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متهيد

لي�س ق�سدنا يف هذه املراجعة اأن نتو�سل اإىل معرفة ما هو الجتاه الذي يحمله الرتبويون 
اأمران  هذان  الفل�سطيني.  الواقع  بخ�سو�س  يتبنون  التي  القيمية  الأحكام  اأو  التعليم  نحو 
ينتج  اأن  يجب  التعليم  اأن  اإىل  يرى  ال�ساحق  الجتاه  التام:  يكن  اإن مل  العام  التفاق  يف حكم 
مهارات  على  جيدًا  مدربة  ب�رضية  خمرجات  اإنتاج  �رضورة  اإىل  يتجه  لأنه  مفكرين/علماء، 
التفكري املختلفة املنطقية والإبداعية والناقدة، وكذلك على �سبل البحث العلمي التي ل �سبيل 
ل  اأحدًا  فاإن  والفل�سطيني-   - العربي  التعليمي  الواقع  اأما  املذكورة.  املهارات  بدون  اإليها 
يف  ال�سدمة  تثري  ال�سماء  الأرقام  وحتى  الده�سة.  يثري  حد  اإىل  مرتدي  واقع  اأنه  يف  يحاج 
اجلامعية  ال�سهادات  حملة  من  اخلريجني  من  اأ�سطورية  اأعداد  عن  تخربنا  عندما  ق�سوتها 
الأوىل والثانية والثالثة، ثم تقول لنا اأن الإ�سهام العربي يف البحث العلمي يف امل�ستوى الكوين 
يوؤول اإىل ال�سفر. يف تف�سري هذا التناق�س وحماولة البحث عن حلول له تاأتي هذه املراجعة 
امل�ساءة اإيب�ستمولوجيًا مبوقف م�سبق دون اأدنى �سك. وهذا القول ن�سوقه لكي نعفي اأنف�سنا 
تنعدم  التي  النقطة  يف  اإل  له  ل وجود  الذي  الزائف  احلياد  وهم  وراء  الختباء  من  والقراء 
فيها اجلاذبية، اأما على الأر�س فاإن النحياز هو القاعدة �سواء اأ�رضح به الباحث اأو اأخفاه، 
كله  له  نت�سدى  الذي  البحثي  للم�رضوع  بل  املراجعة،  لهذه  نوؤ�س�س  اأن  نف�سل  لذلك  ونحن 
املوقف هو ب�سكل  لأ�سا�س نظري يهدي �سريورة عملنا. وهذا  بانحيازنا معرفيًا  بالت�رضيح 
مبت�رض متاما: اإن التعليم ل ينفلت البتة من ال�سياق القت�سادي الجتماعي ول من تاأثريات 
القرار ال�سيا�سي مهما تكن درجة اختلف الثقافة والتعليم عن بقية مكونات الكل الجتماعي. 
ولعل من املفيد هنا اأن ن�سيف باأن البحث الذي ل نظرية ت�سيئه وتنور طريقه هو بحث �سائع 
ل حيادي، احلياد هنا يعني ال�سياع فح�سب. وبعد هذا التو�سيح املبدئي ننطلق لقراءة بع�س 
الأدبيات الأ�سا�سية حول التعليم واإ�سكالته يف �سياقه التاريخي )الجتماعي- القت�سادي- 

ال�سيا�سي( الفعلي.
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التعليم يف �شياق الكل االجتماعي

يت�سل  ما  ذلك  من  واأقل  جمتمعيًا.  العلئقي  ارتباطه  يف  التفكري  م�سمار  يف  بالعربية  املكتوبة  الأ�سياء  هي  قليلة 
بالتفكري يف نطاق التعليم املدر�سي واجلامعي، ولعل الأقل، للأ�سف ال�سديد، هو الدرا�سات التي ت�سيف �سيئًا معرفيًا 
اإىل واقع التفكري يف املدار�س العربية ناهيك عن الفل�سطينية التي هي مو�سوع بحثنا. ولعل من الأهمية مبكان اأن نذكر 
اأن هم التفكري وعلقته باملواطنة ب�سكل عام اأو بالفرد وقدرته على متثل املعرفة واإنتاجها ينبغي اأن يكون على راأ�س 

اهتمامات املدر�سة واجلامعة، لكن ذلك بالطبع بعيد عن واقع مدر�ستنا وجامعتنا ب�سكل لفت.

اأن تاأتي من نطاق جيو�سيا�سي اأجنبي من قبيل  ولهذا يبدو لنا اأن قراءة مثمرة فيما كتب يف هذه امليادين ل بد 
الأجنبية  للأدبيات  نقوم مبراجعة  عندما  هنا  فعله  اإىل  ن�سطر  ما  الآ�سيوي. وهذا  اأو  الأمريكي  اأو  الأوروبي  النطاق 
بالواقعة  نواجه  فاإننا  العربية  الأدبيات  مراجعة  اإىل  نلجاأ  عندما  حتى  ولكننا  املحلي.  الإ�سهام  من  قليل  مع  اأ�سا�سًا 
احلزينة التي تت�سمن اأن هذه الأدبيات هي يف الواقع تلخي�س خمل يف معظم الأحيان لأعمال اأجنبية �سدرت باللغات 
الإجنليزية والفرن�سية حتديدا. وهناك ا�ستثناءات قليلة جدًا لهذا التعميم. ومن بني الأدبيات ال�ستثنائية التي يجب 
اأن حتتل مكانة كل�سيكية –واإن كانت ل حتظى بالهتمام حتى يف �سفوف الرتبويني »الي�ساريني«- جمموعة درا�سات 

كتبها الراحل مهدي عامل يف عقد ال�سبعينيات من القرن املن�رضم. وما زالت راهنة اإىل حد كبري.

تتمتع  تزال  ما  وهي  الجتماعي،  بالكل  �سلتها  يف  التعليم  ق�سايا  حول  كتب  ما  اأهم  من  عامل  اإ�سهام  اأن  بد  ل 
باملعا�رضة وتخاطب الهم العربي مبا فيه الفل�سطيني على الرغم اأنها كتبت يف �سياق قراءته للتعليم يف لبنان.1 يقول 
عامل اإن اجلامعات الوطنية اللبنانية قد تاأ�س�ست نتيجة حلاجة �سعبية �سغطت على الربجوازية وا�سطرتها اإىل تاأ�سي�س 
تلك اجلامعات. »اإن اجلماهري ال�سعبية نظرت اإىل اجلامعة اللبنانية كو�سيلة لتاأمني م�ستقبل اأبنائها يف جمتمع تظهر فيه 
الوظيفة كهدف للحياة، اأي ك�سمان لها. واحل�سول على الوظيفة يكون باحل�سول على ال�سهادة.« )�س 25( هذا القول 
بالطبع ينطبق على فل�سطني يف اللحظة الراهنة اإذ يتم اإنتاج خريجني خلدمة الوظيفة العمومية يف امليادين البريوقراطية 
ي�ساف اإليها التو�سع التدريجي للتوظيف يف نطاق عمل املنظمات غري احلكومية العاملة بالتمويل الأجنبي يف اأن�سطة 

تت�سل بالدميقراطية، وحقوق الإن�سان، واملراأة، والتدريب على موا�سيع متنوعة يجمع بينها اأنها غري منتجة. 

الواقع، لأن ذلك  اأر�س  القائم على  الإنتاجي  بالواقع  املا�سي من ربط اجلامعة  القرن  يحذر عامل يف �سبعينيات 
يجعل اجلامعة متلئمة ومتكيفة مع �سقف التطور الربجوازي املميز لنمط الإنتاج الكولونيايل ال�سائد يف لبنان والعامل 
العربي.)�س31( وذلك يعني كبح جماح اجلامعة واحتجاز اإمكان تطورها بغر�س احلفاظ على الواقع القائم ومنع منو 
قوى معرفية تتناق�س مع ذلك الواقع وتت�سادم معه يف امل�ستوى الأيديولوجي. واإذا كانت اجلامعة قد ن�ساأت بو�سفها 
جزءًا من احلركة الوطنية التحررية، متامًا مثلما هو احلال يف فل�سطني، فاإنها ما لبثت بعد ذلك، كما عندنا بعد اأو�سلو، 
اأن دخلت يف �رضاع مع بنية الإنتاج القائمة يف حماولة الأخرية لتدجينها وحتويلها اإىل تر�س يف ماكينتها الأيديولوجية.

وذلك كله ياأتي يف �سياق ت�سخي�س عامل )�س 34( لقت�ساد خدمات يلجم تطور التعليم. ومن نافلة القول اإن هذا 
ينطبق بدرجة اأ�سد واأكرب على فل�سطني التي جند �رضحها القت�سادي مكونًا من اأعمال و�رضكات من قبيل البنوك، 
الباطن مع قطاعات  التعاقد من  ذلك  على  تزيد  اأن  ولك  والت�سدير،  واملطاعم، وال�سترياد  والكهرباء،  والت�سالت، 
ويتطلب  متعرث،  اأمر  هو  القيود  من  متحرر  ب�سكل  املو�سوعية  املعرفة  اإنتاج  اأن  يعني  كله  وذلك  الإ�رضائيلية.  العمل 
ال�سواء.  الراأ�سمال املحلي والعاملي على  اأجل حترير اجلامعة من هيمنة م�سالح  الواقع خو�س �رضاع فعلي من  يف 
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ل�سوء احلظ فاإن الكثري من برامج جامعاتنا يف الوقت الراهن تولد يف ارتباط ع�سوي بالتمويل املعومل الذي ل ميكن 
اأن يكون له علقة مبحاولة خلق ن�سخة مماثلة من الزوايا كلها للعلم الغربي، لأن هذا يتناق�س فعليًا مع اأجندات العامل 
الراأ�سمايل ال�ستعماري الذي يريد تاأبيد احلالة ال�سائدة من التق�سيم الكوين للعمل. كما اأن اأحد اأهدافه البدهية هو خلق 
الأوهام الإيديولوجية التي تعمق التبعية الفكرية يف �سياق مترير بنى اأيديولوجية بالذات وتعميمها بني اأبناء ال�سعب 
الفل�سطيني وخ�سو�سًا نخبه املثقفة. ولذلك ل ي�سعب علينا تف�سري واقعة اأن الدعم املعومل للتعليم الفل�سطيني )وغريه( 
ل يتجه نحو الفيزياء اأو الطب اأو ال�سيدلة اأو ال�سناعة )التي ت�سكل مفتاح فكرة اللحاق catch up الذائعة ال�سيت 
يف اأدبيات التنمية( واإمنا نحو اجلزء الفوقي من البناء )اإذا رغبنا يف ا�ستعمال اللغة املارك�سية »املنقر�سة«( مما يعني 
اأن ن�ستدخل الأيديولوجية الراأ�سمالية ال�سناعية يف واقع تبعي. وهذا على ما يبدو هو ما يخلق حالة كوميدية حزينة 
اأن ينجز الدميقراطية ال�سناعية الراأ�سمالية يف  اإىل م�ستوى حماولة تربيع الدائرة عندما يحاول البع�س مثًل  ت�سل 
اليمن املت�سظي بفعل ع�رضات الهويات ما قبل احلداثية. وعلى غرار ذلك حت�سل مفارقات كوميدية �سوداء بخ�سو�س 
نقل املعرفة اإىل فل�سطني عرب التعاون مع املمول الأجنبي. ول بد اأن املرء يحتاج اإىل جرعة هائلة من مثبطات التفكري 
اأمريكا كلها بينما  اأو  اأوروبا كلها  الفل�سطينية مع  اأي من اجلامعات  املاثلة يف تعاون  ال�سخرية  باأنواعها كي ل يرى 
فل�سطني كلها ل ت�ساوي جناح بعو�سة يف معمعان هذه الدول اإذا �سئنا ا�ستعارة الطريقة القراآنية يف التعبري. لكن هذا 

ما ت�سل اإليه الربجوازية التي ي�سميها مهدي عامل بالكولونيالية يف فل�سطني.

احلقيقة  اأنها  مدعية  وتعممها  العاملية  الثقافة  كذبة  تبتلع  املحلية  اجلامعات  اأن   )41( عامل  فيوؤكد  لبنان  يف  اأما 
اأ�سبه هي جمرد ت�سور الربجوازية المربيالية  اأو ما  الكونية  اأو  العاملية  بالثقافة  اأن ما ي�سمى  املو�سوعية، يف حني 
لدورها الذي حتاول الربجوازية الكولونيالية اأن تتماهى معه دون جدوى ب�سبب الختلف البنيوي بني الربجوازيتني 

مثلما يو�سح الكاتب ب�سكل اأعمق يف كتابه »اأزمة احل�سارة اأم اأزمة الربجوازيات العربية«.

اأو  املادي  العلم  با�سترياد  تقوم  عندما  وهي  املعرفة،  اإنتاج  ت�ستطيع  ل  الكولونيالية  الربجوازية  اأن  عامل  يوؤكد 
الثقايف فهذا اإمنا يعني بب�ساطة اأنها ل تنوي التفكري يف اإنتاجه حمليًا �سواء عن طريق اجلامعة اأو املراكز البحثية اأو 
غريها. وهكذا ينعدم دور اجلامعة يف اإنتاج الثقافة الوطنية. واإذن فاإن اجلامعة ل تقوم باإنتاج الثقافة اأو املعرفة واإمنا 
تقوم بنقل اأيديولوجيا هي اأيديولوجيا الربجوازية المربيالية املهيمنة على م�ستوى العامل. )اأنظر �س 58( ولكن هذا 
يف راأينا- الذي قد ل يخالفنا فيه الراحل عامل- ل يعني اأنها ل ت�سدق نف�سها، بل الراجح لدينا اأن معظم »املفكرين 
املحليني« يظن اأنه ينتج املعرفة حتى واإن كان الواقع يبني اأنهم اإمنا يقدمون �رضوحًا واقتبا�سات �سيئة حتاول م�ساهاة 
املركز عن طريق توظيف الرائج من الأيديولوجية العوملية املهيمنة يف اللحظة والزمان. وهذا الرائج هو ما يعرب عنه 
التو�سري- حملية تتقاطع مع فكر  اأو  البنيوية  اإ�سكالية -بلغة  حاليًا باملابعديات: فوكو، ودريدا، وليوتار. هل هناك 
بالطبع  اأو يف اخلليل يف فل�سطني؟ اجلواب  اأو يف حم�س يف �سوريا  اليمن  اأبني يف  اأن ت�سف ما يحدث يف  فوكو ميكن 
هو ل، ولكن جمموعة من املثقفني املدربني يف الغرب- وباملنا�سبة يف اأمريكا ل فرن�سا- يحفظون خلطة فوكو وياأتون 
ليتحدثوا يف ق�سايا احلفر اجلينالوجي واملعرفة والقوة... الخ يف اإطار نخب و�سالونات �سيقة بعيدة جدًا عن حدود 
الأمعري واجللزون والدهي�سة وقباطيا ويطا... الخ غني عن البيان اأن م�رضوعهم املابعدي لتفكيك العقل واحلداثة ل 
حمل له يف بلدنا، لأننا مل ن�سل بعد اإىل عقل اأر�سطو ناهيك عن نيوتن وكانط ثم مارك�س واآين�ستاين. اإن التفكيك يريد 
اأن يرد العتبار للأ�سكال ال�سوفية وغري النظامية يف املعرفة. نحن يف الواقع مل ن�سل اإىل �سيء من املنطق والريا�سيات 
وقوانني الفيزياء والقت�ساد بعد، ولذلك فل داعي للم�رضوع املابعدي من اأ�سا�سه. طبعًا ل�سنا هنا  يف حاجة اإىل القول 
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التي  العوملة(  الأخرية من تطورها )مرحلة   املرحلة  الراأ�سمالية يف  اإن هذا امل�رضوع جزء ل يتجزاأ من اليدولوجيا 
حتاول فر�س نف�سها يف كل مكان، والتي تزعم موت ال�رضديات كلها، مع ا�ستثناء �رضدية الراأ�سمالية بطبيعة احلال ل 

املقال.

من هنا ل نرى غرابة مثلما يقول عامل يف »اأن جند معظم الربامج اجلامعية منقولة حرفيًا، كالربامج الثانوية، 
عن الربامج الغربية. ول جند مثًل يف امل�سكلت الجتماعية اأية م�سكلة وطنية...كم�سكلة الثورة التحررية و�رضوطها 
الواقعية. كم باحلري اأن نفكر يف ذلك يف فل�سطني التي متتلئ برامج جامعاتها باملراأة والدميقراطية وحقوق الإن�سان 
والبيئة وحل النزاعات بدون عنف والدرا�سات الأمريكية اإىل اآخر القائمة من الربامج املمولة التي تركز ب�سكل خال�س 
الجتماعية  املادية  القاعدة  هي  التعليمية  املوؤ�س�سات  كانت  واإذا  حرفيًا.  الأمريكي  ال�ستعمار  اأيديولوجيا  نقل  على 
لوجود الأيديولوجية الربجوازية امل�سيطرة يف نظام التعليم)اأنظر �س66( فاإن ذلك يعني اأن وجود املدار�س الأجنبية 
التي توؤ�س�س النا�سئة على ثقافة امل�ستعمر هي غي�س من في�س يف بحر الربامج التي تكر�س الإحلاق والتبعية وتقتل 
اأن  الثقافة الوطنية رمبا عن وعي و�سابق نية، اأو عن غري وعي، ويف �سياق تبعية الربجوازية ذاتها لل�ستعمار دون 
تكون واعية بال�رضورة بهذه التبعية اأو خ�سائ�سها اأو �رضوطها. وهذه التبعية ت�سل بالفعل مثلما اأ�رضنا اأعله اإىل 
م�ستوى كوميدي، اإذ ميكن لو�سيلة اإعلمية »منا�سلة« اأن تروج لدعاية من قبيل: »فل�سطني واأوروبا تعاون و�رضاكة«. 

