليل المعضلة اليت حتتاج إىل احلسم ،طرح وجهات نظر لفهم انعكاسات
القرار وتأثريه على أصحاب الشأن املختلفني ،طرح إمكانيات خمتلفة للحسم يف
القضية ،المقارنة بني قرارات خمتلفة بواسطة فحص سريورة تنفيذها وانعكاساهتا ،تقييم
القرارات املمكنة الختيار أفضلها.

البحث

مثل :تحليل سؤال بحث معطى أو طرح سؤال بحث جديد ،صياغة فرضية كإجابة
عن سؤال البحث ،ختطيط مجع املعلومات ،مجع املعلومات ،حتليل املعلومات بواسطة

التنظيم ،التصنيف ،المقارنة ،تحليل المركبات والعالقات ،تمثيل المعلومات بطرائق
متنوعة ،مزج املعلومات اليت ُمجعت ،استخالص نتائج من املعلومات ،عرض نتائج
ّ
بنينة المفهوم

حجة معلّلة.
البحث بواسطة ّ

مثل :تصنيف بنود املعلومات اليت متثّل املفهوم لفصلها عن البنود األخرى ،مقارنة بني
بنود املعلومات اليت متثّل املفهوم وبني البنود األخرى ،استنتاج تعميمات مت ّكن من

تعريف املفهوم.

مدعمة ،طرح إمكانيات خمتلفة
الخطاب الحجاجي مثل :عرض ا ّدعاء وتبريره من خالل اإلتيان برباهني ّ

ملضادة وتبريرها أو دحضها ،استخالص النتائج من
االدعاء ،تحليل اال ّدعاءات ا ّ
لتربير ّ

احلجة املطروحة مع مراعاة قوانني الخطاب في
خمتلف احلجج وبلورة رأي ناقد حول ّ
المجموعة.

التحليل

ميكن حتليل املعلومات بطرائق عديدة .فيما يلي بعض اإلسرتاتيجيات اليت ميكن
اعتمادها يف سريورة التحليل :طرح أسئلة عن املعلومات ،تقدير فرضيات حول
املعلومات ،تقييم مصدر املعلومات ونوعها ،تحديد المركبات اليت تشملها املعلومات
ووصف العالقات فيما بينها ،تصنيف املعلومات ،إجراء مقارنه بني أجزائها،
استخالص النتائج بشأن املعلومات ،تمثيل النتائج وتبريرها.
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كما ذكرنا آنفا ،أحد أهداف التدريس الذي ينمي التفكير هو

دفع وتطوير التفكير الناقد واإلبداعي.

يف اجلدول التايل عرض لبعض إسرتاتيجيات التفكري ،واألشكال اليت يتمثّل فيها التفكري اإلبداعي والتفكري
الناقد:

اإلسرتاتيجيّة
املقارنة

جوانب التفكري اإلبداعي
 تكوين معايري جديدة أو أصيلة للمقارنة.
 استخالص نتائج وتكوين تعميمات يف
أعقاب املقارنة.
 حتديد مقارنات جديدة ومفاجئة.

عرض وجهات
النظر

طرَف املقارنة.
 حتليل مميزات ي

 إجياد وحتديد أوجه الشبه واخلالف.
 تقييم طرَف املقارنة.

 حتديد ووصف تشكيلة واسعة من وجهات
النظر.

 تربير وتقييم معلّل لوجهة النظر

قمص اآلخر ورؤية
 تنمية القدرة على ت ّ

 اختاذ موقف يف احلكم على وجهات

 إجياد وجهات نظر جديدة وغري معروفة.
األمور من زاوية جديدة.

حلجة
ا ّ

جوانب التفكري الناقد

 صياغة ّادعاء جديد أو أصيل.

 طرح تشكيلة واسعة من التعليالت اليت قد
الدعاء.
تدعم ا ّ

االدعاءات
 إجياد طرائق إبداعية ملواجهة ّ
املضادة.
ّ

 تربير وتقييم وجهات النظر.
املفضلة.
ّ

النظر.
احلجة.
 تقييم مصداقيّة ّ

 تقييم جودة وتدعيم التعليالت.
 تقييم جودة العالقة بني التعليالت
االدعاء.
و ّ
شخصي معلّل.
 اختاذ قرار
ّ
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الميتا -إدراك وإسهامه في تدريس التفكير
هنا إمجاع واسع لدى الباحثني على أمهية امليتا -إدرا  ،باعتباره غاية واضحة لتنمية قدرات التفكري
العالية وترقية سريورات التعلّم .امليتا -إدرا  ،أو "التفكري عن التفكري" ،تتناول معرفة املرء عن تفكريه
وضبطه والتح ّكم به ( .)Flavell, 1976مييّز الباحثون بني مرِّكبَني أساسيني للميتا-إدرا :
 )1المعرفة الميتا -إدراكيّة  -هذه املعرفة تشمل معتقدات ،آراء ،ونظريات حول التفكري .يقسم
فالبل ( )1979املعرفة امليتا -إدراكيّة إىل ثالثة مرّكبات:
أ .املعرفة عن اإلنسان كمف ّكر ،قدراته وخصائص تفكريه.
ب .املعرفة عن مهمات التفكري :معرفة أهداف املهمات وخصائصها.

ج .املعرفة عن إسرتاتيجيات التفكري :معرفة عامة لطرائق العمل حل ّل مهمات تفكري.

 )2تخطيط ،مراقبة ومتابعة سيرورات التفكير -أثناء التفكري ،املطلوب من املتعلمني ختطيط سريورة
التأمل يف التفكري ،أي
التفكري ،مراقبة ومتابعة مراحله ،وتقييم نتائجه ونواجته .لذا ،على املتعلّمني إعمال ّ

أن يكونوا على وعي بتفكريهم.

حل املعضالت،
السريورات امليتا-إدراكيّة ّ
تنمي القدرات الذهنية يف جماالت شّت حنو :فهم املقروءّ ،
معاجلة املعلومات ،االتصال ،تعلّم البحث ،تعلّم لغة أجنبية .األحباث اليت تتناول العالقة بني العملية
اسي تشري بشكل متواصل ،إىل أ ّن التحصيل الدراسي
يتحسن كلما تّ
ّ
امليتا -إدراكيّة والتحصيل الدر ّ
إعمال سريورات ميتا-إدراكيّة واعية وواضحة خالل التعلّم ،وأ ّن املتعلّمني ذوي التحصيالت العالية
يُطبّقون سريورات تفكري ميتا -إدراكيّة أكثر من املتعلمني ذوي التحصيالت املتدنّية.
المعرفة الميتا -إستراتيجية

تتضمن امليتا -إدرا  ،كما أسلفنا ،معرفة املتعلّم عن تفكريه .أحد اجلوانب املهمة يف امليتا -إدرا هو
ّ
معرفة إسرتاتيجيات التفكري .هذه املعرفة تدعى يف املراجع العلميّة معرفة ميتا -إسرتاتيجية ،وتشمل
معلومات حول خصائص إسرتاتيجيات التفكري ومّت ،ملاذا ،وكيف نستخدمها.
التدريس الصريح للمعرفة امليتا إسرتاتيجية تعتربه األدبيّات األجنع يف تنمية تفكري التالميذ يف عدة
جماالت للمعرفة .إضافة إىل ذلك ،تشري أحباث عديدة من جماالت خمتلفة إىل أ ّن التالميذ ذوي التحصيل
املتدين ،يستفيدون كثريا من التدريس الصريح للمعرفة امليتا -إسرتاتيجية (مثال &White
 .)Frederiksen,1998; Zohar & Ben-David, 2008من املمكن تعزيز معرفة التالميذ عن
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الصف ،عرض
إسرتاتيجيات التفكري بواسطة ترمجة وتبسيط إسرتاتيجيات التفكري  ،املناقشة حوهلا يف
ّ
شجع على تكوين تعميمات عن إسرتاتيجيات التفكري واستعمال "لغة التفكري".
أسئلة ت ّ
كل كلمات وأشكال االتصال يف اللغة ذات العالقة
"استعمال لغة التفكير" -لغة التفكري تشمل ّ
بسريورات التفكري ونواجتها .استعمال لغة تفكري ثريّة ودقيقة يساعد التالميذ على حتديد نوع التفكري
التعرف
الذي يُعملونه ،وعلى وصف تفكريهم بطريقة صحيحة (طيشمان ،فركينس وجييّ .)1996 ،
على "لغة التفكري" يساعد يف التعبري والنقاش املفصل يف إسرتاتيجيات وسريورات التفكري.

