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مقدمة
عزيزي املتد ِّرب…
مشــاركتك الفاعلــة ،وانخراطــك املثمــر يف الــدورات التدريبيــة الثــاث (تفكيــر ناقــد  ،1وتفكيــر ناقــد  ،2وتفكيــر
ناقــد  - )3يف إطــار برنامــج التطويــر املهنــي التعليمــي اخلــاص مبقــرر التفكيــر الناقــد باململكــة العربيــة الســعودية
ُ -مناســبة لتأهيــل قدراتــك املعرفيــة واملهاريــة ،ومتكينــك مــن األدوات التعليميــة واملنهجيــة لالضطــاع مبســؤولية

تدريــس املقــرر اجلديــد لطــاب الصــف األول مــن املرحلتــن املتوســطة والثانويــة ،أو اإلشــراف علــى َمــن ســيقوم
بتدريســه .ومــن الواضــح أن هــذه املهمــة إمنــا تتطلــب اســتيفاء مضامــن كل وحــدات منهــج التفكيــر الناقــد للصــف

األول مــن املرحلتــن املتوســطة والثانويــة؛ ولذلــك شــمِ لت خُ طــة التدريــب التــي تشــارك يف جلســاتها التدريبيــة
مخت ِلــف الــدروس املبرمجــة بالتفصيــل ،وســتق ِّدم لــك ك ُّل جلســة مــن تلــك اجللســات التدريبيــة يف حلظتهــا األولــى
مــادة علميــة نظريــة تكــون مبنزلــة اإلحداثيــات املرجعيــة التــي ســتم ِّكنك يف حلظتهــا الثانيــة مــن التمــرس اإلجرائــي

بتطبيقاتهــا املنهجيــة والتعليميــة يف صــورة أنشــطة ومتاريــن تكــون أنــت فاعلهــا الرئيــس.
وفضـ ًـا عــن اإلملــام بجملــة احملتويــات املعرفيــة تســتحثُّك هــذه الــدورات التدريبيــة علــى تعـ ُّرف األســاليب والطرائــق

التعليميــة التــي تتناســب مــع خصوصيــة املقــرر املســتهدف بالتدريــس باعتبــار أن تدريــس مهــارات التفكيــر الناقــد
أساســا بشــأن اعتماد األدوات التنشــيطية
مختلــف نوع ًّيــا عــن تعليــم األفــكار ،ويتطلــب بــدوره مهــارات خاصة تتمحور
ً
نشـ ً
البنائيــة التــي يكــون محورهــا الطالــب بوصفــه مشــار ًكا ِ
ـطا يف عمليــة التعليــم والتعلُّــم ،وهــو النمــوذج الذي ســتتخذ
هــذه الــدورات التدريبيــة منــه أســلو ًبا إجرائ ًّيــا لهــا ،وســيحاكيه املتــدرب حلظــة التدريــس داخــل الصــف الدراســي.
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إرشادات وتوجيهات عامة
عزيــزي املتــد ِّرب ..يتطلــب بلــوغ أهــداف البرنامــج التزامــك بجملــة مــن اإلجــراءات والضوابــط التنظيميــة التــي ميكــن
أن نوجزهــا يف اآلتــي:
•املتابعــة املنتظمــة لــكل الــدورات واجللســات التدريبيــة لضمــان القــدرة علــى اســتيعاب كل املســائل املطروحــة؛
نظ ـ ًرا لترابطهــا وخضوعهــا ملنطــق التتابــع بحيــث ينبنــي تاليهــا علــى ســابقها ويشــترطه.
•احلــرص علــى االطــاع الســابق علــى برنامــج كل جلســة تدريبيــة ،واالســتعداد للمشــاركة الفاعلــة فيهــا ،مــع
ً
أعمــال متهيديــة تســبِق اجللســات التدريبيــة؛ وذلــك اســتثما ًرا
إجنــاز املهــام التــي يطلبهــا املــدرب بوصفهــا
للوقــت ،وضما ًنــا للنجاعــة واجلــدوى.

•العنايــة بالهــدف اخلــاص لــكل جلســة تدريبيــة ،مــع احلــرص علــى عــدم تشــتيت اجلهــد وإنفــاق الوقــت يف
القضايــا اجلانبيــة التــي ال ترتبــط مبوضــوع التدريــب.
•االنخــراط اإليجابــي يف مناقشــة كل مــا يُطــرح مــن أفــكار باملســاءلة وإبــداء الــرأي بــروح بنــاءة قوامهــا التعــاون
مــن أجــل حتقيــق األهــداف املنشــودة.

•التقيــد مبطلــوب التماريــن واألنشــطة التدريبيــة وحســن التفاعــل مــع أعضــاء الفريــق عنــد القيــام باألنشــطة
اجلماعيــة.
•احتــرام توزيــع األدوار َوف ـ َق ا ُ
يســرين و ُمق ـ ِّرري فــرق
خلطــة التدريبيــة ،واالســتجابة التعاونيــة مــع املدربــن وامل ُ ِّ
العمــل ومنســقيها.

•احلــرص علــى اصطحــاب الوثائــق واألدوات ،والوســائل املعتمــدة يف التدريــب ،مــع االجتهــاد الشــخصي يف
االطــاع علــى املصــادر واملراجــع الــواردة يف برنامــج اجللســة التدريبيــة ،أو التــي ميكــن أن تُثــري أو تســاعد يف
بلــوغ األهــداف احملــددة.
•التقــومي الذاتــي ملــدى متلُّــك املعــارف واملهــارات اخلاصــة بــكل وحــدة تدريبيــة ،والعمــل علــى تــدارك النقائــص
عبــر التكــون الذاتــي احلينــي ،أو باالســتعانة باملدربــن.
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عزيزي املتد ِّرب..
مــن املصلحــة العامــة لتحقيــق األهــداف ً
أيضــا االلتــزام بــآداب اللياقــة العامــة ،وأخالقيــات التواصــل والعمــل
اجلماعــي أثنــاء ســير اجللســات التدريبيــة ،وذلــك بـــ:
احملدد ،وعدم املغادرة قبل إنهاء العمل.
•احلضور يف الوقت
َّ
•غلق الهاتف اجلوال أثناء التدريب.
•عدم املقاطعة أو االنفعال أو التشويش أثناء املناقشة أو تنفيذ األنشطة.
•احترام كل اآلراء املطروحة؛ حتى لو كانت مخالفة لرأيك.
•مراعــاة اختــاف قــدرات املتدربــن يف اكتســاب املعــارف واملهــارات ،ومســاعدتهم يف بلــوغ الهــدف املشــترك
املنشــود.
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تمهيد للحقيبة التدريبية األولى
عزيزي املتدرب ..
نقــدم لكــم هــذه احلقيبــة التدريبيــة «تفكيــر ناقــد  »1والتــي تأتيكــم ضمــن سلســلة مــن البرامــج التدريبيــة اخلاصــة بإعــداد
الــكادر التعليمــي املســتهدف يف مشــروع التفكيــر الناقــد .تتكــون هــذه السلســلة مــن ثــاث حقائــب تدريبيــة (تفكيــر ناقــد،1
و تفكيــر ناقــد ،2و تفكيــر ناقــد  .)3جميــع احلقائــب التدريبيــة املكونــه لهــذا البرنامــج تهــدف إلــى إعــداد وتطويــر املعلمــن
واملعلمــات املرشــحني لتدريــس مــادة التفكيــر الناقــد مهني ـاً وتعليمي ـاً خلدمــة هــذا املشــروع ،ومبــا ينســجم مــع تطلعاتكــم
وتطلعــات وزارة التعليــم .إن هــذا املشــروع يأتيكــم ليدعــم اجلهــود والنهــج التــي اتخذتــه وزارة التعليــم بعزمهــا علــى إعــداد
ـاص بالتفكيــر الناقــد والــذي يشـ ِّك ُل اســتجاب ًة واستشــرافاً ملتطلبــات حتقيــق رؤيــة اململكــة العرب ّيــة الســعود ّية 2030
مقــرر خـ ّ
ـاري.
ـوي واحلضـ ّ
علــى املســتويني التربـ ّ
تهــدف هــذه احلقيبــة التدريبيــة إلــى حتقيــق مجموعــة مــن األهــداف التــي ســوف تســهم – بــإذن اهلل  -يف متكــن الــكادر
التعليمــي الــذي سيشــرف علــى تنفيــذ هــذا املشــروع مــن التعــرف علــى األســس واألهــداف التعليميــة للمقــرر ،وطــرق حتقيقهــا
فيمــا يتعلّــق بطرائــق التّدريــس وأســاليبه أو بكيف ّيــة بنــاء الــدروس وتصميــم برامــج تتنــاو ُل املســائل املطروحــة ،وكذلــك التعــرف
علــى أدوات وأســاليب التقــومي اخلاصــة بهــذا املقــرر.

كمــا ستســتهدف هــذه احلقيبــة التدريبيــة تنميــة مهــارات املتد ّربــن ،وتعزيــز معارفهــم املتعلقــة مبختلــف مك ّونــات املق ـ ّرر
املتضمنــة يف املرحلتــن املتوســطة والثانويــة ،وهــو مــا ســيتجلّى يف تنــاول تفصيلـ ّـي لــك ّل عناصــر املنهــج بشــكل متــد ّرج
ومســائله
َّ
يعكــس التسلســل املنطقــي للــدروس التــي تضمنهــا املقـ ّرر.
يخصــص للتع ـ ّرف علــى معنــى التفكيــر وأنواعــه وأســاليبه ويت ـ ُّم االنتقــا ُل يف اليــوم الثالــث
اليــوم التدريبــي ال ّثانــي ســوف
ّ
"الكشــف عــن خصوص ّيــة التفكيــر الناقــد ومهاراتــه وحــدوده ومع ّوقاتــه ومحدداتــه وضوابطــه " .ســوف تتضمــن هــذه احلقيبــة
يف اليــوم الرابــع تدريبـاً مكثفـاً علــى إجــراءت التفكيــر النّاقــد ،بــدءا بطــرح األســئلة ،وحـ ّل املشــكالت مــرورا باتخــاذ القــرارات،
ووصــوال إلــى املناظــرة وأصولهــا .ويف اليــوم األخيــر للبرنامــج التدريبــي ســوف تتنــاول هــذه الوحــدة بعــض مظاهــر ممارســة
وبالصــورة.
التّفكيــر النّاقــد يف العالقــة بالقــراءة ،وباإلعــام،
ّ
مي جملــة مــن املعــارف املتعلقــة بعناصــر املق ـ ّرر فقــط ،بــل التركي ـ َز علــى التــدرب
ختام ـاً ،ليــس هــدف هــذا البرنامــج تقــد َ
علــى كيف ّيــة تدريــس مختلــف املســائل ،وإكســاب املتــد ّرب املهــارات الالزمــة جلعلــه قــاد ًرا علــى اســتعمال الطرائــق والوســائل
التعليم ّيــة الكفيلــة مبســاعدته يف حتقيــق مه ّمتــه الحقــا؛ أال وهــي االرتقــاء ّ
بالطالــب إلــى منزلــة املف ّكــر النّاقــد.
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البرنامج العام:
اليوم

املوضوع

اليوم
األ ّول

األسس املرجع ّية لتدريس
التفكير الناقد:
الطرق والوسائل واألهداف

أن يتع ّرف املتد ّرب على اخليارات التربو ّية املعتمدة يف طرق
وأساليب تدريس منهج التفكير الناقد مع االطالع على مك ّوناته
وأهدافه.

اليوم
الثاني

معنى التفكير:
أساليبه وأنواعه ومستوياته

أن يكون املتد ّرب قادرا على حتديد معنى التفكير ويتع ّرف على
أساليبه وأنواعه ومستوياته.

اليوم
الثالث

الهدف العام

تبي معنى التفكير النّاقد وأن يتع ّرف
التفكير النّاقد:
أن يكون املتد ّرب قادرا على ّ
خطواته ومعاييره ومهاراته ومعوقاته وضوابطه على إستراتيجياته ومعاييره ويح ّدد مهاراته ومعوقاته ويدرك
محدداته وضوابطه.
و محدداته.

اليوم
الرابع

إجراءات التفكير الناقد:
طرح األسئلة وحل املشكالت  /اتخاذ القرار
 /املناظرة

أن يكون املتد ّرب قادرا على متييز مختلف أدوات التفكير الناقد
كطرح األسئلة وح ّل املشكالت واتخاذ القرار واملناظرة

اليوم
اخلامس

مظاهر التفكير الناقد:
القراءة واإلعالم والصورة

أن يتع ّرف املتد ّرب على بعض مظاهر التفكير النّاقد يف القراءة
اإلعالم والصورة.

9

المستهدفون:
الــكادر التعليمــي الــذي ستُسـنَ ُد إليــه مهمــة تدريــس مقـ ّرر التفكيــر الناقــد مــن معلمــن ومعلمــات ،وكذلــك كادر اإلشــراف
التربــوي الــذي ســوف يتولــى اإلشــراف علــى معلمــي ومعلمــات مــادة التفكيــر الناقــد.

أهداف البرنامج التدريبي:
الهدف العام
أن يصبح املتد ّرب قاد ًرا على:
التع ّرف على األسس واألهداف التعليمية للمقرر وطرق حتقيقها مع حتديد املعنى العا ّم للتفكير ومفهوم التفكير النّاقد ومهاراته
ومعاييره ومعوقاته ومحدداته وضوابطه وتطبيقاته يف احلياة اليومية.

اليوم

األ ّول

الثاني

الثّالث

املوضوع

الهدف العام لليوم
التّدريبي:
أن يصبح املتدرب قادرا
على

األسس واألهداف
التعليمية للمقرر

أن يتع ّرف على األسس
النظرية والتربو ّية املعتمدة
يف طرق وأساليب تدريس
منهج التفكير الناقد مع
االطالع على مك ّوناته
وأهدافه.

*التعرف على األسس النظرية واألهداف التربوية للمقرر.
*متييز الطرق واألساليب التعليم ّية املعتمدة يف التدريس
(الطريقة البنائية النشطة والتعليم بالكفايات).
* التعرف على عناصر املق ّرر وأهدافه.
تبي كيف ّية هيكلة مخططات الدروس.
* ّ

معنى التفكير
وأنواعه ومستوياته

أن يكون املتد ّرب قادرا
على حتديد معنى التفكير
ويتع ّرف على أساليبه
وأنواعه ومستوياته.

* حتديد معنى التفكير وعالقته باإلنسان.
* التع ّرف على أنواع التّفكير وتصنيفاته.
تبي أساليب التّفكير وطرقه.
* ّ
* متييز مستويات التفكير ودرجاته.

معنى التفكير
الناقد :مهاراته
ومعاييره
واستراتيجياته
ومعوقاته ومحدداته

أن يكون املتد ّرب قادرا
تبي معنى التفكير
على ّ
النّاقد وأن يتع ّرف على
إستراتيجياته ومعاييره
ويح ّدد مهاراته ومعوقاته
ويدرك محدداته
وضوابطه.

* حتديد معنى التفكير الناقد.
* متييز خطوات التفكير الناقد واستراتيجياته.
* تصنيف معايير التفكير الناقد وحتديد قيمتها.
* التعرف على مهارات التفكير النّاقد.
تبي محددات التفكير الناقد وضوابطه
* ّ
* التعرف على معنى حرية التعبير وحدودها.

أن يكون املتد ّرب قادرا
على متييز مختلف أدوات
التفكير الناقد كطرح
األسئلة وح ّل املشكالت
واتخاذ القرار واملناظرة.

تبي مختلف آليات التفكير الناقد.
* ّ
* التع ّرف على استراتيجية طرح األسئلة.
* استخالص معنى ح ّل املشكالت وقيمته.
* التعرف على معنى اتخاذ القرار وأدواته.
* حتديد معنى املناظرة وقواعدها وأهدافها.

ال ّرابع

إجراءات التفكير
الناقد

اخلامس

تطبيقات التفكير
الناقد

10

التدريبي:
األهداف اخلاصة باليوم
ّ
أن يصبح املتد ّرب قادرا على

* التعرف على خصائص القراءة الناقدة وشروطها
أن يتع ّرف املتد ّرب على
* بيان قيمة الصورة ودورها يف التواصل النّاقد
تطبيقات التفكير النّاقد يف
* استخالص قيمة التفكير الناقد يف التعامل مع وسائل
القراءة واالعالم والصورة
اإلعالم ودوره يف الكشف عن مغالطاتها.

أسلوب تنفيذ البرنامج التدريبي
تســتم ّد احلقيبــة التدريبيــة أســلوبها مــن خصوص ّيــة املواضيــع املتضمنــة يف البرنامــج التدريبــي ،فــإذا كان تدريــس مــادة
التفكيــر الناقــد ال يســتقيم إ ّال اعتمــادا علــى الطــرق البنائ ّيــة النشــطة التــي يكــون الطالــب فيهــا مشــاركا نشــطا يف بنــاء
املعــارف واكتســاب املهــارات ،فمــن الضــروري أن تكــون أســاليب تقــدمي هــذه احلقيبــة التدريبيــة وســائر الوحــدات التــي تليهــا
منوذج ّيــة يف أســلوبها لتكــون مثــاال يحتــذي بــه املتــد ّرب يف أداء مها ّمــه مســتقبال ســواء أتعلَّـ َق األمــر باإلشــراف علــى التدريــس
أم االضطــاع بــه مــع ّ
الطــاب مباشــرة .وهكــذا ســتكون الــدورة التدريب ّيــة مشــتمل ًة علــى مجموعــة مــن األنشــطة تتنـ َّو ُع بــن
العــروض النظر ّيــة التفاعل ّيــة وورش العمــل النَّشــطة.
فأ ّمــا العــروض النّظر ّيــة فســتق ّدم يف شــكل ملخّ صــات يشــترط أن تكــون موجــزة تبنــى بطريقــة مح ّفــزة للتّفكيــر فــا تكــون
إمالئ ّيــة تلقين ّيــة بــل تُقـ َّـدم بأســلوب اســتقصائي ملوضــوع البحــث وتعتمــد اســتحضار مواقــف تعليميــة تستشــكل املواضيــع
واملفاهيــم املطروحــة بحيــث يكــون العــرض متض ّمنــا للمــا ّدة التــي يــراد تبليغهــا ولكــن بأســلوب يضــع املتــد ّرب أمــام ضــرورة
ممــا يح ّفــزه إلــى عــدم تق ّبلهــا تق ّبــا ســلب ّيا بــل إلــى إعــادة تفكيكهــا وبنائهــا تفاعل ّيــا.
مســاءلتها عــن مشــروع ّيتها ّ
أن مهمــة املــدرب مركزيــة
موجــه .وال شــك يف َّ
ولذلــك سيفســح املجــال عقــب ك ّل عــرض نظـ ّ
ـري لتفاعــل املشــاركني عبــر حــوار ّ
ورئيســية تتطلــب حســن إدارتــه لتشــجيع املتد ّربــن علــى االنخــراط يف مناقشــة ج ّد ّيــة وعميقــة للمضامــن واحملتويــات التــي
مت طرحهــا يف العــرض النظــري ،والتــي يجــب أن تكــون نقطــة انطــاق وقادحــا للتفكيــر املشــترك.
وأ ّمــا مناشــط العمــل يف احللقــات التدريبيــة فســتتعلّق مبهــا ّم تُعتمــد فيهــا وثائ ـ ُق كالنصــوص أو اجلــداول أو مقاطــع فيديــو
ويقــوم بهــا املتــد ّرب بصفــة فرد ّيــة أو جماع ّيــة بتوجيــه تفاعلـ ّـي مــن املــد ّرب أو امليســر .وهــذه املناشــط مجــال لتفعيــل مهــارات
املتــد ّرب التواصل ّيــة والتعاون ّيــة التــي جتعلــه مصــدرا للمعلومــة فتبــر ُز روح االبــداع والتنافــس لديــه كمــا تد ّربــه علــى حســن
الصــراع املعــريف الــذي يكــون هدفــه بلــوغ الغــرض املنشــود مــن النّشــاط :احلصــول علــى معلومــة
االســتفادة مــن اآلخريــن عبــر ّ
ً
عرضــا جماع ًّيــا لألعمــال يكــون فرصــة ومناســبة ملواصلــة النقــاش
مــا أو اكتســاب مهــارة منشــودة .وســوف تتضمــن ك ّل ورشــة
وميســرا حلســن ســير النقــاش
موجهــا
اجلماعـ ّـي بشــأن مــا أنتجــه ك ّل فريــق .ويجــدر باملــدرب يف هــذه األنشــطة أن يكــون ّ
ّ
علــى أن يخلــص مــع املجموعــة إلــى صياغــة دقيقــة للمخرجــات هــذا وتتض ّمــن احلقيبــة فضــا عــن األنشــطة التــي تتعلّــق
خصصــت لهــا نشــرة علم ّيــة
باجللســات التدريب ّيــة احلضور ّيــة أنشــطة ّ
موجهــة ينجزهــا املتــد ّرب يف شــكل أعمــال منزل ّيــة ّ
وتدريبــات تطبيق ّيــة يتك ّفــل الطالــب بإجنازهــا بنفســه فرد ّيــا أو بالتعــاون مــع زمالئــه إ ّمــا عبــر التواصــل عــن بعــد أو علــى
امليســر.
هامــش الــدورة التدريب ّيــة فرد ّيــا أو جماع ّيــا ولــه أن يســتعني يف ذلــك بإرشــادات املــد ّرب أو
ّ
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نظري
عرض
ّ

تفاعل املشاركني

ورشة عمل

عرض األعمال

صياغة املخرجات
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النشرات العلمية

لليوم األول

األساليب ّ
والطرائق
التّعليم ّية التّع ّلمية لتدريس مادة التفكير الناقد
النشرة العلمية للجلسة التدريب ّية األولى

اإلطار التعليمي لمرجع ّيات طرائق التدريس:

ّ
واملؤشــرات التــي
تبنــي األمم إســتراتيج ّياتها التربو ّيــة التعليم ّيــة وفــق رؤيــة حتكمهــا غائ ّيــات ترتســم يف جملــة مــن املعاييــر
حتــ ّدد مالمــح املخــرج التعليمــي .وليســت طــرق التّدريــس ونظر ّيــات التّعلّــم واملقاربــات التّعليم ّيــة والوســائل واملقاربــات
التّعلّم ّيــة ســوى أدوات يقــع توظيفهــا مبــا يتــاءم مــع تلــك األهــداف .وملّــا كانــت تلــك النظر ّيــات واألســاليب والوســائل التّعليم ّيــة
ـوي الــذي أنيطــت بعهدتــه مه ّمــة
مختلفــة ومتعـ ّددة بــل أحيانــا متضاربــة جزئ ّيــا أو كلّ ّيــا فمــن البديهـ ّـي أن يــدرك الــكادر التربـ ّ
أي األســاليب التــي يجــب عليــه االلتــزام بهــا وتطبيقهــا يف ممارســاته التعليم ّيــة.
تنفيــذ اإلســتراتيجية التربو ّيــة املختــارةّ ،

أي مــادة مبــا يف ذلــك تدريــس مــادة التفكيــر الناقــد ،أن يعــي
مــن هــذا املنطلــق وجــب علــى الــكادر التعليمــي املــوكل لــه تدريــس ّ
أهميــة هــذه اخليــارات وأسســها قبــل النّظــر التقنــي يف كيف ّيــة تنفيذهــا .فمــا هــي طريقــة التّدريــس واألســاليب التّعليم ّيــة
التّعلّم ّيــة التــي اختارهــا املشـ ّرع لتكــون منطل ًقــا لتدريــس مــادة التفكيــر الناقــد؟ ومــا مــدى مالءمــة هــذه الطرائــق واألســاليب
التعليم ّيــة مــع خصوص ّيــة التفكيــر الناقــد ومقتضيــات تدريســه؟
الســعود ّية» يف أكثــر مــن موضــع علــى وجــوب تب ّنــي نظر ّيــات
ينـ ّ
ـص «اإلطــار العــام ملعاييــر مناهــج التعليــم العــام باململكــة العرب ّيــة ّ
التّعلّــم البنائ ّيــة وأســاليب التعلــم النّشــط الــذي يجعــل الطالــب مركــزا للعمل ّيــة التعليميــة ،ويســتبعد تلــك النظر ّيــات التّلقين ّيــة
ال ّتــي تر ّكــز علــى احملتويــات أو علــى وضــع إجــراءات لألهــداف ال علــى إكســاب املهــارات والكفايــات .حيــث نصــت الوثيقــة
التوجهــات املعرف ّيــة والنّظريــات التّربو ّيــة وأفضــل
اخلاصــة باملعاييــر ملناهــج التعلــم العــام باملمكلــة العربيــة الســعودية ”:تعـ ّد
ّ
توصلــت إليــه األبحــاث
املمارســات العامل ّيــة يف تطبيــق املناهــج أساســا لبنــاء معاييــر مناهــج التّعليــم ،مبــا يف ذلــك أحســن مــا ّ
يف مجــال علــم النفــس وعلــم األعصــاب وكيف ّيــة حصــول التّعلّــم يف ال ّدمــاغ .وتبــرز يف هــذا األســاس مبــادئ نظر ّيــات التّعليــم
والتّع ّلــم البنائ ّيــة واملعرف ّيــة وتطبيقاتهــا التــي جتعــل مــن الطالــب محــور عمل ّيــات التّعليــم والتّع ّلــم والتقــومي ومت ّكنــه مــن
اكتشــاف ميولــه وقدراتــه وتطويرهــا وتر ّكــز يف التعلــم ال ّنشــط ذي املعنــى والفهــم العميــق ،وتربــط اخلبــرات التّربو ّيــة بواقــع
احليــاة ،لتُم ِّكـ َن الطالــب مــن اكتســاب املهــارات والكفايــات ال ّ
الســابع
الزمــة للنّجــاح يف احليــاة املهن ّيــة واالجتماع ّيــة» (األســاس ّ
مــن أســس بنــاء معاييــر مناهــج التّعليــم العــام) ص  .19وهــو مــا جتلّــى كذلــك يف التركيــز علــى مبــدأ “التّع ّلــم الذّ اتــي” كمهــارة
أساسـ ّية مــن بــن املهــارات ضمــن بنيــة املعاييــر ص .31
ويضع هذا األساس املبدئي عمل ّية تدريس مادة التفكير الناقد أمام مطلبني أساس ّيني:
األ ّول :حتديد الطريقة األمثل لتدريس مادة التفكير الناقد.
الثاني :حتديد األساليب وطرائق التعليم والتعلم واألنشطة التعليم ّية املالئمة لبلوغ األهداف املرجع ّية.
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خاص)
 -1إشكالية طريقة ال ّتدريس( :دواعي إفراد التفكير الناقد بمنهج
ّ

