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تقديم مؤسسة فيصل الحسيني،
دأبــت مؤسســة فيصــل الحســيني عــى تقديــم أدلــة تعليميــة لخدمــة املعلــات واملعلمــن يف
ختــام كل دورة ضمــن «برنامــج التطويــر الشــامل يف مــدارس القــدس» .يف ختــام دورتهــا األخــرة
التــي اســتمرت ثــاث ســنوات وجــاءت تحــت عنــوان «برنامــج التطويــر الشــامل يف  15مدرســة
يف القــدس» ،بتمويــل مــن االتحــاد األورويب ،ومبســاهمة مــن بنــك فلســطني ،نجحــت املؤسســة
يف إنتــاج مجموعــة مــن األدلــة يف مجــاالت البحــث العلمــي ،والتفكــر الناقــد ،وأســاليب التعليــم،
إضافــة إىل بنــاء دســاتري مدرســية.
اســتندت أنشــطة هــذه الــدورة عــى مجموعــة مــن القيــم املرتابطــة التــي تعــي مــن شــأن حقــوق
الطفــل وقيــم املســاواة الجندريــة والدميقراطيــة والتعليــم الجامــع واســتخدام التكنولوجيــا يف ســبيل
بنــاء مجتمــع املواطنــن واملواطنــات القــادر عــى الســيطرة عــى مصــره وأخــذ قراراتــه اســتنادا ً
إىل التفكــر العلمــي والحــوار ،ذلــك التحــدي الــذي يواجــه مرشوعنــا الوطنــي يف مرحلــة التحــرر
وبنــاء دولتنــا املســتقلة .يــزداد هــذا التحــدي حــدة يف القــدس ،ألن مجتمعهــا مســتهدف بالعــزل
عــن محيطــه الطبيعــي ومهــدد مبحــو هويتــه ،وذلــك بغــرض تحويلــه مــن مجتمــع قائــد ملصــره
يف املجــال الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي ،إىل مجتمــع مــرذم تابــع ،وبهــدف تشــتيت رحــى
املدينــة -التــي هــي مركــز حيــاة الفلســطينيني -إىل ضــوا ٍح وأحيــاء وحــارات ،وهــو واقــع علينــا عــدم
الرضــوخ لــه ،والعمــل بشــغف وإرصار عــى الحفــاظ عــى وحدة هــذه املدينة بشــعبها ومؤسســاتها.
هــذا الدليــل؛ وعنوانــه «التفكــر الناقــد يف العمليــة التعليميــة التعلميــة -دليــل الطواقــم
الرتبويــة» ،يســتند إىل نظريــات التفاعــل االجتامعــي املتفقــة مــع التوجــه البنــايئ وتعزيــز ثقافــة
التســاؤل .وهــي ثقافــة مهمشــة يف العمليــة التعليميــة كــا تجــري اليــوم يف املــدارس ،إذ ترتكــز
عمليــة التســاؤل لــدى املعلــم واملعلمــة ،وتنحــر غالبـاً يف تســاؤالت مبــارشة ال تحتــاج اإلجابــة
عليهــا إىل بحــث أو تحليــل أو تفكــر .بينــا تقتــر مهمــة الطلبــة عــى اإلجابــة املبنيــة عــى
الحفــظ وغــر املســتندة إىل البحــث القائــم أساس ـاً عــى الفضــول والتســاؤل.
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لقــد قســمت مستشــارة املؤسســة الرتبويــة الدكتــورة ربــاب طميــش هــذ الدليــل إىل جزئــن؛
األول ركــز عــى األســس النظريــة للتفكــر الناقــد ،رافقــه تأمــات املستشــارة املبنيــة عــى
تجربتهــا التدريبيــة العمليــة للمعلــات ضمــن الربنامــج .بينــا اســتعرض الجــزء الثــاين تجــارب
عمليــة لعــدد مــن املعلــات املتدربــات وتأمالتهــن املبنيــة عــى تجاربهــن التطبيقيــة يف الصــف.
نتمنــى يف مؤسســة فيصــل الحســيني أن يتمكــن مجتمــع املــدارس يف فلســطني مــن االســتفادة
مــن هــذا الدليــل يف دفــع املعلــات واملعلمــن إىل منــح مســاحة أوســع للتســاؤل القــادم مــن
الطلبــة وتشــجيعهم عــى إبــداء تســاؤالتهم ،وإدارة الصــف بأســاليب مختلفــة تخلــق البيئــة
املناســبة لتعزيــز التفكــر الناقــد ومــا يرافقــه مــن تطويــر للمهــارات العقليــة العليــا للطلبــة.
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شكر وتقدير
لــكل املعلمــن واملعلــات واملدي ـرات واملديريــن الذيــن رغــم مــا يحملونــه مــن أعبــاء املهنــة،
إال أنهــم اســتقبلوين بحــب وثقــة ،وأغنــوين بأفــكار شــكلت املرجعيــة األساســية ملحتــوى هــذا
الدليــل .أخــص بالذكــر إدارات كل مــن مدرســة نــور القــدس وروضــة الزهــور ومدرســة الحصــاد
النموذجيــة ومدرســة مــار مــري ،الذيــن مل يقتــر دورهــم عــى «مباركــة العمــل» فحســب ،بــل
كان تفاعلهــم بنــاء يف الجلســات التدريبيــة وتابعــوا الخطــط والتطبيقــات التــي تــم تبنــي بعضهــا
يف سياســة املدرســة الخاصــة بالتعليــم والتعلــم.
كــا أشــكر املعلــات واملعلمــن يف تلــك املــدارس ،ملــا أبــدوه مــن دفء وتقبــل رغــم صعوبــة
املســار ومــا تطلبــه األمــر مــن إعــادة التفكــر يف مامرســات أصبحــت دون وعــي جــزءا ً مــن ثقافــة
التدريــس .إذ كــا نعلــم ،فــإن املعلمــة حاملــا تغلــق بــاب صفهــا ،فــإن مــا يحــدث داخلــه يصبــح
مملكتهــا الخاصــة ،وتبنــي أســوارا ً ضــد التدخــات الخارجيــة .لــذا ،أشــكر كل معلــم ومعلمــة
فتحــوا يل أبــواب تلــك املاملــك دون تــردد ،ومــا أفســحته الفرصــة يل ألتعلــم ،وبعيونهــم ،عــا
يحــدث يف الســياق الصفــي.
كــا أشــكر الطلبــة عــى تقديــم تغذيتهــم الراجعــة خــال محطــات متنوعــة مــن املســار ،وخاصة
رأيهــم بالخ ـرات التعلميــة التــي عرضــت عليهــم .إن مــا قدمــه الطلبــة مــن مالحظــات نقديــة
وتلقائيــة وصادقــة وبنــاءة كان دافعـاً أساسـ ّياً يف تشــجيع املعلمــن واملعلــات عــى كــر حلقــة
«الخــوف مــن التغيــر» والنظــر إىل طلبتهــم كــركاء ،يف محــاوالت بنــاء فــرص تعلــم مغايــرة.
رباب طميش ،مستشارة تربوية
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حكاية ومنطلقات هذا الدليل
جــاء هــذا الدليــل كنتــاج ملســارات متشــعبة ومعمقــة مــع مجموعــات مختلفــة مــن الطواقــم
املدرســية العاملــة يف مــدارس خاصــة وعامــة يف مدينــة القــدس ،حيــث عملــت معهــم خــال
مــا يزيــد عــى الســنتني عــى تبنــي أســس التفكــر الناقــد يف العمليــة التعلميــة .وشــمل املســار
لقــاءات جامعيــة وفرديــة لطواقــم مدرســية خضنــا خاللهــا حــوارات نقديــة حــول أفــكار
ومامرســات ومشــاهدات وخطــط ســاهمت إىل حــد مــا يف تشــكيل نــوع مــن الفهــم املشــرك
بــن مجتمــع املدرســة حــول مفهــوم التفكــر الناقــد وتشــعباته.
خــال التفاعــل والتفاكــر وتبــادل الخ ـرات والجــدل حــول املامرســات ،نتجــت مجموعــة مــن
التحديــات حــول منهجيــات تذويــت ثقافــة النقــد والرتبيــة الناقــدة يف املــدارس .متحــور التحــدي
األول حــول الفجــوة بــن النظريــة واملامرســة ،إذ تــكاد ال تخلــو إسـراتيجياتنا وسياســاتنا وخططنــا
الرتبويــة والتعليميــة مــن تكريــم مكانــة «التفكــر الناقــد» ،ليتصــدر عــرش أهــداف العمليــة
التعليميــة التعلميــة ،يف حــن تفتقــر املامرســة إىل أدوات قابلــة للتطبيــق .لــذا ،ورغــم إجامعنــا
شــبه القاطــع ،عــى أهميــة التفكــر الناقــد ،إال أن التطبيــق كان يف كثــر مــن األحيــان ضباب ّي ـاً.
وقــد كشــفت النقاشــات الجامعيــة النقــاب عــن تناقضــات وفجــوات يف التطبيــق ،مــا أثــر عــى
مســار الربنامــج التدريبــي .لهــذا الســبب ،تــم تخصيــص قــدر كبــر مــن الوقــت للحــوار حــول
املفاهيــم املرتبطــة بالتفكــر الناقــد وعــدم االفـراض أنهــا مفهومــة ضمنـاً ،انطالقـاً مــن مبــدأ أن
تشـكُّل املعرفــة واملعــاين ينبــع ويتغــذى مــن خـرات النــاس ،وبالتــايل يلعــب الحــوار الجامعــي
دورا ً يف تبــادل تلــك املعــاين والتجــارب ،مــا يســاهم يف إغنــاء املعرفــة املهنيــة الجامعيــة.
أفــرز التحــدي الثــاين أهميــة فهــم عالقــة التفكــر الناقــد بالســياق الفلســطيني ،أي أنــه مل
يكــن باإلمــكان خــوض جــدل حــول طــرق تذويتــه يف العمليــة التعلميــة مبعــزل عــن الســياق
الثقــايف والســيايس واالجتامعــي واالقتصــادي للواقــع الرتبــوي .إن مفهــوم «النقــد» بحــد ذاتــه
يولّــد العديــد مــن التســاؤالت حــول مرجعيــة املفهــوم ومــدى توافقــه مــع البنيــة االجتامعيــة
والثقافيــة ملجتمعنــا الفلســطيني ،وهــذا جانــب ال ميكــن التقليــل مــن أهميتــه ،ملــا لــه مــن أبعــاد
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عــى مســتوى االســتعدادية عــى خــوض التغيــر والتجريــب دون التشــكيك أو الــردد .لــذا ،فــإن
مســار التجريــب كان شــائكاً وتشــابك مــع منظومــة قيــم ترســخ التقليــد والتبعيــة يف ظــل فكــر
ينطلــق مــن ثقافــة التســاؤل ويدعــو إىل إعــادة التفكــر باملســلامت .لــذا ،تعلمنــا خــال املســار
التدريبــي أن مامرســة مبــادئ التفكــر الناقــد تعنــي إعــادة النظــر يف قيــم وعــادات يرســخها
التوجــه املحافــظ يف مجتمعنــا ،كالنظــرة إىل األطفــال عــى أنهــم «صفحــة بيضــاء» وعليهــم أن
يكونــوا «خلوقــن» و»مؤدبــن» .وبالتــايل ،فــإن مامرســة التفكــر الناقــد ،خاصــة التعبــر عــن
الــرأي ،قــد تهــدد مكانــة واح ـرام املعلمــة ومســتويات الثقــة مبعرفتهــا وســلطتها املطلقــة.
أخـرا ً ،كان التحــدي األهــم يرتبــط بدافعيــة الطواقــم الرتبويــة ومســتويات اســتعدادهم يف خوض
فــرص ملســارات جديــدة مــن التعلــم الصفــي ،إذ ليــس مــن الســهل العمــل مــع طواقــم مثقلــة
بهمــوم التعليــم وتتابــع متطلبــات إداريــة وبرامجيــة ال حــر لهــا ،وبنفــس الوقــت ،يطلــب
منهــا ،قـرا ً ،التواجــد بــدورات وورشــات تدريبيــة مكثفــة تراهــا مكــررة ومتناقضــة و»ال تنســجم
مــع الواقــع املــدريس» ،كــا وصفتهــا بعــض املعلــات .لــذا ،كان مــن املهــم أن أعيــد النظــر
يف مفهــوم التدريــب املتمركــز عــى النتاجــات الفوريــة ،ويف تــرك املجــال للمعلمــة بــأن تقــرر
مســتويات الدعــم التــي تحتاجهــا .وبنفــس الوقــت ،راعيــت أن أنطلــق مــن قــوة املعلمــة وفيــا
تســتطيع إنجــازه ،حتــى نضمــن بنــاء الثقــة املتبادلــة ونتجنــب املواقــف التــي يتــم خاللهــا
«تجميــل» املشــهد التعلمــي أمامــي كجهــة خارجيــة .إذ كــا نعلــم ،فإنــه مــع غيــاب «العيــون»
الخارجيــة ،ترفــع الســتارة ويعــود املشــهد الســائد ،املحافــظ بطبعــه ،الــذي تتقنــه املعلمــة وال
يهــدد ســلطتها.
هــذه التحديــات وغريهــا ،مل ت ـ ِن العديــد مــن املعلمــن عــن خــوض املســار ،ويف التجــرؤ عــى
تجريــب أفــكار عكــرت ،إىل حــد مــا« ،أجــواء» التعليــم املتعــارف عليهــا ،ملــا تطلبــه األمــر مــن
فقــدان «الســيطرة» وإعــادة التجريــب وتحليــل الفشــل والتعلــم منــه .وبنفــس الوقــت ،علمتنــي
تلــك التحديــات شــخص ّياً ومهن ّي ـاً الكثــر عــن مامرســايت ومقاربــايت الرتبويــة فيــا يخــص أســس
التطــور املهنــي للطواقــم الرتبويــة ،إذ إن ثقــة الطواقــم باملســار ومــا شــمله مــن تلخبطــات
وقـراءات مغايــرة لســياق كل معلمــة وكل مدرســة ،أخرجنــي إىل حــد كبــر مــن دائــرة «التنظــر
األكادميــي» حــول أســس الرتبيــة الناقــدة .وعلمتنــي تلــك املســارات تثمــن قـراءة الســياق بعيون
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الطلبــة والطواقــم الرتبويــة يف املدرســة وخارجهــا مــن أجــل الخــروج بأفــكار جديــدة ،تفشــل
كث ـرا ً وتنجــح بحــاالت متفاوتــة.
بنــاء عــى ذلــك ،جــاء هــذا الدليــل كتوثيــق للمواضيــع التــي طرحــت خــال الحــوارات واللقاءات
الفرديــة والجامعيــة التــي متــت مــع طواقــم تربويــة يف عــدد مــن املــدارس املشــاركة باملــروع.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن اســتخدامي ملصطلــح الطواقــم الرتبويــة جــاء قصــدا ً ،ألن املســار مل يقتــر
عــى الطاقــم التدريــي فحســب ،بــل شــمل كــوادر إداريــة لعبــت دورا ً ها ّم ـاً يف املســار ويف
املســاهمة بتجــارب غنيــة .لــذا ،يعتــر هــذا املرجــع محاولــة متواضعــة يف املشــاركة مبســار
التشــابك والتحــاور الــذي أفرزتــه الورشــات التدريبيــة والســاعات التــي قضيتهــا يف املدرســة
كرشيكــة يف الحــوار والتخطيــط والنقــد .وكانــت نوايانــا جميع ـاً تصــب يف تعميــق فهمنــا ملــا
نريــده مــن طلبتنــا وســبب إجامعنــا املبــديئ عــى أهميــة التفكــر الناقــد ،ولكــن قــد نضــع
رشوط ـاً تحــول دون املامرســة الفعليــة .وهــذا مــا أردنــا طرحــه يف صفحــات هــذا الدليــل.
ينطلــق الدليــل مــن مجموعــة مــن االفرتاضــات ،أولهــا أن التفكــر الناقــد ليــس مجموعــة متاريــن
يتــم عرضهــا عــى األطفــال ،وليــس وصفــة جاهــزة يجــب اتبــاع خطواتهــا ،بقــدر مــا هــو فعــل
إنســاين وتربــوي يحــدث خــال كل املواقــف التعلميــة الخفيــة واملعلنــة .بالتــايل ،فــإن حضــور
املعلمــة أســايس باملســار ويف توفــر األجــواء التــي تجعــل املحتــوى واملواضيــع أدوات تثــر
التفكــر الناقــد .ثانيـاً ،نركــز يف هــذا الدليــل عــى التمييــز بــن التفكــر الناقــد كموضــوع تدريــس
منفصــل ،وبــن التعامــل معــه عــى أنــه مقاربــة تربويــة نحــو التعلــم وتتــم تنميتــه مــن خــال
ثقافــة تعلــم تحــرم عقــول الطلبــة وتؤمــن مبقدراتهــم يف التعامــل مــع املواقــف التــي تخصهــم
وتزيــد مــن وعيهــم للعــامل حولهــم .ثالثـاً ،نــرى أن املجموعــات التــي متــارس التفكــر الناقــد ،كبارا ً
أو صغــارا ً ،هــي األكــر قــدرة عــى مامرســة االنضبــاط الــذايت واحتــواء النــاس واحـرام وجهــات
النظــر املختلفــة .لــذا ،فهــي تتمتــع مبقــدرات عاليــة يف التواصــل مــع اآلخريــن والوعــي الــذايت
ويف إيصــال «نقدهــا» دون اإلســاءة أو التهميــش .وأخــرا ً ،نــرى أن كل تلــك العنــارص تشــكل
مــا يســمى الوعــي الناقــد الــذي يتولــد مــن خ ـرات التعلــم الرســمية وغــر الرســمية ،ومــن
التفاعــات واالشــتباكات املســتمرة مــع العــامل حولنــا .وتلعــب البنــى االجتامعيــة والثقافيــة دورا ً
يف تشــكيل هــذا املســار التوعــوي أو قمعــه.
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هيكلية الدليل وأهدافه
تحتــوي صفحــات هــذا الدليــل عــى مجموعــة مــن األفــكار والخـرات امليدانيــة املرتبطــة مبســار
عملنــا مــع طواقــم مختلفــة مــن مــدارس يف مدينــة القــدس بهــدف:
	•إغنــاء معــارف الطواقــم العاملــة يف املجــال حــول املقاربــات الســائدة نحــو تنميــة التفكــر
الناقــد لــدى طلبــة املرحلــة األساســية الدنيــا.
	•توفــر منــاذج عمليــة ميكــن االســتفادة منهــا خــال محــاوالت تطبيــق خ ـرات يف التفكــر
الناقــد.
يقســم الدليــل إىل جزءيــن أساســيني :يركــز الجــزء األول عــى األســس العامــة املرتبطــة مبــا قــد
نســميه التفكــر الناقــد أو الوعــي الناقــد ،ومــا تتبعــه مــن تحديــات يف خلــق أجــواء يف الســياقات
املدرســية تدعــم مامرســته بشــكل مســتمر .أمــا الجــزء الثــاين ،فيشــمل تأمــات معلمــن/ات
حــول خ ـرات قامــوا بهــا خــال املســار ،وبســبب أزمــة الكورونــا والتحديــات الناتجــة عنهــا،
مل يتمكــن جميــع املعلمــن واملعلــات مــن إمتــام خ ـرات خاصــة بهــم تســتحق املشــاركة بهــا
يف صفحــات هــذا الدليــل املتواضــع .لــذا ،عملنــا عــى تجميــع مــا شــاركوه يف حلقــات الحــوار
والتخطيــط والتطبيقــات وتســليط الضــوء عليهــا ضمــن بنــود متفرقــة مــن صفحــات الدليــل.
تجــدر اإلشــارة إىل أن مســارات التدخــل مــع املــدارس املشــاركة اقتــرت عــى طواقــم املرحلــة
األساســية ،وبالتــايل ،فــإن األفــكار العمليــة املطروحــة بالدليــل تركــز عــى الصفــوف مــن أول إىل
ســادس .ومبــا أن العنــر النســوي هــو الســائد بــن طواقــم تلــك املرحلــة ،قررنــا تحــدي القاعــدة
اللغويــة الخاصــة بالجمــع .فبــدالً مــن اعتــاد صيغــة املذكــر ،قررنــا أن نســتخدم صيغــة املؤنــث
عنــد وصــف مواقــف تعليميــة تعــود إىل الجنســن.
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الجزء األول
أسس ومبادئ التفكير الناقد

لماذا نحتاج إلى التفكير الناقد؟

أصبــح مصطلــح «التفكــر الناقــد» مــن املصطلحــات املتداولــة ،وبكــرة ،يف التقاريــر الرســمية
والخطــط الرتبويــة واإلسـراتيجيات الوطنيــة والدراســات الرتبويــة ،إذ دون مبالغــة ،نـراه حــارضا ً
يف مقدمــة كل كتــاب مــدريس ،ومحــور حديــث كل منــر تربــوي ،وهدفــاً أساســيّاً يف معظــم
الربامــج التعليميــة والتدريبيــة .كــا ال تخلــو األدبيــات أو الدراســات التــي تنتقــد حالنــا الرتبــوي
التعليمــي مــن معاتبــة املســؤولني عــى أســباب غيابــه ،أو تغييبــه ،مــن املشــهد الرتبــوي .هــذا
الحضــور القــوي جعلــه «موضــة» التعليــم وعن ـرا ً حيويّ ـاً يف رؤى ورســائل معظــم مؤسســاتنا
الرتبويــة.

