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امل��ل��خ��ص

للدراسة  كوحدٍة  وتقريرَين  دراسة   15 تحليل  إىل  البحُث  هدف 
1995م  العامني  بني  وُق��دِّم��ت  أُْج��ريَ��ت  جميعها  وعينةً؛  مجتمًعا 
ق��درات  عىل  الفلسفي  التفكري  تعليم  آث��ار  تناولت  وال��يت  و2019م، 
ال��ق��درات  ه��ذه  أن��م��اط  إىل  وال��ت��ع��رُّف  املعرفية  غ��ري  الطلبة  وس��م��ات 
الباحث بتصميم  الوثائقي، وقام  الوصفي  املنهج  باستخدام  وذلك 
ب��ي��ان��ات وتحليل   

ِ
ل��ج��م��ع ب��ح��ث��ّي��ٍة  ك����أداٍة  ب��ط��اق��يت م��الح��ظ��ة وص��ف��ي��ة 

وجود  إىل  النتائج  لَت  وتوصَّ ال��دراس��ة.  موضع  والتقارير  ال��دراس��ات 
مات غري املعرفية تأثرت إيجابّيًا بفعل  ثالثة أنماط من القدرات والسِّ
الشخصية  والسمات  املهارات  أ(  وه��ي:  الفلسفي؛  التفكري  تعليم 
الدراسة  واخُتِتَمت  ج(السلوك.  التفكري،  مهارات  ب(  واالجتماعية، 
الفلسفي  التفكري  مهارات  تعليم  تعميم  أهّمها:  توصيات،  بعدة 
الثانوية  املرحلة  عىل  يقترص  وأال  العام  التعليم  مراحل  جميع  يف 
العربية يف  الدول  لتجارب  تقييمّية  فقط، وإجراء دراسات مْسحّية 
الفلسفة  تعليم  باالنتقال يف  توصيٍة  إىل  باإلضافة  الفلسفة  تعليم 
بتاريخ  تهَتّم  اليت  الهيجيلية  املقاربة  الفلسفي من  التفكري  ومهارات 
تهتم  ال��يت  الكانطية  املقاربة  إىل  ونصوصها،  ومذاهبها  الفلسفة 

بتعليم التفلسف ومهارات التفكري الفلسفي.

ال��ك��ل��م��ات ال��داّل��ة
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Earns of Teaching Philosophy 
Thinking skills on Students’ Non-
Cognitive Abilities, Features and its 
patterns

Documentary Analytical Review

Emad Abbas Abdullah Zahrani

Abstract

This research aims to analyze )15( studies and )2( re-
ports as a sample of a whole study unit. These studies 
and reports were concluded in the period during 1995-2019 
considering the effects of philosophical thinking educa-
tion on non-cognitive traits and abilities of the students 
besides acquaintance to the modes of such abilities by 
making use of the documentary descriptive methodo-
logy. The researcher designed )2( descriptive observation 
cards as a tool of research to be used for data collection 
and analysis of both; the studies and the reports of the 
research subject. The findings proved an existence of )3( 
modes among non-cognitive traits and abilities were pos-
itively affected by the philosophical thinking education. 
They were a( social and personal traits, b( thinking skills, c( 
behavior. The research was concluded with many recom-
mendations, the most important among them were; to 
generalize the education of philosophical thinking skills 
across all the stages of the general education instead of 
being at secondary stage only, to run evaluative surveil-
lance studies on the experiments of Arab States in this 
field, in addition to shifting from the Hegelian approach 
that concerns with philosophy history, its ideology and 
texts to Kantian approach which concerns with educating 
of philosophy and philosophical thinking skills.

Keywords: Philosophy Pedagogy, Educating 
of Philosophy, Philosophy Teaching, Philosophical 
Thinking, P4C, Foundations of Education.

عىل  الفلسفي  التفكري  مهارات  تعليم  عوائد 
املعرفية  الطلبة غري  وِسمات  قدرات 

وأنماطها
مراجعة وثائقية تحليلية
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طالب دكتوراة بقسم السياسات الرتبوية -كلية الرتبية -جامعة امللك سعود.
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امل��ق��دم��ة

الفرد،  الرتبية والتعليم إعادة صياغة وتكوين  تستهدف عملية 
مرغوب  تغيري  فكل  وبنائه؛  املجتمع  يُسهم يف صياغة  بدوره  الذي 
يريده املجتمع يكون بدايًة من عالم األفكار عند اإلنسان من خالل 
حلحلة أفكارٍ وإحالل أفكارٍ مكانها )عيل، 2012(، والتفكري يف الحياة 
العامة يرتبط دائًما بالتعليم الذي يَُعدُّ طريقًة للحصول عىل حياٍة 
أفضل للعالقة القوية بينه وبني تطور املجتمعات املتحرضة )أوزمون 
وكرافر، 2005(. ويرى الباحث أن تحقيق أهداف الرتبية والتعليم ال 
يكون إال عن طريق عملية تربوية ذات فلسفة تعي احتياجات الفرد 
بمحتوى  آخر،  تغليب جانب عىل  دون  العاملي،  والوضع  واملجتمع 
إدرايك  ال  ككائن شعوري  اإلنسان  مع  ويتعامل  ذلك،  م  يدعِّ شامل 
ليجيد  والقَيمّية  األخالقية  ع��رصه  ملستجدات  واعًيا  الفرد  يجعل 

التفاعل اإليجابي معها.

يف  ق��وي  مضاد  تيارٍ  ب��روز  مع  والتعليم  الرتبية  أهمية  وتتأكد 
الحربني  انتهاء  تراكمات بدأت مع  نتيجة  العام للعلم كان  التقدير 
العاملية األوىل والثانية، وهذا التيار يُصّور أن العلم ينزع اإلنسان عن 
هريوشيما  فظائع  العلم  يف  الشك  ضاعف  وما  اإلنسانية،  صفاته 
األم��ر   )2011 وسميث،  )ك���وك  م��ؤمل��ة  إنسانية  آث���ار  م��ن  ��ْت��ُه  ت��رَكَ وم��ا 
القرن  سبعينيات  -منذ  والقَيمية  األخالقية  القضايا  جعل  ال��ذي 
املايض- محل اهتمام منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
األخالقية  القضايا  الدويل يف  التأمل  تعزيز  إىل  بالسعي  )اليونسكو( 
األعضاء  الدول  مساعدة  طريق  عن  والتكنولوجيا  بالعلوم  املرتبطة 
وما  القضايا  ه��ذه  ب��ش��أن  ومستنرية  سليمة  سياسات  رس��م  ع��ىل 
يحيطها من تحديات كثرية )اليونسكو، 2015، فقرة 1(. ويؤكِّد هذا 
الوترية  بسبب  أخالقية  تحّديات  من   21 القرن  يْشَهُدُه  ما  التوجه 
املتسارعة للتطور البيولوجي والتَِّقين الذي يتطلب إعادة التفكري يف 
مجموعة  ذلك  ويعزز  واملحيل،  العاملي  املستوى  عىل  واملعايري  القيم 
القوية  املجتمعية  واألخالقية  والفلسفية  العلمية  التداعيات  من 

.)Cliquet & Avramov, 2018( والعميقة

وما سبق مؤرشٌ عىل أن املنظومة القيمية واألخالقية ال تواكب 
تالمس  اليت  والتكنولوجي  العلمي  املجالني  يف  املتالحقة  التطورات 
لتتناول  الحديثة  األدب��ي��ات  م��ن  ك��ث��ريًا  دع��ا  م��ا  ال��ن��اس،  عامة  حياة 
جوانَب أخالقيًة وإنسانيًة يف مستجدات العلم التكنولوجية وغريها 
 Gordon, 2019; Rigby, 2019;( يف  ج��اء  كما  التطورات  من 
Matsuzaki, 2018( الذين ناقشوا العقبات والتعقيدات األخالقية 
والرعاية  والروبوت  االصطناعي  كالذكاء  مختلفة  علوم  مجاالت  يف 
ر السياسات واإلرشادات األخالقية عن  الصحية، وقد أشاروا إىل تأخُّ
املنظومة  بأن  الباحث  أْشَعَر  ما  التقنيات،  هذه  رافق  الذي  التقدم 
العرص  مستجدات  مع  متوازٍ  بشكٍل  تسري  ال  والقيمية  األخالقية 
تجعل  أن  والتعليمية  الرتبوية  املؤسسات  عىل  يُحّتم  ما  الحايل؛ 
الفرد قادرًا عىل الرتيُّث يف إصدار األحكام إزاء ما يصل إىل ذهنه من 
معارف ومعلومات، وذلك ال يكون إال عرب إجراءات فاعلة ورسيعة 
بتنمية التفكري الفلسفي ومهارات التفكري الناقد وتطبيقاتهما لدى 

رواد نُُظم التعليم املعارصة.

أو  بشكٍل  هت  وُجِّ أنها  الحديثة  التعليم  نُُظم  عىل  ياُلَحظ  وما 
أو   Neoliberalism النيوليربالية  لقوانني ورشوط  لتخضع  بآخر 
املؤسسات  اليت فرضت هيمنتها عىل  الجديدة  الليربالية  يسمى  ما 
التعليمية  واملؤسسات  والوطنية  واإلقليمية  والدولية  االقتصادية 
إىل خصخصة  امل��ي��ل  ح��ي��ث  م��ن  وذل���ك   .)2018 )ال���ربي���دي،  ك��ذل��ك 
اهتمام  االهتمام عىل ما يمكن قياسه فقط دون  التعليم، وُصّب 
بالجوانب اإلنسانية األخرى، مما َوَضع كثريًا من الدول يف مضمار 
التنافسية للتسابق إىل املراكز املتقدمة يف االختبارات الرتبوية الدولية 
مستوى  عىل  سواًء  للتعليم  العاملية  بالتصنيفات  الكبرية  والعناية 
 )Ozolins, 2017( التعليم العام أو العايل، األمر الذي دعا أوزلينز
يف كتابه »املجتمع املدين والربية وتشكيل اإلنسان« ألن يرى أنَّ هذا 
الوضع السائد يف نُُظم التعليم الحديثة قد أفسد الرتبية والتعليم 

عىل حساب تنمية جوانب أكرث أهمية يف اإلنسان.

-خ��الل  م��ب��ارشة  تطبيقات  دي���وي  ج��ون  ي��ذك��ر  كما  فللمعرفة 
الحياة- واليت هي نتاج الخربة الفيزيقية، وتأيت فقط من تجربة الفرد 
املبارش  باالتصال  وحولها  عنها  اكَتَشَفُه  مما  األشياء  مع  الخارجية 
 Sharma, 2009, يف  ورد  )كما  ذلك  اتِّصاله  بمعالجة  أو  معها 
الصف  حجرة  يف  محصورًة  ليست  املعرفة  فإن  وبالتايل   )p. 140
متأخرة  مراكَز  وتاليف  التصنيفات  يف  التقدُّم  هدُفها  اختباراٍت  بأداء 
فيها؛ بل يراها الباحث تمتد إىل ما وراء الفصل واملدرسة، لتناقش 
قضايا تتعلق باألخالق وبالفرد نفسه والوجود من حوله من خالل 
التفكري  ز مهارات  تَُحفِّ بمقررات وموضوعات  الدراسية  املناهج  تعزيز 
التساؤالت  تلك  يف  الفلسفي  التأمل  إىل  الطالب  وتدفع  النقدي، 
اليت ترُِد إىل ذهنه من خارج حدود املنهج ومن داخل عامله الخاص، 
بَتَبيّن مرشوع  وهذا ما تنبََّهْت إليه معظم نُُظم التعليم يف العالم 
الفلسفة لألطفال P4C( Philosophy For Children( الذي 
والذي  ليمبان عام 1969م  ماثيو   Matthew Lipman َمُه  صمَّ
إىل  املؤدي  واإلبداعي  واالستقصايئ  النقدي  التفكري  تعزيز  إىل  يهدف 
االستدالل املنطقي والفهم والُحْكم الصحيح عرب مجموعة قصٍص 
الثانوية  املرحلة  وح��ىت  األط��ف��ال  ري���اض  مرحلة  م��ن  ت��ب��دأ  فلسفيٍة 

.)Lipman, 1998(

الرأي،  إعمال  إىل  تقود  الفلسفة  تدريس  املشاريع يف  مثل هذه 
الوطنية، وذلك  الرتبية  واملساهمة يف  واالستقاللية،  املعرفة  وتقوية 
َعٍة قامت بها اليونسكو الستقصاء وضع تعليم  بحسب دراسٍة موسَّ
الفلسفة شملت ما يُقارب 126 بلًدا من بلدان العالم، وقد طالََبْت 
مستوى  عىل  خصوًصا  للفلسفة  أق��وى  بتدريٍس  نفسها  ال��دراس��ة 
الثانوي بإجماع املشاركني فيها من بلدان مختلفة؛ ملا لها  التعليم 
النقدي للطالب، وإشاعة التسامح بني  الِحّس  من األثر يف تكوين 

الثقافات، وتنمية قدرات التفكري )اليونسكو، 2009(.

أخ��رى  دراس����اٌت  ��َع��ْت  ش��جَّ  )2009( اليونسكو  دراس���ة  وبجانب 
 Rahdar, Pourghaz & Marziyeh 2018;( ح��دي��ث��ٌة 
التعليم  مراحل  يف  الفلسفة  تدريس  إىل  وَدَع��ْت   )Scholl, 2014
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املختلفة ومنها مرحلة التعليم الثانوي آلثارها اإليجابية عىل الطلبة 
ومجتمعاتهم؛ ما دفع وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية 
أن تُِقرَّ خالل الفصل الثاين من العام الدرايس )1439-1440ه�( البدء 
الثانوية،  املرحلة  يف  والفلسفي  الناقد  التفكري  م��ه��ارات  بتدريس 
السعودية  رؤية  أهداف  من  تحقيق هدف  الخطوة يف  هذه  لتُصبَّ 
2030، وهو تعزيز الشخصية الوطنية لتكوين جيٍل متَِّسٍق وفاعٍل 
هات اململكة العربية السعودية سياسّيًا واقتصاديًّا وقَيمّيًا،  مع توجُّ
ووقايَِتِه من أي مهدِّداٍت أمنيٍة واجتماعيٍة وثقافيٍة وإعالميٍة )وثيقة 

برنامج التحول الوطين 2020، ب ت(.

تأيت هذه الخطوة يف نظام التعليم السعودي بعد 13عاًما من 
أن  وثيَقِتِه  أشار يف  الذي  للفلسفة يف 2005م  العاملي  اليوم  إعالن 
تدريس الفلسفة يغيب يف بعض نُُظم التعليم العربية وال يشغل 
اليونسكو  وتأَمل  أخرى،  تعليميٍة  نُُظٍم  ًة مزعزعًة يف  إال مكانًة هشَّ
الفكر  إعمال  لتشجيع  الدراسية  املناهج  تدريجّيًا يف  الفلسفة  إدراَج 
العاملي  اليوم  اليونسكو إلعالن  )وثيقة  ونقديًّا  تأُملّيًا  إعمااًل  والعقل 

للفلسفة، 2005(.

ال���دراس���ات  لتحليل  ال���دراس���ة  ه���ذه  ت���أيت  ال��س��اب��ق؛  ع��ىل  وب���ن���اًء 
عىل  الفلسفة  تعليم  آثار  من  مجموعة  إىل  لَْت  توصَّ اليت  والتقارير 
ال��ق��درات  ه��ذه  وأن��م��اط  للطلبة،  املعرفية  غ��ري  وال��س��م��ات  ال��ق��درات 
وتصنيفها، يف ظل املوقف االجتماعي املرتدد من الفلسفة، ويف ظل 
تقدِّم  أن  املأمول  يُصاِحُبُه من إشكاالٍت، ومن  تعليمها وما  أهمية 
هذه الدراسة للميدان الرتبوي ما يُسهم يف تحقيق تعليم الفلسفة 
ويف  السعودية  العربية  اململكة  يف  أجلها  من  ُوِض��َع  ال��يت  ألهدافه 

العالم العربي.

