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5 يف هند�سة التفكري 

bال الله تبارك وتعالى

{ jا اأjها الإf�صان eا Zرك HرHك الكرمي, الذي خلقك a�صواك 

(7:6 ,Qفطاfالإ) | عدلكa

�شدَق اهلُل الَعظيم
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7 يف هند�سة التفكري 

   Aاإه``````دا

 �إYتاO �ملوؤلفون �أن يكتبو� �لإهد�ء �إلى �أ�سخا�ص... 

لكني �أهدي هذ� �ملوؤلف �إلى:

eا Lعله �هلل Jعالى بيني hبني �سريكة Yمري eن 

�ملوh IO�لرMمة �إP �إنها �أKمرت يف bلبي Lhو�MQي 

�سدق �ملحبة MhالIh �لرVسا.
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9 يف هند�سة التفكري 

cلمة الناTسر

H�شم اهلل الّرحمن الّرحيم
االإf�شان  Hكون  يهتم  كتاب  gو  اإf�شان  اأfا   ... التفكري  gندSشة  كتاب 

eوLوO وميتلك eن القدرات التي اأfعم اهلل Hها Yليه الكثري والكثري.
Sشواًء كاfت bدرات eاOية اأو Hدfية اأو gPنية ولكن eع Pلك اأحياfًا ال 

ي�شتطيع االإf�شان اأن يب�شر الكثري eن االأeور املحيطة Hه.
اأن  كيف  اSشرتاJيجية  Jطرح  التي  التفكري  gندSشة  JاأJي  gنا  وeن 
وJقدميها  وحتليلها  لها  العميق  Hالفهم  االأTشياء  ي�شتنبط  االإf�شان 
اأن يفكر Hتفكري Yفوي YاHر Sشطحي  واSشتنتاج حقاFقها وeعطياJها ال 

لالأeور.
وكيف اأن االأفكار gي eا جتعلنا fحيا حياS Iشعيدg Iاfئة fهتدي  Hها 

اإلى الف�شيلة وgي eا Jدفعنا اإلى التطور والرbي.

ال�شياء للن�شر والتوزيع
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11 يف هند�سة التفكري 

eقدeة :

اأfظار  فيلفت  وJرJديه   .. اأfيقًا  L̀`دي̀`دًا  زي̀`ًا  Jقتني  Yندeا 
االآNرين .. J�شعر Hثقة وYزf Iف�س.

Yندeا يغدق Yليك املنعم Sشبحاfه مبال وفري .. Jنفق .. JدNر 
.. ويفي�س Yن eطلوHك .. J�شعر HقوI وeنعة .

Yندeا جتد اأوالOك واأgلك eن حولك .. يدYموfك .. يرفعون 
eن bدرك .. J�شعر Hاأن الدfيا �شارت Hني اأ�شاHعك.

J�شعر   .. اأر�شدJك  Jنمو   .. ممتلكاJك  Jزيد  JرHح..  Yندeا 
مبتعة فاFقة ..

Yندeا Jعايف eن الوLع واالأمل .. J�شعر H�شطوJك وTشباHك..

هل هذا هو Lوهر اإf�ساfيتك?

 .. ال̀`ع̀`ق̀`ارات   .. الرفاgية   .. البنون   .. العافية   ... امل``ال 
االأر�شدI..ال�شيارات .... 

Zالبًا eاال جتدgا جمتمعة يف اإf�شان واحد .. gل gي eاJعرب 
Yن اإf�شاfيته ..حتى واإن اLتمعت eعًا? 

 Iوالقو احل�س  يف  متلك  مما  اأك̀`ر  متلك   ..  iر`̀Nاأ كاFنات 
واالSشتب�شار والطاbة والتنظيم وال�شرب واجلهد..

لكنها Jعدم يف PواJها حقيقة االإf�شاfية .
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12 يف هند�سة التفكري 

eن  ال ميكنك  Hدfية  وb̀`درات  eاOية  اأOوات  eن  eا متلك  اإن 
النظر اأHعد eن Xلك ...

eا يجعلك J�شتغرق فيها وJ�شتغرق gي فيك.. Jفكريك, Yقلك 
فيه الدالله التاeة Yلى اإf�شاfيتك .

J�شتوYب Hه االأزeان وامل�شافات والكاFنات وLواgر املوLوOات.
Iهارeيتك... فكر, وfشا�fاإ

 IOر, واإراHدJقل, وY ..يتكfشا�fاإ
اإf�شاfيتك.. اأن Jفكر 

ال  الذي  التلقاFي  املباTشر  ال�شطحي  العاHر  العفوي  Hاملعنى  ال 
احلقاFق  وJ�شتنبط  وJنقد  وحتلل  Jفهم  Hل  يتعقل....  وال  يزن 

وJتجاوز املعطيات اإلى اإHداYات واإSشهاeات.  

حني Jفكر.. J�شعر Hعظمتك ... 
Yندeا Jتخلى Yن الفكر.. Jنحط اإلى Oرك ال Jرi فيه fهاية 

لالfحطاط.
Yندeا Jتخلى Yن الفكر Jخرج eن حظريI الب�شرية .. لتدNل 

يف اأي اeة اأNرi مما Sشواgا ..
 Iاك̀`رP يف  اأSشماءgم  ووVشعوا   .. االأوS̀`ش̀`م̀`ة  ك̀`ث̀`ريون..f̀`ال̀`وا 
 OاخللوH رتنbا اe تجواfمت االآفاق .. اأY Iشهر�H ن.. حظواeالز
 .. امل̀`وL̀`وOات  bÒ`اF̀`ق  Ỳ`ربوا  وامل̀`ب̀`دỲ`ني.  العلماء  Sشجالت  يف 
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13 يف هند�سة التفكري 

اإلى الف�شاء.. Oاروا حول االأرVس. gبطوا Yلى القمر.. �شعدوا 
Yندeا  اإf�شاfيتهم  فقدوا  لكنهم   .. ارJقوا  اأH̀`دỲ`وا..   .. Hحثوا 
اأbنعوا PواJهم Hاأن eاgي اإال حياJنا الدfيا منوت وfحيا وeا fحن 
الناSس  Hني  والف�شيلة  اخلري  ل�شان  اأحرbوا  Yندeا   .. مببعوKني 
 .. االSشتهتار  اآفاق  وHني  الف�شاFيات..  ركام  يف  اfدSشوا  Yندeا 

و�شرNات املقهورين .. 
االf�شاfية   IباءY NلعواYنهم  فكرgم..  Yن  Jخلوا  Yندeا 
eن  اأك̀``روا  وL̀`وg̀`ه̀`م...   .. اأSشماوؤgم   .. رواFحهم  اfت�شرت 

فعلهم... وgم يح�شبون اأfهم يح�شنون �شنعًا.. 
Hه,,  Jهتدي  اأNالbيًا  اإẀ`ارًا  لك  يوؤSش�س  اأن  eايجب   ... فكرك 

Jتجنب االأiP وال�شرر والهالك لالآNر bبل fف�شك.
فكرك.. eايجب اأن ينري لك Oرب االإميان Hاهلل Jعالى.. ويهديك 

اإلى احلق يف WاYته وYبوOيتك.
فكرك.. eا يجب اأن يوLه ل�شاfك اإلى eايجب اأن يقال... اأواًل 

يقال.. وكيف وeتى يقال? 
اإلى  ويدفعك  االآǸ`ر..  eع  حتالفك  ي�شون  اأن  فكرك..eايجب 
روح اجلماYة واآOاب اللقا والتوا�شل وفنون التدHر وJقاليد التطور 

والرbي.. 
وgذا الكتاب ي�شجل.. 

ويغري  وي�شيف..  يفكر...  حيث  Jبداأ  eنا  الواحد  H�شرية  اأن 
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14 يف هند�سة التفكري 

لالأف�شل. 
H�شريتك يف ل�شاfك.. ول�شاfك يف Yقلك.
H�شريتك يف Yقلك.. وYقلك يف ل�شاfك.. 

الفكر.. واللغة .. �شنوان.. وYنوان .. اأfه eا Oل Yليك اإال فكرك. 
Hالتفكري.. اأfا .. واأfت .. وكلنا ... اإf�شان..      

iصربU صني�M /QتوcO      
           اأHوXبي jناjر 2010
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الف�سل االول: 

ال````دe````اغ
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17 يف هند�سة التفكري 

eOاZك.. اأYظم eاNلق اهلل Jعالى لك.. 

فيه :::  
اأفكارك وeعلوeاJك 	 
اأحكاeك وe�شاYرك وYواWفك 	 
اأحاSشي�شك وeالحظاJك وجتارHك	 

اإfه::: 
e�شتوOع اأSشرارك 	 
املقر االآeن لوYيك وفعلك واإراJOك 	 
الدليل االأوVشح والربgان االأbوY iلى KواHك او  	 

YقاHك يف الدfيا ويف االآNره    

.................................

eOاZك ..... Yقلك 
اأfه  ورY Oن اأكرم اخللق Sشيدfا حممد �شلى اهلل Yليه وSشلم 

bال : 
اأول eاNلق اهلل Jعالى العقل 	 
فقال له : اأbبل,, فاأbبل 	 
Kم bال له : اأHOر ,, فاأHOر 	 
Kم bال: وYز وLاليل eا Nلقت اأكرم Yلى eنك 	 

Hك اآNد ... وHك اأYطي ... وHك اأYاbب 
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18 يف هند�سة التفكري 

Yقلك : 
اأن Jدرك ال�شيء Yلى حقيقته.. ومتيزه

فالعاbل.. gو املدرك 
التفكري  يكون  Hه  لها  اNتيار  ال  التي   Iالغريز والعقل...يقاHل 

واالSشتدالل والت�شور 
Hه يتميز احل�شن eن القبح واخلري eن ال�شر واحلق eن الباWل 

اإfه امللجاأ واحل�شن.

: Qنظوe نHقول اj

 ي�شمى العقل Yقاًل ل�شبب : 
اأfه يحب�س �شاحبه Yن التورط يف املهالك 

.................................
لقد اأورOت eعاLم اللغة األفاXًا YدI للداللة Yلى العقل وeعاfيه 

وe�شتقاJه eن eثل: 
التفكر , التدHر , اللب , النهي , الرTشد , الراأي , العلم , التفقه, 

احلكمة والنظر . 
الكرمي  القراآن  اآي̀`ات  يف  واTشتقاbاJها  HاألفاXها  كلها  L̀`اءت 

وال�شنة املطهرI اأfها JوLهك اإلى : 
   املعرفة املنظمة التي Jنتقل Hها eن املجهول اإلى املعلوم , واأالJلجاأ 

اإلى التقليد والظن واخلرافة وال�شالل والوgم واجلهاالت. 
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19 يف هند�سة التفكري 

لقد fال العامل االملاين روLرر فيرن الذي يعمل يف Lاeعة زيورخ 
Jرتكز  HحوKه  الأن   2008 العاملية  في�شل  امللك   IزFاL H�شوي�شرا 
حول حتكم منله زfتها واحد eن eاFه eن اجلرام HواSشطة eOاZها 
الذي يزن واحد eن Y�شرI اآالف eن اجلرام يف حتديد االجتاgات 
واملالحه يف ال�شحراء وملا لها eن bدرات Y�شبية وH�شريه eذgلة: 
فماPا Yن لغة النملة .. وYملها .. وfظاeها.. واإJقاfها .. وbOتها.. 

وLماYيتها..? 
واإPا كان Pلك لنملة.. فماPا يكون لدeاغ االإf�شان ? 

.................................
eن   Oرا`̀ االأف Lميع  H̀`اأن  الع�شر  Yلماء   iلد bوية  bناYه  gناك 
العقلية ,  اإلى OرLة eا , كافة القدرات واملهارات  الب�شر ميتلكون 

رZم اNالفهم يف �شفات اNرe iتنوYة , Pكر Oيكارت: 
 zسSني الناH ق�صمة AصياTدل الأYو اأg اأن العقل ال�صليم {

اأال J�شتطيع اأن Jتعرف اإلى Jلك القدرات واملهارات ? 	 
اأال متلك bدرI حتديدgا ? 	 
اأال Jقدر Yلى اأن J�شع يدك Yلى اأHرز bدراJك وeواgبك .?	 

العاbل eنا .. eن يعرف fقاط bوJه .. يوؤكدgا .. لقد اأراO اخلالق 
الأي  يعطه  Tشيئًا مميزًا مل  eنا  واحد  كل  يهب  اأن  وJعالى  Sشبحاfه 

Tشخ�س اآNر Zريه.
gالأ Hحثت Yنه لتجده !?

TAFKER.indd   19 7/12/11   10:05 AM



20 يف هند�سة التفكري 

وال̀`روح  النف�س  Hني  يخلطون  كثريين  اأن  YكاTشة  اأحمد   iي̀`ر
للدeاغ..  العليا  الوXاFف  جمموYة  gي  النف�س  اأن  Yنهم  ويغيب 

وJعني الوLدان والتفكري وال�شلوك, وeركزgا Lميعًا gو : 
ال``````````دe``````````اغ : 

االأY�شاب  كافة  يف   iرNاأH او  Hطريقه   IOوLوe fف�شك  اإPن 
Nالل  eن  Hبع�شها  Jت�شل  ,والتي  eOاZك  يف   IOوLاملو املختلفة 

fب�شات كهرHاFية حتت JاأKري eواO كيماFيه وgرeوfية Nا�شة.
f```ف````�شك ...... gي eO```اZ```ك

الدeاغ:  gوالعقل الذي يجمع ويوؤلف ويرHط وين�شق ويرتLم 
االأحاSشي�س املختلفة ليكون eنها �شور املوLوOت.

واالإOراك  التاeه  املعرفة  eا يحجب Yنك  اإال  gو  eا  اجل�سم:  
وال�شك  اجلهل  Xلمات  وJبديد  ك�شف  يريد  مل̀`ن  وي̀`ل̀`زم  ال̀`ت̀`ام, 
fور  gو  e�شرق  اآNر  fور  اإيل  لي�شل  وال�شتاFر  احلجب  يخرق  اأن 

..Iالب�شري
اإن Pلك eن Yمل العقل.

 Iدر`̀bو التب�شر   Iدر``̀bو الب�شر   Iدر``b ..مي̀`ل̀`ك  وح``ده  العقل 
.Iالب�شري

 bيل يف االأKر النبوي ال�شريف: 
    (bوام املرء Yقله , وال Oين ملن ال Yقل له ) 
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21 يف هند�سة التفكري 

لقد اNتلف Yلماء اللغة والبيولوLيا والت�شريح والفالSشفة حول : 
Oاللة التعقل ... gل Jتم Hالدeاغ اأم Hالقلب ? 

eن  Hه  يقوم  وeا  التفكري  وXيفة  eن  العقل  يوؤOيه  eا   Oاملق�شو
eهارات eتنوYة. 

اNتلفوا يف العقل.. كداللة لغوية وكداللة ا�شطالحية.
?IOلتلك املا Iه �شورfاأم اأ , IOن املاY Oشيء جمرT وg لg  -

-  gل gو Tشيء Zري الروح , اأم اأfه YرVس eن اأYراVشها ? 
-  gل gو Lوgر e�شتقل HذاJه ?

-  gل العقل والذgن لهما fف�س الداللة ? 
.................................

لكنهم اJفقوا Yلى اأن Yقل االإf�شان Yندeا يعرف ويتعلم ويكت�شب 
ويخزن املعلوeات ويعمل fف�شه, فاإfه يتمدO ويتمدH Oقدر eعرفته 
وeعلوeاJه وNرباJه.. فال يعوK Oاfيه اإلى eا كان Yليه يف ال�شاHق .

اإن احلجم ال�شئيل لهذا الدeاغ ي�شتطيع اأن يبلغ يف اJ�شاYه bدرًا 
gاFاًل ال ميكنك J�شوره .. 

فاأي اJ�شاع Jريد اأن يكون Yليه eOاZك ? 
مل  اأfه  الب�شرية  Jاريخ  يف  العلماء  اأHرع  eن  وgو  اأين�شتني  يقول 
اأZلب  واإن   , ميلك  مما   %10  iشوS العقليه  Wاbته  eن  ي�شتخدم 

الناSس ال يتجاوزون f�شبه 4% فقط.. 
Jرg .... iل J�شتطيع اأن J�شل اأو Jتجاوز f�شبه اأين�شينت?
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22 يف هند�سة التفكري 

القلب والدeاغ.

اأJبت االأWباء اأن الدeاغ gو eركز الوYي واحل�س واحلركة 	 
و التفكري والفعل والكالم واالإراIO واالNتيار .

واأKبت االأOب اأن القلب gو ال�شاgد Yلي الدeاغ فيه الدليل 	 
Yلي �شدbك اأو كذHك فيه اإKبات  اإمياfك اأو eع�شيتك, اإfه 

الرbيب.

لكن ال�صوؤال :

كيف J�شكل القلب وكيف اأوJى gذه القدرI الرbاHية Yلي Yقلك?
الإLاHة: Hالعقل.

الى  يحتاج  الذي   .. املوVشوYي  العقل  gو  االإf�شان  الذي مييز 
اإراIO واإلى YاWفة.

واإراOتك :  Vشد ZراFزك وe�شاحلك املباTشرI وال�شخ�شية.

YاWفتك:  خملوbه للحب , ولكنها حمكوeه HالوYي.

Yقلك:  يف حاLة الى fبل النف�س والف�شيلة واالإNال�س لكي 
Jكون اآeنَا Sشعيدَا.

eوؤكد اأن SشعاJOك.... Jكمن يف eOاZك..
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23 يف هند�سة التفكري 

لMظ الفرق Hني : 

       eOاZك والكمبيوتر 

الكمبيوتر: 
 	 Iيه الواحدfشال واحد يف الثا�JاH ال يقوم اال
 	 IطوN IطوN ي�شري
ال يخرج Yما bدeت له eن eعطيات وeعلوeات 	 
حمكوم مبا زوJOه eن Hراeج واأfظمه.	 

الدeاغ: 
 	 IدY شاالت�JاH يقوم
 	 Iية الواحدfات يف الثاeاليني املعلوH يعالج
ينطلق يف اآفاق اأرحب مما اأYطته اخلربات   	 

والتجارب واالحداث   

 اإن له اJ�شااَل eع القوI االأYظم يف الوLوe ,Oنبع الطاbات 
Sشبحاfه  اهلل  Yليه  املنعم   , وgاOيه  Nالقه   , واليقني  واحلكمة 

وJعالى 

لي�س cافيًا ان يكون لك Yقل Lيد

 املهم... cيف توXفه?
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24 يف هند�سة التفكري 

cيف jعمل eOاZك?

اأHولهب                                                  واأHوHكر 
كالgما : 

eن bري�س 	 
eن االأKرياء 	 
eن SشاOات العرب 	 
eن الوLهاء يف bوeهم 	 
eن اأ�شحاب احلكمة والنفوP والكلمة	 

Sشتعي�س  اإfك   : يقول  لقد fزل فيك bراآن   : الأHي لهب  bيل   	
اأfت وزوLتك التي يف  كافرًا وSشتموت كافرًا وSشتكون يف Lهنم 

 zارf« شد�e نe حبل zبتهاbا »رgيدL
اأن  Oون  Hل�شاfه  ولو  اال اهلل   ال`ه  ال  اأfه  يعلن  اأن  Yليه  اأTشاروا 
يعتقدgا bلبه ... Jيب�س eOاZه وLمد وJوbف Yند eعتقده وOين 
.. مل  وحقده  وY�شبيته  Hجاgليته  ال�شيق  واأفقه  واأLداOه  اآHاFه 
ميلك Yقله Sشلطة احلكم Yلى ل�شاfه , فقد اأgPل اهلل Sشبحاfه 
وJعالى ل�شاfه Yن TشهاIO احلق .. الأن اهلل حق ... والقراآن حق.. 

والرSشول حق .. فاأجلمه اهلل Yز وLل Hكفره جلاeًا eن النار .
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25 يف هند�سة التفكري 

يف املقاHل : 

االأL̀`واء  .. يف  .. يف eكة  Hكر  الأH̀`ي  fفر eن bري�س     gP̀`ب 
fف�شها .. Pلك Hعد YوIO الرSشول �شلى اهلل Yليه وSشلم eن رحلة 

االإSشراء واملعراج .. 
bالوا له : gا gو �شاحبك يقول اأfه gPب يف وbت eن الليل eن 
eكة اإلى Hيت املقدSس Kم �شعد اإلى ال�شماوات العلى والتقى رHه . 

J�شاءل : اأوbد bال ? 
Tشكوكهم  ويعزز  Sشيوؤيدgم  اأfه  Kقة  .. وgم Yلى  fعم  اأLاHوه: 

ويعلى يف fفوSشهم SشطوI االSشتهزاء وال�شخرية . 
اأLاHهم Oون JرOO : فقد �شدق.

Kم اأرOف : اأاأ�شدbه يف Nرب ال�شماء ياأJيه يف SشاYة eن الليل 
اأو النهار , وال اأ�شدbه فيما يقول . 

ف�شمى Hال�شديق 
eOاZك .. gو eOاZه .. gو eOاZها .. gو eOاZي .. gو eOاغ 

كل اإf�شان . 
Hاأي Wريقة يعمل ? 	 
وHاأي eنهج يحكم ?	 
والأي gدف ي�شعى ? 	 