عندمــا نتســاءل عــن ســبب هــذه املكانــة العاليــة ،نالحــظ أن جميــع اإلجابــات تصــب يف جمــل
رنانــة مثــل «الحاجــة إىل مواكبــة العــر» ،و»مل يعــد باإلمــكان االعتــاد عــى مهــارات الحفــظ
والتلقــن يف زمــن التكنولوجيــا» ،و»يســاعد التفكــر الناقــد األطفــال عــى اإلبــداع والخــروج
مبعــارف جديــدة ورفــض املســلامت» .هــذا اإلجــاع ،عامليّــاً ومحليّــاً ،عــى أهميــة التفكــر
الناقــد ،دفعنــا إىل القبــول املبــديئ للتعريــف األكــر تــداوالً حــول التفكــر الناقــد ،الــذي يركــز
عــى «مقــدرة األطفــال يف تقييــم وإصــدار حكــم عــى فكــرة أو موضــوع معــن بعــد دراســتها
مــن كافــة الجوانــب وتوفــر الدالئــل واألســباب العلميــة لذلــك» .وقــد يبــدو هــذا التعريــف
بســيطاً ومنســجامً مــع مــا نقــوم بــه ،لكنــه يف الحقيقــة يعكــس ثــورة يف ثقافــة التدريــس ،إذ
حتــى نصــل إىل مرحلــة يتمكــن الطلبــة خاللهــا مــن تقييــم فكــرة مــا أو إصــدار الحكــم نحوهــا،
فذلــك يعنــي أنهــم ميــرون يوميّـاً بخـرات تعلــم تســمح لهــم بالتواصــل الفعــال ،وتختــر دقتهــم
دلــيــــــل الطــواقــــم التــربـويـــة
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يف التعبــر عــن وجهــات نظــر مختلفــة ،وتطــرح لهــم مواضيــع ممتعــة تتطلــب منهــم توظيــف
عمليــات ذهنيــة معقــدة كاالســتنتاج واملقارنــة والتحليــل والنقــد .مبعنــى آخــر ،نتوقــع هــذا
الحضــور للتفكــر الناقــد يف العمليــة التعلميــة.
يرتبــط التفكــر الناقــد يف العمليــة التعلميــة التعليميــة ارتباط ـاً وثيق ـاً ،إذ يــرى فيــر ()2009
أن التفكــر الناقــد ال يقــل مكانــة عــن تعليــم القـراءة والكتابــة ،كونــه يســاهم يف إضافــة معنــى
وجــدل ملــا نقــرأه ،إذ إن عمليــة اكتســاب األطفــال ملهــارات الق ـراءة والكتابــة ،مبنيــة باألســاس
عــى مهــارات التفكــر الناقــد .فعندمــا يتفاعــل األطفــال مــع رمــوز اللغــة ضمــن ســياقات ذات
معنــى لهــم ،فإنهــم يوظفــون خاللهــا مهــارات أساســية يف التفكــر الناقــد كاملقارنــة والربــط
واالســتنتاج .وبنفــس الوقــت ،فــإن التفكــر الناقــد يســاهم يف توظيــف مهــارات تعلــم أساســية
كالتنظيــم والرتتيــب وفهــم التسلســل وربــط املعــارف.
مــن جهــة أخــرى ،يــرى فيجوتســي ( )2011أن العمليــات العقليــة املعقــدة ،كاللغــة واملعــاين،
تتطــور كنتــاج للتفاعــل االجتامعــي والثقــايف املســتمر بــن الكبــار والصغــار .هــذا التفاعــل،
الــذي يقــوم الكبــار بتيســره ،بواســطة مــا ســاها األدوات الثقافيــة ،يســهم يف توســيع مقــدرات
األطفــال الذهنيــة ومتكنهــم تدريجيّـاً مــن التحكــم بتلــك األدوات الثقافيــة وتوظيفهــا يف مواقــف
تعلميــة جديــدة ،وباســتقاللية تدريجيــة عــن وجــود الكبــار .لــذا ،يلعــب الكبــار دورا ً يف تيســر
عمليــة اشــتباك التفاعــل بــن املعــاين واملواقــف التعلميــة عــى املســتوى الذهنــي واالجتامعــي
لألطفــال .ومبعنــى آخــر ،يــرى فيجوتســي أن التفكــر مــن األدوات الثقافيــة التــي يســتخدمها
الكبــار لتيســر عمليــات التعلــم املؤثــرة لــدى األطفــال.
إن عالقــة التفكــر بالتعلــم واللغــة أساســية يف مســار فهمنــا ألســس ومبــادئ التفكــر الناقــد ،إذ
كــا وضحنــا أعــاه ،فإنهــا تدفعنــا إىل التســاؤل حــول قضايــا أساســية يف ثقافــة تدريســنا تتعلــق
بطــرق تنميتــه ،ومــا يشــمله ذلــك مــن ســيناريوهات عــى مســتوى دور املعلمــة يف مســاعدة
املتعلمــن عــى خــوض مســارات تزيــد مــن مامرســة تفكريهــم الناقــد .وكل هــذا ال ميكــن أن
يتــم دون فهــم الســياق الثقــايف ملجتمــع املدرســة ودور املحتــوى واملــوارد الفكريــة يف بنــاء أجــواء
تضمــن مامرســة حقيقيــة للتفكــر الناقــد.
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التوجهات السائدة نحو التفكير الناقد :تنمية أم تعليم؟

يــدور منــذ عقــود جــدل يف األدبيــات حــول التوجهــات الرتبويــة املناســبة يف تنميــة التفكــر
الناقــد لــدى الطلبــة .وغلــب توجهــان مث ـران للجــدل عــى الســياق التعلمــي :التوجــه األول،
ويســتمد مرجعيتــه مــن املدرســة الســلوكية ،ينظــر إىل التفكــر الناقــد عــى أنــه موضــوع
مســتقل ،يتــم تعليمــه مــن خــال برامــج ممنهجــة تشــمل تدريبــات مبســتويات مختلفــة ،ويتــم
تخصيــص مــا تســمى «حصــص تفكــر» ،بحيــث تطبــق املعلمــة خاللهــا منهاجـاً يشــمل مجموعــة
مــن التامريــن واملواقــف ،تهــدف كل منهــا إىل تدريــب األطفــال عــى مهــارات تفكــر مختلفــة،
كالتنبــؤ واالفــراض ،واملقارنــة بــن األفــكار وإيجــاد التناقضــات بينهــا ،ومامرســة املحاججــة
واإلقنــاع (جــروان .)2016 ،وقــد يكــون برنامــج «القبعــات الســت» (ديبونــو )1995 ،مــن األمثلــة
الجيــدة عــى هــذا التوجــه الســائد ،إذ يحتــوى الربنامــج عــى مواقــف تختلــف يف مســتوياتها
ودرجــة صعوبتهــا وفــق «القبعــة» (التــي تشــر إىل مهــارات تفكــر محــددة) ،وينخــرط الطلبــة
يف مواقــف ومســائل تتطلــب منهــم التفكــر بهــا ومناقشــة حلولهــا مــع الزمــاء ،بتيســر مــن
املعلمــة التــي تحــدد املواقــف وتراقــب التفاعــل وطــرق إدارة الوقــت وعمــل املجموعــات.
فمثــاً ،إذا كان الهــدف تعليــم مهــارات النقــد اإليجــايب والبنــاء ،تختــار املعلمــة موقفــاً مــن
محتــوى الربنامــج ،منهــا «لــو افرتضنــا أنــه تــم وضــع قانــون يلــزم النــاس بدهــن ســياراتهم باللــون
األصفــر فقــط .فكــروا بإيجابيــات وســلبيات هــذا القانــون ،ومــا قــد ينتجــه هــذا القانــون مــن
أمــور مثــرة» .وهنــا ،يعمــل الطلبــة ضمــن مجموعــات عــى التفكــر باإليجابيــات والســلبيات
ضمــن فــرة زمنيــة محــددة يقومــون بعدهــا مبشــاركة أفكارهــم مــع باقــي الزمــاء للمقارنــة
والتعليــق والجــدل حــول أمــور قــد يرونهــا ســلبية ،وتكــون إيجابيــة بعيــون مجموعــة أخــرى،
وبالعكــس.
القــى هــذا التوجــه إعجــاب العديــد مــن املؤسســات الرتبويــة ،مــا دفــع العديــد منهــا إىل تدريــب
كوادرهــا للتمكــن مــن إدارة مثــل تلــك الربامــج ودمجهــا يف الربنامــج التعليمــي .وباملقابــل ،نتجت
توجهــات مغايــرة ،مســتمدة مــن جــذور املدرســة البنائيــة ونظريــات التفاعــل االجتامعــي ،تنتقــد
التعامــل مــع التفكــر عــى أنــه موضــوع منفصــل ،وأنــه مجموعــة مــن املهــارات الذهنيــة يتــم
«تعليمهــا» (كــا لــو مل تكــن موجــودة).
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يفــرض أصحــاب هــذا التوجــه أنــه ،ومبجــرد فصــل التفكــر عــن باقــي املواضيــع ،فــإن األمــر
ـت بصلــة لحيــاة املتعلمني.
ســيحرص التدريــب عــى تلــك املهــارات ضمــن أنشــطة محــددة قد ال متـ ّ
ويتســاءل أصحــاب هــذا التوجــه حــول طبيعــة التفاعــل الصفــي عندمــا تنتهــي حصــة «التفكــر»،
وكيــف تعــود نفــس املعلمــة إىل الصــف؟ وهــل ســتضع «قبعــة» معلمــة لغــة أو رياضيــات وعلــوم
وتبــدأ بتمريــر املعــارف الخاصــة بتلــك املواضيــع ،دون اســتخدام إسـراتيجيات تفكــر؟ مبعنــى آخر،
ينظــر هــذا التوجــه إىل أن مهــارات التفكــر الناقــد ال ميكــن أن تفصــل عــن باقــي املواضيــع ،وتجــب
مامرســتها يف ســياقات مختلفــة وعــر املواضيــع ،حتــى يتمكــن الطلبة من فهــم تطبيقاتهــا الحياتية،
إذ ال يعقــل أن ننتقــد قانــون «دهــن الســيارات» (كــا يف املثــال الســابق) ونتغــاىض عن نقــد قوانني
يف حياتنــا اليوميــة ،أو أن نتجنــب نقــد النصــوص التــي تطرحهــا دروس اللغــة والرتبية املدنيــة ،أو أال
نتعمــق يف نقــد قوانــن الطبيعــة ومــا أفرزتــه مــن تغيـرات عــى البيئــة .مبعنى آخــر ،يــرى أصحاب
التوجــه البنــايئ أن التفكــر الناقــد هــو ثقافــة حيــاة ،ويجــب أن ميــارس يف كافــة الخـرات التعلميــة،
وإال ،ســيبقى محصــورا ً يف خ ـرات صفيــة ،وبالتــايل ،لــن ميــارس الطلبــة مــا طرحــه فيجوتســي
«التــدرب املكثــف» عــى اســتخدام األدوات الثقافيــة لتصبــح جــزءا ً مــن حياتهــم.
ومــن األمثلــة املناســبة هنــا رمبــا خربتنــا يف البحــث الرتبــوي ضمــن برامــج إعدادنــا قبــل
وخــال الخدمــة ،إذ تدربنــا كث ـرا ً عــى طــرق كتابــة أســئلة بحــث وصياغــة محتــوى مقابــات
أو اســتامرات ونقــد أبحــاث منشــورة والتــدرب عــى أســس الكتابــة العلميــة ،ورمبــا نجحنــا يف
تلــك املســاقات بامتيــاز .لكــن عندمــا منــر بخ ـرات تتطلــب توظيــف املهــارات البحثيــة ،نقــف
حائـرات أمــام املهــام املطلوبــة وكأننــا سنامرســها للمــرة األوىل ،ونقلــل مــن مقدرتنــا عىل مامرســة
البحــث بحكــم عــدم انســجامه مــع حياتنــا املهنيــة والشــخصية واالجتامعيــة .وعندمــا «نجــر»
عــى توظيــف البحــث يف التعليــم أو مواضيــع تخصصنــا ،تكــون أوىل خطواتنــا هــي «البحــث»
عــن تقاريــر وأفــكار جاهــزة دون مراعــاة كاملــة ألســس األمانــة العلميــة .ورغــم خربتنــا العميقــة
يف مواضيعنــا وطــرق تدريســنا ،إال أننــا ال نثــق بقدراتنــا عــى «البحــث» والتشــابك مــع األفــكار
ونقدهــا والخــروج بطــرق بديلــة أو أصيلــة.
إن بنــاء ثقافــة تعلــم تســهل مامرســة التفكــر الناقــد ،يتطلــب تثمــن دور املعلمــة يف املســار
كقــادرة أوالً عــى مامرســة التفكــر الناقــد (وليــس مجــرد متريــر متاريــن للطلبــة) يف كافــة
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متطلبــات عملهــا ،أي مــن لحظــة تخطيــط الخـرات وحتــى مرحلــة التأمــل الناقــد يف مامرســاتها
(جــر ،)2004 ،إذ ال ميكــن أن نتفــق جوهريّــاً عــى أهميــة التفكــر الناقــد للطفــل ،دون أن
منارســه نحــن ككبــار ،ودون أن ننتقــد مامرســاتنا الرتبويــة ونتجنــب التعامــل معهــا عــى أنهــا
مســلامت ال ميكــن التفــاوض حولهــا.

عناصر التفكير الناقد

إذا اتفقنــا مــع التوجــه البنــايئ الســابق ،فالثقــل يف إغنــاء أجــواء التفكــر الناقــد يصــب يف أربعــة
عوامــل أساســية )1 :التفاعــل بــن املعلمــة واألطفــال يف املســار )2 ،طبيعــة التشــابك مــع املحتوى
والخ ـرات التعلميــة )3 ،ســياق املدرســة وفلســفتها الرتبويــة )4 ،العوامــل السياســية والثقافيــة
والتاريخيــة التــي تحــدد بنيــة مجتمعنــا الفلســطيني .ومــن الصعــب أن نناقــش كل واحــد مــن
تلــك العوامــل عــى حــدة ،بســبب تكاملهــا وتالحمهــا مــع أهــم عنــارص التفكــر الناقــد التاليــة:
ثقافة السؤال والتساؤل

