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 نواع التفكيرأالعمليات العقلية و

 

 يقوم العقل االنساني بمجموعة من العمليات العقلية هي :

  التخيلاوال ــ 

 في تدخل ولم قبل من تدرك لم حوادث أو أشياء تصور: هو الخاص بمعناهالتخيل 

 . الماضية التجارب دائرة

 صور أو لظواهر نماذج بناء فيها يتم عليا معرفية عقلية عملية عن عبارةاو هو 

 عليه سيكون وما وحاضرا   ماضيا   عليه كانت لما موضوعية حقيقية لظواهر ذهنية

 لكنه الموضوعي الواقع المخ فيها يعكس نشطة انعكاسية عملية فالتخيل مستقبال ،

 هو حصيلة عمل الخيال . والتخيل.اإلنسان يدركها لم لظواهر انعكاس

 دوما نتطلع يجعلنا الذي الحافز هو الخيال إنذلك وللخيال اهمية بالغة في حياتنا ، 

 مواقف وتفهم المشكالت حل في الخيال ويساعدنا الصعاب، به لنتحدي المستقبل إلى

 ، وهذا هو االبداع .والحلول البدائل في والتفكير جديدة بأفكار اإلتيانو االخرين،

 انواع عديدة هي : لتخيلول

 .سابقا   يدركه لم اإلنسان لكن،  الواقع في موجود هو ما تخيل ـــ1

 .ماضية ألحداث تخيل -2

 .مستقبال   سيكون ما تخيل  -3

 .الموضوعي الواقع في موجودة غير أشياء تخيل  -4

 التصور ــ  ثانيا

 وعلى،  والذاكرة العقل في سلفا ةموجود صور استحضارهو عملية عقلية تعنى ب

 كلمة التصورو.الواقع او الحياة في الموجودة الحقيقية للصورة مطابقة تأتي األغلب

 تصوير : نقول مثال الواقع عن صورة هو والتصوير،  تصوير من مشتقة

 من مشتقة كلمة التخيلبينما  . األصل طبق للمنزل صورة أي لمنزل فوتوغرافي



 التصور، وعلى هذا فأن  األحيان بعض في حدوثه ممكن غير شي ويعني تخيّل

 يتصور عندما،  الواقع وليس للخيال قريب فالتخيل،  التخيل من للواقع أقرب

 فله مسبقا ودماغه عقله في صورة له وكون رآه قد شيئا يتصورمثال : فأنه  اإلنسان

 الصورة نفس يستحضر لذا،  السابقة خبرته في موجود وهو ذاكرته في اصل

 . الواقع من الحقيقية

 ثالثا ـــ التذكر 

 في الفشل يعنيف: النسياناما  به، واحتفظنا سابقا تعلمناه ما عارجاست: ويعني التذكر

 ..الذاكرة في وخزنها ومعالجتها ترميزها تم التي المعلومات واستعادة تجميع

 رابعا ــ التفكير 

 للتفكير كثيرة بتعاريف والدارسون الباحثون خرج به؟ نعني وماذا التفكير هو ما

 يرمي الذي العقلي النّشاط هو التفكير إن)  يقول الذي ديوي جون بتعريف ونبدأ.

