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مقدمة ..

ً
ً
يعد التفكيرالناقد من املوضوعات املهمة والحيوية التي انشغلت بها التربية قديما وحديثا ،وذلك
ملا له من أهمية بالغة من تمكين املتعلمين من مهارات أساسية في عملية التعلم والتعليم؛ إذ تتجلى
جوانب هذه األهمية في ميل التربويين على اختالف مواقعهم العلمية على تبني استراتيجيات تعليم
وتعلم مهارات التفكيرالناقد
ّ
إذ إن الهدف األساس ي من تعليم وتعلم التفكيرالناقد هوتحسين مهارات التفكيرلدى الطلبة ،والتي
تمكنهم بالتالي من النجاح في مختلف جوانب حياتهم ،كما أن تشجيع روح التساؤل والبحث
واالستفهام ،وعدم التسليم بالحقائق دون التحري أواالستكشاف كل ذلك يؤدي إلى توسيع آفاق
الطلبة املعرفية ،ويدفعهم نحواالنطالق إلى مجاالت علمية أوسع ،مما يعمل على ثراء أبنيتهم
املعرفية وزيادة التعلم النوعي لديهم ،وتزداد أهميته إذا ما اقتنعنا بوجهة النظرالقائلة أن التعلم
تفكير،

تعريف التفكير الناقد
تعريف التفكير الناقد :

ّ
إن مراجعة متعمقة لتعريفات التفكيرالناقد الواردة في ثنايا األدب
خم من تعريفات متعددة لهذا النوع من التفكير،
التربوي ،تشير إلى توافر ز ٍ
والتي بدورها غطت جوانب متعددة
من مهاراته املختلفة.
إن تعدد التعريفات للتفكيرالناقد يعود إلى االختالفات واملنطلقات النظرية
لهؤالء الباحثين ،ولعله من نافلة القول أن نشير أنه بالرغم من اختالف هذه
التعريفات إال أنها تعد من النواحي اإليجابية ،إذ يمكن أن يسهم هذا
االختالف إلى مزيد من البحث والدراسة بين الباحثين ،والذي يمكن أن يفض ي
في النهاية إلى مزيد من توليد املعرفة.

تعريفات التفكير الناقد
 محاولة جون ديوي ) (John Deweyفي عام ( )1938من املحاوالت األولى
في تعريف التفكيرالناقد حيث ّ
عرفه بأنه :تفكيريرتبط بالنشاط واملثابرة،
وهو تفكيرحذرباملعتقدات أوباملتوقع من املعرفة بوجود أرضية حقيقية تدعمها
باالستنتاج .كما يرى جون ديوي أن التفكيرالناقد بشكل عام يشمل التقييم
للقيم ،ومدى الثقة بالقضايا أو الفرضيات ،ويقود إلى حكم أو اتجاه مدعوم
بالعمل (الربض ي.)2004 ،
 فيما يعرفه نورس ) (Norris, 1985في تعريفه للتفكيرالناقد على أنه مجموعة
من االعتبارات املتعددة التي توجه املتعلم ألخذ وجهات نظر آلخرين بعين
االعتبار ،وتوجهه للبحث عن وجهات نظر بديلة ،بهدف تكوين وجهة نظر
خاصة به.

تابع تعريفات التفكير الناقد:

 فيما يرى باير ) (Bayer, 1998أن التفكيرالناقد يتضمن
مجموعة من العمليات التي تستعمل منفردة أو مجتمعة ،أوبأي تنظيم آخر،
ً
لكنه أكثرتعقيدا من مهارات التفكيراألساسية ،فالتفكير الناقد من وجهة
نظره ،يبدأ بادعاء أونتيجة معينة ،حيث يسأل عن مدى صدقها ،أوجدارتها،
ً
أو أهميتها أو دقتها ،كما يتضمن طرقا للتفكيرتدعم حكمه ،ويؤكد باير أن
ً
التفكيرالناقد ليس مرادفا لصنع القرارات أوحل املشكالت ّأما أنيس
) (Ennis, 1998فيرى أن التفكيرالناقد هو التفكيرالتأملي واالستداللي الذي
يركز على اتخاذ القرارات.
 في حين أشاربول ) (Paul, 1995إلى التفكيرالناقد على أنه
يعني تصحيح التفكيرفي مسعى املعرفة املعنية واملوثوقة حول العالمّ .أما
الباحث املعرفي ستيرنبريج ) (Sternberg, 2004فيشير إلى أن التفكير
الناقد يتضمن مجموعة من العمليات العقلية (الذهنيـة)
واالستراتيجيات والتمثيالت التي يوظفها املتعلمون لحـل املشكالت،
والعمل على ُ
صنع القرارات ،وتعلم مفاهيم جديدة.

تابع تعريفات التفكير الناقد
 وقد توصلت هيئة الخبراء األمريكية على مدارسنتين من البحث
إلى تعريف شامل ملفهوم التفكيرالناقد على النحو اآلتي ): (Facione, 1998
ً
 نحن نفهم التفكيرالناقد على أنه حكم منظم ذاتيا يهدف إلى التفسير ،والتحليل
والتقييم ،واالستنتاج ،وإلى جانب ذلك فإنه يهتم بشرح االعتبارات املتعلقة باألدلة
والبراهين ،واملفاهيم ،والطرق واملقاييس والتي يستند إليها الحكم الذي تم التوصل
إليه .ويعد التفكيرالناقد أداة أساسية لالستقصاء ،وضمن هذا املفهوم فإن
ً ً
التفكيرالناقد يعد قوة تحريرية في مجال التربية ،ومصدرا غنيا في حياة

املرء الشخصية.
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النشاط األول  :نشاط فردي
مهارات التفكير الناقد

• المطلوب في النشاط ..

•أجب عن التساؤل التالي

:

من خالل التعريفات السابقة
عرف التفكير الناقد تعريفا ً إجرائيا ً من عندك ؟
ثم ناقش هذا القول:
التفكير الناقد هو أن تفكر في تفكيرك أثناء عملية تفكيرك
من أجل تحسين تفكيرك.

المفكر الناقد
ً
ً
يكون املفكرالناقد في الغالب شخصا محبا للمعرفة،
ويتمتع بسعة االطالع ،ويستند ويثق باملنطق ،ويتصف باملرونة ،وسعة األفق ،ولديه
الرغبة في إعادة النظر ،واضح الرؤية للقضايا املطروحة عليه ،يلتزم بالنظام في معالجة
ً
املسائل والقضايا املتعددة ،ويبذل جهدا في البحث عن املعلومات ذات الصلة باملوضوع
ً
ً
املطروح للبحث ،ويتبع املنطق في اختيار املعايير ،ويبدي تركيزا عاليا في عملية
ً
االستقصاء ،إذ يكون مثابرا في عملية البحث عن نتائج دقيقة بما تسمح به ظروف
ّ
البحث .إن العمل على تعليم وإيجاد مفكرين نقديين يقتض ي بالضرورة العمل باتجاه
املثل العليا ،وهذه العملية تجمع بين تطوير مهارات التفكيرالناقد ومن ثم تغذية تلك
امليول التي تعد أساس املجتمع العقالني والديمقراطي.

خصائص المفكر الناقد
 في مراجعة من قبل فيرت ) (Ferret, 1997لخصائص املفكرالناقد،
أورد الخصائص اآلتية للمفكر الناقد :

 يطرح أسئلة وثيقة الصلة باملادة التي يطالعها ،أو يبحث عنها.
 يحكم على التصريحات واملجاالت.
 لديه القدرة على االعتراف بأن لديه نقص في الفهم أو املعلومات.
 يملك حب االستطالع والفضول.
 يهتم باكتشاف الحلول الجديدة.

خصائص المفكر الناقد
 لديه قدرة واضحة على تحديد مجموعة من املعايير لتحليل األفكار.
 لديه الرغبة في تفحص املعتقدات واملسلمات واآلراء وجعلها مستندة إلى الحقيقة.
 االستماع بحرص شديد إلى اآلخرين ولديه القدرة على إعطاء صدى لهذا االستماع
الناقد.
 يرى أن عملية التفكيرالناقد عملية دائمة التقديرالذاتي.
 يعدل في آرائه عندما يحصل على حقائق جديدة.
 يبحث عن الدليل لدعم املسلمات واملعتقدات.
 يعلق إصداراألحكام على الحقائق حتى تتجمع لديه املعلومات التي تؤخذ بعين االعتبار.
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النشاط الثاني :نشاط فردي
مهارات التفكير الناقد

• المطلوب في النشاط ..