ال شـ ّـك أننــا نتفــق جميعـاً عــى أن األطفــال فضوليــون بطبيعتهــم ،ويعــرون عــن فضولهــم مــن
خــال إثــارة أســئلة حــول كل مــا يختربونــه مــن مواقــف حياتيــة متنوعــة ،لدرجــة نصــل بهــا إىل
اســتحالة احتــال هــذا الشــغف ،ونطلــب منهــم «لحظــات مــن الهــدوء» ،ننجــح يف الحصــول
عليهــا لفــرة مؤقتــة ،لكنهــا تســتمر يف الح ـراك داخــل أذهانهــم .وبشــكل عــام ،تختلــف ردود
فعلنــا مــع طبيعــة األســئلة ،فــإن كانــت علميــة (منهــا ملــاذا لــون الســاء أزرق؟ ملــاذا ال نســتطيع
الطـران؟ ملــاذا نــرى القمــر مضيئـاً؟) ،فإننــا نبســط األجوبــة حســب الفئــة العمريــة ،ونــرر ذلــك
بــأن املعرفــة والثقافــة العلميــة هــي أمــور معقــدة الفهــم لــدى الصغــار ،ويجــب تركهــا للكــر
والنضــج الذهنــي .وبشــكل عــام ،تســتمد نظرتنــا هــذه مــن التوجــه املحافــظ يف مجتمعنــا الــذي
كثـرا ً مــا يقلــل مــن مقــدرة األطفــال عــى الفهــم .ومــا يحــدث هنــا أن تلــك اإلجابــات املبســطة
واملجــزأة قــد تبقــى عالقــة بأذهانهــم ،وقــد تؤثــر ســلباً عــى مســتقبل تعاملهــم مــع املعرفــة
العلميــة .وميكننــا أن نستشــهد بعــرات املواقــف التــي يــر خاللهــا األطفــال عــى تفســر
ظواهــر معينــة مبنيــة عــى معــارف ســابقة تحــول دون التعامــل مــع املعرفــة الجديــدة .مثـاً،
كثـرا ً مــا يفــر الطلبــة تكــون املطــر بــأن «الغيــوم تصطــدم ببعضهــا وينــزل املطــر» ،ويجــدون
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صعوبــة يف تقبــل املعرفــة حــول «الغيمــة» بأنهــا ليســت صلبــة ،وأن تكـ ّون املطــر عمليــة تشــمل
مراحــل زمنيــة وتغيـرات متسلســلة وليســت مجــزأة بلحظــة «تصــادم الغيــوم» .مبعنــى آخــر ،إن
تحجيــم عقــول األطفــال وتوفــر أجوبــة غــر منطقيــة ،يعيقــان مــن عمليــة توظيــف املنطــق عند
تشــكيل معانيهــم ومعارفهــم الالحقــة.
تــزداد األمــور صعوبــة عندمــا يوجــه لنــا األطفــال أســئلة فلســفية علميــة أو روحانيــة ،منهــا :ملاذا
منــوت؟ ملــاذا ال نســتطيع رؤيــة الخالــق؟ كيــف ولــدت؟ وأســئلة حــول املســلامت التــي تجعلنــا
دون وعــي نتبنــى قيمنــا الخاصــة يف الــرد ،والتــي غالب ـاً تكــون منبثقــة مــن العــرف املجتمعــي
الســائد .فقــد نــرد عــى املــوت «إن اللــه اختــار ذلــك» .وعندمــا يســألون عــن اللــه ،نســتغفر
ونحــذر مــن عواقــب هــذا الســؤال أو التفكــر بــه أصـاً .ويف ســؤال «مــن أيــن جئــت؟» ،نضحــك
مــن الحــرج وتكــون اإلجابــة «ســتعرفون عندمــا تكــرون» ،أو نعطــي أجوبــة غــر علميــة ،مثــل
«جبنــاك مــن املستشــفى»« ،بعثــك يســوع إلينــا»« ،صلينــا للــه ووجدنــاك بــاب البيــت» ،بالرغــم
مــن إدراكنــا أن األطفــال ال يقصــدون اإلســاءة أو إحراجنــا ،إال أننــا يف اللحظــة التــي نســتخف
بعقولهــم ومبقدرتهــم عــى فهــم األمــور حولهــم ،فإننــا نحولهــم يف تلــك املواقــف مــن فضوليــن
ومتعطشــن للمعرفــة إىل ســلبيني ومشــككني يف أهميــة أســئلتهم ،ويفقــدون تدريج ّي ـاً ثقتهــم
فينــا كمصــادر للحــوار الفكــري ،وتصبــح إجاباتنــا املقتضبــة كافيــة ليعتمــدوا عــى مــا نقولــه
لهــم دون التعمــق أو التســاؤل مبــا يقــال ،ويتعلمــوا مــن صمتنــا أن فضولنــا مصــدر قلــق يجــب
التخلــص منــه ،ثــم ننتقدهــم الحقـاً لقلــة الدافعيــة والالمبــاالة.
يســتمر هــذا الشــكل مــن التعامــل مــع ثقافــة الســؤال يف كافــة املواقــف التعليميــة ،فــإن علــق
بعــض الطلبــة عــى صــورة الــدرس أو اقرتحــوا فكــرة معينــة خــارج الســياق أو طرحــوا ســؤاالً
يحمــل طابعــاً فكاه ّيــاً ،نــرى أن تعابــر الغضــب أو التجاهــل مــن معلامتهــم قــد حســمت
املوقــف .إن الحيــاة التعليميــة الروتينيــة ولــدت ثقافــة تعليــم تهمــش الســؤال الناقــد بصــورة مل
أفهــم مطلقـاً شــيوعها بهــذا الشــكل ،وتعــزز بنفــس الوقــت الســؤال الجاهــز واألجوبــة املعروفــة،
إذ يبــدأ املشــهد التعليمــي بدخــول املعلمــة إىل الصــف وتذكــر الطلبــة بعنــوان الــدرس والتاريــخ
واليــوم ،وأحيانـاً متحــو مــا كتبتــه زميلتهــا حــول نفــس املعلومــة ،ثــم تبــدأ بطــرح أســئلة الــدرس
التــي تكــون معظمهــا أســئلة مغلقــة ال تتعــدى مســتوى تذكــر املعلومــات ،ويســتمر األمــر
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مــع حــل متاريــن الــدرس بشــكل جامعــي ،حيــث نــادرا ً مــا تطلــب املعلمــة مــن الطلبــة أن
يفكــروا وحدهــم يف التمريــن ،وإن تــم األمــر ،تقــوم بذلــك بحــذر شــديد ولتامريــن محــددة ،كأن
اســتقاللية الطلبــة يف املــرور بــأدىن حــد مــن التشــابك مــع املــادة ،تشــكل مصــدر قلــق وتهــدد
ســلطتها أو رمبــا صورتهــا كمعلمــة تعمــل جاهــدة يف تعليــم الطــاب «عــى األصــول» .ويتــم
نســخ متريــن الكتــاب عــى اللــوح ،وتســأل املعلمــة الطلبــة حــول اإلجابــات الصحيحــة وتكتبهــا
يف مكانهــا املناســب عــى اللــوح.
يف حــاالت أخــرى ،وانطالقـاً مــن التفكــر الســائد بــأن الطلبــة يحبــون الكتابــة عــى اللــوح ،تبــدأ
عمليــة «االختيــار» ،ويصبــح املشــهد شــبيهاً مبعركــة ميدانيــة بــن الطلبــة ،يوظفــون خاللهــا كل
الحــركات املطلوبــة ،مبــا فيهــا العنيفــة تجــاه زمالئهــم ،وتــرك مقاعدهــم حتــى تراهــم املعلمــة
عــن قــرب ،ويحــاول آخــرون وضــع يــد عــى الفــم إلظهــار الســلوك املــؤدب وتــرك اليــد الثانيــة
مرفوعــة بزاويــة معينــة ،باإلضافــة إىل كلــات الرجــاء والعتــاب والتهديــد والتذكــر بوعــود ،حتــى
تتكــرم املعلمــة باختيــار أحدهــم لكتابــة الحــل عــى اللــوح .ومــع وصــول املعلمــة إىل آخــر
إجابــة ،تــزداد الفــوىض ونــداءات الرجــاء بــن الطلبــة ،ويبــدأ بعضهــم مبهمــة «الرشطــي الرقيــب»
مــن خــال إن ـزال أيــادي الطلبــة الذيــن ســبق أن شــاركوا .ومبــا أنــه مــن املســتحيل أن تقــوم
املعلمــة باختيــار نفــس الطلبــة ألكــر مــن مــرة ،نراهــم قــد فقــدوا رغبــة الرتكيــز مبــا يحصــل.
كــا قــد يشــعر باقــي الطلبــة أن فرصهــم ضئيلــة يف منافســة زمالئهــم األكــر قــدرة عــى إقنــاع
املعلمــة بالســاح لهــم يف حــل التمريــن األخــر عــى اللــوح ،فيبــدأ التملمــل ،وااللتهــاء بأحاديــث
جانبيــة ،واللعــب بــاألدوات ،وحتــى األكل خلســة تحــت األدراج .وينتهــي املشــهد بــأن تعيــد
املعلمــة النظــام إىل الصــف ككل ،وتطلــب منهــم نســخ الحــل عــى الكتــب .وقــد تكتشــف
املعلمــة أن البعــض قــد قــام بذلــك خــال الحــل الجامعــي ،فتظهــر تعابــر عــدم الرضــا عــن هــذا
الســلوك ،وقــد تطلــب محــو الحــل عقاب ـاً عــى تجاوزهــم لإلرشــادات ،أو تبلغهــم بتأثــر هــذه
املخالفــة عــى احتــال اختيارهــم باملشــاركات املقبلــة.
أحيان ـاً ،تختلــف أو تضــاف بعــض التفاصيــل عــى هــذا املشــهد التعليمــي ،كأن تحــل معهــم
بعــض التامريــن عــى اللــوح ،ثــم تنتقــل بينهــم ملتابعــة مــا يقومــون بحلــه وتصحــح اإلجابــات
بشــكل مبــارش أو جامعــي .وقــد يحــدث أن توافــق املعلمــة عــى إجابــات الطلبــة املكتوبــة،
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لكــن مــع لحظــة وضــع إجابتهــا أو طريقــة حلهــا للمســألة عــى اللــوح ،ميحــو الطلبــة ،وبشــكل
آيل ،إجاباتهــم ،وينســخون إجابــة أو طريقــة حــل املعلمــة .وقليلــة هــي الحــاالت التــي تســعى
خاللهــا املعلمــة إىل جمــع إجابــات أو طــرق حــل مختلفــة مــن الطلبــة وفتــح املجــال أمامهــم
لنقــد الحلــول ومناقشــة منطقهــا ومتييــز مواطــن قوتهــا وضعفهــا.
مــع طغيــان ثقافــة «اإلجابــات الجاهــزة» يف الســياق التعليمــي ،يصبــح مــن الســذاجة الحديــث
عــن ثقافــة التســاؤل ،ألن األمــر مل يعــد مرهونـاً مبامرســات املعلمــة ،بــل مبــا ولــده هــذا التعليــم
مــن توجهــات ســلبية لــدى الطلبــة ،ناهيــك عــن حتميــة املحتــوى التدريــي وغيــاب فــرص
للتشــابك مــع النصــوص .وتتذمــر الطواقــم مــن وضــع تعليمنــا ومــن غيــاب الدافعيــة لــدى
الطلبــة ،إال أنــه ،ويف لحظــة طــرح مجــاالت لخــوض تجــارب مغايــرة ،يســقط ســيل مــن الحجــج
الرافضــة مثــل «وقــت الحصــة ال يســمح ..يــا دوب نغطــي املطلــوب» ،أو «الطلبــة المبالــون
وبالــكاد يقومــون باملطلــوب» ،أو «ال أريــد وجــع الــرأس مــع األهــل ،ألن الطلبــة يوصلــون
الفكــرة بشــكل مغايــر» .وال أقلــل مــن رشعيــة هــذه الحجــج يف ظــل مــا تــم وصفــه أعــاه مــن
أجــواء التدريــس ،التــي تضــع الثقــل األكــر عــى تعليــم املعلــم (وليــس تعلــم الطلبــة) ،مــا يقلــل
مــن فــرص التجديــد.
إن الحــوار حــول أهميــة الســؤال ضمــن الواقــع التدريــي القائــم يجعــل مــن املســتحيل فهــم
معنــى أهميــة األســئلة كثقافــة تعلــم ،فيتحــول األمــر كــا لــو أنــه فعاليــة أو متريــن تطــرح
خاللهــا املعلمــة أســئلة خــارج الــدرس ،ولكــن بــأدوات التعليــم التقليديــة كــا وصفــت ســابقاً .يف
الحقيقــة ،إن ثقافــة التســاؤل تعنــي تغيــر بنيــة التفاعــل الصفــي ،أي أن تــأيت املعلمــة إىل الصــف
ـرت لهــا بعنايــة وافرتضــت أنــه مل يســبق أن فكــر الطلبــة
ومعهــا أســئلة ومواضيــع ومواقــف حـ ّ
بهــا ،وتتوقــع أن الســؤال ســيفتح أبوابـاً ألســئلة أصيلــة مــن قبــل الطلبــة .لــذا ،تحتــاج املعلمــة أن
تنتقــد طبيعــة األســئلة التــي تطرحهــا .وال أقصــد هنــا أن تقيمهــا وفــق مســتويات بلــوم أو غــره،
التــي ال أقلــل مــن أهميتهــا ،بــل أن تتحــر جيــدا ً ملــا ســتؤول إليــه األســئلة مــن حــوار وجــدل
حــول املعــارف والقيــم والتوجهــات .مبعنــى آخــر ،أن تتعامــل مــع املحتــوى التدريــي عــى أنــه
موضــوع تســاؤل وليــس أن تصــوغ أســئلة تســاهم يف حفــظ وترديــد املحتــوى واملعــارف .مبعنــى
آخــر ،إن تحويــل الخ ـرات الصفيــة إىل أجــواء نقديــة يتطلــب التفكــر يف موضــوع التدريــس
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واملحتــوى عــى أنــه موضــوع للجــدل وقابــل للتشــعب يف األفــكار واملواضيــع وجلــب مــا يحملــه
الطلبــة مــن معتقــدات مســبقة ،وأن يســتمعوا ألفــكار غريهــم ،ويتســاءلوا حــول األفــكار أو
املعلومــات يف النــص ،وتثــر املعلمــة أســئلة تضمــن االختــاف والتجريــب والتســاؤل واالفـراض.
إن حضــور املعلمــة خــال عمليــة الحــوار والتســاؤل أمــر يف غايــة األهميــة ،كونــه يفــرض عــى
الطلبــة االنخ ـراط النشــط يف الحــوار .وأذكــر يف هــذا الســياق عــدة مواقــف غــرت مــن مســار
التعلــم يف اللحظــة التــي طرحــت بهــا املعلمــة ســؤاالً يحــرك عقــول الطلبــة .مثـاً ،يتحــدث درس
«عاقبــة الطمــع» (لغتنــا الجميلــة ،الصــف الثالــث ،جــزء  )2عــن قصــة منلــة رأت قطــرة عســل
ألول مــرة ومل تعــرف طعــم العســل مســبقاً .وبــدأت تتذوقهــا بلــذة ثــم أكملــت طريقهــا .لكنهــا
بقيــت تفكــر يف طعمهــا ،فعــادت إىل القطــرة ودخلــت بهــا وبــدأت تــأكل حتــى شــبعت ،لكنهــا مل
تســتطع الخــروج مــن القطــرة ،وماتــت فيهــا نتيجــة طمعهــا .وســألت املعلمــة الطلبــة إن كانــت
صفــة الطمــع مناســبة لهــذا الســلوك؟ وكانــت إجابــات الطلبــة التلقائيــة باإليجــاب ،دون تفكــر.
ولكــن عندمــا الحظــوا أن املعلمــة مل تنتقــل إىل الســؤال الثــاين وتعاملــت بجديــة مــع إجاباتهــم
املغلقــة لتبنــي عليهــا أســئلة أخــرى حــول مفهــوم الطمــع ،وإن كان حــب النملــة العفــوي
للســكاكر يجعلهــا طامعــة ،بــدأت األســئلة تتدفــق لتكشــف عــن معــارف مدفونــة ،إذ علــق طفل
أن الطمــع يعنــي أن يحــب اإلنســان األشــياء لنفســه .وعلــق آخــر :لكــن قطــرة العســل مرتوكــة
ومل تــأكل حــق أحــد .وتســاءلت طالبــة إن كان يصــح لــوم النملــة كونهــا مل تعــرف مســبقاً طعــم
العســل .وهكــذا ،بــدأت حــاالت مــن «الصحــوة» واملشــاركة بوجهــات نظــر ومعــارف مختلفــة،
منهــا التســاؤل حــول كميــة الســكر التــي تســتطيع النملــة أن تأكلهــا ،وإن كانــت قطــرة عســل
ستســبب كل هــذا .هــذه املواقــف فاجــأت املعلمــة إىل حــد كبــر مبــا يســتطيع الطلبــة القيــام
بــه ،خاصــة الطلبــة املصنفــن كـ»صعوبــات تعلــم» ،إذ كانــوا مبســتوى عا ٍل مــن التفاعــل والنقاش.
ويف نفــس الوقــت ،تعلمــت عــن مقدراتهــا يف إخراجهــم مــن حالــة «ترديــد معــارف جاهــزة» إىل
توفــر مســاحة للتفكــر بهــذه املعــارف ونقدهــا وإعــادة تفكيــك معانيهــا وبنــاء معرفــة جديــدة
حــول القيــم التــي يحملهــا الــدرس والتوســع بكافــة أبعــاد «الطمــع» وأشــكال مامرســاته.
عندمــا تقــرر املعلمــة أن توظــف تدريج ّيـاً ثقافــة الســؤال ،فإنهــا تــدرك أن األمــر ال يتــم يف حصــة
أو بــن ليلــة وضحاهــا ،بــل مــن خــال املثابــرة والنفــس الطويــل والتحليــل املعمــق ملــا أفرزتــه
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البنــى االجتامعيــة يف تربيــة األطفــال عــى تجنــب الســؤال وقبــل مجيئهــم إىل املدرســة .هــذا
النفــس والحــب واإلميــان بأهميــة مــا يفعلــه الســؤال بحيــاة الطفــل يجعلهــا تســعى إىل إعــادة
االعتبــار لحــق الطلبــة يف التســاؤل وتحريــك بحــار فضولهــم بعــد أن ســكنت أمواجهــا تدريجيّـاً
مــع الوقــت .وعندمــا تتبنــى املعلمــة هــذا الــدور ،فإنهــا تســتمتع بثقــة الطلبــة بهــا كمصــدر
لتيســر التشــابك مــع املواضيــع املطروحــة ،وتبقــى حــذرة وناقــدة ملامرســات تقــوم بهــا ،دون
وعــي ،قــد تبــث قمعـاً مبطنـاً ،كإصــدار الحكــم عــى إجابــات مل تـ ُرق لهــا ،أو تجاهلهــا ألســئلة
بــدت مضحكــة لكنهــا تحمــل معــاين تســتحق الوقــوف .هــذه املعلمــة ال تقبــل بالعــرف الســائد
بــأن الطلبــة يســألون مــن أجــل إحراجهــا ،بــل إنهــا تشــعر بالخــزي عندمــا تقبــل مرجعيتهــا
يف تحديــد اإلجابــة أو قيمــة الســؤال .إن املعلمــة التــي متــارس بنفســها التفكــر الناقــد ،تــدرك
جيــدا ً أنهــا تحتــاج أن تتحــرر أوالً مــن قيــود فرضــت عليهــا دورا ً هامش ـ ّياً يف تحريــك عقــول
األطفــال ،وأقنعتهــا أن الكتــاب هــو غايتهــا وليــس ذهــن األطفــال .هــذا الجــو الــذي توفــره
املعلمــة يف شــخصها أوالً كفــرد يســأل ويتســاءل ويفكــر ويتصــادم مــع املحتــوى ومــع مســلامت
حــول دورهــا ،سيســاهم دون شــك يف بنــاء أجــواء ميــارس فيهــا التفكــر الناقــد بأعــى مســتوياته.
إن طــرح األســئلة التــي تثــر التفكــر الناقــد يعنــي أن تضمــن املعلمــة أن األســئلة ســتفتح
األبــواب أمــام الطلبــة يف توظيــف مهــارات املقارنــة ،والتحليــل ،وإيجــاد مواطــن قــوة وضعــف
األفــكار والحلــول أو املامرســات .ويف نفــس الوقــت ،يجــب أن تســاعد الطلبــة يف تطويــر مهاراتهم
عــى صياغــة األســئلة الناقــدة .وهــذا رمبــا مــن األمــور الشــائكة ،ألن الطلبــة معتــادون أن يجيبــوا
وليــس أن يطرحــوا أســئلة .وبشــكل عــام ،تســاعد أســئلة الطلبــة يف كشــف النقــاب عــن مهــارات
املعلمــة يف إثــارة األســئلة الناقــدة ،إذ مييــل الطلبــة إىل تكـرار أســئلة املعلمــة ،لــذا ،عندمــا نطلــب
منهــم أي يفكــروا بأســئلة أو مواقــف حــول موضــوع الــدرس ،قــد نتعلــم الكثــر عــن أســئلة
املعلمــة جـراء ذلــك ،إذ عندمــا يطــرح الطلبــة أســئلة بســيطة ،فهــذا يعكــس إىل حــد مــا عــدم
تعرضهــم ملواقــف وجهــت إليهــم أســئلة نقديــة.
مــن خــال خــريت باملــدارس ،الحظــت إرصار بعــض املعلــات عــى تدريــب طلبــة املرحلــة
األساســية عــى صياغــة أســئلة مغايــرة ،إذ اســتخدمت إحــدى املعلــات األســئلة الســقراطية مــن
خــال ســؤال األطفــال عــا يتوقعــون أن تســألهم حــول موضــوع معــن .وأثنــاء تلقيهــا لألســئلة
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املحتملــة ،كانــت تعلــق وتثمــن نجاعــة األســئلة وتعــرف أنهــا مل تفكــر بهــا مســبقاً .وال أزال
أســرجع البســات عــى شــفاه األطفــال عنــد ســاع ذلــك وكيــف ســاهمت «اعرتافــات» املعلمــة
باملزيــد مــن الثقــة والحــب واإلرصار عــى التفكــر بأســئلة حــول موضــوع ومعــارف الــدرس.
كــا أنهــا اهتمــت بــأن تســاعد الطلبــة عــى تقييــم أســئلة بعضهــم وإن كانــت األســئلة تحتــاج
إىل تجريــب وتفكــر وبحــث أم تحتــاج إىل إجابــة واحــدة .ومــع الوقــت ،الحظــت املعلمــة
تحســناً ملحوظـاً يف نجاعــة أســئلة طالبهــا ،وأيضـاً يف نقدهــم وتقييمهــم ألســئلة بعضهــم .وقــد
بــررت «الــر» بأنهــا ببســاطة اســتثمرت وقتـاً يف أســئلة الطلبــة والعمــل معـاً عــى البحــث فيهــا
والتفكــر فيهــا والتفكــر يف ســبب التســاؤل حولهــا .وتقــول إن هــذا املســار ســاهم يف زيــادة فهــم
املــواد لــدى الطلبــة واالهتــام بجوانــب خــارج «حــدود» املحتــوى.
لــذا ،عندمــا نقــرر توفــر أجــواء مبنيــة عــى ثقافــة الســؤال ،علينــا أن نأخــذ بعــن االعتبــار أن
حــس عــا ٍل يف «قراءتنــا» كمعلــات ومعرفــة
ردود فعلنــا هامــة يف املســار ،فالطلبــة لديهــم ّ
حــدود مــا ميكــن الســاح بــه أو تجنبــه .لــذا ،فــإن فتــح املجــال لألســئلة والتفكــر بهــا مــع
الطلبــة وحتــى التســاؤل معهــم مبــا قــد يثــر انتباهنــا ،ســيجعلهم أكــر قــدرة عــى تبنــي طرقنــا
يف التعامــل مــع األســئلة واملعرفــة «املفهومــة ضمن ـاً».
الحوار الناقد ولغة النقد

عندمــا نخــوض مــع الطلبــة حــوارات حــول موضــوع التعلــم ،ونطــرح أســئلتنا ونديــر أســئلتهم،
كث ـرا ً مــا نشــعر أننــا فقدنــا الســيطرة عــى ضبــط الحــوار ،أو نالحــظ أن الطلبــة قــد ملــوا مــن
األســئلة .وهــذا طبيعــي ،ألن الحــوار مــع الطلبــة يف املرحلــة العمريــة الصغــرة يجــب أن يقتــر
عــى فــرة زمنيــة قصــرة ،ويجــب أن يدعــم بأنشــطة وأســاليب تضمــن اســتمرار تركيزهــم كلعــب
األدوار ،ومشــاهدة األفــام ،ومتابعــة صــور ،وعمــل تجــارب ،وق ـراءة قصــص تثــر التفكــر ،وحــل
مشــكالت بشــكل جامعــي .وهنــاك إسـراتيجيات ومبــادئ هامــة تســاعدنا يف إدارة الحــوار الناقــد:
تفكيك مركزية المعلمة

الحــوار الفعــال يتطلــب مــن املعلمــة أن تتجنــب مركزيتهــا يف تلقــي اإلجابــات ،وأن تركــز عــى
تيســر النقــاش مــن خــال ســؤال اآلخريــن حــول هــذا الطــرح و /أو الفكــرة .ومــن املواقــف
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املثــرة لالهتــام هنــا أنــه كث ـرا ً مــا يعلــق الطلبــة عــى آراء غريهــم دون النظــر إليهــم ،بــل
توجيــه الحديــث «عنهــم» إىل املعلمــة (بلغــة الغائــب) .وتحتــاج املعلمــة أن تــر عــى أن يوجــه
الحديــث للزميــل/ة مبــارشة وليــس لهــا .ومــع الخــرة وتأكيــد هــذا املبــدأ بــكل حــوار ،يقــوم
الطلبــة باألمــر بشــكل تلقــايئ .ويصبــح املشــهد التعلمــي عبــارة عــن حلقــة مــن الحــوار واإلصغــاء
وتبــادل اآلراء بــن الجميــع دون اقتصــاره عــى مــا تقولــه املعلمــة فقــط.
أهمية التدرب على اإلصغاء

ال ميكــن إدارة حــوار دون تدريــب الطلبــة عــى اإلصغــاء .إن شــعارات مثــل «نســمع لغرينــا»
أو «كــا تريــد أن نســمع لــك ،فعليــك أن تســمع لغــرك» ،ال تعطــي أث ـرا ً نوع ّي ـاً ،بــل يحــدث
اإلصغــاء عندمــا تــر املعلمــة أن تســأل الطالــب/ة قبــل إعطــاء االجابــة إن كانــت اإلجابــة
تختلــف عــن إجابــات ســابقة .وقــد تكــون ردة فعــل الطالــب/ة «مل أســمع» ،وهنــا ،قــد تطلــب
املعلمــة مــن املتحــدث الســابق أن يعيــد مــا قالــه لزميلتــه ،ثــم تطلــب منهــا بعــد ســاع اإلجابــة
أن تفكــر بهــا وأن تحســم إن كانــت إجابتهــا مختلفــة .وتحتــاج املعلمــة هنــا إىل الثبــات يف
تعاملهــا مــع هــذه املواقــف حتــى تتــذوت .ويف نفــس الوقــت ،تســاعد هــذه اإلس ـراتيجية يف
تجنــب اإلجابــات املكــررة ،مــا يزيــد مــن تركيــز الطلبــة عــى إجابــات غريهــم والبنــاء عليهــا ،أو
نقدهــا ،أو إضافــة فكــرة مغايــرة.
اللغة الناقدة والبناءة