TAFKER.indd   25 7/12/11   10:05 AM



26 يف هند�سة التفكري 

Aية .. ملعت اأ�سماfسا�fيف �سجالت االإ
يف النبوI والرSشاالت 	 
يف االإHداع العلمي 	 
يف االإ�شالح 	 
يف ال�شعر واالأOب 	 
 	 Oت�شاbيف اال
يف ال�شياSشة 	 
يف الطب 	 
يف العلم الطبيعي 	 
يف العلم االإf�شاين 	 
يف العلم التقني 	 

- اNرت جمموYة eن اأSشماء gوؤالء ........	
- Vشم اإليهم eن كل املجاالت 	
- Sشجل االأSشماء 	
- اbراأgا Kاfية 	
- 	iوؤكد .. فهمت املغزe
- لو Wلب اإليك J�شنيفها يف bاFمتني : 	

 اأ�شحاب الدeاغ الهاOف                        اأ�شحاب الدeاغ الهاOم 
........................                      ..........................
........................                         .........................
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27 يف هند�سة التفكري 

يف اأي Lهة حتب اأن Jكون ?	 
gل لديك رZبة LاH IOاالf�شمام للفريق الذi حتب ?	 
ملاPا? 	 
Sشجل اأSشباHك (( eعايريك يف احلكم )) 	 

: AاLQ  
رJب االأSشماء 	 
Jاأeل املعايري 	 

  gل eنهم 
eن فرVس fف�شه Yلى راأSس اأYظم eاFة رLل يف	 

االإf�شاfية    
eن �شنع Oولة 	 
eن كان اأeة 	 
eن اأfتج Yلمًا eتميزًا 	 
eن اأfتج فنًا راbيًا 	 
eن اأHتكر eنهاLًا حمكمَا 	 
eن اأKبت حقيقة Yلمية 	 
eن اأHدع اأHOًا اإf�شاfيًا Nالدًا 	 
eن اأجنز Hحثًا eعتربًا  اأVشاف فيه لالإf�شاfية	 
eن bوY iقيدI االإميان 	 
eن اأ�شلح االf�شان 	 
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 : OدM لHيف املقا

eاPا اأKمر فكره?	 
وكم اأgلك eن الب�شر? 	 
وكم Vشيع eن العقول? 	 
وكم Sشّفه eن احلقاFق? 	 
وكيف fق�س اSشمه يف ال�شحاFف ال�شوO للتاريخ? 	 
وكيف اأfفق Yمره وLهده يف Hناء الباWل والوgم? 	 
وكم اآeOيًا حّقر? 	 
وكيف اSشتعلى Hغري احلق? 	 

ال````دe````اغ

gو gو fف�شه Sشيد اأY�شاء االإf�شان Zري اأن eا يختلف : 

eا يحمل	 
وeا يعتقد 	 
وeا ينتج  	 
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29 يف هند�سة التفكري 

 eوقف:

Oار Hيني وHني �شديق يل fقاTس حاX , Oاgره الرحمة وHاWنه 
اخلالف .. 

الن�شبية..  اأH̀`دع  الذي   .. اأين�شتني  Sشت�شع  Nاfة  اأي  يف  bال:   
لقد اأو�شل اإHداYه اإلى اf�شطار الذرI وeا Jالgا eن فكر واإfتاج 

الأSشلحة eOرت واأgلكت واأHاOت الكثريين.
J�شاءل : gل Sشتحكم Yلى fتاFج HعيدI لهذا االإH̀`داع رمبا eا 
Nطرت Yلى Hاله Yند اإHداYها ? اأم Sشتعزل النتاFج Yن حقيقة 

اإHداYه? 
واSشتطرO : واأين Sشت�شع eارك�س وOارون وفرويد و....و...?

 - اأK``ارI �شمتي . 
 Iهارeقل وY مالYوؤالء اأ�شحاب فكر واإg ?..شتغرب : اأو يعقلSا

gPنية Hالغه واآKار gاFلة يف e�شريI العلم.
اأ�شلح?  ف̀`رOَا  وكم   ? اأKمرت  fتيجة  اأي  �شحيح..لكن  bلت:  

وكم.....وكم......وكم......?

  gناك اجتاgان:

والعلم   ..... لل�شعر  وال�شعر   ... للفن  الفن  Hاأن  يوؤeن  االأول 
للعلم....

والثاين يوؤeن Hاأن الفن اأو ال�شعر اأو العلم اأو ال�شياSشة ...... 
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30 يف هند�سة التفكري 

للقيمة...لالأKر.... لالأخالق....لإYالL Aوgر الإf�صان

  ق�صيه TصاFكة: 

اأميكنك الف�شل Hني حقيقة االإHداع الفكري eن Lهه , وYالbة 
gذا االإHداع Hقيم الف�شيلة واالإميان واخلري?

fظرa IاM�صة:

يثبت Jاريخ الب�شر اأن bيمة ال�شيء Jكون يف: 

Pاته وواقعه eعاَ.
eOاZك الواYي : 

يتعاeل eع الواbع واحلاVشر 	 
يتحكم يف كالeك وbناYاJك 	 
eنطقي حملل	 
يعمل H�شكل eتتاHع 	 
يعرف ويعي eا يحدث االآن 	 
يحتل eن Yقلك e�شاحة Vشئيلة للغاية 	 
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eOاZك الباWن : 

خمزن PكرياJك 	 
eنبع رZباJك وWموحاJك	 
يجمع eعلوeاJك .... ي�شنفها .. ي�شعها يف   	 

eلفات e�شتقره وe�شتقلة    
ينظم YملياJك الداNلية 	 
يحرك e�شاYرك وYواWفك 	 
ميدك Hالطاbة وي�شعفك يف املواbف احلرLة 	 
e�شدر اإلهاeك وbواك العجيبة 	 
يحتل eن Yقلك امل�شاحة االأYظم 	 

eعلوeات  è`ن  H̀`ه  مت̀`ده  è`ا  Yلى  Yمله  يتوbف    .. eÒ`اZ̀`ك 
وeعتقدات واأحكام... ال Jنتظر eنه Nالف eا اأYطيته... 

فلن جتمع ورOًا eن اأرVس زرYتها Hبذور eن االأTشواك

eOاZك

اأمين gو eعقل اخليال والعاWفة واالإلهام والذوق 	  f�شف 
واحل�س والفن.

والن�شف االأي�شر gو eعقل االإراIO واملنطق واللغة والتحليل.	 
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 eOاZك

b�شم اSشتقبال gو eوWن الفكر والوYي 	 
b�شم اإرSشال gو eوWن الذاكرI واملعلوeات 	 

 IOرور حمدe اغ كلمةeO لكل  
ال ي�شتقبل وال يرSشل اإال eن Nاللها 

  Yندeا Jفكر يف eوVشوع eعني .. فجاأI ياأJي اإلى eOاZك 
اأfه bد  فكرI يف eوVشوع خمتلف متاeًا .. J�شتغرب .. احلقيقة 
حدث اJ�شال وحوار Hني b�شمي االإرSشال واالSشتقبال يف eOاZك.. 

فتوالت االأفكار 
واملعلوeات  االأف̀`ك̀`ار  è`ن  الباليني  è`ع  يتعاeل  eÒ`اZ̀`ك    

Hع�شها يف العقل الواYي , وHع�شها يف العقل الباWن 
ولكل eنهما eكوfاJه ووXيفته وeنطقه اخلا�س Hه يف احلكم 

Yلى االأTشياء.
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jقول املولى Yز وLل يف SصوIQ  (القلم ) 

, zئةWاN ةHPا�شية كاf , النا�شيةH كال لئن مل ينته لن�شفعًا«
الناUصية : Tشعر eقدم الراأSس يف اأYلى fقطة يف Lبهة االإf�شان 

اإfها J�شري اإلى eركز االإراIO واالNتيار eن الدeاغ.
لقد bيلت gذه االآيات يف اأHي Lهل Yندeا fهى رSشول اهلل �شلى 
والعا�شي  الكافر  ُيجر  Lهنم  يف   ,Iال�شال Yن  وSشلم  Yليه  اهلل 
 IزY ركزe هاfاع احلريق .. اإb ..سVا�شيته اإلى االأرfهه وLلى وY
fف�شه وكربياFه وJعاليه .. كما اإfها eركز اإراJOه واNتياره لفعل 

ال�شرك واملع�شية Oون الطاYة واالإميان . 

gذا gو eOاZك 

Jعتلي Hه وJرJقي اأYلى eنازل ال�شديقني يف اجلنة  
 اأو 

  Jتمرغ Hه يف bيعان الهالك واجلحيم .  
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Lي�س الدaاع الإلهي : 

اأKبت اأحد الباحثني العرب يف اأeريكا اأن eن fعم اهلل Jعالى اأن 
Nلق لدeاZك Lي�شًا يحميه ويحميك, يتكون eن Lناحني: 

اجلناح اخللوي : 
يقوم Hاfتاج اخلاليا الليمفاوية وgي القاFد العام جلهاز eناYتك, 
يحلل امليكروHات الغريبة Yلى L�شمك ويحدg Oويتها ليبداأ Hافراز 

Nاليا الدeاغ التي SشتتوLه اإلى امليكروب وJق�شي Yليه. 

اجلناح املناYي: 

 OداYاإ امل�شئول Yن  , وgو امل�شنع   IOشام امل�شا�Lالذي ينتج االأ
اخلاليا البناFية eن fخاع العظام.

الطاbة الروحية التي gي bيمك واأNالbك وN�شوYك وJقواك 	 
eن اهلل Yز وLل gي التي Jقوي Lناحي املناYة فيك, ومتنحك 

االSشرتNاء والثقة واالWمئنان وال�شعور احلقيقي HالرVشا .

eOاZك : 

اإيجاHيًا  التي ال يكون  العليا  القيم واملثل  خملوق eعه وله eن 
وفاYاًل وeوؤKرًا اإال Hها. 

Yلمت اأن fف�شك gي eOاZك 	 
فهل Jعلم اأن اأNالbك gي اجلندi املجهول وراء Yظمة gذا الدeاغ? 
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وكرeّه 	  املخلوbات  SشاFر  Yن  االإf�شان  Jعالى  اخلالق  eيز 
يعقل,  eOاZًا  له  الأن  له,   Oال�شجوH eالFكته  واأeر  وfّعمه, 

ويريد, ويختار, ومييز, ويطيع, ويخل�س. 
اأراO اأحد املاOيني اأن يقهر YقيدI االإميان Hاهلل يف fفوSس 	 

اأYلى  ال�شمباfزي-   IOالقر اأن  وgمه  له  فاأوحى  املوؤeنني, 
لالإf�شان-  ووXيفيًا  J�شريحيَا  واأbرHها  احليواfات  eراJب 
ميكنها لو اأJيحت لها الفر�شة والبيئة والتدريب املناSشب, 
 Oشو�Jفكر وJعقل وJ شرية�H ناتFدريجيًا اإلى كاJ تحولJ اأن
الن�شوء  يف  Oارون  fظرية  J̀`وL̀`ه  ل̀`ي̀`وؤك̀`د  g̀`ك̀`ذا  ال̀`ع̀`امل, 
eعًا  ولدا  Tشمباfزي,   Oرbو H�شري  واالرJقاء, فجاء Hطفل 
Sشويا  ليناال  وجتريبيًا  Yلميًا   Iعدe Hيئة  يف  Sشويًا  Yزلهما 
 iواملاأو والتعلم  والغذاء  والتجرHة   Iاخلرب eعطيات  كافة 

وHنف�س القدر وHنف�س الطريقة.. 
العلمية  املالحظة  Tشهدت   ... Sشنة  Hعد   .. اأTشهر  Sشتة  Hعد 
Yند  يحدث..  مل  Hينهما  fوYيًا  فارbًا  اأن  والتف�شيلية  الدbيقة 
كلمات  eن  ي�شمع  eا  يعيد  الطفل  H̀`داأ   .. Y�شر  الثاeن  ال�شهر 
ويتعرف  وي̀`درك  ومييز   .. اأواè`ر  eن  اإليه  يوLه  ملا  وي�شتجيب 

ويفهم.. وXل القرY Oلى حاله.. يقفز gنا وgناك ..
 Sش```ب``ح``ان  ال``ل``ه االأY``ظ``م
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Yلم اآOم الأSصماc Aلها :

Yلمه احلكمة وحقاFق االأTشياء 	 
واأLهزJهم 	  وجتارHهم  HنظرياJهم  والعلماء  العلم   Oاأرا

Yلى   Iال�شيطر يف  gاFلة   Iفزb يقفزوا  اأن  وخمترباJهم 
يعوOون  Hهم  ف``اإPا  االإf̀`�̀`ش̀`ان,  وX̀`واg̀`ر  الطبيعة  Xواgر 
اأOراLهم اإلى bرون ZاHرe Iن التوح�س والهمجية وJدeري 

اإf�شاfية gذه االf�شان ..
لقد اأكد اأرSشطو اأن لكل Tشيء Lوgرًا و eاgية, كما اأن له 	 

.IOتعدe شًاVراYاأ
- اجلوgر KاHت   

 Iتغريe سVراYاالأ -  
اأراO اهلل Jعالى لهذا االإf�شان اأن يكون Sشيدًا للمخلوbات.. 	 

Jتغري  Yليها,  وeا  االرVس  اهلل  يرث  Hجوgره حتى  eكرeًا 
الزeان  يف  Hه  gو  ال̀`ذي  Lوgره  ويبقي  كافة,  اأYراVشه 
واملكان ال يتغري, الأن فيه eن روح اهلل Jعالى, اإPا fظرت اإلى 
اأYلى لوLدJه يت�شاءل  gذا االf�شان Hكينوfته العاbلة eن 
حتى يكون اأ�شغر حجمًا eن bطرI يف حميط, فاإPا NOلت 
فيه,  eا  Yلى  واWلعت  اأZ̀`واره  وSشربت  العقل  اأYماق gذا 
لكرب وJ�شخم gذا االإf�شان حتى ي�شري Sشيدًا وYظيمَا يف 

gذا الكون .  
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الف�سل الثاين 

ال``ت`ف```ك```ر 
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39 يف هند�سة التفكري 

jقول اجلاMظ: 

 zة ال�شحيحة اإال للعقلfشتباSا االeو «

فالعقل وحده eن ميلك القدرY Iلى اكت�شاف احلقاFق واإزالة 
الغموVس , وbهر املجهول , وكما اأن لكل Tشيء يف الوLوO وXيفة 

وZاية وgدف , فاإن وXيفة العقل gي التفكري ..   
والتفكري اأرbي اأfواع ال�شلوك االإf�شاين واأYلى رJبة eن Lميع 

الن�شاWات التي ميارSشها العقل.

.............................

Hها  Jتح�شن  التي  االأSشلحة  eن  كثريًا  لك  Jعالى  اهلل  Nلق 
لتواLه fف�شك وJواLه حياJك وe�شاYبها واأKقالها . 

 MواSصك اخلم�س:

eثل bوI اإH�شارك وbوS Iشمعك 	 
Yقلك gو الذي يتعهدgا HالرYاية 	 
اأOاء 	  يف  والتجرHة   Iاخل̀`رب ويك�شبها  وينميها  يقويها  اإf̀`ه 

وXاFفها 
الرتكيز اأOاY Iقلك يف Jدريب حواSشك Yلى العمل املتقن 	 

TAFKER.indd   39 7/12/11   10:05 AM



40 يف هند�سة التفكري 

 MدSصك : 
bوJك الكاeنة يف fف�شك 	 
Jتمكن Hها eن eعرفة االأTشياء 	 
eلكة حت�شل Yليها eن J�شفية fف�شك وJزكية اإمياfك 	 
gو فطنتك ملعرفة eا وراء االأTشياء 	 

   قدQاتك الفطرjة : 
eثل bوI الذكاء وbوI الذاكرI وbوI التخيل	 
اإfها املواO اخلام االأولية التي Jعطاgا Yند والJOك.	 
J�شكيلها و�شقلها وJنميتها ... eهمتك 	 

  eواgب Qاقية: 
كاSشتعداOك االأHOي اأو الفنى اأو البدين. 	 
واإHداYك العلمي واملعريف. 	 

  تفكريك : 
فيه وحده .... و Hه وحده ... JتحدO اإf�شاfيتك.	 
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- cيف تفكر ?

لكي Jفكر Yليك ان : 
   حت�س اأواَل 
   Jنتبه Kاfيًا 
  Jدرك Kالثًا 

   Jخزن يف الذاكرI راHعًا 
   اأNريًا ... Jفكر ...وJفكر 

وgنا Jعلو و Jتجلى اإf�شاfيتك 
..............................

اإن خمزون PاكرJك ... اأOواJك التي Hها Jفكر 	 
اأVشف اإلى e�شتوOع PاكرJك eا J�شتطيع eن: 	 

gذا كل eا ي�شنع Jفكريك ... ويرSشم eالeح اإf�شاfيتك 

�شور -  اأرbام   -  األفاظ   - 
eواbف   -  اإTشارات  -  eعاين   -  

رeوز  Yالeات  -   -  Jعبريات   -  
اأراء  حقاFق   -   -  eفاgيم   -  

eيول  اYتقاOات  -  -  حوارات HاWنية  -  
bيم   - اجتاgات   -  
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ري 

ك
يف هند�سة التف

cيف Jفكر?

eهارات التفكري العلياJذكراإOاركاfتباهاإح�شاSس

اأ�شوات
�شور
رواFح
Wعوم
eلم�س

اSشتقبال 
املح�شوSشات 
eن الواbع 

وحتويلها اإلى 
�شور gPينة

اإHداع
fقد

اJخاb Pرار
حل e�شكلة

Jخزين 
املعلوeات يف 

Iالذاكر Jركيز
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43 يف هند�سة التفكري 

Hتفكريك : 

J�شتطيع اأن J�شيف العديد eن امللفات 	 
يحتوي كل eلف Yلى جمموYة eن املعلوeات Jخت�س مبوVشوع 	 

 Oحمد
J�شرتLع gذه املعلوeات 	 
 	 IديدL نها اأفكارَاe شنع�J
Jتجاوز حدوO الزeان واملكان والقدرات املتاحة لك يف الواbع 	 
Jتنباأ مبا Sشوف يحدث 	 
Jتحكم يف eواbفك 	 
J�شيطر Yليها 	 

  لكن Yليك اأن ت�صاأل fف�صك : 

cيف تفكر?

اإن اأSشئلتك gى التي حتدW Oريقة Jفكريك	 
gي التي Jدلك Yلى كيفية االإLاHة 	 
للتفكري 	  الكافية   Iالقو متنحك  االأSشئلة  Wرح  يف  eهارJك 

االيجاHي 

 bال ال�ساOق االأeني:  

z س``ف ال```ع```ل```م�```f سن ال``�س``وؤال�`````M {
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Vصع لنف�صك قاYدg Iاeة : 

  تعلم cل jوم Tصيئاَ Lدjداً 
 Iفكر -  
 IربN -  

- جترHة   
- كلمة   

- حكمة   
- Yالbة   
- b�شة   

  H�صرط: 

- احكيها لنف�شك  
- Kبتها يف اأYماbك   

 IOعلها حمدLا -  
- واVشحة   

 IرKوؤe -  

 Iدرb لى اأن تعاي�س اأفكارك يهبكY سراركUاإ ... IOاالأفكار وال

هاFلة Yلى اإfتاج املزيد eن االأفكار

 bراAاتك هي eنجم اأفكارك
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التفكري 
 	 Iهارe
bاHلة للتعلم واالكت�شاب 	 
Jخ�شع للتدريب واملمارSشة 	 
ميكنك اإJقاfها 	 
J�شتطيع fقلها لالآNرين 	 
J�شتفيد eن fتاFجها 	 
متكنك eن كثري eن eهارات التفكري العليا 	 

  يرi العامل Oي يوfو اأن اYتبار التفكري eهارI ولي�س eوgبة 
 Iلك املهارJ عمل لتح�شنيH االأولى للقيام Iي اخلطوg .. فطرية

وJطويرgا . 
...........................

  eن اخلطاأ االYتقاH Oالكمال يف Yملية التفكري فال ميكن 
 Iال�شرورH فيه-  فكرت  – Wاملا  فيه  Jفكر  eا  Lميع  اأن  J�شور 
Sشيكون ال�شواب OاFمًا , اأو اأfك يف Lميع eواbفك Sشتجد احلل 
اأو Sشت�شل اإلى القرار االأeثل , لكن eن Zري Tشك – Yندeا Jفكر 

 IديدL واإلى اآفاق Iبتكرe شل اإلى اأفكار�J اأن Hد  – فال 
اإfها ال�شعور Hاإf�شاfيتك  
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الفكر واملعرفة : 
Yندeا Jفكر يف االأeر .. فاإfك Jعمل Yقلك 	 
JرJب Hع�س eا Jعلم لكي J�شل اإلى eعرفة eا جتهل 	 
التفكري ميثل ال�شورI الذgنية للموbف 	 
املوVشوYية يف التفكري eطلب Vشروري 	 

اYزله   . امل̀`اOي̀`ة..  �شيغته  eن  املوbف   Oجتر اأن  Yليك  يجب 
اأHعاOه  وكافة  وYالbاJه  حقاFقه  Jكت�شف  Yقلك..  يف  Hاإحكام 

H�شكل �شحيح .. 
.....................................   

OاFمًا gناك KناFية اأHدية Hني:

eعلوeاJك            وJفكريك   
bد يكون لديك كم gاFل eن املعلوeات , لكنها ال Jو�شلك 	 

اإلى اأفكار اإHداYية 
يكفيك 	  الذي  Hالقدر  املعلوeات  eن  bليل  لديك  يكون  bد 

 IديدL قلك والو�شول اإلى اأفكارY مالYالإ
bيل ان الذكاء لي�س يف وفرI املعلمات التي Jعرفها Yن eوVشوع 
eا , واإمنا يف JوXيف eا لديك eن املعلوeات لفهم eا Jريد Yن 

gذا املوVشوع . 
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االإf�سان Yدو ملا يجهل : 

̀``رOOك 	  Jو Tشكوكك  è`ن  Jتخل�س  اأن  J�شتطيع  ال  ̀``ك  fاإ

وe�شكالJك اإال Hاملعرفة.
 	 z.... نe افNقول » اأJ اeندY ف�شكf رeدJ كfاإ
اخلوف لي�س فطرI فينا ... اإfه Tشعور eكت�شب , eا Jعرفه 	 

Yن ال�شيء يجعلك Jقهره 
املعلوeات وحدgا لي�شت كافية ... واإمنا التفكري فيها.	 

 .............................
 Yندeا JتفاYل Yلى امل�شتوi العملي الواbعي فاإfك Jتعاeل eع: 

 وYندeا JتفاYل Yلى امل�شتوi النظري فاإfك Jتعاeل eع : 

Iقروءe شو�س�f
 اأو e�شموYة

fف�شك اأواَل 

JفاYل PاJي

وeع االأNر

JفاYل eوVشوYي

اأو eواbف واأحداث 
ووbاFع وXواgر eلموSشة 

وeع اخلالق Sشبحاfه

PاJي وeوVشوYي eعًا
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Yندeا Jفكر ... ُيذكر العقل ... فتاأJي bوI التفكري 
التفكري املنهجي املنظم 
اإfه Sشبيلك اإلى املعرفة 

وWريقك اإلى اليقني 

e�صتوi التفكري: 

Yندeا Jفكر فاأfت Jتنقل eا Hني : 

امل�صتوi احل�صي :

Yندeا J�شاgد حدKًا اأو eوbفُا اأو J�شمع كالeُا اأو Jلم�س اأو Jتذوق 
اأو J�شم Tشيئًا eاOيًا حمدOًا 

امل�صتوi الت�صوQي:

Yندeا يغيب Yنك eا اأح�ش�شته gذا , وJبقى �شورJه الذgنية 
وحدgا OاNل Yقلك . 