•أجب عن التساؤل التالي

:

ما أهم سمات وخصائص المفكر الناقد؟

أهمية تعليم التفكير الناقد
 تكمن أهمية التفكيرالناقد فيما يلي ):(Ramer 1999; Guzy, 1999
 يحسن قدرة املعلمين في مجال التدريس وإنتاج منجزات عملية قيمة ومسؤولة.
 يسهل قدرة املعلمين على إنتاج أنشطة تسمح لطلبتهم بممارسة هذه املهارات
في الغرفة الصفية.
ً
ً
 يطور لدى املتعلمين تربية وطنية مثالية ،وحسا عاليا باملجتمع املحيط
والتفاعل معه والسعي لرقيه وتقدمه.
 يحسن من تحصيل الطلبة في املواد الدراسية املختلفة.
 يشجع املتعلمين على ممارسة مجموعة كبيرة من مهارات التفكيرمثل:
 حل املشكالت ،والتفكيراملتشعب ،والتفكيراإلبداعي ،واملقارنة الدقيقة،
واملناقشة،

تابع أهمية تعليم التفكير الناقد
 األصالة في إنتاج األفكار ،ورؤية ما وراء األشياء
(الرؤية املتفحصة الشاملة) والتحليل ،والتقييم ،واالستنتاج ،والبحث،
واالستدالل ،واتخاذ القرارات اآلمنة ،والتنظيم ،واملرونة والتواصل ،والتفاوض
الذكي مع الذات ومع اآلخرين.
 يشجع على خلق بيئة صفية مريحة تتسم بحرية الحوار واملناقشة الهادفة.
 ينمي قدرة املتعلم على التعلم الذاتي بالبحث والتقص ي عن املعرفة الواضحة؛
لينعكس ذلك على إعالئه من قيمة ذاته ومنجزاته الخاصة به ويجعل املتعلمين
أكثرتقبال للتنوع املعرفي وتوظيفه في سلوكهم الصفي
الناجح.
 يكسب الطلبة القدرة على فهم الفروق الثقافية بين الحضارات ،واستيعاب دور
املكان (الجغرافية) في تشكيل الحضارة اإلنسانية.

تابع أهمية تعليم التفكير الناقد
 يحول عملية اكتساب املعرفة من عملية خاملة
 إلى نشاط عقلي يؤدي إلى إتقان أفضل للمحتوى املعرفي،
وفهم أعمق له على اعتبارأن التعلم إنما هو في األساس عملية تفكير.
 يكسب الطلبة تعليالت صحيحة ومقبولة للموضوعات املطروحة في مدى
واسع من مشكالت الحياة اليومية ،ويعمل على تقليل االدعاءات الخاطئة.
 يؤدي إلى قيام الطلبة بمراقبة تفكيرهم وضبطهم مما يساعدهم في صنع
القرارات في حياتهم.
 يمكن القول إن التفكيرالناقد أصبح من أهم أهداف التربية املعاصرة في
العالم ،وقد واكبت التربية والتعليم في السعودية هذا التوجيه ،فمن أهدافها
تنمية الجانب املهاري لدى املتعلمين كي تكسبهم شخصية متوازنة قادرة على
حل املشكالت.

معايير التفكير الناقد
يمكن تلخيص معاييرالتفكيرالناقد فيما يلي:
 / 1الوضوح:
 وهو من أهم معاييرالتفكيرالناقد ،باعتباره املدخل الرئيس لباقي املعاييراألخرى ،فإذا لم تكن العبارة
واضحة فلن تستطيع فهمها ،وبالتالي ال تعرف مقاصد املتكلم ،وتتعذربذلك إمكانية الحكم عليها.
ومن األسئلة التي من الممكن أن تسأل في هذا المجال:

س  /هل يمكنك التعبيرعن الفكرة بطريقة أخرى؟
س  /هل يمكنك إعطاء أمثلة على ذلك؟
س  /ماذا تقصد بقولك  ...؟

معايير التفكير الناقد:
 / 2الصحة:
 قد تكون العبارة أو المعلومة واضحة ولكنها غير صحيحة ،وبذلك يكون
الحكم عليها خاطئا ،ولكي يكون الحكم صحيحا يجب أن تكون العبارة أو
المعلومة صحيحة موثوقة.
ومن

األسئلة التي من الممكن أن تسأل في هذا المجال:

س  /كيف من الممكن أن نفحص ذلك؟
س  /كيف يمكن التأكد من صحة هذا؟
س  /من أين جئت بهذه المعلومة؟

معايير التفكير الناقد:
 / 3الدقة:
 لكي تخدم املعلومة ما نريده منها يجب أن تتصف بالدقة واملوضوعية بال زيادة وال
نقصان ،وأن يستوفي املوضوع حقه من املعالجة الالزمة.
ومن األسئلة التي من الممكن أن تسأل في هذا المجال:

س  /هل يمكن أن تكون أكثرتحديدا؟ (في حالة اإلطناب)
س  /هل من املمكن أن تعطي تفصيالت أكثر؟ (في حالة االختصار)

معايير التفكير الناقد:
 / 4الربط :

 ويقصد بالربط العالقة بين األسئلة المطروحة أثناء النقاش وموضوع
المشكلة التي نسعى لحلها.
ومن األسئلة التي من الممكن أن تسأل في هذا المجال :

س  /هل تتضمن هذه األفكار أدلة مؤيدة أو داحضة للموقف؟
س  /هل تعطي هذه األفكار تفصيالت للمشكلة أو الموقف؟

معايير التفكير الناقد:

 / 5العمق واالتساع :
 ويقصد به أن تتضمن المعالجة للمشكلة جميع جوانبها وظروفها وإمكانية تطبيقها،
مع التعمق في مناقشتها والوصول إلى ما يتناسب مع تعقيداتها،
وال يكتفى في حلها بالجوانب السطحية.
ومن األسئلة التي من الممكن أن تسأل في هذا المجال:
س  /هل يلزم أخذ وجهة نظر أخرى باالعتبار؟
س  /هل هناك طريقة أخرى لمعالجة المشكلة أو السؤال؟

معايير التفكير الناقد:
 / 6المنطق:

 ويعني أن يكون االستدالل على حل المشكلة موضوع البحث منطقيا،
يستند إلى تنظيم لألفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إلى معنى
واضح ،ونتيجة مستندة إلى أدلة معقولة ،أو حجج دامغة.
ومن األسئلة التي من الممكن أن تسأل في هذا المجال:

س  /هل ذلك معقول؟
س  /هل يوجد تناقض بين األفكار الواردة؟
س مهل المبررات المذكورة تؤدي بالضرورة إلى النتيجة المنشودة؟
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النشاط الثالث :نشاط فردي
مهارات التفكير الناقد

• المطلوب في النشاط ..

•أجب عن التساؤل التالي

:

اذكر أهم معايير التفكير الناقد
مع إعطاء مثال واحد لكل معيار؟

متطلبات تعليم مهارات التفكير الناقد
أثبتت العديد من الدراسات إمكانية إكساب المتعلمين مهارات التفكير
الناقد إذا ما دربوا عليها  ،وإذا ما توفرت لهم بيئات يستطيعون فيها أن
يعلموا أنفسهم بأنفسهم  ،وهذه البيئات البد أن يتوافر لها أربعة أبعاد مهمة
كي تنمي في التالميذ مهارات التفكير الناقد كما أوضح فتح هللا (  ٢٠٠٨م
 ،ص ، ) ١٠٢
وهي أن تكون بيئة :
 ) ١حرة تكفل للتالميذ فرص المناقشة واالختالف في الرأي ووجهات النظر .

 ) ٢مستجيبة تتيح للتالميذ تغذية راجعة ناقدة .
 ) ٣مدعمة تيسر للتالميذ إعادة المحاولة إذا ما كشفت التغذية الراجعة عن قصور في معرفتهم) .
 ) ٤آمنة يأمن التلميذ فيها على نفسه من العقاب الجسدي أو المعنوي عندما يبدى وجهة )نظره .

متطلبات تعليم مهارات التفكير الناقد
مثال :1
يطلب من مجموعة من الطلبة قراءة أو سماع قصة معينة ،ثم توجه لهم بعض األسئلة
كالتالي:
رأيه في إحدى شخصيات القصة.
ما أعجبه في القصة مع بيان السبب.
ما لم يعجبه فيها مع بيان السبب.
ما النتيجة المرغوبة لديه.

سيالحظ اختالف انطباعاتهم وإجاباتهم ،وكلما صغر سن الطالب
تميل إجاباته إلى السطحية ،ولكن من الضروري قبول جميع هذه االستجابات،
وترك الجميع وخصوصا األطفال للتعبير بحرية تامة.