مــن أهــم مبــادئ الحــوار الناقــد مامرســة الطلبــة للغــة الناقــدة ،إذ ال يكفــي أن نســأل الطلبــة
عــن آرائهــم وأن يقارنــوا بــن األفــكار املختلفــة ويطرحــوا بدائــل ،دون تدريبهــم عــى تجنــب
اللغــة املطلقــة كإصــدار الحكــم الفــوري بعبــارات مثــل «غلــط»« ،مــش صحيــح»« ،فكرتــك ال
معنــى لهــا»« ،فكــرة ســخيفة» .مــن املهــم أن تســاعد املعلمــة الطلبــة عــى إعــادة صياغــة
عباراتهــم ،بحيــث تكــون نقديــة ،ويف نفــس الوقــت ال تــيء إىل الغــر ،حتــى لــو كانــت للمعلمــة
نفســها .مثـاً ،قــد يعــر الطلبــة عــن درس معــن أنــه ممــل أو أن قـراءة زميلهــم مليئــة باألخطــاء.
قــد تســاعد املعلمــة الطلبــة يف التوقــف ،وأن تســأل الطلبــة أن يفكــروا كيــف ميكــن أن يوجهــوا
نقــدا ً لزمالئهــم دون اإلســاءة .وهنــا ،تســاعدهم أن مييــزوا بــن نقــد الفــرد (أنــت ممــل) ،وبــن
الســلوك نفســه (طريقــة الق ـراءة) .وتدخــل املعلمــة يف جــدل حــول الصفــات املســتخدمة وإن
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كانــت تســاعد يف توضيــح اإلشــكالية .وهنــا ،يتعلــم الطلبــة أن نعــت مامرســة بامللــل ال يســاعد
الفــرد عــى تحســن املامرســة ،بــل يراهــا وجهــة نظــر .لكــن عندمــا يتــم وصــف معنــى القـراءة
اململــة ،وباختيــار دقيــق للكلــات ،كدرجــة الصــوت ،والتوقــف عنــد كل كلمــة ،وغيــاب التعابــر؛
عندهــا يســتطيع املتعلــم أن يتجنــب هــذا الشــكل مــن الق ـراءة .وهــذا األمــر ال يقتــر فقــط
عــى الصفــات الســلبية ،بــل يشــمل النقــد اإليجــايب بكلــات مثــل «حلــو» ،و»أعجبتنــي»،
و»أحببــت الفكــرة» ،ألنهــا ال تفــر مــا هــي املامرســات الجيــدة التــي أدت إىل هــذا االنطبــاع.
وكثـرا ً مــا نقــع كمعلــات يف هــذا املطــب عندمــا نعــر عــن انطباعاتنــا دون تفاصيــل .ومــا يزيــد
الطــن بلــة أنــه كثـرا ً مــا تعــر معلمــة عــن إعجابهــا بســلوك يقــوم بــه الطلبــة ،وتقــوم معلمــة
أخــرى بنقــد هــذا الســلوك .فبــدالً مــن أن نعلــم الطلبــة أن يقومــوا مبــا «تحبــه» املعلمــة ،والــذي
يتناقــض أصـاً مــع أســس الرتبيــة الناقــدة ،نحتــاج أن نســاعدهم أن يتعلمــوا متييــز نقــاط قوتهــم
وضعفهــم وفــق معايــر واضحــة.
يســاعد يف هــذا الســياق أن تــر املعلمــة عــى أن يســتخدم الطلبــة مفاتيــح اللغــة الناقــدة خــال
الحــوار ،ومنهــا« :أعتقــد»« ،أتفــق مــع زميــي بالنســبة لـــ ،..وال أتفــق يف مــا يخــص ،»..و»عنــدي
نقطــة هامــة» ،و»أود أن أطــرح ســؤا ًال حــول مــا تقولينــه» ،و»لنفــرض أن ،»..و»أســتنتج،»..
و»فكــرت خــال حديثــك أنــه ،»..و»أود أن أكمــل مــا قالــه زميــي ،»..و»الجديــد يف فكرتــك أنــك.»..
مــن الطبيعــي أن املعلمــة بحاجــة إىل التــدرب عــى اللغــة الناقــدة ،قبــل تدريــب الطلبــة عليهــا،
وهــذا أمــر يف منتهــى األهميــة ،حتــى ال تتحــول اللغــة الناقــدة إىل «متريــن» صفــي يخــص الطلبة
فقــط وينتهــي مــع وقــف الحــوار .وقــد قامــت بعــض املعلــات اللــوايت أردن تطبيــق الفكــرة
بكتابــة تلــك املفاتيــح واملصطلحــات عــى لوحــة لتذكــر الطلبــة بهــا .كــا أنهــن لعــن أدوارا ً مــع
الطلبــة لتقييــم مــدى التزامهــم يف اســتخدام تلــك املصطلحــات .وميكــن هنــا أن تخصــص املعلمــة
وقتــاً مــن الحصــة لتقييــم خــرات التعلــم بشــكل عــام ،مبــا فيهــا تزويــد الطلبــة بالتغذيــة
الراجعــة املســتمرة حــول لغتهــم الناقــدة وتشــجيعهم عــى تقييــم طرقهــم يف خــوض الحــوار.
وكل هــذا ال ميكــن أن يتــم دون الوعــي والتيقــظ املســتمرين لــدى املعلمــة مــن خــال انتهــاز
الفــرص التــي يتــم خاللهــا اســتخدام اللغــة الناقــدة حتــى تشــجعهم عــى اســتمرار املامرســة
وتزويدهــم بالتغذيــة الراجعــة حــول مســتويات اســتخدامهم لتلــك املصطلحــات.
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كثـرا ً مــا نفــرض أن الحــوار يجــب أن يكــون بــن طلبــة الصــف ككل ،وهــذا ليــس رشطـاً ،خاصــة
عندمــا يكــون عــدد الطلبــة كب ـرا ً .إن املحــك الحقيقــي ملــدى تذويــت أســس الحــوار الناقــد
يظهــر عندمــا يوظــف الطلبــة مــا ذكرنــاه أعــاه خــال عملهــم باملجموعــات املصغــرة ،وبغيــاب
الحضــور املبــارش للمعلمــة .بشــكل عــام ،يغفــل الطاقــم التدريــي عــن تدريــب األطفــال عــى
عمــل املجموعــات املصغــرة وفــق األســس الناقــدة ،ويتــم تشــكيل املجموعــات املصغــرة بطــرق
تقليديــة مــن خــال فصــل طلبــة عــن مجموعــات معينــة ،واالســتعانة بإسـراتيجيات املجموعــات
املتجانســة أو املتفاوتــة بحجــة تدريــب الطلبــة عــى القيــادة الجيــدة والتعــاون بــن الفروقــات
الفرديــة .بغــض النظــر عــن تركيبــة املجموعــة ،مــن املفضــل تدريــب األفــراد عــى مهــارات
العمــل يف مجموعــة ضمــن التوجــه الناقــد ،كأن تؤكــد املعلمــة رضورة اســتخدامهم للغــة النقــد
خــال الحــوار الجامعــي ،وطــرح أســئلة عــى البعــض وعــدم كتابــة حلــول قبــل التأكــد مــن
موافقــة الجميــع .وقــد تركــز املعلمــة عــى تشــجيعهم يف تقييــم أدائهــم ومهاراتهــم يف اإلقنــاع
واح ـرام األفــكار املختلفــة للتوصــل إىل املضامــن.
إن عمــل املجموعــات املصغــرة بحــد ذاتــه تح ـ ٍّد ،ألنــه يحتــاج إىل تحضــر مواقــف وتجــارب
تتطلــب التعلــم الجامعــي وليــس الجلــوس كجامعــة .ومــا أقصــده هنــا أننــا كث ـرا ً مــا نتعامــل
مــع العمــل الجامعــي عــى أنــه توزيــع مهمــة بســيطة قــد يقــوم بهــا الطلبــة بشــكل فــردي
أو زوجــي وال تحتــاج إىل «مجموعــة» .إن فكــرة التعلــم والحــوار الجامعــي تعنــي أن يخــوض
األفـراد معـاً مواقــف ومعــارف جديــدة تتطلــب منهــم توظيــف مهاراتهــم يف االفـراض والتفــاوض
والتفكــر والتســاؤل والبنــاء عــى افرتاضــات بعضهــم وتجريــب األفكار واكتشــاف مواطــن ضعفها
وقوتهــا .لــذا ،علينــا كطاقــم تدريــي أن نســأل أنفســنا إن كانــت املهــام التــي نوزعهــا ستســاهم
يف تطويــر تلــك الجوانــب الفكريــة ،أم أنهــا ســتكون ورقــة عمــل تحمــل أجوبــة واحــدة أو
خطــوات ال ميكــن الخــروج عنهــا.
المعرفة المطلقة والمعتقدات

ال منــارس التفكــر الناقــد مــن فـراغ ،بــل يحتــاج إىل مواضيــع ومعــارف قابلــة للجــدل والتجريــب
وال تضــع قيــودا ً حــول معــارف معينــة مبــا فيهــا املســلامت .وقــد نقــف هنــا مبعضلة أخالقيــة فيام
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يخــص الجــدل حــول املســلامت أو املعتقــدات غــر املبنيــة عــى املنطــق ،التــي تعتــر جــزءا ً مــن
الثقافــة املحافظــة الســائدة مثــل املســاواة بــن الجنســن أو األســاطري والقصــص الدينيــة ،فكيــف
ميكــن الســاح بتبــادل وجهــات نظــر مختلفــة ،قــد تفتــح األبــواب للتســاؤل حــول «املحرمــات»؟
ويف نفــس الوقــت ،ال تــود املعلمــة قمــع الطلبــة عــن التســاؤل حــول أمــور تشــغلهم أو املشــاركة
بأفــكار تربــوا عليهــا وقــد تتناقــض مــع حقــوق اآلخريــن؟ إن الرصاعــات التــي تنتــج مــن هــذه
األســئلة قــد تضــع املعلمــة يف حالــة الشــك يف مقدراتهــا عــى إدارة الحــوار الناقــد.
مــا ننســاه ح ّقـاً يف هــذه املواقــف أنهــا تــأيت بســبب تعويــد الطلبــة عــى أجــواء الحــوار الناقــد
ومــا يشــمله األمــر مــن احــرام لوجهــات نظــر قــد تتناقــض مــع وجهــات نظــر املعلمــة أو
األطفــال .بالتــايل ،مــا قــد نعتقــده أنــه ســيفتح البــاب ملعضــات أخالقيــة ومســاس مبســلامت،
قــد ال ي ـراه الطلبــة بنفــس «الخطــورة» ،أي أن درجــة التعقيــد تتحــدد يف أذهاننــا كمعلــات،
وليــس بالــرورة أن تشــكل معضلــة لــدى الطلبــة .هــذا كلــه مــروط مبــدى نجاحنــا يف خلــق
أجــواء آمنــة للحــوار والتفكــر ،كــا أن بنــاء األجــواء الصحيــة للحــوار يحصــل تدريج ّيـاً ويصبــح
«عــادة» بعــد فــرة .لــذا ،ال ميكــن القفــز إىل جــدل دون التحضــر املســبق وتعويــد الطلبــة
تدريج ّي ـاً عــى قبــول االختــاف .مث ـاً ،قــد يفتــح درس املهــن حــوارا ً حــول األمــور املســموحة
لإلنــاث وغــر مســموحة للذكــور ،وبالعكــس .وقــد يتولــد خــاف بــن آراء الطلبــة مســتمد مــن
جــذور الرتبيــة ،كــا حــدث يف أحــد الصفــوف ،عندمــا علقــت طالبــة أنهــا تحلــم أن تكــون راقصة
باليــه ،فانتقدتهــا طالبــة أخــرى بــأن الرقــص حـرام وليــس مهنــة للبنــات الجيــدات .وهنــا ،تحتــاج
املعلمــة أن تضــع أمــام أعينهــا حــق الطلبــة يف التعبــر عــن رأيهــم ،ويف نفــس الوقــت ،أن تتحــدى
أشــكال املعرفــة القامئــة ،وتزودهــم مبــا يــدور حولهــم مــن تطــورات عــى صعيــد مكانــة املــرأة،
حتــى ال ينحــروا بآرائهــم التــي تســهم يف عــدم اح ـرام مبــدأ عــدم التمييــز .لــذا ،فــإن إدارة
الحــوار حــول املصطلحــات الخاصــة باملســموح واملمنــوع وربطهــا بســياقات مجتمعيــة معينــة،
قــد يســاعدان يف خــوض شــكل مــن أشــكال التفــاوض بــن املعتقــدات واملعرفــة .ويف املثــال
أعــاه ،قــد تســاعد املعلمــة الطلبــة يف التوصــل إىل أنــه قــد يختلــف النــاس فيــا بينهــم حــول
املســموح واملمنــوع فيــا يخــص اإلنــاث ،لكــن هــذا ال يعنــي أن يكــون إجامعـاً .وعنــد اســتحضار
معلومــات عــن قصــص راقــي وراقصــات باليــه مــن شــعوب مختلفــة ،مبــا فيهــا فلســطني ،ومــا
يســاهمون بــه مــن فــن ،قــد يتوصــل الطلبــة إىل أن املعتقــدات غــر مطلقــة ،وال يوجــد إجــاع
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كامــل بــن النــاس حولهــا ،وأن األفــكار وإن كانــت غــر منطقيــة لبعــض النــاس ،قــد تكــون
مهمــة لغريهــم .وهنــا ،قــد تتوفــر األرضيــة ملامرســة التفكــر الناقــد عندمــا مييــز الطلبــة العالقــة
والفــرق بــن املعتقــدات واملعرفــة.
قــد يســأل البعــض :كيــف ميكــن التعامــل مــع املعرفــة التــي تتناقــض متام ـاً مــع املعتقــدات،
مثــل الجنــة والنــار ،والحيــاة بعــد املــوت ،التــي ال توجــد إثباتــات علميــة عــى وجودهــا ،لكنهــا
جــزء أســايس مــن الثقافــة الدينيــة؟ كــا قلــت ســابقاً ،التفكــر الناقــد ال يتفــاوض عــى املرجعيــة
العلميــة ،ولكــن ال يعنــي األمــر أال يفكــر الطلبــة يف معتقــدات مجتمعاتهــم والعــامل حولهــم
ومييــزوا الجــدل بــن العلــم واملعتقــدات .شــخصيّاً ،خضــت وغــري عـرات الحــوارات مــع طلبــة
مــن عــدة خلفيــات دينيــة واجتامعيــة حــول تلــك املســلامت .وبغــض النظــر عــن موقفنــا
الشــخيص مــن تلــك املواضيــع ،مل يصــدف أن ســبب هــذا الجــدل إشــكالية يف معتقــدات الطلبــة
كــا قــد يدعــي أصحــاب التوجــه املحافــظ .مبعنــى آخــر ،مــن حــق الطلبــة معرفــة أن هنــاك
توجه ـاً علم ّي ـاً تســتند مرجعيتــه إىل الدالئــل العلميــة ،وهنــاك مــن يؤمــن بوجــود ظواهــر وإن
كانــت غــر مســتندة عــى الدالئــل العلميــة القامئــة .هــذا ال يفــرض أن أي وجهــة نظــر يجــب
أن تســود عــى األخــرى .إن مجــرد تبــادل معــارف حــول ســبب إميــان فئــات معينــة بقضيــة مــا،
وعــدم قناعــة مجتمعــات أخــرى نحــو نفــس القضيــة ،يســاهم إىل حــد كبــر يف مســاعدة الطلبــة
يف التمييــز بــن حــق النــاس باإلميــان ،وبــن فــرض اإلميــان عــى املعرفــة العلميــة .مبعنــى آخــر،
إن الفصــل بــن العلــم واإلميــان أســايس نحــو بنــاء مجتمــع يحــرم التعدديــة واالختــاف .وقــد
يعتقــد البعــض أن تعــرض الطلبــة لهــذه التعدديــة قــد يشــكل إشــكالية يف قناعاتهــم وتربيتهــم،
تصــل حــد «الكفــر» بــكل مــا تربــوا عليــه .إن هــذا التوجــه املحافــظ نحــو تعــرض الطلبــة
للتنــوع الفكــري يتطلــب منــا وقفــة «نقديــة» لنتســاءل حــول ســبب تخوفنــا هــذا ،وإن كان
يقــول شــيئاً عــن تربيتنــا ألطفالنــا ،وإن كانــت ستنســف فجــأة فقــط ألن طلبتنــا تعرضــوا ألفــكار
أخــرى .لنتذكــر أن االنفتــاح عــى وســائل اإلعــام بكافــة مســتوياتها هــو أكــر تأثــرا ً ،ورمبــا
خطــورة ،مقارنــة مبواقــف تعلميــة تــدار مــن قبــل معلــات وأهــل مســؤولني ،يحرتمــون عقــول
األبنــاء والبنــات ويخوضــون معهــم تســاؤالت حــول االختــاف والتعدديــة.

26

التفكير الناقـــد في العملية التعليمية التعلمية

االنضباط والحرية والمسؤولية المجتمعية

يــردد البعــض مــا قــد تولــده مهــارات التفكــر الناقــد مــن خلخلــة قيــم يثمنهــا مجتمعنــا ،مثــل
اح ـرام آراء اآلخريــن ،أو اإلحســاس مبشــاعر اآلخريــن .وقــد يحــدث ذلــك عندمــا ال مييــز الطلبــة
بــن حقهــم يف التعبــر عــن فكــرة معينــة ،وبــن االســتهتار مبشــاعر اآلخريــن .كــا أن التفكــر الناقد
قــد يــؤدي إىل رفــض الطلبــة كل مــا هــو غــر مبنــي عــى أســس منطقيــة ،وبالتــايل ،قــد يصلــون إىل
حالــة التمــرد ضــد كل مــا هــو موجــود ومــا ال ينســجم مــع املنطــق كــا وضحنــا ســابقاً.
مــن الطبيعــي أن يتولــد هــذا الشــكل مــن الفــوىض ،لكــن ال بــد أن نتحــر لــه جيــدا ً حتــى
نســاعد أنفســنا والطلبــة يف إبقــاء قنــوات آمنــة مــن االتصــال والتواصــل مــع مجتمعاتنــا املحليــة.
ومــا مييــز الرتبيــة الناقــدة أنهــا تــدرب املتعلمــن عــى فهــم الســياقات وقراءتهــا جيــدا ً واحـرام
أشــكال املعرفــة الناتجــة عنهــا .لــذا ،يــرى فريــري ( )2007أن الطلبــة الذيــن يتمتعــون مبســتويات
مــن الوعــي الناقــد هــم األكــر قــدرة عــى مامرســة املســؤولية األخالقيــة خــال تفاعلهــم
مــع مجتمعاتهــم املصغــرة والكبــرة ،حيــث يتعلمــون كيــف ينظــرون بانفتــاح لالختالفــات
وتثمينهــا .وهــذا ال يتــم مــن خــال خـرات تعلــم مخططــة ،بــل مــن التفاعــل غــر الرســمي مــع
مجتمعاتهــم ومــن خــال املشــاريع املجتمعيــة التــي ينخرطــون بهــا .وتعتــر املعلمــة منوذج ـاً
أساســ ّياً يف مامرســة مســؤوليتها األخالقيــة وأســس الدميقراطيــة خــال تعاملهــا غــر الرســمي
مــع قضايــا الطلبــة واهتامماتهــم ومشــاعرهم وســلوكياتهم ،فحــب الطلبــة وتقبــل اختالفهــم
ومناقشــتهم بأبعــاد مــا يقومــون بــه وكيفيــة التعبــر عنــه ،هــي أســس هامــة ال ميكــن االســتهانة
بتأثريهــا عــى الســياق .إن اهتــام املدرســة باملشــاريع املجتمعيــة وإرشاك الطلبــة يف التخطيــط
والتحضــر ودراســة الســياق واملواقــع يعتــر أساس ـاً يف املســارات التوعويــة الناقــدة التــي نحــن
بأمــس الحاجــة إليهــا.

تحديات تذويت ثقافة النقد في سياقاتنا التربوية

إن التحديــات التــي تعيــق مــن فــرص بنــاء ثقافــة التفكــر الناقــد يف الســياق الرتبــوي ليســت
ناتجــة عــن غيــاب األدوات أو قلــة التدريبــات املعمقــة للطواقــم التدريســية ،بــل كنتــاج
مجموعــة مــن العوامــل تــم التطــرق إليهــا يف صفحــات هــذا الدليــل ،التــي ترتبــط أساسـاً بالبنــى
دلــيــــــل الطــواقــــم التــربـويـــة
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املجتمعيــة املحافظــة التــي تتحكــم يف مجــاالت حياتنــا ،وباألخــص بالتعليــم ،والتــي تســعى إىل
املحافظــة عــى مــا هــو قائــم ،حتــى تضمــن اســتمرار هيمنتهــا عــى عقولنــا .لــذا ،فــإن مامرســة
التفكــر الناقــد ومــا تشــمله مــن تشــابك مــع معــارف وقيــم ومواقــف حياتيــة ،تولــد مســارات
توعويــة نقديــة تنقــل الفــرد مــن حالــة قبــول األمــور كــا هــي ،كــا لــو كانــت جربيــة ،إىل العمل
مــن أجــل إحــداث مســاحات مــن التغيــر ،أي أن الوعــي الناقــد يســاعدنا يف فهــم أن الواقــع
ليــس حتم ّي ـاً ،بــل قابــل للتغيــر (فريــري.)1995 ،
قــد يــرى البعــض أن هنــاك مبالغــة يف التعامــل مــع واقعنــا الرتبــوي عــى أنــه محافــظ ومييــل إىل
القمــع املبطــن ويحـ ّد مــن فــرص التطــور .وبغــض النظــر عــن موافقتنــا أو عدمهــا ،فــإن اإلجابــة
ليســت قاطعــة دون تربيــر األســباب التــي نفــر فيهــا آراءنــا .لعلنــا نحتــاج هنــا إىل توضيــح أهــم
التحديــات املتجــذرة يف برامجنــا الرتبويــة الفلســطينية التــي نراهــا شــخص ّياً مــن املعيقــات أمــام
إغنــاء ثقافــة التفكــر الناقــد يف الســياق الرتبــوي ،وهــي ترتبــط بالنظــرة إىل املتعلمــن الصغــار
وتدريســنا القائــم عــى قدســية النــص.
النظرة إلى الطفل ومقدراته

رغــم الكــم الهائــل مــن التدريبــات التــي تتعرض لهــا الكــوادر الرتبويــة حول تفكــر الطفــل ومقدراته
وطــرق تعلمــه ،لكننــا ال ن ـزال منيــل إىل التعامــل مــع األطفــال عــى أنهــم صفحــات بيضــاء تتــم
تعبئتهــا باملــواد واملعــارف والقيــم املجتمعيــة حتــى يصبحــوا مقبولــن ومنتمــن ملجتمعهــم ووطنهم.
وعندمــا نســرجع أمثالنــا الشــعبية حــول تربيــة األطفــال ،نــرى أنهــا دوم ـاً تصــب يف تثمــن قيــم
الطاعــة وحســن التعامــل والتضحيــة للعائلــة واحـرام الكبــار ،لدرجــة تفضيل تلــك القيم عــى العلم.
ومجــرد ترديدنــا «فضلــوا األخــاق عــن العلــم» يتطلــب وقفــة جيــدة لفهــم جــذور هــذا الفصــل بــن
األخــاق والعلــم ،كــا لــو كانــا يف نـزاع وتناقــض ،ومــن الصعــب التوفيــق أو التكامــل بينهــا.
إن مامرســاتنا الرتبويــة تعــزز هــذا «الهــوس» يف تطويــع الطفــل بــأن يتــرب القيم التــي نريدها،
ونسـخّر الخـرات التعلميــة لتخــدم هــذا الهــدف .كثـرا ً مــا نشــعر كرتبويــن بالقلــق املســتمر إن
فقدنــا الســيطرة عــى ســلوكيات األطفــال باملقارنــة مــع ردود فعلنــا املتقبلــة نوعـاً مــا لضعفهــم
األكادميــي ،رغــم أن تأهيلنــا املهنــي يتطلــب أن نقلــق فيــا يخــص اإلنجــاز األكادميــي والتعلــم.
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لــذا ،نس ـخّر أســاليبنا التدريســية بنفــس الطــرق التــي نتعامــل بهــا مــع القيــم والســلوكيات
املرغوبــة ،فكــا نعــزز الســلوك اإليجــايب لــدى الطفــل ،نعــززه أيض ـاً عندمــا يعطــي اإلجابــة
الصحيحــة ،وكــا نطالبهــم بســلوكيات «أخالقيــة» (جلســة صحيحــة ،ووضــع اليــد عــى الفــم،
وإلقــاء التحيــة والســام) ،كذلــك نفعــل عنــد وضــع «نجمــة» عــى جبينهــم وملصقــة ملونــة
عــى دفاترهــم تقديـرا ً إلجابتهــم الصحيحــة وخلوهــا مــن األخطــاء .هــذا املشــهد ،يشــجع باقــي
األطفــال عــى تبنــي نفــس الطــرق لضــان «مباركــة» املعلمــة ورضاهــا ،لتصبــح مــع الزمــن مــن
األســاليب الســائدة يف واقعنــا الرتبــوي .لــذا ،مــن الطبيعــي أن تــردد املعلمــة عندمــا تدعوهــا
الربامــج الرتبويــة إىل الخــروج مــن هــذا الفعــل الجامعــي املسـلّم بــه وإعــادة النظــر يف مقــدرات
الطفــل وتفكــره الشاســع ،ألن ذلــك ســيعكر الجــو الروتينــي للفعــل التدريــي.
إن برمجــة الطلبــة بقوالــب يتــم تشــكيلها مــن قبــل الكبــار واألنظمــة املدرســية واملجتمعيــة
تــؤدي إىل فقــدان الثقــة بذاتهــم وبحضورهــم الفاعــل ،ألن القيمــة الذاتيــة تتحــدد مــن خــال
عيــون اآلخريــن .لــذا ،ينغمــس الطلبــة يف املشــهد الرتبــوي كممثلــن محرتفــن ،يــرددون مــا تقوله
املعلمــة وبشــكل جامعــي ،ونالحــظ أنهــم يف بعــض األحيــان يصفقــون تلقائيّ ـاً بعــد كل إجابــة
صحيحــة (وقبــل أن تطلــب منهــم املعلمــة ذلــك) .وعندمــا يتعلمــون أن «الظاهــر» هــو األســاس
وليــس مــا يــدور يف تفكريهــم الداخــي ،نراهــم يترسعــون يف إعطــاء اإلجابــة دون التفكــر بهــا،
ويفرحــون عندمــا يفشــل غريهــم يف اإلجابــة ،ألن ذلــك يزيــد مــن فــرص تشــابكهم مــع املعلمــة
(وليــس املعرفــة) وضــان تعزيزهــا املــادي والظاهــري.
يف ظــل هــذه املشــاهد التعليميــة ،تصبــح التحديــات منص ّبــة ليــس فقــط يف جلب برامــج جديدة،
بــل يف خلخلــة هــذه النظــرة التقليديــة إىل الطفــل وإمكانياتــه .وتشــعر املعلمــة ،وبحــق ،بالثقــل
عندمــا تقــرر تجريــب أفــكار جديــدة يف التعليــم ،ألنهــا تفهــم جيــدا ً الســياق الــذي ســيتم بــه
التجريــب .لــذا ،نراهــا ترتاجــع وتحبــط بســهولة عندمــا ال تــرى اللمســات الســحرية الفوريــة .ال
شــك عندنــا مبســتوى إخــاص املعلمــة وحســن نيتهــا يف تطويــر عملهــا مــع الطلبــة ،لكــن حتــى
تتــم مأسســة التفكــر الناقــد بأبعــاده وتفاصيلــه املذكــورة ســابقاً ،فــا ميكــن ذلــك قبــل إعــادة
النظــر بدورهــا ومامرســاتها الرتبويــة التــي تحــول دون الثقــة مبقــدرات أطفــال ذوتــوا الشــعور
بالدونيــة وتعلمــوا أن الخــروج عــن اإلجابــة الصحيحــة يعنــي الفشــل.
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باإلضافــة إىل ذلــك ،يعــزز الســياق املــدريس بحــد ذاتــه هــذه النظــرة إىل الطفــل كتابــع ومطيــع،
ويتــم تقييمــه وفــق الســلوك الظاهــري .وينعكــس ذلــك يف القوانــن الصارمــة التــي نــادرا ً مــا
يشــارك الطلبــة يف صياغتهــا .كــا أن تجزئــة املعــارف واملواضيــع ،تجعــل فــرص التواصــل املهنــي
والتخطيــط املشــرك بــن الطواقــم التدريســية شــبه مســتحيلة.
المحتوى التعليمي وقدسية النص

