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 دورة تدريبية عن أنواع التفكري الناقد وطرق تنمية وعالقته بالطرق األخرى

======== 

 :مقدمـــــــة 

الحية ، فهو ميثل سلوكاً  يعد التفكري نشاطاً تتفرد به الكائنات البرشية عن بقية الكائنات 

معقداً ميكن اإلنسان من التعامل والسيطرة عىل املثريات واملواقف املختلفة ، كام يتم من خالله 

إكتساب املعارف والخربات وفهم طبيعة األشياء وتفسريها وحل املشكالت واإلكتشاف والتخطيط 

 وإتخاذ القرارات .

معقدة تتضمن معالجة املعلومات وتقوم عىل استخدام وينظر إىل التفكري عىل أنه عملية معرفية 

الرموز والتصورات واللغة واملفاهيم ) املادية واملجردة ( بهدف الوصول إىل نواتج معينة . ويعترب 

موضوع التفكري من املواضيع الرتبوية الهامة ، إذ تتبع أهميته ىف كونه من األهداف الرئيسية التى 

 إىل تحقيقها لدى املتعلمني .  –تسعى العملية التعليمية 

فالتفكري موضوع ذو مساس مبارش بحياة األفراد واملجتمعات ؛ ويسهم ىف مساعدة األفراد عىل التكيف 

 مع األوضاع الراهنة واملستجدة ، ويعمل أيضاً عىل بقاء املجتمعات ومنوها وتطويرها .

ة األنشطة التفكريية تختلف من وبالرغم من أن التفكري يشري إىل نشاط داخىل ، إال أن طبيع 

 حيث نوعيتها طبيعتها ؛

فمنها ما هو بسيط ومبارش ، وال سيام تلك التى ترتبط باألشياء املألوفة ، ومنها أيضاً املعقدة كام هو 

الحال ىف حل مشكلة ما أو ابتكار حلول جديدة أو عمل االستدالالت الربطية واملنطقية . ويختلف 

تفكري وأمناطهم املعرفية ، كام و يتعدد النشاط التفكريى ليشمل انواعاً عديدة مثل األفراد ىف أساليب ال

التفكري االبتكارى والناقد وحل املشكلة . هذا وسيتم ىف هذا الفصل التعرف عىل بعض أنواع التفكري 

 مثل التفكري االبتكارى والناقد وحل املشكلة وكيفية تنميتها لدى األفراد .
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 ارى التفكري االبتك

بالرغم من أهمية موضع التفكري االبتكارى وحيويته لدى املختصني ىف الرتبية وعلم النفس ، إال  

أنه ال يوجد اتفاق عام عىل تعريفه . ويرجع سبب عدم اتفاق إىل اختالف وجهات نظر هؤالء املختصني 

خصية مالزمة للفرد حول طبيعته ومكوناته . فمنهم من ينظر إىل التفكري االبتكارى عىل أنه سمة ش

( عىل أنه املبادرة التى يبديها الفرد ىف قدرته عىل Simpson ,1922.ففى هذا السياق يعرفه سمبسون )

 التخلص من السياق العادى للتفكري وإتباع منط جديد من التفكري .

تني العادى ( أن التفكري االبتكارى يتمثل ىف قدرة الفرد عىل تجنب الرو  1961وكذلك ترى إيلني بريس ) 

والطرق التقليدية ىف التفكري مع انتاج أصيل وجديد ، أو غري شائع وميكن تنفيذه وتحقيقه . أما 

( فقد تناوله ضمن حديثه عن التفكري املتشعب ، وينظر إليه عىل أنه نسق مفتوح  1959جيلفورد ) 

ومات املعطاة . ويعترب جيلفورد يتميز اإلنتاج فيه بخاصية تنوع اإلجابات املنتجة والتى ال تحددها املعل

 االبتكار عقلية تتضمن مجموعات خصائص هى الطالقة واألصالة واملرونة .

وينظر بعضهم اآلخر  إىل التفكري االبتكارى عىل أنه عملية عقلية ذات مراحل تبدأ باإلحساس باملشكلة 

 أنه عملية تمتد عرب الزمن ( االبتكار عىلMackinnon,1969وتنتهى بالوصول إىل الحل .فريى ماكينون )

( عىل أنه عملية صب عدة Mednik, 1964وتتميز باألصالة وبالقابلية للتحقيق . كذلك يعرفه ميدنك )

عنارص متداعية ىف قالب جديد يحقق احتياجات معينة أو فائدة ما ، بحيث تعد هذه العملية ابتكارية 

 بقدر جدة أو أصالة العنارص التى تشملها . 

 (orrance, 1969انس )أما تور 

فيعرفه عىل أنه العملية التى تتضمن اإلحساس باملشكالت والفجوات ىف مجال ما واملحاولة إىل  

 وضع الفروض واختبار صحتها للوصول إىل حلول لهذه املشكالت .

 كام أن بعض الباحثني عرفوا التفكري االبتكارى بداللة النواتج املرتتبة عليه .

( عىل أنه ظهور إلنتاج جديد تابع من  Rogers, 1959يعرفه روجرز )ففى هذا الصدد  

( عىل أنه إنتاج جديد مقبول Stein,1974التفاعل بني الفرد وما يكتسبه من خربات . ويعرفه ستاين )

 وناتج يحقق رضا مجموعة كبرية من األفراد ىف فرتة زمنية معينة .
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 خصائص التفكري االبتكارى :

السابقة للتفكري االبتكارى ميكن التوصل إىل بعض االستنتاجات واملالحظات التى  مبراجعة التعاريف

 ( : 1987تحدد طبيعته ، والتى تتمثل ىف الخصائص التالية ) زيتون ، 

يعكس االبتكار ظاهرة متعددة األوجه والجوانب ، حيث ينظر إليه عىل أنه قدرة أو عملية أو انتاج  -1

 كارى باملرونة واالنطالق والتحرر .ميتاز التفكري االبت -2

 ميتاز التفكري االبتكارى بأنه نسق مفتوح متنوع وأصيل . -3

يعرب التفكري االبتكارى عن نفسه ىف صورة إنتاج جديد ميتاز بالتنويع والقابلية للتحقيق ، وميتاز هذا  -4

 اإلنتاج أيضاً بالفائدة والقبول االجتامعى .

 التفكري االبتكارى :العوامل املؤثرة ىف 

لقد أشارت نتائج العديد من الدراسات إىل وجود جملة من العوامل والصفات التى تؤثر سلباً  

 أو إيجاباً ىف التفكري االبتكارى وتتمثل ىف :

الصفات الشخصية : مثل املرونة واملبادرة والحساسية للمثريات والجلد والدافعية واالستقاللية   -1

كيد الذات والفكاهة والسيطرة . فاألفراد الذين ميتازون مبثل هذه الخصائص ، هم أكرث واملزاجية ، وتا

 قدرة عىل اإلبداع واالبتكار .

