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الفصل

1

INTRODUCTION ُمقّدمة

تخيّلوا مدرسة يتعلم الطالب فيها الحساب داخل بركة السباحة، أو حيث يكون باستطاعتهم 

التحّكم باألقالم عن طريق أصواتهم، أو حتى صفوف اعتيادية ال يكون األطفال فيها ُمضطرين 

إىل الجلوس وركبهم مثنية تحت الطاولة، أو يف غرفة ستائرها ُمغلقة لتُبعد عنهم أشعة الشمس. 

الدرايس مرنًا؛ حتى يتمّكن األطفال من إمضاء وقت أكرب يف  تخيّلوا مدارس يكون فيها الجدول 

دراسة أمر يهتّمون به، أو مدرسة "بال جدران"، يتمّكن فيها األطفال من التعلم يف الخارج بالقرب 

من الحيوانات والحدائق الربية. هذه كانت الردود التي قّدمها طلبة املرحلة االبتدائية واإلعدادية 

التي  "املدرسة  عنوان  تحت   The Guardian مجلة  قبل  من   1997 عام  طُرحت  مسابقة  يف 

أُحب" ”The School I’d like“. وبالفعل كانت تلك إعادة ملُسابقة ُمشابهة ُعقدت قبل 30 سنة 

)Blishen, 1973(. ومن الجيّل أن الجيلني كانا ينشدان الحصول عىل وقت أكرب لإلبداع، وهو نفس 

املوضوع الذي واَصلَت املُسابقة تناوله يف أعداد الحقة. ولقد عرّب عن ذلك طفل يف السادسة من 

العمر حينام قال: "يكون لدى األطفال أفكاٌر أفضل من الكبار يف بعض األحيان؛ وذلك ألن أدمغة 

 .)Birkett, 2011( "الصغار ال تزال جديدة ومل تصبح قدمية بعد

لقد قامت بعض املدارس يف أنحاء اململكة املتحدة بتطبيق مجموعة من تلك األفكار. عىل 

استخدامها عىل  اقتصار  بالرغم من  باالنتشار  "الحسيّة"  أو  "الهادئة"  الغرف  املثال، بدأت  سبيل 

األطفال ذوي صعوبات التعلم أو املشكالت السلوكية. حتى إنّنا نجد بعض األفكار التي تُعّد أكرث  

ماذا نعني بالتفكري؟ 

WHAT DO WE MEAN BY THINKING?



30

تعليم التفكير اإلبداعي والناقد في المدارس
TEACHING CREATIVE AND CRITICAL THINKING IN SCHOOLS

1

غرابة مدعومة من قبل املعلمني ومسنودة من الباحثني األكادمييني. منها عىل سبيل املثال الطفلة 

التي كانت ترغب بامليش حول املدرسة عىل سجادة وبرية وردية اللون وهي مرتدية جواربها.

بيّنت إحدى الدراسات التي أجريت عىل مدار 10 سنوات يف 25 دولة، أن األطفال الذين 

أفضل، وحصلوا عىل  أكرث مياًل إلظهار سلوكيات  كانوا  أحذية،  يرتدون  بيئة وهم ال  يتعلّمون يف 

درجات أعىل مقارنة بأقرانهم الذي ارتدوا أحذية )Pells, 2016(. هذا ما أكّده نائب مدير مدرسة 

East Midlans االبتدائية، واصًفا َجّو املدرسة بأنه أصبح أكرث هدوًءا وراحة بعد أن قّررت املدرسة 

السامح لألطفال بارتداء "الخّف/ الشبشب" داخل الغرف الصفية. ويّدعي الباحثون أن النفقات 

املرتبطة بالتنظيف أصبحت أقل، وأن األثاث املدريس كان بحالة جيدة لفرتة زمنية أطول، بل حتى 

 .)Khomami, 2017( إّن قراءة األطفال تحسّنت لكونهم يقرأون وهم يجلسون بطريقة ُمريحة

من املهم أن ال نُقلّل من شأن قدرات األطفال عىل التفكري أبًدا. 