جتــاوزًا عــن اجلــدل حــول مــا إذا كان باإلمــكان تدريــس التّفكيــر أم ال ،وهــو جــدل ال يــزال قائمــا إلــى اليــوم ،وإذا سـلّمنا بأ ّنــه
ـإن املشــكلة التــي ســوف تبــرز
مــن املمكــن تعليــم مهــارات التّفكيــر عمومــا ومهــارات التفكيــر الناقــد علــى وجــه اخلصــوص ،فـ ّ
مباشــرة هــي كيــف لنــا أن نــد ّرس مهــارات التّفكيــر؟
تشــير وثيقــة منهــج التفكيــر الناقــد إلــى هــذه املســألة يف الصفحــة  « :13تختلــف الطرائــق التربو ّيــة فيمــا يتعلّــق بكيف ّيــة
تدريــس مــادة التفكيــر الناقــد بــن مؤ ّكــد علــى ضــرورة دمجهــا ضمــن تعليــم املــواد التّعليم ّيــة األخــرى (ويف هــذا الســياق
تتم تنميــة مهــارة التفكيــر النّاقــد مــن خــال محتــوى التعليــم والتعلّــم املرتبطــة باملــواد التعليم ّيــة بحيــث يحــدث منــو تدريجــي
إدماجــي يف مهــارات التفكيــر الناقــد) وبــن إفرادهــا مبقـ ّرر يســتهدف تنميــة هــذه املهــارات بشــكل مباشــر( ،وهنــا يتـ ّم تدريــس
املخصصــة يف املقـ ّرر الدراسـ ّـي ،ويكــون احملتــوى املعــر ّ
يف الــذي يتـ ّم فيــه تعلّــم
املهــارة النّقديــة واملنطق ّيــة يف عــدد مــن الـ ّدروس
ّ
هــذه املهــارة بسـ ً
املتوســطة والثانو ّيــة يؤ ّكــد علــى
إن منهــج التفكيــر الناقــد يف املرحلتــن
ـيطا وال يرتبــط مبــا ّدة تعليميــة بعينهــا)ّ .
ّ
االتاهــن يف نفــس الوقــت ،وذلــك بتركيــز انتبــاه ّ
الطالــب علــى املهــارات عبــر العمــل علــى محتــوى
ضــرورة االســتفادة مــن ّ
ومضامــن وأنشــطة ال تســتم ّد فقــط مــن مواقــف احليــاة اليوم ّيــة بــل كذلــك مــن ســائر املــواد التّعليم ّيــة األخــرى ،ويُؤخــذ يف
االعتبــار جميــع املجــاالت العلم ّيــة التــي يتلقّاهــا ّ
الطالــب دون أن تتحـ ّول إلــى محــور للـ ّدرس».
على هذا األساس توجد مقاربات ثالث لتدريس مادة التفكير الناقد ولك ّل منها إجراءاتها وأسسها النظرية والتربوية:

الطريقة األولى :اجتاه الدمج والتكامل الضمني (هذه رحلة انطلقت منذ سنوات يف وزارة التعليم)
تقــوم هــذه الطريقــة علــى التّســليم بضــرورة عــدم الفصــل بــن املهــارات واملعــارف يف عمل ّيــة التدريــس بحيــث تكــون املهــارات
أدوات للتفكيــر يف مضامــن معرف ّيــة ،وبالتالــي ال بـ ّد مــن ال ّدمــج والتّكامــل بــن املهــارة وجــزء مــن املنهــج الدراسـ ّـي دون إفــراد
َّ
ملخطــط درســه متض ّمنــا بشــكل إدماجـ ّـي ملهــارة أو أكثــر
املهــارة بــدرس مســتق ّل تكــون موضوعــه املباشــر .ويكــون بنــاء املعلّــم
مــن مهــارات التفكيــر دون احلاجــة إلــى لفــت انتبــاه الطالــب للمهــارة بــل يد ّربــه علــى اســتعمالها أثنــاء أنشــطة الـ ّدرس ،فــا
قيمــة للمهــارة إ ّال يف وظيفتهــا ضمــن موضــوع وهــدف مخصــوص ،فعوضــا عــن احلديــث عــن طــرح األســئلة أو حـ ّل املشــكالت
مثــا ميــارس املعلّــم مــع طالبــه إســتراتيجية التفكيــر تلــك علــى موضــوع املــادة والــدرس التعليمــي فيطــرح األســئلة ويح ـ ّل
وأن ك ّل مــواد املنهــج ســوا ًء العلم ّيــة واألدب ّيــة
املشــكالت .وهكــذا يكــون تعليــم مهــارات التفكيــر بواســطة املنهــج نفســه
خاصــة ّ
ّ
تتض ّمــن احلاجــة لتوظيــف تلــك املهــارات والعمل ّيــات العقل ّيــة باإلضافــة إلــى أ ّنهــا ســترافق ّ
الطالــب طــوال ممارســته التعليم ّيــة.
التوجــه أن تدريــس املهــارات بشــكل مســتق ّل قــد يســقطنا يف الشــكالن ّية حيــث يتطلــب األمــر متكــن ّ
الطالــب مــن
ويعتبــر هــذا
ّ
تطبيــق املهــارات التــي تعلّمهــا علــى مختلــف املواضيــع واملواقــف بنفســه وهــو أمــر صعــب.
ويؤ ّكــد جميــع املؤيديــن لهــذه الطريقــة جناعــة ربــط املهــارات مبعانــي ومفــردات املق ـ ّرر الدراســي يف تيســير مه ّمــة املعلّــم
وتخفيــف املقــ ّررات املدرســ ّية (بايــر 1987 ،ومارزانــو  1997،وســوارتز.)2006 ،
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الطريقة الثانية :اجتاه التعليم املباشر ملهارات التفكير
يؤ ّكــد هــذا ّ
أن مهــارات التّفكيــر هــي يف حـ ّد ذاتهــا مــا ّدة للتدريــس يجــب إفرادهــا كســائر املــواد مبنهــج ومقـ ّرر
االتــاه علــى ّ
أن التّفكيــر يف التفكيــر مســتوى أساسـ ّـي يف تكويــن قــدرات الطالــب علــى القيــام بالعمل ّيــات املنطق ّيــة والعقل ّيــة
يخصهــا .ذلــك ّ
ّ
املع ّقــدة والوعــي بهــا .بحيــث يخــرج الطالــب عــن االســتعمال العفــوي ألدوات التفكيــر إلــى إدراك شــروط توظيــف املهــارات
واســتعمالها عــن درايــة واختيــار لتكــون أكثــر فاعل ّيــة .وهــو مــا يتطلّــب إفــراد مهــارات التّفكيــر مبق ـ ّرر يتض ّمــن ك ّل املهــارات
ـض النظــر عــن محتويــات املــواد التعليم َّيــة .ويحســن لبلــوغ هــذا الهــدف تركيــز
املمكنــة مــع تخصيــص درس لــك ّل مهــارة بغـ ّ
انتبــاه الطالــب مباشــرة علــى املهــارة وعــدم تشــتيت تركيــزه يف االنصــراف إلــى محتــوى مــا .ولذلــك يقــع اختيــار محتويــات
أنشــطة الــدروس بحيــث تكــون بســيطة ووظيف ّيــة؛ أي مبــا يخــدم فهــم املهــارة املعن َّيــة .وقــد وضــع العديــد مــن ّ
املنظريــن برامــج
مفصلــة ومقـ ّررات ّ
تنظــم إجــراءات تعليــم هــذه املهــارات علــى امتــداد زمنـ ّـي محـ ّدد.
ّ
ومــن أبــرز أعــام هــذا االجتــاه إدوارد دي بونــو 1979 ،وفرميــان 1990 ،وليبمــان  .1992،وقــد وضعــت العديــد مــن البرامــج
«مؤسســة البحــث املعــريف» كــورت ( )CORTالــذي صاغــه دي بونــو مبتكــر نظريــة الق ّبعــات
لهــذا الغــرض أشــهرها برنامــج
ّ
ـت .وبرنامــج ماتيــو ليبمــان يف تعليــم مهــارات التفكيــر الناقــد لألطفــال.
السـ ّ

الطريقة الثالثة :التوفيق بني االجتاهني (هذا ما اعتمدته وزارة التعليم يف قرار مادة التفكير الناقد)
أن لــك ّل مــن االجتاهــن املباشــر وغيــر املباشــر مزايــاه؛ حيــث ميكــن تعليــم الطــاب مهــارات التفكيــر
وهــو اجتــاه توفيقـ ّـي يعتبــر ّ
بصفــة مباشــرة والعمــل يف مختلــف املــواد علــى دمجهــا ولكــن بصفــة صريحــة ال ضمن ّيــة ،وهكــذا يكــون مــن املمكــن اختبــار
التوجــه فرايــز وروبــارت اننيــس.
الطالــب يف املضامــن واملهــارات علــى حـ ّد ســواء .ومــن املدافعــن عــن هــذا
ّ

 -2إشكال ّية األساليب التربو ّية في ال ّتدريس( :خصوص ّية المقاربة بالكفايات)

ـص عليهــا «اإلطــار الوطنــي ملعاييــر مناهــج التعليــم
إذا أمع ّنــا النّظــر يف اخللفيــة النّظر ّيــة للخيــارات التعليم ّيــة التّعلّم ّيــة التــي نـ َّ
نصــت
الســعود ّية» ألفينــا التص ـ ّور البنائــي والبنائــي االجتماعــي حتديــدا هــو املرجــع .وهــو عــن مــا ّ
العــام باململكــة العرب ّيــة ّ
أن املقاربــة بالكفايــات والتعلــم النَّشــط هــي التــي أرشــدت إلــى بنــاء
عليــه وثيقــة «منهــج التفكيــر الناقــد” عندمــا أ ّكــدت علــى ّ
املق ـ ّرر بر ّمتــه ،وهــي املقاربــة التــي يجــب تبنّيهــا ،وبنــاء ال ـ ّدروس وســائر وســائل التقــومي علــى أساســها .حيــث ورد بوثيقــة
املنهــج مــا يلــي« :تعليــم ّ
الســؤال ومتكينــه مــن أدوات متحيــص املعطيــات وحتليــل البيانــات وإكســابه
الطالــب مهــارات طــرح ّ
املنطقــي وتدريبــه علــى كيف ّيــة حــ ّل املشــكالت علم ّيــا وعلــى شــروط اتخــاذ
القــدرة علــى احلجــاج والبرهنــة واالســتدالل
ّ
القــرارات موضوع ّيا...ألجــل ذلــك ســيعتمد ال ـ ّدرس ســيناريوهات األســاليب النشــطة التــي حت ـ ّول الطالــب مــن مج ـ ّرد متلــقّ
ـلبي للمحتويــات واملضامــن إلــى مشــارك نَ ِشــط يف بنــاء التّعلّمــات (أنــواع التعلــم احلديــث) بحيــث تــدرج املعــارف ضمــن
سـ ّ
أنشــطة مهار ّيــة تكســب التّعلّــم معنــى بربطــه مبواقــف احليــاة اليوم ّيــة».
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تؤهلــه
وهــذا األســاس ينظــر إلــى الطالــب علــى أنــه فاعــل ال صفحـ ٌة بيضــاءُ وال هــو بالقاصــر بــل ّ
إن لــه كفايــات وقــدرات ّ
املوجــه مــن طــرف ّ
املنشــط إلــى بلــوغ املعرفــة.
لتطويــر ذاتــه باالنخــراط
ّ
وأهـ ّم مــا مي ّيــز اخللف ّيــات النّظر ّيــة لطريقــة التّعليــم بالكفايــات عــن طريقــة التعليــم باملضامــن وطريقــة التّعليــم باألهــداف
هــو التّالــي:
 التعلم ال ينفصل عن التط ّور النّمائي للعالقة بني الطالب وموضوع التّعلّم. التعلم يقترن باشتغال الطالب على موضوع املعرفة وليس باقتناء معارف.إن اخلطأ هو موقف من خالل جتاوزه يتم بناء املعرفة.
 اخلطأ شرط للتعلم ،إذ َّ التعلم يقترن بالتجربة ال ّذات ّية للمتعلّم وليس بالتلقني. التعلم هو جتاوز ونفي لالضطراب الناجت عن مواجهة املشكالت. التعلم هو شكل من أشكال التكيف من حيث هو توازن وتالؤم بني مدى استيعاب ذهن الطالب وبني الوقائع. -التعلم هو سيرورة استيعاب الوقائع ذهن ّيا والتالؤم معها يف نفس الوقت.

مهمة املعلم:
وفقا لهذه املبادئ تكون ّ
 -جعل الطالب يك ّون املفاهيم ويضبط العالقات بني الظواهر بدل استقبالها عن طريق التلقني.

 -جعل املتعلم يكتسب الطرق اإلجرائية للمواضيع قبل بنائها.

ً
عوضا عن االستظهار.
 -إكساب املتعلم مناهج وطرائق التعامل مع املشكالت وأدوات املعرفة االستكشافية

 -تدريبه على التعامل مع اخلطأ كخطوة يف اجتاه املعرفة الصحيحة.

 -إكساب املتعلم االقتناع بأهمية التعلم الذاتي.

الكفايات

املقاربات/
الطرائق

األهداف
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احملتويات

 -3االنسجام بين خصائص التفكير الناقد وبين أسس ّ
الطريقة البنائ ّية:

ســنفصل القــول فيــه الحقــا ،يالحــظ االنســجام إلــى حــ ِّد التّطابــق
لعــ ّل املتأ ّمــل يف خصائــص التّفكيــر الناقــد ،وهــو مــا
ّ
أن تدريــس مهــارات التّفكيــر النّاقــد ال يكــون
بينهــا وبــن األســس التــي بُنيــت عليهــا الطريقــة البنائ ّيــة بالكفايــات .مبعنــى ّ
الســؤال ومتكينــه مــن أدوات متحيــص املعطيــات وحتليــل
إ ّال بإكســاب الطالــب مجموعــة مــن املهــارات هــي :مهــارات طــرح ّ
البيانــات وإكســابه القــدرة علــى احلجــاج والبرهنــة واالســتدالل املنطقـ ّـي وتدريبــه علــى كيف ّيــة ح ـ ّل املشــكالت علم ّيــا وعلــى
إن تدريــس مــادة التفكيــر الناقــد عــن طريــق تلقــن النظر ّيــات هــو فعــل
شــروط اتخــاذ القــرارات ...ولعلّنــا ال نبالــغ إذا قلنــا َّ
مضــا ّد لــروح التّفكيــر الناقــد ذاتهــا بــل خيانــة لهــا .ولنتأ ّمــل اجلــدول التّالــي:

خصائص التّفكير الناقد

أسس ّ
الطريقة البنائ ّية

ال نتعلّم أفكارا بل نتعلّم كيف نف ّكر

ال نتلقّى املعرفة بل نتعلّم كيف نبنيها

التفكير النّاقد تفكير ذاتي :أنا أف ّكر

عمل ّية التعلّم نشاط ذاتي للمتعلّم :أنا أبني

ذاتي لكنّه ليس فرد ّيا :ال نف ّكر مثل
التفكير النّاقد نشاط ّ
اآلخرين وال ض ّدهم بل نف ّكر معهم
ك ّل إجابة تغدو بالنسبة للمف ّكر النّاقد سؤاال جديدا

بناء املعرفة يكون تفاعل ّيا مع الطالب وامليسر (املعلم) :التشارك ّية
– املشروع
التعلّم يكمن يف بناء املشكالت وحلّها

من يد ّرس التّفكير النّاقد ليس معلّما بل هو محاور

املعلم ليس ملقّنا بل هو ّ
منشط ومحاور

ال وجود حلقائق علمية مطلقة

ال وجود حللول نهائية للمشكالت

يوجد أكثر من تص ّور لنفس القض ّية

يوجد أكثر من ح ّل لنفس املشكلة

ك ّل حقيقة هي خطأ جديد لم نكتشف بعد أ ّنه كذلك

ال وجود حللول نهائية للمشكالت

 -4ماهي الوسائل التعليمية الكفيلة ببلوغ أهداف تدريس مادة التفكير الناقد؟

إن جتســيد مقاصــد الطريقــة البنائ ّيــة يف تدريــس مــادة
ّ
التفكيــر الناقــد مشــروط بحســن اختيــار الوســائل التّعليم ّيــة
املالئمــة .مــع التّأكيــد علــى ضــرورة تنويعهــا بحســب األهــداف
اإلجرائيــة وبحســب خصوص ّيــة الطالــب وقدراتــه النّمائ ّيــة وفــق
املتوســطة واملرحلــة ال ّثانو ّيــة).
املســتويات التعليم ّيــة (املرحلــة
ّ
تلــك الوســائل التــي تترجــم عمل ّيــا يف األنشــطة التّعليم ّيــة التــي
جتســد الوســائل يف مســتوى املمارســات التعليميــة التعلّم ّيــة يف
ّ
واقــع ســير ال ـ ّدرس مــع الطــاب.
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األنشطة

األساليب
الطرائق

 :1 – 4الوسائل  /األساليب التّعليم ّية:

تتعـ ّـدد الوســائل التعليم ّيــة وتتن ـ ّوع ولع ـ ّل أهـ ّـم هــذه الوســائل – علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر -التــي ســيت ّم اعتمادهــا يف
درس التفكيــر الناقــد:
ح ّل املشكالتالتعليم القائم على املشاريعأنشطة تراعي الفروق الفرديةاللّعب ومتثيل األدوار-لعبة اخلطأ والصواب

 :2 – 4األنشطة التّعليم ّية:
ّ
حل
المشكالت

المشروع

حوض
السمك
ّ

الخطأ
والصواب

الطرائق

العصف
ّ
الذهني
عرض
الفيديو

لعب
األدوار

أنشطة
التع ّلم

المعتمدة في المقاربة
بالكفايات

التع ّلم
باألقران

الحوار

ال ّلعب
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الفروق
الفردية

المقال
الصحفي

خرائط
المفاهيم
قراءة
القصص

 - 8مواد ورشة العمل الخاصة بالجلسة ال ّتدريب ّية الثانية:

العامة ملناهج التفكير الناقد
األهداف التّربو ّية
ّ
النشرة العلمية للجلسة التّدريب ّية الثانية
واخلاصــة واإلجرائيــة
يقتضــي اضطــاع املتــد ّرب مبه ّمــة تدريــس منهــج التفكيــر الناقــد معرفــة دقيقــة باألهــداف العا ّمــة
ّ
للمق ـ ّرر .كمــا يجــدر بــه التّمييــز الواضــح بينهــا والوعــي مبقاصدهــا حتــى يتس ـنّى لــه توظيــف قدراتــه التعليم ّيــة والتعلّم ّيــة
لتحقيقهــا .ومت ّثــل هــذه اجللســة التدريب ّيــة فرصــة للتعــرف علــى األهــداف التعليميــة العامــة واخلاصــة للمقــرر مــن ناحيــة ومــا
تض ّمنتــه الــدروس مــن وضــع األهــداف العا ّمــة يف مجموعــة مــن األهــداف اإلجرائيــة يف فاحتــة ك ّل درس يف الكتــاب املدرسـ ّـي.
أن منهــج التّفكيــر الناقــد باململكــة العرب ّيــة الســعود ّية ّ
إنــا يتطلَّــع إلــى بلــوغ مجموعــة مــن الغائ ّيــات واألهــداف التربو ّيــة
ذلــك ّ
العا ّمــة والتــي مــن شــأنها االرتقــاء ّ
ـعودي إلــى أعلــى مصـ ّ
ـلوكي والتّعليمــي
السـ ّ
ـاف ال ّريــادة يف املجالــن التّربــوي ّ
بالطالــب ّ
السـ ّ
املعــر ّ
يف.
ولعلّــه مــن نافلــةِ القــول التّأكيــد علــى مــا لألهــداف التعليم ّيــة يف ك ّل منهــج مــن قيمــة باعتبارهــا احملـ ّدد للسياســات التربو ّيــة
وملالمــح الطالــب املتخـ ّرج .فاألهــداف كمــا هــو معلــوم هــي املعاييــر األساسـ ّية الختيــار احملتويــات وأدوات تدريســها وهــي التــي
ترســم شــروط التقــومي وأســاليبه .وليســت ك ّل اخليــارات التربو ّيــة ســوى وســائل لتحقيــق تلــك األهــداف .وقــد ّ
خلصــت وثيقــة
منهــج التفكيــر الناقــد هــذه األهــداف والغائ ّيــات الكبــرى يف:
•تأصيــل اعتــزاز ّ
الطالــب باالنتمــاء لوطنــه وقادتــه ومجتمعــه وإمنــاء إحساســه باملســؤول ّية يف احملافظــة علــى وحــدة وطنــه
واملشــاركة الفاعلــة يف بنــاءه.
حب ّ
الطالب لوطنه وفخره بتاريخه واحملافظة على مقدراته واملشاركة الفاعلة يف بناءه.
•تعزيز ّ
•تعزيز قيم االعتدال والتسامح واحترام اآلخر.

•تنميــة وعــي الطالــب مبخاطــر الفكــر الضــال وضــرورة التوقــي منــه ومواجهتــه حفاظــا علــى الثوابــت الدين ّيــة والوطن ّيــة
واملجتمع ّيــة.

تعصب لل ّرأي.
•تكريس مبادئ احلوار يف ظل االحترام املتبادل لآلراء املختلفة دون ّ

العقالني القائم على التفكير.
•تعزيز قيم التواصل
ّ
•حتفيز ّ
الطالب جتاه اكتساب مهارات البحث عن املعرفة والعلم وتشجيعه على النزوع الدائم للتعلم املستمر.

•متلّك مهارات النقد البنّاء يف ظل احترام اآلخر والتعبير الناقد ضمن ضوابط املسؤول ّية الوطنية و األخالق ّية.
الطالب العقل ّية وتدريبه على التفكير املنطقي ّ
•تنمية قدرات ّ
املنظم.
•تأهيل ّ
الطالب للقدرة على بناء مواقف عقالن ّية تنبع من ذاته وتساهم يف صقل شخص ّيته الفاعلة.
•إكساب ّ
الطالب الوعي بضرورة انخراطه يف معاجلة مشاكل مجتمعه عبر إعمال العقل والتفكير االبداعي.

•حتصني ّ
الطالب من الوقوع يف الغل ّو والتّطرف والتعصب الفكري.
•متكــن ّ
الطالــب مــن أدوات التفكيــر الناقــد وتشــجيعه علــى الســعي إلــى االبــداع عوضــا عــن االتبــاع والقبــول باجلاهــز
مــن اآلراء دون متحيــص.
•توعية ّ
العلمي واالنخراط يف املساهمة يف بناء و تطوير وطنه وخدمة اإلنسانية جمعاء.
الطالب بقيمة االكتشاف
ّ
•دفع ّ
الطالب إلى العمل على التعلم ال ّذاتي عبر اكسابه روح املبادرة الشخص ّية.
•إكساب ّ
الطالب ثقافة متن ّوعة منفتحة على ك ّل مهارات التفكير الناقد واملنطقي والعلمي واالبداعي.
•متكني ّ
الطالب من رؤية شمول ّية لوجوده كفرد ينتمي إلى االنسان ّية جمعاء.
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املتوسطة:
األهداف العام ّة ملنهج التّفكير الناقد يف املرحلة
ّ
املتوسطة إلى جعل ّ
الطالب قادرا على:
يسعى تدريس منهج التّفكير الناقد يف املرحلة
ّ
•إدراك قيمة اضطالعه ّ
خصي مبه ّمة التّفكير يف االرتقاء به لتحقيق الصالح الشخصي والعام.
الش
ّ
ّ
التفطن إلى حاجته إلى التّفكير يف احلياة بنفسه عبر التحاور مع اآلخرين.
•
•التّمييز بني مختلف أنواع التّفكير واالنتباه إلى قيمة التّفكير الناقد يف بناء الشخص ّية املف ّكرة.

•اداراك خصوص ّية األسئلة النّاقدة واستراتيج ّيات بنائها باعتبارها أدارة رئيسية للتّفكير.
•ممارسة مهارات طرح األسئلة والتحليل والتّفسير واالستدالل واحلجاج وح ّل املشاكل واتخاذ القرارات.
•التع ّرف على تطبيقات مهارات التّفكير النّاقد واملنطقي يف معاجلة مشكالت احلياة اليومية.
تبي شروط القراءة الناقدة وقيمتها يف التدريب على مهارات التعامل الواعي مع املعلومات.
• ّ
النقدي مع وسائل االعالم وسبل التو ّقي من مغالطاتها.
•الوعي بأهم ّية التفاعل
ّ

وتبي مخاطرها كوسيلة للتالعب بالعقول.
•التع ّرف على الوظيفة التواصل ّية للصورة ّ

•اكتساب صفات االستقالل ّية واالحتكام للحجة العقل ّية ومعرفة طريقة بناءها أو الدحض املنطقي للرأي املختلف.
•اخضاع التّفكير ملعايير نقد ّية ومنطق ّية رصينة تعصمه الوقوع يف األخطاء واملغالطات املنطقية.
تبي مح ّددات التفكير الناقد البنّاء وضوابطه األخالق ّية ومتييزه عن النقد اله ّدام.
• ّ

•إدراك شروط التعبير ومخاطر جتاوزه لثوابت املجتمع الدين ّية والوطن ّية واملجتمع ّية.

•إدراك نســب ّية احلقيقــة – عــدا مــاورد يف القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة املطهــرة واحلقائــق الوطنيــة  -واحلاجــة إلــى
احلــوار والنقــاش لبنــاء املواقــف دون وقــوع يف ال ّريب ّيــة أو التعصــب الفكــري.
بأن اآلخر املختلف يف ال ّرأي ليس عد ّوا بل شريكا يف بناء وابتكار حلول جديدة.
•الوعي ّ
•التع ّرف على مبادئ الفكر األساس ّية وأه ّميتها يف توجيه الفكر السليم.

•التعرف على مبادئ املنطق وبعض مفرداته كالقض ّية والقياس واالستدالل.
•الوعي بقيمة املنطق وتطبيقاته يف احلياة االنسان ّية.

العام ّة ملنهج التّفكير الناقد يف املرحلة الثانو ّية:
األهداف
ّ
يهدف تدريس منهج التّفكير الناقد يف املرحلة الثانوية إلى جعل ّ
الطالب قادرا على:
• التع ّرف على أه ّم ّية مهارات التّفكير النّاقد يف حتفيز اإلبداع العقلي وتطوير احلياة االنسان ّية.

النقدي االجرائ ّية وبني تطبيقاتها العمل ّية يف احلياة اليوم ّية.
•إدراك التّكامل بني مهارات التّفكير
ّ

•الوعــي بقيمــة أســاليب احلجــاج والبرهنــة املنطق ّيــة العقل ّيــة يف بنــاء املواقــف والتّخلّــص مــن اآلراء القائمــة علــى التســليم
لــآراء دون متحيــص.
•الوعي مبا تتض ّمنه مختلف أشكال اخلطاب من مغالطات ووسائل كشفها وسبل جتاوزها.
االجتماعي.
•التّمييز بني اجلدل العقيم واحلوار البنّاء خالل التواصل
ّ

•الوعي مبنزلة قيم احلوار كاستراتيج ّية تقوم على االقناع اعتمادا على التمحيص للحجج والشواهد.
•التع ّرف على املهارات واملراحل التي يعتمدها املف ّكر النّاقد يف ح ّل املشكالت واتخاذ القرارات.
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• التمييز بني اجلدل العقيم واملناظرة البنّاءة.
•التد ّرب على أساليب احلوار واملناظرة وآدابهما.

