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التفكير الناقد وأهميته في التعليم والتربية  

Critical thinking and its importance in education 
 د. دمحم ظاىر شاه 
 د. دمحم سليم ىوید 

Abstract  
In various Qur’anic Verses Almighty Allah instructed man to think deeply about the 
creation of the heavens, the earth, the mountains, the birds, animals, and other 
phenomena of the nature. Therefore, thinking is a significant characteristic of human 
beings and it has different types, including critical, creative, analytical, logical, 
cognitive, scientific, cross-sectional, inductive, effective, practical or functional and 
comprehensive. 
In this article, we have tried to focus on critical thinking and its importance in 
education, because it develops the student's abilities, skills, creativity and makes the 
students able to criticize and evaluate the texts and opinions. 
 We have divided it into three sections: 
1.The definition of critical thinking . 
2. Criteria for critical thinking and its styles. 
3. The importance of critical thinking in education. 
Keywords: Phenomena of the nature, importance in education 

إذا تتبعنا اآلايت القرآنية فوجدان أف هللا عزكجل أمر اإلنساف ابلتفكًن العميق يف خلق السموات كاألرض كاجلباؿ 
الصائتة كالصامتة ,لذلك التفكًن صفة یتميزهبا اإلنساف من سائر كالطيورك احليواانت كغًنىا من ظواىر الطبيعة 

احليواانت كلو أنواع سلتلفة دبا فيها التفكًن الناقد كاإلبداعي كالتحليلي كادلنطقي كادلعريف كالعلمي كالتقايب كالتباعدم 
 كاالستنباطي كاالستقرائي كالفعاؿ كالعملي أك الوظيفي كالشامل .

الرتكيز على التفكًن الناقد كأمهيتو يف التعليم كالرتبية ألنو ینمي قدرات الطالب كمهاراتو كیغرس  حاكلنا يف ىذا البحث
 فيو صالحية اإلبداع كنقد النصوص كاآلراء كتقييمها , كقسمنا ق إىل ثالثة مباحث : 

 ادلبحث األكؿ: تعریف التفكًن الناقد .
 ادلبحث الثاين :معایًن التفكًنالناقد ك أساليبو .

 ادلبحث الثالث : أمهية التفكًن الناقد يف التعليم كالرتبية .

 تعریف التفكًنالناقد لغة كاصطالحا. ادلبحث األكؿ:
 كل من ادلوصوؼ )التفكًن( كالصفة ) الناقد(تعریف  التفكًن الناقد مركب توصيفي حباجة إىل 

كما تدؿ ىذه   1لب يف الشيء كإعماؿ اخلاطر فيو تدؿ على التأمل كتردد الق (ر ك ف) التفكًن مادة: تعريف التفكري لغة
كإذا نظران إىل  2ادلادة على إعماؿ العقل يف األمور اجملهولة كترتيبها كذلك لتوصل ادلعلـو كحل ادلشاكل اليت یواجها اإلنساف

 .3مدلوؿ مادة التفكًن فوجدان أهنا تدكر حوؿ النشاط العقلي ادلوجو إىل أمر خاص كاكتشاؼ اجملهوؿ أك حل ادلشكلة 

                                                 


 األستاذ ادلساعد بقسم اللغة العربية، جامعة بشاكر. 
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عرؼ كثًن من العلماء كادلتخصصٌن التفكًن من زكاايىم اخلاصة دبا فيها ترتيب األمور  تعريف التفكري إصطالحا:
كما ىو عبارة عن النشاطات العقلية يف دماغ اإلنساف ,طلوب علمان كاف أك ظنا يف الذىن كذلك للتوصل هبا إىل ادل

كما عرفو بعض العلماء أف التفكًن عبارة عن رلموعة من ادلبادئ اليت   4عند كجود ادلثًن عن طریق احلواس اخلمس
ى الربىاف ادلقنع عتماد علیطبقها اإلنساف يف كل حلظة دكف أف یشعر هبا شعورا كاعيان أك ىو النظر إىل األمور ابإل

. كیتضح من التعریفات ادلذكورة أف التفكًن ىو یبدأ عند كجود ظاىرة أك موقف معٌن كمثًن 5أك التجربة كالعقل 
أما خطوات التفكًن فهي خطوات منظمة ,لتفعيل الذىن كالعقل كذلك هبدؼ للتوصل إىل حل ادلشكلة أك نتيجة ما 

 متسلسلة تبدأ ابدلالحظة.

