
 

 Center for Excellence in مركز التمايز في التعليم والتعلم

Teaching and Learning 

 2016، 3مجلة دورية، العدد 



 فريق العمل

 رباب طميش ووليد عطاهلل  طاقم التحرير 

 جودي حنانيا  تصميم ومونتاج

 بشارة ضبيط   ترجمة 

  خليل عيسى تدقيق لغوي )عربي( 

 

 لتعليقاتكم ومساهماتكم 
 

التعليم من أجل التعلم هي مجلة دورية تركز على قضايا ترتبط بالتعليم الجامعي بهدف إفساح 
المجال أمام الكادر التدريسي للمشاركة بخبرات تعلمية تساهم في إغناء معارف وخبرات 
 االساتذة في التعليم الجامعي للمساهمة بمقالة أو ورقة بحث، يرجى التواصل عبر البريد

cetl@bethlehem.edu 

 جامعة بيت لحم
 مركز التمايز في التعليم والتعلم 

 3مجلة دورية العدد 
2016 

  cetl@bethlehem.eduالبريد االلكتروني: 
    (2431) 2741241 -2 (972) +هاتف: 

www.bethlehem.edu/institutes/CETL 



 “تأمالت في "مركزية المتعلم 4
   رباب طميش

 السياسة والتعليم  6
 وليد عطااهلل

 ثقافة البدهيات والمسلمات 8
 وسام رفيدي

 دور البحوث في تعزيز تعلم الطالب 10
 نادر حزبون

 تعزيز عملية التعليم والتعلم من خالل التنوع في منهجيات التدريس 12
 عمر دار عيسى

 الطلبة والقراءة التحليلية 15
 سعيد عياد

 األسئلة الموجّهة 18
 شذى شاهين 

 التفكير الناقد وتدريس العلوم في جامعة بيت لحم 21
 وليد الشوملي

 المحتويات



 

 رباب طميش، كلية التربية

خالل عملي كمديرة لمركز التمايز في التعليم والتعلم كانت اولى التحديات التيي ميررت بيهيا هيي كييييييية تيوفييير االجيواء اليتيي تيزييد مين 
معارف الكادر التدريسي والمؤسسة نحو مبادئ مركزية اليميتيعيليم حيتيى تصيبي  جيزءا مين ييقيافية اليتيعيليييم واليتيعيليم فيي جياميعية بيييت ليحيم  
ولسذاجتي توقعت أن األمر بغاية السهولة خصيوصياو وأن اليميصيطيلي  ميتيداول عيليى كيل لسيان وبيكيل تيقيريير  وخيالل السينيوات االربيعية 
لتأسيس المركز قمت مع بعض الدوائر ومجموعة من االفراد المتشوقين الى التغيير بمبادرات مختلية )ناجحة في بعيضيهيا وفياشيلية فيي 
معظمها( من أجل تحقيق هذا الهدف  وهذا المسار أيار أسئلة أساسية لدينا، منها: ماذا نقصد حقا بمركزية المتعلم؟ وهل نحن باليعيل 
في حاجة الى أن يصب  تعليمنا متمحور حول المتعلم ولماذا؟ وكيف يمكن ذلك ضمن السياق السياسي والتاريخي واليقافي لمؤسسيات 
التعليم العالي اليلسطينية؟ خالل محاولتنا للرد على هذه األسئلة )وما نتجته مين أسيئيلية اخيرى أكييير تيعيقيييداو( وجيدنيا ميعيان  ليليكييييير مين 

 القضايا الخاصة بيقافة التعلم الجامعي وبالتالي أغنت معرفتنا حول ما علينا أن نيمنه عندنا نتحدث عن أسس مركزية المتعلم  
 

أول االمور التي تعلمناها أن مركزية المتعلم تعني أن نسخر المحتوى والمهام والتياعل الصيي الى خبرات تساعد الطلبة على توظيف 
مهارات النقد والحوار والتساؤل والتحليل حتى تصب  هذه المهارات والمعارف جزءاو من حياتهم المهنية والشيخيصييية  بيميعينيى  خير انيهيا 
ليست إستراتيجية وال هي وصية جاهزة تحتاج الى خطوات عمل تقنية تبدأ من نقطة وتنتهي في نقطة أخرى على خط طولي، بل انها 
تعكس رؤية وفلسية نحو التعليم الجامعي والخريج الذي نريده لمجتمعنا  اذاو، مركزية المتعلم ال تيقيتيصير عيليى اليتيوجيهيات السيائيدة ليدى 
البعض والتي ترى تطبيقها من خالل إعطاء مشاريع ومهام لطالبنا )بإرشاد جزئي(، أو ان نيطيليب مينيهيم تيحيضييير عيروض ليميواضيييع 
معينة من المساق )حتى يظهروا انهم "المركز"(،  وال ان نقولب هذا التوجه باستبدال المحاضرة بنظام المجموعات، أو بوسائيل عيرض 
أو حتى بحصص محوسبة  إن مركزية التعلم هي توجه وفلسية نحو التعليم على أنه أداة للتحرر من القوالب اليكرية والتبعية، تتطيليب 

 منا أن ننظر الى مساقاتنا على انها فرص غنية تيس  المجال أمام الطلبة بأن يتياعلوا مع المعارف الجديدة ويساهموا في تطويرها 
 

ولحدوث ذلك فان االمر يتطلب منا ككادر تدريسي أن نيمن الحوار والتساؤل حول المادة التدريسية وأن ال ننظر اليها على أنها قوالب 
اض جاهزة غير قابلة للنقد  وهنا نحتاج الى افساح المجال أمام الطلبة لتوظيف مهاراتهم في النقد والمقارنة والتحليل واالستنتاج واالفتير 

واتخاذ القرارات وأن نساعدهم بأن يحملوا توجهات ايجابية نحو "الذات" على انها قادرة وتعشق التجريب وال تخشى التغيير  وهذا يدفعنا 
إلى إعادة النظر الى دورنا والى عالقتنا مع الطلبة خالل مسار تعلمهم، وأن نسأل أنيسنا إلى أي مدى ننظر اليهم كشركاء في عملية 
التخطيط واتخاذ القرارات التي تخص تعلمهم؟ الى أي مدى نحترم عقولهم وحبهم للمعرفة ونبتكر خبرات تعلمية تزيد من فعاليتهم؟ إلى 
أي مدى نتعامل مع المعرفة على انها متجددة وديناميكية وليست يابتة ومطليقية ال ميجيال ليليتيسياؤل حيوليهيا، ميميا ييجيعيليهيا مينيعيزلية عين 

 الطالب وكأنها ليست جزء من سياقه ويصب  همه أن يحيظها ويرددها بدون تيكير فيها  
 

وقد يتسائل البعض حول مدى حاجتنا تبني فلسية "مركزية المتعلم" في يقافة التعليم الجامعيي  أعيتيقيد أنينيا أكييير مين ييحيتياج اليى تيبينيي 
هذا التوجه كوننا نعيش تحت أشكال مختلية من القهر والقمع، وبالتياليي فيان اليتيعيليييم عينيدنيا ييجيب أن ييكيون هيدفيه بياألسياس مين أجيل 
التحرر  وهذا يتطلب ان نخرج من دائرة "االصالح" او المحافظة على ما هو قائم، أي ان ال نجّمل ممارساتنا بتيقينيييات وقشيور، ألنيهيا 

 ترديد المعارف مما يجعلهم عبيد لها بدالو من فهم تناقضاتها وتطبيقاتها  “ دائرة”ستبقي الطلبة في 
 

طبعاو هذا الدور ال ينحصر فقط عليى األفيراد بيل تيحيتياج اليميؤسيسية اليى أن تسيخير اليميوارد والسييياسيات ليخيدمية هيذا اليهيدف مين خيالل 
الالمركزية واحترام عقول المعلمين والطلبة وتيمين مبادراتهم الساعية الى تطوير المؤسسة ككل  أيضيا أن يينيطيليق نيظيام اليجياميعية مين 
الشيافية والوضوح والمحاسبة حتى تعمل جميع االطراف على وضع معايير ناجعة ترصد التطيور عيليى مسيتيوى اليبيراميج واالفيراد  هيذه 

 أبسط الشروط لتطبيق فلسية مركزية المتعلم على مستوى المؤسسة 
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 تأمالت في "مركزية المتعلم"



بخبرتي في جامعة بيت لحم تعلميت أنينيا ال نيزال نيييتيقيد اليحيوار الينيقيدي نيحيو فيليسيييتينيا اليتيربيويية، ميميا جيعيلينيا اليييوم نيعيييش صيراعياو بييين 
التوجهات التقليدية والتوجهات التحررية نحو التعلم  وهذا ليس باألمر الغريب، بل طبيعي أن نختلف حول رؤيتنا نحو التغيير والخرييج 
الذي نريده  والمشكلة برأيي هي أننا ال نعترف بهذا االختالف، ونعتقد أننا نسير على نيس الرؤية بدون وقية نقدية نحو طرق تطبيييقينيا 
لهذه اليلسية  وهنا نحتاج كأكاديميين فلسطينيين أن نتحاور وبشكل جدي حول ميهومنا لييليسييية ميركيزيية اليميتيعيليم وأن نيييكير فيي كييييييية 
ترجمة هذه اليلسية الى ممارسات على مستوى األفراد والبرامج والمؤسسة  ميال أن نسأل إن كان الحوار في حصص العلوم يناسب ما 
يحدث في حصص االدب االنكليزي؟ وأن نتساءل بشكل نقدي، وبحب، حول طبيعة الخبرات التعيليمييية اليتيي ييتيعيرض ليهيا اليطيليبية وأن 
نتسائل ان كانت الشرائ  والحصص المحوسبة واللوح الذكي تساهم في تطوير قدرات المتعلم على النقد والتحليل والتيسياؤل واليتيجيرييب  
داريين وطلبة من دائرة تشخيص المشاكل والعمل من أجل التغيير النوعي، إذ جاء الوقت أن نميييز  ونحتاج هنا أن نخرج كأكاديميين وا 
طرقاو وممارسات مختلية عما هو سائد  وكما نطلب من الطلبة إغناء معارفهم فإننا نحتاج أن ال نقلل مين أهيمييية اليميعيرفية اليتيربيويية او 
البداغوجية والتي أصبحت فرعا من فروع المعرفة  وعلينا ان ال نبخل فيي إغينياء االدبيييات بيأبيحياث حيول ميميارسيات سياهيميت فيي حيل 
مشاكل جذرية في المؤسسة التعليمية كمشاكيل اليكيتيابية االكيادييمييية واليقيراءة الينياقيدة وتيطيويير ميهيارات االتصيال واليتيواصيل اليييعيال وحيل 
ذ كنا نؤمن أن هدف الجامعة هي تخريج طيليبية قيادريين  المشكالت والحس بالمسؤولية والعمل من أجل العدالة االجتماعية والمساواة  وا 
على إحداث تغيير اجتماعي في مجتمعنا، فال بد أن نسأل أنيسنا إن كنا مارسنا كأفراد وبرامج وميؤسيسية أسيس اليحيوار الينيقيدي وعشينيا 