باالطــاع عــى الكتــب الدراســية املقــررة للمرحلــة االبتدائيــة ،نالحــظ أن معظــم الــدروس تطلــب
مــن الطلبــة اســرجاع معلومــات ،والبحــث عــن اإلجابــة الصحيحــة ،التــي غالبـاً مــا تكــون إجابتها
يف عنــوان الــدرس .مثـاً ،إذا كان الــدرس عــن القســمة دون بــاقٍ  ،تصــب معظــم التامريــن عــى
هــذا األســاس ،وعندمــا ينتقــل إىل القســمة مــع بــاقٍ  ،يتــم تجاهــل املعرفــة الســابقة ،وعــى
الطلبــة التــدرب عــى متاريــن قســمة جديــدة .وإذا حاولنــا أن نســأل الطلبــة ملــاذا نتعلــم كل
هــذا؟ ومتــى نحتــاج يف حياتنــا إىل القســمة مــع بــاقٍ ؟ يعــم الصمــت أو يفــرون أن مــا باليــد
حيلــة وهــذا مــا يطلبــه الكتــاب.
تحمــل القصــص والــدروس العــر املبــارشة واملطلقــة ،مــا يهــدف بصــورة مبطنــة إىل برمجــة
يتحــل بالصــدق أو احــرام الكبــر أو مســاعدة
َّ
العقــول ،إذ تعــزز العــر «كارثــة» كل مــن مل
الغريــب ،بالرغــم مــن أننــا يف حياتنــا اليوميــة نتعامــل مــع تلــك القيــم بصورتهــا النســبية ،إذ
لــن أكــون «صادقــة» مــع جنــدي يوقفنــي للســؤال عــن مســكن معــاريف ،ولــن أســمح ألطفــايل
مبســاعدة غربــاء دون علمــي .وبغيــاب حوارنــا النقــدي مــع الطلبــة حــول تلــك القيــم وكيــف
تظهــر بالنصــوص ونفكــر معهــم بطــرق التعامــل معهــا ضمــن الســياقات الحياتيــة املختلفــة،
فإننــا نحولهــا إىل نصــوص مقدســة غــر قابلــة للنقــد والتشــكيك.
كــا نالحــظ أن غالبيــة الــدروس تركــز عــى حتميــة «الصــح والخطــأ» دون التصــادم مــع هــذه
الســلوكيات وعالقتهــا مــع حيــاة الطلبــة اليوميــة .مثــاً ،قطــع الشــارع دون خــط املشــاة ،أو
إخــراج اليــد مــن شــباك الســيارة ،أو االســتلقاء عــى كنبــة التلفــاز ،أو تــرك النبتــة دون مــاء،
وغريهــا ،ال تتطلــب مــن الطفــل ســوى وضــع إشــارة واحــدة .وقــد يكــون لديــه مــا يقولــه عــن
هــذه الســلوكيات ،مث ـاً ،مــا املشــكلة أال نجلــس جلســة صحيحــة أمــام التلفــاز؟ هــل بالفعــل
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نجلــس «جلســة صحيحــة» عنــد مشــاهدتنا للتلفــاز يف بيوتنــا؟ كيــف نأخــذ بعــن االعتبــار الخلفية
االقتصاديــة والثقافيــة واالجتامعيــة للطلبــة عنــد وضــع التامرين والنصــوص؟ هل بالفعــل جميعهم
يركبــون بــاص املدرســة؟ وهــل يوجــد خــط مشــاة يف قراهــم؟ ملــاذا ال نســألهم كيــف ســيترصفون
لــو مل يكــن هنــاك خــط مشــاة؟ وكــم برأيهــم يجــب أن تكــون املســافة بــن العــن وشاشــة التلفــاز
حتــى نحمــي القرنيــة؟ وأن نبحــث معهــم حــول املعرفــة العلميــة مــن وراء املامرســات املحبــذة
وغــر املحبــذة بــدالً مــن وضعهــا بإجابــة واحــدة؟ ويف نفــس الوقــت ،كيــف نضمــن التوصــل
إلجابــات واحــدة بعــد املــرور مبســار مــن التجريــب والتســجيل واملشــاهدة واملقارنــة واالســتنتاج؟
مثـاً ،عنــد تــرك النبتــة دون مــاء ،هــل هــذا الســبب الوحيــد ملوتهــا؟ كيــف ميكــن أن نفكــر مــع
الطلبــة باألســباب وعوامــل أخــرى وحتــى يف كميــات املــاء املناســبة وأنــواع نبتــات معينــة ونخطــط
تجــارب معهــم بالبيــوت والصــف ،يراقــب الطلبــة خاللهــا التطــورات ويســجلون مشــاهداتهم ،وقد
تنتــج أســئلة جيــدة للبحــث فيهــا خــال التجريــب واملتابعــة .كل هــذه الفــرص مغيبــة مــن الكتب
الدراســية التــي تســعى إىل التوصــل لإلجابــات الجاهــزة والوحيــدة.
إن غيــاب صــوت الطفــل والتقليــل املســتمر مــن إمكانياتــه الذهنيــة أصبــح شــبه غالــب يف
الكتــب الخاصــة باملرحلــة األساســية .واإلشــكالية الحقيقيــة ليســت يف املحتــوى ،بقــدر مــا هــي
يف تعامــل املعلمــة مــع «قدســيته» .وال أنــى عــدد امل ـرات التــي عــر بهــا األطفــال عــن نفــاد
صربهــم مــن دروس العــد وتك ـرار كتابــة الرقــم أو تكملــة األشــياء لتتســاوى مــع رمــز العــدد
وبالعكــس .أذكــر مــا طلبــه يوم ـاً أحــد األطفــال يف الصــف األول راجي ـاً معلمتــه أن تنتقــل إىل
العــد ألكــر مــن عــرة ،وكنــت متواجــدة يف هــذا اليــوم بالصــف وســألته :هــل ميكنــك ذلــك؟
نظــر إيل جميــع الطلبــة باســتغراب مــن ســؤايل (الســخيف) وقالــوا طبع ـاً .وطلبــت منهــم أن
يقنعــوا املعلمــة بذلــك ،فبــدأوا يــررون األمــر مــن خــال إعالمهــا عــن مرصوفهــم اليومــي وأنهــم
يعرفــون كتابــة األعــداد الكبــرة .ورغــم أنهــا الحظــت مقدراتهــم يف عمليــات الجمــع والطــرح
عــى املســتوى الشــفوي لألعــداد الكبــرة ،إال أنهــا قــررت االلتــزام بالخطــة حتــى ال تتهمهــا
املرشفــة أو مديــرة املدرســة أو األهــل بأنهــا رسيعــة يف متريــر املــواد.
هــذه املواقــف وغريهــا تؤكــد أن نظامنــا الرتبــوي قــد نجــح إىل حــد كبــر يف قولبــة أدمغــة طالبنــا
وطواقمنــا الرتبويــة لتصبــح معبــودة لســيادة النــص املقــدس .وحتــى عندمــا يطالــب مديــرو
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بعــض املــدارس الطاقــم التدريــي بالخــروج عــن النمــط الســائد ،نـراه يخــى بعــض الــيء وال
يثــق بنجاحــه يف إعــادة هيكلــة العالقــة مــع املحتــوى وإخراجــه مــن الجمــود ،ليصبــح التابــع
لســيادة التفكــر وليــس العكــس.

أسس التخطيط والتقييم

ليــس مــن الســهل أن نخطــط حصص ـاً وخ ـرات تعتمــد عــى التفكــر الناقــد ،إذ كــا وضحنــا
أعــاه ،فــإن التحديــات عديــدة ،وليــس مــن الســهل الوصــول إىل مرحلــة املأسســة وتذويــت
ثقافــة التفكــر الناقــد يف ســياقاتنا الرتبويــة ،الرســمية وغــر الرســمية .لكــن هــذا ال مينعنــا مــن
التجريــب ،إذ إن التغيــر يف الســياق يبــدأ مــن مبــادرات جامعيــة اتفقــت أن متــارس مقولــة
محمــود درويــش «ال تــر مــع التيــار ،كــن أنــت التيــار» .وبالتــايل ،فــإن خلــق أجــواء تعلــم
نقديــة (وليــس اتبــاع وصفــات جاهــزة) ليــس باألمــر املســتحيل يف حــال تعــاون فريــق املدرســة
ككل (مبــن فيهــم األهــل) ببنــاء خـرات معمقــة ومكملــة تطــرح طرقـاً مغايــرة للتعلــم والتفكــر.
لــذا ،عنــد تخطيــط خــرات تعلــم تعتمــد عــى التفكــر الناقــد ،قــد تفكــر املعلمــة ببعــض
القضايــا أو األســئلة التاليــة (ليــس بالرتتيــب املمنهــج):

مقدمة الموضوع:

	•مــا هــي األســئلة أو القضيــة التــي ســأطرحها عــى الطلبــة إلثــارة تفكريهــم حــول موضــوع
الــدرس /الوحــدة؟ (بحيــث ال تكــون أســئلة مغلقــة أو إجاباتهــا واضحــة وبســيطة)
	•كيف سأشارك الطلبة بأهداف الوحدة التعليمية؟
	•ماذا أتوقع أن يقرتحوا طرقاً /أنشطة لتحقيق ذلك؟

مسار الخبرة:

كيف سأوزع وقت الحصة ألضمن (بعضاً) مام ييل:
	•أتحــدث أقــل ويعمــل الطلبــة أكــر .قــد أرشح قليـاً ثــم أطــرح ســؤاالً أو مواقــف لينغمــس
بهــا الطلبــة .وقــد أتواجــد بينهــم ألراقــب التفاعــل وطريقــة التواصــل وأشــجع عــى
املهــارات املطلوبــة وأنتبــه ألمــور قــد غفــل عنهــا الطلبــة ألوضحهــا للجميــع .وميكــن أن
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أســتغل فرصــة انشــغال الطلبــة باملهــام ،ألخصــص وقت ـاً لطلبــة يعانــون عــر التعلــم أو
صعوبــات التعلــم.
	•الطلبــة يركــزون مبــا يقولــه /يفعلــه /يعرضــه /يجربــه زمالؤهــم ،ويعلقــون بطريقــة تعكــس
أســس النقــد البنــاء .هنــا ،أحتــاج أن أضبــط الحــوار وأســاعد الطلبــة عــى اإلصغــاء لزمالئهــم
وعــدم تكــرار اإلجابــات .وعنــد النقــد ،يجــب اختيــار الكلــات املناســبة الخاليــة مــن
التجريــح أو اإلســاءة.
	•يف حــال عمــل الطلبــة ضمــن أزواج أو مجموعــات عــى مهــام محــددة ،أحتــاج أن أضمــن
اســتمرار الحــوار الناقــد بــن الطلبــة ،مــن حيــث املشــاركة باألفــكار والتحــدث معـاً بهــدوء
وتقاســم املســؤوليات واالتفــاق عــى طــرق الحــل.
	•املهــام التــي يعمــل الطلبــة عليهــا تتطلــب مهــارات تعلــم أساســية ،منهــا كتابــة وتنظيــم
املعطيــات (جــداول ،رســوم بيانيــة ،رســومات إيضاحيــة) والرتتيــب (تسلســل وعناويــن
واضحــة) ومهــارات تفكــر نقــدي كاملقارنــة بــن األفــكار وتلخيصهــا ،والتنبــؤ والتخيــل
واالســتنتاج وطــرح األســئلة ،باإلضافــة إىل مهــارات االتصــال والتواصــل والتعبــر والتمييــز
الســمعي والبــري (حســب طبيعــة املــادة التدريســية).
	•املعــارف التــي سيكتســبها الطلبــة خــال املهــام الصفيــة والبيتيــة تشــمل الربــط مــع معارف
ســابقة و /أو الربــط مــع اســتخداماتها بالحيــاة .مثـاً ،قــد تســأل املعلمــة :مــاذا يشــبه هــذا
الحــرف يف هــذه الكلمــة؟ كيــف ميكــن أن منيــزه عــن حــرف..؟ كيــف يرتبــط درســنا اليــوم
مــع معلومــات أخذناهــا يف دروس ســابقة؟ مثـاً ،تعلمنــا عــن أجـزاء النباتــات ،وموضوعنــا
اليــوم عــن البــذور ،هــل برأيكــم توجــد معلومــات متشــابهة؟ كيــف نعــرف؟ إىل أي مــدى
يختلــف أســلوب القصيــدة هــذه عــن القصيــدة الســابقة؟ وهكــذا.
	•تهتــم املعلمــة بتلخيــص املــواد واملعــارف مــع الطلبــة ،وتثــر أســئلة للتفكــر بهــا الحق ـاً
أو متهــد ملــا ميكــن تكملتــه يف البيــت أو الحصــص القادمــة .مث ـاً ،الحظــوا يف البيــت كــم
غرضــاً يحتــوي عــى حــرف /أعــداد زوجيــة ..ســجلوا األشــياء التــي تحتــوي عــى مــواد
حافظــة وقارنوهــا مــع مأكــوالت ال تحتــوي عليهــا .شــاريك هــذه القصــة /املعلومــة مــع
أف ـراد عائلتــك بالبيــت وســجيل رأيهــم حولهــا.
	•تقييــم الوحــدة أو املهــام :مــن الــروري تشــجيع الطلبــة عــى تقييــم األداء ومســتويات
التمكــن مــن املــادة .مثـاً ،أن يحــددوا معـاً املعــارف أو املهــارات التــي ال حاجــة للتــدرب
عليهــا أكــر ،أو تلــك التــي يشــعر بعضهــم أنهــا ال تـزال غــر واضحــة متامـاً .كــا ميكــن أن
تســتخدم املعلمــة النقــد البنــاء حــول قضايــا ظهــرت خــال التفاعــل .مث ـاً ،قــد تقــول:
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الحظــت أن املجموعــات قــد وزعــت املهــام بشــكل متســاوٍ ،وســمعت البعــض يقــول
لزمالئــه :اتفــق معــك ..لــو ســمحت ..إلــخ .كــا الحظــت أن بعــض املجموعــات كانــت
تتحــدث بصــوت عــا ٍل ،مــا أثــر عــى تركيــز باقــي املجموعــات .كيــف ميكــن أن نتغلــب عــى
هــذه املشــاكل يف املســتقبل؟ ومــا املطلــوب منــي لدعمكــم يف تحقيــق ذلــك؟
وحتى ننجح يف إثراء أجواء التعلم الناقد ،نحتاج أن نسأل أنفسنا بعضاً مام ييل:
 .1إىل أي مــدى أســتطيع ضبــط الصــف وضــان تركيــز كل الطلبــة ملــا نقــوم بــه؟ مــا هــي
اإلســراتيجيات التــي أســتخدمها لـــ»أرى» جميــع الطلبــة؟
 .2كيــف أســتخدم صــويت وحــركات جســدي وتعابــر وجهــي ألضمــن تركيــز الطلبــة وتفاعلهــم
معــي باملثــل؟
 .3كيف أقيم مقدرايت يف طرح األسئلة والبناء عليها للوصول معاً إىل إجابات منطقية؟
 .4كيف أشجع الدافعية الذاتية لدى الطلبة والتعاون والتعلم من بعضهم؟
 .5كيف ميكنني أن أبني ما فعلته مع ما ستقدمه زميلتي لنفس الطلبة؟
كــا أن تقييــم مســتويات التفكــر الناقــد لــدى الطلبــة ليــس باألمــر الســهل ،ألنــه يحتــاج إىل
وقــت حتــى يصبــح الطلبــة والطواقــم املدرســية واألجــواء التعلميــة (البيــت واملدرســة) متــارس
الحــوار وتحــرم التعدديــة وتفكــر يف النصــوص الحتميــة وتطــرح أســئلة حــول املعــارف الجديــدة
وتقارنهــا مــع ســياقات مختلفــة وغريهــا .لــذا ،ال يظهــر كل هــذا بامتحانــات املدرســة ،بــل مــن
خــال تقييــم املعلمــة بشــكل مســتمر ألداء طالبهــا والتطــور عــى املســتويني الفــردي والجامعــي.
واألهــم مــن ذلــك ،أن تشــاركهم بالتخطيــط وتدعوهــم لتقييــم أدائهــم وأدائهــا ومســارات
الخ ـرات التعلميــة التــي ميــرون بهــا بشــكل يومــي.