تبصرات ،تّ اكتساهبا
المعرفة الميتا إستراتيجية ونقلها -النقل هو القدرة على نقل إسرتاتيجيات أو ّ

يف سياق معني ،وتطبيقها يف سياق جديد يف جمال التعلم أو يف احلياة اليومية .فسريورات التجريد،
املتضمنة يف إنتاج معرفة ميتا إسرتاتيجية ،تساعد على نقل إسرتاتيجيات التفكري
التعميم والرتمجة،
ّ
وتطبيقها يف سياقات جديدة مل تُعلّم بعد .باإلضافة إىل ذلك ،عندما ينتج التالميذ بأنفسهم معرفة
التأمل يف سريورات تفكريهم وتكوين التعميمات ،يكون النقل أكثر جناعة
ميتا إسرتاتيجية ،بواسطة ّ
اجملردة.
منه عن طريق التعلّم غري ال ّ
فعال للمبادئ ّ
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إستراتيجيات التفكير العالية
موسع
سيرورة اختيار إستراتيجيات التفكير الواردة في الوثيقة ،اعتمدت يف األساس على استعراض ّ

للمراجع املهنيّة يف جمال تدريس التفكري ،وعلى التشاور مع مفتّشي املواضيع والقائمني على تطوير
املدرسني يف احلقل .يف اختيار اإلسرتاتيجيات ،تناولنا منها الشائعة
مناهج التعليم ،اخلرباء األكادمييّني ،و ّ
اليت ختدم سريورات تفكري عديدة يف خمتلف مواضيع التعليم وخمتلف الطبقات العمريّة.
كل إسرتاتيجيّة تفكري منظّما يف جداول ،وفقا للبنود التالية املنبثقة عن اجلوانب
يرد الحقا تفصيل ّ
كل إسرتاتيجية تظهر يف اجلدول منفردة ،أما أعمدة اجلدول
النظريّة املذكورة آنفا يف مدخل الوثيقةّ .
فهي:

 اسم اإلستراتيجيّة ووصف خصائصها. -أهداف استعمال اإلستراتيجيّة.

 نماذج لمهمات من مجاالت مختلفة تستدعي استعمال اإلستراتيجيّة. المطلوب من المتعلمين لتفعيل اإلستراتيجيّة. -لغة التفكير.

 نماذج ألسئلة ميتا -إدراكيّة.كل عمود:
إليكم شرحا خمتصرا ل ّ

اسم اإلستراتيجيّة وخصائصها ،يرد يف هذا البند اسم اإلسرتاتيجيّة وتعريفها أو وصف خمتصر

خلصائصها.

العامة لكل إسرتاتيجيّة :ملاذا جيدر
أهداف استعمال اإلستراتيجيّة ،حتتوي الوثيقة على األهداف ّ

املرجوة منها؟ فهم أهداف استعمال اإلسرتاتيجيّة يساعد التالميذ
استعمال اإلسرتاتيجيّة؟ ما الفائدة ّ
كل إسرتاتيجيّة قد
على فهم أمهيّة اإلسرتاتيجيّة ،وعلى حتديد مواضع استعماهلا .األهداف الدقيقة ل ّ

باملهمة املعطاة وباملضمون ،لذا جيب حتديد أهداف اإلسرتاتيجيّة مبشاركة التالميذ وبلغة تالئم
تتعلّق ّ
عمر املتعلمني ومعرفتهم.
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نماذج لمهمات من مجاالت مختلفة تستدعي استعمال اإلستراتيجيّة .ملساعدة املعلمني يف ختطيط

ضمنت هذه الوثيقة مناذج ملهمات
يتم املزج بني املضامني وإسرتاتيجيّات التفكري ،ت ّ
سري التدريس ،حبيث ّ

تدمج اإلسرتاتيجيّات يف جماالت املعرفة املختلفة وخمتلف املراحل العمريّة .أع ّدت النماذج لكي متثّل
متنوعة .هتدف النماذج إىل تقدمي أفكار
مستويات صعوبة متفاوتة لنفس اإلسرتاتيجيّة وطرائق تدريس ّ
متنوعة لدمج التفكري بشكل منهج ّي وخمطّط يف مضامني
ّ
للمدرسني ومع ّدي املواد التعليميّة ،حول طرائق ّ
التعليم .أثناء تفعيل إسرتاتيجيات التفكري ،علينا التنبّه إىل خصائص جماالت التعليم املختلفة ،والعمل على
متثيلها يف اإلسرتاتيجيات املخطّط تعلّمها.

متنوعة-
إستراتيجيات التفكير :طرح إمكانيات ّ

نماذج لمهمات من مجاالت معرفة مختلفة

 اقرتحوا طرائق خمتلفة حل ّل مسألة رياضيّة .مثال :طرائق خمتلفة لدفع ثالثني شاقال بعمالت
من فئة العشرة شواقل واخلمسة شواقل.

املؤدية إىل
 قبل الثامنة صباحا ،وقبل بدء التعليم ،ينشأ ازدحام
مروري كبري يف الشوارع ّ
ّ

حلل املشكلة .ثّ اختاروا معا
احلي .اقرتحوا أكثر ما ميكن من احللول اإلبداعيّة ّ
مدارس ّ
أفضل ثالثة حلول ،و ّبرروا اختياركم.
اخلاص .اقرتحوا طرائق
قصة " ِعظة احلمار" ،يعلّم امللك سليمان احلمار درسا ،بأسلوبه
 يف ّ
ّ
إضافيّة لتعليم احلمار درسا.
 يف السنوات األخرية جند ضعفا ملحوظا يف قوة األحزاب وارتفاعا يف ّقوة ذوي املصاحل.
ق ّدموا اقرتاحات خمتلفة ومعلّلة لتعزيز قوة األحزاب.

المطلوب من التلميذ لتفعيل اإلستراتيجيّة ،هذا البند يعرض للمعلمني النشاطات العامة املطلوبة من

التلميذ أثناء تنفيذ اإلسرتاتيجيّة ،أو بكلمات أخرى "كيف" تُن ّفذ اإلسرتاتيجيّة .يف الواقع ،إال أنّنا ال

باملهمة وباملضمون
نتح ّدث هنا عن "وصفة" لتنفيذ اإلسرتاتيجيّة ،أل ّن تفعيل إسرتاتيجيّات التفكري منوط ّ
عامة ميكن تطبيقها بطرائق خمتلفة .أثناء تدريس إسرتاتيجية
وبعمر املتعلمني .لذلك ،ميكن اعتبارها مبادئ ّ
التفكري يوصى بإجراء نقاش مع التالميذ حول النشاطات اليت طُلبت منهم لتنفيذ اإلسرتاتيجيّة (مثال:
"كيف أجريتم املقارنة؟") ومساعدهتم على ترمجة طريقة عملهم إىل كلمات وتعميمها.
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هاما يف عمليّة اكتساب إسرتاتيجيات التفكري ،تفعيلها
دورا ّ
املهم التذ ّكر أ ّن للميتا-إدراك ً
من ّ
كل إسرتاتيجيّة يف الوثيقة معرفة ميتا -إدراكيّة عن اإلسرتاتيجيّة .البنود
وتطبيقها .لذا ،مشل عرض ّ

تبصرات وأدوات تسهم يف دمج العمليّة امليتا-إدراكيّة
التالية تتناول هذه املعرفة اليت أع ّدت إلكساب ّ
يف تدريس إسرتاتيجيات التفكري.
كل
"لغة التفكير" .مبا أ ّن اللغة العربيّة ّ
تتضمن كلمات كثرية للداللة على التفكري ،فقد ذُكرت ل ّ
إسرتاتيجيّة الكلمات األساسيّة اليت ميكن استخدامها لوصف تنفيذها .ميكن االستعانة هبذه الكلمات
ملساعدة التالميذ على صياغة نواتج تفكريهم.
كل إسرتاتيجيّة جمموعة من األسئلة اليت ميكن االستعانة هبا
نماذج ألسئلة ميتا -إدراكيّة .أرفقت ب ّ

التأمليّة لديهم .من
لتنمية املعرفة امليتا -إدراكيّة لدى التالميذ بالنسبة لإلسرتاتيجية ،ولتنمية القدرة ّ
عامة ميكن طرحها يف إسرتاتيجيات
خاص ،ومنها أسئلة ّ
هذه األسئلة ما يتناول اإلسرتاتيجيّة بشكل ّ

طبعا إضافة وطرح أسئلة أخرى جيدة.
أخرىّ .إّنا مناذج فحسب؛ وباإلمكان ً

25

تفصيل إستراتيجيّات
التفكير العالية األساسيّة
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الشبه واالختالف بني طرفني أو أكثر بناء على عدد من املعايري.
المقارنة :حتديد أوجه ّ
هدف استخدام إستراتيجيّة المقارنة:

_ فهم أفضل ألجزاء املعلومات وللفوارق بينها.
التوصل إىل تعميم مفاهيم جديدة وفهمها.
_ ّ

_ االستنتاج من شيء وتطبيقه على شيء آخر (القياس).
_ تنظيم معلومات.
مكونات املعلومات وحتديد العالقات بينها.
_ حتليل ّ
لمهام من مجاالت مختلفة تستدعي استخدام إستراتيجيّة المقارنة:
نماذج ّ

