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 1التفكير الناقد 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 صالح الفالحيترجمة: 
 
 
 
 

ومنشور على )موسوعة ستانفورد للفلسفة(. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة  مدخل فلسفي شامل حول ؛  

المؤرشفة في الموسوعة، والتي قد يطرأ عليها التعديل من منذ تتمة هذه الترجمة. وختاًما، نخّص بالشكر 

 .محرري موسوعة ستانفورد على تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة

 

 

 

 

 
1 Hitchcock, David, "Critical Thinking", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/critical-thinking/>. 
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ميكن    أنه  إال،  حمل جدلتعريفه  وإن كان  .  النطاق  واسع  قبولظى بحيتعليمي    هدفهو    اقدالتفكري الن
دف. ختتلف  هلاملوجه    يقظالتفكري ال  :وهو  ساسيأملفهوم    متباينة  تصوراتعلى أهنا    مايزةاملت  هفهم تعريفات

، ومكوانت التفكري  تيّقظب  التفكري وقواعد  ومعايري،  دفاهل  يةالتفكري، ونوع  كذل  نطاقبشأن    تصوراتال
عليها  تركز  التصورات  اليت  من تعليمي    هدف ابعتماده ك   أوصي  وقد  .  تلك  استقاللية    انطالقاً  احرتام 
  ستعدادات اللمواطنة الدميقراطية. يتمتع "املفكرون الناقدون" ابلللنجاح يف احلياة و هم  الطالب وإعداد

  بشكل القدرات  تلك  ميكن حتديد  و   ،عند االقتضاء  على حنو انقد  وجههم كي يفكرواقدرات اليت ت الو 
ممارسة القدرات    عد علىالعوامل اليت تسا  أخذاً ابالعتبار  غري مباشر،  فعلى حنو   ستعداداتاالأما  ؛  مباشر

وثبت    ،والقدرات  ستعدادات بتلك اال الشخص    درجة متتعلتقييم    قياسية اختبارات    ّورتط  أو تعرقلها.  
الت  جتريبيا أن   anchored  رسائي ، ال سيما عندما يشمل احلوار والتعليم اإلحيّسنها  عليمي التدخل 

instruction  حول  ، و املعرفية  عرب اجملاالتاقد  حول قابلية تعميم التفكري الن  اجلدل  والتوجيه. نشأ
 .أبنواع التفكري األخرىاقد عالقة التفكري الن، وحول وتدرسيها  اقدالتفكري الن التحيز املزعوم يف نظرايت

 التاريخ -1

 وما ال يعّد   على التفكري الناقدما يعّد أمثلة  -2

 أمثلة ديوي الرئيسية الثالثة - 2.1

 خرىديوي األأمثلة  -2.2 

 أمثلة أخرى  - 2.3

 أمثلة ال تعد تفكرياً انقداً  - 2.4

 تعريف التفكري الناقد  -3

 قيمته  -4
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 التاريخ  -1

الناقد"   "التفكري  استخدام مصطلح  ديوي    اتعليمي  اهدفبوصفه  يعود  األمريكي جون  الفيلسوف  إىل 
 :عرّفه أبنهقد و ". االستقصائيتفكري ال" وكان يشري إليه يف الغالب ابسم(، 1910)
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و ال  النظر أو  يف    يقظ الو   ثابراملنشط  معتقد  تدعمه،   ةمفرتض  صورةأي  اليت  األسس  للمعرفة يف ضوء 
 )(Dewey 1910: 6; 1933: 9. اإليهجينح واالستنتاجات اإلضافية اليت  

النظر تلكديوي    ربطقد  و  للعقل.مب  عادة  اقتباساته املطولة عن فرانسيس بيكون  و   وقف علمي  تشري 
  اً هدفليغدو  علمي للعقل    توجهوجون لوك وجون ستيوارت ميل إىل أنه مل يكن أول شخص يقرتح تطوير  

 .اً تعليمي

مجعية  وإبشراف  مثاين سنوات  دامت  يف دراسة    ، شاركت مدارس عدةيف الثالثينيات من القرن املاضي
ر  طوّ ها التفكري الناقد بوصفه هدفا تعليميا، كما  تبّّن الكثري منوقد  (،  Aikin 1942التعليم التقدمي )

 Smith, Tyler, & Evaluation)ألجل حتقيق ذلك اهلدف    فريق التقييم يف الدراسة اختبارات
Staff 1942  .) (1941)جالسر استطاع  Glaser     من املمكن حتسّي التفكري    أنّ   اً جتريبيأن ي بّّي

العلياب مدارس  طالدى  ل  اقد الن الكبري  تصنيف  الن  تضمّ وبينما    ، املرحلة  التأثري  أعّده  ذو  بلوم  الذي 
Ennis   إنيس  اقرتح  ،(Bloom et al 1956)  قدرات التفكري الناقد  لألهداف التعليمية املعرفية 

النمظاهر  من  مظهرا  اثين عشر    (1962) تاقالتفكري  للبحث يف  الن  عليمد كأساس  التفكري    اقد قدرة 
 .وتقييمها

الن  اجتذب مؤمتر دويل سنوي التفكري  التعليمي    اقدحول    1980يعقد يف كاليفورنيا منذ  واإلصالح 
منذ  و   كذلك فإنه  عشرات اآلالف من املعلمّي من مجيع مستوايت التعليم ومن أجزاء كثرية من العامل.

التسجيل  مجيع طالب املرحلة اجلامعية    علىفورنيا  كالي  والية  يف  اجلامعات احلكوميةنظام    اشرتط  1980
برعاية    1983مند    قداوالتفكري الن  صوريمجعية املنطق غري التقوم  .  اقددراسية يف التفكري الن  يف مادة

)ابلتزامن  جلسات   األمريكية  الفلسفية  اجلمعية  اجتماعات  جلنة    وّجهت  1987يف  و   ،(APAمع 
حول التفكري    توافقي  يانبإبصدار  للجمعية الفلسفية األمريكية  التابعة    اجلامعيةقبل  ما  املرحلة  فلسفة  

  قياسية الباحثون اختبارات    ، كما طّور (Facione 1990a)    التقييم الرتبوي التعليم و ألغراض    اقد الن
درج ت  يف وقتنا الراهن،    .ملحق التقييم؛ للحصول على التفاصيل، راجع  ومساته  اقدلقدرات التفكري الن
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النمؤسسات   التفكري  العامل  حول  التعليم إرشادات  ضمن   اقد التعليم  القادة  ويصادق    ، والتقييم  برامج 
 أمهيته. على السياسيون ورجال األعمال  

 . ملحق التاريختفاصيل حول هذا التاريخ، راجع الطالع على ل

   دّ عتُ ال  ما و  ى التفكري الناقدعلأمثلة عّد تُ ما . 2

االعتبار بعض األمثلة على التفكري  عّي  تعريف التفكري الناقد أن أنخذ بالنظر يف  قبل  سيكون مفيداً  
 تفكرياً انقداً.   دأهنا ال تع يتضحسأخرى  تفكري الناقد، مع أمثلة لضروب

 أمثلة ديوي الرئيسية الثالثة  2.1

من  (  94- 91:  1933؛    1910Dewey   :68 -71)  االستقصائيللتفكري    مناذج  خذ ديوي  تي
 علمية.   أمثلةو ياة اليومية  احلمن  أمثلة    بّي ترتاوح  وهي    ،ثالث أوراق صفية للطالب يصفون فيها تفكريهم

  ساعة   لفتت انتباهي،  16  رقم   شارع اليف  وحتديدا  كنت يف وسط املدينة    بينما،  ذات يوم"    :تنقلالمثال  
الساعة    يف متام  124يف شارع    ما ذكرين مبوعدي  ، وهو12:20تشري إىل    ارأيت أن عقارهبف  جدارية،

  ين أن  األرجح ، فالرتامواسطة إىل مكاين احلايل بنظًرا ألنين استغرقت ساعة للنزول  و فكرت أنه  فالواحدة.  
قطار    إذا ركبت عشرين دقيقة    ميكنين أن أوفر   ، يف حّي ذات الوسيلةأأتخر عشرين دقيقة إذا عدت بس

أكثر من عشرين دقيقة    ضيعأس  رمبا، ف هناك حمطة قريبة  تكن؟ إذا مل  ب قر باألنفاق. لكن هل هناك حمطة  
. لكن أين  بّي جممعّي مير قطار ، ورأيت خط قطار السكة احلديديف البحث عن واحدة. مث فكرت يف  

،  قف فيه أو اجلهة السفلىيف اجلهة العليا من الشارع الذي أ  بعد عدة جممعات  موقعها احملطة؟ إذا كان  
؛ عالوة على  قطار السكة احلديداألنفاق أسرع من    قطار  تذكرت أنفسأضيع الوقت بداًل من اكتسابه.  

الوقت  وذلك سيوفر  ،  124الشارع    الذي أود الوصول إليه من إىل اجلزء    همن  مير أقرب ذلك، تذكرت أنه  
امل هناية  ".   قطار   فضلية أل  فخلصت .  شواريف  الواحدة  الساعة  حبلول  وجهيت  إىل  ووصلت  األنفاق، 

92)-69; 1933: 91-(Dewey 1910: 68 
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 أعرب  يتال  العّبارة  وهيالعلوي    ارةالعبّ   من سطح  به كرة ذهبية  ربز عمود أبيض طويل"ي  :ارةالعبّ مثال  
 ته لونه وشكله وكر   ذلكيؤيد  رأيته ألول مرة؛    حّي سارية علم    بدا يل أنهوقد    النهر يومًيا.بواسطتها  

. كان  التحدايت اعتقادي  هت واج سرعان ماإال أنه    .هذارت كل تلك األسباب اعتقادي  برّ و  ،ذهبةامل
كن هناك بكرة أو  ت مل    مث أنه، وهو وضع غري معتاد لسارية العلم؛  على وجه التقريبالعمود أفقًيا  وضع  

يف مكان  ّي  تعموديّ ع ص وين    متثلت خامتة التحدايت بوجود و العلم؛    تثبيتحلقة أو حبل ميكن من خالله  
 العمود مل يكن لرفع األعالم.وجود أن   رّجحا رفع منهما األعالم أحيااًن. بدا مآخر على القارب ت  

: )أ(  منها  لعمود، وأن أفكر يف األنسب من وجود ا املمكنة  األغراض  أن أختيل مجيع    ها مث حاولت بعد
هذه    ت  أعمدة، فقد رفض   حتوي  سحبحىت زوارق الو . ولكن نظًرا ألن مجيع العبارات  للتزيّي   رمبا كان

  هذا االفرتاض جعلت    السابقة  االعتباراتذات  تلغراف السلكي. لكن  قطب  الفرضية. )ب( رمبا كان  
اجلزء العلوي من القارب، أعلى    سيكون  هذاك ب  لقط طبيعي  ال  وقعامل  أن  ذلك أضف إىل  غري حمتمل.  
 االجتاه الذي يتحرك فيه القارب.  تبيان. )ج( قد يكون الغرض منه غرفة املالحة

ن يوجه  ، حبيث ميكن مل غرفة املالحةمن    خفضأن العمود كان أ   ما اكتشفته من  الستنتاجهذا ا  دعم  "
، ذلك لكي يبدو من  أعلى بدرجة كافية من القاعدة  هرؤيته بسهولة. عالوة على ذلك، كان طرف  الدفة

ال القارب  راّبنموقع  ابلقرب من مقدمة  يف وقوفه    ،راّبنال  ذلك أنإىل  أضف  .  أكثر بروزا من مقدمة 
  ذات إىل أعمدة ل  زوارق السحب كذلك حتتاج  و   . القارب  اجتاه   شأنب  هذا ك  القارب، سيحتاج إىل توجيه

. توصلت إىل  ولذا اقتنعت هبا  بكثري  ات األخرى من الفرضي  الغرض. كانت هذه الفرضية أكثر احتماالً 
إليه القارب، لتمكينه    توجهاالجتاه الذي ي  أن يظهر للقبطانلغرض    إمنا أعداستنتاج مفاده أن العمود  

 (93- 92:  1933؛   1910Dewey  :69-70من التوجيه بشكل صحيح". )

 

ظهر  تعلى طبق،    وضعها مقلوبة الفوهة مث    ةصابون ساخنرغوة  ب  كؤوس "عند غسل ال  فقاعات:المثال  
إىل الداخل. ملاذا؟ يشري وجود الفقاعات    تدخلمث    كؤوس ال  فوهاتفقاعات على اجلزء اخلارجي من  

املوجود على    الصابوينأن املاء    أالحظو   كأس كما الحظت.من داخل الوأنه أييت  ال بد    إىل وجود هواء،
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أي    تدخل ؟ مل  من الكأساهلواء    رج خي  يف فقاعات. ولكن مل    العالق  عدا ذلك مينع تسرب اهلواء    طبق ال
كليهما.  بخنفاض الضغط أو  اباحلرارة أو    رتفاعاب اهلواء  . يتمدد  متدد  اهلواء  البد أنروج.  لتدفعه إىل اخلمادة  

الذي  اهلواء  مل يكن    همن الرغوة الساخنة؟ من الواضح أن  الكأسأخذ  بعد    إىل احلرارة  اهلواء  هل تعّرض
قد دخل    اً ابرد  هو السبب، فال بد أن هواءً تعّرض للتسخّي  الذي    يف املاء. إذا كان اهلواء   عالقاً كان  
.  كؤوس أخرى  عدةخراج  إبهذا االفرتاض    صحةمدى    . أخترب  طبقمن الرغوة إىل ال الكؤوس  نقل    خالل

  حىت حنو األسفل    فوهتهجاعاًل  اآلخر  بعضها  أخرج  و   داخلها،  هواء ابرد يف   احتجاز  ضمن أل  ها بعض  هزّ أ
ابرداً    هواءً   كأس احتجزت    منع اهلواء البارد من الدخول. تظهر الفقاعات على السطح اخلارجي لكلأ

تداليل  اس  من املؤكد أن.  كؤوس اليت مل يدخلها هواء ابردعلى أيّ  من الفقاعات  ظهر   تومل  ،داخله  يف
اهلواء  صحيح أن  البد  من.  دخل  الك  الذي  حرارة  بفعل  متدد  قد  ظهور  أساخلارج  يفسر  ما  وهو   ،

. برد الكأس وكذلك  تتقلص  الباردة املواد  بعد ذلك إىل الداخل؟    تتجه. لكن ملاذا  الكأس  الفقاعات خارج
وضع  بأتكد من ذلك، أخترب  ألو الداخل.  يف  فقاعات  ال  ظهرت،  وابخنفاض الضغط  اهلواء بداخله.برد  

متجهة إىل    تنعكسوسرعان ما    ،يف اخلارجتتشكل  الفقاعات  بينما ال تزال    أسمن الثلج على الككوب  
  Dewey 1910: 68)-93 :1933 ;69-(94"الداخل

 

 خرىديوي األأمثلة  2.2

 . سنتطرق منها إىل ما يلي. اقد( كتابه أمثلة أخرى من التفكري الن1933،  1910ديوي ) يضّمن 

 

مث  أن متطر،    ح جّ املر من    يعتقد أن ففجأة،    غدا ابرداً   أن اجلو   مشيهأثناء  رجل  يالحظ    الطقس: مثال  
- 9:  1933؛  10- 6:  1910) اه خط  حثيفسحابة مظلمة حتجب الشمس،   يرى و ألعلى  ينظر  
13.) 
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،  مبعثرةحاجّياته  أن  يف حالة اضطراب و   املسكن   مسكنه أنإىل  وهو عائدجيد رجل    الفوضى:مثال  
ما إذا    بعدها   كتفسري بديل، ينظر  شقياء، مث يفكر يف األطفال األلألمر فيفكر بداية يف السطو كتفسري
 (.168– 166:  1933؛    83– 82:  1910)  ا ف قدت يكتشف أهنفكانت األشياء الثمينة مفقودة،  

 

، يتجنب طبيب لتيفوئيدإصابته ابإىل    ظاهرةمريض تشري أعراضه ال  ه حلالةتشخيصيف    التيفوئيد:مثال  
:  1910)  فحوصاتاملريض وإجراء ال  سؤال من خالل  أكثر  مع بياانت  جت  حىت   االستدالل على نتيجة 

 (. 170:  1933؛   85-86

 

  عاصفة ما إذا كانت    فنتساءل،  متحرك من بعيدشيء منطمس املعامل و   يلفت انتباهنا  :الضبابيةمثال  
ل احتمال  يف ك   نبغي أن توجد، نفكر يف مسات أخرى يحنوان  ؤشر يشخص  أو    تتحرك   شجرة أفرع  غبار أو  
،    121:  1933؛    108،    102:  1910السمات ) و جدت تلك  ، وننظر ونرى ما إذا  مما سبق

133.) 

