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 المراجعة واإلشراف

ǏƗراøيǀƓ ǅøǄيƈ 



 م نفســــك التفكريعلِّ
وأظنُّ أَنَّهُ سيثريُ كثرياً من التَّحفُّظاتِ لدى كثريٍ ممنْ !!! ثرياً للجَدَلِمورُبَّما يكونُ !! عنوانٌ مثريٌ لالنتباهِ وال شكَّ... علِّمْ نفسكَ التَّفكريَ

 : عليكَ أن تتساءلَ على األقلِّولكنَّهُ على أيِّ حالٍ سيدعوكَ للتوقُّفِ عنده ولو للحظةٍ، ويفرضُ... يسمعُونَهُ

 ـ ما الذي يقصدُهُ املؤلِّفُ هبذا العنوانِ؟

 :كثرُ األسئلةُف أكثرَ، يقِ السؤالتعمِّبورُبَّما يتطورُ بك احلالُ 

 علمْ نفسكَ التَّفكريَ؟: ـ ما الذي يعنيه بـ

 ؟ـ من املقصودُ بالتعليمُ؟ أهمْ أشخاصٌ حمدَّدونَ، أمِ النَّاسُ على العمومِ

أو سوءِ الظنِّ يف ... وقد تندفعُ فتحتجُّ على العنوانِ حبدِّ ذاتهِ ألنَّهُ ينطوي على شيءٍ من االستفزازِ، أو على شيءٍ من سوءِ الظَّنِّ يف اآلخرينَ

 من ثَمَّ أليسَ هذا استخفافاً بنا وبعقولنا؟و! أفليسَ معنى عبارةِ علِّم نفسكَ التَّفكريَ أنَّنا ال نعرفُ كيفَ نفكِّرُ؟... قُدْرَةِ النَّاسِ على التَّفكريِ

 .أسئلتكَ هذه كلُّها مسوَّغةٌ ومشروعةٌ، ولن ألومكَ عليها أبداً، ألنَّك على األقلِّ مل تقرأ الكتابَ بعد، أو مل تستمعْ إليه

لَّيت جيبُ أن تضعَها يف ذهنِكَ هيَ أَنَّين ال أنطلقُ من أنَّكَ ال تعرفُ كيفَ تفكِّرُ، وال افرتضُ ذلكَ أصالً، وإن انطلقتَ من هذه احلقيقةُ األساسيَّةُ ا

 .النقطةِ أو سَلَّمتَ هبا كي تستفيدَ من هذا الكتابِ فلن تستفيدَ شيئاً يف أغلبِ الظنِّ



حْدَهُ من بنيِ خَلْقِِهِ بنعمةِ التفكريِ، وأصدِّقُ متاماً املثلَ العاميَّ الذي يقولُ إنَّ كلَّ إنسانٍ مقتنعٌ بعقلِهِ أو راضٍ أنا أؤمنُ بأنَّ اهللَ قَدْ خصَّ اإلنسانَ وَ

 وجعلِهِ مثمراً أكثرَ مما لو ولذلكَ أنا ال أريدُ من خاللِ هذا الكتابِ أن أهبكَ التَّفكريَ وإنَّما أريدُ أن أقدِّمَ لكَ آلياتِ تنظيمِ التفكريِ وحسنِ توظيفِهِ. به

 .تركْتَهُ يسريُ على حنوٍ تلقائيٍّ غري مضبوطٍ وغريِ منظَّمٍ

عَلِّمْ نفسكَ التَّفكريَ ال يعين أَنَّي سأهَبُ لكَ القدرةَ على التفكريِ بِقَدْرِ ما يعين أَنَّي سأعلمكُ كيفَ تستثمرُ قدراتِ دماغِكَ على : إذن قويل

 .أفضلِ ما ميكنُ أن يكون



 Aهالوج -الشريط األول
 

 التفكريعلــم نفســـك 
 

وأظنُّ أَنَّهُ سيثريُ كثرياً من !!! ورُبَّما يكونُ مثرياً للجَدَلِ!! عنوانٌ مثريٌ لالنتباهِ وال شكَّ... علِّمْ نفسكَ التَّفكريَ

 عليكَ أن تتساءلَ على ولكنَّهُ على أيِّ حالٍ سيدعوكَ للتوقُّفِ عنده ولو للحظةٍ، ويفرضُ... التَّحفُّظاتِ لدى كثريٍ ممنْ يسمعُونَهُ

 :األقلِّ

 ـ ما الذي يقصدُهُ املؤلِّفُ هبذا العنوانِ؟

 :ورُبَّما يتطورُ بك احلالُ بتعميقِ السؤالِ أكثرَ، فتكثرُ األسئلةُ

 علمْ نفسكَ التَّفكريَ؟: ـ ما الذي يعنيه بـ

 ؟ـ من املقصودُ بالتعليمُ؟ أهمْ أشخاصٌ حمدَّدونَ، أمِ النَّاسُ على العمومِ

وقد تندفعُ فتحتجُّ على العنوانِ حبدِّ ذاتهِ ألنَّهُ ينطوي على شيءٍ من االستفزازِ، أو على شيءٍ من سوءِ الظَّنِّ يف 

! أفليسَ معنى عبارةِ علِّم نفسكَ التَّفكريَ أنَّنا ال نعرفُ كيفَ نفكِّرُ؟... أو سوءِ الظنِّ يف قُدْرَةِ النَّاسِ على التَّفكريِ... اآلخرينَ

 من ثَمَّ أليسَ هذا استخفافاً بنا وبعقولنا؟و

 .أسئلتكَ هذه كلُّها مسوَّغةٌ ومشروعةٌ، ولن ألومكَ عليها أبداً، ألنَّك على األقلِّ مل تقرأ الكتابَ بعد، أو مل تستمعْ إليه



 التَّفكيرعلم نفسك 
2

 كيفَ تفكِّرُ، وال افرتضُ ذلكَ أصالً، وإن احلقيقةُ األساسيَّةُ الَّيت جيبُ أن تضعَها يف ذهنِكَ هيَ أَنَّين ال أنطلقُ من أنَّكَ ال تعرفُ

 .انطلقتَ من هذه النقطةِ أو سَلَّمتَ هبا كي تستفيدَ من هذا الكتابِ فلن تستفيدَ شيئاً يف أغلبِ الظنِّ

يَّ الذي يقولُ إنَّ كلَّ إنسانٍ أنا أؤمنُ بأنَّ اهللَ قَدْ خصَّ اإلنسانَ وَحْدَهُ من بنيِ خَلْقِِهِ بنعمةِ التفكريِ، وأصدِّقُ متاماً املثلَ العام

ولذلكَ أنا ال أريدُ من خاللِ هذا الكتابِ أن أهبكَ التَّفكريَ وإنَّما أريدُ أن أقدِّمَ لكَ آلياتِ تنظيمِ التفكريِ . مقتنعٌ بعقلِهِ أو راضٍ به

 .طٍ وغريَ منظَّمٍوحسنِ توظيفِهِ وجعلِهِ مثمراً أكثرَ مما لو تركْتَهُ يسريُ على حنوٍ تلقائيٍّ غري مضبو

عَلِّمْ نفسكَ التَّفكريَ ال يعين أَنَّي سأهَبُ لكَ القدرةَ على التفكريِ بِقَدْرِ ما يعين أَنَّي سأعلمكُ كيفَ تستثمرُ قدراتِ : إذن قويل

 .دماغِكَ على أفضلِ ما ميكنُ أن يكون

ريقةُ الَّيت ننظرُ هبا إىل العاملِ، وهو الطَّريقةُ اليت نقسِّمُ هبا العاملَ إىل اإلدراكُ هو البوابةُ الَّيت يطلُّ منها العقلُ على الواقعِ، فهو الطَّ

اإلدراكُ هوَ مَجْمُوعَةُ الْخِياراتِ الَّيت ينبغي أنْ نأخُذَها بعنيِ النَّظرِ يف أيِّ حلظةٍ، وعلى : وبلفظٍ آخرَ. أجزاءَ ميكنُنَا التَّعاملُ معها

 .نَا خنتارُ بنيَ أنْ نَرَى النِّصفَ الفارغَ مِنَ الكأسِ أوِ النِّصفَ املليءَ منهسَبيلِ املثالِ هُوَ الَّذي جيعلُ

معظمُ التَّفكريِ اليوميِّ يتمُّ ضِمْنَ فَرتةِ اإلدراكِ منَ التَّفكريِ، فنحنُ ال نستخدمُ كلَّ األساليبِ يف كلِّ املواضعِ واحلاالتِ، ومنْ 

 .اتِ مثالً إالَّ يف املسائلِ التِّقنيَّةِذلكَ مثالً أنَّنا ال نستخدمُ الرِّياضيَّ

قَدْ يقومُ احلاسوبُ يف املستقبلِ القريبِ جبميعِ اجلوانبِ العملياتيَّةِ من التَّفكريِ، ويبقى لإلنسانِ اجلانبُ األكثرُ أمهيَّةً من التَّفكريِ 

 .وهوَ اإلدراكُ
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ولذلكَ فإنَّ املرجَّحَ هوَ أنْ يُصْبِحَ اإلدراكُ هو . ضَ عَدَمَ اإلدراكِ اجليِّدِإنَّ تفوُّقَ احلاسوبِ يف جمالِ تنفيذِ العمليَّاتِ لنْ يعوِّ

وإذا ما استثنينا األلغازَ واألحاجيَّ فإنَّ األخطاءَ الَّيت يقعُ فيها التَّفكريُ ليست أخطاءَ يف املنطقِ أو . األكثرَ أمهيَّةً يف املستقبلِ

 . يف اإلدراكِ، كأنْ نرى جزءاً واحداً من حالةٍ ما، أو أنْ نَرَى حالةً ما بطريقةٍ معيَّنةٍ غريِ كافيةٍالتَّفكريِ املنطقيِّ وإنَّما هي أخطاءً

وعلى الرُّغمِ من ذلكَ فَقَدْ أَصْرَرْنَا دائماً على أنَّ املنطقَ هوَ أكثرُ أقسامِ التَّفكريِ أمهيَّةً وأغفلنا اإلدراكَ إىل حدٍّ كبريٍ جدا، 

سَّببُ يف ذلكَ إىل بدايةِ تشكُّلِ الفكرِ الغربيِّ يف أواخرِ القرونِ الوسطى إذ كانَ العملُ الفكريُّ حمصوراً برجالِ الكنيسةِ، وَيَرْجِعُ ال

هذا إىل جانبِ هَيمنةِ الكنيسةِ حينئذٍ . ألنَّهُمْ الوحيدونَ الذينَ حافظُوا على االهتمامِ بالبحثِ والتَّفكريِ خالل العصور الوسطى

 ...جملتمعِ واجلامعاتِ واملدارسِ وغريهاعلى ا

وهكذا كانَ على التَّفكريِ اجلديدِ الذي نَشَأَ يف عصرِ النَّهضةِ أنْ ينطلقَ منَ اإلطارِ الدِّيينِّ ليتعاملَ معَ اهلرطقةِ الَّيت كانتْ تنظرُ 

قِطُونَ قِسطاً وَفِرياً من أمهِّيَّة اإلدراكِ بِوَصْفِهِ جُزءاً منَ وهذا ما جَعَلَهُمْ يُسْ... إىل الدِّينِ نظرةً ضيِّقةً وكذلكَ العدالةَ واألخالقَ

هذا إىل جانبِ أنَّ اإلدراك ذاتيٌّ جدا عندما يَتَعَلَّقُ التَّفكريُ بأمورٍ نظريَّةٍ فَقَدْ كانتْ غايةُ املطلوبِ هنا هي االتفاقَ على . التَّفكريِ

 .قاشاالصطالحاتِ األساسيَّةِ املستخدمةِ يف النِّ

لَقَدْ كنَّا نظنُّ أَنَّ املنطقَ حبدِّ ذَاتِهِ قادرٌ على تصنيفِ املالحظاتِ واإلدراكاتِ، وهذا هراءٌ، ألنَّ املنطقَ نظامٌ مغلقٌ حمدَّدٌ 

 .هَ أو غريُ موجودٍ فيهأمَّا اإلدراكُ فهو نِظامٌ مُنْتِجٌ مُنْفَتِحٌ على ما هو خارِجُ. يستطيعُ التَّعاملَ معَ ما هوَ موجودٌ ضِمْنَهُ وَحَسب
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وهذا  الفهمُ اخلاطئُ ناجمٌ . هذا الفهمُ اخلاطئُ لِقُدْرَاتِ املنطقِ هو السَّببُ الرَّئيسُ لألخطاءِ الَّيت يقعُ فيها التَّفكريُ التَّقليديُّ

 .سِ أو البصريةِعَنِ العجزِ عن التَّفريقِ بنيَ احلكمةِ النَّامجةِ عَنِ املعرِفَةِ واحلكمةِ النَّامجةِ عنِ احلد

صحيحٌ أَنَّهُ ميكنُ للمنطق، يف جمالِ املعرفةِ، أنْ يدلَّ على نِقَاطِ الضَّعفِ يف اإلدراكِ، ولكنَّهُ ليسَ هوَ الذي حيدِّدُ نقاطَ 

وعلى سبيلِ املثالِ ميكنُ إضافةُ الضَّعفِ منذُ البدايةِ، فكلُّ فكرةٍ مُبْدَعَةٌ ذاتُ قيمةٍ هي فكرةٌ منطقيَّةٌ دوماً يف جمالِ املعرفةِ أو العلمِ، 

الرَّقمِ واحدٍ إىل الرَّقمِ مئةٍ خاللَ ثوانٍ باستخدامِ فكرةٍ تعدُّ منطقيَّةً متاماً يف جمالِ العلمِ، ولكنَّ التَّوصُّلَ إىل تلكَ الفكرةِ حبدِّ ذاتهِ حيتاجُ 

 .إىل إبداعٍ

 :لِنَنْظُرْ يف املثالِ التَّايل

  منلةٍ تقفُ على جذعِ شَجَرَةٍ إىل وَرَقَةٍ حمدَّدةٍ من أوراقِ هذه الشَّجرةِ؟ما هيَ احتماالتُ وُصُولِ

منَ املالحظِ أَنَّهُ يف كلِّ نقطةِ بدايةٍ منْ كلِّ فرعٍ تتضاءلُ فرصةُ الوصولِ إىل الورقةِ احملدَّدةِ، ألنَّهُ مِنَ احملتملِ أنْ تكونَ النَّملةُ قَدْ 

ولكنْ ختيَّلْ أن تكونَ النَّملةُ على ... وماً، إنَّ االحتمالَ يف شجرةٍ عاديَّةٍ هو واحدٌ منْ مثانية آالفْوعم... توجَّهَتْ إىل فرعٍ آخرَ

ذلكَ أنَّ النَّملةَ إِذا تقدَّمتْ إىل األمامِ لنْ يكونَ هناكَ . الورَقةِ فما احتمالُ وُصُوْلِهَا إىل اجلذعِ؟ منَ الواضحِ أنَّ االحتمالَ هو مئةٌ باملئةِ

 .أيُّ أفرعٍ

 .األمرُ نفسهُ ينطبقُ على املعرفةِ، فما يبدو واضحاً بالبداهةِ قَدْ يكونُ غامضاً أو غريَ مرئيٍّ يف مرحلةِ احلدسِ أو البصريةِ
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 اهتمامِنا والسَّببُ الرَّئيسُ الذي يكمنُ وراءَ عَدَمِ. إنَّ إخفاقنا يف فهمِ هذا األمرِ هو املسؤولُ عنْ فَهْمِنَا اخلاطئِ للتَّفكريِ

 ...باإلدراكِ كثرياً هوَ أنَّنا ملْ نكنْ نعرفُ كيفيَّةَ عَمَلِ اإلدراكِ إالَّ منذُ حنوِ مخسٍ وعشرينَ سَنَةً

ويف هذهِ األنظمةِ . كنَّا نعتقدُ خاطئنيَ أنَّ اإلدراكَ ومعاجلةَ املعلوماتِ يَحْدُثُ حَسَبَ أنظمةٍ معلوماتيَّةٍ على قشرةٍ الدِّماغِ

قشرةُ الدِّماغيَّةُ الَّيت تسجَّلُ عليها املعلوماتُ سلبيَّةً، أيْ إنَّها ال تقومُ بأيِّ نشاطاتٍ خاصَّةٍ هبا، ومنْ ثمَّ فإنَّ هناكَ حاجةً إىل تكونُ ال

 نظامٍ معلوماتيٍّ ينظِّمُ ولكنَّنا نعتقدُ اآلنَ أنَّ اإلدراكَ يَحْدُثُ يف... معاجلٍ خارجيٍّ كيْ ينظِّمَ هذِهِ املعلوماتِ ويستنبطَ املعنى منها

 .نَفْسَهُ بنفْسِهِ، وتُشَغِّلُهُ الشَّبكةُ العصبيَّةُ يف الدِّماغِ

وهذا يعين أنَّ للمعلوماتِ وللقشرةِ الدِّماغيَّةِ نشاطاتِهِمَا اخلاصَّةَ هبما، كما أنَّ املعلوماتِ تصنِّفُ نفسَهَا بِنَفْسِهَا ضمنَ 

عمليَّةُ تشبهُ انقسامَ األمطارِ الَّيت هتطلُ يف تَوزُّعِها إىل ينابيعَ وسيولٍ وروافدِ أهنارٍ هذه ال. جمموعاتٍ وسالسلَ ومناذجَ

 ... ومستنقعاتٍ

 .روافدِ التَّفكريِ اجلانيب، املنشورِ يف هذه السلسلةِْ: وإذا كنتَ ممنْ تُهِمُّهُ االستزادةُ يف هذا اجملالِ فارجعْ إىل كتابي

 . ولنرجعَ إىل تاريخِ االهتمامِ باإلدراكِدعونا مِنْ هذا االستطرادِ

بعدَ سقوطِ اإلمرباطوريَّة الرُّومانيَّة عام أربعمئةٍ للميالدِ بدأتِ العصورُ األوربيَّةُ املظلمةُ، وضاعَ منَ العاملِ الغربيِّ متاماً الفكرُ 

 الذي كانَ يوماً ما أقوى حاكمٍ يف أورباً، مل يكنْ يعرفُ انشاملالرُّومانيُّ واألحباثُ الَّيت جرتْ فيهِ، ومن ذلكَ على سبيلِ املثالِ أنَّ 

 .القراءةَ وال الكتابةَ
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انتهتِ العصورُ املظلمةُ معَ بدءِ عصرِ التَّنويرِ الذي انطلقَ بعدَ إعادةِ اكتشافِ الفكرِ اليونانيِّ والرُّومانيِّ من خاللِ النُّصوصِ 

 .وكانَ هذا الفكرُ اجلديدُ شِبْهَ نفحةٍ قويَّةٍ منَ اهلواءِ املنعشِ. ألندلسِ خصوصاًالعربيَّةِ الَّيت وصلتْ إىل أوربا عَبْرَ ا

لَقَد استطاعَ هذا الفكرُ اجلديدُ أنْ يكتشفَ املكانةَ احلقيقيَّةَ لإلنسانِ بنيَ خملوقاتِ اهللِ تعاىل كلِّهَا من حيَّةٍ وجامدةٍ، فَوَصَلَ 

وليسَ .  العقلِ واملنطقِ، إىل احلقائقِ السَّاميةِ الَّيت أقرَّهتا األديانُ عنِ اإلنسانِ وحقائقِ الكونِبذلكَ كثريٌ منَ املفكِّرينَ، عن طريقِ

 .غريباً أنْ يكونَ هذا الفكرُ قَدْ أثارَ اهتمامَ مفكِّري احلركةِ اإلنسانيَّةِ وغريِهِمْ منَ املفكِّرين

نيسة قَدِ احتَضَنُوا هذا الفكرَ اجلديدَ بعدما كانوا حياربُونَهُ، خالفَ العلماءِ ولكنْ ممَّا يثريُ الدَّهشةَ هنا هوَ أنَّ مفكِّري الك

وهكذا أصبحَ الفكرُ القديمُ الذي لبسَ ثوباً . املسلمنيَ الذينَ كانوا يَقِفُوْنَ يف مقدِّمةِ ركبِ التقدُّمِ الفكريِّ والعلميِّ يف تلكَ الفرتةِْ

 .ارة األوربيَّةِ وبقيَ كذلكَ حتَّى اليومجديداً هوَ الفكرَ املسيطرَ على احلض

 ولكنْ ما طبيعةُ هذا الفكرِ اجلديدِ القديمِ، أوِ القديمِ املتجدِّدِ؟

حَتَّى نعرفَ هذا الفكرَ يستحسنُ بنا أنْ نعودَ إىل الثالثةِ الكبارِ الذينَ عاشُوا يف أثينا ما بنيَ أرْبَعِمِئَةٍ وثالمثئَةٍ قَبْلَ امليالدِ، 

 .سقراط وأفالطون وأرسطومَنْ صَاغَ هذا الفكرَ، وهؤالءِ الثالثةُ هُمْ وكانوا 

 اهتماماً يف أنْ يكونَ مفكِّراً استدالليا أو صاحبَ مذهبٍ فلسفيٍّ، فقدْ كانَ هدفُهُ أنْ يزيلَ الْهُراءَ سقراطُملْ يُبْدِ 

لَقَد كانَ يعمدُ إىل دحضِ األخطاءِ الَّيت يقعُ ... يصلَ إىل نتيجةٍ حمدَّدةٍولذلكَ مل يكنْ يُعْنَى يف مناظراتِهِ وحواراتِهِ أن . والسَّخافاتِْ

إىل . فيها اآلخرونَ من دونِ أن يطرحَ بديالً حمدداً، إمياناً مِنْهُ بأنَّ دحضَ األفكارِ اخلاطئِةِ يعين باحملصِّلةِ اإلبقاءَ على الصوابِ وَحْدِهِ
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ولَعَلَّ هذا السلوكَ هو الذي قادَنَا إىل الوَلَعِ بالنَّقدِ، فنحنُ نؤمنُ بأنَّ . إنسانٍ بذاتِهِ إىل هذا الصوابِجانبِ إميانِهِ بضرورَةِ أنْ يصلَ كلُّ 

 .اإلشارةَ إىل ما هوَ خاطئٌ أكثرُ أمهِّـيَّةً من إنشاءِ ما هو مفيدٌ

فقدْ دَوَّنَ . سَنَةً، وكانَ التَّلميذَ الويفَّ واألمنيَ وتتلمذَ عليهِ حنوَ عشرينَ سقراطَ واحداً من نبالءِ أثينا، عَرَفَ أفالطونَكانَ 

 .أفكارَ أستاذِهِ، ودَوَّنَ حواراتِهِ، وَحَرَصَ على نَقْلِهَا بأمانةٍ كبريةٍ

شاتِ الشَّعبيَّة  بالدِّميقراطيَّةِ األثِينيَّةِ فهيَ يف نَظرِهِ خليطٌ منْ أشياءَ ميكنُ أنْ تتأثَّرَ بسهولةٍ باملناقأفالطونُملْ يَكُنْ يؤمنُ 

 يعتقدُ بوجودِ حقائقَ أفالطونُوكانَ .  بفكرِهِ النَّبيلِ ودعوتِهِ إىل العدالةِ أوَّلَ ضحايا هذه الدِّميقراطيَّةِسقراطُوالشَّائعاتِِ، وقدْ كانَ 

 .مطلقةٍ يف كلِّ جمالٍ ميكننا العثورُ عليها إذا حبثنا عنها

أنَّ احلقيقةَ ذاتيَّةٌ، تتفاوتُ تَبعاً للفردِ والزَّمانِ واملكانِ، : للمذهبِ الذَّاتيِّ الذي يقولُ رافضاً سقراطَ كأستاذِهِ أفالطونُكانَ 

هذا املذهبُ الذي كانَ السفسطائيونَ أو املغالطونَ ينادونَ به، ويدعونَ إليه، قائلنيَ بأنَّهُ ال ميكنُ القولُ إنَّ شيئاً ما جيِّدٌ أو سيئٌ 

 . وإنَّما بِحَسَبِ الشَّخصِ الذي يتعاملُ معهُ، والزَّمانِ واملكانِ اللذينِ حييطانِ بهاستناداً إىل طبيعتِهِ،

. ُ أَنَّهُ ال ميكنُ إدارةُ اجملتمعِ باالعتمادِ على مثلِ هذهِ املبادئِ أو األسسِ املعقَّدةِ املفتقرةِ إىل الضَّبطِ والتَّحديدِأفالطوناعتقدَ 

وأصبحَ هذا . شأَ ولَعُنا باحلقيقةِ، ونشأَ اعتقادُنَا بِقُدْرَتِنَا على إثباتِ هذا وإقامةِ الربهانِ عليهِومنَ الفكرِ األفالطونيِّ هذا ن

 .االعتقادُ حافزاً قوِّيا للفكر الالحقِ عليِهِ
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وكانَ هذا التلميذُ . ونَألفالط هو التَّلميذُ األكثرُ جنابةً أرسطو فإنَّ لسقراطَ هوَ التَّلميذَ األكثرَ جنابةً أفالطونُوكما كانَ 

 .اإلسكندرُ املقدونيُّبدورِهِ أستاذاً ألحدِ أشهرِ القادةِ يف العاملِ وهوَ 

وكانتْ هذه التَّصنيفاتُ قائمةً على .  بنيَ كلِّ شيءٍ يف نظامٍ قويٍّ متماسكٍ قائمٍ على مبدأٍ تصنيفيٍّ شاملٍأرسطوربطَ 

ومنْ ثمَّ فإنَّنا كلَّما عرفنا أو اكتشفنا شيئاً ما؛ نقومُ بإدراجِهِ يف الصنفِ الذي . بِنَا املاضيَةِالتَّعريفاتِ واملفاهيمِ املعتمدةِ على جتارِ

وميكنُنَا عندَ الضَّرورةِ أنْ حنلِّلَ هذا الشَّيءَ أو نفكِّكَهُ إىل أجزاءٍ أصغرَ كي نَرَى إنْ كانَ مبقدورِنَا تصنيفُ هذِهِ األجزاءِ . ينتمي إليه

وهكذا فإنَّ كلَّ شيءٍ سيكونُ إمَّا منتمياً إىل صنفٍ من هذهِ األصنافِ أو ال ينتمي ... ضمنَ فئاتٍ قياسيَّةٍ أو معياريَّةٍالصَّغريةِ 

 .منْ هنا وُلِدَ نظامٌ منطقيٌّ قائمٌ على هذا التَّصنيفِ، وعلى تفادي التَّناقضِْ... إليها، وليسَ هناكَ احتمالٌ ثالثٌ

 :إنَّ هؤالءِ الثَّالثةَ قَدْ خلَّفوا لنا نظامَ تفكريٍ قائمٍ على النِّقاطِ التَّاليةِ: وباختصارٍ ميكنُ القولُ

 .التَّحليل: أوَّالً

 .احملاكمةُ العقليَّة: ثانياً

 .التَّصنيف: ثالثاً

 .املناقشة: رابعاً

 .النَّقد: خامساً
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ابقةِ ضمنَ جمموعاتٍ خاصَّةٍ بكلٍّ منها، أو باالعتمادِ على ويف إطارِ هذه النِّقاطِ نتحسَّسُ مسارَنَا بتصنيفِ جتارِبِنَا السَّ

ولكنَّهُ ليسَ كافياً يف عاملٍ . ويعدُّ هذا كافياً وافياً يف عاملٍ مستقرٍّ ومتوازنٍ يبدو مستقبَلُهُ شبيهاً مباضيهِ. مبادئَ مستقاةٍ من املاضي

ا يعين أنَّنا حنتاجُ يف مثلِ هذا العاملِ إىل ختطيطِ طريقِ تقدُّمِنَا أكثرَ من اعتمادِنَا وهذ. متغيِّرٍ ال تنطبقُ عليهِ األطرُ والتَّصنيفاتُ القدميةُ

 .على احملاكمَةِ العقليَّةِْ

وعلى الرَّغمِ من أنَّ التَّحليلَ قادرٌ على حلِّ مشكالتٍ كثريةٍ جدا فإنَّ هناكَ الكثريَ منَ املشكالتِ الَّيت ال ميكنُ اكتشافُ 

مثلُ هذه املشكالتِ لنْ حتلَّ باملزيدِ من ... وحَتَّى لو متكَّنَّا من اكتشافِ أسبابِهَا لن يكونَ بإمكاننا إزالةُ هذه األسبابِأسبَابِهَا، 

 .إنَّها حتتاجُ إىل ختطيطِ طريقٍ يُوصِلُنَا إىل حلٍّ هلا... التَّحليلِ، بلْ بالتَّخطيطِْ

ا القبيلِ، أيْ لنْ حتلَّ باملزيدِ منَ التَّحليلِ، وإنَّما حتتاجُ إىل ختطيطِ أو تصميمِ حلٍّ معظمُ املشكالتِ األساسيَّةِ يف العاملِ من هذ

وتزدادُ احلاجةُ إىل هذا التَّخطيطِ أمهيَّةً إذا عَلِمْنَا أنَّ التَّخطيطَ والتَّحليلَ غريُ كافينيِ، وأنَّ نظامَ التَّفكريِ التَّقليديِّ يفتقرُ إىل . إبداعيٍّ

 . البنَّاءةِ، والطَّاقةِ اإلبداعيَّةِ، والطَّاقةِ التَّخطيطيَّةِالطَّاقةِ

ولكنْ إذا كانَ هذا التَّفكريُ التَّحليليُّ حمدوداً جدا فعالً، فكيفَ متكَّنتِ احلضارةُ البشريَّةُ إذاً منْ حتقيقِ هذا التَّقدُّمِ اهلائلِ يف 

 جمالِ العلومِ والتَّقانةِْ؟
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وقدْ ساعدَ على ذلكَ أيضاً التَّصنيفاتُ الَّيت قدَّمَهَا . نِ احلقيقةِ عامالً أساسيا وحمفِّزاً على ذلكَ عأفالطونَكانَ حبثُ 

وهو جزءٌ مهمٌّ ... ولكنَّ العاملَ األكثرَ أمهيَّةً كانَ قانونَ االحتماالتِ.  وانتقاداتُهُسقراطَ، كما سامهتْ يف ذلكَ تساؤالتُ أرسطو

 .منَ التَّفكريِْ

وهذا ما قادَ إىل .  االحتماالتِ هوَ الذي يسمحُ بطرحِ االفرتاضاتِ الظَّنيَّةِ يف العلمِ، ويفتحُ اجملالَ أمامَ اخليالِ يف التَّقانةِقانونُ

 .اإلجنازاتِ املهمة يف احلضارةِ الغربيَّةِ

زُ على كسبِ النِّقاشِ والفوزِ به بدالً اجلدلُ أسلوبٌ عقيمٌ يف استكشافِ موضوعٍ ما، ألنَّ اهتمامَ كلِّ طرفٍ من األطرافِ يرتكَّ

من استكشافِ املوضوعِ، ويف أحسنِ األحوالِ قَدْ خيرجُ واحدٌ منَ األطرافِ مبجموعةٍ منَ الطروحاتِ وخيرجُ الطَّرفُ اآلخرُ بنقائضِ 

حتمالَ ليسَ إالَّ واحداً من احتماالتٍ كثريةٍ ولكنَّ هذا اال. هذه الطُّروحاتِ بغيةَ اخلروجِ بإمجاعٍ حيتوي مجيعَ الطُّروحاتِ ونَقَائِضِها

 .كانَ من املمكنِ اللجوءُ إليها أو ابتكارُها

بدالً منَ املناقشةِ واجلدلِ ميكنُنا اللجوءُ إىل التَّفكريِ املتزامنِ، إذ يسعى كلُّ طَرَفٍ منَ األطرافِ إىل استكشافِ املوضوعِ من 

 . القبعاتِ السِّتِّ الذي سنوضِّحهُ الحقاًخاللِ أحدِ أنظمةِ التَّفكريِ مثلِ نظامِ

 :إذن لدينا أسلوبُ تفكريٍ تقليديٌ ممتازٌ يف حاالتٍ كثريةٍ، لكنَّهُ غريُ كافٍ لألسبابِ التَّاليةِْ

هِ يف العالقاتِ املعتادةِ واألحداثِ  ألنَّهُ ال يتعاملُ معَ اإلدراكِ الذي يعدُّ إىل حدٍّ بعيدٍ اجلزءَ األكثرَ أمهيَّةً يف التَّفكريِ الذي نقومُ ب:أوَّالً

 ...اليوميَّةِ
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 . ألنَّ النِّقاشَ طريقةٌ عقيمةٌ الستكشاف موضوعٍ ما، ويؤدِّي إلَى حاالتٍ خالفيَّةٍ ال حاجةَ لنا هبا:ثانياً

يِّرِ الذي ال خيتلفُ كثرياً عمَّا كانَ عليه يف  ألنَّ التَّصنيفاتِ املستقاةَ منَ املاضي قَدْ ال تكونُ كافيةً للتَّعاملِ مع هذا العاملِ املتغ:ثالثاً

 .املاضي

 .ولذلكَ فهوَ حباجةٍ إىل الدَّعمِ بالتَّخطيطِ.  ألنَّ التَّحليلَ غريُ كافٍ حللِّ مجيعِ املشكالتِْ:رابعاً

 . ألنَّ االعتقادَ بأنَّ النَّقدَ طريقةٌ كافيةٌ من أجلِ التَّقدُّمِ؛ اعتقادٌ منافٍ للعقل:خامساً

 . ألنَّ هذا األسلوبَ ال ينطوي على االهتمامِ الكايف جبوانبِ التَّفكريِ التوليديَّةِ واملنتجةِ والبنَّاءةِ واملبدعةِ:دساًسا

 . ألنَّهُ يتجاهلُ إىل حدٍّ بعيدٍ األمهيَّةَ الكبريةَ لقانونِ االحتماالتِ:سابعاً

أمَّا اخلطرُ، فيكمنُ . ريِ هذا وأمهِّـيَّتَهُ عندَ استخدامهِ يف مكانهِ الصَّحيحِْوَلكِنِّي معَ ذلكَ أريدُ أنْ أؤكِّدَ قيمةَ أسلوب التَّفك

 .يف عدِّ هذا األسلوبِ كافياً وحدَهُ، والسَّماحِ له بالسَّيطرةِ على مجيعِ حماوالتِنَا الفكريَّةِ

ليه اآلنَ لوْ ملْ نكنْ حَبِيْسِي هذا األسلوبِ غريِ أظنُّ أنَّ حضارتَنَا كانتْ ستحقِّقُ تقدُّماً يزيدُ على ثالمثئةِ سنةٍ عمَّا هي ع

 .ولستمْ مضطرينَ ملوافقيت على هذا الرَّأي... البنَّاءِ يف التَّفكريِْ
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 مراحلُ التَّفكريِ اخلمس

 .يعتمدُ هذا الربنامجُ على عمليَّة تفكريٍ مؤلَّفةٍ من مخسِ مراحلَ، وال يعتمدُ على حتليل أسلوب التَّفكريِ النَّقديِّ

ومنَ اخلطأِ االعتقادُ بأنَّ التَّحليلَ بوصفهِ أسلوبَ تفكريٍ . التَّحليلُ مفيدٌ يف الوصفِ ولكنَّهُ غريُ كافٍ إلجنازِ العمليَّات الفكريَّةِ

 .يستطيعُ تزويدَنَا باألدواتِ الالزمةِ للتَّفكريِ يف مجيعِ احلاالتِ

ل، وهذا ما جندُهُ يف مراحلِ التَّفكريِ اخلمسِ الَّيت تزوِّدُنا بنظامٍ منهجيٍّ للتَّفكري على األدواتِ أنْ تكونَ عمليَّةً وقابلةً لالستعما

 .العَمَلِيِّ

 :صُمِّمتْ هذه املراحلُ لتكونَ عمليَّةً، ولكلِّ مرحلةٍ مفردتُها اخلاصَّةُ الَّيت تشريُ إىل طبيعةِ هذه املرحلةِْ

وهي تشريُ إلَى الوجهةِ الَّيت نقصدُها والنَّتيجةِ الَّيت . لَى هدَفِ التَّفكريِ أو غرضِهِوهي تشريُ إ) إىل(ـ املرحلةُ األوىل مفردتُها 

 .نريد أن خنلصَ إليها

ما هو املوقفُ : وهي تشريُ إىل املعلوماتِ املتوافرِةِ لدينا، واملعلوماتِ الَّيت حنتاج إليها، وإىل) لو(ـ املرحلةُ الثَّانيةُ مفردتُها 

 . ترتبطُ هذه املرحلةُ أكثرَ ما ترتبطُ باإلدراكِْ...بالتَّحديدِ
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يف هذه املرحلةِ نبدعُ حلوالً وأساليبَ حلٍّ ... وهي مرحلةُ االحتمالِ، وهي مرحلةٌ توليديَّةٌ) ها(ـ املرحلةُ الثَّالثةُ مفردتُها 

 .كيفَ ميكنُ أنْ نفعلَ ذلكَ؟، ما احللُّ؟: ممكنةً مثلَ

إنَّها مرحلةُ االختيارِ، ... وهي مرحلةُ البحثِ بني االحتماالتِ، واختيارِ املناسبِ منها) إذن (ـ املرحلةُ الرابعةُ مفردتُها

 .مرحلةُ االستنتاجِ والقرارِ، إنَّها مرحلةُ النتائج

ألةِ؟ ما الذي سينتجُ ماذا سنفعلُ حيالَ املس: وهي تشريُ إىل اتِّخاذِ الْخُطْوَاتِ العمليَّةِ مثلِ) ثُمَّ(ـ املرحلةُ اخلامسةُ مفردتُها 

 عن تفكريِنا؟

أنتَ لستَ حباجةٍ إىل دراسةِ هذه املراحلِ وحفظِها يف الوقتِ الرَّاهنِ، فعندما تصلُ إىل هنايةِ الشَّريطِ ستجدْ أنَّكَ قادرٌ على 

وبنيَ املرحلتنيِ هناكَ . صَّلُ إليه من معلوماتٍتذكُّرها بسهولةٍ بالغةٍ، فهناكَ مرحَلةُ التَّزَوُّدِ باملعلوماتِ، ومرحلةُ النَّتائج أو ما نَتَوَ

 .جمموعةٌ مكوَّنةٌ من ثالثِ مراحل للتَّفكريِ

 بعضُ العملياتِ األساسيَّةِ يف التَّفكريِ

سِ من املفيدِ أنْ نقومَ مبراجعةِ أهم العملياتِ األساسيَّةِ يف التَّفكريِ قبلَ الدُّخولِ يف تفاصيلِ كلِّ مرحلةٍ من املراحلِ اخلم

 :وال سيَّما هذه العمليَّاتُ تَرِدُ يف كلِّ مرحلةٍ من املراحلِ اخلمسِ. السَّابقةِ

 :العمليَّاتُ األساسيَّة الَّيت سننظرُ إليها هنا هي
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 ثنائيَّةُ العامِّ واحملدَّدِ: أوالً

 .عمليةُ التَّخيُّل أو التَّصوُّر: ثانياً

 .عمليَّةُ توجيهِ االنتباهِ: ثالثاً

 .مليَّةُ التَّمييزِ واملطابقةِع: رابعاً

 .عمليَّةُ دراسةِ اخلياراتِ واالنتقالِ: خامساً

أُدرِكُ أَنَّهُ ميكنُ النَّظرُ إىل هذه لعمليَّاتِ األساسيَّةِ بطرقٍ كثريةٍ، وميكنُ تقسيمُ كلٍّ منها إىل أجزاءٍ أصغرَ، كما ميكنُ لكلِّ جزءٍ 

 :أنْ يصبحَ عمليَّةً أساسيَّةً مستقلَّةً

 :األجزاءُ املكوِّنةُ لثنائيَّةِ العامِّ واحملدَّدِ: أوالً

أي يرى شكالً ... يف البدايةِ سريى شكالً غامضاً... ختيَّلْ شخصاً يعاني حَسْرَ النَّظرِ يرى قطَّةً للمرَّةِ األوىل يف حياتِهِ

 .ءِ، وتتضِحُ أخرياً صورةُ هذه القطَّةِ أمامَ أعنيِ هذا الشَّخصِومعَ اقرتابِ القِطَّةِ أكثرَ فأكثرَ تبدأ التَّفاصيلُ باالجنال... حليوانٍ ما

اآلن ختيَّلْ صقرينِ، أَحَدُهُمَا يتمتَّعُ بقدرةٍ بصريَّةٍ فائقةٍ واآلخرُ يعاني حَسْرَ نظرٍ، وكالمها يعيشُ على غذاءٍ مكوَّنٍ من 

 ...الضَّفادعِ والزَّواحف

ضِفْدَعَةٍ من ارتفاعٍ شاهقٍ فينقضُّ عليها ويأكُلُها، وألنَّهُ يتمتعُ ببصرٍ حادٍّ فإنَّهُ يعتمدُ يف الصَّقرُ حادُّ البصرِ يتمكَّنُ من رؤيةِ 

أما الصَّقرُ حسريُ البصرِ فإنَّهُ  ال يستطيعُ فِعْلَ ذلكَ، ولذلكَ عليه أنْ يكوِّنَ . غذائهِ على الضَّفادعِ ويتجاهلُ أمرَ الفئرانِ والزَّواحفِ
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وعندما يرى هذا الصَّقرُ شيئاً متحرِّكاً يقومُ باالنقضاضِ عليهِ، فيحصلُ أحياناً . ن مجيعِ األشياءِ الصَّغريةِ الَّيت تتحرَّكُْ عمفهوماً عاما

 .على ضفدعٍ، وأحياناً أُخْرَى على فأرٍ أو ضبٍّ، وقد حيصلُ على دميةِ طفلٍ متحركة

حلادَّ البصرِ هو املتفوِّقُ، ولكنَّ هذا خطأٌ من بعضِ اجلوانبِ، ذلكَ أَنَّهُ إذا نَفَقَتِ إذا سألنا النَّاسَ عن رأيِهِمْ قالوا إنَّ الصَّقرَ ا

وتأتي هذه املرونةُ من املفهومِ الواسعِ . الضَّفادعُ نَفَقَ معها الصَّقرُ األوَّلُ على الفورِ، أما الصَّقرُ ذو النَّظرِ احلسريِ فإنَّهُ يتمتَّعُ مبرونةٍ أكرب

 .دِ عنِ األشياء الصَّغريةِ الَّيت تتحرَّكغريِ احملدَّ

ويف مثالٍ آخرَ أُعْطِيَتْ داراتٌ كهربائيَّةٌ يسريةٌ لبعض طُالَّبِ اإللكرتونِ وطُلِبَ منهم إكمالُهَا، ويف أثناء العملِ احتجَّ سبعةٌ 

فيما متكَّنَ ثالثةٌ باملئةِ منهم فَقَطْ من إكمالِ . ارَةِوتسعونَ باملئةِ منهم على عَدَمِ وجودِ ما يكفي من األسالكِ املعدنيَّةِ إلكمالِ الدَّ

 ما الذي حَدَثَ هنا؟. الدَّارةِ

أمَّا الثالثةُ . سبعة وتسعونَ باملئةِ من الطُّالَّبِ طلبوا املزيدَ منَ األسالكِ، ولِعَدَمِ وجودِ األسالكِ مل يتمكَّنوا من إجناز املهمَّة

 عامٌ واسعٌ غريُ حمدَّدٍ عنِ احلاجةِ إىل سلك واصلٍ ما، وألنَّ األسالكَ ملْ تكنْ متوافرةً  بدؤوا بالبحثِ عن باملئةِ فَقَدْ كانَ لديهم مفهومٌ

 .نوعٍ آخرَ من أدواتِ الوصلِ، فاستخدموا مِفكَّ الرباغي ذاته يف إكمالِ الدَّارة

احلاجةُ أمُّ : هُ حلفظِ املعلوماتِ، وهبذا املعنى قالوامعظمُ ميزاتِ الدِّماغِ البشريِّ بوصفِهِ أداةَ تفكريٍ تنجمُ عمَّا ينقصُ

وألنَّ الدِّماغَ ال يكوِّنُ انطباعاتٍ دقيقةً ومفصَّلةً وفوريَّةً؛ تتكوَّنُ لدينا جمموعةٌ من االنطباعاتِ العامَّةِ الشَّاملةِ غريِ احملدَّدةِ . االخرتاعِ

 :عامَّةُ غريُ احملدَّدةِ مفيدةٌ جدا للتفكريِْوهذه االنطباعاتُ ال. الَّيت تتحوَّلُ إلَى مفاهيمَْ
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 :الحظِ الفَرْقَ بنيَ املطلبني التَّاليني

 .أ ـ أريدُ بعضَ الغِراءِ لوصلِ هاتنيِ القطعتنيِ اخلشبيتني

 .ب ـ أريدُ طريقةً ما لوصلِ ِ هاتنيِ القطعتنيِ اخلشبيتني

وقدْ ال يكونُ الغِراءُ هوَ األداةٌ الفضلى لوصلِِ ... اءُ لنْ نتمكَّنَ من إجنازِ العملِاملطلبُ األوَّلُ حمدَّدٌ جدا، وإذا مل يتوافرِ الغِر

 .القطعتنيِ اخلشبيتني يف هذه احلالةِ

 أمَّا املطلبُ الثَّاني فيتضمَّنُ الكثريَ منَ الطُّرقِ البديلةِ لوصلِ هاتنيِ القطعتنيِ معاً مثلَ الغِراءِ، أو املسامريِ، أو الرباغي، أو

 .الْمَالزِمِ، أو الْحِبَالِ، أو الكثري غريِ ذلكَ مما يسمحُ باملرُونةِ ويتيحُ فرصَ التَّفكريِ خبياراتٍ أُخْرَى إنْ مل يكنِ الغِراءُ متوافراً

 .مِّ وبالعكسِْيتميَّزُ املفكِّرونَ البارعونَ بقدرةٍ عظيمةٍ على االنتقالِ من التَّفاصيلِ إىل ما هو شاملٌ، أي من احملدَّدِ إىل العا

عندما نبحث عن حلٍّ ملشكلةٍ ما كثرياً ما يكونُ علينا التَّفكريُ فيها من النَّواحي العامَّةِ جدا يف البدايةِ، حنتاجُ مثالً إىل طريقةٍ 

 .كَّنَ إال من تنفيذِ األشياءِ احملدَّدةِما لتعليقِ شيءٍ ما على اجلدارِ، ثُمَّ ننتقلُ بعدَ ذلكَ إىل التَّحديدِ الدَّقيقِ، ألننا يف النِّهايةِ لن نتم

 .لكنَّ املفهومَ العامَّ غريَ احملدَّدِ يسمحُ لنا بالبحثِ مبرونةٍ أكثرَ ومشوليَّة أكربَ، كما يسمحُ بتقويمِ مجيعِ الْخِياراتِ املتوافرةِ لدينا

وهو اصطالحٌ مربكٌ لكثريٍ .  تُسَمَّى اصطالحيا بالتَّجريدِهذه القدرةُ على االنتقالِ من التَّفاصيلِ احملدَّدةِ إىل املفهومِ الشَّاملِ

من النَّاسِ، ولكنَّهُ ليسَ كذلكَ يف حقيقةِ األمرِ، وستالحظونَ ذلكَ عندَ مرورنا مبراحلِ التَّفكريِ اخلمسِ إذ سننتقلُ كثرياً من العامِّ إىل 

 .اخلاصِّ ومن اخلاصِّ إىل العامِّ
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ولكنْ عليكَ بالضَّرورةِ اتَّخاذُ االتِّجاهِ . التَّفكريِ بدقَّةٍ، وَلكِنِّي أشجِّعكَ هنا على أنْ تكونَ شامالًعندما نفكِّرُ نشجِّعُ على 

 .فإذا كنتَ حباجةٍ لتعليقِ صورةٍ على اجلدارِ لن ينفعَكَ البحثُ عن طريقةٍ لقلي بيضةٍْ. الصَّحيحِ ولو على حنوٍ ضبابيٍّ

 :عمليَّةُ التَّخيُّل: ثانياً

... يَّلْ أنَّ لديكَ جهازَ فيديو داخلَ ذهنكَ، وأنَّكَ عندما تضغطُ زرا ما؛ يقومُ اجلهازُ بِعَرْضِ مشهدٍ معيَّنٍ يف خميِّلتكَخت

 ويعين. ما ميكنُ أن يكونَ أو يرجتى أن يكونَ، أو حيدثَ: يسمَّى هذا الفعلُ ختيُّالً أو تصوُّراً، والتصوُّرُ هو أن تستعرضَ املُخَيِّلةُ

 .التَّصوُّرُ أيضاً أن تنظرَ إىل داخلِ ذِهنكَ وترى ما فيه، إىل جانبِ قدرتكَ على رؤيةِ األشياءِ احمليطةِ بنا يف هذا العاملِِ

ختيَّلْ ما الذي سيحصلُ إذا تورَّطتْ هذه ... ختيَّلْ سيَّارةً مطليَّةً باألبيضِ يف أحدِ جانبيها، وباألسودِ يف جانِبِها اآلخرِْ

 !ارةُ يف حادثِ سريٍ مثالًالسَّيَّ

. أحدُهم يقولُ إنَّ السيارةَ كانت بيضاءَ، وآخرُ يؤكِّدُ أنَّها سوداءَ: نستطيعُ ختيُّلَ الشهودِ يف احملكمةِ يناقضونَ بعضَهُم بعضاً

كاهةُ حتتاجُ غالباً إىل التَّصوُّرِ، وبِقَدْرِ ما ينطوي هذا على مفارقةٍ حمرجةٍ لفريقِ التَّحقيقِ فإنَّهُ ينطوي على شيءٍ من الفكاهةِ، والف

 .أي ختيُّلِ املشهدِ

التَّصوُّرُ جزءٌ أساسيٌّ جدا من عمليَّةِ التَّفكريِ، وألنَّنا ال نستطيعُ تفحُّصَ كلِّ شيءٍ يف الواقعِ، علينا أن نستخدمَ املخيِّلَةَ لنرى 

 .ما الذي سيحدُثُ ونتفحَّصَ األشياءَ من خاللِ التصوُّرِ

 .خنطئُ حينها، وقد ال حنصلُ على صورةٍ واضحةٍ، ولكنَّنا سنحصلُ على بعضِ املؤشِّراتِ على األقلِّقَدْ 
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 ما الذي سيحدُثُ إذا أصبحَ النَّقلُ العامُّ بكلِّ أنواعِهِ جمانيا؟

يت سيجنيها أصحابُ احملالت وبعضنا اآلخرُ سيتخيَّلُ الفائدةَ الَّ. بعضُنَا سيتخيَّلُ الفائدَةَ الَّيت ستنعكسُ على الفقراءِ

وقد يتخيَّلُ بعضٌ آخرُ الزِّيادةَ يف الضَّرائبِ الَّيت سيكونُ على كلِّ شخصٍ دَفْعُها لتغطيةِ تكلفةِ النَّقلِ . التِّجاريَّةِ الَّيت تقعُ داخلَ املدينةِ

 .اجملانيِّ

 ما الذي سيحدثُ عندما تذوبُ قطعةُ ثلجٍ عائمةٌ يف كأسِ ماءٍ؟

  مستوى املاء يف الكأسِ، أم سينخفضُ، أم سيبقى كما هو؟هل سريتفعُ

. لإلجابةِ على هذا السُّؤال حنتاجُ إلَى بعضِ املعلوماتِ العامَّةِ يف الفيزياءِ، فمخيِّلتُنا حمدودةٌ مبا متتلِكُهُ من معارفَ وخرباتٍ

بيلِ املثالِ أنَّ من واجبِ املصمِّمِ أن يكونَ قادراً دائماً ومن ذلكَ على س. ولكنْ، معَ ذلكَ، علينا استخدَامُها على أفضلِ وجهٍ ممكنٍ

 . إذا أزلنا تلكَ الدَّائرةَ واستبدلناها مبثلثٍ كيف سيبدوآينشتاين: على ختيُّلِ ما سيحصلُ يف حالِ إجراءِ أيِّ تغيريٍ، مثالً

 جتربةٍ فكريَّةٍ نقومُ باستعراضِ التَّجربةِ، أي ختيُّلها يف ذهْنِنَا، ويف كلِّ.  النِّسبيَّةَ الشهريةَ اعتمدت على التَّصوُّرِإينشتنيإنَّ نظريَّةَ 

قَدْ نصلُ إىل مرحلةٍ نشعرُ معها أننا ال ندري ما الذي سيحدُثُ، وهنا تأتي بدايةٌ جديدةٌ ملزيدٍ . ومن ثَمَّ تصوُّرِ ما الذي سينتجُ عنها

 .من التَّفكريِ، أو إلجراءِ جتربةٍ ما

 نقومُ بعمليَّةِ التَّفكريِ باستخدامِ األرقامِ والرُّموزِ الرياضيَّة على الورقِ، وقد نتالعبُ بالكلماتِ أيضاً، ولكنَّ يف بعضِ احلاالتِ

 .معظمَ التَّفكريِ حيدثُ داخلَ الذِّهنِ باستخدامِ قدراتِنا على التَّصوُّرِ
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 قَدْ أغفلتَ شيئاً ما كبري األمهيَّةِ، وقدْ تكونُ معرفَتُكَ يف هذا ما تتصوَّرُهُ يف ذهنكَ ليسَ صحيحاً على الدَّوامِ، ورُبَّما تكونُ

 ...املوضوعِ وخربتُكَ فيه غريَ كافيةٍ

عليكَ أال تكونَ مغروراً، وأالَّ تقطعَ احلكمَ فيما لستَ متيقِّناً منه، كنْ مستعدا لقَبُولِ احتمالِ أن تكونَ هذه التَّصوُّراتُ 

 .خاطئةً أو ضيِّقةً

 :عمليَّةُ توجيهِ االنتباه: ثالثاً

 ـ كم الساعة؟

 ـ ما عمرك؟

 ـ هل أعجبكَ احلساء؟

 ـ ما سعرُ الصَّرفِ احلايل بنيَ الدُّوالر والني؟

 ـ يف أيِّ درجةِ حرارةٍ يذوبُ البالستيك؟

سئلةِ، والطَّلب إىل اآلخرينَ وميكننا يف حقيقةِ األمرِ أن نتخلَّى عن توجيهِ األ. مجيعُ هذه األسئلةِ هي أدواتٌ لتوجيهِ االنتباهِ

 :أن يوجِّهوا انتباهَهُمْ على أمورٍ حمدَّدةٍ كأَنْ نقولُ

 .ـ وجِّهِ انتباهكَ على الوقتِ

 أخربني كم السَّاعةُ اآلن؟: ـ أو
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 .وجِّهِ انتباهكَ إىل عمرِكَ وأخربني مبا تتوصَّلُ إليه: ـ أو

 .ستيكِ وأخربني مبا تعرفوجِّهِ انتباهكَ إىل درجةِ ذوبانِ هذا البال: ـ أو

عادَ مستكشفٌ من إحدى رحالتِهِ إىل جزيرةٍ حديثةِ االكتشافِ، وأخْبَرَنا عن بركانٍ يطلقُ الدُّخانَ، وطائرٍ ال يستطيعُ 

وهكذا ... اًولكنَّ هذا ليسَ كافي... إنَّ هذينِ الشَّيئنيِ مها ما أثارَ انتباهه: وماذا وجدتَ هناكَ أيضاً؟ قال: سألناهُ. الطَّريانَ

 :يرسلُ املستكشفُ إىل اجلزيرةِ ثانيةً مزوَّداً بتعليماتٍ حمدَّدةٍ كي يستخدمَ نظاماً خاصا بتوجيهِ االنتباهِْ

رْ حنوَ الغربِ ودوِّنْ انظرْ حنوَ الشَّمالِ ودوِّنْ ما تراهُ، ثُمَّ انظرْ حنوَ الشَّرقِ ودوِّنْ ما تراهُ، ثمَّ انظرْ حنوَ اجلنوبِ ودَوِّنْ ما تراهُ، ثُمَّ انظ

 .ما تراهُ، ثُمَّ عُدْ إلينا بدفرت مالحظاتكَ املدوَّنةِ

إنَّ اإلشارةَ إىل اجلنوبِ والشَّمالِ والشَّرقِ والغربِ تزوِّدنا بنظامٍ مُيَسَّرٍ لتوجيهِ االنتباهِ، ويسريُ انتباهُنا يف العادةِ ضمنَ طرقٍ 

 :ثالثةٍ

 .شاعِرَنا يف اللحظةِ الرَّاهنةِْ ما يثريُ اهتمامَنا أو م:أوَّالً

 . عادَاتُنا اخلاصَّةُ باالنتباهِ الَّيت اكتسبناها خاللَ جتارِبِنا وممارساتِنا:ثانياً

 . االنتقالِ كيفما اتَّفقَ من أمرٍ إىل آخر:ثالثاً

 حمضَ أدواتٍ لتوجيهِ سقراطَساؤالتُ ومن هذا القبيلِ كانتْ ت. كثريٌ من عمليَّات التَّفكريِ تتطلَّبُ توجيهاً حمدَّداً لالنتباهِ

 .وليسَ هناكَ من شيءٍ سحريٍّ حييطُ بتلكَ التَّساؤالتِ. االنتباهِ
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ويف األداةِ . برنامجُ تعليمِ التَّفكريِ الذي يُعلَّمُ يف املدارسِ، والذي سنصفهُ الحقاً، يتضمَّنُ جمموعةً من وسائلِ توجيهِ االنتباهِ

على سبيل املثال، الَّيت سنصفُها الحقاً يُطلبُ من املفكِّرِ أن يوجِّهَ انتباهَهُ إىل وجهاتِ نظرِ األشخاصِ أ أو األلفِ املثلثةِ، .أ.أ

 .اآلخرينَ املشرتكنيَ يف عمليَّةِ التَّفكريِ يف املوضوعٍ ذاتِهِ

 هناكَ حاجةٌ إىل وسيلةٍ لتوجيهِ االنتباهِ ولذلكَ. بعضُ املفكِّرينَ قَدْ يفعلونَ هذا األمرَ تِلقائيا، ولكنَّ معظمَهم ال يفعلُ ذلكَ

 :على حنوٍ متعمَّدٍ

 .ـ وجِّهِ انتباهَكَ إىل العناصرِ األساسيَّةِ الَّيت تساهمُ يف تكوينِ هذه احلالةِْ

 .ـ وجِّهِ انتباهَكَ إىل العواملِ املختلفةِ الَّيت تؤثِّرُ يف سعرِ النِّفطِ

 . يتكوَّنُ منها حقلُ التَّزلُّجِْـ وجِّهِ انتباهَكَ إىل األجزاءِ الَّيت

 .ـ وجِّهِ انتباهَكَ إىل مكوِّناتِ تقاناتِنَا احلاليَّةِْ

 :املقارنَةُ هي إحدى الوسائلِ املهمَّةِ لتوجيهِ االنتباهِ

 .ـ وجِّهِ انتباهَكَ إىل أوجهِ الشَّبهِ واالختالفِ بنيَ هاتنيِ الطَّريقتني يف التَّعبئةِ

 .إىل احملاسنِ واملساوئ املتعلِّقةِ بكلٍّ من هذين الطَّريقنيِ املؤدِّيني إىل الشَّاطئـ وجِّهِ انتباهَكَ 

 .وجِّهِْ انتباهَكَ إىل املقارنةِ إىل السِّعرِ، والطَّاقةِ، ومسعةِ الشَّركةِ الْمُصَنِّعَةِ، وسويَّةِ اخلدمةِْ... ـ قارنْ بنيَ هذينِ الفرننيِ
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نَا استخدامُ نظامٍ خارجيٍّ متعمَّدٍ، كما هو احلالُ يف نظامِ تعليمِ التَّفكريِ على حنوٍ جمزَّأٍ إىل أُطُرٍ أو من أجلِ توجيهِ االنتباهِ ميكنُ

 .دوائرَ كالذي يُدرَّسُ يف املدارسِ، أو ميكنُنا استخدامُ تعليماتٍ سهلةٍ مثلِ التَّحليلِ واملقارنةِْ

 :كيزِ على بعضِ أوجهِ حالةٍ ما، مثالًالشَّكلُ اآلخرُ لتوجيهِ االنتباهِ هو طلبُ التَّر

 .ـ أريدُكَ أن تركِّزَ اهتمامَكَ على األثرِ السِّياسيِّ لرفعِ الضَّريبةِ على أسعارِ وقودِ السيارات

 .ـ أريدُكَ أن تركِّزَ اهتمامَكَ على اإلجراءاتِ األمنيَّةِ يف املؤسَّساتِ املصرفيَّةِْ

 .من سيقومُ بتدريب هذا الببغاءِ الذي تودُّ شراءَهـ أريدُكَ أن تركِّزَ اهتمامَكَ على 

 .ـ أريدُكَ أن تركِّزَ اهتمامَكَ على مزايا الدِّراسةِ يف كليَّةٍ أو يف معهدٍ تطبيقيٍّ

 .ـ أريدُكَ أن تركِّزَ اهتمامَكَ على مزايا املصارفِ اإلسالميَّة الَّيت ال تتعاملُ بالربا

عاتِ السِّتِّ الذي سنناقشهُ الحقاً، سيتمُّ حتقيقُ هذا التَّركيزِ لالهتمامِ باستخدامِ نظامٍ يف نظامِ التَّفكريِ باستخدامِ القبَّ

 :خارجيٍّ، على سبيلِ املثال

 .استخدامُ القُبَّعةِ الصَّفراءِ يشريُ ضمناً إلَى التَّركيزِ على أمهيَّةِ هذه احلالةِ الَّيت هي قيدُ املناقشةِ وفوائدِها

 .لقُبَّعةِ السَّوداءِ فيشريُ ضمناً إىل التَّركيزِ على املشكالتِ واملخاطرِ واحملاذيرِْأمَّا استخدامُ ا

وعلى سبيلِ املثالِ، يف . على الرَّغْمِ من أنَّ معظمَ البشرِ يدَّعونَ القيامَ بتوجيهِ انتباهِهِم ذاتيا فإنَّهُم عمليا ال يفعلونَ ذلكَ

علميَّةِ العاليةِ طُلِبَ إىل نصْفِ اجملموعةِ أن حيكموا تلقائيا على اقرتاحٍ حمدَّدٍ، بينما طُلِبَ إىل النِصفِ جمموعةٍ من حَمَلَةِ الشَّهاداتِ ال



 23

وكانتِ النَّتيجةُ أنَّ هؤالءِ الذين استخدموا القبَّعاتِ؛ ذكروا جمموعةً . اآلخرِ استخدامُ القبَّعاتِ الصَّفراءِ والسَّوداءِ على حنوٍ متعمَّدٍ

على الرَّغْمِ من أنَّ هؤالءِ قَدِْ ادَّعوا أنَّهم . نِّقاطِ حللِّ املشكلةِ تفوقُ جمموعةَ النِّقاطِ الَّيت ذَكَرَها اآلخرونَ مبقدارِ ثالثةِ أضعافٍمن ال

 .دائماً يتفحَّصونَ بدقَّةٍ اجلوانبَ اإلجيابيَّةَ والسَّلبيَّةَ أليِّ موقفٍ أو حالةٍ تعرتِضُهُم
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 : التَّمييزِ واملطابقةِْعمليَّةُ: رابعاً

 :ثَمَّةَ كثريٌ من األمثلةِ الَّيت توضِّحُ لنا هذه العمليَّةَ، منها

هناكَ لعبةُ أطفالٍ معروفةٌ، مكوَّنةٌ من علبةٍ أو لوحٍ فيه فُتْحاتٌ خمتلفةُ األشكالِ، وعلى الطِّفلِ أنْ يُدخِلَ أحجاراً أو قطعاً 

 املختلفةِ األشكالِ، أي إنَّ املطلوبَ منه هو أن يوائمَ بنيَ أشكالِ القِطَعِ وأشكالِ الفتْحاتِ خمتلفةَ األشكالِ من خاللِ الفُتْحاتِ

 .املناسبةِ هلا ألنَّهُ لن يتمكنَ من إدخالِ أيِّ قطعةٍ إالَّ من الفتحةِ املناسبةِ هلا

 :مثالٌ آخر

وبينما يقرتبُ الشَّخصُ أكثرَ؛ يساورُكَ شكٌّ . ومَ شخصٍ معيَّنٍشخصٌ ما ميشي ويبدو أَنَّهُ يتَّجهُ حنوكَ، ولكنَّكَ ال تتوقَّعُ قد

أي إنَّك تنجحُ يف متييزِ الشَّخصِ املقرتبِ . وبعدَ أن يقرتبَ أكثر؛ تتأكَّدُ من أنَّك تعرفُ هذا الشَّخصَ. أي إنَّك تعرفُهُ... يف أَنَّهُ فالنٌ

 .أي حتدثُ لديكَ عمليَّةُ مطابقةٍْ... منكَ

 : يف املثالِ التَّايللننظر أيضاً

خبريٌ بأنواعِ الزَّيتِ يتذوَّقُ زيتاً من زجاجةٍ أُزِيْلَتْ عنها البطاقَةُ الَّيت تبيِّنُ نوعَ الزَّيتِ ومصدرَهُ، ولكنَّ هذا اخلبريَ يقرِّرُ أنَّ هذا 

ييزِ طعومِ الزَّيتِ ومطابقَتِها معَ خربتِهِ وعرفَ مصدرَ أي إنَّ اخلبريَ قَدْ قامَ بعمليَّةِ مت... الزيتَ من زيتونِ منطقةٍ قام بتحديدها متاماً

 .الزَّيتِْ
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يشكِّلُ الدِّماغُ من خاللِ جتاربِهِ مناذجَ يَرْجِعُ إليها لدى تعاملِهِ معَ ما يشابِهُهَا أو يعتمدُ عليها، وهذا يساعدُنا مثالً على ارتداءِ 

ىل مراجعةِ جمموعةٍ هائلةٍ من األساليبِ الَّيت ميكنُنا اتِّباعُها الرتداءِ إحدى عشرةَ مالبسِنا بسهولةٍ كلَّ صباحٍ، وإالَّ كنَّا سنضطرُّ إ

 .قطعةً منَ املالبس

من دونِ هذه النَّماذجِ لنْ نتمكَّنَ من قطعِ الشَّارعِ، وال قيادةِ السيارةِ، وال القراءةِ، وال الكتابةِ، وال القيامِ بأيِّ شيءٍ مفيدٍ يف 

 .مكانِ العملِ

قُّ أنَّ الدِّماغَ نظامٌ رائعٌ لصناعةِ النَّماذجِ واستخدامِها، وهذا ما جيعلهُ غري بارعٍ يف اإلبداعِ، ويفسِّرُ لنا ملاذا ينحصرُ اإلبداعُ احل

 .و املناسبِ لهإنَّنا نسعى إىل تصنيفِ األشياءِ يف مناذجَ، أي إىل وضعِ كلِّ شيءٍ ضمنَ اإلطارِ الصَّحيحِ أ... يف قلِّةٍ قليلةٍ من البشرِ

وهذا ما ندعوهُ .  أن نفعلَ متاماًأرسطوإننا نسعى الستخدامِ األطرِ أو التَّصنيفاتِ الَّيت أنشأناها من خاللِ جتارِبِنَا كما أرادنا 

اً فنضعُه يف غريِ أمنوذجهِ وهو مفيدٌ عموماً، لكنَّهُ خَطِرٌ عندما نصنِّفُ شيئاً ما تصنيفاً خاطئ. التَّمييزَ أو التَّحديدَ، أو الرأيَ أحياناً

أو صِنْفِهِ، ومن هذا القبيلِ إىل حدٍّ بعيدٍ نزوُعُنا يف بعضِ األحيانِ إىل استخدامِ مناذجَ قدميةٍ حلاالتٍ جديدةٍ ال تتوافقُ مع هذه 

 .النَّماذج

 نبحثُ عنه، وهذا ما جيعلُنَا نتوقَّفُ عن عندما نبدأُ البحثَ عنْ شيءٍ حمدَّدٍ؛ نشعرُ بالسَّعادةِ حنيَ جندُ شيئاً ما يتَّفقُ معَ ما

وهذا يعين أنَّنا استخدمنا أمنوذجاً . واحلقُّ أنَّ هناكَ عمليَّةَ مطابقةٍ مرتبطةً بالتَّمييزِ أو التعرُّفِ إىل الشيء. املضيِّ قدماً يف البحثِ

 .جاهزاً ومل نعدْ هنيمُ يف اخليال
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وأنا أُفَضِّلُ هنا كلمةَ مطابقةٍ أو متييزٍ على تعبريِ احملاكمةِ العقليَّةِ، ألنَّ هذه . متييزٍكلمةُ مطابقةٍ هي أقربُ ما يكونُ إىل كلمةِ 

 .األخريةَ هلا معنًى أكثرُ اتِّساعاً بكثريٍ، كما أنَّها قَدْ تعين التَّقويمَ والتَّخمنيَ، وهذه األشياءُ آليَّاتٌ حمدَّدةٌ لتوجيهِ االنتباهِ

وقد جنحَ بعضٌ قليلٌ يف التَّوصلِ إلَى هذا اهلدفِ الذي . عنًى من املعاني، هو إبطالُ التَّفكريِ أو إلغاؤهإنَّ هدفَ التَّفكريِ، مب

 :ميكنُ صوغُهُ بلفظٍ آخرَ فنقول

... يف كلِّ موقفٍغايةُ التَّفكريِ هي حتديدُ مناذجَ آليَّةٍ أو تلقائيَّةٍ نرى العاملَ من خاللِها، وختربنا فيما بعدُ عمَّا جيبُ علينا فعلهُ 

 .عندها لنْ حنتاجَ إىل املزيدِ من عناءِ التَّفكري

جنحَ بعضُـهم يف هذا ألنَّهُم يعتقدونَ أن النَّماذجَ الَّيت حدَّدوها ستكونُ فعَّالةً وكافيةً طوالَ حياتِهم، وليسَ من املتوقَّعِ هلؤالءِ أنْ 

 .ضنيَ مطمئننيولكنَّهُم قَدْ يكونونَ را... يتغيَّروا أو يتطوَّروا

. من خاللِ عمليَّةِ التَّفكريِ حناولُ أن ننتقلَ إىل عمليَّةِ التَّمييزِ، وعندما منيِّزُ شيئاً ما حنتاجُ إلَى مالحظةِ قيمةِ هذا التَّمييزِ

 .ثرُ مما هو مفيدٌواستخدامُ األفكارِ الْمُسبقةِ عن األشخاصِ أو األعراقِ هو شكلٌ من أشكالِ التَّمييزِ، ولكنَّهُ شكلٌ مؤذٍ أك
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 :عمليَّةُ االنتقالِ ودراسةُ اخليارات: خامساً

ولكنَّ عمليَّةَ االنتقالِ ليست مألوفةً . عمليَّةًُ التَّفكريِ التَّقليديَّةُ الَّيت ذكرناها حَتَّى اآلنَ مألوفةٌ لدى معظمِ املفكِّرينَ التَّقليدينيَ

 .لديهم

قدُّمِ إىل األمامِ انطالقاً من موقفٍ أو حالةٍ ما، ويف شكْلِها األكثرِ تطرُّفاً؛ تكونُ متالزمةً مع االنتقالُ أو احلركةُ هو كيفيَّةُ التَّ

ومن أساليبِ التَّحريضِ على سبيلِ املثالِ أَنَّهُ ميكنُنا . التحريضِ بوصفهما معاً؛ إحدى التَّقاناتِ األساسيَّةِ للتفكريِ اجلانيبِّ املبدعِ

ميكنُنا أنْ نتصوَّرَ أو ...  متاماً عن نطاقِ جتاربِنا وخِبْرَاتِنَا، وقد يكونُ مناقضاً هلذه التَّجاربِ واخلرباتِافرتاضُ شيءٍ ما خارجٍ

 ...نفرتضَ مثالً أنَّ عجالتِ السَّيَّاراتِ جيبْ أن تكونَ مربَّعةً

نَّهُ غريُ صحيحٍ من حيثِ البناءُ، وسوفَ يستهلكُ ولكنَّ احملاكمةَ العقليَّةَ سوفَ تقودُنا إىل أنَّ هذا االفرتاضَ حمضُ هراءٍ، أل

كميَّةً كبريةً من الوقودِ، وسيكونُ االهتزازُ كبرياً ممّا سيؤدِّي إىل حتطُّمِ السيَّارةِ، كما ستكونُ السرعةُ حمدودةً جدا، وستحتاجُ إىل 

 .وغريُ ذلك... طاقةٍ هائلةٍ، وستكونُ القيادةُ غريَ مرحيةٍ

 استخدامَ احملاكمةِ العقليَّةِ، أي املنطق، لنْ يساعدَنا على استخدامِ أسلوبِ التَّصوُّرِ أو االفرتاضِ، ألنَّ من الواضحِ أنَّ

وهذا . هتتمُّ بالتَّجاربِ الَّيت مررنا هبا يف املاضي، أما اإلبداعُ فيهتمُّ باالحتماالتِ املتعلِّقةِ باملستقبلِ) وهي منطقيَّةٌ(احملاكمةَ العقليَّةَ 

 :ا جيعلُنا حباجةٍ إىل عمليَّةٍ أُخْرَى تدعى احلركةَ أو االنتقالَ، مبعنىم

 ـ كيف ننتقلُ إىل األمامِ انطالقاً من فرضِيَّةٍ أو تصوُّرٍ ما؟
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 املربَّعُ إنَّها عمليَّةُ تصوُّرٍ، فعندما يدورُ الدُّوالبُ... قَدْ حنصلُ على هذا االنتقالِ من خاللِ تصوُّرِ عجالتِ العربةِ املربَّعةِ

وتصبحُ زاويتُهُ هي نقطةَ االرتكازِ، ميكنُ جملموعةِ النَّوابضِ الَّيت حتملُ العربَةَ أن تعدِّلَ من االرتفاعِ، وهكذا تبقى العربةُ على ارتفاعٍ 

 إلَى فكرةِ التَّعليقِ على ومن هنا ينشأُ مبدأُ التَّعليقِ على نوابضَ حيث تقومُ بعملها حَسَبَ احلاجةِ، وهذا يقودُنا. ثابتٍ عن األرضِ

 .نَوابضَ فنحاولُ التَّوصُّلَ إليها وتكريسَها بوصفِها خياراً حقيقيا

وميكنُ هلذه العمليَّةِ أن تتضمَّنَ . تتضمَّنُ عمليَّةُ االنتقالِ مجيعَ أٍساليبِ التَّقدُّمِ حنو األمامِ انطالقاً من قولٍ أو موقفٍ أو فكرةٍ ما

كما ميكنُ أن تتضمَّنَ عمليَّةُ االنتقالِ أحالمَ اليقظةِ الَّيت تقودُنا فيها ... لُ بهِ من فكرةٍ إىل أُخْرَى فأخرى وهكذاالتَّداعي الذي ننتق

 :وتتضمَّنُ هذه العمليَّةُ أيضاً حتديدَ البدائلِ... كلُّ فكرةٍ إلَى فكرةٍ أُخْرَى وهكذا

 ما ملاذا يكونُ علينا البحثُ عن خِياراتٍ؟عندما تكونُ لدينا طريقةٌ مُرْضِيَةٌ للقيامِ بأمرٍ 

ليسَ هناكَ سببٌ منطقيٌّ لفعلِ ذلكَ، وهلذا علينا البحثُ عن اخلِياراتِ املتوازيةِ أو املتقاربةِ، وهذا يتطلَّبُ منَّا القيامَ بعمليَّةِ 

 كيفَ ميكننا فعلُ ذلكَ بطرقٍ أُخْرَى؟: االنتقالِ، أي

تٍ أمرٌ واضحٌ، فاألسلوبُ الذي نَصِلُ إليهِ أوَّالً ليسَ هوَ اخلِيارَ األفضلَ بالضَّرورةِ، كما أنَّ وجودَ إنَّ أمهيَّةَ البحثِ عن خِيارا

 .عددٍ من اخلِياراتِ مينحُنَا فرصةَ املقارنَةِ بينها وتقويْمِها واختيارِ األفضلِ منها

تباهِ، كأنْ نطلبَ من أنفسِنا توجيهَ انتباهِنا إىل أفرادٍ آخرينَ ميكنُ توجيهُ احلركةِ عن طريقِ التَّوجيهِ الواعي أو املتعمَّدِ لالن

 .وهبذا نكونُ قدِ انتقلنا أو حترَّكْنَا باتِّجاهِ هؤالءِ اآلخرينَ. داخلَ غرفةِ الصَّفِّ
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 املتعمَّدِ املدروسِ نسعى وهو أساسُ منطقِ التَّطوُّرِ، ومن خاللِ هذا االنتقالِ. االنتقالُ عمليَّةٌ متداخلةٌ مع العمليَّاتِ األُخْرى

 :إىل االنتقالِ من فكرةٍ إىل أُخْرَى من خاللِ بعضِ هذه التساؤالتِ، مثالً

 ـ ماذا نفعلُ بعدَ ذلكَ؟

 ـ ما هي الْخِياراتُ املتوافرةُ؟

 ـ كيفَ نتوصَّلُ إىل االنتقالِ أو احلركةِ انطالقاً من فرضيَّةٍ ما؟

 ـ ما الذي يلي ذلك؟

 لَّيت تَخْطُرُ يف البالِ؟ـ ما هي الفكرةُ ا

ميكنُ القولُ إنَّ التَّفكريَ عموماً هو حماولةُ إحداثِ حركةٍ أو انتقالٍ باتِّجاهٍ مفيدٍ، ونستخدمُ هلذه الغايةِ وسائلَ كثريةً منها مثالً 

 .فكريِ باستخدامِ القبَّعاتِ السِّتِّما أمسِّيهِ التَّصنيفاتِ أو األطرُ وسنبدأ هنا بأمنوذجٍ باتَ على شيءٍ من الشهرةِ، وهو نظامُ التَّ

كما يستخدمُ يف . وهو مستخدمٌ يف املدارسِ والشَّركاتِ يف معظمِ أحناء العامل. نظامُ التَّفكريِ هذا سهلٌ جدا، ولكنَّهُ فَعَّالٌ

االستخدامِ الواسعِ هلذا النِّظام، لَعَلَّ من وهناكَ أسبابٌ كثريةٌ تقفُ وراءَ . حضاراتٍ كثريةٍ مل تزل ترفضُ األسلوبَ الغربيَّ يف املناقشةِ

إىل جانبِ أَنَّهُ نظامٌ بنَّاءٌ . أبرَزِها أَنَّهُ يزوِّدنا ببديلٍ عن أسلوبِ النِّقاشِ السَّائدِ يف الغربِ الذي هو أسلوبٌ عقيمٌ وذو طابعٍ خِصاميٍّ

رياً، فَقَدْ بيَّنتْ إحدى الشَّركاتِ اخنفاضَ زَمَنِ االجتماعِ حنو مخسٍ وسبعٍني وأكثرُ إبداعيَّةً من املناقشةِ التقليديَّةِ، كما أَنَّهُ أسرعُ كث
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ويسمحُ هذا النِّظامُ، أي نظامُ . باملئةِ عندَ استخدامِها هذا النِّظامَ، كما أَنَّهُ ساعدَ اجلميعَ على تقديمِ أفضلِ ما لديهم من أفكارٍ

 .ى حِدَةٍ، ويعطي كلَّ مهمَّةٍ حقَّها من التَّفكريِ بدالً من اخللطِ بنيَ مجيعِ أوجهِ التَّفكريِالقبعاتِ السِّتِّ، بالقيامِ باملهامّ كلٍّ عل

كما أَنَّهُ يزوِّدُنا بالتَّفكريِ املتزامنِ . ومن أبرزِ مزايا نظامِ التَّفكري هذا أَنَّهُ يبعدُ تأثريَ الذَّاتِ واآلراءِ الشخصيَّةِ عن عمليَّةِ التَّفكريِ

وإىل جانبِ ذلكَ كلِّهِ فإنَّهُ من السَّهلِ علينا تعلُّمُ هذا النِّظامِ . تاجُ إليه عندما تصبحُ التَّصنيفاتُ التَّقليديَّةُ غريَ مالئمةٍالذي حن