ال��دراس��ة م��ش��ك��ل��ة 

كل  يف  مصدرهما  يَ��ِج��دا  أن  يستطيعان  وتدريسها  الفلسفة 
ال��ت��ف��ك��ري ويف  ال��رغ��ب��ة يف  ت��وج��د  ال��ب��ل��دان ح��ي��ث  ك��ل  ال��ت��ق��ال��ي��د ويف 
النقاش، فالفلسفة وتعليمها ال ينحرصان يف نطاق حضاري معني 
كما كان معَتَقًدا ومسلًّما بِِه بأن تعليم الفلسفة وتعلمها هو ِحْكٌر 
أو  فقط،  الراشدين  إّما عىل  نََسقيٍَّة محددٍة  يف سياقاٍت  ومحصورٌ 

عىل مجتمعاٍت بعينها دون أخرى )اليونسكو، 2009أ(.

السعودية  العربية  اململكة  يف  التعليم  وزارة  ��َن��ْت  دشَّ وم��ؤخ��رًا 
الناقد والفلسفة« مع  التفكري  »مهارات  بتاريخ 2018/10/12م مقررَ 
مقرر  مع  بدْمِجِه  1439-1440ه����  ال��درايس  العام  من  الثاين  الفصل 
أشار  يكون مقررًا مستقاّلً مستقباًل، وقد  أن  الحياتية عىل  املهارات 
التعليم األسبق د. أحمد العيىس خالل مؤتمره الصحفي يف  وزير 
هذا الصدد أن هذا املقرر هو من املقررات اليت من خالل موضوعاتها 
وطرح  واملشاركة،  التفكري،  عىل  يُساعدهم  ما  الطلبة  فيها  سيجد 
القرن الحادي والعرشين )وزارة  باعتبارها من أهم مهارات  األسئلة، 

التعليم -عام 2018(.

كَ��ْوَن  حّساٌس  طابٌع  له  الثانوية  املرحلة  يف  الفلسفة  وتدريس 

اجتماعيٍّ  نفيسٍّ   
ٍ
ل��وْض��ع استجابًة  ي��أيت  املرحلة  ه��ذه  يف  تدريسها 

يعيُشُه الشابُّ املُْقِبُل عىل االنضمام واالنخراط يف مجَتَمِعِه )ثابت، 
2010(، وذلك يأيت للطبيعة الخاصة باملرحلة الثانوية حيث أشارت 
الفئة  أن  السعودية  العربية  اململكة  يف  التعليم  سياسة  وثيقة 
الُعْمريّة وخصائص النمّو لهذه املرحلة تستدعي ألوانًا من التوجيه 

م واملدروس )وزارة التعليم، 1995(. واإلعداد املنظَّ

عىل  املدريّس  الفلسفّي  النّص  إسقاط  أن   )2018( الشّبة  ويؤكِّد 
يربط  الذاتية من شأنه أن  الطلبة  الواقع وربْطَه بتجارب  أمثلٍة من 
وتجاربه  االجتماعّي  ومحيِطِه  للتلميذ  الذايت  بالعالم  النّص  أفكار 
يف  وإشكاالتها  الفلسفة  قضايا  أهمية  لديه  خ  يُرَسِّ كما  الخاّصة، 
أيًضا  لديه  خ  يُرَسِّ وأن  املجتمع،  بأفراد  عالقاته  ويف  الفردية  حياته 

رضورة التفكري النقدي يف التعاطي مع تلك القضايا واإلشكاالت.

استقصاء  إىل  ه��َدَف��ْت  وال��يت   )2009( اليونسكو  دراس��ة  أن  إال 
 تعليم الفلسفة يف مجموعة من الدول عىل مستوى العالم 

ِ
وْضع

الفلسفة  تُ��َدرِّس  ال  البلدان  بعض  أن  إىل  أشارت  دولة  شملت 126 
ٍص يف جميع املستويات  بكيفيٍة واضحٍة وأن الفلسفة تغيُب كتخصُّ
التعليمية مثل اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان واملالديف 
والدومنيكان وغريها... كما أوَضَحت الدراسُة إىل أن تدريس الفلسفة 
اليوم يُواِجُه رهاناٍت ِعدَّة للَميل العام الذي يتَِّجه نحو اإلحجام عن 
تدريسها دون نقاٍش؛ وذلك الوضع يعود إىل عدة عوامل مجتِمَعة 
من أهّمها -يف املرحلة الثانوية- املستوى الهّش ملَُعلِّمي هذه املرحلة 
الطبيعة  أيًضا  ذلك  إىل  ويُضاف  ع��ام،  بشكٍل  الفلسفة  وُمَعلِّمي 
املتغرّيَة الشكل للتعليم الفلسفي يف العالم. هذا الوضع القائم يف 
تدريس الفلسفة أشارت إليه أيًضا دراسة )Norris, 2016( بافتقار 
معظم املعلمني لإلعداد املناسب لتدريس الفلسفة ما جعل الطلبة 

يُواجهون تحّديًا يف تعلُِّمها.

الفلسفة  النّشار )2018( أن تدريس  العربي أشار  وعىل املستوى 
واقتصارُُه  فقط،  النظرية  الجوانب  عىل  يركِّز  مرص  جمهورية  يف 
وري الذي ال يُْكِسب الطلبة مهارات  عىل مقرراٍت تَُدرِّس املنطق الصُّ
يف  الفلسفة  تدريس   )2016( مالك  وص��ف  كما  املطلوبة.  التفكري 
من  وإخراجها  الفلسفة  من  النفور  َدْت  مهَّ بمحَنٍة  يَُمرُّ  بأنه  لبنان 
مجال املعارف املدرسّية الرضورية ألسباٍب ال تتعلَّق بالفلسفة ذاتها؛ 
وموضوعات،  تأليٍف  من  امل��ق��ررة  بمناهجها  تتعلَّق  ألس��ب��اٍب  وإنما 
رصد  كما  أساتذتها.  وإع��داد  والتقييم  التدريس  طُ��رُق  إىل  باإلضافة 
التاريخية مجموعًة من عوائق الدرس  )العرقي، 2003( يف دراسته 
غموض  مرّدها  1986-2000م،  العامني  بني  تونس  يف  الفلسفي 
ُمَعلِّم  ت��ع��رتض  ِع���دَّة  ص��ع��وب��اٍت  أف���رز  م��ا  الفلسفي  ال���درس  أه���داف 
أشارت  وأوراق علمية  تؤيُّدها عدة دراسات  النتائج  الفلسفة، وهذه 
 تدريس الفلسفة يف العالم العربي كما جاء 

ِ
إىل القلق ذاته من وْضع

يف )حمود، 2015؛ وإسماعيل، 2016؛ ومحمود، 2004(.

باألمر  ليس  ج��دي��ٍد   
ٍ
منهج إق���رار  ف��إن  املنهج  نظرية  وبحسب 

ل فيها عدة متغرّيات،  اليسري؛ كونَها عملية يف غاية التعقيد وتتدخَّ
فاملنهج يرتبط ويؤثِّر ويتأثَّر بالطبقة االجتماعية، والِعرق، والجنس، 
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اليت  الفكرية  وباملدارس  والدين،  والبيئة،  األيديولوجية،  واالعتقادات 
ظهرت يف عرص الحداثة، وما بعدها )دول، 2016(.

 يُدرَّس يف اململكة العربية 
ٍ
والفلسفة فضاًل عن أن تُصاغ كمنهج

الفكرية  واإلش��ك��االت  ال��ج��دل  م��ن  الكثري  راَف��َق��ه��ا  فقد  ال��س��ع��ودي��ة؛ 
يف  الكالم  علم  عن  مستقلًة  نشأتها  منذ  اإلسالمي  املستوى  عىل 
الفلسفية  الكتب  ترجمة  يف  متزايٍد   

ٍ
بإنتاج الهجري  الثالث  القرن 

وَصلَْت  لدرجٍة  بشدة  أخرى  ورفضتها  عقوٌل  َقِبلتها  اليت  ورُشَّاِحها 
الجدلية  يُْقِبل عليها )عيل، 1991(. وهذه  إىل إقصاء ومهاجمة من 
هي  بل  فقط،  اإلسالمية  العصور  وليدة  تكن  لم  الفلسفة  ح��ول 
تالهم  ومع من  أنفسهم  اليونان  َحرَضَْت حىت مع فالسفة  جدليٌة 
عىل  بظالله  لُيلقي  العصور  عرب  امَتدَّ  الجدل  وهذا   .)2014 )رشف، 
ذلك  الباحث  ويَُفرسِّ  السعودي؛  املجتمع  ومنها  ِع��دَّة  مجتمعاٍت 
السعودي  التعليم  يف  الفلسفة  تدريس  إق��رار  راف��ق  ما  خ��الل  من 
من ردَّاِت فعٍل تَرَاوََحْت ما بني مؤيٍد ومعارٍض عىل ساحات مواقع 
بني  واإللكرتونية،  الورقّية  الصحف  وساحات  االجتماعي  التواصل 

الكادر التعليمي يف امليدان الرتبوي واألكاديميني عىل السواء.

شملَْت  استطالعيًة  دراس���ًة  الباحث  أج���رى  السياق  ه��ذا  ويف 
العربية السعودية  املنتسبني إىل ميدان الرتبية يف اململكة  402 من 
��ل ت��دري��س��ه��ا، وق��د  الس��ت��ق��ص��اء درج�����ة وْع���ِي���ه���م ب��ال��ف��ل��س��ف��ة وت��ق��بُّ
يملك  ال  من  بني  مواقُفهم  تبايََنْت  أن  %67.9  النتائج  أوَضَحْت 
مؤيد«  »غري  وبني  بنسبة %36.6  أعلم«  »ال  البديل  باختيار  موقًفا 
لديهم  الفلسفة  مفهوم  بضبابية  تتعلق  ألسباٍب  بنسبة %31.3 
وأسباب  بها«،  أؤمن  »ال  و  منها«  فائدة  »ال  و  أعلم«  »ال  بتعبريات 
ديًنا  لدينا  أنَّ  أو  اإللحاد  إىل  ت��ؤّدي  قد  أنها  حيث  من  دينية  أخرى 
بتوسيع  تتعلق  املؤيدين 32.1% ألسباب  نسبة  عنها، وجاءت  يُغين 
لم  أن %60.9  النتائج  بيََّنْت  كما  الناقد،  التفكري  وتنمية  امل��دارك 
يف  دورة  يحرضوا  لم  و %84.3  الفلسفة،  يف  أك��رث  أو  كتابًا  يقرأوا 
أنهم لم يحرضوا ندوًة  بالفلسفة، وذكر %76.4  موضوعات تتعلق 
تناقش  دراس���ٍة  إج��راء  يُحتِّم  ما  فلسفيةً،  وم��ح��ارضاٍت  ل��ق��اءاٍت  أو 

تعليم الفلسفة ومستقبلها يف املجتمع السعودي.

إىل  ب��اإلض��اف��ة  أع���اله،  االستطالعية  ال��دراس��ة  نتائج  ض��وء  ويف 
مؤخرًا؛  تدريسها  إق��رار  مع  تزاَمَنت  ال��يت  الفلسفة  تعليم  جدلية 
دعت الحاجة إىل إجراء هذه الدراسة الستقصاء وتحليل الدراسات 
غري  املهارات  عىل  الفلسفة  تعليم  عوائد  عىل  أكَّ��َدت  اليت  والتقارير 
إىل  للوصول  ال��ق��درات؛  ه��ذه  أنماط  وتحديد  الطلبة  عىل  املعرفية 
نحو  القرار  هذا  ه  تُوَجِّ بتوصياٍت  الخروج  خاللها  من  يمكن  نتائج 
أن  يمكن  بما  العام  ال��رأي  وتوعية  أجلها،  من  ُوِض��َع  ال��يت  أهدافه 
َمُه تعليم التفكري الفلسفي للفرد واملجتمع، وتتلّخص مشكلة  يُقدِّ

الدراسة يف السؤال التايل:

ما عوائد تعليم مهارات التفكري الفلسفي عىل قدرات وِسمات 
الطلبة غري املعرفية؟ وما أبرز أنماط هذه القدرات؟

ال��دراس��ة أه��داف 

تعليم . 1 آثار  بّينت  اليت  والتقارير  الدراسات  تحليل مجموعة من 
غري  الطلبة  وسمات  ق��درات  عىل  اإليجابية  الفلسفي  التفكري 

املعرفية.

تحديد أنماط القدرات والسمات غري املعرفية اليت تطّورت بفعل . 2
تعليم الطلبة التفكري الفلسفي.

أس��ئ��ل��ة ال��دراس��ة

يف . 1 والتقارير  الدراسات  إليها  لَت  توصَّ اليت  اإليجابية  النتائج  ما 
غري  الطلبة  وِسمات  ق��درات  عىل  الفلسفي  التفكري  تعليم  آثار 

املعرفية؟

بفعل . 2 تطورت  ال��يت  املعرفية  غري  مات  والسِّ ال��ق��درات  أنماط  ما 
تعليم الطلبة التفكري الفلسفي؟

األه��م��ي��ة

: األه��م��ي��ة ال��ن��ظ��ري��ة أولاً

يتناول • الوطين  املستوى  عىل  حديثًا  موضوًعا  الدراسة  ناقشت 
أُِقرَّ مؤخرًا  الذي  العربية السعودية  اململكة  الفلسفة يف  تعليم 
لطلبة املرحلة الثانوية يف شهر أكتوبر من العام 2018م، ويأمل 
الباحث أن تكون الدراسة إضافًة للمكتبة الوطنية لُتبىَن عليها 

لَت لها. مجموعة دراساٍت الحقٍة من خالل النتائج اليت توصَّ

تناولت الدراسة موضوع الفلسفة الذي طاملا أثار جدلية فكرية •
األفكار  لبعض  أو  بها،  يحيط  ال��ذي  لإلبهام  إّم��ا  املجتمع،  يف 
الفجوة  ردم  يف  الدراسة  تسهم  وقد  إليها،  املنسوبة  الخاطئة 
عرب  حولها  النظر  وجهات  وتقريب  الفلسفة،  حول  املفاهيمية 
استعراض  خالل  من  للناشئة  وفائدتها  دراستها  دواع��ي  طرح 

تجارب عاملية ومحلية.

��ا: األه��م��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ث��ان��ياً

التفكري • م��ه��ارات  بمسّمى  مستقل  ك��م��ق��رَّر  الفلسفة  ُدرِّس����ت 
الثانوية  املرحلة  والفلسفي يف 200 مدرسة من مدارس  الناقد 
أن  التعليم  وزارة  وتستهدف  السعودية،  العربية  اململكة  يف 
الثانوية  امل��دارس  جميع  ح��ارضًا يف  -مستقباًل-  املقرر  هذا  يكون 
الحالية  ال���دراس���ة  تشكل  أن  ال��ب��اح��ث  ي��أم��ل  ل���ذا  ال��س��ع��ودي��ة، 
املسؤولني يف  -يُعني  تطبيقّيًا  دلياًل  التحلييل  منهجها  بحسب 
وزارة التعليم السعودية ووزارات التعليم يف الدول العربية- يف 
مراعاة ما يلزم لتدريس الفلسفة وتعليمها قبل تعميمها عىل 

جميع املدارس.
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م��ص��ط��ل��ح��ات ال��دراس��ة

 The Teaching of ال����ف����ل����س����ف����ي  ال����ت����ف����ك����ري  م�������ه�������ارات  ت����ع����ل����ي����م 

Philosophy Thinking Skills

يُشري وايت )2018( أن تدريس الفلسفة يدل عىل تعزيز اإلحساس 
التساؤالت تدور حول  بالتساؤل وتوجيِهِه نحو عدة اتجاهات، وهذه 
كالعدالة،  ب��أخ��رى:  أو  بطريقٍة  ش��خ��ٍص  ك��ل  تُ��ِه��مُّ  وأف��ك��ار  مفاهيم 
ب��دراس��ة  امل��ل��ح��ق  امل��ع��ج��م  وال���ص���داق���ة، وال���وق���ت، وال��ح��ق��ي��ق��ة... ويف 
اليونسكو »الفلسفة مدرسة للحرية« يُشري تدريس الفلسفة إىل ذلك 
تُمّكُن  اليت  الكيفية  عىل  يشتغل  ال��ذي  الفلسفة  تعليم  يف  التوجه 
فردًا أو جماعًة ما يف طَور التكوين من أطفاٍل ومراهقني وراشدين من 

تعلُّم التفلسف داخل املدرسة وخارجها )اليونسكو، 2009أ(.