 خبرات في التغيير المجتمعي وطبقنا مبادئ الديمقراطية حتى نساهم في إغناء مسار تربوي يعي جيداو أسس مركزية المتعلم 
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عند البحث في نظرية المعرفة، يدور الحديث عن أهمية فهم العالقة بين العلوم المخيتيلييية بيهيدف دراسية اليظيواهير واألحيداث وتيحيليييليهيا  
ويصعب في العلوم اإلنسانية واالجتماعية تشخيص ظاهرة ما دون االعتماد على أكيير مين عيليم مين هيذه اليعيليوم فياليحيدييث عين عيالقية 
التربية بالسياسة ميالو، حديث في الصميم إذا كنا نتحدث عن الدور الحيوي للجامعات في تنمية المجتمع  فالهيدف األسياسيي مين وجيود 
الجامعة هو تنمية كادر قادر على المشاركة في نهضة المجتمع، وبسبب وجود ظروف مختلية لكل مجتمع، فمن اليمينيطيقيي أن تينيطيليق 

 رؤية الجامعة من فلسية تهدف إلى تلبية احتياجات هذا المجتمع، وأية رؤية غير منسجمة مع الواقع تؤدي حتماو إلى اليشل 
 

والواقع اليلسطيني في أمسِّ الحاجة إلى رؤية واضحة في التعليم العالي بهدف تخريج إنسان قادر على اليتيعياميل ميع اليتيحيدييات اليكيبيييرة 
االقتصادية القائمة  فعلى خريج الجامعة أن يكون ميتيسيليحياو  -التي يواجهها، أهمها وجود االحتالل، وتخلف البنى السياسية واالجتماعية

بمعرفة متخصصة متميزة، ورؤية نقدية تحررية، وهذا لن يكون دون إلمام بالسياقات التي يعيشها، سياسية كانت أم غيرهيا، ودون وعيي 
 للصراعات القائمة في المجتمع بين قواه المختلية والتي تمتلك رؤى متناقضة مرتبطة بمشاريع سياسية مختلية  

 
دارة المدرسة تمنع الطالب من المشاركة فيي الينيشياطيات اليوطينييية مين مينيطيليق أن  هيذه الينيشياطيات تضير  منذ كنت طالباو في المدرسة وا 
بالعملية التعليمية، ليس هذا فحسب، بل وتمنع اليميعيليمييين مين مينياقشية اليقيضياييا السييياسييية إال ميا نيدر  كينيت أعيتيقيد وميا زليت، أن  هيذه 
يّد اليحيركية اليوطينييية اليييليسيطييينييية  الممارسات من قبل اإلدارة تسيء إلى العمل الوطني، وهدفها هو الحياظ على الوضع اليقيائيم، ووقيف ما
الحديية الوالدة في ذلك الحين، والمتميلة بمنظمة التحرير اليلسطينية، وعندما أصبحت معلماو في مدرسة، واشتيركيت فيي اليعيميل الينيقيابيي 
حصل األمر نيسه، لكن  المنع هذه المرة جاء لنشاطات النقابة، حيث كانت إدارة المدرسة تمزق إعالنات النقابة خوفاو مين انيتيشيار فيكيرة 
العمل العام داخل المدرسة  وفي المؤسسة الشبابية التي كنت أنتمي إليها، كان مين ييقيميع الشيبياب اليذيين ييميارسيون أبسيط أنيواع اليعيميل 
الوطني طرفان، األول: االحتالل؛ وكان هذا مقبوالو ُمتيه ماو؛ ألنه وببساطة شديدة، احتالل؛ أميا اليييانيي فيهيم اليميسيؤوليون عين اليميؤسيسية، 
كان هذا التصرف غير ميهوم! كيف يمكن لمسؤولين عن مؤسسة، في مجتمع مدني فلسطيني، منع نشاط وطني في مواجهة االحتيالل 
يعبر عن مشاعر صادقة لشباب متحمس بحجة المصلحة العامة؟! كنا نتساءل دائماو أين المصلحة العامة في ميل هيذه اليميواقيف؟ هيل 
العمل السياسي في المؤسسة التعليمية أو أية مؤسسة أخرى من مؤسسات المجتمع المدني يشكل خطراو على اليميؤسيسية ووجيودهيا؟ كيان 
هذا قائماو حتى في ظل صعود الحركة الوطنية اليلسطينية؛ أي كان هنالك صراع بين طرفين متنياقضييين، األول ييرييد إشيراك كيل فيئيات 
قامة الدولة اليلسطينية، وطرف  خر يسعى إلى الحصيول عيليى ميكياسيب، واقيتينياص اليييرص  المجتمع وقواه الياعلة في عملية التحرير وا 
للبقاء في مواقعه  كان وما زال هنالك رؤيتان متناقضتان، إحداهما تميل التحرر والتغيير، ويانيهما تمييل اليييبيات واليحييياظ عيليى ميا هيو 

 االقتصادية واليقافية اليلسطينية  -قائم  هاتان الرؤيتان لهما امتدادات تطال كل البنى السياسية واالجتماعية
 

ماذا نقول اآلن، بعد أكير من أربعة عقود من التجربة، وبعد كل ما جرى على الساحة اليييليسيطييينييية مين تيغيييرات أدت إليى اصيطيييافيات 
وانقسامات؛ وبالنهاية تراجعات على صعيد العمل العام؟ هذا الواقع ييرض علينا طرح السؤال األساسي وهو كيف لنا، كمؤسسات تعليييم 
، أن نعمل على تنمية حس المسؤولية والعمل العام لدى طلبتنا؟ يبدو، وللوهلية األوليى، سيؤاالو سيهيالو ليكين أعيتيقيد أن يه فيي السييياقيات  عال 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية الموجودة حالياو هو سؤال صعب جداو، يتطليب مينيا دراسية اليميعيييقيات اليتيي تيقيف فيي وجيه ميييل هيكيذا 

 طرح، وهي كييرة، ولكن سأختصرها هنا في يالية معيقات:
 

أولها النظام السياسي اليلسطيني، وأعتقد أن النظام القائم غير معني بحركة طالبية ديمقراطية مسؤولة ومشاركية بياليعيميل اليعيام، ييميتيليك 
أفرادها عقالو نقدّياو وشخصية مستقلة، ألن  هذا، وببساطة، يشكل خطراو على البنى السياسية القائمة ألنهم سيييسيعيون فيي نيهيايية اليميطياف 

 إلى التغيير وهذا غير مرغوب فيه 
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وليد عطاهللا، دائرة العلوم اإلنسانية    

 السياسة والتعليم 



فهو البنى االجتماعية القائمة والتي بدورها تقوم بنيس دور البنى السياسية في بناء إنسان مطيع، ويعيد إنتاج ما هو الثاني أما المعيق 
قائم من مياهيم وقيم وسلوكيات تبعده عن االنخراط في الهم العام؛ مما ييزييد مين سيييادة اليميصيليحية الشيخيصييية وتيعيزييزهيا؛ األمير اليذي 

 يعيق أي تقدم يمكن أن يحصل على المستوى العام 
 

هو مؤسسات المجتمع المدني التي بغالبيتها العظمى هيمنت عليها نخب احترف مسؤولوها اليبيقياء فيي السيليطية، وغيييبيوا الثالث المعيق 
أشكال العمل المؤسسي الديمقراطي الذي طالما نادوا به، رغم كون هذه المؤسسات خرجت من رحم األحزاب السياسية اليلسطينية التي 

 اعتمدت في برامجها السياسية على بناء الكادر اليلسطيني الياعل بهدف تحرير األرض واإلنسان 
 

تأتي مؤسسات التعليم العالي متأيرة بهذه اإلشكاليات والمعيقات ومؤيرة أيضاو فيها  أعتقد أن دورنا في الجاميعية، واسيتينياداو إليى ظيروف 
التراجع القائمة على الصعيييديين اليميحيليي واإلقيليييميي، أن نينيحياز بشيكيل واضي  ليييليسييية اليتيحيرر واليتيغييييير؛ وهيذا ييتيطيليب ميجيميوعية مين 
الخطوات التي ترفع من مستوى وعي المدرس والطالب بالواقع الذي نعيشه، وهذا ليس دوراو خاصاو بأساتذة تخصصات محددة كالتاريخ 
أو علم االجتماع، بل من مهمات كل مدرس من التخصصات كافة  أعتقد أنه يجب أن تزداد المنابر داخل الجامعة مين أجيل تيحيقيييق 

 هذا الهدف، إذ اعتقد اننا ال نستطيع أن نيصل بين الحوار حول القضايا العامة وعملية التعليم 
 

من الغريب جداو أنه حين سؤال طلبتنا حول مدى مشاركتهم التطوعية في مؤسسات المجتمع المدني، فإن نسبة مشاركيتيهيم، فيي أحسين 
أحوالها، تصل إلى عشرة بالمئة فقط؛ وبالطبع، فإن  المسؤولية ال تقع على عاتق الجامعة فقط، ولكن الجامعية، إدارة وأسياتيذة، تيتيحيميل 
ا جزءاو من هذه المسؤولية  حين يتم اليصل بين العملية التعليمية والسياسية، فكأننا نقول للطلبة ال تيهيتيميوا بيواقيعيكيم، واهيتيميوا بيأن تيجيدو 

 وظيية فقط، وأن تكونوا "مواطنين صالحين"؛ أبهذه الطريقة ندفع باتجاه مزيد من االنخراط في العمل العام من أجل التغيير؟  
 

       إن  الرضى والقبول بما هو موجود أو متاح حاليا، والجميع يعرف مدى محدوديته، يعني القبول باليتات؛ أي قبول بالطاعة واالستبداد    
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دون مواربة تقبل قسمة المسائل على ايين: تبدأ المعرفة النقديية بيطيرح السيؤال حيول اليبيدهيييات واليميسيليميات  فيي هيذه اليجيميلية ميا ييبيدو 
صياغة تقريرية ال تخلو من تعسف، ولكن حسبنا تذكر حقائق لتزول دهشة الجملة التقريرية: التاريخ الحقيقي للمعرفة اليعيليمييية الينيقيديية 

 برمته، ابتدأ هكذا بالذات؛ تساؤل حول البدهيات والمسلمات 
يمكننا ببساطة إحالة تياحة نيوتن لهذا التساؤل، ومن قبله أسئلة وتساؤالت عديدة: أرخميدس وأجسياميه اليطيافييية، كيوبيرنيييكيوس وجياليييليو 
وكروية األرض، مساءلة النص التوراتي منذ القرن التاسع عشر، وأسئلة ليبراليو اليقافة العربية كطه حسين منذ مطلع القرن اليعيشيريين  
وهذا األخير دفع اليمن غالياو الكير من سبب: ليس فقط لتشكيكه بتارييخييية الشيعير اليجياهيليي، بيل بياألسياس النيه تيجيرأ وطيرح ليليتيسياؤل 

 قضية حول عالقة الشعر الجاهلي وما يقدمه من صورة اجتماعية بالقر ن، ما جلب عليه محنة التكيير 
 

كل ما فعله حسين كان طرحه ألسئلة تشكيكية نقدية، وبغض النظر عن اتياقنا من عدمه مع تشككية ديكارت، إال ان اليييابيت اليتياليي؛ 
هناك ما يستحق التشكيك به، وبلغة اخرى طرح التساؤل النقدي حوله، خاصة أنه يتمترس في خانة في الدماغ يميكين تصينيييييهيا تيحيت 

 مسمى بدهيات خارج النقاش ومسلمات فوق الشبهات!
 

