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وأبي؛ أمي إىل الكتاب هذا أُهدي
التفكري! علَّماني ألنهما





السلسلة تقديم

وموجزًة سهلًة كتبًا بريس» تي آي «إم ملؤسسة التابعُة األساسية» «املعرفة سلسلة تُقدم
الحايل. الوقت يف االهتماَم تُثري التي املوضوعاِت تُناقش الكتابة، وبديعَة الجيب حجم يف
بشأن الخرباء آراءَ تُقدم فإنها بارزين، مفكرين تأليف من السلسلة هذه كتب كانت وملَّا

والتقنية. العلمية إىل إضافًة والتاريخية الثقافية املجاالت بني تتنوع موضوعاٍت
نصُل أصبحنا املعلومات، من الفوري باإلشباع يتَّسم الذي الحايلِّ العرص هذا ففي
املعارف إىل الوصول أما والتوصيفات. والتربيرات السطحية اآلراء إىل شديدٍة بسهولة
كتب فإنَّ ولهذا؛ كثريًا. أصعُب أمٌر فهو العالم، عن مبدئي بَفهٍم نا تُِمدُّ التي التأسيسية
بني للجمِع األساسيات تناُول خالل ومن الحاجة. تلك تُشِبع األساسية» «املعرفة سلسلة
الشائقة، ة املهمَّ املوضوعات املتخصصوبني غرِي القارئ مستوى يف املتخصصة عرضاملوادِّ

دة. املعقَّ لألفكار سهًال مدخًال للقارئ املركَّزة الكتب هذه من كلٌّ يُقدم

تيدور بروس
الكمبيوتر وعلوم البيولوجية الهندسة أستاذ
للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد





متهيد

أطلق ،٢٠٠٩ عام أوباما باراك الرئيس ألقاه الوطنيِّ التعليم سياسة عىل يُركِّز خطاٍب يف
التايل: التحدَي الرئيس

ووسائل معايري تطويِر إىل الحكومي التعليم ومسئويل تنا أمَّ حكام أدعو إنني
فحسب، االختبار أسئلة عن اإلجابة يف الطالب قدرات قياس تقترصعىل ال تقييٍم
القرن يتطلَّبها التي باملهارات يتمتَّع الطالُب كان ما إذا قياس إىل تهدف بل
واإلبداع، األعمال وريادة النقدي والتفكري املشكالت حلِّ مثل والعرشون الحادي

ال.1 أم

لألساس الحكومية «املعايري مبادرة يف الوطنية األولوية هذه مظاهر أحُد تمثَّل
وأربعني ستٍّ يف مبدئيٍّا نُفذت والرياضيَّات اللغة يف املعايري من مجموعٌة وهي املشرتك»،
واملهارات املشكالت وحلِّ النقدي التفكري مهارات «تطوير يف أولويتها وتتمثَّل أمريكية؛ والية

للنجاح.»2 الطالُب إليها يحتاج التي التحليلية
تعليمية مبادرٍة عن بوش دبليو إتش جورج الرئيس إدارة أعلنت بَعقدين، ذلك وقبل
محو الخامس: «الهدف من جزءًا بصفته التايل الهدف عن َت عربَّ ،«٢٠٠٠ «أمريكا أْسمتها
يتمتعون الذين الجامعات خرِّيجي نسبة «زيادة وهو: الحياة»، مدى والتعلُّم الكبار أمية
كبرية.»3 زيادًة املشكالت وحلِّ التواصل وفاعلية النقدي التفكري قدرات يف متقدٍم بمستًوى
التي البحثية واملشاريع املبادرات من وغريُها الوطنية التعليميُة األولويات هذه تؤكِّد
من نوٌع وهو النقدي»، «التفكري أهمية عىل الزمان؛ من قرٍن عن يزيد ما إىل تاريخها يعود
والحكمة. ل التأمُّ مثل الفكرية؛ املناقب أو العامِّ الذكاء عن تُميزه التي ِسماته له التفكري،



النقدي التفكري

أنحاء بجميع التعليم إصالح مجال يف والعاملون املعلِّمون ينفكُّ ال الحارض، وقتنا يف
ذلك من بدًال واالهتمام بالتلقني، التعليم طريقة عن التخيلِّ برضورة حون يُرصِّ العالم
يجد الذي األشخاص نوُع هو وذلك النقدي؛ التفكري بمهارة يتمتعون أشخاٍص بتنشئة

األعمال. أصحاب من اإلقبال أشدَّ
عام يف األمريكية والجامعات الكليات رابطة أْجَرته بحثيٍّ تقريٍر يف املطلُب هذا اتضح
الدراسة يف اشرتكوا الذين األعمال] [أصحاب من باملائة ٧٥ من «أكثر أن إىل وأشار ،٢٠١٣
وهي: أساسية، مجاالٍت خمسة عىل الرتكيز من مزيًدا يريدون إنهم قالوا االستقصائية؛
التطبيقية واملعارف والشَفهي، الكتابي، والتواصل دة، املعقَّ املشكالت وحلُّ ، النقديُّ التفكري

الواقعي.»4 العالم بيئات يف
هيئٌة وهي — االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمُة نت دشَّ ،٢٠١٨ عام يف
— االقتصادي امليدان يف ًما تقدُّ األكثِر الدوِل من وتتألَّف االقتصادية بالتنمية تُعنى دولية
لفكرة دعًما وتقييِمه؛ النقدي التفكري لتدريس تبنِّيها يمكن التي الكيفية لدراسة مرشوًعا
النقدي والتفكري اإلبداع مهاراِت يَصُقل أن يجب الرسميَّ التعليَم أن عىل املتزايد «اإلجماع
العاملية بغة الصِّ ذاِت الحديثة االقتصادية البيئاِت يف النجاح عىل يُساعدهم كي الطالب لدى

واالبتكار».5 املعرفة عىل والقائمة
الفردي االبتكار تفضيل يف املتمثِّلَة العاملية االقتصادية التغرياِت فإنَّ ذلك، إىل إضافًة
األشخاص لدى النقدي التفكري مهارة بتنمية االهتماَم أثارت النِّطاق، الواسع اإلنتاج عىل
من — متزايد لكنه — صغري عدٌد العايل التعليم يف يوجد حيث الصني، مثل بلداٍن يف
نقله يف املعلِّم ُسلطة عىل القائم التقليدي التعليم نظاَم تُناهض التي النقدي التفكري برامِج
أحيانًا يُستخَدم النقدي التفكري مصطلح «إنَّ الباحثني: أحُد أشار ومثلما ثابتة. لنصوٍص
لخروج الالزمة الخالص اسرتاتيجية إىل لإلشارة اإلعالم؛ ووسائل األكاديمية الدوريَّات يف

والحفظ.»6 التلقني عىل القائِم العتيق، التعليم نظاِم من الصني
من وغريِها الكاذبة» «األخبار بشأن السياسيَة ِجداالتنا فإنَّ االقتصاد، وبخالف
لنا تُتيح التي املنطقي التربير مهارات أهميَّة إىل تُشري اسة، الحسَّ الخالفية املوضوعات
األمريكية الرئاسة انتخابات تداعيات من كان فقد واعية. قراراٍت واتخاذَ الحقيقة معرفَة
عىل ِبناءً خياراتهم تحديِد عىل الناخبني بقدرة يتعلق فيما باألزمة الشعوُر ،٢٠١٦ عام
السياسات من الكثريَ تَِسم التي القبَلية العَصبية أو العاطفية األحكام ال املنطقي، التفكري

كليهما. أو اليوم، والعاملية األمريكية
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تمهيد

دوًرا الحارض عرصنا يف اتَخذ قد النقدي» «التفكري فإنَّ األمثلة، هذه توضح ومثلما
النقديِّني املفكرين تنشئة يف املتمثِّل الهدف وأصبح العاملية، التعليمية النقاشات يف بارًزا
عىل األكاديمية املعايري وضع مبادرات ِغرار عىل بارزًة مبادراٍت تُشكِّل التي املحاور من
عىل للحفاظ وتطبيقها املهارة تلك اكتساِب بأهميَّة الجزُم حتى يمكن الدولة. مستوى
عدد أدري فلسُت هذا، من وبالرغم البرشي. نوعنا عىل للحفاظ يكن لم إن مجتمعنا؛ بقاء
التفكري هو ما عليهم: ُطرح إذا التايل السؤال عن اإلجابَة يستطيعون الذين األشخاص

النقدي؟
التي الخربات من مجموعٍة إىل السؤال هذا عن اإلجابة يف الخاصُة محاولتي تستند
من وغريه النقديِّ التفكرِي لتقييم أساليَب لتطويِر األعمال أصحاب مع التعاون ن تتضمَّ
والتقييمات الدراسية املناهج يف النقديِّ التفكري دمج إىل إضافًة وقياسها، اإلدراكية املهارات
التفكري مبادئ بتطبيق االهتماُم قاَدني الوقت، وبمرور الرقمية. األمية بمحو املرتبطة
مرَفق درايس منهٌج وهو النقدي»،7 «الناخب كتاب تأليف إىل أوسَع نطاٍق عىل النقدي
األمريكية الرئاسية االنتخابات من اتخذ وقد باملدرِّسني، لة الصِّ ذات املصادر من بمجموعة
الكتاب؛ هذا يف الواردة النقديِّ التفكرِي مهارات من العديِد لتدريِس مثاًال ٢٠١٢ لعام
تحييد مع اإلقناعي)، التواصل فيها (بما اللغة ومهارات ة بالُحجَّ واملجاَدلة املنطق مثل

التحيُّزات.
عىل مبادئه اختُِربت الجمهور، من أكربَ قاعدٍة إىل النقدي» «الناخب كتاب إصدار قبل
الجامعية املرحلة سيبدأ أحدهم كان الذين ألوالدي تُدرَّس دروٍس يف تتمثَّل أولية» «نماذج

الكتاب. هذا من انتهائي بحلول
النقدي. التفكري مهارات يف نَه تحسُّ بالرضورة يعني ال بالجامعة ابني التحاق إنَّ
عام صَدر الذي الشهري كتابهما يف روسكا ويوسيبا أروم ريتشارد من كلٌّ ذَكره ملا فوفًقا
االستدالل مثل النقدي التفكري مهارات ن تحسُّ «إنَّ األكاديمي»: «التخبُّط بعنوان ٢٠١١
من سنتنَي أول يف للغاية ضئيٌل عامة) جامعية مهاراٌت (وهي الكتابة ومهارات د املعقَّ
وهذا الطالب.»8 من كبرية نسبٍة بني اإلطالق عىل عمليٍّا يوجد ال أو الجامعية، املرحلة
عىل الطالب قدرة تنمية إن يقولون التدريس هيئة أعضاء من باملائة ٩٩» أنَّ من بالرغم
حسبما وذلك الجامعي»،9 التعليم يف «رضوري» أو األهمية» «بالُغ هدٌف النقدي التفكري

املؤلفان. به استشهد تقريٍر يف وَرد
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النقدي التفكري

عن تدور التي واملناَظرات املناقشات عىل األكاديمي» «التخبُّط كتاب تأثريُ أوَضح لقد
غياب أن لفكرِة عام َقبوٍل وجوَد كلتيهما؛ والعامة األكاديمية الصحافة يف العايل التعليم
ذلك؟ إىل يدعو قد الذي فما العالم. هذا من الخوَف يُولِّد العالم، من النقدي التفكري مهارات
وبني األكاديمية األوساط يف يجري الذي النقدي التفكري عن الحديث ُصلب يف يندرج
املشكالت حلِّ عىل تُساعدنا ال وحدها املعرفة بأن افرتاٌض الجمهور؛ من األوسع النطاق

املجتمع. أو الفرُد يواجهها التي
مصحوبٍة جديدة معرفٍة إنشاء يف تساُرًعا املاضية األخرية العقود يف شاهدنا لقد
رفيقًة أصبَحت التي الرقمية األجهزة عرب املعلومات إىل الوصول يف مسبوقة غري بإمكانيٍة
املستوينَي عىل تُصيبنا األحكام إصدار يف األخطاء تزل لم ذلك، من الرغم وعىل الدوام. عىل لنا

واالجتماعي. الفرديِّ
«مكتبات نها تتضمَّ التي املعلومات تقييم عىل قدرتنا عدَم أنَّ ذلك من األسوأ
أننا تعني وموثوقيَّتُها، املعلوماِت صحُة حيث من جيوبنا، يف املوجودة اإلسكندرية»
تلك من صحيحة غري استنتاجات واستخالِص مزيَّفة، معلوماٍت لتصديق معرَّضون
تُتيح بدرجٍة البرشي التفكري عيوَب يفهمون أناٍس من إلينا بعضها يِرُد التي «الحقائق»

بنا. التالعَب لهم

واالجتماعي. الفرديِّ املستوينَي عىل تُصيبنا األحكام إصدار يف األخطاء تَزل لم

من العديد أن ٢٠١٦ لعام األمريكية االنتخابات بشأن التعليقات بعض استخَلَصْت
قدرة أن عىل يدلُّ مما املنطقي، التفكري ال العاطفة عىل ِبناءً قراراتهم يتَّخذون األمريكيِّني
مراجعِة إىل يحتاج ال املرء لكن بسهولة. تُعطَّل أو منعدمٌة النقديِّ التفكري عىل الجمهور
مرَّاِت من كم النقدي. التفكري إىل لالفتقار املصاحبَة املشكالِت يرى كي الوطنية السياسة
األحباب، مع رضورية غري وجداالت املهنية، الحياة يف سيئة واختياراٍت اندفاعية، رشاءٍ
وتقييمها، الرباهني إيجاد عىل عقوَلنا درَّبْنا لو تجنُّبها يمكن أخرى، شخصيٍة ومشكالَت
عصور منذ سديدة آراءً شكَّلت قد قواعَد عىل خياراتنا وتأسيس للتحليل، ِبنْية يف ووضِعها

وأرسطو؟ سقراط
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تمهيد

عىل أتناولُها التي املهمة النقدي التفكري مهارات من التحيُِّز أشكال تحييُد كان وملا
عميل سنوات خالل دفَعني الذي هو اعتقاًدا البداية يف أذكر أن فينبغي الكتاب، هذا مدار
من قلًة أنَّ اليوم العالَم تُواجه التي النقدي التفكري مشكالت أهم أنَّ وهو املجال، هذا يف
يُفرسِّ مما الكافية، بالدرجة يُمارسونها ال وهم املهارة، بتلك تتمتَّع التي هي فقط األفراد

وتقييمه. وممارسِته النقدي، التفكري تعلُّم إمكانية عىل الكتاب هذا تركيز
مبادئَ إرساء يتطلَّب النقدي التفكري بمهارة للتحيل اآلخرين وتعليَم أنفسنا تعليَم إنَّ

الكتاب: يتناولها التي املوضوعات عن نبذًة ييل فيما للقارئ سأُقدم لذا أساسية؛
سياق يف املصطلح أصوَل فيرشح النقدي»؛ التفكري «أصول األول الفصُل يتناول
هذا يقدِّم والعلوم. النفس وعلم الفلسفة مثل عليها، النقدي التفكريُ يقوم التي صات التخصُّ
بالتعريفات املتعلقة املشكالت إنَّ إذ النقدي»؛ «التفكري ملصطلح املبكِّرة التعريفات الفصُل
لدعم محاولًة النقاش ذلك يف إسهامي وليس املوضوع. مناقشة عند طرُحه يتكرَّر أمٌر
طريق عن أفضَل َفهًما املصطلح َفْهم عىل القارئ ملساعدة بل له، أُفضِّ الذي التعريف

النقدي. للتفكري الرائعة باألصول تعريفه
واملهارات املعرفة موضوعاِت نتناول النقدي»، التفكري «عنارص الثاني الفصل يف
من الرغم وعىل النقدي. التفكري مهارة الكتساب رها توفُّ ينبغي التي الشخصية مات والسِّ
فأنا النقدي، التفكري ُمعلمو وَضعها التي واملمارسات املحتوى خيارات يف الكبري ع التنوُّ
تحصيلُها، النقدي املفكِّر عىل يجب التي املعارف بشأن إجماع وجوَد الفصل هذا يف أقرتُح

منها. التمكُن له ينبغي التي واملهارات
عن أعمَق بمناقشٍة وتقييمه»، وتدريسه النقدي التفكري «تعريف الثالث الفصل يبدأ
إنني أوسع. أُطٍر يف املفهوم استخدام وكيفية النقدي»، «التفكري ملصطلح الباحثني تعريف
زيادة يف املتمثل الحيوي، املرشوع يف ُقدًما للُميضِّ تكفي رؤيًة أنتج قد الكتاب هذا أنَّ أزعم
يمكن التي الكيفيَة الفصل هذا من الباقي الجزءُ ويتناول العالم. يف النقديِّ التفكرِي مقدار
التفكري تعليم بطريق املتعلقَة واملمارسات البحوَث يصف إذ خاللها؛ من الغاية تلك تحقيُق

وتقييمه. النقدي
هذه فإن الكتاب، هذا يُخاطبها التي األساسية الفئة هم املعلمني أنَّ من وبالرغم
الثانوي بعَد ما التعليم مؤسسات يف املدرسني تشمُل إذ نظري؛ وجهة من واسعٌة الفئة
الروضة من األسايس التعليم وُمدرِّيس كامل، بدوام املادة تلك لتدريس الحظُّ حاَلَفهم ن ممَّ
الذين الطالب لدى النقدي التفكري مهاراِت غْرس يُحاولون الذين الثانوية، املرحلة وحتى
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مهاراِت تتطلب التي املوادِّ من ذلك وغريَ والكتابة، والقراءة والعلوَم الرياضياِت يَدُرسون
التفكري عىل أبنائهم تربيَة يريدون الذين األمور أولياء أيًضا تشمل وهي العليا. التفكري
يف نوع، أي من تعليمية رحلٍة أي يف األفراد جميَع الفئُة هذه تشمل وأخريًا، ألنفِسهم.
والعيش الفاعلية من بمزيٍد التفكري إىل يَتوقون ممن الذاتي، التعلُّم أو الدراسية الصفوف

املدروسة. واملشاورات املنطقي التفكري عىل ِبناءً القرارات فيه تُتَّخذ عالٍم يف
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األول الفصل

النقدي التفكري أصول

لوصفه يكفي بما فريٍد التفكري أشكال من شكٍل بوجود القائلة الفكرة نَشأَت أين من
«النقدي»؟ بمصطلح

وُصناع املعلمون حاول فقد تعليمية، أولويًة النقديِّني املفكرين تنشئة أصبَحت ملا
صات التخصُّ بها تُفَهم التي لتلك ُمشابهة بطرٍق النقديِّ التفكرِي َفْهم والباحثون السياسات
تخصصات أو والكتابة القراءة مثل مهاراٍت تعلُّم عملية إنَّ بالفعل. املوجودُة األكاديمية
مجال وَفْهم تدريجيٍّا القدراِت اكتساب عىل تنطوي واألحياء، والكيمياء الرياضيات مثل
سبيل عىل الكيمياءَ فأيشخصيدرس الدراسية. املواد هذه من كلٌّ منه تتألَّف الذي املعرفة
بالتعريفات شبيهًة التعريفاُت هذه تكون ما (وعادًة الدراسية املادة تعريف يتعلم املثال،
بها».)1 تمرُّ التي ات والتغريُّ وخصائَصها وِبنْيتها املوادِّ تركيَب يتناول «علم مثل: املعَجمية،
الكيميائية التفاعالت إىل االنتقال قبل والُجزيئات الذرات عن أيًضا الكيمياء دارسو يتعلم

وتُشكِّلها. الُجزيئات ذرات بني الروابَط تكُرس التي
النقدي، باملفكر املقصود لتحديد املحاوالت من عدٍد إىل سنتطرَّق الفصل، هذا من بَدءًا
التفكري ِبنْية ضمن تدخل التي العنارص مختِلِف لوصِف الثاني الفصل ص يُخصَّ بينما
مًعا العنارص تلك لدمج استخدامها يمكن التي الكيفية عىل الثالث الفصُل ويُركِّز النقدي،

وتقييمه. وتدريسه النقدي التفكري تعريف كيفية سياِق يف
النقدي املفكُر بها يتحىلَّ أن رضورِة عىل واملعلمون الباحثون يتفق التي املهارات من
نهًجا الفصُل هذا يتَّخذ ولذا مختلفة؛ زوايا من املشكلة إىل النظر عىل القدرُة ويمارَسها:
نشأِتها وكيفيِة النقدي، التفكري فكرة نشأة مصدر مناقشِة خالِل من تأصيليٍّا تاريخيٍّا

الحني. ذلك منذ ِرها وتطوُّ



النقدي التفكري

بالفلسفة. يبدأ كلُّه واألمر

الفلسفة (1)

القرن وحتى امليالد قبل السادس القرن بني ما الفرتة خالل حدثَت قد فكرية ثورٌة ثَمة
الوقت يف املسلَّمات من نراها التي الحياة جوانب من العديَد َدت وحدَّ امليالد، قبل الرابع
البرشي السلوك عن نظرياٍت كونفوشيوس وَضع املثال، سبيل عىل الفرتة تلك يف الحارض.
الِحقبة يف والسياسية. األخالقية بالفلسفة اليوم نُسميه ما وهي االجتماعي، والتنظيم السليم
بطبيعة تتعلَّق ميتافيزيقية أسئلًة الهنديِّ الفايشيشيكا تقليِد ُممارسو استكشَف نفِسها،

الحقيقة.
فيها سادت أرٌض وهي القديمة، اليونان يف مماثلة فكرية ثورٌة وقَعت الغرب، يف

الغربية. الفلسفة ُولَِدت حيث أثينا، مثل الصغرية الواحدة املدينة ذات الدوُل
الشخصيات هذه أُوىل اليونانية. الفلسفة نشأة قصة يف أساسية شخصيات ثالُث توجد
عىل قائمة «حياة لعيش جاهًدا وسعى الثابتة، املعتَقدات يف شكَّك الذي سقراط هي
عليه الحكم إىل إضافًة الغربية، الفلسفة أبي لقَب أكَسبَته التي األنشطة وهي التجاِرب»،
آخرين لكنَّ مكتوبة، أعماًال سقراط يرتك لم منه. املنزعجني األثينيِّني ِرفاقه من باإلعدام
معلِّمه أفكاَر «املحاورات»، كتاب يف يُقدم الذي أفالطون تلميذه سيما ال أفكاَره، دوَّنوا قد
وهي الغرب، يف للفلسفة مدرسة أوَل يَُعد ما أفالطون س أسَّ الخاصة. أفكاره مع متداخلًة

أرسطو. النابغ الفيلسوف مثل الفالسفة درس حيث «األكاديمية»،
ص ويتلخَّ القدامى، املفكِّرين هؤالء أفكاِر إىل يستند الغربي الفكر من كبريًا قدًرا إنَّ
وايتهيد، نورث ألفريد هو العرشين، القرن يف عاش وريايضٍّ شهري لفيلسوٍف مقولٍة يف ذلك
أفالطون.»2 الحوايشألفكار من «سلسلٌة أنه عىل بأكمِله الغربية الفلسفة تراث وَصف الذي
الرئيسية األعمال عىل االطِّالع علينا النقدي؛ التفكري أصول نفهَم فِلَكي ذلك، من بالرغم

أفالطون. تلميذُ أرسطو، كتبَها التي

كتبَها التي الرئيسية األعمال عىل االطِّالع علينا النقدي؛ التفكري أصول نفهَم فِلَكي ذلك، من بالرغم
أفالطون. تلميذُ أرسطو،
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الحايلَّ التفريق أنَّ مراعاُة يجب عام؛ بوجٍه الكالسيكية والفلسفة أرسطو فلسفة ولَِفهم
اليونانيِّني الفالسفة فأعمال القديمة. العصور يف موجوًدا يكن لم والعلوم الفلسفة بني
طبيعة عىل ركََّزت قد املثال، سبيل عىل سقراط) قبل ما فالسفة عليهم (يُطلق القدامى
تَُعد املغناطيس، أو النار أو املاء من يتألَّف الكون أن مثل أفكارهم، أنَّ ومع املادي. العالم
فيزيائيِّني بمثابة املفكِّرون هؤالء كان فقد اليوم؛ ساذَجًة تبدو حية، كائناٍت ذاتها حد يف
السحرية التفسريات من بدًال الطبيعية، للظواهر الفيزيائية التفسريات يَصوغون ُمبكِّرين،

الدينية. أو
من للعديد نظاًما وضع الذي الكبري املنظِّم دوُر أرسطو، بها قام التي األدوار بني من
األكاديمية املجاالت من العديد أنَّ والحقُّ املفكرين. من وغريُه هو دَرَسها التي صات التخصُّ
عندما إال منفصلًة صاٍت تخصُّ تُصبح لم السياسة، وعلم األحياء علم الحارضمثل الوقت يف

ونظََّمها. أرسطو حلَّلها
استخدامها ثمَّ وِمن واألمثلة، األدلة جمِع يف حينذاك، فريًدا كان الذي نهُجه تَمثَّل وقد
أرسطو دراسة أدَّت املثال، سبيل فعىل محدَّد. مجاٍل تعريف تُحدِّد التي األنظمة إلنشاء
تلميذُه غَزاها التي األرايض من أُحِرضت قد العيِّنات بعض (وكانت والحيوانات للنباتات
د َمهَّ الذي وهو املادية، مات السِّ عىل يقوم تصنيفي نظاٍم تطويِر إىل األكرب)، اإلسكندر
«السياسة» كتاب ويف الحية. الكائنات لتصنيف اليوَم املستخَدم األحيائي للتصنيف الطريَق
للتنظيم «نماذج» بِصفتها له املعارصة السياسية الِكيانات دساتريَ أرسطو صنَّف أيًضا،
العلوم ملجال تعريًفا وَضَعت التي هي ِبنْيٍة يف التصنيفي نظامه دَمج ثم السيايس،

السياسية.
لتصنيف نُظًما فيها قدَّم املنطق علم عن أصليًة أعماًال أرسطو كتب ذلك، إىل إضافًة
(املغاَلطات)، االستنتاج أخطاءِ وأنواع وتحليلِها، املنطقية الحجج لتنظيم وُطرًقا املعلومات،
التفكري موضوع عن التايل الفصل مناقشة يف نتناولُها التي األخرى املفاهيم من والعديد
أيًضا أرسطو ح يوضِّ «البالغة»، ُعنوان تحت تأتي التي اللغة عن مؤلَّفاته ويف املنهجي.
أجل من وتنظيِمها والحجج األفكار لطرح املستخَدمة والعبارات الكلمات اختيار إمكانيَة

أيًضا. الثاني الفصل يف النقدي التفكري يف اللغة دوَر نُناقش وسوف اإلقناع.
جديد من اكتُِشفت لكنها قرون. َمدار عىل النسيان طيَّ أرسطو أعمال من العديد ظلَّ
يف للمساعدة الكالسيكية األعمال من وغريُها هي استُخدمت ثمَّ وِمن مختلفة؛ عصوٍر يف
كلماتُه تكن لم حينما فحتى ذلك، ومع الفكري. االستكشاف من جديدة عصوٍر تدشني
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باملنطق املتعلقة األفكار سيما ال استنبَطها، التي األفكار فإن الدراسة، محلَّ املحدَّدة
قرون. مدار عىل للتعليم األساسيَة اللَِّبناِت هي كانت والبالغة،

ما بدراسِة يبدأ والرومانيني اليونانيِّني من القدماء لدى التعليُم كان املثال، سبيل فعىل
وتراكيبها)). (اللغة والقواعد والبالغة املنطق وهي الثالثة»، («الفنون «تريفيوم» ب يُسمى
«كوادريفيوم» دراسة إىل ينتقلون الطالب كان الدراسية، املوادَّ تلك الطالب يُتقن وحاَلما
التخصصات تلك كانت واملوسيقى). والفلك والهندسة الحساب وهي األربعة» («الفنون
الرغم وعىل القديم. العالم يف السبعة الحرة الفنوَن تُشكِّل الثالثة الفنون إىل إضافًة األربعة
فقد األربعة؛ الفنون أو الثالثة الفنون إطار يف دوًما يندرجا لم والبالغة املنطق فنَّي أن من
من كبرية فرتٍة وحتى الوسطى العصور مدار عىل املتعلِّم» «الشخص تعريف تُحدِّد ظلَّت

الحديث. العرص
يقدم األساتذة أحُد كان العرشين، القرن ثمانينيَّات يف الجامعية املرحلة يف كنُت عندما
الثانية املجموعة لتدريس حديث نهٍج بمثابِة وكانت األربعة» «الفنون بعنوان دراسية دورًة
مدارس من العديد يف مماثلة تجاِرب وجود من الرغم وعىل السبعة. الحرة الفنون موادِّ من
الُكربى بالدرجة يتَّضح الثالثة، الفنون طريقة عىل بالتعلم االهتمام فإنَّ الحرة، الفنون
الجمع يمكن إذ املتحدة؛ بالواليات املنزيل التعليم حركة رشائح بعض يف الحايلِّ العرص يف
الفكر عنارص إىل الصغرية اإلشارات تلك بُحريَّة. الديني والتعليم الكالسيكيِّ التعليم بني
«حب جاذبية توضح النقدي، التفكري عن مناقشة كلِّ يف املنطق دور إىل إضافًة القديم،

املتعلمني. لدى املعرفة من أكربُ هو ما غرِس إىل يسَعْون َمن لدى الفلسفة أو الحكمة»

وعرصالتنوير العلمية والثورة عرصالنهضة (2)

الرابع القرن من بدءًا أوروبا، يف والفكرية السياسية االضطرابات من أخرى سلسلٌة اندلعت
سيُعَرف فيما أساسية بعنارص أسهَمت قد التفكري يف الثورات من مزيٍد إىل وأدَّت عرش،

النقدي. بالتفكري ذلك بعد
عرش السابع القرن إىل عرش الرابع القرن من امتدَّت التي األوروبية النهضة تُعَرف
«رجال ابتكاُر يقترص لم الِحقبة، تلك يف والهندسة. والعمارة الفنِّ ازدهار من فرتٌة بأنها
لوا توصَّ بل فَحْسب، الفنية الروائع عىل دافنيش وليوناردو أنجلو مايكل أمثاِل النهضة»
آلالت املبكِّرة والتصاميم الحَرضية التحصينات مثل عظيمة؛ هندسية إنجازاٍت إىل أيًضا
املحفزات أحُد كان وقد اإلحياء»، «إعادة يعني «رينيسانس» النهضة مصطلح إنَّ الطريان.
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الكالسيكية الفلسفة كتب اكتشاف إعادَة هو الفكري االستقالل هذا لبعِث األساسية
اإلمرباطورية من الغرب إىل ُهرِّبت أو األوروبية، األديرة يف اكتُشفت التي والرومانية اليونانية

املتداعية.3 البيزنطية
حني عرش الخامَس القرن يف بدأَت التي الفرتة إىل العلمية» «الثورة مصطلح ويشري
تبنِّي خالل من اكتُِشفت التي الطبيعية، والعلوم الرياضيَّات يف املذهلة التطوراُت أدَّت
األرض أنَّ اكتشاف مثل للجدل؛ ومثرية عظيمة اكتشافاٍت إىل البحث، يف جديدٍة مناهَج

الكون. مركَز ليست
«العصور أوروبا يف انتَهت كيف التاريخ هذا من الشهرية املخترصة النسخُة تصف
علماءُ أرصَّ حني الناس، عقول عىل الكاثوليكية الكنيسة فيها سيطَرت التي املظِلمة»،
العكس، وليس الشمس، حول تدور األرض أنَّ عىل وجاليليو كوبرنيكوس أمثال شجعان
من النوع هذا نجاح إنَّ الِعلمية. واملالَحظات الرياضية الحسابات خالل من ذلك وأثبَتوا
بطرٍق بأنفسهم والتفكري الدينية، العقيدة من بالتخلُّص آَخرين ألهم قد العلميِّ التفكري

وِعلمية. عقالنية

والتفكري الدينية، العقيدة من بالتخلُّص آخرين ألَهم قد العلمي التفكري من النوع هذا نجاح إنَّ
وعلمية. عقالنية بطرق بأنفسهم

التي الكنَسيَّة فالعقيدة البساطة. بهذه الحقيقيُّ التاريخ يكون ال العادة، هي وكما
والفلسفة، القديمة اليونانية بالعلوم ترتبط كانت املثال، سبيل عىل األوائُل العلماءُ حاربها
محدوِد غريُ اإلله أنَّ يف املتمثِّلة فالفكرة املقدَّس. الكتاب بنصوص ترتبُط كانت ما بقدِر
املادي، عاملنا عن املنفصُل الكمال مكاُن هي الجنة أن أو الخري، وال املعرفِة وال القدرة
عن األفكار أنَّ غري الجديد. العهد أو العربي املقدَّس الكتاب من واٍه تأييٍد سوى تجد ال
وعندما أفالطون.4 أعمال يف سيما ال اليونانية، الفلسفة يف ازدهَرت قد املثالية «القوالب»
من العديد دخَلت امليالد، بعد الرابع القرن يف املسيحية إىل الرومانية اإلمرباطورية تحوَّلت
يف اليونانية، الفلسفة إىل منها الكثريُ يستند والتي بالفعل املوجودة الرومانية املعتَقدات
الكنيس التفكري يف ً ُملتَجأ القديمة العلوُم وجَدت أيًضا، وباملثل املسيحي. الفكري الرشيان
يف حديثًا اكتشاُفها أُعيد التي أرسطو أعماَل األكويني توما دَمج حينما عرش الثالث بالقرن
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املعتقداِت هو بعُد فيما أصبح ملا وعلميٍّا فلسفيٍّا أساًسا بذلك وقدَّم املسيحي، الالهوت علم
الكون. عمل كيفية بشأن املقبولَة الكنسيَة

يُمثِّلها، كان التي الطبيعة ورؤية التطبيقية العلوم يف أرسطو إنتاج أنَّ الحظ سوء من
كانت أرسطو، عرص ففي املنطق. علم يف أعمالُه بها اتَّسَمت التي نفِسها باملتانِة يكن لم
الظواهر تفسري من بدًال اإلنسان حواسُّ تُدركه ما عىل ِبناءً الحقائق استنتاج يف طريقتُه
يف تُصيب ال الطريقة هذه لكن هائًال. فكريٍّا إنجاًزا اآللهة، أفعاِل من أنها عىل الطبيعية
تدور بينما ثابتٌة األرض أنَّ املثال سبيل عىل تُخربنا ية الحسِّ فالتجِربة األحيان، بعض
األرض مركزية نظام نظريَة أنتَج ما هذا كان وقد حولها. من والنجوم والقمر الشمس
الحيس؛ اإلدراك مع تماًما يتفق بما امليالد، بعد الثاني القرن يف بطليموس وضَعها التي

امليالد. بعد عرش الخامَس القرن وحتى زمانه لعلوم وفًقا صالحًة كانت ثمَّ ومن
املرصودة. الظواهر كلَّ تَرشح لم بطليموس وَضعها التي األرض مركزيَّة فرضية لكن
تتالءُم تكن لم املثال، سبيل عىل الليل سماء يف الكواكُب تتخذها التي الشاذُة فاملسارات
وكوبرنيكوس كيبلر مثل علماء التباينات هذه مثُل ألهَمت وقد للكون. النظرة هذه مع
كلِّ مع أفضل نحٍو عىل تتالءم التي الشمس، مركزيُة وهي بديلة، نظريٍة باقرتاح وجاليليو
أرسطيًة كانت تَحدَّوها التي املعتقداِت أنَّ يعني بهذا قيامهم أنَّ غري والبيانات. املالحظات
ال الِعلمية الثورة إىل النظُر يمكن املنطلق، هذا ومن كنَسية. دينيًة كانت ما بقدِر وبطلميًة
شهدناه ما وهو آَخر، بنموذج علميٍّ نموذج تبديُل هي وإنما للخرافات، هدًما باعتبارها
نيوتن رؤيَة الكمِّ ميكانيكا وعلوم النسبية يف أينشتاين نظرية َت غريَّ املايضحني القرن يف
يتعلَّق فيما البحث عند مختلفة نُُهٍج تَبنِّي رضورَة األقل عىل أوضَحت أو للكون، امليكانيكيَة

الكم).5 (ميكانيكا غر الصِّ البالغِة واألحجاِم (النسبية) للغاية العالية بالرسعاِت
األرض مركزية فرضية محلَّ تحلَّ لم الشمس مركزية فرضية أن إىل اإلشارة تجدر
إسحاق قدَّمه ما وهو تفسري، إىل تحتاج النظرية كانت العلماء. بني حتى تلقائيٍّا الكون يف
الشمس فيها بما األجسام جميع عىل تنطبُق الجاذبية أنَّ اكتَشف عندما النهاية يف نيوتن
ساعَدت السماوية. األجسام حركة عىل تطبيُقها يمكن رياضيًة ِصيًَغا وقدَّم والكواكب،
تفسري من أبسَط بات حتى الشمس مركزية فرضيَِّة َصْقل يف نيوتن لنظام التفسريية القوُة
األفكار تأكيد إىل الحاجة إنَّ املرصودة. للظواهر أدقَّ تفسريًا كان أنه كما بطليموس، نظام
وكذلك نيوتن)، ميكانيكا (مثل األدلة مع تتَّفق أن يمكن ُحجًجا تُشكِّل آليات وإيجاد باألدلة،
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العلم يف جديًدا نهًجا وضع قد ذلك كلُّ األعقد، التفسريات عىل األبسط التفسريات تفضيل
عنها. التخيل أو محددة نظرية تبنِّي من أبعُد هو ما إىل تأثريه امتد

بني الفروق كانت إذا العلوم. يف الجديد النَّهج هذا ظهور يف ا مهمٍّ دوًرا الفلسفة أدَّت
فإنَّ التنوير،6 وعرص الِعلمية الثورة حتى عرصالنهضة بني ما الفرتِة يف ًة هشَّ والدِّين العلم
جزءٍ مدار فعىل الفرتة. تلك يف اإلطالق عىل موجودًة تكن لم والفلسفة العلم بني الفروق
«فالسفة من بأنهم يوَصفون الِعلمية املجاالت يف املشتغلون ظل الحديث، التاريخ من كبري

«العلماء». من ال الطبيعة»
يف كبريًة إسهاماٍت قدَّم رياضيات وعالُم فيلسوف وهو ديكارت، رينيه هؤالء بني من
أنه كما الحارض، العرص يف والعلوم الرياضيات أساسيات من وكالهما والهندسة، الجرب
بدأت الجذري». «الشك عىل القائمة العقلية تجاِربه خالل من الحديثة الفلسفة علم س أسَّ
ما لتحديد وذلك ؛ الحيسِّ إدراُكه ذلك يف بما يشء، كلِّ حقيقة يف بالتشكيك التساؤالُت تلك
(التي مفكر كائٌن بأنه إجابته استنََدت فيها. شكَّ ال حقيقة عليه ويُطلق ى يتبقَّ أن يمكن
يف ينخرَط لكي أنه ة ُحجَّ إىل موجود»)، أنا إذن أفكِّر، «أنا الشهري: «الكوجيتو» مبدأ إىل أدَّت
مجال إىل ديكارت أفكاُر امتدت مفكًرا. كائنًا بصفته موجوٌد أنه من بد فال أصًال، التفكري
الحقيقة عن والبحث العقل توجيه يف الصحيحة الطريقة عن «مقال مثل أعماٍل يف العلوم
الرياضية. بالرباهني املرتبِط اليقني نوع عىل العلَم س يؤسِّ أن فيه حاول الذي العلوم»، يف

من بأنهم يوصفون العلمية املجاالت يف املشتغلون ظلَّ الحديث، التاريخ من كبري جزءٍ مدار عىل
«العلماء». من ال الطبيعة» «فالسفة

يُركز آخَر نهًجا اتَخذوا قد هيوم، وديفيد بيكون فرانسيس مثل آخرون فالسفٌة ثمة
ردَّد الحقيقية. املعرفة مصدَر ويعتربها املجرد، االستنتاج من أكثَر التجريبية األدلة عىل
بني القديمة الجداالت أصداءَ هيوم، مثل والتجريبيِّني ديكارت مثل املثاليِّني بني جاُل السِّ
أعىل، مثاًال الرياضيات من واتَخذوا الحقيقة، مصدُر هو العقل أنَّ رأَوا الذين أفالطون أتباع

لهم. نموذًجا الرباهني عىل القائم األحياء علم مجاَل اتخذوا الذين أرسطو وأتباع
إيمانويل مثل املتأخرين الفالسفة أنَّ كيف لتوضيح الكتاب هذا يف املقاُم يتَّسع ال
املعلومات من للمزيد اإلضافية» «املصادر (انظر الفريقني بني الصدع رأب يف ساَعدوا كانط
ح توضِّ بالفعل املذكورة األمثلة لكن وعرصالتنوير)، عرصالنهضة وكذلك العلوم تاريخ عن
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التفسري إىل والحاجة للرباهني، األسايس الدور مثل الفلسفة: من املنبثقَة املفاهيم أنَّ كيف
يف ساعدت قد املعرفة، إىل للوصول وسيلًة باعتباره الشك ومبدأ ونماذج)، آليَّات شكل (يف

العلمي. البحث من جديد شكٍل ميالِد
الجداالت تلك من تولَّد منهًجا العالم مستوى عىل الطالُب يتعلَّم الحارض، العرص يف
اقرتاح ثم ما، سؤاٍل طرح يف الطريقة هذه استخدام يتمثل العلمية». «الطريقة يُسمى
الرباهني جْمع أثناء يف مبدئية فكرًة الفرضية هذه وتَُعد «الفرضيَّة»)، (تُسمى للسؤال إجابٍة
يُزَعم ال «نظريَّات» التدقيق هذا أمام تَصمد التي الفرضيات وتصبح َدْحضها. أو إلثباتها
لألبحاث قاعدًة استخداُمه يمكن قويٍّا أساًسا تعترب لكنها فيها، شكَّ وال أبديَّة حقيقة بأنها

املستقبل. يف
الختبار بعناية مة واملصمَّ املدروسة التجاِرَب تستخدم التي الحديثة العلوم إنَّ
التي التجريبية الرباهنَي العلماءُ فيها يدرس التي الرسمية األقران ومراجعات الفرضيات،
تتَّسم التي ونتائجهم، تجاِرِبهم تَْكرار علماؤها يحاول والتي آخرون، علماء استخرجها
الشكَل د يُجسِّ الذي املجال هي والنماذج، التفسريات دراسة يف البَنَّاء الشكِّ بتبنِّي أيًضا
الطريقة كانت إن فيما نتشكَّك قد أننا من وبالرغم التفكري. من النوع هذا من تقدًما األكثر
االستكشافات إىل يدفع الذي العلمي»7 «املوقف تُجسد املدارس ألطفال نُعلِّمها التي العلميُة
الِعلمية النُُّهج قيود عن املعارصون العلم فالسفُة يطرحها التي األسئلة يف أكثَر ق والتعمُّ
الِعلمية؛ للطريقة الشائع الَفهم استخدام يمكننا النقدي، التفكري تفهم فلكي الحاليَّة،8

العلم. نطاق يتجاوز َفهٍم لتحقيق الطريقة تلك بها تُساعدنا التي الكيفية ملعرفة
صادقة، الختباراٍت وإخضاعها مرشوطة، معتَقداٍت تبنِّي عىل أ نُنشَّ أو نتعلَّم هل
عن النظر بغضِّ واملالحظات، الحقائق مع تتفق لم إذا لرفضها مستعدِّين نكون أن وعىل
له نُْديل الذي ح املرشَّ اختيار قرار يتطلب ال يشء، كل من فبالرغم الدراسة؟ قيد املوضوع
عمليَة يتطلَّب ال نشرتيها التي السيارة اختيار قرار أنَّ مثلما ومعقدة مكلفة معدات بصوتنا
عدَم منك يستلزم املوضوعات هذه يف النقدي التفكري منهج اتباع لكنَّ األقران. مراجعة
بناءً استنتاٍج إىل الوصول ثم وجاهتها، واختبار إجابٍة اقرتاح بل مبارشة، إجابٍة إىل القفز
لكنَّ العالم»، بعقلية «التفكري بعبارة النَّْهج ذلك وصُف ويمكن االختبارات. تلك نتائِج عىل
مستلَهمة طرٍق عىل يعتمدون العلماء، فيهم بَمن النقديِّني، املفكرين كل إن نقول أن األدقَّ

الحياة. مناحي بجميِع الصلة وثيقُة نفِسه الوقت يف لكنها الحديثة، العلوم تطور من
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مدار عىل َرت تطوَّ التي العلمية املمارسات عىل ست تأسَّ عرش، التاسع القرن بحلول
العقل بدراسة املعنيُّ النفس علم ومنها جديدة، تخصصاٌت عليه، السابقة األربعة القرون
«الرباجماتية»، تُسمى جديدة فلسفية مدرسة ميالَد أيًضا عرش التاسع القرن شهد البرشي.

