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هّيا اخرج وتعّلم: تنمية مهارات التفكري العليا 
عدد الصفوف: 10

مّدة املكوث: 7 دقائق يف كّل واحد الصفوف

ُتعترب تنمية التفكري لدى التالميذ أحد األهداف املركزّية لعملّيات التدريس والتعلُّم يف الصّف، وذلك بروح املفاهيم الرتبوّية التي تتعامل 

مع تنمية التفكري كقاعدة للفهم، ومن خالل اإلدراك أّن مجرّد إكساب املعلومة واملعرفة يف املدرسة يف عرص املعارف الغنّية غري كاٍف البّتة.

ما هي مهارات التفكري العليا؟

ُتعرِّف رزنيك )1987(1 التفكري من الرتتيب العلوّي بأّنه التفكري الذي مييل ألن يكون مرّكًبا وأمناط العمل والتفكري فيه 

ليست واضحة ومعرّفة سلًفا، وهو ليس بالتفكري  الخواِرزمّي )نسبة إىل عالِم الرياضّيات أبو جعفر محّمد موىس الخوارزمّي. 

دة(؛ وهو التفكري الذي يفيض -يف الكثري من  والخوارزمّية هي طريقة منهجّية ذات خطوات ُمعرَّفة سلًفا لتنفيذ َمهّمة ُمحدَّ

األحيان- إىل حلول متعّددة، يحمل كّل واحد منها يف طّياته َمناحَي سلبّية وأخرى إيجابّية، وليس حالًّ واحًدا وواضًحا؛ تقرتن 

طريقة التفكري من الرتتيب العايل ببناء املدلول، أي العثور عىل مبنى او منط يف أمر يبدو عشوائيًّا يف ظاهره.

بحسب تصنيفّية "بلوم"، فإّن التطبيق والتحليل والرتكيب والتقييم هي عمليات  تفكري عليا                              . مّثة أمثلة 

أخرى ألنشطة ذهنّية ميكن إدراجها يف التفكري العلوّي: بناء االّدعاءات؛ حّل املشكالت املرّكبة غري الخوارزمّية )أي املشاكل 

التي ال ميكن حّلها فقط من خالل االستعانة بقامئة قواعد مغلقة ومعروفة سلًفا(؛ التعامل مع االختالف يف وجهات النظر؛ 

اّتخاذ القرارات؛ تشخيص فرضّيات خفّية. غالبّية إسرتاتيجّيات البحث والتقّص، نحو طرح األسئلة والفرضّيات، والتخطيط، 

ومعالجة البيانات، واستنتاج النتائج، غالبّيتها ُتصنَّف كأنشطة تفكريّية من الرتتيب العلوّي.

كيف تبدو الحّصة التدريسية التي تدمج التفكري يف الصف؟

مّثة هدفان رصيحان ومتداخالن للدرس الذي يدمج التفكري يف مجاالت املعرفة املختلفة: 

األّول: تأسيس معرفة ذات وزن يف املجال املعريّف الذي يتناوله الدرس.

الثاين: تأسيس وتعزيز قدرات التفكري والتعّلم.

مّثة عدد من املّيزات الرضورّية ملسارات التدريس- التعّلم بهذه الطريقة:

• وضع تحدٍّ تفكرييٍّ ذي وزن: خالل الدرس، يضع املعّلم أمام التالميذ تحّدًيا تفكرييًّا ذا وزن، من خالل َمهّمة مكتوبة أو 	

من خالل أسئلة يطرحها املعلم يف الصّف. يف الحالتني، ُيطلب إىل التالميذ توظيف التفكري العلوّي. التحّدي التفكريّي 

الذي يوضع أمام التالميذ يستوجب استخدام التفكري الخالّق، والنقدّي، والعلمّي، وما شابه.

• استخدام أدوات تدريس مالمئة: يستخدم املدرّسون يف حصص التفكري أدوات تدريس متنّوعة، نحو: طرح األسئلة 	

املفتوحة؛ النقاش حول معضالت مختلفة؛ حّل ُمشكالت؛ وظائف بحثّية. هذه األدوات تحّث التالميذ عىل التعّلم 

، وتضع أمامهم تحّديات الئقة. والتفكري املستقلَّنينْ

• استخدام لغة التفكري: بغية تطوير مهارات التفكري، ال يكفي أن نطلب من اآلخر أن يفّكر. مّثة حاجة كذلك إىل إكسابه 	

لغة ومنظومة مفاهيم واستخدامها كذلك. الكلامت الشائعة يف لغة التفكري هي -عىل سبيل املثال-: "يطرُح سؤاالً"؛ 

"يخّمن"؛ " يستنتج"؛ "يقّدر"؛ "يّدعي"؛ يفّس"؛ "ُيقّيم".
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• تنمية مهارات  التفكري فوق املعرفية: التفكري حول التفكري )إدراك اإلدراك- Meta-cognition( ميّكن التالميذ من 	

القيام بعملّية اسرتجاع )بالتعاون مع املدرّس( للعملّيات واملسارات التفكريّية التي نّفذوها، ومتييزها، ومناقشتها عىل 

نحٍو رصيح، والتعّلم من النجاحات واإلخفاقات، واإلشارة إىل إيجابّيات ونواقص الطرق التفكريّية التي مارسوها، وكّل 

ذلك بغية تحسني نشاطاتهم املامثلة مستقبليًّا. أظهر العديد من األبحاث أّن  لتعزيز التفكري فوق املعريف )التفكري 

د  حول التفكري( تأثريًا إيجابيًّا عىل التحصيل الدرايّس، وعىل القدرة التفكريّية، وعىل قدرة نقل املعرفة يف موضوع محدَّ

إىل مواضيع ومجاالت معرفّية أخرى.