ّ
الضال والتم ّرس بسبل التو ّقي منها ومقاومتها.
•كشف أساليب الفكر

ومؤسساته وسياسته العامة.
•إدراك مخاطر الدعاوى الضا ّلة على وحدة الوطن وثوابت املجتمع الدين ّية ورموزه
ّ
•الوعــي بقيمــة التفكيــر النّاقــد ،املؤ ّكــد علــى نســب ّية احلقيقــة  -عــدا مــاورد يف القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة املطهــرة
واحلقائــق الوطنيــة  ، -يف حتفيــز التطـ ّور العلمـ ّـي وانفتاحــه علــى حقائــق جديــدة.
•التع ّرف على تطبيقات التفكير الناقد يف سائر العلوم املختلفة.

التجريبي واملنهج الفرضي -االستنباطي.
•إدراك األساس املنطقي للمنهج االستقرائي
ّ

•التّع ّرف على األسس املنطق ّية للذكاء االصطناعي وتطبيقاته الرقم ّية يف حياة اإلنسان.

الصور ّية وسبل جتاوزها.
الصور ّية وغير ّ
•إدراك قيمة التفكير املنطقي يف الكشف عن املغالطات ّ

•ادراك دور التّفكيــر املنطقــي و النّاقــد يف تكــون شــخصية تســاهم يف بنــاء مجتمــع متعايــش يســوده التعــاون والتكاتــف
بــن الفــرد واملجموعــة.
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دريبية الثالثة:
مواد ورشة الجلسة ال ّت
ّ

مصفوفة املدى والتتابع وهيكلة مخططات الدروس
النشرة العلمية اجللسة التدريب ّية الثالثة
أن مك ّونــات املقـ ّرر الدراســي ليســت مجـ ّرد جتميــع لعناصــر متتاليــة دون تسلســل
يقتضــي تدريــس كل منهــج تعليمــي إدراك ّ
ّ
ّ
ّ
أن مفــردات البرنامــج ومعانيــه ودروســه ّ
إنــا تشـكل كال منســجما يتجلــى يف نســق مصفوفــة
منطقــي تأليفـ ّـي داخلـ ّـي .ذلــك ّ
يحكمهــا خيــط ناظــم يتــد ّرج بالطالــب بحســب مســتواه التعليمــي نحــو حتقيــق أهــداف معرف ّيــة ومهار ّيــة تترابــط بدورهــا وفــق
تــد ّرج منتظــم مــن البســيط إلــى املر ّكــب .ولذلــك ال يكفــي أن ّ
يطلــع املتــد ّرب علــى مك ّونــات املنهــج بــل يجــب أن يــدرك حركــة
التتابــع املنطقــي للـ ّدروس بحيــث يســتطيع حلظــة التنفيــذ بنــاء املعــارف واملهــارات بشــكل ّ
منظــم ينبنــي بعضهــا علــى بعــض.
فــك ّل درس مشــروط مبــا ســبقه وهــو بــدوره شــرط ملــا يليــه.
املتوســطة والثانو ّيــة يف ســياق اهتمامــن نظر ّيــن أساس ـ ّيني :أحدهمــا
تتــوزّع مصفوفــة منهــج التفكيــر الناقــد يف املرحلتـ ّـن
ّ
ـودي فيقــوم علــى ركيزتــن همــا :التفكيــر الناقــد مــن ناحيــة والتفكيــر املنطقـ ّـي مــن ناحيــة
عمـ ّ
ـودي واآلخــر أفقــي .فأمــا العمـ ّ
أخــرى .وأ ّمــا األفقـ ّـي فيتّصــل مبجمــوع املســائل والوحــدات التــي ســتتم دراســتها يف املرحلتــن طيلــة الســنة الدراسـ ّية وتتــوزع
كمــا هــو ُمبـ َّـن يف اجلــدول املوالــي أدنــاه بــن مســائل تتع ّلــق مبجــال التفكيــر الناقــد:
•معنى التفكير
•مفهوم التفكير الناقد
•معايير التفكير الناقد ومهاراته
•التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي
•التفكير الناقد والتفكير العلمي
وبني مسائل تتعلّق مبجال التفكير املنطقي:
املنطقي
•معنى التفكير
ّ
•قيمة التفكير املنطقي
املنطقي
•املبادئ األساس ّية للتفكير
ّ
املنطقي واملناهج العلم ّية
•التفكير
ّ
•التطبيقات العلم ّية للتفكير املنطقي
•أه ّم ّية التفكير املنطقي يف حياة اإلنسان

23

ويبي اجلدول التالي املجالني والتدرج املنطقي يف مقاربتهما يف املرحلتني:
ّ

املرحلة
املتوسطة
ّ

املتوسطة
املرحلة
ّ

املرحلة الثانوية

التفكير الناقد :ومجاالته ومهاراته

التفكير الناقد ومهارات احلياة

معنى
التفكير

مفهوم
التفكير
الناقد

معايير
التفكير الناقد
ومهاراته

التفكير
الناقد
والتفكير
العلمي
ّ

التفكير
الناقد
والتفكير
اإلبداعي

إجراءات
التفكير
الناقد

عناصر الدروس واملعايير واملؤشرات

املجال

العقل والتفكير املنطقي
معنى
التفكير
املنطقي
ّ

أهم ّية
التفكير
املنطقي

املبادئ
األساس ّية
للتفكير
املنطقي
ّ

املنطقي والعلم
التفكير
ّ
التفكير
املنطقي
ّ
واملناهج
العلم ّية

التطبيقات
العلمية
للتفكير
املنطقي
ّ

أهم ّية
التفكير
املنطقي
يف حياة
اإلنسان

إن اختيــار عنــوان املقــرر «التّفكيــر الناقــد” يتضمــن أهميــة االســتدالل املنطقــي حيــث تتقاطــع اســتراتيجيات التفكيــر الناقــد
ّ
ّ
ّ
يف كل تفصيالتهــا باملبــادئ األساس ـ ّية للتفكيــر املنطقــي وهــو مــا يتجلــى يف تقاطعــات عــدة يف مختلــف الــدروس بــن مــا
يتطلّبــه التفكيــر الناقــد مــن مهــارات ومعاييــر جتــد يف التفكيــر املنطقـ ّـي ســن ًدا لهــا.
فضــا عــن ذلــك تكشــف منظومــة املــدى والتتابــع منطــق التــد ّرج يف تنــاول املجالــن بحســب قــدرات الطالــب يف املرحلتــن
املتوســطة هــو متهيــد يس ـ ّهل عليــه مــا ســيتعلّمه الحقــا .مــع أ ّنــه مــن
املتوســطة والثانو ّيــة .فمــا يتعلّمــه الطالــب يف املرحلــة
ّ
ّ
للضــرورة التعليم ّيــة .وقــد حتـ ّرى املقـ ّرر يف ذلــك تضمــن محتــوى كمداخــل
املمكــن تدريــس منهــج املرحلــة الثانو ّيــة مباشــرة ّ
متهيد ّيــة يف الــدروس األولــى بالبحــث يف معنــى التفكيــر الناقــد يف عالقتــه بالتفكيــر اإلبداعــي والتفكيــر العلمـ ّـي وكذلــك
املنطقــي يف املرحلــة الثانويــة حيــث تتض ّمــن الــدروس حتديــدا ملعنــى التفكيــر املنطقــي يف عالقتــه
الشــأن مــع التفكيــر
ّ
بالتفكيــر العلمـ ّـي حتديــدا.
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الرسم التالي املدى والتتابع بحسب مجالي التفكير :املنطقي والناقد.
ّ
ويوضح ّ
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املدى والتتابع يف مجال
التفكير الناقد

املدى والتتابع يف مجال
املنطقي
التفكير
ّ

معنى التفكير

املنطقي
معنى التفكير
ّ

مفهوم التفكير الناقد

قيمة التفكير املنطقي

معايير التفكير الناقد ومهاراته

املنطقي
املبادئ األساس ّية للتفكير
ّ

التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي

املنطقي واملناهج العلم ّية
التفكير
ّ

التفكير الناقد والتفكير العلمي

التطبيقات العلم ّية للتفكير املنطقي

إجراءات التفكير الناقد

أهم ّية التفكير املنطقي يف حياة اإلنسان
ّ

الدروس:
استراتيج ّيات بناء مخطط ّ
وأساســا لــه ،بنــاء الــدرس وفــق اســتراتيج ّيات
تفــرض طريقــة التعلــم البنائ ّيــة االجتماع ّيــة ،التــي اتّخــذ املقـ ّرر منهــا خيــا ًرا
ً
التعلّــم النّشــط .فليــس الـ ّدرس متواليــة مــن املضامــن التــي يُلقــى بهــا أمــام ذاكــرة الطالــب دون أن يُســهم يف بنائهــا تفاعل ّيــا
مــع املعلّــم ومــع أقرانــه ومــع املــا ّدة التعليم ّيــة .لذلــك تض ّمنــت ال ـ ّدروس أنشــطة حتفيز ّيــة تراعــي قــدرات الطــاب املهار ّيــة
واملعرف ّيــة مــن ناحيــة وتســتجيب لألهــداف املرســومة مــن ناحيــة أخــرى.
ويتض ّمــن ك ّل درس أســانيد تعلّم ّيــة يف شــكل نصــوص أو /و فيديوهــات أو  /وصــور تكــون منطلقــا وموضوعــا للقيــام بنشــاط
ً
وعوضــا عــن تقــدمي
يُرفــق بتعليمــات حتـ ّدد للطالــب مــا هــو مطلــوب كمــا ترشــده لكيف ّيــة القيــام بــه ســواء فرد ّيــا أو جماع ّيــا.
املعلومــة بشــكل تلقينـ ّـي فــإن الطالــب يصــل بجهــده وبتوجيــه مــن معلّمــه إلــى اإلجابــة .وميكــن أن ّ
نطلــع علــى هــذه األنشــطة
يف الوثيقــة التّاليــة املقتطفــة مــن وثيقــة منهــج التفكيــر الناقــد:
ويت ّم تناول مواضيع ال ّدروس وفق األسلوب التالي:
نص  /صورة  /تعريف )..لتحديد املوضوع أو املهارة مناط
 - 1االنطالق من االطالع على النص األساسي (فيديوّ /
ال ّدرس.
 - 2حتديد أهداف ال ّدرس من خالل طرح األسئلة واإلشكال َّيات التي ستقع اإلجابة عنها تباعا عند إجناز األنشطة.
 - 3توجيه الطالب إلى إجناز التّمارين التي تتض ّمنها األنشطة.

 - 4اختيار أسلوب تنفيذ األنشطة بحسب مطلوب التمرين :فرد ّيا أو زوج ّيا أو جماع ّيا.
 - 5تقومي إجابات الطلبة وصياغة احللول جماع ّيا.

احلصة.
 - 6استخالص مخرجات ال ّدرس والقيام بتدريب تقوميي ملكاسبهم يف
ّ
منزلي.
 - 7تكليف الطالب مبواصلة التفكير يف املسألة عبر تكليفه بعمل
ّ

وتســاعد املع ّلــم يف القيــام بهــذه املهــام مجموعــة مــن املفاتيــح التوضيح ّيــة ب ّينتهــا وثيقــة منهــج التفكيــر
الناقــد وتتم ّثــل يف:
أقرأ/أطالع /أتع ّرف:
صحفي أو تعريف ملفهوم).
علمي أو مقال
أدبي أو
أقرأ ّ
نصا ّ
ّ
ّ
(نص ّ
قصة حكمة شعب ّية – قصص عامل ّية واقع ّية وخيال ّية).
(قصة تراث ّية تاريخ ّية – ّ
قصة ّ
أطالع ّ
أبصر صورة (لوحة ف ّن ّية – صورة تشخيص ّية – صورة كاريكاتير ّية).
أشاهد مقطع فيديو (مشهد متثيلي– شريط وثائقي).
أعاين جتربة ح ّية (جتارب علم ّية مخبر ّية – جتارب احلياة االجتماعية اليومية).
أفهم  /أحلّل:
أعمل على عناصر النص.
أح ّدد مفهوما انطالقا من النص.
أعمل على شبكة مفاهيم النص.
أستخرج موقف  /أطروحة كاتب النص.
أحلّل فكرة من أفكار النص.
أقارن بني املوقف الذي يعبر عنه النص وبني مواقف أخرى.
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أفكّ ر /أتد ّبر:
أبحث يف ضمنيات ومسلّمات موقف أو حدث.
حجة تدحض رأيا أو تؤ ّيد موقفا.
أبني ّ
أستتنبط معلومات وأفكا ًرا جديدة بشأن موضوع البحث.
حجة.
أحاور فرد ّيا أو جماع ّيا فكرة أو ّ
أناقش حتديدا شائعا ملفهوم.
أكشف نتائج موقف أو أطروحة.
أف ّكك وأر ّكب موقفا من مسألة.
أبني إشكال ّية.
أتد ّرب:

أجنز مبفردي (أعمل على متطلبات نشاط :أقرأ/أفهم /أحلّل /أف ّكر /أتد ّبر).
أجنز مع مجموعتي (أشارك/أحاور/أناقش مع مجموعة إلجناز مطلوب نشاط).
أجنز داخل الفصل (أجنز املطلوب باالعتماد على موارد الفصل).
أجنز خارج الفصل (أجنز املطلوب باالعتماد على موارد من خارج الفصل :املكتبة /اإلنترنت.)...

أق ّيم مكتسباتي:
أراجع مواقفي.
أتذ ّكر نتائج البحث يف الدرس وأختبر مدى سالمتها.
حجتي إذا ثبت ضعفها.
بحجة اآلخر وأراجع ّ
أقبل ّ
أصدر حكما بشأن موقف دون الوقوع يف القطعية العلمية.
أستدرك ما ينقصني من معلومات.
أتفاعل مع أسرتي:
أشارك أسرتي ما اكتسبته من تعلّمات ومهارات.
أستفيد من مساهمة أسرتي يف إثراء مكتسباتي يف ال ّدرس وأفيدهم مبا تعلّمت.
أحتاور مع عائلتي يف سبل االستفادة من درسي يف حياتي اليوم ّية.
أبني مع أسرتي فضاء للتّواصل يش ّرع لالختالف على أساس احلجاج واإلقناع يف ظل احمل ّبة واالحترام.
هذا وقد بنيت ك ّل الدروس من حيث توزيع مفرداتها ومعانيها وعناصرها وفق النّموذج التّالي:
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الدرس:
عنوان رئيس:1
عنوان فرعي:1
عنوان فرعي:2
عنوان رئيس:2
عنوان فرعي:1
عنوان فرعي:2
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النشرات العلمية

لليوم الثاني

التفكير :ماه ّيته وأنواعه
(النشرة العلمية للجلسة التدريب ّية األولى)
قال تعاىل:

النحل

إشكال ّية التعريف:
مالحظــة :يجــدر باملتــد ّرب بــادئ ذي بــدء أن يعــي اإلشــكال املنهجـ ّـي الــذي تضعنــا أمامــه مشــكلة «التعريــف» ال بخصــوص
موضــوع هــذا الــدرس وهــو التفكيــر فقــط ،بــل كذلــك فيمــا يتعلّــق مبطلــب التعريــف يف ك ّل الــدروس ال ّ
الحقــة.
إشــكالي اختلفــت بشــأنه اآلراء وتعــ ّددت التّعريفــات .ولعــ ّل ذلــك راجــع أ ّوال إلــى طبيعــة املوضــوع ذاتــه؛
التفكيــر مفهــوم
ّ
لتش ـ ُّعب مجاالتــه وتع ّقــد بنيــة مكوناتــه الداخل ّيــة .كمــا يعــود ذلــك االختــاف ثانيــا إلــى اختــاف زوايــا النظــر واملرجعيــات
التــي يســتند إليهــا ك ّل تعريــف ،فالتعريــف املســتند إلــى اخللف ّيــة البيولوج ّيــة الفيزيولوج ّيــة يختلــف عــن التحديــد التحليلـ ّـي
النفسـ ّـي للتفكيــر الــذي يغايــر بــدوره التعريــف ذي املرجع ّيــة االجتماع ّيــة أو الــذي يســتند إلــى نظر ّيــات املعرفــة يف االجتاهــات
التخصصــات العلم ّيــة كنظريــات التعلّــم وعلــوم التربيــة وعلــم االجتمــاع .ويذهــب بنــا االختــاف إلــى
الفلســف ّية أو يف بعــض
ّ
التخصــص ،ففــي ســياق علــم نفــس التربيــة مثــا جنــد اختالفــا يــكاد
أبعــد مــن ذلــك حيــث تتع ـ ّدد التعريفــات داخــل نفــس
ّ
يكــون نوع ّيــا بــن املدرســتني الســلوك ّية والبنائ ّيــة بــن حتديــد ترابطـ ّـي وآخــر معــريف.
يضعنــا واقــع االختــاف هــذا أمــام ســبيلني منهج ّيــن لإلجابــة عــن ســؤال :مــا التفكيــر؟ إ ّمــا التق ّيــد مبرجع ّيــة مح ـ ّددة أو
يتقاصـ ُر دون معرفــة
أن اخليــار األ ّول اختزالـ ّـي وقــد
محاولــة اإلملــام بــك ّل التعريفــات املمكنــة يف ك ّل الســياقات .ومــن الواضــح ّ
َ
مختلــف أبعــاد املوضــوع .وأ ّمــا اخليــار ال ّثانــي فيضعنــا أمــام صعوبــة منهج ّيــة تعلّم ّيــة اذ كيــف للمعلّــم أن يلـ ّم بــك ّل التعريفــات
يف موقــف تعلّمـ ّـي مق ّيــد بزمــن مح ـ ّدد وبطلبــة يافعــن قــد تعوزهــم األدوات املعرف ّيــة واملهار ّيــة إلدراك التعريفــات بتش ـ ّعب
خلفياتهــا النظر ّيــة.
إن املوقــف التعليمـ ّـي الــذي ســيجد املتــد ّرب نفســه فيــه عنــد مباشــرة الطــاب هــو الــذي ســيحدد منهج ّيــة التعريــف :ال بـ ّد مــن
ّ
البحــث يف ك ّل التعريفــات ع ّمــا يح ّقــق احلـ ّد األدنــى مــن اإلجمــاع مــع محاولــة ذكــر بعــض التحديــدات النوع ّيــة وتنبيــه الطلبــة
إلــى بعــض االختالفــات التــي جتعلهــم يدركــون الطابــع اخلــايف ويفهمــون بعــض خلفيــات عــدم االتفــاق بشــأن تعريــف أوحــد.

صعوبات مرتبطة
مبكونات املوضوع
املتشعبة

صعوبات يفرضها
املوقف التعليمي
(الزمن ومستوى
الطالب)

صعوبات تعريف
التفكير بالنسبة
للمعلّم
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صعوبات تتعلّق بتع ّدد
التعريفات واختالفها

لتحقيق هذا الهدف (حتديد ماه ّية التفكير) سنسعى يف اللحظة األولى من هذه اجللسة التدريب ّية إلى:
أ  -تعريف التفكير استنادا إلى بعض املرجع ّيات ومحاولة استخالص ما هو مشترك بينها يف عمل ّية التعريف.
ب  -حتديد مك ّونات التفكير وتفكيك بنيته الداخل ّية
وسنتف ّرغ يف حلظة الحقة من هذه اجللسة التدريب ّية إلى النّظر يف أنواع التفكير وتصنيفاته
 -1تعريف التفكير:
ـري
يعـ ّرف التّفكيــر عمومــا علــى أ ّنــه نشــاط أو ســلوك أو فعال ّيــة ذهن ّيــة واعيــة مر ّكبــة يضطلــع بهــا العقــل أو ال ّدمــاغ البشـ ّ
توجههــا اإلرادة
ـواس .ويتجلّــى التفكيــر يف جملــة مــن العمل ّيــات اإلدراكيــة التجريد ّيــة التــي ّ
يف تفاعــل مــع الذهــن واملخ ّيلــة واحلـ ّ
اإلنســانية نحــو هــدف .هــذا الهــدف يتجــاوز مطلــب إدراك العالــم وتذ ّكــر املعلومــات ومعاجلتهــا إلــى بنــاء املواقــف والتصـ ّورات
وح ّل املشــكالت.

ذات
مفكرة

أدوات
تفكير

منهج
تفكير

التفكير
غاية
التفكير

موضوع
تفكير

مبوضوع مح ّدد تستعمل الذّ ات املف ّكرة ملعرفته منهج تفكير وأدوات أو وسائل تفكير لبلوغ غاية ما.
يرتبط التفكير إ ًذا
ٍ
ولعـ ّل أهـ ّم االختالفــات يف حتديــد التفكيــر ّ
إنــا تكمــن فيمــا إذا كان التفكيــر فعال ّيــة تتجــاوز األســاس املــادي الفيســيولوجي
لوظائــف الدمــاغ أم أ ّنــه ملكــة تتجــاوز ال ّدمــاغ واجلهــاز العصبـ ّـي إلــى وظائــف ذهن ّيــة ال ماد ّيــة مجـ ّردة مرتبطــة مبــا نسـ ّميه
أن أنصــار األســلوب /املقاربــة املاد ّيــة البيولوج ّيــة ّ
إنــا يــر ّدون التفكيــر إلــى مجــ ّرد وظيفــة
العقــل أو الوعــي.
وتبــن ّ
ّ
فيســيولوج ّية ترتبــط حصــرا بنشــاط اجلهــاز العصبـ ّـي بحيــث تــر ّد ك ّل العمليــات اإلدراكيــة إلــى معاجلــة املعلومــات واملعطيــات
ـادي واالجتماعــي والتــي يقــع تخزينهــا يف ال ّذاكــرة كمركــز عصبـ ّـي
التــي يلتقطهــا اجلهــاز العصبــي مــن احمليــط اخلارجــي املـ ّ
ثـ ّم يســتعمل ال ّدمــاغ تلــك املعلومــات إلعــادة تركيبهــا يف ضــوء املثيــرات املتأتيــة مــن العالــم اخلارجــي .وبالتالــي فليــس التفكيــر
ممــا ينتــج
ســوى ســلوك فيســيولوجي مــا ّدي .فالتفكيــر هــو تقليــب النظــر يف اخلبــرات املاضيــة املترســبة يف الذاكــرة داخليــا ّ
الســلوك ّية يف علــم النّفــس والتــي تــر ّد
عنــه سلســلة مــن األفــكار التــي تصــاغ رمز ّيــا .وجنــد لهــذا التصـ ّور صــدى يف املدرســة ّ
الســلوك الــذي يختــزل التفكيــر يف تفاعــل املثيــر واالســتجابة.
التفكيــر إلــى مفهــوم ّ
فالتفكيــر يف رأي «واطســن» علــى ســبيل املثــال هــو التصـ ّرف العصبــي إزاء مثيــرات العالــم اخلارجـ ّـي وك ّل وظائــف التفكيــر
مــا هــي إ ّال تفاعــات فيزيوكيميائ ّيــة عصب ّيــة .ولذلــك ميكــن اعتبــار التفكيــر وظيفــة يشــترك فيهــا اإلنســان واحليــوان مــا
دام للحيــوان دمــا ٌغ ولكــن تظــل قــدرة الدمــاغ البشــري أقــوى بســبب قدرتــه األعلــى علــى القيــام بالوظائــف املنطق ّيــة املع ّقــدة.

أن التفكيــر ميــزة إنســان ّية أي ملكــة ينفــرد بهــا اإلنســان عــن غيــره مــن املخلوقــات واآلالت
باملقابــل يــرى التصـ ّور اإلنســاني ّ
الذك ّيــة ،وال ميكــن اختزالهــا يف وظائــف ال ّدمــاغ الرتباطهــا بالعقــل الواعــي كبنيــة جتريد ّيــة .فالتفكيــر ليــس مجــرد ردود
أفعــال ميكانيك ّيــة إزاء مثيــرات العالــم اخلارجـ ّـي بــل مرتبــط مبكامــن النفــس البشــر ّية وقواهــا وهــو فعــل أو نشــاط يعــي ذاتــه
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ُوجهــه إرادة حـ ّرة نحــو أهــداف تتجــاوز الغايــات احليوانيــة احملــض مــن غــذاء وأمــن واســتمرار ال ّنــوع ،إلــى مقاصــد قيم ّيــة
وت ّ
كالتفكيــر يف القيــم املختلفــة كاخليــر والشـ ّر واحلــق والباطــل.
أن ذلــك ال مينــع مــن ربــط التفكيــر باحملــددات الواعيــة والالواعيــة
ـدي بالضــرورة .مــع مالحظــة ّ
ومــن ثـ َّم فالتفكيــر فعــل قصـ ّ
يف الوقــت نفســه .إذ ميكــن أن تكــون مخرجــات التفكيــر ناجتــة مــن تفاعــل البنــى الواعيــة والالواعيــة يف داخــل اإلنســان.

 -2مك ّونات التفكير ومهاراته:
قال تعاىل:

آل عمران

ترتبــط مك ّونــات التفكيــر بنســق العمل ّيــات الذهن ّيــة التــي تشــكل بنيتــه األساسـ ّية أي مجمــل مهــارات التفكيــر املعرف ّيــة وذلــك
ـض النظــر عــن تشـ ّعبات ك ّل مكـ ّون أو مهــارة وهــي تشـ ّعبات ال ميكــن حصرهــا .وتــر ّد جميعهــا إلــى تلــك الوظائــف األساسـ ّية
بغـ ّ
التــي يقــوم بهــا اإلنســان حلظــة إعمــال عقلــه للتفكيــر وملّــا كان التفكيــر نشــاطا وفعــا فــا ميكــن حتديــد مك ّوناتــه إال يف
ارتبــاط بوظائفــه الفعل ّيــة؛ تلــك املك ّونــات التــي ميكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:
·مك ّون يتعلّق بوظيفة التذ ّكر ويتعلق بتخزين وجمع املعارف واملعطيات واملواقف.
·مك ّون يتعلّق بوظيفة استيعاب وفهم ومتحيص املعلومات املخزّنة.
·مك ّون يتعلّق بوظيفة حتويل املواقف إلى ممارسات تطبيق ّية.
·مك ّون يتعلّق بوظيفة جتزئة وحتليل املعطيات وتفكيكها.
·مك ّون يتعلّق بوظيفة إعادة الهيكلة وتركيب املعلومات لبناء صيغ جديدة.
·مك ّون يتعلّق بوظيفة املراجعة والتقومي وإصدار األحكام واتخاذ القرارات.