أن  فنجد  العامل،  إىل  وصولهم  قبل  حتى  بالتعلم  يبدأون  األطفال  أن  إىل  الدراسات  تُشري 

حواسهم تتطور بشكل الفت للنظر  لدرجة يتمكنون فيها من متييز األصوات حتى قبل أن يولدوا 

)Knapton, 2017(. إال أن السؤال حول الوقت الذي يبدأ األطفال فيه بتطوير القدرة عىل التفكري 

الواعي ال يزال موضع نقاش )Koch, 2009(؛ فنحن ببساطة ال ندري إذا ما كان ذلك يحدث وهم 

يف الرحم، أم عند الوالدة، أو خالل سنوات الطفولة املبكرة.

ميدان البحث العلمي حول األطفال الصغار ميلء بالجدل واآلراء املُتباينة، وهنالك اّدعاءات 

بأن األطفال بعمر 6 شهور قادرون عىل التفكري بشكل منطقي، وعىل إظهار درجة عالية من الذكاء 

بنحو أكرب مام كان الجميع يظّنون يف وقت مىض )Saini, 2013(. فالتصوير املقطعي يدّل عىل أن 

أدمغة األطفال تعمل بشكل كبري وبصورة ال تُصدق. فمن أجل النظر إىل وجه شخص غريب فقط، 

 .)Livingstone, 2005( يستلزم األمر ما يعادل ألف ساعة لحفظها يف الذاكرة

بحلول العام األول من العمر، يبدأ األطفال بالتأشري إىل األشياء وطرح األسئلة وهم يشريون 

بأصابعهم: "ما هذا اليشء؟". ومع قيام األطفال باستكشاف محيطهم، يبدأون بطرح األسئلة وبناء 

العالقات بني الخربات الجديدة واملعرفة التي ميتلكونها. ويف عمر السنة ونصف، يتمّكن األطفال 

من الربط بني األشياء، فعىل سبيل املثال، إذا ما ُزّود الطفل بلعبة لها حبل، وكانت اللعبة بعيدة 

بعض اليشء عنه، سوف يُدرك بأن عليه شّد الحبل يك يقّربها منه. 
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ميتلك األطفال الصغار رغبة شديدة الكتشاف األشياء، وترى إحدى الدراسات أن األطفال يف 

عمر الرابعة يطرحون عىل مقدمي الرعاية -يف املتوسط- ما يقارب 100 سؤال يف الساعة، ويكون 

 .)Chouinard, 2007( ثلثا األسئلة ُمصماًم الستنباط معلومات كاألسامء أو استخدامات األشياء

ويف السابعة من العمر، يكون باستطاعة األطفال استخدام لغة "التفكري" مثل "يحزر"، و"يعرف"، 

به  القيام  تم  عاّم  بديلة  واقرتاح ترصفات  الفرضيات،  وبناء  منطقية،  بصورة  والتفكري  و"يتذكر"، 

الدعم  إذا ما حصلوا عىل  يف املايض، وإدراك أن معتقدات اآلخرين قد تختلف عن معتقداتهم 

 . )Taggart et al., 2005(املطلوب

واسع  بخيال  ويتمتعون  وفضوليني،  بطبيعتهم،  ُمفّكرين  الصغار  األطفال  يُعترب  باختصار، 

ورغبة نحو التعلم. سوف نستكشف يف هذا الكتاب،كيف مُيكن للمعلمني البناء عىل تلك القدرات 

واالستعدادات. وسوف نبدأ بالتفّكر مبعنى، وطبيعة، ونطاق التفكري. 

WHAT IS THINKING? ما هو التفكري؟

 “Edward de Bono” بونو"  دي  "إدوار  قّدم  فقد  مختلفة،  بطرق  التفكري  تعريف  مُيكن 

)1976:33( تعريًفا مخترًصا ال يزال مفيًدا كنقطة بدء: "التفكري هو استكشاف مدروس وُمتعًمد 

للخربات من أجل غاية محددة". ونجد هذا التعريف مفيًدا لكونه يُسلّط الضوء عىل جزئية التفكري 

املُتعلقة بـ "الفعل املقصود" و"الغاية" والتي هي تهم املعلمني. 

