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 : (1)مفهوم التفكير الناقد

ين ن الباحثحظ أمن خالل استعراض التعريفات المختلفة المنشورة في أدبيات التفكير الناقد ، يال

ن و احثييختلفون في تحديد مفهوم التفكير الناقد ، و قد يرجع ذلك إلى اختالف مناحي الب

 .خرى اهتماماتهم العلمية من جهة ، و إلى تعدد جوانب هذه الظاهرة و تعقدها من جهة أ

  . نهااللغة : ورد الفعل " نقد" في لسان العرب بمعنى ميز الدراهم و أخرج الزيف م في

 لشعر" فيقد افنقد الدراهم أي ميز الذهبية منها ، بمعنى أكتشف الزائفة . كما ورد تعبير " ن

و  المعجم الوسيط بمعنى أظهر ما فيه من عيب أو حسن. و يفهم من ذلك إظهار المحاسن

  تنقية و عزل ما حاد عن الصواب .العيوب و 

 والمواقف السلوكيات من محدود غير بعدد ارتباطات له ,مركب مفهوم الناقد التفكير ان

  ,المعرفة ونظرية والتعلم المشكلة وحل كالمنطق أخرى مفاهيم مع متداخل وهو ,واألوضاع

 إعطاء في التمهل انه": لبالقو )رنفك كيف( كتابه في الناقد التفكير جوهر عن ديوي جون ويعبر

                                                             
كاظم كريم الجابري وماهر محمد العوادي : التفكير،) دراسة نفسية تفسيرية ( ، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، 2012 ، ص249

 ) 1(  
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 إنها نجد Critical االنكليزية الكلمة إلى رجعنا وإذا األمر من التحقق لحين وتعليقها األحكام

 على القدرة ببساطة يعني الذي Kritikos اليوناني أو Critius الالتيني األصل من مشتقة

 القديمة التقليدية النظرة , اليونانية للكلمة اللغوي المدلول هذا يعبر وقد .األحكام وإصدار التمييز

 والحكم التحليل مهارات إن" بالقول ذلك على, (DeBono,1944) قواعدها أرسى التي للتفكير

 إلى الفتقارها ذاتها حد في كافية ليست لكنها الناقد التفكير أو التفكير عملية في مهمة والمجادلة

 ممكنا وليس, والتوليدية واإلبداعية اإلنتاجية التفكير جوانب مثل من األهمية غاية في عناصر

 مدى نقد طريق عن الحقيقة إلى التوصل بمجرد والتكنولوجيا العلوم مجاالت في التقدم

 ربما أخرى مرحلة إلى باالنتقال المهمة استكمال من والبد ,القائمة المعلومة أو الفرضية صحة

 .المشكلة حل أو الموقف لمعالجة إبداعية وأفكار جديدة فرضيات لتوليد أهمية أكثر تكون

 التحليل مهارات ان في النظرة تلك وتتخلص وأرسطو وأفالطون سقراط الثالثة الفالسفة وتبناها

 األدب في الناقد التفكير مفهوم يكون قد كما , الحقيقة إلى للوصول كافية والمجادلة والحكم

 . ( للتفكير التقليدية النظرة بهذه المعاصر متأثرا   التربوي

و من الناحية الفلسفية : نجد أن النقد ينحى إلى شروط العقل و مقاييسه التي تضمن تصورات 

 صحيحه و تعطي قيمة صائبة لألفكار و األحكام ذاتها .

 في األدب التربوي : هناك عدد من التعريفات التي وردت للتفكير الناقد :

م سقراط التي عرفت معنى غرس التفكير العقالني يرجع مفهوم التفكير الناقد في أصوله إلى أيا

بهدف توجيه السلوك . و في العصر الحدث بدأت حركة التفكير الناقد مع أعمال جون ديوي 

عندما استخدم فكرة التفكير المنعكس و االستقصاء و في الثمانينات من القرن العشرين بدأ 

ئا للمساهمة في حركة إصالح المدارس فالسفة الجامعات بالشعور أن الفلسفة يجب أن تعمل شي

و التربية . و من ثم بدأ علماء النفس المعرفيون و التربويون في بناء وجهات النظر الفلسفية 

المتعلقة بالتفكير الناقد ووضعها في أطر معرفية و تربوية الستغالل القدرات العقلية و اإلنسانية 

 . 
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 (1)الناقد و لكن يمكن أن تنظمها صيغتان :على الرغم من تعدد التعريفات للتفكير 

 األولى : 

جاء  كما توصف بالشخصية و الذاتية : وهي تركز على الهدف الشخصي من وراء التفكير الناقد

يفكر  ( ، حيث هو تفكير تأملي معقول يركز على اتخاذ القرار فيماENNISفي تعريف انيس)

ي ريقة التالط سيطرة عليه ، إنه تفكير الفرد فيفيه الفرد أو يؤديه من أجل تطوير تفكيره و ال

 يفكر فيه حتى يجعل تفكيره أكثر صحة ووضوحا  و مدافعا  عنه .

 و الثانية : 

ما لفرد عندها اتركز على الجانب االجتماعي من وراء التفكير الناقد ، إذا هو عملية ذهنية يؤدي

ي أو ة رأقويم . إنه الحكم على صحيطلب إليه الحكم على قضية أو مناقشة موضوع أو إجراء ت

ألفكار ين ااعتقاد و فعاليته عن طريق تحليل المعلومات و فرزها و اختبارها بهدف التمييز ب

 اإليجابية والسلبية .

 

 تعريف التفكير الناقد : 

هو مصطلح عام وشامل يدل على االنشطة االنفعالية والعقلية التي يقوم بها الفرد لكي يكتشف 

  يصل الى فهم جديد وبقدير جيد .خبراته ل

:لتفكير الناقد ا   

 هو فحص و تقييم الحلول المعروضة .

 التفكير الناقد : 

  ا مسبقاً .هو حل المشكالت أو التحقق من الشيء و تقييمه باالستناد إلى معايير متفق عليه

 

 التفكير الناقد : 

العليا في تصنيف بلوم ، و هي التحليل هو التفكير الذي يتطلب استخدام المستويات المعرفية "

 و التركيب و التقويم" )1( . 

                                                             
.   189، ص  2001الك فشر ؛ تعريب: ياسر العيتي ، مقدمة في التفكير الناقد ، دار السيد للنشر ، ( 1)  
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  التفكير الناقد :

وهو التفكير الذي يعتمد على استخدام مهارات وعمليات التفكير المنطقي واستخالص " 

 النتائج والتفسيرات في معاني خاصة وهو يمثل أرقى صور التفكير اإلنساني " )2( . 

 

: بأنه مفهوم عام يعود إلى مهارات مختلفة مطلوبة للحكم على صحة  سميث هيعرف

 المعلومات الواردة فيها و دقتها .

في كتابه )كيف نفكر ( بالقول : " أنه التمهل في إعطاء األحكام و  جون ديوي و يعرف

  تعليقها لحين التحقق من األمر " .

 

 أن التفكير الناقد نشاط ذهني عملي .

الناقد تفكيراً إبداعياً ، يتضمن بدوره صياغة الفرضيات و األسئلة و  يتضمن التفكير

  االختبارات و التخطيط للتجارب .