املحاكاة : إن تقليد اآلخرين والتقيد باألمناط السلوكية السائدة لديهم يقلل من فرص االبتكار  -2

وعدم االكرتاث بآراء اآلخرين فمن شأنها أن تسهم واإلبداع لدى الفرد . أما امليل إىل االستقاللية والتميز 

 ىف تطوير السلوك االبتكارية  لديه .

الرقابة : تؤثر طبيعة البيئة التى ينشأ فيها األفراد عىل تطوير قدرات التفكري االبتكارى لديهم ،  -3

تعبري عن الفكر فاألفراد الذين ينشؤون ىف بيئات متشددة تمتاز بالتسلط والنقد وعدم إفساح الحرية لل

والرأى يكونوا أقل قدرة عىل التفكري االبتكارى مقارنة باألفراد الذين ينشؤون ىف البيئات التى تقدم 

 التشجيع والدعم لهم .

أساليب الرتبية والتعليم : تعمل أساليب الرتبية والتعليم التى تقوم عىل التقبل والتسامح والدعم  -4

ىف الحوار واملناقشة وإبداء الرأى عىل تعزيز السلوك االبتكارى لديه  والتشجيع وإتاحة الفرصة للمتعلم

 ، ىف حني األساليب التى تقون عىل التلقني وتقديم املعلومات الجاهزة تحد من هذا السلوك . 
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 مكونات التفكري االبتكارى :

 يتألف التفكري االبتكارى من مجموعة قدرات أو عنارص تتمثل فيام يىل :

 (Ideational Fluency:  ) طالقة الفكريةأوالً : ال

وتتمثل ىف قدرة الفرد عىل استدعاء أكرب عدد ممكن من األفكار املناسبة ىف فرتة زمنية معينة ملشكلة ما 

 (   Word Fluencyثانياً:الطالقة اللفظية  ).

فرتة زمنية  وتشري إىل قدرة الفرد عىل انتاج أكرب عدد ممكن من املفردات ضمن مواصفات معينة ىف

 معينة.

 ( Spontaneous Flexibility)    ثالثاً : املرونة التلقائية

وتتمثل ىف قدرة الفرد عىل االبتعاد عن التقليد وإنتاج أفكار مناسبة ملوقف ما بحيث تتسم بالتتنوعية 

 والالمنطية .

 (  Originality)  رابعاً : األصالة

صيلة نادرة ؛ أى التفكري إىل مدى أبعد من األشياء املعتادة ، وتشري إىل قدرة الفرد عىل إنتاج أفكار أ 

 بحيث يكون الفرد قادراً عىل انتاج أفكار تمتاز بالجدة والندوة .

 ( Elaboration)  خامساً : التفاصيل

 وتشري إىل قدرة الفرد عىل تقديم إضافات وتفاصيل جديدة لفكرة معينة أو موقف ما .

 ( Problem Sensitivityت  ) سادساً : الحساسية للمشكال 

وتتمثل ىف القدرة عىل تحديد نقاط الضعف أو القوة ىف املواقف والقدرة عىل فتح آفاق جديدة تتعلق 

 بذلك املوقف .
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 الذكاء والتفكري االبتكارى :

إن موضوع العالقة بني الذكاء واالبتكار الزال يشكل تساؤال يثري الجدل بني العديد من  

 علم النفس . املتخصصني ىف

فالبعض يعتقد أن جميع العامل االبتكارية تتطلب توافر حد أدىن من الذكاء ، بحيث ينظر هؤالء إىل 

االبتكار عىل أنه أحد جوانب الذكاء . إذ يؤكد هؤالء أن الذكاء ليس عامالً حاسامً ىف االبتكار ؛ فقد نجد 

عادية ، ففى هذا الصدد ، يرى كل من كاتل الكثري من األفراد املبدعني الذين ميتازون بدرجة ذكاء 

وسبريمان وثورنديك وغريهم إىل أن االبتكار عملية تعتمد إىل درجة كبرية عىل الذكاء . ىف حني يرى 

 آخرون أن االبتكار قدرة أو عملية مستقلة عن الذكاء . 

جيلفورد أن االبتكار ىف حني هناك الكثري ممن ميتازون بدرجات ذكاء عالية لكنهم غري مبدعني . ويرى 

هو محصلة ملجموعة قدرات تقع ضمن التفكري املتشعب وهى األصالة واملرونة والطالقة ، ىف حني أن 

القدرات التى يشتمل عليها الذكاء تقع ضمن قدرات التفكري املحدد ) املتقارب ( . وعند تحليل نتائج 

 1.3ى ، فقد تراوحت معامالت االرتباط بني ) الدراسات التى بحثت العالقة بني الذكاء والسلوك االبتكار 

 ( وهذا يشري إىل أن االبتكار ال يشكل عامالً مفصليا حاسام ىف عملية االبتكارى .  1.49 –
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 مراحل العملية االبتكارية :

 ( أربعة مراحل تمر فيها العملية االبتكارية عىل النحو اآلىت :Graham Wallasلقد حدد جراهام والس)

( ويتم ىف هذه املرحلة تحديد املشكلة ومعرفة جميع الجوانب   Preparationاإلعداد ) مرحلة -1

املرتبطة بها ومقارنتها مع املشاكل بها ، والتعرف عىل طرائق حلولها السابقة لالستفادة منها ىف إبتكار 

 حلول للمشكلة الراهنة .

فرد املشكلة أو املوقف وينرصف عنه إىل ( وىف هذه املرحلة يرتك ال Incubationمرحلة االحتضان )  -2

موقف أو نشاط آخر ليرتك مجاالً لألفكار ىك تختمر ىف ذهنه . فعىل سبيل املثال ، قد يقوم الفرد 

مبامرسة لعبة ما أو يقوم بنزهة عىل األقدام أو ميارس أى نشاط آخر حتى يتيح للعقل أن يعمل بصورة 

 له الوصول إىل الحل أو الفكرة .ال شعورية عىل هذه املشكلة ، مام يتيح 

( وتمثل مرحلة هبوط الفكرة إىل الذهن عىل نحو مفاجئ وهنا  IIIuminationمرحلة اإلرشاق )  -3

يأىت الحل كاللمعة الرباقة بحيث تتطلب من الفرد اإلمساك بها واالستفادة منها وإال فإنها تعود إليه مرة 

 أخرى .