متطلبات تعليم مهارات التفكير الناقد

مثال :2
القراءة الناقدة لكتاب تتطلب طرح مجموعة من األسئلة السابرة ومحاولة اإلجابة عليها ،ومنها:
ما الغرض من الكتاب؟
ما الذي يسعى المؤلف لتوصيله للقارئ؟
ما القضايا التي تضمنها الكتاب؟
ما المعلومات واألدلة التي قدمت في الكتاب؟
هل يتوافق تفكيرنا في هذه القضايا مع تفكير المؤلف؟
ما األفكار التي يمكن طرحها بدال من أفكار المؤلف؟

المعلم والتفكير الناقد
لكي تتحقق ممارسة التفكير الناقد لدى الطلبة ال بد من توفر
الظروف المالئمة لتفاعلهم مع هذا التفكير ،لتطوير قدرتهم على
النقد وتمحيص األمور ،للتوصل إلى النتائج المرجوة من هذا
التفكير ،وذلك يحتاج إلى إشراف وتدريب المعلم لطلبته على
ذلك ،وبالتالي ال بد أن يكون المعلم ملما بمهارات التفكير الناقد،
وقادرا على التدريب عليها ،وعكس نماذج تفكيرية ناقدة
واضحة ،يستطيع الطلبة بمشاهدتها تمثل الفكرة المتضمنة وما
يراد منها ،وإمكانية عكسها على نماذج أخرى تحتاج إلى هذا
التفكير الناقد.

المعلم والتفكير الناقد
 ولتحقيق هذا التفكير الناقد خالل التعليم الصفي
ينبغي على المعلم أن يوفر للطلبة جوا يدفع الطالب إلى التحليق بفكره حتى
الوصول إلى طرح أسئلة عميقة سابرة تتطلب إجابات عميقة مبدعة:
 ما األدلة التي يوردها الكاتب على صحة ادعاءاته؟
 ماذا تستنتج من هذه العبارة أو الفقرة؟
 هل ما يدعيه الكاتب صحيحا؟
 ما الدليل على ذلك؟ . ...
 وبعد ذلك يطلب من المتعلم أن يحاكم هذه اإلجابات ويحكم على قبوله أو
رفضه لها ،ويعطي البديل المقبول .وهذا يعزز الثقة والمبادرة وتقييم النتائج
لدى الطلبة .والمدارس التي تتبع هذا التفكير تسهم في إعداد طلبتها لمواجهة
التحديات القادمة والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العصر الراهن.

المعلم والتفكير الناقد
وهذا يتأتى إذا كان المعلم يتسم بما يلي:
الرغبة في تعلم المفاهيم
واألفكار والطرائق واألساليب
الجديدة المالئمة للتقدم والتطور
المتسارع.

االستعداد الفعلي لمواجهة
تحديات العصر الحالي.

الرغبة الحقيقية في إعادة التفكير
في أساليب تدريسه.

يستمع للطلبة ويقبل أفكارهم،
ويصغي إليهم جيدا حتى يفهم ما
يرمون إليه ويحاكم أفكارهم.

وإلى جانب ما ذكر ينبغي على
المعلم أن يتمتع بالسلوكات
التالية:

الرغبة في أن يصبح هو نفسه
مفكرا ناقدا ليكون قدوة لطلبته.

ال يحتكر وقت الحصة.

إتاحة الفرصة للجميع للتعبير
عن أفكارهم.

يطلب من الطلبة تبرير األفكار
المطروحة .

المعلم والتفكير الناقد
يطرح أسئلة مفتوحة تحتمل
أكثر من إجابة.

يستخدم العبارات واألسئلة
المثيرة للتفكير.

مراعاة مشاعر اآلخرين

ال يصدر األحكام الذاتية وال
يصر عليها ،ويستخدم أسلوب
اإلقناع واالقتناع باعتبارهما
أسلوبين في التعامل
االجتماعي الراقي.

يحترم قيمة الرأي الفردي مع
عدم إغفال أهمية األغلبية.

يحترم التنوع واالختالف في
مستويات تفكير الطلبة.

التوضيح للطلبة بأن معارضة
الفكرة ليست دليال على قلة
أهميتها.

ال يعيب الطلبة ،وال يستهزئ
بإجاباتهم ،وال يعلق عليها
بألفاظ محبطة للتفكير.

ينتظر فترة زمنية كافية
للتفكير بعد توجيه السؤال
وقبل تلقي اإلجابات.

يهيئ فرصا للطلبة لكي
يفكروا بصوت عال لشرح
أفكارهم ،وال يجبرهم على
تبني وجهة نظر المعلم.

السماح بحصول األخطاء.
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النشاط الرابع :نشاط فردي
مهارات التفكير الناقد

• المطلوب في النشاط ..

•أجب عن التساؤل التالي

:

حاول تطبيق التفكير الناقد على درس في مجال تخصصك ،مراعيا
خطوات التفكير الناقد ،وما يراعيه المعلم
من معايير وأسئلة .

مهارات التفكير الناقد
في الحقيقة هنالك العديد من التصنيفات لمهارات التفكير الناقد تبعا لتعدد
تعريفاته واألطر النظرية المفسرة له ومن أهم هذه التصنيفات ما يلي :
 تصنيف واطسن وجليسر (  ) 1980الذي قسمها إلى المهارات اآلتية:
 - 1التعرف على الافتراضات  :وتشير إلى القدرة على التمييز بين درجة
صدق معلومات محددة  ،وعدم صدقها  ،والتمييز بين الحقيقة والرأي ،
والغرض من المعلومات المعطاة .
 - ٢التفسير  :ويعني القدرة على تحديد المشكلة  ،والتعرف على
التفسيرات المنطقية  ،وتقرير فيما إذا كانت التعميمات والنتائج المبنية
على معلومات معينة مقبولة أم لا .
 - ٣الاستنباط :ويشير إلى قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج المترتبة
على مقدمات  ،أو معلومات سابقة لها.
 - 4الاستنتاج  :ويشير إلى قدرة الفرد على استخلاص نتيجة من حقائق
معينة ملاحظة أو مفترضة  ،ويكون لديه القدرة على إدراك صحة النتيجة
أو خطئها في ضوء الحقائق المعطاة .
 - ٥تقويم الحجج  :وتعني قدرة الفرد على تقويم الفكرة  ،وقبولها أو
رفضها  ،والتمييز بين المصادر الأساسية والثانوية  ،والحجج القوية
والضعيفة  ،وإصدار الحكم على مدى كفاية

مهارات التفكير الناقد
 بنا ًء على تعريف خبراء دلفي للتفكير الناقد قام فاشيون ) Fasion, 1998بتحديد
خمس مهارات للتفكير الناقد على النحو اآلتي:
 . 1مهارة التحليل :
يقصد بالتحليل تحديد العلاقات ذات الدلالات المقصودة والفعلية
بين العبارات والأسئلة والمفاهيم والصفات والصيغ الأخرى للتعبير عن
اعتقاد أو حكم أو تجربة أو معلومات أو آراء ،وتتضمن مهارة التحليل
مهارات فرعية إذ يعد الخبراء أن فحص الآراء واكتشاف الحجج وتحليلها
ضمن مهارات التحليل الفرعية
 . 2مهارة الاستقراء :
يقصد بهذه المهارة أن صحة النتائج مرتبطة بصدق المقدمات ،ومن
الأمثلة على هذه
استقراء
المهارة الإثباتات العلمية والتجارب ،وتعد الإحصاءات الاستقرائية
ً
حتى لو كان هذا الاستقراء مبني على تنبؤ أو احتمال ،كما يتضمن
الاستقراء الدلالات والأحكام التي يصدرها الشخص بعد الرجوع إلى
موقف أو أحداث.،
 . 3مهارة الاستدلال :
تشير هذه المهارة إلى ممارسة مجموعة من العمليات التي تعتمد
على توليد الحجج والافتراضات والبحث عن أدلة والتوصل إلى نتائج،
والتعرف إلى الارتباطات والعلاقات السببية.،

مهارات التفكير الناقد
 تابع مهارات للتفكير للناقد فاشيون :
 . 4مهارة الاستنتاج :
تشير هذه المهارة إلى تحديد وتوفير العناصر اللازمة لاستخلاص
النتائج المنطقية للعلاقات الاستدلالية المقصودة أو الفعلية من بين
العبارات أو الصفات أو الأسئلة ،أو أي شكل آخر للتعبير .كما يقصد
بالاستنتاج القدرة على خلق أو تكوين جدل أو نقاش من خلال خطوات
منطقية ،ومهارات الاستنتاج الفرعية هي :مهارة فحص الدليل ،ومهارة
تخمين البدائل ،مهارة التوصل إلى استنتاجات.
 . 5مهارة التقييم :
إن قياس مصداقية العبارات أو أية تعبيرات أخرى ،ستصف فهم
ّ
وإدراك الشخص ،حيث ستصف تجربته ،ووضعه وحكمه ،واعتقاده ،ورأيه،
وبالتالي قياس القوة المنطقية للعلاقات الاستدلالية المقصودة أو
الفعلية من بين العبارات أو الصفات أو الأسئلة ،أو أي شكل آخر للتعبير.
وتشمل مهارة التقييم مهارتين فرعيتين هما ،تقييم الادعاءات ،وتقييم
الحجج
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النشاط الرابع :نشاط فردي
مهارات التفكير الناقد

• المطلوب في النشاط ..

•أجب عن التساؤل التالي

:

لخص أهم مهارات التفكير الناقد.