:Oاملجر iوامل�صتو

وLملة  املاOية  االإح�شاSشات  Lملة  Yن  Yقلك  يرJقي  Yندeا 
�شنع  اإل̀`ى  لت�شل  االإح�شاSشات,  Jلك  Yن  الذgنية  الت�شورات 

اأفكار Yقلية Yاeة وeباOئ وbيم واجتاgات 
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منوPج مل�ستويات التفكري: 
  اإPا كنت ال JواXب Yلى �شالJك, اأو JوؤOيها H�شكل اآيل فيما 
ي�شبه YاOاJك اليوeية املتكررI, وeررت مبكان eا, وSشمعت االآPان 
اأOاء �شالJه  اإلى  اأحد االأTشخا�س ي�شارع  eن Hعيد , ولفت اfتباgك 
حينها  فاأfت  �شالJه,  وeتاHعة  Hروؤيته  واf�شغلت  واإNال�س,  Hخ�شوع 

Jفكر Hامل�شتوi احل�شي. 
  فاإPا Yدت اإلى Hيتك وXل املوbف eاKاًل يف Yقلك Jفكر فيه, 
Jفكر  حينها  فاأfت   ,Iال�شال يف  واإNال�شه  الرLل  N�شوع  وي�شدك 

Hامل�شتوi الت�شوري.
 Iيقنت اأن ال�شالJك , وeاeاأ iرL قلك فيماY ملتYا اأPفاإ  
 IOالعبا اأOاء  يف  واالإǸ`ال�̀`س  واخل�شوع   iالتقو واأن  الدين,   OماY
االإمي̀`ان  Jزيد  واأfها  للنف�س,  وJ�شفية  Wهر   Iال�شال واأن  واLبة, 

 .Oاملجر iامل�شتوH فكرJ , ت حينهاfقويه , فاأJو
ال Jكتمل اإf�شاfيتك اإال :

Hاأن Jفكر Hامل�شتوi احل�شي .. اWلع .. Tشاgد .. Jعرف .. JاHع 	 
eا حولك eن اأTشخا�س واأTشياء

وHاأن Jفكر Hامل�شتوi الت�شوري .. راLع eا Tشاgدت .. ارHط Hني 	 
الظواgر واالأTشياء واملواbف .. اSشتخل�س eنها العرب واحلكم 

وHاأن Jفكر Hامل�شتوi املجرJ .. Oو�شل اإلى eفاgيمك.. ا�شنع 	 
bيمك .. حدO اجتاgاJك مبا ي�شعدك وي�شعد االآNرين
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تطبيق مل�صتوjات التفكري

Yلمي  اإYجاز  يف  الثالKة  امل�شتويات  gذه  Yن  القراآن  Yرب  لقد 
ولغوي راFع... حيث يقول Jعالى Yن الكافرين:

 	zصعرون�j هم }لfاأ Iرe

اأول OرLات االإOراك احل�شي Hال�شور واالأ�شوات والرواFح.  

 	zعلمونj هم }لfاأ Iرeو

OرLة فهم وeعرفة املح�شوSشات H�شورY Iقلية.  

 	zعقلونj هم }لfاأ Iرeو

OرLة اSشتنباط االأحكام واملباOئ والقيم.  

ولهذا ... يقول ال�شعراوي اإeام املجدOين:

zهاYسوVسقة ملوTاY لمة يف القراآن هيc لc اإن{
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هكذا تفكريك يرتقي Yرب eراتب: 

املرتبة الأولى: 
e�شاgدI  متدك Hر�شيد eن املعلوeات للحفظ والتخزين 

املرتبة الثاfية: 
فهم  ميكنك eن التحليل للمواbف واSشتيعاHها 

املرتبة الثالثة: 
وJ�شكيل  املوbف  Yلى  احلكم  Yلى   Iالقدر يعطيك  Jقييم  

املعايري املناSشبة لهذا احلكم. 

املرتبة الراHعة: 
وeباFOك  العاeة  اأف̀`ك̀`ارك  �شياZة  اإل̀`ى  يو�شلك  جتريد  

وbيمك وeيولك واجتاgاJك fحو االأTشخا�س واالأTشياء 
HراYتك :  اأن جتعل bوJ I�شوراJك الذgنية eوؤKرI ال 

 Iتغريe ... تةbوؤe جتعلها
والناSس  العامل  Nالgا  eن   iرJ التي  االآل̀`ة  J�شوراJك  اLعل 

واالأTشياء 
bيمك:  �شناYة Yقلك .. Jاريخك .. اإرKك.. Oينك .. �شلة 
رحمك .. e�شاركتك Zريك HاإيجاHية ..اإJقاfك .. اإNال�شك ... 

bيمة وbتك .. gي اإf�شاfيتك .. 
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املباOئ والقيم : 

gي املرTشد والدليل ل�شلوكك واأفعالك 	 
اSشتمدgا eن Oينك وYقلك وواbعك	 
Kبت يف bرارf Iف�شك حالوJها وfقاوJها 	 
eارSشها 	 
Y�س Hها 	 

واYلم اأfه كلما كاfت اأفكارك eرJبطة مبباFOك وbيمك كلما 
كاfت اأكرب eتعه وbOة وLاHPية 

Vشع اأفكارك يف كلمات eعربY Iن bيمك :

- اNل�س - اYمل   - افرح  

- اأJقن     - اأf�شت   - اLتهد  

- واXب  - Jفاءل   - Jعلم  

- Oاوم     - افهم    - الحظ  

- ا�شرب   - اSشهر   - حلل   
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Kبت جتريبيًا: 
اأن لكل فكرJ Iوؤeن Hها اإTشعاYًا Hالغ القوI واالأKر 	 
ينبعث يف fف�شك 	 
يوbظ يف يقينك حاالت روحية راbية	 

اأن  الفل�شفية يقررون  اأ�شحاب املذاgب  العلماء وHع�س  Hع�س 
لالأTشياء,  املاOية  االأSشباب  يف  حتى  Jغري  اأن  J�شتطيع  اإراJO``ك 

Yندeا يتم Tشحنها H�شحنات كافية eن االأفكار احليوية 
فق````ط 

لي�س Yليك اإل اأن ترjد . . . 
يف احلديث القدSشي : 	 

zيكونa نc Aياُ , تقول لل�صيfاHQ عني , تكنWبدي اأY{
املهم: 	 

- bوI التفكري  
- SشرYة البديهة   

 Iالذاكر Iشحو� -  
- �شدق النية   

- العزم   
النتيجة : 	 

اأن J�شنع لك اأفكارك الواbع الذي JرVشاه لنف�شك ولغريك. 
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:IالفكرH كfاإميا

لي�س Hاأن J�شدbها اأو Hاأال J�شدbها 
Sشلوك وeوbف يعرب  اإيل  Jفعلها وJطبقها وJرتLمها  Hاأن  لكن 

Yنك وYنها...
............................................

اجته اإيل:

حتويل eا gو Zري eرFي اإيل eرFي.
حقيقة,  اإيل  حلمك  حتول  واأن   ..... e�شروع  Tشيء  حتلم,  اأن 

Tشيء يكمن يف اإراJOك له Hاأن يكون.

الأaكاQ العمالقة:

gي التي Jخرج eن حتت YباIO العقل اإيل حيز الواbع.

يف حمكم التنزjل:

اإن الذjن اآeنوا وYملوا ال�صاحلات

ال�شلوك        الفكر                 
    واملعتقد                  والفعل
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  اTصغل Yقلك الواYي Kم Yقلك الباWن:

مبا Jريد ولي�س مبا ال Jريد
  gناك قاYدI واVصحة:

  ال�شيء اإPا Jكرر Jقرر
وكاأfها  االأè`ور  وJبدو  وJت�شارع  االأفكار  Jتزاحم  Yندeا   

J�شري اإيل فوVشي.
Jوbف Yن التفكري 	 
التزام االSشرتNاء 	 
 ال�شمت يخيم	 

كلها  وeواgبك  الباWن...حدSشك...eلكاJك  روحك...Yقلك 
Jعمل...gناك...Jن�شط...حتلل...J�شتنبط..

يف حلظه:
Sشت�شل اإيل eعرفة eا Jريد	 
 Yند Jت�شافر bواك وbدراJك وفكرك	 
 وJتوLه اإيل الهدف	 
 SشياأJيك الهدف	 
 HقوI التاأeل الواYي	 
Hتاأeلك حلدوث االأTشياء...bوJ I�شعرك OاFمَا اإfك اإf�شان.	 
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Uسياfة الفكر:
YديدI,الدg�شة,وامل�شكالت,  اأè`ورَا  للتفكري  يحفزك  eا  اإن   
واملواbف ال�شعبة,JعدO البداFل واخليارات,حاLتك اإيل احللول 
واملقرتحات والقرارات,Wبيعتك االإf�شاfية JقوOك اإيل التفكري...

Pلك ميثل eتعة وحتديَا يجب اأن Jعي�س eعه وHه.

اMذر اأن يعوق تفكريك

التقليد: فلم يذم القران الكرمي Tشيئَا eثلما Pم التقليد 	 
واجلموY Oند راأi مل J�شنعه bناYاJك 

الفارZة 	  والطموحات  الواSشعة  Hاالأحالم  العقل:  Zياب 
املاأكل  يف  واالإف̀`راط  واملخدر  كاخلمر  املفرWة  واملاOيات 

وال�شهر وال�شفر.
اأو 	  الذاتية: وحب النف�س وJقدي�س االأfا والتع�شب لفكر 

eذgب اأو اجتاه اأو راأe iعني...وYدم االfتباه لعقل االآNر.
ال̀``راأي 	  ال̀`ق̀`ول والعقل وال̀`ف̀`ع̀`ل...H̀`ني  ال̀`ت̀`ن̀`اق̀`�̀`س: H̀`ني 

والراأي...Hني اليوم واالأe�س..
الت�صرع: يف الفهم..يف القول..يف الفكر..يف احلكم.	 

Uسن Yقلك ي�سنك
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الف�سل الثالث 

e`ه`ارات ال`ت`ف`ك`ي`ر 
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اإن eن اأgم eتطلبات gذا الزeن وeا يحيط Hك eن Jعقيدات : 
اأن Jُعمل Yقلك 	 
وJنمي eهارات Jفكريك 	 

  املهاIQ يف التفكري: 

f�شاط eعقد 	 
يحتاج اإلى Jدريب eنظم وgاOف 	 
J�شتند اإلى eعلوeات وNربات 	 
Jعتمد Yلى رZبتك واSشتعداOك 	 
J�شتطيع Hالفعل اأن Jتقنها 	 
fتاFجها فورية وeلموSشة يف حياJك 	 

  jقول eاSصلو :  

االأYمال العظيمة يف حاLة اإلى العمل اجلاO والتدريب الطويل 
املتقن. 

  يجب اأن Jف�شل ومتيز Hني : 
:  كن�شاط لوYيك ي�شاحبك eنذ ال�شغر,  	 تفكريك 

ويتم يف eOاZك HواSشطة رeوز Jعرب Yن الناSس واملواbف 
واالأحداث وYن حاالJك النف�شية التي متر Hها . 

كن�شاط Yقلي JوLهه b�شدًا الأZراVس  	 وتفكريك: 
حمدIO وgذا eا ي�شري اإلى eهارات التفكري العليا. 
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لتنمية eهاQات التفكري : 

Yليك اأن تنجز خطوات: 

الذgنية  Wاbتك  واTشحذ  وHدfك,  fف�شك  gيء   :  Oدا``̀Yالإ
eهارات  لتنمية  احلقيقية  والرZبة  Hالثقة  وحتلي  والنف�شية 

Jفكريك.

واملالحظات  املعلوeات  اإلى Lمع  وLه حواSشك   : والإQOاك 

والبياfات التي Jت�شل مبوVشوع اgتماeك . 

اإلى اخلطاأ  املوؤOية  العواeل  الوbوع يف  والت�صوjب : جتنب 

واخللط والتناb�س واملغالطة والوgم واخليال Zري ال�شحي. 

حلل  eعلوeاJك,  ورJ̀``ب  و�شنف  وè`ي̀`ز  اẀ`ل̀`ع  وال̀`ت̀`ن̀`ف̀`ي̀`ذ: 

واSشتنبط واSشتنتج واكت�شف العالbات Hني اأفكارك وHني االأTشياء, 
وJو�شل اإلى eا Jريد . 

واملتاHعة : bيم fتاFجك وحلولك وbراراJك واإHداYاJك اأوال 

Hاأول وJاأكد eن فعاليتها واأKرgا يف حياJك. 
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Sٌصلم املهاQات : 
Yقلك  eهارات  لتوVشيح  الت�شنيفات  eن  كثريا  العلماء  وVشع 
والتي Jنتقل eن Nاللها اإلى الفكر واملعرفة , لعل اأTشهرgا, J�شنيف 

يرi اأfك Jنتقل:  "Hلوم" حيث 
eن eعرaة وتذcر واكت�شاب املفاgيم واملعلوeات والنظريات . 1

واحلقاFق املختلفة. 
اإلى اSصتيعاب وaهم وJف�شري وJوVشيح Jلك املكت�شبات. . 2
3 . Iف اجلديدbاملوا اكت�شبت يف  eا  واSشتعمال  تطبيق  اإلى  Kم 

واNتبارgا Yمليًا. 
اإل̀`ى . 4 وeعلوeاJك  eعارفك  حتليل   iشتو�e ̀`ى  اإل JرJقي  K̀`م 

Hني  واملقارfة  وال̀`رباg̀`ني  العالbات  واSشتنتاج  Yنا�شرgا 
Hع�شها البع�س. 

االأg̀`داف . 5 واb̀`رتاح  النتاFج  وJاأليف  وجتميع  ترcيب  اإلى  Kم 
والنظريات  املفاgيم  وJنظيم  اخلطط  وJ�شميم  والوSشاFل 
و�شياZة العالbات Hني االأTشياء وJاأWري احلاالت اجلزFية يف 

Jعميمات وbواfني. 
واأNريًا اإلى التقومي واإ�شدار االحكام ووVشع املعايري. . 6

  اYتربت املراحل الثالث االأولى eراحل fOيا. 
  واملراJب الثالث االأNريe Iراحل Yليا للتفكري.

	 اإf�ساfيتك:  J�شتدل Yليها Hحق eن eهاراJك يف التحليل 
والرتكيب والتقييم. 
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jرi اآخرون اأن للتفكري KالKة e�صتوjات: 

e�صتوjات fOيا :

  كاحلفظ والتذكر 
e�صتوjات وSصطي:

واالSشتنتاج  والتطبيق  وال̀`رتJ̀`ي̀`ب  والت�شنيف  كالتوVشيح   
واكت�شاف اخلطاأ وeعرفة االأZالط والتناb�شات. 

e�صتوjات Yليا:

 كالنقد واالإHداع واJخاP القرار وحل امل�شكالت والتفكري وراء 
املعريف. 
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العملي   iامل�شتو Yلى  eتداخلة   التفكري  e�صتوjات  اإن 
Jوازن يف Jفكريك Hني  اأن  J�شتطيع  الت�شنيفات  الوXيفي eن gذه 

e�شتويني اKنني: 

	 املباTصر: 
والتمييز  واالإOراك  والتذكر  والفهم  احلفظ  è`ه̀`ارات  فيه   -  

واملالحظة والتعرف واحلدSس وLمع املعلوeات. 
ويعتمد Yلى Yمليات Yقلية  eباTشر  فيه حت�شيل eعريف  الأن   -  

H�شيطة 

eباTصر:  	 Zري 

- فيه eهارات النقد واJخاO القرار واالإHداع والتلخي�س والتعميم 
املنهجي  وال�شك  واالSشتدالل  واالSشتنتاج  واالSشتنباط  واالSشتقراء 
 IارOواإ امل�شكالت  وح̀`ل  واحل̀`ك̀`م  والتعميم  والتحقق  والت�شاوؤل 

االأزeات. 
- الأن فيه اfتقال eن eقدeات اإلى fتاFج و eن جمهول اإلى eعلوم. 
Jو�شله   IدY ووSشاFط  eركبة  Yمليات  Yلى  العقل  فيه  يعتمد   -

مبوVشوYات املعرفة حتى يفعل Jلك املهارات. 
  مما Sشبق ... J�شتطيع اأن J�شنف يف eهاراJك للتفكري Hني : 

eهارات Yقلية 	 
eهارات لغوية 	 
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ك
يف هند�سة التف

eهاQ�ت لغويةeهاQ�ت Yقلية

�لإNتالف 

Jت�شل Hتفكريك	 
يغلب Yليها WاHع اجلهد العقلي	 
Jتعاeل eع الظواgر التي حتدث يف 	 

fف�شك اأو Hني الناSس اأو eع االأTشياء

Jت�شل Hلغتك	 
يغلب Yليها WاHع التعبري اللفظي	 
Jتعاeل eع f�شو�س لغوية eقروءI اأو 	 

eكتوHة اأو e�شموYة

�لت�سابة
ميكن Jعلمها	 
ميكن ممارSشتها واإJقاfها	 
 	IOنهجية حمدe Iهارe لكل

eن �أeثلتها
النقد – االإHداع – التعميم – 
الت�شنيف – االSشتدالل – حل 

امل�شكالت – اJخاP القرار – املقارfة

 – – التلخي�س  الواYية   Iالقراء –
االإYراب – النقد – الك�شف يف املعاLم 

التحليل  - – االbتباSس  – ال�شرح 
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 IAساVاإ
الأfنا ال fتقبل االأفكار اجلديدH I�شهولة 	 
والأfنا fقاوeها H�شراSشة. 	 
 	 .Iزgرين اجلاNاأفكار االآ iهوf ناfوالأ

aاfنا fف�صل : 

فهم واbعنا كما gو 	 
 	 Iعقدe تfشياء حتى لو كاTب�شيط االأJو
وYدم J�شغيل Yقولنا 	 
وجتنب Yدم Jفعيل eهاراJنا يف التفكري 	 

eن االأSش�س الهاeة التي يتم Hناء Yليها Jعلم واكت�شاب 
 واتقان eهاQات التفكري: 

eعرفة Oاللة Hع�س االألفاظ الهاeة, حيث اأن لكل لفظ eنها: 

Oللة لغوjة اTصتقاقية: fبحث Yنها يف eعاLم اللغة 

Oللة اUصطالMية: J�شتمد eن اSشتعماالت اللفظ يف اإWار 
ال�شياق والتخ�ش�س العلمي الذي Jناوله. 

Jختلف الداللة اللغوية واال�شطالحية, لذلك فالتحديد يكون 
f�شبيًا ولي�س eطلقُا. 
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eن gذه الألفاظ: 

1- احلقيقة: eا J�شري اإلى Tشيء له وLوO حقيقي اأو حدث 

وbع ويتم التو�شل اإليه والتثبت eنه H�شكل Yلمي eنهجي. 
اإf�شان 	 اأfت 

eفكر  كاFن  	 االإf�شان 
حول ال�شم�س    يدور  كوكب  	 االأرVس 

SشاYة   24 	 اليوم 

وeعتقده,  وe�شاYره   Oف̀`ر JوLه  Ỳ`ن  يعرب  è`ا  ال̀```راأي:   -2

ويختلف eن فرO الآNر, وeن وbت الآNر Yند fف�س الفرO, ورمبا 
 . Oن االأفراe ةYه فئة اأو جمموLذا التوg ميثل

اbت�شاOيًا   fافعة  	 العوملة 
امل�شلمني  ين�شف  الغرHي  	 االإYالم 

Iثريeو LذاHة  املك�شيكية  	 امل�شل�شالت 

3- النظرjة: eا يعرب Yن f�شق eن االأفكار(bواfني - فروVس 

- eعلوeات) والذي يحكمه eنطق حمدO لو�شف جمموYة Xواgر 
Wبيعية اأو H�شرية, وJف�شريgا لكنها Jخ�شع للت�شحيح والفح�س 

واالNتبار التجريبي OاFمًا. 
اخلا�شة)  - (العاeة  الن�شبية  	 fظرية 
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اجل�شيمات   فيزياء  	 fظرية 
القارات  زحزحة  	 fظرية 

املظلمة   IOاملا 	 fظرية 
واالرJقاء الن�شوء  	 fظرية 

  اأحياfُا JوLد اأTشياء Jعد حقيقة وfظرية يف fف�س الوbت: 

eثال: اجلاHPية االأرVشية كقوe IوؤKرI يف االأL�شام وJ�شتطيع 

اأن fراgا , Pلك ميثل Mقيقة. 
لكنها الزالت NاVشعة للبحث العلمي واالNتبارات التجريبية, 

فذلك ميثل fظرjة.
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4- املفهوم: J�شور Yقلي ي�شري اإلى املعاين الذgنية التي Jدل 
Yلى �شفات ال�شيء وN�شاF�شه اجلوgرية التي متيزه Yن Zريه. 

eاgية  اإلى  املفهوم   iاأ العقلي  الت�شور  gذا  ي�شري  وbد   
يعترب  الواbع  ال�شيء يف   OوLو Yلى  eنه  f�شتدل  وYندeا  ال�شيء 

Mقيقة 

اأو اأكر) Jدل Yلى Tشيء  5- امل�صطلح: وحدI لغوية( كلمة 
حمدe Oن Nالل اخل�شاF�س الداله Yليه.

البع�س املفهوم وامل�شطلح كمراOفني  كثريًا eا ي�شتخدم   
لنف�س ال�شيء.

 - الدولة   - االإمي̀`ان   - الدميقراWية   - احلرية  Pل̀`ك:  eثال 
الوSشطية يف االإSشالم - اليقني - الدولة. 

  J�شتطيع حتديد eفاgيمك وe�شطلحاJك eن Nالل: 
ال�ش```ياق التاريخي الذي ورOت فيه. 	 
Lهد املخت�شني Hعلمهم وNرباJهم يف حتديدgا. 	 
Sش```ياق الن�س اللغوي الذي ورOت فيه. 	 

