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The study aims to identify the impact of the critical
thinking on human cognitive construction, highlight the concept of
critical thinking, clarify its characteristics, interpret knowledge
theories of critical thinking, identify the dimensions of critical
thinking in cognitive construction, and identify critical thinking
skills that must be available to learners, the importance of the
research stems from its importance to highlight the critical thinking
in cognitive development, achieving the desired renaissance of
societies, and the ability of critical thinking to free students' thought
from dependence on the ideas of others.
This study relied on the descriptive approach and the analytical
approach. Some of the important results were reached, including
that critical thinking helps to reach the truth in a scientific way, and
that critical thinking has two dimensions: the cognitive dimension
and the emotional dimension, and that there are cognitive skills for
critical thinking, such as: interpretation. The study showed that the
critical thinker has major personal dimensions, including:
understanding the rules of logic, and the ability to interpret. The
study stated some recommendations, including: the necessity of
teaching critical thinking and its importance in schools and
universities, and preparing training courses for teachers and learners
to qualify them to use critical thinking in the educational process.
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أثر التفكير الناقد في البناء المعرفي
سعد سالم المري

أ .د .حسن حميد عبيد

العقيدة والفكر اإلسالمي  ,كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية ,جامعة قطر ,قطر.

الخالصة:
التعرف عمى أثر التفكير الناقد في البناء المعرفي لئلنسان ،وتسميط الضوء عمى
تيدف الدراسة إلى
ّ
مفيوم التفكير الناقد ،وبيان خصائصو ،وتفسير نظريات المعرفة لمتفكير الناقد ،وتحديد أبعاد التفكير الناقد في
التعرف عمى ميارات التفكير الناقد التي يجب توافرىا لدى المتعممين ،وتعود أىمية البحث إلى
البناء المعرفي ،و ّ
التطور المعرفي ،وتحقيق النيضة المنشودة لممجتمعات ،وقدرة التفكير الناقد عمى تحرير
أىمية التفكير الناقد في
ّ

فكر الطمبة من التبعية ألفكار اآلخرين.

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي والمنيج التحميمي ،وتم الوصول لبعض من النتائج اليامة ،ومنيا
أن لمتفكير الناقد ُبعدين :البعد المعرفي ،والبعد
أن التفكير الناقد ُيساعد عمى الوصول إلى
ّ
الحق بطريقة عممية ،و ّ
أن المفكر
االنفعالي ،وأن ىناك ميارات معرفية لمتفكير الناقد ،مثل :التفسير ،والتقويم ،والتحميلّ ،
وبينت الدراسة ّ
وقدمت الدراسة بعض
الناقد لو أبعاد شخصية رئيسة ،ومنيا :فيم قواعد المنطق ،والقدرة عمى التفسيرّ ،
مادة التفكير الناقد وأىميتو في المدارس والجامعات ،واعداد دورات تدريبية
التوصيات ،منيا :ضرورة تدريس ّ
التعميمية.
لممعممين والمتعممين لتأىيميم عمى استخدام التفكير الناقد في العممية
ّ

الكممات الدالة :التفكير الناقد ،البناء المعرفي ،حل المشكبلت  ،التطور المعرفي  ،نظرية المعرفة .
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المقدمة
أن اإلنسان يتّخذ التفكير
يومي
عد التفكير عممية عقمية يقوم بيا اإلنسان بشكل
ُي ّ
خاصةً ّ
ّ
ّ
سبيبلً لمعالجة الكثير من القضايا التي يواجييا في حياتو ،فعندما يواجو مشكمة ما يعمد إلى

البحث عن الحمول التي تُعالج تمك المشكمة ،ولكنو ال ُيف ّكر فقط بغية حل المشكبلت ،وانما
الصائبة ،والمفاضمة بين االختيارات ،والتفكير الناقد عمى وجو
ألىداف ّ
عدة كاتّخاذ الق اررات ّ
الخصوص ُيفيد اإلنسان في إصدار األحكام ،واستخدام ميارات التحميل واالستدالل لموصول إلى
معارف جديدة ،وتصحيح االعتقادات التي يعتقدىا اإلنسان.
أن عص اار العولم ااة والتح ا ّاديات الت ااي فرض اايا الواقا ا  ،واالنفت اااح عم ااى مختم ااف
ومم ااا ال شا ا ّ
ك في ااو ّ
ّ
الثقافات ،والكم اليائل من تدفّق المعمومات عبر وسائل االتّصال الحديثة أدى إلاى ضارورة اعتمااد
التفكي اار الناق ااد ف ااي معالج ااة ى ااذا الك اام الكبي اار م اان المعموم ااات ،والعم اال عم ااى تحريرى ااا ،واس ااتخراج

المعااارف التااي تفيااد اإلنسااان فااي حياتااو اليوميااة ،وليااذا ازداد االىتمااام بتاادريس التفكياار الناقااد فااي

الما اادارس والجامعا ااات فا ااي السا اانوات القميما ااة الماضا ااية ،وتجمّا ااى ذلا ااك فا ااي تعا ا ّادد الب ا ارامج التدريبيا ااة
والدراسات البحثية في مجال التفكير الناقاد ،وذلاك بغياة تادريب المتعمماين عماى بنااء الفكار النقادي،
واالستفادة من قدراتيم الذاتية لئلبداع في مختمف المجاالت العممية والمعرفية.

إن التفكياار ىااو أرقااى أشااكال النشاااط العقمااي لاادى اإلنسااان لمااا كرمااو بااو اه تعااالى ماان عقاال ،قااال
ّ

تعااالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﭼ

()1

 ،ويعتبر النقد أحد أشكال التفكير الياماة التاي يساتخدميا اإلنساان فاي التعامال

م األحداث والمواقف المختمفة ،ويدخل ضمن ىذا النوع من التفكير الكثير مان المجااالت الفكرياة

ألنااو يعناي صاايا ة االساتدالالت المنطقياة ،وال فاارق بيناو وبااين المنطاق خاصااة
والعممياة والتربوياة ّ
أن اليا اادف ما اان ىا ااذه العمميا ااة الفكريا ااة ىا ااو معرفا ااة ما ااا إذا كانا اات االسا ااتدالالت صا ااحيحة أم يا اار
صحيحة ،ويشير الدكتور عصام زكريا إلى أن التفكير الناقد كمفيوم يرتبط باألحكام التي نصادرىا

يعد التفكيار الناقاد أحاد وساائل اختباار الحماول المقترحاة
أو الحمول التي نقترحيا لممشكبلت ،وبذلك ّ
لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة(.)2

وألىمياة التفكياار الناقااد فااي تطااور األفاراد والمجتمعاات ،وحاجااة الدارسااين والباااحثين إلااى البحااث فااي
ى ااذا الموض ااوع وقا ا االختي ااار عمي ااو حتّااى تق ا ّادم ى ااذه الد ارس ااة مس اااىمةً إيجابيا اةً ف ااي البن اااء العمم ااي
والمعرفااي لئلنسااان ،فماان الضااروري إب اراز ىااذا الجانااب فااي الد ارسااات المعاص ارة خاص اةً أن جمي ا
(( )1سورة اإلسراء.)77 :
( )2عصاام زكريااا جميال ،المنطققو والتفكيققر الناقققد .عمااان :دار المساايرة لمنشار والتوزيا والطباعااة ،ط،2712 ،1
ص.195
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القضااايا التااي نواجييااا فااي حياتنااا اليوميااة تحتاااج إلااى تفكياار نقاادي قااائم عمااى التحمياال واالسااتنباط

و يرىا من ميارات التفكير الناقد.

