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تمهيد:
تنبئ المبلحظات العابرة والمدروسة لمجوانب االجتماعية والتعميمية في السوداف بالعديد مف

المشكبلت الفكرية والسموكية التي يمكف مبلحظتيا في الواقع الفعمي واإلفتراضي لؤلفراد؛ لتظير
خطورتيا في كوف أف األفراد يتعايشوف معيا بكؿ أريحية إللفتيـ بيا – بالرغـ مف كؿ ما يكتنفيا
مف خطورة ،وقد تباينت ىذه المشكبلت بالدرجة التي قد يصعب معيا التعبير عنيا مف خبلؿ

كممات محدودة مف شأنيا أف تصفيا بحجميا الحقيقي وتحديد آثارىا الفعمية ،وربما يقود التأمؿ

في طبيعة تمؾ المشكبلت إلى القوؿ بأف الحؿ قد يكمف بشكؿ أساسي في تنمية ُممارسة األفراد
فمعظـ تمؾ المشكبلت توحي بأف سببيا الرئيس يكمف في إنخفاض ُممارسة األفراد
لمتفكير الناقد؛ ُ
المحيط بكؿ ما يشتممو مف معطيات؛ لتكوف
لمتفكير الناقد في سياؽ التفاعؿ مع الذات أو مع ُ
المعالجة األكثر فاعمية لحؿ تمؾ
تنمية التفكير الناقد لدى األفراد بمثابة اإلجراء األجدى و ُ
المشكبلت المعقدة؛ ما كاف منيا في الحسباف وما لـ يكف ،وما ىو موجود منيا وما ىو في

وجد ،وذلؾ تبعاً لما تمثمو ُممارسة األفراد لمتفكير الناقد مف معالجة إستباقية تمنع
طريقو إلى أف ُي َ
ظيور مشكبلت جديدة ،كما تعمؿ عمى الحؿ التمقائي لممشكبلت التي ىي في أساسيا ناشئة عف
تدني ُممارسة النقد الموضوعي في سياؽ الحياة المعاصرة التي تستدعي ىذا النوع مف التفكير
كفرض واجب الممارسة.
يكوف التغيير عادةً المخرج المتاح حيف يفشؿ الواقع في تحقيؽ األىداؼ المنشودة؛ لتبرز تبعاً
لذلؾ ضرورة البدء برؤية جديدة لمحصوؿ عمى نتائج مختمفة؛ فعندما يجد اإلنساف نفسو أماـ

تحديات إبداعية ىائمة فاقت كؿ ما تـ إنجازه في تاريخ البشرية ،ال يصح لو أف يقؼ مكتوؼ

األيدي لتتجاذبو تيارات التغيير في كؿ إتجاه؛ وبما أف عممية تشخيص المشكمة تسبؽ خطوات

التخطيط لعبلجيا تكوف مسألة التنقيب عف تحديات تنمية التفكير الناقد في السوداف ىي األىـ

بالدراسة مف أجؿ بناء خطة إستراتيجية عممية تدعـ خمؽ أجياؿ قادرة عمى إقامة المحاكمات

العقمية ،واتخاذ الق اررات القويمة وحؿ المشكبلت غير المألوفة بطريقة ذاتية ،وذلؾ بإعتمادىا عمى
نقدىا والتفكير فييا لمحكـ عمييا والتعامؿ معيا كما يجب؛ في ظؿ وتيرة التغيير المتسارعة

ومعطيات العولمة واإلنفجار المعرفي الذي يحتوي عمى معمومات باتت خارجة عف السيطرة.

مشكمة الدرالة:

تتمحور مشكمة الدراسة الحالية فى أف الخصائص التى تميز القطر السوداني مف حيث تعدد
األعراؽ واألجناس والثقافات مع تمدد رقعتو الجغرافية ذات المظاىر الطبيعية المتنوعة ،وما ينشأ
مف ىذا التنوع السبللي والثقافي والبيئي مف تكوينات ذات سمات مميزة ومتباينة ،وىذا التنوع

ومدف السوداف المختمفة؛ ليشكؿ األفراد داخميا كيانات مختمفة ومتباينة
اليائؿ ُم ّ
وزع عمى أرياؼ ُ
تقطف في رقعة واحدة؛ مما يصعب مف عممية تحديد مصادر الثقافة السودانية وحصر
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خصوصياتيا بدقة ،وىذا تحدي ثقافي يقؼ حجر عثرة أماـ تفعيؿ الثقافة السودانية لتنمية التفكير

الناقد لدى الناشئة؛ لكونيا ذات أوجو متباينة نابعة عف إثنيات وأعراؽ وبيئات مختمفة ال تتقبؿ
توحيد نوع الجيد المبذوؿ لمتعامؿ معيا ،كؿ ذلؾ فضبلً عف التحديات األسرية والتعميمية في

السوداف والتي ليا دورىا كذلؾ في تحدي ممارسة التفكير الناقد لدى السودانييف؛ ؿ تتمثؿ مشكمة

ىذه الدراسة في محاولة إيجاد إجابات عممية عف األسئمة التالية:
 .1كيؼ تتحدى سمات الشخصية الثقافية السودانية والتعددية الثقافية في السوداف تفعيؿ
القدرات التفكيرية النقدية لدى الفرد السوداني؟

 .2ما ىي السمات البارزة ألساليب التنشئة السائدة في األسرة السودانية والتي تعيؽ تنمية
التفكير الناقد في السوداف عمى مستوى األسرة؟

 .3ما ىي القناعات والممارسات السائدة في المؤسسات التعميمية السودانية والتي تسير في
اإلتجاه الذي ال يدعـ الجيود الرسمية لتنمية التفكير الناقد مف خبلليا؟

أهمية الدرالة :
 يبرز البحث النفسي في مجاؿ التفكير الناقد كموضوع أساسي في عمـ النفس المعاصر؛لكونو يتعمؽ بتأىيؿ اإلنساف لمعيش في توافؽ وتكيؼ أمثؿ مع معطيات ىذا العصر.

 أىمية التعرؼ عمى التحديات الثقافية واألسرية والتعميمية التي تعوؽ تنمية التفكير الناقدفي السوداف؛ تمييداً لبناء خطط إستراتيجية عممية لتنمية التفكير الناقد لدى الناشئة.

 تشير اإلحصاءات إلى أف مستوى اإلنتاجية الفكرية لمعالـ العربي – بما فيو السوداف –يقؿ عف  %10مف المعرفة المعاصرة؛ والتي تنبئ بزيادة خطورة عدـ تفعيؿ العقميات

الناقدة والمبدعة لدى األجياؿ القادمة في السوداف والعالـ العربي عموماً.

 توفير معمومات عممية تساعد في توطيف إستراتيجيات وبرامج تنمية التفكير الناقد فيالسوداف وفقاً لخصوصيات القطر السوداني (الثقافية  ،األسرية  ،التعميمية).
أهداف الدرالة:
 .1التعرؼ عمى أبرز التحديات الثقافية التي تواجو تنمية التفكير الناقد في السوداف.

 .2تحديد المبلمح المعرفية والوجدانية والسموكية التي تسود أساليب التنشئة التي تتبناىا
األسرة السودانية؛ فتتحدى عممية تنمية التفكير الناقد لدى الناشئة وتعيقيا.

 .3تأطير األسباب التي ال تتيح لممؤسسات التعميمية في السوداف القياـ بدورىا في تنمية
التفكير الناقد لممخرجات البشرية لمعممية التعميمية (الطبلب و التبلميذ).
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اإلطار النظري سالدرالات اللابقة:
أسالً  :الحيثيات الثقافية لساقع التفكير الناقد في اللسدان :
يشير الحسف (  )2001إلى أف وسائؿ تحصيؿ المعرفة متعددة عند اإلنساف؛ إذ يمكف أف تتـ

بواسطة العقؿ أو مف خبلؿ التجربة المباشرة فضبلً عف المعارؼ المتناقمة داخؿ الثقافة؛ ويبلحظ

أف الثقافة السودانية تعتمد عمى األخيرة – المعارؼ المتناقمة – مقارنة باألولى – إستخداـ العقؿ

– مما يشير إلى إنخفاض في تفعيؿ التفكير الناقد لدى أفرادىا؛ فمف يبلحظ المجتمع السوداني

البسيط يجد الثقافة الشفاىية المفظية التي ال تعتمد إستخداـ العقؿ بالدرجة التي تستوعب درجات

التفكير العميا (كالتفكير الناقد) ىي السائدة في المجتمع الثقافي السوداني؛ بما يجعؿ مف الثقافة
السودانية أقؿ تقببلً لممارسة التفكير الناقد.

يمثؿ إختفاء معززات التفكير الناقد التي كانت سائدة في الثقافة السودانية القديمة واحداً مف

التحديات الثقافية المعاصرة لتعزيزه لدى األجياؿ الحالية والقادمة؛ حيث يشير الطيب ( )2012
إلى مبلمح التغير السريع الذي تحولت بفضمو الحياة السودانية مف مجتمع العصر الوسيط الذي

تتعمؽ فيو التقاليد الراسخة إلى أمة حديثة متأثرة بالحضارة الغربية؛ حيث يشير الطيب ( )2012

إلى ألعاب الصبية الشعبية والقصص واألحاجي التي كانت تروييا األميات والجدات لتسمية

األطفاؿ واستثارة خياالتيـ وأفكارىـ فضبلً عف طرح األلغاز التي يتوجب عمى األطفاؿ حميا ...
وما إلى ذلؾ مف معززات التفكير الناقد التي كانت سائدة في الثقافة السودانية القديمة واختفت.

يتحدث الميؿ (  )2007عف القصص واألحاجي في الثقافة الشعبية السودانية عمى أنيا مف
أشير وأوسع ألواف األدب الشعبي التي كانت تسرد في أوقات الفراغ؛ فتُممِّؾ الحكمة والعبرة
والمعرفة؛ فالتجارب المنقولة مف خبلليا تمثؿ مادة تعميمية تربوية ُيرجى منيا شحذ العقوؿ
واثرائيا ،فضبلً عف األلغاز التي كانت تشحذ الفكر وتنشطو بالتدريبات العقمية؛ حيث يتبارى

األطفاؿ والكبار بسرعة وشوؽ وليفة لحميا وايراد اإلجابات الصحيحة ليا ،وىي عديدة ومتنوعة
اإلنتشار في جيات السوداف المترامي األطراؼ بحيث يصعب حصرىا ،وىي مجيولة المؤلؼ

لتكوف ثمرة مف ثمار الثقافة الجماعية لممجتمعات الشعبية السودانية ،ومف جانب آخر فقد سادت
األمثاؿ والحكـ التي كانت تمثؿ أقواؿ الحكماء التي تحقؽ اإلىتداء بما فييا مف حكمة وحسف

توجيو ومثؿ أخبلقية لمسير عمى ىدييا في الحياة ،واأللعاب الشعبية التي كانت سائدة وقتيا أيضاً
كاف ليا مف عظيـ األثر ما يستثير العقمية الناقدة والمفكرة والمبتكرة لدى الناشئة.