 ما الفرق بني جدول الضرب وجدول املئة؟ حبسب ماذا ميكنكم املقارنة بينهما؟القصة املرسومة وبني الظاهرة اليت تناولناها.
 -قارنوا بني ّ

 ضعوا املعايري للمقارنة بني شخصيّة األسد وسلوكها ،وشخصيّة الثعلب وسلوكها.املؤسسات،
 قارنوا بني مدينتكم يف سنة  2005ومدينتكم اليوم من حيث :عدد الس ّكان ،املساحة ،عدد ّثّ أضيفوا من عندكم معايري أخرى للمقارنة .ماذا تعلّمتم من املقارنة؟

التلوث ،مثال).
 قارنوا بني طريقة تناول الصحف ،وطريقة تناول املوسوعات ملوضوعة ما ( ّاملادة واستبعاد املو ّاد
 معطاة املواد :أ ،ب ،ج ،اختاروا إحداها لصنع معجون ،علّلوا السبب يف اختيار هذه ّاألخرى.
األوليّة ووظيفة األلوان األساسيّة.
 -قارنوا وعلّلوا أوجه الشبه واالختالف بني وظيفة األعداد ّ

يقني لتمثيل مدرستكم يف مسابقة أولومبيادة الريّاضيات.
 طُلب إليكم تقدمي توصية على أحد الفر ْحتصيل التالميذ يف كال الفري َقني ،يف امتحان أُجري مسب ًقا ،هو كالتايل:
الفريق أ.90 ،70 ،80 ،90 ،70 :
الفريق ب.100،80،100،50،50 :
أي من الفري َقني كنتم ستوصون وملاذا؟ اشرحوا على ماذا اعتمدت توصيتكم.
على ّ
 قارنوا بني قصيدة "املساء" خلليل مطران ،وقصيدة "املساء" إليليّا أبو ماضي من حيث:معيارا آخر للمقارنة بينهما.
اجلو السائد ،ثّ أضيفوا ً
املبن و ّ
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المطلوب من التلميذ إلجراء

لغة التفكير

إستراتيجية المقارنة
 فهم هدف املقارنة ،وكيفختدم املقارنة اهلدف.

يفرق،
يقارن ،يقابل ،يواجهّ ،
ينوع ،حي ّدد أوجه الشبه
يصنّفّ ،

نماذج ألسئلة ميتا -إدراكيّة
ماذا كان هدف املقارنة؟

وأوجه االختالف ،مييز بني طرفني ،هل أطراف املقارنة قابلة للمقارنة
ّ
التعرف على مميّزات أطراف خبالف ذلك ،أما ،كما أ ّن ،مثلما ،فعال؟ هل يوجد قاسم مشرت بينها؟
 ّّ
املقارنة ،وحتديد أوجه التشابه أو إال أ ّن ،لكن ،كذلك ،باإلضافة إىل
هل كان قراري باستخدام إسرتاتيجيّة
أوجه االختالف بينها.
ذلك ،باملقارنة مع ،يف نفس
أسهمت يف إثراء
صحيحا؟
املقارنة
ْ
ً
الوقت ،خبالف ذلك ،يف مقابل..
ساعدت يف حتقيق أهدايف؟
معلومايت؟
 إجياد معايري للمقارنة.ْ
 استخدام املعايري إلجراءاملقارنة.

 تنظيم املعلومات املراد مقارنتهاوفقا للمعايري املذكورة.
التوصل
 -استخالص النتائج و ّ

إىل تعميمات.

 -إجراء قياس.

هل عكست املعايري اليت وضعتها
خصائص املعلومات وكافة العالقات
بينها؟
مّت يفضَّل استخدام إسرتاتيجيّة
املقارنة؟
الصف
كيف أشرح لزميل مل يكن يف
ّ
ماهية املقارنة؟
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االستنتاج :بلورة ّادعاءات تعتمد على العالقات بني تفاصيل املعلومات.
هدف استخدام إستراتيجيّة االستنتاج:

 استخالص فكرة جديدة.تبصرات جديدة تعتمد على املعلومات.
 تكوين ّ تكوين تعميمات. -تطبيق مبادئ.

نماذج لمهام من مجاالت مختلفة تستدعي استخدام إستراتيجيّة االستنتاج:
قصة "ليلى احلمراء".
 ماذا ميكننا أن نستنتج عنشخصية ليلى يف ّ
ّ

 هل ميكننا اعتبار كتاب "األيام" لطه حسني سرية ذاتيّة باالعتماد على ما تعلّمناه؟املقومات اليت تناولناها؟
 هل ميكن اعتبار الشخصيّة شخصيّة ّمدورة باالعتماد على ّ
القصة؟ كيف عرفت ذلك؟
أي فصل من فصول السنة جرت أحداث ّ
 يف ّمتعنوا يف املتوالية احلسابيّة .ما هي األعداد التالية يف املتوالية؟
ّ -

 حبسب نتائج التجربة ،ماذا ميكن أن نستنتج عن العالقة بني زمن التسخني ودرجة حرارةاملاء؟

المطلوب من التلميذ إلجراء

لغة التفكير

نماذج ألسئلة ميتا-إدراكيّة
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إستراتيجية االستنتاج
قر ،يبلور ،ينبع هل تدعم التفاصيل اليت استخلصتها
 حتديد التفاصيل والعالقات يف يستنتج ،يقيس ،ي ّمدعم
شتق من،
املعلومات املعطاة.
استنتاجك؟ هل االستنتاج ّ
من ،ينبثق عن ،يُ ّ
وينبثق من معلومات؟
يعمم ،مييّز ،يربط ،يُسقط.
ّ
 ملء الفجوات بني املعلوماتاملعطاة واملعلومات السابقة.
هل يتعارض االستنتاج مع املعلومات
 تكوين عالقات جديدة بناءعلى معلومات معطاة و /أو
معلومات سابقة.
 إسقاط حالة معيّنة على حالةأخرى حبسب احلاجة.

املعطاة و/أو يدعمها؟
توصلتم إىل االستنتاج؟
كيف ّ
هل االستنتاج يتّصف باملصداقيّة
(خيدم اهلدف)؟

 تعميم القاعدة باالعتماد علىالتفاصيل.

يفضل استخدام هذه
مّت ّ
اإلسرتاتيجيّة؟

 -تطبيق القاعدة على حاالت

الصف
كيف أشرح لزميل مل يكن يف
ّ
ماهيّة االستنتاج.

خاصة.
ّ
املستخرج
 التمييز بنيَ
واالستنتاج.
 فحص صدق االستنتاجمبستخرجات أو
ودعمه
َ

مبعلومات.
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تحديد المرّكبات

املختلفة.

والعالقات :حتديد املرّكبات والعالقات يف املعلومات وبني مصادر املعلومات

مرّكبات مثل :كلمات مفتاحيّة ،املغزى ،الفكرة املركزيّة ،الواقعة والرأي ،املباين الداخليّة ،مواقف صرحية،
تضاد وتوافق ،سبب ونتيجة ،مستخرجات واستنتاجات،
ئيسي
وهامشيّ ،
ّ
فرضيّات خفيّة ،وعالقات مثل :ر ّ
تراتب ،تسلسلّ ،ادعاء وتعليل ،إكمال ،تفصيل ،تعميم.

أهداف استخدام إستراتيجيّة تحديد المرّكبات والعالقات:

 حتليل طرائق تنظيم املعلومات ومبناها :املركبات والعالقات بينها. بناء قاعدة لتفسري املعلومات وتقييمها. -بناء قاعدة الستخالص النتائج من املعلومات وتقييمها.

نماذج لمهام من مجاالت مختلفة تستدعي استخدام إستراتيجيّة تحديد المرّكبات والعالقات:
اهلضمي .ح ّددوا العالقات بينه وبني مرّكبات أخرى يف هذا
مهم يف اجلهاز
 البنكرياس عضو ّّ
اجلهاز.
 -ح ّددوا نوعيّة العالقات بني "القوى" وعمليّة الضرب.

 ارمسوا خطاطة تصف العالقات بني الشخصيات يف القصة. يف النظام الدميقراطي يوجد عالقة بني السلطة التنفيذيّة والسلطة التشريعيّة .ما نوع هذه العالقة،أي جماالت تتجلّى؟
ويف ّ

النص تدعم ما جئتم به.
 ح ّددوا الفكرة املركزيّة يف فقرة ما ،واذكروا أمثلة من ّنص "النمل" ،العالقة بني الفقرة األوىل وبقية الفقرات هي :عالقة سبب ونتيجة أم عالقة تعميم
 يف ّوتفصيل؟ اشرحوا.
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المطلوب من التلميذ إلجراء إستراتيجية
تحديد المرّكبات والعالقات

الكل:
_ معرفة األجزاء اليت ّ
يتكون منها ّ
نص ،فكرة ،غرض إخل...
ّ
_ حتديد املرّكبات ومميّزاهتا ،مثل:
العنوانّ ،ادعاء ،مثال ،تعليل إخل...
معا
 حتديد كيفيّة ّاحتاد األجزاء ًالكل.
ّ
لتكون ّ
_ حتديد عالقات بني أجزاء املعلومات
وداخلها.
الكل ،وفهم
_ استخالص املعن من ّ
الفكرة املركزيّة.