مشكمة البحث:

ااء عمااى مااا تقا ّادم تتّضااح أىميااة التفكياار الناقااد كونااو وساايمةً أساساايةً فااي معالجااة المشااكبلت التااي
بنا ً
أيضاا فاي الوصاول إلاى المعاارف المساتندة عماى األدلاة العممياة ،وقاد
يعانييا األفاراد والمجتمعاات ،و ً

أمر اه سابحانو وتعاالى عبااده باالتفكر والتادبر فاي القارنن الكاريم ،قاال تعاالى :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﭼ (.)1
ومن ىنا تكمن مشكمة البحث في التعرف عمى أثر التفكير الناقد فاي البنااء المعرفاي لئلنساان ،فابل
ريب أن التفكير الناقد ىو أحد أنماط التفكيار التاي يكتسابيا اإلنساان مان خابلل التادريب والممارساة

ار فطرنياا فاي اإلنساان ،وانماا يحتااج
الفعمية في أماور حياتاو ،ولاذلك نقاول إن التفكيار الناقاد لايس أم ًا

إلى تدريب وتأىيل لموصول إلى ىذا المستوى الراقي من التفكير ،ولذلك تعمد الكثيار مان المادارس

والجامعات لتأىيل الطمبة عمى ممارسة ىذا النمط من التفكير.

أسئمة البحث:

يي اادف البح ااث إل ااى اإلجاب ااة ع اان التس ااالل الا ارئيس" :م ااا أث اار التفكي اار الناق ااد ف ااي البن اااء المعرف ااي
لئلنسان؟" ،وانبثقت منو مجموعة من األسئمة الفرعية اآلتية:
 .1ما مفيوم التفكير الناقد وأىم خصائصو؟

 .2ما ميارات التفكير الناقد الواجب توافرىا لدى المتعممين؟
 .3كيف فسرت نظريات المعرفة التفكير الناقد؟
 .4ما أبعاد التفكير الناقد في البناء المعرفي؟

أهداف البحث:



التعرف عمى أثر التفكير الناقد في البناء المعرفي لئلنسان.
التعرف عمى مفيوم التفكير الناقد ،وبيان خصائصو.



بيان تفسير نظريات المعرفة لمتفكير الناقد.



تحديد أبعاد التفكير الناقد في البناء المعرفي.



التعرف عمى ميارات التفكير الناقد الواجب توافرىا لدى المتعممين.

(( )1سورة نل عمران.)191 :
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أهمية البحث:


ترج ا أىميااة البحااث إلااى أىميااة الموضااوع الااذي يتناولااو ،وىااو أثاار التفكياار الناقااد فااي البناااء

المعرفي لئلنسان ،وال شك أن التفكير الناقد ىو من أىم الوسائل التاي تسااعد عماى تحقياق التطاور

الفع ااال ،وذل ااك يس اااعد األفا اراد عم ااى اس ااتخدام ق اادراتيم العقمي ااة م اان أج اال تحقي ااق النيض ااة
المعرف ااي ّ
التكيف م المستجدات الطارئة.
لمجتمعاتيم ،ومواجية كافة تحديات الحياة ،والقدرة عمى ّ
أيضااا تتضااح ماان أن المااتعمم لميااارات التفكياار الناقااد يكااون أكثاار اسااتقبللية،
 إن أىميااة البحااث ً
ويتحرر من التبعية لآلخرين ،وىذا ما تحتاجو األمة اإلسبلمية في واقعنا المعاصر ألن من أكبار
اإلشكاالت التي تواجو المسممين اآلن ىو التبعية لمغرب ،وتقميد الغارب فاي طريقاة معيشاتيم ،وىاذا

يتطمب تفعيل دور المدارس والجامعات في البمادان اإلسابلمية لتادريب الطمباة عماى التفكيار بطريقاة

نقدية ،والعمل عمى تحرير فكر الطمبة من التبعية ألفكار اآلخرين دون فحص وتمحيص إلاى بنااء
فكر نقدي تحميمي في كافة القضايا التي يعترض إلييا الطمبة في حياتيم اليومية.

الدراسات السابقة:

 .1دراسققة (سققر راضققي المحققادين  ,بعنقوان" :مسققتو التفكيققر الناقققد لققد طمبققة جامعققة مؤتققة
وعالقته بالدافع المعرفي":

وقااد ىاادفت ىااذه الد ارسااة إلااى الكشااف عاان درجااة التفكياار الناقااد لاادى طاابلب جامعااة ملتااة ،وعبلقااة
مساتوى التفكيار بالاداف المعرفاي لادييم ،ولتحقياق ىاذا اليادف تام تطبياق الد ارساة عماى عيناة مكوناة

ماان ( )834طالااب وطالبااة ،واسااتخدمت الباحثااة اختبااار كاليفورنيااا لمتفكياار الناقااد ،ومقياااس الااداف

المعرفي ،وتم الوصول لابعض النتاائج ومنياا أن التفكيار الناقاد لادى طابلب جامعاة ملتاة كاان دون

المسااتوى المقبااول ،كمااا أكاادت الد ارسااة عمااى أن ىناااك عبلقااة إيجابيااة بااين كاال ماان مسااتوى التفكياار
الناقد ومياراتو ،وذلك وفقااً لكال مان التخصاص والناوع االجتمااعي ،كاذلك ال يوجاد أي مان الفاروق

ب اين المتوسااطات الحسااابية لمتفكياار الناقااد قااد ترج ا إلااى التفاعاال بااين كاال ماان التخصااص والنااوع
االجتماعي(.)1

 .2دراسققة (كريمققة غيالنققي  ,بعنققوان" :التفكيققر الناقققد لققد طمبققة الجامعققة فققي ضققوء بعقق

المتغيرات":

ى اادفت ى ااذه الد ارس ااة إل ااى الكش ااف ع اان ع اان بع ااض مح ااددات التفكي اار الناق ااد ل اادى طمب ااة الجامع ااة،
والتعاارف عمااى ماادى اخااتبلف التفكياار الناقااد لاادى الطمبااة باااختبلف ىااذه المحااددات ،وارتكاازت ىااذه

المحااددات عمااى الجاانس ،والمسااتوى الد ارسااي ،والتخصااص الد ارسااي ،واختياارت عينااة الد ارسااة ماان
()1ساارى ارضااي المحااادين" ،مسااتوى التفكياار الناقااد لاادى طمبااة جامعااة ملتااة وعبلقتااو بالااداف المعرفااي" .رسقققالة
ماجستير ،األردن :جامعة ملتة  -كمية العموم التربوية ،2715 ،ص ص.87-1
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طمبة كمية العموم والتكنولوجيا بالسنة األولى مان جامعاة الاوادي ،وقاد توصامت الد ارساة إلاى أناو ال
يوجد أي من االختبلفات في مستويات التفكير الناقاد لادى الطابلب ترجا إلاى اخاتبلف التخصاص

