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1 
"المفاهيم واألدوات" الدليل المصغر للتفكير الناقد  

 

؟لماذا الدليل المصغر للتفكير الناقد  

 المستخلصة ،دوات التفكير الناقدوأمفاهيم جوهر  ى"علالناقد للتفكير  الدليل المصغرهذا " يركز

.جيب شكل كتاب على والمقدمة  

ير للتفكالمشترك  ميوفر المفهوب ين هذا الكتإف للجامعة،بالنسبة  الجميع:ب حاجات يهذا الكت يلبي

أو مهام أو اختبارات أي مادة ويمكن للجامعة استخدامه من أجل صياغة توجيهات  ،دالناق

يمكنهم كما ، ي مقرر دراسيأفي ي نص أنه سند لهم في تحليل إف ،ا بالنسبة للطالبم  أ دراسية.

.دراسي ي محتوىأتحسين تعليمهم في من أجل  استخدامه  

ن يلمفكرن اإف المثال:فعلى سبيل  ،ةعلى كل المواد الدراسيلهذا الكتيب الشاملة  مهاراتالتنطبق 

هم. لوأسئلة القضايا التي يتناولونها .. واضحة بالنسبة التي بين أيديهم،  تكون األهداف نيالناقد

 منم دههبذلون قصارى جي كما إنهم ووجهات النظر. واالستنتاجاتيستجوبون المعلومات  مإنه

 نويفكريبحثون حين  همو، وذوي صلة بالموضوع نديومحدن يكونوا واضحين ودقيقين أجل أ

لى ع مهارات التفكير الناقدم يطبقون ه. إنمنطقيين ومنصفين يكونوا أن من أجل ،في العمق

م والعلووهم يطبقونها في التاريخ  ،ستماعهماعلى تحدثهم وعلى ، وكذلك مهم وكتابتهتءقرا

 وفي حياتهم المهنية والشخصية. ،دبوالرياضيات والفلسفة واأل

 يبدأس، في المقررات المتعددة ،هذا الكتيب على الكتاب المدرسيالطالب مفاهيم  عندما يستخدم

عن  ةمثلأب طالبهمون معلمال ذا ما زودإلتعليم. والفائدة من التفكير الناقد في كل مجاالت ا دراكبإ

جل أمن  اةكأدالتعليم  ىإلون بالنظر أهم سيبدإنف، للمادة في حياتهم اليومية ةمليالع اتالتطبيق

 . تحسين جودة حياتهم

خذه معك في كل حصة أعلى ود ر تع  وتستخدم هذا الدليل المصغ  ، ا  ذا كنت طالبإ 

مبادئ ستيعاب الاتقمص و ىلإهدف احليل وتركيب ما تتعلمه. ستمرار في تاستشره بادراسية. 

 كطبيعة ثانية لك. استخدمهاو ،التي تجدها فيه

ٍن آالتعليمي في ه سوف يخدم الجامعة والطالب والبرنامج إنستخدم هذا الدليل بنجاح فاذا ما إ

 واحد.

 يلدرإليندا                          ريتشارد بول                     

 مؤسسة التفكير الناقد                                مركز التفكير الناقد      
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"المفاهيم واألدوات" الدليل المصغر للتفكير الناقد  

 الناقد؟لماذا التفكير 
 

 المشكلة:

و أ ،ابمحابيو أ ،اومشوه   اسيكون منحاز   ،رك لذاتهولكن الكثير من تفكيرنا لو ت   ،ن يفكرأطبيعة كل فرد منا 

نيه و نبأو ننتجه أو ما نصنعه أن جودة حياتنا إف النهاية،وفي  صريح.حامل بشكل و متأ ،غير ذي معنى

حياة. ولذلك لوفي جودة ا ماديا   يكون مكلفا   ،في الغالب يءيق على جودة فكرنا. التفكير الردتعتمد بشكل دق

 ممنهج. بشكلٍ  يكون متعهدا  ن أالتفوق الفكري يجب 

 التعريف:

 .هحليل وتقييم التفكير برؤية تحسينالتفكير الناقد هو فن ت

 النتيجة:

 المفكر الناقد المصقول:

  سئلة ومشاكل حيوية بشكل دقيق وواضح.أيضع 

 جل تفسيرها بشكل فعال.أمجردة من  ا  فكارأ ا  مستخدم ،يقيم المعلومات ذات الصلةيجمع و 

  ياها بمعايير ومقاييس ذات صلة.إ وحلول معقولة مختبرا  ستنتاجات ا ىإليتوصل 

 فتراضاتهماقتضت الحاجة_ اذا إ_ ومقيما   متعرفا   ،للفكرنظمة البديلة بشكل منفتح على األ يفكر ،

 .مآالتهم العمليةوتطبيقاتهم و

 يجاد حلول للمشاكل المعقدة.إل ،خرينيتواصل بشكل فعال مع األ 

تطلب يح. يوذاتي التصح ،ذاتي الرقابة ،االنضباطذاتي ، هو تفكير ذاتي التوجه قدالناالتفكير  ،ختصاراب

ل وقدرات ح ،الفع   تصالاالمعايير. ويستلزمها  هذهستخدام اوقيادة واعية في  لالمتيازمعايير صارمة 

 المجتمعية. نانيةاأل وأ ،نانيتنا الذاتية الفطريةأصرار على كبح جماح إو ،المشكالت
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 عناصر الفكر

 

 

 

 قا لمقاييس التفكير العالميبستخدم بحساسية طأ  

 االهمية              االتساع      العمق        الدقة        الوضوح

                                         التحديد                 

 نصافاإل                        وثاقة الصلة بالموضوع               
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"المفاهيم واألدوات" الدليل المصغر للتفكير الناقد  

 قائمة بالتفكير

 