التفكير االستنباطي
التفكير االستنباطي عبارة عن نشاط عقلي يسعى المتعلم من خالله للوصول الستنتاج معرفة
جديدة في ضوء معلومات أو افتراضات أو مقدمات أو قاعدة معطاه
يعتمد التفكير االستنباطي على عملية االستدالل المنطقي .

عملية االستدالل المنطقي تهدف للتوصل الستنتاج معرفة جديدة بناء على فروض أو مقدمات متوفرة مسبقا .

البرهان االستنباطي يكون في شكل تركيب لغوي أو رمزي .

يتكون الجزء األول منه من فرض  ,يمهد الطريق للجزء الثاني من التركيب الذي يشكل االستنتاج .

اذا كانت الفروض أو المعلومات في الجزء األول من التركيب صحيحة فإن االستنتاج يكون صحيحا .

مثال  :المعادن تتمدد بالحرارة – النحاس معدن – االستنتاج  :النحاس يتمدد بالحرارة .

التفكير االستنباطي – أمثلة
الفروض  /المقدمات
 جميع الرياضيين أناس لديهم عضالت مفتولة.
 جميع العبي التنس األرضي المحترفين رياضيون.

 االستنباط
 جميع العبي التنس األرضي المحترفين أناس لديهم عضالت مفتولة.

فرض – مقدمة


لو أخذ محمد الدواء ،لكان قد شفي.

فرض فرعي
 شفي محمد.

نتيجة
 إذاً ،فقد أخذ محمد الدواء.

مكونات التفكير االستنباطي
يتكون التفكير االستنباطي من جزأين رئيسيين هما:
أ -األدلة أو المعلومات التي تقدم إلثبات األمر أو القضية موضوع االهتمام
 ،وتسمى مقدمات أو دليل.
ب -المعلومات التي يتم التواصل إليها بمعالجة األدلة والمعلومات المعطاة
 ،تسمى نتيجة أو مدلوال عليه
وال تخرج النتيجة في عملية التفكير االستنباطي عن حدود المعلومات المعطاة  ،ولكن حتى
يتم التوصل إليها البد من إمعان للنظر  ،وبذل مجهود ذهني لمعالجة المعلومات المعطاة
التي تتضمن النتيجة أو تمهد لها .
وتأتي المقدمات والنتيجة عادة على شكل جمل خبرية تحمل معلومات يمكن وصفها
بالصدق أو الكذب حسب مطابقتها للواقع وتسمى كل منها قضية  .والقضية عبارة عن
جملة خبرية تتضمن إثبات شيء لشيء آخر أو نفيه عنه .

أهمية مهارة االستنباط
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:

عرف مهارة االستنباط مع ذكر مثال بالتفصيل

التفكير التقييمي
نشاط عقلي يهدف إلى إصدار حكم حول قيمة األفكار أو األشياء وسالمتها
ونوعيتها من خالل التحقق والتجريب العملي .
التقييم يتمثل في القدرة على التوصل لقرارات وإصدار أحكام حول الحلول
والبدائل الختيار أفضلها وبالتالي التمييز بين الحجج القوية والحجج
الضعيفة .
يعتمد التفكير التقييمي على مجموعة االستراتيجيات من اهمها -:
.1
.2
.3

ايجاد محكات أو معايير تستند عليها عملية إصدار األحكام .
تقديم البرهان وإثبات مدى صحة اإلدعاءات .
التعرف على األخطاء او األفكار المغلوطة وتحديدها .

التفكير التقييمي
أوال  :تعريف مهارة وضع المعايير أو المحكات :
هي المهارة التي تستخدم لتشكيل مجموعة من المعايير من أجل التوصل
إلى أحكام معينة  .بمعنى وضع حدود معينة للخيارات المختلفة.

ما معايير البيت
الجيد ؟

ما معايير السيارة
الجديدة ؟

ما معايير اإلجازة
الجيدة ؟

ما معايير الوجبة
الجيدة ؟

هل الجميع متفق
على هذه المعايير
؟

التفكير التقييمي
تمارين لمهارة وضع المعايير والمحكات:
تمرين () 1
عليك ان تتخذ قرار حول دراستك المستقبلية وأمامك مجموعة من التخصصات  ،فما
التخصص الذي سوف تسير على طريقه وعلى أي معيار أخترت
ذلك ؟

تمرين () 2
اذا كنت ستعلم مجموعة من الطالب فماهو القرار الذي ستتخذه في تقسيم درجات مادتك
الدراسية ؟ ولماذا؟

تمرين() 3
)امامك مجموعة من الموظفين البد من إختيار أحدهم ليعمل في المؤسسة التي تعمل بها
 ،فبأي معيار سوف تختار الموظف المطلوب ؟

مهارة تقويم المناقشات
تعريف تقويم المناقشة :
القدرة على التمييز بين مواطن القوة والضعف في الحكم على
قضية أو واقعة إلعطاء تبريرات واستخالص نتيجة في ضوء
األدلة المتاحة وفي ضوء الوقائع الموجودة التي يقبلها العقل .
(عبيد وعفانة .)2003،
تعريف آخر لتقويم المناقشة :
تتمثل في القدرة على إدراك الجوانب الهامة التي تتصل مباشرة
بموضوع المناقشة وتميز نواحي القوة والضعف فيها (.فتح هللا
)1431،

مهارة تقويم المناقشات
يمكن أن يتم تنفيذ الدرس وفق هذه الطريقة باستخدام
االستراتيجيات التالية :
 يمكن أن يقوم المعلم في البداية بعرض وسيلة تعليمية محددة
تتعلق بالموضوع المراد مناقشته.
 يمكن للمعلم أن يقوم بعرض قصة أو وقوع حدث له  ,أو ألحد
معارفه  ,ويمكن أن يقوم الطالب بذلك .
 يقوم المعلم بتوزيع األسئلة أو القضايا أو الطروحات التي
يهدف إلى تقويم المناقشات حولها .

مهارة تقويم المناقشات
يقدم المعلم فكرة موضحة لموضوع النقاش  ,ويستحث الطالب بهدف إثارة
الموضوع للمشاركة النشطة في النقاش .
يطلب من الطالب مناقشة الموضوع وفق زمن محدد.
يطلب إلى قادة النقاش الذين تم اختيارهم عرض اآلراء التي تم التوصل
إليها .
يطلب من طلبة الصف جميعا مناقشة ما تم التوصل إليه من مناقشات .
يقدم المعلم تلخيصا ً لما تم التوصل إليه وفق ماتم طرحه  ,كما يمكن أن
يقوم أحد الطالب بالمهمة

مهارة تقويم المناقشات
يقدم المعلم والطلبة تقويما ً للمناقشة عبر التساؤالت اآلتية :
إلى إي مدى تم تحقيق األهداف ؟
ما األهداف التي لم تتحقق بشكل جيد ؟
ما مستوى األسئلة التي طرحها الطالب ؟
هل تمت إدارة عملية المناقشة بشكل جيد ؟

مهارة تقويم المناقشات
فهي طريقة تقوم في جوهرها على البحث وجمع المعلومات وتحليلها ،والموازنة بينها،
ومناقشتها داخل الفصل ،بحيث يطلع كل تلميذ على ما توصل إليه زميله من مادة وبحث،
وبذلك يشترك جميع التلميذ في إعداد الدرس

 .وتقوم هذه الطريقة على خطوات تسبقها و متداخلة معها هي:
 اإلعداد للمناقشة.
 السير في المناقشة
من خالل الدرس يبرز سؤال أو أسئلة تحتاج إلى بحث ودراسة فيوجه
المعلم تالميذه إلى البحث عن إجابتها من المصادر المتاحة في مكتبة
المدرسة أو مكتبات أخرى ،ويدون الطالب ما توصلوا اليه من إجابات
استعدادا لمناقشتها في حصة محددة .وفي حصة المناقشة يعرض كل
طالب ما جمعه من معلومات عن السؤال ويتبادل الطالب اإلجابات
ويقوم المعلم بتنظيم عملية النقاش وادارته.
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:

عرف تقويم المناقشة مع ذكر مثال

مهارة البراهين
تعريف البرهان

مناقشة أو تحليل أو تقديم لشواهد تقنع شخصا ً ما بقضية معينة  (.بل) 1987,
تعريف آخر للبرهان :
اصطالح عام يشمل النقاط واآلراء واألفكار المساندة ,والتي تستخدم إلثبات وجهة نظر ما .
وهناك تقسيما ً بسيطا ً للبرهان حيث يقسم إلى :

الرأي :ويشمل الرأي العادي والشعور والتحيز واالعتقاد والتخمين .
الحقيقة  :وتشمل الحقيقة العادية والتجربة الشخصية والتجربة العامة واألمثلة (معمار) 2005,

مهارة البراهين
كيف تثبت رأيك ؟

وكيف يثبت الطرف اآلخر رأيه؟

يدعم كال الطرفين رأيهما بالبرهان  ,ويكون على
أنواع مختلفة .
الرأي والحقيقة كما سبق تعريفها .
قد تكون اآلراء صحيحة أحيانا ً مثل الحقائق  ,وقد ال
تصلح الحقائق للبرهان أحيانا ً  ,لكن المهم أن نميز
مابين الرأي والحقيقة

مهارة البراهين
قيم البرهان :
أخذنا فكرة عن نوع البرهان ( حقيقة ورأي )المستخدم لدعم اآلراء واآلن سننظر إلى قيم
البرهان فالبراهين التي نقدمها لدعم اآلراء ليست ذات قيمة واحدة  ,فبعضها براهين قوية
وبعضها ضعيفة ,وألغراض عملية تقسم قيمة البرهان كالتالي :
- 1المفتاح الرئيسي  :بحيث يرتكز لبرهان الذي يدعم الرأي بشكل قوي على نقطة
رئيسية  ,تماما كما يرتكز البناء على حجر األساس فلو انهدم أنهدم البرهان .
- 2البرهان القوي  :الذي يدعم البرهان بشكل قوي لكنه ليس مفتاحا ً رئيسيا ً .
ولو أزيل يضعف البرهان ولكنه ال ينهار.
- 3البرهان الضعيف  :مفتاح البرهان الذي لو أزيل ال يؤثر بشكل كبير ,
ولو أضيف ال يضيف كثيرا ً ,وأضعف األدلة الذي ال عالقة له بالموضوع .