 

  أقصاه إىل ارتفاع    أهنا ستسحب املاءأوال  العاملم  الحظ  يضخة الشفط،  أتّمله مليف    مضخة الشفط:مثال  
البحر وإىل    دما تكون عندنعقدًما    33 ارتفاعات أعلى،  عند  من ذلك  أقل    مستوىمستوى سطح 

يقوم إبجراء  وخيتار ما يستحّق انتباهه من الدرجات املختلفة للضغط اجلوي عند تلك االرتفاعات، و 
تاملاء )  ي حيتو الذي  وعاء  الاهلواء من  ي فرّغ من خالهلا  جتارب   الشفط عن العمل( وحيبعد  سب  وقف 

  عنده الذي يسمح  االرتفاع  حول    االستدالل  يقارن نتائج و ،  وزن اهلواء عند مستوايت خمتلفة  بواستطها
ومياثل  أقصى ارتفاع ملحوظ عند ارتفاعات خمتلفة،  إىل  وزن معّي من اهلواء ملضخة شفط برفع املياه  

  )آلية محل السائل إىل مستوى منخفض(   ظواهر خمتلفة ظاهراًي مثل السيفونو  مضخة الشفطبّي    أخرياً 
 (.198- 195:  1933؛  153-150: 1910البالون )وارتفاع 
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 أمثلة أخرى 2.3

على   اً واحد اً راكباليت حتمل للسيارات  ةخصص وامل  األملاس حارة يف سيارته  شخص يقود  :األملاسمثال 
على أرضية  الشكل األملاسي ذي األضالع األربعة ومتساوية الطول مرسومة  يالحظ أن عالمات  و   ،األقل

يتساءل:  متباعدة يف بعض األماكن ومتقاربة يف أماكن أخرى.  لكنها متتاز أبهنا    الشارع من    ارةتلك احل
عند  ليست ضرورية    عالمات الشكل األملاسيأن  يف    منيك  رمباأن السبب  قائد السيارة  ملاذا؟ يقرتح  

  إليها عند وجود اجة  احل  ظهر ت، ولكن  ةاجملاور   ارة عن احلألملاس  ا  حارة يفصل   متصل و  خط مزدوجوجود 
واحد   إىل    تقطعمو خط  ابلعبور  يؤكد.  األملاس  حارةيسمح  التقّصي  من  الشكل  أن    املزيد  عالمات 

يف  متباعدةها تكون ، ولكنجياورهاما عاألملاس حارة  تقطععندما يفصل خط م متقاربةتكون  األملاسي
 .املزدوجو حالة اخلط املتصل 

 

على حلقها وأعلى  شديدة  حكة  يسبب  تصاب امرأة فجأة بطفح جلدي أمحر    لدي:اجلطفح  مثال ال
  اً ما إذا كانت العالمة طفح  تيقنةالحظت مؤخًرا عالمة على ظهر يدها اليمّن، لكنها مل تكن مو صدرها.  

السرير  . تستلاً أو خدش  جلدايً    ستفعل لطفح اجللدي وماذا  ل   عساه يكون سبباً فيما    مفكرةقي على 
اليت حتتوي على عقار السلفا،  بقبل أسبوعّي تقريًبا  بدأت  كانت قد  .  هحيال الدم  تناول أدوية ضغط 

دواء حيتوي  جتاه   لديها ةسابق  ةفعل حتسسي ة ، نظًرا لردأن تتأهب لردة فعل حتسسية  ينوحذرها الصيدال
كانت تتناول الدواء ملدة أسبوعّي دون أي أتثري. يف اليوم السابق، بدأت يف   إال أهناعلى عقار السلفا؛  

عالمة على ظهر يدها اليت مل تتعرض    إال أن وجود   جديد على رقبتها وأعلى صدرها؛مرهم  استخدام  
قبل حوايل شهر.  م عينات حيوية    سبب. بدأت يف تناولهو الاملرهم    اعتبار  مع  يتعارضللمرهم اجلديد  

مؤخًرا   بدأت  العّي  يف  كما  قطرات  مصنعي  أن  افرتضت  لكنها  للعّي،  جديدة  قطرات  استخدام 
سيحرصون على عدم تضمّي املكوانت املسببة للحساسية يف الدواء. قد يكون الطفح اجللدي عبارة  

نظًرا ألهنا  و لوي من جسدها.  عن طفح جلدي حراري، حيث كانت تتعرق بغزارة مؤخًرا من اجلزء الع
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طبيبها املعتاد، فقد قررت االستمرار يف    مقابلةيف إجازة قصرية، حيث لن تتمكن من    السفرعلى وشك  
عينات احليوية  تناول  

 
  وتعود وقف عن تناول دواء ضغط الدم  تتأن  واستخدام قطرات العّي اجلديدة و امل

عند عودهتا بشأن دواء    عتادالستشارة طبيبها امل  طختطوهي  القدمي لرقبتها وأعلى صدرها.    رهماملإىل  
 ضغط الدم. 

ن أي أمثلة على تفكري موجه حنو تقييم حجج اآلخرين،  على الرغم من أن ديوي مل يضمّ   شح:ت املمثال  
ضمن  األداء    مة التفكري يف مه  على هذا. جند مثااًل  اقدنوًعا من التفكري الن  ابت ي عدّ ا كهذا  تفكري   إال أن

 أبنه املشرفة عليهاملنظمة (، والذي تصفه +CLAمعي ) اتقييم التعلم اجل

ومهارات االتصال الكتاب  اقد  يف تطوير التفكري النما  مقياًسا ملسامهة مؤسسة    قدمتقييم قائم على األداء ي
 (Council for Aid to Education 2017)طالهبا. عند 

م  قيّ ي    لنشر على نطاق عاممن املتقدم لالختبار كتابة تقرير لاملنظمة    على موقع  نشرتتتطلب عينة ملهمة  
كتابة  ، مع  مرجعيةاستخدام واثئق  يث ي تاح له  ، حب لهمقرتحات سياسة مرشح ومهي واحلجج الداعمة    فيه

 توصية بشأن ما إذا كان سيصادق على املرشح أم ال.

 اً انقد اً فكري ت عد أمثلة ال ت 2.4

أو  كحل ملشكلة )على سبيل املثال، تفسري حمتمل حلدث أو ظاهرة،    تظهر تلقائياً لفكرة    فورايً   قبوالً إن  
 Dewey" )التقصي   احلد األدىن منأي  ،  انقد   نتيجة مرغوبة( هو "تفكري غري   يؤدي إىلفعل يبدو أنه  

  قداً للحكم يف ضوء الشك حول حل ممكن ليس تفكريًا ان  اً مستمر   اً تعليق كذلك فإن (.  13 : 1910
(Dewey  1910  :108  ال يعترب النقد الذي حتركه أيديولوجية سياسية أو دينية راسخة تفكريًا .)
فريريقداً ان يستخدم ابولو  املصطلح )على سبيل    Paulo Freire  [(1970]   1968). وهكذا 

ال يشمل  حبيث    شديد   سياسي يتصف مبيل    ( مبعّن 146،    100،    81،    71:  1970املثال ، يف  
معطيات  اشتقاق استنتاج من  كذلك فإن  ضد االضطهاد.    ثورايً سلوكا  التفكري فحسب، بل يشمل أيًضا  

 . قداً معينة ابستخدام خوارزمية ليس تفكريًا ان
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 اقد . تعريف التفكري الن3

النهو  ما     أكادميياً   تعريًفا  أربعة عشر Ennis (2016)  سيإن  . يسرد تتعريفاال  تتعدد قد؟  االتفكري 
للعدالة    تصوره الذي ميز    Rawls  (1971) راولز  ل  واتباعاً وثالثة تعريفات معجمية.    ة التوجهفلسفي

أن التعريفات السبعة    إنيس  رىاملفهوم، ي  ذاتل   ّي متنافس  صورين ت  مهااعترب بيد أنه    هلا  نفعي ال  تصورال  نع
 : راولز املفهوم املشرتك للعدالة على أنه صاغ . ذاته لمفهوم لخمتلفة   تصوراتعشر هي 

التعاون  ملنافع    ائباحلقوق والواجبات األساسية ولتحديد ... التوزيع الص  عيّي بادئ لتمميزة من املجمموعة  
 (Rawls 5 :1971. )وأعبائه االجتماعي 

ال    تفكري لا أنواع  أي  أنه إذا أخذ املرء يف االعتبار    Bailin et al. (1999b)ابيلّي وآخرون  يزعم  
يرون    رتبويّي الأن يستنتج أن    بإمكانه، فكذلك  يعتربهاأخرى  أنواع  أي  و   قداً تفكريًا ان  تربوي ما  هاعترب ي

 على األقل. مسات  بثالثم ّتسما عادة  اقد التفكري الن

 .هأو يفعل املرء هعتقد ختاذ قرار بشأن ما يا تتمثل يف  لغاية  يتمأنه  -1
 لتفكري. ذلك ا مع    مءال تي  مبااملالءمة والدقة    معايري  ستيفاءاليسعى  إمنا  يف التفكري    شرع يأن من   -2
 . د األدىنمعّي من احلستوى معند ات الصلة و ذ املعايري  يستويفأنه تفكري  -3

هو    اقد ابلقول إن التفكري الن  ة الثالث  وانب املفهوم األساسي الذي يتضمن هذه اجل  تلخيص  للمرء  ميكن
املوضحة يف    اقدعلى مجيع أمثلة التفكري الن   منطبقاً . يبدو هذا املفهوم األساسي  لغايةه  موجّ و   يقظتفكري  

التفكري  أن    اعتباريعتمد على    ا، فإن استبعادهلألمثلة اليت ال تعد تفكرياً انقداً القسم السابق. أما ابلنسبة  
القفز    هو  يقظال اعتبار  حلكما  تعليقإىل االستنتاجات، و   باشراملاستبعاد  الدليل، و ل  دون  استبعاد  قوة 

  بشكل تلقائي  خوارزمية  استخدام، و يقبل التشكيكمنظور أيديولوجي أو ديين ال    املنطلق مناالستدالل  
 سؤال.   نلإلجابة ع

  تنوع تالتصورات حوله ميكن أن  ن  فإ،  غايةه حنو  املوجّ و   يقظهو التفكري ال  اقد التفكري الن  أساسإذا كان  
الفرد   املفرتض، ومعايري  املفرتض، وهدفه  لنطاقه  احلد  وفًقا  ياألدىن  مع  فيهالذي  ، ومكون  يقظاً   كون 
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الفرد عليه  يركز  الذي  أما  التفكري  التصورات  فتقصره  نطاقه،  حيث  من  .  سبيل  )بعض  على 
ويقصره  على أساس مالحظات الفرد وجتاربه،    البّناء ( على التفكري  Dewey1910  ،1933:املثال

املثال  آخرون سبيل    Ennis 1962; Fisher & Scriven 1997; Johnson)على 
 بيليت إت ال و    Ennis(1991)  إنيس  كل من ويعتربه   التفكري.  نواتج ذلكتقييم  على  (  1992

Bailin et al. (1999b)   تصورات، فإن بعض الغايتهب فيما يتعلق والتقييم. البناء كل من ل  شامال  
ت  اتقصره  Dewey 1910, 1933; Lipman 1987; Facione)حكم    كوينعلى 

1990a.)   اقدعملية التفكري الن  ىنتهماألفعال وكذلك املعتقدات    آخرون أن تكون  وجييز  (Ennis 
et al. 1999b) 1991; Bailin  .  التعريفات    تباينتاألدىن ف  اهحدّ و   تيّقظال  فيما يتعلق مبعايريأما

ا النبشأن  التفكري  أن  إىل  لإلشارة  املستخدم  معينة اق ملصطلح  معايري  يليب  فكراًي"  منها  د  "منضبط   :
(Scriven & Paul 1987)  ( "1991Ennis"معقول"    (Lipman 1987)"  ابرع(، 

. حتدد   (Bailin & Battersby 2009)"  متيّقظ   (Fisher & Scriven 1997)"ماهر"  
  على إىل "النظر يف أي اعتقاد أو شكل مفرتض للمعرفة    بطرق شىتوتشري  بعض التعريفات هذه املعايري،  

؛    (Dewey 1910, 1933)"  ختلص إليه  ضوء األسس اليت تدعمه واالستنتاجات األخرى اليت
  ميع جت و حتليل  و   تطبيق  و/أو  تصور وضع  (؛ "Glaser1941) "ستداللواال   املنطقي التساؤل  "طرق  

أو    ستدالل االأو  تقصي  الأو    اخلربة أو    املالحظة   ( أو الناجتة عن)وتقييم املعلومات اليت مت مجعها من  
"حساًسا    التفكري الناقد   أن يكونيف  شرط  الكذلك هناك  ؛  (Scriven & Paul 1987)االتصال"  

ثباتية إ"اعتبارات  إىل جانب  ؛  (Lipman 1987)"  ذاتهب  ذاتهللسياق، ويعتمد على املعايري، ويصحح  
  اإلجيابية والسلبية(؛ و "اعتبارات  Facione 1990aأو مفاهيمية أو منهجية أو معيارية أو سياقية" )

حيث   خر ج للم   امل و )  واصفاتامل  من  ستانوفيتش  و .   Johnson)(1992"  الئمةاملعايري(  يقرتح 
مفهوم    على  اقدأتسيس مفهوم التفكري النStanovich and Stanovich (2010)وستانوفيتش  

(  من حوله  لعاملامع  العقالنية، الذي يفهمانه على أنه جيمع بّي العقالنية املعرفية )مالءمة معتقدات املرء  
األداتية )حتسّي   أن  اهلدف(؛    استيفاءوالعقالنية  النويراين  لتجاوز  د  اق املفكر  هو شخص "لديه ميل 

(. هذه املواصفات  2010:227" )يف حالته التلقائيةدون املستوى والصادرة من العقل    ستجاابتاال
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ويف    سلفاً   تفرتض هي  مع بعضها البعض، و ابلضرورة  ليست غري متوافقة    اقد املتنوعة ملعايري التفكري الن
األحوال   األساسية  كل  بالفكرة  التفكري  تيّقظللتفكري  لعنصر  ابلنسبة  بعض    فإن،  ابالهتمام  ملتفردا . 