 .كل تفكير لديه غرض (1

 مكانك طرح غرضك بوضوح؟إهل ب 

  من تفكيرك؟ فلهداما 

 هل تفكيرك مركز بشكل كلي على هدفك؟ 

  هل هدفك واقعي؟ 

 لحل مشكلة ما.و أ ،و لحسم سؤال ماأ ،مايء ش محاولة لتوضيحبارة عن (  كل تفكير ع2

 ؟نهجابة عما السؤال الذي تحاول اإل 

  خرى لنفكر بها حول السؤال؟أهل هناك طرق 

 سئلة متفرعة؟أ إلىمكانك تقسيم السؤال إهل ب 

  ؟جابة معقولةإكثر من أن هناك أم أ ،جابة صحيحة واحدةإالذي لديه هل هذا هو السؤال 

  لوحدها؟كثر من حقائق أهل يحتاج هذا السؤال حكم فقط 

 .فتراضاتا(  كل تفكير قائم على 3  

 فتراضات التي تضعها؟ هل هي مبررة؟الا ما 

 فتراضاتك وجهة نظرك؟اي حد تشكل أ ىلإ 

 ل منطقي؟قد يكون محل تساؤفتراضاتك اي من أ 

 ( كل تفكير يؤخذ من وجهة نظر ما.4

 التي قامت عليها؟ ما جوانب ضعفها؟ ىلرؤا ما ماهي وجهة نظرك؟ 

 المشكلة؟ ما جوانب  ههذ ن تؤخذ في التفكير فيأخرى التي يجب ما هي وجهات النظر األ

ي الت ىالرؤوبشكل منصف  عتباراالخذ في أ؟ هل تهوالضعف في وجهات النظر هذالقوة 

 ؟هتقف خلف وجهات النظر هذ
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 .ومعلومات وأدلةمعطيات كل تفكير يستند على  (5

 ي حد تفكيرك مدعوم بمعطيات ذات صلة؟أ ىلإ 

  عرضتها؟تختلف عن تلك التي هل المعطيات تقترح تفاسير 

 القضية؟ي مدى المعطيات واضحة ودقيقة وذات صلة بسؤال أ ىلإ 

 ؟معقولستنتاج ا إلىجل الوصول أمن ية هل جمعت معطيات كاف 

 شكل بواسطة مفاهيم ونظريات.عبر من خالل وي  ( كل تفكير ي  6

 ما المفاهيم والنظريات الرئيسة التي تقود تفكيرك؟ 

 المفاهيم والنظريات؟ ههذخذ ما التفاسير البديلة المحتملة أل 

  المفاهيم والنظريات في تفكيرك؟ هستخدام هذانت دقيق وواضح في أهل 

 جندتك الخاصة؟أن تناسب أجل أفكار من هل تحرف األ 

 .معنى للمعطياتونعطي  االستنتاجاترسم من خاللها ن   ،تفسيراتو أستدالالت ا( كل تفكير يحتوي 7

 ؟ استنتاجاتكلمعطيات ي مدى تدعم اأ ىإل 

  بينها؟ فيماستدالالتك متناغمة اهل  

 عتبار؟االعين خذها بأخرى يجب أستدالالت اهناك  هل 

 .وعواقبت آالو لديه مأمكان ما  ليإ( كل تفكير يقود 8

 ت والعواقب من تفكيرك؟آالما الم 

 ت والنواتج المحتملة؟آالما قبلنا بخط تفكيرك ما الم اذإ 
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 عناصر الفكر ستخدامالسئلة أ

 ي ........(ئقرا تمرين، واجب ،ورقة )في                     

 

 نجزه؟ أن أحاول أ يلذاما                            الغرض:

 غرضي؟ ما ؟ما هو هدفي المركزي     

 

 طرحه؟ أما السؤال الذي                           ألسئلة:ا

 خاطبه؟ أما السؤال الذي     

 السؤال؟عقيدات في تراعي الأ  هل     

 

 ؟  ستنتاجاال ىإلوصول حتاجها للأالتي  تلمعلومااما                     المعلومات :

 تساؤلي؟متلكها لدعم أماهي الخبرة التي  

 حتاجها لحسم تساؤلي؟أالتي  تلمعلومااما  

 

  ؟ ستنتاجاال الى هذإكيف توصلت                   :  /ستدالالتا

 المعلومات؟خرى لتفسير أهل هناك طريقة                     نتاجاتستا

 

 الرئيسية هنا ؟  ةلفكراما                          المفاهيم :

  الفكرة؟هل بإمكاني شرح هذه  
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 ؟سلم به جدال  أ  يلذاما                      فتراضات:اال

 االستنتاج؟لك ذ ىلإفتراض الذي قادني الا ما                                    

 

 حدهم برأيي ؟أل بذا قإلنتاجات ا ما                       :/تاجاتنال

 نا؟أبطنه أ ،تضمنهأ يلذاما                           المآالت

 

 لى هذه القضية ؟ إنظر أنا أ ي وجهة نظرأمن                 نظر:الوجهات 

 عتبار؟االخذها بعين آن أخرى يجب أهل هناك وجهة نظر         
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 ستويات للفكرم
 

 

 ن يكوالالتفكير األعلى نفسه قد لكن  ،علىاألدنى عن التفكير األالتفكير  زما يمي-الغالبفي -هناك

أجل أن نفكر بدرجة أعلى من  نمو. منصفيكون منصفا  أو غير  الجودة قدعلى درجة واحدة من 

 ية، إذ نحتاج لخصال فكرية أيضا .نكتفي بالمهارات الفكر أاليجب ، الجودة
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 عالمية:معايير فكرية 

 لتطبيق هذه المعايير ستخدامهاا وأسئلة يمكن

لتعلمها و .ضمان جودته جلمن أن تستخدم للتفكير أهي المعايير التي يجب  :ة الدوليةيرالمعايير الفك

هو دمجها في تفكير التالميذ من  األسمى لهذه المعايير الهدف ا  ذإ .درس بشكل جلي وواضحن ت  أيجب 

 فضل.أى المنطق بشكل إلرشادهم إو الداخليجزء من صوتهم جل تشكيل أ

 الوضوح:

 ل؟ هأخرىبطريقة تلك النقطة  نعالتعبير يمكنك  أكثر؟ هلقطة بشكل مكانك توضيح تلك النإهل ب

 مثاال ؟عطائي إمكانك إهل ب توضيحا ؟عطائي إمكانك إب

و ة أكانت دقيقذا ما إتطيع تحديد سنفلن  ،ن العبارة غير واضحةأفلو  ،هو البوابة "الوضوح"معيار      

 .بارةالع هنتمكن بعد من معرفة ما تقوله هذ ننا لمأل ؛عنها ي شيءفي الحقيقة ال يمكننا قول أ صلة.ذات 

 جلأومن  واضح.سؤال غير  "؟مريكاأالتعليم في نظام جل أن يتخذ من أماذا يمكن  " :السؤال فمثال  