6- القاfون: bاYدY Iاeة, حتمل Jف�شريًا fهاFيًا لظاgرe Iا 
ولغريgا eن الظواgر امل�شاHهة لها متاeَا. 
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كمراOفات  وامل̀`ب̀`داأ  والتعميم  القاfون  ي�شتخدم  eا  -ك̀`ث̀`ريًا 
لفظية. 

اجلوي   ال�شغط  يقل  البحر  Sشطح   iشتو�e Yن  ارJفعنا  	 كلما 
	 يتناSشب احلجم Yك�شيًا eع Jغريات  	 كل fف�س PاFقة املوت  

Iال�شغط واحلرار

7- القيمة: J�شري اإلى eا يقوO االإf�شان اإلى التاأKري يف Sشلوكه 
جتاه fف�شه واالآNرين. 

 gناك قيم وSصاFل كاملال واملعرفة وقيم Zاjات كاخلري 
واحلق. 

 كما اأن gناك bيمًا اإيجاHية كال�شدق والت�شاeح والف�شيلة 
واأNرS iشلبية gي fقاF�س لالإيجاHية, فقيمة كل اeرئ eا يح�شنه, 
اإلى االإJ�شاف Hها, وbيل  فالقيمة N�شلة حميدJ Iدفع االf�شان 
HاSشتح�شان Yام  اإال eا كان يحظى  ي�شمى bيمة  اأن  اإfه ال يجب 

وe�شتمر.
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 8 - امليول والجتاgات :

االجتاgات gي fزYات متكن الفرe Oن االSشتجاHة Hاأمناط 	 
Sشلوكية eعينة fحو االأTشياء .. كاجتاه ال�شخ�س fحو اeتالك 

ال�شيارات اأو Tشراء االأSشهم اأو ال�شفر اأو Jعلم اللغات
اأو 	  االأ�شدbاء  eن   Oاالأف̀`را اإلى  Zالبا  JتوLه  امليول  Hينما 

الوالدين  اأو  الفناfني  اأو  املبدYني  اأو  العلماء  اأو  املفكرين 
اأو املعلمني اأو اآNرين ممن يرi فيهم اأي eنا القدوI التي 

مييل اإليها
املواbف 	  eن  eتعلمة  اأfها  يف  واالجتاgات  امليول  J�شرتك 

اأن  Yلى   IرOا`̀b اأfها  كما   ... Jتغري  اأfها  كما   .. احلياJية 
Jدفعك الإجناز اأgدافك اأو Jعطيلها

 	 ... االأTشخا�س  fحو  eيولك  J̀`راL̀`ع  الأن  حاLة  يف  ̀`ت  fاأ
 ... وJنميتها   ... Jعديلها  اأو   ... االأTشياء  fحو  واجتاgاJك 

وJوكيدgا يف fف�شك

العواWف :

eن 	  يتكون  H̀`دين  fف�شي  Yقلي   OشتعداSا g̀`ي  العاWفة 

eعني  eوVشوع  حول  OاNلك  يف  Jلتقي  اfفعاالت  جمموYة 
وJوؤKر يف Sشلوكك واآراFك
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Nال�شة 	  اإfها   .. واأH̀`ق̀`ى  اfفعاالJك  eن   iو``bاأ YواWفك 
حب  يف  Sشندك  اLعلها   ... وNرباJك  وJرHيتك  جتارHك 

Zريك ووWنك وOينك وكراgية الظلم واجلهل واحلقد
gناك العاWفة ال�شاFدg .. Iي eا J�شيطر Yلى YواWفك 	 

        Iهة واحدLهها وLوJكلها و
J�شحيتك ملن حتب	 
احرتاeك لالآNر	 
حمبة اأوالOك	 
Hرك لوالديك	 
اإح�شاfك للمحتاج	 

اfفعاالJك Jتكون وJتغري ... Hينما YواWفك Jتكون وJ�شتمر	 
ال Jدع YواWفك J�شطدم eع bيمك وJقاليدك واأNالbك 	 

وHيئتك.
YواWفك gي التي Sشتدفعك اإلى اخلري ... 	 

اخلطاب  Hن  كعمر  ورحيمًا   ... الطاFي  كحامت  كرميًا  كن 
اأHي Wالب ... وال Jكن bاSشيًا كاحلجاج وال  ... وورYًا كعلي Hن 

e�شتهرتًا كاأHي fواSس وال فاح�شًا وال لعاfًا
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72 يف هند�سة التفكري 

fقاTصك...وaهمك لالأTصياA...وحتدjد Yالقاتك  يف 

واأMكاeك

...Iتغريe الأfها  حقاFق  Zريك  اأراء  اأو  اآراءك  Jعترب  ال    
وZري eوKقة.

  ال Jعترب احلقاFق املوؤكدI اأراء فتختلط اأفكارك.
  Yندeا Jبني حكمَا Yلي راأi..لن J�شل اإلى fتيجة, وYندeا 

Jبنيه Yلي حقيقة Sشتجني eعرفة Yلمية.
  اHداأ eن حيث يجب, افعل كما كان يفعل Sشقراط, Yندeا 
كان يتكلم اأو يناb�س اأو يعلم اأو يتعلم, كاfت NطوJه االأولى gي 
االJفاق حول حتديد eفاgيم وe�شطلحات eوVشوع املناb�شة, فلو 
مل fتفق حول eاgية ال�شيء فلن f�شل اإيل حوار Hتاء او eعرفة 

.Iعتربe
  اLعل القيم يف حياJك اأgدافا ال يجب التفريط فيها, ال 
Sشلبية,  االأSشاSس  bيمة gي يف  HايجاHية  واالآNرين  fف�شك  Jوgم 
Sشم القيم مب�شمياJها احلقيقية, فال ي�شح اأن Jربع يف اإKبات اأن 
الكذب Pكاَء,اأو اأن النفاق جماeلة, اأو اأن الف�شاN OربI اLتماYية 

.Iرgاe وحنكة
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 	 .... االآن  البع�س  Hع�شهم  eع  يتعاeلون  Yندeا  الناSس 
االأTشياء  حقاFق  جتاgل  اإلى  اأحياfا  Xروفهم  J�شطرgم 
والكذب  النفاق  ميارSشون  اأو  ي�شمحون  اأو  فيتقبلون   ....

والف�شاO واالأfاfية
االأT̀`ش̀`ي̀`اء 	  ي̀`ع̀`رف   .... fف�شه   Iرار```̀b يف  eنهم  ك̀`ل  ل̀`ك̀`ن 

مب�شمياJها .... Sشنة اهلل Jعالى يف الكون Jعلمنا اأن ال Tشر 
يدوم .... وال كذب ي�شتمر ..... وال ف�شاO ي�شيطر

 	 Iوb ميلك ... IOه حمدوJدراb تfهما كاe العقل الب�شري
التمييز Hني االأTشياء ....

والباWل  ....وH̀`ني احلق  والكذب  ال�شدق  الفرق Hني  يعرف   
وHني اخلري وال�شر ..... 

يعرف الفرق Hني العلم والوgم ..... 
يعرف الفرق Hني ال�شخ�س االإf�شان وال�شخ�س Zري االإf�شاين.
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اأمناط تفكريك:
اإن  حيث  eتقاHلة  KناFية  اأمن̀`اط  يف  Jفكريك  البع�س  �شنف 

gناك:
                           

Jفكري ح�شي                   eقاHل       التفكري الت�شوري التاأeلى 	 
Jفكري اSشتنتاLي        eقاHل      التفكري احلدSشي 	 
Jفكري H�شيط               eقاHل     التفكري املعقد	 
 	Oل     التفكري املجرHقاe               عيbفكري واJ
Jفكري Jقريري            eقاHل     التفكري االHداYي 	 
Jفكري Sشوe                iقاHل      التفكري امل�شطرب	 
 Jفكري Xاgر              eقاHل     التفكري الباWن	 
Jفكري Tشعوري             eقاHل     التفكري الالTشعوري 	 
Jفكري اإراOي               eقاHل     التفكري الالاإراOي 	 
Jفكري Y�شواFي           eقاHل      التفكري الهاOف	 

  ال Tشك اأfك متارSس _يف كل eرJ Iفكر فيها_ كثريَا 
eن gذه االأمناط يف اللحظة fف�شها. 

  حتاTشي التفكري امل�شطرب الع�شواFي الإfه:
ال يتعمق يف االأTشياء.	 
ال ياأJي Hجديد.	 
يتوbف Yند Xاgر الواbع.	 
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Uصنف aرjق eن العلماA اأمناط التفكري ت�صنيفاَ اآخر اإيل:

Hالتكرار 	  اخل̀`ام....ي̀`ت̀`�̀`ش̀`ف  او  ال̀`ب̀`دj̀`ه̀`ي  ال̀`ت̀`ف̀`ك̀`ري 
والتداYي Hني االأفكار H�شكل eباTشر وJلقاFي.

التفكري اخلرايف...يرLع فيه الفرe O�شاYره وeواbفه 	 
اأSشباب Zري حقيقية  اأو لغريه ايل  واالأح̀`داث التي Jقع له 

وZاe�شة وZري eربرY Iقليَا اأو Yلميَا اأو eنطقيَا.

التفكري العاWفي....يت�شف Hال�شطحية والب�شاWة.	 

Hاحلجة 	  ̀`اع  االإb̀`ن Yلي  يعتمد  امل̀`ن̀`ط̀`ق̀`ي....  التفكري 
والدليل املقبول, ويتاأSش�س Yلي الرHط Hني eقدeات وfتاFج 

Sشليمة.

والتحليل 	  النظريات  Yلي  الرjاVصي...يعتمد  التفكري 
والربgنة.

 	 IOحمد واأ�شول  eعايري  Yلي  يعتمد  الناقد...  التفكري 
للحكم Yلي االأTشياء والناSس.

التفكري العلمي....ي�شري وفق eنهجية حمدIO للتو�شل 	 
ايل bواfني �شحيحة وحل امل�شكالت ال�شعبة.

eبتكره 	  Hحول  املواbف  الإHتكاQي...يواLه  التفكري 
وfتاFج مل Jكن eعروفة e�شبقا.
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Uصنف (( Oي Hوfو )) التفكري اإلى اأمناط Sصتة : 

تفكري القبعة البي�صاA: ي�شتند اإلى االأرbام واحلقاFق 	 
واالإح�شاFيات 

ال̀`ع̀`واẀ`ف 	  ̀``ى  اإل ي�شتند   :Aاحل```م```را ال̀`ق̀`ب̀`ع̀`ة  ت̀`ف̀`ك̀`ري 
واالfطباYات واحلدSس والتخمني.

تفكري القبعة ال�صوOاA: ي�شتند اإلى املعايري يف النقد 	 
واإHراز ال�شلبيات.

يف 	  HااليجاHية  يت�شف   :Aال̀`�̀`ص̀`ف̀`را ال̀`ق̀`ب̀`ع̀`ة  تفكري 
التفكري والتنفيذ. 

واالHتكار 	  HاالإHداع  يت�شف   :Aاخل�صرا القبعة  تفكري 
يف Wرح البداFل واحللول واخليارات.

لكل 	  واملرTشد  املوLه  يعترب   :Aالقبعة اخل�صرا تفكري 
اأfواع التفكري ال�شاHقة, فهو الذي يحدO اfتقال التفكري eن 

fوع اإلى اآNر. 
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fتيجة
Jفكريك الهاOف املق�شوO, يت�شكل ويعمل,فيكون جمموYة eن 

املهارات, J�شتطيع اأن متيز فيها Hني Kالث جمموYات:

:iات التفكري الكربQهاe

eهارI التفكري الناbد	 
eهارI التفكري االإHداYي	 
eهارI التفكري الJخاP و�شناYة القرار	 
eهارI التفكري حلل امل�شكالت 	 

eهاQات التفكري الفرYية:

املهارات  eن  جمموYة  Yلي  للتفكري   iكرب  Iهارe كل  J�شتمل 
 Iهارe خدم الهدف العام لكلJ ية التيYالفر

eهاQات التفكري الدقيقة:

gي جمموYة eهارات حمدIO حتقق gدفَا حمدOَا يو�شل اإيل 
.iطبيق املهارات الكربJ يةfكاeاإ

eن  جمموYة  اأgمية  يعني  وال  eعريف,  لغرVس  التق�شيم  gذا 
املهارات Yن االأNرi, اإY Pند التطبيق واملمارSشة فاإfه ال Jتحقق 
فرYية,  eهارات  جمموYة  Nالل  eن  اإال  للتفكري   iكرب  Iهارe
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الدbيقة  املهارات  eن  مبجموYة  اإال  الفرYية   Iاملهار حتقق  وال 
التف�شيلية  املهارات  eن   Iواح̀`د J�شتخدم  اأن  وميكن  للتفكري, 

خلدeة اأكر eن eهارI كربi اأو فرYية.
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Iتفعيل املهار

Zري Hيئتك وfظاeك اليوeي الذي اYتدJه.	 
 	 .IOني والتقليد والعاJالرو Oيوb نكY زعfا
LدO.. واfطلق OاFمًا اإلى اآفاق اأHعد واأرحب. 	 
حوVس 	  يف  �شاحبتها  وVشعتها  التي  ال�شمكة  eثل  Jفعل  ال 

�شغري للماء ولفرتe Iن الزeن, Xلت Jدور HداNلة, فلما 
eن  Vشيق  رك̀`ن  J̀`دور يف  ̀`رب, Xلت  اأك اإل̀`ى حوVس  fقلتها 

احلوVس االأكرب Hنف�س eا كاfت Yليه يف احلوVس االأول.
Yطل اأمناط Jفكريك التي حتد eن bدراJك. 	 
اكت�شب اأمناWًا متنحك القوI والتغيري. 	 
والياأSس.. gو eن مل يعرف 	  eن يندفع لالكتئاب واملرVس 

eاPا ميلك eن Wاbات.. وeاPا يريد? 
منط Jفكريك االإيجاHي يولد فيك eوLات اإيجاHية, جتذب 	 

Yقلك  ي�شتطيعها  التي  والدالالت  املعاfى  و  االأTشياء  اإليك 
وJفكريك. 

واحللول 	  H̀`االH̀`داع  Yقلك  ي�شعفك  ال  Yندeا  Jندg�س  ال 
والثقة, فاإfك مل J�شعفه Hالعلم والتدريب.   
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الف�سل الراHع

c````ن  f```اb```دًا
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cيف تكون fاقداً?: 

Yندeا يتطلب eنك املوbف اأن J�شدر حكمًا Yلى: 	 
à`ك̀`رI – اإf̀`�̀`ص̀`ان – f̀`ظ̀`رj̀`ة – c̀`ت̀`اب – H̀`رf̀`اè`ج اإPاỲ```ي اأو 

تلفزjوين  - fف�صك  - اأaعالك - اأقوالك ...... 
  - اHتعد Yن القوالب اجلاgزe Iن االأحكام 

  - اأgمل االأحكام النمطية Zري املحققة. 
   - Jدرب Yلى التقييم... Jك�شب PاJك. 

الناbد,, 	  التفكري  متارSس  فاإمنا  حتكم..  Yندeا  فاإfك 
وLهات  جلميع  Jنظر  االآراء..  Jفح�س  املعلوeات..  Jقيم 
النظر املختلفة.. متيز Hني احلقيقة والراأي.. Jقدر حقيقة 

ال�شيء.J�شل اإلى احلكم الدbيق. 

: اللغة  يف  	 aالنقد 

اأن Jفح�س ال�شيء لتختربه ومتيز Lيده eن رOيئة, و�شحيحه 
 ,IشدSن فاe

eن 	  ف̀`اإن  fف�شك..  eع  Jكون   .. للنقد  ممارSشة  اأرb̀`ي  اإن 
يعرف fف�شه.. يعرف Zريه . 

وHني 	  Hينه  eا  مب�شافة  OاFما  يحتفظ  eن  اجليد..  الناbد 
eا يحكم Yليه.. J�شمح له Hنظرe IوVشوYية Yميقة وZري 
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.Iتحيزe
للتفكري الناbد Tشروط اأSشاSشية KالKة: 	 

وLوO املعاjري التي ت�صتند اإليها يف اأMكاeك . 1
وeوVصوYية . 2 Uصحة  تثبت  ال̀`ت̀`ي  ال̀`رباg̀`ني   Oو``̀Lو

احلكم 
Ỳ`ن Ẁ`رj̀`ق eهاQاتك . 3 الأZ̀```الط  c�صف  ق̀``دY IQلى 

الدقيقة eثل:
الت�صنيف واملالMظة والتطبيق والربgنة وZريgا.
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املعاjري

ال�شخ�شية  حياJك  يف  OاFما  SشتواLهك  التي  امل�شطلحات  eن 
واملهنية

eاPا تعني ?
 Iاخل̀`رب Pوي  è`ن  Yليها  واالJ̀``ف̀``اق  وVشعها  ي̀`ت̀`م  اأS̀`ش̀`�̀`س  اإf̀`ه̀`ا 

واالNت�شا�س للحكم Yلى ال�شيء
لكي 	  اأeاeك  اأTشخا�س  Nم�شة  اأW``وال  Jقي�س  كنت  ̀`اإPا  ف

JرJبهم ح�شب اأWوالهم eن االأكرب اإلى االأ�شغر , فاملعيار 
bمت  ̀`اإPا  ف  , Hال�شنتيمرت  القياSس   Iوح̀`د Hتطبيق  يكون 
HقياSس اأWوالهم وكاfت كما يلي : االأول S192شم , الثاين 
S 190شم , الثالث S 187شم , الراHع S 168شم واخلاe�س 
ح�شب  JرJيبهم  اإل̀`ى  Jو�شلت  bد  Hذلك  Jكون  Sشم,   159

. Oعيار حمدe ح�شب
واملعلم Yندeا يقوم Hت�شحيح اإLاHات WالHه Hعد اأOاFهم 	 

اأeاeه منوPج  يكون   , العلمية  eاJOه  النهاFي يف  االNتبار 
gذا   , Jف�شيليًا  الدرLات  Yليه  eوزع  لالإLاHة  eوVشوYي 
النموPج gو املعيار االأول للتقييم , كما يكون لديه eعايري 
اأNرe iن eثل : Sشالeة اللغة , JراHط االأفكار , اخللو eن 
 ,Iالفكر ووVشوح   , واالإeالFية  والنحوية  العلمية  االأNطاء 
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العلمي  الطالب  راأي  Yن  Jعبريgا   iدeو  , االإLاHة  وbOة 
وJطبق eهارات التحليل والنقد واملقارfة ال�شحيحة .... 
وحتديد  الت�شحيح  يتم  Lميعا  املعايري  g̀`ذه  Yلى  Hناء 
e�شتويات  اإلى  الطالب  J�شنيف  يتم  وHالتايل    , الدرLة 

خمتلفة .
 	 IعدH ا .... اإمنا يتقيدe شية�b ا يتفح�سeندY شيVوالقا

eعايري .... gي : eواO القاfون التي Jخت�س Hهذه الق�شية 
.... وJفا�شيل الق�شية .... وال�شهوO .... واالأOلة والقراFن 
وHناء Yلى   ..... املحاكمة  واإLراءات   ....  Iاملوؤكد املاOية 

gذه املعايري يتم اإ�شدار احلكم يف الق�شية .
والفنية 	  واالأHOية  العلمية  امل�شاHقات  جلان  Jت�شكل  وYندeا 

املنظمة  واجلهات  واملوؤSش�شات  ال̀`دول  Tشتى  يف  والرياVشية 
لتلك امل�شاHقات eن eثل : LاFزf IوHل HفروYها املختلفة ... 
LاFزI زايد للكتاب ... LاFزI في�شل العاملية ...  Sشباbات 
ال�شيارات فورeوال ... Sشباbات الزوارق ال�شريعة  .......... 
يتم J�شكيل جلنة eن احلكام Jتكون eن اأfاSس eتخ�ش�شني 
Jكون   ... والنزاgة   Iوالقدر  IالكفاءH لهم   Oشهو�e Nرباء 
Hناء  التي  املعايري  eن  جمموYة  اللجان  gذه  اأY�شاء  اأeام 
 .... امل�شاركني  اأOاء  وفح�س  وeراLعة  eراbبة  يتم  Yليها 

وJ�شنيفهم .... وJقرير eن ي�شتحق اجلواFز .
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89 يف هند�سة التفكري 

املوVصوYية :

يت�شل gذا امل�شطلح OاFما Hاملعايري وHعملية النقد والتقييم	 
فاملعايري Tشيء , واملوVشوYية Tشيء اآNر  , رZم العالbة القوية 	 

Hينهما
اإLراء 	  Yند  Yليها  االرJكاز  يتم  fظرية  eوؤTشرات  gي  املعايري 

التطبيقي  Hاجلاfب  Zالبا  Jت�شل  واملوVشوYية  التقييم,  Yملية 
لعملية التقييم

املعايري J�شورات gPنية bOيقة ملا يجب اأن يكون Yليه ال�شيء, 	 
eن  الكاeلة  والنزاgة  التاeة  احلياOية  املوVشوYية  Jعني  Hينما 
حيث   , احلكم  يف  املعايري  Hتطبيق  يقوeون  الذين  االأTشخا�س 
واأgواFهم  ورZباJهم   مبيولهم   اإẀ`الb̀`ا   يتاأKروا   اأال   يجب 

وe�شاحلهم  اخلا�شة  يف اأحكاeهم Yلى االأTشياء .
Hدbة 	  يعرب  eا   ... النازYات    IشورS الكرمي يف  القراآن  ورO يف 

Hالغة  Yن Lوgر املوVشوYية ... يف bوله Jعالى :
{واأe �eن N�ف eق�م ربه ونهى النف�س عن الهوى ، ف�إن اجلنة هي امل�أوى}

bيل اإن gاJني االآيتني bد fزلتا يف e�شعب Hن Yمري الذي Jغلب Yلى 
eيوله ورZباJه واأgواFه وYواWفه وPاJيته  جتاه اأNيه امل�شرك, فلم 
يرتOO يف e�شارYته Kم bتله يف ZزوI " اأحد " , مل يتاأKر HاأNوJه 
   ... اإỲ`الء  Oين اهلل احلق   الأن   ... اأNيه  Hينه وHني  الدم  اأو �شلة 

وf�شرI رSشوله  ...  كاfا الغاية االأSشمى .
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90 يف هند�سة التفكري 

اأن تعتمد  Sصجل لنف�صك املعاjري التي jجب    

Yليها Yندeا تفكر يف الزواج :

الدين	 
الرتHية	 
الروح والطبع	 
التكافوؤ يف العمر	 
التكافوؤ الفكري	 
التكافوؤ االLتماYي	 
اجلمال	 
 	Iالرو
الن�شب واالأ�شل	 
العقل والذكاء	 

الدين  ي̀`راه  eا  Nال�شة  اإfها   .... اأè`اè`ك  املعايري  g̀`ذه  Vشع 
وجتارب الناSس وNرباJهم وحكمتهم Yرب ال�شنني ... Jاأeل gذه 
املعايري ... bم HرتJيبها ... اNرت Tشريك حياJك وفق eا ارJ�شيت 
 .... وJرJيبك   ... fتاFج eعايريك  JرJيب.....  لكن حتّمل  eن 

واNتيارك .
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 اأو Ỳ`ن̀`دè`ا ت̀`ت̀`ق̀`دم احل̀`�̀`ص̀`ول Ỳ`ل̀`ى ق̀`رV̀`س eن 

البنك لLتياR اأeRة eالية قوjة 
 	        
 	        
 	        

  اأو Yندeا تنوي اختياQ تخ�ص�صك الدQاSصي
 	        
 	        
 	        

 IدjدL يفةXلى وY ا تتهياأ للح�صولeندY اأو  
 	        
 	        
 	        

اأوQوHية  اإلى Oولة  اأو Yندeا ت�صتعد للذgاب     

لق�صاY Aطلتك ال�صيفية
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92 يف هند�سة التفكري 

eهاIQ الت�صنيف:

احتفظ يف eلفات Nا�شة (ورbية - اليكرتوfية) Hاأكرب bدر 	 
eن املعلوeات Yما bرات اأو الحظت اأو اSشتمعت اأو OرSشت 

اأو فهمت..
الذي 	  املوbف  Yليها...  احل�شول  Jاريخ  املعلوeة...  Sشجل 

متثله...املكان... اfطباYاJك وeالحظاJك Yليها..
eعرفى 	  ر�شيد  Hناء  eن  متكنك  gPنية   Iهارe الت�شنيف 

لتطوير eعرفتك وbدراJك..
fظام 	  وف̀`ق  جمموYات  يف  االأT̀`ش̀`ي̀`اء  وVشع  الت�شنيف... 

eعني..

eهاIQ الت�صنيف:

والنقد 	  املعلوeات  Lمع  ملهارات  Yملية  ممارSشة  Jت�شمن 
واالHداع وحل امل�شكالت.