الد ارسااي ،وأوضااحت الد ارسااة أيض ااً عاادم وجااود أي ماان االختبلفااات فااي مسااتويات التفكياار الناقااد
ترج إلى اختبلف الجنس ،وبينت النتائج عدم وجود أي من االختبلفات التاي ترجا إلاى المساتوى

الد ارساي ،وتوصاامت الد ارسااة إلااى أن الجاانس ،والتخصااص الد ارسااي ،والمسااتوى الد ارسااي ،لاايس ماان
محددات التفكير الناقد لدى طمبة الجامعة(.)1

 .3دراسققة (خولققة عبققد الحمققيم الققدباس  ,بعن قوان“ :مهققا ارت التفكيققر الناقققد وعالقتققه بمهققارات

التفكير ما وراء المعرفة لد طمبة الصف العاشر في محافظة البمقاء":

ساعت ىاذه الد ارساة إلاى الكشااف عان مياارات التفكيار الناقااد واساتراتيجيات التفكيار ،والعبلقاة بينيمااا
عند طبلب الصف العاشر بمحافظة البمقااء ،والتعارف عماى أثار الجانس عماى كال منيماا ،وتكونات

العينة من  267من الطبلب ،وقد توصامت النتاائج إلاى وجاود عبلقاة ارتباطياة موجباة باين التفكيار
اائيا يرجا ا
الناقااد والتفكياار م ااا وراء المعرفااي ،كم ااا كشاافت الد ارس ااة عاان ع اادم وجااود أث اار دال إحصا ً
لمتغياار الجاانس لجميا ميااارات التفكياار الناقااد مااا عاادا ميااارة تقااويم المناقشااات التااي جاااءت لصااالح
اإلناث(.)2

لقد اتخذت الدراسات السابقة األسموب الكمي في معالجة موضوع التفكير الناقد ،وبيذا تختماف ما

دراستنا التي تسير عمى وفق األسموب الكيفي ،وتعالج تأثير التفكير الناقد فاي البنااء المعرفاي لادى

اإلنسان.

منهج البحث:

تعتمااد الد ارسااة الحاليااة عمااى الماانيج الوصاافي والتحميمااي ،حيااث ساايتم وصااف التفكياار الناقااد ،وبيااان

مفيومو ،وخصائصو ،وأبعاده ،وتحميل أثره في البناء المعرفي لئلنسان ،وتركز الدراسة عمى تحميل
فسرت التفكير الناقد.
بعض نظريات المعرفة التي ّ
خطة البحث:
يشتمل البحث عمى تمييد ومبحثين أساسيين عمى النحو اآلتي:


تمييد.



فسرة لمتفكير الناقد.
الم ّ
المبحث األول :نظريات المعرفة ُ

( )1كريماة يبلنااي" ،التفكياار الناقااد لاادى طمبااة الجامعااة فااي ضااوء بعااض المتغيارات" .رسققالة ماجسققتير ،الج ازئاار:
جامعة الشييد حمو لخضر الوادي  -كمية العموم االجتماعية واإلنسانية ،2717 ،ص ص.81-1

()2خولة عبد الحميم الدباس" ،ميارات التفكير الناقد وعبلقتاو بمياارات التفكيار ماا وراء المعرفاة لادى طمباة الصاف
العاشر في محافظة البمقاء" .مجمة كمية التربية ،جامعة البمقااء التطبيقياة  -كمياة السامط لمعماوم اإلنساانية ،ع187

( ،)2718ص ص.275-161
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المبحث الثاني :أبعاد التفكير الناقد في البناء المعرفي.

تمهيد:

إن التفكير الناقد لو دور أساسي في تحقيق النيضة الفكرية والثقافية في أي مجتم  ،ولذلك يعد

التفكير النقدي من أىم األىداف العممية والتربوية التي تسعى إلييا المدارس والجامعاات ،وفاي ىاذا
اإلطااار يشااير الباحااث إب اراىيم الشااافعي بااأن" التاادريب عمااى ميااارات التفكياار الناقااد يعتباار ماان أىاام

أولويات الملسسات التربوية ،إذ أن أكثر المشكبلت التي تواجو البشار اآلن ىاو مادى قادرتيم عماى

التمييز بين الصحيح والخطأ ،ويفرض ذلك تمكين األفراد من مياارات التفكيار الناقاد ،والعمال عماى
توجيييم التخاذ الق اررات الصحيحة"(.)1

فضابلً عاان أن العديااد ماان األدلااة تشااير الااى زيااادة اىتمااام الاادول بتنميااة ميااارات التفكياار الناقااد لاادى
المتعممااين ،وتتجمااى مظ اااىر ىااذا االىتمااام ف ااي أن بعااض الاادول أدرج اات ميااارات التفكياار النق اادي

متخصصااة لد ارسااة
كمجااال أساسااي فااي التعماايم العااالي ،وأصاابحت ىناااك مجاابلت ودوريااات عمميااة
ّ
التفكير الناقد وسبل تنميتو( ،)2وىذا يلكد أن اىتمام الدول بمختمف ملسسااتيا أصابحت تتجاو نحاو
االىتمام بتنمية التفكير الناقد لدى األفراد في ىذه الدول ألن التفكير الناقد ىو بمثابة أسموب حياة

أيضااا ألنااو يم ّكاان
يم ّكاان الفاارد ماان تجاااوز األزمااات والمشااكبلت التااي تواجيااو فااي حياتااو اليوميااة ،و ً
المجتمع ااات م اان تحقي ااق النيض ااة المنش ااودة ،ف ااالتفكير الناق ااد ل اايس مج اارد عممي ااة عقمي ااة يق ااوم بي ااا

متميااز ماان التفكياار يسااعى لتغيياار الواق ا إلااى األفضاال ،والعماال بمقتضااى
اإلنسااان ،وانمااا ىااو نمااط ّ
النتائج التي يتوصل إلييا ىذا النوع من التفكير ،وانشاء المشاري التنموية واإلصبلحية التي تحقق
النيضة في مختمف المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية ..إلخ.