وقفة أخيرة ...نحو أجواء تثمن التفكير الناقد

كــا وضحنــا ،ال توجــد وصفــات جاهــزة لتوظيــف التفكــر الناقــد بالتدريــس ،ألنــه يعكــس ثقافة
املدرســة ككل .لكــن هنــاك مبــادئ أساســية ال ميكــن تجاهلهــا ،كــا وضحناهــا يف صفحــات هــذا
الدليــل ،كاســتخدام األســئلة التــي تثــر التفكــر ،ومســاعدة الطلبــة عــى االنضبــاط ،وتخطيــط
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خ ـرات ممتعــة ومختلفــة ،وتوظيــف مهــارات التعلــم ،وتشــجيع الطلبــة عــى الحــوار ،وعمــل
مشــاريع مجتمعيــة ومشــاريع وتجــارب علميــة ،وتوظيــف التعبــر الناقــد واإلبداعــي .طبعــاً
تختلــف املســتويات حســب املواضيــع أو الوحــدات التدريســية.
كــا نعلــم ،إن التعلــم املبنــي عــى التفكــر الناقــد ال ينحــر بالصــف فقــط ،بــل بكافــة األماكــن،
كاللعــب بالســاحة ،أو عنــد تشــكيل لجــان مدرســية ،أو عنــد اتخــاذ قـرارات حــول أماكــن الرحلــة
الصفيــة ،كلهــا مداخــل جيــدة لحــث الطلبــة عــى مامرســة التفكــر الناقــد .لــذا ،نحتــاج أن
نــرى يف تلــك األماكــن أو الخـرات فرصــة إلثــارة األســئلة ونناقــش الطلبــة ونســاعدهم يف تحمــل
املســؤولية واح ـرام اآلخريــن وتوظيــف اللغــة الناقــدة والبنــاءة .وهنــا ،ال بــد أال نهمــش دور
األهــل يف املســار ،كونهــم عنـرا ً أساسـ ّياً يف تكملــة وإغنــاء الخـرات الصفيــة يف البيــت واملجتمــع
األوســع .ال شــك عندنــا بصعوبــة إدمــاج األهــل يف مســارات تنميــة مهــارات التفكــر النقــدي
لــدى األطفــال ،لكــن أثبتــت الخـرات أن األمــر ليــس مســتحيالً .لقــد خضنــا عـرات اللقــاءات
مــع مجموعــات مــن األهــايل الذيــن كانــوا ،وبصــدق ،يف كثــر مــن األحيــان ،أكــر انفتاحـاً عــى
املواضيــع التــي ناقشــناها يف صفحــات متفرقــة مــن هــذا الدليــل ،حتــى يف نقــاش املس ـلّامت.
علينــا أن نفكــر يف أن جميــع األهــايل يحبــون أطفالهــم ويريــدون األفضــل لهــم .رمبــا ال ميلكــون
األدوات الرتبويــة التــي نريدهــا ،لكــن هــذا ال يجعلهــم أقــل قلقــاً عــى مصلحــة أطفالهــم.
وميكننــا دومــا أن نفكــر بهــم يف مهــام ال تتطلــب مقــدرات تدريســية بحتــة ،بــل مهــام تســاهم
يف زيــادة تفكــر الطلبــة وتفاعلهــم مــع املحتــوى ضمــن إمكانيــات األهــل .وقــد عكســت أزمــة
الكورونــا فرص ـاً لتعــاون خ ـاّق بــن األهــل واملدرســة ،منهــا توفــر مســاحات ألطفالهــم بــأن
يخوضــوا تجــارب علميــة ،أو أن يســاهموا يف مســاعدتهم عــى قيــاس أمــور بالبيــت ،والتأكــد مــن
االســتخدام الصحيــح ألدوات القيــاس ،أو اللعــب معهــم يف جمــع كلــات أو مــواد بالبيــت لهــا
عالقــة مبوضــوع الــدرس .وميكــن لألهــل أن يلعبــوا أدوارا ً كثــرة مــع أطفالهــم إن تعاملنــا معهــم
كمصــادر هامــة يف حيــاة الطلبــة ،طبع ـاً مــع توجيهــات واضحــة بــأن يثــروا أســئلة ويوفــروا
مجــاالت للحــوار ،بــدالً مــن لعــب الــدور التقليــدي يف «التدريــس» البحــت.
أخ ـرا ً ،إن العمــل الجامعــي بــن فريــق املدرســة أســايس وحيــوي يف املســار ،ويوفــر األرضيــة
ملامرســة التفكــر الناقــد عــر املواضيــع .لــذا ،عندمــا يثــق الطاقــم ببعضهــم ويتشــاركون يف
دلــيــــــل الطــواقــــم التــربـويـــة
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الخـرات ،ويوحــدون توجهاتهــم ،فإنهــم يزيــدون مــن فــرص ترسيــع وتــرة تفاعــل الطلبــة مــع
عنــارص التفكــر الناقــد .وال يقتــر األمــر فقــط عــى املشــاركة الســطحية ،بــل حتــى توحيــد
التوجهــات يف العمــل مــع الطلبــة ،مــن حيــث االتفــاق عــى تربيتنــا الناقــدة عنــد مواجهــة
مواقــف تجــاوز بهــا الطلبــة الحــدود الصحيــة أو عكســت غيــاب االنضبــاط واملســؤولية الذاتيــة
والجامعيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،قــد يتفــق الطاقــم التدريــي (أو بعضــه) عــى مــا يســمى
«تكامــل املعــارف» (جابــر وكشــك ،)2007 ،حيــث يتفــق معلمــو نفــس الصــف عــى موضــوع
ميكــن التعمــق بــه مــن كافــة املواضيــع .مثـاً ،قــد يتفــق بعــض معلمــي الصــف الســادس عــى
أن يركــزوا معــاً عــى موضــوع الطيــور .وهنــا ،قــد تختــار معلمــة اللغــة العربيــة دروســاً أو
قصائــد تناقــش مكانــة الطيــور يف زمــان مــا ،وتعمــل معلمــة العلــوم عــى تتبــع هجــرة الطيــور
ودراســة مســاحات حركتهــا وطــرق متييــز مســاراتها الجويــة ،وقــد تعمــل معلمــة الرياضيــات
عــى مقارنــة كميــات وأحجــام البيــوض التــي تضعهــا مجموعــة مــن الطيــور يف ف ـرات زمنيــة
معينــة .ويشــرك الطاقــم هنــا يف التخطيــط وتبــادل الخ ـرات ،ورمبــا حضــور حصــص بعضهــم
للبنــاء عليهــا ومســاعدة الطلبــة يف متييــز املعــارف ضمــن ســياقاتها املختلفــة.
قــد مييــل املعلمــون إىل تكامــل املهــارات ،مبعنــى أن يختــاروا مهــارات مــن مهــارات التعلــم أو
التفكــر الناقــد ويدمجوهــا بشــكل مكثــف عــر مواضيــع التدريــس .مث ـاً ،قــد يتفقــون عــى
مهــارات املقارنــة ،فيعملــون عــى توفــر خـرات عــر املواضيــع تركــز عــى تلــك املهــارات ،حتــى
يتمكــن الطلبــة مــن متييــز تطبيقاتهــا يف ســياقات معرفيــة مختلفــة.
ختامــاً ،ليــس التفكــر الناقــد باألمــر الجديــد ،ومل يكــن يومــاً حكــرا ً عــى شــعوب معينــة أو
طبقــات مجتمعيــة دون أخــرى ،ومل يــأت لخدمــة أجنــدات غربيــة أو خارجيــة ،بقــدر مــا هــو
فعــل إنســاين يعيــد االعتبــار لحقنــا يف الوجــود .إنــه غــذاء فكــري غنــي ،بتكلفــة ماديــة بســيطة
وتكلفــة ذهنيــة عاليــة .لكنــه ســيبقى محــور قلــق لــكل القــوى التــي تحــاول احتــال عقولنــا
ومتنعنــا مــن الكشــف عــن نواياهــا حتــى ال نجــد بدائــل عنهــا!
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الجزء الثاني:
المدخل العملي
تأمالت معلمات وخطط إلغناء أجواء
في التفكير الناقد

يحتــوي هــذا الجــزء عــى بعــض التأمــات مــن معلــات قــررن خــوض التجربــة وتطويــر
خـرات تعلميــة تزيــد مــن فــرص توظيــف الطلبــة ملهــارات التفكــر النقــدي ،وأحبــن املشــاركة
بتأمالتهــن حــول املســار .كــا يشــمل الجــزء منــاذج لخطــط وأفــكار تــم تطويرهــا مــع الطواقــم
خــال الورشــات التدريبيــة املصغــرة يف املــدارس.
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رحلة دمج التفكير الناقد في عملية التعلم
جامنة منري ،مدرسة الحصاد النموذجية
جمعية دار الفتاة الالجئة

خلفية وتمهيد

جــاء قــراري يف توظيــف التفكــر الناقــد يف التعليــم مــن خــال خــرات تعلــم أردت خاللهــا
أن أخــرج عــن «املعتــاد» .إن خــريت يف التعليــم أكســبتني حســن تقديــر املواقــف التعليميــة
وتوجيههــا مبســارات أكــر فائــدة للطلبــة عــى الصعيديــن األكادميــي واالجتامعــي .ومــع الوقــت،
أصبحــت أميــز الخـرات التــي تؤثــر بالطلبــة وتزيــد مــن دافعيتهــم .لــذا ،بــدأت بتخطيــط ســر
العمليــة التعليميــة بطريقــة تضمــن اكتســاب الطلبــة أقــى حــد ممكن مــن املعــارف واملهارات،
ومــن ثــم توظيفهــا يف موضــوع الــدرس .وحتــى يتحقــق ذلــك ،قمــت مبامرســة مهــارايت يف التفكري
الناقــد ،ودرســت املــواد ونقــدت مواطــن قوتهــا وضعفهــا ،ثــم أدخلــت التعديــات عليهــا ،آخــذة
بعــن االعتبــار الفروقــات الفرديــة بــن الطلبــة.
كنــت أوالً أختــار الوحــدة ككل ،وأحــدد املعلومــات واملهــارات والقيــم املطلوبــة ،وأضــع أنشــطة
تركــز عــى التعــاون والتفاعــل والحركــة ،ثــم أوزعهــا عــر الــدروس املحــددة لــكل وحــدة .وكنــت
أفكــر بكافــة جوانــب ســر الحصــة مــن أهــداف ،وطريقــة عــرض املشــكلة األساســية ،واملــواد
املطلوبــة ،وتوزيــع األدوار بــن الطلبــة مــع تحديــد للفــرة الزمنيــة لــكل خطــوة .ومــع نهايــة كل
وحــدة ،كنــت أصمــم رحلــة تعلم ّيــة ينطلــق فيهــا الطلبــة ليكتشــفوا معلومــات جديــدة ويثبتــوا
القدميــة ويقيمــوا ذاتهــم مــن خــال تنفيــذ نشــاطات جامعيّــة ممتعــة لهــم ومعــدة بطريقــة
مدروســة وتكامل ّيــة ومرتبطــة بواقــع حياتهــم.
اخــرت موضــوع تكنولوجيــا الطـران لطلبــة الصــف الســادس .كانــت الوحــدة «تكنولوجيــا النقــل»
ووجدتهــا مملــة بعــض الــيء للطلبــة ،وقــررت أن أوســع وأتعمــق باملعرفــة وأركــز عــى عــامل
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الطـران ،وقــرأت عــن تاريــخ الطـران وأنواعــه والتكنولوجيــا الخاصــة بــه .وشــاهدت أفالمـاً وثائقية
عنــه ،ألننــي كنــت أرغــب يف أن أغنــي معلومــايت أوالً حتــى أعــرف كيــف أثــر تفكــر الطلبــة.

ماذا فعلت؟

وزعــت عــى الطلبــة قصــة «عــادل وحلــم الطـران» (إعــداد طلعــت رضــوان) التــي تتحــدث عــن
طفــل صغــر حلــم دامئـاً بالطـران والتحليــق مثــل العصافــر ،إىل أن كــر وصمــم طائرتــه الخاصــة
التــي تحتــوي عــى أجنحــة كأجنحــة العصافــر ،التــي ســاعدته عــى التحليــق .وتبعــت القصــة
مجموعــة مــن األســئلة تحفــز الطلبــة عــى توظيــف بعــض مهــارات التفكــر الناقــد ،منهــا:
	•برأيكم ،ما العالقة بني الطائرة والعصفور؟ (مهارة املقارنة)
	•بنــاء عــى معرفتكــم مببــدأ برونــويل ،برأيكــم ،هــل اعتمــد عــادل عليــه عنــد اخـراع الطائرة؟
كيــف؟ (مهــارة تطبيــق وفهم)
	•نســمع يف الفــرة األخــرة عــن حــوادث تحطــم طائـرات ،راجعــوا الحــوادث التــي متــت خالل
الســنة األخــرة وناقشــوا األســباب املشــركة واملختلفــة بــن أكرث مــن حادثــة( .التحليل)
	•هــل بإمكانكــم تقديــم حــل آخــر لعــادل ليصمــم طائرتــه التــي يحلــم بهــا؟ ارســموا كيــف
ميكــن أن يكــون شــكل الطائــرة( .التخطيــط واالســتنتاج)
حتــى أدفــع الطلبــة للبحــث عــن معلومــات جديــدة حــول علــم الط ـران مــن خــال توظيــف
مهاراتهــم يف صياغــة األســئلة ،طلبــت منهــم أن يقرتحــوا أســئلة مهمــة للبحث فيهــا ،وجاءوا بأســئلة
مثــل :مــن أول مــن صمــم طائــرة؟ مــن أول امــرأة قــادت طيــارة؟ ملــاذا توجــد أرقــام ورمــوز لــكل
طائــرة؟ ومــا قيمتهــا يف عــامل الطـران؟ مــا كميــة التلــوث الــذي تســببه الطائــرة يف الجــو؟
كان تدخــي خــال الحصــص متنوع ـاً .أحيان ـاً ،أرشح مواضيــع معينــة ،ويف أحيــان أخــرى ،أكــون
موجهــة للعمــل ،خصوص ـاً عندمــا أالحــظ أنهــم يبنــون املعلومــات عــى فرضيــات غــر دقيقــة.
كــا كنــت أتدخــل كوســيطة عندمــا يحتــدون يف طــرح آرائهــم .وكنــت طــوال الوقــت أشــدد عــى
رضورة إقنــاع بعضهــم وأن االختــاف يف الــرأي يشء جميــل .مثـاً ،كنــت أطلــب منهــم أن يجربــوا
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أكــر مــن طريقــة يقرتحهــا الزمــاء ويــروا معـاً الطريقــة األنســب ،بــدالً مــن فــرض فكــرة معينــة
مســبقاً .وأحيانـاً ،كنــت أتدخــل يف طــرح أســئلة تســاعدهم يف التفكــر بخطــوات تفكريهــم ،وإن
كانــوا متأكديــن مــن تسلســل الخطــوات .وعندمــا كنــت أالحــظ أن أكــر مــن مجموعــة تســاءلت
حــول نفــس القضيــة ،كنــت أثريهــا بشــكل جامعــي وأســأل باقــي املجموعــات إن كانــوا تعرضــوا
لنفــس التســاؤل وكيــف تعاملــوا معــه ،قبــل أن أقــدم اقرتاحــايت وحلــويل.

دور الطلبة وتفاعلهم

عمــل الطلبــة خــال مجموعــات اتفقــوا فيهــا عــى قوانــن العمــل (دون تدخــي) ،وانتخبــوا
املتحــدث الرســمي عــن كل مجموعــة .وخــال عملهــم باملجموعــات ،كنــت أتابــع حوارهــم
ولغتهــم الناقــدة .وقــد كان بإمكانهــم الرجــوع إىل الكتــاب واإلنرتنــت ،وكنــت أســاعدهم يف
التأكــد مــن صحــة املعلومــات ودقتهــا .وحــدث أن إحــدى املجموعــات مل تتفــق عــى أحــد
األســئلة ،وكان عــى القائــد أن يذكــر ذلــك عنــد عــرض عمــل املجموعــة للصــف .والحظــت أنــه
عــر عــن ذلــك بقولــه« :ظهــر لدينــا رأيــان ،ونــود أن نســمع منكــم مــن يتفــق ومــن يختلــف؟
كــا وزعــوا األســئلة التــي أرادوا البحــث فيهــا ،وكان تفاعلهــم يتســم بالدقــة ،حيــث كان البعــض
يقــرأ عــن اإلنرتنــت ويلخــص للمجموعــة مــا قــرأوا عنــه ،ثــم يصوغونــه بلغتهــم الخاصــة.

وقفة تأمل

تحتــاج هــذه الطريقــة مــن املعلمــة تحض ـرا ً مختلف ـاً عــن املعتــاد ،بحيــث يكــون مبنيّ ـاً عــى
مهــارات التفكــر الناقــد واختيــار أنشــطة مــن واقــع الطلبــة .ومــن خــال تجربتــي ،أجــزم أن هــذه
الطريقــة التكامليــة يف التعليــم ســتخلق جيـاً مفكـرا ً ،مســتقالًّ ،يحــرم اآلخــر ،يســتدل عــى النتائج
بشــكل منطقــي ،يتســاءل باســتمرار ،منظــم فكريّ ـاً ،يفهــم املشــاكل بوضــوح .كــا أننــي أشــدد
عليهــا طــوال الوقــت ،لــذا ،أســتطيع القــول إننــي متأكــدة أن الطلبــة سيســتمرون يف مامرســة تلــك
املهــارات واملعــارف والقيــم يف كل الــدروس إذا تــم تحضريهــا بهــذه الطريقة املدروســة ،ألن املعلمة
تســتطيع أن ترســم خطــة شــاملة لحصتهــا وتتخيــل النتائــج العاليــة .لكــن عليهــا أوالً مســؤولية
تدريــب الطلبــة عــى هــذه الطريقــة ،ألنهــا مهــارات لبنــاء عقــول منفتحــة ومفكــرة وناقــدة.
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استخدام القصص في توظيف مهارات التفكير الناقد
في حصص اللغة اإلنجليزية
مها صباريني بركات ،مدرسة روضة الزهور

خلفية وتمهيد

أحــب تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة كث ـرا ً ،والحظــت خــال تدريــي لهــا صعوبتهــا يف مجتمعنــا،
فعملــت جاهــدة عــى تنويــع أســاليبي الكتســاب مهــارات متنوعــة تســاعد طلبتــي يف التغلــب
عــى هــذه الصعوبــة .وقــد حققــت هــذا النجــاح نظ ـرا ً إلكــال دراســة املاجســتري يف اللغــة
والنطــق ،وذلــك لوجــود الكثــر مــن املســاقات الداعمــة التــي تســاعد الطلبــة عــى تنظيــم
أفكارهــم وتسلســلها وترابطهــا بطريقــة تــؤدي إىل معنــى واضــح أو نتيجــة مرتتبــة عــى حجــج
معقولــة .وبهــذا ،يســتطيع الطلبــة التعبــر عــن آرائهــم للوصــول إىل اســتنتاجات وتحليــل مبنــي
عــى الســببية ،الــذي بــدوره يــؤدي إىل الفهــم الصحيــح .أشــعر باملتعــة الكبــرة معهــم ،خاصــة
أننــي أشــاركهم بخططــي وأتــرك لهــم مجــال إعطــاء رأيهــم بأســاليبي .وهــذا يشء يجعلنــي أقــرب
منهــم ،وأقــدر عــى فهــم طــرق وأســاليب التدريــس التــي تناســبهم .فالهــدف أن يتعلمــوا وليــس
أن أختــار مــا يعجبنــي أو األســهل يل.
أشــارك يف هــذا التأمــل خــرة وظفــت بهــا مهــارات التفكــر الناقــد لــدى الطــاب مــن خــال
القصــص املصــورة ،وهنــا ،اعتمــدت قصــة للصــف الســادس (حصــة اللغــة اإلنجليزيــة) بعنــوان
«روبنســون كــروزو» ،الــذي ارتطمــت ســفينته بالصخــر عندمــا كان مبحـرا ً إىل مــكان بعيــد .كان
روبنســون ســباحاً ماهـرا ً ،حيــث وصــل إىل إحــدى الجــزر القريبــة بأمــان .قــرر روبنســون البقــاء
يف الجزيــرة ،فقــام بنصــب خيمــة وأحاطهــا بســور مــن أغصــان الشــجر لحاميتــه مــن أي هجــوم
متوقــع مــن إنســان أو حيــوان .ركــزت خــال األنشــطة التــي رافقــت القصــة عــى مهــارات
الحــوار الناقــد واســتخدام التعبــر الشــفوي باللغــة اإلنجليزيــة.
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مسار التفاعل

عرضــت بدايــة عــى الطلبــة صــورة لروبنســون كــروزو ،وطرحــت عليهــم مجموعــة مــن األســئلة،
منهــا :مــاذا تشــاهدون؟ مــن تتوقعــون أن يكــون هــذا الشــخص؟ مــاذا يفعــل؟ هــل يســكن هنــا؟
وبعــد ســاع آراء الطلبــة ،وزعــت عليهــم نــص القصــة وطلبــت أن يقرأوهــا بصمــت .وخــال
ذلــك ،اقرتحــت عليهــم أن يضعــوا خطّـاً تحــت الكلــات الجديــدة التــي مل يفهموهــا ،وتلــك التــي
اســتنتجوها مــن النــص ،ثــم شــجعتهم عــى العمــل ضمــن أزواج يف تلخيــص الفكــرة لبعضهــم
واالســتعانة يب عنــد الحاجــة .بعــد ذلــك ،طرحــت أســئلة خــارج الصــورة والنــص ،منهــا:
	•هل تتوقعون وجود أشخاص آخرين باملنطقة؟ كيف ميكن التأكد من ذلك؟
	•كيف أىت كروزو باملعدات إلنشاء هذه الخيمة والسور؟
	•لو كنت مكانه ،هل ستطلب املساعدة؟ كيف؟
	•هل تعتقدون أنه قادر عىل الكالم؟
	•مــن منكــم يؤيــد كــروزو بق ـرار البقــاء يف الجزيــرة؟ ومــن يعــارض هــذا الق ـرار؟ ادعمــوا
أجوبتكــم.
	•لو أراد كروزو الخروج من الجزيرة ،ماذا سيفعل؟
بعدهــا ،بدأنــا بالحــوار والنقــاش املفتــوح حــول الصــورة ،وحاولــت أن أجعلهــم محــور الحــوار
وأن يناقشــوا بعضهــم حتــى ميارســوا أســس اللغــة الناقــدة (برأيــي ،ال أتفــق ،أعتقــد ..إلــخ)،
وتدخلــت وقــت الحاجــة مــن أجــل إرشاك الجميــع يف التعبــر وتقديــم األفــكار.
بعدهــا ،طلبــت منهــم العمــل ضمــن مجموعــات ،بحيــث يشــكلون فريقــن ملناقشــة قــرار
كــروزو ،ويتوزعــون بــن مؤيــد ومعــارض ،بــرط أن يــرروا الســبب .وبعــد أن تدربــوا عــى عــرض
املوقــف ،طلبــت منهــم رســم لوحــة تبــن طريقــة خــروج كــروزو مــن الجزيــرة ،مــع كتابــة فقــرة
توضــح املســار ،بحيــث تكــون خاليــة مــن األخطــاء اللغويــة والقواعديــة.
خــال عملهــم باملجموعــات ،كنــت أتجــول بينهــم لتزويدهــم مبصطلحــات أو كلــات يحتاجونها.
ومل أكــن أســتخدم اللغــة العربيــة إال يف حــاالت نــادرة ج ـ ّدا ً ،ألننــي أردت أن يبذلــوا جهــدا ً يف
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اســتخدام اإلنجليزيــة لوصــف مــا يريــدون التعبــر عنــه .واســتخدمت إســراتيجية التصحيــح
الــذايت مــن خــال إعــادة جملهــم بالصياغــة الصحيحــة أو كلــات جديــدة مل يحســنوا لفظهــا
جيــدا ً ،إذ كنــت أكتبهــا عــى اللــوح حتــى يســتفيد منهــا باقــي الطلبــة .وكنــت أؤكــد خــال
عملهــم رضورة االتفــاق عــى األفــكار والتأكــد أنهــا ســتكون مختلفــة عــن باقــي املجموعــات.
خــال العــروض وقـراءة الفقــرة ،كنــت أشــجع باقــي املجموعــات عــى أن تعطــي رأيهــا بعمــل
املجموعــة حتــى يتعلمــوا النقــد البنــاء .ومــع نهايــة التجربة ،قمــت بتثمــن جهودهــم ،وخصوصاً
طريقتهــم يف الحــوار الناقــد.

