
راجع أوالً إلى طبیعة الموضوع  التفكیر مفھوم إشكالي اختلفت بشأن ماھیّتھ األراء وتعددت التعریفات. ولعل ذلك 
عقد بنیة مكّوناتھ الداخلیة. كما یعود ذلك االختالف ثانیاً إلى اختالف زوایا النظر  ذاتھ لتشعب مجاالتھ وت

 والمرجعیات التي یستند إلیھا كل تعریف 
تعریف إثرائي آخر: یعرف التفكیر عموماً على أنھ نشاط أو سلوك أو فعالیة ذھنیة واعیة مركبة یضطلع بھا العقل  

في تفاعل مع الذھن والمخیلة والحواس. ویتجلى التفكیر في جملة من العملیات اإلدراكیة  أو الدماغ البشري  
ھدف یتجاوز مطلب إدراك العالم وتذكر المعلومات  التجریدیة التي توجھھا اإلرادة اإلنسانیة نحو ھدف. ھذا ال 
 ومعالجتھا إلى بناء المواقف والتصورات وحل المشكالت 

 المالحظة 
 التذكر 
 الفھم 

 التطبیق
 

 التصنیف –المقارنة   –التحلیل 
 التقویم   –التركیب / التألیف 

 اإلبداع / االختراع / االبتكار  
 اتخاذ القرارات   -حل المشكالت
 التفكیر اإلبداعي    –التفكیر الناقد 

 التفكیر المنطقي  – التفكیر العلمي 
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لیست كل وظائف التفكیر مركبة. حیث تتصل بالتفكیر مھارات تتدرج في  
التعقید من البسیط إلى المركب. فلیس عرض موقف أو تذكر فكرة مثل بناء  

 حجة أو دحض أخرى مضادة  

التواصل بین الشعوب والحضارات والحوار معھم یجعل األفراد منفتحین على 
خر وافكاره، مستثمرین بما یجدون لدى الشعوب األخرى من فوائد، والتي قد  اآل

 لتأمل وإعادة النظر في واقعھم وسبیالً إلى تحسینھ وتقدمھ  تكون عمالً محفزاً ل 
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 التحلیل 
 النقاش 

 طرح األسئلة  
 االستقراء (القدرة على التعمیم)

 االستنباط  
 النفذ والتقویم  

االستبصار (القدرة على التفكیر في  
 التفكیر)

 االنفتاح  
 حب االستطالع والتساؤل 

 المرونة  
 احترام المختلف 

 المیل للبحث عن األسباب 
 الجرأة وحب المبادرة  

 االستقاللیة الذاتیة 
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أن تكون العبارة بیّنة المعنى بحیث ال تلتبس 
مع معان أخرى في ذھن الملتقي. وان تكون  
 لھا داللة واحدة في مختلف عناصر االستدالل  

 عدم القدرة على التواصل والتبلیغ 
غموض الرسالة التعبیریة × فساد االستدالل بسبب استعمال  
نفس العبارة للتدلیل على معان مختلفة في مختلف مراحل  

 االستدالل 

یقصد بالصحة أن تتطابق العبارة أو الحكم مع  
الموضوع وان تكون موثقة المصدر وقابلة  

 للتحقق والتثبّت

ة في اقتضاب  صیاغة تتحّرى التعبیر عن الفكر
 دون زیادة أو اختزال 

استطرادات قد تكون مقصودة  عدم االنسیاق وراء 
أو غیر مقصودة مما یفقد الكالم كل ارتباط  

 بموضوع السؤال أو المشكلة أو العرض أو الحوار 

واألسباب الكامنة وراءه، والتفكیر  اإللمام بكل مكونات الموضوع 
یة والمؤثرات  في كل زوایا النظر للمشكل دون إھمال للروابط الداخل

 المحیطة. فضالً عن ضرورة التقّطن للضمنیات والمسلّمات الخفیّة

. فالتفكیر الناقد ال یھمل أي معلومة في اإللمام بكل جوانب الموضوع
بالموضوع كما یتفحص جمیع اآلراء والحجج والبراھین  صلة 

الداعمة أو المخالفة. كما یستعرض جمیع الحلول الموجودة  
 والممكنة ویسلك جمیع الطرق للنظر في المسألة 

والقضایا  ضرورة سالمة العالقات الداخلیة بین العبارات  
وانسجام العناصر المكّونة لالستدالل. وذلك التزاماً بمبدأ  
عدم التناقض بین األفكار للوصول إلى الحل الصحیح  