 صح قدبره السائل "المشكلة" والسؤال األلما يعت وضوحا   أكثرفهم  ىلإتوجيه السؤال بشكل مالئم نحتاج 

المهارات والقدرات التي  تالميذاليتعلم  ضمان أنجل أيام به من قلذي يمكن للتربويين الا يكون " ما

 و اتخاذ قراراتهم اليومية؟أتمكنهم العمل بنجاح في وظيفة ما 

 الدقة:

 ؟صحيحن ذلك أذلك؟ كيف يمكننا اكتشاف كد من أ؟ كيف يمكننا التفعال   هل ذلك صحيح  

 300ر من كثأالب تزن ك" معظم ال:كما في التعبير التالي قيقدلكنه غير  ،قد يكون التعبير واضحا         

 رطل" 

 :التحديد

 ؟كثر تحديدا  أن تكون أكثر؟ هل يمكنك أعطائي تفاصيل إمكانك إهل ب

اك كم فاق جال نعلم )" ." جاك فاق الوزن :كما هو في، لكنه ليس محددا   ،ودقيقا   قد يكون التعبير واضحا  

 (.رطل 500م أرطل  ،الوزن
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 الصلة بالموضوع:

 ن يحمل قضية؟ أيف يرتبط ذلك بالسؤال؟ كيف يمكن ك      

 لىعو الموضوع بصلة. أالسؤال  ىإلولكنه ال يمت  ،ومحددا   ودقيقا   ضحا  ن يكون واأمن الممكن للتعبير 

ع رفجل أن يستخدم من أالذي يضعوه في منهج ما يجب  "لجهدا"كمية  نأيعتقد الطالب  ،سبيل المثال

عندما يكون ذلك يكون  ." ال يقيس جودة تعلم الطالب"الجهد ذلكومع  ،المنهجمستوى تقديرهم في ذلك 

 الجهد غير ذي صلة بمستواهم العلمي المناسب.

      العمق:

؟ هل لمشاكل في السؤالخذ في الحسبان اأسؤال؟ كيف تجابتك التعقيدات الموجودة في الإكيف تخاطب    

 هم العوامل؟أتتعامل مع 

بيل المثال س لىالعمق( فعنه يفتقد أذلك )سطحي وذي صلة ولكنه  ومحددا   ودقيقا   واضحا  قد يكون التعبير 

ستخدام اطفال والمراهقين من جل تثبيط األألعدة سنوات من  استخدمت" والتي ال" فقط قل :العبارة التالية

ولئك الذين يستخدمون هذا المنهج أن إف ،يقة ومحددة وذات صلة ومع ذلكواضحة ودق يه المخدرات.

كل وساط الشباب بشأالمخدرات في  الستخدامالمستفحلة  كالمشكلة التعقيديتعاملون مع قضية عالية 

 العبارة في التعامل مع تعقيدات القضية. هفشلت هذ عميق.سطحي وغير 

 تساع:اال

هذا السؤال؟ كيف يبدو ذلك خرى للنظر في أهناك طريقة  له أخرى؟ة نظر هخذ بوجأنن حتاج ألنل ه

     ؟....نظر .....وجهة ؟ كيف يبدو ذلك من محافظةالنظر ال من وجهة

هو  ماك) تساعولكنه يفتقد لال وذي صلة وعميقا   ومحددا   ودقيقا   قد يبدو خط تفكير ما واضحا  

ولكنه  ،في القضية والذي يغوص عميقا   ،و ليبراليةأمن وجهة نظر محافظة الحال في الجدل في قضية ما 

 يتعرف على جهة واحدة من السؤال(
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 المنطق:

نا ال أ: ولنت تقأن ذلك واآل تضمينك ليتبعه؟ قبت؟ كيف أنله معنى؟ هل ذلك يتبع ما قلته  هل بالفعل هذا

 .اكالهما صحيح ن يكونأرى كيف يمكن أ

ندما وع ما، ي حدٍ إلمنظم فكار المتنوعة مع بعض بشكل الكثير من األنا نجمع إنعندما نفكر ف

مع أما عندما تجت ر " منطقيا".يكون التفكي امع بعضها لتصنع فكرة ذات معنى محدد فكارتتالقح األ

 ."يغير منطقبشكل غير متكامل، ومتناقض الي حٍد ما، أو غير "ذي معنى" يكون هذا التفكير " األفكار

 

 نصاف:اإل

 جل الحفاظ على وجهةأبعض المعلومات من  ونحرفنشوه  لواحدة؟ هوجهات النظر بعين خذ كل أهل ن

 كثر من الصالح العام؟أكثر بمصالحنا الراسخة أنظرنا المتحيزة؟ هل نحن مهتمون 

تقوية  ىإلمن وجهة النظر التي تميل ، لخاصةنحن وبشكل طبيعي نفكر من وجهة نظرنا ا

مشاعر ال ىلإدون الرجوع  ،بالسوية وبالمثلصلة نصاف يقتضي معاملة وجهات النظر ذات الواإل .موقفنا

 نه من المهمإف ،ازين لمصلحة وجهة نظرنا الخاصةن نكون منحأ ىإلننا نميل والمصالح الفردية. وأل

شياء ال أ ىلإعندما تستدعي الحالة منا النظر  خصوباأل ،في طليعة تفكيرنا اإلنصافمعيار الحفاظ على 

 ما نحبذ التمسك به.يء شقالع عن و اإلأ ،يهاإللنظر نحبذ ا
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        كثر؟أكانك التوضيح إمهل ب

 ؟عطيتني مثاال  أهال 

 مكانك تصوير ما تعنيه؟إهل ب

 

 من صحة ذلك؟ التأكدكيف يمكننا 

 ؟صحيحا  ذا كان ذلك إن نتحقق ما أكيف لنا ب

 من ذلك؟ التأكدو أ اختباركيف يمكننا 

 

 ؟تحديدا  كثر أن تكون أمكانك إبهل 

 كثر؟أعطائي تفاصيل إهال تفضلت ب

 كثر دقة؟أن تكون أمكانك إهل ب

 

 ن يتعلق بالمشكلة؟أكيف لذلك 

 ة؟ألن يؤثر على المسأكيف لذلك 

 ذلك في حل القضية؟ ناكيف سيساعد

 

 مشكلة صعبة؟ هما العوامل التي جعلت من هذ

 تعقيدات هذا السؤال؟ما هي بعض 

 ن نتعامل معها؟أهي بعض الصعوبات التي يجب  ما

 