أواًل :لمحة موجزة عن التفكير الناقد ,ومفهومه ,وخصائصه:
أ .لمحة تاريخية موجزة عن التفكير الناقد:

يشير خالد بو قحوص إلاى أن االىتماام باالتفكير الناقاد بادأ مناذ زمان بعياد ،إذ أن بدايتاو كانات
منذ خمسة وعشرين قرناً في عصر أرساطو ،إذ أن ساقراط قاد قاام بوضا األسااس لمتفكيار ال ارساخ
فااي التفكياار الناقااد ،وماان ثاام تبعااو أرسااطو وأفبلطااون ،وقااد أكااد العديااد ماان الباااحثين بااأن الطريقااة
السقراطية المتبعة في الحاوار قامات عماى أسااس تنمياة التفكيار الناقاد ،وما بادايات القارن العشارين

حا اادث اىتما ااام كبيا اار با ااالتفكير الناقا ااد ،وذلا ااك م ا ا كتابا ااات جا ااون ديا ااوي التا ااي اعتما ااد فييا ااا عما ااى
المصااطمحات الخاصااة بالتسااالل والتفكياار التااأممي ،كمااا أنااو قااد دعااا إلااى التحاارر ماان الجمااود فااي
()1يُنظر :إبراىيم الشافعي إبراىيم" ،التفكير النقدي معوقاتو ومداخل تنميتاو" .المؤتمر الدولي األول لكميقة التربيقة
"التربية ..آفاو مستقبمية" ،السعودية :مركز الممك عبد العزيز الحضاري 15-12 ،أبريل 2715م ،ص.2
( )2المرج السابق ،ص3
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التفكير ،وذلك من خبلل ما ذكره في كتابو اليام (الديمقراطية والتربية) ،ثام ازداد االىتماام باالتفكير

الناقد من قبل العمماء والمفكرين أمثال إدوارد جميسر(.)1
ب .مفهوم التفكير الناقد

يعتباار التفكياار الناقااد ماان المصااطمحات التااي القاات الكثياار ماان التعريفااات ،ويرجا ساابب االخااتبلف

في ىذه التعريفات إلى اختبلف العمماء والباحثين حول ىذا المفيوم ،واختبلف توجياتيم ومنظورىم
نحاااو اسا ااتخدامات التفكيا اار الناقا ااد فا ااي مجا اااالت الحيا اااة المتنوعا ااة ،ونا ااورد فيما ااا يا ااأتي بعا ااض ىا ااذه

التعريفات:

ذىب الباحث عمي بان محسان الشاويش إلاى القاول باأن التفكيار الناقاد ىاو "ذلاك الناوع مان التفكيار
الااذي يسااعى إلااى الوصااول لمحقيقااة وذلااك بعااد أن يااتم نفااي الشااك عنيااا ،ماان خاابلل د ارسااة الش اواىد
واألدلة المنطقية المختمفة ،كما يعتبر التفكير الناقد تفكير معقاول وتاأممي ،ييادف إلاى اتخااذ القارار

في األمور التي يقوم الفرد بالتفكير فييا لبناء تفكيره وكذلك السيطرة عميو ،كما يعتبر من العمميات

الذىنية التي يقوم الفرد بتأديتيا لمحكم في قضية ما أو مناقشة موضاوع ماا ،أو حتاى إلباداء الحكام
عمى مدى فعالية الرأي وصحتو من خبلل فرز المعمومات والعمل عماى تحميمياا ،مان أجال التميياز

بين كل من األفكار الخاطئة واألفكار الصحيحة(.)2

كمااا ياارى محمااد عبااد الساابلم أن التفكياار الناقااد يعباار عاان قاادرة األشااخاص عم اى إبااداء رأيياام س اواء
بااالقبول أو المعارضااة فااي أي ماان المواقااف ،م ا العماال عمااى إبااداء األسااباب المقنعااة عاان أي ماان

اآلراء التي يقومون (.)3

ويشير عدنان العتوم ونخرون إلى أن التفكير الناقد يعتبر من أنواع التفكير التأممي الاذي يقاوم

عم ا ااى أس ا اااس التحمي ا اال والمنط ا ااق ،إذ أن ا ااو نت ا اااج لمكثي ا اار م ا اان المظ ا اااىر المعرفي ا ااة مث ا اال التفس ا ااير
واالفتراضات ،واالستنباط واالستنتاج والمناقشات(.)4

ومن خبلل استعراض التعريفات الساابقة ،يتضاح أن بعاض البااحثين أروا أن التفكيار الناقاد ىاو

الاذي يسااعى لموصااول إلااى الحااق بطريقااة عممياة ومنطقيااة ،وأنااو وساايمة التخاااذ القا اررات الصااحيحة،
(ُ )1ينظر :خالد بو قحوص" ،ميارات التفكير الناقد المتضمنة في كتب العموم لممرحمة اإلعدادية بمممكة
البحرين" .المجمة األردنية في العموم التربوية ،م ،5ع ،)2779( 2ص  ،)377-293ص.293
( )2عمااي باان محساان الشااويش ،أثققر التفكيققر فققي البنققاء الثقققافي .الرياااض :دار المفااردات لمنشاار والتوزي ا  ،ط،1
 ،2712ص.51-57

( )3محمد عبد السبلم ،التفكير الناقد :دراسة نظرية وتطبيقات عربية وعالمية .د .م :مكتبة نور ،ط،2727 ،1
ص.26

()4عدنان يوسف العتوم ونخارون ،تنمية مهقارات التفكيقر :نمقانج نظريقة وتطبيققات عمميقة .عماان :دار المسايرة
لمنشر والتوزي  ،ط ،2779 ،2ص.73
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إضااافة إلااى أنااو يساااعد اإلنسااان عمااى إبااداء اآلراء فااي مختمااف القضااايا التااي يماار بيااا فااي حياتااو،
وبذلك يمكن القول بأن التفكير الناقد لو جذور عميقة في حياتنا اليومية ،ولو تأثير كبيار فاي طمباة

خاصة ألنو يساىم في رف تحصيميم المعرفي القاائم عماى الحجاة والبرىاان ،ويسااعد
العمم بصورة
ّ
عمى تحويل االعتقادات إلى معارف ثابتة وعممية.
ج .خصائص التفكير الناقد

يااورد العمماااء والباااحثون الميتمااون بموضااوع التفكياار الناقااد العديااد ماان خصااائص التفكياار الناقااد،
وباألخص الخصائص التاي تتاوفر فاي األشاخاص القاادرين عماى التفكيار بصاورة نقدياة ،وناورد ىناا

أبرز ىذه الخصائص في النقاط اآلتية:

 .1يكون ىلالء األشخاص محبون لبلنفتاح عمى األفكار الجديدة.
 .2ال يقومون بالمجادلة في األمور التي ال يعممون عنيا شيئاً.
 .3يبحثون عن األسباب والبدائل.
 .4القدرة عمى النقد بموضوعية.

 .5القدرة عمى االستدالل المنطقي.
 .6لدييم القدرة عمى التفريق بين نتيجة (ربما تكون صحيحة) ،ونتيجة (ال ُب ّد أن تكون صحيحة).
 .7حب االستطبلع(.)1
ويتبااين ماان خاابلل النقاااط السااالفة الااذكر أن المفكاار الناقااد يسااتند عمااى أدلااة واقعيااة ،وال يتحاادث ماان

تمقاااء نفس ااو ،ويعم اال عم ااى البح ااث ع اان األدل ااة ف ااي القض ااايا المطروح ااة لمنق اااش ،ويدرس اايا بطريق ااة
موضوعية ،ولذلك نستطي أن نقول بأن المفكر الناقد :ىو الباحث عن المعرفة الصادقة بعد قيامو
باستخدام ميارات التفكير الناقد ،والتي من أىميا االستدالل واالستنتاج.