النقدي. التفكري مفهوم تشكيل يف مهم دوٌر املجاَلني من ولكلٍّ

والرباجماتية النفس علم (3)

إيمييل النقدي التفكري يف الباحثُة قارنَت ستينربج، جيه آر بأعمال االستشهاد خالل من
الفلسفة من كلٍّ دور وبني النقدي، التفكري نماذِج تطوير يف النفس علم َدور بني الي آر
بها يفكر التي الطريقة عىل الرتكيز إىل «يميلون النفس علماء أن إىل وأشارت والعلوم،
يف بها يُفكروا أن لهم ينبغي أو بها يُفكروا أن يمكن التي بالطريقة مقارنًة بالفعل، الناس

املثالية».9 الظروف
شهدت فرتٌة وهي عرش، التاسع القرن أواخر يف مستقالٍّ مجاًال النفسبصفته علُم ظهر
تعريفاتمحدَّدة ووضع الجديدة األكاديمية التخصصات من العديد —ظهوَر ذكرنا —كما
ينقسم البرشي العقل أن فكرَة فرويد سيجموند نرش الفرتة، تلك يف ِعلمية. أسٍس عىل لها
وقد السيادة. عىل دوًما املفكرة ذَواتنا مع تتصارع التي الحيوانية والغريزة العاطفة بني
وال ِعلمية غريَ باعتبارها أيًضا الرشس بالهجوم بل بالتشكُّك، فرويد أعمال من الكثريُ قوِبل
والدينية، والفلسفية األدبية النصوص من املستَمدة أفكاره من العديد لكنَّ أخالقية، حتى

العقيل. تركيبنا يف العقالنية وغري العقالنية الجوانب عىل الضوء تُلقي تزال ال
الثقافة يف فرويد ُشهرة إىل يرتقي ال فونت فيلهيلم األملاني العالم أن من الرغم وعىل
أكمل إذ الحديث؛ العلمي النفس علم َس مؤسِّ يَُعد َمن هو فإنه الحارض، بالعرص العامة
مجاالت من مستَمدٍة تجريبية بطرٍق البرشي الوعي تكوين عن التقليدي الفلسفي التنظريَ
األشخاصعىل الستجابات قياساٍت بني الدمج خالل فِمن األعضاء. وظائف علم مثل ِعلمية؛
بعناية، معهم أُجريَت حوارات يف األشخاص هؤالء من ُجِمَعت التي والتعليقات املحفزات
لبيري كان وقد النفس. علم يف املعارصة لألبحاث األساَس تُشكِّل تزال ال منهجية ُطرًقا أنشأ
إسهاماته أهم ومن العقل. لدراسة العلمية الطرق استخدام يف مماثل دوٌر الفرنيسِّ جانيت
سوى تتطلب ال أنشطٍة بني ما نظره يف تنوََّعت التي الذهنية للميول هرمي تسلسٍل تشكيُل
العاليِة املَلكات وبني واإلنسان، الحيوان من كلٌّ فيها يشرتك منخفض، معريفٍّ مستًوى

الرمزي. والتفكري اللغة مثل اإلنسان، بها يختصُّ التي املستوى
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بالعرص العامة الثقافة يف فرويد شهرة إىل يرتقي ال فونت فيلهيلم األملاني العالم أن من الرغم عىل
الحديث. العلمي النفس علم َس مؤسِّ يَُعد َمن هو فإنه الحارض،

املؤلف أخو جيمس، ويليام األمريكي الربوفيسور ألَّف ،١٨٩٠ عام املتحدة الواليات يف
وكان عرصه، يف النفس علم كتب أهمِّ أحد وهو النفس»، علم «مبادئ كتاَب جيمس، هنري

هارفارد. جامعة يف النفس علم درَّس َمن أوَل أيًضا جيمس
كان فقد علمية، مبادئَ عىل ِبناءً النفس علم دراسة يف جيمس دور أهمية إىل إضافًة
الرباجماتية، ى تسمَّ فكرية مدرسًة نَرش إذ األمريكية؛ الفلسفة يف محورية شخصيًة أيًضا
ويُنَسب املتحدة، الواليات يف بكاملها نشأَت التي الوحيدة البارزة الفلسفية املدرسَة وتَُعد

بريس. ساندرز تشارلز األطوار الغريِب البارِع إىل التطوُر هذا
وال التجريبيَّة بخصائصها ال الَعَملية بآثارها تُعرَّف األشياء أنَّ الرباجماتية ترى
القاطعة، حاَفِته عرِض بسبب ليس ذلك لكن ، حادٌّ املثال سبيل عىل فالسكِّني امليتافيزيقية.
(مثل للسكِّني العَميل استخدامنا ألن وإنما األفالطونية. الِحدَّة قوالب أحد من جزءٌ ألنه وال
إذ الرسومات؛ عىل نفُسه األمر ينطبق حاد. السكني أن يُحدِّد ما وحده هو ما)، يشءٍ قْطِع

فيها. جوهرية صفات أيِّ بسبب وليس الناس، يف لتأثريها بالجمال توَصف
تحليل من النقدي التفكري أصول يف الرباجماتية الفلسفة ته أدَّ الذي الدوُر يُستَمد
تؤدي وسيلًة بل الروح، أو للعقل خاصيًة يراه يكن لم إذ ذاِته؛ للتفكري الرباجماتي بريس

غاية. إىل
١٨٧٧ عام نُِرش مقال وهو املنشورة، القليلة أعماله أحد يف األفكاَر تلك بريس وَضع
الشكَّ أن فيه اقرتح الذي املعتقدات»،10 «رسوخ بعنوان مانثيل» ساينس «بوبيوالر مجلة يف
لتبديد وصغرية كبرية معتقداٍت توليد عن ننفكُّ ال جميًعا وأننا بأكمِله، تفكرينا ز يُحفِّ
خ ترتسَّ طرق أربَع الكاتب ذَكر املنطقية، املقدمة هذه افرتاض وبعد الشك. من االنزعاج

عقولنا. يف املعتقداُت تلك بها
باألشياء اإليمان يف االستمرار يف ببساطٍة تتمثَّل التي املسبق»، «االعتقاد الطرق هذه من
أخرى طريقة وتوجد بالراحة. تُشِعره التي األشياء أو بالفعل مسبًقا املرء يعتقدها التي
املجتمع أعراف أو الكَهنوت ُسلطة مثل لطة»، «السُّ وهي الفرد لدى املعتقدات بها خ ترتسَّ
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األرواُح تُناهضها ما غالبًا لطة السُّ وتلك واملحرَّمة. املحلَّلة واألفكاَر املعتقدات تُحدد التي
ن يتضمَّ الذي «التشبُّث» خالل من معتَقداِتهم األشخاصيُشكِّلون هؤالء من فالعديد الحرة؛
كان إذا عما النظر وبغضِّ األمر، كلَّف مهما بشجاعة، به والتشبُّث عَقدي نظاٍم إىل الركوَن

خاطئًا. أو صحيًحا
والسلطة املسبق (االعتقاد املعتقد لرتسيخ الثالثة الطرَق هذه أن من الرغم وعىل
حرصية طرًقا باعتبارها ممتاًزا خياًرا منها أيٌّ يَُعد فال يُزكيها، بيشءٍ تتَّسم والتشبُّث)
نموذج تبنِّي يقرتح بريس فإنَّ الحقيقة، إىل الوصوَل الهدف كان إذا الحقيقة. إىل للوصول
املزيُد عليها أُجِرَي إن حتى رشطيًة حاالٍت بصفِتها املعتقدات مع تتعامل ألنها العلوم؛
أنها يُحتمل التي األفكار من وأكثر أكثَر تُقرِّبنا كي الرباهني تُجَمع ثم التجارب، من واملزيد

حقيقة.
الفكري التاريخ يف وجيمس بريس من كلٌّ اه أدَّ الذي املهمِّ الدوِر من الرغم وعىل
َمن هو ديوي؛ جون يُدعى التعليم مجال يف يعمل آخَر براجماتيٍّا فيلسوًفا فإنَّ األمريكي،

النقدي. للتفكري ملموس بناءٍ أول يف األفكاَر تلك وَضع

ديوي جون (4)

القرن تسعينيَّات منذ بنيويورك كولومبيا وجامعة شيكاغو جامعة يف ديوي جون درَّس
العرشين. القرن يف املشهورين املفكرين أهمِّ من ويعترب ،١٩٣٠ عاِم حتى عرش التاسَع
النظريات يف أساسيٍّا وُمسِهًما براجماتيٍّا، فيلسوًفا ديوي كان جيمس، ويليام ِغرار وعىل

البرشي. النفس علم عن املبكِّرة
ذلك التعليم. مجال يف إسهاماتُه هي اآلن، ديوي به يشتهر ما فأكثر ذلك، من وبالرغم
القائمة األنشطة خالل من الطالب تعلُّم رضورة عىل يركِّز التقدُّمي التعليمي نموذجه أنَّ
وَضعه مما والتلقني، الحفظ عىل القائمة والتدريبات املعلِّم رشح من بدًال االكتشاف، عىل
شتاينر ورودولف اإليطالية مونتيسوري ماريا أمثال اآلخرين التعليم روَّاد صفوف بني
وتلك مونتيسوري، طريقَة تتبع التي املدارس يف اآلن حتى أفكاُرهما تؤثِّر اللذَين النمساوي

العالم. أنحاء جميع يف والدورف طريقة تتبع التي
الطرق وأنصار األطفال تعليم يف التقدُّمي النموذج مؤيِّدي بني الجداالُت تزال ال
املفكرين اختالف من الرغم وعىل هذا.11 وقِتنا وحتى ديوي وقِت منذ مستمرًة التقليدية
الطالُب فيه يتعلَّم أن ينبغي الذي العمر مثل قضايا يف وشتاينر ومونتيسوري ديوي أمثال
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التعامل عدم برضورِة االعتقاد هو التقدُّمي النموذج أصحاب بني يجمع ما فإنَّ القراءة،
تُمثل التي الشخصياُت عليها تَكتب أن يمكن بيضاء صفحاٌت كأنها األطفال عقول مع
تكوين عىل قادرٌة فضولية ُمحرِّكات أنها عىل معها التعامُل ينبغي ذلك، من وبدًال السلطة.

اإلجابات. كل تقديم من بدًال التوجيَه املعلمون قدَّم إذا الخاص َفهمها
القرن مدار عىل السياسة يف الكبري دوره فيها بما ديوي، أعمال من الكثريُ يعكس
أنَّ غري الديني. اإليمان من يقرتَب أن كاد الذي بالديمقراطية العميق إيمانَه العرشين،
حياتهم يف ريادية أدواٍر تويلِّ عىل بالقدرة ُمواِطنوه يتمتَّع أن يستلزم الديمقراطيَّ املجتمع
واملعرفة بالوعي التحيلِّ بينها من كثرية؛ بعوامَل ق يتحقَّ ما وهو حكومتهم، ويف الخاصة

ومنطقية. منهجية بطريقة املشكالت لحل الالزمني
منظومة تأسيس يمكن كيف والتعليم»12 «الديمقراطية األشَهُر ديوي كتاُب أوضح
من ديوي عه يتوقَّ كان ما نفهَم لكي لكن ديمقراطيِّني. مواطنني لتنشئة األمريكية التعليم
«كيف بعنوان ١٩١٠ عام صدر الذي األسبِق كتابه عىل أوًال نطَّلع أن علينا املواطنني، هؤالء

نفكِّر».13
كان التي الرباجماتية األفكار من مستَمدَّة نفسية رؤيٍة إىل نفكر» «كيف كتاُب يستند
الشكِّ تبديد غايِة إىل تؤدي وسيلٌة أنه عىل التفكريَ ر تُصوِّ وهي عنها، عربَّ َمن أوَل بريس

منه. يتخلَص كي يشء أيِّ فعل إىل املرءَ يدفع داخليٍّا أَلًما تخلق عقلية حالٌة هو الذي
التي وقدرتهم السنِّ وصغار األطفال سلوك تُفرسِّ الشك التخلُّصمن يف املرء رغبة إنَّ
مثل متاحة، مَلكة أيِّ استخدام إىل الطبيعيُّ ُفضولهم يقودهم إذ التعلُّم؛ يف تُضاهى ال

بهم. املحيط العالم يفَهموا كي اللغة، أو الحركة أو اللمس
الشك تبديُد يمكن االعتقاد»، «ترسيخ كتاب يف بريس أشار فِمثلما ذلك، من بالرغم
تبديد املثال سبيل عىل يمكن اآلخر. البعض من ونفًعا إيجابيًة أقلُّ وبعضها كثرية، بطرٍق
أو بالفعل، الفرد إليها يطمنئُّ أفكاٍر باعتناق أو اإلنسان، اه يتلقَّ تفسرٍي أول بتصديق الشكِّ

السلطة. رموز تقدمها إجاباٍت بَقبول
نحن (ونشهده زمانه يف شهده الذي املصنع بنموذج التعليم مع ديوي مشكلُة كانت
الطالُب يتعلَمها أن عىل ويحرصون اإلجاباِت يُقدِّمون املدرسني أنَّ يف ويتمثَّل زماننا)، يف
يكبت التعليم يف النموذَج هذا أن هي غريها؛ يتعلَّمون وال والتلقني، الرشح خالل من
تتَّسم التي التعلم أنشطِة خالل من للطالب تقديُمه ينبغي أنه رأى الذي االكتشاف مهارَة
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نُفكر» «كيف كتاب يف قال كما ديوي نظر وجهة من املشكلة كانت والفعالية». «الوضوح ب
خضوًعا يكون دخولها فإن [التقليدية]، املدرسة إىل أصًال األنشطة أُدِخَلت «إذا أنه هي
الفكريِّ العمل عن الناتج اإلجهاد من حينيَّة اسرتاحٍة توفرِي يف املتمثِّلة للحاجة مكروًها

الخارج.»14 من املدرسة عىل املفروضِة النفعية امَلطالب لصخب أو املستمر،
عىل القائمة األنشطة أنَّ يَرون ممن التقدميِّني املعلمني ديوي انتقد ذاِته، الوقت يف
حمايس إيماٌن ثَمة ذلك، من النقيض «عىل أنه: إىل أشار إذ ذاتها؛ حد يف غايٌة االكتشاف
سلبيٍّا استيعابًا وليس نشاًطا دام ما األنشطة، من نوع ألي هائلٍة تربوية فاعليٍة بوجود

والنظرية.»15 األكاديمية للمواد
النظام إىل يفتقر األنشطة عىل القائم التعليَم أنَّ يرون َمن انتقاداِت عىل ديوي وأجاب
خالف عىل الفعال، التعلُّم إىل تُؤدي التي األنشطة ِسمات تحديد خالِل من واملنهجيَّة؛
يف لٌة متأصِّ األفضليَة أن تفرتض التي التقدمية للمبادئ يكفي بما املدروسة غرِي التطبيقات

املعلم.16 وجود عىل القائم التقليدي الدرايس الفصل عناَرص يُلغي نشاط أي
يف الشكَّ ز تُحفِّ للطالب أمثلة بتوفري الة الفعَّ التعليمية األنشطة تبدأ لديوي، وَوْفًقا
طفل كلَّ تهمُّ التي املوضوعات يف خاصة واضح، حلٌّ لها ليس التي املسائل مثل عقولهم،
إىل الطالب محاوالت توجيَه هي املعلم مسئولية تُصبح الشك، ذلك غرِس وفور حدة. عىل

منطقية. بطرق الشكِّ ذلك تبديد
رها طوَّ التي املنطقية الشكلية النماذج لوصِف «منطق» كلمة ديوي يستخدم لم
استخدم ذلك، من وبدًال ديوي. عاَرصوا الذين الفالسفة وحتى أرسطو منذ املفكِّرون
التي العلوم، من املستلَهمة االستنتاج طريقة إىل لإلشارة نفكر»؛ «كيف كتاب يف املصطلح
كي االختبارات وتُجرى الرباهني تُجَمع أن إىل مبدئيٍّا حالٍّ يظل لكنه حلٍّ اقرتاِح يف تتمثَُّل
من سلسلٌة تستمرُّ الحل، محاولة دحِض حالة ويف تدَحَضها. أو األوىل الحل محاولَة تؤكَِّد

ودائم. عميق تعلٍم إىل النهاية يف يؤدي مما املماثلة؛ العقلية التجاِرب
«إمعان التايل: التعريَف وأعطاه يل»، التأمُّ «التفكري اسم النموذج هذا عىل ديوي أطلق
ضوء يف املعرفة، أشكال من مفرتَض شكٍل أو معتَقٍد أيِّ يف والدقيق واملستمر الدَّءوب النظر

إليها.»17 يُْفيض التي اإلضافية واالستنتاجات تدعمه، التي املسوِّغات
عن «النقدي» بمصطَلح النهاية يف استعاضوا آَخرين مؤلِّفني أن من الرغم وعىل
بني من النقدي، للتفكري تعريف أوَل وَضع َمن هو ديوي كان فقد يل»، «التأمُّ مصطلح
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هذا عن الالحقة املؤلفات جميع رؤية ويمكن الكتاب، هذا يف سِرتُد التي الكثرية التعريفات
نفكر». «كيف كتاب يف األوىل للمرة ُطِرحت التي األفكار مع حواًرا باعتبارها املوضوع

والسلوك. البرشية والتنمية التعليم فهم ر تطوُّ (5)

منظومِة مع تماشيًا أكثَر لنكوَن لالختبار أخَضعها إنه ِلنُقل (أو عمليٍّا أفكاره ديوي طبَّق
تأسيسها يف ساَعد مؤسسٌة وهي شيكاغو، بجامعة النموذجيَّة» «املدرسة يف معتقداته)
املرحلة وحتى الروضة من الجامعية، قبل املراحل جميع وتضمُّ اآلن، حتى قائمًة تزال وال

الثانوية.
مدارَس فإنَّ «والدورف»، ومنهج «مونتيسوري» منهج تتبع التي املدارس ِغرار عىل
التعليميَّة املمارسات عىل سْت تأسَّ التي النموذجيَّة»، «املدرسة مثل الجامعي قبل التعليم
تحلَّ لم لكنها املصنع، نموذج تتبنَّى كانت التي العام التعليم أنظمة يف أثََّرت قد التقدُّمية،
عىل العامة املدارس أنظمة ع توسُّ شهَدت التي الفرتة وهي العرشين، القرن خالل قط محلَّها
وبالرغم ومتنوعة. كثرية بيئاٍت إىل ينتمون طالٍب من أكرب عدٍد الستيعاب العالم؛ مستوى
الواردة املفاهيُم استمرَّت التايل، القرن يف املعلمني بني ديوي أفكار انتَرشت فِمثلما ذلك، من
يف تؤثِّر مختلفة مجاالت من إسهاماٍت إليها وأضافت التطور، يف نفكر» «كيف كتاب يف

اليوم. السائدِة ونُهِجه النقدي التفكري تعريفاِت
هؤالء بني ومن التعليم. مجال يف يعملون آَخرون أكاديميُّون األعمال هذه بعَض أنتج
«تجربة بعنوان ١٩٤١ عام بكولومبيا املعلمني لكلية أطروحته جاءت الذي جليرس إدوارد
النقدي. للتفكري األوُجه متعددِة تعريفاٍت أول األطروحُة وقدََّمت النقدي»، التفكري تطوير يف
املشكالت يف ق املتعمِّ التفكري إىل النزعة (١)» هي: عنارص؛ ثالثَة جليرس تعريُف ن تضمَّ وقد
املنطقي االستقصاء طرق معرفة (٢) الفرد، تجاِرب نطاق يف تقع التي واملوضوعات
نرش ذاِته، العاِم ويف الطرق».18 هذه تطبيق يف املهارة من بقدٍر التحيلِّ (٣) واالستنتاج،
«واتسون-جليرس» اختبارات واتسون، جودوين يُدعى املعلمني كلية أساتذة وأحُد جليرس
«واتسون-جليرس» تقييم باسم اليوم إىل موجوًدا يزال ال اختباٌر (وهو النقدي للتفكري
مات السِّ تقييم يف السابقة واتسون أعمال عىل التقييُم هذا اعتَمد وقد النقدي)، للتفكري

دة.19 املعقَّ العقلية
تفكرينا: طريقة عىل الِعلمية املبادئ لتطبيق َمت ُصمِّ التي األخرى األدوات ومن
عن يُعرب هَرمي تسلسٍل يف التعليمية األهداَف ونظَّم ،١٩٥٦ عام نُِرش الذي بلوم» «تصنيُف
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يف العاملني املعلمني لدعم األساس يف األداة هذه ابتُكرت وقد العقيل.20 التعقيد مستويات
وقد الحرب، أعقب الذي الرسيع ع التوسُّ إدارة يف املتحدة بالواليات العايل التعليم منظومة
مستويات جميع عىل وخارجها املتحدة الواليات داخل واسع نطاٍق عىل التصنيف استُخِدم

التعليمية. املراحل
«املعرفة» بعنرص بلوم تصنيف من األصلية النسخة بدأَت ،1-1 يف يتَّضح مثَلما
و«الرتكيب» و«التحليل» «التطبيق» ب متبوًعا «الَفْهم» ثم الهَرمي، التسلُسل قاعدة يف
«االبتكار» يأتي سبق، فيما أيًضا حة واملوضَّ ٢٠٠١ عام ثة املحدَّ النسخة ويف و«التقييم».
عن َت عربَّ التي والتعديالت اإلضافات بعض إجراء مع القائمة، رأس عىل «ابتكر») (أو

ومعالجتها. وتعلُِّمها للمعلومات اإلنسان تطوير كيفيِة بشأن الجديد التفكري

١٩٥٦٢٠٠١

ابتكرالتقييم

قيِّمالرتكيب

حلِّلالتحليل

طبِّقالتطبيق
الفهم

ا:عرفة

افهم

تذكَّر

صيغة الفعلاالسم

Courtesy of Leslie Owen Wilson (2001). https://thesecondprinciple :1-1 شكل
.com/teaching-essentials/beyond-bloom-cognitive-taxonomy-revised/.

العرشين، القرن بداية مع ينهار بدأ قد البرشي للعقل البيضاء الصفحة نموذج كان إذا
جديدة معلومات إىل النفس علماء ل توصَّ حينما القرن منتَصف بحلول تماًما اندثَر فقد

وعمله. الدماغ نموِّ طريقة بشأن
بياجيه جني أمثال من باحثون كان املثال، سبيل عىل النمو نفس علم مجال يف
الجسدي النموَّ أن األطفال عىل املدى الطويلِة الدراسِة خالل من يتعلَّمون السويرسي
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النقدي التفكري

لدى محددة قدراٍت تنمية فائدَة يوضح مما منفصلة، مراحَل يف يحدث والعقيل والعاطفي
نموهم. من املناسبة املرحلة يف الصغار

ل سهَّ مما الطبِّ وتكنولوجيا الجراحة تقنيات يف تطوراٍت أيًضا العرشون القرن شهد
غريَ أو كان نقديٍّا التفكري؛ أنواع كل عن املسئول العضو عمل كيفية عىل املبارش التعرف
حياة إنقاذ عىل الجرَّاحني قدرة ساعَدت املثال، سبيل فعىل البرشي. الدماغ وهو أال نقدي،
أتاح مما الدماغ؛ يف معينٍة مناطَق وظائِف تحديد يف الدماغ، يف حادٍة بإصاباٍت املرىض
أكثر أو منطقٍة يف الوظائُف لديهم تعطََّلت َمن لدى والقدرات السلوكيات دراسَة للعلماء
بالحفاظ لألطباء سمَحت التي التطورات فإنَّ ذلك، إىل إضافًة الدماغ. يف املناطق تلك من
املريض خضوع أثناء يف الدماغ نشاط لرصد الفرَص َرت وفَّ أطول، املريضمدًة سالمة عىل

الجراحية. للعملية
املغناطييس بالرنني التصوير مثل جراحية غري طبية تقنياٌت َرت تطوَّ عقود، مدار عىل
الفيزيائي النشاط «رؤية» عىل القدرَة الباحثني فمنَحت الدماغ؛ كهربيِة تخطيط وتحليل
مجاُل قدَّم النمو، نفس علم يف الحال هو ومثَلما للمهام. تنفيذه أثناء يف الدماغ يف والكهربي
الذكريات بتشفري املعنيَّة الفيزيائية العمليات مثل أساسية، أفكاًرا الجديد الدماغ علوم

التفكري. لطريقة َفهمنا يف مهم دوٌر األفكار لهذه وكان واسرتجاعها،
تدريس، طُرق وضع يف أيًضا الدماغ عمِل كيفية بشأن أُجريَت التي األبحاث أسهَمت
سبيل فعىل بها. يعمل الدماغ أنَّ يبدو التي الطريقة بشأن ُجمعت التي األدلة عىل مبنيٍَّة
استخداَم الطالب من تستلزم كانت التي األنشطة يف كبريًا نجاًحا ديوي رأى بينما املثال،
ِعلمية أدلًة الذاكرة تكوين مجال يف األبحاُث قدَّمت مسبًقا، َفِهموها التي واألفكار املعلومات

سابقة.21 معرفة عىل البناء فاعلية عىل
النفس عاملا وهما البرشي؛ العقل عمل كيفية عن قيِّمة بأفكاٍر آَخران رائدان أسهم
يف املبتَكرة أبحاثُهما شكَّكت اللذان تفريسكي، وعاموس كانمان دانيال اإلرسائيليَّان

واستقراره. ذاِته املنطقي التفكري فاعلية يف وسبعينيَّاته العرشين القرن ستينيَّات
باقي عن اإلنسان يُميز ما هو املنطقي التفكري بأن االفرتاُض ساد أرسطو زمن منذ
العواطف غَلبة إىل يُعَزى العقالني غري البرشي السلوُك كان الَفهم، هذا عىل وبناءً الحيوانات.
كانمان أوضح فحسبما ذلك، من بالرغم املنطقي. التفكري عىل البدائية الحيوانية الغرائز أو
من َمعيب املنطقيَّ تفكرينا فإن لالهتمام، املثرية التجاِرب من سلسلٍة خالل من وتفريسكي

مهمة. مناٍح عدة
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املواقف، كل يف املنطقي التفكري من الكاملة قوَّته يستخدم ال البرشي العقل أنَّ يتَّضح
ثَمَّ ومن نا، حواسِّ من قة املتدفِّ املعلومات إدارة كفاءة من يزيَد كي مختَرصة طرًقا يتخذ بل
«الحْدس املختَرصة الطرق تلك ى تُسمَّ القرارات. عليه تُبنى َفهٍم إىل املعلومات تلك تحويل
أدلٍة دون من بدائي إنساٌن آَمن إذا الطبيعي. االنتقاء عن نتَجت أنها املحتمل ومن املهني»
مفِرتس، حيوان اقرتاب عىل يدلُّ املثال، سبيل عىل األدغال يف الحفيف صوت أن مقِنعة
من مزيٍد إىل يحتاج املوقف أنَّ قرَّروا َمن عىل بها يتفوق رية تطوُّ بميزٍة سيَحظى كان فقد

البقاء. أو الِفرار اختيار قبل الدراسة

يتخذ بل املواقف، كلِّ يف املنطقي التفكري من الكاملة قوَّته يستخدم ال البرشيَّ العقل أنَّ يتضح
تلك تحويل ثمَّ ومن نا، حواسِّ من املتدفقة املعلومات إدارة كفاءة من يزيَد كي مختَرصة طرًقا

القرارات. عليه تُبنى فهٍم إىل املعلومات

املنطقي. التفكري فشل يف تتسبَّب قد تحيزاٍت تخلق نفسها املختَرصة الطرق هذه لكن
إحدى والبطيء»، الرسيع «التفكري مبيًعا األكثر كتابه يف كانمان يذكر املثال، سبيل عىل

االرتساء». «تأثري ويُسمى التحيُّزات هذه

تلك تقدير قبل مجهولة لكميٍة معيَّنة قيمًة الناُس يضع عندما التأثريُ هذا يحدث
بك فسينتهي سنة، ١١٤ موته عند غاندي ُعُمر كان إذا ا عمَّ ُسئلت إذا … الكمية
يشري االرتساء سؤال كان لو مما كثريًا أعىل بقيمٍة موته عند عمِره تقدير إىل األمُر
لرشاء دفُعه ينبغي الذي الثَّمن يف فكَّرت وإذا والثالثني. الخامسة سنِّ يف موته إىل
قيمُة فستبدو مرتفًعا، املدرج السعر كان إذا املطلوب. بالسعر فستتأثر ما، منزٍل
مقاومة عىل عازًما كنَت وإن حتى منخفًضا، السعر كان لو مما أعىل ذاِته املنزل
مسائل إلحدى محتمًال حالٍّ اعتباره منك يُطلب رقم أي إنَّ … الرقم هذا تأثري

االرتساء.22 تأثري سيُحفز التقدير

البَرش يجعل قد الذي اإلرشادي» «التوافر التحيُّزات، هذه عىل األخرى األمثلة من
سبيل فعىل بسهولة. باِلهم عىل تخطر التي املقارنات عىل بناءً خياراٍت اتخاذ إىل متحيِّزين
مع أجراها قريبة بمحادثٍة بها يلتحق التي للكليَّة األشخاص أحد اختياُر يتأثر قد املثال،
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سابًقا. أجراها التي التفصيليَّة باملقارنات يتأثر مما أكثَر الكلية، تلك يف تَجاِربه عن صديٍق
التجاِرَب يربط الذي العاطفي» «االستدالل وهو التحيُّزات، هذه عىل أيًضا آخُر مثاٌل يوجد
ذاِتها. التجربِة إىل بصلٍة تمتُّ ال العاطفية الحاالُت هذه تكون ما وغالبًا العاطفية، بالحاالت
تعيسة أو سعيدة تجارَب عىل بناءً يانصيب بطاقِة رشاء إىل مثًال الشخص نزعُة تَزيد فقد

بعينه. اليوم ذلك يف والخسارة املكسب احتماالت ال مؤخًرا، بها مرَّ
للخدع عقليٍة نظائَر بمثابِة االستدالل، من األنواع هذه من الناتجَة التحيُّزات إنَّ
النقدي. بالتفكري األمُر يتعلق حني اإلطالق عىل الربيئة بالخدع ليست لكنها البرصية،23
َقبول إىل اإلنسان ميِل يف يتمثَّل الذي التأكيدي»، «التحيُّز وهو وضوًحا األكثر املثاَل فلنتناول
املعتقدات، تلك مع تتعارض التي املعلومات ونبِذ الحاليَّة، معتَقداته تؤكِّد التي املعلومات
الهمجيَّة والترصفات العقالنية غري السلوكيات من العديد يف أساسيٍّا سببًا اعتباره ويمكن

الحارض. عرصنا يف الكوكب يف ية املتفشِّ
فهم من أكثُر هو ما تستلزم النقدي التفكري عىل القدرَة أنَّ يعني التحيُّزات وجود إنَّ
يستلزم وإنما األدوات. تلك بتطبيق ر تتطوَّ التي واملهارات املنطق مثل العقلية األدوات
التفكري عىل أنفسنا وتدريب املنطقي، تفكرينا لها يتعرَّض التي التعصب عوامل َفْهم أيًضا

فيها. والتحكُّم النقائص تلك يف

تحوُّل نقطة (6)

العايل التعليم لطالب النقدي التفكري مهارات تدريس يف ١٩٨٣ عام فارقة» «لحظة وقَعت
التفكري عن تدريبية دورة بإكمال الطالب جميَع كاليفورنيا والية جامعة نظاُم ألزم حني
اللغة بني العالقة «فهم يف تُساعدهم أن الدورة تلك شأن من وكان ج، التخرُّ قبل النقدي
بالطرق والتفكري وُمنارصتها، ونقِدها األفكار تحليل عىل قدرتهم إىل يؤدِّي مما واملنطق؛
عىل ِبناءً اآلراء أو الحقائق بشأن استنتاجاٍت إىل الوصول ثم واالستنباطية، االستقرائية
هذا كان االعتقاد.»24 أو املعرفة من غامضة غري ادعاءات من مستَمدَّة صحيحة استدالالت
السديد، التفكري مهارات تُشكِّل التي العنارص بشأن كثرية افرتاضاٍت عىل ينطوي الرشط

املهارات. تلك تدريس إمكانية افرتاض مع
التي الفاعلة الجهات من متنوِّعة مجموعة وهم كاليفورنيا، والية ترشيع مؤيِّدو كان
بوضع األخرى الوالياِت الجديدة املبادرة تُلهم أن يأُملون النقدي»،25 التفكري «حركة شكََّلت
فقد كاليفورنيا، والية مبادرة اتَّبَعت التي الواليات قلة من الرغم عىل للتخرج. مماثلة رشوط
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بربوع العايل التعليم يف النقدي بالتفكري املعنيَّة التدريبية الدورات انتشار إىل القرار أدَّى
التفكري تدريس يف التجاِرب إلجراء الجديدة املواقع مئات إنشاء إىل ع التوسُّ هذا أدَّى البالد.
من بدايًة النقدي التفكري تدريس تتناول التي األبحاث يف هائلة زيادٍة إىل إضافًة النقدي

هذا. وقِتنا وحتى العرشين القرن ثمانينيَّات
التعليم» يف للتميُّز الوطنية «اللجنة فيه ت نَرشَ الذي العاَم هو أيًضا، ١٩٨٣ العام كان
خطر».26 يف «أمة بعنوان األثر عظيم تقريًرا بإنشائها، ريجان رونالد الرئيس كلف التي
يف التعليمية املنظومات عن متخلِّفة األمريكي التعليم منظومة أنَّ الدراسة هذه أوضحت
إىل القطاعات من وغريها العسكريَّ وأْمنَها الدولة اقتصاَد يُعرِّض قد مما أخرى، بلداٍن
ممارسات عرب املدارس تحسنُي الوطنية األولويات من أصبح اللجنة، لعمل ونتيجًة الخطر.
يف للطالب منتظمٍة تقييمات وإجراء صارمة، أكاديميٍة معايريَ عىل ترتكز التي املساءلة

التعليمية. املراحل
الكتاب هذا يف املقام يتسع ال الفصل، هذا موضوعات من العديد مع الحال هي ومثلما
يف «أمة تقريُر زها حفَّ التي السياسية املبادرات بمجموعة املتعلقة التفاصيل جميع لْرسِد
ثم بوش، دبليو جورج الرئيس عهد يف طفل» أيِّ إهمال «عدم قانون َسنِّ من بدايًة خطر»،
عن الجارية املناقشات وحتى أوباما، باراك الرئيس عهد يف القمة» نحو «السباق مبادرة
اإلنجازات»27 «عرص أنَّ فمثلما ذلك، من بالرغم القياسية. االختبارات عىل املفِرط االعتماد
النقاشات فإن عقوًدا، التعليمية السياسات أُطر د حدَّ قد خطر»، يف «أمة تقريُر زه حفَّ الذي
التواصل مثل والعرشين» الحادي القرن «مهارات من وغريه النقدي التفكري عن الدائرة
عىل قائمة معايريَ وضِع يف بها ويُسرتَشد السياسات، يف أساسية نقاًطا أصبَحت والتعاون؛

املشرتكة. األساسية الحكومية املعايري مثل التخصص؛
مع تزامنَت التي سبق، فيما املذكورة التعليمية التطورات مختِلف من انطالًقا
القائم االقتصاد من االنتقال حَدث العالم،28 مستوى عىل التعليميَّة السياسات مناقشات
التفكري عىل القدرة مثل املهارات يُفضل الذي املعرفة، عىل القائم االقتصاد إىل الصناعة عىل
الخام املعلومات استيعاب عىل القدرة عىل الجماعي؛ والعمل املقِنع والتواصل ال الفعَّ
تمريِر أو زرٍّ من بنقرٍة للغاية؛ سهًال الخام املعلومات إىل الوصول صار وملا واجرتاِرها.
تلك كيفية يتعلَّموا أن املعلومات» «عرص يف املجتمع أفراد عىل فيجب الهاتف، عىل إصبع

نقدي. وبأسلوٍب بوضوح، فيها بالتفكري وذلك املعلومات؛ تلك بفعالية املعرفة
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اليتيمة الدراسية املواد (7)

إليوت تشارلز هارفارد جامعة رئيس بقيادة الرتبويِّني من مجموعٌة أوصت ،١٨٩٢ عام
االبتدائية من التعليمية للمراحل قياسية مناهَج بوضع العرشة»، األعضاء «لجنة عليها أُطِلق
والكتابة القراءة مثل دراسية موادَّ إىل املناهج هذه تستند أن عىل الثانوية، وحتى
تلك تزال وال والكيمياء)، الفيزياء مثل فرعية موادَّ إىل (مقسمة والعلوم والرياضيات
مستوى وعىل املتحدة الواليات يف الجامعية قبل للمراحل التعليم هيكل يف مؤثرًة التوصيات
من شاسعًة مجاالٍت تتناول التي الجديدة املواد من للعديد الهيكل هذا اتَسع العالم.29
ولكنها هذا. يومنا وحتى النهضة عرص منذ أُنِتجت التي الِعلمية، املعارف سيما ال املعرفة،
األساس حَجر يُشكِّل كان ما وهي والبالغة، املنطق مثل يتيمة دراسية موادَّ أيًضا خَلَقت

السابقة. التعليمية للنماذج
دوراٌت لها ص تُخصَّ تزال فال بالكامل. املناهج من املنطق مثل الدراسية املوادُّ تُنبَذ لم
وإذا معظمها، يف يكن لم إن العايل، التعليم مؤسسات من العديد يف تُدرَّس كاملة تدريبية
فسنجد أرسطو، وضعها التي األصلية املنطقية النظم وريثة الكمبيوتر برمجة أنَّ اعتربنا

قبل. ذي من أكربَ للمنطق العَملية التطبيقات يدرسون الذين الطالب عدد أنَّ
املستلهمة األفكار من عدٍد َفْهم املرء من يستلزم النقدي التفكري فإنَّ هذا، من بالرغم
هذا يف تناولناه الذي والتعليمي الِفكري التاريخ يف املذكورة والتطورات األحداث من
العنارص ممارسة تجب إنه أي املعرفة، تلك عىل مبنيَّة مهارٌة النقديَّ التفكري إنَّ ثم الفصل.
فيها تؤدِّي قد مواقَف يف فعاًال استخداًما النقدي التفكري استخدام قبل منها يتألَّف التي
عادات اكتساَب النقدي التفكري يتطلَّب ذلك عىل عالوًة مفيدة. نتائَج إىل املستنرية القرارات
الذي الشكِّ لنبذ املخترصة الطرق اتباع من بدًال النقدي التفكري مسار باتباع الشخص تُلهم

لإلنسان. يُقال يشء أي تصديق مثل خاطئة، قراراٍت إىل يؤدي قد
مات والسِّ واملهارات املعرفة قائمة ضمن إدراُجه ينبغي ما بشأِن جاالت السِّ استمرار مع
إجماٌع وُمعلميه النقدي التفكري داريس بني يوجد النقدي، التفكري بمهارة للتحيل الالزمة
وهذا استبعاُده. ينبغي وما النقدي التفكري عن مناقشٍة يف إدراُجه ينبغي ما لتحديِد يكفي

التايل. الفصل يف سنتناوله الذي املوضوع هو
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ندرَس كي الوقت حان النقدي، التفكري مفهوم أنتَجت التي األصول عىل تعرَّفنا أن بعد
نقديٍّا. مفكًرا اإلنسان يُصبح كي بها؛ والتحيل معرفتها ينبغي التي العنارص

عىل بسيطة بحٍث بعمليِة حتى أو النقديِّ التفكري عن البحثية املؤلَّفات عىل االطالع عند
واملخطَّطات والتصنيفات الهرمية التسلسالت من مجموعٌة ستظهر جوجل، البحث ُمحرك
املفكُر بها يتحىل أن ينبغي التي الشخصية مات والسِّ واملهارات املعارَف تصُف التي
يف وتتنافس تتداخُل التي األوصاِف هذه داخل يف حتى لكن كلَّه. ذلك وتوضح النقدي،
أنها عىل لالتفاق يكفي بما متَّسقًة تبدو التي العنارص من مجموعٌة توجد األحيان، بعض

النقدي. التفكري عنارص من
واملهارات املنطق، أو املنظَّم التفكري مثل عليها، املتَفق العنارص الفصُل هذا سيتناول
والسمات االبتكار مثل األخرى؛ والسمات املهارات بعض تقديم مع واملجادلة، اللُّغوية
التفكري أجل من رضوريٌة أنها واملعلمني الباحثني من كبري عدٌد يرى التي الشخصية،

النقدي.