لغة التفكير
يؤدي إىل ،ألجل ،نتيجة لـِ،
ّ
يف أعقاب ،يؤثّر على ،على

العكس من ،يف املقابل،
على النقيض من  ،خيتلف
عن ،يتشابه مع ،مثل ،كما
ِ
هم من،
أ ّنَ ،وف ًقا لـ مع ،أ ّ

نماذج ألسئلة ميتا -إدراكيّة
أهم املرّكبات والعالقات
ماهي ّ
اليت وجدمتوها ،وملاذا هي
بالذات؟
نصا آخر ميكن أن
هل تعرفون ًّ

جند فيه مرّكبات وعالقات
مشاهبة؟

يسبق ،يفوق ،حيلّل ،حي ّدد،
يفرق ،يربط مع ،يعمم
مييّزّ ،
ّ ما رأيك ،هل ميكن حتديد
يفصل ،يالئم ،يقابل،
ّ
املرّكبات بدون حتديد العالقات
يكمل...
بينها ،ملاذا؟
فضل استخدام هذه
مّت يُ ّ
اإلسرتاتيجية؟
كيف أشرح لزميلي الذي مل يكن
الصف ماهيّة اإلسرتاتيجية؟
يف
ّ
مباذا يسهم حتديد العالقات
واملرّكبات يف الفهم؟

التصنيف :جتميع أجزاء يف جمموعات على أساس صفات مشرتكة (فئات).
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أهداف استخدام إستراتيجيّة التصنيف:

 تنظيم معلومات._ نسبة معلومة جديدة إىل فئات معروفة.
_ إتاحة جمال لفهم أفضل ملرّكبات املعلومات والفوارق بينها.
_ بناء قاعدة للتعميم وتكوين فئات جديدة.
لمهام من مجاالت مختلفة تستدعي استخدام إستراتيجية التصنيف :
نماذج ّ

_ صنّفوا وسائل النقل حبسب معايري خمتلفة .حاولوا إجياد طرائق خمتلفة لتصنيف وسائل

ضلون اختيار طريقة أخرى
تفضلون اختيار طريقة معيّنة للتصنيف ،ومّت تف ّ
النقل .مّت ّ
للتصنيف؟
_ أمامكم عشر قوائم أطعمة خمتلفة ،صنّفوا هذه القوائم حبسب مالءمتها ألنظمة احلِمية
املختلفة (قليلة السعرات احلراريّة ،قليلة السكر)...
_ صنّفوا الشخصيات يف كتاب "األيام" حبسب معايري تصنيف خمتلفة ،واذكروا كيف
كل معيار يف فهم أحداث الرواية وتلخيصها.
يساعدكم ّ
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المطلوب من التلميذ إلجراء

لغة التفكير

إستراتيجيّة التصنيف
 حتديد أكثر أشكال التصنيف مالءمة يصنّف ،يرتّب ،ينسب ،مييّز،جيمع ،ينظّم ،يصوغ،
للهدف وملاهية املعلومات.
يسميّ ،
ّ
يعرف الفرق بني....وبني،...
ّ
 استعمال معايري للتصنيف.يدرج....
حي ّددّ ،
 حتديد خصائص مشرتكة لتكوينجمموعات ولبناء معايري.
 صياغة معايري وتصنيف معلوماتحبسبها.
 تصنيف أجزاء املعلومات من وجهاتنظر خمتلفة.

نماذج ألسئلة ميتا -إدراكيّة
هل معروف يل ما اهلدف من
التصنيف؟
هل خيدم التصنيف اهلدف؟
كل
هل
ُ
جنحت يف تصنيف ّ
األجزاء؟ إذا مل أجنح ،ملاذا؟
هل ميكن اقرتاح أكثر من طريقة
لتصنيف املعلومات ،إذا نعم-
كيف؟ ملاذا األمر ممكن أو غري
مفضلة
ممكن ،هل هنا طريقة ّ
لتصنيف املعلومات ،ملاذا؟
كيف يسهم التصنيف يف فهم
املعلومات؟
نقرر طريقة التصنيف؟
كيف ّ
مّت جيدر استعمال هذه
اإلسرتاتيجيّة؟
كيف أشرح لزميل مل يكن يف
الصف ماهيّة التصنيف؟
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طرح األسئلة :صياغة أسئلة تتناول ظواهر ،أو قضايا أو معضالت تتطلّب استمراريّة
االستيضاح أو البحث.
أهداف استخدام إستراتيجيّة طرح األسئلة:

الرد بشأن معلومات أو ظاهرة تستدعي االستيضاح أو البحث.
 إثارة ّ تطوير االستعداد ملواجهة قضايا ال توجد هلا إجابة واضحة وقاطعة. -ختطيط استمراريّة سريورة التعلّم أو البحث.

نماذج لمهام من مجاالت مختلفة تستدعي استخدام إستراتيجيّة طرح األسئلة:

هامة توجهوّنا إىل رئيس البلدية يف
 أنتم مراسلون يف صحيفة حمليّة .اكتبوا ستّة أسئلة ّموضوعة ما.
يعترب سؤاال مالئما لطرحه بصدد حبث ظاهرة ...؟
 -هل السؤال َ ....

أي األسئلة تتبادر إىل أذهانكم يف أعقاب قراءة فصل  ...اطرحوا أسئلة ال جتدون إجابة
 ّالنص.
مباشرة عنها يف ّ
تبني
 أمامكم أربعة مستطيالت ذات حميط متساو .بعد قياس مساحات املستطيالت ومقارنتهاّ ،أ ّن مساحة املستطيل ذي األضالع املتساوية هي أكرب املساحات .صوغوا أسئلة تتعلّق هبذه
النتيجة.
الفعال على نباتات خمتلفة من نفس اجلنس .
كبريا ،يف عدد النمل ّ
 ملاذا جند اختالفا ًتؤدي إىل البحث بطريقة التجربة أو املشاهدة.
صوغوا أسئلة ّ
النص.
 اطرحوا أسئلة تسهم يف حتليل الشخصيّة املركزيّة يف ّقصة "مارش الغروب" ،صوغوا أسئلة تساعدكم على تتبّع حالة البائع
 يف أعقاب فراءتكم ّالنفسيّة باالعتماد على املشاهد البصريّة والصوتيّة.
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المطلوب من التلميذ إلجراء

لغة التفكير

إستراتيجية طرح األسئلة
 حتديد ظاهرة أو قضيّةتستدعي االستيضاح.
متنوعة تتناول
 صياغة أسئلة ّجوانب خمتلفة للظاهرة دون
إطالق أحكام.
 صياغة أسئلة عن الظاهرة أوالقضيّة ال توجد عنها إجابات

واضحة.

 القدرة على متييز الفروق بنيأنواع األسئلة املختلفة.
 يف البحث العلمي :صياغةسؤال البحث الذي يهدف إىل
املتغريات.
فحص العالقات بني ّ

هل ،كيف ،ملاذا ،ما
العالقة ،أح ّقا ،مّت ،ماذا

سيحصل لو ،..هل ..
يؤثر على ،...يصوغ،
حي ّدد.

نماذج ألسئلة ميتا -إدراكيّة
مّت ميكن أن تساعدنا إسرتاتيجيّة طرح
األسئلة؟
الصف ماهية
كيف أشرح لزميل مل يكن يف
ّ
حتديد املسألة أو القضيّة(.ميتا إسرتاتيجيا)
هل السؤال الذي طرحته يستدعي سريورة
استيضاح أو حبث؟
هل يوجد للسؤال الذي طرحتُه إجابة يف
املعلومات اليت حبوزيت؟
هل ميكن أن جند إجابة للسؤال ،إذا
نعم_كيف؟
ما هي أنواع األسئلة اليت طرحتُها وما الفرق
بينها؟(ميتا إسرتاتيجيا)

أفضل استخدام إسرتاتيجيّة طرح األسئلة،
مّت ّ
وملاذا؟(ميتا إسرتاتيجيا)
الصف
كيف أشرح لزميلي الذي مل يكن يف
ّ
املقصود من إسرتاتيجيّة طرح األسئلة؟(ميتا
إسرتاتيجيا)
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موجه لطرح وتقييم تشكيلة واسعة من وجهات
متنوعة :جهد ّ
طرح وجهات نظر ّ
النظر املختلفة بشأن موضوعة ،مشكلة ،مسألة أو ظاهرة.
أهداف استعمال إستراتيجية طرح وجهات نظر:

 -فهم إمكانية وجود عدة وجهات نظر بشأن موضوعة ما ،وأ ّن األفراد قد يف ّكرون بشكل

خمتلف يف املوضوعة نفسها.
تقمص اآلخر ومراعاة آرائه.
 تطوير القدرة على ّ -طرح إمكانيّة وجود أكثر من وجهة نظر واحدة صحيحة.

