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 مقدمة

ه 
ّ
 أن

ً
كر بداية

ّ
ة، ُعقدت في املركز الوطنّي لتطوير أثناء الحوار الذي دار في ورشة علميّ يجدر الذ

مقاربــة  -"حــول فلســفة تعليــم العلــوم املدرســية فــي ســورية  املناهج التربوية، ملناقشة بحثنا السابق

رح في 
ُ
ـات واالحتياجــات" اعترض أحد املنسقين األوائل في املركز على صيغة سؤال ط

ّ
ـة للتحديـ

ّ
إطاريـ

م خاتمة الورقة البحثية يتناول إمكانية تعليم التفكير. وكان سبب اعتراضه أنَّ التفكير ال يُ 
ّ
وإنما عل

مت في ذلك البحث املذكور أعاله عن هذا ه. يوّج  ّدِّ
ُ
ه املعترض عنايته إلى أنه يؤكد اإلجابة التي ق لم يوّجِّ

 أمام السؤال وهي"
ً
أنَّ االستراتيجيات التربوية التي وضعت بموجبها املناهج الدراسّية لم تتوقف طويال

 
ً
من وجهة نظر من يعتقد أن التفكير  هذا السؤال املرتبط بفلسفة التعليم، فالسؤال يبدو عبثيا

 عن طريق املناهج الدراسية"، وقد تّم استنتاج أنَّ 
ً
 عن طريق النضج، أو عفويا

ً
االعتقاَد " يتطور آليا

م التلقائي والذاتّي ملهارات التفكير دون بذل أي جهد إضافّي والنظَر إلى أنَّ 
ُّ
غير الّدقيق حول التعل

ُيعّدان من أهم املعوقات والعقبات أمام عملية  1ية لعملية التعليم"اكتساب هذه املهارات نتيجة حتم

  تطوير التعليم.

والواقع أنَّ هذا املوقف دفع على مستوى هذا البحث إلى مراجعة النسخة الجديدة للمعايير 

 عن 
ً
 وتقصيا

ً
الوطنية ملناهج التعليم العاّم ما قبل الجامعي في الجمهورية العربية السورية، بحثا

الدهشة من الجهد  استوقفتنيملهارات والقدرات العامة للتفكير التي تضمنتها الئحة املعايير. وقد ا

الكبير الذي بذله التربويون واملوّجهون واملنسقون األوائل في الحرص على أن تتضمن الئحة املعايير 

الوطنية كل املهارات والقدرات الضرورية )وحتى تلك التي ال تحمل درجة الضرورة ذاتها( واملعمول بها 

: حّل املشكالت، في كّلِّ اللوائح العاملّية املعنّية بالشأن التعليمّي 
ً
 ال حصرا

ً
والتربوّي. نذكر منها تمثيال

التفكير املنطقّي، التفكير النقدّي، االستماع النشط، التفكير اإلبداعي وغيرها. وإذا كان ال يوجد 

 في أهمية أن يتضمن أي تعليم ضرورة تطوير مثل هذه املهارات والقدرات 
ً
مجال لالختالف معهم طبعا

 على أهم
ً
ية تعليم التفكير والتعليم بواسطة التفكير(، إال أن السؤال املطلوب في هذه )ذلك تأكيدا

 مثل هذه املفاهيم
ً
وإلى أي حّد  ،الورقة البحثية الوقوف عنده هو: إلى أي حد تتمثل مناهجنا فعال

                                                           
مركز  "،حول فلسفة تعليم العلوم املدرسية في سورية مقاربة إطارية للتحديات واالحتياجاتالطاغوس، " محمد :انظر  1

  http://bit.ly/2Y5ZTcm. 2019نيسان/أبريل  14، لألبحاث والدراساتدمشق 
 

http://bit.ly/2Y5ZTcm
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استطاع القائمون على إعداد مناهج التعليم تطوير آليات عمل قادرة على غمس مثل هذه املهارات 

 ات داخل املناهج واملواد التعليمية؟والقدر 

يستمد هذا السؤال مشروعيته من أنَّ املسألة املرتبطة بضرورة تطوير التعليم ملهارات التفكير 

 العامة وتمثلها ضمن مناهجه ال تبدو بمثل تلك البساطة التي تطرح فيها، وال يبدو أنَّ املعنيين بهذه

سيما ما تعلق منه بإشكالية  ى تعقيد وأشكلة املوضوع، الاملسألة عندنا قد وّجهوا عنايتهم إلى مد

داللة املفاهيم وآليات نشوئها وبرامج تطبيقها وطرق تعليمها والجداالت الحاصلة حولها اليوم على 

 مستوى العالم. األمر الذي يدفع إلى طرح السؤال اآلتي: هل توقفت العملّية لدينا عند التناول اللفظي

 تمحيص ودراسة تبتغي التسويغ والفهم والتطبيق؟ البالغي فقط، دون 

 
ً
طنا الضوء في هذه الورقة على أحد هذه املفاهيم وأكثرها ورودا

ّ
 لنعطي تساؤالتنا مبّرراتها، سل

ي فوأهمها من حيث الترتيب املنطقّي، ونعني هنا التفكير النقدي واملهارات والقدرات املرتبطة به ودوره 

ي املرتبة األولى تمت مناقشة مسوغات التفكير النقدي في التعليم ودوره العملية التعليمة. لذلك ف

ة التنويرّي، ثم تّم الوقوف عند إشكالية داللته وطرق تعليمه في املرتبة الثانية من أجل مناقشة مقارب

 ديالتفكير النقدي في التعليم بين العام والسياقي. وتّم إنهاء الورقة بتوّجه مفتوح حول التفكير النق

 في التعليم داخل املدرسة.

إذا كانت هذه الورقة ستقتصر على تسليط الضوء مرة أخرى على صعوبات تطال عملية 

تطوير التعليم عبر مناقشة إشكالية داللة مفهوم التفكير النقدي وطرق تدريسه، فهي ستمثل مع 

 في ورقة خاصة درجات حضور )أو غياب( ا
ً
 سنناقش بوساطته الحقا

ً
ملهارات العامة في ذلك إطارا

 التفكير ضمن املناهج واملواد التخصصية املعتمدة في التعليم في سورية. 
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ا
 مسّوغات التفكير النقدي في التعليم -أول

 فيها حول 
ً
تولد االهتمام بالتفكير النقدّي في إطار فلسفة التعليم والجدال الذي ما زال قائما

وكان أول من تبنى هذا التصور بقوة الواليات املتحدة في تقرير ضرورة تطوير املهارات العامة للتفكير. 

