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والصالة العلم درجات، أوتوا والذين آمنوا الذين الذي يرفع احلمد هللا

إلى املهد من املستمر بالتعلم أمرنا الذي الكرمي نبينا والسالم على

اللحد. وبعـد؛

الذي املعلوماتية مجتمع في عقود عدة منذ يعيش العالم فإن

عملية في األكبر الدور واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات فيه تلعب

تضاعف ومع املعرفة. كثيف إنتاج بأنه يتسم والذي احلديث، اإلنتاج

على يعتمد اقتصاد إلى  العاملي االقتصاد حتول اإلنسانية املعرفة

األكبر اجلزء املعرفة حتقق املعرفي االقتصاد وفي هذا املعرفة العلمية،

والتكنولوجيا. اإلبداع هو املعرفة هذه ومفتاح املضافة، القيمة من

ال حيث العلم التقني بتطور التطور تعرف من مبرحلة اآلن منر فنحن

القدمي من العلوم التطبيقية باملفهوم مع مجموعة التعامل يتم

التكنولـوجي التطبيق مجـال في معها التعامل يتم وإمنا للعلوم،

الفارق ويجعل األساسية، العلوم كل منجزات مع يتفاعل الذي

وتطبيقها. عنها املتولدة املعرفة بني ضئيالً الزمني

حتدياً تشكل االقتصادي التغيير بها يحدث التي السرعة إن

للعلم املتعاظم الدور إلى إضافة منها، املتقدمة حتى الدول، جلميع

دخول مع أهمية الدور هذا ويزداد اتمعات. تطوير والتكنولوجيا في

فيه وبرزت االيديولوجيات  فيه  انتهت الذي  املعرفة عصر العالم

املعرفة ظهور  بني املسافة فيه  وضاقت والتكنولوجيات،  املعارف

تتوقف ولم الواقع أرض  على لها الفعلي والتطبيق  العلميـة
ز
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العاملي املعلومـات مجتمـع إن بل احلـد، عنـد هـذا التطور عجلة

ال والذي املعرفة، مجتمع إلى - ببطئ كان وإن - بثبات يتحول أخذ

في الكثيرون يظن كما املتقدمة املعلومات تكنولوجيـا فقط يعني

بد ال كثيرة ومقومات أساسية مقدمات له بل إن العـربي، العالم

املعرفة. مجتمع إلقامة توافرها من

وتطبق عصر املعلوماتية في فترة منذ اململكة تعيش وملا كانت

من فإنه اتلفة، وبرامجها مشروعاتها في بآلياته وتأخذ تقنياته

املعرفة. مجتمع مقومات إجناز إلى  التطلع تنشد أن الطبيعي 

العاملي لالقتصاد اجلديدة التوجهات نستوعب منا أن ذلك ويتطلب

التي السريعة للتحوالت احلقيقي  املضمون جيداً ندرك وأن  أوالً،

االقتصاد تشخيص قضايا علينا كما يتعني حولنا، في العالم حتدث

عن والبحث جتابهه، التي التحديات على والوقوف االستراتيجية

معطيات تتطلبه ومبا املستجدات  يواكب مبا وتطويره منوه وسائل

نخطط أن ميكن  وعندها املستدامة. التنمية لتحقيق املستقبل

إنتـاج عمليـة فيه تكـون الذي املعرفة مجتمـع إلقامـة  بدقـة 

املتخلفة اتمعات بني الفاصل املعيار ستكون والتي - املعرفة

وجلميع للمسؤولني الشاغل الشغل هي - املتقدمة واتمعات

تشكيل بإعادة املعنية والثقافية والفكرية العلمية املؤسسات

العلمية النهضة نحو - اهللا بإذن - املوفقة مسيرته في مجتمعنا

والنماء. والتقدم

املساهمة في على عبدالعزيز امللك جامعة حرصت . اال . هذا وفي

فكانأنأعدمعهد البحوثواالستشارات بناءمجتمعاملعرفةفيبالدنا،
ح
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العلمية الدراسات من سلسلة اجلامعة في اإلعالمي اإلنتاج مركز ثم

املستحدثة واآلليات اجلديدة للمفاهيم الصحيحة املدلوالت لبيان 

عوناً لنا لتكون العوملة، ظاهرة وأفرزتها األخيرة اآلونة في راجت التي

بصيرة لتحقيق التحول التخطيط على به في ودليالً هادياً نسترشد

بالدنا. في معلومات عربي إلقامة مجتمع املنشود

جوانب إلى جديدة إضافة املعرفة» تعتبر مجتمع «نحو سلسلة إن

امللك جامعة في العلمي البحث بها يتسم التي املتعددة التميز

وجتاوبها اجلامعة هذه تفاعل  على حي دليل أنها  كما عبدالعزيز،

نشر في إسهاماً جديداً منها ومتثل للمجتمع، اآلنية املتطلبات مع

عصر املعرفة. ضرورات من أصبحت التي الثقافة العلمية

لبالدنا ومجتمعنا. املعرفي التقدم حتقيق في التوفيق أسأل اهللا

اجلامعـة  مديـر

طيب صادق بن أسامة أ.د.

ط
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استأجرت من خير {إن تنزيله في محكم القائل العاملني هللا رب احلمد

بعده،  نبي ال من على والصالة والسالم ،[٢٦ آيه: [القصص؛ األمني} القوي

أجمعني. وصحبه آله وعلى

نافذة للقاريء تفتح التي  املعرفة» مجتمع «نحو  سلسلة إن

مساعدة إلى تهدف إمنا وتقنياً، علمياً واملتقدم املتطور العالم على

والتطوير التقدم آليات على التعرف  في  اتلفة اتمع  قطاعات

استخدام انتشار خاصة مع العالم، في واحلديث اجلديد على والوقوف

رسالة من السلسلة جزء وهذه سريـع. بشكل التي تتطور التقنيات

اتمع تهدف خلدمة التي العلمية والبحثية العزيز امللك عبد جامعة

أصدرت فقد  املنحى هذا من مبؤسساته،  واالرتقاء أنظمته وتطوير

التطوير، ثقافة ونشر لبناء املعرفة» مجتمع «نحو سلسلة اجلامعة

اآلليات إلى تقدمي تهدف اجلادة العلمية من الدراسات السلسلة فهذه

بحثية جامعة إلى حتقيقاً ملتطلبات التحول التي اعتمدتها والتقنيات

مواصلة لها  تتيح العلمي للبحث طموحة استراتيجية خطة  وفق

مشهودة، إجنازات فيها أحرزت التي البحثي التميز مجاالت التفوق في

اجلامعية لتطوير أنشطتها منهجية خطط على تنفيذ حالياً وتعكف

مجاالت عدة في نوعية نقلة  حققت وقد املستويات،  كافة على

االعتماد األكادميي على بعد واحلصول برامج التعليم عن منها أكادميية

ك
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بعد إلكترونية إلى جامعة للتحول كلياتها والتخطيط لبعض العاملي

في والدخول الذاتية اإللكترونية  للخدمة نظام وتأسيس استحداث

وإنشاء واخلاصة العامة اتمع مؤسسات  مع استراتيجية شراكات

تؤتي بدأت التي التطويرية املشاريع ذلك من غير إلى علمية حاضنات

اجلامعة لهذه األكـادميي  األداء ومتيـز  تطويـر في اهللا بفضـل ثمارها 

للتقدم سبيالً  والتطـويـر  التقنية اتخاذ من مناص ال  إذ الفتية،

العلمية وإجنـازاتـه معطيـات العصـر التعامل مع أن طاملا والتنميـة

على حترص التي األسس من وهو بقاء، ضرورة أصبح والتكنولوجية 

التي التقني والتطويـر العلمي البحـث مشروعـات في توافرها

الدراسات برامج في أساسياً  عنصراً أيضـاً تشكل  والتي تدعمهـا

تقدمها. التي العليا

واملبادرات باإلجنازات احلافل هذا الكتاب أقدم أن سروري دواعي ملن وإنه

اجلامعـةفي مجـاالتالـريـادة املتميزةواخلطواتاملباركةالتياتخذتهـا

واملتابعـة حكومتنا الرشيدة بدعـم حظيـت والتطـويـر والتي والتميز

بن خالد الدكتور/  العالي التعليم  وزير املعالي  صاحب  من املستمرة

بن أسامة الدكتور/ األستاذ اجلامعـة مديـر ومعالـي العنقري محمد

ممتـدة سلسلة لها هـي أقـدم التي السلسلة وهـذه  طيـب، صادق

إن فـي القريـب منها املزيـد وستحقق حققتها اجلامعـة، إجنـازات من

شاء اهللا.

ل
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قطاعات جلميع والتقدير الشكر بخالص ألتقدم فرصة  وأجدها

املتميزة اإلجنازات هذه حتقيق في بفعالية أسهمت التي اجلامعة

اإلصدارات. هذه استمرارية في ساهم من لكل موصول والشكر

ويرضاه. يحبه ملا جميعاً أن يوفقنا وتعالى تبارك املولى سائالً

، ، سواء السبيل ، واهللا الهادي إلى

اجلامـعـة وكـيـل

العلمي والبحث العليا للدراسات

بافيل عمر باحسني اهللا بن أ.د. عبد

م
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. . . هذه السلسلة

العلمي التقدم ملفهوم خطيراً تطويراً العشرون القرن شهد
بعض يحققها الفردية التي النجاحات على ليس اعتماداً والتكنولوجي،
أيدي على عشر التاسع القرن في يحدث كان ما نحو على العلماء
برامج بحثية على وإمنا اعتماداً واترعني، العلماء من وأمثاله أديسون
ومثالها واملؤسسات، األفراد ملشاركة مجاالت احلكومة وتفتح تتبناها
العلمي للبحث املتحدة األمريكية الواليات حكومة الذي تقدمه الدعم
خالل للعلوم، ومن األمريكية األكادميية من خالل التكنولوجي والتطوير
(بوينج املتطورة التكنولوجيا شركات مع البنتاجون يبرمها جتارية عقود

وغيرها). إلكتريك وجنرال دوجالس ولوكهيد وماكدونالد

من االقتصادية  قدرتها حتول أن في املتحدة الواليات جنحت كما
لإلنتاج النسبية امليزة إلى التجاري لإلنتاج النسبية على امليزة االعتماد
في التكنولوجي التقدم تخصصات تعتمد على وإحداث التكنولوجي،
منواً الصناعات أسرع هي اإللكترونيات وأصبحت صناعة عدة مجاالت،
التي هي منواً الصناعية الصادرات أسرع أن كما العالم، مستوى على

التكنولوجي. املكون بها يرتفع

ليلة وليلة، ألف في الشهير أو املارد باجلني املعلومات أشبه ثورة إن
جدران تكسرت لقد ولكن القمقم، أو الزجاجة داخل حبيساً ظل الذي
املعلومات ثورة ووصلت اجلديدة،  املعلوماتية الوسائل بفعل  الزجاجة 
وتداعياتها آثارها تتفاعل أن وال بد البعيدة، العالم بلدان مختلف إلى
وقت، مسألة فهي الزجاجة. من املارد خرج أن بعد تلك اتمعات داخل
ولن يبلغ مداه بد أن ال التكنولوجية بالغة التقدم الوسائل تأثير ألن 
وأصبح نفسه، على ينغلق أن مجتمع أي بوسع يعد ولم شيء، يوقفه
املتعددة والثقافات العوملة نتعامل مع أن أبينا - أم شئنا - علينا لزاماً

املعلوماتية. ومجتمع
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التي البشري للعنصر احلضاري التطور مراحل من املرحلة هذه إن
عديدة، يتعني حتديات علينا فرضت قد تسميتها بالعوملة، على اصطلح
وبأساليب العلمية بالطرق مجابهتها ثم أوالً، عليها التعرف علينا
على خاصة مقدرة التحديات لهذه الصحيحة وتتطلب اابهة العصر.
للقضايا دقيقاً العاملي، وتشخيصاً لالقتصاد اجلديدة التوجهات استيعاب

املستجدات. يواكب مبا وعالجها مبجتمعنا، اخلاصة االستراتيجية

اإلنسانية وتراكمها املعرفة تضاعف في املعلومات ثورة تسببت لقد
العوملة وأدت والتكنولوجية،  العلمية املعرفة وخصوصاً رهيبة، بسرعة
تدفق املعلومات محابس كل وفتح والزمن، املسافات حواجز إسقاط إلى
سلكية وفوقية حتتية خالل شبكة تواصل من أشكالها، بكل واملعرفة
لهم أتاحت مغلقة  واحدة دائرة في البشر كل ربطت سلكية،  وال
احللقة هو التكنولوجي التقدم وأصبح اإليقاع، وضبط والتداول التفاعل
حتول كله أن ذلك من نتيجة وكان االقتصادي. لتحقيق التقدم احلاسمة
أو العلمية، املعرفة على أساساً يعتمد اقتصاد إلى العاملي االقتصاد
املدنية البحوث عنها تسفر التي املعرفة املبني على املعرفي االقتصاد
خدمة إلى أو إلى سلعة حتولت التي املعرفة اجلديدة وهي والتكنولوجية.
في تتمثل دولة أي قدرة وأصبحت إنتاج. طريقة إلى أو هيكلة إلى أو
بعض في والتكنولوجية العلمية املعرفة تقدر حيث  املعرفي، رصيدها
املعلومات مجتمع أن أصبح ومعنى ذلك اقتصادها. من ٪٨٠ الدول بنحو
للفرد فرصا فيه شيء كل يتيح الذي التعليم مجتمع مبفهوم يرتبط 
ويتعلم اآلخرين، مع ليعيش ويتعلم ليعلم، ويتعلم ليعرف، ليتعلم 
املعرفة. مجتمع في للدخول تتأهل أن بالدنا على لتحقيق ذاته. مما يفرض
املعرفة، على املعتمد االقتصاد بأنه املعرفي االقتصاد البعض عرف وقد
االقتصاد وفي  املضافة. القيمة من األكبر اجلزء املعرفة حتقق  حيث 
وليس القاعدة هي  املستمر التغيير أو واالنتقال ااطرة  تعتبر املعرفي

لإلنسان. باحلياة الكرمية االرتقاء بهدف االستثناء

ع
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للثقافات، عابرة فهي سمات، بعدة املعلومات عصر تقنيات وتتميز
وتقوم الالشخصية،  الوسائط على وتعتمد واملكان، الزمان وتختصر
الذاتي على التعليم تعتمد أنها كما رأسية، ال أفقية معرفية بنية على
بأدوار تضطلع أن  جامعتنا على يتعني وبذلك  احلياة، طوال واملستمر
حتى حتدياً تشكل االقتصادي التغيير بها يحدث التي ألن السرعة جديدة
والتكنولوجيا للعلم الدور املتعاظم إضافة إلى نفسها، املتقدمة للدول
عصـر العالـم دخول مع أهمية الدور هذا ويزداد اتمعات. تطوير في
ظهور املسافة بني فيه وضاقت والتقنيات املعارف برزت فيه الذي املعرفـة

أرض الواقع. لها على الفعلي املعرفة العلمية والتطبيق

مفاهيم ظهور حولنا التي حتدث املتتابعة التحوالت ولقد صاحب هذه
أنندرك املضمون ممايستوجبمنا العوملة، مستحدثةعديدة أفرزتهاظاهرة
على وتداعياتها أعباءها ندرك ونستشرف وأن التحوالت، لهذه احلقيقي
تشكيل إعادة ذلك من يتطلبه وما واملستقبلية، الراهنة احمللية أوضاعنا

والنماء. والتقدم النهضة نحو مسيرتها في مجتمعاتنا

الفجوة غير الدول بني  جديدة فجوات العوملة إطار في ظهرت  ولقد
الفجوة الرقمية يسمى ما واجلنوب، ومن ذلك مثالً الشمال بني املعروفة
البشري  العقل التزاوج بني محاوالت  التي أسفرت عنها (Digital Divide)

الذين واألفراد اتمعات بني الفجوة بها ويقصد اإللكترونية، والعقول
وبني واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وفعالية بكفاءة يستخدمون
الفجوة وهذه التكنولوجيا. هذه يستخدمون الذين ال واألفراد اتمعات
التي  الفجوة (Quantum Divide) وهي كمية إلى فجوة قد تتطور الرقمية
أعقد املسائل في حل والكمية العمالقة احلاسبات استخدام عن تنجم
زمن حتى والطبيعة الرياضيات علماء حله عن يعجز كان فيما ثوان في
الظواهر في والتركيب والفجائية التعقيد التغلب على منهج وهو قريب،
تعد  لم (Chaos) والتي الفوضى بظاهرة يعرف مما واالجتماعية الطبيعية
والقياس للتحليل قابالً نظاماً لها أن يتبني اللغوي، وإمنا فوضى باملعني

ف
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ثم ظهرت ومن متوقعة. غير مفاجئة بصورة تلك املظاهر بروز يبدو عندما
(Science of Surprise) وليست هذه نهاية  املفاجأة الفوضى أو علم نظرية
والتكنولوجية العلمية الثورة مجاالت في التطور مسلسل في املطاف

متناهية. وبسرعة تدور العجلة ألن واملعلوماتية

املتقدمة والنامية الدول بني الفجوات هذه اتساع متزايد من قلق وهناك
التي مرتفعة الدخل أخرى. فالدول جهة اتمع من شرائح وبني من جهة
سكان من نحو ١٤٪ أي فقط، نسمة ٨٥٥ مليون سكانها نحو يبلغ عدد
لتكنولوجيا واملستخدمة املنتجة العاملية السوق من ٪٩٠ متتلك العالم،
الدخل ومنخفضة متوسطة الدول  بقية أما واملعلومات.  االتصاالت
من نحو ٨٦٪ أي نسمة، ٥٥٠٠ مليون بحوالي عدد سكانها يقدر والتي
هنا السوق. ومن من تلك فقط ٪١٠ تستحوذ على فإنها سكان العالم،
أن ذلك ومعنى الرقمية). (الفجوة تعبير الفجوة هذه على مؤخراً أطلق
الدول املتقدمة، أما الدول املعلومات هي بتكنولوجيا تستفيد التي الدول
مما والعاملي، اإلقليمي االقتصاد  في معظمها تهميش فيزداد النامية
نفسها الدول داخل في وخيمة. أما اقتصادية واجتماعية آثار عليه يترتب
تكنولوجيا استخدام على القدرة ميلكون بني من الفجوات تتسع فسوف
أو التعليمية ظروفهم بسبب ذلك يستطيعون ال ومن املعلومات،

املالية. قدرتهم

الدول بني الرقمية الهوة أو الفجوة هذه لتضييق محاوالت وتبذل
الدولي والبنك املتحدة األمم خالل بعض برامج من النامية والدول املتقدمة
ألبعاد مدركة وغير احملاوالت مرتبكة هذه معظم أن األوروبية، إال واموعة
بامتالك حتل أن من أكبر مشكلة وتداعياتها. فهي الرقمية الهوة مشكلة
الدول أمام معوقات فهناك باإلنترنت. كومبيوتر متصل جلهاز مواطن كل
عصر إلى للدخول الالزمة األساسية البنية  توافر أهمها عدم النامية
األمية وتفشي واملعلومات، االتصاالت خدمات أسعار وارتفاع املعلومات،
كله ذلك قبل ويأتي بصورة خاصة. عامة، وتفشي األمية الرقمية بصورة
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منها. واالستفادة واستيعابها املعلومات على على احلصول الدول قدرة
١٠٠٠ فرد  لكل الكمبيوتر أجهزة بعدد املعلومات دخول عصر فال يقاس
االتصاالت تكنولوجيا من تكتسب التي املضافة يقاس بالقيمة مثالً، وإمنا

عينية. أم مادية أكانت سواءً واملعلومات

التي التحديات أمام نتخاذل وأال هذه املعوقات، أال نفزع من يجب إننا
التحديات هذه ندرك أبعاد دمنا ما اجلديد، العاملي النظام علينا يفرضها
وأخذ املعلوماتية عصر في يعيش مجتمع في فنحن ابهتها. ونستعد
مؤسساته في واملعلومات االتصاالت تقنيات من وافر بنصيب منها
كان هنا ومن املعرفة. مجتمع مقومات إجناز إلى اآلن يتطلع اتلفة، وهو
إلجراء عبدالعزيز امللك جامعة في واالستشارات البحوث معهد اجتاه
التي للمفاهيم املستحدثة واآلليات اجلديدة موضوعية علمية دراسات
في العلمية الثقافة  نشر وراء سعياً املعرفة، مجتمع عليها يعتمد
وإثماره ومنوه العلم إلنبات الضرورية الشروط من باعتبارها مجتمعنا
واستخدامها العصر تكنولوجيا لتوظيف املالئم املناخ وتوفير وازدهاره،
ليصبح اتمع فئات كل بني العلمية الروح وإشاعة ااالت، كل في
السلسلة هذه تهدف كما حياة. وأسلوب عمل منهاج العلمي التفكير
بني املتنامية التبادلية العالقة بطبيعة الوعي نشر إلى الدراسات  من
من الشعارات لبعض املغلوطة املفاهيم وتصحيح والتقنية،  العلم
من عموماً النامية بالدول أضر شيء فال العصر) (نقل تكنولوجيا قبيل
لفكرة نقل والترويج األغنى البلدان في املتداول املناسب) (العلم شعار
يصحبه أن يجب التكنولوجيا فنقل العلم نقل دون من التكنولوجيا
كان إذا خاصة الطويل، املدى على مجدياً يكون لكي العلم نقل دائما
ما أحدث على للوقوف العاملية التميز مراكز مع احتكاك مباشر هناك

تقنيات الغد. هي اليوم وتقنيات، وعلوم علوم من توصلت إليه

اخلارج من املستوردة التقنيات كل جتاه العربي الفعل رد كان  لقد
وهناك استيعابها. مهارة وليس استخدامها، مهارة اكتساب في ينحصر

ق
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القدرة يعني  فاألخير االستيعاب، وطبيعة االستخدام طبيعة فرق بني
اإلنتاج النهوض مبجاالت لتحقيق وتوظيفها تلك التقنيات توطني على

كل ااالت. في اتمع وحتديث واخلدمي السلعي

في راجت التي املستحدثة واآلليات املفاهيم من طويلة قائمة  إنها
الصحيحة مدلوالتها على الوقوف  علينا يتعني والتي األخيرة، العقود
التنمويـة مشكـالتنا حلـل منها االستفـادة كيفيـة ومعرفة
واالتصاالت املعلومات تقنية بني  التزاوج  أن  ذلك ومثال واالجتمـاعيـة.
العمل ما يسمى وخصوصاً ألداء األعمال، وحديثة جديدة سبالً أوجدت
واسعة مجاالت فهناك (Work at Home Teleworking أو (e-Work أو بعد عن
طرفي بني الفعلي  التواجد ضرورة بدون األعمال بعض أداء إلمكانية
يخص فيما االجتماعية ظروفنا يناسب ما وهو العمل، في مكان العمل

املثال. سبيل اخلاصة على االحتياجات وذوى عمل املرأة

(التنمية أو املستدامة  بالتنمية يعرف  أصبح مبا آخر مثاالً ونضرب
املوارد، ومحدودية اإلنسان احلالية حاجات بني توازن التي صديقة البيئة)
االستفادة، توابع من والضرر بها، واإلضرار البيئة من االستفادة وبني
من أمناطاً يتطلب اجلديد وهذا التوجه . واملستقبل . احلاضر بني والتوازن
تستنزف االستهالك ال من أمناطا يتطلب كما املوارد، تهدر ال السلوك

الطبيعية. املوارد

واآلليات واملصطلحات املفاهيم من كثيراً القائمة أيضاً هذه وتشمل
يجري أو اململكة، في جزئياً  تنفيذها بدأ التي املؤسسية  والتنظيمات
اإللكترونية، واجلامعات اإللكترونية، احلكومة مثل لتأسيسها التخطيط
املدنية واملبادرات واملنظمات األهلية، املدني، واتمع بعد، عن والتعليم

إلخ. . التطوعية .

املعرفة» تتوخى «نحو مجتمع سلسلة التي تقدمها الدراسات هذه إن
ومدى اململكة، في اجلديدة املفاهيم هذه تطبيق إمكانية حتديد دائماً
التنموية، التزاماً برامجها تنفيذ في اجلديدة اآلليات هذه من االستفادة
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بالطرق مشكالته حل في واملساهمة اتمع احتياجات مع التفاعل مببدأ
وبرامجه بأنشطته  العلمي للبحث األسمى الهدف وهو العلمية،

عبدالعزيز. امللك جامعة ترعاها التي املتنوعة ومشروعاته

القواعد إلرساء تهدف التي الدراسات من اجلديدة السلسلة وهذه
بعداً جديداً تضيف إمنا اململكة في املعرفة مجتمع  لتأسيس العلمية
التي العلمية الثقافة نشر وهو اجلامعة، في العلمي البحث  ألنشطة
تبسيط على - شائع هو كما - تقتصر ال والتي العصر، ضرورات من باتت
غير تثقيف تعنى وإمنا  والتكنولوجيا،  العلم  إجنازات بآخر واإلملام العلوم 
- فعلماؤنا أيضاً. وعلمياً بل ثقافياً، العلميني وتوعية علمياً، العلميني
أسر من يحررهم علمي تثقيف إلى بحاجة - اخلبراء بعض يقول كما 
ألن ذلك لديهم. الفكري الفراغ فجوات ويسد الضيق، تخصصهم
في شائعة ذهنية عامة يصبح بعد ولم يتوافر لدينا، ال العلمي التفكير
فكر إلنتاج إتباع املنهجية العلمية نكون إلى ما أحوج ونحن مجتمعنا.
الواسع الشامل الثقافة مبفهومها علمية املعرفة، وإلى إثراء في يسهم
والتفاعل التعامل نستطيع حتى واملعنوية املادية  احلياة تلف جوانب

املعرفة. مجتمع صرح ونقيم والتكنولوجيا العلم عصر مع

وراء من ليرجو عبدالعزيـز امللك بجامعـة  اإلعالمي اإلنتـاج مركز إن
اتمع به ينتفع علماً  يقدم أن الدراسات من السلسلة  هذه نشر
إلى الدخول ينشد عربي مجتمع وكل  مستوياته، بكافة السعودي

املعرفة. مجتمع

قال كما البحر» احلوت في حتى كل شيء له يستغفر اخلير و«معلم الناس
عنهما. اهللا رضي عباس ابن

. . األولى واآلخرة في احلمد وهللا

دراسات املشرف على سلسلة
املعرفة مجتمع نحو

الفياللي بن يحيى عصام أ.د.