املفضلة وتربيرها.
 تطوير القدرة على تقييم وجهات نظر بديلة ،وتعليل وجهة النظر ّ_ فهم إمكانيّة وجود أكثر من موقف سليم واحد ،واحتمال وجود أكثر من وجهة نظر
واحدة صحيحة.
نماذج لمهام من مجاالت مختلفة تستدعي استخدام إستراتيجيّة طرح وجهات نظر

تطرقوا إىل هذه القضيّة من
حي جديد يف منطقة "خرييّة"؟ ّ
_ هل جيب إقامة متن ّـزه أو ّ
وجهات نظر ذوي الشأن املختلفني ،حنو :بلدية تل أبيب" ،مجعية اخلضر" ،املهتمني بإنشاء
املباين .اطرحوا وجهات نظر لذوي شأن آخرين.
_ احكوا َمثل "الغراب واجلبنة" من وجهة نظر الغراب ،ومن وجهة نظر اجلبنة.
تطرقوا إىل هذه القضيّة من وجهات نظر
_ استخدام احليوانات يف األحباث والتجاربّ .
خمتلفة ،حنو :وجهات نظر مجعيّات الرفق باحليوان ،باحثني من جمال العلوم الطبيعيّة

والعلوم االجتماعيّة.
خاصة جديدة .اطرحوا وجهات النظر املختلفة
_ قرأت أو مسعتم إعالنًا عن افتتاح مدرسة ّ
اخلاصة أو املدارس احلكوميّة.
فيما يتعلّق باملدارس ّ
لوي ،اعرضوا وجهات
 يف أعقاب قراءتكم ًّنصا عن حسنات ومساوئ اهلاتف اخل ّ
نظركم بالنسبة الستخدامه لدى شرحية تالميذ املدارس.
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إستراتيجيّة طرح وجهات نظر

التفرع
المرحلة األولى -مرحلة ّ
 -طرح تشكيلة واسعة من وجهات

النظر.
 الوصف ،التفسري وطرح ّادعاء بناءعلى وجهات نظر خمتلفة.
 املعرفة واالعرتاف بأ ّن هنا أكثر منوجهة نظر واحدة.
 معرفة كيفيّة تعليل وتربير وجهات نظرمتنوعة.
ّ
 إرجاء إطالق األحكام والتقييم. التمييز بني األفكار وإطالق األحكامعليها.
تقمص اآلخر.
ّ -

المرحلة الثانية -مرحلة التجميع
 تقييم وجهات النظر املختلفة.املفضلة بالشروح
 -تعليل وجهات النظر ّ

والرباهني.
 اختاذ موقف إزاء وجهات النظراملختلفة.

 معرفة كيفيّة املقارنة بني وجهات نظرخمتلفة ،وإجياد أوجه الشبه واالختالف.
شخصي وتعليله.
 اختاذ موقفّ

لغة التفكير

نماذج ألسئلة ميتا -إدراكيّة

يفسر ،هل أستطيع وصف وتربير أكثر
يلقي نظرة ،يشاهدّ ،
يتقمص اآلخر ،يرجئ من وجهة نظر واحدة؟
يراعيّ ،

يربر
احلكم ،مييّز موقف/رأيّ ،
الرأي ،يقيّم ،ي ّدعي ،يقارن .هل أستطيع اختيار وجهة نظر
تفضل ،يف رأيي،
واحدة أو أكثر ّ
على غريها وتربيرها؟
هل أستطيع طرح ّادعاء من وجهة
نظر ال أمتاثل معها وأجتادل
حوهلا؟
فضل
هل هنا وجهات نظر تُ ّ
على غريها؟ ملاذا؟
يفضل استخدام هذه
مّت ّ
اإلسرتاتيجيّة؟ (ميتا_ إسرتاتيجيا)
كيف أشرح لزميل مل يكن يف
الصف ماهية عرض وجهات نظر
متنوعة؟ (ميتا_ إسرتاتيجيا)
ّ
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موجه إلجياد ،حتديد واكتشاف إمكانيّات
حل مسألة :جمهود ّ
طرح إمكانيّات ّ
متنوعة بهدف ّ
موجه إلجياد بدائل أو إمكانيّات ختتلف يف ماهيّتها الواحدة عن األخرى.
خفيّة يف املعلومات .جمهود ّ
متنوعة
أهداف استخدام إستراتيجيّة طرح احتماالت ّ

حل هلا.
 -توسيع تنويعة اإلمكانيّات هبدف حتليل مسألة أو قضيّة ما وإجياد ّ

حل مسألة أو قضيّة ما.
 طرح بدائل أصيلة هبدف ّ تشجيع املرونة يف التفكري. املساعدة يف الفهم العميق ملشكلة أو قضيّة ما ،عند احلاجة إىل ّاختاذ قرار.لمهام من مجاالت مختلفة تستدعي استخدام هذه اإلستراتيجيّة
نماذج ّ
حلل مسألة رياضيّة ،مثال :طرائق خمتلفة لدفع  30شاقال بعملة من فئة العشرة
 إجياد طرائق خمتلفة ّأو من فئة اخلمسة شواقل.
 يف السنوات األخرية ضعفت ّقوة األحزاب ،وزادت ّقوة جمموعات املصاحل الشخصيّة .اطرحوااقرتاحات خمتلفة لدعم ّقوة األحزاب.
املؤدية إىل املدارس ،اقرتحوا إمكانيّات
ي يف الشوارع ّ
يتكون ازدحام مرور ّ
 قبيل الساعة الثامنة صباحاّ ،حل ّل هذه املشكلة ،ثّ اختاروا أفضل ثالثة حلول.
اخلاصة .اقرتحوا طرائق أخرى ملنع
قصة "بطل هارمل الصغري" ،ينقذ هانز املدينة من الغرق بطريقته ّ
 يف ّغرق املدينة.
قصة "نظرة" ليوسف إدريس عرض لقضيّة حرمان األطفال من طفولتهم واستخدامهم يف
 يف ّالبيوت .اقرتحوا حلوال خمتلفة إلنقاذ الطفولة املع ّذبة.
القراء على رواية " عمارة يعقوبيان" .اذكروا أسبابا ممكنة أسهمت يف
 يف اآلونة األخرية أقبل ّدرجوها وفقا ألمهّيتها يف نظركم.
رواج تلك الرواية ثّ ّ
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متنوعة
إستراتيجيّة طرح احتماالت ّ

التفرع
المرحلة األولى :مرحلة ّ
 -طرح تنويعة واسعة ومتواصلة من

األفكار.
 إرجاء احلكم والنقد إلفساح اجملاللتدفّق أفكار إبداعيّة.

 البحث عن إمكانيّات متميّزةوأصيلة.
 جتميع اإلمكانيّات املوجودة هبدفتكوين إمكانيّات جديدة.
المرحلة الثانية :مرحلة التجميع

 املقارنة بني اإلمكانيّات.املفضلة،
 -تقييم واختيار اإلمكانيّة ّ

وتعليل االختيار..
 -تطوير إمكانيّة حتسني االختيار.

لغة التفكير
يقرتح ،يرجئ ،يف ّكر،
يقرتح بديال ،يبادل

نماذج ألسئلة ميتا -إدراكيّة
طرحت إمكانيّة مل أف ّكر هبا من
هل
ُ
البداية؟

األفكار واآلراء  ،خيتار،
فضلة واحدة
يدرج ،يطرح ،ي ِزن هل هنا إمكانيّة م ّ
يعلّلّ ،
لدي؟ إذا نعم -ملاذا؟
يفضل ،حيلّل،
األمورّ ،
ّ
يقيّم ،يقارن ،يعلّل،
يوسع ،خيتار ،يضيف.
ّ

املفضلة
رت اختيار اإلمكانيّة ّ
كيف ّقر ُ
لدي؟
ّ
مّت جيدر استخدام هذه
اإلسرتاتيجيّة؟
كيف أشرح لزميلي الذي مل يكن يف
الصف ماهيّة هذه اإلسرتاتيجيّة؟
ّ
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تمل لظاهرة ما.
الفرضيّة :صياغة مقولة تش ّكل إجابة حمتملة عن سؤال ،أو مسألة أو تقدمي تفسري ُحم َ
فرضيّة تعتمد على نظريّة/معرفة سابقة ،وميكن فحصها (يف كثري من احلاالت باالعتماد على التجربة
واملراقبة) أو حبثها .فرضيّة قابلة للدحض أو اإلثبات ،وغالبًا ما تكون متعلّقة بالثقافة ،بالسياق وبوجهة
النظر .الفرضية يف جمال العلوم الدقيقة هي واحدة من "أدوات عمل" ِ
العامل .ميكن أن تنشأ فرضيّات البحث من
ّ

نظريّة موجودة أو من قانونيّة معيّنة .تربط الفرضيّة بني النظريّة والتجريب ،ذلك أ ّن الفرضيّات مت ّكن من وضع سؤال
تتطور املعرفة عن ظواهر
البحث يف ّ
حمك التجريب .هذا الفحص من شأنه دحض أو إثبات الفرضيّات ،وهكذا ّ
الطبيعة خمتلفة.