. وسرعان ما امتد لشغل 2لجنة هارفرد الذي حمل عنوان "التربية والتعليم العام في املجتمع الحر"

.  ،4ومن ثم يدخل في مناهج التعليم كما هو الحال في كندا ،3املؤسسات الدولية مثل اليونسكو
ً
 مثال

تم التأكيد على ضرورة تطوير بعض القدرات العامة الضرورية لتكوين  ،في تقرير هارفرد

ين املتعلمين مثل: التفكير بفاعلية، التواصل الفكري، بناء األحكام املالئمة والتمييز بين القيم. في ح

في  1972برز انشغال اليونسكو بهذا التوجه من عناوين مؤتمراتها حول التعليم، ابتداًء من العام 

م لتكون"  إدغار فور الذي رفع شعار تقرير
ّ
وتتالت عناوينها على نحو يسير  (Apprendre à être)"تعل

  .اتجاه فلسفة للتعليم تتجاوز املعنى التقليدّي 

أما دخول التفكير النقدي في مناهج 

التعليم فجاء من التفكير حول األهداف 

التعليمية لتعليم العلوم وضرورة دفع الطالب 

ى التفكير كعلماء، وتطوير مهارات التفكير إل

 مع إكساب املضامين(، 
ً
 وتزامنا

ً
لديهم )توازيا

وكذلك دفعهم إلى التفكير اإلبستيمي 

بتحريضهم على التفكير حول طبيعة العلم وماهية املعرفة العلمية وعالقتها بالواقع الذي تحاول 

 ها وكيف تنقل.وصفه أو شرحه وتفسيره. والسؤال عن آلية إنتاجها وصحت

إذن، دخل مفهوم التفكير النقدي إلى فضاء التعليم عندما أراد املؤسسون لهذا التوجه 

 فيه فقط توجيه الطالب 
ً
استبدال نمط التعليم التقليدي بنمط إدراكي تنويري جديد ليس مطلوبا

                                                           
2 P. Hirst, “Liberal education and the nature of knowledge”, In Paul Heywood Hirst, Knowledge and the 

curriculum: A collection of philosophical papers (London: Routledge and Kegan Paul, 1975), p. 16-29. 
3 Edgar. F et d’autres, Apprendre à être, Fayard – Unesco, 1972.  

 في الكيبك:  انظر تقرير املجلس األعلى للتعليم  4

Rénover le curriculum du Primaire et du secondaire, Bibliothèque nationale du Québec, 1994. 

https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0397.pdf  
 

دخل مفهوم التفكير النقدي إلى فضاء التعليم 

املؤسسون لهذا التوجه استبدال عندما أراد 

نمط التعليم التقليدي بنمط إدراكي تنويري 

 جديد

https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0397.pdf
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 مساءلة تفكيرهم الخاص وأحكامهم ال
ً
عفوية ومراجعتها إلى مساءلة ما يقال لهم وما يعلمونه؛ بل أيضا

 باستمرار.

بدأ هذا التوجه منذ ستينيات القرن املاض ي عندما اقترح عالم النفس التربوي بنيامين بلوم 

 تصنيف وترتيب القدرات اإلدراكية وفق ستة مستويات: 

 املعارف: تكوين معرفة عن هذا الش يء أو ذاك؛ .1

التمكن من وصفه وتفسيره الفهم: استيعاب ش يء ما بشكل جيد على نحو كاٍف، بغية  .2

 بمفردات أصيلة؛

 التطبيق: القدرة على استثمار ش يء ما، أو حل مشكلة؛ .3

 تحليل: تجزئة املوضوع إلى عناصره املكونة؛  .4

 إلى مجموعة عناصر؛ .5
ً
، استنادا

ً
 تركيب: تكوين كل لم يكن معطى بوضوح سابقا

 .5معايير أو ضوابط لتقييم األشياء تقييم: اعتماد  .6

ن مستويات الطالب ضمن البرامج التقليدية التي تعتمد الحفظ عن ظهر قلب في وقد لوحظ أ

التعليم والتقييم، ال تتجاوز املستويين األول والثاني في أحسن تقدير )كما هو الحال عندنا(، وبالتالي 

 
ّ
بلوم م برزت ضرورة االهتمام بتفعيل الدور التنويري للتعليم عبر التوجه إلى تفعيل باقي مستويات سل

بهدف تكوين أفراد راشدين )مسؤولين في استقالليتهم وعقالنيين(. والبدَّ من اإلشارة هنا إلى أن املطلب 

التنويري في التعليم الجديد ال يتوقف فقط عند املعنى الذي أعطاه إياه الفيلسوف األملاني كانط، 

لين الشهرية" وطرح فيها شعار ، إجابة عن سؤال ما التنوير؟ نشرت في "بر 1784عندما قدم، في العام 

 أن
ً
التنوير هو تحرر اإلنسان من حالة »: الحركة التنويرية، منذ نهايات القرن الثامن عشر، مبينا

القصور التي هو مسؤول عنها، والتي تعني عجزه عن استعمال عقله دون إرشاد الغير. إن املرء 

 في الحزم  مسؤول عن حالة القصور هذه عندما يكون السبب في ذلك ليس
ً
 في العقل، بل نقصا

ً
نقصا

 في استعمال عقلك أنت! هذا 
ً
والشجاعة في استعماله دون إرشاد الغير. تجرأ على أن تعرف! كن جريئا

بل سيمتد،  ،في القرن الحادي والعشرين لن يقف البعد التنويري عند هذا الحّد  .6«يرهو شعار التنو 

                                                           
5 John Hoaglund, Christian Plantin, “L'enseignement de la pensée critique aux Etats-Unis”, In: Linx, n°22, 

1990.  
ار د)صفاقس:  محمود بن جماعة :، ترجمةتأمالت في التربية، ما هي األنوار، ما التوجه في التفكيركانط، إيمانويل انظر:  6

 .85، ص (2005محمد علي للنشر، 
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 بحكم التطورات الهائلة التي حدثت منذ ذلك

الوقت، إلى الدعوة إلى استقاللية أوسع وأكثر 

 وأكثر جذرية وأكثر جرأة تتمثل في 
ً
انفتاحا

املمارسة الدقيقة لعملية التصحيح الذاتي 

التي تطال األفكار واألفراد وحتى املؤسسات 

 التي تنظم املجتمع أو/وتلك التي تؤسس له. 