ة :يمكن التوصل إلى االستنتاجات التاليفي ضوء التعاريف العديدة للتفكير الناقد   

      صعوبة وضع تعريف محدد للتفكير الناقد ، حيث عرفه البعض بأنه منهج في التفكير ،

 و عرفه آخرون بأنه مجموعة من المهارات ، بينما عرفه فريق ثالث اعتبره عمليات عقلية 

.  ية التفكير فيه تتضمن خطوات حل المشكلة لالتفكير الناقد سلوك فردي ، عم  

 

 

 خصائص المفكر الناقد : )1(

كير الناقد أورد العلماء والباحثون والمهتمون بموضوع التفكير الناقد الكثير من خصائص التف

وعلى وجه الخصوص خصائص األفراد الذين يتمتعون بالقدرة على التفكير الناقد ويمكن 

 أبراز الخصائص على النحو التالي : 

                                                                                                                                                                                                    
  م( : التفكير الناقد و التعليم المدرسي و الصفي ، مجلة المعلم1999عصفور ، وصفي و محمد طرخان )( 1)

  . 62، ص دار المعرفة الجامعية –دراسة في علم النفسي و المعرفي ، مصر  –: التفكير الناقد  م(1995السيد ، عزيزة ، )( 2)

.  231، ص 7200( صالح محمد أبو جادو و محمد بكر نوفل ، تعليم التفكيرالنظرية والتطبيق ، دار الميسر للنشر والتوزيع ، عمان ، 1)  
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( أن هناك العديد من خصائص المفكر الناقد لعل من أبرزها القدرة 2000يرى فيرت ) 

أو القضايا التي يتم البحث  على توجيه األسئلة وثيقة الصلة بالموضوعات التي تتم معالجتها

فيها وأصدار األحكام على مايتم سماعه أو قراءته من بيانات أو مجادالت واألعتراف 

بجوانب النقص في الفهم واالستيعاب أو المعلومات الالزمة ويهتم المفكر الناقد بأكتشاف 

ي تفحص الحلول الجديدة للمشكالت التي يواجهها أو غيره ولدى المفكر الناقد رغبة ف

المعتقدات والمسلمات واألراء والتأكد من أسنادها جميعاً الى الحقائق واألراء واألدلة 

 الواقعية . 

ويتميز المفكر الناقد ايضاً بقدرته على االستماع الى األخرين وأبداء األهتمام بما يقولونه 

ول عليه من حقائق باألضافة الى االستمرار بتقييم الذات وتعديل األراء وفقاً لما يتم الحص

جديدة والبحث عن األدلة لدعم المسلمات والمعتقدات إصداراألحكام على الحقائق بعد 

 الحصول على المعلومات التي تمكنه من ذلك . 

للموضوع قيد البحث  ( يرى أن أهم مايميز المفكر الناقد أهتمامه باألنتباه1998أما فاشيون )

والتركيز على كلما له عالقة بذلك وخاصةً أثناء مواجهة أي متاعب أو مشكالت والحرص 

الدائم على األستناد الى المنطق في أختيار وتطبيق المعايير والقدرة على البحث عن 

المعلومات ذات العالقة بالموضوع وطرح األسئلة التي تتميز بالوضوح وتعبر عن قدرة 

زة على التقييم ومحاكمت الواقع . متمي  

( قائمة أخرى من خصائص المفكر الناقد بعضها متضمن في  2004ويضيف أنيس ) 

الخصائص التي ذكرها األخرون وهذه الخصائص تتمثل في القدرة على طرح األسئلة 

المناسبة للموقف وتقييم العبارات والمناقشات او المجادالت والقدرة على األعتراف بنقص 

الفهم أو المعلومات أو امتالك االحساس بالفضول واألهتمام بإيجاد الحلول الجديدة باإلضافة 

الى القدرة والرغبة في تحديد معايير ومحكات واضحة لتحليل األفكار وأختبار المعتقدات 

والمسلمات ومقارنتها بالحقائق واألستمرار في تقييم الذات مدى الحياة وتأجيل األحكام حتى 

جمع الحقائق وأخذ كل ماله عالقة بالموضوع بعين األعتبار واالهتمام بالبحث عن االدلة يتم 

التي تدعم المعتقدات واألفتراضات والقدرة على تعديل االراء عند الوصول الى حقائق تدعم 

 القدرة على الوصول الى أستنتاجات جديدة . 
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المفكر الناقد لعل من أبرزها ( مجموعة من خصائص  2004وفي السياق ذاته يورد أنيس ) 

أتساع دائرة االهتمامات والميول وأبداء االهتمام بالبدائل ومحاكمة مدى مصداقية مصادر 

المعلومات والتحقق من األسباب واألستنتاجات واألفتراضات والقبول فقط بما هو مناسب من 

 األسئلة والفرضيات . 

على تحقيق مايؤمن به وتكون قراراته عادلة وصحيحة  يعتقد أنيس أن المفكر الناقد يواضب

الى أقصى حد ممكن يتضمن ذلك البحث عن الفرضيات البديلة واألستنتاجات والخطط 

والمصادر التي يمكن أ ينفتح عليها والموافقة على ماسبق شريطة توافر العدالة الموضوعية 

من أهتمامه بإرائه هو .  في المعلومات المتوفرة وأعطاء قيمة إلراء األخرين أكثر  

ويهتم المفكر الناقد أضافة الى ذلك يتقديم المواقف بأمانة ووضوح ويتضمن ذلك الوضوح 

فيما يتعلق بالمعنى المقصود ووجهات نظر األخرين واألهتمام بالبحث والتواصل مع 

سئلة األخرين بمقدار مايتطلب الموقف ذلك والمحافظة على األنتباه والتركيز عند طرح األ

 والوصول الى األستناتاجات والبحث عن األسئلة المتوفرة . 

ويتميز المفكر الناقد أيضاً بتقييم األفراد في سياق تبادل العالقات األجتماعية وهذا يتضمن 

الميل الى األكتشاف واألستماع الى مايقوله األخرون وتجنب إرباك األخرين أو أخافتهم 

 واألهتمام بسعادة األخرين . 

 

 

 

  -أن المفكر الناقد يتميز بمجموعة من الخصائص األساسية المهمة فيما يلي :

.  توافر القابليات أو الميول أو النزاعات أو العادات العقلية المهمة -1  
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ان توافر الدقه والوضوح وااللتفات الى وجهات النظر المتباينه والعمل على تغيير المواقف  

قدير االدله والتفتح الذهني يجعل الفرد يميل الى التفكير في ضوء ضهور مبررات جديده وت

الناقد كسلوك عقلي مذوت في بنائه المعرفي وبالتالي يصبح التفكير الناقدعادة من عادات 

 العقل .

.    توفير المحكات المناسبة -2  

ان العمل على على تخليق المفكر الناقد بطريقه تحتكم الى المنطق يتطلب توفير مكك او 

مجموعة من المحكات المناسبه التي يتمكن الفرد من الحتكام اليها بهدف ممارسه عمليه 

التمييزبشار بهذا الشأنالى ان العمل على ايجاد محكات مشتركه لجميع المواد الدراسيه امر 

في غايه الصعوبة وبالتالي فان ايجاد محكات خاصة بالماده الواحده قد يكون من االمور 

 المفيده . 

القدره على المجادله .  -3  

تعرف المجادله بانها جمله او عباره او فكره او مستند الى دليل وبالتالي فان التفكير الناقد 

  يتضمن تعريف المجادالت ومن ثم العمل على تقيمها وتطويرها .

االهتمام باالستدالل . -4  

من واحده او اكثر من المسلمات تعتبر  ان قدره الفرد على استنتاج االحكام او القواعد النهائيه

من المميزات الرئيسيه للمفكر الناقد ومن اجل بلوغ هذه الخاصيه فان االمر يتطلب العمل على 

  فحص العالقات المنطقيه بين البيانات والمعلومات المتوفره

 

االهتمام بوجهات النضر االخرى .  -5  

المعيقات االساسيه للتفكير المنطقي بل ان  ان تمركز الفرد حول وجهه نظره فقط تعتبر من 

العالم السويسري )جان بياجيه( عبر هذه الحاله بما اسماه بمضاهر التمركز حول الذات والتي 

تفيد باعتقاد الطفل بان مايخبره االخرون حول موضوع ما هو ماخبره الطفل نفسه )الريماوي 

البحث والدراسه من جوانب متعدده فد  (فالمفكر الناقد يتميز باخذه الضاهره موضوع 2003،

يكون لالخرين وجهات نضر مختلفه عما يعتقده هو ان االهتمام بوجهات النضر المختلفه يعمل 

  على اتخاذ القرار المناسب واالكثر دقه وقبوال .
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.    توافر إجراءات تعمل على تطبيق المحكات  -6  

يستند اليها المفكر الناقد يستلزم توافر مجموعة من األجراءات التي تمكن  أن وجود محكات

المفكر من تطبيق هذه المحكات وبالتالي يتمكن المفكر الناقد من ممارسة مجموعة من 

 األجراءات مثل طرح األسئلة والتوصل الى األحكام وتحديد األفتراضات . 