ّ
التذكر

التحليل

الفهم

مكونات وظيفة
ّ
التفكير
التطبيق

التأليف

التقويم
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مواد تدريب اليوم الثاني
ّ
التفكير :أنواعه ومستوياته
النشرة العلمية للجلسة التدريبية الثانية

 – 1أنواع التفكير:
ألن تصنيــف التفكيــر إلــى أمنــاط موضــوع خــا ّ
يف
يضعنــا مطلــب حتديــد أنــواع التفكيــر ومســتوياته أمــام إحــراج حقيقـ ّـي ّ
ولذلــك نقــع علــى تصنيفــات ال حصــر لهــا .كمــا جنــد خلطــا وتداخــا بــن حتديــد أنــواع التفكيــر وأســاليبه ومســتوياته .لذلــك
ّ
ـأن مختلــف هــذه التصنيفــات ّ
إنــا الهــدف منهــا تعميــق فهــم املقصــود بالتفكيــر
يجــدر باملتــد ّرب
التفطــن إلــى ضــرورة الوعــي بـ ّ
مــن منطلــق مختلــف املرجعيــات:
وميكن ر ّد هذه التصنيفات إلى األسس التالية:
 :1-1تصنيــف علــى أســاس املنهــج املعتمــد( :يح ـ ّدد النــوع اســتنادا للمنهــج الــذي يســتعمله) مثــال ذلــك :تفكيــر جتريبــي –
تفكيــر رياضــي – تفكيــر اســتقرائي – تفكيــر اســتنباطي– تفكيــر حدســي – تفكيــر ســببي – تفكيــر إحيائــي....
 :1-2تصنيــف علــى أســاس نــوع املعرفــة التــي ينتســب إليهــا( :يحـ ّدد النــوع اســتنادا للمعرفــة التــي تســتعمله) مثــال ذلــك :تفكيــر
ـطوري – تفكيــر خــرايف ...
فلســفي – تفكيــر علمــي – تفكيــر دينـ ّـي – تفكيــر أسـ
ّ
ـدي
 :1-3تصنيــف علــى أســاس التحقيــب الزّمنــي( :يحـ ّدد النــوع باحلقبــة التاريخ ّيــة التــي ســاد فيهــا) مثــال ذلــك :تفكيــر تقليـ ّ
– تفكيــر قــدمي – تفكيــر قروســطي – تفكيــر معاصــر – تفكيــر حديــث – تفكيــر مــا بعــد حداثــي...
 :1-4تصنيــف علــى أســاس األســلوب والغايــات( :يحـ ّدد النــوع اســتنادا ألســلوب التفكيــر والغايــة منــه مثــال :التفكيــر النّاقــد–
التركيبــي – التفكيــر فــوق املعــريف – التفكيــر
التطبيقــي – التفكيــر
املنطقــي – التفكيــر
التفكيــر اإلبداعــي – التفكيــر
ّ
ّ
ّ
اجلانبــي – التفكيــر العمــودي – التفكيــر التحليلــي – التفكيــر العاطفــي – التفكيــر التقاربــي – التفكيــر املتش ـ ّعب ...
منطقي وميكن له أن
علمي هو تفكير
أن بعض التصنيفات ميكن أن تتداخل وتتشابك فمثال ك ّل تفكير
وميكن أن نالحظ ّ
ّ
ّ
أن هذه األنواع ميكن أن
استنتاجي
يكون استقرائ ّيا أو استنباطيا وكذلك التفكير الناقد مثال فهو
وجتريبي  ...واخلالصة ّ
ّ
ّ
بعضا وهنالك من بني هذه األنواع ما يقابل بعضه ً
يتض ّمن بعضها ً
بعضا كذلك.
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مرجع التصنيف
املنهج
تفكير جتريبي – تفكير رياضي
– تفكير استقرائي – تفكير
استنباطي– تفكير حدسي –
تفكير سببي – تفكير إحيائي
()....

املجال املعريف
تفكير فلسفي – تفكير
ديني –
علمي – تفكير ّ
أسطوري – تفكير
تفكير
ّ
خرايف
()...

احلقبة الزمن ّية

األسلوب واألهداف

التفكير النّاقد– التفكير اإلبداعي –
التطبيقي
املنطقي – التفكير
تقليدي – تفكير قدمي التفكير
تفكير
ّ
ّ
ّ
التركيبي – التفكير فوق
التفكير
–
تفكير
–
قروسطي
تفكير
–
ّ
معاصر – تفكير حديث – املعريف – التفكير اجلانبي – التفكير
العمودي – التفكير التحليلي –
تفكير ما بعد حداثي
التفكير العاطفي – التفكير التقاربي
()...
– التفكير املتش ّعب
()...

وميكن أن نأخذ على سبيل املثال التصنيف الذي يستند إلى نوع املعرفة وذلك ألسباب ثالث:
املدرسي على هذا التصنيف.
·اعتماد الدرس املوجود يف الكتاب
ّ
·كونه التصنيف األكثر شمول ّية الرتباطه بتاريخ التفكير اإلنساني منذ ظهوره.
·كونه يتض ّمن ك ّل التصنيفات األخرى داخل تصنيفاته الكبرى.

ويتمثّل هذا التصنيف يف اعتبار أنّ التفكير اإلنساني ال يخرج عن أمناط ثالثة:
ـطوري اخلــرا ّ
يف :يســتند هــذا النــوع مــن التفكيــر إلــى املخ ّيلــة ال إلــى العقــل ،ويســتهدف تفســير الظواهــر
 -1التفكيــر األسـ
ّ
الطبيع ّيــة كاملــرض أو الــزالزل بر ّدهــا إلــى اخلرافــات ،وغالبــا مــا يقتــرن بافتراضــات عجائب ّيــة ال واقع ّيــة .كمــا أ ّنــه يســتند
ـيجا
إلــى التفســير اإلحيائــي بــأن يضفــي علــى األشــياء املاديــة صفــات إنســان ّية كالغضــب أو احمل ّبــة .وينســج هــذا التفكيــر نسـ ً
مــن األوهــام التــي تخــرق مبــادئ العقــل وتصبــح احمل ـ ّدد لســلوك الفــرد واملجموعــة.
ـفي علــى العقــل أساســا للبحــث يف املعانــي الكلّيــة للوجــود اإلنســاني ويف األغلـ ِـب
ـفي :يعتمــد التفكيــر الفلسـ ّ
 -2التفكيــر الفلسـ ّ
ال يهتــم الفيلســوف باملســائل اجلزئيــة بــل ينصــرف إلــى البحــث يف القيــم الكون ّيــة .ومــا مي ّيــزه هــو اختــاف الفالســفة فيمــا
ـدي ّ
والشــك.
ـاص الــذي يخالــف اآلخريــن إلــى حـ ِّد التناقــض كاملنهــج اجلدلـ ّـي والنقـ ّ
بينهــم واحتــكام ك ّل منهــم إلــى منهجــه اخلـ ّ
ويتخــذ التفكيــر الفلســفي طرقــا مختلفــة للبحــث عــن احلقيقــة منهــا العقالنـ ّـي ومنهــا التجريبـ ّـي ومنهــا احلدسـ ّـي .كمــا يتســم
باالســتقاللية ورفــض ادعــاء وجــود حقائــق نهائ ّيــة .ويتطلّــع غالبــا إلــى البحــث عــن حلــول للمشــاكل اإلنســانية الكبــرى ال
اجلزئ ّيــة.
 -3التفكيــر العلمـ ّـي :يقــوم التفكيــر العلمـ ّـي علــى اعتمــاد املناهــج املنطق ّيــة وعلــى االســتقراء التجريبــي واالســتنباط الرياضـ ّـي
يف بنــاء احلقائــق التــي يؤ ّكــد نســب ّيتها .ويقتصــر علــى ر ّد الظواهــر إلــى أســبابها املوضوع ّيــة املاد ّيــة وذلــك عبــر صياغــة
ـادي .وينتهــج يف ســبيل ذلــك التفكيــر الناقــد واإلبداعــي
قوانــن تصــاغ رياض ّيــا .كمــا يرفــض التعليــل غيــر املنطقـ ّـي وغيــر املـ ّ
ـفي بالوقائــع العين ّيــة وبحـ ّل املشــكالت اجلزئ ّيــة للحيــاة اليوم ّيــة.
والتحليلــي ،كمــا يهتـ ّم علــى خــاف التفكيــر الفلسـ ّ
أن أنواع التفكير األخرى ّ
إنا ترتبط بالضرورة بهذه األصناف الثالثة
مالحظة :يجدر باملتد ّرب مالحظة ّ
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 -2مستويات التفكير ودرجاته:
أن هنالــك مســتويات
ـري .وتبـ ّـن ّ
ترتبــط مســتويات التّفكيــر بطبيعــة الوظائــف والعمل ّيــات الذهن ّيــة التــي يقــوم بهــا العقــل البشـ ّ
الســابقة لــه .وهنالــك شــبه إجمــاع علــى وجــود
معرف ّيــة تتماي ـ ُز مــن حيــث التعقيــد بــل ّ
إن بعضهــا مشــروط بتح ّقــق املهــارة ّ
مســتويني للتفكيــر:
األساسي)
·املستويات الدنيا للتفكير (التفكير
ّ
·املستويات العليا للتفكير (التفكير املر ّكب)
أن مهــارات التفكيــر تتــوزع
ويعتبرهرم/تصنيــف بلــوم املرجــع األساســي يف هــذا التصنيــف .حيــث اعتبــر هــذا األخيــر ّ
تراتب ّيــا وهرم ّيــا مــن أدنــى مهــارة يتطلّبهــا التفكيــر يف مســتوياته األ ّوليــة وهــي مهــارة التذ ّكــر أو اســتحضار املعــارف إلــى
املســتوى املوالــي وهــو الفهــم واالســتيعاب ثــم يأتــي التّطبيــق وفيــه يقــوم املف ّكــر بتجســيد معارفــه يف مســتوى املمارســة
الواقع ّيــة ويف املســتوى املوالــي يضطلــع املف ّكــر بوظيفــة التحليــل أي تفكيــك وجتزئــة مــا يعــرض لــه مــن مواقــف إشــكالية إلــى
عناصــر بســيطة تس ـ ّهل عليــه املــرور إلــى املرحلــة املواليــة وهــي التركيــب (التأليــف) أي تركيــب املعطيــات وبنــاء مضامــن
جديــدة ليخلــص يف النهايــة إلــى مســتوى التقييــم بحيــثُ يكــون قــادرا علــى إعــادة التفكيــر يف مــا قــام باكتســابه مــن معــارف
ومهــارات .وتص ّنــف املســتويات الثالثــة األولــى كمســتوى أدنــى يف حــن تص ّنــف الثالثــة الثانيــة كمســتويات أعلــى .وترتبــط
ـتراتيجي ...
باملســتوى الثانــي أمنــاط التفكيــر املر ّكــب كالتفكيــر الناقــد والتفكيــر اإلبداعــي والتفكيــر اإلسـ
ّ

التذكر
الفهم

التطبيق
املستوى
األدنى
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التحليل
التقومي

التأليف
املستوى
األعلى

التذكر

الفهم

التطبيق

التحليل

التأليف

التقومي

وتتّصــل بــك ّل مــن هــذه املســتويات مهــارات تتــدرج يف التعقيــد .ويجــدر باملتــد ّرب إدراكهــا أل ّنهــا حتــ ّدد يف دروســه أنــواع
األنشــطة املتض ّمنــة يف الكتــاب املدرســي ،وكذلــك حتــ ّدد مــا يطلــب مــن الطالــب إجنــازه يف متاريــن التقــومي.

وميكن تصنيفها كالتالي:

مهارات املستوى األدنى للتفكير
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مهارات املستوى األعلى للتفكير

التذ ّكر

الفهم

التطبيق

التحليل

يسترجع
يعرض
يح ّدد
يذكر
يعدد

يوضح
يفسر
ّ
يعلّل
يصوغ
يلخص

يستعمل
يط ّبق
ينجز
يستخرج
يبرهن

يحلل
يف ّكك

التركيب
(التأليف)
يركب
يبني
يشتقّ
ينسق
ّ

التقومي
يق ّيم
يق ّدر
يحكم
يدحض
يختار

أساليب التفكير
التدريبية الثالثة)
(النشرة العلمية  -الجلسة
ّ
يجــدر بنــا أ ّوال التنبيــه إلــى ضــرورة التّمييــز بــن أنــواع التفكيــر وأســاليبه .فمفهــوم النــوع أعـ ّم مــن مفهــوم األســلوب بحيــث
ميكــن أن جنــد يف نــوع واحــد مــن أنــواع التفكيــر اســتعمال أكثــر مــن أســلوب واحــد (راجــع النشــرة العلميــة أنــواع التفكيــر
باجللســة الثانيــة) .وهــذا اخللــط نــاجت مــن تصنيــف بعــض املعنيــن ألنــواع التفكيــر باالعتمــاد علــى أســلوب التّفكيــر املعتمــد.
وميكــن أن نح ـ ّدد األســلوب اســتنادا إلــى التعريــف الــذي صاغــه ك ّل مــن هاريســون وبرامســون« :األســلوب هــو مجمــوع
الطــرق واإلســتراتيجيات املنهج ّيــة الفكر ّيــة التــي يتخذهــا املف ّكــر وســيل ًة للتعامــل مبــا لديــه مــن معلومــات عــن ذاتــه ومحيطــه
حلـ ّل مشــكلة مــا»)2008( Harrison & Bramson .
يعكــس أســلوب التّفكيــر إ ًذا خصوص ّيــة صاحبــه؛ ولذلــك يتغ ّيــر بتغ ّيــر األفــراد واالجتاهــات الفكر ّيــة واملواقــف وامليــول.
املفضلــة لــدى الفــرد يف توظيــف قدراتــه واكتســاب معارفــه
ويع ـ ّرف ســتيرنبرغ بــدوره أســاليب التفكيــر بكونهــا« :الطــرق
ّ
وتنظيــم أفــكاره والتعبيــر عنهــا مبــا يتــاءم مــع املهــا ّم واملواقــف التــي يتع ـ ّرض لهــا» )1992( Sternberg
وتــؤدي ثقافــة الفــرد ومكتســباته املعرف ّيــة ومهاراتــه الســلوك ّية دورا أساسـ ّيا يف اختيــار األســلوب الــذي يعتمــده للتفكيــر .كمــا
تــؤدي العديــد مــن املتغ ّيــرات دورا ف ّعــاال يف حتديــد أســلوب األفــراد يف التفكيــر أه ّمهــا:
·العوامل الوراث ّية اجلين ّية
االقتصادي
·العامل االجتماعي واملستوى
ّ
·اجلنس
·الثقافة السائدة
·احمليط البيئي
·امليول واالنفعاالت
·درجة التحصيل ال ّدراسي
·االجتاهات الفكر ّية واملعتقدات واملواقف
أن التصنيــف الــذي اعتمــده ك ّل مــن هارســون وبرامســون والتصنيــف الــذي وضعــه ســتيرنبورغ همــا األكثــر اعتمــادا
ويبــدو ّ
التوســع يف
أن ذلــك ال مينــع املتــد ّرب مــن
يف األوســاط العلم ّيــة ولذلــك اخترنــا اعتمادهمــا يف هــذه اجللســة التدريب ّيــة .غيــر ّ
ّ
مســألة تصنيــف األســاليب اســتنادا إلــى مرجع ّيــات أخــرى بــل هــو مدعـ ّو إلــى ذلــك.
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وقد صنف ك ّل من هاريسون وبرامسون أساليب التفكير إلى خمسة أنواع ،هي كاآلتي:
ويفضل التأ ّمل واالبتكار ويسعى حل ّل
-1األسلوب التركيبي :يتميز بالنزوع إلى التجديد ومييل إلى التم ّيز عن اآلخرين
ّ
التناقضات -2 .األسلوب املثالي :ذو نزعة منفتحة على اآلخرين .ومييل إلى استشراف املستقبل ويتجنّب القضايا
اجلدال ّية.
ويفضل االحتكام إلى خبراته وجتاربه كما يهتم بتنظيم البحث.
-3األسلوب العملي :امليل إلى التث ّبت من املعلومات
ّ
 - 4األسلوب التحليلي :يتم ّيز بالتق ّيد بالعقل واستبعاد االنفعاالت ويحرص على التفكير مبنهج ّية كما يتق ّيد باملنطق.
 -5األسلوب الواقعي :ير ّكز على األهداف وال يح ّبذ اخلوض يف التجريدات التّأ ّمل ّية مع نزوع إلى االختصار.
وفيما يلي وثيقة تتض ّمن تصنيف ستيرنبرغ ألساليب التفكير:

خصائص األفراد وفقا ألساليب التفكير يف ضوء نظرية ستيرنبرج
* امللكــي  Monarchicيتصــف هــؤالء األفــراد بالتوجــه نحــو هــدف واحــد طــوال الوقــت ،يعتقــدون يف مبــدأ الغايــة تبــرر الوســيلة،
متثيلهــم للمشــكالت مشــوش ،متســامحون ،مرنــون ،لديهــم إدراك قليــل نســبيا باألولويــات والبدائــل ،يفضلــون األعمــال التجاريــة،
والتاريــخ ،والعلــوم ً منخفضــون يف القــدرة علــى التحليــل والتفكيــر املنطقــي.
* الهرمــي  Hierarchicمييــل أصحــاب هــذا األســلوب إلــى عمــل أشــياء كثيــرة يف وقــت واحــد ،يضعــون أهدافهــم يف صــورة هرميــة
علــى حســب أهميتهــا وأولويتهــا ،وال يعتقــدون مببــدأ الغايــة تبــر الوســيلة .ويبحثــون دائمــا عــن التّعقيــد ومرنــون ومنظمــون جــدا،
ومدركــو ًن لألولويــات ،ويتميــزون بالواقعيــة واملنطقيــة يف تناولهــم للمشــكالت.
* الفوضــوي  Anarchicيتصــف هــؤالء األفــراد بأنهـــم مدفوعــون مــن خــال خليــط مــن احلاجــات واألهــداف ،يعتقــدون أن الغايــات
تبــرر الوســـائل ،عشــوائيون يف معاجلتهــم للمشــكالت ،مــن الصعــب تفســير الدوافــع وراء ســلوكهم ،مشوشــون ومتطرفــون يف مواقفهــم
ويكرهــون النظــام.
* األقلــي  Oligarchicلديهــم العديــد مــن األهــداف ،يتصــف هــؤالء األفــراد باندفاعهــم خــال أهــداف متســاوية األهميــة،
متوتــرون ،مشوشــون ،ويعتقــدون أن الغايــات ال تبــرر الوســائل ،يبحثــون عــن التعقيــد ،حاســمون جـ ًّدا ،وال يحققــون أهدافهــم املتناقضــة.
* التشــريعي  Legislativeأصحــاب هــذا األســلوب يفضلــون االبتــكار ،التجديــد ،التصميــم والتخطيــط حلــل املشــكالت ،وعمــل
األشــياء بطريقتهــم اخلاصــة ،ويفضلــون املشــكالت التــي تكــون غيــر معــدة مســبقا ،ومييلــون لبنــاء النظــام واحملتــوى لكيفيــة حــل املشــكلة،
ويفضلــون املهــن التــي متكنهــم مــن توظيــف أســلوبهم التشــريعي مثــل :كاتــب ،مبتكــر ،فنــان ،أديــب ،مهنــدس معمــاري ،سياســي أو صانــع
سيا سة
* التنفيــذي  Executiveمييــز األفــراد الذيــن مييلــون التبــاع القواعــد املوضوعيــة ،واســتخدام الطــرق املوجــودة حلـ ّل املشــكالت،
ومييلــون إلــى تطبيــق القوانــن وتنفيذهــا ،والتفكيــر يف احملسوســات ،ويتميــزون بالواقعيــة واملوضوعيــة يف معاجلتهــم للمشـــكالت
ويفضلــون املهــن التنفيذيــة مثــل :احملامــي ،مديــر.
* احلكمــي  Judicialأصحــاب هــذا األســلوب مييلــون إلــى احلكــم علــى اآلخريــن وأعمالهــم ،وتقييــم القواعــد واإلجــراءات ،وحتليــل
وتقييــم األشــياء ،ولديهــم القــدرة علــى التخيــل واالبتــكار ،ويفضلــون املهــن املختلفــة مثــل :كتابــة النقــد ،وتقييــم البرامــج ،وكتابــة املقــاالت
النقديــة لإلرشــاد والتوجيــه.
* العاملــي  Globalيتصــف هــؤالء األفــراد بتفضيلهــم للتعامــل مــع القضايــا املجــردة ،واملفاهيــم عاليــة الرتبــة ،والتغييــر والتجديــد
واالبتــكار ،واملواقــف الغامضــة ،والعموميــات ،ويتجاهلــون التفاصيــل.
* احمللــي  Localيتصــف أصحــاب هــذا األســلوب بتفضيــل املشــكالت العيان ّيــة التــي تتطلــب عمــل التفاصيــل ،ويتجهــون نحــو املواقــف
العمليــة ويســتمتعون بالتفاصيــل.
* املتحــرر  Liberalيتصــف أصحــاب هــذا األســلوب بالذهــاب فيمــا وراء القوانــن واإلجــراءات ،وامليــل إلــى الغمــوض واملواقــف غيــر
املألوفــة ،ويفضلــون أقصــى تغييــر ممكــن.
* احملافــظ  Conservativeيتصــف هــؤالء األفــراد بالتمســك بالقوانــن ،ويكرهــون الغمــوض ،ويحبــون املألــوف ،ويرفضــون التغييــر،
ويتميــزون باحلــرص والنظــام.
* اخلارجــي  Externalيتصــف أصحــاب هــذا األســلوب بأنهــم مييلــون إلــى االنبســاط ،والعمــل مــع فريـــق ،ولديهــم حــس اجتماعــي،
وتكويــن عالقــات اجتماعيــة ،ويســاعدون يف حــل املشــكالت االجتماعيــة.
* الداخلــي  Internalيفضلــون العمــل مبفردهــم ،منطــوون ويكــون توجههــم نحــو العمــل أو املهمــة ،يتميــزون بالتركيــز الداخلــي،
مييلــون إلــى الوحــدة ،ويســتخدمون ذكاءهــم يف األشــياء وليــس مــع اآلخريــن ،ويفضلــون املشــكالت التحليليــة واالبتكاريــة.
املصدر :أبو هاشم الس ّيد مح ّمد« :أساليب التفكير يف ضوء نظر ّية ستيرنبرغ»
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النشرات العلمية

لليوم الثالث
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موا ّد تدريب اليوم الثالث:

التفكير النّاقد :ماه ّيته ،مكوناته ،ومهاراته النشرة
العلمية اجللسة التدريب ّية األولى
 -1ماه ّية التفكير النّاقد:
األساسي والتفكير املر ّكب .ويتنزّل
أن هنالك متايزا نوع ّيا بني التّفكير
لقد تب ّينا يف مبحث التفكير ومستوياته ّ
ّ
التفكيــر النّاقــد ضمــن مســتويات التفكيــر العليــا بــل لعلّــه جامــع لــك ّل مهــارات ذلــك ال ّنــوع مــن التفكيــر .ولذلــك فهــو تفكيــر
نوعـ ّـي إذ إنــه يجمــع بــن املهــارات األكثــر تعقيــدا بــد ًءا بالتحليــل والتفكيــك وانتهــاء إلــى التقــومي بــل يتع ّداهــا إلــى اإلبــداع
واالبتــكار.
يف ّعــل التفكيــر النّاقــد إ ًذا ك ّل قــدرات اإلنســان الذهن ّيــة فيتقاطـ ُع بذلــك مــع أمنــاط التفكيــر التقليد ّيــة .تلــك التــي تبنــى علــى
التســليم بالواقــع اجلاهــز وتتســم باالمتثال ّيــة والتبع ّيــة الســلب ّية لفكــر اآلخريــن .كمــا يتعامــل مــع األفــكار واملواقــف تعامــا
تفحصهــا وإخضاعهــا حملــك املناهــج العلم ّيــة وملعاييــر االســتدالل املنطقــي وشــروط املعقول ّيــة .وهــو تفكيــر
نقد ّيــا يقــوم علــى ّ
الصــارم حيــث ال وجــود حلقائــق علميــة مطلقــة أو حلــول نهائ ّيــة
ال يكتفــي بنقــد اآلخريــن بــل يخضــع ذاتــه إلــى التقــومي ّ
للمشــكالت التــي يتعاطــى معهــا.
التعصــب الفكــري اجلماع ّيــة والفرد ّيــة ولك ّنــه ال يســقط يف الريب ّيــة اليائســة مــن بلــوغ
يرفــض التفكيــر النّاقــد إ ًذا ك ّل أشــكال
ُّ
احلقيقــة بــل هــو علــى الــدوام ســعي مســؤول ينشــغل بهمــوم اإلنســان يف حياتــه اليوم ّيــة فينخــرط يف مســار ّ
منظــم اخلطــوات
ليجــد لهــا احللــول املناســبة وإن ظلّــت باســتمرار حلــوال مؤ ّقتــة.
وهــو تفكيــر ال ينــأى بذاتــه عــن ســائر منجــزات املعــارف اإلنســان ّية يف ك ّل املجــاالت العلميــة والفلســفية وحتــى األدب ّيــة
والفن ّيــة والتكنولوج ّيــة .بــل إ ّنــه يف جــدل دائــم مــع مناهجهــا وإســتراتيجياتها التــي يعتمــد مــا كان منهــا مفيــدا يف بنــاء احلقيقــة
وإيجــاد احللــول .كمــا أ ّنــه مســتعمل يف صميــم تلــك املجــاالت مبــا هــو أســلوب تفكيــر اختــرق العلــم وســائر املعــارف األخــرى.
وبـ ّـن أن مفهــوم التفكيــر النّاقــد مفهــوم مر ّكــب حيــث إنــه يحيــل علــى عــدد كبيــر مــن الســلوكيات املمنوعــة واملهــارات العقل ّيــة
مثل :
•طرح األسئلة وبناء اإلشكال َّيات.
•تفحص املعلومات وحتليل البيانات وتدقيق اإلحصاءات.
•اختبار صدق الشواهد وسالمة التعريفات والقضايا.
•ح ّل املشكالت وابتكار األدوات والنماذج اجلديدة.
•اتخاذ القرارات وبناء البدائل.
•متحيص احلجج والتحقُّق من صالحية البراهني واالستنتاجات.
•التمييز بني االدعاءات واملواقف وكشف الضمنيات)...( .