يضيؼ الريماوي ( )1994أف البيئة مف الناحية النفسية تتكوف مف المجموع الكمي لممؤثرات التي
يتمقاىا الفرد منذ لحظة اإلخصاب إلى الموت؛ لتمتد تمؾ التأثيرات لتؤثر عمى الفرد عندما يذىب

لمدراسة أو لمعمؿ أو حتى عندما يشاىد التمفاز أو يتصفح المواقع اإللكترونية ،وتبعاً لذلؾ فإف
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الفرد ليس منغمقاً في المؤثرات الخاصة بمكاف نشأتو ،وبذلؾ تعتبر طبيعة الثقافة السودانية

المنفتحة عمى اآلخر والمرحبة بمعطياتو بكؿ أريحية تحدياً ثقافياً ال يكترث بتفعيؿ العقمية الناقدة

عند التعامؿ مع ذلؾ اآلخر والتأثر بو ،ويؤكد ذلؾ جيمفورد (  )1983بما ُيطمؽ عميو " الجماعة
السيكولوجية "؛ حيث ينتمي الفرد مف الجية السيكولوجية إلى كؿ جماعة ُيشاطرىا في نشاطيا
وسموكيا ،ومف وجية النظر ىذه يمكف أف تعرؼ عضوية الفرد في جماعة ما بمقدار أىميتيا لو

واستثارتيا إياه ،ال بالقياس إلى العوامؿ البيولوجية أو الجغرافية ،ومف ثـ يبرز تحدي إنفتاح
الثقافة السودانية وقد دخمت العولمة عمينا قبؿ اإلستعداد ليا ،كما يضيؼ أحمد (

 )2011أف

الغزو الثقافي لـ يطؿ المناطؽ الحضرية فقط؛ إنما تعداىا ليشمؿ كثير مف المناطؽ الريفية التي

ربما ال تصميا وسائؿ اإلعبلـ المحمية في الوقت الذي يمتمؾ فيو عدد مف سكانيا وسائؿ إتصاؿ
واعبلـ فضائية تبث ليـ مجموعة كبيرة مف الثقافات الوافدة التي ال تمت بأي صمة لمثقافة

تشرب األفراد بالثقافات الوافدة في ظؿ غياب
المحمية ،وبالتالي فإنيا تؤدي دو اًر أساسياً في ّ
التحريض الثقافي السوداني لنقدىا قبؿ قبوليا.
يؤكد ذلؾ المعنى بف بني (بدوف تاريخ) بتأكيده عمى أنو في بعض األحياف ت ػ ِ
حدث طبيعة
ُ
األشياء تراكيب ىامة عمى حدود الثقافات دوف أف يسعى اإلنساف إلييا ودوف أف يريدىا؛ حيث
قؿ تأثير ما ُيعرؼ ب ػ "الحتمية الجغرافية" في تشكيؿ شخصية الفرد ؛ فمف الواضح أف اإلنساف
منذ القرف العشريف لـ يعد يتكوف في إطار الوطف واإلقميـ – بالرغـ مف أنو يمده بالبواعث

الحقيقية لمواقفو العميقة – إنما يتكوف عمى ضوء الحوادث العالمية؛ حيث ال يستطيع أف يتخمص
مف تبعاتيا ؛ فالثقافة أصبحت تتمدد داخؿ تخطيط عالمي لكوف منابع أفكارىا ومشاعرىا

والقضايا التي تتبناىا واإلستف اززات التي سوؼ تستجيب ليا و األعماؿ التي سوؼ تقوـ بيا؛ ال

تستطيع ىذه جميعيا أف تتجمع في أرض الوطف؛ ولذلؾ فالعالـ اليوـ ينحو نحو اإلنصيار

الثقافي الذي يقود إلى خمؽ تشابو بيف األفراد رغـ اإلختبلفات الجغرافية والمكانية التي تكمف

بينيـ .

يطرح منير ( )2010مجموعة مف سمات الشخصية الجمعية التي شكمتيا الثقافة السودانية والتي
يرى الباحثاف أنيا في صميـ التحديات الثقافية التي تواجو تنمية التفكير الناقد في المجتمع

السوداني والتي تعزز مف وجودىا مكنونات عديدة داخؿ الثقافة السودانية ،وقد عبَّر عنيا بكونيا

" جينات سودانية " لكونيا متغمغمة في الشخصية السودانية حتى إذا لـ ترؽ بيولوجياً إلى مستوى
أف تكوف جيناً ،وىي:

التحدي األوؿ الذي يمكف إستنتاجو مف مجموعة السمات التي ذكرىا منير (  )2010ىو "الطيبة"

التي تعتبر مف أكثر السمات أصالة ورسوخاً في الشخصية السودانية خاصة وىي تتعامؿ مع
غيرىا مف الشخصيات؛ فالمعنى الشائع لمطيبة عربياً ىو " الغفمة " قبؿ أي شئ آخر؛ حيث
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تؤدي الطيبة في عفويتيا المطمقة شديدة اإللتصاؽ بعفوية المجتمع لتدني ممارسة التفكير الناقد،

كما أف مكانة الطيبة في الشخصية السودانية كقيمة خمقية رفيعة ربما قبؿ أف تكوف مسحة عفوية
خمقتيا طبيعة الحياة البسيطة عمى الناس؛ فالتحدي ىا ىنا يكمف في أف الطيبة نزلت منازؿ القيـ

الرفيعة في الوجداف السوداني وامتزاجيا في ذلؾ الوجداف بقيـ مف قبيؿ الصدؽ والمروءة والنجدة
ىو ما يجعؿ مف إمكانية اإلطاحة والزحزحة ليذه السمة مف الشخصية السودانية أم اًر ليس

بالييف ،ومما ىو معروؼ أف التفكير الناقد يقوـ عمى مبدأ " التشكؾ " الذي لف يكوف لو وجود

مع " حسف النية المفرط " الذي يمتمئ ويفيض بو مفيوـ الطيبة في الثقافة السودانية.

يذكر منير ( )2010ما أشار إليو عالـ األجناس األمريكي بيتر فارب بقولو  " :اإلفتراض بتفوؽ
األوربييف الغربييف عمى غيرىـ مف بني اإلنساف  ...يعود بدرجة كبيرة إلى عمميات اإلستعمار

التي قامت بيا األمـ الصناعية " ؛ بؿ إف األوربييف الغربييف أنفسيـ " لـ تط أر ليـ فكرة إفتراض
تفوقيـ إال عند بدء إنطبلقة الثورة الصناعية ،وتؤثر الجذور العميقة ليذا اإلفتراض سمباً عمى

التفكير الناقد وفقاً لما إستنتجو الباحثاف مف جانبييف؛ األوؿ ىو عدـ الثقة في عقولنا وفي قدرتنا
عمى التفكير مقارنة بذلؾ اإلنساف في الغرب ،والثانية ىي إعطاء المنتوج الفكري إلنساف الغرب

مكانة شبو مقدسة وكأف لديو قدرة خارقة في التفكير والحكـ وانتاج األفكار المبدعة والخبلقة ! ؛
ليتشكؿ ىذا التحدي الثقافي كتحدي خطير عندما يمتد ليكوف ىذا اإلحساس بالدونية الفكرية ىو

حاؿ المفكر السوداني المبدع قبؿ أف يكوف حاؿ المتمقي السوداني المتعطش لمشعور بالفخر.

يذكر منير (  )2010أف الشخصية السودانية ىي شخصية مسترخية ،واإلسترخاء عمى الطريقة
السودانية يمكف قراءتو في كممة عامية ىي " الركمسة " المأخوذة مف أصؿ إنجميزي يشير إلى

اإلسترخاء مجمبلً (  )Relaxationإنيا أف تفعؿ الشئ ببل جيد وال ىدؼ؛ عمى عكس المعنى
الحقيقي لئلسترخاء والذي يدؿ عمى التأمؿ النشط الذي يحفز إلى فعؿ نشط الحؽ ،ويرى

الباحثاف أف الشخصية السودانية ال تتصؼ بالكسؿ الذي يشير إلى قمة النشاط؛ لكونيا نشطة

جداً ولكف في ال شئ؛ والصحيح أف الشخصية السودانية نشطة ولكنيا غير منجزة ،وعدـ اإلنجاز

الذي يرتبط بيا يمثؿ تحدياً ثقافياً ومؤش اًر إلنخفاض ممارسة التفكير الناقد فيما يتعمؽ بتحديد

أولويات حياتيا وتنظيـ أوقاتيا واستثمارىا؛ فالتفكير الناقد بمعناه الصحيح ليس حص اًر عمى البيئة
التعميمية فقط بؿ ىو نشاط عقمي يمس كافة جوانب حيات الفرد العممية والعممية واالجتماعية

ويدخؿ في عبلقاتو مع ذاتو واآلخريف جميعاً.

يضيؼ منير ( )2010أف الشخصية السودانية شجاعة لكنيا ال تذىب بعيداً في المغامرة؛ إال أف
قبر الشجاعة السودانية ىي فكرة تتعمؽ بنظرية عممية مفادىا " كؿ شئ أو ال شئ " أما ما بيف
اإلثنيف فيو جدير بعدـ االىتماـ واإلسترخاء؛ ما بيف الشجاعة والحماقة تقترب الشخصية

السودانية نحو الحماقة التي تشتمؿ عمى إنفعاؿ غير متعقؿ يأتي مف البل وعي ثـ ال يمبث أف
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يزوؿ بزواؿ المسبِّب الذي عادةً ما يكوف عاب اًر؛ عمى عكس الشجاعة التي تبنى عادةً عمى نوع
مف الق اررات والمحاكمات العقمية المتأنية؛ خبلصة القوؿ أف الشجاعة السودانية "التفكر" لكنيا
"تنفجر" ،وىذا تحدي ثقافي آخر لمتفكير الناقد وفقاً لمثقافة السودانية السائدة.
يذكر منير (  )2010أف ىنالؾ طبع مركب في الشخصية السودانية بِ ِعشؽ البساطة وكراىية
التعقيد؛ كدافع ميؿ لمعالجة أمورىا عمى نحو يخمو مف أي شكؿ مف أشكاؿ التعقيد حتى إذا كاف

ميماً في عرؼ العصر الحديث؛ يربط الباحثاف ىذا الميؿ بالفيـ السائد حوؿ أف التفكير في كؿ

األمور يعقد الحياة؛ في ظؿ العولمة واإلنفجار المعرفي الذي بات يحمؿ معمومات ومعارؼ تفوؽ

السيطرة لـ تعد مسألة ممارسة التفكير الناقد في سياؽ الحياة اليومية خيا اًر بقدر ما ىي ضرورة
لكي نظؿ عمى قيد الحياة ،وىذا ما ال تستطيع الشخصية السودانية إستيعابو حتى اليوـ.

يشير منير (  )2010إلى أف الشخصية السودانية تبدو متشربة لسموكيات العيش في القرى

بصدؽ وحب كبيريف ،وأبرز ما ظمت تحتفي بو مف أخبلؽ القرية " المجامبلت "؛ فربما يقبؿ

الفرد في الثقافة السودانية فكرة أو يناصر توجُّو أو يسمؾ سموكاً دوف أف يقتنع بو ،وكؿ ذلؾ ليس
لشئ سوى المجاممة لآلخر في قبوؿ فكرتو أو القياـ بسموكو ،وىذا ما يتنافى جممةً وتفصيبلً مع

ما يتطمبو التفكير الناقد مف ممارسة نوع مف اإلحتكاـ لمعقؿ ووزف األمور قبؿ قبوليا أو رفضيا،

وبذلؾ تتمثؿ " المجاممة " كواحدة مف السمات التي تمتصؽ بالشخصية األساسية السودانية وتعيؽ
ممارسة النقد الموضوعي البعيد عف التحيز والمجاممة.

