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  :أما بعد... الحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا محمد

ـــذ ـــي عنوانهـــا أود أن أقـــول من ـــي الت ـــة إن كلمت ـــ: "البدای ـــداع؟كیـــف نفكـــر ب ، "ین النقـــد واالب

. التسـاؤل نعـنها وجهـة نظـر ومحاولـة لإلجابـة إمحاولة لتقدیم وجهة نظر ال غیر، أو بالعكس 

وما دمنا نفكر في واقع الفلسفة فـي مصـر والـوطن العربـي، فعلینـا أن نفكـر فـي واقـع التعلـیم فـي 

یر هــذا المجتمــع مصــر والــوطن العربــي المعاصــر، وواقــع التعلــیم یجعلــك تتــألم خوًفــا علــى مصــ

ذلك أن ما یمكن أن نصل إلیه متوقف على طریقة وفعالیـة تفكیـر شـباب  ،إنساًنا وثقافًة وتاریًخا

  .والتحدیات العلمیة والمعرفیة المعاصرة ،هذا الوطن، إذ نعیش الیوم في زمن العولمة

لـى ومن المفارقات العجیبة التي یكشف عنها هـذا التسـاؤل أنـه بقـدر مـا یحتـاج شـبابنا إ

عن غیاب الرؤیة التعلیمیـة بصـدد التفكیـر، وماهیتـه،  كلذمعرفة كیف یفكر؟ بقدر ما یكشف 

الـذي ) التفكیـر(وهكـذا فـإن . ومستویاته، وأشكاله في ظل العولمة وتحـدیاتها العلمیـة والمعرفیـة

یبدو الواقع الحالي للمجتمع العربي في حاجة إلیه للتغییـر یكـون هـو ذاتـه مظهـًرا مـن مظـاهر 

ــیم، فهــو المظهــر والمــدخل الموضــوعي والمنهجــي فــي الوقــت التغی یــر المطلــوب لتطــویر التعل

  .ذاته لتغییر العملیة التعلیمیة  في القرن الحادي والعشرین

لنــــا إن الكثیــــر مــــن شــــبابنا أصــــبح ال یعــــرف إالَّ الــــوعي ق اإننــــا ال نجانــــب الصــــواب إذ

یـة والتقنیـة، وفقـدوا أي قـدرة علـى النقـد وتوماتیكالمباشر، أصبحوا سجناء اآلنیـة وردة الفعـل األ

أي نــــوع مــــن أنــــواع اإلبــــداع الــــذاتي، الــــذي تحتــــاج إلیــــه الشــــعوب  عمــــوالتمییــــز أو التواصــــل 

ومــن ثــم . والمجتمعــات للحفــاظ علــى طاقاتهــا فــي ظــل العولمــة وتحــدیاتها العلمیــة  والمعرفیــة

تفكیر الــــذي هــــو بـــال -الجـــامعي أو غیــــر الجــــامعي-فـــنحن فــــي حاجــــة ماســـة لوصــــل شــــبابنا 

خالصة عقل األمة ووجدانها، األمر الذي یمكن أن یؤدي إلى ردم الفجوة العمیقة التي كـادت 

  .ن تفصل شبابنا عن النقد أو الروح النقدیة واإلبداعأ

هـــو أحـــد أهـــم متطلبـــات القـــرن الحـــادي والعشـــرین، ذلـــك أن  -إذن-إن تنمیـــة التفكیـــر 

) فنـزویال(ن إحتـى مى مـن خـالل البیئـة والتـدریب، نطور ویُ یمكن أن یُ ) بیاجیه(الذكاء حسب 

خطًطـا لتنمیـة  تفكیـر ) إسـرائیل(أنشأت وزارة للدولة لشؤون تنمیـة الـذكاء اإلنسـاني، ووضـعت 

العدیــد مــن بــرامج تنمیــة التفكیــر، ولــم ) إدوارد دي بونــو(الجنــود وطــالب المــدارس، كمــا طبــق 

، والكیـان الصـهیوني، وٕانمـا شـملت عـدًدا كبیـًرا تقتصر العنایة بالتفكیر على فنزویال وبریطانیـا

من الدول المتقدمة حتى برز التفكیر في مقدمة الموضوعات التربویة، وبات یقال إن التفكیـر 

  .)١(هو موضوع الساعة

                                                           
  .٩٣م، ص٢٠٠٥العملیات الذهنیة ومهارات التفكیر، دار الكتاب الجامعي، الطبعة الثانیة، العین، : جملمحمد جهاد .د  (١)
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أن  -إذن-وما دمنا مرتبطین بتنمیـة تفكیـر طالبنـا فـي مرحلـة التعلـیم الجـامعي، فعلینـا 

معلوماتنـا عـن التفكیـر بصـفة عامـة تشـتق مـن حقلـین مـن حقـول المعرفـة عـادة همـا "نؤكد أن 

وعلم أبحاث  ،الفلسفة وعلم النفس، والحقل الثالث الذي ظهر حدیثًا هو علم جراحة األعصاب

وقد عد الفالسفة العقل بمثابة قاعدة للمنطق؛ وأكدوا على دراسة   (neuroscience)الدماغ 

أمــا علمــاء الــنفس . وتطبیــق المنطــق علیهــا ،التفكیــر الناقــد مــن خــالل التحلیــل الجــدلي لألمــور

وكیفیـــة تولـــد  ،لیـــة عمـــل الـــدماغ، وأكـــدوا علـــى دراســـة التفكیـــر اإلبـــداعيآفقـــد اشـــتغلوا بدراســـة 

الجانــب الناقــد والجانــب : عملیــة التفكیــر تشــمل الجــانبین كلیهمــا بیــد أن. األفكــار فــي الــدماغ

فمـــا التفكیـــر؟ ومـــا . )١("اإلبـــداعي مـــن الـــدماغ، أي أنهـــا تشـــمل المنطـــق وتولیـــد األفكـــار كـــذلك

  ن الناقد واإلبداعي الذي یشتمل علیهما التفكیر؟االجانب

  :لغًة واصطالًحا (Thinking)التفكیر 

وفكَّـر فـي . )٢(إعمال النظر في الشيء، كالِفكرِة والِفكـَرى، بكسـرهما :الِفْكُر، بالكسر وُیْفَتحُ 

، وفكـــر فـــي )٣(لـــى المجهـــولإلیصـــل بـــه األمـــر تفكیـــًرا أعمـــل العقـــل فیـــه، ورتـــب بعـــض مـــا یعلـــم 

ویقـــال أیًضـــا الفكـــر ترتیـــب أمـــور فـــي الـــذهن . )٤(المشـــكلة أعمـــل الرؤیـــة فیهـــا لیصـــل إلـــى حلهـــا

وبذلك یصبح الفكر إعمال العقل وبحثه وتدقیقه . )٥(إلى مطلوب یكون علًما أو ظًناُیتوصل بها 

  .)٦(وتحقیقه لیصل إلى المعرفة بالشيء، أو الموضوع محل البحث والنظر

عند المتقدمین من المناطقة على ثالثة معاٍن،  -بالكسر وسكون الكاف -وُیطلق الِفْكر

ة القوة المتصرفة، أي حركة كانت، أي سواء أكانت حركة النفس في المعقوالت بواسط: األول

بطلب أو بغیره، وسواء كانت من المطالب أو إلیها، فتخرج بقید الحركة الَحْدس ألنـه االنتقـال 

والمراد بالمعقوالت مـا لیسـت محسوسـة وٕان كانـت . من المبادئ الى المطالب  دفعة ال تدریًجا

الـنفس فــي المحسوسـات بواســطة المتصـرفة، وتلــك  مـن الموهومـات، فخــرج التخیُّـل ألنَّــه حركـة

وباعتبـــار الثـــاني، أي باعتبـــار حركـــة الـــنفس  ،القـــوة واحـــدة لكـــن ُتســـمى باعتبـــار األول متفكـــرة

                                                           
م، ٢٠٠٩الروابط العالمیة، الطبعة الرابعة، القاهرة،  –تعلیم التفكیر، دار المقاصد : إبراهیم بن أحمد مسلم الحارثي.د  (١)

  .٢٧،٢٧٨ص

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، : القاموس المحیط، تحقیق): عقوبمجد الدین محمد بن ی(الفیروز آبادي   (٢)

  .٤٥٨م، ص ٢٠٠٥محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، بیروت، : بإشراف

 ،٢م، ج٢٠٠٨المعجم الشامل للمصطلحات العلمیة والدینیة، دار الهادي، الطبعة األولى، بیروت، : إبراهیم حسین سرور  (٣)
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  .٣١٧، ص ١، ج١٩٨٢مكتبة المدرسة، بیروت،  - المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني : جمیل صلیبا.د  (٤)

  .١٨٢م، ص١٩٨٧المصباح المنیر، مكتبة لبنان، بیروت، ): أحمد بن محمد بن علي الفیومي(المقرئ   (٥)

  .١٥م، ص٢٠١٥لفارابي، الطبعة األولى، بیروت، مركبات التفكیر ومناهج البحث العلمي، دار ا: زكي حسین جمعة. د  (٦)
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وال شــك أن الــنفس تالحــظ المعقــوالت فــي ضــمن . بواســطتها فــي المحسوســات ُتســمى متخیلــة