ثانيا :منظومة البناء المعرفي ,ومكوناته:
ا
إن منظومة البناء المعرفي ىاي تماك المعرفاة اإلنساانية التاي يحصال عميياا األفاراد عبار م ارحال
التفكير ،وتكون ناتجة عن تراكم الخبارات والاذكاء اإلنسااني ،ولاذلك نجاد أن النظاام المعرفاي يعتماد

عمااى أساااس التصاانيف والتاراكم والتنظاايم وفقااً لممعااايير الموضااوعية ،كااذلك نجااد أن تنظاايم المعرفااة
يحدث في البنية التركيبة التي تتكون من مكوناات جزئياة وتتمثال فاي المباادح والحقاائق والنظرياات
والمعمومات والميارات والقواعد والقيم والتعميمات.

(ُ)1ينظاار :محمااد باان حمااد القطيطااي" ،التفكياار الناقااد وتفعيمااو المدرسااي"( .مجمققة الق قراءة والمعرفققة :جامعااة عااين
شمس  -كمية التربية ،ع ،)2716( 176ص  ،)177 - 97ص ص.173-172
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كما أن المعرفة تنقسم إلى معرفة طبيعية ومعرفة فوق الطبيعية ،فاألولى ىي المعرفة والتي تتكاون

فااي األساااس ماان االجتياااد فااي العااالم الطبيعااي (عااالم الشاايادة) ،فااي حااين أن الثانيااة معرفااة الااوحي

اإلليي لئلنسان في األرض(.)1

ويتبين مان ذلاك أن البنااء المعرفاي ىاي الحصايمة المعرفياة لئلنساان بمارور الازمن ،ومان ثاا بم الخبارة
ّ
يتمي ااز ع اان أص ااحاب األدي ااان األخ اارى ب ااأن لدي ااو
اإلنس ااانية تراكمي ااة ،وال ش ااك أن اإلنس ااان المس اامم ّ

لممضاي فاي طرياق
المرشد لئلنسان المسامم ُ
مصدر معرفة معصوم وىو الوحي اإلليي ،وىو بمثابة ُ
الصراط المستقيم.

فسرة لمتفكير الناقد
الم ّ
المبحث األول :نظريات المعرفة ُ

لقد بحث عمماء النفس المعرفي بصورة خاصة موضوع التفكير الناقد ،والنمو المعرفي لئلنسان،
تتطور بصورة منتظمة ،وبصورة متسارعة،
وقد أروا أن العممية العقمية واألبنية المعرفية لئلنسان
ّ
()2
بأن العمماء والباحثين
تعقيدا م
وتصبح أكثر
ّ
ً
التقدم في النضج والتعمم  ،وكما أشرنا سابقًا ّ
اختمفوا في تحديد مفيوم واحد لمتفكير الناقد إضافةً إلى اختبلفيم في تحديد طبيعة التفكير الناقد
فسرت التفكير الناقد ،ونذكر ىنا بعض ىذه النظريات فيما
تنوعت النظريات التي ّ
ومياراتو ،ولذلك ّ
يأتي:

 .1نظرية بموم المعرفية:

فسرت التفكير والتفكير الناقد ،حيث تعد من أىم النظرياات
تُعد نظرية بموم من أىم النظريات التي ّ
التي تستخدم في وض األىداف التربوية في العممية التعميمية ،وقام بموم بتصنيف مستويات الفكر
اإلنساااني إل ااى س ااتة م اان المس ااتويات األساس ااية والمتمثم ااة ف ااي التطبي ااق والتق ااويم والمعرف ااة والتحمي اال

والتركيب والفيم(.)3

ويبلحااظ أن العمميااات العقميااة فااي ىااذا التصاانيف تباادأ بالعمميااات األولااى البساايطة ،ثاام تنتقاال إلااى
ُ

أيضا ترابط بين المستويات الست ،فنجاح كل عممية الحقة يتوقّاف
العمميات األكثر
ً
تعقيدا ،وىناك ً
عمى مدى تحقّق العممية السابقة ،فعمى سبيل المثاال مان الضاروري أن يكاون اإلنساان عماى معرفاة
جي اادة بقض ااية معين ااة حت ااى يس ااتطي أن يس ااتوعبيا ،ويطبقي ااا ،ويحم اال أبعادى ااا ،فق ااد يواج ااو معم اام

اادة الرياضا اايات ،ىنا ااا ما اان
الرياضا اايات مشا ااكمة انخفا اااض التحصا اايل الد ارسا ااي لا اادى الطمبا ااة فا ااي ما ا ّ
(ُ)1ينظاار :محمااد إباراىيم زياوات" ،منظومااة البناااء المعرفااي وط ارئااق تدريساايا" .المققؤتمر العربققي الثالققث :المققدخل
المنظقققومي فقققي التقققدريس والتعمقققيم ،القاااىرة :جامعااة عااين الشاامس -مركااز تط ااوير تاادريس الااتعمم ،2773 ،ص
ص.374-373

(ُ)2ينظر حيدر طالب" ،تنمية ميارة التفكير" ،البالغ 27 ،يناير  ،2714عمى:
.)71/73/2721( https://www.balagh.com/1145
(ُ)3ينظر :إسماعيل إبراىيم ،التفكير الناقد :بين النظرية والتطبيو .عمان :دار الشروق ،ط ،2778 ،1ص.47
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الضااروري أن يكااون المعماام عمااى معرفااة بالمشااكمة وبأساابابيا حتااى يسااتطي توصاايفيا ،وتحميميااا،

ومان ثام البحاث عان الحمااول التاي يمكان أن تعاالج مشااكمة انخفااض التحصايل الد ارساي لمطمبااة ،وال
يمر بالعديد من المراحل ،والتي تتضح في ىذه النظرية ،ومنياا المعرفاة،
شك أن حل ىذه المشكمة ّ
والفيم ،والتحميل ،والتركيب ،والتقويم.
و يتمث اال التفكي اار الناق ااد ف ااي المس ااتويات المعرفي ااة العمي ااا ف ااي ى ااذا التص اانيف والمتمثم ااة ف ااي التق ااويم

اادر عمااى تحميال األفكااار ،واكتشااف العبلقااات
والتركياب والتحمياال  ،ولاذلك يجااب أن يكاون المااتعمم ق ًا

اتم ّإال مان خابلل قياام الفارد بتحميال عمياق لمموقاف
بين أجزاء القضايا خاصةً أن التفكير الناقد ال ي ّ
المراد نقده ،وىذا ما جعل بموم يرى أن التفكير الناقد بمثابة عبارة مرادفة لمتقويم ،والاذي يعتبار مان
ُ
أعمى المراتب في المجال الفكري ،وذلك لؤلىداف المعرفية لمتربية(.)1
 .2نظرية بياجيه ( piagetفي النمو المعرفي:

لاام يقااوم بياجيااو فااي نظريتااو باسااتخدام كممااة ناقااد ،إال أن ىناااك تشااابو واضااح بااين كاال ماان تصاانيفو
لمتفكياار الناقااد وتصاانيفو لمتفكياار المجاارد ،إذ أنااو ياارى أن الياادف األساسااي لمتربيااة يتمثاال فااي خمااق
األفراد القادرين عمى ابتكار األشياء الحديثة ،والعمل عمى تدريب عقوليم باستمرار عمى عدم قبول

تكيف األفراد يتطماب أمارين
األشياء دون أن يكون ىناك تحميل وتفسير ليا ،ولذلك يرى بياجيو أن ّ
ىمااا :التمثّاال الااذي يعنااي نزعااة الفاارد إلااى دمااج األمااور التااي تحاادث فااي العااالم الخااارجي فااي بنائااو

العقمااي ،واألماار اآلخاار ىااو الااتبللم الااذي يعنااي نزعااة اإلنسااان لبلسااتجابة والتوافااق م ا البيئااة التااي
يعيش بيا ،وىذا يتطمب من الفرد أن يغير طريقة تفكيره لمتعامل م األحداث المختمفة في بيئتو.