يذكر منير (  )2010أف الشخصية السودانية ال تيتـ بالتفاصيؿ ألنيا ال تصبر عمى التفاصيؿ،
وىي ال تصبر عمى التفاصيؿ ألنيا ترى أف مف الحكمة عدـ إضاعة الوقت فيما ىو إنصرافي،

وتبدو كؿ التفاصيؿ إنصرافية في تقدير السوداني عدا ما يمت منيا بصمة إلى حياتو االجتماعية
!  ،ومما ىو مقرر مف ِقبؿ عمماء نفس التفكير أف مبلحظة التفاصيؿ واعطائيا مكانتيا عند
إدراؾ المواقؼ مف جوانبيا المختمفة يعتبر أس وأساس العممية النقدية التي تيدؼ لمتوصؿ إلى

بناء عمى تمؾ التفاصيؿ التي ال تمفت إنتباه الشخصية السودانية غالباً.
أحكاـ صائبة ً
يذكر منير (  )2010أف الشخصية السودانية مستسممة؛ واإلستسبلـ صفة وثيقة الصمة بالتسامح

المتغمغؿ في الشخصية السودانية والمتشربة بو قيميا إلى األعماؽ؛ حيث نرفع الرايات البيض في
مواجية التحديات الفكرية والعممية؛ كذلؾ فإف التسامح إرتبط في البل وعي السوداني بغياب روح

المقاومة والتحدي لما قد تنطوي عميو تمؾ الروح مف عدوانية – وفقاً لمثقافة السائدة – ؛ لكف

ىناؾ فرؽ بيف النقد الموضوعي والعدوانية ال تدركو تمؾ الثقافة تجعميا أكثر وداعةً وسمبية،
وبذلؾ تقترب الشخصية السودانية نحو الشخصية المقمدة والمسايرة والتي ىي عمى الطرؼ

النقيض لمشخصية الناقدة المستقمة.
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إستنتج الباحثاف مجموعة مف السمات التي تسود الثقافة السودانية وتعيؽ تنمية التفكير الناقد؛

منيا ما يرتبط بكوف التفكير قبؿ إبداء الرأي والقياـ بالسموؾ ناد ار الحدوث لدى الفرد السوداني؛
حيث تقودنا غالباً اإلنتماءات والعادات والتقاليد ،كما ال تيتـ الشخصية السودانية بأف تسأؿ

(لماذا؟  ،كيؼ؟  ،ما المبرر؟  ،ما الدليؿ؟ ...الخ) في الحياة االجتماعية اليومية وحتى في
التعامؿ مع المعمومات التي ترد مف وسائؿ اإلعبلـ واإلتصاؿ عمى إختبلفيا ،وىي ال تستعجب

وال تستغرب (!) في كثير مف األشياء التي تستدعي ذلؾ؛ مما ال يحفز ممارسة التفكير الناقد
واتخاذة كمممح ميـ ألسموب الحياة الذي يمارسو السودانيوف ،وقد تعمؿ الشخصية السودانية

البسيطة عمى إدخاؿ الجد باليزؿ وتمارس البلمباالة كثي اًر.

إضافةً إلى وجود ثقافة رائجة تشير إلى أف الذكي وراجح العقؿ ال يحتاج ألف يفكر ألف أفكاره

جاىزة؛ وربما يرتبط ىذا اإلعتقاد بالتطرؼ في إدراؾ الحقيقة التي تشير إلى أف الذكي عادةً ما

يكوف سريع التفكير والبديية ،ومف جانب آخر فمف المقرر أف الفكر الرفيع والمبدع والقائـ عمى

المحاكمات العقمية الموضوعية يتولد ويتأثر بثقافة المجتمع والتكويف النفسي لممفكر الذي تشكمو
وتؤثر فيو تمؾ الثقافة ذاتيا ،والتي ينبغي أف تتمتع بتوفير األمف الفكري الذي يتضمف إتاحة جو

آمف لممارسة التفكير والتعبير عف منتوجات تمؾ العممية التفكيرية دوف توجس أو قمؽ أو خوؼ

مف ردة فعؿ اآلخر الذي ينتمي لمثقافة ذاتيا ،فضبلً عف دعـ تقدير الذات لدى أفرادىا لممارسة

التفكير واشاعة الحرية الشخصية التي تدعـ بقوة ىذا اإلتجاه الداعـ لشحذ العقوؿ المفكرة

وتشجيعيا وتقبؿ الجماعة لؤلراء واألفكار القائمة عمى الموضوعية والواقعية ،ومف المعروؼ أنو

كمما توافرت درجة مف الحرية ودعـ محاوالت حؿ المشكمة والمحاكمة العقمية في ثقافة المجتمع
المحيط بالفرد كمما نشط الدماغ وتحرر وأضاء ،وىذا ما ال توفره الشخصية الثقافية السودانية

حتى تكوف داعماً لتنمية التفكير الناقد لدى أفرادىا.

ثانياً  :الحيثيات األلرية لساقع التفكير الناقد في اللسدان :
المسايرة وتتحدى
توجد مجموعة مف أساليب التنشئة اإلجتماعية في السوداف تربي الناشئة عمى ُ
تفعيؿ التفكير الناقد بصورة مباشرة أو ضمنية غير مباشرة ،وفيما يمي مف حديث سيتـ تناوؿ

مجموعة مف الممارسات األسرية التي ال تدعـ تنمية التفكير الناقد في السوداف؛ حيث تعتبر
األسرة السودانية في عموميا غير واعية غالباً بمحفزات الذكاء واإلستعدادات العقمية لمطفؿ

عموماً حتى تحفزىا؛ بؿ تعمؿ عمى تعطيؿ كثير مف السمات واإلستعدادات الفطرية لدى أبنائيا؛
مف خبلؿ اإلنزعاج مف كثرة أسئمة الطفؿ ومحاربة نشاطو الزائد نحو إكتشاؼ ما حولو ،كما ال
تتيح لو ممارسة القراءة الجادة واإلطبلع المتعمؽ مف خبلؿ إقتناء الكتب أو زيارة المكتبات

العامة ،ومف جانب آخر ال تدعـ قدرة الطفؿ عمى توليد األفكار وال تعزز قوة المبلحظة لديو
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والمبادرة ،كما تظ ِير األسرة السودانية روح عدائية نحو ميؿ الطفؿ لئلحتكاؾ بمف ىـ أكبر منو

سناً رغـ أىمية ذلؾ في أف يكتسب منيـ كثير مف العادات العقمية التي ترتبط بالمحاكمات العقمية
الراشدة التي مف شأنيا أف تمثؿ نماذج حية تدعـ ممارسة الطفؿ لمتفكير الناقد؛ بحيث يتحدد

التحدي األسري ىا ىنا في كوف أغمب األسر السودانية تسير في اإلتجاه المعاكس؛ فيي غالباً ال
تشجع ممارسة اإلستقبلؿ الفكري لدى أبنائيا ،كما أف ثقافة إحتراـ رغبات الطفؿ غائبة في مقابؿ
وجود نوع مف التسمط واإلكراه وعدـ وضع إعتبار لرأيو في سياؽ أساليب التنشئة األسرية

الممارسة والوعي التربوي السائد لدى اآلباء ،ومف جانب آخر فإف التربية السودانية كثي اًر ما تفتقد

إعطاء الناشئة قد اًر مف الثقة في الذات والتي تتطمبيا العممية التفكيرية النقدية.
توجد دراسة لميونسكو تمت اإلشارة إلييا في عمر (

 )2006تذكر أف اإلنتاج اإلنساني الذي

يتصؼ باإلبداع واإلبتكار ال بد أف تتوفر في صياغتو النيائية صفات الجدة والطرافة واف كانت
عناصره األولية موجودة مف قبؿ؛ المبلحظ في المجتمع العربي عموماً والسوداني عمى وجو

خاص أف مثؿ ىذه المنتوجات الفكرية الرفيعة تواجو بردة فعؿ مف األسرة – التي مف المرجو فييا

دعـ ىذا الفكر الخبلؽ – تعمؿ عمى نكوصيا في الحاؿ ،وكما يقوؿ أحمد زويؿ  " :الغرب ليسوا
عباقرة ونحف أغبياء ىـ فقط يدعموف الفاشؿ حتى ينجح ونحف نحارب الناجح حتى يفشؿ " ،

ىكذا تعمؿ األسرة عمى خفض ثقة أبنائيا في عممياتيـ التفكيرية وتقمؿ فرصة ظيور أجياؿ مفكرة

وواثقة في منتوجيا الفكري ،مما يجعؿ ممارسة األفراد لمتفكير الناقد واإلبداعي مستبعداً.

وفقاً لرحمة

1

( )2014فإف األحاجي أو الحجى (جمع حجوة) تعتبر نوع مف الحكايات التي

تعتمد في وصؼ أحداثيا وشخوصيا ومواقفا عمى األسطورة والخرافة وتحتوي عمى حكمة

غامضة وبارعة وتمثؿ نوع مف مثيرات الخياؿ والذكاء ؛ إال أف تغير الحياة واإلنتقاؿ مف نظاـ

األسر الممتدة إلى األسر النووية أدى إلى غياب سرد األحاجي كأسموب تربوي ميـ لشحذ عقوؿ

األطفاؿ والناشئة واثراء خياليـ ،واألحاجي إرتبطت في المجتمع السوداني بشخصية الحبوبة

(الجدة) التي كاف ليا حضور قوي جداً في المواقؼ التي تيـ األسرة باإلضافة إلى أنيا مف روافد
القصص والحكـ واألمثاؿ وىي ببل منازع مصدر األحاجي والحكايات ،وكانت تمعب دور كبير

في حياة أحفادىا وتساىـ بشكؿ كبير في تمرير التجارب األخبلقية والتربوية والسموكية ليـ؛ إال

أف الحياة العصرية أدت إلنحسار دورىا الميـ الذي كانت تقوـ بو.

تضيؼ رحمة (  )2014أف كثير مف الميتميف بالشأف التربوي في السوداف تحدثوا عف دور

الحبوبة في التربية والتعميـ والتيذيب وفي نقؿ التراث إلثراء حصيمة الطفؿ المغوية وتوسيع مداركو

 ،ومنيـ الدكتور عبد اهلل عمي إبراىيـ في مقاؿ لو بكتابو "عبير األمكنة" عاـ  1988والذي أشار
 . 1عضى هيئة تدريس بقسن الفلكلىر – هعهد الدراسبت اإلفريقية واآلسيىية – جبهعة الخرطىم.
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فيو إلى أنو في ظؿ المجتمعات المدنية الحالية التي ألغت دور الحبوبة الجوىري في تربية

األطفاؿ الصغار في السوداف؛ وعند عقد مقارنة باآلخر في الغرب ،يقوؿ :بأف ىناؾ دوؿ أخرى
ومجتمعات لـ تكف تيتـ بدور الحبوبة في حياة أحفادىا إلتفتت اآلف إلى ذلؾ في نفس الوقت

الذي بدأنا نتخمى فيو عف ىذا الدور ،ونحف مف كانت حياتنا كميا تقوـ عمى تمجيد الدور الذي
تمعبو الجدة في تنشئة الناشئة؛ أصبحنا نتخمى عنو رويداً رويداً في ظؿ التمدف الذي بدأ يطاؿ

البساطة القروية التي كانت سائدة لدينا؛ حيث ذكر أنو في الواليات المتحدة األمريكية إقترح أحد
عمماء التربية بأف تتـ اإلستعانة بجدات حقيقيات ليحكوا حكايات وأحاجي لؤلطفاؿ في المدارس

إلدراكيـ بأىمية ذلؾ.

نحف في حقيقة األمر فقدنا ىذا الدور بسبب دخوؿ بدائؿ جديدة تشغؿ األطفاؿ ولؤلسؼ ىي

غير موظفة مف قبؿ األسرة بالشكؿ السميـ لمقياـ بالدور الذي كانت تقوـ بو الحبوبة قديماً في

تنشئة الطفؿ مف خبلؿ حكمتيا التي توردىا في شكؿ أحاجي عصية عمى النسياف أو الخروج مف

ذاكرة الطفؿ؛ فأصبح أطفاؿ اليوـ يميموف ليذه البدائؿ الحديثو عمى عكس أطفاؿ األمس وغاب

لدييـ اإلرتباط العاطفي بالحبوبة والذي كاف سائداً لدى الطفؿ السوداني في أحقاب زمنية سابقة؛
فالقنوات الفضائية واأللعاب اإللكترونية التي فرضتيا النوعية الجديدة لمحياة التي نعيشيا بعد أف

فرضت نفسيا عمينا باتت تأخذ معظـ وقت الطفؿ ،وكما ىو معروؼ أف وظيفة األحاجي ليست

مجرد حكايات تحكى بؿ نجدىا تحقؽ الترفيو والراحة النفسية كما تثقؼ الطفؿ مف مرحمة مبكرة

جداً في حياتو وتزودة بمعمومات أولية عف البيئة حولو وتساعده عمى تعمـ النظـ والمعايير التي
يجب أف يحتكـ إلييا حتى بعد أف يكبر؛ فتمررىا لمطفؿ في وقت ىو مييأ إلستيعابيا وتقبميا.