الوطنية على نحو خطري حتت املجهر يقوم عامل  التعليم والثقافة  التي مت�س  الق�سايا  اأجل و�سع مثل هذه  من 
با�ستعرا�س لأ�سكال املوؤ�س�سات اللبنانية العاملة يف هذا املجال مبتدئًا باملوؤ�س�سة الر�سمية )�س 80( التي ي�سفها باأنها 
لي�ست وطنية واإمنا عليها اأن ت�سري كذلك. ويحدد ال�رضط ال�رضوري لتحقيق ذلك بتحريرها من ال�سيطرة الأيديولوجية 
ال�ستعمارية، مع فتح التعليم اأمام النا�س جميعًا بغ�س النظر عن اأي �سيء وخ�سو�سًا البعد الطبقي. وهذا املوقف 
لعامل يحيلنا بال�رضورة اإىل واقع فل�سطني الأكرث �سعوبة فيما يت�سل باإمكان حترير املوؤ�س�سة الر�سمية الفل�سطينية 
عن  ناهيك  الأجنبي  املمول  ل�رضوط  خا�سع  جلها  الفل�سطينية،  الربامج  تكون  عندما  ال�ستعمارية  الأيديولوجية  من 
اللتزامات وال�سرتاطات املت�سلة باتفاقيات ال�سلطة الفل�سطينية املرتتبة على اتفاقية اأو�سلو وملحقها وتوابعها. ول 
بد اأن ن�سيف اإىل ذلك النمط املحزن من املدار�س اخلا�سة »الفقرية« التي تقدم خدمة تعليمية مميزة يف انحطاطها لكي 
تتمكن من حتقيق الربح باأي ثمن. واأخريًا هناك املدار�س اخلا�سة الطائفية والدينية التي يقبع عميقًا يف عقلها الباطن 

خطط ل علقة لها بالعلم اأو  العامل اأو الدنيا كلها.

ويف �سياق حتليله للهيمنة الأيديولوجية ال�ستعمارية يلحظ عامل املكانة الهائلة التي تتمتع بها اللغة الأجنبية التي 
تعطى ال�سدارة على الرغم من اأن اإتقانها يقت�رض على اأبناء الطبقة الربجوازية. ويوؤكد اأن الهتمام الذي حتظى به 
اللغة الأجنبية ل علقة له بالعلم اأو اإنتاجه، واإمنا بتكوين �رضيحة ترتبع على قمة ال�سلم الطبقي ومتتاز بثقافة متماهية 
مع ثقافة امل�ستعمر. ويف هذا ال�سياق يرى عامل اأن حلول اللغة الأجنبية حمل العربية يخدم اأغرا�سًا طبقية ل علمية، 
اأبواب الوظائف واملراكز الجتماعية املرموقة. وهنا  اأن هذه اللغة ت�سبح التميمة التي تنفتح بوا�سطتها  خ�سو�سًا 
ي�سدق الواقع احلي التحليل النظري وي�سهد له بالكامل. فواقع احلال هو اأن تعليم اللغة الأجنبية يظل فعليًا مقت�رضًا 
على اأبناء الطبقة التي تتحدث هذه اللغة يف املنزل، اأما اأبناء الطبقات ال�سعبية فاإنهم يق�سون اأكرث من عقد من الزمن 
يف مقارعة قواعد هذه اللغة ومفرداتها دون جدوى. فكاأن الطبقة ال�سائدة عن طريق تعليم اللغة الأجنبية تثبت لأبناء 
الطبقات ال�سعبية دونيتهم وعجزهم عن امتلك هذه اللغة، مما يكر�س يف وعيهم اأحقية الطبقة الربجوازية يف اأن تهيمن 
وت�سود وتقود. ي�سف عامل هذه الظاهرة بلغة نارية: »بعد ثلث ع�رضة �سنة من تعلم اللغة الأجنبية، من الرو�سة اإىل 
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نهاية املرحلة الثانوية، بل حتى اإىل اجلامعة، ت�سل الأغلبية ال�ساحقة من الطلب اللبنانيني بعد ت�سفية هائلة، اإىل نتيجة 
تربوية مريعة: ا�ستحالة �سياغة فقرة واحدة، اإن مل نقل جملة واحدة �سحيحة لغويًا يف هذه اللغة الأجنبية! هذه هي 
اجلرمية الرتبوية التي تقرتفها –عن ق�سد- طبقة حقرية عميلة لل�ستعمار، بحق اأبناء اجلماهري ال�سعبية. فواهلل لو 
كانت الق�سية جمرد ق�سية تربوية ل ت�سوبها اأي �سائبة طبقية، لتخلى عن هذا املنهج ال�سيئ لتعليم اللغة الأجنبية اأغبى 

الأغبياء«. )�س 95( 

من نافلة القول اإن عامل ينظر اإىل املدر�سة ب�سفتها احلقل الرئي�س لل�رضاع الطبقي يف حقل التعليم)�س 145( وهو 
يرى اأن املدر�سة الر�سمية تخ�سع لهيمنة املدر�سة اخلا�سة على الرغم من اأن كليهما ميثل مدر�سة برجوازية ل وطنية. 
ولذلك يقدر عامل اأن حتويل املدر�سة الر�سمية هي املهمة الكفاحية الأ�سهل. يف الأحوال كلها يظل الخرتاق يف النقاط 
اأو ماوت�سي تنغ وريف  الراأ�سمالية يف حلقتها الأ�سعف  اتفاق نظري )لنتذكر هنا لينني وتقوي�س  الأ�سعف مو�سع 
العامل وحوا�رضه، واأخريًا مدر�سة النظام العاملي التي تقول بك�رض النظام يف الأطراف ل يف املركز(. ومن هنا فاإن تغيري 
املدر�سة اخلا�سة اأ�سعب بكثري حيث ينظر عامل املدر�سة احلكومية اإليها نظرة اإعجاب ممزوج باحل�سد والنق�س الأمر 

الذي يجعلها -مظهريًا- النموذج املحلوم اجتماعيًا حتى لو كان يف حقيقته مليئًا باملوبقات كلها. 

التفكري يف �شياق املدر�شة

ن�ستطيع، رمبا متثًل للطريقة ال�سقراطية يف التفكري اأن نبداأ بطرح �سوؤال بدهي على اأنف�سنا، وذلك هو: ملاذا يجب 
اأن نهتم بتعليم وتعلم مهارات التفكري باأنواعها املختلفة؟ وحل�سن احلظ يجيب ن�ٌس عربٌي حديث ن�سبيًا على ذلك اإجابة 
التفكري احلاذق مهمة جلملة  اإن مهارات  الكتاب  تاأليف هذا  ال�سايف ورفيقه يف  الدكتور عبد احلكيم  يقول  متكاملة.2 
الإح�سا�س  الأكادميي، ويعطيه  الطالب، ويح�سن من حت�سيله  كفاءة  رفع  على  ي�ساعد  اأنه  منها  اأ�سباب )�س7-16( 
الطالب  يخ�س  فيما  هذا  واحلياتية.  املدر�سية  املهام  مواجهة  يف  بنف�سه  ثقته  ويزيد  تفكريه،  على  الواعية  بال�سيطرة 
بو�سفه فردًا، ولكن التفكري �رضوري من اأجل املجتمع وبقائه وجتدده وقدرته على اإعادة اإنتاج نف�سه على نحو ناجح 

يف املجالت املختلفة، واأخريًا فاإن تعليم مهارات التفكري يفيد الطالب واملعلم على حد �سواء. 

ملفهوم  �سامل  ا�ستعرا�س  يتم  املدر�سي«3  واملنهاج  »التفكري  بعنوان  عفانة  عبيد وعزو  وليم  تاأليف  من  كتاب  ويف 
التفكري واأ�سكاله يف �سياق املمار�سة املدر�سية. ويف البداية )�س 22( يقوم املوؤلفان بتعريف التفكري باأنه »عملية ذهنية 
اأو احلكم على واقع �سيء معني، من خلل تنظيم خرباته ومعلوماته عن هذا  الفرد لبحث مو�سوع معني  يقوم بها 
املو�سوع اأو ال�سيء، ومن ثم اخلروج بحكم معني، مبعنى اأن التفكري عملية عقلية يقوم بها الإن�سان، ويختلف التفكري 

عن الإدراك الفطري اأو الغريزي الذي قد يوجد عند بع�س الكائنات احلية الأخرى..«

ل بد اأن التفكري اأمر جوهري يف حياة الب�رض اليومية مثلما هو كذلك يف �سياق احلياة ال�سيا�سية. ولكن الأمر يغدو 
�رضورة ل غنى عنها عندما يدور الكلم على العلم واإنتاج املعرفة وما اإليهما. ومن هنا فاإن التعليم ي�سبح بل قيمة 
كبرية، لكي ل نقول بل قيمة من اأي نوع اإذا خل من ممار�سة التفكري. ولذلك فل بد اأن ين�سب اجلهد الرتبوي على 
اإعداد الفرد القادر على التفكري. ويحدد املوؤلفان بع�س العوامل الأ�سا�س التي ت�ساعد على تنمية التفكري. ومن ذلك )�س 

31-32( القدرة التجريدية، والقدرة التعميمية، والتمييزية والت�سنيفية، والقدرة على الإدراك التكاملي ال�سامل.

ومن اأجل م�ساعدة الطالب يف اكت�ساب مهارات التفكري يحدد املوؤلفان جمموعة من اخل�سائ�س ال�سخ�سية املت�سلة 



11  

بال�ستعداد لتطوير تلك املهارات. ومن اأبرز تلك امللمح )�س35( وجود خ�سائ�س عامة لدى الفرد من قبيل الرتحيب 
املوا�سيع من زوايا خمتلفة، مع  اأوجه  الذات، وعلى فح�س  نقد  الغمو�س، والقدرة على  امل�سكلة، وحتمل  باملواقف 
موازنة الأدلة يف الجتاهني، وكذلك التاأمل والتاأين والتو�سع يف بحث الأمر كلما بدا ذلك مطلوبًا مع جتنب الت�رضع 
والثقة الزائدة يف �سحة ما يتو�سل اإليه الفرد، ومن عنا�رض التفكري النف�سية وجود ميل لدى الفرد ل�ستخدام الأدلة 
م�ساندة  واأدلة  القوية  للحتمالت  م�سادة  اأدلة  عن  البحث  اإىل  يقود  مما  ال�سائعة  الحتمالت  مع  تتلءم  ل  قد  التي 

للحتمالت ال�سعيفة.
الذي  الب�رضي  بالتفكري  يبتدئ  منها  وا�سعًا  طيفًا  املوؤلفان  يغطي  التفكري)�س66-43(  اأنواع  �سياق حتديد  ويف 
يحتاج اإىل ك�سف العلقات القائمة بني املعطيات الب�رضية، ومن ثم ا�ستخدام املخيلة للنظر يف اإمكانيات اأخرى مغايرة 
اأما النوع الثاين من التفكري فهو  ملا هو قائم تقود اإىل التو�سل اإىل ا�ستنتاجات عقلية تعتمد على ما متت م�ساهدته. 
التفكري ال�ستدليل. وهذا النوع من التفكري �سائع منذ الأ�سطورة عندما ت�ستعمل مقدمات معينة لل�ستدلل على نتائج 
ب�سكل اأو باآخر. ويف ال�سياق العربي جند من البيئة ال�سحراوية اأمثلة على ذلك من قبيل اأن البعرة تدل على البعري. 
اأ�سبه  اأخذ �سكًل  اأفلطون اجلدل ثم  اأن�ساأ  تاأ�س�س على نحو عميق منذ  اأن هذا ال�سكل من التفكري الهام قد  والواقع 
بالكتمال يف منطق اأر�سطو. وهذا املنهج يف التفكري ميثل امتياز الريا�سيات الأهم، فها هنا يتم النطلق من جمموعة 
من املوا�سعات conventions التي ميكن اأن ت�سل اإىل ن�سق �سخم رائع با�ستخدام ال�ستدلل، وي�سمى هذا العمل 

.the axiomatic system الريا�سي بالبناء الن�سقي الفر�سي ال�ستنتاجي

ما ميكن و�سفه  اإىل  تقود  ا�ستدللية  عملية  تنفيذ  اأجل  تلزم من  هامة  عنا�رض  املوؤلفان )�س 45( جمموعة  يحدد 
بالنتقال من املعلوم اإىل املجهول. ومن ذلك مكونات عليا من قبيل التخيل، واحلكم، والفهم، والتجريد، والت�سميم، 
وال�ستنتاج، والتخطيط، والتمييز، والتعليل، والنقد. وي�سيف املوؤلفان ب�سكل موجز اأن ال�ستدلل يف جوهره اإدراك 
للعلقات. وينق�سم التفكري ال�ستدليل تقليديًا اإىل منطني واحد ا�ستنباطي والآخر ا�ستقرائي. ولكن التب�سيط هنا خطري 

بطبيعة احلال لأن كل مكون من املكونات املذكورة اأعله يحتاج اإىل دربة طويلة و�ساقة من اأجل اإتقانه. 

ولذلك فاإن هناك حاجة لأن يتم تدري�س ال�ستدلل باأنواعه بو�سفه مو�سوعًا م�ستقًل )�س 49( يف برامج خا�سة 
به يف املرحلة الثانوية لأن ذلك �رضوري لتنمية ال�سخ�سية واأ�سالتها. ومن ناحية اأخرى ل بد من �سياغة كتب مقررة 
على  ي�سجع  اجتماعي  مناخ  من  اأي�سًا  بد  ول  املختلفة.  ال�ستدلل  عمليات  مبمار�سة  ت�سمح  تعليمية-تعلمية   وعملية 
ا�ستثارة قدرات ال�ستدلل.i وهذه النقطة الأخرية التي يوؤكدها هذا الكتاب تن�سجم مع توجهنا يف هذه الدرا�سة اإىل عد 
التفكري �سريورة تقع على نقطة تقاطع يلتقي عندها القت�ساد وال�سيا�سة واملعتقدات الجتماعية والبناء الثقايف وغري 
اأن املدر�سة واجلامعة مهما فعلتا لن تتمكنا من غر�س مهارات  ذلك من عنا�رض ومكونات الكلية الجتماعية. ول بد 
ال�ستدلل اإذا كان املجتمع ي�سري يف اجتاه معاك�س من حيث بناه الفكرية. وب�رضعة نقول هنا اإنه اإذا كانت بنية التفكري 
املجتمعي تلتزم منهج الأ�سطورة القائم على الت�سليم وخرق قوانني العقل واملنطق، فاإن تدريب التلميذ يف املدر�سة على 

ال�ستدلل لن يوؤدي اإىل اأكرث من اإ�سابته بف�سام يوقعه يف اأزمة نف�سية وفكرية على ال�سواء.