وال ش ااك أن عمميت ااي التمث اال وال ااتبللم ض ااروريتان لمتفكي اار الناق ااد ألن رأي اإلنس ااان ونراء اآلخا ارين
دور فااي إصاادار األحكااام السااميمة ،واتّخاااذ القا اررات ،والبعااد عاان التعصااب ،أو
الدي ًا
المحيطااين بااو تا ّ
المغالطاات المنطقياة ،فرلياة بياجيااو لعممياة النماو المعرفااي تسااعد بالتأكياد عمااى فيام التفكيار الناقااد
وذلك من حيث العمميات العقمية المختمفة(.)2

 .3نظرية روبرت أينس:

ُيعد روبرت أينس القادرة األبرز في حركات التفكير الناقد ،فقد قام بتعريف التفكير الناقد عمى أنو
ذلك النوع من التفكير الذي يتناول ما يجب القيام بو في حادث أو موقف ما ،ويتسم التفكير الناقاد
بسمتين:

 -1يمثل التفكير الناقد فكر عقمي يصل بصاحبو إلى الق اررات واالستنتاجات السميمة.

(ُ)1ينظر :إسماعيل إبراىيم ،مرجع سابو ،ص.51-48
( )2المرج نفسو ،ص.58-55
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 -2يعتبر التفكير الناقاد تفكيا اًر تأمميااً ،إذ أناو يظيار باو الاوعي التاام بخطاوات التفكيار ،والتاي ياتم

ماان خبلليااا الوصااول إلااى الق ا اررات واالسااتنتاجات ،فقاادرات التفكياار الناقااد تعتباار ىااي األكثاار شااموالً
ووضوحاً من القدرات العقمية ،والتي قام بموم بذكرىا وذلك أثناء تصنيفو لؤلىداف التربوياة المتمثماة
في التقويم والتحميال والتركياب ،إذ أناو قاد قاام ب ضاافة التفساير والتحميال إلاى ىاذه القادرات ،كماا أناو

يرى أن التفكير الناقد بمر بثبلثة من المراحل األساسية:

أ .التعريااف والتوضاايح :تتطمااب القاادرة عمااى تحديااد المشااكبلت ،وصاايا ة األساائمة ،وبناااء الفااروض،
وتحديد االستنتاجات.

ب .الحكاام عمااى المعمومااات :ويااتم فااي ىااذه المرحمااة تحديااد ماادى صاادق المبلحظااات والمعمومااات،
ومن ثم التمييز بينيما وبين المعمومات التي تكون أقل ارتباطاً بو.

ج -االستنتاج :وتعتبر ىذه المرحمة ىي المرحمة األخيرة ،التي تتطمب القادرة عماى التنبال بالمشاكمة
وحميا ،ومن ثم الحكم عمى صدق االستدالالت ،والنتائج االستقرائية(.)1

فسرت التفكير الناقد ،يتّضاح أن التفكيار الناقاد يعتبار
ومن خبلل استعراض النظريات السابقة التي ّ
ماان أفضاال أنماااط التفكياار التااي تمكاان المعماام ماان بناااء المعرفااة ،ونقااد القضااايا بصااورة عمميااة ،وىااو

أيضااا وساايمة لبناااء الشخصااية البحثيااة لطالااب العماام ،وال شااك أن ماان أىاام النظريااات ذات الصاامة
ً
بالجانااب المعرفااي ىااي نظريااة بمااوم المعرفيااة ،حيااث عااادةً مااا يااتم اسااتخداميا فااي وض ا األىااداف
فساارت كيااف يقااوم العقاال اإلنساااني
التربويااة فااي العمميااة التعميميااة ،وىااذه النظريااات بصااورة خاصااة ّ
بأداء العمميات العقمية التي تمده بالمعارف من خبلل التجربة العممية ،وباذلك يصابح لادى اإلنساان
كاام كبياار ماان المعمومااات ،ويااتمكن ماان نقاادىا وانتاااج المعااارف الجدياادة باسااتخدام ميااارات التفكياار
الناقد ،وباألخص التقويم ،والتحميل ،ولذلك من الضاروري أن تكاون المنااىج الد ارساية فاي المادارس

اادر عمااى حاال المشااكبلت،
والجامعااات ميتمااة بت ادريس التفكياار الناقااد ألن ذلااك يجعاال الطالااب قا ًا

تابعا ألفكار اآلخارين دون فحاص
واكتساب المعارف التي تفيده في حياتو اليومية ،وال يصبح فكره ً
وتمحيص.

المبحث الثاني :أبعاد التفكير الناقد في البناء المعرفي

إن البناء المعرفي ىي "الوحدة المعرفية التي تتطور لدى الفرد نتيجة احتكاكو وتفاعمو م البيئة،

أو الظروف االجتماعية التي ينتج عنيا من جراء ذلك كممة أو مصطمح أو مفيوم ،ويرادف البناء

المعرفي لمفرد ،الذكاء ،التفكير ،المنطق ،المعرفة ،العقل ،والذىن"(.)2

( )1رعد رزوقي ونخرون ،سمسمة التفكير وأنماطه ( . 4بيروت :دار الكتب العممية ،ط ،2718 ،1ص.47
()2يوسف قطامي ،النظرية المعرفة في التعمم .عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزي  ،ط ،2713 ،1ص.193
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والتفكير الناقد ىو نمط من أنماط التفكير الذي يسعى المعممين والمعممات إلى رسو في نفوس

طبلبيم من أجل بناء القدرات الناقدة واإلبداعية لدييم ،فيرى محمد ىاشم أن التفكير الناقد يعتبر

تفكير تأممي وعقبلني ،إذ أنو يركز في األساس عمى ما يجب القيام بو ،وأن أصحابو قادرين عمى

فحص مدى معقولية اآلراء ،والتوصل إلى نتائج يمكن أن تطبق في الواق  ،فيو يرى أن التفكير
الناقد لو بعدان أساسيان ،وىما:

 .1البعااد المعرفااي :ويتطمااب ىااذا البعااد وجااود منظااور يساااعد عمااى تحمياال القضااايا والم اواد ذات

العبلقة بميادين المعرفة.

