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   Thinking      التفكير
اكثر الموضوعات دراسة وبحثا في مجاالت عمم النفس وخاصة عمم  يعد التفكير من

وموضوع التفكير ليس من اىتمام االتجاه المعرفي فقط  النفس المعرفي وعمم النفس التربوي.
فرد كي يصبح اكثر قدرة اعدة السموالتربوية، ل بل عنيت بو جميع المدارس الفمسفية والفكرية

في جميع مناحي الحياة المختمفة  التي تعترض طريقوعوبات والمشكالت الص عمى مواجية
 .سواء كانت اجتماعية ام اقتصادية ام تربوية ام اخالقية

 :العمياالعقمية  واالنشطة العممياتر بالتفكيعالقة 
ٌعرف انخفكٍر بأَه انًعانجت انعقهٍت نهًذخالث انحسٍت يٍ أجم حشكٍم األفكار، ويٍ ثى 

صىرة يُطقٍت، واحخار انقراراث وحم انًشكالث. وأٌضا إدراك األيىر وانحكى عهٍها ب

ٌعرف انخفكٍر عهى أَه"عبارة عٍ سهسهت يٍ انُشاطاث انعقهٍت انخً ٌقىو بها انذياغ عُذيا 

 ."ٌخعرض نًثٍر ٌخى اسخقبانه بىاحذة أو أكثر يٍ انحىاس انخًس

عٍ طرٌق  وأشار كم يٍ هىنفس وسًٍث وبانٍج عهى أٌ "انخفكٍر نٍس عًهٍت وصف نشئ

اإلدراك أو اسخرجاع، ونكُه اسخخذاو نًعهىياث حىل شئ يا نهخىصم إنى شئ آخر يٍ 

 ."خالل يا ٌسًى باالبخكار

وٌعرف دي بىَى انخفكٍر انشايم أو انًحٍظ بأَه "حفكٍر عًهً حىنٍذي ٌسعى إنى ابخكار 

أٌجاد  األشٍاء وإٌجاد انحهىل نهًىاقف انًخخهفت، وهى ححرٌضً فً يضًىَه ٌسعى إنى

انبذائم واالبخعاد عٍ انًُطٍت انًعخادة، وٌقىو بخىسٍع انقذراث يٍ خالل انخٍال 

 (وانبذٌهت")كىرث

لف من مركبة، تتأ Mental processالتفكير عند االنسان عبارة عن عممية عقمية     
 مجموعة من العمميات العقمية التي يتم من خالليا نشاط التفكير وىذه العمميات ىي:

 
 
 
 



 التفكير والذكاء ال:عالقةاو 

عمى الرغم من البحوث والدراسات المتعددة حول التفكير اال ان بعض العمماء مازالوا 
يجيمون كثيرًا من خفايا التفكير، فبعضيم ذىب الى الربط ما بين التفكير والذكاء وأصبح 

بالذكاء في  يعرف التفكير عمى انو العممية الظاىرة لمذكاء الموروث وقد ارتبط التفكير
االذىان فاألغمبية تفترض ان االكثر ذكاء ىو االكثر قدرة عمى التفكير الجيد كما اننا اكثر 
ميال الى عد التفكير الجيد مؤشرا لمذكاء المرتفع وعمى الرغم من ىذا االرتباط اال ان 

( يرفض الفكرة التي تعدىما مرادفين لشيء واحد فالذكاء ىو مادة Nikersonنيكرسون )
التفكير، ىو الحشو، المادة الخام التي تصنع منيا األفكار اذ يصعب عمى الفرد تخيل أي 
سياق أو مضمون اليحتاج الى ذكاء اما التفكير فيو ميارة توظيف ىذه المادة وجعميا ذات 

 فاعمية. 
( انو ليس بالضرورة ان يكون االذكياء مفكرين ميرة فكثير De Bonoلقد افترض ديبونو )و 

ي الذكاء المرتفع لدييم قدرات متواضعة في التفكير فالطمبة شديدو الذكاء يكونون من ذو 
ضميعين في حل االلغاز والتفكير المتفاعل، فاذا تييأت لدييم جوانب المسألة جميعيا 
يمكنيم النظر فييا لكنيم اقل مقدرة عمى فيم نمط التفكير القائم عمى البحث عن جوانب 

 المسألة وتقييميا. 
 