مهارة البراهين
اآلراء التالية إما لصالح أو ضد فرض ضرائب أعلى على األغنياء:

حدد نوع البرهان مفتاحا
رئيسيا أو قويا ً أو ضعيفا ً؟
مهما ارتفعت الضرائب فإنه سيكون لألغنياء قدرة على كسب المال لدفعها .
(مفتاح رئيسي)
إن مقدار المال المأخوذ من األغنياء لو توزع على البقية فإنه لن يشكل فرقا ً كبيرا ً.
(قوي)
األغنياء ينفقون الكثير من المال وبذلك يفتحون أعماال لآلخرين.
(ضعيف)

مهارة البراهين
اختلف معلم مادة الرياضيات مع مدير مدرسته حول جدول
الحصص فمعلم المادة يرى أنه من الضروري وضع حصصه
في بداية الدوام وليس آخر الحصص ومدير المدرسة اليرى
ضرورة لذلك وكان رأي الطرفين :
المعلم :

 مادة الرياضيات صعبة وتحتاج تركيز من الطالب  ,والطالب
في الحصص األخيرة يقل تركيزهم (مفتاح رئيسي )
 مادة الرياضيات غير محبوبة من الطالب (.ضعيف )
 أنت تضع حصص الرياضيات في آخر الدوام إلرهاقي
(ضعيف )
مدير المدرسة :

 الجدول قد أعد وال أستطيع تغييره (.قوي )
 يهمني العدل بين المعلمين وليس بين المواد (.ضعيف )
 أوعدك في العام القادم (.قوي)
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النشاط الثامن:نشاط جماعي
مهارات التفكير الناقد

• المطلوب في النشاط ..

• أجب عن التساؤل التالي :
اختلف معلم مادة الرياضيات مع مدير مدرسته حول جدول الحصص
فمعلم المادة يرى أنه من الضروري وضع حصصه في بداية الدوام
وليس آخر الحصص ومدير المدرسة اليرى ضرورة لذلك وكان
رأي الطرفين :
المعلم :
• مادة الرياضيات صعبة وتحتاج تركيز من الطالب  ,والطالب في الحصص األخيرة
• يقل تركيزهم ()
• مادة الرياضيات غير محبوبة من الطالب )(.
• أنت تضع حصص الرياضيات في آخر الدوام إلرهاقي ()
مدير المدرسة:
 الجدول قد أعد وال أستطيع تغييره ) (.
 يهمني العدل بين المعلمين وليس بين المواد )(.
 أوعدك في العام القادم (.قوي)
 أي اآلراء السابقة مفتاح رئيسي وأيهما قوي وأيهما ضعيف ؟

مهارة التمييز بين الرأي والحقيقة
في الحقيقة أن مهارة التمييز بين الرأي والحقيقة تدخل تحت مهارة البراهين
الحقيقة  :شيء يمكن إثباته إما بواسطة البرهان المنطقي أو هي مسلمة من
المسلمات والبديهيات أو هي وصف لواقع وهو األمر المتفق على صحته.

تدور األرض
حول الشمس.

الضرب عملية
جمع مكررة.

يحد السعودية
من الغرب
البحر األحمر.

مهارة التمييز بين الرأي والحقيقة
الرأي  :وجهة نظر شخصية يعبّر عن مشاعر أو معتقدات
المتحدث قد نتفق معه و قد ال نتفق.أمثلة :

 مدينة الرياض أجمل مدن العالم. الرياضيات أصعب من الفيزياء . -محسن إنسان ذكي و لماح.

أهمية التمييز بين الرأي والحقيقة
إن الخلط بين الرأي واعتباره كحقيقة والتعامل معه وفق ذلك،
يؤدي إلى الكثير من األخطاء .فقد يكره طالب مادة معينة أو
شخصا ً ما ،فإذا أخبر صديقا ً له بتلك المعلومة وكأنها حقيقة ،
ونسي ذلك الصديق أن تلك المعلومة مجرد رأي فقط  ،وتعامل
معها كأنها حقيقة عندئ ٍذ قد ينتقل هذا الكره له ويتعامل مع
المادة أو الشخص وفق هذا الشعور  .مما يعني هذا الكثير من
التح ّيز أو عدم الموضوعية أو التعميم الخاطئ أو الظلم .
و األمثلة الواقعية كثيرة حولنا ..
ويقع فيها الكثير من الناس إال من رحم ربي.

أهمية التمييز بين الرأي والحقيقة
ميّز في العبارات التالية بين الرأي و الحقيقة :
 - الحياة في الريف أمتع من الحياة في المدينة .
 - تسقط األمطار في السعودية شتا ًء.
 - حمزة طالب مهذب وكريم .
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النشاط التاسع :نشاط جماعي
مهارات التفكير الناقد

• المطلوب في النشاط ..

•أجب عن التساؤل التالي

:

ميّز في العبارات التالية بين الرأي و الحقيقة :
 الحياة في الريف أمتع من الحياة في المدينة . تسقط األمطار في السعودية شتا ًء. -حمزة طالب مهذب وكريم .

مقارنة بين اآلراء والحقائق
الحقائق

اآلراء

وقعت أو وجدت في الماضي؛

من المحتمل أن تحدث مستقبالً
(أو حدثت في الماضي)؛

عدد قليل جدا ً من الناس
ال يقبلون الحقائق؛

عدد أكبر من الناس ال يتفقون
مع اآلراء؛

تحوي معلومات رقمية
وأمثلةً محددة؛

ليست أكثر من مقوالت عامة
لم تثبت بصورة فعلية؛

تبنى على خبرات عدد
كبير من الناس؛

مبنية على ما يعتقد الفرد أنه صحيح؛

التفكير االستقرائي
التفكير االستقرائي :عملية استدالل عقلي تهدف إلى التوصل إلى استنتاجات
أو تعميمات تتجاوز حدود األدلة المتوفرة .
الطريقة اإلستقرائية :هي تلك الطريقة التي تنقل المتعلم من الجزء إلى الكل ،
ومن األمثلة إلى القاعدة  ،ومن الحاالت الخاصة إلى األفكار العامة .
هو نشاط عقلي يقوم على دراسة مجموعة من المعلومات الجزئية أو الحاالت
الخاصة من أجل الوصول إلى قاعدة عامة أو نظرية أو عالقة والخالصة
يقصد بهذه المهارة أن صحة النتائج مرتبطة بصدق المقدمات.

التفكير االستقرائي
يعتمد على االستراتيجيات التالية -:
تحليل المشكالت المقترحة – تحديد المعلومات ذات العالقة بالموضوع
–تحديد العالقة السببية – التوصل لالستنتاجات – التعرف على العالقات
التعرف على العالقات يتم من خالل :
- 1االستدالل اللفظي:
وفيه يتم استقراء مجموعة من التسلسالت اللفظية ليتم استقراء شيء منها
مثال :
خالد يعرف الفرنسية واأللمانية ،محمد يعرف السويدية والروسية ،فيصل يعرف األسبانية
والفرنسية ،وحمد يعرف األلمانية والسويدية .فإذا كانت الفرنسية أسهل من األلمانية،
والروسية أصعب من السويدية ،واأللمانية أسهل من السويدية ،واألسبانية أسهل من
الفرنسية ،فأيهم يعرف اللغات األصعب.

التفكير االستقرائي
- 2االستدالل الرياضي :
وفيه يتم عرض سلسلة من األعداد ويُطلب من المتعلم إكمال السلسلة بعد
التعرف على طبيعة العالقة بين سلسلة األرقام .
مثال :
اكتبي ثالثة أرقام تكمل هذه السلسلة
- 8- 6- 4- 2
17- 11- 6- 2
- 16- 8- 4- 2
.

