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 Thinkingالتفكُز   Thinkingالتفكُز  



 

ىو عممية :  التعريف العام لمتفكير  -
البحث عن معنى في المواقف المختمفة  أو 

 .  الخبرة
التفكير سمسمة من : التعريف البسيط لمتفكير  -

النشاطات العقمية التي يقوم بيا الدماغ عند 
تعرضو لمثير ما ، بعد استقبالو عن طريق 

 .  إحدى الحواس الخمس 
كما يعرف بأنو المعالجة العقمية لممدخالت      

الحسية بيدف تشكيل األفكار ، من أجل إدراك 
 .األمور والحكم عمييا

 



التفكُز هستىَاث                                   
 : هوا للتفكُز هستىَُي بُي التوُش َوكي     

لمتفكير أساسي أو أدنى مستوى :  
 ، الفعال التفكير مثل التفكير إشكال كل ويتضمن      

 العممي والتفكير ، المقارن والتفكير ، التحميمي والتفكير
 األنواع وىذه ، التفكير إشكال من وغيرىا التركيبي ،

 المعرفة اكتساب )        مثل عدة ميارات تتضمن
 .(،وغيرىا والتصنيف ، والمقارنة ، والمالحظة ، وتذكرىا

مركب أو أعمى مستوى :  
 إعطاء أو حكم إصدار التفكير من النوع ىذا ويتضمن     

 ، الناقد والتفكير ، الرتبة عالي التفكير مثل ، رأي
  . المعرفي وراء ما والتفكير ، اإلبداعي والتفكير

 



 التفكُز الٌاقدCritical Thinking  

 أهمٌة من لها لما والحٌوٌة المهمة المواضٌع من الناقد التفكٌر ٌعد       

 والتعلٌم التعلم عملٌة فً أساسٌة مهارات من اإلفراد تمكٌن فً بالغة

 تعٌنهم معٌنة أسالٌب تبنً إلى اإلفراد مٌل فً األهمٌة هذه تتجلى إذ ،

 تحسٌن هو الناقد التفكٌر من الهدف أن إذ ، الٌومٌة حٌاته فً

 مختلف فً النجاح من تمكنهم والتً األفراد، لدى التفكٌر مهارات

 ، واالستفهام والبحث التساؤل روح تشجٌع أن ،كما حٌاتهم جوانب

 توسٌع إلى ٌؤدي استكشاف أو تحري دون بالحقائق التسلٌم وعدم

 مجاالت إلى االنطالق نحو وٌدفعهم ، المعرفٌة اإلفراد ومدارك أفاق

 التعلم وزٌادة المعرفٌة أبنٌتهم إثراء على ٌعمل مما ، أوسع علمٌة

 . لدٌهم النوعً

 

 



 

         

          

             

 فً األولى المحاوالت من : الناقد التفكٌر تعرٌف    
 Johon)دوي جون بها جاء الناقد التفكٌر تعرٌف

Dewey , 1938) هو الناقد التفكٌر أن بٌن الذي 
 النشاط على الفرد بقدرة ٌرتبط تأملً تفكٌر

 وتحلٌل دراسة ٌتناول حذر تفكٌر فهو ، والمثابرة
 إلى استنادا   المعارف من متوقع هو وما المعتقدات
 إي ، االستنتاج على القدرة تدعمها حقٌقٌة أرضٌة

 بتقٌٌم عام بشكل ٌعنى التفكٌر من نوع انه ٌرى انه
 بهدف ، والفرضٌات القضاٌا من وغٌرها القٌم

   .ٌؤٌدها بما مدعومة اتجاهات أو إحكام إلى التوصل
   

 