للطلبة ال يعين  الفلسفة  تدريس  أن  النّشار )2018( فيذكر  أّما 
كبار  أسماء  تعليمهم  وال  وعصورها،  الفلسفة  لتاريخ  دراستهم 
ممارسة  يعين  بل  الفلسفية؛  القضايا  وال  وأعمالهم،  الفالسفة 
مهارات التفكري السديد )الفلسفي، واملنطقي، والناقد، واإلبداعي… 
خالل  م��ن  ل��دي��ه��م،  وتنميتها  وعمليًة  فعلّيًة  م��م��ارس��ًة  وغ��ريه��ا( 
إقحامهم يف مناقشة بعض املواقف واملشكالت والقضايا اليت يمرُّون 

بها يف حياتهم اليومية داخل املدرسة وخارجها.

ملفهوم  إجرايئٍّ  كتعريٍف   )2018 )النشار،  تعريف  الباحث  ويتبىّن 
مهارات  دالالت  مع  كبريٍ  بشكٍل  ينسجم  كونه  الفلسفة،  تدريس 
ًا مستقاًل فيها. التفكري الفلسفي يف هذه الدراسة والذي يَُعدُّ متغريِّ

 Non-cognitive امل�������ع�������رف�������ي�������ة  غ����������ري  ����������م����������ات  وال����������سِّ ال������������ق������������درات 

:Abilities & Features

ال��ق��درات   )Siddiqui, Gorard & See, 2019( ع���رَّف 
��م��ات غ��ري امل��ع��رف��ي��ة ب��أن��ه��ا ع��ب��ارة ع��ن م��ج��م��وع��ٍة م��ن م��ه��ارات  وال��سِّ
إىل  باإلضافة  وامل��رون��ة،  الجماعي،  والعمل  االجتماعي،  التواصل 

التعاطف والعدالة واإلنصاف.

ويعرُِّفها الباحث إجرائًيّا يف هذه الدراسة بأنها مجموعة املهارات 
الشخصية واالجتماعية عىل مستوى السلوك والتفكري.

امل��ق��ارب��ات ال��ن��ظ��ري��ة واألُس��ُس امل��ن��ه��ج��ّي��ة مل��وض��وع ال��دراس��ة

بمثابة  هي  له؛  النظرية  املداخل  أو  ما   
ٍ
ملوضوع النظرية  املقاربة 

ما  والصحيحة  اآلمنة  ُبل  السُّ يسلك  الباحث  تجعل  منطلقاٍت 
أْمَكَن يف موضوعه، ويَُعدُّ تعليم الفلسفة وتدريسها من املوضوعات 
الديناميكية اليت أخذت أبعادًا عدة عىل املستوى الثقايف واالجتماعي 
املنهجيات  من  العديد  فيه  تتقاطع  موضوًعا  جعله  ما  والرتبوي، 
َة له سواًء اجتماعيًة أو ثقافيًة أو تربويًة وفلسفيةً،  والنظريات املفرسِّ
وفيما ييل مجموعة من املنهجيات والنظريات اليت يجدها الباحث 
التفسري  حيث  م��ن  وتعليمها  الفلسفة  ت��دري��س  مل��وض��وع  األق���رب 
من  مجموعٍة  خ��الل  م��ن  وال��ت��ص��وُّر  والتأصيل  وال��وص��ف  وال��ت��أط��ري 

املصادر اليت تناَولَت املوضوع:

Structuralism Theory ال��ن��ظ��ري��ة ال��ب��ن��ائ��ي��ة

ال��الت��ي��ن��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة  ي���ع���ود إىل  ل��ل��ب��ن��ي��وي��ة  االش��ت��ق��اق��ي  األص�����ل 
وأن��ش��أ  ����َب،  ركَّ أي:   Construire »ب��ىن«  بمعىن   structure
التاسع عرش دخلت األفكار  القرن  باي، 2014(، ومنذ  )نارص  وشيََّد 
والظواهر  املنهج  كلها من حيث  البنائية يف علوٍم متعددٍة تشرتك 
الخاضعة للرقابة اليت تستند الُبىَن الكامنة فيها، وتُشري البنية إىل 
ٍ يف  كلّية العنارص وإىل العالقات املوجودة بينها، بحيث أن كل تغريُّ
اآلخر  العنرص  يف  مؤثِّرًا  سيكون  العالقة  يف  أو  العنارص  من  عنرصٍ 

)بوركارد، 2013(.

إال منذ  املعارص  الفلسفي  املعجم  يظهر يف  لم  املصطلح  وهذا 
البنيوي،  باملنهج  املُسّمى  البنيويون،  يتبّناُه  الذي  واملنهج  1929م، 
اليت  الداخلية  القوانني  عن  الكشف  يحاول  الذي  املنهج  مبدئّيًا  هو 
الُبنية  من  ُمنطلًقا  يعمل  منهٌج  وهو  األشياء،  بِْنَية  لها  تخضع 
بما  أو  بمستقبلها  أو  بماضيها  يهتم  ال  ُمعطى  نََسًقا  باعتبارها 
هي  كما  بالبنية  فقط  يهتم  بل  تغيريٍ؛  من  عليها  يطرأ  أن  يمكن 

معطاة يف لحظة الدراسة )نارص باي، 2014(.

أنه قد  الرغم من  جان بياجيه عىل  يُْذكَر  البنائية  تُْذكَر  وعندما 
ُعرَِف بأعماله يف علم نفس الطفل، ومع ذلك لم يعترب نفَسُه عالم 
نفس، ويف رأيه فهو عالُم أحياء وفيلسوٌف درََس أصل ونمو العقل 
»باحث  نفَسُه  يَُسّمي  فهو  ذل��ك  وع��ىل  ال��رش��د،  إىل  الطفولة  م��ن 
املعرفة،  ببحث جينات  قام  عالٌم  آخر،  وبمعىن  الوراثة«  معريف يف 

وأكرث من ذلك فإن ما أثار اهتمامه بصفٍة رئيسيٍة ليس هذا الطفل 
الُكيّل  الشكل  أو  املعريف  املوضوع  ولكن  ف��رديٍّ،   

ٍ
كموضوع ذاك  أو 

مرحلة  نفس  يف  إن��س��اينٌّ  ه��و  م��ا  ك��ل  يف  املشرتكة  العقل  لسمات 
البنائية،  جينات  عن   بياجيه  دافع  للعقل،  وكفيلسوٍف  التطور، 
عىل  يسيطر  ال��ع��ض��وي  ال��ك��ائ��ن  أن  إىل  ت��ذه��ب  ال��يت  القضية  وه��ي 
ويستدل  التجربة،  هذه  عىل  ويُطَبُِّقها  عقليٍة  أبنيٍة  بإيجاد  تجربته 
بياجيه عىل وجود هذه األبنية من دراساته عىل أفراد من األطفال، 

الكائن  فيها  يتفاعل  حيث  إيجابيٌّ  ِفْعٌل  هي  بياجيه  عند  واملعرفة 
هذه  بمساعدة  عقله  يف  ويُ��َح��وِّلُ��ه��ا  البيئة  م��ع  ال��ف��رد  أو  العضوي 
تستوعَب  أن  هو  شيًئا  تعرف  »أن  بياجيه:  كلمات  وبنص  األبنية، 
اليت  األبنية  وتصبح هذه هي  التحّول،  أبنية  وتُْدِخلَها يف  الحقيقة 
بياجيه  يضع  هذا  وعىل  ألفعالنا«.  مبارشٍ  كانعكاٍس  العقل  يبنيها 

نفَسُه يف معارضة مجموعٍة من النظريات، منها )نيللر، 2005(:

يمَتصُّ  بيضاء،  العقل كصفحٍة  مع  تتعامل  اليت  النظريات  أ. 
املعلومات بدون أن يُساهم يف بنائها.

ب. النظريات اليت ترى أن العقل يبين الخربة عن طريق األفكار 
القائمة عند الوالدة.

التجريب  عىل  التحقق  يف  تعتمد  اليت  الوضعية  النظريات  ج. 
الكّمي.
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لَفْهم  وسيلٍة  أفضل  أن  ت��رى  وال��يت  الوظيفية،  النظريات  د. 
العقل هي أن نالحظ ما يفعله.

أن  يجب  ال  وتعليمها  الفلسفة  فإن  بياجيه  نظر  وجهة  ومن 
هذه  قبل  ما  مراحل  أن  حيث  ع��اًم��ا،   12 نس  قبل  للطفل  تُ��َق��دَّم 
ت��ق��ري��ًب��ا(،  ال��ث��ان��ي��ة  ال����والدة ح��ىت نس  )م���ن  ب��ال��ح��رك��ّي��ة  تتسم  ال����ِّ 
املحيط  العالم  أشياء  من  نفسه  يَُمّيز  كيف  الطفل  يتعلم  وفيها 
به وأشخاصه، باستخدام ردود الفعل الفطرية  لديه، كما أن هذه 
املرحلة ما قبل مرحلة نس 12 تَُعدُّ مرحلًة ما قبل إجرائية، مليئًة 
ما  يتضح  وه��ذا  م��دروس��ة  غري  تفكري  نماذج  عىل  وتُ��ْب��ىَن  باألخطاء، 
هي   11 حىت  السادسة  نِسّ  بعد  وم��ا  والسادسة،  الثانية  نِسّ  بني 
مرحلة العمليات العينية بتجاوز صعوبات املراحل السابقة ويكون 
صار  االجتماعية  املعاملة  ويف  األخالقية  لألحكام  بالنسبة  الطفل 
يُراعي وجهات نظر اآلخرين، وبَِتَجاُوز نس 12 تبدأ مرحلة العمليات 
أنه  الفلسفة حيث  الطفل  تعليم  يمكن  اليت من خاللها  الشكليَّة 
املهّمات  ع��ن  اإلج��رائ��ي��ة  ُق���واُه  ف��ْص��ُل  املرحلة  ه��ذه  يف  الفىت  بإمكان 
الفرضّيات،  وطرح  املجرََّدة  املبادئ  استخدام  يف  والتفكري  العينية، 
طرح  أيًضا  بإمكانه  بل  فحسب،  املعطاة  املعلومات  يُقّوم  ال  فهو 

اسرتاتيجيات خاصة الكتساب املعرفة )بوركارد، 2013(.

من  البنائية  يف  الفلسفة  لتعليم  النظري  األساس  وتربز صورة 
النموذجي  املوقف  ب��أن  بياجيه  جان  رواده���ا  أب��رز  أح��د  تأكيد  خ��الل 
بنفسه،  الطالب  يطرحها  اليت  األسئلة  خالل  من  يكون  التعليمي 
ال�ِّ  هذه  يف  الطفل  عنها  يكشف  اليت  األفعال  ردود  خالل  ومن 
ع  تَُشجِّ م��وادًا  يتطلب  هذا  فإن  الحال  وبطبيعة  مستمرٍ،  بشكٍل 
الغالب سوف  فإنه يف  األسئلة  الطالب مع  وبتعاطي  التقدم،  عىل 
م املنهج توفري  يميل إىل أن يسأل نفسه سؤااًل جديًدا، وعىل مصمِّ
الطالب،  عقول  يف  رصاًع��ا  تخلق  وقضايا  ملشكالت  جوهريٍة  م��واٍد 
تتضمن  وسوف  أغىن،  أبنَيٍة  عن  يبحثوا  أن  إىل  تدفعهم  ثم  ومن 
بالفعل  وهذا   ،)2013 )نيللر،  للبناء  مناسبًة  أعمااًل  املشكالت  هذه 
ما يحدث أثناء تعليم الفلسفة بطريقة ماثيو ليبمان، حيث تذكر 
بنائّيًا  تعليًما  يُ��َع��دُّ  الفلسفي  التفكري  تعليم  أن   )2019( تونيس 
ويَُنّمي  للتعلُّم،  مستدامًة  م��ه��ارًة  ليعطيه  الطفل  ح��ول  يتمركز 
الَيِقظ  واالستماع  العاطفي  والجانب  جهة  من  لديه  املنطق  ِحسَّ 
أخرى،  جهٍة  من   

ٍ
بوضوح األفكار  عن  والتعبري  الفصيح  والتحدُّث 

 Community of كما أنه تعليٌم يعتمد عىل مجتمع التساؤل
Inquiry بحيث يتغري دور املعلم من كونه مصدرًا للمعلومة إىل 

ٍ يف حوارٍ فلسفيٍّ مفتوح النهايات. ُمَيرسِّ

Socratic Method ق��راط��ي�� امل��ن��ه��ج ال��سُّ

ى  يُسمَّ م��ا  إط��ار  يف  يحدث  الفلسفي  التفكري  م��ه��ارات  تعليم 
ع الطلبة عىل  قراطية بطريقة ماثيو ليبمان حيث يُشجَّ بالحلقة السُّ
ٍ ومخطٍَّط له وقد يكون  التفاعل والتجاوب مع مثريٍ فلسفيٍّ معنيَّ
ثم  وم��ن  قصري...  فيلم  من  مقطًعا  أو  ص��ورةً،  أو  م��ص��وَّرَةً،  قصًة 
هذه  لتنتهي  املفتوح  الفلسفي  السؤال  طرح  كيفية  الطلبة  تعليم 
املَُيرسِّ  فيقود  التصويت،  طريق  عن  واح��ٍد  س��ؤاٍل  باختيار  العملية 

الحوار باستخدام مجموعة من األساليب املساعدة )تونيس، 2019(.

إىل  املنسوب  قراطي  السُّ املنهج  يف  جذورها  الطريقة  هذه  تجد 
الفيلسوف اليوناين سقراط )469-399 ق.ب( الذي يؤمن بأن التعليم 
هو »فن طرح األسئلة« )O’Riordan, 2013( ويذكر ماثيو ليبمان 
ب��دأت  ق��د  ال��ح��وار  يف  كفٍن  الفلسفة  أن   Matthew Lipman
مع سقراط نفسه، إال أنها كموضوع للدراسة كان عليها أن تنتظر 

.)Lipman, Sharp & Oscanyan, 1977( حوارات أفالطون

سقراط كان يعتاد التواجد كل صباح يف األسواق حيث يتجمع 
وامل��وت،  الحياة  عن  مناقشاٍت  يف  معهم  ينخرط  وهناك  الناس، 
والفقري  والكبري،  الصغري  إليه  يُْنِصت  وك��ان  والطبيعة،  وال��ك��ون 
جنونيةً،  كثريون  اعتربها  أسئلة  وه��ي  والشيخ،  والشاب  والغين، 
ما  بأنبل  العناية  الناس  يف  يُثري  بأن  تتلخص  رسالة سقراط  أن  إال 
فيهم من خالل اكتساب الحكمة والفضيلة دون أن يعطي األوامر 
والنصائح، فقد كانت براعته تتمثَّل يف القدرة عىل أن يجعل املُحاور 

يصل بنفسه إىل الحقيقة )حسني، 2018(.

من املمارسات اليت أثبتت جدارتها يف تعليم الفلسفة -بجانب 
س��ق��راط،  منهجية  إىل  أص��ول��ه��ا  وت��ع��ود  ليمبان-   ماثيو  منهجية 
وهي  السقراطية،   Oscar Brenifier برينيفيي  أوسكار  طريقة 
تنطلق من األسئلة والصياغات واالعرتاض والدَّْحض، وقد أدت هذه 
املنهجية بدور نرش دولية إىل إنتاج األدوات التعليمية املتعلقة بها، 
ويتمثل مفهومها يف كون وجود التلميذ أمام سؤاٍل عليه أن يطرح 
التأكد  بإعادة صياغتها حىت  الطلبة  باقي  بشأنه فكرًة ما فيتناولها 
من  الصياغة  إع��ادة  إىل  الرجوع  فيجب  وإال  لها،  الطلبة  فهم  من 
جديد إىل حني استيعاب الفكرة من الجميع، عندها يسأُل املَُيرسِّ 
يتناول  حينها  ومل���اذا،  الفكرة  ه��ذه  مع  توافق  ع��دم  هناك  ك��ان  إن 
ثم  الجميع، ومن  استيعابه من طرف  غاية  إىل  االعرتاض  التالميذ 
يطلب املَُيرسِّ الرد عىل هذا االعرتاض وهكذا، ويمكن متابعة مسرية 
وصارٍم   

ٍ
ممنهج مخطٍط  إىل  استناًدا  السبورة  عىل  املجموعة  أفكار 

)اليونسكو، 2009ب(.