النوع الثالث من التفكري هو التفكري الناقد الذي يلقي يف الفرتة الأخرية عناية خا�سة يف مدار�س ال�سفة وجامعاتها 
ذلك  يكون  لأن  مقلقًا  احتماًل  هناك  اأن  اإل  التوجه  اأهمية هذا  الرغم من  املدين. وعلى  املجتمع  موؤ�س�سات  اإىل  اإ�سافة 
i. ل بد اأن هذا �سيكون جزءًا من البحث الذي ي�سطلع به هذا امل�رضوع: نعني بذلك قراءة فل�سطني اخلطاب ال�سيا�سي، واحلزبي، وال�سعبي 

والديني يف امل�سجد والكني�سة من اأجل تقدمي روؤية مدعومة بالأدلة حول مدى ان�سجام اأو حتفيز اأو تعطيل احلا�سنة الجتماعية للتفكري.
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جمرد فقاعة ينفخها التمويل الأجنبي الذي قد ل يكون معنيًا بال�رضورة بتنفيذ تدريبات تعزز بالفعل اكت�ساب الأفراد 
ملهارات هذا التفكري. ومن اأهم مكونات هذه املهارات التي ت�ساعد الفرد على اإ�سدار حكم قيمة بال�سواب اأو اخلطاأ 
على املعطيات والجتاهات والأفكار والنظريات التي لديه نذكر هنا التمييز بني احلقائق والآراء )�س 54( وحتديد 
م�ستوى دقة الق�سية اأو العبارة، وحتديد م�سداقية م�سدر املعلومات، والتعرف اإىل امل�سامني اخلفية وغري امل�رضح 
م�رضوعية  مدى  وحتديد  الت�ساق،  وعدم  التناق�س  واكت�ساف  املختلفة،  املنطقية  املغالطات  اإىل  بعمق  والتعرف  بها، 
الربهان ومتا�سكه منطقيًا، والتنبوؤ مبا يرتتب على قرار معني. ومرة اأخرى نوؤكد هنا اأن كًل من هذه املهارات يحتاج 
اإىل تدريب طويل. وعلى �سبيل املثال ل احل�رض، هناك الع�رضات، اإن مل نقل املئات، من الأغاليط التي ل بد من اإتقانها 

ومعرفة كيفية ك�سفها وجتنبها. 
ون�ساط،  بحيوية  والتفاعل  ال�سك،  اإىل  نزوعهم  اأبرزها  من  الناقد  التفكري  ذوي  الأفراد  متيز  خ�سائ�س  وهناك 
و�سغفهم بالك�سف عن احلقيقة، وحر�سهم على جتنب الأخطاء ال�سائعة، وحر�سهم على ف�سل العاطفي والذاتي عن 
ميل  ت�سكل  الناقد  التفكري  مهارات  اكت�ساب  ميدان  ويف  ودقة.  بو�سوح  التفكري  على  والقدرة  واملو�سوعي،  املنطقي 
وا�سح لدى الباحثني والرتبويني فحواه اأن مهارات التفكري الناقد ل ميكن اأن تنمو دون م�ساعدة مبا�رضة يف �سياق 
للتعليم لكي  الفعلية  ال�سياقات  التعلمية بحيث يتم تدري�سها مبا�رضة من ناحية، وكذلك توظيف  التعليمية  العملية - 

تكون حقًل لكت�ساب تلك املهارات وممار�ستها.
هنالك منط من التفكري يتكرر ذكره يف الأدبيات ويعد ركيزة هامة يف اإنتاج املعرفة، ونق�سد به التفكري الإبداعي 
الذي يعرفه البحث باأنه »قدرة على تكوين اأبنية اأو تنظيمات جديدة«. )�س58( ومن بني مهارات هذا اللون من التفكري 
املهمة نذكر الطلقة اللفظية والطلقة الفكرية واملرونة التلقائية والأ�سالة واحل�سا�سية للم�سكلت. واأخريًا هناك ما 
يرتجمه املوؤلفان عن الإجنليزية بتعبري التفكري املنظومي ومنيل اإىل ترجمته بالتفكري الن�سقي يف مقابل املفردة الإجنليزية 
 .regime اأو order ب�سبب من اإمكان اأن يختلط تعبري »نظام« بالعربية باأ�سياء اأخرى من قبيل systematic
وهذا النوع من التفكري )�س63( جوهري من حيث فهم املمار�سة التعليمية - التعلمية وذلك لأنه ينطلق من النظرية 
البنائية التي ترى اأن املعلومات املفككة وغري املت�سلة بخربة املتعلم ل قيمة لها يف تكوين الفرد املعريف. كما اأن املعلومة 
واخلربة يجب اأن يتملكها املتعلم عن طريق قيامه بدجمها يف �سياق بنيته العقلية ب�سكل يعطيها املعنى واملغزى. ويهدف 
التفكري الن�سقي )�س67( اإىل اإدراك ال�سورة الكلية للعلم من خلل ربط املكونات املختلفة يف منظومة متكاملة، وتنمية 
القدرة على روؤية العلقات الرابطة املكونة لل�سورة ال�ساملة لأي مو�سوع، وتركيب العنا�رض واملكونات مع بع�سها 
وتذهب  و�سامل.  كبري  ن�سق  لتكوين  منظومات �سغرى  ربط  اإىل  اإ�سافة  العام  الت�سور  تعطي  منظومة  اإىل  للو�سول 
درا�سة ل�سعيد عبد العزيز4 اإىل جتاهل فكرة الن�سق امل�سار اإليها اآنفًا، واإيلء اهتمام اأكرب ب�سريوة معينة يتم يف �سياقها 
الفعل الإبداعي يلخ�سها املوؤلف يف مرحلة الإعداد التي يتم فيها حتديد امل�سكلة وتاريخها وحماولت الآخرين حللها، 
ثم مرحلة الحت�سان التي تعني اأن يرتك الفرد امل�سكلة وين�رضف اإىل ق�سايا اأخرى بحيث تتخمر يف ذهنه، تاركًا وعيه 
يتحرك باجتاه احلل بطريقة ل �سعورية، ثم مرحلة الإ�رضاق اأو التنوير التي حتل عندما تلمع فكرة اأو تقدح �رضارة 
جديدة يف الذهن يف �سياق يذكر مبثال اأرخميد�س ال�سهري، واأخريًا تاأتي مرحلة التحقق من احلل املبتكر وتنفيذه على 
اأر�س الواقع. وعلى الرغم من اإدراك املوؤلف اأن الكثري من عنا�رض الإبداع قد تكون �سمات �سخ�سية لي�س من الوا�سح 
م�سدرها الدقيق حتى الآن، اإل اأنه ي�سري مع ذلك اإىل اأن املعلم ميكن اأن يي�رض تفجري طاقات الإبداع الكامنة وتنميتها 
 ، iiالع�شيان ال�شماح بحد معني من  املرح مع  واإ�شاعة جو من  املاألوفة،  والأن�سطة غري  الأفكار  تقبل  عن طريق 

 ii. الت�سديد من عندنا
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واإ�ساعة اأجواء احلوار واملناق�سة، وتنمية حب ال�ستطلع، واحرتام الطلبة واآرائهم احرتامًا غري م�رضوط، اإ�سافة اإىل 
جمموعة اقرتاحات اأخرى. ويف راأينا اأن عك�س ذلك كله قد يقود اإىل حالة من عدم اجلدية وال�سخرية التهكمية املت�سائمة 
من كل �سيء مما يقود اإىل كبح اأية بذور اإبداعية لدى املتعلمني. اأما يف حال التعامل بكيا�سة وتقدير مع الأفكار الطريفة 

والغريبة واملده�سة خ�سو�سًا عندما تت�سف بالعمق فاإن ذلك مما يفتح الباب وا�سعًا اأمام املبادرات الإبداعية. 

لكن تب�سيط الأمور يف نطاق التفكري الإبداعي لي�ست عملية حممودة العواقب اأبدًا. واإذا كان التفكري كله �ساأن معقد 
وغري قابل للتب�سيط دون اأن يخل ذلك باملعنى الفعلي للمهارات والأن�سطة املق�سودة، فاإن التفكري الإبداعي بالذات يظل 
اأمرًا ع�سيًا على الفهم بحكم اأن الكثري من الباحثني مييلون اإىل القول بوجود عن�رض غري قابل للقيا�س الدقيق من قبيل 
املوهبة اأو العبقرية التي ل يوجد تف�سري جاهز لها. ومن هنا فاإن احلذر يجب اأن يكون ديدن الباحث يف التعاطي مع 
هذه الظاهرة. ولكن هناك موجة »دعائية« لهذا النوع من التفكري توؤدي اإىل ح�رض كل �سيء يف خانة الإبداع. وقد اأده�سنا 
يف �سياق بحثنا هذا اأن اأحد الكتب احلديثة5 ينهمك يف ح�رض قواعد املنطق والأغاليط وقواعد القيا�س يف خانة التفكري 
الإبداعي، ومن نافلة القول اأن القرون الو�سطى كانت تعج بالكتاتيب التي تلقن منطق اأر�سطو دون اأن يقود ذلك يف حد 
ذاته اإىل �سيء. ولكن الأ�سد من ذلك هو اأن مثل هذا الكتاب يقوم بح�سد  اأنواع التفكري كلها يف خانة التفكري الإبداعي. 
واإذا كنا ل نقول بالطبع اإن هناك اإمكانية من اأي نوع لف�سل اأ�سكال التفكري بع�سها عن بع�س، فاإننا يف املقابل ل يجوز 

اأن نخلط احلابل بالنابل على هذا النحو القادر على اإف�ساد اأية مقاربة معرفية جدية. 

metacognition  »وبالعودة اإىل كتاب عبيد ورفيقه نذكر التفكري املا ورائي اأو ما ي�سمى اأحيانًا بـ »ما فوق املعرفة
والذي ي�سري اإىل تفكري املرء يف تفكريه. )�س91( فهو اإذن تاأمل يقود اإىل تعميق معرفة ال�سخ�س عن عمليات تفكريه، 
وكذلك اإحكام دقته يف و�سف هذا التفكري. كذلك يدر�س هذا التفكري معتقدات ال�سخ�س ومتعلقاته الوجدانية ومدى 
العليا  التفكري  ملهارات  متلكه  مبدى  وعي  تكوين  على  الفرد  قدرة  تاأتي  واأخريًا  للتفكري،  ممار�سته  جملة  يف  تاأثريها 
املختلفة، وكيا�سته وحذره حيال املناطق التي يدرك اأنها متثل نقاط �سعفه يف اإجراء العمليات الفكرية املختلفة. وميكن 
اأن ما فوق املعرفة )اأو ما وراءها( عبارة عن تفكري ناقد يف  اإليه املوؤلفان  لنا اأن ن�سيف هنا دون اأن نخل مبا يذهب 
التفكري ذاته الذي منار�سه نحن ل ما ميار�سه الآخرون. اإنني- الفرد- هنا اأقوم بت�سليط اأدوات التفكري الناقد عندي 
نحو الداخل بغر�س فح�س مهاراتي الفكرية املختلفة، و�سحذها وترميمها وتطويرها حينما يلوح يل اأن فيها نق�سًا اأو 
�سعفًا، وهذا العمل بالطبع هو اأ�سد �سعوبة من نقد الآخرين وطرق تفكريهم لأن اجلهاز الذي يفكر يقوم بنقد فكره 

بالذات، وهو اأمر يحتوي الكثري من اأوجه املراوغة والتعقيد. 

ومن الأ�سياء اجلدير باملعلم والرتبوي اأن يدركاها جيدًا اأموٌر تت�سل بتنوع اأمناط الذكاء املرتبطة بالتعلم والتفكري 
عمومًا. وهذا ميكن املعلم- الرتبوي من اأن يتفهم قدرات التلميذ وحدوده ونقاط امتيازه و�سعفه. ومن اأنواع الذكاء 
)�س104( التي ميكن اإيرادها يف هذا ال�سياق: الذكاء اللغوي، والذكاء الريا�سي- املنطقي، والذكاء الب�رضي املكاين، 
والذكاء البدين احلركي، والذكاء املو�سيقي، والذكاء الجتماعي وذكاء التما�سك الذاتي. ومن الراجح لدينا اأن كثريًا 
ولكنهم  الطبيعية،  والعلوم  والريا�سيات  اللغة  جمال  يف  ا�ستثنائي  اأو  عال  بذكاء  يتمتعون  باأ�سخا�س  التقى  قد  منا 
والن�سب  املايل  اخلداع  فري�سة  ب�سهولة  يقعوا  اأن  املثال  �سبيل  على  وميكن  جدًا،  رديء  ب�سكل  اجتماعيًا  يتوا�سلون 

والحتيال اأو حتى الف�سل املتكرر يف امل�ستوى العاطفي. 

ينتقل املوؤلفان يف الف�سل ال�ساد�س من الكتاب اإىل مناق�سة موا�سيع تت�سل بالطرق الف�سلى لتوفري مناخ تعلمي 
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ملئم لكت�ساب مهارات التفكري. ويقرتحان )�س133-144( اأن الطريقة البنائية التي تراعي املعرفة القبلية للمتعلم 
وت�ساعده يف القيام بعملية تعديل وتنظيم ملعارفه هي الأن�سب لتطوير التفكري. ومما يجعل هذه الطريقة متفوقة على 
الطريقة التقليدية اأن حمورها هو التلميذ الذي يتمتع هنا بدور ن�سط واإيجابي يف �سياق ل يح�سم بوجود اإجابة �سحيحة 
جاهزة عند املدر�س اأو الكتاب املقرر اأو اأي من عنا�رض املنهاج الأخرى. ويقوم منوذج التعلم البنائي على مكونات عدة 
تتلخ�س يف مرحلة الدعوة التي تت�سمن جذب اهتمام املتعلم جتاه م�سكلة معينة، ثم اإعطائه الفر�سة ل�ستك�سافها، ثم 
للأفراد. وهذا  الواقعية  احلياة  على  تنعك�س  التي  التطبيقات  اإيجاد  ثم  التف�سريات واحللول، ومن  اقرتاح  على  حثه 
بالطبع يعني جملة من العمليات املت�سابكة ذات امل�ستوى العايل من قبيل التعرف اإىل املفاهيم، واقرتاح العلقات بينها، 
الفر�سة  تتاح  امل�سمار  هذا  ويف  بالإجراءات.  �سلته  يف  املنطق  من  اأ�سا�س  على  املختلفة  املعطيات  تنظيم  يف  والتفكري 
للتلميذ ملمار�سة اجلوانب املفتاحية يف التفكري )�س155( من قبيل عمليات التفكري الأ�سا�س: امللحظة، وال�ستق�ساء، 
وا�ستخدام الأرقام، والقيا�س، والت�سنيف، والت�سال، والتوقع وال�ستنتاج، والتنظيم، واإجراء املقارنات، والتحليل. 
ومييل الكثري من الباحثني اإىل عد املعرفة الأ�سا�سية يف مو�سوع امل�سكلة اإ�سافة اإىل الإملام بقواعد عمل املنطق اأمورًا 

جوهرية ل غنى عنها، مع عدم اإغفال وجود الدافعية والرغبة والتطلع اإىل البحث وال�ستك�ساف. 

اأخريًا هناك تفكري ل يذكره املوؤلفان على الرغم من اأهميته الوا�سحة يف ال�سياق ال�سفي، وذلكم هو التفكري ال�سابر 
الذي يعاجله ب�سكل جميل الباحث حممود غامن6 الذي يتعمق الظاهرة بدًل من التوقف عند تخومها. وهنا ياأتي دور 
اأو املناق�سة.  املعلم يف طرح الأ�سئلة التي ت�سجع الطالب على املزيد من التاأمل والتعمق يف الظاهرة مو�سوع البحث 
)�س295-299( وي�سري املوؤلف اإىل اأنواع من الأ�سئلة ال�سابرة: فمنها ما ي�ساأل الطالب نف�سه اأن يو�سح ما يق�سده 
للمعلم  ...الخ ومنها ماي�سمح  اأو »ماذا تق�سد بدقة«  اأو »ملاذا«  اأ�سئلة من قبيل »كيف ذلك«  اأعمق، عن طريق  ب�سكل 

بتحويل ال�سوؤال لطلبة اآخرين ليقوموا بتقدمي ت�سورات اأخرى حياله. 

على  تقوم  والتي  ال�سيت  الذائعة  ال�سقراطية  الطريقة  اأ�سهرها  ال�سابر  التفكري  مناذج  لبع�س  الباحث  ويعر�س 
اأ�سا�س حوار يقوده املعلم ي�سطر التلميذ يف �سياقه اإىل تطوير اإجاباته عن طريق التفكري يف بدائل اأخرى كلما ات�سح 
ال�سك  التي تنزع نحو  اأن هذه الطريقة  املوؤكد  اإجابته ل تفي بالغر�س. ومن  اأن  ال�سيطان«  النقا�س مع »حمامي  من 
وهناك  ال�سابر.  التفكري  مهارة  لتطوير  بالفعل  ملئمة  معقولة  حلول  اإىل  التو�سل  حتى  البدائل  يف  العميق  والبحث 
املعرفة  م�ستوى حتليل  املعلومات حتى  معرفة  تدريجيًا من  تتطور  والتي  بلوم  النابعة من منوذج  ال�سابرة  الأ�سئلة 
وتركيبها وتقييمها. ول بد اأن من �رضورات جناح ممار�سة الأ�سئلة ال�سابرة اأن يرتك املعلم فرتة من ال�سمت التي 
ت�سمح للطالب باإعمال فكره يف الظاهرة املعطاة، ويقرتح املوؤلف اأن يرتك املعلم ما يقرب من اأربع ثوان كفر�سة للتفكري، 
ولكننا نظن اأن حتديد الزمن يجب اأن يكون اأمرًا مرنًا ويتلءم مع �سعوبة الق�سية املثارة ودرجة تعقيدها بحيث ميكن 
اأن متتد فرتة التفكري لدقيقة اأو اأكرث اإذا كان هناك علقات مركبة يجب اأن يتم ا�ستعرا�سها يف الذهن. لكنننا نتفق مع 
املوؤلف يف تبينه لفكرة التدرج يف التدريب على التفكري ال�سابر بحيث تبداأ با�ستيعاب املفهوم وتتطور لت�سمل تف�سري 

املعلومات وتطبيق املبادئ وتقييم املعطيات. 

من غري املمكن بالطبع ف�سل مهارات التفكري املعرو�سة اأعله بع�سها عن بع�س اأما ما يحدث يف الكتب والأبحاث 
اأنه  اأما حيز التطبيق يف املدر�سة واحلياة اليومية على ال�سواء فل بد  العلمية فهو ف�سل لغايات الدرا�سة ل اأكرث. و 
ي�سمل طيفًا منها يف اآن معًا، ول منا�س من افرتا�س احلاجة اإىل تقدميها يف غناها وتعقدها حتى يف �سياق التدريب اإذا 
�سئنا الو�سول بالتلميذ اإىل م�ستوى متقدم من متلك مهارات التفكري والقدرة على توظيفها وا�ستخدامها يف ال�سياقات 

املختلفة. 
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املراحل املنا�شبة لتعلم التفكري

لتعليم  امللئمة  واملرحلة  بال�سن  يت�سل  ما  البحثية  ت�سافر اجلهود  وت�ستدعي  اجلدال  تثري  التي  الأمور  بني  من 
التفكري، وما يلئم كل مرحلة من مهارات من حيث درجة جتريدها اأو تعقيدها. 