 .2البعااد االنفعااالي :ويضاام البعااد االنفعااالي االتجاىااات العامااة ،والتااي ت ارتبط فااي األساااس ب ثااارة

األسئمة ،والتعميق ،من أجل معالجة المسائل الغامضة واصدار األحكام(.)1

ول ااذلك فا ا ن التفكي اار الناق ااد ل ااو ج ااذور عميق ااة ف ااي البن اااء العمم ااي والمعرف ااي لئلنس ااان ،وس اانركز ف ااي

الصاافحات القادمااة عمااى بيااان أبعاااد التفكياار الناقااد فااي البناااء المعرفااي خاص اةً أن ميااارات التفكياار
الناقد ليا صمة وثيقة في بناء معارف اإلنسان ،وكما يأتي:
أواًل :المهارات المعرفية لمتفكير الناقد:

إن الميارات المعرفية لمتفكير الناقد تنقسم إلى ست ميارات بحسب فاشيون ،وىي:

 .1التفسير :والاذي يشاير إلاى قادرة الفارد عماى التعبيار عان المواقاف والقواعاد والتجاارب والمعاايير،
كما ااا يشا اامل التفسا ااير بعاااض ما اان الميا ااارات المعرفياااة والمتمثما ااة فا ااي التص اانيف وتوضا اايح المعنا ااى

واستخراجو.

 .2التحميل :ويشير التحميل إلى العبلقات االستنتاجية واالستقرائية الموجاودة باين األسائمة والجمال،
ويشكل بعاض مان المياارات الفرعياة والمتمثماة فاي ،اكتشااف الحجاج والعمال عماى تحميمياا وفحاص

اآلراء.

 .3التقويم :يشير التقويم إلى مصاداقية الجمال ،وتجرباة الشاخص ،إد اركاو ،اعتقااده ،حكماو ،و أرياو،
ولو بعض من الميارات الفرعية المتمثمة في تقويم االدعاءات والحجج.

 .4االستدالل :ويعني االستدالل العمل عمى تحديد العناصر التي تساعد عماى اساتخبلص النتاائج
المعقولة ،ولو بعض من المياارات الفرعياة والمتمثماة فاي تخماين البادائل ،وفحاص األدلاة والوصاول

إلى االستنتاجات.

(ُ )1ينظاار :محمااد ىاشاام ريااان ،مهققارات التفكيققر وسققرعة البديهققة وحقائققب تدريبيققة .عمااان :دار حنااين /مكتبااة
الفبلح ،ط ،2776 ،1ص.223
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 .5الشاارح :يشااير الشاارح إلااى إعاابلن نتيجااة التفكياار ،والعماال عمااى تبرياار ىااذا التفكياار وفق ااً لؤلدلااة
والحجا ااج المقنعا ااة ،ولمشا اارح بعا ااض ما اان الميا ااارات الفرعيا ااة المتمثما ااة فا ااي عا اارض الحجا ااج ،تبريا اار

اإلجراءات ،واعبلن النتائج.

 .6تنظاايم الااذات :وتعنااي قاادرة الفاارد عمااى إثااارة األساائمة ،والتأكااد ماان ماادى مصااداقيتيا ،م ا قدرتااو
عمى تنظيم أفكاره ،ولو بعض من الميارات الفرعية وىم تصحيح الذات واختبار الذات(.)1

ومن خبلل استعراض الميارات المعرفية األساساية لمتفكيار الناقاد ،يتضاح أن ىاذه المياارات تسااعد

المااتعمم عمااى تفسااير األحااداث ،وتكااوين الاارلى الشخصااية حااول القضااايا المختمفااة ،وتأىيمااو لفحااص
اآلراء المختمفة ،والكشف عن الحجج وتحميمياا وتفنيادىا ،ومان ثام ينتقال الماتعمم إلاى مرحماة ميماة،

وىي مرحمة التقويم وتعني تقويم الحجج ،وبيان مواطن القوة والضعف فييا ،ومن ثم يفحص األدلة
التي أمامو في القضية محل الدراسة ،ويحدد البدائل ،ومن ثم يصل إلى النتائج ،وىاذا باالطب أمار

مياام فااي عمميااة اتخاااذ الق ا اررات ،ولااذلك التفكياار الناقااد يلىاال األف اراد عمااى أن يصاابحوا قااادة ورواد

ملثرين في مجتمعيم ،وىذه الميارات األساسية لمتفكير الناقد تنظم معرفاة اإلنساان بطريقاة عممياة،
بناء عمى تجاربو الخاصة ،وىذه الميارات
ويصبح المتعمم ًا
قادر عمى تكوين رلية شخصية مستقمة ً
أيضا ميمة في نبذ التعصب لمفكر األحادي لدى بعض فئات المجتم  ،وتعطي األفراد الحرية فاي
ً
التعبير عن نرائيم ،وفي التوصل إلى المعارف في شتى المجاالت بطريقة عممية ومنطقية.

ثانيا :أبعاد شخصية المفكر الناقد:
ا
اادر عماى نقاد
إن المفكر الناقد يجب أن يمتمك مجموعة من السمات الشخصية التي تلىمو ليكاون ق ًا
القضايا المختمفة التي يواجييا في حياتو ،وىناك أبعاد رئيسة لممفكر الناقد منيا ما يأتي:
ُ .1بعد التقويم :يتضمن بعد التقويم قدرة األشخاص عمى تقويم الحجاج واصادار األحكاام ،وكاذلك
مدى قدرتيم عمى االستدالل.
ُ .2بعد فيم قواعد المنطق :يشتمل ىذا البعد عمى قواعد التنظيم العقبلني والمنطق ،م الكشاف
عن المغالطات التي تحدث أثناء المناقشات.

ُ .3بع ااد المعرف ااة :ويتضا اامن ى ااذا البع ااد قااادرة الف اارد عم ااى التحميا اال النق اادي والتح اادي والمخا اااطرة
المدروسة ،وكذلك تحمل الغموض والمرونة في المعرفة.
ُ .4بعد القدرة عمى التفسير :يتضمن ىذا البعد قادرة األفاراد عماى النقااش واالكتشااف والجادل ،ما
الميل إلى تفسير الظواىر تفسي اًر منطقياً ،وتطبيق المعارف.

(ُ)1ينظاار :انتصااار حمااد المقاارن" ،أثاار برنااامج تعميمااي قااائم عمااى النقااد الفنااي فااي تنميااة التفكياار الناقااد فااي التربيااة
الفنيااة لاادى طالبااات المرحمااة المتوسااطة بالمممكااة العربيااة السااعودية"( .مجمققة جامعققة الشققارقة ،م ،12ع( 1يونيااو
 ،)2715ص  ،)87-55ص.59
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البع ااد الوج ااداني :ويتض اامن ق اادرة الف اارد عم ااى تحقي ااق التكي ااف الفع ااال ما ا مختم ااف المواق ااف،
ُ .5
وخاصة المواقف الجديدة ،والثقة بالنفس ،وأن يكون الفرد عمى درجة عالية مان االتازان ،وأن يتقبال
طا وفعاالً.
نراء اآلخرين ،وأن يكون نشي ً

اادر عمااى إدراك المشااكبلت ،وأن يضا
ُ .6بعااد الحساسااية تجاااه المشااكبلت :ال بااد أن يكااون الفاارد قا ًا
االفتراضات الصحيحة ،وأن يحدد المشكمة بطريقة منطقية(.)1

وتل ّكد ىذه األبعاد أن المف ّكر الناقد يتّصف بالقدرة عمى إصدار األحكام ،والقدرة عماى االساتدالل،
إضاافةً إلاى تم ّكناو مان فيام قواعاد عماام المنطاق ألن القادرة عماى إصادار األحكاام ال يكاون إالّ ماان
خبلل القدرة عماى تفنياد الحجاج ،والتميياز باين اآلراء والحقاائق ،وكاذلك كشاف المغالطاات المنطقياة