رمبا تختلف الغاية بني السعي للتخطيط، أو إصدار األحكام، أو التقويم، أو االبتكار...وما إىل 

ذلك. أما "سميث Smith“ )1992:9( فهو يُعرّف التفكري عىل أنه "عمل الدماغ" بالرغم من أن 

علامء النفس املعريف يُؤكدون بشكل كبري عىل تأثري الجسم كاماًل وكذلك املشاعر عىل الطريقة التي 

 .)Claxton, 2015( نفّكر بها

الدماغ  خاليا  فيها  ترتبط  بيولوجية  عملية  هو  التفكري  فإن  جسامنية،  مفردات  باستخدام 

الخاليا  ترتبط  فحينام  كهربائية.  نبضات  خالل  من  البعض  بعضها  مع   )neurons )العصبونات 

العصبية تلك  يتم استخدام املمرات  العصبية، وعندما  املمرات  تُشّكل شبكة من  العصبية، فهي 

بشكل متكرر، فإن الروابط تُصبح دامئة. ويتم تقوية تلك الروابط عن طريق التفاعالت يف البيئة 

ومن خالل النضج الطبيعي )الشكل التوضيحي 1.1(. 
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بالرغم من ذلك، الزلنا نعرف القليل 

الخاليا  مليارات  قيام  كيفية  عن  فقط 

 )Ramachandran, "العصبية بــ"التفكري

الذي  األمر  )Solomon, 2015 ;2011؛ 

من  العديد  وتقديم  التخمني  إىل  أدى 

نجد  فإننا  بالتايل،  الخاطئة.  املعلومات 

بتصويب  مشغولني  األعصاب  علامء 

ومن  الظهور،  يف  بدأت  التي  الخرافات 

من   10% يعادل  ما  نستخدم  أننا  ذلك 

الربامج  عدًدا من  نجد  الدماغ". كام  "يساريي  أو  الدماغ"  "مييني  أشخاًصا  أن هنالك  أو  دماغنا، 

الرتبوية القامئة عىل الدماغ، مثل "نادي الدماغ الريايض Brain Gym"، أو أمناط التعلّم البرصي، 

والسمعي، والحريك  VAK( visual, auditory, and kinesthetic( ، والتي فقدت مصداقيتها 

لالعتقاد بوجود  يتم دفعنا بسهولة  فإنه  )Coffield et al., 2004; Geak, 2009(. مع األسف، 

مصداقية علمية وراء أي يشء تصحبه صورة للدماغ.

من الجدير بالذكر أن قياس ما يحصل يف الدماغ ال يزال أحد أكرث األمور التي تُشكل تحّديًا يف 

تاريخ علم النفس )Wooldridge, 1994(. وبالرغم من التحفظات التي تُرافق البحوث املبنية عىل 

الدماغ يف العقد القادم من الزمن، من املتوقع أن تعمل الزراعات العصبية عىل تحسني قدرتنا عىل 

التذكّر والتفكري املنطقي مبا يقارب Dodgson, 2017( 30%(. وبداًل من التقّدم بصعوبة يف تعلم 

اللغة، فإن الزراعة سوف تُوفّر علينا الجهد. حتى إن الخطوط التي تفصل بني الذكاء االصطناعي 

)املُحوسب( والذكاء البرشي أصبحت رفيعة وضبابية بشكل أكرب. 

مُتيّز  والتي  الفهم  عىل  "القدرة  بكونه  آخر   فلسفي  مستوى  عىل  "التفكري"  تعريف  مُيكن 

يف  املثال  سبيل  عىل  جليًا  ذلك  ونجد  الحاسوب(".  أجهزة  تكن  مل  )إن  الحيوانات  عن  اإلنسان 

  McLeish تطبيق املنطق لحل مشكالت ُمعّقدة وتطبيق مهارات معرفة القراءة والكتابة. يُقّدر

)1993:1( أن كل إنسان يتعلّم طوال فرتة حياته )التي متتد إىل 70 سنة أو أكرث(، ويتأمل، ويُطبّق 

ما يُقّدر بخمسة عرش مليار معلومة؛ وهذه هي عملية التفكري التي ال نعلم عنها سوى القليل. 