وبعد حسين تتالت كوكبة اؤلئك المغضوب عليهيم مين حيمياة اليعيقيائيد واليميسيليميات واليبيدهيييات؛ عيليي عيبيد اليرازق، ميحيميد عيبيد اليحيليييم، 
معروف الرصافي، صادق جالل العظم، حسين مروة، فرج فودة، هادي العلوي، وادونيس  فودة دفع حييياتيه ييمين تسياؤالتيه حيول تيارييخ 
النظام السياسي الخالفي في التاريخ العربي اإلسالمي، ذلك التاريخ الذي ُغلف بغالف مين اليقيداسية تيميييز اليتيليقييين اليميدرسيي اليبيائيس، 
وكان يجب نزع القداسة عنه، أما العظم فكاد يدفع حريته يمن نقده لليكر الديني من موقع اليييليسييية اليمياديية، حييين ذهيب بيعيييداو؛ سيائيل 
النص القر ني في مقالته )مأساة إبليس( فلم يسلم من المحاكمة، لمحاكمته منطقية النص، فيما ميروة دفيع اليييمين ييمينييين؛ ييمين انيتيميائيه 

 السياسي الحزبي، ويمن جراءة ) بعبشته( حول النزعات المادية في اليلسية اإلسالمية 
 

ربما يمكن دون مجانبة للحقيقة وصف تاريخ اليكر السياسي الحديث والمعاصر بأنه تاريخ التوفيقية بييين ميا ييييتيرض بيه ييقيافية عيليمييية 
نقدية وبين يقافة الموروث المشحون بالبدهيات والمسلمات  جيابير األنصياري وصيف ذليك بياليتيوفيييقييية، فيييميا سيمييير أمييين وصيييه بيعيدم 
الوصول بالجدل اليكري بين القطبين إياهما لنهاياته  كان اليكر دائما ما يتيراقيص بيطيرييقية بيهيليوانييية بييين الينيقيييضييين: اليميوقيف الينيقيدي 

 والبدهيات! 
 

إحدى أبرز تجليات ذلك الرقص البهلواني هو االتجاه السائد لدى النسويات العربيات الليبراليات ونموذجيهيم األبيرز فياطيمية اليميرنيييسيي  
فالمنهجية المتبعة لديهن في الرد على اإلسالمويين المعادين لتحرر المرأة كيقيضييية سييياسييية اجيتيمياعييية، هيو االعيتيصيام بيالينيص ذاتيه: 
القر ن والحديث  رداو على اآلية هناك  ية، وردا على الحديث هناك حديث، ورداو عيليى تيأوييل هينياك تيأوييل، وبيالينيهيايية ييجيب ان ييكيون 
هناك فقه نسوي كما أسمته مقابل اليقه الذكوري! بالنتيجة؛ يجري الخلط بين النقاش اليكري الذي ينبيغيي ان يصيل ميدايياتيه، كيميا عيادة 
اليكر النقدي، في وضع البدهيات والمسلمات الدينية المتعليقية بيميكيانية ودور اليميرأة ميوضيع الينيقيد، وبييين ضيرورات اليعيميل االجيتيمياعيي 
الميداني المعني باكتساب المؤيدين  الخلط بين اليكر والسياسة مشكلة عويصة في تاريخ الجهد النقدي: ييليجيأ اليييكير ليليميسياومية فيييييقيد 

 نقديته! بالضبط كما ييعل سياسي يعبث باستراتيجيته لكسب األصوات االنتخابية! 
 

إذن عود على بدء؛ دون نقد البدهيات يصعب التأسيس للمعرفة العلميية، فياليتيأسيييس ليليجيدييد ييتيطيليب نيقيد اليقيائيم، وهينيا سيرييعيا ميا تيبيدأ 
 الترسانة الدفاعية عملها، وما سأسوقه هنا نتاج تجربتي في التدريس قبل ان يكون نتاج يقافة اإلطالع 
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وسام رفيدي، محاضر، دائرة العلوم االجتماعية   

 ثقافة البدهيات والمسلمات



خطوط دفاع تلك الترسانة هي المساواة بين النص واليقافة  وللتوضي  السيرييع أقيول؛ الينيص مينيتيج ميقيدس ربيانيي حسيب اإلييميان أولى 
الديني، ولذلك، فهو يابت ال يتغير، وبالنسبة للمؤمن خارج النقاش  ولكن تغيرات اليحييياة هيي اليقيانيون األسيميى، وبياليتياليي كيييف ييميكين 
تحقيق التالق  بين اليابت )النص( والمتغير )الحياة(، علماو ان النص وظييته تسييير اليحييياة، وأيضياو حسيب اإلييميان اليديينيي فيقيط عيبير 

رتغيالتأويل الذي يطال المعنى  هنا بالذات تبدأ اليقافة الدينية بالتشكل  فاليقافة الدينية ما هي إال لحظة تالق  اليابت )النص( مع الم
)الحياة(، هي الوسيط اليكري لعملية التالق  بين النص والحياة، بين المتغير واليابت، وتلك العيميلييية بيدأت اصيالو ميع أول تيأوييل قيدميه 
صاحب الدعوة آلية استيسر المسلمون األوائل عنها، فلحظة والدة النص هي ذاتها لحظة والدة اليقافة الدينية  وهيكيذا فياليييقيافية اليديينييية 
غنية بغنى الحياة، متناقضة بتناقضاتها االجتماعية، متنوعة بتنوع المؤولين والمجتهدين، فيها الغث حد االستغراب، وفيها السيمييين حيد 
اإلعجاب، ولكن ميزتها األساسية، وهنا يتيق الميؤمين وغييير اليميؤمين ميعياو فيي ليحيظية نيادرة، أنيهيا مينيتيج بشيري، عيكيس الينيص اليديينيي، 

 وتقترب وتتيارق مع نص الحديث، فالحديث يجمع الميزتين: منتج بشري من جهة، وال ينطق عن هوى من جهة يانية 
 

اإلشكالية تبدأ من إضياء صية القداسة على المنتج البشري واعتباره، لقيداسيتيه اليميزعيومية، خيارج الينيقيد فيي اليميميارسية اليييكيريية اليييومييية 
المتعجلة، او حسب منتج اليكر اليومي كما أسماه مهدي عامل، كيير ما يجري اعتبار ما قدمه الموئول هو الدين بعينه، فيقال: الدين 
يقول كذا وكذا، وعند فحصك )اين يقول كذا وكذا؟( فال تجد هذا ال في النص وال في الحديث بل في اقوال وفتاوى رجال الدين فاليرق 
بيِّن بين النص والحديث وبين فهم النص والحديث وتأويلهما  اليييوم ييكيتيسيب هيذا اهيمييية خياصية، أهيمييية تيطيال حييياة اليبيشير ومسيتيقيبيل 
ضياء طابع القداسة عليها، فييميا هيي نيتياج تيزاوج السييياسية واليديين، واحيييانيا  المجتمعات؛ فيتاوى الذب  والتكيير يجري تحميلها للدين، وا 
 كييرة نتاج تزاوج الجهد المخابراتي مع الدين، كما الحال في أكير من بقعة اليوم! وبالتالي يغيدو نيقيد اليييقيافية نيقيد ليليميقيدسيات، وبياليتياليي
وجب تحريم النقد  هنا يجري الخلط بين النص واليقافة، فتغدو أحكام المذاهب االربعة، رغم اختالفها معاو، أحكيام ال ييجيوز اليميس بيهيا 

 نقدياو، علما انه متاح ان تختلف هي معاو، حد التقاتل بين اتباعها  
 

خطوط الدفاع هي اعتبار اي نقد علمي لليقافة الدينية هو اعتداء صارخ على المعتقدات، مس ال يغتير بالمشاعر وتطاول على  ثاني
المقدس! فأن تتناول ميالو فترة الصراع على السلطة داخل سقيية بني ساعدة من زاوية البحث التاريخي فتلك تيييسير كيميا ليو كيانيت مين 
باب االعتداء والمس والتطاول، وأن تعيد النظر في الرواية الرسمية الميدرسييية ) روايية اليييتينية( ليليصيراع فيي ميعيركيتيي اليجيميل وصييييين 

 بهدف الوقوف على االبعاد اليقهية والسياسية واالجتماعية والقبلية للصراع، ُييهم كتطاول ال ُيغتير  
 

وللتوضي  كل ما قيل أعاله حول ضرورة وملحاحية نقد اليقافية السيائيدة ليبينياء ميقيوميات ييقيافية عيليمييية بيدييلية ال ييعينيي بيأي حيال اليميس 
بمشاعر المؤمنين التي أرى المس بها يتم من خالل تصرفين ينبغي تجنبهما حصراو: االستهزاء بالمعتقدات اإليمانية مهما بلغت أحيانياو 
حد الغرابة من زاوية علمية، المس بشخص حامل المعتقد لمجرد اختالفه ميع اآلخير  أميا بياسيتييينياء هيذيين اليميحيذاريين األخيالقييييين فيي 
ن بيدا ميزعيجيا ليليعيدييد مين اليميعيتيقيديين بينراء ميعييينية، وليطياليميا انيزعيج فيي اليتيارييخ حيميلية  التعامل األدبي فال يجوز حظر الينيقيد، حيتيى وا 
 المعتقدات واليقافة السائدة أمام النقد العلمي  ولكن مسيرة التاريخ والعلم لم تتوقف  وهذا ما يجعلني أؤمن إن ييقيافية اليجياميعية ييجيب أن

 تيس  المجال أمام الطلبة بأن يمارسوا أسس النقد حول المسلمات من أجل بناء يقافة علمية بديلة 
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 مقدمة
إحدى أفضل الطرق، من وجهة نظري لتعزيز المعرفة وشرح المياهيم الملتوية والمعيقيدة بسياليسية ليطيالبينيا هيي إشيراكيهيم فيي اليميشيارييع 
البحيية القادرة على اختبار المياهيم األساسية، وتعلم التيقينيييات اليعيميلييية، واسيتيخيدام ميهياراتيهيم اليتيحيليييلييية، وكيتيابية ورقية أكيادييمييية حيول 

