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اهللا الرحمن الرحيمبسم

.مصطفى نعيم الياسري/ الدكتور

)التفكيـــر( 
:التفكير تعريف

منها يتطرق إىل جانب حمـدد أن) De Bono(بونو ديذكر هنالك عدة تعريفات للتفكري صحيحة ولكن كًال
ذلـك هـوالتفكري و . )i(غـرض مـااجـلهو التقصـي املـدروس للخـربة مـن التفكريأنويرىمن التفكر وإن كان معنيأو جزء 

ــاة  العقــل يف مشــكلة إعمــالالتفكــري هــو و .)ii(" معــىنالشــيء الــذي حيــدث يف أثنــاء حــل املشــكلة وهــو الــذي جيعــل للحي
وهـذا . عن عصف ذهين مير به الفرد وفق مراحـل معينـة للوصـول إىل نتيجـة حمـددةعبارةالتفكريو . )iii(إىل حلها  للتوصل

لـدى كـل فـرد ومجـيعهم الذهنيـةأن التفكري حيتـاج إىل نشـاط ذهـين نسـيب يتبـاين مـن شـخص إىل آخـر وفـق املعطيـات يعين
عن حل اقتصادي أي نتائج .أفضل وكلفة أقل،يبحثون دائمًا

: واإلبداعالتفكير 
لكـن لـيس بالـذكاء فقـد يكـون الشـخمـرتبطاإلبـداع نسـيب وغـري من القواعد األسـاس يف جمـال التفكـري أن  ص ذكيـًا

وهنا جيب احلذر  أن يكون مبدعًا عنـدما أطلقـوا كلمـة منشرطًا الوقوع يف نفس اخلطأ الذي وقـع فيـه علمـاء الـنفس قـدميًا
وهـم توقعـوا -مـنهمالذكاء املرتفع ألن من حيصلون علـى نسـب عاليـة مـن الـذكاء كـان املتوقـع يالشخص ذعلىعبقري 

ز العامل، -من أنفسهم مشهورين وينتجوا أفكارًا ـم ذلـك إىل حالـة مـن وحـنيأن يصبحوا أشخاصًا خـاب ظـنهم أدى 
.وخيمةإىل نتائج أّدت يف بعض احلاالتاالضطراب النفسي 

هــو املبــدع فمعــىن ذلــك أنــه قــد ُقضــي علــى مجيــع صــور فقــطحــني االستســالم إىل فكــرة أن الشــخص الــذكي أيضــًا
تمعاتمع من اإلبداع يف أي جمت .كون األشخاص ذوي الذكاء املرتفع ال يشكلون سوى قلة قليلة منها
ومنهــا العوامــل الداخليــة،واإلبــداع عوامــل متعــددة منهــا مــا يــرتبط بشخصــية املبــدع ونعــين بــذلك العوامــل وللتفــوق

تمـعاخلارجية اليت تؤثر على املبـدع وإبداعـه، ومـن ذلـك طبيعـة  الـدور الـذي تلعبـه املؤسسـات الرتبويـة ونسـبة احلريـة فيـه،ا
تمـع يف  ـم، وقبـل املؤسسـات الرمسيـة يـأيت دور األسـرة كـأول مؤسسـة تنميـةيف ذلـك ا يف بنـاء تربويـةاملبـدعني واالهتمـام 
.)iv(.هذه السمة املهمة

ن وفاعــل فإنــه ميكــن بشــكل متــّزالتفكــرييــت وطــورت مهــارة اإلبــداع مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل التفكــري فــإذا ُمنّفإذًا
ليتحــول ذلــك واهتمــاموهــؤالء املبــدعون حيتــاجون كــل رعايــة ،الوصــول إىل مرحلــة متقدمــة قــد تتطــور إىل مرحلــة اإلبــداع
تمعات م يف بناء ا .السلوك اإلبداعي إىل مرحلة إنتاجية 