لتــي فــي ضــمنها، وقیـــل والنظــر هــو المالحظــة ا ،تلــك الحركــة، فقیــل الفكــر هــو تلــك الحركـــة

  .)١(لتالزمها أن الفكر والنظر مترادفان

ئـة مـن المطلـوب المشـعور بوجـه مـا، مسـتغرقة مبتدوالثاني حركة الـنفس فـي المعقـوالت 

فیهــا طالبــة لمبادئــه المؤدیــة إلیــه إلــى أن تجــدها وترتبهــا، فترجــع منهــا إلــى المطلــوب، أعنــي 

ویحتــاج فــي تحصــیل  ،علیــه العلــوم الكســبیةمجمــوع الحــركتین، وهــذا هــو الفكــر الــذي یترتــب 

ُجْزَئیــه المادیــة والصــوریة جمیًعــا إلــى المنطــق، ویجیــئ تحقیــق ذلــك فــي لفــظ النظــر، ویرادفــه 

  .)٢(النظر في المشهور بناًء على التالزم المذكور

والثالـث هـو الحركـة األولـى مـن هـاتین الحـركتین، أي الحركـة مـن المطلـوب إلـى المبــادئ 

وهـذا هـو الفكـر . أن توجد الحركة الثانیـة معهـا، وٕان كانـت هـي المقصـودة منهـاوحدها من غیر 

الذي یقابله الحدس تقابًال یشبه تقابل الصاعدة والهابطة، إذ االنتقـال مـن المبـادئ إلـى المطالـب 

  .) ٣(دفعًة یقابله عكسه، الذي هو االنتقال من المطالب إلى المباديء، وٕان كان تدریًجا

ات نظر علماء النفس والباحثین التربویین حول التعریف العام للتفكیر، وقد تباینت وجه

تجاهـات نظریـة متعـددة، فمـنهم مـن ُیعرفـه علـى اإذ قدموا تعریفات مختلفة إسـتناًدا إلـى أسـس و 

أنه عملیـة سـلوكیة خارجیـة، وآخـرون یـرون أنـه عملیـة معرفیـة داخلیـة، فالسـلوكیون یـرون أنـه 

امل مع سلوك الفرد الملحوظ بشكل تجریبـي كأسـاس لمعلوماتـه، یجب على علم النفس أن یتع

ـــون إن الســـلوك مجـــرد . فالعملیـــات الداخلیـــة ال یمكـــن مالحظتهـــا مباشـــرة أمـــا المعرفیـــون فیقول

نتیجــة للتفكیــر، كمــا أن الــتعلم هــو نتیجــة لمحاولــة الفــرد الجــادة لفهــم العــالم المحــیط بــه عــن 

ــــوافرة لدیــــه، ولــــذلك یجــــب أن تركــــز علــــى عملیــــة تكــــّون  طریــــق اســــتخدام أدوات التفكیــــر المت

  .) ٤(المعلومات التي تكّون السلوك، وكیفیة تناولها

                                                           
عبد .د: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربیة.د: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تحقیق: محمد علي التهانوي  (١)

ألولى، رفیق العجم، مكتبة لبنان، الطبعة ا.د: ي، تقدیم وٕاشراف ومراجعةزیناتجورج .د: اهللا الخالدي، الترجمة األجنبیة

  .١٢٨٥، ١٢٨٤، ص١م، ج١٩٩٦بیروت، 

  .١٢٨٥المصدر السابق، الجزء نفسه، ص  (٢)

  .المصدر نفسه، الجزء نفسه، الصفحة نفسها  (٣)

م، ٢٠١٢، دار المسیرة، الطبعة الثالثة، عمان،)النظریة والتطبیق(علم النفس المعرفي : عدنان یوسف العتوم.د: انظر  (٤)

دار المسیرة، الطبعة ) نماذج نظریة وتطبیقات عملیة(تنمیة مهارات التفكیر : آخرینعدنان یوسف العتوم و ،د. ٢١٣ص

  .١٨م، ص٢٠٠٩الثانیة، عمان،
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 :) ١(هم التعریفات التي وردت في التفكیر، ومنهاأویمكن استعراض 

ن التفكیر هو المعالجة العقلیة للمدخالت الحسیة بهدف تشكیل األفكار، من أجل إ -١

 .علیهاإدراك المثیرات الحسیة والحكم 

ن التفكیر هو العملیة التي یمارس الذكاء خاللها نشاطه على الخبرة، أي أنه إ -٢

 .یتضمن القدرة على استخدام الذكاء الموروث، وٕاخراجه إلى أرض الواقع

ن التفكیر مكون من تراكیب معرفیة وآلیات ضبط تتفاعل جمیعها مع العالم إ -٣

 .نتاج الفكرةالخارجي إل

بسیط یمثل سلسلة من النشاطات العقلیة التي یقوم بها الدماغ ن التفكیر بمعناه الإ -٤

عند تعرضه لمثیر ما، بعد استقباله عن طریق إحدى الحواس الخمس، أما بمعناه 

 .الواسع فهو عملیة بحث عن المعنى في الموقف أو الخبرة

رد ن التفكیر عملیة ذهنیة یتطور فیها المتعلم خالل عملیات التفاعل الذهني بین الفإ -٥

وما یكتسبه من خبرات، بهدف تطویر األبنیة المعرفیة والوصول إلى افتراضات 

 .وتوقعات جدیدة

نشاط معرفي یعمل على إعطاء المثیرات البیئیة معنى وداللة خالل البنیة المعرفیة  -٦

 .لتساعد الفرد على التكیف والتالؤم مع ظروف البیئة

واحـــد مـــرٍض للتفكیـــر، ألن معظـــم یتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق، أنـــه ال یوجـــد هنـــاك تعریـــف 

ومع ذلك یمكن القول . ) ٢(التعریفات مرضیة عند أحد مستویات التفكیر، أو عند مستوى آخر

التفكیــر عبــارة عــن عملیــة التفاعــل التــي تجــري بــین األبنیــة العقلیــة للشــخص وبــین العــالم  إن

ویمكـن . یولـد أفكـاًراالخارجي، فالتفاعل بین ما هـو بـداخل الـنفس ومـا هـو بخارجهـا هـو الـذي 

القـول أیًضــا بــأن التفكیــر عبــارة عــن النشــاط الـذهني الــذي یقــوم بــه الــدماغ اســتجابة لمتطلبــات 

وقــد حــض اهللا ســبحانه وتعــالى علــى التفكیــر فــي الظــواهر الكونیــة الخارجیــة، كمــا فــي . الحیــاة

للَّْیـِل َوالنَّهَـاِر َآلَیـاٍت ِألُوِلـي اْألَْلَبـاِب ، ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّـَماَواِت َواْألَْرِض َواْخـِتَالِف ا: (قوله تعالى

َربََّنـا َمـا الَِّذیَن َیْذُكُروَن اللََّه ِقَیاًما َوُقُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِبِهْم َوَیَتَفكَّـُروَن ِفـي َخْلـِق السَّـَماَواِت َواْألَْرِض 

                                                           
، مكتبة األنجلو المصریة، الطبعة األولى، ) دراسة مقارنة(أسالیب التفكیر والتعلم : خیري المغازیبدیر عجاج.د: انظر  (١)

: عدنان یوسف العتوم وآخرین.د. ٢١٤المعرفي، ص النفس علم: العتومف سعدنان یو .د. ١٣،١٤م، ص٢٠٠٠القاهرة، 

  .٢٧،٢٨تعلم التفكیر، ص: إبراهیم بن أحمد مسلم الحارثي.د. ١٨،١٩تنمیة مهارات التفكیر، ص

De.Bono,E.,: Cpritical Thinking is not Enough,in:Educational leadership, 1984, vol: 42, 

p.p16-17. 

عادل عبد الكریم یاسین، إیاد أحمد ملحم، توفیق أحمد العمري مؤسسة الكویت .د: تعلیم التفكیر، ترجمة: بونودوارد دي إ  (٢)

  .٤٢م، ص١٩٨٩للتقدم العلمي، الطبعة األولى، الكویت، 



٥٩٩ 

َذا َباِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعـَذاَب النَّـارِ  كمـا ). ١٩١، ١٩٠: سـورة آل عمـران، اآلیتـان( ).َخَلْقَت هَٰ

: حض سبحانه وتعالى على التفكر في مكنونات النفس وآیاتهـا الداخلیـة، كمـا فـي قولـه تعـالى

معنــى ذلــك أن التفكیــر یمكــن أن ). ٢١اآلیــة : ســورة الــذاریات) (َوِفــي َأْنُفِســُكْم َأَفــَال تُْبِصــُرونَ (

كـن أن یحــدث أیًضـا مـن التفكیـر فـي آیـات الــنفس ویم ،یحـدث مـن المثیـرات الحسـیة الخارجیـة

ـــتج عـــن المثیـــرات الحســـیة فقـــط بـــل هنالـــك  ،البشـــریة وأســـرارها الداخلیـــة، أي أن التفكیـــر ال ین

هــو نتــاج  -إذن-وهكــذا فــالتفكیر . النــوازع الداخلیــة للفــرد التــي یمكــن أن تثیــر التفكیــر أیًضــا

  .)١(الخارجیة والداخلیةبنیة الذهنیة للشخص وبین المثیرات التفاعل بین األ

ز والرمـوالتفكیر هو العملیة المعرفیة التي تتمیز باستخدام الرمـوز لتنـوب عـن األشـیاء، 

