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 :عياصز الورقة 

 طرق الباب بحاجة إلى استئذان .-أواًل :
 ثانيًا : التفكير كمنيج.
 ثالثًا : التفكير كميارة. 

 رابعًا :ميارات التفكير العميا.
 تعميم التفكير ال ينتيى. خامسًا :

 سادسًا اإلستئذان بالمغادرة بحاجة إلى ترك األثر
 ممخص 

إن الشغل الشاغل فى مجتمع المعرفة لجل العمماء والمثقفين ىو التفكير وتعمم    
ركن أساس فى العمميات المعرفية وفوق المعرفية . لذلك جاءت أىمية الورقة ميارات التفكير 

تجاوز تعمم مرحمة الميارات األساسية لمتفكير إلى مرحمة الميارات العميا لمتفكير  الحالية فى
،وذلك من خالل تركيز اإلنتباه عمى أىم ميارات التفكير العميا فى مجتمع المعرفة ، والكيف 

 الذى بو يمكن أن تتحقق فى السياق المجتمعى . 
، وأن التفكير إال بموت اإلنسان لتفكير ال تنتوىذا فضاًل عن التأكيد عمى أن عممية ا

منحة ربانية من الخالق ينبغى عمى اإلنسان استثمارىا فى الخير ال فى الشر من خالل 
 اإلسترشاد بالقوى األخالقية الكامنة فى داخل اإلنسان . 

 التربية . -مجتمع المعرفة -العميا -التفكير -ميارة الكممات المفتاحية :  
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Higher order thinking skills in the knowledge society 

A futuristic perspective in the Education world 

Abstract  

   The preoccupation in the knowledge society of most scholars, scientists 

and intellectuals is thinking and learning thinking skills, a cornerstone of 

cognitive and higher order thinking processes. Therefore, the importance of the 

current paper came in moving beyond learning the low order thinking skills to 

the stage of higher order thinking skills, by focusing attention on the most 

important higher thinking skills in the knowledge age, and how they can be 

achieved in the societal context. 

This is in addition to the assertion that the thinking process does not end 

without the death of a person, and that thinking is a divine gift from the Creator 

that a person must invest in a good, not in evil, through being guided by the 

moral forces inherent in the human being. 

 Keywords: skill - thinking - supreme - knowledge society - education. 
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  استئذاٌأواًل طزق الباب حباجة إىل 

طرق األبواب بحاجة إلى استئذان، فإن طرق عقول اآلخرين باألفكار  أن مثمما    
بحاجة إلى تفكير. إذ أننا نفكر ال من أجل ذواتنا فحسب بل نفكر من أجل اآلخرين ، ومن 

والمشكالت الحياتية بتمك السمة ،نعم نحن ننجو من األزمات أجل البقاء عمى قيد الحياة. 
 كائنات الحية . المميزة لبنى اإلنسان عن بقية ال

وفى آيات الذكر الحكيم نجد آيات لمتفكر والتدبر واإلستبصار والتعقل ، وكأن وظيفة 
اإلنسان األساسية ىى أن يفكر، ويطرح أفكار، وىذه ركائز من أجل تعمير الكون ، وىبة من 

 ا عز وجل من أجل سيطرة اإلنسان عمى األرض. 
َيَتَفكَُّروَن" . وفى  َلَعمَُّيمْ  اْلَقَصَص  َفاْقُصصِ قولو تعالى "  671سورة األعراف اآلية  ففى

َأَفاَل  ۚ  َوِفٓى َأنُفِسُكْم  16" ، وفى سورة الذاريات اآلية َوَقدَّرَ  َفكَّرَ  ِإنَّوُ "  61سورة المدثر اآلية 
 تُْبِصُروَن". 