 

 كذلك من خصائص المفكر الناقد ما يأتي )1( : 

: التي يجب أن يتصف بها المفكر الناقد هي كما يأتي الخصائصإنَّ    

.  أن يكون متفتح الذهن نحو األفكار الجديدة  1-  

يئاً . أن ال يجادل في أمر ال يعرف عنه ش -2  

.  أن يعرف متى يحتاج إلى معلومات جديدة بشأن شيء ما -3  

ية والنتيجة التي يجبأن يعرف الفرق بين النتيجة التي قد تكون حقيق -4  

.  ان تكون حقيقية   

.  أن يعرف إن لدى الناس افكاراً مختلفة نحو معاني المفردات -5  

. أن يحاول تجنب األخطاء الشائعة في تحليل األمور -6  

-7 أن يتساءل عن أ ي شيء ال يفهمه .  

                                                             
. 288، ص 1998، ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن سي، رسالةالتفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األسا( 1)  
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أن يحاول الفصل بين التفكير العاطفي واالنفعالي والتفكير المنطقي -8 .   

أن يحاول بناء مفرداته وزيادتها باستمرار بحيث يستطيع فهم ما يقوله -9  

.  اآلخرون  

 المهارات التي يتضمنها التفكير الناقد : )1(

 البعد األول : االستراتيجيات االنفعالية وتتكون من : 

التفكير باستقاللية .  -1  

تطوير البصيرة الذاتية للفرد .  -2  

عقلي ، الذي يستند على مجموعة من المحكات العقلية . ممارسة التحكم الذاتي ال  2-  

استكشاف األفكار التي تتضمن المشاعر .  -3  

-4 تطوير التواضع العقلي واألحكام المتشككة .   

تطوير الجرأة العقلية .  -5   

-6 تطوير الترابط العقلي .   

-7 تطوير المثابرة العقلية  .   

-8 تطوير الثقة في العمل  .  

                                                             
.  237( صالح محمد أبو جادو ومحمد بدر نوفل : مصدر سبق ذكره ، ص 1)  
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القدرات الكبيرة وتتكون من :  –البعد الثاني : االستراتيجيات المعرفية   

صقل التعميمات وتجنب اإلفراط في التبسيط .  -9  

-10 مقارنة المواقف المتماثلة من خالل عملية التبصر الى بيئات جديدة بهدف المقارنة .    

جداالت أو النظريات . تطوير وجهة النظر للشخص من خالل استكشاف المعتقدات أو ال -11

توضيح القضايا ، والخالصات ، أو المعتقدات .  -12  

توضيح وتحليل معاني المفردات أو الجمل .  -13  

تطوير معايير للتقويم وتوضيح القيم والمقاييس .  -14  

تقييم مصداقية مصادر المعلومات .  -15  

التساؤل بعمق .  -16  

رات والمعتقدات والنظريات . تحليل وتقييم الجداالت ، والتفسي -17  

إيجاد الحلول وتقييمها .  -18  

تحليل األعمال والسياسات وتقييمها .  -19  

القراءة بشكل ناقد .  -20  

االستماع بشكل ناقد .   -21  
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إيجاد عالقات بين األنظمة .  -22  

ممارسة النقاش السقراطي .  -23  

التعقل الذي يستند الى الحوار .  -24  

التعقل الذي يستند الى المجادالت المنطقية .  -25  

  -المهارات الصغيرة :  –البعد الثالث : االستراتيجيات المعرفية 

مقارنة المثاليات من خالل ممارسة الحقيقة ، ومن ثم البحث عما يناقضها .  -26  

التفكير بدقة حول التفكير من خالل استخدام الكلمات الناقدة .  -27  

اختبار المزاعم وتقييمها .  -28  

مالحظة أوجه الشبه واالختالف المهمة .  -29  

تمييز الحقائق ات العالقة من الحقائق غير ذات العالقة .  -30  

.  تالقيام باستنتاجات معقولة أو تنبؤات أو تفسيرا -31  

تقييم اإلثباتات والحقائق المزعومة .  -32  

إدراك المتناقضات .  -33  

تكشاف التضمينات . اس -34  

 

الذي يعد أحد قادة حركة التفكير الناقد و صاحب نظرية روبرت أينس 1985،  أينس   

متبوعة بتساؤالت تساعد على نقد الفكرة وتحليلها كما  دحدد أثنى عشر مهارة للتفكير الناق

 في الجدول أدناه : )1( 

 

 التساؤل الذي يساعد على نقد الفكرة

 

 المهارة

                                                             
.  45، ص  2008أسماعيل أبراهيم علي ، التفكير الناقد بين النظرية والتطبيق ، عمان ، دار الشروق ، ( 1)  
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ذات معنى؟ ةالعبار يهل ه  1 فهم معنى العبارة  

؟ ةواضح يهل ه  2 الحكم بوجود غموض في االستدالل  

يها ثبات؟فهل   3 الحكم فيما أذا كانت العبارة متناقضة  

؟ ةمنطقي يهل ه الحكم فيما أذا كانت النتيجة تتبع  
 بالضرورة 

4 

؟ ةدقيق يهل ه الحكم فيما أذا كانت العبارة محددة  
 بوضوح 

5 

الحكم فيما أذا كانت العبارة تطبق  هل تتبع قانونا معينا ؟
 مبدئياً 

6 

؟ ةدقيق يهل ه الحكم فيما أذا كانت المشاهدة  
 موثقة . 

7 

ة ؟ مبرر يهل ه الحكم فيما أذا كانت النتيجة  
 مبررة بقدر كاف 

8 

؟ ةمرتبط يهل ه الحكم فيما أذا كانت المشكلة  
 معرفة 

9 

الحكم فيما أذا كان الشيء عبارة  هل هي مضمونة ؟ 
 عن افتراض    

10 

الحكم فيما أذا كانت التعريفات  هل هي حقيقة ؟
 محددة بدقة 

11 

الحكم فيما أذا كانت العبارة نصاً  هي حقيقة ؟ 
 مقبول 

12 

 

   

 خطوات تعلم مهارات التفكير الناقد وهي على النحو االتي : )1(  

مهارات التفكير الناقد على  يمكن تحديد الخطوات التي يمكن ان يسير بها المتعلم لتكون لديه

:  النحو االتي  

.  بموضوع الدراسة جمع سلسلة من الدراسات واالبحاث والمعلومات والوقائع المتصلة -1  

                                                             
( مجلة الطفولة 26لدى الطلبة المتفوقين. الجمعية العربية لتقدم الطفولة العربية،) للجدل في تنمية مها ا رت التفكير الناقد واالبتكاري القضايا المثيرة( 1)

  . 15-30، ص 2004،  العربية
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.  المختلفة بالموضوع اآلراءاستعراض   2-  

المختلفة لتحديد الصحيح منها وغير الصحيح اآلراءمناقشة  .  3-  

المتعارضة اآلراءتمييز نواحي القوة ونواحي الضعف في  .  4-  

بطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز والذاتية اآلراءتقييم  -5 .  

وتقديم الحجة على صحة الراي الذي تتم الموافقة عليه البرهنة .  6-  

ن المعلومات اذا ما استدعى البرهان اوالرجوع الى المزيد م -7  

.  الحجة لذلك  

 :   المهارات اإلنتاجية / التوليدية

 

 : التفكير فيما هو أبعد من المعلومات المتوافرة لسد الثغرات فيها.Inferringاالستنتاج  .1

: اسؤؤتخدام المعرفؤؤة السؤؤابقة إلضؤؤافة معنؤؤى للمعلومؤؤات الجديؤؤدة وربطهؤؤا Predictingلتنبؤؤؤ ا .2

 باألبنية المعرفية القائمة.