متكنك eن eعرفة الت�شاHهات واالNتالفات يف N�شاF�س 	 
االTشياء.

اإيل 	  واإVشافة Lديد   IيدL الحظاتe راءLدك يف اYشا�J
ر�شيد eعلوeاJك.
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تطبيق ملهاIQ الت�صنيف

 	.IشيارS شراءT لىY قبالe ا كنتPاإ
 	.Iمنًا لل�شيارK اأوال املال الذي متتلكه فعليًا Oحد
لثمن 	  ك̀`اè`اًل  J�شديدًا  eعك  è`ا  Sشتدفع  كنت  اإPا  è`ا   Oح̀`د

Yلى  الدفع  Sشيكون  اأو  الثمن  eن  Lزءا  Sشيكون  اأم   Iال�شيار
اأb�شاط Tشهرية. 

وجترHة 	  ملعاينة  خم�ش�س  eكان  eن  اأك̀`ر  Yلى  Hجولة  bم 
ال�شيارات امل�شتعملة ... 

Sشجل اأ�شناف واأSشعار وeوOيالت ال�شيارات التي اأYجبتك.	 
bم Hجولة Yلى اأكر eن وكالة لل�شيارات اجلديدI وbم Hنف�س 	 

االإLراءات.
ميكنك اأن J�شنف eا Lمعته eن eعلوeات اإلى :	 

IديدL شياراتS                            شتعملة�e شياراتS  
....................                      ...................  
....................                      ...................  

كما ميكنك اأن J�شنفها ح�شب كوfها :	 
	 Sشيارات ياHاfية     	 Sشيارات كورية       	 Sشيارات اأeريكية         

فرf�شية 	 Sشيارات  اأملاfية     	 Sشيارات 
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94 يف هند�سة التفكري 

اأو 	   Iال�شيار ل̀`ون  ح�شب  eعلوeاJك  J�شنف  اأن  J�شتطيع  
اeتيازات  اأو  الدفع  Wريقة  اأو  املحرك  Sشعة  اأو  ال�شنع  Sشنة 
ال�شياfة الدورية اأو اSشتهالك البرتول اأو اأي eعيار اآNر Jراه 

اأfت eناSشبا لرZباJك .
gذا ي�شهل Yليك كثريًا eهمة ال�شراء .... Hعد اأن Jوازن Pلك 	 

eع eدNراJك .... 
يكوfوا 	  اأن  ي�شرط  املجال  gذا  يف   Iاخلرب اأ�شحاب  اSشت�شر 

اأgاًل للثقة 
فنية 	  Lهة   iلد اNتيارك  Yليها  وbع  التي   Iال�شيار افح�س 

eوKوق Hها
اYقد النية واالNتيار .... وJوكل وbرر ال�شراء 	 

لكي يتم الت�شنيف يجب اأن Jكون املعلوeات التي جتمعها Sشليمة 
و�شحيحة 
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تطبيق اآخر ملهاIQ الت�صنيف 

Yندeا Jقراأ كتاHًا
اأو J�شاgد Hرfاجمًا Jليفزيوfيًا eعتربًا

: iشتو�e نe لى اأكرY الت�شنيف Iهارe طبيقJ شتطيع�J

لك اأن J�شنف eا bراأت اأو Tشاgدت ح�شب :	 
Iيم املبتكرgيم املعروفة  واملفاgاملفا -  

- االأNطاء اللغوية واالأNطاء العلمية  
- االأSشباب والنتاFج  

- االألفاظ وeراOفاJها  
ال Jن�س اأن حتتفظ Hكل املعلوeات التي ح�شلت Yليها  وbمت 	 

Hت�شنيفها  وPلك يف eلفات 
يوeا eا Sشوف حتتاLها 

اأaكاZ Qري eقبولةاأaكاL Qيدe Iقبولة

Iال�شببالفكرIال�شببالفكر
.....................

.....................

 .....................

.....................

.....................

.....................

.....................

 .....................

.....................

.....................

.....................

.....................

 .....................

.....................

.....................

.....................

.....................

 .....................

.....................

.....................
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  eهاIQ املالMظة:

حتتاج gذه املهارI اإيل Jدريب للحواSس اخلم�س ولي�س فقط 	 
املوbف  حول  eعلوeات  Yلي  للح�شول  الب�شر...  حلاSشة 
Hدbة وJفح�س وJدريب ملهارات االSشتماع والتاأeل وJقليب 
النظر والتب�شر والرتكيز Yلي املوbف... وJ�شجيل املعرفة 
واللم�س  وال�شم  ال�شمع  Yمليات  Yلي  وJدريب  العلمية... 
والرتJيب  الت�شجيل  Yلى  وJ̀`دري̀`ب  وال``روؤي``ة...  وال̀`ت̀`ذوق 

والت�شنيف وامل�شاgدI الدbيقة...
  eهاIQ التطبيق:

gي االfتقال Hالفكر واملعلوeة والنظرية..	 

eن ال````ع`````ق`````ل        اإلى الواbع  
اإن eهارI التطبيق gى املمارSشة العملية ملا Jعلمناه 	 

 IاYراe عe القراآن IAاأو قرا AصوVيفية الوc :علمJال يكفى اأن اأ
اأحكام التجويد اأو اأحد Hراeج الكمبيوتر 

وامنا املطلوب ممارSشتها وJطبيقها Yمليَا.
فاملعلوeة التي Jكت�شبها eهما كاfت bوJها,ميكن Hعد وbت 	 

العملية   Iامل̀`ه̀`ار Hينما  Pاك̀`رJ̀`ك...  eن  Jختفي  اأن  eعني 
الميكن اأن Jفقد القدرY Iلي ممارSشتها حتى ولو Hعد حني.
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97 يف هند�سة التفكري 

eن 	  ينتقلون  كاfوا  eا  Yليهم,  اهلل  رVشوان  ال�شحاHة  اإن 
حفظهم للقراآن eن اآية اإلى اأNرi, اإال Hعد Jطبيقها Yمليًا 

يف حياJهم
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لكل eهاIQ تفكري cربi اإSصرتاتيجية: 

يف eهاIQ التفكري الناقد: 

اYرف ال�شيء eعرفة متكنك eن احلكم Yليه فاإن eن مل 	 
يعرف ال يحكم 

اYرف اأSشباHه وeقدeاJه 	 
Jفح�س fتاFجه واأgدافه 	 
حدe Oعايريك 	 
اYترب eعايري االآNرين يف ح�شاHك 	 
Jريث يف bرارك Hاحلكم. 	 

eتى ت�صتخدم gذه املهاQات? 
Yند البحث Yن حلول eناSشبة ملوbف	 
Yند التاأكد eن �شحة وواbعية احلل	 
Yند اإ�شدار حكم Yلى ال�شيء.	 

eكوfات الفكر الناقد

احلل

ال�صعوH Qاملوقف

اأaكاQ واfطباYات

اMداث وeواقف 

eعلوeات وHياfات
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لكي متاSQس التفكري الناقد: 

ال جتاOل فيما ال Jعرف. 	 
اح�شل Yلى eعلوeاJك Jف�شيلية.	 
اSشتف�شر Yما ال Jعلم.	 
اHحث, حلل, اYرف االأSشباب واOرSس eالH�شات املوbف.	 
فت�س Yن البداFل واخليارات bدر eا J�شتطيع. 	 
حاول اأن حتيط Hاملوbف eن كل زواياه.	 
Jعاeل Hطريقة eنظمة eع املوbف. 	 
 	 .IديدL شتنباط اأفكارSاH ف�شكf يزe

eهارI التفكري الناbد

متنحك القدY IQلى تطبيق املهاQات الفرYية التالية:

                

eهارI االSشتقراء              eهارI االSشتنباط                eهارI التقييم 
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J�شتطيع  Hتلك املهارI اأن Jنتقل eن 	 
حكم Yلي حالة LزFية اأو YدI حاالت 

eت�شاHهة... اإيل وVشع bاfون اأو bاYدI اأو 
Jعميم ي�شمل Lميع gذه احلاالت

J�شتطيع Hتلك املهارI اأن Jنتقل eن حكم 	 
كلي Yام اإيل احلكم Yلي حاالت LزFية 

       .IOاأو حالة حمد

يف gذه املهارI... اأfت متارSس Yمليَا 	 
eهارI التحليل.

يف gذه املهارI... اأfت متارSس Yمليَا 	 
eهارI الرتكيب.

Lميع bواfني العلوم... Jو�شل اإليها 	 
العلماء Yن Wريق اSشتقراء احلاالت 

اجلزFية... مما Sشمح لهم Hالتو�شل اإيل 
التعميمات العلمية ال�شاbOة

يف الرياVشيات...املنطق... الق�شاء... 	 
الت�شريع االSشالeي..f�شتخدم االSشتنباط 

يف �شورJه االSشتداللية القياSشية لبناء 
حجج وHراgني Yقلية �شحيحة.

لMظ �لفرق بني eهاJQي

�لSستنباط�لSستقر�ء
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eهاQات التفكري الناقد
:AصتقريS1- ا

 	 Oحدو Jتجاوز  eعلوeات  اإيل  J�شل  لكي  Hعقلك  اSشتدل 
املعلوeات املتوافرI لديك..

حتكم 	  لكي  LزFية  ح̀`االت  Yلي  احلكم  eن  Hعقلك  اfتقل 
Yلي Lميع احلاالت امل�شاHهه لها متاeَا.

:Aا ت�صتقريeندY

Jف�شيلية 	  eعلوeاJك  Sشجل  اLمع eالحظاJك..  الحظ... 
Wبق eهارL Iمع املعلوeات وJرJيبها وJ�شنيفها وحفظها..

افرتVس... eا Jراه eن فروVس لتف�شري املوbف..	 
̀`واb̀`ع... اǸ`ت̀`رب ف̀`روV̀`ش̀`ك... L̀```رب... Sشجل... 	  ̀`ل ل Ỳ`د 

 Oحد االأول̀```ى..  مبالحظاJك  bارfها  Kاfية  eالحظاJك 
االإVشافات التي ح�شلت Yليها.

افرتاVشاJك 	  اSشتبعد  اف̀`رتاV̀`ش̀`اJ̀`ك...  �شحة  è`ن  J̀`اأك̀`د 
اخلاWئة

اSشتخل�س احلكم Yلي gذا املوbف... Jاأكد gل ي�شلح gذا 	 
احلكم للتعميم... ??

gل لك bدرY Iلي �شياZة bاfون eن gذا احلكم??	 
 	Iك املتغريJباZك ورFواgقع فري�شة الأJ ك.. الfوfاb ا�شنع

eيز Hني:
- القواfني واحلقاFق eن Lهة  

iرNهة اأL نe اتYطباfواالأراء واال  -  
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AصتقراSتطبيق لال

  حواOث ال�شيارات يف HالfOا وeا ينتج Yنها eن :
وفيات	 
اإYاbات	 
اإ�شاHات	 
gدر للمال واجلهد والوbت	 
fتاFج fف�شية Hالغة	 

املعنية  ̀``وزارات  ال اgتمام  Yلى  الق�شية  g̀`ذه   Pشتحو�J   
Oني واالأفراeشركات التاأTو

 iها .... ويتطلع اإلى اليوم الذي يرJطورN اجلميع يعلم  
اfخفاVس f�شبة gذه احلواOث واآKارgا

 .... eعينة   Iفكر لتو�شيل  العام  ال̀`راأي  JخاWب  Yندeا    
حتتاج اإلى اأOلة واإKباJات وحقاFق

 	 Iوزار Yن   IرOشا� اأول̀`ى  اإح�شاFية  لديك  كان  اإPا  eثال 
الداNلية Jوؤكد اأن eا f�شبته e  %67ن حواOث ال�شيارات يف 

ال�شنة االأNريS Iشببها gو زياIO ال�شرYة .
 	 % اأن 72  Jوؤكد  املرور   IارOاإ Kاfية �شاOرY Iن  واإح�شاFية 

 IOن زياY اجتةf IريNة  االأKشهر الثالTث يف االأOن احلواe
ال�شرYة
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104 يف هند�سة التفكري 

eن 	  فريق  Hه  b̀`ام  Yلمية  اSشتباfات  J�شمن  واSشتطالع  
املخت�شني Jكليفًا eن  كربT iشركات التاأeني يوؤكد اأن  eا 
f�شبته e % 86ن اإLمايل الوفيات واالإYاbات الناجتة Yن 
امل�شموح  Zري  لل�شرYات  fتيجة  Lاءت  ال�شيارات  حواOث 

Hها لل�شيارات Yلى الطرق الداNلية واخلارLية .
fتيجة 	  eنها   Iواحد كل  Jوؤكد  ال�شاHقة  الثالث  الدراSشات 

 Iواحد
اإلى  	  العقلي  االSشتالل  Wريق  Yن  يرTشدfا  االSشتقراء:  

الو�شول اإلى حكم Yام اأو bاfون كلي يوؤكد اأن :

�مل�سموح  للحد   IQل�سيا� SساFق  �Jباع  Ỳ`دم 
هو   Qhملر�h لل�سري  �لقانونية  �ل�سرYة  eن  به 
ينتج  ehا  �ل�سياQ�ت  حل̀`و�Oث  �لأhل  �ل�سبب 

Yنها eن ahيات h�إYاbات h�إ�سابات بليغة.
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اfتبه

ال Jقع يف اأSشر التعميمات االحتمالية ال�شاLPة:
اإfها e�شيعة للحقيقة 	 
fتاFجها كاHPة	 
ال J�شتند اإيل اأSشاSس eنهجى	 
ي�شتحيل اإKباJها H�شكل Yلمي	 
e�شللة الأحكاeك	 

eثال:

bد Jلتقي Hاإf�شان ينتمى اإيل Hلد eا وJتعاeل eعه, فتتاأكد 	 
واآNر..  HاآNر...  فتلتقي  وحمتال...  اب  f�شّ Tشخ�س  اأfه 
وJ�شل اإيل fف�س النتيجة.. فت�شول لك fف�شك اأن Jعمم gذا 
اإيل gذا البلد... gذا gو  احلكم Yلي كل Tشخ�س ينتمي 

التعميم االحتمالى
اLعل حكمك e�شتندَا اإلى:	 

-  eعايري eوVشوYية  
زوY Oقلك Hاأكرب كم eن املعلوeات التف�شيلية املتعلقة مبا 	 

Jخطط له
Jو�شل اإيل fتاFجك H�شكل e�شبوط وbOيق	 
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106 يف هند�سة التفكري 

̀`ا Lhh```ه```ات ن̀`ظ̀`رن̀`ا  ̀`ن Jا`̀ bال`̀ Y ن``̀e ري`̀ ̀`ث c
JhوLهاJنا يف �حلياه �إمنا نبنيها Yلي �أSساSص 
aتف�سد  �لM̀`ت̀`م̀`ال̀`ي̀`ة...  �لتعميمات  è`ن 
Jhتخبط  �لنظر  Lhهات  Jhخيب  �لعالbات 
بعيدَ�  �لأM̀`ك̀`ام  J�سيع  Kم  eh̀`ن  �لتوLهات 
Yhند  �أنف�سنَا  يف  Phل̀``ك  �ملوVسوYية  Ỳ`ن 

�لآNرين...
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:Aف اال�ستقراXّو

وXيفتك:
وفيها 	  مبهنتك...  Jتعلق  التى  الوXيفية  املهام  eن  فيها 

ي�شكل  eا  والقيم...  واملهارات  والواLبات  املعلوeات  eن 
وLداJك وYقلك.

eهمتك: 
J�شور eا Yليك فعله... Jاأeل Jفا�شيله	 
اLمع eاJOك العلمية eوJقة eن e�شاOر يعتدHها 	 
Jعينك 	  التي  الوSشاFل  ح�شر  JوؤOيه...  اأن  يجب  ملا  Nطط 

Yلي اأOاء eا Yليك eن واLبات.
Vشع Nيارات وHداFل لكل eوbف	 
J�شوراملعوbات التي ميكن اأن JواLهك 	 
 	 IطوN IطوN ف�شكf يمb
JاHع وSشجل eالحطاJك اأواَل Hاأول	 

اإVصاaتك:
اأوLد WراFق eتبكرI يف اأOاء واLباJك	 
اfتقل مبوVشوYاJك eن حيز املجهول اإيل حيز املعلوم 	 
eارSس eهاراJك Hنف�شك حتي Jتقن eاJوؤOية 	 
وال�شدق 	  واالإيجاHية  االإNال�س  Hقيم  fف�شك  يف  احتفظ 

Yند اأOاء eهام وXيفتك.
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2- اSصتنبط:

اSشتدل Hعقلك eنطقيَا Yلي �شحة االأTشياء	 
اSشتنتج eعرفة LديدH IاالYتماY Oلى eا لديك eن اأحكام 	 

Yاeة 
اكت�شف التناb�شات فيما حولك... eن اأTشخا�س واأحداث 	 

واأفعال وeواbف.

Yندeا ت�صتنبط:

راLع eا لديك eن اأحكام Yاeة	 
(- eهارI التذكر)                         

حدO املوbف اجلزFى الذJ iواLهه	 
(- eهارI التحليل)                          

ارHط eوbفك Hاحلكم العام	 
                        (- eهارI الرHط)

اSشتنتج النتيجة	 
راLع Yالbة eقدeاJك Hالنتيجة التي Jو�شلت اإليها...gل 	 

Hينهما eن الرتاHط املنطقي eا يكفي للحكم H�شحتها
gل ال JنطوJ iلك العالbة Yلي اأية eغالطات?	 
gل اSشتنتاLك �شحيح?	 
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وXف الSصتنباط

يف 	  Tشخ�س  Yلى  HاالإYدام  حكمه  ي�شدر  Yندeا  القاVشي 
b�شية eعينة

احليثيات 	  eن  جمموYة  Yلي  يعتمد  حكمه  eنطوق  ف̀`اإن 
لتوليد  وeنطقيَا  Yقليَا  Jكفي  واملقدeات))  ((االأSشباب 

القناYة التاeة Hني الناSس H�شحة احلكم.

تطبيق eهاIQ الSصتنباط

اأكد TشهوO الواbعة eا حدث eن ارJكاب Lرمية القتل	 
اأحد ال�شهوJ OواLد املتهم يف املكان fف�شه 	   IOشها�H بتKو

SشاYة اجلرمية
ومت Vشبط اأOاI القتل HحوزJه	 
واأكدت التحريات الدbيقة Sشجله االإLراeي	 
واأKبتت املعاينة وJقرير املعمل اجلناFي اأن الب�شمات واآKار 	 

الدeاء التي مت رفعها eن eكان اجلرمية JعوO للمتهم
اإلى 	  املتهم  Sشوؤال  والق�شاء يف  النياHة  اإLراءات  وJو�شلت 

وbوع  SشاYة  JواLده  eكان  Yن  اأbواله  يف  Hّينة  Jناb�شات 
اجلرمية

(gذه gي احليثيات واملقدeات واالأSشباب واالأOلة والرباgني 	 
التي Sشوف يعتمد Yليها القاVشي يف اإ�شدار حكمه Yلى املتهم)
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اإPن :
  حكمت املحكمة Yلى املتهم HاالإYدام Tشنقا الرJكاHه Lرمية 

القتل eع Sشبق االإ�شرار والرت�شد.
(gذه gي النتيجة النهاFية وeنطوق احلكم يف الق�صية )

الفكر 	   Iهارe ي�شكل  eا  gو   ... eعًا  والنتاFج  واملقدeات 
االSشتنباWي.

كثري eن املواbف التي fواLهها يف حياJنا حتتاج ايل Hناء 	 
Jفكري حتليلي eرتاHط وحمكم

التفكري االSشتنباWى eنطقي... يبني Yلي bاYدI العلية...	 
حيث اإن لكل Tشيء Sشبب..

ارHط eقدeاJك HنتاFجك...	 
اSشتدل Hعقلك املوVشوYي Yلي �شحة االSشتنتاج	 
Wريق 	  يف  J�شري  يجعلك  املنطقي  واالSشتدالل  االSشتنباط 

اإليها التفكري العبثي الوgمى  واVشح Zري Jلك التي ي�شري 
اخلرايف الذي يبني Yلي التخيالت الزاFفة واالأحالم..