والتدبر ففى سورة النساء قولو  تحث عمى التفكير وغيرىا من آيات الذكر الحكيم التى
َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلًفا َكِثيرًا" سورة   تعالى "

 .11النساء اآلية 
 والشؤال اجلوٍزى ما ٍى دالالت التفلري ؟ 

 Think before it’s" 1002فى كتابو   Edward de Bonoإدوار دى بونو  

too late  ")نما  )فكر ألنو فقد تأخرت كثيرًا أكد عمى أن التفكير ليس لممتعة العقمية ، وا 
لتكوين العقل المبدع الذى لديو قدرات عمى النقد ، ويرى دى بونو أن كثير من الجامعات ليس 

 وال يوجد اىتمام كاف بالتفكير فى الجامعات.  .  faculty of thinkingلدييا كمية لمتفكير 
 If no one is paying direct attention to thinkingوفى عبارة شييرة لو " 

, how can things improve  بمعنى إذا لم يكن ىناك اىتمام جاد بالتفكير، فكيف "
 .De Bono2009,190)تتقدم األشياء . )

شأت الفمسفة ، وىى تحث عمى إعمال العقل وىذا ليس باألمر الجديد فمنذ أن ن
وكانت نواة اإلنقسام ىى التوجو الفكرى ،والتفمسف والتفكير، بل انقسمت المذاىب الفمسفية 

الذى يحممو المذىب الفمسفى ،فيناك الفمسفة التحميمية ، والفمسفة النقدية ، والفمسفة 
والتقدمية ، والفمسفة اإلسالمية،  الوجودية ، والفمسفة التجريبية ، والفمسفة البرجماتية ،
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والفمسفة المسيحية ......وتطور العقل اإلنسانى عمى مر العصور بناء عمى التفكير وفعل 
 التفكر . 

عمال العقل ،فقد كان لعمم اإلجتماع نظريات ،بالتفكير ولم يستأثر الفكر الفمسفى  وا 
الجمعى ، مثل نظريات العقد اجتماعية تعمق التفكير الجمعى ،والقوة الجمعية ،والوعى 

، ونظرية الضمير الجمعى  Jean-Jacques Rousseauاإلجتماعى لجان جاك روسو 
 ، ونظرية الفعل اإلجتماعى عند تالكوت بارسونز Emile Durkheim عند إيميل دوركايم

Talcott Parsons وماكس فيبر ، Max Weber جارى بيكر، ونظرية االختيار العقالنى ل 
Gary Becker  وغيرىا من النظريات االجتماعية التى دعمت الفعل والسموك...... ،

 (.22، 6220)كريبالجمعى بل واإلرادة الجمعية . 
وال يمكن عزل التفكير الفمسفى القائم عمى الحوار العقمى والتأمل واإلستنباط  والذى   

القائم عمى العقل الجمعى ،  ، وبين التفكير الجمعىكان منذ أن عرفت البشرية معنى الحياة 
والتضامن االجتماعى ، والذى يستند إلى معايشة الثقافات المتنوعة والمتداخمة األصيمة 

بل الجمع بينيما ضرورة معرفية ووجوبية من أجل فيم متطمبات الحياة ، وتحقيق والوافدة . 
ذخر بعمماء  موكىاإلدراكى ، والس كما أن عمم النفس المعرفى .الغاية من وجود البشرية 

النفس الذين وضعوا أسس البنية العقمية والمعرفية والعصبية لمعقل اإلنسانى ، وأنماط التفكير 
مثل رواد التحميل النفسى سيجموند فرويد وعمميات التفكير المتشابكة داخل المخ اإلنسانى 

جودورن النمساوى الجنسية، و  Alfred Adler ، وألفرد أدلر Sigmund Freud النمساوى
األمريكى الجنسية رائد عمم نفس الشخصية ،ومقاييس بناء Jodorn  Allport ألبورت

صاحب نظريتى التعمم Albert Banduraالشخصية، وعالم النفس الكندى البرت باندورا 
 Jeanاإلجتماعى ، ونظرية فاعمية الذات، وعالم النفس السويسرى الجنسية جان بياجيو 