تعتمد الحجوة وفقاً لما ذكرتو رحمة (  )2014عمى أسموب التشويؽ عند صياغتيا وروايتيا لتقدـ

لطفؿ ليس لديو تجربة ومدفوع بغريزة حب اإلستطبلع؛ فتأتي األحاجي التأويمية التي تجاوب عمى

بعض األسئمة التي تشغؿ فكر الطفؿ ،فضبلً عما لؤلحاجي مف دور في ترسيخ القيـ والمضاميف
األخبلقية كالنزعة لمخير والمسئولية االجتماعية واألمانة والمنافسة الشريفة؛ فعندما يوضع بطؿ

الحجوة أماـ خياريف ويختار الصحيح مف بينيما وفي نياية الحجوة ينتصر البطؿ ويحصؿ عمى

مكافأة إلختيارة الخيار السميـ؛ كؿ ذلؾ سيجعؿ الطفؿ المستمع لمحجوة يميؿ إلى التأسي ببطؿ
الحجوة في المواقؼ المشابيو في حياتو الواقعية ،والحجوة تدعـ السموؾ المقبوؿ وتقدمو لمطفؿ

عمى أنو السموؾ الذي يجب أف يختاره في المستقبؿ ،وىي تنمي المقدرات والطموح وتعطي الطفؿ

قناعة بأف بمقدوره تحقيؽ ما يريد ميما واجيتو المصاعب والمشاؽ فتعطيو الثقة في النفس،

وتمده بروح إستكشافية يستكشؼ مف خبلليا حتى مقدراتو الشخصية؛ فأحياناً يطمب الذي يروي
الحجوة حؿ مشكبلت مستعصية تجعؿ الطفؿ ي ِ
ليؤخذ بمنتيى فكره وقدرتو عمى التحميؿ
عمؿ عقمو َ
ُ
والتركيب والتقويـ في المسألة المطروحة ،وأحياناً ضمف الحجوة تكوف ىنالؾ ألغاز تعزز بدورىا
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ممارسة التفكير عالي الرتبة لدى الطفؿ ،وتبعاً لما تقدـ يعتبر تياوي دور الجدة في تنشئة

األطفاؿ في األسرة السودانية المعاصرة وغياب الحجوة مف ثقافة التربية كواحدة مف وسائؿ التربية

الداعمة لمتفكير الناقد تحدياً أسرياً في عدـ تفعيمو.

خصوصاً عندما ننظر لمتفكير الناقد عمى أنو ذلؾ الضرب مف التفكير عالي الرتبة والذي يمس

حياة الفرد بكمياتيا وليس حياتو العممية فقط؛ فالتفكير الناقد يستيدؼ بشكؿ أساسي الوصوؿ إلى

األحكاـ  Judgmentsحوؿ القضايا وحوؿ صحة األشياء ،أو صدقيا أو خطئيا وحوؿ عمؿ

األشياء ،وحوؿ األمور األكثر إحتماالً ،ومف الممكف كذلؾ أف يتعامؿ ىذا النوع مف التفكير مع

القيـ األخرى غير قيمة الحقيقة ( ،)Truthومف ذلؾ القيـ الخمقية ( )Moral Valuesلمحكـ عمى

الشئ إف كاف خمقياً أو غير خمقي ،واذا كاف موقؼ معيف أكثر خمقية مف موقؼ آخر ،ويمكف أف
يتضمف قيمة أخرى كالجماؿ (. )Beauty

مف جانب آخر يتحدث الحسف (  )2002عف الخدمات االجتماعية عمى أنيا نسؽ مف البرامج

المنظمة لمنشاط الذي يكفؿ حماية اإلنساف ومساعدتو تحسيناً لمموارد اإلنسانية؛ إال أنو عمى
ضعؼ الخدمات االجتماعية والعمؿ االجتماعي في السوداف فقد زادت معطيات االنفجار

السكاني مف الضغط عمى ما ىو متاح مف تمؾ الخدمات اإلجتماعية وبرامجيا العبلجية؛ مما
عاؽ وصوؿ خدماتيا إلى قاع المجتمع – الذي تمثمو األسرة – في مجاؿ تنمية التفكير الناقد،

كما أف مؤسسات الخدمة االجتماعية تمؾ ال تمتمؾ الفيـ المتعمؽ بأىمية تنمية التفكير الناقد في

حؿ كثير مف المشكبلت االجتماعية ،ومف ثـ ال تدخؿ مسألة تنمية التفكير الناقد ضمف
األولويات التي تعمؿ عمى تحقيقيا مؤسسات الخدمة االجتماعية السودانية بصورة مقننة

ومدروسة؛ مما ُيفقد األسرة السودانية مصد اًر تثقيفياً ث اًر بأىمية تفعيؿ التفكير الناقد لدى أبنائيا.
يرى الباحثاف أف األسرة السودانية البسيطة ال تدرؾ معيقات تفعيؿ التفكير الناقد لدى أبنائيا؛

حتى تقوـ وفقاً لذلؾ اإلدراؾ بالتخمص منيا في ظؿ جيودىا لتنشئة سميمة معززة لمتفكير الناقد،
ويمكف تناوليا فيما يمي:

 .1تدني مستوى دافعية الطفؿ لمتعمـ واإلنجاز تحد مف فاعمية تنمية التفكير الناقد لديو.

 .2إنخفاض قدرة الطفؿ عمى الصبر وتحمؿ الضغط الذىني ُيعد مف معيقات تفعيؿ تفكيره.
 .3عدـ قدرة الطفؿ عمى تحويؿ األفكار إلى سموكيات عممية أو لفظية تولِّد اإلحساس باإلحباط

واليأس؛ مما يحد مف ميمو نحو ممارسة التفكير؛ التي تعتبر ُمتطمب أساسي لتنميتو .
 .4تشتت اإلنتباه وعدـ القدرة عمى التركيز تعد مف أكثر ُمعيقات تنمية التفكير الناقد عند الطفؿ.
المبادأة والمبادرة في مواقؼ التفاعؿ؛ خوفاً مف النقد أو الفشؿ أماـ
 .5إنخفاض مستوى ُ
اآلخريف.
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 .6تشبُّث الطفؿ باألنماط المعتادة مف الحموؿ التي كانت كفؤة في الماضي؛ لكنيا لـ تعد حموالً

مقبولة أو فاعمة في الحاضر؛ ىروباً مف بذؿ أي مجيود عقمي لبناء حموؿ جديدة؛ فاألشياء

أف النمط
المتكررة) ربما تثبِّت الطرؽ الروتينية لعمؿ األشياء لدرجة ّ
المتعممة تعمماً زائداً ( ُ
العادي  Habitualيعوؽ التفكير.

 .7تدني الثقة بالنفس يحجـ قدرة الطفؿ عمى التفاعؿ الذي مف شأنو أف ينمي التفكير لديو إلى
المستويات العميا والمتقدمة؛ حيث يشؾ الطفؿ بقدراتو العقمية عمى الدواـ .

 .8الثقة المفرطة بالنفس تمنع الطفؿ مف اإلعتراؼ بأخطائو أو اإلعتراؼ بحاجتو إلى إعادة
النظر في مواقفو والتفكير فييا و تعديميا؛ مما يجعمو غير ممارس لعمميات التفكير الناقد

واإلبداعي.

 .9اإلندفاع وىو سموؾ إنفعالي وثيؽ الصمة بالتفكير الناقد ويؤدي تعديمو إلى فرصة تفكير
أفضؿ لدى الطفؿ.

.10

اإلعتمادية المفرطة عمى اآلخريف.

.11

عدـ القدرة عمى التركيز؛ بما ينعكس في عدـ قدرة الطفؿ عمى تعمـ ميارات التفكير.

.13

جمود السموؾ؛ حيث يعوؽ تنمية التفكير الناقد الذي يتضمف التفكير في بدائؿ مختمفة .

.12
.14

إفتقاد المعنى الذي يقود إلى عدـ قدرة الطفؿ عمى إستخبلص المعمومة الميمة.

عدـ الرغبة في التفكير؛ حيث تمثؿ أكبر المعوقات في تنمية التفكير الناقد؛ فالميؿ نحو

التفكير يعتبر نقطة البداية لتنميتو ألنو يشجع السموؾ الذىني الذي يعزز تفكير الطفؿ.

.15

الفشؿ في عممية نقؿ أثر التعمـ ( )Transfer of Learningإلى مواقؼ جديدة.

ثالثاً  :الحيثيات التعميمية لساقع التفكير الناقد في اللسدان :

يمكف القوؿ بأف المؤسسات التعميمية في السوداف تيمؿ رعاية فئة كبيرة مف التبلميذ فيما يتعمؽ

بتنميتيـ الشخصية وتفعيؿ التفكير الناقد لدييـ؛ حيث عممت المنحنيات الجرسية لمذكاء وفقاً لعمر

( )2006عمى توجيو المؤسسات التعميمية كؿ اإلىتماـ نحو ما يمكف تسميتيـ " طرفي المعادلة "
لكونيـ مف ذوي الحاجات الخاصة التي تحتاج بدورىا إلى عناية ورعاية خاصة؛ فأىممت بسخاء

وتأفؼ ذلؾ الكـ اليائؿ مف التبلميذ والطبلب وىـ القمب النابض غالباً ،وبذلؾ فإف الغالبية

العظمى مف التبلميذ والطبلب ال يجدوف الرعاية الكافية لتفجير طاقاتيـ الفكرية بإعتبارىـ ال

يمتمكوف سمات خاصة تستدعي تمؾ العناية الخاصة ،ومف ثـ يضيع دور المؤسسات التعميمية

في تنمية القدرات العقمية وتفعيؿ التفكير الناقد لدى الفئة الوسطى الغالبة.

وفقاً لعمر (  )2006فالمدارس في السوداف اليوـ تقميدية ال يقوى تبلمذتيا عمى مواجية الثورة

الرقمية وال يتخرجوف بما بحفظوف مف معمومات قابمة لمنسياف ،وحفظ المعمومات أصبح واحداً مف
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مواصفات اآللة التي صنعيا اإلنساف؛ فبل بد مف تبني مجموعة مف األساليب المعاصرة إلعادة

تنظيـ وبناء المناىج العادية؛ فالتعميـ بشكمو التقميدي فشؿ في تحقيؽ التعمـ والتزود بالمعرفة لحؿ

مشكبلت الحياة ومواكبة التغيير المتسارع في البيئة االجتماعية والتقنية والمعرفية المعاصرة؛

لتبرز أىمية إعادة تشكيؿ المدارس حتى ال يتخطاىا الزمف؛ فالمجتمع حيف يتغير عمى المدارس
أف تواكب ذلؾ التغير لكونيا ليست بمعزؿ عنو.

توصمت دراسة ىدسوف (  )1968المشار إلييا في عمر (  )2006إلى أف ذوي التفكير المحدود
يميموف إلى التخصص العممي في حيف يميؿ ذوي التفكير اإلبداعي المنطمؽ إلى التخصص

األدبي؛ ليبرز تحدي جديد لممؤسسات التعميمية السودانية نحو تنمية التفكير الناقد واإلبداعي لدى

الطبلب وفقاً لنتائج ىذه الدراسة؛ حيث أف ىذا الفيـ معكوس تماماً في المؤسسات التعميمية في
السوداف؛ مما يجعؿ اإلىتماـ والرعاية التي تستثير تفكير الطبلب ذوي القدرات العقمية الخبلقة
مف التخصصات األدبية غير متاحة؛ ألف الواقع يشير إلى أف اإلىتماـ الذي توليو المؤسسة

التعميمية يصب لصالح فئة التخصص العممي مف الطبلب.

