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 ...ملخص البحث ...
كلام كان املعلم مل ًام بأساليب التفكري احلديثة ووسائله املختلفة كان قادر ًا عىل

أن يصنع من طلبته ذوي قابليات تفكريية ومقدرة عىل التفاعل بينهم وبني معلميهم
وبني املتعلمني أنفسهم ،فتبنى لدهيم اجتاهات اجيابية نحو الفكر والتفكري وإعامل
العقل البرشي ويف النتيجة النهائية استطاع املعلم أن يتجاوز النمط التقليدي إىل ما
هو أفضل وأحسن من طريق استعامل املستحدثات الرتبوية الناجحة.

ويمكن أن نضيف إىل ما سبق أن الطرائق والنامذج واالسرتاتيجيات املستعملة

يف التدريس ويف مدارسنا اليوم جيب أن حتتوي عىل عنارص إعامل الفكر والتفكري،
واإلبداع ،والتعلم الذايت ،ومراعاة الفروق الفردية ومن ثم تقود إىل التفكري املعريف

وما وراء املعريف  ،ومن اجل حتقيق ذلك ال بد من تضافر اجلهود املبذولة من القائمني

عىل العملية التعليمية كافة.

وذلك ألن للتفكري أمهية بالغة األثر يف نفوس املتعلمني فيزيد من الدافعية

الذاتية لدهيم لغرض التعلم ومتكينهم من التفاعل داخل الصف الدرايس بصورة

فعالة وواضحة ومواجهة العقبات والصعوبات التي تعرتض طريقهم يف اكتساهبم

للمعلومات العلمية فض ً
ال عن ذلك فإن التفكري حيفز املتعلم عىل ممارسة العمليات
العقلية بنجاح .وجتدر اإلشارة إىل أن التفكري عنرص بارز يف تقدم املتعلم يف مستواه

الدرايس  ،الن له أثر ًا كبري ًا يف اكتساب املعرفة وحتقيق التقدم العلمي وحتسني األداء
وارتفاع نسبة التحصيل يف الدراسة األكاديمية.
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ّ
إن التفكري نشاط طبيعي ،تظهر أمهيته من صعوبة اإلحاطة بالنتاج املعريف

الكبري واملتسارع وأخذه بكمه وشكله؛ لذا ينبغي لنا تدريب الفرد عىل مهاراته

وتعليمه الطرائق التي تساعده عىل التفكري السليم املنتج الذي يفيده وجمتمعه
الذي يعيش فيه .ولقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات والبحوث الرتبوية
األكاديمية التجريبية نجاح ًا باهر ًا ملختلف جوانب التفكري وأكدت هذه الدراسات

رضورة تنمية مهارات التفكري املعرفية وما وراء املعرفية لدى املتعلمني وعليه ينبغي

اإلرصار عىل إجياد منهج ذي عنارص متكاملة جيعل من التفكري جزء ًا ال يتجزأ من

مهامته األساسية ويركز عىل رضورة تدريب املتعلمني عليها.

إن أهم سمة متيز التفكري هي أنه حيتاج إىل التدريب واملران واملامرسة عليه،

وبإمكان املتعلم أن ينمي يف نفسه القدرة اإلجيابية عىل التفكري إذا ألزم نفسه بإتباع

خطوات التفكري السليم التي يرسمها له من تصدى لتعليمه وحثه عىل اعتامد التفكري

يف أنشطته التعليمية املختلفة .وال بد من أن نذكر أن ابرز أنواع التفكري هو تفكري
ما وراء املعرفة يتضمن قدرة املتعلم عىل ممارسة عمليات التفكري العليا التي يلجأ
إليها املتعلمون عندما تواجههم مشكلة ما أو يريدون أن يتخذوا أو يصنعوا قرارا
معينا وإن هذا التفكري يستلزم نوع ًا من احلوار الذايت إي خماطبة الذات حني البدء

بالتخطيط ومتابعة هذا التنفيذ بالتخطيط واملراقبة واملتابعة املستمرة للتنفيذ حتى
يصل املتعلم إىل درجة االطمئنان ملا يقوم به ويعتقد أنه حقق التعلم املطلوب.

ومن مميزات التعلم يف إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة أنه يرتكز بالدرجة األوىل

عىل القدرات والقابليات التي يمتلكها املتعلم ورسعته وأدائه الذايت يف التحصيل
العلمي واملعريف واملهاري ودافعيته اخلاصة للتعلم.
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ومن هذه االسرتاتيجيات إسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.Lالتي تقوم

باألساس عىل النظرية البنائية يف اكتساب املعرفة وتعتمد عىل التعلم الذايت للفرد
وان اعتامد هذه اإلسرتاتيجية احلديثة يف التدريس يعمل عىل حتقيق أهداف التعليم

بسهولة ويرس ،وإن هذه اإلسرتاتيجية تعتمد عىل مبدأ التقييم الذايت للفرد نفسه
إذ يراجع بني احلني واألخر ما عمله  ،فيصبح التقويم الذايت جزء ًا فعا ً
ال يف عمل

املتعلم.
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...Abstract...
The more a teacher acquires modern thinking techniques and
multifarious means, the more he grows momentum to have his
students thinking competence and ability to interact with their
teachers and themselves as learners. In doing so, they intend to
have positive attitudes toward both intellectuality and thinking
and their application to human mind. Consequently, the teacher
surpasses traditionality of teaching as having the best educational
invented methods.
What is more, the approaches, the samples and the strategies
applied in THE present day schools should have the ingredients of
thought and thinking, creativity, self-schooling-self-learning- and
individual difference perception that lead to knowledge thinking
and metaknowledge, that is why it is of necessity for the educational
official figures to do their best in acquiring such objectives.
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علم النفس املعريف والتفكري
إن حماولة البرشية لفهم سلوك اإلنسان والتنبؤ به ترجع إىل أحقاب بعيدة من

الزمان ،وقد ال يكون من املغاالة القول إن هذه اجلهود قد تعود إىل تاريخ اخلليقة
عىل األرض ،أو إىل العرص اليوناين (عدس وتوق 1993 ،ص.)5

فمنذ أكثر من ألفي عام اهتمت البرشية باملعرفة وعمليات االنتباه واإلدراك

والتذكر واالستيعاب وأنشطة الفكر املختلفة التي ابتدأها اليونانيون (حممد وعيسى،

 2011ص .)21فعىل سبيل التمثيل نجد أن كتابات بعض الفالسفة اليونانيني
أمثال أرسطو وأفالطون تعد بمثابة األسس الفلسفية لعلم النفس املعريف ،إذ ناقشوا

موضوعات مثل طبيعة املعرفة وأصوهلا وطرائق الوصول إليها ،وتناولوا طرائق
االستدالل وحمتويات العقل ،وموضوعات أخرى تشكل جوهر اهتامم علم النفس
املعريف املعارص مثل اإلدراك والذاكرة (الزغول 2003 ،ص.)26

أما يف الوقت احلارض ،فقد شهد علم النفس املعارص منذ بداية النصف الثاين

من القرن املايض اهتامم ًا متزايد ًا بالعمليات املعرفية عامة ،وبعملية التفكري خاصة

(عثامن 1978 ،ص )8و (أبو حطب وآمال 1976 ،ص.)246

وقد أصبح االهتامم باجلانب املعريف من مميزات هذا العرص ،فقد تبلور ما يطلق

عليه علم النفس املعريف أو املدرسة املعرفية ،بوصفه أحد اجتاهات علم النفس
املعارص ،وإذا القينا نظرة عىل مساحة االجتاه املعريف يف ميدان علم النفس سنكتشف
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أن هذه املدرسة متتلك مفاتيح املستقبل القريب يف ميدان املعرفة السيكولوجية من
خالل تنامي هذا االجتاه يف الدول الغربية (نعامن 1993 ،ص.)1

ولقد شهد علم النفس املعارص يف العقود اخلمسة األخرية من القرن املايض

اهتامم ًا متزايد ًا بمعاجلة املعلومات بصورة عامة واألساليب املعرفية بشكل خاص،

عىل اعتبار أن الفرد قادر عىل تناول وجتهيز وختزين واسرتجاع املعلومات ،وان
العمليات املستخدمة يف ذلك غري قابلة للمالحظة ومل ختضع للتجريب وتتم داخل

العقل قبل إصدار اإلجابة (غنيم 2002 ،ص.)161

ولقد أدى االهتامم بدراسة السلوك اإلنساين إىل ظهور ما يعرف بعلم

النفس املعريف ( ،)Cognitive Psychologyوهو ذلك االجتاه الذي ال يعتمد عىل

االرتباطات بني التنبيهات واالستجابات كام يراه السلوكيون ،وال عىل الشعور

والالشعور عند علامء التحليل النفيس ،وإنام يعتمد سلوك الفرد عىل خاصية الفهم
وإدراك العالقات يف إطار النظرة الكلية لعنارص املوقف ،تلك اخلاصية التي ينفرد

هبا النشاط العقيل يف مستوياته العليا (عثامن والرشقاوي 1977 ،ص.)218

ولقد حفل علم النفس املعريف بقدر كبري من االهتامم بني الفروع احلديثة لعلم

النفس بالتصورات واالجتاهات التي تعد بمثابة العامل املهم يف تقدم هذا العلم ومن

هذه االجتاهات اجتاه معاجلة املعلومات ( )Information Processingالذي ينظر
إىل العمليات املعرفية (االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة ،والتفكري ،وحل املشكالت،

وتكوين املفاهيم ،واختاذ القرارات) عىل أهنا متصل من النشاط املعريف الذي يامرسه
الفرد يف مواقف حياته اليومية وإن فهم وظائف هذه العمليات وكيفية عملها
واسرتاتيجياهتا وصلتها بالعمليات األخرى هو الدراسة العلمية لكيفية تكوين
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املعلومات وتناوهلا (الرشقاوي 1999 ،ص .)60إن علم النفس املعريف يركز يف

دراسته عىل آلية اكتساب املعرفة ومهارات ما وراء املعرفة ،وعىل التفكري بشكل

أساس ،عىل اعتباره حالة مصاحبة ومستمرة من الفرد يامرسها بصورة دائمة ،مع
اختالف املستوى العلمي والتحصيل الدرايس لكل فرد.