أن أغلــب تعريفــات التفكيــر الناقــد مــن طــرف أهــل االختصــاص ّ
إنــا يقتصــر أصحابهــا علــى إحــدى
وميكــن أن نالحــظ ّ
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الســمة األهــم مغفــا البق ّيــة .ففــي حــن ربطــه راســل علــى ســبيل املثــال بقض ّيــة
ّ
اخلاصيــات التــي يعتبرهــا صاحــب التعريــف ّ
التثبــت مــن صدق ّيــة البراهــن قبــل أخــذ القــرار ،جنــد ديــوي ير ّكــز يف تعريفــه علــى التــروي يف إصــدار األحــكام قبــل أخــذ
القــرار يف حــن اختزلــه واطســن يف التحقــق مــن املواقــف واملعتقــدات يف ضــوء الشــواهد ،كمــا ر ّده اننيــس إلــي التع ّقــل يف
أخــذ القــرارات .كمــا عرفــه بايــر بأ ّنــه التث ُّبــت مــن مصداق ّيــة املعلومــة وإصــدار حكــم بشــأن قيمتهــا ( )...وميكــن أن نالحــظ
بســهولة الطابــع االختزالــي لهــذه التعريفــات املفيــدة ولكــن غيــر املســتوفية لــك ّل جوانــب املوضــوع.
ومهمــا يكــن مــن أمــر فإ ّنــه ال يــكاد يوجــد تعريــف جامــع للمفهــوم .وهــو مــا يـ ّ
ـدل علــى شــموله واتســاع مجاالتــه .ولذلــك
يجــدر بنــا البحــث يف تعميــق معنــى التفكيــر الناقــد بالنظــر يف:
·مكوناته وعناصره
·مهاراته
·استراتيجياته
·معاييره
وستهت ّم هذه اجللسة التدريب ّية األولى باملكونات واملهارات يف حني ستنظر اجللسة الثانية يف املعايير واإلستراتيجيات:

 -2مك ّونات التفكير النّاقد:
ال تقتصــر مك ّونــات التفكيــر الناقــد علــى القــدرات واملهــارات املرتبطــة بالعقــل بــل تتض ّمــن كذلــك البعــد االنفعالــي يف اإلنســان
والتوجهــات الذات ّيــة .فاملف ّكــر الناقــد ك ّل ال يتجـزّأ مــن حيــث هــو إنســان لــه بعــد عقالنـ ّـي وآخــر انفعالـ ّـي.
واملتمثــل يف امليــول
ّ
ّ
ّ
وتكمــن مه ّمــة املفكــر النّاقــد يف حســن التصـ ّرف يف كل ملكاتــه وتوجيههــا نحــو بنــاء احلقيقــة وحـل املشــكالت وحســن اختيــار
القــرارات املناســبة .مــع حتقيــق االنســجام والتــوازن النفسـ ّـي بــن العقــل وامليــل.

فأما املك ّون األ ّول وهو امليول واالجتاهات فيتمثّل يف:
ّ
·االنفتاح
·املرونة
·حب االستطالع والتساؤل
·امليل للبحث عن األسباب
·احترام املختلف
وحب املبادرة
·اجلرأة
ّ
·االستقاللية الذاتية
·التواضع
·الثقة بالنفس دون غرور
·النزوع إلى التعاون
التعصب للرأي ()...
·االعتراف باخلطأ وعدم
ّ
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وأما املك ّون الثاني وهو القدرات واملهارات فيتمثل يف:
ّ
·طرح األسئلة
·التحليل
·التركيب
احلجاجي
·النقاش
ّ
·االستقراء
·االستنباط
·النقد
·التقومي
·املمارسة التأ ّملية (االستبصار)
·احلجاج
·االستنتاج

 -3مهارات التفكير النّاقد:
يف معناهــا العــام تــد ُّل املهــارة علــى معنــى االســتطاعة أو القــدرة علــى القيــام بســلوك مــا لبلــوغ هــدف مــا وتتض ّمــن معنــى
اإلتقــان وحســن التصـ ّرف .ويقتضــي التفكيــر النّاقــد مبــا هــو نشــاط ذهنــي متلّــك جملــة األدوات والوســائل الكفيلــة بتحقيــق
الهــدف املنشــود ســواء أَتَعلَّ ـ َق األمــر بح ـ ّل مشــكلة مــا أم باتخــاذ قــرار .ولقــد حــاول العديــد مــن الدارســن حصــر مهــارات
أن هنالــك شــبه إجمــاع علــى ر ّدهــا إلــى املهــارات الرئيســة التاليــة
التفكيــر النّاقــد لكنَّهــا تظ ـ ّل عص ّيــة علــى احلصــر رغــم ّ
والتــي تتض ّمــن ك ّل منهــا مهــارات أخــرى:
·مهــارة التّفســير :وترتبــط باملســتويات الدنيــا للتفكيــر كالفهــم والوصــف والتعريــف والتعليــل غيــر أ ّنهــا تظــ ّل بالغــة
األهم ّيــة كأســاس للمهــارات األخــرى وشــرط لهــا .وتبنــى علهــا اخلطــوات األولــى الســتراتيجيات التفكيــر الناقــد :جمــع
البيانــات واملعطيــات واآلراء بخصــوص املوضــوع املــدروس.
·مهــارة التحليــل :وهــي مــن مســتويات التفكيــر املر ّكــب .وتســتوجب امتــاك القــدرة علــى تفكيــك املوضــوع املطــروح
ألن املر ّكــب واملع ّقــد
ليســهل فهمــه والعمــل عليــه والوعــي بالروابــط والعالقــات التــي تربــط العناصــر بعضهــا ببعــض ّ
ممــا يتطلــب عــزل عناصــره للتم ّكــن مــن التعامــل معهــا مثــل حتليــل سالســل
والــك ّل غالبــا مــا يكــون غامضــا يف مجملــه ّ
احلجــج املط ّولــة أو االســتدالالت املركبــة لفحصهــا بد ّقــة.
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·مهــارة التقييــم :وتُعتبــر أعلــى مســتويات التفكيــر املر ّكــب وترتبــط بإصــدار األحــكام والقــرارات والتقديــرات بخصــوص
احلجــج املطروحــة أو النظريــات التــي هــي موضــوع التث ّبــت والتمحيــص.
·مهــارة االســتدالل املنطقــي :ال يخفــى مــا ملطلــب االقنــاع مــن أهم ّيــة يف مجــال التواصــل املعــريف ولذلــك كانــت القــدرة
علــى بنــاء االســتدالالت واســتخالص النتائــج علــى أســاس منطقـ ّـي مــن أهــم أدوات املف ّكــر الناقــد ســواء لدحــض حجــج
اخلاصــة بــه.
احلجــة
اآلخريــن أو إلثبــات
ّ
ّ
·مهارة االستقراء :وتتمثل يف القدرة على استخالص الك ّل عبر مالحظة خصائص األجزاء.

«التفكيــر الناقــد هــو نشــاط عقلــي مر ّكــب محكــوم بقواعــد االســتدالل املنطقــي ،ويقــود إلــى نــواجت ميكــن
التن ّبــؤ بهــا ،وغايتــه التح ّقــق مــن الشــيء وتقييمــه باالســتناد إلــى معاييــر أو مح ـ ّكات مقبولــة .ويتأ ّلــف
مــن مجموعــة مهــارات ميكــن اســتخدامها بصــورة منفــردة أو مجتمعــة ،وتص ّنــف ضمــن ثــاث فئــات هــي
مهــارات االســتقراء ،مهــارات االســتنباط ومهــارات التقييــم».
املصدر :تعليم التفكير (مفاهيم وتطبيقات)،أ .د .فتحي جروان9991 ،
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مواد تدريب اليوم الثالث :الجلسة الثانية
ّ
التفكير ال ّناقد :معاييره وإستراتيجياته
النشرة العلمية الجلسة التدريب ّية الثانية

 -1إستراتيجيات التفكير الناقد:
إن مــن أه ـ ّم مــا مي ّيــز التفكيــر النّاقــد ارتباطــه مبعانــي النّظــام واملنهج ّيــة املنطق ّيــة وحرصــه علــى التفكيــر اإلســتراتيجي
ّ
وحســ َن
املتــد ّرج ،فخطــوات املف ّكــر النّاقــد أبعــد مــا تكــون عــن العفو ّيــة واالعتباط ّيــة .فهــو يعــي ّ
أن االقتصــاد يف اجلهــد ُ
االســتغالل الناجــع للوقــت يُحتِّمــان رســم ّ
خطــة رغب ـ ًة بالوصــول إلــى الهــدف ســواء أتعلّــق األمــر بح ـ ّل املشــكالت أم باتخــاذ
إن التفكيــر النّاقــد تفكيــر عقالنـ ّـي ال يتــرك
القــرارات أم يف البحــث عــن احلقيقــة النّظر ّيــة وتطبيقاتهــا العمل ّيــة عمومــاّ .
مجــاال للمصادفــات يف استشــرافه ملــآالت البحــث عــن غاياتــه.
للســير نحــو األهــداف،
وعلــى رغــم أ ّنــه مــن املخالــف للـ ّروح النقد ّيــة االعتقــاد يف وجــود مقاربــة أو منهــج أو طريقــة واحــدة ّ
إ ّال أ ّننــا ميكــن أن نرســم إســتراتيج ّية عامــة تكــون مبثابــة النمــوذج املــرن والقابــل للتعديــل والتطويــر .وميكــن اختــزال خطــوات
التفكيــر النّاقــد يف النّقــاط املرحل ّيــة التاليــة:
 -1حتديد املشكلة املقصودة بالبحث والتعرف على ك ّل مستوياتها.
لتبي مختلف عناصر املوضوع.
 -2طرح األسئلة املناسبة ّ
 -3جمع البيانات واملعلومات واآلراء املتعلّقة مبوضوع البحث وتبويبها بحسب األسئلة املطروحة.
 -4حتليل املعطيات واآلراء ومناقشتها وحتديد العالقات التي تربطها باملشكلة والتي حتكم بنيتها ال ّداخل ّية.
السائدة من املوضوع واختبار صدق ّيتها.
 -5متحيص احلجج واالستدالالت الواردة يف املواقف ّ
 -6متييز احللول املقترحة بشأن املوضوع وترتيبها بحسب األولو ّية وتقييم مدى جناعتها.
 -7اختيار احل ّل األنسب من بني احللول أو ابتكار حلول جديدة.
 -8إعادة جمع املعلومات يف ضوء احل ّل الذي مت اختياره.
 -9تقييم احلل الذي وقع اختياره والتحقّق من سالمة استدالالته واحلجج التي بني عليها.
 -10تنفيذ احل ّل واختبار مدى إمكان ّية تطبيقه واقع ّيا.
التطبيقي واقتراح التطوير أو تقدمي بدائل جديدة.
 -11تقييم نتاج التنفيذ
ّ
أن هــذه اخلطــوات ّ
بجملــة مــن الشــروط األساسـ ّية كتحــري املوضوع ّيــة واحليــاد العلمــي والنزاهــة
وبـ ّـن ّ
إنــا تتطلّــب التحلّــي ُ
التعصــب للــرأي واالحتــكام لالســتدالل الصحيــح دون حتيــز مــع التحلــي بالتواضــع
واالنفتــاح علــى آراء اآلخريــن وعــدم
ّ
املعــريف واملرونــة يف مراجعــة الــذات.
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ست أساس ّية:
وعموما ميكن اختزال هذه املراحل يف وظائف ّ
املعرفة

االستعياب

التحليل

التركيب

التنفيذ

التقومي

 -2معايير التفكير النّاقد:
إن طريــق البحــث عــن احلقيقــة محفوفــة مبخاطــر الوقــوع يف اخلطــأ أو االنســياق وراء املغالطــات املقصــودة حينــا والالواعية
ّ
ّ
أحيانــا أخــرى .ولكــي يقــي املفكــر النّاقــد نفســه مــن الزّلــل والوهــم فإ ّنــه عليــه التق ّيــد مبجموعــة مــن املعاييــر والضوابــط
املنطق ّيــة والقيم ّيــة .واملقصــود باملعيــار ّ
مؤشــر أو مقيــاس مــدى صحــة ووضــوح وصدق ّيــة املعلومــة أو التعريــف أو ســامة
ـت
االســتدالل أو احلجــة منطق ّيــا .ويوجــد شــبه إجمــاع بــن الدارســن علــى ر ّد معاييــر التفكيــر النّاقــد إلــى املعاييــر السـ ّ
التاليــة:
•الوضــوح :يرتبــط مطلــب الوضــوح بالعبــارة ارتباطــه باجلملــة أو القض ّيــة وكذلــك باحلجــج واالســتدالالت .ويقصــد بــه
جت ّنــب الغمــوض أو اإلبهــام يف االســتعمال التواصلــي لأللفــاظ كمــا يرتبــط مبوضــوع العالقــات الرابطــة بــن القضايــا يف
االســتدالالت .ويعتبــر هــذا املعيــار شــرطا للمعاييــر الالحقــة .ففــي غيابــه ينعــدم التفاهــم وحتصــل املغالطــات اللّفظ ّيــة.
الصحــة :يتعلّــق هــذا املعيــار مبفهــوم احلقيقــة ويقصــد بــه القيمــة املنطق ّيــة للقضايــا ومــدى مطابقــة القــول للواقــع أو
•
ّ
للصحــة.
مــدى وجــود االقتضــاء املنطقــي الداخلــي بــن عناصــر االســتدالالت كشــرط للصالح ّيــة وبالتالــي
ّ
•الدقّ ــة :ويتصــل هــذا املعيــار مبطلــب صرامــة صياغــة الفكــرة بحيــث يتخ ّيــر املتكلّــم عنــد التعبيــر عــن املشــكلة تعريفــات
يتحــرى فيهــا االختــزال وعــدم اإلطنــاب الــذي يشــوش املعنــى املطلــوب كمــا يتج ّنــب االختــزال الــذي يفقــد املعنــى.
•الربــط :يتطلّــب هــذا املعيــار القــدرة علــى التق ّيــد بخصوص ّيــة املوضــوع املــدروس وعــدم ذكــر املعلومــات اجلانب ّيــة والتــي
ال تفيــد بــل تشــتت األفــكار وتض ّيــع اجلهــد والوقــت .كمــا يشــترط ربــط األوليــات والفرضيــات التــي ينطلــق منهــا بالنتائــج.
•العمــق :جتنــب االكتفــاء بالعناصــر الســطح ّية املباشــرة للمشــكلة والبحــث يف البنيــة الداخليــة للعالقــات الرابطــة بــن
مختلــف تشــعبات عناصــر القض ّيــة املطروحــة .مــع عــدم االنســياق وراء التبســيط إلــى حـ ِّد اإلســفاف .ويكــون ذلــك بالعمــل
علــى الضمنيــات أي مــا ال يص ـ ّرح بــه املوضــوع ،وعــدم التس ـ ّرع يف اســتخالص النتائــج قبــل اســتيفاء كل أبعــاد املشــكلة.
• االتســاع :غالبــا مــا يهمــل الباحــث جوانــب مهمــة مــن القض ّيــة أو يغفــل اإلملــام بــك ّل املواقــف واآلراء الســابقة .لذلــك علــى
املف ّكــر الناقــد أن يعالــج املوضــوع مــن ك ّل زوايــا النّظــر املمكنــة وأن يســتفيد مــن ك ّل البحــوث الســابقة
عقالنــي وال يســتقيم إ ّال باحتــرام مبــادئ العقــل األساســية كمبــدأ عــدم
•االســتدالل املنطقـ ّـي :التفكيــر الناقــد تفكيــر
ّ
التناقــض وكذلــك احتــرام شــروط بنــاء االســتدالالت واحلجــج للتم ّكــن مــن جتنــب األخطــاء وكشــف املغالطــات وجتاوزهــا.
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الوضوح

العمق

الصحة
ّ

االتساع

معايير التفكير
الناقد
الرّبط

ّ
الدقة
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االستدالل
المنطقي
ّ

نشاط منزلي :مع ّوقات التفكير الناقد وأهم ّيته يف
املنزلي.
حياة االنسان النشرة العلمية للعمل
ّ
يتطلّــب االضطــاع مبه ّمــة التفكيــر الناقــد جهــدا ومكابــدة ال يف مجاهــدة الــذات فقــط بــل كذلــك يف مواجهــة اآلخريــن وذلــك
ـري
ّ
أن مــن طبيعــة الــذات البشــر ّية النــزوع إلــى الراحــة والرضــا باجلاهــز واالنكفــاء علــى الــذات .ومــن طبيعــة املجتمــع البشـ ّ
االنشــداد إلــى اجلاهــز واملتــوارث والثابــت.
قال تعاىل:

آل عمران

أن التفكيــر النّاقــد ّ
للســائد واملألــوف .وهــو مــا يعنــي أ ّنــه يف مواجهــة جملــة مــن
وبـ ّـن ّ
إنــا هــو جتــاوز للــذات ومراجعــة ّ
ـري التــي ال يســتقيم مطلــب اإلبــداع واالبتــكار واملســاءلة والتشــكيك
املع ّوقــات التــي منشــؤها طبيعــة الفــرد وبنيــة املجتمــع البشـ ّ
كمق ّومــات للتفكيــر النّاقــد إ ّال بتجاوزهــا.
ميكــن تبويــب مع ّوقــات التفكيــر النّاقــد عمومــا إلــى نوعــن :فرد ّيــة ذات ّيــة نفسـ ّية داخل ّيــة وأخــرى جماع ّيــة ثقاف ّيــة خارج ّيــة،
أن هــذا التبويــب منهجـ ّـي باعتبــار التداخــل الضــروري بــن العاملــن النفسـ ّـي واالجتماعــي
مــع ضــرورة تنبيــه املتــد ّرب إلــى ّ
الثقــايف:
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الداخل ّية:
 -1املع ّوقات الذات ّية النفس ّية ّ
تتعلّــق هــذه احلواجــز مبــا يجــده املف ّكــر مــن موانــع يف ذاتــه متنعــه مــن االضطــاع مبهــارات التفكيــر الناقــد .وميكــن أن يكــون
واعيــا بهــا كمــا ميكــن أن تكــون كامنــة فيــه بصفــة ال شــعور ّية .ومــن بينهــا:
أي رأي ال يكــون صــادرا عــن الــذات وهــو مــا
·التمحــور حــول الــذاتّ :
توهــم محور ّيــة األنــا واحتقــار اآلخريــن واســتبعاد ّ
ّ
يعطــل االنفتــاح علــى وجهــات نظــر مغايــرة واالســتفادة مــن التحــاور مــع اآلخريــن .فإحداثيــة الــذات هــي املنظــور األوحــد.
·التح ّيــز (النظــرة اجلزئ ّيــة) :التركيــز علــى جــزء واحــد مــن املشــكل واالقتصــار يف التفكيــر علــى الدفــاع عــن احلجــج التــي
تدعمــه دون اعتبــار لزوايــا نظــر مخالفــة أو حلجــج اآلخريــن املف ّنــدة لــه.
التعصــب هــو دفــاع صاحــب ال ـ ّرأي عــن رأيــه
التعصــب :الدفــاع االنفعالــي عــن موقــف واالســتماتة يف ذلــك .ومــا مي ّيــز
·
ّ
ّ
ـردي أو جماعـ ّـي.
ـري فـ ّ
بهــدم آراء اآلخريــن وبخــس حججهــم دون النظــر يف صدق ّيتهــا .واالنتصــار األعمــى الجتــاه فكـ ّ
ـب بحيــث يدافــع عــن احلـ ّل الــذي يتماشــى مــع مــا يتمنــاه ويرغــب فيــه
·الرغبــة والتّمنــي :غالبــا مــا ينســاق املــرء وراء مــا يحـ ّ
والســهل.
حتــى وإن تبـ ّـن ضعــف حجتــه أو عــدم واقع ّيتــه .وغالبــا مــا يقتــرن التم ّنــي بالكســل والالمبــاالة وال ُّركــون للبســيط ّ
·الغــرور والتهـ ّور :املعتـ ّد بذاتــه انفعال ّيــا غالبــا مــا ينســاق وراء اآلراء التــي ترضــي كبريــاءه فيغفــل القيمــة املنطق ّيــة ليشــعر
باالكتفــاء الذاتــي .وغالبــا مــا يــؤدي الغــرور إلــى التسـ ّرع يف احلكــم العتقــاد العصمــة مــن اخلطــأ والزلــل.
·اخلــوف مــن الفشــل :التفكيــر الناقــد مجـ ّدد ومغامــر ويحتــاج إلــى شــجاعة مــن ال يخشــى فشــل التجربــة أو حكــم اآلخريــن
عليهــا أو تصديهــم لإلجنــاز اجلديــد إن جنــح أل ّنــه ّ
يحطــم عاداتهــم .ويف هــذه احلالــة يكــون اخلــوف مــن املواجهــة محبطــا.
·التسـ ّرع وانعــدام الصبــر أمــام الصعــاب واألمــور املعقّ ــدة :التفكيــر الناقــد تفكيــر مر ّكــب ويتطلّــب املســتويات العليــا للتفكيــر.
ألن املواضيــع تكــون مر ّكبــة ومع ّقــدة وغال ًبــا مــا تكــون مســتج ّدة.
وهــذه مســتويات تتطلّــب الصبــر وعــدم التسـ ّرع ّ
·العنــاد واملكابــرة :اجلــدل العقيــم يفضــي بصاحبــه للعنــاد .فــا يكــون هــدف املعانــد احلقيقــة بقــدر مــا يكــون إفحــام
اخلصــوم واالنتصــار عليهــم .وهــذا مــا يعيــق التركيــز علــى املشــكلة وحصــر االهتمــام يف اخلصــم مــع عــدم التراجــع عــن
الــرأي.
·عــدم الوعــي باجلهــل :اعتقــاد الشــخص اإلملــام باملوضــوع مــن ك ّل جوانبــه وادعــاء امتــاك املعرفــة مــن شــأنه أن يعمــي
املف ّكــر عــن معاجلــة املشــكل بشــكل مغايــر ومــرن .وحتــى عندمــا يــدرك املــرء جهلــه فاجلهــل يظ ـ ّل عائقــا إن لــم يُتجــاوز.
·افتقــاد مهــارات وإســتراتيجيات التفكيــر مــع عــدم الوعــي بذلــك :يحتــاج التفكيــر الناقــد إلــى انتهــاج طــرق واســتراتيجيات
ّ
منظمــة بينمــا يتصــف بعــض األشــخاص بالعشــوائ ّية وعــدم انتظــام التفكيــر بســبب افتقــاد املهــارات الالزمــة لذلــك.
·اجلزم ّيــة :االعتقــاد يف وجــود حقائــق علميــة ثابتــة مطلقــة الصــدق وال تقبــل النقــاش أو التشــكيك .فــا وجــود حللــول
جديــدة لنفــس املشــكلة مثــا .وهــو مــا يغلــق أفــق االبتــكار والتجديــد .وغالبــا مــا يــؤدي املوقــف اجلزمــي (اجلــازم) إلــى
التعصــب.
ّ
يفضلــون مســايرة اآلخريــن جتنّبــا لعنــاء التّفكيــر شــخص ّيا أو خوفــا منهــم حتــى وإن
·املســايرة الطوع ّيــة :بعــض األشــخاص ّ
كان اآلخــرون متســامحني ويدعــون األفــراد إلــى التفكيــر بح ّر ّيــة .فاملســايرة ميكــن أن تكــون خيــا ًرا فرد ّيــا.
·عــدم الثقــة يف النفــس واحتقــار الــذات :نظــرة املف ّكــر النّاقــد إلــى ذاتــه مه ّمــة جـ ّدا .وبقــدر مــا يكــون الغــرور والتمركــز حــول
الــذات مــن العيــوب األساسـ ّية ،تكــون الثقــة العقالن ّيــة يف قــدرات النفــس علــى اإلبــداع والتجديــد مطلوبــة .وهــي ثقــة ال تهتــز
بســبب الفشــل بــل تعتبــر الفشــل والتجربــة شــرطني للنجــاح وبنــاء املســتقبل بإعــادة احملاولــة دومــا.
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 -2املع ّوقات االجتماع ّية الثقاف ّية اخلارج ّية:

· تتعلّــق هــذه احلواجــز مبــا يفرضــه احمليــط االجتماعــي مبؤسســاته مــن معوقــات متنــع الفــرد مــن ممارســة التفكيــر الناقــد
أو ّ
تعطلــه دون قصــد:
احلجــة علــى مبــدأ العــادة املســتدمية أو األقدم ّيــة
احلجــة عــل صــدق املوقــف أو
·ســلطة اآلراء املتواتــرة :غالبــا مــا تعتمــد
ّ
ّ
واالمتــداد يف الزّمــن .بحيــث تتسـلّط العــادات باعتبــار تواترهــا .فتقديــس ك ّل مــا هــو قــدمي يعيــق التجديــد .وعــادة مــا يفــرض
املجتمــع علــى األفــراد االلتــزام مبــا دأب عليــه القدامــى.
·ســلطة شــيوع ال ـ ّرأي األغلبـ ّـي أو اإلجمــاع :غالبــا مــا يحتكــم النــاس إلــى مبــدا اإلجمــاع كأســاس ملــا هــو صــواب .ويع ـ ّد
اخلــروج عــن رأي األغلب ّيــة ضــاال وبدعــة .بينمــا نعلــم أن اكتشــاف اجلديــد يف مجــال العلــوم مثــا كان دائمــا مــن إجنــاز فــرد
اســتطاع تصحيــح مــا أجمعــت عليــه اإلنســانية.
خاصــة ملبــدأ مرجع ّيــة األكبــر سـنّا
·ســلطة مرجع ّيــة األكبــر سـنّا واخلبــراء يف غيــر اختصاصهــم :حتتكــم املجتمعــات األبو ّيــة
ّ
ممــا ّ
يعطــل إعــادة التفكيــر بصفــة شــخص ّية فرد ّيــة مســتقلّة .كمــا يحتكــم البعــض عــن كســل أو جهــل إلــى أشــخاص يدعــون
ّ
اخلبــرة يف مجــاالت ليســوا مختصــن فيهــا.
·احملافظــة ومقاومــة التغييــر والتجديــد :النــزوع إلــى اجلمــود والثبــات خاص ّيــة بنيو ّيــة يف ك ّل مجتمــع بدعــوى احملافظــة
علــى النظــام وبالتالــي يتهــم ك ّل جديــد بالفوضو ّيــة وأحيانــا بالالمعقول ّيــة .وهــذا مــا ّ
يعطــل طاقــات االبتــكار ويــؤ ّدي إلــى
التز ّمــت واالكتفــاء باملوجــود.
·تقــزمي قــدرات العقــل :تكريــس فكــرة محدود ّيــة قــدرات العقــل وقصــوره وبالتالــي عــدم الثقــة فيــه .وبتعطيــل العقــل تتعطــل
جميــع أدوات التفكيــر النّاقــد لصالــح بدائــل أخــرى حتتكــم لالمعقوليــة وتنظــر للعقــل نظــرة عدائ ّيــة.
إن االنســياق وراء مــا تر ّوجــه وســائل اإلعــام مــن مغالطــات وأكاذيــب ومــا تك ّرســه مــن دعايــة مضلّلــة
·التضليــل اإلعالمــيّ :
آلراء ومواقــف مــن شــأنه أن ّ
يعطــل نــزوع الفــرد إلــى التفكيــر بصفــة ذاتيــة وباالعتمــاد علــى بحثــه املنطقــي عــن املعلومــات
والتثبــت مــن مصادرهــا .كمــا ميكــن اعتبــار االنبهــار باملشــاهير الذيــن يصنعهــم اإلعــام مــن املع ّوقــات امله ّمــة للتفكيــر.
·غيــاب األطــر املمكنــة مــن أدوات االبتــكار وتنفيــذ االبتــكار :مــن األســباب املوضوع ّيــة لتعطيــل التفكيــر الناقــد عــدم توفيــر
املؤسســات املجتمعيــة األدوات املعرف ّيــة الالزمــة كتعليــم مهــارات التفكيــر أو توفيــر املــال والتقنيــات ال ّ
الزمــة لتنفيــذ املشــاريع
اجلديــدة .فللبيئــة احملفــزة يف األســرة واملؤسســات التعليم ّيــة واملؤسســات الداعمــة لإلبــداع دور مهـ ّم.
·هيمنــة الــرأي الواحــد يف الثقافــة واملجتمــع :يعـ ّد عامــل الــرأي األوحــد مــن املع ّوقــات اجلوهر ّيــة للتفكيــر الناقــد .فتنميــط
وعــي املجتمــع وتوجيــه الســلوك الفــردي واجلماعــي نحــو وجهــة واحــدة مينعــان املف ّكــر الناقــد مــن التفكيــر املــرن واملختلــف.
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النشرة العلم ّية للجلسة التدريب ّية الثالثة
املفكــر الناقــد يعــي إشــكال ّية ح ّر ّيــة التعبيــر ال ســ ّيما فيمــا يتعلــق بثوابــت الديــن والوطــن والقيــم ويف فضــاء التواصــل
مــع اآلخــر .كمــا يجــد املف ّكــر الناقــد نفســه أمــام ذلــك االحــراج الــذي يضعــه أمــام مســؤول ّية االضطــاع بواجبــه الوطنــي
واملجتمعــي مبســاهمته يف حتســن الواقــع وتطويــره مبواجهــة مشــكالته وحلّهــا والتصــدي لــكل محــاوالت أعــداء الوطــن
وإدعاءاتهــم ومزايداتهــم الباطلــة عبــر أدوات التحليــل والتفكيــك والتقــومي وإعــادة البنــاء ،وبــن إدراكــه إلحتمــال اجلنــوح
بالنقــد عــن أهدافــه االنســان ّية الســامية إلــى مــا يناقضهــا مــن زعزعــة للثوابــت الدينيــة والوطنيــة و القيم ّيــة أو خــوض يف
للمؤسســات العامــة واخلاصــة وتبخيــس الجتهــادات القائمــن عليهــا ،وك ّل ذلــك باســم النّقــد وحر ّيــة
األعــراض أو تشــويه
ّ
ّ
التعبيــر .وملّــا كان املفكــر النّاقــد ميتلــك القــدرات واملهــارات املنطقيــة فــا منــاص لــه مــن محــددات وضوابــط متنعــه مــن
اإلنــزالق خــارج دائــرة التفكيــر الناقــد املنضبــط .وهــو مــا يســتوجب طــرح الســؤال التالــي:

ما محددات التفكير الناقد وضوابطه؟
ـوي انفعالـ ّـي إزاء مــا يلقــى أمامنــا مــن أفــكار ومعلومــات ،بــل هــو نشــاط عقلـ ّـي
التفكيــر الناقــد ليــس مجــرد ر ّد فعــل عفـ ّ
ممنهــج يســتعمل عــن وعــي ورو ّيــة مجموعــة مــن األدوات ،ال سـ ّيما يف عصــر يشــهد طفــرة معلومات ّيــة لــم يشــهد لهــا التاريــخ
ممــا يجعــل متحيصهــا وحتليلهــا ضــرورة حيو ّيــة حتــى ال نقــع فريســة
مثيــا باإلضافــة للتوظيــف املغالــط للخبــر وللمعلومــة ّ
التضليــل أو املزايــدات أو اإلدعــاءات املشــبوهة مــن أعــداء الوطــن ممــن يخــدم أجنــدات خارجيــة مشــبوهة و يســتهدف تشــويه
ومؤسســاتها العامــة ويه ـ ّدد وحدتهــا الوطن ّيــة وتالحمنــا مــع قيادتنــا
الثوابــت العقائد ّيــة األصيلــة والطعــن يف رمــوز الدولــة
ّ
الرشــيدة حفظهــا اهلل .ويقتضــي هــذا التمحيــص للمعلومــة:
أي مصــدر غيــر املصــادر الرســمية الوطنيــة ،مــع احلــرص علــى احلصــول علــى
•عــدم الثقــة العميــاء يف صــدق أي خبــر أو ّ
املعلومــة واخلبــر مــن مصادرهــا الرســمية.
•االحتــكام إلــى العقــل واملنطــق وعــدم االنســياق العاطفـ ّـي لتصديــق مــا يتماشــى مــع ميولنــا وأهوائنــا مــن أفــكار ومعلومات.
واحلــذر مــن أســاليب االســتمالة للعواطف.
•عــدم االكتفــاء مبصــدر واحــد للمعلومــة والبحــث عــن مصــادر أخــرى للخبــر .ثـ ّم مقارنــة حجــج كا ّفــة املصــادر قبــل احلكــم
واتخــاذ القــرار الــذي ال يجــب أن يكــون جازمــا أو نهائ ّيــا.
•احلذر من االنزالق مع تعاطف أكبر عدد من الناس مع اخلبر ،فالتعاطف أو االجماع ليس ً
صحته.
دليل على ّ
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أهمها:
ّ
أما عن استراتيج ّيات متحيص املعلومات وكشف االدعاءات الباطلة فإنّها تقتضي املرور مبراحل ّ
إن انتشــار املعلومــات وســهولة الوصــول إليهــا وتواترهــا بشــكل ســريع يــؤ ّدي إلــى استســهال
 -1التثبــت مــن مصــدر املعلومــةّ :
التعامــل معهــا واالنصــراف عــن التث ّبــت مــن مصدرهــا .املف ّكــر الناقــد يــدرك أهميــة التث ّبــت مــن مصــادر املعلومــة ويعتمــد
بالدرجــة األولــى علــى املصــادر الوطنيــة الرســمية.
أن صاحــب الفكــرة أو املعلومــة ال يكتفــي
 -2متحيــص الدليــل :يفتــرض متحيــص ال ّدليــل وجــوده أ ّوال إذ ال بـ ّد مــن التثبــت مــن ّ
بإلقائهــا أمامنــا بــل يقـ ّدم حججــا وأد ّلــة عليهــا .ومــن ثـ ّم وجــب النظــر يف ســامة احلجــج ومتييزهــا عــن احلجــج الفاســدة أو
التــي تعتمــد علــى املغالطــات بالنظــر يف التــازم املنطقـ ّـي الداخلـ ّـي بــن املقدمــات والنتائــج.
ممــا يســتوجب تفكيكهــا وتقســيمها
 -3حتليــل الفكــرة وتفكيكهــا :غالبــا مــا تكــون األفــكار واملعلومــات مر ّكبــة ومع ّقــدة البنيــة ّ
وأن مر ّوجــي األفــكار الضالــة ّ
إنــا
لفهمهــا يف كلّ ّيتهــا .فكشــف فســاد جــزء مــن األجــزاء يســاعد يف كشــف زيــف الــك ّل.
خاصــة ّ
ّ
يبثــون املتلقــن بوابــل مــن األفــكار واملواقــف دون تــرك فرصــة لتحليلهــا وتفكيكهــا.
 -4امتحــان ســامة االســتدالل :أهـ ّم مهــارات التفكيــر الناقــد القــدرة علــى كشــف مغالطــات االســتدالل وهــو مــا يســتوجب
التمـ ّرس بشــروط بنــاء االســتدالل الســليم ســواء كان اســتنباطيا أو اســتقرائ ّيا أو قياسـ ّيا أو جتريب ّيــا .مــع االطــاع علــى أنــواع
مغالطــات االســتقراء واالســتنباط وأشــكال القيــاس الفاســد .مــع االنتبــاه دائمــا ألســلوب مــن يعــرض املعلومــة أو الفكــرة أو
اخلبــر.
 -5استشــراف عواقــب وتبعــات اخلبــر أو املعلومــة :املفكــر الناقــد حريــص علــى كشــف غايــات مــن يطــرح الــرأي ،اخلبــر أو
املعلومــة ومــا يتر ّتــب عــن ترويجهــا والدفــاع عنهــا .وهنــا ال بـ ّد مــن االنتبــاه إلــى خطــورة األفــكار مــن جهــة مــا ميكــن أن تــؤ ّدي
املؤسســات وتهديــد لوحــدة األوطــان واســتقرارها.
إليــه مــن زعزعــة لألمــن العــام أو اتهامــات باطلــة لألفــراد أو
ّ
 .6توقيت طرح الرأي أو اخلبر أو املعلومة:
املفكــر الناقــد يضــع يف االعتبــار أن ثمــة احتمــاالت غيــر بريئــة وراء طــرح الــرأي أو اخلبــر أو املعلومــة يف توقيــت معــن،
فدائمــا مــا يتســائل هــل توقيــت طــرح الــرأي أو اخلبــر أو املعلومــة يخــدم أجنــدات خارجيــة وأهــداف غيــر معلنــة؟
 .7أثر الرأي على وحدتنا الوطنية وتالحمنا مع قيادتنا:
وحدتنــا الوطنيــة وتالحمنــا مــع قيادتنــا الرشــيد هــي صمــام األمــن واألمــان .املفكــر الناقــد حريــص علــى تقييــم تبعــات اآلراء
وطرحهــا علــى الوحــدة الوطنيــة والتالحــم مــع القيــادة.
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محددات التفكير الناقد وضوابطه:

إذا مــا تأملنــا خطــر احلريــة املطلقــة يف التعبيــر تب ّينــا خطــورة القــول والتعبيــر وتأثيراتــه يف عالقــة بالفــرد واملجموعــة
أل ّنــه محمــول علــى الصــدق والكــذب ولــه اســتتباعات عمل ّيــة علــى اجلماعــات واألوطــان .وهــذا مــا يوجــب وضــع محــددات
وضوابــط للتفكيــر الناقــد وعقلنتــه .فاحل ّريــة احلقيق ّيــة مرتبطــة مبســؤول ّية حت ّمــل تبعــات القــول أو التعبيــر .وك ّل قــول يتعلّــق
باملجــاالت التاليــة تتر ّتــب عنــه اعتبــارات أخالق ّيــة واجتماع ّيــة وسياس ـ ّية خطيــرة:
•الشريعة اإلسالمية السمحة واملق ّدسات والعقائد والثوابت الدين ّية.
•والة أمرنا حفظهم اهلل وقيادتنا الرشيدة أيدها اهلل والوطن ورموزه وتاريخه.
•األعراض واحلياة الشخص ّية لألفراد.
•أنظمة الدولة وقرارتها و سياستها العامة.
•املؤسسات العامة للدولة.
•القيم املجتمع ّية و الهو ّية الوطن ّية.
•متاسك املجتمع ووحدته.
أن اخلــوض ال ّ
المســؤول يف هــذه املجــاالت بالتعريــض أو التشــويه أو الكــذب واملغالطــة هــو ضــرب مــن
يــدرك املف ّكــر النّاقــد ّ
الفكــر الضـ ّ
ـال الهـ ّدام الــذي يــؤ ّدي إلــى نقيــض الهــدف مــن النقــد أال وهــو بنــاء االنســان والدفــاع عــن وحــدة الوطــن واحتــرام
الــذوات يف أعراضهــم وقيمهــم وخصوص ّياتهــم الفرد ّيــة وهو ّيتهــم الوطنيــة و املجتمع ّيــة .فالهــدف مــن النّقــد العقالنـ ّـي البحــث
عــن احللــول الكفيلــة بتطويــر احليــاة وتعزيــز التواصــل واحلــوار يف ظــل احملبــة واإليخــاء مــع احتــرام حــق االختــاف وتعـ ّدد
اآلراء دون ســوء ظـ ّـن يف املختلــف بــل اعتبــاره شــريكا يف االبــداع.
تأسســت دولتنــا حفظهــا اهلل علــى يــد املغفــور لــه امللــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود الــذي أدرك برؤيتــه الثاقبــة أن
َّ
الوحــدة الوطنيــة حتــت رايــة التوحيــد هــي املظلــة التــي حتفــظ أمــن املواطنــن يف عقيدتهــم وأنفســهم وممتلكاتهــم وأعراضهــم
وجتمــع شــتاتهم وجت ِّنــب ُمجت َمعنــا االضطرابــات األمنيــة وعــدم االســتقرار ،وقــد تـ َّوج النظــام األساســي للحكــم يف اململكــة يف
املــادة الثانيــة عشــرة مــا يؤ ِّكــد علــى هــذه الوحــدة يف النــص اآلتــي:
واجب ،ومتنع الدولة َّ
كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة واالنقسام».
«تعزيز الوحدة الوطنية
ٌ
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نظام املطبوعات والنشر

أساســا لل ِّرقابــة الذاتيــة وااللتــزام باملمارســات اإليجابيــة
إن نشــر املعلومــات واآلراء عبــر منصــات اإلعــام الرقمــي يخضــع
َّ
ً
أن وِ زارة اإلعــام وضعــت نظا ًمــا للمطبوعــات والنشــر يوضــح محــددات النشــر.
يف التواصــل مــع اآلخريــن ،كمــا َّ
املادة الثامنة
حرية التعبير عن الرأي مكفول ٌة مبختلف وسائل النشر يف نطاق األحكام الشرعية النظامية.
املادة التاسعة
يراعى يف ذلك:
•أال تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية
•أال ت ِ
ُفضي إلى ما يُ ِخ ُّل بأمن البالد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع املصلحة الوطنية.
تؤدي إلى إثارة الن َعرات وبث الفرقة بني املواطنني.
•أال
َ
تؤدي إلى املساس بكرامة األشخاص وحرياتهم أو إلى ابتزازهم أو إلى اإلضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية.
•أال
َ
تؤدي إلى استحسان اإلجرام أو احلث عليه.
•أال
َ
•أال تفشي وقائع التحقيقات أو احملاكمات إال بعد احلصول على إذن من اجلهة املختصة.
•أن تلتزم بالنقد املوضوعي البناء الهادف إلى املصلحة العامة واملستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
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النشرات العلمية

لليوم الرابع
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التفكير الناقد :طرح األسئلة ّ
وحل املشكالت
النشرة العلمية اجللسة التدريب ّية األولى

إن هاجــس املفكــر الناقــد ودأبــه علــى اســتكناه داللــة احليــاة طلبــا للمعنــى وســعيا نحــو احلقيقــة حـ ٌّـل ملــا يعــرض مــن مشــكالت
ّ
أن
احليــاة اإلنســانية .وهــو يف ذلــك محتــاج إلــى وســائل وأدوات ومناهــج للبحــث والتمحيــص ،لعـ ّل أه ّمهــا طــرح الســؤال .إ ّال ّ
لألســئلة النّاقــدة خصوص ّيــة مت ّيزهــا عــن األســئلة املعتــادة املتداولــة ،فضــا عــن اختــاف إســتراتيجيات طرحهــا املنهج ّيــة
الســؤال ذاتــه ليح ـ ّدد نوعــه
املم ّيــزة يف ســياق التّفكيــر الناقــد .حيــث ال يكتفــي املفكــر الناقــد بطــرح األســئلة بــل يف ّكــر يف ّ
ومي ّيــز مســتويات مطلوبــه يف عالقــة مبســتويات املهــارات املعرف ّيــة ،ثــم يرســم ّ
خطــة لتتالــي األســئلة يف عالقــة مبوضــوع
بحثــه .كمــا أ ّنــه ال يكـ ّرر الســائد مــن األســئلة بــل يبــدع أســئلة جديــدة فيفتــح آفاقــا جديــدة للبحــث.
ّ
التفطن
أن علّــة العديــد مــن إشــكال ّيات البحــث والوقــوع يف املغالطــات إســاءة طــرح األســئلة وعــدم
ين ّبهنــا املف ّكــر النّاقــد إلــى ّ
إن الكثيــر مــن مشــاكلنا اليــوم
أن طــرح األســئلة املناســبة جــزء هــام مــن احلصــول علــى اإلجابــة أو احلـ ّل املناســب .بــل ّ
إلــى ّ
كتع ـ ّدد اإلشــاعات وانتشــار األباطيــل اإلعالم ّيــة وغيرهــا نــاجت عــن عجزنــا وأحيانــا عــن غيــاب جرأتنــا علــى طــرح األســئلة
الصحيحــة .ومــن املهـ ّم التأكيــد علــى أن أســئلة التفكيــر النّاقــد ال تــروم إجابــات نهائ ّيــة ولكنّهــا يف الوقــت ذاتــه ليســت أســئلة
إن األســئلة النّاقــدة تتحـ َّرى حلــوال تتحـ ّول بدورهــا إلــى مح ّفــز ألســئلة جديــدة مــن أجــل تطويــر
ريب ّيــة يائســة مــن احلقيقــةّ :
احللــول التــي تظـ ّل دائمــا نســب ّية وحتــت محـ ّ
ـك الســؤال ورقابتــه .ويجــدر بنــا بــادئ ذي بــدء النّظــر يف حتديــد أنــواع األســئلة.
تتمايــز األســئلة عــن بعضهــا بحســب طبيعــة مطلبهــا وهــو مــا يربطهــا مبســتويات املعرفــة أو مســتويات مهــارات التعلّــم.
وغالبــا مــا ير ّكــز املف ّكــر الناقــد علــى األســئلة املتعلّقــة باملهــارات املر ّكبــة أي املســتوى األعلــى للتفكيــر .فعندمــا يتعلّــق األمــر
الســؤال مرتبطــا مبهــارات التذ ّكــر وكذلــك الشــأن بالنســبة
بأدنــى أنــواع املعرفــة وهــو التذ ّكــر حســب تصنيــف بلــوم يكــون ّ
لألســئلة التــي تتعلّــق بالفهــم أو التطبيــق أو التحليــل أو التركيــب أو التقــومي.
·أسئلة التذ ّكر :ومطلوب هذه األسئلة استرجاع أو استحضار معلومات أو تعريفات أو مواقف.
·أسئلة الفهم :ومطلبها إعادة صياغة املعلومات بغرض شرحها أو تفسيرها أو العمل عليها يف مقارنة.
·أسئلة التطبيق :وتتعلّق مبطلب اإلجناز اإلجرائي وحتويل املعارف إلى أدوات تط ّبق على مشكلة بعينها.
·أسئلة التحليل :مطلوبها العمل على بنية املعلومة بتفكيك عناصرها والكشف عن العالقات بني مكوناتها.
·أسئلة التركيب :ومطلوبها التأليف بني معطيات منفصلة لبناء فكرة جديدة أو إعادة تركيب فكرة معطاة.
حجة.
·أسئلة التقومي :وتتعلّق مبطلب إصدار األحكام وإعطاء الرأي بشأن قض ّية أو موقف أو ّ
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اخلاصة بك ّل مستوى من مستويات تصنيف بلوم:
يبي اجلدول التالي أمثلة من األسئلة
ّ
ّ

مستويات األسئلة
أسئلة التذكر
أسئلة الفهم
أسئلة التطبيق
أسئلة التحليل
أسئلة التركيب
أسئلة التقومي

صياغة األسئلة بحسب مستوى التفكير
أس ِّم/ي– ح ّدد – صف – ع ّدد ()...
فسر – اشرح – رتّب – قارن ()...
ّ
وضح – ّ
أجنز – اربط باملشكلة – وظف يف سياق ()...
قسم – ف ّرع – ف ّكك العناصر -م ّيز – صنّف ()...
ّ
اجمع – ابن – أ ّلف – اربط العناصر – صل ()...
ناقش – أبدِ /ي رأيك – دافع – ب ّرر -حدد املدى ()...

االستعمال يف عالقة باملشكلة
حتديد املشكلة وجمع املعلومات
استيعاب املعلومات التي ّ
مت جمعها
ربط املعلومات باملشكلة عمل ّيا
تفكيك موضوع البحث إلى عناصر
إعادة بناء املشكل ووصل مكوناته
املراجعة التقومي ّية للحجج والنتائج

البديهي أن يلتزم املفكّ ر النّاقد يف صياغته لألسئلة بجملة من الشروط التي تتعلّق ب:
ومن
ّ
الســياق ،وأن يتض ّمــن الســؤال إحالــة صريحــة علــى
الســؤال :أن يحـ ّدد بد ّقــة ووضــوح ،وأن يكــون بســيطا وواضــح ّ
·موضــوع ّ
مرجعــه ال تقبــل التأويــل .وأن يراعــى يف طرحــه املخاطــب بالســؤال بحيــث يفتــرض إمــكان اإلجابــة عنــه مــن طرفــه.
السؤال الواحد أكثر من هدف.
·الهدف من السؤال :وجوب أن يكون معلنا ومح ّددا بد ّقة .مع احلرص على أال يتض ّمن ّ
وأن يكون يف متناول املخاطب .ويشترط تقدير قابل ّيته للتحقّق قدر اإلمكان.
تداولي لذلك يجب أن
تواصلي
ألن طرح األسئلة مرتبط بسياق
السؤال :وهي مسألة على غاية من األهم ّية ّ
·صيغة ّ
ّ
ّ
تكون الصياغة سليمة اللغة ،وتستعمل أداة االستفهام املناسبة للمطلوب مع حت ّري االقتضاب وعدم التعقيد.
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أن التفكير النّاقد تفكير هادف فليست غايته يف
وهكذا ترتبط استراتيج ّية طرح األسئلة مبطلب ح ّل املشكالت .ذلك ّ
ذاته :التفكير من أجل التفكير كما دأب القدامى على النّظر إلى املعرفة .بل ينخرط املف ّكر الناقد يف مشاكل احلياة
اليوم ّية ليجد احللول املالئمة للمشكالت.
تبي عالقة طرح األسئلة بح ّل املشكالت يف اجلدول التالي:
وميكن ّ
مطلوب االستفهام
يف عالقة باملشكل

مجال األسئلة

أستفسر
عن املعلومات وأستفهم الوقائع

أتساءل
ّ
وأتظن على احلجج
عن اآلراء

أستفهم عن القيمة

ماه ّية املوضوع.
ّمني للمسألة.
اإلطار الز ّ
مكوناته املشكلة وعناصره.
مكمن أه ّمية املوضوع.
مكان حدوث املشكلة.
األطراف املؤثرة يف املوضوع.
منط تفاعل مكونات املوضوع.
عالقة املوضوع مبحيطه.
منط اشتغال املوضوع.
أسباب وعلل حدوث املشكلة.
احلجج والبراهني املعتمدة
سالمة احلجج والبراهني املعتمدة.
امتداد واستمرار ّية املشكلة.
احلجج واحللول البديلة املمكنة.
قيمة احللول.
قيمة جتارب احللول.
حدود إمكانية احللول.
مدى االستفادة من احللول.
أهم ّية احل ّل بالنسبة لآلخرين.
أهم ّية احل ّل بالنسبة لآلخرين.

ويجدر بنا أ ّوال تعريف املشكلة وحتديد أنواعها قبل البحث يف استراتيج ّيات حلّها:
املشــكلة هــي :الفجــوة بــن معطيــات الواقــع املوجــود وشــروط الهــدف املنشــود .إ ّنهــا صعوبــة حتــول بيننــا وبــن الهــدف أو هــي
عائــق يحرمنــا مــن الوصــول إلــى إشــباع حاجــة .أو هــي جهــل أو نقــص يف املعرفــة يجعلنــا عاجزيــن عــن الوصــول إلــى إجابــة.

املوجود
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العائق

املنشود

وتوجد تصنيفات مختلفة للمشكالت لع ّل أكثرها شيوعا تصنيف ريتمان والذي بناه على قاعدة معيار الوضوح يف عالقة
باملعطيات واألهداف .بحيث جند خمسة أنواع من املشكالت:

·مشكالت واضحة األهداف واملعطيات
·مشكالت واضحة األهداف غير واضحة املعطيات
·مشكالت واضحة املعطيات غير واضحة األهداف
·مشكالت غير واضحة األهداف وغير واضحة املعطيات
·مشكالت االستبصار

ولع ّل األه ّم يف مسألة ح ّل املشكالت قض ّية اخلطوات أو اإلستراتيج ّية التي يتبعها املف ّكر الناقد يف معاجلة املشكلة .ورغم
االختالف يف تص ّور تلك املراحل إال أ ّنه ميكن ر ّدها عموما إلى املقاربات التالية:

· اإلحساس أو الشعور باملشكلة.
· حتديد املشكلة وتعريفها بدقة ووضوح.
· جمع املعطيات والبيانات وحتديد متطلبات ح ّل املشكلة.
· متحيص احللول املوجودة ومناقشة حججها ومدى جناعتها.
· اختيار احل ّل األمثل ووضع ّ
خطة للتنفيذ.
ّ
اخلطة إجرائيا ودراسة استتباعات احل ّل املقترح.
· تنفيذ
· املراجعة يف ضوء التنفيذ التجريبي.
النهائي.
· التقييم
ّ
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وميكن اختزال هذه اإلستراتيج ّية يف الرسم التوضيحي التالي:

اإلحساس باملشكلة

حتديد املشكلة

حتليل املعطيات

إبداع احللول

اختبار احللول

تنفيذ احلل األمثل

التقومي واملراجعة

ويتطلّــب حـ ّل املشــكالت وعيــا مــن طــرف املف ّكــر النّاقــد بضــرورة تفعيــل ك ّل املهــارات والقــدرات العقل ّيــة وامليــول والعواطــف،
ولذلــك ص ّمــم البعــض كإدوارد دي بونــو مثــا اســتراتيج ّية مت ّكــن مــن مقاربــة ح ـ ّل املشــكالت مــن زوايــا متع ـ ّددة مســتعمال
ـت التــي تســاعد يف حـ ّل املشــكالت مــن زوايــا نظــر مختلفــة حســب نــوع التفكيــر:
نظر ّيــة القبعــات السـ ّ
مالحظة :يجدر باملتد ّرب االنتباه إلى الترابط بني استراتيجيات ح ّل املشكالت وطرح األسئلة املناسبة.
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قبعة التفكير
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اإلجراءات املتبعة حل ّل املشكالت

السؤال املطروح

* احلصول على املعلومات وجتميعها.
* التركيز على احلقائق واملعلومات.
* التجرد من العواطف واألحكام ال ّذات ّية.
* اعتماد األرقام واإلحصاءات.
* حت ّري احلياد التّام.
* اإلجابة املباشرة واحمل ّددة عن األسئلة.

* ماذا أعرف؟
* أين املعلومة؟
* هل توجد أرقام وإحصاءات؟
* هل هنالك معلومات أخرى؟

*االحتكام إلى املشاعر ال إلى العقل.
* إصدار األحكام على أساس عاطفي.
* االعتماد على احلدس املباشر.
* عدم احلياد واالندفاع االنفعالي.
*عدم طلب التفسير أو التّعليل.

*ما شعوري إزاء املشكلة؟
*مباذا يخبرني احلدس والبديهة؟
*ما رد الفعل النّابع من داخلي؟

* التركيز على احتماالت الفشل.
* استعمال املنطق يف نقد اآلراء ورفضها.
* توضيح نقاط الضعف واجلوانب السلبية املتوقع.
واستباق النتائج األسوأ.
* التركيز على العوائق والتجارب الفاشلة.