ش
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تـقـــديــم
مـقــدمــة

املقــدمــة
تاريخية األول: أصول الفصل

النقدي ˚  التفكير
اإلسالم التفكير النقدي في -

الغربية احلضارة في النقدي التفكير -
املعاصر الوقت النقدي في التفكير -

االبتكاري ˚  التفكير
التفكير الثاني: تعليم الفصل

النقدي التفكير ˚  تعليم
التدريس هيئة أعضاء - دور

املشتركة القواسم -
الصف الدراسي - التفكير في

التفكير أجل من التربية -
الصفي التفكير معايير عن البحث -

للمعنى صياغة التفكير -
التقصي مجتمع طبيعة -

التقصي تمع السياسية األهمية -
تعليم التفكير -

النقدية القراءة ˚  تعليم
القراءة خالل النقدي التفكير - تعزيز

النقدي - القارىء
- استراتيجيات

السبع االستراتيجيات -
األدبية - قراءة األعمال

التاريخ - قراءة
أخرى - تطبيقات

العالي التعليم مؤسسات دور الثالث: الفصل
التعليم في النقدي التفكير ˚  ضرورة

النقدي التفكير شحذ ˚  طرق
- التنوع

النقدي التفكير - ملكات
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- التبويب
املسائل عن - البحث

البيئة - تهيئة
النقدي التفكير ˚  مناذج

النقدي التفكير تعلم - إمكانات
تعليمية ˚  آليات

التعليم - سجالت
الكتب - نقد

- مقاالت اإلقناع
وتوصيات واستنتاجات تطبيقات الرابع: الفصل

االبتكار ˚  علم
علم االبتكار - أسس

الدراسة - مجاالت
العقلي - التخطيط

االختراع ˚  تدريس
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والوثائق والتقارير والدوريات الكتب أضابير بني سواء ووفرتها، املعلومات  غزارة إن

إدراك بالضرورة  تعني ال اإلنترنت عبر «الويب» العاملية العنكبوتية الشبكة على أو

ويرى اإلنسان ويسمع يقرأ فيما والتدبر الفكر إعمال لكن منها. االستفادة أو املعلومة

إلى االبتكار يحول ثم ابتكار، إلى املعرفة يحول ثم معرفة، إلى املعلومة يترجم الذي هو

العالي مؤسسات التعليم على فإن لهذا البشرية. للمعرفة إضافة جديدة أو اختراع

التدريس، هيئة خالل أعضاء النقدي من التفكير شحذ ملكة في فعاالً تلعب دوراً أن

متخصصة فصول بتخصيص أو املعامل وفي الدراسة فصول في احملاضرات سواء أثناء

من وشحذها التعلم، خالل من اكتسابها التي ميكن امللكة تلك على لتدريب الطالب

الكتب قراءة أو في البحوث في أو دراسة املواد، في ممارستها سواء على خالل التدرب

النظريات واالفتراضات. حتليل أو واملقاالت،

مفتاح إنها إذ املعاصرة احلياة ضروريات من النقدي التفكير ملكة ولقد أصبحت

الدراسة في أو اليومية، القضايا مع التداول في سواء مجتمع املعرفة(١-٢)، النجاح في

ينفع ما وابتكار في البحوث أو الروتيني، العمل مهمات في أداء أو والعملية، النظرية

التنمية في الفعالة واملشاركة واملواطنة االجتماعي التعايش في أو واتمع، الفرد

نظراً املاضية، عبر العقود القليلة النقدي تطورت تعاريف التفكير ولقد االقتصادية.

التعريفات: تلك من املعرفة. مجتمع إلى التحول مع به االهتمام لتزايد

الشخصية  اآلراء والدفاع عن وتوليد وتنسيق األفكار، احلقائق، على حتليل القدرة  ˚

وتقييم واالستنباط، االختيارات، بني  مقارنات عقد على واملقدرة اجلماعية، أو 

العارضة(٣). القضايا النقاش، وحل حلقات جوانب

اخلبرات  من كافياً دعماً تتطلب واالستنتاج، واالستدالل للقياس طريقة  ˚

توفير دون عواهنه أي أمر على لقبول ألن يستدرج استعداده وعدم الشخصية

بها(٤). يرضى دالئل

٣
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من  وخبرات معلومات تقييم تفسير أو تستخدم في ومتفحصة واعية ˚  عملية

مدروسة(٥). وأعمال قناعات تنتج وقدرات متأملة مواقف مجموعة خالل

معلومات  وتقييم وتركيب وحتليل وتطبيق بتصور للقيام منظمة فكرية عملية  ˚

وذلك اتصاالت، استنباط أو أو تأمل أو خبرة أو مشاهدة متولدة من أو متجمعة

عمل(٦). على قناعة وخطوات للحصول

يفعله(٧). وما الشخص به ما يقتنع تقرير يركز على ومعقول متأمل تفكير  ˚

مقترحات، وإصدار األحكام  أو جدليات أو افتراضات لتقييم املنظم العقلي النشاط  ˚

ما(٧). بعمل القيام وفي بناء األفكار، الشخص في يوجه الذى عليها، وهو

يطلقها  واجلمل التي العبارات وخاصة وتقييم املعلومات، لتحليل ذهنية عملية  ˚

والعملية الدالئل، العبارات واختيار معاني عملية إظهار هو أي كحقائق. الناس

احلقائق(٨). على للحكم العقلية

أن غير بالتفكير النقدي؛ اجليد التفكير من نوع أي تعريف على العادة جرت ولقد

نفسها. التفكير وعملية التفكير من معني نوع واختيار التفكير نتائج بني يخلط ذلك

األفضل. هو كان التعريف األخير فرمبا ولهذا

األخرى، مثل: التفكير وأنواع النقدي التفكير بني التمييز يجب ولذا

إدراك  وال ملقاصدهم فهم دون الغير  أفكار  (تبني  التبعي  أو اإلمعي التفكير  ˚

قناعاتهم). وتداعيات أفعالهم لعواقب

درس  عليه دون متعارفاً أو تقليدياً منطاً (الذي يتبع التقليدي أو النمطي التفكير  ˚

واملالبسات). الظروف

احلرفي.  التفكير  ˚

غير املألوف.  أو اجلانبي التفكير  ˚

٤
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التجريدي. التفكير  ˚

املتحيز. التفكير  ˚

التفكير العاطفي.  ˚

يلزم  أفكار تكوين في والعقل السليقة إعمال عن (الناجم العفوي التفكير   ˚

التفكير فيها). من جدواها واملزيد عن التحري

االبتكاري. التفكير  ˚

والصورة). الصوت اإلنطباعي (من التفكير أو التفكير التصوري  ˚

كليهما أن حيث االبتكاري والتفكير النقدي التفكير بني عالقة هناك  أن إال

كما التحليل، التطبيق، االستيعاب، هي: املعرفة، تصنيفة مشتركة(٩) قائمان على

.(١) شكل في

…QÉ`µ`à`H’Gh …ó`≤`ædG ô`«`µ`ØàdG ø`«`H á`bÓ`©`dG (1) π`µ°T
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اختالفات؛ أهمها: هناك أن غير

ومرتب،  ومتسلسل، خطي أنه وطبيعته التقييم، حول يتمحور النقدي التفكير  

املخ من األيسر النصف وظائف من وظيفة أنه كما وهادف(١٠)؛ وحتليلي، ومنطقي،

حقيقة واختيار تأثير أي على األدلة وعرض لتحليل كبير جهد إنه ثم بصورة رئيسة(١١)،

فهو العلمية،  التجريبية الطريقة بأنه وصفه ميكن كما املناسبة. النتيجة أو احلل

نفس الوقت(١٢). في القاضي ودور التفكير املنطقي بني اجلمع يتضمن

والتأليف: واالصطناع والتوليف التركيب حول االبتكاري التفكير يتمحور بينما

من وهو وملموس(١٠)، وابتكاري، ومنظور وسليقي، وعاطفي شمولي ومتوازي، وطبيعته

أنه كما وتلقائي(١١). وعاطفي، ومتوازي إجمالي، أنه حيث املخ، من األمين النصف عمل

من االبتكار وتطوير املمكن حتسني ومن وأصيل، جديد شيء إنتاج على القادر الفعل

واملتواصل(١٢). املستمر والتمرين التدريب خالل

معبراً (٢)؛ شكل كان النموذج املعروض في فرمبا النقدي، التفكير لعملية وبالنسبة

املعرفة املعلنة، واملعرفة النموذج: مكونات يتضمن حيث النقدي؛ التفكير ماهية عن

والعزمية النقدي،  التفكير وعملية واملواقف، والتصورات، الصور وذاكرة  النمطية،

البيئة. ظروف وتأثير املعلن والسلوك املدبر والعمل

.…ó``≤`æ`dG ô`«`µ`Ø`à`dG êPƒ``ª```f .(2) π`µ°T
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فعلى أي التفكير النقدي، شحذ في العالي التعليم لدور مؤسسة أما بالنسبة

:(١٢ على(١٠، أن يشتمل برنامج

والعشرين  الواحد القرن في الفرد جناح في النقدي التفكير بأهمية اإلدراك بث  ˚

املعرفة. على قائم مجتمع بناء وفي

مشابهة. أفكار ضوء في وتوضيحها النقدي التفكير فكرة تعريف  ˚

ووضع  النقدي، للتفكير املصاحبة  واملهام املتوقعة السلوكيات على التعرف  ˚

لها. عملية تعاريف

التقييم. طرق وحتديد املدى املتوسطة الغايات وتعريف املهام بتحليل القيام  ˚

التفكير  عملية جوانب من جانب كل تدريس  في الطرق أفضل على التعرف   ˚

واستخدامه ومكوناته النقدي التفكير أسس لبناء الطرق أفضل ولعل النقدي،

من املعرفة. محدد مبجال تتصل التي هي

في  التي يكتسبونها املهارات وتوظيف الدراسية، املراحل في جميع الطلبة إلزام  ˚

املهارات. تلك بتقييم القيام دراسية وبالتالي حصة كل في النقدي التفكير مجال

. النقدي(١٣-١٩) التفكير تعلم إلى تقود فكرية مترينات استخدام  ˚

والنموذج  واملقارنة التصنيف تتضمن التي  النقدي التفكير مهارات تعلم  ˚

والفرضيات(١٢). والتخطيط والتنبؤ واالستنتاج واملتشابهات واجلداول والتسلسل

واالستيعاب  املعرفة ومستوياته: واالبتكاري النقدي التفكير أسس تصنيف تعلم  ˚

والتقومي(٩). والتركيب والتحليل والتطبيق

والعلوم  االجتماع، تخصصات في خاصة النقدي، بالتفكير خاصة دروس وضع  ˚

والفلسفة(٢٠-٣٤). النفس، وعلم السياسية،

النمطي التفكير من التحرر منطلق هو املعرفة مجتمع في النقدي التفكير وألن

بني جسراً ممتداً أن هناك جند ،(٣) شكل واالبتكار إلى االستكشاف واالندفاع والتقليدي

٧
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االبتكاري التفكير تعليم ضرورة يوضح ،(٤) شكل النقدي والتفكير االبتكاري التفكير

التفكير النقدي. تعليم خالل من الطارئة والقضايا املسائل حل على والقدرة

احلر التفكير خالل من املتشعب التفكير تعليم يتضمن التفكير االبتكاري وتعليم

االبتكاري التفكير لتدريس الطرق وهناك العديد من أخرى، ووسائل الرسم خالل ومن

تشمل التي االبتكاري التفكير في األربعة األدوار عملية منها بخطوة(٣٥)، خطوة

اإلبداعي التفكير أساسيات جانب إلى واملقاتل(٣٦-٤١)، والقاضي والفنان املستكشف

والفضول والتعديل احلر  والتفكير واإلفاضة واألصالة واملرونة الطالقة مهارات من

املبدع والعالقات املفروضة(١٠). والتفكير واالستماع املتشعب والتفكير والتخيل

.…ó`≤ædG Ò`µØàdG Ωƒ`¡Øe »`a ô°UÉ`©`ŸG ™°SƒàdG .( 3) π`µ°T

٨

áMhô£ŸG ä’’ódGh äÉ°VGÎa’G º««≤J…Oô```Ø``dG º``¡ØdG º`«`«`≤`J §£Nh QÉµaCG º««≤J

É```jÉ```°†≤dG π``````M

QÉ```µ`à```HG
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.…QÉ`µàH’Gh …ó`≤ædG Ò`µØàdG ø`«H ô°ùé`dG .(4) π`µ°T

بشحذ االهتمام العالي التعليم مبؤسسات تهيب التي األسباب  أهم  من ولعل

خصال عدة إلى اخلريجني التي توظف اجلهات حاجة هو الطلبة لدى النقدي التفكير

صفات اكتساب عليه يترتب الذي التفكير النقدي بينها من توظيفهم، تفضل فيمن

.(٤٢)(٥) شكل األهمية للجهات التوظيفية غاية في

  

.É``¡`H ø`«`∏`eÉ`©`dG ø``e á`«`Ø`«`Xƒ`àdG äÉ`¡`é`dG äÉ`Ñ`∏`£àe .(5) π`µ°T

التفكير شحذ ملكات من واتمع واجلامعة الطالب على تعود جمة فوائد توجد

النقدي أن التفكير غير العالي؛ التعليم مراحل لدى طالب االبتكاري والتفكير النقدي

النقدي؛ التفكير مقاصد مع مدلوله في يتعارض ما كثيراً العرفي املفهوم في

فالتفكير النقدي:
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ال  وأيضاً كل ما يطرح من اقتراحات أو افتراضات أو عروض أو أراء، رفض يعني ال  ˚

عواهنه. على يطرح ما كل قبول يعني

العلمية  للمراجعة  (خاضع  دورية أو  مقال  أو  كتاب  في يرد ما  كل أن يعني  ال  ˚

املعرفة مصادر في ورد ما كل أن هذا  يعني وال  اخلطأ،  فيه  يتفشى  الدقيقة)

للنتائج املستقلة  املراجعة إجراء يجوز وال اخلطأ، عن منزه  واملدونة املكتوبة

مع تنافت وإن خاصة  أخرى، مراجع  عن يقتبس مما والتأكد بل واالستنتاجات،

البديهي. أو املعقول

يعني  ال و غير املرموقة، العلمية املكانة ذات املصادر في يكتب ما كل رفض يعني ˚  ال

دون النظريات واالستنتاجات عليها تبنى مسلمة كقضية يرد فيها ما أخذ أيضاً

أن يجب غيره بناه أساس على يبني الذي فاملهندس فيها، والتمحيص فحصها

كانت سمعت قبل تشييد املبنى؛ أيا األساس وقدرة احتماله صالبة من يتأكد

اإلنشاءات. مهندس

أيضاً  يعني وال نكرة، كان مرموقاً أم عالم سواء يصدر عن ما كل رفض يعني ال  ˚

أيا كان القائل. يقال التسليم بكل ما

التمحيص  عن  العزوف أيضاً  يعني  وال يطرح، ما كل في التشكك يعني ال  ˚

يطرح. كل ما في والتحقيق الذهني

يعني املشايعة  ال وأيضاً اآلخرين، على والتطاول واجلدال بالرفض املسارعة يعني ال  ˚

والتحقق. والتدقيق التحقيق قبل االستجابة وعدم

وأيضاً  فيها، والطعن والتجارب املعملية نتائج املشاهدات العلمية رفض يعني ال  ˚

الصحة. دالئل من وخالفه والتواتر املصادر عن التحري بها دون التسليم يعني ال

دون  الالذع توجيه النقد أو غير املسبب االعتراض أو بدء ذي بادئ رأي يعني رفض ˚  ال

واملنطق. الذهن قبل إعمال املطلق التسليم يعني ال أيضاً ولكنه تروٍ

١٠
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دون  آخرين أفكار االجتماعية وترويج املعايير ونقض اجلارية لألعراف التنكر يعني ال  ˚

وتقاليد عادات من باإلنسان يحيط فيما الفكر إعمال يعني ولكنه ووعي، فهم

كانوا لو الرهط وراء الهرولة وعدم متباينة، وتقاليد عادات من عليه يعرض وما

للصواب. مجانبني

من املتحرر والتفكير احلر، والتفكير املستقل، التفكير يتضمن النقدي والتفكير 

على نفس الدارجة األفكار سلطان ومن البشرية الفطرة على الدخيلة األفكار سلطة

مسؤول فالفرد واملضلل؛ واملتسيب واملتزمت املتعصب الفكر طغيان  ومن البشرية،

رَادَى فُ ونَا تُمُ ئْ جِ دْ {وَلَقَ تعالى: اهللا تفكيره. قال أسلوب مسؤول عن هو عمله كما عن

مُ اءكُ عَ فَ شُ مْ كُ عَ مَ نَرَى ا وَمَ مْ ورِكُ هُ ظُ وَرَاء مْ نَاكُ لْ وَّ ا خَ مَّ تُم وَتَرَكْ رَّةٍ مَ َوَّلَ أ مْ نَاكُ لَقْ خَ ا مَ كَ

{ ونَ مُ عُ تَزْ نتُمْ كُ ا مَّ م نكُ عَ لَّ وَضَ مْ نَكُ بَيْ عَ طَّ تَّقَ د لَقَ اء رَكَ شُ مْ فِيكُ مْ َنَّهُ أ تُمْ مْ زَعَ ينَ الَّذِ

إعمال تفكيره، خلده أثناء في يدور عما غير مسؤول اإلنسان أن غير .[٩٤ اآلية: [األنعام،

فيه. مبا يفكر يجهر أو قول أو عمل إلى فكره حتى يترجم

الرجل تفكير اإلمرة، أو تفكير وكذلك اإلمعة، تفكير نقيض على النقدي والتفكير

املعنى: هذا في عنه اهللا رضي علي املؤمنني أمير قال الضعيف.

ــرْ ــبَ اخلَ ـــا  مَ وَذَا هـــــذا  أســـائِـــلُ ــوبِ طُ اخلـَ فـي ـعــةٍ ـتُ بـإمَّ ـسْ وَلـَ

أبا يا  اإلمعة وما  قالوا:  إمعة،  أحدكم يكونن «ال مسعود: ابن اهللا عبد وقال

ليوطنن أال ضللت ضلوا وإن اهتدوا اهتديت إن الناس أنا مع إمنا تقول: قال: عبدالرحمن؟

يكفر». ال أن أن كفر الناس على أحدكم نفسه

بن الوليد: مسلم وقدمياً أنشد

فاقــنعِ املطــالبُ تِ تضــايقَ فإِذا ممـــكـنٌ لـكَ ومطــلـبٌ تقنعــنَّ ال
فتطــبعِ  تلجَّ ــكَ ال حــرصِ دونِ من قناعةٍ ســتـرَ ــتَ فـألــقِ حـرصْ وإِذا
يقــلِعِ  لـم نبتْ فإِذا  لهـا يســعى  هــمــةٍ املــــروءةِ قـــانــعٌ ذو  ومـن

جـَعِ املنْ في وفســـحةٌ الهـوانَ تأبـى هــمـةٌ ولـكـن إِمـعــةً كـنــتُ مـا
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تفكيره يترك الذي غير التقدير فيخطئ األمور ويتدبر بفكره يعمل الذي واإلنسان

تْ دَ مَّ تَعَ ا مَّ ن بِهِ وَلَكِ أْمتُ طَ أَخْ ا يمَ فِ نَاحٌ جُ مْ كُ لَيْ عَ سَ {...وَلَيْ وتعالى: تبارك قال اهللا لآلخرين.

اهللا عليه وسلم: صلى اهللا رسول وقال .[٥ اآلية: [األحزاب؛ ا} يمً رَّحِ ورًا فُ ُ غَ اهللاَّ انَ وَكَ مْ لُوبُكُ قُ

بسند صحيح). ماجه (رواه ابن التوابون" اخلطائني وخير خطاء آدم بني "كل
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اإلبتكـاري ˚ التفكير النقـدي ˚ التفكير
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القائم اتمع بناء إلى بالسعي حديثاً اقترن النقدي بالتفكير االهتمام أن رغم

وأصول عربية جذور  له اإلسالمية احلضارة في النقدي التفكير  أن إال املعرفة، على

وعلم الفلسفة علوم في أصول  له أن الغربية  احلضارة  في جند بينما العقيدة؛  في

جمعوا اتلفة احلضارات في النقديني النفس السلوكي. واملفكرين وعلم اإلدراك نفس

التفكير أن أصل كما والتواصل. العقلية والعملية والتجربة املالحظة من املعلومات

والدقة عن الوضوح لتتحدث املوضوع تتجاوز وحضارية ثقافية قيم من نابع النقدي 

واالعتدال(٨). والشمولية والدليل

التفكير النقـدي

ΩÓ``°SE’G »`a …ó``≤`ædG ô`«``µØàdG

بداية من اإلسالمية األمة في متأصلة جذور له النقدي التفكير إن الواقع، في

يقتضي الذي النقدي التفكير حصيلة هو الذي واليقني اإلدراك أن حتى اإلسالم؛

يعتبر والتحليل، والتطبيق واالدراك واالستيعاب واملشاهدة) واالطالع (السماع املعرفة

مْ لُوبِهِ قُ لَى عَ نَا لْ عَ وَجَ كَ ِلَيْ إ عُ تَمِ يَسْ ن مَّ م هُ نْ {وَمِ تعالى: اهللا قال اإلميان؛ شرائط من

ادِلُونَكَ يُجَ آؤُوكَ جَ ِذَا إ تَّى حَ ا نُواْ بِهَ مِ يُؤْ الَّ آيَةٍ لَّ كُ اْ وَإِن يَرَوْ رًا وَقْ مْ آذَانِهِ وَفِي وهُ هُ قَ يَفْ أَن نَّةً أَكِ

.[٢٥ اآلية: [األنعام، األَوَّلِنيَ} يرُ اطِ أَسَ آ إِالَّ ذَ هَ رُواْ إِنْ فَ كَ ينَ الَّذِ ولُ يَقُ

باألنعام، يشبه كثيراً ما التدبر، دون من عواهنها على األمور يأخذ الذي اإلنسان إن بل

بهما يبصر ال عينان فله يستخدمها، له أن حواسه مبا خول على استعمال غير قادر ألنه

ِنِّ اجلْ نَ مِّ ثِيرًا كَ نَّمَ َهَ جلِ دْ ذَرَأْنَا {وَلَقَ تعالى: اهللا قال به؛ يدرك ال وفؤاد بهما يسمع وأذنان ال

ا بِهَ ونَ عُ مَ يَسْ الَّ آذَانٌ مْ وَلَهُ ا بِهَ رُونَ صِ يُبْ الَّ ٌ نيُ أَعْ مْ وَلَهُ ا بِهَ ونَ هُ قَ يَفْ الَّ لُوبٌ مْ قُ لَهُ وَاإلِنسِ

.[١٧٩ اآلية: [األعراف، { لُونَ افِ غَ الْ مُ هُ ئِكَ لـَ ُوْ أ لُّ أَضَ مْ هُ بَلْ امِ األَنْعَ كَ ئِكَ لـَ ُوْ أ

ال اإلسالم وفي والتفكر، واالستدالل الدراية أي التفقه، تتطلب العبادة أن  كما

املتعارف والتقليدي واتباع النمطي التفكير احلساب يوم وال احلياة يشفع لإلنسان في
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اهللا جن. قال إنسان أو عليه من سلطان له من رأي اتباع األمور الشائعة، أو من عليه

 * بَابُ األَسْ مُ بِهِ تْ عَ طَّ وَتَقَ ابَ ذَ عَ الْ َوُاْ وَرَأ واْ اتَّبَعُ ينَ الَّذِ نَ مِ واْ اتُّبِعُ ينَ الَّذِ َ تَبَرَّأ ِذْ  {إ تعالى:

مْ الَهُ مَ أَعْ ُ اهللاّ مُ لِكَ يُرِيهِ ذَ كَ نَّا مِ تَبَرَّؤُواْ ا مَ كَ مْ هُ نْ مِ نَتَبَرَّأَ فَ رَّةً كَ لَنَا أَنَّ لَوْ واْ اتَّبَعُ ينَ الَّذِ الَ وَقَ

.[١٦٦-١٦٧ [البقرة: نَ النَّارِ} مِ نيَ ارِجِ م بِخَ ا هُ وَمَ مْ هِ لَيْ عَ رَاتٍ سَ حَ

إال محمود، أمر واألجداد اآلباء عن األعراف املتوارثة واحترام بالتراث االعتزاز أن ورغم

التهلكة. إلى يؤدي الفكر، قد دون إعمال عليه الفرد ينشأ لكل ما األعمى االتباع إن

َوَلَوْ أ آبَاءنَا هِ لَيْ عَ نَا يْ فَ َلْ أ ا مَ بَلْ نَتَّبِعُ الُواْ قَ ُ اهللاّ َنزَلَ أ ا مَ وا اتَّبِعُ مُ لَهُ يلَ قِ ِذَا {وَإ تعالى: قال اهللا

.[١٧٠ اآلية: [البقرة، { ونَ تَدُ يَهْ وَالَ ئاً يْ شَ لُونَ قِ يَعْ الَ مْ آبَاؤُهُ انَ كَ

يجدد وتشريع وفقه، من دين األجيال توارثت فيما النقدي التفكير إن الواقع، وفي

كل رأس على األمة لهذه يبعث اهللا "إن الصالة والسالم: عليه قال رسول اهللا الدين.