وحظي التفكري بوصفه عملية معرفية بعناية علامء النفس وقد تنامى االهتامم

بالعمليات املعرفية وبالتفكري خاصة إىل احلد الذي يمكن القول إن العرص الراهن

لعلم النفس هو عرص االهتامم بعلم نفس التفكري ( Thinking psychologyأبو
حطب 1972 ،ص.)200

ونظر ًا ألمهية التفكري بوصفها عملية عقلية راقية يف تطور الفرد وتقدم املجتمع

عىل حد سواء ،فقد حظي هذا املوضوع باهتامم الفالسفة والعلامء منذ قديم الزمان،
واجتهد املنظرون يف جماالهتم املختلفة يف تفسري هذه الظاهرة ،وإدراك أرسارها رغبة

منهم يف تطوير اسرتاتيجيات ومناخ تساعدهم عىل تطوير هذه العملية ،بام جيعل

اإلنسان قادر ًا عىل توظيفها يف تكيفه وحتسني ظروف حياته يف جماالهتا املختلفة

(نوفل 2008 ،ص.)21

وهكذا فقد أصبح علم النفس املعريف واألساليب املعرفية أساس ًا يعتمد عليه يف

دراسة الفروق الفردية بني األفراد ،ويف أسلوب تعاملهم مع مواقف احلياة اخلارجية
للتنبؤ بالسلوك بدرجة معقولة من الدقة ،فض ً
ال عن أهنا تعد من أهم املفاهيم التي

استعملت يف الدراسات املختلفة ملا تقوم به من دور مهم يف املواقف التعليمية

بوصفها أحدى العوامل التي يمكن أن تؤثر يف أسلوب استيعاب الفرد للامدة
املتعلمة وحفظها وتذكرها (رشيف 1989 ،ص.)126
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ويرى املنظور املعريف أن اإلنسان معالج للمعلومات وحال للمشكالت

وحيكم أفعاله التفكري والتخطيط ،ويعنى املنظور املعريف اليوم بأسئلة دائمية حول

كيفية إدراك الفرد للمعلومات وتنظيمها يف عقله فيام بعد فض ً
ال عن كيفية امتزاج
هذه املعلومات مع حمتويات العقل األخرى لتحدث ذكريات واسرتاتيجيات حل
مشكالت وأفكار إبداعية ،أي أن املنظور املعريف يؤدي إىل التساؤل كيف تؤثر

العمليات العقلية يف دوافع األفراد وانفعاالهتم وسلوكهم؟ (اخلريي2012 ،
ص.)12

ولقد أكد الفالسفة واملعلمون أن ما يعرفه األفراد يؤثر يف مدى قدرهتم عىل

التعلم ،ويبدو أن الفرد يتعلم بربط األفكار اجلديدة باألفكار القديمة ،ولقد عمق
ونقى علامء النفس املعرفيون هذه احلقائق القديمة ووضحوا بدقة أكرب كيف حيسن

التعلم ُ
ربط املعلومات اجلديدة باملعلومات املخزونة يف الذاكرة (الفرماوي2009 ،
َ

ص.)18

فاملعرفة إذن جممل العمليات العقلية العليا ،من إدراك ،وتعلم وتفكري وحكم

يصدر من الفرد عند تفاعله مع عامله اخلاص والعام( .اخلفاجي 1996 ،ص.)4

تشري الدراسات يف علم النفس املعريف إىل أن األفراد يظهرون فروقا فردية

يف آليات معاجلة املعلومات ،بمحاولتهم حل مشكالهتم أو اختاذ قراراهتم أو جمرد

حماولتهم تفسري املثريات واالستجابة هلا وتعد األساليب املعرفية Cognition Style

احد أهم هذه العوامل التي تفرس مثل هذه الفروق الكمية والنوعية بني األفراد

(العتوم 2004 ،ص .)284وإذا كان املنظور املعريف هو املنظور الذي يبحث يف
طريقة تفكري الناس ،ويف تصوراهتم ،ويف أسلوب إدراكهم لألشياء ،ويف الوسيلة
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التي يصلون هبا إىل ذلك ،وإذا كان علامء النفس املعرفيون جيمعون بوضوح بني

جوانب كل من املدرسة الوظيفية بتأكيدها العمليات العقلية ،والكشتالتية يف

تأكيدها عمليات اإلدراك والتفكري وحل املشكالت ،والسلوكية يف تأكيدها

عىل الطرائق املوضوعية يف التعامل مع الظواهر النفسية ،وإذا كانت الفروق يف
السلوكيات االجتامعية بني الناس هي صدى للفروق يف بنائهم املعريف (الكبييس،

 1988ص.)53-52

فالفرد اإلنساين يؤدي دور ًا نشط ًا يف التعلم ،فهو يبحث عن املعلومات حلل

املشكالت ويعيد تنظيم ما يعرفه للوصول إىل استبصار جديد وهبذا فإن منظري

االجتاه املعريف يؤكدون بناء املعرفة وأثر الفرد باالنتقاء وتوجيه االنتباه واختاذ
القرارات املناسبة(البييل 1997 ،ص.)221

وهكذا بدأ علامء النفس املعرفيون بالتمرد عىل النموذج السلوكي داعني علامء

النفس إىل رضورة دراسة العمليات العقلية وفهمها مثل التفكري واإلدراك والذاكرة
واالنتباه وحل املشكالت ،والسعي إىل اكتساب معلومات دقيقة عن كيفية عمل
تلك العمليات وتطبيقها يف احلياة اليومية (دافيدوف 1980 ،ص.)48

ُيعد االجتاه املعريف يف تفسري السلوك اإلنساين من أفضل االجتاهات املعارصة

لفهم الكثري من جوانب النشاط العقيل املرتبط هبذا السلوك (الفرماوي1994،
ص ،)3وذلك ألن هذا االجتاه ُيعد من أحدث االجتاهات النفسية املعارصة ،إذ يشري

علامء النفس املعرفيون إىل أمهية دراسة العمليات العقلية مثل التفكري ،واإلدراك،
والذاكرة ،واالنتباه ،وحل املشكلة ،واللغة عىل صعيد التنظري والتطبيق (دافيدوف،

 1980ص.)48
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مفهوم التفكري واسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
إن كلمة إسرتاتيجية ( )Strategyاالنجليزية مشتقة من كلمة إغريقية قديمة هي

 Strategiesوهي مأخوذة من كلمتني مها سرتاتوس ( )Stratosومعناها اجليش،
وايكو ( )Agoومعناها القيادة ،ومن ثم فان املعنى األصيل للفظة «اإلسرتاتيجية»
وطبقا الشتقاقها اللغوي يشري يف جممله إىل فن قيادة اجليوش أو أسلوب القائد

العسكري ،أما يف األدبيات العسكرية فان كلمة إسرتاتيجية تعني –حرفيا -الدهاء

يف املناورة العسكرية املصممة لتضليل العدو أو مباغتته ،إن لفظة إسرتاتيجية

( )Strategyتعني يف احلرب علم،أو فن استعامل القوى العسكرية واالقتصادية
والسياسية،واملوارد األخرى لشعب ما النجاز أهداف احلرب ،ويعني هذا املعنى

احلاجة إىل التعبئة العامة العسكرية واالقتصادية من اجل شؤون احلرب و تستعمل

كلمة «إسرتاتيجية» يف الرتبية حينام يراد ختطيط اإلمكانات الرتبوية والنفسية
واالقتصادية كلها ،وحشدها ابتدا ًء من إعداد معلمة الروضة وهتيئة كل ما يلزم

من مناهج وكتب ووسائل تعليمية وأسس تربوية وطرائق تدريس وبنايات… الخ
(الرحيم 1995،ص.)2- 1

وتشري دائرة املعارف الربيطانية إىل أن لفظة (إسرتاتيجية) تعني يف احلرب علم

أو فن استعامل القوى العسكرية واالقتصادية والسياسية إلنجاز أهداف احلرب
ونيلها .Encyclopedia,1986,p:305

ويمكن القول إن هناك معنيني عامني لإلسرتاتيجية:
املعنى األول :ينظر لإلسرتاتيجية عىل أهنا فن استعامل اإلمكانات والوسائل

املتاحة بطريقة مثىل لتحقيق األهداف املرجوة عىل أفضل وجه ممكن.
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املعنى الثاين :ينظر لإلسرتاتيجية عىل أهنا خطة حمكمة البناء ومرنة التطبيق

تستعمل اإلمكانات والوسائل املتاحة بطريقة مثىل لتحقيق األهداف املرجوة

(لطيف 2003 ،ص.)15

ويؤكد (عطية )2009 ،أن مصطلح اسرتاتيجية يرجع إىل كلمة اسرتاجتوس

يف اللغة اليونانية التي تعني (القائد) ،وقد استعمل مصطلح اإلسرتاتيجية يف العلوم
العسكرية بمعنى اخلطة العامة التي يضعها القائد العسكري لتحقيق هدف أو

أهداف حمددة ،لذلك فأن هذا املصطلح كان يعني فن القيادة ،وقد يعني اخلطة التي
يضعها القائد ملعركة أو محلة عسكرية شاملة (عطية 2009 ،ص .)37

وعلينا أن نفرق بني مصطلح اإلسرتاتيجية بصورة عامة وهو ما ارشنا إليه

سابق ًا وبني مصطلح اإلسرتاتيجية من وجهة نظر تربوية.

وقد جرى استعامل مصطلح إسرتاتيجية ( )Strategyيف الرتبية حينام يراد

ختطيط اإلمكانيات الرتبوية والنفسية واالقتصادية كلها ،ابتدا ًء من إعداد معلمة

رياض األطفال وصعود ًا إىل أعىل مستويات التعليم اجلامعي ،وهتيئة كل ما يلزم

من مناهج وكتب ووسائل تعليمية وأسس تربوية وطرائق تدريس وبيانات.

(الرحيم 1996،ص.)2

إذ تعني يف اجلانب الرتبوي جمموعة القرارات املهمة التي يؤدهيا املعلم يف تنظيم

الوقت الصفي ،وإدارته بفعالية عالية (اخلوالدة وإسامعيل 2003،ص.)410
وكذلك هي املراحل التي سوف يمر هبا تعليم درس معني من بدايته وحتى هنايته

(زيتون 2003 ،ص.)6
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وإسرتاتيجية التعلم هي إجراء أو جمموعة من اإلجراءات املحددة التي

يؤدهيا املتعلم جلعل عملية التعلم أكثر رسعة وسهولة ومتعة وموجهة ذاتي ًا بشكل

أكرب ،فض ً
ال عن قابليتها لالنتقال إىل مواقف جديدة (أبو رياش وآخرون2009 ،

ص .)19وعىل الرغم من كون كلمة اسرتاتيجية ليست عربية األصل لكنها جتمع

باسرتاتيجيات ،وتعطي هنا معنى يدل عىل أن مفهوم ما وراء املعرفة ليس قارص ًا عىل
اسرتاتيجية واحدة بل أهنا جمموعة من االسرتاتيجيات املختلفة ولكل منها خطواهتا
ومميزاهتا وأسلوهبا اخلاص التي يميزها عن غريها من االسرتاتيجيات األخرى.