ال��ف��ل��س��ف��ة ال��راج��م��ات��ي��ة

وفعل  األساليب  من  أصلها  يف  الرباجماتية  كلمة  ج��ذور  تأيت 
ال��غ��اي��ات  إىل  ل��ل��وص��ول  م��س��ت��وى  أف��ض��ل  ع��ىل  تعمل  ال���يت  األش��ي��اء 
املطلوبة، وجذورها كفلسفة تعود إىل الربيطانيني واألوربيني وتقاليد 
عنارص  يف  الفلسفية  أُس��ِس��ه��ا  إي��ج��از  ويمكن  القديمة،  الفلسفة 
بيكون  فرانسيس  ب��ه  ج��اء  ال��ذي  االس��ت��ق��راء  يف  تتمثَّل  لها  سابقة 
واإلنسانية  اإلنسانية،  الخربة  وأهمية  التفكري،  يف  جديٍد  كأسلوٍب 
وكرافر،  )أوزمون  اإلنسان  وثقافة  العلوم  بني  والعالقات  الطبيعية، 

.)2005

األوىل  املرتبة  يف  العميل  النشاط  لتجعل  الرباجماتية  ج��اءت 
مقدمًة إياه عىل النشاط الفكري، وبهذا حوَّلَْت وجهة النظر املعرفية 
واملبادئ  األوَّل��ّي��ة  األشياء  عن  بعيًدا  بها  متجهًة  وعلميًة  فلسفيًة 
والقوانني الحتمية املَسلَّم بها وذلك إىل حيث النتائج األخرية واآلثار 
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العقل  يضع  متَِّصٌل  كٌل  فيها  واإلدراك  املقطوفة،  والثمار  املرتتبة 
صادقتان  الخاطئة  والفكرة  الصادقة  والفكرة  أجزائه،  بني  فواصَل 
بدرجٍة واحدٍة ما دامت كل منها تدَّعي أنها تُطابِق الحقيقة، والفكر 
الفلسفي الرباجمايت لم ينشأ من العدم، بل كان تعدياًل للفلسفات 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  الحياة  يالئم  بما  املستوردة  األوربّية 
د العمل وانتهاز الفرص والنجاح  حيث كانت الحياة األمريكية تمجِّ
النائش  الفلسفي  الفكر  يف  أث��ره��ا  البيئة  ل��ه��ذه  ف��ك��ان  وال��ك��س��ب، 
ون عىل غائّية الفكر واملعرفة، وهي  هناك، ما جعل األمريكيني يُِلحُّ
غائّية يجب أن تتحقق يف األمور الخاصة عىل وجٍه مجرٍَّد )منصور، 
مجموعٌة  الرباجماتيني-  -عند  والعقل   .)49-37-36 ص   ،2017
املنوط  هو  وليس  نشاطاته،  خ��الل  الفرد  كوَّنَها  ال��يت  الخربات  من 
الطبيعة  يف  قائمٌة  الروابط  هذه  ألن  األشياء،  بني  الروابط  بوضع 
التجربة  بل  ال��رواب��ط،  مصدر  ليس  فالعقل  نفسها،  األش��ي��اء  بني 
فُتَعدُّ  بالتجربة،  وتنتهي  الحواس  من  تنطلق  فاملعرفة  العملية، 
الحواس بالتايل طريًقا أساسّيًا للتجربة العملية )حسني ونصريات، 

2016، ص378-377(.

وع����ىل ص��ع��ي��د ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ي��م��ك��ن م��الح��ظ��ة األص����ول 
كثريٍ  األمرييك يف  التعليم  نظام  تتمظهر يف  للرباجماتية  الفلسفية 
لألطفال  الفلسفة  تعليم  أبرزها  من  واليت  الرتبوية،  املمارسات  من 
ماثيو  وبلَورَُه  ابتكره  الذي   P4C Philosophy of Children
مع  بداياته  قصة  يف  يذكر  حيث   Matthew Lipman ليبمان 

الذي  جون ديوي،  بالبحث عن مؤلفات  استَهلَّ ذلك  أنه  الفلسفة 
رحلٍة  عناء  وبعد  الرباجماتية،  الفلسفة  رواد  وأب��رز  أه��م  من  يعدُّ 
عن  للبحث  ميل   400 نحو  امتّدت  أنجلوس،  لوس  إىل  بها  قام 
مؤلفات ديوي، لم يجد منها إال بعض الكتابات املحرَّرَة، ما أشَعرَُه 
ُه  وشكَّ فضولَُه  أث��ار  ما  ليِجَد  قراءتها،  عىل  انكبَّ  َّ��ُه  أن إال  باإلحباط 
حول رأي ديوي بأن الفلسفة نظريٌة أكرث من كونِها تطبيقيةً، وبعد 
يكون  قد  أنه  اكتشف  الدكتوراة،  يف  رسالته  مناقشة  ليبمان  إنهاء 
يقوم  أن  منه  تطلََّب  ما  الناحية،  هذه  من  ديوي  جون  فهم  أساء 
العليا  الدراسات  طلبة  أحد  من   

ٍ
باقرتاح ديوي  جون  مع  بمراسالٍت 

الذي كان عىل تواُصٍل دائٍم مع ديوي، ويبدو أن جون ديوي أُْعِجَب 
بورقٍة قام بإرسالها ليبمان ليقوم األول بدعوته لالجتماع إال أنَّ موَت 
ماثيو  يكتب  2008م  ويف  اللقاء،  هذا  إتمام  دون  حائاًل  كان  ديوي 
 Lipman,( ليبمان ورقًة بأن مرشوَعُه مديٌن بالفضل لجون ديوي
كانت  الرباجماتية  ديوي  فلسفة  بأن  القول  يمكن  وبذلك   .)2008
مل��رشوع  والفلسفي  املفاهيمي  اإلط���ار  ��لَ��ْت  ش��كَّ ال��يت  األس��س  إح��دى 
ليبمان يف تعليم الفلسفة لألطفال، لُيْصِبَح منهًجا يُؤخذ يف كثري 
قررت  عندما  السعودية  العربية  اململكة  ومنها  العالم،  دول  من 
الثانوية يف الفصل الثاين من العام  تعليم الفلسفة لطلبة املرحلة 

الدرايس 1439-1440ه�.

هو  الرباجماتية  الرتبية  م��ن  ال��ع��ام  ال��غ��رض  ف��إن  ع��ام  وبشكٍل 
وت��رى  وامل��ج��ت��م��ع،  للمتعلم  ��زَة  م��ح��فِّ م��ث��رية  ج��دي��دة  م��ع��اي��ري  خ��ل��ق 
طرق  أه��م  هو  الحياة  طريق  عن  التعلم  أن  الرباجماتية  الفلسفة 
التعلم واألساس يف الرتبية، كون الرتبية لديهم عملية، واملتعلم يف 

وتنظر  والتعليمية،  الرتبوية  العملية  محور  هو  الرباجماتية  الرتبية 
واالجتماعية،  الطبيعية  بيئته  عن  املتعلم  فْصُل  ينبغي  ال  أنه  إىل 
ًها،  وإنما مرشًدا وموجِّ ًنا  يَُعدُّ ملقِّ الفلسفة فال  املعلم يف هذه  أما 
وليست له السلطة العلمية العليا، فاملعلم عضٌو يف جماعٍة يؤدي 
وظيفًة اجتماعيةً، وعىل صعيد املنهج الدرايس فهو أداة الرتبية اليت 
من  يعرتيها  ما  وح��ّل  اليومية  املواقف  مواجهة  عىل  املتعلم  تُعني 
مشكالٍت، فليس الهدف من املنهج ملء عقول املتعلمني بالحقائق 
الثابتة املطلقة، وإنما غاية املنهج التنمية العقلية االبتكارية املنِتَجة. 
وتؤمن الرباجماتية بالرتبية الجماعية اليت تُْكِسب العادات السليمة 

واملهارات النافعة والشعور باملسؤولية )منصور، 2017(.

تعليم  يف  دراسيٍة  عند حضور حصٍة  يحدث  ما  بالفعل  وهذا 
العملية  محور  هو  املتعلّم  يُْصِبح  بحيث   P4C بطريقة  الفلسفة 
الشخصية  ب��ح��ي��ات��ه  تتعلق  ق��ض��اي��ا  إث����ارة  خ���الل  م��ن  التعليمية 
ومحيطه الذي يعيش فيه، وأّما بالنسبة للمعلم فإنه يلعب دورًا 
مغايرًا لدوره التقليدي من خالل وجوده كُمَيرسِّ Facilitator يف 
الدرس الفلسفي )تونيس، 2019(، وهذا انعكاٌس للفلسفة الرتبوية 
الرباجماتية كما أشارت إىل ذلك دراسة Juuso )2007( بأن تعليم 
الرباجماتية  الفلسفة  إىل  والرتبوي  النظري  أساسه  يعود  الفلسفة 

األمريكية.

ال��ب��ن��ائ��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة )ف��ي��ج��وت��س��ي(

يَُعدُّ ليف فيجوتسيك Lev Vygotsky عالم النفس الرويس 
العقد  منذ  بها  االهتمام  زاد  اليت  االجتماعية  البنائية  رواد  أبرز  من 
األخري من القرن العرشين وبداية األلفية الثالثة امليالدية، وهي نظرية 
تقوم عىل أساس أن املعىن صناعٌة تتم من خالل اللغة يف التعليم، 
مختلفةٍ،  بصورٍ  االجتماعي  التفاعل  طريق  عن  تتكون  املعرفة  وأن 
َهها  وجَّ ال��يت  لالنتقادات  نتيجًة  االجتماعية  البنائية  ظهور  ويُ��َع��دُّ 
الجوانب  بعض  إلهمالها  املعرفية  البنائية  إىل  الباحثني  من  ع��دٌد 
)عثمان وسالم وعبدالرحمن  املعرفة  وبناء  التعلُّم  املؤثرة يف عملية 
عىل  تقوم  بياجيه  نظرية  أن  إىل  فيجوتسيك  ويُشري   ،)2017 وعيل، 
 Vygotsky,( مبادئ معقدة للغاية إال أنها تبقى مثريًة لالهتمام
-وفًقا  والقيم  املهارات  واكتساب  واملعارف  املفاهيم  بناء  إن   .)1978
للبنائية االجتماعية- يتم من خالل املناقشة االجتماعية والتفاوض 
كعمليٍة  البعض،  وبعضهم  الطلبة  وب��ني  والطلبة،  املعلم  ب��ني 
)عثمان  املعىن  وتكوين  الطلبة  تفكري  لتوجيه  ثقافيٍة  اجتماعيٍة 

وسالم وعبدالرحمن وعيل، 2017(.

أو  الفلسفي  التساؤل  من خالل مجتمعات  الفلسفة  وتعليم 
النَِّشط  املستمع  املعلّم يف موضع  اليت تضع  الفلسفي  االستقصاء 
 ZPD Zone تعتمد عىل منطقة التطور القريب املعروفة اختصارًا
بني  ذات��ي��ٌة  م��س��اح��ٌة  وه��ي   of Proximal Development
الطلبة ومعلِّميهم يف عملية التعلُّم وتكون أكرث نشاطًا من خالل 
الفلسفي، وهي طريقٌة  منهجية مجتمعات االستقصاء والتساؤل 

.)Scholl, 2014( تُؤدي بالتعلُّم إىل أكرث تفاعليٍة واستجابة
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تُ��َع��دُّ  االجتماعية  البنائية  أن   )2013(  O’Riordan ويُ��َب��نّي 
يعود  وهذا  لألطفال،  الفلسفة  لتعليم  َسة  املؤسِّ النظريات  إحدى 
عىل  كبريٍ  بشكٍل  يُ��رَكِّ��ز  لألطفال  الفلسفة  تعليم  ممارسة  أن  إىل 
اآلخرين كوسيلة  الحوار مع  املعىن من خالل  وبناء  التعاون  أهمية 
معرفية  امل����اوراء  أو  اإلدراك��ي��ة  ف��وق  األدوات  واس��ت��خ��دام  الستيعاب 
داخ��ل  األع��ض��اء  إىل  تنظر  املنهجية  فهذه  األب��ع��اد،  متعدد  بتفكريٍ 

الفصل الدرايس كمصدرٍ محتمٍل لزيادة املعرفة والفهم.

الفلسفة  لتعليم  كمداخل  السابقة  النظريات  عىل  االقتصار 
لكونها  وإنما  العلمي  امليدان  يف  الوحيدة  أنها  يعين  ال  وتدريسها؛ 
ذات  األخ��رى  النظريات  من  العديد  وج��ود  إىل  اإلش��ارة  مع  األشهر، 
العلمي  الرواج  تلَق  لم  أنها  إال  وتدريسها  الفلسفة  بتعليم  العالقة 
أو  نظريات  كونها  حولها  لالختالف  أو  »نظرية«  ى  ُمَسمَّ لتكتسب 
واليت   Torrance لتورانس  اإلبداعي  التفكري  نظرية  مثل  أدوات، 
أشارت دراسة )Ghaedi, Mahdian & Fomani, 2015( إىل 
وجود عالقة لنظرية تورانس مع تعليم الفلسفة لألطفال P4C يف 

مرحلة ما قبل املدرسة.

ال��دراس��ات ال��س��اب��ق��ة

تَُعدُّ الدراسة الحالية حديثًة يف موضوعها عىل املستوى الوطين 
السعودي نظرًا إىل أن إقرار تدريس الفلسفة لم يأِت إال بنهاية العام 
الباحث مجموعًة  لذا سيتناول  2018، وتحديًدا يف شهر سبتمرب؛ 
العربية  ال��ب��ل��دان  بعض  يف  ال��ع��الق��ة  ذات  السابقة  ال���دراس���ات  م��ن 
ملتابعة ورصد  تاريخيٍّ بدًءا من األقدم  واألجنبية مصنََّفًة بتسلسٍل 

تطور املوضوع وما استجدَّ فيه:

وظيفتها  ضوء  يف  دراسية  كمادة  للفلسفة  تحليلية  دراس��ة 

االجتماعية )بالبل، 1988(.

أجرت بالبل )1988( دراسًة هدفت إىل التعرف إىل أبعاد الوظيفة 
االجتماعية للفلسفة، ومدى تحقُّق هذه األبعاد يف أهداف ومحتوى 
املنهج  ب��اس��ت��خ��دام  ال��ع��ام��ة،  ال��ث��ان��وي��ة  امل��درس��ة  يف  الفلسفة  م���ادة 
الوصفي، الذي يعتمد عىل تحليل املحتوى ملجموعة من الدراسات 
ثانوي  الثالث  الصف  عىل  املقررة  الثانوية  للمرحلة  الفلسفة  وكتب 
أدبي باستخدام املالحظة كأداٍة بحثيٍة لتحقيق أهداف الدراسة، ومن 
لُتَعربِّ  نشأت  الفلسفة  أن  نتائج  من  الدراسة  إليه  لَْت  توصَّ ما  أبرز 
 اجتماعيٍّ، وظهر الفكر الفلسفي لحل مشاكل اجتماعية 

ٍ
عن واقع

الفلسفة  ع��الق��ة  إىل  ال���دراس���ة  أش����ارت  ك��م��ا  م��ع��نٍي،   
ٍ
واق����ع ول��ت��ربي��ر 

أنه يمكن من خالل  بالحضارة والتطور الفكري واالجتماعي وكيف 
نتائجها  الدراسة ضمن  َدْت  وح��دَّ الشعوب،  بحياة  الرقّي  الفلسفة 
الفلسفة  تؤّديها  أن  يُْمِكن  اليت  االجتماعية  الوظائف  مجموعًة من 
الناقد  التفكري  إكساب مهارات  أهمها:  تدريسها كان من  من خالل 
النمو االجتماعي  واملساعدة عىل  والظواهر االجتماعية،  القضايا  يف 
الوالء  وتنمية  وإنسانيٍة سليمةٍ،  اجتماعيٍة  وإقامة عالقاٍت  السليم 
االبتكار،  عىل  والقدرة  الثقة  واكتساب  والقومي  املحيل  للمجتمع 
املجتمع  ق��ي��م  تحليل  خ���الل  م��ن  الخلقية  ال��ح��س��اس��ي��ة  وت��ن��م��ي��ة 

الُبعد  وفْهِمها. وختمت الدراسة بتوصّياٍت من أهّمها: الرتكيز عىل 
للطالب،  االجتماعية  بالحياة  املنهج  ورب��ط  املنهج  يف  االجتماعي 
وتدريب املعلمني عىل طُرُق تدريس أخرى غري طرق اإللقاء التقليدية 
كطريقة الحوار واملناقشة، وإعادة النظر يف نظام االمتحانات الحايل 
ملادة الفلسفة، وعدم االعتماد عىل االختبارات التحصيلية كوسيلٍة 

وحيدٍة للتقويم.