املنظَّم التفكري (1)

طرق عدة وجوِد لتوضيح «املنطق» لفظة عىل املنظَّم» «التفكري لفظة استخدام لُت فضَّ لقد
للتفكري أهمُّ منظمة بطريقة التفكري عىل النفس تدريَب وأن التفكري، لتنظيم مختلفة
للمنطق يَدين النقديَّ املفكر فإنَّ ذلك، من بالرغم نختارها. التي الطريقة من النقديِّ
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الوصول أجل من منطقي أساس عىل مبنيٌة كلَّها التاليَة املنظَّم التفكري نُُسق إن إذ بالكثري؛
ذاتها: الغايات إىل

بوضوح. إيصاله نحاول أو اآلَخرون، أو نحن فيه نُفكر عما التعبري
به. يؤمنوا أن اآلَخرين نريد أو به نؤمن ملا الدافعة باألسباب الترصيح

ال. أم ُمسوِّغات له املعتَقد كان إذا ما تحديِد عىل القدرة

وفروق تعريفات (2)

فئتنَي تحت تندرج ما عادًة النُّسق تلك أن ُمراعاة يجب محدَّدة، منطقية نُسق تقديم قبل
ويُقدم الحجج، ِبنْية عىل الفئُة هذه تُركز «الصوري»، املنطق هي األوىل الفئة كبريتني.
ثبَتَت التي واألفكار للعبارات قوية رمزيًة تمثيالٍت الصوري املنطق رضوب من العديُد
الثانية الفئة أما ذلك). عن كمبيوتر مربمج أو منطق عالم أي (وْلتَسْل الكبرية فائدتُها
من الِبنَى تلك داخل الكلمات ومعاني الحجج بِبنْية فتُعنى الصوري» غري «املنطق وهي

اليومي. التواصل عىل املنطقية املبادئ تطبيق أجل
عىل ابتُكرت التي النُّسق من العديد ذلك يف بما الصوري، املنطق أن من الرغم عىل
فإن والقديمة،1 املعارصة املشكالت يف للبحث جديدة طرًقا يُوفر املاضينَي، القرنني مدار
يف ذلك ويتَّضح الصوري، غري املنطق عىل أكربَ بدرجٍة يُركِّز النقدي التفكري تدريس
والتفكري الصوري غري املنطق «جمعية النقدي: التفكري ملعلِّمي األمريكية الجمعية اسم

النقدي».2
املشرتكة، املصطلحات من مجموعًة الصوري وغري الصوري املنطق من كلٌّ يستخدم

ييل: ما ومنها
االستنتاج. يدعم برهانًا تُقدِّم التي الُجمل من مجموعة ة: الحجَّ

الُحجة. يف الواردة الربهان ُجمل إحدى املنطقية: املقدمة
املقدمات كانت إذا ُحجته صحة َقبول يطلب املجاِدل بأن الُحجة يف ادِّعاء االستنتاج:

صحيحة.
االستنتاج. إىل املقدمات من تؤدي التي املنطقي التفكري خطوات االستدالل:
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مستقلة بصورة رمزيٍّا عنها التعبري ويمكن للحجة، املجرَّدة البنية املنطقية: الصيغة
ة. الحجَّ منها تتألَّف التي الكلمات عن

خاطئًا االستنتاُج يكون أن معها يستحيل صيغٍة يف «تأتي التي ة الحجَّ صفة الصالحية:
املقدِّمات.»3 صحة من الرغم عىل

املنطقية. الصيغة وصالحية املقدمات بصحة تتَّسم التي ة الُحجَّ صفة الوجاهة:
املنطق بني الفرق وهو آخر؛ فْرٍق إىل االنتباُه يجب التعريفات، هذه استخدام مع
أي بذاتها»؛ «قائمٌة بأنها االستنباطية الحجج تتَّسم «االستقرائي». واملنطق «االستنباطي»
املقدمات يف بالفعل يوجد ال، أم صحيًحا االستنتاُج كان ما إذا لتحديِد يلزم ما كلَّ إنَّ
التي االستنباطية الُحجة إىل «الصالحية» مصطلح ويشري الُحجة. تتَّخذها التي والصيغة
نفِسه، املنوال وعىل املقدمات. بصحة َقِبل إذا االستنتاج صحة َقبوَل الفرد من تستلزم
بالفعل. الصحيحة املقدمات ذات الصالحة االستنباطية ة الحجَّ عىل الوجاهة صفة تُطَلق
صحة احتماليَة يدعم قد املقدمات صحة َقبول فإنَّ االستقرائية، الحجج يف أما
التي يشء» ال أو «الكل طبيعة من النقيض وعىل صحته. حتمية يضمن ال لكنه االستنتاج
الحجج تقييم يمكن صالحة، غريَ أو صالحًة تكون أن فإما االستنباطية، الحجج بها تتَّسم
صحة احتمالية عىل التقييُم هذا يعتمد قد الضعف. أو القوة من بدرجاٍت االستقرائية

وكفايتها.4 وترابطها ة الحجَّ مقدِّمات َقبول إمكانية وعىل االستنتاج،
يف الدائمة االحتمالية (بسبب جوهريٍّا صالحة غريُ االستقرائية الحجج أنَّ حقيقَة إنَّ
الوقت يف االستنتاج رفض مع املقدمات صحة َقبول إىل املرء يدفع مضاد مثاٍل عىل العثور
من العديد لكنَّ االستقرائي. املنطق من أفضُل االستنباطيَّ املنطق أن لك ر تُصوِّ قد ذاِته)،
استنباطية. ال استقرائيٌة معظمها، يكن لم إن اليومية، الحياة يف لها نتعرُض التي الحجج
أحد كتغيري املثال، سبيل عىل املستقبل يف فعلُه ينبغي ما بشأِن تدور التي فالِجداالت
يف ن تتضمَّ غريها، دون معيَّنة ِتجارية عالمٍة من أطباق الة غسَّ رشاء أو الرضائب قوانني
فيَحول بعد، يحدث لم شيئًا يصف استنتاًجا أو مقدماٍت األحيان من العظمى الغالبية
تلك عن الناتج القرار اتخاذ بعد إال االستنتاج أو املقدمات هذه صحة إثباِت دون ذلك

ة. الحجَّ
يف تعتمد البرشية، تاريخ يف املنطقي التفكري تطبيقات أنجح أحُد وهي العلوم حتى
سبيل عىل غًدا سترشق الشمس أنَّ يف املتمثلة ة فالحجَّ االستقرائي. املنطق عىل األساس
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مدار عىل يوم كلَّ أرشَقت قد الشمس أنَّ عىل بناءً اليقني؛ ال الرجحان عىل يقوم املثال،
األدلة من ذاك أو االستنتاَج هذا «يستنتج» هوملز شريلوك كان عندما وباملثل، التاريخ.
يرصده. ملا األرجح التفسري لتحديد االستقرائي املنطَق يستخدم كان ما غالبًا فإنه املتاحة،
وأمثلته املنطقي التفكري طرق عىل لنطَّلع والفروق، التعريفات هذه مراعاة ومع

أرسطو. ابتكَرها التي بالنُّسق ولنبدأ

املنطقية أرسطو قياسات (3)

عىل يُستخَدم منطقي نسق أوَل ابتكر َمن هو أرسطو كان السابق، الفصل يف وَرد كما
قرونًا. الدراسية املادة تدريس أساَس النسق هذا وأصبح واسع، نطاق

ثالث من تتألف ُحجة وهي املنطقي»، «القياس يف لنسقه األساس حَجُر تَمثَّل وقد
تها)، بصحَّ يقبل أن املستمع من تطلب التي (األشياء «املقدِّمتان» وهي: فقط) (ثالث ُجمل
إذا تها صحَّ يُصدِّق أن املستمع عىل ويجب تقولها التي الجملة (وهي «االستنتاج» وجملة

املقدمتني). بصحة قِبل
التالية: الطرق بإحدى واالستنتاج املقدمات من كلٍّ كتابة يجب املنطقي، القياس يف

موجبة»). «كلية (عبارة ص هو س كل
سالبة»). «كلية (عبارة ص هو س يوجد ال
موجبة»). «جزئية (عبارة ص هو س بعض
سالبة»). «جزئية (عبارة ص ليس س بعض

بسيط: مثاٌل ييل وفيما
«حيوانات». [الكالب] كل األوىل: املنطقية املقدمة
[كالب]. (الكويل) كل الثانية: املنطقية املقدمة

«حيوانات». (الكويل) كل إذن، االستنتاج:
أساسية منطقية مقدمة من تتكوَّن معينة بصيغة مكتوبٌة أنها الُجمل تلك يف يُالَحظ
األخرية). (الجملة واالستنتاج الثانية)، (الجملة ثانوية منطقية ومقدمة األوىل)، (الجملة
الذي التنصيص)، عالمتَي بني (املكتوب األكرب» «الحد األساسية املنطقية املقدمة ن تتضمَّ

40



النقدي التفكري عنارص

املنطقية املقدمة وتتضمن االستنتاج. يف امُلسنََد ويُصبح املنطقيتني املقدمتني إحدى يف يِرُد
املقدمتني إحدى يف يِرُد الذي هالليَّني) قوسني بني (املكتوب األصغر» «الحد الثانوية
مربَّعني) قوسني بني (املكتوب األوسط» «الحد يِرُد بينما االستنتاج، يف إليه امُلسنَد ويصبح

االستنتاج. يف يِرُد ال لكنه املقدمتني يف
س «كل بصيغة (أي موجبة كلية بعباراٍت واالستنتاج املقدمتان ُكتبت املثال، هذا يف
وبالتنظيم املناسبة بالصيغة مكتوبة حجة أي فإنَّ األرسطي، للنظام وَوفًقا ص»). هو
موجبة كلية عبارات من كلُّها تتألف حيث واألوسط؛ واألصغر األكرب للحدود الصحيح
ة صحَّ َقبول أن يعني مما «صالحة» حجة هي ،(“AAA” العام التوكيد بقياس ى (يسمَّ

االستنتاج. صحة قبول يقتيض املقدمات
لَقبول طريقة أيُّ توجد هل السؤال: طرح خالل من بنفسك ذلك اختبار يمكنك
بأن االستنتاج رفض مع كالب»)، الكويل و«كل حيوانات»، الكالب («كل املقدمتني: صحة
ورفض املقدمتني بَقبول يقيض مضاد مثاٍل إىل ل التوصُّ طريق عن حيوانات»، الكويل «كل
لهذا الداعم املنطق فإن املثال، هذا يف الحال هي مثلما طريقٌة توجد لم إذا االستنتاج؟

محَكم. املنطقي القياس
والكلية املوجبة الكلية العبارات: فئات من مختلفة توليفًة ٢٥٦ يوجد ، تبنيَّ مثلما
من مكوَّن منطقي قياٍس يف تضمينُها يمكن السالبة، والجزئية املوجبة والجزئية السالبة
التي هي فقط منها قياًسا وعرشين أربعة لكنَّ سليمة، بصيغة ومكتوب عبارات ثالث
الكويل كالب ن يتضمَّ الذي املنطقيَّ قياسنا أنَّ يعني وهذا صالحة. استنتاجات تُعطي
منطقي قياس أي إنَّ بل الصالح، الوحيد القياَس هو ليس العام، التوكيد بصيغة واملبني
أيًضا. صالح قياٌس هو العام، التوكيد بِبنْية واألوسط واألصغر األكرب الحدوُد فيه تُبنى

سليمة. الحجُج فستكون بالفعل، صحيحًة الحجج تلك مقدمات كانت وإذا
وغري الصالحة الحجج بني للتمييز آلية طريقًة القيايس املنطقي التفكري ر يوفِّ
األغاني أنواع يدُرسون طويلة قرون مدار عىل ظلُّوا املنطق طالب أنَّ والحق الصالحة.
تؤدي التي املنطقية القياسات أنواع لحفظ الذاكرة تقوية ِحيَل من وغريَها كافًة، والقصائد
املنطوقة ة الحجَّ ترجمة يف تتمثَّل عمليًة املنطقي التحليل جْعل إىل هذا أدَّى الصالحية. إىل
كانت إن تحديد ثم الِبنية، سليمِة عبارات ثالث من مكوَّن منطقي قياس إىل املكتوبة أو

ال. أم والعرشين األربع الصالحة الحاالت من لواحدة مالئمًة الِبنية تلك
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الالحقة التطورات قدَّمت فقد كبريًا، فكريٍّا إنجاًزا كان أرسطو نظام أن من الرغم عىل
الصالحة الحجج عن للتعبري استخدامها يمكن أخرى منطقيًة صيًَغا القضايا، منطق مثل
مقدمتني.5 من أكثَر ن تتضمَّ التي الصيغ مثل املنطقي، األرسطي القياُس يستوعبها ال التي

أخرى منطقية صيٌغ (4)

«طريقة وهما املنطقية، الحجج يف ظهورهما يتكرَّر صالحتان منطقيتان صيغتان هناك
اإلنكار». و«طريقة التأكيد»

التالية: العامة الصيغَة التأكيد طريقة تتخذ
ص. ق فسيتحقَّ س، ق تحقَّ إذا األوىل: املنطقية املقدمة

س. ق تحقَّ الثانية: املنطقية املقدمة
ص. ق تحقَّ إذن، االستنتاج:

تقول التي الثانية املقدمة مع عامة رشطية حالًة األوىل املقدمة تضع الحالة، هذه يف
قه. تحقُّ عدِم أو الرشِط هذا ق بتحقُّ

التأكيد: طريقة بصياغة حجة عىل واقعي مثاٌل ييل وفيما
الكرة. مباراة فستُلغى األمطار، هطلت إذا األوىل: املقدمة

األمطار. هطلت الثانية: املقدمة
الكرة. مباراة ستُلغى إذن، االستنتاج:

إىل تاريخها يعود ة الحجَّ وتلك املنطق)، ُمعلِّمي بني األقل (عىل أشَهُر حجٌة ييل فيما
تقدير: أقرب عىل امليالد بعد عرش الرابع القرن
فانون. البرش كل األوىل: املنطقية املقدمة

البرش. من سقراط الثانية: املنطقية املقدمة
فاٍن. سقراط إذن، االستنتاج:

التايل: بالشكل فستُصبح التأكيد، بصيغة ة الحجَّ كتبنا وإذا
فانيًا. فسيكون إنسانًا، سقراط كان إذا األوىل: املنطقية املقدمة
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إنسان. سقراط الثانية: املنطقية املقدمة
فاٍن. سقراط إذن، االستنتاج:

بصحة الَقبوُل يستلزم التي الصالحة، االستنباطية الُحجج عىل آخُر مثاٌل وهذا
كانت إذا الصالحة، الحجج كلِّ مع الحال هي ومثلما االستنتاج. بصحة القبوَل مقدماتها

سليمة. ُة الحجَّ فستكون صالحة، ة الحجَّ مقدماُت
الِبنية وتتخذ اإلنكار، طريقة الصالحة، املنطقية يَغ الصِّ عىل األخرى األمثلة ومن

التالية: الرمزية
ص. ق فسيتحقَّ س، ق تحقَّ إذا األوىل: املنطقية املقدمة

ص. ق يتحقَّ لم الثانية: املنطقية املقدمة
س. ق يتحقَّ لم إذن، االستنتاج:

اإلنكار: بطريقة حجٍة عىل واقعي مثاٌل ييل وفيما
دبلومة. عىل لحَصَلت جامعية، خريجًة إريكا كانت لو األوىل: املنطقية املقدمة

دبلومة. عىل تحصل لم إريكا الثانية: املنطقية املقدمة
جامعية. خريجًة ليست إريكا إذن، االستنتاج:

اإلنكار بطريقة امَلصوغة ة الحجَّ هذه فإن التأكيد، طريقة أمثلة مع الحال هو كما
رضوريٍّا الدبلومة عىل الحصول كان إذا عما مثًال بالسؤال تفنيدها ويمكن صالحة.
حصول عدم أنَّ توضيح ربما (أو ال أو الجامعة يف تخرَّج الشخص كان إذا مما للتثبُّت
حقيقَة يُعالج التفنيد هذا لكنَّ الجامعة). يف تخرََّجت أنها ينفي ال الدبلومة عىل إريكا
املقدمتني بني يربط الذي االستدالل وليس األوىل)، املنطقية (املقدمة املقدمتني إحدى
التخرج إثبات رشوط من ليس الدبلومة عىل الحصول أنَّ توضيَح استطعنا إذا واالستنتاج.
كانت وإن خاطئة)، املقدمتني إحدى (ألنَّ سليمة غريُ ة الحجَّ أن سيُبني فهذا الجامعة؛ يف

صالحة.6 تزال ال

الواقعية الحياة من أمثلة (5)

والتفكري املنطق كتب يف تجده قد الذي النوع هي ذكرها سبق التي البسيطة األمثلة هذه
عمليات جميع ألنَّ العالم؛ بشأن النقدي التفكري من يتجزأ ال جزءٌ املنطق لكنَّ النقدي.
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أو صيغٍة مع تتالءم بطريقٍة واستنتاج، مقدمات إىل م تُقسَّ أن يمكن اليومية التواصل
أحد وقال عشاء حفل تحرض أنك لنفرتض املثال، سبيل عىل املنطقية. الصيغ من أكثر

التالية: العبارة الحضور

عن التوقُف نفسه يحرتم بلد أليِّ وينبغي خطرية! الجنسيات املتعددُة املنظمات
كبرية َمْضيعة وهي الفساد رائحُة منها تفوح املنظمات تلك الفور. عىل تمويلها
مصريه. تقرير يف البلد حق تُهدد إنها ثم الشعب، يدفعها التي الرضائب ألموال

التايل: املنطقي القياس إىل الحوار هذا تحويل يمكن التعديل، من بقليٍل
الفاسدَة املنظمات ل تُموِّ أال ينبغي ِكياناٌت املحرتمة البلدان كل األوىل: املنطقية املقدمة
مصريه. تقرير يف البلد حقَّ وتُهدِّد الشعب، يدفعها التي الرضائب أموال تُهدر التي

أموال وتُهدر فاسدٌة الجنسيات املتعددِة املنظمات كل الثانية: املنطقية املقدمة
مصريه. تقرير يف البلد حقَّ وتهدِّد الشعب، يدفعها التي الرضائب

الجنسيات. املتعددة املنظمات تُمول أال ينبغي كياناٌت املحرتمة الدول كل االستنتاج:
التايل: النحو عىل التأكيد بطريقة أيًضا ة الحجَّ صياغة ويمكن

وتهدِّد الرضائب أموال وتُهدر فاسدًة املنظمات إحدى كانت إذا األوىل: املنطقية املقدمة
تُمولها. أال املحرتمة البلدان لكل فينبغي مصريه، تقرير يف البلد حقَّ

الشعب أموال وتهدر فاسدٌة الجنسيات املتعددُة املنظمات الثانية: املنطقية املقدمة
مصريه. تقرير يف البلد حقَّ وتهدِّد

الجنسيات. املتعددَة املنظمات ل تموِّ أن املحرتمة للبلدان ينبغي ال االستنتاج:
صحة َقبوُل يقتيض إذ صالحتني؛ ُحجتنَي إىل تَئوالن ة الحجَّ صيغتَي أن الِحظ
إحدى تفنيُد السهل فمن ذلك، من الرغم وعىل االستنتاج. صحة قبوَل املنطقية املقدمات
املنظمات كلَّ أن عىل تنطوي التي تلك وهي كلتيهما، الصيغتني يف املنطقيتني املقدمتني
وذلك مصريه، تقرير يف البلد حق وتُهدِّد الشعب أموال وتُهدر فاسدة الجنسيات املتعددِة
الثالِث السمات من بواحدٍة تتَّسُم وال الجنسيات متعددة ملنظمٍة واحد مثاٍل ذكر خالل من
املنظمات تُدين التي العشاء حفل يف ُطرحت التي ة الحجَّ فإنَّ ثَم، ومن املذكورة. السلبية

سليمة. غريُ لكنها صالحة، حجٌة الجنسيات املتعددة
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تلك تدعم التي التفكري طريقة يوضح منظَّمة صيٍغ إىل اليومية الحجج تحويل إنَّ
االستنتاج لتصديق كافية أدلة تُقدِّم ة الحجَّ كانت ما إذا لتقييم الفرصة يُتيح مما الحجج،
العشاء حفل يف ُطرحت التي ة الحجَّ وجاهة عدم ح يوضِّ الذي التحليل يف رأينا وكما ال. أو
تُقدم، ُة الحجَّ منها تتألَّف التي الكلمات فإن املنطقيتني، املقدمتني إحدى صحِة عدم بسبب

ة. الحجَّ رصانة لتحليل معلوماٍت أيًضا، هي
بلغة واستنتاجها ة الحجَّ مقدمات كتابة تتيح التي الصوري غرِي املنطق ُطرق إنَّ
غرِي للمنطق يجعل مما املنطق، ملبادئ اليومي االستخدام يف املرونة ر توفِّ الواقعية، الحياة
ردَّ أحًدا إن لنقل املثال، سبيل عىل النقدي. التفكري تدريس يف األهمية بالَغ دوًرا الصوري

ييل: بما الذكر، آنفة األصلية ة الحجَّ عىل

من عليه نحصل دوالر وكل الجنسيات، متعددة منظمة لصالح أعمل ُهراء! هذا
وأموال أبًدا. بالفاسدة ليست فاملنظمة لذا الناس؛ مساعدة يف يُنَفق الحكومات
العالم. مستوى عىل الخري تنرش منظمتنا، مثل منظمات إىل ه تُوجَّ التي التربعات

ترضها. وال تُمولها التي البلدان تُفيد الجنسيات املتعددة فاملنظمات لذا

التالية. املنظمة ة الحجَّ إىل العبارات تلك تحويل يمكن
دوالر كلَّ تُنفق لصالحها أعمل التي الجنسيات املتعددة املنظمة األوىل: املنطقية املقدمة

الناس. مساعدة يف
ليست الناس مساعدة يف أموالها كل تنفق التي املنظمات الثانية: املنطقية املقدمة

فاسدة.
التي الجنسيات املتعددة للمنظمة البلدان تمنحها التي األموال الثالثة: املنطقية املقدمة

املانحة. البلدان عىل بالنفع تعود لصالحها أعمل
سيفيد املانحة، البلدان عىل بالنفع تعود منظمٍة مع العمل الرابعة: املنطقية املقدمة

البلدان. تلك
وال تموِّلها التي البلدان يفيد الجنسيات املتعددة املنظمات إىل األموال منُح االستنتاج:

ترضها.
بلغة مكتوٌب وجميعها واستنتاًجا، مقدمات أربَع ة الحجَّ ن تتضمَّ الحالة، هذه يف
تلك صالحية اختبار يمكن املنطقي، القياس مع الحال هو فكما ذلك، ومع الفهم. سهلة
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ذلك يستلزم فهل مقدمة، كل بصحة قبلُت «إذا التايل: السؤال بطرح تقييًدا األقلِّ ة الحجَّ
ونبِذ املقدمات لقبول طريقٍة إىل الوصول يسهل الحالة، هذه يف االستنتاج؟» صحة َقبوَل
بشأن صحيحًة املقدمات كانت إذا حتى إنه املثال، سبيل عىل القول فيمكن االستنتاج؛
عىل املنظمات تلك كل أن يعني ال فهذا الجنسيات، املتعددة املنظمات من واحدة منظمة

النزاهة. من نفِسه القْدر
تنطوي واحدة مقدمٍة بإضافة صالحة، ِة الحجَّ وجعُل اإلشكالية تلك حلُّ ويمكن

رصاحة: مذكورًة ليست لكنها بالفعل، األصلية ة الحجَّ عليها
دوالر كل تُنفق لصالحها أعمل التي الجنسيات املتعددة املنظمة األوىل: املنطقية املقدمة

الناس. مساعدة يف
ليست الناس مساعدة يف أموالها كل تنفق التي املنظمات الثانية: املنطقية املقدمة

فاسدة.
التي الجنسيات املتعددة للمنظمة البلدان تمنحها التي األموال الثالثة: املنطقية املقدمة

املانحة. البلدان عىل بالنفع تعود لصالحها أعمل
تلك يفيد املانحة البلدان عىل بالنفع تعود منظمٍة مع العمل الرابعة: املنطقية املقدمة

البلدان.
مثل الجنسيات املتعددة املنظمات «كل خفيَّة]: [مقدمة الخامسة املنطقية املقدمة

لصالحها.» أعمل التي املنظمة
وال تُمولها التي البلدان يفيد الجنسيات املتعددة املنظمات إىل األموال منُْح االستنتاج:

يرضها.
عن الكشف ويَُعد املضمرة»، «القياسات اسم الخفيَّة املقدمات عىل أرسطو يُطِلق
تُذكر ما غالبًا إذ ة؛ الحجَّ تحليل يف املفيدة الخطوات أكثر من املذكورة غرِي املقدمات تلك
ما إذا بشأِن الحجج تعتمد املثال، سبيل فعىل رصاحة. ال ضمنيٍّا ة الحجَّ يف األهم النقطة
األحيان، معظم يف تُذكر ال منطقية مقدمٍة عىل قتًال، أو جراحية عمليًة اإلجهاض كان

عدمها. من الجنني بَرشية وهي
وتقتيض صالحًة ة الحجَّ تُصبح الخفيَّة، املنطقية املقدمة وإضافِة مثالنا إىل وبالعودة
ذلك، من وبالرغم املنطقية. املقدمات جميع صحة َقبول حالة يف االستنتاج صحة َقبول
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الصالحة ة الحجَّ تلك يف املنطقية املقدمات جميع تكون أن بد ال سليمة، ة الحجَّ تكون فلكي
األقل. عىل بوجاهتها املتزن الشخص يقبَل أو «بالفعل»، صحيحًة

يصعب قد الجنسيات، املتعددَة املنظمات تؤيد التي الذكر، السابقِة الرد حجة ففي
بحٍث دون من ة الحجَّ لصاحب شخصية تجارَب ن تتضمَّ التي املنطقية املقدمات تفنيد
املقدمة وهي — حديثًا املضافة املنطقية املقدمة تفنيُد السهل فمن ذلك، ومع ق. متعمِّ
متعددة منظمة عىل واحد مثاٍل بتوضيح وذلك — األساس يف الخفية الخامسة املنطقية
مقدمٌة كانت إذا وحتى الجديدة، املنطقية املقدمة رفُض يسهل وبهذا، فاسدة. الجنسيات
سليمة، غريَ بكاملها ة الحجَّ فستُصبح االستنباطية، ة الحجَّ يف خطؤها تبنيَّ التي هي واحدة

مفيدة). غري تصبح ثم (ومن صالحة كانت وإن
ال ُحجج وهي وتقييمها، االستقرائية الحجج بناء يف الطريقة هذه استخدام ويمكن
سبيل فَعىل املقدمات. صحة َقبول بسبب االستنتاج صحة َقبوَل سابًقا، ذكرنا كما تقتيض،

أحُدهم: وقال الجنسيات، املتعددة املنظمات عن النقاش استمر إذا املثال،

يبدو وال الناس، بني كبرية بشعبية الجنسيات املتعددِة املنظمات تمويل يحظى
عىل إنفاقها من تَزيد ظلَّت الحكومة وألن ضده. الترشيعية الهيئة يف الغالبية أن
زيادًة ن تتضمَّ العام هذا ميزانية وألن تَولِّيها، منذ الجنسيات املتعددة املنظمات
العام من أكرب بدرجٍة سيزيد املنظمات هذه عىل الحكومة إنفاق أن أرى أخرى،

املايض.

منطقية: مقدمات أربع من املكوَّنِة التالية، ة الحجَّ إىل العبارة ل ستتحوَّ
املتعددة املنظمات عىل إنفاقها من تَزيد الحكومة ظلت األوىل: املنطقية املقدمة

توليها. منذ عام كلَّ الجنسيات
املنظمات عىل اإلنفاق يف زيادًة العام هذا ميزانيُة ن تتضمَّ الثانية: املنطقية املقدمة

الجنسيات. املتعددة
عىل اإلنفاق زيادَة تُعارض الترشيعية الهيئة يف أغلبيٌة توجد ال الثالثة: املنطقية املقدمة

الجنسيات. املتعددة املنظمات
بني بدعٍم الجنسيات املتعددة املنظمات عىل اإلنفاق يحظى الرابعة: املنطقية املقدمة

الناس. جموع
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أكرب بدرجة العاَم هذا الجنسيات املتعددة املنظمات عىل الحكومة إنفاق يزيد االستنتاج:
املايض. العام من

رفض مع املنطقية املقدمات صحة لَقبول طريقًة املرء يجد قد الحالة، هذه يف
تتمكَّن سيناريو يف يتمثل مناقًضا مثاًال نجد أن فيمكننا ذلك. من الرغم عىل االستنتاج
عىل الجنسيات، املتعددة املنظمات عىل اإلنفاق زيادة ترشيع عرقلة من األقليات إحدى فيه
هذه ألن ولكن صالحة، غريَ ة الحجَّ تصبح وبذلك لها. الناس وعامة األغلبية دعم من الرغم
الصحة محتمَل االستنتاج كان إذا ا عمَّ نبحث فإننا استنباطية، وليست استقرائيٌة ة الحجَّ
إذا االستنتاج صحة هو األرجح وألن صحيحة. املنطقية املقدمات كانت حال يف ال أْو
املقدمات من يؤدي الذي االستدالل وصُف يمكن فإنه صحيحة، املنطقية املقدمات كانت
إن ستضعف تها بُرمَّ ة الحجَّ أنَّ من الرغم عىل قوي استدالٌل بأنه االستنتاج إىل املنطقية

أكثر. أو منطقية مقدمٍة صحة عدُم تبني

املغالطات (6)

ويطَلق ذاِتها. بالطُّرق أخطاؤها ح توضَّ أو الصياغة السيئُة الحجج «تُدحض» ما غالبًا
من العديد ص ويُخصِّ «املغالطات»، اسم الحجج يف وروُدها يتكرر التي األخطاء هذه عىل
لتعليم واالهتمام الوقت من كبريًا مقداًرا النقدي التفكري تناقش التي التدريبية الدورات

اليومية. النقاشات يف املغلوطة األفكار استخراج كيفيَة الطالب
فيلمه يف ألن وودي قدَّم املثال، سبيل فعىل ة. الحجَّ ِبنْية عن املغالطات بعض وتَنتج
السابقة سقراط ُحجة عىل تنويعة والسالم»، «الحرب لرواية املحاكي واملوت» «الحب

ييل: فيما تتمثل
فانون. البرش كل األوىل: املنطقية املقدمة

البرش. من سقراط الثانية: املنطقية املقدمة
سقراط. البرش كل إذن، االستنتاج:

سيُنظَّم الصياغة، الجيدة الُحجة يف صحيحة. غريُ الُحجة ِبنْية ألن خطأ املثال هذا
قوَسني بني (املكتوب األصغر والحد تنصيص) عالمتَي بني (املكتوب األكرب الحد من كلٌّ

التايل: بالشكل مربَّعني) قوسني بني (املكتوب األوسط والحد هالليني)
«فانون». [البرش] كل األوىل: املنطقية املقدمة
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[البرش]. من (سقراط) الثانية: املنطقية املقدمة
«فاٍن». (سقراط) إذن، االستنتاج:

املقدمتني من كلٍّ يف (البرش) األوسط الحدَّ تُوِرد ألن وودي نسخة أنَّ يُالَحظ
تلك تتَّخذ التي الحجج وتُعاب املستغَرق»، غري الوسط «مغالطة تُسمى وهذه واالستنتاج.

ذاِتها. الِبنيويَّة لألسباب صالحة)؛ غريَ تصبح (أي الصيغة
صالحة، غري منطقية صيغٌة وهي املقدِّمات»، «إنكار تُسمى أخرى مغالطة وتوجد

التالية: الِبنية تتَّخذ
ص. ق فسيتحقَّ س، ق تحقَّ إذا األوىل: املنطقية املقدمة

س. ق يتحقَّ لم الثانية: املنطقية املقدمة
ص. ق يتحقَّ لم إذن، االستنتاج:

تتسم صالحة غري نسخٌة وهي سقراط، ُحجة من التأكيد طريقة بنسخة التَزْمنا إذا
التالية: الصيغة فستتَّخذ املقدِّمات»، «إنكار بمغالطة

فانيًا. فسيكون البرش، من سقراط كان إذا األوىل: املنطقية املقدمة
البرش. من ليس سقراط الثانية: املنطقية املقدمة

فانيًا. ليس سقراط إذن، االستنتاج:
لكنه البرش، من ليس سقراط أن يُثبت مضاد مثاٍل إىل الوصول يسهل الحالة، تلك يف
ومن ما، شخٌص يُربيها زينة سمكة اسَم سقراط يكون قد املثال، سبيل عىل فانيًا. يزال ال

االستنتاج. صحة إىل تؤدَي لن لكنها صحيحة، الثانية املنطقية املقدمة تصبح ثم
الصالحة غري الصيغة عىل قائمٌة التايل»، «إثبات ى تسمَّ مماثلة مغالطة توجد

التالية:
ص. ق فسيتحقَّ س، ق تحقَّ إذا األوىل: املنطقية املقدمة

ص. ق تحقَّ الثانية: املنطقية املقدمة
س. ق تحقَّ إذن، االستنتاج:

املغالطة: تلك تُجسد حجة عىل مثال ييل فيما
مفلًسا. فسيصبح أمواله، بكل تورانس قامر إذا األوىل: املنطقية املقدمة
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مفلس. تورانس الثانية: املنطقية املقدمة
أمواله. بكل تورانس قامر إذن، االستنتاج:

ال االستنتاج أن الواضح فمن الصالحة، غري الحجج من ذلك غري يف الحال هو كما
املقامرة دون من تورانس إفالس تفرسِّ طرق عدة توجد أنه ذلك املقدمات؛ من يُستَمد
بخطأ تتَّسم التي املحتملة، ة املضادَّ األمثلة من العديد يوجد أنه هذا ومعنى أمواله. بكل

املقدمات. صحة من بالرغم االستنتاج
للتو، قرأتَها التي كالثالثة الِبنيوية، العيوب من تنبع التي املغالطات وتُسمى
فربما الصوري، وغري الصوري املنطق بني الفرق تذكَّرت إذا الصورية». «املغالطات ب
ال ة الحجَّ مضمون عن تنتج التي املشكالت هي الصورية» غري «املغالطات أنَّ تعرف
للتو اعتُِقل قد البيزنطيَّ جيثرو ألن مجرمون البيزنطيِّني كل بأنَّ مثًال فاالدِّعاء ِبنيتها.
أفراد أحد يف صفٍة تعيني يف تتمثَّل التي الرتكيب»، «مغالطة د يُجسِّ املسلَّح، السطو بتهمة
«مغالطة أيًضا، الصورية غري املغالطات ومن بالخطأ. بكاملها املجموعة عىل املجموعة
عىل املغالطة هذه وتتمثَّل بالتداعي»، «الذنب باسم عام بوجٍه إليها ويُشار التداعي»،
أخي زوجة إىل اآلتَي الربيد ساعَي ألن مخرِّبة بأنها جارتَها امرأٌة تتَِّهم حينما املثال، سبيل

متجر. نافذة عىل حجارًة يلقي وهو ُضبط جارتِها
كل بعيٌد املغلوط التفكري فإن تافَهني، يبدوان األخريين املثاَلني أن من الرغم وعىل
سلوك بسبب بأكملها أعراًقا تُدين التي التعصب فادِّعاءات حميًدا. يكون أن عن البعد
عىل املتابعني أحد سلوك بسبب مناصبها من عامة شخصيات طرد أو أفراد، بضعة
املعيبة التفكري طرُق تُلحقها التي الرضر أمثلة من املتابعني) متابعي حتى (أو «تويرت»

بالعالم.
تأتي البرش، بني اللغة فيها تُستخَدم التي التفاعالت ع وتنوُّ اللُّغوي التعقيد وبسبب
املنطقي التفكري غري يشء إىل مثًال تحتكُم فقد متعددة. أشكاٍل يف الصورية غريُ املغالطات
مغالطة مثل الشهرة، أو القوة) إىل (االحتكام مغالطة يف ذلك ويظهر الخوف، مثل
من استنتاجاٍت استخالص إىل املغلوطة الحجُج تستند وقد الجماهري). إىل (االحتكام
«القسمة مغالطة مثل مزيَّف خيار بتقديم أو ل)، املتعجِّ (التعميم للغاية ضئيلة معلومات
املاليني ر سيتضوَّ أو ميزانيتي تُمرِّر أن «إما املثال: يف تتَّضح التي الزائفة» الثنائية

جوًعا».
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حميًدا.» يكون أن عن البعد كلَّ بعيٌد املغلوط التفكري «إن

عن املستمع أو القارئ تشتيَت تحاول التي املغالطات من عدٌد يوجد ذلك، إىل إضافًة
أو خَصنة»)، «الشَّ بمغالطة (وتُسمى ة الحجَّ صاحب مهاجمة طريق عن ة؛ الحجَّ تفاصيل
املحاكاة تلك ومهاجمة الَخصم، ُحجة من مشوَّهة أو تبسيطها يف ُمبالغ نسخٍة بتقديم
هذه بعُض وتوضح القش»). «رجل مغالطة هي (وتلك ذاتها ة الحجَّ من بدًال الساخرة
بعض ففي بالفعل. املغلوطة الحجج تحديد يف صعوباٍت الصوري، غري املنطق يف األخطاء
شخص مهاجمة لكنَّ «الشخصنة»، مغالطَة ة الحجَّ صاحب مهاجمُة د تُجسِّ مثًال، الحاالت
عىل الزور شهادة بارتكاب إدانته سبََقت (إذا أخرى حاالت يف مربَّرًة تكون قد الَخصم

الكذب). يف باٌع له يكون أن أو املثال، سبيل
يف املدَرجة املغالطات فيها (بما الويب ومواقع الكتب يف املذكورة املغالطات قائمة تضمُّ
املغالطات ضمن يندرج منها العظمى والغالبية املغالطات، مئاِت اإلضافية) املصادر قسم
ة الحجَّ بمحتوى تتعلَّق كثرية أخطاءٍ وجود إىل هذا ويشري الصورية. وليس الصورية غري
نتناول أن النقدي، التفكري دراسة يف ا جدٍّ املفيد فمن ولهذا، ِبنْيتها. مع الحال هو كما

الصوري. وغري الصوري بنوَعيه: املنطق من املستَمدَّة املبادئ

بالرسومات االستنتاج (7)

استخدام املثال، سبيل عىل فيمكن الكلمات. عىل الحجج جودة تحديد أدواُت تقترص ال
دراسة عند االبتدائية املدرسة تالميذ يتعلمها التي باملخططات الشبيهة ِفن» «مخططات

.1-2 مثل حجة، شكل يف العبارات توضيح أجل من املجموعات،
.2-2 يف املوضح سقراط كمثال كاملة، حجٍج لتوضيح العالقات تلك

بطريقٍة فانيًا، ليس لكنه البرش من سقراط يكون أن استحالة ح تُوضَّ الحالة، هذه يف
املندرجة البرش مجموعة ضمن «س» بالحرف املمثَّل سقراط إدراج خالل من بَرصية

الفانني. مجموعة داخل بكاملها
كما العشاء حفل يف املذكورة ة الحجَّ مثال توضيح يمكن أيًضا، نفِسها وبالطريقة

.3-2 يف يظهر
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كل س هي ص

ال يوجد س هي ص

بعض س هو ص

س

س

س

ص

ص

ص

1-2 شكل

وتُهدر بالفساد تتسم التي األشياء مجموعة بني تداُخل يوجد ال الحالة، هذه يف
تُنفق أن ينبغي التي األشياء مجموعة وبني مصريه، تقرير يف البلد حقَّ وتهدِّد األموال
داخل بالكامل تقع الجنسيات املتعددة املنظمات وألنَّ تدَعمها. كي املحرتمة البلداُن عليها
تُتيح طريقة من فما سليمة)، غريُ بأنها نُقر التي هذه تنا ُحجَّ يف األقل (عىل األوىل املجموعة
البلد د وتهدِّ األموال وتهدر بالفساد تتسم التي األشياء يف املمثلة الفرعية املجموعة تقاطع
البلدان عليها تنفق أن ينبغي التي األشياء مجموعة مع الجنسيات)، املتعددة (املنظمات

صالحة. حجة مع نتعامل أننا بيانيٍّا توضيًحا ر يوفِّ وهذا تدَعمها. كي املحرتمة
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الفانون

البرش سقراط

س

2-2 شكل

األشياء التي تتَّسم
بالفساد وتُهدر أموال

الشعب وتهدد حق
البلد يف تقرير مص1ه

ا>نظمات
ا>تعددة الجنسيات

األشياء التي ينبغي
أن تُنفق عليها الدوُل
ا>حرتمة كي تدعمها

3-2 شكل

االدعاءاألسباب

4-2 شكل

الفيلسوف ابتكرها طريقٌة برصيٍّا، الحجج لتمثيل املشهورة األخرى الطرق ومن
«مخططات تبدأ استنتاجات، إىل تؤدي بمقدمات البدء من بدًال توملني. ستيفن الربيطاني

.4-2 يف موضح هو كما «ادعاء» إىل تؤدي التي «باألسباب» توملني»
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األسباب: ا�نظمات ا�تعددة
الجنسيات فاسدة وتهدر

أموال الشعب وتهدد
حق البلد يف تقرير مص0ه.

االدعاء: ينبغي للبلد
أالَّ يمول ا�نظمات

ا�تعددة الجنسيات.

5-2 شكل

األسباب: ا�نظمات ا�تعددة
 الجنسيات فاسدة وتهدر أموال

الشعب وتهدد حق البلد
يف تقرير مص4ه.

االدعاء: ينبغي للبلد أالَّ يمول
ا�نظمات ا�تعددة الجنسيات.

الضمان/االدِّعاء: ينبغي
للبلد أال يمول ا�نظمات

الفاسدة التي تهدر أموال
الشعب وتهدد حق

البلد يف تقرير مص4ه.

6-2 شكل

أن بد ال األسباب أن االدعاء مربع إىل األسباب مربع من الصادر السهم ح يوضِّ
ة الحجَّ لتوضيح توملني طريقة استخدمنا وإذا االدعاء. تدعَم كي َره توفِّ أو دليٍل إىل تؤدَي

.5-2 يف الوارد النحو عىل فستأتي العشاء، حفل يف املطروحة
آخَر عنرص باستخدام واالدعاء األسباب بني العالقة تربير يجب توملني، مخططات يف
.6-2 يف الضمان إليها مضاًفا ة الحجَّ شكل ح يوضَّ املثال، مع استمراًرا «الضمان». ى يسمَّ
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السابقة الطرق إىل الكثريَ يضيف املخططات من النوع هذا أنَّ يبدو قد األوىل، للوهلة
املنطقية»، «للمقدمة بديٍل سوى ليست األسباب أنَّ رأيَت إذا املنطقية ة الحجَّ تقسيم يف
أن تالحظ لكنك بينهما. يربط الذي التربير ر يوفِّ الضمان وأن االستنتاج، بديُل االدعاء وأن
املنطقي االستدالل عن الرصيح التعبري يقتيض للحجة البياني التخطيط من الشكل هذا
ال الرابط وهذا الضمان، شكل يف واالدعاء)، األسباب (أو واالستنتاج املنطقية املقدمة بني

بالكلمات. إال عنها يُعربَّ ال التي ة الحجَّ يف بوضوح دائًما يُذكر
أو للتحليل أخرى نقطة بمثابة اتخاذه يمكن املنطقي، الرابط بهذا الترصيح فور
إذ مزدوًجا؛ دوًرا األصيل الضمان يؤدي حيث للحجة؛ جديد فرع إنشاء خالل من الهجوم،
.7-2 يف يِرد مثلما جديد، فرع يف االدعاء ومهمَة ة، الحجَّ من فرٍع يف الضمان مهمَة يؤدي

األسباب: ا�نظمات ا�تعددة
الجنسيات فاسدة وتهدر

أموال الشعب وتهدد حق البلد
يف تقرير مص4ه.

االدعاء: ينبغي للبلد
أال يمول ا�نظمات

ا�تعددة الجنسيات.

الضمان/االدعاء: ينبغي
للبلد أال يمول

ا�نظمات الفاسدة
التي تهدر أموال الشعب

وتهدد حق البلد يف
تقرير مص4ه.

األسباب

الضمان

7-2 شكل
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املزايا من املنطقي التفكري من متعددة أبعاٍد إلدراج الفروع إنشاء عىل القدرة هذه إنَّ
الديناميكية التبادالت أنواع فْهم يُتيح بذلك القيام ألن بيانيٍّا؛ الحجج لتخطيط األخرى

متعددة. اتجاهات تسلك قد التي الواقعية املناظرات يف تحدث التي
توملني طريقة من الَفهم يف أسهُل وهو بيانيٍّا، الحجج لتخطيط آخر أسلوٌب يوجد
فيما املوضحة ة» الحجَّ «خريطة وهي املتعلمني) صغار أوساط بني معروفًة يجعلها (مما

.8-2 يف يظهر كما العشاء، حفل مثال يف الواردة ة الحجَّ تفنيد لتمثيل ييل

ا$ؤسسات ا$تعددة الجنسيات
تفيد البلدان التي تتربع

لها وال ترضها.

أعمل لدى مؤسسة
متعددة الجنسيات

وتنفق كل دوالر عىل
مساعدة الناس.

ا$ؤسسات التي تنفق
أموالها عىل مساعدة
الناس ليست فاسدة.

األموال التي تمنحها
البلدان للمؤسسة

ا$تعددة الجنسيات
التي أعمل لديها تشرتي

حسن نية البلدان ا$انحة.

Eالعمل مع مؤسسة غ
فاسدة بحيث تشرتي

حسن نية البلدان
ا$انحة تفيد تلك البلدان.