هــو أي شــيء یقــوم مقــام ذات الشــيء أو یــدل علیــه، وهــو ینقــل لنــا معنــى خاًصــا، إنــه یزودنــا 

: تضـمنوهناك العدید مـن الرمـوز التـي یسـتخدمها اإلنسـان وهـي ت. )٢(بمعلومات عن شيء ما

المفــــاهیم، والكلمــــات، واألرقــــام، واإلیمــــاءات، والــــذكریات، وكــــذلك الخــــرائط و الصــــور الذهنیــــة، 

وقـد یحـدث التفكیـر أحیاًنـا بمعالجـة الرمـوز . الجغرافیة والعالمات الموسیقیة والصیغ الریاضیة

نتیجـة  حیاًنا أخرىفینا التفكیر، وقد یحدث التفكیر أدون وجود منبه خارجي معین یثیر ذهنًیا 

  .)٣(إدراك موقف معین

ـــیم ذلـــك أن التفكیـــر یعتمـــد علـــى خبراتنـــا التـــي تعلمناهـــا  ،ویتضـــمن التفكیـــر أیًضـــا التعل

ومــن ناحیــة أخــرى، فــنحن نقــوم أثنــاء  .ســابًقا، أي یعتمــد علــى الــتعلم والتــذكر، هــذا مــن ناحیــة

شـیاء جدیـدة لـم عملیة التفكیر بتنظیم معلوماتنـا السـابقة بطـرق جدیـدة، بحیـث نـتعلم مـن ذلـك أ

. ویالحظ ذلك بوضوح في حل المشكالت وفـي التفكیـر اإلبـداعي. ن تعلمناها من قبلأیسبق 

فــالمفكرون المبــدعون والمخترعــون یقومــون بتنظــیم معلومــاتهم الســابقة بطریقــة جدیــدة، بحیــث 

  .)٤(و یخترعون أشیاء جدیدة لم ُتْعَرف من قبلأیكتشفون عالقات جدیدة 

ویمثـل التفكیـر نوًعـا مـن أنـواع السـلوك البشــري، الـذي یـأتي ترتیبـه فـي أعلـى مســتویات 

فهـو العملیـة التــي یـنظم بهـا العقـل خبراتــه بطریقـة جدیـدة، كحــل . النشـاط العقلـي عنـد االنســان

وینتمي التفكیر بذلك إلى أعلى . و عدة أمورأمشكلة معینة أو إدراك عالقة جدیدة بین أمرین 

فـــالتفكیر لـــیس إال اســـًما متعـــارف . تنظـــیم المعرفـــي، وهـــو مســـتوى إدراك العالقـــاتمســـتویات ال

                                                           
  .٢٨،  ٢٧تعلیم التفكیر، ص: إبراهیم أحمد مسلم الحارثي  (١)

نجلو المصریة، الطبعة الثانیة، القاهرة، األمكتبة  ،)التقییم األسس وطرق(علم النفس العصبي : سامي عبد القوي.د  (٢)
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  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  (٤)



٦٠٠ 

علیه لمجموعة معقدة من العملیات العقلیة، نتعرف بهـا علـى العـالم ونـتعلم كیـف نسـتدل علـى 

وجـد فیهـا اإلنسـان  ثـم یصـنعها یطریقنا فیه، وكیف نالئم بین أنفسنا وبـین قـوانین البیئـة التـي 

  .)١(ه في السیطرة على قوى الطبیعة هي أكبر محرض على التفكیرفرغبت. أو یغیرها

مــن حاجــات اإلنســان الضــروریة التــي تمكنــه مــن التكیــف مــع  یعــد) التفكیــر(ولمــا كــان 

المجتمع الذي ینتمي إلیه، ولما كان المجتمع المصري في هذه اللحظة المصـیریة الحالیـة فـي 

ون المجتمــع علــى ؤ ن تصــریف إدارة شــحاجــة قصــوى إلعــداد جیــل مــن الشــباب الــذین یحســنو 

فإننــا نعتقــد أن هــذا األمــل معقــود علــى تعلــیم أبنائنــا الطــالب . أســس قویــة مــن الــوعي والفهــم

  .أسس التفكیر بجانبیه الناقد واإلبداعي

  :(Critical thinking)التفكیر الناقد : أوًال 

ًوا صـنیعد التفكیر الناقد الیوم جزًءا متكامًال مع التعلیم فـي مختلـف مراحلـه، بـل أصـبح 

وعلــى عكــس مــا قــد یظــن الــبعض، فــالتفكیر الناقــد لــیس ولیــد هــذه . للعقالنیــة والتفكیــر الحــر

إذ مـا الـذي یمیـز الفلسـفة . األیام، بل إن تاریخ الفلسـفة ذاتهـا لـیس سـوى تاریًخـا للتفكیـر الناقـد

تكمــن فــي أن الفلســفة تتمیــز بالقــدرة  ةیرهــا مــن ســائر النشــاط الفكــري اإلنســاني؟ اإلجابــعــن غ

بــع توٕاذا كــان لنــا أن نت. علــى صــیاغة قضــایاها والــدفاع عــن حججهــا باالســتدالالت المنطقیــة

ســـرعان مـــا نكتشـــف أنهـــا تعـــود إلـــى االستبصـــارات المبكـــرة  ،البـــدایات الحقیقیـــة للتفكیـــر الناقـــد

الـــــتهكم (منهجـــــه المعـــــروف فـــــي التســـــاؤل والحـــــوار وفحـــــص المفـــــاهیم  فمـــــن خـــــالل. لســـــقراط

، كثیًرا ما كان یوضح لنا كیف أن المتحاورین ال یقدموا مبـررات عقالنیـة یسـوغون )٢()والتولید

إذ نكتشــــف مــــع ســــقراط أن المعــــاني الفاســــدة، واالعتقــــادات . بهــــا مــــزاعمهم المعرفیــــة الواثقــــة

مــــا تتــــوارى وراء األســــلوب الخطــــابي الرنــــان الفــــارغ مــــن  المتناقضــــة والشــــواهد المزیفــــة كثیــــًرا

لقـد قــدم لنــا ســقراط أول درس عرفتـه البشــریة فــي مخــاطر اللجــوء . المضـمون فــي الوقــت نفســه

ولــم  ،لــى الســلطة، كمــا أبــدى اســتعداًدا ألن یختبــر جمیــع االفتراضــات الكامنــة وراء أي حــوارإ

ا بــدا علــى الــدوام عاقــد العــزم علــى أن یســتثنى حتــى االفتراضــات التــي یقــدمها بنفســه، مــن هنــ

مثـل هـذا الحـوار العقالنـي هـو مـا نطلـق علیـه . مغـزى علـى أي حـوار یكـون طرفًـا فیـه ىیضف

  .) ٣()التفكیر السقراطي الناقد(اسم 
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٦٠١ 

یكشــف عــن مــدى الــروح النقدیــة  -إذن-القــائم علــى الــتهكم والتولیــد  الجــدلي إن المــنهج

یشــیر دائًمــا إلــى أهمیــة الحصــول علــى الشــواهد، وفحــص فقــد كــان . )١(التــي تحلــى بهــا ســقراط

األمـر . االفتراضات المسبقة، واختبار صحة البراهین، وتحلیل المفاهیم المتضمنة فـي الحجـج

لقـد . ن بالتفكیر الناقد یعزون أسس مناهجهم إلـى الطـرق النقدیـة السـقراطیةیالذي جعل المهتم

منطقــي الناقــد مــؤخًرا یكتســب أنصــاًرا متزایــدین، بــدأ المــنهج الســقراطي فــي الحــوار العقالنــي ال

  الوضــوحوهــو مــنهج یقــوم علــى أســاس  ،)التســاؤل الســقراطي(حیــث أصــبح یطلــق علیــه اســم 

  .)٢(واالتساق المنطقي

وٕاذا كان االهتمام بالتفكیر الناقد قد تدهور خالل الفترات الماضـیة، إال أنـه عـاد لیحتـل 

فهنــاك حركـة بعـث وٕاحیــاء . كادیمیــة والجامعـات الغربیـةاألمـن جدیـد دائـرة الضــوء فـي الـدوائر 

في الجامعات والمـدارس ومؤسسـات البحـث العلمـي تشـكل منعطًفـا تاریخًیـا مهًمـا فـي االهتمـام 

بـــالتفكیر الناقـــد، حتـــى إنـــه التوجـــد جامعـــة فـــي الغـــرب فـــي الوقـــت الـــراهن علـــى وجـــه التقریـــب 

  .)٣(به طلبتها على اختالف تخصصاتهمالتجعل من التفكیر الناقد مقرًرا إجبارًیا یلزم 

  :تعریف التفكیر الناقد

، ویعـرف Thinkingاألولـى وهـي التفكیـر: مـن كلمتـین) التفكیر الناقـد(یتكون مصطلح 

نشطة العقلیة غیـر المرئیـة التـي یقـوم بهـا المـخ عنـدما یتعـرض الفـرد لمثیـر األبأنه سلسلة من 

واس بحثًــا عــن معنــى فــي الموقــف أو الخبــرة، كثــر مــن الحــأیــتم إســتقباله عــن طریــق واحــدة أو 