وال بد أن نوضح أن مجيع الكتب واملؤلفات التي تناولت التفكري أفردت يف

طياهتا أبواب ًا أو فصو ً
ال أو مباحث أو فقرات خمتلفة عن مفهوم ما وراء املعرفة،

وذلك ألهنا جزء مهم من التفكري الذي جيب أن يتمتع به الفرد عموم ًا و املتعلم
خصوص ًا ،وظهر هذا املفهوم التفكريي حتت مسميات متعددة منها ما وراء املعرفة،

و فوق املعرفة وما بعد املعرفة وامليتا معرفة واملعرفة الفائقة ،وكلها تعطي املعنى

نفسه.

وعىل الرغم من أن مفهوم ما وراء املعرفة حديث نسبي ًا ،إال انه يرجع يف أصوله

إىل أفكار منظرين أمثال ديوي ( ،)Deweyوثورندايك ( ،)Thorndikeوجود

( ،)Juddإذ حتدثوا عن أمهية معرفة الفرد إجراءات حل املشكلة ذهني ًا ،ومن ثم

حماولة نقلها إىل املواقف اجلديدة ،إذ ركز ديوي عىل الفعل التأميل (Reflective

 )actionالذي يتضمن الرغبة يف القيام بالتقويم الذايت ،والتطوير الذايت ملا يقوم به

الفرد)Glover, 1987, p 18( ،
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وكان لظهور مصطلح ما وراء املعرفة أمهية كربى يف ميدان الرتبية إذ وجه نظر

الرتبويني إىل رضورة االهتامم بتنمية مهارات ما وراء املعرفة و عدم االقتصار عىل
املعرفة ذاهتا فام جدوى اكتساب الطالب جمموعة من املعارف يف عرص تتضاعف فيه

املعرفة يف شتى املجاالت ،فال بد من اكتساب الطالب مهارات متكنهم من السيطرة

عىل معرفتهم ،و التحكم فيها ،و تقويمها حتى ال يسلم الطالب بام يعرفونه بل

يقيمونه ويطورونه و تلك املهارات هي مهارات ما وراء املعرفة (الفيل2008 ،
ص.)34

أما مفهوم ما وراء املعرفة فأنه من أكثر موضوعات علم النفس الرتبوي واملعريف

حداثة ،وإثارة للبحث ،ويعود هذا املفهوم يف أصوله إىل علم النفس املعريف ،وقد

وصف وليم جيمس وجون ديوي العمليات ما وراء املعرفية بأهنا التأمل الذايت
الشعوري خالل عملية التفكري والتعلم ،وهي ضمن نظرية معاجلة املعلومات التي
هتدف لبناء أنموذج لعمليات التحكم باملعرفة هبدف متييز العمل االسرتاتيجي

يف حل املشكلة ،وتعود إىل عمليات التفكري املعقدة التي يستعملها املعلم يف أثناء

نشاطاته املعرفية ,وتتمثل بالتخطيط للمهمة ومراقبة االستيعاب وتقويم التقدم

(العتوم 2004 ،ص.)343

ويعد مفهوم ما وراء املعرفة واحد ًا من التكوينات النظرية املعرفية املهمة املنتمية

إىل علم النفس املعارص ،والتي تنظر إىل الدور االجيايب النشط والفعال للمتعلم ،وان

اإلنسان أداة ذاتية لتجهيز املعلومات بنظام جتهيز املعلومات ومعاجلتها لديه ،وذلك

بالتفاعل مع خصائص املوقف املنشئ للسلوك (يوسف 2011 ،ص.)341
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ويرجع الفضل يف تطور مفهوم ما وراء املعرفة إىل الباحث املعريف العامل فالفل

( ،)Flavellإذ ركزت دراساته األول يف هذا املجال عىل حتسني قدرة األطفال
عىل التذكر ،وذلك من طريق العمل عىل مساعدهتم عىل التفكري يف املهامت التي
يواجهوهنا ،ومن ثم توظيف االسرتاتيجيات التي من شأهنا تطوير التذكر لدهيم،

وقد أطلق عىل هذا النوع من التفكري يف بداية األمر مصطلح ما وراء الذاكرة (Meta

 )memoryوبعد ذلك توسع هذا املفهوم ليمتد إىل جماالت أخرى من البحث
عرف (فالفل  )Flavellهذا املفهوم بأنه :وعي املتعلم أو معرفته
والدراسة ،و ّ
بعملياته املعرفية ونواجتها وما يتصل بتلك املعرفة (.)Susan et al ,2005,p3
ويستند هذا املفهوم إىل أسس وحمددات هي:

•التفكري حول األفكار الذاتية للفرد The Nation of thinking about
own Thoughts
•ما يعرفه الفرد (معرفة ما وراء املعرفة) Meta cognitive Knowledge

•ما يمكن للفرد عمله (مهارات ما وراء املعرفة) Meta cognitive Skills

•احلالة املعرفية أو االنفعالية أو الواقعية املعيشة التي يكون عليها الفرد
( Meta cognitive Experienceأبو رياش 2007 ،ص.)35-34

العال ( )Flavellمن مفهوم ما وراء املعرفة إىل معرفة الفرد اخلاصة
وقصد
ِ

بعملياته املعرفية والدوافع واالنفعاالت واملهارات احلركية الواعية منها وغري
الواعية .ويشري إىل العمليات العقلية التي تتحكم يف كيفية تفكري األفراد وتنظيمها

(اهلاشمي وطه 2007،ص.)51
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وما وراء املعرفة  Meta cognitionهو اصطالح يشري إىل معرفة الفرد بكيفية

حصول التعلم عنده ،وبالكيفية التي يتم فيها تذكر املعرفة واسرتجاعها ،وهذه
اخلاصية غري موجودة عند أطفال ما قبل املدرسة وأطفال احلضانة ،ومع أهنا تتطور

بنح ٍو كبري يف سنوات املدرسة االبتدائية والثانوية (عدس 1999 ،ص.)291

ظهر مفهوم ما وراء املعرفة ليضيف بعدا جديدا يف جمال علم النفس املعريف،

ويفتح آفاقا واسعة للدراسات التجريبية واملناقشات النظرية يف موضوعات الذكاء
والتفكري ومهارات التعليم .وتطور االهتامم بمفهوم ما وراء املعرفة يف الثامنينات

من القرن املايض ،وما زال يلقى الكثري من اهتامم الباحثني (اهلاشمي والدليمي،
 2008ص.)51

إن مفهوم ما وراء املعرفة  metacogntionأحد التكوينات النظرية املعرفية

املهمة يف علم النفس املعارص ،ولقد لقي اهتامم ًا ملموس ًا عىل املستويني النظري

( )Theoriticallyوالتطبيقي  ،Empiricallyفقد أجرى عليه ( )Brownتطبيقات
متعددة يف خمتلف املجاالت األكاديمية وتوصل هبذه التطبيقات إىل األمهية البالغة
لدور كل من املعرفة وما وراء املعرفة يف التعليم الفعال (احلكمي 2005،ص.)13

وبدأ يف اآلونة األخرية االهتامم بام وراء املعرفة إذ اقتنع الباحثون بان مهارات

ما وراء املعرفة هلا فوائد كثرية للمتعلمني و املعلمني ،والبد أن يكون الباحثون

عىل وعي بأمهية مهارات ما وراء املعرفة و التدريب عىل استخدامها بحيث يتقنون
مفاهيم مهارات ما وراء املعرفة و يامرسوهنا مما يعود أثره عىل املتعلمني فيؤدي إىل

حتسني قدرات املتعلمني عىل حل املشكالت ،و إال كيف يعلمون طالهبم هذه

املهارات دون أن يكون لدهيم وعي هبا و مل يتدربوا عليها (أبو الغيط 2009،ص.)9
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وقد تطور االهتامم هبذا املفهوم يف عقد الثامنينيات وما يزال يلقى كثري ًا من

االهتامم نظر ًا الرتباطه بنظريات الذكاء والتعلم وإسرتاتيجيات حل املشاكل
واختاذ القرار وأصبح هذا املفهوم موضوع ًا للكثري من األبحاث والدراسات

التي تنوعت يف تناوهلا له ،فلقد تناولت الدراسات إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
وكذلك مهارات املعرفة مرور ًا بنمو هذا املفهوم وتطوره وصو ً
ال إىل كيفية تطبيقه

واستخدامه يف عمليتي التعليم والتعلم (احلسناوي 2006 ،ص .)37فعند ظهور

هذا املفهوم (ما وراء املعرفة) أضيف بعد جديد يف جمال علم النفس املعريف ،وفتح
آفا ًقا واسعة للدراسات التجريبية واملناقشات النظرية يف موضوع الذكاء والتفكري

والذاكرة واالستيعاب ومهارات التعلم ،وقد تطورت العناية هبذا املفهوم يف عقد

نظرا الرتباطه بنظريات الذكاء والتعلم
الثامنينات ,وال يزال يلقى الكثري من العنايةً ،
واسرتاتيجيات حل املشكلة واختاذ القرار (جروان1999 ،ص.)43-42

وما وراء املعرفة  Meta cognitionهو اصطالح يشري إىل معرفة الفرد بكيفية

حصول التعلم عنده ،وبالكيفية التي يتم فيها تذكر املعرفة واسرتجاعها ،وهذه
اخلاصية غري موجودة عند أطفال ما قبل املدرسة وأطفال احلضانة ،ومع أهنا تتطور

بنح ٍو كبري يف سنوات املدرسة االبتدائية والثانوية (عدس 1999 ،ص.)291

وال سيام أن التفكري ما وراء املعريف أصبح اآلن أحد األركان الرتبوية املهمة

التي بدا االهتامم به يتزايد يف الوقت احلارض ،ويعترب مدخ ً
ال لتحقيق األهداف

الرتبوية املرسومة لعملية التعليم والتعلم ،هذا من جانب ،وانه األداة التي القدرة

العقلية لدى املتعلم وتسمح له باستعامل أقىص حد ممكن من قابلياته وطاقاته العلمية
العقلية من جانب أخر.
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ومهارات التفكري ما بعد املعرفة ( )Metacognitive thinking skillsهي

مهارات ذهنية معقدة تعد من أهم مكونات السلوك الذكي يف معاجلة املعلومات
وتنمو مع التقدم يف السن نتيجة للخربات الطويلة واملتنوعة التي يمر هبا الفرد

وتقوم بمهمة السيطرة عىل مجيع األنشطة املوجهة حلل املشكالت (سعادة2003 ،
ص.)79

وهي مهارات ذهنية معقدة ،تعد من أهم مكونات السلوك الذكي يف معاجلة

املعلومات ،وتنمو مع التقدم يف السن من جهة ونتيجة للخربات الطويلة واملتنوعة
التي يمر هبا الفرد من جهة ثانية ،إذ تؤدي مهمة السيطرة عىل مجيع األنشطة املوجهة
حلل املشكالت املختلفة (العيارصة 2011 ،ص .)109

ويؤكد الباحث أن مهارات التفكري فوق املعرفة تعترب أفضل أنواع التفكري ومن

املستويات العليا يف التفكري املتقدم لدى املتعلم فهي جتعل الفرد املتعلم ذا قابلية

وقدرة عىل االنتباه والرتكيز واليقظة واحلامس وتنمي لديه القدرة عىل مواجهة
املشكالت وحلها ،وجتعله مدرك ًا ملا يدور حوله من أمور.