معه". حتى  التعامل  علينا  غريب  أمر  "أكرث  أنه  التفكري عىل   )1976:8( بونو"  "دي  يصف 

مفهوم التفكري باعتباره عملية عقلية هو أمر جديل.  فبالرغم من أننا منتلك القدرة عىل التفكري 

الشكل التوضيحي )1.1( مسارات اخلاليا العصبية
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بطريقة عقالنية إال أننا كثريًا ما نترصّف بشكل غري عقالين. هنا نرى أن ترك إنجاز األمور حتى 

بتاريخ  كاٍف  قبل وقت  بالرغم من معرفتهم  األشخاص،  لدى بعض  يُصبح عادة  األخرية  اللحظة 

التسليم. ويُدرك معظمنا من منظور منطقي، وخصوًصا من يعانون من مشكلة الوزن الزائد، أن 

مصلحتنا تكمن باالبتعاد عن األطعمة التي تحتوي سكريات، وزيادة رشب املاء بداًل من العصائر، 

وامليش عدة كيلوميرتات يوميًا.

يُنّوه الكاتب "دان أريل Dan Ariely“ )2010( أنه ال ضر من التغايض عن بعض األفكار 

املنطق وأدق  الداخيل" قد تتغلب عىل  "بالشعور  بـ  الثقة  املنطقية يف بعض األحيان؛ حيث إن 

إىل  اللجوء  علينا  تُوفّر  )استدالالت(  ذهنية  مخترصات  يعتمد عىل  الداخيل  فالشعور  التفاصيل. 

تحليالت بالغة التعقيد. ولهذا نجد أننا نلتفت حينام يُنداى بأسامئنا ضمن مجموعة ونقوم بإقصاء 

بقية األصوات التي نسمعها. 

لو تتبعنا كلمة "يُفّكر" عرب التاريخ، سوف نجد أنها تحمل معايَن متعددة. لقد تطّورت "يف 

اللغة اإلنجليزية القدمية" بداية حينام تم استخدامها يف قصيدة الخارق "بيولف Beowulf“ والتي 

تم نظَُمها قبل حوايل 1,300 سنة )Barnhart, 1988: 1134(، والتي كانت باألصل تعني تخيّل 

األكرث  الكلمة 79  تُعترب  اآلن  نفسه. وهي  للشخص  األمر حقيقيًا  فيها  يبدو  لدرجة  بقّوة  ما  أمر 

استخداًما يف اللغة اإلنجليزية بناًء عىل تحليل ألكرث من 2 مليار كلمة من قبل مجموعة أكسفورد 

 .the Oxford English Corpus

الكلمة عرب العصور  َ قاموس  Samuel Johnson الذي صدر عام 1755 كيف تطورّت  بنيَّ

بحيث أصبح لها أكرث من معنى: 

الخروج بأفكار، ُمقارنة مفردات أو أشياء، االستدالل، التدبّر، إجراء أية عملية ذهنية.   .1

إصدار األحكام، االستنتاج، تحديد أمر ما.   .2

العزم عىل أمر ما.   .3

 .)499-Lynch, 2004: 498( التخيّل أو التصّور  .4

تُبنّي هذه التعريفات الجوانب الدقيقة، واملقصودة، واإلبداعية للتفكري بالرغم من أن العنرص 

التخيّيل يف التعريف الرابع تم تجاهله إىل حد ما. 