8-2 شكل

«االدعاء أيًضا (ويُسمى القمة يف يقع الذي االستنتاج أنَّ نجد الخريطة، تلك يف
بصحة قِبلت إذا َقبوَله الُحجُة منك تقتيض الذي االدعاء أنَّ يوضح مما األسايس»)،
االستدالل. من بخطَّني مدعوٌم الدوام، عىل ة الحجَّ نهاية يف يأتي ال املنطقية املقدمات
«مقدمات ى (وتسمَّ مًعا والثانية األوىل املنطقيتان املقدمتان تعمل األيرس، الجانب وعىل
املقدمتني عىل نفُسه األمر وينطبق األسايس، االدعاءَ يدعم واحد سبب لتقديم مشاركة»)،
الحجج خرائُط ر توفِّ توملني، مخططات غرار وعىل اليسار. جهة عىل حني املوضَّ األُخرينَي
األعقد، توملني طريقة خالف وعىل ورأسيٍّا. أفقيٍّا تتفرع التي املعقدة الحجج لتمثيل وسيلًة
جزء بكل الخاصِّ ذاِته البسيط السؤال طرح خالل من الحجج بتحليل األسلوُب هذا يسمح
العلوي؟ املربع يف يظهر ما لتصديق أسبابًا السفيل املربع عباراُت تُقدم هل ة: الحجَّ من
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التفكري تدعم التي البدائل من كبرية مجموعة عن رسيعة ملحًة األمثلة هذه تُقدم
«املصادر قسم يف وغريِها املنطقية النُّسق هذه عن املعلومات من املزيد أوردُت وقد املنظَّم،
الحجج لفهم استخدامها يمكن التي والطرق األدوات هي كثريٌة الكتاب. هذا من اإلضافية»
صحيح خيار من فما تعلُّمه، أو النقدي التفكري بتدريس ا مهتمٍّ كنت وإذا وتحليلها،
هو املطروح غري الوحيد فالخيار تبتكُره. أو تستخدمه الذي النسق بشأن خاطئ وخيار

األفكار. تنظيم عدم

اللغوية املهارات (8)

أن بد فال صورية، ِبنْية ذات ُجَمل عرب بالكامل تتواصل بآالٍت ليسوا البرش أنَّ إىل نظًرا
واستنتاج، منطقية مقدماٍت إىل العادية البرش لغة ترجمة بمهارِة النقدي املفكِّر يتحىل

املنطقي. للتحليل أساًسا الجمل هذه لتُستخدم املنظَّمة ُة الحجَّ منها تتألف

الرتجمة (9)

الحواَر فيه اخترصنا الذي العشاء حفل نقاش مثل الرتجمة، عىل أمثلًة بالفعل تناولنا لقد
طريق عن وذلك استنتاج، إىل تؤدي التي املنطقية املقدمات من مجموعٍة إىل اليومي
للمحاَدثات املصاِحبة الغامضة اللغة وتحويل باملوضوع، املرتبطة غري الكلمات استبعاد
عليه تُطبَّق أن يمكن الذي املنظَّم التنسيق مع تتَّفق واضحة جمٍل إىل البرش بني العادية

املنطقية. القواعد
استيعابها عند األحيان من كثري يف مكتَسبة طبيعًة تُصبح املنطق قواعد أنَّ إىل ونظًرا
ترجمة يف يتمثل النقدي، التفكري عليه ينطوي الذي العمل من كبريًا جزءًا فإن تماًما،
واملناقشات واإلعالنات االفتتاحية املقاالت مثل البرش، بني اليومية التواصل عمليات
عمليات صبَّ فإنَّ أخرى، ترجمة عملية أي ومثل ومنظَّمة. واضحة لغٍة إىل اإلقناعية،
بهذا القيام عىل القدرة يجعل مما الفن؛ رضوب من منطقي قالب يف دة املعقَّ التواصل
املمارسة. من كبريًا قدًرا تتطلب التي النقدي التفكري مهارات إحدى الرتجمة من النوع

ترجمة تستطيع ال أنها مثلما اآلن، حتى هذه الرتجمة مهمة تنفيذ اآلالت تستطيع ال
الرتجمة إجراء تعذَّر إذا حتى لكن باملائة. مائة بدقة اليابانية إىل الروسية الروايات
اتباُعها النقديِّ للمفكر ينبغي التي املبادئ بعض توجد الخوارزميات، باستخدام املنطقية

تلك. الرتجمة عمليات تنفيذ يف
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اليومية التواصل عمليات ترجمة يف النقدي، التفكري عليه ينطوي الذي العمل من كبري جزء «يتمثل
البرش.» بني

وتتمثَّل طرق. بعدة الرتجمة عملية إىل األخطاء تتسلل قد الرتجمة: ِدقة عىل الحفاظ
التضليل أو اآلَخر كلماِت قراءة يف الخطأ د تعمُّ (أي د املتعمَّ الخطأ يف الطرق هذه إحدى
سأتناوله الذي اإلحسان مبدأ اختباَر تجتاز ال الطريقة وهذه الخاصة)، أفكاره عرض يف
الجهل نتيجَة تحدث التي دة املتعمَّ غريُ األخطاء فحتى ذلك، من وبالرغم قليل. بعد
«املنظمات أحدهم فرسَّ إذا املثال، سبيل عىل ة. الحجَّ َفْهم إساءة إىل تؤدَي أن يمكن
«الرشكات أنها عىل األمثلَة بها َرضبنا التي الحجج يف املذكورَة الجنسيات» املتعددة
التي الحجج فْهم إساءة إىل ذلك يؤدي فقد الربح»، إىل الهادفة الجنسيات املتعددة
واملنظمات املتعددة الجنسيات ذات الحكومية غري املنظَّمات عن األرجح عىل تتحدث

الدولية. العفو ومنظمة املتحدة األمم مثل الخريية؛
وقد الكلمات. عدد يف االختزاَل املنطقية الرتجمات جميُع تتطلب ال الرتجمة: يف اإليجاز
(قياس خفية منطقية مقدمة صورة يف كلمات إضافَة استلزم مثاًال تناَوْلنا أن سبق

منطقية. ُة الحجَّ تكون كي مضَمر)
التي البساطة تكون أن ينبغي نستخدمها، التي الكلمات وضوح أهمية إىل ونظًرا
العبارات استبعاد يف الُحجج تبسيط طرق إحدى وتتمثل دوًما. الهدَف هي الدقَة تُراعي
معنًى تضيف وال عاطفٍة عن تُعرب إنها إذ ُهراء!» «هذا (مثل ة الحجَّ من الرضورية غري
ترُد التي النقاط عن بدقٍة للتعبري الكلمات من عدد أقلِّ اختيار إىل إضافًة جوهريٍّا)،

غامًضا. يكون أن يحتمل مسَهب حديث يف أصًال
املقدمات من ممكن عدد بأقلِّ ة الحجَّ عن التعبري محاولة عىل أيًضا اإليجاُز ينطوي
السبب تفهم لعلك والوجاهة، الصالحية اختبارات عن اآلن تعرفه ما عىل وبناءً املنطقية.
عدم إلثبات يلزم ما كل هي الصياغة، سيئُة واحدة فمقدمٌة اإليجاز. ميزة من واملغزى
املقدمات عدد قلة فإنَّ لذا استقرائية؛ حجة إضعاف أو ما، استنباطيٍة حجة وجاهة

املقدمات. من أكثر أو واحدٍة فشل احتمالية من يُقلل
يُسمى صلة ذي فلسفي مبدأ إىل اإلشارة أودُّ البساطة، عن الحديث هامش وعىل
ال التي األسئلة مع التعامل عند املبدأ هذا يُستخدم تفسري». أفضل إىل «االستدالل
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كنا إذا ا عمَّ أو عدمه، من اإلله وجود عن السؤال مثل قاطع، بشكٍل عنها اإلجابة يمكن
حل يمكن ال بديل.7 كوٍن يف يعيش فضائي كائٌن كتبَها ما روايٍة يف شخصياٍت جميًعا
لكننا التجارب)، إجراء أو الحيس اإلدراك خالل (من التجريبية بالطرق املسائل هذه
التي الخيارات واختيار األسئلة، تلك نوعية عىل مختلفة إجابات بشأن الجدال نستطيع

غريها. من ترجيًحا أكثَر نجدها
عىل األبسط التفسريات يُفضل تفسري أفضل إىل االستدالل فإنَّ عام، بوجه
املذكورة الفضائي الروائي نظرية َقبوُل يقتيض املثال، سبيل عىل دة. املعقَّ التفسريات
اإليماَن يقتيض َقبولها عدم فإنَّ ذلك، من النقيض وعىل كوننَي. بوجود اإليماَن سابًقا،
غياب مع حتى ل املفضَّ الخياَر هو يجعله مما ندركه)؛ الذي (الكون واحد كوٍن بوجود
وسجاالٍت جداالٍت الفالسفة بني تفسري أفضِل إىل االستدالل يف النهُج هذا أثار لقد األدلة.
وبالرغم االعتقاد. وطبيعة معرفتُه يمكن ما بشأِن الزمان من قرن من أكثَر مدار عىل
قْدر التبسيط وهي: أبسَط الرسالة تصبح النقدي، التفكري تنمية سياق ففي ذلك، من

بالدقة. التضحية دون من اإلمكان
عىل التايلَ املثاَل ووربرتون نايجل الفيلسوف يرضب الرتجمات: يف اإلحسان مبدأ تبنِّي

اإلحسان»: «مبدأ الفالسفة يسميه ما

كلُّ تتساوى أن رضورَة املتحدُث يذكر قد الحيوان، رفاهية عن مناظرٍة يف
الكالم هذا إن قائًال املتحدث كالم عىل أحدهم ويردُّ الحقوق. يف الحيوانات
التصويت يف الحقَّ الزرافة إلعطاء مثًال معنَى فال له؛ معنَى ال ألنه سخيف؛
الذي اإلحسان نهج أما املصطلَحني. من أيٍّا تفهم لن ألنها العقارات؛ وامتالِك
الحيوانات كل بني «املساواة االدِّعاء: تأويل فهو املثال، هذا يف تطبيقه يمكن
حق يف الحيوانات كل بني «املساواة لالدعاء: إيجاٌز أنه عىل الحقوق» يف

النقاش.8 يف النقطة هذه معالجة ثم الرضر»»، «من الحماية

لكنه الدقة، إىل للدعوة بديلة نسخًة اإلحسان ُ مبدأ يبدو قد الظاهر، حيث من
د تعمُّ من بدًال للحجة األقوى النسخة مع التفاعل يستلزم إذ الرتجمة؛ أمانة من أشمُل

ترجمتها. يف اإلحسان بعدم إضعافها
يحتاج ال الناس، بني املتمدِّن الحوار من اإلحسان مبدأ غياب عواقب وملعرفة
املواقع يف التعليقات أقسام يف باستمرار تندلُع التي املعارك عىل االطالع إىل إال املرء
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نْحوية أخطاءٍ بشأن املتحاِورون يختصم حيث االجتماعي، التواصل مواقع أو اإلخبارية
فإنَّ ذلك، من وبالرغم ُخصومهم. ملواقف ساخرة بمحاكاٍة ون يُحاجُّ أو إمالئية، أو

الرتجمة. عملية يف املساعدة من كثريًا أشمُل اإلحسان مبدأ اتباع فوائد
عن والعدول الخصم، ُحجة من ممكنة نسخٍة أقوى معالجَة أنَّ الفوائد هذه وأُوىل
أضعف، صيغٍة بشأن للمجادلة طريقة عن البحث أو جوهري غري خطأٍ بشأن الثرثرة
عندما أكرب بدرجٍة يستفيدون الرياضيني أنَّ مثَلما عقله خاليا يُقوِّي أن للمرء يُتيح
األخطاء بعض توجد عديدة، حاالت ويف أضعف. ال منهم أقوى خصوٍم مع يتنافسون
ل يُسهِّ أوًال القوة نقاط يف االنخراط لكنَّ الضعف، نقاط وبعض القوية الحجج يف
املليئِة الفوضوية املشاجرات خالف عىل وهذا واألمانة، القوة من بمزيٍد األفكار معالجَة

قبل. من ذكرُت كما اإلنرتنت شبكة عىل «املجادالت» يف تُرى التي باملغالطات

األقوى النسخة مع التفاعَل يستلزم إذ الرتجمة؛ أمانة عىل اإلحسان مبدأ تطبيق يقترص «ال
ترجمتها.» يف اإلحسان بعدم إضعافها د تعمُّ من بدًال للحجة

أنك لو كما الترصَف منك يقتيض الرتجمة عملية يف اإلحسان مبدأ تطبيق إنَّ
إن تسأله ثم نفِسه، الشخص هذا إىل ما، شخٍص لحجِة املنطقية ترجمتك ستعرض
املوضوع. ملناقشة االستمرار قبل وذلك ال، أم وأمانة بصدٍق قوله يحاول ما نقلَت قد كنَت
شخٍص عقل إىل الدخول عىل القدرة وهي الفكري»، ص «التقمُّ تستلزم العملية هذه إنَّ
من بمزيٍد املناقشات إجراء تيسري إىل باإلضافة به. إيمانه وسبب به يؤمن ما ملعرفِة آخر
ميل وهو التأكيدي، التحيُّز لتحييد قوية أداٌة الفكري ص التقمُّ أنَّ أيًضا يتضح األمانة،
التي األفكار ونبذ به، يؤمن ما مع بالفعل تتوافق التي األفكار َقبول إىل اإلنسان عقل
والتالعب. الفهم إساءة إىل اإلنسان يُعرِّض املنطقي التفكري يف عيٌب وهذا تتعارضمعه،

اإلقناعي التواصل (10)

املتعلقة اللغوية املهارات من أخرى مجموعٌة توجد التالعب، عن الحديث خلفية عىل
«البالغة». باسم تاريخيٍّا املعروف اإلقناعي التواصل تتضمن النقدي بالتفكري

هذا عن كتابه يف قها ونسَّ أرسطو نظَّمها التي املوضوعات من البالغة أنَّ تتذكر لعلك
تأثريًا تؤثِّر الشفهية أو الكتابية التواصل عمليات يف طرٍق وجود إىل أشار حيث املوضوع،

60



النقدي التفكري عنارص

البالغية، األساليب هذه ومن الحديث. محلِّ املوضوع عن النظر بغضِّ الجمهور يف كبريًا
حني سابًقا فعلت مثلما متتالية كلمات يف األول الحرف تكرار (وهو االبتدائي السجُع
أو ،(«fallacy-filled free-for-alls باملغالطات املليئة الفوضوية «املشاجرات وصفت
يف األساليب هذه استُخدمت سواءٌ واملستمع، القارئَ تحرِّك أدوات وهي مجمله، يف السجع

السياسية. الُخطب أو األغاني أو القصائد
التي البالغية األساليب من عدٌد فهناك املعروفة، األدبية األساليب تلك وبخالف
التكرار وهو التوكيدي»، «التَّكرار األساليب تلك ومن مقنًعا. الِخطاب جعل يف للغاية تفيد
هيالري الرئاسية املرشحُة ناشَدت حينما املثال، سبيل عىل التأثري. أجل من لكلمات د املتعمَّ
امللكية» «ياء ِلتَكرار كان أخواتي!» … أبطايل ، «مؤيِديَّ قائلة: ُخطبتها يف الشعَب كلينتون
استخدام ويمكن القراءة. يف غريبًا بدا وإْن الشفاهية، النسخة يف ومقنع قوي تأثريٌ هذا
يف يتمثل الذي «التثليث»، وهو آَخر بالغي أسلوٍب لتوضيح أيًضا ذاِتها السابقة العبارِة
املجموعات لهذه إن إذ عبارات؛ أو كلمات ثالث من بمجموعة الخطبة من جزءٍ ترصيِع
البالغية، األساليب تلك عىل أيًضا األخرى األمثلة ومن الُخطب. إلقاء عند كبريًا تأثريًا الثالثية
ولعلَّ الجملة، أو العبارة يف الكلمات ترتيب تغيري د تعمُّ وتَعني العكسية» «املقابلة أسلوُب
حني كينيدي إف لجون والخالدة املؤثِّرة االفتتاحية الجملة تلك هو يُجسدها ما أفضل
Ask not what your country can do for you, ask what you can do for قال:
بل البلُد، أجلك من يفعله أن يمكن ا عمَّ تسأل «ال بالعربية تعني وهي your country.

للبلد.» أنت تفعله أن يمكن عما اسأل
ومن الحديث، أنواع من غريِها أو الُخطب لصياغة أخرى بالغية أساليُب أيًضا توجد
أيًضا ومنها «الديباجة»)، (وتُسمى ممتعة بسيطة افتتاحية بعبارات البدءُ األساليب تلك
الرئاسية الخطابات جميع إنَّ «الخاتمة»). (تُسمى حماسية ذروٍة إىل بالُخطبة الوصول
القدماء إىل تاريخها تتبُّع ويمكن األرجح، عىل األساليَب هذه استخدَمت قد رأيتُها التي
وهي للغاية، قويٌة البالغة أن عىل يدلُّ مما شيرشون؛ الروماني والخطيب أرسطو أمثال

زمان. يحدُّها ال أيًضا
وربما للجدال، موضًعا النقدي التفكري يف البالغة تؤديَه أن ينبغي الذي الدور ويُعد
األقل عىل أو الكبار، الفالسفة من النقدي التفكري معلِّمي معظم أنَّ إىل ذلك سبب يعود
يمتدُّ قديٌم البالغة ومدرسة الفلسفة مدرسة بني والعداء الفلسفة، علم يف املتمرِّسني من

أثينا. يف الذهبي العرص حتى
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أن أهدافه بني من كان الحكمة»، «محبُّو بأنهم الفالسفَة سقراط عرَّف وحينما
يُدرِّسون الة رحَّ ُمعلِّمني السفسطائيُّون كان فسطائيِّني. السُّ تُسمى أخرى فئٍة عن يُميزهم
بدرجٍة مقِنًعا تجعله أي الحديث؛ فاعلية من تَزيد لفظيًة خدًعا والطموحني لألثرياء
هيئات مثل الجماهري؛ تحريك يف يَكمن السلطة ِمفتاح كان الديمقراطية، أثينا ويف أكرب.
مع التعامل إتقان عىل الناس مساعدُة أصبَحت السبب، ولهذا الحكم. ومجلس املحلَّفني
إظهار تعلُّم عىل اآلخرين مساعدة يف السفسطائيِّني رغبة لكن مربًحا. عمًال الحشود
يسَعون كانوا الذين الفالسفة نرياِن مرمى يف وضَعهم قد القوة بمظهر الضعيفة الحجج

فَحْسب.9 مظهرها ال الصادقة الحقيقة إىل
وأهل الفلسفة أهل بني الجدال من عام وخمسمائة ألفني مرور من الرغم عىل
النقدي. التفكري دراسة يدعَم أن يمكن اإلنساني التواصل يف البالغة دور َفْهم فإنَّ البالغة،
إىل لتصفيتها النثرية الحجج من استبعادها يَلزم قد التي اإلضافية العبارات من فالكثري
البالغية األساليب من األرجح عىل هي الغموض، من تخلو واستنتاجاٍت منطقية مقدماٍت
«هذا سابًقا املذكورة العبارة (مثل بالرضورة معلومات تُقدم ال لكنها لإلقناع، صة املخصَّ
ة الحجَّ يف تضمينُه يمكن ما تحديِد يف مفيٌد اإلقناعية اللغة فْهم فإنَّ ولهذا؛ هراء!»).

استبعاده. يمكن وما املنطقية
القوة، بمظهر الضعيفة ة الحجَّ إلظهار تُستخدم البالغة كانت إذا ذلك، عىل عالوًة
الغموض تبديد أجل من ثاقبة» «برؤية النقديَّ املفكر يُزوِّد البالغية األساليب فْهم فإن

زائفة. مقدماٍت أو فقري استدالٍل من فيها يَكُمن ما وتحديِد اللفظي
يمكن ما فتخيَّل إقناًعا، أكثَر بمظهٍر ضعيفة حجًة تُظِهر أن للبالغة كان إذا وأخريًا،
تؤدي التي املنطقية واالستدالالت صحيحة املقدمات كانت إذا حتى قوية. لحجٍة تفعَله أن
إنَّ يقوله. ما إىل الناس انتباه جذب إىل بحاجٍة املرء يزال فال رصينة، االستنتاج إىل
الصالحة الحجج مع قروٍن منذ الجماهريَ تُحرك تزال ال التي اإلقناع أساليب استخدام
بل فحسب، مقنعًة يجعلها ال فاضلة)، أخالقيًة تكون أن ينبغي (التي القوية السليمة

أيًضا. للغاية دحُضها يصعب

السليمة الصالحة الحجج مع قروٍن منذ الجماهري تحرِّك تزال ال التي اإلقناع أساليب استخدام «إنَّ
دحُضها يصعب بل فَحْسب، مقنعًة يجعلها ال فاضلة)، أخالقيًة تكون أن ينبغي (التي القوية

أيًضا.» للغاية
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الِحجاج (11)

اللبس من وتنبع اللفظي»، «االشرتاك هي السابقة األجزاء يف أذكرها لم مغالطٌة ثَمة
معنًى من أكثر تتَّخذ التي الكلمات من العديد وجود عن ينتج الذي العَريض) أو د (املتعمَّ
وهي الفصل، هذا يف كثريًا تكرَّرت كلمة عدًة، معانَي تتخذ التي الكلمات هذه ومن واحد.

ة». «الحجَّ
(يف أدلًة ن تتضمَّ جمل مجموعُة أنها عىل ة الحجَّ تعريف يمكن ما، ناحيٍة من
املنطقية املقدمات بني تربط منطقيًة واستدالالٍت واستنتاًجا منطقية)، مقدمات شكل
حجًة — ُمجمله يف — املنطقي أرسطو قياس يعترب التعريف، هذا عىل وِبناءً واالستنتاج.
الكتاب تناوَلها التي العشاء حفل يف املطروحة ة الحجَّ عىل نفُسه األمر وينطبق واحدة،

مختلفة. بصياغات
بأنها الباحثني أحد وَصَفها إذ أشمل؛ بمعنًى ة الحجَّ تعريف يمكن ذلك، من وبالرغم
واملفاهيم األفكار تلك وجمع واالفرتاضات، واملشاعر والخواطر األفكار عن «التعبري تشمل
وجه وعىل العادة (يف مدعوًما منطقية، وشبِه منطقية تسلسالٍت يف بعٍض مع بعضها
وبناءً الحاليَّة».10 املعارُف حيث من الدارس موقف تحديد إىل إضافًة باألدلة، اإلفادة)
ن تتضمَّ قد مختلفة سياسية مواقف مؤيدي بني دًة معقَّ «حجة» فإن التعريف، هذا عىل
يف مشارٍك طَرٍف كلُّ بها يُْديل ببعض، بعضها املرتبطة املنطقية «الحجج» من العديد

الجدال.
يدور النقدي التفكري بأن القول يمكن املصطلح، تعريف شمول مدى عىل وِبناءً
النقدي التفكري دورات من العديُد تُركز ما وغالبًا وتحليلِها، الحجج توليد حوَل ته بُرمَّ
تعريف نطاق توسيع إىل نظًرا ذلك، من وبالرغم الِحَجاج. عىل مناهجها يف التدريبية
السمات ومنها املعرفية، غري العنارص من مجموعًة يشمل أصبح بحيث النقدي التفكري
باعتباره الِحَجاج إىل ننظر أن فاألفضُل الذهني، واالنفتاح االستطالع حبِّ مثل الشخصية

له. مرادف غريُ لكنه النقدي، التفكري يف حيويٍّا عنًرصا
أقرب ومن املتخصصة»، «غري املعاجم يف ة الحجَّ ملصطلح التعريفات من العديد يوجد
الُجمل أو األسباب من مرتابطة «سلسلٌة النقدي: التفكري مرشوع إىل صلًة التعريفات هذه
أيًضا: التعريفات هذه ومن إثباِتها»،11 أو ما نظٍر وجهِة دعم إىل تهدف التي الحقائق، أو
الهدَف التعريفات هذه تُبني اإلقناع».12 إىل تهدف التي البالغية التعبريات من «شكٌل
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تربيُر أو لنفسه، ما بيشءٍ إيمانَه املرء تربير وهو النقدي، التفكري يف الِحجاج من األسايس
آراءهم. وا يُغريِّ أو ما فكرًة يعتنقوا كي لآلخرين؛ ما بيشءٍ اإليمان

«احتداُم وهو ة»، «الحجَّ ملصطلح آخَر شائع مفهوٍم مع التعريفات هذه وتتناقض
الذهن إىل ويتبادُر السلبية، إىل يميل الذي التعريف هو هذا االتفاق».13 عدم أو جار الشِّ
بني املحتدمِة بالسجاالت الكلمة فريبطون األوىل؛ للوهلة الحجج يف الناس يفكِّر عندما

الحانات. ُمرتادي أو السياسية الخصوم أو العائلة أفراد
لتعريفنا وفًقا يجري ال الِحجاج أنَّ بالرضورة يعني ال املحتدمة اللغة وجود إنَّ
الدراما من شيئًا آراءهم الناُس يغريَ كي املستخَدمة الطرُق ن تتضمَّ فقد النقدي. للتفكري
بني التمييز عند الدقة تحري ينبغي ذلك، من بالرغم بالعاطفة. املشحونة البالغة أو
نوع من نشاٍط إىل تنتمي التي الحجج وبني صاخبة، كانت وإن الحجج، من الحقيقي
معتَقداته. بتغيري اآلخر إقناع عىل املراد ونَيُل الفوز يُقدَّم الشجار، ويف الشجار.14 هو آَخر
فاستخدام ِحجاج. ال شجاٌر يجري ما أنَّ عىل عالمًة الجسدي اإلرغام استخدام يَُعد
عليه ما كلَّ بل رأيه، تغيريَ أحٍد من يستلزم ال منهم يُطَلب ما اآلخرون يفعَل لكي العنف
دون من الهدف لتحقيق أيًضا أخرى طرٌق وثَمة لألذى. تجنُّبًا فَحْسب؛ سلوكه تغيريُ هو
مستوى رفع حتى أو املعنوي)، االبتزاز ذلك يف (بما الشخص ابتزاز ومنها صادق، إقناٍع
موقف من هربًا يشء؛ أيِّ فعِل إىل األشخاص فيُضطرُّ عالية؛ بدرجٍة املواجهة يف العاطفة

يعتقده. عما النظر بغضِّ مريح، غري
عىل األنشطة فإن املعتقدات، تدعُم أسباٍب إيجاَد النقدي التفكري من الهدف كان وملَّا
ضمَن تندرج ال نفيس، أو جسدي أذًى لتجنُّب أسباٍب سوى تُقدِّم ال التي الشجار، ِغرار
العاطفة مناشدة أنَّ من وبالرغم ليون. التأمُّ املفكِّرون يستخدمه الذي الِحجاج تعريف
اإلقناع أفعال قياُس ينبغي قضية، بشأن الِحجاج عند النقدي املفكر عىل محظورًة ليست

به. نخربهم ما تصديِق يف يرغبون اآلخرين جعل عىل وتركيزها املدروسة
فالنرشات الشجار. أو الِحجاج عىل تنطوي ال التواصل من أخرى أشكال وتوجد
أسبابًا ال الحقائق، من مجموعًة تعِرض املثال، سبيل عىل الصحف يف املقدَّمة الرياضية
ويصبح ة. الحجَّ وليس «التفسري» فئة يف بذلك تندرج فهي ما، يشءٍ تصديق إىل تدفع
النرشة تُقدِّم املثال، سبيل عىل األحيان. بعض يف غامًضا والتفسري ة الحجَّ بني الفرُق
هذه ويف تنبُّؤات، لدعم تُستخدم أن يمكن الحقائق هذه لكن عام، بشكل حقائَق الجوية
بمثابة يكون أكثر أو تنبًؤا تضم حجة يف مقدمات بمثابة الحقائق تلك تصبح الحالة
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زيادة إىل الرشُح «يهدف قوله: يف الفرَق هذا الفالسفة أحُد ص لخَّ وقد ة. الحجَّ يف استنتاج
النظر.»15 وجهات إحدى َقبول إمكانيِة تحسني إىل فيهدف الجدال أما املستمع، فْهم

املعرفية الخلفية (12)

(كاملتغريات التجريدية الصور عىل قائٌم املنطق يف املهمة التدريبات من العديد أنَّ من بالرغم
هذه مثل يف وص س تشري أن ويمكن ص»، ق فسيتحقَّ س، ق تحقَّ «إذا مثل: عبارة يف
بسبب املوضوعات أحد عىل النقدي التفكري يُطبَّق ما فعادًة مختلفة)؛ أشياءَ إىل العبارات
املوضوِع هذا عن باملعرفة اإلملاَم فإنَّ ولهذا، الصوري. غري املنطقي التفكري عىل تركيزه

النقدي. التفكري تدريبات يف األهمية بالغ عنٌرص الصلة، الوثيِق
مدى ويلينجهام، تي دانيل فريجينيا بجامعة املعريف النفس علم أستاذ ويُلخص

التالية: األمثلة خالل من عليه، يُطبَّق الذي باملحتوى املنطقي التفكري ارتباط

النجاح وحتى املدرسة يف الحضوَر أنَّ بعيد أمٍد منذ املعلِّمون الحظ لقد
يف الفعال التفكري بِسمات متسلًحا سيتخرَّج الطالب أنَّ يضَمنان ال األكاديمي
أو األمثلة ببعض الدقيق بالتفكري ارتباط تجاه غريبة نزعة ة وثمَّ املواقف. كل
الحل قيمة تقديَر الطالب يتعلَّم قد لذلك، ونتيجًة املسائل. من معينة أنواع
من ق للتحقُّ طريقًة باعتبارها الحسابية العمليات يف البدء قبل رياضية ملسألة
مركٍَّب مكوِّناِت نفُسه الطالُب ذلك يحُسب الكيمياء، مخترب يف لكن إجابته، دقة
وقد باملائة. ١٠٠ من أكثر إىل يصل تقديراته مجموع أن مالحظة دون من ما
النظر وجهتَي من األمريكية الثورة أسباب مناقشة يف التأنَِّي الطالُب يتعلم
يف أملانيا منظور بشأن يتساءل أن يف حتى يفكِّر ال لكنه واألمريكية، الربيطانية
ما، موقٍف يف النقدي التفكري من الطالُب يتمكَّن فلماذا الثانية. العاملية الحرب
ترتبط ييل: فيما هذا عن اإلجابة ص تتلخَّ آخر؟ موقٍف يف ذلك من يتمكنون وال

التفكري.16 محلِّ باملوضوع كبريًا ارتباًطا التفكري عمليات

الحقائق رؤية يمكن الكتاب، تناولها التي املنطقيِة الِبنَى عدسة خالل من النظر عند
هذه بشأن معلوماٍت ر يوفِّ أو ما، لحجٍة املنطقيَة املقدماِت يَصوغ عامًال باعتبارها
املوضوع، فهم إىل تحتاج املنطقية املقدمات صياغة أنَّ ومثلما لالستنتاج. دعًما املقدمات؛

بمحتواها. معرفًة يتطلَّب الضعف نقاط أو األخطاء لتحديد املقدمات تلك تحليل فإن
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املعلومات فجوة (13)

تدريس بأماكن املتعلقة املناقشات يف املعرفية الخلفية دوَر سنتناول التايل، الفصل يف
دراسة علينا املسألة، هذه معالجة قبل لكن تدريسها. وكيفية النقدي التفكري مهارات
املعلومات إىل الوصول يعني ماذا اإلنرتنت: عرص يف املعرفية الخلفية نقاشاِت يتخلَّل سؤال
ملسات بضع سوى الناس من كثرٍي عن املعلومات تلك من هائل كمٌّ فيه يبُعد ال عٍرص يف

بالفأرة؟ نقرات أو الهاتف عىل
البلدان مستوى عىل وحتى والفقراء، األغنياء بني التكنولوجية املوارد تفاوُت يَُعدُّ
حقيقتها يف هي التي املعلومات، يف الجديدة الفجوة هذه عنارص أحَد والفقرية، الغنية
والهواتف الكمبيوتر مثل أجهزًة التفاوُت هذا ن يتضمَّ وقد املعلومات. إىل الوصول يف فجوٌة
األجهزة هذه تفيد فلن املعلومات، إىل بالوصول يتعلق فيما لكن األجهزة. من وغريها الذكية
سدُّها، ينبغي األهمية بالغُة أخرى تكنولوجية فجوٌة تظهر ثم ومن باإلنرتنت، تتصل لم ما

الحكومة. قيود من وخالية عالية برسعات باإلنرتنت االتصال خدمات توفري وهي
التكنولوجيا «أثرياء» فحتى الذكر، اآلنفِة التفاوت مسائل من الحدِّ دون ومن
(الكثري ع التوسُّ الدائم البيانات عالم يف ل التنقُّ كيفية وهي: صعبة؛ مشكلًة يواجهون
أجل من وذلك املوضوع)؛ عن وبعيد زائٌف أكثرها لكن وقيِّم، صحيح البيانات تلك من

مالئًما. استخداًما واستخدامها جودتها، وتقييم الصحيحة، املعلومات إىل الوصول

املعلوماتية الدراية (14)

وهي أال النقدي، التفكري يف أهميته تتزايد عنٌرص وهي أخرى، حديثة مهارٍة إىل نأتي
نفُسها الِحقبُة تلك وشهدت العرشين، القرن سبعينيَّات يف املجال ظهر املعلوماتية. الدراية
التعرف يف الناس وعامِة الطالب ملساعدة اإلعالمية الدراية وهو مماثل مجاٍل ظهوَر
والراديو الصحف مثل التقليدية، اإلعالم وسائل تُقدمه الذي املحتوى تقييم كيفية عىل
املصدُر كان الواسع، االنتشار ذات اإلعالمية الوسائل هذه نطاَق وخارج والتلفزيون.
ظهور سبَب يُفرس مما األكاديمية، أو العامَة املكتباِت هو املنزل خارج للمعلومات األسايس

املكتبات. علوم مجال من املعلوماتية الدراية مجال
الثمينَة املعلوماِت مصادَر يضم الذي املكاَن هي التاريخ مدار عىل املكتبة ظلَّت
املصادر تلك وكانت واملجالت، الدورية والنرشات الكتب مجموعات مثل املنال، والصعبَة
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ر توفُّ مع وحتى عموًما. الجمهور أو الجامعات طالب مثل معينة؛ لفئاٍت وتُتاح تُجَمع
الصلبة املدمجة األقراص عىل البيانات وقواعد امليكروفيلم مثل الجديدة اإلعالم وسائل
القيِّمة املصادَر هذه يضم الذي املكاَن هي املكتبة ظلَّت اإلنرتنت، عرب املعلومات ومصادر

عليها. االطالَع املكتبة بطاقَة يحمل َمن كلُّ ويستطيع والثمينة،
وتطورها تعقيُدها يزيد التي املعلومات مصادر دعم يف املكتبات أمناءُ استمر وملا
إىل وحفِظها واملخطوطات الكتب جمع من وتحوَّلوا مهنتهم، تشكيَل أعادوا فقد التقني،
إطاًرا ر يوفِّ أنَشئوه، الذي املعلوماتية الدراية مجال أنَّ والحق املعلومات. يف اختصاصيِّني
توسًعا املصادر هذه َعت توسَّ إذ اليوم؛ جميًعا إليها نحتاج التي املعلومات مع للتعامل
واألجهزة الكمبيوتر أجهزة عرب العمل وأماكن واملنازل الدراسية الفصول إىل ودخَلت كبريًا،

مكان. كل يف املوجودة املحمولة
املعلومات تحديد عىل «القدرة يف املعلوماتية الدرايُة تتمثل أعىل، مستًوى وعىل
وإيجاد املعلومات، مصادر أفضِل وتحديد املعلومات، تلك تنظيم طريقة وفهم الالزمة،
البحِث طرِق معرفة إنها املعلومات. تلك ومشاركة نقديٍّا، تقييًما وتقييمها املصادر تلك
يفهم املعلوماتية»، «الدراية ب يتمتعون َمن أنَّ نجد وسوف االستخدام».17 الشائعِة

ويطبقها: التالية الخطوات
املصادر أفضل عن للبحث اسرتاتيجياٍت الخطوة تلك ن تتضمَّ املعلومات: إيجاد
اإلنرتنت. شبكة عىل البسيطة البحث عمليات عىل تقترص ال متنوعة، أساليَب باستخداِم
جودِة لتحليل االختبارات من مجموعٍة تطبيَق الخطوة تلك ن تتضمَّ املعلومات: تقييم
العوامل. من وغريُها للعرص، ومالءمتُها باملوضوع، وصلتُها دقتُها، حيث من املعلومات،
يتيح ترتيٍب يف املعلومات مجموعات تنظيم عىل الخطوة هذه تنطوي املعلومات: تنظيم

األبحاث). كتابة (مثل محددة ملهمٍة فائدتها من ويَزيد املعلومات، أنماط تحديَد
وتقييمها ُجِمَعت، التي املعلومات توظيف يف الخطوة هذه تتمثَّل املعلومات: تجميع
مثل للعمل» «منتجات إنشاء أو األسئلة، عن اإلجابة مثل مهماٍت إنجاز بُْغيَة وتنظيمها؛

سابًقا. ذَكرناها التي األبحاث
أو األسئلة إجابات مثل ابتُِكر، ما مشاركَة الخطوة تلك ن تتضمَّ املعلومات: توصيل
املعلومات نظام من جزءًا تصبح أن املعلومات لتلك يمكن حيث اآلَخرين مع األبحاث،

املعلوماتية. الدراية بمهارات يتمتعون َمن ُحه يتصفَّ الذي

67



النقدي التفكري

إذ اليوم؛ جميًعا إليها نحتاج التي املعلومات مع للتعامل إطاًرا املعلوماتية الدراية مجال ر يوفِّ
عرب العمل وأماكن واملنازل الدراسية الفصول إىل ودخلت كبريًا، توسًعا املصادر هذه عت توسَّ

مكان. كل يف املوجودة املحمولة واألجهزة الكمبيوتر أجهزة

يف ذلك فسيساعدك مألوًفا، اآلن صار الذي اإلضافية» «املصادر قسم عىل اطَّلعَت وإذا
املعلوماتية الدراية وعن الخطوات، هذه من خطوة لكلِّ العملية الجوانب من املزيد معرفِة

عام. بوجٍه
املطبوعة الكتب من ًة مستَمدَّ املعرفية الخلفيُة أكانت سواءٌ أنه هو تذكُّره ينبغي وما
من أم ما موضوٍع دراسِة يف سنوات من نابعًة أكانت وسواءٌ الرقمية، املصادر من أم
التفكرِي بشأن األمر فإنَّ بعينها؛ أغراًضا تُناسب التي اإلنرتنت عرب الرسيعة البحث عمليات
بما علٍم عىل نكن لم إذا ما، موضوٍع عىل النقدي التفكري تطبيَق نستطيع ال أننا النقديِّ

عنه. نتحدث

االبتكار (15)

إذا محلِّه يف االبتكاُر يبدو فقد واملنطق، بالحقائق إال يرتبط ال النقدي التفكري كان إذا
النسخة تناولنا فمثلما ذلك، من وبالرغم األساسية. النقدي التفكري مهارات من اعتُرب
«ابتكر») الفعلية: (وصيغته االبتكار صار السابق، الفصل يف بلوم تصنيف من األحدث
ناضل َمن كل أنَّ واألرجح العليا. التفكري مهارات أسمى يمثِّل إنه أي الهرم؛ رأس عىل
أهمية عن دفاًعا سيُجادل كيميائي، اشتقاق أو أنيق منطقي برهاٍن بناء من تمكَّن حتى

العقلية. الجهود هذه يف اإلبداعية والسمات واألنشطة الخيال دور
يف منطقيٍّا النقدي، التفكري عملية يف االبتكار استخدام انتشاُر يَُعد ذلك، إىل وإضافًة
هذا ويتمثل نفكر». «كيف كتابه يف ديوي جون ذَكره الذي املشكالت حلِّ منهج سياق
إن َقبولِها أو االختبارات، هذه تجتَْز لم إذا ورفِضها واختباِرها، فرضيٍة اقرتاِح يف املنهج

فيها. نجَحت
عملية وهي بالتأكيد، منهجيٌة ديوي ذَكرها التي العملية هذه أنَّ من وبالرغم
يل، التأمُّ التفكري تتطلب التي املرشوعات كل عىل التطبيق تقبُل لكنها العلوم من مستلَهمة
اختباُرها املزَمُع الفرضياُت تُنتج أن عساها فكيف أيًضا. إبداعي عنٍرص عىل تنطوي فإنها
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من تُقرتَح لم ربما التي االحتماالت تخيُّل عىل بالقدرة الشخص يتمتَع أن إال وتجِربتُها
تُختَرب؟ أو قبُل

فحسب. املالحظات أو الحقائق من أفكارهم العلماءُ يستمدُّ ال يشء، كل من فبالرغم
ومالحظات أنماٍط ظهور إىل تؤدي قد تجاِرَب يبتكرون أو أنماط، عن أيًضا يبحثون وإنما
أو واضحًة تكون ال قد أنماٍط عن البحث فإن الفنون، أشكال من شكل وكأيِّ جديدة.
عمٌل جوهره يف فهو علمية، تجربًة أم فنية لوحة ذلك أكان سواءٌ جديد، يشءٍ تطوير

إبداعي.
املشهورة املنتجات نجاح يف التصميُم لعبه الذي الدوُر أدى األخرية، العقود ويف
يف التصميم عىل القائمة بالعمليات االهتمام تشجيع إىل «أبل»، رشكة من «آيفون» مثل
التصميمي» «التفكري مصطلُح وظهر والتعليم، التِّجارية األعمال مثل متنوعة مجاالٍت
ع التوسُّ يف واآلخذة التجاِرب عىل القائمة التَّكرارية للمناهج شامل مصطلٍح بمثابة ليكون
محاوالُت أدَّت فقد ذلك، عىل عالوًة و«ُصنعها».18 واكتشافها املعرفة بتكوين الخاصة
أنها قبُل من يُعتقد كان فيما التصميم، مثل العَملية الفنون ومنها اآلداب، تضمني
العلوم إىل يشري (الذي STEM االختصار حوََّلت التي هي فقط ورياضية ِعلمية مناهُج
إشارًة Aالحرف أُضيف (إذ STEAM االختصار إىل والرياضيات)، والهندسة والتكنولوجيا

اآلداب).19 إىل
مصدٌر أنه النقدي التفكري يف اإلبداع دور لدراسة استخدامها يمكن التي الطرق ومن
النقدي التفكري أدواُت ره توفِّ (الذي املنظَّم املنطقي التفكري تطبيَق تقبل جديدة ملادة
التخيُّل. يف إال مبدئيٍّا توجد ال قد مادٌة الحالة تلك يف وهي الكتاب)، تناوَلها التي األخرى

نفكر»: «كيف كتاب يف قرن عىل يَزيد ما منذ ديوي كتَب فمثلما

بني االتِّساق درجات جميع عىل األطفاُل يرويها التي التخيلية القصُص «تنطوي
األجزاء تلك ربط عند محَكم. وبعضها مفكَّك بعضها إن حيث القصة؛ أجزاء
تتمتَّع عقوٍل يف بالطبع تحدث ما وعادًة يل؛ التأمُّ التفكري ز تُحفِّ فإنها ببعضها،
أن قبل التخيلية القصَص هذه األطفاُل ينتج ما غالبًا املنطقي. التفكري بقدرات
املعنى، وبهذا الطريق. له تُمهد وهي املتماسك، التفكري عىل القدرَة يكتسبوا
توايل هو والتفكري الحقيقة، يف موجوًدا ليس ليشءٍ عقلية صورًة الفكرة تكون

الصور.»20 تلك
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الشخصية السمات (16)

مثل النقدي؛ املفكُر بها يتحىل أن ينبغي التي الشخصية السمات عن ذلك قبل ثُت تحدَّ لقد
للشخصية بوصٍف تليُق أنها يبدو قد التي واإلبداع، الفكري ص والتقمُّ االستطالع حبِّ
املصطلحاُت هذه وتتعلق األكاديمية. املعايري من مجموعٍة أو درايس بمنهٍج تليق مما أكثَر
ينبغي ما تصُف وهي السلوكية، الخصال أو بالصفات أيًضا وتُسمى البرشية، مات» «بالسِّ
املنطقي بالتفكري املرتبطة واملهارات املعرفة تطبيق عند النقدي املفكُر به يتحىل أن

الواقعية. الحياة مواقف عىل املنضبط
ثمانينيَّات من بدءًا العايل التعليم يف سيما ال النقدي التفكري دورات انتشار ومع
الباحثون وكذلك التدريبية الدورات هذه بتدريس املْعنيُّون املعلمون د حدَّ العرشين، القرن
والتأميل، الفعال للتفكري املطلوبة السمات من كبرية مجموعًة النقدي التفكري مجال يف
التفكري يكون ال قد التي املواقف يف سيما ال عمليٍّا، القدرة تلك لتطبيق االستعداد وكذلك

األوىل. التلقائية استجابتَه أو الشخص، لدى فيها الوحيَد الخياَر هو العميق
املتحدة بالواليات كاليفورنيا يف للربح الهادفة غريُ النقدي» التفكري «مؤسسة ست تأسَّ
النقدي التفكري لتدريس الدعم تقديم يف رئيسية قوًة وكانت العرشين، القرن ثمانينيَّات يف
النقدي، املفكر صفات تُحدِّد أُطٍر وْضَع املؤسسة أعماُل وتضمنت املتحدة.21 الواليات يف
تضم التي األخرى القوائم من للعديد املماثلة القيمة» الفكرية «السمات مجموعة ومنها
التي القائمة ن وتتضمَّ بها.22 التحيلِّ النقدي املفكر عىل يجب التي الشخصية السمات

التالية: السمات املؤسسة وضَعتْها
تفكريه. يف املحتملة واألخطاءَ معرفته حدوَد الشخص إدراك الفكري: التواضع

السلبية وعدُم بثقة، معتقداته عن دفاًعا ة املحاجَّ عىل الشخص قدرُة الفكرية: الشجاعة
االجتماعي. الضغط وجود مع حتى له يُقال ما بصحِة الَقبول يف

لآلخرين، العقيل َه التوجُّ متبنيًا نفَسه الشخص يتخيَّل ألن االستعداد صالفكري: التقمُّ
أفضل. نحٍو عىل مواقفهم يفهَم كي

املنطقي تفكريه يف التحكُّم مع لنفِسه، التفكري عىل الشخص قدرة الفكري: االستقالل
أيًضا.