: التفكير تنميةأساليب 
؛ حيتــاج إىل التمــرين، وهــو نــوع خمتلــف مــن التمــرين، فاملمارســة والتأمــل  إن التفكــري كمــا هــي عضــالت اإلنســان متامــًا

، والتفكري إن مل حيصل على القدر الكايف من التدريب والتمـرين فـإن هوالبحث والتقصي هي أدوات مترين التفكري وعمليات
.ا حيقق احلد الكايف من الرضااخلاليا التفكريية تضعف وتصبح غري فاعلة مب
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وجامـدًاً◌لـيس شـيئًا)التفكـري(عند املشتغلني بدراسة التفكري بأنـهالرأي السائد هذا يؤكد بالتفاعـل بـل يتميـز ثابتـًا
.وينموريتطّوجل أن أوبالتايل فهو حيتاج إىل عناية خاصة من والتطّور والديناميكية

بــه منــذ مرحلــة الطفولــة، ومــن األشــياء الــيت االهتمــام بــالتفكري وتنميتــه يكــون مثالو  حــني يُهــتّم تســاعد علــى تنميــة يــًا
: لدى الطفلالتفكري

كدعوته لتحمل املسؤولية واعطائه فرص االختيار وتقدير اقرتاحاته وتشجيعه علـى االعتـزاز مبـا هـو بناء احرتام الذات  -
.عليه

.مع مجيع الطالب وال يقصر اهتمامه على عدد منهم، املعلم اجليد هو من يتواصل التواصل مع مجيع األطفال-
، فمـن الوســائل اهلامــة يف التعـّرف علــى مـدى الــتعّلم أن يســأل  املعلـم الطفــل مث يسـتمع إليــه بعنايــة اإلصـغاء باهتمــام-

.حىت ال يتوّلد لديهم شعور باإلمهال مث االحباط
يبــالغ املعّلــم يف الثنــاء واملــدح دون ةالصــميمّي- مناســبة فاســتخدامه املبــالغ فيــه هلــذا األســلوب يفقــده أمهيتــه ، جيــب أّال

وتأثريه املطلوب؟
.، السلوك اإلجيايب من املعلم يعين أن يقبل الطفل كما هواإلجيابية-
ه واضــح د، جيــب أن تكــون تعــابري املعلــم واضــحة، وأن تكــون دعوتــه للتفكــري واضــحة وأن يتأكــد أن مــا يريــالوضــوح-

.جلميع األطفال
)v(.، على املعلم أن يظهر رغبته بالتعّلم أمام األطفال ويطلب منهم مشاركته هذه الرغبةيف التعلمالرغبة-

وقــت صــرف، وكـذلك لنفســك العنــان يف التفكـري واخليــالطلـقومـن الطــرق الـيت حتّســن التفكــري بشـكل إجيــايب أن ت
)vi(.إىل كل مشكلة نظرة مشوليةالنظر، والقدرة على )للتفكري(خاص له 

مــن ممارســة مجيــع سوال بــأ) عــدا الشــرعية منهــا(وجتــاوز كــل احلــدودالتفكــريممارســة حرّيــة ةهـذا يؤكــد علــى ضــرور 
مثل فالتفكري كما .هو السبيل األفضل لتنمية التفكريفهذا،طقوس التفكري إىلعضالت جسـم اإلنسـان حيتـاج ورد آنفًا

األصــالة واملرونــة والطالقــة تـنخفضمسـتوى الــذكاء وبالتــايل يقلفســن مل يتحقــق ذلــك إتـدريب بأســاليب وطــرق متنوعـة و 
.لدى الفرد
:املهمة لتنمية التفكري وتطوير املهارات الذهنيةالعناصرومن

.األشياء واألفكارمقارنة-أ
.يف فئاتالتصنيف-ب
.األسئلة املناسبة والعميقةطرح-ج
.إىل خالصات واستنتاجاتالوصول-د
.إىل أفكار عامةالوصول-ه
)vii(. تنبؤات معقولةعمل- و