وقد توسع االهتامم بنظرية ما وراء املعرفة يف املجال الرتبوي مؤخر ًا ،فقد

وجد عدد من الباحثني أن مهارات ما بعد املعرفة  skills Metacognitiveهلا فائدة

كبرية للمتعلمني واملعلمني ،إذ أن اإلنسان ليس كائن ًا يفكر فحسب ولكنه قادر عىل
التحكم يف تفكريه ،وتوجيه سلوكه يف اجتاه األهداف النوعية ،وقادر عىل تنظيم ذاته

وتقويمها وان اإلنسان يستعمل فهمه لذاته أدا ًة للتفكر .Hacker,1999:35

وتتمثل مهارات التفكري اخلاصة بام وراء املعرفة قدرة املتعلم عىل ممارسة

العمليات العقلية العليا بعد أن تيقن عدم قدرة املهارات العقلية الدنيا يف مواجهة
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املوقف الذي هو فيه ،وهذا يتطلب منه حتليل املعلومات وتركيبها وتفسريها
ومعاجلتها عقلي ًا متهيد ًا حلل املشكلة التي يواجهها.

وتعد اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة متطل ًبا رضور ًيا وأساس ًيا؛ ألهنا تساعد

الطلبة عىل حتقيق النجاح والتعامل مع املواقف اجلديدة ،وجتعل الطلبة مفكرين
ومتعلمني مدى احلياة (أبو عليا والوهر 2001،ص.)1

وجيب أن نذكر أنه أصبح من دور الرتبية اليوم هي تنشئة متعلمني لدهيم

القدرة عىل ممارسة العمليات العقلية املعرفية وما وراء املعرفية ،وتنمية قدراهتم عىل

التفكري العلمي املنطقي السليم ،إذ يستطيع املتعلمون التوصل من خالله إىل نتائج
واستنتاجات وحتليل املواقف املختلفة وحل املشكالت التي تواجههم.

وإن اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة من االسرتاتيجيات املعرفية التي يستعملها

الطلبة يف تعلم املادة الدراسية وفهمها وتذكرها ،وتتضمن قدرة الفرد عىل معرفة

ما يعرف وما ال يعرف ،وقدرته عىل ختطيط اسرتاتيجية من أجل إنتاج املعلومات
الالزمة،وعىل أن يكون واع ًيا خلطواته واسرتاتيجياته يف أثناء عملية التعامل مع

املشكالت ،وأن يتأمل يف مدى إنتاجيته وتقييمه (أبو رياش وآخران2009 ،

ص .)193وقد ركزت االجتاهات احلديثة عىل اسرتاتيجيات ماوراء املعرفة التي

تتمثل يف وعي املتعلم بالعمليات املعرفية التي يقوم هبا يف أثناء التعلم والتحكم
فيها .ويالحظ أن الدراسات والبحوث املتعلقة بعملية التعلم والتعليم عامة ويف
جمال املناهج وطرائق التدريس السيام أن مفهوم ماوراء املعرفة ()Met cognition

يرتبط بذاكرة الفرد هذا ماأكد ُه املتخصصون يف علم النفس املعريف ويسعى لتحقيقه
املتخصصون يف جمال املناهج وطرائق التدريس (عبد السالم 2006 ،ص.)104
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ولقد حظي موضوع ما وراء املعرفة باهتامم ملحوظ يف السنوات القليلة املاضية

باعتباره طريقة جديدة يف التفكري إذ انه جيعل من عملية التفكري موضوع ًا يدرس
فض ً
ال عن تعلم التفكري و ممارسته و التدريب عليه يف مواد و موضوعات دراسية

متنوعة ،فالفرق بني اخلبري يف حل املشكالت و األقل قدرة أن اخلرباء يفهمون
تفكريهم و يرشحونه بينام ال يستطيع ذلك اآلخرون (الفيل2008 ،ص.)24

وقد أفاد مصممو التدريس وعلامء تكنولوجيا التعليم مما توصلت إليه النظرية

املعرفية ونظرية معاجلة املعلومات اإلنسانية بأخذ نتائجها يف اعتبارات تصميم

مواقف تدريسية وتدريبية إذ أفادوا من نتائج الدراسات التجريبية (اخلاصة
باملجال) وتم نقلها وتطبيقها واإلفادة منها يف توجيه التدريس والتدريب نحو فهم
جديد ألسلوب تعلم األفراد للتوصل إىل نتائج مثىل (اهلنداوي 2003 ،ص.)4

لذا ال ُبدَّ من استعامل الطلبة اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف أثناء تعلمهم؛

ألن املعرفة هبذه االسرتاتيجيات ,والوعي باستعامهلا يف مواقف التعلم املختلفة

تؤدي بشكل أو بآخر إىل التقليل من صعوبات التعلم (إبراهيم2005 ،ص،)105
وللمدرس دور يف تطوير مهارات ما وراء املعرفة وذلك يف الوقوف عىل اإلسرتاتيجية
املستعملة من الطلبة يف املوقف التعليمي ,وخطوات تلك اإلسرتاتيجية من أجل

تدريبهم عىل كيفية استعامهلا (أبو رياش 2007 ،ص.)42

وإن الغاية األساسية من تدريب الطلبة عىل التفكري ما وراء املعريف هو التخيل

عن اإلحساس بعدم القدرة ،بحيث يصبحون أكثر إدراكا ملا يقومون به ،ويسيطرون
عىل تفكريهم ،ويتأملون فيام يقومون به عندما يريدون أن يصلوا إىل نتيجة مدعمة
بشكل جيد ،و حتى يستطيعوا أن يستمروا يف التأمل طوال حياهتم يف تفكريهم ،فال
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بد من التوجه نحو تعليم التفكري بمهارة ،يتضمن حتفيز الطلبة عىل القيام بأشكال

معينة من التفكري يف التفكري (نوفل و سعيفان 2011 ،ص.)270

ويرى الباحث انه ال بد من الرتكيز عىل مهارات التفكري بصورة عامة والسيام

مهارات التفكري اخلاصة بام وراء املعرفة بمختلف اسرتاتيجياهتا والعمل عىل تنميتها

يف شخصية الطلبة املعدين ملهنة التعليم والتدريس وذلك الن هلا أثر ًا كبري ًا يف خلق
ثم جعل الدرس فعا ً
ال ومن ثم تعود نتائجه عىل بناء
املعلم واملدرس الفعال ومن ّ
اجليل اجلديد الذي سيحمل مشعل العلم واملعرفة .وكذلك ال بد من وعي الفرد أو

الطالب بتفكريه والعمليات العقلية اخلاصة التي يامرسها عند قراءته للموضوع (عبد
الباري 2010 ،ص .)168واستناد ًا إىل ما تقدم فان التعلم باستعامل اسرتاتيجيات
ما وراء املعرفة يشتمل عىل ما يأيت:

1 .1املعرفة اخلاصة أو الشخصية باملهمة املراد القيام هبا واملهارات املعرفية التي
يقتضيها القيام بتلك املهمة واختيار اإلسرتاتيجية املالئمة النجاز املهمة.

2 .2وعي الدارس أو القارئ بام يريد حتقيقه أو ما يسعى إليه النشاط التعليمي
واإلجراءات التي ينبغي أن يقوم هبا من اجل ذلك.

3 .3ضبط القرارات واألفعال التي يقوم هبا الدارس ذاتي ًا يف أثناء ممارسة
النشاط يف ضوء معرفته ووعيه املشار إليه (عطية 2009 ،ص.)141

متطلبات تعلم ما وراء املعرفة
1 .1املعرفة :و تتضمن معرفة املتعلم لطبيعة التعلم و عملياته و أغراضه
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ومعرفة اسرتاتيجيات التعلم الفعال ووقت استعامهلا.
2 .2الوعي :و يعني وعي املتعلم باإلجراءات التي ينبغي القيام هبا لتحقيق
نتيجة معينة و يتضمن ثالثة أبعاد هي الوعي بمتغريات الشخصية والوعي
بمتغريات املوقف التعليمي و الوعي بمتغريات اإلسرتاتيجية املالئمة.

3 .3التحكم :و يشري إىل طبيعة القرارات الواعية التي يتخذها املتعلم بناء عىل
معرفته و وعيه (مصطفى 2001،ص.)10

خصائص املفكر فوق املعريف:
1 .1لديه وعي تام بمهمته.

2 .2حيدد هدفه و خطوات حتقيقه.

3 .3يلتزم باخلطة التي يضعها مع وجود مرونة يف أثناء التنفيذ.
4 .4يتأمل فيام يفعل أو يفكر.

يقوم ما توصل إليه يف كل خطوة.
5 .5يفكر باستمرار و ّ

6 .6يراقب ما يفعله أو يفكر فيه و يتأمل يف تفكري اآلخرين.
7 .7ال يرتك األمور تسري دون وعي أو ختطيط.
8 .8يرتوى يف اختاذ قراراته.

9 .9يلغي من حياته كلمة ال استطيع فكل يشء يمكن أن يفعله بالتعلم و
املثابرة.

1010هيتم بتعرف مواطن الضعف يف أدائه حتى يعاجلها (أبو الغيط2009 ،
ص .)48
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إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
1 .1إسرتاتيجية االستكشاف.
2 .2اإلسرتاتيجية احلوارية.