فَقَدْ قام أحد . وهناكَ اآلنَ مدَرِّبنيَ معتمدينَ يف مجيعِ أحناءِ العاملِ لتعليمِ أسلوبِ القبَّعاتِ السِّتِّ. واستخدامُهُ، فهو نظامٌ عمليٌّ

 .كما أنَّ هناكَ دوراتٍ خاصَّةً باملدارسِ. طالبي مثالً بتدريبِ أكثرِ من عشرة آالفِ شخصٍ يف سِنْجَافُوْرَه خاللَ فرتةٍ قصريةٍ جدا

 معيَّنةٍ من هذه القبَّعاتِ عندَ استخدامِ قُبَّعةٍ. حيتوي هذا النِّظامُ ستَّ قبَّعاتٍ مُتَخَيَّلَةً، تستخدمُ كلُّ واحدةٍ منها على حِدَةٍ

وهذا يعين أنَّ اجلميعَ يفكِّرونَ على حنوٍ متوازٍ ومتزامنٍ باالتِّجاهِ ذاته، ... يرتدي كلُّ فردٍ من أفرادِ اجملموعةِ املعيَّنةِ القبَّعةَ ذاهتا

 . شخصٍ أدىل برأيهويفكِّرُ كلُّ شخصٍ من اجملموعةِ يف موضوعِ البحثِ بدالً من التَّفكريِ فيما نطقَ به آخرُ

 .ختيَّلْ ورقةً بيضاءَ وورقةً مطبوعةً باحلاسوبِ: مثالً

 :القبَّعةُ البيضاءُ تدلُّ على التَّركيز العامِّ على املعلوماتِْ

 ـ ما املعلوماتُ املتوافرةُ؟

 ـ ما املعلوماتُ الَّيت حنتاجُ إليها؟

 ـ ما املعلوماتُ املفقودة؟
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 الَّيت سنحتاجُ إليها؟ـ كيفَ سنحصلُ على املعلوماتِ 

ومن املؤكَّدِ أنَّ املعلوماتِ . يتمُّ استعراض مجيعِ املعلوماتِ على حنوٍ متكافئٍ ومتزامنٍ حَتَّى وإن كانت متعارضةً أو متناقضةً

منها، وفيها ما هو حمضُ املعروضةَ ستكونُ متفاوتةَ النَّوعيَّةِ واألمهيَّةِ، فيها حقائقُ ال سبيلَ إلنكارِها إىل جانب إمكانِ التأكُّدِ 

 .إدِّعاءاتٍ أو دعاوى أو آراءٌ ذائعةٌ

 :ختيَّلِْ النَّارَ، ختيَّلِْ الدِّفءَ: مثالٌ آخر

 .القبَّعةُ احلمراءُ متكِّنُنا من التَّعبريِ احلرِّ عن مشاعِرِنا، وَحَدْسِنا، وحسِّنا الباطينِّ، وانفعاالتِنا، من دونِ اعتذارٍ أو تسويغٍ

قَدْ تتغيَّرُ هذه ... حلمراءُ تطلبُ من املرءِ التَّعبريَ عن مشاعرهِ حيالَ املوضوعِ املطروحِ يف هذه اللحظةِ احملدَّدةِْالقبَّعةُ ا

فاملشاعرُ موجودةٌ يف الواقعِ، وجيبُ أن تُنَاقشَ، . املشاعرُ فيما بعدُ، ولذلكَ جيبُ أالَّ حناولَ تسويغَ مشاعِرِنا وال شرحَ جُذُوْرِها

 .شريطةَ أنْ يتمَّ تناولُها على أنَّها مشاعرُ وأالَّ يتمَّ متويهها كي تبدو تفكرياً منطقياولكنْ 

أمَّا احلدسُ فيمكنُ أن يكونَ نامجاً عن جتربةٍ عميقةٍ يف امليدانِ املعريفِّ الذي ينتمي إليه موضوعُ النِّقاش، وقدْ يكونُ هذا 

 .احلدسُ ذا قيمةٍ كبريةٍ وأمهيَّة شديدةٍْ

 :تأمَّلْ يف ثوبِ القضاةِ الذي يكونُ أسودَ اللونِ يف العادةْ: ثالٌ آخرم
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القبَّعةُ السَّوداءُ هي الَّيت تقوم مبهمَّةِ حتذيرِنا ومنعِنا من القيامِ مبا هو خَطرٌ أو ضارٌّ أو غريُ عمليٍّ، كما أنَّ مهمَّتَها هي ختمنيُ 

ةٌ بالتَّفكريِ النَّقديِّ وحتديدِ أسبابِ عدمِ انسجامِ شيءٍ ما مع سياسَتِنا أو اسرتاتيجيتِنا أو ذلكَ أنَّها خمتصَّ. مقدارِ اجملازفةِ أو اخلَطَرِ

 .مواردِنا

القبَّعةُ السَّوداءُ مفيدةٌ جدا، ولكِنَّها لألسفِ مطواعةٌ للمبالغةِ يف استخدامِها، وهذا من معايبِها، ألنَّ اإلفراطَ يف أيِّ شيءٍ 

بِ، وأيسرُ األمثلةِ على ذلكَ الطَّعامُ الذي ال يشكُّ أحدٌ يف أَنَّهُ مفيدٌ، ولكنْ يف الوقتِ ذاتِهِ ال أحدَ يشكُّ يف أنَّ ليسَ مأمونَ العواق

إنَّ القبَّعةَ وعلى النَّحوِ ذاتهِ ميكنُ القولُ . اإلفراطَ يف الطَّعامِ سيضرُّ الصِّحَّةَ، وال يعدُّ ذلكَ عيباً يف الطَّعامِ، وإنَّما هو عيبُ اإلفراطِ

 .السَّوداءَ مفيدةٌ جدا، والعيبُ الوحيدُ يكمنُ يف اإلفراطِ يف استخدامِها

 يعتقدُ أَنَّهُ يكفي املرءَ أن سقراطُنشأَ امليلُ إىل اإلفراطِ يف استخدامِ القبَّعةِ السَّوداءِ ممن مسَّيناهمْ الثَّالثةَ الكبارَ، فقَدْ كانَ 

 .تظهرَ احلقيقةُيشريَ إىل املساوئِ حَتَّى 

 :تأمَّلوا يف أشعَّةَ الشَّمسِ الصفراء والتَّفاؤلَ: مثالٌ آخرُ

. القبَّعةُ الصَّفراءُ هي القبَّعةُ املنطقيَّةُ اإلجيابيَّةُ، وباستخدامِ هذه القبَّعةِ يسعى املفكِّرُ إىل معرفةِ أمهيَّةِ شيءٍ معيَّنٍ وفوائدِهِ

 .فكرةٍ معيَّنةٍويبحثُ املفكِّرُ يف إمكانِ تطبيقِ 
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ولكنَّ هذه اجلهودَ تؤتي أُكُلَها يف العادةِ، وجتعلُنا . القبَّعةُ الصَّفراءُ أصعبُ كثرياً من القبَّعةِ السَّوداءِ، وتتطلَّبُ جهوداً أكربَ

يكونَ اإلبداعُ ممكناً، ولن يكونَ بإمكانِنا ومن دونِ القبَّعةِ الصَّفراءِ لنْ . ندركُ فجأةً فوائدَ ومنافعَ مل نكنْ نالحظُها يف األشياءِ قَبْلَ ذلكَ

 .أنْ نرى فوائدَ فكرةٍ وليدةٍ أو جديدةٍ

الدِّماغُ ميَّالٌ بالفطرةِ إىل التفريقِ بني اخلطأِ والصَّوابِ ، ومن أجلِ تفادي األخطاءِ واملخاطرِ خلقَنا اهللُ حذرينَ بطبيعَتِنَا، 

 .ءِوهذا احلذرُ جزءٌ من عملِ القبَّعةِ الصَّفرا

 :تأمَّلوا يف احلياةِ النَّباتيَّةِ، والنُّموِّ، والطَّاقةِ، واألغصانِ اخلضراء، والرباعمِ: مثالٌ آخر

وباستخدامِ القبَّعةِ اخلضراء نسعى إىل أفكارٍ جديدةٍ ونعدِّلُ األفكارَ املطروحةَ، ونولِّدُ . القبَّعةُ اخلضراءُ هي قبَّعةُ اإلبداعِ

 .االفرتاضَ والتَّصوُّرَ واحلركةَ إلنتاجِ أفكارٍ جديدةٍاالحتماالتِ، ونستخدمُ 

ويف مرحلةِ القبَّعةِ اخلضراءِ تكونُ . القبَّعةُ اخلضراءُ تفتحُ أمامَنا االحتماالتِ، ذلكَ أنَّها قبَّعةُ الفعلِ، إنَّها القبَّعةُ املثمرةُ املنتجةُ

 .ا فيما بعداألشياءُ يف طورِ االحتمالِ، ولذلكَ جيبُ التَّحقُّقُ منه

 :تأمَّلوا زرقةَ السَّماءِ يف املنظرِ العام: مثالٌ آخر

وهي تشبهُ يف عمَلِها عملَ مديرِ السِّريكِ الذي يتابعُ كلَّ شيءٍ . القبَّعةُ الزَّرقاءُ هي قبَّعةُ التَّنظيمِ والتَّوجيهِ، أيْ إنَّها قبَّعةُ اإلدارةِ

إذا القبَّعةُ الزَّرقاءُ، هي الَّيت . تباكِ والفوضى، وحيضُّ فريقَ العملِ على تقديمِ أفضلِ ما لديهمويضبطُ سياقَ تقديمِ الفِقْراتِ منعاً لالر

 .تتفحَّصُ عمليَّةَ التَّفكريِ ذاتَها وتصحِّحُها
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يف اخلطوةِ هتتمُّ القبَّعةُ الزَّرقاءُ بتعريفِ املشكلةِ وحتديدِها، كما هتتمُّ أيضاً باالستنتاجاتِ واخلالصاتِ، وما سيحدثُ 

 .التاليةِ

ذلكَ أنَّها هي . القبَّعةُ الزَّرقاءُ تنسِّقُ سياقَ استخدامِ القبَّعاتِ األُخْرى، وتتأكَّدُ من االلتزامِ بأطرِ استخدامِ القبَّعاتِ السِّتِّ

 .الَّيت تنظِّمُ عمليَّةَ التَّفكريَِ

 :هناكَ طريقتانِ رئيسيَّتانِ الستخدامِ القبَّعاتِ

دُامُ قبَّعةٍ واحدةٍ مبفردِها خاللَ اجتماعٍ أو مناقشةٍ لفَرْضِ أسلوبٍ معيَّنٍ يف التَّفكريِ خاللَ وقتٍ حمدَّدٍ هو وقتُ ميكنُ استخ

وعلى سبيلِ املثالِ، ميكنُ أنْ تظهرَ احلاجةُ إىل استخدامِ بدائلَ أُخْرَى مع الوقتِ؛ فيطالب املديرُ بثالثِ دقائقَ من التَّفكريِ . االجتماعِ

وهذا ينظِّمُ تفكريَ أفرادِ اجملموعةِ، ويكونُ كلٌّ منهم فرتةَ الدَّقائقِ الثالثِ مشغوالً بالبحثِ عن بدائلَ . باستخدامِ القبَّعةِ اخلضراءِ مثالً

 .ويعودُ اجلميعُ يف هنايةِ الدَّقائقِ الثالثِ إىل املناقشةِ. أُخْرَى

وهكذا يطالبُ مديرُ االجتماعِ بثالثِ دقائقَ أُخْرَى . لَّقُ بطرقِ العملِ وأساليبهِوبعدَ ذلكَ قَدْ تنشأ احلاجةُ إىل اقرتاحاتٍ تتع

من التَّفكريِ باستخدامِ القبَّعةِ السَّوداءِ، وخاللَ هذه الدَّقائقِ الثَّالثِ يركِّزُ اجلميعُ اهتمامَهُم على املخاطرِ واملشكالتِ احملتملةِ 

 .املرتبطةِ بأسلوبِ العملِ املقرتحِ

اللَ هذا االستخدامِ االتَّفاقيِّ تصبحُ القبَّعاتُ رموزاً تسمحُ باملطالبةِ بأسلوبِ تَفكريٍ حمدَّدٍ من قِبَلِ اجلميعِ يف الوقتِ ذاتِهِ خ

 .ويف االستخدامِ املتسلسلِ تستخدمُ سلسلةٌ متعاقبةٌ من القبَّعاتِ واحدةٌ بعدَ أُخْرَى. بَدَالً من أسلوبِ اخلِصَامِ
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 .دُ التَّسلسلِ منذ البدايةِ، أو ميكنُ أن يفرضَ التَّسلسلُ ذاتَهُ خُطوةً خطوةًميكنُ حتدي

 .عندما ال يُحدَّدُ التَّسلسلُ منذ البدايةِ يتمُّ اختيارُ القبَّعةُ األوىل، ثمَّ القبَّعةُ الَّيت تليها، وهكذا

احملدَّدِ مُسَبقاً ألنَّ هذا يوفِّرُ نقاشاتٍ مطوَّلةً يف اختيارِ القبَّعةِ الَّيت يف اجملموعاتِ الَّيت تفتقرُ إىل اخلربةِ يفضَّلُ استخدامُ التَّسلسلِ 

 .جيبُ استخدامُها يف كلِّ خطوةٍ

ولكنْ . ال يوجدٌ تسلسلٌ ثابتٌ الستخدامِ القبَّعاتِ، إذ ميكنُ أن يتنوَّعَ بِحَسْبِ احلالةِ، وحبَسْبِ املشاركةِ يف عمليَّةِ التَّفكريِ

 .النَّصائحِ والتَّعليماتِ العامَّةِ الَّيت تقدِّمُها الدَّوراتُ التَّدريبيَّةُ املصَادَقِ عليهاهناكَ بعضُ 

 .ميكننا عموماً أنْ نبدأ وننتهي بالقبَّعةِ الزَّرقاءِ، ونتَّبعَ أيَّ تسلسلٍ نراهُ مناسباً بينهما



 

برنامجُ التَّفكريِ اجملزَّأِ إلَى جمموعةِ أصنافٍ أو أُطرٍ هو نظامٌ مصمَّمٌ خصوصاً لتدريسِ التَّفكريِ على حنوٍ مباشرٍ بوصفِهِ 

 .موضوعاً مدرسيا

املتحدةِ لدينا خربةٌ تزيدُ عن العشرين عاماً يف تطبيقِ هذا الربنامجِ، وهو يستخدمُ اآلنَ على نطاقِ واسعٍ يف كندا والوالياتِ 

واحلقُّ أنَّ هناكَ ... واملكسيكِ وفنـزويال وبريطانيا وإيرلندا وإيطاليا وجنوبِ إفريقيا وماليزيا وسنجافورة واسرتاليا ونيوزلندا

ادي يف مدارسَ تفاوتاً يف استخدامِ هذا الربنامجِ بنيَ فرضِهِ فرضاً يف مجيعِ أحناءِ العاملِ كما هو احلالُ يف فنـزويال، وبني استخدامِهِ اإلر

 .معيَّنةٍ أو مدارسِ مقاطعاتٍ معيَّنةٍ مثلِ ماليزيا الَّيت تستخدمُ بعضُ مدارسِها الثانويَّةِ العلميَّةِ هذا الربنامجَ منذُ عشرِ سنوات

ارَبَةٌ مباشرةٌ لتعليمِ وهي مُق. أساسُ برنامجِ التَّفكريِ اجملزَّأ إلَى جمموعةِ أطرٍ هو املقارَبَةُ باستخدامِ وسائلَ وأدواتٍ معيَّنةٍ

التَّفكريِ، إذ يتمرَّنُ الطُّالَّبُ على تطبيقِ هذه األدواتِ على جمموعةِ مواضيعِ التَّفكريِ القصريةِ، ويكتسبونَ مهاراتٍ يف استخدامِ كلٍّ 

يأخذُ الطُّالَّبُ هذه الوسائلَ وكثرياً ما . من هذه الوسائلِ، وميكنهم فيما بعدُ استخدامُ هذه املهاراتِ يف حاالتٍ ومواقفَ أُخْرَى

وأكثرُ ما مييِّزُ هذه الوسائلَ أمهِّيَّةً هو إمكانُ . معهم إىل منازلِهم كي تعينَهُم على مساعدةِ وَالِدِيْهِمْ يف اتِّخاذِ القراراتِ ووضعِ اخلططِ

 .نقلِها إىل اآلخرين

كما أنَّ الطُّالَّب . سهلٍ وعمليٍّ ميكنُ للمعلِّمنيَ تعلُّمُهُ ثُمَّ تدريسُهُبرنامجُ التَّفكريِ اجملزأِ إىل جمموعةِ أطرٍ مصمَّمٌ على حنوٍ 

ولَعَلَّ السَّببَ يف ذلكَ هو عدمُ وجودِ مواضيعَ أُخْرَى تتيحُ التَّفكريَ . سيحبُّونَهُ وخيتارونَهُ دوماً بوصفِهِ املوضوعَ الدِّراسيَّ املفضَّلَ

 .احلرَّ ضمنَ املناهجِ الدِّراسيَّةِ
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يُقسَّمُ هذا الربنامجُ إىل ستَّةِ أجزاءٍ أو أطرٍ أو دوائرَ يعاجلُ كلٌّ منها جانباً واحداً من جوانبِ التَّفكريِ، وكلُّ دائرةٍ منها تتضمَّنُ 

 :عشرةَ دروسٍ

 .توليدُ األفكار: ـ الدَّائرةُ األوىل

 .التَّنظيم: ـ الدَّائرةُ الثَّانيةُ

 .لالتَّفاع: ـ الدَّائرةُ الثالثةُ

 .اإلبداع: ـ الدَّائرةُ الرابعةُ

 .املعلوماتُ واملشاعر: ـ الدَّائرةُ اخلامسةُ

 .الفعل: ـ الدَّائرةُ السَّادسةُ

 .وهي مستخدمةٌ اآلنَ على نطاقٍ واسعٍ جدا. تتضمَّنُ كلُّ دائرةٍ وسائلَ إدراكيَّةً حسيَّةً أساسيَّةً حمدَّدةً لتوجيهِ االنتباهِ

على أنَّ هلذه األمساءِ أيضاً . امساً خاصا كي نتمكَّنَ من تَعَلُّمِ هذه الوسائلِ على حنوٍ مدروسٍ ومتعمَّدٍسنعطي كلَّ وسيلةٍ 

غايةً إدراكيَّةً حسيَّةً مفيدةً وهي اإلرشادُ إلَى كيفيَّةِ االستخدامِ، ولذلكَ سنقومُ بنحتِ هذه األمساءِ من األحرفِ األكثرِ بروزاً 

 :وهذه الوسائلُ هي. لوبةِالسم العمليَّة املط
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اإلمتاعِ يف السَّلبِ : أَبَبَ، وهي األحرفُ البارزةُ يف عبارةِ: ب، وميكنك للتيسري أن تقول.ب.أ: ـ الوسيلةُ األوىل هي

. قاطِ املثريةِ لالهتمامِوتطلبُ هذه الوسيلةُ منكَ أن توجِّهَ اهتمامك إىل النقاطِ اإلجيابيَّةِ ثمَّ السلبيَّةِ، ويف النهايةِ إىل النِّ. واإلجيابِ

 .والنتيجةُ هي احلصول على نظرةِ تقويمٍ عامَّةٍ وسريعةٍ وشاملةٍ

ك، وميكنكَ لسهولة الْحِفْظِ أن تلفُظَها جَعَكَ، وهي األحرفُ البارزةُ من عبارةِ مجعِ العواملِ .ع.ج: ـ الوسيلةُ الثانيةُ هي

ما العواملُ الَّيت : فيمكنكَ مثالً أن تسألَ نفسكَ. لِ وأن تأخذَها بعنيِ النَّظرِ واحلسبانِكلِّها، وهي تطلبُ منكَ أن هتتمَّ جبميعِ العوام

 ما العواملُ الَّيت ميكنُ أن تتصلَ فيه؟: جيبُ أخذُها بعنيِ النَّظرِ؟ وبإمكانك أن تتساءلَ عندما تفكِّرُ يف شيءٍ ما

استقراءُ (وهي األحرفُ البارزةُ يف عبارةِ . القافُ املثلثةُ:  بقولكَق، وميكنكَ أن ترمزَ إليها.ق.ق: ـ الوسيلةُ الثالثةُ هي

وتطلبُ منك أن توجِّهَ تفكريكَ إىل عواقبِ الفعلِ ونتائجِهِ من خاللِ نظرةٍ مستقبليَّةٍ؛ تتوقَّعُ تلك النظرة ما ميكنُ ). املستقبلِ وتقوميِهُ

 .ةً خمتلفةًوميكنكَ أن تضعَ مقاييسَ زمنيَّ... أن حيدثُ فيما بعدُ

األهدافُ : ق، وميكنكَ لسهولةِ احلفظِ أن تلفظَها دَغَقَ، وهي اختصارٌ أللفاظٍ ثالثةٍ هي.غ.ـ الوسيلةُ الرابعةُ هي د

 :والغاياتُ واملقاصدُ، وميكنُ أنْ تستخدمَ هذه الوسيلةُ بسؤالنا أنفسنا

 ـ ما هي أهدافُنا وغاياتُنا؟

 ـ ما الذي حناولُ حتقيقهُ؟

  نريدُ أن نصلَ؟ـ إىل أين
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أَسَمَ، وهي األحرفُ البارزةُ : م، وميكنكَ أن ختتارَ هلا االسمَ الذي يساعدكَ على حفظِها مثلَ.س.ـ الوسيلةُ اخلامسةُ هي أ

إذ ال (أو األكثر أمهيةً وتطلبُ منكَ هذه الوسيلةُ أن توجِّهَ انتباهكَ إىل األشياءِ املهمَّةِ حقًّا، . األولويَّاتُ األساسيَّةُ املهمَّةُ: يف عبارةِ

 .؟)تتساوى األشياءُ يف أمهيَّتِها

وميكنُ استخدامها من . اختيارِ البدائلِ املمكنةِ: خَبَمَ، وهي اختصارٌ لعبارةِ: م، أو لِنَقُلْ.ب.الوسيلةُ السادسةُ هي خ

 :خاللِ تساؤالتٍ من قبيلِ

 ـ ما هي البدائلُ املمكنةُ؟

 ـ ما هي اخلياراتُ املمكنةُ؟

 ما الذي ميكنُ أن يكونَ أيضاً؟ـ 

وتطلبُ منكَ هذه . آراءِ األشخاصِ اآلخرينَ: أو لِنَقُلِ األلفَ املثلثةَ، وهي اختصارٌ لعبارةِ. أ.أ.الوسيلةُ السابعةُ هي أ

 هلم صلةٌ باملشكلةِ، وما من همُ األشخاصُ اآلخرونَ الذينَ: الوسيلةُ أن تركِّزَ اهتمامكَ على آراءِ اآلخرينَ، وميكنُ أن تبدأَ بأن تسألَ

 هي آراؤهم؟

إذاً هناكَ طرقٌ أساسيَّةٌ لتوجيهِ االنتباهِ اإلدراكيِّ احلسِّيِّ إىل اتِّجاهٍ . تستخدَمُ هذه الوسائلُ على حنوٍ بَيِّنٍ وواضحٍ ومباشرٍ

 :حمدَّدٍ

 .ةََ لالهتمامِب هنا، أي حدِّدِ النِّقاطَ السَّلبيَّةَ واإلجيابيَّةَ واملثري.ب.قمْ بعمليَّةِ أ
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 .ثم استخدم وسيلة جَعَكَ، أي ابدأَ بأخذِ مجيعِ العواملِ بعنيِ النَّظرِ

 .ق لتحديدِ األهدافِ والغاياتِ.غ.ثمَّ انتقلُ إىل وسيلةِ دَغَقَ أو د

 .بعدَ ذلكَ يكونُ الوقتُ قَدْ حانَ لتنفيذِ وسيلةِ خَبَمَ، أي اختيارِ البدائلِ املمكنةِ

 .ريقةُ مصطنعةً، ولكِنَّها فعَّالةٌ يف حقيقةِ األمرقَدْ تبدو هذه الطَّ

جيبُ أن جنعلَ عمليَّةَ التَّفكريِ مدروسةً وخمطَّطةً، وإن مل نفعلْ ذلكَ فإننا سنميلُ إىل عدِّ هذه العمليَّةِ من املسلَّماتِ، ونظنُّ أننا 

 .ةِ ال نفعلُ شيئاً من ذلكَنفي مجيعَ جوانبِ املوضوعِ حقَّها من التَّفكريِ بينما حننُ يف احلقيق

ولكنَّ التَّجربةَ برهنتْ أنَّ الدِّراسةَ املقصودةَ للنتائجِ . يدَّعي معظمُ النَّاسِ أنَّهم يدرسونَ نتائجَ الفعلِ الذي ينوون القيامَ بهِ

 .رؤيا شاملةٍ أكثرَ وضوحاًق الَّيت تعنى باستقراء املستقبلِ وتقوميِهِ تزوِّدُنا ب.ق.باستخدامِ وسيلةِ القافِ املثلثةِ أي ق

 .حيتاجُ االنتباهُ حقًّا إىل توجيهٍ متعمَّدٍ، وكثريونَ يعدُّونَ أنفسَهُم مفكِّرينَ بارعنيَ ولكنَّهُم ليسوا كذلكَ يف حقيقةِ األمرِْ

طبيعتِها بوصفها حرفَ اجلرِّ منَ األدواتِ املساعدةِ على تنظيمِ عمليَّةِ التَّفكريِ أداةٌ نُسمِّيها إىل، وهي ال ختتلفُ يف معناها و

 :املعروفَ والذي ميكن عن طريقه الوصول إىل الغايةَ واهلدفَ كما يف األمثلة التالية

 ).إليه(ـ هناكَ مكانٌ ما أريدُ الوصولَ 

 أين أريدُ أن أصلَ؟) إىل(ـ 

 غاييت؟) إىل(ـ إذا سرتُ يف هذا االتِّجاهِ هلْ يوصلين 
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 فَّقَ إذا اخرتتُ هذا الطريق؟أيِّ مدى ميكنين أن أو) إىل(ـ 

 أينَ ميكنُ أن أتَّجه؟) فإىل(غاييت من هذا الطريقِ ) إىل(ـ إذا مل أوفَّقْ يف الوصولِ 

 .غاييت) إىل(ـ ينبغي أن أصلَ 

 ).إليه(ـ إنَّهُ شيءٌ يشبهُ املكانَ الذي نتَّجِهُ 

 أينَ أريدُ االجتاهَ بعدَ ذلك؟) إىل(ـ 

 :التَّفكريِ وهي هتتمُّ باهلدفِ والغايةِ، وميكنُ أن أسألَ نفسيهذه هي املرحلةُ األوىل من 

 ـ ما هو اهلدفُ؟

 ـ ما الذي هندفُ إليه؟

 ـ ما الغايةُ من تفكريي؟

 ـ ما الذي أريدُ أن أحقِّقهُ عن طريقِ تفكريي هذا؟

 ـ ما الذي أفكِّرُ فيه؟

دمُ القبَّعةُ الزَّرقاءُ مثالً لتحديدِ أو تعريفِ هدفِ عمليَّةِ التَّفكريِ، أما املرحلةُ الثَّانيةُ فهي نظامِ القبَّعاتِ السِّتِّ، فتستخ

 .واقرتاحِ تعريفاتٍ بديلةٍ هلذا اهلدفِ
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ق أو دَغَقَ من أجلِ حتديدِ اهلدفِ، وقد يُطلبُ .غ.ويف نظامِ التَّفكريِ اجملزَّأِ إىل أصنافٍ أو أطرَ أو دوائرَ تستخدمُ الوسيلةُ د

 .لقيامُ بتنفيذِ وسيلةِ دَغَقَ يف هذه املرحلةِْإىل التَّلميذِ ا

من املثريِ لالهتمامِ أنَّ التالميذَ الصِّغارَ الذين هم بنيَ السَّادسةِ والتَّاسعةِ من العمرِ يواجهونَ صعوبةً يف استخدامِ الوسيلةِ دَغَقَ 

 :م سيقول مثالًق ألنَّهُم يشعرونَ أنَّ مجيعَ فاعليَّاهتم تدارُ من اآلخرينَ فأحده.غ.أو د

 .ـ أنا أفعلُ ما يُطلبُ منِّي

 .ـ أنا أفعلُ ما يُفرتضُ بي أن أفعلهُ

والوسيلةُ دَغَقَ هي الَّيت تعبِّرُ عن األهدافِ . ويف عمرٍ الحقٍ يشعرُ الطُّالبُ بالرَّاحةِ يف حتقيقِ أهدافِهم وغاياهتم اخلاصَّةِ هبم

ولكنَّ املؤسفَ حقًّا هو أننا دائماً نفرتضُ أنَّ غايةَ تفكريِنا واضحةٌ، وأننا نعرفُ ما . لسلوكِعموماً، وتطبَّقُ يف العادةِ على األفعالِ وا

 .نفكِّرُ فيه

من خاللِ جتربيت على مدى سننيَ طويلةٍ يف حقلِ تدريسِ عمليَّةِ التَّفكريِ وجدتُ أنَّ التَّحديدَ الواضحَ للهدفِ من عمليَّةِ 

ا، إنَّهُ اجلزءُ الذي هنملُهُ مع توهُّمِ أننا مل نَنْسَهُ، على الرَّغْمِ من أنَّ االنتباهَ إىل التعريفِ أو التَّحديدِ الواضحِ التَّفكريِ هو أمرٌ نادرٌ جد

 .للهدفِ من عمليَّةِ التَّفكريِ ميكنُ أن يسهِّلَ هذه العمليَّةَ وجيعلَها أكثر فاعليَّةً بكثريٍ جدا مما هي عليه

هلذا جيبُ أالَّ نفرتضَ ... إىل أين تريدُ الذهابَ فإنَّ احتمالَ وصولكَ إىل هناكَ احتمالٌ ضعيفٌ جداإذا كنتَ ال تعرف 

 .سلفاً أنَّ هذه املرحلةَ األوىل من التَّفكريِ سهلةٌ أو واضحةٌ
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ثُمَّ ... تفكريكَ اآلنَ هو كذاوضِّحِْ اهلدفَ من تفكريكَ حَتَّى إذا كنتَ تعتقدُ أنَّ هذا اهلدفَ واضحٌ، أكِّد لنفسكَ أنَّ هدفَ 

 .وضِّحْ هذا اهلدفَ، وتأمَّلْهُ كي ترى إن كانَ صحيحاً

 .يف بعضِ األحيانِ حتديدُ اهلدفِ وحدَهُ يقودكَ إىل تغيريهِ، فقد ترغبُ بعدَ اتِّضاحِ اهلدفِ يف حتديدهِ

 ولكنْ كيفَ يل أنْ أحدِّدَ هذا اهلدَفَ على حنوٍ خمتلفٍ؟

والتَّعريفُ البديلُ للهدفِ من عمليَّة التَّفكريِ هو تعريفٌ . ةِ حتديدِ هدفِكَ قَدْ تقودُكَ بسرعةٍ إىل تعريفاتٍ بديلةٍإنَّ حماولةَ إعاد

ومع . فإعادةُ التَّعريفِ هي إجيادُ طريقةٍ أُخْرَى للتعبريِ عن اهلدفِ ذاتهِ. شبيهٌ، ولكنَّهُ ليسَ اهلدفَ الذي سبقَ أن عبَّرتَ عنه متاماً

 . فإنِّ اهلدفنيِ متطابقانِ من النَّاحيةِ العمليَّةِ إىل الدَّرجةِ الَّيت جتعلُ التَّمييزَ بينهما غريَ ضروريٍّذلكَ

، ميكنُ أنْ يتحوَّلَ »أريدُ أن أكونَ سعيداً«: ميكنكَ االنتقالُ من هدفٍ عامٍّ شاملٍ إىل هدفٍ أصغرَ منهُ بكثريٍ أو قليلٍ، فقولكَ

 .»عَ بعطلةِ هنايةِ األسبوعِأريدُ أن أستمت«: إىل

تسمَّى هذه العمليَّةُ إعادَةَ النَّظرِ يف تركيزِ االهتمامِ، فبدالً من التَّركيزِ على هدفٍ عامٍّ تقومُ بالتَّركيزِ على ما هو أكثرَ حتديداً 

لَ من هدفٍ دقيقٍ حمدَّدٍ إىل هدفٍ عامٍّ شاملٍ، ويف إطارِ هذه العمليَّةِ ميكنُنا أيضاً أن ننتقلَ باالتِّجاهِ املعاكسِ، أي االنتقا. ودقَّةً

أريدُ تثبيتَ هاتنيِ القطعتنيِ اخلشبيتنيِ «: ، ميكنُ أن يصبحَ»أريدُ بعضَ الغراءِ لتثبيتِ هاتنيِ القطعتنيِ اخلشبيتنيِ معاً«: فقولكَ مثالً

 .»بطريقةٍ ما
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، وحاالتٌ حنتاجُ فيها إىل حتويلِ اهلدفِ إىل هدفٍ أكثرَ دقَّةً هناكَ حاالتٌ حنتاجُ فيها إىل حتويلِ اهلدفِ إىل هدفٍ أمشلَ منه

 .وحتديداً

وقد تريدُ . يف أثناءِ سعيكَ مثالً إىل تثبيتِ قطعيت اخلشبِ معاً ستبحثُ عن الغِراءِ، أو املسامريِ، أو أيِّ شيءٍ يفي بالغرضِ

 ختتارَ بنيَ املشي على قدميكَ أو قيادةِ السيارةِ أو االعتمادِ على وسائلِ النَّقلِ مثالً الذَّهابَ إىل مكانٍ حمدَّدٍ، لكنْ عليكَ يف النَّهايةِ أنْ

 .العامِّ

فإذا . وكثرياً ما ترغبُ يف جتزيءِ هدفٍ عامٍّ إىل جمموعةِ أهدافِ صغريةٍ، وهكذا يصبحُ السَّعيُ إىل حتقيقها أكثرَ سهولةً

 : أن جتزِّأ هذا اهلدفَ إىل مستوياتٍ أصغرَ منه من قبيلِأمكنكَ. »أريدُ التَّفكريَ يف إجازتي«: قلتَ مثالً

 .»أريدُ معرفة متى ميكنُ أن آخذ إجازتي«

 .»أريدُ حتديد املبلغَ الذي أودُّ إنفاقَهُ خاللَ اإلجازةِ«: ثمَّ

 .»أريدُ حتديد نوعَ العطلَةِ الَّيت أودُّ أن أقضيَها«: ثُمَّ

 .»رةِأريدُ معرفة اخلِياراتِ املتواف«: ثُمَّ

 .»أريدُ التفكري يف التَّخطيطِ هلذه العطلةِ«: ثُمَّ
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ولذلكَ يستحسنُ أن نعتادَ جتزيء األهدافِ . ميكنُ لكلِّ جزْءٍ من هذه األجزاءِ أن يصبحَ موضوعاً جزئيا لتوجيهِ االهتمامِ

 ولكنَّ هذا التَّجزيءَ سيكونُ أكثر فاعليَّةً إذا حننُ قمنا به على واحلقُّ أننا قَدْ نفعلُ ذلكَ تلقائيا من دونِ تفكريٍ مُسَبَّقٍ،. هبذه الطَّريقةِ

 .حنوٍ واعٍ ومقصودٍ، ألننا هبذه الطَّريقةِ لن ننسى أيَّ جانبٍ من جوانبِ املشكلةِ

 :يف بعضِ احلاالتِ ميكنُ أنْ يكونَ جتزيءُ اهلدفِ العامِّ إىل أهدافٍ أصغرَ منه مسألةَ حتليلٍ، كأنْ نتساءلَ مثالً

 ـ ما هي املكوِّناتُ األُخْرى ملا أحاولُ إجنازَهُ؟

 .ـ هلْ ميكنُين معاجلةُ كلٍّ من هذه املكوِّناتِ على حِدَةٍ

فقد تكتشفُ أنَّ التَّعريفَ أو التَّحديدَ األساسيَّ . ميكنُكَ تغيريُ هدفِكَ من عمليَّةِ التَّفكريِ يف مرحلةٍ من مراحلِ التَّفكريِ

 . جدا أو واسعاً جداللهدفِ كانَ ضيِّقاً

 .النقطةُ املهمَّةُ هنا هي أنْ تقومَ بعمليَّةِ التَّغيريِ هذه على حنوٍ واعٍ ومقصودٍ، وأن تدركَ أنَّكَ تقومُ بذلكَ، وملاذا تقومُ به

ملعلنِ ليجدَ نفسَهُ وهو يفكِّرُ يف إنَّ التَّفكري الضَّحلَ جيعلُ املرءَ ينساقُ يف التفكريِ وراءَ هدفِهِ ا: استناداً إىل ذلكَ ميكنُ القولُ

أمرٍ خمتلفٍ متاماً، ولكننا نستثين هنا املبدعنيَ الذين كثرياً ما ينتهي هبم التفكريُ إىل موضوعاتٍ بعيدةٍ كلَّ البعدِ عما طلبَ منهم 

من املناقشاتِ إذ يعمدُ أحدُ األطرافِ إىل ونستثين من هذه احلالةِ أيضاً ما حيدثُ يف كثريٍ . التَّفكريُ فيه، أو عما بدؤوا التَّفكريَ فيه

وهذا ما جيعلُ املناقشاتِ قليلةَ االلتزامِ . اإلكثارِ من تغيريِ النُّقطةِ الَّيت يتمُّ التَّركيزُ عليها ألنَّهُ يصرُّ على طرحِ أو فرضِ وجهةٍ نظرٍ معيَّنةٍ

 .باملوضوعِ احملدَّدِ وكثريةَ االجنرافِ وراءَ موضوعاتٍ أُخْرَى
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لَقَد كانَ هذا هو هدفَ تفكريي : كأن تقول مثالً: أيا كانَ األمرُ فإنَّ الذي يهمُنا هنا هو أنَّ تغيريَ اهلدفِ أمرٌ ممكنٌ يف أي حلظةٍ

 ...حتَّى اآلن، ولكنِّي اآلنَ أريدُ أنْ أغيِّرَ هدفَ هذا التَّفكريِ إىل كذا

رٍ ما؛ أنَّ التعريفَ األساسيَّ هلدفِ التَّفكريِ كانَ ضيِّقاً جدا، فإذا كانَ ذلكَ وجبَ قَدْ يتَّضحُ لكَ بعدَ أنْ تبدأَ بالتَّفكريَ يف أم

 .عليكَ تغيريُ هذا اهلدفِ، ولكنْ عليكَ أن ختربَ نفسَكَ واآلخرينَ أنَّكَ قررتَ تغيريَ هذا اهلدفِ

وهذا يعين أنَّكَ كُلَّما . دِ التَّعريفِ الصَّحيحِ للمشكلةِكثريٌ من الكُتُبِ الَّيت تتناولُ حلَّ املشكالتِ تركِّزُ على أمهيَّةِ حتدي

 .اقرتبتَ من التَّعريفِ الصَّحيحِ كنتَ أقربَ إىل حلِّها

يبدو هذا الكالمُ مقنعاً ولكنَّهُ غريُ صادقٍ متاماً، ألنَّ الوقتَ الوحيدَ الذي نستطيعُ أن نتوصَّلَ فيه إلَى تعريفٍ صحيحٍ 

لو أَنَّي حدَّدتُ املشكلةَ هبذه الطَّريقةِ لكنتُ «: ها، وعندها فَقَطْ تستطيعُ االلتفاتَ إىل الوراءِ لتقولَ لنفسكَللمشكلةِ يكونُ بعدَ حلِّ

 .»توصَّلتُ إىل حلِّها بوقتٍ أسرعَ

وميكننا . ا التَّعريفِاحلقيقةُ أَنَّهُ ال توجدُ طريقةٌ سحريَّةٌ للتَّوصُّلِ إىل التَّعريفِ الصحيحِ، ولكنَّنا نستطيعُ البحثَ عن هذ

 :نأمل احلاالت التالية. جتريب عدة تعاريف أو حتديدات إىل أن نتوصَّل إىل طريقٍ نشعرُ بأنه واحد

 .ـ إذا أردتَ أن تتفادى االنزعاجَ ميكنُكَ استخدامُ مهدِّئاتٍ

 .ـ إذا أردتَ أن تتحاشى مساعَ املوسيقى ميكنُكَ استخدامُ سدَّاداتٍ خاصَّةٍ لألذنني

 . إذا أردتَ أن تلقِّنَ جاركَ درساً يف ضرورةِ احرتامِ اآلخرينَ عاملْهُ باحرتامٍ دائماًـ
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 .ـ إذا أردتَ أن جتعلَ شخصاً آخرَ جيربُ جاركَ على التوقفِ عن إزعاجاتِهِ، ميكنُكَ التَّعاونُ مع اجلريانِ أو االتصالُ بالشُّرطة

 .هُ ميكنكَ أن تُهْدِيهِ بعضَ كُتُبِهِـ إذا أردتَ جلارِكَ أن حيبَّ األديبَ الذي حتبُّ

نالحظُ هنا أنَّ كلَّ تعريفٍ من هذه التَّعريفاتِ هو أسلوبٌ خمتلفٌ ملقاربَةِ املشكلةِ أيضاً، وميكنُنا تصنيفُ هذه الطرق 

 :املختلفةِ ملقاربةِ املشكلةِ على النَّحو التايل

 .ـ أوقفْ شريطَ التَّسجيلِ

 .ـ غَيِّرْ شريطَ التَّسجيلِ

 .ـ ال تستمعْ إىل شريطِ التَّسجيلِ

 .ـ ال هتتمَّ مبا تستمع

 ولكنَّ املشكلةَ هي أنَّ كلَّ هذه املشكالتِ هي أمورٌ قائمةٌ بذاهتا، فكيفَ نقومُ مبا اقرتحناه؟

وهُ يف العادةِِ بـمرْوَحَةِ احلقُّ أنَّ هذه االقرتاحاتِ هي أيضاً طرقٌ لتناولِ املشكلةِ األساسيَّةِ العامَّةِ، وهذا اجلزءُ هو ما أدع

 .األفكارِ

سنقومُ بكتابةِ اهلدفِ العامِّ من التَّفكريِ على مينيِ الصَّفحةِ، ثُمَّ نبحثُ عنِ األفكارِ العامَّةِ أو االجتاهاتِ أو املقارباتِ الَّيت ميكنُ 

ارباتِ بوصفها غايةً مستقلَّةً، ونبحثُ بعدَ ذلكَ عن األفكارِ أن تقودَنا إىل حتقيقِ هذا اهلدفِ، ثُمَّ نتناولُ كال من هذه األفكارِ أو املق

 ...والطرقِ البديلةِ هلا، ثُمَّ نسعى يف النهايةِ إىل طرقٍ بديلةٍ لتنفيذِ هذه األفكارِ، وهكذا
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 حللِّ هذه املشكلةِ أن وميكنُ للمقاربات املختلفةِ... ميكنُ للمشكلةِ العامَّةِ مثالً أن تكونَ ازدحامَ حركةِ املرورِ داخلَ املدنِ

 :تكونَ

 .ـ خفِّفِ ازدحامَ حركةِ املرورِ

 .ـ حسِّنِ السريَ ويسرْهُ عَبْرَ الشوارعِ املوجودةِ

 .ـ حسِّنْ قدرةَ النَّقلِ العامِّ

الً ميكنُ أن تكونَ بعدَّةِ لَقَد أصبحتْ كلٌّ من هذه الطُّرقِ اآلنَ هدفاً مستقالً لعمليَّةِ التَّفكريِ، فكيفيَّةُ ختفيفِ ازدحامِ السريِ مث

 :أساليبَ منها

 .ـ عدمُ تشجيعِ سائقي السِّيَّاراتِ على دخولِ املدينةِ

 .ـ منعُ نوعٍ معيَّنٍ من السيَّاراتِ من دخولِ املدينةِ

 .ـ تأمنيُ بدائلَ قادرةٍ على نقلِ أكربِ عددٍ من املتنقلنيَ داخلَ املدينةِ

 . خارجَ املدينةِـ مكافأةُ السَّائقنيَ الذينَ يبقونَ

 ولكنْ كيفَ ميكنُنا تشجيعُ السَّائقنيَ على عدمِ دخولِ املدينةِ؟

 :األمرُ يسريٌ ألننا بإعمالِ فكرِنا سنجدُ كثرياً من الطُّرقِ الَّيت متكنُنا من ذلك، ومنها على سبيلِ املثال

 .ـ فرضُ رسومٍ على السائقنيَ الذين يدخلونَ املدينةَ
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 . وقوفٍ للسياراتـ عدمُ وجودِ أماكنِ

 .ـ فرضُ اتِّجاهٍ واحدٍ على شوارعَ معيَّنةٍ جلعلِ السريِ أكثرَ مرونةً

هي أسلوبٌ ) مروحةَ األفكارِ(وهكذا جندُ أنَّ . بعدَ وضعِ هذه األفكارِ نبحثُ عن طريقةٍ لتطبيقِ كلٍّ منها على حدةٍ

 .يَّةِ التَّفكريِارجتاعيٌّ للعملِ عن طريقِ إعادةِ تعريفِ أو حتديدِ هدفِ عمل

ولكنَّ لنْ يكونَ هذا اهلدفُ هو . قَدْ نضطرُّ يف بعضِ األحيانِ إىل العملِ باالتِّجاهِ املعاكسِ والقيامِ بتحديدِ اهلدفِ ألنفسِنا

 ).مروحةِ األفكارِ (الغايةَ النِّهائيَّةَ، فاهلدفُ الذي اخرتناهُ ألنفسِنا ليسَ يف حقيقةِ األمرِ إالَّ واحداً من األفكارِ يف عمليَّةِ

وهكذا إذا طُلِبَ من أحدهِمْ أن يعاجلَ مشكلةَ ازدحامِ حركةِ املرورِ يف املدينةِ، وبدأ فوراً بالتفكريِ يف ختفيضِ عددِ 

كلةِ حركةِ التَّغلُّبَ على مش: السياراتِ أو ختفيفِ االزدحامِ فإنَّهُ من املمكنِ أن نطلبَ منه حتديدَ اهلدفِ النِّهائيِّ والذي سيكونُ

 .املرورِ يف املدن

 ملاذا؟: هناكَ طريقةٌ مُجَرَّبةٌ لفعلِ هذا عن طريقِ طرحِ سؤال

 .للتغلَّبِ على مشكلةِ االزدحامِ يف حركةِ املرورِ: ـ ملاذا نريدُ أن خنفِّفَ حركةَ املرورِ يف املدنِ؟ وسيكونُ اجلوابُ

؟ فتخفيفُ حركةِ املرورِ ليسَ إالَّ إحدى طرقِ معاجلةِ اهلدفِ النِّهائيِّ، كما أنَّ ما هو اهلدفُ النهائيُّ: وَلكِنِّي أفضِّلُ أن أسألَ

 :طرحَ األسئلةِ قَدْ يستمرُّ إىل ما ال هنايةَ إذا مل حنصرهُ يف إطارٍ حمدَّدٍ من قبيلِ

 ـ ملاذا نريدُ حلَّ مشكلةِ ازدحامِ حركةِ املرورِ يف املدنِ؟
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 .ـ ليصبحَ العملُ أكثرَ فاعليَّةً

 ـ وملاذا نريدُ أن جنعلَ العملَ أكثرَ فاعليَّةً؟

 .ـ من أجلِ االزدهارِ االقتصاديِّ للبلدِ

 ـ وملاذا هنتمُّ باالزدهارِ االقتصادي للبلدِ؟

 .وستظلُّ على هذه الوتريةِ حَتَّى تغطِّي ما استطعتَ من أوجهِ املشكلةِ

ملشكلةِ الَّيت حتاولُ حلَّها ومعالَجَتَها لتنتقلَ من ثَمَّ إىل االهتمامِ بتحسنيِ العاملِ احلقُّ أنَّ هذه الطريقةَ تتضمَّنُ خطرَ اخلروجِ عن ا

 .كلِّه

: كانتْ غايةُ تفكريي عندها هي... احتجتُ يف إحدى املرَّاتِ إىل فتحِ زجاجةِ محضِ الرُّمَّانِ ومل يكنْ لديَّ مفتاحٌ خاصٌّ

كيفَ : فما كانَ مين إالَّ أن حوَّلتُ املشكلةَ إىل!... عدَّةَ طرقٍ، ولكنْ من دونِ جدوىكيفَ أنزعُ الفلينةَ من الزجاجةِ؟ وجرَّبتُ 

وَلكِنِّي أخفقتُ أيضاً يف حتقيقِ ... أزيحُ الفلينةَ عن عنقِ الزُّجاجةِ؟ فقادني ذلكَ إىل التَّفكريِ يف دفعِ الفلينةِ إىل داخلِ الزُّجاجةِ

كيفَ أمتكَّنُ من سحبِ محضِ الرُّمان من : ن أعودَ إىل تعريفِ اهلدفِ الشاملِ الذي كانهنا وجدتُ أنَّ األفضلَ هو أ... ذلكَ

الزجاجةِ ألضعَهُ على طَبَقِ الطَّعامِ؟ هنا صارتِ املهمَّةُ أكثرَ سهولةً بكثريٍ فمن السَّهلِ فتحُ ثقبٍ يف الفلينةِ بأكثرَ من وسيلةٍ ومنها 

 . أن أُضْفِي على الطَّعامِ نكهةً أفضلوهكذا استطعتُ... مِفكُّ الرباغي مثالً
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هناكَ  قصَّةٌ شهريةٌ تُروى يف أحباثِ التَّشغيلِ عن أناسٍ احتجُّوا على بطءِ حركةِ املصاعدِ، وكانَ احللُّ اهلندسيُّ للمشكلةِ 

ضعِ هذه املرايا أصبحَ ولكنَّ فكرةً بديعةً خطرتْ يف بالِ أحدهم وهي وضعُ مرايا داخلَ املصعدِ، وبو... باهظَ التَّكاليفِ

 .مستخدمو املصعدِ يقضونَ وقتاً طويالً يف النَّظرِ إىل أنفسهِم يف املرآة، ومل يعدْ أحدٌ يتذمَّرُ من بطءِ حركةِ املصاعدِ

 :هذه القصَّةُ مثالٌ جيِّدٌ على التَّفكريِ اجلانيبِّ، ولكنَّ جناحَ احللِّ يتوقَّفُ على الطَّبيعةِ احلقيقيِّةِ للمشكلةِ

وإن كانت . إنْ كانت املشكلةُ هي الشَّكوى من بطءِ حركةِ املصاعدِ فإنَّ املرايا قَدْ حلَّت هذه املشكلةَ بإيقافِ الشكاوى

ا املشكلةُ هي أنَّ بطءَ املصاعدِ يؤدِّي إىل بطءِ العملِ واخنفاضِ اإلنتاجِ فإنَّ وضعَ املرايا لن يكونَ جمدياً بل سيكونُ له أثرٌ سليبٌّ فعندم

علمَ العمَّالُ ببطءِ حركةِ املصاعدِ قلَّلوا من عددِ مرَّاتِ استخدامهم املصاعدَ بني الطوابقِ كي يقللوا من هدرِ الوقتِ، ولكنَّهُم بوجودِ 

ضِ املرايا مل يعودوا يالحظونَ بطءَ املصاعدِ؛ األمر الذي سيؤدي إىل كثرةِ استخدامهم هلا، وهذا سيؤدِّي إىل بطءِ العملِ واخنفا

 .اإلنتاجِ من دونِ قصدٍ أو درايةٍ

كانَ عليَّ االستيقاظَ يف الرَّابعةِ صباحاً للذهابِ إىل مطارِ ...  بكاليفورنيا)1(كثرياً ما أروي قصَّةَ ساعةِ املنبِّهِ يف باسادينا

احلقُّ أَنَّي بقيتُ يقظاً وقلقاً حيالَ ضرورةِ ... هُلوس أجنلوس كي أستقلَّ طائرةً متَّجهةً إىل تورنتو، ويف املوعدِ احملدَّدِ بدأَ املنبِّهُ رنينَ

 .إيقافِ املنبِّهِ عن الرَّننيِ كي ال يزعجَ جرياني ويوقظَهُم يف وقتٍ قَدْ ال يكونُ مناسباً هلم

                                                 
 . لدي كرت فيزيت من صديق يل يف باسادينا، عندما تزورين أطلعك عليه، وتوجد باسادينا أخرى يف هيوسنت سأطلعك على كرت فيزيت تصديق آخر1
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 مل أجنحْ، واستمرَّ املنبِّهُ يف جرَّبتُ خمتلفَ األساليبِ لوقفِ املنبِّهِ عن الرَّننيِ حَتَّى قطعَ التَّيَّارِ الكهربائيِّ عن غرفيت، وَلكِنِّي

وقد وصلَ بي التفكري يف أن أضعَ املنبِّهَ يف حوضِ املاءِ كي أوقفَ الرَّننيَ، وعندما مهمتُ بذلكَ انتبهتُ إىل أنَّ الرَّننيَ ينبعثُ . الرَّننيِ

 .من منبِّهي اخلاصِّ املوجود يف ضبطي توقيت رنينه والذي نسيتُ أمرَهُ متاماً

 كيفَ أُوقِفُ الرَّننيَ؟: كيفَ أوقفُ هذا املنبِّهَ عن الرَّننيِ؟ وكانَ عليَّ أن أحدِّدَها بـ: دتُ املشكلةَ منذُ البدايةَ بـلَقَد حدَّ

 موقعٍ عندما ال نضعُ نتيجةً مباشرةً هلدفِنَا يكونُ اقرتابنا من احللِّ غريَ مباشرٍ، ألنَّنا نتحرَّكُ باتِّجاهٍ خمتلفٍ جدا، ثُمَّ ننتقلُ إىل

 .جديدٍ، ومن هذا املوقعِ اجلديدِ نستطيعُ االجتاهَ إىل هدفِنا بسهولةٍ كبريةٍ

ألنَّنا، باالعتمادِ على معرفَتِنا، نقدِّرُ يف كلِّ حلظةٍ قيمةَ العملِ الذي نقومُ . احلقُّ أنَّ هذا النَّمطَ من التَّفكريِ صعبٌ جدا يف الواقعِ

 .هدفنا املنشودِبه لنعرفَ إن كانَ يقودُنا إىل 

كانَ هذا املندوبُ يُوْقِعُ نفسَهُ يف خطأٍ متعمَّدٍ عندما يتعاملُ معَ ... أُخبِرتُ مرَّةً عن مندوبِ مبيعاتٍ لناسخاتٍ مكتبيَّةٍ

، فاخلطأُ يولِّدُ لدى اآلخرينَ فَبَدَا يل هذا األمرُ غريباً، ومناقضاً ملا جيبُ على مندوبِ املبيعاتِ النَّاجحِ فِعْلُهُ. زبونٍ مهمٍّ ألوَّلِ مرَّةٍ

 .انطباعاً سلبيا

لَقَد دُهِشتُ عندما علمتُ أن هذا األسلوبَ كانَ ناجحاً جدا يف الواقعِ، ألنَّ الزبونَ اجلديدَ كانَ يُعْجَبُ مبهارةِ مندوبِ 

فالزبونُ هتمُّهُ أيضاً . اسخاتِ للزَّبائنِ اجلددِوهكذا كانَ املندوبُ ينجحُ غالباً يف بيعِ النَّ... املبيعاتِ وسرعتِهِ يف تصحيحِ اخلطأِ
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وعن طريقِ إيقاعِ نفسِهِ يف اخلطأ املتعمَّدِ كانَ املندوبُ يقومُ باستعراضِ اخلدماتِ الَّيت ميكنُه . اخلدماتُ الَّيت يقدِّمُها املندوبُ بعدَ البيعِ

 .القيامَ هبا

 سألهُ سائحٌ عن الطَّريقِ املؤدِّي إىل موقعٍ أثريٍّ معيَّنٍ، فردَّ الرَّجلُ اإليرلنديُّ هناكَ قصَّةٌ شهريةٌ عن الرَّجلِ اإليرلنديِّ الذي

 :قائالً

 .لو أردتُ أنا الذهابَ إىل ذاكَ املوقعِ ملا انطلقتُ من هنا

. انِ الذي نريدُ الوصولَ إليههذا الردُّ منطقيٌّ متاماً، فهو يوضحُ أنَّ موقعنا احلايلَّ قَدْ ال يكونُ أفضلَ نقطةٍ لالنطالقِ حنو املك

 .ولذلكَ علينا االنتقالُ إىل موقعٍ آخرَ يكونُ االنطالقُ منه إىل املوقعِ الذي نريدُ الوصولَ إليه أكثر سهولةً

 كيفَ ننتقلُ إلَى موقعٍ يكونُ: هذه طريقةٌ غريُ مباشرةٍ، ولذلكَ علينا أن نعيدَ تعريفَ أي حتديد غايةِ تفكريِنا، وسيصبحُ اآلن

الوصولُ منه إىل املوقعِ النهائيِّ الذي نريدُ الوصولَ إليه أمراً سهالً؟ وهكذا يصبحُ هذا املوقعُ االنتقايلُّ املثايلُّ موضوعاً جانبيا لتوجيهِ 

 .اهتمامنا وانتباهنا

وهلذا علينا أن نكونَ دقيقنيَ . الذي ننشدُهُتكمنُ صعوبةُ حتديدِ هذا املوقعِ االنتقايلِّ يف أَنَّهُ ال يقعُ يف اتِّجاهِ اهلدفِ األساسيِّ 

 .عندَ حتديدِ هذا املوقعِ االنتقايلِّ الذي يشكِّلُ نقطةَ انطالقٍ مثاليَّةً حنوَ اهلدفِ األساسيِّ النِّهائيِّ

 ميكنُنا أن نكونَ ما أسعى إىل شرحِهِ يف هذا القسمِ هو أنَّنا نستطيعُ السَّعيَ إىل التعريف أو التَّحديدِ الصَّحيحِ، ولكنْ ال

 .واثقنيَ متاماً يف أنَّنا وجدنا هذا التَّعريفَ أو التحديد الصَّحيحَ
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ميكنُنا مثالً أن نتحرَّكَ على ... الشَّيءُ األساسيُّ هنا هو أن حنتفظَ مبرونَتِنا ونتابعَ جتريبَ حتديداتٍ جديدةٍ واختبارَها

 . عمليَّةِ التَّفكريِ نفسهاأساسِ ما مسَّيناهُ مروحةَ األفكارِ، وهذا جزءٌ من

إنَّها ليستْ مسألةَ تفكريٍ يف املشكلةِ املطروحةِ فَقَطْ، بل علينا التَّفكريُ مليا قبلَ أن حنصلَ على أيِّ تصوُّرٍ لكيفيَّةِ الوصولِ إىل 

 .غايتِنا النَّهائيَّةِ

دا، ألننا إذا ذهبنا يف االتِّجاهِ اخلاطئِ سنبدِّدُ كما هائالً إنَّ الوقتَ الذي منضيه يف التَّفكريِ خاللَ هذه املرحلةِ وقتٌ مفيدٌ ج

 . من اجلهدِ والطَّاقةِ

ثَمَّةَ كثريٌ من املعوقاتِ كما أشرنا، ومنها إمكاناتُنا املاديَّةُ والوقتُ املتاحُ لنا، وهذه املعوقاتُ نقاطٌ صعبةٌ جدا ألنَّها تَحدُّ من 

 :خِيَارَاتِنا، مثالً

 . تَّفكريَ يف إجازةٍأريدُ ال

يبدو هذا التَّعريفُ حتديداً سهالً لغايةِ التَّفكريِ، ولكن هل هو سهلٌ حقًّا؟ أم أنَّ هناكَ الكثريَ من العواملِ الغامضةِ فيه؟ وهل 

لوقتَ املتوافرَ لديه؟ وهل سيفكِّرُ هذا سيفكِّرُ هذا الشَّخصُ يف أيِّ إجازةٍ أم إنَّهُ سيفَكِّرُ يف اإلجازةِ الَّيت تناسبُ إمكاناتِهِ املاديَّةَ وا

الشَّخصُ يف الذَّهابِ برحلةٍ حبريَّةٍ مرتفةٍ حولَ العاملِ تستغرقُ ثالثةَ أشهرٍ وتبلغُ كلفَتُها مخسةً وعشرينَ ألفَ دوالرٍ؟ وهل جيبُ 

 االستخفافُ باملوانعِ والقيودِ الَّيت خنضعُ هلا؟
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ولكنَّ املسألةَ أكثرُ تعقيداً من . أن نفكِّرَ يف إجازةٍ تناسبُ ظروفَ صاحبها وإمكاناتهيبدو من املعقولِ، يف حالةِ اإلجازةِ، 

 :ذلك، فهل جيبُ أن نُدخِلَ هذه املعوقاتِ والقيودَ لتكونَ جزءاً من تعريفِ املشكلةِ، وعلى سبيلِ املثالِ

 .نريدُ طريقةً لزيادةِ الدخلِ احلكوميِّ من الضرائب: هل تقولُ حكومةٌ ما

 نريدُ طريقةً تساعدُنا على زيادةِ الدَّخلِ احلكوميِّ من الضَّرائبِ وال جتعلُنا خنسرُ جزءاً من أصواتِ املقرتعني؟: أم تقولُ

أريدُ عطلةً تناسبُ دخلي والوقتَ املتوافرِ لديَّ، وتتوافقُ مع ذوقي : هل على الشَّخصِ الذي يريدُ إجازةً أن يقولَ لنفسهِ

 .وميويل

 لالهتمامِ أنَّه ميكن إدخالُ هذه املعوِّقاتِ والقيودِ يف أيِّ مرحلةٍ من املراحلِ األربعِ األوىل للتَّفكريِ، فيمكنُ مثالً أن من املثريِ

الَّيت ختصُّ غايةَ التَّفكريِ، إذ تستخدمُ هذه املعوقاتُ والقيودُ يف هذه املرحلةِ بوصفها جزءاً من تعريفِ ) إىل(تدخلَ يف مرحلةِ 

 :ةِ، كأنْ تقولَ مثالًاملشكل

 .أريدُ التَّفكريَ يف إجازةٍ ال تتجاوزُ كلفتُها إمكاناتي املاديَّةَ، خاللَ الوقتِ املتاحِ يل

فاملهندسُ املعماريُّ الذي يصمِّمُ حمالً جتاريا يُطلبُ منهُ عادةً . هذا شبيهٌ جدا بوضعِ اخلطوطِ األوىل لتصميمٍ معماريٍّ معيَّنٍ

ةُ الدَّراسةِ ضمنَ حدٍّ معيَّنٍ، وأن يولِّدَ التَّصميمُ انطباعاً معيَّناً، وأن تنطبقَ عليه املواصفاتُ الشَّرطيَّةُ لألبنيةِ، وأن أن تكونَ كلف

 ...يكونَ أصيالً ومبتكراً، وأن يوفِّرَ أكربَ واجهةِ عرضٍ ممكنةٍ، وأن يكونَ يف الوقتِ ذاتِهِ أنيقاً، وهلمَّ جرا
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ولذلكَ ليسَ من اخلطأِ . املعماريُّ مذكرةَ تعليماتٍ خاصَّةٍ، ويكونُ عليه العملُ ضمنَ شروطِ تلكَ املذكِّرةِيتلقى املهندسُ 

 .أبداً أن نُدْخِلَ املعوقاتِ والقيودَ لتكونَ جزءاً من تعريفِ الغايةِ من التَّفكريِ

رحلةِ نبحثُ عن املعلوماتِ، ورُبَّما جيبُ إدخالُ بعضِ ، ويف هذه امل)لو(يف بعضِ األحيانِ تدخلُ املعوقاتُ والقيودُ يف مرحلةِ 

 .العواملِ يف هذه املرحلةِ مثلِ امليزانيَّةِ واألولويَّاتِ والتَّفضيالتِ والوقتِ املتاحِ

كنُ أن تتضمَّنَ مذكَّرةُ ضمنَ هذه املرحلةِ يقومُ مصمِّمُ احمللِّ التجاريِّ مثالً بوضعِ الكلفةِ التَّقديريَّةِ للموادِّ املختلفةِ، ولكن ال مي

 .التَّعليماتِ األوليَّةُ اشرتاطَ إكساءِ واجهةِ احمللِّ بالرخامِ مع اشرتاط أن ال تزيدَ الكلفةُ يف الوقتِ نفسهِ عن مخسةٍ وثالثنيَ ألفَ دوالرٍ

ي عن شرطِ الرخامِ أو حتديدِ الكلفةِ، وإالَّ يف مرحلةِ املعلوماتِ هذه سيتَّضحُ أنَّ هذا الشَّرطَ غريُ ممكنٍ، ألنَّهُ جيبُ إمَّا التَّخلِّ

 .سيكونُ على املصمِّمِ أن يعودَ إلَى الزبونِ ويطلبَ منه إعادةَ النظر يف املذكِّرةِ الَّيت قدَّمها

، أي مرحلةِ )لو (ولكنْ إذا كنَّا يف حالِ الشَّخصِ الذي يفكِّرُ يف إجازةٍ، هل يفضَّلُ إدخالُ امليزانيَّةِ والوقتُ املتاحُ يف مرحلةِ

 املعلوماتِ؟

يف التَّفكري املبدِعِ ال نُدخلُ املعوقاتِ والقيودَ منذُ البدايةِ، بل نبحثُ عن أفكارٍ يف مجيعِ االحتماالتِ، وبعدَ أن يصبحَ لدينا 

إن كانَ مبقدورنا تشذيبُ هذه ، وفيها نأخذُ املعوقاتِ والقيودِ بعنيِ احلسبانِ كي نرى )ها(بعضُ األفكارِ ننتقلُ إىل مرحلةِ األداةِ 

 .األفكارِ وإعادةُ تشكيلِها حبسبِ املعوقاتِ والقيودَ الَّيت خنضعُ هلا، لتصبحَ أفكاراً عمليَّةً قابلةً للتطبيقِ
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 يأخذُ بعنيِ ثُمَّ قَدْ. وهكذا يكونُ لدى هذا الشَّخصِ الذي يفكِّرُ يف إجازةٍ فرصةٌ التَّفكريِ يف رحلةٍ حبريَّةٍ مرتفةٍ حولَ العاملِ

وإذا أعجبتهُ فكرةُ اإلحبارِ حولَ العاملِ فقد . النَّظرِ إمكانيَّةَ مغادرةِ هذه الرِّحلةِ يف بعضِ مراحلِها واالعتمادِ على تنقالَّتٍ أرخصَ مثناً

يْ الكلفةِ والوقتِ يف مرحلةِ ولكنَّهُ لو أدخلَ عامل... يبحثُ عن رحالتٍ حبريَّةٍ أقلَّ كلفةً، وقد يسعى إىل احلصولِ على إجازةٍ أطولَ

 .حتديدِ نوعِ اإلجازةِ الَّيت يريدُها ملا فكَّرَ أبداً يف الرِّحلةِ البحريَّةِ حولَ العاملِ

 قَدْ تنجلي أمامنا أفكارٌ كثريةٌ: إنَّ استخدامَ القيودِ واإلمكاناتِ فَقَطْ يف هذه املرحلةِ يعين أَنَّهُ علينا القيامُ بكثريٍ من التَّفكريِ

إالَّ أنَّ هذا يتيحُ لنا فرصةَ احلصولِ على أفكارٍ جديدةٍ ... ولكِنَّها قَدْ ال تكونُ قابلةً للصَّقلِ لتصبحَ أفكاراً عمليَّةً قابلةً للتَّطبيقِ

، ويف هذه املرحلةِ نأخذُ )نإذ(ويف النِّهايةِ ميكنُنا إدخالُ املعوقاتِ والقيودِ الَّيت لدينا يف املرحلةِ التاليةِ وهي مرحلةُ األداةِ . حقًّا

 .، ونقومُ باختصارها إىل صيغةٍ ميكنُ تطبيقها)ها(املعلوماتِ الَّيت حصلنا عليها من مرحلةِ األداةِ 

، وهكذا ميكنُ استخدامُ املعوقاتِ والقيودِ بوصفِها جزءاً من )إذن(تتم احملاكمةُ العقليَّةُ والتقويمُ والتقديرُ يف مرحلةِ األداةِ 

 :ةِ التَّقويمِ مثلِعمليَّ

 .ـ هذه اإلجازةُ باهظةُ التَكاليفِ فلندعها جانباً

 .ـ هذه اإلجازةُ حتتاجُ إىل وقتٍ أطولَ من الوقتِ املتاحِ لنا، فلنطرحها جانباً

ى عنها فيما بعدُ ألنَّها ال عمليَّةُ التَّفكريِ هنا شاملةٌ، وهي حرَّةٌ بال قيودٍ، ولكنَّ الكثريَ من االقرتاحاتِ الَّيت نتوصَّلُ إليها نتخلَّ

إذا أردتَ من شخصٍ ما أن يشرتي لكَ قلماً أمحرَ : ومن ذلكَ على سبيلِ املثالِ. تناسبُ القيودَ واملعوقاتِ الَّيت نضطرُّ للخضوعِ هلا
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وعندما ترى جمموعة . فةِ األلوانِأحضرْ يل جمموعةً من األقالمِ املختل: أحضرْ يل قلماً أمحرَ من فضلكَ، أم تقول له: اللوَّنِ هل تقول له

 .األقالمِ ترفضها مجيعاً ما عدا احلمراءَ

قَدْ يبدو لكَ أنَّ الطَّريقةَ األوىل، أي حتديدَ ما تريدُ بدقَّةٍ، هي الطَّريقةُ األكثرُ فاعليَّةً من الطريقةِ الثانيةِ الَّيت حتدِّدُ فيها ما تريدُ 

 مل تنتبه إىل مسألةٍ أُخْرَى يف العمليَّةِ، وهي أنَّكَ عندما ترى أقالماً بألوانٍ خمتلفةٍ قَدْ تكتشفُ اللونَ فإذا كنتَ كذلكَ فإنَّكَ. يف النهايةِ

الذي يناسبُكَ أكثرَ كاللونُ األخضرِ مثالً، وما كنتَ لتحظى بفرصةِ معرفةِ ذلكَ لو أنَّكَ جعلتَ حتديدَ اللونِ شرطاً أساسيا منذ 

 .البدايةِ

أنَّ إدخالَ املعوقاتِ والقيودِ أمرٌ ممكنٌ يف أيِّ مرحلةٍ من مراحلِ التَّفكريِ وأدواتهِ الَّيت أشرنا إليها، وهذا جيعلُنا يبدو واضحاً 

 :نتساءلَ

 ـ ماذا نفعل؟

 ـ ماذا خنتار؟

 :إليك اخلطواتِ اإلرشاديَّةَ التَّاليةَ

 .لِ املعوقاتِ والقيودَ يف مرحلةِ حتديدِ هدفِ عمليَّةِ التَّفكريِإذا كنتَ مهتما باألفكارِ اجلديدةِ املبتكرةِ فال تُدخ: أوالً

إن مل تكنْ مهتما باألفكارِ اجلديدةِ أو مل يكنْ لديكَ الوقتُ الالزمُ لذلكَ أدخلْ بعضَ القيودِ واملعوقاتِ على التَّحديدِ، ولكنْ ال : ثانياً

 .تُفرطْ يف ذلك
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، وجيبُ أن تُدرسَ دراسةً )لو( من خِياراتِنا جيبُ إدخاهلُا يف مرحلةِ املعلوماتِ أي مرحلةِ األداةِ املعوقاتُ والقيودُ الَّيت حتدُّ: ثالثاً

 .وافيةً حَتَّى وإن كنَّا سنتجاهلُها يف املراحلِ التَّاليةِ، وال يوجدُ أيُّ مسوغٍ لعدمِ إدخالِ هذهِ املعوقاتِ والقيودِ يف هذه املرحلةِ

 جيبُ إدخالُ املعوقاتِ والقيودِ من أجلِ التَّوصلِ إىل أفكارٍ عمليَّةٍ قابلةٍ للتَّطبيقِ، ولكنْ يف الوقتِ نفسِهِ )إذن(يف مرحلةِ األداةِ 

 هلْ هي جوهريَّةٌ حقًّا؟: جيبُ أن يكونَ لدينا االستعدادُ لتحدِّي هذه املعوقاتِ والقيودِ والتَّساؤلِ

 ... مع كلمةِ مشكلةٍْاحلقُّ أَنَّي أعاني كثرياً من مشكلةٍ حقيقيَّةٍ

 .يعتقدُ كثريونَ أنَّ غايةَ التَّفكريِ هي حلُّ املشكالتِ فَقَطْ، وأنَّ التَّفكريَ يستخدمُ فَقَطْ هلذه الغايةِ

 وملاذا نفكِّرُ إذن؟

شخاصِ ال تروقُهم فكرةُ وهلذا جندُ أنَّ الكثريَ من األ. التَّفكريُ مرتبطٌ ذهنيا بالصُّعوباتِ واملعاناةِ الَّيت ترافقُ املشكالتِ

 .التَّفكريِ، فالتَّفكريُ صعبٌ وعسريٌ، ألنَّهُ يتعلَّقُ باملشكالتِ، وإذا مل تكنْ تعاني من مشكلةٍ فأنتَ لستَ مضطراً إىل التَّفكريِ

لبحث عن حلِّ للمشكالتِ، وقد أسهم يف تفاقمِ هذه النَّظرةِ موقفُ األمريكينيَ الشَّمالينيَ الذين يسمُّونَ مجيعَ أنواعِ التَّفكريِ ا

 :وهذا يف حقيقةِ األمرِ ناتجٌ عن نَمَطِ التَّفكريِ التَّايل

 .لدينا رغبةٌ يف شيءٍ ما، وكيفيَّةُ احلصولِ على هذا الشَّيءِ غريُ واضحةٍ، وهلذا هناكَ مشكلةٌ علينا حلُّها

 .وخَطِرٌ، ألنَّهُ يعين أننا ندرسُ التَّفكريَ مبعناه الضَّيِّقِ احملدودِإنَّ هذا االستخدامَ الواسعَ لكلمةِ مشكلةٍ هو يف نظري أمرٌ مُقَيِّدٌ 
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وإىل جانبِ ذلكَ فقد أسهم بعضُ علماء النَّفسِ أيضاً يف إساءةِ استخدامِ كلمةِ تفكريٍ، ونتيجةً لذلكَ كلِّه انتهوا إىل دراسةِ 

وهذا يف حقيقةِ األمرِ هراءٌ ألنَّهُ . املخلوقِ القادرِ على حلِّ املشكالتِالتَّفكريِ مبفهومهِ األكثرِ اتِّساعاً، وصارَ يسمَّى اإلنسانُ ب

يُسْقِطُ من احلسبانِ مجيعَ املواهبِ واملقدراتِ اليت خلقها اهلل جلَّ جالله يف اإلنسانِ كاالستنتاجِ البنَّاءِ واإلبداعِ وغريِها مما أسهم يف 

 .تطوُّرِ البشريَّةِ وعمارة األرض عرب العصور

لتَّطورُ أو التقدُّمُ يعين التَّخلُّصَ من مواضعِ العيوبِ واألخطاءِ والنواقصِ والتَّشويشِ، ومن مواضعِ الكلفةِ العاليةِ، ومن التَّذمرِ ا

 .أي إننا دائماً جندُ أنفسنا أمامَ خللٍ علينا تصحيحُه... والشَّكوى واملشكالتِ أيضاً

إذا ختلَّصنا من املشكالتِ : ي يف العادةِ من هَوَسِنَا باملشكالتِ، وتتجسَّدُ مثالً يف قولناهذه العادةُ الَّيت حتدُّ من قدراتِنا تأت

 .ال تصلحْ إالَّ ما هو معطَّلٌ: وهذا يشبهُ قوالً ذائعاً، وهو خطريٌ جدا، يقولُ. سيكونُ كلُّ شيءٍ على ما يرامُ

وبعدَ حلِّ املشكالتِ نعودُ يف العادةِ . تِ وحسب، بل االكتفاءِ بذلكَهذا أمرٌ خطريٌ جدا فعالً ألنَّهُ يدعو إىل حلِّ املشكال

إىل ما كنَّا عليهِ قبلَ ظهورِ هذه املشكالتِ، يف الوقتِ الذي يكونُ منافسونا فيه قَدْ حقَّقوا حتسيناتٍ على نقاطٍ مل تكنْ تعاني من 

 .وهكذا نكتشفُ أنَّنا ختلَّفنا كثرياً عنهم. مشكالتٍ

الذين وضعوا سقراط وأفالطون وأرسطو هلوسِ من هذه املشكالتِ نَشَأَ من الثالثةِ الكبارِ أو عُصْبَةِ الثالثةِ؛ كثريٌ من ا

 .أسس عاداتِ التَّفكريِ الغربيِّ
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، ألنَّ حلَّ  يهدِفُ إىل اإلشارةِ إىل األخطاءِ فأسهمَ بذلكَ يف سيطرةِ العقليَّةِ النَّقديَّةِ، وهلذا األمرِ فائدةٌ كبريةٌسقراطُكان 

ولكنَّ الْخَطَرَ يكمنُ يف أنْ ننشغلَ حبلِّ املشكالتِ إىل الدَّرجةِ الَّيت جتعلُنا نُهملُ اجلانبَ . املشكالتِ يقودُ بالتَّأكيدِ إىل التَّطورِ والتَّقدُّمِ

 .العامَّ واملبدِعَ لعمليَّةِ التَّفكريِ

 أسباباً عمليَّةً تفرضُ علينا االنشغالَ حبلِّ املشكالتِ إىل الدرجةِ الَّيت جتعلُ منها ولكننا على أيِّ حالٍ ال نستطيعُ إنكارَ أنَّ مثَّةَ

نشعرُ بوجودِها دوماً ألنَّها ... هاجساً عندنا، فاملشكلةُ تصبحُ مثلَ صداعٍ يف الرأسِ، أو قُلْ مثلَ حصاةٍ داخلَ احلذاءِ وحننُ منشي

 .بداعيّة فإنَّها ال تفرضُ ذاهتا أبداً، وإنَّما عليكَ أنتَ أن تظهرَها عن طريقِ حتديدِ احلاجاتِتعبِّرُ عن ذاهتا بوضوحٍ، أمَّا احلاجةُ اإل

 :كثرياً ما تُرْغَمُ على التّفكريِ يف مشكالتٍ من دونِ أن تكونَ أمامَكَ فرصةُ اخلِيارِ يف ذلكَ

 .غْمِ منكـ فإذا انثقبت عَجَلَةُ سيَّارتكَ كانَ عليكَ االهتمامُ بذلكَ على الرَّ

 .ـ وإذا اشتعلَ الزَّيتُ يف املِقالةِ كانَ عليكَ أنْ تفعلَ شيئاً حيالَ ذلك

أو . أمَّا أشكالِ التفكريِ األُخْرى فجميعُها تقريباً تكونُ اختياريَّةً، وهلذا حننُ ال ننجزُ هذه األشكالَ االختياريَّةَ من التَّفكريِ

أمَّا يف عاملِ األعمالِ فيأتي األمرُ العاجلُ امللحُّ قبلَ األمرِ املهمِّ، وهلذا . كالتِ واالنتهاءِ من حلِّهانقومُ بإجنازِها لكن بعدَ االهتمامِ باملش

 !يصرفُ وقتٌ طويلٌ لالهتمامِ باألمورِ العاجلةِ امللحَّةِ، وال يبقى سوى القليلِ من االهتمامِ لألشياءِ املهمَّةِ حقًّا
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ةً هلوسنِا حبلِّ املشكالتِ هو أنَّ حلَّ مشكلةٍ ما مينحُنا نفعاً حقيقيا واضحاً وملموساً، فأنتَ قَدْ يكونُ أكثرُ األسبابِ أمهِّي

تعرفُ مثالً فائدةَ إزالةِ احلصاةِ املزعجةِ من حذائكَ، كما أنَّكَ تعرفُ فائدةَ إصالحِ سقفٍ يتسرَّبُ منه املاءُ، كما تعرفُ أيضاً فائدةَ 