إضافة يعني ال والتجديد هنا صحيح). أبو داود بسند (أخرجه دينها" من يجدد لها سنة مائة

هذا منهم؛ العلم أهل خاصة الناس، نفوس في إحيائه هو مبثابة بل تغيير، أو نقصان أو

مجال في محمود هو غير الذي االبتكاري، التفكير عن يختلف النقدي التفكير ألن

الدينية. املعرفة

لون من ذاته حد في والتأمل، وهذا والتدبر التفكر على اإلنسان حض القرآن الكرمي أن كما

يرى كل ما في العقل وإعمال املعرفة من املزيد بالفرد الستيعاب يحدو أنه إذ التفكير النقدي،

قِ لْ خَ فِي رُونَ كَّ وَيَتَفَ مْ نُوبِهِ جُ لَىَ وَعَ ودًا عُ وَقُ ا يَامً قِ َ اهللاّ رُونَ كُ يَذْ ينَ {الَّذِ تعالى: اهللا قال ويسمع.

إن بل اآلية: ١٩١]. عمران، [آل النَّارِ} ابَ ذَ عَ نَا قِ انَكَ فَ حَ بْ سُ الً بَاطِ ذا هَ تَ لَقْ خَ ا مَ رَبَّنَا اوَاتِ وَاألَرْضِ مَ السَّ

آنَ وَلَوْ رْ قُ الْ بَّرُونَ يَتَدَ الَ {أَفَ تعالى: قال اهللا على التدبر في القرآن الكرمي. املسلم حرض اإلسالم

.[٨٢ اآلية: [النساء، ثِيرًا} كَ ا تِالَفً اخْ يهِ فِ واْ دُ لَوَجَ ِ رِ اهللاّ يْ غَ ندِ عِ نْ انَ مِ كَ

عليه إبراهيم في قصص ورد ما هو النقدي التفكير سداد األعلى على املثل ولعل

الَ قَ تَى َوْ املْ ْيي فَ حتُ يْ كَ َرِنِي أ يمُ رَبِّ رَاهِ ِبْ إ الَ ِذْ قَ {وَإ تعالى: اهللا قول في جاء كما السالم؛

ثُمَّ كَ ِلَيْ إ نَّ هُ رْ فَصُ رِ يْ الطَّ نَ مِّ ةً َرْبَعَ أ ذْ فَخُ الَ قَ بِي لْ قَ ئِنَّ مَ لِّيَطْ ن وَلَكِ بَلَى الَ قَ ن مِ تُؤْ َوَلَمْ أ
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{ يمٌ كِ حَ زِيزٌ عَ َ اهللاّ أَنَّ لَمْ يًا وَاعْ عْ تِينَكَ سَ يَأْ نَّ هُ عُ ادْ ثُمَّ ءًا زْ جُ نَّ هُ نْ مِّ بَلٍ جَ لِّ كُ لَى عَ لْ عَ اجْ

.[٢٦٠ اآلية: [البقرة،

ولع الذي الشعر صورة في اجلاهلي في العصر بدأ إن التفكير النقدي وفي الواقع،

الشاعر نفس يختلج في عما تعبر التي األداة اإلعالمية مبثابة كان والذي العرب به

حوله، يجري عما أو نفسه  سواء عن خواطر، نفسه من يختلج في وما مشاعر من

.« لوبِ القُ صابُون دُ «النَّقْ العربية: األمثال من بل إن ذلك. على شاهد واملعلقات

برد: بن بشار وأنشد

إِنسانِ كــلَّ يـدني  الــدراهــم  حــبُّ مــنــزلــةٌ الـحــبِّ وراءَ أقــولُ نـعـم

ــحــانِ رُجْ كــلَّ إِال الــدهــرَ نبتغي  ال ـه مـودَّتـِ فـي نــا زِدْ الـنـقـدِ في من زادَ

احلياة ضروب في للشخص النقدي التفكير عن معبراً طويالً ردحاً الشعر وظل

اتلفة، والسياسية والفلسفية واالجتماعية الفكرية احلركات عن وتعبيراً اتلفة،

الشعراء: بني التفكير النقدي قيمة على شاهد األنصاري، محمد أنشده ما ولعل

السخيفِ مــن  الــغــنــاءُ عـــرفَ ملــا انـتـقـادٌ ــهُ يشـفـعُ ولــوال العـقــلُ

اإلسالمية، مدار احلضارة على والكتاب، الروائيني على النقدي التفكير سيطر كما

عليهم اخلناق. ضاق كلما الرمزية إلى وكانوا يلجأون

حيث احلديث، علوم في النقدي، للتفكير كبيراً مثالً فكانوا اإلسالمية األمة علماء أما

والشريعة الفقه  علماء وكذلك والتواتر؛ والتمحيص، والفحص التحقيق، أسس  وضعوا

«قولي عنه: اهللا رضي حنيفة، أبو اإلمام يقول واالستدالل.  التحليل استخداموا الذين

الشافعي، رضي اإلمام وقول الصواب»، يحتمل خطأ غيري وقول اخلطأ يحتمل صواب

بقولي وسلم فاضربوا عليه اهللا النبي صلي يخالف قول قولي وجدمت «إذا عنه: اهللا

احلائط». عرض
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ورؤيته منذ من ممارسات سقراط الدروس املستقاة إلى النقدي أصول التفكير تعود

أسلوب خالل من سقراط اكتشف حيث مضت، عاماً وخمسمائة ألفني على يزيد ما

املوثوقة دعاويهم تبرير الناس مقدور بغير أنه التدقيق في املفرطة األسئلة توجيه

تختبئ ما كثيراً املتضاربة واألفكار املالئمة، غير والشواهد املرتبكة، فاملعاني للمعرفة.

ميكن أنه ال حقيقة سقراط ولقد أرسى املضمون(٤٣). الفارغة من التعبيرات الضخمة

وبعد الصحيحة، املطلقة املعرفة  زمام  ميلكون السلطة أصحاب أن على االعتماد

فهم ذلك ومع املراتب، أعلى يشغلون  أشخاصاً هناك أن  أثبت كما الثاقب؛ النظر

أسئلة توجيه أهمية أثبت كذلك احلكمة. وتنقصهم أمرهم، من وفي حيرة مضطربون

بها الوثوق تستحق أنها على أفكار قبل قبول التفكير وإعمال الدقة تتحرى متعمقة

إعدامه(٤٩). في الرئيس تلك هي العامل فلسفته كانت ورمبا وبصحتها(٤٤-٤٨)،

واحلجج لالفتراضيات الدقيق والفحص الدالئل عن البحث أهمية سقراط أبدى كما

ال ولكن فقط، يقال مبا االكتفاء عدم مع التداعيات وتعقب الرئيسة، األفكار وحتليل

«تساؤالت اليوم تسمى التي سقراط وطريقة أيضاً. عمله يتم فيما البحث من بد

طرح في طريقته وفي  النقدي. التفكير  تعليم استراتيجيات  أهم  متثل سقرط»

املنطقي. للتوضيح والتوافق كوسيلة للتفكير احلاجة على سقراط األسئلة، ركز

املنطق، علم أصول باألحرى أو التقليدي، النقدي التفكير أجندة سقراط وضع ولقد

والعمل لألمور، الدارجة  والتفسيرات الشائعة املعتقدات فحص املطلوب من حيث

تنقصها التي املسلمات تلك وبني واملنطقية املعقولة املعتقدات بني للتمييز بحيطة

املسلمات تلك كانت مهما بها؛ الوثوق إلى تفضي التي املنطقية واألسس الدالئل

على تضفي ومهما خدمة للمصالح الشخصية، تقدم من ومهما للنفوس، مغرية

بالراحة. الشعور من اإلنسان

أفكار دون الذي ألفالطون؛ املنطقي التفكير سقراط بأسلوب ممارسات تبعت وقد

أن على أكدوا الذين  املتشككني، اإلغريق فالسفة من وغيرهما وأرسطو سقراط،
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أكدوا كما مظهرها، من يبدو عما متاماً مختلفة في حقيقتها ما تكون كثيراً األشياء

خالل من ترى أن على القادرة هي وحدها النقدي التفكير على على أن العقول املدربة

يختفي وما الظاهرة، القشرة يكمن حتت ما تطفو على السطح التي اخلادعة املظاهر

انبثقت القدمي، اإلغريقي التراث ومن هذا العميقة(٥٠). احلياة حقائق من املظاهر خلف

أولئك الذين حاجة بعمق وسعة، خاصة املنتظم وتقصي التداعيات للتفكير احلاجة

من تتطلب نوعاً األمور خفايا إن معرفة األمور. والواقع، حقائق في التعمق في يأملون

لالعتراضات(٥١).  االستجابة على والقادر واحملقق، الشامل، التفكير

عقب أوروبا، في الوسطى العصور في املنتظم النقدي  التفكير  تقاليد انتشرت

أثر وقد  األندلس، أوروبا عبر إلى ونقله القدمي اإلغريقي اإلرث بترجمة املسلمني  قيام

أدخل العديد الذي األكويني»، «توما أمثال من املفكرين كتابات على النقدي التفكير

عديدة حوارات ودخل في - العادلة احلرب في خاصة - املسيحية على التفسيرات من

والذي املسلمني؛ الكالم وعلماء الرازي» فخر و«أبو اليهودي ميمون» بن «موسى مع

ردوده تعرض أطروحاته كانت حيث  أفكاره، طرح النقدي في التفكير توظيف توخى

أفكاره، عن من التعبير ضرورية كمرحلة ومباشرة منتظمة أفكاره بصورة انتقادات على

اختبار إلى احلاجة وعن قوة، من االستدالل في ما على «األكويني» بالتأكيد قام ولقد

قديساً نصب  الذي «األكويني»،  أن كما االستدالل؛ عملية وإثراء املنطقية القضايا 

ولكنه الشائعة، العقائد بالضرورة يلفظ ال النقدي أن املفكر على شاهد فيما بعد،

العقائد(٥٢-٥٥). من معقول أساس يدعمه ال ما على مراجعة يساعد قطعاً

أصبح التفكير النقدي عشر)، والسادس عشر اخلامس (القرنني التنوير عصر وفي

والفن والدين الفكر قضايا أوروبا في العلماء بها يتناول التي الوحيدة الوسيلة هو

عن الدولة انفصال املوجة عقب تلك وبدأت والقانون واحلرية؛ واتمع وطبيعة البشر

والنقد، التحليلي والبحث للمراجعة ماسة حاجة هناك أن بافتراض الدينية، السلطة

النقدي التفكير تعتبر كانت طويلة، قروناً أوروبا على خيمت التي الظلمة عصور إن إذ

في القدماء حكمة إلحياء العودة قرروا الذين العلماء بني ومن الهرطقة. باب من
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«كولت» الكنيسة طغيان أواصر والتحلل من اجلهالة  ظلمات من جهودهم للخروج

مثل اترعني واملفكرين، مشاهير وكذلك اجنلترا(٥٦)، علماء من وغيرهما و«إراسموس»

فينشي»(٥٧-٥٨). «ليوناردو دي

البشري العقل استخدام كيفية من قلقه بيكون» «فرانسيس أبدى إجنلترا، وفي

وفق حقول املعرفة في العقل يخوض ترك أن الحظ أنه حيث املعرفة، عن البحث في

قدم التعلم»(٥٩)، في كتابه «التقدم مأمون العواقب؛ ففي أمر غير الطبيعية ميوله

من العلم احلديث أسس وضع فقد وبهذا جتريبياً، الكون أهمية دراسة عن نظره وجهة

أغلبية أن حقيقة إلى األنظار لفت أنه كما جمع املعلومات. عمليات على تركيزه خالل

في سيئة عادات  يكتسبون  سوف املعرفة  عن البحث في آللياتهم تركوا لو الناس

اخلاطئة. الطرق تتبع أو والوهم الزيف تصديق إلى بهم تقود «أوثان» سماها التفكير

و«السوق» نفسه، بخداع العقل يقوم التي الطريقة أو «القبيلة» الطرق: هذه بني ومن

نظم التفكير شراك في الوقوع إلى امليل أو الكلمات، و«املسرح» استخدام إساءة أو

وتدريس عمياء قواعد على بناء للتفكير املصاحبة املشاكل التقليدية، و«املدارس» أو

أوروبا، في النقدي التفكير عن كتب ما أوائل من تعتبر وكتاباته للمضمون(٦٠). مفتقر

النقدي(٦١-٦٢). للتفكير التقليدية األجندة كانت فأجندته

الحظه تعميم ما في خانه التوفيق إال أن ونظرياته، استنتاجاته بعض صواب ومع

سائر على التفكير، في انحراف من واألساطير اخلرافات في املغرق الوثني مجتمعه على

كانت ونسي ما املعرفة، سينأى عن لفطرته ترك إذا اإلنسان أن عقل إذ اعتبر البشرية،

فطرة له وكل من سليم عقل كل تقمع وعصبية، استبداد من به احمليطة البيئة عليه

قدمي، أمر النقدي؛ التفكير كنوع من التجربة الدليل من استخالص أن كما سليمة.

السالم. عليه آدم خلق منذ البشرية وعرفته بقرون، قبله من املسلمون العلماء زاوله

العملية التجربة بيكون»، «أوثان مواجهة في النقدي التفكير شواهد أهم من ولعل

اهللا قال األوثان. عبادة من ترك إليه السالم إلثبات ما دعاهم عليه إبراهيم بها التي قام

بًا  رْ مْ ضَ هِ لَيْ رَاغَ عَ ونَ * فَ قُ الَ تَنطِ مْ لَكُ ا مَ * لُونَ تَأْكُ أَالَ الَ قَ فَ مْ تِهِ آلِهَ ِلَى إ رَاغَ {فَ تعالى:
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 { لُونَ مَ تَعْ ا وَمَ مْ كُ لَقَ خَ ُ وَاهللاَّ تُونَ * حِ تَنْ ا مَ ونَ بُدُ َتَعْ أ الَ ونَ * قَ يَزِفُّ هِ ِلَيْ إ بَلُوا أَقْ فَ * نيِ يَمِ بِالْ

.[٩١ - ٩٦ اآلية: [الصافات،

حيث كتب فرنسا، في ديكارت» «فرانسيس سنة بخمسني «بيكون» في أعقاب وجاء

على أكد حيث العقل»(٦٣)، لتوجهات «القواعد وهو النقدي، التفكير في كتاب ثاني

في البحث التفكير البشري لتوجيه ومنتظمة خاصة بطريقة تربية العقل احلاجة إلى

املنهاج احلاجة إلى هذا عن ودافع الدقيق الواضح التفكير منهاج فصل كما املعرفة، عن

النظامي، الشك أسس على قائمة النقدي للتفكير طريقة قدم وقد التفكير. من

التفكير املتعمق، ينجم عنها على افتراضيات أساسية لبناء التفكير احلاجة على وأكد

وقد واالختبار(٦٤-٦٦). والشكوك يخضع للتساؤالت أن التفكير يجب من جزء أن كل ورأى

من بالكثير املتمسكني من  كان وأنه خاصة نظرياته، لبعض نقداً  «ديكارت» القى

(الكاباال) القبالة بنصوص يستعني كان كما وحتقيق، فحص دون الشائعة العقائد

والتوراة(٦٧-٦٩). العبرية للكتب والغامضة الصوفية بالتفسيرات املليئة

اجتماعي منوذج لنظام بوضع مور» السير«توماس قام التاريخ، من نفس الفترة وفي

مجاالت من كل مجال يتعرض حيث «أوتوبيا»(٧٠)، أو الفاضلة باملدينة أو ما سماه جديد،

االجتماعية كل النظم أن فرضية على ضمنياً نظرياته وقامت إلى النقد، القائم الكون

وما التنوير عصر لعلماء النقدي للتفكير كان ولقد ونقد. جذري إلى حتليل حاجة في

اإلنسان وحقوق الدميوقراطية  وتأصيل العلم  لظهور  الطريق متهيد في الدور بعده

دخوله «مور» لـ النقدي للتفكير الشخصية التداعيات من وكان التفكير. في واحلرية

عقب ذلك(٧٢). قديساً ثم تنصيبه السجن(٧١)

حيث بكتابه «األمير»(٧٣)، جاء «ميكافيللي» شهدته إيطاليا، الذي عصر التنوير وفي

ولقد احلديث. السياسي النقدي أسس التفكير ووضع عصره في السياسة بتقييم قام

بالتحليل وقام بالسلطة، املمسكون يزعمه ما وفق تعمل احلكومة أن افتراض رفض

فضحت التي أسس التفكير السياسي ووضع احلكومة مهامها أداء لكيفية النقدي
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السياسة الذي في عالم اجلمة والتناقضات والتضاربات ناحية، من السياسيني أجندة

السياسة تسمية شاعت وبهذا أخرى. ناحية من عصره، في والشدة بالوحشية متيز

امليكافيللي. السياسي بالتفكير األخالقية غير املراوغة

عشر والسابع عشر السادس القرنني في إجنلترا في «لوكي» و «هوبس» أفصح وقد

يكن أن كالهما لم مليكافيللي، غير وفقاً للمفكر النقدي بالعقل الثقة عن مطلق

عصرهما، في التفكير أسلوب على طغت التي لألمور التقليدية الصورة ليتقبل

عقالني، أنه على ثقافتهما في عادي بأنه عليه متعارفاً كان ما يتقبال لم أنهما كما

«هوبس» تبنى ولقد للتعلم(٧٤-٧٨). جديدة ليفتح أفاقاً العقل النقدي إلى توجها فقد

«لوكي» واالستدالل، أما بالشواهد تفسير كل شيء يلزم حيث للعالم، طبيعية نظرة

األسس وحيث اليومية واألفكار، للحياة البديهية على التحليل القائم عن دافع فقد

للنقد للخضوع احلكومات ومسؤوليات حقوق اإلنسان عن النقدي للتفكير النظرية

للمواطنني. املنطقي

بويل» «روبرت قيام النقدي والتفكير الفكرية احلرية من املناخ هذا في مثل ولقد كان

بأعمالهم. عشر والثامن القرن السابع عشر و«إسحق نيوتن» في عشر السابع القرن في

الكيميائية التي  «الكيميائي الشاكك»(٧٩) بنقد النظريات كتابه في قام «بويل» وقد

النظرة التقليدية فيه انتقد الذي للتفكير إطاراً وضع فقد «نيوتن» عصره؛ أما سبقت

و«جاليليو»، مثل: «كوبرنيكس»، لعقول، النقدي في التفكير وتوسع للعالم املتقبلة

العالم في الفكر أمعنوا الذين  أولئك  تعارف  و«نيوتن»،  «بويل» وعقب و«كبلر»(٨٠).

قائمة للعالم، واالجتاه لرؤى كلها الضيقة النظرات التخلي عن وجوب على الطبيعي

الشواهد بحرص وعلى االستدالل املنطقي. جمع على

مثل: الفرنسي، التنوير مفكرو قدمه  ما النقدي للتفكير  األخرى املساهمات  ومن 

العقل أن  من منطلق بدءوا كلهم  و«ديديروت»(٨١-٩٣)، و«فولتير»، و«مونتسكيو»، «بيل»،
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االجتماعي العالم طبيعة تصور يكون أكثر قدرة على باملنطق ينضبط عندما البشري

حتى ذاته، حول يتمحور أن يجب املفكرين ألولئك االستدالل بالنسبة أن كما والسياسي.

الفكري التبادل يقدرون كانوا  ولقد التفكير. في والقوة الضعف  مواطن حتديد ميكن

ولقد اعتقدوا والنقد. من التحليالت لسلسلة أن تتعرض اآلراء لكل ميكن إذ املنضبط،

معقولة. أو أخرى ملراجعة نقدية أن تخضع بصورة يجب السلطات كل أن

تعزيز بقصد النقدي التفكير عشر في موضوع الثامن القرن مفكرو توسع ولقد

«آدم أصدر إذ االقتصاد، قضايا في توظيفه مت ولقد وآلياته.  النقدي التفكير  قوة 

التقليدية للملك الوالء  لفكرة توظيفه مت العام، نفس وفي األمم»(٩٤)، «ثروة سميث»

وبتطبيقه على املتحدة األمريكية؛ الواليات في االستقالل إعالن وثيقة عن ذلك فنجم

«كانت»(٩٥). االستدالل الصرف لـ نقد صدر ذاته حد في االستدالل

البشر حياة مجاالت في كذلك النقدي التفكير توسع عشر، التاسع القرن وفي

االقتصادي النقد قدم حيث الرأسمالية، قضايا على وطبق االجتماعية(٩٦-٩٨)،

الثقافة تاريخ على النقدي التفكير طبق كما ماركس»(٩٩-١٠٠)، «كارل لـ واالجتماعي

وبتطبيق «داروين»(١٠١). لـ اإلنسان نسل إلصدار أدى البيولوجية، مما احلياة البشرية وأسس

وبتطبيقه فرويد»(١٠٢)، «سيجموند أعمال الباطن كانت نتائج للعقل النقدي التفكير

أدى اللغة على وتطبيقه األنثروبولوجيا(١٠٣)، األجناس أو أصول علم الثقافات ظهر على

البشرية(١٠٤-١٠٦). في احلياة واللغة الرموز في دور التبحر إلى

أكثر تركيبات في وطبيعته النقدي التفكير قدرات فهم جتلى العشرين، القرن وفي

الذي   (Folkways) «فولكوييز» كتاب سمنر» جراهام «وليام نشر إذ قبل، من وضوحاً

األجناس وعلم االجتماع علم أسس في مسبوقة وغير مستفيضة دراسة تضمن

جتنح املدارس بينما اتمع، على املركز التفكير اإلنساني إلى العقل دون جنوح حيث

املدارس أن فالواقع االجتماعي(١٠٧). التذويب من النقدية غير خدمة املهمة إلى باملوازاة

نظام يعدل لم وإذا القالب احملافظ، وهو واحد في قالب كلهم التالميذ لصب تسعى

٢٣



٢٤

QÉ`µ
`à`H’

Gh
…

ó
`≤

`æ`dG ô
`«`µ

Ø
à`dG

ò
`ë

`°Th
»

`dÉ`©`dG
º

`«`∏`©à`dG
ä

É`°ù`°SDƒ
`e

على صنعوا كأمنا واحد، منط على ونساءً رجاالً ستخرج واجلامعات املدارس فإن املراكز،

احلياة، مسيرات كل في يستشري الشعبي بالنمط االلتزام أن  كما  واحدة. مخرطة

على عادة ما حتتوي والتي اجلماهير، التي تتبناها البالية الشائعة اآلراء من يتكون حيث

زائفة. وعموميات حقائق وأنصاف مفرطة أوهام

التعليم عمليات  خالل واحد، قالب في والشباب والنشء األطفال صب إن ثم

البروباجندا عمليات خالل ومن بل واإلعالمية، االجتماعية  واألنشطة والتثقيف

طبيعة ولكنها فحسب، الشمولية النظم سمات من ليس املخ، وغسيل والترهيب

جحيم قاده إلى لو حتى وراءه ينساق يريد قطيعاً الكل حيث اهللا، رحم من إال في البشر،

واشتراكية ودكتاتورية دميوقراطية بكل أشكالها من فاحلكومات اآلخرة. وعذاب الدنيا

مطيع واحد شخص من حتكمها شعوباً تستنسخ لو تتمنى وأتوقراطية وشيوعية

عما ويغمض عينيه وعي دون يسمع ما كيان، يردد وال شخصية وال رأي له بسليقته ال

فؤاده. قلبه ويشل عقله ويغلف أن يلغي واألهم بل لسانه، ويكف يعنيه ال يعنيه وما

إبراهيم أمر  من كما كان والغوغاء. الرعاع رهط مع يذوب الذي هو  املثالي فاملواطن

وهُ رِّقُ حَ َوْ أ تُلُوهُ اقْ الُوا قَ أَن إِالَّ هِ مِ وْ قَ وَابَ جَ انَ كَ ا {فَمَ وقومه: حكومته مع السالم عليه

.[٢٤ اآلية: [العنكبوت، { نُونَ مِ يُؤْ مٍ وْ لِّقَ يَاتٍ آلَ ذَلِكَ فِي إِنَّ النَّارِ نَ مِ ُ اهللاَّ أَجنَاهُ فَ

والدينية والسياسية املدنية واملنظمات املؤسسات من  الكثير مع احلال وكذلك 

اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أمر يبدي رأياً في الذي كان القدمي والثقافية. ففي

أو من املتطهرين حدث كما يحرق، أو فيقتل بالهرطقة، يدمغ رأي الكنيسة ال يجاري

ملسوا من حرقوا بعض األمريكية، حيث املتحدة الواليات نشأة في بدايات «البيوريتان»

أنهم سحرة(١٠٨-١٠٩). اتمع على عن اختالفاً فيهم

تآخي املسلمني بني املفاهيم املستحدثة في خلط هناك اإلسالمي، في العالم وحتى

في جاء كما واحد. رأي على واملؤمنون املسلمون يكون أن وبني األمة اإلسالمية، ومتاسك

ِذْ إ مْ كُ لَيْ عَ ِ اهللاّ ةَ مَ نِعْ رُواْ كُ وَاذْ واْ رَّقُ تَفَ وَالَ ا يعً مِ جَ ِ اهللاّ لِ بْ بِحَ واْ مُ تَصِ {وَاعْ تعالى: اهللا قول

٢٤



٢٥

á
````«``````î

j
QÉ`````J

∫
ƒ

````````°U
CG

.
.