 ( .  ما مشكلة حل إلى

 غير العقليّة النشاطات من سلسلة هو التّفكير)  ان بالقول جروان فتحي ويعرفه 

 أو واحدة طريق عن إستقباله يتم لمثير يتعّرض عندما الدّماغ بها يقوم التي المرئيّة

 هادف سلوك وهو الخبرة، أو الموقف في معنى عن بحثا   الخمسة، الحواس من أكثر

 الخاّصة والمعرفة الشخصيّة والعوامل القابليّات داخل من يتشّكل وتطوري،

 .التفكير حوله يدور الذي بالموضوع

 العقلية العمليّات من مجموعة عن عبارة)  بأنه التفكير الحميد عبد شاكر وبعرف  

 الوصول أو المعنى عن البحث أو قرار اتّخاذ أو مشكلة حل إلى تهدف التي الداخلية

 بقول النطق أو معيّن بفعل القيام العمليّات هذه يسبق ما وغالبا   معيّن، هدف إلى

 ( . معيّن

 عن يبحث عقلي نشاط هو التفكير أنّ  في تلتقي أنّها الّسابقة التّعريفات من ونالحظ 

 في نالحظ كما.العقل يدركه أن يمكن للتفكير تعريف أبسط وهو ما لمشكلة حل

 ذكر إلى تعدّاه بل ، فحسب للتفكير يتطرق لم  تعريفه أنّ  جروان فتحي تعريف

 . هادف   سلوك   التفكير وان ، وتطّور، خبرة، من خصائصه

 فإنهم ما مصطلح لتعريف يتطرقون حينما والدّارسين الباحثين أن هذا من نستنتج 

 أنّه على فقط رّكز ديوي فنجد ، فيه عليه يرّكز وما تخّصصه حسب كل يعّرفونه

 ، النّشاط لهذا كهدف المشكلة حل على رّكز وقد ، ما مشكلة لحل يرمي عقلي نشاط

 واحدة بواسطة الدّماغ فيه يثار عقلي نشاط أنّه على رّكز جروان فتحي أن حين في



 التعريف وشمل خبرة أو موقف أو معنى عن للبحث الخمس الحواس من أكثر أو

 من الهدف أن الحميد عبد وذكر. إلخ..والتطور الخبرة وهي: التفكير خصائص ذكر

 .قرار إتخاذ أيضا   التفكير

 التفكير خصائصأ ـــ 

 التعاريف من نستنتجها أن نستطيع خصائص ولها منظمة عقلية عملية التّفكير إنّ  

 : الّسابقة

 .العقلي النشاط خالل من العمليات من عدد على تعتمد عملية التفكير ــــ1

 .مشكلة حل إلى ويهدف لهدف يتم إنه إذ هادف سلوك التفكير.2

 .عليها بالتدرب وتطويرها تعلمها يمكن عملية التفكير ـــ3 

 والتصنيف التحليل مثل المشكلة حل في تساعد عدة عمليات على يعتمد التفكير ـــ4

 .وغيرها

. االختبارات بواسطة قياسها يمكن إذ ،  وتالحظ تقاس أن يمكن عملية التفكير ـــ 5 

 .به المحيط والثقافي االجتماعي اإلطار ضمن الفرد بها يقوم عملية التفكير ـــ6

 .وتعلم الفرد نضج كلما والتطور النمو إلى تميل التفكير طبيعة ــ7

 .التفكير عملية على الدماغ عمل يؤثر ـــ 8 

 عن ينوب ما كل بالرموز ويقصد،  الرموز أدواته عقلي نشاط هو التفكيروبهذا فأن 

 واألشخاص األشياء عن يستعيض أي ، غيابه في محله يحل أو إليه يشير أو الشيء

 التي والرموز ، واقعية فعلية معالجة من بدل برموزها واألحداث والمواقف

 : منها االختالف كل مختلفة أدوات التفكير يستخدمها

  الذهنية الصورــ  1

  واأللفاظ والمعانيـــ  2

 .الخ...  الرياضية والصيغ اإلشاراتــ  3

 والتذكر التصور من العقلية العمليات جميع التفكير يشمل العام، المعنى وبهذا

 حيث من والتفكيروغيرها .  والنقد واالستدالل والفهم الحكم عمليات إلى والتخيل

 يكلف أن دون ذهنه فيالتي  مشاكله من الكثير حل على اإلنسان ساعد قد نشاط هو



 الماضي استعراض في ساعده كما الواقعي، الخارجي العالم في معالجتها عناء نفسه

 أن يمكن ال التفكير أن إلى النفس علماء انتهى حيث السابقة، خبراته من واالنتفاع

 أو هندسي تمرين حل نستطيع ال أننا إذ قبل، من تعلمناه لما استرجاع دون يحدث

 الماضي، في تعلمناه ما استخدام دون اجتماعية مشكلة حل أو سؤال عن اإلجابة

 مجرد من أكثر يتضمن التفكير أن غير للتفكير ضروري شرط فاالسترجاع

 هذه في يقتضي إذ،  جديد شيء ابتداع أو مشكلة حل يستهدف كان إن االسترجاع

 الراهنة . الحاضرة المشكلة لحل الماضي في سبق ما تنظيم إعادة األحوال

 انواع التفكير التي مارسها االنسانب ـــ 

 ــ التفكير الخرافي  1

 ويصدر الموضوعي، الواقع ويناقض علمية، حقائق الى يستند ال سطحي وهو تفكير

 . لحادثة التعرض أو الكبر أو المطبق الجهل نتيجة خلل أصابه مغلق ذهن عن

 اإلنسان سلوك في تعديل إلى يؤدي وال بالغباء يتسم معتل سلوك ): بأنه ويعرف

 العلل ربط إلى تفتقر علميا   مخططة غير عملية وهو األسوأ، نحو بل األفضل، نحو