ات العاملية الجديدة  منهج الفلسفة يف التعليم الثانوي والتغريُّ

)إبراهيم، 1998(

أجرى إبراهيم )1998( دراسًة هدفت إىل التعرف إىل القيم العاملية 
ووْضع  الثانوي  التعليم  يف  الفلسفة  منهج  يراعيها  أن  يجب  اليت 
السؤال  ضوء  يف  الثانوية  املرحلة  يف  الفلسفة  ملنهج   

ٍ
مقرتح تصوُّرٍ 

رصد  عىل  القائم  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم  وقد  السابق، 
الفلسفة  منهج  ومحتوى  وأه��داف  الجديد  العاملي  النظام  تحليل 
لَت الدراسة إىل أن  املقرَّر عىل الصف الثالث الثانوي أدبي، وقد توصَّ
أهم القيم اليت ينبغي عىل منهج الفلسفة أن يعكسها يف محتواه 
والحكمة،  والتأمل،  والجمال،  والخري،  والحوار،  النقد،  قَيم  هي 
قَيم  أن  مع  األح��ك��ام،  إص��دار  يف  الترسع  وع��دم  املنهجي،  ��ك  وال��شَّ
بينما  بنسبة %14.81،  س��وى  ال��ح��ايل  املنهج  يف  ت��ح��رُضْ  ل��م  النقد 
الشك املنهجي 3.70%، وُخِتَمْت الدراسة بمجموعٍة من التوصيات 
أهمها: إعادة صياغة أهداف منهج التعليم الثانوي يف الفلسفة يف 
ل إليها، واختصار موضوع الشك املذهيب  إطار القيم اليت تمَّ التوصُّ
باعتباره مرحلًة تاريخيًة كانت لها ظروفها الخاصة، وتقليل األسئلة 

اليت تقيس حفظ الطالب يف الكتاب املدريس.

تدريس الفلسفة لألطفال يف املدرسة األمريكية )محمود، 1990(

تدريس  ف��ك��رة  إىل  للتعرف   )1990 )م��ح��م��ود،  دراس���ة  ه��دف��ت 
اهتمام  كيفية  يكشف  بما  األمريكية  املدرسة  لألطفال يف  الفلسفة 
فكرة  بداية  حيث  من  األطفال  عند  والتفكري  بالعقل  املدرسة  هذه 
هذا  يف  املبذولة  والجهود  ذل��ك،  يف  املستخدمة  وال��ط��رق  امل���رشوع، 
من خالل  التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  باالعتماد  وذلك  املرشوع، 
أن  إىل  الدراسة  لَْت  توصَّ وقد  املوضوع،  حول  وال��دراس��ات  الكتابات 
ماثيو  عام 1968م عن طريق  فيه  التفكري  بدأ  األمرييك  املرشوع  هذا 
ليبمان Matthew Lipman وذلك بتقديم املنطق لألطفال عن 

مشكلًة  تُعاين  األمريكية  الرتبية  أن  استشعار  بعد  القصص  طريق 
كبريًة وهي فقُر تفكري الطفل يف ظل وجود مواد ال تُعني كثريًا عىل 
الطفل  إجادة  أو  القراءة  أن  يعين  فال  األطفال؛  عند  التفكري  تنمية 
تحسني  عىل  ذلك  يساعد  أو  التفكري،  يُجيد  أنه  حسابيًة  عملياٍت 
مهارات التفكري عنده، فما يحدث هنا استدالالٌت شديدة التجريد، 
من الصعوبة تحويلها إىل فكرٍ لفظيٍّ، فهناك يشٌء أكرث وأبعد مما 
واملرشوع  إليه،  الوصول  نريد  املادتني  هاتني  تعليم  ٌن يف  ُمَتَضمَّ هو 
املصطلحات  أو  الفلسفة  ت��اري��خ  ت��دري��س  إىل  ي��ه��دف  ال  ب��اخ��ت��ص��ار 
التفكري  إث��ارة  إىل  يهدف  عام  تربويٌّ  برنامٌج  هو  ما  بقدر  الفلسفية 
يف  االن��خ��راط  من  يتمكَّن  بحيث  وتنميته  الطفل،  عند  الفلسفي 
أهم  فمن  الذات،  عن  والتعبري  وال�تأمل  والتفكري  واملناقشة  الحوار 
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النزاهة وعدم  البدائل، والتمرُّس عىل  أهداف هذا املرشوع: اكتشاف 
التحيُّز، واالهتمام باالتساق والتناسق بني األجزاء، والوعي بالتناول 
الُكيّل أو النظرة الشاملة وغريها. ومن أهم الجهود اليت بُِذلَت لهذا 
إعداد  عىل  تُعني  أمريكا  أنحاء  يف  متفرقة  مؤسسات  قيام  امل��رشوع 
كذلك،  املعلمني  وإعداد  الرتبوية،  التجارب  وإجراء  والكتب،  املناهج 
واخُتِتَمت الدراسة بتوصياٍت تدعو إىل رضورة إعادة النظر يف مناهج 
وحساب  وجغرافيا  بتواريخ  العقول  تشحن  اليت  االبتدايئ  التعليم 
من  والشخيص  الفكري  الطفل  اهتماَم  تطرُد  ما  رسع��ان  وهندسة 

ذهنه.

برنامج  نتائج  من  بعٌض  العقالين.  التفكري  الطلبة  تدريس 

)Lipman, 1998( تدريس الفلسفة لألطفال

ت��دري��س  م��ن��اق��ش��ة  إىل  ه��دف��ت  دراس�����ًة   )1998( ل��ي��ب��م��ان  أج���رى 
نتائج  من  املستفادة  ال��دروس  خ��الل  من  العقالين  التفكري  الطلبة 
ربع قرن عىل  أكرث من  بعد مرور  لألطفال  الفلسفة  تدريس  برنامج 
مجموعة  عىل  باالعتماد  1969م  عام  يف  الربنامج  لذلك  تصميمه 
قصص فلسفية يصحب كاّلً منها دليٌل للمعلم، ومن ثم طّبقها 
الثانوي  ال��ص��ف  ال��راب��ع ح��ىت وص��ل إىل  ال��ص��ف  م��ن  ب��داي��ًة  ت��دري��ج��ّيً��ا 
لتشمل كذلك فيما بعد مرحلة الحضانة وما بعدها، ومن أهم ما 
الطريق بتشجيع  املعلّمني قيادة  أنه عىل  الدراسة هو  إليه  َخلَُصت 
الطلبة عىل تبيّن التفكري املوزَّع Distributed Thinking، كما 
عىل  ال��ق��درة  لها  الفصل  يف  وال��ت��ع��اون  االستقصاء  مجتمعات  أن 
والفهم  االستدالل  إىل  ي��ؤّدي  مما  واإلبداعي  النقدي  التفكري  تعزيز 
ُق  االعتيادية عموًما فتحقِّ ّفيَّة  الصَّ املحادثة  أما  الصحيح،  والحكم 
يمكن  املنطقي واالستقصاء كما  االستدالل  مستوًى منخفًضا من 
- تفكريًا سطحّيًا، وهذا الحوار من جانٍب آخر 

ٍ
اعتبار ذلك -وبوضوح

يحتوي عىل جهٍد محدٍد يف  ألنه  تداولّيًا؛  استقصاًء  اعتبارُُه  يُْمِكُن 
املنطقية  م��ن  يشٌء  معه  ال��وق��ت  نفس  ويف  امل��ع��ريف،  االستكشاف 
َدة جّدًا، ومجتمع البحث أو االستقصاء التداُويل يتم  املحددة واملعقَّ
وجذبهم  الطلبة  لتعليم  كطريقٍة  الفصل  داخل  وتفعيلُُه  تشكيلُُه 
الفلسفة  اقرتاح  تم  الطريقة  هذه  ولتفعيل  التشارُكيَّة،  املعرفة  إىل 
ألنها األمثل الستخدام هذا األسلوب، وإلعداد املعلمني لهذه املهمة 
فإنه يجب إعدادهم يف الدورات التدريبية بالطريقة واألسلوب نفسه.

التفلسف،  وتعلُّم  الفلسفة  تعليم  للحرية:  مدرسة  الفلسفة 

وصف الحالة الراهنة، واسترشاف املستقبل )اليونسكو، 2009(.

وصف  إىل  هدفت  َعٍة  موسَّ بدراسٍة   )2009( اليونسكو  قامت 
العالم  دول  م��ن  مجموعة  يف  الفلسفة  لتعليم  ال��راه��ن��ة  الحالة 
باإلضافة  والعايل،  والثانوي،  االبتدايئ،  الثالث  التعليم  مراحل  يف 
تدريس  متطلَّبات  تحديد  إىل  ْعي  والسَّ النظامي،  غري  التعليم  إىل 
عىل  اعتمدت  ال��دراس��ة  أن  يظهر  ومما  العالم،  دول  يف  الفلسفة 
واملغلقة  املفتوحة  االستبانات  باستعمال  املْسِحّي  الوصفّي  املنهج 
بثالث لغاٍت؛ اإلسبانية، واإلنجليزية، والفرنسية، وكانت تقوم عىل 
عّيَنِتها  يف  الدراسة  وشملت  كَّمّي،  واآلخر  كَْيفّي  أحدهما  مَكوِّننَي 
192 دولة استجاب منها 126 وشارك فيها أكرث من 1200 مستجيب. 

وكان من أهم نتائج الدراسة يف مستوى التعليم الثانوي أن تدريس 
التطبيقية  امل���واد  تفضيل  عليه  طغت  املرحلة  ه��ذه  يف  الفلسفة 
بل  الفلسفي،  الدرس  تخفيض حصص  إىل  أدى  ما  واالقتصادية؛ 
املدارس كما يف بريو، مع وجود دول  إلغاء تدريسها يف بعض  وإىل 
الدينية  املذهبية  األخ��الق  تعليم  بني  التوازن  عىل  املحافظة  تحاول 
وتعليم األخالق العلمانية الالمذهبية كما يف بلجيكا، أما يف عدٍد 
من البلدان اإلفريقية فإن الصعوبات ترتكز يف التكوين الجامعي يف 
الفلسفة ما انعكس سلًبا عىل تكوين ُمَدرِّيس الفلسفة ؛وأدَّى ذلك 
لَْت الدراسة إىل  إىل تقليل جاذبية الفلسفة لدى التالميذ، كما توصَّ
الثانوي  التعليم  يف  سّيًا  مؤسَّ يكون  أن  يكاد  الذي  الفلسفة  غياب 
هذا  يف  ت��ح��رُضُ  فالفلسفة  اإلنجليزية؛  باللغة  الناطق  العالم  يف 
العالم عىل شكٍل اختياريٍّ عىل أكرث تقديرٍ كما هو الشأن يف اململكة 
املتحدة أو يف بعض مدارس أمريكا الشمالية، أما يف حاالت املغرب 
وتونس والربازيل، فيتبني الوعي بأهمية الفلسفة لدرجة أنه يحظى 

برعايٍة سياسيٍة فيها.

مستقلٍة  م���ادٍة  خ��الل  م��ن  الفلسفة  ت��دري��س  ناحية  م��ن  وأم���ا 
العالقة  أن  إىل  الدراسة  لَْت  توصَّ فقد  أخ��رى،  م��واد  مع  دمجها  أو 
فأحيانًا  الناحية؛  دورًا يف هذه  تلعب  والفلسفة  الدينية  الرتبية  بني 
تحرض الدروس الفلسفية كبديٍل اختياريٍّ عن الدين كما يف أملانيا، 
أو التذبُذب كما يف بلجيكا. وعن تكوين ومؤهِّل مدرس الفلسفة يف 
َمة الغالبة هي  الدول اليت شملتها الدراسة فقد بيََّنْت النتائج أن السِّ
معلِّمون لم يتَِّبعوا تكويًنا جامعّيًا متخصًصا يف الفلسفة ويُكتفى 

نقطٌة  وه��ذه  سنتني،  أو  سنًة  تُعادل  اعتمادات  أو  دروس  ببعض 

إما  الفلسفي  الدرس  يَُقدَّم  طريقها  عن  اليت  الكيفية  فيها  تتحكم 
عن طريق الدمج مع مواد أخرى أو كمادة مستقلة، وترى الدراسة 
البلدان اليت  الفلسفي يف  الدرس  النظر يف خصوصية  رضورة إعادة 

ال يتطلب تدريس الفلسفة فيها أي شهادة.

َمْتُه الدراسة كمقرتحاٍت من أجل تدعيم تدريس  ومن أهم ما قدَّ
الفلسفة يف مستوى التعليم الثانوي: )أ( بناء الفكر النقدي والذات 
واملقاربة  النظرية  امل��ق��ارب��ة  )ب(  واالجتماعية،  والعاطفية  املعرفية 
التاريخية للتعليم، )ج( املطالبة بتدريس أقوى للفلسفة يف مستوى 

التعليم الثانوي، )د( التفاعل بني الفلسفة ومواد دراسية أخرى.

استخدام نموذج استقاللية املتعلِّم يف تدريس الفلسفة لتنمية 
املرحلة  لدى طالب  اآلخر  مع  التعايُش  وقَيم  الذايت  التنظيم  أبعاد 

الثانوية )إسماعيل، 2016(

بني  العالقة  عن  الكشف  إىل   )2016( إسماعيل  دراس��ة  هدفت 
املرحلة  لدى طالب  اآلخر  مع  التعايُش  وقَيم  الذايت  التنظيم  أبعاد 
الفلسفة،  تدريس  يف  املتعلِّم  استقاللية  نموذج  خالل  من  الثانوية 
عّيَنٍة  عىل  قبلّيًا  اختبار  أداة  بتطبيق  التجرييب  املنهج  باستخدام 
الفلسفة يف  ملادة  الّدارسني  الثانوي  الثاين  الصف  مكوَّنٍَة من طالب 
إحدى املدارس املرصية وعددهم 30 طالًبا، ومن ثم تدريس الوحدة 
الدراسية املعدَّلَة، وفق النموذج ملدة شهرٍ بواقع حّصتني أسبوعّيًا، 
الَبْعدي الذي أسفر عن فروٍق ذات  وبعد االنتهاء تم إجراء االختبار 
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التعايُش  قَيم  اختبار  يف  الَبْعدي  القياس  لصالح  إحصائيٍة  دالل��ٍة 
نموذج  استخدام  فاعلية  عىل  ي��ُدلُّ  ما  ال��ذايت،  والتنظيم  اآلخر  مع 
بإعادة  الباحثة  وأوص��ت  الفلسفي،  ال��درس  يف  املتعلم  استقاللية 
الفلسفة  بمناهج  تتعلق  اليت  واإلجرائية  العامة  األهداف  يف  النظر 
بحيث تركّز عىل إكساب دارس الفلسفة ألبعاد التنظيم الذايت وقَيم 
إىل  الفلسفة  مناهج  انتباه مخطِّطي  وتوجيه  اآلخر،  مع  التعايُش 

إبراز تلك األبعاد.

تنمية  عىل  الفلسفة  تدريس  يف  ليبمان  طريقة  استخدام  أثر 

مهارات التفكري االستداليل واالتجاه نحو املادة لدى الطالب املكفوفني 

بالصف األول الثانوي )حمزة، 2017(.