أيضا أن يتصف المفكر الناقد بالقدرة
التي يروجيا الكثير من الناس أثناء حديثيم ،ومن الضروري ً
مستشعر بوقاوع المشاكبلت قبال أن تحادث،
ًا
عمى تفسير األحداث التي تحدث من حولو ،وأن يكون
ووجب التنبيو ىنا عمى أن ىذه األبعاد مجتمعة تلكد عمى أمر ضروري في بناء معارف اإلنسان،

وىااي القاادرة عمااى البحااث العممااي ،وحاال المشااكبلت بطريقااة موضااوعية ،ولااذلك التفكياار الناقااد يمكاان
المااتعمم ماان حاال المشااكبلت ،والغااوص فااي بحاار العماام ،وبااذلك يسااتطي اإلنسااان إنتاااج المعااارف

بناء عمى المعارف السابقة التي اكتسبيا بالبحث والتجربة.
الجديدة ً

الخاتمة

إن التفكير الناقد من أرقى أنماط التفكير ،وقد اىتمت الملسسات التعميمية بتدريس ميارات

التفكير الناقد لمطمبة إليمانيا بأىمية التفكير الناقد في مواجية العقبات التي تواجو البشر في ظل
االنفتاح الشديد عمى اآلخرين نتيجة العولمة ،ولذلك اىتمت العديد من الدول الغربية والعربية

ب عداد طمبة قادرين عمى التفكير بصورة نقدية ،والمساىمة في التقدم العممي والمعرفي

لمجتمعاتيم ،وقد أدركت المنظمات التعميمية حول العالم أن التفكير الناقد ىو السبيل لتخطي
األزمات التي تمر بيا البشرية ،ومن خبلل ىذه الدراسة تم الوصول لبعض النتائج اليامة،

كالتالي:

 .1بدأ االىتماام بتنمياة التفكيار لادى الطابلب مناذ عصار ساقراط قبال  25قرًناا ،ثام ازداد االىتماام
بتدريسو في المدارس والجامعات م بروز كتاباات الفيمساوف جاون دياوي ،والاذي دعاا إلاى ضارورة
إثارة التسالالت ،وضرورة التحرر من الجمود الذىني في التفكير.

(ُ)1ينظاار :خالااد باان ناااىس العتيبااي" ،أثاار اسااتخدام بعااض أجازاء برنااامج الكااورت فااي تنميااة ميااارات التفكياار الناقااد
وتحسااين مسااتوى التحصاايل الد ارسااي لاادى عينااة ماان طاابلب المرحمااة الثانويااة بمدينااة الرياااض" .رسقققالة دكتقققو ار ،
السعودية :جامعة أم القرى  -كمية التربية2777 ،م) ،ص24-23
344

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 391-410

 .2التفكياار الناقااد يعنااي السااعي إلااى الوصااول إلااى الحااق بطريقااة عمميااة ومنطقيااة ،وىااو وساايمة
التخااذ القا اررات الصاحيحة ،ويسااعد اإلنساان عماى إباداء اآلراء فاي مختماف القضاايا التاي يمار بيااا

في حياتو.

 .3المفكاار الناقااد يتصااف بمجموعااة ماان الخصااائص ،منيااا :أنااو يسااتند عمااى أدلااة واقعيااة ،ويعماال
عمااى البحااث عاان األدلااة فااي القضااايا المطروحااة لمنقاااش ،وأنااو الباحااث عاان المعااارف الصااادقة،
وتحميميا ،والوصول الى استنتاجات موضوعية.

 .4البناء المعرفي ىو حصيمة المعرفة اإلنساانية عبار مسايرتيا التاريخياة ،وتتكاون منظوماة البنااء
المعرفي من معمومات ،ومفاىيم ،ومبادح ،ونظريات ،واتجاىات ،وقيم ،وميارات.

 .5اختمف العمماء حول تعريف التفكير الناقاد بسابب اخاتبلف توجيااتيم العممياة ،ولاذلك اختمفات
تفسايراتيم حااول التفكياار الناقااد وميا ارتااو ،فقااد رأت نظريااة "بمااوم" أن التفكياار الناقااد يحتاال المسااتويات
الثبلثة العميا من التصنيف ،وىي التحميل ،والتركيب ،والتقويم في المقابل يرى "بياجيو" أن عمميتي

التمثاال والااتبللم ضااروريتان لمتفكياار الناقااد ألىميااتيم فااي إصاادار األحكااام الموضااوعية ،والبعااد عاان
المغالط ااات المنطقي ااة ،وم اان جان ااب نخ اار يض اايف روب اارت أي اانس عم ااى تص اانيف بم ااوم الق اادرة عم ااى

التفسير ،والمبلحظة في عممية التفكير الناقد.

البعد المعرفي الذي ييتم بتحميل القضاايا فاي ميادان
 .6إن التفكير الناقد لو بعدان أساسيان ىماُ :
البع ااد االنفع ااالي ال ااذي يش اامل االتجاى ااات العام ااة المرتبط ااة ب ث ااارة األس اائمة،
م اان مي ااادين المعرف ااة ،و ُ
ومعالجة القضايا الغامضة.

 .7ىن اااك مي ااارات معرفي ااة لمتفكي اار الناق ااد مرتبط ااة بالبن اااء المعرف ااي لئلنس ااان ،ومني ااا :التفس ااير،
والتحميل ،والتقويم ،واالستدالل ،والشرح ،وتنظيم الذات ،وتساعد ىذه الميارات المتعمم عماى تكاوين

شخصيتو العممية ،وتمكينو من ميارات البحث العممي التي تساعده عمى الوصول إلى المعرفة في

شتى ميادين المعرفة.

 .8لممفكاار الناقااد أبعاااد شخصااية رئيسااة ،وىااي :التقااويم ،وفياام قواعااد المنطااق ،والمعرفااة ،والقاادرة
عمى التفسير ،والبعد الوجداني ،وبعد الحساسية تجاه المشكبلت ،وىذه األبعاد تساعد الماتعمم عماى

إصدار األحكام ،والتمييز بين الحقائق واآلراء ،والكشف عن المغالطات المنطقية ،ويصابح المفكار
قادر عمى حل المشكبلت ،وانتاج المعارف الجديدة من خبلل البحث العممي.
الناقد ًا
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أما التوصيات ,فيمكن إجمالها فيما يأتي:
 .1ضرورة تدريس مادة التفكير الناقد ،وبيان أىميتو في المدارس والجامعات.

 .2إعااداد دورات تدريبيااة لممعممااين والمتعممااين لتااأىيميم عمااى اسااتخدام التفكياار الناقااد فااي العمميااة
التعميمية.

 .3اسااتبدال االختبااارات التقميديااة التااي تقااوم عمااى الحفااظ باالختبااارات التااي تشااج الطمبااة عمااى

التحميل والنقد.

 .4تنظيم مناظرات عممية يشارك بيا الطمبة لمتعبير عن نرائيم ،ومناقشة القضايا العممية بينيم.
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