يرى الباحثاف أنو لـ ُينتبو حتى اآلف في السوداف إلى أىمية بذؿ جيود مقننة لتفعيؿ التفكير الناقد
مف خبلؿ تصميـ المناىج المعززة لممارسة التفكير الناقد في المراحؿ اإلبتدائية والجامعية،
والحاؿ كذلؾ في تحديد طرائؽ التدريس المتبعة وفي عممية صياغة اإلمتحانات النموذجية التي
تقيس قدرة الطالب عمى التفكير والنقد واإلبداع؛ حيث تقدـ في المؤسسات التعميمية السودانية

عمى نطاؽ التعميـ األساسي والعالي مناىج وطرؽ تدريس وتقويـ ال تدعـ ذلؾ اإلتجاه؛ فيؿ

جرد تمقيف وتحفيظ لممعمومات التي تجاوزىا الزمف؟  ،ىؿ التعميـ العالي
التعميـ في السوداف ىو ُم ّ
جرد تماماً مف تنمية شخصية الفرد وعقمو؛ لينحصر دوره فقط في تقديـ المعمومات
في السوداف ُم ّ
ِ
المتعمـ في السوداف  -في ظؿ
لمطمبة بطريقة ُمممة وغير جاذبة لمطمبة أنفسيـ؟ وىؿ أصبح ُ
المتعمـ إال بقدر المعمومات التي حفظيا ،والتي
إىماؿ تنمية التفكير الناقد  -ال يختمؼ عف غير ُ
يمكف أف يفقدىا مع مرور الزمف ِبفعؿ النسياف؟.
يمكف تأكيد ذلؾ بما تمت مبلحظتو عند اإلعداد ليذه الورقة حيث تـ الوقوؼ عمى طبيعة

المقررات الدراسية وطرؽ التقييـ األكاديمي المتبعة في مرحمة األساس بإعتبارىا األكثر إستيعاباً

لؤلفراد مقارنة مع مرحمة التعميـ الجامعي؛ حيث تركز المقررات الدراسية بمرحمة األساس في

السوداف عمى تمميؾ التبلميذ قدر محدود مف المعمومات ليتقبموىا بطريقة جامدة تماماً وبعيدة عف
معالجة التمميذ ليا بممارسة التفكير الناقد  ،كما أف طريقة التقييـ األكاديمي المتبعة في
اإلمتحانات تركز عمى أسئمة مباشرة ؛ مما ىي عمى ِ
شاكمة إكماؿ الفراغ واإلختيار مف متعدد

واإلجابة بصح أو خطأ والمزاوجة بيف قائمتيف  ...وما إلى ذلؾ ؛ بؿ حتى األسئمة التي ُيرجى

منيا أف تتحدى تفكير التمميذ وتنميو  ،مثؿ  :عمؿ لما يمي أو فسر أو  ...الخ يتـ فييا تحفيظ
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التمميذ لمتعميؿ والتفسير المطموب ليكوف دوره محصو اًر في حفظو ليذا التعميؿ أو ذاؾ التفسير

ومف ثـ إسترجاعو في اإلمتحاف !! ؛ فيؿ ىذه األسس التي تقوـ عمييا مقررات مرحمة األساس

الحالية في السوداف قادرة عمى تنمية التبلميذ عقمياً واستثمار طاقاتيـ لممستقبؿ ؟ .

يرى الباحثاف أف المناىج السودانية عموماً تيتـ بالكـ في مقابؿ الكيؼ؛ فالمواد التي تشتمميا

العممية التعميمية كبيرة العدد وتحوي قدر كبير مف المعرفة – المتغيرة وغير الثابتة في ظؿ

إنفجار المعرفة – التي تستيدؼ إيصاؿ أكبر قدر منيا لمطالب ،كما أنيا غير جاذبة وال تثير

تفكير الطبلب لكونيا أقؿ مف قدراتيـ العقمية؛ التي تتحمؿ مناىج أكثر قوة وعمؽ وتعقيد مف تمؾ

التي يدرسونيا؛ ليسوقيـ جمود المناىج العادية التي تدرس ليـ إلى الشعور بالممؿ وعدـ الرغبة

في ممارسة أي نوع مف التفكير الرفيع والمبدع لكونيا ال تستثيره أساساً ،كما أنو وبالرغـ مف تعدد
وسائط التعميـ ووسائمو وثراء الشبكة العنكبوتية بالمعارؼ المثيرة والباعثة عمى ممارسة التفكير؛

لكف كؿ ذلؾ لـ ُيستتبع بتوظيفيا في مدارسنا لتعزيز تفكير الطبلب؛ حيث ال يوجد في الكثير مف
المدارس السودانية مف الوسائؿ التعميمية سوى لوحة المعمـ الذي يقؼ عمى مدار اليوـ يتحدث
بوتيرة واحدة خالية مف اإلثارة؛ حتى يكاد التمميذ يفوؽ مدرسو بما يمتقطو مف وسائؿ اإلعبلـ

واإلتصاؿ المختمفة؛ حيث لـ ينتبة المعمـ إلى أنو يخاطب طفؿ القرف الواحد والعشريف.

يتحدث عمر ( )2014عف وجود جدؿ كثيؼ يدور حوؿ المناىج بالمدارس السودانية؛ بالرغـ مف
عمميات التنقيح التي يقوـ بيا المركز القومي لممناىج مف فترة إلى أخرى؛ فإف التجديد والتطوير

يعتبر أىـ آليات عصر العولمة؛ مما يستدعي إعادة النظر في مناىج التعميـ العاـ والعالي

لمواكبة ُمستجدات إنفجار المعرفة ،وقد أجمع خبراء تربويوف مشاركوف في الورشة التحضيرية
لمؤتمر التعميـ العاـ الثالث؛ حوؿ " مناىج التعميـ العاـ  ..الواقع واتجاىات التطوير " ببخت
الرضا عمى وجود قصور وخمؿ في المناىج الحالية كما إنتقدوا نظاـ التقويـ بالمدارس ،فضبلً عف
إتفاقيـ عمى وجود إشكاالت تعيؽ السعي نحو اإلصبلح والتجديد والتطوير ،كما يضيؼ صبلح

الديف ( )2014أف منيج مرحمة األساس الحالي يعمؿ عمى تضييؽ أفؽ التبلميذ  ،كما أشار إلى
أف إمتحانات مرحمة األساس في الخمسة عشر عاماً األخيرة نزلت إلى مستوى التمميذ المتدني ؛

في الوقت الذي يجب فيو أف يرتفع التمميذ إلى مستوى اإلمتحاف ال أف ينزؿ اإلمتحاف إلى مستوى
التمميذ؛ ليمثؿ كؿ ذلؾ تحديات تعميمية ذات تأثير عميؽ في إعاقة دور المؤسسات التعميمية في

السوداف كمعزز لمتفكير الناقد لدى الناشئة.

يشير عبد المجيد (  )1947في مؤلفو " التربية في السوداف واألسس االجتماعية والنفسية التي

قامت عمييا (مف أوائؿ القرف السادس عشر إلى نياية القرف التاسع عشر) " إلى أف و ازرة

المعارؼ حينيا عممت عمى إصبلح المناىج بمدارس السوداف عبر مؤسسة " بخت الرضا "
والتي تعتبر قرية تعميمية نموذجية في ذلؾ الوقت ،أنشئت وبيا عدد مف المدارس التجريبية في
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مراحؿ التعميـ المختمفة ،وفييا توضع المناىج وتنقح بواسطة لجاف مختمفة ،ويتـ إختيار الصالح

جرب ،وىذا ما
الم َّ
منيا لمتجربة وتجربتو وتأليؼ الكتب البلزمة لمتمميذ والمعمـ وفقاً ليذا المنيج ُ
تفتقده المناىج السودانية اليوـ فمـ تعد بخت الرضا اليوـ كاألمس فيما يتعمؽ بتصميـ المناىج ؛

مما أثر سالباً عمى دور ىذه المناىج في تفعيؿ التفكير الناقد وغيره مف القدرات العقمية والمعرفية
والوجدانية الميمة لمتبلميذ؛ والتي كاف مف الممكف تمميكيا ليـ مف خبلؿ المناىج الدراسية.

تناولت دراسة عبد اهلل (  )2004االيجابيات والسمبيات التى صاحبت تطور المناىج فى مراحؿ
التعميـ المختمفة في السوداف ،وىدفت لمعرفة التطورات التى حدثت عمى منيج مرحمة االساس

ومدى مطابقة المنيج لمثورة التعميمية التى حدثت فى السوداف والتقدـ التكنموجى ووسائؿ االتصاؿ

و التقنية الحديثة ومدى مطابقتيا لتوجو المجتمعات المحمية ،ومعرفة النظريات التى استخدمت
فى ذلؾ التطوير ،وتوصمت الى أف عدـ االىتماـ بالتدريب االعدادى لممعمميف يجعميـ غير

مواكبيف لتطورات المناىج و اساليب تدريسيا ,واوصت الدراسة برفع كفاءة المعمميف بالتدريب

المستمر ,ورفع قدرات التبلميذ باكسابيـ خبرات و معارؼ جديدة و متطورة وزيادة نسبة االنفاؽ
عمى التعميـ مف الموازنة العامة لمدولة.

يذكر الطيب (  )2012أف التعميـ الرسمي في السوداف كاف يتـ عف طريؽ مؤسسة الخموة التي
يرى الباحثاف أنيا تميزت بمميزات ليا فاعميتيا في مجاؿ تعزيز التفكير الناقد رغـ عفويتيا التي

تتـ مف خبلليا ،ويشير إبراىيـ (  )1995في مؤلفو "دراسات سودانية في التربية والثقافة" إلى أف

الخبلوي عندما كانت تعبِّر عف المؤسسات الرسمية لمتعميـ بالسوداف في وقت سابؽ نجحت في

تعميـ التبلميذ وتربيتيـ وفي وضع منيج يمبي رغبات المجتمع حينيا عمى عكس ما ىو منظور

في مناىج المدارس اليوـ؛ فالمناىج المدرسية غير مرتبطة بالواقع المعاش اليوـ وىذه مشكمة

كبيرة ترتبط بتصميـ المناىج لدينا ،والخموة بجانب وظيفتيا األساسية كمكاف لحفظ القرآف الكريـ

وتعميـ القراءة والكتابة ومبادئ الديف اإلسبلمي؛ كانت تعتبر بمثابة دار لمشكوى ومكاف لمتقاضي

وحؿ المشكبلت؛ مما عمؿ عمى توفير نماذج حية ليؤالء األطفاؿ في تمؾ األعمار الصغيرة
لممارسة التفكير الناقد بطريقة واقعية تمس حياتيـ الفعمية التي يعيشونيا ويحياىا مجتمعيـ

المحيط؛ لـ يجدىا تمميذ اليوـ في المدرسة.

يضيؼ إبراىيـ (  )1995أف ثورة التعميـ التي إجتاحت السوداف عمى إيجابياتيا إال أنيا أدت إلى
ضعؼ العبلقة بيف المعمـ والتمميذ؛ عمى الرغـ مما لتمؾ العبلقة مف أثر عظيـ في غرس المثؿ
العميا في نفوس التبلميذ ،وىذا ما كانت تتميز بو الخبلوي التي تتوطد فييا ىذه العبلقة بدرجة

كبيرة جعمت منيا مؤسسات تربوية تعميمية في ٍ
آف واحد ،كما كانت الخبلوي تعتمد عمى طرؽ
تدريس تحفز ممارسة التفكير الناقد لدى الممتحقيف بيا؛ حيث كانت تتراوح بيف القراءة والشرح
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والمناقشة وقد عرفت حمقات الدروس في الخبلوي نظاـ المناقشة والسؤاؿ والجواب ،ويبدو أف ىذه

الطريقة كانت تتـ عمى نطاؽ واسع.

يتحدث عيسوي (بدوف تاريخ) حوؿ واقع التعميـ الجامعي الحديث في الببلد العربية عموماً  ،وفي

حديثو إشارة إلى عدد مف التحديات التعميمية لمتفكير الناقد في السوداف بإعتباره جزءاً منيا؛ حيث

قاؿ :

" إف الجامعة الحديثة ال تواجو فقط باإلنفجار السكاني بؿ أيضاً ب ػ" اإلنفجار المعرفي "

فيناؾ كثير مف محتويات المناىج أصبحت قديمة و بالية  ...وعمى ذلؾ فميست وظيفة

الجامعة ىي نقؿ أو مناولة " سيمة " مف المعرفة و إنما إعداد الطالب لمقياـ بعممية التعمـ

طواؿ حياتو  ...إف الجامعة يجب أف تحقؽ " الفطاـ المعرفي " لطبلبيا ؛ بمعنى تنمية
تحوؿ إتجاىاتنا نحو التوجيو التربوي
روح اإلستقبلؿ عف األساتذة  ...ومعنى ذلؾ أف َّ

والميني مف اإلىتماـ باألزمات  Crisesإلى اإلتجاه اإلنمائي أو اإلرتقائي  ...ينبغي أف
تكوف الجامعة وسيمة ىامة مف وسائؿ اإلنفتاح الثقافي والعممي والتكنولوجي واإلقتصادي،

وأف تعد الطالب القادر عمى ممارسة ىذا اإلنفتاح لؤلخذ والعطاء مف مصادر العمـ الغربي

المتمثمة في
والشرقي  ...إف عظمة الدوؿ الكبرى ترجع في المحؿ األوؿ إلى قوتيا البشرية ُ
المولعة في إكتشافات الحقائؽ الطبيعية و اإلنساف  ...فينبغي
الكفاءات العقمية المتفتحة ُ
تدريب الطالب عمى دراسة وجيات النظر المتباينة دراسة نقدية تحميمية و توجييو نحو

القراءة واإلطبلع واستخداـ المكتبة " .