  6مادة النقد )ف ؽ د( تدؿ على إبراز الشيء كالكشف عن حالو كذكر العيوب كالتميز بٌن اجليد كالردمء  النقد لغة:تعريف 

النقد عبارة عن قدرة على التمييز كالتفسًن كالتقييم كالتحليل ففي احلقيقة ىو ملكة تبدأ ابلتذكؽ  النقد إصطالحًا:
 .7لردكد كادلناظراتكترتسخ يف اإلنساف ابحملاكرات كادلناقشات كا

إختلف العلماء يف مفهـو التفكًن الناقد فخالصة تعریفاهتم أف التفكًن  :كمركب توصيفي   تعريف التفكري الناقد
كبعبارة أخرل أبنو تفكًن أتملي عقالين مبين أالسابقة  ةالناقد عبارة عن القدرة على استخداـ ادلهارات يف تطبيق ادلعلوم

موقف ما أك ىو عملية ذىنية منظمة لتقييم ادلعلومات ادلأخوذة عن سبيل اخلربة كادلالحظة على ازباذ القرارات يف 
كربليلها یقوؿ ىلربف إف التفكًن النقدم مصطلح یدؿ على التفكًن ادلنطقي اذلادؼ الغرضي كذلك حلل ادلشكالت 

 .8ذك توجيو ذايت ه أبف التفكًن النقدم ىو تفكًن,كعرفو بوؿ كزمالؤ كتكوین اآلراء كاالستنتاجات 

 :معايري التفكريالناقد و أساليبو املبحث الثاين:
 فبل ذكر معایًن التفكًنالناقد كأساليبو ذبدر اإلشارة إىل خطوات تعلمو كىي على النحوالتايل:

 خطوات تعلم مهارات التفكري الناقد۔1
التفكًن الناقد حيتاج إىل ترتيب معٌن یستلـز فيو إصدار حكم من جانب الفرد الذم ميارسو فهو مشتمل على رلموعة 

 من ادلهارات اليت ميكن تعلمها كإجيادهتا كالتدرب عليها كال بد فيو من اخلطوات التالية: 
 مجع كل ما یتعلق دبوضوع  .1

 عرض اآلراء ادلختلفة كادلتعلقة ابدلوضوع .2

 د الصحيح من اخلاطئ كذلك دبناقشة ادلختلفة ربدی .3

 معرفة نواحي الضعف كالقوة يف اآلراء ادلتعارضة .4

 تقييم اآلراء بطریقة موضوعية  .5

 تعزیز نقد اآلراء ابحلجج كالرباىٌن كاألدلة  .6

 البعد عن الدكافع الشخصية يف نقد اآلراء  .7

 9الدقة يف مالحظة األحداث من جهة كقوعها  .8

التفكري الناقد فهي عبارة عن املواصفات العامة اليت مت اإلتفاق عليها بني العلماء والباحثني يف جمال أما معايري .2
 التفكري الناقد وأشهر ىذه املعايري ىي:

 الوضوح: یعترب الوضوح مدخال رئيسا ألف الوضوح من أىم كسائل معرفة مقاصد ادلتكلم. .1

 الصحة: الصحة مهمة جدا يف العبارات.  .2
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 كادلراد ابلدقة يف رلاؿ التفكًن الناقد إعطاء ادلوضوع حقو من التعبًن كادلعاجلة بال نقصاف أك زايدة.الدقة:  .3

 العالقة ابدلوضوع أك الربط بو: كىو عبارة عن العالقة بٌن السؤاؿ كموضوع النقاش. .4

 العمق: العمق الذم یتناسب مع تشعب ادلوضوع أك تعقيدات ادلشكلة مطلوب يف رلاؿ النقد.  .5

 اتساع األفق: من أىم معایًن التفكًن الناقد الشمولية كاالتساح عند أخذ مجيع جوانب ادلوضوع يف اإلعتبار. .6

یتسف التفكًن الناقد أف یكوف منطقيا أم تكوف األفكار مرتابطة كمنظمة كمتسلسلة بطریقة تؤدم إىل كضوح  .7
 .10ادلعىن كنتيجة مبنية على حجج معقولة 

 الناقد:مراحل تعليم التفكري .3

 ميكن تعليم التفكًن الناقد كتطویره من خالؿ التدریبات ادلتنوعة كاألنشطة ادلختلفة كميكن تلخيص ىذه ادلراحل فيما یلي:
ادلالحظات: كادلراد ابدلالحظات أف یتفحص الطالب أك ادلتعلم مجيع البياانت كادلعلومات اليت تتعلق ابدلوقف  .1

 التعليمي يف بيئة التعلم.