املهـاراتمعينـة تطـوير ومقارنـاتتنمية هذه املهارات الذهنية والتدريب عليها ميكن ومن خالل أفكار بسـيطة خاللفمن
.إىل درجة عالية من التفكري وهي القدرة على التنبؤالوصولالذهنية حنو الوصول إىل آراء وأفكار عميقة ومن مث 
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كـان األسـلوب أو الطريقـة املتبعـة ومهمـا كـان قوله والتأكيد ميكنما فـإن التفكـري مـن العناصـر اهلـدفعليه أنه وأيًا
حيتاج التفكري إىل املتابعة واملثابرة والتخطيط والرتتيـب والتحفيـز مـن حيثالرئيسة اليت تتكّون منها طبيعة اإلنسان املعقدة، 

مفكر ينموأجل أن  عامًال وهذا ممكن حتقيقه من ويتطور ويصبح اإلنسان إنسانًا مبدعًا : النقاط التاليةخاللًا
.األمثلاالستخداميتعرف كل شخص على ما لديه من إمكانات فعلية ويستخدمها أن0
.بأثر عكسييأيتاجلهد وفق اإلمكانات املتاحة وعدم جتاوز ذلك حىت ال تقنني0
.إىل أمور إبداعيةيصليبدأ عادة من خالل فكرة بسيطة ينطلق منها الفرد حىت التفكري0
.التمييز بني اخلياالت اإلبداعية وأحالم اليقظةضرورة0
من أجل مترين عقلك بقضايا ومسائل متنوعةخصص0 .لنفسك وقتًا
.نظر للقضية من مجيع جوانبهااموضوعي التفكري و كن0
.األسئلة والتفكري الناقد من سبل اإلبداع اجليدة طرح0
.ا لديك وعززهكل إنسان جوانب إبداعية خاصة فاحبث عّملدى0
.واخلطأباحملاولةمعينة وال تكتف اسرتاتيجيةالتفكري ضع لنفسك خطة أو عند0
ا أن تعني على التفكريالرتبية0 .الغذائية اجليدة من شأ
فــدربمــو بشــكل جيــد اكتشــاف زوايــا يف املشــاكل مل يرهــا اآلخــرون فــاعرف أن التفكــري لــديك ينيفتبــدأ عنــدما0

على الرؤية البعيدة .نفسك دائمًا
:أخطاء شائعة في فهم التفكير 

ممــا ، اسـتيعاب عمليـة التفكـري وفهـم مهاراتـه أو فهـم تطـور آليـة التفكــري قـد يشـوبه شـيء مـن اخللـل لـدى الـبعض
حتــدث يف ميكانيكيـة التفكــري، يـؤدي إىل أثـار ســلبية علـى االســرتاتيجية التفكرييـة لــدى الفـرد فينــتج عـن ذلــك أخطـاء 

وهــذا قــد يســبب قصــور يف مهــارات التفاعــل االجتمــاعي واملعــريف والنفســي، ومــن هــذه الشــوائب أو األخطــاء احمليطــة 
:بفهم عملية التفكري

:التفكير ينمو مع تقدم العمر-
إلنسـان فاليـد تنمـو هذا التعميم غري صحيح على اإلطالق فعمليـات التفكـري ختتلـف عـن سـائر أعضـاء جسـم ا

.ويسري النمو بشكل طبيعي من املمكن تسريع بعض جوانبه من خالل مترينات معينة ، والقدم تنمو واجلذع ينمو 
ــا قــد تضــمر ، بالنســبة للتفكــري خيتلــف متامــًا فاخلاليــا تنمــو إىل درجــة معينــة وإذا مل يــتم تــدريبها بشــكل ســليم فإ

تق، وتضمحل  وية مهارات وعمليات التفكري من خالل متارين التأمل واالستقصاء واحلوار لذا فمن املهم جدًا
وكل خلية مرتبطة مع األخرى بنقاط ارتباط بواقـع أكثـر ، فخاليا الدماغ تقدر بعشر مليارات خلية، أخل ...والعصف 