3 .3إسرتاتيجية حل املشكالت.
4 .4إسرتاتيجية املحاكاة.

5 .5إسرتاتيجية لعب األدوار.

6 .6إسرتاتيجية العصف الذهني.

7 .7إسرتاتيجية التدريس اخلاص املنفرد.

8 .8إسرتاتيجية البيان العميل (العرض العميل).
9 .9إسرتاتيجية التقديم.

1010إسرتاتيجية التفكري بصوت عال.

1111إسرتاتيجية اخلربوية (دورة كولب يف التعلم).
1212إسرتاتيجية الذكاءات املتعددة.
1313إسرتاتيجية التدريس التباديل.

1414إسرتاتيجية تفسري الوسائل البرصية (.)SNIPS
1515إسرتاتيجية روبنسون (.)SQ3R
1616إسرتاتيجية تعيني األمهية.

1717إسرتاتيجية اجلدول الذايت(.)K.W.L
1818إسرتاتيجية طرح األسئلة.
1919إسرتاتيجية الرتكيب.

2020إسرتاتيجية التعديل والتصحيح.
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2121إسرتاتيجية التلخيص.

2222إسرتاتيجية املراقبة (مراقبة الذات).

2323إسرتاتيجية االستدالل( .جابر 1999 ،ص.)87
األمهية الرتبوية السرتاتيجيات ماوراء املعرفة
إن السرتاتيجيات ماوراء املعرفة أمهية تربوية تتلخص بام يأيت:
1 .1حتسني اكتساب املتعلمني لعمليات التعلم املختلفة.

ويقوم تعلمه اخلاص.
2 .2االهتامم بقدرة املتعلم عىل أن خيطط ويراقب ّ

3 .3االنتقال بالطلبة من مستوى التعلم الكمي والعددي إىل مستوى التعلم
النوعي.

4 .4تطوير التفكري لدى املتعلم باعتباره حمور العملية التعليمية.

5 .5تساعد املتعلم عىل القيام بدور اجيايب يف أثناء مشاركته بعملية التعليم.

6 .6جتعل املتعلم قادر ًا عىل مواجهة الصعوبات يف أثناء التعلم وإعادة النظر يف
األساليب والنشاطات الذهنية التي يستخدمها.

ويرشحه.
7 .7حتول املتعلم إىل خبري ،أي يفهم تفكريه
ُ

8 .8زيادة حتكم املتعلم فيام اكتسبه من معارف وتوليد أفكار جديدة وإبداعية.
9 .9زيادة كفاية املتعلم يف حل املشكالت (اهلاشمي والدليمي2008 ،
ص.)52
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مفهوم إسرتاتيجية اجلدول الذايت ()K.W.L
وهي من االسرتاتيجيات املعرفية التي ظهرت نتيجة للتقدم العلمي والتطور

احلاصل يف ميدان علم النفس الرتبوي واملعريف ،هدفها حتسني عملية التعليم

والتعلم باالعتامد عىل ما لدى املتعلم من معلومات وهتدف إىل رفع الكفاءة العلمية

للمتعلمني من طريق ممارسة التعلم بصورة ذاتية.

وهي إسرتاتيجية ما وراء معرفية يمكن استعامهلا يف تدريس العديد من املواد

العلمية واإلنسانية ويف املراحل الدراسية كافة ،لكوهنا إسرتاتيجية بسيطة التكوين
واخلطوات وليس فيها أية عملية تعقيد بالنسبة للمتعلم ،ولقد أثبتت البحوث
والدراسات الرتبوية التجريبية قابليتها عىل رفع مستوى التحصيل العلمي لدى
املتعلمني ويف خمتلف املراحل الدراسية ابتدا ًء من املرحلة االبتدائية وانتها ًء بمرحلة

التعلم العايل ،وتعتمد هذه اإلسرتاتيجية يف مكوناهتا عىل النظرية البنائية يف اكتساب

املعرفة بل تعدها الركيزة األساسية لتكوينها.

ويمكن استعامهلا وتطبيقها يف املراحل الدراسية مجيعها ،ومع طلبة الصف

مجيعهم ،هبدف تعزيز املامرسات القرائية اجليدة من اجل الوصول إىل االستيعاب
األمثل للامدة املقروءة (عطية 2009 ،ص.)253

وإسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.Lيمكن استعامهلا مع النصوص غري

القصصية (اخليالية) ألي صف وألية مرحلة عمرية وبأي حمتوى تعليمي وهذا

التأكيد يدفع باجتاه استخدام هذا النموذج التدرييس أو اإلسرتاتيجية التدريسية

يف املواد التعليمية كافة والتي يتضمن حمتواها التعليمي نصوص ًا تستهدف التحليل

والدراسة والفهم (دايرسون 2004 ،ص.)163
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وهي إسرتاتيجية مؤثرة تساعد الطلبة عىل بناء املعنى وتكوينه ،وقبل أن يندمج

الطالب يف حماكاة أو قراءة فصل أو اإلنصات ملحارضة أو مشاهدة فلم أو عرض،
حيدد الطالب ما الذي يعتقد أن يعرفه عن املوضوع ،وما الذي يريد أن يعرف عن

املوضوع ،وبعد القراءة أو االستامع أو املالحظة حيدد الطالب ما الذي تعلمه (عبد
الباري 2010 ،ص.)311

وهي اسرتاتيجية قدمتها دونا أوغل (1986 )Donna Ogleهبدف تنشيط

عمليات التفكري قبل دراسة املوضوع ويف أثنائها وبعدها .وتعد هذه اإلسرتاتيجية

إحدى الوسائل املستخدمة لتنمية املعرفة السابقة لدى الفرد وتسهم يف تعميق الفهم

ويف متابعة عمليات التعلم وحل املشكالت (أماين 2007 ،ص .)35وكانت هتدف

منها إىل مساعدة املتعلمني عىل تكوين معنى للتعلم (أبو جادو ونوفل2007 ،
ص.)80

وتعد إسرتاتيجية اجلدول الذايت املعروفة باسم ( )K.W.Lإحدى اسرتاتيجيات

ماوراء املعرفة التي تتضمن (ماذا أعرف  ,ماذا أريد أن أتعلم  ,ماذا تعلمت)( ،اهلاشمي

والدليمي 2008 ،ص .)159هي اسرتاتيجية تعلم هتدف إىل تنشيط معرفة الطلبة

السابقة وجعلها نقطة انطالق أو حمور ارتكاز لربطها باملعلومات اجلديدة القادمة

(العليان 2005 ،ص.)37

وبني ( )Ncrel,1995أن إسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.Lتساعد الطلبة عىل

تنشيط املعرفة السابقة ،إذ هي أنموذج لتنشيط التفكري ،وتدل األحرف عىلWhat :

 :I Know ? Kوتعني ُمساعدة الطلبة بتذكر ما يعرفون حول املوضوعW: What .
تعلمهWhat .
 ?I Want to Knowوتعني ُمساعدة الطلبة كي يدركوا ما يريدون
ُ
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 I Learned?: Lوتعني ُمساعدة الطلبة كي ُيميزوا ما تعلموهNcrel , 1995,p:( .

 .)1وتو ّفر اسرتاتيجية اجلدول الذايت (- )K-W-L-Hبوصفها من اسرتاتيجيات

ما وراء املعرفة -الفرص للمتعلم باستمرار لتقويم نفسه حول ما َيع ِرف ،وما ال
سيكز عنايته ،وقدراته عىل القضايا
يع ِرف ،إذ إنه حينام يعرتف بام ال يعرف فإنّه ُ

التي ال يعرفها ،للتغ ّلب عىل الصعوبات التي تعيق استيعابه املوضوع القرائي ،زيادة
عىل إظهار الطالب بأنّه يع ِرفُ ،ي ِّ
مكنه من إدراك املعرفة ،واملهارات الكامنة داخله،
التي متنحه املزيد من الثقة يف التعلم ،وإكسابه املزيد من فرص النجاح (العتوم
وآخرون 2009،ص.)276

وإن إسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.Lقائمة عىل اجلهد الفردي الذايت الذي

يبذله املتعلم لتعليم نفسه بمساعدة املعلم من طريق إتباع اخلطوات واإلجراءات
املناسبة للتعلم وحتفيز التفكري وجعل املتعلم يعيش حالة تواصل مع املوضوع

العلمي الذي يتناوله.

بأمهية يقظة الفرد ووعيه ملا يوظفه من
لذلك نادى كثري من الرتبويني
ّ
اسرتاتيجيات يف حل مشكلة ما أو قضية تشغل باله ,وما يستعمله من منشطات

تثري هذه االسرتاتيجياتّ ،
أمهية ضبط الفرد املتعلم لعملية
وأكدوا من ناحية أخرى ّ
ّ
بأمهية
وحتكمه هبا ,وتوجيهه الوجهة الصحيحة املنوط هبا ,فهم يعتقدون
تعلمه
ّ
املتعلم مستق ً
ال يف تفكريه ،وأن يكون قادر ًا عىل توجيه عملياته العقلية وعملية تعلمه

الوجهة التي تؤدي إىل حتقيق اهلدف املنشود ،فكلام كان الفرد واع ًيا باالسرتاتيجيات
ً
ً
ضابطا هلا أدى ذلك إىل نتائج مثرية وفاعلة ،واىل
متحكم هبا
التي يوظفها يف تعلمه

فهمه واستيعابه (دروزة 1995 ،ص.)94
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ويتبني مما مره ذكره أن اسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.Lال تعد املعلم حمور

العملية التعليمية ،بل ترى أن املتعلم هو حمور التعليمية الن له أثر ًا كبري ًا وواضح ًا
ومتميز ًا يف كل حقل من حقول اجلدول الذايت ،فهي تبني أفكارها عىل ما لدى املتعلم

من أفكار وجتعلها منطلق ًا نحو أفكار أخرى اكرب وأوسع واشمل وأدق ،ومن ثم

فان دور املتعلم فيها دور اجيايب وليس دورا سلبيا النه يعطي رأيه وحيلل ويناقش
ويستمع وينتقد ويبدي رأيه بام لديه من معلومات وما يريد من أفكار وتنمي لديه

روح الشعور باملسؤولية واالبتعاد عن االتكالية أو استالم املعلومات اجلاهزة فقط.
وهذه اإلسرتاتيجية تثري املعرفة السابقة لدى املتعلم ،وجتعله يضع أهداف ًا ملا

يقرأ ،وتساعده عىل مراقبة فهمه وتقويم استيعابه ،وتزويده بفكرة التفكري بام وراء

النص (الدليمي 2009 ،ص.)188

وبني (ياسني وراجي )2012 ،أن اسرتاتيجية  K.W.Lتسمى إسرتاتيجية املعرفة

السابقة واملكتسبة يف التدريس ،وقد ابتكرت هذه اإلسرتاتيجية دونا أوغل عام

 1986من كلية لويس الوطنية يف ايفانستون يف الواليات املتحدة األمريكية ،وهذه
اإلسرتاتيجية تندرج ضمن نامذج واسرتاتيجيات التعلم املعرفية وتتكون من ثالث

مراحل هي:

األوىل :ويرمز هلذه املجموعة باحلرف ( )Kنسبة إىل  ،What I Knowتركز

املرحلة األوىل من هذه اإلسرتاتيجية (ماذا اعرف عن املوضوع) عىل املعرفة السابقة

ألهنا ركن رئيس يف استيعاب املتعلمني للمعلومات اجلديدة ،وألنه من خالل هذه
اخلطوة يعاد تنظيم املعرفة املكتسبة سابق ًا لتتالءم مع املفاهيم واملعلومات اجلديدة،
ويمكن تصنيف ما يعرفه املتعلمون من معلومات عن املوضوع املستهدف وفق ًا
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للمخطط وتصحيح املعلومات اخلاطئة التي كان يمتلكها بعض املتعلمني عن
املوضوع قبل البدء بالتدريس ولذلك تعد هذه اخلطوة عصف ًا ذهني ًا للمتعلمني عن

املوضوع واملعلومات السابقة.