اهتمامها على  التعريفات   تعليقه  احلكم إقرار    التأين يفترّكز  التفكري    أو   ;Dewey 1910)أثناء 
McPeck 1981)  ،احلكمتعليق    أثناء  تساؤلال  اهتمامه علىالبعض اآلخر    يف حّي يرّكز   (Bailin

& Battersby 2009)  ، ّتعريفات هتتم أن هناك  الناتج اب  كما  (،  1990a Facione)  حلكم 
 . (Siegel 1988)الالحقة االنفعالية ستجابة الأخرى هتتّم ابو 

إنه  .  (Scheffler 1960: 19)"  براجمياً   "تعريًفايف السياقات التعليمية    اقد يعترب تعريف التفكري الن
صيغة اجلملة    ذو  تعريف من أجل هذا اهلدف، اليعرب عن برانمج عملي لتحقيق هدف تعليمي.  تفكري  

ألنواع التفكري اليت قد    واصفات، مع معايري وماقد عملية التفكري النل  توضيحأقل فائدة بكثري من  الواحدة  
وتنبّيها    واصفات املعايري واملالطالب لتلك  إدراك  احلقيقي هو    عليميالعملية. اهلدف التهذه  تنطوي عليها  

يتكون  وتطبيقها من  .  املزيج  والتهذا  الن  طبيق التبين  املفكر  معرفة  اكتساب  من  وقدراته    اقد بدوره 
 .واستعداداته

،  النزاهة األخالقية كجزء من املفهوم. اعترب ديوي  اقد على وجه العموم التفكري الن  تصورات ال تتضمن  
عن تنمية  قام بتميزه    غري أنهللتعليم،    فائقهو اهلدف الفكري ال  اقد التفكري الن  أن  على سبيل املثال،

 Ennis  إنيسالتعاون االجتماعي بّي أطفال املدارس، والذي اعتربه اهلدف األخالقي املركزي. أضاف  
Ennis(1996, 2011)    جمموعة من    اقدلتفكري الناملرتبطة اب  االستعداداتإىل قائمته السابقة من

(  1996" )متالزم"  استعداد أبهنا  جمتمعة  ، واليت وصفها  إنسان هتتم بكرامة وقيمة كل  اليت  االستعدادات
الربانمج التعليمي الذي يهدف   ، وقد أّكد على أن ارمبا ضارّ بل  أقل قيمة اقد التفكري الن يكون من دونه 

"سيكون انقًصا   وقيمته إنسانلالهتمام بكرامة كل   الستعداد املتالزمامع إمهال  اقدإىل تنمية التفكري الن
 (. 172Ennis :1996ورمبا خطريًا" )بل 

 قيمته   -4
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التفكري   تعليم  أن  ديوي  إضافة    االستقصائيرأى  واجملتمع؛  من شأنه  للفرد  أنقيمة  يف  اإلقرار    ذلك 
خياهلم اخلصب وحبهم    ، إىل جانب األطفال  الفطري عند  فضول لالعلمي ل  النفس  صلة ب املمارسة التعليمية  

  :Dewey 1910)"من شأنه أن خيلق سعادة الفرد وحيد من اهلدر االجتماعي"    ،التجرييب  تساؤللل
iii).  ومهارة حل    االستقصائياضطلعت املدارس املشاركة يف دراسة الثماين سنوات بتطوير عادة التفكري

فهم أسلوب احلياة الدميقراطية اليت تتسم هبا الوالايت املتحدة    حنو املشكالت كوسيلة لتوجيه الشباب  
( وفقها  والعيش  سيجل  Aikin 1942  :17–  18    ،81وتقديرها  هاريف  قّدم   .)Harvey 

Siegel   (1988  :55 –61  أربعة اعتبارات لدعم تبين التفكري الناقد )  أمثل.    اتعليميبوصفه منوذجا
سباب وتفسريات، والتعامل  أبالطالب    ملطالبة  ّي دارس واملعلماملاحرتام  احرتام األشخاص    قتضي( ي1)

هذه املتطلبات  كل    تعلقمع الطالب بصدق، وإدراك احلاجة إىل التعامل مع األحكام املستقلة للطالب؛ ت
الطالب. )ابألساليب   املعلمون  يعامل هبا  ليكونوا ابلغّي  2اليت  إعداد األطفال  التعليم مهمة  يتوىل   )

  على األطفال    أن يدّرب  لتعليم ل  نبغي ( ي3همة تتطلب تنمية اعتمادهم على ذواهتم. )انجحّي، وهي م 
( والرايضيات.  والعلوم  التاريخ  مثل  جماالت  يف  العقالنية  األطفال  4التقاليد  التعليم  يهيئ  أن  جيب   )

انقدة. استكماالً  وسلوكيات  ليصبحوا مواطنّي دميقراطيّي، األمر الذي يتطلب إجراءات منطقية ومواهب  
األيديولوجي    على اعرتاضّي: االعرتاض  Siegel (1988: 62–(90هلذه االعتبارات، يرد سيجل  

املتمثل يف أن تبين أي منوذج تعليمي يتطلب التزاًما أيديولوجًيا سابًقا، واعرتاض التلقّي املتمثل يف أن  
 تنمية التفكري الناقد ال ميكن أن تتحرر من كوهنا شكاًل من أشكال التلقّي. 

   . عملية التفكري على حنو انقد5

ميكن للمرء متييز  إال أنه  من هذا املقال،    الثاينالقسم  على الرغم من تنوع األحد عشر مثااًل الواردة يف  
 ا من مخس مراحل:متألفً هذا النمط بوصفه  ل ديوي منط مشرتك بينها. حلّ 

 

 العقل إىل حل ممكن؛   من خالهلايثب  اقرتاحات  .1
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  إجابة   ينبغي العثور علىسؤال    أو إىل مشكلة ينبغي حلها،    إىل  حرية لصعوبة أو    ذهين  حتويل  .2
 ه؛ عن

تلو اآلخر كفكرة   .3 اقرتاح  فرضيةجوهرية،  استخدام  املراقبة  ا  بغرض  ، أو  إىل جانب  لشروع يف 
 ؛حقائق ماديةالعمليات األخرى وتوجيهها جلمع 

، ابملعّن الذي  التفكريأو افرتاض )ة  فكر من حيث هي  لفكرة أو افرتاض    املفّصل  الذهينالتطوير   .4
 ه(؛ وليس كلّ االستدالل،  جزًءا من التفكري يكون فيه 

الفرضية عرب نشاط   .5 ؛ اخلط يف  Dewey 1933: 106–107أو ختيلي. )علين  اختبار 
 (مائل األصل 

شكالية أو  اإلرية أو  تتصف ابحلحالة    لاليت تتكون من هذه املراح   االستقصائيعملية التفكري  ستسبق  
.  (Dewey 1933: 106)  حسًماو   اسًكاومت  اوضوحً أشّد    موقف  هذه العملية  عقبيمث    ،تشتتال

، وبذلك ح ذف االقرتاح  (Dewey 1910: 72)مصطلح "خطوات"    حملّ مصطلح "مراحل"حّل  
الثابت للتسلسل  لظهرت  كما    ،السابق  يف  بدائل  أعاله   و (Dewey 1916: 177)لتحليل 

119)–(Dewey 1938: 101  . 

. قد يكون  جداً   عملية متباينةلالصيغ إىل الصعوبة اليت ينطوي عليها تقدمي حتليل منطقي واحد    تنوع  شريي
ضوء العقبات اليت حتول دون حلها    علىإعادة تعريف املشكلة  مع  منط حلزوين،    اقدلعملية التفكري الن
  استحالة إىل    أعاله  ل نقّ تأن خيلص الشخص يف مثال ال  من املمكنعلى سبيل املثال،    بصيغتها األصلية.

يعيد صياغة املشكلة على أهنا إعادة جدولة املوعد لوقت  ومن مث  وصوله إىل املوعد يف الوقت احملدد  
  يها يؤدي إل  الما أو    فكرًة حلل مقرتح  ائما بعددأييت  مناسب للطرفّي. كذلك فإن تعريف مشكلة ال  

ديوي نفسه يف وصفه للطبيب يف مثال    هأدركوهذا ما  ،  قوم بذلكأن ي  لتعريفوال ينبغي ل   على الفور،
تفضيل   أي  يتجنب  ذاكالتيفوئيد أبنه  أو  االستنتاج  هلذا  إضافية    شديد  معلومات  قبل حصوله على 

(Dewey 1910: 85; 1933: 170)وإن كان ارتباطهم   حىت   لديهم فرضية يف أذهاهنم،  من  . إن  
: من املرجح  (Nickerson 1998)الحنياز التأكيدي" ابلديهم ما يسمى "يكون هبا ضعيفاً جًدا، 
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أن يولوا اهتماماً ابلدليل الذي يؤكد الفرضية ويتجاهلوا الدليل الذي خيالفها أو يؤيد فرضيات تنافسها.  
األدلة    حبيث جيمعون  من احلصافة احملققون ووكاالت االستخبارات والتحرايت يف حوادث الطائرات  يبلغ  

  - ستبعد الدليل   ي    إىل أنفرضية تفسريية  املبدئي لتبين  ال  ويؤجلون حىت جمّردذات الصلة بشكل منهجي  
انتقاد  مجيع التفسريات ابستثناء تفسري واحد. ميكن أيضاً    - من التحقق  الذي مت مجعه بدرجة مالئمة 

، مع  يتطلب قبول  أو رفض  حل  حمتمل ملشكلة حمددةأنه  من حيث    اقدحتليل ديوي لعملية التفكري الن
وأخذاً ابالعتبار التنوع    ،اختاذ قرار لتعليق احلكم على ضوء األدلة املتاحة. عالوة على ذلك  عدم جواز 

يف    تنوعاً م  هذا التقّصي على األرجحيكون  سمناسًبا هلا،    التقّصياهلائل يف أنواع املشكالت اليت يكون  
حتقق حبيث مي كن    قائمة  ابعتبارهاهو  اقد  تصور عملية التفكري النطريقة لأفضل  عّل  ل.  هأحداثمكّوانت  

هلا    حداثهاأل تتجسد  املكونة  و أن  ترتيبها،  تنوع يف  هذه  انتقائيتهاوفق  تشمل  قد  مرة.  من  ، وألكثر 
  كالت( تقسيم املشكلة إىل مش3( حتديد املشكلة، و)2، و)صعوبة( االنتباه إىل  1املكونة )  حداث األ

من احللول املمكنة للمشكلة أو املشكلة الفرعية،  أشكال متعددة  ( صياغة  4فرعية تسهل معاجلتها، و)
للمشكلة أو املشكلة الفرعية،    ،احللول املمكنة  من بّي   ختاذ قرار،اب  صلةله    األدلةمن ( حتديد أي  5و)
( تنفيذ خطة  7الصلة، و) ( وضع خطة للمراقبة املنهجية أو التجربة اليت ستكشف عن الدليل ذي 6و)

( مجع اإلفادات  9( مالحظة نتائج املراقبة أو التجربة املنهجية، و) 8املراقبة املنهجية أو التجريب، و)
( احلكم على مصداقية اإلفادات واملعلومات اليت مت مجعها  10من اآلخرين، و)  عالقةواملعلومات ذات ال

(  12، و)مت قبوهلايت  اإلفادة المن  اليت مت مجعها و ( استخالص النتائج من األدلة  11من اآلخرين، و)
 (cf. Hitchcock 2017: 485)راجع، مالئمقبول حل تدعمه األدلة بشكل 

ميكانيكية وإجرائية    كوهنالالعرتاض    عرضة  عملية التفكري الناقدالقائمة على قوائم التحقق ل  تصوراتالإن  
للتفكري الناقد  ة  ملحّ اجة  هي حبالقضااي متعددة األبعاد واحململة ابملشاعر واليت    بدرجة ال تناسوب  للغاية،
فيها وجهات النظر  ّدد  حت  و ،  دايليكتيةإىل عملية أكثر  ي لجأ    ،قضاايلا  ملثل هذه   .(Paul 1984)حياهلا  

 من التوليف اإلبداعي. شكل  إىل من خالهلا سعى ي  تطبيقاهتا، و ت ستكشف ، و عالقةات الو ذو املتنافسة  

 مكوانت العملية:  .6
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الن  إىلان  نظر إذا   التفكري  أنواع مميزة من    نابوسعف  األحد عشر،  كما وضحتها األمثلة   اقدعملية  حتديد 
املكوانت وتسميتها    تلك . إن التمييز بّي  تلك العملية  ل جزًءا منواحلاالت العقلية اليت تشكّ   فعالاأل

ا  مم  لتحديد القدرات واملهارات وامليول واملواقف والعادات وما شاهبها اً مفيد  اً متهيد يعدّ وتوصيفها إبجياز 
. حتديد تلك القدرات والعادات يعد بدوره متهيًدا مفيًدا لتحديد  بشكل انقدالتفكري  يف    اسببيّ   يسهم

  لألخذ بيد بدوره متهيًدا مفيًدا لتصميم اسرتاتيجيات  يعّد  األهداف  تلك    حتديد  كما أّن    ،أهداف تعليمية
األهداف    حنو املتعلمّي   قياس  ولحتقيق  طرق  املقاييس مل تصميم  هذه  توفر  بذلك.  املتعلمّي  قيام    دى 
لمتعلمّي حول إجنازهم وأساًسا للبحث التجرييب حول فعالية االسرتاتيجيات املختلفة لتثقيف  ل تعقيبات

أن  هلا  بتمييز أنواع األفعال واألحداث العقلية اليت ميكن    -إًذا -انقد. لنبدأ  بشكل  التفكري  حول  الناس  
 يف عملية التفكري الناقد. ظهرت

 

يف    على حنو مفاجئ  ربودة درجة احلرارة كاملباشر )  هحميطاملالحظة: يالحظ املرء شيًئا ما يف   •
  أو طيف يف مثال الفقاعات،    إليهافقاعات تتشكل خارج الزجاجة مث تدخل  أو  مثال الطقس،  

أو يالحظ    ،طفح جلدي يف مثال الطفح اجللدي(أو  ،  الطيفيف مثال  من مسافة بعيدة  متحرك  
من  شفط  ث  و حدأو عدم  ،  فوضىشياء مثينة يف مثال الكفقدان أمنهجي )رصد  نتائج جتربة أو  

 .الشفط( مضخةمثال يف كما واء  اهلدون ضغط 
)ككيفية الوصول إىل موعد يف الوقت احملدد    حيال أمر ما تشّكك   أو  حبرية  الشعور: يشعر املرء   •

يف مثال  الشكل األملاسي  ف املسافات بّي عالمات  أو كالسبب وراء اختال يف مثال النقل،  
إجابة  مبجّرد عثوره على    يشعر ابلرضاكذلك فإنه  .  حالً املرء  يبتغي  إزاء حرية كهذه،  (.  ملاساأل
  بّي عالمات   املسافات  علة اقرتاب   كمثل إدراكو األنفاق يف مثال النقل،    قطار استقالل    مثل)ك

 (. األملاسمثال تحذير يف حاجة للانبعة من  الشكل األملاسي يف كوهنا
على اجلدار  الفقاعات  كالسؤال عن سبب تشّكل  : يصيغ املرء سؤااًل يستوجب إجابة )التساؤل •

إخراجه كأس  ل  يارجاخل الساخن  بعد  املاء  الفقاعات،    كما   من  عمل    يةكيف أو عن  يف مثال 
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الشفط   الشفط،  كما  مضخات  مثال  اجللديأو عن  يف  الطفح  الطفح    كما   سبب  مثال  يف 
 اجللدي(.