 التفكٌر أن فٌرى (Dian ,2004 ) دٌان أما

 تزٌد التً المعرفٌة المهارات استخدام هو الناقد

 ٌستخدم وهو ، المرغوبة النتٌجة احتمالٌة من

 تفكٌر وهو ، والمعقول الهادف التفكٌر لوصف

 التً المشكالت حل فً استخدامه ٌتم ، ذاتً

 ، االستنتاجات تشكٌل على لٌعمل ، الفرد تواجه

 التفكٌر ألنماط تطوٌر انه إي القرارات واتخاذ

 . ألسببً



 
 فُزي ((Sternberg,2003 ) ستُزًبزج أها -    

 الؼولُاث هي هجوىػت َتضوي تفكُز اًه
 الوتؼلوىى َىظفها التٍ ( الذهٌُت ) الؼقلُت

 ، القزاراث صٌغ ػلً والؼول الوشكالث لحل
 . جدَدة هفاهُن وتؼلن

 القدرة بأًه فُزي ((Cotton,2000)كىتي أها -   
 هغ اِراء وفحص ، الوؼلىهاث تقُُن ػلً
 فٍ الٌظز وجهاث االػتبار بؼُي األخذ

 . والدراست البحث قُد الوىضىع
 تحدَد ػولُت اًه فُزي ((Beyer,1985 بُز أها -

 والوؼزفت الوؼلىهاث وقُوت ودقت صحت
 . الوىجىدة

 



 ٌهتم الناقد التفكٌر إن فٌرى (Daniel , 2004 ) دانٌٌال أما -

 عكس على ، العقلً واالنفتاح ، العلمٌة واألمانة ، بالتعقل

 فان ولهذا ، العقلً أواالنغالق (البطء) والجمود ، االنفعالٌة

 واألخذ ، ٌقود حٌث إلى الدلٌل إتباع ٌتضمن الناقد التفكٌر

 من أكثر التعقل على واالستناد ، االحتماالت جمٌع باالعتبار

 وتفسٌراتهم اآلخرٌن نظر وجهات باالعتبار واألخذ ، االنفعال

 الحقٌقة بإٌجاد واالهتمام ، واالنجازات الدوافع أثار وتقٌٌم ،

 وجهات رفض وعدم ، حق على ٌكون بان االهتمام من أكثر

 القرارات على بالتأثٌر للتحٌز السماح ،وعدم الشائعة النظر

   .اتخاذها المنوي



 ٌنصب استداللً تأملً عقلً تفكٌر انه ٌرى والبعض•

 فهو ، ٌؤدٌه ما أو الفرد فٌه ٌعتقد ما تحدٌد على

 تقٌٌمنا انه إي ، القرارات اتخاذ على ٌركز تفكٌر

 وٌطالب ، استنتاجاتنا ٌدعم أو ٌؤٌد الذي للدلٌل

 منطقً تفكٌر فهو استنتاجاتهم لقبول باألدلة اآلخرٌن

 من بدقة المحاورات تحلٌل إلى المفكر فٌه ٌسعى

 إلى والتوصل ، الصادقة األدلة عن البحث خالل

 جدارة على الحكم خالل من ، المنطقٌة الخالصات

 األسباب إلى استنادا   الفعل أو باالعتقاد ما فكرة

 . المتوفرة واألدلة

       

 



