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االهتمام  العالمي  المستوى  على  واضحا  بدا 
في  خصوصا  األخيرة  السنوات  في  الناقد  بالتفكير 
ارتباطه  أهميته  في  زاد  ومما  التعليم،  مجاالت 
والتفكير  المشكالت  وحل  كالمنطق  أخرى  بمهارات 
حياة  أجل  تعد ضرورية من  والتي  والتأملي  المجرد 
والحياتي  التعليمي  المستوى  على  للفرد  فضلى 
في  دوره  خالل  من  أهميته  تتضح  كما  عام،  بشكل 
مواجهة بعض القضايا والتحديات المعاصرة خصوصا 
والتطرف  الفكري  كالغزو  العربي  عالمنا  في 
واالنحرافات الفكرية وغيرها، وقد اتخذت بعض الدول 
ومطلب  كأولوية  به  تنادي  شعارا  الناقد  التفكير 

تعمل على تحقيقه.

مقدمة



بيت التفكير الناقد

لقياس  والمهارة  المعرفة  المشاركين  إكساب   -
التفكير الناقد وتفسير نتائجه.

- بيان دور التفكير الناقد في تحقيق األمن النفسي 
والفكري.

من  التي  الناقد  التفكير  آليات  المتدربين  إكساب   -
ومواجهة  الفكرية  لالنحرافات  التصدي  شأنها 

التطرف والغزو الفكري.
- توظيف خصائص وصفات المفكر الناقد في ريادة 

األعمال.
التحديات  تذليل  في  الناقد  التفكير  دور  توضيح   -

لخدمة ريادة األعمال.
والقيادة  الناقد  المفكر  كل من  بين  العالقة  بيان   -
يخدم  بما  بالقيم  والقيادة  واألصيلة  التحويلية 

التميز في األداء.
- إكساب المتدربين دمج مهارات التفكير الناقد في 

المنهج الدراسي.
الحياة  في  الناقد  التفكير  مهارات  ممارسة   -

الواقعية.

أهداف الربنامج
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محاور الربنامج التدريبي

أوالً: قياس التفكري الناقد
وأساليب  الناقد  التفكير  عن  مقدمة   -

قياسه. 
النسخة  جالسر  واطسون-  مقياس   -
المطورة، تطبيقه وتصحيحه واستخراج 

نتائجه، وتفسيرها.
- مقياس كاليفورنيا النسخة المطورة، 
نتائجه،  واستخراج  وتصحيحه  تطبيقه 

وتفسيرها.
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ثانياً: التفكري الناقد وريادة األعامل
ناقدا  تفكيرا  المفكر  بين  المشتركة  الصفات   -

وبين رائد األعمال.
- التفكير الناقد وأساسيات ريادة األعمال التي 

تقود للنجاح.
- التفكير الناقد وحل المشكالت بطرق إبداعية 

والتميز في األداء.
والتفويض  التنظيم  في  الناقد  التفكير  دور   -

والمخاطر والمكافآت.
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محاور الربنامج التدريبي

ثالثاً: التفكري الناقد واألمن الفكري

أهمية األمن النفسي والفكري وأسباب عدم الشعور   -

بهما وأساليب تحقيقهم.

حاجة الشباب لألمن النفسي والفكري.  -

من  التطرف  ومواجهة  الفكري  والغزو  الفكري  األمن   -

خالل التفكير الناقد.

الناقد  التفكير  ودور  معاصرة  فكرية  النحرافات  نماذج   -

في مواجهتها.

رابعاً: التفكري الناقد للقيادات التعليمية

التفكير الناقد والقيادة التحويلية.  -

التفكير الناقد والقيادة األصيلة والقيادة بالقيم.  -

التفكير الناقد ومهارات إدارة فرق العمل.  -

ومورفي)  (هالينجر  نموذج  واستخدام  الناقد  التفكير   -

في القيادة التعليمية.

خامساً: دمج التفكري الناقد يف املنهج

مهارات التفكير الناقد.  -

مفهوم الدمج.  -

نموذج  وفق  المنهج  في  الناقد  التفكير  مهارات  دمج   -

شوارتز.

تصميم درس الدمج لمهارات التفكير الناقد في المنهج..  -
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االمتيازات
شهادة لكل محور من محاور البرنامج التدريبي  -

شهادة رخصة مدرب التفكير الناقد الناقد  -
ً
الحصول على تسجيالت البرنامج التدريبي كامال  -

الحصول على عروض البوربوينت الخاصة بالمدرب  -
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