 خرى؟أمن وجهة نظر  ههذ ىإلن ننظر أهل نحتاج 

 خرى؟أوجهة نظر  عتباراالخذ بعين األ نحتاجهل 

 خرى؟أبطرق  ههذ ىإلالنظر  نحتاجهل 

 

 معنى؟ ومر مع بعضه البعض ذهل كل هذا األ

 خيرة؟ولى تتناسب مع فقرتك األفقرتك األهل 

 هل ما تقوله يتناسب مع البرهان؟

 

 يها؟إلم مشكلة تتطرق ه أههل تعد هذ

 هي الفكرة الرئيسية لتركز عليها؟ه هل هذ

 مية؟أهكثر أالحقائق  هي من هذأ

 

 ؟القضية ههل لي مصلحة شخصية من هذ

 خرين؟وجهات نظر اآلثل بشكل عاطفي أمنا أهل 

 الوضوح

 الدقة

 التحديد

 العالقة

 العمق

 االتساع

 المنطق

 ط
 األهمية

 االنصاف
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 نموذج لتحليل المنطق في مقالة ما

يمكن تعديل هذا ، سفلفي األالنموذج  مستخدما   ،" المنطق" له مكمال   ،ته في الصفءافك بقرتم تكلي خذ مقاال

 .جل تحليل المنطق لفصل من فصول الكتاب المدرسيأالنموذج من 

 "(   المقالة سما  )المنطق في " 

 المقالة هو ........................................... هالرئيسي لهذ غرضال (1

 المقالة( همكان غرض المؤلف من كتابة هذاإلدقة قدر ب )حدد               

 ....................( السؤال الرئيسي الذي يناقشه المؤلف هو ................2      

 س المؤلف عندما كتبه(أالذي كان في ر السؤال الرئيس )وضح         

 .................هم المعلومات في المقالة هي .....................................أ( 3      

 (استنتاجاتهلدعم استخدمها المؤلف  والمعطيات التي التجارب، )وضح الحقائق    

 ................................................المقالة هي ه لهذ االستدالالت واالستنتاجاتهم أ( 4      

 الرئيسية التي توصل اليها المؤلف وظهرت في المقالة( ستنتاجاتاال )حدد

 المقالة هي............................ الرئيسية التي نحتاج فهمها في هذهالمفاهيم /المفهوم( 5        

 المؤلف...................................................................المفاهيم يقصد بهذه 

 جل فهم خط تفكير المؤلف(أن تفهمها من أفكار التي تود هم األأ )وضح 

 تفكير المؤلف هي ........................... تضمنهاالتي  تراضاتاف /فتراضاهم أ (6      

 (] تساؤللك محل ذ ونكي قد [المؤلفما يسلم به  )حدد

 ..........................خذنا هذا الخط من التفكير بشكل جاد تكون المآالت ...................أذا ما إأ(  7     

 خذ الناس تفكير المؤلف بشكل جدي؟(أا ما إذ)ما العواقب المحتملة 

 ..........................المآالت تكونن إهذا الخط من التفكير بشكل جدي ف في اتخاذ نالذا ما فشإب(  7

 ذا ما تجاهل الناس تفكير المؤلف؟(إالمحتملة  بلعواقا)ما 

 ...................و النقاط الرئيسية المعروضة في هذا المقال هي ...............................أالنقطة  (8     

 ؟(وكيف يراه ،فلينظر المؤ)إالم 
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 التفكيرمعايير تقييم  

 بشكل واضح؟ هل هو مبرر؟ ضمنم  أطرح الغرض بشكل واضح المفكر؟ هل  هو غرض  ما :الغرض .1

ير منحاز؟ هل صيغة السؤال تنصف طرح سؤال القضية بشكل جيد؟ هل هو واضح وغهل   السؤال:. 2

 ببعضهما؟قيد موضوع القضية؟ هل السؤال والغرض ذوي صلة عت

ل ه للقضية؟و معلومات جوهرية بالنسبة أ/عالقة ووتجارب ذي  الكاتب دليالهل اقتبس  :المعلومات .3

 تعقيدات القضية؟هل خاطب الكاتب  دقيقة؟المعلومات 

 اهيم بشكل مبرر؟فستخدمت المامفاهيم رئيسية عند الضرورة؟ هل  هل وضح الكاتب: المفاهيم. 4

ضع تلك تخ ؟ )فلربماجداللم به س وأ افترضته\الكاتب حساسية تجاه ما افترضه ىبدأهل  :فتراضاتاال.5

ون مخاطبة المشكلة التي قد تك لة( هل استخدم الكاتب افتراضات قابلة للتساؤل دوناءفتراضات للمساال

 فتراضات؟صلة في تلك االأمت

 نتاجاتستاال ىلإستصل \بشكل جيد كيف سيصل هل طور الكاتب خط للتفكير شارحا   :االستدالالت. 6

 الرئيسية؟

التفكير البديلة ذات الصلة؟ هل  و خطوطأحساسية تجاه وجهات النظر  الكاتب ىبدأهل  :لنظرة اهوج. 7

 خرى ذوات الصلة؟ المتشكلة من وجهات النظر األ اضاتعتراالوتجاوب مع  باالعتبارخذ أ

 اتخذته؟\الكاتب حساسية تجاه مآالت وعواقب الموقف الذي اتخذه ىبدأهل  :المآالت . 8
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 خصال تفكيرية جوهرية

          يالغرور الفكر                                    مقابل                  التواضع الفكري                   

 ،نانية الفردية بخداع ذاتيقوم األتن أالفرد تجاه الظروف التي يمكن الشعور بمحدودية معرفة  متالكا

ن أب االعترافعلى التواضع الفكري  دالنظر. يعتمومحدودية وجهة  ةوالحساسية تجاه التعصب والمحابا

ما نإو الخضوع وأال تقتضي على ضعف الشخصية  ف وهييعركثر مما أيدعي معرفة  أالالفرد يجب 

و انعدام أمنطقية سس الوالتكبر المرتبطة بالتبصر في األ الفكري والتبجح والتفاخر دعاءاال انعدامتقتضي 

 بمعتقدات الفرد.سس األه هذ

الفكري الجبن                                   مقابل                                           الشجاعة الفكرية     