تقوم معظم القواميس الحديثة باتّباع التعريف األول لـ "جونسون Johnson" عن التفكري 

باعتباره عملية لالستدالل حول يشء ما، والذي عادة ما يأخذ شكل مسألة أو مشكلة ما. ويُعرّف 
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"آدي Adey" )2002:2( التفكري ببساطة عىل أنه "يشء نفعله عندما نحاول حل املشكالت". إال أن 

حّل املشكلة ليس سوى إحدى مهارات التفكري. هذا وتُستخدم "مهارات التفكري" كمصطلح عامٍّ 

يُغطي مدى واسًعا من العمليات الذهنية التي تتطلب قيام املتعلّمني "بتخطيط، ووصف، وتقويم 

 .)Higgins et al., 2005:1( "تفكريهم وتعلّمهم

لقد تم تحديد خمس مجموعات من املهارات بداية يف املنهاج الوطني الربيطاين: 

مهارات ُمعالجة املعلومات: لتحديد وجمع وتحليل املعلومات.   -

مهارات االستدالل العقيل: لتقديم األسباب، والتوّصل إىل استنتاجات، وعمل إقصاءات.   -

مهارات االستقصاء: لطرح أسئلة ذات عالقة، وتقديم املُشكلة وتعريفها، وتخطيط البحث،   -

واختبار االستنتاجات، وتحسني األفكار. 

واستخدام  الفرضيات،  واقرتاح  بها،  والتوّسع  األفكار  لتوليد  اإلبداعي:  التفكري  مهارات   -

الخيال، والبحث عن مخرجات ُمبتكرة بديلة. 

)القرار(  بالحكم  والثقة  القيمة،  عىل  والحكم  املعلومات،  لتقويم  التقويم:  مهارات   -

 .)DfEE/QCA, 1999(

منذ ذلك الحني، وكام سيتم توضيحه يف الفصل الثاين، أجريت ُمراجعات كبرية للمنهاج يف 

بريطانيا، مام أفقد مهارات التفكري وضعها بالرغم من أن املصطلح نفسه اليزال حيًا وُمستخدًما يف 

 .)Donaldson, 2015; OECD, 2016( بعض أجزاء اململكة املتحدة وخارجها

بـ"مهارات  املُرتبط  الجدل  حول  وُمنفتًحا  ُمتّزنًا  نقاًشا   )2010(  “Winch "وينش  يطرح 

التفكري"، مثل ما إذا كان باإلمكان تصنيفها كمهارات يتم تطبيقها يف سياقات مختلفة وتعليمها 

باستقاللية ومبعزل عن موضوعات أخرى. ولقد توّصل إىل أنه بالرغم من التباينات الفلسفية إال أن 

هنالك اجامًعا عىل أنه ال ينبغي تقديم أي تدخل ُمرتبط مبهارات التفكري دون القيام بوزن نطاقه 

)مداه(، وحدوده، واألدلّة عىل تأثريه. 

يتمثّل أحد املحّددات الستخدام مصطلح "مهارات التفكري" برتكيز املُعلمني عىل املهارات فقط 

من أجل إيجاد متعلمني مستغرقني بالتفكري، ولها يُفّضل بعض الّكتاب استخدام املصطلح األوسع 

واللّذان   "competences "الكفايات  أو   )Lucas and Spencer, 2017(  "capacities-القدرات"

يقومان بالجمع بني املعرفة، واملهارات، واالتجاهات.
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الشخصية  واالستعدادات   attitudes االتجاهات  تشجيع  أن  نجد 

فقد  وتقديرًا،  اهتامًما  يالقي  بدأ  قد  والتفكري  التعلم  نحو   dispositions

السطور،  بني  القراءة  كالقدرة عىل  العليا،  التفكري  مهارات  الطفل  يكتسب 

 "  Katzكاتز" ويصف  هذا  منتظم.  بشكل  بالقراءة  الرغبة  عدم  مع  ولكن 

)1993:16( االستعدادات الشخصية dispositions عىل أنها: منط من السلوك يظهر بشكل 

ُمتكّرر بعيًدا عن اإلجبار )اإلكراه(، ويُشّكل عادة للعقل ضمن وعي وتحكم طوعي، ويكون 

مقصوًدا وُموّجًها بأهداف عامة". 

الذهني،  كالتفتّح  الشخصية  االستعدادات  تطوير  لدى  أنه  العارش  الفصل  يف  نوّضح  سوف 

وحب االستطالع، والتفكري املرن، تزيد احتاملية أن يُصبح األطفال ُمتعلّمني مدى الحياة، وقادرين 

عىل حل املشكالت وُصنع القرارات. 