أي أنهههه تفكٌهههر ٌتضهههمن القهههدرة علهههى االسهههتجابة للمهههادة أو  

المثٌرات المعروضة على الفرد مهن خهالل تمٌٌهز الحقهائق مهن 

، وتمٌٌز اإلحكهام واالسهتنتاجات (المشاعر الشخصٌة ) اآلراء 

من الجهداالت ، وتمٌٌهز الموضهوعٌة مهن اإلحكهام الشخصهٌة ، 

وٌشمل التفكٌهر الناقهد القهدرة علهى تخلٌهق أو تولٌهد األسهئلة ،  

وتحدٌهههههد وإٌجهههههاد الحلهههههول للمشهههههكالت والقضهههههاٌا ، وتنظهههههٌم 

وتصههنٌف وربههط وتحلٌههل البٌانههات ، ورؤٌههة العالقههات ، وتقٌههٌم 

المعلومات والبٌانات مهن خهالل وضهع االسهتنتاجات والوصهول 

إلههى خالصههات معقولههة ، والعمههل علههى تطبٌههق الفهههم والمعرفههة 

علهههى المشهههكالت الجدٌهههدة والمختلفهههة ، وتطهههوٌر التفسهههٌرات 

العقالنٌههههة ، والشههههك بالمعتقههههدات ، والبقههههاء منفههههت  الههههذهن 

والبصٌرة على تطور المعلومات واألسالٌب واألنظمة الثقافٌهة 

والقٌم والمعتقدات الجدٌدة من خالل دمه  المعلومهات الجدٌهدة 

 . فً األبنٌة المعرفٌة للفرد 



الناقد التفكٌر مهارات  :  

   :اآلتية بالمهارات حصرها يمكن ولكن الناقد التفكير مهارات تعددت     

العملية الفكرية التي يقوم بوساطتها الفرد لصياغة : معرفة االفتراضات  -1
 .استنتاجات مبدئية ومتضمنة في مواقف وقضايا معطاة 

الفرد للوصول إلى االستنتاجات  بهاالعملية الفكرية التي يقوم : التفسير -2
المقترحة والمترتبة منطقياً في ضوء معلومات متوافرة ، على افتراض 

 .أن هذه المعلومات صحيحة 

العملية الفكرية التي يقوم بوساطتها الفرد ( : الحجج ) تقويم المناقشات  -3
بناًء على أهميتها وعالقتها بالسؤال ( ال  -نعم ) بتقديم إجابات قوية 

 .المطروح 

الفرد للوصول إلى نتيجة ما  بهاالعملية الفكرية التي يقوم : االستنباط -4
 .بناء على وجود مقدمات  منطقية 

 إلى للتوصل الفرد بوساطتها يقوم التي الفكرية العملية : االستنتاج -5
 . معطاة حقائق على بناء ، الدقة من متفاوتة بدرجة معينة استنتاجات

 
 



     
 

 الخصوص وجه وعلى ، الناقد للتفكير خصائص عدة نضع أن يمكن      
 نبرز أن ويمكن ، الناقد التفكير على بالقدرة يتمتعون الذين األفراد خصائص

 : منها الخصائص من عدد

 أو معالجتها تتم التي بالموضوعات الصلة وثيقة األسئلة توجيه على القدرة -1
 . فيها البحث يتم التي القضايا

 . مجادالت أو بيانات من قراءته أو سماعه يتم ما على اإلحكام إصدار-2

 .الالزمة المعلومات أو االستيعاب أو الفهم في النقص بجوانب االعتراف-3

   .غيره أو هو الفرد يواجهها التي للمشكالت الجديدة الحلول باكتشاف االهتمام-4

 إلى جميعاً  إسنادها من والتأكد واآلراء والمسلمات المعتقدات تفحص في الرغبة-5
 . الواقعية واألدلة الحقائق

 بما االهتمام وإبداء اآلخرين إلى االستماع على بقدرته الناقد المفكر يتميز-6
 يتم ما وفق على اآلراء وتعديل الذات تقييم في االستمرار عن فضالً  ، يقولونه

 . جديدة حقائق من عليه الحصول

 

 



 وإصدار والمعتقدات المسلمات تدعم التي األدلة عن المستمر البحث-7

 .ذلك من تمكنه التي المعلومات على الحصول بعد الحقائق على األحكام

 . به عالقة له ما كل على والتركيز البحث قيد  بالموضوع االنتباه-8

 البحث على والقدرة ، المعايير وتطبيق اختبار في المنطق إلى االستناد-9

 المناسبة األسئلة وطرح ، بالموضوع العالقة ذات المعلومات عن

 تتميز التي ، المجادالت أو والمناقشات العبارات وتقييم للموقف

 . الواقع ومحاكمة التقييم على متميزة قدرة عن وتعبر بالوضوح

 اإلحساس وامتالك ، المعلومات أو الفهم بنقص االعتراف على القدرة-10

 . الجديدة الحلول بإيجاد واالهتمام ، بالفضول

 األفكار لتحليل واضحة ومحكات معايير تحديد في والرغبة القدرة-11

 . بالحقائق ومقارنتها واآلراء والمسلمات المعتقدات واختبار

 . الحياة مدى الذات تقييم في االستمرار-12

 بالموضوع عالقة له ما كل واخذ الحقائق جمع يتم حتى اإلحكام تأجيل-13

 حقائق إلى التوصل عند اآلراء تعديل على القدرة مع االعتبار، بعين

 . جديدة استنتاجات إلى الوصول على القدرة تدعم

 