اعر مشلدينا  قد يكون فكار والمعتقدات ووجهات النظر التيومخاطبة األ ةلمواجهلشعور بالحاجة ا متالكا

ها خطيرة فكار التي نعتبرن األأقرار بالشجاعة مرتبطة باإل ه. هذصال  أ لها باال   يوالتي ال نلق، سلبية تجاهها

 اتستنتاجاالن أومبررة بشكل منطقي،  (ا  و جزئيأ )كليا   تكونقد  حياناأل و منافية للعقل في بعضأ

" هذا ا  من نكونيأ"نفسنا ولنحدد أل و مظللة.أحيان خاطئة فينا تكون في بعض األوالمعتقدات المغروسة 

ما ننا حتقد. تتدخل الشجاعة الفكرية هنا ألال يجب علينا "قبول" ما " تعلمناه" بشكل سلبي وغير نا المبدأ:

 الفكرية جاعةنحتاج الشإننا فكار التي نتمسك بها وبقوة في جماعتنا. سنصل لنرى بعض الحق في بعض األ

قوبات حيث ع وقد نتضرر بشكل ما، كل الظروف والمالبسات، رنا الخاص فيفي تفكي صادقينلنكون 

 قد تكون قاسية.   عدم االنسجام مع الجماعة

  فق الفكريضيق األ                          مقابل                                   التعاطف الفكري        

 .جل فهمهم بشكل صادقأمن  ؛خرينموضع اآل وضع الذات تصوريا   ىلإالفرد الشعور بالحاجة  امتالك

و أ كرنافنا الفردية لاتدراكإب، ولمعرفة الحقيقةأن نكون على دراية بدوافعنا األنانية  يتطلبر الذي ماألهذا 

ر عادة تشكيل وجهات نظر وتفكيإمع القدرة على  التعاطف الفكري()الخصلة  هذهترتبط  الراسخ.معتقدنا 

ة مع الخصل هذهترتبط  يضا  أكثر مما نملك نحن. أوالفروض والفكر  االفتراضاتلتبرهن من  ،خريناآل

 وابص ننا كنا علىبأيماننا الراسخ إن بالرغم م مخطئينلتذكر مناسبات في الماضي كنا فيها  ستعداداال

 .مواقف أخرى مماثلة فسنا مخدوعين فيأنبالقدرة على تخيل كذلك و
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الفكريالتوافق                     مقابل                                            الذاتية الفكرية             

 أن تعلمو في التفكير الناقد ه نموذجيداته وقيمه واستدالالته. والالفرد السيطرة المنطقية على معتق متالكا

على تحليل رادة يره. والذاتية الفكرية تستلزم اإلمساك بزمام عمليات تفكليتمكن من اإل ،يفكر الفرد لنفسه

د متى وليعتق ،ل متى ما كان من المنطق السؤالأوليس ،ساس من المنطق والبرهانأوتقييم المعتقدات على 

 .متثالاالمن المنطق متى ما كان  وليمتثل عتقاداالما كان من المنطق 

 النفاق الفكري                    مقابل                                                 النزاهة الفكرية       

لمعايير ا، وبالمعايير الفكرية التي يطبقها متمسكا  ، وتفكيره في ن يكون الفرد صادقا  دراك الحاجة ألإ

اآلخرين عن  يدافع به وليمارس ما في الحكم على نفسه أو على خصومه، والبرهانالصارمة للدليل 

 مانة بالتناقضات والتقلبات في تفكيره وعمله.أوب وليعترف

 الخمول الفكري                       مقابل                                               المثابرة الفكرية    

 ،حباطاتبالرغم من الصعوبات والعوائق واإلستخدام الفطن الفكرية والحقائق ا ىإلة دراك بالحاجاإل امتالك

ية هي خرين. المثابرة الفكرمن المعارضة الغير منطقية من اآل بالرغم ،لتزام الثابت بالمبادئ المنطقيةواال

ل من يى طوجابة بعد على مدإسئلة التي لم تجد لها ألاوضد  ،بالحاجة للنضال ضد التشويشحساس اإل

 .عمقأو فهم أجل تحقيق بصيرة أالزمن من 

عدم الثقة بالدليل وبالسببية             مقابل                                           السببية(  الثقة بالمنطق)  

 فقط-لالطوي، وعلى المدى جيدا  –ستخدم  ومصالح البشرية جمعاء ،ن مصالح الفرد الخاصة العلياأالثقة ب

ق تطوير رياستنتاجاتهم الخاصة عن ط ىلإللتفكير. وبتشجيع الناس للوصول  عطائها الحرية الكاملةإب

نفسهم أل مكانهم تعلم التفكيرإالناس ب فإن-المناسبةمع التشجيع والمتابعة -نه أيمان بواإل ،ملكاتهم العقلية

 نعليقو ير بشكل مترابط ومنطقيوالتفك ،استنتاجات منطقية ىلإلوا وجهات نظر معقولة وليتوصلوا وليشك

صلية العوائق المتجذرة في الشخصية األ بالرغم من ،عقالنيين ابالمنطق وليصبحوا اشخاصبعضهم البعض 

 .نسان وفي المجتمع كما نعرفهالعقل اإل

الفكري ضطهاداال                         بل            مقا                                     نصاف    اإل  

و أمشاعره الخاصة  ىإلنظر بسواسية ودون التفات الفرد دراك بالحاجة لمعاملة كل وجهات الاإل امتالك

 ويتضمن مة.و األأو المجتمع أصدقاء اعر والمصالح الخاصة والراسخة لألو المشأمصالحة الراسخة 

 الجماعة.و مصلحة أالمصلحة الخاصة  ىإلبالمعايير الفكرية دون الرجوع  لتزاماال
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 سئلةنواع لألأثة ثال

ل هو سؤال جابة واحدة فقط؟ هإي نوع هو. هل هو سؤال ذو أمن المفيد توضيح  سؤال،ي أمن  باالقتراب

 عتبار وجهات النظر المتنافسة؟ان السؤال يطلب منك أم أيستدعي خيار ذاتي؟ 

 

 

 

 

 

 

        1                                               2                                                 3                

 نظمةمتعدد األ                                دون نظام           نظام واحد                             

 

 

 يحتاج دليل ومنطق                                جابة إمنطق                يستدعي ذكر يحتاج دليل و

 نظمة المتعددة                                   داخل األ                             شخصية مفضلة    لنظام                        داخل ا   

        

 