Piagetصاحب نظرية التطور المعرفى والتى ميدت لمذكاء اإلصطناعى، وسبيرمان 

Spearman  عالم النفس بريطانى الجنسية الذى اىتم بالذكاء اإلنسانى ، والتحميل العاممى
 Abraham ، وصاحب كتاب "مقياس الذكاء "، وعالم النفس األمريكى ابراىام ماسمو

Maslow و تدرج الحاجات، وستنانفورد بينيو صاحب ىرم ماسمو الشيير لتحديد أ
Stanford Binet .عالم النفس الفرنسى مخترع أول اختبار لمذكاء 
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وعمم ،عمى ىذا النحو ال يمكن إدراك التفكير بدون النظرة الكمية الشاممة لمفمسفة 
 وعمم النفس فى تفسير طبيعة العقل اإلنسانى كعموم متشابكة . ،اإلجتماع 

 رياإلستدالل عمى التفل

 -يمكن أن نستدل عمى التفكير من العالمات التالية : 
 أواًل : الوعى المدرك بكل ما يدور حولو .

  ثانيًا : التركيز وشدة اإلنتباه 
 ثالثًا : اإلحساس والمشاعر تجاه اآلخرين 

 رابعًا : الرجوع إلى جذور المشكمة أو القضية المطروحة ) العمل البعيدة(.
 وجية نظر .   Argumentأو   line of reasoningخامسَا: وجود خط لمتفكير 

 سادسًا : تناسق األطروحات الفكرية مع األدلة المنطقية.
 ثاىيًا التفلري كنيَج 

 ىل يمكن اعتبار التفكير منيج ؟  
يقول عميد األدب  6291فى مقالو عن التعميم الجامعى فى جريدة المقتطف عام   

الدكتور طو حسين " إن انشاء الجامعة أحدث فى حياتنا الجامعية حدثًا عظيمًا حيث  العربى
أدخمت مناىج البحث الحر عن حقائق العمم واألدب ألول مرة فى التاريخ المصرى الحديث بعد 
أن فرض عمى العقل المصرى ظروف جعمتو يقضى حقبًا طويمة تحت وطأة التخمف ...ومن ثم 

 عنيفة فى المجتمع وفى الثقافة "  أحدثت الجامعة ىزات
والتفكير التى بشرت بيا الجامعة مسألة مقبولة ، وأصبح ،كما أضحت غرائب الفكر 

لمرأى العممى واألدبى قدر كبير من الحرية داخل الجامعة إذ فازت المناىج الجامعية باإلستئثار 
 (.79، 1001بالعقل المصرى" )طو حسين 

أن منياج الجامعة كان دعوة لمتفكير فى قضايا المجتمع ، وأن وجود الجامعة  أى   
أطمق لمعقل المصرى العنان ليكون التفكير منيج حياة لخروج العقل اإلنسانى من قيود الكسل 

 الفكرى التى أحاطتو فى حقب اإلستعمار التى مر بيا المجتمع المصرى عمى مر العصور . 
وما يميز اإلنسان عن سائر الكائنات األخرى ىو رحمة البحث عن المعرفة والحقيقة   

، ومع ىذه الرحمة الطويمة يتطور منيج التفكير من طور البداوة إلى التحضر إلى الوصول 
 إلى الفضاء . 
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تطور العقل اإلنسانى فريضة فرضيا ا عمى الكائنات البشرية ،وقد يكون إذ أن  
ر ىذا فى صالح البشرية مثل اإلكتشافات العممية ،واإلختراعات التى تنقل الشعوب منيج التفكي

دمر الذى يتفنن فى تطويع والمجتمعات من حالة التخمف إلى التقدم ،أو منيج التفكير المُ ،
العموم ألغراض غير أخالقية مثل الحروب البيولوجية، والنووية ،وما بعد النووية الحروب 