  قطار سكة حديد أو    سريع   أنفاق   قطارحافلة أو  مثل  التخيل: يفكر املرء يف إجاابت ممكنة ) •
اتصال السلكي أو مؤشر اجتاه يف مثال  أداة  أو    زخرفةسارية علم أو  مثل  و ل،  نقّ تيف مثال ال

 سسي أو طفح حراري(.حت رد فعل  يفكر يف ف يف مثال الطفح اجللدي:أما ، العبارة
التسليم إبا  املرء ميتدبّر  :  االستدالل • إذا افرتض  كمثل فقدان  جابة ممكنة )تكون عليه احلال 

بكرة لظهور  املبداية  كمثل الأو  ،  الفوضىسطو يف مثال  لل  نزل املتعّرض    الثمينة إذا  متلكات امل
عقار السلفا يف مثال الطفح اجللدي(. جتاه  فعل حتسسي    ردّ يتعلق باألمر  الطفح اجللدي إذا كان  

دام  استختتمثل يف  ات العالقة )و األدلة ذما يكفي من  إىل نتيجة مبجرد مجع  املرء  يتوصل  أن  أو  
توقف عن تناول أدوية ضغط الدم  ال، و الفوضىل، والسطو يف مثال نقّ تاألنفاق يف مثال ال قطار 

 ديد يف مثال الطفح اجللدي(.اجلواملرهم  
املوضوع قيد التفكري لتوليد إجاابت حمتملة أو    حول معرفة    فظ من ما ح    املعرفة: يستخدم املرء •

  معرفة نظام النقل العام مثل كافرتاض إجابة معينة )استنادا إىل ما ميكن توقعه لالستدالل على 
العلم يف  املرتبطة ب  شرتاطات اال  معرفة  وأ ،  لنقّ تمثال الدينة يف  مل العبّ سارية    معرفة ، أو  ارةمثال 

 الطفح اجللدي(. مثال  سية يف و معرفة ردود فعل حتسّ أ، مثال الفقاعاتقانون بويل يف 
التجريب: يصمم املرء وينفذ جتربة أو مالحظة منهجية ملعرفة ما إذا كانت النتائج املستخلصة   •

العبارة،  مثال يف  راّبنوقع المل  ابلنسبة إىل موقع سارية العلم النظر كمن إجابة حمتملة ستحدث ) 
ثلج فوقوضع  أو   قياس  أو  الفقاعات،  مثال  من ماء ساخن يف  بعد إخراجه  كأس    مكعب 

مضخة الشفط،   مثال  املاء على ارتفاعات خمتلفة يفإليه  االرتفاع الذي ستسحب مضخة الشفط  
حارة السري ذات  وإىل    منابحلركة    ما ي سمحعندالشكل األملاسي  عالمات  مالحظة تواتر  أو  

 (.ملاسمثال األ يف   أملاسية الشكل العالمات 
للمعلومات،  اال • مصدرًا  املرء  ويصدر  مث حيصل  ستشارات: جيد  املصدر،  من  املعلومات  على 

من  عن مصادر املعلومات.  البحث    األمثلة األحد عشرحكًما بشأن قبوهلا. ال يتضمن أي من  
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وصول  إمكانية ال  حالياً معظم الناس  لدى  أن    حيث  ،عربّةاألمثلة غري م  تلك  هذه الناحية فإن  
  أي سؤال، مبا يف ذلك العديد من تلك   نات الصلة ابإلجابة عو إىل املعلومات ذ فوري  الشبه  

املرشح  فإناألمثلة. ومع ذلك،    اليت توضحها  املعلومات من    يتضمن   مثال  استخراج  أنشطة 
 املصادر وتقييم موثوقيتها.

ا. هذا النشاط  لتقييم قوهتكبداية  وحمتواها    بنيتهاويتدبّر  احلجج وحتليلها: يالحظ املرء حجة    عيّي ت •
اأساسي   مثال  النيف  التفكري  عملية  من  مهم  إنه جزء  املرء  من خالهلا  يقوم  اليت    اقدملرشح. 

 حول قضية ما.  خمتلفة حجج ملواقف ابستعراض  
من    غايةاملرتاكمة، مثل احلكم أبن ال  األدلةمن التفكري و احلكم: يصدر املرء حكًما على أساس   •

 . ارةن يف مثال العبّ رابّ لل الومجهةتبيان  تتثمل يف العمود
  ال احل  ياختاذ القرار: يتخذ املرء قرارًا بشأن ما جيب فعله أو السياسة اليت جيب تبنيها، كما ه •

 .ارةيف مثال العبّ  األنفاق  قطارركوب  قرارمع 

 : سهمةمُ قدرات واستعدادات   .7

يعرّب عن كّل من إرادته وقدرته على    البطبيعة احلحّي يقوم شخص ما بشيء ما على حنو طوعّي، فإنه  
،  سلوك هذا الشخص يف    سبيب . تسهم كل من اإلرادة والقدرة بدورالقيام بذلك الشيء يف وقت حمدد

حتقق أحدمها )أو كليهما(. لنفرتض على سبيل املثال أن أحدهم  لوال    يتميكن لاً مل  طوعي  مبعّن أن فعالً 
فعل  بوسعه    يسذراعه اليمّن طواعية إىل وضع أفقي ممتد. ل  رفعمث ييقف وذراعاه تنسدالن على جانبيه،  

دماغية. كما  جلطة  يكون جانبه األمين مصاابً ابلشلل نتيجة    مل يكن قادراً على رفع ذراعه، كأن    ما ذلك  
وحيدث  يف مظاهرة يف الشارع  مثالً  يشارك    أن  ك  ،يف رفع ذراعه  اً راغب  مل يكن   ما ذلك  سعه فعل  يكون بو لن  
  ظل عدم رغبة يف  يف حتية انزية  اليمّن  حيث أحد املتعصبّي للعرق األبيض احلشد على رفع الذراع  أن  

التفكري  على    نفسه  التحليلهذا  لتعبري عن دعمه لأليديولوجية العنصرية النازية. ينطبق  االشخص  هذا  
، مبا يف ذلك  يتطّلب األمر إرادة وقوة كي يتحقق التفكري بشكل انقدعملية ذهنية طوعية.  الناقد بوصفه  
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تنسيق التفكري الناقد إىل جانب  اإلرادة والقدرة على أداء كل فعل من األفعال العقلية اليت تشّكل عملية  
 . على حل حّي تطرأ معضلة ما ي ستثمر يف العثور تلك األعمال يف تسلسل 

من    لتفكري على حنو انقدا  إرادة يف  سببيا    املسامهةكل ما من شأنه  أواًل. ميكننا حتديد    اإلرادة   لنتأّمل
  ى ذلك رغم قدرته علما    مسألةيف    قد ان  على حنو التفكري    منالفرد    منععوامل من شأهنا  النظر يف  خالل  

(Hamby 2014)  .التفكري   إرادةيف    موقف نقيض يساهم سببيا  -إًذا-من هذه العوامل    لكل عامل  
من  إىل استنتاجات  اعتادوا القفزاألشخاص الذين  ،على سبيل املثالف.  يف مناسبة حمددة على حنو انقد

كانت لديهم القدرات    وإن، حىت  قضااي  ما يربز من  يف  قدبشكل انلن يفكروا  دون تفكري يف بدائل  
يف التفكري    ي ساهم سببيااحلكم    التأين يف  إرادةاملوقف النقيض واملتمّثل يف  فإن  هلذا،  .  لفعل ذلك  الالزمة

 . على حنو انقد

متاًما    مفقودة تكون    قد  ه، وهي قدرةعلى حتريك ذراعمن قدرة املرء  على النقيض  ف  ،القدرة  لنتأّمل اآلن 
غياهبا  من حيث أّن    قدرة متطورة  اقدالقدرة على التفكري النتعترب  ،  تسببت يف شللها  دماغيةنتيجة جللطة  

. ميكننا حتديد  على حنو سليمالتفكري  غياب القدرة على  بل هو  لقدرة على التفكري  لاتّما    ليس غياابً 
حيتاج   بشكل عام،  .يد ومعايريهلتفكري اجلاقواعد    من خالل بشكل مباشر  سليمالقدرة على التفكري ال

تشّكل   وهي األنشطة اليت قد -   على حنو سليم  أنشطة التفكري  أتدية قادرًا على   يف سبيل أن يكون  املرء 
إىل  ،  األداء اجليد لتلك األنشطةإىل معرفة املفاهيم واملبادئ اليت متيز    -   اقدمكوانت عملية التفكري الن

. قد تكون املعرفة  قهاتطبي  من مثّ املفاهيم واملبادئ، و   تستدعي تطبيق تلك اليت    االتاحلإدراك  جانب  
  تها يقابلبدال من    معّي   جال وقد تكون خمتصة مب  ، قريريةت  بدال من   ذوات طبيعة إجرائية والتطبيق    دراك واإل

 .أحياانً معرفة من نوع عميق    معرفة ابملوضوع،  قد تتطلباحلالتّي  أّي من  تطبيق على نطاق واسع، ويف  لل

  " اقد حتديد معرفة "املفكر النإىل    باحثّي ال  انالسابقت  نالفقراتعرّبت عنه  من النوع الذي  أتّمالت    قادت
. ننتقل اآلن  ذلكمن املالئم فعل    كانمىت ما    على حنو انقديفكر  وقدراته واستعداداته، بوصفه شخصا  

الن  ةالسببي  هماتإىل األنواع الثالثة من املس   أهنا ميكن القول    إذ   ،ستعدادات. نبدأ ابالاقديف التفكري 
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هي  تعزيزها يف مرحلة مبكرة من منو الطفل، و   تتسم إبمكانية ، و قداً مفكًرا ان املرء   يف كون   ما يسهمأقوى  
 .  (Glaser 1941: 175) عموماً  طويرللت  قابلة

 اقد التفكري الن استعدادات . 8

شارة إىل  لإل " على نطاق واسع  Dispositions  يستخدم الباحثون الرتبويون مصطلح "االستعدادات
 ,.e.g)عادات العقل واملواقف اليت تسهم سببًيا يف أن يكون املرء مفكًرا انقداً. يقرتح بعض الكتاب  
Paul & Elder 2006; Hamby 2014; Bailin & Battersby 2016)    استخدام

ل "الفضائل"  الناقد.  وصف  مصطلح  املفكر  أهنا فضائل  هذا اجلانب عند  الفضائل، وابلرغم من  هذه 
ليست فضائل    هي.  ال طرق تصرفه جتاه اآلخرين  ،ختص طرق تفكري الشخصتتعلق ابلشخصية، إاّل أهنا  

وانقشه توري    Zagzebski (1996)فضائل فكرية، من النوع الذي أوضحه زاجزبسكي    بل أخالقية  
 . Turri, Alfano, and Greco (2017)وألفانو وجريكو 

االستعدادات الفكرية أو الفضائل الفكرية خصائص واقعية للمفكرين. إهنا ميول  ت عّد    ، تصور واقعي  وفق 
للتفكري بطرق معينة يف ظروف معينة، وميكن أن تكون تفسريية على حنو    نزعات عامة أو قابليات أو  

  تقوم عليه   حمدد   عقلي   ساسأل  داعماملشككون بعدم وجود دليل  جيادل  .  (Siegel 1999)فعلي  
افرتاض أساس كهذا  من التضليل الرتبوي    أنّ يرون  انقد، و على حنو  عادات العقل اليت تسهم يف التفكري  

(Bailin et al. 1999a)   حتتاج إىل دافع    - مهما كانت حالتها  - اقدالتفكري الن  إن استعدادات
قوة    تغدو األطفال،    منومع    خارجًيا أو داخلًيا.  أن يكونهلذا الدافع  ميكن  و ،  الطفل  لبدء تشّكلها عند

.  (Nieto & Valenzuela 2012)  إبقاء االستعداد مستداما  يف    شيئا فشيئا   أكثر أمهيةالعادة  
ينبغي  . اقدالتفكري الن استعداداتعلى  احملافظة رجح األ لن تستطيع على مع ذلك، قوة العادة لوحدها، 

الناقدين أن يقدّ  املفكرين  للتفكري يف األشياء أبنفسهم  استخدام روا  على    وألنفسهم   معرفتهم وقدراهتم 
 . غرمّي بهم و  ساؤلت. جيب أن يكونوا ملتزمّي ابلويستمتعوا بذلك

  ، . ميكن للمرءحسبف  قضاايال  معينة من  نواعفيما يتعلق أب   اقدلتفكري النل  استعداد   رءقد يكون لدى امل
املثال سبيل  ال  ،على  بشأن  الذهن  متفتح  يكون  ولكن  قضاايأن    قضاايال  بشأنكذلك  ليس    هالعلمية 
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  وجود الشر ل الالهوتية  حول العواقب  على التفكري    ته الدينية. وابملثل، ميكن للمرء أن يكون واثًقا من قدر 
العامل له ثقة مماثلة  دون أن  لكن من  ،  يف  التفكري    تهيف قدر تكون  أفضل تصميم لصاروخ  حول  على 

 ه.ابليسيت موج  

الن  استعدادات   تقسيم   املفيد عادة من   اليت تسهم سببي  ابتدائية   استعدادات   إىل   اقد التفكري  يف    اً )تلك 
  قد لتفكري انأداء جيد  )تلك اليت تسهم سببًيا يف    داخلية  استعداداتيف قضية ما( و   اقدالتفكري النتدشّي  