بمعطيات عديدة يرى الباحثاف أنيا غير متوفرة في البيئة
المحفزة لمتفكير الناقد ُ
تتميز البيئة ُ
التعميمية بمؤسسات التعميـ في السوداف؛ ُيمخصيا أبو جادو و نوفؿ ( )2010فيما يمي :
 .1بيئة تدعـ األماف النفسي .
 .2الحرية الفكرية .
 .3إحتراـ اآلخر .

 .4إعطاء قيمة لمحقيقة و المصداقية .
 .5أستاذ مدرب ليدعـ التفكير الناقد لدى الطبلب.

يذكر جرواف (  )2010عدداً مف المحددات المرتبطة بعممية تعميـ التفكير في المؤسسة التعميمية
والتي ترتبط باألستاذ والطالب والبيئة التعميمية واألنشطة التعميمية بإعتبارىا مف الزوايا الرئيسة

لدور المؤسسة التعميمية فيما يتعمؽ بتنمية التفكير الناقد وتفعيمو ،ومف خبلؿ المبلحظة لواقع

العممية التعميمية في السوداف يبلحظ عدـ توفرىا بصورة مقننة وممموسة؛ ربما لعدـ وجود وعي
بأىميتيا لدى القائميف عمى العممية التعميمية عمى المستوييف التشريعي والتنفيذي ،وىي :

أوالً  :األستاذ :

 .1اإلستماع لممتعمـ.
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التنوع و اإلنفتاح.
 .2إحتراـ ّ
 .3تشجيع المناقشة و التعبير.
 .4تشجيع التعمـ النشط.
 .5تقبُّؿ أفكار الطمبة.

 .6إعطاء وقت كاؼ لمتفكير؛ ليقدـ ليـ نموذجاً ُيبرر قيمة وقت التفكير في حؿ المشكبلت.
 .7تنمية ثقة الطمبة بأنفسيـ.
 .8إعطاء تغذية راجعة إيجابية.
 .9تثميف أفكار الطمبة.

ثانياً  :مبلءمة النشاطات التعميمية لمتفكير ومياراتو :

 .1مبلءمة النشاطات التعميمية لمستوى قدرات الطبلب واستعداداتيـ وخبراتيـ.
 .2عبلقة نشاط التفكير بالمناىج التي يدرسيا الطمبة.

يذكر أبو جادو و نوفؿ (  )2010أف لؤلستاذ دو اًر ميماً ومتمي اًز في تنمية التفكير الناقد وتحفيز

المبدع الخبلؽ بدال؛ و ذلؾ مف خبلؿ وضع الطالب في مواقؼ
الطبلب عمى النشاط والتفكير ُ
ُم ِّ
حيرة تثير التفكير وتؤدي إلى زيادة قدرتو عمى التخيُّؿ و التفسير والتحميؿ و إتخاذ القرار  ،لكف

المقابؿ قد ُيمارس األستاذ أساليب تعميمية يكوف مف شأنيا أف تعوؽ مف تنمية و إستثارة
في ُ
التفكير لدى الطبلب  ،كما يطرح سعادة (  )1985عدداً مف معوقات تنمية التفكير الناقد التي

يكوف مصدرىا األستاذ في المقاـ األوؿ؛ يرى الباحثاف مف خبلؿ نتائج مبلحظة العممية التعميمية
في المدارس السودانية وجود جزء منيا؛ لعدـ إىتماـ و ازرة التربية والتعميـ بتوعية األساتذة بسمبيتيا

ومردودىا السئ عمى تفعيؿ التفكير الناقد لدى الطالب ،وىي :

 .1اإلعتقاد بأف األستاذ ىو صاحب الكممة األولى واألخيرة داخؿ قاعة الدراسة؛ مما يجعؿ
معظـ التفاعؿ المفظي يأتي مف جانبو بينما يكوف دور الطبلب دو اًر ىامشياً.

 .2ندرة إستخداـ األستاذ لموسائؿ التعميمية الحديثة التي تشجع عمى تبادؿ اآلراء واألفكار
المثمر الذي يقود بدوره إلى تنمية التفكير الناقد لدى
واثارة كثير مف نقاط النقاش والحوار ُ
الطالب.
 .3تمسُّؾ األستاذ بوجيات نظره وعدـ تقبمو ألفكار الطمبة التي تتعارض مع أفكاره و آرائو
مما يعيؽ التفكير الناقد لدى الطالب .

 .4تركيز العديد مف األساتذة عمى األسئمة التي ال تقيس سوى ميارات التفكير الدنيا وال
سيما الحفظ؛ بما يعطؿ في الطالب التفكير الناقد .

 .5ندرة تقبؿ األستاذ لمعمومات أو أفكار أو حتى أسئمة تخرج مف موضوع الدرس أو
عناصره المحدودة ،مما يحد مف التفكير الناقد لدى المعمـ والمتعمـ .
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 .6لجوء العديد مف األساتذة إلى السخرية واإلستيزاء مف سؤاؿ ذكي أو طرح جديد لمموضوع
أو فكرة ِّنيرة ليا عبلقة بالدرس أو رأي جديد يتعارض مع آرائيـ أو باإلىماؿ.

 .7قياـ الكثير مف األساتذة بمكافأة الطبلب الذيف يتصفوف باليدوء والطاعة والتقيُّد

بالتعميمات واآلراء دوف إبداء أي نوع مف اإلعتراض أو الخبلؼ؛ مما يساىـ في تنشئة
جيؿ يميؿ إلى الخضوع و الرضوخ لؤلوامر و قبوؿ اآلراء و وجيات النظر عمى ِعبلَّتيا

دوف مناقشة أو معارضة أو تفكير عميؽ.

 .8إعتماد العديد مف األساتذة عمى طرؽ تدريس تقميدية وال سيما طريقة اإللقاء أو طريقة
المناقشة التي يكوف فييا المعمـ ىو سيد الموقؼ؛ مع ندرة إستخداـ طرؽ أخرى فاعمة
كاإلستقصاء وحؿ المشكبلت واإلكتشاؼ مما يعيؽ مف عممية تنمية التفكير الناقد .

 .9إفتقاد األستاذ إلى ميارات واستراتيجيات التدريس التي تؤىمو وتساعده في تنمية التفكير
الناقد لدى الطبلب .

يدرسوف محتويات المادة الدراسية عمى أنيا حقائؽ ُمطمقة؛
.10
بعض األساتذة ِّ
ُليشكؿ ذلؾ أكبر ُمحبِط أماـ تنمية التفكير الناقد لدى الطبلب.
األستاذ الذي يمح عمى اإلمتثاؿ والتوافؽ مع اآلخريف في كؿ شئ يقتؿ التفكير و
.11
األصالة واإلبداع لدى طمبتو .

تشير الربضي ( )2004إلى مجموعة مف األدوار التي يفترض توافرىا في األستاذ لتحقيؽ النجاح
في مجاؿ تنمية التفكير الناقد لدى الطبلب وىي غير ممارسة في المؤسسات التعميمية السودانية

بصورة منظمة ومخطط ليا ،ويمكف تناوليا كما يمي :

ُ .1مخطط  : Plannerيشير ىذا الدور إلى تمكف األستاذ مف التخطيط لمواقؼ تتوفر فييا
فرص لمطمبة لممارسة التفكير الناقد ،والتي تقبؿ أف ينقؿ الطالب أثرىا إلى مواقؼ حياتية
أخرى.

 .2تشكيؿ المناخ الصفي داخؿ القاعة الدراسية  : Climate Builderيتـ ذلؾ بتييئة جو
يستطيع مف خبللو الطبلب ممارسة حرية التعبير والنقد والرفض .

 .3توجيو األسئمة السابرة  : Properأحد أدوار األستاذ في تنمية التفكير الناقد لدى الطمبة
ىو القدرة عمى توجيو األسئمة السابرة التي تتفحَّص فيـ الطمبة لما تعمموه وتدريبيـ عمى

طرح األسئمة العميقة التي تحيط بالجوانب المختمفة لمموضوع الذي يدرسونو؛ مما ُيبعد
الطمبة عف سطحية التفكير وأخذ األمور كمسممات .

 .4المبادرة  : Initialبإثارة حرية اإلستطبلع واإلىتماـ لدى الطمبة وحفزىـ عمى اإلستقصاء
والتحري لمصادر الدقة في المعمومات ،وأف يستخدـ طرح األسئمة إلشراؾ الطبلب

بفاعمية .
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 .5التركيز  : Focuserيستند األستاذ في ىذا الدور إلى توجيو إنتباه الطمبة نحو عناصر
المادة الدراسية األساسية والتي تشكؿ بؤرة اإلىتماـ  ،كما يوجو إنتباه طبلبو إلى البحث

عف معنى المفاىيـ ذات العبلقة بالتعمـ .

 .6نمذجة السموكات النقدية  : Modelكوف األستاذ قدوة لمطمبة؛ فيذا يفرض عميو عرض
المحب لئلطبلع ،المتمتع بالمنيجية العممية ،ال يقبؿ األمور كمسمماتُ ،متفحص
سموؾ ُ
لمحقائؽ  ،يبحث عف األدلة و البراىيف التي تدعـ وجية نظره؛ حتى يقتدي بو الطبلب.

 .7المحافظة عمى اإلستم اررية  : Sustainerتعتبر إثارة إىتماـ الطمبة بقضايا ممتعة

وحقيقية مف أسيؿ الميمات التي يمكف أف يمارسيا األستاذ في المواقؼ التعميمية ؛ غير

أنو قد يواجو صعوبة في الحفاظ عمى إنتباىيـ فترة طويمة مف الوقت؛ لتبرز أىمية العمؿ
عمى تحقيؽ ذلؾ.

رابعاً  :الدرالات اللابقة :
الحظ الباحثاف ندرة الدراسات األجنبية والعربية والسودانية التي بحثت التفكير الناقد وفقاً لدالالتو
المعتمدة في ىذه الدراسة؛ بإعتباره ذلؾ النوع مف التفكير الذي يستيدؼ بشكؿ أساسي الوصوؿ

إلى أحكاـ حوؿ األشياء في حياة الفرد بشكؿ عاـ؛ بحيث يتضمف قيمة الحقيقة والقيـ الخمقية

والجمالية...الخ؛ فقد حصرت دراسات التفكير الناقد ىذا المتغير النفسي في حدود ضيقة جداً،

ووفقاً لعابديف ( )2014فقد إستيدفت الدراسات التي تـ الحصوؿ عمييا حوؿ التفكير الناقد؛ قياس
ميارات التفكير الناقد لدى الطبلب أو إختبار عبلقة الت فكير الناقد ببعض سمات الشخصية

والمتغيرات الديمغرافية الخاصة بالطبلب  ،أو تنمية التفكير الناقد في مادة دراسية محددة ،أو

إختبار أثر البيئة الصفية أو البرامج اإللكترونية عمى التفكير الناقد  ...وما إلى ذلؾ  ،وبإختصار

فإف الدراسات السودانية والعربية واألجنبية في عموميا قد حصرت التفكير الناقد في حدود ضيقة

تتمثؿ في "المؤسسة التعميمية"؛ وبالرغـ مف بدء اإلىتماـ ببحث التفكير الناقد وبتنميتو منذ وقت
مِ
بكر فقد إستمر ىذا النقص الكبير  -منذ ذلؾ الوقت  -في تناوؿ ىذا المجاؿ البحثي الميـ،
ُ
وفيما يمي ممخص لثبلث دراسات (أجنبية وعربية وسودانية) يرى الباحثاف أنيا تناولت التفكير
الناقد وفقاً لمدلولو العاـ والشامؿ الذي تعتمده الدراسة الحالية:

الدراسة األجنبية :دراسة ياف وآخروف (  )Yuan et al 2007تعزيز مهارات التفكير الناقد
بإلتخدام التعمم المبني عمى حل المشكالت:
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر إستخداـ أسموب التعمـ المبني عمى حؿ المشكبلت في تنمية
ميارات التفكير الناقد ،تكونت العينة مف (  )23طالب في السنة الثانية مف طبلب كمية التمريض
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في شنغاىاي ،تمثمت أدوات الدراسة في مقياس كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد ،واستطبلع رأي
الطبلب المشاركيف في التجربة ،أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة بيف المجموعة التجريبية التي

درست بإستخداـ أسموب التعمـ المبني عمى حؿ المشكبلت مقارنة بالمجموعة الضابطة التي

درست بإستخداـ الطريقة التقميدية لصالح المجموعة التجريبية.