: تطوير األفكار األساسية والمعلومؤات المعطؤاة وإغنااهؤا بتفصؤيالت Elaboratingاإلسهاب  .3

 إلى نتاجات جديدة. مهمة وإضافات قد تؤدي

: إضؤؤافة معنؤؤى جديؤؤد للمعلومؤؤات بتغييؤؤر صؤؤورتها ) تمثيلهؤؤا برمؤؤوز أو Resentingالتمثيؤؤل  .4

 .  التكامل والدمج مهارات  مخططات أو رسوم بيانية (

: تقصؤؤير الموضؤؤوع وتجريؤؤده مؤؤن غيؤؤر األفكؤؤار الرئيسؤؤة بطريقؤؤة Summarizingالتلخؤؤيص  .5

 فعالة وعملية.

 عديل األبنية المعرفية القائمة إلدماج معلومات جديدة، Restructuringإعادة البناء  .6

 مهارات التقويم .   

 : اتخاذ معايير إلصدار األحكام والقرارات. Establishing Criteriaوضع محكات  .7

 : تقديم البرهان على صحة أو دقة االدعاءات.Verifyingاإلثبات  .8
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: الكشؤؤؤف عؤؤؤن المغالطؤؤؤات أو الؤؤؤوهن فؤؤؤي Identifying Errorsالتعؤؤؤرف علؤؤؤى األخطؤؤؤاء  .9

آلراء االستدالالت المنطقية، وما يتصل بؤالموقف أو الموضؤوع مؤن معلومؤات، والتفريؤق بؤين ا

 حقائق. وال

 :  (1) مهارات التفكير فوق المعرفية

توصلت الدراسات التي أجريت منذ بداية السبعينيات حول مفهوم عمليات التفكير فوق المعرفيؤة 
إلى تجديد عدد من المهارات العليا، التؤي تقؤوم بؤردارة نشؤاطات التفكيؤر وتوجيههؤا عنؤدما ينشؤغل 

 ,Stern-berg, 1985الفرد فؤي موقؤف حؤل المشؤكلة أو اتخؤاذ القؤرار. وقؤد صؤنف سؤتيرنبرج 

 ( هذه المهارات في ثالث فئات رئيسة، هي: التخطيط والمراقبة والتقييم  ( 1988
 وتضم كل فئة من هذه الفئات عددا من المهارات الفرعية يمكن تلخيصها فيما يأتي: 

 :   Planningالتخطيط  -1

 . تحديد هدف أو اإلحساس بوجود مشكلة وتحديد طبعتها 

 .اختيار استراتيجية التنفيذ ومهارات 

  تسلسل العمليات أو الخطوات.ترتيب 

 .تحديد العقبات واألخطاء المحتملة 

 .تحديد أساليب مواجهة الصعوبات واألخطاء 

  .التنبؤ بالنتائج المرغوبة أو المتوقعة 

 :   Monitoring & Controllingالمراقبة والتحكم   -2

  .اإلبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام 

 ات.الحفاظ على تسلسل العمليات أو الخطو 

 .معرفة متى يتحقق هدف فرعي 

 .معرفة متى يجب االنتقال إلى العملية التالية 

 .اختيار العملية المالئمة التي تتبع في السياق 

 .اكتشاف العقبات واألخطاء 

 .معرفة كيفية التغلب على العقبات والتخلص من األخطاء 

 

 :  Assessmentالتقييم   -3

 .تقييم مدى تحقق الهدف 

  النتائج وكفايتها.الحكم على دقة 

 .تقييم مدى مالئمة األساليب التي استخدمت 

 .تقييم كيفية تناول العقبات واألخطاء 

  .تقييم فاعلية الخطة وتنفيذها 

 : (1)مهارات جمع المعلومات وتنظيمها 

                                                             
  .  م1999،معي الكتاب الجا : تعليم التفكير مفاهيم و تطبيقات ، العين ، اإلمارات العربية المتحدة ، دار جروان ، فتحي عبدالرحمن( 1)
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 :   Observingالمالحظة  -1

يقصد بالمالحظة هنا استخدام واحؤدة أو أكثؤر مؤن الحؤواس الخمؤس ) اإلبصؤار، السؤمع، الؤذوق، 
الشم، اللمس ( للحصول على معلومات عن الشيء أو الظاهرة التي تقؤع عليهؤا المالحظؤة. وهؤي 

عملية تفكيؤر تتضؤمن المشؤاهدة والمراقبؤة واإلدراك، وتقتؤرن عؤادة بوجؤود سؤبب قؤوى أو هؤدف 

االنتبؤؤاه ودقؤؤة المالحظؤؤة. وهؤؤي بهؤؤذا المعنؤؤى ليسؤؤت مجؤؤرد النظؤؤر إلؤؤى األشؤؤياء  يسؤؤتدعي تركيؤؤز
 الواقعة في مرمى أبصارنا أو سماع األصوات الدائرة من حولنا 

واستنادا  إلى طبيعة الموقف وهدف المالحظة قؤد يكؤون التركيؤز علؤى التفاصؤيل أو علؤى جؤوهر 

الموضوع أو على االثنين معا ، وقد يتطلؤب األمؤر أقصؤى درجؤة مؤن الدقؤة فؤي المشؤاهدات، وقؤد 
 يكتفي بصورة تقريبية لها. 

 

 : Comparingالمقارنة  -2

ظؤؤيم المعلومؤؤات وتطؤؤوير المعرفؤؤة. وتتطلؤؤب المقارنؤؤة هؤؤي إحؤؤدى مهؤؤارات التفكيؤؤر األساسؤؤية لتن

عملية المقارنة التعرف على أوجه الشبه وأوجه االختالف بين شيئين أو أكثر عن طريق تفحص 
العالقات بينهما، والبحث عن نقاط االتفاق ونقاط االختالف،ـ وراية مؤا هؤو موجؤود فؤي أحؤدهما 

وا بمرونة ودقي في شيئين أو أكثر في ومفقود في اآلخر. وتوفر المقارنة فرصة للطلبة كي يفكر

آن واحد، كما أنها تضيف عنصر التشويق واإلثارة للموقؤف التعليمؤي عنؤدما يخطؤط لهؤا لتحقيؤق 
هدف تعليمي واضح في إطار السياق الطبيعي للدرس. وحتى عندما يطلب المعلم إجراء مقارنؤة 

مؤؤا هؤؤي عليؤؤه فؤؤي أسؤؤئلة التؤؤذكر أو بؤؤين أشؤؤياء تافهؤؤة، فؤؤرن دافعيؤؤة الطلبؤؤة للؤؤتعلم قؤؤد تكؤؤون أقؤؤوى م

 المحاضرة 
وفي كثير من الحاالت عندما يواجه الفرد شيئا  جديدا  لم يألفه من قبل، يلجأ بصورة تلقائية لعملية 

البحث في مخزونه المعرفي عن شيء مألوف سبق أن اختبره، حتى يفحص إمكانية نقل المعرفة 

غالبا  ما يطرح فؤي مثؤل هؤذه الحؤاالت هؤو: " مؤا  عما هو مألوف إلى ما هو جديد. والسؤال الذي
هؤؤذاو ومؤؤاذا يشؤؤبهو ". ويتوقؤؤف مؤؤدى نجاحؤؤه فؤؤي التعامؤؤل مؤؤع الموقؤؤف الجديؤؤد علؤؤى مهارتؤؤه فؤؤي 

 المقارنة .