( وتتمثل ىف التأكد من صحة ودقة الحل أو اإلنتاج الذى   Verificationمرحلة التحقق والتحقيق ) -4

 تم التوصل إليه ىف ضوء الحقائق املعروفة أواملنطقية أو ىف ضوء نتائج التجارب.

 

 التفكري االبتكارى الجامعى :

يعد التفكري اإلبتكارى الجامعى أحد األساليب التى تلجأ إليه بعض املؤسسات إليجاد الحلول  

بة لبعض املشكالت أو إنتاج أفكار جديدة تسهم ىف رفع كفاءة املؤسسات . ويتمثل ذلك ىف عرض املناس

مشكلة أو موضوع ما أمام مجموعة من األفراد لتداولها و التفكري فيها بهدف اقرتاح أو ابتكار الحلول 

يح أومقاطعة ، ويتم املناسبة لها . وبهذا األسلوب ، يتاح لألفراد التفكري بصوت عال دون أى نقدأو تجر

عادة تسجيل جميع األفكار ليتم تدولها عىل نحو موضوعى ىف جلسة أو جلسات الحقة من أجل إعادة 

النظر فيها وتقوميها أو تعديلها،وتسمى هذه العملية العصف الذهنى  ويستند هذا األسلوب إىل 

 األسس التالية :
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 ىف إنتاج عدد كبري ومتنوع من   األفكار .  يشجع هذا األسلوب االنسياب الحر لألفكار ويسهم  -1

يشجع هذا األسلوب عىل املناقشة والحوار املوضوعى ، وال سيام إذا خلت الجلسات من النقد  -2

 والتجريح.

إتاحة الفرصة للحوار والنقاش وإبداء اآلراء وتشجيع األفراد عىل التفكري بصوت عال مع تجنب النقد  -3

 أو 

 ، و السيام غري مألوفة منها ؛ والعمل عىل مناقشتها بهدوء وموضوعية . التجريح لألفكار    

العمل عىل إثراء البيئة بالخربات املتنوعة كاللغوية والثقافية واالجتامعية والعلمية وكذلك بالوسائل       -4

 املتعددة وإتاحة الفرصة لألفراد ىف التفاعل مع هذه الخربات واستخدام الوسائل املتاحة .

 تشجيع األسئلة املنطلقة لدى األفراد وتنمية ظاهرة حب االستطالع واالكتشاف لديهم . -5

 مراعاة الفروق الفردية والعمل عىل تنويع املهامت وإشباع الدوافع املختلفة لديهم .  -6

تقديم النصائح واإلرشادات لألفراد وتزويدهم مبصادر تعلم إضافية من شأنها أن ترثى خرباتهم  -7

 هم بالتاىل ىف تطوير قدرات التفكري االبتكارى لديهم .وتس

العمل عىل تفريد التعليم إن أمكن ، ألن ذلك يساعد ىف التعرف عىل حاجات وميول ورغبات األفراد  -8

 ، مام يسهم بالتاىل ىف تنمية التفكري االبتكارى لديهم .

 ملبارش بني املتعلم والخربات التعليمية .استخدام الربامج التعليمية املحوسبة التى تتطلب التفاعل ا -9

تشجيع فرص املنافسة بني األفراد ، و السيام تلك التى تثري دافية األفراد نحو التعلم واالكتشاف   -11

 والتميز ؛ وتنمية روح التعاون والعمل الجامعى لديهم أيضاً .
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 (  Critical Thinkingالتفكري الناقد ) 

منطا من أشكال التفكري الهامة يلجأ إليه الفرد ىف تعامله مع الكثري من املواقف يعد التفكري الناقد 

 واملثريات املتعددة . فهو ال يقل أهمية عن أمناط التفكري اآلخرى كحل املشكلة والتفكري

االبتكارى ؛ ألن األفراد ىف الكثري من الحاالت يواجهون مواقفا ومشكالت تتطلب الفهم والتقييم واتخاذ 

 ( . 1993لقرارات املناسبة حيالها) مايرز ، ا

ويدخل هذا النوع من التفكري ىف الكثري من األنشطة اإلنسانية ىف املجاالت السياسية والعسكرية 

والعلمية واالجتامعية والفنية واألدبية والرتبوية ، حيث أن أهميته تتبدى إثراء حياة اإلنسان 

، واالرتباط اإليجاىب مبا يحدث حوله من عالقات اجتامعية ومساعدته عىل تغري األوضاع نحو الفضل 

وظروف مادية وعوامل وتعد عملية تنمية التفكري الناقد لدى األفراد أحد التوجهات الحديثة لألنظمة 

الرتبوية نظراً للحاجة املاسة لتطوير قدرات األفراد عىل مواجهة املواقف واألوضاع الحياتية املتغرية ، 

 اكتساب املعارف واملهارات التى تمكنهم من االختيار السليم واتخاذ القرارات املناسبة ومساعدتهم عىل

 وإيجاد أفضل الحلول للمشاكل املختلفة التى  يواجهونها.

 تعريف التفكري الناقد :

تتعدد تعاريف التفكري الناقد تبعاً الختالف النظرة إىل ماهيته ، فالبعض ربطة بعملية التقويم 

ى ، وهناك من اعتربه نوعا من التفكري الغرىض املوجه ، ىف حني البعض اآلخر ربطة باالستدالل املوضوع

 ( . 1995والتفكري الجدىل . وفيام يىل عرض لبعض تعاريف التفكري الناقد ) السيد ، 

 ( :  Goodتعريف جود )

للمعلومات والربهان بهدف التفكري الناقد هو ذلك التفكري الذى يقوم عىل أساس التقويم الدقيق 

 الوصول إىل أفضل النتائج .

 ( : Rassalتعريف رسل  )

التفكري الناقد هو عملية تقويم أو تصنيف وفق معيار سابق متفق عليه وهو اختبار منطقى للوقائع 

 بعيداً عن املؤثرات العاطفية .
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 ( :   Watson & Giasserتعريف واطسون جليرس )

ملحاولة املستمرة الختبار الحقائق واآلراء ىف ضوء األدلة التى تدعمها بدال من القفز التفكري الناقد هو ا

املترسع بحيث يتضمن املعرفة مبهارات التقىص املنطقى التى تساعد ىف تحديد قيمة مختلف األدلة 

 والوصول إىل نتائج سليمة واختبار صحة النتائج وتقويم املناقشات بطريقة موضوعية خالصة .

 

 (:   FisHerريف فيرش  )تع

التفكري الناقد هو القدرة عىل قياس املعلومات واألفكار وتقويم املناقشات بهدف الوصول إىل أحكام 

 متوازنة . 

