
مقدمة بحث عن التفكیر الناقد
مصطلح التفكیر الناقد أو التفكیر النقدي من المصطلحات الشائعة التي نستمع إلیھا في مختلف المجاالت المتنوعة وذلك بسبب أنھ یعتبر

واحد من أھم األمور الھامة للغایة التي یجب أن یھتم اإلنسان بتنمیتھا لدیھ حتى یستطیع أن یعیش حیاتھ على نحو أفضل.

وذلك نظراً إلى أن اإلنسان الذي یعیش حیاتھ مستنداً على عدة أفكار سابقة نابعة من سنوات ماضیة تتسم بالتقید والتعقید تجعل●
الشخص یبدو وكأنھ محبوساً داخل قفصاً زجاجیاً غیر قادر على التطور وتقبل التغیرات المختلفة التي تطرأ على العالم

الخارجي.
فالشخص الذي ال یتوافر لدیھ تفكیراً نقدیاً سلیماً یكون شخصاً ینفر جمیع الناس منھ إلنھ قد یتسبب لھم في عدة متاعب تجعلھم●

غیر قادرین على اقتراح أي من االقتراحات المختلفة التي تؤدي إلى توسیع اآلفاق االنفتاحیة التي تجعل ھذا الشخص یسیر في
طرق تتیح لھ التعلم واالستماع إلى وجھات نظر مختلفة.

ما ھو التفكیر الناقد
في البدایة یجب التنویة على أن مصطلح التفكیر الناقد أو التفكیر النقدي كما ُیسمى یعتبر أحد المفاھیم الشائكة التي لم یستطع العلماء من

أن یتوصلوا إلى مفھوم واحد یقوم بوصفھا وشرحھا، وھذا ما تسبب في وجود عدة مصطلحات من قبل العدید من الفالسفة والعلماء
للتفكیر الناقد ولكن بأشكالھ المختلفة وھذا سوف یتضح في ضوء األتي:

التفكیر الناقد لدى الفالسفة والعلماء

عرف العدید من العلماء والفالسفة المختصین بدراسة علم النفس عدة تعریفات للتفكیر الناقد تتضح في األسطر التالیة:

عرف الفیلسوف جون دیوي التفكیر الناقد بأنھ ھو التفكیر التأملي.●
بینما عرف العالم إدوارد جلیسر التفكیر الناقد بأنھ ھو التفكیر الذي یعتمد على الخبرات السابقة الموجودة لدى األفراد، وأن ھذا●

النوع من التفكیر یقوم على ضرورة معرفة الفرد بالعدید من المناھج االستقصائیة و االستداللیة المعتمدة على المنطق.
كما عرف الباحث األجنبي روبرت إنیس التعریف النقدي بأنھ ھو التعریف العقالني التأملي الذي یتم بناؤه بناًء على اتخاذ●

العدید من القرارات التي توضح ما الذي یجب أن یفعلھ الفرد في موقف ما.
وعرفت العالمیة دیانا ھالبرن التفكیر النقدي بأنھ واحد من األنماط التي تھدف إلى التفكیر بشكل سلیم أي التفكیر الھادف الذي●

یحدث من خالل القیام باستالم كافة المھارات المعرفیة المختلفة التي تحتوي على عدة طرق استداللیة تعمل على تحدید كافة
االحتماالت الممكنة التي من الممكن أن تساھم في الوصول إلى النتائج المرجوة التي تعین الفرد على أن یتخذ القرارات

الصحیحة.
علماً بإن المجلس الوطني للتفكیر الناقد قام بتعریف التفكیر الناقد بأنھ ھو العملیة الذھنیة التي تمتاز بانھا تعمل على استیعاب●

المعلومات وتحلیلھا وتقییمھا، ولكنھ یجب أن تكون تلك المعلومات مأخوذة بواسطة دفتر المالحظات أو التجارب السابقة، إلن
ھذا یعتبر ھو النموذج المثالي للتفكیر الناقد الذي یتیح لإلنسان أن یبني علیھ كافة القیم الفكریة التي تجعلھ یتخذ أھم قراراتھ

الحیاتیة.
التفكیر الناقد لدى الدكتور معن زیادة یشیر إلى أنھ عبارة عن عدة مھارات یقوم الفرد باكتسابھا من أجل أن یكون قادراً على●

التحلیل الموضوعي لكافة األفكار التي تطرأ على ذھنھ أو المواقف المختلفة التي قد یتعرض لھا، سواء كانت تلك المواقف
مواقف مصیریة أو مجرد تجارب یومیة عابرة، وعندما یمتلك الفرد لتلك المعاییر یصبح في ذاك الحین قادراً على التمییز بین

كافة الفرضیات والتعلیمات وكذلك الحقائق واآلراء أیضاً.



عناصر التفكیر الناقد
من الممكن أن نقوم بتلخیص عناصر التفكیر الناقد فیما یلي:

بالقیام بتقسیم الحجج إلى عدة بیانات أولیة وذلك من أجل استخالصقام العدید من المفكرین والعلماءالقیام بتحدید الفرضیات:●
التداعیات المنطقیة الموجودة في تلك الحجج.