 مواضيع تعاملوا معها 
 

وفي األدبيات نجد مئات المقاالت التي تُّيمن إشراك الطالب في مشاريع البحوث، ليس فقط في المهيمية اليتيي ييقيوميون بيهيا كيجيزء مين 
برنامجهم األكاديمي للدراسة، ولكن في مشاريع بحيية حقيقية  والدافع للقيام بذلك يستند إلى المجميوعية اليميتينيامييية مين األدلية النيخيراط 
الطلبة في البحوث الحقيقية مع الباحيين ذوي الخبرة، فيهيم ييطيورون أبيحياييهيم وميهياراتيهيم اليكيتيابييية فضيالو عين تيطيويير اليميعيرفية ليدييهيم، 

 وبعبارة أخرى فإن عملية االشتراك في األبحاث ييري "المهنية أو االحتراف"  الخاص بهم 
 

 ماذا فعلت ؟
أود أن أشارك تجربتي المتواضعة في هذا الشأن من خالل السنوات األربعة الماضية  بادئ ذي بدء، حظيت بمنحة البحوث الداخلييية 

،  وأشيركيت طيالبيي فيي مشيروعييين 2013\2012، 2011\2010، 2010\2009في جامعة بيت لحم على مدى يالث سنين متتالية 
ممولين، وفي كل مشروع شاركني اينان من الطلبة في العمل  في البداية عرضت علييهيم ميقيتيرح اليبيحيث، ونياقشينيا اليميوضيوع وعيميلييية 

مين  رة،جمع البيانات معاو  وهنا اقترح الطلبة طرقاو مختلية للقيام بالعمل، واتيقنا على كييية تقسيم المسؤوليات بيننا  فأخذوا زمام المباد
جراء االختبارات ذات الصلة، وتحلييل الينيتيائيج  ذلك، جمع عينات الدم من المرضى في المستشييات والمختبرات في منطقة بيت لحم وا 
تحت إشرافي  وفي المرحلة النهائية للعمل شجعتهم على كتابة مقال حول هذا البحث فكانوا متحييزيين جيداو، وبيحيييوا بيجيد عين كيتيابيات 

 منشورة لدعم عملهم 
 

 التفاعل بين الطلبة
كان الطلبة متحمسين جداو في كل خطوة قاموا بها في هذه العملية، وأخبروني أكير من مرة، أن ما تيعيليميوه أييرى ميعيرفيتيهيم، حيتيى فيي 
مواضيع مشمولة في دورات أخرى، وشعروا بأن هذا سيساعدهم كييراو في مسيتيقيبيليهيم كييينيييي ميخيتيبيرات طيبييية أو فيي دراسياتيهيم اليعيليييا  
وذكروا أيضا أن هذه البحوث قد ساعدتهم في تعزيز مهاراتهم البحيية في سياقات حقيقية، ال سيما في مجاالت العمل في فريق، وميع 
المعلمين من ذوي الخبرة  كما أكدوا أن مهاراتهم االجتماعية والتواصلية تم إيراؤها بالخبرة التي اكتسبوها خالل عيميليهيم بياليميسيتيشيييييات 
والعمل مع المرضى هناك  لقد مارسوا دور فنيي المختبرات في سياقات حقيقية  ويجدر القول هنا إن ميديير اليميخيتيبير فيي اليميسيتيشيييى 

 األهلي في الخليل سم  ألحد طالبي بالتدريب هناك لمدة ستة شهور ألنه أعجب بعمله أيناء الدراسة البحيية 
 

وا حالياو يقوم هؤالء الطلبة بإكمال دراساتهم العليا ودراسة الدكتوراه في أوروبا ومن خالل االتصاالت الرسمية وغير الرسمية بيينينيا أعياد
ك، التأكيد على الخبرة البحيية والتي كانت متطلباو مهماو مدرجاو من هذه الجامعات لقبولهم في برنامج الدراسات العليا  باإلضافة إلى ذل

أكد هؤالء الطلبة أن الخبرة المكتسبة،  كونهم أعضاء فريق مشروع بيحيييي، قيد عيزز ييقيتيهيم بيأسيس اليبيحيث ومينيهيجييياتيه ومصيطيليحياتيه 
وبالتالي لم يستصعبوا مساقات البحث التي تأتي ضمن برناميج اليمياجسيتييير اليذي اليتيحيقيوا بيه  وذكير أحيد اليطيليبية أن تيجيربيتيه فيي هيذا 
المشروع البحيي، في جامعة بيت لحم أتاحت له اليرصة ليليعيميل كيميسياعيد أبيحياث ميع اليبياحييييين ذوي اليخيبيرة أيينياء دراسيتيه اليعيليييا فيي 

 المملكة المتحدة 
 
 

 

 

 دور البحوث في تعزيز تعلم الطالب
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 الدروس المستفادة
مع أخذ كل هذا في عين االعتبار، أعتقد أن مشاركة الطلبة في البحث الحقيقي ينبغي أن يكون أحد الدعامات الرئيسة للتعليم والتيعيليم 
في جامعة بيت لحم، وأود أن أشجع زمالئي بإشراك العديد من الطلبة في ميل هذه البحوث، مهما كان نوعها، فسيتيصينيع ليهيم ميعيروفياو 
لن ينسوه طوال حياتهم كلها  ومع ذلك، ومن أجل تحقيق نتائج فعالة، نحتاج أن نكون على علم ببعض القضاييا  فيي اليبيدايية، نيحيتياج 

، ألن اليطيليبية قيد ال يشيعيرون بياليييقية اليكيافييية ليتيبيادل األفيكيار ميع األسيتياذ التي قد تنيتيجيهيا اليخيبيرةإلى أن نكون على علم بعالقات القوة 
المشرف، وبالتالي ييضلون اّتباع ما يقوله مشرفيهيم دون نيقياش  عيلييينيا أن نشياركيهيم فيي اتيخياذ اليقيرارات حيتيى فيي أبسيط األشييياء، الن 
األمر سيزيد من دافعيتهم نحو المشروع وسيلعبون دوراو في إغناء البحث  وقد حدث أن جياءوا بيأفيكيار ودراسيات وأدبيييات هيامية لينيجياح 

 المشروع مما يعني انهم قادرون على المساهمة في اغناء المعرفة  
تانياو، نحتاج أن نتعامل مع البحث على أنه خبرة تعلم لنا ولهم، لذا علينا أن نشجعهم على المشاركة في وضع فرضيات والبحيث فيييهيا 

 حتى يطوروا مهاراتهم في التيكير العلمي 
 

مكانياتيهيم كيميا أنينيي ال أنيكير  بالطبع هناك بعض التحديات التي قد تواجهها أيناء المسار منها التحكم بالوقت والعمل ضمن برامجهم وا 
أنني أشركت أفضل طالبي، وربما علي أن أعطي اليرصة لطالب من مستويات أكاديمية مختلية للمشاركة في هذه البحوث ألرى هذا 
األير على تقدمهم العلمي وأخيراو للقيام بذلك، على أفضل وجه إلى إدراج البحث العلمي في برامجنا األكادييمييية ليكيي يصيبي  جيزءاو مين 

 يقافة التعليم والتعلم في جامعة بيت لحم 

 التغذية الراجعة من الطلبة
بأن إشراك الطلبة الجامعيين في البحوث هيو عياميل حياسيم فيي عيميلييية  زاد أيماني بعد أن كنت مساعداو لألبحاث مع السيد حزبون،  

التعليم والتعلم، وهو يعكس الدور المهم الذي تلعبه الجامعة لتحقيق أهدافها في إعدادنا لنصب  محترفين  فيإشيراكينيا فيي اليبيحيوث، فيي 
مستوى البكالوريوس، يعطي إشارة واضحة بأن لدينا القدرات الالزمة للقيام بميل هذا العمل العلمي، كميا أنيه ييعيطييينيا اليييرصية التيخياذ 
قرار حول مستقبلنا، إذا ما كنا نريد االلتحاق بالدراسات العليا ونصب  باحيين  إن هذه التجربة تطور اليميهيارات اليتيي تيقيع فيي صيميييم 

 المرحلة التالية في حياتنا، إما في الدراسات العليا، أو االنضمام لسوق العمل 
فالبحث يطور طرق االتصال والتعاون ويطور، التيكير العميق في تياصيل مجال عملنا لنتعلم تقنييات جيدييدة، وييعيطيي لينيا كيطيالب  

يييمييانيياو بييقييدراتيينييا الييخيياصيية  والييبييحييث يييعييلييميينييا أيضيياو إدارة الييوقييت، ويييتييييي  ليينييا أن نييتييعييلييم ميين األخييطيياء، وأن نييكييون مسييؤولييييين  يييقيية أكييييير وا 
وديناميكيين، نقرأ المقاالت العلمية ونحلل البيانات ونيسر الينيتيائيج  ونيبيقيى عيليى اتصيال ميع األشيخياص ذوي اليخيبيرة   )حسين زواهيرة 

 (2013 صف
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 للمعلمين أيضًا واجبات منزلية
على الرغم من تعدد طرق التدريس واالستراتيييجيييات اليتيي ييميكين أن ييوظيييهيا اليميعيليم ليييتيأكيد مين أن ميعيظيم طيالبيه قيد فيهيميوا ميواضيييع 
محاضرته، إال أن هذه الطرق تكون عديمة اليائدة اذا كان المعلم نيسه لم ييهم هذه المواضيع بالكامل، وبهذا قال البرت اينشتاين ذات 

 مرة "إذا كنت ال تقدر أن تيسرها ببساطة، فأنت ال تيهمها جيدا بما فيه الكياية" 
 

ليس هناك شك في أن األساتذة اليميتيميرسييين ذوي اليخيبيرة اليذيين ميارسيوا اليتيعيليييم سينيوات عيدييدة ييحيتياجيون إليى وقيت تيحيضييير أقيل مين 
األساتذة األقل خبرة، إال أن التطور السريع في المجاالت اليعيليمييية تيقيتيضيي مين هيؤالء األسياتيذة بيأن يسيتيميروا فيي تيحيدييث ميواضيييعيهيم 
المعرفية عن طريق اسيتيخيدام اليميراجيع اليحيديييية، ومين خيالل قيراءة اليميقياالت اليعيليمييية، وكيذليك عيبير اليميشياركية فيي اليحيليقيات اليدراسييية 
والمؤتمرات ذات الصلة بموضوعات تدريسهم  فكلما كان المعلم محضرا ومعدا لصيه، كلما سّهل عليه ذلك تطبيق منهجيات التيدرييس 

 التي تناسب تعلم كل موضوع 
 

 ما أساليب التعليم األفضل التي تناسب موضوعي؟
إن اختيار طريقة التدريس األنسب تعتمد على عدة عوامل بما في ذلك طبييعية اليميوضيوع واليطيليبية واليتيوافيق ميع نيتيائيج اليتيعيليم اليميعييينية 
سابقا، وما إذا كانت الطريقة قابلة للقياس والتقويم أم ال   سأناقش هذه العوامل في ضوء خبرتي الشخصية اليميتيواضيعية، وقيد ال تيالئيم 

 بالضرورة بقية المدرسين 
 

 الموضوع
بالرغم من ان أسلوب المحاضرات مع النقاش قد تكون الطريقة التدريسية األكير ممارسة في معظم المؤسسات التعليمييية اليييليسيطييينييية، 