اfتبه
الJقع فري�شة لالSشتدالل الباWل 	 
اإfه يخدYك 	 
fتاFجه كاHPة 	 
يهدم العالbة Hني eقدeاJك الأe iوVشوع وfتاFجك 	 
يوbعك يف احلريI والتناb�س	 
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eهاIQ الSصتنباط ترTصدfا اإلى :

اإPا 	   ) eوؤكد  وH̀`رg̀`ان  Oليل  Ỳ`ن   اإال  H�شيء  ال̀`وK̀`وق  Ỳ`دم 
Lاءكم فاSشق Hنباأ فتبينوا )

Yدم الوKوق Hالظن حيث ( اإن Hع�س الظن اإKم )	 
وYلى 	  الناSس  Yلى  احلكم  يف  النف�س    iو`̀g اJ̀`ب̀`اع  Ỳ`دم 

اأفعالهم
اأن املقدeات ال�شحيحة JوؤOي اإلى fتاFج �شحيحة	 
Yدم التعجل يف احلكم 	 
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 eوbف 

KالKة اأTشخا�س .. يحمل كل eنهم bطعة N�شبية يف يده , Wلب 
اإليهم اأن يرتكوgا يف اللحظة fف�شها .

االأول: gبطت eنه القطعة اخل�شبية اإلى اأSشفل . 
الثاين : �شعدت الأYلى . 

الثالث: Hقيت eعلقة كما gي . 

لو Wلب اإلينا.. Jف�شري eاحدث . 

لكن  وeتباينه  وZريبة  خمتلفة  اإLاHات  اإلى  Sشن�شتمع  eوؤكد 
eعرفة ال�شيء Jتطلب فهم Wبيعة وXروف وeالH�شات املوbف فلو 
Yلمنا اأن ال�شخ�س االأول كان اإلى Lوارك Yلى االأرVس , والثاين 

كان حتت املاء , والثالث كان HداNل eركبة ف�شاFية . . 

لزال التعجب ...... وفهمت امل�شاألة 
الSصتنباط: اإن حركة االأL�شام Jتوbف Yلى Wبيعة الوSشط 

الذي Jكون فيه

eOاZك : 
�شاحب احلق الوحيد يف الت�شاوؤل Yن االأTشياء لكنه اأي�شًا الوحيد 

املنوط  Hه Yملية الفهم واالSشتب�شار الeتالك حقيقة املعرفة . 
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3- قّيم : 

اأ�شدر حكمك Yلى االأفكار واالأTشخا�س واحللول . 	 
اإNرت اأف�شلها.	 
اأوLد املعايري التي J�شتند اإليها. 	 
اSشتخدم الربgان والدليل الواVشح . 	 
Jعرف Yلى االأفكار املغلوWة  . 	 
فيما 	  العلمي  للتقنني  اليخ�شع  eا  كل  Yقلك  eن  اSشتبعد 

يت�شل مبواbفك احلياJية والوXيفية . 

Yندeا تقيم : 

اYزل fف�شك ..( eهارI احلياOية) .	 
 جترe Oن اأgواFك وeيولك ال�شخ�شية وbناYاJك امل�شبقة 	 

واأحكاeك االأولية واfطباYاJك اخلا�شة . 
( eهارI املوVشوYية) 

Jعرف اإلى املغالطات . 	 
Wبق املعايري التي ارJ�شيتها Yلى املوbف . 	 
Jو�شل اإلى احلكم . 	 
JاHع النتاFج املرتJبة Yلى حكمك . 	 

TAFKER.indd   113 7/12/11   10:05 AM



114 يف هند�سة التفكري 

تطبيق ملهاIQ التقييم

اأeOغة  Z�شيل  è`ن  fوYا  الف�شاFية  القنوات  ال̀`ي̀`وم  مت̀`ارS̀`س 
امل�شتهلكني Yن Wريق االإYالfات اليوeية 

للمنتجات املتنوYة 	 
واالأفالم 	 
واالأZاين 	 
وحتى احلفالت والعروVس 	 

مبا يوؤKر Yلى الناSس ويجعلهم يقبلون Yلى ال�شراء اأو احل�شور 
 .... OOرJ ونO

اSصتخدم eهاQتك يف التقييم :

Jاأكد Yلميا eن �شدق حمتوi االإYالن	 
J�شكك يف �شحته اإلى اأن يثبت العك�س	 
 	 iحمتو Yن  خمتلفة  e�شاOر  eن  eوKقة  eعلوeات  اLمع 

املنتج 
حتقق eن املخت�شني وgيئات الرbاHة الرSشمية	 
 	Iلتك املوؤكدOمع اأLا
bرر : Tشراء املنتج اأو االHتعاY Oنه fهاFيا ( HقناYة Jاeة )	 
اfقل NرباJك لالآNرين .... لزياIO وYيهم. 	 
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اfتبه
الJقع bري�شة الأحكام Sشايقة وYاOات Hالية واأفكار eغلوWة . 

اإfها خمرHة حلكمك .	 
Jن�شف املباOئ االأ�شيلة والقيم الراFعة . 	 
J�شيع االأNالق Hينك وHني الناSس . 	 
حتط eن bدرك . 	 
J�شفه bراراJك . 	 

eثال : 
bد يزاeلك يف العمل اأحد االأTشخا�س .. eنتج.. eبدع .. يلقي 
االSشتح�شان واملدح .. gناك OاFمًا ملثل gذا ال�شنف eن الناSس , 
eن يرتH�س Hه .. ويكيل له .. ويلفق Vشده .. وي�شمعك Yنه الكثري 

eن االJهاeات . 

كن حياOيا وfزيهًا. 	 
Tشكل حكمك Yلية مبوVشوYية . 	 

Nا�شة اإPا كنت يف eوbع امل�شئول Yنه ,
eعايري 	  وفق  وYالbاJه  وSشلوكة  ال�شخ�س  gذا  اأOاء  bيم 

e�شئولة .. 
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h�لأ�سياء  �لناSص  Yلى  �أMكاeنا  eن  cثري 

Jفتقد �إلى �ملعايري �لدbيقة h�لتقييم �لعلمي 

�نطباYات  Yلي  نوؤSس�سها  لأن̀`ن̀`ا  h�ملنهجي 

bhتية eتغريPh Iلك يقلل eن �إن�سانيتك .
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لكي تكون fاقداً Lيداً وeوVصوYياً.

التزم Hتلك املعاjري: 

اإPا   , لل�شيء  fقدك  يف  املوVشوYية  Yن  Sشتبتعد   : الوVصوح 

eا اأحاWه الغموVس وال�شعوHة والتعقيد واالإHهام , اإP اإن وVشوح 
ال�شيء  يو�شل اإلى فهمه Lيدًا وHالتايل احلكم Yلية .

fقديًا  فكرًا  متثل  التي  العبارات  Jت�شف  اأن  يجب   : الدقة 

البرت  وكذلك  اململ  واالإẀ`ن̀`اب  احل�شو  Jتجنب  حيث   , Hالدbة 
واالإيجاز املخل . 

الرHط : يجب اأن يرتكز حكمك النقدي ملوVشوع eايف gدف 

حمدO حتي يتحقق eعيار الرHط Hني املوVشوع والنقد املوLة اإلية, 
 Oالهدف املراH بطًاJرe شوعVذا املوg iكما يجب اأن يكون حمتو

eنه . 

النقد  حم̀`ل  امل̀`وV̀`ش̀`وع  يتناول  H``اأن  النقد  يكتمل   : ال̀`ع̀`م̀`ق 

Hالتحليل الفكري لكافة Jف�شيالJه وJ�شعباJه eهما كاfت Vشئيلة . 

الت�صاع: يتم النقد حني يتناول كافة Lواfب املوVشوع , فال 

ال�شمولية    Iالنظر فقدان  اإلى  ي̀`وؤOي  eا   , eنه  Lاfب  Yن  يغفل 
للموVشوع . 
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Jكون  اأن  مبعنى  �شحيحًا  النقد  يكون  اأن  يجب   : ال�صحة 

النهاFية  النتيجة  الإKبات  H�شكل eنطقي  كافية  واأSشباHه  حيثياJه 
للحكم. 

ال�صدق: كما يجب اأن يكون النقد �شاbOًا مبعنى اأن اليخالف 

الواbع . 
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Yندeا تنقد : 

حت�شل Yلي :
فهم Yميق لالأTشياء .	 
اSشتقاللية يف التفكري . 	 
اأ�شالة يف روحك البحثية . 	 
ممارSشة الفح�س الدbيق للمعلوeات . 	 
الو�شول الى احلقيقة . 	 
زياe IO�شتوe iعرفتك . 	 
ارJفاع e�شتوK iقتك Hنف�شك . 	 

H�صرط اأن: 

حترتم الراأي االأNر . 	 
J�شاgد وJراbب Hدbة eايجري حولك . 	 
Jطرح االأSشئلة . 	 
J�شنع االإLاHات املقنعة . 	 
Jقراأ Hنهم . 	 
حتاور املهتمني واأ�شحاب االأNت�شا�س . 	 
Jعمل Hروح الفريق . 	 
الJنفرH Oراأيك . 	 
JواLة النتاFج Hواbعية . 	 
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للوUصول اإلى gدaك eن التفكري الناقد:   

ال�صرط الأول : 

اكت�شب القدرY Iلى االfغماSس يف العمل . 
ال�صرط الثاين : 

فكر Hالق�شية اأWول وbت ممكن والحتول اfتباgك Yنها . 

اإن eن Sصمات التفكري الناقد : 

ال�شمولية يف املعرفة . 	 
 	 . Oس الى املجرSن املح�شوe التدرج
 	 . Iنظيم املعطيات املتوفرJ
Jطويع الظروف البيئية . 	 
Jطبيق eهارات االSشتدالل واالSشتنباط واملقارfة والربgنة 	 

العلمية . 
الدbة . 	 
الرتاكمية يف البحث واملعرفة . 	 

  Jاأكد اأن eهاراJك وeعلوeاJك واأحكاeك : 
 ..  Iربر`̀e  ...Iعربe bOيقة...   ... eنطقية   ... واVشحة        

eرتاHطة ..لها e�شمون .. حمدIO .. حقيقية . 
Hه  فاأfت  Jفكريك  مل̀`ه̀`ارات  االأè`ني  احل̀`ارS̀`س  Yقلك gو    

االأbوi .. الأfك اإf�شان..
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الف�سل اخلاe�س

c``ن eبدYًا
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123 يف هند�سة التفكري 

Hراeج الإHداع : 

الثاين 	  الن�شف  Hداية  eنذ  واملخت�شون  العلماء  اf�شغل 
eن القرن الع�شرين HاHتكار Hراeج Yقلية لتنمية eهارات 
التفكري االإHداYي , eنها العام الذي يتوLه اإلى الناSس يف 
وeنها  العقلية,  وbدراJهم  وe�شتوياJهم   اأYمارgم  كافة 
االآHاء   OشاTالإر اأو   , للطالب  Jعليمي  لغرVس   Oحمد eاgو 
اإلى  املوXفني  لتوLية  اأو   , اأHناFهم   iلد االإH``داع  لرتHية 

االإHداع الفكري و املهني . 
اأTشهر Jلك الرباeج والذي اكت�شب TشهرI واSشعة 	  لعل eن 

الذي   ,brain storming الذgني  الع�شف  Hرfاeج   ,
اأHدYه اأوSشبورن االأeريكي , اSشتخدeه يف جمال الدYاية 
املجاالت  Tشتى  اإلى  املمارSشة  االآن يف  اأfتقل  Kم  واالإỲ`الن 
 IOحمد واأليات  وbواYد  eباOئ  الربfاeج  لهذا   , االأNري 
وVشواHط واVشحة لتنفيذه , وكذلك Hرfاeج CORT الذي 
�شممه Oي Hوfو العامل الربيطاين eالطي االأ�شل , يتكون 
اأOوات,  Y�شر  Yلى  جمال  كل   iيحتو  , جماالت  Sشتة  eن 
لكل e�شتوi و لكل اأOاg Iدف , Hتطبيق كافة e�شتوياJه يتم 

Jنمية االإHداع يف التفكري . 
واأeثلتها وgي YديدI وفوق 	  J�شتطلع gذه الرباeج  اأن  لك 
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124 يف هند�سة التفكري 

احل�شر , اإن كثريًا eنها gاOف وجمرب وfتاFجة راFعة, 
eن  اإلى  فعليًا  وممارSشتة  الربfاeج  Jطبيق  اأSشند  eا  اإPا 

يقدر Yلية HاNت�شا�شه وNربJه واإNال�شه يف االأOاء . 

اHداYك:

اأن JاJي Hجديد....eفيد....يغري حياJك	 
ميكنك eن االNتيار االأ�شوب....والقرار االأf�شب.	 
 	 OوLوe شنع مما�J ل اأنH....OوLوe وg اe كت�شفJ ال اأن

eا مل يكن eوLوOَا.

ان  J�شتطيع  J̀`ب̀`دع.  لكي  وè`ه̀`اراJ̀`ك  eعرفتك  H̀`ني  وح̀`د   
ووLداfك  Hالهمة  وbلبك  Hاملعرفة  Yقلك  Jن�شط  Yندeا  Jبدع 

Hاملحفزات.        
  اSشتخدم bوI حدSشك وH�شريJك..Jكن eبدYَا.

  اإHداYك:

اإYاJ IOرJيب eا Jعرف لكي Jتعرف Yلي eا الJعرف.
           

  اإHداYك:  

يف Yقلك...وYقلك حجة لك اأو Yليك لنف�شك..وللناSس...وهلل 
Jعالى.
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126 يف هند�سة التفكري 

eهاQات التفكري الإHداYي
1- اfطلق:

	 aالطالقة ..eهارI اأن متلك القدرY Iلي اأن JاأJي Hاأكرب 
Yدe Oن االفكار واحللول والبداFل التي J�شلح ملوbف eعني وPلك 

H�شهولة وي�شر ويف اأbل وbت ممكن.

.iات تف�صيلية اخرQهاe نe الطالقة...متكنك IQهاe

eهاIQ الطالقة اللفظية:

الكلمات 	  è`ن   Iري`̀Nذ`̀H b̀``راءاJ̀``ك...اẀ``الỲ``ك..مي̀``دك 
والتعبريات eا يجعل لغتك Wيعة Yلي ل�شاfك.

اYرف اأ�شول الكلمات ...اTشتقاbاJها.	 
وJراOفاJها...واأVشداgOا..واملت�شلة 	  الكلمة  Hني  ف̀`رق 

Hها...واملوؤOية اإليها...واملعربY Iنها...
  

   eهاIQ الطالقة الفكرjة: 

 ر�شيدك eن االأفكار ال يجب اأن يتوbف..VشاYفه...اأVشف 	 
يجف... البئر  اأن  SشاYة...فكما  كل  يوم...Hل  اإليه...كل 

يجف Yقلك..Jعلم..افهم...Yرب...
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  eهاIQ الت�صميم:

املهندSس...الرSشام....النحات...اخلياط...e�شممو 	 
االأOي̀``ب...  ال�شاYر...  املخطط...  الكمبيوJر...  Hراeج 
ال̀`ع̀`اè`ل... املعلم... ̀```زارع...  ال ال̀`ت̀`اL̀`ر...  االإY``الe``ي... 

الطالب... احلريف...
كل...يخطط...ي�شمم...يبتكر...	 
PاكرJك خمزوfك eن القدرY Iلي الت�شميم والت�شكيل	 
اeدgا مبدOك...متدك HاالإHداع	 
...eا مييزك...ويرفع 	  اأfاeلك  Hني  H�شاYتك...Jثمر  اإfها 

bدرك...ويعلى اإf�شاfيتك.

الطالbة.. è`ه̀`ارات  ملمارSشة  من̀``وOج  التالى  التطبيق   

eيولك...وJخ�ش�شك... اأOاFة...ح�شب  Yلي  التدريب  J�شتطيع 
واgتماeك...وeهنتك...

Vشع كلمة او فكرI يف eنت�شف ال�شفحة ((Wريقة اخلريطة 	 
الذgنية))

االتي 	  ̀`دالالت  وال واملعاين  واالأل̀`ف̀`اظ  االأفكار  كل  Yن  اHحث 
.Iلك الفكرJ تلك الكلمة اوH ت�شلJ

 	.Iبتكرe iرNشكال اأTاأH ده ال�شفحةg شميم�J بدع يفJ لك اأن
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امل̀`ه̀`اQات  تطبق  اأن  ت�صتطيع  امل̀`ث̀`ال  g̀`ذا  من̀`ط  Yلى 

التالية:

والكتب 	  العلمية  املوSشوYات  eن  املعلوeات  Lمع   Iهارe

املفاgيم  Ỳ`ن   zال̀`ن̀`ت« املعلوeات  وTشبكة  املتخ�ش�شة 

واالألفاظ واالأTشياء التي Jفيدك  حياJيًا اأو eهنيًا

ح�شب 	  حتدgOا  eعايري  وف̀`ق  املعلوeات  J�شنيف   Iهارe

eيولك 

اأن 	  J�شتطيع   .... eعلوeاJك  حفظ  يف  التخطيط   Iهارe

JرJب املعلوeات يف Lداول ... اإح�شاFيات ....
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131 يف هند�سة التفكري 

eوقف :

Pات يوم اLتمعنا ... كنا اأرHع YاFالت ... يف fزgة Jعارف 	 
وY�شاء يف اإحدi احلداFق العاeة

اeتد اللقاء اجلماYي eن الثالثة Y�شرا حتى الواحدH Iعد 	 
eنت�شف الليل 

اأحاOيث Lاfبية وKناFية وKالKية وNماSشية وكل امل�شتويات 	 
يف األفة وeوIO واحرتام

حر�شنا Yلى اأOاء �شلواJنا يف وbتها واأOّاgا eعنا  اأوالfOا 	 
وزوLاJنا فيما اSشتمتع ال�شغار Hامل�شاركة والتقليد

ي�شكلون 	  اجلن�شني   è`ن  Y�شر  KالKة  اأوالfO```ا  è`ن  جتمع 
املراحل العمرية eن Sشنتني حتى الراHعة والع�شرين

 	 .. وال�شبع  امل�شاوي  وJ̀`ق̀`دمي  والرتحيب  االأح̀`اOي̀`ث  Hعد 
التعليم   .... ... اجلاeعات  fقاTشات خمتلفة  اإلى  Jطرbنا 
eع  البنات  eن  اأوالfÒ``ا  Hني  العالbات   .... االأSشعار   ...
Nارج  Jكون  وكيف  اجلاeعة  OاǸ`ل   Oاالأوال eن  زeالFهن 
اإWار اجلاeعة ... الكل ي�شارك .. ويختلف ... وي�شتمع.. 

وي�شتزيد .
يذكر 	  اأن  ي�شتطيع  eنكم  eن   : ف�شاألت   Iفكر يل  Nطرت 

 ... امليم  Hحرف  وينتهي  امليم  Hحرف  يبداأ  YرHيًا  لفظًا 
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132 يف هند�سة التفكري 

اSشمًا اأو فعاًل اأو�شفة ...
املخ�ش�س 	  الوbت  يتجاوز  اأال  Tشرط   ... Lميعا  J�شاHقنا 

للتفكري يف االإLاHة Yن bOيقة ... eن يتاأNر Yن Pلك يخرج 
eن الت�شاHق ( gذه gي املعايري ) ... مل Jقل االألفاظ التي 
Jو�شلنا اإليها Yن Nم�شني ... ( eعلم .. e�شلم .. eرام .. 

e�شامل .. eظلم .. e�شموم .......) ...
اأو 	  bدميًا  العامل  يف  eدينة  اأي  اSشم   يذكر  eن   : Sشاألت 

التي  الدولة   Oيحد اأن  Yلى   .. الباء  Hحرف  يبداأ  حديثًا 
 OغداH .. ونH .. اري�سH )... قناHشا�J .. ذه املدينةg تبعهاJ
 ... HرTشلوfة   .. البرتاء   ..  iخارH   .. اأيري�س  Hيوf�س   ..
اللفظية  الطالbة   Iملهار Jطبيق  HوOاH�شت...........)... 

والفكرية ..
اNرتت KالKة eن اأكرب االأHناء ... Sشاألت eن ي�شف eنهم 	 

Nم�س  مننحه  Kم   ... وeكوfاJها  Hيته  يف  ال�شالون  Zرفة 
خمتلفة   iرNاأ اأTشكال  Sشبعة  Hعدgا  لنا  يقدم   ... bOاFق 
اأو  الت�شميم   Iملهار Jطبيق   ) مبكوfاJها  الغرفة  لنف�س 

Wالbة االأTشكال ) ....
املهارI العقلية :	 
Jكون ممتعة وTشيقة Yند ممارSشتها وJطبيقها	 
Jخلق Lوا eن االألفة واملوH IOني املت�شاركني يف Hيئة البيت 	 
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133 يف هند�سة التفكري 

اأو العمل اأو ال�شحبة
Jنمي املعارف واخلربات 	 
متنح العقل اأHعاOا اأYمق للتفكر والتفاYل االيجاHي	 
متنحك الهدوء والراحة وeتعة التجاوب االإf�شاين	 
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c -2ن eرfاَ:

 فاملروfه اأن متلك القدرY Iلي اأن Jاين Hاأفكار Lريئة وZري 
eتوbعة وNارLة Yن fطاق املوLوO واملاألوف eن االأفكار.

ال Jت�شلب يف اأفكارك..bراراJك...اآراFك...JوLهاJك..	 
ال جتمد Yند فكرH IذاJها...bد JاأNدك ايل االوراء	 
eعه...ال 	  اجلديد...JفاYل  eع  التكيف   Iهارe اكت�شب 

Jقاوeه...رمبا جتد فيه fف�شك...وJ�شعر eعه HذاJك...
وeفاLاآJه...وLه 	  HطوارFه  املوbف  ياأJيك  ان  Jنتظر  ال 

االf�شجام   Iهارe NطواJك..اكت�شب  اإليه...bدر  Yقلك 
وXروفك.