التفكير االستقرائي
- 2االستدالل المكاني :
التعرف على العالقات من خالل االستدالل المكاني :
وفيه يتم استقراء العالقة بين مجموعة أشكال أو رسومات أو صور أو
نماذج ثم ايجاد الشكل الذي يكمل المجموعة :
مثال  :أوجد الشكل المكمل للمجموعة :
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النشاط الثاني :نشاط جماعي
مهارات التفكير الناقد

• المطلوب في النشاط ..

•أجب عن التساؤل التالي

:

عرف التفكير االستقرائي مع ذكر أمثلة

مهارة التفسير
التفسير :
معنى على خبراتنا
هو عملية عقلية غايتها إضفاء
ً
الحياتية أو استخالص
معنى منها .فنحن عندما نقدم
ً
تفسيراً لخبرة ما إنما نقوم بشرح المعنى الذي أوحت به
لمعنى معين من
إلينا ،وعندما نسأل عن كيفية توصلنا
ً
خبرتنا فإننا نقوم بإعطاء تفصيالت تدعم تفسيرنا لتلك
الخبرة.
وعندما تعرض على الطلبة رسوم بيانية أو جداول أو
صور أو رسوم كاريكاتيرية ويطلب إليهم استخالص
معنى أو عبرة منها ،فواقع األمر أنهم أمام مهمة
تستدعي إعطاء تفسير لما يشاهدون.

مهارة التفسير
وتجدر مالحظة ّ
أن التفسيرات عندما تحتمل الصحة والخطأ ،تحتاج إلى ألفاظ
مميزة مثل :ربما ،أحياناً ،على األغلب ،يبدو …،وغيرها .وفي بعض األحيان
يكون التفسير مؤكدا ً ومن ثم تعكس اللّغة التي نستعملها هذه الدرجة من القناعة.
وعندما تكُون البيانات غير كافية أو محدودة ،فإن المعنى الذي يمكن رده

للخبرة يكون عادة غير قاطع.
في حياتنا الكثير من األحداث والمواقف نرغب في معرفة أسباب
حدوثها ،كذلك في المجال العلمي فهناك كثير من األمراض ،والمشاكل
االقتصادية ،والتغيرات المناخية وغير ذلك مما يستوجب منا معرفة
األسباب إما لتبديل الظروف التي أدت إليها من جانب أو للعمل على
الحد منها في حالة النتائج غير المرغوبة وتعزيزها في حالة النتائج
المرغوبة

مهارة التفسير
للقيام بعملية التفسير السببي بمهارة ال بد من تحديد...
ماتم التوصل إليه
والذي يحسب مع
أرجحية هذه
االحتماالت أو
ضدها.

األسباب المحتملة
التي تقف وراء
الحدث موضوع
التساؤل.

االحتمال المرجح
بشكل كبير
باالعتماد على
هذه األدلة.

األدلة التي تم
جمعها
والموجودة والتي
ترتبط بتحديد
مسببات الحدث.

مستويات مهارة التفسير
ّ
إن تفسيراتنا أو استنتاجاتنا غالبا ً ما تقع في ثالثة مستويات ،هي:

تفسيرات بدرجة معقولة من اليقين؛

تفسيرات نعتقد أنها على األرجح صحيحة؛

تفسيرات تبدو لنا كتوقعات أو تخمينات ممكنة ولكنها تتجاوز حدود ما تعنيه البيانات
المتوافرة؛

مهارة االستنتاج
كما قلنا في السابق تشير هذه المهارة إلى تحديد وتوفير
العناصر الالزمة الستخالص النتائج المنطقية للعالقات
االستداللية المقصودة أو الفعلية من بين العبارات أو
الصفات أو األسئلة ،أو أي شكل آخر للتعبير .كما يقصد
باالستنتاج القدرة على خلق أو تكوين جدل أو نقاش من
خالل خطوات منطقية ،ومهارات االستنتاج الفرعية
هي :مهارة فحص الدليل ،ومهارة تخمين البدائل ،مهارة
التوصل إلى استنتاجات،

أهمية مهارة االستنتاج
وتعتبر القدرة على االستنتاج من مهارات التفكير الناقد
التي تتطلب فحص المقروء والخروج منه بأفكار صحيحة
تؤكدها شواهد وأدلة داخل النص..
ومن أهمية مهارة االستنتاج :
تنمية القدرة على التنبؤ في ضوء الشواهد المذكورة .
القدرة على مواجهة المواقف المختلفة في الحياة والتعامل مع تلك
المواقف في ضوء توفر شواهد وأدلة تساعد على اتخاذ القرار .
المهارة في تمييز االحتماالت األكثر أهمية للموقف .
المهارة في تكملة أو تفسير البيانات غير المتكاملة .

متطلبات تعلم مهارة االستنتاج
 -1القدرة علي االستنباط
-2القدرة علي التفسير
 -3القدرة علي الربط
-4القدرة علي تحليل البيانات

مثال على خطوات االستنتاج
معان أكثر عمقًا من المادة المقروءة ،
 .1القدرة على استخالص
ٍ
والفهم االستنتاجي .
 " .2القدرة على قراءة ما بين السطور وما وراء السطور ،
 .3القدرة على التقاط المعاني الضمنية العميقة التي أرادها الكاتب ولكنه
لم يذكرها صراحة في النص  ،مع ضرورة أن يكون االستنتاج مبنيًا
على شئ مذكور صراحةً أو ضمنًا في النص "
وتعتبر القدرة على االستنتاج من مهارات التفكير الناقد الذي يتطلب فحص
المقروء والخروج منه بأفكار صحيحة تؤكدها شواهد وأدلة داخل النص
 قراءة النص.
 تحديد أهم األفكار التي تناولها النص .
 وضع بعض االحتمال في ضوء أفكار النص المقروء .
 البحث عن أدلة وشواهد في النص تدعم االحتمال  .المستنتج
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النشاط التاسع :نشاط جماعي
مهارات التفكير الناقد

• المطلوب في النشاط ..

•أجب عن التساؤل التالي

:

عرف مهارة االستنباط مع ذكر مثال بالتفصيل .

مهارات التعرف على االفتراضات
التعرف على االفتراضات  :وتشير إلى القدرة على التمييز بين درجة
صدق معلومات محددة  ،وعدم صدقها  ،والتمييز بين الحقيقة والرأي
 ،والغرض من المعلومات المعطاة .

" الفرضية "
تعبير يستخدم عموما ً لإلشارة إلى أي استنتاج مبدئي أو قول غير مثبت،
ويخضعها الباحثون للفحص والتجريب من أجل التوصل إلى إجابة
أو نتيجة معقولة تفسر الغموض الذي يكتنف الموقف أو المشكلة.
والفرضية مفيدة في مواقف عديدة متنوعة ،فالمؤرخون مثالً يستخدمونها
إلعادة بناء الماضي،

مهارات التعرف على االفتراضات
 ثالثة مبادئ إرشادية لمراعاتها عند وضع الفرضيات
يجب بذل مجهود كبير
لصياغة فرضيات قد تكون
غير سارة من خالل إطالق
العنان للخيال دون تقييد أو
كبح بتأثير مفهوم الذات.

كلما كان عدد الفرضيات
الموضوعة أكثر كان ذلك
أفضل.

يجب أن تحل الفرضية أو
تساعد في حل المشكلة كما
تم تحديدها.

 وتجدر مالحظة أن المعلومات التي تجمع لفحص الفرضية –
حتى في حالة ثبوت بطالنها – تكون في أغلب األحوال مفيدة
لمتابعة عملية البحث(.تعليم التفكير)

مهارات التعرف على االفتراضات
ومن األمثلة البسيطة على تنمية مهارة وضع الفرضيات
لدى الطلبة نورد ما يأتي:

كلف طالب في الصف السادس بأخذ كمية من
تراب حديقة المنزل ووزنها ثم وضعها جانبا ً
في الشمس لمدة أسبوع .وبعد ذلك طلب
المعلم منه وزن نفس كمية التراب مرة
أخرى ،فوجد أن وزن التراب قد نقص ،فسأله
المعلم أن يضع فرضيات لتفسير نقصان
الوزن(.تعليم التفكير)

مهارات التعرف على االفتراضات
 Oفي مثل هذه الحالة يمكن أن يضع الطالب الفرضيات اآلتية:
نقص وزن التراب بسبب التبخر الذي أدى إلى زوال الرطوبة التي كانت موجودة في
تراب الحديقة.
نقص وزن التراب بسبب الرياح التي أدت إلى تطاير ذرات التراب الذي كان مكشوفا ً تحت
الشمس.
نقصت كمية التراب بفعل أحد الفضوليين.