 التعممفي التفكير نيا عالقة ثا

إّن التفكير مفيوم معقد ينطوي عمى ابعاد ومكونات متشابكة تعكس الطبيعة المعقدة لمدماغ. 
وُيعّد التفكير عممية معرفية وعنصرا اساسيا في البناء المعرفي الذي يمتمكو االنسان وان 

المختمفة من التصور البصري والسمعي والشمي والممس  التفكير يكون مصاحبا باالنماء
والتذوق. وان التفكير لو عالقة  بالذاكرة واالستدعاء تربطيا عالقة وطيدة بالتعمم التذكر من 
دون تعمم والتعمم من دون تفكير وان مقدار ما نتذكره والطريقة التي يتم بموجبيا التذكر 



درجة اتقاننا ومعالجتنا وتفكيرنا بذلك التعمم وان يعتمد عمى ماتم تعممو في الماضي وعمى 
التذكر يتضمن اكتساب المعرفة أو الخبرة كخطوة اولى ويتبعيا فيما بعد استدعاء أو تذكر 
ما تم اكتسابو وان التعمم ىو اكثر من مجرد قراءة عابرة لمموضوع أو النظر الى الممخصات 

تعممو وىذا يعني محاولتنا القيام باستذكار  ان التعمم يتطمب القيام بمراجعات نشطة لما تم
المعمومات ذات الصمة بعد قراءتيا مباشرة والبحث عن المبدأ العام الذي تدار حولو 
التفاصيل ومحاولة تذكر الحقائق الميمة وصيغة اسئمة ومحاولة االجابة عنيا ومحاولة 

 القيام بعممية تنظيم ذاتية لممادة الدراسية. 
التعمم ُتعّد مطمبا أساسيا لمتفكير المثمر وتكاد التخمو زاوية من زوايا التعمم وان القدرة عمى 

من الحاجة الى التفكير واالستدالل واتخاذ القرارات وحل المشكالت ومن اجل ذلك فان 
اليدف االول لمتعمم ينبغي ان يوجو نحو نماء قدرات المتعممين عمى ممارسة شتى انواع 

ية كما ينضوي عمى االستقصاء وتحديد مصادر المعمومات التفكير والميارات الفكر 
واستخراجيا وطرح االسئمة والتساؤالت وجمع المعمومات وتصنيفيا وتحميميا والربط بينيا 
والتوصل الى استنتاجات فضاًل عن وضع الفرضيات واختبارىا واتخاذ القرارات المناسبة 

 ومؤثرًا.  وفي ىذه العمميات العقمية يكون سير التعمم فعاالً 
 العالقة بين التفكير والتعمم

 ان العالقة وطيدة بين التفكير والتعمم وتكمن في النقاط اآلتية: 

ان التعمم والتفكير مترابطان فالتعميم الفعال يؤدي الى زيادة مستوى التفكير العممي  -1
 وتذكر المعمومات. 

 غالبا ما يؤدي التفكير المنطقي الى استيعاب مفيوم التعميم بشكل دقيق.  -2

 ان لمتفكير أىمية في استيعاب المعرفة.  -3

ان داللة التفكيرمن خالل عممية التعميم نستدل عمييا من خالل حل مشكمة أو  -4
 االجابة عن السؤال أو الوصول الى اليدف المراد تحقيقو. 



من خالل التفكير عمى صورة مفردات والفاظ وجمل قد يتم التعبير عن التعميم  -5
 بسيطة. 

يتأثر التفكير باالساليب التعميمية التي يتبعيا المعمم مع الطمبة كما يتأثر بالفروق  -6
 الفردية بين المتعممين وطبيعة المرحمة العقمية التي يمر بيا المتعمم. 

التفكير لدى  ان اسموب التقويم الذي يتبعو المعمم يشجع ويعمل عمى تطوير -7
 المتعممين. 