  من االستعدادات،   ّي فئتهاتّي الال يوجد تعارض بّي  (.  Facione 1990a: 25( )بعد تدشينه
  بديلة   وجهات نظريف  تمّعن  لقابلية الفرد ل  مبعناه الذي يشري إىل،  على سبيل املثال  ،االنفتاح الذهينف

 . آن واحديفداخلي و ابتدائي  استعداد ، هو عن وجهة نظره

 االبتدائيةاالستعدادات  8.1

  

القدرة على  عند م ن ميتلكون  ابستخدام اسرتاتيجية النظر يف العوامل اليت من شأهنا إعاقة التفكري الناقد   
به   الناقد القيام  التفكري  يف  الشروع  استعدادات  حتديد  وعانتباهاال  :أبهنا  ميكننا  والثقة  ساؤلتال  دة ،   ،
دليل    رغبة املرء يف العثور علىو  ،لعقلابوالثقة   ،تعليق احلكم قابلية، واالنفتاح الذهين، و واجلرأةابلنفس، 

ونبّي املصادر اليت تقر كل  ،  هامناستعداد  ما يعنيه كل  إىل  إبجياز    نظرنساحلقيقة.    بتغاءوا  ه،على معتقدات
 . على حدةحالة 

  على سبيل املثال، ف.  ملّيا  اً تفكري   تطلب قضية ت  مالحظةفشل يف    ن قد إان  على حنو لن يفكر املرء    االنتباه:
.  أشد برودة  فجأة  أصبح   الحظ أن اهلواءلوال أنه  ألعلى  حنو اينظر  ل   يكنمل  مثال الطقسيف    أحد املشاة
مالحظته  ال تقتصر  حبيث  االنتباه ملا حييط به،  أن يعتاد  إىل    ا مفكراً انقدً   يكون   كي   -ا إذً -  حيتاج املرء

 Facione)ومواقفه    هويف معتقدات  يتلّقاها  مضامّي يف    رية احل  منابع تشمل أيضا  بل  ما يشعر به  على  
1990a: 25; Facione, Facione, & Giancarlo 2001)  . 
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فع داخلي لالخنراط فيه. على سبيل املثال، كان  ااملرء إىل د حيتاج  و   جمهد   أمر   ساؤل تال  : ساؤللتعادة ا
  سبب الفقاعات بدال حول    ساؤلالت  دعن  أن يتوقف بكل بساطة  مثال الفقاعاتإبمكان الطالب يف  

لتفكري  ا  إرادة.  الفرضية  راختبال  وتنفيذها  تصميم جتربةإىل    مث  ومن  فرضية،  االخنراط يف تفكري قاده إىل    من
إىل طاقة ذهنية ومبادرة.  حت  -إًذا -  على حنو انقد  توفريتاج  القادر على  الشيء  الطاقة؟    ما    إنه تلك 

  ساؤل الت  إرادة أبن   Hamby (2015) حاجج . فحسب ساؤل تعادة اللعّلها ، أو  تساؤللاب  الشغف 
لتفكري  ل  استعداداً  كما أهنا ت عّد    ،مجيع الفضائل األخرى  تشمل حبيث  ،  اقدلتفكري النل  احملورية   فضيلة الهي  

   Ennisإنيسو Glaser   (1941  :5  ،)جالسرو   (،35:  1933؛    29:  1910ديوي )  عند  اقد الن
وآخرون.  1990a: 25 Facione)(،  8:  1991؛    12:  1987) ابيلّي   ،Bailin et (

1999b: 294)al.  ،هالربنHalpern (1998: 452)   ،Facione  ،وFacione  ،
 Giancarlo (2001 .) &وجيانكارولو 

. على سبيل املثال،  اقد لديهإىل إعاقة التفكري الن  هيف قدرات  الفرد  ؤدي عدم ثقةيميكن أن    ابلنفس:الثقة  
رمبا  لبنفسها، ف  األموراستيضاح  إىل الثقة يف قدرهتا على  تفتقر    مثال الطفح اجللدي  املرأة يفلو كانت  

رد فعل حتسسي ألدويتها اليت حذرها  مل يكن سوى  أن الطفح اجللدي على صدرها  اكتفت ابفرتاض  
منها.   انقد  التفكري    إرادة   فإنهلذا  الصيديل  حنو  ثقة  على  قدر املرء  تتطلب  ال  تهيف    تقصي على 

(1990a: 2Facione ؛ Facione ،Facione ،2001 & Giancarlo.) 

على حنو انقد  لتفكري  ا  إرادةفإن  لذا  .  تفكريمن اله  مينع  قد   أن يفكر لنفسه بنفسهمن  املرء  خوف    : اجلرأة
 .(Paul & Elder 2006: 16)فكرية جرأة تطلب ت

  مبوقف   امللتزم  على سبيل املثال، الشخصف.  اقدالتفكري الن  غمائيو داملوقف اليعيق    :الذهين  االنفتاح
رغبة  لديه    تكون  ال قد    اإلرادي الوضع القانوين لإلجهاض    قضية بشأن    يف أتييده حلق االختيار  صلب 

  إرادة فإن  هلذا  خالقي يف احلياة.  األ حق  حول مسألة توقيت اكتساب اجلنّي أثناء منوه لل  جبدية لتفكري  يف ا
ميتلك أجوبة  أسئلة    فحصل  املرء  استعدادأي أهنا تقتضي  ،  اً ذهني اً تطلب انفتاحت  قدان على حنو  لتفكري  ا

املزيد من األدّلة والتفكري قد يدفعانه إىل أن    مسبقة عنها،  Dewey)  ا على حنونهع  جييبلكن 
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1933; Facione 1990a; Ennis 1991; Bailin et al. 1999b; Halpern 
1998, Facione, Facione, & Giancarlo 2001) يؤكد بول .  Paul (1981)    على

ابعتبارها   رؤى كتلكمبقاربة دايلكتيكية لدمج    ، ويوصيالرؤى البديلة حول العامل  بشأن  الذهين  االنفتاح
 ".لّتامامبعناه  " اقدمركزية ملا يسميه التفكري الن

فإن    هلذا .  اقدالتفكري الن  إعاقةيل إىل  حل أوّ   ندع  سابق ألوانهال  سيؤدي التوّقف   : احلكم  تعليق  قابلية
البدائل  احلكم    قابلية تعليق تطلب  ت  قدانعلى حنو  لتفكري  االرغبة يف    Facione)أثناء استكشاف 

1990a; Ennis 1991; Halpern 1998) 

ت عّد  ثين املرء عن االخنراط فيه،  تس  ستداليل اال  تساؤل عدم الثقة يف عمليات المبا أّن    :عقلالثقة يف ال
 et  (Facione 1990a, 25; Bailin  الناقدتفكري  لل  امبدئيً   ااستعدادً تلك العمليات    الثقة يف

al. 1999b: 294; Facione, Facione, & Giancarlo 2001; Paul & Elder 
على الرتكيز احلصري  هلا  رد فعل  يف    ،Bacon (2000)-Thayerاجج اثير بيكون  حت.  (2006

يف  مهمة    اً أدوار شاعر تلعب  ، أبن احلدس واخليال واملعليموالت  اقداملزعوم على العقل يف نظرية التفكري الن
  ، الثقةمن وجهة نظرها  قد  ا اء". يتطلب التفكري النالذي تسميه "التفكري البنّ و   اقد للتفكري الن  الئم تصور م

 أيضاً.واملشاعر يف احلدس واخليال بل   ،حسبفليس يف العقل  

  لن قضية ما، فإزاء    بدئيامل  ه بتحيز   همتسكعن    ياً راضبل غدا  ابحلقيقة    املرء  يهتم مل    إذا :  احلقيقة  ابتغاء
حنويفكر   القضيةان  على  تلك  يف  هو    بتغاء افإن    هلذا.  قد  النلابتدائي  استعداد  احلقيقة    اقد لتفكري 

(Bailin et al. 1999b: 294; Facione, Facione, & Giancarlo 2001)  إن .
ن  أبالفرد  حماولة    كمثلاألكثر حتديًدا،    اقد التفكري الن  استعداداتيف    ن متضمّ احلقيقة    بتغاء ال  ا ستعدادا
عن    يبحث، و هيف وجهات نظر أخرى غري وجهة نظر   على حنو جاد   أن ينظر، و االطالع  كون جيد ي

، و   حّي   احلكم  يعّلقبدائل، و    داعمة لذلك املوقف تكون األدلة ال  حّي   اً موقف  تبينييكون الدليل غري كاف 
 كافية. 

 الداخلية ستعدادات اال 8.2
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االستعدادات  تعترب   االنفتاح  االبتدائيةبعض  مثل  استعدادات   تعليق   قابلية و الذهين  ،    داخلية  احلكم، 
  أداء جديد عادات أو مواقف عقلية تسهم سببًيا يف  وذلك من حيث إشارهتا إىل  ،  أيضاً   دلتفكري الناقل

للتفكري    الداخلية األخرى   ستعدادات االالعديد من    هناك  أنّ   بيد.  تدشينهامبجرد    اقد لتفكري النيف عملية ا
من مقّومات التفكري السليم    ،ل. على سبيل املثاسليملتفكري التصّور املرء لعلى  بعضها    يعتمدو   الناقد،

  الئمة املرء إىل القدرة امل تاج  حيالرتكيز عليها. هلذا الغرض، ال  واحملافظة على  بوضوح  تها  صياغيف قضية ما  
  استعداد أبنه     Ennis(8:  1991)  إنيس. يصفه  ستعداد املالئم أيضاً فحسب، بل حيتاج أيًضا إىل اال

 :Facione (1990a  فيشيكوين  ويصفه  "،يهالرتكيز علاستنتاج أو سؤال مع احملافظة على  "لتحديد  
هي حمفزات ملواصلة  فالداخلية األخرى  االستعدادت  أما  ".  سألةالسؤال أو املعرض  أبنه "وضوح يف    (25

لتخلي عن االسرتاتيجيات  اورغبة  يف مهمة معقدة    االستمرار كمثل رغبة  ،  أو مواءمتها  اقد عملية التفكري الن
ابستعدادات  للحصول على قائمة    .(Halpern 1998: 452)يف حماولة لتصحيح الذات  املثمرة  غري  

الن مت  اقدالتفكري  اليت  اإلشار الداخلية  إليهات  النقدي  ،  ة  التفكري  بتوجهات  اخلاص  امللحق  راجع 
 الداخلية. 

 . قدرات التفكري الناقد9

ليس  لتفكري الناقد.  مهارات فاعلة يف اابعتبارها    ،قدرات مكتسبة  مبعّن،  مهارات  بعض املنظرين  فرتضي
وقت  االستدالل على  مكتسبة.  و هارة عامة  مل ممارسة  ميّثل  أن فعال عقلياً سليماً  من الواضح، مع ذلك،  

معرفة غري  نقّ تالوصول املتوقع، كما يف مثال ال العامة لكنه يستخدم أيضاً  ل، يتضمن بعض املكوانت 
مهارات  النظر إىل    Bailin et al. (1999a). يعارض ابيلّي وآخرون  معّي   موضوع حول  عامة  

يف مهمة التفكري  املاهر  أن األداء    إىلويستندون يف ذلك  ،  صلةعامة ومنف  بوصفها مهارات  التفكري الناقد 
، كما  التفكري السليممن ذوات اجملال احملدد حول  فاهيم وعن مبادئ  مبالناقد ال ميكن فصله عن معرفة  

مهارات  الذي ميتلك  أن الشخص  فحسب    يعينيقرون أبن احلديث عن املهارات ليس إشكالياً إذا كان  
 داء ذكي.القيام أب  على قادرالتفكري الناقد 
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عليها    أطلقوا التفكري الناقد مسهمات عامة يف التفكري الناقد  أدرج منظرو  ،  ابلرغم من هذا التشّكك
أو(Glaser 1941; Ennis 1962, 1991)كالقدرات  متعددة،  أمساء   املهارات    ، 

(Facione 1990a; Halpern 1998)   أو الكفاءات(Fisher & Scriven 1997)  .
  اف هدملا يربو على اخلمسّي من األوفرة مربكة ومشوشة  إنتاج  من شأنه    تلك املسهماتئم  إن دمج قوا

حماولة فهم أسباب  ذلك    اً عنعوض عقولمن امل إنّ  .فيما بينها  جزئي  تداخلمع جمّرد ، لةتماحمل ة تعليميال
ضمن  لتطويرها  قدرات حمددة  وفًقا ألسباب ذاتية ويهدف إىل متييز    ختيارالقيام ابو التعددية والتنوع،  

للتفكري  الكامن  مها التصور  و   ،منهج للتفكري الناقد. هناك سببان للتنوع يف قوائم قدرات التفكري الناقد
جمموعة من القدرات    مثال،   . تتضمن التصورات املقتصرة على التقييم، املنتظرالناقد واملستوى التعليمي  

رحت بعض القوائم، كتلك املوجودة  . ط  تكوينالتصورات املقتصرة على الختتلف عن تلك اليت تتضّمنها 
( اقرت  Glaser1941يف  حّي  يف  الثانوية،  املدارس  لطالب  تعليمية  اآلخر  (، كأهداف  بعضها  ح 

 (.Facione 1990aكأهداف لطالب اجلامعات )على سبيل املثال، 

جيد يف  القدرات العامة الالزمة ألداء  أتّمل يف  من  إىل قدرات انبعة  قرات املتبقية من هذا القسم  الف  تشري
مكوانت لعملية  وهي األنشطة اليت ت عّد    ،السادس من هذا املدخليف القسم    املشار إليها   أنشطة التفكري 

الن القسم  و   اقد التفكري  يف  استشهاد  اخلامساملوضحة  القدرات  من  جمموعة  اشتقاق كل  يصاحب   .
 .فحصها زعم املعيارية اليت تمع إشارة إىل االختبارات ابملصادر اليت تسرد هذه القدرات 

  الحظة والدقيقة أحيااًن خربة وممارسة متخصصة، كحالة م   يقظة ال  الحظة تتطلب امل  : الحظةقدرات امل
حميطه  الحظة ما تلتقطه حواس املرء من  ملهناك قدرات عامة    إال أناحلوادث.    واقع م  الحظةالطيور وم 

األخذ   تدريب علىال من شأهنااملالحظة هذه نفسه ولآلخرين. لبوضوح ودقة  عنها والقدرة على التعبري 
التأطري  كمثل    أقل جدارة ابلثقة،  ما شخص  التعرف على عوامل جتعل مالحظة  على    يف االعتبار والقدرة

. من  إىل ذلك، واحلواس الضعيفة، وسوء ظروف املالحظة، وما  املالئموقت غري  املسبق للموقف، وال
من شيء  ابلثقة، مثل االقرتاب   جدر ماهًرا يف اختاذ خطوات جلعل املالحظة أاملرء كون ياملفيد أيًضا أن 

تحقق  ال، و قيمة القياس متوسطواحتساب  للحصول على نظرة أفضل، وقياس شيء ما ثالث مرات  ما  
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املرء مشاهدته من خالل وجود    ماهيةن  م له    موضعيف    قف ي  شخص آخرالشيء الذي يظن  يتيح 
يقوم فيها بتضمّي    جوانب  متييزالفرد يف    ةر اأيًضا مهذات فائدة    .ةجيدمشاهدة الشيء نفسه بصورة  

ان  ما إذا كاحل كم حول    عندئذ    وهبذا يستطيعمالحظة مباشرة،    تقريره عّما يالحظه استدالال بدال من 
سيقبل    يفكر املرء يف ما إذا كان   حّي   عن نفسها أيضا   القدرات   تكشف تلكأم ال.  م ربّرا    داللاالست
يف  كما هي احلال على سبيل املثال  ،  يكون قبوله ابلتقريردرجة من الثقة    وعلى أي    مامالحظة  تقرير  

درات املالحظة يف بعض قوائم  دراسة التاريخ أو يف حتقيق جنائي أو يف تقييم التقارير اإلخبارية. تظهر ق
 :Ennis 1962: 90; Facione 1990a: 16; Ennis 1991)  اقدقدرات التفكري الن

كورنيل    يف اختبارات الحظةعلى مصداقية تقارير امل   حلكم امن حيث    رء . هناك عناصر ختترب قدرة امل (9
 ;Z  Ennis, Millman, (Ennis & Millman 1971و  Xيف املستوايت  ،  للتفكري الناقد

& Tomko 1985, 2005) ّنوريس وكينغ  اختبار    ، كما أنNorris and King (1983, 
1985, 1990a, 1990b)  الحظةللقدرة على تقييم تقارير امل  ااختبار ميّثل. 