 ورائها، من طائل ال خيالية وهمية معاني األشياء على يضفي وهو،  بالمعلوالت

 والتشاؤم حول تدور) ليس لها عالقة بالواقع (  ميتافيزيقية كلها وموضوعاتها

 .( ةيوهم أهداف لتحقيق الطالع وقراء والفنجان الكف وقراء والتفاؤل

 العلل ترد ألنها الموضوعي الواقع مع تتناقض فكرة ): بأنها علميا   الخرافة وتعّرف

 الخرافة بأن التعريف هذا من ويستشف. ( الموضوعية العلمية معلوالتها غير إلى

 حقيقية معطيات الى تستند ال ألنها يرفضها الذي العلمي التفكير مع تتعارض

 .راسخة موضوعية

 الخرافي التفكير مميزاتــ 

 :أهمها المميزة السمات من بمجموعة الخرافي التفكير ويتسم

 .الموضوعية عن منأى في الذاتية الفردية الى يستند أنه -1

 .بالمسبب السبب يربط وال علمي تعليل الى يستند ال أنه -2

 فهو لذلك ، الحقيقة اكتشاف على تساعد التي العلمي البحث أدوات من يتجرد -3

 .الحياة مشكالت مواجهة على قادر غير

 .والمكان الزمان في األحداث تتابع إلى ويفتقر بالجمود يتسم -4



 النمو عن وعجز ثقافي انحطاط عليه ويترتب والتضليل التمويه على يعتمد -5

 .والتطور

 واالختيار، للتجريب قابلة غير ألنها ومضللة فاسدة إليها يتوصل التي النتائج -6

 .التخلف مواقع وإلى االنحراف إلى ويقوده اإلنسان يضلل فإنه ولهذا

 ــ التفكير بالمحاولة والخطأ 2

 المجردة التجريبية محاولته خالل من المشكالت مواجهة في الفرد تخبط في وتتمثل

 في يستند التفكير من النوع وهذا ، الحل الى تقود مسببات او ، متوقعة حلول من

 الى مستند او مدروس غير تلقائي معين نشاط عنه ينتج ان مايمكن الى االساس

 .  علمي فرض او رؤية

 على يعتمد ان معينة ظاهرة تفسير او مشكلة مواجهة عند االنسان يحاول ما فغالبا

 طعامه عن يبحث وهو القديم فاالنسان حلها في المختزنة ومعرفته الشخصية خبرته

 بكثرة متوافرة الحيوانات وان ، امرضته قد الثمار من معينه أنواعا ان يتذكر ربما

 راح ، وهكذا معين وقت في تنضج الحبوب ، وان الخضراء المرتفعات بعض في

والتعليالت  الغايات يحمل الذي المنظم التفكير من اليائسة محاوالته على يعتمد

 .الظواهر لحدوث

 ) التسلطي (ــ التفكير بعقول االخرين  3

 خضوعة خالل من هتفكير في لالخرين الفرد هبموجب يخضع التفكير من نوع هو

 الى هوتسوق غيره افكار عليه تتسلط حيث اجتماعية او علمية او مادية لسلطة

 موروثة وتقاليد عادات على مبني االنسياق يكون وقد ، منظمة غير بطريقة التفكير

 عدم عن ناتج وهذا ، المنفعة او الضعف او الخوف او التقرب بدافع او محببة أو

.  المتناهية والحكمة العظمة من بشئ يسمو االخر ان يرى اذ ، الفرد بمعرفة االيمان

 المعرفة يجعل هشيوع لكن المشكالت حل في ومريح سهل السلطة اسلوب ان ذلك

 التسلطي التفكير نمط ويرتكز العلمية المعرفة باتجاه التراكم وعدم بالوهن تصاب

 : االتية الدعاماتعلى 

  القدم -أ

 ليوتم، للمعاصرين بالنسبة ومؤثرة خاصة قيما الموروثة االراء تحمل ما غالبا

 ان الى النظرة هذه وترتكز ، علميا مبررال غير والتعظيم التقديسما الى  نوعا

 ولها صائبة غير نظرة ، وهذه القدماء على وميدانا حكرا كلها والحكمة كلها المعرفة

 .  الماضي على واالتكاء المعرفي الكسل على داللة



  االنتشار -ب

 او المعتقدات انتشار صفة فان الزمان في طوليا امتدادا تحمل القدم صفة كانت اذا

 الشائع العرضي االمتداد عن تعبر المؤكدة غير للظاهرة الجاهزة الحلول او االحكام

 كان كلما(  منظورة غير)  اكبر سلطة يكتسب الجاهز الحل او فالرأي،  الناس بين

 واعلم احكم انت ستكون هل)  االتي بالقول يجابه ما وغالبا ، جتمعالم في شائعا

 ( . االخرون يفعل كما اعمل او( )  الناس هوالء كل من وافهم

  الشهرة -ج

 الى يسير وبالتالي،  معين شخص شهرة الى والخضوع باالذغان جانبال هذا يرتبط

 هوشهرت هذيوع الى ادت التي والدراية الحكمة يمتلك بوصفه طروحاته اواعتقادته 

 . الناس بين

  والتمني الرغبة -د

 فانهم العكس وعلى،  يحدث ان يتمنوه ما او به يرغبون ما تصديق الى الناس يميل

 عالما انفسهم على يفتحون ال بذلك وانهم،  تمنياتهم مع يتعارض ما كل يعارضون

 يرتبط الذي الماضي بقاء في رغبة الجديدة الظواهر مع لفآوالت التفكير من جديدا

 . الذهني والتوقد التفكير في وكسل فكرية براحة

 ــ التفكير العلمي  4

 هذا النوع من التفكير سيكون موضوع محاضرتنا القادمة ان شاء هللا 

 