وبح�سب اأنتون لو�سون Lawson يف مقالة بعنوان »يف اأي م�ستويات التعليم يكون تعليم التفكري فعاًل؟«  فاإن اأحد 
الأمور الأكرث اأهمية يف التعليم هو تطوير »حرية التعقل«. والعقل احلر اإن جاز لنا هذا التعبري هو العقل القادر على 
حتديد الأ�س�س التي يقرر من خللها ما اإذا كان اأمر ما �سوابًا اأم خطاأ. وهو بالتاأكيد عقل قادر على طرح اأ�سئلة من 
قبيل: »كيف عرفنا ذلك؟« و»ما هو الدليل؟« و »ما هي البدائل؟«7 هكذا يبداأ املوؤلف درا�سته مو�سحًا اأن تعليم التفكري 
ل يرتبط مبرحلة عمرية متاأخرة واأنه على العك�س من ذلك ممكن مبدئيًا يف املراحل كلها، واأما الفرق بني كل مرحلة 
اأن ينفي الإمكانية الأ�سا�سية ملقدرة الفرد على اكت�ساب مهارات  اأو ينق�س دون  والتي تليها فهو فرق كمي قد يزيد 
التفكري لكي يبني واقعية قابليتها للكت�ساب من قبل اجلميع، وهو  الكاتب بتفح�س �رضيع لأ�سكال  التفكري. ويقوم 
ما اأ�سلفنا القول فيه منذ قليل. ويف اأ�سا�س عملية التفكري تقع ق�سية املقدرة على احلكم ب�سدق الق�سايا وكذبها. وهنا 
يبدو اأن الق�سايا اخلربية الفئوية categorical  هي التي يتقنها عادة معظم النا�س، اأما الق�سايا ال�سببية فهي التي 
يف�سل على ما يبدو اأكرث من ن�سف ال�سكان يف التعامل معها من حيث املبداأ. غري اأن ذلك اأمر غاية يف اخلطورة لأن هذه 
الق�سايا بح�سب املوؤلف هي الأ�سا�س يف كل جناح، بل قد تكون الأ�سا�س يف بقاء الكائن الفرد واجلماعة على ال�سواء. من 
نافلة القول اإن هذه املهارة تغيب على نطاق وا�سع يف املجتمع الفل�سطيني مبا فيه جمتمع التعليم. ويف هذا ال�سياق تاأتي 
املقدرة على التنبه للق�سية التي تطرح حتديًا معرفيًا يف مرتبة اأ�سا�سية. ويعر�س املوؤلف �سورتني ل�سجرتني اإحداهما 
حتتها اأع�ساب والأخرى حتتها اأع�ساب قليلة. ويلحظ اأن الغالبية من امل�ستطلعني قد ف�سلوا يف طرح ال�سوؤال: »ملاذا 
ياأتي التكفري ال�سببي الفرتا�سي مدخًل  ينمو الع�سب بقوة حتت ال�سجرة 1 ول ينمو كذلك حتت ال�سجرة 2؟« هنا 
حلل امل�سكلة. ولكن ذلك ل يكفي لأن التفكري الناقد والإبداعي معًا يجب اأن يتعا�سدا من اأجل اإيجاد احللول للق�سايا 
اأي دون النزلق اإىل  ال�سببية املعقدة )�س 171( ومن بني مهارات التفكري هذه القدرة على و�سف الظواهر بدقة، 
ال�سببية ومن  الأ�سئلة  ا�ستخل�س  على  القدرة  الفعلية، وكذلك  ماهيتها  اأو كثريًا عن  قليًل  اأو حرفها  خلطها بغريها 
ثم �سياغتها ب�سكل وا�سح، ثم تاأتي القدرة على التعرف اإىل املعطيات والظواهر والأ�سياء، وخلق البدائل الفر�سية 
التو�سل  اأجل  املنطق من  بقواعد  ال�ستعانة  يعني اخلربة والدربة يف  الذي  املنطقي  التنبوؤ  القدرة على  ثم  والنظرية، 
اإىل تنبوؤات تن�سجم والأ�س�س املنطقية املختلفة. ثم تاأتي املهارة املت�سلة بتخطيط جتارب م�سبوطة وتنفيذها لختبار 
الفر�سيات والنظريات، ثم تاأتي القدرة على جمع املعلومات املت�سلة باملو�سوع، واأخريًا تاأتي القدرة على ا�ستخل�س 

النتائج اللزمة وتطبيقاتها.

الظواهر  و�سف  دقة  على  الأطفال  تدريب  يف  البدء  بالإمكان  اأن  املوؤلف  يرى  ال�سابق  الت�سور  من  وبالنطلق 
والتعبري عنها يف مرحلة مبكرة من حياتهم. ومن الأمثلة املفيدة على ذلك يف درو�س العلوم مثًل اأن يطلب من الأطفال 
ا�ستك�ساف خ�سائ�س الأ�سياء ور�سدها. وميكن اأن يت�سمن ذلك اأ�سياء من املحيط العادي من قبيل الأزرار، وال�سخور، 
والأخ�ساب، واملعادن، وحماولة و�سفها وت�سنيفها، ومقارنتها. ول بد من القول اإن مهارات التفكري يف املراحل العمرية 
املبكرة ل ميكن اأن تكت�سب اإل يف �سياق حي، ول ميكن التدريب عليها مبا�رضة مثلما ميكن اأن يح�سل مع الكبار. ومن 
ناحية اأهمية ذلك التدريب للتعلم فقد اأثبتت بع�س الدرا�سات )�س 175( اأن طلبة ال�سف الثانوي الأخري قد اأدوا اأداء 
مميزًا يف العلوم والريا�سيات واللغة الإجنليزية على اإثر تعر�سهم للتدريب يف ال�سنوات الأربع ال�سابقة لذلك ال�سف 
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اأمر ممكن يف املراحل كلها، واأن  التفكري  اأن تعليم مهارات  اإىل  على مهارات ال�ستدلل ال�سوري. وتخل�س الدرا�سة 
املفتاح هو منح الطلب الفر�سة لطرح الأ�سئلة وال�ستك�ساف ثم توليد الإجابات املختلفة واختبارها. وينطبق هذا على 
الأطفال ما قبل املدر�سة الذين يظهرون قدرات مذهلة على ال�ستك�ساف وطرح الأ�سئلة واإن كنا ل ن�ستطيع بالطبع يف 

هذه املرحلة اأن نفكر يف املنطق وال�ستدلل ال�سوري، والتفكري الناقد مبهاراته املعقدة.

وهناك يف الواقع اأكرث من طريقة للتدريب على مهارات التفكري العليا. كما اأن هناك جدًل حول الأكرث ملءمة من 
الأ�سكال  اأو اختيار  العاملية  التجارب  باتباع  اأحد عناوين اجلدل عندنا �سيكون مرتكزًا فيما يت�سل  اأن  بد  بينها. ول 
التي تلئم الواقع الفل�سطيني. ويف هذا ال�سياق يخ�س�س ريت�سارد براوت Prawat درا�سة مف�سلة ملناق�سة اأ�سلوب 
النغما�س immersion approach الذي يف�سله على تدري�س املهارات ب�سكل م�ستقل، وكذلك على اأ�سلوب اآخر 
فاإن  املوؤلف  الدرا�سية.8 وبح�سب  املوا�سيع  للطالب يف  املقدم  املعريف  املحتوى  �سياق  تدري�سها �رضاحة يف  على  يقوم 
الفارق الأ�سا�س بني الأ�سلوب الأخري واأ�سلوب النغما�س يكمن يف اأن مبادئ التفكري اجليد ل يتم الإعلن عنها �رضاحة 
يف »النغما�س« وي�ستعا�س عن ذلك باأن ي�ستدخل املتعلم املهارات لت�سبح جزءًا من تكوينه دون اأن يدري بال�رضورة 

بوجودها. 

بالن�سبة للخيار الأول فاإن له ميزته املتمثلة يف منح الفر�سة لل�سغار الذين ل يتمتعون بقدرة عالية يف موا�سيع 
اأكرث من موا�سيع  اأو  ان�سجامهم مع مو�سوع  النظر عن مدى  التفكري بغ�س  اأن يكت�سبوا مهارات  املقررة  الدرا�سة 
الدرا�سة. اأما عيب هذا اخليار فيكمن يف اأن الدرا�سات قد اأو�سحت على نطاق وا�سع اأن املهارات املتعلمة ب�سكل م�ستقل 
قد ل جتد طريقها اإىل التطبيق يف �سياقات اأخرى خارج ال�سياق الذي در�ست فيه. وهذا يعني اأنها تظل معلومات جمردة 
تدري�س  �سياق  يف  التفكري  مهارات  تدرج  التي ُ للطريقة  وبالن�سبة  للفرد.  الذهني  التكوين  من  جزءًا  ت�سكل  ل  منعزلة 
املوا�سيع املعرفية، فاإن هناك من يرى باأن يتم تدري�سها يف بداية العملية التعليمية، ثم ي�رضع الطلبة يف روؤية كيفية 
تطبيقها يف �سياق الدر�س. بينما يرى راأي اآخر اأن من الأف�سل اأن يطرح املعلم مهارة التفكري عندما ي�سطدم الطلبة 
بق�سية حتتاج اإىل مهارة ما. مثًل لنفر�س اأننا قد واجهنا �سعوبة تت�سل بالنحياز يف الكتابة التاريخية فاإن من امللئم 
يف تلك اللحظة تقدمي هذه املهارة اأو تلك من مهارات التفكري الناقد والتي تعد �رضورية لقراءة التاريخ وكتابته على 
ال�سواء.  التفكري على  التعليم وت�سو�س اكت�ساب مهارة  اأنها ت�سو�س مو�سوع  ال�سواء. لكن نقاد هذه الطريقة يرون 
ويو�سح هوؤلء اأن من الأف�سل اإنفاق الوقت يف ممار�سة التفكري يف ق�سايا املعرفة بدًل من اإنفاقه يف الكلم على التفكري 

وطرقه ومهاراته. وهذا بالطبع يقودنا اإىل طريقة النغما�س يف التدريب على التفكري. 

ويف هذا ال�سياق يوؤكد املوؤلف على اأهمية اأن يتفاعل الطلبة مع الأفكار اجلديدة واأن يبتكروها يف �سياق ال�ستفادة 
من حب ال�ستطلع والف�سول جتاه الطبيعة وق�سايا املجتمع وال�سيا�سة والتاريخ الذي مييز الأطفال والنا�سئة علمًا اأن 
هذا الف�سول املده�س هو اأ�سا�س من اأ�س�س التفكري التي حتتاج اإىل العناية لتطويرها والحتفاظ بها. وي�رضب لو�سون 
اأمثلة من تدري�س الك�سور كيف اأن املدر�سة اأعطت الأطفال الفر�سة لكي يفكروا يف معنى ك�رض �سغري مثل 0.0089 مع 
التعامل مع ذلك وكاأنه جزء من وحدة النقد الدولر. ويبدو اأن تلميذ ال�سف اخلام�س قد عدوا ذلك نوعًا من الرقم 
املدر�سة  وتقول  متوقعة.  اأفكار غري  الك�سور وبطرح  تفكريهم جتاه  بتطوير طريقة  �سمحت  املناق�سة  ولكن  ال�سالب، 
للتلميذ  الت�سويب  تقدمي  ما عو�سًا عن  اإىل حل  التو�سل  يتفاعل باجتاه  اإنها تركت اخلطاأ  املمار�سة  نفذت هذه  التي 
التي  ال�سم�س  املعلومات:  نبع  املعلم دور  اإعطاء  التوقف عن  النغما�س  اأ�سلوب  يتطلب  اأية حال  التو واحلال. على  يف 
ت�سع باملعرفة التي يجب اأن يلتقطها التلميذ، والرتكيز على دور اآخر هو دور املحاور الذي ي�ساعد التلميذ يف اإيجاد 
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املخارج لل�سعوبات وامل�ساكل املعرفية التي تواجههم. لي�س �سعبًا يف هذا ال�سياق اأن نقدر اأن املعلم يف بلدنا ما زال 
يقوم بدور ال�سارح )مع العتذار لل�سارح العظيم ابن ر�سد الذي اأدى ذلك الدور يف �سياق خمتلف، وعلى نحو خمتلف( 
وهذا الدور بالطبع يجعل املتعلم يف مو�سع الذي يتلقى التف�سري والتب�سيط من قبل جهة مرجعية متتلك مفاتيح الفهم 

ورمبا حتتكرها. 

املعلمون ومهارات التفكري

اأو  التعليم  التفكري يف عملية  تقبل مهارات  املعلمني حمافظني جدًا يف  اأن   Baumfield وجدت فيفيان بومفيلد 
تبنيها.9 ولكنها وجدت اأن املعلمات واملعلمني على الرغم من ذلك ا�ستطاعوا اأن يتلم�سوا حت�سنًا وا�سحًا يف مقدرتهم 
على ا�ست�سعار الطرق التي يتعلم بها التلمذة وامل�ساكل التي يواجهونها. وقد بينت الدرا�سات التي اأجريت يف الوليات 
املتحدة وعدد من الدول الأخرى اأن اجلو يف غرفة ال�سف قد تغري باجتاه املزيد من النقا�س، كما اأن املدر�س قد اأ�سبح 
يجيب.  اأن  قبل  ويرتيث  الطالب  يتوقف  اأن  تتطلب  التي  املركزة  والأ�سئلة  املفتوحة  الأ�سئلة  طرح  على  قدرة  اأكرث 
وقد و�سل التطور ببع�س املدر�سني حدًا توقفوا معه عن توقع اإجابة حمددة لل�سوؤال املطروح. وذلك يعني اأنهم قد 
ا�ستدخلوا بالفعل اأنه ل يوجد اإجابة م�سمونة للكثري من الأ�سئلة. وقد انعك�س ذلك بطبيعة احلال ثقة لدى الطلبة يف 
البحث عن الإجابات ب�سبب غياب التوقع اأن املعلم ميتلك يف النهاية احلل ال�سحري للأ�سئلة كلها. وقد وجد املعلم نف�سه 
يف و�سع جديد �سعب ومعقد يتطلب منه »اأن يفكر قبل طرح اأي �سوؤال عن الهدف منه.« فقد اأ�سبح املطلوب اأن يتوجه 
ال�سوؤال ناحية بناء مفهوم معني اأو ا�ستثارة عملية فكرية ما، وتوقف املدر�س عن طرح الأ�سئلة التي ت�ستدعي اإجابة 
واحدة حمفوظة. ويف هذا ال�سياق اأبدى الكثري من مدر�سي الأطفال الده�سة من ال�ستماع اإىل اإجابات الأطفال الغريبة 
وغري املتوقعة. ومن املده�س اأن التعليم يف �سياق عمليات التفكري قد زاد ب�سكل غريب من تقدير املعلم لنف�سه، ويف الوقت 
نف�سه من تقديره للتلميذ، وما ميكن اأن يكون لديهم من قدرات م�سترتة على التفكري. وقد اأ�سبح املعلم اأكرث قدرة على 

»التعلم« من تلميذه وعنهم مثلما اأ�سبح جو احل�سة اأكرث حما�سة ومتعة وم�ساركة من اجلميع. 

وقد واجه الباحثون ظاهرة لي�ست باملحدودة تتمثل يف عدم قدرة قطاع وا�سع من املعلمني على التحول نحو تعليم 
اأن ت�سيء لنا �سعوبة تت�سل مبعلمي بلدنا الذين مت تدريبهم على مهارات  مهارات التفكري. ولعل مثل هذه النقطة 
احلفظ واحلفظ ال�سم مع قليل من الفهم اأو دون فهم معظم الوقت تقريبًا. وهو ما يعني اأن عبئًا �سخمًا �سيقع على 
اجلهات التي تنوي النهو�س بواقع تعليم التفكري والتعليم املعتمد على التفكري يف �سياق يفتقر فيه املدر�س والرتبوي 
اإىل اخلربة والتجربة واملرا�س املت�سل بها. اإن تعليمًا ا�ستق�سائيًا يوظف مهارات التفكري البحثية واملنطقية معًا هو اأمر 
�سعب بالفعل عندما يدور الكلم عن تطبيق جدي لهذا املنحى. وقد وجدت الدرا�سات اأن هناك حاجة فعلية اإىل التعاون 
بني البحث )الباحثات والباحثني( واملدر�س من اأجل تذليل العقبات الكاأداء التي تواجه املعلم يف �سياق تعليم التفكري 

وتعلمه وتطبيقه يف ال�سياقات املختلفة مبا يف ذلك �سياق تدري�س حمتوى معني.