 كجيب على ادلتعلم أف حيدد احلقائق اليت تتميز بدرجة عالية من ادلوضوعية كادلصداقية.احلقائق:  .2

 اإلستدالؿ: یتطلب اإلستدالؿ من ادلتعلم اختبار احلقائق. .3

 اإلفرتاضات: ال بد من تكوین عدد من اإلفرتاضات حوؿ موضوع التعلم. .4

 عد ادلنطقية حوؿ موضوع التعلم.اآلراء: يف ىذه ادلرحلة یكلف ادلتعلم بتطویر آراءه كفق القوا .5

 احلجج كالرباىٌن: كيف ىذه ادلرحلة جيب ربدید األدلة كاحلجج كالرباىٌن حوؿ ادلوقف التعليمي. .6

التحليل الناقد: كیتم يف ىذه ادلرحلة ربدید ادلالحظات كاحلقائق كاآلراء كاحلجج كاإلستدالالت كاإلفرتاضات كما  .7
 علم من تنمية موقف كاضح یستطيع بو مواجهة اآلخرین.یتم فيها ربليلها كذلك ليتمكن ادلت

 أساليب التفكري الناقد: .4

اعترب دیوم التفكًن ادلنعكس بعد احملاكالت الذىنية كالعشوائية كالتوصل إىل حل ادلشكلة أك السؤاؿ ادلوجهة احليات 
ب اخلربات ادلستمر تستمر احلياة احلقيقية لذلك تدریب الطالب احلركة كالعمل عبارة عن تدریبهم على احلياة فبكس

كیتطور اإلنساف ذىنا ككجداان كمعرفة كفيما یلي أساليب التفكًن الناقد ادلعريف اليت تساعد اإلنساف يف تطویر أفكارىم 
 الناقدة كسرعة كصولو إىل حل ادلشاكل أك األسئلة ادلوجهة:

جزاء اليت یتشكل منها احلدث أك ادلوقف أك كىو عبارة عن ذبزئة ادلعلومات إىل سلتلف األ األسلوب التحليلي: .1
 الظاىرة هبدؼ إقامة العالقات اجلدیدة بٌن تلك األجزاء كجيب مراعاة خطوات التالية: 

i. قراءة ادلوضوع قراءة دقيقتا 

ii. النظر بكافة أجزاء ادلوضوع نظرا شامال 

iii.  التعرؼ على منهجية التحليل كاالستنتاج كمصادر ادلعلومات 

iv.  ربدید أجزاء ادلوضوع الرئيسية كربدید استنتاجات ادلوضوع ادلهمة كغًنىا 

كىو عبارة عن إصدار حكم على شيء ما كجيب يف تنفيذ احلكم التعرؼ على مجيع  األسلوب التقييمي: .2
ة ادلعلومات اليت ذلا عالقة ابدلوضوع كعمل القائمة للمعایًن اليت یتم يف ضوءىا إصدار احلكم كما جيب مناسب

 ادلعایًن لثقافة البيئة كاجملتمع كالتدرج فيها.
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كاالستدالؿ عملية ذىنية یتم فيها كضع ادلعلومات كاحلقائق بطریقة منظمة حبيث تؤدم  األسلوب اإلستداليل: .3
 إىل حل ادلشكلة أك قرار أك استنتاج كجيب يف األسلوب االستداليل اختيار اخلطوات التالية:

i. .ترتيب ادلعلومات كتنظميها 

ii. .االستفادة من كافة ادلعلومات ادلتوفرة لتوصل إىل استنتاج صحيح 

iii.  تقدمي األدلة كالرباىٌن الكثًنة على صحة االستنتاج 

كىو أسلوب یتميز ابلقدرة على التوصل إىل نتائج سلتلفة كذلك عن  األسلوب االستنتاجي أو االستنباطي: .4
 إىل اجلز كمن العمـو إىل اخلصوص كمن القاعد إىل التطبيق.معاجلة احلقائق كادلعلومات بطریقة االنتقاؿ من الكل 

ف ابستعراض أمثلة كثًنة دلفهـو كاحد بغرض الوصوؿ إىل نتيجة كىذا األسلوب یتصاألسلوب االستقرائي:  .5
ىذه األساليب اخلمسة تشًن إىل درجة استيعاب التالميذ ادلادة العلمية  11جدیدة أك ربقق من نتيجة سابقة 