 

 ( : Bawed etalتعريف باود وكوف ووكر  )

ىك التفكري الناقد هو مصطلح عام وشامل يدل عىل األنشطة االنفعالية والعقلية التى يقوم بها الفرد ل

 يكتشف خرباته ويصل إىل فهم جديد وتقدير جيد .

 

 ( :  Shaffeتعريف شافيه ) 

 ,.Huffman etالتفكري الناقد هو التفكري بعملية التفكري الذى تقوم به بهدف توضيحه وتحسينه) 

( ومهام يكن من أمر ، فإننا نالحظ أن التعارف السابقة تشرتك جميعها ىف التأكيد عىل بعض  1991

نب والتى تتضمن الفهم الدقيق للموقف ، وإدراك العالقات القامئة بني عنارص املوقف وتقويم الجوا

 الحجج واألدلة واملوضوعية ىف إصدار األحكام واتخاذ القرارات بعيداً عن التأثري العاطفى .

 

 أهمية التفكري الناقد

األنظمة الرتبوية إىل تطويرها لدى تعد تنمية مهارات التفكري الناقد من األهداف الرتبوية التى تعمد 

 ( ، ويرجع االهتامم به لألسباب التالية :1993املتعلمني )مايرز
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أوال : التفكري الناقد يساعد األفراد عىل التكيف مع األوضاع املتغرية ، فاملجتمعات تواجه تغريات رسيعة 

األفراد مواجهتها ومعالجتها  ىف جميع املجاالت ، األمر الذى يؤدى إىل خلق تحديات جديدة تتطلب من

 والتكيف معها .

ثانياً: تنمية التفكري الناقد عند األفراد تؤدى بهم إىل فهم أعمق للتحديات واملشكالت وربط الخربات 

 معاً مام  يساعدهم عىل صنع القرارات املناسبة التى تلبى حاجاتهم وحاجات املجتمع .

د تزيد من قدرتهم عىل التمييز بني الرأى والحقيقة والتأكد من ثالثاً: تنمية التفكري الناقد لدى األفرا

 صدق مصادر املعلومات   والخروج باستنتاجات منطقية سليمة .

رابعاً : التفكري الناقد يساعد ىف التصدى لألفكار والعادات الهدامة واالبتعاد عن التطرف والتعصب أو 

 االنقياد العاطفى .

يد من قدرة األفرادعىل التعامل بكفاءة مع املشكالت واملواقف التى تتطلب خامساً : التفكري الناقد يز

 مهارات التفكري املجرد .

 

 مكونات التفكري الناقد :

 يتطلب التفكري الناقد عدداً من اإلجراءات تتمثل  ىف :

 أوالً: تحديد االفرتاضات : 

وع ما يهدف تحديد الوقائع ذات وتتمثل ىف فحص الوقائع والبيانات التى يتضمنها موقف أو موض

 العالقة بذلك املوقف واستثناء االفرتاضات غري الواردة أو ذات العالقة به .

 

 ثانياً : التفسري : 

ويتمثل ىف محاولة الفهم العميق للوقائع أو االفرتاضات ذات العالقة باملوقف من أجل استخالص      

 نتائج معينة.

 

 ثالثاً : تقويم الحجج : 

وتتمثل ىف تقييم الوقائع أو االقرتاحات املتصلة اتصاال مبارشا أو غري مبارش باملوقف وتحديد نقاط 

 الضعف والقوة فيها .
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 رابعاً : االستنباط : 

ويتمثل ىف تحديد العالقات بني املوقف ومواقف أخرى واالستفادة من املعرفة السابقة بتلك املواقف ىف 

ويتضمن أيضاً الحكم من خالل هذه املعرفة عىل الوقائع املشتقة من  التعامل مع املوقف الجديد .

 ذلك املوقف أو املرتبطة به .

 

 خامساً : االستنتاج : 

ويتمثل ىف القدرة عىل التمييز بني درجات قبول أو عدم قبول صحة أو خطأ النتائج تبعاً ملدى ارتباطاً 

 بالوقائع ذات العالقة باملوقف .  

 

 الناقد : خصائص التفكري

لقد أورد بروكفيلد عدداً من الخصائص التى ميتاز بها التفكري الناقد والتى ميكن تلخيصها ىف  

 ( : 1995اآلىت       ) السيد ، 

التفكري الناقد ميثل نشاطاً إيجابياً خالقاً يشعر األفراد بالقيمة والثقة بأنفسهم و ما يقومون به من  أوال :

 اتية املتعددة التى يتعاملون معها .أنشطة حيال املواقف الحي

: التفكري الناقد هو عملية ونتاج ىف نفس الوقت ، فهو يعكس العملية العقلية التى تقوم عىل ثانياً 

 الفهم واالستدالل والحكم وإصدار القرارات إضافة إىل ما يرتتب عىل هذه العملية من نواتج .

يا داخليا يصعب تميزه إال إذا ظهر ىف شكل نواتج تتمثل ىف : التفكري الناقد قد يكون سلوكاً ضمن ثالثاً 

الكفاءات أو األقوال أو اإليحاءات أو األفعال ، وقد يكون عىل شكل سلوك رصيح ومبارش كام يظهر ىف 

 اتخاذ القرارات الفورية أو الحل الرسيع للمشكالت .

وااليجابية . فاألحداث املتعددة السارة : التفكري الناقد قد يستثار باملواقف واألحداث السلبية  رابعاً 

وغري السارة التى مير بها األفراد تدفعهم إىل إعادة النظر وتقييم مثل هذه املواقف واتخاذ اإلجراءات 

 املناسبة من أجل مساعدتهم عىل التكيف .

ه األمر إعادة : التفكري الناقد ينطوى عىل جوانب انفعالية . فعندما يفكر الفرد ىف موقف ما ، من خامساً 

 تقييم بعض الجوانب ،
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وال سيام تلك التى ترتبط مبعتقداته وأفكاره وطرائق حياته ، عندها يكون مدفوعا للقيام بذلك    

بسبب الخوف أو القلق من   النتائج املرتتبة عىل االستمرار ىف استخدام مثل تلك األفكار واملعتقدات 

ىل الفرق ما بني تأثر األفكار والقرارات بالجوانب االنفعالية أو وأساليب الحياة . وتجدر اإلشارة هنا ، إ

الذاتية واالبتعاد عن املوضوعية ىف أثناء عملية التفكري الناقد وبني الجوانب االنفعالية التى تدفع الفرد 

 إىل القيام بذلك النوع من التفكري .