وفي كل حالة تبرز الحاجة للتجريب وضبط المتغيرات لفحص مدى
صحة الفرضية في تفسير الظاهرة(.تعليم التفكير)

مهارات التعرف على االفتراضات
 Oأما المهارة في إيجاد االفتراضات التي ينطوي عليها نص أو
مشكلة أو موقف من أجل فهم أعمق للمضمون وإدراك أوسع
للبدائل الممكنة لحل المشكلة – فإنها ال تقل أهمية عن وضع
الفرضيات .ومع أن تعبيري " وضع الفرضيات " و " إيجاد
االفتراضات " مشتقان من نفس المصدر اللغوي في كل من العربية
واإلنجليزية ،إال أنهما يستخدمان للداللة على معنيين مختلفين في
المنطق االستنباطي واالستقرائي والبحث التجريبي(.تعليم التفكير)
 Oإن وضع الفرضيات وسيلة لتفسير ظاهرة أو مشكلة ،أو توجيه
بحث تجريبي ،أو استدالل منطقي ،وقد تكون الفرضية بمثابة
مقترح مقبول بدرجة احتمالية عالية لتوافر حقائق ثابتة تدعمه.
 Oأما االفتراض فهو عبارة عن فكرة أو معلومة مسلم بصحتها حتى
يمكن استخدامها في حل مشكلة ما أو البرهنة على صحة قضية
ما(.تعليم التفكير)

مهارات التعرف على االفتراضات
سأل معلم طلبته السؤال اآلتي :كم عددا ً يقع بين  31و  63؟

أجاب أحد الطلبة 31 :عدداً.
وأجاب آخر :عدد غير محدود من األعداد.

فما االفتراض الذي وضعه كل منهما وبنى
أساسه؟
على
إجابته
إن الطالب األول افترض أن كلمة " عدد " مقصورة على كل عدد
صحيح يقع بين  31و ،63
أما الطالب الثاني فقد افترض أن كلمة " عدد " تشمل كل األعداد
الصحيحة والكسرية التي تقع بين  31و . 63

مهارات التعرف على االفتراضات
إن الهدف النهائي لمهارة البحث عن االفتراضات واكتشافها
يتلخص في كشف الغموض الذي يختفي بين السطور سواء أكان
المحتوى تجريبيا ً أم منطقيا ً .ونحن عندما نسأل " :ما هي أفضل
طريقة للسفر من القاهرة إلى الرياض؟ " .نجيب تلقائيا ً :الطيران،
وننسى أن هذه اإلجابة تعرف بصورة تلقائية كلمة " أفضل " على
أنها تعني؛ " أسرع ".

مهارات التعرف على االفتراضات
ومن الطبيعي أن يعد هذا االفتراض ضرورة ال غنى عنها لملء
الفجوة المنطقية الالزمة إلسناد الحجة أو اإلجابة ،أي أن على
الشخص أن يؤمن بأن " أفضل " تعني " أسرع " " .وال شك أن
على الشخص أن يتقبل االفتراضات التي تجعل من النتيجة أو الحجة
أمرا ً مقبوالً ،إذ كيف يمكن إجراء تجارب عملية إذا لم نفترض منذ
البداية أن ظاهرة أو حدثا ً يمكن تكراره.

مهارات التعرف على االفتراضات
خذ مثال ً هذا الحوار بين معلم وطالب:
المعلم :إذا كانت المسافة بين المدينة "أ" والمدينة "ب" عشرة
كيلومترات ،وكانت المسافة بين المدينة "ب" والمدينة "ج" خمسة عشر
كيلومتراً ،فكم تبلغ المسافة بين المدينة "أ" والمدينة "ج"؟
الطالب 25 = 10 + 15 :كم المسافة بين المدينتين "أ" و "ج".
المعلم :ما االفتراض أو ( االفتراضات ) الذي وضعته للوصول إلى هذه
النتيجة؟
الطالب :االفتراضات هي:
ال يوجد طريق أقصر للسفر بين المدينتين "أ" و "ج"؛
تقع المدينة "ب" بين المدينتين "أ" و "ج"؛
إن القياسات الواردة دقيقة؛

مهارات التعرف على االفتراضات
حتى ولو كانت كل المعطيات صحيحة فمن الممكن للحجة أن تكون
غير سليمة إذا كان المنطق المستخدم غير سليم ،تسمى هذه الحالة
بالمغالطات المنطقية .فالعقل البشري لم يتكيف مع استخدام المنطق
بكل دقة ،فهناك أفخاخا منطقية تنجذب عقولنا إليها ،فيجب أن نكون
واعين بها ونحاول أن نتفاداها.

مهارات التعرف على االفتراضات
وهناك ميل إلى البدء من النتيجة قبل بناء حجة تدعم هذه النتيجة،
وأغلب الناس سيستخدم المغالطات المنطقية ليبني حجة تؤدي إلى
النتيجة المطلوبة .في الحقيقة ،إذا كانت النتيجة غير صحيحة
فيجب استخدام إما معطى خاطئ أو مغالطة منطقية لبناء حجة
تؤدي إليها .تذ ّكر ،إن الحجة السليمة ال يمكن أن تؤدي إلى نتيجة
خاطئة ابدا ً .لذلك يجب أن نتعلم كيف نتعرف على المغالطات
المنطقية لكي نقدم حججا ً منطقية سليمة قوية.

مهارات المغالطات المنطقية
حتى ولو كانت كل المعطيات صحيحة فمن الممكن للحجة أن تكون
غير سليمة إذا كان المنطق المستخدم غير سليم ،تسمى هذه الحالة
بالمغالطات المنطقية .فالعقل البشري لم يتكيف مع استخدام المنطق
بكل دقة ،فهناك أفخاخا منطقية تنجذب عقولنا إليها ،فيجب أن نكون
واعين بها ونحاول أن نتفاداها.

مهارات المغالطات المنطقية
وهناك ميل إلى البدء من النتيجة قبل بناء حجة تدعم هذه النتيجة،
وأغلب الناس سيستخدم المغالطات المنطقية ليبني حجة تؤدي إلى
النتيجة المطلوبة .في الحقيقة ،إذا كانت النتيجة غير صحيحة فيجب
استخدام إما معطى خاطئ أو مغالطة منطقية لبناء حجة تؤدي إليها.
تذ ّكر ،إن الحجة السليمة ال يمكن أن تؤدي إلى نتيجة خاطئة ابدا ً.
لذلك يجب أن نتعلم كيف نتعرف على المغالطات المنطقية لكي نقدم
حججا ً منطقية سليمة قوية.

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
عدم الترابط:
تطلق عندما تكون نتيجة الحجة ال تنبع بالضرورة من المعطيات،
أو بمعنى آخر النتيجة قد تكون صحيحة أو غير صحيحة ولكن
تكون الحجة غير سليمة ألن هناك عدم ترابط بين المعطيات والنتيجة.
وكل المغالطات المنطقية تشترك بعدم الترابط،
مثاال ً:
عمار يعيش في عمارة كبيرة؛ إذاً ،عمار يعيش في شقة كبيرة.
العيش في عمارة كبيرة ال يعني العيش في شقة كبيرة ،فالعمارة الكبيرة قد تحتوي على شقق
صغيرة.

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
التحريف
هو تحريف حجة الطرف اآلخر لتسهيل االنتقاد ولجعل حجتك تبدو
قوية وسليمة،
مثاال ً:
قال صالح“ ،يجب أن نقلل ميزانية االستراحة  ”.ورد علية مازن“ ،أستغرب من كره صالح
لالستراحة لدرجة استعداده لتركها بدون ميزانية
مازن ال يملك أي انتقاد هادف لحجة صالح ،لذلك ستخدم حجة التحريف للهجوم على صالح
وجعل حجته تبدو أقوى من حجة صالح.

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
حدث بعده ،إذا ً هو سببه
لربما تكون هذه المغالطة األكثر شيوعاً ،فهي تتبع شكالً بسيطا ً
وهو س حدث قبل ص ،إذاً ،س سبّب ص ،و هكذا يُفترض السبب
والنتيجة لحادثتين فقط لحدوثهما مؤقتا ً بعد بعض
مثاال ً:
مستندا ً على رسم بياني ،وضح مازن أن درجة حرارة األرض ترتفع على طيلة مدار القرن
السابق ،وبنفس الوقت عدد القراصنة يقل؛ إذاً ،القراصنة يحفظون برودة المناخ واإلحترار
العالمي ما هو إال خدعة.
ولكن في الحقيقة ربما يكون هناك حادثة ثالثة تسبب الحادثتين أو سبب حدوث الحادثتين مجرد
صدفة.
.

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
إلتماس المشاعر
وهي محاولة إثارة المشاعر بدال ً من تقديم حجة سليمة وقوية .من المهم
المالحظة أن في بعض األحيان قد تثير حجة سليمة منطقيا ً بعض
المشاعر  ،أو أن تحتوي على جانب مشاعري ،ولكن تحدث المغالطة
عندما تستخدم المشاعر بدال ً من الحجة ،أو إلخفاء الضعف في الحجة،
مثاال ً:
مازن يحاول بيع جهاز محمول لصالح “ ،هذا الجهاز لم يصنع منه إال ألف جهاز ،الكل سيحسدك
على امتالكك لهذا الجهاز ،الكل سيريد أن يكون مثلك ،ال يملك هذا الجهاز إال من أراد التميز.
ففي المثال ،مازن لم يحاول إقناع صالح بخصائص الجهاز ،أو ميزاته عن األنواع األخرى ،بل
حاول إقناع صالح بإثارة مشاعره..
.