واآلخرين نفَسه الشخُص يُلِزم بحيث والجدال التفكري يف األمانة الفكرية: النزاهة
الخطأ. عند لالعرتاف استعداد عىل يكون وأن ذاِتها، الصارمة الفكرية باملعايري
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أجل من العَقبات؛ عىل للتغلب الشاقِّ الفكريِّ الجهد لبذل االستعداد الفكرية: املثابرة
مواقفه. عن دفاًعا الِحَجاج أو األسئلة، عن اإلجابة

املنطقي؛ بالتفكري االلتزام هو الوقت، بمرور للجميع األفضل بأن اإليمان املنطق: يف الثقة
املشكالت. حلول وإيجاِد املعرفة الكتساِب وسيلًة باعتباره

النظر وجهات جميع معاملة يف النية ُحسن لتحرِّي االجتهاد التفكري: يف اإلنصاف
القضايا تجاه العاطفية االستجابة أو الشخصية، املعتقدات عن النظر بغضِّ بإنصاف،
نظر وجهة عىل للموافقة األقران ضغط (مثل املجتمع أعراف أو للنقاش، املطروحة

واحدة).
الجانب غري البرشية الجوانب من العديد تضمُّ السابقة السمات مجموعة أنَّ ستُالحظ
يمكننا وبذلك، تكويننا. يف واالجتماعية واألخالقية العاطفيَّة الجوانب ومنها العقيل،
املثال، سبيل فعىل النقدي. املفكِّر لتعريف — تفصيًال أو جملًة — السمات هذه استخداُم
والشجاعة حدوده)، احرتاَم الشخص من يطلب (الذي الفكري التواضع استخدام يمكن
املربرات) من يُسوِّغها ما وجوِد عند معتقداته عن الدفاع الشخص من تطلب (التي الفكرية

الفكرية.23 االستقامة يُحدد الذي السمات توازُن يوجد وبينهما ُقطبنَي، بمثابة
عىل املنتصف يف واإلنصاف الفكري ص فالتقمُّ أيًضا. أخالقية أبعاٌد السمات ولهذه
يعاملوك»، أن تحبُّ كما الناَس «عامِل مبدأ عىل القائمة الفكرية التنويعات من املثال سبيل
التقاليد بجميع ويرتبط املباَدلة، لخلِق الذهبية» «القاعدة يف أيًضا وَرد الذي الفحوى وهو
— النزاهة أشكال من غريها مثل — الفكرية النزاهُة تفرتض وباملثل، واألخالقية. الدينية
قَدم عىل الجميع خيارات تحكم أن ينبغي التي األخالقية الثوابت من مجموعة وجوَد

املساواة.

النقدي. املفكر لتعريف — تفصيًال أو جملًة — السمات هذه استخدام يمكننا

التي العديدة القوائم من واحدًة املؤسسة، وضعتها التي الفكرية السمات قائمة وتَُعد
التحيلِّ النقدي للمفكر ينبغي التي السمات جميع لتحديد والباحثون املعلمون وضَعها
الفكرية؛ الِخصال من مختلفة كثرية مجموعاٌت بالفعل ظهَرت العقود، مدار وعىل بها.
تتخذ صفاٍت تضم شاملة مجموعٍة يف جمِعها ملحاولة إضايف جهٍد إىل احتاجت إنها حتى
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جوانَب تُمثل قد وعبارات كلمات أو االستطالع»، و«حب البحث» «حب مثل مختلفة أسماءً
الذهني».24 و«االنفتاح البديلة» النظر وجهات «احرتام مثل ذاِته؛ للمفهوم مختلفًة

التفكري دراسة توظيف كيفية بشأن كثرية نقاشاٌت توجد التايل، الفصل يف سريُد وكما
وبالرغم الثانوية. بعد وما والثانوية االبتدائية املراحل يف الحاليَّة التعليم أنظمة يف النقدي
ملوضوعاٍت يُعطي تعليمية أولويًة باعتباره النقدي التفكري إىل النظر كان إذا فحتى ذلك، من
«الرتبية مكانة فإنَّ التعليمية، املنظومة يف بارزة جديدة مكانًة والِحجاج املنطق مثل
وليس املنظومة، تلك يف واضحًة ليست الفكرية الخصال بتدريس املرتبطة األخالقية»
ال. أم املنظومة تلك ضمن ستندرُج كانت إن وال فيها، تُدَمج أن يمكن كيف أيًضا واضًحا

كثري من واحٌد (17)

أو الخصال قوائم مختلِف بني من الت مفضَّ اختيار إىل يهدف ال الكتاب أنَّ من بالرغم
َمن جميُع يشاركه مهم إجماٍع إىل نُشري أن فحريٌّ النقدي، للتفكري املتنافسة التعريفات

مرتابطة: أجزاء ثالثة من يتكوَّن النقدي التفكري أنَّ وهو تقريبًا، املجال يف يعملون
والِحجاج. واللغة املنطق مثل النقدي التفكري عنارص معرفة تشمل املعرفة:

الواقعية. املواقف يف عمليٍّا النقدي التفكري عنارص استخدام عىل القدرة املهارات:

التعلُّم طرق من غريه عىل املنطقي التفكري لتقديم الالزمة الشخصية الخصال السمات:
األمانة بمراعاة وااللتزام النقدي، التفكري أدوات الستخدام واالستعداد القرارات، واتخاذ

النقدي. التفكري قدرات استخدام عند واألخالق

أنَّ ع توقُّ عىل ورشوحه النقدي التفكري تعريفات من وغريُه التعريف هذا ينطوي
اإلنسان وعي أي اإلدراك»، «إدراك يصبح ثَمَّ ومن رأسه. يف يدوُر ما يعي النقديَّ املفكر
املفكُر يكتسبها أن ينبغي أخرى مهارًة وَفْهمها، ذهنه يف تجري التي التفكري بعمليات
يف توجد أن ينبغي أخرى سمٌة أفكاره ل لتأمُّ الشخص استعداد فإنَّ وكذلك النقدي،

النقدي. املفكر شخصية
التفكري تحسني يف املنطق مثل األساسية املهارات دور وضوح من الرغم وعىل
أن الفكري ص والتقمُّ الذهنيِّ االنفتاح مثل املعرفية غرِي للسمات يمكن فإنه املنطقي،

جيد. نحٍو عىل للتفكري ورضوريٍّا األهمية بالَغ دوًرا تُؤدي
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الفصل يف واملذكورة النفس، علم من املستَمدة الرُّؤى دراسة علينا السبب، ولفهم
اإلنسان عقل أن وهي الحياة؛ يف خرباتهم من الجميع يعرفها فكرًة ن تتضمَّ وهي األخري،
يتفاعل ذلك، إىل إضافًة والغريزة. والعاطفَة التفكريَ ن تتضمَّ متخاصمة، أجزاء إىل ينقسم
نظام من جزءًا باعتبارهم آخرين أفراد مع املنقسمة، العقوَل تلك يمتلكون وهم األفراد
خيارات التخاذ العقل إعمال نُحاول حني حتى أننا أكثَر األمور د يُعقِّ ومما ما. اجتماعي
َمعيب، البرشيَّ التفكري أنَّ يتضح االجتماعي، الضغط وال بالعاطفة مدفوعة غرِي مدروسة
تكون ربما التي التحيُّزات عن الناتج والتالعب الخطأ يف للوقوع ُعرضة فهو ثَم ومن

عقولنا. يف متأصلًة
الناس عىل الصعب من تجعل العقل طبيعة إنَّ يقولون البعض أنَّ من الرغم وعىل
النزعة تمنحنا املنطق يف الثقة سمة فإن املستحيل، من يكن لم إن بعقالنية فوا يترصَّ أن
فحسب لنا يُقال ما تصديِق من بدًال فيها والتفكري العقالنية املعتَقدات أسباب عن للبحث
األخرى السمات تُوفر وباملثل، لها. ُعرضة وجميُعنا التفكري، ألخطاء فريسًة الوقوع أو
َمساره عن بتفكرينا تَحيد قد التي والتحيُّزات والغريزة العواطف لضبط قويًة طرًقا

الصحيح.
ال التي حتى األفكار، لتقبُّل االستعداَد يعني املثال سبيل عىل الذهني االنفتاح إنَّ
نظر وجهات يف التفكري إىل نُضطرُّ حني داخيل انزعاٍج إىل العاطفُة تؤدي فقد معها. نتفق
األدلة َقبول من التأكيدي االنحياُز ل يسهِّ بينما إليها)، االستماع عند حتى (أو معارضة
التحيلِّ خالل من لكن املعارضة. األدلة عىل وتُقدمها نظرنا وجهَة تدعم التي والحجج

حاليٍّا. بها نقبل ال التي اآلراء عن املزيد لتعلم مستعدِّين نصبح متفتِّح، بعقٍل
املنطقية غري الحجج تمييز عىل القدرة بني الذهني االنفتاح سمة تُوازن أن ينبغي
عدم وبني الحركة، األبدية اآلالت وجود اقرتاح أو الغريبة الِعرقية النظريات مثل ونبِذها،
ِسمة استيعاب إنَّ مؤامرة. لنظرية مكافئٌة أنها عىل معها نتفق ال حجة كل إىل النظر
أنه يظن كان يشءٍ بشأن آرائه تغيري إىل باإلنسان يؤدي أن يمكن جيًدا الذهني االنفتاح
الطَرَفني تحيلِّ يؤدي وقد آرائهم. بتغيري اآلخرين إلقناع الالزمة بالرُّؤى يُزوده أو به، مؤمٌن
سياق يف حتى أو مجموعاٍت أم أفراًدا أكانوا سواءٌ الذهني، باالنفتاح ما جداٍل يف املشارَكني
يف املشاركة قبل من أحٌد يعرفها يكن لم جديدة وأفكار إجاباٍت انبثاق إىل ، ككلٍّ املجتمع

وخصال. ومهارات معرفة من النقدي بالتفكري يرتبط بما مدفوعٍة تداولية عمليٍة
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حلول تقديُم النقدي للتفكري يمكن بالتفاؤل، تتسم التي الرؤية هذه من انطالًقا
والعواطف القبَليَّة عىل القائمة السياسات من بدايًة نواجهها، التي املشكالت من للعديد
العقالنية غري التفكري طرِق عن تنتج التي االقتصادية أو البيئية الكوارث وحتى السلبية
يجلبها قد التي الفوائد تناول فقبل ذلك، من وبالرغم ذلك. بسبب تتفاقُم أو بشأنها،
جعِل طريِق يف تقف التي التحديات مناقشة ينبغي العالم، أو لألفراد النقدي التفكريُ
هو وهذا ككل. املجتمع يف يكن لم إن التعليم، قطاع يف محوًرا النقدي التفكري قدرات
النقدي التفكري تعريف طرَق يُناقش الذي التايل الفصل يف سنعالجه الذي املوضوع

وتقييمه. وتدريسه
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الثالث الفصل

النقدي تعريفالتفكري
وتقييمه وتدريسه

أنَّ كيف وناقْشنا ، مستقالٍّ مفهوًما باعتباره النقدي؛ التفكري أصوَل سبق فيما تناولنا
تعليمية. وأولويًَّة مهمة، اجتماعية غايًة صارت قد املنطقي التفكري عىل قدرتِنا زيادة
برضورِة والرتبويون الباحثون قال التي والخصال واملهارات املعارف عىل أيًضا وتعرَّفنا

النقدي. املفكر يف رها توفُّ
معالجة يف أكرب بدرجٍة النقدي التفكري استخدام رضورة عىل األغلبية اتفاق بسبب
وأصحاب املعلِّمني بني فيما املوضوع عن تدور التي النقاشات معظم فإنَّ العالم، مشكالت
عىل القدرة يف املطلوبة الزيادة تحقيق كيفية عىل تُركز السياسات، وواضعي األعمال
أصحاب أرباع ثالثة من أكثر بأنَّ يقول الذي الذكر السابَق التحليل إنَّ النقدي. التفكري
زعم التي ة، املهمَّ القدرة تلك إىل يُوظفونهم الذين الخريجني بافتقار يعتقدون األعمال
دراستها ينبغي فجوًة يعكس األولويَّة؛ يمنحونها أنهم الجامعات وأساتذُة املعلمني معظُم
وتقييمه. وتدريسه النقدي التفكري تعريِف بطرق املتعلقة املهمة للقضايا مناقشتنا يف

النقدي؟ التفكري تعريُف يمكن هل (1)

ألَقت املصطلح تعريف محاوالت أنَّ ذكرُت النقدي، التفكري أصوَل يناقش الذي الفصل يف
التفكري تدريس بكيفية مباًرشا ارتباًطا ترتبط التي املهمة املسائل من عدٍد عىل الضوءَ

ال. أم ممكنًا ذلك كان إن بما أو وتقييِمه، النقدي
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مختلفة تعريفات (2)

ذكر عند عنه نتحدث ما يعرفون ال اآلخرين أنَّ يعني ال تعريٍف عىل اإلجماع عدم إنَّ
ِصيَغت التي املتنافسة التعريفات من العديد وجود يعني وإنما النقدي». «التفكري مصطلح

مختلفة. أولويَّات عىل وتركِّز مختلفة أوقات يف
ديوي جون تعريف ومنها املصطلح، لتعريف املحاوالت بعَض بالفعل تناولنا لقد
أليِّ والدقيق واملستمر الدَّءوب النظر «إمعان وهو: ،١٩١٠ عام وَضعه الذي يل التأمُّ للتفكري
واالستنتاجات تدعمه التي املسوِّغات ضوء يف املعرفة، أشكال من مفرتَض شكل أو معتَقٍد
،١٩٤١ عام صاغه الذي جليرس إدوارد تعريَف أيًضا وتناولنا إليها»، يُْفيض التي اإلضافية
التفكري إىل النزعة (١)» التايل: النحو عىل النقدي للتفكري األوجِه متعدَد وصًفا فيه وقدَّم
طرق معرفة (٢) الفرد، تجاِرِب نطاق يف تقع التي واملوضوعات املشكالت يف ق املتعمِّ

الطرق.» هذه تطبيق يف املهارة من بقدٍر التحيل (٣) واالستنتاج، املنطقي االستقصاء
،١٩٨٣ عام كاليفورنيا والية وَضَعته الذي الرشط يف التعريفاِت هذه صدى تردَّد
تدريبية دورٍة بإكمال الوالية وجامعات كليات من الخريجني جميع إلزام يف يتمثل الذي
القدرة إىل يؤدِّي مما باملنطق، اللغة عالقة «فْهم الدورُة تتناول أن عىل النقدي التفكري يف
االستقرائي التفكري عىل بالقدرة والتحيل عنها، والدفاع وانتقادها األفكار تحليل عىل
استدالالٍت عىل بناءً اآلراء، تكوين أو الواقعية االستنتاجات إىل والوصول واالستنباطي،

االعتقاد». أو املعرفة عن تعربِّ غامضة غري عباراٍت من مستَمدَّة سليمة
غري مؤسسٌة وهي الذكر، السابقُة النقدي التفكري مؤسسُة صاغته آخر تعريٌف ة ثمَّ
عىل النقدي التفكري تدريس بمجال تُعنى ظلَّت وقد كاليفورنيا يف توجد للربح هادفة
التفكري (أي اإلدراك إدراك ومنها: أولويَّات عدة يدمج تعريفها أنَّ والحقُّ عقود؛ مدار
اإلنسان داخل من ينشأ أنه املؤسسُة توضح الذي التحيُّز عىل والتغلب تفكريك)، بشأن
عىل النقدي للتفكري املؤسسة تعريف ويرد املجتمعية). (األعراف خارجه ومن (األنانية)،

التايل: النحو

تحسني إىل املفكُر فيه يعمد مشكلة، أو محتوى أو موضوع أي يف للتفكري، نمٌط
ومن برباعة؛ املشكلة أو املحتوى أو املوضوع تحليل طريق عن تفكريه جودة
بذاتيِة النقدي التفكري ويتَّسم جديد. من وتشكيله فيه يفكِّر كان ما تقييم ثمَّ
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صارمٍة بمعايريَ االلتزاَم يقتيض إنه والتصحيح. واملراقبة واالنضباط التوجيه
النقدي التفكريُ وينطوي املعايري. تلك استخدام يف الواعي والتحكُّم للتميز
الفطرية األنانية عىل بالتغلُّب وااللتزام املشكالت، وحلِّ ال الفعَّ التواصل عىل

املجتمعية.1 واألعراف

لدى الباحثُة الي، إيمييل تتناول األكاديمية، األعمال ُمصنفات مراجعات إحدى يف
النقدي، للتفكري مختلفة تعريفاٍت عَرشة عىل يزيد ما «بريسون»، التعليمية النرش مؤسسة
التعريفات هذه ومن والتعليم.2 النفس وعلم الفلسفة مجاالت من مستَمدة تعريفات وهي

ييل: ما

يفعله»3 أو اإلنساُن به يؤمن ما تقريِر عىل يركز الذي واملنطقي التأميل «التفكري
تستويفَ أن عىل رأٍي» تكوين إىل يهدف «تفكري وهو محدَّد، لهدٍف ه موجَّ قصديٌّ «تفكري

والدقة»4 املالءمة معايريَ ذاتُها التفكري عمليُة
املشكالت لحل الناُس يستخدمها التي والتمثيالت واالسرتاتيجيات الذهنية «العمليات

جديدة».5 مفاهيم وتعلُّم القرارات واتخاذ

مؤسسة لدى يعمل وجميعهم ديسريبو، وكريستني فينتورا وماتيو الي من كلٌّ اشرتك
القرن يف التعلم أجل من «رشاكة بعنوان للرِّبح هادفة غري تعليمية مبادرٍة يف «بريسون»،
تدريس عن نعرفه ما الحارض: العرص «مهارات بعنوان بحثًا ونرشوا والعرشين»، الحادي
التفكري بشأن التفكري لطريقة كامًال إطاًرا الوثيقُة تلك تقرتح وتقييمه».6 النقدي التفكري
التي الخصال عىل يركِّز مما أكثر للقياس، القابلة املهارات عىل اإلطار هذا ويركِّز النقدي،
برامج لتقييم وطرق مناهج وضع يف تتمثَّل عملية غايٍة لتحقيق سعيًا تقييمها يصعب

النقدي. التفكري تدريس
دراسة من واسع، نطاق عىل لها يُستشَهد التي النقدي التفكري تعريفات أحد يأتي
ستة مع فاسيون الدكتور تعاون فاسيون. بيرت الدكتور بقيادة ١٩٩٠ عام أُجريت بحثية
يف املتخصصني من نصفهم وكندا، املتحدة الواليات من النقدي للتفكري معلًِّما وأربعني
صياغة أجل من واالجتماعية، الطبيعية العلوم يف املتخصصني من اآلخر والنصف الفلسفة
كي رضورية وصفات ممارساٍت من به يرتبط وما النقدي، للتفكري عليه متَفق تعريٍف
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ممنهجة عملية خالل من عليه املتَفق التعريف هذا وتَشكَّل نقديٍّا. مفكًرا الفرُد يصبح
«تقرير إنتاج إىل أدَّت التي وهي ديلفي»، «طريقة باسم تُعرف والتنبؤ، القرارات التخاذ

التايل: النحو عىل النقديِّ التفكري تعريف فيه وَرد الذي ديلفي»،7

والتقييم والتحليل التأويل عمليات إجراء إىل يُْفيض التنظيم وذاتيُّ هادف حكٌم
القياسية أو املنهجية أو املفاهيمية أو اإلثباتية لالعتبارات والرشح واالستدالل

أساسها. عىل الحكُم ذلك يُبنى التي السياقية، أو

عنارص عىل معينٍة لعناَرص بعِضها وتقديم التعريفات تلك ع تنوُّ من الرغم وعىل
يف اتفاق وجود وبعدم بعض، عن بعضها للغاية تختلف إنها القوُل املبالغة فمن أخرى،
يف متمثلًة النقدي، للتفكري الثالثية الطبيعة أنَّ شك فال النقدي. التفكري ماهية بشأن اآلراء
املذكورة التعريفات معظم تضمُّ السابق، الفصُل ناقشها التي والخصال، واملهارات املعرفة

سبق. فيما
الخصال، عىل واملهارات املعرفة تقدِّم بريسون)، تعريف (مثل التعريفات بعض
الفرد مسئولية عىل النقدي) التفكري مؤسسة تعريف (مثل أخرى تعريفاٌت تؤكد بينما
يف التنوع هذا رؤية ينبغي فإنه هذا، من وبالرغم وتحسينِها. تفكريه طريقة ُمراقبة عن
تعريف. إىل االفتقار من محبطة حالٍة ال ِصحي، جداٍل وجود عىل داللٌة أنه عىل األولويات
مثلما ر، وتتطوَّ تدريسها طرُق تتفاوت والرياضيات، اللغة مثل التقليدية املوادُّ فحتى
مع تتالءم التي العنارص إنَّ ثم العقود، مرِّ عىل التعليمية املعايري تغريُ ذلك إىل يشري
مثل أوسع، مجاالت تشكل التي العنارص من كثريًا أقلُّ النقدي، للتفكري مختلفة تعريفاٍت

األحياء. علم
الجوهري العنرص هو «يخرج»، وما النقدي التفكري مظلة تحت «يندرج» ما إنَّ
رضورة يف السبب بشأن الحجج بعَض بالفعل طرحنا ولقد التعريفية. الجداالت تلك يف
الدراية مثل فرعية) موضوعات (أو املوضوعات لبعض النقدي التفكري عباءة تتَّسع أن
تلك تضمني مقدار بشأن يختلفون قد البعض أنَّ ورغم واإلبداع. والبالغة املعلوماتية
فاعلني أفراٍد تنمية وهو: النقدي التفكري مرشوع من الهدَف د يُهدِّ ال ذلك فإنَّ املوضوعات،

ومستقلة. منهجية بطريقة التفكري عىل قادرين مستقلِّني
الغاية؟ هذه أمام يًا تحدِّ تشكِّل التي األفكار عن ماذا لكن
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بطريقة التفكري عىل قادرين مستقلني فاعلني أفراد تنمية وهو: النقدي التفكري مرشوع من الهدف
الغاية؟ هذه أمام تحديًا تشكل التي األفكار عن ماذا لكن ومستقلة. منهجية

الجماعي والتفكري الفردي التفكري بني مقارنة (3)

عربَ الكتابة ويُدرِّس ماساتشوستس، بجامعة اإلنجليزية للُّغة فخريٍّا أستاذًا إلبو بيرت يعمل
االستكشافية والكتابة الحرة «الكتابة من األوىل الخطوُة تتألف خطوتني. من مكوَّنة عمليٍة
الكتابة» من األوىل املرحلة يف والتوجيه اليقظة «تأجيل بقوله يصفها التي الرسيعة»
الكتابة عملية اكتمال وبعد الداخيل. الَحْدس واستكشاف لإللهام الِعنان إطالِق لصالح
النقد جلسات خالل من يكون ما وغالبًا لعمله، منظًَّما نهًجا الكاتب يتبنَّى املنظمة، غري

الجماعي.8 بالعالج املرتبطة العمليات غرار عىل املصممة التفاعلية الجماعي
ومرحلة منضِبطة/إبداعية، غري مرحلٍة إىل املرحلتني هاتني تقسيم من وبدًال
الثانية»، املرتبة وتفكري األوىل املرتبة «تفكري باسم إليهما إلبو يشري منظَّمة/نقدية،
أعماله ويف عام. بوجٍه التفكري عملية ويف الكتابة، يف ودورها فوائدها منهما مرحلٍة ولكل
أوجه عن الفرُد يبحث أن عىل يؤكد الذي النقدي، التفكري بأن القائلة الفكرة ر طوَّ التالية،
تُكملها أن إىل تحتاج الشك» من «مرحلًة يمثِّل اآلخرين، تفكري أو تفكريه يف القصور
سيِّئ يبدو فيما حتى القوة أوجه إيجاَد اإلنساُن يحاول وفيها اإليمان»، من «مرحلٌة

الكتابات).9 (أو األفكار من الصياغة
التقليدية، النقدي التفكري ممارسات يف يُناظرها ما لها إلبو أفكار أن من الرغم وعىل
شكٍل يف يحدث الذي الثانية، املرحلة تفكري فوائد أن إال اإلحسان، ومبدأ اإلبداع دور مثل
نشاًطا ال الناس، بني فيما ويحدث اجتماعيٍّا عمًال يصبح قد التفكري أن توضح جماعي
التفكري أنَّ ميسيمر كوني الفيلسوف ويضيف مستقلني. أفراٍد رءوس يف بالكامل يحدث
واملنطقي واملالئم والسيئ، الجيد مثل: مصطلحاٍت تتخذ ال تطورية «رؤية ر يوفِّ االجتماعي
مما واجتماعية»،10 تاريخية مرجعية نقاٍط دون من فيها معنًى أيَّ النقدي، والتفكري
التفكري يحاولون َمن لدى حتى املجتمعية األعراف تؤديَه أن يمكن الذي الدوَر يوضح

باستقاللية.
تكافئ أن يمكن الجماعية القرارات واتخاذ التفكري عمليات بأنَّ القائلة وللفكرة
الديمقراطية تجاِرب من تمتدُّ عليها سابقة أفكاٌر عليه، تتفوق حتى أو الفردي التفكري
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تقديرية عمليٍة إجراء فعند الحايل. العرص يف القضاء نظام إىل وصوًال القرون، مرِّ عىل
حساب من نحصل وعاء)، يف املوجودة الُهالم حلوى حبَّات عدد (كتخمني املثال سبيل عىل
تُنتجها التي األعداد من الحقيقة إىل أقرُب هو عدٍد عىل التخمينات، من كبري عدد متوسط
عدد «إنفوتوبيا: كتابه يف الصحيح. العدد لتحديد األفراد يختارها التي االسرتاتيجيات
التفكري سانستاين، كاس يستكشف ،٢٠٠٦ عام الصادر املعرفة» تنتج التي العقول
يدعم الذي «الوكزة»11 كتاب تأليف يف شارك قد سانستاين وكان أيًضا، هو الجماعي
واستلهاًما السياسات.12 يف أهدافمثمرٍة تجاَه اإلنسان لدى محدَّدة معرفيٍة تحيُّزاٍت توجيَه
يُحدد أن سانستاين حاول اإلنرتنت، بفضل والتعاون التواصل لقدرات الرسيع االنتشار من
«تفكري إىل يؤدي قد وأيُّها أفضل، منطقي تفكرٍي إىل أدَّى الجماعات ديناميكيات أنواع أيُّ

ام. هدَّ جماعي»
نفهم ما بمقداِر االجتماعي للتفكري الداعمة اآلليات نفهم ال أننا من الرغم وعىل
يف والتعاون للتواصل يخفى ال دوٌر فثَمة سنة، ألَفي إىل تاريُخها يعود التي املنطق قواعد
بالكامل جديدة فئات َسْكب فإن التعريفات، صياغة ألغراض لكن النقدي. التفكري عملية
بالعنارص الدلو بفيَضان يُهدد قد النقدي؛ التفكري َدْلو يف البرشية املساعي من دة) (ومعقَّ

نقديني. مفكِّرين تنشئة بهدِف جزئية عالقٍة سوى لها ليس التي

أكرب صورة (4)

جْعل وهي النقدي، التفكري ِبنْية إىل العنارص من واملزيد املزيد إلضافة بديلة طريقٌة ة ثمَّ
أكرب. يشء من جزءًا ذاِته النقدي التفكرِي

القرن ملهارات P21 العمل «إطار مبادرة الدمج، هذا لتحقيق املحاوالت أشهر ومن
يف التعلُّم أجل من «الرشاكة الذكر السابقة املبادرُة أنشأتها التي والعرشين»،13 الحادي
األعمال وأصحاب املعلمني من ائتالًفا ٢٠٠٢ عام يف نظَّمت التي والعرشين» الحادي القرن
الجديدة. األلفية يف الطالُب إليها يحتاج التي املهارات جميع لتحديد الحكومية، والقيادات
أيًضا ضمَّ بل فحسب، التفكري مهاراِت يضمَّ فلم شامًال وَضعوه الذي العمل إطار وكان
املناقشة، هذه بأغراض يتعلق وفيما والتقييم. الرتبية وأصول املحتوى ملعالجة طرًقا
األربع»، «املهارات من واحًدا باعتباره النقدي التفكريَ «P21 العمل «إطار مبادرة حدَّدت
نطاقات شكل يف املهارات تلك ونظََّمت واإلبداع، والتعاون والتواصل النقدي التفكري وهي

متداخلة.
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وهي األربع»، «املهارات من واحًدا باعتباره النقدي التفكريَ «P21 العمل «إطار مبادرُة حدَّدت
واإلبداع. والتعاون والتواصل النقدي التفكري

التفك� النقدي

التواصل

اإلبداعالتعاون

1-3 شكل

فئاٍت يف ترتتَّب وال مًعا، تتقاطع مهاراٌت أنها عىل األربع املهارات هذه يف التفكري إنَّ
املهاراُت تلك يها تؤدِّ قد التي األدوار لفهم عمليٍة بطريقٍة نا يمدُّ األخرى، إحداها تستوعب
عىل والتواصل والتعاون النقدي التفكري بني فالتقاطع تؤديها. ال أو بعض، تجاه بعُضها
االجتماعي، املنطقي التفكري يف للمشاركة الالزمة املهارات د يحدِّ أن يمكن املثال، سبيل
ذاته. الوقت يف التقاطع هذا خارج الفردية النقدي التفكري ملهارات املجال إتاحة مع
لة الصِّ وثيقَة إبداعية أنشطًة واإلبداع، النقدي التفكري بني التقاطع يتضمن قد وباملثل،
ذاته الوقت يف السماح مع والتجاِرب، الفرضيات تصور مثل والعلمية التأملية باألفكار
الفنية باملساعي الصلة ذاِت للمهارات بالكامل ص تُخصَّ اإلبداع دائرة يف كبرية بمساحٍة

الخالصة.
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مختلٍف عمل إطاُر ر يتطوَّ ذاته، النقدي التفكري عىل النقدي التحليل تطبيق ومع
النقدي التفكري ممارسات أهميَة اإلطار هذا أنصار ويُقرُّ أكرب. بدرجٍة وجديل ع موسَّ
«حركة ب األحيان، من كثرٍي يف ى يُسمَّ بما ترتبط التي والِحجاج، املنطق مثل التقليدية،
خطوٍة سوى ليست املمارسات تلك أنَّ ذاته الوقت يف يُدركون لكنهم النقدي»، التفكري

منطقيٍّا. تفكريًا املرء يفكَر كي رضورية عديدة خطوات بني من واحدة
النقدي»، التعليم أصول «علم باسم األحيان من كثري يف إليها يُشار الحقة خطوة ة وثمَّ
الحداثة بعد ما حركِة مثل الحديثة الفلسفية الحركات إىل تشكيلها يف الفضل بعض ويعود
أن يمكن ما بشأِن األسئلِة طْرَح تُناقشها، التي القضايا ن تتضمَّ التي التفكيك، وحركة
املثال، سبيل فعىل اللغة. سيما ال لدينا، املتاحة األدوات محدوديِة ضوء يف بالفعل نعرفه
النقدي التعليم أصول علم يف يكتبون وَمن النقدي، التفكري حركة يف املنخرطون يضع
يف بارنيت ورونالد ديفيس مارتن ذلك إىل يشري مثلما «نقدي»، لكلمة مختلفًة تعريفاٍت

العايل»: التعليم يف النقدي للتفكري بالجريف «دليل كتاب مقدمة

(أي «االنتقاد» بمعنى «النقدي» صفة النقدي التفكري حركة ُمنظِّرو استخدم
املنطق يخدم أن هو هدفهم وكان ُحجة). أو ادِّعاء يف الضعف نقاط إدراك
كلمة الرتبية، أصول علم منظِّرو استخدم اآلخر، الجانب وعىل الواضح. التفكري
أو غائبًا يكون قد الذي املعنى أبعاد تحديد (أي «التحليل» بمعنى «النقدي»

بناء.)14 أو اعتقاٍد أو مطالبٍة يف مسترتًا

افرتاضاٍت أو السلطة من خفيًة هياكَل املسترتة أو الغائبُة املعاني هذه ن تتضمَّ وقد
لذا تولِّدها. التي التحيُّزات تُلَحظ ال ثَم وِمن ما؛ لثقافٍة االجتماعي النظام يف مغروسًة
هذه فهم يف النقدي املفكر مهمُة تتمثَّل النقدي، التعليم أصول عالم نظر وجهة من
مقدمة ويف إليها. تستنُد التي الخفية الهياكل لكشف املعرفة تلك واستخدام االفرتاضات،
هذا تُحدد أن يمكن أخرى خطواٍت وبارنيت ديفيس يعرض بالجريف»، «دليل كتابهما
الحجاب رفع من تمكَّنوا ممن يطلب الذي النقدي» «الفعل ومنها ع، املوسَّ املتطور املساَر
بناءً ف للترصُّ بالفعل؛ العالم عمل كيفية جوانب بعَض وراءها تُخفي التي األنماط عن

األفضل. إىل املجتمع يُغريوا كي املعرفة تلك عىل
سنتناول الحجاب؟ هذا خلف مسترتًة تكون ربما التي االفرتاضات أنواع فما
النقدي التفكري ألهَمت التي املجاالت معظم أنَّ وهو الكتاب، بهذا الصلة وثيَق نوًعا
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املنطق (مثل النقدي املفكِّر وأدوات النفس) وعلم الحديثة، والعلوم الكالسيكية، (الفلسفة
ويف الحديث العرص قبل وأوروبا القديمة اإلغريقية الحضارة يف نَشأَت قد والِحجاج)،
املتحدة. بالواليات األساس يف نشأ فقد النقدي» «التفكري مفهوم أما الحديث، العرص
طبيعة عن كونيٍة حقائَق عن الكشف إىل النقدي» «التفكري مفاهيم صياغُة أدَّت فهل
اعتباُر ينبغي أم للمادة، الذرِّية الطبيعة أو كالجاذبية الِعلمية االكتشافات مثل اإلنسان،
يمكن فهل الثاني، الخياَر هي اإلجابة كانت إذا (غربيَّة)؟ معيَّنة ثقافٍة وليدَة املفاهيم تلك
تدريس عند مراعاتها وينبغي أخرى ثقافاٍت من مستَمدَّة للتفكري فعالة طرٌق توجد أن
(أو ثقافية إبداعات عن تُعرب أن نُدرِّسها التي املنطق ألشكال يمكن أم التفكري، مهارات

كونية؟ حقائق ال فروض) حتى
كارين مثل النسوية، مجال يف الباحثات بعُض كتبَت الثقافية، األسئلة هذه إىل إضافًة
كانت ما إذا للعلوم، مماثلة تحليالت ِغرار عىل تناقش، النقدي للتفكري تحليالت وارن جيه
وكذلك «الجيدة» واألدلة «السيئة» األدلة بني التمييز وطرُق الهرمية والتسلسالت الفروق
العلوم أو الفلسفة مثل هياكل عن نتََجت قد للمعرفة ثنائيًة نُهًجا تُمثل املنطقي، التفكري

التاريخ.15 مر عىل الرجاُل عليها سيطر والتي ذاته، األكاديمي املجال أو
مستعدِّين ليسوا أكرب، بدرجٍة النقدي التفكري حركة مناهج مع يتفقون َمن إنَّ
ال الِحجاج، ومنهجيات املنطق من امليكانيكية الصور يف التعليم أصول علم طرق الختزال
واألخالقيات. الشخصية والخصال اإلبداع مثل امليكانيكية غري الفئات يتبنَّون أنهم سيما
والعمل النقدي التعليم أصول علم أنصار بعُض يختارها التي السياسية الربامج إنَّ ثم
النقدي التعليم أصول علُم كان إذا ا عمَّ التساؤالِت األشهر املناهج أنصار يف يُثريون النقدي،
إنها أم النقدي، التفكري تدريس تطور يف التالية الطبيعيَة الخطواِت هما النقدي، والعمل

به. نفكر ما بتدريِس التفكري، كيفية تدريس عن لالستعاضة محاوالٌت
مشحونة ألنها ذلك وليس لالهتمام، املثرية املوضوعات هذه مناقشة عن اآلن سنتوقف
املعرفة، نظرية عن دة معقَّ أسئلٍة إىل يتحول ما رسعان بشأنها النقاش ألن بل بالسياسة؛
من وبالرغم األساس. من يشء أيَّ نعرف أن لنا كيف يُناقش الذي الفلسفة فرع وهي
أن األقل، عىل املرحلة هذه حتى فستُالحظ، الجداالت16 تلك من املزيد عىل اطلعَت إذا ذلك،
الِحجاج، (املنطق، النقدي للمفكر العامَة األدوات يستخدمون يزالون ال جانب كلِّ أنصار

عنها. والدفاع آرائهم لعرِض اإلقناعي) التواصل
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النقدي؟ التفكري تدريس يمكن هل (5)

املتعلقة الجداالت فإنَّ النقدي، التفكري بتعريفات املتعلقة األسئلة مع الحال هي مثلما
إمكانية بشأن تدور مما أكثر تدريسه، طرِق أفضل بشأِن تدور النقدي التفكري بتدريس
التفكري عنارص أهم بعُض تُدرَّس يشء، كل من فبالرغم عدمها. من مهاراته تدريس
أي من كثريًا أقدُم املادة هذه إنَّ أي عام، ألَفي عىل يزيد ما منذ املنطق، مثل النقدي
تُركز أن ينبغي لذا، التقليدية. الدراسية املناهج من جزءًا اآلن تُشكِّل أخرى دراسية مادة
التفكري مهارات تدريس توقيِت عىل وتعليمه النقدي التفكري بتدريس املتعلقة النقاشات
تدريس إمكانية عىل الرتكيز من بدًال ذلك، تحقيق وكيفية تدريسها وأماكن النقدي،

عدمها. من النقدي التفكري مهارات

للبدء املناسب التوقيت (6)

املراهقني لتنشئة علمي دليل املراهق: «دماغ كتاب يف التوقيت، عنرص بمعالجة سنبدأ
فرانسيس الدكتورة توظِّف وفيه ،٢٠١٥ لعام مبيًعا األفضل الكتاب وهو والشباب»،17
مهمة يف املهنية خربتَها بنسلفانيا، بجامعة الطب كلية يف األعصاب علم أستاذة جنسني،

املراهقان. وَلداها فيهم بمن الشباب، لدى والسلوكي العقيل النمو استكشاف
عملها وطريقة الدماغ أجزاء نموِّ كيفية تتناول التي لألبحاث تحلييل عرٍض وبعد
الدماغ، تصوير مجال يف التكنولوجيا م تقدُّ من باالستفادة وذلك ومجتمعة، منفردًة
يف اإلدراكية القدرات يف هائل بتوسٍع الطفولة مرحلة تتَّسُم مثلما أنه جنسني أوضَحت
الدماغ ألجزاء الرسيع بالنمو أيًضا املراهقة تتسم الحركية، واملهارات اللغة مثل مجاالت
الكتلُة حيث من ينمو ال قد الدماغ أنَّ من الرغم وعىل املنطقي. التفكري يف تتحكَّم التي
املوجودة العصبية املشبكيَّة الوصالت فإنَّ حياتهم، يف املرحلة تلك إىل األطفاُل يصل بينما
يف تستمر العقلية، القدرات مستويات وتحكم الدماغ تعقيَد تحدِّد التي العصبونات، بني

املراهقة. مرحلة األطفال يبلغ بينما بالتساوي، ذلك يكن لم وإن برسعة التمدُّد
قدرة يف الرسيع النمو تفسري يف يُسِهم املنطقي التفكري تدعم التي الوصالت نمو إنَّ
سواءٌ الشباب، إىل املبكِّرة املراهقة مرحلة من انتقالهم يف والِحجاج الجدال عىل الشباب
تأخري أجل من ل التوسُّ أو التنافسية املناظرات أو املدرسية الواجبات كتابة يف ذلك أكان
جنسني، توثِّقه الذي النمو يف التساوي عدُم ويُسِهم السيارة. مفاتيح أخذ أو النوم موعد
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ال املراهقني، لدى تظهر ما غالبًا التي املنطقي التفكري مهارات أنَّ يف السبب تفسري يف
اليومية. الحياة شئون نطاق عىل أفضَل أحكاٍم إىل تُرتَجم

واملهارات اللغة مثل مجاالٍت يف اإلدراكية القدرات يف هائل ع بتوسُّ الطفولة مرحلة تتسم مثلما
املنطقي. التفكري يف تتحكَّم التي الدماغ ألجزاء الرسيع بالنمو أيًضا املراهقُة تتَّسم الحركية،