ميكن القول اإن املعلمني يف نهاية املطاف هم اجلهة التي �ستغري عامل املدر�سة عن طريق فهمه. ول منا�س من الإقرار 
باأنه بدون معلم باحث ومتملك ملهارات التفكري العليا يغدو اأي اأمل يف تعديل اأو�ساع املدار�س وهم ل اأكرث. ول بد من 
اأجل اإغناء دور املدر�س من اإدخال عملية التفكري يف املنهج كله. ومن اأجل املعلم والطالب ل بد من منهج يثري النزعة 
من  يلزمها  وما  التق�سي  عملية  الطرفان �رضيكني يف  ي�سبح  املعنى  وبهذا  الطالب،  مثلما  املدر�س  لدى  ال�ستق�سائية 
مهارات تفكري عالية ومتداخلة من اأجل البحث عن اإجابات للأ�سئلة املطروحة. والواقع اأن باحثًا م�رضقيًا من اإيران 
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ا�سمه طيبي فاين يو�سح اأن تعليم التفكري الناقد مثًل هو اأمر لي�س بالي�سري، وي�سري اإىل عدد من ال�سعوبات التي تكتنف 
ذلك.10 ويعود ذلك اإىل �سعوبة مهارات التفكري الناقد الذي يعرفه �ساحب الدرا�سة انطلقًا من تركيب جمموعة من 
التقاليد باأنه مهارات املنطق م�سافًا اإليها جمموعة من املمار�سات الأخرى. وباإيجاز يقول املوؤلف اإن التفكري الناقد 
هو »�سريورة من تقييم الأدلة فيما يخ�س اأطروحة ما، بغر�س تقرير ما اإذا كانت النتائج املقرتحة قد لزمت فعليًا عن 
الأدلة، مع اقرتاح تف�سريات بديلة. ويتمتع املفكر الناقد بذهن متفتح، واجتاه للت�سامح مع الغمو�س، مع نزعة عميقة 
احلجج  لفهم  املواطن  حت�سري  هي  الناقد  التفكري  من  الأ�سا�س  الغاية  اأن  على  الباحثون  ويجمع  والت�ساوؤل«.  لل�سك 
املعقدة التي تكتنف الق�سايا الراهنة وتقييمها. ومن هنا جاء تعريف روبرت اإن�س Ennis للتفكري الناقد باأنه تفكري 
متعقل ومتاأمل يركز على ما يجب عمله اأو ما ميكن العتقاد ب�سحته. ويف موؤمتر يف دلفي يف العام 1990 قرر ثلثون 
خبريًا �ست مهارات اأ�سا�س ت�سكل يف راأيهم جوهر التفكري الناقد، وي�سود اجتاه عام مييل اإىل تبنيها حتى اللحظة. وهذه 

املهارات تتلخ�س كما يلي:

• التف�سري: وهو القدرة على فهم املعلومات.	

• التحليل: وهو القدرة على حتديد احلجج والرباهني الرئي�سة.	

• التقييم: وهو القدرة على احلكم فيما اإذا كانت احلجج �سحيحة انطلقًا من املنطق والأدلة املعطاة.	

• ال�سياقات 	 اإىل الأحكام والقناعات انطلقًا من قواعد املنطق مع فهم  التو�سل  القدرة على  ال�ستدلل: وهو 
املختلفة للقرار.

• التو�سيح: وهو القدرة على اإي�سال عنا�رض عملية ال�ستدلل اإىل الآخرين. 	

• التنظيم الذاتي: وهو القدرة على مراقبة تفكري ال�سخ�س ذاته وت�سويب هفواته وعيوبه املنطقية. 	

• حب ال�ستطلع: اهتمام ال�سخ�س باأن يظل دائمًا على اطلع عما يدور حوله.	

• طلب احلقيقة: مع الرتكيز على مواجهة اأهواء ال�سخ�س وميوله عندما جتايف الواقع والأدلة.	

• الثقة العلمية بالذات: وتتلخ�س يف ثقة ال�سخ�س بقدرته على التفكري واملحاجة وال�ستدلل.	

• التفتح الذهني: ويتمثل يف املرونة يف التعاطي مع وجهات النظر البديلة واملختلفة واملناق�سة.	

• الن�سقية: ويتمثل يف التفكري النظامي الذي يتبع اجتاهًا خطيًا. 	

• الن�سج املعريف: ويتمثل يف كون ال�سخ�س مثابرًا على طلب املعرفة واحلقيقة.	

• وي�سيف البع�س اإليها البعد الأخلقي الذي اأغفله لقاء دلفي.	

باأن  املت�سلة  تلك  الناقد  التفكري  مهارات  متلك  طريق  يف  عقبات  بو�سفها  املوؤلف  ي�سجلها  التي  الأمور  اأهم  ومن 
التفكري الناقد يهدد اأمان الفرد واملجتمع املنبثق من اعتياد م�سلمات وممار�سات معينة نابعة من تقاليد املجتمع واأعرافه 
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ومعتقداته وممار�ساته ال�سائعة. والواقع اأن الأ�سخا�س اجلاهزين لتعري�س اأفكارهم ومعتقداتهم وطريقة تفكريهم 
للت�ساوؤلت النقدية هم نادرون بالفعل يف املجتمعات كلها. ورمبا ينطبق ذلك على املجتمع العربي بعامة والفل�سطيني 

بخا�سة اأكرث من املجتمعات احلداثية يف �سمال العامل. 

كذلك ي�سجل الباحث عقبة قد تكون يف بلدنا اأكرب بكثري مما هي عندهم، واإن كان ينظر اإليها با�ستهانة يف �سياقنا 
القول  املرء  بو�سع  الجتماعي  �سياقنا  ويف  الناقد.  التفكري  مهارات  على  املدربني  املعلمني  نق�س  تلكم هي  املجتمعي. 
دون خ�سية الوقوع يف اأغلوطة املبالغة اأو التعميم اأن جميع املعلمني على وجه التقريب مل يتلقوا التدريب على مهارات 
الرغبة  لديه  ت�سعف  بدرجة  املحفزات  ونق�س  الإحباط  من  يعاين  املتو�سط  يف  املعلم  اإن  بل  �سكلها.  كان  اأيًا  التفكري 
الأ�سا�سية يف املعرفة. ويف هذا ال�سياق اأذكر اأنني منذ اأ�سهر قليلة كنت اأقراأ ا�سم اإحدى املدار�س فوجدت اأنه يعاين من 
خطاأ نحوي كونه يف�سل امل�ساف عن امل�ساف اإليه: »رو�سة ومدر�سة ع« وعندما �ساألت مداعبًا عن �سبب وجود خطاأ يف 
ا�سم املدر�سة، نادت مديرة املدر�سة معلمات اللغة العربية الثلث ولكن اأيًا منهن مل تنجح يف فك اللغز. يف اليوم التايل مل 
يكن لديهن اإجابة، ويف الأ�سابيع التالية داأبت بني الفينة والأخرى على اإثارة املو�سوع دون جدوى. لقد بدا اأن املعلمات 
يفتقرن اإىل اأي دافع للطلع واملعرفة حتى عندما يرافق املوقف ال�سغط والتخجيل النابع من اأن اأحد اأولياء الأمور 
اأكادمييًا، وهو ما قد يوؤدي اإىل خ�سارة املدر�سة )اخلا�سة( ماديًا  اأن املدر�سة �سعيفة  اأن ياأخذ انطباعًا فحواه  ميكن 
ومعنويًا. ومن الوا�سح اأننا يف مثل هذه املدر�سة ل ميكن اأن نطمح اإىل اأي من ممار�سات التفكري، واأن املخرج الوحيد 
لأزمة املعلمات هو ا�ستبدالهن باأخريات، لأننا يف مواجهة حالة لمبالة وك�سل موات ل ينفع معها اأية تدريبات. هناك 
بالطبع كما ي�سري املوؤلف �سعوبات ل ي�ستهان بها تت�سل بق�سور املحتوى واملنهج والمتحانات التي تعجز متامًا عن 
ملم�سة طرق قيا�س مهارات التفكري عرب الأ�سئلة املبا�رضة واأ�سئلة املعلومات من قبيل �سع دائرة وما اأ�سبه. ولذلك 
ل بد من تطوير ذلك النظام لي�سمح با�ستجابات من قبل الطلبة تقي�س ا�ستجاباتهم التلقائية التي تك�سف عن متثلهم 
ملهارات التفكري يف �سياق تقدمهم نحو �سياغة اإجابة للت�ساوؤل اأو الق�سية املطروحة عليهم يف المتحان. ويتحفظ املوؤلف 
جميعًا  املعلمني  معرفة  تتطلب  اأنها  مبينًا  اآخر  لبحث  ا�ستعرا�سنا  �سياق  يف  اإليها  اأ�رضنا  التي  النغما�س  طريقة  على 
النهو�س  مع  اخلدمة  اأثناء  املعلمني  تدريب  بغر�س  ومكلفة  عديدة  م�ساقات  اإعداد  يتطلب  ما  وهو  التفكري،  مبهارات 
بواقع التعليم اجلامعي. ون�ستطيع اأن نوؤكد يف هذا ال�سياق اأن هذا يف بلدنا يحتاج اإىل ما ي�سبه املعجزة لأنه �سيتطلب 
تعا�سد جهات تعليمية متعددة من قبيل ال�سلطة ووكالة الغوث واملدار�س اخلا�سة باإداراتها واأ�سكالها املختلفة ناهيك 
عن اجلامعات وموؤ�س�سات املجتمع املدين التي تن�سب نف�سها - عن حق اأو عن غري حق- و�سية على التفكري وتدريباته 
يف �سياق تلقيها الأموال من اخلارج بغر�س القيام بتدريب هنا واآخر هناك دون اأن يبدو اأن لدى اأي منها ت�سورًا عما 

يفعل على وجه الدقة. 

اإذا متكن  اأن الطفل  الناقد، وتلكم هي  التفكري  اأن هناك ميزة رائعة لتدريب ال�سغار على مهارات  ويلحظ فاين 
اأ�سا�سيات مهارات التفكري فاإنها تغدو جزءًا تلقائيًا من ن�ساطه الذهني والفكري بحيث ت�سبح هي منط  بالفعل من 
اأجل منا�سبة معينة. وهناك بالطبع م�ستويات متعددة ملمار�سة  تفكريه العادي ولي�س �سيئًا ي�ستدعيه من اخلارج من 
التحليل  ثم  الب�سيطة  واحلجج  البدائل  طرح  م�ستوى  اإىل  الدقيق،  الأحادي  الو�سف  من  تبداأ  وغريه  الناقد  التفكري 
الأ�سا�س، ثم ال�ستدلل النظري واأخريًا ال�ستدلل التجريبي مع اإدماج القيم مع التحليل. ولعل من املهم اأن يتم توجيه 
املعلمني اإىل ا�ستعداد الأطفال الواقعي لكت�ساب مهارات التفكري. بل اإنهم اأحيانًا ميتلكون ما ميكن و�سفه مع بع�س 
التجوز مبهارات فطرية. اأذكر اأنني كنت اأقوم بتنظيف �سيارتي اأمام املنزل عندما مر اأحد اجلريان وطرح علي حتية 
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ال�سباح. ف�ساألني ابني البالغ من العمر اأربع �سنوات: »ملاذا قلت له �سباح النور«. فاأجبت بعد بع�س التفكري: »لأنه 
جارنا«. فرد علي بجدية بالغة: »ل، لأنه قال لك �سباح اخلري«. وقد اأ�سقط يف يدي من دقة تف�سريه ونقديته ومنطقيته 
معًا. ولعل يف حياة كل منا العديد من الوقائع من عامل الأطفال التي تده�س املرء من ناحية تدليلها على قدرة الأطفال 
ال�سياق  املبدئية على التفكري ب�سكل ناقد ومنطقي مما يثبت ا�ستعدادهم لتعلم مهارات التفكري الأعلى يف حال توافر 

والفر�سة لذلك. 

االأطفال ومهارات التفكري
يوؤكد هربرت بوت�ستا Puchta على اأن مهارات التفكري لي�ست �سيئًا فطريًا من ناحية اأ�سا�سية واأنها يف حاجة اإىل 
تنمية وتدريب مثلما يقول الرتبوي امل�سهور روبرت في�رض Fisher.11 وقد يكون بوت�ستا على حق يف اأهمية التدريب 
اليومية. ويف  �سياق حياته  املهارة عر�سًا يف  يكت�سب  اأن  الطفل ل ميكن  اأن  يعني  ذلك ل  التفكري. ولكن  على مهارات 
جتربتي ال�سخ�سية اأن اأحد الأطفال كان ي�ساعد اأباه يف اإزالة احلجارة من حديقتهم املنزلية. اأحد احلجارة كان كبريًا، 
وعندها قال الرجل مازحًا: رمبا اأن هذا احلجر يغطي احلديقة كلها. نظر الطفل ابن ال�سنوات اخلم�س حواليه لربهة ثم 
قال: »كل ل ميكن اأن يكون ذلك �سحيحًا لأننا ا�ستخرجنا منذ قليل حجرين م�ستقلني عنه.« طبعًا قام الطفل هنا بعملية 

ا�ستنتاجية لي�ست ب�سيطة اأبدًا بالقيا�س اإىل �سنه.
اأن امليكانيكي  اأهمية التدريب. ويف هذا ال�سياق يبني املوؤلف  على الرغم من ذلك فاإن بوت�ستا بالطبع على حق يف 
اأو املفاتيح املختلفة. كل �سخ�س تقريبًا ي�ستطيع  اأو املفك  الذي ي�سلح ال�سيارة ل ميتاز مبعرفته ل�ستخدام املطرقة 
اأن ي�ستخدم هذه الأدوات، ولكن امليكانيكي هو �سخ�س ي�ستطيع اأن يتخيل م�سبقًا ما هي اخلطوات التي يجب اأن مير 
بها من اأجل الو�سول اإىل النتيجة املرجوة. وهو قادر على البحث عن بدائل ملا فعل يف حال مل يتم اإ�سلح ال�سيارة. 
وهذا ي�سبه من ي�ستطيع اأن يوظف اأدوات التفكري التي ميكن اأن يكون مطلعًا على بع�سها دون اأن يكون قادرًا على 
توظيفها ب�سكل فاعل وموؤثر. ويقدم املوؤلف و�سفًا مب�سطًا ملاهية ا�ستدخال عمليات التفكري يف �سياق معقد ن�سبيًا مثل 
حل امل�سكلت. فهذه العمليات املعقدة مكونة يف نهاية التحليل من عنا�رض اأ�سا�سية اأكرث ب�ساطة. مثًل من املهم تدريب 
املتعلم على الإ�سغاء والتفح�س الدقيق بالعينني. وكذلك من املهم التدرب على النتباه اليقظ لفرتات اأطول من املعتاد يف 
احلياة اليومية. ومن املهم حتديد هدف لعمل العقل. وي�سيف املوؤلف اإىل ذلك كله مهارات الإبداع واملقدرة على النظر 
اإىل امل�سكلة من منظورات خمتلفة. ثم هناك املقدرة على تخيل النواجت التي �ستاأتي نتيجة لتطبيق ا�سرتاتيجية معينة 
وا�ستبدالها باأخرى يف حال ات�سح اأنها لن تنجح. اإن ذلك يت�سمن اأمرًا غاية يف الأهمية هو القدرة على ت�سميم الفكرة 
وربطها مع غريها بحيث يح�سن املتعلم تفكري ماذا يريد وكيف �سي�سل اإليه. ولكنه بالتاأكيد يحتاج بعد ذلك اإىل مهارات 
تقييم ما مت، وهل كان ناجحًا اأم اأن هناك حاجة لتغيري ا�سرتاتيجية مواجهة امل�سكلة اأو تعديلها. وعندما يتعلم الأطفال 
مثل هذه املهارات فاإن �سخ�سياتهم تتغري ب�سكل عميق، فيتعلمون ال�ستمتاع بهذه املهارات، وتتعزز ثقتهم باأنف�سهم 

وملكاتهم.