توجد عالقة وطيدة بين التعميم الجيد والتفكير الخاص في تشكيل المعمومات  -8
وتصنيفيا وتنظيميا وكذلك التجريد والتصميم والتحميل والتركيب واالستدالل 
واالستنباط واالستقراء ولذلك نرى ليذه الناحية أىمية خاصة في تشكيل عممية 

 التعميم. 

 التقكير بالذاكرة عالقةثالثا:
أن التفكير عممية ذىنية ينظم بيا العقل الخبرات والمعمومات من أجل اتخاذ قرار معين ، 
ومن ىذا التعريف نخمص إلى أىمية الذاكرة ليذه العممية ، ذلك أنيا المخزن الذي يحوي 

تبرز أىمية تمك الخبرات والمعمومات التي يستخدميا العقل اإلنساني في التفكير ، ومن ىنا 
التعرض آللية الذاكرة ، وكيفية تفعيميا بقدر معقول من التفصيل بحيث يسيم في تعميق 

 .التفكير وتسييل ميامو وتسريع عممو

 تنقسم الذاكرة إلى

مخزن المعمومات الحسي: وال تستطيع الذاكرة االحتفاظ بالمعمومات في ىذا المخزن بما -1

ام في سيارتك تمحظ الفتات المحالت عن اليمين يتجاوز ثواني؛ فعند سيرك في شارع ع
 .والشمال ، وتجد أن تمك المعمومات ال تمبث أن تزول

الذاكرة قصيرة المدى: وىي التي تحتفظ لمدة ساعات بالمعمومات التي يشعر اإلنسان  -2
بأىمية تخزينيا وبضرورة اصطحابيا عمى الدوام؛ فأنت عندما تسأل عن رقم ىاتف ال 



صال بو إال مرة واحدة تجد أنك تردده في نفسك بضع مرات لكي تتمكن من تحتاج االت
تخزينو في ذاكرتك القصيرة حتى تنيي االتصال ، ثم ال يمبث ىذا الرقم في تمك الذاكرة إال 

 .لمدة تتناسب مع تقديرك ألىميتو في المستقبل القريب

التي يبذل االنسان في  الذاكرة طويمة المدى: وىي التي تحفظ لمدة طويمة المعمومات-3
سبيل تخزينيا جيدًا كبيرًا ويمضي وقتًا طوياًل ، ويعتقد بعض عمماء النفس أن تمك 
المعمومات يستديم وجودىا في تمك الذاكرة؛ بمعنى أنيا ال تزول بمرور الوقت ، والحقيقة أنو 

ويجب التنبيو قد تزول وتتشوه بعض أجزائيا ، إال أن الجزء األكبر يبقى عمى سبيل الدوام. 
إلى أن عدم استرجاع معمومة من تمك المعمومات في لحظة معينة ال يعني عدم وجودىا ، 

نما يعني فقط عدم مناسبة طريقة االسترجاع ، ولوجود اضطرابات نفسية معينة  .وا 
 

 ا:عالقة التفكير باالدراكرابع
خالف بين الفالسفة ان لموضوع االدراك تاريخ طويل في الفكر اإلنساني، فقد كان موضع 

وعمماء النفس، الن موضوع االدراك واسع جدا ويشمل عمميات عقمية كثيرة، يمكن النظر 
الييا عمى انيا عممية بحث عن افضل التفسيرات لممعمومات الحسية من خالل معرفة 
خواص االجسام، حيث تكمن اىمية االدراك في كونيا تزود الفرد بالمعمومات عن عالمو 

الخارجي، وتحفظ حياتو وتساعده عمى التكيف والتوافق من خالل استخدام السموك الداخمي و 
االنساني السوي، أي ان الفرد ال يستطيع التوافق االجتماعي والعيش بيدوء مع االخرين إال 
اذا ادرك رغباتيم واتجاىاتيم وشعورىم، حيث ان عممية االدراك عممية اساسية في جميع 