الدراسة العربية :دراسة عبد المعاطي ( )2008تصميم مقياس مهارات التفكير الناقد لدى طالب
الذامعة في عصر المعمسماتية:
إستيدفت الدراسة تصميـ مقياس لقياس ميارات التفكير الناقد لدى طبلب الجامعة يتناوؿ التفكير
مر إعداد المقياس بالخطوات
الناقد في عصر المعموماتية ومف ثـ حساب صدقو وثباتو ،وقد ّ
التالية :تحديد اليدؼ مف اإلختبار ،تحديد محاوره ومياراتو ،نوع كؿ مفردة وكيفية صياغتيا ،ثـ
إعداد الصورة األولية ،ووضع نظاـ لتقدير الدرجات ،والتحقؽ مف صدؽ اإلختبار ،ثـ التجريب
اإلستطبلعي لئلختبار بيدؼ حساب ثباتو ،وأشارت النتائج إلى أف قيمة ثبات اإلختبار بمغت

( ،)0.79وتحدد زمف اإلختبار بػ ػ(  )60دقيقة ،واشتممت الصيغة النيائية لئلختبار عمى ( )25
وتكوف مف خمسة ميارات رئيسية،
ُمفردة ،وبذلؾ تكوف النياية العظمى لئلختبار (  )100درجةَّ ،
ىي :ميارة تحديد الفكرة الرئيسية التي يدور حوليا موضوع ما ،ميارة جمع المعمومات المتعمقة
بموضوع ما ،ميارة تحديد التناقض في المعمومات ،ميارة التحميؿ ،ميارة تقويـ الحجج.

الدراسة السودانية :دراسة عابديف (  )2014فاعمية برنامج إرشادي ذمعي في تنمية ُممارلة

التفكير الناقد لدى طالب قلم عمم النفس بذامعة الخرطسم:

ىدفت إلى بحث فاعمية برنامج إرشادي جمعي في تنمية ُممارسة التفكير الناقد لدى طبلب قسـ
عمـ النفس بجامعة الخرطوـ ،اتبعت الدراسة المنيج التجريبي مف خبلؿ استخداـ تصميـ

المتصمتيف مع قياس " قبمي  -بعدي " ،تـ اختيار عينة عشوائية طبقية بمغت ()30
المجموعتيف ُ
المسجميف لمدراسة النظامية في العاـ الدراسي 2013 - 2012
طالباً مف قسـ عمـ النفس مف ُ
وكانت نسبة العينة  %06.06مف إجمالي (  )495طالباً .اشتممت أدوات الدراسة عمى البرنامج
اإلرشادي الجمعي ومقياس التفكير الناقد ،واستمارة التغذية الراجعة ،واستمارة المعمومات األولية،
تـ تحميؿ البيانات الناتجة عف تطبيؽ األدوات المذكورة مف خبلؿ الحزمة اإلحصائية لمعموـ

االجتماعية ( )SPSS؛ تمثمت أىـ نتائج الدراسة في وجود فروؽ ذات داللة إحصائية (عند
مستوى  )0.05لدى طبلب قسـ عمـ النفس بجامعة الخرطوـ بيف القياسيف القبمي والبعدي في

التفكير الناقد لصالح القياس البعدي؛ مما يشير إلى فاعمية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تنمية

ممارسة الطبلب لمتفكير الناقد في سياؽ حياتيـ اليومية.
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منهج الدرالة :
تـ إتباع المنيج الكيفي في إجراء ىذه الدراسة والذي يتطمب وفقاً ألبو عبلـ (  )2007أف يكوف
الباحث ىو أداة بحثو بأف يقوي مف قدرتو عمى المبلحظة واإلستقصاء لمسموؾ؛ حيث يعتمد

االستقصاء الكيفي عمى الطرؽ الميدانية مثؿ المقاببلت الشخصية والمبلحظة الميدانية غير

المحددة وتحميؿ الوثائؽ كأدوات رئيسة في جمع البيانات ،ويتـ التعامؿ مع البيانات في ىئية

كممات بدالً مف األرقاـ واإلحصاء ،ويبدأ البحث بأف يحدد الباحث لنفسو دو اًر كمبلحظ أو ناقد أو

...الخ ،وتتحدد موثوقية البحث الكيفي بإستخداـ مصادر متعددة لجمع البيانات واستخداـ

مبلحظيف متعدديف وطرؽ متعددة ،كما يتـ جمع البيانات وتحميميا في نفس الوقت بحيث يرتبط

ذلؾ بشكؿ جذري بيذه الظاىرات والوقائع ويكوف نابعاً مف البيانات المرتبطة بيا؛ فموضوعية

البحوث الكيفية تعتمد عمى التنوع في المحكات المستخدمة في جمع البيانات وتحميميا ،كما يمكف
القوؿ بأنو ال بد مف التعػامؿ مع البيانات وتحميميا بطػريقة تتػسـ بالموضوعية والواقعػية حػتى

المراد إجراءىا .
يصػدؽ إطبلؽ وصػؼ "بحث عممي" عمى الدراسة الكيفية ُ
نتائج الدرالة:
أسالً  :التحديات الثقافية لتنمية التفكير الناقد في اللسدان  ،هي :

 .1تعتبر الثقافة السودانية مجيولة المصدر؛ نسبةً لمتعددية الثقافية في ظؿ عدـ وجود دراسات
إستطبلعية تحاوؿ التعرؼ عمى طبيعة الثقافة السودانية المعاصرة لمعالجة قضايا المجتمع

السوداني بما فييا قضية تنمية التفكير الناقد.

 .2تعدد اإلثنيات واألعراؽ في السوداف يقود إلى تعدد ثقافي يتحدى إمكانية تفعيؿ الثقافة

السودانية لتنمية التفكير الناقد لدى الناشئة؛ لكونيا نابعة عف إثنيات وبيئات مختمفة ال
تتقبؿ توحيد نوع الجيد المبذوؿ لمتعامؿ معيا.

 .3الثقافة السودانية تعتمد " المعارؼ المتناقمة " كوسائؿ رئيسة لتحصيؿ المعرفة مقارنة

بإستخداـ القدرات التفكيرية؛ حيث تقودنا غالباً اإلنتماءات والعادات والتقاليد ،وتمثؿ الثقافة

الشفاىية (المفظية) التي ال تعتمد عمى ممارسة نوع رفيع مف التفكير ىي السائدة؛ بما يجعؿ
الثقافة السودانية أقؿ ممارسة لمنقد.

 .4يوجد تحدي ثقافي في الشرؽ عموماً يفترض تفوؽ الغرب في الفكر وانتاج المعارؼ

المبدعة والخبلقة؛ يقود إلى إنخفاض الثقة في ممارسة اإلنساف الشرقي لمتفكير ،فضبلً عف
عدـ إخضاع الفكر الغربي لمنقد بإعتباره فك اًر خبلقاً ال يقبؿ النقد؛ مما يشكؿ تحدياً ثقافياً

خطي اًر لتفعيؿ التفكير الناقد في السوداف بإعتباره جزءاً مف الشرؽ الميزوـ فكرياً.
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 .5إختفاء معززات التفكير الناقد التي كانت سائدة في الثقافة السودانية القديمة مقارنةً بالثقافة

المعاصرة؛ كاألحاجي واأللغاز والعاب الصبية الشعبية والحكـ واألمثاؿ؛ فتبلشت تبعاً لذلؾ
إيجابياتيا المرتبطة بإستثارة خياؿ الطفؿ وشحذ ذىنو لممارسة التفكير الناقد.

 .6تتصؼ الثقافة السودانية بنوع مف األريحية في اإلنفتاح عمى اآلخر؛ مما يشكؿ تحدياً ثقافياً
يظير في عدـ اإلكتراث بتفعيؿ العقمية الناقدة عند التعامؿ مع اآلخر والتأثر بو.

 .7تعتبر " الطيبة " مف السمات األكثر رسوخاً في الشخصية السودانية ،ويمكف إعتبارىا تحدياً
ثقافياً لتنمية التفكير الناقد؛ ألف التفكير الناقد يقوـ عمى مبدأ " التشكؾ " الذي يتبلشى مع

"حسف النية المفرط" الذي يشير إليو مفيوـ الطيبة في الثقافة السودانية.

 .8الشخصية السودانية شجاعة في إتخاذ الق اررات؛ إال أف الشجاعة السودانية "ال تفكر" ولكنيا
"تنفجر" تبعاً لمعطيات وجدانية أكثر مف كونيا معطيات عقمية موضوعية؛ ليس بسبب ما

تنطوي عميو العممية التفكيرية مف تعقيدات بقدر ما تتطمبو مف طولة باؿ؛ ال تتحممو طبيعة

الشجاعة لدى الشخصية الثقافية السودانية التي ال تأخذ وقتاً لمتفكير.

 .9الشخصية السودانية تعشؽ البساطة وتكره التعقيد ،وىي ترى أف ممارسة التفكير الناقد

كأسموب حياة سيكوف فيو شئ مف التعقيد ولـ تدرؾ حتى اليوـ أنو بات ضرورة معاصرة.

 .10تعتبر " المجاممة " مف أخبلؽ الثقافة القروية في السوداف والتي يحتفي بيا السودانيوف
حتى في المجتمع المتمدف ،وىي تعيؽ ممارسة التفكير الناقد الذي يتطمب نوع مف النقد

الموضوعي البعيد عف التحيز والمجاممة.

 .11الشخصية السودانية ال تيتـ غالباً بالتفاصيؿ؛ والتي تمثؿ أس وأساس العممية النقدية

بناء عمى تمؾ التفاصيؿ.
التي تيدؼ لمتوصؿ إلى أحكاـ صادقة ً
 .12الشخصية السودانية تتصؼ غالباً بعدـ اإلكتراث والبل مباالة تبعاً لمبساطة المحببة إلييا؛
بما ال يتماشى مع ما يتطمبو التفكير الناقد مف حزـ وجدية في تناوؿ المعطيات والتعامؿ

معيا.

 .13الشخصية السودانية أكثر إستسبلماً وتسامحاً ،وىي تخمط وفقاً لمثقافة السائدة بيف النقد

الموضوعي والعدوانية ،وبذلؾ تقترب الشخصية السودانية نحو التقميد والمسايرة لتبتعد بذلؾ

عف الشخصية المستقمة التي تتسـ بممارسة التفكير الناقد.

 .14يعتبر "الخياؿ الواسع" مف أىـ خصائص المبدعيف والمفكريف تفكي اًر ناقداً ،وىذه السمة
رغـ إيجابياتيا إال أنيا في سياؽ الثقافة السودانية تعتبر مدعاة لئلستيزاء والسخرية! .