كابلتايل تدفعهم إىل التفكًن يف أدبياهتا كأجزائها مث یقوموف بعملية النقد كالتحليل كالتقومي كذلك ابستخداـ 
اب التالميذ ادلعرفة األساليب العقلية الثالثة االستدالؿ كاالستنتاج كاالستقراء للحكم فيما بعد على درجة اكتس

. كإضافة إىل ذلك إىل ىذه األساليب أساليب أخرل مساندة دبا فيها 12ادلطلوبة كربقيق األىداؼ ادلرجوة 
التفسًن كشرح كتقومي احلجج كتنظيم الذات كإجراء مقارانت كمفارقات كالتبصر ابلفرد كاجملتمع كزلاكلة الفصل 

 13بٌن التفكًن العاطفي كالتفكًن ادلنطقي 

 . والرتبية التعليم يف الناقد التفكري أمهية ملبحث الثالث:ا
 أمهية التفكري الناقد يف التعليم والرتبية:.1

و أحد أساليب التفكًن ادلهمة اليت تساعد الشخص على التجرد إىل ادليوؿ كاآلراء ىاتضح شلا سبق أف التفكًن الناقد 
رس يف التالميذ احلریة الكافية كالبعد عن التقليد األعمى لذلك الشائعة كاالنقياد االنفعايل كالتطرؼ يف الرأم كیغ

إدخاؿ أساليب التفكًن الناقد يف ادلناىج التعليمية كالرتبویة على مجيع مستواايت التعليم من أىم مقتضيات العصر 
بشكل عاـ كابألخص يف عصران احلاضر الذم تعدد فيو مصادر ادلعلومات كتطورت أساليبها بطرائق ذبعل األفراد 

كالطالب بشكل خاص أبمس احلاجة إىل تطبيق أساليب التفكًن الناقد يف شوؤف حياهتم العقلية كادلادیة كذلك 
 .14إلصدار احلكم الصحيح الفطن ادلبين على معایًن كادلؤید ابحلجج كالرباىٌن 

یقدـ إليهم من معلومات كالتفكًن الناقد ميكن الطالب من تقومي ما یعرض عليهم بعد فحص كنقد كسبحيص كل ما 
سواء كانت مقركءة أك مسموعة أك مرئية كما ميكنهم من سبييز ادلقبوؿ عن غًن مقبوؿ منها بعد إسباـ عملية الفهم 
كالتحليل كالتقييم كادلناقشة كاختيار األفضل كابلتايل ربسٌن التعليم من أىم األمور اليت تواجو اجملتمع يف ظل التغًنات 

كمن  15دىا عامل اليـو كظل التعليم الوسيلة الوحيدة دلساعدة الفرد على مكافحة التحدايت احملدقة السریعة اليت یشه
ىنا تزداد أمهية التفكًن الناقد يف ادلناىج التعليمية كالرتبویة كبدأ العلماء یهتموان ابختيار أساليب التفكًن الناقد يف تعليم 

 :الطالب كتربيتهم كتتمثل ىذه األمهية فيما یلي
 مهاراة التفكًن الناقد تؤدم إىل فهم أعمق للمحتول ادلعريف ادلتعلم.  .1

 تقود ادلعتلم إىل االستقاللية يف تفكًنه كربرره من الطبعية كالتمحور حوؿ الذات. .2

 یشجع التفكًن الناقد ركح التساءؿ كالبحث كعدـ التسليم ابحلقائق دكف ربرؾ كاٍؼ. .3

 بيق اخلربات ادلدرسية كشلارستها.یعزز التكفًن الناقد سعي ادلتعلم لتط .4
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 یرفع التفكًن الناقد مستول الطالب التحصيلي. .5

 جيعل التفكًن الناقد الطالبة أكثر إجابية كمشاركة كتفاعل يف عملية التعلم. .6

 یعزز التفكًن الناقد من قدرة الطالب على تلمس احللوؿ دلشكالهتم كازباذ القرارات ادلناسبة بشأهنا. .7

الناقد من ثقة الطالت يف أنفسهم كیرفع من مستول تقدیرىم لذكاهتم یطيح التفكًن الناقد یزید التفكًن  .8
 16للطالب فرص التطور كاإلبداع كالنمو