الفص قرشة أن بمعنى «معكوس»؛ نحٍو عىل يجري الدماغ نمو أنَّ للعلماء اتضح لقد
يف والتحكم القرارات باتخاذ مرتبط جزءٌ وهي الرأس، مقدمة خلف تقع التي الجبهي،
املنهجي املنطقي التفكري يف تتحكم التي األخرى الدماغ بأجزاء كليٍّا «تتصل» ال النفس،
تفسري يف هذا ويُساعد أوسطها. إىل عمره من العرشينيَّات أوائل بني ما الفرُد يبلغ أن إىل
عن ون ويُحاجُّ فيها يتفوقون اختباراٍت أداء يف الصباح وقَت يقضون إذ الطالب؛ سلوك
تتَّسم ترصفاٍت يف َمساءً ينخرطون بينما الدرايس، الفصل مناقشات يف بمهارٍة َمواقفهم

حمقاء. خياراٍت يتخذون أو باملخاطرة
مرحلة مع تظهر التي السلوكية األنماط فهم يف واآلباء األطفال مساعدة عىل وِعالوًة
التوقيُت هي املراهقة مرحلة أن النفسية االكتشافات هذه توضح أفضل، فهًما املراهقة
من لالستفادة والِحجاج املنطقي التفكري من منظمة أنماٍط عىل الطالُب يتعرَّف كي املثايل

حياتهم. من املرحلة تلك يف بالفعل تزداد التي الطبيعية القدرات
الثانوية)، (املرحلة معينة فرتًة تُحدد الدماغ بنمو املتعلقة األبحاث أنَّ من وبالرغم
أدنى حدٌّ يوجد فال النقدي، التفكري مهارات فيها الطالُب يستوعَب أن يمكن التي هي

األطفال. لدى النموِّ يف النقدي التفكري قدراُت فيه تبدأ الذي العمر بشأن واضٌح
تدريس أن املتحدة اململكة يف ٢٠١٣ عام أُجريَت دراسٌة اكتشَفت املثال، سبيل فعىل
مقاييس مختِلف عىل ملحوظ إيجابي وقٌع له كان االبتدائية املرحلة لطالب الفلسفة
بَرز وقد والرياضيات، والكتابة القراءة مهارات مجاالت ذلك يف بما التعليمي، التحصيل

املنخفضة.18 الدخول ذَوي املتعلمني بني الخصوص وجه عىل التأثري هذا
الذكر، السابقُة الدراسة فَحَصته الذي األطفال» أجل من «الفلسفة برنامج وكان
ن وتضمَّ .(SAPERE) التعليم يف والتفكري الفلسفي بالبحث النهوض جمعية تصميم من
أو الحقيقة؟» «ما مثل أسئلٍة بشأن حقيقية فلسفية مناظراٍت يف الطالب إرشاَك الربنامج
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مدار عىل املناقشاُت ُعِقدت التجريبية، املراحل إحدى خالل ر. التنمُّ مثل أخالقية قضايا
يف التدريب وا تلقَّ معلمون هها يوجِّ وكان املتوسط)، (يف األسبوع يف مرٍة بمعدَّل أشهر عدة

األطفال». أجل من «الفلسفة برنامج منهجية
األطفال»، أجل من «الفلسفة برنامج عىل أُجريَت التي البحثيُة الدراسة ذَكرت ومثلما
«يهدف مدرسة، خمسني من يقرب فيما طالب آالف ثالثة عىل يزيد ما نَت تضمَّ التي
والتفكري التساؤل عىل وقدرًة استعداًدا أكثَر يُصبحوا أن يف األطفال مساعدة إىل الربنامج
كامًال فهًما نمتلك ال أننا من الرغم عىل اآلخرين.» مع والتعاون الحجج وبناء املنطقي
املواد يف الدرجات زيادة إىل تؤدي املنتظمة الفلسفيَة النقاشاِت جَعَلت التي الدقيقة لآلليات
صياغة مثل بالفلسفة، املرتبطة املنهجيات بأنَّ شك فال والرياضيات، اللغة مثل الدراسية
اللغة تدريس يف تُسِهم عنها، والتعبري ما بيشءٍ االعتقاَد تُربِّر أسباب وإيجاد واضحة جمل
للربنامج اإليجابي التأثري فإنَّ تقدير، أقلِّ وعىل وتعلُّمها. األخرى املواد وكل والرياضيات
يف النقدي التفكري تدريس إمكانية ح يوضِّ الصغار، املتعلمني من متنوِّعة مجموعاٍت عىل
نرش إىل يسَعون الذين العامة بالفلسفة املشتغلون يتبنَّاه هدٌف وهو املبكرة، املراحل

الجمهور.19 من أوسع نطاقات بني الفلسفة
للمرحلة املناسب النقدي التفكري محتوى أن فكرَة تدعم أخرى دراساٌت وثمة
األطفال يقضيها التي السنوات مدار عىل النقدي التفكري تطوير يف التقدم يُعزِّز العمرية
يف الطالب ماليني تعليم يف بها يُسرتَشُد مهمة تعليمية مبادرات بُنيَت وقد املدرسة.20 يف
التعليمية، املراحل عىل القائم النمو م تقدُّ فهم زيادة أساس عىل األمريكية، الواليات معظم
ومعايري اإلنجليزية، اللغة آلداب املشرتكة األساسية املعايري مبادرة املبادرات تلك ومن

الرياضيات.
املشرتكة األساسية املعايري من للكتابة األول املعيار يستلزم ذلك، عىل األمثلة ومن
حتى األطفال رياض (من املبكرة املراحل يف الطالُب يكتب أن اإلنجليزية اللغة آلداب
يف جَدلية مقاالت إىل ر تتطوَّ الرأي، عن تُعربِّ موضوعاٍت االبتدائي) الخامس الصف
بفهم يتعلق فيما املتطلبات تَزيد مرحلة، كل ويف عَرش. الثاني إىل السادس من الصفوف
بمبادرة الخاصة الكتابة معايريُ تصبح أن إىل األدلة، جودة وتقييم للحجج املنطقية الِبنْية
هدٍف إىل أقرَب عرش الثاني الصف يف اإلنجليزية اللغة آلداب املشرتكة األساسية املعايري

الجامعية: املرحلة يف النقدي التفكري دورات إلحدى تعليمي
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بني والتمييز املزاعم أهمية وعرض املعرفة، عىل مبنية دقيقة مزاعم تقديم
املضادة واملزاعم املزاعَم يضع بناءٍ وإنشاء املعارضة، أو البديلة واملزاعم املزاعم

منطقي.21 تسلسل يف واألدلة والتربيرات

بشأن آَخر سؤاًال تطرح التعليمية واملناهج األكاديمية املعايري بشأن املناقشة هذه إنَّ
التفكري تدريس ينبغي الدراسية املناهج موضوعات أيُّ وهو: النقدي؛ التفكري تدريس

فيها؟ النقدي

النقدي؟ التفكري «إحياء» ينبغي الدراسية املواد أيِّ يف (7)

بمجال ة املختصَّ التدريبية الدورات فيها تُدرَّس التي الثانوية، بعد التعليمية املراحل يف
توجد التخصصات، املتعددِة والدورات التعويضية الدورات مع جنٍب إىل جنبًا معني
والجامعات. الكليات من العديد أنظمة يف النقدي التفكري مهارات لتدريس تدريبية دوراٌت
التخرج، قبل النقدي التفكري يف دورة إكماَل يَشرتط كاليفورنيا جامعة نظام يزال فال
مماثلة رشوٍط فرض عىل ز تُحفِّ لم ١٩٨٣ لعام كاليفورنيا مبادرة أنَّ من الرغم وعىل
التفكري تدريس دورات عدد زيادة يف أسَهَمت فقد األخرى، الحكومية الكليات أنظمة يف
وليس األحيان من كثرٍي يف يُقدمها كان حيث كبرية، زيادًة الجامعية املرحلة يف النقدي

بالكلية. الفلسفة قسُم كلها،
تدريس دمُج يمكن النقدي، للتفكري صة مخصَّ تدريبية دورات تصميم من بدًال
هذه وستُتيح والتاريخ. والعلوم الكتابة مثل معينة دراسيٍة موادَّ يف النقدي التفكري
للمحتوى املالئمة النقدي التفكري مهارات تضمنَي التخصصات تلك ملدرِّيس االسرتاتيجية
وفًقا الجدلية املقاالت كتابة معيار أنَّ نجد املثال، سبيل فعىل بالفعل. الطالب يتعلَّمه الذي
األدلة وجودة املنطقية الِبنَى لتعلم الفرصَة الطالَب يمنح اإلنجليزية، اللغة آداب ملبادرة
العلوم ُمعلمي عىل نفُسه األمر وينطبق اهتمامهم. تثري موضوعاٍت عن الكتابة سياق يف
التعليم وأصول الِعلمية الرُّؤى بني الجمع يستطيعون إذ العلمية؛ املنهجية يُدرِّسون الذين
ذلك وتطبيق واختبارها، الفرضية صياغة كيفيَة للطالب حوا يوضِّ كي النقدي التفكري يف

االستقصاء. أشكال من شكل أي عىل
النقدي التفكري تدريس ينبغي التي باملواد املتعلقة القرارات تُتَخذ كثرية، حاالت يف
والجامعات للكليات يمكن يشء، كل من فبالرغم تربوية. ألسباب ال عَملية ألسباٍب فيها

87



النقدي التفكري

توفرها ال للمرونة فرصة وهي محددة، موضوعاٍت عىل تركِّز اختيارية دراسية موادَّ تقديُم
اللغة سيما (ال التقليدية الدراسية املواد عىل تركز التي الحكومي التعليم أنظمة معظم
حَسب تَزيد محددة ملعايري وفًقا تُدرَّس التي االجتماعية) والدراسات والعلوم والرياضيات

درايس. صف كل
املعلمني إلينوي، بجامعة التعليم فيلسوُف إنيس، إتش روبرت حثَّ ،١٩٨٩ عام يف
للتفكري املخصصة التدريبية بالدورات يتعلق فيما ثنائيٍة نظرة تبنِّي تفادي عىل والباحثني
ذلك من بدًال واقرتح التقليدية.22 املواد يف النقدي التفكري تدريس دمج مقابل النقدي
و«نهج العام» «النهج وهي: النقدي، التفكري لتدريس نُهٍج أربعِة يف يتمثل عمٍل إطاَر

املختلط»: و«النهج الغمر» و«نهج الترشيب»

وسماته النقدي التفكري قدرات تدريس محاولة هو العام» «النهج ب أعنيه ما
تدريس بغرض الدراسية، املادة دروس محتوى عرض عن مستقلة بصورة

… النقدي التفكري
الدراسية، املادة ِضمن النقدي التفكري تدريس يف املتمثِّل الترشيب» «نهج أما
يُشجع للغاية، ومفهوم ومدروس ق متعمِّ نحٍو عىل الدراسية املادة تدريس فهو
العامة املبادئَ النهُج هذا ويَعرض املادة، يف النقدي التفكري تبني عىل الطالَب
نهج يَُعد أخرى، ناحية ومن مبارشة». «بطريقة وقدراته النقدي التفكري لسمات
التفكري، عىل يبعث نحٍو عىل الدراسية املادة تدريس من مماثًال نوًعا «الغمر»
العامة املبادئ لكن فيها، وينخرطون الدراسية املادة يف الطالب يتعمق وفيه

… النهج هذا استخدام عند مبارشة» بطريقة تُقدَّم «ال النقدي للتفكري
أو الترشيب، ونهج العام النهج بني الجمع يف فيتمثَّل «املختلط» النهج أما

الغمر. نهج وبني بينه الجمع

النقدي التفكري لتدريس صة املخصَّ التدريبية الدورات تندرج اإلطار، لهذا وَوفًقا
دورة يف النقدي التفكري تدريس دمُج يندرج بينما العام، النهج فئة ضمن الجامعة يف
الضمني النهج فئة يف أو (الترشيب)، املبارش النهج فئة ضمن محدَّد ملجال تدريبية

«املختلط». النهج يف وذاك هذا بني أيًضا يُجَمع وقد (الغمر)،
األحيان من كثري يف يطبَّق النقدي التفكري كان ملا أنه إنيس يؤكد اإلطار، وبهذا
التقليدية الدراسية املواد يف النقدي التفكري محتوى تضمني فإن دراسية، موادَّ عىل
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أنه بالرضورة يعني ال املختلط)، النهج أو الغمر نهج أو الترشيب نهج خالل من (سواءٌ
أيًضا إنيس ويعارض العام). (النهج بمفرده النقديِّ التفكري تدريس من مرتبًة أدنى
املعرفة، مجاالت مختِلف بني واسع نطاق عىل يختلف النقدي التفكري بأنَّ القائلة الفكرَة
قائًال: ذلك ويوضح االختالفات. تلك معالجة عىل القادُر هو وحده الغمر فمنهج ثمَّ ومن

عىل االتفاق مثل النقدي، التفكري مجال يف املشرتكة القواسم من العديد يوجد
التفريق أهمية عىل واالتفاق املصدر، ِمصداقية يف يقدح املصالح تَعارض أنَّ
بعُضها يختلف املجاالت أنَّ صحيٌح الكافية. والرشوط الرضورية الرشوط بني
التي األساسية املبادئ من مشرتك جوهٍر عىل أيًضا تنطوي … لكنها بعض، عن
عىل املبادئ جميع تطبيق صالحية عدم من (بالرغم املجاالت معظم عىل تنطبق

املجاالت).23 كل

اإلحالة (8)

األهداف بأحد وثيًقا ارتباًطا ترتبط تبنيه، ينبغي الذي النهج بشأن تدور التي األسئلة إنَّ
استيعاب عىل الطالب قدرَة وتعني «اإلحالة»، وهو: النقدي التفكري تدريس من الرئيسية
أخرى دراسية مادة عىل وتطبيقها ما، دراسية مادٍة يف تعلَّموها التي واملهارات املعلومات

األكاديمي. املجال بخالف الحياة، أنماط من غريها أو
الفصل خارج بالحياة يُدرِّسونه الذي املحتوى صلِة عن املعلمون يدافع وعندما
يُدرِّسونها التي واملهارات املعلومات تطبيق إمكانية بشأن ادعاءاٍت يُقدمون فإنهم الدرايس،
إىل انتقالهم أثناء يف معهم تستمرُّ مزايا الطالَب تمنح سمٌة وهي األخرى، املجاالت عىل

املهنية. الحياة أو تقدًما، األكثِر التعليمية املراحل
والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم موادِّ إىل التعليمية األولويات تحول ومع
يف ون يُحاجُّ االجتماعية والعلوم اإلنسانية العلوم ُمعلمو صار مضت، عقوٍد عدة مدار عىل
التفكري قدرات لتنمية بالوسائل الطالب تُزوِّد الدراسية حصصهم بأنَّ األحيان من كثري
معلمة تُعنى ال يشء، كل من فبالرغم أخرى. مجاالٍت عىل تطبيقها يمكن التي النقدي
الكتابة مهارات عىل بتدريبهم بل برباعة، واحٍد مقال كتابَة طالبها بتدريس الكتابة
القدرة تَُعد أيًضا، وباملثل حياتهم. يف املواقف من العديد يف تطبيُقها يمكن التي والتفكري
والتفكري الوجيهة األدلة عىل ِبناءً عنها والدفاع التاريخ حصة يف املواقف مناقشة عىل

الدرايس. الفصل خارج واإلقناع القرارات التخاذ األهمية بالغَة مهارًة املنطقي،
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مثل املحددة، التعليمية األنشطة أنَّ إىل املعرفة بإحالة املتعلقة االدعاءات هذه وتشري
والِحجاج املنطق مثل العامة، النقدي التفكري مهارات تعلُّم إىل تؤدي واملناقشة، الكتابة
الذي الترشيب نهج خالل من مبارشًة ذلك ويحدث اإلقناعي، والتواصل األدلة وتقييم
أمامنا تطرح اإلشارة هذه أنَّ غري الغمر. نهج خالل من ضمنيٍّا أو إنيس، وصفه
لدى للنقل القابلة املهارات تلك تنمية يحاولون الذين املعلمون يتمتع هل أوًال؛ سؤاَلني.
عملية ضمن مبارشة النقدي عنارصالتفكري لتدريس الكافية والخربات بالتدريبات الطالب
ألن تكفي بدرجٍة تلقائيًة املكتسبة املنطقي التفكري أدوات تصبح هل ثانيًا؛ الترشيب؟
عن نقديني مفكِّرين تنمية إىل جيًدا، تُدرَّس معينة دراسيٍة موادَّ حصص يف غمرها يؤدَي

التدريجي؟ التأثر طريق
يقولون قد الذين والعلوم الرياضيات معلمي عىل أيًضا نفُسها األسئلة هذه وتنطبق
فعىل وممارستها. لديهم النقدي التفكري قدرة لتحسني الفرصة الطالَب تمنح مجاالتهم إن
هي املنطقية، الُحجج معرفة فيها الطالب عىل يتعنيَّ التي الفرص أوىل من املثال، سبيل
الرياضيات معلمي عدُد كم لكْن الرياضيات. مادة يف الهندسية الرباهني يتعلمون عندما
تُقدم التي املقدمات تطبيق كيفيَة للطالب ويرشحون الفرصة هذه من يستفيدون الذين
غري الحجج ذلك يف بما الحجج، أشكال من شكل أي عىل االستنتاجات لتصديق أسبابًا
معلمي عدُد وكم الرياضية؟ الحجج من العكس عىل االستنباطي، املنطق عىل القائمة
ال التي املواقف عىل يُدرِّسونها التي الطرق تطبيق إمكانية عىل يؤكدون الذين العلوم
االنضماُم ينبغي التي الكلية اختيار مثل بالعلوم، املرتبطة املنضبطة التجاِرَب تتضمن

االنتخاب؟ يستحق الذي ح املرشَّ اختيار أو إليها
أجل من محدَّدة دراسية مواد محتويات تدريس استخدام طرق عىل األمثلة هذه إنَّ
تعليُم ينبغي كيف التايل: السؤال إىل تأخذنا لإلحالة، القابلة التفكري مهارات تدريس

النقدي؟ التفكري

النقدي التفكري تدريس طريقة (9)

الفرعي: العنوان تحت أجزاء، أربعة من ن املكوَّ إطاَره إنيس فيه اقرتح الذي املقال أتى
إىل تهدف َطموحة، بحثية ُخطٍة باقرتاِح املقال وانتهى املطلوبة». واألبحاث «التوضيح
نرش تَلْت التي السنوات ويف يصُفها. التي الطرق بني من فعاليًة الطرق أفضل تحديد
نتائج تحلل التي التلوية» «التحليالت يف بها لالستفادة كثرية أبحاٌث أُجريت املقال،
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التفكري تدريس بممارسات املتعلقة الدراسات من — املئات يكن لم إن — العرشات
والرؤى. التوجهات لتحديد النقدي

التفكري مهارات لتحسني «التدخالت» من ١١٧ نتائَج التحليالت24 تلك أحد درَس
االبتدائية املراحل من طالٍب ألَف عرشين عىل يزيد ما ُمجملها يف التدخالت نَت وتضمَّ النقدي
من الواسع النطاق هذا استخدام أنَّ والحقُّ الكبار. والدارسني الثانوية بعد وما والثانوية
التوصَل ب يُصعِّ التدخالت، تلك يف والطالب الدراسية واملواد والثقافات العمرية الفئات
وعىل الناجحة. وغري الناجحة املمارسات بشأن قاطعة إجابات طرح أو عامٍة إجابات إىل

ييل: ما ومنها مهمة، أفكاًرا التحليل من البياناُت َمت قدَّ ذلك، من الرغم

مستقلٍّ مسار صورِة يف النقدي التفكري فيه يُدرَّس الذي املختلِط للنهج كان
ملنهج كان بينما [إيجابي]، تأثري أكربُ محددة؛ دراسية مادٍة محتوى ضمن
أما تأثري. أصغُر للتدريس؛ ثانويٍّا ناتًجا فيه النقدي التفكريُ يَُعد الذي الغمر
الرصيَح الهدَف هي فيه النقدي التفكري مهاراُت تكوُن الذي العام النهج
مهارات دمج يف يتمثَّل الذي الترشيب ونهج التدريبية، الدورة من املبارش
الدورة أهداف ضمن رصاحًة وتُذكر الدراسية املادة محتوى يف النقدي التفكري

متوسطة. تأثرياتهما كانت فقد التدريبية؛

ييل: ما والَحظوا املعلمني، باستعداد يتعلق فيما كبريًا تحسنًا أيًضا الباحثون ووجد

مهارات لتدريس استعداًدا متقدمة خاصًة تدريباٍت املدرسون ى تلقَّ عندما
الدورة إدارة بشأن مكثَّفة مالحظاٍت عىل حَصلوا عندما أو النقدي، التفكري
نتيجٍة أفضَل التدخالُت َقت حقَّ النقدي؛ التفكري تدريس وممارسات التدريبية
ضئيلًة النقدي التفكري تأثريات كانت ذلك، من النقيض وعىل التأثري. يف لها
أهداف يف ُمدَرجًة الطالب لدى النقدي التفكري مهارات تحسني نيُة كانت عندما
تصميم تحسني أو املهني التطوير يف جهوٌد تُبذَل ولم فحسب، التدريبية الدورة

وتنفيذها. التدريبية الدورة

املتحدة، اململكة يف ناجحة تجربٍة عن سابًقا املذكور املثال مع النتائج هذه تتَّسق
من «الفلسفة برنامج تنفيذ كيفية عن متعمق تدريٍب عىل املعلمني حصول يف تمثََّلت
الواسع التلوي التحليل هذا من املستقاَة املالحظات فإنَّ ذلك، إىل وإضافًة األطفال». أجل
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ينبغي ما، شيئًا الطالُب يتعلَّم كي (١) التالية: البديهية املفاهيَم أيًضا تدعم النطاق،
يُتقن أن ينبغي (٢) فحسب، له يتعرَّضوا أن ال للموضوع، مباًرشا تعليًما وا يتَلقَّ أن
عىل النقدي بالتفكري املرتبط املحتوى (وهو يُدرِّسونه الذي املوضوع محتوى املعلمون
تدريس بكيفية املتعلقة املحدَّدة التعليمية واملنهجيات الحالة) هذه يف الخصوص وجه

النقدي. التفكري
الواسَع االعتقاَد تُراعي أن املدارس خالل من نقديِّني مفكِّرين تنشئة ملحاوالت بد ال
محتًوى ليس النقدي التفكري أن يف يتمثل وهو األخري، الفصل يف سنتناولُه الذي االنتشار
مات والسِّ واملهارات املعرفة وهي: عنارصمرتابطة؛ ثالثة من ن يتكوَّ وإنما فحسب، يُدرَّس
املتعمق االستيعاب يقترصعىل ال النقدي التفكري بمهارة التمتع أن يعني وهذا الشخصية.

باستمرار. املعرفة تلك استخدام أيًضا يستلزم بل والِحجاج، املنطق مثل ملوضوعات

والِحجاج، املنطق مثل ملوضوعاٍت املتعمق االستيعاب يقترصعىل ال النقدي التفكري بمهارة التمتع إنَّ
باستمرار. املعرفة تلك استخدام أيًضا يستلزم بل

املدروسة املمارسة (10)

استفاد الذي النقدي، بالتفكري الخاصة املناهج محتوى وضع مجال يف الخاص عميل يف
والبالغة، والِحجاج املنطقي التفكري مثل مهارات لتدريس الرئاسية الحملة سياسات من
اإلعالم مثل وغريها، املوضوعات هذه أساسيات لتناول املستغَرق الوقت بضآلة فوجئُت
التفكري. يف التحيُّز إىل تؤدي التي والعاطفي املنطقي التفكري وعيوب املعلوماتية والدراية
الحجج تخطيط مهارات لتدريس برنامج يف شاركت حينما مماثلة بتجِربٍة أيًضا مَررُت
نسبٍة سوى الُحجة تخطيط لرشح الالزم الوقت يستغرق لم الثانوية. املرحلة لطالب
حاالت من وغريها الحاالت هذه ففي للتطبيق. الطالُب إليه احتاج الذي الوقت من ضئيلة
املمارسة خالل من املهارات تطوير عىل أكرب بدرجة الرتكيُز ينبغي النقدي، التفكري تدريس

أقل. بدرجٍة البسيط التدريس عىل والرتكيز املدروسة،
املتنوعة الواقعية املواقف من الواسع النطاَق نتخيَّل عندما هذا يف السبب فْهم ويمكننا
بسيطة حجة تحويل طريقة فْهم إن فيها. النقدي التفكري تطبيُق يمكن التي دة، واملعقَّ
سوى األرجح عىل يستغرق ال حجة ُخطة أو منطقي قياس إىل عمل ورقة تمرين يف

92



وتقييمه وتدريسه النقدي التفكري تعريف

أنَّ غري صحيحة. إجابٌة له تكون بحيث ًما ُمصمَّ التمرين كان إذا سيما ال دقائق، بضِع
ن تتضمَّ فقد والوضوح. السهولة بهذه تُحدَّد ما نادًرا الطبيعية» الظروف «يف الحجج
بعضها مرتابطة، حجج عدَة املناظرات إحدى أو اإلعالنات أو الصحافية املقاالت إحدى
تلك يف النظر إمعاُن يقتيض وربما االتجاهات. كلِّ يف وتتفرع ضعيف، وبعضها قويٌّ
الرتجمة من به بأس ال قدٍر إجراءَ األحداث، أو التواصل عمليات عليها تقوم املنطقية الِبنْية
فهُم يستلزم قد ذلك، عىل عالوًة جوهرها. إىل وتجريدها ة الحجَّ من اللفظي الحشو إلزالة
أنَّ يف شك وال وتقييمها. األدلة الكتشاف البحث من املزيد إجراءَ وتقييمها املقدَّمة الحجج
عىل النقديِّ التفكري أدوات لتطبيق الخربَة الطالب تمنح لكنها وقتًا، تستغرق الجهود هذه

التعقيد. متزايدِة مواقَف
سنورد متمرًسا؟ مفكًرا الفرُد يصبَح كي الالزمة املدروسة املمارسة مقدار ما إذن،
إريكسون أندريس كيه من كلٌّ به قام الذي العمل من املستقاة اإلجابات إحدى ييل فيما

جيلدر: فان تيم األسرتايل الباحث وذكره تشارنس، ونيل

املختلفة املجاالت من العديد يف التميز مستويات أعىل تحقيق أن إريكسون وجد
أنَّ لالهتمام املثري ومن املدروسة. املمارسة بمقدار وثيًقا ارتباًطا يرتبط
من املجاالت بني االتساق من ملحوظة درجًة أيًضا اكتشف قد إريكسون
ذلك ويستغرق املستويات؛ أعىل إىل للوصول املمارسة من يلزم ما مقداُر حيث

تقريبًا. اليوم يف ساعات أربع ملدة املمارسة من سنوات عَرش عامة بصفة
التحديد، وجه عىل النقدي التفكري يدرس لم إريكسون أن من الرغم وعىل
أيًضا. النقدي التفكري عىل تنطبق استنتاجاته أن افرتاَض غ يُسوِّ ما فلدينا
درجٍة بأقىص الطالب لدى ن ستتحسَّ النقدي التفكري مهارات أن يعني وهذا
النقدي. للتفكري املدروسة املمارسة من كبري مقدار يف انخَرطوا إذا الفاعلية من
(مثل ما موضوٍع بشأن النقدي التفكري عىل بالطبع املمارسُة هذه تقترص وال
القيام أيًضا تتضمن وإنما الفلسفة). عن مقال كتابة يف «النقدي» التفكري تبنِّي
ذاِتها.25 النقدي التفكري مهارات تحسني إىل األساس يف تهدف خاصة بتدريبات

املرءُ يصبح كي األمُر يستغرقها قد التي املمارسة من الساعات آالف أنَّ يف شك ال
تخصًصا التدريبية النقدي التفكري دورات أكثُر حتى ره يُوفِّ أن يمكن مما أكثُر نقديٍّا، مفكًرا
تطوير بني تُوازن أن ينبغي مختلف مجاٍل يف تدريبية دورة عن فضًال للجهد، وتطلبًا
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فربما لذا، التدريبية. الدورة محتوى تعلُّم وبني باملجال، والخاصة العامة التفكري مهارات
بشأن الطالب تعريف عىل واملدمجة املخصصة التدريبية الدورات هذه تنطوَي أن يجب
من املدروسة املمارسة يف باالستمرار أيًضا لهم وتوحي وممارساته، النقدي التفكري طبيعة
عقولهم لتدريب يوم كلَّ بالساعات املتحمسون الرياضيون يتدرَّب مثلما أنفسهم، تلقاء
الظروف.26 لتلك االستجابة وعىل ، التغريُّ الدائمِة املباراة أرض ظروِف ع توقُّ عىل وأبدانهم
املدروسة املمارسة بني ما رياضية ألعاب بضُع تجمع النهاية، يف القتال! ساحة يف و
النموذج هذا إنَّ القتالية. الفنون مثل الرباعة، بإظهار يُقاس الذي والتقدم طويلة أوقاتًا
إعادة إىل إيلون، جامعة من شوملان بلوخ وستيفن كاهيل جيه آن دفع املهارات إتقان من
الفنون حصص ِغرار عىل العايل، التعليم مستوى يف يدرسونها التي الِحجاج حصة تشكيل

القتالية:

إثباُت الطالب عىل القتالية]، [الفنون حصص يف التقييم من تاٍل مستًوى كل يف
السابقة. األحزمة مستويات يف اكتَسبوها التي باملهارات يتمتَّعون يزالون ال أنهم
عىل بناءً الحزاَم يمنح ال الجيَد القتالية الفنون ُمعلِّم أنَّ باملالحظة الجدير ومن
معينة. حركًة يُتقن أن جاهًدا حاول قد الطالُب كان إذا ا عمَّ بعيًدا أي املجهود؛

اللكمة؟ توجيه الطالب يستطيع هل هو، فالسؤال
تحقيق بهدف القتالية الفنون تدريس أصول من األفكار تلك طبَّقنا لقد
وصياغتها، وتقييمها الُحجج فهم عىل القدرة تنمية بمعنى الِحجاج؛ يف الطالقة
تلك الستخدام الالزمة مات والسِّ والعادات املهارات اكتساب من املرءَ يمكِّن بما

السياقات.27 من كبرية مجموعة يف األساليب

بني التشابه هذا عىل آيوا، بجامعة السابق الفلسفة أستاذ ديالبالنت، كيفني ع شجَّ
حياته ديالبالنت كرَّس فقد أكرب. بدرجة القتالية الفنون عىل والتدريب النقديِّ التفكري
عرب املتاحة التدريبية الدورات خالل من أكرب قاعدٍة إىل النقدي التفكري لتدريس العملية
آخر ومرشوع سها، أسَّ التي النقدي» املفكر «أكاديمية تُقدمها التي الدورات مثل اإلنرتنت،

النقاش».28 «نينجا ويُسمى التطوير قيد يزال ال أحدث
القتالية الفنون تدريس أصوَل ديالبالنت، ابتكره الذي النقاش نينجا برنامج ويطبِّق
الخاصة التقليدية التدريبية الدورات يف املرءُ يجدها قد التي املنطقي التفكري مهارات عىل
األشخاص، تفاعل كيفية بشأن النفس علم من املستَمدَّة األفكار إىل إضافًة النقدي، بالتفكري
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مهارات تدريس عىل وعالوًة بعًضا. بعِضهم إقناع محاولة يف أو الخالف حاالت يف سيما ال
من سلسلة ديالبالنت برنامج ر يطوِّ عمليٍّا، ملمارستها الفرص وتوفري النقدي التفكري
من وغريها التحيُّزات وراء ما إلدراك الفرصة للمتعلمني سيتيح ما األحزمِة مستويات

وموضوعية. بوضوح التفكري عىل اآلخرين وقدرة قدرتهم تعيق التي النفسية العوامل
الخريجون يتمكَّن أن أخرى، بعبارٍة عقالنيني»؛ «مقنعني تنشئة إىل ديالبالنت يهدف
لكي أخالقية)، تكون أن (وحبَّذا عقالنية ُحجٍج بناء أجل من اإلقناع أدوات استخدام من
النقدي التفكري نموذج أجزاء جميَع النهج هذا ويشمل ودامغة. ومقنعة سليمًة تبدَو
املتعلقة الشخصية بالسمات واالهتمام املهارات وتنمية املعرفة اكتساب وهي: الثالثة،
إنَّ الفكرية. والشجاعة الفكري والتواضع واإلرصار املعرفة حب مثل النقدي بالتفكري
وهي التقليدية، الفصول يف تدريُسها يصعب التي الفكرية الفضائل تُمثل السمات هذه
بيئات يف املشاركني لدى مألوفًة تصبح لكنها الفضائل، من غريها عن ذلك يف تختلف ال
الكشافة. فرقة أو الجماعية الرياضات أو القتالة الفنون تدريبات مثل األخرى، التعلم

املبهمة املسائل (11)

فإنه مستمرًة، تزال ال النقدي التفكري تدريس بطرق املتعلقة األبحاث أنَّ من بالرغم
املجال: هذا يف بالفعل املنَجزة األعمال من التالية األفكار استنباط يمكننا

يف ذلك أكان سواءٌ الرصيحة، بالطريقة النقدي بالتفكري املرتبطة املعارف تدريس ينبغي
أخرى. تدريبية دورات يف مكمل عنرص صورة يف أو مخصصة تدريبية دورة صورة
التدريبية، دوراتهم يف النقدي التفكري محتوى دمج يف الراغبون املعلمون يتلقى أن ينبغي

تدريسها. وطرق النقدي، التفكري يف محدَّدة مهارات عىل تدريباٍت
الفرصَة للطالب الدمج هذا ر يوفِّ أن فينبغي آخر، ص تخصُّ ضمن النقدي التفكري أُدمج إذا
النقدي التفكري موضوعات إقصاء ال النقدي، التفكري أساليِب مع املستمرِّ التفاعل يف

التدريبية. الدورة جدول باقي عن بمعزٍل حصتني أو حصة يف
املدروسة. املمارسة خالل من تعلَّموه ما فيها ليطبقوا للطالب، مهمة فرص توفري وينبغي

التي املبتكرة التعليمية األساليب من العديد يوجد العامة، املبادئ هذه وبخالف
هة، املوجَّ املناقشة أمثلتها: ومن تُطبَّق، تزال وال النقدي التفكري مهارات لتدريس ُطبقت
النقاش دورات عهد حداثة من الرغم وعىل واالستقصاء. املرشوع عىل القائم والتعلم
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تعليمية طرٍق إىل أيًضا تستنُد فإنها القتالية، الفنون تعلم أسلوب من املستوحاة التدريبية
الطالب قدرة عىل بناءً التقدَم د يحدِّ الذي الكفاءة، عىل القائم التعلم مثل االنتشار، واسعة
ساعات «عدد عىل ِبناءً تحديده من بدًال الواضحة، التعلم ألهداف إتقانه إظهار عىل

النهائية. الدرجات أو الدرايس» الصف يف الحضور
يف واستخدامها األساليب لهذه العامِّ االستخدام بني تميز التي العامة السمات من
أي املبهمة»؛ «املسائل عىل النقدي التفكري مجال يف تطبيقها هي النقدي، التفكري تدريس
صحيحة. وغري صحيحة إجابات لها يكون ال قد أو بسيطة، حلوٌل لها ليس التي املسائل
صحيحًة ا إمَّ إجاباتها تكون التي الورقية التدريبات أو االختبارات أسئلة خالف عىل
مفتوحة، بإجاباٍت املبهمة املسائل تتَّسم بموضوعية، تقييمها يمكن والتي صحيحة غري أو
املسائل، هذه أمثلة ومن واضًحا. الحلُّ يكون ال حيث قراراٍت عىل تنطوي ما وكثريًا
تقتيض التي األخالقية املعضالت أو املوضوعية من مستًوى عىل تنطوي التي القضايا
تُربز املبهمة املسائل هذه مثل إنَّ وعيوبُه. مزاياه منها ولكلٍّ خيارات، عدة من خيار تحديَد
أم الفصل داخل أكانت سواءٌ فيها، التفكري إىل الطالب يحتاج التي املواقف معظم تعقيد
التفكريَ وتستلزم الواقعية والحياة التعلم بيئة يف تحدث التي ذاتها املواقف وهي خارجه،
جيًدا. ومدروسة ومستنرية عقالنية قرارات التخاذ أو الحقيقة الكتشاف نقديٍّا تفكريًا فيها
وضعها التي النفسية املالحظات إىل جديد من بنا يعود املبهمة املسائل مفهوم إنَّ
الطالب لدى االستطالع حبَّ تثري املبهمة فاملسائل األفراد. تعلُّم كيفية بشأن ديوي جون
الشك هذا فإنَّ الرباجماتية، ديوي لفلسفة ووفًقا عقولهم، يف الشكِّ غرس خالل من
اإلجابات مع يتناسب ال العالم جوانب من الكثري أنَّ إىل ونظًرا لنتخلصمنه. جميًعا يحفزنا
وذات واملبهمة للشك املولِّدة املسائل من العديُد يتداخل أن املحتمل فمن الواضحة، البسيطة
لنجاح األسايس العامل يكمن ثمَّ، ومن للطالب. الفعلية االهتمامات مع املفتوحة اإلجابات
وتوجيهها الشك، لتبديد الطالُب يستخدمها التي العملية إدارة يف النقدي التفكري تدريس
األقل. عىل حكيمة خياراٍت اتخاذ إىل أو الحقيقة إىل تقودهم أن ح يُرجَّ فكريٍّا مثِمرة بطرٍق
ال عدًدا للطالب ر يوفِّ املفتوحة اإلجابات ذات املبَهمة للمسائل الواسع االنتشار إن
تلك طبيعة لكنَّ موضوع. أي يف دة املعقَّ القضايا يستكشفوا كي الفرص من نهائيٍّا
آخَر ا مهمٍّ سؤاًال تثري املتعددة األوجه ذات ذاتها النقدي التفكري طبيعة إىل إضافة املسائل
األولوية يُعطي عٍرص يف سيما ال أكاديميٍّا، هدًفا بصفته النقديني املفكرين بتطوير يرتبط

النقدي؟ التفكري عىل القدرة قياُس أيمكن هو: والسؤال األكاديمية، للمساءلة
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النقدي؟ التفكري تقييم يمكن هل (12)

والتوظيفعىل التعليم مجاَيل يف تُستخَدم النقدي للتفكري التجارية التقييمات من عدٌد يوجد
الكتاب. تَي دفَّ بني ذكُرهم الوارد الباحثني بعُض صاغه قد منها والعديد العالم، مستوى
تقييم تشكيل يف شارك الذي جليرس إدوارد املثال، سبيل عىل الباحثني هؤالء ومن
مة املصمَّ الشهرية النقديِّ التفكري تقييمات من يَُعد الذي النقدي للتفكري واتسون-جليرس
األوُجه املتعددِة التعريفات أوائل من واحًدا صاغوا ن ممَّ جليرس وكان املهني، املستوى عىل
إىل ل للتوصُّ ديلفي دراسة عىل أرشَف الذي فاسيون بيرت أيًضا ومنهم النقدي. للتفكري
كاليفورنيا والية اختبار صياغة يف أيًضا وساعد النقدي، للتفكري عليه متَّفق تعريٍف
أهمية إىل ونظًرا ديلفي. دراسة يف عليه املتَفق التعريف إىل استناًدا النقدي التفكري ملهارات
فاسيون ابتكر الدراسات؛ من وغريها ديلفي دراسة خالل من اتضحت التي السمات
تقييم صورة عىل النقدي بالتفكري الخاصة للسمات كاليفورنيا والية قائمة وزمالؤه
االستطالع. وحبِّ الذهني االنفتاح مثل املهمة، الفكرية الخصال قياس إىل يهدف استبيانيٍّ
للتفكري كورنيل اختبار مثل املنشورة، األخرى االختبارات من أيًضا العديد يوجد
وتقييم النقدي، للتفكري املقايل إنيس-وير واختبار النقدي، للتفكري هيلربن وتقييم النقدي،
الخاصة تركيزه ونقاط ِبنيتُه منها ولكلٍّ ،(CLA+و CLA) بنسختَيه: الجماعي التعلم
يزعم التي الجوانب بني التداخل من كبرية درجة إىل تشري األبحاث بعض أن رغم به،
املهني، للمجال مة مصمَّ أخرى اختبارات وثمة قياَسها.29 االختبارات تلك من العديُد
الحقوق بكليات االلتحاق رشوط من وهو ،(LSAT) الحقوق بكليات الَقبول اختبار مثل
خاصة أخرى وأسئلًة املنطقي بالتفكري تتعلق عامًة أسئلًة ن ويتضمَّ املتحدة، بالواليات

القانون. بمجال
عن تُدرَّس التي العامة التدريبية الدورات جميع أن افرتضنا إذا ذلك، إىل إضافًة
من وغريَها وواجبات وامتحانات اختباراٍت ن تتضمَّ الجامعي املستوى يف النقدي التفكري
يف تتشكَّل النقدي التفكري تقييمات من كبرية مجموعًة أنَّ يعني فهذا التقييمات، أشكال
وواجبات تقييماٍت أيًضا، االختبارات هذه ن وتتضمَّ فيها. ذ تُنفَّ أو الدراسية، الصفوف
مهارات لتقييم الثانوية، بعد وما والثانوية االبتدائية املراحل: يف الدراسية باملادة خاصة
وأدلة منطقيٍّا سليمة حجج باستخدام إقناعي مقال كتابة عىل القدرة مثل العليا، التفكري

مثبتة.
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تنفيذ من وبعضها التفكري، مهارات قياس محاوالت من الكبرية املجموعة هذه إنَّ
قدرات قياس أنَّ عىل تدلُّ تدريسه؛ أو النقدي التفكري دراسة يف سننَي قَضوا باحثني

ناجحة؟ محاوالٌت أهي لكن ممكن. أمٌر النقدي التفكري

قَضوا باحثني تنفيذ من وبعضها التفكري، مهارات قياس محاوالت من الكبرية املجموعة هذه إنَّ
ممكن. أمٌر النقدي التفكري قدرات قياس أنَّ عىل تدل تدريِسه؛ أو النقدي التفكري دراسة يف سنني

ناجحة؟ محاوالٌت أهي لكن

ملساعدتنا — املعرفية الخلفيَّة وهي — النقدي املفكِّر أدوات إحدى استخداُم يمكننا
الشخص كان ما إذا تحديِد يف التقييمات تؤديَه أن يمكن الذي للدَّور أفضل فهٍم تحقيق يف
لتحديد أو ال، أم النقدي املفكر يف ُرها توفُّ ينبغي التي والسمات واملهارات باملعارف يتمتع

التعليم. مراحل مدار عىل الطالب لدى القدرات تلك ِر تطوُّ مدى

املهنية االختبارات صياغة (13)

املتعلقة األسئلة إجابة يف للمساعدة إليها سأستنُد التي املحدَّدة املعرفية الخلفية تأتي
التي املهنية، االختبارات تصميم مجال من وفاعليته النقدي التفكري تقييم بطبيعة
واختبارات مهنية ترخيص واختبارات أكاديمية اختبارات لوضع ِعلمية طرًقا تستخدم

املهمة. عواقبُها ولها معيارية تجارية
اللذَين والتخطيط بالبحث بل األسئلة، بكتابة املهنية االختبارات صياغُة تبدأ ال
ال املثال، سبيل عىل السباحة اختبار يف قياُسها. ينبغي التي الجوانب تحديد عىل يُركزان
أداء عىل قدرتَه يقيس بل فَحْسب، له يحلو ما وفعُل املاء يف القفز الشخص من يُطَلب
املاء يف مسافة قطِع أو املاء، يف صحيحة بطريقٍة معيَّنة حركات أداء مثل محددة؛ أنشطٍة
ستحدِّد التي االختبار» «ِبنية األنشطُة تلك تُمثل الحالة، تلك يف محددة. زمنية مدٍة يف