 

  Classifying:التصنيف  -3

التصنيف مهارة تفكير أساسية لبناء اإلطار المرجعي المعرفي للفؤرد، وضؤرورية للتقؤدم العلمؤي 

ن اعتبارها من أهؤم مهؤارات الؤتعلم التفكيؤر األساسؤية. فؤرذا لؤم نؤتمكن مؤن القيؤام وتطوره، بل يمك
بعمليؤؤة التصؤؤنيف لؤؤن يكؤؤون بمقؤؤدورنا التكيؤؤف مؤؤع عالمنؤؤا المعقؤؤد، ذلؤؤك أن قؤؤدرتنا علؤؤى إلحؤؤاق أو 

تصؤؤؤنيف األشؤؤؤياء أو الخبؤؤؤرات الجديؤؤؤدة ضؤؤؤمن منظومؤؤؤات أو فئؤؤؤات مألوفؤؤؤة لؤؤؤدينا تحؤؤؤدد طبيعؤؤؤة 

لم مهارة التصنيف عبارة عؤن تعلؤم ماهيؤة الخصؤائص المشؤتركة بؤين جميؤع استجاباتنا لها. إن تع
مفردات فئؤة أو عائلؤة معينؤة وغيؤر المتؤوافرة لؤدى مفؤردات فئؤة أو عائلؤة أخؤرى مؤن األشؤياء أو 

                                                                                                                                                                                                    
رة ، المساد ، إبراهيم عاصي سليم: معرفة معلمي الدراسات االجتماعية لمهارات التفكير الناقد ومدى ممارستهم لها ، رسالة ماجستير غير منشو( 1)

  .  م1997، األردن –جامعة اليرموك 
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الكائنات، وإيجاد نظام أو طريقؤة لفصؤل المفؤردات وإلحاقهؤا بفئؤات لكؤل منهؤا خصؤائص تميزهؤا 

 عن الفئات األخرى . 
نصنف األشياء أو نبوبها، فرننا نضعها في مجموعات وفؤق نظؤام معؤين فؤي أذهاننؤا. فؤرذا وعندما 

طلب إلينا تصنيف مجموعؤة مؤن األدوات أو المؤواد او األفكؤار فرننؤا نبؤدأ بفحصؤها أوال ، وعنؤدما 

نرى أشياء معينة تجمعها خصائص مشتركة نقوم بفصلها ووضعها معا ، ونستمر فبي ذلك حتؤى 
من التجمعات. وإذا بقي شيء يبؤدو غيؤر قابؤل للتصؤنيف وفؤق النظؤام الؤذي ارتأينؤاه، يصبح لدينا 

فرمؤؤا أن نسؤؤتخدم ناظمؤؤا  مختلفؤؤا  للتصؤؤنيف يسؤؤتوعب مؤؤا تبقؤؤى مؤؤن أشؤؤياء، وإمؤؤا أن نصؤؤنفها فؤؤي 

مجموعة تحت بند " متفرقات " أ, " غير ذلك ". وفي بعض الحاالت قد نجد أن مفؤردات عائلؤة 
لحاقها بعائلة أخرى وذلك تبعا  لنوع الخصائص التي اتخذت أساسا  للتصنيف أو فئة معينة يمكن إ

. 

 
 

  
 

  Ordering:الترتيب  -4

الترتيب هو مهارة تفكير أساسية مؤن مهؤارات جمؤع المعلومؤات وتنظيمهؤا، ويعنؤي الترتيؤب هنؤا  
وضع المفاهيم أو األشياء أو األحداث التي ترتبط فيما بينها بصورة أو بأخرى فؤي سؤياق متتؤابع 

وفقا لمعيار معين. فاإلنسان يكؤون صؤورا ذهنيؤة أو مفؤاهيم لألشؤياء التؤي يتعؤرض لهؤا مؤن واقؤع 

راته التعليمية والشخصية، ويعطي لكؤل مفهؤوم أو شؤيء اسؤما أو عنوانؤا  مختلفؤا ؛ فهؤذه شؤجرة خب
وتلك سفينة وذلك فيل، ثم يبحث عن الخصائص األساسية التي تتميز بهؤا مجموعؤة مؤن المفؤاهيم 

 أو أألشياء، ويقوم باختزانها على شكل مجموعات ترتبط كل منها بخاصية مميزة .  

إلى أن عملية الترتيب ليست بالسهولة التي قد تبؤدو للوهلؤة األولؤى، فهنؤاك الكثيؤر ويجدر االنتباه 
من المفاهيم واألشياء التي تجمعهؤا عالقؤة أو خاصؤية مؤا، ولكؤن الفؤروق فؤي درجؤة الخاصؤية أو 

 قوتها طفيفة إلى الحد الذي يصعب معه ترتيبها وفق هذه الخاصية .  

ع والبحؤث عؤؤن خاصؤية عامؤؤة مشؤتركة يمكؤؤن أن تكؤؤون وفؤي مثؤؤل هؤذه الحالؤؤة ينبغؤي عؤؤدم التسؤؤر
 الفروق بين المفاهيم بالنسبة لها أكثر وضوحا  .

 

  Organizing Data:تنظيم المعلومات  -5

إن تنمية العقل البحاث لدى المتعلم أكثر أهمية من تلقينؤه فيضؤا مؤن المعلومؤات التؤي يمكؤن أن    

 له فرص الرجوع إلى مصادر هذه المعلومات  يتوصل إليها بنفسه إذا اتيحت

في تنظيم المعلومات وفي كيفية  –ليست سهلة كما يبدو  –ومن الطبيعي أن يواجه الطلبة مشكلة 
عرضؤها بعؤد جمعهؤا. ولمؤا كؤان هنؤاك أكثؤر مؤن طريقؤة لتنظؤيم المعلومؤات وإخراجهؤا، فالبؤد أن 

ر مهاراتهم في المواقف المختلفة. ومؤن يتعرض الطلبة لخبرة الممارسة العملية حتى يمكن تطوي

بؤؤين االعتبؤؤارات المهمؤؤة التؤؤي ينبغؤؤي مراعاتهؤؤا فؤؤي تنظؤؤيم المعلومؤؤات. طبيعؤؤة الجمهؤؤور الؤؤذي 
 ستعرض عليه، والوقت المخصص لذلك، والسياق التاريخي الذي ستعرض بموجبه. 
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 (1) :مهارات معالجة المعلومات وتحليلها 
 : Applyingالتطبيق  .1

تعلمهؤؤا  يقصؤؤد بمهؤؤارة التطبيؤؤق اسؤؤتخدام المفؤؤاهيم والقؤؤوانين والحقؤؤائق والنظريؤؤات التؤؤي سؤؤبق أن
الطالب لحل مشكلة تعرض له في موقف جديد. وفي بعض األحيان يعرض الموقؤف علؤى شؤكل 

 إلؤى حدث وقع في الماضي ونتيجته معروفة، ويقتصر دور الطالب علؤى تفسؤير النتيجؤة اسؤتنادا  

اضي يفترض أنه قد مر بها. وفي أحيان أخرى تكون المعطيات حول موقف افتر قوانين وحقائق
ألسباب أو مستقبلي، ويطلب من الطالب التنبؤ بما يمكن أن يحدث في ضوء المعطيات مع بيان ا

 أو المبررات التي هي عبارة عن القوانين والحقائق ذات العالقة. 

  :Interpretingالتفسير  -2

منهؤا.  يؤة غايتهؤا إضؤفاء معنؤى علؤى خبراتنؤا الحياتيؤة أو اسؤتخالص معنؤىالتفسير هو عملية عقل

عن  ندما نسألفنحن عندما نقدم تفسيرا  لخبرة ما إنما نقوم بشرح المعنى الذي أوحت به إلينا، وع

الخبؤرة.  كيفية توصلنا لمعنى معين من خبرتنؤا فرننؤا نقؤوم برعطؤاء تفصؤيالت تؤدعم تفسؤيرنا لتلؤك
ليهم إالطلبة رسوم بيانية أو جداول أو صور أو رسوم كاريكاتيرية ويطلب وعندما تعرض على 

اسؤؤتخالص معنؤؤى أو عبؤؤرة منهؤؤا، فواقؤؤع األمؤؤر أنهؤؤم أمؤؤام مهمؤؤة تسؤؤتدعي إعطؤؤاء تفسؤؤير لمؤؤا 

ة إجراء يشاهدون. وقد تكون المعاني أيضا  نتاجات تفسير مشاهدات الرحالت والنزهات أو نتيج
يكون  ط المكآفات والعقوبات بالسلوك. وفي كل المجاالت التيمقارنات أو عمل ملخصات أو رب

ر فؤي ضؤوء فيها التفسير أو االستنتاج ناجما  عن رد فعل لخبرة ما، فرنه يمكن فحؤص دقؤة التفسؤي

 الحقائق المعطاة للتأكد ما إذا كانت البيانات تدعم التفسير بالفعل . 
 