أهداف استعمال إستراتيجيّة الفرضيّة
 -حتديد ّنج للبحث وللتعلّم هبدف اإلجابة عن أسئلة.

 املساعدة يف فهم عميق للمعلومات وس ّد الفجوات يف املعلومات. -فسح اجملال لتقدمي إجابات حمتملة وتفسريات ممكنة لنفس الظاهرة /املسألة /السؤال.

لمهمات من مجاالت مختلفة تستدعي استخدام إستراتيجيّة الفرضيّة
نماذج ّ
 ماذا يأكل احللزون؟ الفرضيّة :يأكل احللزون  . ......نفحص هذه الفرضيّة بواسطة املشاهدة.توضح املعطى التايل :ازداد عدد املصابني بأمراض الرئة يف اآلونة األخرية.
 صوغوا فرضيّة ّأبوي مشار  ،وآخرون تربّوا
التصور الذايت للمراهقني الذين تربّوا بأسلوب ّ
 -ما هي فرضيّتكم بشأن ّ

اعتمدت الفرضيّة.
أبوي مقيِّد ؟ على ماذا َ
بأسلوب ّ
النص ،ق ّدروا ماذا ميكن أن يكون عنوانه.
 بعد قراءة ّ هذا املوقع ُكتِب من ِق ِّبَل مجعيّة محاية البيئة .ق ّدروا ماذا ميكن أن يكون موقف الكاتب يف هذاالعامة.
املوقع من استخدام املواصالت ّ
 ماذا يوجد يف مياه الشرب؟ كيف يصل ما يف املاء إليه؟ ( سؤال سابق للبحث)؟توضح السبب يف رواج األدب النسوي يف اآلونة األخرية.
 -صوغوا فرضيّة ّ
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لغة التفكير

إستراتيجيّة فرض الفرضيّات
 طرح سؤال وإعطاء إجابة ممكنة هنا عالقة بني ...وبني،....مبا أ ّن ....نفرتض أ ّن ،...كلّما
واحدة على األقل ،تعتمد جزئيًّا
على معلومات موجودة ،ال على ...عندها ،...التفسري املمكن
التخمني(.القدرة على التمييز بني هلذا هو  ،...نفرتض أ ّن،...
إذا ...عندها.
التخمني والفرضيّة).
 االنكشاف واقرتاح تشكيلةفرضيّات بشان نفس املسألة أو
الظاهرة ،وتقييم معقوليّة الفرضيّات
املختلفة..

 فحص مدى قابليّة الفرضيّةلإلثبات أو الدحض.

نماذج ألسئلة ميتا -إدراكيّة
هل تعتمد الفرضيّة على
معلومايت السابقة عن
املوضوعة؟
مّت جيدر يب استعمال هذه
اإلسرتاتيجيّة؟ (ميتا-

إسرتاتيجيا).

كيف أشرح لزميلي الذي مل
الصف ماهيّة هذه
يكن يف ّ
اإلسرتاتيجيّة؟ (ميتا-
إسرتاتيجيا).
هل هنا إمكانية لوجود
فرضيّات أخرى؟
هل هذه الفرضيّة قابلة
للفحص؟
كيف ميكن دحض أو إثبات
الفرضيّة؟ (ميتا -إسرتاتيجيا).
ما الفرق بني التخمني
والفرضيّة؟ (ميتا -إسرتاتيجيا).
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عزل متغيّرات:

معني على ظاهرة /سريورة /حدث بواسطة جتربة أو حبث،
فحص مدى تأثري عامل ّ

نغري فقط العامل املراد فحصه ،مع احلفاظ على بقيّة العوامل ثابتة .هذه العمليّة تسبق تنفيذ جتربة
حبيث ّ
ألي عامل يوجد عالقة سببيّة بالنتيجة.
هدفها أن حت ّدد ّ
أهداف استخدام إستراتيجيّة عزل المتغيّرات.
 حتديد العامل الذي له عالقة سببيّة بالنتيجة. فهم تأثري العوامل املتعلّقة بالظاهرة. -تكوين أساس الستخالص النتائج.

مهام تستدعي استخدام إستراتيجيّة عزل المتغيّرات
نماذج ل ّ
 تريد شركة أدوية حتديد جناعة مستحضر جديد للفطام من التدخني عند البالغني .ماذا علىالشركة أن تفعل؟
عرق الزائد ،ونبضات القلب السريعة أثناء االمتحان .كيف
 تشكو طالبة يف الصف العاشر من الت ّاخلاصة؟
ميكننا أن نعرف ما هو العامل املؤثّر يف مثل هذه احلالة ّ
 يف إحدى املكاملات اهلاتفيّة ،كانت جودة الصوت متدنيّة .ماهي العوامل املؤثّرة على هذهط اهلاتف؟
الظاهرة حبسب رأيكم؟ كيف ميكنكم فحص العامل املؤثّر على جودة الصوت يف خ ّ
 كيف خطّط الباحث حبثه الذي استنتج منه أ ّن التعلّم يف ساعة الصفر غري ُجمد؟احلمص.
 كيف نعرف ماهي الظروف األكثر مالءمة إلنبات بذور ّاحلي نفسه ،ظهرت درجات عنف متفا ِوتة لدى التالميذ .تريد وزارة
 يف مدرس ْتنيْ
خمتلفتني يف ّ
الرتبية فهم أسباب هذه الظاهرة .اقرتحوا على الوزارة طريقة لفحص الفروق.
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إستراتيجيّة عزل المتغيّرات

 حتديد العوامل اليت من شأّنااملتغري
التأثري على الظاهرةّ /
املتعلّق.

_ ختطيط جتربة خاضعة للمراقَـبَة.

لغة التفكير
يعرف ،يعزل ،يزن األمور،
ّ
يعني ،مييّز ،خيتار،
حي ّددّ ،

نماذج ألسئلة تفكير ميتا -إدراكية
ما هي اعتباراتك يف اختيار عزل
معني بالذات؟
عامل ّ

يفحص تأثري ،يفحص عالقة
أي احلاالت من الضروري
سبب_ نتيجة (هل العامل يف ّ
استخدام هذه اإلسرتاتيجيّة ،وملاذا؟
س هو السبب يف ص).

 تعريف العامل املراد فحص تأثريهيف التجربة.

املهم احلفاظ على بقيّة
ملاذا من ّ
العوامل ثابتة؟

 تعريف الظروف الثابتة بالنسبةلبقيّة العوامل.

عاملني يف
ماذا حيصل إذا فحصنا ْ
الوقت نفسه؟

 -استخالص نتيجة صائبة باالعتماد

اشرحوا لزميل مل يكن يف الصف

على نتائج املعرفة.

املتغريات؟
ماهية إسرتاتيجية عزل ّ
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متنوعة:
تمثيل المعلومات و/أو المعرفة ،بطرائق ّ

متثيل املعلومات اليت أع ّدها التالميذ

متنوعة .املعلومات اليت جيمعها وينظّمها التالميذ أو املعرفة اليت يعاجلوّنا ويبنوّنا ،ميكن أن
بطرائق ّ
نص ،جدول ،رسم بياين ،صورة ،صوت ،متثيل بوسائل االتصال
تنعكس بطرائق متثيل خمتلفة ،حنوّ :
يغري التالميذ طريقة عرض املعلومات لكي يُربزوا العالقات بني مرّكباهتا األساسيّة،
اإللكرتونيّة وغريهاّ .
لكن دون إجراء تغيري يف املعلومات نفسها .جيب أن يتناسب متثيل املعلومات /املعرفة مع األهداف اليت
يود التالميذ إيصاهلا للمتل ّقي.
ّ
أهداف استخدام إستراتيجية تمثيل المعلومات
متنوعة.
 -معرفة أنّه ميكن ترمجة املعلومات إىل طرائق متثيل ّ

 املساعدة يف كشف النمط القائم يف املعلومات ،وحتويل املعلومات ،بذلك ،إىل معلومات أكثر أمهيّة.تكونت.
 إتاحة إمكانيّة التواصل ،وتقدمي تقرير ناجع عن املعرفة اليت ّ الفهم بأنّه ميكن متثيل املعرفة يف أشكال عديدة وخمتلفة ،واحلؤول بذلك دون األخذ بنمط تفكريخطّي /ذي بعد واحد.
 توسيع ذخرية اإلمكانيّات لتمثيل املعلومات ،وإجياد طرائق متثيل بديلة غري مطروحة. رعاية التفكري اإلبداعي.مهام تستدعي استخدام إستراتيجيّة تمثيل المعلومات
نماذج ل ّ

 اعرضوا نظام القوى املؤثّرة على جسم ما بواسطة ُخطاطة. -نظّموا الفصل أو القصة بواسطة رسم بياين ،حنو :حمور الزمن يف قصة "القهوة اخلالية" لنجيب

حمفوظ.
شهري كانون الثاين وآب)
 أمامكم عوامل بيئيّة (درجة احلرارة ،كميّة الرواسب ،نسبة الرطوبة ،مع ّدل َملدن خمتلفة يف إسرائيل .اعرضوا املعطيات بطريقة متثيل مالئمة إليصال الفكرة .ملاذا اخرتت هذه
الطريقة للتمثيل دون غريها؟
  %80من تالميذ الصف األول 3/4 ،من تالميذ الصف الثاين و  20تلمي ًذا من  32تلمي ًذا من الصفف شار أكرب نسبة تالميذ؟ اشرحوا كيف حللتم املسألة؟
الثالث شاركوا يف الرحلة .من أي ص ّ
 ارمسوا خارطة مفاهيم تصف ،حبسب املعلومات اليت قرأت ،استجابة اخلاليا بعد دخول مسبّبللمرض إىل جسم اإلنسان.