ویتشــــكل مــــن تــــداخل العوامــــل الشخصــــیة، والعملیــــات المعرفیــــة، وعملیــــات مــــاوراء المعرفــــة، 

  .)٤(والمعرفة الخاصة بالموضوع الذي یدور حوله التفكیر

، أو Criticus، وهي مشتقة من األصل الالتینـيCriticalاما الكلمة الثانیة فهي الناقد 

صـدار األحكـام أو التحلیـل أو اإلدراك إو أ، والذي یعني القـدرة علـى التمییـز Kritios الیوناني

وقــد یفســر هــذا المــدلول اللغــوي للكلمــة الیونانیــة النظــرة التقلیدیــة القدیمــة . )٥(أو طــرح األســئلة

وتـتلخص تلـك النظـرة ، للتفكیر، التي أرسى قواعدها وتبناها كل من سقراط وأفالطون وأرسطو

مهــارات التحلیــل والحكــم والمجادلــة كافیــة للوصــول إلــى الحقیقــة، كمــا قــد یكــون مفهــوم ن أفــي 

  . )٦(ثًرا بهذه النظرة التقلیدیة للتفكیرأالتفكیر الناقد في األدب التربوي المعاصر مت

                                                           
  .١٢٣، ١٢١م، ص٢٠٠٨تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، دار قباء، القاهرة، : مصطفى النشار.د  (١)

  .٤المغالطات المنطقیة، ص: محمد احمد السید.د  (٢)

  .٦،٧ص: المرجع نفسه  (٣)

علم النفس المعرفي، مكتبة األنجلو المصریة، الطبعة االولى، : زایدأمل محمد أحمد .حسني زكریا السید النجار، د.د  (٤)

  .١٣٧م، ص٢٠١٥القاهرة، 

  .١٣٨المرجع السابق، ص  (٥)

  .٦٠م، ص٢٠٠٧، دار الفكر، الطبعة الثالثة ،األردن، )مفاهیم وتطبیقات(تعلیم التفكیر : فتحي عبد الرحمن جروان.د  (٦)
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ـــة التفكیـــر لمعاصـــر بتعریفـــات متعـــددة متداخلـــة وتحتشـــد كتـــب المنطـــق ا لمعنـــى وماهی

لیــة علــى اختالفهــا، علــى وجــوب إقحــام المتلقــي فــي عم ،عریفــاتالناقــد، وتجمــع معظــم هــذه الت

و شـكل تفاعل نشط مع ما یكتسب مـن معتقـدات ومعـارف، علـى نحـو یسـهم فـي تحدیـد بنیـة أ

وربمــا كــان التفكیــر الناقــد مــن أكبــر . )١(مـا یقــال، ویبحــث بصــورة مســتمرة عــن مبــرراٍت تسـوغه

لمفكـرین التربـویین الـذین عرفـوا بكتابـاتهم فـي أشكال التفكیر استحواًذا علـى اهتمـام البـاحثین وا

من أكثر التعبیرات التي یساء استعمالها من قبل " التفكیر الناقد"مجال التفكیر، كما أن تعبیر 

وهناك عدد كبیر مـن التعریفـات التـي وردت . )٢(الكثیرین في وصف عملیات التفكیر ومهاراته

  :)٣(، من أهمها"التفكیر الناقد"بصدد 

على إثارة أسئلة نقدیة   ةفضًال عن القدر  ،الوعي بجملة من األسئلة النقدیة المترابطة - ١

نیل (ا فاعًال، سئلة النقدیة توظیفً األمع توظیف تلك  ،واإلجابة عنها في أوقات مناسبة

 ).براون

التفكیر الناقد یعني اتخاذ قرارات عقالنیة بخصوص ما یتوجب علینا االعتقاد فیه أو  -٢

 ).ستیفن نورس(االعتقاد فیه،  اإلحجام عن

التفكیر الناقد یعني استخدام مهارات معرفیة ترجح الحصول على نتائج مرغوب فیها،  -٣

وهو یوظف في وصف التفكیر القصدي، المبرر، الموجه هدفًیا؛ أي نمط التفكیر 

المستخدم في حل المشاكل، وصیاغة االستدالالت، وحساب االحتماالت، واتخاذ القرارات 

 ).دین هالبرن(استخدام المفكر مهارات ناجعة في السیاق المعني،  عند

التفكیر الناقد هو عملیة دینامیة نشطة لفهم وتقویم الحجج، وٕاقامة حجة متعلقة  -٤

بخصائص موضوع ما أو العالقة بین موضوعین أو أكثر مع إقامة الدلیل الذي یدعم أو 

 ).مایرو جودشیلد(یدحض هذه الحجة، 

                                                           
  .٧المنطقیة، صالمغالطات : محمد احمد السید.د  (١)

  .٦١تعلیم التفكیر، ص: فتحي عبد الرحمن جروان.د  (٢)

. ٧٣- ٧١تنمیة مهارات التفكیر، ص: خرونعدنان العتوم وآ. ٢٤٣،٢٤٤معرفي، صعلم النفس ال: عدنان العتوم: انظر  (٣)

براهیم إ .٦١،٦٢تعلیم التفكیر،ص : فتحي عبد الرحمن جروان.د. ١٠- ٧المغالطات المنطقیة، ص: محمد السید. د

علم النفس المعرفي، : أمل محمد أحمد زاید.حسنى زكریا السید النجار، و د. د. ١٠٩تعلیم التفكیر، ص: الحارثي

. ٤٢٤م، ص١٩٧١،مقدمة في علم النفس العام، دار النهضة العربیة، القاهرة : عبد السالم عبد الغفار. ١٤٢- ١٣٨ص

، دار النهضة العربیة، ) كراسة التعلیمات(ر الناقد لواطسون وجلیسر اختبار التفكی: جابر عبد الحمید، ویحیى هندام.د

التفكیر الناقد وعالقته بتخفیض مستوى التعصب لدى عینة من طالب : فاروق السید عثمان.د. ١٣م، ص١٩٧٦القاهرة، 

. ٢٠م، ص١٩٩٣، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ٧السنة - ٢٧الجامعة، بحث ضمن مجلة علم النفس، العدد

  .٢٤٦م، ص٢٠٠٢التعلم أسسه ونظریاته وتطبیقاته، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، : إبراهیم وجیه محمود. د
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والحذر الدقیق من أجل اتخاذ قرار  ،قد هو النشاط المدروس أو المتروى فیهالتفكیر النا -٥

إنه  ،حول قضیة أو مسألة، قائم على تقویم بعد تفكیر عمیق في المعلومات المتاحة

وتقلیب األمر بدقة وعنایة في كل جوانب تلك القضیة أو المسألة  ،یتضمن التفكیر ملًیا

قرر بعد تفكیر ناقد قبول أو رفض أو إرجاء الحكم من أجل اتخاذ قرار ما، فالفرد ربما ی

 ).رینارد(حول هذه القضیة، 

التفكیر الناقد هو عملیة تنظیم للنشاط العقلي یتعلق ببراعة التصور العقلي، عملیة  -٦

التطبیق، التحلیل، التألیف، التركیب، التولیف، مالحظة، تولید بیانات، الخبرة، االستنتاج، 

 ).بول(التوجیه، االعتقاد، االستدالل، االتصال، 

بغیة جعل تفكیره أفضل؛ أي أكثر  ءالتفكیر الناقد فن التفكیر في التفكیر، أي تفكیر المر  -٧

 ).بول، بنكر، آرمسون، مارتن(وضوًحا، وأكثر دقة، وأكثر قابلیة ألن یدافع عنه، 

میم، التفكیر الناقد هو التفكیر التأملي والمنطقي الذي یسیر من المقدمة إلى التع -٨

 ).أوكسمان وباریل(

التفكیر الناقد هو القدرة على التحقق من ظاهرة ما وتقویمها باالستناد إلى معاییر محددة،  -٩

 ).أودال ودانیالز(

التفكیر الناقد هو عملیة خاصة ذات معنى هادف وتختص بالتنظیم الذاتي للقیم، وهو  - ١٠

قییم االستدالل، الشرح، أو عبارة أیًضا عن مهارات معرفیة خاصة بالترجمة، التحلیل، ت

 ).بانل(التعلیل، وهذه المهارات توظف أو تتفاعل في التفكیر وعملیة االستدالل، 

التفكیر الناقد هو الحكم على قضیة أو موضوع یؤدي إلى نتائج جیدة في الشرح،  - ١١

التفسیر، التأویل، الترجمة، التحلیل، التقویم، تقدیر القیمة فیما یتعلق بالبرهان أو 

ثبات المبني على الفهم، الطریقة المنطقیة، المنطق النقدي واآلراء المتوقعة والقائمة اإل

 ).فاسیون(على القرینة، مع اآلخذ في االعتبار السیاق المرتبط بالقاعدة، 

التفكیر الناقد هو القدرة على تحلیل الحقائق، وتحریر األفكار وتنظیمها، وتحدید  - ١٢

 ).هیوت(صل لالستنتاجات وتقویمها، وحل المشكالت، اآلراء، وعقد المقارنات، والتو 

فهم معنى الجملة، الحكم على ما یعتریها من : التفكیر الناقد مجموعة من المهارات - ١٣