 للمشكلة المطروحة 

 الوقوع في الخطأ لعدم مطابقة العبارة للمرجع 

 إھمال عناصر أساسیة في معالجة المشكل  
تقدیم صیاغات لفظیة موسعة (فضفاضة) تغیّب المعنى  

 عدم تقدیم ما یكفي من المعلومات لفھم المسألة المطروحة 

إھمال الموضوع الرئیسي واإلسھاب في ذكر معلومات ال  
عن  الخروج الكلي  –صلى لھا بالموضوع األصلي 

 تضییع وقت المتلقي في ما ال یعنیھ –الموضوع 

عدم الحرص على البحث بعمق لما وراء الظاھر من  
 اعتبارات مسكوت عنھا. مما یؤدي إلى السطحیة  

 الوقوع في ضیق أفق التفكیر  
عدم اإللمام بالحلول التي یمكن أن تعیننا على االقتصاد في  

 الجھد وتفتح لنا أفق أوسع 

 فقدان االنسجام المنطقي  
 العجز عن اإلقناع وفقدان ثقة المخاطب
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 یعرف الفرق بین النتیجة التي قد تكون حقیقة. والتي یجب أن تكون حقیقة 

 یحاول بناء مفرداتھ وزیادتھا باستمرار بحیث یستطیع فھم ما یقولھ اآلخرون  

 یكون المفكر الناقد منفتح الذھن  

 یتخذ موقفاً عندما یكون الدلیل كافیاً وتكون األسباب كافیة 

 ً  بشكل جیّد على المعلومات  یكون مطلعا

 یسعى إلى الدقة بقدر ما یسمح الموضوع بذلك 

 یأخذ بالحسبان الحالة كاملة 

 یتعامل بطریقة منظمة مع أجزاء الكل المقعد 
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 اللحظة األولى: 
عالقة التفكیر الناقد بالجھل: التفكیر في جوھره طلب للمعرفة ولذلك   -1

یجتھد المفّكر الناقد في تجاوزه جھلھ الخاص وھو ما یتطلب اعترافاً  
بأنھ ال یمتلك المعرفة الكاملة. ومن ثم علیھ السعي الدائم نحو  شخصیاً 

مواجھة جھل اآلخرین  بناء الذات في مسار ال یتوقف. كما أن علیھ  
 توعیتھم ودفھم نحو المعرفة بالحوار والحجة العقلیة  ب

عالقة التفكیر الناقد بالجمود: یحیل مفھوم الجمود الفكري إلى التعصب   -2
التطویر والتغییر والتقدم.  للرأي السائد والعادات والتقالید ورفض   الفكري

الواضح أنھ  ولما كان التفكیر الناقد تفكیراً إبداعیاً خالفاً ومتجدداً فمن 
 یرفض الجمود والثبات ویشجع على االبتكار وتجاوز الجاھز والسبیة 

 اللحظة الثانیة:
تجاوز الجھل والجمود یتجاوز عائق التقلید معتمداً العقل والمنطق  یمكن للمفكر الناقد 

والتعاون البنّاء مع اآلخرین وھو ما یستوجب التحلّي بالثقة في النفس دون غرور  
والشجاعة في نقد المألوف من أجل بناء المستقبل. ولھ أن  االستقاللیة  مع التحلّي ب 

یستفید في ذلك من قیم مجتمعھ األصلیة التي تدعوه على تحمل مسؤولیة وأمانة  
 التفكیر الذاتي وفي الوقت ذاتھ االنفتاح على تجارب الشعوب األخرى  
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 المقدمة:  
المتنزھات العامة كفضاء لالستجمام واللقاء مع اآلخرین والتواصل  االنطالق من حاجة اإلنسان إلى  -1

 معھم 
طرح المشكل: رغم تلك الحاجة الملّحة للمتنزھات ورغم جھد الدولة ومؤسساتھا في بناء المنشآت   -2

العامة وجھودھا في ھذا الجانب إال أن بعض من عامة الناس تعبث بھا وتدمرھا. فما ھي األسباب؟  
 بالكف عن تلك الممارسات؟ر الناقد كتابة مقال إلقناع ھؤالء وكیف یمكن للمفك