الثانية :ويرمز هلذه املرحلة باحلرف ( )Wنسبة إىل (،)What I Want to Know

(ماذا أريد أن أعرف عن املوضوع) ،فإهنا نشاط مجاعي ،تقدم هلم اسرتاتيجية

تساعدهم عىل تنظيم معلوماهتم ،وما يرغبون يف تعلمه عن املوضوع وحتديد ما
يبحثون عنه وما يرغبون يف اكتشافه ،وحياول املعلم هبذه اخلطوة أن يرفع دافعية

املتعلمني للتعلم.

الثالثة :ويرمز هلذه املرحلة باحلرف ( )Lنسبة إىل  ،What I Learnedفهي

مرحلة تقويمية هدفها بيان مدى اإلفادة من موضوع الدرس وحتديد ما تعلمه

املتعلمون فع ً
ال عن املوضوع (ياسني وراجي 2012 ،ص.)147 – 146
أهداف إسرتاتيجية اجلدول الذايت ()K. W. L
حددت أوغل ( )Ogleأهداف نموذجها هبدفني رئيسني مها:

1 .1إدخال الطلبة يف عملية القراءة النشطة والفاعلة التي تعنى بطرح األسئلة
والتفكري باملفاهيم والتساؤالت الواردة يف أثناء القراءة.

2 .2تعزيز كفاية الطلبة يف وضع أهداف للقراءة ،ومجع املعلومات من
النصوص وتأليف خطوط عريضة لألفكار الواردة وكتابة ملخصات

ترتكز عىل تلك اخلطوط العريضة (الفامهي2009،ص.)13
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3 .3تساعد املتعلمني عىل مراقبة فهمهم.

4 .4تثري معرفة املتعلمني السابقة (دايرسون 2004 ،ص.)193
5 .5اسرتجاع املتعلمني للمعرفة السابقة عن موضوع الدرس.
6 .6مساعدة املتعلمني عىل إدارة فهمهم للنص وضبطه.

7 .7إعطاء فرصة للمتعلمني الستخالص أفكار ما وراء النص (يوسف،
 2011ص.)361

مهارات اسرتاتيجية اجلدول الذايت ()K.W.L
تتضمن إسرتاتيجية اجلدول الذايت بوصفها من اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
َّ

ثالث مهارات رئيسة هي:

 )1التخطيط :وهو أن يكون للمتع ّلم هدف ما موجه ذاتي ًا ،أي يكون لديه خطة

وتتضمن هذه املهارة األسئلة اآلتية :ما طبيعة
واضحة ،لتحقيق اهلدف املنشود،
ّ

املهمة القرائية؟ وما هديف الذي أسعى إىل حتقيقه؟ وما املعلومات التي احتاجها؟
وكم من الوقت واملوارد احتاج؟

ُّ
(التحكم الذايت) :ومت ِّثل آلية اختبار الذات ،ملراقبة حتقيق اهلدف،
 )2املراقبة

وهي القدرة والرغبة يف تنظيم القدرات العامة للمتع ّلم ،لتتالءم مع عنارص املوقف
لدي فهم واضح ملا افعله؟ وهل للمهمة
أو متطلباته،
وتتضمن األسئلة اآلتية :هل َّ
ّ
يتعي عيل إجراء تغيريات؟
القرائية معنى؟ وهل أب ُلغ أهدايف؟ وهل َّ

تتضمن قدرة املتع ّلم عىل تقويم إمكاناته وقدراته يف ضوء ما
 )3التقويم:
ّ

توصل إليه من نتائج يف أثناء أداء املهمة القرائية ،ومراجعته جوانب القوة والضعف
ّ
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غت هديف؟ وما الذي نجح لدي؟
التي وقع فيها،
وتتضمن األسئلة اآلتية :هل ب َل ُ
َّ
املرة القادمة؟ (العتوم وآخرون،
وما الذي مل ينجح؟ وهل سأعمل بشكلٍ ُمتلف يف َّ

 2009ص.)276 - 275

مميزات إسرتاتيجية اجلدول الذايت
1 .1الرتكيز عىل فكرة التعلم النشط وجعل املتعلم حمور العملية التعليمية تأكيد
مبدأ التعلم الذايت.

2 .2تنشيط املعرفة السابقة للمتعلمني وإثارة حب استطالعهم.
3 .3ربط املعلومات السابقة باملعلومات اجلديدة.

4 .4جعل التعلم ذا معنى بتحسني مستوى الفهم لدى املتعلمني( .ياسني ،حسني،
 2011ص.)427

5 .5تساعد املتعلمني عىل تقدير ما يتعلمونه وقيادة أنفسهم يف عملية التعلم.
6 .6تعمل عىل زيادة البنية املعرفية لدى املتعلمني

7 .7استخدامها لعملية تقويمية بتحديد املتعلم ما يريد تعلمه ومقارنته مع ما تعلمه.
8 .8تعويد املتعلم عىل التفكري قبل القراءة ويف أثنائها وبعدها.
9 .9التمرن عىل الدقة يف القراءة وفحص النص املقروء.

1010تسهيل تعلم املوضوعات الصعبة (عطية 2010 ،ص .)175
وهناك كذلك جمموعة من املميزات التي ذكرها (جمدي )2005 ،وهي:

1 .1تعزيز فكرة التعلم التي جتعل املتعلم حمور العملية التعليمية بدال من املعلم.

2 .2متكن املعلم من أن يتيح للمتعلمني معاجلة أي موضوع مهام كانت درجة
436

أ.م .نجم عبد اهلل املوسوي

صعوبته ،وذلك من خالل تنشيط معرفتهم السابقة.

3 .3يمكن استخدامها يف أي مستوى ،وأي صف درايس ،بسبب قوة األساس
الذي تستند إليه.

4 .4متكن املتعلمني من تقييم وقيادة تعلمهم اخلاص.

5 .5تساهم يف جذب اهتامم املتعلمني وإثارة فضوهلم.

6 .6تسهم يف حتسني فهم املوضوع لدى الطلبة ،وجتعل التعلم ذا معنى.
7 .7تساعد يف ربط املعلومات السابقة باملعلومات اجلديدة.

8 .8يمكن تطبيقها يف كل املستويات الدراسية (جمدي 2005 ،ص.)125
وكذلك هناك مميزات إلسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.L.Hذكرها (عطية،

 )2010وهي:

1 .1أهنا ذات فعالية عالية يف تنمية مهارات التفكري ما وراء املعرفة.
2 .2تعود الطالب التفكري قبل القراءة ويف أثنائها وبعدها.
3 .3تعود الطالب الدقة يف القراءة وتفحص املقروء.

4 .4تؤكد مبدأ التعلم الذايت واالعتامد عىل النفس يف التعلم.
5 .5تسهم يف زيادة البنية املعرفية عند املتعلمني وتنظيمها.

6 .6ذات فعالية كبرية يف تنشيط املعرفة السابقة وإثارة الفضول يف التفكري.
7 .7تسهل تعلم املوضوعات الصعبة.

8 .8تدرب الطلبة عىل تقرير ما يتعلمونه وتوجيه ذواهتم يف عملية التعلم.
(عطية ،2010 ،ص.)175

العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م

437

التفكري وعالقته باسرتاتيجيات ما وراء املعرفة

خطوات التدريس بإسرتاتيجية اجلدول الذايت ()K.W.L
جيب إتباع اخلطوات اآلتية للتدريس بإسرتاتيجية اجلدول الذايت:
1 .1حيدد املعلم النص ،ويمهد له بإعطاء فكرة عامة عن املوضوع.
2 .2يكلف املعلم املتعلمني برسم ثالثة أعمدة عىل أوراق خاصة بحيث يسمى
العمود األول ( )Kوالعمود الثاين ( )Wوالعمود الثالث (.)L

3 .3يدون املتعلمون كل ما يعرفونه عن املوضوع باإلفادة من عنوانه يف احلقل أو
العمود األول ( )Kقبل قراءة النص ،ويساعد املعلم هنا املتعلمني بإثارة أسئلة

تؤدي إىل عصف أفكارهم.

4 .4يشجع املعلم املتعلمني عىل طرح األسئلة ،وتسجل هذه األسئلة يف العمود
الثاين ( )Wوقد يشارك املعلم بإثارة األسئلة.

5 .5تدوين إجابات املتعلمني عن األسئلة واألفكار املوجودة يف احلقل الثاين ()W
يف احلقل الثالث ( )Lوهنا يشجع املعلم املتعلمني عىل أن يكتبوا كل ما تعلموه

عن املوضوع ،وكل يشء وجدوه ممتعا (الدليمي 2009،ص.)190-189

وهناك خطوات أكثر تفصي ً
ال أوضحها (اهلاشمي والدليمي )2008 ،لتنفيذ

إسرتاتيجية اجلدول الذايت ( )K.W.Lوهي:
1 .1اختيار النص.

2 .2مراجعة النص وتقديم معاين للكلامت الصعبة.