م اإلنسـان ومهاراتـه وحركتـه من عشر آالف نقطة ارتبـاط للخليـة الواحـدة هـذه اخلاليـا مبثابـة الضـابط االلكـرتوين جلسـ
.فإذا مل يتم تدريبها وتقويتها بالشكل املالئم فإن أداؤها سيكون أقل من املطلوب ، وتفكريه

:تطوير التفكير وأدوات التفكير - 
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فـإن اجلانـب األكـرب مـن االهتمـام جيـب أن يوّجـه لتطـوير ، لكي يتم احلصول علـى تفكـري فاعـل ومنطقـي وسـليم
ومســتوى كفــاءة وفاعليــة هــذه ، للتفكــريتفمهــارات التفكــري وعملياتــه هــي مبثابــة األدوا، مهــارات وعمليــات التفكــري

.األدوات حيدد مستوى فاعلية التفكري
رح الفـروض واالستقصـاء العميـق وعمليـات الفحـص والتقـومي للحقـائق والقـدرة علـى حتديـد إن حتليل البيانات وط

.مصادر املعلومات السليمة كلها أدوات تساهم يف تطوير عملية التفكري
ا بــل هــو عبــارة عــن مهــارات جمــزأة، وكــل مهــارة هلــا آليــات واســرتاتيجيات وطــرق  والتفكــري لــيس كتلــة قائمــة بــذا
تســاهم يف تطويرهــا، والتعامــل مــع التفكــري ككتلــة واحــدة يــؤدي إىل تصــادمات غــري منطقيــة تُفشــل عمليــات تطــوير 

لطبيعــة عملــه واحتياجاتــه اليوميــة، التفكــري، واإلنســان حيتــاج إىل تطــوير مهــارات معينــة للتفكــري أكثــر مــ ن غريهــا تبعــًا
مــن مجلــة تطــوير مهــارات التفكــري وال بــأس ) تطــوير التفكــري( واســتخدام مصــطلح  هــي عبــارة جمازيــة تســتخدم بــدًال

ملا يتم الرتكيز عليه من مهارات لذلك يتطّور التفكري وفقًا . بذلك، فالذي ُيطور مهارات التفكري وتبعًاً◌

:المهارات األساسية التي يجب تطويرها التفكير أحد- 
، األســـاس لكـــل املهـــارات فجميـــع تصـــرفات الفـــرد هـــي نتيجـــة اســـرتاتيجياته التفكرييـــةوالصـــحيح أن التفكـــري هـــ

بــل هــو املوجــه واألســاس لكــل هــذه ، فــالتفكري لــيس مهــارة تضــم إىل مهــارات مثــل القــراءة والكتابــة واإللقــاء واإلتقــان
القرائـي للطالـب أو الكتـايب أو قدرتـه علـى اإللقـاء أو سـعة االسـتيعاب لديـه كلهـا مرتبطـة مبهـارات املهارات فاملستوى 

.التفكري، فهذه العمليات ال تتم إن مل يتم تلقي التوجيه السليم من العمليات التفكريية لدى الفرد

من المشاعر-  :تعليم وتطوير التفكير جامد وخاٍل
اعالت واالجتاهــات والرغبــات جــزء أســاس يف تركيبــة اإلنســان، لــذا ظهــرت مــدارس  املشــاعر واألحاســيس والتفــ

من هنا كان من اخلطأ التعامل مع التفكري علـى أنـه حيـدث آليـًا، كالسلوكية واإلنسانية تتعامل مع هذا اجلانب املعّقد
هارات التفكريية أفضل إذا كان فالطالب يتعلم أفضل وتنمو لديه القدرة وامل، دون االهتمام جبانب املشاعر لدى الفرد

بالتعزيز واالهتمام مبشاعره وجـاف، ذلك مصحوبًا قـاٍس مث حيـدث تعلـم ، والتفكري قد يتم التـدريب عليـه وتعليمـه جبـٍو
.لكنه تعلم ناقص ال جيعل عملية االحتفاظ تتم بشكل سليم