أثر استخدام طريقة  للكشف عن   )2017( هدفت دراسة حمزة 
األطفال  تدريس  برنامج  عىل  القائمة  الفلسفة  تدريس  يف  ليبمان 

اتجاه  وكذلك  االستداليل  التفكري  مهارات  بعض  تنمية  عىل   P4C
ثانوي، ومع عدم ذكر  الفلسفة يف الصف األول  الطالب نحو مادة 
أنه  يتَِّضح  الباحثة للمنهج املستخَدم إال أنه ومن خالل اإلجراءات 
املنهج التجرييب، وقد استخدمت الدراسة مقياَسني الختبار مهارات 
التفكري االستداليل واتجاهات الطلبة نحو مادة الفلسفة، وتمَّ تطبيق 
األول  الصف  املكفوفني يف  من  عينٍة من ستة طالب  االختبار عىل 
لَت الدراسة إىل  الثانوي بمدرسة النور يف مدينة بنها املرصية، وتوصَّ
الَبْعدي  وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة جميعها لصالح االختبار 
يف متغرياٍت تعتمد عليها طريقة ليبمان، وهي التفكري االستداليل، 
واالتجاهات نحو مادة  االستنباط، واالستقراء، واالستنتاج،  ومهارة 
الفلسفة، بعد تحليل نتائج االختبار عن طريق اختبار ولكوكسون 
استنتجت  كما  الدراسة،  عّينة  لِصَغر  نظرًا   Wilcoxon Test
 
ٍ
ع عىل تكوين مجتمع الدراسة أن طريقة ليبمان يف التدريس تَُشجِّ
وتعميق  ومشاركتها،  وتحليلها،  اآلراء،  بتبادل  يسمح  استقصايئٍّ 
عىل  ساعد  ُمَشوَِّقٍة  بصورٍة  القصص  عرض  وأن  والبحث،  الفهم 

اندماج الطالب بتجربة البحث باعتبارها أسلوبًا تدريسّيًا جديًدا.

واملفاهيم  التأميل  التفكري  مهارات  وتنمية  الفلسفة  تدريس 

الفلسفية لدى طالب الصف األول الثانوي )محمد، 2017(

التفكري  مهارات  عن  الكشف  إىل   )2017( دراسة محمد  هدفت 
تدريس  ب��ني  وال��ع��الق��ة  ال��ث��ان��وي��ة،  املرحلة  ل��ط��الب  امل��ن��اِس��َب��ة  ��يل  ال��ت��أمُّ
الفلسفية لدى  يل واملفاهيم  ال�تأمُّ التفكري  الفلسفة وتنمية مهارات 
طالب الصف األول الثانوي وذلك باستخدام املنهج الوصفي واملنهج 
الفلسفية  املفاهيم  يقيسان  اخ��ت��ب��اري��ن  ع��ىل  ب��االع��ت��م��اد  التجرييب 
والتفكري التأميل بعد تدريس مهارات التفكري الفلسفي عىل مجموعٍة 
بَْعديٍّ عىل عينٍة مكوَّنٍَة من 16  َقْبيلٍّ، وآخر  تجريبيٍة بإجراء اختبارٍ 
طالًبا و24 طالبًة من طلبة الصف األول الثانوي، يف مدرسة ثانوية 
تدريس  تم  الَقْبيل  االختبار  إجراء  الفيوم يف مرص، وبعد  بمحافظة 
التفكري  ومهارات  فلسفية  ومفاهيم  »مهارات  التجريبية  العينة 
التأميل يف الفلسفة« خالل فصٍل درايسٍّ كامٍل، وبعد إجراء االختبار 

الَبْعدّي بيََّنْت النتائج أن ُمعاِمل ارتباط سبريمان وصلت قيَمُتُه إىل 
0.98 وهو ارتباٌط دالٌّ عىل مستوى 0.01، ما يدل عىل وجود عالقة 

والتفكري  الفلسفية  املفاهيم  استيعاب  بني  إحصائًيّا  دالّ��ة  طردية 
يل يف الفلسفة، ويف ختام الدراسة أوىص الباحث بإعادة النظر  التأمُّ
 
ٍ
ُمصاغ شائٍق  بأسلوٍب  وعرضها  ومحتواها،  الفلسفة،  مناهج  يف 
البحث  عىل  وتقوم  الفلسفة،  يف  التأملية  القدرات  ط  تَُنشِّ بطريقٍة 

والتجريب، واالبتعاد عن الرتكيز عىل الحفظ واالستظهار.

والّشك  النقدي  االنفتاح  عىل  لألطفال  الفلسفة  تدريس  أثر 

 Rahdar,( الذاتية  والفاعلية  الناقد  التفكري  وتنمية  يل  التأمُّ

)Pourghaz & Marziyeh, 2018

الكشف  إىل  بدراسٍة هدفت   )2018( ومارزيه  وبورجاز  راهدار  قام 
ومكونات  الناقد  التفكري  عىل  لألطفال  الفلسفة  تدريس  تأثري  عن 
االنفتاح النقدي والشك التأميل والفاعلية الذاتية، وذلك باستخدام 
من  طالبة   320 ال��دراس��ة  مجتمع  وب��ل��غ  ال��ت��ج��ري��يب،  شبه  املنهج 
اإليرانية وتم اختيار عينة  الثانوية يف مدرسة خاش  املرحلة  طالبات 
عىل  عشوائّيًا  وتقسيمهن  طالبة   54 من  مكّونة  ”مقنعة“  ُمرضية 
مجموعتني تجريبية وضابطة كل مجموعة مكونة من 27 طالبة، 
ومن ثم تم تعريض كل من املجموعتني إىل اختبارين قبيل وبعدي، 
االختبار  درج���ات  يف  إحصائية  دالل���ة  ذات  ف���روق  النتائج  وأظ��ه��رت 
الفلسفة  تدريس  أن  يعين  ما  التجريبية،  املجموعة  ل��دى  البعدي 
والتفكري  الذاتية،  كفاءتهم  زيادة  عىل  إيجابي  أثر  له  كان  للطالبات 
استخدام  بعد  التأميل-  والشك  النقدي  -االنفتاح  بمكوناته  النقدي 

املقاييس املناسبة لكل متغري عىل عينة الدراسة.

هل تستطيع برامج مثل »الفلسفة لألطفال« مساعدة املدارس 

 Siddiqui, Gorard &( الدرايس  التحصيل  وراء  ما  إىل  للنظر 

)See, 2019

إىل  للتعرف  أجرت صديق وجورارد ويس )2019( دراسًة هدفت 
 P4C Philosophy for لألطفال  الفلسفة  تدريس  برنامج  أثر 
Children عىل قدراتهم غري املعرفية واليت تتعلق بمتغريات مثل 
االجتماعية،  واملسؤولية  فريق،  يف  والعمل  والتعاطف،  التعاون، 
تجريبية  م��ج��م��وع��ت��ني:  ع���ىل  ال��ت��ج��ري��يب  ِش���ْب���ه  امل��ن��ه��ج  ب��اس��ت��خ��دام 
وشملت  الغرض،  لهذا  وطُ��وِّرَ  أُِع��دَّ  مقياٍس  باستخدام  وضابطة، 
إنجلرتا  يف  اب��ت��دائ��ي��ة  م��درس��ة   42 يف  ط��ال��ًب��ا   2722 ال���دراس���ة  عينة 
لألطفال  الفلسفة  جلسات  إىل  التجريبية  املجموعة  فيها  تعرضت 
P4C ملدة 18 شهرًا، وأكدت النتائج أن برنامج P4C يجعل الطلبة 
التواصلية  ومهاراتهم  االجتماعية  مهاراتهم  بخصوص  يتقدمون 
كان  التقدم  أن  اإلش��ارة  مع  اآلخرين  مع  كفريٍق  الجماعي  والعمل 
أكرب بني الطلبة املؤهَّلني للحصول عىل وجباٍت مدرسيٍة وهم عادًة 
وبعد  املنخفضة،  االقتصادية  الخلفيات  الطلبة ذوي  يَُصّنفون من 
املعلّمني،  مع  مقابالت  إجراء  عىل  الباحثون  حرص  الدراسة  انتهاء 
هناك  أن  املعلِّمون  فأوضح  الربنامج  تطبيق  أثر  ملناقشة  وطلبهم 
واالجتماعية،  التواصلية  املهارات  عىل صعيد  حدث  ملموًسا  فارًقا 
خصوًصا يف جانب االستماع واالنصات لآلخر سواًء من املعلمني أو 
الطلبة، ومما أشاروا إليه كذلك أن األطفال أصبحوا يسألون أسئلًة 
أتفق«،  »ال  و  »أتفق«  قبيل  من  عباراٍت  ويستخدمون  عمًقا،  أكرث 
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ينتهي  واالستماع حىت  للحديث  مقاطعة  أقل  األطفال  أصبح  كما 
وأصبحوا  املختلفة،  النظر  وجهات  وتقبُّل  فكرته،  طرح  من  زميله 
أكرث استجابًة لبعضهم البعض، وحىت األطفال األكرث هدوًءا واألقل 
مشاركًة يف الفصل باتوا يتحدثون بأريحية أكرث، وصاروا أكرث مشاركًة 

وتواصاًل.

التعقيب عىل الدراسات السابقة

تتفق الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة يف تناولها 
الفلسفي،  التفكري  ومهارات  الفلسفة  تعليم  وهو  املستقل  املتغري 
تعليم  عالقة  ال��دراس��ات  معظم  ت��ن��اُول  كذلك  االت��ف��اق  أوُج��ه  وم��ن 
التفكري  مثل  الطلبة  ل��دى  املعرفية  غري  ال��ق��درات  بتنمية  الفلسفة 
التعايش،  وق��َي��م  ��يل،  ال��ت��أمُّ والتفكري  ال��ذات��ي��ة،  والفاعلية  ال��ن��اق��د، 
)إسماعيل،  دراس���ة  يف  كما  االجتماعية  وامل��س��ؤول��ي��ة  وال��ت��ع��اط��ف، 
 Lipman, 1998;( ودراسة )2016؛ حمزة، 2017؛ ومحمد، 2017
 Rahdar, Pourghaz & Marziyeh, 2019; Siddiqui,

.)Gorard & See, 2019

وأم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ألب����رز أوج����ه االخ���ت���الف ب���ني ال���دراس���ة ال��ح��ال��ي��ة 
والدراسات السابقة فتكُمن يف املنهجية البحثية حيث استخدمت 
أيٍّ  مع  يلتِق  لم  ال��ذي  الوثائقي  الوصفي  املنهج  الحالية  ال��دراس��ة 
حيث  السابقة؛  ال��دراس��ات  استخدمتها  ال��يت  البحث  مناهج  م��ن 
غلب عليها استخدام منهج تحليل املحتوى كما يف دراسة )بالبل، 
1988؛ وإبراهيم، 1998؛ ومحمود، 1990(، واملنهج ِشْبه التجرييب 
كما يف دراسة )إسماعيل، 2016؛ وحمزة، 2017؛ ومحمد، 2017( 
 Rahdar Pourghaz & Marziyeh, 2019;  ( ودراس�����ة 
قائمة  يف  وي��الح��ظ   ،)Siddiqui, Gorard & See, 2019
خلّوها  امليالدية،  األلفية  قبل  ما  دراس��ات  ويف  السابقة،  الدراسات 
بشكٍل  حرضت  ولكّنها  التجريبية،  وِشبه  التجريبية  الدراسات  من 
كبريٍ فيما بعد األلفية، وهي مالحظة تدل عىل أن تعليم الفلسفة 
بتطبيقاٍت  أكرث عمليًة  يأخذ منحًى  بدأ  الفلسفي  التفكري  ومهارات 

مختلفةٍ، وارتباِطِه بعدة متغريّات يؤثِّر ويتأثر بها.

يف  للباحث  علمّيًا  ع��ونً��ا  السابقة  ال��دراس��ات  مجموع  ��ل  وش��كَّ
تحقيق أهداف الدراسة الحالية، فقد كانت بمثابة املنطلق العلمي 
والنظري، كما استفاد الباحث من بعض الدراسات السابقة لتكون 
 Lipman, 1998;( ك���دراس���ة  التحليل  م��ح��ل  ال���دراس���ات  ض��م��ن 
)اليونسكو،  ودراس��ة   )Siddiqui, Gorard and See, 2019
دراسة   12 إىل  باإلضافة   )2017 وحمزة،  2017؛  ومحمد،  2009؛ 

بجانب الدراسات السابقة املُشار إليها.

م��ن��ه��ج��ي��ة ال��دراس��ة وإج��راءات��ه��ا

منهج الدراسة

استخدم الباحث املنهج الوصفي الوثائقي الذي يُطبَّق »لإلجابة 
يتعلق  ما  وتحليل  دراس��ة  خ��الل  من  ما  ظ��اه��رٍة  ح��ول  س��ؤال  عىل 
بها من وثائق ودراسات« )العساف، 2016، ص224(، ويذكر العبد 

اليت  النوعية  البحوث  أساليب  أحد  هي  الوثائق  أن   )2012( الكريم 
تُ��رَى  وال  املقابالت  يف  تُقال  ال  بها  أشياء  وج��ود  إىل  أهميتها  تعود 
لتحليل  األن��س��ب  ه��و  املنهج  ه��ذا  أن  الباحث  ويجد  امل��الح��ظ��ة.  يف 

مجموعة من الدراسات التقارير محل الدراسة.

مجتمع الدراسة وعّينتها

َدت الدراسة يف هذا البحث مجموعًة من الدراسات والتقارير  وحَّ
املعرفية  القدرات غري  الفلسفي عىل  التفكري  تعليم  أثر  تناولت  اليت 
لدى الطلبة بلغ مجموعها 15 دراسة وتقريرين مدعومني يف النطاق 
الزمين الواقع بني عامْي 1995م و 2019م، واليت أُْجرِيَت يف عدة دول 

صها جدول1. مختلفة حول العالم يلخِّ
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جدول1: وصف ببليوغرايف للدراسات والتقارير محّل الدراسة

النطاق الجغرايفالنوعالباحثون وسنة النرشم

1Fields, 1995إنجلرتادراسة شبه تجريبية
2Lipman, 1989الواليات املتحدةدراسة تقييمية
3Cherednichenko & Roberts, 2003أسرتالياورقة علمية منشورة
4Tricky & Topping, 2004أمريكا، كندا، إنجلرتا، ويلز، أسكتلندادراسة مراجعة تقييمية
126 دولةدراسة مسحية)فريق من الباحثني( اليونسكو، 52009
6Swain, Cara & Litster, 2013بريطانياتقرير مدعوم
7Colom, Moriyón, Magro& Morilla, 2014مدريد إسبانيادراسة طولية
8Scholl, 2014أسرتاليادراسة كيفية
9Gorard, Siddiqui & See, 2015إنجلرتادراسة شبه تجريبية
10House, 2016اململكة املتحدةتقرير مدعوم
11Norris, 2016أونتاريو كندادراسة كيفية
مرصدراسة تجريبيةإسماعيل، 122016
مرصدراسة شبه تجريبيةعمر، 132017
مرصدراسة شبه تجريبيةحمزة، 142017
مرصدراسة وصفية وتجريبيةمحمد، 152017
16Rahdar, Pourghaz & Marziyeh, 2018إيرانشبه تجريبية
17Siddiqui, Gorard & See, 2019إنجلرتادراسة شبه تجريبية

األدوات

أَعدَّ الباحث بطاقيَتْ مالحظةٍ، ُجِمَع يف األوىل البيانات الوصفية 
الباحث  ق��ام  الثانية  ويف  التحليل،  م��وض��ع  وال��ت��ق��اري��ر  ل��ل��دراس��ات 
واليت  للطلبة  املعرفية  غري  بالقدرات  العالقة  ذات  املتغريات  بتحليل 

تأثرت بفعل تعليم مهارات التفكري الناقد والفلسفي.