 

 العالقة بني التفكري الناقد والذكاء  التحصيل املدرىس :

رت نتائج العديد من الدراسات إىل وجود عالقة إيجابية قوية بني التفكري الناقد والذكاء تراوحت أشا

( . وهذا يشري إىل أن مهارات التفكري الناقد تعتمد إىل درجة كبرية  1.75 – 1.25قيمتها اإلحصائية بني ) 

قدرات الذكاء كاإلحساس  عىل ذكاء األفراد . وقد أشار جيلفورد إىل أن بعض املهارات املتضمنة ىف

باملشكالت والقدرة عىل االستدالل والتنظيم والتقويم هى مشابهة لتلك التى يتضمنها التفكري الناقد ، 

 مام يدفعنا إىل القول بوجود تشابك وتداخل بني الذكاء والتفكري الناقد .

العديد من الدراسات أن  وحول العالقة بني التفكري الناقد والتحصيل الدراىس ، فقد أظهرت نتائج   

 ( .  1.6 – 1.11معامالت االرتباط بني هذين املتغريين تراوحت بني ) 

ولعل وجود مثل هذه العالقة اإليجابية يرجع إىل أن الكثري من املهامت املدرسية تتطلب قدرات    

 التفكري الناقد كاالستدالل واملقارنة والتقييم وإصدار األحكام .

 أصناف املشكالت 

تصنيف املواقف واملشكالت التى يصادفها األفراد وتتطلب منهم التفاعل معها وإيجاد الحلول املناسبة 

 لها وفقا لعدد من األبعاد عىل النحو التاىل :

 Well-defined v.s ill-defined problems )املشكالت املحددة مقابل غري املحددة :  -1

املحددة بثالثة خصائص تتمثل ىف أنها واضحة ومحددة ولها حل واضح ومحدد ، ولها تاز املشكالت تم

مجموعة  أدوات ووسائل محددة تعني ىف الوصول للحل . ومن األمثلة عىل هذا النوع ، بعض املسائل 

 الحسابية.
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 لعالقة بني التفكري الناقد وأشكال التفكري األخرى :ا

خل ىف كافة أشكال التفكري األخرى كالتفكري االبتكارى وتفكري حل ميكن القول أن التفكري الناقد يتد 

املشكلة. ففى مواقف التفكري االبتكارى يحتاج الفرد من لحظة ألخرى اىل إعادة النظر ىف أعامله 

وتقوميها بصورة موضوعية ىف ضوء أعامله السابقة أو ىف ضوء أعامل اآلخرين ،وللحكم عليها من حيث 

نفعيتها. أما مواقف تفكري حل املشكلة فهى تتطلب من الفرد الحكم بصورة أصالتها وجدتها و 

موضوعية عىل الحلول التى يصل إليها واملقارنة أو املوازنة بني هذه الحلول من حيث مدى مناسبتها 

قد للمشكلة ، وبالتاىل اتخاذ القرارات املناسبة حيال تلك الحلول . وبهذا ميكن االستنتاج بأن التفكري النا

 يشكل خطوة هامة من خطوات كل من التفكري االبتكارى وأسلوب حل املشكلة.

 

 التفكري الناقد:تنمية 

( أن عملية تنمية قدرات التفكري الناقد لدى األفراد يجب أن تنطوى عىل 1991يرى هوفامن وزمالؤه )

 ثالثة مكونات يشتمل كل منها عىل عدد من االجراءات التى تتمثل فيام يىل :

 ( Affective Componentال : املكونات الوجدانية )أو 

 وتتمثل ىف مجموعة العوامل العاطفية التى ميكن أن تسهل أو تعيق التفكري الناقد وتشمل :

 تقديم الحقيقة عىل االهتامم الشخىص : ويتمثل ىف ضبط الذات وتقبل اآلراء املخالفة. -1

 لتغيري وعدم التصلب.تقبل التغيري: وتعنى االنفتاح والرغبة ىف ا -2

 التعاطف : وتعنى قبول افكار ومشاعر وسلوكيات اآلخرين وعدم االنغالق أو التمركز حول الذات.-3

 الرتحيب باالفكار غري املألوفة واخضاعها اىل الفحص والتدقيق والنقد املوضوعى. -4

بها قد تحتمل الصحة أو  تحمل الغموض: وتعنى إدراك الفرد أن املواقف املعقدة والحلول املتعلقة -5

 الخطأ.

 تجنب التحيز الشخىص أو التفسريات الذاتية الخاطئة. -6
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 (Cognitive Componentsثانيا : املكونات املعرفية  )

 وتشمل مجموعة العوامل والعمليات املعرفية التى تتضمن ىف التفكري الناقد وهى :

 اآلخرين. التفكري عىل نحو مستقل وعدم التأثر بآراء وأفكار -1

تحديد املشكلة عىل نحو دقيق وواضح ملنع حدوث الغموض أو جمع معلومات غري مناسبة  -2

 للموقف أو املشكلة.

 تحليل املعلومات والبيانات لتحديد قيمتها ومدى ارتباطها بالوقف أو املشكلة. -3

معالجة املوقف مثل  توظيف أشكاال أخرى من العمليات العقلية أو أمناطا آخرى من التفكري أثناء -4

( والجدىل Dialogical( والحوارى )Deductive( واالستدالىل )Inductiveالتفكري االستنتاجى )

(Dialectical .) 

التجميع أو الرتكيب :ويتمثل ىف الربط بني العنارص املختلفة التى ينطوى عليها املوقف أو املشكلة  -5

 عىل نحو معني ليبدو ذو معنى أو قيمة.

نب التعميامت الزائدة وعدم توظيف الخربات عىل مواقف أخرى ليست مامثلة للموقف الراهن تج -6

 أو استخدام خربات من مواقف سابقة غري مناسبة لتوظيفها ىف هذا املوقف.

توظيف العمليات املاورائية وتتمثل ىف إدراك وتحليل وتقييم العمليات العقلية التى تم توظيفها ىف  -7

 أو املشكلة. معالجة املوقف

 (Behavioral Components)ثالثا : املكونات السلوكية  

 وتتضمن األنشطة الرضورية للتفكري الناقد وهى :

 تأخري إصدار اإلحكام حتى يتوفر قدر كاف من املعلومات. -1

 استخدام مفاهيم ومصطلحات دقيقة بحيث يسهل تعريفها واختبارها تجريبيا.-2

 يانات املناسبة التى ترتبط باملوقف أو املشكلة.تجميع املعلومات والب -3

التمييز بني الرأى والحقيقة ، فالرأى هو تعبري يعكس شعور أو تصور الفرد حيال موضوع ما ،قد  -4

 يكون صائبا أو خاطئا ، ىف حني تمثل الحقيقة عبارة ميكن اثبات صحتها.