 : Summarizingالتلخيص  -3

يسة فيه ضمن القدرة على إيجاد لب الموضوع واستخراج األفكار الرئالتلخيص عملية تفكيرية تت
تنقيح ووالتعبير عنها بريجاز ووضوح. وهي عملية تنطوي على قراءة لما بين السطور، وتجريد 

هر ي تشؤكل جؤووربط للنقاط البارزة. إنها عملية تعاد فيها صياغة الفكرة أو األفكؤار الرئيسؤة التؤ

ص ال يعني مجرد إعؤادة صؤياغة نؤص مسؤموع أو مرئؤي أو مكتؤوب، الموضوع. على أن التلخي
 م فؤي كومؤةكما ال يعني مجرد تكثيفه وتقصيره. إنه أشبه ما يكون بعملية البحث عن العقيق الخؤا

ن مؤؤن الصؤؤخور، وبؤؤدون معرفؤؤة معقولؤؤة بشؤؤكل العقيؤؤق وطبيعتؤؤه فؤؤرن هؤؤذه العمليؤؤة يمكؤؤن أن تكؤؤو

 محبطة وميؤوسا  منها. 
لب القيام بعملية فرز للكلمات واألفكار، ومحاولة فصل ما هو أساسؤي عمؤا هؤو إن التلخيص يتط

غير أساسي، ومعالجة المفاهيم واألفكار المتضمنة بلغة من يقوم بالتلخيص، وانطالقا  من خبرته 

بالموضؤؤوع وفهمؤؤه لؤؤه، كمؤؤا يتطلؤؤب مهؤؤارة فؤؤي ترتيؤؤب األولويؤؤات. ومؤؤن ناحيؤؤة منهجيؤؤة فؤؤرن 
عليم التفكير الناقد، ألنها تساعد الطالب على تثبيت األفكار في الؤذهن، الملخصات أدوات مهمة لت

                                                             
  .  م2000، دار الشروق للطباعة و النشر  -ان: سيكولوجية التعلم الصفي ، عم قطامي ، يوسف قطامي ، نايفه ( 1)
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وتوفر تدريبا  على تحديد األفكار والمفاهيم الرئيسة، كمؤا تؤوفر فرصؤا  لتنظؤيم المعلومؤات حسؤب 

 أولويات معينة.

 مهارات االستدالل : 
 : مفهوم االستدالل-   

االستدالل لغة معناه تقديم دليل أو طلبه إلثبات أمؤر معؤين أو قضؤية معينؤة، وأمؤا اصؤطالحا  فهؤو 

عملية تفكيرية تتضمن وضع الحقائق أو المعلومات بطريقة منظمة بحيث تؤدي إلؤى اسؤتنتاج أو 
قرار أو حل لمشكلة. وتشير عدة موسوعات علمية ومراجع في علم النفس المعرفي إلى أن لفؤظ 

 الستدالل " يستخدم للداللة على معان مختلفة من بينها:" ا

 .التعقل أو التفكير المستند إلى قواعد معينة مقابل العاطفة واإلحساس والشعور.1

 الدليل أو الحجة أو السبب الداعم لرأي أو قرار أو اعتقاد. .1

 العملية العقلية أو الملكة التي يتم بموجبها التوصل إلى قرار أو استنتاج. .2

 إلقناع مقابل اإليمان الفطري أو األعمى في الالهوت.ا .3

 القدرة على االستنباط واالستقراء في المنطق والفلسفة. .4

 أحد مكونات السلوك الذكي أو القدرة على حل المشكالت.  .5

توليؤؤد معرفؤؤة جديؤؤدة باسؤؤتخدام قواعؤؤد واسؤؤتراتيجيات معينؤؤة فؤؤي التنظؤؤيم المنطقؤؤي لمعلومؤؤات  .6

 متوافرة . 

( االسؤتدالل بأنؤه مهؤارة تفكيريؤة تقؤوم بؤدور المسؤهل لتنفيؤذ أو  Beyer , 1987) ويعؤرف بؤاير 

ممارسة عمليات معالجة المعلومات التي تضم التفسير والتحليل والتركيب والتقييم، ويضؤعه فؤي 
المسؤؤتوى الثالؤؤث مؤؤن عمليؤؤات التفكيؤؤر المعرفيؤؤة بعؤؤد اسؤؤتراتيجيات التفكيؤؤر المعقؤؤدة ) وهؤؤي حؤؤل 

المفؤؤاهيم ( ويصؤؤنف االسؤؤتدالل ضؤؤمن مهؤؤارات فرعيؤؤة هؤؤي:  المشؤؤكالت واتخؤؤاذ القؤؤرار وتكؤؤوين

االستدالل االستقرائي، االسؤتدالل االسؤتنباطي، واالسؤتدالل التمثيلؤي. وهنؤاك مؤن يضؤيف مهؤارة 
رابعة هي االستدالل السببي ) أي إظهار العالقة بؤين السؤبب والنتيجؤة ( كأحؤد أشؤكال االسؤتدالل 

 (.  Moore, McCann, & McCann 1985العقلي ) 

( يؤرد تعبيؤر االسؤتدالل فؤي مراجؤع 1( االسؤتدالل )) Nickerson, 1986ويعرف نيكرسؤون ) 
علم النفس المعرفي مرتبطا  بصفات عديدة من بينهؤا: االسؤتدالل اللفظؤي، االسؤتدالل الرياضؤي   

الكمؤؤي،  االسؤؤتدالل المجؤؤرد  البصؤؤري، االسؤؤتدالل اإلشؤؤراطي، االسؤؤتدالل التحليلؤؤي، االسؤؤتدالل 

إلرتباطي، االستدالل األخالقي االستدالل اإلكلينيكي، االستدالل الصوري وغير الصوري، إلى ا
غير ذلك من األوصؤاف. ويؤرتبط االسؤتدالل اللفظؤي واالسؤتدالل الكمؤي بؤالتعلم، وبالتؤالي فرنهمؤا 

، بينمؤؤا تؤؤرتبط القؤؤدرة علؤؤى Ceystalized Intelligenceيعكسؤؤان مؤؤا سؤؤمي بالؤؤذكاء المتبلؤؤور 

( بأنؤؤه Fluid Intelligenceدالل المجؤرد   بالؤؤذكاء التحليلؤي المجؤؤرد أو الؤذكاء الفطؤؤري االسؤت
 تمجموع العمليات العقلية المستخدمة في تكوين وتقييم المعتقدات، وفؤي إظهؤار صؤحة اإلدعؤاءا

 والمقوالت أو زيفها. وتتضمن هذه العمليات العقلية ما يأتي:

 

 توليد وتقييم الحجج واالفتراضات. .1

 بحث عن األدلة.ال .2
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 التوصل إلى نتائج. .3

 التعرف على االرتباطات والعالقات السببية. .4
ويؤؤرتبط االسؤؤتدالل بعؤؤؤدد كبيؤؤر مؤؤؤن الموضؤؤوعات كؤؤؤالتفكير الناقؤؤد والمنطؤؤؤق واللغؤؤة والمعرفؤؤؤة 

وغيرهؤؤا. ونظؤؤرا  ألهميؤؤة فهؤؤم طبيعؤؤة العالقؤؤة بؤؤين االسؤؤتدالل وكؤؤل مؤؤن هؤؤذه الموضؤؤوعات، فرننؤؤا 

 يأتي: نستعرضها بريجاز فيما
 

 

 

 االستدالل والتبرير : 

شكل االستدالل وصورته في الغالب، إال أن هنؤاك فرقؤا  رئيسؤا   Rationalizationيتخذ لتبرير 

بين االستدالل والتبرير يرجع إلى هؤدف كؤل منهمؤا، فاالسؤتدالل يهؤدف إلؤى توليؤد معرفؤة جديؤدة 
عن طريق إعمال الفكر في المعلومات واألدلة المتوافرة، وتقليب األمر على وجوهه، واستخدام 

 لة للوصول إلى نتائج صحيحة  قواعد واستراتيجيات عملية معقو
أما عملية التبرير فرنها تهدف إلى بلؤو  اسؤتنتاج يتفؤق مؤع رغبؤات صؤاحب العالقؤة وتفضؤيالته، 

 عن طريق إخفاء الدوافع الحقيقية واألسباب الخفية لعمل ما، واختالف أسباب تبدو مقنعة 

 :ما يأتيومقبولة لتبرير العمل. ومن األساليب المستخدمة في عملية التبرير 

 

تركيز االهتمام على جميع المعلومات المؤيدة للقرار أو االستنتاج المرغؤوب فيؤه وتجاهؤل أو  .1

 إهمال المعلومات التي ال تدعمه أو تضعفه.