املشاعر اليت تقود عملية التفكري الناقد احلرية أو االلتباس، والرغبة يف حلها،  تتضمن    قدرات املشاعر:
دون تدريبهم  ومن  ذه املشاعر يف سن مبكرة،  هباألطفال  يشعر  .  نشوداحلل امل  إجناز والرضا الناتج من  

والتأّكد  املشاعر    تلك  هيوجله حيتاج فحسب إىل ت  اً هدف  اقدالتفكري الن  تخذ منالتعليم الذي ي  إنّ .  يهاعل
شعورية وردود أفعال متعلقة  ات  تزامال  متييز على  قدرة  الالتعاوين من  اقد  التفكري الن  فيدست. يكبتهامن عدم  

   ابلفرد وابآلخرين من حوله.

إىل سؤال واضح. تتطلب    حلريةاب  األويل  شعورال إىل حتويل    اقدحتتاج عملية التفكري الن  قدرات التساؤل: 
احلكم على القضية،  استباق  افرتاضات مشكوك فيها، وعدم    علىعدم البناء  بصورة جيدة  صياغة السؤال  

Ennis  :1962)  من الدّقة   كاف    يف سياق حبيث ال يشوهبا لبس وعلى قدر  استخدام لغة إىل جانب  
 (.1991:9؛97

دث  حلجياد التفسري السبيب الصحيح لظاهرة عامة أو  ي راد منه إ ذي  التفكري اليتطلب    : لخيّ قدرات التّ 
  جديرة   سياسة أو خطة عمل حول ماهية  يتطلب التفكري  ، كما  على ختيل تفسريات حمتملة  معّي قدرةً 
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مطلوبة لنشاط    معّي   مبجال  املختصة   املعرفة إن  .  منها  العواقب احملتملة لكلّ   أتّملتوليد خيارات و  ابلتبيّن 
تصبح أسهل  العناية هبا من أجل أن  ة العامة على ختيل البدائل مفيدة وميكن  القدر   لكن   ، كهذا  إبداعي

  ن . يضمّ  Dewey 1910: 34)–40 :1933 ;39–(47  اعمقً شّد  وأامتداًدا  وأسرع وأكثر  
بوصفها  القدرة على ختيل البدائل    Halpern (1998)  هالربنو   Facione (1990a)  فوكيشيا

 .اقدالتفكري النقدرة من قدرات 

 

املسلّ   :استدالليةقدرات   به على نطاق واسعمن  من معلومات  نتائج  القدرة على استخالص  ن  أ  م 
  ات قدر واحدة من الهي  اآلخرين،    نتائج أو  نتائجه  ع  ا ستتبا  التحقق من درجة  الفرد ل  على متييز، و معّينة

من هذه املقالة على    الثاينالواردة يف القسم  و األحد عشر  األمثلة  . تشتمل مجيع  اقدلتفكري النلعامة  ال
وبعضها  (،  الفوضىو   العّبارة و   ل نقّ تال  أمثلةن فرضيات أو خيارات )كما يف  انتج ع بعضها    ،استدالالت

اجللدي  مثايل  ت مالحظته )كما يف  متّ شيء  ن  اآلخر انتج ع والطفح    تلك بّي  من    ليس  (.الطقس 
تتّسم يف    عامةاستدالل  بواسطة قواعد  مجيعها    جيزتوإمنا أ    الت استدالل واحد سليم صوراّي،دال ستاال

تعتمد على معرفة  و   (Toulmin 1958)  بعض األحيان أبهنا قواعد أساسية وحمدودة أو مشروطة 
تقريًبا يف كل اجتاه،    نفسه  رحلة احلافلة تستغرق الوقت  أن  مثل االستدالل على  –خمتصة مبجال معّي  

املفاجئ غالًبا ما يتبعه   وأن الربد،  ارةيف العبّ ممكن  على أعلى مكان  قع  يالتلغراف الالسلكي  قطب   وأن
هناك بشكل عام بعد وقت قصري من بدء تناوله.  يظهر  عقار السلفا  على  رد فعل حتسسي   وأناملطر،  

  مقّدمات من  نتائج    خالص استيف  إىل القدرة املتخصصة  التفكري الناقد   جةحتديد مدى حا  جدل حول
عرض  يف  تكمن  املنطقية  أن الصيغ    Dewey(1933ديوي )يرى  .  يةصور قواعد االستدالل ال   واسطةب

من  التأّمل    نتاج يف  بداًل  ذاهتاعملية  وجودها  يؤكد  التأمل   ، أخرى  انحية  من   Ennis إنيس. 
(1981a)  لقدرات التالية: ترمجة عبارات اللغة  ل  امتالكه  على حنو متحررشخص متعلم  املتوّقع من  أن

لشروط  اب  لمفردات املرتبطةل  الصحيح  ستخدامواال   املنطقية القياسية،الروابط    توظفالطبيعية إىل عبارات  
حتديد ما  و  ،اً رموز اليت تتضّمن  احلجج  إىل جانب لحجج الصيغ اجملّردة ل لتعامل مع واالضرورية والكافية، 
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من خالل  والتفكري  ،  اجملّردة للحجة  ت نتيجة احلجة تستتبع ابلضرورة مقّدماهتا استنادا إىل الصيغة إذا كان
رّكبة  

 
االستداللية  القدرات  ت عترب  .  االستنباطي وإجراءاتهمنطقًيا، وتطبيق قواعد املنطق  االستعانة ابلقضااي امل

 Glaser (1941: 6)  ،Facione (1990a: 9)  ،Ennis  جالسر  عند قد قدرات تفكري ان
وسكريفن،   (9 :1991) و Fisher & Scriven (1997: 99, 111)  فيشر    هالربن، 

Halpern (1998: 452).    اثنّي من االختبارات  االستداللية  تشكل العناصر اليت ختترب القدرات
 ,Watson & Glaser 1980a)  اخلاص ابلتفكري الناقد  جالسر واطسون و الفرعية اخلمسة لتقييم  
1980b, 1994)  ،  العناصر أيضا كورنيل   من األقسام األربعة يف اختبار  ّي قسمكما ت شّكل تلك 

الناقد  ا  للتفكري  اجلامعي  ملستوى  على  دون   ;Ennis, (Ennis & Millman 1971ما 
Millman, & Tomko 1985, 2005)  ، اختبار كورنيل  و يف  السبعة  األقسام  من  ثالثة 

 ,Ennis & Millman 1971; Ennis, Millman)اجلامعي  املستوى  على    اقدللتفكري الن
& Tomko 1985, 2005)  عنصًرا يف النموذجّي    34  أصل   من  11  وA    وB    من اختبار

التفكري   )الناقد  مهارات  ،  Facione 1990b   ،1992بكاليفورنيا  تلك  (  تشكيل  جانب  إىل 
يف تقييم التعلم    األسئلة اخلمسة والعشرين متعّددة اخليارات  متغرية من   لكنهانسبة عالية  العناصر أيضا ل

 (. Council for Aid to Education 2017)  التعليمدعم جمللس   اجلماعي

  ، حسبفالبحث العلمي    ال تقتصر على   وتنفيذها  معرفة كيفية تصميم جتربة أمهية  إن    جتريبية: قدرات  
الطفح. خصص ديوي فصاًل كاماًل من  مثال  احلال يف    ياحلياة اليومية، كما هأيضا  مهيتها  أتشمل    بل

ق التجربة على املالحظة  ( لتفوّ 202– 190:  1933؛    156–145:  1910كتابه "كيف نفكر" )
املهارة  أّما  يف تقييم تقارير الدراسات العلمية.    ةغري مباشر بصورة  القدرات التجريبية  تربز  املعرفة.  تقّدم  يف  

وتنفيذها   التجارب  تصميم  )فتتضّمن  يف  األدلة  لتقييم  هبا  املعرتف  (، Glaser1941: 6القدرات 
للحكم  و (،  Facione1990a: 9حصائي املناسبة )اإل االستدالل  إلجراء التجارب وتطبيق تقنيات  و 

فضية إىل  على  
 
عينات كبرية  (، وإدراك احلاجة إىل  9Ennis :1991)فرضية تفسريية  االستقراءات امل

يكفيمب  احلجم النقدي  يتضمن  (.1998)هالبرين    ا  للتفكري  اجلامعي    املستوىعلى    اختبار كورنيل 
Millman, & Tomko 1985, (Ennis & Millman 1971; Ennis, 
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تقييم التعلم اجلامعي  كما يقوم    ،عنصرا( حول التصميم التجرييب  52  أصل  عناصر ) من أربعة  (2005
The Collegiate Learning Assessment    التعليم    دعم )جملسCouncil for Aid 

to Education 2017  )  مهام  ن  من حيث كّل م اجملال لتقييم تصميم الدراسة  ابملبادرة يف فتح
 .تها متعددة اخلياراتأسئلو األداء  

  ة حّي يسعى املرء للحصول على معلومتربز أمهية مهارة الرجوع إىل مصادر املعلومات    قدرات استشارية:
املرشح. تتضمن القدرة على العثور على املعلومات  مثال  احلال يف    ي ، كما هملساعدته يف حل مشكلة

على مجع   القدرة  ذوتقييمها  الصلةو املعلومات    على   قدرةالو (،  Glaser1941: 6)  وتنظيمها  ات 
(،  84Ennis :1962مزعومة )  عن سلطة  ة صادر   بصحة عبارة  من املمكن القبول  إذا كانفيما  حلكم  ا

حلكم  ا  على   قدرةالو   ،(Facione 1990a: 9)لتخطيط للبحث عن املعلومات املطلوبة  والقدرة على ا
من    عباراتاحلكم على مصداقية العلى  قدرة  ال   تربخت  (.   Ennis 9 :1991على مصداقية املصدر )

الن76عنصًرا )من أصل    24خالل   للتفكري  اجلامعي  املستوى  على    اقد( يف اختبار كورنيل  ما دون 
(Ennis & Millman 1971; Ennis, Millman, & Tomko 1985, 

أربعة    ومن (2005 النقدي  52  أصل  عناصر )منخالل  للتفكري  اختبار كورنيل  املستوى  على  ( يف 
 ,Ennis & Millman 1971; Ennis, Millman, & Tomko 1985)اجلامعي  
كانت املعلومات الواردة يف مستندات    ما إذا تقدير    تقييم التعلم اجلامعيتتطلب مهمة أداء    (2005

 (. جملس دعم التعليم  Council for Aid to Education 2017)معينة جديرة ابلوثوق هبا 

يف عملية مسح احلجج حول قضية  تسهم  القدرة على حتديد احلجج وحتليلها    إن  قدرات حتليل احلجج:
من  مهارة  ت عّد هذه القدرة  املرشح.    مثال  يف  وذلك كما،  ابملرءخاص  عقالين  من أجل تكوين حكم  ما  

ا   (  9:  1991وإنيس)     1990a: 7Facione)-(8   فوكيشيين  عند  الناقد تفكري  لمهارات 
Ennis    (1998)  هالربنوHalpern   ( يف اختبار مهارات التفكري  34. مخسة عناصر )من أصل

تقييم  ، كما يقوم  مهارة حتليل احلجةتقوم ابختبار  (Facione 1990b, 1992) قد بكاليفورنيا  االن
التعليم   Education 2017Council for Aid to)   اجلامعيالتعلم   دعم  إبدراج  (  جملس 
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احلجاجي   اخليارات حول  ختباراتاال يف  التحليل  إىل جانب  قديّ النوالتقييم  لقراءة  ا  متعددة  انتقاد  ّي  
 .حاحلج

املهارة يف احلكم واختاذ القرار هي مهارة التعرف على احلكم أو القرار    مهارات احلكم واختاذ القرار:
و  املتاحة،  واحلجج  األدلة  تدعمه  الثقةحتديد  الذي  الدعم  درجة  املهارةتعّد  .  هبذا    أحد   - إًذا-  هذه 

 . مناقشتهاسبقت اليت االستداللية مكوانت املهارات 

قدرتّي إضافيتّي: حتديد االفرتاضات    اقدقدرات التفكري النب  املتعلقة  ختباراتال قوائم واال غالًبا ما تتضمن  
 التعريفات وتقييمها. صياغةو 

 . املعرفة الضرورية   10

والقدرات،جانب  إىل   أيضا   االستعدادات  الناقد  التفكري  الناقد،  معرفة  معرفة:    حيتاج  التفكري  مبفاهيم 
 التفكري.حمل وضوع مل اب تصلا يمب، و هبادئمبو 

ميكننا استخالص قائمة قصرية ابملفاهيم  من قدرات التفكري الناقد املوضحة يف اجلزء السابق من املقال  
واالستدالل،  اليت ي سهم فهم ها يف التفكري الناقد. تتطلب قدرات املالحظة فهماً للفرق بّي املالحظة  

فهم الفرق بّي  االستداللية  ت  وتتطلب القدرا  ،تتطلب قدرات التساؤل فهماً ملفاهيم الغموض وااللتباسو 
بّي  واالستدالل  القاطع  االستدالل   التسمية،  العرف يف  )وكما جرى  النظر  االستنباط  القابل إلعادة 

إدراكا  الكافية. تتطلب القدرات التجريبية  الشروط  لفرق بّي الشروط الضرورية و ا واالستقراء(، وكذلك  
اإلحصائية ووجه اختالفها  اجلوهرية  وكذلك مفهوم    ،لتنبؤواالفرتاض واالصفرية  ملفاهيم الفرضية والفرضية  