 الجينية . 
أن العمم عمى حد قول العالم المصرى أحمد زويل فى كتابو عصر العمم " بات أى   

لى احتماالت تدميره فى الوقت ذاتو" وبناء عمى ذلك تختمف لغة ،يقود إلى تطويع المستقبل  وا 
الحروب ،فجرثومة واحدة صغيرة ال ترى بالعين المجردة كافية لتغيير الجينات البشرية ،ولم 

 لثقيمة فى المستقبل القريبيعد مكان لألسمحة ا
  (.620:  617، 1002) أحمد زويل 

وفى مشروعو الحضارى الفكرى ربط المفكر المغربى محمد عابد الجابرى بين منيج     
فبعد ثالثة أجزاء من تكوين العقل العربى ، ونقد بنية العقل العربى والقيم األخالقية ، ،التفكير

الذى أساس لتكوين العقل، وىذا ما  "لعقل األخالقى العربىا"،والعقل السياسى العربى ، يأتى 
جعمو يصف دور منظومة القيم فى تشكيل العقل اإلنسانى ب) طب األخالق( من أجل تطيير 

فى كتابو عن الطب الروحانى  "أبو بكر الرازى"واألفكار الذميمة ،وقد برع ،النفس من األخالق 
أو الطب الجسمانى قرين بإصالح األخالق ،وخالص  فى وصف كيف أن الصالح الجسمانى

ودحض الممارسات كما اىتم الجابرى أيضًا بما أسماه ىندسة األخالق ،النفس من الرذائل
  (.963: 126، 1006الالأخالقية من أجل استقامة البنية العقمية لإلنسان .) محمد 
والمشروعات ،خطط وال،واألفكار،من ىنا فإن التفكير منيج ، ومدخل لطرح الرؤى 

المستقبمية . بل إن التفكير منيج لحل المشكالت والقضايا المجتمعية ، ومنيج لمتنبؤ والتوقع 
 باألحداث المستقبمية.

 ثالجًا التفلري كنَارة 

والممارسة ،والفعل لشئ معين بفضل الخبرة،يعد التفكير ميارة أى قدرة عمى األداء  
ومكتسبة من السياق المحيط كما يرى عمماء النفس ،والتفكير ميارة متعممة ،المستمرة

 ، وكالرك ىل، وتولمان، وألبرت باندوراوثورنديك ، وسكنربافموفو واطسن ،  السموكيين مثل
Watson, Pavlov, Skinner, Thorndick, Clark Hill, Tolman, and Albert 
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Bandura،ما يرى بعض عمماء وقد يكون بعض من تمك الميارة فى الجينات العقمية لممرء ك
، وآالن كامبل ، وألبرت  Mendel's لموراثةوتنبع من عوامل وراثية مثل قوانين مندل النفس 

 Alan Campbell, Albertدورفمان ،وألكسندر فينر، وألفرد ىيرشى ، وأندرو فاير .... 
Dorfman, Alexander Viner, Alfred Hershey and Andrew Fire ... 

ىل ىو  thinking of thinkingوىى قضية شائكة منذ أن بدأ التفكير فى التفكير  
 ؟ميارة مكتسبة أم وراثية أم اإلثنين معًا 

والخبرة ،وما يشغمنا حقيقة ىو اإلعتراف بكون التفكير ميارة تنمى دومًا بالممارسة  
 والتعمم الذاتى المستمر . ،

 theفى كتابو " العقل السعيد"  Dean Burnettوقد أكد عالم األعصاب دين بورنيت  
happy brain  عمى أن السعادة تكمن داخل المخ اإلنسانى ،وأن التفكير مبعث  1062عام

 .عمى السعادة عندما يكون إيجابيًا، ومبعث لأللم عندما يكون سمبيًا 
والتى ،إال أن التفكير راحة كبيرة لإلنسان خاصة مع تقدم مراحل العمر اإلنسانى    