 فهناك، أدلة بحيية كييرة تبين أن أساليب أخرى يجب أن تطبق لتحسين العملية التعليمية بحيث يتعلم الطلبة بشكل اكير فعالية     
 

إن اختيار طريقة التدريس التي من شأنها أن تدعم تعلم الطلبة بياعلية يعتمد إلى حد كبير على طبيعة المحتوى  فعلى سبييل اليميييال، 
في مساق دورة فسيولوجيا النبات، ينبغي أن يتعلم الطالب كييية حساب المياه واحتمال التورم في األنسجة النبياتييية اليتيي تيم تيحيضييينيهيا 
تحت ظروف بيئية مختلية  ولتحقق ذلك، أقوم باستخدام أكير من أسلوب تدرييس: حيييث أبيدا بيالشيرح بيأسيليوب اليميحياضير حيتيى أشيرح 
المياهيم األساسية للمادة، يم أنتقل الى التجربة المخبرية  وهنا أستخدم أسلوب حل المشكالت حيتيى ييطيبيق اليطيليبية اليميعيارف الينيظيري  

 ونهي األمر بمهمة تقييم تتطلب من الطلبة تطبيق معارفهم في سياق جديد وتم عرضها على صيحة المساق االلكتروني 
 

ال يمكنني اعتمد نيس الطرق بكل الخبرات التعلمية، ميالو تعلمت ان استراتيجية حل المشكالت ليست قابلة للتطبييق عينيد تيدرييس نيميو 
النباتات االولية واليانوية، حيث اعتمد هنا على الشرح والعروض، والوسائل المرئية ميل أفالم الرسوم المتحركة  إن االسيتيخيدام السيليييم 
لمجموعة المرافق الموجودة في الجامعة تساهم إيجابياو في عملية التعليم والتعلم في صيوفيي حيييث إن عيرض أفيالم اليرسيوم اليميتيحيركية 
والشخيصيييات ذات اليجيودة اليعيالييية هيي مين أسياليييب اليتيدرييس اليتيي اسيتيخيدميهيا كيييييراو فيي اليحيصيص واليتيي ال ييميكين أن تيعيرض دون 

 الميبتة   LCDشاشات
 

ومن الطرق المهمة األخرى التي أمارسها في معظم المساقات هي اشراك الطلبة في عملية الشرح  في البداية أخبر الطلبة بأني سوف 
أطلب من طالب محددين القيام بدوري كمعلم في شرح بعض الموضوعات التي أنوي تعليمها، بطبيعة الحال فأنا أزود الطالب مسبقياو 
بالمواد الالزمة، وأرتب للقاءات فردية معهم لمراجعة طرييقية إعيدادهيا قيبيل أن تيعيرض فيي الصيف  بيذليك أنيا أشيجيع اليطيليبية، بيميخيتيليف 
مستوياتهم، على القيام بدور نشط في المناقشات التي تدور في الصف  باإلضافة لذلك أتعرف إلى فهيميهيم وميعيرفيتيهيم ليليميحيتيوى اليذي 

 يدرسونه  

 

 عمر دار عيسى، دائرة األحياء

 تعزيز عملية التعليم والتعلم من خالل التنوع في منهجيات التدريس
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وكانت نتائج هذه الطريقة مرضية جيدا، فيميعيظيم اليطيالب أتيوا مسيتيعيديين ليليميحياضيرة وأصيبيحيوا أكييير انيخيراطياو فيي اليمينياقشية وفيي إييارة 
األسئلة، وأعتقد أن هذا األسلوب يناسب معظم المواضيع التي أقوم بتدريسها، رغم أنه يتطلب التغير من الجهد والتحضير المسبق ميع 

 الطلبة 
 

 الطلبة 
بما يأتي الطلبة الينا مع خبرات تعليمية مختلية التي تؤير في مهاراتهم ومعتقداتهم، وبياليتياليي مين اليميتيوقيع أن تيكيون أسياليييب تيعيليييميهيم 
مختلية  لذلك عند اختيار طرق التدريس ينبغي أن نأخذ بعين االعتبار هذه اليروقات؛ على سبيل الميال، عندما أدّرس نيظيريية دارويين 
حول التطور كييراو ما تظهر المناقشات بين الطلبة، مياهيم خاطئة نابعة من معتقدات يقافية  إن دوري كمعيليم هيو قيييادة هيذه  األفيكيار 
بطريقة بناءة وعلمية، وفي نيس الوقت، دون المساس بمعتقدات الطلبة  ومن هنا يصب  اختيار أسليوب اليتيدرييس ميهيمياو جيداو مين أجيل 
مساعدة الطلبة في التعرف على أفكار جديدة حتى لو كانت تتعارض مع معتقداتهم الخاصة  وفي ميل هذه الحاالت، أقدم األدلة التي 

تدعم فكرة داروين من خالل أشرطة الييديو تبيين، عيليى سيبيييل اليميييال، 
هيكالو يشبيه ذييالو رميزيياو فيي األجينية اليبيشيريية  وفيي نيييس اليوقيت أنياقيش 
الييعيينيياصيير األضييعييف فييي نييظييرييية داروييين ميين خييالل عييرض اليييييغييرات 
الييمييوجييودة فييي السييجييالت والييحيييييريييات  ومييا أود تييأكيييييده هيينييا ان أسييلييوب 
الييحييوار اليينييقييدي ميين خييالل تسييليييييط الضييوء عييلييى جييانييبييي الييظيياهييرة أو 
النظرية، فضالو عن استخدام اليميوارد اليبيصيريية هيو، مين وجيهية نيظيري، 
فيعيال جيدا فييي تيحيييييييز عيمييليييية الييتيعيلييم، فييييي اليينيهييايية يصييل اليطييليبيية إلييى 
استنتاجاتهم الخاصة بعد مناقشة شاملة لألدلة المقدمة، ويتعلموا هنا أن 
يحيتيرميوا األدلية اليعيليمييية واألفيكيار اليميخيتيلييية دون أن ييعينيي األمير أنيهيم 

 ملزمون بأن يتقبلوا هذه األفكار التي تتناقض مع معتقداتهم 
 

 أساليب التقييم
إن األساليب غير القابلة للقياس، إذا كانت موجودة، تكون دوماو خيارا خاطئاو  ميآلو، ال يمكن للمعلم أن ييتيرض بيأن اليميحياضيرات هيي 
وسيلة فعالة لتقييم فهم الطلبة بناء على مالحظاتهم لسير الحصة  فالطياليب قيد يشيعير بياليميليل خيالل اليميحياضيرة وييكيون شيارد اليذهين، 

 ويزداد هذا الشعور مع حضور الطالب محاضرات أخرى في اليوم ذاته 
 

تكون مشاركة الطلبة أكير فعالية عندما نتي  لهم فرص طرح األسئلة، وخوض الحوار حتى يتسنى للمعلم بأن ييقيّييم فيهيم اليطيالب، وميا 
إذا كان شرح الموضوع وتعلمه قد تم على نحو كاف  قد يدعي البعض بأن عامل الوقت قد يحد من استخيدام هيذا االسيليوب، وهيذا قيد 
يكون صحيحاو بالنسبة للمعلمين الذين يدرسون هذه المواضيع للمرة األولى، لكين اليميعيليمييين ذوي اليخيبيرة ييعيرفيون وبيكيل وضيوح، كييييييية 

 تحقيق نتائج التعلم ضمن اإلطار الزمني المحدد لهم 
 

إن استخدام عدة أساليب للتقييم ميل االختبارات، واالمتحانات الكتابية والشيوية، ومليات الطالب، والمشاريع ال بيد أن تيرتيبيط بيأسياليييب 
 التدريس نيسها والتي تسعى دائماو الى ضمان فهم الطلبة للمواد التدريسية وزيادة مستويات تيكيرهم  

 
 الخالصة

، بل إنني أستجع استخدام أكبر عدد من طرق التدريس، بما فيها أسلوب المحاضرة  لست أزعم بأن القاء المحاضرات أسلوب غير مجد 
 على ان يتم بطريقة مجدية ومنسجمة مع طبيعة الموضوع أو المحتوى المراد تدريسه، كما طرحت في هذه المقالة 

 
من تجربتي الشخصية فإن إشراك الطلبة في العملية التعليمية يتطلب من اليتينيوع فيي تيقيدييم اليعيروض واليمينياقشيات واليتيجيارب اليعيميلييية، 

 والمشاريع، وحل المشكالت، واستخدام أشرطة الييديو والرسوم المتحركة التي يمكن أن تكون قوية جداو في تحقيق مسار نتائج التعلم 
 

 مرة أخرى يعتمد األمر على استعداد المعلمين الستخدام أساليب جديدة تنسجم مع طبيعة موادهم وتخصصاتهم 
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 مقدمة:
الحظت من خالل تدريسي لمساقات الصحافة، وتحديدا لمساق المقال الصحيي، أن كييرا من الطلبة يقرأون النصوص المكتيوبية قيراءة 
ظاهرية أي يعيدون إنتاج المعنى الظاهر دون الولوج إلى ما وراء النص، مما يعني قبول فكرة الكاتب واستنساخها، دون أن يكون ليهيم 
رأي خاص بهم  هذه المالحظة المقصودة والمتكررة، استدعيتينيي طيرح السيؤال اآلتيي: كيييف نيميّكين طيليبيتينيا مين قيراءة الينيصيوص قيراءة 

 تحليلية ناقدة؟  
 

بناءو على خبرتي وقراءاتي فإنني أرى أن قراءة النص المكتوب نوعان، األول قراءة حسية )بصرية( ليظية للنص التي تمكن القارئ من 
استئناس المقاصد المباشرة للنص دون تحليله أو نقده، فيتبنى القارئ تلك المقاصد كما هي مبنية في صياغات النص، ومن يم يحتيظ 
بها في ذاكرته، ليستعيدها كما هي، عند الدفاع عن موقف أو رأي يتبناه  هو في هذه الحالة يعيد إنتاج أفيكيار غيييره وميواقيييهيم وكيأنيهيا 

ى  راءه ومواقيه، وبذلك يقع تحت هيمنة النص و/أو كاتبه  أما النوع الياني، فهو قراءة تحليلية للنص أو قراءة واعية له، ليتجاوز المعن
الظاهر في النص، إلى مضمره ومقاصده البعيدة المتخيية وراء الميردات، دون أن يقع تحت تأيير النص أو سطوة الكاتيب أو ظيروف 