إعطؤؤؤاء أهميؤؤؤة أكبؤؤؤر لمصؤؤؤدر المعلومؤؤؤات المؤيؤؤؤدة والتقليؤؤؤل مؤؤؤن قيمؤؤؤة أو مصؤؤؤداقية مصؤؤؤدر  .2

 المعلومات غير المؤيدة للنتيجة المرغوبة.

 محكات متناقضة في تفسير األدلة والحكم عليها.استخدام  .3

 لوم اآلخرين ونقدهم وتشتيت االنتباه واالبتعاد عن لب الموضوع. .4

تصيد األخطاء والهفوات في حجج وعروض اآلخرين، بهؤدف كسؤب النقؤاو أو دحؤض النتيجؤة 

 دون اكتراث لتحري الحقيقة. 

 

 

 

  -: واهميته
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 اعلؤى يمثؤل وهؤو المخلوقات باقي عن البشر بني بها خص حيث وتعالى سبحانه هللا هبه التفكير

 واهؤتم , ) (العقلؤي العمؤل مراتؤب مؤن مرتبؤة اعلؤى وهؤو االنسؤاني السؤلوك اشؤكال واعقؤد انؤواع

 علؤى يحتؤوي انؤه وجؤدنا الكؤريم القؤران فؤي بحثنؤا وكلمؤا والتفكيؤر بالعقؤل شؤديدا اهتمامؤا االسؤالم

 جبؤل علؤى القؤران هؤذا انزلنؤا لؤو ( وتعؤالى سؤبحانه ويقؤول بؤالفكر تتعلؤق التؤي اآليات من الكثير

 ايؤة الحشؤر ) يتفكؤرون لعلهؤم للنؤاس نضربها االمثال وتلك هللا خشية من متصدعا خاشعا لرايته

 اوتؤي فقد الحكمة يؤت ومن يشاء من الحكمة يؤتي( تعالى قوله وفضلها الحكمة تأكيد وفي , 21

 التفكيؤر ان علؤى تؤكؤداآليؤات  هؤذه. 296 ايؤه البقؤرة) االلبؤاب اولؤوا اال يؤذكر ومؤا كثيؤرا خيؤرا

 الحقائق ويدرك الضمير يعصم الذي العقل هو االسالم يخاطبه الذي العقل وان اسالمية فريضة

 لؤدى الؤدما  فؤي تحؤدث التؤي العقليؤة العمليؤات انؤواع اعقد من التفكير االمور ويعتبر بين ويميز

 بنشؤاطه مؤرتبط االنسؤان وجؤود ان اذ المخلوقؤات مؤن غيره عن االنسان يميز الذي فهو االنسان

 طريؤق عؤن يكؤون االنسؤان يتعلمؤه مؤا فؤاكثر حولؤه االمؤور مؤن مؤع التعامؤل علؤى وقدرته العقلي

 االدراك فيهؤا يتفاعؤل عقليؤة عمليؤة التفكيؤر لكؤون, مؤا مشؤكلة بحؤل يؤرتبط دومؤا والتفكير التفكير

ال  ا  ومصؤاحب مستمرا داخليا حوارا يشكل والتفكير معين هدف لتحقيق السابقة الخبرة مع الحسي

 ( محؤددة نظر وجهة عن التعبير او ما منظر مالحظة او معين ( بواجب القيام مثل متعددة لفعا

 الموقف ابعاد يدرك ان بعد الفرد بها يقوم التي العملية انها حيث العمليات ارقى من التفكير و 1

 فهو ولهذا , السابقة خبراته ويتذكر الراهن

 توجؤه التؤي العمليؤة أيضؤا وهؤو مباشؤرة السؤلوك اصؤدار قبؤل تحدث التي االخيرة العقلية العملية

 التعليميؤة المواقؤف ففؤي , الؤتعلم وعمليؤة التفكيؤر عمليؤة بين عالقة هنالك ان اي وتحدده السلوك

 يتغلؤب عنؤدما اال لال يؤزو والقلؤق التؤوتر مؤن نوعؤا عنؤده وتخلق الفرد تواجه معينة مشاكل نجد

 تخصصؤاتهم اخؤتالف علؤى العلمؤاء اهؤتم لقؤد )2 ( حلهؤا طريقؤة يؤتعلم عنؤدما اي المشؤكلة علؤى

 تعريفات وضع اخرى وعلوم النفس وعلم التربية في المختصين من كثير وحاول التفكير بقضية

 : االتي التعريفات هذه ومن ودراسته عليه التعرف اجل من التفكير مفهوم تحدد

 

 واقع بين بالربط وذلك االشياء واقع على الحكم بواسطتها يتم التي الذهنية العملية هو  :التفكير

  (المشكالت حل في هاما عامال التفكير يجعل ( مما الشيء ذلك عن السابقة والمعلومات الشيء

 بالمهؤارات تتعلؤق التؤي ( النظرية او الثقافية العامة المعلومات جعل على الفرد قدرة هو التفكير

 الحيؤة الكائنؤات مؤن غيؤره عؤن االنسؤان يميؤز الؤذي هؤو فالتفكير( التكنيكي الحركي البناء لخدمة

الناحيؤة  علؤى قاصؤرا تفكيؤره ولكؤن التفكيؤر على قادر غير الحيوان ان ذلك معنى وليس االخرى

 الخلؤق علؤى قؤادرا انؤه بمعنؤى محؤدود غيؤر تفكيؤره فؤان االنسؤان امؤا التفكير محدود وانه السلبية

 لحؤل جيؤدة بطريقؤة خبراتؤه العقؤل بهؤا يؤنظم خاللهؤا مؤن التؤي العمليؤة هؤو اذن فؤالتفكير واالبداع

  . معينة مشكلة
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 : التفكير مراحل

 حيؤث قؤرار الؤى الوصؤول او المشؤاكل حؤل في يحدث مثلما عادة   تحدث التي التفكيرية العمليات

  -ي:وه كاملة دورة تشكل التي المراحل من مجموعة توجد

 

 .  افتراضات وتقديم الحقائق وجمع المشكلة او الهدف بتحديد ويختص : االستعداد -1

 

 .  االفتراضات من ويتحقق االفكار ويجرب انماط او نماذج في ويبحث : التحليل -2

 

 .  يالالوع العقل الى المشكلة ونسلم المحاولة فيها تقلع التي الفترة وهي : الحضانة -3

 

 .  االبداع بلحظات دائما المرتبطة االلهامات فترة هي : الومضات -4

 

 .  الحلول وتنفيذ االلهامات وتقييم اختيار وتشمل : التجريب -5

 

 أهمية تعليم التفكير الناقد)1( :  

& إن الطلبة عادة ما يكونوا مستقبلين سلبيين للمعلومات ، و في ظل التكنولوجيا الحديثة فرن كم 

جدا و في تزايد مستمر و بالتالي يحتاج الطلبة أن يتعلموا كيفية  المعلومات المتوافرة كبير

اختيار الالزم و المفيد من المعلومات ال أن يكونوا مستقبلين سلبيين . لذا فمن المهم للطالب أن 

يطور و يطبق بفعالية مهارات التفكير الناقد في دراساتهم األكاديمية و مشاكلهم اليومية ، و 

  الصعبة التي يجب مواجهتها من خالل التفجر المعرفي التكنولوجي السريع. كذلك عن الخيارات

& إن التفكير الناقد يتضمن إثارة األسئلة و التساال و هذا مهم بالنسبة للمتعلم حيث يتعلم إثارة 

 األسئلة الجيدة و كيفية التفكير تفكيرا  ناقدا  و ذلك من أجل التقدم في مجال التعلم و التعليم و في

مجال المعرفة ، حيث إن المجال المعرفي يبقى حيا  و متجددا  طالما هناك أسئلة تثار و تعالج 

 بجدية .