قيا�س مهارات التفكري العليا لدى االأطفال

 Stiggins يف درا�سة حول قيا�س مهارات التفكري يف العملية التعليمية - التعلمية ال�سفية يجد ريت�سارد �ستيجنز
وزملوؤه اأن ما يتم الرتكيز عليه يف عمليات التقييم هو مهارة احلفظ يف غالبية الأحوال.12 وقد قام الباحثون بدرا�سة 
تقييم لعمليات التفكري العليا يف الريا�سيات والعلوم والجتماعيات واللغة. وقد متت متابعة لعمليات التقييم ال�سفهي 
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والتحريري على  ال�سواء. ويلحظ الباحثون اأنه على الرغم من اأن املدر�سني املبحوثني قد تلقوا تدريبًا فيما يت�سل 
مبهارات التفكري، اإل اأنهم يف اأغلب الأحوال مل يتلقوا اأي تدريب يف جمال قيا�س مهارات التفكري. بل اإن الباحثني وجدوا 
اأن الرتبويني اإجماًل ينق�سهم التدريب على قيا�س مهارات التفكري حتى عندما يكون تدريبهم على  يف درا�سة �سابقة 
مهارات التفكري معقوًل من حيث املبداأ. والواقع اأن مو�سوع مهارات التفكري مثلما يقول الباحثون يف حاجة اإىل املزيد 
من العمل ب�سبب اأن برامج المتحان يف امل�ستويات القومية وم�ستوى الولية ويف امل�ستوى املحلي جميعًا تك�سف عن 
ثغرات كبرية يف قدرات الطلبة يف ميادين حل امل�سكلت والتفكري الناقد. ولكن التغلب على هذه امل�ساكل يتطلب خربة 
لدى املدر�س يف مهارات التفكري الناقد مثلما يف مهارات قيا�سها لدى الطلبة على ال�سواء. ومن غري املفيد اأن يتم تدريب 
الطلبة على التفكري ثم فح�سهم يف اجتاهات اأخرى ل علقة لها بذلك. وقد وجد الباحثون يف تقارير املعلمني عن اأنف�سهم 
والرتكيب  التحليل  يولون  بينما  والتطبيق،  وال�ستيعاب  التذكر(   =( املعرفة  قيا�س  على  كبري  ب�سكل  يعتمدون  اأنهم 
والتقييم اهتمامًا �سئيًل. كذلك ك�سف بحث يف مدر�سة يف املدينة اأن امتحانات املدر�سة ل تقي�س مهارات التفكري، واأن 
90% من الأ�سئلة كانت موجهة لقيا�س حفظ املعلومات. وقد وجدت الدرا�سة اأن املعلمني يكتبون اأ�سئلة احلفظ ب�سهولة 

واإتقان بينما يواجهون �سعوبات حقيقية يف كتابة الأ�سئلة التي تقي�س عمليات التفكري املختلفة. 
اأعله اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن معظم الأ�سئلة قا�ست مهارة حفظ الوقائع واملعلومات، وذلك ي�سمل  مثلما قلنا 
اقل،  اهتمام  على  حتوز  التحليل  مهارة  بينما  ال�ستدلل،  عمليات  لقيا�س  موجهة  اأ�سئلة  يوجد  كذلك  كلها.  املراحل 
اأن  اأغلب الأحوال. وقد جاءت الريا�سيات خمتلفة ب�سكل غريب بحيث  اأما املقارنة والتقييم فلم يتم م�سها مطلقًا يف 
معظم الأ�سئلة وجهت باجتاه ال�ستدلل بينما كان للحفظ مكانة خم�س الأ�سئلة فقط ل غري. من جانبنا نظن اأن طابع 
الريا�سيات بو�سفها نظامًا فر�سيًا ا�ستنتاجيًا يحتم اأن تكون الأ�سئلة موجهة نحو عملية ال�ستنباط التي متيز الطريقة 
الريا�سية. ول�سنا متاأكدين من اأن الباحثني قد احتاطوا بحثيًا لهذه امل�سكلة. ويف بلدنا نعرف من جتربتنا وجتارب 
الآخرين اأن من املمكن اأن يحفظ الطلبة حلول الأ�سئلة فيبدو يف المتحان وكاأنهم يقومون بعملية ريا�سية معتادة بينما 
هم يف الواقع يقومون بكتابة حلول لأ�سئلة يحفظونها عن ظهر قلب اأو على الأقل يحفظون اأ�سباهًا لها. يف هذه احلالة 

تكون الريا�سيات يف خانة املوا�سيع التي حتفظ اأكرث مثل التاريخ اأو الأحياء على �سبيل املثال. 

يحاول الباحثون تقدمي تعريف دقيق وحمكم لعمليات التفكري بغر�س تي�سري عملية فح�سها وقيا�سها. فالتذكر 
يت�سل بتكليف الطلبة بتذكر وقائع اأو تعريفات اأو مفاهيم اأو قواعد اأو مبادئ. واأحيانًا يطلب من الطلبة اأن يقوموا 
باإعادة �سياغة معلومات معينة، ولكن هذا ل يتجاوز يف الواقع مهارات التذكر امل�سار اإليها. ومن املعلوم اأنه لكي يتمكن 

الطلبة من الإجابة على هذه الأ�سئلة فاإن املطلوب منهم هو اأن يقوموا برتدادها وقتًا يكفي لكي تعلق يف ذاكرتهم. 

امل�ستوى الثاين من مهارات التفكري هو التحليل الذي يعني اأن يقوم التلميذ بتق�سيم الكل اإىل اأجزائه ومكوناته. 
ويف هذه احلال هناك تق�سيم اأ�سد �سعوبة عندما يكون هناك علقات �سببية ل بد من ك�سفها، وهذا هو التحليل يف م�ستواه 
اأو الإجراءات  الأفكار  اأو  الأ�سياء  اأن تكون �سيئًا من قبيل �سمات  الكل  اأكرب. ميكن ملكونات  لتدريب  العلمي املحتاج 

الأ�سا�سية يف م�رضوع اأو اأحداث معينة. 

اأما امل�ستوى الثالث، اأي املقارنة فتتطلب من التلميذ �رضح الفروق والختلفات. وبالن�سبة للمقارنات الب�سيطة 
فاإنها تتطلب الهتمام بواحدة اأو عدد قليل من مكونات العملية اأو الظواهر مو�سوع البحث، بينما املقارنات املعقدة 
تتطلب حتديد �سمات ومكونات عديدة. وهنا فاإن التلميذ قد يحتاجون اإىل القيام بالتحليل من اأجل اإمتام عملية املقارنة 
منظور  من  والختلفات  الت�سابهات  روؤية  اأجل  من  خمتلف  نحو  على  الظاهرة  تركيب  اإعادة  اإىل  يحتاجون  قد  كما 
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خمتلف. 

امل�ستوى الرابع هو ال�ستدلل الذي ي�سمل هنا ال�ستقراء وال�ستنباط على ال�سواء. ويف ال�ستنباط  يعطى التلميذ 
تعميمًا يتوقع منهم اأن ي�ستقوا منه معلومات اأو نتائج معينة. بينما يف ال�ستقراء يتوقع من الطلبة التو�سل اإىل تعميمات 
معينة. ولكن العملية الكلية احلقيقية لل�ستدلل قد تتطلب التعميم والتنبوؤ وو�سع الفر�سيات ودمج املعلومات واإيجاد 
الرتباطات بينها. وذلك ما يقود اإىل القول باأن الرتكيب والتحليل معًا �رضوريان من اأجل الو�سول اإىل ا�ستنتاج معني.

اأخريًا ياأتي التقييم الذي يعني مقدرة الطلبة على احلكم على نوعية وم�سداقية وقيمة اأو اإمكانية تطبيق فكرة اأو 
نظرية معينة. وهنا فاإن الأمر ي�سل اإىل م�ستوى اأن يفح�س الطلبة الأدلة اأو املنطق اأو القواعد ويحكموا على �سلحيتها 

اأو �سحتها وف�سادها. وهي مرحلة عالية بالفعل من مراحل التفكري. 

التفكري  لقيا�س مهارات  اأية حماولة جادة  باأن غياب  الباحثون  يفاجاأ  العمليات  لهذه  املدر�سني  عند درا�سة تقييم 
العليا ينطبق على ال�سف الثاين ع�رض مثلما ال�سف الأول. ول بد اأن الباحثني على حق يف اإبداء الده�سة لأن املتوقع 
نظريًا هو اأن تزداد فر�سة قيا�س املهارات العليا يف موا�سيع مثل ال�سعر اأو الرواية اأو الفيزياء اأو الريا�سيات، بينما 
ميكن ملعلم ال�سف الأول اأن يواجه �سعوبة يف قيا�س مهارات التفكري يف وقت يقت�رض فيه التعليم على احلروف الهجائية 

وبع�س ال�سور والتعاليم الدينية والأخلقية على �سبيل املثال. 

بينما  اأنه  للباحثني  بالن�سبة  اللفتة  الأمور  ومن  وا�سح.  اختلف  عن  اأعله  اأ�سلفنا  مثلما  الريا�سيات  ك�سفت 
ت�سابهت ممار�سة املدر�س يف ال�سفهي والتحريري يف حالة املواد املختلفة فاإنها تباينت يف حالة الريا�سيات بالذات بحيث 
الفل�سطينية املحلية.  اأعله انطلقًا من جتربتنا  اإليه  اأ�رضنا  الذي  ال�سفهي ركز على احلفظ، وهذا يعزز النطباع  اأن 
اأن  املعلمني ميكن  اأن  الباحثني يثريون ق�سية مهمة هي  لكن  امل�سكلة.  لهذه  يتنبهوا  الباحثني مل  اأن  بالفعل  ونخ�سى 
يقوموا بطرح اأ�سئلة تفكري –رمبا لأن �سياق املحتوى يفر�س ذلك يف الريا�سيات على �سبيل املثال - على الرغم من 
اأنهم مل يدربوا الطلبة على مهارة التفكري. ولذلك يركز الباحثون على اأهمية ات�ساق �سلوك املدر�س وتكامله يف العملية 
التعليمية بحيث يقوم بقيا�س املهارات التي قام بتدري�سها بالفعل ولي�س �سيئًا اآخر. ومن املهم اأن نختم قراءتنا لهذه 
الورقة بالإ�سارة التي ح�سل عليها البحث من املدر�سني والتي تن�س على اأن املدر�سني قد اأقروا باأنهم اأقدر على تدري�س 
مهارات التفكري مما هم على قيا�سها. ول�سنا متاأكدين يف هذه املرحلة من بحثنا يف فل�سطني من اأن املعلمني يتمتعون باأي 
من املهارتني، واإن كنا منيل انطباعيًا اإىل العتقاد بغياب مهارات التفكري عن املعلم الفل�سطيني نف�سه ناهيك عن القيام 

بتدري�سها اأو قيا�سها. 

الفئات الطلبية امل�شتهدفة بالتدريب على مهارات التفكري

الهموم املطروحة اأعله ت�سكل جوهر درا�سة هامة حول التدخلت التعليمية التي توؤثر يف مهارات التفكري النقدي 
والقدرة على التنظيم والرتتيب العقليني.13 ي�سري فيليب اأبرامي Abrami ورفاقه يف هذه الدرا�سة اإىل اأن التفكري 
الناقد اأو املقدرة على القيام باأحكام عقلية توظف التنظيم الذاتي هو واحد من اأهم الأ�سياء التي ي�سعى التعليم الر�سمي 
اإىل حتقيقها. ول يعود ذلك اإىل اأهمية مهارات التفكري يف جمال الخت�سا�سات املدر�سية واجلامعية املعروفة من قبيل 
التاريخ اأو الريا�سيات فح�سب، واإمنا اإىل اأهميتها للمواطن املعا�رض بعامة يف ميادين احلياة ال�سيا�سية والجتماعية 
والأخلقية خ�سو�سًا يف ظل تعقد احلياة الب�رضية على نحو غري م�سبوق، وحاجة الب�رض اإىل تقرير ما هو ال�سواب 
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وما هو اخلطاأ يف جوانب احلياة املختلفة. وي�سري الباحثون الذين يعملون يف جامعة كندية يف مونرتيال اإىل اأن احلكومة 
الكندية اأو�سحت منذ العام 2002 اأن التعليم يف املدار�س واجلامعات الكندية كلها يجب اأن يحفز على التفكري وخ�سو�سًا 
الناقد منه،  ويف مراحل التعليم كلها. ويعود ذلك بح�سب املوقف احلكومي الكندي اإىل اأهمية التفكري يف حت�سني مقدرة 

كندا يف �سياق اقت�ساد معومل يرتكز ب�سكل اأ�سا�س على املعرفة. 

ي�ستند البحث يف روؤيته اإجماًل اإىل جمموعة دلفي الفل�سفية التي اأ�سار اإليها بحث �سابق. ويبني يف هذا ال�سياق اأن 
مهارات التفكري يجب اأن تدر�س بال�سبل املتاحة كلها، ولكن الباحثني ي�رضون مثل �سابقيهم على اأهمية اأن تتم عملية 
قيا�س ما حتقق لدى التلميذ بالفعل. ويذكر الباحثون جمموعة من اأدوات قيا�س التفكري املحرتفة مع تركيز على ما 
طورته جامعة كورنيل وجامعة كولومبيا يف الوليات املتحدة حتت عناوين من قبيل »فح�س كورنيل للتفكري الناقد« اأو 
»فح�س كاليفورنيا ملهارات التفكري الناقد«، وما اأ�سبه من عناوين. ويبدو اأن هذه حتتل مكانة بارزة من بني الفحو�س 
الأكرث انت�سارًا يف هذا امل�سمار. ولعل اأهم ما مييز هذه الدرا�سة هو املراجعة الوا�سعة التي تقوم بها ملئات الدرا�سات 
املت�سلة بعملية التفكري والتدريب عليها والتي تخل�س منها اإىل ما ي�سبه الإجماع يف اأو�ساط الباحثني على اأهمية تعليم 

التفكري وقيا�سه يف املراحل املختلفة. 

ويف �سياق اإمكانية تدري�س مهارات التفكري للأفراد جميعًا توؤكد درا�سة لأناة زوهر Zohar اأن ل علقة ا�ستبعادية 
راأيًا  تقول  كما  زوهر  اإليها  تو�سلت  التي  النتيجة  وتخالف  للطلبة.14  املتدين  والتح�سيل  العليا  التفكري  مهارات  بني 
التعليم ل يرجى منه خري يف  الأ�سا�س يف  الذي يتقن بالكاد املهارات  التلميذ ال�سعيف  اأن  �سائعًا عند املعلمني فحواه 
الباب وا�سعًا  يفتح  للواقع  الراأي علوة على عدم مطابقته  اأن هذا  اإىل  العليا. وتلمح زوهر  التفكريية  املهارات  حقل 
للتمييز �سد الطلبة »ال�سعاف« بو�سفهم فئة عاجزة عن التفكري من حيث املبداأ وت�سكل عبئًا على املعلم الذي يجب اأن 
يحملهم »على كفوف الراحة« على حد التعبري امل�رضي من اأجل اأن يتعلموا اأقل القليل. وت�سري زوهر اإىل اأن هذا يبقي 
ق�سمًا كبريًا من التلميذ اأ�سريًا لأمناط التدري�س التي �سادت يف بداية القرن الع�رضين والتي كانت تركز على مهارات 
فك الأمية الأ�سا�س من قبيل القراءة والكتابة والعمليات احل�سابية. والواقع اأن معظم املدار�س يف تلك الفرتة ما كانت 
تتطرق من قريب اأو بعيد للتفكري والقراءة الناقدة اأو حل امل�سكلت املركبة. وكان الدور الرئي�س للمعلم هو دور من 
يبث املعرفة التي ي�ستقبلها الطلبة ويقومون بتخزينها من اأجل اإعادتها يف المتحان. ويقول البحث اإن الو�سع تغري 
التعليمية  املمار�سة  قلب  تقع يف  التفكري واملحاجة والربهنة  اأ�سبح  الع�رضين بحيث  القرن  نهاية  على نحو جذري يف 
اأن يدركها غالبية الطلبة. ولهذا فقد اأ�سبح ال�سغل ال�ساغل  اأن هذه الغايات ما زالت بعيدة عن  مع حتفظ ب�سيط هو 
للرتبويني هو اأن يتمكن الطلبة من اإيجاد املعرفة واإجادة ا�ستخدامها ب�سكل فاعل عو�سًا عن القيام بحفظها مثلما كان 
�سائدًا يف املا�سي. ولذلك تطورت معاين املفردات يف ال�سياق الرتبوي ب�سكل ثوري اإىل درجة اأن تعبريًا مثل الفهم اأو 
يفهم اأ�سبحت تعني �سيئًا مركبًا من النوع التايل: »اإن فهم مو�سوعة معينة يعني اأن تكون قادرًا على التفكري وال�سلوك 
ب�سكل مبدع ومتلئم مع معرفتك ال�سابقة عن تلك املو�سوعة ... ويعني اأي�سًا املقدرة على الأداء املرن بطريقة ت�ستند 
اإىل ما يتطلبه التفكري«. من الوا�سح اأن هذا انتقال هائل يف معنى املعرفة مل�سلحة العمليات العقلية والتطبيقية معًا يف 
مواجهة التذكر ال�سلبي اأو تلقف املحتوى امل�رضوح من قبل املدر�س يف ما�سي التعليم. غني عن البيان اأننا ل�سنا متاأكدين 
»املهملني  الطلبة  اأو  »املجتهدين«  للطلبة  بالن�سبة  يكن  اإن  بالفعل  عهده  قد وىل  التذكر  اأن  من  الفل�سطيني  ال�سياق  يف 
وال�سعيفني« على حد �سواء. وللأ�سف رمبا ن�ستطيع ا�ستباقيًا - وهو ما ننتظر اأن يوؤيده اأو يفنده م�رضوعنا البحثي 

الراهن - اأن نوؤكد اأن التذكر واحلفظ ال�سم ما يزال اللعبة الوحيدة يف املدينة. 
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اأما يف ال�سياق الذي تناق�سه الورقة مو�سوع املراجعة فيبدو اأن ل عملية تعليمية اأو تعلمية بدون تفكري. ويعود 
اإدماج عمليات التفكري املختلفة،  اأن اكت�ساب املعرفة مقرتن بالفهم، ولكن الفهم يتطلب  اأن البحث يدلل على  اإىل  ذلك 
وهكذا يغدو من غري املمكن احلديث عن اكت�ساب التلميذ للمعرفة ما مل ميار�سوا التفكري. ولكن هذا يقود اإىل ال�ستنتاج 
باأن من ن�سميهم الطلبة ال�سعاف يجب اأن ي�ساركوا يف عملية التفكري واإل مت ا�ستثناوؤهم من اكت�ساب املعرفة، اأي من 
التعلم والتعليم كله، وهو اأمر غري ممكن بطبيعة احلال ل من ناحية كونهم تلميذ ول من ناحية كونهم كائنات اإن�سانية 
كاملة وعاقلة. وتنتقد الورقة املمار�سة التي �سادت حتى وقت قريب والتي جتعل تدري�س الأ�سا�سيات عمًل منف�سًل 
عن التفكري بحيث ميكن بعد الفروغ منها النتقال اإىل التدريب على العمليات التي حتتاج اإىل تفكري والتي تبدو اأن�سطة 
اختيارية ميكن ا�ستبعاد ال�سعاف منها. والتوجه احلايل اإذن هو اأن يتم تعليم التفكري يف �سياق كل تف�سيل من تفا�سيل 
الأنحاء. وقد وجدت درا�سة  اأي نحو من  التعليمية-التعلمية، وللطلبة جميعًا دون متييز بني فئة وفئة على  العملية 
زوهر اأن الطلبة جميعًا ي�ستطيعون القيام ببع�س ال�ستدللت الب�سيطة واأنه مهما بدا للمعلم اأن الطالب �سعيف، فاإنه 
ميكن اأن يتدرب على مقدار معني من عمليات التفكري وهو ما يفيده ويطور مهاراته على نحو وا�سح. وذلك يعني اأن 

تعليم الطلبة جميعًا مهارات التفكري هو اأمر ممكن وواجب على ال�سواء. 