3 .3جتهيز جدول لكل طالب استعدادا لتنفيذ اخلطوات الالحقة.
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4 .4يقرأ الطالب العنوان واألسطر األوىل من النص ،ثم جييبون عن األسئلة
ويطلب املعلم منهم أن يقوموا بتعبئة اجلزء األول من اجلدول.

5 .5بعد االنتهاء من كتابة ما يعرفه الطالب عن املوضوع ينتقلون إىل كتابة
بضعة أسئلة يف اجلزء الثاين من اجلدول يف املوضوع ،وهي األشياء التي

تدور يف أذهاهنم ،وبحاجة الن يتعلموا أكثر عنها.

6 .6ينبغي عىل املعلم أن يعطي الطلبة الفرصة للمناقشة واحلوار والقراءة
املتفحصة ،لإلجابة عن كل تساؤالهتم الواردة يف اجلزء الثاين من اجلدول

ويمكن للمعلم أن يدون بعض أسئلة الطالب واقرتاحاهتم يف املوضوع

عىل السبورة.

7 .7يعطي املعلم الطالب وقتا كافيا ،يعتمد عىل طول النص وصعوبته لقراءة
النص ،ويعمل الطالب عىل تعبئة اجلزء الثالث من اجلدول يف ما تعلموه
من معلومات جديدة ،أو ما أضافوه إىل خمزوهنم املعريف.

8 .8يتبقى عىل الطلبة أن ينتبهوا إىل ما يريدون أن يتعلموه عن املوضوع وهذا
يتيح جما ً
ال للبحث والتقيص والتعلم.

وبعد االنتهاء من قراءة النص وتعبئة اجلدول ،هناك جمموعة من املهامت التي

يمكن للمعلم أن يؤدهيا ملساعدة الطالب عىل فهم أفضل للموضوع وأمهها ما يأيت:
1 .1كتابة مجل تلخيصية للنص باالشرتاك مع الطلبة.
2 .2توجيه الطلبة لعمل خرائط مفاهيمية ،بإعطاء كل طالب الفرصة لتشكيل
خرائط املعرفة ألبرز األفكار ،وتبادل األفكار مع الزمالء.
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3 .3بعد جتهيز اخلرائط املعرفية يوجه املعلم الطالب بعمل تلخيص للموضوع
والتلخيص واحدة من املهارات الصعبة ،ألهنا تتطلب قدر ًا كبري ًا من

املعرفة.

4 .4يعطي املعلم املجال لكل طالب وطالبة بإصدار أحكام خمتلفة تتعلق
بامللخصات ،ويقدم التغذية الراجعة للطالب ،لتحويل التلخيص
الضعيف إىل تلخيص جيد.

5 .5يمكن للمعلم أن يطلب كتابة تقارير صفية كمرشوع فردي أو مجاعي.
(اهلاشمي والدليمي 2008 ،ص.)162 – 161

ويرى (عطية )2009 ،أن إلسرتاتيجية اجلدول الذايت خطوات ُمتسلسلة

تتدرج من املعرفة البسيطة ،واخلربة السابقة إىل ُمستويات ُمتقدمة يف التفكري
ّ
واملعرفة ،وهي عىل النحو اآليت:

املدرس عن املوضوع بذكر عنوانه،
1 .1مرحلة اإلعالن عن املوضوع :وفيها ُيعلن ّ
وكتابته يف أعىل السبورة ٍ
بخط واضح ،مع بيان األطر الواضحة له.
2 .2مرحلة ماقبل القراءة :و ُيرمز هلا باحلرف ( )Kللداللة عىل ما يعرفه الطالب
عن املوضوع ،وهتدُ ف هذه املرحلة االستطالعية إىل مساعدة الطلبة يف ُّ
تذكر
ما يعرفونه عن موضوع القراءة من معلومات واستدعائه ،وبيانات سابقة،
املدرس الطلبة للمشاركة يف
بتنشيط معرفتهم ،واستدرار أفكارهم،
ّ
ويوجه ّ

دون هو والطلبة مالحظاهتم ،وأفكارهم
مناقشة أفكارهم السابقة ،وبعدها ُي ّ
الرئيسة ،وذلك يف العمود األول من اجلدول.
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3 .3مرحلة ما الذي أريد أن أعرفه؟ :و ُيرمز له باحلرف ( )Wوهي اخلطوة الثانية من
ٍ
أهداف لقراءهتم ،التي ُيمكن
مرحلة ما قبل القراءة ،وفيها يبدأ الطلبة بتحديد

دون يف العمود الثاين من اجلدول.
صياغتها عىل شكل أسئلة ُت ّ

يتفحص الطلبة كل فقرة من فقرات النص املقروء،
4 .4مرحلة القراءة :وفيها ّ
فيبدؤون بالتو ّقع ،وبعد قراءة الفقرة ُينقحونُ ،
ويدثون ذاكرهتم اخلاصة

بالنص ،فض ً
ال عن توقعاهتم ،ومن ثم يكملون قراءهتم ،وبعدها يبحثون عن
إجابات لألسئلة التي ُحدّ َدت مسبق ًا.

5 .5مرحلة ما بعد القراءة :وتتمثّل يف طرح التساؤل اآليت :ماذا تع ّلمت من قراءة
النص؟ ،و ُيرمز هلا باحلرف ( ،)Lوبام أن األسئلة املطروحة يف العمود الثاين

َو َّج َهت القراءة لإلجابة عنها ،يبدأ الطلبة بتعبئة العمود الثالث من اجلدول

ٍ
بمعلومات وإجابات خمتلفة ُت ّ
شكل ما تعلموه من قراءهتم النص ،ومن
ا ُملحتمل أن يتع ّلموا معلومات إضافية خارجة عن نطاق األسئلة التي ُط ِرحت؛

دون يف العمود الثالث أيض ًا.
لذا ُت ّ

6 .6مرحلة تقويم ما ُأ ِ
نجز :وفيها ُيري كل طالب تقوي ًام ِلا تع َّلمه من قراءة النص،
وذلك بموازنة حمتوى العمود الثالث (ماذا تع ّلمت؟) بمحتوى العمود الثاين

(ماذا أريد أن أتع ّلم؟) ،بمعنى ّأنم يوازنون بني ما كانوا يرغبون يف تع ّلمه،
ال؛ ملعرفة مدى حتقق أهداف الدرس ،فض ً
وما تعلموه فع ً
ال عن تعديل بعض

ا ُملعتقدات اخلاطئة التي ر ّبام كانت لدى بعض الطلبة قبل التع ّلم اجلديد.

7 .7مرحلة كيف ُيمكنني تع ّلم املزيد؟ و ُيرمز هلذه املرحلة باحلرف ( ،)Hوفيها ُيدد
الطلبة مصادر االستزادة من املعلومات ،وحتقيق تع ّلم أفضل ،وتدوين األسئلة
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التي مل ُييبوا عنها ،فض ً
ال عن األسئلة التي استجدّ ت يف أذهاهنم بعد القراءة،

وهذا يعني أن التع ّلم عملية مستمرة ال تتو ّقف عند حدٍّ معني.

8 .8تأكيد التع ّلم :وفيها يطلب املدرس من الطلبة تأكيد ما تعلموه من طريق:
•تقديم عرض شفوي ِلا تعلموه.

•حتديد جماالت اإلفادة مما تع ّلموه ،وتطبيقه.

•تلخيص ما تعلموه من املوضوع (عطية 2009 ،ص .)175 - 173
أغراض إسرتاتيجية اجلدول الذايت()K.W.L
هناك عدة أغراض وفوائد الستعامل أية إسرتاتيجية وهلذه اإلسرتاتيجية فوائد

كثرية أوردها ( )Conner, 2002هي:

 -11 .1تثري معرفة الطلبة السابقة.
 -22 .2تضع أهداف ًا للقراءة.

 -33 .3تساعد الطلبة يف تقويم استيعاهبم للنص.
 -44 .4تساعد الطلبة يف مراقبة فهمهم.

 -55 .5تزود الطلبة بفرصة لتوسيع أفكارهم بام وراء النصConner,( .

)2002, P: 78
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اجلدول اخلاص بإسرتاتيجية اجلدول الذايت ()K.W.L
What I wont learn What I did learn
(ما أريد أن عرفه)
(تعلمت)
W
L

What I know
(ما اعرفه)
K

* مللء احلقل األول يسأل املعلم طلبته (كنوع من العصف الذهني) عن

الكلامت واملصطلحات والعبارات التي ترتبط باملوضوع ،وتلك املعلومات واملعرفة

يتم تدوينها يف العمود ( )K) (What I knowوبعد أن ينتهي الطلبة من ذلك تتم

عملية مناقشتهم فيام كتبوه ودونوه يف احلقل (.)K

وينبغي للمعلم أن يسأل الطلبة ملساعدهتم عىل توليد األفكار وتشجيعهم

عىل ما يدور يف أذهاهنم من معان ومعارف ترتبط باملوضوع ،ويفيد ذلك خاصة يف
األفكار واملعاين الغامضة ،كأن يسأل ماذا تعتقد يف ذلك؟
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* يسأل املعلم الطلبة عام يريدون معرفته عن املوضوع ،ويتم تسجيل هذه

األسئلة يف العمود أو احلقل الثاين ( )W) (What I wont learnويسأل املعلم طلبته

لتشجيعهم عىل توليد األفكار لتدوينها يف احلقل ( ،)Wمثل ماذا تريد أن تتعلم عن
هذا املوضوع؟ وهكذا...

* بعد أن يقرأ الطلبة النص يقوم الطلبة بتدوين ما تعلموه يف العمود أو احلقل

الثالث ( )L) (What I did learnإذ ينبغي للطلبة البحث عن إجابات لألسئلة التي

قاموا بتدوينها يف العمود (( )Wيوسف 2011 ،ص)363

وال بد من اإلشارة إىل أن اجلدول اخلاص بإسرتاتيجية اجلدول الذايت ()K.W.L

والذي وضع ألول مرة مع اإلسرتاتيجية ،كان حيتوي عىل ثالثة حقول فقط ،يف حني
جلأ بعض الباحثني والدارسني املتخصصني بالعلوم الرتبوية والنفسية إىل إضافة

حقل أخر ،بل إن بعضهم اآلخر سمح بإضافة أكثر من حقل إىل اجلدول اخلاص
هبذه اإلسرتاتيجية ،وهذا ما أوضحه (ياسني ،وراجي 2012 ،ص.)147
دور املعلم يف إسرتاتيجية اجلدول الذايت()K.W.L
يتحدد دور املعلم يف هذه اإلسرتاتيجية بالنقاط اآلتية:
1 .1الكاشف عن معارف الطلبة املسبقة كأساس للتعلم اجلديد.