1. Resnick, L. (1987), Education and Learning to Think, Washington D.C.: National Academy Press.

2. Bloom, B.S. (1956), Taxonomy of educational objectives, Handbook 1 :Cognitive domain, New York, N.Y: Longmans, 
Green and co.

باالستناد إىل النرشة الدورّية للمدير العاّم لوزارة الرتبية والتعليم من تاريخ 1.9.2008، ص 9-10.

ر قصري، مراكز املعلومات يف أفنيه روشاه.  لالستزادة، راجعوا: تدريس التفكري، الربوفيسور عنات زوهار- رشيط مصوَّ

     الرتبية عىل التفكري )أفق بيداغوجي(- موقع السكرتاريا الرتبوّية.

اخرجنْ

تجد يف الصفحة التالية استامرة توثيق لجولة تعلمّية يف موضوع التفكري العلوّي. بحسب مّيزات الحّصة التي تدمج التفكري،  لوجود 

عالمات الطريق يف جميع الصفوف أهّمـّية تفوق أهّمـّية عدد املّرات التي يجد فيها هذه العالمات. عالوة عىل ذلك، وبغية توفري إمكانّية 

معاينة إجراءات تدريسّية مختلفة تحّفز عىل التفكري )النقاش؛ التعّلم من خالل البحث؛ العمل داخل مجموعات(، وإمكانّية معاينة أجزاء 

ط -يف أساسه- يف التالميذ )وعىل وجه التحديد: يف قدراتهم  أخرى من الدرس، قد تجد نفسك ُمشاِهًدا لها، بغية ذلك يتمحور هذا املخطَّ

وسلوكّياتهم( كعالمات طريق لروتني الصّف الذي ينبع من قيادة املدرّس ومن تهّيئته للحّصة*.

يف السطرين األخريين فكر حول عالمات الطريق األخرى التي قد تدّل عىل وجود تفكري من الرتتيب العلوّي يف أعامل التالميذ أو املعّلم، 

والتي ترغب يف إضافتها. كّلام صادفت إحدى هذه العالمات، ضع عالمة √ يف املكان املالئم )ميكن وضعها أكرث من مرّة واحدة يف الصّف 

الواحد(. األمثلة حول عالمات الطريق سُتساعد يف التعّلم املشرتك.

وتعّلمنْ

استعن باألسئلة املعروضة الحًقا يك تتعّلم من البيانات التي جرى تجميعها.

استدِعِ مزيًدا من أفراد الطاقم للنقاش.

• كيف يدعم املدرّسون تنمية التفكري العلوّي؟	

• إىل أّي درجة ُحّفز التالميذ عىل التفكري؟	

• إىل أّي درجة تظهُر مبادرة لنقل املسؤولّية عن عملّيات التفكري إىل الطالّب؟	

• َمن ِمن أفراد الطاقم ُتريده الخروج لدراسة املوضوع يف الصفوف يف املرّة القادمة؟	

• ما هي عملّيات التعّلم التي ترغب يف طرحها عىل الطاقم؟ عىل من سيقع اختيارك لقيادتها؟	

أسئلة إضافية للتعّلم

 * لالّطالع عىل مخّططات أخرى تدعم تنمية التفكري من الرتتيب العلوّي وتتضّمن مزيًدا من تسليط الضوء عىل سلوكّيات املدرّس، راِجعوا التغذية الراجعة يف املحادثة الصّفّية 
َو طرح األسئلة يف املحادثة الصّفّية.



      هّيا اخرج وتعّلم -  توثيق   |   التاريخ:  الصفوف: 

التفكري العلوّي يف املحادثة الصفّية

تتمّثل وظيفة الرتبية يف تعليم الولد أن يفّكر، ال يف تعليمه ماذا عليه أن يفّكر - جون دوي

أمثلة ومالحظاتعالمات طريق

املدرّس يطّبق هو بنفسه عملّيات تفكري يف الصّف

يدعو املدرّس التالميذ إىل التفكري )للتعميم، للمقارنة، للتفسري، وغري ذلك( بقواهم 
الذاتّية

يطرح التالميذ إمكانّيات متنّوعة ومختلفة لحّل مشكلة أو َمهّمة ُعرضت عليهم

يفحص التالميذ مصادر معلومات ويحّللونها ويفّسونها

يطرح التالميذ أفكارًا متنّوعة

يستخدم التالميذ املعرفة يف سبيل تفسري أفكاٍر وتعزيزها

ُيقّيم التالميذ أفكار زمالئهم من زوايا مختلفة

يحّفز التالميذ بعضهم بعًضا عىل التفكري بشّتى السبل )أسئلة، نقد، تعلُّم مشرتك، 
وغري ذلك(

يتحّدث التالميذ حول عملّيات  تفكريهم

يشّجع املدرّس التالميذ عىل توصيف مسارات تفكريهم وتقييمها.