                                                             
  .  201ص ، 1993 مايرز ، شيت ، ترجمة عزمي جرار: تعليم الطالب التفكير الناقد ، مركز الكتب األردني . (1)
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& إن تدريس التفكير الناقد يصمم عادة لفهم العالقة ما بين اللغة و المنطق ، وهذا ما يؤدي إلى 

االستنباطي و  إتقان مهارات التحليل والنقد و الدفاع عن القضايا و التفكير االستقرائي و

 التوصل للنتائج الحقيقية و الواقعية من خالل العبارات الواضحة للمعرفة و المعتقدات .

 مهارات التفكير الناقد المحورية )1(: 

مهارات التفكير الناقد هو الدكتور بيتر فاشيون عميد  واالستقصاءلعل أشهر من تناول بالبحث 

األمريكية . لقد أستند بيتر  كلية العلوم واآلداب في جامعة سانتا كالرا في الواليات المتحدة

(  دلفي) التوصل اليه في إجماع هيئة خبراء  تمامفاشيون في تحديده لمهارات التفكير الناقد على 

، حيث توصل مؤتمر هيئة خبراء دلفي الى وضع قائمة تتضمن مهارات التفكير  1992عام 

    -الناقد الرئيسية . والجدول التالي يبين هذه المهارات : 

 المهارات الرئيسية والفرعية التي تندرج ضمن كل مهارة من مهارات التفكير الناقد 

 المهارة الرئيسة  المهارة الفرعية  

التصنيف . مهارة  -  

مهارة استخالص المغزى .  -  
مهارة توضيح المعنى .  -  

 

 المهارة األولى : 

 مهارة التفسير 

مهارة فحص االفكار .  -  
مهارة تحديد الحجج .  -  

مهارة تحليل الحجج .  -  

 

 المهارة الثانية : 
 مهارة التحليل 

مهارة تقييم األدعاءات .  -  

مهارة تقييم الحجج .  -  

 

 المهارة الثالثة : 

 مهارة التقييم 

مهارة فحص الدليل .  -  

مهارة تخمين البدائل .  -  

مهارة التوصل الى استنتاجات .  -  
 

 المهارة الرابعة : 

 مهارة االستنتاج 

مهارة أعالن النتائج .  -  

مهارة تبرير النتائج .  -  
مهارة عرض الحجج .  -  

 

 المهارة الخامسة : 

 مهارة الشرح 
 

مهارة اختبار الذات .  -  
مهارة تصحيح الذات .  -  

 المهارة السادسة : 
 مهارة تنظيم الذات 

                                                             
.   241( صالح محمد أبو جادو و محمد بكر نوفل : مصدر سبق ذكره ، ص1)  
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 وفيما يلي توضيح لكل مهارة رئيسة ومهارة فرعية من مهارات التفكير الناقد : 

مهارة التفسير :  -1  

تشير مهارة التفسير الى التعبير عن الفهم والمعنى ، أو الداللة المستندة الى خبرة واسعة من 

 التجارب والمواقف والمعطيات ، والقوانين ، واإلجراءات والمعايير . 

وتشمل مهارة التفسير المهارات الفرعية اآلتية : مهارة التصنيف ، ومهارة أستخالص المغزى 

توضيح المعنى .  أو الداللة ، ومهارة  

مهارة التحليل :  -2  

ويقصد بمهارة التحليل تحديد العالقات األستداللية المقصودة والعقلية بين العبارات واالسئلة ، 

والمفاهيم ، والصفات ، أو الصيغ األخرى للتعبير ، ويقصد بها التعبير عن أعتقاد أو حكم على 

 تجارب أو معلومات أو آراء .

 ويعتبر الخبراء أن فحص اآلراء وأكتشاف الحجج وتحليلها ضمن مهارات التحليل الفرعية . 

مهارة التقييم :  -3  

أن قياس مصداقية العبارات أو اية تعبيرات أخرى ، تصف فهم وإدراك الشخص ، حيث تصف 

قات تجربته ، ووضعه وحكمه ، وأعتقاده ، ورأيه ، وبالتالي قياس القوة المنطقية للعال

اإلستداللية المقصودة أو الفعلية من بين العبارات او الصفات أو االسئلة ، أو أي شكل أخر 

 للتعبير . وتشتمل مهارة التقييم مهارتين فرعيتين هما ، تقييم األدعاءات ، وتقييم الحجج . 

 

مهارة االستنتاج :  -4  

ص النتائج المنطقية للعالقات تشير هذه المهارة الى تحديد وتوفير العناصر الالزمة إلستخال

األستداللية المقصودة أو الفعلية من بين العبارات أو الصفات أو االسئلة ، أو أي شكل اخر 

للتعبير . كما يقصد باإلستنتاج القدرة على خلق أو تكوين جدال أو نقاو من خالل خطوات 

 منطقية . 

هارة تخمين البدائل ، ومهارة ومهارات األستنتاج الفرعية هي : مهارة فحص الدليل ، وم

 التوصل الى استنتاج . 
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مهارة الشرح :  -5  

يشير تعريف مؤتمر هيئة الخبراء لمهارة الشرح بأن يكون الفرد قادرا  على أعالن نتائج تفكيره 

ة والمفاهيم ، وطرق المنطقي ، ومن ثم تبرير ذلك التفكير في ضوء اإلعتبارات المتعلقة باإلدل

ئج ، ق ، والمقاييس والسياق ؛ أي تلك االعتبارات التي بنيت على اساسها النتاوأساليب المنط

كما يتضمن أيضا  عرض الفرد لتفكيره المنطقي على شكل حجج مقنعة ، وتشتمل مهارة الشرح 

على ثالث مهارات فرعية هي : مهارة إعالن النتائج ، ومهارة تبرير النتائج ، ومهارة عرض 

 الحجج . 

  نظيم الذات :مهارة ت -6

تبدو مهارة تنظيم الذات من اكثر المهارات المعرفية إثارة لألهتمام ؛ ألنها تسمح لذوي التفكير 

الناقد الجيد أن يعملوا على تحسين تفكيرهم ؛ بمعنى أخر فرن الفرد يطبق التفكير الناقد على 

 نفسه . 

فرد لنشاطاته المعرفية بشكل واعٍ يعرف مؤتمر هيئة الخبراء مهارة تنظيم الذات بأنها مراقبة ال

، من حيث استخالص العناصر المشتركة في هذه النشاطات ، والنتائج المستخلصة بشكل 

خاص من خالل تطبيق مهارات التحليل وتقييم الفرد ألحكامه األستدالليه مع نظرة نحو 

لنتائجه . وتشتمل التساال، والتأكيد والمصداقية ، والتصحيح ، سواء تصحيح الفرد إلفكاره أو 

هذه المهارة على مهارتين فرعيتين هما : مهارة اختبار الذات ، ومهارة تصحيح الذات والشكل 

 التالي يبين مهارات التفكير الناقد المركزية :   

 التحليل 

 

 

 

 

 االستدالل  التفسير وتنظيم الذات  

 التوضيح 

 

 مهارات التفكير الناقد المحورية
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