ل هذا املعنى التنويري الجديد بدايات االنشغال 
ّ
بتطوير مهارات وقدرات للتفكير تعكس شك

 .
ً
املستويات األربعة الباقية في تصنيف بلوم وهي املستويات التي يصبح معها التفكير نقديا

 كانت العناية بهذا املستوى من التفكير نقطة تحول من نمط التعليم التقليدي القائم على: وبالتالي

 اختزال التعليم ملجرد نقل املعرفة ممن يعرف إلى من ال يعرف؛  -

 االعتقاد بإمكانية تكوين معرفة واضحة وشفافة وال لبس فيها؛ -

  تجزئة املعارف؛ -

 تقديس ما يقوله املعلم بوصفه حارس املعرفة الوحيد؛ -

 .فهم التعليم كمراكمة للمعلومات -

 " تقوم على أن: إلى نمط وفلسفة جديدة للتعليم "بواسطة التفكير

 التعليم تنظيم وتطوير للممارسات البحثية وللعالقات بين الباحثين؛ -

 يهدف إلى إكساب أفضل فهم وتمكين القدرة على بناء أفضل حكم؛ -

العالم الذي ينبغي علينا أن نعرفه غامض ملتبس وملغز، وبالتالي فإن املعرفة التي لدينا عنه  -

 غير دقيقة وغير مكتمل
ً
  ة؛ ستكون دائما

 تربط املعارف وتكاملها وتبني الجسور التي تصل بينها؛ -

تنزع القدسية عما يقوله املعلم إلمكانية وقوعه في الخطأ، وتحول مصدر سلطته من متانة  -

  املعلومات إلى قدرته على تنظيم العملية البحثية؛

متأملين وعقالنيين ليست العملية التعليمية مجرد مراكمة معلومات؛ بل تكوين أفراد واعين  -

 .7وأكثر قدرة على بناء األحكام

                                                           
   نظر أطروحة ماثيو ليبمان عن مدرسة للتفكير:ا 7

M. Lipman, A L'école de la pensée, Traduit de l'américain par Nicole Decostre, Préface de Marcel Voisin 

(Louvain-la-Neuve: De Boeck Université, Deuxième édition, 2006).  
  

كّون النهمام بالتفكير النقدّي نواة فلسفة 

 للحلول 
ا
جديدة للتعليم ل ترى في التعليم تلقينا

 بقْدر ما هو معالجة للمشكالت
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ً
إذن، كّون االنهمام بالتفكير النقدّي نواة فلسفة جديدة للتعليم ال ترى في التعليم تلقينا

 وليس 
ً
للحلول بقْدر ما هو معالجة للمشكالت، فاملشكلة فقط هي ما يدفع الطالب ليصبح باحثا

، وال 
ً
 وإنما إعادة صياغة جديدة، ألن ما ينتظر من مجرد إعادته لحلول مقدمة مسبقا

ً
ترى فيه تكرارا

الطالب هو استخدام معارفهم في تحليل وتركيب وإعادة صياغة مضامين النتائج وربطها باملعارف 

إنه  .عبر التماس وتحريض الفضول لديه والرغبة في التعلم أي البحث والدروس السابقة؛ ذلك

 –ضاءات ف –دفع الطالب ليكونوا على وعي بحاالتهم العقلية )استعدادات فكرية  باختصار

 شكوك( وكذلك وعي بأفعالهم العقلية )كل ما ينضوي تحت فعل القرار(.  –معتقدات 

 لشرح ضرورة ومسوغات تطوير التفكير النقدي في 
ً
 مالئما

ً
إذا كان كل ما تقدم يمثل مدخال

في التوقف عند اإلشكالية التي أثيرت وما تزال حول التفكير النقدي التعليم، تبقى املهمة األصعب 

 والسيما في ما يتعلق بداللة هذا املفهوم وطريقة تعليمه: 

 ما التفكير النقدي؟ -

؟      -
ً
م التفكير نقديا

ّ
 كيف نعل

إنَّ البعد اإلشكالي للشق األول من السؤال واملرتبط بداللة املفهوم يتمظهر لنا في األسئلة 

من املشروع في أصول التعليم التفكير بشق تكويني مؤسس على تطوير املهارات العامة  اآلتية: هل

 مع املضامين التخصصية وسياقاتها أم سيكون 
ً
للتفكير؟ هل سيكون تطوير مثل هذه املهارات مدمجا

 بمعزل عنها؟ 
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ا
 ما التفكير النقدي؟ -ثانيا

ق النقدي 
ّ
 Critical)من عبارة "التفكير النقدي"  (critical)لو دققنا في املعنى اللغوي للش

)Thinking  :لوجدنا أنها تجمع بين معنى مفردتين يونانيتين)kritikos(  وحكم)criterion( ما 8معايير ،

 إلى مجموعة من املع
ً
ايير. رغم وضوح املعنى يعطي العبارة معنى القدرة على بناء وفهم األحكام، استنادا

اللغوّي لهذه العبارة ال يبدو الشروع في تقديم تعريف اصطالحي للتفكير النقدي مهمة سهلة 

باإلطالق. الكثيرون ممن يدافعون عن هذا املفهوم ال يقترحون أي تعريف وال يحددون األطر النظرية 

هم أمام بعض املشكالت اإلجرائية لهذا املفهوم. وحتى أولئك الذين يقترحون تعريفات سرعان ما نجد

 التي إما أن تتجاوز أطر التعريف أو تعجز عن تغطية كل أبعاده. 