مفاهيم  تكون  رمبا  التفكري  ومهارات  التفكري  أن  عىل  الُكتّاب  من  عدد  أكّد  األمر،  خالصة 

ُمعّومة، إال أن ذلك ينبغي أن ال يدفع املعلّمني إىل تجّنب تنمية التفكري داخل الغرفة الصفية. عىل 

سبيل املثال، يقرتح ”Resnick“ )1987( أن مهارات التفكري يصعب تعريفها، ولكن ميكن إدراكها 

ومتييزها، يف حني يقرتح )McGuinness” )1999“ أن هنالك عمليات وخصائص شائعة تعمل عىل 

تشكيل "التفكري"، ومن ذلك الجمع، والتصنيف، والتحليل، والتأّمل.

من األهمية مبكان أن نُدرك بأن التفكري يتطّور، ويتغرّي، ويتحّسن مع وجود الدعم، والخربة، 

والتعليم املبارش. وبالتايل، قد يكون تعريف وتصنيف التفكري أمرًا صعبًا، إال أن ذلك ينبغي أن ال 

يدفع املعلمني إىل تجنب تنمية التفكري يف الغرفة الصفية. 

TYPES AND QUALITY OF THINKING أشكال ونوعية التفكري

بطريقة  ذلك  يحدث  قد  األحيان  بعض  ويف  مختلفة،  بطرق  اليومية  حياتنا  يف  نُفّكر  نحن 

ُمتسلسلة عندما نقوم مبعالجة املعلومات بطريقة ُمنظمة ومتسلسلة، فتجدنا نقوم بإعداد القوائم، 

شمولية  بطريقة  نُفّكر  قد  أخرى،  أحيان  ويف  األحداث.  النتائج، ورسد  وتوقّع  التعليامت،  واتّباع 

لفهم الصورة الكلية ورؤية أي من األجزاء املختلفة يتوافق مع اآلخر. هنا نجد ميكانييك تصليح 
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السيارات، أو الطبيب، أو مهندس الحاسوب املََهرَة وهم يحاولون فهم النظام الكيل ويعملون من 

خالل سيناريوهات ُمتعّددة قبل التوّصل إىل تشخيص أو القيام بإجراء تدّخل محّدد. 

فعىل  التسلسيل.  والتفكري  الشمويل  التفكري  إىل  األكادميية  القطاعات  يف  الحاجة  تستدعي 

سبيل املثال، يحتاج املؤرخون إىل التفكري بتسلسل األحداث من أجل تحديد األشياء التي حدثت 

يف املايض، وهم يحتاجون كذلك إىل دراسة املجتمع ككل: العالقات، والقيم، واملُعتقدات، كام أنهم 

يُحاولون فهم الدوافع. 

يستخدم املُصّممون عمليات اإلبداع كالتجريب، وابتكار النامذج املبدئية، وإعادة التصميم. 

فيه  يعمل  الذي  السياق  يف  املتعلمني  بالتصميم"  املرتبط  التفكري  أي  التصميم:  "تفكري  ويضع 

أو  املنتج  فهم  إىل  أيًضا  بحاجة  ولكنهم  التقنية،  املشكالت  حل  إىل  يحتاجون  فهم  املُصّممون. 

الخدمة من وجهة نظر املُستخدم أو املُصّنع. 

الرتبوية  العلوم  بأنه أحد  بالتصميم  املرتبط  التفكري  يُعرّف )Shaples et al. )2016 تعليم 

املُبتَكرة التي قد تُغرّي التعليم جذريًا. وباإلمكان وضع التحديات أمام الطالب للبدء بفهم عملية 

)األهل،  والشخصيّات  محيل(،  )متنزه  املكان  تتضمن  أن  التحديات  لتلك  وينبغي  التصميم، 

التصميم  عملية  وتتضمن  محتمل(.  إغالق  )التخريب،  املُحتملة  واملُشكلة  األطفال(،  الحيوانات، 

طرح األسئلة والتفكري باالحتامالت )مثال: كيف ميكننا إبقاء املتنزه نظيًفا؟ ماذا إذا قمنا بإعادة 

تصميم املمرات؟ هل ميكننا جمع بعض األموال إذا ما أقمنا حفاًل؟(. 