مناذج من حقول تدري�س التفكري

اإىل حد كبري منذ ما يزيد على  اأن الهتمام بحقل تدري�س التفكري قد ن�سج  اإىل  هناك درا�سة مميزة بالفعل ت�سري 
العقدين. واآية ذلك اأن هذه الدرا�سة ال�سادرة يف العام 1991 تعالج تدري�س مهارات التكفري يف �سياق ح�سة الرتبية 
الريا�سية.15 وقد بينت الدرا�سة اأن املوا�سيع »غري الأكادميية« من قبيل الرتبية الريا�سية، والفن، واملو�سيقى ميكن 
واملقارنة  والنتباه  الرتكيز  مثل  مهمة  مهارات  اإىل  وت�سري خ�سو�سًا  التفكري.  مهارات  لتعليم  فر�سة طيبة  تقدم  اأن 
والتحليل. وبالإجمال فاإن مهارات التفكري ميكن اأن تو�سف باأنها تقع على مت�سل ترتاوح فيه درجة تعقيدها وجتردها. 
ول بد اأن الأدنى منها من حيث درجة التعقيد والتجريد ميكن ب�سهولة اأن تكون مو�سوعًا للمران والتدريب يف �سياق 
املو�سوعات غري الأكادميية. ويوؤكد البحث على اأن الطريقة التكاملية يف التدريب على مهارات التفكري تتفوق على غريها 
اإىل ممار�سة يومية دائمة  الدرا�سية املختلفة مما يعني حتولها  اإىل ن�سيج املو�سوعات  املهارات  كونها ت�سمح بدخول 
للطالب. وت�سري الدرا�سة عن حق اإىل امتياز هام تتمتع به فكرة تدري�س مهارات التفكري يف �سياق الرتبية الريا�سية 
وذلك هو كون هذا املو�سوع املدر�سي يتمتع بال�سعبية الأكرب لدى معظم الأطفال. وهكذا فاإن تدري�س التفكري يف �سياقه 
يجعله مقبوًل ورمبا حمبوبًا من قبل التلميذ بدًل من ربطه باملوا�سيع الأقل »�سعبية« لدى الطلبة. وهذا يعني �سمن ما 
يعني اأن تتكون اجتاهات نف�سية اإيجابية جتاه مو�سوعة التفكري. ومن بني الأمور التي يذكرها البحث يف �سياق الأفكار 
املت�سلة بالتدريب على التفكري من خلل الريا�سة الأ�سئلة التالية التي ينبغي للطالب اأن يجيب عليها وياأخذ قرارات 
ب�ساأنها: ما الذي ي�ستطيع ج�سدي القيام به؟ اإىل اأين يتحرك ج�سدي؟ وكيف يقوم ج�سدي باأداء املهام املختلفة؟ ما هي 
العلقات التي تن�ساأ بيني وبني الآخرين والأ�سياء واملكان عندما اأحترك؟ وهناك بالطبع جمال اآخر تتطور فيه مهارات 
التفكري يف �سياق الريا�سة ياأتي من احلوار واملحاجة يف اإطار حل اخللفات والنزاعات التي تن�ساأ يف �سياق اللعب، وهنا 
مرة اأخرى يبدو الطلبة يف اأق�سى درجة من الدافعية لكي يعملوا تفكريهم حلل امل�سكلة. واأذكر اأنني يف بداية حياتي 
العملية كلفت بتدري�س ال�سف التا�سع الرتبية الريا�سية )كثريًا ما يحدث يف مدار�سنا اأن يدر�س املعلم خارج تخ�س�سه( 
وعندما كان يدور نزاع بني الطلبة كنت اأقوم باإيقاف اللعب حتى يجدوا حًل مر�سيًا للم�سكلة. وقد يكون دافعي يف 
تلك اللحظة اأن اأريح نف�سي من عناء ال�ستماع اإىل تفا�سيل مرهقة يكون املوقف قد ولدها. ولكنني فيما بعد اأح�س�ست 

بالده�سة من قدرة التلميذ على اإيجاد احللول املعقولة ويف زمن قيا�سي من اأجل جتنب هدر الوقت الثمني للعب. 
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تلك  يف   Solomon �سولومون  وورن  ي�سري  و  الجتماعية.  العلوم  يف  التفكري  بتدري�س  تت�سل  درا�سة  وهناك 
الدرا�سة املعنونة »حت�سني تعليم مهارات التفكري لدى التلميذ يف الدرا�سات الجتماعية يف املرحلة البتدائية«،16 اإىل اأن 
هم خرباء الجتماعيات يرتكز على توظيفها يف حت�سري الطلبة ليكونوا مواطنني فعالني وم�سئولني. وهذا الأمر يتطلب 
اأن يكونوا قادرين على التفكري. ولكن من املوؤ�سف مثلما يلحظ الباحث اأن تدري�س الجتماعيات يف املرحلة البتدائية 

يحتل مكانة متدنية، كما اأن طريقة التدري�س جتعلها اأبعد ما تكون عن حقول التفكري باأ�سكاله املختلفة. 

اأما اللغة فهي املو�سوع الذي ميكن اأن يكون حقًل لتنمية امليول والجتاهات والهوايات الإبداعية املختلفة مبا يف 
ذلك الإبداع الفني ال�سامل لكتابة ال�سعر اأو الق�سة اأو امل�رضحية اأو اخلاطرة...الخ ولكن تعليم اللغة يتحول اإىل منا�سبة 
غري عادية للملل عن طريق ا�ستخدام ن�سو�س ل متت حلياة الأطفال ب�سلة، واللجوء اإىل تدري�س ن�سو�س كل�سيكية 

كان من الأجدر اأن تكون يف اجلامعة اأو يف اآخر املراحل املدر�سية. 

ميكن بالطبع اأن تكون اللغة حقًل منوذجيًا للتدريب على مهارات التفكري، وخ�سو�سًا اأن مهارات اللغة وجتلياتها 
املختلفة تعد من اأكرث الخرتاعات الب�رضية تعقيدًا وذكاء ومراوغة والتبا�سًا. ومن هنا الهتمام الوا�سع جدًا منذ اأكرث 
يف  مكان  كل  يف  تزدهر  التي  النقدي  الأيديولوجية  وحتليل اخلطاب وحتليل اخلطاب  اللغة  اأبعاد  بتحليل  قرنني  من 
العامل.  ولبد اأن تعلم النحو واكت�سابه وطرائق ال�سعر والرواية والكتابة التحليلية كلها اأن�سطة تفكريية من امل�ستوى 
الأعلى. ويف درا�سة حممود غامن امل�سار اإليها �سابقًا يتبني اأن بالإمكان تدري�س مهارات التفكري »احلريف« )�س 284( 
عن طريق طرح الأ�سئلة حول تفا�سيل الن�س، وعلقات ال�سبب والنتيجة، وت�سل�سل الأحداث. وكذلك ميكن تدري�س 
مهارات التفكري ال�ستنتاجي عن طريق حث الطلبة على ا�ستخراج الفكرة الرئي�سة ب�سوؤالهم مثًل عن العناوين املمكن 
حتليل  على  الطلبة  تدريب  اأي�سًا  وميكن  الن�س.  مغزى  اأو  الرئي�س  الكاتب  غر�س  �سياغة  اأو  معني،  لن�س  اقرتاحها 

ال�سمات والدوافع واإجراء التعميمات والتنبوؤ بالنتائج.

ويناق�س املوؤلف اأي�سًا اأهمية التعبري )موا�سيع الإن�ساء( يف التدريب على التفكري. ون�ستطيع اأن ن�ستنتج من كلمه 
اأن التعبري هو املو�سوع الأن�سب على الأرجح للتدريب على مهارات التفكري املختلفة. وذلك لأن املوؤلف يعرفه باأنه حالة 
»ذهنية يوظف فيها املتعلم جمموعة خرباته املخزونة يف اأبنيته املعرفية يف موقف ما عر�س له بطريقة ر�سمية اأو غري 
ر�سمية بهدف معاجلة عنا�شره ومتغرياته لكي يحل موقفاً اأو م�شكلة اأو تنظيم اخلربة بهدف تقدمي �شورة 
تعك�س ا�شتيعابه ومتثله لتلك اخلربة«iii )�س 288( وهذا يعني مثلما يو�سح الكاتب اأن التعبري يهدف اإىل زيادة 
التفكري.  عمليات  الجتماعي، وتطوير اجتاهاته جتاه  املجال  املعرفة، وتعميق مرونته يف  تنظيم  الطالب بطرق  وعي 
ومن اأجل حتقيق ذلك يقرتح املوؤلف اأن يقوم املعلم بت�سجيع الطلبة على و�سف الأحداث يف ال�سياق املق�سود للكتابة 
وا�ستك�ساف الروابط ال�رضيحة واملت�سمنة. كذلك ميكن اأن يقوم الطالب بتف�سري الأحداث ور�سم ملمح ال�سخ�سيات 
اكت�ساب  يف  للطلبة  املعلم  م�ساعدة  من  بد  ل  واأخريًا  والنتائج،  الأ�سباب  يحدد  الذي  التحليلي  ثم  الب�سيط  والو�سف 
مهارات ا�ستخل�س امل�سكلة اأو العقدة يف الن�س مهما كان نوعه مع احلل/احللول اأو املخارج املمكنة يف ظل املعطيات 

التي مت اإر�ساوؤها يف �سياق �سريورة الكتابة. 

لي�س من ال�سعب علينا اأن نقول انطباعيًا اأن ما ي�سفه الباحث فيه طموح حامل قد ل يكون لل�رضط الواقعي القدرة 
على اإجنازه. ذلك اأن من املعروف اأن الكتابة هم ثقيل ينوء بحمله »كبار« متعاطي الكتابة يف فل�سطني ناهيك عن املعلم 

عندنا. من  الت�سديد   .iii
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الذي ل يتقن يف الأغلب املهارات اللغوية الأ�سا�سية. ول�سنا نذيع �رضًا فيما اأح�سب عندما نقول اإن اللغة العربية الف�سيحة 
تظل لغة اأجنبية ثانية )واأحيانًا كثرية ثالثة بعد الإجنليزية( بالن�سبة ملعظم الناطقني بها، ذلك لأن العامية املحكية هي 
اللغة الأم. وهكذا يبدو اأن معلم اللغة العربية ل يختلف من نواح عديدة عن معلم اللغة الإجنليزية من حيث اأنه تعلم لغة 
اأجنبية يقوم بنقلها بلغته الأم )العامية الفل�سطينية( اإىل اأبناء ل�سانه الذين هم بدورهم اأجانب عن اللغة. هناك بالطبع 
مع�سلة اأخرى تت�سل بعدم تلقي مدر�س اللغة اأي تدريب يف جمال التفكري. ومن هنا ما اأملحنا اإليه اأعله من اأن ما ي�سبو 

اإليه الباحث هو حلم طموح ل بد من الكثري من العمل الدءوب الطويل من اأجل حتويله اإىل واقع.

اإليها �سابقًا والتي ي�ستعر�س فيها  اأخرى درا�سة وليم عبيد ورفيقه امل�سار  اأن نذكر مرة  ويف هذا ال�سياق ميكن 
العربية.  اللغة  ذلك  يف  مبا  املختلفة  املدر�سية  املوا�سيع  يف  بالتفكري  املت�سلة  الهامة  الأمور  من  جمموعة  الباحثان 
اأن نوؤكد اأن كل�سيكي العربية العظيم اجلاحظ كان على خطاأ دون �سك  وبال�ستفادة من م�ساهمة هذه الدرا�سة نود 
عندما توهم اأن »املعاين ملقاة على قارعة الطريق« واأن اللغة مثلما اأ�رضنا اأعله اأداة خطرية اأكرث بكثري مما يبدو للوهلة 
الأوىل. وهنا نتفق مع املوؤلفني يف قولهما )�س227( اإن تعلم اللغة يف حد ذاته مهمة معرفية بالغة التعقيد لحتوائها على 
جوانب كل منها ي�سكل �سخره  ل ميكن نحتها اأو زحزحتها ب�سهولة من قبيل النحو، وعادات ال�ستخدام وامللءمة، 
وكيفية التعامل مع الألفاظ واملفاهيم. ومن املعروف حاليًا اأن املنهج امل�ستخدم يف تعلم اللغات - وخ�سو�سًا الإجنليزية 
لتزويد  ملئم  وكاأنه  يظهر    communicative approach التوا�سلي  باملنحى  ي�سمى  والذي  فل�سطني-  يف 
الأ�سلوب على  ذلك  �سياق موقف معني. ولكن  الآخرين يف  نف�سه والتوا�سل مع  للتعبري عن  اللزمة  بالأدوات  الطفل 
اإ�سافة بعد �سخ�سي  بد من  نفكر من زاوية حتليل اخلطاب، ولذلك فل  اللغة عندما  يب�سط  الناحية  امتيازه من هذه 
اللغوي  ال�سياق  ارتباط  يف  والبحث  الكلمات،  وراء  فيما  نقديًا  التفكري  للتلميذ  يتيح  اللغة  ل�ستخدام  اأعمق  ومعنى 
بال�سياق املجتمعي الإثني الطبقي امل�سلحي ...الخ فلي�س هناك معرفة خالية من م�سلحة على حد تعبري هابرما�س، 
كما اأنه لي�س هناك من كلم ل يت�سمن عنا�رض القوة والهيمنة على حد فهم فوكو بالن�سبة للقوة، وغرام�سي بالن�سبة 
للهيمنة. من هنا فاإن و�سع املراهقني يف مواقف - يف اللغة الأجنبية - من ال�سهولة والتفاهة مبكان بحيث ميكن لطفل 
يف اللغة الأم اأن يجيب عليها ب�سهولة يقود اإىل ما ميكن اأن ن�سميه بـ »تغبية« النا�سئة عو�سًا عن حث اأف�سل ما لديهم من 

قدرات ال�ستب�سار والتفكري والتعمق يف الدللت ومت�سمناتها ال�سياقية املختلفة.

ويف مو�سوع الريا�سيات يرى املوؤلفان اأن التفكري الريا�سي )�س180( يت�سمن �سلوكًا مدخليًا يتلخ�س يف اكت�ساف 
امل�سكلة وعمل الختبارات وتعريف امل�سطلحات والعلقات ثم اقتبا�س املعلومات ال�رضورية وتنظيمها وعر�سها ب�سكل 
Burton والتي تتطلب اأن يكون الفرد نظاميًا، واأن  وا�سح. بعد ذلك تاأتي مرحلة الهجوم على حد تعبري بريتون 
يبحث عن العلقات ويحللها، ثم يب�سط الفرتا�سات، ويبحث يف خ�سائ�س الإجابة، ثم يجرب حالت خا�سة، ويقارن 
بني التخمينات والتوقعات، ثم يكون الفرتا�سات ويخترب �سحتها، ويجربها يف �سياق امل�سكلت ذات ال�سلة وي�سبط 
املتغريات املختلفة. ويف اإطار ذلك عليه اأن يقلل من املدخلت ويق�سم امل�سكلة اإىل حالت، واأخريًا يعيد تركيب امل�سكلة. 
بعد ذلك كله عليه اأن ي�سل اإىل التعميم الذي ل بد اأن يتلوه مرحلة املراجعة التي تت�سمن التحقق، وفتح الآفاق نحو 

تو�سيع جمال البحث باجتاه ابتكار ق�سايا اأخرى خمتلفة. 