 تشجيع املناقشات والتساؤالت وإثارة التحدى. -5

 ع عىل نحو فعال لخآخرين.االستام  -6

 تعديل األحكام ىف ضوء املعلومات والحقائق الجديدة. -7
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 توظيف املعرفة أو املعلومات عىل مواقف جديدة -8

 ) Problem Solvingتفكري حل املشكلة  )

يعد تفكري حل املشكلة أحد أمناط التفكري التى يلجأ إليه الفرد عندما يواجه موقفا أو مشكلة ما 

منه إيجاد حل مناسب لها.فالفرد أثناء تفاعالته الحياتية يصادف العديد من املواقف أو  وتحتاج

املشكالت املتعددة التى تتطلب منه االستجابة لها بشكل من األشكال.وتزداد حاجة الفرد إىل إجراء 

ه ، أو ىف مثل هذا النوع من التفكري عندما تكون املواقف التى يواجهها ذات أهمية وحيوية بالنسبة ل

حالة فشل الحلول السابقة،األمر الذى يدفعه اىل التفكري والبحث عن طرق جديدة . ومثل هذا النوع 

من التفكري يعد عىل غاية من األهمية ويلعب دورا بارزا ىف حياة األفراد واملجتمعات ، اذ يعمل عىل 

ت وتمكينهم من التكيف تطوير املجتمعات ويسهم ىف تحسني قدرات األفراد عىل مواجهة املشكال 

السليم.ويعرف تفكري حل املشكلة عىل أنه املحاولة لتحقيق هدف ىف موقف يتضمن عائقا ما يحول 

 (Guenther, 1998دون تحقيق ذلك الهدف ) 

 

 املشكالت الندية مقابل غري الندية : -2

رفا واحدا ميكن أن املشكالت الندية هى تلك التى تتطلب املنافسة بني طرفني أو أكرث ، بحيث أن ط

يحقق الفوز أو الربح أو النرص. ومن هذه املشكالت تلك التى تتعلق ببعض االلعاب مثل لعبة 

الشطرنج أو املبارزة أو الفوز بوظيفة معينة أو مسابقة ما. أما غري الندية فتمثل املشكالت التى ال 

كتابة قصة أو تصليح سيارة أو حل  تتطلب املنافسة بني طرفني أو أكرث مثل حل الكلامت املتقاطعة أو

 مشكلة اجتامعية.
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 Potentially Solvable v.s unsolvable  املشكالت القابلة للحل مقابل غري القابلة للحل -3

problems 

فاملشكالت القابلة للحل هى تلك التى ميكن حلها بطريقة أو أكرث، ىف حني غري القابلة للحل فتتضمن     

املشكالت التى يصعب ايجاد حل لها مثل معادلة رياضية معقدة وتشتمل عىل أكرث من مجهولني ، أو 

 السري برسعة تفوق رسعة الضوء.

 االتجاهات النظرية ىف تفسري حل املشكلة

( من القيام باملهام التى يقوم بها األفراد املتفوقني عقليا 51 الفرد الذى تبل  درجة ذكاءه )وتمكني

(Guenther ,1998) 

ينطوى املوقف املشكل عىل عائق يثري لدى الفرد ويزيد من دافعيته للتخلص منه.وتختلف النظريات 

وفيام يىل عرض موجز لوجهة نظر ىف تفسري سلوك حل املشكلة تبعا الختالف تفسريها لعملية التعلم. 

 بعض النظريات ىف هذا الشأن.

  أوال :النظرية السلوكية :

تنظر إىل تفكري حل املشكلة عىل أنه سلوك متعلم يخضع لقوانني ومبادئ التعلم التى تحكم أى سلوك 

ة التى تتبع آخر. وترى أن هذا السلوك يتدعم ويتم تعميمه اىل املواقف املتعددة تبعا للنتائج التعزيزي

هذا السلوك. فهى تنظر اىل سلوك حل املشكلة عىل أنه استجابة ملوقف أو وضع مثريى معني وينطوى 

عىل استخدام عادات وأمناط سلوكية متعلمة سابقا بحيث يحتفظ الفرد أو يعدل ىف هذه األمناط 

 (.1996السلوكية تبعا ملا يرتتب عليها من نتائج ) نشواىت ، 

السلوكية أن العادات واألمناط السلوكية السابقة تتفاوت من حيث قوة ارتباطها وتؤكد النظرية 

باملوقف أو األوضاع املثريية، بحيث يسعى الفرد إىل استخدام هذه العادات عىل نحو هرمى حسب قوة 

ت ارتباطها باملواقف وفقا ملبدأ املحاولة والخطأ الذى اقرتحه ثورنديك. فالفرد يبدأ باستخدام العادا

واألمناط السلوكية البسيطة وينتقل تدريجيا إىل األكرث تعقيدا ىف محاولة إليجاد الحل األنسب.وىف حال 

فشل مثل هذه املحاوالت،فانه يسعى إىل البحث عن حل جديد أو ارتباط جديد، ويتقوى هذا االرتباط 

 باألثر البعدى االيجايب أو ما يسمى بالتعزيز. 
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  ية ثانيا : النظرية املعرف

تنظر اىل تفكري حل املشكلة عىل أنه سلوك ينطوى عىل عمليات معرفية داخلية تحدث لدى األفراد ؛ 

فهو ليس مجرد تكوين ارتباط بني السلوك واملوقف املشكل بحيث يتقوى ويتكرر وفقا إلجراءات 

عىل ذلك املوقف.فعىل  التعزيز ، وإمنا هم نتاج العمليات املعرفية كاإلدراك واملعالجة التى يجريها الفرد

سبيل املثال ، ترى نظرية الجشطلت ان تفكري حل املشكلة يتوقف عىل قدرة الفرد تنظيم وإعادة 

املجال االدارىك املتعلق باملوقف املشكل بحيث تمكنه من االستبصار وإدراك العالقات القامئة ىف املوقف 

ملستقبل عندما يواجه الفرد هذا املوقف أو مام يساعده عىل اكتشاف الحل ،بحيث يتكرر هذا الحل ىف ا

مواقف أخرى مشابهة له. أما بياجيه فينظر إىل تفكري حل املشكلة عىل انه عملية تكوين بنية معرفية 

نتيجة لحالة عدم التوازن العقىل التى يثريها املوقف املشكل لدى الفرد.وقد يلجأ الفرد اىل إجراء عملية 

ربات أو البنى املعرفية املوجودة لديه ىف محاولة لتحقيق حالة التوازن التمثل من خالل استخدام الخ

العقىل. ولكن ىف حال فشلها أو عدم مالءمتها للموقف،فإنه يلجأ اىل إجراء عملية التالؤم التى تتضمن 

  Bukatko & Daehler, 1998 )تعديل البنى املعرفية أو البحث عن مصادر معرفية أخرى 

 

( تفكري حل املشكلة من العمليات العقلية العليا التى تتضمن قدرات مثل Gange,1977ويعترب جانية )

تنظيم وتحليل وتركيب املعرفة واستدعائها. وينظر اليه عىل انه عملية ادراك العالقة بني مبدأين أو أكرث 

( Internal Codnitionsبحيث تتوقف قدرة الفرد عىل حل املشكالت عىل وجود رشوط داخلية )

هى مبثابة متطلبات أساسية لحدوث هذا النوع من التعلم لدى االفراد؛وتتمثل ىف املعرفة باملبادئ ،و 

 واملفاهيم والقدرة عىل التميز والتعميم.

