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ٌعد التفكٌر النالد من أكثر أشكال التفكٌر المركب استحواذاً على اهتمام الباحثٌن والمفكرٌن        
التربوٌٌن، وهو فً عالم الوالع ٌستخدم للداللة على مهام كثٌرة منها: الكشف عن العٌوب واألخطاء، 

مستوٌات المعرفٌة العلٌا والشن فً كل شًء، والتفكٌر التحلٌلً، والتفكٌر التأملً، والذي ٌتطلب استخدام ال
,حٌث انه ٌموم على حل المشكالت، أو التحمك من الشًء  ( فً تصنٌف بلوم)التحلٌل ـ التركٌب ـ التموٌم 

ً فضال عن كونه تفكٌر تأملً ومعمول، مركَّز على اتخاذ  وتمٌٌمه باالستناد إلى معاٌٌر متفك علٌها مسبما
  .من به أو ما نفعلهلرار بشأن ما نصدله ونؤ

هو  تفكٌر تأملً ومعمول ٌرتكز على اتخاذ لرار بشأن ما نصدله ونؤمن به أو ما نفعله وما فالتفكر   
 ٌتطلبه ذلن من وضع فرضٌات وأسئلة وبدائل خطط للتجرٌب . 

وكذلن هونمط  من التفكٌر لوامه فحص الحلول المعطاة لمشكلة ما لبٌان ما إذا كانت هذه الحلول ممبولة 
 مة مع المعطٌات المعروفة فً مٌدان المشكلة. ومنطمٌة ومتس

 "هو التروي فً اصدار االحكام" وكذلن
وكان االهتمام بالتفكٌر النالد ومهاراته محور اهتمام الفالسفة والتربوٌٌن منذ ألدم العصور وٌمكن       

ن األسئلة ( عام عندما كان ٌوجه سلسلة م0522إرجاعه الى الممارسات التدرٌسٌة لسمراط لبل نحو )
لمنالشٌه تجعلهم عاجزٌن عن تبرٌر ثمتهم المنطمٌة بما ٌعرفونه، وسمٌت بمنهج األسئلة الحوارٌة، أو منهج 
تولٌد األفكار، فمد سلط سمراط الضوء فً طرٌمته على الحاجة عند التفكٌر الى التوافك بٌن الوضوح 

 ة التً تخضع لمصالحنا الذاتٌة. والمنطك، ثم فرز تلن األدلة المعمولة المنطمٌة من تلن األدل
ٌستطٌع الفرد ان ٌفكر تفكٌرا نالدا اذا كان لادرا على فحص الخبرة وتموٌم المعرفة واالفكار والحجج       

تعنً  االعتماد بحمٌمتها االزلٌة دون  من اجل الوصل الى احكام متوازنة , وان لبول فكرة من الجمٌع ال
التأكد من مدى انسجامها مع الحمٌمة كما نجربها , والتفكٌر النالد ضرورة ٌمتضٌها العصر ٌتعلم الطلبة من 

 . خاللها التفكٌر المنطمً والحجة وااللناع وتدرٌب العمل على انماط متعددة من التفكٌر
كٌر التً ٌلجأ إلٌها الفرد لتمٌٌم األشٌاء واتخاذ المرارات المناسبة وٌعد التفكٌر النالد شكالً من أشكال التف

وٌتداخل هذا النوع من التفكٌر مع أنماط التفكٌر األخرى مثل التفكٌر اإلبداعً وحل المشكلة وٌموم على 
خطوات عدٌدة، وأنه ٌتطلب لدرة الفرد على التفكٌر الموضوعً وفحص جمٌع األدلة وتمٌٌمها واختٌار 

 ات موضوعٌة . ائل المناسبة بهدف الوصول الى أحكام أو لرارالبد
 أنماط التفكٌر النالد : 

 هً نشاطات معرفٌة تشٌر الى وجود عملٌات عملٌة داخلٌة عند الطالب ولها عدة مستوٌات : 
 المستوى الحسً : وهو إدران األشٌاء المحسوسة.  – 1
 ر الذهنٌة. المستوى التصوري : وهو إدران األشٌاء بالصو – 0
 المستوى المجرد : وهو معرفة معانً األشٌاء وترمٌزها.  – 3
ن المستوى الماعدي : وهو الذي ٌستند الى لواعد وأسس ومبادئ وفٌه ٌمّوم الطالب العاللات بٌ – 4

 األشٌاء. 
 

