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 الناقد، و  ار  ال  كر الناقد، مث    ات ال  كر الناقد يف االكال  السررررررررررررراالت كي       ال  كرتكلمنا يف احملاضررررررررررررر   
األ   يزداد إذ ان    اجلديد يف امل اقع االلكرتونيت،يف وسررررررررا   االكال أمهيت أكث اجلديد، وذك ان ان ال  كر الناقد يك ن 

الشررررررررريقررررررررريات ايفليليت الع ت  اك  يف إ ار ا كال  اجلديد  ع غم ض وكد  وضررررررررر   يف امل اقع االلكرتونيت تعليداً 
، أخبار غر صرررةيةت، وعرررا عات    ضرررت كما أن ايف يت الع ال حتدها حدود الز ان واملكان وال قاات ت يح نشررر   أحياانً،

   ارات ال  كر و ك انته، و ا هي خقا ص امل ك  الناقد. أن اع، والي   سنناقش وأفكار خا ئت
 أنواع مهارات التفكري

 سمني:قي م كادً  تقنيف   ارات ال  كر إىل 
، واالحداث، واال كنت، واالز نت واألعررررريا إذ اننا ن ذك  امل اقف   ث  ال ذك  األسررررراسررررريت:  ارات ال  كر  .1

ور  ا  ع االحداث الع جت ي كلى   لارانت للمعل  اتكلى كما اننا نعم  املالحظت، وال قرررررنيف،  نؤعررررر  و 
 . اخل..الساحت

 األعيا إذ اننا نسعى اىل ح  املشكالت الع ت اج نا وت اجه    ارات ال  كر العليا:  ث  ح  املشكالت .2
ات اقرررردد العديد  ي اللورررراف وامل اقف الع ت اج نا، اختاذ الل ار كما نسررررعى اىل ،  الذيي لدي م كالقات  عنا

ي تبط ا لييمنا للمعل  ات امل  ف   لدينا والع هلا كالقت وهذه الل ارات تك ن  بنيت كلى رؤيت، و      واضررررررررح 
 ال  كر الناقد. ، ال  كر ا اداكي،مب ض ع الل ار

وادون ايف و  ال  الكلمات،و  ارات ال  كر العليا  ث   الل ت،ونالحظ أن   ارات ال  كر األسررررراسررررريت  ث  ح و  
 .احملاض ات اللاد ت كلى   ار  ال  كر الناقد ملا له  ي امهيت لدى امل س  وامل لليوس   ن كز يف هذا  الكلمات.تن ج 

 ينلسررم ن اىل ن كني ا ا   سرر  او  سرر لب ، ابألسررا كال  ال لليدي واالكال  اجلديد هم ال سرريما وان  سرر يد ي اال
 ي بادالن االدوار يف االكال  اجلديد اشك  نشط. وهم
 

 مكوانت التفكري الناقد
ي تبط ال  كر النررراقرررد ابلعرررديرررد  ي األفعررراا، و ي أا زهرررا: ال م ررر ، وال علررر ، وال   ح العللي، و    ال سررررررررررررررراؤالت، 

 يورررررا ، وال ةلل، وال ج ع إىل املقرررررادر، وتل و املقرررررادر، وهع األدلت والشررررر اهد كلى صرررررةت أ    ا، وتل و واالسررررر
األدلت، واناء املعاير للةكم، وال علي ، واالسررررر ن اع، و ع فت االفرتاضرررررات، واالسررررر نبا،، وحتلي  األفكار، والبة  كي 

الك بار هيع االح ماالت، واالسررررررررررررر ناد كلى ال عل  أكث   ي األسرررررررررررررباع، واأل انت العلميت، واتباع الدلي ، واألخذ اب
االن عاا، واألخذ ابالك بار أيورررررررررراً وج ات نظ  اريخ يي وت سررررررررررراقم، وااله ما  ، اد ايفليلت، وال ل و، وإصرررررررررردار 

 األحكا  .
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 خصائص املفكر الناقد

 عيء. س  كب و لم ابمل ض ع حم  ال  كر، وليس   ط اًل ي دخ  يف ك   .1
 ال  ادا يف أ   كند ا ال يع   عيئاً كنه. .2
  ا.يع    ىت حي اع إىل  عل  ات أكث  ح ا عيء  .3
 يع   ال  ق اني ن يجت "رمبا تك ن صةيةت "، ون يجت "ال اد أن تك ن صةيةت ". .4
 يع   أبن لدى النا  انطباكات خم ل ت ح ا فك    ا. .5
 يس طيع جتنب األخطاء الشا عت يف اس دالله لأل  ر. .6
 إليه.ي ساءا كي أي عيء يبدو غر  عل ا، أو غر       ابلنسبت  .7
 . كر العا  ي كي ال  كر املنطلييس طيع فق  ال  .8
 .يبة  كي األسباع والعل  والبدا   .9

 . ع امل قف املعّلد اط يلت  نطليتي عا    .10
 .ادر كلميت   ث ق هبا ويشر إلي ايس يد   ق .11
 .اللدر  ي األمهيتأيخذ هيع ج انب امل قف ان س  .12
 . ض علنلطت األساسيت أو ج ه  امليبلى كلى صلت اب .13
 ي يذ   ق اً، أو ي يلى كي   قف، كند ت اف  أدلت وأسباع كافيت لذلك. .14

 