 ، بالبدائل االهتمام وإبداء والميول االهتمامات دائرة اتساع-14

 األسباب من والتحقق المعلومات مصادر مصداقية مدى ومحاكمة

 من مناسب هو بما فقط والقبول واالفتراضات واالستنتاجات

 . والفرضيات األسئلة

 

  

 

 



 
 :االستنتاج العام من المحاضرة  -   

نستطيع الخروج باستنتاج عام وىو ، نحن جميعًا في      
الخمق سواء لكن الفرق في أسموب تفكيرنا ، وىذا الفرق 

تصنعو الخبرة والميارة الفردية ، أي كمنا يفكر ولكن بطرائق 
مختمفة بعضنا يكون تفكيره بشكل سريع وبعضنا األخر يكون 

تفكيره بشكل بطيء، أي ببساطة في داخل كل منا عصفور؟ أو 
سمحفاة ؟ وبنسب مختمفة ، فالعصفور يمثل التفكير السريع ، 

 .إما السمحفاة فتمثل التفكير البطيء 
 :ليحاول كل منا التفكير باألسئمة اآلتية وأالن        

 تستطيع أن تفكر كالعصفور ؟ ولماذا ؟ىل  -
 تستطيع أن تفكر كالسمحفاة ؟ ولماذا ؟ىل -

تجد أن التفكير السريع أكثر صعوبة من التفكير البطيء ىل -
 أم العكس؟ ولماذا ؟

 



 : المحاضرة من الخاص االستنتاج -
  الناقد التفكير نعرف أن يمكن وىو خاص باستنتاج الخروج نستطيع      

 أو الميارات من مجموعة يتضمن ، ذاتي تقييمي استداللي تأممي تفكير بأنو
 وتقويم ، والتفسير ، االفتراضات عمى كالتعرف المتداخمة المعرفية العمميات

 والمعتقدات اآلراء تفحص بيدف ، واالستنتاج ، واالستنباط ، المناقشات
 إصدار عند إلييا االستناد يتم التي واالدعاءات والمفاىيم ، والبراىين واألدلة

 االعتبار بعين األخذ مع ، قرار صنع أو ، ما مشكمة حل أو ، ما حكم
  قواعد تستخدم تقويمية عممية الناقد التفكير أن إي. اآلخرين نظر وجيات

 عقمية عممية انو إي  ، المتغيرات مع التعامل في المنطقي استدالل ال
 . مركبة



        قال الجاحظ أن الشك منهجا  فً التفكٌر ، ووسٌلة للوصول إلى الٌقٌن إذ قال     

اعرف مواضع الشك وحاالتها الموجبة له ، لتعرف بها مواضع الٌقٌن والحاالت » 

الموجبة له ، وتعلم الشك فً المشكوك فٌه ، فالشك لم ٌكن ٌقٌنا  قط حتى كان قبله 

 »  الشك ، ولم ٌنتقل احد من اعتقاده إلى اعتقاد غٌره ، حتى ٌكون بٌنهما حال الشك 
 

 

    



 
ً
 شكرا

 الصغائكم



 أنشطت تذريبيت على ههاراث التفكيز الناقذ
 :ههارة هعزفت االفتزاضاث  -

يعتقذ العذيذ هن الباحثين والوتخصصين في هجال السياست " النص التذريبي      
العسكزيت بىجىب إنشاء قىاث هسلحت هتفىقت في الذولت ، وبذلك نحافظ على 

 " األهن والسالم بين دول العالن 
 