غموض، وما إذا كانت النتیجة االستقرائیة وجیهة، وما إذا كانت األحكام التي تصدرها 

 ).سمث(السلطات جدیرة بالقبول، 

بطة فكرًیا تقوم بطریقة نشطة وماهرة بفهم، وتطبیق، التفكیر الناقد عملیة منض - ١٤

وتحلیل، وتقویم معلومات تم جمعها عبر المالحظة، الخبرة، االستدالل، أو االتصال 

في صورته المثالیة، التفكیر الناقد . بآخرین وتوظیفها في ترشید معتقداتنا وسلوكیاتنا
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العمق، و لوضوح، ا: على مختلف التخصصات سريمؤسس على قیم فكریة كلیة ت

من مجموعة من المهارات الخاصة  -أقصد التفكیر الناقد- وهو یتكون . واإلنصاف

بمداولة وٕانتاج معلومات ومعتقدات، ومن عادة  استخدامها في ترشید السلوك المؤسسة 

إنه ال یقتصر على اكتساب المعلومات واالحتفاظ بها، وال یقتصر . على التزام فكري

التفكیر . دون قبول نتائجها) في شكل تمارین(ت واستخدامها على اكتساب المهارا

الناقد ال یكون كامًال عند أي فرد؛ كل واحد عرضة ألفكار غیر منضبطة أو ال 

ولذا فإن تطویر التفكیر الناقد مشروع یستمر طیلة . ال أحد مفكر ناقد دائًما. عقالنیة

 ).مایكل سكرفن ورتشارد بول(الحیاة، 

استعراض التعریفات السابقة أن التفكیر الناقد هو تفكیر تأملي محكوم یتضح لنا خالل 

بقواعــد المنطــق والتحلیــل، وهــو نتــاج لمظــاهر معرفیــة متعــددة كمعرفــة االفتراضــات والتفســیر، 

والتفكیــــر الناقــــد عملیـــة تقویمیــــة تســــتخدم قواعــــد . وتقـــویم المناقشــــات واالســــتنباط، واالســـتنتاج

امـــل مــع المتغیـــرات، كمــا یعـــد عملیــة عقلیـــة مركبــة مـــن مهـــارات االســتدالل المنطقـــي فــي التع

  .)١(ومیول

كثــر الطــرق فعالیــة فــي تعریــف التفكیــر الناقــد هــي تحدیــد صــفات المفكــر أولمــا كانــت 

فما خصـائص المفكـر . الناقد، فإن هناك مهارات مهمة جًدا البد للمفكر الناقد أن یتقنها تماًما

  الناقد إذن؟

  :الناقدخصائص المفكر 

یوجـــد بعـــض الخصـــائص والســـلوكیات البـــارزة التـــي أوردهـــا بـــاحثون متخصصـــون فـــي 

  : ) ٢(وصف الشخص الذي یفكر تفكیًرا ناقًدا، وهي

تمحیص المعلومات ومحاكمتها منطقًیا وبدرجة عالیة من العقالنیة للوصول إلى  -١

 .الحقیقة

 .المشكالت والقدرة على تحدیدها نحوالحساسیة  -٢

ومحاكمة األنظمة السیاسیة واالجتماعیة  ،خاذ أحكام منطقیة وفعالةالقدرة على ات -٣

 .السائدة وفق معاییر محددة حتى في حالة غیاب األدلة والبراهین

 .استخدام األدلة بمهارة عالیة -٤

 .المیل إلى التحلیل والتنظیم عند التعامل مع المعلومات والبیانات -٥

                                                           
  .٧٣تنمیة مهارات التفكیر، ص: عدنان العتوم وآخرون  (١)

عدنان . ٧٥- ٧٣صتنمیة مهارات التفكیر، : عدنان العتوم وآخرون. ٦٣،٦٤تعلیم التفكیر، ص: فتحي جروان: انظر  (٢)

  .١٥٢ ١٥١علم النفس المعرفي، ص: أمل زاید.حسني زكریا و د.د. ٢٤٦- ٢٤٤علم النفس المعرفي ص: العتوم
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 .و خیال واسعمنفتح الذهن نحو األفكار والخبرات الجدیدة وذ -٦

 .تغیر عند ثبوت الخطأ باألدلة الكافیة المقنعةلللدیه االستعداد  -٧

 .یستطیع التعلیم ذاتًیا ویستخلص استنتاجات وقرارات من البیانات والمعلومات -٨

 .لى العدل في التعامل مع اآلخرین، ویثق في نفسه بدرجة كبیرة جًداإالمیل  -٩

 .سئلة والعباراتاألالوضوح في طرح   - ١٠

 .ال یمیل إلى المسایرة أو المجاراه  - ١١

 .القدرة على المالحظة وتقدیر أوجه الشبه واالختالف غیر الظاهرة  - ١٢

 .اال یجادل في أمور ال یعرف عنها شیئً   - ١٣

 .یعرف متى یحتاج إلى معلومات أكثر عن شيء ما، فهو مبتكر ومتجدد  - ١٤

 .یعرف أن لدى الناس أفكاًرا مختلفة نحو معاني الكلمات  - ١٥

 على تحمل مسؤولیاته أمام المجتمع، ویدرك أن فهم اآلخرین دائًما نسبيقادر   - ١٦

 .ومحدود

 .القدرة على ربط المتغیرات والمعلومات بطریقة منطقیة ومنظمة  - ١٧

 .یحاول تجنب األخطاء الشائعة في تحلیل األمور  - ١٨

 .یبتعد عن األحكام الذاتیة على األمور  - ١٩

 .یحاول الفصل بین التفكیر العاطفي والتفكیر المنطقي  - ٢٠

 .یحاول بناء مفرداته وزیادتها باستمرار  - ٢١

 .لدیه القدرة على اتخاذ قرارات صائبة في حیاته  - ٢٢

  :مھارات التفكیر الناقد

ســـوف نشـــیرهناك إلـــى أهـــم المهـــارات والقـــدرات التـــي یتعـــین أن ینمیهـــا الشـــخص عبـــر 

ن تحقیـق مــا ســبق أن أشـرنا إلیــه، إال أننـا ســوف نشـیر قبــل ذلــك الممارسـة والتــدریب لتمكنـه مــ

  :إلى معنى كلمة مهارة، وذلك على النحو التالي

: جاء في قاموس المعتمد مهر مهـًرا ومهـوًرا ومهـاًرا ومهـارة الرجـل وفـي الشـيء بالشـيء

وفـي . )١(أتقنهـا معرفـة: وفـي صـناعته. یقال مهر في العلم وغیـره أي كـان عالًمـا حاذًقـا. حذق

وقـد جـاء فـي المصـباح المنیـر . )٢(أحكمه وصـار بـه حاذقًـا، فهـو مـاهر: المعجم الوجیز مهارة

فــي ) مهــر(أي حــاذق عــالم بــذلك، و) مــاهر(فهــو ) مهــارة(فــي غریــب الشــرح الكبیــر للرافعــي 

                                                           
  .٦٦٥، ص)م، هـ، ر(م، مادة ٢٠٠٨قاموس المعتمد، دار صادر، الطبعة السادسة، بیروت، : جرحي شاهین عطیة  (١)

  .٥٩٣، ص)م، هـ، ر(م، مادة ٢٠٠٢مجمع اللغة العربیة، القاهرة، : المعجم الوجیز  (٢)
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: الحــذق فــي الشــيء، والمــاهر): المهــارة(وفــي المعجــم الصــافي فــي اللغــة العربیــة . )١(صــناعته

  .)٣(، وفي مختار الصحاح المهارة بالفتح الحذق في الشيء) ٢(ل عملالحاذق بك

، و فــي قــاموس كامبریــدج ) ٤(أمــا فــي قــاموس أكســفورد فالمهــارة هــي المهــارة فــي األداء

وأمـــا فـــي قـــاموس ویبســـتر . ) ٥(الـــدولي المهـــارة هـــي القـــدرة علـــى التفكیـــر بشـــكل ســـریع وفعـــال

  .)٦(جسم، والعقلفالمهارة هي الذكاء في استخدام الید، وال

والمهارة، هي القدرة على تطبیق المعرفة في مجال ما، وتنفیذ األعمال بطریقـة أفضـل، 

وتطبیـق المعـارف المكتسـبة فـي میـادین  ،والعمل ،والتأهیل ،وهي تنمو خالل عملیات التدریب

وتحتـــاج دائًمـــا إلــى صـــقل وتطـــویر، وتنـــوع بـــاختالف مجـــاالت  ،مختلفــة، وهـــي ال تعـــد نهائیـــة

  .)٧(العمل

  : )٨(أما مھارات التفكیر الناقد فھي

تنمیة مهارة القدرة على التفكیر الحر المستقل ومهارة القدرة على الحكم المحاید النزیه  -١

 .الموضوعي، والقدرة على الكشف عن التناقضات المتضمنة في األفكار المطروحة

والمشاعر الكامنة وراء تنمیه مهارة القدرة على فحص األفكار الكامنة وراء المشاعر،  -٢

 .األفكار

 .تنمیة مهارة القدرة على تعلیق الحكم عند عدم توافر الشواهد الكافیة أو المحكمة -٣

 .تنمیة مهارة الشجاعة الفكریة عند قبول أو رفض األفكار المعروضة -٤

تدعیم الثقة في قدرة العقل على الوصول إلى األحكام السلیمة، والقدرة على خلق  -٥

 .جدیدة للمشكالت إذا ما ثبت خطأ الحلول المطروحة وابتكار حلول

                                                           
عبد العظیم الشناوي، : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، تحقیق: أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي  (١)

  .٥٨٤ص ) م، هـ، ر(دار المعارف الطبعة الثانیة، مادة 

) م ،هـ، ر(هـ، مادة ١٤٠١اللغة العربیة،  المعجم الصافي في: صالح العلي الصالح، أمینة الشیخ سلیمان األحمد  (٢)

  .٦٣٩ص

  .٢٦٦، ص)م ،هـ ، ر(م، مادة ١٩٨٦لبنان، بیروت،  مكتبةمختار الصحاح، : محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي  (٣)

(4) Sana Hawker: Oxford English Dictionary, Oxford University Press,3rd ed, New York, 2011, 

P.186. 