 .أما يف أنواعِ التَّفكريِ األُخْرى فإنَّ الفائدةَ فيها ختمينيَّةٌ، أو عامَّةٌ غامضةٌ...  صحيحةًمعايرةِ طابِعَتِكَ معايرةً

إذا خطرتْ لكَ فكرةٌ إبداعيَّةٌ فلن يتسنَّى لك أن تعرفَ فوائدَها، أَو مدى سهولَتِها، وعمليَّتِها، وقابِلِيَّتِها للتَّطبيقِ، ودرجةِ 

 .ا حلُّ املشكالتِ فهو على العكسِ من ذلكَ ألنَّهُ سيجدُ تقبُّالً من اجلميعِ، ومحاساً لتطبيقِهِأمَّ...!! إعجابِ اآلخرينَ هبا

 هل التَّوقُّعُ الفوريُّ للفائدةِ هو الذي جيعلُ حلَّ املشكالتِ أكثرَ جاذبيَّةً؟

تحسَّنُ عَبْرَ التَّطوُّرِ التَّدرجييِّ، ولذلكَ يكفينا صَونُ وأَنَّهُ سوفَ ي. لدينا تصوُّرٌ عامٌّ عن العاملِ مفادُهُ أنَّ كلَّ شيءٍ على ما يرامُ

وكلُّ ما عدا ذلكَ سيكونُ من شأنِهِ إشاعةَ الفوضى، أو سيكونُ حمفوفاً باملخاطرِ، ومن احملتملِ أن . هذا العَالَمِ واحملافظةُ عليه

 .نيوهذا مما جَعَلَ الكياسةَ واللنيَ مها احلالتني السائدت. يزعجَ أحداً ما

وبسببِ كلِّ هذه العواملِ جمتمعةً ظنَّ الكثريونَ أنَّ غايةَ التَّفكريِ هي حلُّ املشكالتِ فَقَطْ، وتكوَّنتْ لديهم قناعةٌ راسخةٌ 

 .بذلكَ

 وفعَّالٌ أرجو أن ال تفهموا من كالمي أَنَّي ضدُّ حلِّ املشكالتِ، بل دعوني أؤكِّدْ لكم أَنَّي أعتقدُ أنَّ حلَّ املشكالتِ جزءٌ مهمٌّ

 .من التَّفكريِ، ولذلكَ ال أريدُ أن أوحي بأنَّ حلَّ املشكالتِ أمرٌ خاطئٌ
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إنَّ ما أعارضُهُ بشدَّةٍ هو االعتقادُ بأنَّ حلَّ املشكالتِ هو التَّفكريُ برمَّتِهِ، وأنَّ غايةَ تفكريِنا الوحيدةَ هي حلُّ املشكالتِ الَّيت 

ورأيي يف . انبِ على التَّفكريِ، واالعتقادَ بأنَّ التَّفكريَ يقتصرُ على هذا األمرِ هو ما أراهُ خطراًذلكَ أنَّ سيطرةَ هذا اجل. تعرتضُنا

 .هذه النُّقطةِ يشبهُ رأيي يف التَّفكريِ التَّقليديِّ وإسهامِ عصبةِ الثَّالثةِ يف هذا اجملالِ

بُ دوراً مهما و أساسيا يف تفكرينا، ولكنَّهُ جزءٌ واحدٌ فَقَطْ من عمليَّة لستُ ضدَّ التَّفكريِ النَّقديِّ التَّحليليِّ، إنَّهُ ممتازٌ ويلع

 .التَّفكريِ الشَّاملةِ

واملثالُ الذي ذكرتُهُ سابقاً عن ذلكَ كانَ عن الطَّعامِ؛ . أنا أعارضُ فَقَطْ االعتقادَ بأنَّ هذا اجلانبَ من التَّفكريِ كافٍ وحدَهُ

 ولكنَّ اإلفراطَ فيه يسبِّبُ مشكالتٍ صحِّيَّةً، أي إنَّ املشكالتِ الصِّحيَّةَ هنا نامجةٌ عن خطأ اإلفراطِ الطعامُ مفيدٌ من دونِ شكٍّ،

 .يف تناولِ الطَّعامِ ال عن الطَّعامِ حبدِّ ذاته

قدُّمُ الغربيُّ حبلِّ وبينما عُينَ التَّ. وهكذا فإنَّ العيبَ ليس يف التَّفكريِ النَّقديِّ وحلِّ املشكالتِ بل يف مدى استخدامهما

املشكالتِ وتصحيحِ العيوبِ فَقَطْ، فإنَّ التَّفكريَ اليابانيَّ الذي مل يتأثَّرْ بعصبةِ الثَّالثةِ قد عُنِيَ باألشياءِ الَّيت مل تكنْ مشكالتٍ قائمةً، 

 .طويرِوعُينَ بتحسنيِ األمورِ اجليِّدةِ وجبعلِها ممتازةً يف سياقِ عمليَّةِ التَّحسنيِ والتَّ

حياولُ الغربُ اكتسابَ هذه العادةِ عن طريقِ االهتمامِ باجلودةِ أو النَّوعيَّة، ولكنَّ فكرةَ اجلودةِ حبدِّ ذاهتا ليستْ كافيةً، ألننا 

لكنَّ هذا التَّحسنيَ لن يكونَ حنتاجُ أيضاً إىل القدرةِ على اإلبداعِ، ذلكَ أنَّ حتسنيَ اجلودةِ أمرٌ يقعُ املرَّةَ تلو األُخْرى، ورُبَّما تلقائيا، و

 .كافياً عندما توجدُ أمورٌ أُخْرَى أفضلُ جيبُ القيامُ هبا
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وبغايةِ استعراضِ التَّنوعِ الكبريِ حلاالتِ التَّفكريِ املختلفةِ سأعرضُ عليكم الئحةً حتتوي بعضَ تلكَ احلاالتِ، ولن تكونَ الئحةً 

غايةُ هذه الالئحةِ هي توضيحُ أنَّ ...  املستمعنيَ إضافةُ بعضِ احلاالتِ الَّيت مل أذكرْهاشاملةً على أيِّ حالٍ، وسيكونُ مبقدورِ معظمِ

 .تعريفَ هَدَفِ عمليَّةِ التَّفكريِ قَدْ يكونُ متنوِّعاً جدا، وذلكَ حبسبِ ما نريدُ فعلَهُ، وحبسبِ احلاالتِ املختلفةِ الَّيت نتعرَّضُ هلا

 ما الذي أريدُ التَّوصُّلَ إليه؟: هذه احلاالتِ هوالسُّؤالُ األساسيُّ يف مجيعِ 

هناكَ مشكلةٌ، هناكَ عيبٌ، هناكَ : اجلوابُ الواضحُ عن هذا السُّؤالِ يقودُ إىل تعريفٍ واضحٍ هلدفِ عمليَّةِ التَّفكريِ وغايتِها

 هناكَ خَطَرٌ، هناكَ تدخُّلٌ فيما نودُّ فعلَهُ، قَدْ إخفاقٌ، هناكَ احنرافٌ عما جيبُ أن يكونَ، وقعَ خطأٌ ما، تعطَّلَ شيءٌ ما، هناكَ أملٌ،

هناكَ ما جيبُ : وعموماً... يكونُ هناكَ عقبةٌ جيبُ التّغلُّبُ عليها، قَدْ توجدُ ثغرةٌ جيبُ سدُّها، قَدْ يكونُ هناكَ ما يعرتضُ طريقَنا

 . من املرضِ، أو نريدُ التَّخلُّصَ من تأثريِ املشكلةِ ومن عرقلَتِها لناتصحيحهُ، أو نريدُ التَّخلُّصَ من املشكلةِ كما يريدُ املريضُ التَّخلُّصَ

املشكالتُ الَّيت تعوقُنا خمتلفةٌ عن املشكالتِ الَّيت تضعُ العقباتِ يف طريقِنا، فاألوىل تتعلَّقُ بسلوكِنا الشَّخصيِّ الطَّبيعيِّ، أمَّا 

 :ولكنَّ النَّوعنيِ كليهما يعوقاننَا ونوَّدُ التَّخلصَ منها، مثال. هُالثَّانيةُ فتسدُّ علينا الطَّريقَ الذي نودُّ سلوكَ

 .ـ ال أستطيعُ السَّفرَ ألنَّهُ ال يوجدُ من يعتين بأمِّي يف أثناء غيابي

 .ـ صوتُ التلفازِ العايل املنطلقُ من منزلِ جاري ليالً مينعين من النَّومِ

 ! اًـ ازدحامُ حركةِ املرورِ يف املدنِ أصبحَ مرعب

 ! ـ رَفَعَ املوزِّعونَ أسعارَ البضائعِ
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 ....ـ ارتفعَ معدَّل اجلرميةِ يف الشوارعِ

 إىل أينَ أريدُ أن أصلَ؟: عليَّ أن أسألَ دائماً

 .أريدُ إجيادَ طريقةٍ حللِّ هذه املشكالتِ: واجلوابُ األويلُّ هو

 ...الواجبُ أو املهمَّةُ هو شيءٌ علينا إجنازُه

 ...نُ املهمَّةَ الَّيت نريدُ إجنازَها، وقد حيدِّدُها لنا آخرونَقَدْ حندِّدُ حن

هناكَ بعضُ األشخاصِ املهووسنيَ حبلِّ املشكالتِ ال يتحدُّثونَ عن حلِّ مشكلةٍ إالَّ عندما يريدونَ احلديثَ عن حتديدِ هدفٍ 

من ذلكَ مثالً أَنَّي من أجلِ حتدِّي عاملِ رياضيَّات نويتُ مرَّةً أن واملهمَّةُ أو الواجبُ هو شيءٌ علينا القيامُ به، و. أو واجبٍ أو مهمَّةٍ ما

 .هذا هو اهلدفُ الذي حدَّدتُه لنفسي بنفسي... أخرتعَ لعبةً سهلةً

 كثرياً ما نكونُ راضنيَ عن العيشِ واالستمرارِ يوماً بيومٍ، راضنيَ باحملافظةِ على ما هو قائمٌ، وال حندِّدُ ألنفسِنا مهمَّاتٍ أو

أهدافاً؛ إننا ال حندِّدُ ألنفسِنا مهمَّاتٍ كبريةً ألنَّها قَدْ تكونُ صعبَةَ التَّحقيقِ، ولكنَّنا بعدَ أن نكتسبَ الثِّقَةَ يف تفكريِنا وقدراتِنا 

 :اإلبداعيَّةِ سوفَ نصبحُ أكثرَ استعداداً لتحديدِ أهدافٍ كبريةٍ ألنفسِنا، مثالً

 .ينيَّةَـ أريدُ أن أتعلَّمَ اللغةَ الصِّ

 .ـ أريدُ أن أضعَ الئحةً تضمُّ أمساءَ أكثرِ املعلننيَ إبداعاً يف هذه ا لبلدةِ

 .ـ أريدُ البدءَ يف إنشاءِ مَربَّةٍ لألطفالِ اليتامى
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 .ـ أريدُ أن أبين أفضلَ فَرْعِ خِدَمَةِ زبائنَ يف اخلطوطِ اجلويَّةِ كلِّها

 .مللفوفِـ أريدُ التَّوصُّلَ إىل طريقةٍ جديدةٍ لطهو ا

 ما الذي أريدُ التَّوصُّلَ إليه؟... ـ 

 أريدُ التَّوصُّلَ إىل حتقيقِ هذا اهلدفِ؟... ـ 

وعموماً تبدو األحالمُ بعيدةَ املنالِ بطبيعَتِها، . احلُلْمُ نوعٌ خاصٌّ من أنواعِ األهدافِ ينشأُ يف ذِهنكَ، أو إنَّكَ تصوغُهُ بالتَّدريجِ

ولكنْ ليسَ هناكَ ما . حُلْمَ كي نستسلمَ لعالَمٍ كي يعوِّضَنا عن الواقعِ، ألنَّ اهلدفَ من هذا احللمِ لن يتحقَّقَوالسِيَّما إذا استخدمنا الْ

 .مينعُنا من بذلِ بعضِ اجملهودِ الفكريِّ يف سبيلِ حتقيقِ هذا احللمِ

، ومل يكنْ هذا الصَّديقُ موسيقيا، مولر: لـكانَ لدى أحدِ أصدقائي حلمٌ بقيادةِ فرقةٍ موسيقيَّةٍ ضخمةٍ تعزفُ سيمفونيَّة 

 .ولكنَّهُ عَزَمَ على حتقيقِ حلمِهِ، وقد حقَّقهُ فعالً، وأصبحَ من كبارِ قادةِ الفرق املوسيقيَّة يف عزفِ تلكَ السيمفونيَّةِ حتديداً

 :إنَّ األمثلةَ على أحالمِ اليقظة هذه كثريةٌ جدا حَتَّى يتعذَّرُ حصرُها، ومنها مثالً

 .ـ أحلمُ أن أصبحَ طبيباً يوماً ما

 .ـ أحلمُ أن أمتكَّنَ من ختفيفِ وزني إىل الدرجةِ الَّيت جتعلين رشيقاً

 .ـ أحلمُ أن أشاركَ يف بطولةِ وميبلدون للتِّنس

 ...ـ أحلمُ أن أصبحَ ثريا جدا
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 ما الذي أحاولُ أن اخلصَ إليه؟... ـ 

 .طواتِ الَّيت حندِّدُ من خالهلا حلماً ماأريدُ أن أخلصَ إلَى حتديدِ اخل... ـ 

إذا كانَ احللمُ نوعاً من أنواعِ حتديدِ األهدافِ فإنَّ االخرتاعَ هو أيضاً نوعٌ من أنواعِ حتديدِ األهدافِ أو املهمَّاتِ، فاملخرتعُ الذي 

أُخْرَى أيضاً، فعلى املخرتعِ أن يكتشفَ مَوْضِعاً يرغبُ يف اخرتاعِ شيءٍ ما قادرٌ على القيامِ بعملٍ معيَّنٍ، ولكنْ لالخرتاعِ جوانبُ 

 .ويف بعضِ األحيانِ يكونُ حتديدُ هذا املوضعُ هو األكثرَ أمهيَّةً من كلِّ ما يقومُ به املخرتعُ. يكونُ اخرتاعُهُ فيه ضروريا ومفيداً

 :هناكَ عدَّةُ خطواتٍ على املخرتعِ أن ميرَّ هبا، ومن أمهِّها

 رتاعي هذا فائدةً، وكيف؟ـ هل سيقدِّمُ اخ

 .ـ اكتشافُ طريقةٍ لتنفيذِ االخرتاعِ

 .ـ اكتشافُ طريقةٍ للتَّنفيذِ العمليِّ الواقعيِّ هلذا االخرتاعِ

 .ـ محايةُ االخرتاع

 .ـ استثمار االخرتاعِ أو إقناعُ جهةٍ ما باستثماره وتفعيلِهِ

واالخرتاعُ مثالٌ ممتازٌ عن األهدافِ الَّيت حيدِّدُها املرءُ .  قائماً بذاتِهِميكنُ لكلٍّ من هذه النِّقاطِ السَّابقةِ أن تُصبحَ هدفاً

 :لنفسِهِ، إنَّهُ سيسألُ دائماً

 ـ ما الذي أريدُ التَّوصُّلَ إليه؟
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 :وجييبُ

 .ـ أريدُ التَّوصُّلَ إىل اخرتاعٍ قادرٍ على القيامِ هبذه الوظيفةِ

صميماتِ، فوضعُ التَّصميماتِ هو أيضاً نوعٌ من املهمَّاتِ أو الواجباتِ، إذ إنَّ واضعَ بعدَ األحالمِ واالخرتاعِ هناكَ وضعُ التَّ

صحيحٌ أنَّكَ قَدْ تضطرُّ يف أثناء قيامِكَ بالتَّصميمِ إىل جتاوزِ ... التَّصميماتِ أو املصمِّمَ يعزمُ على ابتكارِ شيءٍ غريِ موجودٍ

ولكنَّ الغايةَ النَّهائيَّةَ هي أن تُبدِعَ شيئاً . مَةِ، والتَّكلفَةِ، واملشكالتِ البيئيَّةِ، وغريهامشكالتٍ حمدَّدةٍ مثلِ ضعفِ املوادِّ املستخد

 .جديداً ما

قَدْ تعزمُ على وضعِ التَّصميمِ بنفسكَ، أو قَدْ تضعُهُ بناءً على طلبِ أحدِهم، وحَتَّى عندَ حلِّ مشكلةٍ ما قَدْ تضطرُّ إىل 

ماذجِ، فعندما ال تتمكَّنُ من حلِّ مشكلةٍ ما من خاللِ حتديدِ أسبابِها ومعاجلةِ هذه األسبابِ سوفَ حتتاجُ وضعِ التَّصميماتِ أو النَّ

 :إىل تصميمِ أمنوذجٍ أو طريقةٍ للحلِّ، مثالً

 .ـ حنتاجُ إىل تصميمِ طريقةٍ جلمعِ النُّفاياتِ الورقيَّةِ

 .كوميَّةِـ حنتاجُ إىل تصميمِ مناهجَ ترفعُ أداءَ املؤسسات احل

 .ـ أريدُ تصميمَ مالبسَ خاصَّةٍ برجالِ األعمالِ

 .ـ أريدُ تصميمَ قاعةِ اجتماعاتٍ ميكنُ استخدامُها لغاياتٍ أُخْرَى أيضاً

 .ـ أريدُ تصميمَ دميةٍ آمنةٍ لألطفالِ الصِّغارِ جدا
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 ما الذي أريدُ التَّوصُّلَ إليه؟... ـ 

 .قِّقُ املواصفاتِ احملدَّدةِ املطلوبةِأريدُ التَّوصُّلَ إىل تصميمٍ حي... ـ 

يصبحُ التَّطويرُ مزجياً من ... عندما يكونُ جمالُ التَّطويرِ حمدَّداً مسبقاً؛ من حيث السرعةُ والسهولةُ والتخفيضُ الكلفةُ

 .الواجبِ والتَّصميمِ وحلِّ املشكالتِ

 أنَّ طريقتنا يف العملِ هي الطَّريقةُ املثلى، مما يطرحُ ضرورةَ تواجهُنا أحياناً مشكلةٌ، ويكونُ علينا ختطيطها، ونظنُّ غالباً

 :تعريفِ ما نعنيه بالطريقةِ املثلى

 :أمامَنا اآلنَ وجهةٌ حمدَّدةٌ ميكنُنا العملُ للتَّوصُّلِ إليها مثل

 ـ كيفَ أصلُ إىل هناك؟

 ـ كيفَ أحقِّقُ هذا؟

 .ـ أريدُ تسريعَ العمليَّة

 .لباتـ أريدُ تيسريَ صيغِ الطَّ

 .ـ أريدُ أن أجعلَ هذه العمليَّةَ أكثرَ أماناً

 .ـ أريدُ ختفيضَ الطَّاقةِ الالزمةِ لتنفيذِ هذه العمليَّةِ

 .ـ أريدُ أن أجعلَ املوظَّفنيَ أكثرَ ودا مع الزَّبائن
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 ما الذي أريدُه؟... ـ 

 .هنِ من ناحيةٍ معيَّنةٍأريدُ التَّوصُّلَ إىل طريقةٍ متكِّنُين من تطويرِ الوضعِ الرَّا... ـ 

 :هناكَ جزءٌ من عمليَّةِ التَّفكريِ حيدثُ قبلَ الشُّروعِ بعمليَّةِ التَّفاوضِ، وهناكَ التَّفكريُ الذي حيصلُ بعدَ التَّفاوضِ، مثالً

 ـ إلَى أينَ وصلنا؟

 ـ ما هو تقومينا للعرضِ املطروحِ؟

 ـ ما هو موقفُنا اآلن؟

 : النِّهائيَّةِ، وهي عرضُ النَّتائجِ، مثالًوأخرياً سنكونُ أمامَ املرحلةِ

 .ـ تسجيلُ الشَّكاوى

 .ـ حفظُ ماء الوجهِ

 ...ـ تبادلُ اآلراءِ واألفكار

 :بعضُ األشخاصِ يتعاملونَ مع التَّفاوضِ كما يتعاملونَ مع مشكلةٍ ما، من قبيل

 ـ كيفَ جنتازُ تلكَ العقبَةَ؟

 ـ كيفَ نتغلَّبُ على املصاعبِ؟
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وهناكَ أشخاصٌ يتعاملونَ مع التَّفاوضِ على أَنَّهُ معركةٌ، . خاصٌ يتعاملونَ مع التَّفاوضِ على أَنَّهُ مناظرةٌ وخالفٌوهناكَ أش

 :وهناكَ أشخاصٌ يتعاملونَ مع املفاوضاتِ على أنَّها عمليَّةُ وضعِ تصميمٍ أو خطَّةٍ، مثل. ويسعونَ إىل استخدامِ أكربِ طاقةٍ ممكنةٍ

 اضاتُ املختلفةُ املتاحةُ؟ـ ما هي االفرت

 ـ ما هي وجهاتُ النَّظرِ واملالحظاتُ املختلفةُ املوجودةُ؟

 ـ ما هي القيمُ املختلفةُ القائمةُ أمامَنا؟

 ـ ما هي املخاوف واالحتياجاتُ؟

 ـ كيفَ نوفِّقُ بنيَ كلِّ هذه العواملِ لنخرجَ بتصميمٍ حيظى برضى الطَّرفنيِ؟

 :فاوضُ مهمَّةً تصميميَّةً، مثالًيف هذه املرحلةِ يصبحُ التَّ

 ـ هل مبقدورِنا تصميمُ نتيجةٍ يقبلُها الطَّرفانِ؟

 ـ كيفَ تتنوَّعُ مواقفُنا من هذه القضيَّةِ؟

 ـ نعمِّمُ طريقةً تساعدُنا على جتاوزِ هذه املخاوفِ؟

 :دعونا نوضِّحْ تقومياتِ الطَّرفنيِ، ولذلكَ سنغيِّرُ التَّصميمَ الذي وضعناه

 كال الطَّرفنيِ أن حيرزَ تقدُّماً، وهكذا تصبحُ القضيَّةُ هي قضيَّةَ الوصولِ إىل وضعِ تصميمٍ أو أمنوذجٍ يهتمُّ بقيمِ الطرفنيِ يودُّ

 .وخماوفِهِمَا
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  تناسبُيتلا تائجِللنَّ مٍتصميوضعِ  برفنيِ الطَّ منَ كلٌّ يقومُ بلْ اجتماعٍ يف أيِّاً أبدرفانِ ال يلتقي فيه الطَّفاوضِ للتَّ آخرُ أسلوبٌهناكَ

 . نتيجةٍ أفضلَ وخيتارُمِكَ احلَ بدورِ ثالثٌ طرفٌ ويقومُ،رفنيِكال الطَّ

 ةَ ردَّ منهماال يبدي أيٌّأَنَّهُ  كما ، اآلخرِرفِ الطَّيمِوتقالتعرُّضَ ل ، كما يتجنَّبُ كالمهالٍاد جِأيِّخوضَ  رفانِالطَّيتجنَّبُ وهكذا 

 ا منطقي أن يكونَ الفريقنيِ أحدُضَفَإذا رَو.  األفضلِصميمِ التَّ إىل وضعِلِوصُّ على التَّاًزركَّ مُ االنتباهُيكونُلكَ سلذ و اآلخرِ، جتاهَفعلٍ

 من أيٍّيكونَ مثَّةَ مشكلةٌ يف اختيارِ  لن يٍّ منطق عرضٍعِضْوَمنْ   كال الفريقنيِمتكَّنَ وإذا ،اني الثَّ الفريقِ اقرتاحِبولُ قَيف طرحه يتمُّ

 .العرضنيِ

ز لل البديلُاحللُّ( :أين، .ب.وسيلةِ حعلى   اجلديدَركيزَ التَّإنَّ   اخلصومةِ دائرةِخارجِ إلَى لةشك األمر أو املنقلِهمُ يف  يس)اعِنـِّ

 : فأتساءلطِيخط أو التَّصميمِ التَّدائرةِيف  ليضعَهُ

 ؟، ألصل إىل النتيجة التالية إليهلَو الوصما الذي أريدُـ 

 .رفانِها الطَّ يقبلُ إىل نتيجةٍلَو الوصأريدُ ـ

 .ةً معلوماتيَّةً مهمَّ هنا يصبحُفكريَ التَّ أنَّنىعمب ،دةِدَّ احمل املعلوماتِ على بعضِ هنا هو احلصولُفكريِ التَّهدفُ

 ؟ املطلوبةِ على املعلوماتِ حنصلُكيفَ
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هذه  على احلصولَإذا كنا نريدُ معلوماتٍ عن السُّوق مثالً كانَ بإمكانِنا األمرُ متعلِّقٌ باملعلوماتِ الَّيت نريدُ احلصول عليها، ف

ي رِجْ وقد نُ،وقِ السُّ حباجاتِةِقَ املتعلِّ يف األحباثِعادةِيف ال ، كما حيدثُوقِ بالسُّةِ املتعلقَ االستطالعاتِ من خاللِاملعلوماتِ

 .اهمم اً دور على اإلبداعِ القدرةُ تلعبُوقدْ.  األشخاصِ منَريٍب ك إىل عددٍألسئلةَ اهَ نوجِّ بأنْ املسألةَ حنلُّ، وقدْأيِ للرَّاًاستطالع



 

 : الالزمةِ املعلوماتِعِمْ جَةَ مهمَّهُ يواجِ ما يف قضيةٍقُ حيقِّ حترٍّ رجلِ كلَّإنَّ

  اجلرمية؟ الذي ارتكبَمنَـ 

 ؟ليلُما هو الدَّـ و

 : عن املعلوماتِ مفتوحةٍ حبثٍةِحري إىل عمليَّالتَّرجلُ  يلجأُقَدْ ، هذه املعلوماتِصول على ويف سبيل احل

 ؟ املعلوماتُيما هـ 

  هي؟ نوعٍومن أيِّ ـ

  عليها؟احلصولُوكيفَ ميكنُين  ـ

وما .  على املعلوماتِ هنا هو احلصولُفكريِ التَّةِ لعمليَّدَ احملدَّ اهلدفَ أنَّرَ نتذكَّ أنْفكريِ من التَّمنوذجِ يف هذا األاً جد املهمِّمنَ

 : هذهفكريِ التَّةِعمليَّمن  اً جزءسَها ليجنمعُالَّيت   املعلوماتِذهِهب  ذلكَ بعدَهُنفعلُ

 ؟ هذه الكتبَ يقرأُ منْ إىل معرفةِلُصِ نَكيفَـ 

 . يف هذه املنطقةِاألقمشةِ ارِجَّ تُعن   إىل معلوماتٍحنتاجُـ 

 ؟اخلليجِ العربيِّ يف ناعةِ والصِّ االستثمارِما هو مناخُـ 

 .ذه املنطقةِعن األجواء املتعلقة هب حنتاج إىل معلوماتٍـ 

 ؟ حتديداً إليهلَو الوصما الذي أريدُـ إذا ملعرفة 
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 . لتنفيذ ذلكدةِاملعلومات احملدَّـ احتاج إىل 

 ها، ومل يبقَ تنفيذِ وطريقةِةِ املهمَّحتديدُ متَّيكونُ قَدْ ،  احلالةِ يف هذهِ.ها عن حتديدِ خيتلفُةِ املهمَّ تنفيذَ أنَّ ندركَعلينا أنْ

 .اها عمليسوى تنفيذِ

 ؟دةٍ حمدَّةٍ مهمَّ تنفيذَ عندما نريدُا ضروريفكريُالتَّ دُّملاذا يعولكنْ 

 يت الت املشكال على حلِّ ستقتصرُفكريِ إىل التَّاحلاجةَفإنَّ ،  كبريٍ بتفصيلٍدتْدِّحُأنَّها  أو آليَّةٍ، ةٍهمَّمَحمضَ  ةُهمَّمَ الْإذا كانتِْ

 يف فكريِ والتَّأملِ إىل التَّ سنحتاجُفإننا آليَّةً ةُ املهمَّومل تكنِْفَقَطْ  اعامحتديداً  دةً حمدَّةُ املهمَّا إذا كانتِْأمَّ. نفيذِ التَّأثناءِيف نا تعرتضُقَدْ 

 .ها تنفيذِةِكيفيَّ

 ؟الً أوَّن أينَ أبدأُ م: مثلَالتنظيمِكثرياً من  فكريُ هذا التَّنُيتضمَّقَدْ 

 . ما عملٍفيذِ لتن أو أفضلَ أسهلَ عن طريقةٍالبحثَالتفكري  وقد يتضمنُ

 :فَقَطْ، مثلُ هدفٌأَنَّهُ  على دَدِّ ما حُ شئٍ لتنفيذِ عن طريقةٍ البحثَ هذا التفكريُنُقد يتضمَّو

  يف لندن؟ولِاأل  كانونِاحلادي والعشرينَ من يف قامُ الذي يُ البضائعِضَرِعْ مَمُ ننظِّكيفَـ 

 ؟ةِقَطِنْمَيف هذه الْاحلاسوبِ   أجهزةَعُتبيالَّيت   املخازنِ مجيعِ لزيارةِ طريقةٍما هي أسهلُـ 

 ؟اً مع بعضهم بعضاجللوسِيف  لن يرغبوا  األشخاصِ هذا، فبعضُ العشاءِ حفلِ خاللَ اجللوسِ طريقةَمُ أنظِّكيفَـ 

  بذلك؟ للقيامِ طريقةٍ أفضلُي يوم األربعاء، ما هيَّ املدرسباقَ السِّذَ أن أنفِّيت هيمهمـ 
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 ؟اًصحيحتطبيقاً   هذه الوصفةَقَ أطبِّ يل أنْ، كيفَعتُ كما توقَّ ليستْتيجةَ النَّ لكنَّ واضحةٌالوصفةُـ 

  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ 

 . يلةِدَ احملدَّةِمَّهَمُ الْ لتنفيذِالةٍ فعَّ إىل طريقةٍلَوصُّأريد التَّـ 

 قد تكون .طِيخطتَّالحُسْنَ  بُ يتطلَّدٌقَّعَ ما هو مُكلَّهيكَ عن أنَّ نا، فكريِ من التَّهمٌّم  جزءٌهِ ذاتِ هو حبدِّطِطَخُ الْ وضعَإنَّ

  واحدةٍ أمسيةٍ من أجلِاً خطط، وقد تكونُةِ القادمَةِ املدرسيَّ العطلِ من أجلِاً، أو خطط املستقبلِ من أجلِ األمدِ طويلةَططُاخل

 ... كبريةٍةٍ رئيسيَّ حديقةٍ إنشاءِ من أجلِاً خططقد تكونُفَقَطْ، و

عليها الَّيت   هذه املخططاتُ،دينَ املتعهِّخمططاتِثُمَّ ،  أوالً املعماريِّ املهندسِطِخمطَّإىل  أو ،ةٍ إىل خطَّ هذا سنحتاجُمن أجلِ

 . احلاجةِعندَاإلمسنتِ   تأمنيِمثلِ كثريةٍ  بتفاصيلَتمَّهت أنْ

 إىل جانبِ احلاجةِ، تٍْ من مشكالهُهُنواجِقَدْ  ما  وتوقعَ،قبلِت املسعَ إىلوالتَّطلُّ يِّ احلدسفكريِ من التَّ الكثريَخطيطُ التَّبُيتطلَّ

 .لمعلوماتِل كبريةِال

 تضطرُ ومن ذلك على سبيلِ املثالِ أنَّكَ قَدْ . الكثريةِفكريِ التَّ من أشكالِ واحدٌطُيخطالتَّو ا، جديٌّ أساسيُّنظيم التَّفكريُالتَّ

.  بالذاتِدٍ حمدَّ حلٍّ إلجنازِطُيخط التَّ عليكَقد يكونُو. اًبقسَ مُدةً حمدَّ التنفيذِ طريقةُلو كانتْحَتَّى  ما ةٍ مهمَّ لتنفيذِخطيطِإىل التَّ

 . مبتكرةٍ جديدةٍ فكرةٍتنفيذِيف   املباشرةِةِ لكيفيَّطُيخط التَّ عليكَقد يكونُو

 : الالزمِ كما يف األمثلة التاليةمنِالزَّو بعةِ املتَّواإلجراءاتاملتتاليةِ  اتِوَطْخُ على الْطُيخط التَّيعتمدُ
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 ؟ ستحدثُتى وم أو املراحلُاتُطوَخُ الْي ما هـ

 ؟ اجلديدِاملوقعِهذا  إىل النتقالِل طُ خنطِّكيفُـ 

 ؟ اجلديدِ الطريقِ إلنشاءِطُ خنطِّ كيفَـ

 ؟ وتنظيمِها هذه احلديقةِ لضبطِطُ خنطِّكيفَـ 

 ؟ النائيةِ من املناطقِ املقرتعنيَ جللبِطُ كيف خنطِّـ

 ؟ةِ الصيفيَّ املدرسةِ برنامجَطُ خنطِّ كيفَـ

 ؟املؤسسةِلتسيريِ هذه  طُ كيف خنطِّـ

 ؟ االنتخابيَّةِ هلذه احلملةِطُ خنطِّ كيفَـ

 ةِ لعمليَّةُاصَّ اخلامليزةُ و. التنظيمِ من أشكالِ خاصٌّ هو شكلٌ التخطيطَألنَّ. مِظين والتَّطِيخط التَّ بنيَكبريٌ  تداخلٌهناكَ

  أو حتقيقِتِ، املشكال أو حلِّيِّ، اإلبداع يف التفكريِ، كما هو احلالُ جمهولةً وليستْفرةٌا متو املعلوماتِ مجيعَ أنَّي هيِّمينط التَّفكريِالتَّ

 : ماهدفٍ

 ؟ طريقةٍ بأفضلِةِرَفِا املتو هذه املعلوماتِ بنيَ جنمعُكيفَـ واآلن 

 اً وقت هذا سيستغرقُلكنَّو.  األفضلَ الطريقةَخنتارُثُمَّ  ، هذه املعلوماتِ بنيَ للجمعِ املمكنةِالطرائقِ  مجيعِا جتريبُنَميكنُ

 .ةِ العمليَّسريِي ت من أجلِ ذلكَ على كلِّ العملِحناولُثُمَّ ،  والقيودِقاتِواملعثُمَّ   األهدافِ إىل حتديدِلجأَميكنُنا أن ن وهلذا ،طويالً
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ن م  عن كلٍّجَتُنْ يَ أنْ ما ميكنُلَ نتخيَّ علينا أنْ، إذْيِّرِصوُّ التَّفكريِ من التَّ إىل الكثريِ حاجةٌ، فهناكَطِيخط بالتَّقُا فيما يتعلَّمَّأ

 :اتِ عن األولويَّ واضحٍرٍ لتصوُّ حاجةٌعادةِيف ال وهناكَ.  املقرتحةِالعروضِ

  هذا؟ياراتِ السَّ إىل موقفِألشخاصِ من ا ممكنٍ عددٍ أكربَ جنتذبَ أنْي هةُهل األولويَّـ 

  هذا؟ياراتِ من موقف السَّ سريعةٍ خروجٍ طريقةِ تأمنيُي هةَ األولويَّأم أنَّـ 

 أنْاملهمِّ  من  قد يكونُ، املثالِعلى سبيلِمتجرٍ كبريٍ، في ف، نظيمِ التَّةِ عمليَّمَظي هو تن يف هذه اللحظةِفكريِ التَّ هدفُقد يكونُ

 أكثرَ ما ميكنُ من جُهدِ البحثِ الزبائنِبطريقة توفرُ على  لعُ السِّعَوزَّ، وأن تُ بوضوحٍلعةٍ سِ كلِّ على مكانِ تدلُّواضحةً  إشاراتٍنضعَ

 ةٍ آنيَّةٍ عن رغب ناجتةٌ مشرتياتٌي هحدةِ املتَّ يف الوالياتِمن املشرتياتِحنو مثاننيَ باملئةِ   أنَّنتْ بيَّ األحباثَ ولكنَّ.املتجرِ داخلَواملشي 

  داخلَلِاجو إىل التَّ الزبائنُواضطرَّ،  سلعةٍ كلِّ على مكانِ تدلُّ واضحةً إشاراتٍإذا مل نضعْفإنَّنا  وهكذا .لعةِ السِّ رؤيةِ حلظةَتنشأُ

  كلِّ مكانِ ووضوحَمَظين التَّنَّأُخْرَى فسنجد أ من ناحيةٍولكننا إذا نظرنا إىل األمرِ . ..لعِ من السِّ املزيدَيشرتونَفإنَّهُم قَدْ ، املتجرِ

 .املتجرِ مما يؤدِّي إىل مزيدٍ من البيعِ أيضاً إىل هذا اجمليءِعلى  بائنِ من الزَّ املزيدَعُ قد يشجِّسلعةٍ

 : وعلى كثريٍ من األمثلةِ، مثلِ.ابقةِ السَّياراتِ السَّ موقفِ على مشكلةِقُبينطاألمر ذاتُه 

 يف شركتِنَا؟رِحلةً للعاملنيَ   ننظمُكيفَـ 

 .االهتمامِ  إىل بعضِتاجُحي  يف املطاراتِ األمتعةِ تدبريِةِ عمليَّمَظي تنإنَّـ 

 ؟ الكتبِ ببيعِ اخلاصِّ يف هذا احمللِّ الكتبِ عرضِةَ عمليَّمُنظِّن كيفَـ 
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 . خمتلفٍ تنظيمٍ إىل أسلوبِ األرشفةِ طريقةُحتتاجُـ 

 ؟ اإلنتاجِطِّ خَ تنظيمَ نعيدُ هذه، كيفَديدةِاجلاآلليَّةِ  امِحَ اللِّةِ أجهزَبوجودِـ 

  إليه؟وصلَ التَّما الذي أريدُـ 

 . األمر هذا لتنظيمِ إىل طريقةٍوصلَ التَّأريدُـ 

 أو .مثالً ها املطعمُمُيقدِّالَّيت   األطباقِبنيَكأنْ ختتارَ   يف أيِّ وقتٍ من األوقاتِ، االختيارُ عليكَ ويكونُلُئ البدا إليكَمُدَّقَتُقَدْ 

  يف االرتباطِ راغبنيِ شخصنيِبنيَأو . اهَء شراتريدُالَّيت  يارةِ السَّ لنوعِفرينِا متو لوننيِبنيَأو . تلفتنيِخم  لوظيفتنيِ عرضنيِبنيَأنْ ختتارَ 

 . مبشروع معنيبكَ

دوماً يف مثلِ هذه  احرصْ...  ما تشاؤههانِختتار من بيثُمَّ  فرةَا املتو واخلياراتِلَئ البدا لنفسكَدُتحدِّالعادةِ، س أنتَ، حبكمِ

 . األوىل منذ اللحظةِيف ذهنكَبالبداهةِ  رُطِخْتَالَّيت   بالبدائلِال تكتفِ. .. بدائلَةِدَّ عِ على تصميمِاالتِاحل

 :املةِ الشَّفكريِ التَّةِ من عمليَّهمٌّم  جزءٌاالختيارُو ، االختيارِةِعمليَّمن  اً جدهمٌّم  جزءٌخلياراتِوا  للبدائلِ املبتكرَوليدَ التَّإنَّ

 . هذه البدائلِ بنيَ االختيارُ على املرءِيكونُ) إذن(معَ األداةِ  و.اراتِيَخِوالْ بدائلِال دِيتولتسهمُ يف  )ها(األداةُ التَّحريضيَّةُ 

أيٍّ نا على  اختيارُقعُوعندما ي. فكريِ للتَّةُساسيَّ األهو الغايةُهنا  االختيارُو  الَّيت أمامنا،سائلِامل واالتِاحل يف لُ نتأمَّ حننُاآلنَ

 .نا على املستقبلِ اختيارِ انعكاسِلِيُّخَ أي تَ،هِلِ وختيُّ املستقبلِرِ إىل تصوُّ حاجةٌفرة تربزُااملتومن البدائلِ 
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  إىل الوعي الواضحِحاجةٌهناك  .فراءِالصَّو وداءِ السَّتنيِع القبَّ حتتَهُ الذي جندُومييِّ التقفكريِإىل التَّأيضاً  هنا حنتاجُ

  لذا علينا أن نفكر جيداً يف اختيارنا، مثالً.اتِ واألولويَّمياتِو والتقللحاجاتِ

 ؟هُقَ حنقِّ بنا أنْضُرَفتَ الذي يُما هو اخليارُـ 

 . اإلجازةِ لقضاءِ املختلفنيِ املكاننيِهذينِ أحدِ اختيارِإىل  حنتاجُـ 

 .ةِ هذه الغرفَ لطالءِهُمَاستخدا  الذي نريدُاللونِ اختيارِإىل  جُحنتاـ 

 .ركةُها الشَّتنتجُالَّيت  ةِبيَّـركي التَّعِطَ للقِصميمنيِ التَّهذينِأحدِ   إىل اختيارِحنتاجُـ 

 .هاتريدُ الَّيت  األلعابِارُيختا عليكَـ 

 .ركةِ يف الشَّ التسويقِ مديرِ لوظيفةِ املتقدمنيِخصنيِ الشَّهذينِأحدِ  اختيار عليكَـ 

 . اليوم املناسباإلعالنِلنشرِ هذا   أن ختتارَعليكَـ 

  إليه؟وصلَ التَّما الذي تريدُـ 

 . أو اخلياراتِ هذه البدائلِ بنيِ أكيدٍ إىل اختيارٍلَوصُّالتَّـ باختصار تريد 

 فكريِ التَّ أسلوبَبُما يتطلَّكالهُف ،رِ القرا من أشكالِشكلٌأيضاً  االختيارَكما أنَّ ،  االختيارِ من أشكالِ شكلٌالقرارُ

 فيما فكريِإىل التَّكذلكَ  حنتاجُو. همٌّم  عاملٌاًفورالقرارِ  خاذِ إىل اتِّ واحلاجةُ، قرارٍخاذِ إىل اتِّاجةٍ نكونُ حب القراراتِيف حالةِ. ..ذاتَهُ

 . القرارِ من أشكالِ شكالًهِ ذاتِ حبدِّ قرارٍخاذِ اتِّمُدَ عَإذا كانَ
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 هذا االنطباعَإالَّ أنَّ ، اآلخرينَيف  رُثِّؤي فقرارُالا أمَّ فينا، رُؤثِّييار كن ثَمَّةَ من مييِّزُ بنيَ اخلياراتِ والقراراتِ فيذهبُ إىل أنَّ اخلِول

 .طْفينا فَقَها وتؤثر ذُخِ نتَّوقراراتٍ، اآلخرينَيف  رُ تؤثِّياراتٍ على خِ أن نعثرَهلِ، ومن السَّاً دوماًليس صحيح

، فرةٍا متو بدائلَةِ عدَّبنيَيف العادةِ  يارُخِالْ، ويكونُ هِ ونتائجِ اهلدفِ وغايةِةِ واألمهيَّ يف األولوياتِظرُ النَّ اخلياراتِيف حالِعلينا 

 . أم ال معنيٍجاهٍ يف اتِّهابُ علينا الذَّ ما إذا كانَدُحدِّي فأما القرارُ

 . أم الةِ هذه احملطَّإغالقِيف   قرارٍعلينا اختاذُـ : مثالً

 .فافِ الزَّ إىل حفلِ املدعوينَ الئحةِ خبصوصِ قرارٍعلينا اختاذُـ 

 ؟ هذا العرضَ نقبلُهلْـ 

 ؟ هذا اليومِ ظهرِ بعدَجلِ إىل التزهابَ الذَّ من احلاضرينَ أيٌّ يريدُهلْـ 

  هذه؟ و اإلعالنِةِعايَدِّ ال يف محلةِرنا االستمرارَ قرَّهلْـ 

 ؟ةِ هذه اخلطَّ خبصوصِخذنا قراراً اتَّهلْـ 

 ؟ البيتَ سنبيعُهلْـ 

 خاذِقادتنا إىل اتِّالَّيت  ألسسِل واضحٍعلى فهمٍ   نكونَعلينا أنْهو أَنَّهُ ،  بالقراراتِقُفيما يتعلَّالذي جتدرُ اإلشارةُ إليه هنا، أي 

قادتنا إىل الَّيت   إىل األسبابِجوعُالرُّكانَ بإمكانِنا ،  الذي اختذناهُقرارِ هذا الةِصحَّللشَّكِ يف يف املستقبل حَتَّى إذا تعرَّضنا  . ماقرارٍ

 : والذي كان مبدؤه.هِ يف وقتِالقرارِهذا  خاذِاتِّ
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  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ 

 .هذا األمرِيف   إىل قرارٍ التوصلَأريدُـ 

  مثلُ يف ذلكَمثلهُ، )إذن(و جزءٌ من استخداماتِ أداةِ التفكريِ وه. ا جداسعةٌ و تفكريٍةُ عمليَّو هةُ العقليَّ أو احملاكمةُيمُوقالتَّ

  نقبلُ هلْ:تائجِذه النَّهب هُ فعلَ ما الذي نريدُرُنقرِّثُمَّ  ،)ها(األداةِ  على نتائجِفَمِنْ خاللِ هذه األداةِ نقومُ باحلكمِ  . القرارِخاذِ واتِّيارِخِالْ

 .فقط أم بصورةٍ دائمةٍ اهنِ الرَّ يف الوقتِ وإن وضعناها جانباً فهلْ سيكونُ ذلكَ،اًها جانبها أم نضعُرُطوِّ أم نُتائجَهذه النَّ

 : هذه احلاالتِ، ولننظرُ مثالً يف تفكريٍ حالةُهِ ذاتِ ما هو حبدِّ على أمرٍاحلكمُ

 . هذا العرضِ دراسةُجيبُـ 

  أم ال؟ةٌ وبائيَّ هذه جائحةٌهلْـ 

 ؟ األسعارِنا رفعُعلي ينبغي هلْـ 

 ؟داًمَّع مت كانَ الفعلَ ذاكَ أنَّ تعتقدُهلْـ 

 ؟ مدرسةٍمديرةَجيداً بوصفِها ها تَمَّ مهَتْ أدَّهلْـ 

 ؟هذا املوسمِبأمناطِ ثيابِ  ما رأيكُـ 

  هذا؟مَعْ طَ جتدُكيفَـ 

 ؟عمِ الطَّسائغُالعصريُ  هذا هلْـ 



 61

 : كان نقولهُ وتعريفَهُ متييزَينعليه يع  أو احلكمَيءِ الشَّيمَوتقيبدو جليا أنَّ 

 ؟ حقًّا هذا وباءٌهلْ

 ؟اجلمرةِ اخلبيثةِ  مرضُاهل هذا حقًّ

 :ه األسئلةِ، مثلهذعن  نا على اإلجابةِ تساعدُ ومعايريُ خصائصُوجدُت االتِ مثلِ هذه احليف

 ؟ واضحةٌ خصائصُهل توجدُـ 

 .ويمٍ تقمسألةُ هو عادةِ اليف وهذا احلكمُ. ا على احلالةِنَ حكمَنطلقُثُمَّ 

 : مثالً كأن نتساءلَ، ثابتةٍ على مبادئَيعتمدُولكنَّهُ  ا، شخصياً رأيمُيو التق يكونُ األحيانِيف بعضِ

 ؟هل هذا قانونيٌّـ 

 : نتساءلَ كأنْ،ةً موضوعيَّ أكثرَويمُق التَّيكونُأُخْرَى  يف أحيانٍ

 ؟اًدها جيِّتَي وظيفَهل تؤدِّـ 

 ؟ جذابٌلتصميمُ هذا اهلْـ 

 :ةُ مداخلَ أساسيَّةٍ للتقويمِ هي مخسعادةِيف الوجد ت، ويمِقذا التَّ املشاهبةِ هلةِ املوضوعيَّاتِميوقيف التَّ

 .هُ رفضُ جيبُظيعٌ، فَيِّئٌسإنَّهُ ، اً أبددِردُّ أو التَّ للشكِّ ال جمالَ:أوالً

 .هُعَ مَتتعارضُالَّيت   من األشياءِ كثريٌ هناكَ:ثانياً
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 .حياديٌّإنَّهُ  :ثالثاً

 .ةٌ إجيابيَّ له جوانبُ:رابعاً

 .هُ اختيارُجيبُلذلكَ  وورائعٌ جدا مناسبٌإنَّهُ  :خامساً

 أو  املصاعبِحتديدَمن خاللِهما  حناولُ، إذ وداءِ السَّعةِ والقبَّفراءِ الصَّعةِ القبَّ إليه باستخدامِلُصِ الذي نَ احلكمُاً أيضوهناكَ

 .ملتعلِّقةِ مبوضوعِ احلكمِ االفوائدِ

 . العامَّهائيَّا النِّنَ حكمَ ونطلقُ إىل هذه القائمةِ ننظرُهايةِويف النِّ. يمِوق التَّ بتفاصيلِ قائمةٌعُوضَهنا تُ

ما النَّظرِ   بعنيِ تأخذُي، وهاً أو حكماًميوتقتتضمَّنُ يف حقيقةِ األمرِ  به  القيامِ ما أو عدمِ بفعلٍ بالقيامِ القرارِخاذِ اتِّةَ عمليَّإنَّ

 . به القيامِ عن عدمِينتجَميكن أن  وما ،ذا الفعلِهب  عن القيامِينتجُميكن أن 

يف   كما هو احلالُ على املشاعرِ يعتمدُاذاتييكونَ  أن ، كما ميكنُ ووقائعَىل حقائقَإ يستندُ ا موضوعي أن يكونَيمِو للتقميكنُ

 هذا  هل سينسجمُ:ا كأَنْ نكونَ مثالً أمامَ حالةِ تقويمِ وضعِ شخصٍ ما شخصياً رأي يكونَ أنْ أيْ،ءِ احلمراعةِالقبَّذي  التَّفكريِ

 ؟ العملِ فريقِ معَخصُالشَّ

 خاذِ اتِّ يف عمليةِاً دور هذا احلكمُيلعبُثُمَّ ، هُ نطلقُ إىل حكمٍوصلِنا على التَّيساعدُولكنَّهُ   القرارَ هو ما يصنعُيمُوليس التق

 : ضمن مبدأالقرارِ

  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ 
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 .ذا األمرِيتعلَّقُ هب يمٍو إىل تقوصلَ التَّأريدُـ 

 .ةٌ وجليَّواضحةٌأنَّها   ما نفرتضَاًنا كثري ولكنَّاً،كثريفيها  فكريِ إىل التَّ ال حنتاجُةًيَّ وجل واضحةًةُغَلَّبَمُ الْ املعلوماتُعندما تكونُ

ي إىل  وقد تؤدِّ،ةًشَ أو مشوِّ مربكةًاملعروضةُأو  ةُغَلَّ املب املعلوماتُ، قد تكونُ كبريٌ أثرٌا ما هلأمرٍعن   املعلوماتِ إبالغِ طريقةَإنَّ

 .هامَ يفهَي كيقِّل املتلِبَ من قِاً مضاعفاً جمهود على األقلِّبُ أو تتطلَّ،ةٍ حقيقيَّتٍمشكال

 ةِ كيفيَّ شرحَحتاولُالَّيت  عليماتِ التَّ شأنُا يف ذلكَنُه هنا، شأاً ممتاز مثاالًمَدِّقَ تُ أنْبِرائ بالضَّةِ اخلاصَّ لالستماراتِميكنُ

  هذه األدواتِ يعرفونَ أشخاصٍلِبَ من قِبُتَكْتُألنَّها  اً عمومرديءٍعلى حنوٍ  عليماتُ هذه التَّضُرَعْتُإذ ، ةِ اإللكرتونيَّ األدواتِاستخدامِ

 ىحدإ اشرتوا  الذينَهؤالءِفيما األمرُ يف حقيقَتِهِ خمتلفٌ عن ذلكَ عندَ ، ا جداً واضح األدواتِهِذِهب قُ ما يتعلَّلَّ ك، وجيدونَاًدجيِّ

 . ألوِّلِ مرَّةٍهذه األدواتِ

 دُ اجليِّ اإلبالغُيَ يكتف أالجيبُ.  الكبريةِ واألضرارِ اخلاطئِي إىل الفهمِيؤدِّقَدْ   لألفكارِ الواضحِ غريُالغُ اإلب أوديءُ الرَّرضُالع

 لدى بعضِالَّيت رمبا تنشأُ   اخلاطئةِ االنطباعاتِ عليه أن يسعى إىل تطويقِ، بلْ اخلاطئةِاعاتِب بتفادي إعطاء االنطللمعلوماتِ

 بُ تتطلَّةُهمَّمُه الْ، وهذةٌ، وأمينةٌصادقو، ةٌمباشرو، بأَنَّها سهلةٌ اً انطباع األفكارِعرضُ مبعنى أَنَّهُ جيبُ أن يعطيَ .األشخاصِ

 . يف أحيانٍ كثريةٍ أمثالُ هذه املصاعب املصاعبِ بعضِي ختطِّبُ كما تتطلَّ واإلبداعَصميمَالتَّ

 ؟ املقرتحِتِ املؤقَّسريحِ عن التَّ العمالَ ختربُكيفَـ 

 ؟ االمتحانِ يف اجتيازِأخفقَبأنَّهُ  هُ خنربُكيفَـ 
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 ؟هُلُصِوْ نُكيفَ...  هناا حقًّ جديدٌشيءٌلدينا ـ 

 ؟ةِحَّ على الصِّدخنيِ التَّ خماطرَ إىل اآلخرينَلُصِوْ نُكيفَـ 

 ؟ اخلبزِصِ لتحمي اجلديدةِ هذه األداةِ استخدامِ تعليماتِضُرِعْ نَكيفَـ 

 ؟ يستقيلَ منه أنْبَلِطُألنَّهُ  هُتَ وظيفَغادرَأَنَّهُ   نوضحُكيفَـ 

 ه؟ إليلَوصُّ التَّما الذي أريدُـ باختصار 

 . هذا إليصالِدةٍ جيِّ إىل طريقةٍلَوصُّ التَّأريدُـ 

 لدينا سَليو ما،  نقطةٍاستكشافُهنا هو  هُنريدُوالذي . فكريِ التَّ أهدافِ من مناذجِا جد ومألوفٌ عامٌّمنوذجٌأ االستكشافُ

 نا يف اللحظةِلكنَّونا،  يف ذهنِدٌ حمدَّخرُآ  هدفٌاً لدينا أحيان قد يكونُ...هذه املنطقةِعن   املزيدِمعرفةِسوى   آخرَفٍدَ هَأيُّ

 . استكشافٍةِعمليَّفَقَطْ ب نقومَنودُّ أن اهنة الرَّ

 الغايةَهو   االستكشافُيكونُقَدْ  لكنْو ).لو(، أو األداةِ )لو (فكريِ التَّ يف مرحلةِ حيدثانُ املعلوماتِ ومجعُاالستكشافُ

 ي ه من كينيا اجلديدةِ نائيةًةًقَطِنْ مَيستكشفُالذي  أو ، القمرِ على سطحِ الذي يهبطُاملستكشفِيةُ غا ف،فكريِ التَّةِ لعمليَّةَهائيَّالنِّ

 . املزيدِمعرفةُ
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إالَّ عندها لن تالحظَ  كَ، ألنَّ االستكشافِ قيمةَقَدْ قلَّلتْ  تكونُ لالستكشافِ آخرَفٍدَ هَ بتحديدِ لنفسكَعندما تسمحُ

 ا يناسبُمب سَ وليا هو موجودٌمب يهتمُّف يُّ احلقيقاالستكشافُ أما . لنفسكَهُدتَ الذي حدَّ للهدفِ نافعةًتكونُالَّيت قَدْ  األشياءَ

 : كأن تقولايتكَغ وكَفَدَهَ

 . يف فرنساي باملشتسمحُالَّيت  لِطَالعُعن   معلوماتٍأريدُـ 

 .نيِ يف الصِّ االستثمارِ احتماالتِ استكشافَأريدُـ 

 . الباردةِ يف املياهِاكِمس لأل مزارعَ إقامةِ مسألةِ جوانبِمجيعِيف  فكريُالتَّـ يرجى 

 .ةِ الفنيَّ األعمالِارِجَّتُعن   من املعلوماتِ املزيدَـ جِدِْ

 .وماً عم اإلبداعِ جمالَاستكشفْـ 

  القيامُ جيبُدٍ حمدَّ من نوعٍةًمهمَّ  ذلكَ وكانَ،دةٍ حمدَّ على معلوماتٍ إىل احلصولِ باحلاجةِتمُّهت  تفكريٍ حالةَقَبَوصفنا فيما سَ

 :إذ إننا هنا من ذلك ةًوليَّمشهو أكثر ف االستكشافُأما . اهب

 ،نٍ معيَّ أو جمالٍلٍقْ حَعن  املمكنةِ املعلوماتِ مجيعَنريدُ

 كلِّعن   املعلوماتِ مجيعِمن مجعِ نَ نتمكَّنا لنْألنَّحوله   املعلوماتِ الذي نريدُ احلقلِإىل حتديدِبالتأكيدِ  حنتاجِعلينا معرفة أننا 

 .ءٍيش
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  املعلوماتِ مجعِةِهمَّ ومَ االستكشافِ بنيَا ضئيال جد الفرقَجتعلُالَّيت  لدرجةِإىل ا ا جداًق ضيِّنا هلذا احلقلِ حتديدُيكونُقَدْ 

 . أعالهُوردتْالَّيت 

  ما عليكَدُحتدِّفإنَّها   عن املعلوماتِ البحثِةُهمَّا مُأمَّ .هايةِنِّ عليه يف ال ما ستعثرُدُوال حيدِّهنايةٌ حمدَّدةٌ،  الستكشافِليس ل

 : ضمن أسلوب عنهالبحثَ

 ؟ إليهوصلَ التَّما الذي أريدُـ 

 .لِ هلذا احلق شاملٍ إىل استكشافٍوصلَ التَّ أريدُـ

 لُ ما الذي سنتوصَّبطِ بالضَّ ال نعرفُ فنحنُ،فتوحةٍمهنايةٍ   وذاتُ جدا، خالقةٌعمليَّةٌ املةُ الشَّحسيناتُالتَّأو   العامُّالتطويرُ

 أبداً، ومن ذلكَ على سبيلِ املثالِ أننا ظللنا انَبالِيف  رَطِخْيَال  جاهٍ يف اتِّحسنيِ والتَّطويرِ التَّ موضوعُ يكمنَ أنْميكنُ.. .هايةِإليه يف النِّ

حِ ولكنْ مل خيطِرْ يف بالِ أحدٍ أن يستغلَّ هذه الريحَ إلقامةِ حمطَّاتِ توليدِ الكهرباءِ لسننيَ طويلةٍ نرى األشجارَ املائلةَ إىل الشرقِ بفعلِ الري

 .الَّيت تعملُ باهلواءِ

 األسلوبَهو  ال يكونُقَدْ   بهِنا يف القيامِ أسلوبَ فإنَّهُ ما نفعلُمهما كانَأَنَّهُ ها  مفادُ تعليماتٍاملُ الشَّالتحسنيُأو  طويرُ التَّعُبِيتَّ

 : فنطرح السؤال التايل مبدعٌمترينٌأَنَّهُ  على  األمرِ معَ نتعاملَ أنْها ميكنُ حلُّ جيبُةًمشكلبوصفِهِ   مع األمرِعاملِ من التَّوبدالً .ألمثلَا

 ها هنا؟مَوِّ نق لنا أنْميكنُالَّيت   األفكارُيما هـ 
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 ، وأينَها بذلكَ قيامِةِ ما، وكيفيَّو حتسنيٍأ  تطويرٍ على حتقيقِ هذه األفكارِةِرَدْ يف مدى قُ ونبحثَ هذه األفكارَصَنتفحَّثُمَّ 

  كأن نقول.طويرَ هذا التَّمَ تقدِّ هلا أنْميكنُ

 ؟ لالهتمامِ وإثارةًاً تشويق أكثرَاتِبَجْ الوَ تناولِ وقتَ جنعلُكيفَـ 

 ؟فَحُ الصُّرُطوِّ نُكيفَـ 

 ؟ةَنيَّلفزيو التِّةَخباريَّ اإل الربامجَرُ نطوِّكيفَـ 

 ؟ للسياراتِيَّ اخلارج املظهرَرُ نطوِّكيفَـ 

 ؟املتاجرِ يف ضِرْ العَ أساليبَرُ نطوِّكيفَـ 

 .ةِرطَ الشُاطِ لضبَّيَّمس الرَّ الزيَّنَسِّحَ أُ أنْأريدُـ 

 . هذهحونِ الصُّةِيَالَّ ج لتطويرِ األفكارِ إىل بعضِحتاجُـ أ

 .لِنـزامل  داخلواصلِ التَّةِ سويَّ تطويرَأريدُـ 

  إليه؟لَوصُّ التَّأريدُ ما الذيـ : إذاً

 .دِ احملدَّ يف اجملالِحسنيِ والتَّطويرِ التَّ من أنواعِ نوعٍ إىل أيِّلَوصُّ التَّأريدُـ 

 الذي  االهتمامَفوقُ يتِ املشكال حبلِّاً كبرياًي اهتمامدِبْ نُانلكنَّو،  إىل فرصةٍ مشكلةٍ أيِّ حتويلُميكنُأَنَّهُ   كثريونَ أشخاصٌنَقِّلُ

 .الفرصِيف اكتشافِ  فكريِ على التَّزونَ يركِّ األشخاصِ منَ قليلةٌةٌلَّقِ. .. عن فرصٍ البحثِ حيالَيهِدِبْنُ
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  واحلقُّ. على فرصٍ احلصولِ يف سبيلِ اجلادِّيع للسَّ مماثالً هذا ليسَها، لكنَّمِيْو بتقنقومُقَدْ   لوجهٍاً وجهنا فرصةٌفُعندما تصادِ

نا فْيَّكَنا تَنَّأل هذا،  كلَّ ال حنبُّ وحننُ والقلقَ واملخاطرةَ اجملازفةَين تعالفرصةَينشأُ عن سببٍ رئيسيٍّ هو أنَّ  صِرَ بالفُ االهتمامِمَدَعَأنَّ 

 .غيريِ للتَّ دافعٍلدينا أيُّولذلكَ ال يكونُ ينا به  ورضِ الواقعِمعَ

  يف حلِّ باإلبداعِتمُّهت ، فالشركاتُدقيقٍ غريُالكالمَ هذا ولكنَّ ،  جديدةٍعن فرصٍدائماً  حثُتبتظلُّ  ركاتِ الشَّ أنَّائعِ الشَّمنَ

 نا البحثُميكنُولكنَّ األمر أيسرُ من ذلكَ بكثريٍ، إذْ .  العتقادِها بصعوبةِ ذلكَ عن فرصٍبالبحثِمن اهتمامِها   بكثريٍ أكثرَتِاملشكال

ها تنتجُالَّيت   ومن الفرصِوقِنا االنطالق من السُّ، وميكنُالَّيت منتلكُها ةِوَّمن القُانطالقاً   الفرصِ تلكَميمُنا تصميكنُبسهولةٍ كما  عن الفرصِ

 .أي إنَّ اإلمكاناتِ املتاحةَ أمامنا غريُ قليلةٍ.. .وقِ هذا السُّاحتياجاتُ

هذا هنايةِ يف إليه  لُوصُّسنتما الذي أصالً نا ال ندري نَّ أل،عديلِ للتَّ، وهي قابلةٌةٍدَ حمدَّ غريُةٌ عمليَّو هصٍرَ عن فُالبحثُ

 : عندما نبحث مثالًالبحثِْ

 ؟ابقِ السَّيتوفيي السُّحادِ االتِّلِوَيف دُاألغذيةِ املعلَّبةِ  نا بيعُ ميكنُكيفَـ 

 : نسألَ كأنْأُخْرَى،  بطريقةٍةِصَرْ هذه الفُنا حتديدُميكنُـ 

 ؟ املعلباتِنا بيعُ ميكنُأينَـ 

 ؟ا من املعلباتِنَ بإنتاجِهُنا فعلُأو ما الذي ميكنُـ 

 : إىلنا انتباهِنا على توجيهِ يساعدَي كنٍ معيَّ من نوعٍطٍطَّخم إىل  حنتاجُ سعينا إىل فرصٍضِرِعْيف مَ
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  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ 

 . يف هذا اجملالِْ احملتملةِ الفرصِ إىل بعضِلَوصُّ التَّأريدُـ 

 والفرصِفينا  هِ تأثريِةِ وكيفيَّرِغيُّ التَّكَلذيف  فكريَ التَّنريدُ. .. و القواننيِةِمَ أو يف األنظِوقِ أو يف السُّ العاملِيف، رَتغيَّقَدْ  ما ءٌيش

 .ها أمامناحُيفتَالَّيت 

 .ينا مباشرةًف رُأو عندما تؤثِّتٍ لنا، مشكالى إلَ هذه التغيرياتُ تؤدِّي عندمافَقَطْ  غيرياتِالتَّ يف  رَنفكِّجَرَتِْ العادةُ على أن 

 عن هذه تنجمُالَّيت   على الفرصِركيزُالتَّوسيكونُ . غيرياتِ هلذه التَّدُ املتعمَّ هو االستكشافُيف هذه احلالةِالتفكريُ 

 .غيرياتِالتَّ

 على ما  ال تبقى األشياءُ؛ ما تغيريٍ حدوثِدَعْبَفَ.  أوالً الفرصَيالحظونَملن   للفرصِ رئيسيٌّ هو مصدرٌ تغيريٍأيَّاحلقُّ أنَّ 

الذي ال هنايةَ له،  توحِف املذا األسلوبِهب غيريِالتَّيف هذا   للتفكريِمضطرٌّولكنْ ليسَ ثَمَّةَ من هو  . هذا التغيريِ حدوثِ قبلَ عليهِكانتْ

 :أو غريَ احملدودِ كأن نقول

 ؟غيريِ هذا التَّما هي تأثرياتُـ 

 ؟ اجلديدةُ و األنظمةُها القواننيُحُيْتِ تُالَّيت  رصُما هي الفـ 

 هذا؟الَّيت يتيحُها لنا   ما هي الفرصُ:يهافِ موظَّ بعضِ بتسريحِ الكبريةُركاتُ الشَّتقومُـ 

 . هذايف رْ دعونا نفكِّ)نافتا( املسمَّاةِ ةِ احلرَّجارةِ للتِّةِ أمريكا الشماليَّ رابطةِ تشكيلُ اآلنُمتَّـ 
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 نا هذا؟، إىل ماذا يقودُغادروا املدرسةَ قَدْ  األطفالِعُمجيـ 

  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ : وبصورة عامة

 .غيريِ عن هذا التَّاشئةِ النَّ األفكارِ إىل بعضِلَوصُّ التَّأريدُـ 

 أو زيادةِاألمورِ  على هذه لحصولِل عادةِيف ال نسعى نُ فنح أو غريِ ذلكَ،عادةِ أو السَّسليةِ أو التَّالمِالسَّيف  فكريِ بالتَّنا البدءُميكنُ

 .ةِا اليوميَّنَ منها إىل حياتِ املزيدِ نسعى إىل إدخالِوقدْ. اهبنا استمتاعِ

نعي ا إذا كنَّولكن ، اً أيضتِ املشكال حلَّنُوقد تتضمَّ. صميمِ والتَّفِ اهلدَ من حتديدِ كالنُتتضمَّالَّيت  فكريِ التَّةُهذه هي عمليَّ

 .هافي  املرغوبِ هذه األهدافِ بيننا وبنيَتقفُالَّيت  لعوائقَا

. .. مثالًعادةِالسَّما ك على شيءٍالتَّامُّ  ركيزُ التَّعبِ الصَّنَمِفَ. ا جد منه شاملةٌ الغايةَ هو أنَّفكريِ التَّنَ مِطَمَ هذا النَّزُما مييِّ

  فعالًعادةَ لنا السَّقُ ستحقِّ كانتْ لنرى إنْشياءَ واأل هذه احلاالتِمُوِّنقثُمَّ . نا سعداءَلَ جتعَ أنْها ميكنُ عديدةٍ على أشياءَركيزُنا التَّميكنُ

 .أم ال

 دُلِّ ستوكَ هو أنَّسيحدثُالذي  هذا، ولكنَّمثلِ   وشاملٍ عامٍّفٍدَهَيف  فكريِ من التَّضررٌيوجدُ ال وأيا كانَ األمرُ فإنَّهُ 

 : كأن تقولهايةِها يف النِّميُو تقمَّ ومن ثَ، االحتماالتِهِ على هذِ العملُ عليكَكونُسيثُمَّ  ،احتماالتٍ

 .عادةِالسَّيف  فكريَ التَّأريدُـ 

 . يف حياتي واملغامرةِسليةِ من التَّ املزيدَأريدُـ 
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 .ةِنَيْأنِمَ من الطُ أحظى باملزيدِ أنْأريدُـ 

 ؟ سعادةً أكثرَملاذا ال أكونُـ 

  إليه؟لَوصُّ التَّأريدُما الذي ـ 

 ...ةِسليَ والتَّ،ةِاملغامرَو، ةِنَيْأنِمَالطُو، عادةِ السَّ يف جمالِ إىل أفكارٍلَوصُّ التَّأريدُـ 

 غيريِالتَّ لِمُّحَ وتَ التغيريِ معَفِكيُّ بالتَّقُ هنا تتعلَّ فاملسألةُاً،ذكرناها سابقالَّيت  غيرياتِ التَّ استكشافِةَ عمليَّال يشبهُاألمر هذا 

 .اًها الحق بعضُ، وقد يظهرُةً ومباشرةً واضحتِ واملشكال املصاعبِبعضُ قَدْ تكونُ .مباشرةًفيك  رُالذي يؤثِّ

 : سائدةًكانتْالَّيت   االستقرارِى حالةَهن أ تغيريٌثَدَحَفإذا 

 .ررِ من الضَّ حدٍّةَ قضيَّةُ القضيَّقد تكونُـ ف

 . الذي حيصلرِغيُّ التَّاتِ تأثري بعضِعُتوقُّـ وبإمكانِنا 

 . أفضلعلى حنوٍ رِغيُّ التَّلِنا على حتمُّدُ تساعِمٍظُنُ نا وضعُميكنُو ـ

وقد  ،يطيخط التَّفكريِمن التَّكبرياً  اً قدرنُضمَّتيوهو ، يٌّفِيُّكَ تَ هو تفكريٌفكريِ من التَّوعُهذا النَّو، فكريَ التَّبُ هذا يتطلَّكلُّ

 .اً أيضلِدخُّتَّمبعزلٍ عن ال خطيطُالتَّلن يكونَ  واً، أيض اخلالقِفكريِ إىل التَّ حاجةٌ هناكَ، كما سيكونُةًدَدَّ حمتٍ مشكالنُيتضمَّ

ا نَيْ تغنِها أنْ ميكنُ ثابتةٌةٌوضعيَّوليست هناك  ، دائمٍفٍ تكيُّ هو مسألةُمواجِاألالتزلُّجِ على   لوحِ فوقَكَنِ على توازُاحلفاظُ: مثالً

 : وهذا يفيدنا يف ما يليناتِ يف وضعيَّائمِ الدَّعديلِ والتَّفِكيُّعن التَّ



 التَّفكيرعلم نفسك 
 

72

 ؟ اجلديدَيَّنافسالتَّ  هذا اخلطرَلُمِتَ سنحْكيفَـ 

 . معهفَتكيَّأنْ ن  جيبُ جذريٌّ هو تغيريٌالتقاعدُـ 

 .رِغيُّ مع هذا التَّفِكيُّ التَّةِكيفيَّيف  فكريُ وعلينا التَّاًأيض  كبريٌرٌ تغيُّالبطالةُـ 

 . جديدٍ عملٍمَ تعلُّ عليَّ تفرضُ سوفَيأعاني منها يف ظهرالَّيت  صابةُهذه اإلـ 

 .نافي  كبريٌ تأثريٌنِمَ الثَّخيصةِ رَّ الصينيَّةِلعابِ األ الستريادِكانَـ 

 نْإذا مل تتمكَّف، الكبريةِالبيعِ   من منافذِيلٌ قل عددٌهناك ، بلْغريةِالصَّالبيعِ   من منافذِ فيه الكثريُ ومل يعدْاً كثريوقُ السُّرَتغيَّـ لَقَد 

 : عند ذلك عليك أن تعرف. إىل اهلامشِكَونَسيدفعُألنَّهُم ، لنْ حتصلَ على حاجتكَ هذه املنافذِأحدِ إىل الوصولِ من 

 ؟ إليهلَوصُّ التَّما الذي أريدُـ 

 .رِغيُّ مع هذا التَّفِ للتكيُّةٍ إىل اسرتاتيجيَّلَوصُّ التَّأريدُـ 

 يأتي  من أينَ، ولكنْ معيَّنٍفٍدَ هَ لتحديدِ تفكريٍمسألةَسيكونُ  احللمِهذا   إىل حتقيقِيَعالسَّفإنَّ  ما مٌلْ حُ لديكَلَكَّشَإذا تَ

 ؟لُكَّشَتَ يَ وكيفَاحللمُ

  يف تفادي ختفيضِ تكمنُعوبةَالصُّ لكنَّو. فكريِ التَّةِ لعمليَّ مشروعٌفٌدَ هو هَيٍّ أساسفٍدَ أو هَمٍلْ حُتشكيلِإىل  يَع السَّإنَّ

، اًحلمبوصْفِهِ  ينفعُفإنَّهُ قَدْ ،  واضحةٍ وبال صيغةٍاً غامض احللمُيَإذا بقأما ، قِ للتحقُّةً قابليَّ أكثرَهِ جعلِمن أجلِ هِمِ وتقزيْمستوى احللمِ
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  يبعثَ أنْي منه ه الغايةَ، ولكنَّقِحقَّ للتَّ قابلٍ غريِ حلمٍ يف تشكيلِترغبُقَدْ .  ما يف وقتٍهُ حتقيقُميكنكَئاًَ شيبوصفهِ  عَفَنْ يَلنْولكنَّهُ 

 . على االستمرارِْكَدَ ويساعِ يف نفسكَرورَالسُّ

 صٍ ملخَّةِ أو صياغَ،فٍدَ هَ لتصميمِةٌهب مشا هو مسألةٌمٍلْ حُتشكيلُف، طيٍّي ختطأو  تصميميٍّ خيارٍمسألةُاملسألةُ هذه 

 : مثالً ما ترغبُهُنَمِّضَ أن تُ ميكنكَتصميميٍّ

 . به أحلمُلٍ متخيَّ حياةٍطِمَنَيف  رَ أفكِّ أنْأريدُـ 

 .يف رأيي  املثايلِّ العملِفاتِ صِ حتديدَأريدُـ 

 ؟ يف هذه احلالةِهُ حتقيقَلذي أريدُ اماـ 

 ؟واجُالزَّما ينبغي أنْ يكونَ عليه  رُ أتصوَّكيفَـ 

 ؟احللمُ ـ ما 

 ا؟هب عُ سيتمتَّاليت فاتُ وما الصِّ للعيشِ املثايلُّما املكانُـ 

  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ : باختصار

 . متوازنٍيٍّ تصميمصٍ أو ملخَّ متوازنٍفٍدَ أو هَ متوازنٍمٍلُ إىل حُلَوصُّ التَّأريدُـ 

 .آخرَ  إىل من وقتٍنا املبادرةُميكنُكما ، القائي ت عندما تظهرُصِرَ أو الفُتِ املشكال معَ ونتعاملَ احلياةِ يف طريقِ منضيَنا أنْميكنُ
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 من ونَنُ، ويتمكَّ إىل هناكَهمْ وصولِ عندَهُ ما الذي سيفعلونَ وهم ال يعرفونَ نائيةٍ أرضٍ حنوَ بشجاعةٍانٌ شبَّينطلقُاً أحيان

 . كبريةً شجاعةًبُال تتطلَّ هالكنَّو، ةِجاعَ الشَّ بعضَبُ تتطلَّاملبادرةُو. ، واألساسُ يف ذلكَ هو املبادرةُ ينجحونَ، وأحياناًجاةِالنَّ

ها يف احلدِّ من  جناحِمِدَ عَ يف حالِ رجعةٍخطَّتُعدُّ هذه املبادرةُ وقد . ةِرَ من املخاطَها احلدُّ غايتُ يف مبادرةٍفكريُ التَّكَميكنُ

  باألسلوبِيَ تكتف أنْكَال ميكنُإذ  ، اجلادَّتطلب العملَماً إنَّهُ يمعقَّداً، ولكنَّهُ ليسَ سهالً متا  وطرحُ املبادراتِ ليس أمراً .املخاطرةِ

 . على هذا الوضعِ واحلفاظِاهنِ الرَّ الوضعِلِوْبُقَ أي بِاملألوفِ

  آخرَرٍ إىل مسا املبادرةُلُ تتحوَّ وأحياناًوحتافظَ عليها،  بكَةً خاصَّ خطواتٍذَخِ تتَّ أنْ عليكَ يكونُبادرةٍ مب عندما تقومُاًأحيان

وقد  .ا تلقائي آخرَ شيءٍ أيِّ حدوثِ عدمِ بسببِبادرةٍمب  يف القيامِترغبُوأحياناً أُخْرَى قَدْ .  اجلديدِ املسارِ يف ذاكَتستمرُّثُمَّ 

 ؛كَبُجتذِالَّيت   األشياءِ بعضَ ألنَّبادرةٍمب  يف القيامِترغبَكما ميكنُ أنْ ، كَلَمَ عَتَلْلِ مَكَ ألنَّبادرةٍمب القيامِ يف أحيانٍ أُخْرَى أيضاً ببُغتر

 . إىل األمامِْكَتدفعُ

 بعضِطرحِ  علينا حماولةُ ولذلكَ ،ا تلقائي حيصلُءَيال ش، ف املبادراتِ ببعضِ القيامُ عليكَلٍمَ على عَ احلصولَإذا أردتَ

 : مثلاملبادراتِ

 ها؟اذُخاتِّ ناميكنُالَّيت  ما املبادراتُ. .. ركودٍوق يف حالةِ السُّـ

 . املبادراتِ ببعضِ القيامُعليكَإذا ، دٍدُ جُأشخاصٍمن التعرُّفِ إىل  سيمنعكُ البيتِيف  املكوثُـ 

 . هنا املبادراتِبعضَ مْمِّدعونا نصَـ 
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  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ : وبصورة عامة

 . املبادراتِ إىل بعضِلَوصُّ التَّأريدُـ 

وهكذا .  أو خالصةٌةٌلَ أو حمصِّ استنتاجٌ هناكَ يكونَ أنْ، جيبُيَّةِفكريالتَّ) إذن (مرحلةِ، أو )إذن(استخدامِ األداةِ  ايةِهنيف 

 ذا األمرِ ه حيالَفاقٍ إىل اتِّ التَّوصُّلُمل يتمَّأَنَّهُ  نُ تبيِّتيجةُ كانت النَّوإنْحَتَّى . ةِ الكليَّفكريِ التَّةِ من عمليَّ هو جزءٌ؛ إىل نتيجةٍ التَّوصُّلَفإنَّ

 .ا جدةًدَ جيِّ خالصةً وقد تكونُ، نتيجةٌمع ذلكَفإنَّها ،  يف هذا اجملالِمِقدُّ للتَّةٍ عمليَّ على خطواتٍ العثورُ يتمَّوملْ

  نتائجِوينَ تد االجتماعِ غايةُفقد تكونُ. لةٍ أو حمصِّ إىل نتيجةٍ التَّوصُّلَيه فيها فكريِ التَّ غايةُتكونُالَّيت   احلاالتِ بعضُهناكَ

 . مستمرٍّ نقاشٍ من مراحلِ مرحلةٍ أو نتائجِ يف االجتماعِ الذي يتمُّالنقاشِ

 إىل  األمرِ اختصارُ ذاتهِيف الوقتِهو  فيه، ورُ الذي نفكِّ احلقلِ كاملِ إىل تغطيةِ حاجةٌ فهناكَاً، معقد املطلوبُفكريُ التَّيكونُقَدْ 