 و سيئةأ جابات جيدةإ                               ي شخصي ذاتي   أة صحيحة                      رجابإ

 

 

 

 صدار حكم إ                                     ال يمكن قياسه           معرفة                              
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 نموذج لحل المشكالت

 فعال:كي تكون حالل مشاكل ل

غراضك وحاجاتك. تعرف على المشاكل وكأنها عوائق من أهدافك وأعد بشكل مستمر صياغة أ( حدد و1

 رضاء حاجاتك.إو أغراضك أهدافك وتحقيق أ ىإلجل الوصول أ

 مكان.حدد كل مشكلة بدقة ووضوح قدر اإل حدة. لىع ال  خذ المشاكل ك كان ممكنا ، حيثما( 2

 جلأماذا يجب عليك فعله من  ،معها. فمثال  نت تتعامل أي "نوع" من المشاكل أدرس المشكلة لتحدد ا( 3

 المشكلة؟ هحل هذ

 ركز جهودك على المشكالت ( ميز المشاكل التي يمكنك التحكم بها عن تلك التي ال يمكنك التحكم بها.4

 التي يمكنك حلها بنجاعة.

 بحث عن المعلومات بشكل نشط.االمشكلة.  هجل حل هذأمن ( حدد المعلومات التي تحتاجها 5

 .معقولةاستدالالت  ىإل متوصل حذر،( حلل وفسر المعلومات التي تجمعها بشكل 6

ن تفعله على المدى القصير؟ على المدى الطويل؟ تعرف أجل التنفيذ. ماذا يمكنك أ( حدد خياراتك من 7

 .الوقت والقوة المال،على محدودياتك فيما يخص 

  يجابياتها وسلبياتها. إ ا  ( قيم خياراتك محدد8

فكير حذر من خالل و تأخاللها وقد يشمل ذلك عمل مباشر  استراتيجية ما. وتابع عملك من تبن   (9

 وسترى( )انتظر استراتيجية

ذا ما إ استراتيجيتكلمراجعة  ت. كن جاهزا  من مآال ( عندما تتصرف راقب ما سيترتب على عملك10

 عندما تتوافر المزيد من المعلومات عن و طرحك للمشكلةألتغير تحليلك  استدعت الحالة ذلك. كن مستعدا  

 المشكلة.

 

 

 

 



g  
 

21 
"المفاهيم واألدوات" الدليل المصغر للتفكير الناقد  

 

 تحليل وتقييم بحث ما

 .و ورقة عملأي مشروع بحث أستخدم هذا النموذج لتقييم جودة ا

 .وهدف أساسيانكل بحث لديه غرض     ( 1

 هداف البحث بشكل واضح.أغراض وأ طرحتن  أجب ي 

 جلي وواضح.تميز بشكل ن  أو ذات الصلة يجب أغراض المتعلقة األ 

  ن تكون ذات صلة بالغرض منه.أقسام البحث يجب أكل 

  ن تكون واقعية وذات معنىألبحث يجب غراض اأكل. 

 و قضية جوهرية.أو مشكلة أكل بحث يعالج سؤال    ( 2

 ن يطرح بشكل واضح ودقيق.أساسي يجب سؤال القضية األ 

 ن تميز.أو أن تطرحو المتعلقة يجب أسئلة ذات الصلة األ 

  ن تكون ذات صلة بالسؤال المركزي.أسام البحث يجب أقكل 

  ن تكون واقعية وذات مغزى.أبحث يجب سئلة الأكل 

  لة.سئو المنجزة وحسم األأبوضوح المهام الفكرية المطروحة  ن تعرفأسئلة البحث يجب أكل 

 الجوهريرهان ذي الصلة بسؤاله والغرض والب المعلومات المعطيات، البيانات،كل بحث يحدد     ( 3

 .منه

  ن تكون واضحة ودقيقة وذات صلة بسؤال القضية.أكل المعلومات المستخدمة يجب 

  جل حسم سؤال القضية.أمن ن تكون كافية أالمعلومات المجمعة يجب 

  ن تفسر.أالرئيسية للبحث يجب  لالستنتاجاتالمعلومات المناقضة 

 .االستنتاجات إلىير من خاللها يتوصل وتفاسدالالت استكل بحث يحتوي على    ( 4

  ن تكون واضحة ودقيقة وذات صلة بالسؤال الجوهري للبحث.أيجب  االستنتاجاتكل 

 معطيات البحث. تتضمنه بعد مم  أن تكون أليها ال يجب إالمتوصل  االستنتاجات 

 المعطيات.وتعمل على تسوية تناقضات ن تكون ثابتة أيجب  االستنتاجات 

  سئلة الرئيسية للبحث.كيف تم تسوية األ االستنتاجاتن تشرح أيجب 
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 .طار مرجعيإو أهة نظر حث من وجبيجرى كل    ( 5

  ن تحدد.أكل وجهات النظر في البحث يجب 

 صاف.إنن تحدد ويتعامل معها بأرة من وجهات النظر المنافسة يجب الصاد عتراضاتاال 

 

 افتراضات.كل بحث يقوم على    ( 6

  ساسية للبحث بشكل واضح.األ االفتراضاتحدد وقيم 

 شكلت وجهة نظر البحث. فتراضاتاالن أكيف  اشرح 

 فكارأشكل من خالل مفاهيم ويكل بحث يعبر و    (7

  جل التوضيح المفاهيم الرئيسية في البحث.أقيم من 

 .قيم مغزى المفاهيم الرئيسية في البحث 

 ما.) كأن تقول لديه مآالت وعواقب(ي مكان إلكل بحث يقود   ( 8

  يجابية.واإلتتبع المآالت السلبية 

  كل المآالت والنتائج المهمة للبحث. عتبارباالخذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g  
 

23 
"المفاهيم واألدوات" الدليل المصغر للتفكير الناقد  

 

 

 فكريةلاخصال الجل تطوير أمعايير فكرية لعناصر التفكير من وبشكل روتيني ون الناقد ونيستخدم المفكر