المطلوب من التلميذ إلجراء

لغة التفكير
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إستراتيجيّة تمثيل المعلومات

يعرب عن،
متنوعة.
حي ّدد ،يعرضّ ،
 معرفة طرائق متثيل ّجيسد ،ميثّل املعلومات
ّ
أفكارا
 إجياد عدد من اإلمكانيّاتبواسطة ،...يطرح ً
يعرب ،يق ّدم
لتمثيل املعلومات.
لـِ ،...يكتشفّ ،
تقر ًيرا ،يرتجم ،يوازن بني
 فهم/تقييم اإلجيابيّات والسلبيّات البدائل ،ينظّم ،يعلّلاملتعلّقة بأنواع التمثيل املختلفة.
االختيار ،يقرتح ،يالئم.
املهمة،
 الربط بني متطلّبات ّاملضمون ،اهلدف ،اجلمهور
املقصود والظروف ،وبني اختيار
طريقة متثيل املعلومات اجلديدة.
 تعليل اختيار طريقة متثيل معيّنة. متثيل املعلومات أو املعرفةاملتكونة بطريقة التمثيل اليت تّ
ّ

اختيارها.

تتضمن احلجة ّإدعاء أو أكثر وأدلّة وتعليالت تدعمها.
الحجةّ :

هل بإمكاين أن أصف املعلومات
بطريقة أخرى.
هل الطريقة اليت اخرتهتا لتمثيل
املعلومات تعكس املعلومات بصورة
جيّدة ،صحيحة ودقيقة؟
هل بإمكاين تربير اختياري لطريقة
التمثيل ،وما السبب يف تفضيلها على
غريها؟
الصف
أفسر لزميل مل يكن يف
ّ
كيف ّ
ماهية إسرتاتيجية عرض املعلومات؟
مّت جيدر استخدام هذه اإلسرتاتيجيّة.
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االدعاء أو دحضه يعتمد على "التعليل"
بصحة ّادعاء ما أو دحضه .تربير ّ
احلجة هو اإلقناع ّ
هدف ّ
( (claimاملبين من معطيات ( (dataمثبتة.
اخلطاب احلجاجي يشمل سريورات حبث ومفاوضات ندعم بواسطتها أو ندحض ادعاءات ،ونستوضح
نقاط االتفاق ونقاط اخلالف.
الحجة:
أهداف استخدام إستراتيجيّة ّ

 التعبري عن رأي أو موقف معلّل يقوم على األدلّة املثبتة. تربير ادعاءات بواسطة أدلّة و/أو شروح.االدعاءات املتناقضة.
 تقييم االدعاءات بشكل ناقد ،مبا يف ذلك ّ -تنمية آداب النقاش املبنيّة على التعامل مع حجج اآلخر.

حجة:
نماذج لمهام من مجاالت مختلفة تستدعي استخدام إستراتيجيّة ال ّ

االدعاء بأمهيّة احملافظة على املساحات املفتوحة يف إسرائيل.
صحة ّ
 أثبتوا ّالصف
الطب .مثّلوا مناقشة يف
ّ
 -صوغوا موقفا معلّال بصدد التجارب على احليوانات يف جمال ّ

حججا خمتلفة لـ :موقف شركة األدوية ،باحث يف اجلامعة وعضو مجعيّة الرفق باحليوان.
واطرحوا
ً
احلي.
احلي يف إقناع السلطة احملليّة بإقامة حديقة ّ
عامة .السلطة احملليّة تعارض رغبة جلنة ّ
 ترغب جلنة ّحجة السلطة احملليّة؟ وما هي التعليالت اليت ميكن للس ّكان االعتماد عليها
ماذا ميكن أن تكون ّ
إلقناع السلطة احملليّة بإقامة احلديقة؟
 يف أعقاب تزايد ظاهرة العنف يف املدارس ،تّ اقرتاح َوضع أجهزة تصوير هبدف احلفاظ علىحجة توافق االقرتاح ،وأخرى تعارضه.
األمن .اكتبوا ّ
حججا خمتلفة تتناول تأثري الوراثة والبيئة على زيادة عدد املصابني باألمراض اخلبيثة.
 اطرحواً

_ بناء على ما ورد يف نص املناطق اخلضراء ،ما هي احلجج اليت ميكن أن يق ّدمها الراغبون يف البناء
داخل متن ّـزه أيلون.
سن قانون مينع التالميذ من إحضار اهلاتف اخللوي إىل املدرسة .ماذا ميكن
 هنا من يدعي أنّه جيب ّسن مثل هذا القانون؟
أن ي ّدعي من يعارض ّ
المطلوب من التلميذ إلجراء
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حجة
إستراتيجية ال ّ

_ صياغة ادعاء.

_ صياغة تعليالت لال ّدعاء مع

استخدام املستخرجات واألدلّة
والشروح.

_ تطوير ّادعاءات خمالفة الدعاءات

اآلخر.

يفسر ،يعلّل ،ي ّدعي،
حي ّددّ ،
يدعم ،يثبت ،يق ّدم
يواجهّ ،
يعمم ،مييّز،
مناذج ،يربهنّ ،
يصوغ ،يقيّم ،ينتقد،
يربر،
ّ
يتقمص اآلخرّ ،
يناقش ،يفرتض ،يدحض.

هل التعليالت اليت طرحتُها تدعم
االدعاء؟
هل يعتمد التعليل على دليل أو تفسري
مقنع؟
ما نوع العالقة بني التعليل واالدعاء؟
(تعميم ،منوذج ،قياس ،سببيّة)...

االدعاءات املخالفة.
_ دحض ّ
_ فحص وتقييم حجج وفقا ملعايري
الصحة ،الوضوح والعالقة
املصداقيّة و ّ

االدعاء.
بني التعليل و ّ

_ طرح الشكو  ،اقرتاح تفسريات
بديلة ،وحماولة تسوية التناقضات.
_ توقّع االدعاءات املخالفة ملوقفي
ومناقشتها.

مّت جيدر استعمال هذه اإلسرتاتيجيّة؟
(ميتا -إسرتاتيجيا)
كيف أشرح لزميلي الذي مل يكن يف
الصف ماهيّة احل ّجة؟(ميتا-
ّ
إسرتاتيجيا)

أي ّادعاءات خمالفة ميكن طرحها
ّ

مقابل ادعائي؟

احلجة مقنعة؟(ميتا-
ما الذي جيعل ّ
إسرتاتيجيا)
ما هي طرائق التربير اليت جيدر بامل ّدعي
استخدامها؟ أعطوا مناذج( .ميتا-
إسرتاتيجيا)

تبرير المعرفة

وتقييمها :هي الطريقة اليت حنكم بواسطتها حنكم على جودة املعرفة ،ونعطيها

التصور بأ ّن املعرفة أمر مؤّكد ومطلق ال حاجة إىل تربيره ،إىل الفهم بأ ّن
تفسريا ذاتيّا؛ االنتقال من ّ
ً
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متغرية ،تتعلّق بوجهة النظر ،ومؤقّتة حتتاج إىل تقييم وتربير (بواسطة تعليالت مقنعة وأدلّة
املعرفة ّ
مدعمة.
ّ
أهداف استخدام إستراتيجيّة تبرير المعرفة:
_ االختيار بني بدائل و ّاختاذ قرارات معلّلة.

وجودة املعلومات.
_ التح ّقق من معقوليّة َ
_ تطوير التفكري الناقد ،واالمتناع عن تل ّقي املعلومات كأمر مسلّم به.
_ تطوير طرائق منطقيّة لتربير وتقييم املعرفة.