 ...ةٍ أساسيَّ نقاطٍةِدَّعِ

 ! ما من نوعٍ تقطريٍةُيَّعملإنَّها 

 أو  هذا هدفاًويصبحُ. لةٍ أو حمصَّ على نتيجةٍ احلصولِ على حماولةِفكريِ التَّ تركيزُ فيتمُّ،لةٌ أو حمصِّ نتيجةٌ هناكَ ال يكونُاًأحيان

 . تصميمٍةَعمليَّ

 ...منوذجِ ينتمي إىل هذا األ،راجعةٍمب القيامِيف  فكريُالتَّ

 : ما حالةًراجعَي كي دوريٍّحنوٍ املرءُ على  لسُفقَدْ جي
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 ؟ما الذي حيدثُـ 

 ؟هُ حتقيقُ ما الذي متَّـ

 ؟تْلَصَحَالَّيت  راتُغيُّما هي التَّـ 

 ما هي املشكالت؟ـ 

 ؟ التاليةِها يف املرحلةِ حدوثُلُمَتَحْيُالَّيت   األشياءُيما هـ 

 ؟ةِ املنصرمَةِ العديدَبيعِ األسانا خاللَ إليها تفكريُلَتوصَّالَّيت  تائجُ النَّيما هـ 

 . شاملةٍةٍلَي يف حمصِّت قرارا مجيعَ أمجعَ أنْأريدُـ 

 ؟نا برأيكَاتِقشَمنا ما هي نتائجُـ 

 .ةِاهنَنا الرَّفِ مواقِ علينا مراجعةُـ

 ؟ األوسطِقِرْ الشَّةِا يف منطقَنَاتِ عن استثمارَ تقريرٍ إعدادُقدوركَمبهل ـ 

 .نا تفكريَغلُ يش ما كانَصْدعونا نلخِّـ 

  إليه؟ التَّوصُّلَما الذي أريدُـ : باختصار

 . أو خالصةٍةٍلَحمصِّأو   إىل استنتاجٍ التَّوصُّلَأريدُـ 
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ا عمَّ دقيقةٌ  لدينا فكرةٌال يكونُإذ ،  األهدافِ أو حتقيقِتِ املشكال حللِّامُّ التَّ هو النقيضُةِ احملايدَ على اجملاالتِركيزُالتَّ

 من ا جدهمٌّم  فهو جزءٌذلكَعلى الرَّغْمِ من و. هذا األمرِيف  رُكِّفَنا نُلُ الذي جيعَبِبَعن السَّحَتَّى   لدينا فكرةٌ وال يكونُ،يهِ إللُسنتوصَّ

 .فكريِالتَّ

 اًاب جذَّتِاملشكال  حلَّوهذا ما جيعلُ.  للتفكريِ واضحةٌ فوائدُ هناكَعندما يكونُوذلك  مسألةٍيف أيِّ  فكريِ التَّ حنوَلُيْمِ نَحننُ

 وماً عمزُ نركِّ فإننا حمايدٍزٍيِّ على حَركيزِ التَّا يف حالةِ أمَّ، هذا اهلدفِ من حتقيقِ على الفوائدِ حنصلُفٌدَ هَ هناكَعندما يكونُف. لنا

 . تفكرينا هذااءَرَّجَفائدةٍ   على أيِّا سنحصلُ إن كنَّعرفَن أن دونِمن  هذا احلقلِيف  رَ نفكِّ أنْرُ ونقرِّ معنيٍعلى حقلٍ

  احملتملةَ الفائدةَ لنجدَ هذه األفكارَصُنتفحَّثُمَّ ،  احملايدِ يف هذا احلقلِ جديدةًاً أفكاردَ نولِّي ك اإلبداعَنستخدمُويف العادةِ حننُ 

 . لالستخدامِ قابلةٍ إىل أفكارٍ والتَّوصُّلِ هذه األفكارِ إىل تطويرِىَ نسع حمتملةًوإذا وجدنا فائدةً.  منهالكلٍّ

  االهتمامَجتتذبُفإنَّها ال  وهلذا ، على اإلطالقِمشكلةًبوصفها  مل تطرحْألنَّها   عليهِي على ما ه تستمرُّ من األشياءِكثريٌ

 .فيهاروا ا أو فكَّهبوا  أن اهتمُّ لآلخرينَ مل يسبقْأشياءَيف  فكريِ من التَّ املخرتعونَ ما يستفيدُاًكثري و.فكريَوالتَّ

فَقَطْ ملاذا؟ . ..الَّيت تؤرِّخُ هبا أوامرَ الصرفِ أو احلَواالتِ املصرفيَّةِ ريقةِ على الطَّ تفكريكَزَ تركِّ أنْ ختتارَ أنْميكنكَ: مثال

 . ذلك تريدُألنكَ



 التَّفكيرعلم نفسك 
 

78

 يف الوقتِ لكنكَو. فكريِ للتَّصِ املخصَّ من الوقتِ يسريٌ هو جزءٌهُتَ ما خسرْ يكونُمةٍظي ع أفكارٍ إىل أيِّ ذلكَكَإذا مل يوصلْ

  يف مجيعِءٍي شكلِّيف  فكريِ التَّ من عادةِصِخلُّ على التَّكَسَفْ نَ وساعدتَيِّ اإلبداعفكريِ التَّ يف جمالِكَ مهاراتِتَنْ قد مرَّ تكونُذاتِهِ

 : أمثلة على ذلك.قاتِاألو

 .ةِ الضوئيَّ املرورِ إشاراتِشكلِيف  رَكِّ أفَ أنْأريدُـ 

 .هِ صحنِ فوقَانِجَنْ الفِ وضعِطريقةِيف  رَكِّ أفَ أنْأريدُـ 

 .الديونِ املرتتبةِ على مَتْجَرِي عِفْ دَةِكيفيَّيف  رَكِّ أفَ أنْأريدُـ 

 .فِحُ يف الصُةِيَّئيس الرَّالعناوينِيف  رَكِّ أفَ أنْأريدُـ 

 .قلِ النَّ حافالتِ داخلَدِ للمقاعِيِّ اإلبداعفكريِ التَّح بعضَنَمْدعونا نَـ 

 . يف املتاجرِ األسعارِختفيضاتِيف  رُدعونا نفكِّـ 

  التَّوصُّل إليه؟ما الذي أريدُـ : إذاً

 .دِ احملدَّ يف هذا اجملالِ اجلديدةِ األفكارِ التَّوصُّل إىل بعضِأريدُـ 

  أو فائدةٌ أو هدفٌ مشكلةٌ ال توجدُنيِال احلالت كِي فف، احملايدةِ على اجملاالتِركيزِ بالتَّاً متام شبيهٌ البيضاءِفحةِالصَّالعملُ على 

 .يف مَلْئِها اً مبدع أن تكونَ منكَطلبُ يُ بيضاءُ صفحةٌلديكَفكلُّ ما  ،ها نسعى إىل حتقيقِواضحةٌ
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ال بأنَّهُ   نقولَ أنْاً متاموابِ من الصَّليسَولكنْ .  جديدةٍ أطفالٍةِبَعْ لُ أو اخرتاعَ أغنيةٍ أو كتابةَ جديدٍ شعارٍ تصميمَختتارُقَدْ 

  جديدةٍ بأفكارٍ خنرجَ هو أنْ البيضاءِفحةِالصَّوالعملِ على   احملايدةِ على اجملاالتِركيزِالتَّحاليت  يف  فاهلدفُ، نسعى إليه هدفٌيوجدُ

 . لهاًطط وخماًحمددجزئيا  اً هدف وليسَ عامٌّفٌدَهَولكنَّهُ  ،فاًدَ هَيعدُّواخلروجُ هبذهِ األفكارِ اجلديدةِ  .ةٍمَيِّقَ

عندما تتعاملُ مع الصَّفحةِ  كَ هو أنَّةِ احملايدَ على اجملاالتِركيزِ والتَّ البيضاءِفحةِالصَّالعملِ يف   بنيَ احلقيقيُّالفرقُلكن، 

  خترجَأنْ ستجدْ أن كلَّ ما تضيفُهُ إىل بياضِ الصَّفحةِ سيكونُ شيئاً جديداً عليها، وكأَنَّ الصفحةَ البيضاءَ تفرضُ عليكَ البيضاءِ

 ركيزِتَّأي إنَّك ستجدُ نفسكَ مع ال عليه، زُ الذي سرتكِّ اجملالَ ختتارُأنتَف  احملايدةِ على اجملاالتِركيزِ التَّا يف حالةِأمَّ.  اجلديدةِاألفكارِب

 .ركيز هذا التَّ الختيارِ سببٍ أيُّ هناكَنْكُن مل يَإوحَتَّى 

 يف  للعملِ املبتكرةِناتِاقتَّ العلى بعضِفيما بعدُ  عُلِنطَّأمامَ أفقٍ مفتوحٍ، وس  االبتكارُ أو اإلبداعُيكونُ كلتيهما يف احلالتنيو

 : إليك أمثلة من هذه احلاالت املفتوحةِهايةِ النِّ ذاتِاحلاالتِ

 . عطرٍ لزجاجةِاً متام جديدٍ إىل تصميمٍ التَّوصُّلَأريدُـ 

 .ءٍي ش لديه كلُّ شخصٍ من أجلِةٍهديَّيف  رْفكِّـ 

 . جديدةً استحقاقٍ جائزةَمْصمِّـ 

 .اجلديدَاحلصانَ  يماذا سنسمِّـ 

 . املنتجاتِ احملليَّةِ بيعِ لرتويجِ اجلديدةِ األفكارِ بعضَأريدُـ 
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 . خلدمةِ الزَّبائنِجديدةًطريقةً  مْدعونا نصمِّـ 

  إليه؟ التَّوصُّلَما الذي أريدُـ : باختصار

 .هُتُدْ الذي حدَّ اهلدفَمُدِخْتَالَّيت   اجلديدةِ األفكارِ إىل بعضِ التَّوصُّلَأريدُـ 

، أو ةِ األساسيَّةِ العلميَّواهرِ أو الظَّ املبادئِ عن بعضِ تبحثُكنتَرُبَّما  ما، أو  مشكلةٍ حدوثِ عن أسبابِ تبحثُكنتَرُبَّما 

 . ما تزويرٍ لغزَلُّأو حي  يف جرميةٍقُ حيقِّ حترٍّلَجَ رَكنتَرُبَّما 

 أو خميناتِ التَّ بعضِوضعُ أيضاً عليكَو ، من هذه احلاالتِ حالةٍكلِّاملتعلقةِ ب  املعلوماتِ بعضِمجعُا جيبُ عليكَ هنا هو مم

وبعدَ وضعِ االفرتاضاتِ عليكَ أيضاً مجعٌ ، االفرتاضاتِ ضعِ أوَّالً كي تتمكنَ من و املعلوماتِ بعضَجتمعَاالفرتاضاتِ، ولكنْ تذكَّرْ أنْ 

 .هاأو ترفضَاالفرتاضاتِ  دَ تؤكِّي ك من املعلوماتِدِاملزي

 يف  هنا تكمنُةُالرباعَو . نظريا، وتنفيذُها عملياجاربِ التَّبعضِيكونُ بإمكانكَ ابتكارُ   من العلومِعلمٍميدانٍ يف عندما تكونُ 

تسمح ما تريدُ أن تراهُ، ال ما تفرضهُ عليكُ الفرضيَّةُ أو ، أي بإمكانكَ أن ترى  هلااًحبيسكونَ  أن ت دونِ مناتِ من الفرضيَّ تستفيدَأنْ

 : برؤيته فنقول مثالًلك

  هنا؟ثَدَما الذي حَـ 

 . هذه اجلرميةَرتكبَا الذي  نكتشفَ أنْحناولُـ 

 ؟العاطلنيَ عن العملِ بِ الشبادُدَ عَملاذا يتزايدُـ 
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 ؟ا التَّصرُّفَ هذفُتتصرَّزوجيت  ما الذي جعلَـ 

  إليه؟ التَّوصُّلَما الذي أريدُـ : أقولوباختصار 

 . األمرِ هلذا إىل تفسريٍ التَّوصُّلَأريدُـ 

  تعملُإذا كنتَ ف. واملخاطرَ والفرصَغيرياتِ أن يعرفوا التَّ يريدونَأشخاصٌإنَّهُم ،  يف املستقبلِظرُ النَّمُهُتُمَّهَ مُ أشخاصٌهناكَ

  يريدونَنَو آخر أشخاصٌهناكَ و. البعيدِ عن املستقبلِرٌ تصوُّ لديكَ يكونَ إىل أنْستحتاجُ، ويلِ على املدى الطَّطِيخط التَّيف جمالِ

 . قرارٍخاذِوا من اتِّنُ كي يتمكَّ عن املستقبلِرٍ تصوُّامتالكَ

  واألطفالُ، سيكربونَليومَ ا يولدونَ الذينَ املواليدُ: إىل املستقبلِ تستمرَّ أنْاهنِ الرَّ يف الوقتِ قائمةٍ كثريةٍ ألشياءَميكنُطبعاً 

 يف ياراتِ السَّ عددُادُد، وسيزكانِ السُّ عددُ وسيتزايدُ،ستمرُّي سوف  العملِ يف أمكنةِ األمتتةِ زيادةِ حنوَ امليلَكما أنَّ. ..سيكربونَ

 : والقول احلاضرِصُنا تفحُّميكنُ واستناداً إىل ذلكَ .اليومأناسٌ عددهم أكرب من الذينَ يسافرونَ   وسيسافرُ،وارعِالشَّ

 .اد يف املستقبلدهذا سيزـ 

 . وذاك سيتناقصُـ

 .فيؤدِّيانِ إىل شيءٍ ثالثٍ حدانِ يتَّسوفَمعيَّننيِ  ئنيَ شينَّمثالً إ نا القولُكما ميكنُـ 

 يف  ملا هو موجودٌةًاريَّاستمرمن دونِ أنْ تكونَ   يف املستقبلِستوجدُالَّيت  أي األشياء ،غراتِالثَّأو   االنقطاعاتِ هناكَكما أنَّ

، املشكلةُ هنا تكمنُ يف  هذه االنقطاعاتلِخيُّتَمن أجلِ  نا على االبتكارِتَ قدرَستخدمَيف مثلِ هذه احلال أنْ نعلينا .  احلاضرِالوقتِ
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نا  جيعلُ احلاضرِ يف الوقتِتماالتِهذه االحيف نا  تفكريَ، ولكنَّاحتماالتٍحمضَ  وهلذا تبقى  فعالً،ستحدثُأنَّها  نا إثباتُال ميكنُأَنَّهُ 

 : أمثلة على ذلك فعالًها عندما حتدثُتِ ملالحظَيقظنيَ

 ؟اًعامعشرينَ   بعدَ العملُ سيكونُكيفَـ 

 ؟موِّ يف النُّ املدنِ حجمُ سيستمرُّهلْـ 

 ؟ الكبريِ يف هذا البيتِالعيشِيف نا  أطفالُ سريغبُهلْـ 

 ؟ يف املستقبلِ البيئةِماذا عنْـ 

  القادمة؟اً عام اخلمسنيَ خاللَ نوويٌّ انفجارٌهل سيحدثُ ـ

 ؟ةً صناعيَّاًأمملو كانوا   والعربُنيُ والصِّ اهلندُ ستكونُكيفَـ 

  إليه؟ التَّوصُّلَما الذي أريدُـ : إذاً

 . عن املستقبلِ واضحٍرٍ إىل تصوُّأريد التَّوصُّلَـ 

 . ماءٍي ش لفعلِةٍ ملحَّ حاجةٍوجودِ الَّيت تنشأُ من رعةِ أو السُّمنِ الزَّهو عاملُ األزماتِيف  فكريِ يف التَّيُّ األساسالعاملُ

، كما  جديدٍرٍ تطوُّ أيِّ حدوثِ عندَيمِو هذا التق على تغيريِ والقدرةَ، ملا جيري اآلنَ واضحاًاًميو تقاألزماتِيف  فكريُ التَّبُيتطلَّ

ما  ي عن شيءٍخلِّ إىل التَّ ما تقودُاًكثريألنَّها  كربى ةً أمهيَّاتِ لألولويَّكما أنَّ.  واضحةًةً قياديَّةً ونزع، القرارِخاذِ على اتِّ القدرةَبُيتطلَّ

 .خرَ آءٍي على ش احلفاظِيف سبيلِ
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  بعدَسيحدثُما  لِيُّخَ وإىل تَرِصوُّ إىل التَّ حاجةً هناكَ، كما أنَّ اخلياراتِ إىل ابتكارِةً مستمرَّ حاجةًهناكَمن املؤكَّدِ دائماً أنَّ 

 .التاليةِ  أو يف املرحلةِذلكَ

قَدْ  ... املشكلةِباتِ من مسبِّصُخلُّ التَّهلِ من السَّ ليسَ ولكنْتِ، املشكال إىل حلِّ اهلادفِفكريِ التَّ هنا أسلوبُلُيتدخَّ

 : نضرب أمثلةةً أمهيَّكثرَهو األ اً قدم للمضيِّةٍ خطَّ وضعُيكونُ

 ؟ ذلكَ حيالَ ماذا نفعلُ...املياهِ  مصدرُثَوَّلَتَـ 

 . جونسيارةَ حطَّمَ  حادثٌعَقَوَـ 

 .احلاسوبُ لَطَّعَتَـ 

 .الرهائنَ يف غابةٍ  حيتجزونَحونَاملسلَّـ 

 . الطعامَ مل جيهزْ بعدلكنَّو  الضيوفُلَصَوَـ 

 . اهلندِطَسَ ماري وهى وَ نقودُتْفدَنَـ 

  إليه؟لَ التَّوصُّما الذي أريدُـ : وبصورة عامة

 . على هذه األزماتِبِ للتغلُّ إىل طريقةٍ التَّوصُّلَأريدُـ 

الَّيت قَدْ  ةِيَّ الرئيس أو اخلطوطِ األفكارِ منَجموعةٍ مبأشبهُفهي ،  من تفاصيلَةُ اخلطَّ الذي حتتويهِرَدْالقَا  حتتوي االسرتاتيجيال

 . تفصيالً أكثرَةٍ خطَّها ضمنَضعِو إىل  فيما بعدُتاجُحن
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  طرائقُعُ، فقد تتنوَّ الظروفِسبِحَ بِغريِتَّفهي قابلةٌ لل ةُاخلطَّ، أما  تبقى ثابتةًةَيَّئيس الرَّ اخلطوطَ أنَّية هنا ههمَّلنقطة املا

كانتْ سام والتون  ةَ اسرتاتيجيَّ، ومن ذلكَ على سبيلِ املثالِ أنَّتبقى ثابتةًف ا حبدِّ ذاهتا، أما االسرتاتيجيةًنَ معيَّةً اسرتاتيجيَّكَتنفيذِ

  شركةِنشوء ةِ هذه االسرتاتيجيَّ نتيجةُ، وكانتْ من املنافسةِ الكثريُال يوجدُألنَّهُ  ،غريةِ الصَّ إىل املدنِمِ املنظَّقِسوُّ التَّلِقْنَقائمةً على 

 .مريكاأ من أثرى أثرياءِصاحبها هذا  بحَصأ، وةِمريكيَّ األحدةِ املتَّ يف الوالياتِجزئةِ بالتَّ بيعٍ حمالتِ سلسلةِ أكربُي وهت،وول مار

 . يف املستقبلِ عليها العاملُسيكونُالَّيت   واحلالةَ والفرصَعفِ الضَّ ونقاطَالقيودَالنَّظرِ   بعنيِ نأخذُةٍنَ معيَّا اسرتاتيجيعند وضعِ

 معه عاملُالتَّثُمَّ  ، ما سيحدثُ انتظارُي ها االسرتاتيجينَّإ وهلذا ف، باملستقبلِأن نتنبَّأا  جدعبِمن الصَّأَنَّهُ   مثالً كبريةٌشركةٌترى قد 

ز وال امليولِمعَ تتناسبُ بسرعةٍ  : األمثلة على ذلكستظهرُالَّيت  عاتِنـَّ

 ؟ هذه املباراةِكسبِل هتُما هي اسرتاتيجيَّـ 

 . اجلديدةِوقِ هذه السُّ لدخولِا خاصَّةٍاسرتاتيجيإلَى  حنتاجُـ 

 ها؟عُبِنتَّاليت  ة االسرتاتيجيحُي توضقدوركَمب هلْـ 

 . فيهاسَبْ ال لَةٍدَ حمدَّة إىل اسرتاتيجي هذه االنتخاباتُحتتاجُـ 

 . هلامستقبلَفهي ال   من االنتباهِاًري كثبُتتطلَّالَّيت  اتِ العمليَّفُذْعلينا حَـ 

 ؟ عملٍك إلجيادِتُما هي اسرتاتيجيَّـ 

  إليه؟لَ التَّوصُّما الذي أريدُـ : وبصورة عامة
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 .ةٍدَ حمدَّا إىل اسرتاتيجي التَّوصُّلَأريدُـ 

 يف  ضروريٌّفكريَالتَّ أنَّ هذا  املثالِعلى سبيلِ ومن ذلكَ .وضعناها هناالَّيت   من احلاالتِ يف كثريٍيُّ اإلبداعفكريُ التَّلُيتدخَّ

 ، وحلِّاملفاوضاتِو،  األهدافِحتقيقِ، وصميمِيف التَّو ،ايدٍ حم على جمالٍركيزِالتَّو ، البيضاءِفحةِ الصَّتفكريَما مسيناهُ  حاالتِ

  حديثةِ وخياراتٍ جديدةٍ أفكارٍإبداعُ ي ههُ، غايتُفكريِ التَّناتِكوَّ من مُ أساسيٌّنٌوَّ هو مكاإلبداعَأو  االبتكارَذلكَ أنَّ . تِاملشكال

 .العهدِ

  وال يكونُ.ةٍنَ معيَّ أو مشكلةٍ أو هدفٍحالةٍيف  دِ احملدَّ املبتكرِفكريِ التَّ بعضِ بإجنازِ قرارٍخاذِا إىل اتِّنَ تدفعُ حاالتِ بعضُهناكَ

  التَّوصُّلِوبعدَ .لبْها من قَ ذكرُمل يتمَّالَّيت   اجلديدةِ على األفكارِ، بلْ فَقَطْ األفكارِ إىل بعضِ والتَّوصُّلِ املشكلةِ هنا على حلِّركيزُالتَّ

 . املطافِها يف هنايةِ استخدامُمَّها ومن ثَمُيْوها وتقها وتطويرُصُنا تفحُّ ميكنُةِ اجلديدإىل هذه األفكارِ

 ىلَثْمُ الْ أو األفكارَ الوحيدةَ األفكارَال تكونُقَدْ  لدينا اآلنَالَّيت   األفكارَ بأنَّ من االعتقادِ لإلبداعِدُمَّ املتع االستخدامُينطلقُ

 :وعلى ذلك ميكننا أن نضرب أمثلةً

 .لِطْالعُعن   املختلفةِ األفكارِ إىل بعضِحنتاجُـ 

 ؟ املبتكرةِ من األطباقِ على املزيدِنا احلصولُ ميكنُهلْـ 

 .بابِ الشَّ لسوقِ ابتكاراًأكثرَحاجاتٍ  علينا تطويرُـ 

 . كتابٍالفِغ  لتصميمِ اجلديدةِ األفكارِ بعضَأريدُـ 
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 نا يف ذلك؟تنفعُالَّيت قَدْ   املبتكرةِ األفكارِعضُ ب لديكَهلْف،  الغرفةِ تلكَ طالءَ نعيدُسوفُـ 

 . مبتكرٍ خاصٍّ إىل أسلوبٍ حنتاجُ... عليناي تقض تكادُالكبريةِالْمَتَاجِرِ  لِبَ من قِاملنافسةُـ 

  إليه؟ التَّوصُّلَما الذي أريدُـ : وعموماً نقول

 .ازٍ بإجي املبتكرةِ اجلديدةِ األفكارِ إىل بعضِ التَّوصُّلَأريدُـ 

 ويف هذا . ماأمرٍيف ر  بأن تفكِّاًغامضشعوراً   تشعرَال يكفي أنْإذ ، هُ ملا تريدُ الواضحِ إىل الوعيِحتتاجُأختصر فأقولِ إنَّك 

 : االنتباهِ لرتكيزِ أساسينيِمنوذجنيِبوصفها أمعها تقبلُ أن نتعاملَ   هذه احلاالتِ مجيعَ أنَّ مالحظةُميكنُاإلطارِ 

 .دِ احملدَّ أو اجملالِلِ على احلقيزُرك التَّ:األول

 . املوجودةِ أو الغايةِفِ على اهلدركيزُ التَّ:الثاني

 : البدايةِةِطَقْ نُ بتحديدِ نقومُدٍ حمدَّ على جمالٍركيزِ التَّيف حالةِ

 . أو اجملالِ يف هذا احلقلِ املبتكرةِ اجلديدةِفكارِ األ إىل بعضِ التَّوصُّلَأريدُ: مثال

  والغايةُ.نا تفكريِموضعَفَقَطْ  دُحندِّإذ  ، احملايدةِ باجملاالتِفكريُ والتَّ البيضاءِ الصفحةِ هو تفكريُ على ذلكَواضحُال ثالُوامل

 .ها حلُّ جيبُمشكلةٌوال  هُحتقيقُينبغي  دٌ حمدَّفٌدَ هَ هناكَ ليسَ ولكنْ، جديدةٍ أفكارٍ إجيادُيهبطبيعةِ احلالِ  ةُهائيَّالنِّ

. اً أيضلكَذ ك العامُّطويرُ التَّ يكونَ أنْ، و ميكنُدٍ حمدَّلٍقْ على حَركيزِ عن التَّ مثاالًصِرَ بالفُفكريُ التَّكونَ أن يميكنُ

 على ركيزَ التَّأنَّأوهلما : لسببنيِأمرٌ مهمٌّ  دٍ حمدَّ على جمالٍركيزُ، والتَّدٍ حمدَّ على جمالٍركيزِ التَّ من أشكالِ هو شكلٌاالستكشافُو
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يف  نا على التفكريِ تفكريُ سيقتصرُدٍ حمدَّ على جمالٍ الرتكيزِدونِمن و. ق على اإلطالءٍي شأيِّيف   لنا التفكريَ يتيحُدٍ حمدَّالٍجم

  يكونُفحنيَبقَةِ، واملسْ ةِابتَنا الثَّ بأفكارِدٍيَّقَمُجيعلُ تفكريَنا غري  دٍ حمدَّ على جمالٍفكريِ التَّتركيزَوثانيهما أنَّ . واقصِ والنَّتِاملشكال

 :، وعلى هذا األساسِ ميكنُ القولُ اهلدفِذاكَبنا ا تفكريَنَدْيَّقَقَدْ   نكونُنٌ معيَّأمامنا هدفٌ

 .اً متاما حرفكريَ التَّ جيعلُ؛ ما على جمالٍركيزُالتَّـ 

 . تقييداً هو أكثرو غايةٍأ فٍدَ على هَركيزُالتَّـ 

 : طرحُها هناومن حماورِ التساؤالتِ الَّيت ميكنُ

 . املشكلةِ حلَّنريدُـ 

 .ةِدَ احملدَّ الغايةِ حتقيقَنريدُـ 

 .ةٍ إىل خطَّلَ نتوصَّ أنْنريدُـ 

 .دٍ حمدَّجاهٍ يف اتِّ أو حتسنيٍرٍ تطوُّ حتقيقَنريدُـ 

 ،»قفِ من السَّ املاءِبِرُّسَ تَيقافَإ أريدُ«: ، فقويلليهع  احلصولَ ما نريدُ متاماً نعرفُ ما، حننُ أو غايةٍ على هدفٍركيزِمع التَّ

 .»قوفِالسُّعن   املبتكرةِ اجلديدةِ األفكارِ بعضَأريدُ«: قويل عن اً متامخمتلفٌ

 اًوقتلن يكونَ   تفكريكَ غايةِ حتديدِ يف حماولةِ الذي متضيهِفكريَ التَّنَّإ : أقولُ،)إىل( التفكرييَّةِ الَّيت مسيناها لمرحلةِل اًاختصار

 :اًضائع
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 .رهاغيِّا وهَ وأعلنْ بوضوحٍ الغايةَ هذهِدْدِّحـ 

 .ها وتعريفها حتديدَدْعِ أَـ

 . بدائلَهابْرِّ جَـ

 .ها أكثردْدِّها أو حعْ وسِّـ

 .هايةِيف النِّفيه   التفكريَما تريدُفي  واضحاً كنْ ولكنْـ

 . الوصولَ أريدُإىل أينَ: ساؤلِ إىل التَّترمزُ) إىل(األداة 

 ).لو( أو مرحلةُ األداةِ علوماتِ امل عرضِمرحلةُ

 : املثالِعلى سبيلِاً له، وتفكرينا وأساسل ةً خلفيَّستكونُالَّيت   املعلوماتِ جبمعِ)لو( األداةِ  مرحلةُقُتتعلَّ

 : القولُهلِ من السَّسيكونُ

 . من معلوماتهُ مجعَ ما تستطيعُ كلَّامجعْ

 تقابلُ) لو(األداةِ  مرحلةَ ذلكَ أنَّ . من ذلكَ أعقدُ األمرَ، فإنَّ احلظِّ لسوءِولكنْ ، هذا القسمِايةَهو هن كونُي سما يتمُّ ذلكَعند

كما أَنَّهُ .  واملشاعرِ للمعلوماتِ كامالًاًقسم خيصِّصُ أطرإلَى أ زَّاجمل فكريِ التَّ برنامجَ، كما أنَّتِّ السِّ القبعاتِ يف نظامِ البيضاءَةَعَالقبَّ

 ).لو( املسماةِ فكريِ التَّ يف مرحلةِ األوىل أيضاً من الدائرةِةِدراكيَّ اإلاألدواتِن  ماً كبرياً عدديستخدمُ

 :هذه األدواتُومن 
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 .النَّظرِ  بعنيِ العواملِ مجيعَذْخُ: ك والَّيت تعين.ع.جَعَكَ أو ج

 .استقراءَ املستقبلِ وتقويْمُهِ: ق، أو القافُ املثلثةُ، أي.ق.ق

 . اآلخرين األشخاصِآراءَ:  وتعينأ، أو األلفُ املثلثةُ.أ.أ

 ، سيكونُاريسَإِلَى ب  من لندنَ األخريةِ الطائرةِقِ النطال احملتملِ الوقتِيف فكريِ من التَّفبدالً،  عن املعلوماتِ بديالً ليسَفكريُالتَّ

 . باالستعالماتِصالُ أو االتِّحالتِ الرَّقِ انطال مواعيدِ جدولِ مراجعةُمن األفضلِ

يف ذلك  فكريِالتَّإِلَى  حنتاجُ فنحنُ :فكريِ للتَّةَهائيَّ النِّ هو الغايةَ إليهاحنتاجالَّيت   على املعلوماتِ فيها احلصولُ يكونُالتٌ حاهناكَ

 . إليها وافيةًحنتاجالَّيت   هذه املعلوماتُ ستكونُدٍّ حَىل أيِّإ، و منه على املعلوماتِسنحصلُي  الذاملصدرِ

 وأصلُ .نارِيْ عن تفكِ بديالً سيكونُ من املعلوماتِ املزيدِ مجعَ، وأنَّ كافيةًتكونُقَدْ   املعلوماتِ بأنَّ اعتقادٌ لدينانَوَّكَلقد تَ

 . هذا االعتقادَعُنا تشجِّاتِعَنا وجامِسَ مدارِكما أنَّ. الفالسفةُ الثالثةُ الكبارُا هأوجدالَّيت  العاداتُنشوءِ هذا االعتقادِ هو 

ىل إ  واجلامعاتُت املدارسُهَجَ وهلذا اتَّ، إليها اإلنسانُلَصَّتوالَّيت   املعلوماتِ مجيعِ فيها تدريسُ يتمُّ كانَةٍ زمنيَّلةٍا يف مرحنَمررْ

ورُبَّما . ..اً كثريرْ مل تتغيَّ واجلامعاتِاملدارسَفإنَّ   بعيدٍنٍمَ زَمنذُقَدْ ولَّتْ  امِاأليَّ وعلى الرَّغْمِ من أنَّ تلكَ . هذه املعلوماتِتدريسِ

 . فيهاكانَ السببُ يف ذلكَ أنَّهُ من السَّهلِ تدريسُ املعلوماتِ، ومن السهلِ االمتحانُ

 : سهلةًةُ العمليَّ واخلطواتُياراتُخِ الْ تصبحُ املعرفةَعندما منتلكُأننا ، وءٍي ش كلُّ هيَةَ املعرفَ أنَّ يعتقدُسقراطُ كانَ
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 على االعتمادُلكَ  سهلِ من األا، سيكونُتِه طرقارَبْ عَكَتَاجَ درَّ تقودَ أنْ وأردتَ، ماجزيرةٍ  فوقَ عطلةًي تقضإذا كنتَفمثالً 

  أحدُكَرَأخبَ، فإذا  سهولةً أكثرَكَتَ مهمَّجعلُتسفإنَّها   العهدِ وحديثةَةً دقيقَطةُي اخلرهذهِكانت ذا إ و. اجلزيرةِ لطرقاتِطةٍيخر

 . بالفعلِا جد سهالًريقِ الطَّاختيارُ كانَ ها وغريِةِبيعيَّ الطَّ واملناظرِ املرورِ حركةِ، مثلِ املوجودةِتِ الطرقا كلِّ عن طبيعةِانِكَّالسُّ

  تريدُكَنَّإ أم ؟ اجلميلةُا املناظرُهب فُّ حت طريقٍباعَ اتِّتريدُ، فهلْ ةِ اخلاصَّكَقيمِل  املعلوماتِ هذهِعُضِخْتُ سَكَنَّوبعدَ ذلكَ فإ

 ؟ ما ميكنُبأسرعِاألُخْرى  اجلهةِى إِلَ الوصولَ

 دةُ اجليِّ املعلوماتُ تكونُ من احلاالتِيف كثريٍ و.فكريِالتَّكافيةٌ ولن حتتاجَ إىل كثريٍ من يف هذه احلاالت، ، املعلومات والقيم

 على  احلصولِةِ كيفيَّ األوىل حنوَرجةِ بالدَّهٌنا موجَّتفكريَأي إنَّ . ..هولةِ السُّ أو يف غايةِ ضروريٍّ غريَفكريَ التَّ وجتعلُ،كافيةً

 .املعلوماتِ

 طفلٌعليه  ضُرَعْعندما يُكيفَ يقومُ الطَّبيبُ بالتَّشخيصِ : ، مثالًأطرٍإِلَى  مِسَّقَمُ الْفكريِ التَّنمطِب ناجاءَفهو الذي أرسطو أمّا 

  ؟ةٍ جلديَّيعاني من اندفاعاتٍ

فيجد أهنا قَدْ  ...)الِطف لدى األفةُ املألوةُلديَّاجل ندفاعاتُاال (:اةِ املسمَّةِأو اخلانَ طارِ اإل ضمنَهِذهنِيف  بيبُ الطَّيبحثُس

 ...ةً أو حصبَ أو حساسيةًةًسيَّمش اً حروقتكونُ

 يقارنُس .خصائص احلالةٍ ومزاياهاعلى كل خانةُ وي ت يف الذهنِ، وحت ةُها اخلاصَّ خانتُشخيصاتِ من هذه التَّلكلٍّوسيكونُ 

 :من ذلكَ مثالً.  خانةٍ يف كلِّاملوجودةِواخلصائصِ  فلِ اليت تبدو على الطِّ األعراضِ بنيَبيبُالطَّ
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 الطبيبُولذلكَ يقومُ .  احلرارةِةِجَرَ دَارتفاعِإىل  عادةِتؤدِّي يف ال ال  واحلساسيةُةُمسيَّ الشَّ؟ احلروقُ مرتفعةٌفلِ الطِّهل حرارةُ

 اخلانةِيف  اً أيض مكتوبٌ احلصبةِ عالجَ ألنَّ،سهالًأمراً   العالجُصبحُوي.  املرضَصَخَّشَبذلكَ قَدْ  نُيكوو. ةِبَ احلصْخانةِباختيارِ 

 .هنِ هلا يف الذِّةِصَاملخصَّ

 عندما نصادفُ ف.اً أيضةِخصيَّ الشَّجاربِ ومن التَّ، املرتاكمةِ من اخلرباتِ األطرَ نستمدُّفنحنُ.  كما يبدو سهلٌظامُهذا النِّ

 طارِهذا اإلإِلَى  ي مع ما ينتمعاملِ للتَّ مسبقاًةٍدَ حمدَّ أساليبَ من خاللِ بهِ ما سنقومُرُنقرِّثُمَّ .  فيههُ الذي سنضعُطارَ اإل ما خنتارُئاًيش

 .دِاحملدَّ

ارِ من خاللِ املعارفِ والعلومِ ، وتصاغُ باستمر الوقتِ طوالَ توضعُ األطرَألنَّ.  فعالً ناجحٌ نظامٌمييزِ على التَّ القائمُظامُهذا النِّ

  شخصٍكلُّأن يعيدَ  روريِّ من الضَّليسَو. رَاألطَ  هذه يستخدمَ أنْ كانَيٍّ أل ميكنُهايةِ ولكن يف النِّ.واخلرباتِ الَّيت يتلقاها اإلنسانُ

 . سهلةً احلياةَا جيعلُمَّ مِ،آخرَإِلَى   من جيلٍ هذه األطرَ ينقلُمُعلُّ فالتَّ،هِ به بنفسِةِ اخلاصَّ األطرِحتديدَ

 ال تكونُقَدْ  يها من املاض استنتاجُمَّتَالَّيت  األطرِبعضَ   يف أنَّيكمنُا  أساسياً خطرالنظامِمن اجلديرِ باالنتباهِ هنا أنَّ هلذا 

 .اًد جيِّ يعملُظامَ هذا النِّ فإنَّذلكَعلى الرَّغْمِ من  ولكنْ. لنا أو لألجيالِ التالية مةًئمال

  من هذه األطرِ كلٍّصُحُّ تف، وعندها يتمُّةِ احملتملَ من األطرِ جمموعةٍ حنوَوجيهِ بالتَّ، يف العادةِ، الواضحةِماتِ السِّبعضُومُ تق

ألنَّها فَقَطْ  تقالةِ الربطارِإ يف  ال توضعُةُفاحَ فالتُّ؛ من األطرِطارٍإ  لكلِّةِزَ املميّماتِ السِّ مجيعِلدينا باستخدامِالَّيت  حلالةِبالقياسِ إىل ا



 التَّفكيرعلم نفسك 
 

92

  حملاوالتِوهكذا ميكنُ.. .ةِالرائحَإِلَى ضافة  باإل، القشرةِ وطبيعةِيِّ، النهائكلِ والشَّ، اللونِصِ بتفحُّنا نقومُألنَّبل   كالربتقالِةٌكرويَّ

 ).ها(  األداةِ من مرحلةِاً جزء أن تكونَحديدِالتَّ أو عريفِالتَّ

  أسبابِحتديدِإِلَى نسعى ف.  من املعلوماتِ ممكنٍرٍدْ قَ على أكربِ احلصولَحناولُفإنَّنا  ما  مشكلةٍ حلِّةِيف حماولَنشرعُ عندما 

ها يف وحدِ  ستقومُ املعلوماتِ أنَّحيحِصَّمن ال وهكذا يكونُ. اتِهبا على مسبِّي نقض بأنْ املشكلةِنا حلُّميكنُثُمَّ  ، املشكلةِحدوثِ

ا عن نَيْنِغْ يُ سوفَ من املعلوماتِ واملزيدِ على املزيدِ احلصولَ أنَّ من اخلطأ االعتقادُ ولكنْ...امنَّ الً بدفكريِ بالتَّ األحيانِبعضِ

 . اجملاالتِها يف مجيعِدَحْ وَ املعلوماتُي ملاذا ال تكفاً الحقحُ أوضِّوسوفَ. اً دائمفكريِالتَّ



 

ا ى ممَّ وما تبقَّ،ةَخصيَّالشَّوهي التجارب  ؛ابقةَنا السَّبَ جتارِنُيتضمَّالذِّهنُ  و،هنُ هو الذِّاً استخدام املعلوماتِ مصادرِأكثرُ

 . اإلعالمِ ووسائلِ والكتبِ من األصدقاءِنواتِ السَّرَبْ عَا التقطناهُمَّ ومِ،عليمِ التَّةِ مرحلَ خاللَمناهُتعلَّ

 ، وهذاةِ املمتازَواملكتباتِاحلاسوبِ  ةِهزَ أجْرَبْ عَ املعلوماتِ منَ هائلٍ على كمٍّ االطالعُ املرءِقدورِمب  أصبحَاهنِ الرَّيف الوقتِ

 .ليهإ خولِ والدُّظامِ هذا النِّ تشغيلِمِ تعلُّةَ أمهيَّا يضاعفُمَّمِ

 ضْرتلنفو ،خصيِّ الشَّفكريِ التَّ يف مسائلِة ال تنفعُقنيَّ املعلومات التِّ هذهلكنَّو ،ةِقنيَّ التِّ باملعلوماتِنقصٌاحلقُّ أَنَّهُ ليسَ هناكَ 

 ؟حصاءِاإل  هذا نتائجُكَعُ، هل ستنفَجالِ من الرِّاًخالصإ كثرُاأل  هنَّساءَ النِّ أنَّتْنَيَّ بَ اإلحصاءاتِأنَّمثالً 

ويف الوقتِ ذاتهِ فإنَّها . ك قَدْ ال حتتاجُ إليها طوالَ عمرِكَقَدْ تنفعُكَ إِذا كنتُ بصددِ مشكلةٍ تتطلَّبُ هذه اإلحصاءاتْ، ولكنَّ

وعموماً فإنَّ .  إذا اقتضى األمر االستماعُ إىل كلَيهِما يف قضيَّةٍ من القضاياجلِ الرَّ وتكذيبَ املرأةِ تصديقَ دوماًين  أَنَّهُ عليناال تع

 .ةِالفرديَّأو  ةِصيَّخ الشَّ يف احلاالتِاً كثري ال تنفعُاإلحصائيَّةَ األحباثَ

  للحصولِ األسئلةِاستخدامُوكانَ من املمكنِ .  اآلخرينَ منَ على معلوماتٍللحصولِالتقليديَّةَ ريقة  الطَّي هكانت األسئلةُ

 .ة قراطيَّ السُّى باألسئلةِ ما يسمَّ أسسُ يف احلقيقةِهذهو. نا عن املعلوماتِ حبثِةِ عمليَّ، أو لتوجيهِ أيضاًنا من أنفسِاملعلوماتِ على

  نوعانَهناكَ و.ليهإ لُا تتوصَّمب وأخربني هذا األمرِإِلَى  ه انتباهكَوجِّ: اً سابق كما أشرتُ االنتباهِ لتوجيهِ أداةٌؤالُالسُّ

 :دوائرَإِلَى  مِسَّقَامل :فكريِ التَّ وضعنامها يف برنامجِسئلةِ من األانِاسيَّـأس
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 .بالصَّيدِ يف املاءِ بيهةُالشَّ  هو األسئلةُلُوَّ األوعُالنَّـ 

 .يِّ الربِّيدِ بالصَّبيهةُ الشَّاني هو األسئلةُ الثَّوعُالنَّـ 

 ومن ثمَّ . عليه ما الذي سنحصلُ وال نعرفُي الشِّباكَ يف املاءِنرمأي الصَّيدَ يف املاءِ،  اكِمس األاصطيادِإِلَى  عندما نذهبُ

 : كما يف األمثلة مفتوحةٍايةٍهن ذو  سؤالٌدِ يف املاءِ االصطياسؤالَفإنَّ 

 ؟ةَ احلفلَرَضَحَاً  ضيفكمْـ 

 ؟لَآك أو التَّ احلتَّتقاومُالَّيت  ةُ املادَّيما هـ 

 ؟ةُ الزراعيَّنيِ الصِّما هي صادراتُـ 

يكون هناك   أنْ على أملِ يف اهلواءِا عشوائي النارَ وال نطلقُ،دٍ حمدَّيءٍ على شدُدِّسَنُفإنَّنا   الربيِّيدِالصَّإِلَى  عندما نذهبُأمَّا 

إنَّها  ...دٌ حمدَّفٌدَ هلا هَ أسئلةٌ الربيِّيدِ الصَّ أسئلةَ وهكذا فإنَّ ذاهتا،يف اللحظةِ الذي نطلقُ فيه القذيفةَ و يف املكانِ طائرٌعصفورٌ

 : مثالً نسألُهِتِن مدى صحَّنتأكَّدَ م  أنْنا ونريدُ يف ذهنِدٌحدَّ مُءٌي لدينا شعندما يكونُف استقصاءٍ موجَّهةٌ، لةُئأس

 ؟ البارحةَحفلِإِلَى  اً ضيف من عشرينَ أكثرُرَضَهل حَـ 

 ؟ املاءِداخلَ أَدَ الصَّ احلديدِةُ مادَّهل تقاومُـ 

 ؟ األخريةِمسِ اخلنواتِ السَّ خاللَةُراعيَّ الزِّنيِ الصِّاتُ صادرَهل ازدادتْـ 
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اليت   األسئلةِاملهارة يف توجيهِ ولكن . أو ال اهلدفَا أن تصيبَ فإمَّ، أو المْعَ نَ:ا إمَّاًدائمكونُ ي يِّ الربِّيدِ الصَّ سؤالِجوابُ

 :اً مثل مع الربيِّيدِ الصَّسئلةَأ و البحريِّيدِ الصَّ أسئلةَنُمَّضَتَتَ

 .أُخْرَى  بعدَةً منها مرَّقُحقُّ التَّ ميكنُ حقائقُهناكَـ 

 .ا تقوله ممَّةًدَ متأكِّ تكونَعليها أنْ مسؤولةٌ اتٌ شخصيَّهناكَـ 

 .اهب  العظمى تؤمنُةَ الغالبيَّ يبدو أنَّةٌ آراء عامَّ هناكَـ

 . منها يوماًقْمل تتحقَّلكنكَ ومعروفةٌ  أشياء  هناكَـ

 .ةِقَ بالثِّ جديرةٍ غريَ اآلخرُهمبعضُيعدُّها  بينما ةً مرجعيَّاتٍ شخصيَّهمها بعضُدُّيعشخصيَّاتٌ   هناكَـ

  املعلوماتِلُعلينا تقبُّأٍ، إذ  وهذا خط، آخرَءٍي ش كلِّ واستبعادِقِئ باحلقاكِمسُّالتَّإىل  موماً عمنيلُالشائعُ من طبائعِنَا هو أنَّنا 

 :ا كما نراهَ املعلومةِ، علينا تصنيفُ نفسِهِ، يف الوقتِ ولكنْ. نوعٍمن كلِّ

  تقبلَ أنْكَ ميكنُ. ماعةٍئ شاتصديقِل ا مضطر لستَكَ ولكنَّ، وموجودٌ واقعٌ هي أمرٌائعاتِ الشَّبأنَّاالعرتافَ  تستطيعُفمثالً، 

 كما نا املعلومةَ ذهنُلَجِّسَ أن يُ عادةَ نكتسبَعلينا أنْ:  وهبذا املعنى نقولُ. عليهاملوافقةِإِلَى  رَ أن تضطَّدونِمن  نٍ معيَّ رأيٍبوجودِ

 :، مثالًرَوَ الصُّصويرِ التَّ آلةُطُقِتَلْتَ

 . من املعلوماتِفيعُالرَُّوع  هذا النَّيوجدُـ 

 . من املعلوماتِديءُ الرَّوعُ هذا النَّيوجدُـ 
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 : مثالًفتسألُ  املعلوماتِةَ سويَّدَحدِّ كي تُ األسئلةِ بعضِطرحِإِلَى  أحيانا حتتاجُقَدْ 

 ؟ ذلكَملاذا تقولُـ 

 هو  اخلطأ، بلْ حيتوي بعضَهُعتَمس ما  بأنَّكَ واعتقادَ، على ما قيلَكَتِ موافقَعدمَ  ليسَؤالِ هذا السُّ طرحِ وراءَعُافِوالدَّ

 .ليكَإ تْمَدِّقُالَّيت   املعلوماتِ ألساسِاستكشافٌ

ومن أسبابِ جتاهلِنا هلذا اجلزءِ . هناكَ جزءٌ أساسيٌّ ومهمٌّ من التَّفكريِ قلما أعرناهُ ما يستحقّه من االهتمامِ، وهو اإلدراكُ

 :همِّ من التَّفكريِامل

 ميكنُ  والذاتيٌّ ألنَّهُ إلدراكَ ومن ثمَّ اا املالحظةَنَرفضِإىل ى  أدَّ، وهذا ممَّا منهاقُحقُّ التَّميكنُالَّيت   وبالوقائعِ باحلقيقةِهوسُنَا: أوَّالً

 .هِتِ من صحَّقُحقُّالتَّ

 .لصاحبِهِ  بالنسبةِمٌيِّقَهو  ف،وابِ اخلطأ والصَّ ملبدأِاً خاضع ليسَ اإلدراكُ:ثانياً

 . فيهاال ريبَالَّيت  ةِاتيَّ الذَّغريِ وابتِالثَّإِلَى   وينتقلَ من ذلكَصَ أن يتخلَّأفالطونُ  وأرادَ، اإلدراكِةَ ذاتيَّونَفسطائيُّ السَّدَ أكَّ:ثالثاً

 :دعونا نتساءلِ اآلن

 ؟نا للموضوعِنا وفهمُدراكُإنا و مالحظاتُيَما هـ 

 ؟ وما هو فهمُهم له باملوضوعِ ذوي العالقةِ اآلخرينَ األشخاصِاكُما هو إدرـ 
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نا ها ذهنُيستخدمُالَّيت  ريقُ الطَّ أو هوَ، العاملِةِنا لرؤيَ هو طريقتُفاإلدراكُ، نا أم مل يعجبْنا ذلكَأعجبَأ  سواءٌ واقعٌ أمرٌدركاتُملا

 :، مثالًةِ يف هذه اللحظَ ما نراهُلتنظيمِ

 رائيَّم الشِّهُ سلوكَ يقودُ سوفَدراكَهذا اإلفإنَّ ، ةِجاريَّ التِّتال من احملهِ من غريِأفضلُمعيَّناً  ا جتاري حمال أنَّسُا النَّإذا أدركَ

يف ،  شخصٍكلَّ  ولكنَّ،مِ القائِدراكِ اإل لتغيريِ احلقائقِ استخدامُميكنُويف هذا السياقِ . ..همدراكِإ  خطأَت احلقائقُ أظهرَوإنْحَتَّى 

 .خصيِّ الشَّهِ من فهمِاًانطالقعلى موضوعهِ  سيتعرَّفُ،  األمرُهنايةِ

 دراكَ هذا اإل فإنَّ؛ من غريها وخداعاًةً أنانيَّ أكثرُةِياسيَّ السِّاتِخصيَّ إحدى الشَّ أي الحظوا أو فهموا أنَّ،اسُ النَّإذا أدركَ

هُ  بأنَّعاءِ من االدِّ هناال فائدةَ و.حلقيقةِبا عالقةًلذلكَ  لضَّروريِّ أن يكونَليس من ا و،متِه بأصواءِالد اإل بطريقةِمُهو الذي سيتحكَّ

 . أو خطأًاً صوابكانَأ  سواءٌ واقعٌ أمرٌ اإلدراكَ، ألنَّجتاهلُهانا  ميكنُ وأخطاءٍ أن حيتوي على عيوبٍإلدراكِميكنُ ل

 :، مثالًانَ إدراكِ إىل توسيعِ ما حنتاجُ كثرياً؛ ماموضوعٍيف  رُعندما نفكِّ

 ؟ةٌقَ ضيِّنا إىل املوضوعِهل نظرتُـ 

 ؟النَّظرِ بعني  من العواملِ عامالً نأخذَهل نسينا أنْـ 

  بعضَ يضعُ إىل دوائرَمِقسَّامل فكريِ التَّ برنامجَلَعَا جَم وهذا ،ليست كافيةًولكِنَّها  ما، ا فائدةًنَ إدراكِنا يف توسيعِتِ لرغبَإنَّ

 :، من قبيلِ االنتباهِ لتوجيهِاجد السَّهلةِ الوسائلِ

 ؟ كرسيٍّ تصميمِعندَالنَّظرِ  ها بعنيِ أخذُجيبُالَّيت   العواملُي ما هـ



 85

 ؟ إجازةٍ لقضاءِخطيطِ التَّعندَالنَّظرِ  ها بعنيِ أخذُجيبُالَّيت   ما هي العواملُـ

 ؟ جديدةٍ سيارةٍ شراءِعندَالنَّظرِ  ها بعنيِ أخذُجيبُالَّيت   ما هي العواملُـ

 ؟ جديدٍ حساباتٍ مديرِ تعينيِ عندَالنَّظرِ ها بعنيِ أخذُجيبُالَّيت   العواملُي ما هـ

 يف هِ من عمرِةِنَامِ يف الثَّتًى لفوميكنُ. النَّظرِ  بعنيِ العواملِ يأخذوا مجيعَ أنْ من الطالبِ تطلبُ أو األلفُ املثلثةُ)أ.أ.أ(وسيلة ال

ها مَدِخْتَسْ أن يَكٍنَّ حمفٍ ملوظَّميكنُالَّيت ها ذاتِ هولةِ بالسُّ جديدةٍةٍرَقَ بَ لشراءِ هذه الوسيلةَ أن يستخدمَلِّفٍنائيةٍ من مكانٍ متخ مدرسةٍ

 .جديدةٍحاسوبٍ  ةِكَبَ شَ تصميمِإلعادةِ

 االهتمامُأمَّا ). إذن( الَّيت مسِّيناها كريِف التَّةِ أي من مرحلَ،يمِوق التَّةِمن عمليَّصميميٌّ  جزءٌالنَّظرِ   ما بعنيِ فعلٍ نتائجِ أخذَإنَّ

 عارفاً أن يكونَإِلَى   حيتاجُءً، دوابيبُ الطَّفُصِفعندما يَ). ها( الَّيت مسَّيناها فكريِ التَّ من مرحلةِهو جزءٌف  املعروفةِتائجِبالنَّ

 .واءِ هلذا الدَّ احملتملةِةِ اجلانبيَّأثرياتِلتَّبا

  والعواقبِتائجِالنَّإِلَى  ا خاصاً انتباهبُ تتطلَّدوائرَإِلَى  مٍ مقسَّعلى حنوٍ  التفكريِمن برنامجِ. ق.ق.و قالقافِ املثلثةِ أ وسيلةُ

 . املعطياتِلُ تشكِّيت ال من املعلوماتِاً جزء تكونُ معروفةًتائجُ هذه النَّوعندما تكونُ.  ما لفعلٍاحملتملةِ

 فإدراكنا حيتاجُ. النَّظرِ  بعنيِ اآلخرينَ هؤالءِذَخْ علينا أَيفرضُ  وهذا ما، آخرينَاًاص أشخفكريِ التَّاتِ عمليَّ معظمُنُتتضمَّ

 فكريِ التَّبرنامجِمن . أ.أ.األلف املثلثة أو أ وسيلة  والذي يساعدُ على ذلكَ هو. النَّظرِبعنيِ  للموضوعِاآلخرينَ دراكَإ  يأخذَأنْإِلَى 

 : اآلخرينَ نظرِوجهاتِإِلَى   االهتمامَهُتوجِّ واليت دوائرَإِلَى  مٍمقسَّعلى حنوٍ 
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 ؟ املوقفَى اآلخرونَرَ يَكيفَـ 

 ؟ هذا اخلطرَونَنُى املدخِّرَ يَكيفَـ 

 ؟ هذا اخلطرَمِ املطاعِى أصحابُرَ يَكيفَـ 

 ؟ هذا اخلطرَ يف املطاعمِى العاملونَرَ يَكيفَـ 

) ها(األداةِ  هدفُو. احلسبانِ  بعنيِ لألمورِمْهِ فهمِ وطريقةِ اآلخرينَرِظَنَ  وجهاتِأخذِإِلَى   دائماً يضطرونَياسةِ السِّرجالُ

 .هاتِ من معرفَنُ عندما ال نتمكَّها أو تقديرُدراكاتِ هذه اإلحماولة معرفةِهو  بل  اآلخرينَدراكاتِإ تغيريِإِلَى  عيَ السَّ ليسَفكريِمن التَّ

 فكريِ يف التَّ دورٍأيَّهذه املشاعرُ  لعبَال ميكنُ أن ت وهلذا ، بالفوضىمُسِ يتَّتيٌّ ذا أمرٌ املشاعرَ بأنَّ سائدٌ اعتقادٌهناكَ

.  يف تفكرينااً كبرياً دورلعبُهي ت و واقعٌ أمرٌ فاملشاعرُ، للعقلِفٍ ومنااً متام خاطئٌهذا االعتقادَواحلقيقةُ أنَّ . يِّ اجلدِّيِّاملوضوع

  املشاعرَ أنَّينهذا ال يعلكنَّ ا، ونَا ومشاعرَنَمَيَ قِدمَخت أن ي هفكريِ التَّغايةُ ف.هايةِنا يف النَّ تفكريِئجَ نتامُوِّ تقيت الينا همشاعرَكما أنَّ 

 .اً متامخرُآ ، فهذا أمرٌأنَّها مسوَّغةٌ دائماً أو  دائماً،فكريِ التَّةِ لعمليَّمفيدةٌ

 الَّيت فكريِ التَّ يف مرحلةِنأخذَها بعنيِ النَّظرِ خصوصاً والهتمامَها ا نعريَ أنْ وهلذا جيبُ، موجودةٌ املشاعرُعلى أيِّ حالٍ،

 :، مثالً)لو(مسَّيناها 

 ؟ هذا األمرِما هي مشاعري حيالَـ 

 ؟هُ حيالَةِلَ ذوي الصِّ اآلخرينَ مشاعرُيما هـ 



 87

 عن عبريَ التَّ من األفرادِتطلبُوالقبَّعةُ احلمراءً  ، احلمراءِةِعَبَّالق عن تِّ السِّعاتِ القبَّستخدامِا بفكريِ التَّيف برنامجِحتدَّثنا 

  واحدٌ فإذا كانَ التَّفكريِ،ماتِوِّ مقأحدَبوصفِها   باملشاعرِتعرتفُ، وهي هبذا املعنى اهنةِ الرَّ يف هذه اللحظةِ األمرِهم حيالَمشاعرِ

أيِّ  على ماتِ املقوِّأحدَولكنَّهُ يبقى ، يِّ النهائاخليارِيف  رَ يؤثِّفإنَّ ذلكَ لنا هَءَ شرانريدُالَّيت  ارةِيَّ السَّ لونَبُّ ال حي العائلةِمن أفرادِفَقَطْ 

 .حالٍ

 أمَّا . هذه املشاعرِ بتسجيلِيها، بل تكتفتغيريِترنو إِلَى  أو  املشاعرِ مناقشةَيغتال تب) لو (فكريِ التَّ مرحلةَأنَّأُخْرَى  ةً مرَّرُأكرِّ

  األمورِ معاجلةُعبِمن الصَّ ذلكَ أَنَّهُ . من املعلوماتِاملزيدِإِلَى  لِوصُّالتَّثُمَّ  ،متييزٍإِلَى  لِوصُّالتَّمن أجلِ   حثيثٌيٌهو سعف حليلُالتَّ

 .هاتَجَمعالَعلينا  لُ تسهِّ أصغرَأجزاءَإِلَى ها تفكيكِمن دونِ  دةِقَّاملع

 على دِقَّ املع هذا األمرِرؤيةِإِلَى  ينته، ولكِنَّها قَدْ تها بسهولةٍنا متييزُ ميكنُ أجزاءَ يف بعضِ األحيانِ هذه تنتجُفكيكِ التَّةُعمليَّ

 .اً جيد هذا األمرَنا نفهمُ أنَّوهكذا نشعرُ. .. لديناا جدةِ املألوفَ من األجزاءِ من جمموعةٍنٌوَّمكأَنَّهُ 

  نوعٌحليلُالتَّ و.اً مسبقهُما نعرفُفَقَطْ إذا حننُ قِسْنَاهُ إِلَى  ؛ا م شيءٍ فهمَنا نستطيعُ ألنَّا جد صعباً الفهمُ سيكونُ حتليلٍدونِمن 

 :، مثالً لهةِنَ املكوِّاألجزاءِإِلَى  ما ءٍي ش تفكيكَين يعهِ أشكالِأيسرِ وهو يف ، االنتباهِ توجيهِةِمَ أنظِمن أنواعِ

الَّيت  األشياءِ، وغريها من اساتِعَّالدَّو، لسلةِالسِّو، دِوَقْمِالْو ،اهليكلِو، العجالتِ: هاأجزائِإِلَى  ةٍاجَ درَّنا تفكيكُميكنُ

 .اجةِرَّ الدَّ لتصنيعِتْعَمِجُ



 التَّفكيرعلم نفسك 
 

88

،  واملالحظةِدراكِ على اإلاالعتمادُهنا  علينا  سيكونُ، ولكنْابةً جذَّةَاجَرَّت الدَّلَعَجَالَّيت   العواملِ حتليلُنا أيضاًميكنُ

  عواملِمقاومةِو،  األمانِعواملِو، كوبِ الرُّسهولةِو، احةِالرَّو، صالحِ اإلسهولةِو،  واملتانةِ،ةِالقوَّ لُ مث أشياءُ العواملِ تلكَ بنيَوسيكونُ

 .، وغريِ ذلكَكلِالشَّو، عرِالسِّو، ائدِ السَّطِمَها للنَّتِمدى مطابقَو،  للسرقةِضِعرُّ التَّ احتمالِدرجةِو، قسِالطَّ

 .هاتَمالحظَأكثرَ صعوبةً وكذلكَ ا هَ إدراكَا جيعلُمَّ مِ، وهذاعاساتِ والدَّن العجالتِ مةً دقَّ أكثرُ هذه األشياءِمجيعُ

، ةِقديَّ النَّةِولَيُ السِّانِيَرَ جَسرعةِو، ةِ املاليَّاالعتماداتِك ،مِضخُّ بالتَّةِقَتعلِّ امل العواملِ بتحليلِعادةِال  يفونَ االقتصاديُّيقومُ

 وغريِ ذلكَ من املوضوعاتِ فسِا التنغيابِو، ةِدَ اجليِّ اخلدماتِةِقلَّو، قدِ النَّ تبادلِقنواتِو، قدِ النَّباعةِطو، مِضخُّ التَّعاتِتوقُّو

 ...االقتصاديَّةِ

على  و.اً فيها ممكنلُدخُّ التَّكانَالَّيت  قاطِالنِّيف   كما سيختلفونَ، من العواملِ عاملٍ كلِّةِأمهيَّيف  مْ فيما بينهُ خيتلفونَسوفَ

 . وفهمِهَاةِالعمليَّهذه   حتليلِدونِمن  مِضخُّ التَّ حيالَءٍي شأيِّب ا القيامُ جدعبِ من الصَّ سيكونُكَذلالرَّغْمِ من 

 عُ ال تشجِّ هذه اجلامعاتِ يف أنَّ تكمنُ املشكلةَلكنَّو ،حليلِ التَّها على عادةِبِ طالتشجيعِ على اجلامعةِمن املستحسنِ اعتيادُ 

 .األُخْرى  من األشياءِكثريِعلى ال

 داً، ج كثريةًفرةُا املتو املعلوماتُ تكونُ احلاالتِ يف بعضِا، ولكنْهَ مجعَتستطيعٌالَّيت   املعلوماتِ كلَّامجعْ:  القولُهلِمن السَّ: مثالً

، بل اآلن رُبَّما يف  سنواتِ بضعَ كلَّ تتضاعفُةُ العلميَّ واملعلوماتُ، عامٍ كلَّعُبَطْ تُةٍطبيَّثالثة وثالثونَ ألفَ جملَّةٍ   على سبيلِ املثالِهناكَ

 ؟تٍا عن معلوم البحثِةَ عمليَّهُ نوجِّكيفَف. أشهر قليلةِ اآلن
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 : من املعلوماتِةٌ أساسيَّ أنواعٍ ثالثةُهناكَ

 .هاتعرفُالَّيت  املعلومات :أوَّالً

 .ها ال تعرفُكَ أنَّيتعالَّيت   املعلوماتُ:ثانياً

 .ها ال تعرفُكَال تعي أنَّالَّيت  ملعلوماتُ ا:ثالثاً

 ، إذ صعوبةًكثرُاألهو فاني  الثَّوعُالنَّأما . كَ سيَّانَ أكانت حاضرةً يف ساحةِ وعيكَ أم اللديالَّيت املعرفة إنَّهُ  ، سهلٌ األولُالنوعُ

  عليها؟علينا احلصولُ الَّيت  املعلوماتِدُ حندِّكيفَو؟  إليهاحنتاجُالَّيت   على املعلوماتِ حنصلُكيفَ

  أو يضعُ حمدَّداً، أو احتماالً، مااً اعتقادنُيكوِّثُمَّ  ،ةِرَفِا املتو املعلوماتِ على مجيعِ إىل احلصولِالبدايةِيف ي حرِّ التَّيسعى رجلُ

 :، مثالً من املعلوماتِ عن املزيدِ البحثِهِيجبتوها  بدورِاتُهذه الفرضيَّوتقومُ . فرضياتٍ

 ؟ اجلرميةِةَ ليلَمُهَ املتَّانَ كأينَـ 

 املتهم؟زمرةُ الدَّمِ الَّيت وُجِدَتْ بنيَ أظافرِ الضَّحيةِ مع زمرةِ دمِ  تطابقُتهل ـ 

 ؟ اجلرميةِرتكابِال هُتُفعَ دَتكونُالَّيت قَدْ  ةُ احملتملَوافعُما هي الدَّـ 

 . الربيِّيدِ الصَّلةُئأسأي  ةٌدَ حمدَّأسئلةٌها تلي ، البحريِّ االصطيادِأسئلةِ، وهي من ةُ العامَّهذه األسئلةُ

إىل أيضاً   الَّيت تقودُنا بدورِهامن الفرضياتِثُمَّ على املزيد  ،الفرضياتِب  املتعلِّقَةِ من املعلوماتِ مستمرٍّ على جريانٍقد حنصلُ

 .هُقَفْ وَ العلمُ الذي يعملُهو األسلوبُهذا و... الَيْكَ، وهكذا دَوَاتِ يف الفرضيَّي إىل تغيريٍ يؤدِّ، األمرُ الذي من املعلوماتِاملزيدِ
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 : مراحل لدينا ثالثُنإذ

 .ةِ العامَّ املعلوماتِ بعضُ:األوىل

 . من املعلوماتِ ومزيدٌاتٌفرضيَّ :الثانية

 .أو نفيهاإثباتِها و، اتِ هذه الفرضيَّختبارِا إىل يُعالسَّ :الثالثة

 .من دونِها فكريِ بالتَّنا البدءُميكنُ وال ا، جد مفيدةٌاتُيَّضِرَالفَ

نا  حبثِ يف توجيهِ وهي تنفعُ.خمنيِإىل التَّقريبةٍ  سهلةٍأو مركَّبةٍ  ةٍ علميَّاتٍيَّضِرَ فَ مثلَةً منهجيَّ تكونَ أنْاتِيَّضِرَفَهلذه ال ميكنُ

 .عن املعلوماتِ

  ما تريدُ إىل رؤيةِ األمرُهِ فينتهي بِهِاتِ لفرضيَّاً حبيس املرءُ يصبحَأنْكبريٍ ب رٍطَخَ فإنَّها تنطوي على ذلكَلكنْ على الرَّغْمِ من و

 .آخرَ ءٍي ش عن كلِّلُفُغْويَفَقَطْ،  اهُرَ تَ أنْهُتُيَّضِرَفَ

 :أُخْرَى، مثالً اتٍيَّضِرَ فَ إىل إجيادِعيِ والسَّاتِيَّضِرَ هذه الفَ إىل اختبارِةِهايَ يف النِّوهكذا حنتاجُ

 تتعلِّقُ بأنابيبِ معلوماتِإىل  كَ حبثَهُتوجِّف،  مسدودٌيفِصرِ التَّ مياهِأنابيبِ  أحدَ أنَّتُخَمِّنُ فِقْ السَّرَبْ عَ املياهُبُرَّسَتَعندما تَـ 

 .صريفِالتَّ

 هُجِّفتو الكهربائيِّ القاطعِ النحاسيِّ، أو امِمَّ أو الصَّةِبَ يف اللمْيكونُقَدْ   العيبَ أنَّتُخَمِّنُ، يٌّ كهربائ مصباحٌءُيعندما ال يضـ 

 . ما يتعلِّقُ هبذه االحتماالتِ إىلانتباهكَ
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  بأيِّنا القيامُقدورِمب ما كانَ، ولوالها  الوقتِ طوالَخميناتِذه التَّهب قومُنَإذا نظرنا يف كيفيَّةِ تعاملنا مع األمورِ واألشياءِ جند أننا 

لتَّخميناتُ صحيحةً دائماً، وأنَّها ستكونُ كذلكَ، فَقَد تكونُ خاطئةً، وقد حدَّثتكم عمَّا  وال يعين ذلكَ أَنَّهُ ينبغي أن تكونَ ا.ءٍيش

 فركَّزتُ جهدي كلَّه على  هو الذي يرنُّ بالفندقِ اخلاصَّهَ املنبِّ أنَّتُنْمَّخَفقدْ  يف فينيسيا، قِ الفند غرفةِيفحَدَثَ معي عندما كنتُ 

 .احلقيبةِالذي كانَ يف   اخلاصِّهِ من املنبِّاً منبعث كانَننيَ الرَّ ألنَّاً، خاطئكانَ ين ختميلكنَّو... هِ إيقافِحماولةِ

ولكنْ .  من الفرضياتِقِحقُّ للتَّوسيلةٌإالَّ  أندرو داهل حتليالتُوما ،  العلمِ جوهرُ هيَ الفرضياتِ على وضعِالقدرةَاحلقُّ أنَّ 

أصلُ ، وهاأو إجيادِ  الفرضياتِ وضعِةِ على عمليَّوليسَداهل   على حتليالتِ يتمُّ العلومِ تدريسِلِ خالركيزَ التَّ فإنَّذلكَعلى الرَّغْمِ من 

  الفرضياتِ وضعَنَّذلكَ أ.  يف حقيقةِ األمرِليس كذلكَولكنَّهُ  . أو أكثر سهولةً سهالًاً أمراتِ الفرضيَّون وضعَدُّيعاخلللِ أنَّهم هذا 

 .اتِ من العمليَّ كبريٍ عددٍمَهْ فَ كما يتطلبُ، على اإلبداعِ القدرةَبُيتطلَّ

. لديناالَّيت   يف املعلوماتِةَغرَ الثَّدُعندما حندِّ، والسِيَّما ةً جليَّ واضحةًةُ األساسيَّ الفرضياتِال تكونُيف بعضِ األحيانِ قَدْ 

  يف املبيعاتِاً هبوط عندما نالحظُ: املثالِسبيلِعلى و. ةِ األساسيَّ من املعلوماتِ جزءٍ هو غيابُذلكَيف  بُبَسَّال يكونُقَدْ 

 .انَتِعَ لسلْ منافسةًةًعَلْ سِ يف األسواقِحَرَطَما قَدْ  ساً مناف أم أنَّرِ يف السعِّرٌ تغيُّأَرَطَقَدْ   ما إذا كانَةِسنسعى إىل معرفَ

 دُقِنفتَالَّيت   املعلوماتِ بأنَّنا إىل االعتقادِ ما تدفعُةٌيَّضِرَ فَ أو مالدينا سببٌألنَّهُ  ةِغرَ الثَّ من حتديدِ األوقاتِيف أغلبِإنَّنا نتمكَّنُ 

 ...ةِسَ املنافِةِعَلْ السِّمبيعاتِى  مستوةِ يف معرفَنرغبُقَدْ   أنَّنا املثالِعلى سبيلِومن ذلكَ  ، مفيدةٌ معلوماتٌيإليها ه

 ! من هذا النوعِعِلَ السِّ مجيعِ يف مبيعاتِلَصَحَقَدْ  ما اً اخنفاض أنَّي ه هناةُ األساسيَّةُالفرضيَّ
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  االخنفاضَ أنَّيههنا  ةُ الفرضيَّ فتكونُ.مفاجئٍعلى حنوٍ  أم ا تدرجييثَدَحَقَدْ   هذا االخنفاضُا إذا كانَمَّع نتساءلُقَدْ 

 . ما يف مرحلةٍةٍ معاديَةٍ عن دعايَ ناجتاًيكونُقَدْ  املفاجئَ

 ها أكثرَجنمعُالَّيت   املعلوماتُلدينا كانتِالَّيت   يف املعلوماتِ املوجودةِغرةِنا للثَّ وعيُما زادَكلَّنا هو أَنَّهُ ما ينبغي التَّركيزُ عليه ه

 .اًعفْنَ

 .هانا ال نعرفُ أنَّال نعرفُالَّيت  املعلوماتُ، وهي  الثالثةحلةِراملإلَى   اآلنَنصلُ

 ال  عن معلوماتٍ تبحثُ كيفَولكنْ. ..هاتِ إىل معرفَجُاتحت كَ أنَّعلمُت  على معلوماتٍلحصولِعليكَ أن تسعى ل هلِمن السَّ

 ؟موجودةٌأنَّها   أصالًتعرفُ

 :عبةِ الصَّهذه املشكلةِحللِّ   ممكنتانِ طريقتانِهناكَ

 كَمَلُ ألو كانَحَتَّى  جاهِ االتِّكَتسعى يف ذلثُمَّ   منها عيفةِ الضَّاالحتماالتِيف كلِّ االحتماالتِ حَتَّى  رَ تفكِّ أنْياألوىل هالطريقةُ 

 .اً ضعيفجاحِبالنَّ

تبقى إليهِ فإنَّكَ س ا حتتاجُ عمَّ بالبحثِ إذا اكتفيتَكَ ألنَّنِ، املعيَّ يف احلقلِةٍ عشوائيَّ على معلوماتٍ االطالعُي هانيةُلثَّالطريقةُ ا

 .ةِ احلاليَّكَ أفكارِحبيسَ

  إىل معارضِهابَهذا الذَّين وقد يع.  املغلقةِاحلدودِبوتقةِ  من  اخلروجَ لكَتيحُ يةٍ عشوائيَّ على معلوماتٍاالنفتاحُ

 . خمتلفةٍ من اختصاصاتٍإىل أشخاصٍ كذلكَ ثَحدُّ، والتَّعادةِيف الها ؤال تقرالَّيت   اجملالتِةَ وقراءَأُخْرَى، الختصاصاتٍ
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 اً عنها عمد لتبحثَ ما كنتَ على أشياءَةًدفَاصم  إىل اطالعكَاجةِ عن احل ينشأُةً عدَّ حقوالًنُ الذي يتضمَّ البحثِ جناحَإنَّ

 .موجودةٌأنَّها  رُ مل تكن تتصوَّكَألنَّ

 يف  مل ينبحْ الكلبَ أنَّي هـيَّةًمهِّكثرُ أ األقطةُ كانت النُّلشارلوك هوملز  شهريةٍةٍ يف قصَّه أنَّرْ تذكَّملعلوماتِا كَامِ استخدَعندَ

 . الكلبِلِبَ من قِدا ج مألوفُ شخصٌ القاتلَ أنَّألنَّهُ اكتشفَ من خاللِ ذلكَ ةَهمَّ املقطةَ هذا هو النُّباحِ النُّ غيابُلقد كانَ. ..الليلِ

على و. اًقرأها أيضكانَ قَدْ   آخرَها مع شخصٍتِشَمناقَثُمَّ إىل  ،ةٍ يف جملَّةٍنَ معيَّ مقالةٍ إىل قراءةِاً مرارجلأتُ: أذكرُ لكَ مثاالً آخرَ

 . إىل وجودهاهْمل ينتبِولكنَّهُ  املقالةِيف   موجودةً كانتْ بأشياءَخصَ هذا الشَّ أخربُ كنتُذلكَالرَّغْمِ من 

 ةِ حماولَدونِمن   يقرؤونَاسِ النَّةَ أغلبيَّ أنَّحبقيقةِوإنَّما العالقة هي ، األمرِذا هلا هب ال عالقةَال تستغربْ إِذا قلتُ لكَ أنَّ الذَّاكرةَ 

 .هانَيقرؤوالَّيت  ةُ املادَّهُ الذي حتملُ املغزى الكاملِاستخراجِ

ذا هب هلا  ال عالقةَـيَّةًمهِّكثرُ أ األ املعلوماتُ ما تكونُ ما، وغالباً ما أو رسالةٍةٍصَّ لقا عاماً سياقعادةِ يف ال لدى الكاتبِيكونُ

 .األُخْرى  املعلوماتِهِ على نفسِتُوِّيففإنَّهُ س سالةِ أو الرِّةَصَّ القِ سياقَ القارئُعَإذا تتبَّ و.سالةِ أو هذه الرِّياقِالسِّ

 نى املعيفِضْالَّيت تُ  أو األفكارِِ األطرِ بعضُكَ يف ذهنِ لديكَ إذا كانَإالَّاألُخْرى   املعلوماتِ رؤيةُكَال ميكنُمتاماً أَنَّهُ  صحيحِمن ال

 ذه األطرِهب  غينٌ ذهنٌ لديكَسيكونُف على حنوٍ مطلقٍ أو غريِ مقيَّدٍ املوضوعِيف  تَرْ إذا فكَّولكنْ. على هذه املعلوماتِاملبينَّ 

 .واألفكارِ

 : عديدةٍاحتماالتٍيف  سيبدأ بالتفكريِ الذي سيحدث هنا أنَّ ذهنكَ ، قد اخنفضَ من اجلرائمِنٍ معيَّ نوعٍلَ معدَّ أنَّتقرأُ: مثالً
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 ؟ اجلرميةِكابِ إىل ارتاسِ النَّ نزوعُهل اخنفضَـ 

 جيدونَ أيَّال ألنَّهُم   عن هذه اجلرائمِلطاتِ السُّوا عن إخبارِفُ توقَّاسَ النَّ أم أنَّ أفضلَ على حنوٍمهبعملِرجالُ األمنِ  هل يقومُـ 

 ؟ هذه اجلرميةِ تصنيفُرَيَّغَ عندما تَاستجابةٍ

 . هذه االحتماالتِ من بنيِ أو أكثرَ احتماالًمُعَدْتَ  معلوماتٍتالحظُقَدْ  قريرِى من التَّ ما تبقَّكَ قراءتِوبعدَ

 لَوَّحَتَ يَ أنْميكنُولكنَّهُ   يف حقيقةِ األمرِ، صعبٌ عملٌ للمعلوماتِةِلَ الكامِاللةِ الدَّ إىل استخالصِعيُ والسَّ،طورِ السُّ بنيَالقراءةُ

 طاتاملخطَّو.  خمتلفةٍ يف مواقفَكَ تفيدَ أنْ ميكنُ الَّيت علوماتيلٍ من املبس كَ ذهنَرُطِمْ تُكَ أنَّ ستجدُ، فإذا ما كانَ لكَ ذلكَإىل عادةٍ

 .اًر تطوُّاتِ الفرضيَّ أنواعِ أكثرُ هيَأو النماذجُُ الَّيت سبقَ احلديثُ فيها

 مع  ينسجمَي كمنوذجِألاهذا   ببناءِتقومَو، ةِ اخلليَّاءِشَ أو عن غِ عن االقتصادِينٌّذهأو خمطَّطٌ  منوذجٌأ  لديكَ يكونَ أنْنُميك

الفعلُ  هذا سيمنحكُ. ..وترى ما سيحدثُيف احلاسوبِ  أو  يف ذهنكَ املوجودِمنوذجِاألهذا  ضِرْعَثُمَّ تقومُ بِ ، معروفةٍمعلوماتٍ

 هُقَفْ وَ الذي يعملُسلوبُ األ هذا هوَ...هاصِوتفحُّالتوقُّعاتِ، هذه  من قِحقُّالتَّتوقُّعاتٍ و  بوضعِ لكَا يسمحُمَ ملا جيري، كَفضلَأ اًفهم