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
سلطة
االحتكام إلى ُ
هذا النوع من المغالطات هو األسهل في التعرف عليه ،و يحدث عندما
يتم إسناد النتيجة على حكم شخص أو أشخاص خبراء بموضوع الحجة،
مثاال ً:
أستاذي في الجامعة صاحب شهادات ِعلمية ولدية خبرة بالموضوع ،يقول أن األرض مسطحة؛
إذاً ،األرض مسطحة.
غالبا ً ما تحتوي الحجة على تأكيد عدد سنين خبرة صاحب ال ُسلطة ،أو ذِكر مستواه التعليمي ،أو
شهاداته .وعكس هذه المغالطة أيضا ً يستخدم“ :إن صاحب الحجة ال يمتلك (الخبرة ،التعليم،
الشهادات) ،اذا ً حجته البد من أن تكون خاطئة” وهذا االستخدام يدخل تحت مغالطة الشخصنة..

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
ْ
صنة
الشخ َ
ْ
صنة تحدث عندما ُيرد على حجة بالهجوم على صاحب
مغالطة
الشخ َ
الحجة بدال ً من الحجة نفسها
مثاال ً:
بعد ما قدمت ساره حل مقنع يقضي على مشكلة الطالق ،سأل مازن الجمهور،
“ هل تصدقون ما تقوله هذه المرأة؟ فهي ال تملك شهادة جامعية وغير متزوجة”.
ويجب التنويه أن اإلهانة بحد ذاتها ال تعتبر مغالطة منطقية ،ولكن إذا أُطلق على الحجة أنها غير
صحيحة فقط ألن صاحب الحجة لدية صفة معينة فتكون مغالطة .وتستخدم هذه المغالطة
إلضعاف حجة الخصم بدون مناقشة الحجة نفسها..

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
مغالطة المغالطة
هي افتراض أن استنتاج حجة ما خاطئ لسبب احتوائها على مغالطات
منطقية أو كونها غير سليمة .ففي بعض األحيان تُربح المناقشة ليس
بسبب صحة حجة الفائز ولكن بسبب أن الفائز هو األفضل في النقاش
وبناء الحجج
مثاال ً:
قال صالح لمازن “ ،أستاذي في المدرسة يقول أن التدخين يضر بالصحة ،فيجب أن تقلع عن
التدخين ”،ورد مازن عليه“ ،استخدمت مغالطة االحتكام إلى ُسلطة؛ إذاً ،حجتك خاطئة والتدخين
ال يضر بالصحة”.
فيجب علينا أن ال نتسرع بالحكم على عدم صحة االستنتاج بسبب سوء تقديم الحجة أو احتوائها
على مغالطات منطقية.

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
سد الذرائع
أمر ما بحدوث عدد من األمور التي تنتهي بحدث سلبي،
هي ربط حدوث ٍ
ولذلك يجب عدم حدوث األمر األول،
مثاال ً:
قيقول مازن لصالح “ إن لم تدرس يوم الخميس لن تحصل على درجات عالية ،وإن لم تحصل
على درجات عالية لن تستطيع دخول الجامعة ،وإن لم تستطع دخول جامعة لن تستطيع أن تجد
وظيفة ،وأن لم تستطع أن تجد وظيفة سوف تكون بواب مدرسة .هل تريد أن تكون بواب
مدرسة؟ إذاً ،يجب أن تدرس يوم الخميس”.
هذه المغالطة تستخدم لتتجنب مناقشة الحجة وتحول االنتباه إلى أمور أخرى افتراضية

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
وأنت كذلك
هذه المغالطة تدخل تحت مغالطة الش َْخصنة ،ولكن تستخدم كثيرا ً
لذلك تستحق أن تكون في جزء خاص بها ،فهي تحدث عند تفادي
مناقشة الحجة ومحاولة عكسها على صاحب الحجة،
مثاال ً:
دكتور مدخن لمريض“ ،يجب أن تقلع عن التدخين ”.رد المريض“ ،كيف اسمع بنصيحتك و أنت
مدخن”.
فيعتقد المريض أن حجة الدكتور خاطئة ألن الدكتور منافق

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
حجة من جهل
أمر ما لعدم وجود أدله تثبت عدم صحته،
هي انتقاد صحة ٍ
مثاال ً:
قال صالح “ ،ال توجد أدلة علمية تدعم تأثير الظواهر الفلكية بحياة األفراد على األرض ،إذا ً
التنجيم خرافة ”.ورد مازن“ ،في وقتنا الحالي ال نملك المعرفة الكافية لنستطيع تفسير كل
الظواهر الفلكية ،فال نستطيع أن نثبت أن التنجيم خرافة ولذلك ،التنجيم ليس خرافة”.
وهذه المغالطة تُستخدم أحيانا ً لنقل عبء اإلثبات من صاحب الحجة إلى الطرف اآلخر ،ففي
المثال السابق مازن نقل عبء إثبات أن التنجيم خرافة وربطه بوجوب معرفة كل ما يمكن
معرفته عن الظواهر الفلكية ،بدالً من إثبات تأثير الظواهر الفلكية على حياة األشخاص

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
اِلتماس األعذار
هو تقديم أعذار عند إدراك عدم صحة الحجة ،فبدال ً من المصداقية مع
النفس واالعتراف بالخطأ نخلق أعذارا ً لنستمر بتصديق معتقداتنا
مثاال ً:
مازن يدعي بأنه يستطيع قراءة األفكار ،لكن بعد اختبار “قدراته” بواسطة اختبارات ِعلمية
صارمة ،اختفت قدراته .برر مازن أن سبب اختفائها هو“ ،يجب أن تؤمن بقدراتي لتعمل”.
فخلق األعذار لتبرير عدم الصحة أسهل علينا من االعتراف بالخطأ .وهذه المغالطة تستخدم
بكثرة عند مناقشة من يؤمنون بالمؤامرات.

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
مغالطة االتصال
وهي االعتقاد بأن عدم وجود خط فاصل بين طرفين متصلين يعنى
أن الطرفين ال يمكن التفرقة بينهما ،فتعني هذه المغالطة أن وجود الحرارة
والبرودة على نفس خط الدراجات المئوية يعني عدم وجود درجة حرارة ي
مكن وصفها بأنها حارة أو باردة.
مثاال ً:
ال يمكن وصف مازن بالصلع ،فمازن ليس أصلع اآلن .لكن ،إذا سقطت شعره واحده من مازن
لن تجعله أصلعا .وإذا سقطت شعره ثانية ،أيضا ً لن تجعله أصلعا .فلذلك ،مهما كان عدد الشعر
المتساقط من مازن ،ال يمكن وصفه أصلعا.

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
التقسيم الخاطئ
وهي تقليص عدة احتماالت لشيء ما إلى احتمالين فقط ،فهي إلى ح ٍد
ما عكس مغالطة االتصال ،فهي تستخدم لتبسيط خط اتصال له
عدة نقاط إلى طرفين فقط
مثاال ً:
درجة الحرارة و القول أن هنالك إما برودة أو حرارة مع تجاهل درجات الحرارة المتوسطة.

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
مغالطة الشخص الذي
هي استخدام قصص و تجارب شخصية (الشخص الذي حدث له …،
أمر ما أو استخدام أدلة لم
الشخص الذي جرب …) كبرهان لصحة ً
تجمع بطريقة علمية في الحجة،
مثاال ً:
قال مازن“ ،جدي يدخن  ٣٠سيجارة في اليوم وعاش  ٩٧سنة  -فال تصدق كل شيء تسمعه”.

أهم المغالطات المنطقية الشائعة
الحجة الدائرية
وهي استخدام االستنتاج المراد الوصول إليه كأحد المعطيات،

مثاال ً:
أنجح محافظ على اإلطالق هو المحافظ مازن ألنه أفضل محافظ بتاريخ المدينة.
بمعنى آخر ،سبب نجاح مازن هو أنه ناجح .عادة ً ما يصاغ االستنتاج بطريقة أخرى ويقدم
كمعطى قد ال يبدو مشابه لالستنتاج من الوهلة األولى

أهم المغالطات المنطقية
الشائعة
مثاال ً:

مغالطة القناص

تجاهل البيا
الحجة
البيانات
انتقاء
صرحت شركة هي
ناتتعتبر من
المبيعات،
معفي قائمة
األولى
تدعم دول
التيالخمس
ثالثة من
غازية أن
مشروبات
التي
في قائمة الصحة.
الدول العشر األولى
الحجةيرسم نقطة الهدف على موقع
بالبندقية ثم
الجدارتدعم
سميت هذه المغالطة على الذي يرمي ال
الرصاصة ثم يدعي بأنه قناص