*ما املشاكل املتو ّقعة؟
*ما املخاطر احملتملة؟
*ما طبيعة الصعوبات التي ميكن أن
تواجهنا؟
َ
َ
*مم يجب أن نحذر؟

* التركيز على نقاط القوة وتو ّقع النجاح.
* تهوين املخاطر واملشاكل.
* االهتمام بالفرص املتاحة واستغاللها.
* التفاؤل واإليجابية واالستعداد للتجريب.
* إبراز احتماالت النجاح وتقليص احتماالت الفشل.

* ما الفائدة املرج ّوة؟
*ما االيجابيات املنتظرة؟
* ما قيمة احللول املنتظرة؟
* ما الذي يدعم الفكرة؟
* ما احلجج املدعمة؟

* التركيز على احللول والبدائل اجلديدة.
*البحث عن ك ّل االحتماالت املمكنة.
*البحث عن الوسائل املبتكرة إليجاد احل ّل.
* إعادة بناء الفكرة من جديد.
* ابتكار حجج داعمة جديدة.

*هل هنالك منهج ّيات أخرى للتنفيذ؟
*ما احتماالت النّجاح؟
* كيف ميكن أن نذ ّلل العقبات أمام احللول؟

* التركيز على موضوع املشكلة بد ّقة.
* البرمجة والتخطيط وتوزيع األدوار.
الصارمة ملجموعات العمل.
* القيادة ّ
*التركيز على املخرجات العمل ّية.
*حسن التص ّرف يف اإلمكانيات.

*ما ّ
خطة التنفيذ؟
* ما اخلطوة املوالية؟
* ما احل ّل العملي اآلن؟
* ما القرار الالزم اتخاذه يف هذه احلالة؟

النشرة العلم ّية للجلسة التدريب ّية الثانية
التفكير ال ّناقد واستراتيجيات اتخاذ القرار

يرافــق املف ّكــر النّاقــد ،يف ك ّل مرحلــة مــن مراحــل بحثــه عــن احللــول للمشــكالت التــي تعــرض لــه ،مطلــب إجرائـ ّـي يتعلّــق
بصنــع واتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا .وملّــا كان التفكيــر النّاقــد تفكيــرا إســتراتيجيا منهج ّيــا فقــد وضــع لهــذه امله ّمــة جملــة
مــن الضوابــط واملعاييــر التــي تضمــن عــدم الوقــوع يف اخلطــأ عنــد اتخــاذ القــرار ملــا يف ذلــك مــن مســؤول ّية وخطــورة تتعلّــق
باســتتباعات القــرارات غيــر املدروســة أو التــي تتخــذ بتس ـ ّرع أو انفعال ّيــة .وتصاحــب هــذه املهــارة التفكيــر النّاقــد يف ك ّل
مراحــل حـ ّل املشــكالت ،فتحديــد املشــكلة واختيــار تعريــف لهــا هــو يف جوهــره قــرار ،وتصنيــف اآلراء والعمــل علــى متحيصهــا
أي منهــا نعتمــد ،وكذلــك اختيــار احلــل األمثــل قــرار ،واملــرور إلــى التنفيــذ ُيع َتبـ ُـر أوج تفعيــل مهــارة
يتطلّــب قــرار اختيــار ّ
اتخــاذ القــرار.
إن اتخــاذ القــرارات إجــراء مر ّكــب يختلــف عــن ح ـ ّل املشــكالت كمــا يختلــف عــن صنــع القــرار رغــم التّداخــل والتشــابك
ّ
املنطقـ ّـي بــن كل هــذه االســتراتيجيات .ولذلــك ال ب ـ ّد أ ّوال مــن حتديــد املقصــود باتخــاذ القــرار قبــل املــرور إلــى النظــر يف
خطواتــه وآلياتــه.

 -1معنى اتخاذ القرار:
تتن ـزّل مهــارة اتخــاذ القــرارات ضمــن مــا يتعــارف عليــه بالتفكيــر التطبيقـ ّـي كمــا تص ّنــف ضمــن مهــارات القيــادة .وتعنــي
حتديــدا اإلجــراء الــذي يجــب القيــام بــه كح ـ ّل ملشــكل معـ ّـن ويرتبــط ضــرورة مبعنيــي االختيــار واملســؤول ّية .فهــو عمليــة
املفاضلــة بــن مجموعــة مــن البدائــل عنــد حــدوث مشــكلة مــا وتصنيفهــا وحتليلهــا علــى أســس منهجيــة وعلميــة ،مــع األخــذ
بعــن االعتبــار كل العوامــل احمليطــة لتحقيــق األهــداف .إ ّنــه إ ًذا اختيــار إلمكان ّيــة مــن اإلمكانيــات املتاحــة تترتّــب عليــه
مســؤول ّية نتائــج ذلــك االختيــار .وتتأتــى أه ّم ّيتــه البالغــة مــن كونــه يف أعلــى مســتويات التفكيــر الناقــد إذ إنــه مي ّثــل مرحلــة
تتأســس علــى حت ّقــق ســابقاتها وهــي الفهــم واالســتيعاب والتحليــل والتركيــب والتقــومي بصفــة خاصــة .ويرتبــط كذلــك
أخيــرة ّ
بســمات الشــخص ّية التــي تتحلّــى بالثقــة يف النفــس وروح املبــادرة واجلــرأة علــى املغامــرة وحت ّمــل املســؤول ّية.
ولتعميــق معنــى اتخــاذ القــرار ال بـ ّد مــن متييــزه عــن صنــع القــرار :ففــي حــن تتو ّقــف عمل َّيــة صنــع القــرار عنــد إيجــاد البدائــل
ـإن اتخــاذ القــرار يكــون تتويجــا لتلــك العمل ّيــة باختيــار احل ـ ّل األمثــل مــن بــن
وتصنيفهــا وحتليلهــا وبيــان قيمــة ك ّل منهــا ،فـ ّ
القــرارات التــي ّ
أن صانــع القــرار ال يختــار وال ينفــذ بــل يكتفــي بالتصـ ّور والنمذجــة ويخــرج
مت صنعهــا وتنفيــذه .ومعنــى ذلــك ّ
ـروري بالنســبة ملتخــذ القــرار.
بالتالــي مــن دائــرة املســؤول ّية ومنطــق املغامــرة واملخاطــرة الضـ ّ

 -2إستراتيجيات اتخاذ القرار وخطواته:
تسلســل زمنــي :مــا قبــل اتخــاذ القــرار ،اتخــاذ القــرار ثــم مــا يلــي اتخــاذ القــرار.
تنتظــم خطــوات صنــع القــرار واتخــاذه ضمــن
ُ
وهنالــك شــبه إجمــاع علــى ر ّد هــذه اخلطــوات إلــى:
·اللحظة األولى :صنع القرار
·اللحظة الثانية :اتخاذ القرار
·اللحظة الثالثة :تنفيذ القرار
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وترتبط ك ّل حلظة مبجموعة من اإلجراءات التي ميكن أن نوجزها كما يلي:

اجراءات صنع القرار:
 -1تعريف املشكلة ورسم الهدف من حلّها.
 -2رصد املعطيات وجمع املعلومات والبيانات واإلحصاءات.
 -3طرح احللول أو البدائل املمكنة حل ّل املشكلة يف ضوء البيانات املعطاة.
 -4تقومي البدائل وبيان ق ّوة وضعف ك ّل منها ومقارنة بعضها ببعض من حيث املالءمة والواقع َّية.

معايير اتخاذ القرار:
 -1املخاطرة
 -2التكلفة
 -3الزّمن

صنع
القرار

 -4املواد املتاحة

آليات تنفيذ القرار:
 -1نشر الوعي بالقرار
 -2رسم ّ
خطة التنفيذ
 -3متابعة التنفيذ
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اتخاذ
تنفيذ
القرار

القرار

املراحل

إجراءات
صنع
القرار

اإلجراءات
واملعايير

املؤشرات

تعريف
املشكلة

اسم املشكلة ونوعها  +أسباب املشكلة  +استتباعات ح ّل املشكلة أو عدمه

رصد
املعطيات

سجل البيانات  +مصدرها  +عالقتها باملشكلة  +مدى جناعتها يف ح ّل املشكلة

طرح البدائل

سج ّل البدائل  +سلبيات وإيجابيات البدائل  +مساهمة ك ّل بديل يف ح ّل املشكلة

تقومي البدائل

الوقت ال ّ
الزم لتنفيذ ك ّل بديل  +تكلفة إجناز ك ّل بديل  +درجة اإلسهام يف ح ّل املشكلة

املخاطرة

تقدير مخاطر كل بديل  +حتديد البديل األق ّل أخطا ًرا

التكلفة
معايير
اتخاذ
القرار

آليات
تنفيذ
القرار
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تقدير تكلفة ك ّل بديل  +حتديد البديل األق ّل كلفة

الزّمن

تقدير كم ّية الزمن لإلجناز بالنسبة لك ّل بديل  +جتديد البديل األقل زمنا لإلجناز

املواد املتاحة

حتديد املواذ املتاحة لك ّل بديل  +حتديد البديل األكثر مالءمة للمواد املتاحة

نشر الوعي
بالقرار

كسب ثقة منفذي املشروع البديل  +كسب دعم املنتفعني باملشروع البديل

رسم ّ
خطة
التنفيذ

تقسيم العمل  +توزيع املهام وحتديد املسؤوليات  +حتديد مواعيد التنفيذ  +خطة بديلة

متابعة التنفيذ

مراقبة احترام توقيتات اإلجناز  +مراقبة مواصفات اإلجناز  +ح ّل صعوبات التنفيذ.

النشرة العلم ّية للجلسة التدريب ّية الثانية
التفكير ال ّناقد والمناظرة

أن اختــاف اآلراء واملواقــف ســمة مالزمــة للوجــود اإلنســاني .ويعتبــر ذلــك االختــاف مشــروعا بــل
يــدرك املف ّكــر النّاقــد ّ
أن املشــكل ال يكمــن يف وجــود االختــاف بــل يف كيف ّيــة تعايــش املختلفــن دون
يق ـ ّدر أ ّنــه شــرط لإلبــداع والتجديــد .غيــر ّ
ـوي فضــاء لتجلّــي ذلــك االختــاف والتعـ ّدد علــى مســتوى مختلــف
الوقــوع يف الصــراع والتصــادم .ويعتبــر مجــال التواصــل اللغـ ّ
باحلجــة والدليــل
احلجــة
أشــكال احلــوار واجلــدل واملناقشــة .فمــن الوســائل املفيــدة يف حـ ّل املشــكالت تبــادل اآلراء ومقارعــة
ّ
ّ
بالدليــل .وتع ـ ّد املناظــرة شــكال مــن أشــكال احلــوار اجلدلـ ّـي الــذي تبــرز فيــه مهــارات التفكيــر النّاقــد الهــادف إلــى اإلقنــاع
وصــوال للحقيقــة.
ميكــن تعريــف املناظــرة بأنهــا فعال ّيــة حوار ّيــة بــن طرفــن :طــرف (فــرد أو مجموعــة) مؤ ّيــد ألطروحــة أو موقــف وآخــر
معــارض أو معانــد لتلــك األطروحــة أو ذلــك املوقــف .وتركــز املناظــرة علــى قضيــة أو موضــوع .ويكــون الهــدف منهــا اإلتيــان
باألد ّلــة واحلجــج لإلقنــاع بوجاهتــه أو تفنيــده.
وتتطلّــب املناظــرة جملــة مــن مهــارات التفكيــر النّاقــد .إ ّال أ ّنهــا كذلــك وســيلة لشــحذ كثيــر مــن املهــارات وتطويرهــا .وهنــا
تكمــن أهميتهــا حيــث إ َّنهــا مناســبة إلكســاب املف ّكــر الناقــد:
·القدرة على التّواصل والتفاعل االجتماعي.

·الوعي بنسب ّية احلقيقة وتع ّدد طرق الوصول إليها.
·سرعة البديهة يف استحضار احلجج وبنائها وتوظيفها.
·تطوير القدرات اللّغو ّية البالغ ّية واخلطاب ّية.
·القدرة على كشف املغالطات وعلل فساد احلجج.
·القدرة على التخاطب وفق أسلوب إستراتيجي ّ
منظم يف اجتاه هدف مح ّدد.
·تقوية ال ّثقة يف النفس وتقدير ال ّذات وشجاعة مواجهة اآلخرين.
·تعلّم التواضع وروح االعتراف باخلطأ دون خجل.
·تثمني االختالف كمحفّز لإلبداع واإلثراء.
أن اآلخر املختلف ميكن أن يكون مصدرا لإلثراء وعينا يف بلوغ احلقّ .
·إدراك ّ
إن الهــدف مــن التناظــر ليــس املعانــدة واالنتصــار
مــن املهـ ّم جــدا متييــز املناظــرة عــن اجلــدل ال سـ ّيما اجلــدل العقيــم .حيــث َّ
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عــل اخلصــم وال هــي املماحكــة والســخرية والتقليــل مــن شــأن املناظــر ،وال هــي ادعــاء امتــاك احلقيقــة واعتبــار حجــج
اخلصــم مف ّنــدة قبــل أن ينطــق بهــا .فاملجــادل معانــد انفعالـ ّـي متزمــت مييــل إلــى اخلصومــة ويلتـ ُّذ بإفحــام اخلصــم أكثــر مــن
ـإن هــدف املناظــرة طلــب احلــقّ لذاتــه واالعتــراف بــأن اخلصــم ميكــن أن يكــون مصــدرا للحقيقــة
اإلقنــاع بالـ ّرأي .باملقابــل فـ ّ
فضــا عــن اعتبــار التناظــر منهجــا للبحــث املشــترك وليــس مناســبة للتشــاحن والصــراع .ومــن هــذا املنطلــق بحــث املنظــرون
يف أخالقيــات املناظــرة والقيــم التــي يجــب أن تتوافــر يف املناظــر .وميكــن إيجازهــا يف:
·صدق الن ّية يف استهداف احلقّ ال إفحام املناظر املقابل.
·التع ّهد مبناقشة األفكار ال األشخاص.
·احترام املناظر املقابل يف شخصه ويف أفكاره.
املخصص للمناظر املقابل.
·عدم املقاطعة أو احتكار أخذ الكلمة على حساب الوقت
ّ
والتعصب والتشنّج عند تفنيد حجج املناظر املقابل.
الصوت
ّ
·عدم رفع ّ
·جتنّب الغرور واالعتداد بالنفس حلظة االنتصار والتواضع للحقّ أ ّيا كان مأتاه.
للسمعة والشهرة.
·عدم السعي إلى استمالة اجلمهور باألساليب اخلطابية القائمة على املغالطة طلبا ّ
تبي تهافت احلجة.
·االعتراف باخلطأ دون خجل وعدم التعنّت يف حال ّ

وأ ّمــا عــن اســتراتيج ّيات هيكلــة املناظــرة وخطواتهــا فإ ّنهــا محكومــة بأربــع مراحــل :مرحلــة مــا قبــل املناظــرة ومرحلــة فاحتــة
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املناظــرة ثــم حلظــة املناظــرة وأخيــرا اختتــام املناظــرة .ولــك ّل مرحلــة جملــة مــن اإلجــراءات يلخّ صهــا اجلــدول التالــي:

مراحل املناظرة

اإلجراءات املطلوبة
حتديد املوضوع بد ّقة
جمع األسئلة املتعلقة باملوضوع
جمع احلجج على االدعاء

اإلعداد
ملا يسبق املناظرة

جمع احلجج املضادة الدعائي
جمع معلومات حول فريق املمانعة
توزيع األدوار بني أعضاء فريقي (إن لم تكن
املناظرة فرد ّية)
جلب انتباه املشاركني من اللحظة األولى
التعريف بالذات (يكون مختصرا ووظيف ّيا)
قصة طريفة مؤثرة يف عالقة باملوضوع
االنطالق من ّ

فاحتة
املناظرة

االنطالق من قول مأثور
االنطالق من إحصاءات صادمة
االنطالق من تعريف متفق عليه
االنطالق من وثيقة سمع ّية بصر ّية
التعريف باملشكلة
حتديد الهدف من املناظرة
بسط احلجج املدعمة لالدعاء الذي أدافع عنه

أثناء املناظرة

التع ّرف االستباقي على احلجج املخالفة
(استباق حجج املعارض)
االعتراض على حجج الطرف املعارض (إعداد الردود بناء على استباق احلجج املعارضة)
تفنيد اعتراضات الطرف املعارض على احلجج املؤيدة (استباق اعتراضاته وإعداد مسبق للر ّد)

اختتام املناظرة
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تلخيص النتائج واإلقرار باإلفحام أو اإللزام

ّ
مخطط سير املناظرة فيكون على النحو التالي( :مالحظة :هذا مج ّرد منوذج ميكن تغيره وتعديله)
وأ ّما

·تعيني جلنة تنظيم وحتكيم تتكون من رئيس ومق ّررين
دور الرئيس توزيع الكلمة واإلعالن عن النتائج
دور املق ّرر األ ّول التذكير بقوانني املناظرة وأخالقياتها ثم تسجيل املخالفات
دور املق ّرر الثاني تسجيل كل حيث ّيات املناظرة من أقوال وأفعال
·تكوين فريقي التناظر (ميكن أن تكون املناظرة بني شخصني فقط)
فريق التأييد ويتكون من رئيس وعضوين
فريق املعاندة ويتك ّون من رئيس وعضوين
·مداوالت املناظرة
يتداول الفريقان على الكالم عضوا بعضو
يبدأ فريق التّأييد بالكالم
·حتكيم املناظرة :اإلعالن عن نتيجة املناظرة من طرف رئيسة جلنة التحكيم بعد املداوالت
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النشرات العلمية

لليوم اخلامس
68

مواد تدريب اليوم الخامس
ّ
التفكير الناقد والقراءة
النشرة العلم ّية للجلسة التدريب ّية األولى

يختلــف اإلنســان يف منــط وجــوده عــن ســائر املخلوقــات .ففــي حــن تكتفــي ج ـ ّل املوجــودات بالتح ّيــز يف الزّمــان واملــكان
ـوي احملــض إلــى الوعــي بوجــوده .ذلــك الوعــي الــذي يتجلّــى فيمــا يبدعــه مــن أنســاق
يتجــاوز اإلنســان مج ـ ّرد الوجــود احليـ ّ
رمز ّيــة لعـ ّل وســيلتها األساسـ ّية اللّغــة .فعبــر الكلمــات واملفاهيــم ينشــئ اإلنســان عوالــم جديــدة يودعهــا النصــوص والكتــب.
وهكــذا ينتقــل اإلنســان مــن قــارئ لكتــاب الطبيعــة واملجتمــع واحليــاة إلــى قــارئ لتــك القــراءة ذاتهــا :قــراءة مــا جــادت بــه
قريحــة اإلنســان عبــر التاريــخ ومــا أودعــه عقلــه وخيالــه مــن نصــوص وكتــب.
حتيــل القــراءة إذا إلــى خصوص ّيــة اإلنســان وتفـ ّرده كصانــع للرمــوز اللغو ّيــة .فلكأ ّننــا بالقــراءة نحقــق شــرطا لتجلّي إنســان ّيتنا.
ومــن البديهـ ّـي أن يرتبــط التفكيــر بالقــراءة مــن حيــث هــي مصــدر ملــا ّدة التفكيــر ذاتــه .كمــا أ ّنهــا مــن الفعال ّيــات األساسـ ّية التــي
تغ ـ ّذي التفكيــر النّاقــد علــى وجــه اخلصــوص .ولذلــك يجــب النّظــر فيمــا مي ّيــز القــراءة النّاقــدة ويف املهــارات التــي يحتــاج
إليهــا املف ّكــر الناقــد للقــراءة.

 -1مفهوم القراءة :القراءة والقراءة الناقدة
ـص وبــن
القــراءة يف مفهومهــا األع ـ ّم فعال ّيــة أو نشــاط مر ّكــب تفاعلـ ّـي تواصلـ ّـي بــن نســق مــن ال ّرمــوز اللّغو ّيــة هــو النـ ّ
ـلبي للمقــروء
متق ّبــل لــه هــو القــارئ .وهــذه العالقــة يحكمهــا مبــدأ التّأثيــر والتأ ّثــر حيــث َّ
إن القــراءة ليســت مجـ ّرد اســتقبال سـ ّ
بــل هــي إعــادة إنتــاج لــه بحســب خصوص ّيــة القــارئ املعرف ّيــة وخلف ّيتــه الثقاف ّيــة وحاالتــه النفسـ ّية .وقــد تقــف هــذه الفعال ّيــة
عنــد مقصــد الفهــم واالســتيعاب ولكنّهــا قــد تتجــاوز ذلــك إلــى تفكيــك الرمــوز وحتليلهــا وتأويلهــا .وهــو مــا يعنــي متييــزا
جوهر ّيــا بــن قــراءة تقــف عنــد املســتويات ال ّدنيــا للتفكيــر األساسـ ّـي وال تتطلّــب ســوى التذ ّكــر والفهــم وبــن قــراءة ترتكــز علــى
مســتويات التفكيــر املر ّكــب وتقــوم علــى التحليــل والتفكيــك وإعــادة الهيكلــة اإلبداعيــة ،والتــي ميكــن نعتهــا بالقــراءة النّاقــدة.

 -2أنواع القراءة:
يســتند تصنيــف أنــواع القــراءة إلــى معياريــن أساسـ ّيني :األ ّول هــو الهــدف مــن القــراءة والثانــي هــو املهــارة أو الوظيفــة املعرف ّية
ـص املقــروء( .توجــد تصنيفــات أخــرى ال ترتبــط بســياق بحثنــا :كالقــراءة
أو املهار ّيــة التــي يعتمدهــا القــارئ عنــد مباشــرته للنـ ّ
الصامتــة واجلهر ّيــة وكذلــك املتأ ّنية والســريعة).
فأ ّما التصنيف األ ّول فير ّد القراءة إلى أصناف أربع أساس ّية وهي تدريج ّيا من حيث قيمة الهدف:
أ -القراءة من أجل التسلية والترفيه
ب -القراءة من أجل الفهم واالطالع
ج -القراءة من أجل االستكشاف والنّقد
د -القراءة من أجل التجاوز واإلبداع
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األهم ،ألنه يتصل مبهارات القراءة ،فيرجع األنواع إلى أربعة وهي:
وأما التصنيف الثّاني وهو
ّ
ّ
أ -القراءة احلرف ّية (األ ّول ّية) :االكتفاء بربط الرموز اللغو ّية مبعناها املباشر.
النص املقروء وكشف العالقات التي تربط بينها.
ب -القراءة التحليل ّية (التفسير ّية) متييز عناصر
ّ
ج -القراءة النّاقدة :تقومي املضامني املقروءة ومتحيص مدى سالمتها املنطق ّية والتثبت من مصادرها.
معان ومواقف جديدة تتجاوزه وتط ّوره.
د -القراءة اإلبداع ّية :إعادة إنتاج املقروء بغرض بناء وتركيب ٍ

 -3مهارات القراءة ومهارات القراءة النّاقدة:
تتطلّــب فعال ّيــة القــراءة يف ك ّل مســتوياتها وأنواعهــا جملــة مــن املهــارات ميكــن تقســيمها إلــى نوعــن :مهــارات أساس ـ ّية ال
ـص القــراءة النّقد ّيــة واإلبداعيــة حتديــدا:
يســتقيم فعــل القــراءة بدونهــا ومهــارات مر ّكبــة تخـ ّ

·مهارات القراءة األساس ّية( :الفهم والتذكّر)
• القدرة على متييز الوحدات الدنيا لتركيب األلفاظ (معرفة احلروف والتمييز بني أصواتها املنطوقة).
• القدرة على إضفاء املعنى على الرمز اللغوي (فهم داللة األلفاظ وربط الصور الصوت ّية بالصور الذهن ّية).
النص (ربط ال ّدال باملدلول).
• القدرة على فهم معنى اللفظ يف سياق موضوع
ّ
• القدرة على إدراك الوحدات املكونة للمقروء (الكلمة – اجلملة – الفقرة – املقطع).
• القدرة على القراءة املسترسلة لوحدة مر ّكبة كاجلملة أو الفقرة.
والتعجبية سياق ّيا.
• القدرة على التمييز بني اجلمل التقرير ّية واالستفهام ّية
ّ
• القدرة على تذ ّكر األفكار املقروءة واستحضارها وتذ ّكرها.
• القدرة عل فهم املجازات واالستعارات والتشبيهات واألمثلة.
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·مهارات القراءة النّاقدة واإلبداع ّية( :التحليل والتركيب واالبتكار)
النص (عزلها وإعادة تركيبها).
• القدرة على حتليل الوحدات املعنو ّية يف
ّ
النص.
• القدرة على حتديد األهداف املضمرة واملعلنة لصاحب
ّ
النص (أفكار وآراء ومواقف واجتاهات).
• القدرة على كشف املسلّمات الضمن ّية لصاحب
ّ
نصه (نظام تسلسل األفكار منطق ّيا).
• القدر على مت ّثل مسار احلجاج الذي اتبعه الكاتب يف ّ
• القدرة على إعادة صياغة املقروء بلغة القارئ أو بناء تالخيص ومختصرات.
• القدرة على استشراف استتباعات مضامني النص وتقوميها.
للنص.
• القدرة على بناء استنتاجات انطالقا من القراءة املتم ّعنة
ّ
األدبي أو الفلسفي.)...
• القدرة على متييز أسلوب الكاتب (العلمي أو
ّ
• القدرة على تقدمي تقومي للمقروء يتض ّمن املكاسب واملآخذ.
• القدرة على مناقشة املقروء وتقدمي بديل عنه أو دعمه بحجج من خارجه.
التفطن للمغالطات أو األخطاء الواردة يف املقروء.
• القدرة على
ّ
• القدرة على مزاوجة األفكار املقروءة بأفكار القارئ السابقة وثقافته إلبداع مخرجات جديدة.