 . أو املخطُّطمنوذجُاأل

 : ذاتِهاريقةِالطَّب  يعملُيُّ احلقيق العلمُإن كانَاآلنَ دعنا نر 

 ، األشياءِظامِنِيف   التأثريِةِنا على كيفيَّ يدلُّمنوذجَ األكما أنَّ. منوذجَاألهذا   من أنشأَنا حننُلكنَّو تِ،علوما باملنادُ يزوِّمنوذجُاأل

 . نتائجَةِنا إىل أيَّ سيقودُ كانَونرى إنْهذا التأثريِ  بُ جنرِّ ذلكَبعدو
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 يف ... املمكنُ الوحيدُمنوذجُ أو األ، األفضلُمنوذجُه هو األنا الذي وضعمنوذجَ األ أنَّ إثباتِن ماً أبدنَلن نتمكَّتذكَّرْ هنا أنَّنا 

 نا إىل نتائجَيقودُأَنَّهُ ، كما  أو ذاكَاملوضوعِهذا  عن هُفُ ما نعرِ مع كلِّ ينسجمُ لديكَ الذيمنوذجَ األنَّإ  تقولَ أنْكَ ميكنُ  األحوالِأحسنِ

 .ذاتَهُ ءَي الش أن يفعلَ آخرَمنوذجٍ أل وميكنُ،مفيدةٍ

 وهذا األمنوذجُ ، هِ بنفسِهُسَفْ نَمُظِّنَ يُا معلوماتياًنظامبوصفِها  ماغِ يف الدِّةِ العصبيَّكةِبَ الشَّلِمَ عَةِكيفيَّل عَضِوُقَدْ   كانَمنوذجٌثَمَّةَ أ

 ةِها من أمهيَّتُ أمهيَّ وتنبعُ،ا تلقائي تعملُتِانقَ هذه التَّ أنَّ فيما بعدُنَيَّبَتَثُمَّ . نيب اجلافكريِ للتَّةِ املنهجيَّتِاناقَ التَّى إىل إجيادِهو الذي أدَّ

 .جِمنوذ األ ذاكَ من خاللِ كانَفكرةًبوصفِها  ا األويلَّهَشأَمن على أيِّ حالٍ فإنَّ لكنْو يِّ،ها العملاستخدامِ

 : هذا القسمِ ناقشناها يف بدايةِيت القطةِ إىل النُّ اآلنَنعودُ

فيها   املعلوماتُ ال تكونُ حاالتٌ هناكَولكنْ.  عن التفكريِ بديالً وتكونُ وحدها كافيةً املعلوماتُ تكونُ كثريةٍيف حاالتٍ

 .ناتِ من قدرَنا واحلدِّإىل تقييدِسيقودُ  كافيةٌبأَنَّها  االعتقادُو ،فكريِ عن التَّبديالًوال  كافيةً

. هذا احلقلِعن  هُتُهم قراءَ ما ميكنُكلِّحياولونَ قراءةَ   أو العملِالبحثِمن حقولِ  اً جديد حقالًونَ عندما يدخل الناسِمعظمُ

 .مهِبأنفسِفيه   بالتفكريِيبدؤونَثُمَّ  الً أوَّ املعلوماتِ مجيعِ استيعابَيريدونَإنَّهُم 

 ، سيميلُهذا احلقلِعن  فرةِا املتو املعلوماتِ مجيعَقرأتَقَدْ  فعندما تكونُ. اً خاطئيكونُلكنَّهُ قَدْ  ا جديٌّ طبيعسلوكٌالهذا 

. .. جديدةًاً أفكاردَ أن يولِّ على ذهنكَعبِ من الصَّ وسيكونُ، احلقلِ يف ذلكَةِقليديَّ التَّ واألفكارِ املفاهيمِ إىل استخدامِذهنكَ
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 دَ تولِّ أنْعليكَاملتعذَّرِ  من يكونُ، إالَّ أَنَّهُ س إليه هذه األفكارُ ما تشريُ إىل عكسِ واالجتاهُ القائمةِ األفكارِ نقدُكَبإمكانِأَنَّهُ  صحيحٌ

 .قليديِّ التَّفكريِ التَّ إىل أسلوبِلعودةِل  ما ستنجذبُ سرعانَكَ ألنَّ جديدةًفكرةً

 ؟ ما هو البديلُنإذ

 ؟اً عنه شيئ ال نعرفُحقلٍيف   مفيدٍعلى حنوٍ فكريُنا التَّهل ميكنُو

  طبيعةَسَسَّنا نتحَعلِجلما يكفي أي  ، عنهاعامإلعطائِنا انطباعاً  يملا يكفولكنْ فَقَطْ ، هذا احلقلِيف   بالقراءةِنا البدءُميكنُ

  ثانيةًفُنتوقَّثُمَّ ، هذا احلقلِيف   املزيدَ لنقرأَ ثانيةًنعودُو. هذا احلقلِيف  نا املبتكرِكريِبتف  ونقومُفُنتوقَّثُمَّ ، ةَ االصطالحيَّهِ وعباراتِلِاحلق

 .احلقلِعن   من معلوماتٍافرٌ ما هو متو كلَّ لنقرأَ نعودُ، ويف النهايةِرَكِّفَ نُيك

  اجلديدةِ من األفكارِ املزيدِ لتطويرِ أكربَيعطينا فرصةًوهذا ، ةِ اخلاصَّناكارِ أف بعضٍرَبْ عَ سنرى هذا احلقلَريقةِذه الطَّهب

 .جِذَّ لدى املبتدئني أو السُّةَ اإلبداعيَّهذا ما ندعوه القدرةَو املبتكَرَةِ،

  ألنَّاً، صحيحليسَ هذا ولكنَّ.  جديدةٍ إىل أفكارٍكَ يقودُ سوفَلديكَالَّيت   للمعلوماتِكَ حتليلَ بأنَّ شائعٌ اعتقادٌ هناكَكانَ

 هذه  بعضِ بنيَ من اجلمعِاً أيضنُتتمكَّورُبَّما ، كَ يف ذهنِاًق مسبَّ املوجودةِ األفكارِ بنيَعلى االختيارِفَقَطْ  كَدُ سيساعِ املعلوماتِحتليلَ

 .بتكرةٍمُأو   جديدةٍ أفكارٍةِ من رؤيَنَكَّمَتَ لن تَكَ لكنَّةِ املعياريَّاألفكارِ
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 احتماالًأو ، الًتأمُّأو ، اًختمينبوصفها  كَ يف ذهنِ الفكرةُ تبدأَ أنْوهلذا جيبُ. هِتِا لرؤيَ مستعدما يكونُ هنُيرى الذِّادة، يف الع

 هذا  تدعمُ املوجودةُ كانت املعلوماتُإنْوحتاولُ اكتشافَ  خمنيِ هذا التَّرَبْ عَ إىل املعلوماتِتعودُ ذلكَ بعدو ...افرتاضاًأو 

 .خمنيَالتَّ

لكن هذا لن على حنوٍ أسرعَ وأيسرَ بكثريٍ جدا، و  ومناذجَ معلوماتٍ ختتارُ سوفُاجلديدةَاحلاسوبِ   شبكاتِ أنَّصحيحٌ

 .ماذجِ هذه النَّ أسسَ لكَحَيوضِّ

يقبلونَ  قططاً  ميلكونَ الذينَ األشخاصَنَّإ  لكَيقولُاحلاسوبَ  أنَّمثالً  لنفرتضْف  يف بعض األحيانِ،ةٍ أمهيَّ أيُّ لذلكَال يكونُقَدْ 

 يمالكا إىل بائعي الثومِ وإىل تلقائيفإنَّكَ ستتجهُ بفكركِ  فإذا كنتَ ممن يتاجرُ باخلضرواتِ.. . من غريهمأكثرَعلى شراءِ الثُّومِ 

 .القططِ لتقومَ بصفقةٍ تعودُ عليكَ بالربحِ الوفريِ

مدى  عن ؤِ على التنبُّ ذلكَمْهُ يساعدَي كقِالسو ميدانيَّةٍ عن  على أحباثٍناسُ ال، كثريا ما يعتمدُاألعمالِو  الشركاتِيف عاملِ

 . أن يكونَا ميكنُ عمَّ وليسَ فيه،هو قائمٌوما  وقِ السُّ عن واضحةً فكرةً تعطي أو األحباثَراساتِ الدِّ ولكنَّ. اجلديدةِةِلعَ السِّجناحِ

 لَئِعندما سُف.  املستقبلِإىل استشرافِ هتدفُ  أسئلةٍعند طرحِدوماً، حَتَّى ضي اامل  حنوَوقَالسُّ الَّيت تدرسُ  األحباثُعُتتطلَّ

  بعد استخدامِ، ولكنْفٍ مع موظَّعاملَ التَّلونَيفضِّأنَّهم ، أجابوا فٍ مع موظَّم أ مع آلةٍعاملَ التَّلونَإذا كانوا يفضِّعمَّا   مثالً املصارفِزبائنُ

، بينما  النقودِبِحْ سَ آلةِ أمامَ تنتظرُ طويلةٌ صفوفٌبالفعل صارتْ، وفِ مع املوظَّعاملِعلى التَّالتعاملَ معها  نَويفضلِّأنَّهم  اكتشفوا اآللةِ

 .هبذا العملِ املختص املوظفِقيامِ   أعدادُ املصطفني كذلكَ أيَّامَكنتمل 
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 .رُقرِّتوق السُّآليَّةَ  يرتكونَثُمَّ ، جريبَ التَّ بل يفضلونَاً كثريقِو السُّ دراساتِونَال يستخدم اليابانيونَ

 يف املدارسِ  الطالبَمُ نعلِّفنحنُ.  بعدُبوهُ مل جيرِّءٍي على ش الناسِ فعلِةِدَّ رَةَ كيفيَّنَ أن خيمِّ على املرءِعبِمن الصَّطبعاً 

ا هنحيتاجوالَّيت  هم املعلوماتِ أمامَ ستعرضُاحلياةَ بأنَّ  لالعتقادِ الطالبَمما يقودُوهذا ، ةٍدَ على حِ مشكلةٍ كلِّ حللِّةِ الالزمَاملعلوماتِ

 . أبداً ذلكَتفعلُ الاحلياةَ  ولكن ...بالضبطِ  من احلاالتِ حالةٍيف كلِّ

  يف سبيلِ املعلوماتِغاضي عن بعضِإىل التَّأحياناً  حنتاجُ إالَّ أننا ، احلاالتِوحدها يف بعضِ  كافيةً تكونُ املعلوماتِأنَّصحيحٌ 

  إىل االبتكارِ بل سنحتاجُ من املعلوماتِ املزيدِعُنا معها مجلن يفيدَأُخْرَى   حاالتٌهناكَ و. التفكريَبُ، وهذا يتطلَّ إىل األمامِمِقدُّلتَّا

 .لديناالَّيت   املعلوماتِ جيمعُطٍ خمطَّ وتصميمِاتِيَّضِرَوالفَ

نا دُ، وهذا يزوِّ واملشاعرِدراكاتِ، أو اإل املعلوماتِنسعى إىل مجعِتَّفكريِ من ال) لو(عموماً ميكنُ القولُ إنَّنا يف مرحلةِ األداةِ 

 أحياناً حنتاجُ إىل اللجوءِ للتخميناتِ واالفرتاضاتِ كي تساعدَنا يف حبثنا عن .ا تالياًهب سنقومُالَّيت   التفكريِةِ لعمليَّةِ الالزمَرِبالعناصِ

 .تِ وتصنيفها إىل فئاتٍ أو أنواعٍاملعلوماتِ، وعلينا كذلكَ تسجيلُ املعلوما

 .الَّيت تعنى باالحتماالتِ) ها(دعونا نتحدَّثِْ اآلنَ عن مرحلةِ األداةِ 

ثُمَّ . فكريِها من التَّنريدُالَّيت   إىل الغايةِ للوصولِةٍدَ متعدِّ إمكاناتٍ إجيادُيه) ها ( الَّيت تُسْتَخْدَمُ فيها األداةُ التفكريِ مرحلةِغايةُ

 . من بينهاختتارُثُمَّ   وتطوِّرُهاهذه اإلمكاناتِالَّيت تقوِّمُ ) إذن ( األداةِ إىل مرحلةِ هذه اإلمكاناتُلُخَدْتُ
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إىل أو حتويلِها ها  من ضمِّدْنتأكَّبل مل  ها بعدُدْ مل نؤكِّ، وهي إمكاناتٌ عن إمكاناتٍنكشفُأنَّنا ) ها(األداةِ  مرحلةِنتائجِ من 

 .ممكن، حمتمل، جائز، مفرتض:  يف إطارِ قولِناعلى سبيل املثال فتظلُّ ا،ها عملي لتطبيقِأسلوبٍ

ي ما  تلسوفَ ما  حتريضٍةَ عمليَّ أنَّى عل يدلُّيا اصطالحاًرمؤشِّ لتكونَ  طويلةٍ سنواتٍمنذُ) ها(لَقَد ابتكرتُ املفردةَ اجلديدةَ 

 تشكيلِثمَّ من  من نَنتمكَّ، وا االعتياديَّنَا من تفكريِنَجَ خيرِي كهُمُنا نستخدِلكنَّو طأٌخأَنَّهُ   نعلمُ قولٌ هيَةُضَ احملرِّالعبارةُ و.حننُ فيه

 . جديدةٍأفكارٍ

 .أيضاً املوجودةَ  االحتماالتِي كي يغطِّ الواسعِهِفهومِمب حريضَ التَّمُخدِتَسْتَ) ها(الَّيت مسيناها  فكريِ من التَّهذه املرحلةُ

 يف رَطوُّ هذا التَّ كلِّ وراءَ وهو الذي يقفُ،فكريِ التَّةِا من عمليَّ جدهمٌّم  هو جزءٌ االحتماالتِانونَ ق إىل أنَّ سابقاًأشرتُ

  قدرةٍألةُ هو مسرَطوُّ التَّعي أنَّتدَّالَّيت  عليمِ التَّأنظمةِيف ا  جد مهملٌلألسفِ ولكنَّهُ .والتَّقانةِ  يف العلمِرِطوُّ التَّةً وخاصَّ،ةِ الغربيَّاحلضارةِ

 .فَقَطْ  واملنطقِحليلِعلى التَّ

االحتماالت نا دُتزوِّقانةِ يف التَّ و.اتٍيَّضِرَندعوها فَالَّيت  نا يف العلوم باإلمكاناتِدُتزوِّاالحتماالتُ أمرٌ مهمٌّ جدا فهي 

  ال يزيدُحاسوبٍ، أو وتِ الصَّها سرعةَتُ سرعَ تفوقُ طائرةٍ، مثلِ ذلكَها بعدَ على حتقيقِنا أن نعملَميكنُالَّيت   واألحالمِراتِصوُّبالتَّ

 . اإلصبعِةِ عن عقلَهُحجمُ

الَّيت   الغريبةِالتَّصوُّراتِ من اً كبرياًا عددنَ أمامَيضعُ، إنَّهُ هِ طبيعتِ فهمِ عن إساءةِ ناشئٌ االحتماالتِ لقانونِقليديِّا التَّنَ كرهَإنَّ

  فيما بعدُ الناسُحَتَّى صارَ  ةِ على هذه العمليَّ قيودٍ أيُّ هناكَمل يكنْإذا أضفنا إىل ذلكَ أَنَّهُ و. ى صحَّتها عل دليلٍ أيُّ هناكَليسَ
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 جيبُأَنَّهُ  على انِ يصرَّ العلمينيِ واملنطقَ املنهجَجعلَوهذا يف حقيقةِ األمرِ  . الغريبةِ واالعتقاداتِ هذه اخلرافاتِةِ بصحَّيؤمنونَ

 . االحتماالتِ قانونِ هي إمهالُ ذلك الَّيت جنمت عننتيجةُال و.فَقَطْ هُ إثباتُ ما ميكنُتصديقُ

ما عندما أمرٍ   علينا تصديقُ: لنا، يقولُيف أسوأ األحوالِإنَّهُ ،  فهو ليسَ سيئاً كما تصوَّرهُ من استبعدوه االحتماالتِقانونُأما 

 :، مثالًهِتِ صحَّمِدَ عَ عن إثباتِنعجزُ

بأنَّهُ   نتظاهرَ أالًّ وجيبُ، حقيقةً ليسَاالحتمالَ، مل ننتبه إىل أنَّ  املشكلةَقَلَ هو الذي خَ واحلقيقةِالحتماالتِ ا بنيَ اخللطَإنَّ

ت اُيَّضِرَ الفَ تعملُبطِ وهكذا بالضَّ... وقد ال يكونُ حقيقةً ما قد يكونُاجتاهٍيف  مَقدُّ علينا التَّلُهِّسَ تُ الذهنِ داخلَةٌخطَّإنَّهُ . حقيقةٌ

 .يف العلمِ

 من فيزياءِ أينشتاينُ انطلقَ فقد . كماالً أكثرَ حقيقةٍ الكتشافِ أكثرَمُقدُّنا التَّ ما، ميكنُ شئٍةِ بصحَّاً مؤقتعندما نعتقدُبل حَتَّى 

 . أينشتاينُ الَّيت كان يعيش فيها املرحلةِتلكَحَتَّى  اً متام كافيةًكانتْالَّيت  نيوتنَ

 يف  اخلضراءِةِعَ القبَّ حتتَقعُي االحتماالتِالعملُ بو.  األمامِحنوَوتتجهُ   مما هو قائمٌ دوماًتنطلقُإنَّها  اً،دائم ةٌ خالقَاالحتماالتُ

 على عديالتِتَّأُخْرَى من قَبِيْلِ ال  وبدائلَ جديدةٍ أفكارٍحِرْ نسعى إىل طَ اخلضراءِةِعَ القبَّحتتَ: تِّ السِّ ذي القبعاتِفكريِ التَّنظامِ

 . واالفرتاضاتِمكاناتِ واإلألفكارِا

 ةَ واالصطالحيَّ املعتمدةَ األدواتِنُتتضمَّ الَّيت ابعةُ الرَّةُ أو الدائرَ الرابعُ هو اجلزءُ إىل دوائرَمِقسَّامل فكريِ التَّ  يف نظامِ املبدعُاجلزءُ

 . يف هذا القسمِاًالحقوهي ما سنصفه  لالبتكارِ
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تِ، وهذه  املشكال هو الذي خيلقُ هذه املستوياتِ بنيَ اخللطَ، ألنَّ لالحتماالتِ مستوياتٍةِ ثالثبنيَ فريقِ إىل التَّ اآلنَحنتاجُ

 :ي هاملستوياتُ

 . االحتماالتُ:أوالً

 . اخليالُ:ثانياً

 .حريضُ التَّ:ثالثاً

 : لالحتماالتِ مستوياتٍةِثالثيف  رْ فكِّ... حيرتقُ بناءٍقَ فو واقفٌكَ أنَّلْختيَّ

 .ةٍامَ أو حوَّمٍ سلَّةِاطَس بو إنقاذكُ يتمَّ أنْمن احملتملِو كَ،ها إلي يف طريقِةُ اإلطفائيَّ أن تكونَمن احملتملِ :أوالً

  سحريٍّ بغبارٍكَم سوف يرشُّهُدَ أحَ أو أنَّ، ينقذكَيكيأتيكَ من بنيِ الغيمِ  سوفَ اإلنسانَ الطائرَ  أنَّرَ أن تتصوَّ من اخليالِ:ثانياً

 . إىل مكان آمنٍ من الطريانِكَنُكِّمَيُ

 .األرضِإىل   بأمانٍبطَهت ي ك اهلوينى بكَلُينـز وينصهرُقَدْ   البناءَنَّإ  تقولَ أنْضِيحرتَّمن بابِ ال :ثالثاً

  أجزاءٌوجدُت هلْ:  من قبيلِةٍ علميَّ إىل فكرةٍ تنتقلَي كهُمُ تستخدِكَلكنَّو ، على اإلطالقِهُقُ ال تصدِّكَ هو أنَّحريضَ التَّزُما مييِّ

 ؟درجييِّتَّال قابلةٌ لالهنيارِ من البناءِ
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 غايةَ، ألنَّ نا إليه بأفكارِلَوصُّ التَّ ما نريدُتْدَحدَّقَدْ ) إىل(الَّيت مسيناها  فكريِ التَّمرحلةُقبلَ االنتقالِ إىل الفكرةِ اجلديدةِ تكونُ 

 الذي  املوقعَتَدَحدَّقَدْ ) لو( الَّيت مسيناها فكريِ التَّمرحلةُويف هذه األثناءِ تكونُ . لةِ يف هذه املرحتْدَدِّحُقَدْ   أن تكونَنا جيبُتفكريِ

 . املطروحةِ املسألةِعن  القائمةَ واملشاعرَدراكاتِ واإل،لديناالَّيت   املعلوماتِنُ وهذا يتضمَّ،اهنِ الرَّالوقتِيف ا إليه نَلْصَوَ

 : هوالسُّؤالُ الذي يستحسنُ طرْحُهُ هنا

  إليه؟لَوصُّ التَّما نريدُو نا احلايلِّفِ موقِ بنيَ نربطُكيفَـ 

 أو تِ، املشكال حلَّ: ألنَّ املهمَّ هو النتيجةُ ال االسمُ، ولذلكَ قد نسمِّي هذا الرَّبطَبطِهذا الرَّال توجدُ أيُّ مشكلةٍ يف تسميةِ 

 . آخريءٍ شأو أيَّ، خطيطَتَّال أو يَّ،بداعاإل أو ،بتكرَامل جنازَاإل

 ولذلكَ سأعمدُ .ريٌخطيف حقيقةِ األمرِ شيءٌ  وهذا تِ، للمشكالحلٌّهُ  على أنَّ املسائلِعظمِ يف مفكريِ مع التَّ ما نتعاملُاًكثري

 . فيما بينها تتداخلُةٍأساسيَّطرقٍ  أربعِمن بابِ التَّيسريِ إىل صياغةٍ العمليَّةِ ب

  أربعَ هناكَأنَّهو يبدو يل الذي   ولكنَّ.األُخْرى  من الطرقِيٍّائهن الدٍدَ على عَ نعثرَا أنْنميكنُمن اجلديرِ بالذِّكرِ هنا أنَّه 

 .ةٍأساسيَّأو طرقٍ  مقارباتٍ

 جيبُ) ها (يَّةِ الَّيت مسيناهافكريِ التَّرحلةِهذه امل ايةِهنيف  و.فكريِمن التَّواملبدعةُ  ةُوليديَّ التَّ املرحلةُيه) ها (فكريِ التَّمرحلةُ

 ،هامُوِّها وتقرُ وتطوِّ هذه االحتماالتِتأخذُالَّيت ، )إذن (التفكريِ الَّيت سنستخدمُها يف مرحلةِ  االحتماالتِبعضَقَدْ وضعنا  كونَنأن 

 .اً قدمي للمضةً عمليَّ واحدةً طريقةً منهاختارَلت



 103

 : فهيةُساسيَّاأل  أو الطرقُ األربعُقارباتُأمَّا امل

  إىل طريقةٍلِوصُّ بينها للتَّنا البحثُوميكنُ،  أيدينا بنيَ موجودةٌهذه احللولُ. .. عليهاواملتعارفِالتلقائيةِ  احللولِ عن  البحثُ:أوالً

 . إىل األمامِيِّللمض

  الذي نرغبُن املوقفِ مجوعِ للرُّلِامِالشَّ  العرضِاستخدامُهنا نا ميكنُو. ..دٍ حمدَّ إىل حلٍّهُ ملا نريدُ شاملٍضٍرْ من عَ هنا ننتقلُ:ثانياً

 . فيه الذي حننُ إىل املوقفِهِيف حتقيقِ

 .انَ ألهدافِةًبَ مناسِ تصبحَيتعديلها ك نسعى إىلجديدةٍ ثُمَّ  أفكارٍبابتكارِ  اً عمدنقومُإذ  مُبْدِعَةٌ  الثالثةُةُقاربَامل :ثالثاً

...  إىل غايتنا املنشودةِلِوصُّ للتَّ خمتلفةٍعناصرَ بنيَفهنا نقومُ باجلمعِ  .ةُيَّركيبوالتَّ ةُصميميَّ التَّ الرابعةُ هي املقاربةُ املقاربةُ:رابعاً

 . مبتكرةً أن تكونَ أو ميكنُ املألوفةِاملصادرِ من  على هذه العناصرِنا احلصولُنُميك

، فليست كلُّ احللولِ ها من غريِ أكثرَها إحدى هذه املقارباتِبُ تناسِفكريِ للتَّأساليبَأو   حلوالًهناكَجيبُ أنْ ننتبهَ هنا إىل أنَّ 

 يهاملبدعةُ   املقاربةُ، تكونُ جديدةٍ أفكارٍ ابتكارُالَّيت ينبغي عليكَ فيها،  على سبيلِ املثالِ) البيضاءِفحةِالصَّ (في حالةِف. سواءٌ

 ةُ املقاربَ تكونُ على معلوماتٍ احلصولَي ه التفكريِيةُ غا عندما تكونُولكنْ . دورَ هلا هنافالالتلقائيَّةُ  أما املقاربةُ.  املناسبةَاملقاربةَ

 . ذاتِها على احلالةِ األربعَ املقارباتِبَ جنرِّنا أنْميكنُ ويف بعضِ األحيانِ .ىهي املثلالتلقائيَّةُ 

  يساعدكَ أنْهُ ميكنُ حلٍّ عن أيِّتبحثَأي أن  ؛ إليهلَ يتوصَّ أنْ ما الذي يريدُاً متام يعرفَ أنْ األوقاتِ يف مجيعِرِعلى املفكِّ

 . منكَا هو مطلوبٌمب أن تقومَفَقَطْ  ، عليك حلٍّ أيِّ يكفي معها إجيادُ حاالتٌ؟ هناكَ إىل ما تريدُلِوصُّللتَّ
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 ؟ جديدٍ عن حلٍّهل تبحثُ

 . جذابٌ حلٌّ ذاتهِ يف الوقتِ وهو، أو اجلهدِ أو املالِ الوقتِ منَ الكثريَفُ وال يكلِّ حاجاتكَ يناسبُحالأنَّكَ تريدُ  ينهذا يع

 . أفضلَ عن حلٍّ كي تبحثَ أوالًّبالكَيف  رُطِخْ الذي يَ املناسبِ احللِّجتاوزِيف  رَفكِّتُ  أنْوهكذا ميكنُ

 ؟ أفضلَ عن حلٍّهل تبحثُ

 البحثِيف   تستمرُّكَلكنَّو ،ولٌ هنا حللديكَفأنتَ . ..ةٌ افرتاضيَّلةٌأ هو مس األمثلَ احللَّولكنَّ.  األمثلَ احللَّا تريدُ حقًّأنتَ

 .هُا حتتاجُممَّ  أكثرَ لكَرُ يوفِّ يف حلٍّترغبُوقَدْ .  ومبتكرٍ جديدٍ يف حلٍّترغبُقَدْ . ..حال آخرَ دَجِكي تَ

 .هافُرِعْتَالَّيت   املناسبةِ احللولِ أحدِ واختيارُ العودةُكَ، ميكنُ األفضلِّ إىل هذا احللِّ من الوصولِنْإذا مل تتمكَّ

هو التلقائيَّةِ   عن احللولِ البحثُ:ليهإ لَوصُّ التَّا وما نريدُنَفِ موقِ لتحديدِةِابقَ األربع السَّ من املقارباتِ كلٍّ استخدامُنا اآلنَميكنُ

 . اآلنحَتَّى اً استخدام األكثرُريقةُالطَّ

 .فكريِ من التَّ إىل كثريٍلن حتتاجَكَ فإنَّ، اً واضح مع احلالةِلِعامُللتَّالتلقائيُّ  األسلوبُفإذا كانَ 

  إىل معرفةِوصلِ للتَّفكريِ التَّ ببعضِالقيامُفمنَ الواجبِ علينا ، اً متامواضحةٍغريَ   احلالةِمعَالتلقائيَّةُ  ةُاالستجابَوإذا كانت 

  ذلكَ معرفةِطريقةُف األمرُ يسريٌ. هرِ الظُّبعدَما   يف فرتةِسَ إىل باري من نيويوركَهابِ الذَّةَ كيفيَّ أن تعرفَتريدُ: التلقائيَّةِ، مثالً االستجابةِ

ذا؟ هب بالقيامِمن يذكِّرُكَ  إىل  هل حتتاجُ... املناسبِرِفَ السَّكتبِ مب أو االتصالُةِ اجلويَّحالتِ الرَّ يف جدولِرُظَ النَّيوهآليَّةٌ أو تلقائيَّةٌ 
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 أرسطو هُ الذي ابتكرَ األطرِنظامَهنا جندُ أنَّ   فماذا تفعلُ؟ يف هذه اللحظةِ األسهلِاحللِّيف  ريِ إىل التفكحتتاجُال أظنُّ أبداً، ولكنكَ قَدْ 

 .التلقائيَّةِ من االستجابة  متاماً وعلى حنوٍ أفضلَةِ املرجوَّيفي بالغايةِ

ى عَدْ يُإطارٌ مثالً ، يوجدُ املناسبِطارِ إىل اإلتْبَسِ ونُاختريتْقَدْ  ةُ االستجابَتكونَأن   وبعدَ، احلالةِنسعى إىل تعريفِهنا 

 .تلقائيَّةً  مسألةً العالجُيصبحُ، و اإلطارِ إىل ذلكَاملرضَأن ينسبَ  بيبِلطَّل فيها ميكنُهي الَّيت  ةِ، هذه اللحظَ)ةٌبَصْحَ(

 :، نتساءلُ مثالًفكريَ التَّبُ يتطلَّحديدُ والتَّمييزُهذا التَّ

 ؟ةُ األساسيَّما هي األعراضُ

  فيها؟ أن نبحثَجيبُالَّيت   األطرِ زمرةُيما ه

 ا؟نَ حبثَهَتوجِّ نوتستطيعُ أها نا وضعُميكنُالَّيت  ةُمهيديَّ التَّ واالفرتاضاتُ واإلمكاناتُخميناتُما هي التَّ

 : مثلفكريِ من التَّالكثريُنا أمامَيبقى ، حيحِ الصَّا على اإلطارِنَرْثَ، وعَا احلالةَنَدْحدَّأو ا نَفْرَنا عَ أنَّعندما نعتقدُ

 ؟ مع اإلطارِ احلالةِ تطابقِىما مد

 ؟طابقِ هذا التَّيدِأكها لتحنتاجُالَّيت   على املعلوماتِ حنصلُكيفَ

 ؟طابقَ هذا التَّسُتعاكِالَّيت  ماتُ السِّيما ه

 األُخْرى؟ ما هي االحتماالتُ
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ا هَتْعَضَوَالَّيت   املبادئُيهالتِّلقائيَّةُ  هذه احللولُو .ةِرَ املكرَّغِيَعلى الصِّو، حثِ على هذا الب قائمٌهِتِ برمَّا القانونيَّنَامَظَ نِإنَّ

 . القانونِ بوضعِئيسُالرَّفيها  يقومُالَّيت   يف البلدانِها الرئيسُعَضَوَرُبَّما أو ،  فيها القانونُيسودُالَّيت  يف البلدانِالتقليديَّةُ  احملاكمُ

يف هناكَ ، والقائمةِالتِّلقائيَّةِ   عن احللولِعِ املوسَّ من البحثِ القانونِلَجُ أو رَي احملامنُكِّمَ تُشاملةٌحاسوبٍ   أنظمةُ توجدُاآلنَو

 :ةِناظرَنوعانِ من امل احملكمةِ

 ه يف إطارِهل نضعُف، مَهَ املتَّ الذي يناسبُاإلطارِيف  ا؟ وهذا جدلٌهَبْ أم مل يرتكِ اجلرميةَمُهَ املتَّبَكَ هل ارتَ:لُساءَتَاألوىل تَ

 . إىل احلقيقةلِوصُّ للتَّحماولةٍيف  شُاقَنَ وتُةُ األدلَّتعرضُ س؟ةِ اإلدانَ أم إطارِالرباءةِ

. إخل...  واألعرافُ واملبادئُ القواننيُي هنا ه واألطرُ.عَقَ الذي وَ الفعلَفُنِّصَ نُ األطرِ إىل أيِّرَ نقرِّ أنْي هانيةُ الثَّاملناظرةُ

 :نتساءلُ مثالًو

 ؟ هذا الفعلُي منها ينتمإىل أيٍّ

  هنا؟قُبِّطَ نُ القواننيِأيُّ

 ةِ إىل عمليَّي القاضيلجأُ، هنا شويشِ والتَّي إىل اإلرباكِ يؤدِّ أنْميكنُفإنَّ ذلكَ   للحالةِ مناسبةً واملبادئِ القواننيِمجيعُفإذا بدتْ 

 .مِكْ للحُاًها أساسدُمِتَعْة يَائيَّهن متييزٍ

  احلالةِ إىل تصنيفِ القضاةُ يلجأُ احلاالتِ، ويف بعضِ بالتَّحديدِ إىل هذا اإلطارِي ينتم هذا الفعلَ أنَّي القاضرُ يقرِّةِهايَيف النِّ

 . يف املستقبلِةِهَبِ املشا مع احلاالتِملَعا التَّلُهِّسَ مما يُ، وهذا  جديدٌ إطارٌ وهكذا ينشأُ، مسبوقةٍ غريَحالةًبوصفها 
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هذا من األمنوذج أ، وهذا من  : فيقولونَةِ للشخصيَّ خمتلفةٍالنماذج وجمموعاتٍو  التصنيفاتِ ابتكارَ النفسِ علماءُيعشقُ

 . وغري ذلك...بمنوذج األ

 بني زُمتيِّ اليت  بالتدريج اإلجاباتِختتارُثُمَّ  ةٍ استطالعيَّ أسئلةٍ فعله هو وضعُ ما عليكَ، فكلُّ الصعبِ باألمرِليسَالسلوكُ هذا 

 .األمثلالنحوِ  على اجملموعاتِ

 . بكثريٍ صعوبةًكثرُاأل هي  التاليةَاخلطوةَولكنَّ 

 ؟هما الفائدة منوذلك؟ ب عينن ذاما

عندها إذ . اإلبداعِأو  بتكارِ أو اال أو املنطقِ الذكاءِ مثلَةً عامَّ عناوينَالتصنيفاتِأو   هذه األطرَ عندما مننحُينشأ اخلطرُ

 من هو  وكلَّ، هو  ذكيٌّ األولِ اإلطارِ ضمنَ شخصٍكلَّ، ونذهبُ مثالً إىل القولِ بأنَّ  الكلماتِ لتلكَ املعنى العامِّتصديقِسنبدأ ب

 من  النوعَذاكَفَقَطْ  يشملُأَنَّهُ  أن نعنيه بقول ذلك، أم  ما ميكنُ كلَّيشملُ هذا اإلطارُمن دون أن نتساءلَ إن كان .  ليس ذكياًخارجهُ

 . معنيٍ الختبارٍ الذي خضعَذكاءِال

  منه؟ اخلروجِ حماولةُعليكَو نٍ معيَّ إطارٍ ضمنَ نفسكَ إذا وجدتَهل يعين هذا أنكَ

 إال إذا ،هُتُأمهيَّاألمرِ  أيضاً، وهلذا  التفكريِ بعضَ أن تكتسبَ عليكَ فمنَ الواجبِ الشعورِ إىل إطارِكليا تنتمي إذا كنتَ

وهذا مما .  على التفكريِ الشعورَ تفضلُ، وجيعلكَ من ثَمَّ اإلطارِ إىل ذاكَ تنتمي بوضوحٍكَ ترى أنَّ البدايةِذُ منهذا التصنيفُجعلكَ 

 . مثمرٍعقيماً أو غريَاالختيارِ  هذا تأثريَجيعلُ 
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  األنواعِ تناولَخيشونَنَّهُم وأل ،معروفٌعندهم و موثوقٌإاله ألنَّهُ  يأكلونَال  و نوعاً واحداً فَقَطْ من الفِطرِ، جيمعونَليزُجناإل

 ...هِ يف متييز أنواعِأصبحوا خرباءَه ألنَّهُم  منويتناولون أنواعاً كثريةًأنواعاً عديدةً من الفطرِ  فيجمعون ا الفرنسيونَأمَّ.  خطأًةِامَّالسَّ

 . معهالَعامُهم التَّ ميكنُ بالفطرِةٌ خاصَّ كثريةٌخاناتٌأو لديهم أطر 

 وائحِ الرَّ على تصنيفِهُساعدُ الَّيت تاخلاناتِأو   عدداً كبرياً من األطرِ يكتسبْ العطورِروائحَالذي يَشْتَمُّ   اخلبريَكما أنَّف

اً سابقإليه  أشرنا على أَنَّهُ من الضروري اإلشارةُ هنا إىل ما . ، كذلكَ يكونُ شأنُ من يكثرون التجاربَ واخلرباتِ بكثريٍ أكربَبتفصيلٍ

 .ستخدامِاال سهولةِاألحكامِ اجلزافيَّة، أي التيسريِ اخلاطئ الذي يهدفُ إىل  سمح بنشوءِ اليت ت والقولبةِلتصنيفِ ا خماطرُوهو

؟ إذاً  برغيٍّشدَّمثالً  تريد . نفعاً األكثرَ التفكريِاملعتادة هو أسلوبَالتلقائيَّةِ   عن األشياءِ البحثُ يكونُ احلاالتِيف معظمِ

 .اغي بر عن مفكِّثْحَبْا

ضخم التَّ:  أو خانةٍإطارٍابتكارِ نلجأ أحياناً إىل بل قاً،  مسبَّ موجودٍ على إطارِعادةِيف ال ال نعثرُفإننا ، دةِيف احلاالت املعقَّأما 

أو   يف إطارٍيُصنَّفَ أن  ميكنُضخمَ التَّ أنَّرَ قرَّ املعاصرَ االقتصاديَّلكن التفكريَو.  كثريةٌ فيه عواملُا وتتدخلُ جددٌ معقَّأمرٌمثالً 

أو  اًر مؤطَّاً تفكري؛ هذا اآلنأصبحَقد و.  اإليراداتِ زيادةِ من أجلِ الضرائبِلِ معدَّ يف زيادةِ تكمنُهُ معاجلتَ، وأنَّ واحدةٍخانةٍ

 ي إىل ركودٍتؤدِّ أن ونتيجةً لذلك، ميكن ملعاجلة التضخمِ.  آخرَ بأسلوبٍمِ التضخُّ على معاجلةِ حكومةٍ، وال جترؤ أيُّأمنوذجاً

لن وعلى الرَّغْمِ من ذلك  .يراداتِ اإل زيادةَ وليسَ االقتصاديَّ حقاً هو الركودَمَضخُّ التَّ ما عاجلَ يكونُوعندئذٍ.  خطريٍاقتصاديٍّ

 . ملعاجلةِ التَّضخُّمِةً اقتصاديَّ وسيلةً الركودِ على استخدامِ حكومةٍجترؤ أيُّ
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 من يصبحُوهبذا التحليل .  أصغرَ إىل أجزاءٍاملركبةِأو دة  املعقَّ احلاالتِتفكيكِلنا ل هو وسيلتُحليالتَّلذلكَ دعونا نقلْ إنَّ 

 . األصغر هذه األجزاءِ علينا متييزُالسهلِ

ذا فإ ... على حنوٍ أيسر معها من التعاملِنُ نتمكَّ صغريةٍ على أجزاءٍ إىل أن حنصلَفكيكِ التَّ يف عمليةِ نستمرُّ حننُقعِايف الو

  أو خانةٌ إطارٌالبطالةُو.  يف ذلك هي السببُ مفاده أنَّ البطالةَ باستنتاجٍخنرجُ فقَدْ  الصغارِالشبانِأو األحداث حللنا مثالً جنوحَ 

، وقد يكون السبب هو التسرب من املدرسةِ، وهذه أيضاً خانةٌ  للشبابِ عملٍ فرصِوهكذا نسعى إىل إجيادِ...  لدينامألوفةٌ

  داخلَ االزدحامِ مشكلةِلِيحلونقومُ أيضاً، على سبيل املثالِ بت. نا، فنقومُ بسنِّ القواننيِ الالزمةِ إللزامِ الشبانِ بالتعلمِمعروفة لدي

  دخولِ أمامَ العقباتِ ونسعى إىل وضعِ، املألوفِ الفعلِردِّب ، ولذلك نقومُر جداً إىل املدينة ميسَّ السياراتِ دخولَ أنَّنكتشفْف ،املدنِ

  على دخولِ غرامةًالسائقني، أو نفرضُكي نبعدَ   السياراتِ وقوفِ أمامَ العراقيلَنضعُ، ومن ذلك مثالً أننا  إىل املدينةالسياراتِ

  . مثالًافورةج كما هو احلال يف سن املدينةِ إىل مركزِالسياراتِ

  فيما يتعلقُولكنَّ احللولَ التلقائيةَ. املعروفةِالتلقائيِّةِ  لِ احللو لنا باستخدامِ تسمحُ إىل درجةٍ املشكلةِ تفكيكُي ه التحليلِغايةُ

 الواعي هلذين ستخدامَوَثَمَّة اعتقادٌ سائدٌ يرى أنَّ اال.  أو العقابِ على املكافأةِ وهي تقتصرُ، جداً حمدودةٌةِبالعالقات اإلنسانيَّ

 . البشريوكِ على السل على السيطرةِ يساعدُاحللّني القياسيني املعتادين سوفَ

  احللولَلكنَّ.  الرمسيُّ به التعليمُ هو ما يهتمُّ يف التفكريِ هذا النمطَا ألنَّ جداً جيد أن يكونَ لتفكرينا التحليليِّ، ميكنُعموماً

 .اتتخطيط أو ال التصاميمِ أي وضعَ التصميمِ ألننا مل هنتم مبسألةِ،ةٌ وبدائيَّ وضحلةٌ وحمدودةٌ قليلةٌ املعهودةَةَالقياسيَّ
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 وهذا االعتقادُ.  كافيةٌالتيسرييَّةُ وحده سوف يقودنا إىل حيث تكون احللول  التحليلَ بأنَّنشأنا على االعتقادِمشكلتنا أنَّنا 

ادة املعتالتلقائيَّةُ  احللولُاقتصرت يف البوسنة واهلرسك، شهدناه  كالذي  ففي صراعٍ. تفكرينا احلايل يف نظامِ األساسيةِهو من العيوبِ

 :على

  أم ال؟ أكربَةٍ بشدَّربَهل نضرب الصِّ

  ذلكَلفعلِاألُخْرى الطريقة و.  معها لدينا احللول القياسية للتعاملِرُ توفِّ إىل أشياءَ ما كي نصلَ مع حالةٍ للتعاملِالتحليل طريقةٌ

  ...كذا بـهذا شبيهٌ: ، كأَنَّ نقول التشابهيه

: هم موقفاً ما يقول لنفسه أحدُوعندما يواجهُ.  التاريخِ بدراسةِ السياسةِ حقلِولِ يف دخ الذين يرغبونُ األشخاصُيُنصحُ

 .عن عرشهإدوارد الثامن   لتنازلِهِتِ مواجهَ عندَستانلي بولدوين  موقفاً شبيهاً مبوقفِيبدو يل أننا نواجهُ

  فعلٍ أو ردِّ حلٍّ بأفضلِ أو إحياءاتٍنا باقرتاحاتٍدُيزوِّ أَنَّهُكما .  الذي نواجههاملوقفِيف   للتفكريِ أو صيغةٍنا بإطارٍدُهذا يزوِّ

 . مساعدةٍ ما هو مصدرَرِدْقَفخاً بِأو  شَرَكاً  التاريخُ، وأصبحَرَتغيَّ قَدْ الزمنَفإنَّ ،  احلظِّ، ولسوءِولكنْ. ممكنٍ

فهم  من السهلِو . املطلوبِ أو الفعلِ إىل العملِ يقودُنَّ هذا سوفَ، ألتقليديَّةً حلوالًأو  اً أطرتعرفَأن  لُيُفضَّأُخْرَى أَنَّهُ  ةًمرَّنؤكِّدُ 

  يف مواقفَ كانت ناجعةً القياسيةَ أن هذه احللولَ معنيٍ تارخييٍّ أو تراكمٍ تاريخ معنيٍ من خاللِنعلمُ، فنحنُ هذا التفضيلِاملغزى من 

 . النجاحَ له سنضمنُاملناسبَالتقليديَّ   القياسيَّتخدمنا احللَّ واساً صحيحتعريفاًفنا اإلطار عرَّأو  ادنوهكذا إذا حدَّ. كثريةٍ

 .  البلعومِ أو التهابَ احلصبةَ األطباءُ يعاجلُوعلى هذا األساس مثالً
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 هذا  لنا جناحَ يضمنُال شيءَولكن .  املناسبِ للفعلِ، هو التخطيطُ خانةٍ لكلِّاملناسبِالتقليديِّ   القياسيِّ عن احللِّالبديلُ

  مثالً الشخصيةِفي العالقاتِف. التلقائية أو املعتادة  القياسيةِ عن احللولِ البحثَلُال عجب يف أننا نفضِّولذلكَ . فعل املصمَّمِال

  بأننا ميكنُإىل االعتقادِهذا يدفعنا ف يف املاضي،  كنا نعرفهُ آخرَنا شخصٌ ما بشخصٍرُيذكِّقَدْ  ... الوقت طوالَ التشابهَنستخدمُ

 . أفعالهِ وميكننا توقعُ مشاعر هذا الشخص ودوافعهُوقعَأن نت

 وهي اسرتاتيجيةٌ. ها أو التعامل معها حلِّةَ تعرتضهم إىل مشكلةٍ يعرفون كيفيَّ مشكلةٍ الرياضيات إىل حتويل أيِّ علماءُيلجأُ

 . مألوفةٍ روتينيةٍ قياسيةٍ حبثنا عن حلولٍال الوقت يف معرضِو جداً، نستخدمها طةٌمعقول

.  كيفية التعامل معها أو حلهانعرفُمشكلةٍ أُخْرَى  اليت تعرتضنا إىل  املشكلةِقتان لتحويلِي طرالتشبيهُأو   والتشابهُالتحليلُ

  حتويلُمتَّوكيف  البطيئة اليت وردت سابقاً،  قصة املصاعدِ وأظنكَ تذكرُ. حتديدها مباشرةً عرب إعادةِةِل املشكمكننا حتويلُكما يُ

 . الصربدِاف تتعلق بنإىل مشكلةٍاملشكلة 

.  هلم ما يشغل انتباههممَ نقدِّ فإنَّهُ من املمكن أن الصرب لدى اآلخريندِشكلة نفانتغلب على مُومن ذلك مثالً أننا إذا أردنا أن 

 . إىل أنفسهم وإىل اآلخرين يف املرآة بالنظرِ كي ينشغل الناسُخل املصاعدِا مديب مرايا حولَكتر وهكذا متَّ

 من ثالثة  من هذه الطرق يف جمموعةٍ كلٍّ استخدامِ التفكري األربع املختلفة من خاللِأنا أرمي إىل إيضاح طرقِيف حقيقة األمرِ 

ليس من ولذلك  التفكري معها،  من استخدام مجيع طرقِ نتمكنُ حبيثُ هذه املواقف الثالثةِ اختيارُ متَّ، وقد إىل التفكريمواقف حتتاجُ

 . التفكري القياسي  املعروفاستخدامِإىل  السعيُثُمَّ التفكري املبدع إىل   حيتاجُ موقفٍتيارُ اخاملفيدِ
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 : موقف السيارات من دخولِنَال يتمكنومن أنَّهم   املوظفونَرُيتذمَّ. .. جداً سيارات صغريٌموقفُهي ) أ(احلالة 

فإنَّ  يف شيءٍ ما، إذا كان لدينا نقصٌ: لِ املعروفة وليكن تضعُ أمامنا أحدَ احللومعروفٍتلقائيٍّ   عن حلٍّالبحثِ قةُيطر

 :، وعلى هذا األساس ميكنكَ أن تقوم بواحدٍ مما يلي استخدامهترشيدُاملطلوب 

 .املوقفِ  استخدامُ هلمُ الذين حيقُضْ عدد املوظفنيَفِّخَـ 

السيارات، موقف م ا يف استخدله األوليةُ ريهِ أبكر من غمن يصلُأي  ، بالوصول باكراً اجعل أولوية استخدامه مرتبطةً: أو

 . أبكر يف ساعةٍ العملِقد يؤدي إىل بدءِهذا مما و

وزِّعْ أيام استخدام املوقفِ بني املوظفني على مدارِ أيام األسبوعِ، وهذا مما جيعلُ الذين ال دورَ هلم يبحثون عن مكانِ آخر : أو

 .يف هذا اليوم

 إىل  للوصولِجلنةًمثالً  ندعهم يشكلوبأن ت: نيَمِ عرضها على املستخدِقِييل املشكلة عن طر إىل حتوالسعيُأيضاً ميكننا و

 .السياراتموقفِ ستخدام ال االقرتاحات بعضِ

 ماذا بوسعِ. .. ممكنةٍ بأقصى سرعةٍ املطعمِ عملُ أن يزدهرَ املالكُ يريدُ...ماً جديداًطع م أحدهم افتتحَب هي أنَّ احلالةُ

 ؟أن يفعلَهذا املالك 

 قيمة ما  الناسُرعان ما يالحظُ سُ: تضعُ أمامنا احللَ التايل مثالً والذي يقولُ معتادٍ أو عليه متعارفٍ البحث عن حلٍّطريقةُ

 :هذا يعين أن تفعل واحداً ممّا يلي،  الذي يدفعونهُلون عليه بالنسبة للسعرِحيصُ
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 . زبائن دائمني مع الوقت جمموعةَ تكسبُ وهذا سيجعلكَ بسعر معقولٍ جيدةًم وجباتٍدِّقَ

 . وإعالن وكيل دعايةِفْ وظِّنْإذ.. .يتوافدون إليهفإنَّهُم س بأمر مطعمك  الناسُإذا مسعَ: أو

سْ قسماً إليصال الطلبات إىل  أسِّن إذ...نقطة انطالقٍبوصفها   ماليةٍ املشكلة إىل مشكلة تأمني سيولةٍ حتويلُوميكنُ

 .دخالً معقوالًهبذا تضمن و. ..املنازل

 ى دائماً بالرسومِ مغطَّاجلدارُو...  على اجلدران هواة الرسمِ يف مركز املدينة جيتذبُ جدارٌيوجدُج هي أَنَّهُ  احلالةُ

 ؟ حيال ذلكماذا نفعلُ. ..القبيحةِ

أن ب مون على اجلدرانِلذين يرسُردَعْ هؤالء اا : تقدمُ لنا مثالً احلل الذي يقولُمعروف ودٍحمدَّتلقائيٍّ أي  البحث عن حل طريقةُ

 . على مدى أسابيعتقبض على بعضهم وجتعلهم ينظفون اجلدارَ

ب هذا يتطلَّ.  الرسم دوماً على اجلدارِ بقاءِ على اجلدار إىل مشكلة منعِ الرسمِ املشكلة من مشكلة منعِنا حتويلُميكنُو

 .األلوانُ عليه  ال تعلقُ بسطح جديدٍ اجلدارِتزويدَ



 

 . الشاملةِطريقة املقاربةِدعونا نتحدث اآلنَ عنْ 

 أو  وعامٍ شاملٍ على نطاقٍ املقدرة على العملِ على أمهيةِمتَّ الرتكيزُ األساسية اليت ذكرهتا سابقاً  التفكريِيف عملياتِ

 . عنها اآلن نتحدثُاملقاربة اليت سوفَطريقةُ هذه بالضبط هي و. غامضٍ

على التفكري عاديةً  مقدرةًال ميتلكونَ إال  الذين  هؤالءِنَّإ على القول وأجرؤُ.  هذه الطريقة دائماًنَ يستخدمو املهرةُاملفكرونَ

 . التصورأو   قدرهتم على التخيلِ:، وثانيهما شاملٍعامٍعلى حنوٍ  قدرهتم على التفكري بني، أوهلما،يستخدمونه أيضاً لس

 .م، أي مستوى التعاملِ مع املفاهيم املوجودةِ يف الذهنِ ال يف الواقعوى املفاهي يعين التفكري على مست الشامل الواسعُالتفكريُ

  خيايلٌ، بل أكادمييتفكريٌأَنَّهُ  ويعتقدون بالتعامل مع املفاهيم فَقَطْ،  الصرب وال يروقهم التفكريُدِ بنفا األشخاص يتسمونَبعضُ

 :من قبيل  عمليةٍنصائحَيبحثون دائماً عن  وهم ، عن الواقعِبعيدٌ

  اآلن؟ماذا أفعلُ

 . قياسيةً حلوالً عمليةًيريدونَ

األمريكيون و.  اليت تعرتضهمتللمشكالتلقائيةٍ معروفةٍ   ميكنهم أن يستخدموها يف حبثهم عن حلولٍ حمددةًيريدون خطواتٍ

فكلُ  دوماً  األمم الرائدةِوهذا هو شأنُ...  اخلطوات العمليةَيفضلونَإنَّهُم مع املفاهيم، يف التعامل   الصربِد بنفا يتسمونَوصاًخص

 ... العملية من اخلطواتِيَّةًمهِّكثرُ أ أالتفكريُف ،اليومأما .  اخلطوات العملية على التفكريفضّلُتُمن سبقَ من األممِ الرائدة كانت 

 . وبالتفكريِ...باملفاهيمِذرعاً األمريكيون يضيقون ظلَّ و
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يف سيكونُ نفعله فكلُ ما . ا منفصلني متاماًت ليساملقاربة العامة الشاملةِطريقةِ والتلقائيةِ  لولِالبحث عن احلاحلقيقةُ أنَّ طريقةَ 

أو طرق تلقائيةٍ  عن حلول  املفاهيم للبحثِاستخدامُأيضاً  كما ميكننا ،املألوفةِأو املتعارف عليها التلقائيةِ  أنواع احللول النهاية نوعاً منْ

تلقائيٍ   عن حلٍالبحثِطريقةِ  بني الطريقتني أي بني  والفارق األساسيُ. واملطعم اجلديدالسياراتِموقف   كما يف مثايل مكررةٍحلٍّ

 . أو منطلقها التفكريِيف بداية عمليةِيكمنُ  الشاملة املقاربةِطريقةِ قياسي و

 .عليَّ فكُّ هذا الربغي: مثالً

 .أحتاجُ إذن إىل مفكِّ براغي

 :ولكن لنغيِّرْ يف الصيغة قليالً. ئيةُ، أي البحث عن حلٍّ معروفٍهذه هي املقاربةُ التلقا

 .عليَّ فكُّ هذا الربغيِّ

 .أحتاجُ إذن إىل شيءٍ ما ميكنُ إدخالهُ يف الربغيِّ ثُمَّ ميكنُ معه تدويرُ هذا الربغي

اً عندك فماذا ستفعل؟ ستفكرُ إذا كان مفكُّ الرباغي موجوداً بني يديكَ سوف تستخدمهُ مباشرةً، ولكن إذا مل يكنْ موجود

 .باستخدام ما ميكن أن يقومَ بوظيفةِ املفك كالسكني مثالً أو مِربدِ األظافر أو حافة بطاقةٍ مصرفيةٍ أو هاتفيةٍ حَتَّى تفك الربغي

 :إذن بعد حتديد الغايةِ أو اهلدف من تفكرينا نقوم بوصفِ ما حنتاجهُ على حنو عامٍ شاملٍ، ومن األمثلة على ذلك

 .ـ أريدُ طريقةً للوصول إىل باريس بعد ظهرِ اليوم

 .ـ أريدُ طريقةً إليقافِ التسرب من السقفِ
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 .ـ أريدُ طريقةً جتعلُ التغيبَ أكثر صعوبةً

 :هناكَ نوعانِ من املواقف أو احلاالت

وهكذا بدالً من . يقة األكثر مشوليةًأوهلما حاالتٌ نستطيعُ معها استخدامَ حلٍّ تلقائيٍّ حمدَّدٍ، ولكننا نُفضِلُ استخدامَ الطر

 .أحتاجُ إىل طريقةٍ للسفرِ من نيويورك إلَى باريس: أريدُ أن أعرف جدولَ مواعيد الرحالتِ اجلويةِ من نيويورك إلَى باريس أقولُ: قول

أريدُ طريقةً جلعل تلك :  مثالًهنا لن يكونَ أمامنا إال استخدامُ الطريقة الشاملةِ،: ثانيهما حاالتٌ ليس هلا حلٌّ تلقائيٌّ حمددٌ،

 .الطاولةِ قابلةً للطَّيِّ

طبعاً لنْ ننسى اإلشارةَ هنا إىل أنَّ التفكريَ بالطريقة الشُموليةِ هذه ميكن أن يوجِّهَ تفكرينا أيضاً باجتاهٍ حمدَّدٍ، وهذا من 

 .األخطار الَّيت حنذّر من الوقوعِ فيها

 يف ميكنُ أن نعاجلها؟ أو ما احللولُ الَّيت ميكنُ اقرتاحها؟لتكنْ لدينا اآلنَ مشكلةُ التغيُّبِ، ك

 :سنجدُ الكثريَ من دون شك، ومن ذلك على سبيل املثال

 .ـ أريدُ طريقةً جلعلِ التغيُّبِ أكثر صعوبةً

 .ـ أريدُ طريقةً لتشجيعِ املوظفني على البقاءِ يف مكان العمل

 . التغيبِلرَّغْمِ منعلى ا ةِنتاجيَّ على اإل للحفاظِ طريقةًأريدُـ 

 . بني اجملموعات مسؤولية التغيبِمَ أن أقسِّأريدُـ 
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 : الَّيت ميكن صياغتُها بـ العامة العبارةِ ميكن أن تأتي حتتَوردت أعالهُالَّيت   اخلياراتِكلُّ

 . التغيبِ للتعايش مع مشكلةِ طريقةًأريدُ: أو ...بِ لتخفيض معدل التغيُّ طريقةًأريدُـ 

 . التغيبمشكلةِيف   التفكريُ:أنَّها للتفكري على ةِ الغاية الكليَّعريفُأو ت ض حتديدُفرتاملمن ان وعنهما ك

 . الحقاً يف هذا القسم األفكارِ مروحةِ مفهومَ إىل هذا ثانيةً عندما نتناولُ نعودُسوفَ

  حاجاتٍدةِ عن عِ بل ميكننا التعبريُ،دةٍ حمدَّ واحدةٍ، لسنا مضطرين لالكتفاء بذكر حاجةٍعند إعالن احلاجة العامة الشاملةِ

 . مع مشكلة التغيبِما فعلناهُمثالً وهذا .  أو موازية هلذه احلاجةِبديلةٍ

 :تأملوا هذه التعابري

 .فكّ براغي إىل مِحنتاجُـ 

 . لفك الربغي إىل طريقةٍحنتاجُـ 

 . لنزع الربغي إىل طريقةِحنتاجُـ 

 . بال تأثريٍ الربغي جتعلُ إىل طريقةِحنتاجُـ 

 . هاتني القطعتني اللتني جيمعهما الربغي لفصلِ إىل مفكٍحنتاجُـ 

 .موميتهاتها وعُيمولكثرياً يف شُختتلفُ املفاهيم من الواضحِ فيما أفرتضُ وأمتنى أنَّ هذه 
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  هذه املفاهيمِأحدُتضمَّنَ  ن حتى إ فَقَطْ، عن بعضها بدرجة مشوليتها من عرض مفاهيم ختتلفُيف هذه املرحلةِالبأسَ 

 . عن بعضها منفصلةً أو املفاهيمُ األفكارُتكونُفس،  املفاهيمِ أو مروحةِ األفكارِيف عملية مروحةِأما . األُخْرى املفاهيمَ

 . لقضينا بذلك على السرقة من املتاجرِالزبائنِبعيدة عن متناولِ  لو كانت البضائعُ: أوالً: خذ املثالَ التايل

 ؟ الزبائنمتناولِبعيدةً عن لبضائع أن تكون  ل كيف ميكنُولكنْ

 :األمرُ يسريٌ

 .فَقَطْ  اعتمادٍ بطاقاتِطةِا فتحها بوس أبواب ميكنُها وراءَلنضعْـ 

 .ندوق احملاسبةِ صُيستلموهنا عندَثُمَّ  ائعَض من بهُشريون إىل ما يريدونيُ الزبائن لنجعلِفأو ـ 

  نوحي هلم بقدرتنا على القبضِكيفَلكن  ...رادعاً هلمكان هذا لارقي املتاجر،  على س القبضُ من السهلِلو كانَـ : ثانياً

  عنْ أو اإلعالنُ، على إخبارنا عنهم الزبائن اآلخرينَأو تشجيعُآالتِ تصويرٍ،  نا على ذلك تركيبُ املشهود؟ قد يساعدُعليهم باجلرمِ

 . اخل... قيامهم بالسرقةِأثناءِيف  قُبض عليهم ن هؤالء الذيشخصياتِ

 خروج تلك كيف مننعُإذاً  ... جمديةًلن تكون السرقةُف من املخزن،  املسروقةِ البضائعِ من الصعب إخراجُإذا كانَـ : ثالثاً

 . عند املدخلِ فحصٍ آلةَ أن نضعَ ميكنُ... من املخزن؟البضائعِ
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عادة يف ال  االرجتاعيُّ العملُ يتطلبُو. او تغيري اجتاهه أ حتويل املشكلةِ من أنواعِ هو، مبعنىً من املعاني، نوعٌ االرجتاعيُالعملُ

  من أشكال العملِ األفكار هي، مبعنىً ما، شكلٌمروحةُو . من املخازن أو أكثر، كما وجدنا يف مثال السرقةِ فكريةًخطوةً

 .االرجتاعي

 إىل  نصلُ وكيفَ،)ج(  من النقطةِ)ب(  كيف نصل إىل ولكنْ،)ب(انطالقاً من ، )أ(نا أن نصل إىل ميكنُ: إليكَ املثال التايل

 ؟)ج(

 ولكن قبل ذلك، علينا تطبيق هذه ،العامةأو   الشاملةِ الستخدام الطريقةِ أسلوبني آخرينِ يف ذلك وندرسُسوف نستمرُ

 :القياسيةِالتلقائيةِ أو   الثالثِ التفكريِاملقاربة األوىل على حاالتِ

 .لصغريِ االسياراتِموقف  مشكلةُهي ) أ(احلالة 

كأَنْ نضيف إليه بعضَ  ذاتهِاملوقف   وهذا قد يعين توسيعَ... أكربسياراتِموقف  إىل  حنتاجُ: تقول املقاربة الشاملةِطريقةُ

خاصة بالشركة حافالتٍ كبريةً ستخدم ون من مكان العملِبعيدةٍ   آخر على مسافةٍسياراتٍموقف  على صلَحن أو الطوابق مثال،

 . هذا املوقف البعيدِإلَىلنقل املوظفني 

 . االنطالق سريعاً الذي يريدُ اجلديدُاملطعمُهي ) ب(احلالة 
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ن لصفقةٍ إعالميةٍ  إذطْلنخطِّ.. . هذا املطعم بسرعةٍ بأمرِ أن يعرف الناسُ جيبُ: تقول أو العامةِ املقاربة الشاملةِطريقةُ

علنْ عن حسوماتٍ خاصةٍ لألسر الكبريةِ، أو لنجعلْ نوعاً أو لنُ... نا  لدي لتأتي وتتناول الطعامَ مشهورةًشخصيةًكبرية كأَنَّ نُغري 

 ...معيَّنا من الضيافة يُقدَّمُ للزبائنِ

 . الرسم على اجلدار مشكلةُهي) ج(احلالة 

 ئُخبِّهار وتُ النأثناءِيف  تغطي اجلدار  ستارةًنضعَكأَنَّ  غري ظاهرة لنجعل الرسومَ:  تقول أو العامةِ املقاربة الشاملةِطريقةُ

 .أثناء الليليف  على اجلدار مستْالرسوم اليت رُ

 : ويتمُ العملُ مبروحةِ األفكارِ على النحو التايل. من املقاربة الشاملة أو العامة للمشكلةهي جزءٌكما أشرنا   األفكارِمروحةُ

 نرغب يف حتقيقها، أو قطةً دوماً نُ أن تكونَبُ جي وهذه الغايةُ. عملية التفكري على ميني الصفحةِ أو اهلدف منْالغايةَندوِّنُ 

 .  إجنازهُ نريدُ معنيٍ باجتاهٍاًتطوير

فالذي علينا هنا  ذات النهاية املفتوحة، ةاإلبداعيَّأو   األفكار يف حاالت التفكري التصميميةِ مروحةِ استخدامُال ميكنُطبعاً 

 . أن توصلنا إىل هذا اهلدف اليت ميكنُ العامةُ أو االجتاهاتُ العامةُما هي األفكارُ: نقولُثُمَّ حتديد الغاية أو اهلدف، هو 

 : هي العامةُالفكرةُ  قد تكونُ. عدد موظفي القطارِةِمشكلة قلَّيف  نفكرُأو   أننا نبحثُضْرتلنف

 . موظفيّ القطارِزِد عددَـ 

 . خفّض احلاجة إىل موظفي القطار: ـ أو
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 . حالياً املوجودينَ من املوظفنيَ من العمل على املزيدِاحصلْ: ـ أو

 : بسؤالنا وجنعلها هدفاً هذه األفكارِ منْ واحدةٍ كلَّثم نتناولُ

 . هذا اهلدفكيف حنققُـ 

 . يف ذاك االجتاهكيف نتقدمُـ 

 :نإذ

 ؟ عدد موظفي القطارِنزيدَل

 . عدداً جديداً من موظفي القطارِوظّفْـ 

 . يف القطارِ موظفني على العملِبْدرِّـ 

 .االعتماد على املدد اخلارجيب : بالعمل أيللقيامِأُخْرَى   جهةٍ منْ مبوظفي قطاراتٍاستعنْـ 

 ؟ إىل موظفي القطارِ احلاجةَضُكيف خنفِّواآلن 

 .تقنيةٍ  إىل مهارةٍ ال حيتاجُاجعل العملَـ 

 . التشغيلضِخفِّـ 

 . سوية اخلدمةضْخفِّـ 

 :؟ يكون ذلك بـوظفني احلاليني من امل من العملِل على املزيدِصُ حنكيفَ
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 .حوافز إنتاجيةٍـ 

 . أطولَالعمل لساعاتٍـ 

 . طول الوقتِ مهاراهتم اخلاصةِاستخدامِـ 

 . لوقت العملِاالستخدام الكاملِـ 

 . لتطبيقها عمليةٍ عن طرقٍاملفاهيم ونبحثُأو   تلك األفكارِ منْ واحدةٍ كلَّنتناولُثُمَّ 

  بدالً من متابعةِ أمثلةًسنعرضُ.. . للتغلب على املشكلة بديلةً كثريةًاًرق طُاملفاهيم لتتضمنَأو كار  األف مروحةُ تنفتحُواآلنَ

 :السابقةِ من األفكار كل فكرةٍ

 :، ويتضمنُ ذلك مثالً يف القطار موظفني على العملِبْدرِّ: أوالً

 . لدى الشركة نفسها حالياً موظفني يعملونَبْدرِّـ 

 . بأنفسهم موظفني لدينا مستعدين للحصول على التدريبِ عقداً معلنربمْـ 

 . ذاهتا بالتعاون مع اآلخرين الذين يعانون من املشكلة تدريبٍ معهدَسْأسِّـ 

 :، ويتضمنُ ذلك مثالًاألمتتةَاعتمدِ : ثانياً

 . الختاذ القراراتِ خرباءَاستخدمْـ 

 .احلاسوب هبا  يتحكمُ آالتٍاستخدمْـ 
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 .كرتونيةل اإلرشفةَاألكرتونية ولة اإلراقبـ استخدمْ امل

 :، ويتضمنُ ذلك مثالً الوقت مهاراهتم طوالَاستخدامُ: ثالثاً

 . إىل مهارة خاصةٍله األعمال اليت ال حتتاجُ  لينفذ خاصةٍ ذي مهارةٍ موظفٍ مساعداً لكلِّنْيِّ عَـ 

 : األفكار مهاهما مروحةُالتساؤالن األساسيان اللذان تطرحُ

  تنفع يف حل املشكلة؟ أنْ هلذه الفكرةِف ميكنُ كي:أوالً

  يف جناح هذا املسعى؟ل اليت ستساهمُم الع ما آليةُ: وهي األفكارروحةُحتملها مِالَّيت  حيملها حنو الفكرة العامة هذا السؤالُ

 ؟ ل االزدحامِ معدَّخفضَ تُأنْللحافالت الكبرية كيف ميكن : مثالً

 .عبُ عدداً كبرياً من املتنقلنيَألنَّها تستو: سيكونُ اجلوابُ

 حقق هذا عملياً؟ نُ كيفَ:ثانياً

 ؟ الواقعِ لتنفيذ هذا على أرضِ العمليةُما األفكارُ : وهي األفكار أو املفاهيم ملروحةِةِلَ املفصَّ حيملنا إىل النهايةِهذا السؤالُ

 ؟روةِ الذُ يف ساعاتِ االزدحامَضُخفِّكيف نُ:   مثال؟ هذه الفكرةَفذُنّكيف نُـ 

روة كي عن طريق تنبيه الناس إىل ساعات الذُ:  أو.ببعض املرونة يف زمن البدء واالنتهاء من العمل: سيكونُ اجلواب

 .تفادوهايَ
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 قصِ نَلِمُّ عام لتحَجاهٌ الرتشيد أو التقنني هي اتّةُرفك: مثالً،  األفكار ضمن مروحةِ مواقع خمتلفة كثريةً معينةٌ نقطةٌحتتلُّقَدْ 

 . االستهالك ختفيضَمُ خيدِمفهومٌذاتهِ  يف الوقتِولكِنَّها  ،املياهِ

 . الذي تريدُرِدْ بالقَ معينةٍ نقطةٍميكن تكرارُولذلك  ،ةًي حتليل األفكار ليستْروحةُمِ

 إىل  ستلجأُكارِ األف ملروحةِ األولَ أن تضع التخطيطَبعدَ ف. عديدةًسخاًعادة نُيف ال  األفكار أو املفاهيمِروحةُ مِبُتتطلَّ

 إىل حتتاجُ هاالة لكنَّ فعّعمليةٌإنَّها . ..، أو أكثر إىل نسخة ثالثةٍصلُت وقد أُخْرَى، سخةٍ على نُ فتحصلُ والتعديالتِالتغيرياتِ

 .التمرين

 ا إىل جانب بعضهعها وضُتها ميكنُ يف درجة مشوليّ املفاهيم اليت ختتلفُ إىل أنَّالشاملةِأو  العامة املقاربةِطريقة  يف أشرتُ

والثاني هو مستوى .  شاملٌ عامٌّ هو مستوىًاملستوى األولُ : للمفاهيم مستوياتٌوجدُفتاألفكار أو  املفاهيم يف مروحةِ أمّا .اًبعض

 . العمليةِ مستوى األفكارِ، والثالثُ هوظريةِاملفاهيم أو األفكار النّ

 مستوى  كلُّيكونُ قَدْ  و،ةِاملة واألفكار العمليّظرية بني املقاربة الشّفكار النّ للمفاهيم أو األ مستوىً منْ أكثرُ يوجدُأحياناً قدْ

زء ننتقل إىل اجلُثُمَّ  ، الثالثِ على حاالت التفكريِ مروحة األفكارِقُيميكننا تطب وعموماً . حتديداً من املستوى الذي سبقهُمنها أكثرَ

 :ننظرْ يف احلاالت التّالية ول. الطريقة العامةِ أيْ من املقاربةِالثِالثّ

 .اراتِالسيّموقفِ  مشكلةُهي ) أ(احلالة 

 : مبا يليقد تكونالَّيت  أو املقاربة العامة جاه العامّاالتّب  تبدأُاملفاهيمأو  مروحة األفكارِطريقةُ 
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 راضني  الناسَ أو اجعلِ.تِاراالسيّموقف  استخدام لَ معدَّضْفِّ أو خَ.ارات السيّعدد ضْفِّ أو خَ.اراتالسيّموقفَ  عْوسِّ

 .بالوضع احلايلِّ

 .فَقَطْها نْ مثاالً واحداً مِنا سنأخذُلكنَّوهذا ما هو مفرتضٌ، و ، هذه االجتاهاتِ منْ كلٍّميكننا متابعةُطبعاً 

 :لنستفدْ مما يلي... ؟ الناس راضني باحلالة الراهنةِكيف جنعلُ

 .قفِاملو استخدامِشأن رون بأنفسهم هم يقرِّندعُـ 

 .ال يستخدمُ هذا املوقف لسيارتهِ  منْئُنكافـ 

 . املسألة للمصادفةِنرتكُـ 

 . بديالً أفضلنقدمُـ 

 .السياراتموقف  استخدام ةَ كيفيَّرَ كي تقرِّشكلون جلنةًهم يُندعُـ 

 . البدائل بني هم يقرتعون لالختيارِندعُـ 

 .ملوقفاوا عن استخدام  يف أجورهم إذا ختلَّهم زيادةًمننحُـ 

 .املوقفِوا عن استخدام  صباحاً إذا ختلَّرِ هلم بالتأخُّنسمحُـ 

 .كرب يف ساعة أ هلم باملغادرةِأو نسمحُـ 

 .املواقف األُخْرى أو  إىل احملطاتِتنقلهمُحافالتٍ  نستخدمُـ 
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 .ةِ لالمتيازات أو الغريجمالٌاملوقف فال يبقى   استخدامِ لتحديد حقِّ شهرٍ كلَّ قرعةًسحبُنَـ 

 . وإليها منازهلم لنقل املوظفني منْ سياراتٍنستخدمُـ 

 . اجلديد املطعمِحالةُهي ) ب(احلالة 

 : الَّيت قَدْ تكوناالجتاهات العامة ستبدأُ كما أشرنا ب املفاهيممروحةُأو   األفكار النظريةِمروحةُ

 .حمليطة باملطعما من املنطقة  زبائنَحاول اجتذابَـ 

 . دائمنيَئنَ زباحاول اجتذابَـ 

 . بعيدةٍ مسافاتٍ منْبائنَ الزَّبِذِتَاجْـ 

 :هيدائمنيَ جتذاب زبائن الاملفاهيم األساسية و، دائمني  زبائنَاجتذابُالفكرةُ الَّيت سنقفُ عندها هي 

 .هم عضويةًامنحْـ 

 .قسائم دائمةًـ امنحْهم 

 .الدائمني خاصة للزبائن امتيازاتٍـ امنحْهمُ 

 : مثالً أن تكونَ ميكنُنوان االمتيازات اخلاصةِتي حتت عُ اليت تأاألفكارُ

 . القادمةِةِ يف املرَّ املكان الذي يريدونهُ هلمُضمنْاِـ 

 .ة القادمة يف املرَّةً جمانيَّهم وجبةًامنحْـ 
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 . األشخاص على الطاوالت أمساءَأطلقْـ 

 .طَبقِ الفواكهِ هم ختفيضاً يف سعرِامنحْـ 

 .بقشيشال  منهمُال تقبلْـ 

 . للحفالتِ املكانِهم حق استخدامِامنحْـ 

 هذه  منْ كلٍّ حتتَتقعُالَّيت  األفكار العملية  متابعةُميكنُثُمَّ  ، ضمنهُ املفاهيم األساسية اليت تقعُ وتدوينُ كل اجتاهٍ متابعةُميكنُ

 .فَقَطْلكننا اكتفينا هنا بتقديم أمثلة و ،ةِاملفاهيم األساسيَّ

 . الرسم على اجلدارِحالةُ هي) ج( احلالةُ

 :الَّيت ميكنُ أنْ تكون هنا االجتاهات العامةِب  ستبدأُمروحة املفاهيمأو   األفكار النظريةِروحةُمِ

 . مساعي الرسامني تثبيطَحاولْـ 

 .مُتَعَذَّراً  الرسمَاجعلْـ 

 . سهالًاتِ تنظيف الرسوم اجعلْـ

 . جذابةًاتِ الرسوم اجعلِـ

 .اتِ غطِّ الرسومـ

 ؟ها جذابةكيف جنعلُ .ابةً على اجلدار جذَّات الرسوم جبعلِ اخلاصَّ العامَّاالجتاهَهنا  نختارُس
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 . للرسم تعليماتٍإعطاءِـ ب

 .املنافسةـ ب

 . فَقَطْ ملنْ يلتزمُ بذلكخصعطاء رُـ بإ

 ؟ التنافس مفهومَقُطبِّكيف نُننتقلُ إىل فكرةٍ منْ بني هذه األفكار وهي التنافس، ف

أمجل  رسم المتحانِفيها  خيضعون ،جلدار ملدة أسبوعا يف استخدام  على احلقِّ جمموعاتٌ أن تتنافسَميكنُ: أوىل فكرةُ

 . ملدةٍ حمددةٍ تبدأُ بعدها مدةٌ أُخْرَى يف استخدام اجلدارِ باحلقِ يفوزُىالفضلاللوحةِ  وصاحبُلوحةٍ، 

  اجلماهريُر وختتا، منهم إحدى املساحاتيف أن يرسمَ كلٌّ  األفرادُتنافسُ وي، مساحات إىل جمموعةِ اجلدارُمُقسَّيُ: ثانية فكرةٌ

 . ملدةٍ حمددةٍ تبدأُ بعدها مدةٌ أُخْرَى اجلدار باحلق يف استخدامِفوزُ، وصاحبُ هذا الرسم ي األفضلالرسمَ

  مساوية للفرتة اليت ينظفونَلفرتةٍ  استخدامهِ حبقِّيفوزونَمن هؤالء الرسامني  الذين يتطوعون لتنظيف اجلدارِ: فكرةٌ ثالثة

 . للرسم ملدة شهرٍمهِا يف استخد احلقُ هلمُفوا اجلدار ملدة شهر يصبحُظَّ أي إذا نَ،اجلدار خالهلا

كَ وأنت جر ضَثريُ ذلك سوف يُ ألنَّ، األفكارِروحةِ مِ أفكارِ منْ فكرةٍ كلَّمجيع هذه احلاالت مل أتابعْجيبُ أن تعلمَ أَنَّين يف 

 .معُ إليهاتست

  عديدةًنا اجتاهاتٍمتنحُأنَّها   األفكارِ األساسية ملروحةِإحدى امليزاتِو. شاملةطويالً ألنَّها  وقتاً  األفكار تستغرقُروحةُمِ

 :، سأسألُ دائماً للتفكريوجديدةً
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  ذلك؟فعلُأ كيف ـ

 أيضاً اجتاهاً جديداً  اخليارات يصبحُ من هذهِ، وكلٌّاتِد عدداً من اخليارولِّ يُ جديدٍ اجتاهٍ كلُّإذ ، أفكارٍٍويتشكل لدينا شاللُ

 . خيارات جديدةً بدورهِدُيولِّ

 أو االجتاه  من املقاربة الشاملةِ، وهي بالطبع جزءٌ) ماشيءٌ( الَّيت هي  عن الكلمة السحريةِ يبحثُ العامُّ أو االجتاهُاملقاربةُ

 :الشاملِ

 .لنفتح هذا القفلَ)  ماشيءٍ( إىل حنتاجُـ 

 . سارقي املتاجرلردعِ)  ماطريقةٍ(إىل   حنتاجُـ

 .لتقوية هذه الدعامة)  ماشيءٍ( إىل  حنتاجُـ

 .اإلخالصِ يف العمل على  الناسِلتشجيعِ)  ماشيءٍ( إىل  حنتاجُـ

 إىل  حنتاجُ:مثالً دقيق جداًعلى حنوٍ  أو موماً عدهُدِّحَ قد نُ...ه يفعلأنْ)  ماالشيءٍ( من ذلك  ما حنتاجُدَحندِّنبدأُ بأن 

 أي  أنتَلَدون أن تبذُومنْ اءة املناسبة، ض املفضل، مع اإلكَ جبانب كرسيِّ فوق حاملٍ قراءتهُ الكتاب الذي تريدُإلبرازِ)  ماطريقةٍ(