∫
h

C’
G

π
°ü

Ø
dG

نَ مِّ رَةٍ فْ حُ ا فَ شَ لَىَ عَ نتُمْ وَكُ انًا وَ إِخْ تِهِ مَ بِنِعْ تُم بَحْ أَصْ فَ مْ لُوبِكُ قُ َ أَلَّفَ بَنيْ فَ اء دَ أَعْ نتُمْ كُ

.[١٠٣ اآلية: عمران، [آل { ونَ تَدُ تَهْ مْ لَّكُ لَعَ آيَاتِهِ مْ لَكُ ُ اهللاّ ُ يُبَنيِّ لِكَ ذَ كَ ا هَ نْ مِّ م كُ ذَ أَنقَ فَ النَّارِ

بذمتهم ويسعى دماؤهم تتكافأ "املؤمنون وسلم: عليه اهللا صلى اهللا رسول وقول

بسند صحيح). وغيره (رواه النسائي سواهم" على من وهم يد أدناهم

يعني باملرة ال وتآخيهم وتآلفهم وترابطهم يعاديهم من على املسلمني فتضامن

واْ تَنَازَعُ وَالَ ولَهُ وَرَسُ َ اهللاّ واْ  يعُ {وَأَطِ تعالى: قال  تفكيرهم. وتوحد عقولهم  على احلجر

فإن كذلك .[٤٦ اآلية: [األنفال، { ابِرِينَ الصَّ عَ مَ َ إِنَّ اهللاّ بِرُواْ وَاصْ مْ كُ رِيحُ بَ هَ وَتَذْ لُواْ شَ تَفْ فَ

في االختالف عدم تعني ال الناس، بني والشقاق  التنازع  وتالفي ورسوله  اهللا طاعة

بالضرورة ليسو ولكنهم واحد رجل قلب على يكونون قد فاملؤمنون النظر، وجهات

القيامة: يوم املؤمنني عن وسلم عليه اهللا اهللا صلى رسول قال واحد. رأي رجل على 

اهللا يسبحون حتاسد، وال تباغض وال بينهم اختالف واحد ال رجل قلب على "..قلوبهم

بسند صحيح). (رواه الطبراني وعشيا" بكرة

واملعترض واللون والطبع، الشكل أفراداً بينهم تباين في آدم خلق بني اهللا ألن هذا

ُ اهللاّ ثَ بَعَ فَ ةً دَ وَاحِ ةً أُمَّ النَّاسُ انَ {كَ تعالى اهللا قال في خلقه: اهللا إلرادة هذا مناوئ على

واْ تَلَفُ ا اخْ يمَ فِ النَّاسِ َ بَنيْ مَ كُ لِيَحْ َقِّ بِاحلْ تَابَ كِ الْ مُ هُ عَ مَ َنزَلَ وَأ رِينَ نذِ وَمُ رِينَ بَشِّ مُ النَّبِيِّنيَ

ُ ى اهللاّ دَ فَهَ مْ نَهُ بَيْ يًا بَغْ بَيِّنَاتُ الْ مُ اءتْهُ جَ ا مَ دِ بَعْ ن مِ أُوتُوهُ ينَ الَّذِ إِالَّ يهِ فِ تَلَفَ اخْ ا وَمَ يهِ فِ

{ يمٍ تَقِ سْ مُّ رَاطٍ صِ إِلَى اء يَشَ ن مَ ي دِ يَهْ ُ وَاهللاّ نِهِ بِإِذْ َقِّ احلْ نَ مِ يهِ فِ واْ تَلَفُ اخْ َا ملِ نُواْ آمَ ينَ الَّذِ

.[٢١٣ اآلية: [البقرة،

رَّةٍ مَ َوَّلَ أ مْ نَاكُ لَقْ خَ ا مَ كَ رَادَى فُ ونَا تُمُ ئْ جِ دْ {وَلَقَ فرادى: الناس خلق اهللا فإن كذلك 

مْ َنَّهُ أ تُمْ مْ زَعَ ينَ الَّذِ مُ اءكُ عَ فَ شُ مْ كُ عَ مَ نَرَى ا وَمَ مْ ورِكُ هُ ظُ وَرَاء مْ نَاكُ لْ وَّ خَ ا مَّ تُم وَتَرَكْ

فكل اآلية: ٩٤]. [األنعام، { ونَ مُ عُ تَزْ نتُمْ كُ ا مَّ م نكُ عَ لَّ وَضَ مْ نَكُ بَيْ عَ طَّ تَّقَ د اء لَقَ رَكَ شُ مْ فِيكُ

أصابعه، بصمات شيء، كل في فريداً مقتصد، خلق أو كافر أو مؤمن أو مسلم إنسان

شاركت وإن الوراثية وبصمته بل ورائحته، صوته، ونبرات وقدميه، ويديه، وحدقتيه،
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وإن كتفكير غيره، أن يكون لتفكيره كان فما بعض جوانبها؛ في أبيه وأمه بصمات

أن في هو والكافر املسلم  بني والفرق معهم. اختلف أو أمر على البعض مع  اتفق 

رَةَ فِطْ ا نِيفً حَ ينِ لِلدِّ كَ هَ وَجْ أَقِمْ {فَ تعالى: اهللا قال وصبغته. اهللا فطرة على املسلم

الَ النَّاسِ ثَرَ أَكْ نَّ وَلَكِ يِّمُ قَ الْ ينُ الدِّ ذَلِكَ ِ اهللاَّ قِ َلْ خلِ يلَ دِ تَبْ الَ ا هَ لَيْ عَ النَّاسَ رَ فَطَ الَّتِي ِ اهللاَّ

.[٣٠ اآلية: [الروم، { ونَ لَمُ يَعْ

النقدي في إلى التفكير للحاجة الغربي العالم في هناك إدراك الوقت وفي نفس

ومتحيص اختبار هو فالنقد منذ أمد بعيد. األخص على التعليم وفي كافة، دروب احلياة

لفظها لتبنيها أو مصدر أي من للناس تقدم والتي لون، أي من واألطروحات املقترحات

التدريس هيئة وأعضاء حقيقتها. وتتبني الواقع على محك تختبر أن بعد تعديلها، أو

نتاجاً وليسوا والتدريب التعليم من معني نتاج صنف هم النقدي بالتفكير املشتغلون

وسليقة عقلية قوى ميثل التفكير من اللون فذلك الشائعة، التعليم لنظم عفوياً 

عرفاً تصبح حتى بالرعاية عليها واحلدب تنميتها على  ويتدربون الناس عليها يطبع

واألساس الضرورية اإلنسانية  الصحة مظاهر  النقدي من التفكير أن كما وتقليداً.

ليشحذوا ويتدربوا عليها عليها أنفسهم يوطنوا أن يجب ولهذا والنساء سواء، للرجال

واخلرافة، واخلداع، الوهم، الضمان الوحيد لإلنسان ضد االنتقادي؛ فهو التفكير ملكة

به(١٠٧). احمليطة والبيئة نفسه فهم وإساءة

األسس أضاف إليه، لكنه فيما ذهب سمنر» «وليام جراهام ديوي» مع «جون اتفق

من النقدي التفكير أرضية أن خاصة اآللية، طبيعته أي  البشري للفكر العملية

تعرضت فقد نقدياً، مفكراً كونه وبطبيعة وتطلعاته(١١٠-١١٩). وأهدافه البشر مهمات

«لودفيج أعمال أضافت كما والنقد(١٢٠-١٢٣). التحليل إلى التعليم في خاصة نظرياته

إلى باحلاجة أيضاً بل البشري، الفكر فكرة بأهمية فقط ليس الدراية بعد وجتنستني»

التي ركزت «جوان بيجيت» أما أعمال ونقاط ضعفها(١٢٤-١٣١). قوتها وتقييم األفكار حتليل

مستوى من زادت فقد الفرد(١٣٢-١٣٣)، تنمية من األولى كاملرحلة األطفال تعليم على
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تنمية إلى اخلاصة واحلاجة البشري، الفكر في  واالجتماعية الفردية  للميول  اإلدراك 

به السمو ميكن املواقف، والذي من العديد مع التفاهم ميكنه الذي النقدي التفكير

الضمير. تفعيل إلى

ô°UÉ`©`ŸG â`bƒ`dG »`a …ó≤ædG ÒµØàdG

في كثيرة أبعاداً والبحتة التطبيقية  العلوم في  الضخمة اإلسهامات أضافت

املعلومات جمع وأهمية املعلومات،  وفرة قدرة أثبتت فلقد النقدي، التفكير  مجال

والتشويه للتحريف املعلومات حساسية ومدى والدقة، العناية من كبيرة بدرجة

االستخدام. وإساءة

وسائل توافر مع املعرفة  وعصر املعلومات لعصر املمكن من إنه الواقع، وفي 

عمليات في  احلديث علم مثل: املاضي، علوم من االستفادة املعلومات،  استسقاء

واالستنباط، االستدالل عمليات في الفقه والتشريع علم ومن والتواتر؛ الرواية، حتقيق

املنطق. في الكالم علم ومن

النقدي التفكير عمليات أثرت املتعمق، فقد النفس مجال علم في اإلسهامات أما

الباطن، العقل وخياالت في أوهام زرع وسهولة البشري، العقل خداع سهولة بتوضيح

وإسقاط حقيقي، غير إطار في واألمور الناس وتأطير بالتبرير، العقل  قيام وسهولة 

اآلخرين. اللوم على وإلقاء الناس، الشخص على نقائص

التفكير تاريخ  غزارة نتيجة العصور عبر زادت  قد النقدي املفكر وموارد آليات إن

في إسهاماتهم وممارساتهم طريق عن ساعدوا قد املفكرين من مئات وهناك النقدي.

قد الكبرى العلمية أن غالبية ااالت كما اليوم، هو عليه ملا النقدي بالتفكير االرتقاء

الكالم. وعلوم الفلسفة على يقتصر ال أمراً النقدي التفكير جعل بدلوها في أدلت

القيود وضع في االستعمار جناح عقب صحوات عدة اإلسالمي العالم شاهد ولقد

االجتهاد، باب أغلقوا الذين الفقهاء بني حتى النقدي، التفكير وغياب العقول على

و«محمد األفغاني»، الدين «جمال مثل:  علماء، وجاء  للمذاهب. العصبيات واشتدت 
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املذهبيات فرقتهم الذين املسلمني بني احلوار  لفتح دعا  الذي رضا»  و«رشيد عبده»،

القومية. والنعرات والعصبيات

النقدي، التفكير عن خاطئة مفاهيم الناس من نفوس في االستعمار زرعه ما لكن

عصر في قام الذي النقدي التفكير تاريخ  عن واملستغربون  املستشرقون نقله وما

شبه احملرمة. املمارسات من التفكير النقدي الكنيسة، جعل هيمنة ملناهضة التنوير

كانوا العربي العالم في دعاة التفكير النقدي، خاصة كثيراً من أن بلة الطني زاد ومما

التفكير وكأمنا  واملستشرقني، املسيحيني املبشرين أفكار نقل إلى سعوا الذين من 

مع والتقاليد، األعراف على على التراث والعيب االنقضاض هو مذهبهم في النقدي

أنظارهم. الغرب في بريق من كل ألسنة على ورد إعمال العقل ملا دون احلرفي النقل

العربية البيئة على حتويلها بعد الغربيني املفكرين أعمال بعض نقلوا إن بعضهم بل

األمريكية املتحدة الواليات في السود فمشاكل فهم؛ أو تفكير دون واإلسالمية

ترجمت الفاتيكان أساطني مع واملواجهات والبدو، الفالحني مشاكل أنها على ترجمت

كما وكتب نقل روايات البعض أن اإلسالم، حتى احلضارة مع علماء مصادمات أنها على

للتمويه. واألماكن األسماء تغيير مع هي

ملدلول املثقفني طبقات وتزييف اإلسالم، على  والداخل اخلارج من الهجمات هذه

بزوغ أن كما على العرف. اخلروج نوعاً من جعلت منه النقدي، ممارسة التفكير وطرق

النقدي التفكير  وجود يسحق كاد اخلطأ، عن املنزهة والزعامات القومية، احلركات

أنفاسه. آخر على ويجهز

االبتكاري التفكير

مثلما التاريخ، عبر االبتكار فكرة إلى بها اتمعات تنظر الصورة التي لقد تغيرت

«إبداع». مثل األخرى الكلمات من بالعديد عنها يعبر والتي «ابتكار»؛ كلمة مدلول تغير

يناظر لفظ يكن لديهم ولم اإللهام،  مصدر هو التفكر أن ظنوا القدامي فاإلغريق
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حيث شاعر، منها كلمة التي اشتق كلمة عمل اكتفوا بالتعبير عن اخلالق بل أو اخللق

الفنان أما يقول، احلياة فيما إدخال على العمل مبعنى القادر هو نظرهم في الشاعر كان

املقلدين. درب من يعتبر فكان

الرسام اعتبر  حيث واالبتكار، االبداع  عن اإلغريق أفكار اهتزت الرومان عهد وفي

أغنى اللغة الالتينية كانت أن كما خلده، في يدور عما التعبير قادر على إنه إذ خالقاً،

العمل عن التعبير جانب إلى  وخالق يخلق كلمات إذ تضمنت اإلغريقية، اللغة  من

اخللق. لكلمة مقارباً كان الذي

وهي اهللا أعمال على اخللق كلمة اقتصرت حيث املسيحي، العهد تغير في ذلك كل

عمل بشري فيه عمل أي على للداللة الكلمة استخدام توقف وبهذا العدم، من اخللق

االبتكار(١٣٤). من نوع أي فيه ليس الفن أن في القدمية الفكرة وعادت جديد.

للتمييز خاصة داللة ذات كلمات كثيرة وجود العربية في اللغة ثراء ساعد ولقد

مخافة االبتكار اإلسالمية جنوحاً عن احلضارة تشهد فلم الناس، وخلق اهللا خلق بني

االبتكارات على  الثورات من كثير كانت بينما العقائدية. اخلصوصيات على التعدي

بأن العامة العتقاد العلماء، على بشعارات العداء تندلع الغربي في العالم العلمية

شؤونه. في تدخل أو وتعالى سبحانه هللا حتدٍ عملية في العلماء

«بالتاسار أن حتى واالبتكار، واحلرية االستقالل أصوات ارتفعت التنوير، عهد وفي

القرن وبحلول اإلبداع(١٣٥). مرتبة في الفن وأن للطبيعة إكمال الفن أن اعتبر جريشيان»

التخيل. مبلكة ارتبطت حيث الفنون، نظرية من جزأ اإلبداع فكرة أصبحت عشر الثامن

ولم واالبتكار؛ عداد اإلبداع في يعد الذي وحده الفن عشر، كان التاسع القرن وفي

وابتكار(١٣٦-١٣٨)، إبداع كمجال للعلوم العشرين - بداية القرن حتى - النظر بدأ قد يكن

العلمية. االبتكارات عن لتعبر الفن على قاصرة كانت أفكار حتولت حيث
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٣٠

في «جلفورد» من مببادرة االبتكاري أو للتفكير اإلبداعي العلمية بدأت الدراسة ولقد

من الباحثون اهتم ذلك احلني ١٩٥٠م(١٣٩-١٤١)، ومنذ عام النفس لعلم األمريكية اجلمعية

بخطوات آخرون قام علمية. كما نظر وجهة من االبتكار بدراسة التخصصات مختلف

اجلماعي، االبتكاري التفكير أساليب ذلك في مبا االبتكار، طرق تدريس مثل عملية،

االختراع، والتفكير اجلانبي(١٤٢-١٥٢). قضايا حل ونظرية

التاريخ(١٥٣- له يشهد فهو أمر اإلسالمي، العالم في االبتكاري للتفكير بالنسبة أما

إن بل بغيابه. بازدهاره وغاب االبتكاري فازدهر بالتفكير النقدي التفكير تالزم ١٧٥)، حيث

واالختراعات واألحياء، والكيمياء والفيزياء والطب الفلك علوم في االبتكارات، ازدهار

التي في املناطق والعصور وازدهرت العلماء، واستقاللية الفكري التفتح الزمت الغزيرة

بحرفية آمنوا الذين بني وحتترم التفكير النقدي، وانحسرت الفكري التباين كانت جتل

واالستنباط(١٥٣). االستدالل ونبذوا النص
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النقدية القراءة النقدي  ˚ تعليم التفكير ˚ تعليم
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النقدي التفكير تعليم

¢ù`jQó`à`dG á`Ä`«`g AÉ`°†`YCG QhO

للناس تقدم والتي لون، أي  من واألطروحات املقترحات ومتحيص اختبار هو  النقد

وتتبني الواقع محك أن تختبر على بعد  أو تعديلها، أو رفضها  لتبنيها مصدر أي من

معني نتاج صنف هم النقدي بالتفكير املشتغلون التدريس وأعضاء هيئة حقيقتها.

من اللون فذلك الشائعة، التعليم لنظم عفوياً نتاجاً وليسوا والتدريب، التعليم من

واحلدب تنميتها على ويتدربون عليها الناس يطبع وسليقة عقلية قوى ميثل التفكير

.(١٠٧)ً وتقليدا تصبح عرفاً بالرعاية حتى عليها

درجة على تدريس هيئة أعضاء ينتج دام ما جيداً يكون التعليم إن الواقع، وفي

طالبه من  يطلب  الذي العلوم  من علم ألي واملدرس  النقدية. الذات منو من عالية 

ويفتحه شيء كل يعرض والذي والطرق، العمليات كل في والتحكم املنطقي الدقة

بالطابع ويطبعهم طالبه أفئدة في النقدي التفكير يزرع إمنا واملراجعة، للتحقيق

أقدام تدهمهم أن ميكن ال املنوال ذلك على العلم يتلقون الذين  فالرجال النقدي.

لالقتناع، وقتاً تأني ويتطلبون يتحركون في تيارات القطيع، فهم جترفهم أو الغوغاء

متفاوتة، بدرجات األمور، لفرضيات ينظرون فهم القناعة. عند بهمة يقدمون لكنهم

ودون استدالل، أو دليل إصرار على مصداقيتها دون محتملة، دون أو ممكنة أنها على 

والقيام تعجل، دون  الدليل انتظار لهم وميكن انحيازية؛ أو عصبية ميول من معاناة

إلى عصبيات اجلنوح ومبقدورهم مقاومة شخصية، معايير من لديهم مبا الدليل مبوازنة

تدريس متمرسون هيئة أعضاء بواسطة التعليم فإن ولهذا لألمور. نظرتهم على تؤثر

متميزين(١٠٧). تخريج طالب ميكنه الذي الوحيد التعليم هو النقدي التفكير على

á`cô`à`°ûŸG º`°SGƒ`≤`dG

النقدي، للتفكير هامة مشتركة قواسم وضع إلى التاريخية التراكمات أدت لقد

الفكر. رصد املثال، سبيل على يتطلب؛ بطبيعته النقدي التفكير أن إدراك ميكن حيث

٣٣
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القضايا على أخذ أو األمور بظاهر  التسليم عدم نقدياً، يجب التفكير يكون فلكي

دقتها وعمقها وحتري لتوضيحها، وتقييم حتليل  لعملية أن تخضع يجب بل عالتها،

التفكير إن ثم املطروح. باملوضوع صلتها استبيان جانب إلى  ومنطقيتها، وسعتها 

في تصدر االستدالالت كل أن  إدراك املثال،  سبيل على يتطلب بطبيعته النقدي

األهداف من بعض تبدأ كل االستدالالت أن مرجعية، كما وأطر وجهات نظر مضمون

وهذا استخدامها، البيانات عند كل تفسير يلزم إذ قاعدة معلوماتية، ولها والغايات،

في األساسية االستنباطات وكل افتراضات، على قائمة أفكاراً يتضمن التفسير

يجب التفكير في األبعاد تلك من كالً أن إدراك املهم من تداعيات. كما أنه لها التفكير

األبعاد. تلك من أي في حتدث قد التفكير مشاكل إن رصدها، إذ

لسقراط الرئيسة األسئلة صياغة أنه ميكن النقدي  التفكير تاريخ تداعيات ومن

كل وفي البشري للفكر مجال كل ففي استخدامها؛ تسهل وفعالة موجهة بصورة

عن: التساؤل ميكن مجال، أي في لالستدالل استخدام

الغايات واألهداف.  ˚

. الراهن ووضعه السؤال صياغة  ˚

واحلقائق. املعلومات مصادر  ˚

وجودتها. املعلومات جمع طريقة  ˚

املستخدم. واالستدالل احلكم أسلوب  ˚

ممكناً. أمراً االستدالل من جتعل التي األفكار  ˚

املستخدمة. األفكار عليها تقوم التي الفروض  ˚

األفكار. توظيف تتبع التي التداعيات  ˚

االستدالل.  بعملية الذي يحيط املرجعي أو اإلطار النظر وجهة  ˚

٣٤
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أصول من  أصبحت واالستدالل للتفكير األسس تلك عن التساؤل إن آخر، مبعنى 

تلك كل من في فكرية هفوات في الوقوع املمكن من أن شك وبال النقدي. التفكير

النقدي للتفكير التكوين ذلك ملكة نقاش أن يجيدوا الطلبة على فإن وبهذا األبعاد،

معايير. من يتضمنه ما مع

على القدرة يكتسبوا  أن الطالب على فإن الدراسة، موضوع عن النظر وبصرف

في الفكرية للجوانب األساسية اإلجادة تعكس بصورة التفكير عملية عن التعبير

مثل: التفكير، عملية

هنا؟ القضايا أهم هي ما  ˚

القضية؟ معاجلة تلك ميكن نظر وجهة أي من  ˚

ذلك؟ افتراض هل ميكن  ˚

البيانات املعروضة؟ من استنباطه ميكن الذي ما  ˚

البياني؟ هذا التمثيل مدلول هو ما  ˚

هنا؟ األساس الفكرة ما هي  ˚

ذلك؟ هذا يتماشى مع هل  ˚

القضية؟ هذه تعقيد يسبب الذي ما  ˚

دقة البيانات؟ ميكن التأكد من كيف  ˚

بذلك؟ املقصود هو ما صحيحاً، ذلك كان لو  ˚

به؟  موثوق مصدر البيانات مصدر ˚  هل

طرح يتضمن النقدية، للقراءة كوسيلة النقدي التفكير تطبيق فإن لذلك، ومثال

عدة أسئلة مثل(٣٠):

٣٥
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املوضوع؟  أو القضية هي ما  ˚

املوضوع؟  عن املؤلف هي خالصة ما  ˚

من  احلذر  اتخاذ يلزم  هنا املوضوع؟ عن قناعاته إلى املؤلف وصول أسباب ˚  ما

قد معسولة وألفاظ خاطئة، إحصائيات إستخدام عبر مغلوطة استنتاجات

إلى خداع القارئ. تؤدي

األراء فال  أما تأكيدها، ميكن بأن احلقائق آراء؟ علماً أم حقائق املؤلف استخدام هل  ˚

مغلوطة. تأكيدها وقد تبنى على أسس ميكن

ينظر  النقدي فالقارئ طنانة؟ كلمات أم محايدة كلمات استخدام املؤلف هل  ˚

احلقائق. عن ويبحث اللفظ وراء

فتشمل: النقديني املفكرين خصائص أما

أنفسهم. صادقون مع هم  ˚

يستغلهم اآلخرون. يرفضون أن  ˚

االضطراب الفكري.  على يتغلبون  ˚

يسألون دائماً.  ˚

أدلة. من تأتي قناعاتهم  ˚

املواضيع. بني روابط يبحثون عن  ˚

˚  مستقلون فكرياً. 

من ممكن قدر للطلبة أن يتعلموا أقل ميكن املقدمة في الفكرية ومبثل هذه اللغة

أن مينع ما هناك ذلك، فليس إلى علمي. باإلضافة مجال أي في النقدي التفكير وسائل

دراسي في مجال التي يتدرب عليها النقدي الطالب باستخدام آليات التفكير يقوم

يكتسب فالذي آخر، على مجال املناسبة، التعديالت إدخال مع معني ويقوم بتطبيقها

٣٦
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الكيمياء في تعلم ما تطبيق ميكنه الرياضية في العلوم النقدي التفكير في خبرة

إلخ. .. واتمع، والتاريخ والطبيعة واألحياء

ليس العامة، النقدي التفكير آليات تعلم للطلبة املمكن أنه من حلقيقة وكنتيجة

ليستظهرونها بها، املسلم احلقائق من مجموعة كمجرد التاريخ الضروري تعليمهم من

ميكن تصميم إذ التاريخي، االستدالل التاريخ خالل تعليمهم ميكن بل ظهر قلب، عن

أساسية وقدرات ملكات لتنمية التاريخي التفكير الطلبة لتعليم الدراسية الفصول

االستدالالت على الدروس تركيز يكون بحيث الرياضيات، تعليم وميكن التاريخي. للفكر

وكيميائياً وحيوياً جغرافياً واقتصادياً التفكير الطلبة كيفية تعليم ميكن بل الرياضية.