یتضح شلا سبق أف تنمية التفكًن الناقد إجااب على حياة الفرد أكادمييا كابلتايل فإف ىذه األمهية ال تقتصر على إثراء 
 17دـ حسب كإمنا سبتد لتنعكس إجيااب على اجملتمع كلو حياة الفرد كمساعدتو على التق

 لذلك ذبدر إشارة إىل اذباىات تنمية التفكًن الناقد يف ادلراكز التعليمية كالرتبویة كفيما یلي أىم ىذه االذباىات:
تعليم التفكًن الناقد ضمن زلتول ادلواد الدراسية ادلختلفة كذلك بتحليل أىداؼ ادلنهج الدراسي  اإلجتاه األول:

لتحدید أنواع ادلهارات ادلطلوبة كتقومي احلاجات ادلعرفية للمتعلمٌن مع أىداؼ ادلنهج كعمل إطار دلهارات التفكًن 
دـ ادلهارات ادلرتبطة دبحتول دراسي زلدد فضال عن ادلقرتحة طبقا دلتطلبات ادلنهج كحاجات الطالب ادلعرفية حيث تق

كتتميز ىذه الطریقة أبهنا تنشط العملية التعليمية إبستمرار كربفظ الطالب على استخداـ  18كجود معلمٌن مؤىلٌن 
ميكن علميات التفكًن يف سلتلف ادلواد كتوفر فهم عميقان للمحتول ادلعريف ذلذه ادلواد كقدرة على استيعاهبا كتطبيقها ك 

 تعليم التفكًن الناقد من خالؿ صور سلتلفة للمنهج منها:

i.  احملاضرات: كذلك عن طریق طرح أسئلة ادلثًنة تفكًن الطالب لكي سبكنو من ربليل ادلادة العلمية
 مقدمة ذلم كالقدرة على فهمها كتطبيقها.

ii. رب ليصبح منهجا علميا ادلختربات: شلارسة التفكًن الناقد من خالؿ إجراء التجارب العلمية يف ادلخت
 لتنمية التفكًن الناقد.

iii. .كتابة البحوث كقراءة الكتب كواجب منزيل: تعد ىذه الطریقة من أفضل طرؽ تنمية التفكًن الناقد 

iv. .التدریبات الكمية الرايضية: تساعد الطالب يف تنمية التفكًن الناقد كحل ادلشاكل ادلواجو يف حياهتم اليومية 

v. طریقة ىي أفضل كسيلة لتنمية التفكًن الناقد يف الطالب كىي عبارة عن إعطاء أكراؽ العمل: كىذه ال
الطالب الفرصة للكتابة احلرة اليت تساعدىم يف تنظيم أفكارىم حوؿ موضوع معٌن كتقومي البياانت 

 بطریقة منطقية كعرض النتائج بطریقة مقنعة فالكتابة اجليدة مثاؿ جيد لتفكًن الناقد.

vi. من زبطيط االختبارات بطریقة التفكًن الناقد كذلك بوضع األسئلة حسب أساليب  االختبارات: البد
 19التفكًن الناقد دبا فيها اكتشاؼ أكجو التشابو كاالختالؼ كادلقارنة.

 تعليم التفكًن الناقد خارج ادلنهج الدراسي كذلك من خالؿ أنشطة كسبارین ال ترتبت ابدلواد الدراسية. االجتاه الثاين:
الثالث: تعليم التفكًن الناقد داخل ادلنهج الدراسي كظهر ىذا االذباه حدیثا كاذباه توفيقي جيمع بٌن االذباه  االذباه

 األكؿ كالثاين معا كذلك إبدخاؿ مادة التفكًن الناقد كمادة مستقلة يف ادلواد الدراسية.
 كيف ىذا السياؽ یؤكد عدد من الباحثٌن على: 

فكًن الناقد كذلك إلعطاء الطالب الفرص للتعامل مع حاالت ك مواقف كاقعية توفر البيئة ادلشجعة على الت .1
كیكوف التعليم يف ىذه البيئة متمركزا حوؿ ادلتعلم كما أف ىذه البيئة تساعد على التعاكف كالتفاعل بٌن 

 . ادلتعلمٌن كادلعلمٌن كتطيح الفرص للطالب للتعبًن عن آرائهم كالدفاع عنها كإحرتاـ آراء اآلخرین
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ادلعلم: الذم یلعب دكرا ىاما يف صلاح تعليم التفكًن الناقد كال بد للمعلم من مساعدة الطالب على النمو  .2
ادلعريف كذلك ابعطائهم الوقت الكايف للتفكًن كالتأمل كهتيئة الفرص ذلم للحوار كادلناقشة كتشجيعهم على 