  معايير التفكير الناقد :
     
التفكٌر، والتً   المتفك علٌها لدى الباحثٌن فً مجالٌمصد بمعاٌٌر التفكٌر النالد تلن المواصفات العامة    

تتخذ أساساً فً الحكم على نوعٌة التفكٌر االستداللً أو التموٌمً الذي ٌمارسه الفرد فً معالجة الموضوع 
 وٌمكن تلخٌص هذه المعاٌٌر فً التالً:

ً المعاٌٌر األخرى، فإذا لم وهو من أهم معاٌٌر التفكٌر النالد باعتباره المدخل الرئٌس لبال ـ الوضوح: 1
المتكلم، وعلٌه فلن ٌكون بممدورنا   تكن العبارة واضحة فلن نستطٌع فهمها، ولن نستطٌع معرفة مماصد

  الحكم علٌه.



 
 وهو أن تكون العبارة صحٌحة وموثمة، ولد تكون العبارة واضحة ولكنها لٌست صحٌحة. ـ الصحة: 0
 . نه بال زٌادة أو نمصاناستٌفاء الموضوع صفة من المعالجة، والتعبٌر عً التفكٌر تعنً ـ الدلة: الدلة ف 3
 وٌمصد به مدى العاللة بٌن السؤال أو المداخلة بموضوع النماش. ـ الربط: 4
وٌمصد به أال تكون المعالجة الفكرٌة للموضوع أو المشكلة فً كثٌر من األحوال مفتمرة إلى  ـ العمك: 5

 ب مع تعمٌدات المشكلة، وأال ٌلجأ فً حلها إلى السطحٌة.العمك المطلوب الذي ٌتناس
 وٌعنً األخذ بجمٌع جوانب الموضوع. ـ االتساع: 6
وٌعنً أن ٌكون االستدالل على حل المشكلة منطمٌاً، ألنه المعٌار الذي استند إلٌه الحكم على ـ المنطك:  7

وترابطها بطرٌمة تؤدي إلى معنى واضح،  نوعٌة التفكٌر ، والتفكٌر المنطمً هو تنظٌم األفكار وتسلسلها
  أو نتٌجة مترتبة على حجج معمولة

 
 مهارات التفكير الناقد :

  
 االلتصادٌة للتغٌرات السرٌع اإلٌماع كنف المعلومات، فً من هائل كم إلى األفراد ان تعرض     

 النالد ومنها مهارات التفكٌرالتفكٌر  مهارات لصوى المتالكهم ضرورة والمعلوماتٌة، ٌولد واالجتماعٌة
 المعلومات، وإٌجاد الحلول المثلى للمشكالت الناجمة عنها. تلن مع الفعال التعامل من ٌمكنهم الذي األمر

ً لتعدد تعرٌفاته واألطر النظرٌة المفسرة له، ومن  هنان العدٌد من التصنٌفات لمهارات التفكٌر النالد تبعا
 (الذي لسمها الى المهارات اآلتٌة : 1982واطسن وجلٌسر )أشهر هذه التصنٌفات هو تصنٌف 

(:هو المدرة على استخالص نتٌجة من حمائك معٌنة مالحظة أو Conclusionاالستنتاج  ) – 1
 مفترضة، وٌكون لدٌه المدرة على إدران صحة النتٌجة أو خطئها فً ضوء الحمائك المعطاة. 

:وتشٌر الى المدرة على التمٌٌز  (Recoqnition of Assumptions)االفتراضات أو المسلمات  – 0
بٌن درجة صدق معلومات محددة، وعدم صدلها والتمٌٌز بٌن الحمٌمة والرأي، والغرض من المعلومات 

 المعطاة. 
(:وٌشٌر الى المدرة على تحدٌد بعض النتائج المترتبة على ممدمات، أو Elicitation  (االستنباط – 3

 معلومات سابمة لها. 
(:وٌعنً المدرة على تحدٌد المشكلة، والتعرف على التفسٌرات المنطمٌة، Interpretation (التفسٌر – 4

 وتمرٌر فٌما إذا كانت التعمٌمات والنتائج المبنٌة على معلومات معٌنة ممبولة أم ال. 
ضها، :وتعنً المدرة على تموٌم الفكرة ولبولها أو رف (Evaluation Arqument)تموٌم الحجج  – 5

والتمٌٌز بٌن المصادر األساسٌة والثانوٌة، والحجج الموٌة والضعٌفة، وإصدار الحكم على مدى كفاٌة 
 المعلومات. 
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