(5) Chieb Paul Pocter: Campridge International of Dictionary of English, Campridge University 

Press first published, 1996-1997, P.379. 

(6) Webster's Dictionary, The Bollantine publishing group,1998,p193. 

، الدار العربیة للعلوم، الطبعة األولى، " المهارات وتحسین األداءتطویر "المعرفة والمهارة والرغبة : عبد الحسن الحسیني  (٧)

  .١٩م، ص٢٠١٤بیروت، 

  .١٤- ١٢المغالطات المنطقیة، ص: محمد أحمد السید.د  (٨)



٦٠٧ 

تنمیة مهارة القدرة على فحص التعمیمات وتحاشي البساطة المفرطة، والقدرة على   -٦

 .مقارنة المواقف المتشابهة، واإلفادة من ذلك عند معالجة مشكالت جدیدة مماثلة

تنمیة  القدرة على تنمیة مهارة القدرة على توضیح األفكار والمعتقدات، والنتائج، و  -٧

 .توضیح معاني الكلمات أو القضایا والقدرة على إدراك أوجه التماثل واالختالف

تنمیة مهارة القدرة على تحدید وتبني مجموعة من معاییر التقویم ومهارة القدرة على   -٨

 .تقییم مصادر المعلومات

سئلة تنمیة مهارة القدرة على االرتیاب في مصادر المعلومات خالل طرح األ -٩

 .یلةذالمناسبة، فاالرتیاب في مجال العلم فضیلة ولیس ر 

تنمیة مهارة القدرة على الحكم على الحجج، والتفسیرات، والتأویالت، والمعتقدات،  - ١٠

 .والنظریات، والقدرة على الحكم على الشواهد والمزاعم المختلفة

 .المختلفةتنمیة مهارة القدرة على القراءة الناقدة للنصوص و اآلراء  - ١١

 ".فن الحوار الصامت"تنمیة مهارة القدرة على اإلنصات الناقد، والتي یطلق علیها  - ١٢

 .تنمیة مهارة القدرة على خلق قنوات اتصال بینیة مع التخصصات األخرى - ١٣

تنمیة مهارة القدرة على الكشف عن االفتراضات الضمنیة وتقییمها، ومهارة القدرة  - ١٤

 . یتعلق بالموضوع المدروسعلى التمییز بین ما یتعلق وما ال

  :معاییر التفكیر الناقد

یتفــق البــاحثون علــى عــدد مــن المعــاییر والمواصــفات الواجــب توفرهــا فــي التفكیــر الناقــد 

هــذه المعــاییر تعــد بمثابــة موجهــات للتأكــد مــن فعالیــة . عنــد معالجــة ظــاهرة أو موقــف معــین

وبمـا  ،المسـتوى األول إلـى المسـتوى المتطـورالتفكیر الناقد والقـدرة علـى االرتقـاء بـالتفكیر مـن 

وقـــد أوردت الدراســـات عـــدًدا مـــن . یتناســـب وخصـــائص المفكـــر الناقـــد التـــي أشـــرنا إلیهـــا ســـابًقا

  :) ١(المعاییر الواجب مراعاتها في التحقق من التفكیر الناقد، وهي

ح یجب أن تتمیز مهارات التفكیر الناقد بدرجة عالیة من الوضو : Clarity)(الوضوح  -١

 .وقابلیة الفهم الدقیق من اآلخرین خالل التفصیل والتوضیح وطرح األمثلة

درجة عالیة من بیجب أن تتمیز العبارات التي یستخدمها الفرد ) :  (Accuracyالصحة -٢

 .الصحة والموثوقیة خالل األدلة والبراهین واألرقام المدعمة

یر حقه من المعالجة والجهد ویقصد بذلك إعطاء موضوع التفك) :  Precision(الدقة   -٣

 .والتعبیر عنه بدرجة عالیة من الدقة والتحدید والتفصیل
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٦٠٨ 

تتمیز عناصر المشكلة أو الموقف بدرجة عالیة من وضوح (Relevance) : الربط  -٤

 .الترابط بین العناصر أو بین المعطیات والمشكلة

عالیة من العمق یجب أن تتمیز معالجة المشكلة أو الظاهرة بدرجة ) : Depth(العمق  -٥

 .من المعالجة ةیحطسلالنخرج الظاهرة  ؤفي التفكیر والتفسیر والتنب

یجب أن تؤخذ جمیع جوانب المشكلة أو الموقف بشكل شمولي ) : Breadth(االتساع  -٦

 .وطرقهم في التعامل مع المشكلة ،واالطالع على وجهات نظر اآلخرین ،وواسع

ر الناقد منطقًیا خالل تنظیم األفكار وترابطها یجب أن یكون التفكی) : Logic( المنطق  -٧

 .واضحة ومحددة بطریقة تؤدي إلى معانٍ 

وذلك خالل التعرف على أهمیة المشكلة أو الموقف ) : Significance(الداللة واألهمیة  -٨

  .مقارنة بالمشكالت والمواقف األخرى التي تعترض الفرد

  : ) Creative Thinking(بداعي اإلالتفكیر : ثانًیا

بــداعات إن إحیــث  ،قــدم العصــورأمنــذ  البشــریةه بــت اتصــف بشــریة صــفةبــداع اإلیعــد 

ا دً اجــ ابــداعً بــل إ ،للتعلــیم طبیعیــة نتیجــةلفنــانین الكبــار لــم تكــن او  والفالســفةالعدیـد مــن العلمــاء 

ا مــن الموضــوعات یًضــأكمــا یعــد  .)١(مثــالهم مــن النــاسأفــراد عــن األمــن  مجموعــةتمیــزت بــه 

وكـل مـن  ،والنمـو والطفولـةهتمام العدید من علماء الـنفس المعـرفیین إ بؤرةشكل التي تُ  المعقدة

حـــول  ضــحةاســهامات و قدمواإحیــث  .للفـــرد المــتعلم )الــذهني(بالنظــام المعرفــي  صــلةوثیقةلــه 

وطــرق تعلیمــه وتطــویره  ،بــداعاإلفــراد األالتــي یــتعلم بهــا  الكیفیــةو  ة،بداعیــاإل الذهنیــةالعملیــات 

بـداع اإلتكییف تدریسنا مع  كیفیةوبالتالي  ةالخاصةبالعملیةاإلبداعیة،ذهنیالوالمراحل  ،وتنمیته

  .) ٢(التعلیمیةالمراحل  كافةومن  الطلبة، لدى

 :لغةً بداع اإل -١

 :عُ والبـدْ  والبـدیعُ  ...بـدأهو  شـأهنأ:هَعـدَ تَ وابْ َیْبدَعُه َبـْدًعا بـدع الشـيءَ ":جاء فـي لسـان العـرب

 ثُ دَ ْحـــالمُ  :یعُ دِ والَبــ .ابــدیعً عـــدَّه :هَ عَ دَ اْســَتبْ و  .البدعــةلى نســبةإ:دعـــهبَ و ...وًال أالشــيء الــذي یكــون 

ســماء اهللا أمــن  :عُ دَ والَبــ .تــه ال علــى مثــالعْ رَ تَ اخْ  :الشــيء تُ بــدعْ أو  .عُ دِ ْبــالمُ  :یعُ دِ والَبــ .العجیــب

أن یكـون بمعنــى  ویجـوز ،ول قبـل كـل شـيءاألهو البـدیع وٕاحـداِثهإیاهاو شـیاء إلبداعهاألتعـالى 

بــــدیع الســــماوات :(واهللا تعــــالى كمــــا قــــال ســــبحانه ،هُمبــــِدع أو یكــــون مــــن َبــــَدع الخْلــــق أي َبــــدأَ 

                                                           
  .٢٥١علم النفس المعرفي، ص: عدنان العتوم.د  (١)

  .١٢٩تنمیة مهارات التفكیر، ص: عدنان العتوم وآخرون.د  (٢)



٦٠٩ 

 ال عـن رعُ تَـخْ خـالق المُ الهـو سـبحانه فها عُ بـدومُ لقهـا اخأي  )١٠١ آیـة:نعامسورةاأل( ،)رضواأل

  .)١("مثال سابق

 كلمـةمـن  اللغةاإلنجلیزیـةفـي  )Creativity or Creativeness( بـداعإ كلمـةق وتشـت

لـى إومعنـاه یخـرج  )creare(  التینيالصله أ)Create(  خلقیوالفعل ، )Creation( الخلق

صـــل أن أ )Khatena( ویـــرى كاتینـــا  .اویكـــون ســـببً أو یختـــرع ءأشـــيینو أو یصـــمم أ ،الحیـــاة

 الــذي یعنــي، ) Kere( لــى المصــطلح الالتینـيإبـداع كمــا ورد فـي قــاموس ویبســتر یعـود كلمةإ

صـــل یؤ  وأو یصـــنع أیعنـــي یوجـــد  )Create( یبـــدع نجلیـــزي اإلوالفعـــل  .النمـــو مـــوأو ســـببنلا

)Originate( ، ــــف یكـــــــون ب یتصــــــفومــــــن ـــدرات مالًكــــــا لهـــــــذا الوصــ  واالســـــــم .اإلبداعیــــــةلقــــ

)Creativity(  على الخلق القدرة وأ ،بداعاإل خاصیةلى إیشیر)٢(.  