أو  امليش  أثناء  فكرة  تأتينا  كأن  له،  تفكرينا عشوائيًا وغري مخطٍط  كبري من  يكون جزء  قد 

االستحامم. وكثريًا ما نقوم بتنفيذ عدد من املهامت كالقيادة أو ترتيب املنزل دون درجة كبرية من 

التفكري الواعي، إال أننا وعندما نُسلّم أنفسنا "للقيادة الذاتية" فقد تُواجهنا عواقب وخيمة. عىل 

سبيل املثال، قد يتسبب السائقون الذين يفقدون تركيزهم بنصف أو كافة حوادث السيارات. 

السيارات Automobile Association مع 27,000 سائق،  به جمعية  إستفتاء قامت  وحسب 

فإن ُربع األشخاص الذين تراوحت أعامرهم بني 25-34 واجهوا صعوبة بالغة بتذكّر أجزاء من 

رحلتهم. 

ينصّب اهتاممنا يف الغرفة الصفية عىل "التفكري الواعي" والذي يكون باستطاعتنا التأثري فيه. 

وميكن لهذا التفكري أن يكون دقيًقا وهادفًا سواء يف مساعدة األطفال عىل تذكّر حقائق تاريخية، 

 “De Bono” بونو"  "دي  يُنّوه  وكام  مشوار.  يف  للخروج  التخطيط  أو  حسابية،  مسائل  حل  أو 
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)1991:9(، ينبغي علينا التفريق بني "ما يحدث يف رؤسنا طوال الوقت وما بني التفكري املُركّز الذي 

يكون هادفًا". 

املعرفة"  وراء  "ما  أو  كوجنشن"  "امليتا  وهو  العالقة،  ذات  املصطلحات  أحد  نذكر  وهنا 

”Flavell, 1976( “metacognition(، والذي يُوصف بشكل ُمبّسط بأنه "التفكري حول التفكري" 

فهو  أكرث،  بدقة  أما   .)McGuinness, 1999; Hattie, 2009(  “thinking about thinking”

يُشري إىل املُعتقدات واملعرفة التي يحملها األفراد نحو عملياتهم املعرفية وقدرتهم عىل إدارة تلك 

العمليات.

يُشري الشكل التوضيحي )1.2( إىل أن مفهوم "ما وراء املعرفة" يتضمن عمليات تتعّدى ُمجرّد 

أنفسنا  من خاللها  نرى  التي  الطريقة  املعرفة"  وراء  "ما  معرفة  وتتضمن   .“knowing” املعرفة 

كمتعلمني وُمفّكرين. أما "الخربة يف ما وراء املعرفة" فهي تدّل عىل مدى شعورنا بُحسن أدائنا أثناء 

القيام مبهمة ُمحّددة، كدرجة الثقة بالنفس، أو الرضا، أو الحرية، يف حني تصف "مهاّمت أو أهداف 

ما وراء املعرفة" ما الذي نحاول اكتسابه من النشاط املعريف. وتشري "اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة" 

إىل معرفة أي األساليب التي علينا استخدامها يف كل موقف، إضافة إىل متابعة وتقويم التعلّم من 

حيث نجاح )أو فشل( االسرتاتيجية املُستخدمة.

الشكل التوضيحي )1.2(: نظرة عامة حول ما وراء املعرفة

طُرقًا  لنا  تُقّدم  للتعلم  املعرفة  وراء  ما  مقاربات  دعم  أن   )Higgins et al. 2014( يقرتح 

self- عالية األثر ومنخفضة التكاليف لتحسني اإلنجاز، ومن األمثلة عىل ذلك "استجواب الذات

قمُت  هل  )مثال:  الذايت  للتأّمل  ُمنتظم  وقت  وتخصيص  أحتاج؟(،  ماذا  )مثال:   "questioning

بتحقيق أهدايف؟"(، ومنذجة اسرتاتيجيات التفكري الَجهري، واستخدام قوائم التحقق. وبهذا، سوف 