 الجوھر:   -3
 تشخیص ووصف مظاھر وأشكال العبث بالممتلكات العامة  •
البحث في أسباب قیام بعضھم بذلك: الجھل+ الال وعي+ فقدان الوازع األخالقي+ القانون   •

 الوادع+ غیاب الرقابة الكافیة.. 
 الكشف عن مخاطر تفاقم ھذه الظاھرة   •
 البحث في الحجج التي یمكن أن تقنع العابثین بالكف عن ممارستھم  •
 رصد الوسائل الكفیلة یردعھم عن االستمرار في اإلضرار باألمالك العامة   •

 الخاتمة: 
 خالصة تبیّن ما جاء في الجوھر عن أفكار  

االستطاعة أو القدرة على القیام بسلوك ما لبلوغ ھدف ما  تحیل المھارة في معناھا العام إلى معنى 
وتتضمن معنى اإلتقان وحسن التصرف. ویقتضي التفكیر الناقد بما ھو نشاط ذھني تملّك جملة  

األدوات والوسائل الكفیلة بتحقیق الھدف المنشود سواء تعلق األمر بحل مشكلة ما او اتخاذ قرار.  
صر مھارات التفكیر الناقد لكنھا تظل عصیة على الحصر رغم أن  ولقد حاول العدید من الدارسین ح 

 ھنالك شبھ إجماع على رّدھا إلى المھارات الرئیسیة التالیة والتي تتضمن كل منھا مھارات أخرى: 
مھارة التفسیر: وترتبط بالمستویات الدنیا للتفكیر كالفھم والوصف والتعریف والتعلیل غیر أنھا تظّل  

ساس للمھارات األخرى وشرط لھا. وتبنى علیھا الخطوات األولى الستراتیجیات  بالغة األھمیة كأ
 التفكیر الناقد؛ جمع البیانات والمعطیات واآلراء بخصوص الموضوع المدروس  

مھارة التحلیل: وھي من مستویات التفكیر المركب وتستوجب امتالك القدرة على تفكیك الموضوع  
ھ والوعي بالروابط والعالقات التي تربط العناصر بعضھا ببعض.  المطروح لسھل فھمھ واالشتغال علی

ألن المركب والمعقد والكل غالباً ما یكون غامضاً في مجملھ مما یتطلب عزل عناصره للتمكن من  
 التعامل معھا مثل تحلیل سالسل الحجج المطولة أو االستدالالت المركبة لفحصھا بدقة  

ات التفكیر المركب وترتبط بإصدار األحكام والقارات والتقدیرات  مھارة التقییم: وتعتبر أعلى مستوی
 بخصوص الحجج المطروحة أو النظریات موضوع التثبت والتمحیص  

مھارة االستدالل: اإلقناع مھم ومحوري في مجال التواصل المعرفي ولذلك كانت القدرة على بناء  
وات المفكر الناقد سواء لدحض حجج  االستدالالت واستخالص النتائج على أساس منطقي من أھم أد 

 اآلخرین أم إلثبات الحجة الخاصة بھ 
 مھارة االستقراء: وتتمثل في القدرة على استخالص الكل عبر مالحظة خصائص األجزاء  
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 صود باالحتباس الحراري؟ ما المق  •
 متى ظھر االحتباس الحراري على كوكب األرض؟  •
 ما ھي مكونات ظاھرة االحتباس الحراري؟ •
 أین تكمن أھمیة الموضوع؟  •
 ما األماكن التي تجلت فیھا الظاھرة؟ •
فیم تتمثل مختلف العوامل والمؤثرات المتداخلة في ظاھرة االحتباس  •

 الحراري؟

 كیف تتفاعل عناصر االحتباس الحراري فیما بینھا؟ •
 ما عالقة االحتباس الحراري بالبیئة المؤثرة؟  •
 ظھور االحتباس الحراري؟ ما ھي األسباب الكامنة وراء  •
 أّي براھین استندت علیھا الحلو المتداولة للظاھرة؟  •
ما مدى صالحیة تلك البراھین والحجج المعتمدة في حل مشكلة   •

 االحتباس الحراري؟ 
 أین تنتشر ظاھرة االحتباس الحراري؟ ھل ھي مستمرة؟ •
 فیم تتمثل الحلول البدیلة لحل مشكلة االحتباس الحراري؟  •