 .15توجد قناعة رائجة في الثقافة السودانية تشير إلى أف الفرد الذكي ال يحتاج ألف يفكر

لكوف أفكاره جاىزة؛ كإدراؾ متطرؼ لمحقيقة التي تشير إلى أف األذكياء أسرع مف غيرىـ
في التوصؿ إلى النتائج التي تنطوي عمييا العممية التفكيرية.
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 .16توفر الثقافة الداعمة لممارسة التفكير الناقد األمف الفكري الذي يتضمف إتاحة جو آمف
لممارسة التفكير والتعبير عف منتوجاتو دوف توجس أو قمؽ أو خوؼ مف ردة فعؿ اآلخر

في الثقافة ذاتيا ،وىذا ما ال توفره الشخصية الثقافية السودانية.
ثانياً  :التحديات األلرية لتنمية التفكير الناقد في اللسدان  ،هي :
 .1عدـ وعي مؤسسات الخدمة االجتماعية في السوداف بأىمية تنمية التفكير الناقد؛ حتى

تسعى إلى وضعيا ضمف أولوياتيا التي تنفذىا بصورة مقننة ومدروسة؛ مما أدى إلى غياب

دورىا كمصدر تثقيفي ميـ لؤلسرة فيما يتعمؽ بكيفية تنمية التفكير الناقد لدى الناشئة.

 .2ال تشجع األسر السودانية غالباً ممارسة " اإلستقبلؿ الفكري " لدى الطفؿ والمراىؽ بؿ
والشاب أحياناً؛ بما ال يتيح الفرصة ليـ لممارسة الفعمية لمتفكير الناقد.

 .3يبلحظ أف األسرة السودانية البسيطة غير واعية غالباً بسمات الطفؿ الذكي حتى تدعمو أو
حتى بمحفزات الذكاء إلستثارتيا لدى األطفاؿ عمى إختبلؼ قدراتيـ العقمية؛ بؿ قد تعمؿ

في اإلتجاه المعاكس تبعاً لعدـ الوعي المرتبط بمثيرات الذكاء والتفكير الناقد لدى الناشئة.

 .4تقابؿ األسرة السودانية كثرة أسئمة الطفؿ ونشاطو الزائد نحو إكتشاؼ ما حولو باإلنزعاج

والرفض؛ مما يؤثر سمباً عمى إمكانية إتاحة فرصة سانحة لمطفؿ لممارسة التفكير الناقد.

 .5تظير األسرة السودانية روح عدائية نحو ميؿ الطفؿ لئلحتكاؾ بمف ىـ أكبر سناً منو مف

باب إظيار اإلحتراـ لؤلكبر سناً؛ رغـ أىمية ذلؾ في أف يكتسب الطفؿ عادات عقمية راشدة
تمثؿ نماذج حية تدعـ ممارسة الطفؿ لمتفكير الناقد.

 .6وجود نوع مف التسمط واإلكراه وعدـ إحتراـ لرأي الطفؿ في سياؽ الوعي التربوي السائد لدى
األباء في األسرة السودانية عموماً وفي البيئة الريفية خصوصاً؛ بما يعيؽ ممارسة النقد.

 .7ال تيتـ األسرة السودانية بتوجيو إىتماـ خاص نحو دعـ ثقة الطفؿ بنفسو وبقدرتو عمى

التفكير ،والتي تتطمبيا عممية ممارسة التفكير والمبادأة بالرأي واخضاع الرأي اآلخر لمنقد.

 .8غياب دور الجدة مف النسيج األسري في السوداف ،وقد كانت تمعب دو اًر كبي اًر في توسيع

مدارؾ الطفؿ وتثقيفة ،وتجاوب عف أسئمتو وتستثير أسئمة أخرى لديو تعزز تفكيره الناقد.

 .9عدـ شيوع ثقافة الحوار في األسر السودانية ،كما أف القائميف بعممية التنشئة أنفسيـ ال

يقدموف نماذج معززة لممارسة التفكير الناقد يمكف أف ُيقتدى بيا غالباً.
 .10غياب مبدأ ميـ مف مبادئ التفكير الناقد عف أذىاف المربيف في السوداف؛ يتمثؿ في أف
التفكير الجيد يتضمف اليجوـ عمى األفكار ال األشخاص؛ فبل يتـ تمرير ىذا المبدأ لمناشئة.

 .11تدعـ غالبية األسر السودانية أف التنازؿ عف الرأي – حتى واف كاف خاطئاً  -يعتبر
منقصة؛ وىذا ما يتنافى مع مبادئ التفكير الناقد.
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 .12توجد تفرقة مزعجة تتعمؽ بالنوع والعمر تمارسيا األسرة السودانية فيما يتعمؽ بإتاحة
فرصة ممارسة التفكير والتعبير عف األفكار؛ لصالح الذكور واألكبر عم اًر.

 .13عادةً ال تتـ إثابة الطفؿ مادياً أو معنوياً عندما يمارس المحاكمات العقمية في موقؼ أو
أكثر ،وبذلؾ ال يتشكؿ لديو الدافع لممارسة التفكير الناقد في المستقبؿ.
 .14عدـ إتاحة األسرة السودانية الفرصة لمطفؿ حتى يتحمؿ المسئولية؛ أحياناً بدافع الخوؼ
عميو وأحياناً أخرى بدافع عدـ الثقة في قدراتو ،ومف المقرر أىمية الثقة العالية في النفس

لتفعيؿ ممارسة التفكير الناقد.

 .15إعطاء أوامر أو نواىي غير مبررة لمطفؿ؛ مما ال يدعـ لديو مبدأ التبرير والتدليؿ عند
طرح الرأي والحكـ عمى الرأي اآلخر ،وىذا مبدأ ميـ مف مبادئ التفكير الناقد ال تدعمو

أساليب التنشئة في السوداف.
ثالثاً  :التحديات التعميمية لتنمية التفكير الناقد في اللسدان  ،هي :
 .1ىناؾ عدد مف المبادئ الميمة لتنمية التفكير الناقد غائبة عف أذىاف القائميف عمى

المؤسسات التعميمية في السوداف ليشكؿ ذلؾ تحدياً تعميمياً لتنمية التفكير الناقد ،وىي:

أ  -البيئة التعميمية المحفزة لمتفكير الناقد تدعـ األماف النفسي والحرية الفكرية لمطالب.
ب  -لـ تعد ميمة المؤسسة التعميمية تمميؾ المعمومة لمطبلب بقدر تمميكيـ القدرة عمى
التعامؿ معيا والحكـ عمييا مف خبلؿ ممارسة التفكير الناقد.

ت  -التعميـ الناقد  Critical Educationمتطمب ميـ لمطبلب العاديف كالموىوبيف تماماً.
ث  -أىمية تنظيـ مناقشات صفية تتضمف إشراؾ الطبلب في منافسات تستثير التفكير.

ج  -اإلمتحاف الجيد يعمؿ عمى تقييـ التفكير والنقد واإلبداع ال الحفظ واإلستظيار فقط.
ح  -تؤسس المؤسسة التعميمية الحديثة لبناء الطالب الناقد الذي يتجاوز في متطمباتو
الذىنية الحفظ والتمقيف ولغة الكتاب إلى التفكير والتقييـ واإلضافة إلى المعرفة.

خ  -أىمية توظيؼ المعمـ والمادة التعميمية والبيئة التعميمية واألساليب التعميمية وطرؽ

التقييـ لدعـ تنمية التفكير الناقد لدى الطبلب؛ حيث يتقؼ عمماء نفس التفكير عمى

أف عممية تنمية التفكير ال تحدث في فراغ بؿ تتضافر كؿ ىذه المحددات إلنجاحيا.
د  -أىمية تفعيؿ القراءة الناقدة والكتابة الناقدة لتعزيز التفكير الناقد في المؤسسات
التعميمية مف خبلليا.

ذ  -أىمية عرض المعارؼ عمى الطبلب مصحوبة بأساليب إكتشافيا بعيداً عف التمقيف.

 .2إنخفاض دور المؤسسات التعميمية في السوداف في تنمية التفكير الناقد وغيره مف القدرات
والميارات األخرى بالنسبة لمطبلب الذيف يصنفوف ضمف الفئة الوسطى لممنحنى الجرسي
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لمذكاء؛ مع بذؿ كؿ الجيد مع الفئتيف الطرفيتيف (الموىوبيف  ،المعاقيف) بإعتبارىـ مف ذوي

الحاجات الخاصة التي تستدعي إىتماـ خاص؛ بما يمغي دور المؤسسة التعميمية في تفجير

الطاقات التفكيرية لمغالبية العظمى مف الطبلب والذيف ينتموف إلى تمؾ الفئة الوسطى.

 .3تدعـ المؤسسة التعميمية في السوداف الطبلب ذوي التخصص العممي لممارسة التفكير
الناقد واإلبداعي دوف الطبلب مف ذوي التخصص األدبي؛ مما يمغي دور المؤسسات

التعميمية في تفعيؿ التفكير الناقد لدى أعداد كبيرة مف الطبلب.

 .4لـ ينتبو التربويوف في السوداف حتى اآلف ألىمية بذؿ جيود مقننة لتفعيؿ التفكير الناقد مف
خبلؿ تصميـ مناىج دراسية معززة لممارسة التفكير الناقد ،والحاؿ كذلؾ فيما يتعمؽ بطرائؽ

التدريس المتبعة وصياغة اإلمتحانات بحيث تقيس القدرة عمى "التفكير" ال عمى "التذكر".
 .5المناىج الدراسية في السوداف في عموميا تيتـ بالكـ في مقابؿ الكيؼ؛ حيث تحوي عمى
كمية كبيرة مف المعارؼ التي تستيدؼ تمقينيا لمطبلب ،وىي أدنى المراتب العقمية وفؽ

تصنيؼ بموـ؛ فبل يصؿ الطبلب إلى مرتبة التفكير الناقد التي يجعميا بموـ في قمة اليرـ.

 .6بالرغـ مف تعدد وسائط التعميـ ووسائمو وثراء اإلنترنت بالمعارؼ المثيرة لمتفكير الناقد؛ إال
أف ذلؾ لـ ُيستتبع بتوظيفيا في المؤسسات التعميمية في السوداف؛ خصوصاً في مرحمة
األساس التي تستدعي بذؿ جيد أكبر لتفعيؿ التفكير الناقد منذ مرحمة مبكرة مف العمر.

 .7عدـ اإلىتماـ بتدريب المعمميف بإستراتيجيات التعميـ الناقد .Critical Education

 .8ال يوجد توجو نحو تنمية روح اإلستقبلؿ عف األساتذة لدى الطبلب في المؤسسات التعميمية
عمى مستوى التعميـ العاـ والعالي جميعاً.

 .9تتميز البيئة التعميمية الداعمة لمتفكير الناقد بعدد مف المعطيات غير الشائعة في البيئة
التعميمية لمؤسسات التعميـ في السوداف؛ كاإلىتماـ باألنشطة البل صفية التي تعزز التفكير

الناقد بصورة غير مباشرة.

 .10عدـ وجود برامج متخصصة لتنمية التفكير الناقد ومياراتو لدى الطبلب؛ في ظؿ خمو
المناىج الدراسية السودانية مف مكونات تقوـ بيذا الدور مف خبلؿ العممية التعميمية ذاتيا؛

مما ال يجعؿ لممؤسسة التعميمية في السوداف أي دور لتنمية التفكير الناقد عبر المناىج أو

مف خبلؿ برامج مستقمة تصمـ خصيصاً لتنمية التفكير الناقد لدى الطبلب.
تسصيات الدرالة:
 .1إجراء بحوث عممية رصينة تتضمف البحث عف معمومات وتفاصيؿ تستقصي الجوانب

الثقافية السودانية التي تعمؿ كتحديات حقيقية لتفعيؿ التفكير الناقد في السوداف؛ تمييداً

لمتخمص منيا.
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 .2تفعيؿ دور مؤسسات الخدمة االجتماعية في السوداف كمصدر تثقيفي لؤلسر فيما يتعمؽ

بأىمية تفعيؿ التفكير الناقد لدى أبنائيا ،وتبصير األسر بأساليب التنشئة التي تدعـ ذلؾ.

 .3تبني مجموعة مف األساليب الجريئة إلعادة تصميـ المناىج الدراسية بما يدعـ التفكير الناقد
لدى الطبلب وتدريب األساتذة لتبني أساليب وطرائؽ تدريس تدعـ بناء " الطالب الناقد ".
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