الجزئیات الغامضة بتلك الحجج، ثم القیام بإضافة تلك الجزئیات إلىوذلك عن طریق القیام بتحدیدالعمل على توضیح الحجج:●
الجزء الخاص باالقتراحات.

أم ال إلى جانب إبداء النظر في عدد من المعلومات المتقدمةھنا یتم تحدید ھل ھذه الحجج منطقیة وحقیقةتأسیس الحقائق:●
ومحاولة التحقق من صحة ھذه المعلومات، ثم القیام بعمل قائمة تحتوي على المعلومات الناقصة، ثم البدء في تكملة تلك

المعلومات، وفي النھایة یتم تحدید التناقضات في حال وجودھا.
من الخطوات المختلفة مثل القیام بتحدید ھل ھناك قابلیة تدعم تلكوھذا التقییم یشمل العدیدالتقییم النھائي للفرضیات:●

الفرضیات االستنتاجیة األصل أم ال، وإذا تم إثبات صحة تلك االستنتاجات فھذا بمثابة دلیل على صحة الفرضیات النھائیة األتیة
من الحجج القائمة على االستنباط، أما فیما یتعلق بالمنھج االستقرائي فھذه ھي الحالة الوحیدة التي تكون فیھا االستنتاجات

مرجح أن تكون صحیحة إلى حد كبیر.
المفكرون النقاد على اعتماد المبدأ الذي یتعلق بعمل موازنة توازن بینھذا العنصر ھو الذي یعتمد فیھالتقییم النھائي الشامل:●

الحجج والبراھین المختلفة، حیث أن في تلك الحالة یكون ھناك العدید من األدوات التي تعمل على زیادة الوزن الخاص بالحجج
المقترحة، وتتمثل تلك األدوات في البیانات الداعمة واألدلة والمنطق، والجدیر بالذكر أن في حال إن كان ھناك أي من عدة

الوضوح النابع من االقتراحات أو ضعف المنطق الخاص بالشخص الذي وضع تلك االقتراحات، فھذا یشیر إلى احتمالیة وجود
أدلة قد تؤدي إلى تھمیش المعلومات األساسیة للحجج.

معاییر التفكیر الناقد
التفكیر الناقد یمتاز بأنھ یمتلك العدید من المعاییر والمقاییس المختلفة التي تشمل ما یلي:

یمتاز التفكیر الناقد بأنھ یتیح لكافة األشخاص توضیح ما یقصدون، إلى جانب تقدیم األمثلة المتنوعة من التي تعمل على تعزیز●
المخزي من الشيء المراد التعبیر عنھ.

كما أن الدقة تعتبر من أھم المقاییس التي یقوم علیھا التفكیر الناقد والدقة تتعد وظائفھا لتشمل عدة وظائف أھمھا یكمن في القیام●
بالتأكد من صحة المعلومات المتوفرة وذلك من خالل خضوع تلك المعلومات للفحص الدقیق الذي یحدد مدى مناسبة تلك

المعلومات لسیاق الحدث أو الحجج.
من المفضل أن یتم القیام بتحدید كافة التفاصیل المتعلقة بالفكرة المطروحة، وھذا من أجل أن تكون متخصصة فقط في المشكلة●

الكامنة في الحجج أو في البحث بالكامل.
یمتاز التفكیر النقدي بأنھ یقوم بقیاس یجعلھ یحدد مدى ارتباط األفكار بالمشكالت النابعة من الحجج إلى جانب مدى تأثیر تلك●

األفكار على ھذه المشكالت وھل ھذه األفكار تعتبر حل من الحلول الفعالة أم ال، باإلضافة إلى أن التفكیر النقدي یتیح االطالع
على كافة العوامل التي تسببت في حدوث تلك المشكلة أو األزمة من البدایة، وھذا بالطبع ما یساعد اإلنسان في أن یتحقق من

طبیعة األزمات والعواقب التي قد یواجھھا في المراحل القادمة.
یقوم التفكیر الناقد بدور ھام وبارز في القیام بتحدید مدى أھمیة المشكلة وإلى ماذا سوف یمتد تأثیرھا وذلك یكون نظراً إلى●

النقاط المركزیة المحددة التي تؤثر تأثیراً كبیراً على تلك المشكالت، إلى جانب القیام بتسلیط األضواء على الحقائق المؤكدة
المسببة لھذه المشاكل.



خاتمة بحث عن التفكیر الناقد
إلى ھنا نكون قد تمكنا من الوصول إلى ما نود أن نقولھ من معلومات مختلفة ومتنوعة من التفكیر النقدي عبر مجموعة من العناوین
األساسیة والفقرات الھام التي نسعى بأن تكون قد حازت على إعجابكم، من أجل أن تكون مرجعاً ألي من المھتمین اإللمام بمعلومات

عدیدة عن التفكیر الناقد.