 .(Burnett2019 )تتسم بالعمق والنضج الفكرى . 
ابراىيم "بالفعل التفكير اإليجابى يبعث عمى اتقان ميارات متنوعة ،وىذا ما أكد عميو   

الم التنمية البشرية فى كتابو القيم" استراتيجيات التفكير" حيث أن اإلستراتيجيات ع "الفقى
 ،توضع لميارات التفكير اإليجابى 

لتفكير السمبى ،بل عمى المرء كى يتقن ميارات التفكير أن يتخمص من كافة وليس ا
عميو أن  التوتر، والقمق و أنماط التفكير السمبى بداخمو التى تبعث عمى العصبية ،والصداع ،

 حدى استراتيجيات التفكير اإليجابى التىإوىى ،  Autogenicاألوتوجينيك "يتعمم استراتيجية 
، وعمماء اإلدارة فى اليابان،  Bruce Leeاستخدميا أكبر خبراء الكارتيو وىو بروس لى 

وبدأ يستخدميا أطباء ،وكذلك فى األوساط الرياضية لالعبى كرة القدم والتنس والسمة ، 
 األسنان كأحد أساليب العالج . 

وتقميل حدة خاء،اإلستر تقوم عمى العالج باإليحاء والوصول إلى  "األتوجينك"وفكرة     
حضار إوالقمق العصبى، كما أنو يمكن استخدامو كنوع من التدريب الفردى ،وتقوم عمى ،التوتر

المرء نصف كوب من الماء،ويبدأ اإلنسان يتحدث عن مشكمة أو تحدى فى حياتو ،وأسباب 
ىذا التحدى ،وكيف يمكن عالجو ،ويفضل أن يكتب كل ىذا ،ثم يبدأ فى تناول كوب الماء 
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وببطء حتى تمتمئ الرئتان ثم يزفر ،ويتنفس من أنفو بعمق ،يشرب كمية بسيطة من الماء و ،
من الفم ببطء ،بحيث يكون الزفير أكثر من الشييق ،وعدد مرات الزفير تكون أكثر من 

، فكمما زاد الزفير كمما ازداد  1-1-3الشييق ،أى يستخدم استراتيجية التنفس بطريقة 
وأرى ،وتمتعت بالشخصية اإليجابية ثم اغمض عينيك ،الراحة التامة  اإلسترخاء ، ووصمت إلى

، ومن ثم عقمك الباطن يرسم صورة كم أنت قادر عمى مواجية التحدى الذى تواجيو بكل ثقة 
وكان ىذا مبعث ،ذىنية مختمفة عما كنت تعتقد من قبل بأنك ال تقدر عمى مواجية التحدى 

 (.10-11، 1061. ) ابراىيم  وكسل فكرى بالنسبة لك،وسمبية ،قمق 
ومن ثم فالقدرة عمى تحويل التفكير من تفكير سمبى إلى تفكير إيجابى يتطمب إرادة   

قوية توجو الالوعى أو عقمك الباطن، وتحركو صوب التفكير بإيجابية، وقدرة عمى العمل 
 واكتساب الميارات المتنوعة .،
 رابعًا : مَارات التفلري العميا 

اجتمع عمماء التفكير عمى أن تعمم ميارة التفكير الناقد من أىم ميارات التفكير العميا 
Higher order thinking  .HOTs. علينا فى البداية معرفة ما هى مهارات التفكير الدنيا

Low order thinking)  LOTs(. 

لمتحول من ميارات التفكير الدنيا أو األساسية إلى ميارات التفكير العميا عمينا أن ننظر إلى 
 التصنيفين التاليين لماسمو وأندرسون 
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  التحول مً تصييف بموو لمحاجات إىل تصييف أىدرسوٌ

                                                                                Source : Ronasani, Nail et al (2019). 