2 .2الضابط الذي يضبط الظروف الصفية ،وإدارة جمموعات النقاش.
3 .3املوجه واملنظم ،ملعرفة الطلبة ضمن خمطط تنظيمي فاعل.

4 .4املحاور ،واملولد لألسئلة التي تعمل عىل إثارة تفكري الطلبة.
5 .5توجيه الطلبة نحو ما ينبغي هلم فهمه واإلحاطة به.
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6 .6املقوم ألداء الطلبة ومدى حتقيقهم للتعلم املنشود.

7 .7توفري الفرص الالزمة لتشجيع الطلبة عىل التعلم الذايت ،واالعتامد عىل
أنفسهم يف الدراسة (عطية 2009 ،ص .)175

دور املتعلم يف إسرتاتيجية اجلدول الذايت()K.W.L
يتحدد دور املتعلم يف هذه اإلسرتاتيجية بالنقاط اآلتية:
1 .1يقرأ املوضوع ويستوعب األفكار املطروحة.

2 .2يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته املعرفية أو التي يريد البحث عن إجابات
هلا.

3 .3يناقش وحياور للتأكد من صحة معلوماته.

4 .4يصحح ما رسخ يف بنائه املعريف من معلومات وحقائق خاطئة.
5 .5ممارس لعملية التفكري الفردي والتعاوين مع أقرانه.

6 .6ينظم ما تعلمه بالفعل من النص وحياول أن يثري بناءه املعريف بتوليد أسئلة
جديدة.

7 .7يامرس التفكري املستقل يف القضايا واألفكار التي يدور حوهلا النص.
(الفامهي2009 ،ص.)117

وتضيف (القرايف )2009 ،أمور ًا أخرى متثل دور املتعلم (الطالب أو الطالبة)

وهي:

1 .1يامرس التفكري املستقل يف القضايا واألفكار التي يدور حوهلا املوضوع.
2 .2يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته املعرفية املبنية عىل معرفته السابقة.
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3 .3يقرأ املوضوع املحدد ،ويستوعب األفكار املطروحة فيه.

4 .4يصنف األفكار الواردة يف املوضوع إىل حماور أساسية وفرعية.
5 .5يتدرب عىل ممارسة التفكري التعاوين مع الطلبة اآلخرين
6 .6يناقش وحياور ولديه نصوص يوضح مدى صحتها.

7 .7يصوب ما رسخ يف بنائه املعريف السابق من معلومات وحقائق خاطئة.

8 .8يقرر ما تعلمه بالفعل من املوضوع ،وحياول أن يستمر يف بنائه املعريف عن
طريق توليد أسئلة جديدة (القرايف 2009 ،ص.)175
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املصادر واملراجع
1 )1أبو جادو ،صالح حممد ،وحممد
بكر نوفل :تعليم التفكري -النظرية
والتطبيق ط ،1دار املسرية للنرش
والتوزيع ،عامن 2007م.

2 )2أبو حطب ،فؤاد وآمال صادق :دراسة
مقارنة للعمليات املعرفية عند طالب
وطالبات اجلامعة باململكة العربية
السعودية ،جملة كلية الرتبية ،العدد ()2
السنة ( ،)2مكة املكرمة1976م.
3 )3أبو حطب ،فؤاد :التفكري دراسات
نفسية ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصية
القاهرة 1972م.

4 )4أبو رياش ،حسني حممد وآخران:
أصول اسرتاتيجيات التعلم والتعليم،
ط ،1دار الثقافة ،عامن 2009م.
5 )5أبو رياش ،حسني حممد :التعلم
املعريف ،ط ،1دار امليرسة للنرش
والتوزيع ،عامن  2007م.

6 )6أبو عليا ،حممد وحممود الوهر :درجة
وعي طلبة اجلامعة اهلاشمية باملعرفة ما
وراء املعرفية املتعلقة بمهارات اإلعداد
لالمتحانات وتقديمها وعالقة ذلك
بمستواهم الدرايس ومعدهلم الرتاكمي
والكلية التي ينتمون إليها ،جملة
دراسات (العلوم الرتبوية) مج ،28
ع ،1عامن ،جامعة الريموك .2001

7 )7أبو الغيط ،إيامن :فعالية برنامج مقرتح
قائم عىل اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
يف تنمية مهارات األداء التدرييس
و التفكري الناقد و اختاذ القرار لدى
الطالبات املعلامت بكلية االقتصاد
املنزيل ،أطروحة دكتوراه ،كلية الرتبية،
جامعة األزهر 2009م.
8 )8البييل ،حممد عبد اهلل وآخرون :علم
النفس وتطبيقاته ،مكتب الفالح
للتوزيع والنرش ،األمارات العربية
املتحدة 1997م.

9 )9جابر ،جابر عبد احلميد :اسرتاتيجيات
التدريس والتعلم ،سلسلة املراجع يف
الرتبية وعلم النفس ،ط ،1دار الفكر
العريب ،القاهرة  1999م.
1010جروان ،فتحي عبد الرمحن :تعليم
التفكري مفاهيم وتطبيقات ،ط ،1دار
الكتاب اجلامعي ،العني ،اإلمارات
العربية  1999م.
 1111اخلوالدة ،نارص امحد ،وإسامعيل،
حييى :طرائق تدريس الرتبية
اإلسالمية ،ط  ،1دار جنني ،عامن
2003م.

1212اخلفاجي ،نعمة عباس خضري:
املدخل املعريف يف حتليل االختيار
االسرتاتيجي ،أطروحة دكتوراه غري
منشورة كلية اإلدارة واالقتصاد،
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جامعة بغداد 1996م.

1313دافيدوف ،لندا :مدخل علم النفس،
ترمجة سيد طواب وآخران ،مراجعة
فؤاد أبو حطب ،ط ،1دار ماكجروهيل
للنرش ،القاهرة1980 ،م.
1414دايرسون ،مارغريت :اسرتاتيجيات
لالستيعاب القرائي ،ط ،3دار الكتاب
الرتبوي للنرش ،الدمام .2004
1515دروزة ،أفنان نظري :أساسيات يف علم
النفس الرتبوي ،ط ،1مطبعة احلرية
التجارية ،نابلس 1995م.

1616الدليمي ،طه عيل حسني :تدريس
اللغة العربية بني الطرائق التقليدية
واالسرتاتيجيات التجديدية ،ط ،1عامل
الكتب احلديث اربد 2009م.
1717الرحيم ،أمحد حسن :إسرتاتيجية تقييم
املناهج الدراسية ،مركز البحوث
الرتبوية والنفسية ،جامعة بغداد،
.1995
1818الزغول ،رافع ،والزغول،عامد :علم
النفس املعريف ،دار الرشوق للنرش
والتوزيع ،عامن2003 ،م.

1919زيتون ،كامل عبد احلميد ،وحسن
زيتون :التعلم والتدريس من منظور
النظرية البنائية ,ط ،1عامل الكتب،
القاهرة.2003 ،

2020سعادة ،جودة امحد :تدريس مهارات
التفكري ،ط ،3دار الرشوق ،عامن،
 2003م.
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2121الرشقاوي ،أنور حممد :اإلدراك يف
نامذج تكوين وتناول املعلومات ،ط،1
جامعة عني شمس ،القاهرة 1999م.
2222رشيف ،نادية :األنامط اإلدراكية
املعرفية وعالقتها بمواقف التعلم
الذايت والتعلم التقليدي ،جملة العلوم
االجتامعية ،الكويت ،العدد (،)3
السنة 1981م.
2323عبد الباري ،ماهر شعبان:
اسرتاتيجيات فهم املقروء ،ط ،1دار
املسرية ،عامن2010 ،م.

2424عبد السالم ،عبد السالم مصطفى:
تدريس العلوم ومتطلبات العرص ،دار
الفكر العريب ،القاهرة 2006م.

2525العتوم ،عدنان يوسف وآخرون :علم
النفس الرتبوي النظرية والتطبيق ،ط،1
دار املسرية ،عامن ،األردن 2004م.
2626العتوم ،عدنان يوسف :علم النفس
املعريف – النظرية والتطبيق ،دار املسرية
للطباعة والنرش والتوزيع ،ط ،1عامن
2004م.
2727عثامن ،سيد أمحد والرشقاوي ،أنور:
التعلم وتطبيقاته ،دار الثقافة للطباعة
والنرش ،القاهرة  1977م.

2828عدس ،عبد الرمحن :أساسيات البحث
الرتبوي ،ط ،1دار العرفان للنرش عامن
1992م.
2929عطية ،حمسن عيل :اسرتاتيجيات ما
وراء املعرفة يف فهم املقروء ،ط ،1دار
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املناهج ،عامن2009 ،م.

3030عطية ،حمسن عيل :البحث العلمي يف
الرتبية ،مناهجه ،وأدواته ،ووسائله
اإلحصائية ،دار املناهج للنرش والتوزيع
عامن 2010م.
3131العيارصة ،وليد رفيق :اسرتاتيجيات
تعليم التفكري ومهاراته ،ط ،1دار
أسامة ،عامن 2011م.

3232العليان ،فهد :إسرتاتيجية  K.W.Lيف
تدريس القراءة ومفهومها ،اجرائاهتا،
فوائدها ،جملة كلية املعلمني ،املجلد
اخلامس ،العدد األول ،الرياض
2005م.

3333غنيم ،حممد امحد إبراهيم:
اسرتاتيجيات أداء مهام حل املشكالت
لدى الطالب ذوي األسلوب املعريف
(الرتوي – االندفاع) ،جملة العلوم
الرتبوية ،جامعة قطر ،كلية الرتبية،
العدد األول ،السنة 2002م.
3434الفامهي ،عبد الرمحن عبد اهلل:
اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة...
تطبيقات يف تدريس اللغة العربية،
دار اململكة للطباعة والنرش ،الرياض
2009م.

3535الفرماوي ،محدي عيل :يف علم النفس
املعريف ،األساليب املعرفية بني النظرية
والتطبيق ،ط ،1دار صفاء للنرش
والتوزيع ،عامن 2009م.

3636الفيل ،حلمي حممد حلمي عبد العزيز:

فعالية بعض اسرتاتيجيات ما وراء
املعرفة يف تنمية الذكاء الوجداين
لدى طالب كلية الرتبية النوعية ،
(رسالة ماجستري منشورة) ،جامعة
اإلسكندرية ،كلية الرتبية 2008م.
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