توظيف كيفية الطالب كل تعليم  ميكن وباألساس التخصصات. تلك دروس في

يدرسونها(٥٠).    مادة كل في التخصصية االستدالالت

»`°SGQó`dG ∞`°üdG »`a ÒµØàdG

تقصي، لبنات اميع ووضع تفكير نقدي غرف املدرسة إلى الصف في غرف إن حتويل

يصبح حيث  احلالية، املناهج  يتجاوز  بشكل املعرفي النظام صياغة إعادة يتطلب

اجلديد(١٧٦-١٧٧). والنظام ينسجم املدرسة مبا في التفكير تدريس باإلمكان

ÒµØàdG πLCG øe á«HÎdG

على املطروحة القضايا أهم يعتبر من كيفية التفكير، الطالب تعليم أن ال شك

نفسه يطرح املاضي، وما انفك القرن في السابع العقد أواسط منذ العاملية الساحة

على ليس  ولكن الطلبة، لدى  واالبتكاري النقدي التفكير تعزيز بهدف القوة بذات

بعض الرواد الذي يطرحه مراعاة للتطوير أو القيام بالواجب، الطريقة التقليدية بدعوى

جديدة تتماشى مقررات وإضافة املقررات بعض حذف فيتم والتعليم، التربية رجال من

مباشرة بطريقة الفكر  تعليم إمكانية يتضمن التطوير وإمنا ذاك، أو االجتاه هذا مع

ذلك أساس وعلى جماعياً، للكتب والقصص ومناقشتها النقدية القراءة مثالً تتضمن

التفكير أساس هي النقدية القراءة وأن خاصة للطالب. إيصالها تتبلور املفاهيم املراد

٣٧
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النقدي والتذوق النقدية جانب السماع النقدي والرؤية إلى هذا الطالب؛ النقدي لدى

وال وفعاليات أحداث من مبا حولها نقدية بصورة احلواس تتفاعل أن أي النقدي، واللمس

برمتها، وليس التربوية العملية رفع مستوى يتطلب وهذا فحسب. الفعل تكتفي برد

املستوى من رفع في أنفسهم الطالب يشارك أن مبعنى فقط، املعلمني مستوى رفع

لهم. ملكاً كأنها املسؤولية، واعتبار العملية التربوية في خالل إشراكهم

حاداً، تناقضاً منوذجني متناقضني من بني منوذجاً تتبع التربوية املمارسة إن الواقع، وفي

النقدية. للممارسة التأملي والنموذج العادية، للممارسة القياسي النموذج هما:

أهمها(١٧٦): افتراضات على السائد، قائم القياسي النموذج

يعلمون. ال الذين إلى يعلمون من الذين املعرفة نقل كونها التربية في  ˚

والغموض. فيها لبس ال واضحة العالم واملعرفة عن معرفة العالم، هي املعرفة  ˚

معرفته. يراد الذي للعالم والشاملة املتداخلة غير األنظمة موزعة بني املعرفة  ˚

يعرفون؛  املعلمون كان إذا ألنه التربوية،  العملية في  حازماً دوراً املعلم يلعب   ˚

يعرفون. يتعلموا ما أن الطلبة فقط يستطيع فعندها

املتعلقة  املعطيات أي طريق امتصاص املعلومات، عن املعرفة الطلبة يكتسب  ˚

.ً جيدا واملعلومات ازن باملعطيات العقل هو املثقف فالعقل باملواصفات؛

أن(١٧٦): إلى تتجه فهي التأملي النموذج افتراضات أما

التفكير  على  للتالميذ وحتريض تقصي  عمليات والتربية  والتعليم الثقافة  ˚

وعقالنية. بحكمة

حقه  من وليس  باخلطأ، للتسليم  ومستعد اخلطأ، من معصوماً ليس املعلم  ˚

احلزم ممارسة حقه وليس من والهفوات، اخلطأ من العصمة لباس وراء االختباء

السلطة. على القائم
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املنفتح  احلوار عبر دائماً األمام إلى ينطلق تقصي مجتمع الدراسي الفصل  ˚

يتجه كي والعالقات واملفاهيم القوانني عقلنة بالضرورة وهذا يعني املغلق، ال

االستقالل الذاتي. نحو املتعلم

يقوله  ما كالببغاوات، الطالب، يردد أال مبعنى  كامل، ذاتي استقالل له املتعلم  ˚

املطروح، للدليل به العقلية اخلاصة محاكماته بل يجري يفكرون به، اآلخرون أو

أن يرغب التي األشخاص أمناط عن تصوراته ويطور للعالم ويشكل فهمه اخلاص

منه. جزءًا يكون أن يرغب الذي العالم وعن عليها، يكونوا

أكثر حكمة،  بطريقة احلياة وتعديل تطوير إمكانية هي التربوية العملية غاية  ˚

واحملاكمة اللغة في التفكير يتعلم الطالب حرفة أن الضروري من فإنه ولذلك

تتضمن مجتمع في أي اللغة اكتساب عملية ألن املعلومات، وتنظيم املنطقية

العمليات املنطقية أداء والقدرة على املنطق عناصر اكتساب نفسه الوقت في

التفكير. يفترضها التي

»Ø°üdG ÒµØàdG ÒjÉ©e øY åëÑdG

من الطفولة بدءًا العقلية، واحملاكمة التفكير تعترض قد عقبات هناك أن شك ال

األساس، املهارات تعلم عند  األولى املدرسية السنوات خالل تستمر والتي املبكرة،

هذا والترجمة. واحملاكمة املنطقية، التقصي، مهارات تشتمل: التي املعرفية كاملهارات

العقالنية تشجيعاً تشجيع تتطلب بدورها وهذه  املميزة، السلوكيات  إلى باإلضافة

يعيش الفرد أن  سيما اآلخر، ثقافة تقبل  على  يساعد دميوقراطي وسط في أقصى

بقية يجعل كلية أهمية ذات أنها على ثقافة أية إصرار أما الثقافات. متعدد عالم في

خاصة وتشاحنات. عصبيات إلى تؤدي أو بالفناء، ومهددة للخطر معرضة الثقافات

لإلمبريالية الثقافية وال ميكن الثقافات، لتعدد طبيعي نتاج هي إمنا العالم ثقافة وأن

جديد(١٧٨). عاملي مجتمع والدة من بد ال كان إذا العرقية، اموعات لثقافات التنكر
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على يحتوي إنه بل مختلفة، مكونات من مؤلفاً ليس االبتكاري اإلبداعي أو التفكير

مختلفة. بطريقة مرتبة ولكنها النقدي، التفكير في املوجودة لتلك مماثلة مكونات 

وموجه العقلية، احملاكمة إلى املوصل أنه على التفكير اإلبداعي تعريف ميكن وبهذا

ليس إبداعي تفكير يوجد ال  وبالتالي للمعايير. وحساس ذاته، ومتجاوز  بالسياق،

مخترقة ليست  عقلية محاكمة توجد ال كما نقدية،  عقلية مبحاكمات مخترقاً

محكوم وبعضه باملعايير محكوم التفكير بعض أن مبعنى إبداعية، عقلية مبحاكمات

احلديدية، السكة على السائر كالقطار ورتيباً سلساً يسير التفكير وبعض بالقيم،

يكونوا يقظني أن باملعلمني وبهذا يفترض احمللق. كالطير املشيئة يتجه وفق وبعضه

التاليتني(١٧٧): للحقيقتني

مهتمني. غير تربية طلبة جداً الصعب من األولى أنه احلقيقة  ˚

تربية  الصعب من فإنه احملببة،  الشروط بعض  توافر دون أنه الثانية احلقيقة  ˚

وإن كانوا مهتمني. حتى الطلبة تربية جيدة

املطلوبة للنجاح فهي: الشروط وأما

كفء. تعليم .١

منهاج واف بالغرض. .٢

تقصي. مجتمع تكوين .٣

ميكن فصل ال مركبة بعالقة البعض بعضها مع مرتبطة الثالثة الشروط وهذه

إحداها عن األخرى.

أن ينبغي  ولكن  املعرفة، من واسعة قاعدة  للمعلم  املهني التأهيل يتضمن وقد

يتطلب أن إذ ينبغي الطلبة. على به يتصدق مضموناً وليس املعرفة احتياطاً هذه تعد

املنطقية احملاكمة منو لتعزيز الثالثة  الشروط تنسيق على القدرة احلرفي التأهيل
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فعالني. «ميسرين» يكونوا أن كما يجب على املعلمني لدى الطلبة. العقلية واحملاكمة

قدرتهم سليمة، معرفية قاعدة من لديهم ما  إلى إضافة املهنيني، مييز ما إن إذ

جيدين وفهم حس لديهم يكون وأن جداً، واملعقدة  املتنوعة األنشطة تنسيق على 

عملهم(١٧٨). في منغمسون وهم يظهرونهما

املتعلم التهور حترير من كان للطالب، فرمبا منطية مناذج وجود الضروري من كان ورمبا

ألنه هذا كلية. ذاتياً بصورة عنه منبثق تفكيره بأن محاولة للتأكيد في النماذج من

على قادرة بنماذج  يحاط أن  هو  املتعلم يساعد الذي إن بل للنموذج. قصوى بحاجة

أنانيتهم عن الطلبة يتخلى خاص. وعندئذ تبادل حواري من أكثر التقصي عملية تثمني

املصارعون يفقد كما متاماً رتبة، األعلى التفكير في العنان ألنفسهم ويطلقوا

ذاتها. للعبة أنفسهم ويسلمون باللعبة اخلاصة بأدوارهم املسبق اهتمامهم

املعلمني على وينبغي جداً، مهمة تعتبر املعلم  دليل  أو  التعليمات كتب  أن  كما

أن حيث عنها، لالستغناء مستعدون  أنهم  يعتقدون  عندما  حتى بها  االحتفاظ

عملية التفكير في عميقاً يغوص بوظيفة مسبار يقوم الدليل كتاب مترين في كل

املناقشة أو احملادثة بفضل  إليه الوصول املعلم يستطيع مما  بكثير عموماً (أعمق

العرضية)(١٧٨).

»°ü≤àdG ™ªà› á©«ÑW

بعض أن كما وفضولياً. إيضاحياً إلى جانب كونه ذاتي نقد ممارسة عن التقصي عبارة

ألنه مجتمعي بطبيعته والتقصي بالنهاية من سواها. أكثر جتريبية التقصي مظاهر

والتي والقياسات، الرمزية، واألنظمة العلمية، والعمليات من اللغة، أساس على يقوم

عليهم متمدنني يكونوا ولكي بدائيني، يولدون األطفال ألن اجتماعية نظراً تعد كلها

كذلك يتعلموا. لكي االجتماعية العملية في ينخرطوا أن ينبغي مبعنى أنه يتعلموا. أن

أو الوالدان يفسرها كي جتربته الطفل يطرح حيث خبرة، التعليم تبادل يكون أن ينبغي

اخلطاب(١١١-١١٣). عالم إلى أفكار ومحادثة تنتمي تبادل بأن التربية هي يقر وهذا املعلم.
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إلى حتقيق احملادثة تهدف وخطير، ألن جد هام احلوار أمر دون داخل الصف احملادثة إن ثم

حيث من تبادلية املعرفة تكون احملادثة وفي توازن، الال إلى يهدف احلوار أن في حني توازن،

املمكن ومن وتقصياً. وحتقيقاً استكشافاً احلوار يعد حني في واألفكار، تبادل املشاعر

خالل: من صفية تقص مجتمعات تكوين

األجيال  عكس قيم مبا فيه تقص، تمع كنموذج قصة صيغة في النص تقدمي  ˚

يحمل إمنا نص كل النص ألن والفرد، الثقافة بني وسيطاً واعتباره السابقة،

بالتناوب. اجلهرية بالقراءة ذلك ويتحقق ضمنه، املوجود االنعكاس الذهني

األعمال. جدول بناء  ˚

ترسيخ اتمع.  ˚

البحث. وخطط التمارين استخدام  ˚

االستجابات. املزيد من تشجيع  ˚

»°ü≤àdG ™ªàéŸ á«°SÉ«°ùdG á«ªgC’G

أن ميكن ما على خير مثال أنه إال اليوم، ضآلته من الرغم على التقصي مجتمع إن

التفكير أن في السياسية، املضامني أما التربوي. اإلصالح من النوع ذلك يكون عليه

باحلصافة، وهكذا يتمتعون مواطنني فتتطلب والدميوقراطية احلصافة، يحسن النقدي

دميوقراطي. مجتمع كان الهدف هو إذا النقدي وسيلة ضرورية التفكير فإن

مبعنى املطروح، والشعار يتناسب مبا جوهرية تعديالت يستلزم هذا الطرح وبالطبع

في متسائلني  كأعضاء ليعيشوا الطلبة إعداد إلى تسعى التربية كانت ما إذا أنه

أجل من وتربية تقص، مجتمع تربية تكون بوصفها  أن عليها فإن متسائل، مجتمع

وفضولي. تأملي إلى مجتمع غرفة صف كل حتويل يستدعي ما وهذا كذلك. التقصي

الصف ميكن تمع فإنه ذلك وإلى املال. من هائل قدر إنفاق يتطلب املقام ال في هذا وهو

بني وسيطاً دوراً يلعب أن األسرية التربية صعيد على املبكرة طفولته منذ عانى الذي
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اإلشكاالت حل من أجل الضغوط يتوسط بني أن ميكن عموماً. كذلك واتمع األسرة

دميوقراطي(١٧٨). بإجماع االجتماعية

ô`«`µØ`àdG º`«`∏©J

ملمارسة املالئمة بالفرص والكبار) (األطفال الطالب تزويد يعني:  التفكير تعليم

إلى أسفل من بالترتيب (هي واملعقدة البسيطة مستوياتها في التفكير نشاطات

وإثارتهم وحفزهم النقد)، - التأليف - التحليل - التطبيق - الفهم - املعرفة أعلى:

منها وكل التفكير، من مختلفة أنواعاً هناك أن بالذكر وجدير التفكير. ملمارسة

مبهاراتهما اإلبداعي  والتفكير النقدي التفكير مثل تعلمها، ميكن التي مهاراته له

النقدي(١٧٩): التفكير مهارات ومن اتلفة.

للتقدم. اإلرشاد مع والوجهة، االجتاه حتديد الهدف: حتديد  ˚

حالً. يتطلب الذي للموقف املشكالت: حل  ˚

البدائل. من االختيار القرار: اتخاذ  ˚

بتفاصيله. شيء احلواس لتعلم استخدام االستنتاج:  ˚

املتشابهات واالختالفات.  عن البحث املقارنات:  ˚

محدد.  وفق ترتيب األشياء ترتيب النتائج: - التسلسل - التتابعات  ˚

محددة. عالمات أو مشتركة خواص وفق األشياء من مجموعات التصنيف: عمل   ˚

التكرار.  اكتشاف النماذج: إيجاد   ˚

سيحدث.  ما حتديد التنبؤ:  ˚

أو  التلميحات؛ الشواهد اللغز)؛ مفاتيحه (مفتاح من املعنى استنتاج ˚  االستدالل:

األدلة. أو العالمات

بيان معطى.  البرهان لدعم أو الشواهد: األدلة إيجاد  ˚
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املركزية.  الفكرة أو الرئيسة؛ النقطة األساسية: الفكرة  ˚

امللخصة.  الصياغة أو بتبسيط؛ الصياغة إعادة التلخيص:  ˚

وتأثيراتها.  األفعال متييز والتأثير: السبب  ˚

ميكن  (احلقيقة الشخصي والرأي احلقيقة بني التمييز الشخصي: والرأي ˚  احلقيقة

حكم). أو اعتقاد الشخصي الرأي ولكن إنكارها؛ أو إثباتها

اتلفة.  الرؤية زوايا أو اتلفة الوجهات وجهة النظر: حتديد  ˚

الرؤية.  في االنحراف نقطة أو الواحدة، الرؤية إيجاد اكتشاف التحيزات:  ˚

املعنى.  لتحديد أجزاء إلى التقسيم التحليل:  ˚

اجلديد. االبتكار التأليف:  ˚

معينة.  معايير أو محددة محكات وفق التحكيم، التقييم:   ˚

ودؤوبة مستمرة محاوالت وهناك املدارس، في التفكير لتعليم وهناك بالفعل مناهج

طريقتني: التفكير بإحدى لتعليم

التفكير. مهارات تعليم .١

داخل تطبيقها الدراسية؛ أي املناهج في متضمنة التفكير مهارات استخدام .٢

الدراسية. املناهج

«كورت» منهج انتشاراً املناهج هذه وأكثر حتصى. التي ال العديدة فوائده وذاك ولهذا

وهناك التفكير. لتعليم وخطوات استراتيجيات عدة يشمل حيث التفكير(١٣-١٩)؛ لتعليم

للتفكير(٣٥). الست القبعات منها: أخرى، مناهج

حتى وتعلمه التفكير بأهمية أيقنوا أشخاص  األرض بقاع من بقعة في وهناك

مبستوى تفكير أفراد لالرتقاء خاصة وزارة حقيقتها في وهي خاصة للذكاء؛ وزارة أفردوا

فنزويال(١٧٩-١٨١). في الشعب
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الثقافية، أو التعليمية، أو التربوية اخلطط في التفكير تعليم إدراج غياب وفي

فقط بالفرد، والفرد نكون البداية فإن سواء، حد على الطالب أو األهل من ألي املوجهة

ليزيد العاملني غيره مع والتطبيق والتشابك املعرفة على القادر هو - احلالة هذه في -

على «تعيش األمم قال: اليابانيني حني املفكرين أحد عنه عبر ما وهذا التفكير. تعليم في

منها». نأخذ ما بقدر تزيد أكتافنا فوق ثروة على فنعيش نحن أما أقدامها؛ حتت ثروات

اجلهات، من جهة ألي كأولوية لم يدرج وإن تعليم التفكير، في البدء ألية وزارة ميكن

الوزارة(١٧٩): هذه مهام تكون حيث

األطفال. وتفكير الكبار تفكير تنمية لكيفية املستمرة املعرفة  ˚

مهارات  من والكبار األطفال لتمكني وسائل عن والبحث تعلمه ميكن ما تطبيق  ˚

التفكير.

تعلمه. ما ميكن كل نشر  ˚

مفيد. تطبيق كل نشر  ˚

ابتكار طرق لنشر هذه املعرفة.  ˚

التفكير  إدراج في للتعاون القرار؛ ملناطق صنع املرحلي كيفية للتسلل البحث في  ˚

والتربية. والثقافة التعليم في األولويات قمة على كأولوية

النقدية القراءة تعليم

IAGô≤dG ∫ÓN …ó≤ædG ÒµØàdG õjõ©J

القراءة، خالل من العالي التعليم مؤسسات في تعزيزه ميكن النقدي التفكير إن

ومناقشات في جدال نص وينشغلون وجتاربهم في صياغة خبراتهم إلى يلجأون فالكتاب

القراءة فإن ولهذا القراءة، أساس هو أيضاً وهذا يدونونها. معانٍ إلى للتوصل مستمرة

القراء قدرة مستوى عالٍ يتطلب على وجناح القراءة التفكير، من عالٍ ملستوى السبيل توفر

ذهنية(١٨٢-١٨٣).  ألسئلة أجوبة معروف إليجاد هو اجلديدة ملا بني املعلومات الربط على
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مبدأ قبول القراءة هو خالل العالي املستوى من التفكير مهارات تدريس ومن أسس

القدرة لديهم  التعلم عملية في  املشاركني  كل أن حيث النشط؛ أو احلي التعليم

لتركيب اآلليات توفر اللغة أن  كما . معانٍ كصناع النقدي  وعيهم من املستلهمة

والنمو(١٨٤-١٨٧). على التعلم الطالب تساعد تفكير عملية لكون اللغة املعاني،

السنني، ممر على املعلمني أيادي  متناول  في كانت اللغة  آلية  أن املفارقات ومن 

قدرات إلى للتوصل سبل بالبحث عن املنادين لصراخات االستجابة في فشلوا لكنهم

يكن لم  وهذا  للتحسني؛ كمصدر اللغة إلى  بالنظر  التعليمية العملية في أفضل

لالستفادة من على طرق التعرف املؤسسات التعليمية في شرعت عندما مؤخراً سوى

التفكير(١٨٣). في أرفع ملستوى الترويج في اللغة

النقدي في التفكير إدخال بدعم املهنية والكتابات املهنية املنظمات قامت وقد

العالية التفكير مهارات تنمية في الطلبة لتوجيه املدرسني وبدعوة الدراسي الصف

االستيعاب يتطلب املستوى الرفيعة اإلدراك  عمليات تدريس كان وملا  املستوى.

املوطن هي الدراسي الصف  في القراءة أصبحت فقد القرارات واتخاذ  واالستدالل

فإن هذا، وعلى القراءة، بتدريس طويل أمد منذ مرتبطة امللكات هذه للبداية. الوحيد

تكون مجرد أن من  بدالً محورية  أصبحت مهارات املستوى الرفيعة التفكير ملكات

أنها على إليها يشار القراءة أثناء يفكروا أن الطالب وتعليم مهارات إلثراء املضمون.

إلى والتوصل واالستنباط  التقييم، كيفية تعليم بأنها تعرف حيث نقدية، قراءة

.(١٨٨-١٨٩ وأدلة(١٨٣، قرائن مبنية على استنتاجات

حتتضن األجواء التي توفير على املدرسني احليوية، النقدية فرص القراءة تتوفر ولكي

التي األفكار والتنبؤ وتنظيم طرح األسئلة الطالب على تشجيع فيجب التمحيص؛

لتنمية هذه طريقتان وهناك قيمهم.  على القائمة اخلاصة  أحكامهم  إصدار  تدعم

هي: النقدية بالقراءة اخلاصة املهارات
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الطارئة.  القضايا ˚  حل

القراءة.  خالل من االستدالل تعلم  ˚

لألفكار. فعند والتركيب والتقييم للتحليل يروج حلل القضايا تعليمي منوذج وهناك

اختبار طريق عن املعلومات بتوضيح يقوموا أن املتوقع فكرة، من حتليل سؤال الطلبة

بصورة الكلي بالشكل املتصلة تتضمن جمع املكونات التركيب عملية بينما مكوناته؛

من التحقق في املعايير تلك واستخدام معايير وضع تشمل التقييم وعملية متناسقة؛

بأن االستدالل تقضي مماثلة لعملية االستدالل نظرة هناك كما أن األفكار(١٨٩). عقالنية

هو الذي االستنباط يتطلب االستيعاب املنتظم(١٩٠). كذلك فإن التفكير في مهارة هو

وفي االستدالل(١٨٣). لقضايا حلول إيجاد في احملورية القاعدة

وإلقاء القراءة تدريس  كيفية في التفكير إعادة املدرسني على  أن يرى من وهناك 

دروس استخدام من ويحذرون يتبعونها، التي والتفكير التدريس طرق على نقدية نظرة

التدريب(١٩١). أو العمل ورق تصنيفة تقع حتت النقدي التي مهارات التفكير عن معلبة

بأسلوب ويفكرون ويكتبون يقرأون الطالب كيف تعليم في كبيراً حتوالً هناك أن كما

استخدام إلى الثقافة النقدية تدعو ألن هذا الفصول الدراسية(١٨٣). مما تقدمه نقدي

:(١٩١ مثل(١٨٣، استراتيجيات وأساليب

وبعدها. القراءة خالل األسئلة؛ وضع  ˚

أنفسهم. الطالب قيم خالل من للنص االستجابة  ˚

توقعات النصوص.  ˚

وإشباعها. القارئ توقعات إثارة وكيفية بتوقيت اإلقرار  ˚

القراء  من يطلب  إذ مختلفة، كتابية أنشطة خالل من للنصوص  االستجابة  ˚

شخصية. بصور النص والتعامل مع الذي يقرأونه النص حدود تعدي

حية بصورة القراءة في مندمج القارئ أن  يعني  النقدي التفكير إن الواقع، ففي

أن القراءة. كما من أن يتفقهه يريد ما وبني ما يعرفه بني مستمر حوار في وأنه وبناءة،
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والتعليم التفكير في عامالن مهمان عليها يعتمد التي والقدرة املعرفة خلفيات دور

الدراسي ليس الصف في التفكير مهارات من رفيع مستوى إدماج ثم إن النقدي(١٨٣).

اتمع الذي الطالب للشراكة في إعداد يجب أنه حيث ضرورياً، كان وإن ميسوراً، أمراً

للحياة خارج جدران تهيئهم التي اخلبرات اقتناء فرص فسح خالل من فيه، يعيشون

يجب عليه: مفكراً انتقادياً الطالب ولكي يصبح مؤسسات التعليم.