ىى ميارات التفكير الدنيا أو األساسية . أما   C1 : C3من   9إلى  6التصنيف من  
 .C4 :C6من  1:  3ميارات التفكير العميا فيى من 

وما يتضمنيم من ،معنى ىذا أن التحميل والتقويم واإلبداع من ميارات التفكير العميا  
واستدالل ونقد وتحميل فمسفى، وابتكار أفكار مستحدثة ،وعة من استنتاج ميارات تفكير متن

استخدام مناىج لمتفكير متنوعة،مثل التفكير العميق ، والتفكير و ،وقدرة عمى اقتحام المجيول ،
 .المغوى ،والتفكير اإلستنباطى ،والتفكير العممى

إلى ميارات التفكير العميا إذ يرى  وال باليسر لإلنتقال،ولكن األمر ليس بيذه البساطة 
حدثون أن من أىم متطمبات مجتمع المعرفة ىو أن تمتمك جممة من عمماء التفكير المُ 

اإلستراتيجيات التى تؤىمك لمتحول من الميارات الدنيا /األساسية لمتفكير إلى الميارات العميا 
 لمتفكير. 
ميارات  أن Hai Wangوىاى وانج  Shouhong Wangشوىونج وانج إذ يرى  

 Non -discipline-specificالتفكير العميا غير محددة بنظام معين أو بتعمم ميارات بعينيا 

and non- skill-specific higher order thinking   . 

 Rationalىومن ثم فيما ينظرا إلى أن ميارات التفكير العميا تتضمن ) التفكير العقالن
thinking التصميمى  ، والتفكيرDesign thinking  وتفكير النظم ،Systems 
thinking .(Wang2014, 180-182) 

 -ومن ثم يمكن اإلستدالل عمى ميارات التفكير العميا كالتالى :
، جل البحث عن المعرفة لماذا ، كيف: استخدام كافة أدوات اإلستفيام من أ ميارة التساؤل-1

 مدى ، ........  أين ، متى ، من ، إلى أى
: من خالل المالحظة العميقة لمظاىرة أو المشكمة أو القضية  تكوين الصورة الكميةميارة -1

 المطروحة يبدأ العقل اإلنسانى يرسم صورة كمية وشاممة عن القضية المطروحة. 
 : أى إدراك العالقات بين المتشابيات والمتناقضات من ميارة البحث عن العالقات السببية-9

 أجل تكوين تصورات جديدة عن الفكرة المطروحة لمنقاش . 
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: القدرة عمى تجميع غير المتشابيات فى تصنيف جديد يعد من متطمبات  ميارة التصنيف-3
جديدة من معارف متشابية وغير متشابية ،  فكرية مجتمع المعرفة ، حيث تكوين أنساق

 وىو ما نعرفو بالعموم البينية والمتداخمة . 
دراك  ميارة التركيب )استكمال الصورة (-2 : وىى قدرة فائقة عمى تصميم خرائط عقمية ، وا 

متكامل فى إطار السياق العممى  فكرى العالقات بين العناصر والمجاالت البينية فى نسق
 والمجتمعى لمظاىرة محل النقاش.

ار باألدلة : وتعد ميارة فائقة وتتطمب حكمة فى عرض األفك ميارة مشاركة األفكار-1
المنطقية والحجج القوية التى تدعم وجية النظر، كما تتضمن القدرة عمى تقبل النقد 
عادة بناء النسق الفكرى وفقًا آلراء الخبراء والجميور  والتغذية الراجعة من اآلخرين ، وا 
المستيدف، أو المجتمع ككل . كما تشتمل عمى اإلجماع العممى أو اإلتفاق عمى المشروع 

 وح أو الفكرة أو الخطة المعروضة باإلجماع من الخبراء فى مجال التخصص.المطر 
من الميارات العميا ألنيا تشتمل عمى تقييم  القرار : تعد ميارة اتخاذ ميارة اتخاذ القرار-7

دراك تام لمسياق العممى والمجتمعى ، وتوفير البدائل وفقًا  الموقف العممى ككل ، وا 
مجتمع . ومن ثم فتعد عممية اتخاذ القرار عممية اإلختيار من لمممكنات المتاحة داخل ال

 ، البديل المناسب والذى يتفق مع الظروف الحالية. بين البدائل المتاحة
الباحث عن المعرفة ، وىى منذ  : وىى ميارة أصيمة فىالتوقع والتنبؤ التخطيط و ميارة -1

بداية ممارسة عممية النقد والتحميل لمظاىرة من أجل توقع الشئ غير المعتاد أو المألوف 
 أو كل ما ىو إبداعى ومبتكر. 