 إنتاج النص أو كلها جميعا 
 

وكما نعلم، فإن قراءة أي نص، تتعدى القراءة الميكانيكية لكلمات وجمل تنشئ مادة مجردة من النصوص، لتشمل مهيارة تيليقّيي الينيص، 
وفن اكتشاف المعنى فيه وفهمه وتيسيره وصوال إلى استنتاج أو استقراء لما وراء النص، ليصيل فيي الينيهيايية إليى تيوليييد فيكيرة جيدييدة أو 
رأي مطابق أو مختلف أو متباين بدرجات، ولكن بالضرورة أن يكون مقتنعا بما يتوصل إليه  ومين هينيا، فيإن إييارة ميقيدرة اليقيارئ عيليى 
االنتباه للنص والتركيز فيه، يقتضي أن ييكيون الينيص ميحيل اهيتيميام اليقيارئ وميالمسيا ليميييوليه ورغيبياتيه، ميميا يسياعيده عيليى أن ييكيتيسيب 
ميردات ومياهيم جديدة تساعده في صياغة أفكاره والتعبير عنها عند مسعاه لبناء رأي أو تحديد موقف خاص به  أما اكتشاف المعنى 
فيتطلب المقدرة على اقتحام  "جوانية" النص وتيكيكه وقراءة المضمر الساكن فيه  وهو هنا يتعدى حالة استهالك اليكرة أو اليرأي، إليى 
وضعية المتدبر المتيكر الذي يناقش ويتحاور مع النص متبينا المقاصد الحقيقية للنص ويستدعيها، ومن يم ييقيرر أن ييقيبيل أو ييرفيض 

 أو يطرح رأيا  خر أو موقيا مغايرا  وذلك ال يحدث إال وفق عملية قراءة منهجية منظمة متسلسلة  
 

 ماذا فعلت؟
 ( التقييم 3( التحليل، و2( التشخيص، 1اعتمدت خالل عملي مع الطلبة على منهجية تشمل يالث قواعد:

 
وهو تحديد قدرة الطالب على قراءة نص معين وتحليله خالل مدة زمنية محددة، حيث إن اليقيراءة ألي نيص عيليى األغيليب التشخيص: 

 تكون فردية، ولكن ُينيذ التشخيص في إطار جماعي حيث:
 

كلمة بالمتوسط(، وأطلب منهم قراءته بشكل فردي خالل مدة زمنية ال تيتيجياوز خيميس دقيائيق  وبيعيد  033أعرض للطلبة نص قصير )
االنتهاء أقوم بتشخيص  راء الطلبة حول النص من خالل طرح أسئلة مييل: "ميا رأييكيم فيي الينيص؟"  وهينيا أالحيظ أن أغيليب اإلجيابيات 
تكون انطباعية إجمالية منها: "جميل"، "جيد"، "أعجبني" أو "ضعيف"، "ركيك"، "بسيط" وبناء على ذلك أقيم مستوى االستيعياب عينيدهيم 
من خالل توجيههم إلى التعبير الشيوي عن مضامين الينيص  وهينيا كينيت أالحيظ أن اإلجيابيات تيكيون تيعيبيييرا جيزئيييا، وييجيري اسيتينيسياخ 
لجمل حرفية من النص أو إعادة صياغة العنوان  ونادرا ميا ييعيبير اليطياليب/ة عين اليييكيرة األسياسييية فيي الينيص، أو ييطيرح اسيتينيتياجيات 

دقائق(، بعد ذلك أطلب من عدد  5خاصة به  بناءو على ذلك، كنت أطلب من الطلبة أن يعيدوا كتابة ما فهموه من النص خالل مدة )
 منهم قراءة نصوصهم منيردين 

 

 سعيد عياد، دائرة اللغة العربية 

 الطلبة والقراءة التحليلية
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 بعد تيحص التعبيرين الشيوي والكتابي تبين لي:
  ندرة الميردات المكتسبة سابقا، ولذلك كان يتم تكرار ميردات بعينها في السطر الواحد أو اليقرة الواحدة أكير من مرة 
  كانت الصياغة غارقة في االنطباعية والذاتية، مليئة باإلسقاطات الشخصية 
  كان النص المصاغ ييتقر إلى الترابط فيبدو ميككا 
  كانت صياغة النص بالطريقتين )الشيوية والكتابية( على األغلب تخلو من التسلسل المنطقي، وبالتالي كان يمية انيييصيال واضي  بييين

مقدمة الموضوع ونتيجته  وهذا يعود إلى أن فهم النص والتعبير عن مضمونه يجري في سياق وحدات منيصلة )فقرة فقرة( دون ترابط 
 بينها، وكأن كل فقرة قائمة بذاتها، مما أدى إلى استنتاجات غير محددة لليكرة أو مقاصدها، بل كانت يمة مغايرة ليكرة النص 

 
يقصد هنا امتالك الطلبة أدوات تحليل النص المقروء، وقدرتهم على الوصول إلى فكرته ودالالته  وتقوم استراتيجية التحليل قاعدة التحليل: 

على طرح األسئلة ومن يم البحث عن إجاباتها، من خالل بناء كلمات ميتاحية  وعند هذا المستوى أعمل مع الطلبة على فهم بينييية الينيص 
 من حيث: 

المحتوى: وهنا نركز على المضمون )سيياسيي، وييقيافيي، واقيتيصيادي، واجيتيمياعيي، وأدبيي أو غييير ذليك(، واألسيليوب وطيرييقية اليميعياليجية   1
 والعالمات الظاهرة واألخرى العميقة 

 الرسالة: مناقشة اليكرة والداللة المباشرة أو الداللة الرمزية ومن يم الهدف الذي يسعى الكاتب إلى إيصاله إلى القارئ    2
 اللغة واألدوات المستخدمة للتعبير عن اليكرة وتسلسل منطقها  33
 

حيث إن الوحدة الكلية للنص تجعله مزدحما باألفكار اليانوية اليتيي تيخيدم اليييكيرة األسياسييية، وهيذا ييزييد مين صيعيوبية فيهيم الينيص وتيييكيييكيه، 
وتصب  عملية التحليل عملية شائكة، خاصة بعد تحديد اليكرة األساسييية  ليذليك فيإنيه، وليكيي ييتيميكين اليطيليبية مين اسيتيخيالص رسيالية الينيص 

 ومقاصده البعيدة، ال بد أن يمتلك أدوات التحليل الالزمة لتيكيك النص وقراءة مضمراته  لتحقيق ذلك فإنني أتبع الخطوات التالية:
   أعرض للطلبة العالقة االرتباطية بين مكونات هيكلية النص المقالي )العنوان، المقدمة، المتن، الخاتمة( ووظيية كل ميكيون كيجيزء مين 1

 النص الكلي ووظييته في إطار الوحدة الكلية للنص 
أطلب من الطلبة تحديد منطلقات القراءة من خالل طرح األسئلة الجوهرية اآلتية: لماذا أقرأ؟ كيف أقرأ؟ وتجري اإلجابة عين السيؤالييين  .2

من خالل تحديد العالقة التياعلية بين القارئ والنص  فالقارئ يقرأ من أجل اكتساب معرفة جديدة، أو لييهم ما يعرف، أو ليراكم خيبيرة 
وبالتالي فإن طرح السؤال المشار إليه، يعني أن الطلبة سيجدون أنيسهم في مواجيهية حيقيييقييية ميع الينيص، فيييميا إذا كيان سيييحيقيق ليهيم 

 أهدافاو من القراءة أم ال 
 

 قاعدة التقسيم: 
 وتحقيق ذلك يتوقف على إجابة السؤال الياني كيف نقرأ؟ وذلك يتحقق من خالل مجموعة من االستراتيجيات منها:

  القراءة االستطالعية والمعمقة الكلية للنص: يقرأ الطلبة النص قراءة استطالعية كلية، بقصد تكوين فيكيرة عيامية عين اليميوضيوع وليييهيم
 البنية للمقالة من خالل التركيز على المضمون وأسلوب كتابته 

  ،اإلظهار: حيث يعمل الطلبة على وصف ما يقرأون من خالل استخدام كلمات ميتاحية ميل: )مجال الموضوع، نوعه، طوله، فقيراتيه
 وضوح اللغة وسالستها(  

  ييحياءاتيه شياراتيه وا  التمّكن: هنا يبدأ الطلبة بالعمل على تيكيك النص والوقوف على بنيييتيه مين خيالل اليتيركيييز عيليى عيالميات الينيص وا 
وأسلوب كتابته، وتسلسل بنائه، واألفكار اليانوية أو اليرعييية، وحصير األدلية واليبيراهييين، والسيرد، واليحيوار  وييطيليب مينيهيم اسيتيخيراجيهيا 

 وتدوينها على هامش النص أو على نحو منيصل 
  التحديد: وأقوم بتشجيع الطلبة على تحديد المتغيرات التي أسهمت في إنتاج النص وضبطها، من خالل التيكيير فيي اليظيروف اليبيييئييية

 التي ُأنتج فيها النص، ودوافع الكاتب، ومراميه، ومنهجه، وتحديد شخصيته من خالل انعكاسها في النص 



16 

  الوصل: ويتم ذلك من خالل توجيه الطلبة إليجاد العالقة بين النص وما يواكبه من أحداث وميا سيبيقيه كيذليك مين أحيداث وطيبيعياو
 هذا يتطلب خبرة سابقة ومعرفة لدى الطلبة عن الموضوع 

  اإلدراك والكشف: بطرح سؤال ما الذي يريده الكاتب من النص؟ وهنا يعمل الطلبة على البحث عين ميعيان  خياصية بيالينيص ليبينياء
تصورات ذهنية حوله  كما يقوم الطلبة بكشف وتيسير النص من خيالل إييجياد اليعيالقية بييين الينيص وأدليتيه، وبييينيه وبييين ميدليوليه، 

 فيساعده ذلك في الوصول إلى المرحلة الموالية 
  االستقراء واالستنتاج بطرح السؤال ما المراد من النص؟ هنا يبدأ الطلبة ببلورة الييكيرة اليكيلييية عين الينيص وميراده، وييكيون ذليك مين

خالل فهم الجزئيات )الوحدات/ اليقرات( واكتشاف ترابطها وبالتالي استخالص اليكرة الكلية، والهدف اليذي تيقيصيده اليييكيرة وتيرّوج 
 له 

  الحكم : من خالل تشجيع الطلبة على الحكم على نجاعة النص واألفكار وتبين أهمية فكرة النص ومصداقيتها 
  بناء الرأي: بطرح السؤال: ما قناعتي بالنص؟ هنا سيتمكن الطلبة من تيحيدييد دور الينيص فيي بينياء قينياعيتيه، فيييميا إذا تيأيير بيييكيرة

النص وما وراءها، أو عدم ذلك، بتوظييف اليكيليميات اليميييتياحييية اآلتييية: )الصيحية، واليميوضيوعييية، واليدقية، واليقيرب، واليميصيداقييية، 
 واليقة( 

 ويقصد هنا التحقق من قدرة الطلبة على تحليل النص تحليال منطقيا وفق  ليات التحليل التي تّم التيدرب عيليييهيا  ليتيحيقيييق : التقييم
ذلك، أطلب من الطلبة إعادة قراءة النص الذي قرأوه أيناء التشخيص، والعميل عيليى إعيادة تيحيليييليه ميرة أخيرى، بياسيتيعيميال  ليييات 
التحليل التي تدربوا عليها  وبعد ذلك يقومون بإجراء مقارنة بين التحليلين، فيتبينوا اليرق بينهما، وغالبا ما تيكيون الينيتيييجية لصيالي  