 

أما منوذج معالجة املعلومات،فانه يعتمد ىف تفسري تفكري حل املشكلة عىل مبدأ التشابه بني النشاط 

ة معالجة املعلومات التى تجرى ىف الحاسوب. ويرى أصحاب العقىل الذى يحدث لدى األفراد وعملي

هذا االتجاه أن قدرة الفرد عىل حل املشكلة تعتمد عىل قدرته عىل التعرف عىل املعلومات وترميزها 

وتفسريها وإدراك العالقات القامئة بني العنارص ىف املوقف، وقدرته عىل اسرتجاع خربات سابقة من 

 للوصول اىل الحل املناسب.الذاكرة وربطها باملوقف 
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 خطوات حل املشكلة :

ال يوجد اتفاق عام بني علامء النفس حول عدد الخطوات التى يتضمنها تفكري حل املشكلة للوصول اىل 

الحل املنشود.وبشكل عام فإن هذا النوع من التفكري يتشابه مع التفكري العلمى من حيث الخطوات 

 ىل النحو التاىل :املتعبة والتى ميكن تلخيصها ع

 الشعور بوجود مشكلة ما تثري التحدى لدى الفرد والحاجة إىل إيجاد حل مناسب لها. أوال:

: تحديد املشكلة وفهم طبيعتها وتحديد العنارص املرتبطة بها إضافة اىل اإلمكانات والقدرات ثانيا

 املناسبة لحلها.

مقرتحة لهذه املشكلة أو تفسريات لها،  وضع الفروض حول هذه املشكلة،وهى مبثابة حلول ثالثا:

 والعمل عىل جمع البيانات واملعلومات املناسبة وتنظيمها عىل نحو يسهل استخدامها. 

:اختبار صحة هذه الفروض أو الحلول من خالل استخدام اسرتاتيجيات معينة يلجأ اليها الفرد رابعا

لتأكد من مدى ارتباطها بـ أو مالءمتها للموقف تتمثل ىف املقارنة بينها وتجريبها عىل املوقف املشكل ل

 املشكل.

 : اتخاذ القرار والذى يتمثل ىف تقرير الحل أو الحلول املناسبة للموقف املشكل. خامسا

 : تنفيذ الحل وتقويم هذا الحل ىف ضوء النتائج املرتتبة عليه.سادسا 

 

 تنمية تفكري حل املشكلة :

واملواد الدراسية تتطلب من املتعلم أن يكون قادرا عى استخدام  هناك العديد من املواقف التعليمية

 أسلوب املشكلة

الجتيازها يصبح من الرضورى عىل املعلمني تنمية قدرات تفكري حل املشكلة لدى املتعلمني.وفيام يىل 

 بعض اإلرشادات التى ميكن للمعلمني استخدامها لتنمية مهارات حل املشكلة لدى املتعلمني :

يم مواقف الدرس عىل شكل أو معضالت استفزازية تضع املتعلمني ىف حالة عدم توازن عقىل ، تصم -1

 وتثري لديهم الرغبة ىف إيجاد الحلول املناسبة لها .

إثارة الدافعية لدى املتعلمني وتحفيزهم عىل االستجابة ملثل هذه املواقف من خالل استخدام  -2

 ومساهمتهم . املعززات املختلفة ملبادرات املتعلمني
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توفري جو صاىف ميتاز بالهدوء واألمن والطأمنية والتقبل ويشجع االستقصاء والتعبري الحر لدى  -3

 املتعلمني.

تدريب املتعلمني عىل مهارات فهم وتحديد املشكلة والعنارص املرتبطة بها إضافة إىل تدريبهم عىل  -4

ة الختبارها ، واختيار البديل املناسب منها ؛ وضع الفرضيات املناسبة وكيفية جمع البيانات املناسب

 وبالتاىل تنفيذ هذا البديل وتقوميه .

استخدام أساليب التدريس التى تقوم عىل النقاش والحوار وتشجع التعلم الذاىت واالكتشاىف لدى  -5

 املتعلم . مع رضورة العلم عىل إعداد البيئة الصافية بشكل يتيح للمتعلم السيطرة عىل املوقف

 التعليمى واستخدام الخربات واألدوات ومصادر التعلم املتاحة.

تزويد املتعلم بالنصائح واإلرشادات والقرائن التى تمكنه من الوصول اىل الحلول املطلوبة وإرشاده  -6

 اىل مصادر تعلم إضافية وتزويده بالتغذية الراجعة.

شكيل مجموعات تعلم صغرية ،وتزويد كل  تشجيع العمل الجامعى التعاوىن بني املتعلمني من خالل ت-7

 مجموعة مبهمة تعليمية أو مشكلة معينة للعمل عىل حلها،ومناقشة هذا الحل مع املجموعات األخرى.

 استخدام أسلوب لعب األدوار ىف عملية التدريس،حيث إنها تشجع ىف ابتكار األفكار والحلول لها.-8

سائل املتعددة إضافة إىل مواقف اجتامعية وتشجيعهم عىل تزويد املتعلمني باأللغاز واالحاجى وامل -9

 إيجاد الحلول لها .
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 الخالصـــــــــــة

 

التفكري نشاط عقىل يحدث لدى األفراد ويتضمن عملية معالجة املعلومات واستخدام الرموز 

معنية.وتختلف طبيعة النشاط التفكريى لدى والتصورات واللغة واملفاهيم بهدف الصول اىل نواتج 

 األفراد تبعا للنمط املعرىف السائد لديهم.