األمهية  تتطلب  اإلحصائية عن  أيضا  . كما  التجريبية  والدراسة  القدرات  التجربة  بّي  االختالف  فهم 
، وعلى وجه اخلصوص الفرق بّي جتربة عشوائية حمكومة ودراسة ارتباطية مستقبلية ودراسة أبثر  الرصدية

  ة لشواهد(. أما قدرات حتليل احلجج فتتطلب استيعاابً ملفاهيم احلجة واملقدم )دراسة احلاالت وا  رجعي
و  واالستنتاج  االستنتاج،واالفرتاض  مّت    نقيض  بيلّي   حا اقرت كما  قبل  الناقد من  للتفكري  إضافية    مفاهيم 

وسكريفن  و   Bailin et al. (1999b: 293) .وآخرون    Fisher & Scrivenفيشر 
 . Black (2012)، وبالك  ,(106–105 :1997)
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معرفًة بطرق    Glaser(  25:  1941)السر  وفًقا جل   ،إن القدرة على التفكري على حنو انقد تتطلب
قائمة القدرات يف اجلزء السابق، سنالحظ أن بعضها    لنراجعلكن لو عدان  .  ّي  يّ املنطقوالتفكري  التساؤل  

يف بيئة  هلذه املمارسة    مع رمبا شيء من التوجيهحسب،  فميكن اكتسابه والتمرن عليه من خالل املمارسة  
أو حدث ما أن  ما  . يتطلب البحث بذكاء عن تفسري سبيب لظاهرة  تعقيبات عليهاتعليمية، متبوعة ب

سهمات السببية احملتملة، لكن  
 
جتسيد املرء هلذا املبدأ من خالل ممارسته  يفكر املرء يف نطاق كامل من امل

  هو "املعرفة اإلجرائية" ملعايري التفكري السليم   على التعبري عنه. إن ما يهمّ قدرة املرء  يبدو أكثر أمهية من  
الناقد  إال أن  ،(Bailin et al. 1999b: 291–293)  ومبادئه   مثل ك  ،تطوير قدرات للتفكري 

إجرائي تعريف  بناء  أو  الكامن وراء تعلّ تعزيزه من خالل  ميكن    ،تصميم جتربة  النظري  تلك    م اجلانب 
  ، التفكري البشري تبدو مفيدة كإرشاد حتذيريمبوارابت  . عالوة على ذلك، فإن معرفة صرحية  لقدراتا

  وهو األمر الذي يدركهحسب فيما يتعلق ابلتفاصيل،  فذلك أن الذاكرة البشرية ليست قابلة للخطأ  
درجة أن  ىل  أيضا ذاكرة طّيعة إ، وإمنا هي  ن خالل جتارهبم اخلاصة مع التذّكر بشكل مغلوطالناس م 

.  (Loftus 2017)ر املفصل والواضح واحليوي حلدث ما ميكن أن يكون أبكمله جمرد تلفيق  التذكّ 
ملعتقداهتم وتوقعاهتم القائمة، وغالًبا ما يكونون غري    تنحازيسعى الناس إىل األدلة أو يفسروهنا بطرق  

ال يقتصر األمر على خضوع األشخاص هلذا  .  (Nickerson 1998)واعّي "الحنيازهم التأكيدي"  
واعّي هبا عادًة، بل قد  يكونون  ، واليت ال  Kahneman 2011)من االحنيازات الذهنية  أو ذاك  

االحنياز إىل األثر املعاكس هلا من    يدرك تلك االحنيازات مث حياول واعياً   حّي   أثر عكسي على املرء  ينتج
االجتمإبطال  أو  إبطاهلا    خالل  اجلنسي  التحيزات  أو  العرقي   & Kenyon)اعية كالتنميط 

Beaulac 2014)  مفعول    يف شلّ . من املفيد أن يكون املرء واعياً بتلك احلقائق وابلفعالية الفائقة
المتناع عن تكوين  ابمن خالل عمل سجل فوري ملالحظاته، و   - على سبيل املثال -االحنيازات وذلك  

التعمية، و ابملعلومات، و لتحكيم حمجوب ا ابفرضية تفسريية أولية، و  جب  حبلتجارب العشوائية مزدوجة 
 . هلمأعماعند حساب درجات  أمساء الطالب

قدرات  ليست  إذ    ،إليه القضيةتنتمي  ابجملال الذي  جوهرية  ناقد حول قضية ما معرفة  ال  تفكرياليتطلب  
ليست لديه معرفة  ميكن تطبيقها على أية قضية من قبل شخص  حبيث  التفكري الناقد إكسرياً سحراًي  
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ستكشاف تلك القضية. على سبيل املثال، احتاج الطالب يف مثال الفقاعات  ابات الصلة  و ابحلقائق ذ
إىل معرفة أن الغازات ال خترتق األجسام الصلبة مثل الزجاج، وأن اهلواء يتمدد عند تسخينه، وأن حجم  

، وأن األجسام الساخنة ستربد تلقائًيا  الغاز احملصور يتناسب طردايً مع درجة حرارته وعكسياً مع ضغطه
لتصل إىل درجة احلرارة احمليطة ابلوسط ما مل تظل ساخنًة من خالل العزل أو عن طريق مصدر للحرارة.  

الناقدون  هلذا فإّن   ومبا يتناسب مع    ملعرفة ذات العالقة ابملوضوع ابإىل مصدر غين  حيتاجون  املفكرون 
خذ  جهوهنا.  جمموعة املواقف املتنوعة اليت يوا واحملافظة  رص  احلإدراج  من خالل  االعتبار  عّي  هذ احلقيقة ب أت 

 طالع بشكل عام ضمن استعدادات التفكري الناقد. على سعة اال

 التعليم طرق . 11

مهارات    حتسّي   التعليم  إبمكان  أن حمكومة،  جمموعات    يف ظل أظهرت التدخالت التعليمية التجريبية،  
االختبارات املعيارية. للحصول على معلومات    بواسطة مت قياسه    وذلك وفق ما ،  هالتفكري الناقد واستعدادات
 راجع ملحق التقييم. حول تلك االختبارات، 

فا  طرق ما هي   األكثر  تنمية  عالتعليم  الناقد    استعداداتلية يف  أبرامي  وجد  ؟  تهومعرف  هوقدراتاملفكر 
أّن ك اّل  لدراسات التجريبية وشبه التجريبية من خالل حتليلهم ل Abrami et al(2015) .وآخرون 

كما أهنا أكثر فاعلّية حّي تكون  ،  عليميالتدخل التفاعلّية  زاد من  واإلرشاد    اإلرسائيمن احلوار والتعليم  
اقد على حنو مستقل  التفكري الن  تعليماجلمع بّي    أنّ   الدراسات  تلك أيًضا يف    هؤالء الباحثّي   . وجدجمتمعة
االقتصار    أكثر فاعلية من  اقديتم فيه تشجيع الطالب على التفكري الن  من خالل موضوع حمددليمه  مع تع
نشأ  رمباأنه  ؛ مبعّنحصائيةجوهراي من الناحية اإلمع ذلك، مل يكن الفرق، .  على حدهأي منهما  على

 . مصادفة

إىل   الدراسات  تلك  معظم  الزمين  ذات   املتابعة تفتقر  إذا كانت    ضرورية ال و الطويل    املدى  ما  لتحديد 
مرور  مع  لتفكري الناقد تستمر  املرتبطة ابستعدادات  االأو  قدرات  ال التحسينات التفاضلية امللحوظة يف  

أساليب  . للحصول على تفاصيل حول دراسات  امعيةالثانوية أو اجل  رحلةامل  يف  مثال   التخرج إىل فرتة    ،زمنال
 ، انظر ملحق طرق التدريس. واستعداداته  التفكري الناقد  تنمية مهارات 
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 خالفية  جوانب .12

كما اّدعى ابحثون وجود  ،  على حقول ميدانية خمتلفةللتعميم    التفكري الناقدقدرات  قابلية  نفى ابحثون  
أبنواع التفكري    اقدعالقة التفكري النيف حّي تقّصى آخرون  ،  هاتدريس  وطرق  اقدنظرية التفكري النحتّيز يف  
 األخرى. 

 اقد للتعميم قابلية التفكري الن  12.1

، مبا  حنو مهارات التفكري  السبعينيات  يف   ظهرتاليت  املسارات    McPeck (1981)  مكبيكهاجم  
اججاً   ،اقدالتفكري الناملسار حنو    هافي دائما  هو  إمنا  أبنه ال توجد مهارات تفكري عامة، ألن التفكري    حم 

تدريس    لمدارس والكلياتغري املفيد لمن    أنّ   عم مكبيك أيضا ز .  حمددةقضية  خيتّص ب  وضوع تفكري مب
مفكرين مستقلّي    كونوا يإىل أن   تالميذهم    ونساملدرّ   أن يوجه  ينبغي  بل   ،منفصل  وكأنه موضوعالتفكري  

  وتكافئ   جاجواحل  نقاش ع الوتشجّ   املعرفيةبنيتهم  تربز فيها  سية بطريقة  المواد الدر ل  تدرسيهم   من خالل 
أنه.  ممارستهماعلى   املثال  سبحبو   غري  سبيل  )على  منتقديه   Paul 1985; Siegel  :بعض 

كّل  يف    جليةأمثلة  أهنا حجة تتناقض مع  ذلك  ،  تفصيلإىل    حتتاجاملركزية   مكبيك(، فإن حجة  1985
ابلرغم    قدرات عامة ميكن تعليمها )حىت مستوى تعقيد معّي(    تضمن فكالمها يالكتابة والتحدث،  من  
  حجته مقنعة،  ب على مكبيك، يف سبيل جعليتوجّ  .حمددة  قضية تتعّلق دائما مبوضوع خيتّص ب أهنامن 

والتحدث  اختالف    يةكيفتبيان   الكتابة  يالتفكري عن  املفيد ملكوانته من  على حنو ال  سمح ابلتجريد 
 بيد أن العديد من منظري التفكري الناقد يشاطرونه .  قم بهمل ي  التبيان الذيوهو    ،ناوهلااملوضوعات اليت يت

تناول موضوع خيتص  يف سياق    أمثل  على حنو  طور ت    إمنا   وقدراته  اقد املفكر الناستعدادات    يف أن موقفه  
حمددة   Dewey (1910, 1933), Glaser (1941), Passmore  ومنهم،  بقضية 

(1980), Weinstein (1990), and Bailin et al. (1999b) 

تّصا    اقد التفكري الن  الذي يكون فيهدى  امليف    التأّمل   يف حتفيز  م كبيكحتدي  ساهم   .  حمدد  وضوع مب خم 
  ي عترب اختصاص   األطروحةوحبسب هذه  ،  الصارمة  ملوضوعاالختصاص اب  ةأطروح  لصاحلمكبيك    حاجج

الن التفكري  قدرات  مفاهيمية  حمدد   وضوعمب  اقد مجيع  )حقيقة  بتوسيع  .  يقم  مل  املتعلقة  أطروحته  لكنه 
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  "احلكم  استعداد "التأين يفرأى  ال سيما أنه    .اقد التفكري الن  استعدادات لتشمل  ابالختصاص ابملوضوع  
االختصاص ابملوضوع من الناحية املفاهيمية    واجهيعاًما.(    استعداداً   ابعتبارهيف حاالت التنافر املعريف  

اخللط بّي الشروط الضرورية والكافية.  إدراك  ، مثل القدرة العامة على  يف غاية الوضوح  أمثلة مضادة
أيّ هناك   تواضًعا،  أكثر  مكبيك أطروحة  ابهي  و ،  أيضا  دها  املعرفية  عملوضو االختصاص  الناحية  ،  من 

هذه األطروحة  أن    اجلليّ إىل آخر. من  ميدان  من    سليمالتفكري ال  تباين قواعدتوحبسب هذه األطروحة  
معادلة تفاضلية  مبقتضاها  ؛ على سبيل املثال، املبادئ اليت حيل املرء حىت حدود معينة  حتتفظ بتماسكها

املرء   اليت حيدد  املبادئ  إذا كانت لوحة  مبقتضاهاختتلف متاًما عن  للوحة    ما  ما  . لكن  وبيكاسأصلية 
كما    "،وضوعامل"أو  "امليدان"  ، من غموض مفهوم   Ennis(1989)  إنيساألطروحة تعاين، كما يشري  

.  يدان"امل"مفهوم  ما اتسع نطاق أتويل  مه  تشرتك فيها ميادين خمتلفةبادئ  الواضح ملوجود  تعاين أيضا من ال 
االفرتاضي بقابلتيها للتطبيق يف مجيع امليادين  - حتتفظ مبادئ االستدالل االستنباطيعلى سبيل املثال،  

  ،ملوضوعاالختصاص اباثلث من    نوعهناك أيضا  .  املختلفة واليت ي ستخدم فيها هذا النوع من االستدالل
سّلم به التجريبية، و من الناحية  ملوضوع  االختصاص اب  ونعين به أطروحة 

 
حبسب هذه األطروحة فإّن من امل

ميدان  يف    واستعداداته  اقدنالفكر  املقدرات  ميتلك    الذي بوصفه حقيقة قابلة للفحص جتريبيا أّن الشخص  
 آخر. ميدان ابلضرورة يف ميتلكها لن  ميادين البحث من معّي 

إذا كان  ف  ،التعلمنقل  حول  العامة    شكاليةاإلالتجريبية  ية  من الناحملوضوع  االختصاص اب أطروحة  تثري  
هلا  ، كيف ميكن  تعليميةمستقل يف كل مادة    على حنوواستعداداته    اقدالبد من تطوير قدرات التفكري الن

احلياة اليومية والقضااي السياسية واالجتماعية للمجتمع    كالت التعامل مع مش  أن تكون ذوات فائدة عند
تقليدية؟ مييل أنصار  ال  التعليميةادة  املال يتناسب مع إطار  ومعظم هذه املشكالت والقضااي  املعاصر،  

إذا  يتحقق نقل التعلم  التجريبية إىل القول أبن من املرجح أن  من الناحية  ملوضوع  أطروحة االختصاص اب
والقدرات    ستعدادات ابالصرحية    عناية يف جمموعة متنوعة من اجملاالت، مع    اقدللتفكري الن  كان هناك تعليم 

هناك حاجة لدراسات جتريبية جيدة التصميم  و   ،هزيلة  زعماألدلة على هذا الغري أّن  اجملاالت.    شرتكة بّي امل
 .التعلمنقل  زيد من احتماليةالظروف اليت ت وهتدف إىل تقّصي 
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التفكري    أنوقدراته، من املسّلم به    اقدالتفكري الن  استعداداتحمدودية  عمومية أو    اليت تتناول  نقاشاتيف ال
  عمقاً الفهم أشّد املوضوع. على سبيل املثال، ذلك  حول خلفية معرفية ب  يتطلّ حول أي موضوع  اقد الن

ا ميكن  مباملعرفة  من  بشيء  إال إذا كان مصحواًب  ليس ذا فائدة    فرتاضياال -االستنباطياالستدالل    ملبادئ
 تفسريات معقولة لبعض الظواهر قيد البحث. شري إىلأن يله 

 ه تعليمطرق و االحنياز يف نظرية التفكري الناقد  12.2

الناقديف    احنيازوجود    اعرتاضات على  قدونان  أبدى التفكري  أشار    ، يف حّي هتوممارس  هوتعليم  نظرية 
  ( أن كل من يتخذ موقًفا إمنا لديه حتيز  ;Ennis 1998Alston 1995ومنهم  )بعض الشارحّي  

أنه مييل  يياداحل  مبعناه لكن اعرتاض     .األخرى   التوجهاتسواه من    دون حمددإىل توجه    من حيث 
معينة من املعرفة   ساليب غري م رب ر ألتفضيل  الناشئ عنو  ئياالزدرايتمّثل يف معناه على التحيز  نياقدالن

  اجلنس   أساليبهي    اليت ف ضلت على حنو جمحف   ساليبأن األمع ترديدهم لزعم مفاده  ،  أخرىعلى  
 : تفّضل تلك األساليب. (Bailin 1995) أو الثقافة املهيمنة  املهيمن 

رؤى معاكسة للعامل  االخنراط الدايلكتيكي مع    على  تمعواجملحول الذات    ةمركز ت حتّيزات متعزيز   •
(Paul 1981, 1984; Warren 1998) . 