السباحة. عىل القدرة يف معيَّنًا مستًوى
إظهاَر االختبار ِبنية ن تتضمَّ ما فعادًة املعيارية، األكاديمية االختبارات إىل وبالنسبة
أو البلد، مستوى عىل املعايري يف املضمنة التعلم أهداف مثل املادة؛ محتوى إتقان مدى
أيًضا. تماًما مبارشة غري صورٍة يف تأتي قد الِبنية لكن الوطنية. أو اإلقليمية، املعايري
االلتحاق واختبار املدرسية القدرات كاختبار املثال، سبيل عىل الجامعية القبول فاختبارات
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كانت ما إذا د تحدِّ ِبنيٍة إىل يستندان املتحدة الواليات يف املستخدَمنْي األمريكية، بالجامعات
أنَّ من الرغم وعىل ال. أم الجامعة يف للنجاح له تؤهِّ والرياضيات اللغة يف الطالب قدراُت
الرتابط، هذا إلثبات عقوٍد مدار عىل أُجريَت أبحاثًا يستخدمون االختبارات تلك واضعي
النجاَح لها املتقدمني من تستلزم تَُعد لم التي الجامعات عدد تزايُد حقيقة تفسري يمكن

اختباراتها. بنية يف للثقة فقداٌن أنه عىل دة موحَّ اختباراٍت يف
تدريس يعيق ال النقدي التفكري ملفهوم تعريٍف عىل التامِّ اإلجماع عدم أن صحيٌح
كل يف ذاِتها املادِة لتدريس مختلفًة نُُهًجا املعلمون يتبنَّى (إذ عام بوجٍه النقدي التفكري
يستلزم النقدي التفكري قدرات قياس إىل يهدف اختبار صياغة لكن الدوام)، وعىل املجاالت

االختبار. بناء يف به لالسرتشاد بعينه تعريٍف اختياَر
عىل «القدرة بأنه النقدي التفكري واتسون-جليرس تقييم يصف املثال، سبيل فعىل
اآلراء عن الحقائق تمييز مع أوجه، عدة من واضًحا فهًما وفهمها املواقف دراسة
بأنه تُعرِّفه باالختبار، املتعلقَة املؤلفات فإن التعريف، هذا عىل وبناءً واالفرتاضات».30
الحجج وتقييم االستدالالت إىل ل والتوصُّ واالفرتاضات الحقائق بني التمييز عىل القدرة

منطقية. استنتاجات واستخالص
تعريف إىل النقدي التفكري ملهارات كاليفورنيا والية اختبار استنَد قبل، من ذُكر مثلما
التحليل مثل واملهارات املعرفة مجاالت يف النتائَج يحدُد وهو النقدي، للتفكري ديلفي دراسة
(القدرة العددية والدراية واالستقراء واالستنتاج، والرشح والتقييم، واالستدالل والتأويل،
من يضم بديٍل بتعريف أخرى مهنية اختبارات وتبدأ ية). الكمِّ املعلومات تأويل عىل

وصياغته. لالختبار التخطيط عملية يف به لالسرتشاد يكفي ما التفاصيل
وعادًة األبحاث، عىل أيًضا هي تعتمد االختبار تصميم تخطيط مرحلة أنَّ شك ال
يف املرحلة تلك من الهدُف ويتمثل وآرائهم. املجال خرباء أعماِل استعراَض تتضمن ما
سيتناولها التي والقدرات واملهارات املعارف د يُحدِّ الذي «مخطط» االمتحان شكل وضع
الورق (عىل االمتحان إجراء طريقة مثل األخرى العملية الجوانب إىل إضافًة االمتحان،
البحث مرحلة من االنتهاء وفور االختبار، ومدة املثال)، سبيل عىل اإلنرتنت، عرب أم

االختبار. محتوى وضع مرحلة تبدأ والتخطيط،
قياسمختلف يف تفيد التي االختبارات أنماط من العديُد يربز االختبارات، صياغة عند
سبيل عىل السلوكية والصفات الشخصية فالسمات والقدرات. واملهارات املعارف أنواع
ى (وتسمَّ أحيانًا نفسه املرشُح يملؤها استبيانية تقييمات باستخدام تُقاس ما غالبًا املثال،

خارجي. مقيٌِّم يملؤها أخرى أحيان ويف ذاتية) استقصائية دراسة

99



النقدي التفكري

صحيحة، غري وأخرى صحيحة إجاباٌت لها تكون التي االختبارات أسئلة إىل ويُشار
هي متعدد من االختيار أسئلة وتَُعد اإلجابة». املحدَّدة «األسئلة أو املغلقة» «األسئلة باسم
تنويعاٍت تضم الفئة هذه لكن اإلجابة، املحدَّدة األسئلة فئة من استخداًما األنواع أكثر

خطأ. أو بصح اإلجابة وأسئلة التطابق أسئلة مثل أيًضا أخرى
إجراء يمكن إذ للقياس، وقابل بسيط اإلجابة املحدَّدة األسئلة تصحيح أنَّ من بالرغم
«أشكال» عىل األسئلُة تِرَد أن مثًال فيمكن دة. معقَّ تكون قد ذاتها األسئلة فإن آليٍّا؛ العملية
املعلومات تجميع الطالب من تستلزم التي املتعددة الوسائط أو ية، نصِّ فقرات مثل دٍة معقَّ
استخدامها يمكن التي النتيجة إىل للوصوِل املهام من غريها أو حسابية عمليات إجراء أو

متعدد. من االختيار سؤال يف الصحيح الخياِر لتحديد
تجعل بدرجٍة األوجه متعددَة أو التعقيد بالغَة االختبار بنيُة تصبح ما، مرحلٍة يف
إجراءَ الحاالُت هذه وتستدعي االختبارات. يف فرديٍة عناَرص خالل من قياَسها الصعب من
تُقيَّم ما مهمٍة تنفيذَ الطالب من تقتيض التي األداء»، عىل القائمة «التقييمات ب يُسمى ما
بالرغم التقييمات، هذه أشكال أشهَر املكتوب املقال يُعد معايري. عدِة عىل بناءً نتيجتُها
تصبح أن يمكن التي فحسب)، «األعمال» (أو العمل منتجات من أخرى أنواع وجود من
تقييمها يمكن التي العامة الَخَطابة مثل األداء؛ وأنشطُة هي الدرجات لوضع أساًسا
آليٍّا، إجراؤها يمكن معينة أداء تقييمات أيًضا توجد ذلك، إىل وإضافًة مراقب. يِد عىل
لألدوات ُمحاكاة نماذج عىل بناءً تقييمها يجري التي الكمبيوتر مهارات اختبارات مثل

والتطبيقات. الربمجية
أنَّ يف السبَب يُفرسِّ مما للقياس، قابليتها مع االختبارات تعقيد يتعارُض عام، بوجٍه
وامتحانات القياسية األكاديمية التقييمات مثل واسع، نطاٍق عىل املستخَدمة االختبارات
األسئلة من غريها أو متعدٍد من االختيار أسئلة عىل تعتمد ما عادًة بالجامعات، الَقبول
األسئلَة التِّجارية النقدي التفكري اختبارات تستخدم نفِسه السبب ولهذا اإلجابة. دِة املحدَّ
التوصل عىل القدرة مثل مهاراٍت تُقيِّم التي متعدد من االختيار مثل اإلجابة؛ املحددَة
سبيل عىل ييل وفيما املتاحة. األدلة عىل ِبناءً النتائج استخالص أو تقييمها أو الستدالالت

جليرس: واتسون اختبار من لسؤال نموذج املثال،

مؤخًرا ُعقد للطالب مؤتمٍر لحضور املراهقة مرحلة بداية يف طالٍب مائتا يتطوع
هذا يف نوِقَشت األمريكي. األوسط الغرب مدن بإحدى األسبوعية العطلة يف
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العالم؛ يف الدائم السالم تحقيق وُسبل األعراق بني العالقات موضوعاُت املؤتمر
الحارض. عاملنا يف املشكالت أهمَّ باعتبارهما املوضوعني هذين الطالُب اختار إذ

األول االستدالل

االجتماعية باملشكالت املؤتمر حرضوا الذين الطالب مجموعة اهتمام أنَّ بدا
املراهقِة مرحلة يف اآلخرين الطالب معظم اهتمام من أكربُ النطاق الواسعة

املبكرة:

صحيح.
األرجح. عىل صحيح
كافية. غري البيانات
األرجح. عىل خطأ

خطأ.

عىل ويجب للقراءة، صغرية توضيحية فقرة عىل يحتوي السؤال هذا أن يُالَحظ
تقييمات يف بكثرٍة التوضيحية الفقرات وتُستخَدم السؤال. عن لإلجابة تحليلُها الطالب
بعض وتضمُّ األدلة، من استنتاجات استخالَص الطالب من تطلب التي النقدي التفكري
ما. سؤاٍل عن لإلجابة عليها االطالُع الطالب عىل يجب متعددة عرضية فقرات االختبارات
تركيب عىل القدرة مثل العليا التفكري مهارات تُقيِّم أن اإلجابة املحددة لألسئلة يتيح وهذا

املعلومات.
االستبيانيَة األسئلَة تستخدم ما فعادًة السمات قياس إىل تهدف التي االختبارات أما

ييل: ما مثل عباراٍت مع اتفاقهم مستوى تقييَم املمتَحنني من تطلب التي

بنفيس.» جوانبها جميع يف أفكر أن مني ع يُتوقَّ التي املهام يف أفضَل أدائي «يكون
خياراتي.» كل أدرس حتى القرارات اتخاذ يف «أتريث

الحًقا.» رفضته إن حتى اآلخر الرأي مزايا رؤية «أحاول
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التي األسئلة من كبريًا عدًدا االستبيانية التقييمات من األنواُع هذه ن تتضمَّ ما عادًة
الكتشاف ُوضعت أسئلٍة إىل إضافة مختلفة، زوايا من لكن مماثلًة سماٍت بعضها يُعالج قد

الذاتي. التقييم يف املمتَحن صدُق فيها يقل قد التي املواضع
يمكن مفتوحة، مهامَّ أداء األشخاص من تطلب التي األداء تقييمات خالل ومن
يضم املثال، سبيل عىل تعقيًدا. أكثر مرتابطة مهارات وجود عىل األدلة بعض استخالص
التفكري ملهارات األداء اختبارات أشهر من يُعد الذي (CLA+) الجماعي التعلم تقييم
إجابات كتابة يف الستخدامها للممتَحنني رها يوفِّ املصادر من مجموعة وأفضلها، النقدي
أكثُر لكنه مقيًَّدا، يزال ال األسئلة من النمط هذا أنَّ وصحيٌح القصرية. املقاالت بنظام
حججهم صياغَة للطالب يتيح ثَم ومن متعدد؛ من االختيار أسئلة عن اإلجابة من انفتاًحا
ونْقدها. االمتحان أجل من فقط ِصيغت التي الحجج بتحليل االكتفاء من بدًال الخاصة،
من التحقق يف املهنية االختبارات صياغة عملية من األخرية املرحلة وتتمثَّل
تقييًما البنية يُقيِّم االختبار كان ما إذا لتحديد األبحاث إجراء تتضمن التي «الصالحية»،
تنطوي وإنما ذاتها. حدِّ يف «صالحة» ليست االمتحانات أن نتذكر أن ويجب ال. أم دقيًقا
معظم يف متعددٍة وسائَل خالل من األدلة جْمع عىل االختبار صالحية من التحقق عملية
أن ويمكن قياسها. إىل يهدف التي األبعاَد يقيس االختبار أن إثبات ثم ومن األحيان،
نتائج مقارنَة أو املجال، يف خرباء يِد عىل االمتحان محتوى مراجعَة الوسائُل هذه تتضمن
ن يتضمَّ ما عادًة ذلك، عىل وعالوًة ذاِتها. املهارات أو للمعارف مستقلٍة بقياسات االختبار
ما إذا لتحديد االختبار نتائج تحليَل املهمة العواقب ذات االختبارات صالحية من التحقُق
العمر أو االجتماعيِّ النوع أو الِعرق أساس عىل املمتَحنني بني بالسلب يُميِّز االختبار كان

ال. أم

الناجحة؟ االختبارات ما (14)

معظم مثل ذلك يف مثلها االنتقاد؛ إىل النقدي للتفكري التجارية التقييمات خَضَعت
القياسية. االختبارات

األحيان،31 بعض يف بالتشكُّك الذاتية االستبيانية التقييمات تُعاَمل املثال، سبيل فعىل
أو آرائهم تحريف خالل من بها « «الغشُّ للطالب يمكن التي الكبرية السهولة إىل نظًرا
املخاوَف هذه أنَّ غري قصد. غري عن أم ا غشٍّ ذلك أكان سواءٌ قدراتهم؛ تقييم يف املبالغِة
بأكمله قرٍن إنتاج إىل تستند التي االستبيانات ذلك يف بما استبيان، أي عىل تنطبق
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واضعو يتَّبع املشكالت، هذه من وللحدِّ االجتماعية. العلوم مجال يف املهمة األبحاث من
أسئلة تخطيط من تتألف التي ذاتَها العمليَة العالية الجودة ذاِت االستبيانية التقييمات
من والتثبُّت الحالة)، تلك يف االستبيان أسئلة صياغة (أي وتدقيقها ووضعها االختبار
ويجدر املهني. التصميم ذات التقييمات كلُّ بها تمر مرحلٌة وهي التقييم، نتائج صالحية
األبحاث، إجراء ألغراض تُستخدم ما عادًة االستبيانية التقييمات أن إىل أيًضا اإلشارة بنا

الدرجات. تحديد مثل املهمة العواقب ذات االختبارات ال
الفقرات فألن املغلقة، اإلجابة ذات األسئلة تستخدم التي االختبارات إىل بالنسبة
مكتوبة؛ تكون ما عادًة النقديِّ التفكري تقييمات من العديد يف املستخدمة التوضيحية
غري يشء عىل أقوى مؤًرشا يُعترب االختبار يف األداء كان إذا ا عمَّ التساؤل البعُض طرح
الحجج مثل املقيدة، التوضيحية املواد استخدام إنَّ القراءة.32 َفْهم مثل النقدي التفكري
كانت ما إذا بشأن أيًضا نتساءل يجعلنا فحسب، فيها معينة صفات لتقييم توضع التي
عىل قدرتهم إبراَز للطالب تتيح األسئلة من النوع هذا سوى ن تتضمَّ ال التي االختبارات
مهارات تطبيق إىل الناس معظم يحتاج إذ املبهمة؛ املسائل من النوع هذا مع التعامل

الواقعية. املواقف عىل النقدي التفكري
اختبارات تواجهها التي التحديات من بعًضا النقدي التفكري اختبارات وتواجه
هذه من الذكاء. معدل قياس إىل تهدف التي االختبارات مثل العامة، املعرفية القدرات
وقابلة فطرية سمة الذكاء اعتبار ينبغي كان إذا ما بشأِن املتعلقة األسئلة التحديات
واإلبداع)، العاطفي الذكاء ذلك يف (بما املختلفة الذكاء أنواع بشأن واملناظرات للقياس،
املتعلقة األسئلة إىل إضافًة وحدها، املعرفية القدرة عىل يركِّز اختباٍر يف تُمثَّل ال قد التي
بشأن وآراء ثقافية افرتاضاٍت عىل قائًما ته بُرمَّ للقياس القابل الذكاء مفهوم كان إن بما
املحددة، االختبارات أسئلة حتى دقيقة. غري تكون ربما البرشي والعقل البرشية الطبيعة
تنطبق ال ثقافيًة افرتاضاٍت ن تتضمَّ قد سبق، فيما املذكور جليرس واتسون سؤال مثل
أبنائهم إرسال تكلفِة ل تحمُّ فيها الوالدان يستطيع ال مجتمعاٍت (مثل املجتمعات كل عىل
املنزل). عن بعيدة أماكن يف األسبوع نهاية عطلة يف تُعقد مؤتمرات لحضور املراهقني

للتعلم محاولٍة يف االختبارات وواضعو الباحثون بها اسرتشد منطقية أسئلٌة كلها هذه
الذكاء قياس اختبارات استخدام إساءة من الطويلة األوقات ذلك يف بما املايض، أخطاء من

واملجموعات.33 األفراد من كلٍّ عىل املطبقة
االختبارات وكل التجارية، النقدي التفكري تقييمات كلِّ جدوى عدم نفرتض لم إذا
فإن التدريبية، النقدي التفكري دورات يف تُعطى التي والواجبات القصرية واالمتحانات
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تحديد كيفية هو النقدي التفكري قدرة يف التطور قياَس يريدون ملن الحقيقي التحدَي
الشخُص يحاول التي النقدي التفكري عناَرص تقيس التي التقييمات أنواع أو التقييمات
أدوات قلَة هي تُواجهنا التي الصعوبة ليست أخرى، وبعبارة املتعلمني. لدى تطويرها
يستند التي االختبارات، خيارات من الواسع النطاق يف بل النقدي، التفكري مهارات تقييم

النقدي. املفكر ملفهوم مختلفة ِبنيٍة إىل منها كلٌّ

الدرايس الفصل يف النقدي التفكري تقييم (15)

املتوفرة النقدي التفكري تقييم أدوات مثل ِمهنيٍّا، مَة املصمَّ االختباراِت اآلن حتى تناولنا
بداية يف االختبارات هذه ويُْجرون املنشورة األدوات املعلمني بعض يستخدم ِتجاريٍّا.
يف أو املثال، سبيل عىل املادة تعلُّم يف التطور معدل لتحديد نهايتها ويف املادة تدريس
إذ الخاصة؛ تقييماتهم املعلِّمون يضع أن انتشاًرا األكثر لكن نهائي. امتحان صورة

يدرِّسونها. التي املناهج يف املحدَّدة الجوانب مع يتالءم بما مونها يُصمِّ

الواسع النطاق يف بل النقدي، التفكري مهارات تقييم أدوات قلَة هي تواجهنا التي الصعوبة ليست
النقدي. املفكر ملفهوم مختلفة ِبنْيٍة إىل منها كلٌّ يستند التي االختبارات، خيارات من

بالعمليات تمرُّ ال األكاديمية األوساط يف املستخدمة االختبارات من العظمى الغالبية إنَّ
ذلك، من وبدًال احرتافيٍّا. مة مصمَّ صالحة امتحاناٍت إلنشاء املصاحبة واملكلِّفة املمنَهجة
التي األدوار بجميع يقومون ذلك يفعلون إذ وهم األكاديمية، االختبارات املعلمون يَصوغ
املراد التعلُّم أهداف تحديد وهي: املهنية، االختبارات صياغة عملية يف الخرباء فرُق تؤديها
مثل لغريهم، إرشادات تقديم أو بأنفسهم النتائج وتقييم االختبار، أسئلة وكتابة قياسها،

متسقة. بصورة الطالب حلول لتقييم املساعدين، املدرسني
املنخفضة التكلفة إىل إضافًة مهمة بميزٍة املعلمون يضعها التي التقييمات وتتسم
يستخدمونها التي املناهج عن تعربِّ تقييمات وضع من يتمكنون املعلمني أن وهي واملرونة،
خيارات من مجموعة عىل االطالَع أيًضا يستطيعون وهم دقيًقا. تعبريًا املادة تدريس يف
تنفيذها معها يصعب بدرجٍة التكلفة مرتفعَة أو التعقيد بالغَة تكون قد التي التقييمات
«سوء» من الطالب يشكو عندما هذا، من بالرغم واسع. نطاق عىل منتظمة بصورة
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يَْشكون أنهم هذا يعني ما فعادًة فيه، اإلنصاف» «عدم أو املعلم وضعه الذي االختبار
مع األسئلة اتساق عدم أو املحتوى، توازن غياب مثل به املشكالت بعض وجود من
صياغة مبادئ ُوضعت ما وهو الصياغة، سيئة أو محرية أسئلة وجود أو التعلُّم، أهداف

منه. للحدِّ املعلمني، من قليٍل سوى عليها يتدرَّب لم التي املهنية، االختبارات
النقدي للتفكري مواقف عىل معينة تدريبية لدوراٍت مة املصمَّ التقييمات تعتمد وقد
الحجج تحليل مهارات الختبار يمكن املثال، سبيل فعىل تُدرَّس. التي باملادة تتعلق وأمثلة
البرشية، األجنَّة أبحاث أو املناخ تغريُّ بشأن القائمَة الجداالت يُعالج أن العلوم صفِّ يف
الطالب بسؤال ذاِتها املهارات تلك تقييَم االجتماعية الدراسات ُمعلمو يستطيع بينما
الذي املنطق تحليل أو وتقييمها، تاريخية وثائَق يف واالستنتاجات املقدمات تحديد عن

الراهنة. القضايا تناول يف الصحافية املقاالت استخدمته
للمعلمني يمكن توحيدها، أو لالختبارات مقياٍس بوضع املتعلِّقة القيود دون من
الذهنية» «الخرائط برمجيات مثل التقييمات مجال يف الواعدة التقنيات من االستفادُة
ويمكن بينها. والربط بتخطيطها أفكارهم توضيَح للطالب تُتيح التي املحاكاة نماذج أو
املجتمعات يف رها توفُّ يزداد التي اآلخرين، املعلمني أعمال من أيًضا االستفادُة للمعلمني
بها يسرتشدوا كي املهنية االختبارات واضعي بأعمال االستعانة أو اإلنرتنت، عرب الرتبوية

الخاصة. تقييماتهم تصميم يف
الخصوص، وجه عىل النقدي بالتفكري الصلة ذات األخرى التقييم أساليب ومن
فيما الطالب تقييِم بغرض التقييمات من األنواع هذه م تُصمَّ ال التكويني». «التقييم
«تقييمات النوع هذا إىل تنتمي التي االختبارات (تُسمى يفعله أن يمكن فيما أو يعرفه
عىل طالب كلِّ فهم عن ببياناٍت املعلم إمداد يف منها الهدف يتمثل وإنما تحصيلية»)،

الحال. يف كان لو وحبَّذا املالئم، التعقيَب طالب لكلِّ يُقدم أن له فيتسنَّى حدة؛
بداية يف ة» «الحجَّ كلمُة تعنيه فيما رأيهم عن الطالب عىل بسيط سؤال طْرح إنَّ
املعلم سيساعد السؤال هذا كان إذا تكوينيٍّا، تقييًما يُعد الِحجاج موضوع تتناول وحدة
بالطالب مقارنًة فحسب، الصاخبة بالخالفات املصطلح يربطون الذين الطالب معرفة عىل
يستطيع املعلومة، هذه عىل وبناءً الفهم. تحقيق يف للحجج األشمل الدور يفهمون الذين
العملية وللتطبيقات بأكملها، للمجموعة للتدريس وجماعية فردية أنشطة تصميم املعلم

أيًضا.
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أهميًة تتخذ التي املدروسة املمارسة لتحقيق الالزمة التمرينات اعتبار أيًضا ويمكننا
للطالب تتيح التي بدرجات املقيَّمة غري الواجبات مثل — النقدي التفكري إتقان يف بالغة
من جزءًا دامت ما التكوينية؛ التقييمات ضمن — زمالئه مع أو بمفرده املشكالت حلَّ
اآلخرين) الطالب أو املعلم (من مالحظات ي تلقِّ يف الفرصَة للطالب ر توفِّ اسرتاتيجية
غرفة يف ناجًحا التكوينيُّ التقييم كان إذا باملمارسة. يتعلمون بينما عملهم، لتحسني
التمييُز يمكن ال وربما بالسالسة، يتَّسمان والتدريس التقييم أنَّ نجد فسوف الصف،

املثالية. الحاالت يف بينهما
املعرفية) (الخلفية النقدي التفكري مبادئ من واحد مبدأ تطبيق أن كيف تُالحظ لعلك
تساؤالٍت ذاته الوقت يف ويطرح النقدي، التفكري تقييم موضوع بشأن مفيدة بأفكاٍر نا يُِمدُّ
يف التقييم إىل إضافًة والتدريس، االختبارات بتوحيد تتعلق أخرى، مهمة مواضيَع بشأن
التفكري من أساليب عدة استخدام من تعلُّمه يمكن ما سنرى هذا، عىل وبناءً الصف. غرفة

دة. ومعقَّ شائكة قضية لحل محاولة يف النقدي

حالة دراسة (16)

روسكا، ويوسيبا أروم ريتشارد ألَّفه الذي األكاديمي» «التخبُّط كتاب املقدمة يف ذكرُت
اإلخبارية املنافذ من العديُد زعَم فقد .٢٠١١ عام نُرش عندما كبريَين وجدًال اهتماًما وأثار
يف كبريٍة بدرجة الطالب لدى تتطور ال النقدي التفكري قدرات أن عىل برَهَن الكتاب أنَّ
املعلمني بني وجداالت مناقشاٍت بالطبع االدِّعاءُ هذا وأثار بالجامعة. دراستهم سنوات

السياسات.34 وُصنَّاع الجامعات يف واملسئولني
املوجودَة التصوراِت الكتاب إليها ل توصَّ التي االستنتاجاُت أيََّدت الحاالت، بعض يف
التفكري قيمة بشأن عَرضها التي املناقشات لكن العايل، التعليم نظام فشل عن بالفعل
ملساعدة ص تُخصَّ املصادر من املزيد برؤية املهتمني نحن لنا، مشجعًة كانت النقدي

الرضورية. املهارة تلك اكتساب عىل الطالب
منها اإليجابيُة العايل، التعليم بشأن مسبًقا املوجودُة والدوافع املعتَقدات تكون ربما
يف الواردة للحجج مشوَّهة تفسريات إىل أدَّت أنها ويُحتمل تحيزاٍت، سوى ليست والسلبية،
تحيزاته يُحيِّد أن يجب الجيد النقدي املفكر أنَّ غري تعنيه. وما األكاديمي» «التخبط كتاب
تأويله ال الفعلية، ة الحجَّ يقيم ثم الواقع، يف املؤلف قاله ما جوهِر فهم محاولة خالل من

لها. املفضل
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مفكرين تنشئة يف الجامعات بفشِل االدعاء أن فسنجد «الضوضاء»، هذه عَزلنا وإذا
بني ترتفع لم الجماعي التعلم تقييم يف الطالب درجات أن أوضَح بحٍث إىل استند نقديِّني
أطروحة اختصاَر الحقيقُة هذه لنا وتتيح الالحقة. السنوات وبني بالجامعة األوىل السنة
النقدي التفكري يف الطالب أداء أن عىل للقياس قابل دليٍل وجوَد تزعم التي وروسكا أروم

التالية: املنظَّمة البسيطة ة الحجَّ إىل الجامعية، الدراسة يف ن يتحسَّ لم
النقدي التفكري عىل الطالب قدرَة الجماعي التعلم تقييُم يقيس األوىل: املنطقية املقدمة

دقيًقا. قياًسا
الجماعي التعلم لتقييم تقدموا الذين الجامعة طالب يُحِرز لم الثانية: املنطقية املقدمة
هذه مدار عىل االختبار درجات يف كبريًا تقدًما آخرها، ويف الجامعة سنوات أوائل يف

املرحلة.
دراستهم سنوات خالل زادت قد النقدي التفكري عىل الطالب قدرة أنَّ يبدو ال االستنتاج:

بالجامعة.
أهميًة أقلُّ النقدي التفكري تطوير إن بالقول تها بُرمَّ ة الحجَّ هذه دحُض ويمكن
عىل لكن اآلداب. عىل التعرُّف أو املعرفة تنمية مثل األخرى األهداف من الجامعة لطالب
إىل تدعو بدرجٍة الجامعية الدراسة يف النقدي التفكري تطوير بأهمية تؤمن أنك افرتاِض
والِحَجاج، املنطق بشأن السابقة الفصول يف وَرد ما تتذكَّر فلعلَّك السابقة، ة الحجَّ تقييم
املقدمات بصحة الَقبول ألن «صالحة»؛ املنطقيتني املقدمتنَي ذاَت ة الحجَّ هذه أنَّ وتتذكر
اختباَر تجتاز أن بد ال الصالحة ة الحجَّ أنَّ غري االستنتاج. بصحة القبوَل يقتيض املنطقية
منهما أيٌّ كانت ما إذا ملعرفِة املنطقيتني املقدمتني تمحيُص ينبغي ولهذا «الوجاهة».

ال. أم األقل، عىل فيها يُشكِّك أو عاقل، إنساٌن يرفضها أن تحتمل أو خاطئًة
تُقيَّم لم إذا خاطئًة الثانية املنطقية املقدمة تكون ربما النظرية، الناحية من
خاطئة. أو متحيزة بطريقٍة نتائجهما املؤلفان قدَّم إذا أو الصحيح، النحو عىل االختباراُت
دليٌل يوجد فال «التزوير»، محاوالت أو األخطاء عن الدائم البحث رضورة من الرغم وعىل
مهاجمة يجعل مما األكاديمي»، «التخبط كتاب يطرحها التي الدقيقة األبحاث يف ذلك عىل
رضوري غريُ إنه ثم اإلنصاف. عدم أوجِه من التخمني إىل استناًدا الثانية املنطقية املقدمة

األوىل. املنطقية املقدمة هي األضعف الهجوم نقطة ألن
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مهارات تقييم بشأن الحايلِّ الوقت يف لديك تكوَّنَت التي املعرفية الخلفية ظل ويف
النقدي املفكر سمات كلَّ يقيس ال واحًدا اختباًرا أن تفهم أن بك يجدر النقدي، التفكري
الجماعي. التعلُّم تقييم مثل ومعتربًا جيًدا االختبار كان وإن حتى يقيَسها، أن يمكن وال
يقيس بأنه يصفونه املفتوحة، اإلجابات ذاِت بأسئلته يتَّسم الذي االختبار واضعي إنَّ
والقراءة والَكمي، الِعلمي والتفكري املشكالت، وحل التحليل يف الجامعات طالب «أداء
مجموعٌة تلك وفاعليتها».35 الكتابة آليات إىل باإلضافة الحجج، وانتقاد والتقييم، النقدية
تحفظات وأي وحاسم، شامٌل السابقة ة الحجَّ استنتاج لكن بالطبع، املهارات من كبرية
أو األخري القسم يف الواردة التساؤالت مثل النقدي، التفكري اختبار إمكانية بشأن عامة
إىل ة الحجَّ افتقاَر ستوضح ته، ودقَّ ذاته الجماعي التعلم تقييم بجودة املتعلقة التساؤالت

الشك. موضع استنتاَجها وتضع الوجاهة،
التايل: النحو عىل وصياغته اليشء بعَض االستنتاج بإضعاف املسألة تلك حلُّ ويمكن
مدار عىل الجماعي التعلم تقييم يقيسها التي دة املحدَّ املهارات يف تقدًما الطالب ق يُحقِّ «لم
من بدًال وروسكا أروم كتاب يف األصيل النص عىل االطالع أن والحق الجامعية.» دراستهم
االستنتاج هذا إىل ال توصَّ أنَّهما يوضح الكتاب، لنتائج اإلعالمية التفسريات عىل االعتماد
االعتماد يف الحالة هذه يف تتمثَّل (التي املعرفية الخلفية أهمية أخرى مرًة يُربز ما األدق،
لرشح آليات أيًضا املؤلفان ويقرتح خارجية). مصادر تفسريات ال األصيل املصدر عىل
املزيَد ويعرضان النقدي، التفكري مهارات يف للتقدُّم الطالب إحراز لعدم املحتملة األسباب
بني فجوًة ح توضِّ التي الذكر السالفِة الدراسِة مثل أطروحتَهما، تدعم التي األدلة من
النقدي التفكري مهاراِت الطالَب يُعلِّمون أنهم يعتقدون الذين الجامعيني املدرسني عدد
يستخدمون ال الجامعات خرِّيجي إن يقولون الذين األعمال أصحاب نسبة وبني ،(٪٩٩)

.(٪٧٥ من (أكثر العمل مكان يف النقدي التفكري مهارات
بني الفجوة تعتمد املثال، سبيل عىل ما. مصدٍر إىل يستند اإلضايف الدليل هذا أن بد ال
عىل باالطالع تمحيُصه يمكن استبياني بحٍث عىل األعمال أصحاب ورأي املدرسني رأي
للمفكر ويمكن للنتائج. اإلحصائية والداللِة وطبيعتهم، املجيبني وعدِد االستبيان أسئلة
حجته مقدماُت كانت ما إذا لتحديد كافية أدلًة يجمع أن إىل الطريق هذا متابعُة النقديِّ
االستنتاج ذلك إىل تؤدِّي املقدمات تلك كانت ما وإذا ال، أم منطقية) األقلِّ عىل (أو صحيحًة

ال. أم منطقيٍّا
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النقدي التفكري أهداف تحقيق (17)

يُخربنا ملا الدقيق الفهم من يُقرِّبنا النقدي املفكِّر ترسانة من عديدة خياراٍت توظيف إن
يف به االسرتشاد يمكن ثَم ومن األكاديمي»، «التخبط كتاب إليه يستند الذي البحث به
تحليالت أو تحيُّزاٍت عىل القائمة «العبثية» املجادالت من بدًال ومنطقية مثمرة مناقشٍة

املعرفية. الخلفية أو املنطق إىل تستند ال سابقة
تناولها التي املهمة القضايا بشأن للجدل املثريِة املناقشاِت جودة فإنَّ أيًضا، وباملثل
التفكري جرعة بزيادة ن ستتحسَّ الوطني، واألمن الهجرة مثل — يتناولها لم أو — الكتاب
اليوم، اإلعالم وسائُل تُحركها التي الَقبَلية الثقافة يف نشهُده مما أكربَ بدرجٍة النقدي
رشاء بني املفاضلة مثل اليومية، الحياة أمور إىل األقرِب املناقشاِت عىل نفُسه األمر وينطبق
النقدي. التفكري أدوات استخدام عند كثريًا املناقشاُت تلك ن ستتحسَّ إذ تأجريه؛ أو منزل
ويعطيه النقدي التفكري ر يقدِّ مجتمٌع به يتَّسم قد ما سنتناول األخري، الفصل ويف

املستوى. ذلك إىل بمجتمعنا نصَل لكي به القيام يمكننا وما األولوية،
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هنا؟ نذهبمن أين

وحظيُت كاليفورنيا، شمال يف النقدي التفكري ملؤسسة الرئييسَّ املقر ُزرت ،٢٠١١ عام يف
بعدها لألسف تُويفِّ الذي بول، ريتشارد الدكتور املؤسسة: تلك مؤسيس مع اللقاء برشف

إلدر. ليندا الدكتورة للمؤسسة، الحايل والرئيس سنوات ببضع
انهارت إذ النووية؛ فوكوشيما كارثة عن اليابان من تقاريَر مع الزيارة تزاَمنَت وقد
تسونامي وإعصار زلزال َرضبها بعدما الصدع خطوط أحد عىل مبنية نووية محطٌة

البيئة. يف إشعاعيٍة ملوِّثات انبعاث إىل أدَّى مما له، مصاحٌب
نُعالج كنا الرفقة تلك يف أننا من الرغم عىل يفكرون؟» كانوا «فيَم أنفَسنا: سألنا

التالية: األسئلة مثل أدقَّ أسئلًة

هذا مثِل يف مفاعل إنشاء لتربير القرار صنَّاُع استخدمها التي املقدمات ما
مفاُده باستنتاٍج املقدمات تلك ربَط الذي املنطق وما للخطر؟ املعرَّض املوضع

املرشوع؟ يف البدءُ عليهم يجب أنه

أفضل وتبنِّي التمنِّي عىل اعتمدت إذ َمعيبة؛ كانت املنطقية املقدمات أنَّ تبنيَّ
ملن الخاضعة التنظيمية الجهات بسبب أيًضا فاسدًة املنطقية املقدمات وأتت عات. التوقُّ
أثََّرت تحيزات وجوِد إىل هذا وأدَّى اليابان. يف النووية الطاقة استخدام يف َع التوسُّ يُريدون
ِغرار وعىل صدَّقوها. التي واألدلة لها لوا توصَّ التي لالستدالالت القرار ُصناع اختيار يف
بموادِّ املكان ذلك يف فوكوشيما محطة مكان تحديد حجُة ِصيغت ذاِتها، النووية املحطة

معيب. وتصميم مناسبة غري بناءٍ
تجاَهلوا إذا واملجتمع لألفراد يحدث ما عىل آخَر مثاًال الحاليَّة السياسية البيئة تُقدم
يستمعون عندما باإلنصاف يتَّسمون ناخبني هناك أن يف شك ال النقدي. التفكري مبادئ
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الشخصية السماِت كامَل اعتبارهم يف يَضعون حيث املعارضني، السياسيِّني املرشحني إىل
مواقفهم تحليل إىل إضافًة بشأنهم، رأٍي تكوين قبل السياسية املهنية وحياتهم للمرشحني
ناخبني مع مشرتكة قيم وجود عىل تدلُّ (التي الحزبية فاالئتالفات املهمة. القضايا من
بالرضورة تعمينا ال الفرد) أولويات د تُحدِّ (التي الراسخة السياسية واملعتقدات آخرين)
الناخبني عدُد كم لكن له. اإلنصاَت يستحقُّ ما اآلخر» «الجانب لدى يكون أن احتمالية عن
بالفعل، معه يتَّفقون ال شخص أي إىل االستماَع تلقائيٍّا يرفضون الذين الحايلِّ العرص يف
«جوجل» عىل البحث ويُفضلون التأنِّي، أو ل التأمُّ أشكال من شكل أيِّ ممارسَة ويرفضون
ظرف أيِّ تحت قطُّ له التصويت ينتَووا لم الذي للمرشح مسيئة هْزليٍة رسوٍم عن
فيديو مقاطع من بعنايٍة آخرون ها قصَّ قد الكاريكاتورية الرسوم وهذه الظروف، من

سياقها؟ من أُخرجت واقتباساٍت

التفكري مبادئ تجاَهلوا إذا واملجتمع لألفراد يحدث ما عىل آخر مثاًال الحاليَّة السياسية البيئة «تُقدم
النقدي.»