 عن
َ
 يمكن أن يلقي الضوء على بعض تلك  دإنَّ الوقوف

ً
بعض التعريفات األكثر شيوعا

روبرت إينيس الذي يرى أن الصعوبة. أشهر التعريفات التي قدمت بهذا الخصوص كان تعريف 

. ضمن 9النقدي "تفكير عقالني تأملي يساعد في اتخاذ قرار حول ما يجب أن نعتقد أو نفعل"التفكير 

املنظور الذي يقدمه إينيس يعد التفكير النقدي مجموعة من املهارات والقدرات املترابطة املوجهة 

مكانية إلى تقييم أفكار وأفعال. لكن في هذا التعريف يبدو التفكير النقدي كتوجه عام دون تحديد إ

 ال يتضمن اإلشارة إلى أهمية املعارف املكتسبة 
ً
تعليمية ودون تحديد كيف ومتى، كما أنه أيضا

  .واملالئمة في امليادين أو املجاالت التي سيطبق عليها التفكير النقدي

في التفكير النقدي "القدرة وامليل إلى االلتزام  جون ماك بيكهذا، وفي مقابل هذا التوجه يرى 

ضمن هذا املنظور ال يشكل هذا النمط من التفكير مجموعة  .10فكري مع نزوع شكي تأملي"بنشاط 

 يميل 
ً
 فكريا

ً
واحدة ووحيدة من املهارات العامة التي يمكن نقلها، ألنَّ التفكير النقدي بوصفه نشاطا

رة تفكير هي أنَّ التفكير بالضرو  ماك بيكحجة . إلى التأمل والشك البد أن يتغير من ميدان إلى آخر

بخصوص ش يء ما وسياق ما، وبالتالي ال يمكن أن تكون هناك مجموعة واحدة من املهارات والقدرات 

واالستعدادات العامة عن التفكير النقدي التي يمكن تطبيقها مهما كان السياق. وبناء عليه من غير 

                                                           
8 Danny K. Weil, Joe L. Kincheloe, Critical Thinking and Learning: An Encyclopedia for Parents and 

Teachers (London: greenwood press, 2004).  
9 Jacques Boisvert, “La formation de la pensée critique, Théorie et pratique”, ERPI, St Laurent, 1999. 

http://www.teluq.ca/ted1270-v2/media/pdf/texte_Boisvert.pdf  
10 ibid. 

http://www.teluq.ca/ted1270-v2/media/pdf/texte_Boisvert.pdf
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املنطقي تعليم التفكير النقدي "بالعموم". 

يدين هذا املوقف املقدمة األساسية لحركة 

لتفكير النقدي التي تعتقد أنه باإلمكان ا

ف أبعاد التفكير النقدّي، وأنه يمكن  تعرُّ

تعلمها بوساطة دروس عن املهارات العامة أو 

دروس في ميدان تخصص ي بخصوص موضوع 

 يتبّين أنه متى علمت هذه األبعاد يمكن نقلها من ميدان إلى 
ً
ما حيث تنطبق تلك املعايير العامة وأخيرا

 .آخر

 مع املوقفين السابقينهذا
ً
لجأ الكثير من مروجي التفكير النقدي إلى تعريفه بطريقة  ،، وتوازيا

ذلك عبر تحديد بعض  عملية باقتراح سلسلة من األوصاف )أو األهداف( التي تنطبق عليه؛

االستعدادات )كالبحث عن الوضوح في طرح املسألة أو القضية، محاولة توضيحها عبر التزويد 

وافية، استخدام املصادر املوثوقة وغيرها( وتوصيف بعض القدرات )تحليل الحجج،  بمعلومات

إلخ(. ولكن اللجوء إلى هذه  ،الحكم على موثوقية املصادر، استخالص ومحاكمة االستدالالت

الطريقة ال يخرج املفهوم من ساحة الغموض والضبابية، ألن أصل هذه التوصيفات، وإن كانت 

ارات والقدرات الضرورية للتفكير النقدي، يبقى مسألة إشكالية ويستحق وقفة بالفعل من صلب امله

  خاصة: كيف تنتج هذه الصفات من التعريف املقدم للتفكير النقدي؟

ل لديه انطباع بأنَّ التفكير 
ّ
إنَّ عدم معالجة هذه املسألة بجدية سيؤدي ببعضهم إلى أن يتشك

املفاهيم التجريبية أو العلمية، وأن التفكير النقدي يعبر عن الشتقاق املباشر من باالنقدي ينشأ 

إن تعريف التفكير النقدي بوساطة سرد  .واقع موضوعي أو موضوعات لها وجود بمعزل عن تفكيرنا

 
ً
 بأنَّ هذا التفكير موجود وجودا

ً
سلسلة من الخواص والخصائص لعملّية التفكير يعطي انطباعا

 على عملية ب
ً
 سابقا

ً
نائه، وليس ينبغي علينا إال استحضاره عبر الوصف التجريبي لهذه موضوعيا

 .العملية

إنَّ الوقوف على هذه التعريفات وغيرها يضعنا أمام صعوبة توضيح داللة املفهوم وتمييزه عن 

نوعية عالية" كالتفكير العقالني، أنماط التفكير التي توسم بأنها "مفاهيم أخرى متداخلة معه ضمن 

إلخ. ويدخل هذا األمر التفكير  نطقي، والتفكير العلمي، حول املشكالت واتخاذ قرار...والتفكير امل

لجأ الكثير من مروجي التفكير النقدي إلى 

تعريفه بطريقة عملية باقتراح سلسلة من 

ذلك  األوصاف )أو األهداف( التي تنطبق عليه؛

وتوصيف  تحديد بعض الستعدادات عبر 

 بعض القدرات
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ولعل صعوبة تحديد داللة املصطلح والتباسه النقدي ضمن املفاهيم العائمة والغامضة وامللتبسة. 

 في املعايير الوطنية ملناهج التعليم د
ً
ون يمكن أن تفسر ربما حضور مصطلح التفكير النقدي لفظيا

آليات واضحة ملسارات تطبيقه وتعليمه، فاملسألة تحتاج، وهذا ما تطمح هذه الورقة البحثية إلى 

تظهيره، ملحاوالت جادة ملعالجة الداللة املفهومية للمصطلح وانعكاساتها على مسارات التطبيق وطرق 

 وآليات التعليم.