الشخصي.  تفكيره قيمة إدراك   ˚

مع اآلخرين. وتفسيراته مقارنة تفكيره  ˚

األمر. اقتضى إذا أحكام من إليه توصل ما مراجعة أو ونبذ النظر إعادة  ˚

في الطالب  مشاركة يراعى الطالب حول املتمحور الدراسي  الصف جو  أن كما

النقدي. التفكير على يشجع والتضامني الفردي التعلم ألن هذا العملية التعليمية،

مع العديد من املواد ويناقشون ويتفاعلون يقرأون ويكتبون الطالب الذين أن شك وال

نقديني. مفكرين يصبحون غالباً ما بسبل متباينة اتلفة التعليمية

للقراءة اال يهيئون القراءة الشروع في النقاشات قبل يشجعون الذين واملدرسون

في الفجوة وملء السابقة تفعيل معرفتهم القراء من ميكنون أنهم حيث النقدية،

القراءة، أهداف التعرف عن على الطالب يعينون املدرسني فإن وبهذا باخللفيات. املعرفة

حتريض الطالب أن كما القراءة. عملية خالل من افتراضاتهم واختبار افتراضات، وتكوين

فإن كذلك النقدية. للقراءة الدراية املرجوة عمليات القراءة والتعلم توجد على اختبار

تقييم على املدرس تساعد النصوص حيز عن تخرج والتي القراءة، تعقب التي األنشطة

وفن ونثر شعر إلى القراءة من األفكار املستخلصة إن ترجمة حيث الطالب، ما تعلمه

الفهم. من الطالب ملستوى وتفسير تقييم عملية تعتبر .. إلخ، وتطبيق، وعلم

خالل من يقرأ  ما على ويحكم ويتأكد يسأل نشطاً، قارئاً يعتبر النقدي والقارئ 

يصبحون ما غالباً األنشطة مثل هذه في الذين يشاركون والطالب القراءة. عملية 

نقديني(١٨٣). ومتعلمني مفكرين
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الذي(١٩٢): هو النقدي املفكر القارئ أو

والصواب. اخلطأ يحتمل الذي وبني الرأي فيها مراء احلقيقة التي ال بني مييز  ˚

متقصية. أسئلة يسأل  ˚

تفصيلية. مبشاهدات يقوم  ˚

ويعرف شرائطها. عن افتراضات يكشف  ˚

متني. ودليل سليم منطق أساس على تأكيداً يصدر  ˚

يأخذ أن  على املفكر مقدرة أنه على  النقدي التفكير  فهم املمكن فمن وبهذا

أفكاره، وتقييم لتحليل ومقاييس معايير متوازنة يضع أن يتطلب وهذا تفكيره، بزمام

من وبهذا فإن تفكيره(١٩٣). رتيبة لتحسني بصورة واملقاييس املعايير تلكم ويستخدم

النقدي(١٩٤): خصائص املفكر

املوضوع. صميم وفي سديدة أسئلة يسأل  ˚

والذرائع. احلجج وكذلك والبيانات واإلفصاحات األقوال والتصريحات يقيم  ˚

معلوماته. وفرة عدم أو الفهم عن بعجزه املقدرة على االعتراف لديه  ˚

حس بالفضول. لديه  ˚

جديدة. حلول إليجاد لديه الرغبة  ˚

األفكار. لتحليل معايير موعة الواضح التعريف لديه القدرة على  ˚

احلقائق. مبعيار واآلراء، ووزنها واالفتراضات، املعتقدات، الختبار استعداد على  ˚

عليهم. الرد على والقدرة لآلخرين حرص في اإلصغاء على القدرة لديه  ˚

احلياة. مدى على الذاتي للتقييم عملية النقدي التفكير أن يرى  ˚
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قناعات. أو افتراضات لدعم الدليل يتحرى  ˚

االعتبار. وأخذها في احلقائق ينتهي من جمع حتى األحكام إصدار يعلق  ˚

جديدة. حقائق آرائه عندما يستكشف تعديل يستطيع  ˚

إثبات.  عن ˚  يبحث

قرب. عن القضايا يختبر  ˚

باملوضوع. متصلة أو غير معلومات خاطئة رفض ميكنه  ˚

äÉ«é«JGÎ°SG

وتطبيقها بسهولة تعلمها الفرد النقدية بإمكان للقراءة استراتيجيات سبع هناك

التعامل أصبح مبقدوره االستراتيجيات تلك استخدام أتقن ما حتى إذا يقرأ؛ كل ما على

ثقة(١٩٥). صعبة بكل مواد ومواضيع مع

من املذكرات على مباشرة الكتابة أو الهوامش على والتعليقات احلواشي وكتابة

يشمل: وذلك السبع؛ االستراتيجيات من تلك األساسيات لكل

للمواضيع  مفاتيح متثل التي املقتطفات أو اجلمل أو الكلمات حتت خط وضع  ˚

خفيفة. ملونة بأقالم أو تلوينها واألفكار

الهوامش. على أسئلة أو تعليقات كتابة  ˚

قوسني. بني النص من األجزاء أو املقاطع العامة وضع  ˚

أسهم. أو خطوط طريق عن أفكار تكوين  ˚

متسلسلة. بأرقام ببعض بعضها املتصلة النقاط ترقيم  ˚

يبدو  أو الشك أو يثير االنتباه يجلب أو يدعو املالحظة عن أي أمر وضع مالحظات  ˚

أهمية. له أن
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وصعوبة القارئ هدف على يعتمد  وذلك كثيفة، أو بسيطة  تكون قد واحلواشي

يضيفون حواشي حيث طبقات، القراء يكتبون احلواشي في فغالبية يقرؤها. التي املادة

من إضافة طبقات احملبذ إن من وفي الواقع، أو الكتاب. يقرأون الوثيقة مرة كل في إضافية

متبعا كان الذي النمط نفس على وهذا قراءة. كل عند جديدة حاشية بإضافة احلواشي

بل احلواشي. وحواشي حواشي للكتب حيث أضيفت العربية القدمية، الكتب في قدمياً

الكتاب األصلي. عن مستقلة شبه كتب إلى حتولت احلواشي تلك بعض إن

™Ñ°ùdG äÉ«é«JGÎ°S’G

íØ°üàdG (1)

قراءته؛ حيث الشروع في وثيقة) قبل أو مقال (كتاب أو على النص يفضل التعرف

قبل تنظيمه وكيفية النص موضوع  معرفة على القارئ تساعد  املبدئية املراجعة

ميكن ما معرفة تتضمن البسيطة االستراتيجية القراءة املكرسة. هذه في الشروع

على فكرة للحصول عجالة على وبتصفحه الفهرس أو املقدمة أو من العناوين تعلمه

وتنسيقه. محتواه عن عامة

¥É«°ùdG øe ≥≤ëàdG (2)

القارئ على حيث أن والثقافية، واملرجعية التاريخية من قرائنه يعرف النص سياق

كل على للكلمات القارئ فإدراك الشخصية.  خبرته  عدسة خالل من النص قراءة

ومكان وقت محدد في قيم يعزه من ومبا مبا تعلمه يتشكل أهميتها صفحة وإدراك

مكان في ورمبا البعيد، املاضي القريب أو في كتبت يقرأها التي بعينه؛ بينما النصوص

إدراك نقدية عليه بصورة القارئ يقرأ ولكي القارئ. فيه يعيش عما متاماً وزمان مختلف

النص. كتب فيها التي احلياة يعيشها اليوم وبني احلياة التي الفوارق بني

التنوير في أوروبا سيكون له تأثير في عهد كتب شك أن إدراك القارئ أن النص وال

يحمل مبا لويس»، نص كتبه «برنارد أو «أفالطون»، كتبه نص عن قراءته، على طريقة

ذلك غير منظار قراءة إلى يحتاج والعرب، واملسلمني اإلسالم على من حقد قلبه في
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رائد سميث» «آدم أو الشيوعية رائد ماركس» «كارل أو الشاعر «للمتنبي» به يقرأ الذي

قراءة عن تختلف نيوتون» الضوئيات «إلسحاق كتاب عن قارئ فإن كذلك الرأسمالية.

عن تختلف لنيوتون احلركة معادلة عن وقراءة معاصر، لكاتب الضوئيات  عن كتاب

إلخ. .. النسبية، معادلة احلركة عن قراءة

∫DhÉ°ùàdG (3)

حيث هام؛ النص عن محتوى أسئلة فطرح والتذكرة، إلى الفهم يهدف هنا التساؤل

على تساعد قرأ. واألسئلة عما أسئلة عليه يطرحوا أن من مدرسيه الطالب معتاد أن

هذا يفيد ما وغالباً بشمولية ووعي، النص يطرحه إلى ما يقرأ واالستجابة فهم ما

املعلومات واستخدام النص القارئ الستيعاب احتاج  فإذا النص. فهم في األسلوب

على أسئلة تدوين القارئ من يستفيد املعرفية، حصيلته إلى يضيفها التي اجلديدة

على الضوء يلقي أن سؤال ألول مرة؛ وعلى كل النص قراءة عند سيما وال الهامش،

مجرد وليس بأسلوبه السؤال صياغة القارئ وعلى التفصيالت، ال على الرئيسة الفكرة

النص. من من مقطع جزء إقتطاف

πeCÉàdG (4)

مع وقيمه، أو تناقضات القارئ ملعتقدات حتديات من النص يكون في قد فيما التأمل

على التعرف القارئ النقدية؛ فعلى القراءة من ضروري معاصرة، جزء قضايا من موافقة

مبا يلي: القيام القارئ، فعلى يقرأ. ولهذا ما مشاعره لقاء من والتحقق نفسه أفعال ردود

موقع،  كل عند على الهامش وضع عالمة على القارئ مرة، ألول النص عند قراءة  ˚

ألفكار أو يتخذه، ملوقف مسبق أو لديه مسلمة ألمور حتدياً شخصياً حيث يحس

الراهن. لوضعه بالنسبة شخصياً تهمه أو ألمور بها، يؤمن

من حتديات. النص يحتويه عما أو يشعره عما مالحظة كتابة  ˚

كتحديات شخصية. النص في التأشير عليها مت التي املواقع النظر في إعادة  ˚

التحديات. تلك على السائد النمط حتليل  ˚
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النص من الرئيسة املستخلصة لألفكار موجز بتلخيص ووضع القيام على القارئ

محتوى فهم على تساعد استراتيجية  اتصر أو والتلخيص  بلغته. عنها والتعبير 

للنص، فإن األساسية التركيبة يظهر للمقتطفات اإليجاز فبينما وتركيبته؛ النص

املمكن من بصورة مقتضبة. كما أن الرئيسة واادالت األفكار بني التلخيص يجمع

التلخيص في املهم بها. ولكن متصل غير أو من حترير احلواشي، جزءًا يكون اإليجاز أن

األفكار أن حيث واملثالت، الداعمة واألفكار الرئيسة األفكار بني التمييز  هو واإليجاز

على فإن وبهذا النص، من اتلفة األجزاء بني يربط احلبل الذي أو الهيكل متثل الرئيسة

النص لغة يستخدم أال القارئ على ولهذا الهيكلية، البنية هذه يستكشف أن اإليجاز

اخلاص. بأسلوبه األفكار عن يعبر بل

ال يقتصر على التلخيص أن غير اإليجاز عملية تبدأ مع أن التلخيص عملية وعلى

اإليجاز وبينما متكامل. صورة نص عليه تلخيصها في فحسب، بل الرئيسة األفكار درج

تكوين عملية أيضاً التلخيص يتطلب فإن مقطع، الدقيق لكل التحليل على يعتمد

عن صورة مقتضبة ينبئ وفي القارئ، بتعبير أخرى مرة األفكار جتميع أن حيث ابتكاري؛

املتعمق للنص. الفهم النقدية في القراءة أهمية

º««≤àdG (6)

ووقعه جانب مصداقيته إلى افتراضية يعني اختبار منطق نص حجة أو أي تقييم إن

القارئ بهدف قبول جازمة آراء أو توكيدات إصدار إلى يجنحون وكل الكتاب العاطفي.

الظاهرية قيمته من شيء أي يقبل ال النقدي القارئ أن غير حقائق. أنها على لها

تقييمها الواجب من احملاجة، من  درب مجرد أنه على جازم  توكيد كل يراعي ولكنه

داعمة. وأسباب إدعاء أو نهائي استنتاج أساسيني: حجة تتضمن جزأين وكل بحرص؛

أو أو حكم رأي أو فكرة جازمة باستنتاج صورة يصيغه في إدعاء للقارئ فالكاتب يقدم

دعم االستنتاج فيتضمن: أما بها. التسليم ملن يقرأها يريد نظر وجهة
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والقيم.  املشتركة واالفتراضات املعتقدات األسباب:  ˚

واإلحصائيات واملصادر املسؤولة. واألمثلة احلقائق األدلة:  ˚

بالقارئ تقبل االستنتاجات. يهيب الذي األساس تكون الدعائم وهذه

جانب إلى االستدالل عملية تتبع يتوخى فهو احلجج، بتقييم القارئ وعندما يقوم

ميكن وحتي واحد. أمر على يدالن وال متاماً متباينان اجلانبني هذين بأن املصداقية؛ علماً

اإلدعاء مع الدعم يتالءم أن الضروري من املستويات، أبسط على ما، حجة تقبل للقارئ

اإلدعاء. عن املعبرة اجلمل بني تضارب هناك وأال يكون

áfQÉ≤ŸG (7)

استكشاف يتطلب وهذا بالنص، املتصلة للقراءات ومضاهاة  مقارنة إجراء يلزم

أفضل. بصورة فهمهما ميكن حتى النصوص، بني التشابه واالختالف

á`«`HOC’G ∫É`ª`YC’G IAGô`b

حادثاً القارئ، أو الطالب يقرأ فيما النقدي التفكير إعمال لتوضيح احلية األمثلة من

شيطانية» «آيات  كتاب  صدر عندما العشرين القرن من الثامن العقد  في  شهيراً

جراء منه من رغماً صيته صات ما سرعان الذي املؤلف النكرة رشدي(١٩٦)، سلمان ألحمد

اجلوائز الدولية واستضافه بعض على حصل فلقد سوياً. عليه والهجوم له التشيع

وعن عنه إعالنات العاملية الصحف  وتصدرت لتكرميه، الدول وبعض األبيض البيت

اجلامعات في بعض يدرس أصبح كتابه أن حتى تقريظه، في املقاالت كتابه، ودبجت

بداية الضجة اإلعالمية وعقب هائل. مبيعات معدل أن كتابه سجل كما واملدارس(١٩٧)،

اهللا بيت رسول على افتراءات من كتابه في جاء بتكفيره ملا فتاوى صدرت عن كتابه

وأناب. تاب أنه أخرى تعلن فتاوى وسلم، وصدرت عليه اهللا صلي

في اإلسالمية  واجلمعيات والكتاب العلماء من كثير عليه للرد تصدى وقد
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تنكره ألصله عليه ينعي وبعضها وافتراءاته، ادعاءاته يفند بعضها والغرب، الشرق 

يعد لم الذي من اسمه األول ظهر مما إسالمية، أنها افترض التي ونشأته الباكستاني

ملذهب رشدي(٢٠٣). مروج أنه فيه فافترض بعيداً ذهب من هناك إن بل يستخدمه(١٩٨-٢٠٥)؛

على املهاجمة له باملوجة منددة أو عنه دفاعاً إما الغربية، األقالم قامت بعض وبالطبع

املسلمني استنكار من عجبها تبدي العقول أو واحلجر على لتكميم األفواه، حملة أنها

احلرية دعاة  عنه بالدفاع قام كذلك  اخليال(٢٠٦-٢٠٩). صنع من روائية قصة في جاء ملا

تنبئ واملعارضة تصريحات املؤيدة أن رغم الدول اإلسالمية، في من العلمانيني الفكرية

عليه الرد أو لنقده وكتب مقاالت من صدر بعده ما وال الكتاب يقرأ لم منهم أحدا أن

له. التحيز أو

القناعات من ومجموعة به، الكتاب يستعمل معايير خاصة هذا ملثل النقدي القارئ

يتأثر اإلنسان أن حيث آخر. إلى شخص من تختلف والقناعات هذه املعايير الشخصية.

لم وإن ويرى؛ ويسمع يقرأ ما على حكمه إليها في يرجع التي وثقافته، وعقائده ببيئته

املعرفية. حصيلته زيادة منوه ومع أثناء إليها يتعرض مبتغيرات وتأثرت ثابتة تبق

لنبي فيه حرمة ال مجتمع نشأ في شخصاً يدهش ال الكتاب ورد في ما فإن لهذا

في منا يسئ لشخص كان وإن الدينية، والكتب الدينية في األوساط حتى رسول أو

عقيدته. عن النظر بصرف والرسل يكرم األنبياء مجتمع

تلك به مثل حتيط كتاب عن عندما يسمع القارئ النقدي فإن ذلك، إلى باإلضافة

مبسائل املوضوع لعالقة  اإلعالم، لوسائل الشاغل الشغل زالت ما التي  الضجة

شرع الكتاب أم قرأ وسواء إلى قراءته. يدفعه الفضول قد ودينية، عقائدية وسياسية

يتساءل: فإنه قراءته، في التفكير في

خلفيته؟ هي وما هو املؤلف من  ˚

ينشرها؟ التي طبيعة الكتب وما هي الناشر؟ هو من  ˚

وهل  الروائي؟ اتمع في كتاباته استقبلت وكيف قبل؟ من رواية املؤلف ألف هل  ˚

٥٥
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قبل؟ من روائية أو غير روائية مؤلفات له راجت وهل قيمة أدبية؟ أعماله من ألي

هي  وما للرواية املروجون هم من خيالية؟ قصة حول الضجيج ذلك كل ملاذا   ˚

وما البعض، يهاجمه وملاذا وما هي دوافعهم؟ عنه املدافعون هم ومن دوافعهم؟

واملتحاملة له الترويجية احلمالت في واإليجابيات النقائص هي وما دوافعهم؟ هي

للمؤلف؟ االنتقادات املوجهة طبيعة وما عليه؟

النقاد في  نظر وجهة هي وما واألدبية؟ الروائية الوجهة من وجهات نظر النقاد ما  ˚

الرواية؟ لغة وفي عرضه، أسلوب

كان  إن االسم؟ أو الهدف أو املضمون في له مماثلة قصصية روايات هناك هل  ˚

جناحاً؟ القت فهل مماثلة هناك قصص

مسروقة  أو مستعارة، أو مقتبسة، أنها أو أصيلة، فكرة على قائمة الرواية ˚  هل

قدمي؟ عمل من

يكتشف أن النقدي املفكر على تسهل هذه، مثل أسئلة على اإلجابة مجرد محاولة

احملاوالت الفاشلة من بعض املؤلف حاول فلقد الكثيرين. غابت عن التي احلقائق بعض

كتاب في املستساغة. أما غير في ركاكة لغته قبل هي من واجهها التي قبل، والعقبة

القارئ على يصعب ومسف، فج أكثر رداءة، وأسلوبه لغته كانت فقد شيطانية» «آيات

النقاد من كثيراً إن بل الروائية؛ األحداث تتبع عليه يصعب املؤلف، كما إدراك ما يبغيه

التي نشرت أن الرواية كما قراءتها. استكمال في صعوبة وجدوا قراءة الرواية الذين حاولوا

الرواية ونيبال، فإن وبنجالديش وباكستان الهند من قراء على تقتصر ولم غربيني لقراء

السينما الهندية. رواد لغير مأهولة ليست هندية سينمائية على شخصيات حتتوي

الغرب(٢١٠- في صدرت التي والروايات الكتب من العديد من فمستعار االسم أما

صدور من  عقد من أكثر  قبل صدرت لقصة  حرفياً  مطابقة فهي  القصة أما  ٢١١)؛

والتي كازانتاكيس» «نقوس للكاتب األخيرة» املسيح «غواية رواية وهي رشدي؛ رواية
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في كتاباته السينما بعض عرضت الذي مؤلفها شهرة رغم اهتماماً كبيراً تلق لم

املسيح» «غواية قصة بعرض السينمائية األفالم أفالم ناجحة. وقد قامت مؤسسات

عارمة من هجوم حملة واجهت بل فليمه القدمي، جناح تلق لكنها لم الشاشة، على

بعض قام حيث األمريكية، املتحدة الواليات في خاصة الناس، من كثير ومن الكنيسة

عن متجنية صورة من الفيلم يعرضه رواد السينما ملا السينما وضرب دور بإحراق الناس

السالم. عليه املسيح

«كازانتاكيس» رواية من لروايته الفكرة استعارة على رشدي سلمان يقتصر ولم

شخصيات أسماء وتغيير بالتعقيد أسلوبها تشويه مع نصاً نقلها إنه بل فحسب،

قضية كادت تندلع وقد الشريف. من البيت النبوي أسماء أو هندية إلى أسماء الرواية

فكرية. ملكية لسرقة قانونية

شخصية قصة التي تروي فولتير» «لفرانسوا القدر أو قصة «زاديج»، هو آخر مثال

وقد علم(٢١٣)، من به أوتي ما إلى  وتشير قدمياً،  مصر حدود وعلى العراق في «زاديج»

فيها أشادوا  الذين العرب  الكتاب  من كبيراً تقريظاً ولقيت  العربية،  إلى ترجمت 

القصة أن أحد يكتشف لم شهيرة،  «فولتير» شخصية ألن ونظراً املؤلف. بعبقرية 

وبالنسبة للقارئ الكهف. سورة في السالم عليه موسى صاحب قصة من استعارة

التي الفكرة استعارة له تظهر حتى كثيراً يلبث ولن املؤلف، شهرة تعميه فلن النقدي

العربية.  بترجمتها إلى اللغوية زهوتها وفقدت بعض صيغت بالفرنسية

ï`jQÉ`à`dG IAGô``b

التاريخ قراءة في واالستنباط واآلراء احلقائق سرد بني  التمييز على  القدرة إن

وما مباشرة، إثباته ميكن ما معرفة تتضمن حيث النقدي؛ التفكير في هامة مهارة

ميكن التي اخلالصة هي وما احلقائق، من استخلصت التي املشروعة  التداعيات هي

لألحداث عرضهم سياق في  املؤرخون درج وقد التاريخي. السجل من  استخالصها

بحيث الشخصية؛ اآلراء مع احلقائق، من واستنباطهم احلقائق، يلبسوا أن التاريخية
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القارئ اجتذاب يحاول من من بينهم إن بل واالستنتاج. احلدث والرأي بني يصعب التمييز

العينني، نصب يراها وكأنه السنوات آالف عليها أحداث مرت عن  احلديث طريق عن

لوقائع تاريخية. شاهد عيان كان وكأنه التاريخ أعالم خلد في يدور ما فيروي

ألن(٢١٤): هذا واالستنباط؛ والرأي احلقائق النقدي التمييز بني املفكر على لزاماً يكون وهنا

صدقها  التحقق من ميكن أو مباشرة مشاهدتها تسجل معلومات ميكن احلقيقة:  ˚

ودقتها.

من  التأكد رمبا أمكن أو اعتقاد حكم شخصي مبني على تقييم عن يعبر الرأي:  ˚

.ً أبدا يتيسر ذلك ورمبا لم صحته

معلومات حقيقية. على مبنية مشروعة إشارة أو االستنباط: استنتاج منطقي  ˚

كامل غير احلقائق موجز أن غير التاريخ؛  دراسات في  ثابتة احلقائق فإن عموماً، 

بسد التاريخ يبنون فإن املؤرخني في القراءة، ولهذا غير مستساغ ممل أنه بالضرورة، كما

واستجالب القارئ، تثقيف محاولة في والتوسع املاضي، عن معلوماتهم الثغرات في

ما وعادة احلقائق. من االستنباط  طريق عن عرضهم على حيوية بإضفاء انتباهه 

تصرف معينة أو واقعة حكمة أو على أهمية أحكام إصدار في يستخدمون خبرتهم

احلقيقة مواقع بني فيها مييز عالمات هامشية يضع أن النقدي القارئ على ولهذا معني.

مْ بُهُ لْ كَ مْ هُ ثَةٌ رَّابِعُ ثَالَ ولُونَ يَقُ اهللا تعالى: {سَ قال التاريخ. يقرأ عندما والرأي واالستنباط

قُل مْ بُهُ لْ كَ مْ نُهُ وَثَامِ ةٌ عَ بْ سَ ولُونَ وَيَقُ بِ يْ غَ بِالْ ا مً رَجْ مْ بُهُ لْ كَ مْ هُ ادِسُ سَ ةٌ سَ مْ خَ ولُونَ وَيَقُ

م تِ فِيهِ تَفْ تَسْ وَالَ رًا اهِ ظَ رَاء مِ إِالَّ مْ فِيهِ َارِ متُ الَ فَ لِيلٌ قَ إِالَّ مْ هُ لَمُ يَعْ ا مَّ م تِهِ دَّ بِعِ لَمُ أَعْ رَّبِّي

.[٢٢ اآلية: [الكهف، ا} دً مْ أَحَ هُ نْ مِّ

iôNCG äÉ≤«Ñ£J

ومؤسسات اجلامعات في النقدي، خاصة التفكير  تعليم  سبل من العديد هناك

وعلم الرياضيات، والفلسفة، مثل اتلفة، العلوم تدريس خالل من العالي، التعليم

تعلم الكتابة(٢٢٢). وكذلك في إلخ(٢١٤-٢٢١)، النفس، والعلوم، ..
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النقدي التفكير شحذ التعليم   ˚ طرق في النقدي التفكير ˚ ضرورة

تعليمية ˚ آليات النقدي التفكير ˚ مناذج
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التعليم فـي النقدي التفكير ضرورة

التفكير في خبرة ومهارة ذوي إلى تخريج طلبة واجلامعات برامج الكليات تسعى

التفكير تقدم األمريكية املتحدة الواليات في الكليات من العديد أن كما النقدي.

