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 القدرة على التفكیر في التفكیر وفحص احتوائھ على المعاییر (الممارسة التبصریة)
 التفكیر في أن نفكر بـ "طریقة " نظامیة وتجنب العفویة واالرتجالیة  
 معرفة مبادئ التفكیر واألنظمة األساسیة المنطقیة التي یبنى علیھا  

 اكتساب القدرة على تحلیل تفكیرنا  
ة من المعاییر األساسیة؛ (مثال) الوضوح في استعمال العبارات والقضایا  القدرة على التقیّد بجمل

   حة +الربط + االتساع+ الدقة+ العمق+ المنطق +الص

معاییر التفكیر  
 الناقد 
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خص  ماء، أو ش عبارة "عین " یمكن أن تحیل على عین 
 یراقب وینقل ما یدور في الحي  

 سواك وأراك كلمات تحمل أكثر من معنى 

ھذه جملة ولیست قضیة، والجملة تتضمن رجاء یتسم خبرة  
ذاتیة ال یعتد بھا. وال یوجد دعم / برھان / دلیل یوضح ما  

 ھو النجاح في التجارب السابقة  

 داللة كذا. ھل یمكن أن توضح أكثر؟ماذا تقصد بقولك؟ حدد 

 ماذا تقصد بھذه الكلمة؟ 
 ھل یمكنك طرح السؤال بصیغة أخرى؟ 

 ھل باإلمكان تفسیر إجابتك؟
 ماذا تقصد بقولك؟ 

 ھل یمكنك ذكر مثال آخر؟
 ما رأیك / وجھة نظرك / موقعك من ھذه القضیة؟ 
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واضحة لكن غیر صحیحة؛ التمساح حیوان  
 یحرك فكھ األعلى) 

واضحة وصحیحة؛ ال وجود إلنسان دون 
 عقل)

 ھل یتطابق الدلیل أو البرھان الذي یدعم الحّجة مع الواقع؟ 

 للواقع؟من أین لك بھذه المعلومة؟ وھل ھي مطابقة 
 ما مدى سالمة األرقام واإلحصاءات؟ 

 ھل اختبرت مطابقة ھذه الفكرة للواقع الذي تعبر عنھ؟ 
 ما ھو األساس النظري الذي بنیت علیھ الفكرة؟ 

 عدم استیفاء شروط معالجة المشكلة المطروحة  
الصیاغة الموسعة والمطولة التي تضیع التركیز على ما ھو أساسي  

 وتتسبب في غموض المعنى  
 الصیاغة المختزلة جداً بما یھمش عناصر أساسیة من الموضوع  

 تشتت المعنى وإمكانیة االنسیاق وراء تأویالت جانبیة
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 أكثر اختصاراً؟ ھل من إضافة لتدقیق المعنى؟ ھل یمكن أن تكون 
 ھل یمكن تقدیم تعریف یستوفي جوانب الموضوع؟ 

 ھل یمكن تدقیق توظیف المرجعیات المعتمدة؟ 

 ھل بیّنت لنا عالقة العنصر كذا بالعنصر كذا؟ 
 ھل لك أن توضح لنا عالقة ما تقول بموضوع بحثنا؟

 أال تظن أنك خرجت عن موضوعنا الرئیسي؟
 إلى...؟ما الرابط المنطقي الذي انتقلنا على أساسھ من ... 

 عدم االھتمام بالعالقات المعقدة األساسیة في المشكلة  
 الوقوع في التناول السطحي وعم االنتباه لضمنیات المسألة المھمة  

 عدم توظیف كل المعلومات في معالجة الموضوع  
 على الحجج الحاسمة في حل المشكلة  عدم التركیز 
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 ھل استوفیت بالدرس كل عناصر المشكلة؟ 
 تأثیراً في الموضوع؟ألیست ھناك محددات أخرى أكثر 

 ما ضمنیّات الموضوع الذي نعالج؟ 
 ھل یمكن أن تقّدم حججاً تؤكد ما تّدعیھ؟

 ھّال قدمت لنا المعطیات الرئیسیة لفھم المشكلة؟ 
 ھل یمكن الغوص أكثر في العالقات اإلشكالیة لعناصر المشكلة؟ 

 

 ائل أخرى لمعالجة المشكلة؟أال توجد طرق ومناھج ووس
 ضوع البحث؟بشأن مو یمكن العثور على آراء أخرى  لھ

 ھل جمعنا كل البیانات التي تساعد في حل المشكلة؟ 
 لماذا أغفلت المعطى / زاویة النظر /الحل... وغیره؟

 غیاب المنطق یعني غیاب المعقولیة وبالتالي العجز عن اإلقناع   •
 السقوط في المغالطات وفقدان ثقة السامعین  •
غموض العالقة االستداللیة بین المقدمات والنتائج، یشكك في قیمة   •

 النتائج وجدواھا  
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 ما مدى سالمة الحجة؟ ھل تستجیب لقواعد المنطق؟ 
 ما مدى معقولیة االدعاء / القول...؟ 

 ھل ھناك انسجام منطقي بین المبادئ وما انتھینا إلیھ من نتائج؟
 تناقضاً بین القول بكذا ... والقول بكذا...؟أال ترى أن ھنالك 

 ألیس في ھذا القول / االستدالل / االدعاء مغالطة منطقیة؟ 
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