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستدالالت        األغراض               

 األسئلة                          المفاهيم

 وجهات النظر                  المآآلت

 المعلومات                      االفتراضات

 العناصر

 الفكريةالتواضع الفكري                                     المثابرة 

 الذاتية الفكرية                                        الثقة بالسبب

 النزاهة الفكرية                                       التعاطف الفكري 

 الشجاعة الفكرية                                     العدالة واإلنصاف

 الخصال الفكرية

 التحديد            الوضوح               

 الدقة                                األهمية

 الصلة بالموضوع                 االكتمال

 المنطق                             اإلنصاف

 االتساع                             العمق

 المقاييس

كما نتعلم 

 أن نطور

يجب أن 

تطبق 

 على 
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 مراحل تطور التفكير الناقد

 

 المفكر المكتمل                                                                 

 ئلاوالفض )المهارات                                                                      

 ثانية في حياتنا(صبحت طبيعة أ                                                                          

 المفكر المتقدم                         

  المستمرة،صبحنا ملتزمين بالممارسة أ)                                                      

 بالفضائل الفكرية( بالتطبعنا أوبد                                                  

 المفكر المتدرب     

 نتدرب بشكل منتظم  )نحن                   

 لذلك( ونتطور طبقا                

 المبتدئالمفكر                                  

 ن نتحسن أ )نحاول                                 

 ولكن دون تدريب منتظم(                              

 المتحديالمفكر                    

 نواجه بمشاكل جسيمة)                    

 (في تفكيرنا                      

 مليأالمفكر الغير ت     

 )ال نكترث بالمشاكل الجسيمة  

 نا(الكبيرة في تفكير    



g  
 

25 
"المفاهيم واألدوات" الدليل المصغر للتفكير الناقد  

 

 ناني(مشكلة التفكير الفردي)األ

 بشكل طبيعي. خريناآلحقوق وحاجيات  ن البشر ال يراعونأناني من الحقيقة البائسة ردي األينتج التفكير الف

خرين وال ندرك جوانب القصور في وجهة نظرنا الذاتية. نصبح وبشكل واضح نحن ال نقدر وجهة نظر اآل

نانية الفردية األ اافتراضاتنذلك. ال نتعرف وبشكل طبيعي على  ذا ما دربنا علىإني فقط ألنان لتفكيرنا ايواعي

مفاهيمنا  وال على مصدر المعطيات،نانية في تفسير و الطريقة األأستخدامنا المعلومات نانية الالطريقة األ وأ

جهة نظرنا ونا نخدم أن كيفعلى وال نتعرف بشكل طبيعي  اني.األننانية وال على مآالت فكرنا األ كارناأفو

 الذاتية.

نفعل ذلك نا أناء وشيكيفية األجوهري  بشكلاكتشفنا ننا قد أب نا نثقنعيش بحس غير واقعي ولكن بشر نحنك

ن استخدام م وبدال  . حتى ولو لم تكن دقيقة الحدسية، دراكاتناإل طبيعي بكنؤمن بش نموضوعي. نحبشكل 

صدق به وماذا علينا ن نأالذاتية لتحديد ماذا يجب علينا  نستخدم معايرنا النفسية التفكير،المعايير الفكرية في 

 ن نرفض.أ

 في التفكير البشري:  واستخداما  كثر شيوعا  النفسية األ المعايير هنا،

م لبه صحيح حتى ولو  أؤمنن ما أفترض أ الفطرية: أناالذاتية  نانيةألابها"  أؤمن ننيألحة نها صحيإ"

 ساس الكثير من معتقداتي.أالبتة في  أتحقق

 عتقدات المسيطرة للمجموعاتالمن أترض أفنا أنانية الفطرية الجمعية: األ ننا نؤمن بها"نها صحيحة ألإ"

 ساس تلك المعتقدات.أحقق البتة في أتي اليها كلها صحيحة حتى ولو لم نتمأالتي 

 )أويضعني  يءي شأفي  أؤمنا أنرغبة التحقيق الفطرية:  بها" أؤمنن أريد أ ألننينها صحيحة إ" 

 ر تفكيريبتغي والذي يطالبنينه جيد" أبما" يحس  أؤمننا أ إيجابي.ليها( في ضوء إنتمي أالمجموعات التي 

 ني كنت على خطأ.بأنعترف أن أبطريقة مهمة والذي ال يطالبني ب

الرضاء عن الذات الفطري: لدي رغبة عارمة للحفاظ على على الدوام آمنت بها"  ننيألنها صحيحة إ" 

تة المعتقدات مثب ههذ ذا كانتإمعن بشكل جدي مدى ما أتحتى ولو لم  المعتقدات التي تمسكت بها طويال  

 بالدليل والبرهان.

ولي صح برربكل ما ي أؤمننا أطرية: نية الفنااأليمان بها" ن من مصلحتي الشخصية اإلنها صحيحة إلإ" 

المعتقدات غير مؤسسة على منطق ودليل  هكثر حتى ولو كانت هذأعلى سلطة ومال وامتياز شخصي 

 راسخ.
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 المجتمعي()  مشكلة التفكير المناطقي

ز ثقافتهم المهيمنة. مي وأات مجتمعهم فجحاإعوا وبدون شكل ناقد درجة تشب  ي أ إلىيدركون  معظم الناس ال

 الظاهرة بسبب التفكير المجتمعي هذه أتنش ".الحالة ب"قيد الثقافة ههذ اواألنثروبولوجي االجتماععلماء 

 يتضمن:والذي 

  خرين.و دينه فوق اآلأمته أو أحالل ثقافة الفرد غير ناقد إلالميل 

  ولئك أل وصاف السلبيةنفسنا واأليجابية ألوصاف التي تخدم الذات اإلاأل الختيارغير ناقد الميل

 الذين يفكرون بطريقة مغايرة لنا.