 .جمهودٍ

 .أيضاًذاته  قبالِاإلب، ويشاهدون هبا التلفزيونَذاهتا الَّيت  السهولةِب الناس بقراءة الكتب إذا استطعنا حتقيق هذا، قد يبدأُ

 . على عملية التفكري بعض السحرِأسعى إىل إضفاءِ: خذِ املثال التايل
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 كيف سنتعاملُ معَ هذا األمر؟

 :منهايُطلبُ  ما  تفعل كلَّ مبقدورها أنْ سحريةٍ مادةٍختيلوا وجودَ

 عرب  التسريبُهكذا سيتوقفُ و،ه وتسدُّ هي على مكان التسريبِ هذه املادة السحرية فوق السقف فتعثرُ أسكبُـ سوفُ

 .السقفِ

 من  اللصُمنعُ ويُ املدخلِ بابُها، سيغلقُ مثنُ على البضائع املوجودة يف املتاجر، وإذا مل يُدفعْ هذه املادة السحريةَ أضعُـ سوفَ

 . الصندوق البضائع عندَ مثنُعَفِدُ إِذا  السحرية هذه املادةِ، وخيتفي أثرُاخلروجِ

 على فعل ما  للعثور على شيءٍ ما أو تصميم شيءٍ ما قادرٍ يف السعيِ، نبدأُةُ السحريَّ املادةُا ستفعلهُ حتديدنا محالِيف 

 :، مثالًدناه للمادة السحريةحدَّ

  يف احملالتِندوق احملاسبةِ عادةً عند صُ فوق البنفسيجة اليت تستخدمُ إزالتها بواسطة األشعةِ ميكنُ رائحةٌوجدُتهل ـ 

 التجارية؟

 رائحة؟مثل هذه ال  ميكننا تصميمُهل

 . إزالتها األوىل بدالً منْائحةِ على الرَّيَقرب صندوق احملاسبة لتغطأُخْرَى   رائحةٍجلأنا إىل إضافةِورُبَّما 
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وليس من  . على اإلطالق أي شيءٍ من املادة السحرية فعلَ نطلبَ وهلذا ميكننا أنْ... على السحر قيودٌوجدُتال 

 على هذه  وقد ال تعثرُ، من املادة السحريةِ مبا طلبتهُ لتقومَةٍ فعليَّ على مادةٍ قد تعثرُ...ك معقوالً أو عملياً طلبُيكونَ  أنْالضروريّ

 . املادة

، ميكننا  مرةٍيف كلِ) مادة سحرية(بدالً من اضطرارنا لقول ف.  وإمكانات جديدةٍأفكارٍعنْ  لك  سيكشفُهذا الطلبُ

الَّيت سبق احلديثُ عنها بالتفصيل يف الكتاب الذي صدرَ عن هذه ) مادةُ ها(هذه الكلمة هي . مة جديدةٍ هذه الفكرة بكلإجيازُ

 : منها ما تطلبهُ كلَّ أن تفعلَميكنُالَّيت ) املادة السحرية( إىل ترمزُإنَّها  روافدُ التفكري اجلانيب،: السلسلة حتت عُنوان

 . لون الفنجان حبسب درجة حرارة القهوة على تغيريِقادرةِ) مادة ها( إىل ـ حنتاجُ

 . إشارة املرور احلمراءَ اليت تتجاوزُ إىل السياراتِتشريُ) مادةِ ها( إىل ـ حنتاجُ

 . املعكرونة كراتِ مع بعضها كي نتمكن من بيعِ تتماسكُ املعكرونةَجتعلُ) مادة ها( إىل ـ حنتاجُ

 . الرؤية عنا من حجبِ املاءَ فنمنعُسياراتِالات  واجه زجاجَانطلي هب) مادة ها( إىل ـ حنتاجُ

 وهو ، األحيان إىل نظامٍ سحريٍّ يف بعضِحنتاجُهذه، فنحنُ ) مادة ها(طة ا شيء بوس كلِّ حلُّال ميكنُأَنَّهُ بالطبع أنتَ تعلمُ 

 ).نظامُ ها(لسحري وهي إىل هذا النظام ا كلمة جديدة ترمزُوميكننا إجيادُ .»تناا فيه يأتي وفق رغب ما حيدثُكلُّ« نظامٌ

 .دفةِاص إىل متجرنا باملني أي الذين يأتونَ العرضيِّ على التفريق بني الزبائن الدائمني والزبائنِ قادرٍ)سحريٍّها  نظامِ( إىل ـ حنتاجُ

 .ا أكثر انتشاراً وتفشي هذه اجلرميةُ ما تلقائياً إذا أصبحتْ على جرميةٍ العقوبةَ يزيدُ)هانظام ( إىل ـ حنتاجُ
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 .سيؤدي إىل احليلولةِ دون تفشي اجلرمية  السحريُهذا النظامُ

 .نا من إزعاجاتهِويرحيُالتلقائيِّ   بالتسوّقِ يهتمُ)هانظام ( إىل ـ حنتاجُ

 : إىل الناس اآلنَنصلُ

 وال) مواد( ليسوا هؤالء األشخاصُو. متاماً فعلوهُي منهم أن  ما نريدُيفعلونَ) حريني سِناسٍأُ( يف بعض األحيان إىل حنتاجُ

 ، وستكونُ هذه السحريني هؤالء األشخاصِ عنْفردة جديدة للتعبريِ مُولذلك حنتاجُ إلَى ابتكار.  كاليت مرَّتْ معنا قبل قليلٍ)أنظمة(

 ).شخصَ ها ( هي اجلديدةُاملفردةُ

 . متاماً على مزج التعليم بالتسلية مبقادير صحيحةٍقادرٍ) هاشخص ( إىل ـ حنتاجُ

 . تلبية طلبات الزبائن يف مطعمأثناءِيف  على القيام بدور الكاريكاتري قادرٍ) هاشخص ( إىل اجُـ حنت

 . يوماً بعد يوم روتينيةٍ على القيام بأعمالٍال يعرتضُ) هاشخص ( إىل ـ حنتاجُ

 . األوىل أبداً أن حيتل املرتبةَ دوماً يف احتالل املرتبة الثانية وال يريدُيرغبُ) هاشخص ( إىل ـ أحتاجُ

 . على اكتشاف الكذب واخلداع فوراًقادرٍ )هاشخص ( إىل أحتاجُـ 

 .نصلُ اآلنَ إىل احلديث عنِ احلالة

 منْسنخرتعُ  متاماً،  ونرغبُها كما نريدُن شخص ضم كلُّفُ ويتصرَّ،اهب  شيءٍاليت جيري كلُّ)  السحريةُاحلالةُ(أيضاً هناك 

 )الةِ هاح (مفردة)  السحريةِاحلالةِ(أجل هذه 
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 .هبا  اجلميعُ ينتفعُةٍ حالةٍ سحريَّرؤيةِيف  ـ أرغبُ

 . بناء يف سبيل التوصل إىل حلٍّ فيها بشكلٍ اجلميعُ يعملُ سحريةً رائعاً أن نرى حالةًـ سيكونُ

 .ؤذي أطفاهلم غداً اآلن سيُ فيها أن تدمريهم للبيئةِ الناسُيدركُ) هاحالة ( إىل ـ حنتاجُ

 . خداعٍأو دون نقودٍمنْ ،  الثقةِ اخلدمات فيما بينهم على أساسِالناسُهبا   يتبادلُ)ها احلالةُ(ـ هذه 

يستطيع أَنَّهُ   املستمعُ قد يشعرُ...، ورُبَّما بال معنىفاًزيَّ غريباً ومُ هذه الكلمات السحريةِ، سيبدو استخدامُيف البدايةِ

 ونبدأ  استخدام هذه الكلماتِعتادَنإىل أن ، ولكنْ فَقَطْ صحيحٌ يف حقيقةِ األمروهذا .  من دون أي تأثريٍاالستغناء عنها

 نفسك ستجدُعلى حنوٍ اعتياديٍّ وطبيعيٍّ ها  وتستخدمُ مع هذه الكلماتِعندما تنسجمُف.  العاديةِاستخدامها بدالً من املفردةِ

 .ممتنعةً أو ها قبل ذلك غريبةً جتدُ بأشياء كنتَقادراً على القيامِ

 : الثالث التفكريِآلن إىل حاالتِدعونا نعد ا

 . كراج السياراتمشكلةُهي ) أ (احلالة

. ..السياراتموقف  عند دخوهلا إىل  صغريٍ السيارات إىل حجمٍ على تقليصِ قادرةٍ)مادة ها( أو  إىل مادة سحريةٍحنتاجُ

  بالدراجاتِ جماني للتنقلِ استخدامٍبتقديمِ العادية والنارية، كما قد يوحي  للدراجاتِ مضمونٍنا هذا إىل تقديم موقفٍقد يقودُ

رعة  أكرب ضمن قُمنح السيارات الصغرية فرصةًأيضاً قد يعين و.  خالل ساعات العملِ إىل التنقلِ إىل هؤالء الذين حيتاجونَالناريةِ

 .املوقفجنريها لتنظيم استخدام 



 125

 . االنطالق الذي يريدُ اجلديدُ املطعمُهي) ب( ـ احلالةُ

نا هذا إىل  قد يقودُ،باإلعالن عنه لآلخرينتلقائياً   يأتي إىل املطعم يقومُ مجيع منْجيعلُ) نظام ها(أو  سحري إىل نظامٍ حنتاجُ

 قد خنتارُ. .. اآلخرين نظرَا سيلفتُوهذا ماملطعم، هذا  يف  طعامهُبعة من الفرو االصطناعي لكل من يتناولُ أو قُ وشاحٍتقديمِ

 .نيال الربتقايل أو األرجوث م صارخةٍانٍ ذات ألو وقبعاتٍأوشحةً

 . على اجلدار الرسمِ مشكلةُهي) ج(احلالة 

 قد يقودنا هذا إىل . على اجلدارِ اجلدار ويطرد هؤالء الذين يرمسونَ قربَاً دائمجيلسُ) شخص ها (حرياً شخصاً سِأريدُ

قد و.  من اجلدارِ عند اقرتاب الناسِلُعم ت وأمانٍسةٍقد يوحي لنا برتكيب أضواء حراو.  عالٍعلى ارتفاعٍآالت تصويرٍ  تركيبِ

..  أيضاًارة إنذارٍ صفَّ صوتَ هذه الرسالةُوقد حتملُ.. . ملس اجلدارِعندَتلقائياً  تعملُ  اجلدارِلة قربَ مسجَّ رسالةٍ وضعَخنتارُ

 .اخل

هناك قد انتبهتُ إىل أن و. ت ثالثة عناوين منفصلةٍ اليت درسناها حت أو املقاربة الشاملةِ العامةِا اآلن إىل هناية الطريقةِنوصل

تعبرياً  عن حاجتنا رُهي أننا نعبِّو  األساسية لطريقة املقاربة العامةِامليزةِ وانتبهتُ أيضاً إىل .ةِ الدراسة الثالث بني أجزاءِاً كبريتداخالً

نسعى إىل حتديدها أكثرثُمَّ  ، جداًاعام. 
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 إذا ... التفكريِ مراحلِ منْ والوضوح يف كل مرحلةٍقةِلُقَّنوا احلاجة إىل الدِّألنَّهُم  هُيقيدونأو  تفكريهم قونَضيِّ يُ من الناسِكثريٌ

  من تفحصِ تتمكنَلنْفأنت . هاتستخدم، بل رُبَّما لنْ  يف مقاربة املواضيع الطريقة العامةِقوةِمن أبداً تستفيدَ لن ف بذلك، كنت تعتقدُ

 . تدرجيياً حبثكَدُحتدِّثُمَّ  باالجتاه العام  النظرُبينما ميكنكَ.  موقعهُ ال تعرفُ إذا كنتشيء ما بدقةٍ

 .ةالطريقة اإلبداعيَّأو   اإلبداعيةِاملقاربةِوصلنا اآلن إىل احلديث عنْ طريقة 

 اإلبداعيةِالطريقةِ يف  أما.  على أفكار جديدةٍنرغب يف العثورِإذا كنا ليس نافعاً تلقائيةٍ   البحث عن حلولٍمن البديهي أنَّ

وجد تال فإنَّهُ  أو حتديد نقطة تركيز حمايدة لرتكيز االنتباه، ، كما هو احلال عند البدء بصفحة بيضاء فارغة،ذات النهاية املفتوحة

 ال ميكنُألنَّهُ  ،عنا هناة الشاملة لن تنف العامَّ املقاربةَ وهكذا فإنَّ فَقَطْ،إىل أفكار جديدةهنا نسعى ألننا  ...ةٌنقطة هنائية حمددَّ

 .دٍعندما نريد حتقيق هدف حمدَّفَقَطْ مروحة األفكار بينما قَدْ تنفعنا .  عن حاجة معينة باملعنى العامالتعبريُ

ال يف حني أننا  ، لدينانطالق واضحةً نقطة االا عندما تكونُ جد ضروريةٌ،األسلوب اإلبداعيأو  ،املقاربة اإلبداعيةطريقةُ 

 . إليهالَ التوصُّلنقطة اليت نودُّنعرف ا

  أن تكون منْهذه األفكارِوال يُشرتطُ يف  ، وصاحلة لالستعمال، جديدة مبتكرةٍ التوصل إىل أفكارٍنريدُيف هذهِ الطريقةِ حننُ 

 اإلبداعية هي االت تكون املقاربةُمثل هذه احل يف ... البداية ما انطلقنا للبحث عنه منذُتجاوزُنقد لذلك و. أي شكل أو نوعٍ

 .أُخْرَى  طريقةٍباعُوال ميكن اتِّاملثلى املقاربة 
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  نريدُدٌدَّحم  لدينا هدفٌعندما يكونُاألُخْرى، حَتَّى  أيضاً يف مجيع احلاالت  مفيدةٌةَ اإلبداعيَّ املقاربةَنَّوباإلضافة إىل ذلك فإ

 .ها حلَّ نريدُةٌدَ حمدَّ أو مشكلةٌ،حتقيقهُ

  عن حلٍّالبحثَفنحاولُ رضينا متاماً وقد نصل إىل حلٍّ ال يُاألُخْرى،  أو الطرق  األساليبِرَبْ عَصل إىل حلٍّ يف التوقد ال نفلحُ

 :ونقول ألنفسنايف سلسلةِ البحث  نقطةٍأيِّ  دَ عنفَنا أن نتوقَّ ميكنُ أو مقاربةٍ طريقةٍ أيَّنااستخداماملُهمُّ هنا هو أننا يف . ..أفضل

 ... اجلديدة هناألفكارِ إىل بعض احنتاجُـ 

 ...قةِ اخليارات اخلالَّ إىل بعضِحنتاجُـ 

ازدحام حركة ملناقشةِ   أفكارٍ مروحةَستخدمُنإذا كنا ، فنسعى إىل استخدام التفكري اإلبداعي عند تلك النقطة متاماًثُمَّ 

 . سياراهتم يف بيوهتمنَ الذين يرتكو مكافأة هؤالءِ بفكرةِخنرجُقَدْ  ،على سبيل املثال املرور يف املدن،

  ونقومُ، جديدة لرتكيز تفكرينانقطةًبوصفها  هذه الفكرة فُرِّعَلذا نُ.  هذا لفعلِمعياريةٌتلقائيةٌ  وجد طريقةٌتال احلقيقةُ أَنَّهُ 

 الطريقة اإلبداعية  وأيسرُ أساليبِ ممارسةِ.أماكن إقامتهم تدفع املوظفني إىل ترك سياراهتم يف ببعض التفكري اإلبداعي إلجياد طرقٍ

 .  والضبطالكثري من االنضباطإىل حتتاج  اكتشاف نقاط النقص والثغرات يف املشكلة املوضوعة حتت البحث، ولكِنَّها عمليةُهي 

 زَركِّأن تُمثالً  ميكنك ... شيءٍ إىل أيِّه انتباهكَوجِّ ميكنك أن تُ-التحديوهي نوعٌ من -اكتشاف الثغراتِ،  يف عمليةِ

أو ، طولهِأو  أن تركز على لون قلم الرصاص، ميكنكَ. .. قلم الرصاصطِس يف وقطةٍ أو على نُ،صاص من قلم الرَّقطةٍعلى نُ
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ثُمَّ تُفكر فيما كان ينبغي أن يكونَ عليه هذا الشيءُ الذي ركزت عليه حَتَّى يكون على حنو أفضل أو أكثر   أو غري ذلك،... تهِمادَّ

 .فائدةً أو أكثر عمليةً

 : تساعدُ على حتقيق ذلك أساسيةٍ أسئلةٍاك ثالثةُهن

  إىل هذا؟ هل حنتاجُ: أوالً

  على هذا النحو؟ صناعتهُبُجت هل :ثانياً

  لصناعته؟املمكنةُاألُخْرى   ما هي الطرقُ:ثالثاً

 . إىل السؤال الثالث أن تتجه مباشرةَأحياناً ميكنُ

بقصدِ اإلساءة أو االنتقاص ماً أو  هتجُّتليسيوب أو العثراتِ أو نقاط النقص جيبُ أنْ تنتبه هنا إىل أنَّ حماولة اكتشافِ الع

اكتشافَ نقاط النقص من أجلِ حمضِ النقد أو اإلساءة إذا استخدمت  ألنك . جيبُ أال تنساها مهمةٌقطةٌهذه نُ. ..من الشيء

 .ها كثرياًقُضيِّويُاكتشافِ نقاط النقصِّ   عمليةِ منْدُّحُ وهذا يَإذا وقع خطأٌ ما، إالَّاكتشافِ النقاطِ املطلوبةِ لن تتمكن من ف

 أو نقدهذه الطريقة منْ أجلِ الإذا استخدمت و. .. شيء أيِّاكتشاف نقاط النقصِّ يف أن تكون قادراً على جيبُ

 .الفكرة اقشةِ وقتك يف منعُ تضيِّ وعندها سوفَ،ا تعرتض عليهفاع عمَّ بالدِّيقومُستجدُ على الفور من  االعرتاضِ فإنك

 :طريقةُ اكتشاف نقاط النقص تقول
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  يف استكشافِين أرغبُ لكنَّ. الطريقة الوحيدة لفعلهِ وقد تكونُ.لفعل هذا الشيءاملثلى  هذه هي الطريقة قد تكونُـ 

 .طرقٍ أخرى لبعض الوقت

 .ملعتادةقارهنا مع الطريقة اتهذه الطرق وأنْ تدرسَ   طرق أخرى، جيبُ من اكتشافِعندما تتمكنُ

هي أو ،  ذهنيةٌعادةٌ، واالعرتاض االعرتاضُاألساسُ الذي تقومُ عليه طريقةُ اكتشاف العيوبِ والعثرات ونقاط النقص هو 

 :، ولذلك ذهينٌموقفٌ

 . يوم االعرتاض كلَّ استخدامُميكنُـ 

 ).ها ( خالل املرحلة أخرى من عمليات التفكريِ االعرتاض خالل أية عمليةٍ استخدامُميكنُـ 

  على هذا النحو؟ أن يكونَهل جيبُ: ، وتسألُ على شيء ما يف أية حلظةمبقدورك االعرتاضُـ 

 . أيضاً االعرتاض يف العامل اخلارجيك استخدامُميكنُـ 

 . أشياء منْ على أشياء أو على أجزاءٍ االعرتاضُكَميكنُـ 

 . من أنظمة أو أجزاءٍ على أنظمةٍ االعرتاضُكَميكنُـ 

 . حاالتٍأي   من مواقفِاالعرتاض على مواقف أو أجزاءٍ  ميكنكَـ

 :اً، ومن ذلك مثالً جداً وواضحاً عليه أحياناً صغري ما تعرتضُقد يكونُو

 .ابحَّ بإغالق السَّ على طريقة البدءِ االعرتاضَتستطيعُـ 
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 .أمر الصَّرفِ تدوين التاريخ يف  على موضعِ االعرتاضُتستطيعُـ 

 . املرور على شكل إشاراتِ االعرتاضَتستطيعُُـ 

  الصفحةِ رقمُ ويكونُاً، الصفحات تنازليمُرقِّلماذا ال نُيٍ، ف تصاعد على ترقيم الصفحات بشكلٍ االعرتاضَتستطيعُـ 

 .ى أمامنا من صفحات لنقرأها ما تبقَّ من معرفةِ سنتمكنُهبذه الطريقةِ.. .)1(األخرية هو 

قدرتك على ويف  ،صحيحِعلى حنوٍ  عملية االعرتاض  ويف استخدامِ،قطة االعرتاضِر نُ تكمن يف اختيا يف االعرتاضُاملهارةُ

 . أو اخليارات البدائلِابتكارِ

عاملنا أي  الداخلي  من العاملِ على أشياءِمكننا أيضاً االعرتاضُ يف العامل اخلارجي، يُ على أشياءَوكما ميكننا االعرتاضُ

ذا التفكري السائد املقصودُ هب  قد يكونُ... أو السائد احلايل يف التفكريِ على أشياءِنا االعرتاضُمبقدورأَنَّهُ  وهذا يعين .الداخلي

، ميكنُك أن تقول  عامٍّ يف احلقل الذي تعمل فيه بشكلٍ فيها أو التفكري السائدَتعملُالَّيت   معه أو الشركةَ الذي تعملُأو الفريقَفكركَ أنتَ 

 :مثالً

 شياء هبذا األسلوب؟األيف  ملاذا نفكرُـ 

  هبذا األسلوب؟ملاذا علينا أن نفكرَـ 

 . على االفرتاضاتميكننا االعرتاضُـ 

 . ضمنهاعملَن أن  يف احلدود اليت جيبُميكننا االرتيابُـ 
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 . على تفكرينا يف األفكار اليت تسيطرُميكننا االرتيابُـ 

 . الذي نقوم به على االستقطابِميكننا االعرتاضُـ 

 . أيضاًعادة، ويف األشياء اليت نتفاداهايف ال اليت نسعى إليها  يف األشياءِنا االرتيابُ ميكنـ

 : يشبهُ أنْ تقول لنفسك مثالً أو االرتيابَاالعرتاضَتذكرْ هنا أن 

  أن يكون على هذا النحو؟ هل جيبُ...هذايف  رْ ونفكِّلنتوقفْ

  هذه الطريقة املعتادةَدُحدِّنُقَدْ . .. تنفيذ عمل مايف ا أو أسلوبنا املعتادَ ملشكلة م طريقة تناولنا املعتادةَوضحَميكننا أن نُ

 : من قبيل عامٍّ البحث عن حلٍّطريقةِب أو معتادٍتلقائيٍّ   عن حلٍّطريقة البحثِب

 عادة؟يف الهذا نَحُلُّ كيف 

 عادة؟يف ال هبذا ف نقومُيك

 : على النحو التايلها منزءٍتها أو على جُرمَّ على املقاربة بُثم نعرتضُ

  طوال الوقت؟ يف املصارفِ اآلليةُافاتُالصرَّتعمل  أن ـ هل جيبُ

 على رفوف؟  يف املخازن أن تُوضع البضائعُـ هل جيبُ

 ؟أمر الصرفِ تاريخ اليوم على  إىل تدوينِـ هل حنتاجُ

 ؟ الضوئية مرئيةً أن تكون اإلشاراتُـ هل جيبُ
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 تداء اجلسدي؟ االع حيالَ أن نقلقَـ هل جيبُ

  عن العمل؟ مجيع العاطلنيَشملُ إىل برنامج يَهل حنتاجُـ 

  استخدامُكما ميكنُ . ببدائلوقد يوحي لنا االعرتاضُ  واالفرتاضات غري الضرورية؟ من احلدودِرنا االعرتاضُقد حيرِّ

 : ونتساءلصاص قلم الرَّ على وسطِكننا الرتكيزُ مي أَنَّهُ  املثالعلى سبيلٍ ومن ذلك .االعرتاض يف حالة الرتكيز على منطقة حياديةٍ

  مطابقة لشكل باقي أجزاء القلم؟ أن تكونَملاذا جيبُـ 

 لبة؟ صُ أن تكونَملاذا جيبُـ 

  قابلة لالستخدام؟ أن تكونَ ملاذا جيبُـ

 من ما كانَربَّو. أثناء الكتابةِيف  فوق يدنا  قلم الرصاصِثينَحبيثُ نستطيعُ  الوسط مرنة قطةُ نُ من األفضل أن تكونَكانَرُبَّما 

داً من اجلهة ، نبدأ جمدَّتيهجهإحدى   منْ الرصاصِ نصف قلمِ وعندما نستهلكُ، الوسط مميزاًقطةِ القلم عند نُ يكون شكلُ أنْاألفضلِ

 .فَقَطْهذه هي األفكار األوىل . ..األُخْرى

 : الثالث اليت وردت سابقاًفكريِ تطبيق عملية االعرتاض على حاالت التَّ اآلنَنستطيعُ

 .السياراتموقف  مشكلةُهي ) أ(احلالة 

 :االعرتاض

  مشكلة؟السياراتِملوقفِ املساحة الصغرية نظنُّ أصالً أنَ ملاذا ـ 
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 ؟يزةًمِنَعُدها ملاذا ال ـ 

لسيارات حافزاً اموقف   استخدامُوهكذا يُصبحُ. املوقف يف استخدام  هلم احلقُّ األداء األفضل سيكونُأصحابُفَقَطْ 

 . اكتسابهُجيبُ

 . اجلديدطعمُ املهي) ب(احلالة 

 :االعرتاض

 فَقَطْ؟بيع الطعام املطهو يف  رُملاذا نفكِّـ 

 . وغري ذلككؤوسِوالطباق، كاأل  أدوات املائدةِ ببيعِلنفكرْو،  األطعمة املعلبةِبيع بعضِيف  رْلنفكِّ

 : على اجلدار الرسمِمشكلةُهي ) ج(احلالة 

 :رتاضاالع

 ؟ع الرسومِيإزالة مجيف  رُملاذا نفكِّـ 

  اجلذابة؟ على الرسومِوحنافظُفَقَطْ  البشعة  الرسومَملاذا ال نزيلُـ 

 . اجملاني للجدار التزينيِ على بعضِ املستوى واحلصولِهذا سيؤدي إىل رفعِ

 . أيضاًيف التفكري اجلانيب ويف التفكري اإلبداعيا  جدأساسيٌّمهمٌّ و وهو مفهومٌ.  أو اإلثارةحريضِ إىل مفهوم التَّ اآلنَنصلُ
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. عادة عَبْرَها يف ال متعاقبة أو مسارات جيري تفكرينا مناذج أو سالسلَيصنعُ إنَّهُ ، بذاتهِم ذاتهُ ينظِّاً؛عضوبوصفهِ ، الدماغُ

 . الدماغزةُيْوهذه هي مِ

 شيء  لكلِّ جديدٍ عن حلٍّبحثَأن نسيكون علينا دوماً متعذَّرةً إذ  ةُ احليا ستكونُةِاملعياريَّالتلقائيَّةِ دون هذه املسارات من 

 .رَغُمهما صَ

 نظامٌإنَّهُ  ... إليها مباشرةً من املسار األساسي وال ميكن الوصولُ تتفرع عنه هذه املساراتُ؛ جانبية مساراتٌ هناكَولكنْ

 طريق ننا إجيادُامككان بإالثانوية، أو   هذه املسارات اجلانبيةِ إىل أحدِ ما، من االنتقال جانبياًا، بطريقةٍإذا متكنَّف االجتاه، وحيدُ

مة تبدو لك منطقية بعد  مجيع األفكار اإلبداعية القيِّما جعلَأيضاً  وهذا ، اإلبداعوهذا هو جوهرُ. بسهولةٍ  البدءِقطةِالعودة إىل نُ

 إىل طريق العودةِيف اللحظة ذاهتا نرى ثُمَّ  ، اجلانيب إىل املسارِ نُنْقلُعابةِ ألننا بالدُ،عابة الدُوهذا هو أساس الفكاهة وحسِّ. اأن تراه

 .عابةِ األساسي أو منطق الدُاملسارِ

املسار  وأ جبدٍّ أكرب يف االجتاه  فبدالً من العملِ، التفكري اجلانيب مصطلحَ هو الذي خيلقُ املساراتِرَبْ االنتقال اجلانيب عَإنَّ

 . جديد أو فهمٍ وإدراكٍ، جديدٍياً إىل مفهومٍنفسه، ننتقل جانب

  هبذه االنتقاالت اجلانبية؟ كيف نقومُولكنْ

 . وهلذا حنتاج إىل التحريض،نيْيهما ليسا كافلكنَّونا يف ذلك انساعدري يُي على التغ والعزمُاالعرتاضُ
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 عن اد، نبحثُت خروجنا عن املسار املعحالَو.  ألقدامنا كي خنرج عن املسار املعتادِ مواضعَ مبا يشبهُدنا التحريضُيزوِّ

 أي إنَّ . إىل قولهِ يدفعكَ هناك سببٌعندما يكونُإالَّ  شيئاً ولكنك تعلمُ أَنَّك ال تستطيعُ أنْ تقول. ادةِتع جديدة يف احلياة املمساراتٍ

 . بعد قوله لقول شيء ما إالَّببٌ س ال يوجدُ فيجبُ أن تنسى ذلك إذ أما يف التحريض...السبب يأتي أوالً والنتيجة تالياً

 . بعد ذلكحريضَالتَّالَّيت تسوِّغُ  هي وهذه األفكارُ. مفيدةجديدةً ويثري أفكاراً مهمٌّ ألنَّهُ  التحريضُ

 . مربعةٌهلا عجالتٌ، هذه السيارةُ )السيارةَ ها(، أو  السحريةالسيارةَخذْ مثالً 

.  أنْ تكون العجالت مربعةًالسيارات والعجالتعن   إىل معرفتنا العاديةِنطقي قياساًامل غريِفمنْ .  حتريضٌا التخيلُهذ

 على الِالتعليق الفعّأو نقلنا إىل فكرة التعليق الذكي فإنَّهُ يهذا التحريض غري منطقي على الرَّغْمِ من أن  ذلك، ولكنْ على الرَّغْمِ منْو

  وتسريُ، عن األرض ثابتٍ على ارتفاعٍ وهكذا تبقى السيارةُ،حلاجة االرتفاع حسب ا بتعديلِعة النوابضِوتقوم جممإذ  ،نوابض

 .فوق املناطق الوعرةِحَتَّى دون ارجتاج منْ  السيارةُ

 وعلى الرَّغْمِ من أن هذه الكلمة حبدِّ ذاهتا ال . ما كثرية كي تشري إىل استخدام حتريضٍ سنواتٍنذُمُ) ها(تُ كلمة دْجَأوْلَقَد 

تَعدُّوها ميكنكم أن لك ليس مشكلةً، وال جتعلوا منه مُشكلة أبداً، ألنَّ األصلَ يف اخرتاعها أن تُفهمَ مبعانٍ كثريةٍ، إال أنَّ ذ معنى هلا

 . حتريضٍهو عمليةُ) ها (مفردةكل ما هو مطلوبٌ منك أن تدركَ أنَّ ما يلي . ) حتريضٍعمليةُ(، أو )هو ما أريدُ: (اختصاراً لـ

 :لننظرْ يف املثال التايل

 . النهر تلوثِ مشكلةَواجهُـ ن
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 . احمليطة بهصانعِخملَّفات امل متراكيزدادُ كلَّ يومٍ بسبب  تلوثُـ هذا ال

 :، وسيكون هذا التحريضُ هو)ها(حَتَّى نَحُلَّ هذه املشكلة نضعُ حتريضاً، مؤسساً على كلمة 

 . منه يف أسفل جمرى مياه التصريف اليت خترجُ كل مصنع يقعُنَّإ) ها( ـ

 ؟ تصريفهِ يف أسفل جمرى مياهِ للمصنع أن يكونَكيف ميكنُف!! هذا مستحيلٌـ ولكنَّ 

كون جماري ت كل مصنع بأن  قانون يُلزمُ سنُّ:يسريٍ وهواقرتاح كما يبدو إال أَنَّهُ يقودُنا إىل  منطقي هذا التحريض غريُصحيحٌ أنَّ 

 جزءٌألنَّها ها فُرّصَ إىل االهتمام باملياه اليت يُ كل مصنعٍ منه، مما سيدفعُاليت خترجُ إليه أخفض من جماري التصريف ةِ الداخل احللوةِاملياهِ

 . هذا االقرتاح قد أصبح قانوناً سارياً يف بعض البلدانأنَّقد علمت منذُ مدة و. ها أيضاًستهلكُيمن املياه اليت 

 نستخدمُألننا . ال يتطلب ذلكفإنَّهُ أما التفكري اإلبداعي . ةٍ خطو مع كلِّنَ نكون منطقييِّ يقتضي أنْ املعتادُتفكرينا الطبيعيُ

 . على اإلطالق منطقيةًمن املتعمَّد فيها أالَّ تكونَحتريضات 

 هذه عندما ناقشنا  االنتقالِ عمليةِوقد حتدثنا. االنتقالأو عملية احلركة مع  عديم اجلدوى إذا مل يرتافق ضُي التحرسيكونُ

 .هذا الكتابِ بداية العمليات األساسية يف

 . الشيءيمِوتقأو   املنطقيةِ عن احملاكمةِختتلفُ  احلركةَ أنَّمالحظةُهنا  جداً همِّ املمنَ

 . على جتاربناوضعناها باالعتمادِالَّيت  التصنيفاتِأو   واألطرِ مع جتاربنا السابقةِ تعين مقارنة شيء جديدٍ العقليةُاحملاكمةُ

 . أم الحيحٌهل هذا ص: تسألُإنَّها أي 
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  أي التقدم،األمامإىل باالنتقال فَقَطْ  هتتمُإنَّها . اً صحيحم أ فعاالًم أا ما حقيقي أبداً فيما إذا كان شيءٌال هتتمُفإنَّها  احلركةُأما 

  عمليةٌ احلركةَأنَّ  التجربة مع األفكار البارعةِ أن أؤكد هلؤالء الذين لديهم بعضُوعليَّ.  من التحريض إىل شيءٍ ما مفيدٍانطالقاً

 . املهارة الالزمة هلااكتسابُ، واملمكنُ هداً جُ تتطلبٌ فعالةٌذهنيةٌ

الَّيت  املنهجية  الطرقِولكن هناك أيضاً بعضُ.  كافياً على االنتقال إىل األمام انطالقاً من حتريضٍ ما وحدهُ العزمُأحياناً يكونُ

 . هذهمكننا جتريبها لعملية االنتقاليُ

 :يلي على سبيل املثالخذْ ما 

 ما  إنشاء فكرةٍحاولْ. ..ها وانْسَ ما تبقى خذْ... ما من حالة أو موقفٍ معينةًمةً مبدأً أساسياً أو فكرةً أو سِ استخلصْ:أوالً

 .هذا املبدأِعنْ 

 . أوجه هذا االختالفِعضِبعنْ كرة ف  حاول إنشاءَ... عادةً على أرض الواقعِ وما حيدثُ على الفرق بني التحريضِزْكَّ رَ:ثانياً

 رْصد، طوِّ خالل هذه املراقبة أو الرَّومنْ. ..لحظةب حلظة راقب ما حيدثُ. ..تنفيذ هذا التحريض على أرض الواقع  ختيَّلْ:ثالثاً

 .بعض األفكارِ

 .اسْعَ إىل تشكيلها يف فكرة جديدةٍ وَ األوجه اإلجيابية للتحريضِ اخرتْ:رابعاً

 . من خالهلا مباشرةٌ قيمةٌ هلذا التحريضِ اليت سيكونُ اخلاصةِض احلاالتِ بع عنْ احبثْ:خامساً
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  إىل احلركةِ على التوصلِ أنك قادرٌ وتالحظُ، هذه الطرق املختلفةَ أنك تستخدمُ، ستجدُ املهارة يف احلركةِ تكتسبَبعد أنْ

 .انطالقاً من أي حتريضٍ

 شئ حتريضاً ما؟ن ولكن كيف نُ. به يف التحريضقومُن هي ما احلركةُ

  ميلكَوسيكونُ.  خالل ما تقرأُمنْكثرية أيضاً  على أفكار  وقد تعثرُ،خالل املناقشاتكثريةٌ   أو اقرتاحاتٌ أفكارٌقد تنشأُ

 .غري منطقيةٍلك هملها إذا بدت  هذه األفكار وتُمَوِّ أن تقالطبيعيُ

 : آخرُ خيارٌاآلن أصبح لديكَ

تقومُ  وهكذا ...حمرِّضةً اً أفكارها بوصفهااستخداممنْ  كَ مينعنْ هذا ل ولكنَّ،غري منطقيةٍهذه األفكار تَعُدَّ  أن تستطيعُ

 إىل أفكار جديدة، وهكذا، ميكن  يف استخدام احلركة كي تتوصلَتنطلقُثُمَّ  ،)ها (بقها كلمةسْحتريضات بعد أن تَبوصفها طرحها ب

 م الفكرةَ الذي يقدِّالشخصُيكون ن وإذ ذاك ليس من املهمِّ أ.  رغبت يف ذلك إذااًحتريضبوصفها   فكرة طارئةٍ أيَّلك أن تستخدمَ

 هناك  وإىل جانب ذلك. من اخلياراتِخيارٌفاستخدامُ الفكرة .  أو ال يعرف التحريضِ عن عمليةِئاً شييعرفَكبرياً أم صغرياً، أو 

 :هي تقومُ على جمموعةٍ من العناصر  ما حتريضٍ إلنشاءِةٌ نظاميَّطريقةٌ

ناه دد ما عزيلُ أو نُبطل أو نُغفل أو نُحنذفُثُمَّ  يكون سلبياً، أنْالتحديدِ  هلذا وال ميكنُ. اهيدَه بَدُّع نَ؛ شيئاً مادُحندِّ: اإلغفالُ: أوالًَ

 .اًمسلَّياً أو مُهِدَبَ

 :فادهُحتريضاً مُ وهكذا نضعُ.  سائقي التاكسي يعرفون الطريقأنَّبم جدالً سلِّحنن نُ: على سبيل املثالِ
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 .ن ال يعرفون الطريقو التاكسي املفرتضوسائق

 . إىل فكرة سيارات التاكسي اخلاصة بتعليم السائق على الطريقمن هذا االفرتاض ننتقلُ

 . إليه السائقَ جيداً ويرشدونَ يعرفون الطريقَ زبائنَمن قبلِفَقَطْ  سوف تُستخدم هذه السياراتُ

 .مهأثناء تعلُّيف خلٍ ما  على دَ سيحصلُد الذي يتعلمُ اجلديعين أن السائقَيذا ه

 . املعاكسِ باالجتاهِههُ، أو نوجِّنعكسهُثُمَّ  ما  شيءٌ وفقهُ االجتاه الطبيعي الذي حيدثُهنا نأخذُ : العكس:ثانياً

 تِال العجإننا نصنعُ. كس األمر أو الع على هذا هو مثالٌ مربعةٍلة ذات عجالتٍ مُتخيَّسياراتٍاخلاصُ ب ابقُ السَّالتحريضُ

 .ها مربعةهنا نتخذ االجتاه املعاكس ونصنعُ.  اإلمكانرَدْ قَةًعادة دائريَّيف ال

 . الطبيعية حدودهُ مبا يتجاوزُ أو تضخيمهِ يف تصغريهِ أبعاد احلالة ونبالغُ أحدَخنتارُ:  املبالغة:ثالثاً

 .مشاركة املواطنني يف املراقبة أو احلراسةِلى ع ، قادرٌ عيونٍستِّ بِأمن رجلُهو فرتض امل التحريضُ

 . هذا التسلسل أو تشويهَ أو تغيريَ تبديلَدُنتعمَّثُمَّ  ما مط الطبيعي لعالقةٍ أو النَّ التسلسلَنضعُ:  أو التشويه التحريفُ:رابعاً

ال تغلق :  تقولُقة مشوِّإىل فكرةٍيقودُ ذلك متعذَّراً، ولكنَّهُ بدو ي...  الرسالة بعد إرساهلاأن تغلقَاملفرتضُ هنا هو  التحريضُ

 ، مثن الطابعِيدفعُثُمَّ  ، داخل رسالتكبوضع إعالنٍسيقومُ  ةٍ خدمات بريديمكتبُهناك  طابعاً عليها، ضعْت ال و رسالتكَأنتَ

 . هذا بالتعاون مع مركز الربيدِ وحيدثُ...ها ويرسلُ، رسالتكَويغلقُ
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 يكون خيالياً  أنْ هنا جيبُما نتمناهُ كذا هذا أيْ  ولكنَّ الـ.... كذا أنَّا كان رائعاً لوْ أمَ)ها (:سنا ألنفنقولُ :التمنّي  تفكريُ:خامساً

 .صغريةً أو عادية ةًوليس أمنيال يُتوقعُ حتققهُ، ويصعبُ العملُ على حتقيقهِ، 

 . هو من هذا النوعِفهِ يف أسفل جمرى مياه تصري أن يكونَن املصنع جيبُإالذي يقول السابقَ  التحريضَإنَّ 

جيب عدم رفض و  ومدروساً،داًتعمَّتحريض مُال إنشاءُالشيءُ املهمُ الذي جيبُ أن خنلصَ إليه هنا هو وجوبُ أن يكونَ 

ألنك ،  يف ذهنكَلٍّ كامنٍح من  مراحلَلُأال ختتار حتريضاتٍ متثِّ وجيبُ يف الوقت ذاتهِ أيضاً . مهما بدا غريباً أو غري معقولٍ؛حتريضٍ ما

 . حتريضات هبذه الطريقة على أيِّ من احلصولِلن تتمكنَ

 ف كي... الطبيعيناقضاً لسلوككَيبدو غريباً يف البداية ومُإنَّهُ  ،م قيادة الدراجة العاديةِ تعلُّ اجلانيب يشبهُ التفكريِمُتعلُّ

، أسهلُة هذه الدراجةِ قياد جتدُ أن اكتساب املهارةِبعد التمرين ولكنك  قيادة الدراجة العادية؟ ومِ من تعلُّ شخصٍ أيُّنُيتمكَّ

 . وعندها ستستغربُ من استصعاب ذلك يف البدايةِ. إىل أن تصبحَ ممارسة تلقائيةً تدرجيياًوتزداد سهولةً

 . إىل السعي والعمل اجلادِ حيتاجُاألمرَعلى أيِّ حالٍ إنَّ 

 : التفكري الثالث السابقةِالتِ تطبيق عمليات التحريض هذه على حا كيفيةَ اآلنَنتابعُ

 . موقف السياراتمشكلةُأال وهي ) أ( احلالةِ:  على:)ها (التحريضسنطبّق 

 معها؟موقفها  محل  منْ سيارةٍ كلُّتْنَأما كان رائعاً لو متكَّ

 . الدائم يف مواقف السيارات القريبة االشرتاكِ هذا التحريض إىل فكرةِ منْننتقلُ
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افات أو طَّ تزويد السيارات عند صناعتها خبُفاً وهي فكرةُ هذا التحريض إىل فكرة أكثر تطرُ منْلُميكننا أيضاً االنتقا

  .أي الوقوف يف اهلواء. .. رفعها وتعليقها يف أماكن خمصصةٍ ميكنُ فوق سقفها حبيثُاتٍقالَّع

 . اجلديدُاملطعمُأال وهي ) ب( احلالةِ: على): ها (التحريضواآلن سنطبّقُ 

 . الطعامَ ال يقدمُمطعمٌ: هو) باإلغفالِ( التحريض وهكذا يكونُ.  الطعامَ دوماً أن املطاعم تقدمُنفرتضُ

  املطعمُويقومُ. هم معهم يف سالل طعامَ الزبائنُجلبُ يَ حيثُ، الداخليةِ أنيق للنزهاتِفكرة مكانٍإىل  قلُتننمن هذا التحريض 

 .د مثن حمدَّ يف النهاية، مقابلَ بغسل األدواتِا يقومُ واملقاعد وأدوات املائدة، كمبتقديم الطاولةِ

 .مشكلة الرسم على اجلدارِأال وهي  )ج( احلالةِأما يف 

 :يقتضي بنا أن نقول): ها( التحريضُف

 .ات صغريةٌ جداً، وكذلك حروفُ الكتابة فوق هذه الرسوماترسومإنَّ ال

 . على املبالغةالتحريض يعتمدُمن  منوذجُهذا األ

 . الصغريةِاتمو الضوء على هذه الرس تسليطِنا إىل فكرةِيقودُا نظرنا فيه وجدنا أَنَّهُ فإذ

 . األلوان على اجلداردةِ أضواء متعدِّنا بدوره إىل تسليطِسيقودُوهذا 

 .خفيها اجلدار وتُتطغى على رسومِكثرةُ األضواء امللونة س

 .متعذراًأمراً  هذه الرسوم والكتابات  رؤيةَهذا سيجعلُ
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 .اجلدارِعلى لرسم ل احلافز  الرسامني يفقدونَيجعلُهذا سو

 التفكري اتِقنيّأكثر تِوهو من .  من التحريضِهو نوعٌ آخرُ، أي غري املخطَّط،  العشوائيِ على املدخلِ الذي يعتمدُلتحريضُا

 .سهولةًاجلانيب 

وتكونُ هذه احلالةُ . الفارغةِأي  ة البيضاءِحلالة إبداعية الصفحعلى حنو اخلصوص  ةٌ املدخل العشوائي مناسبطريقةُ

 .  أين تبدأُ منْلكنك ال تعرفُو أفكار إبداعية  طرحُ منكَعندما يطلبُ

... أُخْرَىا مرةً بعد ذاهت ر األفكارَكرِّت مجيع األفكار املمكنة وأصبحت تُد مفيدة عندما تشعر أنك استنفهذه الطريقةُ

 . لتنشيطه ثانيةًهذه الطريقة نافعةُأن  تجدُ، س يف تفكريكَبركودٍكُلَّما شعرت 

ومنْ أبرز األمثلةِ على . همةم فكرة  إبداعِإىل أدَّت دة غري متعمَّ عشوائيةٍأو حوادثَ باألمثلة عن حاالت تاريخ العلوم مليءٌ

ما كان جالساً يف عند  فوق رأسهٍفاحةٍ تُ سقوطِ نتيجةَنيوتن يف ذهن تْ التمع فكرة اجلاذبيةِنَّإ:  الَّيت تقولُشهريةُالقصة ذلك ال

حول فكرة مبتكرة أدت إىل والدة  تَمَّت باملصادفة حادثة عشوائية هناك الكثري من القصص املشاهبة اليت تروي كيف أنَّو. بستانال

 .أمرٍ كان يشغل ذهن صاحبها لبعض الوقتِ

 أو رُبَّما تفرضُ عليه .زاوية خمتلفةٍمنْ  رِماأليف تفكري  يبدأ ال للذهن أنْ تسمحُ العشوائيةُفاحلادثةُ .جداًسهلٌ  هذا تفسريُ

 يستخدمُس  وهذا التسلسل اجلديدُ، خمتلفٍ املوضوع عرب تسلسلٍ للذهن مبقاربةِتسمحُأو اجلديدة  املختلفة  وهذه البدايةُ.ذلك

 . الدماغداخلَاملتشكلة  ة غري املتناظرضمن النماذجِ  جديدة مبتكرةفكرةًبوصفهِ 
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ولكن . اتباع أسلوب التفكري التقليديِهنا إىل مضطراً ليس   الذهنَ ألنَّ، أفكاراً خمتلفةًدَ أن يولِّ خمتلفة ميكنُ من نقطةٍالبدءُ

  هذه؟ةِقطة البدء اجلديد على نُ عملياًكيف حنصلُ

 .باملصادفةِالذي يكون  غري املدروس أو الدخولِأي  الدخول العشوائي هنا يأتي دورُ

 ال امساً  هذه املفردةُ ومن األسهل أن تكونَ.ةٍد غري متعمَّ عشوائيةٌ مفردةٌو البدء اجلديدة هةِقط نُ أشكالِ شكل منْسهلُأ

 املفردة هي أنَّهنا   األساسيةُالنقطةُ و. أو أي شيء آخر أو صورةً العشوائي أن يكون شيئاً مُدركاً باحلواسِّوميكن للدخولِ .فعالً

 .عن تفكرينا املعتادِ رٌمُعبِّ فإنَّ ذلك  إذا اخرتناها اختياراً.رها أبداً اختيا ال ميكنُالعشوائيةَ

نظر إىل عقرب ثم ن. ..ساعة يدكإىل   سريعةًنظرةًثُمَّ تلقي . امساًستنيَ  بـوالعملية هي أن تضع قائمةًالسهلةُ  الطريقةُ

هبذه الطريقة لن ختتار  و. من الالئحةأربع وعشرينردة رقم املفعندها  ثانية، اخرت أربع وعشرينالثواني، إذا كان مشرياً إىل الرقم 

 .  ما باملوضوع املطروحِاملفردة اليت هلا عالقةٌ

 املختارة  للمفردةِعالقةٌهناك كن مل  يإذا : يقولونإنَّهُم .  القلق العميق لدى علماء املنطق تثريُهذه املرحلةُيف حقيقةِ األمر 

 ؟اً مفيدئاً شيجَتِنْ وعندها كيف هلذا أن يُ، موضوع أيَّستناسبُ ؛فردةٍ مُأيَّفإنَّ باملوضوع، 

 وسائل التفكري استنباطِ، منْ أجلِ  على األقلِّ العامةِ خبطوطهِ الدماغِ عملِ أسلوبِ من الضروري فهمُهلذا السببِ

 .املدروسِ



 

 :، مثالًالتنميطأو مذجة ، تنشأ عن فهم أنظمة النَّ جداجداً وفعالةيسرية العشوائية وسيلة أي دة املفردة غري املتعمَّ

 .شخص يعيش يف بلدة صغرية

 . مغادرة منزلهِ عندَ نفسهُ دوماً الطريقًيسلكُ

 . إليه الوصولَ إىل أي مكان يريدُ يوصلهُ هلذا الطريق أنْميكنُو

  أقصر طريقٍ عنْيبحثُف، ياً على األقدامِشْ إىل الذهاب إىل منزله مَ يف ضواحي املدينة ويضطرُ سيارتهُلُ تتعطَّيف يوم ما،

 . عند مغادرته املنزلَ يسلكهُنْ ليفكر يف أ عرب طريقٍ ما كانَ إىل منزلهِويصلُ.  إىل منزلهِيوصلهُ

 من الطرقٌِ كبري  يف احمليط عددٌكما يوجدُ.  دائماً أن يسلكهُيسي اعتادَ رئ يف املركز طريقٌ يوجدُ إذ يف األمرسحرٌليسَ ثَمَّةَ 

 . إجياد مسالك جديدةٍرصةَ بذلك فُتزيدُفإنك  ، من املركزِ وليسَ، احمليطِمن ، إذا انطلقتَن إذ. إىل املنزلِ أن توصلهُاليت ميكنُ

 ... عملياً االستخدامِ سهلةُيقةٌطرهي  و، املدخل العشوائيِ طريقةِ جناحِر منطقياً سببَوهذا يفسِّ

 :فيه إىل التفكري  الذي حتتاجُ املوضوعُلديكَإذاً إذا كان 

 : على مفردة عشوائيةحتصلُفإنك 

 : إىل التحريضِتشريُالَّيت ) ها( بينهما بـ تربطُثُمَّ 

 .أنف) ها(  نسخِآلةُ: لديكَ مثالً التحريضُ التايل
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  أي شخصٍعلُجت خاصة  رائحةٌبعثُنتمثالً   أو احلربُ الورقُدَإذا نفف. اًرمؤشِّبوصفها حة إىل فكرة استخدام الرائهذا نا يقودُ

 . إليه لتزويدها مبا حتتاجيف املكان يهرعُ

 . إىل مراقبة مؤشر على اآللةِدون أن تضطرَمن  تشتمُّها هو أنك  الرائحةَزُما مييِّ

  أال تنتقل إىل مفردةٍ كما جيبُ. لكقْرُ تَمل األوىل ن املفردةَ من تغيريها فقط ألعجلَ تغيريَ املفردة العشوائية وتكثرَ تست أالَّجيبُ

  الطبيعة التحريضيةَ ال تستخدمُنَّ هذا يعين أنكَ أو تقفز من ترابط إىل آخر، ألها،معانيو خبصائص املفردة أخرى أو تسجل قائمةً

 . عن توافق سهلٍ بل تبحثُ العشوائيةِللمفردةِ

 : الثالث اليت أوردناها سابقاًفيدنا يف حاالت التفكريِ العشوائي هذه أن تُ لطريقة املدخلِ ميكنُكيفَسنرى اآلن 

 .السياراتِموقف  مشكلةُهي  )أ( احلالةُ

 تيارَاخ ومن املؤكِّدِ أن ). النسويةزين بعض املالبسِتُالَّيت  اللماعة النثرةَ( هي فردة عشوائيةًمُ يقدِّمُ لنا  العشوائيالتحريضُ

 . على أذهاننا أبداً ما كان ليخطرَ يف هذه احلالةِهذه املفردةِ

 . من النثرات اللماعةِ كبريٌ أن يكون عليه عددٌ على الثوب جيبُ اللمعانُكي يظهرَ

 خدامِ يقرر كيفية استدعْ كل قسمُثُمَّ ،  يف الشركةِ لكل قسمٍاً جزءصْ وخصِّ، إىل أجزاء كثريةٍالسياراتِموقف م سِّ قَنإذ

 .  لهاجلزء املخصصِ

 . اجلديدُاملطعمُهي ) ب(احلالة 
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 ).ظِلّ( عشوائية هي مفردةً يُقدم لنا  العشوائيالتحريضُ

 .خيال الظلِهذا يوحي مباشرةً بعرض 

 .زاً مكانياً صغرياً حيِّيشغلُألنَّهُ  جداً للمطعم مناسبٌخيال الظل  عرضُ

 . مسرحيةًاًدم عروضق مطعم يُقامةِيهيئُ إلالفكرة هذه  تطويرُ

 . أيضاً للمطعم املسرحية إعالناتٍإعالناتُستكونُ عندها 

طعام ال  إليهم لوائحُرسلَ بأن تُائمنيَ الزبائن الدَّ تذكريُ وهكذا ميكنُ...بالشيء احلقيقيِدائماً  يلحق  هو شيءٌ الظلَّكما أنَّ

 اجمانية ميكنهم استخدامها بأنفسهم أو تقدميهبطاقاتٌ  إليهم رسلَتُ أن نُ كما ميك...يقدمها املطعمُالَّيت  واألطباق اجلديدة اجلديدةُ

 . يريدون إىل منْهديةً

 .الرسمِ على اجلدار مشكلةُهي ) ج( احلالةُ

 ).لسان( هي  عشوائيةًمفردةً يقدمُ لنا  العشوائيالتحريضُ

 . بالذوقفورعلى ال توحي هذه املفردةِ

 . أحد إىل إزالتهاىلن يَسْعَف  فوق اجلدار جذابةًكانت الرسومُأنه إذا منْ خالل الذوق نصلُ إىل 

 .استخدامُ اللسانِ إللصاق الطوابع الربيديةِ اآلخر هو اءُاإلحي

 . لإلعالنات امللصقةِ إىل موقعٍحتويل اجلدارِهذه الفكرةُ تقودنا إىل 
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 . مواقع اإلعالناتنظمات اليت تبيعُظ على نظافته من اختصاص املا واحلف اجلدارِ مراقبةِ مسؤوليةُعندها تصبحُ

 . الغايةهلذهِفَقَطْ  من اجلدار  جزءٍيف حال استخدامِحَتَّى   هذا احللِّوميكن استخدامُ

 ).ها(الَّيت مسيناها   التفكريِ من مرحلةِوصلنا اآلن إىل هناية املقاربة اإلبداعيةِ

 البدء كما  بني حالةِهذه األفكار واالحتماالت تربطُ و. واحتماالتٍ أفكاراًنتجُ تُ)ها ( دائماً، مرحلة التفكريكما هو احلالُ

 .)إىل(الَّيت مسيناها   التفكريِ مرحلةُدتهُكما حدَّوغايته  التفكري هدفِبني  و،)لو(الَّيت مسيناها دهتا مرحلة التفكري دَّحَ

 .التصميم والرتكيبُ وهي، )ها( ة التفكريِاملستخدمة يف مرحلمن الطرائق  والنهائية ةِ الرابعمع الطريقةِاآلن  نتابعُ

 عن خمتلفٌاألمرُ وهذا .  اهلدف الذي تسعى إليه عملية التفكريِ بني األشياء كي حتققَ التصميم والرتكيبِطريقةُجتمعُ 

 .سبقاًدة مُ حمدَّ تكونُالتلقائية يف حالة املقاربةِ  العمليةاخلطواتِألنَّ . معتادٍتلقائيٍّ   حلٍّالبحث عنْعمليةِ 

ق تلك ي لتحقدةٍ حمدَّرقٍفصل إىل طُ غري مُاعامتعريفاً فة  غاية عامة معرَّ منْ ننتقلُ الشاملة أو املقاربة الشاملةِيف الطريقةِ

 . الغاية اليت نسعى إليهاهلا لتناسبَنعدِّثُمَّ  مبتكرة اً أفكاردُنولِّاملبدعةِ فإننا املقاربة  أما يف طريقةِ .الغايةِ

هذا ولكن جيبُ أن يكون .  بعضها بني األشياء أو نركبها معَجنمعَتقومُ على أن ة  بِنَائيَّطريقةٌفهي  التصميم والرتكيب يقةُطرأما 

  أو العناصرُناتُ تكون املكوِّ الضروري أنْليس منَو. ديدِاجلشيء  أن حيملَ إمكانية اإلتيان بالمبعنىمُبْدِعاً،   أو الرتكيبُالتجميعُ

 .ا ذاهت حبدِّ بتجميعها هنا جديدة أو مبتكرةًاليت نقومُ

 .كي تعطي مفردات كثريةًاملعروفةِ  األحرف األجبدية جتميعُمثالً  ميكنُ
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 . جديداً أن يكونَ للمفهوم العامِّ ذاهتا أو ميكنُ حبدِّ جديدةً أن تكونَ لبعض العناصرِميكنُو

 . موجز تصميميٌ معماريٍلدى مهندسٍ: إليكَ املثال التايل

 .موقع معنييف   بيتٍاملهندس تصميمُهذا  من بَلِطُ

 ومرآب،  إطاللةٍي ذمطبخٍو،  للعمل يف البيتِاً مكتب تُستخدمُغرفة كبريةٍو ، نومٍ على ثالث غرفِالبيتُهذا جيب أن حيتوي 

 . كبري للتخزينِزٍ، وحيِّة استقبال كبريغرفةِولسيارتني، 

 ، إىل ما هو مطلوبٌ األقربَخيتار التصميمَو معيارية  قياسيةًاتكتاب حيتوي تصميم يف  يبحثَ للمهندس املعماري أنْميكنُ

 .تلقائيٍّ أو آيلٍّ حلٍعن  هذا حبثاً وسيكونُ

 يف املوجز  للتوصل إىل ما هو مطلوبٌقياسيةٍأو   معروفةٍ املعماري بني عناصرَعادة هو أن جيمع املهندسُيف ال ما حيدثُ

 مع بعضها  تعديلها كي تنسجمَ عناصر يتمُ بنيَجتميعٍحمض   التصميمُ املعمارية سيكونُ يف هذه احلالةِ.لديهاملوجودِ  يالتصميم

 .اًبعض

 .أي حتقيقهُ إليه  عام يريد التوصلَلدى مصمم أزياء مظهرٌ: مثال آخرٌ

 . لتحقيق هذا املظهر مقاربات خمتلفةًصممُامل بُجيرِّ

 .زياء الشعبية من األ بعض هذه املقارباتِقد يستعريُ

 .سابقاًهو ذاتهُ وضعها الَّيت ها من التصميمات بعضُبوقد يأتي 
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 .مبتكرةو  حماوالت جديدةً بعضها اآلخرُوقد يكونُ

 .الذي سيكونُ فيه اخلطأُ والصواب  من التجريبِنٌ معيَّرٌدْ ذلك قَريافقُسو

 . فكرة بدالً من التنفيذ الفعلي لكلِ؛ ما لتصميمٍ النهائيِل الشكلِ من ختيُّنُيتمكَّف  البارعُاملصممُأما 

 يعملُثُمَّ .  قالباً أو شكالً للنتيجة النهائيةِوهذا مينحكَ . باحلاجاتِ قائمةً تصنعَإحدى املقاربات أو الطرق للتصميم هي أنْ

 . هذا القالبملء على املصممُ

 لتشكيلها يف كلٍّ  يف حماولةٍ هذه العناصر املنفصلةُعُتُجمثُمَّ ، منفصلٍعلى حنوٍ  من احلاجات  كل حاجةٍ تلبيةُميكنُطبعاً 

هي مثالً  إذا كانت الغايةُ ف. يف املثال الذي أوردناه املعماريُقام هبا املهندسُالَّيت  ةِ بالعمليَّ شبيهةٌوهي عمليةٌ. متكاملٍومرتابط 

 :شملأن تَميكن   احلاجاتِقائمةَفإنَّ ،  للعجزةِ متحركِ كرسيٍّتصميمَ

 . ضجيجاًيُصدرُال : أوالً

 . التلوثَسببُي ال : ثانياً

 . بالوقود تزويدهُ يسهلُ:ثالثاً

 .هم ب التحكُّ يسهلُ:رابعاً

 . والنزول منههُ ركوب يسهلُ:خامساً

 .متني :سادساً
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 .مريحٌ :سابعاً

 . احلجمصغريُ: ثامناً

 سهلُوهو ،  التلوثَب وال يسبهادئٌألنَّهُ حرك كهربائي مُ يففور إىل التفكري على الم  املصمِّدفعُ هذه احلاجات سوف تَ منْكثريٌ

 .اخل..  به التحكمُسهلُ ويَ،صغري احلجمو بالوقود، التزويدِ

 . الكرسيتأتي مرحلة تصميم أجزاءِ ثُمَّ .تلقائيٍّ  طريقة البحث عن حلٍ تشبهُ هذه الطريقةُاآلنَحَتَّى 

احلسبانِ، وقد مسينا هذا النوعَ من العمل  بعني ةُهمَّ املوالعواملُالشروطُ ذ ؤخ تُ التصميم، ويف هذه املرحلةِهنا يأتي دورُ

 . إىل دوائرزأِاجملبرنامج التفكري ك أو جَعَكَ، أو مجع العوامل كلها، وهي جزءٌ من .ع.ج: سابقاً بـ

 :لية التا لديك قائمة احلاجاتِ لالنتخابات، قد يكونُم أوراق اقرتاعٍ تصمِّإذا كنتَ: مثالٌ آخر

 . الفهم تكون سهلةَ أنْ:أوالً

 . من الكلمات عدد ممكنٍ أقلَّويَت أن حت:ثانياً

 . إليها النظرِمبحض فهمها  ميكنُ:ثالثاً

 . انتخابهُإىل من يتمُتشريَ بوضوح  :رابعاً

 . القراءة سهلةَ:خامساً

 . آلة قراءهتا من قبلِ ميكنُ:سادساً
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 . عمداً يصعب إتالفها إالَّ:سابعاً

 .ها تزويرُ يصعبَ:ناًثام

 . عليهما أو اثنتني ونعملُكي نصمم اعتماداً على األولويات، خنتار أولويةً

 يف تصميم وهكذا نشرعُ.  يف أوراق االقرتاعيَّةًمهِّكثر أ األتفادي الفوضى والتشويش هو األولويةَدُّ ع، قد نَعلى سبيل املثالِ

أو إىل تعديل هذا التصميم األساسي كي األُخْرى  نسعى إىل إضافة احلاجات وبعد حتقيق هذا. ة وجليَّ اقرتاع واضحةٍورقةِ

 .األُخْرى  احلاجاتِشملَي

 ردة يف املوجزِا هي األولويات األساسية الو هذه األولوياتُوقد تكونُ. م إىل املصمِّيعودُاألكثر أمهيةً أمر  األولويات اختيارُ

 ل توجيهُ يفضَّولذلك. .. حتقيقها أكثر من غريها احلاجات اليت يصعبُ وقد تكونُ. من الزبونِالتصميمي الذي استلمه املصممُ

 .انتباهنا كامالً إىل هذه احلاجات

فإنَّ ،  الثمنِ غايلَ املقرتحُإذا كان الطعامُف. .. بالدرجة األوىل بالتكلفةسيهتمُمثالً  السريعة  الوجباتِ مصممَوهكذا فإنَّ

 .الحقاًهبما  يمكن االهتمامُفالطعم واملالءمة أما ، بال فائدةٍسيكونُ التصميم 

ية إبراز مصداقية وجود هذه ، وكيفةِالصحيَّاخلصائص  األوىل ب بالدرجةِسيهتمُفإنَّهُ لوجبات الصحية ا أما مصممُ

 .هذه الوجباتاخلصائصِ الصحية يف 
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كانت ورُبَّما .  معاًأو قد تكون للطقس والكلفةِ للطقس،  األولويةُقد تكونُف، اأو التخطيط هل  إجازةيف عملية تصميمِأما 

 . إن مل يكن راضياًهِرِ اإلجازة بتذمُّبُالذي سيخرِّ) ر التذمُّبطلِ (هي إرضاء رغباتِاألُخْرى  األولويةُ

 تصميم ةِحال ففي . احلاجات املختلفة ضمنهيسعى إىل إدخالِثُمَّ  أوالً، فكرة عامةٍب مُر املصمِّ، قد يفكِّيف بعض األحيانِ

،  أو خفة الوزنِ،ةدَّجِالْ  العامةُ الفكرةُ، قد تكونُ تصميم خزانة كتبٍيف حالةِو،  وبدهيةً العامة واضحةًةُالفكرتكونُ ، حديقة عامةٍ

  األبعادَ حيققَ أنْ، كما جيبُيتمكن من محل الكتبِحَتَّى  كبري احلجم وقوياً  التصميمُ أن يكونَويف مجيع احلاالت، جيبُ. ..أو اللونَ

 .املطلوبة

 .أُخْرَى  مصادرَمكن استعارهتا منْمستعارةً ألنَّهُ منَ امل قد تكون و  مبتكرةً العامة جديدةً هذه األفكارُقد تكونُ

 خالل كل مصمم بطريقته اخلاصة منْيصوغهُ  منطٌ معنيٌ رائجٌ جدا بني الناسِ هناك كونُقَدْ ي، يف حالة تصميم املالبسِ

 وجبةٌ:  مثل فكرة عامةٌ تصميم وجبات طعام، قد تسيطرُيف حالةِ و. ينطبق على تصميم السياراتِ نفسهُواألمرُ .تصميماتهِ

 .»مبتكرة وغريبةٌ«أو » تقليديةٌ«أو » مغامرةٌ«أو » متوسطيةٌ«

 يوردها املوجزُالَّيت  تِاحلاجايسعون إىل حتقيق ثُمَّ ،  العامةُدها الفكرةُ املصممون على حتقيق النتيجة العامة اليت حتدِّقد يعملُ

  ويهملُزٌ عملهم متميِّ... الطريقةِ هبذهِةعاديف ال  املشهورون يعملونَاملهندسون املعماريونَ و. التصميميةُةُالتصميمي أو املذكرَ

 . مجيع العوامل املطلوبةِ يتضمنُالتصميم النهائيَفإنَّ مع ذلك   ولكنْ.بصماهتموحَتَّى  أسلوهبم اخلاصَ
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 تكون دف بدالً من أنْأو حمددةَ اهل مصمَّمة  نتائجَ أن تكونَ جيبُةنظريال  من الناحيةِاملفاوضاتدْ تستغربُ إن قلتُ لك إنَّ قَ

 أخذ إدراكاهتم  وجيبُها، وأفكاراوحاجاهت املختلفةاألطرافِ  قيم منَ يتضَّ أنْ جيبُ، والتصميم النهائيُراعاً بقصد السيطرةِصِ

 .النظرِ بعنيِ

  تتنازعَ ومن غري اجملدي أنْ،متوازٍعلى حنوٍ   كل شيءٍ أوالً عرضُ، من الضروريِ هذا النوع يف التصميمِ حتقيقِ سبيلِيف

 وخريُ ما يساعدك على هذا التصميمِ يف نظري .ةِ األفضل والقيم املتفوق صاحب الفهمِ حتديد الطرفِعلى  يف كل مرحلةٍاألطرافُ

  ألسلوب التفكريِ تبين الشركات حبماسٍن سببَيت حدثتك عنها سابقاً، ودعين أصارحكَ هنا بأهو نظامُ القبعات الستِ الَّ

 . البنائيللتصميمِسهالً  إطاراً رُ يوفِّ القبعات الست هو أن هذا النظامَباستخدامِ

 دماً؟ املضي قُننا منَمكِّ طريقاً يُمُكيف نصمِّ

حاول استحضارَ .. . هو املصيبُ هو املخطئ ومنْمنْملعرفة   عرب اجلدلِيجةٍ التوصل إىل نت حماولةِ متاماً عنْهذا خمتلفٌ

 :القبعات الستِ ألننا سنتحدثُ عنها اآلن

 متناقضة فيما  هذه املعلوماتُعندما تكونُحَتَّى  ومتزامن  متوازٍعلى حنوٍ البيضاء، تُعرض املعلومات بكاملها  القبعةِحتتَـ 

 .بينها

 . متوازٍعلى حنوٍ مياتُو الفوائد والتق، تُعرضُحتت القبعة الصفراءِـ 

 . متوازٍعلى حنوٍ  واملشاكل احملتملةُ واملخاطرُ، تعرض املخاوفُ السوداءِحتت القبعةِـ 
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 . واألحاسيسِ للتعبري عن املشاعر واحلدسِ احلمراء، هناك فرصةٌ القبعةِحتتَـ 

 . يقبلها الطرفانبق يف نتيجةِ كل ما س لتصميمِ اخلضراء، هناك حماولةٌ القبعةِحتتَـ 

 .لقبعة الصفراء والقبعة السوداء والقبعة احلمراءل ثانيةًالنتيجة  ه هذ إخضاعُ ميكنُواآلنَ

وال مُعقداً،  سحراً  ليسوضع التصميمأو  التصميمُقَدْ تبهرك كلمة وضع التصميمِ، وقد ختيفُك، ولكن األمر ليس كذلك، ف

  أنْ أو املعلومة اليت تريدُ على التعبريِلَ كي حتصُةٍ بني كلمات قياسية معروفجتمعُفإنك  ؛ شيئاً ماتبتَفكلما ك،  كل يومٍمنارسهُإننا 

، ثُمَّ املظهر الدفءو،  الراحةُ هيدةخلدمة غاية حمدَّموجودةٍ  بني مالبس ، جتمعُ ترتدي فيها مالبسكَويف كل مرةٍ .تنقلها لآلخرينَ

 . يف كل يومبقاً ما ستتناولهُسَ مُدُدِّحتطة رتيبة  خُ تتبعُ إذا كنتَالَّإ . وجبةت يف الواقع تصممُأنف،  وجبةًوكلما طهوتَ. األنيق

 .هو تصميمتقومُ به على حنوٍ غري آيلٍّ أو تلقائيٍّ ف ما كلُ: هذا يؤدي إىل قاعدةٍ سهلةٍ لعلك استنتجتها وهي

 املدينة مثالً رَبْ عَ فتصميم رحلةٍأمرٍ تِلقائيٍّ، أكثر من شملُ يَتلقائيٍّ فقدولكنَ هذا ال يعين خُلوَّ التصميم منْ أي شيءٍ آيلٍّ  أو 

، يف هذا املثال حتديداً،  أجل الوصول إىل املكان الذي تقصدهُمنْللحافالتِ  تلقائية أو تقليدية ة مساراتٍ بني عدَّ اجلمعَتطلبُيقد 

 : طرفني متعاكسني منْ يعمالنِالتحليل والتصميمُ

 .معتادةتلقائيةٍ  الكاملة إىل أجزاء  الرحلةِ سوف يسعى إىل تقسيمِيلُفالتحل

 . معتادة بني أجزاءٍق اجلمعِي سوف يسعى إىل إنشاء الرحلة عن طرالتصميمُو
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  الغاية عندما تكونُولكنْ .متبادلٍعلى حنوٍ  التصميم والتحليل  استخدامُدة متاماً ميكنُ حمدَّةُ الغاية املرجوَّعندما تكونُ

 .بعد موجودٍغري  ما هو  من املمكن حتليلُقد ال يكونُف،  حتديداً وذات هناية مفتوحةٍاملرجوة أقلَّ

 لك، هناك حاجةٌذ بعد  االحتياجات واملتطلبات ولكنْة قد يتضمن حتليلَط لضباط الشر خوذة جديدةٍتصميمُ: مثالً

  قد تسعى إىل معاجلة عيوب اخلوذةِ...الوحيدة اليت لديك هي اخلوذة احلالية  النتيجةَ ألنَّ النتيجة النهائيةِللتصميم، ال ميكنك حتليلُ

 وال عالقة هلا باملشكلة ا إدخاهل ميكنُدةٌيفهناك أفكار جد.  وليس تصميماً مشكلةٍ عملية حلِّ هذا سيكونُ ولكنَّ،احلاليةِ

 .اًسالحأيضاً بوصفها تخدم  للخوذة اجلديدة أن تُسميكنُ أَنَّهُ على سبيل املثال، ومنْ ذلك القائمة

 . الثالث السابقةِ والرتكيب على حاالت التفكريِ طريقة التصميمِ اآلن جتريبَنستطيعُ

 .السياراتموقفِ  مشكلةُهي ) أ(احلالة 

 ن يريدونَرضي مجيع هؤالء الذييُ حال ( يكونَ أنْي التصميم للموجزِميكنُ تفرتضُ أَنَّهُ تصميمال وضعُأو   التصميميةُاملقاربةُ

 .فرةِا املتواملساحةِو القائمة  بني احلاجاتِأي املالءمةُ). السياراتموقفِ  استخدامَ

 . إىل هذه املالءمةِ أن نتوصلَكنُ، مي السيارة الواحدةَ األشخاص الذين يستخدمونَدنا عددَلنا عدد السيارات وزْإذا قلَّ

 . من زمالئهم يف العملِ أو أكثرَؤالء الذين حيملون معهم يف سياراهتم شخصنيِهلاملوقف فَقَطْ   استخدامِ حقَّ أن مننحَ نقرتحُنإذ

 .املطعم اجلديدهي ) ب(احلالة 

 : قد تتضمنالئحة حاجاتِ أو وضعُ التصميم تقدمُ لنا  التصميميةاملقاربةُ
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 . واإلعالنالدعايةَ: أوالً

 . أو الشهرةالسمعةَ: ثانياً

 . االنتباه إثارةَ:ثالثاً

 . الزبائن إرضاءَ:رابعاً

  مقابل مجيع األعمال خالل األشهرِ باإلضافة إىل عمولةٍ له أجرٌعُفَ وإعالن يُدْ وكيل دعايةٍ هي توظيفَ النتيجةُوقد تكونُ

 .الستة األوىل
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 . الرسم على اجلدارِمشكلةُهي ) ج(احلالة 

 الذين يَستهويهم هذا اجلدارُ، وإعاقة الرسامني ةِط مهَّيثبت إىل حنتاجُإننا :  أو وضع التصميم تقولُ لنا التصميميةُاملقاربةُ

 ... أو التنظيف الدائمِ املراقبة الدائمةِدون كلفةِمن نشاطهم 

 كيف ميكنُ لنا ذلك؟

 .رسامنيَهؤالء ال  كرائحة غاز كربيت اهليدروجني إىل إبعادِ كريهةٌ رائحةٌأدتْرُبَّما 

 :باختصار

 . بلوغهُريدُ بني ما حنن عليه اآلن وما نُتربطُالَّيت  املرحلةُإنَّها  ، التوليدية املبدعةِ التفكريِمن التفكري هي مرحلةُ) ها( مرحلةُ

 .مكاناتِاإلو االحتماالت إنَّها تقومُ على ابتكارِ

 .األُخْرى  منَ أفضلُ هذه اإلمكاناتِبعضُ

 .ميهاو تق أكثر قبلَ إىل تطويرٍبعضها حيتاجُ

 . الشروط والقيود املطلوبةَققُ ال حت هذه اإلمكاناتِبعضُ

 . بعضها اآلخرِ منْ أكثرُبعضها عمليٌّ

 .لفةً من بعضها اآلخرِبعضها أعلى كُ
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 يم كلِّو يف تق إذا شرعتَ...مكاناتِ اإلهي توليدُ) ها(  التفكريِةة مرحلهمَّنَّ مُاألمرُ املهمُ الذي علينا تذكُّرُه دائماً هو أ

 .  املعتاد تفكريكَى حبيسَستبق فإنك مكانية حال نشوئهاإ

، وهي )إذن(الَّيت مسيناها  يف مرحلة التفكري حيدثُكما ذكرنا  يمَو هذا التق استخدامها، ولكنَّ قبلَة الفكريمُو تقجيبُطبعاً 

 ).ها( تلي مرحلة التفكريِ

 :حَتَّى تنجحَ يف تطبيقِ هذه املرحلةِ من التفكري

 .تمكانا من اإل ممكنٍ أكرب عددٍدْلِّوَـ 

 . هذه اإلمكاناترْوِّ طَـ

 . منهامها واخرت األفضلَوِّ ذلك ق وبعدَـ
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 :ضعِ املالحظات التالية يف حُسبانك

 . وخطرِ رديءٌهذا تفكريٌف، ةِ املمكن ختفيض عدد البدائلِ االختيار عن طريقِمرحلةِتيسريَ  أن مبقدورك ال تظنَّـ 

 . اخلياراتِ مرحلة توليدِاءِأثنيف  ى النتيجة الفضلليس من املمكن اختيارُـ 

 .ميهاو تق مرحلةِ توليد اخليارات عنْ مرحلةِلُص ف جيبُـ

 وإال ستنتهي إىل ةٍ على صواب يف كل مرحلة على حد إىل أن تكونَحتتاجُ فَقَطْ املعتادةالتلقائيةِ   عن الطريقةِما تبحثُدعنـ 

 .طرائق  بني أربعِمنْفَقَطْ   واحدةً ليست إالطريقةَالهذه انتبه إىل أنَّ  ولكنِ. اخلانة اخلطأِأو  اإلطار استخدامِ

  مقاربةٍ لكلِّتتداخل فيما بينها، ولكنْ) ها(  يف مرحلة التفكريِاها يف هذا القسمِنقدمالَّيت  املقاربات األربعَ أو قَائإن الطر

 .لُ املستقِّ الواضحُامنها وجوده

 هلا هو حتديدُاملعتادةِ الطريقة و  بني احلالةِاالرتباطُو . حبثاً عن حلٍابقةِ الس يعين مراجعة خرباتكَ عن حل معتادٍالبحثُ

 .همكننا تصنيف هذه احلالة داخليُالَّيت  اخلانةِأو  اإلطارِ

 . عملية التصنيف هذهلَنسهِّو  املعقدةَ احلاالتِكَفكِّ التحليل كي نُميكننا استخدامُ

 هذا التعريف أكثر نسعى إىل حتديدِثُمَّ ،  مبفهومها العام الشاملِ من التفكريِالغايةَأو  اجةَف احلعرِّنُ فإننا  العامةيف املقاربةِأما 

 . ما نريدُ لتحقيقِ يف النهاية إىل طريقة عمليةٍفأكثر إىل أن نصلَ
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  تناسبُإذا كانتْ لنرى  هذه األفكارَنتفحصُثُمَّ ، نسعى إىل توليد أفكار مبتكرةٍفإننا  املقاربة اإلبداعية يف طريقةِأما 

 . هدفنا وغايتنا هذه األفكار كي تناسبَ، ونسعى إىل تعديلِ أم الحاجتنا

 . على ما نريد كي حنصلَ خمتلفةٍ بني عناصرَجنمعُفإننا  والرتكيب طريقة التصميمِأما يف 

 ).إذن(املرحلةُ اجلديدةُ من مراحلِ التفكري هي مرحلةُ األداةِ الَّيت مسيناها 

أو  خالهلا إىل نتيجة صل منْنو، )ها(  التفكريِأنتجتها مرحلةُالَّيت  مكاناتِ اإلأخذَن التفكري هي أن منَ) إذن( لةِرحامل غايةُ