 أن التفكير يبدو من الضروري التأكيد في كل مرة يبدو في ،ضمن هذا املسعى
ً
ها ذلك ممكنا

 ،
ً
 اجتماعّيا

ً
النقدي، وإن ارتبط ببعض املظاهر الفكرية الخارجية، يبقى قبل كل ش يء بناًء إنسانيا

م في بداية البحث لظهور املفهوم. إنه طريقة مرغوبة في  ّدِّ
ُ
وهذا ما يظهره التحليل التاريخي الذي ق

للطالب أو غيرهم بيقين سواء املعلومات التي تعرض والتطوير في املدرسة و/أو خارجها مقابل  التفكير

وقطعية مطلقين وتؤسس لالنغالق والتمركز والوثوقية، وهذه هي الفكرة املركزية واملبدأ املوجه 

للتفكير النقدي املندوب إلى إعادة النظر في هذه املعلومات وفحص أسسها ودرجة الثقة فيها ومستوى 

 . ظومة مفتوحة على قابلية التطور وإعادة صياغة متجددةصدقيتها على نحو يؤسس لجعلها من

هذه الطريقة في النظر إلى املفهوم تفترض ضرورة توضيح املعيار أو املرجعية اللذين يمكن على 

 معرفة مجال تطبيق هذا املعيار. 
ً
فاملعيار يمكن  أساسهما الحكم على هذا التفكير، كما تفترض أيضا

، أو مقياس
ً
 أو رؤية خاصة للتعليم. ولو قصرنا نقاشنا على مجال التعليم فهأن يكون قانونا

ً
 مهنّيا

ً
ذه ا

 
ً
 يتبع دائما

ً
 نقديا

ً
 األخيرة يمكن أن تتطلب معايير مختلفة، وبالتالي فإنَّ الحكم الذي يتطلب تفكيرا

 املجاالت والحقول التي يستخدم فيها هذا الحكم.
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ا
 )مادة منفصلة عامة أم ضمن املناهج(مقاربة التفكير النقدي في التعليم  -ثالثا

ين املتقابلين في فهم داللة التفكير النقدي ه بين املوقفين املمثلين للحّدِّ
ّ
مَّ اللذين ت ُيالحظ أن

تشكلت لدى بعضهم مواقف وسطية  ،تحليلهما في بداية مناقشة مسألة تعريف التفكير النقدي

سيما ما يتعلق منها بوجود مهارات  لسابقة والتأخذ بالحسبان الصعوبات التي تضمنتها التعريفات ا

عامة وأخرى تخصصية في ميادين خاصة: فكرة هذا املوقف أن املعرفة واملهارات املكتسبة في سياق 

ما يمكن تطبيقها في سياقات جديدة عندما يكون هناك خصائص مشتركة بين القديم والجديد من 

 .بيتر فاسيون وماثيو ليبمانهؤالء 

أن "نفهم من التفكير النقدي القدرة على الحكم الذاتي املنظم الذي ينتج عنه  فاسيون اقترح 

 لالعتبارات اإلثباتية أو املفهومية 
ً
 وتبريرا

ً
التفسير، والتحليل، والتقييم، واالستدالل، ويتضمن شرحا

من  ثيو ليبمانما. في حين فهم 11أو املنهجية أو املعيارية أو السياقية التي يستند إليها هذا الحكم"

تيسير القدرة على تكوين األحكام املؤسسة على املعايير وتراعي السياقات وتقبل "التفكير النقدي 

 التفكير النقدي الذي يستند إلى معايير .12"التصحيح الذاتي
َ
 ،ضمن هذه الرؤية تبدو األحكاُم حصيلة

تصبح بموجبها أحكامنا موضوعية.  ما يعني أنه تفكير ذو بنية وهيكلية، فاملعايير هي األسباب التي

خاصية أخرى من خصائص التفكير النقدي ضمن التعريف هي إرادة تصحيح التفكير عبر الكشف 

 .عن نقاط الضعف فيه وإصالحها

 للمعايير على األحكام مع األخذ بالحسبان 
ً
على هذا النحو يصبح التفكير النقدي تطبيقا

 إلى عمليات مؤسسة على املحاولة والخط
ً
أ االعتبارات الخاصة بالسياق والتي يلجأ فيها في األحوال كافة

حالة من الرشد يعكس التفكير النقدي البعد التنويري الجديد الذي يهدف إلى ينقل املرء إلى على نحو 

 إلى التصحيح الذات
ً
 ي. املتمثل في العقلية النقدية املعيارية والسياقية في الوقت ذاته واملدعوة دائما

باملحصلة هناك من يدافع عن الخاصّية العامة للتفكير النقدّي مقابل من يؤكدون 

تدريس املهارات خصوصيته السياقية، مع موقفين وسطيين: األول يدافع عن التسريب واالنغماس )

                                                           
11 Peter A. Facione, “Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational 

assessment and instruction. Research findings and recommendations”, Newark, DE: American Philosophical 

Association, 1990.  http://eric.ed.gov/?id=ED315423.  
12 M. Lipman, Thinking in education (New York: Cambridge University Press, 2003).  

http://eric.ed.gov/?id=ED315423
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العامة للتفكير الناقد في عملية التعليم، بشكل صريح أو ضمنّي على التوالي(؛ مقاربة مختلطة 

 )التفكير الناقد الخاص بمواد التعليم والتفكير النقدّي املحّدد كمجموعة من املهارات العامة(. 

 من جوا
ً
ل املضروب هنا عن هذا الخالف ال يشكل إال جانبا

َ
نب حقيقة الجدال الحاصل إنَّ املث

اليوم حول املوضوع، ومع ذلك يمكن التأكيد من زاوية مشكلة التعليم على األقل على ضرورة توضيح 

ن املعايير التي تسمح بمناقشة التفكير النقدي؛ ذلك بداللة السياق )منهّي احترافّي، تعليمّي، أو ميدا

 لذلك يمكن اإلشارة إلى مالحظتين: 
ً
 آخر(. واستنادا

من جهة، يصعُب اعتقاُد أنَّ الطالب أو املتعلم في املدرسة أو حتى املهندس أو الطبيب في إطار 

. ممارسة املهنة يمكن أن يستدعوا التفكير ع
ً
 نقدّيا

ً
الي املستوى ذاته الذي تمكن تسميته تفكيرا

وبالتالي يستدعي األمر تعليم التفكير النقدّي ضمن اختصاص، فبالنسبة لكل واحد من هؤالء ووفق 