مهام من مجاالت مختلفة تستدعي استخدام إستراتيجيّة تبرير المعرفة وتقييمها
نماذج ل ّ

حق يف اجلدال بني .....وبني......؟ على ماذا اعتمدت يف ّادعائكم هذا؟
_ من الذي كان على ّ
النص.
_ ميّزوا بني الوقائع واآلراء املوجودة يف ّ
للحل؟ هل هنا إجابة واحدة
_ هل االختالف يف اآلراء ،بشأن التجارب على احليوانات ،قابل ّ
صحيحة عن السؤال ،ملاذا نعم /ملاذا ال؟
تؤدي إىل السرطان .هنا أحباث أخرى ت ّدعي أ ّن األمر
_ هنا أحباث ت ّدعي أ ّن اهلواتف اخللويّة ّ

احملق؟ كيف ميكنكم أن تعرفوا؟
ليس
صحيحا .من ّ
ً
_ هل يعترب مصدر املعلومات  (...حنو :موقع اإلنرتنت ،مقالة ،كتاب )...موثوقًا؟ كيف ميكن أن
تعرف؟
_ ما هي أمجل لوحة يف رأيكم؟ ملاذا؟
حلل مشكلة النقص يف املياه العذبة يف إسرائيل (استرياد مياه ،حتلية املياه،
_ قيّموا األفكار املختلفة ّ
جممعات مياه ،إخل)...
إنشاء ّ
أي مجلة من اجلمل التالية هي واقعة ،ال رأي .علّلوا إجاباتكم.
_ عيّنوا ّ
_ أيّهما أمجل ،يف رأيكم ،رواية قنديل أ ّم هاشم أم فيلم قنديل أ ّم هاشم؟ علّلوا إجاباتكم

المطلوب من التلميذ إلجراء

لغة التفكير
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إستراتيجيّة تبرير المعرفة

_ تعريف/حتديد اهلدف الذي جيري
التقييم بشأنه.

يشرح ،يُعلّل ،حيضر أدلّة ،على ماذا اعتمدت يف اختاذ القرار أو
حل املشكلة اليت واجهتكم؟
إذا ...إذن ...لكن ،...يف ّ
االدعاءات،
يربهن ،يعرض ّ

يصوغ ّادعاءات ،يعرض
_ اختيار /حتديد معايري مالئمة
هلدف التقييم وللمقارنة بني البدائل .مبساعدة الزمالء آراء
خمتلفة للمشكلة مستعينًا
_ الربط بني تفاصيل املعلومات ذات
حلل
بالزمالء ،يتّخذ قر ًارا ّ
الصلة (املعلنة واخلفيّة) وبني املعايري املشكلة.
احمل ّددة.
_ تعليل نتيجة /اختيار /قرار التقييم.
كم ّي فحسب.
في ،ال ّ
_ تقييم َكْي ّ

كيف ّقررت ما هو الصحيح ،وما
هو غري الصحيح؟

احملق ومن هو
كيف ح ّددت من هو ّ
احملق؟ على ماذا اعتمدت؟
غري ّ

احلل الذي ّاختذمتوه هو واحد
هل ّ
ووحيد ،أم هنا إمكانيّة وجود
حلول أخرى؟ اشرحوا.

مّت جيدر استخدام هذه
اإلسرتاتيجيّة؟ (ميتا -إسرتتيجيا)
كيف أشرح لزميلي الذي مل يكن
الصف ما هو تربير املعرفة
يف
ّ
وتقييمها؟(ميتا -إسرتتيجيا)

مهمة من مصدر معلومات واحد أو أكثر،
ال ّدمج :هو اجلمع بني أفكار مركزيّة وتفاصيل معلومات ّ
لتكوين معرفة جديدة.
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أهداف استعمال إستراتيجيّة الدمج:

_ تكوين تعميمات تعتمد على اجلمع بني تفاصيل املعلومات املختلفة.
مهمة بني تفاصيل معلومات خمتلفة.
_ تكوين عالقات ّ
متنوعة متثّل وجهات نظر خمتلفة.
_ دراسة ناقدة وتقييم معلومات من مصادر ّ
_ إرهاف الوعي للفوارق بني مصادر املعلومات (حنو :النوع ،وجهة النظر ،الثقة إخل) ،ولتأثري طبيعة
املصدر على املعلومات املوجودة فيه.
لمهام من مجاالت مختلفة تستدعي استخدام إستراتيجيّة الدمج
نماذج ّ

متعنوا يف خارطة املناطق املناخيّة للكرة األرضيّة ،ويف خارطة التوزيع السكاين للعامل .هل هنا عالقة
_ ّ

بني املناخ والتوزيع الس ّكاين على الكرة األرضيّة؟ علّلوا إجاباتكم.
_ اقرأوا القصة/القطعة التاليةِ ،
وصفوا شخصيّة "فالن" :اذكروا إذا كان الوصف الذي أعطاه الكاتب
مالئما لشخصيّة "فالن" ،اعتمدوا على احلوار الذي دار بينها وبني بقيّة الشخصيّات .علّلوا إجاباتكم.

_ أمامكم ثالثة نصوص قصرية ،من صحف خمتلفة ،تصف حدثًا وقع يف بلدتكم .مباذا تتشابه هذه
النصوص؟ ومباذا ختتلف؟ اكتبوا وصفا للحدث باالعتماد على النصوص الثالثة .لإلمجال ،اشرحوا كيف
تّ ال ّدمج بني النصوص الثالثة.
األقل.
_ اكتبوا سرية حياة  ...باالعتماد على ثالثة مصادر خمتلفة على ّ
_ احبثوا عن ثالثة مواقع إنرتنت ،تعرض وجهات نظر خمتلفة ،بصدد عوامل ارتفاع درجة حرارة الكرة
األرضيّةِ .صفوا الفوارق بني املواقع والعالقات بينها ،اعرضوا آراءكم مع التعليل.
_ اقرأوا رواية "ذاكرة جسد" ألحالم مستغامني ،ثّ اقرأوا من اإلنرتنت ثالثة تعليقات خمتلفة عن الرواية،

واكتبوا تعليقاتكم باالعتماد على قراءتكم للرواية وللتعليقات اليت قرأت.
_ اكتبوا فقرة تصفون فيها الفرس/احلصان العريب باالعتماد على ثالثة مصادر خمتلفة :قصة قصرية عن
احلصان ،وصف الفرس المرئ القيس ،معلومات من إحدى املوسوعات العلميّة.

لغة التفكير

نماذج ألسئلة ميتا -إدراكيّة

المطلوب من التلميذ إلجراء
_ الربط بني معلومة واحدة واملصدر

ميزج ،يربط ،يدمج ،جيمع،

هل أخذتُ باالعتبار مصادر خمتلفة يف

الذي وردت فيه (معرفة من قال

يكون معرفة
ينظّم ،يقيّمّ ،

دمج املعلومات؟

إستراتيجيّة الدمج
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ماذا؟).
_ حتديد روابط وعالقات بني
تفاصيل املعلومات الواردة يف املصادر
تضاد،
املختلفة (حنو عالقات ّ

مالءمة ،سبب ونتيجة ،رأي وواقعة،
أساسي وهامشي إخل).

_ حتديد مميّزات مصدر املعلومات
(نوع املصدر ،املؤلّف ،وجهة النظر،
املصداقيّة ،إخل ،)...وأخذها باالعتبار
يف تقييم وتفسري املعلومات.

يربر،
جديدةّ ،
يدرج ،ينقدّ ،
كونت طريقة جديدة لتنظيم وتفسري
يدعم،
حي ّدد ،يثبتّ ،
هل ّ
كررت املعلومة نفسها ؟
يلخص ،يصف عالقات
ّ
املعلومة؟ أم فقط ّ
بني ،...يعاجل (معطيات،
هل طريقة دمج املعلومات اليت اخرتهتا
جيمع.
معلومات)ّ ،

تضيف شيئًا إىل املعلومات املوجودة؟ ماذا
تضيف؟ وماذا جت ّدد؟

هل راعيت الفوارق والعالقات بني مصادر
املعلومات اليت استعنت هبا؟
كيف يؤثّر نوع املصدر (حنو :وجهة نظر

_ حتديد العالقات بني ع ّدة مصادر
للمعلومات .هل هي تدعم ،تناقِض

الكاتب) على املعلومات الواردة فيه؟ كيف
جيب أخذ هذا التأثري باالعتبار يف عمليّة
دمج املعلومات؟ (ميتا -إسرتتيجيا)

_ تكوين تعميمات واستنتاجات من
املعلومات ،بواسطة حتديد العالقات

كيف دجمت املعلومات؟(ميتا -إسرتتيجيا)

أو يكمل بعضها البعض؟

بني تفاصيل املعلومات ومصادرها.
التعرف على خمطّطات ميكن أن
_ ّ
تساعد يف تنظيم ودمج املعلومات
واالستعانة هبا بشكل صريح (حنو:
تنظيم زمين ،حجاجي).
أي طريقة لتنظيم املعلومات
_ معرفة ّ
نستعمل يف السياق املطروح حبسب
املهمة.
طابع املعلومات ونوع ّ

مّت جيدر استعمال هذه
اإلسرتاتيجيّة؟(ميتا -إسرتتيجيا)
الصف ما
كيف أشرح لصديق مل يكن يف
ّ
هو دمج املعلومات؟ (ميتا -إسرتتيجيا)
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