 Thayer-Bacon؛    Martin 1992منه )  على القرب لبحثعن موضوع ااالبتعاد   •
1992 ) 

 (Martin 1992)االهتمام هبم  على  الالمباالة جتاه حالة اآلخرين  •
 (Martin 1992) فعل إىل ال على امليل إىل الفكر  يلامل •
 Bacon 1993)-(Thayerاالهتمام بفهم أفكار الناس  على التحلي ابلعقالنية  •
 Bacon 1995a)-(Thayerالتموضع  و   يدتجسحتقيق ال  على  ة وضوعياملو   يةديااحلحتقيق   •
 Bacon 1995b)-(Thayer عتقاداال علىالشك  •
 Bacon 2000)-(Thayerواخليال واحلدس  على املشاعر العقل  •
 Bacon 2000)-(Thayerالتفكري التعاوين  علىالتفكري االنفرادي  •
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  (Alston 2001)املكتوبة واملنطوقة على أشكال التعبري األخرى   هامامل •
  (Alston 2001)البشرية    كالت ابملش على العناية  املكتوبة واملنطوقة    نواع التواصل أبالعناية   •
  (Alston 2001)وفهمه  ملعّن صنع ا علىيف اجملال العام  ناظراتاملالفوز يف  •

التفكري  الرتكيز على التحليل املنطقي وتقييم    االستياء مناالهتامات هو    ا املزيج من هذالقاسم املشرتك يف  
  ينبغي و   اقد من التفكري الن  ا جزءيعّد  أبن مثل هذا التحليل والتقييم    باحثونهؤالء ال  يقر  بينماواحلجج.  

 Paul  بول   فتأسّ ي  .حسبفأنه جزء    على  م يصرون ، إال أهنق تعليمهأن يكون جزًءا من تصوره وطر 
حتويل  ما يؤدي إىل وتقييمها إىل ساليب حتليل احلجج أل املتشظي دريستلميل اعلى  ،مثالً  ،(1981)

واقف  امليف  يف اكتشاف أخطاء    ين ماهر   حبيث يصبحون،  بكفاءة أكرب  سفسطائيّي جمرد  الطالب إىل  
  حول التحيزّات اليت انطلقوا منها واملتمركزة  أكثر رسوًخا يف    ن يظلو   هم واحلجج اليت خيتلفون معها، لكن

مارتن  وجمتمعاهتم  ذواهتم  يستشهد   .Martin (1992)    بيكون Bacon -Thayerواثير 
كبار الباحثّي يف علم األحياء والطب كتجارب  عرّب عنها  اليت  و البحث    مع موضوع  أللفةاب  (1992)

  تصورات التفكري الناقدالذي ي زعم أنه موصى به يف  النأي  تتعارض مع    ألفة ، وهي  ويستحسناهنا  هلم  ذاتية
ت وطرق  بيكون  قارن  ت.  عليمهالقياسية  املتجسد    Bacon (2000)-Thayerاثير  التعلم  بّي 

استخدموا خياهلم وحدسهم    حيثئية يف مدرسة مونتيسوري،  واملضّمن اجتماعًيا لطالب مدرستها االبتدا
 :بوصفه اقدلتفكري النل  تصورات ، مع تفكريهم املنطقيوعواطفهم ابإلضافة إىل 

 

ال ماهية  ، وإصدار األحكام حول  التربيراتلنقد احلجج، وتقدمي    يستخدم  اتفكريً  أو    وجيهة األسباب 
 127Bacon 2000: -(Thayer–(128اإلجاابت الصحيحة. 

 

  إدراك كانوا قادرين على    نسائيةدراسات اللل أن طالهبا يف فصل    Alston (2001)أفادت ألستون  
  على صعيد يتصرفون    بقوا هم  كثري من اخليال الرومانسي ولكن  هاسوديالعيوب يف أسطورة سندريال اليت  
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فاهيم  مع استمرارهم يف القبول مب ،  خطأ املرأةتعود إىل  عالقاهتم الرومانسية كما لو أن مجيع اإلخفاقات  
 : على الطالب أن تقول ألستون إنّ . السعيدة األبدية ياةاحلب من النظرة األوىل واحل

اذ خيارات  اخت ندأكثر عاطفية وجسدية وأخالقية ع  عتباراتيكونوا قادرين على ربط نقدهم الفكري اب 
أو عنصرية أو طبقية أو عائلية أو جنسية أو غريها من العواقب    ةيانجنس  اتز حتيّ ات  و ذو حمفوفة ابملخاطر  

لحجج أو النصوص  ل  يقتصر يف قراءته  اً قدان  اً تفكري إن  ...    بعيد عنهم القريب منهم أو ال  تنالأو  اليت تناهلم  
املمارسةالرغبة /  أو    /شاعردون صالت ابمل  ،حسبفعلى ظاهرها  أو املمارسات   الفعل  أو    و  هل  ،  أو 

  ود تسميته ن  بّي ماو   ذهين جمردشاط  ن  بّي اهلّوة    ردممن شأنه  فتقر إىل العمق األخالقي الذي  ي  تفكري
  (Alston 2001: 34)  انقداً  اً تفكري 

Thayer-بيكون  -اثير  تاهتم قد  و   ،كتلك على أهنا جمحفة حبق النساء  حتيزاتيصف بعض النقاد  
Bacon (1992)  نظرية  حبجة أهنا    ، أبهنا جنسانيةنظرية التفكري الناقد احلديثة    املثال، ، على سبيل

هي منحازة ضد    ،وابلتايل  الداخلي، وتتسبب يف فقدان اتصال املرء بصوته    تفصل الذات عن املوضوع
. ال  الداخلي  نإىل صوهت  ن ستمعيالذات ابملوضوع و   ن صلي  (ؤكد بيكون)كما ت  النساء ، ذلك أن  املرأة

. مل  وتقييمها  من الرجال على حتليل احلججيف املتوسط    قدرة   أقل أن النساء كمجموعة    اهتامها يقتضي  
يف اختبار مهارات التفكري    على أساس اجلنس  فرقًا يف األداء    Facione (1990c)فيكوشيين جيد  
اجلنس يف    على أساسأي فرق    Kuhn (1991: 280–281مل جيد كون  كما    ،يف كاليفورنيا  الناقد

 الخنراط يف التفكري احلجاجي.التصرف أو الكفاءة ل 

اليت  يقرتح   للتحيزات  العالجية  التدابري  نصحون  ال يوهم    يزعمون وجودها،النقاد جمموعة متنوعة من 
وضع تصور خمتلف    يقرتحون   ، بل إهنمتهالتقليل من أمهي  أوالتفكري الناقد كهدف تعليمي  ستبعاد  اب  عموماً 

عن    يامنطقانجتة    يف طرق التعليم   مقرتحاهتمإّن  .  التصور  وفًقا لذلك   لتفكري الناقد وتغيري طرق التعليمل
 ميكن تلخيصها على النحو التايل: و  ،اعرتاضاهتم
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وجهات النظر    ظهر من خالهلااليت تو   دليةاجل  تبادالتات الو ذ  جاجاحلعلى شبكات    الرتكيز •
"حس قوي" يتجاوز التحيزات    يتفكري انقد ذ، وذلك لتطوير  املتشظيةاملتنافسة بداًل من احلجج  

 .  (Paul 1981, 1984)واالجتماعية  ذاتيةال
النظر  املوضوع    مع   تقاربالتعزيز   • مع  والشعور  قيد  يف  اآلخرين  ابلتواصل  املسامهة  أجل  من 

 (.Martin 1992دميقراطية إنسانية )
فعلياً واجتماعياً آبراء    املتجسدين   تسائلّي اء" كنشاط اجتماعي يف جمتمع من املتطوير "تفكري بنّ  •

أيضاً يال واحلدس وامل اخل  بل   ،حسبفالعقل  ر  ال تقدّ   ذاتية  Bacon -(Thayer  شاعر 
2000)  . 

وإمنا  ،  لالستعداداتمهارات وال  لل   ال تعطى األمهية،  دراسيةيف املواد ال الناقد  عند تطوير التفكري •
 . (Alston 2001) عوامل املعّناجملال أمام لفتح  تعطى األمهية

ب • الن  استعدادات تنمية  االهتمام  مهاراته  اقدالتفكري  مع  إىل جنب  "جنباً  وتبين  التعليم  ،  طرق 
 hooksهوكس و    Freire (1968 [1970])  فريري" اليت مارسها ودافع عنها  الناقدة

(1994) (Dalgleish, Girard, & Davies 2017)  . 

املقرتحات   املشرتك بّي هذه  اجتماعًيا وتفاعلًيا  هو  القاسم  الناقد ابعتباره نشاطًا  التفكري  التعامل مع 
 Thayer)-  ائراحلظ  تنمية   يف  احلرفية أو اجلماعي يف التجّمعات  نشاط  المثل  ك وشخصي االخنراط  

Bacon 2000)  كما رمز إليه النحات رودان يف  وقاصيا  منعزالً  و اعتباره نشاطًا فرداًي    منبدالوذلك
نوع الذي جيسده التعريف  الن  ميكن للمرء أن جيد وصفاً جلّياً للتعليم م   .The Thinkerمتثاله املفكر  

هي ترى يف  ف.    bell hooks (1994, 2010)كتاابت بيل هوكس    يف  األول يف اجلملة السابقة 
من وجهات نظر متعددة، وهو  وانبعا  متعارضة  ف  مواق عن  ومعرّبا  منفتحاً    جدلياً التفكري الناقد تبادالً  

عن بنية  بيل هوكس  ت  . ختلّ (Paul 1981)عند بول  يف "معناه الصارم"  تصور يشبه التفكري الناقد  
ف طالهبا يف برانمج تدرييب  تكلّ ، فعلى سبيل املثال، أصبحت  اهليمنة يف الصفوف الدراسية التقليدية

ومن مثّ قراءهتا  رة عن سريهتم الذاتية حول ذاكرة عرقية مبكرة،  بكتابة فق  متهيدي حول الكاتبات السود
خلق وعي    ، إىل جانب د كل صوت وقيمتهبصوت عال  بينما يستمع اآلخرون، وبذلك تؤكد على تفرّ 
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  - إًذا -  "طرق تعليمها التشاركية"  إنّ .  (hooks 1994: 84)مجعي حول تنوع التجارب يف اجملموعة  
يف مدرسة خمترب جون ديوي يف شيكاغو يف أواخر تسعينيات  واليت مت تطبيقها  تشبه "احلرية املوّجهة"  

، وهي العناصر  والتوجيه  اإلرسائياحلوار والتعليم  على  إذ تشتمل    ،القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
 .  واستعداداته  التفكري الناقد  األكثر فاعلية يف حتسّي مهارات   اأهن  Abrami (2015)  أبرامي  رأى   اليت

 عالقة التفكري الناقد بسائر أنواع التفكري   12.3

ما عالقة التفكري الناقد حبل املشكالت واختاذ القرار ومستوايت التفكري العليا والتفكري اإلبداعي وسائر  
ما يتضّمنه من  على كيفية تعريف  تعتمد  هذا السؤال    ن جابة عاإلأنواع التفكري املعروفة؟ يبدو جلياً أن  

ي تفكري يقظ جتاه أي موضوع  يشمل أ  مبنظور واسع حبيث  لتفكري الناقدا   نظران إىل  مصطلحات. إذا 
شريطة احلرص  أنواع التفكري الناقد،  ضمن  وألي غرض، فإن حل املشكالت واختاذ القرار سيكوانن من  

. أما إذا  ذاته"التفكري الناقد" و "حل املشكالت" امسّي للشيء    اترخييا، كان.  عند القيام بكل منهما
عندئذ   حسب، فسيكون  فتقييم نواتج فكرية  لى  صر عتحبيث يقأضيق  من منظور  لتفكري الناقد  نظران ل

 ضروب التفكري البّناء.فهذان ي عتربان من منفصاًل عن حل املشكالت واختاذ القرار، 

التعليمية  ما أشار إليه   ما أطلق عليه    هوعبارة "القدرات واملهارات الفكرية"  بتصنيف بلوم لألهداف 
ن، و"حل املشكالت"  و ديوي وآخر   كما مسّاه "  ستقصائياال"التفكري  هو أيضا  البعض "التفكري الناقد"، و 

فإن ما يسمى بـ "مهارات التفكري العليا" يف    هلذا(. Bloom et al  1956 :38غريهم )كما مّساه 
مهارات تفكري انقد،   ليست سوىيم يلتحليل والرتكيب والتقالتصنيف واملتعلقة ابمن األعلى املستوايت 

(. كذلك تتعاطى النسخة املنقحة  1981bEnnisمعايري عامة لتقييمها )  خلّوها منعلى الرغم من  
تلك األنواع  بوصفه تفكريا عابرا لمع التفكري الناقد    (Anderson et al. 2001)من تصنيف بلوم  

son et al. 2001: (Anderر  من العمليات الذهنية واليت تنطوي على ما هو أكثر من التذكّ 
 . راجع ملحق التاريخللحصول على التفاصيل، . 269–(270

تفكري  إّن ال.   (Bailin 1987, 1988)مع التفكري الناقد  يتداخل  تفكري  فهو  التفكري اإلبداعي    أما
خيااًل إبداعًيا لبناء فرضيات  يتطّلب  أو حدث ما، كما هو احلال يف مثال العّبارة،    ما  ظاهرةلتفسري  حول  
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إبداًعا   املرشح،  مثال  مسألة سياسية، كما يف  التفكري يف  يتطلب  ابملثل،  معقولة.  إىل  تفسريية  يؤدي 
سودة لوحة أو  انقد مل  ييمتق  قمبل من  يكون متوازان  أن  إىل  اإلبداع يف أي جمال  ، حيتاج  خيارات. يف املقابل

 رواية أو نظرية رايضية. 
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