كل سياق ال يكون املعيار ذاته الذي تقيس فيه مدى القدرة على ممارسة التفكير النقدي. صحيح أننا 

هات العامة املشتركة في اإلطار العام، لكن البد لهذه املوجهات أن يمكن أن نتفق على بعض املوّج 

 للدور الذي يلعبه كل واحد من هذه النماذج. وكذلك يمكن 
ً
تتالءم مع املعايير التخصصية تبعا

 بين الطبيب واملهندس وبين التخصصات في املدرسة
ً
. إن للمعيار أن يتغير بحسب السياق أيضا

الحكم النقدي في الذين سيختبرون  الطالب

خضم نقاش أو أثناء نقاش عن أصل اإلنسان 

وأصل الحياة، فإنَّ املعيار سيختلف إذا كنا 

نتحدث ضمن امليدان العلمي أو ضمن 

امليدان الديني. إن املواجهة )املرغوب بها ربما 

عند بعضهم( بين وجتهي النظر لن تكون 

مناسبة، ألن املنطق الذي يعرض بموجبه 

 لحالتين ليس هو املنطق ذاته. العالم في ا

من جهة أخرى، ال ينفي املعنى التخّصص ي والسياقي في تعليم التفكير النقدي ضرورة تخصيص 

 دروس للمبادئ العامة للتفكير النقدي. يستمد هذا املنظور وجاهته من عدة نقاط: 

 فكرة  حتى يستطيع الطالب ممارسة التفكير النقدّي حيال ما يتعلمه ال -
ً
بّد من امتالكه أوال

 في تعميق فهمه ملضامين املعارف التي 
ً
أولية عن هذا املستوى من التفكير تساعده عموما

إن غمس التفكير النقدّي ضمن الختصاص 

ربما ل يؤدي إلى أن يتحول إلى طريقة في التفكير 

خارج األطر الدراسية، ألن النغماس ل 

ة تصاحبه ضرورة اهتمام صريح باملبادئ العام

 للتفكير النقدي
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ً
 من التفكير النقدي فيها، ألنَّ مثل هذا التفكير ال يبدو ممكنا

ً
يتلقاها، ليتمكن الحقا

 بخصوص موضوع ما دون فهمه بعمق كاٍف. 

ختصاص ربما ال يؤدي إلى أن يتحول إلى طريقة في التفكير إن غمس التفكير النقدّي ضمن اال  -

(، ألن االنغماس ال تصاحبه ضرورة باستثناء بعض الطالب املوهوبينخارج األطر الدراسية )

 اهتمام صريح باملبادئ العامة للتفكير النقدي.   
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ا
 التوجه بخصوص التفكير النقدي في التعليم داخل املدرسة -رابعا

اللجوء إلى جملة من الخصائص التي يمكن أن تحمل على أي خوارزمية من أجل يبدو أنَّ 

تعريف التفكير النقدي هو في أحسن األحوال فخ، ألنه يؤدي إلى اختزال هذا الشكل من التفكير إلى 

 إلى مبادئ عامة كتلك التي 
ً
مجرد إجراء تقني. وبالتالي من األسلم تعريف التفكير النقدّي، استنادا

لى نشوئه. عندما تم إدخال هذا املفهوم في الفضاء الدراس ي أراد املؤسسون أال تختزل املدرسة أدت إ

 إلى مكان يتلقى فيه الطالب حقائق نهائية؛ بل البد لها أن توجههم إلى أن ينتقدوا ويستكشفوا بذواتهم

 ممارسة العقالنية والشك، تكوين أحكام )مؤسسة على معيار(، متابعة البحث عن امل
ً
عرفة ذاتيا

)التفكير الذاتي(. بحسب هذا املنطق ليس املطلوب توجيه الطالب إلى مساءلة ما يقال لهم وما 

 خاص وأحكامهم العفوية ومراجعتها.يعلمونه فقط؛ بل مساءلة تفكيرهم ال

ضمن هذا الفهم العام، تطرح ضرورة أن تتضمن عملية تعليم التفكير النقدي مع ذلك، و 

: طابعيه األساسيين
ً
  املعياري والسياقي معا

فمن جهة، يطرح الطابع املعيار ضرورة 

تعليم املبادئ العامة ملهارات التفكير النقدي 

والوقوف على دالالته املفهومية واألطر 

التاريخية لنشوئه وتطوره وآليات تعلمه. إن 

املسار املنهجي للتفكير النقدي بالداللة 

وضوح، الدقة، الصحة، العمق، املعيارية يفترض القدرة على تطبيق معايير التفكير األساسية )ال

السعة، املالءمة، النزاهة، املنطق واملعنى( على عناصر التفكير )األسباب التي نناقش بموجبها 

 ما، األسئلة حول املوضوع، املعلومات، التأويالت، النتائج، املفاهيم، الفرضيات، وجهة نظر 
ً
موضوعا

امل الفكري، التواضع الفكري، الثقة املحصلة، الحجة( من أجل تحصيل فضائل التفكير )التك

بالعقل، املثابرة، املوضوعية، الشجاعة الفكرية، التسامح، االستقالل الفكري(. إذن، يتطلُب تعليُم 

 بمكونات هذا املسار ومبادئه العامة. 
ً
 التفكير النقدي إملاما

ئها ضمن ومن الجهة املقابلة، يفترض الطابع السياقي ضرورة تطبيق هذه املبادئ وإغنا

متطلبات السياق واملجال التخصص ي. فلو ألقينا نظرة سريعة على إمكانات تكوين التفكير النقدي 

، لوجدنا أن التمثيل املعرفي للتفكير 
ً
في تدريس العلوم األساسية وبعض مواد التكوين العام مثال

إن املسار املنهجي للتفكير النقدي بالدللة 

املعيارية يفترض القدرة على تطبيق معايير 

من أجل  على عناصر التفكير التفكير األساسية

 تحصيل فضائل التفكير



   

وُر التنويري  للتعليم التفكيُر النقدي   والدَّ  16 

 

يعة عند بعض األمثلة النقدي في املواد التي تدرس هذه العلوم متفاوتة، ويمكن أن نقف هنا وقفة سر 

 التي تشير إلى متطلبات بعض املواد الدراسية ملهارات متفاوتة من التفكير النقدي:

 في مواد العلوم األساسية: 