مَلكاتنا قصور أوُجه من االستفادة يف محرتفون «اآلَخرين» أولئك من العديد إنَّ
العاطفة قدرة أو النقديِّ التفكري عن تعيقنا التي العديدة املعرفية التحيُّزات مثل العقلية،
«اآلخرون» هؤالء كان التاريخ، مدار وعىل املنطقي. التفكري عىل التغلُّب يف القبَلية أو
أو عاطفتهم يستْجدون أو الناخبني أبصاَر يعمون كيف يُقرِّرون الذين حني املرشَّ هم
يزال ال األخرية، االنتخابات يف تبنيَّ وكما املنطقي. التفكري من بدًال القبَيل، بهم تعصُّ
باملستشارين متسلِّحني صاروا لكنهم التالعب، من النوع هذا يتصدَّرون املرشحون

بوضوح. التفكري عن الناَس تعيق التي األساليب يف املتمرسني السياسيني
ذاتَها األساليب تلك تستخدُم التي املعادية األجنبية القوى تُنبهنا أن لريجو املرء إنَّ
تُعرِّض انشقاقاٍت إحداث أجل من الغضَب فتُشعل األخرى، البلدان بمواطني التالعب يف
بدائية. تفضيالت أجل من املنطقي التفكري عن التخيلِّ مخاطر إىل للخطر، الديمقراطية
السيئة املنطقية املقدمات إىل الجمهور شهية يف التضاؤل من درجة أي شهدنا هل لكن
أو املعرفية الخلفية اكتساب ورفض الصالح غري واملنطق الكاذبة») «األخبار يف (متمثلة
أنفسنا نُعرِّض أننا عَرفنا حني السياسية، الخصوم تجاه بالخريية التحيل وعدم تطبيقها
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ال حيث فقاعاتنا إىل الرجوع يف نزعتنا تُشعرنا هل تحيزاتنا؟ إىل نركُن حني للخطر
معنا يتفقون ال َمن تجاه بالخزي للشعور ميلنا أو أفكارنا مع املتفقني مع إال نتحدَّث
وآالف الفكرية الفضائل نبذ عن نتوقَّف لم إذا التمكني؟ من بمزيٍد معهم، التفاعل من بدًال
فما وأحراًرا، مستقلِّني نقديِّني مفكِّرين نصبح كيف تُعلمنا التي الحكمة من السنوات
هم انتخابُهم لنا يتسنَّى الذين املرشحني من الوحيد النوع كان إذا نُفاَجأ أن لنا ينبغي

بالفعل). يفهمونها أنهم (واألرجح الحقيقية نوازَعنا يفهمون أنهم يعتقدون َمن
يحكَمنا أن أو النووية، املحطات كوارِث إىل أدَّت التي تلك مثل الكارثيَة القرارات إنَّ
األخطر التوابُع هي ضعفنا نقاط استغالِل سوى مهارات بأية يتمتعون ال أشخاٌص
عن تميزنا قدرٌة وهي استخدامها، رفضنا أو املنطقي التفكري عىل قدرتنا تنمية لرفض
النقدي. املفكر َجعبة يف املتاحة األساليب بفضل يوم؛ بعد يوًما فعاليتها وتزداد الحيوانات،
الوقت. بعَض فيها التفكري بعد أو غريزي شعوٍر عىل بناءً قراراٍت اتخذنا قد كلنا
يف املطروحة. الخيارات تحليل يف وقٍت وقضاء املتأنِّي البحث بعد قراراٍت أيًضا واتخذنا
بني قاِرْن لكن سيئًة، ليست العفوية أو الغريزيَة الخيارات أنَّ يتَّضح الحاالت، من العديد
«باالرتجال»، اتخاذها وبني والتأنِّي التفكري بعد القرارات اتخاذ يف الشخصيِة تجربتك
وصياغتها وتقييمها، األدلة بتحديد نجاحنا فرص زيادة بإمكاننا كان إذا النتيجة. وْلرتَ
من بدًال النقدي التفكري عملية نتَّبع ال فلماذا النتائج، وتحليل باملعلومات، يُمدنا بناءٍ يف
يُساعدنا أن يمكن أال وباملثل، الهدف؟ عىل التصويِب ثم أوًال السهم إطالق طريقة اتباع
الطريقة فهم يف — األمر لزم إذا — عنها والتخيلِّ الكون نواميس بشأن الفرضيات اختباُر

أفضل؟ فهًما الكون بها يسري التي
أنك األرجح من األشخاص، بني العالقات إىل الشخصية القرارات من اآلن لننتقِل
يفهم ال الطَرَفني أنَّ فيها وبدا األحباب، أو األصدقاء أو الزمالء مع جداالٍت مثيل، ُخضَت،
منطقية مقدمًة ن تتضمَّ كانت ة الحجَّ أنَّ األرجح السبب. تعرف أنت واآلن اآلَخر. أحُدهما
يستنُد التي البنية معرفة عىل القدرة ودون املضَمرة)، أرسطو قياسات من (واحدة خفية
وبما كامًال. فهًما الجدال محلَّ املوضوع تفهم أن دون من تُجادل ظللَت الكالم، إليها
مشاركًة تُشارك كيف تعرف فأنت والِعراك، الِجدال بني الفرق تعرف أيًضا أصبحَت أنك
مثمرة غري مواجهة هو الذي الِعراك وتتجنب بَنَّاء، تفاعٌل هي التي الجداالت يف حَسنة

األحيان. من كثري يف وهدامة
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إعادَة منا يتطلب ال أفضل بصورٍة التفكري خالل من أفضَل حياة بناءَ أن السارُّ الخربُ
نمتلكها التي التفكري مَلكات استخدام هو يستلزمه ما كلُّ بل البرشي. الجنس تشكيل

اآلن. نستخدُمها مما وأكثر أفضل بطريقٍة بالفعل
املنهجي. للتفكري نموذًجا يعترب ما غالبًا العلم، قها حقَّ التي النجاحات جميع بفضل
إال فيه ينخرُط ال فريًدا نشاًطا بصفته العلم إىل النظر عن تخلَّيَت إذا ذلك، من بالرغم
عادًة التي التأكيدية التحيُّزات من للحدِّ ًما مصمَّ ثقافيٍّا نهًجا واعتربته مميزون، أشخاٌص
يف تبدأ فربما حقيقية، غري أشياءَ تصديق إىل العلماء) فيهم (بمن الناس كلَّ تدفع ما
بها. نفكِّر التي الطريقة يف بسيطة تحسيناٍت إجراء من تنبع التي الكبرية الفوائد إدراك
بمهارة يتمتعون أفراٍد إىل ل التحوُّ أن هو تبديدها ينبغي التي األخرى املخاوف ومن
كوكب إىل األرض تحويَل منا سيتطلَّب النقدي بالتفكري يتحىلَّ مجتمٍع يف النقدي التفكري
إىل يحتكمون أنهم يزعمون كانوا الخيايل تريك» «ستار عالم قاِطني أنَّ ذلك «فولكان».
أنها اعتقدوا التي العواطَف يكبتون كانوا أنهم األدقَّ الوصف لكن كلية، بصورة املنطق
س أسَّ الذي العظيم ع املرشِّ لسوراك، االحرتام كل ومع املنطقي. التفكري مع تتعارض
الذين النقديِّني للمفكرين حتى خطأ، العواطف كبْت فإنَّ الحياة، يف فولكان كوكب طريقة

حياتهم. يف املنطق دوِر تعزيز إىل يطمحون
يمكن قيمة بمعلومات تُمدنا الغرائز وكذلك العواطف ألن خطأ؛ العواطف قْمع
بصفتي بها قمت التي الخيارات من العديد إنَّ املنطقية. ة الحجَّ مقدمات يف بها االسرتشاد
التفكري لتعلم استعدادهم وقت وحتى للنوم، أطفايل خلود موعد تحديد من (بدايًة أبًا
لنشاط النووي املغناطييس الرنني قراءات أو األكاديمية التقارير إىل تستند لم النقدي)،
من أحبهم َمن أفكاَر «أقرأ» أن يل يُتيح الذي العاطفي االرتباط عىل بل أطفايل، دماغ
من للتأكُّد املنطقية املقدمات تلك يف ق ندقِّ أن بالطبع املهم من بكلمة. يتفوَّهوا أن قبل
ة الحجَّ بناء عند «سبوك» القائد بمنطقية نتحىلَّ وأن ضلَّلتْها، ال أثَْرتها قد العاطفة أن
بني التوازن تحقيق خالل فمن وتحليلها. املنطقية، املقدمات تلك من ستستفيد التي
الرضورية القيمة البيانات عن أنفسنا عْزَل نتفادى واملنطقية، والغريزية العاطفية ذواتنا

آالت. ال بٍرش من يتألَّف عالٍم يف بفاعليٍة املنطقي التفكري لتطبيق
املعتقدات تلك يشاركوننا َمن جانب إىل واالصطفاَف راسخة، معتقداٍت تبنَِّي إنَّ
نتخىلَّ أن منا يستلزم ال — سيايس حزب إىل االنضمام أو القضايا يف باملشاركة سواءٌ —
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إذ يُعززها قد معتقداته الفرد تمحيص أنَّ الحقُّ قبيلة. أو عقيدٍة لصالح املنطق عن
واملنطق الرباهني من قوية أسٍس عىل مبنيًة املعتقدات تلك كانت ما إذا تحديد عىل يُساعده
فرص من يَزيد مما أكربَ بقوة عنها يدافع فإنه قوية، أسٍس عىل مبنيًة كانت فإذا ال. أم
أو تدعيمها للمرء فيمكن قوية، أسٍس عىل مبنيًة تكن لم وإذا صفه. إىل اآلخرين جذب
تكريس إنَّ كافية. غريُ ملعتقده الدافعَة األسباَب أن النهاية يف أدرك إذا رأيه تغيريُ حتى
يُرى أن ينبغي لنا األهمُّ أنها نعتقد التي املعتَقدات أجل من العقيل النشاط من النوع هذا
أنَّ يبدو فال اليوم، السائد السيايسَّ املناخ ْلنا تأمَّ وإذا الضعف. ال القوة عىل عالمة أنه عىل

أسعد. جعَلنا أو أكرب سلطًة منََحنا قد النقدي التفكري مبادئ عن االبتعاد
عىل الحياة ن يُحسِّ ما غالبًا النقديَّ التفكريَ بأن القائلة ة الحجَّ تقبُل أنك افرتضنا إذا
دون من نقديِّني مفكرين نُصبح أن يمكن وأننا والسيايس، والجماعي الشخيص املستوى
يمكننا كيف هو: يواجهنا الذي السؤاُل فسيظل جديد، من بأكمله البرشيِّ النوع تشكيل
مجتمٍع تنمية مع فيه، ويتأنَّون للتفكري أفضَل طرًقا يستخدمون أفراٍد تنشئُة تحديًدا

الحياة؟ يف املهمة الخيارات اتخاذ يف النقدي التفكري نهج اتباع أهميَة يُدرك

للتفكري أفضَل طرًقا يستخدمون أفراد تنشئة تحديًدا يمكننا كيف هو: يواجهنا الذي السؤال سيظل
يف املهمة الخيارات اتخاذ يف النقدي التفكري نهج اتباع أهمية يُدرك مجتمٍع تنمية مع فيه، ويتأنَّون

الحياة؟

بالفعل. ُمؤيديه من التحوُّل هذا مثِل يف مشاركتهم إىل نحتاج َمن أنَّ الحظ ُحسن من
التفكري تعليم أن يرون التعليم سياسات وصنَّاع األكاديميِّني واملسئولني املدرسني فمعظم
يتمتَّعون ممن املزيد توظيف يف األعمال أصحاب ويرغب أولوية، يُصبح أن يجب النقديِّ
أغبياءَ تنشئة يف يرغبون ال واألمهات اآلباء إنَّ ثم املنطقي. التفكري مهارات يف جيد بمستًوى
أنهم التعليمية املراحل كل يف األطفاُل أظهَر وقد للتوظيف، الالزمة باملؤهالت يتسلحون ال
بني الكبرية الفجوة إنَّ املنهج. يف النقدي التفكري موضوعات إدراج عند جيًدا يستجيبون
والنسبة النقدي التفكري لتدريس األولوية إيالء يدَّعون الذين املعلِّمني من العالية النسبة
التفكري مهارات تعلَّموا الذين الخرِّيجني تعكس أنها األعمال أصحاُب يعتقد التي املنخفضة
أو الدافع إىل االفتقاَر تعني ال لكنها التحسني، يقتيض مما الكثري وجوِد إىل تُشري النقدي،

املشرتكة. األهداف
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للجدال ثالثٍة أو آخَرين َعقَدين قضاء إىل نحتاج ال أننا أيًضا، الجيدة األخبار ومن
السياق هذا يف يمكننا وممارسته. تبنِّيه من نُرسع حتى النقدي التفكري تعريفات بشأن
الجاذبية عن أينشتاين نظرية «حلَّت جولد: جاي ستيفن الحفريات عالم تشبيه اقتباُس
ال وباملثل، النتيجة.»1 منتظًرا الهواء يف معلًقا يظلَّ لم التفاح لكن نيوتن، نظرية محلَّ
يف املتاحة واألساليب املعارف من نستفيَد كي أبًدا يحدث ال قد اتفاق انتظاُر لنا ينبغي

عام. وخمسمائة ألفني إىل تاريخه يعود وبعضها الحايل، الوقت
إىل يوصلنا أن العليا التفكري مهارات منهج تأليف إلعادة يمكن النظرية، الناحية من
نعيش نَُعد لم إذ أيًضا؛ الحدوث وارِد وغري عميل غريُ الكبري ل التحوُّ ذلك مثل لكن نريد، ما
إىل إضافًة الجميع. يعتمده د موحَّ منهٍج إىل أعضاء عَرشة من لجنٌة فيها تتوصل ِحقبة يف
الطالِب تعليم مثل التعليم؛ مجال يف املتصارعة الرشعية األولويات من العديد يوجد ذلك،
واجتماعيٍّا، بدنيٍّا الئقني ليُصبحوا تنشئتهم أو والعلوم، الرياضيات وفْهم والكتابة القراءَة
جنٍب إىل جنبًا األولويات هذه تعيش أن يجب الخاصة. االحتياجات ذوي األطفال ودعم
التفكري مهارات تطبيُق أمكَن إذا حتى املفيدة، التفكري طرَق الطالب تعليم يف الرغبة مع

األخرى. األهداف هذه كل عىل النقدي
التفكري تعليم عن األخري الفصل يف ناقشناه مما نعرفه ما عىل نبنَي أن لنا كان إذا
التي املوارَد ر نوفِّ أن فيجب عملهم، يف املعلمني تُواجه التي الَعَقبات َفْهم مع النقدي،
املدروسة و«املمارسة» «الرصيحة» النقدي التفكري تدريس طرق دمج عىل املعلمني تُعني

«اإلحالة». عىل ع تُشجِّ بطرٍق بالفعل يُدرِّسونها التي املناهج يف
كي الهندسية الرباهني يستخدم الذي الرياضيات ُمعلم عىل أمثلًة بالفعل قرأُت لقد
يقترص ال الذي العلوم مدرِّس أو االستنباطية، للحجج العامة املبادئ عىل الطالب يُعرِّف
يف بسيطًة تغيرياٍت تلك تبدو ربما فحسب. العلوم محتوى عىل العلمية للطريقة تطبيُقه
وقد عام، بوجٍه النقدي التفكري يف كبرية تحسيناٍت إىل تؤدي قد لكنها واألولويات، الطرق
حتى بتخصصاتهم، الخاصة النقدي التفكري طرَق بالفعل املعلمني من العديد استوعَب
باملمارسة ربطها يف أو رصيح، نحٍو عىل الطرق تلك تدريس يف الخربَة يمتلكوا لم وإن

إحالتها. يمكن التي املنطقي التفكري عىل القدرَة تدعم التي املدروسة
«األساس» يَُعد الذي ،١٩١٠ عام الصادر نفكِّر» «كيف ديوي جون كتاب ويشري
هدف تحقيق عىل اليوم معلمي تُساعد قد أساليَب إىل وتدريسه، النقدي التفكري فهم يف

مفكرين. تنشئة
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الطالب أنَّ يف يتمثل براجماتي مفهوٍم عىل ديوي أفكار اعتمَدت ذكرنا، وحسبما
يف ينبُت ال الشك هذا لكن الشك، تبديد يف برغبٍة ذلك يف مدفوعني التفكري إىل يميلون
االسرتاتيجياُت تُركز أن ينبغي لذا، اإلجابات. جميع املعلمون يمتلك حينما الطالب عقول
أوراِق عن االستغناء عىل الرتبوية واالسرتاتيجيات املوارد وتوزيع املعلمني لتدريب الجديدة
الجمع حتى أو خاطئة، أو صحيحة إجاباٌت لها أسئلة من املكونة واالختبارات العمل
التفكري لتوجيه بأساليَب املقرتن ز، املحفِّ الشكِّ لغرس مصممة وأحجيات أسئلة وبني بينها
عىل الطالب تُعني أن املمارسات لهذه ويمكن فكريٍّا. مثمرة بطرٍق الشكَّ ذلك تُبدد بطرٍق
أن ونأُمل آَخر، إىل درايس صفٍّ من ينتقلون بينما معهم تستمرُّ فكرية عادات تكوين

الحياة. نطاق إىل املدرسة نطاق ومن أخرى إىل دراسية مادة من معهم تنتقل
القت جديدة تعليمية أولوياٍت تطبيَق حيواتهم، مدار عىل منا الغالبية شهدت
الفصل. مستوى عىل وحتى واملحيل، الوطنيِّ املستوينَي عىل الدعم من كبريًة مستوياٍت
أكاديميٍة معايريَ وضع إىل تدعو التي املساءلة حركات من األولويات هذه بعض نبََعت وقد
ال. أم مالئًما تقدًما يحرزون الطالب كان ما إذا لتحديد منتظمة واختباراٍت صارمة،
حكومات تضافَر شهدنا فقد األولويات، هذه يف الشخصية آرائنا عن النظر وبرصف
هدٍف تحقيق أجل من الخاص والقطاع للربح هادفة غري ومنظمات تعليمية ومنظومات
ولو جزء أي تحقيق من النقدي التفكري لتعليم الحقيقي الدعم تمكَّن إذا مشرتك. تعليمي

استهدافها: ينبغي التي املؤثرة النقاط بعض ييل ففيما الدعم، هذا من صغري

للمعلمني أولويات (1)

مبادئ بعِض عىل الجديدة األكاديمية املعايري تحتوَي أن الحرصعىل (1-1)
لإلحالة القابلة النقدي التفكري

األساسية الحكومية املعايري مثل املهمة املعايري بعض تُركز الكتاب، هذا يف وَرد كما
مثل بأنشطٍة املرتبطة النقدي التفكري مهارات عىل املتحدة الواليات وضَعتْها التي املشرتكة
يتجاوز االجتماعية والدراسات العلوم معايري من جديد جيٌل نتَج وباملثل، الجدلية. الكتابة
املعايري، من جديدة بفئات النقدي التفكري منطقة ويبلغ املحتوى عىل القائمة املعرفة
األسئلة وضع عىل وتركِّز العلمية، األبعاد أو املجاالت تُغطي التي الشاملة املفاهيم مثل
عندما االجتماعية.2 الدراسات موادِّ من وغريها التاريخ يف األدلة واستخدام املصادر وتقييم
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محلَّ ال حقيقية تعليمية أولوية لإلحالة القابلة النقدي التفكري مهارات تطوير يُصبح
للمعايري املستمرِّ التطوير ستُوجه الكتاب دفتَي بني الواردة املهارات فإنَّ فحسب، حديث

والوطني. املحيل املستوينَي عىل التخصصات كلِّ يف وتنفيذها

الرصيح التدريس إلدخال املعلِّمني إعداد أجل من الحاليَّة األنظمة تعديل (2-1)
النقدي التفكري ملهارات املدروسة واملمارسة النقدي التفكري ملبادئ

يُدرِّسونها التي املوادِّ دروس يف

تدريس طرَق الرتبية كليات معظم يف التدريس بطرق الخاصة التعليمية الدوراُت تتناول
موادَّ تدريس أساليب وكذلك العامة، التدريس أصول عىل الدوراُت تلك وتركِّز املحتوى،
تشمل كي التدريبية الدورات تلك لتعديل ويمكن والعلوم. الرياضيات مثل معينة دراسيٍة
التفكري مهارات ممارسة وفرص النقدي التفكري ملبادئ الرصيح التدريس إدخال طرَق
لتدريس املختلطة واالسرتاتيجيات الترشيب اسرتاتيجيات تعميم من ع تُرسِّ أن النقدي،
التدريس مهنة يف الدوران معدَّل ارتفاع إىل نظًرا األخري. الفصل يف املذكورة النقدي التفكري
تعديل فإن القادم، الَعقد مدار عىل املتوقعة التقاعد لعمليات الكبرية األعداد ذلك يف بما
النقدي التفكري مهارات تدريس عىل تُركز بحيث التدريس لطرق التدريبية الدورات تلك

الدرايس. للمنهج العام بالهيكل اإلخالل دون من التغيري هذا من تُرسع أن يمكن
تُواجه التي للتحديات يتصدَّى أن بد فال مباًرشا، يبدو التغيريَ هذا أن من الرغم عىل
املعلمني» «تعليم بعنوان تقريٍر يف لها األفضل الوصُف أتى التي عام، بوجٍه املعلمني تعليَم
فيه وانتقد كولومبيا، بجامعة املعلِّمني لكلية رئيًسا كان حني ٢٠٠٦ عام ليفني آرثر نَرشه
وغريها والتخرج» للقبول عاليٍة معايريَ إىل «تفتقر ألنها الجامعية؛ املعلمني تعليم برامَج
إعداد برامج لتحسني جهوٍد إىل وغريها االنتقاداُت هذه أدَّت وقد القصور.3 أوجه من
القادم الجيل مساعدة بُْغية املعلمني إعداد يُصبح كي فرًصا تخلَق أن يمكن التي املعلمني
األشمل. اإلصالح جهود من جزءًا لديهم، النقدي التفكري قدرات تحسني عىل الطالب من

املهني املستوى عىل الحاليني املعلمني تنمية يف االستثمار (3-1)

النقطة يف املذكورة ذاتها التدريس وأساليب املوضوعات تعلُّم الحاليِّني للمعلمني يمكن
ونها؛ يتلقَّ التي التدريبات خالل من التدريس طرق يف التدريبية الدورات بشأن األخرية
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املعلمني عىل يجب البلدان، من العديد يف املستمر. املهنيِّ التطوير من جزءًا باعتبارها
زيادة أو تجديده، أو الرتخيص عىل الحصول أجل من مستمرٍة تدريباٍت يف االشرتاُك
للدورات كبرية أسواًقا الرشوُط تلك خَلَقت وقد املهني. مسارهم يف التقدُّم أو الراتب
وخيارات العمل مكان خارَج التدريبية والندوات املدرسية والورش الجامعية التدريبية

املهني. التطوير أهداف تحقيق عىل املعلمني إلعانة مة املصمَّ اإلنرتنت عرب التعلم
املحيل، املستوى عىل تُتَّخذ املهنيِّ التطوير بشأن القرارات معظم أن من الرغم وعىل
وخريُ األولوية، ستُمثل التي املوضوعات لتحديد الكربى املحفزات من التعليم سياسة فإن
إطالق عند املعلمني لدعم املهني للتطوير واسع انتشاٍر من يحدث ما هو ذلك عىل مثال
مرحلة من الطالب لدى النقدي التفكري قدرات تحسني انتقل وإذا جديدة. أكاديمية معايري
األولويات، تلك لدعم املهني التطوير موارُد فستنبثق فعلية، سياسة ليصبح التطلُّعات

عقود. قبل التعليمية السياسة يف محفًزا املساءلة أصبحت حني حدث مثلما
برامج جودة يف األبحاث بعُض طعنَت الخدمة، قبل املعلمني بتعليم يتعلَّق وفيما
ممارسات تغيري يف املهني التطوير تأثري محدوديَة أظهرت إذ وفاعليتها؛ املهني التطوير
التدريب مثل املهني، التطوير برامج يف الجديدة األولويات أن الحظ ولحسن التعليم.4
وشهادات التعلم مجتَمعات يف املعلمني وتعاون الواحدة») «الجلسة بورش (مقارنة املستمرِّ
كي الالزمة واملمارسات التعلُّم مع تتالءم التي اإلصالحات من كلها الفصل، يف اإلنجاز

نقديٍّا. مفكًرا املرء يصبح

التفكري مبادئ يتبنون الذين واملعلمني التعليمية املؤسسات دور إبراز (4-1)
بالفعل النقدي

تسليط يف بالفعل، واملوجودة املفيدة املوارد من لالستفادة األخرى الطرق إحدى تتمثَّل
املؤسسات وكذلك بها، واالحتفاء األربع التعلُّم مهارات تتبنَّى التي التعلُّم أماكِن عىل الضوء
التدريس طرق تدعم التي الدرايس)، اليوم بعد اإلثراء برامج (مثل املدريس اإلطار خارج
املعلمني فرادى عىل نفُسه األمر وينطبق تُجرِّبها. أو النقدي التفكري مبادئ تتبنَّى التي
يمكن إذ الطالب؛ لدى النقدي التفكري قدرات تنمية يف تُعني التي املمارسات ذون يُنفِّ الذين

بها. يحتذون نماذج أو املعلمني، من لغريهم إلهاٍم مصدَر يُمثلوا أن
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للنجاح إليها يحتاجون التي باملوارد الفصول يف العاملني املعلمني إمداد (5-1)

النرش جهات تُقدمها التي املناهج ُحَزم أو املدرسية الكتب عن املعلِّمني ابتعاُد يزداد
الدروس ُخطط مثل املفتوحة، التعليمية املوارد إىل ذلك من بدًال ينتقلون وهم األكاديمية،
من والعديد بسيطة. بتكلفٍة أو اإلنرتنت عرب مجانًا املتاحة التعليم وأنشطة والتقييمات
رها طوَّ أو بعًضا،5 بعضهم مع ليشاركوها موها صمَّ قد معلِّمني ابتكار من املوارد تلك

التعليم. تحسني يف متخصصة مؤسساٍت لدى يعملون خرباءُ
عىل العثوُر أصبح املنصات، مختِلف عرب املتاحة املواد يف الكبري ع التنوُّ إىل ونظًرا
املفتوحة. التعليمية املوارد يستخدمون الذين للمعلمني مستمرٍّا تحديًا الجيدة املوارد
العثور ويسهل النقدي التفكري تدريس يدعم الجودة عايل محتًوى بإنشاء لاللتزام ويمكن
األدوات من االستفادَة للمعلمني يُتيح أن الفصول، داخل وتدريسه اإلنرتنت عرب عليه

بالفعل. املوجودة املوارد تشكيل إعادة منهم تتطلب ال التي املثبتة والطرق
املدرسة أن إىل تشري الجديدة األولويات بشأن بالسياسات املتعلقة التوصيات هذه إنَّ
إىل الطالب فيه يصل الذي الوقت بحلول ولكن نقديِّني، مفكرين لتنشئة مكاٍن أفضُل هي
بسبب النقدي التفكري مهارة يف ضعٍف من بالفعل يُعانون يكونون ربما املدرسة، سنِّ
من معتقداٍت يعتنقون الذين أقرانهم ِمن أو املنزل، من ْونها يتلقَّ التي املعوقة التحيُّزات
األنسَب األماكَن هي املدرسة إطار خارَج البيئات من وغريه املنزل يجعل وهذا تفكري. دون
للقيام األفكار بعض ييل وفيما النقدي. التفكري بسمات املرتبطة الفكرية الخصال لتعليم

بذلك:

األَُرس أولويات (2)

نقديِّني مفكِّرين أنفسنا نحن نُصبح بأن االلتزام (1-2)

اختالف عىل األفراد يُزود عَمليٍّا النقدي التفكري أساليِب تطبيق فإنَّ قبل، من ذَكرنا مثلما
االختالفات، وتسوية أفضل، قراراٍت اتخاذ من تُمكِّنهم التي بالطرِق العمرية فئاتهم
املطروحة املناقشات من األكرب الجزء أن من الرغم وعىل أفضل. مجتمٍع بناء يف واملساعدة
والدورات الكتب من كبرية مجموعة توجد الصغار، الطالب بتعليم يهتم الكتاب هذا يف
الواردة املصادر فيها بما اني، مجَّ املصادر تلك من (العديد املصادر من وغريها التدريبية
تمتد رحلٍة يف البدء عىل عمرية فئة أي من شخص أي تساعد كي «املصادر»)؛ قسم يف
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النقدي التفكري مهارات تعلُّم يف البدء أنَّ ومثلما نقديٍّا. مفكًرا يصبح كي الحياة مدى عىل
أبًدا. يفوت ال تعلُّمه أوان فإنَّ ألوانه، سابًقا يكون أن يمكن ال

املنزل يف الفكرية الخصال ممارسة (2-2)

يف والثقة الفكري والتواضع الذهني االنفتاح مثل الفكرية الخصاَل الصغاُر يتعلم لكي
يعني وهذا أيًضا. أمامهم ممارستها ويَشهدوا لهم، الخصال هذه تَُرشح أن ينبغي املنطق؛
اآلَخرين معتقداِت تجاه العداء أو السيايس بها بتعصُّ تتَّسم التي العائالت رؤية ينبغي أنه
املطاف. نهاية يف وسعادته الطفل نجاح أمام مقصودة غري عَقبٌة أنها وهي حقيقتها: عىل

مثمًرا توجيًها توجيهه مع لكن الشك، تقبُّل (3-2)

بريس تشارلز وضعها طرق أربَع تناولنا الثاني، الفصل يف الرباجماتية الفلسفة عرض يف
به يؤمن ما تصديِق يف املرء يستمر أن (وتعني املسبق» «االعتقاد طريقة وهي الشكِّ لتبديد
املجتمع به يُخربنا بما (اإليمان بمعنى و«السلطة» مطمئنٍّا) يجعله ما أو بالفعل ويعتقده
ك يتمسَّ وأن املستقلَّة معتقداته الفرُد يعتنق (أن بمعنى و«التشبُّث» السلطة)، رموز أو
املعتقدات وتنقيح والتجربة الفرضيات وضع عىل القائم العلمي والتفكري بشدة)، بها
وهما الَقبَيل والتفكري التأكيديُّ التحيُّز كان إذا الحقيقة. من لالقرتاب الفرَص تخلق التي
االعتقادات عىل املفِرط االعتماد من ينبعان الحايل، العرص مشكالت من للعديد سببان
عىل التمرُّد إىل والشباب املراهقني نزعة رؤية فيمكن السلطة، رموز ومعتقدات املسبقة
بينما يحدث الذي للتشبُّث طبيعي اعتناٌق أنها عىل واملجتمع وُمعلِّميهم آبائهم معتقدات

الخاصة. ُهوياتهم تكوين الشباب يحاول
من غريها أو الدِّين أو السياسة عن الراسخة املعتقدات ذَوي من اآلباءُ يواجه ما غالبًا
تغاَضيْنا ما إذا لكن أبنائهم. حياة من املرحلة هذه يف الصعوبات بعَض املهمة، املسائل
الشك هذا لتوجيه طرًقا فسنجد زه، يُحفِّ الذي الشكِّ إىل ونظرنا العنيف التمرد هذا عن
وقيم أفكاٍر عن تخلِّيهم َقبول أو به نؤمن ما اعتناِق عىل إجبارهم من بدًال مثمًرا، توجيًها
يف التفكريَ منهم نطلَب أن يمكننا املثال، سبيل فعىل بها. يؤمنون الكبار أن ملجرد مهمة
للمشاركة الفرصة نُعطيهم ثم ومن وتربيرها، قوٍة بكل بصحتها يعتقدون التي األفكار
أن أيًضا ويمكن اآلخر. أفكار من طرٍف كلُّ يُغري أن باحتمالية يتَّسم محرتم حديٍث يف
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أخرى طرٍق خالل من أو الِعلمي التفكري خطوات عرب أفكارهم الختبار طرًقا لهم ر نوفِّ
قد الفكري النشاط هذا أن من الرغم عىل النقدي. بالتفكري املرتبطة املنظَّم التحليل من
يل التأمُّ املحرتم الحوار من مساحٍة خلَق فإن محادثة، أي يف مسدود طريٍق إىل ينتهي
بشأن النقدي التفكري قيمَة سواء) حد عىل والكبار (األطفال الحديث يف للمشاركني ح يوضِّ

املهمة. املواضيع

النقدي التفكري ثقافة خلق (3)

تكافئ املجتمعات أنَّ وهي الفعيل، االقرتاح إىل منها الطموح إىل أقرُب هي فكرٌة ة ثمَّ
بالحقائق الجيِّد اإلملام تكافئ وكذلك الريايض، املجال يف والرباعة البدنية القوة بالفعل
أن املجتمعات بهذه يجدر ثم ومن االختبارات، مسابقات يف كبريٍة نتائَج لتحقيِق الالزِم
تحقيُقه يمكنهم بما أيًضا ولكن األفراد يعرفه بما فقط ليس ثقافيٍّا لالحتفاء طريقًة تجَد

ما. قضيٍة أو مسألٍة يف نقدية بطريقٍة التفكري عند املعرفة بتلك
املنطق مثل املواد دراسُة وَضَعت أن منذ طويل وقٌت يمِض لم يشء، كلِّ من وبالرغم
عام. ألَفي إىل تاريخها يمتد صفٌة وهي ف، املثقَّ املفكِّر اإلنسان ملعنى تعريفاٍت والبالغة
لنا يمكُن أفال اإلنسانية، أجل من ومساهماتهم إنجازاتهم نظري العلماء ل نُبجِّ كنا فإذا
ذاِته الوقت يف ح نوضِّ وأن اإلنجازات، هذه إىل أدَّت التي التفكري بعمليات االحتفاءُ أيًضا
خياراٍت اتخاذ يف يُساعدنا قد املنظَّم التفكري أشكال من وغريه العلميَّ التفكريَ أن كيف
الخاطئة؟ األمور من به نؤمن بما مقارنًة الصحيحة األمور من أكربَ بقدٍر واإليمان أذكى
«الُقوى ب أشبَه باعتبارها النقدي التفكري مهارات معاملُة يمكننا ذلك، من وبدًال
الالزَمني واالستعداد بالتدريب تتمتَّع محظوظة قلٌة تكتسبُها أو تمتلكها التي الخارقة»
وتمتلك خلفها، الكامنة الفعلية الحجَج عنا تحجب التي التواصل أشكال أغوار ِلَسْرب
يف الخاصة مهاراتها تستخدم وكذلك الجودُة حيث من الحجج تلك تقييم عىل القدرة
النهج هذا أنَّ غري الرش). أو الخري يف (سواءٌ أهدافها تحقيق أجل من واإلقناع التفكري
البرشي، الجنس أفراد جميع لدى يوجد املنطقي التفكري أن حقيقة يتجاهل التمييزي
حكم مثل األسوأ، الطرق من العديد ألن جميًعا يفيدنا يشء الجيد التفكري عىل القدرة وأنَّ
حياتهم. يف نهًجا النقدي التفكري يتبنَّون ال ملن الدوام عىل متاًحا خياًرا سيظل ْهماء، الدَّ
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يمكن املثال، سبيل عىل مختلفة. مجاالٍت يف املهارات أو املعارف تطبيق إمكانية اإلحالة:
عىل العلمية الطريقة تطبيق عىل العلمي التفكري مهارات إحالة يف النجاُح ينطوَي أن

املدرسة. نطاق خارج الشخصية القرارات أو بالتاريخ املتعلقة املسائل
ة حجَّ من صيغة أقوى يف التفكري تقتيض فلسفية قاعدة اإلحسان: اإلحسان/مبدأ
ة الحجَّ صاحب يتفق واستنتاجات مقدِّمات إىل اآلخرين حجج تحويل وكذلك الخصم،

عنه. التعبري يريد الذي املعنى عن تُعربِّ أنها
فيها. وتفكريه الذهنية، بعملياته املرء وعي اإلدراك: إدراك

أو التفسريات أبسط إيجاَد يحاول التفكري، أشكال من شكٌل االحتمال: االستدالل
أفضل إىل «االستدالل باسم أيًضا إليه ويُشار كليهما. أو املرصودة، للظواهر أرجحها

تفسري».
االحتمايل». «االستدالل انظر تفسري: أفضل إىل االستدالل

َقبوُل يقتيض وفيه املنطقي، التفكري أشكال أحد االستنباطي: املنطق أو االستنباط
أو الريايض الربهان ويَُعد ة. الحجَّ استنتاج َقبوَل ة للحجَّ املنطقية املقدمات صحة

االستنباطي. املنطق عىل مثاًال الهنديس
املقدمات صحة قِبل إذا صحته يقبل أن ما شخٍص من تطلب ة الحجَّ من جزءٌ االستنتاج:

للحجة. املنطقية
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املعريف». «التحيُّز انظر التأكيدي: التحيُّز
إجاباٌت لها تكون التي األسئلة هي االختبارات، وضع سياق يف اإلجابة: املحدَّدة األسئلة
املحددة األسئلة أمثلة من متعدد من االختيار أسئلة وتَُعد خاطئة. أو صحيحة إما

اإلجابة.
الرضورية املنطقية املقدمات من عدد بأقلِّ ة الحجَّ يقتيضصياغة املجادلة يف مبدأ اإليجاز:

االستنتاج. لدعم
اإلقناعي. التواصل لعمليات وطرٌق أساليُب البالغة:

واملواهب والقدرات واملهارات املعارف توليفة هو االختبارات، وضع سياق يف البنية:
لقياسها. االختبار م يُصمَّ التي منها، أيٍّ أو واملواقف

عقل يف كمية «إرساء») (أو تثبيت يتضمن معريف أو استداليل تحيُّز االرتساء: تأثري
أو أعداد عىل بناءً رأي إبداء أو الكمية املعلومات دراسة منه يُطلب أن قبل ما شخٍص
التي البداية نقطة هو ما، ملنزٍل املطلوب السعُر سيكون ما غالبًا املثال، سبيل عىل قيم.
«التحيُّز أيًضا انظر بالفعل. ما منزٌل ها يستحقُّ التي القيمَة املشرتي إدراك يف تُريس

املعريف».

يف الصالحية من ق التحقُّ عملية تتمثُل االختبار، وضع سياق يف الصالحية: من ق التحقُّ
يقيسها. أنه يدَّعي التي العناَرص يقيس االختبار بأن االدعاءَ تدعم التي الرباهني جمع
أو املخترصة التفكري طرق استخدام عن ناتجة العقيل التفكري يف عيوٌب املعريف: التحيُّز
الحكم تُشوِّه أن يمكن التي املهني»)، «الَحْدس (انظر املهني» «الَحْدس ب يُسمى ما
ما مع تتسق التي والحجج الربهان َقبول ل يُسهِّ الذي التأكيدي االنحياز مثل السليم،

بالفعل. الشخص به يؤمن
املكتوبة الحجج لغة تحويل تتضمُن الحجج لتحليل رسومية طريقة ة: الحجَّ تخطيط
الذي االدعاء لتصديق مسوًغا ادعاءٍ كل يقدِّم بحيث وتُنظَّم ادِّعاءات، إىل الشفهية أو

أعاله. يوجد
عام وُحدِّث ١٩٥٦ عام التصنيف هذا نُرش التعلم، ألهداف هرمي تسلسٌل بلوم: تصنيف

املعريف. التعقيد مستويات عىل بناءً التعلم ينظِّم وهو ،٢٠٠١
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كان إن ما يُحدد بالدرجات) يُقيَّم ما (عادًة التقييم أشكال أحد التحصييل: التقييم
ال. أم التقييم محلَّ املهارات أتقَن أو املعلومات تعلم قد الطالب

للوقوف ٌم مصمَّ عادًة)، بالدرجات التقييم يتم (ال التقييم أشكال أحد التكويني: التقييم
بناءً فورية مالحظاٍت تقديم عىل املعلم يساعد مما يعرفه، ال وما الطالب يعرفه ما عىل

يتعلمه. أن إىل الطالب يحتاج ملا فهمه عىل
ما. استنتاًجا يدعم برهانًا تُقدم التي العبارات من مجموعٌة ة: الحجَّ

«االستدالل أو «االستنباط» (انظر االستنباطية ة الحجَّ تصبح الصالحة: ة الحجَّ
االستنتاج. قبوَل يقتيض املقدمات َقبوُل كان إذا صالحًة االستنباطي»)

ما سؤاٍل عن لإلجابة أو مسألة لحلِّ مٌة مصمَّ عقلية طرٌق أو أساليُب املهني: الَحْدس
منهجية عيوٍب إىل املخترصة الطرق هذه تؤدَي أن يمكن الحاالت، من العديد ويف برسعة.

املعريف). التحيُّز (انظر التفكري يف
إيجاد أجل من املكتبات علوم مجال يف تطورت بحث طريقة املعلوماتية: الدراية
املعلومات تلك من كبري قدٌر ويأتي وإيصالها، وتجميعها وتنظيمها وتقييمها املعلومات

اإلنرتنت. عىل املوجودة املصادر من
االستطالع فحب السلوك. من معنيَّ نوٍع إىل تؤدي التي الشخصية الصفات السمات:
تلك عن اإلجابات اكتشاف ومحاولِة أسئلٍة طرح إىل الشخص تدفع قد سمٌة مثًال،

نقديٍّا. مفكًرا الشخص يصبح حتى مهمًة السمة تلك يجعل مما األسئلة،
منفصلة بصورة بالرموز عنها التعبري ويمكن ة، للحجَّ املجرَّدة الِبنْية املنطقية: الصيغة

ة. الحجَّ منها تتألف التي الكلمات عن
ما. العتقاٍد املسوغ الضمان:

وسائط نوع أو صورة أو نصٍّ شكل يف الَعْرض يأتي االختبار، وضع سياق يف َعْرض:
االختبار. يف سؤال عن لإلجابة رضورية معلومات يقدم آخَر

جمع من االنتهاء حتى مرشوًطا يظل ملسألٍة حلٌّ أو ما لسؤاٍل مقرتحة إجابة الفرضية:
ترتقَي كي كافيًة الحاليَّة الرباهني كانت ما إذا لتحديد االختبارات وإجراء البيانات

«النظرية»). (انظر ال أم النظرية مستوى إىل الفرضية
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اليونانيَّ الفيلسوَف سبَقوا األوائل الفالسفة من مجموعٌة سقراط: قبل ما فالسفة
الطبيعية. للظواهر والعلمية الفيزيائية التفسريات عىل أعمالهم وركََّزت سقراط. القديم
تُذَكر ال لكنها املكتوبة، أو املنطوقة ُة الحجَّ تتضمنها مخفيَّة مقدمة املضَمر: القياس

رصاحة. فيها
مقدمتني تتضمن وهي الحجج، لبناء األصلية أرسطو طريقة املنطقي: القياس

استنتاج. إىل تؤديان وهما ثانوية)، ومقدمة كربى مقدمة ذلك يف (بما منطقيتني
تشارلز هارفارد جامعة رئيس بقيادة املعلِّمني من مجموعة العرشة: األعضاء لجنة
يزال ال الذي األمريكية للمدارس د موحَّ منهٍج إلنشاء ١٨٩٢ عام اجتمعوا إليوت،

اليوم. حتى واسع نطاق عىل يُستخدم
يف أخطاءً الصورية املغالطات تتضمن ة. الحجَّ دحض إىل يؤدي منطقي خطأ املغالطة:
املستخدمة باللغة املرتبطة املشكالت ن فتتضمَّ الصورية غري املغالطات أما ة، الحجَّ بنية

منهما. كلٍّ يف أو استنتاجها أو للحجة املنطقية املقدمات يف
القبوَل ة الحجَّ صاحب يطلب ة، الحجَّ منها تتألف التي العبارات املنطقية: املقدمات

ة. الحجَّ استنتاج إىل منطقيٍّا تؤدي املقدمات تلك بأن الزعم ثم بصحتها
القدرة زيادة فرص لتوفري مصممٌة املهارات عىل منهجية تدريباٌت املدروسة: املمارسة

عليه. التدريب يتم الذي املجال يف
حججه مقدمات صحِة قبوُل يقتيض ال املنطقي التفكري أشكال أحد االستقرائي: املنطق
أو قوية إما بأنها االستقرائية الحجج عىل يُحكم مؤكد. أنه عىل ة الحجَّ استنتاج قبوَل

املقدمات. يتبع الذي االستنتاج احتمالية مدى عىل الحكم يعتمد ما وعادًة ضعيفة،
التي اللغة ال الحجج صياغة بطريقة املعنية املنطق أشكال أحد الصوري: املنطق

ة. الحجَّ منها تتألف التي العبارات تستخدمها
التي واللغة الحجج صياغِة بطريقِة املعنيَّة املنطق أشكال أحد الصوري: غري املنطق

ة. الحجَّ منها تتألف التي العباراُت تستخدمها

نظرياٍت «الفرضية») (انظر الفرضيات تصبح العلوم، يف ما. ظاهرًة يرشح ٌ مبدأ النظرية:
العلمي. املجتمع يف واسع نطاٍق عىل تُقبَل كي االختبارات من يكفي ما تجتاز عندما
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سبيل عىل املجتمع. أو الجماعة أو الفرد يف ل تتأصَّ العالم يف للتفكري طريقة النموذج:
امليكانيكية العملياُت حيث من الكون بشأن للتفكري نموذًجا نيوتن نظريات شكََّلت املثال،

رياضيٍّا. رشحها يمكن التي

التالياِن: الرشطان فيها ق تحقَّ إذا وجيهًة ة الحجَّ تصبح املنطقية، املجادالت يف الوجاهة:
ة الحجَّ مقدماُت كانت إذا (٢) الصالحة»)، ة «الحجَّ (انظر صالحًة كانت إذا (١)

صحيحة.
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Survival Guide to Raising Adolescents and Young Adults. New York:
Harper, 2015 — A guide to child development through analysis of how
the brains of young people grow and change.

“Theories of Human Development”—Audio/video course on the his-
tory of theories regarding child development, taught by Profes-
sor Malcolm W. Watson of Brandeis University, information at
https://www.thegreatcourses.com/courses/theories-of-human-
development.html.

والِحجاج املنطق

“Argumentation: The Study of Effective Reasoning”—Audio/video
course on techniques for logical argumentation and reasoning,
taught by Professor David Zarefsky of Northwestern Univer-
sity, information at https://www.thegreatcourses.com/courses/
argumentation-the-study-of-effective-reasoning-2nd-edition
.html.

E. J. Lemmon, Beginning Logic. Cambridge, MA: Hackett Publishing Com-
pany, 1978 — An accessible introductory textbook covering several
systems of logic.

Changingminds.org. “Lists of Fallacies.” Accessed November 12, 2018.
http://changingminds.org/disciplines/argument/fallacies/fallacies
_alpha.htm — An alphabetical list with definitions and examples of
over one hundred formal and informal fallacies.

“Think Again”—A four-part course taught by Duke University professors
Walter Sinnot-Armstrong and Ram Neta, available from www.coursera
.org.
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النقدي التفكري

ThinkerAnalytix—Educational resources for teachers and students in-
terested in learning argument mapping, information at https://
thinkeranalytix.org.

البالغة

Harris, Robert A. A Handbook of Rhetorical Devices. January 13, 2013. Ac-
cessed November 12, 2018. https://www.virtualsalt.com/rhetoric.htm
—Dozens of rhetorical devices explained and illustrated with multiple
examples.

Heinrichs, Jay. Thank You for Arguing: What Aristotle, Lincoln, and Homer

Simpson Can Teach Us about the Art of Persuasion. New York: Three
Rivers Press, 2013 — An entertaining, practical, modern guide to the
art of persuasive communication.

املعلوماتية الدراية

Information Literacy competency standards developed by the Amer-
ican Library Association (ALA), available at http://www.ala.org/
Template.cfm?Section=Home&template=/ContentManagement/
ContentDisplay.cfm&ContentID=33553.

Project Information Literacy— A nonprofit organization that provides ac-
cess to resources and original research on information literacy topics
at https://www.projectinfolit.org.

الثالث الفصل يف الواردة النقدي التفكري تقييمات عن معلومات

California Critical Thinking Skills Test https://www.insightassessmen
t.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Skills-Tests/
California-Critical-Thinking-Skills-Test-CCTST.

California Critical Thinking Dispositions Inventory https://www.in
sightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thin
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إضافية مصادر

king-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-In
ventory-CCTDI.

Collegiate Learning Assessment (CLA and CLA+) https://cae.org.
Cornell Critical Thinking Test https://www.criticalthinking.com/cornell-

critical-thinking-test-level-z.html.
Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test http://www.academia.edu/

1847582/The_Ennis-Weir_Critical_Thinking_Essay_Test_An_Inst
rument_for_Teaching_and_Testing.

Helpern Critical Thinking Assessment https://sites.google.com/
site/dianehalperncmc/home/research/halpern-critical-thinking-
assessment.

Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal https://us.talentlens.com/
store/ustalentlens/en/Store/Ability/Watson-Glaser-Critical-Think
ing-Appraisal-III/p/100001976.html.

النقدي التفكري بشأن عامة أخرى مصادر

Critical Thinker Academy Video-based instruction on critical
thinking principles by Philosopher Kevin deLaplante, https://
criticalthinkeracademy.com.

Haber, Jonathan. Critical Voter: Using the Next Election to Make Yourself

(and Your Kids) Smarter. Lexington, MA: Degree of Freedom, 2016—
The author’s book on using election politics to teach critical-thinking
skills. Book chapters and educational resources available at www
.criticalvoter.com.
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