 	.iرNالأ Iن فكرe تقلfا
eروfتك...اأن JاأJي مبا ال Jتوbع اأن حت�شل Yليه..اأو يتوbعه 	 

eنك االآNرين.
eروfتك اأن حتتوي املوbف ال اأن يحتويك.	 
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c -3ن اأUصياَل:

اأ�شيلة  Hاأفكار  JاأJي  اأن  Yلي   Iالقدر اأن متلك  فاالأ�شاله    
.Iبتكرeو

eن املوؤكد اأfك Jعرف Oاللة gده الكلمات :	 

التقليد -  التزjيف -  التزوjر -  الت�صاHة -  الSصتن�صاخ .

اأ�شالتك.. يف اأفكارك... اأفعالك... اأbوالك.... اأن Jكون 	 
يف كل eوbف اإf�شاfَا Lديدَا.

ال Jقلد... ال Jزيف... ال Jكن Tشبهَا اأو Xاَل لغريك.	 
كن اأfت.	 
eن يكن Zريه..ال ي�شل.	 
eن يكن Zريه.. ال يقب�س يف كفيه اإال الهواء.	 
eن يكن fف�شه... gو وحده ي�شتحق اأن يكون اإf�شاfَا.	 
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a -4عل Tصفاaتيك

الدbيقة  املالحظة  Yلي   Iال̀`ق̀`در متلك  اأن  فال�شفافية   
االأفكار,  واراء  eا  ايل  وJنفد  وYالbاJها,  Hتفا�شيلها  لالأTشياء 

وJتوbع النتاFج, ومتلك القدرY Iلي التنبوؤ Hها.

Vشمريك يف Yقلك... Yزز اإمياfك... Lد Wريقَا يرHطك 	 
Hال�شماء....Hعالم الغيوب... مبن يطلع Yلي NاFنة االأYني 

وeا Jخفي ال�شدور...مبن يعلم Sشرك وLهرك....
Wهر SشريرJك.... Jعلو Yن االأرVس... Jرbى يف eعراLك 	 

الروحى اإيل e�شبب االأSشباب.
اNل�س... ا�شدق اهلل اجلهد...ي�شدbك العطاء...	 
bلبك.... eفتاح اأSشرارك... يهبك حدSشَا fقيَا.. ي�شعرك 	 

وراء  è`ا  ايل  وي̀`اأǸ`دك  ̀`ب̀`الء...  ال يجنبك  H̀`االأT̀`ش̀`ي̀`اء... 
احلواOث... يطلعك Yلي eا يخفي Yن H�شرك...

اYط الفر�شة حلدSشك اأن يعمل... اSشتجب له... يحرك 	 
فكرك ووLداfك ايل املعرفة..
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ال�شعب 	   iشتو�e ك فوقH يعلو اأن  القاOر Yلي  حدSشك... 
والف�شل واالحباط...

Tشفافيتك...اإHداYك... اإf�شاfيتك ... fتاج Yقلك... Jفتي�شك 	 
يف eواbفك.... وYيك Hها.... ومبا فيها...

Oع bلبك يعلق H�شفحة ال�شماء وeا فيها eن فيوVشات... ال 	 
Jطلب ال�شماء اأن JاأJي اإيل bلبك... ال�شماء فيها eت�شع لكل 

القلوب... وbلبك ال ي�شع اإال fف�شك...
Zري 	  H̀`اH̀`ه...  يطرق  اإليه  ي�شعى  مبن  g̀`دف  ال̀`ه̀`دف.... 

e�شت�شاغ اأن Jبحث االأgداف وراء الب�شر...
الهدف... gدف ملن ي�شنعه.. ال ملن يحلم Hه...	 

تطبيق :
Jخربfا SشورI الكهف اأن اخل�شر مل يكن رSشواًل وال fبيًا , واإمنا

 كان Yبدًا �شاحلًا eن YباO اهلل املوؤeنني
eن  العزم  اأويل  eن  وg̀`و   , eوSشى   اهلل  كليم  Jبعه  Pل̀`ك  eع 
H�شفافيته  اeتلك  اخل�شر  الأن   .... eنه  يتعلم  لكي   , الرSشل 

العلم اليقيني 
وbد اآJاه اهلل Pلك الأfه :

اآeن  واYتقد	 
اأNل�س واJقى	 
JواVشع و�شدق	 
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تاأeل...تبدع

  فالتاأeل اأن متلك القدرY Iلي Jكثيف االأفكار وJركيزgا 
 OوLوe Zري  gو  eا  واSشتنباط  Yقلك,  يف  وJركيبها  وJ�شنيفها 

eنها. 

bيل يل يوeَا... لكي Jنجز Yملك البحثي... حتتاج bدرَا 	 
eن الوbت واجلهد_ يوازي eا مت�شية يف Lمع HطاbاJك 
eا  Jتاأeل  لكي  املكتوHه_  e�شاOرك  وeراLعة  العلمية 
eن  Hينها  è`ا  وJتخيل  eعلوeاJك  وJتفح�س  Lمعت... 
واالSشتنتاج  التحليل  وJ�شاHكات جتعلك bاOرَا Yلي  رواHط 
واالH̀`داع... املعرفة  كنوز  eن  االأفكار  وراء  واSشتب�شارeا 

LرHت  حني  اأكرت  �شدbت  وراأي``ت...  Y�شت  حني  �شدbت 
وYاينت...

Jاأeلك.... ينع�س bواك الكاeنة... يطهرك... ي�شبغ Yليك 	 
fعمة االإHداع...

يف 	  وLوالJك  �شوالJك  وال  يقظتك  اأحالم  لي�س  Jاأeلك... 
الوgم وال�شباب والعدم..

Jاأeلك.... eطلب L�شدf ...iف�شي..Yقلي.... Jاأeل Jلتقط 	 
فيه اأfفاSشك ..Jزن اأeورك...JراLع... Jقلب املواbف Yلي 

وLوgها... Jنبثق eنها حلولك وNياراJك....
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وامل``درك``ات 	  ال̀`ع̀`الb̀`ات  ف̀`ه̀`م  ايل  يو�شلك  J̀``اأè``ل̀``ك.... 
واالح�شاSشات وميكنك eن اSشتخداeها... يوفق Hينك وHني 

eا Jفعل وeا Jنتج...وeا Jبدع...
Hتاأeلك العلمي املنهجي....اأfت اإf�شان...	 

اأVصف... تكن eبدYاَ 

اأن متلك  االإKراء  اأو  HاالإفاVشة  اأو eا يعرب Yنه   فاالإVشافه 
 iرNاأ اأHعاOَا   OوLاملو ال�شيء   OعاHاأ ايل  J�شيف  اأن  Yلي   Iالقدر
ويف  االأف̀`ع̀`ال  يف  اأK̀``رًا  لك  J̀`رتك  واأن  e�شبقَا,  eعروفه  Jكن  مل 

املواbف... يح�شب لك... ولي�س لغريك...

eالحظاJك..Jعلم 	  Oون  Jفعل...  Yما  e�شاgداJك  اLمع 
eن  Jاأكد  حدgOدفك...  حقاFقك...  �شنف  eعارفك... 
�شحة eا Jعرف...JاأJيك fف�شك مبا ال حتت�شب eن اأفكار...

لن Jكون eبدYَا eا مل J�شف..	 
اإVشافتك.. H�شمتك.... اأKرك..	 
وYلمه 	  وLهده  Hعمله  ل�شليمان  احلكمه  Jعايل  اهلل  وgب 

ملن  احلكمه  وYد  فلقد  Jعايل,  اهلل  ف�شل  Hعد  واNال�شه 
يعمل لها...الأن eن اأوJي احلكمه فقد اأوJي Nريَاكتريَا..

ال حتب�س حكمتك يف fف�شك.... وJ�شفك االHداع فيك...	 
 	 Iالفكر وLهدَا...Jقبل  eعرفه  ̀`رر...  حت b̀`ي̀`وOك...  فك 

Yليك... وJلقي اأSشرارgا Hني VشلوYك....
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eهاIQ الإVصاaة يف الإHداع الب�صري

وSشلم 	  Yليه  اهلل  �شلى  الرSشول  eدح  يف  البو�شريي  كتب 
يقول  التي   ..  ( ال�شعر  eن  Hيتا   160  )  IOال̀`رب  Iشيد�b

eطلعها :
اأeن تذcر Lريان Hذي Sصلم

 eزLت eOعاً Lرe iن eقلة Hدم
وكتب خمل�شا يف eدح    .. ...فاأVشاف  Tشوbي  Yليها  اWلع     
الرSشول �شلى اهلل Yليه وSشلم b�شيدf Iهج الربH 190) IOيتًا 

eن ال�شعر ) ... ويقول eطلعها :

Qمي Yلى القاع Hني البان والعلم      
    اأMل Sصفك eOي يف الأTصهر احلرم

االأويل 	  H�شكله  ال̀`ك̀`ه̀`رH̀`اF̀`ي  امل̀`�̀`ش̀`ب̀`اح  اأOي̀`�̀`ش̀`ون  اǸ``رتع 
 ... امل̀`ب̀`دỲ`ني  الب�شر  Ỳ`ق̀`ول  Yليه  فتناوHت  ال̀``ق̀``دمي... 
فاأVشافوا.... Wوروا ..... جتلت اإVشافاJهم يف اإHداع اآالت 

ووSشاFل االإVشاءI حتى و�شلت اإلى eا fراه االآن .
اأHدع اأرSشطو Yلم املنطق وTشرح االSشتدالل  H�شورI راFعة Yلى 	 

والفقهاء  الكالم  املناWقة وYلماء  ... فجاء  SشاHق  Zري eثال 
امل�شلمون .... اأVشافوا ... رف�شوا ... fقدوا... يف bياSس اأرSشطو 

حتى اYتمدوه e�شدرًا eن e�شاOر الت�شريع االإSشالeي .
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 	 ... الهندSشة  اأSش�س   Oامليال bبل  اليوfاين  اإbليدSس  وVشع 
واأVشاف اخلوارزeي امل�شلم اأSش�س وbواYد Yلم اجلرب ... 
فجاء Oيكارت ... اأVشاف Yندeا جنح يف eعاجلة e�شاFل 

الهندSشة Hاجلرب ...فاأHدع الهندSشة التحليلية.
(Yلم 	  االLتماع  Yلم  وeنهجية  اأSش�س  Nلدون  اHن  وVشع 

العمران الب�شري) ... فجاء كوfت الفرf�شي ... واأVشاف 
Yلمًا  فجعله   ... العلم  لهذا  الوVشعية  العلمية  املنهجية 

اأكاOمييًا .
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تتمة اHداYك

اأeرَا 	  J�شوره  Hه...  JرZب  eا  اSشتعداOالSشتقبال  Yلي  كن 
eاKاَل اأeاeك.... حتمَا SشياأJيك... اYتقاOك ... رZبتك.. 
J�شورك... gي bوJك احلقيقية يف Lذب eا حتب اإليك...

وحفظها... 	  املعلوeات  Yلية يف Lلب  JعوOت  Jخل�س مما 
ارHط Hني اأفكارك... fاb�س.. eارSس Jاأeلك.. Vشع اأفكارك 

يف bلبك...Jهبك االHداع..
كاFنَا 	  البع�س  يفهمه  كما  احلظ  يف  ال  bدراJك...  يف  Kق 

ياأJي ملن Tشاء وbتما Tشاء Oومنا Sشبب...
اإراJO``ك... 	  Jفوbك...  روح̀`ك...  حيويتك...  فهمك.... 

YالbاJك.... Yلمك... eن يحبك وي�شعى الإSشعاOك..gذا 
gو حظك..

لكي Jكون eبدYَا... J�شاeح...وSّشع اأفقك... اeتلك fا�شية 	 
لغتك.... اSشت�شعر Wالوه الفكر... اJزن يف اfفعاالJك... 
للت�شحية...  اSشتعد  Wموحك...  كرب  كراeتك...  Ỳ`زز 
Hاأن  كفيل  fف�شك  يف  Hه  J�شعر  eا  ...ول̀`غ̀`ريك...  الأLلك 
يو�شلك ايل اخلري... ويق�شى Yلي Tشكوكك وخماوفك ... 

Nوفك gو العدو االأول الإHداYك...
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الف�سل ال�ساO�س

اUسنع bرارك
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eن  لها  ح�شر  ال  جمموYه  ح̀`ي̀`اJ̀`ك...  Jعترب  اأن  ل̀`ك   
القرارات...�شاحبتك eنذ وYيك...

bرارك يف اللغة: متكنك eن ال�شيء 	 
Jعلم eهارI اJخاP القرار... االأgم اأن متارSشها...	 
 	 PخاJا eئوfة  fف�شك  وJكفى  امل̀`واb̀`ف  جتنب  J�شتطيع 

القرار...لكن االأويل اأن J�شنع bرارك Hنف�شك...

..Qالقرا Pند اتخاY ...QذMا 

الت�شرع 	 
Sشوء الفهم 	 
النظرI ال�شيقة لالأeور	 
fدرI اخليارات املطروحة اأeاeك للموbف 	 
Yدم اSشت�شارI املخت�شني واأgل الثقة 	 
االfحياز لعواWفك وeيولك	 
 	Iشعف اجلراأV
 	OOوالرت Iاحلري

 bرارك...
f�شاWك العقلي والنف�شي الذي ي�شرب ايل bدراJك Yلي اNتيار 

اأف�شل احللول والبداFل املتاحه اأeاeك يف املواbف.
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bرارتك

aرjOة: Jخ�شك وحدك...اأو حتدgOا مبفرOك..	 

LماYية: Jخ�شك وZريك... اأو حتدgOا eع االآNرين..	 

 	IOشبات حمدSناe ليك... يفY بbتعاJ :ةjQوO

اأو 	  Hحدث  JرJبط  متهيد...ال  Oون  Hغتة...  JاأJيك  WاFQة: 
eناSشبة..

Jفكري 	  اأو  Lهد  ايل  حتتاج  ال  ي̀`وè`ي̀`َا...  حت̀`دث  Qوت̀`ي̀`ن̀`ي̀`ة: 
Wويل..كاإNتيارك املاأكل اأو امللب�س اأو امل�شروب.

e�صريjة: حتدث fاOرَا... حتتاج ايل LهدوJفكري وJوؤKر يف 	 
اأو  اأو OراSشتك  اأو Hيتك  حياJك... كاNتيارك Tشريك حياJك 

�شداbاJك..

YاHرJ :IاأJيك YرVشَا... فال J�شتوbفك..كالقاء التحية Yلي 	 
.Iيتك فجاأH لىY شيف حلV شتقبالSعارفك اأو اe نe شخ�سT

Jدفعك 	  حياJك...  يف  فا�شلة  fقاط  J�شكل  اSصرتاتيجية: 
اإيل االeام اأو J�شيع e�شار حياJك... كتحديد fوع التخ�ش�س 

الدراSشي... اأو fوYية الوXيفة...

Tصخ�صية: Jتعلق Hك اأو HاأSشرJك..	 

eهنيه: Jتعلق مبهام وXيفتك... حتدgOا واLبات eهنتك...	 
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ت�سنيف القرارات

كان 	  لو  حتى   - حياJك  يف  bرار  كل  اYتبار  ال�شواب  eن 
YاHرَا اأو روJينيَا -  bرارَا eوؤKرَا وe�شرييَا واSشرتايتجيَا.

روJينيَا... 	  bرارَا  البع�س  يعتربه  eا...  لطعام  فاNتيارك 
لكنه e�شريي... الأن eعيار الت�شنيف االأgم gو:

eا �سيرتتب Yلي هذا القرار eن fتاFج

 	 ...Oقوf نe ك فعليَاJPحوH اe ليY رKتيارك للطعام يوؤNا
وYلي  Ỳ`م̀`رك...  وزf̀`ك...وỲ`ل̀`ي  وYلي  �شحتك...  وYلي 

وbتك وLهدك...
التحية 	  ف̀`اإل̀`ق̀`اء  è`ع̀`ارف̀`ك..  è`ن  اإf̀`�̀`ش̀`اf̀`َا  Jلتقي  Yندeا 

والعرف  الذوق  ويفرVشه  TشرYيَا  eطلبَا  كوfه  اإليه...Zري 
ومبعيار   eوؤKر...  اLتماYي  حياJي  eطلب  واالأNالق..فهو 
التحية  اأKر   ...iدر`̀J فال  eهم...  bرار  فاإfه   ... النتاFج 
كيف   ... ال�شخ�س  g̀`ذا  Yلي   IOاملوH املفعمة  ال�شاbOة 
ي�شتقبلها?? وكيف Sشيفهمك?? وeاPا Sشيقول Yنك?? وملن 
Sشيتحدث Hذلك?? واأي اfطباع Jرتك حتيتك يف fف�شه?...

�شدق الرSشول االأYظم Yندeا اأeرfا :

((اأa�صوا ال�صالم Hينكم))
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  Yندeا توO اأن تتخذ قراQاَ eا:

اSصاأل fف�صك :
gل حتب اأن Jكون Yلي Vشفة ال�شبب اأم Yلي Vشفة النتيجة?

ال�صبب      النتيجة  

Lمع املعلوeات          	   راحة البال  	 
االSشت�شارI         	   املتعة	 
التوكل واالإراIO والعزم        	   الهدوء	 
Hذل اجلهد         	   Lلب املال	 
االإNال�س         	   Lلب املنافع	 
اإJقان العمل         	   اإTشباع الرZبات 	 

 eوؤكد... اأfك Yلمت اإLاHة ال�شوؤال..
 الرتJيب املنطقي... اأن J�شتنه�س االأSشباب لكى Jو�شلك اإلى 

النتيجة املرZوHة..
يجنى  االأSشباب...وال  يخ�شر  وحدgا...  HالنتاFج  يتعلق  eن   

اإال الفراغ...
لو اأM�سنتم الظن Hالله...الأM�سنتم العمل
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املراLعة

eرحله اJخاP القرار eهمة.	 
اأgمية...eتاHعة وJقييم fتاFج القرار..eا Xروفه? 	  االأكر 

وeا  eكت�شباJه?  وeا   ?iدe  iوالأ اأK̀`ره?  Yليه?  JرJب  وeا 
اأVشراره?

eتاHعتك... Jغنيك Yن اخلطاأ fف�شه eره Kاfية..	 

bرارك
يحتاج اإيل YاWفتك وحدSشك وbلبك	 
eتلما يحتاج اإيل eعرفتك وNرباJك وeهاراJك يف الفهم 	 

والتحليل واالSشتنتاج..

اأولوjات القراQ ال�صحيح

وفرI املعلوeات 	 
الفهم الدbيق	 
وVشوح الهدف 	 
e�شاركة االآNرين... Tشرط اأالي�شيع Pلك Lهدك واأال يزيد 	 

وVشعف   Iواحلري  OOالرت اإيل  فيو�شلك  NياراJك...   OدY
التحكم... و�شعوHة القرار...
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يف eهارU Iسنع القرار

eهاIQ املقاfQه

eهارgP Iنية لتنظيم املعلوeات وJطوير املعرفة	 

اأو 	  eت�شاHهني  Tشيئني  H̀`ني  ̀`ف̀`روق  ال Jظهر  لكى  اLتهد 
خمتلفني.

eنك 	  وحتتاج  eعايري  وVشع  اإيل  eنك  حتتاج  املقاfQة... 
اإيل Jدريب 

̀`ب̀`داF̀`ل H�شكل 	  Ỳ`ن̀`دè`ا J̀`ت̀`م امل̀`ق̀`ارf̀`ة H̀`ني اخل̀``ي̀``ارات وال
�شحيح...يكون القرار eاأeوfَا..
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تطبيق :

Yندeا Jقرر Tشراء eنزل

– املتاHعة 	  – االإYالfات  حدO اخليارات eن  (ال�شحف 

امليداfية – Sشوؤال االأ�شدbاء – eتاHعة Tشركات العقارات)

اLمع eعلوeات Jف�شيلية Yن كل Nيار	 

�شمم Hنف�شك Lداول للمقارfة Hني gذه اخليارات	 

حدO يف كل Nيار SشلبياJه واإيجاHياJه	 

gذا Sشوف ي�شاYدك Yلى حتديد Nيارك املف�شل	 

Jذكر اأfك يف Lميع bراراJك .... لن JرHح كل Tشيء Oفعة 	 

 Iفعة واحدO شيءT خ�شر كلJ ولن .... Iواحد

 	 ... اخل�شاFر  Jقلل  اأن  HراYتك   .... NياراJك  Hني  وازن 

وJ�شيف eزيدا eن االإيجاHيات اإليك
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ال تخ�س 

 Qن القراY وعLالر  

Yندeا J�شعر اأن bناYتك Hه لي�شت Yلي الوLه االأكمل 

 Qتغيري القرا  

يقوي  Hاملوbف..  اأYمق  ووYى  فهم  Yن  كان  اإPا  التغيري  فاإن 
اإراJOك...

Qصالح القراUاإ  

حدث...  bد  Jتوbعه  مل  Nطاأ  اأن  Jنفيذه  Hعد  Jكت�شف  Yندeا 
HراYتك اأن J�شلح اخلطاأ...ال اأن Jقبل Hه..

  الMتفاط H�صرjة Hع�س قراQاتك

الكتمان Zالبَا eا ي�شاYدك يف b�شاء حواFجك...

  cرثI البداFل اأو fدQتها
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تاأcد

eعظم bرارJك JنطوY iلى حلول مل�شكالJك	 
التفكري 	  eهارات  ممارSشة  اإيل  bرارك  �شناYة  Yند  Jلجاأ 

النقدi واالإHداYي.
كل bرار JاأNده... فيه eنطقة eا جمهوله لي�س مبقدورك 	 

..IرWا يعني املخاe لكP عرفهاJ اأن
       bدر حجم املخاWرH Iقدرgا...

       ال Jهون...ال Jبالغ..
bرارك... اSشتثمار لعقلك... وJاأكيد Yلي اإf�شاfيتك...	 
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UسناYة القرار

يف MاLة اإيل اأن ت�صاأل fف�صك:

gل فهمت املوbف H�شكل Jف�شيلي وbOيق?	 
gل اJخذت القرار يف الوbت االأf�شب له?	 
gل bرارi ميثل Jفكريي احلر وeعوfة eن اأKق Hهم?	 
gل اأfا e�شتعد لتقبل fتاFجة?	 
 	?iقرارH ةeاJ ةYناb iل لدg

: Qل تنفيذ القراMنياً ملراeR دولL صعV

 	.............................. التح�شريية  االأولى  املرحلة 
..........................................................
............................ اخليارات  اSشتعراVس  eرحلة 
..........................................................
................................... البداFل  Jقييم  eرحلة 
..........................................................
................................. االأNري  االNتيار  eرحلة 
..........................................................