: يفترض التفكير النقدّي التركيز على القدرة على الحكم ونقد املعلومات مادة علم األحياء -

ا، باإلضافة إلى ضرورة امتالك معارف واملالحظات وامليل إلى تنّوع املصادر وتقييم صدقيته

معللة مالئمة وكافية تتيح الشك املنهجي وطرح األسئلة التي تتقاطع مع عناصر التفكير 

: عندما تقدم معلومات عن أعضاء جسم حيّ النقدّي. 
ً
يبدأ التفكير النقدي في ، ووظائفه مثال

أحد جوانبه من قدرة الطالب على عدم االكتفاء بالقول: )إنَّ املعلومات التي قدمت 

صحيحة، ألنها فقط مكتوبة في الكتاب(، وامتالكه الرغبة والقدرة على البحث عن مصادر 

أثيرها في جديدة ومقارنتها، والتساؤل عن صدقيتها ومطابقتها مع الواقع املعاش ووعي قابلية ت

 الوعي الصحّي والبيئّي. 

 وكذلك ،ة والتحليل واتخاذ قرار: يتّم التركيز على القدرات االستدالليّ في مادة الكيمياء -

د من حقيقتها. يفيد
ُّ
 التأكيد على مساءلة األفكار واعتماد املختبرة منها فقط التي تمَّ التأك

تتناول مادة الكيمياء التفكير النقدي في النظر بتعمق في إيجابيات وسلبيات االقتراحات. 

تي البوساطة القوانين  مرئيات-بد أن يتعامل الطالب مع هذه الال وبالتالي المرئيات، -الال

سيما  تعرض في املادة، وبالتالي يستدعي األمر استحضار بعض مهارات التفكير النقدي ال

 السؤال املتكرر 
ً
االستداللية والتحليلية منها للوصول إلى قرار بخصوصها وإعطائها معنى. مثال

في كل دروس الكيمياء: ما الكتلة؟ ما كتلة جسيم؟ ال الكتلة وال الجسيم ملموس والوسيلة 

   ملتاحة للتعامل معها هي االستدالل العقلي بداللة القوانين. ا

ل التفكير النقدّي في تنمية القدرة على تحليل املعلومات، أو الوقائع من أجل في الفيزياء -
ّ
: يتمث

تكوين حكم يمكننا من استخدام النتائج واالنتقال إلى الشق العملي. التمرين املناسب 

متالك معارف تخصصية في املجال، وكذلك معارف عامة في للتفكير النقدي هنا يفترض ا

مادة الفيزياء تتناول ظواهر الطبيعة التفكير النقدي تتيح للطالب اإلملام بكامل املشكلة. 

وتتعامل معها بواسطة مفاهيم وتعريفات ومالحظات وفروض وتجارب واستدالالت 

قدي الضرورية هنا مناقشة تعريف )االستقرائية منها بخاصة(. من استراتيجيات التفكير الن
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املفاهيم وتقييمها وال سيما عندما تكون لدى الطالب معارف أو إدراكات عفوية سابقة عن 

بعضها مثل مفهوم الجاذبية، الحركة، الزمن أو الضوء، الكهرباء. يفيد التفكير النقدي في 

 تجاوز العقبات التي يمكن أن تخلقها مثل هذه اإلدراكات العفوية.  

: يفيد التفكير النقدي في الربط بين املعلومات الخارجية )غير الرياضية( في الرياضيات -

باملعارف الداخلية، واستثمار أبعاد التفكير املنطقي املتضمن في التفكير الرياض ي في التمرين 

 على تقبل وجهات النظر وتبريرها ومقابلة األفكار واالنفتاح على أفكار اآلخرين. كل ذلك يتيح

 اختبار صدقّية البيانات واملعطيات، ويدفع إلى طرح األسئلة حول املفاهيم الجديدة.  

إنَّ الرياضيات ذاتها طريقة في التفكير تستثمُر معظم املناهج االستنتاجّية واالستقرائّية، 

بذلك تحليل املشكلة وتركيبها )كما في دروس الحساب والجبر(، تطبيقها ونقلها إلى سياقات أخرى. وهي 

 استراتيجيات تفكير نقدي يفترض استثمارها ورفع درجة الوعي بها. يمكن أن نضيف 
ً
تتضمن مسبقا

 يتيح إمكانية الحوا
ً
ر إلى ذلك أنَّ تعدد املقاربات في حل املعادالت الجبرية من الدرجة الثانية مثال

ما يحتفظ به الطالب من وانفتاح الذهنية على التعددية والنسبية والتركيز على مسار العلمية، ألن 

 الحوار الناقد في الرياضيات هو الدقة والتركيز وتنظيم اآللية أو مسار العملية وليس مجرد اإلجابة. 

 في مواد التكوين العام:

 مهارات واستراتيجيات التفكير النقدي مادة الفلسفة -
ً
: إذا كانت الرياضيات تتضمن سلفا

فالفلسفة بحّدِّ ذاتها تفكير في التفكير النقدي )وغير على سبيل االستثمار والتطبيق، 

النقدي( وفي مهاراته واستراتيجيات وتطويراته املمكنة، إنها تفكير في عملية التفكير على 

جاج والُحجج املضادة، األحكام  مستوى التحليل والتركيب، املشكلة واألشكلة، الحِّ

تموضع استراتيجيات التفكير النقدّي في هذا واالستدالل وأنواعه، في كل امليادين واملجاالت. 

بعاّمة عبر رفع درجة الوعي بهذه املضامين، وكذلك في تطبيقاتها املباحث  كون الحقل ي

 يتطلب التفكير النقدي استثمار 
ً
الفلسفية. في املبحث الذي يتناول مشكلة اإلنسان مثال

، ثم تبيان للطالب كيف دروس الفلسفة العاّمة في تحديد مشكلة وعرضها بمفاهيم عامة

طرح الكّتاب في هذا امليدان مشكلة عامة بمفردات أكثر خصوصية. يفترض التفكير النقدي 

باملعنى التربوي تطوير وجهة نظر شخصية عبر مناقشة معتقدات أو حجج أو نظريات، 

 إلى 
ً
وتعميق مساءلتها لقضايا ذات داللة؛ ذلك من منطلق أن تدريس الفلسفة يهدف أصال
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لتمكين للطالب من أجل تطوير قدراتهم على معالجة مسائل راهنة بأسلوب عقالني نقدي ا

 يعكس ثقافة فلسفية تتجاوز مجرد الرأي البسيط.