على القدرة الطالب على حيث اجلامعي الناجح(٢٢٣)؛ التعليم في أساس كجزء النقدي

بصورة نظرهم وجهات وطرح عليهم، مطروحة لقضية بالنسبة النقدي التفكير

استنتاجاتهم وعملهم(٢٢٤-٢٢٦). ودعم متفرقة، مصادر من معلومات مقنعة، وتكوين

كما اجلامعية، اخلبرة في رئيس هدف هو مفكرين نقديني ليكونوا الطالب توجيه إن

نوعية التفكير حتديد في هناك لبس أن غير اجلامعي(٢٢٧-٢٣١). هامة للتعليم نتيجة أنه

الذي النقدي التفكير أن يرى فالبعض اجلامعة. خريج يجيده أن يجب الذي  النقدي

أنه أسلوب يرى آخرون بينما أمامه، املطروح املوضوع التفكير في هو الطالب يحتاجه

عادة النقدي التفكير كان إذا عما واضح  متييز هناك ليس  أنه  كما  عموماً. للتفكير

اختالف هناك بل املعرفة. لون من أم تكتسب، مهارة متوارثة، أم أم سليقة مكتسبة،

في تقييمه. تستخدم أن ميكن عدة آليات أن هناك حيث النقدي، التفكير تعريف في

البيانات، وحتليل تتضمن مهارات التفكير النقدي: القيام بالبحوث، اإلدارية، العلوم في

وعموماً من اتصني. مجموعة على عرضها أو ورقة في النتائج النتائج، وطرح وتقييم

من العديد في ألداء الطالب مقياساً تعتير النقدي التفكير في األكادميية فاملهارات

والكتابة التفكير النقدي واخلطابة مكونات بني تداخالً هناك إن حيث العلمية؛ ااالت

الكمي. االستدالل ومهارة واملعامالت اجلماعية، والقراءة،

لاللتحاق التأهيلي االمتحان في كبيراً شطراً النقدي التفكير مهارة اختبار ويشكل

يقدم املتحدة، اململكة  مدارس وفي األمريكية. املتحدة الواليات في احلقوق بكليات

من عشرة والثامنة عشرة السادسة بني للطالب مستقلة كمادة  النقدي التفكير

للفنون؛ امللكية واملؤسسة وكمبردج أكسفورد امتحانات هيئة اختبارات العمر؛ وفي
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عن وضع والثانية الدليل مصداقية عن األولى امتحان. يجتازوا ورقتي أن الطالب وعلى

في تلقوها معلومات محددة في املرشحني يختبر ال واالمتحان وتقييمها؛ محاجات 

من وحتليلها على لالفتراضات التفكير النقدي قدراتهم في ولكن عن الدراسية، املادة

مواد السياسة في مهمة االختبارات وتلك واالستقراءات. االستنباطات صحة وجهة

النقدي. التحليل املهارة في توفر حيث والتاريخ، والفلسفة

النقدي التفكير شحذ طرق

´ƒ`æ`à`dG

هي التنوعية الطرق تلك عديدة، وإحدى النقدي بطرق التفكير املمكن شحذ من

من العديد قوة أسرار من واحدة بني الطالب والتنوعية اجلامعة. في طيف الطالب في

العالي التعليم فطالب األمريكية، املتحدة الواليات في العالي التعليم مؤسسات

وحيث والثقافات؛ واجلنسيات مختلف األعراق وطالباً من السن كبار طالباً يتضمنون

:(٢٣١-٢٣٣ تتضمن(٢٢٧؛ التنوعية فكرة أساس أن تقوم على الطالبية التنوعية

اآلخرين. واحترام قبول  ˚

نوعه. من فريد فرد كل أن  ˚

الدينية  املعتقدات أو اجلسدية أو القدرات أو العمر اجلنس، في األفراد؛ بني االختالف  ˚

الفكرية. االجتاهات أو السياسية، األفكار أو

بالتفاهم. ومليئة وإيجابية آمنة بيئة في األفراد بني الفروقات استكشاف  ˚

أبعاد  احتضان البسيطة إلى التسامح مرحلة من واالنتقال البعض لآلخر تفهم  ˚

بها. واالحتفاء الفرد داخل في الغنية التنوعية

وجهة بتبني  الثقافي التنوع من االستفادة على الطالب تشجيع فيجب وبهذا

على االنفتاح ألن نقديني للثقافة، مستهلكني يصبحوا أن على تعينهم تعددية نظر

األبحاث بعض أوضحت وقد األعراق. متعدد مجتمع في األساس هو  الثقافة تعلم
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هي واحلساسية للثقافة التنوعي كبير من اإلدراك قدر العوامل املصاحبة لتنمية أن

.(٢٣٤-٢٣٥ الثقافات املتباينة(٢٢٧؛ بني التبادل وخبرات والتأمل، للتنوعية، االنفتاح

…ó≤ædG ÒµØàdG äÉµ∏e

على اتلفة واملستويات املتنوعة التخصص  مجاالت  عبر التعليم بحوث تعرفت

منها(٢٣٦): النقدي، للتفكير العامة بالقدرة تتعلق التي من املهارات احملددة العديد

العالقات بينها. من أخرى وأنواع املعلومات من متاثل بني جزئيات إيجاد  ˚

وحلها. القضايا تنسيق في ميكن استخدامها التي صالحية وصواب املعلومات ˚  حتديد

القضايا. ملعاجلة بديلة وسبل حلول إيجاد وتقييم  ˚

الدراسية املواد مجاالت عبر النقدي التفكير تعريف بني تشابهاً  هناك أن وكما

العموم وجه على عليها املتعارف عالمات اجلودة من العديد هناك ومستوياتها اتلفة،

وتشمل(٢٣٦-٢٣٨): النقدي؛ التفكير تدريس في

تعلم الطالب  ساعد فطاملا التعليم: تلقيهم خالل الطالب بني التفاعل تشجيع  ˚

التحصيل. من على املزيد فرد فيها مجموعات كل في

طاملا  النقدي واحدة: فالتفكير صحيحة إجابة ال تتطلب مفتوحة، طرح أسئلة  ˚

وليس املعالم غير محددة املطروحة تكون املسائل عندما صورة أفضل على جتلى

واالبتكار في التفكير على الطالب تشجع املفتوحة فاألسئلة صحيح؛ جواب لها

اخلاطئة. باإلجابة اإلدالء من الهيبة دون األجوبة،

املطروحة:  القضايا أو األسئلة في والتأمل للتفكير كاف للطلبة بوقت السماح  ˚

وإتاحة أسئلة طرح فإن وبهذا متسرعة، أحكاماً النقدي التفكير يتضمن فقلما

والتدبير التداول عليهم أن إدراك على الطالب يساعد عليها كاف لإلجابة وقت

األمثل. الرد هو ليس دائماً الرد الفوري وأن اإلجابة، قبل
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يفسح  عندما تنتقل بيسر أن النقدي التفكير ميكن ملهارات للتنقل: التدريس  ˚

على اكتسبوها جديدة مهارة تطبيق كيفية الختبار للطالب الفرص املدرسون

أنفسهم. الطالب خبرات وعلى مغايرة ظروف

Ö`jƒ`ÑàdG

حفظها منه ويطلب املعلومات لتبويب  واضحة قواعد  الطالب يعطى ما عادة

الكلمة كانت ما إذا لتحديد معايير مجموعة هناك املثال سبيل على قلب؛ عن ظهراً

استراتيجية أما خبراً أو نعتاً. أو مبتدأ مفعوالً به أو أو فاعالً أو فعالً استعمالها اجلاري

عن املعلومات تصنيف على الطالب االستقرائي تساعد لالستدالل فوسيلة التبويب

الفعال التعلم من النوع هذا استظهارها؛ مجرد من بدالً القواعد استكشاف طريق

مقارنة، مواد من بها يتعلق وما لألفكار أفضل وتذكر أعمق فهم إلى في العادة يؤدي

.(٢٣٨ املوجه(٢٣٦، التدريس طرق عليه من احلصول مبا ميكن

π`FÉ`°ù`ŸG ø`Y å`ëÑdG

مواد الرياضيات والعلوم، في املسائل صيغ أن من واملدرسني الطالب من كثير يشكي

وحل ذلك هو العملية. احلياة في يواجهها الشخص التي باملشاكل عالقة لها ليس

مهارات أهم من إن إذ ما، مسألة أو على قضية  التعرف كيفية في اخلبرة اكتساب 

هو ما ملسألة املالمح حتديد واستراتيجية فيها، التمرس ميكن التي النقدي التفكير

التي لتلك مهارات مماثلة استخدام للطالب ميكن بحيث املهام، لتأطير طريقة وضع

طريق عن توضع التي فاملهام حياته. في يصادفها قد مبهمة قضايا يحتاجها لتحديد

ال كانت وإن حلل لها، التوصل من تسهل وافياً حتديداً محددة تكون االستراتيجية هذه

له(٢٣٦). ميهد أو سيشكل حالً متغير أو وجه من املسألة أي إلى تشير بالتحديد
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بيئة تهيئة طريق عن الدراسي النقدي في الصف التفكير عمليات تسهيل ميكن

الصف داخل الفعلي للتنظيم االستكشاف. أما بالنسبة روح تشجع وفكرية طبيعية

رؤية ميكنه بحيث زمالئه، أمام الوقوف في املدرس للطالب مشاركة الدراسي، فيمكن

الوسائل تتضمن استخدام األخرى الطريقة أن كما معهم بفاعلية. اآلخرين والتعامل

النقدي التفكير لعمليات االنتباه تشجع على حيث الدراسي، الصف في التوضيحية

تسأل: لوحات رفع املثال سبيل على اجلارية؛

هكذا؟ أفكر ملاذا  ˚

رأي؟ هذا حقيقة أم هل  ˚

متشابهان؟ األمران هذان ملاذا  ˚

أن ....؟ لو ماذا يحدث  ˚

واألهم عنه. اإلجابة بكيفية  الطالب  تذكر  سؤال،  كل حتت اقتراحات وضع وميكن

املقرر. من معني جزء في تقدماً أحرزوا كلما اللوحات إلى دورياً انتباه الطالب لفت هو

حيث التفكير النقدي، إلى فكرة تنقل اللوحات بلفت أنظارهم الشكل، تقوم وبهذا

املواضيع تلف  ومهاراته التفكير  استراتيجيات نفس تطبيق  إمكانيه لهم توضح

.(١٣٩-٢٤١ والقضايا(٢٣٦،

النقدي التفكير مناذج
أسس على القائم املتطور النقدي النموذج عناصر التفكير حتدد التي بني النماذج من

على الغرس وتركز الضيقة، املواضيع تقسيمات تتخطى عاملية، فكرية قيم وعلى نظرية،

يركز النقدي التفكير فإن النموذج، لهذا ووفقاً النقدي(٢٤٢). للتميز في التفكير املنتظم

وتطبيق، وحتليل، أفكار، وضع احلذق في على الطالب تساعد وسلوكيات مهارات عدة على

واتصاالت. واستدالل، وخبرة ومشاهدات، تأمالت من مصطفاة معلومات وتقييم وتكوين
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ويقيمون ويجمعون حية واضحة، ومسائل أسئلة يولفون النقديني إن املفكرين الواقع، وفي

استنتاجاتهم ويختبرون التعليل، جيدة مستنتجات إلى ويتوصلون املناسبة، املعلومات

فعالة، بصورة الغير مع ويتواصلون بعقل مفتوح، ويفكرون ومقاييس مالئمة، معايير وفق

.(٢٤١-٢٤٣ ذاتي(٢٢٤، وتنظيم لتوجيه خاضعون أنهم كما

…ó≤ædG ÒµØàdG º∏©J äÉfÉµeEG

ويفترضون االفتراضات؛ اختبار تتضمن عقلية عادة النقدي التفكير أن البعض يعتبر

االفتراض وهذا بالسليقة(٢٤٣). الناس ميارسه أمراً ليس النقدي التفكير أن ضمنياً

العلوم في متخصصاً طالباً (٨٧٤) فيها دراسة سجل منها ببعض الدراسات، مدعوم

النقــدي(٢٤٤). غير والتفكير السديد متييز التفكير غير في متدنية درجات االجتماعية

البكالوريوس طلبة أشارت إلى أن أنها إال النتيجة نفس إلى أخرى دراسة توصلت وقد

مهارة قصور في من عانى الكل غير أن املبتدئني، الطلبة درجات أفضل من على حصلوا

.(٢٤٥ النقدي(٢٢٤، التفكير

األفراد حتسني بإمكان أن عقلية، يفترض عادة أن يصبح النقدي للتفكير ميكن وحتى

التأمل مهارات ولتقييم واإلرشاد(٢٤٦). التدريس خالل من النقدي التفكير قدرتهم على

وكانت شخصني(٢٤٧)، بني محاورة سجل باستخدام دراسة أجريت النقدي، والتفكير

وعندما السجل. مدخالت على املدرس ملحوظاته أضاف تزيد كلما الذاتي التأمل درجة

أفكارهم يدعم معقول دليل وجود يلزمهم النقدي التفكير بعملية الطالب يقوم

متعددة مصادر عن البحث كيفية تعلم في مساعدتهم املدرسني ومبقدور ومواقفهم.

النقدي التفكير موضوع معاجلة لهم ميكن بحيث نظر، وجهات وعدة املعلومات من

أوجه. عدة من

مقرر في النقدي التفكير  منوذج استخدام فاعلية لتقييم  دراسة أجريت وقد

الطلبة أداء أن عن الدراسة فأسفرت ،(٢٤٨ األمريكية(٢١٤، املتحدة الواليات لدراسة تاريخ

التاريخي التفكير مهارات في أقرانهم عن بكثير أفضل التجربة في شاركوا الذين
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كان الستخدام في القيادة مقرر يدرسون لطلبة أخرى وفي دراسة والتفكير النقدي.

مجاالت في النقدي التفكير ملكات شحذ في محسوس تأثير النقدي التفكير منوذج

أن التدريس كما العموم(٢٤٩). على وجه النقدي التفكير ومهارات االستنباط، والتفسير

وفهم تقييم في اجلامعة طلبة قدرات شحذت من النقدي التفكير ملهارات النظامي

.(٢٤١ بحوث(٢٢٤، مطبوعات

تعليمية آليات
التفكير على الطالب تشجع دراسية مناهج تصميم على دائبون أساتذة اجلامعات

وتصرفاتهم وتوصياتهم استنتاجاتهم دعم مبقدورهم الذين الطلبة وتنمية املستقل،

في هو املعلمني من للكثير املستمر التحدي لكن اخلبرة. أو املعملية التجربة خالل من

النقدي إلى ممارسة للتفكير التجريبي والدعم الفلسفية الرغبة قدرتهم على ترجمة

وتعليمية(٢٢٤). واقعية

النقدي: التفكير مهارات لتنمية الفعالة التعليمية اآلليات بني من

التعليمية. السجالت  ˚

الكتب. ونقد وعرض مراجعات  ˚

واالقتناع.  القبول على قارئها حتمل التي املقاالت والكتابات  ˚

املنهاج في النقدي التفكير ممارسة تقحم أن الثالثة اآلليات لهذه ميكن حيث 

استخدام  خالل من النقدي التفكير تشجيع  املمكن أن من تبني  فقد ، الدراسي(٢٢٤)

الطالب. تفكير لتنمية املنتظمة الصيغة التي توفر اآلليات والدروس

º`«`∏©àdG äÓ`é°S

أثناء الطالب ومالحظات للطالب إرشادات لتدوين يستخدم التعليمي، السجل

التجارب، نتائج لتقييد اصصة املعمل بدفاتر شبيه وهو تعليمية. مبهمة  القيام

وأن جديدة، ممارسة ليس  السجالت استخدام  أن حني وفي عليها. والتعليق وحتليلها 
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أمر واجلامعات الكليات في املماثلة والتخصصات تخصصات اإلدارة في استخدامها

مهام ومن العالي، التعليم في املمارسة هذه قيمة الدراسات أكدت بعض إال أن نادر.

التعليمية(٢٥٠): السجالت

التساؤل. ملكة بتنمية النقدي التفكير صورة في التعليمية العملية جودة ˚  تعميق

الذاتية. تعلمهم عملية أبعاد إدراك في املتعلمني مساعدة  ˚

التعلم  بامللكية الذاتية لعملية واإلحساس التعلم في الفعالة الشراكة زيادة  ˚

ومنتجاتها.

أثناء  تتولد ألسئلة  أفكار تكوين في الطالب تعني أن التعليم لسجالت ميكن  ˚

خالل منها، االستدالالت واستخالص وآراء أفكار من يطرح فيما الفكر إعمال

امليدان. املستقاة من اخلبرات وخالل فصول الدرس

أن(٢٥١): الدراسية الفصول في امليدانية الدراسات بعض في تبني ولقد

السجالت  خالل  من التعليم عملية في طيب بأداء يقومون الذين الطالب  ˚

املرحلة. نفس غيرهم في من االمتحانات في أفضل أداؤهم يكون التعليمية

يتطلب  (الذي التعليم في كأسلوب  التعليمية السجالت  استخدام أن رغم  ˚

عند أيضاً يستفيدون األفراد إال أن األخرى، األساليب من أفضل الفكر) إعمال

آخر. أسلوب أي ممارسة

فريق متساويني، إلى فريقني الطالب األحياء، قسم طالب ألربعني من دراسة وفي

الدراسة واصل واآلخر ورؤاهم، مالحظاتهم سجالت تعليمية لتدوين استخدام منهم

السجالت عملية  استخداموا الذين أن عن الدراسة  أسفرت وقد املعتادة، بالصورة

كان(٢٥٢):

النهائي. االمتحان في أداؤهم أفضل  ˚

بفكرة التعليم. عالي املستوى إملامهم  ˚
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اإلدراكية. باخلطط االستراتيجية كبيرة درايتهم  ˚

الدروس. من القصوى ساعدهم في االستفادة التسجيل أن إحساسهم  ˚

ودرايته الشخص معرفة  من يحسن التعليمية السجالت استخدام أن كما

وذلك العمليات، تلك في احليوي وبقدرته على التحكم به الذهنية اخلاصة بالعمليات

.(٢٥٢ التفكير(٢٤٢، على ذاتي وإشراف ذاتي، وتوجيه ذاتي، تصحيح عمليات في

من مهمات السجل متنوعة أوجه على تركيزهم في التعليم وبينما يختلف رجال

الطالب خلواطر فورية تسجيالت على السجل  يحتوي  أن على يتفقون التعليمي،

مبا اخلاصة الطالب  انعكاسات بقراءة املدرس قيام خالل ومن  وأفكارهم. وجتلياتهم

في املعلومات منها الطالب يستقي التي الطرق من يتحقق ميكن للمعلم أن يتعلم،

ومهارة الطالب واالستقراء، االستدالل في مهارة الطالب يدرسونها، مثل التي املادة

عليها. والبناء احلصص الدراسية في يتلقونها التي املعلومات تطبيق في

احلوار  لسجالت السن كبار من تقليديني غير طلبة استخدام  عن دراسة وفي 

استخدام في يرغبوا لم الطلبة أن النتائج  أظهرت  احلاسوب، دراسة في  الثنائي 

استخدامها في ميانعوا لم ولكنهم جدواها  بعدم  لشعورهم التعليمية السجالت

.(٢٥٣ كآلية للدرس(٢٤٧،

باستخدام  الذين يكلفون الطالب من كثيراً أن عن البحوث(٢٥٤) بعض أسفرت وقد

هذه املتوقع من لهم ما هو ال يتضح اجلامعية، التكاليف في التعليمية السجالت

السجل على أدخله ما ما كان إذا الدراسة نهاية حتى من يشك منهم إن بل املمارسة،

ألوجه للطالب بالنسبة الكافية اإلرشادات توفير املعلمني على يجب لهذا ال. أم كافياً

أن التعليمي. كما سجلهم في بدرجه يقومون ملا املطلوب تضمينها النقدي التفكير

إلى عرض(٢٢٤): الطالب ترشد أن املواضيع رؤوس على

متناسقة.  بصورة للسجل املنتظم االستخدام  ˚

واملهنية. الشخصية بالتنمية اخلاصة واالفتراضات وتقييم األسئلة حتليل  ˚
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عالم واقعي. مضمون في الدروس تطبيق قدرات  ˚

مرتبطة بالرؤية  سنوات خمس إلى ثالث لفترة من تنمية مستفيضة خطة وضع  ˚

السجل. استخدام فترة خالل املكتسبة

Ö`à`µdG ó`≤`f

تشجيع في استخدامها  للمعلمني  ميكن  التي اآلليات مجموعة من الكتب نقد 

من الكتب نقد ويتطلب يقرأون. فيما الفكر وإعمال التفكير على العالي التعليم طلبة

عن خصائص استقراءات واستنتاجات ووضع والتدبر، التفكير النقدي، الطالب إعمال

على للكتاب، نقد فعال كتابة للطالب يتسنى وحتى بعينه. يعالج موضوعاً الذي الكتاب

األساسية القدرات يدعم ال الكتاب أو بها يدعم يوضح بجالء الطرق التي الطالب أن

من الهامة املعلومات لتقييم التجمع الطالب  وعلى الدراسية. املادة  تغطيها التي

جيدة دالئل عن مبنية استنتاجات إلى التوصل ميكنهم حتى أخرى، مصادر ومن النص

الفكر إعمال على الطالب مساعدة حول تتمركز املهمة الكتاب. هذه لقيمة بالنسبة

املادة دروس تعلمه في مت مبا معلومات من ما فيه ومقارنة يعرضها الكتاب، املادة التي في

الذي هو بالكتاب بالطالب واملتعلقة العملي اخلاص الفهم حيز في األخرى، املواد وفي

املواضيع ومعاجلة على مناقشة التركيز الطالب من الكتب نقد ويتطلب نقدها. بصدد

فحسب. يدرسه الذي للموضوع الكتاب معاجلة وليس طريقة يعرضها الكتاب، التي

للمادة الكتاب قيمة عن مستفيض طرح في بوضوح التعبير الطالب على أن  كما

أخرى. علمية وكتابات الكتاب مبواد من نص أطروحاتهم ودعم الدراسية،

والرعاية التنظيم الذاتي على قائمة تفكير عملية في الطالب إدراج يستلزم هذا

وضع املمكن ومن النقدي. التفكير في هام جانب وهذا الذاتي، والتصحيح الذاتية

أن إال بينهم، بالتعاون أو الطالب أو املدرس سواء وضعها للنقد، اتارة بالكتب قائمة

اجلهود لتقييم محددة ومعايير املواضيع ورؤوس باإلرشادات الضروري إمداد الطالب من

باهود(٢٢٤). اخلاصة والدرجات

٧٠



٧١

‹
É©

dG
º

«∏©
àdG

ä
É°ù

°S
Dƒ

e
Qh

O
.

.
å

dÉãdG
π

°ü
Ø

dG

´É`æ`bE’G ä’É`≤`e

لم التي ااالت  من محددة نظر بوجهة االقتناع على القارئ حتمل التي املقاالت

لإلقناع أو الكتابات املوجهة وفي اجلامعة. مستوى على البحث من وافر بنصيب حتظ

واستنتاجات حجة من يطرحه مبا اآلخرين إقناع بعينه يحاول الكاتب موضوع نقاش

معروضة. نظر ووجهات

تتضمن(٢٥٥-٢٥٦): اإلقناع كتابات ومهارة

حل. لها ينشد التي القضية تأطير  ˚

غير  تكون ما عادة معلومات على  قائمة نتائج واستخالص  استنباطات  إجراء  ˚

الداللة. واضحة

من  بدالً خبرات أو جتارب من عملية بأدلة مدعمة وتفصيالت عامة حقائق ˚  اختيار

شخصية. آراء

املوقف. عند عرض الشخصية في العواطف التحكم  ˚

يلي(٢٤٣): ما الكاتب من تتطلب ما، بفكرة موجهة إلقناع اآلخرين مقاالت كتابة بينما

املوقف بوضوح. حتديد  ˚

التي  االعتبار املعلومات في األخذ مع بجالء املوقف التي تدعم املعلومات جمع  ˚

املضادة. املواقف تعزز

معايير ومقاييس مالئمة. باستخدام االستنتاجات واختبار تقييم  ˚

وافتراضات القراء املرتقبني. يضعها التي الدراية التامة بالفروض  ˚
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وتوصيات االختراع  ˚ استنتاجات االبتكار  ˚ تدريس ˚ علم
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االبتكـار علـم

QÉ`µ`àH’G º`∏`Y ¢ù`°SCG

أوجهها بكل ويختص املتنوعة، العلمية التخصصات يضم علم هو االبتكار علم

١٩٧٩م(٢٥٨)، عام كعلم تأسيسه ومت ١٩٧٧م(٢٥٧)، عام في مالمحه مت وضع وقد ومكوناتها،

مثل االبتكار(٢٥٩-٢٦٠)، علم دراسات في  اإلسهام التخصصات من للعديد ميكن حيث

والتقنية)، والعلوم الفنون وتاريخ العام (التاريخ والتاريخ االجتماع، وعلم الثقافة، علم

العقل، وعلم  النفس، وعلم واالقتصاد،  االبتكار،  وأصول التنظيمات، ونظريات

اإلنسان، دراسة وعلم  التعليم، وعلم  احليوان، سلوكيات دراسة وعلم والفلسفة،

األساسية العلوم من االبتكار كعلم علم اعتبار ميكن وبهذا السياسية(٢٦١). والعلوم

التي لم يسبق الهامة، من القضايا العديد عرض املمكن من حيث والتطبيقية(٢٦٢)،

إطار في لها مجدية حلول وإيجاد مالمحها حتديد ميكن صحيحة، كما بصورة تداولها

وقياس منتجات االبتكار(٢٦٥)، الثقافة(٢٦٤)، تخصصات املثال، سبيل على االبتكار(٢٦٣)؛ علم

للصحة العقلية، االجتماعية والظروف اإلنسان(٢٦٦)، علم في للثقافة الفريدة واملنزلة

.. إلخ. ولقد القى االقتصاد(٢٦٨)، في االبتكاري واملنهاج في الفنون(٢٦٧)، ونظرية اللغة

العالم(٢٦٩-٢٧١). نطاق على واسعاً دعماً االبتكار علم

والتغيير، والتجديد باإلبداع تتعلق مواضيع عدة اإلبداع علم االبتكار أو علم ويضم

على بناء تأسست التي والتفكير والتعليم بالتعلم املتعلقة املفاهيم  من وكثيراً 

النقدي التفكير وأساليب املستمر، التعلم  أساليب  يتضمن وكذلك العقل، أبحاث

الطالب ذلك إلى نقل املخ، وكيفية وظائف فهم كيفية هو العلم ومحور واإلبداعي.