ة كتنمية ثقتهم أبنفسهم كالرتكيز على األسئلة االستطالع كاالستدالؿ كما یقـو ادلعلم دبراعات الفرؽ الفردی
ادلفتوحة. ألف ادلعلم سلطط أساسي لعملية التعليم كمشكل للمناخ الصفي كمبادر كزلافظ على التواصل 
 كمصدر للمعرفة فهو یقـو بدكر الصابر كدكر القدكة لذلك جيب أف یتصف ادلعلم بصفات خاصة دبا فيها:

 ع الطالب على تبين أفكارىم اخلاصة كأف ال یتقيد دبا یقولو ادلعلم فقط.أف یكوف منفتح الذىن حبيث یشج .1

 أف یكوف غًن متشدد ابدلواقف عند كجود األدلة الواضحة ادلتناقضة مع مواقفو كأف یعرتؼ ابخلطأ عند الضركرة. .2

 أف یهتم ابلتعلم كأف یلتـز بو. .3

 أف یقـو ابلتنظيم كالتحضًن الالـز لتحقيق أىداؼ التعلم. .4

 یكوف حساسا دلشاعر اآلخرین كدرجة ثقافتهم كمستول معرفتهم.أف  .5

  20أف یكوف سازلا للطالب ابدلشاركة يف كضع القوانٌن كازباذ القرارات كغًن ذلك. .6

كما ینبغي للمعلم أف یقـو بتحيئة ادلواقف كادلشكالت اليت ربتاج إىل شرح كتفصيل كجيعل طالبو یشعركف أبهنم حباجة 
اانت حلل تلك ادلشكالت كادلواقف كما یقـو ادلعلم ابلتوجيو كاالرشاد كالتلقٌن كحيرص على األمثلة إىل ادلزید من البي

كالشواىد التواتریة أثناء قيامو بشرح موضوعات ادلنهج كیقـو بتنمية بعض السلوكيات اجليدة يف طالبو كللمعلم دكر 
ي كاالجتماعي فيو كهبذه اخلصائص ميكن لو أف ىاـ كما ذكران سابقا لذلك البد من كجود خصائص السلوؾ التعليم

 ینمي التفكًن الناقد عند طالبو كفيما یلي قائمة بعض اخلصائص ادلتعلقة ابلسلوؾ التعليمي كاالجتماعي للمعلم:
 أف یسًن كفق اسرتاتيجيات استقرائية كیطلب ربرم األفكار ادلطركحة. .1

 أف یطرح األسئلة ادلفتوحة. .2

رضة الفكرة ليس دليال على قلة أمهيتها أف یطيح الفرصة للجميع للتعبًن عن أف یوضح لطالبو أبف معا .3
 أفكارىم.

 أف یستخدـ أسلوب االقتناع كاالتناع ابعتبارمها أسلوبٌن مهمٌن يف التعامل االجتماعي الراقي. .4

 أف یوفر للطالب فرصة الكتشاؼ التنوع يف كجهات النظر يف ظل بيئة مدعمة. .5

 ابعة التفكًنىم كسرب جوانب القضية ادلطركحة.أف یشجع الطالب على مت .6

 مراعات مشاعر اآلخرین. .7

 .21أف ینمي االستقاللية فكریة عند طالبو  .8

بناء على ما سبق عرفنا أف ادلعلم البد من أف یتصف أبنو صاحب العقل منفتح لذلك البد من مراعات  .9
 عدد من األسس للمعلم عند تعليم التفكًن الناقد كفيما یلي بعضها.

على ادلعلم أف ال یركز على إهناء التدریبات ادلقررة خالؿ الوقت احملدد ذلا بل عليو استغراؽ ما حيتاجو من  .1
كقت إلیصاؿ ادلفاىيم للطالب ألف اذلدؼ ىو تعليم الطالب التفكًن الناقد كليس إهناء التمارین ادلقررة يف 

 الوقت احملدد.