رى مثل التفكير والتذكر والتعمم، فال يستطيع الفرد تعمم شيء او يفكر العمميات العقمية االخ
بو إال اذا عرفو وأدركو بالشكل الصحيح، فالعمميات العقمية الثالث تعتبر اساس لمحور 

 التنظيم المعرفي وىي:

 االدراك: ىو تفاعل الفرد مع البيئة وحصولو عمى المعمومات منيا.  -1



 ت التي حصل عمييا الفرد من االدراك.التذكر: حفظ المعموما  -2
نتاج تنظيمات عقمية جديدة.  -3  التفكير: وىي تفاعل المعمومات الحاضرة مع الماضية وا 
 

 : تعريف االدراك
عرف االدراك: انو العمميات التي تتم بيا معرفة الفرد لبيئتو الخارجية التي يعيش فييا 

وتحديد داللو لمشيء المدرك يتم بواسطة  ولحالتو الداخمية، أي اعطاء معنى لممحسوسات،
معرفة ما حولنا من اشياء عن طريق الحواس مثل الصوت الذي نسمعو ليس مجرد صوت 

 بل يتم تفسيره عمى انو صوت سيارة او غير ذلك.
 االدراك الحسي:

وىي العمميات العقمية التي يتم اعطاء الفرد معنى لممثيرات الحسية الصادرة عن 
تي تحيط بو، وعن حالتو الداخمية التي يتمقاىا بوسطة أجيزتو الحسية الموضوعات ال

المختمفة، بمعنى اخر ىي وسيمة الفرد لموصول الى المعرفة والتكيف مع تمك المعرفة، 
فيدرك الفرد مثال ان الصوت الذي يسمعو ىو صوت صديقو ومن ثم يسمك سموكا يتناسب 

خالل بيئة الفرد الداخمية او الخارجية، مع صديقو. وتصدر تمك المثيرات الحسية من 
فالداخمية مثل احساس الفرد بالجوع والعطش اما الخارجية مثل مشاىدة شيء ما او سماع 

 صوت يدلنا عمى صاحبة من خالل الحواس المعروفة لدبنا.
 وتختمف االحساسات الناتجة عن المؤثرات الحسية من حيث:

تختمف االحساسات التي تنتقل بواسطة جياز اختالف االحساسات في النوع: بحيث   -1
عن االحساسات التي ينقميا جياز اخر. حيث تختمف االحساسات البصرية عن  حسي 

االحساسات الصوتية، كما انيا تختمف في نفس النوع مثل اختالف احساسات الحمو عن 
 احساسات المر.



الحساس مثل تدرج اختالف االحساسات في الشدة: وىي درجة االختالف في شدة ا  -2
 المون الواحد.

اختالف االحساسات في المدى: تختمف االحساسات فيما بينيا من حيث مساحة   -3
القسم من جسم الفرد الذي تؤثر فيو، فقد تؤثر مثال احساسات االلم في جزء صغير من 

 الجسم او جزء كبير.
الجيزة الحسية المختمفة عممية االدراك الحسي: ىي تفسير وتأويل لالحساسات التي تقميا ا

)السمع، التذوق، البصر، الشم والممس(، وتعتبر عممية معقدة تتوقف عمى نفاعل مجموعة 
 الشيء المدرك. عوامل يتعمق بعضيا االخر بالبيئة المحيطة وطبيعة

 اىمية االدراك:
و االدراك ىو الوسيمة التي يتصل االنسان مع بيئتو فال يستطيع ان يحافظ عمى حيات  -1

 إال اذا ادرك االخطار التي تيدد حياتو.
 االدراك يوجو السموك: أذ ان سموكنا يتوقف عمى كيفية ادراك االشياء.  -2
يرتبط االدراك بشخصية الفرد وتوافقو االجتماعي، فالواقع ان السموك االجتماعي لمفرد   -3

خص دقيقا كان السموك حيال االخرين يتأثر الى حد كبير بإدراكو ليم، وكمما كان ادراك الش
االجتماعي سويا، فالشخص الذي يدرك ان ىناك خطر عمى حياتو يبتعد عن مصدر 

 الخطر.