 .لةَحصِّمُ

ميها و هذا االحتماالت وتقعلينا تطويرُأما اآلن ف.  احتماالتٍ، وقد ظلتْ حمضاحتماالتِوصلنا إىل ) ها( يف هناية مرحلةِ

 لالستعمال  العديدة الصاحلةِبني األفكارِأن خنتارَ ما يلزمنا بعد ذلك علينا و. أفكاراً صاحلة لالستعمالها عدِّ نْ مِنتمكنَحَتَّى 

 .ر أن نستخدمهانقرِّالَّيت  الوحيدة ننتهي إىل الفكرةِو

يف   أن يكون  جيبُي، أ من بينها األفكار وتطويرها واالختيارُوضعُهي ) إذن(  النهائية ملرحلة التفكريِ الغايةَوهكذا فإنَ

 : فنقول.ز التنفيذِحيِّيف  وضعها من أجلِ، )ثُمَّ(الَّيت مسيناها   مُختارة ننقلها إىل مرحلة التفكريِفكرةٌ) إذن( هناية مرحلةِ

  ما هي النتيجة؟)نإذ(ـ 

  ماذا نفعل؟)نإذ( ـ

 .هُ هذا ما علينا فعل)نإذ( ـ
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 على على سبيل املثال، هي احلصولَ،  تفكرينا غايةُإذا كانتْف. هلا أحياناً ميكن اختصارها أو اختزا الشاملةُهذه العمليةُ

وميكنُ أن . )ثُمَّ( إىل مرحلة )لو( مرحلة  مباشرةً منْاالنتقالُفإنَّهُ من املمكن ،  بسهولةٍ وحصلنا على هذه املعلوماتِ،بعض املعلوماتِ

 للمفكر االنتقال مباشرةً إىل ، ميكنُ على هذه املقاربةِوبعد العثورِ). ها(ة  معتادة يف مرحل البحث عن مقارنةٍ عندَيكون األمرُ ذاتهُ

 .)لو (مرحلة

 التمسك بإطار لُفضَّيُوعام، على حنوٍ ) إذن(ميي من مرحلة و بإجراء اجلزء التق ننصحُ حننُيف هذه احلاالتحَتَّى ، ولكنْ

 . احلاالت قد تكون قصرية يف بعضِ املراحلِبعضَمع االنتباهِ إىل أنَّ . حلهِا بكامل مرالتفكري العامِّ

 :هو كما يليف) إذن(  داخل مرحلة التفكريِالتسلسلُأما 

 . األفكار وتطويرهانشوءُـ 

 . هذه األفكاريمُو تقـ

 . بني هذه األفكار منْ االختيارُـ

 . القرارِاختاذُثُمَّ  ـ

 ).ثُمَّ( ة يف مرحل للفكرة املختارةِ الفعليُاالستخدامُثُمَّ  ـ

هي حقاً ومع ذلك ف، أفكار أولية ابتدائيةٍحمضَ  قد تكونُ) ها( يف مرحلة  التوالدِ عمليةِ عنْ اإلمكانات اليت تنشأُبعضُ

 .ميهاو قبل تقوحتديدٍ  إىل تطويرٍحباجةٍولكِنَّها  ، أو احتماالتمكاناتٌإ
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 عن البحث عن  الناجتةُاألفكارُ، أما )ها(يف مرحلة  بداعيةِ اإلة خاصة على األفكار الناجتة عن املقارببصورةٍهذا  ينطبقُ

 . معينةٍقد حتتاج إىل تعديل أو تكييف كي تصبح مناسبة لظروفٍف  معتادٍحلٍّ

 :ولكن انتبه

 . )إذن(يم واالختيار يف مرحلة و مباشرةً إىل مرحلة التق تقفزَ أالَّجيبُ

 . األفكار وبلورهتامضي بعض الوقت يف تطويرِ أن تُجيبُ

 كلَ الشَّرَدْ القِ على املكان املناسب ليعطيَ إنه يضغطُ... سريع الدورانِرصِقِدْراً فوق القُيصنعُ افاً وهو  خزَّيّلْخت

 . فيهاملرغوبَ

 أخذ احلدودَناألفكار كي نبتكر بل .  علينا املفروضةِ مع احلدودِتتناسبُالَّيت  األفكار نبتكرُحن ال  اإلبداعية نُةِيف الطريق

 . بعني النظرِ علينااملفروضةَط والشرو

تكون قانونية، فنسعى إىل تشكيلها حَتَّى  الفكرة  كأنْ نسعى إىل تشكيلِ، أحياناً التشكيل هذه عامةً عمليةُقد تكونُ

ستقبال سيارات  على االَّيت تقولُ باقتصارهِ فكرةَوإذا عُدنا إىل موقف السياراتِ على سبيل املثال فإنَّ ال.  فعالًنِ مع القانوتنسجمَل

 لفة صناعة سياراهتم قد تكونُ املالية كي خيفضوا كُلكن فكرة تقديم املعونةِ.  فكرة قانونيةقد ال تكونُاسم ونوع معني فَقَطْ من 

 .قانونيةً
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 أو  إما ضيقة جداًقد تكون الفكرةُف. .. كي تنسجم مع أنظمة احلريق داخل األبنيةِ األفكارِتشكيلَوإذا كان الواجبُ مثالً 

 .يسرَ تشكيلها كي تصبح أمعقدة جداً وجيبُ

 . التشكيل هذهيف عمليةِاحلُسبانِ  أخذها بعني  جيبُمعينةٌوشروطٌ وضوابطُ  هناك حدودٌإذن 

  تشكيلُ عندها جيبُ... األشياءِ بعضَ عنه كرههُن معروفٍ لشخص معيَّالفكرةُهذه   أن تروقَ من املفرتضِكانَ ماربَّ

 .تلك األشياء اليت يكرهها لتتفادى الفكرةِ

كي معينةٍ  لفكرة  هو عملية تعديلٍ التفصيلَ مع القماش املوجود، وهكذا فإنَبشكل يتناسبُالقميص ل فصِّ يُاخلياطُ: مثالً

 قَدْ ذاهتا، ورمبا تكون  رائعة حبدِّ الفكرةُ قد تكونُ... هذه الفكرةَ اليت سوف تستخدمُاملؤسسة الشخص أو  مع مواردِتنسجمَ

 ... مجيع الشروطِقُ تشكيل جعلتها حتقِّعمليةِل ضعتْخَ

  لنا؟ مناسبةٌ هل الفكرةُولكنْ

 . أو قسم مبيعاتٍ صغرية ليس لديها فريقٌ شركةً خاص هبا، قد ال تالئمُ مبيعاتٍ لديها فريقُ شركة كبريةًتالئمُالَّيت  الفكرةُ

 . انطوائياً خجوالً انبساطي جريء، قد ال تالئم شخصاً املالئمة لشخصِالفكرةُ

 . مالئمةغريُولكِنَّها ،  رائعةٌالفكرةُ

  املؤسسات أو األشخاصِهل هذا هو نوعُ: نسألُثُمَّ  هذه الفكرة، طبقَ الذي ميكن أن يُ أو الشخصِ عن نوع املؤسسةِنسألُ

  معهم؟ ننسجمُنالذي
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  إىل تكييف الفكرة كي تتناسبَى معهم، نسعَ بالتعاملِ الذين هنتمُ واألشخاصَال، ليست املؤسساتِ:  هو اجلوابُإذا كانَ

 .مع ما لدينا

قد تتمكن من ولكِنَّها .  يف الديونِسوف تغرقُألنَّها ،  تكاليف تقديم وجبات جمانيةٍ حتملَ ال تستطيعُ الصغريةُاملطاعمُ: مثالً

 .دةحمدَّيف مواعيد  جمانية  وجباتٍمِيتقد

 . أكثرَحناول تقويتهُثُمَّ ،  وقيمتهُ وفعاليتهُملقرتحِ االختيار ا قوةَحظَنالجيبُ أن 

تبدو جيدة ضمن ألنَّها   بالفكرةِ تقنعَالَّجيبُ أ ن كلها، إذ أبعاد الفكرةِشملً، قد ال يَ عن الفكرةِاألولُأو  االبتدائي التعبريُ

 . أفضل تطورها لتصبحَأنْ، جيبُ املمكن

ولذلك جيبُ ،  وخلل وعيوبٍ على نقاط ضعفٍ فكرة، فقد حتتوي الفكرةُير أيِّ تطوعمليةِمن   جزء جليٌّ األخطاءِحُيتصح

 لفكرة وميكنً.  بذاهتا كاملة قائمةً األخطاء عملية تفكريِ تصحيحُ، يصبحُ عميقةً املشكلةُ وإذا كانتِ. كل هذاتصحيحِلنسعى أن 

 . عكسيةعطي نتائجَ تُ أنْرائدةٍ
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  هذا اخلطر؟ منْ نتخلصُفكي

 .ا هلال عالجَإذا كانت كذلك ف... بشخص واحدٍمتعلقةً  يف الفكرة  الضعفِكانت نقاطُرُبَّما 

 ؟ هنا تُستخدمُ هل ميكن فعل ذلك يف فرتة أقصرَ... وقتاً طويالًستستغرقُأنَّها  يف الفكرة هو  األساسيُ اخلللُقد يكونُو

 .خاطر احملتملةِ وامل تدوين كل نقاط الضعف واخلللِ من أجلِقبعة التفكري السوداءُ

 . واخلللِلتغلب على نقاط الضعفِل من السعي  جزءٌ، أي عملية التطويرِ منْ بل هو جزءٌيمِو عملية التق جزءاً منْهذا ليسَ

ة الشيء لالستخدام بليَّ هبذا املعنى هي قاةَيَّالعملإنسانٌ عمليٍّ أو أمر عمليٌّ أو فكرة عمليَّة، وواضحٌ أنَّ : كثرياً ما نقولُ

 لتطوير  أيٍّ من العناوين السابقةِرد حتتَ أن تَوميكنُ. اجدوهذه العمليةُ مهمَّةٌ ، القابلية للتطبيق: لفعلي أَو الواقعي، أو لِنَقُلْا

 :، بالسؤال إىل توجيه االنتباه ذاهتا حتتاجُلكنها حبدِّو ...الفكرةِ

 ؟ عمليةٌهل هذه الفكرةُـ 

  بشكل أفضل؟ةً عمليَّ تطويرها لتصبحَهل ميكنُـ 

عادة أكثر ميالً يف ال نياملبدعوإىل جانب ذلك جند .  والفائدةِ للحماس من الشهرة أو النفعِ إثارةً التطبيق أقلُّ أو قابليةُةُالعمليَّ

 .العملية:  هذه أوة التطبيققابليَّلِ إىل جتاه

 :حاولْ أنْ تضعَ يف ذهنك النقاطَ التالية دائماً

 .إىل فكرة عمليةٍمنْ فكرةٍ فَقَطْ   على حتويل الفكرةِ أن تعملَيرِعلى عملية التطوـ جيبُ 
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 . جذرية تغيرياتٍدون انتظارِمنْ ضمن الظروف الراهنة  فورعلى ال استخدامها  هي فكرة ميكنُ العمليةُالفكرةُـ 

 . مقبولةغريُ هالكنَّو ذاهتا،  لفكرة أن تكون رائعة حبدِّميكنُـ 

 ، مثالً،نتاجزيادة اإلعن  فكرة ما إذا كانتْف.  قِبَل جمموعة معينةٍ، أومنْ يف حلظة زمنية معينةٍمقبولةٍ  غريَ الفكرةُقد تكونُـ 

  أو اهليئة لدى اجمللسِ غري مقبولةٍاالستثمارِعن  ما  فكرةٌإذا كانتْ و.ميتةٌ  فكرةٌنهي إذفأو نقابات العمال، العمالِ  مقبولة لدى غريَ

 .  لدى األطراف املعنيةةً مقبول على جعل هذه األفكارِنعملَيكونُ واجبنا أن وهكذا .. .ةٌميت  فكرةٌنهي إذف اخلاصة

 ثانوية على إضافةٍ صغريةٍأُخْرَى  أحياناً وقد يقتصرُ .هاوتقدمي  عرض الفكرةِ هذا أحياناً على تعديل طريقةِقد يقتصرُ

 .كلها  إىل تغيري الفكرةِ وأحياناً حنتاجُضيفها إىل الفكرةِنُ

ضطرون حقاً الستخدام  بأن نضيف استثناءً لصاحل هؤالء الذين يُ فكرة كراج السيارات مقبولةًقد جنعلُومن ذلك مثالً أننا 

 .سياراهتم

 :سنسألُ أنفسنا عند كلِّ فكرةٍ نريدُ تطبيقها

 ؟ املرتبطة هبذه الفكرةِهي الكلفةُ ماـ 

  الستخدامها؟ اإلعدادِما هي كلفةُـ 

  استخدامها عملياً؟ما هي كلفةُـ 

 .نها يف عملية التشكيل والتعديلِضمِّ، وسوف نُةٌهمَّمأساسية مسألةٌ   إىل الكلفةِاالنتباهُ
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 مع  كي تنسجمَ األفكار املطروحةِ وجيب تعديلُ لدى التعاملِ مع أي فكرةٍ على طريقِ التطبيق،دة حمدَّعادة ميزانيةٌيف التوضع 

على أيِّ حالٍ  الكلفة لكنَّ و. ونقاط الضعفِنوان االهتمام بالعيوبِ حتت عُالكلفة العاليةُألعمِّ تظهرُ  وعلى األغلبِ ا.هذه امليزانيةِ

 . إىل انتباه مباشر ومستقلٍحتتاجُفهي  وهلذا ، جداًهمٌّم عاملٌ

 مثالً. ميكنُ تناولُ هذه الكلفةِ من جوانبَ خمتلفة

  املالية؟ما هي الكلفةُـ 

 ية؟ الزمن ما هي الكلفةُـ

 جار؟ والشِّ واملشاحنةُشتتُالتَّحيث  من  ما هي الكلفةُـ

،  الفكرة نتأمل هذه األمور يف سبيل حتسنيِ فإننا املرحلةيف هذهِ أما .يم الفكرةِونوان تق ثانية حتت عُ هذه األمور ستظهرُمجيعُ

 :ويكون ذلك على النحوِ التايل، مثالً

 الكلفة؟  فنكونُ بذلك قَدْ خفضنا  آخر طرفٍركة معاشبامل  الفكرةِهل ميكننا تنفيذُـ 

 ؟ يف مكان آخرَ كالصني مثالً أخفضبثمنٍ  الفكرةُ هذا الشيء الذي تطرحهُهل ميكننا تصنيعُـ 

  أصغر؟ هذه الفكرة على منطقةٍهل ميكننا جتريبُـ 
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 وعلى هذا .ألفكار اإلبداعية على اوصاًوينطبق هذا خص. ا جيبُ ممّ عند نشوئها أكثر تعقيداً بكثريٍ األفكارُتكونُ

دون أن تفقد هذه الفكرة من  فكرة ما تيسري من نُ وكثرياً ما نتمكَّتيسريها، حنو  األفكارِه هذ توجيه جهود حتسنيِ ميكنُاألساسِ

 .ها أو قيمتهاتِشيئاً من أمهيَّ

  حارسَبعدَ نُبأنْتيسريها مكن  فإنَّهُ من امل، هدفٍأيِّ  فيها تسجيلُ مل يتمَّأثناء مباراةٍيف املرمى توسيعِ فكرة إذا كنا مثالً أمامَ 

 .هدفحَتَّى يتم تسجيل املرمى لفرتة قصرية 

م هذه الفكرة استخدثُمَّ ا ،يديناأ بنيَاملوجود  االختيارِخالل املفهوم من أو   النظريةَ أحياناً أن نستخلص الفكرةَنستطيعُ

 .أيضاً  التطوير من عمليةِهذا جزءٌ و. متاماً خمتلفةٍبطريقةٍ

 :واآلن

  هنا؟ العامةُما هي الفرتةُـ 

 أسلوب أفضل؟ب هذه الفكرة كيف ميكننا تطبيقُـ 

  هذه البيانات املصورة إىل تسجيلِ هذه الفكرةعلى أشرطة فيديو، ميكن تعديلُببيانات مصورةٍ  الزبائن تزويدُهي  فكرةُال

اليت البياناتِ  نسخِل كي اًمعه شريط فيديو فارغليجلبَ  الزبونَندعو لصباح الباكر، أو  ا التلفزيوني يف ساعاتِخالل البثِّلِتُعرضَ يف 

 الفكرة لتشملَهذه   توسيعُوميكنُ .باحلاسوبة نظمَّ، ومُلة حبسب رغبات الزبائنِمعدَّبياناتٍ  على  وهكذا سنحصلُ...يريدها

 .بالفاكس، أو الربيد اإللكرتوني ذلك كما ميكن إرسالُ.  التفصيليةِلوماتِ من املع واملزيدِللسؤال عن األسعارِهاتفياً اتصال الزبائن 
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،  وتقدير قيمتهايم هذه األفكارِو مرحلة ما إىل تقمنْ الة، علينا االنتقالُ فعَّ اإلمكانات إىل أفكارٍ كل ما بوسعنا لتطويرِعلِبعد ف

 :وميكنُ أن نسأل

  التنفيذ؟ هذه الفكرةُهل تستحقُـ 

  هذه الفكرة؟ تنفيذُهل ميكنُـ 

 : موجودان لدينا دائماًهذان اجلانبان

 .كيفية تنفيذهاأبداً يف ا مضطرين للتفكري نلسف التنفيذ،  ال تستحقُ الفكرةُإذا كانتِـ 

 على نَا قادريإن كنَّأم ال، ثُمَّ كان تنفيذها ممكناً عمّا إذا   نتساءلَأنْكانَ الواجبُ  تستحق التنفيذ،  الفكرةُوإذا كانتِـ 

 . أم التنفيذها

 :يموق من أجل التَّ التاليةُ القبعاتُ، تُستخدمُ القبعات الستِّيف نظام التفكري باستخدامِ

 . وفوائدها وأمهيتها للبحث عن قيمة الفكرةِ الصفراءُالقبعةُـ 

 . احملتملةتِ عن املخاطر واملشكال للبحثِ السوداءُالقبعةُـ 

 . أم الاحلالةعن   مع ما نعرفهُاًنسجمم ان االقرتاحُ البيضاء كي نرى إن كالقبعةُـ 

 :يمومن أجل التقالَّيت سبقَ احلديث فيها التالية أو األدواتُ م إىل دوائر تستخدم الوسائل قسَّامل يف نظام التفكريِ

 .الفكرةذه املتعلقة هب  لالهتمامِة واملثري عن النقاط اإلجيابية والسلبيةِ للبحثِأو أَبَبَ. ب.ب.األداة أ
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 ما سيحدثُوتوقعِ  ملتابعة الفكرة ق أو القافُ املثلثةُ الَّيت تعين استقراءَ املستقبلِ وتقوميه، وسنستخدمها.ق.األداةُ ق

 . إليهاالنتائج اليت ستقودُو

  أما الفوائدُ، فيهنُتكم  الشيء وقيمتهُأمهيةُ ف. وبني فوائدها العمليةِتها الفكرة أو قيم بني أمهيةِالتفريقُطبعاً من املستحسنِ 

 ومنْ ذلك مثالً . حمددينَبأشخاصٍأو  بالناس مرتبطةٌيف العادة   الفائدةُ:خروبقول آ.  ما من هذا الشيء عليه شخصٌفهي ما حيصلُ

 :أن تكونميكنُ  من الذهبِسبيكةٍ  فوائد امتالكِأنَّ 

 . التضخم منَـ وقايةً

 . يتباهى به أنْ للمرءِ ميكنُئاًـ شيأو 

 . على املال واحلصولُ بيعهُمكنُيُشيئاً  ـأو 

 .سنداً للمرء إذا ضاق به احلالُـ أو 

 . إىل جموهرات وحتويلهُ صياغتهُـ ميكنُأو 

 الَّيت ميكنُ أن يكون فيها أو ميرَّ الظروفالذي ميلك السبيكة، وعلى   على الشخصِتتوقفُيبدو جليا كيف أنَّ هذه الفوائد 

 :لظروفُ اخلارجيةُ أيضاً يف ذلك، مثالًورُبَّما تتدخلُ ا. هبا

 لك األفضلَألن ، من الذهبِسبائك  على شكل  األموالَدَجتمِّأن  تكمصلحيكونَ منْ  نلةً  عالي األسهمِ أسعارُعندما تكونُ

 .وتستثمرهُ يف مشروع نقداً ا على مثنهصلَيف مثل هذا الظرف أن حت
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 . أكثر من النقدِ بقيمتهِ حيتفظُالذهبَإنَّ ، ف التضخمِأما يف أوقاتِ

 .اللصوصَيغري قد ألنَّهُ   بالنسبة لآلخرينِقد يعين اخلطرِولكنَّهُ ، اً بعضقد يروقُف التباهي والتفاخرُأما 

وإن كانَ من الضروري التمييزُ بني الفائدة والقيمةِ، فإنَّ عدمَ التفريق بينهما ليسَ خطراً إىل احلدِ الذي خيشى منه،  وماً،عم

 . يف كثريٍ من األحيان عن معنى واحدللتعبريِاملفهومني  استخدام  وميكنُ، كامنةهي فائدةٌيف احملصلةِ  مةُفالقي

إذا مل يكن له من فائدة ف النامجةِ عنهِ، وغالباً ما يتمُّ ذلكِ الشعوريا،والفائدة تهِ  قيمتقديرِإننا ال نتعاملُ مع أي أمرٍ إال من خالل 

 على قيمة  جاهداً العثورَعندما حتاولُو . االستخدامَ الفكرة ال تستحقُقدماً، ألنَّفيه  املضيَّما يسوِّغُ لنا ا عندهمل جندْ ، أو قيمةِ

 . هذه الفكرة إمهالُ، ستجدُ أَنَّهُ من السهل ما وال تنجحُأو أمهية لفكرةٍ

الَّيت قَدْ عوبات  الصُّي إىل ختطِّ يدفعكَاضافي إاًسيكون هذا حافزف االهتمام، ان وفائدة تستحق على قيمةٍرُوعثمتَّ الأما إذا 

 . االقرتاح تنفيذِ هذا لديك حافزاً من أجلِقُ كما سيخل، باالقرتاح الذي بني يديكَترتبطُ

، ستتساءلُ هداً حقيقياً للعثور عليها تبذل جُ عليك أنْ...سهالًأمراً   والفائدة ليسَ عن القيمةِالبحثَولكن تذكرْ دائماً أنَّ 

 :دوماً

 ما هي الفوائد؟ـ 

 من الذي سيجين هذه الفوائد؟ـ 

 ؟ هذه الفوائدُكيف تنشأُـ 
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 ؟ عليها هذه الفوائدُ اليت تتوقفُ ما هي العواملُـ

  هذه الفوائد؟ كم حجمُـ

  ومضمونة؟ أكيدةٌ هل هذه الفوائدُـ

 :لُ مثالً ثم نتساء إىل النظر إىل املستقبلتاجُحن  عن القيمة والفوائدِ البحثِعندَو

  هذه الفائدة؟ أمدُكم سيطولُـ 

  مُحتملة؟ عند حلول ظروفٍهل ستختفي هذه الفوائدُـ 

 فيما بعد؟أُخْرَى  فوائد هل ستظهرُـ 

 بالفوائد أما فيما يتعلقُ.  احملتملةِت جيداً الكتشاف املشكالاملستقبلِأن دراسةُ  علينا  سيكونُعند تقدير املصاعبو

ومن .  أو متاماً دائماًاً صحيحليسَالقولُ يف حقيقة األمرِ هذا و.  حاليةٌ فوائدُ إذا وجدتْ املستقبلية إالَّ للفوائدِ نفعَال: ثمَّة منْ يقولُف

 ولكننا.  ال على املنفعةِ اآلنية أو املباشرةِاملدى الطويلِحساباتِ  على  باالعتمادِ االستثمار تُتَّخذُ قراراتِأنَّذلك على سبيلِ املثالِ 

 .ليس هلا فائدة فوريةٌالَّيت  نا األفكارُروقُت ال وماًعم

 :تتضمنلفكرةٍ عامة غري حمدّدةٍ أمكن القولُ إنَّها  الفوائد املستقبليةِإذا حاولنا استجالءَ 

 . الفائدة احلالية منَـ املزيدَأ 

 . جديدةـ فوائدَب 
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 .ـ التنوعَج 

 . أقلـ كلفةًد 

 .ـ املالءمةهـ 

 . أقلتٍـ مشكالو 

 .ـ البساطة ي

 .ـ النفوذَز 

 .ـ األمانَح 

 .ـ الراحةَط 

 .ـ التشويقَك 

 .وأشياءَ منْ هذا القبيلِ... .ـ السالمَل 

 .جلية  واضحةًولو مل تكنْحَتَّى وهذا يعين القدرة على رؤية الفوائد .  والفائدةِ جتاه القيمةِ حبساسيةٍ جداً أن تتمتعَهمِّ املمنَ

الَّيت  مثل الطمأنينةِ ونتناسى أو نتجاهلُ كثرياً من الفوائدِ األُخْرى . الواضحة جداً مثل توفري املالِ عن الفوائدِأحياناً نبحثُ

 . األمهية عملياًيف غايةِعلى الرَّغْمِ من أنَّها كثرياً ما نتجاهلها 
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أُخْرَى  أشياء مالحظةُة إىل ذلك باإلضاف وميكنُ.  من االحتماالت يف الئحةٍ احتمالٍ الفوائد املتوقعة لكلِّ تدوينُ جيبُنإذ

 :مام السؤال التايلأنضعُ أنفسنا  فس أما يف هذه املرحلةِ، الحقاًدرسهُوهذا مما سَن ، يف هذه املرحلةِه التنفيذ ومصاعبمثل خماطرِ

  بذلك؟ املرتبطةُ واملخاطرُ ما هي املصاعبُ...ممكناًكان  أنَّ تنفيذ الفكرة لنفرتضْـ 

 نا لنْ وأمهيتها ألنَّ هذه الفكرةِفوائدِيف  حنتاج إىل التفكري لنْفيها،  هائلة ويصعب ختطِّ واملخاطرُصاعبُ هذه املإذا كانتْ

 .نستخدمها

 :من املصاعبِ احملتملة لفكرة ما أنَّها

 . بعض األشخاصِقد تزعجُـ 

 .ر مكانتنادمِّقد تُـ 

 . به حالياً عمالً آخر نقومُـ قد ندمِّرُ

 . التكاليف باهظَلفكرةِقد يكون تنفيذ اـ 

 .الحقاًتنفيذ الفكرةِ   تكاليفُ قد تتصاعدُـ

 . الفكرة، ضارةً عن تنفيذِةُجت النا البضاعةُقد تكونُـ 

 . أصالً الفكرةُقد ال تنجحُـ 

 . جداً معقدةُ الفكرةُقد تكونُـ 
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 . إعجاب الكثريين الفكرةُقد ال حتوزُـ 
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 : هيسيم النقديِّ هلذا التق األساسيةُ الثالثةُاألوجهُ

 . هبا حتقيقهفرتضُ ما يُ عن حتقيقِ الفكرةُ هل تعجزُ:أوالً

 . اآلخرينتؤذي مكانتنا أو مكانةَأو . اً أذىً أو ضرر لنا الفكرةُ هل تسببُ:ثانياً

  جداً؟ةٌ عالي هل الكلفةُ:ثالثاً

 ما ميكن أن رِصوُّ وتَ إىل استشراف املستقبلِحنتاجُفنحنُ  التخيليِّ،  بالكثري من التفكريِ علينا القيامُ،يمِو من التقيف هذا النوعِ

ل افعأ دودل ر إىل ختيُّقد حنتاجُو ، فيها أكثر من ظرف واحدٍقاطعُت متنوعة، وحاالت ي ظروفٍرِإىل تصوُّكذلك  حنتاجُ و.حيدثَ

 . بالنقاط السلبية الئحةٍ وضعُعلينا يف هذه املرحلةِثُمَّ  ...املنافسنيَ

 .ها يف هذه املرحلة اليت قد نكتشفُ للتغلب على املصاعبِ أخريةٍ أن نقوم مبحاولةٍا، جيبُ ومفيدة جدمةً قيِّفكرةُإذا بدت ال

 .ثُمَّ نقومَ بتطويرِ الفكرة

 .يمو للتق الثالثُ هي الذراعُ، يف حقيقةِ األمر،هذه املقدرةُ

 :ولكن.. . املضي قُدماً، وهلذا نريدُها ليست كبريةً اليت تعرتضُ، واملصاعبُ مفيدةٌ وهي فكرةٌ،نا تروقُالفكرةُإذن 

  تنفيذها؟هل نستطيعُـ 

  لنا؟ مالئمةٌهل الفكرةُـ 

 :، ولتحقيق ذلك ميكنُ أن نسألَ مثالً الذين سيستخدمون الفكرة املالءمة حبسب األشخاصِ تقديرُ يتمُّيف هذه املرحلةِ
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  الفكرة؟ لتنفيذِ آلياتٌهل توجدُـ 

  العادية؟ عرب الطرقِ الفكرةِازُهل ميكن إجنـ 

  إلجناز الفكرة؟ الالزمُ واملالُ والوقتُ والكفاءاتُهل لدينا املواردُـ 

  لتنفيذ هذه الفكرة؟افزُهل لدينا احلـ 

  لذلك؟ الالزمةُهل لدينا الطاقةُـ 

  بالتأييد والقبول؟هل ستحظى الفكرةُـ 

 األُخْرى؟أعمالنا يف  تأثريها ماذا سيكونُـ 

 ا يف فعل هذا ؟ حقًّهل أرغبُـ 

ال أُخْرَى قَدْ وهناك أفكار  . حقاً يف ذلك لكننا ال نرغبُ، هبامن واجبنا القيامُأَنَّهُ   جيدة نشعرُهناك أفكارٌيف بعضِ األحيان 

 .لكننا نرغب يف فعلهاوا  جدتبدو جيدةً

 . ممكناًوإن كان إجنازهُحَتَّى  شيء إجناز أيِّ ال يتم  احلافزُوعندما ال يوجدُ.  من املالءمةِ احلافز جزءٌوجودُ

  هناك آلياتٌتْكانرُبَّما . يم املشاعر واألحاسيس حيال الفكرةو احلمراء لتق باستخدام القبعةِ يُسمحُيف هذه املرحلةِ

 إنشاء آلية كيفيةُصبحُ  وقد ت.جياد شركاءَإل يف السعي قد نشرعُو ،قد يكون علينا إنشاء آليات جديدةٍو ،لتنفيذ الفكرةِموجودةٌ 

 . لعملية تفكري جديدة ومستقلة الفكرة بؤرةًجديدة لتنفيذِ
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، وميكنُ أن يكون ذلك من  ملدى مالءمتها واضحٍ إىل تقديرٍصلَت  أنْ جيبُيم مدى مالءمة الفكرةِوعملية تقانتبهْ هنا إىل أنَّ 

 :خالل أحد العناصر التالية

 . متاماًمالئمةًأ ـ 

 . التعديالت وبعضِدِه إىل بعض اجلحتتاجُ لكنهاو ـ مالئمةًب 

 . بصعوبةِـ مالئمةًج 

 . على اإلطالق مالئمةٍـ غريَد 

 :، جيبُ أن تسألَ عند كلِّ فكرةٍ مثالً على حدة فكرةٍ تتناوالن كلَّهاميوتقو الفكرة  تطويرِتاعملي

 ر هذه الفكرة؟ نطوِّكيفَـ 

 م هذه الفكرة؟وِّ نقكيفَـ 

 واحدة وقد يكون لدينا فكرةٌ. دماً قُ اهتمامنا مبا يكفي لدفعنا إىل املضيِّ فكرة تثريُ لدينا أيُ، قد ال يكونُةِيف هذه املرحل

 كبري من  لدينا عددٌوقد يكونُ،  بينها خنتار منْ علينا أنْوقد يكون لدينا عدة أفكار جيدة ويرتتبُاألُخْرى،  من األفكار أفضلُ

 . عدداً من األفكار املالئمة نستخدمَ فيها أنْنستطيعُالَّيت االت الكثريُ من احلهناك و. األفكار اليت تبدو لنا جيدةً

 شركاتٍلها بيعُأن يتمَّ  ميكنُبل  ، املستقبل من أجلِحفظُ بل تُلُمَ، ال تُهْ اختيارها للتنفيذِ اليت ال يتمُّيف مجيع احلاالت، األفكارُ

 .أُخْرَى
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 د أولوياتنا واألسسَحدِّنُجادّين وجديني وقُساة على أنفسنا ألننا هنا س نكون  أنْتفكري جيبُ ال عمليةِيف هذه املرحلة منْ

 . واألسسَال حتقق هذه األولوياتِالَّيت  األفكار ؛ جانباًنضعُثُمَّ .  على أساسهااليت خنتارُ

 .فَقَطْ هبا تؤمنُالَّيت ار األفكار اختي، وقد تَغرمُ على الختيارل جداًسهلٌ   لديك أساسٌ املثال، قد يكونُعلى سبيلِ

يسريةٌ  اختيار هي طريقةُو] األقوى واألضعف[فَقَطْ الَّيت تعتمدُ مبدأ  احلمراء  باستخدام القبعةِ هو اختيارٌهذا االختيارُ

 يف  التصنيفُاهذو  األضعف، األقوى واجملموعةِ اجملموعةِ؛جمموعتنيإلَى  مجيع االحتماالت مُنقسِّ، فباستخدامِ هذه القبعة جداً

 .ةيمة، والبدهءاملالواملخاطر، و،  بالفوائدِ عامٍّ على شعورٍجمموعيت األقوى واألضعف يعتمدُ

إىل أن كذلك نتابع و.  النقاط األضعف األقوى وجمموعةِقاطِجمموعة النِّ:  أيضاًإىل جمموعتني» األقوى« جمموعة مُثم نقسِّ

 . بني هذه االحتماالت بطريقة أكثر تفصيالًنقارنُثُمَّ  .يف اجملموعة األقوىفَقَطْ  من االحتماالت  قليلٌيبقى لدينا عددٌ

،  للعيش منزلٍفي حالة اختيارِف.  هذه األفكار يف مجيعِجيب أن توجدَالَّيت   أو امليزاتِ بعض الصفاتِأن ختتارَ طبعاً ميكن

 : تقول، ميكنك أنْ املثالِعلى سبيلِ

 .ن مكان العملم أو أقل ساعةٍ مسافة أن يكون على جيبُـ 

 . الباقية اخلياراتِ، وهتملُ هذا الشرطَققُما حي اليت بني يديك  من بني االحتماالتِختتارُثُمَّ 
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 ... عاليةٍلفةٍ اقرتاح ذي كُ أيَّ بأنك ال تريدُتقولَكأَنَّ  املالئمة لك،  يف اخلياراتِتكونَ موجودةً أال  اليت جيبُفاتِ الصِّدُحتدِّقَدْ 

 اليت د الصفاتُوقد تتعدَّ. كلفةً يف اجملموعة باخليارات اليت ليست مُ وحتتفظُ ذات الكلفة العاليةِ اخلياراتِ مجيعَوهكذا تستبعدُ

 .تكون موجودةً فيه  أنْتريدُال فر يف خيارك أو اتريدها أن تتو

أي ) إىل( داة األ إىل مرحلةِ أيضاً العودةُميكنكَملصاعب، وكذلك ا و املطروحةَلفوائدَستعي ا املطروحة ألفكارَاميك و تقبعدَ

 باألولويات  هنا من جتميع الئحةٍ أن تتمكنَجيبُ ولذلك . إليهما تريد التوصلَو تعريف احتياجاتك  كي تعيدَ،غاية التفكريِمرحلة 

 . عشرةاثنيتها إىل  عددُ وقد يصلُفَقَطْ، أولويات أربع لديك قد يكونُ . لالختياراًسالتستخدمها أس

) نعم( بـ  جتيبَ أنْوميكنُ.  الَّيت وضعتهامع هذه الالئحةاملتاحة، أو اخليارات املمكنةِ  من اإلمكانات  كلٍّك مقارنةُاآلن ميكنُ

أنْ  وبعدها يصبح مبقدورك. الشروط اليت وضعتهاأو  الئحة األولوياتِمع   كل خيار من اخلياراتِانسجامِِللتعبري عن مدى ) ال(أو 

 كل من ر عن أمهيةِ تعبِّ تعطي درجةً، أنْك، إذا أردتَوميكنُ. تكَيف الئحاملوجودة  معظم األولويات  الذي حيققُ اخليارِعنِتبحث 

  رقم عشرة فيحصلُ األولويةَ الذي حيققُا اخليارُ، أمَّ نقاطٍعَشْرِ على حيصلُواحد   األولوية رقمُ الذي حيققُ مثالً، اخليارُ،األولوياتِ

  الذي تريد أنْ اخليارَ ممكن من النقاط قد يكونُ أكرب عددٍ الذي جيمعُ، واخليارُ النقاطُ واحدة فقط، وبعد ذلك جتمعُةٍعلى نقط

 .تستقرَّ عليه
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  عن مدى حتقيقِكي تعربَ» ال«أو » نعم «ب استخدامَ ال تتطلَّ عن مدى حتقيق خيارٍ ما ألولوياتكَ األخرى للتعبريِالطريقةُ

 الذي فاالحتمالُ.  لألولويات حتقيقهِ حبسب درجةِ خيارٍلكلٍّومخسةٍ  واحدٍ عالمة بني أن متنحَستكونُ بلويات، بل  ما لألوخيارٍ

 . مثالًواحدةٍ  على عالمةٍ إىل حدٍّ ما حيصلُ الذي حيققهُ أما االحتمالُات، عالممخسحيقق األولويات متاماً حيصل على 

 يف تعتمدَثُمَّ ، يٍّكمّعلى حنوٍ ة وعيَّر عن النَّالغاية هي أن تعبِّف أكثر تعقيداً،  يصبحُكن األمرَلو ، بني الطريقتني اجلمعُميكنُطبعاً 

 . األكرباختبارك على الكمِّ

اخليارات أي  مكاناتِ بني هذه اإل املباشرةُ من املمكن املقارنةُ، يصبحُ إىل عدد قليلٍ كمية االحتماالتِبعد ختفيضِ

 : ذلك على النحوِ التايل مثالً، ويكونُاالحتماالتِو

  باملقارنة مع تلك؟ اإلمكانيةِه هذما هي فوائدُـ 

  باملقارنة مع تلك؟ مكانيةَ هذه اإل اليت تعرتضُما هي املصاعبُـ 

  املالءمة؟ بينهما من ناحيةِ االختالفِما أوجهُـ 

  أمهية لنا؟ هي األكثرُ واملخاطرِ الفوائدُأيُّـ 

 تعتمد هذه الطريقة على ،مكانات املطروحة بني اإللالختيار منْطريقةٌ أخرى رُبَّما تكونُ أكثرَ سهولةً ميكن أن يكونَ هناك 

 من هذه العناصر ا ونرى أيةِ، أو اخليارات على حدمكاناتِ من اإل كالًنتناولُ أي إننا س.، الكسلُ، اخلوفُالطمعُ:  هي عناصرةثالث

 : عليهاالثالثة ينطبقُ
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 ).تقدم فوائد كثريةألنَّها  تعجبين هذه الفكرةُ: ( إىل القولكَ سيدفعُعِ الطمعنصرُـ 

 ). املرتبطة هبا بسبب املخاطرِال تعجبين هذه الطريقةُ: ( إىل القولِ سيدفعكَ اخلوفِعنصرُـ 

 ).هدب الكثري من اجلُتتطلَّألنَّها  ال تعجبين هذه الفكرةُ: ( إىل القولِكَ سيدفعُ الكسلِعنصرُـ 

من ةً من غريه سيطرهو األكثر  العناصرِواحد من هذه   سيكونُ حالةٍلِّك يف ، ولكنْ جمتمعةً العناصرُاً ما توجدُ هذهغالب

 . الفكرة أو رفضهاك إما إىل اختيارِسيدفعُهذا ما  واألُخْرى، العناصرِ

 : يم هنائيةٍو تق بعمليةِ باستخدام هذه الطريقة، عليك القيامُ ختتارَبعد أنْ

  حقاً؟ املتوقعةُ هي الفوائدُماـ 

  أو احملتملة؟ املتوقعةُما هي املشاكلُـ 

 هل هي مالئمة؟ـ 

 . العملي لفكرة ما عن التطبيقِالنتائج اليت ستنتجُيف ا  إىل التفكري مليهناك حاجةٌ

 ه؟ال نفعلُ شيئاً ما أم هل نفعلُ، أو  أو ال تفعلْفعلْاِ مبعنى ، اختاذ القراراتِ سأعاجلُيف هذا القسمِ

 :جدا، ونستخدمهُ كثرياً، وكثرياً ما سألنا أنفسنا  شائعٌ أشكال اختاذ القرارِ منْشكلُالهذا 

 أم ال؟أُخْرَى   إىل مدينةٍنتقلُأهل 

  أم ال أقبلها؟ العمل املطروحةِ بفرصةِهل أقبلُ
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 هل أقرتضُ من صديقي أم ال؟

  بنيِ لدينا منْمكانات املفضلةَفبعد أن اخرتنا اإل.  مرحلة االختيارعلى نتيجةِ بناءً اختاذ القرار  عمليةِنا استخدامُكما ميكنُ

  هل منضي قُدُماً مع هذا اخليار أم ال؟:، نتساءلُاالحتماالت املطروحةِ

. لقرارِ مع مرحلة اختاذ ا بسهولة أكربَ تنسجمُ هناك اعتبارات كثريةٌ بأننا اختذنا قراراً يف مرحلة االختيار، ولكنْقد تقولُ

 : مثالً اختاذ القرار نسألُ إطارِيفو.  هناالنظر  ستؤخذ بعنيِهذه االعتباراتُ

 ؟ القرارِما هو أساسُـ 

  القرار؟ من الذي يتخذُـ

  هناية مرحلة؟ هنائي أم قرارُ هل هو قرارٌـ

  القرار؟ الثقة الالزمة الختاذِ من ميلكُـ

 عن قرار االستثمار  الذي يُتخذ يف قسم األحباث خيتلفُفالقرارُ.  اهتمامها مبحتواه منْ القرار أكثرَ خبلفيةِ هتتمُّهذه العمليةُ

 :، ومنْ ذلك مثالً على مستوى اإلدارةتخذُالذي يُ

 شارك األسرة يف قراره؟ ي أن  أم جيبُهِقراراً مبفرداألبُ  تخذُيهل ـ 

 تارها؟ خت عليك أنْ املهنة اليت جيبُ كي يقررَلُ املؤهَّمن هو الشخصُـ 

 : نسأل ميكننا أن قرارختاذِال احلاجةِويف إطار 
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  هذا القرار؟ إىل اختاذِملاذا حنتاجُـ 

  هذا القرار؟ خاللِاحلصول عليه منْيف  ما الذي نأملُـ 

  شيئاً؟ إذا مل نفعلِْماذا سيحدثُـ 

 ؟اختاذَ القرار إذا انتظرنا  ماذا سيحدثُـ

  إىل اختاذ هذا القرار؟ من حيتاجُـ

 ة أم بضرورة أساسية؟هل هو قرار يتعلق مبسألة كماليَّ ـ

  أيَّ يعارضونَوهلذا هناك أشخاصٌ.  واملخاطرةراً من اجملازفةِدْ حيتوي قَ كل تغيريٍ، ألنَّ يف حقيقة األمرِ صعبةٌرحلةُاملهذه 

 من املخاطرة  اختاذ قرار ما أكربَعدمِ النامجة فيها عن املخاطرة  تكونُ هناك حاالتٌولكنْ.  به املخاطرة املرتبطةِ بسببِقرارٍ

 .هاختاذالنامجةِ عن 

قد يبقى و إىل ذلك،  ينتبه أحدٌدون أنْمنْ  األشياء  حالُقد تسوءُورص، قد ختتفي الفُف أحياناً أن ترى هذا يصعبُ

 . قد فات األوانُكونُ ولكن سي... فيما بعد القرارِ عن عدم اختاذِ الناجمُ اخلطرُضحُ سيتَّوعلى أيِّ حال،.. .منافسوك

 على  كان أصحاهبا يعتقدون أن احلفاظَ...دها تردُّ نتيجةَتْسَلَفْأَوكبرية   شهريةًشركاتٍال تستغربْ إذا قلتُ لكَ إنَّ 

 !!ولكنَّها كانت كافيةً لإلفالسِ ال لالستمرار.. .اهنة كافٍ الرَّاحلالةِ

 : نسألا أن ميكنُنقة باختاذ القرار الضغوطات املتعلَّيف إطارِ 
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  قرار؟ اليت تقتضي اختاذَما هي الضغوطاتُـ 

  بأزمة؟  األمرُ هل يتعلقُـ

  وضاغط؟همٌ مُ الوقتِهل عاملُـ 

  الضغط؟ من هو مصدرُـ

  إىل االستعجال؟  ما احلاجةُـ



 : ال جيوزُ جتاوزها، مثالً حمدودة هلا مهلةٌاك قراراتٍنهلستُ حباجة إىل تذكريك بأنَ 

 . معني الطلبات قبل تاريخٍ إرسالُجيبُـ 

 . ما على أحدهم اختاذ قرارٍ قد تفرضُ األسعارِتغيرياتُـ 

 فيه هذا ذُ الذي سيُنفَّى ذلك إىل دراسةِ املكانوحسب، وإنَّما نتعدَّ  نتائج القرارِنا ال نقتصر على دراسةِنَّوَلكِنِّي أذكِّرُكَ بأ

 .القرار

أفضل « يفرتض اًوختمين» أسوأ احلاالتِ « يفرتضُاً ختمين أن نضعَنا نستطيعُ ولكنَّ ختميناً فَقَطْ، املستقبلِميكننا ختمنيُ

.. .»أفضل احلاالت«و» أسوأ احلاالت«تقع بني يت الَّ حالة من احلاالت  تطبيقه يف أيِّنُكِمْ يُ قرارٍخاذِنسعى إىل اتِّثُمَّ  ،»احلاالت

 :ميكننا أن نتساءل

  قرارنا ضمنه؟احلايل الذي نتخذُاملخططُ ما هو ـ 

 املستقبلي؟املخططُ  كيف سيكونُـ 

أو اطرة نأخذ املخولذلك ينبغي أن ... أو غري ذلكيم و أو التق أو االختيارِ جداً يف حاالت اختاذ القرارِهمٌّم  عاملٌاملخاطرةُ

  املخاطرأنواعَوإذا أردنا أن نعددَ .  جداًهمٌّم وأساسيٌّأمرٌ  القرار خاذِ يف مرحلة اتِّ تقدير املخاطرِألنَّالنظرِ، اجملازفة هنا بعني 

 :لوجدناها كثريةً جدا، منها على سبيل املثال

 . الذي ننتظرهرِدْ بالقَ الفكرةُال تنجحُـ قَدْ 
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 .سيئ بشكل  الفكرةُذُتُنَفَّـ قَدْ 

 .نةٍ أو غاية معيَّفٍدَ من بلوغ هَ الفكرةُنُال تتمكَّـ قَدْ 

 . الفكرة األذى بناقُحِتُلْـ قَدْ 

 .دون فائدةمن  الفكرة تصريُروف و الظُّرُتتغيَّـ قَدْ 

 .من مفيدة إىل ضارة الفكرة وتنقلبُروف  الظُّرُتتغيَّـ قَدْ 

 .يعطلها مما قد يسبب لنا األذى فعل املنافسني قد يُفسد الفكرة وردُّـ 

 كما كنا  أال تنجح الفكرةُ خبطر احتمالِنا جنازفُنَّإأي  .اخل.. ، النظم والقواننيَشياء مثل معدل الضريبةِبعضُ األ تتغريُـ قَدْ 

 . البدءا كانت عليه قبلَنا عمَّ حالتُوجنازف خبطر أن تسوءَ .نأمل

جيب ولذلك . األخطار السابقةِ تقود إىل أحد  قبل أنْأ هبا منْ مل نتنبّميكن لتغيرياتٍذ إ ، بعوامل جمهولةٍ مرتبطةٌوهناك خماطرُ

 . اجملازفة واخلطرِ سويةِتخفيضِل إىل السعي  كما حنتاجُ،أن نكون واعني حلجم اجملازفة واخلطر

 : مثالً من خالل ما يلي وميكننا ذلك والتدريب املناسبِق التخطيط الدقيقِي طر التشغيل عنْ ختفيض خماطرِنستطيعُ

 . أو ضمن جمموعة خطة مرشدةٍ الفكرة باستخدامِ نسعى إىل امتحانِ أنْنستطيعُـ 

 . ةرجعالخط أو ما ميكن أن يُسمّى طة بديلة  خُ خالل تصميمِ من األذى والضرر منْ السعي إىل احلدِّنستطيعُـ 
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ة مقابلة تقينا من  تعويضيَّات، أو عن طريق صفقاملعمَّقة أكثربالدراسةِ  من اجملازفة واخلطر  إىل احلدِّميكننا السعيُـ 

 . ثانويةٍ، أو عن طريق موارد ماليةٍاخلسارةِ

 يف أسلوبنا االستمرارُحَتَّى  باجملازفة، فُصِاملستقبل يتَّب ما يتعلق كلُّو، ة واحدةٍ يف سلَّوضع كل البيضِإلَى ن يلسنا مضطرِّ

 ترتكب أي دون أنْمنْ  قد أفلست بالك مسيثشركة واملثال البارز على ذلكَ أنَّ ، ا العامل املتغريِ باملخاطر يف هذصفُاملعتاد يتَّ

 .خطأ

 رهُاختسنالذي االحتمالِ ، وبعد دراسة خماطر  والضغوط عليهِ به املرتبطةِواحلاجاتِوخلفيَّته  إطار القرار  دراسةِبعدَ

 . القراراختاذُيصبحُ من الواجب ، هِوفوائد

 ذف املخاطرَحن ؛ املخاطرَختلقُهي ذاهتا الَّيت  إذا كانت احلاجاتُف.  واملخاطرالفوائدِو  بني احلاجاتِ هو دائماً توازنٌارُالقر

.  خط رجعةٍ ومن خالل حتديدِ من خالل التخطيطِ املستطاعِرَدْ املخاطر قَ ونسعى إىل احلذر وختفيفِ، أعالهالتوازنِهذا من 

 ... عامالً حامساً الفوائدُ تصبحُةًوإذا كانت احلاجة ماسَّ
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 : ما إىل اختاذ قرارٍاليت تدفعُهي  ، يف النهاية، احلاجةُنإذ

 ... نفعل شيئاً ما إىل أنْحنتاجُ

 ... نفعله ما بوسعنا أنْهذا أفضلُ

 ونوضح  أن نلتفت إىل الوراءِ جداً من املفيدِ، القرارخاذِبني أيدينا، وبعد اتِّاملتاحةِ  بني اإلمكانات  منْبعد اختيارنا واحدةً

 : حنو هذا االختيار أو هذا القرارنا اليت دفعتْاألسبابَ

 نا ذاك؟ ورفضْ ملاذا اخرتنا هذا اخليارَـ

  ملاذا اختذنا هذا القرار؟ـ

 :لَعَلَّ اإلجاباتِ ستكون

 . نفعل شيئاً سوف تسوء إذا وقفنا مكتويف األيدي وملأعتقد أن األوضاعَألَنِّي  هذا القرار اختذتُـ 

 . هذا القرار اختاذِ اليت جعلتين أؤمن بضرورةِهذه هي األسبابُـ 

 .ة ومالئمةهمَّمومجيعها فوائد ... كذا وكذا  ألن فوائدهُ اخليارِاهذـ استقريتُ على 

 . لدينافرةًا ليست متويتطلب مهاراتٍألنَّهُ رفضتُ ذاك اخليار ـ 

 .ع أسلوبنا يف العملِ مال ينسجمُألنَّهُ رفضتُ ذاك اخليار ـ 

 . هذا ما يقوله حدسي... اخليار الصحيحُألنَّهُ، على ما أظنُّ هو هذا اخليار اخرتتُـ 
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 ! وواهية ضعيفةًتبدو هذه األسبابُس كم ستالحظُإذا كانتْ هذه هي األسبابَ الَّيت حدت بك إىل االختيارِ فإنك 

 ؟ك األسسُانطالقاً من تلفعالً   أو اختذت القرارَهل اخرتتَـ 

  هبذه الطريقة؟اختاذك لذاك القرارِسوَّغت هل ـ 

  أو قرارٍ جداً، وقد تدفعنا أحياناً إىل العودة إىل الوراء وإعادة النظر يف اختيارٍ العامة مفيدةٌ من خالل املعرفةِهذه املراجعةُ

 .، أي باستخدام القبعة احلمراء قرارنا كان قائماً على احلدس أنَّ تكشفَ أنْكما ميكن هلذه املراجعةِ. اختذناه

الذي أريد أن تعرفهُ هو وجوبُ رورة، بالضَّأرجو أال تفهمَ من ذلكَ أن القرارَ الذي تتخذهُ على هذه األسس سيكون خاطئاً 

 :، وأسأل مثالًهنائيةأُخْرَى  ةً القبعة احلمراء مرَّميكننا استخدامُ، وهنا أن نعي ما دفعنا الختاذ القرارِ

  هذا القرار؟ري جتاهَما شعوـ 

  هلذا القرار؟ هل أنا مطمئنٌـ

الَّيت  التفكري دهتا مرحلةُولَّالَّيت االحتماالت أو مكانات  إىل دراسة اإل)إذن( الَّيت مسيناها  مرحلة التفكريباختصار، هتدفُ

 .ه تطبيقُشيء ميكنُأي إىل  اختزال هذه اخليارات إىل اختيار واحد، ، وإىل)ها(مسيناها 

 العيوب  جتاوزُكما يتمُّ. ا وبناؤها وتقويتههاوحتسين  األفكاريتم تطويرُإذ   مرحلة التطويرُتتضمنُإىل جانب ذلك ي وه

 نسعى من خالهلا إىل بذل ةٌ تشييديَّةٌمرحلة إبداعيَّي بذلك وه. وسهلةٍ عملية مقبولة ، وحتويل األفكار إىل أفكارٍوالنواقصِ

 .قصارى جهدنا لتطوير الفكرة
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 :السابقةِ، وميكننا أن نتساءلَ مثالً فكرة مطروحة يف املرحلة يم كلِّو بتقنقومُإذ  ،يمو التقتأتي مرحلةُعد ذلك ب

 ؟ وفائدهتا هذه الفكرةما هي أمهيةُـ 

  اليت تعرتضها؟ واملخاطرُ ما هي املصاعبُـ

  لنا؟ مالئمةٌ هل هي فكرةٌـ

 .دةٍ أمامنا على حِمكانية أو خيارٍإ  كلَّيف هذه املرحلة نتناولُ

 أكثر من فكرة  اختيارُ وميكنُ، أمامنا من األفكار املطروحةِ واحدةٍ خالهلا باختيار فكرةٍنقومُإذ  االختيار، تأتي مرحلةُثُمَّ 

  اخلياراتِختتزلُسهلةٌ   وهي طرقٌ، طرق نستطيع االعتماد عليها يف اختيارناهناك عدةُ ولتحقيق ذلك . إذا أردناواحدةٍ

 :ويف النهاية تأتي مرحلة اختاذ القرار .ية بني اخليارات املتبقِّميكننا بعد ذلك املقارنة املباشرةُكي  روحة إىل عدد حمدودٍاملط

  املطروحة أم ال؟دماً يف تنفيذ الفكرةِ هل منضي قُـ

 املرتبطة املخاطرَ أن ندرس كما جيب ،اإلطار العامَّ والضغوطاتوأن ندرسَ ،  إىل اختاذ هذا القرارِاحلاجةَجيب أن ندرسَ 

 كان بإمكاننا  منه يفوقان املخاطر املرتبطة بهةع والفائدة املتوقَّ إىل اختاذ القرارِإذا كانت احلاجةُف.  ونسعى إىل ختفيضهابالقرارِ

 . قدماًاملضيُ

الَّيت  رحلةُامل وهي التفكريِمن خرية  إىل املرحلة األقابلة لالستخدام أو التطبيقِال ةُ، أيختاراملفكرة ال عند هذه النقطة تنتقلُ

 ).ثُمَّ(مسيناها 
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 :، أو التطبيق)ثُمَّ ( التفكريمرحلةُ

، وقد يكون هدفه  بعض املعلوماتِ التفكري مجعَ هدفُ فقد يكونُ،بالضرورة  التفكري من عمليةِاً جزءالفعلُليس 

 كما هو  التفكري حل مشكلة ذهنيةٍكما قد تكون غايةُ. يلِ أو فهم شيء ما من خالل التحلا، عاماً حقلٍ ما استكشافاستكشافَ

كثرية أُخْرَى  وهناك حاالتٌ. .. آخر كي ينفذهتقدميه لشخصٍثُمَّ  التفكري وضع تصميم  غايةُوقد تكونُ.  مثالًاحلال يف الرياضياتِ

 عملية تُتِمُّهي الَّيت ) ثُمَّ(التفكري  مرحلة ذلك فإنَّعلى الرَّغْمِ من و.  يف هناية عملية التفكريمطلوبةًفيها ال تكون اخلطوات العملية 

 . املرجوّ أو توصلنا إىل اهلدفِالتفكريِ

 . تنجز هذا التقريريف هذه املرحلةِفإنك  إجناز تقرير ما،  عملية التفكريِ غايةُإذا كانتْ

 عتقد أنَّنمن اخلطأ أن و. ون خطوات عمليةدمن  ينتهي دوماً  نعتقد أن التفكريَمن اخلطأ أنْو ، انطلقْتعين أيضاً) ثُمَّ(

يعملُ هما وكل من، )ذينمنفِّ(هناك و) رينمفكِّ( هناك  أنَّاالعتقادُكذلك من اخلطأ  و. آخر شخصٍ العملية هي مسؤوليةُاخلطواتِ

سلوبِ األكادميي وإمنا ؛ ليس خلطأ األورعاها عليم األكادميي التَّاعه هذه فكرة خاطئة شجَّ...مستقالً عن اآلخرِ ومنفصالً عنه

 هؤالء الذين  التنفيذ هو مهمةُ أنَّونيفرتضولذلك جتدهم ، جلهل القائمني عليه وبعدهم عن احلس اإلبداعي وعدم امتالكهم إياه

 .، والتفكريَ أمرٌ صعب سهل أمرٌنفيذَ أن التَّون ويُفرتض، عن التفكريِيعجزونَ

 . الثالثةعصبةُوعموماً من القراءة اخلاطئة ألفكار  على وجه اخلصوص، سقراط ملا أرادهُاخلاطئ نشأ من الفهمِ  هذا الرأيُ
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ة، ححياخلطوات العملية الصَّفستخطو ،  الصحيحةُ لديك املعرفةُوإذا كانتْ.  شيء أن املعرفة هي كلُّسقراطاعتقد 

، اً خبري فإذا كنت سائق سيارةٍ، احلقيقةنهذا الكالم ينطوي على كثريٍ م.  ال يتطلب التفكريَ،أي اخلطوات العملية، وهذا اجلزء

 .يكفيك أن تعرف الطريق الذي يؤدي إىل املكان الذي تقصده

 أفعال بسيطة :، أيمضىفيما  كان العاملُوهكذا  وتلقائيَّةٌ،  سهلةٌ عمليةٌ السيارةِقيادةَهو أن  سقراطالذي مل يتنبه إليه قراء 

 سهلة والة  العمليَّ ومل تعد اخلطواتُ بسرعة هائلةٍ، فالعامل يتغري متاماً، خمتلفاألمرُأمَّا اآلن ف. رِبطيء التغيُّجتري يف عاملٍ ثابت تلقائيةٌ 

 .واضحةً

 هلذا االبتكار سببٌوالذي دفعين ). علم تنفيذ األفعال(أو )  العملية اخلطواتُعلمُ ( تعبريمنذ سنواتٍ طويلةٍلَقَد ابتكرتُ 

 يتعلقُوالثاني ، يتعلق باألرقام والرياضياتِ واألجبديات، األولُ  األعدادي بعلم باهتمامهِي يعتزُّ الرمسالتعليمَأساسيٌّ هو أنَّ 

 . يطالبهم بالقيام بأفعال أو أعمال خيرجون إىل عاملٍِاملدرسةِمن الشبان ينتهي ، عندما ولكنْ. القراءة والكتابةِأي بالكلمات 

ثُمَّ  الالزمة  املعلوماتِ بتقديم مجيعِمتعلقاً  ومل يعد األمرُ،حيال شيء ما يوضع أمامك فعل  إبداء ردِّ مسألةَمل تعد املسألةُأي 

 وتنفيذ عليك اختاذ قراراتٍو ،ياراتِاخلد عليك أن تولِّو ، على املعلوماتعليك العثورُو ،بل عليك املبادرةما  مسألة املطالبة حبلِّ

 ... عمليةٍخطواتٍ

  يهتمُّ العمليةِعلم اخلطواتِ ف.اً ليس كافي والكتابةِة والقراء األعدادِ علمُ فيما.همٌّم، هو أيضاً ةِليّ اخلطوات العم علمَبدا يل أنَّ

 . أو العملالقدرة على الفعلِأي ، باملهارات العمليةِ
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من و). إىل(يت مسيناها الَّ  التفكريِ مبرحلةِ)إذن(الَّيت مسيناها   التفكريِ هي ربط نتائج مرحلةِمن التفكرِ) ثُمَّ ( مرحلةغايةُ

 :ين منفصلنيء تقسيم التفكري إىل جز أننا نستطيعُالواضحُهنا، 

 . هلذه املشكلة إىل حلٍّ التوصلَأريدُ:  األولاجلزءُ

 . لتنفيذ هذا احلل أو تطبيقه التوصل إىل طريقةٍأريدُ:  الثانياجلزءُ

أما  . ذاتهِ تعقيداً عن التفكري ال يقلُّ التفكريِ عمليةِ تنفيذ نتائجِ ألنَّ هذا التقسيمِ، ال خيار لدينا سوى قبولِيف بعض احلاالتِ

 .» املشكلةحللِّ «، أي العملية الالزمة لتحقيق النتيجة النهائيةإىل اخلطواتِ) ثُمَّ( التفكري  تعقيداً فتشري مرحلةُ األقلِّيف احلاالتِ

 ، املشكلة عملياً أن يكون حلُّمن ضرورةِ) ثُمَّ(  يف مرحلة التفكريِليةِ العم هذه اخلطواتِة تضمنيِ أمهيَّ تنبعُ،على سبيل املثال

 . أو يقوم بهحل ميكن لشخص آخر أن يستخدمهوكأَنَّهُ أن ترتكه معلقاً يف اهلواء جيوزُ ال إذ ، ة تنفيذهِ يف كيفيَّالتفكريِوال تنس وجوبَ 

حمضَ ) ثُمَّ(  مرحلةُتكونُ، )ثُمَّ ( إىل مرحلة كامالً قبل الوصولِا التفكريُ فيه اليت يتمُّ، أي تلك احلاالتِيف تلك احلاالت البسيطةِ

 : كما يف األمثلة التالية: ال أكثرخالصةٍ

 . من املعلومات ممكنٍ على أكرب قدرٍ وحصلتُ املوضوعَـ لقد استكشفتُ

 . وأنا اآلن أكتب التقرير،درستهُأو  ، املوضوعـ لقد استكشفتُ

 . أن تستمرّ هذه جيبُ الدعايةِ إىل القرار بأن محلةَتُ ملا حدث، ووصل معقولٌدي اآلن تفسريٌلأَنَّهُ ـ أعتقد 

 .اها رمسي اجلديد، ومل يبق سوى ترتيبها وعرضِطط هلذا املشروعِـ لدينا اآلن خُ



 التَّفكيرعلم نفسك 
 

170

 .لنا إىل اتفاق مفاوضاتنا وتوصَّـ لقد جنحتْ

 بقي لدينا بعض اللمساتِورُبَّما  األكرب من العمل، رِدْ إجناز القَمتَّكونُ قَدْ ييف مجيع احلاالت املشاهبة للحاالت الواردة أعاله 

 . التقرير أو توقيع االتفاقِ اخلطط أو كتابةِ مثل رسمِاألخريةِ

ولكنَّ ، وقصريةًسهلةً تكون س) ثُمَّ(  يف هذه احلاالت، بل يعين أن املرحلةَضروريةٍ، غري )ثُمَّ ( التفكريهذا ال يعين أن مرحلةَ

 . أم طويالًكان قصرياًسواءٌ أالطريق يبقى طريقاً 

 :إليك بعض األمثلة

 هنا  املطلوبُالفعلُ. ..املكتبة واشرت الرواية وابدأ بقراءهتا، اذهب إىل اً حسن...تقرأتريد أن الروايات   أيَّرتَرَّقَهل ـ 

 .تلقائيٍّ فحسبهو عمل 

 إىل إعادة قد تضطرُ. ..لعملية الشراءِالتلقائيَّةُ  باخلطوات بقي عليك القيامُذن إ...  شراءهُ الذي تريدُ البيتَاخرتتَهل ـ 

 . ومعروفة ثابتةٌة البيع والشراءِ آليَّ ولكنَّ، مثالًاألمور املاليةِك  يف بعض املراحلِالتفكريِ

 خالل  منْذُيُنفَّفإنَّ هذا األمر أو القرار س قراراً أو تصدر أمراً، ذَخِتَّهو أن تَفيها دورك و،  كبريةٍ يف شركةِ تعملُـ إذا كنتَ

 . املعتادة للشركةِةاآللي

 :قد تسأل نفسك) ثُمَّ ( التفكري يف مرحلةِنإذ

  الَّيت أريدُها؟فكارأو األ لتنفيذ نتائج تفكريي فرةُااملتوالتلقائيةُ   أو اآلليات أو األساليبُبلُالسُّأو  ما هي الطرقُ
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 .ا لتنفيذها جدجيدةٌيَّةٌ تلقائ  أساليبُوجدُتقد ـ 

 . ما لتنفيذهامالئمة إىل حدٍّتلقائيَّةٌ   أساليبُوجدُتقد ـ 

 . منها ما هو أفضلُ أنك قادر على إجيادِ تعتقدُلكنكَالتلقائيَّة و األساليب وجد بعضُتقد ـ 

 .ك بةٍ تنفيذية خاصَّطٍط خُ إىل تصميمِلتنفيذها وتضطرُتلقائي   أي أسلوبٍقد ال يوجدُـ 

، ومن ذلك على  معينة على شروطٍفُ لسيطرتك متاماً، واألشياء اليت تتوقختضعُالَّيت األشياء إلَى  الفعل  تقسيمُناميكن

إذا ف.  متاماًكل هذا خيضع لسيطرتكَ. ..حاسوبٍشراء بنيَّةِ  إىل حملٍّ جتاريٍّ ما  سيارتك وتذهبُقد تركبُسبيلِ املثال أنك 

 .فره وتتوجه إىل ذلك املكانا تو لديه، فستسأل عن مكانِفرُايتومل يكنْ ستشرتيه، أما إذا فإنك  وجد احلاسوب يف املتجرِ

 إضافة إىل تصميم اخلطواتِ.  لسيطرتكَاًالتنفيذ خاضعخُطواتِ  من  ممكنٍرٍدْ أكرب قَ خطة التنفيذ يعين أن جتعلَتصميمُ

هاتفياً  يف بيتك واتصلت وهكذا، لو أنك جلستَ. ..من الفعل املشروطِ الشَّرطي أو اجلزء اليت سوف تتخذها بعد اإلطارِ

 . الكثري من الوقتعلى نفسكِلوفِّرت ، الذي تريدُاحلاسوب د احملل الذي لديه باحملالت التجارية كي حتدِّ

 :ا القول كان مبقدورن؛ أعالهفي املثال الواردِف، )إذا (وكُلها تقريباً تبدأ باألداةِ . هبذه الشروطِاحلياة مليئةٌ

 ... السيارةإذا اشتغلتِـ 

 ... يف السيارةاًفرا متوإذا كان الوقودُـ 

 ... فيه مكاناً إليقاف السيارةِإذا وجدتُـ 
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 ... مفتوحاً التجاريُ إذا كان احمللُـ

 . وهنتم مبا هو أكرب،غريةالصَّ) إذا( هذه الـ كثرياً ما نتجاهلُولكننا يف حقيقة األمرِ 

 :ينءز العمل إىل جُ ميكننا تقسيمُنإذ

 . مبقدوري القيام بهـ هذا اجلزءُ

 ... كذا وكذافرَا بالعمل إذا تومبقدوري القيامُ:  أيأُخْرَى،  أو شروطٍعلى عواملَقائمٌ  ـ هذا اجلزءُ

هذا  و. مابشيءٍأن يقوم  شخص ما  منْ املعلومات، وقد تعين الطلبَ على بعضِ احلصولِ أن تعين حماولةَميكنُ) إذا(هذه الـ 

جتعل منه مادةً لعملية الَّيت لدرجة إىل اا  جداهممرطي  اجلزء الشَّايكون هذقد و.  يف إجنازه وقد ال ننجح الشرطي قد ننجحُاجلزءُ

 : فإذا عدنا إىل حاالتنا الثالث السابقة أمكننا القول.الكلفةوي املالءمة  اجلزء تقصِّاكثرياً ما يعين هذو. تفكري مستقلة

 وقد  الفكرةَن قد يقبلو... فيما بينهمالسياراتِموقف   يف تنظيم استخدامِ موظفيك إذا كانوا يرغبونَ أن تسألَيعُـ تستط

 .اهنيرفضو

  إعالناتٍ عليك البحث عن وكيلِولكن سيكونُ. .. وإعالنٍ توظف وكيل دعايةِ أنْ، تستطيعُ اجلديدِج ملطعمكَـ كي تروِّ

 .الراتب الذي ستدفعهُد يقبل بالعمل لديك مقابل جيِّ

 . أبداً معروفةجتهُتي نقاً، ويف بعض احلاالت ال تكونُ مسبَّ هذا اجلزء الشرطي معروفةً نتيجةُ تكونأحياناً
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 على إذا حصلتُ. .. عليهمن الذي سأحصلُ الثَّلكين ال أعرفُو ،ة للبيع يف املزاد العلين قطعة فنيَّ أن أعرضَستطيعُأ: مثالً

أن أحدِّد ميكنين لكنْ و. ..مشروعٍ مناسبٍمره يف ث أست بيت يف فرنسا، وإذا كان الثمن منخفضاً، سوفَ شراءُ ميكنين جيدٍمثنٍ

 . املنخفض يفصل بني الثمن العايل والثمنِاًرقم

الذي  الردَّولكنَّ  ...بستانيا أو اً مستشار يف العملِ أو رغبتكَ عن خدماتكَ مبحض إرادتك اإلعالنَتستطيعُ: مثالٌ آخر

فَقَطْ، وقد تكون كلها باملوافقةِ،  كثرية جداً، وقد حتصل على بعض الردود القليلة ، فقد تصلك ردودٌ أبداً إلرادتكاه ال خيضعُتتلقَّس

 ..!!وقد ال يصلك أيُّ ردٍّ أبداً... وقد تكون كلها بالرفضِ، وقد تكونُ متنوعةً

 :، ولننظر أوالً يف املثال التايلم إىل مراحلَ العملية يُقس أي تنظيم اخلطواتِ للتنفيذِالتخطيطُ

  والنوموكان هذا التوقف للراحةِ.  معينة على طريق احلجِحمطاتٍأو  يف أماكن  على التوقفِجاجُ احلُيف املاضي، اعتادَ

  أهدافٍمبنزلةِهذه املراحل هي  ، ألنَّقاًد مسبَّ عام حمدَّ على خطٍّ تقعَ أنْميكن هلذه املراحلِولذلك  .وأشياء أُخْرَى من هذا القبيل

  :؛ فنقول مثالًلتدقيقحمطاتٍ للمراجعة وا أو ،مرحليةٍ

 . األوىلأهنينا املرحلةَـ 

 . إىل هذه النقطةوصلنا اآلنَـ 

 ... هو كما يلي هدفنا املباشرُـ

 . السليم مل نزل على الطريقِـ
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ة أشياء عند نقطة  عدَّقد جتتمعُف ،اك نوع آخر من املراحلِ هنولكنْ.  متاماًق معروفٍي طر هي نقاط على طولِراحلُهذه امل

طط  اخلُالتقاءُعندها  نُ قد يتعيَّدةٌنقاط حمدَّ، وثَمَّةَ دماً قُ نتمكن من املضيِّلنْف،  عند هذه النقطةِ هذه األشياءُ، وإذا مل جتتمعْمعينةٍ

 ...مع الوسائل العملية

 :، مثال شرطية أيضاًهذه املراحلُ

 . أن تكونَ مُحامياًن من تمكَّتلن ف،  يف كلية القانونِ تتخطَّ امتحاناتكَإذا ملـ 

 .بل هي نقاط جتميعفحسب،   الطريقِ على طولِقفاتٍ ليست وَم، فهذه املراحلُا لنا التقدم إىل األمهذه املراحلُهتيئ 

 :إليك املثالَ التايل

 وإذا مل يكن .ستصلينالَّيت   بالردودِنَ التكهُّال أستطيعُوَلكِنِّي  ،ومهِ رس مقابل تسديدِيف جريدةٍونشرهُ  إعالن  تصميمَأستطيعُ

  مع هذهِقاً للتعاملِ نفسي مسبَّ أن أُعدَّ عليَّإذن... معاً دت مايل ووقيت قد بدَّأكونُفسستصلين، الَّيت  آلية للتعامل مع الردود لديَّ

 .الردود

 إىل هذا  خطوات عملية للتوصلِ تصميمُ ذلك ليس من السهلِ معَلي، ولكنْ جيداً من قباً معروف هديف النهائيُقد يكونُ

 .اهلدف
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 الذي أنتَ  يف موقعكَعليك أن تتصرفَ. .. يف طريق مسدودٍ نفسكَ مشاالً، وفجأةً جتدُ، أنت تتوجهُعلى سبيل املثالِ

 اليت  جنوباً كي جتد الالفتاتِإىل التوجهِمثالً   قد تضطرُ... مشاالً يف املضيِّ على االستمرارِجدي أن تصرَّ مل يعد يُ...فيه

 .رشدكَتُ

هذه وتكون .  ومرحليةً،ة أهدافاً فرعيَّعادةِيف الد حدِّ، نُ املناسبِ احلافز خلقِ أجلِ ومنْ،سبابِمثل هذه األ  أجلِمنْ

 . على طريق حتقيق الغاية النهائية تقعُ غاياتٍاألهدافُ

أو  هذه األهداف املرحلية  النهائي من حتديدِالغرضُو مرحلة من خطة التنفيذ، هناية كلِرحلي يف امل دفِمثل هذا اهل يوجدُ

 . النهائيالفرعية هو أن تساعدنا على الوصول إىل اهلدفِ

 .أمامكاملوجود  املرحلي حتقيق اهلدفِإىل  تتوجه  أنْيف أية حلظةٍي  يكفنإذ

ولكن جيب أن يبقى .  النهائي يف النهاية إىل اهلدفُسنصلُفإننا لسل متسبالذي يليهِ على حنوٍ  هدف مرحلي إذا وصلنا كلَّ

أننا قَدْ  هو الذي يدعونا إىل ذلك  والسببُ، األهداف املرحليةهنا إىل أحدِ توجُّ أثناءِحَتَّى يفاهلدف النهائي حاضراً يف ذهننا 

 .متعذَّراً النهائي  حتقق اهلدفِطوة عقبة جتعلُ وتكون هذه اخل، املرحلي خطوة يف سبيل حتقيق اهلدفِنتخذ يف بعض األحيان

 :خذ املثال التايل

  مصاريفَالدجاج كي يسددَهذا  أن يبيع بعض قِييف الطرولكنَّهُ قرر . سوق املدينةِليبيعهُ يف دجاج بعضَ الفتىً محلَ 

 .ي سبب رحلته كلها قد أُلغنَّإ أي. ا كي يبيعه لديه أي دجاجةٍمل يعدْوجد أَنَّهُ ،  إىل السوقِ وعندما وصلَ...النقل
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 املرحلي  حتقق اهلدف القريبَ خطواتِقد نتخذُف باهلدف النهائي يف ذهننا،  إذا مل حنتفظْطبعاً، ولكنْطريفةٌ  هذه مبالغةٌ

 . أو رُبَّما حتولُ دون حتقيقه النهائيق اهلدفِيحتقوتعيقُ 

، وقَرنتُ كلَّ نوعٍ منها بنوعٍ من اخلطوات العمليةِأو  اسية من األفعالِ أس أنواعٍةوصفتُ ست ) الستة األفعالِأحذيةُ: (يف كتابي

  :األحذيةِ، وهي

 .املعتادةالتلقائيةِ للقيام باخلطوات :  رمسيٌ كحليٌحذاءُـ 

 . املغامرة العملية اجلريئةِ باخلطواتِللقيامِ:  بينحذاءٌـ 

 . دراستها جيداً اليت متتْ املدروسةِللقيام باخلطوات العمليةِ:  رمادي جريٍحذاءُـ 

 .  والكوارثأثناء األزماتِيف  ريةِو باخلطوات العملية الضرللقيامِ:  برتقايل مطاطيٌحذاءٌـ 

 . بالقيم اإلنسانيةِ العملية اليت تتعلقُللقيام باخلطواتِ:  منزيل ورديٌحذاءٌـ 

 .للقيام باخلطوات العملية القياديةِ:  فروسية أرجوانيٌحذاءُـ 

 فعل  أساليبَوهلذا نعرضُ.  املختلفة احلاالتِصحيح متاماً يف مجيعِعلى حنوٍ  يتصرف  أحدهم على أنْصعب تدريبُمن ال

 . تعرتضه يف أي حالةٍ واحدة منها أو أكثرَ للمرء أن يستخدمَ عامة ميكنُأساسيةً

 .انية القيم اإلنس ألفعال تعكسً كبريةً وتفرض حاجةً كارثةُ قد حتدثُ:على سبيل املثال
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  العملية املدروسةِوبني اخلطواتِ) احلذاء الكحلي الرمسي(التلقائيةِ أي استخدامِ  العملية  الفرق بني اخلطواتِاآلن سنقارنُ

 ).ينِّ البُاحلذاءِ(أي استخدام 

دون من  عُلِقْقد يُف وإالَّقائيةِ التل اخلطوات  كلَّخذَ أن يتَّار جيبُفالطيَّ: متاماًتلقائيَّةٍ  خطوات  جيب علينا اختاذُيف بعض احلاالتِ

 . كافياًيف الطائرةِاملوجود أن يكون الوقود 

دة أيضاً،  واخلطوات الرئيسية حمدَّ،دأن اهلدف النهائي حمدَّعلى الرَّغْمِ منْ و.  إىل املرونةحنتاجُاألُخْرى  ويف بعض احلاالتِ

 باالعتماد  عملية خمتلفةً يصمم خطةً أنْه ميكنفكل شخصٍ.  اهلدف لتحقيق هذا اخلاصةِة يف تصميم طريقتهِ للشخص احلريَّفإنَّ

 . الشخصيةِ اخلاص وعلى الظروفِعلى أسلوبهِ

 يف خص ببعض املرونةِ ولكن يُسمح للشَّ،داً مسبقاً من ذلك، كَأَنْ يكون املسار حمدَّ أضيقَ هبا املسموح املرونةُوقد تكونُ

 ألفي  موظف أن ينفقَكلِمبوجبها ل تسمح  كارلتون لديها سياسةٌفنادقَومن ذلك مثالً أنَّ  .ضهُقد تعرتالَّيت   للعقباتِطريقة جتاوزهِ

 .ة آنية قد تزعج الزبائنَتصحيح أخطاء عرضيَّلدوالر سنوياً 

يف ولكن . ةًلوسهكثر  العمل أ أصبحَ؛دة متاماًاحملدَّالتلقائية  باألساليب ما زاد االلتزامُفكلَّ: ينِ ذات حدَّولكن هناك مفارقةٌ

ة اليت قد تعرتضنا أكثر  واملصاعب اآلنيَّ مع التغرياتِ أصبح التعاملُباخلطا التلقائية املعتادة أكثر كلما زاد االلتزام الوقت ذاتهِ