 كاحدة.أف ال یعطي طالبو الكثًن من التدریبات دفعة  .2

 أف یقـو دبناقشة إجياابت التدریبات كإعطاء الطالب الفرصة لطرح أجوبتهم اخلاصة كتشجيعهم عليها. .3

 أف ال یهتم أبجوبة الطالب بل عليو أف یهتم ابألسباب اليت دعتهم لطرح ىذه األجوبة. .4
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 أف ال یشعر ادلعلم طالبو ابخلوؼ كالرعب عند طرح إجابة غًن طبيعية. .5

 أسئلة على الطالب كأف یقبل مجيع اإلجاابت احملتملة.أف یقـو بطرح  .6

 أف یعرؼ ادلعلم أف طالب لن حيقق التفكًن الناقد إذا سبت مواجهتو ابلتعليق أك النقد السليب عند دفاعو عن أجوبتو.  .7

 على ادلعلم أف ال یبلغ الطالب بقبوؿ إجابتو فوران قبل توزیع األسباب الكاملة كراء اإلجاابت كادلربرات .8
 كالدفاع عن ىذه اإلجاابت.

 ال بد للمعلم من اإلعرتاؼ خبطئو عند ما یكوف سلطئا. .9

 على ادلعلم أف ال یقبل من تلميذه تقييما سيئا إذا عرؼ أنو سلطئ أك إذا كاف عنيدا كال یعرتؼ خبطئو. .11

اقشة بل عليو ال یفرتض ادلعلم أف بعض األمور مثل ادلعایًن كالقوانٌن كاألجوبة كغًن ذلك كاضحة جدان دلن .11
 أف یفرتض أف ما قد یبدك كاضحا لو كلبعض الطالب قد ال یكوف كاضحا للجميع.

على ادلعلم أف ال یرتؾ الصف كینحاض إىل جهة كاحدة يف النقاش بل عليو أف یتبىن كجهات النظر سلتلفة  .12
 ألف التفكًن الناقد ال یتواجد يف حالة مناقشة كجهة النظر كاحدة دلوضوع ما.

 ادلعلم رأیو على طالبو بل عليو أف یشجعهم على الفحص كاالستفسار عن فكرتو. ال یفرض .13

 22یعطي ادلعلم طالبو الوقت الكايف للتفكًن كال یقف ذلم ابدلرصاد على كل خطأ یقعوف فيو  .14

 النشاطات التعليمية اليت ميكن من خالهلا تنمية التفكري الناقد.1
 عليمية تنمية التفكي الناقد كىي :ميكن من خالؿ بعض األنشطة يف ادلراكز الت

 إثراء ادلناىج الدراسية كالكتب ادلدرسية دبهارات التفكًن الناقد . .1

كضع اجلدكؿ لعقد ادلناقشات كادلناظرات كاحلوارات يف ادلواضيع العلمية كما یتعلق حبياة الطالب العامة  .2
ن آرائها مع احرتاـ آراء حيث یقدـ الطالب آراءىم  كتشكل رلموعات سلتلفة تدافع كل رلموعة ع

 اآلخرین.

 استخداـ األلعاب الذىينية ادلختلفة دبا فيها لعب األدكار يف القضااي اليت ربمل نزاعات ما. .3

تشجيع الطالب على مشاركتهم يف االجتماعات العلمية كمشاىدة بعض الربامج التلفازیة اليت تقدـ  .4
 كجهات النظر ادلختلفة .

يف ادلوضوعات ادلهمة ادلتعلقة بشؤكف حياهتم كمناقشة مایكتبوف لكي  تشجيع الطالب على  الكتابة .5
یتمكن الطالب من دفاع ما یكتبوف كترتسخ فيهم قدرة التحليل كاالستنتاج كاالستقراء كتقدمي احلجج 

 كالرباىٌن .

تشجيع الطالب على ربليل ادلقاالت الصحفية كتقييمها كغرس فكرة االبتعاد عن التعصب كالتحيز يف  .6
 أذىاهنم .

 سبكٌن الطالب من طرح األسئلة اليت ذلا أجوبة متعددة . .7

تعزیزالطالب على قراءة النصوص األدبية اليت تعكس قيما ك تقاليد سلتلفة كتعویدىم على مناقشة ىذه  .8
 النصوص .