باملعرفة املتنوع والثراء الغنى ذات  البيئة ضمن  التعلم وكيفية مدارسهم؛ في

لدى املعروفة احلواس على املقتصرة غير  املتعددة وباحلواس التعليمية، وباملعطيات

حتسني وكيفية استغالل، أفضل واستغاللها احمليطة اإلنسانية والتجارب اإلنسان،

خالل من بني اخلاليا العصبية والتفاعل التشابك بزيادة احلياة، مسيرة املخ خالل طاقات
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االبتكار علم  أن  كما والتعلم(٢٧٢). التجربة على واحلفاظ احلرص خالل  ومن  ترابطها،

وتخطيط الذاكرة وعمل التفكير ووسائل التعلم ألساليب يتضمن التدريس املباشر

املخ باستخدام أي للمخ، (اإلجمالي) الكلي التعلم بوسائل الوظيفي واإلبداع الدماغ

واأليسر. األمين بنصفيه

تدل ألنها ال مجملها، في دقيقة مسميات لم تكن بعدة العلم هذا طرح مت لقد

التعلم عليه أطلق فمثالً لوائه. حتت تنضوي التي واملواضيع املهمات جميع  على 

وإلى العقلي، والتخطيط الكمي، والتعلم العصبية، اللغوية والبرمجة املتسارع،

تكون بحيث دقيقة، تكن لم مجملها في ولكنها املسميات. من السلسلة هذه آخر

املصطلح(٢٧٢). هذا يعنيه ما لكل جامعة شاملة

á°SGQódG ä’É›

التخصصات، جميع في اجلامعات مستوى على االبتكار علم اقتراحات لتدريس هناك

تشمل: العلم فقد هذا عليها يشتمل التي مجاالت الدراسة أما

والذاكرة. العقلي، والتخطيط ووظائفه وتخطيطه تكونيه العقل:  ˚

أو  بيئية أو  معرفية كانت سواء الدارسني لدى التعلم  أساليب التعليم:  ˚

اجتماعية.

اإلنسان. سلوكيات دراسة وعلم احليوان، سلوكيات دراسة علم  ˚

النقدي. التفكير  ˚

االبتكاري.  التفكير  ˚

الثقافة.  ˚  علم

االجتماع. علم  ˚

والتقنية. والعلوم الفنون تاريخ  ˚
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االقتصاد.   ˚

النفس.  ˚  علم

الفلسفة، والعلوم السياسية.  ˚

الهيكلية. النماذج إنشاء  ˚

تقنية. العلم إلى نقل  ˚

منتجات. إلى التقنية نقل  ˚

اإلجابة التي يجب األسئلة بعض طرحت رمبا االبتكار، علم تدريس في وعند الشروع

املقرر: هذا تدريس مثل عند عليها

التعلم؟ كيفية معرفتها عن يجب هي املعلومات التي ما  ˚

التفكير؟  طبيعة هي ˚  ما

االستذكار؟  طرق أفضل هي ما  ˚

االبتكاري؟  التفكير وسائل أفضل هي ما  ˚

وتطبيقية؟ ذات فاعلية قرارات التخطيط واتخاذ يتم كيف  ˚

بصورة عامة؟  التفكير أساليب هي أفضل ˚  ما

أكبر؟  بفاعلية واملسائل القضايا حل كيف ميكن  ˚

املدرسون؟  يتدرب كيف  ˚

فاعلية؟  أكثر بطريقة والشروحات املالحظات تدوين ميكن كيف  ˚

ممكنة؟ درجة أقصى إلى املخ ميكن استخدام كيف  ˚

واملعاهد املدارس  جميع في تقدميه يجب ضروري علم االبتكار علم أن شك  ال

املستقبل علم االبتكار هو علم إن وفي احلقيقة، في املناهج. إجباري واجلامعات كمقرر
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رابط فيما دون بالتجزئة علم االبتكار مهارات يكفي تعليم وال احلادي والعشرين، للقرن

يتم واحد ومقرر واحد عنوان حتت املهارات كل وتوحيد دمج لهذا فرمبا األفضل هو بينها.

مقررات مع بدمجها إما مباشرة ميكن تدريسها وهنا واحدة. دراسية تقدميه كوحدة

االبتكار(٢٧٢). علم حتت عنوان مستقالً مقرراً تكون أو أن مناسبة

»`∏`≤`©dG §`«`£`îàdG

واألخذ املخ وتكوينه عمل عن املالحظات لتدوين وسيلة أهم هو العقلي التخطيط

في صفحة كل أفكاره يضع أن للباحث ويتيح بأكمله املخ على يعتمد وهو بها(٢٧٣)،

على أثره العقلي التخطيط  يترك الرسم وأدوات البصرية وباستخدام الصور واحدة.

اال هذا في ضده. وليس مع املخ يعمل وببساطة ، وأعمق ومدة أطول أكبر املخ بصورة

واملنطق واألرقام تتكون الكلمات املخ، حيت من األيسر النصف مزايا استخدام يتم

اليقظة وأحالم واأللوان األنغام تتكون األمين حيت النصف والتنظيم، ومزايا والتحليل

واملعرفة املطلوبة للتخطيط العقلي األبعاد. بكل احلركة على والقدرة واملكان والتخيل

يلي: ما تتضمن

العقلي. التخطيط وكيفية مهمة توضيح  ˚

. رموز معجم أو قاموس وضع  ˚

العقلي. واالتصال لتحسني التخطيط الرمزية استخدام  ˚

سهلة. رسم وسائل استخدام  ˚

عديدة.  مجاالت التخطيط العقلي في استخدام  ˚

العقلي التخطيط إذ ميكن استخدام ،ً ليس محدودا العقلي التخطيط واستخدام

للمشاكل حلول والوصول إلى وفي اتخاذ القرارات التنظيم، اليومي وفي التخطيط في

األهداف ووضع والندوات، والدورات واحملاضرات واالجتماعات (التفكير) واستنهاض املخ

وتدوينها(٢٧٤-٢٧٦). املالحظات وأخذ واططات
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االختراع تدريس

التجارية والعالمات  االختراعات ومكتب املاضي القرن من الثامن  العقد منذ

املؤسسات تشجيع  في الدولة مؤسسات من العديد مع بالشراكة األمريكي يقوم

اجلهود، لتلك ووفقاً التفكير(٢٧٧). مهارات على للتدريب برامج تقدمي على  التعليمية

تستخدم مع التي البرامج من كواحد االختراعي التفكير مقررات مشروع بدأ فقد

والتفكير النقدي،  التفكير مهارات لتطبيق كوسيلة التفكير مهارات شحذ  برامج

االختراع واالبتكار. أنشطة خالل والقضايا من املسائل وحل االبتكاري،

على معرفة يعتمد الطالب أن على ملعضلة، يخترع حالً أن من طالب يطلب وعندما

فيها يتحصل أن التي عليه ااالت كذلك يدرك الطالب أن كما مسبقة. وخبرة ومهارة

تلك املعلومات وعلى معها. املعضلة ويتعامل بجوانب يحيط حتى جديدة، معرفة على

وتقيم. ومن اصطناعية، تكوينات في وتستخدم وحتلل، تطبق أن عليها يحصل التي

حقائق األفكار تصبح املسائل، وحل االبتكاري، والتفكير النقدي، مهارات التفكير خالل

مناذج ترعاتهم. وبناء أفكارهم، وتوضيح حلول، باختراع الطالب يقوم عندما

مهارات وممارسة للطلبة لتنمية الفرص يفسح االختراعي مقررات التفكير ومشروع

وتوليد التفكير  ملهارات  مناذج وضع مت السنوات مر وعلى املستوى. الرفيعة التفكير

سلسة طريقة  ولوضع التفكير  في الهامة للعناصر أوصاف لتوفير  تهدف برامج 

املدرسية. املقررات من كجزء التفكير، مهارات لتدريس

∑GQOE’G êPƒ`ª`f

التصنيف حيث تشمل التعليم؛ بني رجال شهرة هو األكثر اإلدراك هرم تصنيف لعل

هي(٢٧٨): رئيسة عناصر عدة

التعليم مستويات نتائج أدنى متثل سبق تعلمها. املعرفة التي املواد ذكر املعرفة: .١

مجال اإلدراك. في
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املعرفة مستوى تتجاوز وهي املادة، معنى إدراك على القدرة  وهو االستيعاب:  .٢

مراتب الفهم. واالستيعاب هو أدنى بقليل.

استخدام على القدرة إلى ويشير التصنيف هرم في االستيعاب يلي التطبيق: .٣

والتطبيق يتطلب ومتماسكة. جديدة ونظريات أسس في تعلمها مت التي املواد

االستيعاب. عن الفهم من أعلى مستوى

فهماً تتطلب التعلم نتائج أن حيث التطبيق، بعد التالية املرتبة هو التحليل: .٤

للمادة. التركيبية والهيئة احملتوى من لكل

كامل. لتكوين شيء أجزاء جتميع على القدرة إلى ويشير االصطناعي: التكوين .٥

التأكيد مع االبتكارية، السلوكيات على تركز املرحلة هذه في التعلم ونتائج 

مستحدثة. هياكل أو أمناط تكوين على

املادة قيمة على احلكم على الهرم، ويختص بالقدرة في عنصر آخر التقييم: هو .٦

هذا في التعلم ونتائج محددة.  معايير على تقوم واألحكام  معني. غرض في 

واالستيعاب املعرفة تتضمن عناصر ألنها اإلدراك، هرم في األسمى اال هي

قيم إدراكية أحكام تتضمن ذلك إلى والتحليل والتركيب. باإلضافة والتطبيق

محددة. معايير على قائمة

والتركيب  والتحليل، التطبيق، مستويات: أربعة أعلى تشجع االختراع وأنشطة

واالستيعاب. املعرفة إلى باإلضافة والتقييم،

IOhó`ë`ŸG ô`«`Z á`Ñ`gƒŸG êPƒ`ª`f

لوزارة التابعة القومي االنتشار شبكة برامج من هو احملدود غير املوهبة برنامج

النقدي التفكير عناصر من كالً يتضمن  النموذج  وهذا  األمريكية(٢٧٩-٢٨١). التعليم

يلي: املوهبة كما مجاالت يصف احملدودة غير املوهبة ومنوذج االبتكاري. والتفكير

أفكار، عدة في إلى التفكير يشير وهو التفكير االبتكاري، ينشط التفكير املنتج: .١

األفكار. تلك إلى غير مستخدمة، واإلضافة أفكار مختلفة، أفكار
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عناصر: ستة تشمل االتصاالت: .٢

ما. شيئاً تصف ومختلفة مفردة كلمات عدة اعط ˚

مشاعر. تصف ومختلفة مفردة كلمات عدة اعط ˚

معينة. وجهة آخر من شيئاً تشابه التي اتلفة األشياء من العديد في فكر ˚

يشعرون. تفهم كيف أنك اآلخرين يعرفون دع ˚

وكاملة. متنوعة عدة أفكار األفكار باستخدام من شبكة كون ˚

كالم. استخدام دون اخلاصة مشاعرك وحاجاتك عن أخبر ˚

عن: أن يخبروا الطالب يتعلم أن يستلزم التخطيط: .٣

سيخططون.  ماذا  ˚

يتطلبونها. التي املواد ˚

املهمة. إلكمال بها القيام عليهم التي اخلطوات ˚

قد تواجههم. املشاكل التي ˚

إصدار القرار: .٤

ميكن تنفيذها. التي واملتنوعة املتعددة األشياء في التفكير ˚

بديل. عن كل احلذر التفكير ˚

األفضل. أنه ميكن اعتبار بديل أفضل اختيار ˚

لالختيار. ومتنوعة عديدة مسوغات تقدمي ˚

أن الطالب من  وتتطلب اخلمسة،  املواهب  آخر هي هذه املستقبل: استشراف  .٥

والتأثير. السبب عالقة واختبار موقف، عن متنوعة تنبؤات عدة يقدموا

اختراعاً. الطالب يقدم عندما العناصر اخلمسة وتستخدم
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حيث(٢٨٢): أيضاً؛ االبتكاري، والتفكير النقدي التفكير النموذج يتضمن

بهدف: ووصلها، اتصاالت يوصف على أنه عمل االبتكاري: التفكير  ˚

عديدة. احتماالت في التفكير  -

مختلفة. نظر وجهات واستخدام منوعة، سبل في واخلبرة التفكير  -

عادية. مستحدثة وغير احتماالت في التفكير  -

واختيار بدائل. توجيه توليد  -

بهدف: االحتماالت، وتكوين التحليل أنه على يوصف النقدي: التفكير  ˚

األفكار. من العديد بني واملضاهاة املقارنة -

األفكار. وتقومي حتسني -

فعالة. وأحكام قرارات إصدار -

فعال. لعمل متني أساس توفير -

فإذا افترض املسائل. أو القضايا مراحل عند حل ست على هذه التعريفات تستخدم

فإن واالضطراب، الفوضى من حالة وأحدثت شيء كل فبعثرت مبكان مرت أن عاصفة

يلي: كما تسير احلل مراحل

يحتاج الذي املكان والفوضى في االضطراب حالة حتديد الفوضى: حالة تعيني .١

حيث االهتمام، يتطلب الذي الوضع من والتحقق عليه، كان ما إلى إلى إعادته

الشروع قبل أوالً األوضاع من والتحقق الظروف واملالبسات على يجب التعرف

حل. إيجاد في

تعقب هي الفوضى حالة أوضاع من التحقق تلي التي املرحلة إيجاد البيانات: .٢

احلالة لتوضيح واألفكار وجمعها واآلراء، واملشاعر، واحلقائق، واملعرفة، املعلومات،

معرفتها. يلزم حقائق من يغيب قد وما الوضع وحتديد جلية، بصورة
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بصورة عن القضية التعبير يلزم واستكمالها البيانات جمع القضية: عقب حتديد .٣

اإلفصاح ومحاولة معروفة املشكلة أن افتراض جتاوز يجب كما املوضوع. متثل قلب

جديدة. من وجهات نظر إلى استيعاب الوضع القضية بصورة تدعو عن

من ميكن عما  للبحث العقل إعمال تقتضي املرحلة هذه فكرة:  عن  البحث  .٤

بدرج األفكار والقيام املطروحة. القضية مع للتعامل أو البدائل املتعددة األفكار

القائمة.  تلك من املتنوعة احللول اختيار سيجري حيث تقييمها، دون في قائمة

ممكنة حلول إلى تؤدي أن ميكن التي األفكار من عدد حصر  بعد حل:  إيجاد  .٥

التقييم يجب ذلك وإلجراء تلك األفكار بصورة منظمة. بتقييم القيام ميكن

والسرعة، التكاليف، قد يشمل ذلك املطروحة. للقضية مالئمة معايير وضع

القوة وأوجه الضعف نقاط تقييم ميكن وبهذا إلخ. .. املطلوب، والوقت واملتعة،

املمكنة. احللول في

عمل خطة وضع  يلزم للحل، بالنسبة  قرار اتخاذ بعد  القبول: من التحقق  .٦

التي واملصاعب والعقبات املطلوبة، املساعدة حتديد يتطلب وهذا احلل، لتنفيذ

القصير والبعيد املدى على بها القيام يلزم التي واخلطوات التنفيذ، تعترض قد

الفوضى. من للتخلص

وتوصيات استنتاجات
واالبتكار وتفعيل احلصول النقدي التفكير شحذ في العالي التعليم مؤسسات دور إن

التشجيعية احملاضرات  وإلقاء احلوافز  وضع على يقتصر ال عاملية، اختراع براءات على

يتطلب وإمنا الدورية، بالفعاليات وتعضيده املعرفة مجتمع إنشاء إلى أو الدعوة دورياً،

ممارسة على والطالب التدريس هيئة تشجيع تشمل استراتيجية تعليمية خطة وضع

هام كجزء املواد كل دراسة وفي  التعليم، مراحل كل في واالبتكار  النقدي  التفكير 

التخصصات كل وذلك في املعامل، في التجارب وإجراء واحملاضرات الدروس تلقني من

التفكير جعل على لتساعد بالتدريج إدخالها ميكن عديدة سبل وهناك  الدراسية.
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القيام ببحوث جانب إلى هذا والتحصيل. الدراسة من جزء االبتكاري والتفكير النقدي

االجتماعية النواحي من بها املتعلقة القضايا وتناول واالختراعات التفكير مجال في

العلمية. النواحي إلى جانب والفلسفية والنفسية

»ª«∏©àdG ÖdÉ£dG ÎaO

خاصة به، خاص تعليمي بسجل االحتفاظ على طالب تشجع كل أن على اجلامعة

أو كشاكيل، دفاتر في احملاضرات أثناء مذكرات كتابة على تعودوا قد طالب اجلامعة وأن

شروح أو من املدرس يرجتله ما وبعض السبورة على ما نقل على يقتصر عادة أن هذا إال

املهمة على هذه تقتصر ال السجل التعليمي أن مهمة غير وأجوبة. أسئلة أو تعليقات

تتضمن: أن يجب بل النقلية،

ينقل. ما يقال، وعلى ما الطالب على تعليق  ˚

يلقن. عن مصداقية ما نقاط غامضة أو تساؤالت عن  ˚

مفهومة  غير قضايا أو على الفهم، نقاط مبهمة في احملاضرة تستعصي درج  ˚

أمور أو بها وتصديقها، أو أوجه يصعب االقتناع التوضيح، من مزيد إلى وحتتاج

مألوفة. وغير غريبة

اإليضاح  وسيلة أو احملاضرة، من إزالة الغموض عن املبهم كيفية في رأي الطالب  ˚

املطلوبة.

املزيد معرفة في رغبة أثارت أو نفسياً، ارتياحاً صادفت مستحسنة نقاط ˚  درج

فريدة معلومة أو جديدة مبعرفة جاءت أو والتمحيص، وتعقبها بالبحث عنها

نوعها. من

االهتمام. مجال لالستفاضة أو أنه ما يظن رصد  ˚

متعلقة  أكانت سواء أفكار، منها من أجزاء أو ككل  احملاضرة تثيره ما تسجيل  ˚

عنه. خارجة أو احملاضرة مبوضوع
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وتأثيرها. ومدى وضوحها، واكتمالها، احملاضرة تقييم  ˚

احملاضرة،  تتبع على الطلبة وحرص الدراسي، والصف احملاضرة بيئة  تقييم   ˚

عليهم. تأثيرها ومشاهدات

منها. الغامض وشرح الفكرة توصيل في خاصة احملاضر، أداء تقييم  ˚

نفسها  احملاضرة لتقدمي له الفرصة أتيحت لو أن يفعل مبقدوره سيكون ماذا رصد  ˚

الدراسي. الصف نفس في

يلقن ما  لكل التلقي، على  تقتصر ال الدراسي الصف في الطالب مهمة إن أي

من عليه يفيض وعلى احتواء ما املعرفة من قطرة كل التقاط كاإلناء يحرص على

األذن مهمات: ثالث فالطالب يتلقى،  ما كل تصفية عليه  ولكن املعلومات، سيل 

والعني الرقيبة، والعقل املتبصر. املتلقية،

الطالب يساعد احملاضرة، أثناء اجلانبية التعليقات هذه رصد على  واحلرص

وعلى ذاكرته، في بعينيه يرى ما  كل طبع وعلى يقال،  ملا اجليد اإلصغاء  على

النقدي، التفكير على  عقله تدريب جانب  إلى  هذا للدرس؛ الفوري  االستيعاب

االبتكار. مهارة واكتساب

أفكار، من في خلد الطالب يدور ما كل لكتابة احملاضرة وقت يتسع ال قد بالطبع

احملاضرة، من االنتهاء عقب سانحة فرصة أقرب في مالحظاته تسجيل عليه ولذلك

األفكار. يفوته قطار أن قبل

األنشطة من على هذا اجلانب الطالب يشجع أن املضمار هذا في األستاذ ومهمة

احملاضرة. أثناء وأفكارهم مشاهداتهم تدوين فرصة لهم ويتيح التعليمية،

إن إذ هام أمر مذاكرته أثناء للدرس الطالب مراجعة عند تسجيل األفكار ومواصلة

ما إيضاح ومبقدوره واألفكار، التساؤالت من املزيد لتسجيل من الوقت بحبوحة لديه

هناك كانت ما فإذا الوقت. يخول له مبا في معاجلتها، واإلطناب أفكار، من بخلده خطر
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فيها الفكر وإعمال بحثها تدوينها ومواصلة ملعاجلتها، عليه وقتاً أطول تقتضي فكرة

سنحت الفرصة لتعقبها. كلما

تعني كما االبتكار، وملكة النقدي التفكير مهارة شحذ على املمارسة هذه تساعد

إلى ويرشده املعرفة، من إلى االستزادة املزيد من االستيعاب، والسعي على الطالب

سعى أو املدرس من سواء استفسر عنها التوضيح، املزيد من إلى التي حتتاج النقاط

بنفسه. الستيضاحها

Iô``°VÉ``ëŸG

كجزء أو احملاضرة  إلقاء في سواء بها،  يقوم  أن  احملاضر على أنشطة عدة هناك 

ولو يتحول أن يجب احملاضرة فأسلوب طالبه. يكلف بها التي الدراسية الواجبات من

الصف الدراسي احلرص أن يكون إلى والقراءة التلقني واالستظهار جزئياً من أو تدريجياً

وفي معاجلة األساس العلوم في عقولهم، حتى والتفاعل مع الطالب ملساهمة منبراً

يلي: مبا يتأتى وذلك التاريخية. الدراسات وفي العلمية، النظريات

استعمال  في ذلك مبا عنه، للقراءة الطلبة ودعوة مسبقاً، موضوع احملاضرة حتديد  ˚

دراسته. الكتاب املقرر

إطالعاتهم  تعلموا من قد عليها مما اإلجابة وعليهم محددة، أسئلة الطلبة سؤال  ˚

املسبقة.

التدخل لتصحيح  قبل الطلبة أفواه من الصحيحة اإلجابات استخالص محاولة  ˚

املسائل. مسألة من أو القضايا قضية من مفهوم

منها. حقائق أخرى الستنباط الطلبة ودعوة احلقائق من حقيقة عرض  ˚

املوضوع. في آرائهم عن الطلبة واستفسار الدراسي املقرر ضمن موضوع جانب من ˚  طرح

إيجاد  بالقيام على الطالب وتكليف افتراض أو رأي أو بنظرية تتعلق مسألة طرح  ˚

حلول لها.

بها. مسلم املواضيع كقضايا طرح من بدالً احلقائق، لتوثيق األسئلة ˚  استخدام
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الستيعاب أساس مسألة التعليم في  تستخدم التي  واملقاالت الكتب نقد  إن

التسليم عدم  على الطالب فهو يشجع واالبتكار. النقدي التفكير وشحذ املعرفة،

معرض مرموق، فالكل عالم أو مشهور مؤلف رأي تقديس وال املكتوبة، الكلمة بصحة

نظريات نظروا قد الفيزياء  علماء بعض إن بل هفوة. أو كبوة عالم  ولكل للخطأ،

تقوم على ثم إن النظريات أساسها. خطأ من الوقائع أنها كبيراً ثم أثبتت القت رواجاً

النظرية. للصواب انهارت مجانبة االفتراضات كانت فإذا افتراضيات،

حتى املراجعون وال  املؤلف يتداركها ال أخطاء فيها إال مطبوعة  من  ما أنه كما

هو األخطاء وأهون  الحقة. طبعة في إال يصحح ال فإنه  اخلطأ استدرك وإذا تطبع.

قد إحصائية أو رياضية معادلة في اخلطأ املطبعي النص، إال أن في الغلطات املطبعية

اخلطأ. هذا على قائمة حلول نتائج على أثر ورمبا لم يتدارك، إذا يكون فادحاً

مهما خطأ أي بتمعن واإلشارة إلى الكتاب قراءة تالميذه من يطلب أن األستاذ على لهذا

على الطالب يحصل الدراسية التي جزءًا من الواجبات ذلك يكون املمكن أن كان هيناً. ومن

الوضوح وجهة من الكتاب نقد الطالب على جانب تشجيع إلى هذا أدائها. وفق درجات

إليها. يتعرض التي للمواضيع الكتاب في معاجلة آرائهم وابداء والغموض،

QÉ`µàH’Gh …ó`≤ædG ÒµØàdG º«∏©J Üƒ∏°SCG

العلمية بالطرق واإلسالمية العربية املكتبة أثرت والتشريع والفقه احلديث علوم إن

ولهذا كبيرة. مبراحل احلديثة الطرق يفوق ومبا االبتكار، وبأساليب النقدي للتفكير

النقدي، لشحذ التفكير ألوانها، بجميع املدنية العلوم في الطرق تلك استخدام ميكن

التفكير، آليات استخالص  ميكن العلوم تلك فمن الباحثني. أو الطالب عند سواء

والتحسني، والتواتر، والتحقيق، واالستدالل، واالستنباط، والقياس، االستقراء، مثل:

إلخ. .. والتضعيف،
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