 القراءة التحليلية اليانية 
 

 ماذا تعلمت؟ 
إن عملية تدريب الطلبة على تحليل النصوص والقراءة التحليلية لها أهمية كبيرى فيي اليعيميلييية اليتيعيليمييية اليتيعيليييمييية ألنيهيا، أوالو، تسياعيد 
المعلم على تتبع التطور لدى الطلبة من حيث طريقة التحليل وطرح أسئلة حول النصيوص ميميا يسياعيده عيليى تيحيسييين طيرق تيدريسيييه 
وتخطيطه للخبرات التعلمية، يانياو إن هذه الخبرات أساسية في الحياة األكاديمية للطلبة ألنها ستسياعيدهيم عيليى تيوظيييف هيذه اليميهيارات 

 في حياتهم المهنية واالجتماعية 
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أظهر الجدل الدائر في الجامعة خالل السنتين االخيرتين حول عملية التقييم وخصوصا ما يتعلق بأسئلة االمتحانيات بيأنينيا، وبيغيض 
النظر عن تخصصنا أو أسلوب التقييم الذي نتبعه أو المدرسة اليكرية التي ننتمي إليها، نصل الى لحظة نستهلك فيهيا كيل طياقياتينيا 
عندما نيكر في أسئلة امتحان بحيث تنسجم مع مخرجات تعلم مساقاتنا، أو على األقل تلبي تصيورات فيي أذهيانينيا ميرتيبيطية بيعيميلييية 

 التعلم لدى الطلبة وطرق توظييهم لهذه المعرفة  
 

وكأعضاء هيئة تدريسية، بغض النظر إن كنا قدامى او حدييي الخبرة في التدريس، كحالي، فإننا بياسيتيميرار نشيعير بياليتيحيدي خيالل 
عملية وضع أسئلة االمتحانات والتي نراها بالمهمة غير السهلة وغير المريحة  ولذلك خالل رحلتنا التيدريسييية، فيإنينيا ال نسيعيى فيقيط 
بوضع أسئلة تتحدى طلبتنا وتتطلب منهم طريقة تيكير مغايرة، بل اننا نسعى إليجاد إجابات مرضية ألسئلة بسيييطية وبينيييس اليوقيت 
شيقة ومقنعة  وهنا تيار أسئلة مختلية لدينا، منها: ما الذي يحدد نجاعة امتحان ما؟ كيف يمكن تقيييم االسيئيلية؟ مين اليذي ييقيرر اذا 
كان االمتحان قد مكن الطلبة من إظهار المعرفة التي اكتسبوها في المساق أم ال؟ هل يمكننيا االعيتيمياد عيليى مسيتيوى اليرضيى ليدى 

 الطلبة ام نتائج االمتحان ام ردود فعل المعلم؟
 

ال اسعى بورقتي هذه الى االجابة على هذه االسئلة بقدر ما هي تأمل ومشاركة الحدى التحديات التي واجهتها شخصيا عينيد اعيداد 
احد امتحاناتي  اذ كان محور تركيزي على طريقة صياغتي لسؤال معرفي ال يحتاج الى جهد فكري واليذي الحيقيا اكيتيشيييت انيه نيوع 

 من االسئلة المتداول في الجامعات والمسمى باالدبيات باالسئلة الموجهة  
  

في احدى المساقات التي قمت بتدريسها في اليصل الدراسي االخير، وبالرغم من وجود عناوين واضحة وتتوافق مع مخرجات التعلم 
 للمساق، اال انني واجهت صعوبة عند تقييمي لسؤال معين في االمتحان  كان االمتحان كالتالي:

ان المراجعة السريعة لهذه األسئلة تعطي اإلنطباع انها ميهومة ومصممة تصميما جيدا، أو هكذا ظننت حتى بدأت بيتيقيييييم اجيابيات 
 الطلبة  ما هو هذا النقص الذي يكمن في هكذا اسئلة والتي اعتبرتها سابقا بأنها جيدة وخالية من العيوب؟

 
يمكنني القول ان اجابات الطلبة للسؤال الياني واليالث كانت جيييدة وميتينيوعية ميميا ييعيكيس ربيميا اعيتيييادهيم عيليى ميييل هيذا الينيوع مين 
االسئلة  أما السؤال األول فان االجابات لم تكن مرضية  وال اتحدث هنا على نتائج التقييم بل نوعية االجيابيات اليتيي تيليقيييتيهيا واليتيي 

 كانت تخلو من اإلبداع والتميز في االجابات 
 

شعرت ان جميع الطالب أجابوا بطريقة واحدة وكان يكيي أن أقرأ إجابة واحدة النها تتكرر في جميع االجابات  وهينيا سيأليت نيييسيي 
ماذا كان الخلل في سؤالي ليحد من ابداع الطالب؟ لماذا حصلت على اجوبة متشابهة وعقيمة؟ واذا أردت أن أعزي نيسي بأن ألوم 

 الطلبة، فيبقى السؤال لماذا حصلت على إجابات جيدة لألسئلة األخرى؟

 

 شذى شاهين، دائرة اللغة االنجليزية 

 األسئلة الموجّهة

 لشكسبير اجب على االسئلة التالية: 3بناءو على قراءتك وفهمك للقصيدة 

الينيافيذة، ونياقيش كيييف أنيهيا تيعيزز ميوضيوع االنيجياب وأهيمييية -اليمير ة-اشرح اهمية رمزية الغيرور فيي )االسيتيعيارة اليميوسيعية( اليزجياج
 المحافظة على جمال الشباب 

  6اشرح التورية في كلمة "تربية" سطر 
  5-6اشرح أنواع التشبيه في سطر 



بعد القيام ببعض االبحاث، وطليب اليميشيورة مين زميالء وخيبيراء فيي هيذا اليميجيال، أدركيت ان سيؤاليي يينيدرج تيحيت فيئية ميا تسيميى بياألسيئيلية 
هة والتي هي شكل من أشكال األسئلة المسماة في عالم االكاديميا باالسئلة المغلقة وهي تختليف عين االسيئيلية اليميييتيوحية اليتيي تشيجيع  الموجو

 ممياعلى التيكير الحر والتنوع في االجابات واالفكار  اذ تقوم األسئلة المغلقة او المووجهة بطرح أسئلة تتطلب أجزاء محددة من المعلومات 
( ألنها في بعض االحيان تكون مربكة وتنطلق من منظور واحد، وال تشيجيع عيليى 2014يعتبرها الطالب بالمزعجة والمهددة )ريتشاردسون 

 تعددية اآلراء، وانما هي سردية باألساس وتتطلب نتاج معرفي محدد وكل ما على الطالب فعله هو ترديد تلك المعارف والتأكيد عليها 
 

بعد االطالع على العديد من االسئلة من مختلف التخصصات الحظت أن هذه األسئلة تستخدم على نطاق واسع  على سيبيييل اليميييال، ليو 
في طلبت من الطلبة أن يناقشوا بأن الدين هو القوة الدافعة إلى قيام الحروب )حاالت ممايلة لهذه االسئلة نوقشت في لقاءات مركز التمايز 

التعليم والتعلم(، فإنني فورا ودون وعي افترضت أن الطلبة ييكرون بنيس الطريقة، وهكذا اهمش من الجانب اآلخر لحجتي والتي يميكين ان 
 تترك المجال للطلبة بأن يحاججوا بأفكار متعددة  

 
وبنيس الطريقة اذا راجعنا السؤال األول سنالحظ أن الجزء األول منه سؤال ميتوح االجابة مما يتيطيليب مين اليطيليبية دراسية بيعيض اليكيليميات 
الرئيسية في القصيدة ومناقشة أهميتها بالنسبة لليميعينيى عيميومياو  وميع ذليك يصيبي  السيؤال اشيكياليي و"ميووجيه" عينيدميا ييطيليب مين اليطيليبية ان 
تنحصر أجوبتهم بيكرة واحدة فقط مما يجعل السؤال بسيطا برأيي النه ال يطلب من الطلبة الى إيبات ما قد قدم لهم بشكل جاهز  وليكينينيي 
ة لو ابقيت السؤال ميتوحا قد ييكر الطلبة بعدة احتماالت مما يتي  لهم اليرصة بإطالق خيالهم وتيكيرهم الناقد  ماذا لو منيحيت ليهيم اليييرصي

للتيكير بقضايا اخرى؟ ماذا لو سمحت لهم اختيار أي موضوع ميير للتيكير بدال من تحديدهم بموضوع واحد محيدد؟ ليمياذا كيميعيليمية ييجيب 
 أن أكّون نموذجاو او أتوقع جوابا معينا ؟ أليس من األفضل أن ننتظر االجابة الغير متوقعة التي قد تقلب االجابة المتوقعة؟

 
ان اجوبة الطلبة على هذا السؤال جعلتني استنتج بأنه محدد او مغلق اإلجابة طالما انني حددته للحصول على تياصيل معينة دون افساح 
المجال لوضع احتماالت كييرة لالجوبة التي لم افكر بها  وهنا ال أستطيع ان أفترض مهنيا ان االمتحان ال عيب فيه  وعنيدي أسيبيابيي، اذ 

 انني كنت افترض انه ان لم يكن السؤال محدد ويستغرق وقتاو طويالو العتبرت االختبار ال يشوبه شائبة 
 

ال بد من االشارة الى أن االختبار الجييد بيحياجية ليليوفياء بيخيميسية ميبيادئ رئيييسييية: اليوضيوح، اليميوييوقييية، الصيالحييية، االصيالية، واالنصياف 
( وهنا أرى ان االمتحان يستوفي المبادئ االربعة االولى بمعنى ان االسئلة كانت واضحة ليليطيالب وميرتيبيطية بياليميواد اليتيي  2014)اكسلي،

االنصاف  على الرغم  -كانت تدرس في الصف مما يجعلها صالحة ومويوق بها واصيلة  ولكن ينقصها العامل الخامس وهو العامل االهم
من ان الطالب حصلوا على عالمات وفقاو لألجوبية الينيميوذجييية اليواضيحية فيييميكين اعيتيبيار السيؤال االول غييير عيادل  اذ ليم يسيمي  ليهيم ان 
يبتكروا في التعبير عن انيسهم او معرفتهم كما يريدون، حتى عندما اجابوا على االسئلة فللبعض كانت في سبيل تعيبيئية سيطيور، وليليبيعيض 

 االخر كانت كالمدعوين الى مطعم سمك وبطاطا إما أن يأكلوا من الموجود أو يغادروا فارغي االمعاء 
 

من المحتمل ان بعض األساتذة وخاصة الذين اعتادوا على وضع هذا النوع من األسئلة ال يتيقون معي وما اود قوله ان االسيئيلية اليميوجيهوية 
او"المغلقة" نحتاجها بالتأكيد خاصة عندما يكون الهدف هو الحصول على بيانات قابلة للقياس أو االشارة إلى بعض المعلومات  ومع ذلك 
انا أجادل بإصرار بأن هذه األسئلة تحصر بشكل قاطع، فكيف يمكننا أن نطلب من الطلبة التيكير خارج المربع عينيدميا تيكيون ليديينيا أسيئيلية 