: إذ يتطمب مجتمع المعرفة التفكير فى الممارسات  ميارة التطبيق وتصميم ممارسات ذكية-2
ماشى مع المجتمع والسياق ككل فيذا يعد إبداع عممى القابمة لمتحقق فى الواقع ، والتى تت

 حقيقى وىو تطبيق المعرفة . 
 theإلى مقولة   knowledge is powerإذ بات من الضرورى التحول من مقولة 

implementation of the knowledge is the real power. 

قدرة المرء عمى تحديث النسق  : تتمثل فى ميارة متابعة النضج العقمى لمنسق الفكرى-60
الفكرى لديو،وفقًا لممستجدات العممية والمعرفية ومتطمبات المجتمع المحيط بو ، وىذا ما 

 نسميو الوصول إلى مرتبة الحكمة العقمية أو النضج الفكرى لمعقل اإلنسانى. 
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 خامشًا : تعمه التفلري ال ييتَى 

بموت اإلنسان ،فاإلنسان ال يستطيع تعميم التفكير عممية مستمرة ال تنتيى إال   
 العيش بدون تفكير. 

وبرامج تعميم التفكير متنوعة مثل البرامج القائمة عمى تعمم العمميات المعرفية مثل 
نامج اإلستنباط والتصنيف والمقارنة واإلستنتاج ، وبرنامج الكورت لتنمية التفكير اإلبداعى، وبر 

العمميات فوق المعرفية والتى تدير العمميات المعرفية مثل التخطيط والتنبؤ واستشراف 
والقدرة عمى استخدام تكنيكات متعددة ،والتعمم باإلستكشاف ،المستقبل ، وبرامج التعمم الذاتى 

خرائط التدفق ، ومخططات السبب والنتيجة ، مثل خرائط المفاىيم والخرائط الذىنية و 
   SODA mapفضاًل عن (. 63:  61، 1002ات التفكير. ) الجروان ومصفوف

Strategic options development analysis  تحميل وتنمية البدائل اإلستراتيجية ،
 والتى عمميات التحميل المشتركة JAP  joint analytical processوأيضًا استراتيجة 

 Wang2014,183تقوم عمى المشاركة المستمرة لمدارسين لممعرفة والمناقشات المتنوعة. 
:184)). 

ومن خالل كتابات ستيفن كوفى عن العادات السبع لمناس األكثر فعالية فقد تضمن   
وىى أن تكشف from effectiveness to greatness كتابو األخير العادة الثامنة 

صوتك وتميم اآلخرين اكتشاف أصواتيم . فالعادة الثامنة تمنح اإلنسان ميارة عقمية لمبحث 
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مكانتيم . )كوفى  المستمر فى إمكانات األفراد ، فيو نمط القيادة الذى يعرف الناس بقيمتيم وا 
1061 ،111.) 

 (Covey 1989) -والعادات السبع السابقة لمعادة الثامنة ىم :
 كن استباقى  Be proactiveة األولى : العاد

 ضع النياية فى اإلعتبار Begin with the end in mindالعادة الثانية : 
 ضع باألشياء الميمة أوالً   Put important things firstالعادة الثالثة : 
 دع كال الطرفين فى حالة كسب. Think win/winالعادة الرابعة : 

افيم أواًل  Seek first to understand then to be understoodالعادة الخامسة : 
 كى يفيمك اآلخرون.