فــالتفكري عمليــة وجدانيــة ، عقليـة جافــة لـذا كــان مــن املهــم االهتمـام بــالتفكري علــى أنــه عمليـة حيويــة وليســت عمليــة 
.حتتاج إىل قوة دافعة حتركها حنو اهلدف 

: فخ الذكاء -
إن املقدرة على نقد الذات ليس شيء يولد مع اإلنسان، بل جيب أن ينمى من خالل املمارسة والتعليم، وجزء من هـذا " 

لـبعض األخطـاء الشـائعة الـيت جتعـل تفكـريهم وتعلمهـم أقـل  التعليم جيب أن خيصص ملساعدة الطالب ليكونـوا أكثـر وعيـًا
)viii(" كفاءة
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فاملشكلة الكربى ليس فيما يدرك الفـرد أنـه ال يسـتطيع القيـام بـه أو حيتـاج إىل تعلمـه ) فخ الذكاء (هذا ما أمساه دي بونو 
كـــــري لديــــه إىل حالـــــة أو مــــن الصـــــعوبة إجنــــازه، بـــــل فيمــــا يعتقـــــد أنــــه يســـــتطيع القيــــام بـــــه أو يعرفــــه وبالتـــــايل يتحــــول التف

.ه،نتيجة حتيزه لذاته واعتقاده أن احلقيقة هي فقط ما لدي)جامدة(
كل فرد حيتاج إىل اسرتاتيجية معينة تساعده على فهم أفضل لذاته ومستوى إدراكه وبالتايل القدرة على توليد أفكار تطّور 

لبحـث عـن مـا هـو جديـد، بالتـايل فمقولـة أن الفـرد ما لديه، وهذه ال يأيت بالتقادم بل بالقدرة علـى الوضـوح مـع الـذات وا
هو الناقد األول لذاته مقولة جيدة ومنطقية، ولكن هذا جزء من احلقيقة فهناك شيء تعرفـه عـن ذاتـك وال يعرفـه اآلخـرون 

فـيمكن القـول أن الفـرد وهـو الناقـد األول لذاتـه بشـرط أن يصـل إىل وهناك أشياء يعرفها اآلخرون عنك وأنت جتهلهـا، إذًا
. مرحلة متقدمة من الوعي والتجرد

: كل حافظ ذكي وكل ذكي حافظ -
هذه من األخطاء الشائعة فاحلفظ أحد مهارات الذكاء وليس املقياس األوحد للذكاء، فللحفـظ خاليـاه اخلاصـة بـه ولـيس 

أن يكون الشاهد األوحد على مستوى الذكاء وفاعلية التفكري . شرطًا
خص على مقدرة عالية مـن القـدرة والفهـم واالسـتيعاب والتطبيـق والتحليـل والرتكيـب واالسـتجابة ومن املمكن أن يوجد ش

. والتمييز ولكن مهارة احلفظ لديه ضعيفة فهو ال يستطيع حفظ قصيدة أو معادلة إال مبشقة بالغة
ن ال يصـاب بـالقلق، وإذا مـا واحلفظ يصّنف ضمن املسـتويات املعرفيـة الـدنيا، فبالتـايل مـن يعـاين صـعوبة يف احلفـظ جيـب أ

عاىن الطالب من مشقة يف عملية احلفظ جيب أن ال ينعـت بـالغيب وتقسـو عليـه املدرسـة فرمبـا لديـه مـن املهـارات التفكرييـة 
أن املقـررات الدراسـية يف العـامل العـريب والنظـام التعليمـي وكـذلك  واإلبداعية ما ال ميتلكه شخص آخر من أقرانه، خصوصًا

.لتقليدية لالختبارات تساعد على إبراز الطالب احلافظ أكثر من الطالب املبدع األساليب ا

)i(، م١٩٨٩، مطابع الطلیعة، الكویت، تعلیم التفكیرإدوارد دي بونو.
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