 :اصطالحً ابداع اإل -٢

الــنفس التربــوي حــول التعریــف علــم تباینــت وجهــات نظــر العلمــاء والبــاحثین فــي مجــال 

 :)٣(وذلك على النحو التالي ،بداعلإلالعام 

 لمشكلةورغبةاإلبداع نشاط عقلي هادف یؤدي إلى أفكار جدیدة، ویعبر عن حلول  -١

 ).ورم(،من قبل معروفةلى نتائج لم تكن إوالتوصل  ،في البحث عن حل منشود

ویتطلب  .قدیمةو مشكلةجدیدةألحل  مالوفةالبحث عن طرق غیر  محاولةبداع اإل -٢

على تطویر حلول للمشكالت  القدرةو  ،هتصالوأ ،ومرونته ،الفكر طالقةذلك 

 ).نرتیر (،وتوسیعهاأوتفصیلها 

یها الفرد في قدرته على التخلص من السیاق العادي یبدالتي  المبادرةبداع هو اإل -٣

 ).سمبسون(،جدید من التفكیرتباع نمط ،واكیرللتف

في التفكیر  التقلیدیةالفرد على تجنب الروتین العادي والطرق  قدرةبداع في اإلتمثل ی -٤

 ).إیلین بیرس(،ویمكن تنفیذه وتحقیقه ،غیر شائعأو صیل وجدید أنتاج إمع 
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٦١٠ 

والحلول باستخدام التخیالت  األصیلةفكار األنتاج إعلى  القدرةبداع هو اإل -٥

واعطاء المعاني  ،على اكتشاف ما هو جدید القدرةلى إمثلما یشیر  .والتصورات

 ).رتو ك( ،فكارلأل

على العمل  القدرةوالتي تتضمن  ،المعقدةمن المهارات والقدرات  مجموعةبداع اإل -٦

كا كیر (الخبرةالجدیدة، واالنفتاح على  ،والتفكیر غیر التقلیدي فضولیة،وال باستقاللیة،

 ).تر لبوأ

 والمرونة، األصالة،و  بالجدة، یتصفنتاج إلى إبداع نوع من التفكیر یؤدي اإل -٧

توصیل و على ربط  القدرةو  بیة،والتركی التحلیلیةلمشكالت والقدرات ل والحساسیة

 ).وایمنك(ألوفة، شیاء الماأل

فكار األكبر عدد من أنتاج إسلوب الذي یستخدمه الفرد في األبداعي هو اإلالتفكیر  -٨

 ).لیسونأ(، واالختالف المرونةو  ةالتي یتعرض لها بشيء من الطالق ةكلالمشحول 

  :مھارات التفكیر االبداعي 

 نساتـــــــــور وهـــــــــي اختبـــــــــارات -ا بـــــــــداعي شـــــــــیوعً اإلكثـــــــــر اختبـــــــــارات التفكیـــــــــر أتشـــــــــیر 

)(Torrance,1966،  اختبـــارات جیلفـــوردو )Guilford,1967(- هـــم مهـــارات التفكیـــر ألـــى إ

  :) ١(الباحثون قیاسها وهيو قدراته التي حاول أبداعي اإل

 الجیدةفكار األو تولید عدد كبیر من أنتاج إعلى  القدرةوهي ): Fluency( ةالطالق - ١

على  القدرةلى إتشیر  مثلما. ومفتوحة حرةنهایتها ما  مشكلةو أ مسألةل الصحیحةو 

 ،فكار التي یتم استدعاؤهااألعدد تفهي تتضمن  ،عندما نحتاجه ناالمعرفياستخدام مخزون

فكار وتدفقها األ وسهولة محددة،شیاء ألالتي یتم بها استدعاء استخدامات  السرعةو أ

 ةعدةخذ الطالقوتأ .بداعلإلي الكمتمثل الجانب  ةن الطالقفإوبالتالي  .تولیدها وسهولة

 .شكالاألالكلمات و  طالقةو  الفكریةو اللفظیة،  ةوهي الطالق ،صور

فكار األلیست من نوع  متنوعةفكار أعلى تولید  ةوهي القدر  :)Flexibility(المرونة  -٢

لموقف  االستجابةخر عند آلى نوع إر الفكوالتحول من نوع معین من  عادًة، ةالمتوقع

                                                           
اإلبداع وتنمیته من منظور تكاملي، مكتبة األنجلو المصریة، الطبعة الثالثة، القاهرة، : مصري عبد الحمید حنورة.د: انظر  (١)

، عالم الكتب، الطبعة ) نظریات ودراسات وبحوث معاصرة(أسالیب التفكیر : م علي الطیبعصا.د.  ٥٢م، ص٢٠٠٣
.  ١٦٣، ١٦٢علم النفس المعرفي، ص : أمل زاید.حسن النجار، ود. د.  ١٣٥- ١٣٠م، ص٢٠٠٦األولى، القاهرة، 

.  ٢٥٦،٢٥٧عرفي، صعلم النفس الم: عدنان العتوم.د. ٢٧٢، ٢٧١مبادئ علم النفس التربوي، ص : عماد الزغلول.د
. ١٤٥ - ١٤٠تنمیة مهارات التفكیر، ص: عدنان العتوم وآخرون.د.  ٧٩- ٧٧تعلیم التفكیر، ص: فتحي جروان.د
األسس المعرفیة للتكوین العقلي وتجهیز المعلومات، دار النشر للجامعات، الطبعة الثانیة، : فتحي مصطفى الزیات.د

العلوم في تدریس العلوم، مصر العربیة للنشر والتوزیع، : یم قندیلأحمد إبراه.د.  ٥١٢- ٥٠٨م، ص ٢٠٠٦القاهرة، 
  .١٩٤م، ص٢٠٠٨القاهرة، 
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جمود الي عكس هف ،یر الموقفیبتغ الذهنیة الحالةعلى تغییر  القدرةنها أي ،أمعین

 عدة المرونةخذ وتأ .بداعلإل يوتمثل الجانب النوع، )Mental Rigidity( ذهنيال

 .التكیفیة والمرونة التلقائیة المرونةوهي  ،صور

 البعیدة،فكار األنتاج وإ  ،على التعبیر الفرید القدرةوهي  :)Originality(األصالة  -٣

 القدرةو  ،الفكرةنها التمیز والتفرد في أي أ ة،والواضح الشائعةفكار األكثر من أ ةوالماهر 

ذا كانت غیر إ أصیلة فالفكرة. من األفكار لوفوالمألى ما وراء المباشر إعلى النفاذ 

 فكرةعلى  الخاصیةوتعتمد هذه  الشائعة،فكار لألوال تخضع  مألوفة،و غیر أ ةمتكرر 

 .ةوالحلول البدیهی المألوفةفكار األالملل من استخدام 

كتشاف المشكالت والمصاعب اعلى  القدرةوهي : )Sensitivity(الحساسیة للمشكالت  -٤

و أ ،و احتیاجاتأ ،نها الوعي بوجود مشكالتأ،أي كتشاف النقص في المعلوماتاو 

الفرد الكثیر من  مالحظةنها تتضمن أكما  .الموقف وأ البیئةعناصر ضعف في 

حساس والشعور اإلویتولد لدیه  ،خطاءاألویدرك  المعروضة،المشكالت في المواقف 

 .ارتفاع مستوى الوعي وزیادتهما یتطلب م بالمشكلة،

 ،ما لفكرةو زیادات أضافات إالفرد على تقدیم  قدرةوتمثل  :)Elaboration( تفاصیلال -٥

 جدیدةتفاصیل  إضافةعلى  القدرةنها أي ،أخرىأضافات إو أ زیاداتلى إتقود بدورها 

تؤدي  تكمیلیةلى افتراضات إالوصول التفكیریة المهارةوتتضمن هذه  .المعطاةفكار ألل

 مهارةي هف .لدى المتعلم المساحةالمعرفیةو أ الخبرة مد أي جدیدة، زیادةلى إبدورها 

 .الفكرةجل تعمیق وتكامل أاستكشاف البدائل من 

  :فكر المبدعمصائص الخ

  :) ١(وهي ،فكر المبدعمهناك عدد من الخصائص التي تمیز ال

 .عمالهمأعن  المسؤولیةتحمل  -١

 .االعتماد على الذات -٢

 .المعلومات دون تحیزاستقبال  -٣

 .ةمجابالغیر  سئلةو األالواسعةأعلى تحمل الغموض والنهایات  القدرة -٤

 .بالنفس الثقةمن  ةمستویات عالی -٥

 .الدافعیةالعالیةالطموح و  -٦

                                                           