ن����������ت����������ائ����������ج ال������������������دراس������������������ة وت��������ح��������ل��������ي��������ل��������ه��������ا وم�������ن�������اق�������ش�������ت�������ه�������ا 

وت��ف��س��ريه��ا

إج��اب��ة س��ؤال ال��دراس��ة األول

1. ما الدراسات والتقارير اليت بيَّنت آثار تعليم التفكري الفلسفي 

اإليجابية عىل قدرات وِسمات الطلبة غري املعرفية؟

 
ِ
َم الباحث بطاقَة مالحظٍة لجْمع لإلجابة عن هذا السؤال صمَّ
مجموعٍة من البيانات حول الدراسات والتقارير اليت من املمكن أن 
تخدم اإلجابة عىل هذا السؤال، وقد تتبَّع الباحث يف قواعد البيانات 
ومهارات  الفلسفة  تعليم  تأثري  تؤكد  وتقارير  دراساٍت  عدة  املختلفة 
مات غري  التفكري الفلسفي عىل املتغريات ذات العالقة بالقدرات والسِّ
دول  عدة  يف  التعليم  من  النوع  هذا  وا  تلقَّ الذين  للطلبة  املعرفية 
وتعدُّدها؛  والتقارير  الدراسات  هذه  ولكرثة  العالم،  حول  مختلفة 
َد الباحث واتَّبع مجموعًة من املعايري العلمية واملنهجية التخاذ  حدَّ
لإلجابة  األنسب  واختيار  والتقارير  ال��دراس��ات  بعض  استبعاد  ق��رار 

املرجع،  نوع  يف  املعايري  هذه  وتتلخص  األول،  الدراسة  س��ؤال  عىل 
اليت  العمرية  واملرحلة  البحيث،  ومنهجه  املكاين،  ونطاقه  وتاريخه، 
اليت  املالحظة  بطاقة  ضمن  لتكون  التقرير،  أو  الدراسة  استهَدَفْتها 
املتوافقة  والتقارير  الدراسات  عدد  أن وصل  إىل  الغرض  لهذا  أُِعدَّت 
مع املعايري املحددة إىل 17مرجع أُْجريَت خالل 24 سنة مضت ما بني 

عامْي 1995م و 2019م.

ومن جدول1 -املعروض يف القسم السابق- يتضح تنوُُّع املناهج 
 Scholl,( كيفيٌة  واح��دٌة  دراس��ٌة  توجد  حيث  املستخدمة  البحثية 
2014( والبقية متنوعة بني تجريبيٍة وكّميٍة باستثناء تقرير كل من 
)Swain,  Cara & Litster, 2013( و )House, 2016( إال أن 
املنهج  هو  التحليل  محل  ال��دراس��ات  يف  السائد  املستخدم  املنهج 
حدٍّ  إىل  بالجزم  يمتاز  منهٌج  وهو  دراس��ات،  ثماين  بواقع  التجرييب 
كبريٍ بمعرفة أثر املتغرّي املستقل عىل التابع، حيث ترتفع درجة الثقة 
ذات  الخارجية  املتغريات  لَِسْعِيِه يف ضبط  سواه  مما  أكرث  بنتائجه 
 بحيثٍّ بعض 

ٍ
األثر عىل املتغرّي التابع، مع التأكيد عىل أن لكل منهج

أن  إىل  اإلشارة  وتجدر   ،)2016 )العساف،  العيوب  وبعض  املميزات 
الحالية  بالدراسة  دراسًة )Tricky & Topping, 2004( شبيهًة 
حيث تتبََّعت 10 دراسات يف النطاق الزمين الواقع بني عام 1970م 
و 2002م لرصد أثر تعليم الفلسفة لألطفال عىل القدرات املعرفية 
وغري املعرفية، إال أن ما يُمّيز الدراسة الحالية هو تتبُّعها 15 دراسة 
ومهارات  الفلسفة  تعليم  أثر  عىل  الرتكيز  مع  مدعوَمني  وتقريرين 
إىل  باإلضافة  فقط،  املعرفية  غري  ال��ق��درات  عىل  الفلسفي  التفكري 
تنوع النطاق املكاين للدراسة الحالية حيث شمل عدة دول مختلفة 
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وقَيم التعايش مع اآلخر لدى طالب املرحلة الثانوية.

الِحجاجي يف  الربهان  استخدام   .)2017( محمد  عمر، سعاد   
لدى  والحياتية  الِحجاجية  املهارات  لتنمية بعض  الفلسفة  تدريس 

طالب املرحلة الثانوية.

استخدام  أثر   .)2017( أحمد  مصطفى  محمد  ميساء  حمزة،   
التفكري  م��ه��ارات  تنمية  ع��ىل  الفلسفة  ت��دري��س  يف  ليبمان  طريقة 

األول  بالصف  املكفوفني  الطالب  لدى  املادة  نحو  واالتجاه  االستداليل 

الثانوي.

وتنمية  الفلسفة  تدريس   .)2017( م��دب��ويل  عبدين  رج��ب  محمد،   
األول  الصف  طالب  لدى  الفلسفية  واملفاهيم  يل  التأمُّ التفكري  مهارات 

الثانوي.

 Rahdar A., Pourghaz A., & Marziyeh A., )2018(. 
The Impact of Teaching Philosophy for Children 
on Critical Openness and Reflective Skepticism in 
Developing Critical Thinking and Self-Efficacy.

 Siddiqui N., Gorard S., & See B. H., )2019(. 
Can programmers like Philosophy for Children help 
schools to look beyond academic attainment?

 إج��اب��ة س��ؤال ال��دراس��ة ال��ث��اين:

مات غري املعرفية اليت تطورت بفعل  2. ما أنماط القدرات والسِّ

تعليم الطلبة التفكري الفلسفي؟

قام  املعدة  املعايري  عىل  بناًء  وتقريرًا  دراسًة   17 وتحديد  بعد حرص 
الباحث -لإلجابة عىل هذا السؤال- باستخدام بطاقة مالحظة للكشف 
تعليم  بفعل  تأثرت  ال��يت  املعرفية  غري  مات  والسِّ ال��ق��درات  أنماط  عن 
ومركَّزٍ  ٍق  معمَّ تحليٍل  وبعد  الفلسفي،  التفكري  وم��ه��ارات  الفلسفة 
الباحث  َل  توصَّ الحالية  الدراسة  املحددة يف  والتقارير  الدراسات  لنتائج 
تعليم  بفعل  تأثرت  اليت  املعرفية  مات غري  والسِّ القدرات  أنماط  أن  إىل 
ثالثة  ضمن  تصنيفها  يمكن  الفلسفي  التفكري  وم��ه��ارات  الفلسفة 

حها شكل1:  أنماط رئيسية يوضِّ

إسبانيا  إىل  باإلضافة  م��رص،  وه��ي  واح���دة،  عربية  دول��ة  بينها  من 
وكندا   )Colom, Moriyón, Magro & Morilla, 2014(
 Cherednichenko, Harvey( وأسرتاليا   )Norrid, 2016(
Roberts, 2003 &( باإلضافة إىل دراسة )اليونسكو، 2009أ( اليت 
دراس��ة  أن  حني  يف  العالم،  أنحاء  مختلف  يف  دول��ة   126 شملت 
)Tricky & Topping، 2004( فركَّزَت عىل دول اململكة املتحدة 
والواليات املتحدة األمريكية فقط، مع التأكيد عىل أن ِكال الدراستني 
يف  متنوعة  أع��م��ار  م��ن  وعينًة  مجتمًعا  شملت  دراس���اٍت  تتبََّعت 
املراحل الدراسية املختلفة من رياض األطفال وحىت املرحلة الثانوية، 
ركزت  دراسٌة  يكون من ضمنها  بأن  تميزت  الحالية  الدراسة  أن  إال 
عينتها عىل الطلبة املكفوفني يف الصف األول الثانوي، وهي دراسة 
)حمزة، 2017( اليت أُجريت يف مرص، ويبني جدول2 الدراسة واملرحلة 
الدراسية أو العمرية والنطاق املكاين لكل دراسٍة وتقريرٍ كان موضًعا 
ال��دراس��ات  بهذه  قائمة  ييل  وفيما  الحالية،  ال��دراس��ة  يف  للتحليل 
والتقارير مع ذكر عناوينها وأسماء باحثيها وُمعّديها، وسنة النرش 

بدًءا باألقدم:

•	 Fields, J. I. (1995). Empirical data research into the 
claims for using philosophy techniques with young 
children.
•	 Lipman, M. (1998). Teaching students to think 

reasonably: Some findings of the philosophy for 
children program.
•	 Cherednichenko, B., Harvey, G.,& Roberts, J. 

(2003). Philosophy in Schools as a Literacy Pedagogy.

•	 Trickey, S.,& Topping*, K. J. (2004). ‘Philosophy 
for children’: a systematic review.

 اليونسكو )2009(. الفلسفة مدرسة الحرية.	•

•	 Swain, J., Cara, O. and Litster, J. (2013) Doing 
philosophy in schools: An evaluation report prepared 
by the Institute of Education.

•	 Colom, R., Moriyón, F. G., Magro, C., & Morilla, 
E. (2014). The long-term impact of Philosophy for 
Children: A longitudinal study.

•	 Scholl, R. (2014). “Inside-out Pedagogy”: Theorising 
Pedagogical Transformation through Teaching 
Philosophy.

•	 Gorard, S., Siddiqui, N., & See, B. H. (2015). 
Philosophy for Children: Evaluation Report and 
Executive Summary.

•	 House, Bob (2016). Closing the Achievement Gap 
with P4C.

•	 Norris, T (2016). Philosophical Questions about 
Teaching Philosophy: What’s at Stake in High School 
Philosophy Education.

نموذج  استخدام   .)2016( إبراهيم  محمد  سماح  إسماعيل،   
استقاللية املتعلم يف تدريس الفلسفة لتنمية أبعاد التنظيم الذايت 
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شكل1: أنماط القدرات والسمات غري املعرفية اليت تأثَّرَت بفعل 

تعليم الفلسفة ومهارات التفكري الفلسفي بناًء عىل نتائج الدراسات 
والتقارير محل التحليل يف الدراسة الحالية:

نتائج  يف  ج��اءت  كما  األنماط  لهذه  ٌل  ُمَفصَّ وص��ٌف  ييل  وفيما 
الدراسات والتقارير اليت شملتها الدراسة الحالية:

الشخصية  امل���ه���ارات  تُ���َع���دُّ  واالجتماعية:  الشخصية  امل��ه��ارات   .1

واالجتماعية من املتغريات اليت كان لتعليم الفلسفة لألطفال تأثريٌ كبريٌ 
عليها، وهذا ما أثبَتْتُه دراساٌت علميٌة عديدةٌ، من أحدثها دراسة صّديق 
وجورارد ويس )Siddiqui, Gorard & See, 2019( التجريبية، اليت 
للطفل  الفلسفة  تدريس  مثل  برامج  أثر  عن  البحث  إىل  تسعى  كانت 
عىل الطلبة بعيًدا عن التحصيل الدرايس، حيث قام الباحثون بتطبيق 
دراستهم عىل 2722 طالًبا يف 42 مدرسة ابتدائية تعرََّضت فيها املجموعة 
وأكََّدت  ملدة 18 شهرًا،   P4C)1( الفلسفة لألطفال  التجريبية إىل جلسات 
مهاراتهم  بخصوص  يتقدمون  الطلبة  يجعل   P4C برنامج  أن  النتائج 
مع  ك��ف��ري��ٍق  الجماعي  وال��ع��م��ل  ال��ت��واص��ل��ي��ة،  وم��ه��ارات��ه��م  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
املؤهلني للحصول  الطلبة  التقدم كان أكرب بني  اآلخرين، مع اإلشارة أن 
الخلفيات  ذوي  الطلبة  من  يَُصنَّفون  عادًة  وهم  مدرسية،  وجبات  عىل 
الباحثون عىل إجراء  الدراسة حرص  انتهاء  املنخفضة، وبعد  االقتصادية 
فأوَضَح  الربنامج؛  تطبيق  أثر  ملناقشة  وطلبتهم  املعلمني  مع  مقابالت 
التواصلية  املهارات  ملموًسا حدث عىل صعيد  فارًقا  هناك  أن  املعلِّمون 
من  س��واًء  لآلخر  واإلنصات  االستماع  جانب  يف  خصوًصا  واالجتماعية 
املعلمني أو الطلبة، ومما أشاروا إليه كذلك أن األطفال أصبحوا يسألون 
أتفق«،  و »ال  »أتفق«  قبيل  عبارات من  ويستخدمون  أكرث عمًقا  أسئلًة 
كما أصبح األطفال أقل مقاطعًة للحديث واالستماع حىت ينتهي زميلُُه 
من طرح فْكرَتِِه وتقبُّل وجهات النظر املختلفة، وأصبحوا أكرث استجابًة 
م��ش��ارك��ًة يف  ه����دوًءا واألق���ل  األك���رث  األط��ف��ال  ال��ب��ع��ض، وح��ىت  لبعضهم 

الفصل باتوا يتحدثون بأريحية أكرث، وصاروا أكرث مشاركًة وتواصاًل.

س عىل  )Philosophy for Children )1 برنامج الفلسفة لألطفال والذي تأسَّ
يد ماثيو ليبمان Matthew Lipman يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1970م

 Gorard, Siddiqui & See,( ورفاقه  دراسة جورارد  وبّينت 
التقرير  ابتدائية يف إنجلرتامن خالل  2015( اليت أُجريت يف 48 مدرسة 
تأثريٌ  لها  كان   P4C لألطفال  الفلسفة  برنامج  أن  للدراسة  املصاحب 
مهارات  وعىل  للتحدث،  أنفسهم  يف  التالميذ  ثقة  عىل  واسٌع  إيجابيٌّ 
والطلبة  املعلِّمني  آراء  استقصاء  خالل  من  ال��ذات  وتقدير  االستماع، 

املصاحب للدراسة.

 )Tricky & Topping, 2004( وت��وب��ي��ن��ج  ت��ري��يك  دراس����ة  ويف 
حول  سنة   30 خ��الل  أُْج��ريَ��ْت  دراس���اٍت  وتقويم  تحليل  استهدفت  ال��يت 
ال��دراس��ات  ه��ذه  م��ن  مجموعة  أن  ت��ب��نيَّ  ل��ألط��ف��ال.  الفلسفة  ب��رام��ج  أث��ر 
وتحسني  ال��ذات  تقدير  إىل  أّدى  للطفل  الفلسفة  تعليم  أن  إىل  لَْت  توصَّ
ويف  النفس،  يف  والثقة  اللغوي  التعبري  عىل  والقدرة  االستماع  مهارات 
أُجريت  وال��يت  وتوبينج  ترييك  دراس��ة  يف  التحليل  محل  ال��دراس��ات  إح��دى 
فروٍق  إىل  لَت  توصَّ 7-8 سنوات  عمر  بني  ما  طالًبا   123 عام 1995م عىل 
مقياس  عىل  والتجريبية  الضابطة  املجموعتني  بني  إحصائّيٍة  داللٍة  ذات 
 Ravens Matrices ماتريكس  رافني  واختبار   Wechsler وكسلر 
أنهم  ُمعلِّموهم  وعلََّق  الطلبة،  عىل   P4C جلسات  تطبيق  بعد  للذكاء 
ز والفضول وااللتزام، ويف بحٍث  الحظوا عىل طلبتهم زيادة الرتكيز والتحفُّ
يُقارب 2346  ما  أُجرَي يف عام 2002م عىل  بتحليله  الدراسة  آخر قامت 
يف  املتنوعة  واإلثنية  واالجتماعية  االقتصادية  الخلفيات  ذوي  من  طالًبا 
نتائج  لَْت  توصَّ  ،7-5 الصفوف  مستوى  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات 
وجعلت  االستماع،  مهارات  من  تُطوِّر  لألطفال  الفلسفة  أن  إىل  الدراسة 
أكرث  وأصبحوا  الفصل  يف  زمالئهم  أمام  للتحدُّث  استعدادًا  أكرث  الطلبة 
عند  التعليالت  تقديم  مقدرًة عىل  وأظهروا  اآلخر،  الرأي  لقبول  استعدادًا 
التعبري عن اآلراء، إضافًة إىل تحقيق مكاسب عامة عىل مستوى املهارات 
لَت إليها دراسات وتقارير أخرى مثل  االجتماعية، ومثل هذه النتائج توصَّ
 Gorard, Siddiqui & See, 2015; Swain, Cara & Litster,(
عىل  لألطفال  الفلسفة  تعليم  أث��ر  أبانت  ال��يت   )2013; House, 2016
التحدث،  عىل  التالميذ  ثقة  ك��زي��ادة  االجتماعية  امل��ه��ارات  من  مجموعة 
الشفاهي،  التواصل  وتطور  ال��ذات،  وتقدير  االستماع،  مهارات  وتحسني 
وجهات  عن  التعبري  عىل  والقدرة  اآلخرين،  واح��رتام  النفس،  يف  والثقة 

النظر املختلفة.