أهم ّية القراءة الناقدة:
ّ -4
ال ينطلــق املف ّكــر الناقــد يف حـ ّل املشــكالت واتخــاذ القــرارات مــن الفــراغ .بــل لعـ ّل أهـ ّم مرحلــة يف حـ ّل املشــكالت هــي تعريــف
املشــكلة ثــم جمــع البيانــات .وهــذه امله ّمــة تتطلّــب مــن املف ّكــر الناقــد العــودة إلــى مــا كتبــه اآلخــرون ومــا د ّونــوه مــن حلــول
إن القــراءة النّاقــدة هــي دائمــا قــراءة وظيف ّيــة .وهــي فرصــة لـــ:
وجتــارب تتعلّــق باملشــكلة املطروحــةّ .
·تنمية املعارف واكساب وتطوير املهارات العقل ّية واللغو ّية وتوسيع أفق املمكنات.
·إدراك أهم ّية التحاور مع اآلخرين من ك ّل األزمنة والثقافات عبر قراءة كتبهم.
·املراكمة على ما أجنزه اآلخرون لإلضافة عليه وعدم البداية من الصفر ربحا للوقت واجلهد.
·تفعيل ثقافة االنفتاح والتواصل التعاوني على ح ّل مشكالت اإلنسان ّية.
ّفسي وتكوين شخص ّية متوازنة تقبل احلوار وحتترم شروط املناقشة البنّاءة.
·خفض التوتر الذهني والن ّ
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ـإن تعايشــه مــع بنــي جنســه اضطـ ّره إلــى االتّصــال بهــم والتواصــل معهــم .وهــذه
ملّــا كان اإلنســان مخلوقـاً اجتماع ّيــا بطبعــه فـ ّ
احلاجــة إلــى اإلفهــام والتفاهــم دفعتــه إلــى تطويــر أدوات تسـ ّهل عليــه تبــادل األفــكار واملعلومــات مــع بنــي جنســه .وقــد بلغــت
إن اإلعــام
هــذه األدوات والوســائل أوج تط ّورهــا فيمــا يسـ ّميه البعــض عصــر االنفجــار املعلوماتـ ّـي .وإ ّننــا ال نبالــغ إذا قلنــاَّ :
هــو املتغ ّيــر األهـ ّم يف املعادلــة االقتصاد ّيــة والسياسـ ّية واالجتماع ّيــة اليــوم .ومــن البديهـ ّـي أن يكتنــف هــذا املفهــوم املشــحون
خاصــة بالنســبة للمف ّكــر الناقــد الــذي يســعى إلــى كشــف كنهــه ومعرفــة مــدى أه ّميتــه يف حيــاة اإلنســان
بالــدالالت الغمــوض
ّ
أن هــذا املفهــوم قــد اختلــط مبفاهيــم مرتبطــة بــه كاالتصــال واإلعــان والدعايــة.
ال سـ ّيما ّ

 -1مفهوم اإلعالم:
اإلعــام نشــاط اتصالـ ّـي يســتهدف إبــاغ رســالة تتض ّمــن جملــة مــن املعلومــات والوقائــع ملتق ّبــل هــو اجلمهــور املســتهدف.
وتســتعمل يف ذلــك التّبليــغ وســائل متنوعــة تس ـ ّمى وســائل اإلعــام والتــي ميكــن أن تكــون مقــروءة أو مســموعة أو مرئ ّيــة.
واإلعــام بهــذا املعنــى رافــد مــن روافــد االتصــال حيــث يتو ّفــر علــى عناصــر العمل ّيــة التواصل ّيــة كمــا ّ
نظــر لهــا ج ـ ّل علمــاء
االتصــال وهــي :املرســل – ال ّرســالة – الوســيلة – املســتقبل.
والهــدف مــن اإلعــام إيصــال احلقائــق واملعلومــات الصحيحــة عــن الوقائــع والقضايــا املطروحــة .مــع حتــ ّري النقــل
املوضوعـ ّـي الصــادق لتنويــر الـ ّرأي العــام وإبــاغ اجلمهــور مبــا يــدور حولــه مــن أحــداث دون حتريــف للخبــر .ومــن هنــا كان
التّمييــز بــن اإلعــام والدعايــة واإلعــان أمــرا حاســما .فبعــض مــا يقــال يف تعريــف اإلعــام قــد يكــون إسـ ً
ـقاطا خلصائــص
مرتبطــة مبعانــي أخــرى .أو هــو توصيــف إلعــام انحــرف عــن رســالته احلقيق ّيــة ّ
لتوظــف وســائله لغــرض ال ّدعايــة أو اإلعــان
ـاري .وهنــا يتجلّــى دور التفكيــر النّاقــد يف التمييــز بــن أشــكال التّوظيــف املختلفــة لوســائل اإلعــام .فمــن أوكــد مهــام
التجـ ّ
املف ّكــر النّاقــد الكشــف عــن انحرافــات اإلعــام عــن دوره األساسـ ّـي وهــو تبليــغ احلقيقــة.

 -2وظائف وسائل اإلعالم:
أهم الوظائف التي يقوم بها اإلعالم يف واقع املمارسة االتصال ّية والتي ميكن أن تتجاوز ما يجب أن تكون عليه ال ّرسالة
من ّ
اإلعالمية:
·التسلية والترفيه
·تنمية الوعي والتزويد باملعارف واملعلومات
·اإلخبار باألحداث اليوم ّية
·تفعيل االتصال والتواصل االجتماعي
·توجيه اجلمهور املستهدف وبناء املواقف واالجتاهات
·ال ّدعاية واإلعالنات التجار ّية
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 -3استراتيج ّية البناء النّاجح للعمل ّية اإلعالمية:
لكي تنجح ال ّرسالة اإلعالم ّية ،ينتهج اإلعالمي الذي يتحلّى مبهارات املف ّكر الناقد خطوات ّ
منظمة كما يلي:
·حتديد الهدف من الرسالة اإلعالم ّية بدقة ووضوح.
·دراسة خصوص ّية اجلمهور املستهدف من الرسالة.
·الصياغة الواضحة واختيار األسلوب املناسب للتبليغ.
·توظيف الوسيلة االتصال ّية املالئمة للرسالة وللجمهور املستهدف.
·تخ ّير الزمن املناسب لبثّ الرسالة.
·تقييم التغذية الراجعة موضوع ّيا واالستفادة من األخطاء.

اإلعالمي:
 -4أخالقيات
ّ
تنص ك ّل املواثيق الدول ّية على مبدأ قدس ّية اخلبر وتضع مجموعة من القيم واملعايير الضرور ّية للممارسة اإلعالمية
ّ

امللتزمة والصحيحة حتى ال تنحرف عن رسالة تبليغ املعلومة بك ّل موضوع ّية وحياد ّية وميكن أن نوجزها يف التالي:
·املصداق ّية :احلرص على الصدق يف نقل املعلومة دون حتريف أو زيادة أو إنقاص.
·املوضوع ّية :حت ّري مبدأ التطابق بني اخلبر وموضوعه.
·احلياد :عدم إدخال االعتبارات الذات ّية أو االنحياز للميول الشخص ّية يف صياغة اخلبر أو املعلومة.
·النزاهة والد ّقة :الصرامة يف صياغة اخلبر بلغة واضحة وغير قابلة للتأويل.
·التوازن :تقدمي املعلومة يف احترام لكال الطرفني املعارض واملؤ ّيد.
·عدم التمييز :عدم التمييز حلظة اإلعالم بني األطراف على أساس مذهبي أو عرقي أو ثقايف.
·احترام مرجع اخلبر :عدم إصدار أحكام مسبقة على املوضوع ونقله بأمانة واحترام.
·احترام السر املهني وعدم الكشف عن مصادر املعلومة.
وهمي.
أي خبر
·التث ّبت من املعلومة وعدم نشر ّ
ّ
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اإلعالمي:
 -5التفكير النّاقد والتضليل
ّ
عندمــا ال يحتــرم ميثــاق أخالقيــات اإلعــام النّزيــه وعندمــا يتـ ّم توظيــف اإلعــام عمــدا لغــرض ال ّدعايــة املقنّعــة ،فإ ّنــه يحيــد
عــن وظيفــة نقــل احلقيقــة وتبليغهــا ليصبــح أداة للتالعــب بالعقــول ووســيلة للتزييــف والتعميــة وتشــويه احلقائــق .وليــس مــن
الصعــب أن نالحــظ البــون ّ
الشاســع بــن مــا يجــب أن يكــون عليــه اإلعــام ومــا هــو عليــه واقــع املشــهد اإلعالمـ ّـي املشـ ّوه.
ّ
لقــد حت ّولــت وســائل اإلعــام إلــى وســائل حــرب .حيــث جت ّيــش بواســطتها احلشــود وتع ّبــأ إيدولوج ّيــا نصــرة ملوقــف مــا
أو اجتــاه مــا .وتســتعمل يف ذلــك ك ّل أســاليب التنــومي املغناطيســي عندمــا تقــذف املشــاهد بوابــل مــن املعلومــات والصــور
والفيديوهــات الكاذبــة لتشــويه اخلصــوم .كمــا تســتعمل أســلوب التغييــب عندمــا حتــ ّل محــ ّل عقــل املشــاهد فتحــ ّدد لــه
املؤسســات العامليــة التــي
اختياراتــه عندمــا يصبــح مدمنــا علــى متابعتهــا فتغيــب عنــه ذاتــه ويعيــش يف عالــم افتراضـ ّـي تصنعــه
ّ
تتح ّكــم يف وكاالت األنبــاء والقنــوات التلفاز ّيــة والفضائ ّيــات التــي غــزت ك ّل البيــوت.
وتعتمــد أســاليب التضليــل علــى تقنيــات الصــورة امل ُ َ
صطنعــة كمــا تعمــد إلــى تهييــج االنفعــاالت ليغيــب العقــل وتهــدف إلــى
توجــه نحوهــا
صناعــة عــادات وقيــم وثقافــات جديــدة بالتركيــز علــى اإلعــاء املسترســل مــن شــأن ســلوكيات مع ّينــة تريــد أن ّ
الســائد لتأييــده والتغطيــة علــى عيوبــه ونقائصــه بصــرف انتبــاه املشــاهد عــن
حشــود املتلقــن .كمــا تعمــل علــى تبريــر الواقــع ّ
قضايــاه احلقيق ّيــة بصنــع قضايــا وهم ّيــة وتشــتيت انتباهــه إلــى التفاهــات بواســطة مــا تصنعــه مــن أبطــال وهم ّيــن ســرعان
خاصــة عنــد السـ ّذج مــن املتلقــن .فهــي تتقــن مــا يسـ ّمى ببرمجــة الغبــاء.
مــا يتح ّولــون إلــى مثــل عليــا
ّ
وتلجــأ وســائل اإلعــام الدعائ ّيــة مثــل تلــك املعاديــة لسياســة اململكــة إلــى أنــواع مختلفــة مــن ال ّدعايــة أخطرهــا تلــك التــي
ال تقـ ّدم أخبــارا كاذبــة ولكنَّهــا تكــون انتقائ ّيــة اختزال ّيــة بحيــث ال تقـ ّدم مــن األخبــار إال مــا يتماشــى مــع املوقــف الــذي تريــد
الترويــج لــه فتجتــزئ احلــدث وتســكت ع ّمــا ال يالئمهــا .كمــا تســتعمل الدعايــة اإلشــاعات بــأن تقــدم أخبــارا أو معلومــات
مجهولــة املصــدر وتعمــد إلــى تكرارهــا حتــى تصبــح مبثابــة املسـلّمة .كمــا تســتطيع وســائل اإلعــام املضلّلــة صناعــة األخبــار
ومســرحتها والتخطيــط لهــا وتعتمــد يف ذلــك برامــج الكمبيوتــر القــادرة علــى حتويــل الواقــع االفتراضــي إلــى واقــع شــبه
حقيقـ ّـي)...(.. .
إن التعامــل النّاقــد ملــا تق ّدمــه وســائل اإلعــام هــو الطريقــة الوحيــدة
الســياق حيــث َّ
ّ
إن دور التفكيــر النّاقــد مهـ ّم جـ ّدا يف هــذا ّ
للتوقــي مــن مغالطاتهــا .ويكــون ذلــك بإخضــاع ك ّل معلومــة للتث ّبــت .مــع احلــذر مــن أســاليب املغالطــة اإلعالميــة بتحليــل
املعلومــة والتدقيــق يف مصــدر اخلبــر وخلفياتــه الضمن ّيــة .مــع ضــرورة معرفــة االجتــاه الــذي مي ـ ّول ويس ـ ّير وســيلة اإلعــام
ويوجــه ّ
ـري.
خطهــا التحريـ ّ
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يحتــاج اإلنســان يف وجــوده االجتماعـ ّـي إلــى وســائط يح ّقــق بواســطتها مطلبــي التعبيــر والتواصــل .ولع ـ ّل مــن أبــرز هــذه
الوســائط الرمز ّيــة التــي ابتدعهــا اإلنســان ،فضــا عــن اللّغــة ،الصــورة .لقــد اقتحمــت الصــورة ومــا يقتــرن بهــا مــن طقــوس
الصــورة” بامتيــاز ،السـ ّيما
وثقافــة املشــهد احليــاة اإلنســانية إلــى احلـ ّد الــذي دفــع البعــض إلــى القــول بأ ّننــا نعيــش «عصــر ّ
يف زمــن تكنولوجيــات اإلعــام ال ّرقمــي وانتشــار الفضائيــات وشــبكات التواصــل االجتماعــي علــى املســتوى العاملــي .هــذه
ـوي تتحـ ّول بالنســبة للمفكــر النّاقــد إلــى موضــوع للمســاءلة والتقــومي.
الظاهــرة التــي يكتفــي ُ
بعضنــا باســتهالكها بشــكل عفـ ّ
حيــث ينشــغل التفكيــر الناقــد بالصــورة بالنظــر يف قيمتهــا مــن جهــة وظائفهــا :الوظيفــة التعبير ّيــة والوظيفــة التواصل ّيــة.
فمــن جهــة يســائل املف ّكــر النّاقــد الصــورة عــن مــدى قدرتهــا ومصداق ّيتهــا يف التعبيــر عــن حقيقــة الواقــع أو تزييفــه.
يوجــه للصــورة
ليستشــكل مــن جهــة أخــرى مــدى حتقيقهــا ملطلــب التواصــل أو تعطيلــه .ومــا يبـ ّرر هــذا املوقــف الناقــد هــو مــا ّ
اليــوم مــن اتهامــات لهــا بالتــو ّرط يف أحابيــل املغالطــة والكــذب وبــثّ الفرقــة بــن اإلنســان واإلنســان.

 -1معنى الصورة وضروب استعمالها:
ـادي .إنهــا فضــا
ـري لتركيبــة مــن األلــوان تتشـ ّكل مــن انعــكاس ضوئـ ّـي علــى جســم مـ ّ
حسـ ّـي بصـ ّ
ليســت ّ
الصــورة مجـ ّرد كيــان ّ
عــن ذلــك بنيــة ذهن ّيــة يبنيهــا ذهــن اإلنســان عندمــا يلتقــي مــع مــا ينقلــه البصــر إليــه مــن ألــوان وأشــكال حسـ ّية.
احلســية البصريــة .وهــذه املعطيــات
حيــث تتداخــل يف تشــكيل الصــورة رؤيــة املتلقّــي املعرف ّيــة والثقاف ّيــة مــع املعطيــات
ّ
احلســية البصريــة حتمــل بالضــرورة خصوصيــات واجتاهــات ومواقــف صانعهــا .فصانــع الصــورة لــه أهــداف يض ّمنهــا عــن
وعــي أو عــن غيــر وعــي يف بنيــة الصــورة ذاتهــا .وهكــذا تتداخــل ذات ّيــة متل ّقــي الصــورة بذات ّيــة صانعهــا لتصبــح الصــورة مر ّكبــا
ثقاف ّيا وبنية معقّدة على املف ّكر الناقد حتليلها وتفكيكها وتأويلها.
إن الصــورة بهــذا املعنــى نســق قيمـ ّـي يحمــل رؤيــة اإلنســان للعالــم ولآلخــر االجتماعــي .وحضورهــا يتجــاوز التح ّيــز املــا ّدي
ّ
لتصبــح ذات فعال ّيــة بالغــة يف توجيــه الســلوك وبنــاء االجتاهــات واملواقــف .فهــي ليســت محايــدة وال هــي مجـ ّرد شــهادة علــى
ـض
جــزء مقتطــع مــن الواقــع بــل هــي إعــادة إنتــاج لواقعــة مــا بحســب قوانــن الصــورة
اخلاصــة وبحســب مقاصــد مبتكرهــا بغـ ّ
ّ
الصــور الفوتوغراف ّيــة هــي صنــع لواقــع جديــد بحســب القيــود التقنيــة آللــة التصويــر واالختيــارات
النظــر عــن نوعهــا .فحتــى ّ
الواعيــة للمصـ ّور.
أن املف ّكــر الناقــد ال ميكــن أن يطمئـ ّـن ملــا تدعيــه الصــورة مــن صــدق
تلعــب الصــورة دورا هامــا يف فتــح عيوننــا علــى العالــم .إ ّال ّ
الصــادق وتبــادل الــرؤى بــن
يف التعبيــر عــن الواقــع .فالصــورة بنيــة ولكنّهــا كذلــك أداة تســتعمل يف حاالتهــا املثلــى للتعبيــر ّ
األفــراد .ولكنَّهــا تســتعمل كذلــك لغايــات أخــرى ســلطو ّية وإيديولوج ّيــة مضلّلــة.
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 -2الصورة أداة تعبير وتواصل بامتياز:

تعتبــر الصــورة وســيطا تعبير ّيــا بالــغ األهميــة .ولعـ ّل ذلــك راجــع إلــى قدرتهــا علــى حتويــل الواقعــة إلــى مشــهد اســتعراضي
مدهــش يســهل علــى ك ّل إنســان فهمــه والتفاعــل معــه .ففــي حــن يحتــاج التعبيــر اللّغــوي مثــا إلــى مهــارات مع ّقــدة كالتّجريــد
ـزي وحتويــل الوقائــع إلــى صــور ذهن ّيــة قــد ال ميتلكهــا املتل ّقــي وإلــى إتقــان وظائــف النّطــق والــكالم التــي حتتــاج من ـ ّوا
ال ّرمـ ّ
أن الصــورة
ـإن الصــورة قــادرة علــى مالمســة حــواس املتل ّقــي دون عنــاء ودون حاجــة إلــى مهــارات مر ّكبــة .كمــا ّ
وتعلّمــا ،فـ ّ
غالبــا مــا تســتثير االنفعــاالت قبــل العقــل فتضيــف بذلــك لعمل ّيــة اإلعــام والتبليــغ املتعــة والتســلية خاصــة إذا اقترنــت بقيمــة
جمال ّيــة يف بنائهــا وهــو أمــر لــم يعــد يغفــل عنــه صانعوهــا.
وأ ّمــا عــن الوظيفــة التواصل ّيــة فلقــد ق ّربــت الصــورة بــن الثقافــات والشــعوب وأصبــح االطــاع علــى احلضــارات األخــرى
احلــي لالحتفــاالت
ألن الصــورة تنقــل منــط عيشــهم يف شــكل اســتعراضي ومباشــر عبــر النقــل
شــبيها بالعيــش معهــم ّ
ّ
والتظاهــرات الرياض ّيــة والثقافيــة .وبذلــك لــم تختصــر الصــورة املســافات بــن البشــر بــل اختزلــت الزّمــن كذلــك .كمــا
أصبحــت الصــورة وســيلة اإلقنــاع األساس ـ ّية .فنقــل اخلبــر لغو ّيــا ال ميكــن أن يضاهــي تقري ـ ًرا مص ـ ّورا حلــدث احلــرب أو
أن
الكــوارث الطبيع ّيــة .وبالتالــي لــم نعــد بحاجــة إلــى االســتدالالت النّظر ّيــة املنطق ّيــة املط ّولــة واملع ّقــدة لنقنــع اآلخريــن .ذلــك ّ
ـوي.
وضــوح الصــورة ال ميكــن أن يقــارن بغمــوض األلفــاظ وعســر احلجــاج اللّغـ ّ

 -3الصورة أداة تزييف وتغذية الصراعات:

الصــورة يكشــف
ال يجــب أن تتوقــف مقاربــة املف ّكــر الناقــد عنــد مــا يجــب أن تكــون عليــه الصــورة،
خاصــة ّ
وأن واقــع توظيــف ّ
ّ
ـلطوي للتزييــف والتضليــل السـ ّيما يف املجــال اإلعالمـ ّـي وعلــى شــبكات التواصــل االجتماعــي .لقــد
تو ّرطهــا يف التوظيــف السـ
ّ
حت ّولــت الصــورة إلــى ســاح ميكــن بواســطته قلــب احلقائــق ومــن ثـ َّم توجيــه الـ ّرأي العــام.
هنالــك نوعــان مــن األســباب التــي حتــول دون تعبيــر الصــورة عــن حقيقــة الواقــع :األ ّول مرتبــط بخصائــص الصــورة الذاتيــة
الداخليــة والثانــي مرتبــط بتدخـ ّل صانــع الصــورة ونوايــاه .فأ ّمــا النــوع األ ّول:
·تتش ّكل الصورة من بعدين اثنني بينما الواقع خالف ذلك وهذا قد يخفي الكثير من احلقائق.
·تغ ّير الصورة األحجام واأللوان مما قد ينتج مغالطات.
·تعتمد الصورة ضرورة زاوية نظر تختزل الواقعة فتتغافل عن زوايا النظر األخرى.
·تغفل الصورة عامل الزمن الواقعي (ميكن أن تنسب الصورة إلى زمن غير زمانها).

وأما النوع الثاني:
ّ
·إعادة تركيب الصور لغايات تضليل ّية.
الصورة.
·اختيار متع ّمد لزاوية نظر مح ّددة يف التقاط ّ
·اقتطاع املشهد املقصود بشكل يخفي جز ًءا آخر وقد يقلب احلقيقة كلّيا.
·قابل ّية الصورة للمعاجلة اإلعالمية ببرمجيات ط ّورت لغرض تغيير احلقيقة األصل ّية.

يتر ّتــب علــى هــذه االعتبــارات التوظيــف األيديولوجــي لهــذه الصــور املُصطنعــة لتشــكيل الـ ّرأي العــام .وغالبــا مــا تســتعمل
الصــورة للتحريــض علــى العــد ّو .فتخلــق العــداوات بــن الشــعوب عندمــا تســتعمل يف احلــروب السياسـ ّية واالقتصاد ّيــة .كمــا
تســتعمل لتعطيــل ملكــة التفكيــر لــدى األفــراد جل ّرهــم إلــى تبنــي اجتاهــات أو مواقــف مع ّينــة .فوابــل الصــور املتكـ ّررة الــذي
ترمينــا بــه وســائل اإلعــام ال يتــرك مجــاال الســتعمال العقــل واحلجــاج املنطقـ ّـي وتبــادل األفــكار والتفكيــر النّاقــد.
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وتنظيمية
منهجية
تنبيهات
ّ
ّ
ميسر ومق ّرر من قبل أعضاء الفريق.
•حتديد توقيت العمل يف كل ورشة وتعيني ّ

•ضــرورة االرتقــاء بالنقــاش مــن مســتوى التفاعــل العفــوي إلــى املســتوى التفاعــل املوجــه مــن
خــال اختيــار التدخــات واســتثمارها.
•احلرص على استخالص املكتسبات يف خامتة كل نشاط.
•ميكــن تعديــل املقاربــات جزئيــا اســتجابة لتطلعــات املشــاركني أو طلباتهــم دون احليــاد عــن
أهــداف الــدورة ومســتلزمات اليــوم التدريبــي ومتطلباتــه.
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مصطلحات حقائب التفكير الناقد
املصطلح باللغة
العربية

املصطلح باللغة اإلجنليزية

األم َّية  -أدوات تخيير

Either Or situation

الروابط القضوية

Propositional
connections

هــي تلــك األدوات التــي إذا دخلــت علــى قض ّيتــن أو
أكثــر أنتجــت قضيــة مركبــة.

برهان ا ُ
خللف أو
بالتناقض

Proof by
contradiction

ـات صحــة املطلــوب بإبطــال نقيضه
برهنــة أساســها إثبـ ُ
أو اثبــات عــدم صحــة املطلــوب بإثبــات نقيضه.

املُفْهِ مة املفاهيمية ،أو
التصور املفاهيمي،
أو ،بناء املفاهيم

Conceptualization

التعريف
استخدام« :إ ّما ...أو» للمراوحة بني قض ّيتني

إجــراء فلســفي يقــوم علــى جتريــد القضايــا اجلزئ ّيــة
وتعميمهــا بتحويلهــا إلــى مفاهيــم عامــة كلّ ّيــة هــي مدار
ـض النّظــر عــن اجلزئ ّيــات العين ّيــة
ـفي بغـ ّ
البحــث الفلسـ ّ
التــي حتيــل إليهــا .وهــي مــن اخلصائــص األساس ـ ّية
ـفي
التــي مت ّيــز التفكيــر الفلسـ ّ

االســتلزام ،ويعبــر عــن العالقــة بــن افتراضــات تكــون
االقتضاء أو االستتباع
Logically determined
صحيحــة عندمــا تلــي كل خطــوةٍ التاليــة.
املنطقي
التجربة املخبرية

النسق األكسيومي

Laboratory
experiment
Axiomatic system

التجربة املعملية
هــو منظومــة األ ّول ّيــات أو النســق الصــوري الــذي
تكــون ك ّل أ ّولياتــه ومصادراتــه وقواعــده ب ّينــة الوضــوح
بحيــث تلــزم عنهــا نســق ّيا جملــة مــن النتائــج مبقتضــى
املنطقــي الداخلــي.
االقتضــاء
ّ

املتكثر  -املتعدد

Multiple

لفــظ كثيــر املعانــي :مثــل العــن وحتمــل معنــى عــن
املــاء والعضــو يف رأس االنســان ،وكذلــك قــد تأتــي
مبعنــى اجلاســوس.

مصادرات إقليدس

Euclid’s postulates

حقائــق كليــة وضروريــة ناجتــة عــن املــكان الفيزيقــي،
ولهــذا فهــي صــادرة عــن املــادة ،وقــد ســبب لهــا طابعهــا
التجريبــي غموضــا وتعقيــدا.

أخالقي -اإليتيقية/
اإليثيكية

Ethical
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قيمي أخالقي (ما يتصل مبعايير الفعل /العمل)

املغالطي السفســطائي ويختلف
ـاغبي هو
ّ
القياس املشـ ّ
عــن اجلدلـ ّـي الــذي تكــون مقدماتــه عموم ّيــة مشــهورة
ـطائي تكــون مقدماتــه فاســدة
بينمــا اخلطابــي السفسـ ّ
مغالط ّيــة( .أرســطو ميــز بــن ثــاث أشــكال للقيــاس :
البرهانــي واجلدلـ ّـي واخلطابـ ّـي)

مشاغبي
قياس
ّ

Specious syllogism

استَبْ َدهَ  -مفروغ منه
ْ

Take for granted

وعده ب َده ًّيا
سلَّ َم باألمرَّ ،

إكراهات

Constraint

معوقات ،قيود ،عقبات

الصراع املعريف -
الصراع اإلدراكي

Cognitive conflict

التمشيات  -نهج

Approaches

الريب َّية  -الشك ّية

Skepticism
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الصــراع املعــريف (أو العرفانــي) مصطلــح يف علــوم
التربيــة يفيــد تفعيــل احلــوار والتواصــل علــى جهــة
جتــادل وتبــادل اآلراء وال يشــترط فيــه التعــارض
والتناقــض املعــريف
املُقاربات
ـري يعتبــر الشـ ّ
ـك مذهبــا
توجــه فكـ ّ
مدرســة فلســف ّية أو ّ
وغايــة يف ذاتــه ال وســيلة للوصــول إلــى احلقيقيــة
ـك) فليــس ك ّل شـ ّ
(الشــك مــن أجــل الشـ ّ
ـك شـ ّكا ريب ّيــا.
ومؤســس هــذا املذهــب هــو بيــرون .Pirron
ّ
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