تنمیة مهارات التفكیر، : عدنان العتوم وآخرون.د. ٢٥٧،٢٥٨علم النفس المعرفي، ص: عدنان العتوم.د: انظر  (١)

  .١٤٩،١٥٠ص
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 .الخطأو ةأال یخاف من المخاطر  -٧

 .االستعداد لتقبل النقد -٨

 خطوةو  ،في حل المشكالت النهایة نقطةولیست  ،تعلملل وسیلةخطاء األن أیدركون  -٩

 .التوازن ٕاعادةو  ةالفكر  ومراجعة وتنقیحلتعریف  طریقةوالفشل  ،نحو النجاح إضافیة

وغیر  الجدیدة األسالیبوالبحث عن  ه،عمالأنجاز إفي  الروتینیةسالیب األاالبتعاد عن  -١٠

 .المألوفة

 .شیاء ومعالجتهااألالتساؤل الختبار  كثرة -١١

 .عالیةیقیم سلوكیاته بمعاییر  -١٢

بـداعي یمكـن اإلمهـارات التفكیـر الناقـد والتفكیـر  تنمیـةن أما سبق  یتضح لنا خالل كل

لــذلك  المعاصــرة، الحضــاریة اللحظــةلــى تخــریج طالــب قــادر علــى التواجــد فــي قلــب إن تــؤدي أ

ــ وتنمیــةلرفــع قــدرات التفكیــر  الجامعــةد دور یمتــن أیجــب   ةمهاراتــه وتوجیههــا بمــا یحقــق النقل

  .المعاصرةالتحدیات  ،مواجهةالمجتمع و  قیادةبحیث یصبحوا قادرین على  نا،طالبل التعلیمیة
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  ثبت بالمصادر والمراجع

  :المصادر والمراجع العربیة: أوًال 
المعجم الشامل للمصطلحات العلمیة والدینیة، دار الهادي، : إبراهیم حسین سرور )١

  .م٢٠٠٨الطبعة األولى، بیروت، 

الروابط العالمیة،  –تعلیم التفكیر، دار المقاصد : الحارثيإبراهیم بن أحمد مسلم .د )٢

  .م٢٠٠٩الطبعة الرابعة، القاهرة، 

التعلم أسسه ونظریاته وتطبیقاته، دار المعرفة الجامعیة، : إبراهیم وجیه محمود. د )٣

  .م٢٠٠٢اإلسكندریة، 

لسان العرب، دار صادر، ) : أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظور  )٤

  .روت، المجلد الثامنبی

العلوم في تدریس العلوم، مصر العربیة للنشر والتوزیع، : أحمد إبراهیم قندیل.د )٥

 .م٢٠٠٨القاهرة، 

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر : أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي )٦

  .عبد العظیم الشناوي، دار المعارف الطبعة الثانیة: للرافعي، تحقیق

عادل عبد الكریم یاسین، إیاد أحمد ملحم، .د: تعلیم التفكیر، ترجمة: بونوإدوارد دي  )٧

توفیق أحمد العمري مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، الطبعة األولى، الكویت، 

  .م١٩٨٩

كراسة (اختبار التفكیر الناقد لواطسون وجلیسر : جابر عبد الحمید، ویحیى هندام.د )٨

  .م١٩٧٦قاهرة، ، دار النهضة العربیة، ال) التعلیمات

قاموس المعتمد، دار صادر، الطبعة السادسة، بیروت، : جرحي شاهین عطیة )٩

  .م٢٠٠٨

مكتبة المدرسة، بیروت،  - المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني : جمیل صلیبا.د )١٠

١٩٨٢.  

مالمح الفكر الفلسفي عند الیونان، دار المعرفة : حربي عباس عطیتو محمود.د )١١

  .م٢٠٠٦، الجامعیة، اإلسكندریة

علم النفس المعرفي، مكتبة : أمل محمد أحمد زاید.حسني زكریا السید النجار، د.د )١٢

  .م٢٠١٥األنجلو المصریة، الطبعة األولى، القاهرة، 

  .م٢٠٠٥المنطق وفن التفكیر، الدار المصریة السعودیة، القاهرة، : حسین علي.د )١٣
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، مكتبة ) سة مقارنةدرا(أسالیب التفكیر والتعلم : خیري المغازي بدیر عجاج.د )١٤

  .م٢٠٠٠األنجلو المصریة، الطبعة األولى، القاهرة، 

مركبات التفكیر ومناهج البحث العلمي، دار الفارابي، الطبعة : زكي حسین جمعة.د )١٥

  .م٢٠١٥األولى، بیروت، 

مكتبة األنجلو ) األسس وطرق التقییم(علم النفس العصبي : سامي عبد القوي.د )١٦

  .م٢٠١١الثانیة، القاهرة، المصریة، الطبعة 

المعجم الصافي في اللغة : صالح العلي الصالح، أمینة الشیخ سلیمان األحمد )١٧

  .هـ١٤٠١العربیة، 

، " تطویر المهارات وتحسین األداء"المعرفة والمهارة والرغبة : عبد الحسن الحسیني )١٨

  .م٢٠١٤الدار العربیة للعلوم، الطبعة األولى، بیروت، 

مقدمة في علم النفس العام، دار النهضة العربیة، القاهرة ، : غفارعبد السالم عبد ال )١٩

  . م١٣٧٦

نماذج نظریة وتطبیقات (تنمیة مهارات التفكیر : عدنان یوسف العتوم وآخرین.د )٢٠

  .م٢٠٠٩دار المسیرة، الطبعة الثانیة، عمان،) عملیة

یرة، ، دار المس)النظریة والتطبیق(علم النفس المعرفي : عدنان یوسف العتوم.د )٢١

  . م٢٠١٢الطبعة الثالثة، عمان،

، عالم ) نظریات ودراسات وبحوث معاصرة(أسالیب التفكیر : عصام علي الطیب.د )٢٢

  .م٢٠٠٦الكتب، الطبعة األولى، القاهرة، 

مبادىء علم النفس التربوي، دار الكتاب الجامعي، : عماد عبد الرحیم الزغلول.د )٢٣

  .م٢٠٠١العین، 

ر الناقد وعالقته بتخفیض مستوى التعصب لدى عینة التفكی: فاروق السید عثمان.د )٢٤

، الهیئة ٧السنة - ٢٧من طالب الجامعة، بحث ضمن مجلة علم النفس، العدد

  .م١٩٩٣المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

، دار الفكر، الطبعة )مفاهیم وتطبیقات(تعلیم التفكیر : فتحي عبد الرحمن جروان.د )٢٥

  .م٢٠٠٧الثالثة ،األردن، 

األسس المعرفیة للتكوین العقلي وتجهیز المعلومات، دار : مصطفى الزیات فتحي.د )٢٦

  .م٢٠٠٦النشر للجامعات، الطبعة الثانیة، القاهرة، 

مفهومه، أنواعه، خصائصه، مكوناته، مراحله .. التفكیر اإلبداعي: فضیلة عرفات.د )٢٧

 ...(http:www.alnoor.se/article.asp?id=91424).والعوامل المؤثرة فیه
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: المغالطات المنطقیة وأسس التفكیر الناقد، ضمن كتاب: محمد أحمد محمد السید.د )٢٨

نجیب .د: كیلي، ترجمة وتحریر.نیل براون، وستیوارت م.م: التفكیر الناقد، الذي كتبه

  .م٢٠٠٦محمد أحمد السید، دار الثقافة، القاهرة، .ي، ددالحصا

، مكتبه لبنان، بیروت، مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي )٢٩

  .م١٩٨٦

العملیات الذهنیة ومهارات التفكیر، دار الكتاب الجامعي، : محمد جهاد جمل.د )٣٠

  .م٢٠٠٥الطبعة الثانیة، العین، 

علي دحروج، .د: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تحقیق: محمد علي التهانوي )٣١

جورج .د: األجنبیة عبد اهللا الخالدي، الترجمة.د: نقل النص الفارسي إلى العربیة

رفیق العجم، مكتبة لبنان، الطبعة األولى، .د: زیناني، تقدیم وٕاشراف ومراجعة

  .م١٩٩٦بیروت، 

مكتب تحقیق : القاموس المحیط، تحقیق: آبادي الفیروز مجد الدین محمد بن یعقوب )٣٢

محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، : التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف

  . م٢٠٠٥نة، بیروت، الطبعة الثام

اإلبداع وتنمیته من منظور تكاملي، مكتبة األنجلو : مصري عبد الحمید حنورة.د )٣٣

  .م٢٠٠٣المصریة، الطبعة الثالثة، القاهرة، 

تاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي، دار قباء، القاهرة، : مصطفى النشار.د )٣٤

  .م٢٠٠٨

  .م٢٠٠٢ مجمع اللغة العربیة، القاهرة،: المعجم الوجیز )٣٥

  :المراجع األجنبیة: ثانًیا
1. Chieb Paul Pocter: Campridge International of Dictionary of 

English, Campridge University Press first published,1996-1997. 

2. De. Bono, E.,: Cpitical Thinking in not Enough, in: Educational 

leadership,1984. 

3. Sana Hawker: Oxford English Dictionary, Oxford University 

press,3rd ed, New York, 2011. 

4. Webster's Dictionary, The Bollantine publishing group,1998. 
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