تعكس األمثلة السريعة الواردة هنا ضرورة االنتباه إلى البعد السياقي لتعليم التفكير النقدي 

، ضمن العملية التعليمي إلى جانب البعد املعياري العام وأهمية التكامل في
ً
 وغمرا

ً
ة هذا املنحى، غرسا

 لتضايفية بين التفكير والتعليم.لتحقيق العالقة ا

بالبساطة التي تعرض فيها لدينا، ألنَّ الدراية  تبدو مسألة تعليم التفكير النقديإذن، ال 

 بتحول بإمكانية تطوير مهارات وقدرات التفكير النقدي وغيره ضمن العملية التعليمة 
ً
يرتبط عضويا

جذري نحو فلسفة للتعليم قائمة على تضايف العالقة )التعليم بوساطة التفكير، والتفكير بوساطة 

 التعليم( على نحو يتمثل فيها التعليم دوره التنويري باملعنى املوسع.
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 خاتمة

إمكانات في تقرير املنتدى االقتصادي العاملية الذي حمل عنوان "رؤية جديدة للتعليم فتح 

تسليط الّضوء على قائمة من ست عشرة مهارة أساسية ضرورية لسوق العمل في  تم 13التكنولوجيا"

عشرينيات القرن الحادي والعشرين. عشر من هذه املهارات تتعلق بما يمكن تسميتها "مهارات 

املهارات الفنّية "الصلبة" التي لم تعد كافية وحدها.  احتل التفكير النقدّي  مقابل  (soft skills)ناعمة"

املشكالت، اتخاذ قرار  املرتبة الثانية في هذه القائمة، إضافة إلى مهارات التفكير اإلبداعي، حل

 والتواصل.

يم وسوق يربط التقريُر بين التفكيرِّ النقدّي ومهارات التفكير األخرى مع الرؤية الجديدة للتعل

 ألهمية توطين تلك املهارات "الناعمة" ضمن العملية 
ً
 جديدا

ً
العمل، األمر الذي يضيف بعدا

مة البحث، أن تمثل هذه املهارات ال يمكن  التعليمية، ويبين، إجابة عن هذه األسئلة املطروحة في مقدَّ

ضع القائمين على إعداد أن يتوقف عند االستخدام اللفظّي البالغّي لها ضمن قائمة املعايير، كما ي

 تطوير آليات عمل قادرة على غمس 
ً
 ال قوال

ً
مناهج التعليم أمام مهمة ليست بالبسيطة إذا أرادوا فعال

ج مثل هذه املهارات والقدرات داخل املناهج واملواد التعليمية. فاملسألة كما ظهر في ثنايا البحث تحتا

ة أكثر بداللة املهارات إلى تمحيص ودراسة تبتغي التسويغ والفهم والتطب دَّ يق، وتفترض العناية بجِّ

 وطرق تعلمها بما يحقق إسهامها على مستويين: 

 املستوى األول ضمن العملية التعليمية وألغراض تربوية تكوينية مثل: 

الصدقّية العلمّية ملا يعرفونه وما يعتقدون أنهم يعرفونه،  طالب إلى محاكمةتوجيه ال .1

بأنفسهم عن تصوراته األولية، والتفكير بمعارفهم الخاصة ومصادرها وأصولها  وأن ينأوا

 من أن اإلدراكات العفوية واآلراء 
ً
لتفادي ما أشار إليه الفيلسوف الفرنس ي باشالر سابقا

تشكل عقبات أمام التفكير العلمّي )وبالتالي النقدي(. "يميل التفكير في مرحلة ما إلى 

 .14سيما عندما يفضل اإلجابات على األسئلة" ما يناقضه، والتفضيل ما يؤكده أكثر م

                                                           
13 “World Economic Forum: New vision for education: Unlocking the potential of technology”,  skills for 

employment, https://www.skillsforemployment.org/KSP/en/Details/?dn=WCMSTEST4_135852  
14 G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique: contribution à une psychanalyse de la 

connaissance objective (Paris: Librairie philosophique, 10e éd, J. Vrin, 2004). 

https://www.skillsforemployment.org/KSP/en/Details/?dn=WCMSTEST4_135852
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جعل الطالب يطرحون أسئلة على املعرفة التي نقترحها لهم واختبار صدقيتها. ويعني هذا  .2

من جهة أولى دمج الطالب أنفسهم في إنتاج معارفهم عن طريق االستعانة بالعمليات 

صياغة إشكالية علمية، بناء وقائع العلمّية املعروفة التي منها طرق البحث العلمي )

  .وتحليلها، تكوين مفاهيم، محاّجة... إلخ(
ً
يرى بعضهم أنَّ هذه اإلجراءات تمثل مدخال

 لتطوير التفكير النقدي. من جهة أخرى، يعني ذلك ربط الطالب بمحاوالت 
ً
مالئما

رها ونسبيتها التفكير حول طبيعة العلوم واملعرفة العلمية وتاريخها وآليات إنتاجها وتطو 

 وعالقتها بالواقع. 

جعل الطالب قادرين على الحكم بوضوح على مكانة العلوم الحالية واملفترضة في املجتمع  .3

 وكيفية تأثيرها في حياة الفرد والجماعة. 

ما املستوى الثاني فيمسُّ ُمخرجات العملية التعليمية بكل مستوياتها وعالقتها بسوق العمل أ

ه من تطوير السوية النوعية للموظفين والعاملين. فقد أدت الثورة التكنولوجية ومتطلباته وما تفرض

إلى تغيير سياق ومحتوى العمل في العديد من املجاالت. وأصبحت املعارف الضرورّية من أجل النجاح 

تتطور بسرعة كبيرة، وتتطلب قدرة ثابتة على التكيف واكتساب معارف جديدة. في مجال العمل 

القدرات املعرفية، وبناء األحكام، واملحاكمة العقلية، وتحليل املعلومات ذات الصلة، والحال أن 

 وصنع القرار )أي أهم مهارات التفكير النقدي( هي اليوم حجر األساس لجميع أشكال التعلم. 
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