Uصمم منوLPا ميكنك eن eتاHعة وتقييم fتاFجه :
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 	.................................. املباTشر  االأولى  التقييم 
..........................................................
............................... Iشري�b Iعد فرتH التقييم
..........................................................
التقييم Hعد Sشنة كاeلة ...................................
..........................................................

الدQوSس امل�صتفاe IOن قراQك :

 	..........................................................
 	..........................................................
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الف�سل ال�ساHع

واLه e�سكالتك
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  e�صكلتك:

يكتنفه  S̀`ش̀`وؤال  Ỳ`ن̀`ا�̀`ش̀`ر...  جمموYة  فيه  حم̀``ري...  è`وb̀`ف 
الغموVس... gدف ZاFب... يجعلك يف حالة Yدم Jوازن..

e�صكلتك :

  e�صكلتك اإeا تكون:

H�صيطة: Yنا�شرgا واVشحة... حلها يف حدوe Oا متلك eن 

اإeكاfيات..
eعقدY :Iنا�شرgا Zاe�شة.. Jتطلب Lهدَا eكثفَا حللها..

وJطبيقات  ̀`ات  ̀`ي واأل Yلمية  eنهجية  اإيل  حت̀`ت̀`اج  H̀`ح̀`ث̀`ي̀`ة: 

eعينة(1)
        

 Iهارe« شكالت البحث العلمي واآليات البحث يف كتاب�e فا�شيلJ عL(1) را

البحث العلميO zكتور / ح�شني �شربي, Oار ال�شياء للن�شر, اأHوXبي.

اLتماYيةاقت�صاjOةاإOاjQةاأSصرjةTصخ�صية
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  لكى Jعترب املوbف الذي JواLهه e�شكلة, يجب اأن:
J�شعرHوLوO امل�شكلة	 
 	 IديدL كون امل�شكلةJ
متلك اأOوات احلل eن eعلوeات وeهارات	 
J�شتحوY Pليك الرZبة يف حلها	 
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  eا الأSصئلة التي ت�صاYدك يف eعرaة اأن gناك   

e�صكلة?  

eا اللحظة التي اأح�ش�شت فيها اأن gناك e�شكلة?	 
eتى? كيف? واأين حدث Pلك?	 
حدO الفرق Hدbة Hني:	 

  - eا حدث Hالفعل
  - وeا Jنتظر اأن يحدث 

eتى تعترب املوقف e�صكلة?
  Yندeا ي�شتمل Yلي:

e -1عطيات: Wبق Yندgا eهارI حتديد اأHعاO املوbف الذي 

JواLهه وJفا�شيل الوVشع احلايل الذي جتد fف�شك فيه..
Y -2قبات: Wبق eهارI حتديد املعلوeات وال�شعوHات التي 

حتول Hينك وHني اLتياز gذا املوbف, eن eثل:
  - fق�س ااملعلوeات 

  - bلة االإeكاfيات 
 Iشعف اخلربV -  

  - Vشيق الوbت
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162 يف هند�سة التفكري 

eن  Jريد  ال̀`ذي  eهارI حتديد gدفك  الأg̀``داف: Wبق   -3
Yليك... J�شيطر  JدYها  ال  ال�شعوHات...  Jعيقك  bد  املوbف... 

اeتلك اإراIO احلل و اأOواJه...

 Rلي جتاوYرَاOاb اأن جتعلكH فيلةc يةfسا�fك االإMرو

املوbف
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االأ�سلوب العلمي  حلل امل�سكالت

ال ينح�شر يف جمال Hعينه...J�شتطيع اأن متارSشه يف Lميع 	 
eواbفك

ال يحتاج اإيل Jدريب eكثف واإمنا املمارSشة gي التي J�شقله 	 
وJوؤكد �شالحيته..

J�شتطيع وحدك اأن Jنفذ وJتاHع وJقيم النتاFج...	 

  العمل Hروح الفريق

Kبت Yلميَا وواbعيَا ف�شاَلَ Yن كوfه eطلبَا TشرYيَا..
اأن العمل اجلماYي اأbوي واأف�شل واأجنح يف اأZلب املواbف...

لأن:

فيه Y�شف gPني واإfتاLية وJباOل واإKراء لالأفكار.	 
فيه ممارSشه للنقد والتخطيط.	 
فيه اإPكاء للقيم االإيجاHية وامل�شاYر االf�شاfية.	 
فيه Yالج لكثري eن االإحباWات واملخاوف.	 
فيه Jطبيق حللول eثالية للم�شكالت ال�شعبة.	 
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165 يف هند�سة التفكري 

يف اأ�سلوب Mل امل�سكالت 

لكي حتدO امل�شكلة التي JواLهك..
اfقد Sشلوكك يف املوbف... وراLع االأOاء الذي eارSشنه..	 

لكي Jكت�شف اخلطاأ...
̀`ارن H̀`ني è`ا اأجن̀`زJ̀`ه è`ن امل̀`وb̀`ف وH̀`ني è`ا كنت Jتمني 	  b

اإجنازه واكت�شف الفروق Hينها..
bارن Hني اإجنازك واإجناز Zريك..	 
حدO OرLة اخلطاأ والتق�شري واالfحراف..	 
وeع 	  Hك  املحيطني  eع  ملوbفك  املت�شاHهة  املواbف  راL̀`ع 

املتخ�ش�شني..

حدg Oل يجب اأن Jبداأ يف حل امل�شكلة االأن?	 
 	?iرNنية اأeز Iنتظر فرتJ ل ميكنك اأنgو
eا OرLة اأولوية احلل?	 
حدO OرLة NطورI املوbف.	 
 	iرNف اأbواe تك اإيل احلل يفLحا
eا يتوفر لك eن اeكاfيات	 
eا لديك eن eعلوeات وeهارات	 
ر�شيدك eن الرZبة يف احلل	 
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تفعيل eهارM Iل امل�سكالت

J�شتوLب اeتالكك:

Hعداَ eعرaياَ:

eعلوeات وeهارات SشاHقة Jكفي للحل  
وHعداَ fف�صياَ:

Oافعية ورZبة bوية وLاIO يف التو�شل ايل احلل  
وHعداَ اإHداYياَ:

IديدL دراتbتبكرَا وe ف يتطلب فكرَاbاأن املوH الثقة  

يف 	  è`ه̀`اراJ̀`ك  Yلي  Jعتمد  e�شكالJك  ح̀`ل  Yلي  b̀`درJ̀`ك 
ممارSشة التفكري النقدي واالHداYي واfخاP القرار..

 	 Iالقدر كافيَا... ميلك  اإf�شاfيَا  وYيَا  الذي ميلك  االإf�شان 
Yلي احلل...
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eروfة احلل 

حل 	  اإيل  JوLهك  bد  امل�شكالت...  حلل  التفكري  eنهجية 
J�شتطيع  الهدف...  لبلوغ  كاف  Zري  اأfه  Jكت�شف  eعني... 
اأن Jلجاأ اإيل جترHة Zريه eن احللول.... حتي J�شل اإيل 

gدفك...

ملهارات  ال�شحيحة  املمارSشة  fف�شك  Yلي  Jاأeن  لكى      
التفكري, Jخل�س eن:

  - اخلوف eن الف�شل والنقد eن االNرين
  - Vشعف الثقة Hنف�شك

  - االYتياO واالألفة
  - التقليد والتمذgب 

  - اخلوف eن املجهول 
  - املعتقدات والعاOات ال�شلبية 

iالفكري يف الراأ OشتبداSر واالJالتو -  

Yندeا jتحقق لك Pلك.... تتحقق eعه اإf�صاfيتك..
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تطبيقات :

اإلى 	  Sشتو�شلها  ..... Wبيعي  eا  SشيارJك خللل  Jتعطل  bد 
امليكاfيكي الذي Jتعاeل eعه فهو كفيل Hاإ�شالحها

bد يتعطل الكمبيوJر اخلا�س Hك ... Sشتذgب اأو Sشت�شتدYي 	 
اأحد الفنيني املوؤgلني ملواLهة gذا العطل

يف 	  الكهرHاFية   IهزLاالأ اأح̀`د  J�شيب  e�شكلة  JواLهك  bد 
اأو  ال�شحية  التجهيزات  اأو  الكهرHاء  اإè`داOات  اأو  eنزلك 
SشتتوLه  ....eوؤكد  اآNر  اأي Tشيء  اأو  املفروTشات  اأو  ال�شتاFر 

اإلى الفني املخت�س Hذلك
– eن الطبيعي 	  – ال bدر اهلل Jعالى  اأو مترVس  bد Jكتئب 

SشتتوLه اإلى الطبيب اأو اخلبري النف�شي القاOر HاإfPه Jعالى 
Yلى الفح�س والت�شخي�س والعالج الفعال 

اأfت يف حاLة اإلى Jعلم Hل وممارSشة Hع�س gذه اخلربات	 
- حتى اإPا Jكررت امل�شكلة .... رمبا eكنتك NرباJك eن   

القيام Hاحلل ... 
- اأو SشاYدJك يف اNتيار ال�شخ�س االأf�شب للحل...   

اأو  اأن JتعرVس للغ�س  اأو SشاYدJك يف حماية fف�شك eن   -  
اخلداع اأو الت�شليل ممن Jلجاأ اإليهم يف حل امل�شكلة

ال J�شتخدم YاOاJك القدمية يف حل eا يواLهك eن e�شكالت	 
ال Jكرر املحاوالت الفاTشلة Yند التفكري يف حل امل�شكلة	 
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gناك العدjد eن امل�صكالت التي تواLهك :

Vشعف اHنك OراSشيًا	 
Yدم االf�شجام eع Tشريك حياJك	 
 	Iن القراءY كOتعاHا
VشباHية الهدف .. حني الJ�شتطيع اأن حتدe OاPا Jريد اأن 	 

Jكون .. 
aاإPا Mاولت الآن اأن ت�صاأل YدOا Zري قليل  eن ال�صباب  ... 

eاPا Jريد اأن Jكون ? ............. Sشوف Jدg�شك اإLاHاJهم :
 ال اأOري ...	 
 مل اأفكر يف Pلك ...	 
 ح�شب الظروف ... 	 
والدي يريدين eثله ... 	 
اأeي Jتوbع وJاأeل اأن اأكون eثل العامل فالن اأو املمثل فالن  	 

اأو ....  اأو ...... اأو ........
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التطبيق العملي حلل e�صكلة ( eاPا ترjد اأن تكون ? )

ال�صعوH Qامل�صكلة :

Yندeا J�شعر Hاأن وbتك ي�شيع	 
Yندeا J�شعر Hاأfك  ال JرZب يف Yمل اأو اجناز اأي eهمة	 
Yندeا J�شعر Hاأfك J�شدق كل eا يقال اإليك eن Tشخ�س eا 	 

... Kم Jرف�شه Hعد Pلك لت�شدق كالeا Zريه eن Tشخ�س 
اآNر 

Yندeا J�شعر Hاأfك Zري bاOر Yلى اJخاP اأي bرار �شريح 	 
يخ�شك

حتدjد امل�صكلة :
eاPا اأريد اأن اأكون ?	 
التحديد االأف�شل الأي e�شكلة JواLهك .... اأن J�شعها يف 	 

Oشح وحمدVشوؤال واS

Lمع املعلوeات :
اYرف fف�شك 	 
حدb OدراJك واإeكاfياJك H�شكل واbعي وbOيق	 
حدO رZباJك وSشقف WموحاJك	 
اSشتعرVس اخليارات املطروحة Hني يديك	 
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اقرتاح الفرVصيات :
حدe Oا J�شتطيع Yمله االآن	 
gل حتتاج اإلى Jعلم لغة اأLنبية	 
gل حتتاج اإلى اإJقان eهارات اإVشافية يف الكمبيوJر	 
املجال 	  يف  Jدريبية  Oورات  اإلى  االf�شمام  اإلى  حتتاج  gل 

الذي حتب
gل حتتاج اإلى احلديث eع اأحد املخت�شني	 
gل حتتاج اإلى Jوفري eبالغ اإVشافية	 
gل حتتاج اإلى eعاوfة eن اآNرين	 
gل حتتاج اإلى اأكر eن Nيار eن اخليارات ال�شاHقة	 

التحقق :
حدe OاPا ميكنك اأن Jنفذ eن الفرVشيات ال�شاHقة	 

التنفيذ :
eن املوؤكد اأن eا Sشبق Sشيو�شلك اإلى حتديد gدفك	 
اHداأ يف Jنفيذ eا J�شتطيع االآن	 
اأNل�س واLتهد واكت�شب NربI وeهارI االإJقان فيما Jعمل	 

املتاHعة :
Sشجل لنف�شك النتاFج التي ح�شلت Yليها	 
bيمها مبوVشوYية	 
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Jابع �أهد�aك M�hد� بعد �لآNر

هذ� Sسوف ي�ساYدك Yلى �سنع �أهد�ف �أcرب 

hميكنك eن حتديد eاJ �Pريد

�سنع  Ỳ`ن  �مل�سئولة  ه̀`ي  Mh̀`ده̀`ا  �إJO�Q̀```ك 

�أهد�aك

يكون  �أن  aالبد   .... �أOQت   �Pإ�  ... بالفعل 

QتباY� كJO�Qلإ
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اأfت وMدك eن Hني Lميع الب�سر

eن يقدر Yلي اكت�شاف WاbاJك.	 
ال�شباHية 	  Hعيدَا Yن  روؤيتك لالأTشياء  eن يقدر Yلي رSشم 

والوgم.

اأfت وMدك eن Hني Lميع الب�سر

eن يقدر Yلي Jعطيلك واإيقاف منوك وJطورك..	 

   كن Pكيَا Hالقدر الذي Jريد eن حياJك
   JوSشط Hدbة eتناgية واLمع Hني:

 bدراJك                                             ورZباJك
 وWاbتك                                             وeيولك

واeكاfياJك                                          وWموحاJك

Jاأكد اأfك Sشتتخلي Yن PكاFك Yندeا JاأNدك اأفكارك    

Hعيدَا Yن الوSشطية Hني bدراJك ورZباJك..  

TAFKER.indd   173 7/12/11   10:05 AM



174 يف هند�سة التفكري 

ال Jقع فري�شة االfدفاع والتهور وbلة املعرفة وVشعف     

الفهم..  
Wريقتك املثلي يف Wرح امل�شكالت اأن J�شيغها يف     

Sشوؤال...  
Sشوؤالك يوLهك اإيل اإfعاTس eهاراJك العقلية...  

اإfها املعرب ال�شريح اإيل اإf�شاfيتك....  

eع  Wالبكم ... �أhلcOم ... �أ�سحابكم ... hPيكم 

�Lعلو� بيوJكم ... eد�SQسكم ... �أeاcن Yملكم

بيئة ملماSQسة eهاQ�ت �لتفكري �لعليا

Jhاأcيد �إن�سانيتكم
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املوؤلف bي �سطور

cOتوM /Q�صني Uصربي 
Iية املتحدHارات العرeولة االO

�س ب L 4783اeعة زايد, اHوXبي
الهاJف املتحرك: 00971504460510

الهاJف الثاHت: 009725993884
فاك�س: 02-4434847

husien.sabry@zu.ac.ae :الربيد االلكرتوين

املهام الوXيفية:

وeوVشوYات 	  b�شايا  Jدري�س  جمال  يف  وحماVشر   PشتاSاأ
الفكر الفل�شفي االSشالeي واحل�شارI االإSشالeية

Jدريبية 	  Oورات  وJنفيذ  وJ�شميم   OداYاإ eدرب يف جمال 
وورTس Yمل يف Jنمية eهارات التفكري واالHداع

eنفذ Oورات Jدريبية وورTس Yمل الإJقان وJطبيق اإLراءات 	 
البحث العلمي

الفكر 	  جم̀`االت  وJنمية  JوSشيع  لربfاeج  eعتمد  ممارSس 
 NLP والربجمة اللغوية الع�شيبة CORT راكOواالإ
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املوؤgالت العلمية:

االإSشالeي 	  الفل�شفي  الفكر  يف  االآOب  يف  الدكتوراه  OرLة 
Yن   2003 e�شر,  Hنها,  Lاeعة  االول̀`ى,  ال�شرف  مبرJبة 

املتكلمني والفالSشفة واملت�شوفة" Hني  اهلل  "روؤية 
االS̀`ش̀`الè`ي 	  ال̀`ف̀`ك̀`ر  يف  االآOاب  يف  امل̀`اL̀`�̀`ش̀`ت̀`ري  OرL̀```ة 

eوVشوع  Ỳ`ن   1999 e�شر  ال̀`زb̀`ازي̀`ق,  Hاeتياز,Lاeعة 
وYالbته Hاليقني Yند املعتزلة" ال�شك  "eفهوم 

OرLة متهيدي املاL�شتري يف الفل�شفة, Lاeعة الزbازيق, 	 
e�شر 1996

Lاeعة 	  ال̀`ف̀`ل̀`�̀`ش̀`ف̀`ة,  يف  االآOاب  يف  ال̀`ل̀`ي̀`�̀`ش̀`اf̀`�̀`س  OرL̀```ة 
االإSشكندرية, e�شر 1974 

الدوQات التدjQبية:

 	  NLP عتمد يف الربجمة اللغوية الع�شيبةe ويلO سSممار
eن املركز العاملي االeريكي للربجمة 2006م

HOلوم التنومي االيجاHي HYPNOSIS  2006م.	 
ممارSس eعتمد لربfاeج SWOM  2003م	 
eدرب لربfاeج JوSشعة اأفق التفكري CORT 2001م	 
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اإجناز OورI املناgج املطورI 1997م	 
الدورات التدريبية املتخ�ش�شة يف املجال الرتHوي	 

اخلربات العملية:

االLتماع 	  وYلم  النف�س  Yلم  كتاHي  Jاأليف  جلنة  Y�شوية 
Hدولة  والتعليم  الرتHية   IوزارH الثاfوية  املرحلة  ل�شفوف 

االeارات للعام الدراSشي 2008 - 2009م
Y�شوية جلنة Jاأليف كتاHي Oليل املعلم ملاJOي Yلم النف�س 	 

الرتHية   IوزارH الثاfوية  املرحلة  ل�شفوف  االLتماع  وYلم 
والتعليم Hدولة االeارات للعام الدراSشي 2008 - 2009م

زايد, 	  االSشالeية,Lاeعة  الدراSشات  eوVشوYات  Jدري�س 
اأHوXبي, 2009 حتى Jاريخة. 

 	 Iوزار النف�شية,  واملوVشوYات  الفل�شفي  الفكر  Jدري�س 
حتى   1982 الدراSشي  العام  eن  االè`ارات  Oولة  الرتHية, 

Jاريخ 2009
التعليم 	  اإرTشاOي Yلي e�شتوe iرحلة  اأول خمترب  JاأSشي�س 

التعلم  WراFق  اأف�شل  لتطبيق  االإè``ارات  Hدولة  الثاfوي 
وJقنياJه وممارSشة التوLيه النف�شي وJنفيذ Oورات Jدريبية 

يف Jنمية eهارات التفكري والبحث العلمي.

TAFKER.indd   177 7/12/11   10:05 AM



178 يف هند�سة التفكري 

لطالب 	  واملنطق  الفل�شفي  الفكر  eوVشوYات  يف  حماVشر 
 -  1977 الدراSشي  العام  eن  اجلزاFر  Oول̀`ة  البكالوريا, 

1982م
Jدري�س الفل�شفة واملنطق, وزارI الرتHية, e�شر, eن العام 	 

الدراSشي 1975 - 1977
J�شميم وJنفيذ Oورات Jدريبية وحماVشرات وورTس Yمل 	 

الJقان وJطبيق eهارات eنهج البحث العلمي.
J�شميم وJنفيذ Oورات يف gندSشة التفكري والبحث العلمي.	 

f�صاWات واجناRات:

:IQن�صوe ل�صفيةa وؤلفاتe
Qوؤjة اهلل Yند eفكري الSصالم, eركز االSشكندرية للكتاب . 1

- e�شر
eن ال�صك اإيل اليقني يف aكر املعتزلة, eركز االSشكندرية . 2

للكتاب - e�شر

 	:IQن�صوe لميةY وؤلفاتe
املنهج املي�شر يف اأ�شول البحث العلمي, eركز االSشكندرية . 1

للكتاب - e�شر
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 	:IQن�صوe يةHOوؤلفات اأe
1 ." iش�شية " �شوت وال �شد�b ةYجممو
جمموYة Tشعرية " حروف Yلى ل�شان العرب ". 2

eوؤلفات يف gندSصة التفكري:	 
فن اإOارI الوbت - Oار ال�شياء - اأHوXبي. 1
2 . - Oارال�شياء   - Kاfية))  العلمي (( Wبعة  البحث   Iهارe

اأHوXبي 

اإ�شدارات حتت الطبع:	 

 Yتبات التميز . 1
اbهر SشلبياJك. 2

 	 Iن الق�شة الق�شريY اراتeاء االHOكتاب واأ Oاإحتا IزFاL
يف OورJها لعام 1992

اأHوXبي 	  eنطقة  è`دي̀`ر  ال�شيد/  è`ن   zال̀`ت̀`م̀`ي̀`ز«  Iز`̀Fا`̀L
التعليمية 2005

 	 Iجتار Zرفة  اأHوXبي,   zالثالث الرتHوي  »امللتقى   IزFاL
و�شناYة اأHوXبي 2003م

LاFزI »التميزe zن ال�شيد/ وزير الرتHية, Oولة االeارات, 	 
اأHوXبي,1999م

TAFKER.indd   179 7/12/11   10:05 AM



180 يف هند�سة التفكري 

Oول̀`ة 	  الرتHية,  ̀`ر  وزي ال�شيد/  è`ن   zال̀`وف̀`اء ̀`وم  »ي  Iز`̀Fا`̀L
االeارات , اأHوXبي 1994م

LاFزI الق�شة الق�شريH IرYاية جملة زgرI اخلليج Yن 	 
OورJها ل�شنة 1988م

 	 IدY ية يف ال�شعر والق�شة والنقد يفHOات االأYداHشر اال�f
Oولة  يف  واخلليج   Oاالحت̀`ا eثل  وNليجية  e�شرية  �شحف 

االeارات واأNبار االأOب يف e�شر.
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