 ضيقة جداو في النطاق؟ 
 

 ومن المدهش احياناو أن نرى كيف انه فقط باختالف أسلوب االختبار، فإننا نحصل على اجابات لم تكن متوقعة من الطالب 
 

من تجربتي القصيرة، واالستراتيجيات المختلية التي استخدمتها تيوصيليت اليى انيه فيي اليليحيظية اليتيي اقيرأ بيانيدهياش بيعيض اجيابيات طيالبيي، 
عندما ال نمتحن التياصيل، فإنني اتسائيل فيليمياذا نيقيّييد طيالبينيا فيي شييء نيعيرفيه اصيال؟  فيمين األفضيل أن نسيمي  ليهيم دائيميا اليتيوصيل إليى 

 االستنتاج الذي يقول "إذا كان الجميع ييكر على حد سواء، اذاو هنالك شخص ما ال ييكر" 
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 المقدمة
يحتوي التيكير الناقد على عدة مهارات أساسية، إذا ما تسنى لليرد امتالكها يكون قد قطع شوطا مهما فيي عيميلييية االبيتيكيار واإلنيتياج  
وأولى تلك المهارات هي القدرة على تقيييم صيحية اليميعيليومية ومصيداقييية اليميصيدر وكيذليك اليقيدرة عيليى اليتيميييييز بييين اليحيقيائيق اليعيليمييية 

 يضاواالفتراضات المسبقة المبنية على القوالب اليكرية الجاهزة التي يتواريها األفراد جيال بعد جيل  كما تحتوي مهارات التيكير الناقد أ
على تقييم األدلة وتحديد قوة البرهان ألي ظاهرة من الظواهر  ومن أجل أن نكون قد وضعنا أنيسنا في بداية الطريق الصحي  عيلييينيا 

 أن نبدأ بالشك والتحقق من كل األفكار التي تواريناها عن األجيال السابقة  
 

-1596( والييلسوف والعالم الرياضي اليرنسي رينييه دييكيارت )1626-1561وقد دعا كل من الييلسوف االنجليزي فرنسيس بيكون )
( إلى اعتماد منهجية الشك في البحث العلمي واعتماد أسلوب جديد يستند إلى االستقراء  فيقيد دعيا بيييكيون عيليى سيبيييل اليميييال 1650

 إلى اعتماد التجربة كمعيار للمنهجية العلمية الصحيحة والتحرر من أربعة أصناف من األوهام وهي:
 (  أوهام القبيلة وهي أوهام مشتركة بين الناس،  ذانهم تتضمن ميلهم إلى التعميم  1
 (  أوهام الكهف وهي تخص اليرد، حيث تتضمن ميل اليرد إلى النظر إلى الظاهرة من زاويته الخاصة  2
 (  أوهام السوق وتتضمن االستعمال الشائع للمناقشات الليظية والعبارات اليارغة كما هو الحال في السوق، 3
 (  وأوهام المسرح، والمقصود بها سيطرة القدماء ونيوذهم، والتي تشبه إلى حد كبير سيطرة المميلين في المسرح على المتيرجين  4
 

أما ديكارت فاستند في منهجيته على مبدأ "أنا أفكر إذن أنا موجود"، وفي بعض األحيان يتم تحوير هذه المقولة إلى "أنا أشك وأعرف 
أني أشك، وبالتالي فأنا أفكر، إذن أنا موجود"  وقد اعتمدت منهجية ديكارت على أربعة قواعد رئييسييية ليخيصيهيا فيي كيتيابيه "ميقيال فيي 

 المنهج": 
 (  قاعدة اليقين، والتي تقضي أنه يجب عدم قبول أي شيء على أنه حقيقة إال إذا عرفنا يقينا أنها كذلك  1
 (  قاعدة التحليل، حيث يتم تقسيم جميع المشاكل التي تصادف الباحث إلى أجزاء صغيرة تساعد على الحل 2
 (  قاعدة التأليف والتركيب، وهي االنتقال من األبسط إلى المعارف األكير تعقيدا  3
(  وقاعدة االشتراك التام، وهي أن يقوم الباحث وبشكل مستمر بإجراء إحصاءات كاملة وشاملة تجعلنا على يقين أنه لم ييتيم إغيييال 4

 أو حذف شيء معين  
 

عادة النظر في كل اليميعيارف اليتيي  إذن فقد وضع هذان الييلسوفان والعالمان أسس منهجية االستقراء المبنية على التجربة المباشرة  وا 
تراكمت عبر األجيال بعيدا عن التجربة المباشرة  واألمور المحسوسة  من هنا برزت منهجية الشك التي تشكل حجر األساس للتيكيير 

 الناقد، والتي تقوم على خلخلة جميع المياهيم والقوالب الجاهزة التي تربت عليها أجيال عديدة  
 

 التعلم والتعليم الناقد
إن ظاهرة التشبث في القوالب اليكرية الجاهزة والمسلمات هي أكيبير تيحيدي أواجيهيه ميع طيالبيي فيي مسياق اليعيليوم اليعيامية اليذي بيدأت 
بتدريسه قبل أربعة عشر عاما  فيي هذا المساق نتطرق إلى مناقشة مواضيع ميل القانون الياني للديينياميييكييية اليحيراريية اليذي ييتيليخيص 
في فكرة أن العشوائية تزداد باستمرار مع مرور الزمن في نظام مغلق، وبما أن الحرارة هي أكيير أنيواع اليطياقية عشيوائييية سيتيتيحيول إذاو 
كل أنواع الطاقة األخرى إلى حرارة مما سيؤدي إلى موت العالم حراريا حسب العلماء المياليون  وقد اعتقد هؤالء أنهيم انيتيصيروا عيليى 
العلماء الماديين، ولكنهم أغيلوا حقيقة أن األرض والشمس ليسا جزءان من نظام مغلق بل من نظام ميتيوح  وبياالسيتينياد إليى ذليك فيقيد 

 أكد العلماء المياليون أن العالم له نهاية وبالتالي كان له بداية  

 

 وليد الشوملي، كلية العلوم 

 التفكير الناقد وتدريس العلوم في جامعة بيت لحم
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عند عرض هذه المعلومات للطلبة ميالو، أالحظ انهم يدعمون تلقائياو اليكر الميالي ويهاجيميون  راء اليعيليمياء اليمياديييين، وهيذا ييعيود إليى 
القوالب اليكرية الجاهزة المتأصلة في أدمغتهم منذ الصيوف األولى في المدرسة حيث يتم تلقينهم منذ الصيغير أن اليكيون تيم خيليقيه مين 
أجل أن ينتهي يوما ما، أي بعبارة أخرى فإنهم يدافعون عن فكرة خلق وانتهاء الكون بقرار ميتافيزيقي خارج عن اطار التيسير العيليميي 
التجريبي  وهنا أشعر بالمسؤولية الى تحدي توجهاتهم ليس إلقناعهم بوجهة نظر العلماء المياديييين بيل عيليى األقيل لسيمياعيهيا واليتيييكييير 
ييارة  فيها كونها فكرة مغايرة لما كانوا قد تربوا عليه منذ الصغر  وهذا برأيي ضروري الن هيدف اليجياميعية هيي إغينياء عيقيول اليطيالب وا 
تيكيرهم نحو الظواهر العلمية والتي قد يكون تيسيرها مغايراو لما تواريوه من معارف مسبقة  وقد نالحظ أن بعض االساتذة يترددون فيي 
الخوض في ميل هذه الحوارات خوفاو من المس بالمشاعر الدينية أو اليقافية لدى اليطيليبية  وبيرأييي هينياك فيرق بييين مينياقشية اليميسيليميات 
وبين المس بمعتقداتهم ميالو كييرا ما يصر طالبي على أن العلم في الدين وأن اإلعجاز العلمي موجود في النص الديني، مما يدفعني 
لسؤالهم عن سبب مجيئهم إلى الجامعة لتلقي العلم ما دام العلم موجود في النص الديني  وأحياول الييتيأكيييد ليهيم دائيميا أن اليعيليم واليديين 
خطان متوازيان ال يلتقيان، وذلك ألن الدين مطلق وميتافيزيقي، أما العلم فهو نسبي وفيزيقي، فكيف يتسنى لالينين أن يتطابقيا؟ وأوكيد 
أن العلم ال يؤمن بأن السيد المسي  مشى على الماء في بحيرة طبريا، وال بالرسول أسرى إلى السيمياء مين اليميسيجيد األقصيى، ليكين إن 

 كانوا يؤمنون بهذه المعلومات فذلك حقهم، لكن ال يعني األمر أنه ينسجم مع المنطق والعلم، أو أن على الجميع تقبل ذلك  
 

وما يساعدني هنا في خلق أجواء أكاديمية وعالقة صحيحة مع الطلبة هو تأكيدي على وجود يالث منهجيات يمكنهم اعتماد إحيداهيا  
المنهجية االولى تتميل في تبني المنطق لتيسير الظواهر العلمية وترك الدين والكتب السماوية لتنيظيييم اليعيالقية اليروحيانييية بييين اليخياليق 
والمخلوق  والمنهجية اليانية تتميل باالعتماد كليا على الدين لتيسير الظواهر العلمية ودحض كيل ميا ييأتيي بيه اليعيليم بيعيييدا عين اليديين 
وهذا سيضعهم في مكانة تلقي االشياء كما هي دون التيكير بهيا ميميا ييعيييق اليييرص مين اييجياد حيليول ليقيضياييا ييواجيهيهيا االنسيان  أميا 

 المنهجية اليالية فتتلخص باللجوء إلى التأويل، أي اعادة تيسير النص الديني حتى يتالئم مع المنجزات العلمية 
 

أن واجبنا كأساتذة جامعيين بأن نساعد طالبنا في التعرض للمعرفة العلمية ليييس مين خيالل عيرضيهيا بشيكيل سيردي وتيليقييينيي، بيل مين 
 خالل إيارة اسئلة حولها حتى تساعد طالبنا على فهمها بشكل عميق حتى لو كانت مغايرة ألفكارهم أو حتى أفكارنا  

 
في نهاية المطاف أعتقد أن التعليم الجامعي يتطلب منا ان نيحيييز اليتيييكييير الينياقيد ليدى اليطيليبية وأن نسياعيدهيم عيليى اسيتيخيدام ميهيارات 
المنطق والتحليل ألنها اساسية في أي مسار أكاديمي يؤهلهم ليصبحوا مهنييين وميهينيييات فيي ميجياالت اليتيخيصيص اليميخيتيلييية  وبينيييس 

 الوقت، علينا أن نحترم معتقداتهم على أن ال تقف عائقاو أمام فرصهم للتطور وفهم العالم حولهم خارج منظورهم الضيق والبسيط  