دور الطلبة ومستويات تفاعلهم

الحظــت أن الطلبــة أخــذوا العمــل يف املجموعــات بشــكل جــدي .وكــوين ركــزت عــى اســتخدام
اللغــة الناقــدة ،فقــد كانــوا يذكــرون بعضهــم باســتخدامها .وعندمــا فكــروا بجمــل مــع وضــد
الق ـرار ،كانــت جملهــم تتســم بالجديــة وبتربي ـرات أعتقــد أنهــا تفــوق مســتوى طلبــة الصــف
الســادس بشــكل عــام .وقــد ظهــرت يف الحــوار اآلراء التاليــة:
•مؤيــدو الق ـرار :اســتمتع كــروزو باإلقامــة يف الجزيــرة وحيــدا ً ،وقــرر البقــاء ،وهــذا يعتــر
حريــة شــخصية.
•معارضو القرار :تقولون استمتع! كيف حدث هذا؟! مع أنه كان يشعر بالخوف.
•مؤيدون :كيف عرفتم أنه شعر بالخوف؟
•معارضون :ألنه قام ببناء سور حول خيمته.
•مؤيدون :بناء السور يعني أن كروزو كان حذرا ً ويريد أن يحمي نفسه.
•معارضون :حامية النفس أصالً تكون بعدم التعرض للخطر.
•مؤيدون :مل يعرض كروزو نفسه للخطر.
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•معارضــون :العيــش يف هــذه الظــروف يعرضــه للخطــر ،كيــف ســيحصل عــى غذائــه
ولباســه؟
•مؤيدون :من الشجر ومن السمك.
•معارضون :هل سيكون هذا الغذاء كافياً له للحصول عىل جميع الفيتامينات؟
•مؤيــدون :نعــم بالتأكيــد ،وذلــك الحتــواء النباتــات عــى العديــد مــن الفيتامينــات ،إضافــة
إىل فيتامــن د ،الــذي ســيأخذه مــن أشــعة الشــمس.
•معارضون :وماذا لو تعرض للسعة من الحرشات ،ماذا سيفعل؟
•مؤيدون :أال تعلمون أن الكثري من األدوية تم تصنيعها من النباتات؟
•معارضــون :الحيــاة االجتامعيــة هامــة للحيــاة وليــس كــا يعيشــها كــروزو .كيــف ســيتابع
مســتجدات الحيــاة وعاداتنــا وتقاليدنــا؟
وظــف الطلبــة خــال هــذا النشــاط عــدة مهــارات ،منهــا لغويــة كصياغــة جمــل مناســبة،
باإلضافــة إىل مهــارات التفكــر الناقــد كاملحاججــة واإلقنــاع ،والتفكــر يف أســباب ق ـرار كــروزو.
كــا أن عملهــم يف املجموعــات كان مناســباً لتشــجيعهم عــى التفكــر بالجمــل وعــدم االعتــاد
ي.
الكامــل ع ـ ّ

وقفة تأمل

إن تدريــس اللغــة الثانيــة ليــس بالســهل ،وتعلمــت أن اســتخدام الصــور ومواقــف تثــر التفكــر
هــام يف مســاعدة الطلبــة عــى توظيــف اللغــة .كلنــا نعلــم أن جميــع الطــاب يحفظــون كلــات
ويســمعونها ،ولكنهــم ال يســتطيعون الــرد بجملــة واحــدة بســيطة .لهــذا ،فإننــي أؤمــن أن الحوار
ضمــن مجموعــات وحــول فكــرة جيــدة يجــر الطلبــة عــى مراجعــة معــاين الكلــات والقواعــد
التــي دربتهــم عليهــا .ال ميكــن تدريــس لغــة إال مــن مواقــف حياتيــة تســمح لهــم باملشــاركة
وإبــداء الــرأي ،وبحريــة مطلقــة.
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تجربة ..ثم خطوة نحو األفضل
مرفت عليان ،روضة الزهور

مقدمة

التدريــس بالنســبة يل ليــس مهنــة فقــط ،بــل هــو نشــاط أتحكــم به ملســاندة طلبتــي يف إطــاق إبداعهم
ودمجهــم بالعمليــة التعليميــة التعلميــة عــى اختــاف مســتوياتهم األكادمييــة .بالتــايل ،فــإن العمــل مــع
الطلبــة يحســن مــن معرفتــي لــذايت كمعلمــة ،ويف معرفــة كيــف أزيــد مــن ثقــة طلبتــي بأنفســهم.
بصفتــي معلمــة علــوم ،أتفــق مــع مقولــة «إن مــادة العلــوم هــي فاكهــة الحيــاة» ،وحتــى يتذوقهــا
الطلبــة ،عــي أن أكــون مرشــدتهم يف املســار .وتعلمــت وســعيت إىل أن أزيــد مــن التفكــر الناقــد لديهم،
ورأيــت أنــه يســاعد الطلبــة عــى االستكشــاف واالســتقصاء .التفكــر الناقــد يغــر العمليــة التعليميــة
التعلميــة ،ألنــه ال يســمح يل بعــد أن جربتــه بــأن أحــر حصــي بحــل أســئلة الــدرس وفحــص فهــم
الطلبــة مــن خــال االختبــارات .بــل ح ّقـاً يصبحــون رشكاء تخطيــط وتجريــب أنشــطة علميــة ،مــا يجعلنا
نتجــاوز إسـراتيجية التلقــن .ويف نفــس الوقــت ،يســتمتع الطلبــة باملســار وبالتفكــر يف خطــوات الحــل،
مــا يجعلهــم بعيديــن عــن التفكــر يف كيفيــة الحصــول عــى العالمــة .التفكــر الناقــد يدفعهــم للبحــث
دامئ ـاً عــن املعرفــة واختبــار الفرضيــات وعــدم قبــول آراء الغــر (أو الكتــب) بشــكل فــوري ،ويصبــح
لديهــم حــب نحــو التجريــب والتحقــق مــن كل يشء ،مبــا فيــه املســلامت والحقائــق العلميــة.

مسار الخبرة

بشــكل عــام ،أراجــع مــواد متعلقــة مبوضــوع الــدرس حتــى أتحــر جيــدا ً لفضــول طلبتــي،
خاصــة أن العلــوم تفتــح أبوابـاً ألســئلة ال حــر لهــا .لــذا ،راجعــت مــا ميكــن أن يطرحــه الطلبــة
عــن موضــوع «النبــض» ،وحــرت أســئلتي ،إذ دومـاً أبــدأ حصتــي بســؤال الطلبــة عــا يتوقعــون
أن نغطيــه مــن معــارف حــول موضــوع الــدرس .ومــع أننــي أحــر جيــدا ً ،إال أنهــم دومــا
يفاجئوننــي بأســئلة غريبــة عــي ،تعكــس عمق ـاً يف التفكــر.
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دخلــت إىل الصــف ومعــي جهــاز النبــض ،الــذي كان مصــدر اهتــام الطلبــة ،خاصــة أنهــم مــروا
بتجــارب يف مشــاهدة أفـراد العائلــة يســتخدمون الجهــاز .وناقشــنا كلمــة النبــض ،وكيــف يحــدث
يف جســم اإلنســان .وقبــل أن أدخــل يف الحــوار ،ســألتني طالبــة فيــا لــو كان هنــاك فــرق بــن
نبــض اإلنــاث والذكــور .وبــدأ الطلبــة باإلجابــة فــورا ً «نعــم» ،و»ال» .ثــم نظــروا إيل طالبــن أن
يجربــوا األمــر .ووافقــت طبع ـاً ،ولكنــي طلبــت منهــم أن يحــددوا مســار بحثهــم ،وأن يكتبــوا
فرضياتهــم وطريقــة عملهــم .جلســوا يف مجموعــات للتشــاور والتباحــث .وبعدهــا ،قامــوا بقيــاس
نبــض بعضهــم وكتابــة النتائــج لـــ 10طالبــات و 10طــاب عــى اللــوح .ومل يكــن مــن الصعــب
تنظيــم املعطيــات ،ألنهــم تدربــوا مســبقاً عــى مهــارات رســم الجــداول .وبــدأ الطلبــة بعمــل
الوســط الحســايب ،ليتوصلــوا إىل أن نبــض الذكــور أعــى بفــارق بســيط .وهنــا ،فتحــت البــاب
للنقــاش والتشــكيك بالنتائــج ،وســألت :هــل ميكننــا الثقــة بهــذه النتائــج؟ هــل ميكــن أن نســتنتج
ذلــك؟ كيــف نتأكــد؟ وهنــا ،جــاءت االقرتاحــات والربــط مــع املــواد بــأن النبــض يــزداد مــع حركــة
اإلنســان .فاقرتحــت مجموعــة مــن الطلبــة أن يطلبــوا مــن أفـراد العينــة ذوي النبــض املنخفــض
بــأن يقفــزوا ويعيــدوا فحــص نبضهــم مــرة أخــرى .وتــم ذلــك ،ليكتشــف الطلبــة أن الحركــة
هــي الســبب وليــس جنــس املبحــوث .وطلبــت منهــم التأكــد مــن ذلــك مــن الكتــب العلميــة
واإلنرتنــت ،التــي انســجمت مــع نتائــج الطلبــة .ومــن نبــض اإلنســان ،بدأنــا بأســئلة حــول النبــض
الطبيعــي وعالقــة العمــر بالنبــض ،وقــرر البعــض منهــم أن يســألوا أجدادهــم وأقاربهــم األكــر
سـ ّناً حــول نبضهــم وفحصــه إن توفــرت األجهــزة لديهــم.

وقفة تأمل

تبــدو هــذه التجــارب متعبــة عندمــا نتخيــل كيــف حــال الصــف عند طــرح األســئلة والتفكــر بكافة
تفاصيــل عمليــة البحــث عــن اإلجابــات .لكنــي مــع الوقــت ،تدربــت معهــم عــى طــرق االنضبــاط
وتنظيــم األفــكار ،إىل أن أصبحــوا اليــوم يترصفــون مبســؤولية كبــرة نحــو املــكان واملعــدات وطريقة
كتابــة خطــوات تفكريهــم .كل النجــاح يعتمــد عــى مقــدرة املعلمــة عــى التحــي بالصــر والعزمية،
ألين عندمــا أرى مســتويات مــن األســئلة لــدى طلبــة بهــذا العمــر ،أقــول لنفــي :رمبــا تكــون هــذه
تجــارب بســيطة ،ولكنهــا خطــوة نحــو األفضــل لحيــاة وتعلــم هــؤالء الطلبة.
46

التفكير الناقـــد في العملية التعليمية التعلمية

هل نحتاج كإدارة إلى التفكير الناقد؟
غادة غنيم ،مدرسة مارمرتي

خلفية

خاضــت مدرســتنا خــال الســنوات املختلفــة تجــارب متعــددة يف التدريبــات التــي تهــدف إىل
تطويــر عمليــة التعلــم والتعليــم .كمســؤولة عــن املرحلــة األساســية ،كنــت أشــعر أن هنــاك
تك ـرارا ً للمضامــن التــي يتــم تدريــب وتأهيــل الطاقــم عليهــا ،وأحيان ـاً ،تكــون غــر منســجمة
متامــاً مــع واقــع املدرســة أو احتياجاتهــا أو إمكانياتهــا .وكوننــا نؤمــن أن العمليــة التعليميــة
التعلميــة متجــددة ،كان لزام ـاً علينــا أن نــرك معلمينــا يف برنامــج أكــر حداثــة وتوافق ـاً مــع
عمليــة التحديــث التــي تطــرأ عــى املنظومــة الرتبويــة عامل ّي ـاً .شــخص ّياً ،كنــت يف حاجــة إىل أن
أخــوض مــع الطاقــم تجربــة ملموســة نتعلــم خاللهــا عــن إس ـراتيجيات مختلفــة ،تســاعدنا يف
جعــل عمليــة التعلــم أكــر متعــة للطلبــة ،ويف نفــس الوقــت ،ال ترهــق الطاقــم بأعبــاء فــوق
طاقتــه ،ألين أدرك متام ـاً مــا ميــر بــه الطاقــم مــن تفاصيــل يوميــة .خــال هــذه الفــرة ،كانــت
مدرســة مارمــري مــن املــدارس املشــاركة يف مــروع التطويــر الشــامل ،وخضنــا مجموعــة مــن
اللقــاءات والحــوارات بــن الطاقــم واإلدارة ومستشــارة املــروع حــول تحديــات املدرســة ،مــن
حيــث عالقــة الطاقــم بالطلبــة ،وعالقــة الطاقــم ببعضــه ،وغيــاب السياســات املتعلقــة بالتعليــم
واالنضبــاط وحقــوق الطفــل .وبنــاء عــى هــذه اللقــاءات ،جــاءت الحاجــة إىل أهميــة تجديــد
منهجيــات التدريــس ،خاصــة للمرحلــة األساســية ،ألنهــا متهــد للمرحلتــن اإلعداديــة والثانويــة.
وقررنــا أن نركــز عــى دمــج التفكــر الناقــد بالصــف.

المسار

تجــدر اإلشــارة إىل أننــا ألول مــرة نخــوض تجربــة دمــج التفكــر الناقــد بأسســه الصحيحــة
وإس ـراتيجياته املدروســة يف عمليــة التعليــم ،حيــث كان هــذا التدريــب األول لطاقــم معلمــي
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املرحلــة األساســية يف موضــوع التفكــر الناقــد .قمنــا خــال اللقــاء األول مبشــاركة أفكارنــا حــول
املوضــوع وتعريفنــا الشــخيص لــه وكيــف منارســه .هنــا ،ظهــر التفــاوت بــن األفــكار فيــا يخــص
األســئلة التــي تثــر تفكــر الطلبــة ،وطبيعــة املــواد ،وآليــات التحكــم بالوقــت ،ومقــدرات الطاقــم
يف إدارة حــوار .وقمنــا بخـرات جامعيــة صغنــا خاللهــا أســئلة حــول مواضيــع نقــوم بتدريســها،
وفكرنــا مع ـاً بطــرق تفاعــل الطلبــة معهــا والتحديــات التــي قــد تنتــج.
إن االختــاف يف اآلراء كان مهـ ّـاً برأيــي ،ألنــه أظهــر مواقــف لــدى الطاقــم حــول مقــدرات الطلبــة
عــى التفكــر مبســتويات مختلفــة .رغــم أهميــة هــذه النقاشــات ،الحظــت أنهــا ركــزت عــى
الجانــب النظــري ،وخشــيت أال نصــل إىل مســتوى التطبيــق .لــذا ،كانــت املعضلــة الحقيقيــة يف
إيجــاد طــرق لتنفيــذ مــا متــت مناقشــته ومواجهــة الصعوبــات والتحديــات التــي ظهــرت خــال
اللقــاءات التدريبيــة األوىل .وحتــى ال يشــعر الطاقــم بفــرض األمــور ،اتفقنــا أن نــرك املجــال لهــم
لتحضــر مشــاركاتهم التــي قــد تكــون عــى شــكل خطــة أو مشــاهدات لحصــص أو تصويــر ذايت
ملقاطــع حصــص تعكــس تفاعــل املعلمــن والطلبــة ،كطــرح األســئلة الناقــدة وكيفيــة جــذب الطلبة
واســتثارة دافعيتهــم للتفكــر وتشــجيعهم عــى التســاؤل ،أي أن نــرى أمثلــة تطبيقيــة لحصــص
يكــون دور الطلبــة فيهــا محوريّـاً ،بحيــث يتحدثــون ويعــرون ويفكــرون ويســألون بطريقــة تكــون
منظمــة وتضمــن االنضبــاط الصفــي واملشــاركة البنــاءة للطلبــة .هنــا ،بــدأت التحديــات ،ألن مــا
كنــا نتصــوره صعبـاً ونظريّـاً ،كان ســهالً ،والعكــس صحيــح ،إذ اعتقــد البعــض منــا أن الطلبــة ســوف
يســتصعبون التفكــر بأســئلة «نقديــة» ،وآخــرون رأوا أن الحصــة «ســتضيع» أو قــد ميــل الطلبــة أو
قــد يســتغلونها لاللتهــاء .وفكرنــا معـاً يف كافــة الحلــول املمكنــة للتغلــب عىل تلــك التحديــات ،منها
تكليفهــم مبهــام تتطلــب مهــارات تعلــم وتفكــر نقــدي ،وإرشاكهم مبســار العمــل وأهــداف الحصة،
وطــرح أســئلة إلثــارة التفكــر حــول عالقــة املــواد بحياتهــم اليوميــة.
خــال اللقــاءات الجامعيــة ،كنــا نطلــب مــن أفــراد الطاقــم التطــوع يف عــرض مقاطــع مــن
حصصهــم رأوا أنهــا تعكــس تطبيقــات لجوانــب التفكــر الناقــد .وحتــى نضمــن أن تتــم األجــواء
بصــورة نقديــة صحيــة ،اتفقنــا أن نقــوم كطاقــم بطــرح أســئلة ونقــدم مقرتحــات ،وليــس أن
ننتقــد املحتــوى أو مامرســات املعلــم بصــورة هدامــة أو ســلبية فقــط .وبرأيــي ،هــذا األمــر ســاعد
يف بنــاء جــو يتســم باالح ـرام بــن الطاقــم وتثمــن جهــود الزمــاء.
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هــذا التقبــل أيضـاً ســاهم يف أن يشــعر الطاقــم بالراحــة مــن طبيعــة الدعــم املطلــوب ،ودعــوين
مــع مستشــارة املــروع إىل حضــور حصــص لدعمهــم خــال التفاعــل الصفــي .وكانــت تلــك
الخــرات هامــة يل شــخصيّاً ،ألنهــا زادت مــن معرفتــي حــول طــرق توفــر الدعــم والتغذيــة
الراجعــة للمعلمــة ،وأيضـاً الرتكيــز عــى مــا يقــوم بــه الطلبــة ،وليــس مــا تفعلــه املعلمــة .وخــال
تجــويل بالصــف ،الحظــت وتعلمــت الكثــر عــن تفاعــل الطلبــة مــع املهــام وطريقــة تفكريهــم
حــول مواضيــع يتعلمونهــا بشــكل مســتمر ،وحتــى يف مقدراتهــم عــى الســاع لبعضهــم البعــض
والتعليــق عــى األفــكار الناتجــة.
ســاهمت الحــوارات الفرديــة والجامعيــة أيضـاً يف توســيع مداركنــا حــول مامرســة أســس التفكــر
النقــدي عــر املواضيــع ،ال أن يقتــر فقــط عــى اللغــات واملواضيــع اإلنســانية .مثــاً ،يف
الرياضيــات ،كنــا يف الســابق نركــز عــى اإلجابــة الصحيحــة ،وأن يكتــب الطلبــة الخطــوات لحــل
مســألة ،ثــم التدريــب عــى تلــك الخطــوات .اليــوم ،تعلمنــا أال تقفــز املعلمــة فــورا ً للنتيجــة ،بــل
أن تجمــع منهــم أكــر مــن طريقــة حــل وتســألهم كيــف فكرتــم بهــذه الخطــوات وكيــف نعــرف
نجاعتهــا؟ إن التفكــر مــع الطلبــة بتلــك األمــور جعلهــم أكــر دقــة للتفاصيــل ويف فهــم أمــور كنــا
نعلمهــا لألطفــال دون تفســرها.
إن مســار الحــوار حــول التفكــر النقــدي جعلنــا نفكــر أيض ـاً يف مهــارات تعلميــة هامــة ،منهــا
القــراءة الصامتــة حتــى يف اللغــة اإلنجليزيــة .لقــد اكتشــفت املعلــات أن جعــل األطفــال
يفكــرون بالنــص وحدهــم ويحاولــون فهمــه ووضــع تســاؤالت حولــه ،هــو أكــر أهميــة لتعلمهــم
مــن مجــرد قـراءة النــص قـراءة جهريــة وتلقــي األســئلة مــن قبلنــا .برصاحــة ،تعلمنــا أن التفكــر
الناقــد هــو مجموعــة مــن العنــارص تســاعد يف تغيــر جــدول الحصــة ككل ،وليــس مجــرد طــرح
أســئلة تثــر التفكــر كمقدمــة للــدرس ،وبعدهــا تســتمر الحصــة بطريقتهــا التقليديــة.
كنــا نأمــل أن نســتمر بهــذا التفاعــل بــن الطاقــم ،ألنــه كان بدايــات لتغيــر يف أجــواء التدريــس،
ألن الخطــط التدريســية أظهــرت بعــض التحــول يف تخطيــط املعلمــة ملحتــوى الــدرس ووضــع
أســئلة مختلفــة .لكــن جــاءت أزمــة الكورونــا وحالــت دون إمكانيــة أن نســتثمر أكــر جهودنــا
ونتابــع العمــل ليكــون جــزءا ً مــن ثقافــة التدريــس للمرحلــة األساســية.
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وقفة تأمل

أســتطيع القــول إن نجــاح تلــك الخـرات التدريبيــة يعتمــد علينــا كطواقــم إداريــة بشــكل كبــر،
ألن املتابعــة امليدانيــة هــي أهــم جانــب مــن جوانــب التطويــر ،ويجــب أال يعتمــد األمــر فقــط
عــى زيــارة املستشــار الخارجــي ،بــل أن نكــون جــزءا ً مــن املتابعــة ،حتــى نتعلــم مــن املســار
ونختــار مــا يناســب ظــروف مدرســتنا .إن متابعــة الخطــط التــي تســلمها لنــا املعلــات يجــب
أن نأخذهــا بجديــة ،وأن نفكــر معهــن إن كانــت تلــك الخطــط تســاعد الطلبــة عــى توظيــف
التفكــر الناقــد وتدمــج جوانــب مــن التدريــب الــذي مــروا بــه ،ألن الطاقــم بشــكل عــام معتــاد
عــى أن يتعامــل مــع التدريــب كــيء عابــر ومنفصــل عــن الخطــة التدريســية ،أو أن يعبــئ
الخطــة بشــكل روتينــي وتقنــي ،دون أن يتعامــل مــع التخطيــط بأنــه يشــمل مــا تعرضــوا لــه
بالتدريبــات .اليــوم ،عندمــا أراجــع الخطــط ،أتعلــم عــن تأثــر التدريــب والنقــاش بــن الفريــق
عــى مــا ســتقوم بــه املعلمــة يف الصــف .لــذا ،يجــب علينــا كإدارة أن نتابــع ونســأل ونتســاءل
مــع املعلمــة حــول األفــكار التــي وضعتهــا وكيــف تراهــا ســتطور مــن مقــدرات الطلبــة .هــذا
الحــوار مهــم ويجــب أن نعطيــه أهميــة كفريــق إدارة ،ألن دورنــا ليــس فقــط املتابعــة اإلداريــة،
بــل التطويــر املهنــي للمدرســة.
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التفكير بأكثر من حل كإستراتيجية تدريس
آالء ريان ،مدرسة نور القدس