 تضامن مع اآلخرين .  Synergizeالعادة السادسة : 
 كن مستعدًا .  Sharpen the sawالعادة السابعة :

كما أكدت الكثير من الدراسات العممية عمى أىمية الذكاء العاطفى فى التربية ،     
وأىمية  الذات ، والوعى باآلخرين ، وأىمية تقدير اآلخرين وتقدير جيودىم ،وأىمية الوعى ب

 (.1010إدارة الذات تربويًا من أجل التمتع بالتفكير الواعى . ) إيناس 
 Theفى كتابو القيم "   Norman Vincentوىذا ما أكد عميو بقوة نورمان فينسنت 

power of positive thinking” " أن بناء الثقة بالنفس ىى  "اإليجابىقوة التفكير
د المرء بالقدرة عمى حل السبيل إلى تحقيق الذات. إذ أن قوة التفكير اإليجابى تزو 

 .(Vincent1971).المشكالت
 سادسًا اإلستئذاٌ باملغادرة حباجة إىل تزك األثز 

أن تترك األثر أو  تعد أى فكرة يدركيا المرء ،ويريد أن يحققيا فى الواقع من الضرورى 
 التأثير فى اآلخرين، وىذا ينبع من عمق الفكرة التى انطمقت من العقل اإلنسانى . 

ويكمن أثر الفكرة التى انطمقت من عقمك الواعى فى قوة عقمك الباطن، ومن أجل أن  
 يبقى األثر البد من اإليمان القوى . 
أن الصالة تحقق  Joseph Murphy "جوزيف ميرفى"وفى ىذا يرى عالم النفس 

والعقل الباطن ،والقوة الحقيقية كامنة فى العقل الباطن ،اإليمان القوى لمربط بين العقل الواعى 
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أو الضمير اإلنسانى ألنو نتاج تفكير اإلنسان اإلعتيادى . ومن ثم فمستقبل األمم فى عقول 
 (.611، 71، 1007)ميرفى وضمير شعوبو.

ومن ثم فإن العالج بالصالة تجعل قوة عقمك الباطن يقظة ،وتعالج مخاوفك من 
المجيول، وتجعمك تقيم توازنًا بين أفكارك النابعة من عقمك الواعى ،وبين ما يدور فى عقمك 

 الباطن أى ضميرك أو صوتك الداخمى الذى  يحركو العالج باإليمان . 
 ،بقوتك اإليمانية فى تعميق قوتك العقميةومن ثم فاألثر الذى أريد تركو ىو استعن 

 وتزويد مياراتك الفكرية .
 .31ويمكن اإلسترشاد بآيات الذكر الحكيم من سورة الحج اآلية 

 اَل  َفِإنََّيا ۖ  َأَفَمْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَتُكوَن َلُيْم ُقُموٌب َيْعِقُموَن ِبَيا َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَيا "
ُدورِ  ِفي الَِّتي اْلُقُموبُ  َتْعَمى َولََِٰكنْ  اأْلَْبَصارُ  َتْعَمى  ﴾.31﴿ الصُّ

 أٍه اليتائج 

 أواًل : ال يمكن لإلنسان العيش بدون التفكير فيو منحة وىبيا ا لممرء كى يستثمرىا.
 ثانيًا : العقل اإلنسانى بحاجة إلى تطور مستمر نتيجة التطورات الطارئة فى مجتمع المعرفة.

 ثالثًا : تعمم ميارات التفكير األساسية غير كاِف فى مجتمع المعرفة .
 خامسًا : تعمم ميارات التفكير العميا مرتكز بناء مستقبل البشرية .

 سادسًا : تقدم المجتمعات والشعوب رىن بقدرتيم عمى التفكير اإليجابى لصالح البشرية. 
يا وتحرك اإلنسان صوب التفكير والفعل سابعًا : األخالق ميارة من ميارات التفكير العم

 العقالنى الرشيد . 
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