 .صعوبةً

 .ةاملعتادالتلقائية   األساليبَستخدمَأن ت ليس من العيبِأَنَّهُ ر دوماً تذكَّ
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  وتكتشفُ ما، إىل مكانٍ فعندما تكون يف طريقكَ، تتصرف مبرونةٍ أنْر دوماً إمكانيةَأن تتذكَّيف الوقت ذاتهِ  عليكَو

 .ق آخريطرفإنكَ تقوم على الفورِ بتحويل سريكَ إىل حفريات، 

  الصحيح؟ أننا ما زلنا عل الطريقِكيف نعرفُ: ولكنْ

ناعية طص االيستخدمون إشارات األقمارِن، فإنَّهُم أما اآل. دوا موقعهم إىل النجوم كي حيدِّحون يف املاضي ينظرونَالَّملكان ا

 . يف هذه اللحظة الدقيقِصغري عن موقعهِال قاربَال حتى بلغَ تُاليت مبقدورها أنْ

 : خطواتناعند أي نُقطةٍ كي نراجعف  من التوقُّنَ نتمكَّإىل مراحل هي أنْ  العملية من تقسيم اخلطواتِالغايةُ

 حيح؟ الصاالجتاهِيف  هل نسريُـ 

  تكون؟هلا أنْحسبنا كما هي اآلن حَتَّى   إليها اليت وصلنا هل النتائجُـ

 غريها؟ن أم ذاهتا  يف تنفيذ اخلطةِستمرُن هل ـ

 ب أسلوباً خمتلفاً؟ يف حماولتك أم جترِّ، هل تستمرُ إىل املطعم اجلديدِجذب الزبائنِيف  مساعيك إذا مل تنجحْ

ولكنَّهُ  بالتدريج،  شهرةً اآلن يكتسبُكان املطعمُفرُبَّما  دوماً كما نتوقع،  النتائج ليست مباشرةًألنَّ . صعبسؤالٌاحلقيقةُ أَنَّهُ 

 .إليهالكثريين  هرة اليت جتتذبُ إىل درجة الشُمل يصلْ

 . املستقبل أجلِ مُصمم منْ ما نفعلهُكلُ

 .هو من نصب املاضيفَقَطْ  الوصفُ
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قد ال جتري األمور كما توقعنا هلا، وقد و،  وخماطر متوقعةٌاتفزهناك دائماً جماف متاماً، ر املستقبلَ نتصوَّ أنْنالكن ال ميكنو

 األحباث دائماً مشاريعُو.  أحباثٍ النفقات املخصصة ملشروعِ إىل ضبطِقد حنتاجُو.  مل نتنبأ بوجودها ومصائبُتنتظرنا كوارثُ

هذا أو ألنَّ هؤالء الذين طلبوا متويل . بدأ يف تنفيذهنيبدو سهالً قبل أن  عمل كلَّأن  هو ، والسببُ يف ذلكنقص التمويلِتعاني من 

 .لوا على املوافقةِ كثرية كي حيصُموا تنازالتٍقدَّاملشروع قَدْ 

  يف مرحلةٍ ولكن. على العقدِاحلصولِمن أجل م تنازالت  وهو أيضاً قد يقدِّ،تعهد بناءٍ نفقات مُ إىل ضبطِحنتاجُقَدْ : مثالً

ألنَّهُ مل يكنْ هناك   أو طرد املتعهدِ األحباث أو تعديل البناءِ مشروعِ مثل التخلي عنْ تعديالتٍتضطر إىل إجراءِقَدْ   من التنفيذمعينةٍ

 متى لن تعرفَوإال ف،  وتقوميها خطواتك مرحلة والقيام مبراجعةِوقف عند كلِّ التَّهنا تبدو لك أمهية... تقديرٌ سليمٌ يف األصلِ

 . هذه التعديالتءُجيب إجرا

، أو أن ، أو أن الظروف قد تغريتْ أكثر مما ينبغيا متفائلنينا كنَّهو أنَّيف ذلك بب سَّولعلَّ ال. وقعنا كما تَقد ال جتري األمورُ

 .كانت تقديراتنا خاطئةًرُبَّما ، أو املنافسني حاربونا بشدةٍ

 نيةً عند هذه النقطة؟ا ث بالتفكريِهل نبدأُـ 

 وقف؟مثل هذا امل ملواجهة اًقسبَّمستعدون مُأم أننا ـ 

 ؟بديلةًخطة  أو  رجعةٍهل أعدَدْنا خطَّـ 

 :، واألساسُ فيه هواالسرتاتيجية العسكريةِصلب  يف اتُ الثالثةُ التعبريه هذتْنشألَقَد 
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  الرجوع؟خطُأو ما هو   البديلُ، ما هو املوقفُإذا مل ينجح اهلجومُـ 

 :، فهم يقولون الدفاع أيضاً يفالتعبريُهذا  ويستخدمُ

 ، ما هو املوقع البديل؟ الدفاع األولُ خطُّإذا اهنارَـ 

، ةًبديلخطَّة  تضع من املفيد أنْفإنَّهُ ،  األمور ال جتري كما كنت تأملُ اكتشافك أنَّحلظةِيف  التفكري ر إعادةَعندما تقرِّحَتَّى 

 . بالضرورة مضطراً الستخدامهاولستَ

متتلك خطَّة  كأنَّإىل  مطمئناً  ستكونُ ذاتهويف الوقت. ةستجدَّ للظروف املُأكثر مالءمةًخطَّة  إىل اهنُك الرَّك تفكريقد يقودُ

 .أفضل منهاخطَّة  إىل  من التوصلِ إذا مل تتمكنْجاهزة لالستخدامِ
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 : مع املخاطر للتعاملِ طرق على األقلِلدينا ثالثُ

 .ةِ والوقاي التصميمِ طريقِ عنْ املخاطرِسعَ إىل ختفيضِـ إ

 . إذا مل جترِ األمور كما تشتهيمْ تنازالتٍقدِّـ 

 . رجعةٍخطَأو  بديلة خطةًضعْ  ـ

للخطَّة  ميكنُوصحيح بالضرورة، غريُ هذا و، هتاودجُيف الثانية خطةُ من الدرجةِ  أو دفاعيةٌبأَنَّها خطة   البديلةُتوحي اخلطةُ

 :مثالً. هجومية أيضاًخُطَّة يدة أن تكون داجل

قابلة خُطَّة  هذا يعين تصميمَ.  اجلديد من هذا السوقِ املكاسبِ، دعنا حنقق بعضَ معنيةٍ قد تغري بطريقةٍ السوقُإذا كانَ

 .، وال هي من الدرجةِ الثانية يف جُودهتاخاسرةًخطَّةً إهنا ليست . ..للتطبيق يف مجيع احلاالتِ

  بناءُإذا كانَف ، ولكن مبقدورنا أن حناول التفكري هبذه الطريقةِ متاماً،ليس كذلكنَّهُ أل،  هذا أمر سهلٌ حتقيقَعي أنَّأنا ال أدَّ

 قسماً خمتصاً  دعونا نؤسسْنْ إذ...يعين أن ترميم البيوت القدمية يف حالة ازدهارفهذا سليس مزدهراً، مثالً،  ،البيوت اجلديدةِ

 . البيوت القدميةِبرتميمِ

 يف  بعض األموالِنستثمرُن دعونا إذ. .. أجنيب يف بلدٍن، فهمْ يقضوهنا إذ البالدِإجازاهتم داخلَ ال يقضون إذا كان الناسُو

 . من األعمالِهذا النوعِ

 . من األعمالهذا اجملالِإىل  دعونا ندخل ن باجملالت والتلفزيون، إذ اجلرائد اليومية بل يكتفونَونَؤ ال يقر اجلميعُإذا كانَو
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يف  يعملون  من املفكرينَكثريٌو من اجلانب النظري منه،  التفكري أكثرَ يستخدمون اجلانب العلمي منَالناسَ  أنَّيِّهِدَمن البَ

 ليسوا يف الرياضياتِواألشخاصُ . أكثر منْ عملهم يف اجلانب العملي»  يف الرياضياتكما هو احلالُ«تجريدي النظري اجلانب ال

 .يَّةًمهكثرُ أ األا، أما عملياً فهم العاملُهممُعامالً 

.  اآلخرين ذوي العالقة باألمرِ االنتباه إىل األشخاصِم إىل دوائر توجهُقسَّاملمن نظام التفكري أ أو األلفُ املثلثةُ .أ.أ وسيلةُال

 .همر مشاع للتعبري عنْاجملال للناسِيف   تفسحُالقبعة احلمراءُو

 على الرَّغْمِ من هؤالء الذين عليهم قبول الفكرة أو االقرتاح مثالً  منهم. األشخاص كبري منَ فيها عددٌ األفعال يشرتكُمعظمُ

وكلُ . ة، ومنطلقاهتم اخلاصَّةاخلاصوأساليبهم  ،ةمواقفهم اخلاصَّوعلى الرَّغْمِ من أنَّ هلم  ، هبمةُ اخلاصَّهملديهم برامج عملأنَّهم 

على حنو معقولٍ  ضمنها  الشخصُ اليت يتصرفُر واالهتماماتِدراكات واملشاع من اإلهو تلك اجملموعةُيف احلقيقةِ  خاص نطلقٍمُ

 .متاماً

ويف كثري من .  معهم على املستوى الشخصي العملُعليكَو.  عليهم قبول الفكرة أو االقرتاح قرارٍاعُنَّصُأيضاً وهناك 

 يف  أن تطلب منهم املشاركةَضطرُد تُ أن تربطها مبخاوفهم وطموحاهتم، وق، بل عليكَ فقط مزايا الفكرة شرحُكفيد، ال يُاحلاالتِ

 .تعنيهمبأَنَّها   مما سيجعلهم يشعرونَصقل الفكرةِ

  باستقاللية الشخصِاصةُاخلعتبارات كما تتدخلُ اال يف هذا أيضاً،  بالذات يتدخلُبأنَّ الشعورَهنا  للتذكري ال حاجةَ

 .ز اخلاص به واحليِّوسيادتهِ
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 كان طلبهُلَقَد ، قسمه اخلاصِللحاسوبِ يف  وضع دليلٍومعاناته منْ أجل  هِاحفكرارة عن م  املوظفني الكبارِأخربني أحدُ

 . من اختصاصهِوليسَاحلاسوب وحسب،  قسم هو من اختصاصِاحلاسوب   استخدامِ دليلِ وضعَيُرفض دائماً ألنَّ

 . مشكلة يف ذلك أيَّومل يواجهْ.  وجيزاًبل سيضعُ. .. دليالً يضعَ أالرَقرَّذات صباحٍ و يف استيقظَ

 كما أنْ يتغريوا، يف  وال أملَ، على حاهلمونَسيبق، إنَّهُ يقرر أنَّ األشخاص  هنايتدخلُ»  الوردياحلذاءِ« املرتبط بـ  الفعلِنوعُ

 .ريهم أيضاًجتدي يف تغي والشكوى لن أن التذمرَ

منْ كوا تشليهم ال يعودون إىل مكاتبهم ولذلك ف، ما حيبُّ أو ك هوَا شخص كم مع كلِّعاملِيف التَّغالباً  بارعون  املبيعاتِوكالءُ

حسبهم أنَّهم يستطيعونَ التعامل معهم من الزاويةِ الَّيت هتمهم وهي أن يشرتوا البضاعةَ .. .، أو ليشككوا يف ذكائهم أغبياءُأن الناسَ

 .املعروضةَ عليهم من هؤالءِ املندوبني أو الوكالء

 اجملازفة ملن يريدُيف  ة الفكرة تزيدُلكنَّ جِدَّو. نا املبدعةِأو األ ذاتِ لدى الةٌهمَّم ةُاجلِدَّو. ة الفكرةِ دوماً جِدَّ يؤكدونَاملبدعونَ

 .على فوائد هذه الفكرةويركزون ة  اجلِدَّنِ شأاإلقالل منْ، ولذلك ترى كثرياً من الناسِ يُفضلونَ  أو تطبيقهاهااستخدام

من الَّيت هي  الفكرةُف.  جديدة متاماً أكثر بكثري من قبوهلا فكرةً،)وأنا أيضاً (: نوعمنْيت هي الَّ األفكار  تقبلُ الشركاتِمعظمُ

 . آخرَ من قبل شخصٍقت بنجاحٍ سبق أن طُبِّ فكرةًأنتَأن تقلِّدَ تعين ) وأنا أيضاً(نوع 
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ولكنْ  .ا بدالً منكهننفذو يُأوها  على تنفيذ يساعدونكَ إىل أشخاصٍستحتاجُعندما تُصر على تنفيذ فكرتك اجلديدة 

  بشيء جديد وهم جيدون راحتهم يف األسلوب املعتادِ إىل القيامِ االنتقالَملاذا يقبلونَو؟ للقيام بذلك احلافزُكيف سيولَّدُ عندهمُ 

 ع حالياً؟ واملتبَّ

 . لدى اآلخرينزِ هذا احلاف أن يتفهم غيابَ لديه حافزٌ دوماً على شخصٍمن الصعبِ

 النتائجُف، فةَزل واجملاالتغيري يعين التعطُّألنَّ .  الراهنِ بالرضا واحلفاظ على وضعهمُ األشخاص يكتفونَمعظمَ، فإنَّ باملقابل

 .مؤكدٌفهو  لُالتعطُّأما  ،ليست مؤكدةً

 قد ال ...اوهن سيجن اليت الشخصيةُ عنه هو الفائدةُهم السؤالُهمُّ ما يُ كلَّ وأنَّ،نعو طما أن اجلميعَ أن يفرتضَ يريدُال أحدَ

من فَقَطْ   قليالًاًعددإذ إنَّ .  على املستوى النفسيِّ االنتشارِواسعُولكنَّهُ  ، على املستوى الواقعي العلمي هذا واسع االنتشارِيكونُ

 . والضجر هؤالء باملللِدون تغيري سيشعرُومن .  حافزاً يف األفكار اجلديدة والتغيريجيدونَهم الذين األشخاص 

إىل ذاتهِ يف الوقت لكنَّنا حنتاجُ  آخرين، و إىل أشخاصٍ واإلثارة النامجة عن التغيريِ التشويقَ أن ننقلَمكنِمن امل يكونُقد 

 :قولأنْ ن من السهلِ ويف هذا السياقِ .تِشتُّالتَّأو ل  التعطُّختفيضِ

 .ها واستخدامُة الفكرلُعلى اآلخرين تقبُّ

 .نظرياًكثري جدا منْ حتقيقهِ ب حتقيق هذا عملياً أصعبُولكنَّ 
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... ، وكان الناسُ يتطفلون عليها أو االحتفاالت يف االستعراضاتِ املوسيقيةَحتمل الفرقَقدمياً كانتْ هناك عربات خاصَّة 

 .رةملؤخِّوا يف ا أن يبقَال يريدونَبسرعةٍ ألنَّهُم قها تسلِّل  جبهدٍونَسعي الناسُتتزايد كان  عربةِهذه ال سرعةُكانت عندما 

 :الذي أريده من هذا املثال هو

 . والباعث للتغيريِ احلافزَ هؤالء الذين ميلكونَ عنْاحبثْـ 

 .ؤالءه  منْ متناميةً جمموعةًلْشكِّـ 

 .ى املوسيقعربةُكانتْ تصنعهُ  األثر الذي  اجملموعةُههذتصنعَ   أنْنَّتَمـ 

  سبيل األفكارِضَاعرتاعون ييف موقع القرار يستطهم  الذين األشخاصُف. لوا عقباتٍ يشكِّ أنْ لبعض األشخاصِميكنُ

 كالمياً  الفكرةَدونَيقد يؤف هؤالء  منْاً بقليلٍأن ش أقلَّ مواقعَ الذين يشغلونَخاصُشاألأما . منعَ الناسِ من تأييدهاها أو تقاعإاجلديدة و

 .يرتكوهنا لتموت بصمتٍثُمَّ  فَقَطْ

يف حقيقة األمر املعارضة السلبية و.  سلبيةًمعارضةًو  أطةًي نش معارضةً، قد جندُستوياتِمل اعلى مجيعِاملعارضةُ موجودةٌ 

كن مي فال  السلبيةُملعارضةُا اأمَّ.  مثالًا عملنر مكانَ نغيِّطة بأنْياملعارضة النشألنَّهُ من السهلِ أو املمكن أن نواجه  ،هي األسوأُ

 ندرك أسباب  أنْدونِمنْ كرة اجلديدة ومتنع جناحها مما جيعلنا نتساءل عن أسباب عدم جناحها تعيق الفولكِنَّها  ،عادةِيف المالحظتها 

 .ذلك



 التَّفكيرعلم نفسك 
 

186

بتقديمِ   الشركاتِبعضُ ولذلك تقوم . أجل إجناح الفكرةِ على مجيع املستويات منْسؤوليةِ امل توزيعُريِو من الضرقد يكونُ

  قد يكونُولكنْ.  يف أيِّ عملهم جداًم احلافز ا ألنَّ جدوهذا مهمٌّ. مبتكرةً اقرتاحاتٍهلا ألشخاص الذين يقدمون مكافآتٍ مغريةٍ ل

عن حَتَّى جمون حيس املكافأة  تستحقَّ أفكارهم لنْ أنَّ الذين يشعرونَ، فاألشخاصُ يف بعض األحيانِ السلبيةُآثارهُ األمرِ ذاهل

 .احملاولةِ

الذينَ هم الناس  فمعظمُ .املال أو الوقتَ وليس  واالهتمامُالتقديرُوأقواها هو ز  احلواف أفضل أنواعِاإلحصاءات أنَّبعضُ  تْنَيَّبَ

 وهلذا فإن اإلشادةَ.  أكثرَ من أي شيء آخرَتقدير زمالئهم وإدارهتم وشركتهم هلممن أصحابِ املبادرات يرغبونَ يف كسب 

 . ل حافزاً قوياً تشكِّلوكِبالسُّ

.  والنظمِلقواننيِل والتصرف حبسب فهمهم التالعبَيُحسنونَ  األشخاصُف،  شركةٍ يف أيِّ خمتلفة متاماً عن احلوافزالتوقعاتُ

، وكيف حياكي  االمتحانَ وكيف جيتازُ،كيف يرضي املدرسَيتعلمُ  يف املدرسة  البارعَالطالبَومن ذلك على سبيلِ املثال أنَّ 

 . لعبها برباعةٍمَّ ومن ثَ،لعبةِ قواعد الّون يف تقديرِبارعألنَّهُم  ينجحونَ إنَّهُم . احلاجةِد عنالسلوك املطلوبَ

 : كالتايل اللعبةيتعلمونَإنَّهُم . .. نفسها األشخاص يف الشركات يتصرفون بالطريقةِأفضلُ

  التقدير؟ الذي ينالُ ما هو السلوكُـ

 ؟ب العقا الذي ينالُ ما هو األسلوبُـ

  الذي حيظى بالتجاهل؟ ما هو السلوكُـ



 187

 قبل اإلدارة،  موضوعة منْ األخالقيةُ هذه النظمُأحياناً تكونُو. ظم األخالقيةِ بالنُّدعى هذه اللعبةُما، تُضمن شركة 

 األخالقية قد  هذه النظمُتكونُويف بعض األحيانِ .  األخالقيةالنظمِهذه  يغري أنْميتاز باحليوية واحلس اإلبداعي مديرٍ أيِّ ومبقدور 

إىل إالَّ   يؤديَ هذا لنٍ ولكنَّة، األخالقي النظمِ تغيريَ أن حياولَ اجلديدِهنا أيضاً للمدير ميكنُ، ومن السنواتِ عدد رَبْ عَ وتنامتْنشأتْ

 .ةبعض التغيريات التجميليَّ

 ... التوقعات األخالقية ادرسِظمَ األخالقية، وكي تفهم النُ النظمَدرسِ اللعبة، اُاعدَو قكي تفهمَ

، على سبيل يف اليابانو بكَ  احمليط مع العاملِ كيفية انسجامكَحتددُالَّيت هي و الشخص، تدفعُهي الَّيت ف.  جداً فعالةٌالتوقعاتُ

 .خصِ الشَّ سلوكَدُحتدِّالَّيت  هي  اجملموعةِ توقعاتُاملثال،

 يكونوا مبدعني  أنْتظراً من األشخاصِمُنْأي توقعاً  مُكانَ إذاف،  من احلوافزِةًعليَّا ف أكثرُ، من املرءِعٌ أي ما هو مُتَوَقَّ،التوقعاتُ

 القبعة وهذا ما جعلَ. عق هذا التوقُّي حتق اجلميعًلًسيحاوأي ،  ممكنةٍرصةٍ فُيف كلِّفعالً   يكونوا مبدعنيَ إىل أنْونَسيسعفإنَّهُم 

 . الستِ من نظام التفكري باستخدام القبعاتِاًجزءبوصفها  جداً  فعالةًاخلضراءَ

 إذا اكتفيتَف. نَيْرِكِتَبْمُمُبْدِعِنيَ  يكونوا  أنْ مُتَوقَّعاً من اجلميعِ، يكونُ داخل اجتماعٍ القبعة اخلضراءِمِ استخداأثناءِيف 

 .ستبدو ضعيفاً عاجزاًفإنك ، نْ حولك حياولون أن يكونوا مبدعنيَميع مِواجلباجللوس داخل هذا االجتماع صامتاً 

.  بالضرورة حتقيقهُ عليكَ يبدو شيئاً إضافياً ال جيبُ جتعل اإلبداعَاملكافأةُ. إلبداعِ وتقدير ا مكافأةِ متاماً عنْهذا خمتلفٌ

 .هعليك فعلُينبغي ليس شيئاً إضافياً أَنَّهُ ، فهذا يعين  منك مُتَوقعاً اإلبداعُا أن يكونَأمَّ



يف إنَّها . ة نادرةخاصيَّيف حقيقة األمرِ   على التأثريِالقدرةُأو  عليةُاالفو. نيَ فعالواهم ليس وبعضُ،نَو األشخاص فعالبعضُ

ى ظال حت ولكِنَّها على الرَّغْمِ من ندرهتا وكبري أمهيتها . العملية أو الفعلِ يف مرحلة اختاذ اخلطواتِيةًمهكثرُ اخلصائصِ أالنهاية أ

 . والعناية الكافينييرِبالتقد

 مراراً للتزود بالتشجيع  فعالية يعودونَ األقلُاألشخاصُو. نجزوهيُحَتَّى ون على الشيء  ينكبُّنَوال الفعَّاألشخاصُ

وا ، بل قل كي يسوغنجزوا شيئاًييبحثون عن أسبابٍ كي ال فإنَّهُم  لية الكافيةِعون إىل الفارتقف الذين ياألشخاصُأما . عليماتوالتَّ

الْحِرَفِّيُ املُخْفِقُ يلقي : وهبذا املعنى قالوا أيضاً. إخفاقهم يف أي عمل، ولعلهم لذلك ال يستطيعون رؤية جناح اآلخرين، وال يقتنعون به

 .باللومِ على العُدَّة

الني حقاً صاً فعّ أشخاخالل خربتي الطويلة، صادفتُومن . ون عليها بل يلتفُّ ال يتوقفون عند العقباتِنَوال الفعّاألشخاصُ

.  وهي مسألةُ تشكو منها كلُ الشعوب تقريباً. وظيفية رفيعةٍالني يف مستوياتٍ غري فعّاً، وأشخاصدنيةٍت مةٍفيّ وظييف مستوياتٍ

 . من التوقعات الداخلية الذاتيةجمموعةٌأنَّها  يبدو ...قوة شخصيةٍحَتَّى  ذكاء أو ليست مسألةَاملسألةُ هذه 

ك يف تنفيذ اخلطوات ن آخرين يساعدو حباجة ألشخاصٍإذا كنتَو، حققهُسوف تُف ما، ى حتقيق شيءٍ علإذا عزمتَإذن 

 .الني فعّ أشخاصٍعليك اختيارُ، ف)ثُمَّ(العملية يف مرحلة الـ 
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. األشياء املعتادةِإطارِ  عن اً بشيء خارج أن تقومَ وخاصة عندما حتاولُ، بالوحدةِ سوف تشعرُ وحدكَعندما تعملُ

 األمر مع  مناقشةٍ هذا يعطيهم فرصةَ أو جمموعة ألنَّ العمل ضمن فريقٍ األشخاص يفضلونَمعظمُت وحدك يف هذا الشعور، فولس

 .نهم من تبادل األفكارِمكِّ ويُ، املصاعب مواجهةِ عندَبالدعم املتبادلِذلك هم زودُ كما يُ،أعضاء اجملموعةأي مع  ،آخرين

ةِ املتآلفة املنسجمةِ، وشعورها بأن انعزال أي فردٍ عنها سيُضعفها أو سَيؤدي إىل ضَعفها، إن احلسَ التكامليَّ عند اجلماع

 .وكثرياً ما جتدُ مُتعةً يف هذا التجاهل ،جتاهل الشخص االنعزايلهو الذي جيعلُها تستمرؤ 

أنَّها جملموعات العمل هي خْرى األُ امليزةُو.  إىل اجملموعة لضمان دعمهم للتغيريِعادة االنضمامُيف ال  من األشخاصِيطلبُ

 .الرتكيز كامالً على هذا اهلدفِمن السهلِ أن يكون  مما جيعلُ، وهذا  هدف معنيٍقِي من أجل حتقصةً خا،كَّلةٌشَمُ

 هلا ،ته بذااً قائماًد موحَّاًكيانبوصفها  العمل  جمموعةَولكنَّأُخْرَى،  ومهامُّخمتلفةٌ   واجباتٌ العلمِ ألعضاء جمموعةِقد يكونُ

حالة جناح ما لو كانَ  منه فيأكثرَأو إخفاقها قابالً للفهمِ والتفسري  جناح اجملموعة يف التقدم حنو اهلدف  وهذا جيعلُ... واحدٌهدفٌ

 : أو إخفاقهِ، ستسريُ اجملموعةُ وفق خمططٍ ومراحل، ستسأل دائماً يف حتقيق ذلكفردٍ

 أين وصلنا؟ـ 

 قنا أي شيء؟ هل حقَّـ

 نا؟ططُ ما هي خُـ

  يف اخلطوة املقبلة؟ ماذا نفعلُـ
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  ما يف جمموعةٍ حتقيق مهمةٍإذا حُدِّدت مسؤوليةُف ، النقاط السلبيةِ، هناك بعضُ الرائعة جملموعات العملِمقابل هذه امليزاتِ

 :، وكثرياً ما جندُ من يقولُ يف مثل هذهِ احلال ال يعنيهم أمر هذه املهمةِ أنَّنَو اآلخر سيشعرُ،صغرية

 .) ذلكنجزْدع اجملموعة اخلاصة تُ(ـ 

 . ومنفصلةة معزول اجملموعةُوهكذا تصبحُ

ليسوا منْ فريق العملِ أو اجملموعة الكبرية أنَّهم  خاصة قد يوحي لآلخرين بداعيةٍإ جمموعة تشكيلَ إنَّ : املثالعلى سبيلِ

 املطلوبة من  حتظى بالعنايةِ اإلبداعية أصبحتْ أو أن املهمةَ، قادرين على اإلبداعِغريُأنَّهم  أو ،ضطرين إىل أن يكونوا مبدعنيمُ

 .  املختصةِاجملموعةِ

 . دائم مع اآلخرينتبقى على تفاعلٍأنْ   على أي جمموعة خاصةٍ، جيبُهلذه األسبابِ

 ي تشكيلُ قد نويت عدم فعل أي شيء وه شيءٍ ما عندما تكونُ جيداً لفعلِ معروفةٌيف عامل السياسة، هناك اسرتاتيجيةُ

 . خاصةٍجلنةٍ

 يشعرُس ، احلاالت ممكنة يف مجيعِوهي اسرتاتيجيةٌ.  حتظى باالهتمام املطلوبِ املطروحةَة املسأل يوحي بأنَّمرُهذا األ

ال شيء ولكنْ ...  اللجنة اخلاصة بصمتٍ تقريرُيف النهاية يُنشرُ، ثُمَّ ما يدفعهم إىل نسيانهِ، وهذا  املعاجلةِ قيدَ أن األمرَجلميعُا

 .يتغريُ

 . ذاتهاملنظارهبذا  العمل أو فرقِ  إىل جمموعاتٍقد يُنظرُالذي أخافُ منه هو أَنَّهُ 
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  هو منْ اخلبريُ: أقول املعرفةةِغَلُبِفَ.  اخلرباءِراحنياجل أمهية  من أجل تأكيدِ.ماغ املبتدئنيَاحي الدِّجرَّمن خرية  للسُال حاجةَ

 اليت املعلوماتِأيضاً  جيمعُهذا يعين أَنَّهُ  ... ويستوعبها يف حقل معنيٍاملعلوماتِكل ما ميكنُ من   أن جيمعَاغلَ الشَّ شغلهُجعلَ

... واألسلوب، واألدوات فيه،  أن تبحثَ الذي جيبُ عليك املكانَ بأن يقرتحَ حبثكَ يوجهِ أنْ للخبريِميكنُو. اكتسبها من اآلخرين

 على  اآلن بأن يطلعَ للمرءِتسمحُاحلاسوب   أن شبكاتِعلى الرَّغْمِ منْ  وكل ما يعرفونهُرباء كل هؤالء اخل جتميعُعبِ الصَّ منَسيكونُ

 .مكناً يف املاضي مما كان مُ أكثر بكثريٍاملعلوماتِ

  على معلوماتٍ إليه للحصولِ التوجهُ على املعلومات ومعرفة املصدر الذي جيبُ إىل أي خبري للحصولِ التوجهُوهكذا ميكنُ

 األسئلة عندما يطرح املرءُس ...كيفية توجيه األسئلة املهمةِباألسئلة، وتَعَلَّموا من ثُمَّ  أيضاً اخلرباءُهؤالء  مَكما تعلَّو ...رَىأُخْ

 لن يتمكن من طرح األسئلةحقًّا فإنَّهُ إذا كان جاهالً ولكنَّهُ  ...، وشيئاً فشيئاً سيتمكَّنُ من توجيه األسئلة املهمة جاهالًيكونُ

 .املناسبة

 غري  األجزاءِ مجيعِقها وخيلصها منْ العملية ويدقِّلية هو شخصٌ يصقل اخلطوةَم اخلطوات الع التنفيذ أو اختاذِيف جمالِاخلبريُ 

 .الضرورية

 .سلسٍ وسهل بأسلوب  فينفذهُ، أما اخلبريُرهقٍ مُلٍي عمالً ما بأسلوب ثق ينفذُاملبتدئُ

 . مباشرةً)ج( إىل )أ(يذهب من فاخلبري أما . )ج (إىلي يصل ك )ب(إىل ) أ( من  يذهبُاملبتدئُ
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 يم؟وماذا عن التق

 وليس على ما يم على ما هو كائنٌيتقويعتمدُ هذا ال. يمه لألمر على املاضيي يف تق اخلبريُ يعتمدُ. بكثريٍ صعوبةً أكثرٌهذا أمرٌ

حيتاج إىل التزام ولذلك فإنَّهُ ،  للخبري أن جيازف بسمعتهِال ميكنُو. اًييُطلب من اخلبري دوماً رأياً خبرياً واقعولذلك .  أن يكونَميكنُ

 يتحمل مسؤوليةَثُمَّ ممكن التنفيذ إنَّهُ  ، على أن يقولَغري ممكن التنفيذِإنَّهُ  أن يقول عن أمر معني فضِّلُيُومنْ ذلك مثالً أَنَّهُ ، جانب احلذرِ

 .ذلك

 هناك خرباءُفيتنوعون يف حقيقة األمر  اخلرباء لكنَ. أن يكونوا كذلك هم من يتوقعوناس املاضي، والناسُ حرَّ همُاخلرباءُ

  وهم خرباءُ، لالنفتاح على االحتماالت بدالً من اليقني املطلقِ، وهم مستعدونَ املنفتحَ االستطالع الذي مييّز العقلَ حببِّحيتفظونَ

 .اكتسبوا احلكمة باإلضافة إىل اخلربةِ

  طويلة، فيصبحُ عرب سنواتٍخلبريُايم مركَّب أوجده و تقبنظامِاحلاسوب  هذا دُ تُزوِّحاسوب  املنقولة إىل جهاز  اخلربةِأنظمةُ

احلاسوب  شبكة تقومُومعرفتها، إذ  الدماغية  شبكة اخلاليا العصبيةِ عن خربةِهذا خمتلفٌولكنَّ . لخبري بكفاءتهِاحلاسوب موازياً ل

 . مبساعدة التدريب اخلاصةِ عرب جتاربهِرباتِ اخل هو الدماغ باكتسابِالذي

 . أن يكون وزهنا مليون طن جيبُمرِق إىل ال كي نرسل مركبة فضائيةً:ةً مرَّقال اخلرباءُ

 . فَقَطْ أجهزةهي مثانيةُاحلاسوب  من أجهزةِالكلية  العامل ةً أن حاجةَاخلرباء مرَّوقد قدَّرَ 

 .مية الكرتونية دُليس أكثر منْةً أن جهاز اهلاتف  مرَّ اخلرباءُأعلنَو
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 . كثريةٌوهناك قصص مماثلةٌ

 .كثرياً ما حنتاج إىل أن هنتدي مبا كانو.  أن يوجد وليس مبا ميكنُ مبا هو موجودٌ أنَّ اخلرباء هم خرباءُ هذه القصصُنُيِّبَتُ

 . يف املستقبلملا قد يوجدُاملبدعِ  باالحتمالِ إىل التفكري  حيتاجُ، على ما نظنُّ، هو الذيمن سلوكنافَقَطْ  اً صغرياًجزءولكنَّ 

وهكذا  .ا أساسي هذا التغيريُ، وقد يكونُ إىل أمتار قليلةٍقد حيتاجُف الطريق ا تغيريُأمَّ . ما من مئات األميالِ رحلةٌقد تتكونُ

 . على اخلربات السابقةِمدُ ننسى أن مئات األميال الباقية تعت أالّ جيبُولكنْ. هو أيضاً أساسيٌاملبدعَ  فإن التغيريَ

 فالنارُ.  واعياً للمخاطركنْذاتهِ،  ويف الوقت  اإلجيابيةِ جوانبه النافعةِ من أجلِ استخدم الشيءَ:وهكذا فإنَّ األمر أمرُ توازنٍ

نستخدمها لتقطيع األعناق حزِّ  على ةقادرال والسكاكنيُ.  طعامناوها لطهنستخدمُالشاهقةِ واملتينة  األبنية  على تدمريِقادرةُال

 .بزِاخلُ

وهكذا، . ولكنَّ عدم استخدامه قطُّ يف الطعام سيُفقدهُ الطعم اللذيذَ الطعام، فسدُ من امللح يُالكثريُ: ثَمَّةَ مثلٌ مجيلٌ يقول

  قد يكونُبريِ اخل رأيَأنَّذاته  ر يف الوقتِوتذكَّ.  بسبب رأي خبريٍ عن فكرة رائعةٍ ال تتخلَّ ولكنْ،ان جدواخلرباء مفيدإن ف

 .صحيحاً

 .يتطلب طاقةًأمرٌ   العمليةُاخلطوةُأو  الفعلُ

 ؟ على الطاقة من أين حتصلُ أيضاً، ولكنْا قوي واحلافزُ، العملية صحيحاً اخلطواتِ تصميمُقد يكونُ
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 ميكنُال نَّ ما  إ  العلمي يقولُظامَ النننسى أمرها ألنَّجندُ أننا وهكذا .  قياسهُ وال ميكنُ ملموسٍ غريُعلية شيءٌا الف مثلُالطاقةُ

 . غري مهمٍّقياسهُ

أما إذا . ا إىل وُجهتك اليت اخرتهت الطاقة الالزمة كي تصلَرُ يوفِّ القراءة، القطارُ وتبدأُ يف مقعدكَ وجتلسُ إىل القطارِتصعدُ

 . والتحكم هباالطاقة الالزمة لقيادة السيارةِر  أن توفِّ عليك أنتَسيكونُف، اخرتتهُاملكانِ الذي  سيارتك متوجهاً إىل كنت تقودُ

 وتدوير  على الدراجةِة والسيطرأن تقدم الطاقة الالزمة إلجياد طريقكَأيضاً  دراجة عادية، عليك عندها وقد تقودُ

ت اليت تقدمها دون أيٍّ من التسهيالمن  الطاقة  كلَّمُ فأنت تقدِّ إىل وجهتك مشياً على األقدامِ أما عندما تذهبُ...اساتعّالدّ

 . أو السيارةالدراجةُ

 . كل الطاقة الالزمةِمُ يقدِّ بنظامٍ االتصالِ منَنُتتمكَّقَدْ  العملية، خطواتِ الُلتنفيذِ

 هذا أسهلُ و. للتوزيع كل الطاقة الالزمةِ عمل اجلريدةِآلياتُلك  قدمُتُس، عندها  يف جريدةِإلعالنٍزاويةً  إذا اشرتيتَ: مثالً

 . شفهياً مبا جاء يف اإلعالنةٍ كل فرد على حد إىل إخبارِعيكَبكثري من س

 على توفري كل الطاقة الالزمة لتنفيذ هذه اخلطوات ةٍ أنفسنا مع أنظمة قادر وصلَ، حناولُعند تصميم اخلطوات العمليةِ

 ميكنك استخدامُو. أجل إجنازهِ  بالقضاء منْ يف االتصالِقد ترغبُو شيء ما مباشرةً،  تتمكن من إجنازِنْعندها لو. العمليةِ

 .من الطاقةفَقَطْ  در معنيٌقَإال لديك وأنتَ ليس  ... أجلك إلجناز عمل معني منْأشخاصٍ

  وتكبريها؟ هذه الطاقةِكيف ميكنك زيادةُ
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وكان . مهن يساعدو، كان لديهم شركاءُ)التكتيك( معهم يف كتابي  مقابالتٍريتُجْ الناجحني الذين أَ رجال األعمالِ منْكثريٌ

 . باألفكار والتطلعات األعمالِعادة يهتمون باجلانب املايل واإلداري، بينما يعُين رجلُيف ال الشركاءُ

 ،ملضاعفة الطاقةأُخْرَى   طريقةٌ االسرتاتيجيةُالتحالفاتُو .ىل مستويات أعلىإ ملضاعفة الطاقة  طريقة شائعةٌركةُاشملا

  يف هذا احلقل؟لديها طاقة كبريةٌى أُخْرَمع شركة مثالً حد لماذا ال نتَّف

 .ملضاعفة الطاقة أو النشاط والقدرةِأُخْرَى أيضاً   طريقةٌالتعاونُ

لفة التوزيع بنسبة  كُنت من ختفيضِ بضائعها على املخازن متكَّ يف عملية توزيعِ إنتاج األغذية التعاونَرت شركاتُعندما قرَّ

 إىل  واحدةٌ اجتهت شحنةٌفَقَطْ،مولتها  حُ بربعِ حمملةٌ وهي إىل كل خمزنٍ أغذيةٍ شركةِ من كلِّةٌ شحن أن تتوجهَفبدالً منْمثانني باملئة، 

 .ولتها الكاملة حبمُاملخازن حمملةً

 . معاً جمالهتم املتنافسةتوزيع مجيعِل ن يتعاونون مع نظامٍو الدامنركيناشرو الصحفِ

 لكل اجلهات  هذه الشركاتُتقولُ:  عن طريق التنافسِ ختفيض الكلفةِ املنتجة إىل دفع اجلهاتِ الغربيةُ الشركاتُحتاولُ

 .لفةِ لتخفيض الكُ اجلهات املنتجةُتنافسُتوهكذا .  األخفضَ الكلفةَ اليت تقدمُ مع اجلهة املنتجةِستتعاملُإنَّها  :املنتجة

 وقت  منذُدهم بالبضائعِتزوُّالَّيت  املنتجة  اجلهةِ إىل هذه الشركاتُتوجهُ، إذ ت إىل أسلوب خمتلفٍتلجأُف  اليابانيةُالشركاتُأما 

يرسلون موظفني من شركتهم ملساعدة ثُمَّ ، ويناقشون معها حاجتهم إىل ختفيض الكلفة أقاموا معها عالقة طويلة األمدِوالَّيت  طويلٍ

 .اجلهة املنتجة على ختفيض الكلفةِ
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 . الناس منَثريُ الك كما يعتقدُ،نيليسا ضدَّإذن   والتعاونُالتنافسُ

ل حتوَّثُمَّ . ..ك حملِّجبانبِالتحف حمالً لبيع أيضاً  وفتح  آخرُف القدمية وجاء شخصٌح التُّ لبيعِ لديك حملٌ كانَاإذ: مثالً

 ها؟د تفعل عنماذا عليك أنْ. ..تنافسال ، وهو من باب اجلديدِك إىل هذا احمللِن زبائبعضُ

 .التُحفِ القدميةليفتح حمالً ثالثاً لبيع   طرف ثالثٍعليك دعوةُرُبَّما يكونُ 

 ؟ملاذا: ستسألُ

 حتتوي على عدة  أن هذه املنطقةَ الزبائنُوسيعرفُ. للتحف القدميةسوق إذا فكرتَ يف األمر أنَّ هذا سيؤدي إىل تكوين 

  أحوال احملالت الثالثةِا إىل حتسُّن، وسيؤدي هذ إىل هذه املنطقةِ من الزبائن للمجيءِ عدداً أكربَهذا سيدفعُو. تُحف قدميةٍ حمالتِ

 .استمرار التنافس فيما بينهاعلى الرَّغْمِ من 

مصاحل الطرفني إالَّ أن  فيما بينها ارعُص تتاألطرافَعلى الرَّغْمِ منْ أن من اخلصومة، وذاتهِ القدر يف العادةِ ب املفاوضاتُتتّسمُ 

، منوُ  السوقإىل منوِّاخنفاض السعرِ سيؤدي ، أمكنَ لسعر البيعِ أن ينخفضَ، ذا زاد اإلنتاجُ إ:، مثالً معينةٍتلتقي يف نقاطٍاملتصارعنيِ قَدْ 

 ... مستقبل الشركة واحتمال زيادة األجورِسيضمنُالسوق 

كن لو.  من االهتام والدفاعِنِ نظام املناظرة املكوُّ، هذه هي غايةُ يف احملكمة يسعيان إىل كشف احلقيقةِنظرياً، يوجد طرفانِ

 ؛يساعد الطرف اآلخررمبا  أمراً ما  الطرفنيِ أحدُوإذا كشفَ. على حقأَنَّهُ   الطرفني إىل إثباتِ ينتهي يف الواقع إىل أن يسعى كالاألمرَ
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ب  أسلو والتحقيق بدالً منْ البحثِ يلجأ إىل أسلوبِ قضائيٌ يف البلدان اليت لديها نظامٌهذا ال حيدثُ. .. عليهطلعهُ يُلنْفإنَّهُ 

 .املناظرة

الَّيت مسيناها   من مرحلة التفكريِهمٌّم  هو جزءٌ تنفيذ اخلطوات العمليةِطةِ طريقة استخدام الطاقة ضمن خُوهكذا فإنَ

 ).ثُمَّ(

 ؟ على الطاقة أو النشاطِ حنصلُ أينَمنْ: مرة أُخْرَى نتساءل

 اهلدف أنَّإىل ات مرَّبضع  تُأشروقد .  والوسائلِردِ استخدام تلك املواقةُيبل هي طرفَقَطْ   ووسائلَ ليست مواردَالطاقةُ

 : فَقَطْ، مثالًطة التوصل إىل خُ التفكري كلها قد يكونُ عمليةِ منْاملرجوَّ

 .خططيف ختطيط املدن يسعى إىل وضع مُـ خمتصٌّ 

 . اليت سيقدمها للوجبةِطةٍ يسعى إىل وضع خُ طهاةٍرئيسُـ 

 . للجولة السياحيةطةٍ إىل خُلتوصلل يسعى  مؤسسة سياحيةٍمديرُـ 

 . تفصيليةطةٍ خُ تسعى إىل وضعِ مجع تربعاتٍجلنةُـ 

 ائيُه الن هي اجلزءُواخلطةُ. طةٍ إىل وضع خُ التفكري هي التوصلُ أعاله، غايةُ هلذه احلاالت الواردةِ احلاالت املشاهبةِيف مجيعِ

 . عملية التفكريمنْ

  هذا احلل للمشكلة؟ ننفذُكيفَـ 
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  املبتكرة؟ة هذه الفكرنطورُ كيف ـ

  هذا التصميم؟ كيف ننفذُـ

 ).ثُمَّ(الَّيت مسيناها  من مرحلة التفكري جزءٌهنا طة اخلُ

 اليت علينا القيام  التاليةُ ما هي اخلطوةُدركُنقطة  وعند كل نُأُخْرَى،  خبطوة إثرَنقومُ: عادة سهلةًيف ال  العمليةُاخلطواتُتبدو 

 .هبا

 قتٍأشرتُ يف ووقد .  كبريٌد له أثرٌواعٍ متعمَّعلى حنو  إيضاح ما يبدو جلياً واضحاً وتنفيذه  كثرية أنَّ بطرقٍةُمتين التجربعلَّ

 إىل ، يتوصلونَ لألمورِيم الشاملِوون بأنفسهم وبقدرهتم على التقل كيف أنَّ األشخاص الذين يعتدُّ املسجَّالشريطِهذا سابق من 

 .امنهجياستخداماً متعمداً أو مدروساً و  والقبعة السوداءَ الصفراءَامهم القبعةَ عند استخدنتائج أفضل بكثريٍ

 اجلانيب  التفكريِنياتِقْخدامهم تِتيتوصلون إىل أفضل أفكارهم عند اسأنَّهم  املبدعني  من األشخاصِ كبريٌأخربني عددٌ

 .ة وواعيةٍبطريقة متأنيّخطوةً خطوةً، 

 .ططهم خُ رجال األعمال إعالنَ منْ يطلبونَ املستثمرينَوهذا ما جيعلُ.  أمهيتها العمليةِطواتِ تنفيذ اخلُةِطَّ خلن،إذ

رغمك على يُيرغمك على جتاوز الثغرات وألنَّهُ  ، ذهنكَ كثرياً عن وجوده داخلَ خيتلفُ عينيكَ شيء ما أمامَإن وجودَ

 . التخمينات والتقديراتِرغمك على وضعِ، كما يُاختاذ القراراتِ
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 ي أن تطلبَه ؛ البناء على تطوير تفكريهمُسن السادسةٍ والثانية عشرةَ أطفال بني  على مساعدةِنكَيع اليت تُدى الطرقِإح

 : يفكرون فيه، مثالً أي شيءٍعن منهم وضع رسومٍ

  فيالً؟كيف تزنُـ 

 . كلباًربُكيف تدِّـ 

  كيف تبين بيتاً بسرعة أكرب؟ـ

 . ما واقرتاح حلٍّ هلااجةٍ على مواجهة ح الطفلَ يرغمُالرسمُ

 :نإذ

 .طوات واملراحلناً اخلُبيِّطة على الورق مُضع اخلُـ 

 . استخدامهااليت ميكنُالتلقائيةِ  أَشرْ إىل القنوات ـ

 .كما ورد سابقاً» إذا« بـ املسبوقةِ» الشرطيةِ« أو  غري املؤكدةِإىل األشياءِ  أشرْـ

 . من حلظات التنفيذسعى إليه يف كل حلظةٍت الذي فُ املرحلية، وما هو اهلدن األهدافَيِّبَـ 

 .ة املسار صحَّ منْ وتأكدْ إىل نقاط املراجعةِ أشرْـ

 . رجعة بديلة وخطوطَ اسرتاتيجياتٍ ضعِـ
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هذا ليس صحيحاً و. هم بعد ذلكيِّدتق هذه اخلطط سُ أنَّيشعرونَألنَّهُم طط  وضع اخلُعادة منْيف ال خيشى الناسُ

 دُقيدك أو حتدِّقد تُهي الَّيت  فيها اخلطة تستخدمُالَّيت قة يبل الطر.  وحتديد تقييدٍ ذاهتا ليست عاملَ حبدِّطةُاخلف. بالضرورة

 .حركتك

كن . ..مرتبطة ببعض املخاطرِولكِنَّها ا  حقًّةٍ بنقاط جيدتتميزُالَّيت   تلك احلاالتِواحدة منْأُخْرَى إلَى ةً عيدنا مرَّهذا يُ

 .، واستخدم النقاط اإلجيابيةواعياً للمخاطرِ

 األصلية  من اخلططِصْخلَّتَثُمَّ .  أسباباً لذلك يف ذلك، وحِدْ عنها عندما جتدُها عندما ترغبُرْيِّ غَ؛ ماةًخُطَّ  وضعكَبعدَ

 . اجلديدة هي األصحُ هذه اخلططَأنَّ كلإذا تبني أُخْرَى ططاً  خُوضعْ

  عملية التفكري جيبُنتائجُو.  يف التفكري خالل مرحلة التنفيذِ أن تستمرَّ جيبُ، ليسا منفصلنيِ والتنفيذُباختصار، التفكريُ

 . الواقعها على أرضِتنفيذُ

 . يف كيفية تنفيذ هذا احلل على أرض الواقعرَتفكِّأنْ  ملشكلة ما، عليك أيضاً إجياد حلٍيف ر  كافياً أن تفكِّليسَ

 مرحلةُف.  هذه النتائجيف كيفية تنفيذِمنْ ثَمَّ  والتفكريُ، )إذن(ئج مرحلة التفكري  تأخذ نتا هي أنْ)ثُمَّ ( التفكريةغاية مرحل

 . بتنفيذ الشيء فعالً على أرض الواقعهتتمُ) ثُمَّ(التفكري 

 :ومنْ خالل هذه املرحلة

 .طوة العملية املعتادة الختاذ اخلُ اآلليات والطرقَصُنتفحَّـ 



 193

 . معينة لشروطٍةَ األشياء اجملهولة أو اخلاضعنتفحصُـ 

 . اخلرباء دورَ نتفحصُـ

 . الالزمة للفعلالطاقةِيف  رُ نفكِّـ

 . هلا فيما بعددُّعِنُ كنا سَحَتَّى وإن طة تنفيذ اخلطوات العمليةِ فائدة خُنُيِّبَ نُـ

 . قرار أو اختاذُهمُ أو الف هي املعلوماتُ الغاية املرجوة من التفكريِ، ألنَّقصريةًوأحياناً سهلة ) ثُمَّ( مرحلة تكونُ

طوات اخلُالتفكريُ  أن يشملَجيبُ : أقولفطوات عملية  إىل خُ التفكري ال حيتاجُ على أنَّاملعتادَاإلصرارَ  أعكس أنْهنا  أريدُ

 . االستثنائية عن هذه القاعدة احلاالتِ بعضُ قد توجدُ أو التنفيذ، ولكنْالعمليةَ

 . احلالةتصنيفِدعونا إذن نتحدث اآلن عنْ 

وليس تصنيفاً اصطالحياً أو ذاتيٌ  إنه تصنيف شخصيٌ.  لتصنيف احلاالتِسهل منوذجٍأ  يف هذا اجلزء إىل وضعِأهدفُ

 .للحاالت

 :سهلةٌ، دعين أسألكَ إذن  من املفيد أحياناً أن يكون لديك طريقةٌقد يكونُ

 ؟ التفكري معينة تفرضُ معينة أو حاجةً حالة تفكريٍ أو لآلخرينَ لنفسكَكيف تصفُ

 :أي التفكري املطلوب، هذا هو نوعُ

  أنت احلالة؟كيف تصنفُـ 
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  هنا؟ الذي حنتاجهُما التفكريُـ 

ال   آخرُشخصٌومن املمكن متاماً أن يكون هناك .  لكاحلالة بالنسبةِظهور  يَّة كيف عنْرَ كي تعبِّ هذا التصنيفَتستخدمُس

 .قطة اخلالفِ معاً على نُ لكما أن تركزا عندها ميكنُ... الرأيَيوافقكَ

 . هذا التصنيف أنك حباجة إىل تعديلِتكتشف فيما بعدُفمنِ املمكن أيضاً أنْ  ما، بطريقةٍاألمر   يف بدايةِ احلالةَتَفْنَّإذا صَو

، )إذن(، ومرحلةُ )ها(، ومرحلةُ )لو(، ومرحلةُ )إىل (أظنكَ تذكرُ مراحلَ التفكري اخلمسَ الَّيت مرتْ معنا، وهي مرحلةُ 

 )...ثُمَّ(ومرحلةُ 

وتشريُ هذه األرقامُ، أي منْ واحدٍ إىل تسعةٍ إىل ، واحدٍ إىل تسعةٍ رقماً منْلكل مرحلةٍ من مراحل التفكريِ هذه  تستخدمُس

 . الَّيت نُعطيها الرقمْاملرحلةهذه بة أو أمهية التفكري الالزم يف و أو صعةِيَّـكمِّ

 :على سبيل املثال

 دةٌألن البدائل حمدَّ، )ها( التفكري يف مرحلة  منَ حتتاج إىل الكثريِلنْفإنك دة،  حمدَّ بني بدائلَ منْ االختيارُ عليكإذا كانَـ 

 .واحدةٍ  يف هذه احلالة على عالمةٍ)ها(  مرحلةُحتصلُ، ولذلك سبقٍ مُبشكلٍ

 .اتعالمتسع  على  هذه املرحلةُلُصتحف ،)إذن( يف مرحلة  كبري من التفكريِ إىل كمٍّستحتاجُأُخْرَى  من ناحيةٍـ ولكنك 

 .اتٍعالمست  على رحلةُ هذه املتحصلُف )ثُمَّ( يف مرحلة  بالكثري من التفكريِ عليك القيامُ وقد يكونُـ
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 ةٍعلى عالم) إىل(  مرحلةُتحصلُف بوضوح دةٌ التفكري حمدَّ غايةَ ألنَّ من التفكريِري إىل كث ال حتتاجُ)إىل( يف مرحلة التفكريِو ـ

 .واحدة

ولذلك  كي تتمكن من االختيار، معلوماتٍ  والعثور على إىل استكشاف التوقعاتِ ألنك ستحتاجُفهي مهمَّةٌ) لو( مرحلةُأما  ـ

 .اتعالممثان على ) لو(  مرحلةُحتصلُ

 .واحداً، تسعة، ستة، واحداً، مثانية: هو اآلن  للحالةِ العامُّالتصنيفُوهكذا يصبحُ 

 بالشعور  العامل املتعلقُقد يكونُ. تفعلذا ك ال تدري مالكنَّو لديك فرةٌا متواملعلوماتُف ، بعض اإلرباكِاجهُ أخرى تويف حالةٍ

 :)إىل( التفكري  هنا على مرحلةِيكون الرتكيزُ، ولذلك قوياً

  حتقيقه؟هل أعي متاماً ما أريدُـ 

  ما هو اهلدف احلقيقي من تفكريي؟ـ 

 ه؟ إليلَو الوصما الذي أريدُـ 

 .اتعالمتسع  على )إىل(  مرحلةُوهكذا حتصلُ

 .اتعالمأربع  على )لو(  مرحلةُ لدينا، حتصلُفرةٌا املعلومات متومعظمَوألن 

،  صعبةًستكونُ) ها( مرحلةَفإنَّ   واضحةً)إىل(  مرحلةُكانت أنَّ إذا ، ولكنْهدِ إىل بعض اجلُتحتاجُف) ها(مرحلة أما 

 .اتعالمأربع  على  أيضاً)ها(  مرحلةُوهكذا حتصلُ
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 على  هذه املرحلةُحتصلُهكذا  يف احلالة، و تتدخلُ واألحاسيسُ إذا كانت املشاعرُةً وخاصَّ،ةًهمَّمُ قد تكونُ) إذن( مرحلةُ

 .اتعالمست 

 .واحدةٍعلى عالمة بذلك  تحصلُف  وسهلةً واضحةً)ثُمَّ(  مرحلةُقد تكونُ

 .تسعة، أربعة، أربعة، ستة، واحداً : هو للحالةِ النهائيُ التصنيفُوهكذا يصبحُ

 طبعاً، احلاالتُ الَّيت قَدْ نتعاملُ معها ال هنايةَ هلا، فكلُ حالةٍ قابلةٌ ألنْ نُطبق عليها هذا النظام من العالماتِ، فقد تكونُ مثال

 التصنيفِ النهائي للحالة ميكننا أنْ اً، ومنْ خالل مباشراً إبداعياًمطلب وقد تكونُ . حمدّدةٍ على معلوماتٍ التفكري هي احلصولَغايةُ

 مرحلتان تبدوان يف لو كان لديكَحَتَّى   مرة واحدة يف التصنيف الواحدِتسعة عالمةَال ستخدمَنعرفَ طبيعتها، ولذلك أنصحُكَ أنْ ت

 ما ها بقدرِميكنك استخدامُاألُخْرى  األرقامُو.  من عملية التفكريِ إىل املرحلة األكثر أمهيةً تشريُتسعةعالمة فال. مهيةاألغاية 

 .ريدتُ

فإذا كانَ هذا امليلُ واقعاً، فإنَّهُ .  لكل مرحلة من املراحل إىل منح عالمة عاليةٍوقد متيلُ. بالتأكيد ةٌهمَّم  التفكريُ مراحلِمجيعُ

ال  تقلُ أمهيتها هبذه العالمة، وال  على عالمة منخفضةٍحتصلُالَّيت املرحلة ألنَّ . هماً خاطئاً لغاية عملية التصنيف هذه فَيعكسُس

 .األُخْرى يف هذه احلالة الَّيت نتعامل معها  من املراحلِة تفكري أقلَّ كميَّ ستطلبُ أن هذه املرحلةَعيني بل ،همةٍم غري مرحلةٌأنَّها يعين 

 . عموماًنسيبٌوهذا األمرُ 

 .يلةً وعالمتها قلسهلةً) إىل(  عمليةُ هدفاً واضحاً تصبحُدتَإذا حدَّـ 
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 . وتكونُ عالمتها قليلةً أيضاً سهلةً)ثُمَّ(  مرحلةُ، تصبحُ ما إىل اختيارِ هتدفُإذا كنتَو ـ

ولن تنال عالمةً . سهلةستكونُ ) لو(مرحلة فإنَّ ،  املطلوبةِ املعلوماتِيعُمجدة ولديك  حمدَّ مشكلةٍ على حلِّ تعملُإذا كنتَـ و

 .عالية

 . وستكونُ عالمتها أيضاً قليلةسهلةًفستكونُ ) ها( مرحلةَفإنَّ دة  حمدَّاتٍ جمموعة خيار أمامكَإذا كانتْـ و

 .سهلة) إذن( مرحلة هذا سيجعلُفإنَّ ، )ها( معينة بوضوح يف مرحلة إذا عرفت حالةًـ و

 هنا سهلةً) إىل(  مرحلةُن ستكونُإذ.  الطرفان إىل اتفاق يقبلهُ وهي الوصولُ واضحةً الغايةُ، قد تكونُيف حاالت التفاوضِ

 شافِك إىل است، كما ستحتاجُ كثريةٍ معلوماتٍ إىل استكشافِضطرُقد تُف املعلومات مرحلةِأما يف . واحدة على عالمة وحتصلُ

 .على مثان عالماتٍ) لو( ل مرحلةُحتصُولذلك ..  واإلدراكات،األمهية، واملخاوف

على ) ها(  مرحلةُحتصلُلذلك  املمكنة، و النتيجةِ تصميمُرحلةِخالل هذه املألنَّهُ سيتمُ   هنا أساسيةًستكونُ) ها( مرحلةُ

 )ها( يف مرحلة  املصممةِ احللولِ أحدُ، فإذا كانَ)إذن(  حبجم العمل الالزم يف مرحلةِ التكهنُمن الصعبِ وقد يكونُ .اتعالمتسع 

 االختيار صعبة، وهكذا  مسألةُستكونُف،  متميزٌ تصميمٌجدْو، ولكن إذا مل ي يف اختيار هذا احللِ صعوبةًلن نواجهَف جداً، اًجيد

 .اتعالممثان على ) إذن(  مرحلةُحتصلُ

 مرحلة ، وهكذا حتصلُ هذا االتفاقِ أيضاً يف تنفيذِ التفكريُ جيبُولكنْ.  مقبوالًاً هو اتفاق من التفكريِ املرجوُاهلدفُلَقَد كان 

 .اتعالممخسِ على ) ثُمَّ(
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 .واحداً، مثانيةً، تسعة، مثانية، مخسة:  من التفكريِ هلذه احلالةِائيُ النه التصنيفُصبحُوهكذا ي

 . تقديرك هلاطريقةِهلا، وإىل  اخلاصة  إىل رؤيتكَ، بل هو إشارةٌ فحسبملاهية احلالةسهلٌ أو ميسرٌ   ليس وصفٌالتصنيفُ

  تستحقُ)إىل( أيضاً، هذا يعين أن مرحلة هذه املشكلةِ ، قد يُقدم إليك تعريفُ إىل حلٍّ حباجةِعندما تُقدَّم إليك مشكلةٌ

سبع على ) إىل(  مرحلةُ حتصلُ تعريف املشكلة وتفكيكها، عندئذٍ العمل على إعادةِ إذا رأيت أنَّ عليكَولكنْ. واحدة عالمةً

 .يف بعض احلاالتات أو مثان، ورُبَّما تسعٍ عالم

 .بل اسرتاتيجية للتعامل معها أيضاًفقط  عن نوعها اًر ليس مؤشِّ احلالةِ تصنيفُهبذه الطريقة يصبحُ

 .)لو(رحلة مل اتٍعالمتسع  يف منح قد ترغبُف املشكلة،  اجليد عن املعلومات سوف حيلُ أن البحثَإذا شعرتَ

 ).ها( ملرحلة اتعالمتسعَ عطي فإنك ستُ يف حل املشكلة،  اليت ستفلحُ اإلبداعية هي الوحيدةُ أن اجلهودَأما إذا رأيتَ

 .)إذن( ملرحلة اتعالمتسعَ  تمنحُفساملطلوب هو االختيار، أنَّ  كافية وفرةَا املتو أن اخلياراتِتَإذا رأيو

اتٍ عالمتسع  تمنحُفإنك س،  واألكثر صعوبةًـيَّةًمهِّكثرُ أ هو األطوات العمليةِ لتنفيذ اخلُ تصميم أو خطةٍ أن وضعَإذا رأيتَو

 .)ثُمَّ(ملرحلة 

 التفكري هو يف غاية  الواضح لغايةِ بأن التعريفَ يعتقدُ يعين أن املفكرَ، واحد، مثانية، اثنني، واحد،تسعة: بـ تصنيفها إن حالةَ

 إىل االحتمال  أن التوصلَاملفكرُويعتقدُ .  االحتماالتِ إىل توليدِوهناك حاجةٌ. فرةا ومتويسريةاملعلومات يف هذه احلالة و ،األمهيةِ

 .يسريتني  ستكونانِ)ثُمَّ(و) إذن(تني املرحلإنَّ فومنْ ثَمَّ ، املرضي وشيكٌ
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). ال تفعل(أو ) افعل (حالةُإنَّها  يحالة اختاذ قرار أ اأَنَّه تبدو واحد، مثانية، واحد، تسعة، مخسة، : اليت تصنيفهااحلالةُو

ة همَّفيها فهي م) إذن( مرحلةُأما . ت إلجياد االحتماال كبريةٌاك حاجةٌن وليس هةٌهمَّم املعلوماتُو، واضحةٌفيها  التفكري  منَالغايةُو

 . متوسطة األمهية التنفيذِ ومرحلةٌ،جداً

  طريقةًالتصنيفُويصبحُ . آلخرينلأو لوصفها .  إىل التفكري لنفسكَ التصنيف لوصف حاجةٍميكنك استخدامُإذن 

 . كاملةً احلالةِعنلحديث ل وللتفكريِ

 :ةـخالص

 أن األمور يف مراحل خمتلفةٍ وأظنكَ شعرتَ . وفعالةٍ طريقة تفكري واضحةٍوي عرضَأن نينإ املسجل يف بداية الشريطِقلتُ 

 . تعقيداًتزدادُ

 ... لذلكال حاجةَ

 ...وال حاجة للقلق... أي ال حاجةَ لالستعجال

 . إىل استخدامه، هذا ما ستحتاجُ أساسيٍ نظامٍفَقَطْ يفر فكِّ

 . كل مرحلة عنْ كي تعرف املزيدَزءٍ جُكلِّ  إىل االستماعَتُعيدَاآلن، أو بعدَ اآلن، أن ميكنك وعلى هذا األساس 

 . إليها العودةُ ميكنكَمراجعَبوصفها  األجزاء استخدمِ



 التَّفكيرعلم نفسك 
 

200

 ة من حماولهذا أفضلُف.  يف كل مرحلةٍ بالتدريجِعُتوسُّثُمَّ ال.  جداً يف البدايةبسيطٍ) نظام( إطار  استخدامُمن األفضلِو

 . ها الكامل مبعنا مرحلةٍ كلّاستخدامِ

 تلك  يتجاهلَبالتفكري الشخصي أنْفَقَطْ  األمور الشخصية، على من يهتمُيف األعمال وليس يف  بالتفكري  خاصةٌهناك أجزاءٌ

 . الَّيت ال تعنيه، وإذا كنتَ هتتمُّ باألعمالِ فتجاهل األمورَ الشخصية إذا شئتَاألجزاءَ

 :وَلكِنِّي ال أستطيعُ إال أنْ انصحك

  حَتَّى ولو مل يكنْ يعين هلم ذلك شيئاً، األعمالعاملَيف  إىل القيام ببعض التفكري األشرطة سيحتاجونَهلذه   املستمعنيَ منكثريٌ

 .هذا الكتاب هبذا اجلانب يف  االهتمامُ عليَّجبِكانَ من الواوهلذا 

 أنَّ مبقدورك  فهمها واليت تشعرُيعُ اليت تستط تلك األشياءَانتخبْأي .  املستمع انتقائية اسرتاتيجيةُ أن تكونَجيبُ

 . واحدةفعةً كل شيء دُ أنَّ عليك استخدامَ، وال تشعرْمن الربنامجِاألُخْرى واعياً لألجزاء  كنْ. استيعاهبا

. ..، ألنك قَدْ ال تستفيدُ شيئاً مساعها ثانيةً أبداً واحدة وعدمِ مرةًاألشرطةِإىل  االستماع  ليست مسألةَإن املسألةَ

 . إىل األشرطة إذا مل ترجعْ لقدرتك على التفكريِ من التوصل إىل االستخدام األمثلِ تتمكنَلنْو ، إىل التذكريِاجُستحت

 :عادةاألمورُ يف ال هي اكملكنْ و.  الكتساب مهارة تفكري فعالةٍليست كافيةًولكِنَّها  ، أجل البدءِ منْ كافيةٌ السطحيةُاملعرفةُ

 ...رضنا هلا هناالَّيت عطوات كانوا دائماً يقومون باخلُوأنَّهُم  سريٌي ما ورد  كلَّ أنَّ املستمعون واخلرباءُسيشعرُ

 :بصراحة أقولُ لك
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ن مَّكثريون مِ.  نفسه لدرجة الغرور هو دوماً يف غري مكانهِ هذا املوقف الراضي عنْنَّإ :أقولوجتربيت  خالل خربتي منْ

 اًزءجُإال هذا وليس . التعريفِ وأيم، والتقأو التحليل، ك: طريقةً واحدةً فقطأو قاربةً  مُون أنفسهم مفكرين جيدين يستخدمونَدُّيع

 .، بل يُهملُ اجلوانب األُخْرى كلُّها من التفكريِ اإلبداعي املنتجُ اجلانبُهملُيُ، ولذلك فإنَّهُ من التفكريِفَقَطْ  اًواحد

 : التفكري اخلمس والنقاط األساسية هيمراحل

  الذي أريدُا تفكريي مل؟ ما هي غايةُو أو أنوي الوصجتهُأَ  إىل أينَ: وفيها نركزُ على اسم املرحلة ذاتهِ، مثالً:)إىل(مرحلةُ 

 التوصل إليه؟

 وما هفي رُ متاماً ما نفكِّحنتاج إىل أن نعيَ، فنحنُ اة جدهمَّم ، ولكِنَّها يف احلقيقةعادة اهتماماً طفيفاًيف ال  هذه املرحلةَنحُحنن من

  يف تفكيكِقد نرغبُو. إىل السعي وراء حتديدات بديلةٍكذلك  حنتاجُو. يدهاوإعادة حتد  الغاية إىل حتديدِحنتاجُو. هُ أن حنققنريدُ

 .ني من الغاياتي أساسنيهناك نوعوقد علمنا أن .  أصغرالغاية إىل غاياتٍ

  أو حتقيقَ، إىل هدفٍ أو توصالً، مشكلةٍ هذا حلَّقد يكونُ. ..أن حنققهُ  ما نريدُدُدِّحَ نُةِقليديَّ التَّ االهتمامِ تركيزِيف حالةِ

 . جديدة عن أفكارٍ ضمنهُ احلقل الذي نبحثُ بتعريفِ معني نقومُ على حقلٍويف حاالت الرتكيزِ. د حمدَّتطور يف اجتاهٍ

 من  أكثرُالتفكريُو.  التفكريمن جوانبِ فَقَطْ  واحدٌ وتصحيح العيوب واألخطاء هو جانبٌت املشكال حلَّرْ جيداً أنَّتذكَّ

 .هذا بكثري
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 ما الذي ..لو كان كذا: ويف هذه املرحلةِ أيضاً نركِّز على اسم األداة ذاتهِ، واستخدامُها لذلك افرتاضيٌّ، مثالً): لو(مرحلة 

 .وهكذا.. . عنه؟ نبحثَ أنْما الذي جيبُ... لو مل يكن كذا عليه؟ ميكننا العثورُ

  جيبُ عن املعلوماتِالبحثُوهذا ،  واستعراضها يف عملية تفكريناج إليها نسعى إىل مجع املعلومات اليت حنتارحلةِيف هذه امل

 ما هي ال نعرفُعندما  عامةٌستكونُ لدينا أسئلةٌ . أُخْرَى يف حاالت  إىل الرتكيزِ، وقد حيتاجُا يف بعض احلاالتِ شامالً جدنَوأن يك

 . الو أجوبتها نعم أدةٌ حمدَّأسئلةٌوستكونُ لدينا . ليهال ع اليت سنحصُاألجوبةُ

 . كي نعرف أين نبحثرضيةٍ أو وضع فَ أحياناً إىل التخمنيِحنتاجُ

 . تبقى حبيساً هلا أنْ ولكن احذرْ، هذه التخميناتمْدِاستخْ

 :ية مثالً وستتعاملُ معها بالطريقة التال. من هذه املرحلةِهمٌّم زءٌجُأيضاً   والقيمُاإلدراكاتُ

  املختلفة؟ما هي اإلدراكاتُـ 

 ؟ بطريقة خمتلفةٍ إىل األمرِ النظرُكيف ميكنُـ 

 ؟ بذلك املرتبطةُ ما هي القيمُـ

 األمر؟يف  اآلخرين ما هي آراءُ. .. بالتأكيد خمتلفةٌن لديهم قيمٌو املختلفاألشخاصُ

 :د االحتماالتيولمرحلةُ تأو : )ها(مرحلة 
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  بني غايةِونربطُ.  االحتماالتِ يف هذه املرحلة نضعُ، عملية التفكري منْ والتوليديةُ اخلالقةُ املبدعةُحلةُهي املراملرحلةُ هذه 

 . تفكريناتفكرينا ونتائجِ

 هذه املرحلة هي نقطةُوكأَنَّ .  من التفكريِ، وستأتي بعدها مرحلتان أيضاً من التفكريِلتنيرحمب هذه املرحلةُلَقَد سُبِقَتْ 

 . إليه منه وما نتوصلُ ما ننطلقُالوصل بني
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 :وهي) ها( ها يف مرحلةِ ميكن استخدامُ أساسيةٍ طرقٍهناك أربعُ

وهي .  املعروفة للحاالت املماثلةِاملعتادة  احللولِ استخدامَحناولُثُمَّ  احلالة هنا نسعى إىل تعريفِ، و املعتاد عن احللِـ البحثُ

 . تفكري تقليديةٌطريقةُ

 ،نسعى إىل حتديد ذلك أكثرثُمَّ .  عام شاملٍ مبفهومٍوةِ والنتيجة املرجَّ البدءِقطةِ نُنيَب هنا نربطُ، والشاملةُأو  عامةُ الالطريقةُـ 

 . ميكننا استخدامهادةٍ حمدَّ على فكرةٍلَإىل أن حنصُ

 . استخدامهانستطيعد أفكاراً نولِّ ارجتاعي باملفهوم العام كي  بأسلوبٍنعملُوفيها   هذه املقاربةِ منْ املفاهيم جزءٌروحةُمِ

لدينا .  كي تناسب حاجتنانسعى إىل تعديل هذه األفكارِثُمَّ  ،هنا نسعى إىل توليد األفكارِو ،املقاربة اإلبداعيةِطريقةُ ـ 

 ي من التفكريِ أساس جزءٌوكلُها... احلركةو ، املدخل العشوائي واستخدامِ، اجلانيب كالتحريضِ للتفكريِ املنهجيةُهنا التقنياتُ

 .اإلبداعي

نا على إجناز ما نسعى إىل تصميم طريقة تساعدُثُمَّ . توازٍمُعلى حنو  ناتِ واملكوِّ احلاجاتِهنا نعرضُو ، والرتكيبُالتصميمُـ 

 .ريد على ما نُلَ أشياء مع بعضها كي حنصُنسعى إىل جتميعِإننا .. .ص التصميمي من امللخَّهو مطلوبٌ

 . احتماالت متعددة توليدِمنْنتمكنَ   هي أنْ)اه(  املرحلةِغايةُ

 ما :ومن خالل اسم هذه املرحلةِ أيضاً نستطيعُ فهمَ وظيفتها، فهي كما هو واضحٌ هتتمُّ بالنتيجة أو بالنتائج). إذن(مرحلةُ 

 هي النتائج؟
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 ةٍحصلمُأو  وجزها إىل نتيجةٍن و)ها( خالل مرحلةِعنها   اليت نبحثُ االحتماالت املتعددةَأخذَن هي أن )إذن(رحلة امل غايةُ

 . تطوير األفكار وحتسينها على مرحلةِملُتوهي تش .طبيقِ التَّممكنةِ

 ، على حدةٍ كل فكرةٍندرسُ إذ .يم والتخمنيوطوة التق إىل خُنصلُثُمَّ . األخطاءو  العيوبِص منَنسعى إىل التخلّوفيها 

 نصلُثُمَّ .  بكل فكرةٍ املرتبطةِ واملصاعبِت باملشكال الئحةٍكما نسعى إىل وضعِ، وأمهيتها بفوائد كل فكرة  الئحةٍونسعى إىل وضعِ

 . بينها منْ وخنتارُ املتنافسةِ األفكارِ مجيعَ وفيها نعرضُ االختيارِإىل مرحلةِ

  بني اخلياراتِملباشرةَ ا املقارنةَستخدمَثُمَّ ن عدد اخليارات  الختصارِ طريقةًستخدمَن  أنْنستطيعُ: دة طرق لالختيارلدينا عُ

 .املتبقية

  خلفية القرارِنا دراسةُيعلولكن قبلَ ذلك .  اختاذه ما أو عدمُ قرارٍ علينا اختاذُ إن كانَحددُ القرار تُ اختاذِعمليةُ

 . به املخاطر املرتبطةِدراسةُأيضاً علينا و.  إىل اختاذ القرارِ ندرس مدى احلاجةِ أنْكما جيبُ. والضغوطات املتعلقة به

 . إىل شيء استخدامها وقد ال نتوصلُ نريدُ، قد نتوصل إىل فكرةٍ)إذن(يف هناية مرحلة 

 . انطلقْ أو أو هيا افعلْفعلْاِوقد عبَّرنا عنها بـ  :، وهي مرحلةُ التنفيذ)ثُمَّ(مرحلةُ 

 :ونتساءل هنا

  املختارة؟ الفكرةَنفذُ نُكيفَـ 

 ية؟ العملطواتِ لتنفيذ اخلُهو املخططُ  ماـ
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 ستخدمُون. حنتاج هنا إىل املراقبة واملراجعةِ إننا . انتقالية أو مرحليةٍ مراحل انتقالية وأهدافٍ منْ مكونةٌ التنفيذِطةُخُ

 . معينةطوات املرتبطة بشروطٍ تقدير اخلُ طريقِ عنْ املخاطرَرُدِّقَنُواملعتادةَ، القنوات 

 لدى  احلوافزِ إىل خلقِحنتاجُو إىل إقناع اآلخرين كي يقبلوا أفكارنا، حنتاجُن فنح:  يف هذه املرحلة مهمٌعاملٌ) اآلخرين (عاملُ

كما علينا  . جبميع هذه األشياءِملامُ علينا اإلجيبُولذلك . عرقلوا مساعينا أن يُغري حمددينَ ميكن ألشخاصٍولكنْ . اآلخرين

 .الطاقة على ، وقد تناولنا كيفية احلصول للتنفيذِ الالزمةِ الطاقةِتصميمُ

 :ومرة أُخْرَى أعيدُ اخلالصةَ، ولكنْ على حنو أكثر سهولةً ويسراً

 إىل أين أجته؟ ):إىل(ـ مرحلةُ 

  اليت سأحتاجها؟، وما هي املعلوماتُ لديّفرةُا املتو املعلوماتُما): لو(ـ مرحلةُ 

 ؟ إىل ما أريد كيف أتوصلُ):ها(ـ مرحلةُ 

 أختار؟إذن ماذا  ):إذن(ـ مرحلةُ 

  هذا اخليار عملياً؟ أنفذُ كيفَ):ثُمَّ(لةُ ـ مرح

 اليت  إىل مرحلة سابقة بعد انتقالك إىل املراحلِمبقدورك العودةُ، و اإلغالقِحكمةَ مُليستْهذه   التفكري اخلمسُمراحلُ

 .تليها
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 إىل مرحلةنعكَ من العودةِ ، وال يوجدُ ما ميدة حمدَّ إىل معلومةٍ أنك حباجةٍ قد تكتشفُ)ها( خالل املرحلةِ:  املثالعلى سبيلِ

 .)إىل( إىل مرحلة ها، وال يوجدُ أيضاً ما مينعكَ من العودةِدي احلالة أو حتد يف إعادة تعريفِوقد ترغبُ. )لو(

  ويعيدكَ، التفكري إىل مراحلَ تقسيم عمليةِ فوائدَفقدُ تَ ذلك سيجعلكَ يف هذا الرجوع إىل املراحل السابقة ألنَّال تبالغْولكنْ 

 .ورُبَّما من دونِ فائدة...  نظامٍدون أيِمنْ   األفكارَتتابعُف هِ العادي وتشويش التفكريِىل غموضِإ

 . املعقدة أو األمور الصعبةِت املشكالعلى  يقتصر التفكريُ من الضروري أنْليسَ

 يف جمال  املهاراتِستكتسبُو ،يقةِ بتلك الطرولٍل على ح من احلصولِ ستتمكنُسهلةٍ أو يسريةٍ، إذ رٍأمويف   بالتفكريِاستمتعْ

 . باالستمتاع بتلك املهارات وستبدأُ،مهاراتكَيف   الثقةَ وستكتسبُ،التفكريِ

، وأنْ تنجزَ هذا السهل  ما سهلٍ شيءٍمن األفضل إجنازُ ف. به القيامَال يستحقُأَنَّهُ هذا ال يعين ف ، ما سهالًإذا كان شيءٌ

 .طُّقَفيها وال حتقق النجاح فَقَطْ   األشياء الصعبةِجنازِإىل  تسعى إ أنْمنْبإتقانٍ، خريٌ لك 

 ...وفوائدهُ التفكري تعةَ على أنفسهم مُتونَ يفوِّكثريونَ

 ... صعبةمسألةٌأَنَّهُ  يف أذهاهنم ه زُرعَألنَّ

 ... وهذا خطأ

 ...وهو سـهلٌ سَـلسٌ يسريٌ

 ...أنْ تُفكر... املطلـوبُ فَقَطْ هو أن تُجرِّب