 

ويشكل التفكري االبتكارى أحد أنواع التفكري ويتم من خالله اكتشاف أو إنتاج أشياء تمتاز بالجدة 

والرقابة  واألصالة والنفعية.ويتأثر التفكري االبتكارى بعدة عوامل تتمثل ىف الخصائص الشخصية للفرد

وأساليب الرتبية والتعليم ونوع البيئة التى يعيش فيها األفراد. ويتكون من مجموعة قدرات هى 

الطالقة الفكرية واللفظية واملرونة التلقائية واألصالة والتفاصيل والحساسية للمشكالت.ومير التفكري 

لة اإلرشاق ثم مرحلة التحقيق . االبتكارى ىف عدة مراحل هى مرحلة اإلعداد ، ومرحلة االحتضان ، ومرح

ويشري مفهوم التفكري االبتكارى الجامعى إىل تداول موضوع  معني وطرح األفكار حوله بحرية تامة ثم 

 إعادة تداولها مرة أخرى بهدف التوصل إىل أفضل األفكار.

 

املألوفة وإتاحة وميكن تنمية التفكري االبتكارى لدى األفراد من خالل تشجيع األنشطة واألفكار غري 

الفرصة للحوار والنقاش والعمل عىل إثراء البيئة وتزويد األفراد مبصادر التعلم، وتعزيز املبادرات 

 الفردية مع االستفادة من برامج التعليم املحسوسية.

 

ويعد التفكري الناقد شكال أخرا من اشكال التفكري يلجأ اليه الفرد لتقييم األشياء واتخاذ القرارات 

ناسبة.ويتدخل هذا النوع من التفكري ىف أمناط التفكري األخرى كالتفكري االبتكارى وحل املشكلة. امل

ويقوم هذا النوع من التفكري عىل عدة خطوات تتمثل ىف تحديد االفرتاضات والتفسري وتقويم 

 املناقشات واالستنباط واالستنتاج.وهناك عالقة ارتباطيه ايجابية بني التفكري الناقد 
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من الذكاء والتحصيل الدراىس نظرا لوجود قدرت مشرتكة يتطلبها مل من التفكري الناقد والذكاء  وكل

والتحصيل.أن تنمية التفكري الناقد تتطلب تطوير قدرة الفرد عىل التفكري املوضوعى وفحص جميع 

ويسهم التفكري األدلة وتقييمها واختيار البدائل املناسبة بهدف الوصول إىل أحكام أو قرارات موضوعية.

الناقد ىف التكيف مع األوضاع املتغرية ويتيح لإلفراد فهام أعمق للمشكالت املتعددة ، األمر الذى يسهم 

ىف معالجتها وبالتاىل التغري والتطوير. وميكن تنمية هذا النوع من التفكري من خالل عدد من اإلجراءات 

 يز بني الرأى والحقيقة وغريها.تمتاز باملوضوعية والحساسية والتقييم الدقيق والتمي

 

أما تفكري حل املشكلة فهو يقوم عىل البحث عن حل ملشكلة معينة أو اختيار سلوك مناسب ملوقف 

ما.وتختلف وجهات النظر حول عملية تعلم هذا النوع من التفكري،حيث تقدم كل من النظرية 

ري هذا النوع من التفكري ىف خطوات السلوكية واملعرفية تفسريا مختلفا لهذا النوع من التفكري.ويس

تتمثل ىف الشعور بوجود مشكلة وتحديدها ، ووضع الفرضيات حولها،ثم جمع البيانات املناسبة الختبار 

صحة الفروض،فاختبار الحل الصحيح وتقويم نتائجه.وميكن تطوير تفكري حل املشكلة وتنميته لدى 

تفزازية وإثارة حب االستطالع لديهم األفراد من خالل تصميم الدروس عىل شكل مواقف اس

 وتشجيعهم عىل البحث واالستقصاء والتعلم الذاىت وتزويدهم بالتغذية الراجعة املناسبة.
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 أسئلة التقويم الذاىت

***** 

 

 عىل رمز االجابة الصحيحة فيام يأىت :)√( ضع عالمة 

 وأصيلة هو أحد مؤرشات التفكري:القدرة عىل انتاج أشياء جديدة معقولة -1

 االفرتاىض-ب    الناقد-أ 

 حل املشكلة-د    االبتكارى-ج 

 

 التالية من العوامل التى تؤثر ايجابيا ىف التفكري االبتكارى عدا :-2

 السامت الشخصية مثل املرح واملثابرة.-أ 

 الرقابة املتشددة.-ب 

 التعزيز والتشجيع.-ج 

 االستقاللية -د 

 

 مفهوم املرونة التلقائية إىل القدرة   عىل : يشري -3

 استدعاء أكرب عدد مكن من األفكار –أ  

 إنتاج أفكار أصلية ونادرة. –ب  

 تقديم إضافات وتفاصيل جديدة. –ج  

 االبتعاد عن التقليد –د  
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 تشري الدالئل ونتائج الدراسات فيام يتعلق مبوضوع الذكاء واالبتكار إىل : -4

 العالقة بني الذكاء واالبتكار. عدم وضوح -أ 

 وجود عالقة قوية بني الذكاء واالبتكار. -ب 

 االبتكار هو أحد مكونات الذكاء . -ج 

 االبتكار هو مرادف للذكاء . -د 

 

القدرة عىل قياس املعلومات واألفكار وتقويم املناقشات بهدف الوصول اىل أحكام متوازنة هو أحد  -5

 التى قدمها :تعريفات التفكري الناقد 

 جود –ب      رسل –أ  

 شافيه –د      فيرش –ج  

 

 التالية من مكونات التفكري الناقد عدا : -6

 االستنباط –ب                   التفسري –أ  

 التعميم –د                    االستنتاج –ج  

 

 القدرة عىل تحديد العالقات بني املوقف ومواقف أخرى تشري اىل قدرة  -7

 االستنباط –ب      التفسري –أ  

 التقويم –د       االستنتاج –ج  

 

 يرتاوح معامل االرتباط بني قدرات التفكري الناقد والذكاء بني : -8

 1.91-1.21ب (              1.75-1.25أ(  

 1.91-1.61د (               1.25-1.11ج (  
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 توظيف العمليات املاورائية هو أحد املكونات ........ ىف التفكري الناقد : -9

 املعرفية  –ب    الوجدانية  –أ  

 الحركية. –د    السلوكية –ج  

 

 يهدف تفكري حل املشكلة اىل : -11

 إنتاج أفكار جديدة. –أ  

 تقييم األفكار التى ينتجها الفرد. –ب  

 التمييز بني الرأى والحقيقة . –ج  

 تحقيق هدف معني ىف موقف يتضمن عائق ما . –د  

 

 املشكالت التى تتطلب املنافسة بني أكرث من طرفني تسمى باملشكالت : -11

 الندية  –ب           غري املحددة –أ  

 القابلة للحل . –د      املحددة  –ج  

 

 

 

 

 