 أّي قیمة للحلول المقترحة لمواجھة االحتباس الحراري؟ •
 ھل جّربت الحلول؟ وھل أثبتت التجارب ناجح الحلول؟ •
 ما نسبة نجاحھا أو فشلھا؟ ما مدى فاعلیة الحلول؟   •
 ھل كانت الحلول مفیدة؟ ما مقدار االستفادة؟ •
 ھل القى الحل استحسان اآلخرین؟ ھل أفادھم؟ •
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توجد إجابات متعددة على  
 نفس السؤال 

لكل سؤال إجابة واحدة  
 ھائیة ن

 ال توجد إجابة ألي سؤال 

 الحقیقة نسبیّة 

 الحقیقة مطلقة 

 موجودة الحقیقة غیر 
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مفھوم الحقیقة یشیر إلى معلومات تقریریة 
باإلمكان مالحظتھا والتأكد من دقتھا؛  

 فالحقیقة شيء یمكن إثباتھ وبرھنتھ

الرأي باعتباره تعبیراً عن تقییم یعتمد على  
االعتقاد  أو الحكم الشخصي أو االنطباع 

 ویمكن أن تثق بھ أو ال نتفق معھ 

 الكعبة المشرفة قبلة المسلمین. 
 الشمس أكبر من القمر  

قي  تقع مدینة الدمام على الساحل الشر
للمملكة العربیة السعودیة. جمیعھا حقائق 

 مثبتة وواقعیة ال تقبل الشك 

 من الحیاة في المدن  الحیاة في القرى أفضل 
 الریاضیات أصعب من الفیزیاء  

 السیاحة أجمل الھوایات لریاضیة 

 االلتزام بالمسؤولیة والمحافظة على مصالح األسرة وتماسكھا 

أن ال تؤدي حریة التعبیر عن الرأي إلى اإلخالل بالنظام العام  
 وإحداث الفرقة بین المواطنین ومكونات المجتمع الواحد  

والمحافظة على مصالح الوطن وقیمھ  االلتزام بالمسؤولیات الوطنیة  
 وقیاداتھ ورموزه وسیاستھ العامة مطلب للنمو والتقدم واالزدھار 

احترام الشعوب أو الثقافات ومعتقداتھم یبني جسراً من التواصل  
 ویمھد لطرق من التعاون المشترك الذي یخدم البشریة جمعاء  
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ھل ھناك برھان أو دلیل یثبت وجھة نظر صاحبھا؟ ھل الدلیل صحیح  
 ة؟ من حیث بنیتھ الداخلی

ھل تلزم النتیجة منطقیاً عن المعطیات أو المقدمات المقدمة؟ أي ھل  
 االستدالل صحیح من الناحیة المنطقیة؟ 

ھل ھناك وجھات نظر أخرى؟ وإلى أي مدى تتفق أو تختلف مع  
 بعضھا البعض؟ 

ھل التوقیت مناسب لذلك؟ ھل التوقیت یخدم أجندات خارجیة أو  
 ن؟ أطراف وجماعات تضمر الشر للوط

ووحدة  ما تبعات ھذا الراي؟ ھل الرأي یؤثر على تالحمنا مع قیادتنا  
 الوطن وتماسك المجتمع؟ 

إن خطاب الكراھیة یؤدي إلى بث الفرقة التعصب بین أفراد المجتمع الواحد وبین الشعوب المختلفة  
مزایدات وادعاءات الجماعات المتطرفة؛ مما یتسبب في نشر مشاعر الحقد والضغینة،  ویغذي 

 وتراشق االتھامات، وإضمار الشر 
  دوراً مھمالكف عن خطاب الكراھیة واستبدالھ بخطاب التعاون والتواصل اإلیجابي وتعزیزه یؤدي  

دولیاً. فلكما ساد التعاون  في میسرة التقدم والنماء والحفظ واالستقرار على المجتمعات محلیاً و 
 بین األفراد والشعوب استفاد الجمیع وعّم السلم والرخاء  وعمت روح اإلخاء 

ومن األمثلة على أھمیة تالحم الشعوب والثقافات والدول باختالف أجناسھا ودیاناتھا مما تطلبھ  
. لو لم تكن  19كوفید الضرورة الحیاتیة الملحة ھو توفیر لقاح یقضي على جائحة كورونا المستجد 

لي لھذا  ھناك قاعدة صلبة من التعاون والتواصل والعمل الجماعي المشترك لما توصل المجتمع الدو 
 األكثر فقراً اللقاح وال تعاون الجمیع على توفیر اللقاحات للمجتمعات والدول  
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