  ن أيتوقع منا  غير ناقد لتشبع مبادئ ومعتقدات المجموعة واستخدام هويات المجموعة كماالميل

 ما نقوم به قد يكون محل تساؤل منطقي. نأحساس إدنى أنعمل _ دون 

 جبارية وقسرية(إمنها  )الكثيرعمى أيع محظورات وقيود المجموعة بشكل ن نطالميل أل 

  ثقافة الفرد التقليدية. تانحيازيابعد من أكير التفالفشل في 

  ثم تحسين سعة وعمق ثقافة الفرد( ومن)خرين اآلفي دراسة واستيعاب رؤى ثقافات الفشل 

 (ظوراتالمحخالق الكونية عن المتطلبات الثقافية النسبية والتابوهات )في تمييز األ الفشل 

  خبار من وجهة نظر تلك الثقافة.عالم في كل ثقافة تشكل األن وسائل اإلأدراك إالفشل في 

   سير طرق التفكير الحالية(أ)ومن ثم تصبح  نسانيا  إو الفشل في التفكير تاريخيا 

  للتطور الفكري. جوهريا   التفكير المجتمعي عائقا  ن ترى أالفشل في 

ستبدل اذا ما إن يقلص ويقلل فقط أرسمية للمجتمع الغير ناقد. يمكن التفكير المجتمعي هو سمة وميزة 

 قوى.و التفكير الناقد بالمعنى األأافي بين الشعوب والتفكير المنصف بالتفاهم الثق
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 المجتمعات الناقدة ستبصارا

نها هي طريقة لفهم مشاكل أل أعرافها،كل  تسودسوف  تمع،المجذا ما كانت عادة في إ الناقدة،ن عادة الفكر إ

بالتصديق ويمكنهم  ونننهم متأإ......المفوهينيخدعوا بالخطباء ن أ بها ال يمكن المتحلينة. والناس الحيا

 االنتظارلم. يستطيع هؤالء الناس أكبر قدر ممكن دون اليقين ودون أ على درجاتهاأاء في شياألالتمسك ب

 هذو ثقة نبرة التأكيدات في هأكيدات بتأغير متأثرين  الدليل،جل البرهان)الدليل( ومن ثم يزنون هذا أمن 

التعليم  نإ والتملق.نواع المداهنة أتوسالت انحيازاتهم الشخصية وكل  ويمكنهم مقاومة كل و تلك.أالجهة 

                                                                                  جيدين.  مواطنيننه يصنع إط التعليم الذي يمكن القول بصدق في الكلية الناقدة هو فق

  1906  رنمجيرهام س وليام

ل القدرة. ستطور بشك هتطور هذن أنوا عقالنيين ومنصفين. ولكن يجب ن يكوألدى البشر القدرة على 

 المدى الذي:   لىإقدة. والمجتمعات الناقدة ستتطور واضح حالما ظهرت المجتمعات النا

 جل عيش حياة معقولة ومنصفة.أجوهري من  يءينظر للتفكير الناقد كش 

 .يدرس التفكير الناقد بشكل روتيني ويغرس بشكل ثابت 

  ابت.هتمام راسخ وثاتكون صعوبات التفكير محل 

 وتشجع العقلية المنفتحة بشكل ممنهج. ، ال تشجع العقلية المنغلقة بشكل ممنهج 

  الفكري والتعاطف الفكري والثقة بالسببية والشجاعة الفكرية  عالفكرية، والتواضتكون النزاهة

 قيم مجتمعية.

 الجتماعية.اذى في الحياة أناني المجتمعي كمصدري ناني الفردي والتفكير األيعرف التفكير األ 

 خرين مساوية لحقوقهم اآل واحتياجاتحقوق  نأ طفال وبشكل روتيني علىيدرس األ

 .حتياجاتهموا

   يعزز منظور العالم المتعدد ثقافيا. 

  خرين.ول بتفكير وسلوك اآلنفسهم وال يشجعون على القبأن يفكروا بأيشجع فيه الناس على 

  معقول.يدرس الناس بشكل منتظم ويقلل التفكير الغير 

 .يستوعب فيه الناس المعايير الدولية للتفكير 

 

 ردنا مجتمعات ناقدة فيجب علينا خلق تلك المجتمعات.أذا إ        
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 مؤسسة التفكير الناقد

 حداث تغير جوهري في التربية والتعليم وفي المجتمع من خالل تشجيعمؤسسة التفكير الناقد إل سعىت

لنزاهة ا التواضع،نحو  الفكري، نعتاقاالنحو  مياال   تفكيرا   هباعتبار المنصف.التفكير الناقد  رعايةو

تعلمون ن الطالب عندما يماذا؟ ألممكنة فقط مع مؤسسة التفكير الناقد. ل . البيئة الغنية فكريا  والمسؤولية

كيف يفكرون من خالل المحتوى الذي يدرسونه بطريقة عميقة ومستقلة يمكنهم ذلك من تطبيق ما 

ن كل يكوالتعقيد ومتزايد التوا التغير، ومكثفذلك وفي عالم متسارع  ىلإ ةضافباإل حياتهم.يتعلمونه في 

 جل البقاء.أمن  هنا التفكير الناقد مطلوبا  

 صداراتنا ، ومرئياتنا ومؤتمراتنا وبرامجنا للتطوير المهني.إكثر من أبنا لتعرفوا  اتصلوا

 

 

 ينحول المؤلف  

 

دلة أو دلناقالتفكير اربعة كتب عن أفكير الناقد. وقد اشتركت بتأليف صلية في تطور مراحل التأنظرية 

دارة الندوات عن التفكير إمقدمة حيوية وذي خبرة مطولة في  أيضا . وهي والعشرون،حدى المفكرين اإل

 الناقد.

  

الناقد نشرت في . رؤاه حول التفكير PBSنتج مسلسل لثمانية برامج مرئية في التفكير الناقد لقناة أالناقد و

ايشنال يديوكإمريكان تيتشر و أيديوكايشن و إوف هاير اوكرونيكال ديوكايشن ويك إو تايمز،نيويورك 

  .يوز و ورلدريبورت وريدر دايجيستليدرشب و نيوز ويك ويو اس ن

الفرنسية و الصينيةليابانية العديد من اللغات بما فيها ا ىإليلدر إعمال الدكتور بول والدكتورة أترجمت 

 واأللمانية.والتركية  ليونانية والكوريةواسبانية والبولندية واإل

 

من علم النفس والتفكير الناقد في    عالمة نفس تربوي، وقد درست كلا  يلدر:الدكتورة لندا إ

الناقد. فكير تالمستوى الجامعي. وهي رئيسة مؤسسة التفكير الناقد والمديرة التنفيذية لمركز ال

عاطفي. وقد طورت خاص بعلقة الفكر والعاطفة والمعرفي وال اهتماملدى الدكتورة إيلدر ا

 طورت وقدوطو

قائد بارز في حركة التفكير الناقد الدولية. وهو مدير البحوث في  الدكتور ريتشارد بول:

 200كثر من لتميز في التفكير الناقد. مؤلف ألمركز التفكير الناقد ومدير المجلس الوطني ل

ئات من ورش العمل في التفكير كير الناقد. نفذ الدكتور بول المفمقالة وسبعة كتب في الت  