اسرتاتيجيات  أو تصحيح  تفكريهم، وسيقومون مبراجعة  العلل يف  املعرفة  ما وراء  يُدرك متعلمو 

التفكري الخاصة بهم بناًء عىل ذلك. 

satari
Highlight
لماذا لم يتم استخدام الشكل المترجم؟ 
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النوعي، ووصفوه بأنه هادف،  التفكري  قام عدد من املؤلّفني بتسليط الضوء عىل خصائص 

وُموّجه ذاتيًا، ونشط. ولقد نّوه )Halpern )2002:1 إىل أن "التفكري ليس رياضة تتم مشاهدتها"، 

طة والفّعالة، إال أنه عادة ما يحدث غياب للتوافق بني نوع التفكري  بل إنه يدعو إىل املشاركة الَنشرِ

 )Claxton, 2008b; املُتوقّع يف املدرسة وبني االحتياجات التي يفرضها الواقع خارج أسوار املدرسة

)Lucas and Spencer, 2017. فعادة ما يحدث التعلّم من الحياة الواقعية حينام نكون منهمكني 

بإنجاز أمر ما مثل بناء سور للحديقة، أو اجتياز امتحان قيادة املركبة، أو عزف البيانو، أو بيع بعض 

الخردوات؛ حيث يوجد يف الغالب شعور بوجود "حاجة ُملرِّحة" والتعلّم "يف الوقت املحدد". أما يف 

املدرسة يأخذ التعلم شكل حصص مدة كل منها )60( دقيقة، لها موُضوعات ُمقّررة ُمسبًقا، مع 

ترك مساحة صغرية أمام الطالب ليقرروا املكان، والزمان، والسبب، والطريقة التي سوف يؤّدون 

املهمة من خاللها. وهنا تكون أحد األمور العملية التي مُيكن للمعلمني القيام بها، وذلك من خالل 

تسليح طلبتهم مبجموعة من اسرتاتيجيات التفكري التي مُتّكنهم من توظيفها عند الحاجة، وهو أمر 

يُعّد ضوريًا لحل املشكالت وتوليد األفكار. 

تضييق  عملية  كان   “convergent thinking” املُتقارب  التفكري   أن   “Guilford” يقرتح 

الخيارات والوصول إىل الحل "الصائب"؛ فاإلجابة موجودة "هناك" يف العامل، ولكن البد من تحديدها، 

 “divergent أو اسرتجاعها، أو العمل عىل حلها بطريقة منتظمة. يف املقابل، يُولّد التفكري املتباعد

”thinking إجابات بديلة وخيارات غري ُمحّددة بأفكار ُمسبقة. وبالتايل، يشتمل "اإلبداع" عىل كل 

 "disciplined والجانب "املنضبط )divergent التباعدي(  "imaginative التخييل" الجانب  من 

 )convergent(للتفكري )Lucas et al., 2012(. ويتضمن التفكري اإلبداعي إصدار أحكام ناقدة؛ 

ولهذا يحتاج املفكرون الناقدون إىل امتالك رغبة يف االستطالع وتبّني أفكار "متباعدة" ومختلفة. 

THINKING CRITICALLY التفكري الناقد

الوصول إىل أحكام مستنرية، وهو تشكيك  املصادر بهدف  تقيّص  الناقد هو عملية  التفكري 

. إال أنه ولألسف ينطوي عىل مضامني سلبية- منها استخدام  صّحي ويشتمل عىل مقرتحات فيها تََحدٍّ

لغة تنطوي عىل ُحكم، وتحقيق، واستفسارات، ونقد و انتقاد؛ وهي أمور ال تُساعد يف تخفيف 

وطأة األمر. إال أن التفكري الناقد ال يعني ببساطة إيجاد أمر خاطئ، أو تسليط الضوء عىل نقاط 

الضعف؛ وإمنا يحاول إيجاد قاعدة متينة يُبنى عليها الحكم إرِزاَء أمر ما، مبا يف ذلك التعليق عىل 

نقاط القوة، والضعف، وطرح مزيد من التساؤالت، كام هو الحال عندما يتم نقد كتاب أو فيلم. 