وجورارد  دراسة صديق  وردت يف  اليت  امللفتة  األمور  من  السلوك:   .2

املشاركني  املعلمني  أن   )Siddiqui, Gorard & See, 2019( ويس 
 P4C جلسات  معهم  طبَّقوا  ال��ذي��ن  طلبتهم  ع��ىل  الح��ظ��وا  ال��دراس��ة  يف 
انخفاًضا يف عدد السلوكيات السيئة واملزعجة، ويعتقدون أن ذلك يعود 
بينهم  فيما  اإليجابي  التواصل  عىل  ق��درًة  أك��رث  أصبحوا  األطفال  أن  إىل 
أصبح  كما  لألطفال،  الفلسفة  جلسات  تعزيزه  عىل  تحرص  مما  وه��ذا 
بعضهم  من  الشكاوى  قصص  وقلَّت  الخالف  إىل  ُعرَضة  أقل  األطفال 
حّل  مع  الطلبة  تعامل  أن  املعلمني  أح��د  وص��ف  وق��د  معلميهم،  عند 
املختلفة  اآلراء  أكرث نضًجا ويتقّبلون  بينهم أصبح بطريقة  النزاعات فيما 
ويناقشونها. ويف دراسة أجراها فيلدز )Fields, 1995( عىل 123 طالًبا ما 
بني عمر 7-8 سنوات توصلت إىل أن تعليم الفلسفة لألطفال P4C قلَّل 
 as cited in( الطلبة  بني  السلبية  اللفظية  التفاعالت  استخدام  من 

.)Tricky & Topping, 2004
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 Colom,( ومورياّل  وماجرو  وماريون  كولوم  من  كلٌّ  أجرى  وقد 
Moriyón, Magro & Morilla, 2014( دراسًة طوليًة يف مدريد 
 400 شملت  2012م  وح��ىت  2002م  يف  ب���دأت  سنة   12 استغرقت 
 12 خ��الل  األس��ب��وع  يف  واح���دٍة  ساعٍة  مل��دة   P4C برنامج  وا  تلقَّ طالٍب 
حرضوا  الذين  الطلبة  أن  الدراسة  إليه  لَت  توصَّ ومما  دراسية،  سنة 
وجدت  كما  وعاطفةً،  وص��دًق��ا  انفتاًحا  أك��رث  كانوا  الربنامج  جلسات 
أعىل  ومستوى  النفيس،  ه��ان  ال��ذُّ من  منخفضًة  مستوياٍت  ال��دراس��ة 
 APQ-A للشخصية  آي��زن��ك  مقياس  ع��ىل  وال��ص��دق  االنبساط  م��ن 
إىل  ذلك  الباحثون  ويُرِجع  الضابطة،  باملجموعة  مقارنًة   APQ-J و 
لألطفال  الفلسفة  جلسات  ممارسة  تتخلل  اليت  والطريقة  املنهجية 
يسوده  فلسفيٍّ  استقصاٍء  مجتمع  إىل  الصف  بتحويل حجرة   P4C
التعاطف، والتقبُّل، والتعاون، وتشجيع جميع هذه العنارص بشكٍل 

منهجيٍّ من حنٍي آلخر خالل الجلسات.

عىل  اعتمدت   )Scholl, 2014( لسكول  نوعيٍة  دراس���ٍة  ويف 
املعلمني  م��ن  مجموعٍة  م��ع  املنتظمة  ِش��ْب��ه  الشخصية  امل��ق��اب��الت 
الذين مارسوا أسلوب تعليم الفلسفة لألطفال، أشار معظمهم أن 
مفهوم ضبط الصف يتغري عند تطبيق هذا األسلوب؛ نظرًا لسيادة 
والتساؤل  االستقصاء  مجتمعات  يف  واإلن��ص��ات  االس��ت��م��اع  حالة 
يف   َ غ��ريَّ ما  لألطفال،  الفلسفة  تعليم  أسلوب  عليها  يعتمد  ال��يت 
هرمية التعلُّم الّصّفي، والتخيل عن السيطرة السلبية الكاملة عىل 

األطفال.

3. مهارات التفكري: تعليم الفلسفة لألطفال P4C عىل طريقة ماثيو 

ليبمان واليت طُوِّرَت عىل أيدي أكاديميني بعده؛ من شأنها تنمية التفكري 
اإلب��داع��ي،  والتفكري  املفاهيمي،  التفكري  يشمل  ال��ذي  للطفل  الفلسفي 
والتفكري النقدي، والتفكري الرعايئ )الرعاية(، والتفكري التعاوين وغريها... ما 
يُْكِسب املشارك يف جلساٍت من هذا النوع القدرَة عىل التجريد، والتساؤل، 
الحياة،  مجاالت  يف  تطبيقها  يمكن  فكريٍة  كمهارٍة  التفلسف  ثم  وم��ن 
واستيعابه،  الحوار  ومهارات  املنطق  ِح��ّس  الفلسفي  التفكري  يَُنّمي  كما 
والتفكري ضمن املجموعة وبناء الحجج أو نقضها، وخلق األفكار، وابتكار 
البدائل، ويتم تحسني  الرتابطات، ووضع األمثلة، واقرتاح  املعاين، وإيجاد 
جودة التفكري الناقد بتحسني القدرة عىل التعليل، والتنقيب عن الدالئل، 
سبق  وم��ا   ،)2019 )ت��ون��يس،  الفرضيات  واختبار  االف��رتاض��ات،  وتلخيص 
 House, 2016;( أكََّدتُْه دراساٌت وأشارت إليه دراساٌت وتقارير أخرى عديدة
 Siddiqui, Gorard & See, 2019; Swain, Cara & Litster,
 Siddiqui,( دراس���ة  ففي   ،)2013; Tricky & Topping, 2004
 P4C جلسات  قّدموا  الذين  املعلِّمون  ذَكَ��َر   )Gorard & See, 2019
يفكرون  الجلسات  وجعلتهم  التفكري،  مهارات  لديهم  تطوَّرَت  الطلبة  أن 
يشٍء  ح��ول  مختلفة  نظر  وج��ه��ات  لتكوين  ب��اإلض��اف��ة  ال��ص��ن��دوق،  خ���ارج 
بأخذ  للطلبة  تسمح  الجلسات  ه��ذه  أن  املعلّمني  أح��د  ��َد  أكَّ كما  واح��دٍ، 
التفكري يف جوٍّ صامٍت، وهو ما يتم إهمالُُه غالًبا، ومن األمور  وقٍت من 
اليت الحظها املعلمون كذلك؛ محاولة الطلبة أن يُْعطوا حيزًا للتحقُّق من 
املواقف املختلفة، وطرح أسئلة تتضمن التفكري بطريقة منطقية، وتقدير 
من  والطلبة  أنفسهم،  عن  بطريقة مختلفة  والتفكري  اآلخرون  ُمُه  يَُقدِّ ما 

جهتهم يرون أن مشاركتهم بآرائهم من شأنه أن يبين أفكارهم.

 )Tricky & Topping, 2004( وتوبينج  ت��ريك  دراس���ة  أم��ا 
منذ  لألطفال  الفلسفة  تعليم  حول  متعددًة  دراس��اٍت  حللت  اليت 
له  لألطفال  الفلسفة  تعلُّم  أن  وجدت  2002م  وحىت  1970م  عام 
اإلبداعي،  التفكري  مهارات  التفكري مثل  مهارات   عدة من 

ٍ
أنواع تأثريُ 

والتفكري  التعليالت،  وتقديم  الشكيل،  واملنطق  العاطفي،  والذكاء 
املنطقي، وذلك عرب مقاييس اسُتْخِدَمت لهذا الغرض، مثل اختبار 
 .CTMM نيوجرييس للمنطق، واختبار كاليفورنيا للنُّْضج العقيل
ومهارات  لألطفال  الفلسفة  تعليم  بني  ربَطَْت  اليت  الشواهد  ومن 
التفكري املختلفة تقريٌر أُِعدَّ يف بريطانيا حول عوائد تعليم الفلسفة 
يف  ونوعيٍة  كّميٍة  بياناٍت  مجموعة  رص��د  ثناياه  يف  ج��اء  لألطفال، 
دراسّيًا  أّن فصاًل  أباَن  بلندن،  داخلية  ابتدائية  18 فصاًل يف مدارس 
تطّورٍ  بإحداث  الفلسفة لألطفال كفيٌل  تدريس  واحًدا من جلسات 
الطلبة  اللفظي، ليس عىل مستوى  التفكري  ملحوٍظ عىل مستوى 
باإلضافة  كذلك،  ُ��َدراء  وامل املعلّمني  مستوى  عىل  أيًضا  وإنما  فقط، 
 Swain, Cara &( إىل تطوير مهارات التفكري الُعليا لدى الطلبة

.)Litster, 2013

حول  إع�����داُدُه  ت��مَّ  ال���ذي   ،)2016(  House ه���اوس  تقرير  أم��ا 
مدرسة،   40 يف  املتحدة  اململكة  يف  أُق��ي��م  ال��ذي  التجرييب  امل���رشوع 
بمسّمى Going for Gold، املُعَتِمد عىل طريقة P4C أكََّد عىل 
وجود عالقة بني تعليم الفلسفة لطفل وبني تنمية مهارات التفكري 
الناقد ومهارات التفكري بشكٍل عام، ومن الجدير اإلشارة إىل تعليق 
ال��زّّي  لوال  أنه  ذكر  ال��ذي  امل��رشوع،  املشمولة يف  امل��دارس  إح��دى  مدير 
املدريس سيكون من الصعب تمييز طلبة املرحلة الثانوية من طلبة 
بها  تََمّيز  اليت  التفكري  طريقة  عن  كنايًة  ذلك  يذكر  وهو  االبتدائية، 

الطلبة عقب الربنامج.

استخدام  أث��ر  ق��ي��اس  استهدفت  ال��يت   )2017( عمر  دراس���ة  ويف 
الثانوية  املرحلة  طلبة  ع��ىل  الفلسفة  ت��دري��س  يف  الِحجاجي  ال��ربه��ان 
م��ه��ارات  تنمية  ع��ىل  س��اع��د  استخدامه  أن  النتائج  ����َدْت  أكَّ م��رص،  يف 
وبورجاز  راه��دار  دراس��ُة  وجدت  كما  املغالطات،  وكشف  العليا  التفكري 
ومارزيه )Rahdar, Pourghaz & Marziyeh, 2018( أن تدريس 
عىل  إيجابيٌّ  أث��ٌر  له  ك��ان  إي��ران  يف  الثانوية  املرحلة  لطالبات  الفلسفة 
 نقديٍّ، 

ٍ
انفتاح النقدي بمكوِّناته؛ من  الذاتية، والتفكري  زيادة كفاءتهم 

عّينة  عىل  متغرّيٍ  لكل  املناسبة  املقاييس  استخدام  بعد  يلٍّ،  تأمُّ وَشكٍّ 
عدة  استجَوبَْت  ال��يت   )Norris, 2016( نوريس  دراس��ة  أم��ا  ال��دراس��ة، 
طلبة يدرسون الفلسفة يف املرحلة الثانوية بمقاطعة أونتاريو الكندية، 
فقد أبدى الطلبة إعجابهم بهذا املقرر، وذكر بعضهم أن هذا املقرر هو 
بها  يتم  اليت  فالطريقة  بالتفكري،  الذي من خالله يستمتعون  الوحيد 
مختلفٌة تماًما عن بقية املقررات األخرى وتأخذ طريقة تفكري مختلفة 

تماًما، وتفتح طرق جديدة يف التفكري.

علمية  ورق��ة  خالصة  من  باقتباٍس  الجزء  ه��ذا  ختام  ويمكن 
 Cherednichenko &( وروب���رت���ز  شرييدنيشينكو  م��ن  ل��ك��ل 
تُمّكن  االستقصائية  الفلسفة  »مجتمعات   :)Roberts, 2003
السليم،  التفكري  أس��اس  عىل  الخاصة  معانيهم  بناء  من  الطلبة 
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)ص  والفعل«  األف��ك��ار  عن  ال��واع��ي  للتعبري  األس��اس  كذلك  ��ُر  وتُ��َوفِّ
مات  والسِّ القدرات  أنماط  274(. وفيما ييل وصٌف ملخٌص لجميع 
التفكري  وم��ه��ارات  الفلسفة  تعليم  بفعل  تأثرت  ال��يت  املعرفية  غري 
التحليل،  محل  والتقارير  الدراسات  نتائج  يف  ورد  كما  الفلسفي، 

ُحها جدول2: يوضِّ

تأثرت  اليت  املعرفية  غري  مات  والسِّ القدرات  أنماط   :2 ج��دول 
يف  وردت  كما  الفلسفي  التفكري  ومهارات  الفلسفة  تعليم  بفعل 

نتائج بعض الدراسات والتقارير:

نمط القدرة والسمة غري املعرفية املتأثرةاملرحلة أو العمراملرجعم

1Fields, 1995السلوك: التفاعالت اللفظية السلبية انخفضت7-8 سنوات

2Lipman, 1998
من الصف الرابع االبتدايئ 

وحىت الثانوي
مهارات التفكري: العقالين - اإلبداعي - النقدي

3 Cherednichenko, Harvey &
Roberts, 2003

املرحلة االبتدائية
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7 Colom, Moriyón, Magro &
Morilla, 2014
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املهارات الشخصية واالجتماعية: مهارات االستماع - الثقة يف 
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10House, 2016
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-املهارات الشخصية واالجتماعية: التعبري عن وجهات النظر 

املختلفة، وتقبُّل الرأي املختلف
-مهارات التفكري

11Norris, 2016مهارات التفكرياملرحلة الثانوية

التنظيم الذايت- التعايش مع اآلخرثاين ثانويإسماعيل، 122016
مهارات التفكري العليا وكشف املغالطاتاملرحلة الثانويةعمر، 132017
التفكري االستداليلأول ثانوي مكفوفنيحمزة، 142017
التفكري التأميلاألول ثانويمحمد، 152017

16 Rahdar, Pourghaz &
Marziyeh, 2018

التفكري النقديالثانوية

17Siddiqui, Gorard & See, 2019املرحلة االبتدائية
-املهارات الشخصية واالجتماعية: املهارات التواُصلية
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ال��ت��وص��ّي��ات

مراحل . 1 جميع  يف  الفلسفي  التفكري  م��ه��ارات  تعليم  تعميم 
توصية  وهي  الثانوية،  املرحلة  عىل  تقترص  وأاّل  العام  التعليم 
تأيت عطًفا عىل مجموع الدراسات اليت بيَّنت تأثريها اإليجابي يف 

مختلف املراحل الدراسية.

من . 2 ال��ن��وع  ه��ذا  ت��ق��دِّم  ال��يت  الخاصة  الوطنية  املؤسسات  دع��م 
ال��رشاك��ات  وعقد  2011م،  منذ  بعضها  يتواجد  وال��يت  التفكري 

التعليمية معها »مؤسسة بصرية نموذًجا«.

كانوا . 3 الذين  الثانوية  املرحلة  طلبة  عىل  مْسحّية  دراس��ة  إج��راء 
ضمن تجربة وزارة التعليم السعودية يف تدريس مقرر »مهارات 
التفكري الناقد والفلسفي« ملعرفة أثر تدريس املقرر عىل قدراتهم 

املعرفية وغري املعرفية.

إجراء دراسات تجريبية ومْسحّية تقييمّية لتجارب بعض الدول . 4
بمتغريّاٍت  وربطها  منها،  والعائد  الفلسفة  تعليم  يف  العربية 

مجتمعيٍة وطنية.

امل��ق��ارب��ة . 5 م��ن  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  ال��ف��ل��س��ف��ة  بتعليم  االن��ت��ق��ال 
الهيجيلية اليت تهتم بتاريخ الفلسفة ومذاهبها ونصوصها إىل 
التفكري  التفلسف ومهارات  بتعليم  تهتم  اليت  الكانطية  املقاربة 

الفلسفي.

املتحدة . 6 واململكة  األمريكية  املتحدة  الواليات  تجربة  االطالع عىل 
التفكري  م��ه��ارات  تعليم  تُ��طَ��بِّ��ق  ال���يت  األورب���ي���ة  ال����دول  وب��ع��ض 

الفلسفي منذ العام 1970م.

واالهتمام . 7 التعليم،  مناهج  يف  املعرفية  غري  باملهارات  االهتمام 
بما يؤدي إىل تنميتها، وربطها بالخطط الوطنية املستقبلية. 
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