مقدمة

أد ّرس مــاديت العلــوم والرياضيــات للصفــوف مــن الســادس للثامــن .وبشــكل عــام ،أميــل أكــر إىل
مــادة الرياضيــات ،وأســعى دومـاً يف البحــث عــن إسـراتيجيات تدريــس حديثــة .أهتــم بطــايب،
وأســعى ألن يتعلمــوا ويتمكنــوا مــن املــادة .ونجحــت بحمــد اللــه خــال ســنوات عميل باملدرســة
يف أن أكــون قريبــة منهــم ونتعامــل مــع بعضنــا باحـرام .وكجــزء مــن اهتاممــي بالتطويــر ،طلبت
مــن مديــريت ومستشــارة املــروع بــأن تحـرا حصــة يل ألتلقــى التغذيــة الراجعــة حــول طــرق
تدريــي .وشــعرت أن الحصــة كانــت جيــدة .قمــت مــع الطلبــة بحــل مســائل عــى اللــوح،
وتعلمــوا خاللهــا عــن املوضــوع .وبعــد أن انتهــت الحصــة ،اســتغربت مــن مجموعــة األســئلة
التــي طرحتهــا كل مــن املديــرة واملستشــارة للمــروع حــول أمــور ظهــرت خــال الحصــة ،منهــا:
كيــف برأيــك تعاملــت مــع األجوبــة الخاطئــة؟ ملــاذا قــررت أن تعــريض خطــوات الحــل بهــذه
الطريقــة وليــس غريهــا؟ كيــف تتوقعــن أن يحــل الطلبــة لــو مل يكــن هنــاك حــل جامعــي عــى
اللــوح مبــارشة؟ برأيــك ،مــاذا الحظنــا خــال مراقبتنــا لتفاعــل الطلبــة معــك؟ هــل نحتــاج دومـاً
إىل عــرض القاعــدة ثــم التــدرب عليهــا ،أم ميكــن للطلبــة اســتنتاج القاعــدة الرياضيــة خــال
مواقــف تعلميــة ترتبــط بهــا؟
ال أخفــي أننــي مل أشــعر بالراحــة مــن تلــك األســئلة ،ألنهــا جعلتنــي أنتقــل مــن تركيــزي عــى
أســاليبي ،ألفكــر يف الطلبــة أنفســهم ،ومــا ال أعرفــه عنهــم .كــا أنهــا فتحــت أمامــي املجــال
للتفكــر يف طــرق التعامــل مــع اإلجابــات أو الخطــوات الخاطئــة ،ومل أعلــم أنهــا هامــة يف عمليــة
التعلــم ،ليــس بــأن أنبــه الطلبــة حولهــا ،بــل أن أدمجهــا يف طــرق تدريــي .لــذا ،قــررت أن
أخــوض تجربــة مختلفــة فيــا يخــص هــذا الجانــب.
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ماذا فعلت؟

تســاءلت إن كان الطلبــة يفهمــون الرياضيــات ح ّق ـاً ،أم أنهــم يتدربــون عــى الخطــوات؟ كنــت
أتوقــع أن رشح القاعــدة ثــم التدريــب عليهــا هــو الطريقــة األســهل عــى الطلبــة .لكــن بعــد
أســس التفكــر الناقــد وق ـراءيت الخاصــة لــه ،قــررت أن أجــرب طريقــة مختلفــة .قــررت أوالً أن
أفهــم إذا كانــوا قــد عرفــوا القاعــدة جيــدا ً .وطلبــت منهــم حــل مســألة وقامــوا بهــا بســهولة.
عندهــا ســألت :مــن يقــرح طريقــة أخــرى لحــل الســؤال؟ أثــار الســؤال اهتــام وتفكــر الطــاب،
حيــث قــام طالــب بالحــل بطريقــة أخــرى ،وكان يشــعر بالفخــر مــن توصلــه إىل نفــس النتيجــة.
وكان تركيــز الطلبــة هنــا عالي ـاً ،يتابعــون مــا يقــوم بــه زميلهــم .ســألتهم :هــل تؤيــدون هــذه
الطريقــة؟ منهــم مــن وافقــه ،واســتغربت عندمــا علــق آخــرون :لــدي طريقــة أخــرى ،وبــدأوا
باملشــاركة بهــا.
شــعرت باملتعــة عندمــا رأيــت عــى اللــوح عــدة حلــول ملســألة رياضيــة .وعندمــا ناقشــنا الفــرق
بــن الحلــول ،الحظــت كيــف يفــر الطلبــة منطــق الخطــوات وأنهــم يتناقشــون فيــا بينهــم.
كنــت كمــن يتفــرج عــى النقــاش وليــس مــن يديــره .وأعجبــت بطريقتهــم يف الــرح لبعضهــم،
التــي كانــت مفهومــة لهــم .وهــذا ســاعدين بــأن أالحــظ املشــاكل الرياضيــة لــدى البعــض فيــا
يخــص املعرفــة الســابقة ،كالجمــع والــرب بــن األعــداد الســالبة واملوجبــة .وقــررت هنــا أن
أســألهم إن كانــت تلــك الطــرق للحــل ميكــن دوم ـاً االعتــاد عليهــا ،أم أنهــا جــاءت بالصدفــة؟
واختلفــت اإلجابــات .وســألتهم :كيــف ســنعرف؟ مــاذا ســيحدث لــو غرينــا األرقــام ووضعنــا ســالباً
وموجب ـاً؟ أعجبتهــم الفكــرة وطلبــوا مســألة شــبيهة .وطلبــت منهــم أن يحلــوا بشــكل زوجــي،
ويتناقشــوا فيــا بينهــم ،وكنــت أتجــول بينهــم لســاع نقاشــهم مــع بعــض ،وكيــف يقنعــون
بعضهــم بخطــوات الحــل .وخــال الحــل ،ظهــرت لديهــم أكــر مــن إجابــة ،فتوقفنــا واقرتحنــا
أن نعــرض اإلجابــات املختلفــة لفهــم ســبب االختــاف .وقــام الطلبــة بعــرض إجاباتهــم .وخــال
عــرض الخطــوات ،اســتطاعوا فهــم ســبب االختــاف باإلجابــات وحدهــم ومتييــز الخطــأ الناتــج
مــن الحــل .وهنــا ،تعلمــت منهــم أهميــة أن أمــر بخطــوات الحــل والتفكــر معهــم حولهــا ،ال
أن أركــز عــى الحــل الصحيــح ،ألنهــم ســيتدربون عــى التمريــن ،ولــن يفهمــوا ملــاذا نقــوم بتلــك
الخطــوات .ومنــذ ذلــك الوقــت ،ركــزت كثــرا ً عــى ســؤالهم حــول الخطــوات ،وملــاذا ميكننــا
القيــام بهــا بهــذا الشــكل ،وإن كان باســتطاعتنا االســتغناء عــن خطــوات معينــة .باإلضافــة إىل
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ذلــك ،ســاعدتني تلــك الطريقــة يف أن نتوصــل مع ـاً إىل قاعــدة رياضيــة وليــس العكــس .مث ـاً،
بــدالً مــن أن أعلمهــم عــن ترتيــب العمليــات الحســابية عنــد حــل مســألة مــا (خصوص ـاً إذا مل
تتواجــد األقــواس) ،كانــوا يحلــون حســب الرتتيــب املوجــود ،وال يبــدأون مــن القســمة والــرب.
ومــن خــال اإلجابــات املختلفــة ،توصلنــا إىل القاعــدة حــول ترتيــب العمليــات .ومــن هــذه
النقاشــات الصغــرة ،أصبحــت حصــص الرياضيــات أكــر متعــة.

وقفة تأمل

قــد يكــون مــا وصفتــه أعــاه بســيطاً وبديه ّي ـاً ،لكنــه ليــس كذلــك .إن التفكــر بعــدة حلــول
مــع الطــاب وعــدم تصحيــح األخطــاء فــورا ً هــو تغيــر يف طــرق التدريــس .تعلمــت مــن هــذه
اإلس ـراتيجية أن أثــق بطلبتــي وآخــذ كالمهــم عــى محمــل الجــد ،وال أتــرك إجابــة عابــرة دون
أن نتوقــف حولهــا .حتــى يف امتحانــايت ،أصبحــت أطلــب منهــم حــل املســألة بأكــر مــن طريقــة.
اليــوم ،أصبحــت مقتنعــة جـ ّدا ً أن إعطــاء طريقــة حــل واحــدة فقــط مــن املعلمــة يحــرم الطلبــة
مــن التفكــر والتأمــل واالبتــكار ،ومــن فهــم املــادة بشــكل معمــق .أعتقــد أننــا تعودنــا أن نــد ّرس
الرياضيــات كعــرض قاعــدة والتــدرب عليهــا بتامريــن كثــرة ومكــررة ،دون أن نربــط املــواد مــع
بعــض ،أو نعرضهــا مبســألة غريبــة تجعلهــم يفكــرون وحدهــم .لقــد تعودنــا أن نكــون املركــز
ونكتــب عــى اللــوح وينقــل الطلبــة منــا عــى الدفــر .برأيــي ،يتعلــم الطلبــة أفضــل عندمــا
يفكــرون وحدهــم ويشــاركون زمالءهــم ،وبعدهــا نناقــش .هــذا ال يقــول إننــا ال منــرر املــادة وال
نــرح لهــم قواعــد معينــة .لكــن يجــب أال نحرمهــم مــن متعــة التجريــب قبــل إعطــاء أجوبــة
أو خطــوات صحيحــة.
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مقدمة

إن تعليــم طــاب الصــف الثــاين أمــر ممتــع للغايــة ،رغــم الصعوبــات والتحديــات يف التعامــل مــع
هــذه املرحلــة .وكــوين أ ّمـاً ،فإننــي أعــرف صعوبــة تركيــز الطلبــة بهــذا العمــر وحاجتهــم للحركــة
وعــدم املقــدرة عــى الكتابــة لفــرة طويلــة .كنــت مــرة عــى أن تكــون حصــي وأســاليبي
ممتعــة لهــم ،لــذا ،قــرأت كثـرا ً وشــاركت بعــدة برامــج تدريبيــة خــارج املدرســة .وعندمــا قــررت
مدرســتي أن تركــز عــى التفكــر الناقــد يف التدريــس ،قضينــا ســاعات مــن العمــل مــع املديـرات
ومستشــارة املــروع لفهــم أهميــة التفكــر الناقــد وطــرق تطويــره لــدى الطلبــة .كنــا نناقــش
ونراجــع خطط ـاً ،ونفكــر بتعلــم الطلبــة وكيــف ننتقــل مــن مركزيــة املعلــم ملركزيــة الطلبــة.
بدايــة ،شــعرت بالتخــوف مــن تجريــب أفــكار كنــت أراهــا أعــى مــن مســتوى الطلبــة ،مثــل
صياغــة األســئلة ،أو اســتخدام لغــة الحــوار الناقــد ،أو تدريــس القواعــد اللغويــة مــن خــال
املالحظــة والتمييــز واالســتنتاج .وبــدأت أتخيــل صفــي ،وكيــف ســيكون تفاعــل طــايب عندمــا
أطبــق معهــم تلــك األفــكار .وقــررت عمــل مــروع يتــم خاللــه تأليــف قصــص مــع الطلبــة مــن
خــال مهــارات التفكــر الناقــد .بــدأت التجريــب ،ومل يكــن ذلــك باألمــر الســهل ،ألن التفكــر
الناقــد الــذي تدربنــا عليــه ليــس عبــارة عــن متاريــن أو خطــوات نقــوم بتطبيقهــا .إنــه يركــز عــى
تطويــر عــدة مهــارات وقيــم للطلبــة بشــكل مســتمر وبــكل حصــة كنقــد النصــوص ،والربــط
بــن األفــكار ،وتربيــر األســباب املنطقيــة ،وقيــم االح ـرام واالنضبــاط واالســتامع للغــر وتقبــل
التعدديــة واالختــاف باألفــكار .وفكــرت :هــل ميكــن تحقيــق ذلــك مــع طلبــة الصــف الثــاين؟

مسار التفاعل

قبــل أن أعــرض القصــص عــى طــايب ،فكــرت باملهــارات والقيــم األساســية التــي أحتــاج أن أدربهم
عليهــا .بــدأت أوالً مبهــارات الحــوار الناقــد مــن خــال تذكــر الطلبــة يوم ّي ـاً بأهميــة اســتخدام
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مصطلحــات مثــل« :أعتقــد»« ،أوافقــك الــرأي»« ،أحــرم رأيــك ،ولكــن« ،»..عنــدي ســؤال» .وحتى
يأخــذوا املوضــوع بجديــة ،أخربتهــم أننــي أيض ـاً أنــى ،وعليهــم تذكــري إن مل أســتخدم تلــك
املصطلحــات .وأعجبــت الفكــرة طــايب ،وتعاملــوا معهــا كلعبــة ،وصــاروا يركــزون باســتمرار عــى
كل مــا أقولــه أو باقــي الطلبــة ،حتــى يذكرونــا باســتخدام املصطلحــات .وبهــذه الطريقــة ،زادت
مهــارات االســتامع لديهــم ،وصــاروا يعلقــون عــى أفــكار بعضهــم ويتناقشــون.
بعدهــا ،بــدأت تطويــر مهاراتهــم يف نقــد القصــص قبــل أن نبــدأ بتأليــف قصــص .جلبــت
قصــة ،ونظرنــا معـاً إىل الغــاف ،وســألت مــاذا نتوقــع أن تكــون أحــداث القصــة؟ وكان تركيــزي
عــى مبــدأ أســايس يف الحــوار ،وهــو أال يكــرر أحــد مــا يقولــه زميلــه ،وميكنهــم أن يضيفــوا أو
ينتقــدوا غريهــم .وكنــت أرص عــى أن يســتخدموا «أتوقــع ..ألن ،»..واتفقنــا عــى عــدم اســتخدام
كلــات جارحــة أو غــر مقبولــة ،مثــل «فكــرة هبلــة» .وبعدهــا ،كنــا نقــرأ اســم الكاتــب/ة
واســم الرســام/ة ودار النــر .وأعجبنــي تعليقهــم عندمــا ســألتهم عــن أهميــة تلــك املعلومــات،
وتوصلــوا إىل أن تأليــف قصــة يحتــاج إىل عمــل جامعــي ،وليــس رشطـاً أن يكــون الرســام مؤلــف
قصــص ،وال العكــس .وكنــت أســتغل فرصــة ق ـراءة عنــوان القصــة واألســاء لتقطيعهــا معهــم،
والتأكــد مــن قـراءة الطلبــة لهــا .وأحيانـاً ،كنــا نناقــش عنــوان القصــة ،وملــاذا يكــون عــدة كلــات
فقــط ،وهكــذا ،حتــى أع ّودهــم عــى التفكــر بــكل تفاصيــل القصــة.
أقــرأ القصــة دون أن يشــاهد الطلبــة الصــور ،حتــى يتخيلــوا الشــخصيات واألحــداث .وخــال
روايــة القصــة ،أســتخدم نــرة الصــوت والحــركات والتعابــر لزيــادة تشــوق الطلبــة نحــو
األحــداث .بعدهــا ،نفتــح حــوارا ً حــول القصــة مــن خــال أســئلة فهــم ،وتدريبهــم عــى التفكــر
يف جوانــب القصــة ،مثـاً عــن الشــخصيات الرئيســية والثانويــة ،ومــكان وزمــان القصــة ،واملشــكلة
والعقــدة ونهايــة القصــة .بعدهــا ،أطــرح أســئلة تثــر مهــارات التفكــر الناقــد ،منهــا كيــف ميكــن
أن تقنــع الشــخصية باقــي الشــخصيات بالحــل؟ مــاذا تتوقعــون أن يكــون موقفهــم منهــا؟ لــو
أدخلنــا شــخصية إضافيــة إىل القصــة ،أيــن تــرون تدخلهــا ،ومــاذا تقرتحــون أن تكــون صفاتهــا
وملــاذا؟ وهكــذا .وحتــى ال ميــل الطلبــة مــن األســئلة ،أقســمهم إىل مجموعــات ليعملــوا عــى
مهــام مختلفــة ،مث ـاً رســم مقاطــع مــن القصــة وكتابــة جمــل تحتهــا تعــر عــن الحــدث ،أو
رســم الشــخصية اإلضافيــة وكتابــة جمــل عنهــا ،أو التفكــر يف نهايــة مختلفــة للقصــة أو التفكــر
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باألحــداث التــي تلــت القصــة أو جــاءت قبــل القصــة .وخــال ذلــك ،أتجــول بينهــم ألتأكــد مــن
العمــل الجامعــي وطريقــة التعــاون ،وأثنــي عليهــا وأعطــي مالحظــات إيجابيــة .ومبــا أنهــم طلبــة
الصــف الثــاين ،فإنهــم يســتصعبون كتابــة جمــل كاملــة ،لــذا ،كنــت أشــجعهم أن يســألوين حــول
طريقــة كتابــة كلــات معينــة ،وأقــوم بكتابتهــا عــى اللــوح ليســتفيد منهــا باقــي الطلبــة .هــذا
األســلوب يســاعد الطلبــة يف زيــادة القامــوس املنظــور .أحــاول أيضـاً أال أدقــق كثـرا ً عــى تركيبــة
الجملــة ،ألننــي أريــد تشــجيعهم عــى الكتابــة ،لكــن أحيانـاً أكتــب جملهــم عــى اللــوح ،وأقــرح
عــى الطلبــة أن يفكــروا بالكلــات التــي ميكــن أن نغريهــا ،خاصــة الكلــات العاميــة أو التــي
تحتــوي عــى أخطــاء إمالئيــة بــارزة.
عملــت معهــم عــى هــذه الخطــوات عــى عــدة قصــص شــيقة ،وكنــت دومـاً أســألهم أن يقارنــوا
خاصــاً يف
بــن القصــص وإن كانــت تختلــف ومبــاذا تتشــابه .وناقشــنا أن للكاتــب/ة أســلوباً ّ
الكتابــة ،ولكــن القــوة يف طريقــة عــرض الشــخصية وكيــف نتفاعــل معهــا وإن اتفقنــا مــع
ســلوكها أم ال .وعندمــا شــعرت أن الطلبــة يســتطيعون التعبــر عــن القصــص ومييــزون بــن
طريقــة عرضهــا وتنــوع األســاليب ومعرفــة الجوانــب األساســية ملحتــوى القصــة ،انتقلــت معهــم
إىل تأليــف القصــص مــن خــال عــرض صــور ألحــداث مثــرة للتفكــر ،وعليهــم ترتيبهــا أو إضافــة
صــور ناقصــة والتفكــر يف أحــداث القصــة .وكنــا نعــرض القصــص لباقــي الصــف لينتقدوهــا
ويقدمــوا اقرتاحــات حولهــا .ويف أحيــان أخــرى ،كنــت أوزع عليهــم جمـاً بســيطة ،وأطلــب منهــم
البنــاء عليهــا لتأليــف قصــص .ونجحنــا يف تجميــع عــدد جميــل مــن القصــص ،رتبناهــا مــع صــور
والجمــل الصحيحــة وشــاركنا األهــل بعــدد منهــا.

وقفة تأمل

إن العمــل مــع طلبــة الصفــوف الدنيــا يف مشــاريع تأليــف قصــص أمــر ممتــع ،ألنهــا تفتــح املجال
لتطويــر جوانــب أخــرى لغويــة .مث ـاً ،قــد نســتغل فــرة ق ـراءة القصــة للتوقــف عــى قواعــد
معينــة ،مثــل املفــرد والجمــع والكلــات الشــاذة ،أو تدريبهــم عــى أهميــة إضافــة أوصــاف
لجعــل الجملــة أقــوى .هنــا ،الحظــت أنهــم ســيفهمون القواعــد بشــكل أفضــل ،ألنهــا مرتبطــة
باملــروع .هــذا برأيــي يســهل التدريبــات الحق ـاً عــى قواعــد أكــر صعوبــة.
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هنــاك تحديــات ال ميكــن التغــايض عنهــا ،مثــل الفروقــات الفرديــة بــن الطلبــة .وقــد تعلمــت
أن أســتخدم عمــل املجموعــات ،ألنــه يتــم خاللهــا تبــادل الكلــات والجمــل ،وأن يوزعــوا مهــام
بينهــم .الحظــت مثـاً أن األطفــال ذوي عــر التعلــم اســتطاعوا أن يســاهموا برســومات جيــدة،
أو أفــكار للقصــص ،لكــن مل يتمكنــوا مــن كتابتهــا .لــذا ،تعــاون أف ـراد املجموعــة عــى القيــام
بأج ـزاء مختلفــة مــن تأليــف القصــة.
يحتــاج هــذا األســلوب إىل وقــت طويــل مــن التدريــب وتثبيــت بيئــة االحـرام والتقبــل والتوقــف
وفتــح حــوار مــع الطلبــة بشــكل مســتمر إن كان هنــاك خــروج عــن القواعــد واالتفاقيــات
الخاصــة بلغــة الحــوار وطــرق التعامــل مــع بعــض .لــذا ،أعتــر أن التعــاون بــن الطاقــم التدرييس
هــو أســاس النجــاح ،ألن الطلبــة ســيتعودون أن يقــوم الجميــع بذلــك وليــس معلمــة واحــدة.
وتعلمــت أيضــاً أهميــة بنــاء فــرص تعــاون مــع األهــل حتــى يكملــوا املهــام مــع أطفالهــم
بالبيــت ،ألن تدريــب الطلبــة كان يأخــذ وقتـاً طويـاً ،وكنــت بحاجــة إىل تعــاون األهــل ،كقـراءة
قصــص بالبيــت وطــرح أســئلة عليهــم حتــى يعودوهــم عــى النقــد وتقييــم األفــكار واألحــداث.
وأود أن أشــر إىل أنــه وصلتنــي الكثــر مــن الرســائل اإللكرتونيــة مــن أمهــات شــعرن بالفخــر ملــا
يقــوم بــه أطفالهــن .لــذا ،أعتقــد أن العمــل مــع األطفــال بهــذا العمــر هــو البدايــة ،ويجــب عــدم
التقليــل مــا يســتطيعون تحقيقــه ،علينــا أن نؤمــن بهــم وبقدراتهــم ،وأن ننتبــه إىل أننــا منــوذج
لهــم ،وأن أي يشء نقــوم بــه معهــم ســيكون لــه تأثــر كبــر عــى تعلمهــم وتفكريهــم.
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