غني عن البيان اأن مدار�سنا على الأغلب حتتوي طريقة واحدة يف ممار�سة الريا�سيات فحواها اأن يقوم املدر�س 
ب�رضح النظرية الريا�سية، ثم يطلب من التلميذ اأن يحلوا بع�س التمارين التطبيقية التي غالبًا ما يتربع املدر�س بنف�سه 
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بكتابة حلها على ال�سبورة ليقوم الطلبة بن�سخه يف كراري�سهم، ومن ثم ي�ساألهم عنها يف المتحان فيكون العمل بب�ساطة 
مرتكزًا على احلفظ ال�سم لطريقة احلل، وهو ما يعني وجود م�سافة ل تعرب بني الو�سف الذي يقدمه بريتون اأعله 

وبني املمار�سة الفل�سطينية الواقعية.

اأما يف العلوم فيحدد الكتاب اأن اأهم اأمر بالن�سبة لعملية التعليم والتعلم هو كيف نفكر ومباذا نفكر. )�س201-
205( ذلك اأن حمتوى العلوم لي�س مهمًا - خ�سو�سًا يف املراحل الأوىل من التعليم- واإمنا اكت�ساب مهارات امللحظة 
وال�ستنتاج والت�سنيف والتوقع و�سبط املتغريات والفرتا�سات. ول بد اأن �سياغة الأ�سئلة هي جزء جوهري يف هذه 
العملية. وهي اأ�سئلة تت�سل عادة باملتغري امل�ستقل يف علقته باملتغري التابع. وهنا يتجلى التفكري يف الرتباطات ال�سببية 
وقدرة التلميذ على تف�سري ال�سياق ال�سببي بطريقة وا�سحة. ومن الراجح من وجهة نظرنا اأن مهارات التفكري الناقد 
حيوية ومهمة جدًا يف �سياق العلوم خلفًا للريا�سيات ذات الطابع ال�سوري التجريدي التي ل تبدو مهارات التفكري 

الناقد �رضورية لعملها على الرغم من اأن كثريًا من اأ�س�سها النظرية م�ستعارة بالفعل من املنطق والريا�سيات. 

التاريخ  التاأ�سي�س ملهارات تتخطى  اأجل  التفكري يحتل فيه مكانة هامة جدًا من  اأن  القول  التاريخ فمن نافلة  اأما 
والعلوم  والرتبية  النف�س  وعلم  الجتماع  قبيل  من  حقوًل  املتعلم  الفرد  حياة  من  لحق  وقت  يف  لت�سمل  اأهميته  على 
املعطيات  غربلة  اأن  الكتاب )�س275(  موؤلفا  ويوؤكد  اأخرى.  اأمور  بني  من  والفل�سفة  واملدنيات  واملواطنة  ال�سيا�سية 
التاريخية وت�سنيفها وتنظيمها )التي ي�سميها املوؤلفان خطاأ، حقائق تاريخية خمالفني اأب�سط مقت�سيات التفكري الناقد 
اإىل عمليات معقدة ت�سمل مناق�سة امل�سادر والرتتيب واجلمع والرتكيب وحتليل املعلومات واختبار  بالذات( حتتاج 
الفرتا�سات والتو�سل اأخريًا اإىل عر�س النتائج النهائية التي منيل اإىل ت�سميتها »�رضدًا« معينًا لق�سة تاريخية دون 
اأن يعني ذلك خلوها من العنا�رض املنهجية العلمية. هنا ل بد من الإ�سارة اإىل الأهمية البالغة ملهارات املنطق واملبادرة 
اإىل طرح الت�سورات والأطر التف�سريية والتخيل والتفكري الإبداعي. ول بد اأن التاريخ يعاين ب�سكل بالغ من مع�سلة 
املو�سوعية الذائعة ال�سيت يف العلوم الإن�سانية مما يجعله حقًل مميزًا لتطوير مهارات التفكري الناقد من خلل الإحلاح 
على  اخلطاأ  احتمالت  تربز  كذلك  اأخرى.  ناحية  من  واملعطيات  والوقائع  ناحية،  من  والراأي  امليل  بني  الفروق  على 
اأكرث من م�سادفة ترافق فيها وقوع  اأنه قد ل يكون  التتابع يعني وجود علقة �سببية مع  اأن  نطاق وا�سع يف توهم 
حدث يتلوه حدث اآخر مع عدم وجود اأي رابط بينهما. هنا يح�رض فورًا وعلى الدوام الإ�سهام ال�ستثنائي يف تاريخنا 
لعبد الرحمن بن خلدون الذي اأو�سح ب�سكل �سارم اأن التاريخ »نظر وحتقيق وعلم باأ�سباب الوقائع عميق« وذلك ما 
اإ�سفاء النظام على الوقائع، وو�سعها يف �سياق  اأجل  ا�ستدعى بالن�سبة له البحث عن الإطار النظري ال�رضوري من 

ميكن تف�سريها فيه ب�سبب اإخ�ساعها ل�سكل معني من »القانون« التاريخي.

اأخريًا نعر�س هذه الدرا�سة ال�سادرة يف العام 2011 حول اأهمية الكتابة يف التدريب على مهارات التفكري العليا يف 
�سياق التعليم اجلامعي.17 ويف الواقع فاإن هذا البحث يذهب اإىل القول باأن تطوير مهارات التلميذ يف التفكري والتحليل 
ي�سكل هدفًا مركزيًا للتعليم العايل. وب�سكل مثايل ميكن القول اإن �سريورة التعلم يف امل�ستوى اجلامعي تعلم الطلبة اأن 
يتعاملوا مع الأدلة من منظورات متعددة من اأجل الو�سول اإىل املحاجات والرباهني الأ�سيلة اخلا�سة بهم. ولكن الطلبة 
اأ�سا�س قيمة ال�سواب  نادرًا ما ياأتون من املدر�سة ومعهم هذه املهارات، واإمنا ياأتون على الأغلب وهم يفكرون على 
الثنائية مبعنى احلكم باأن معلومة اأو فكرة اأو برهانًا ما هو �سحيح اأو خاطئ. ومن هنا يرى البحث �رضورة اأن تقوم 
�سياق  كلها م�رضوعة يف  تكون  اأن  التي ميكن  املتعددة  املنظورات  فكرة  على  الطالب  بتدريب  واع  على نحو  اجلامعة 
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الظواهر املعقدة وامللتب�سة. وهذا التعدد املنظوري هو ما ي�سكل اأ�سا�س »اخليال« ال�سو�سيولوجي ال�رضوري لتاأ�سي�س 
ب�سيطًا.  لأنه مهارة معرفية مركبة ولي�س تعبريًا  اإىل درجة حمبطة  الإن�سانية. وهذا اخليال ي�سعب تدري�سه  املعرفة 
ومن وجهة نظر الدرا�سة مو�سوع املراجعة، فاإن هذه العملية تتكون من تركيبة من مهارات التفكري الناقد والتفكري 
املتاأمل امل�ستب�رض الذي ينطلق من خربة ما ويتاأمل فيها م�ستعر�سًا اأبعادها املختلفة ثم يطرح ت�سورات بخ�سو�سها 
   extrapolation ivويطور حًل اأو فهمًا اأو ا�ستنتاجات معينة. وهنا ي�ستطيع املتعلم اأن يكت�سب مهارة ا�ستقرائية
متكنه من النتقال بالأفكار والكت�سافات من حقل معني ل�ستعمالها يف حقل اآخر ب�سكل اأ�سيل. ل بد اأن الكتابة كما 
يقرتح البحث مهمة يف �سياق التفكري لأن عملية الكتابة ذاتها تعني و�سوح الطلبة على الورق يف تفكريهم بخ�سو�س 
العلقة بني الدليل والنظرية واملنظورات املختلفة للتف�سري. ومن الوا�سح هنا اأن الأمر ل يتعلق با�ستيعاب املفاهيم، 
واإمنا بال�ستباقات الإبي�ستمولوجية التي حتدد كيف يتمثل الأفراد الأفكار وكيف يفكرون. ومن خلل رعاية الأ�ساتذة 
باحثني عن  بو�سفهم  على تطوير مرجعيتهم  الطلبة  ي�سجعون  الواقع  فاإنهم يف  الكتابة  الطلبة ومهاراتهم يف  لتفكري 
طريق بناء حججهم وبراهينهم ال�رضورية لعمليات التف�سري. وت�سري الباحثة رباكا ما�سينغل Massengil  اأنه حتى 
يف حالة العلماء الكبار الذين يقدرون اأهمية الكتابة يف �سقل تفكري الطالب فاإنهم مل ينتبهوا اإىل نوعية الواجبات الكتابية 
التي يجب اأن ت�ستخدم يف ذلك. وهذا مما يفتح املجال عن غري ق�سد للتعليم ثنائي القيمة الذي ير�سخ فكرة وجود �سلطة 
لديها مقاليد الأمر يف حتديد الإجابات ال�سحيحة. ولكن املهم من اأجل بناء التفكري هو مرجعية ال�سلطة الفكرية التي 
ينطلق منها الطالب، وفقط ن�سع اأرجلنا على بداية الطريق عندما يدرك الطالب اأن املرجعية ل تقع خارج ذاته واإمنا 
تنمية مهاراته عن طريق تطوير  الطالب باجتاه  الأفكار. وعند ذلك يتو�سع  تنبع من قيامه هو بتطبيق جمموعة من 
اأطروحته اخلا�سة ودعم تلك الأطروحة بت�سويغ منطقي، واأدلة ملئمة �سفهيًا اأو كتابيًا. ميكن دون �سك للكتابة ذات 
املعنى اأن تكون منا�سبة فاعلة يف تطوير مهارات التفكري العليا �رضيطة اأن يتم ا�ستخدامها ب�سكل حري�س عرب منذجة 

مق�سودة يف ال�سف وتغذية راجعة ح�سيفة ودقيقة من الأ�ستاذ.

هناك جوانب تبدو بديهية، ولكن من املهم مثلما تقول الباحثة، اأن نتنبه لها: اإن الكتابة الأكادميية هي يف جوهرها 
حوار دائم مع كتابات الآخرين. ومن املهم للباحث اأن يدرك اأنه ل ي�سافر يف �سفينة خارج الأر�س، واإمنا ينطلق من 
الأر�سية امل�سرتكة للبحث ويدخل يف حوار معه. وهذا بالطبع ل يعني، مثلما يحدث يف بلدنا، اأن يقوم التلميذ باقتبا�س 
جملة من الأفكار من هناك وهناك، واإمنا اأن ينطلق من ق�سية هي يف م�ساف ق�سايا العلم املطروحة على ب�ساط البحث، 
مع تقدمي الت�سور اخلا�س بالباحث حللها اأو نق�س حل قائم لها..الخ ولعل احلوار مع اأفكار الآخرين يعني فيما يعني 
اأن اأفكاري بو�سفي باحثًا تغتني ب�سبب الطلع على خرباتهم، كما اأنني اأطور اإنتاجي اخلا�س عن طريق ال�ستجابة 
النقدية ملا قدموه من براهني وحجج. ومن اأخطر الأمور هنا اأن يح�س الطالب يف هذه املرحلة من الدرا�سة اأنه غري موؤهل 
لأن يقدم �سيئًا جديدًا يف م�سمار العلم، كما اأنه قد ي�سعر بالرهبة من ت�سور قيامه بنقد »العلماء« واقرتاح ت�سوره 
وا�ستدعاء  التذكر  الوقت يف جمال  الطالب طوال  يبقي  اأن  التوجه ميكن  هذا  ومثل  ت�سوراتهم،  مواجهة  اخلا�س يف 
الأفكار التي �سبق له الحتكاك بها. والواقع اأن دور الأ�ستاذ �رضوري هنا لت�سجيع الطالب على اأن يكون راأيًا م�ستقًل 
ونقديًا جتاه ما هو مدرو�س. ولكن اإذا كانت م�سكلة الكاتبة يف بحثها الذي نراجع اأن الأ�ستاذ قد ل يتنبه اإىل حتفيز 
الطالب بال�سكل ال�سحيح، فاإن الأ�ستاذ الفل�سطيني على الأغلب هو يف موقع طالب البكالوريو�س يف جامعات اأخرى، 
لأنه يخ�سى �سلطة العلماء الذين كتبوا الكتب والدرا�سات رمبا اأكرث من خ�سية الطالب ذاته. والواقع اأن هنا �سيئًا من 

iv. ل يق�سد هنا بهذا التعبري ال�ستقراء مبعناه ال�سائع الذي يعني النطلق من جمموعات جزئية اإىل تعميم، واإمنا يعني النتقال من نقطة اإىل 
نقطة اأبعد منها ريا�سيًا يف خط اأو منحنى اأو يعني تو�سيع خربة معينة اأو نظرية معينة لت�سل اإىل حقل جديد مل يكن قد طرق من قبل. 
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املفارقة ال�سوداء، ذلك اأن خ�سية الأ�ستاذ الفل�سطيني ناجمة عن معرفة بواقعه وواقع الأ�ستاذ/العامل الأوروبي اأو 
الأمريكي )على الأغلب( مع �سيء من املبالغات الناجمة عن ح�س بالنق�س ل م�سوغ واقعي له جتاه الآخر الغربي، يف 
حني اأن الطالب قد يكون جريئًا يف طرح الآراء غري املدعمة نظريًا وجتريبيًا ب�سبب اجلهل املطبق بطبيعة ميدان الفعل 
الأكادميي مثلما يقدم طفل على مداعبة اأ�سنان منر اأفريقي لأنه ل يعلم �سيئًا عن خطورة هذا احليوان، ويف ذلك اختلف 

بني عن قيام مدرب النمور بو�سع اأ�سابعه يف فم النمر عن دراية ومعرفة، وبا�ستخدام احلذر واحلر�س اللزمني. 

علقة التفكري باحلياة الواقعية

 ك�سفت درا�سات كثرية عن علقة وا�سحة بني التفكري الناقد واأداء اخلريج يف �سياق احلياة العملية. وعلى الرغم 
من اأن بع�سًا من تلك الدرا�سات مل تقم على اأ�سا�س �سببي يربط بني التفكري الناقد اأو عن�رض من عنا�رضه وبني نواح 
معينة يف �سلوك النا�س اأو طريقة قيامهم باملهام املختلفة اإل اأن هناك ارتباطًا وا�سحًا قد مت التدليل عليه بني امتياز 
الب�رض على نحو معني يف �سلوكهم، وبني اإتقانهم اأو ا�ستيعابهم ب�سكل فعلي ملهارات التفكري الناقد. وهذا ما دللت عليه 
درا�سة حديثة ن�سبيًا )�سدرت يف العام 2012( وكان مو�سوعها درا�سة الرتباط بني اأداء املفحو�سني عرب اأداة لقيا�س 
مهارات التفكري الناقد وبني اأدائهم يف احلياة العملية. وقد ات�سح بح�سب الدرا�سة اأن م�ستوى اإجناز املفحو�س يف اأداة 
هابرن لتقييم امتلك التفكري الناقد Hapren Critical Thinking Assessment ي�سمح بالتنبوؤ مب�ستوى 
اإجنازه يف احلياة الواقعية حيث مت متابعة الطلبة يف م�ستوى التخرج لفرتة بعد تخرجهم من اجلامعة فوجد اأن من حقق 

م�ستويات عالية يف مهارات التفكري قد اأظهر جناحًا ملمو�سًا يف عمله وحياته الجتماعية.18

لهجوم من و�سائل  اللحظة  امتداد  يتعر�س على  املعا�رض  املواطن  اأن  ندلل على  اأن  اأح�سب  فيما  علينا  ل ي�سعب 
التي  ال�سلعة  ال�سلعة ولي�س  تلك و�رضاء هذه  ل  لهذه  ذلك والت�سويت  اختيار هذا ل  التي تطلب من  الإعلم اجلمعي 
بجوارها. وهناك دون �سك الكثري من املال الذي ينفق من اأجل التلعب بقرار املواطن - الإن�سان وتوجيهه يف الناحية 
التي ي�ستفيد منها �ساحب الإعلن اأيًا كان نوع ال�سلعة التي يروجها. ومن البني بنف�سه اأن مواطنًا ل ميتلك املقدرة 
على اإ�سدار حكم على �سدق اأو كذب الق�سية املثارة يف الإعلن اأو �سحة اأو ف�ساد القيا�س اأو ال�ستدلل الذي ت�ستند 
اإليه هو مواطن �سهل النقياد ميكن اأن يدفع اإىل اأخذ قرارات �سد م�سلحته بالذات. ومن اأجل اأن يتمكن املواطن-
الفرد امل�سئول اأن يكون كائنًا عاقًل واإيجابيًا وفاعًل فاإن من ال�رضوري بالفعل اأن يكون ملمًا باأ�س�س املحاكمة العقلية 
التي متكنه من القيام بذلك. ولي�ست فل�سطني ا�ستثناء لهذا كله: ل بد اأن يكون اخلريج الفل�سطيني مواطنًا قادرًا على 
اإنتاج العلم واملعرفة اللزمة بديهيًا لبناء اقت�ساده الوطني، ول بد اأن يكون اأي�سًا - رمبا اأكرث من غريه بحكم ظروفه 
ال�سيا�سية املميزة - قادرًا على فهم ما يحدث يف احليز العام وتقيمه كيما يتمكن من امل�ساهمة فيه مبا يخدم م�سلحته 

وم�سلحة وطنه و�سعبه.
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