تقدمي القياـ بدعوة ادلهتمٌن ابلتفكًن الناقد كالقضااي العامة كعقد ادلناقشات حوؿ ادلوضوعات ادلتنوعة ك  .9
ففي ضوء ىذه ادلناشط ميكن للمراكز التعليمية القياـ بتنمية مهارات التفكًن الناقد  .23كجهات النظر فيها

 لدل الطالب كللمدرس دكر ىاـ يف تنفيذه ىذه ادلناشط كتنمية التفكًن الناقد يف أذىاف الطالب
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 نتائج البحث:
الناقد كمعایًنه كأمهيتو يف ادلراكز التعليمية كادلدارس كاجلامعات  بعد ما عرفنا التفكًن كالنقد كأساليبو كأساليب التفكًن

 توصلنا إىل:
 أف التفكًن الناقد ضركرة من مقتضاايت العصر احلاضر كالبد من تنمية مهاراتو يف أذىاف الطالب. .1

 التفكًن الناقد ینمي قدرات الطالب ادلختلفة الفكریة كالوجدانية كالسلوكية كاالجتماعية. .2

 الناقد یساعد الشخص على التجرد من ادليوؿ كاالنقياد كاالنفعايل كاآلراء الشایعة كالتطرؼ يف التفكًن .3
 الرأم.

ینمي التفكًن الناقد يف الطالب احلكم الفطن ادلبين على معایًن كميكنهم من تقييم اآلراء كالقضااي  .4
 كادلناقشات.

 تعليمية للتفكًن الناقد.توفًن البيئة ادلالئمة يف ادلدارس كاجلامعات كادلراكز ال .5

 إدخاؿ مادة التفكًن ادلستقلة يف ادلناىج التعليمية كالدراسية يف ادلراحل التعليمية ادلختلفة. .6

 كضع ادلناىج التعليمية كفق أساليب التفكًن الناقد كمعایًنه. .7

 الناقد.توفًن الوسائل التعليمية يف ادلدارس كاجلامعات كاالستفادة منها حٌن تعليم التفكًن  .8

 تدریب ادلعلمٌن على تعليم التفكًن الناقد كتنمية مهاراتو يف أذىاف الطالب. .9

 إعادة النظر يف ادلناىج التعليمية ادلقررة يف سلتلف ادلدارس كاجلامعات احلكومية كغًن احلكومية. .11

 .بث ثقافة النقد البناء يف اجملتمع عرب مؤسساتو ادلختلفة لالرتقاء دبستول التفكًن الناقد .11

تدریب اآلابء أبناءىم على االستدالؿ ادلنطقي كتنمية مهارات التفكًن الناقد يف سياؽ عالقاهتم مع اآلخرین  .12
إلدارة شؤكف حياهتم اليومية لتعزیز العقلية الناقدة لدیهم كإشعارىم أبف العقلية الناقدة ىي عقلية صانعة 

 للمجتمع ادلثايل كاحلضارة الراقية.

 يت یواجها تعليم التفكًن الناقد يف ادلدارس كاجلامعات.البحث عن ادلعوقات ال .13

 معرفة اذباىات ادلعلمٌن ضلو تنمية مهارات التفكًن الناقد يف ادلراكز كادلدارس كاجلامعات. .14

 االىتماـ ادلستقبلي بدراسة التفكًن الناقد على ادلستول التطبيقي كالنظرم. .15

 كًن الناقد يف سلتلف ادلواد الدراسية.إعداد دليل للمعلم كالطالب الستخداـ مهارات التف .16

 :واملصادر اهلوامش
ـ، مادة: )ؼ ؾ ر(، كانظر لساف العرب إلبن منظور، دار الفكر 1999. الصحاح للجوىرم، دار الكتب العلمية بًنكت،  1 

 ـ، مادة: )ؼ ؾ ر(.1990بًنكت، 
الوسيط دلصفطى إبراىيم كآخرین، ادلكتبة العلمية . القاموس احمليط للفًنكز آابدم ادلؤسسة العربية بًنكت، د. ط، كانظر ادلعجم  2

 هتراف، مادة )ؼ ؾ ر(.
. التفكًن كتنميتو يف ضوء القرآف الكرمي، رسالة ادلاجستًن يف أصوؿ الدین بكلية الدراسات العلياء يف جامعة النجاح الوطنية يف  3

 .12راؼ: الدكتور خالد خليل علواف، ص: ، إعداد: عبد الوىاب زلمود، إبراىيم حنایشة، ربت إش2009انبلس، فلسطٌن 
 .33ـ، ص: 1999. تعليم التفكًن لدكتور فتحي عبد الرمحن جركاف، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات العربية،  4
 .6ـ، ص: 1987. التفكًن العلمي لدكتور فؤاد زكراي، د. ط، عامل ادلعرفة،  5
 ساف العرب إلبن منظور مادة: )ف ؽ د( . مقایيس اللغة إلبن فارس مادة )ف ؽ د(، كانظر ل 6
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