
 طرق التفكير ومهارة الذكاء

 ما هو التفكير؟-

إن التفكير في معناه العام هو )البحث عن المعنى سواء أكان هذا المعنى موجودًا بالفعل ونحاول العثور عليه 

والكشف عنه أو استخالص المعنى من أمور اليبدو فيها المعنى ظاهًرا ونحن الذين نستخلصه أو نعيد تشكيله 

 موجوده(.من متفرقات 

وفي عبارة أخرى فالتفكير هو الوظيفة الذهنية التي يصنع بها الفرد المعنى مستخلًصا إياه من 

الخبرة ولو أردنا أن نضع تعريفًا إجرائيًا للتفكير فيمكن القول بأنه) يتضمن عديدًا من األمور 

التفكير كله  ويفيد في تحقيق عدد من األغراض وفيه مهمات متعددة مثل حل المشكالت ( وليس

حل مشكالت وإنما هناك في التفكير القدرة على التمييز بين المؤتلف والمختلف من المعلومات 

 والبيانات أو المنتمي إلى معيار ما وغير المنتمي إلى المعيار نفسه 

 وبالنظر إلى التعريف للتفكير فيمكن تلخيص مهارات التفكير فيما يلي:

إثارة الرغبة والثقة بالنفس وقدرتها على التفكير والوصول  :تربويمهارات اإلعداد النفسي وال -1

 إلى النتائج والعزم والتصميم والمرونة واالنفتاح الذهني وحب التغيير واالنسجام الفكري.

توجيه الحواس حسب الهدف  :المهارات المتعلقة باإلدراك الحسي والمعلومات والخبرة -2

والخلفية العلمية واالستماع الواعي والمالحظة الدقيقة وربط ذلك مع الخبرة وتوسيع نطاق 

 .ومن عدة زوايا وتخزين المعلومات وتذكرها اتجاهاتاإلدراك الحسي بالنظر إلى عدة 

تعلقة بالواقع أما المهارات الم: المهارات المتعلقة بإزالة العقبات وتجنب أخطاء التفكير -3

والمعلومات فهي إعادة ترتيب المعلومات المتوفرة وجمع المعلومات وتمثيل المعلومات بصورة 

مالئمة في جدول أو مخطط أو رسم بياني واستكشاف األنماط والعالقات فيما بين المعلومات مثل 

 ترتيب ، تعاقب ، سبب ومسبب ... الخ. 

 أنواع التفكير:

 نها سبعة أنواع وهي:تحدد أنواع التفكير بأ

التفكير العلمي: ويقصد به ذلك النوع من التفكير المنظم الذي يمكن أن يستخدمه الفرد في  -1

 حياته اليومية أو في النشاط الذي يبذله أو في عالقته مع العالم المحيط به.

تكمن وراء  التفكير المنطقي: وهو التفكير الذي يمارس عند محاولة بيان األسباب والعلل التي -2

األشياء ومحاولة معرفة نتائج األعمال ولكنه أكثر من مجرد تحديد األسباب أو النتائج إنه يعني 

 الحصول على أدلة تؤيد أو تثبت وجهة النظر أو تنفيها.

التفكير الناقد: وهو الذي يقوم على تقصي الدقة في مالحظة الوقائع التي تصل بالموضوعات  -3

والتقيد بإطار العالقات الصحيحة الذي ينتمي إليه هذا الواقع واستخالص ومناقشتها وتقويمها 



النتائج بطريقة منطقية وسليمة مع مراعاة الموضوعية العملية وبعدها عن العوامل الذاتية كالتأثير 

 بالنواحي العاطفية أو األفكار السابقة أو اآلراء التقليدية .

مألوفًا من شئ غير مألوف وأن تحول المألوف إلى شئ  التفكير اإلبداعي: وهو أن توجد شيئًا -4

 غير مألوف .

التفكير التوفيقي: وهو التفكير الذي يتصف صاحبه بالمرونة وعدم الجمود والقدرة على  -5

استيعاب الطرق التي يفكر بها األخرين فيظهر تقبالً ألفكارهم ويغير من أفكاره ليجد طريقًا 

 لمعالجة وأسلوب اآلخرين فيها.وسيًطا يجمع بين طريقته في ا

التفكير الخرافي: والهدف من استعراض هدا النمط من التفكير هو فهمه بهدف تحصين  -6

 الطالب من استخدامه وتقليل مناسبات وظروف حدوثه.

التفكير التسلطي: ويهدف من عرضه إلى فهمه بهدف تحصين الطالب من استخدامه ألن هذا  -7

 شاع فإنه تفكير يقتل التلقائية والنقد واإلبداع.النوع من التفكير إذا 

 عوامل نجاح تعليم التفكير

 أوالً: المعلم

 االستماع للطالب.

 احترام التنوع واالنفتاح.

 تشجيع المناقشة والتعبير.

 تشجيع التعلم النشط.

 تقبل أفكار الطالب.

 إعطاء وقت كاف للتفكير.

 تنمية ثقة الطالب بأنفسهم.

 راجعة إيجابية.إعطاء تغذية 

 تثمين أفكار الطالب.

 ثانيًا: البيئة المدرسية والصفية.

 المناخ المدرسي العام.

 العالقات المدرسية.

 المجالس المدرسية.

 المناخ الصفي.

 أساليب التقييم.

 مصادر التعلم وفرص اكتشاف المواهب.



 ثالثًا: مالئمة النشاطات التعليمية لمهارات التفكير

 مستوى قدرات الطالب واستعداداتهم وخبراتهم.مالئمة النشاط ل

 عالقة النشاط بالمنهج.

 وضوح أهداف النشاط.

 

 أنماط الذكاء المتعدد:

 bodily-kinesthetic intelligenceالذكاء البدني  -1

ومن أمثلته القدرة على آداء األعمال اليدوية بمهارة والقدرة على السيطرة على الحركات 

 وتنسيقها.

 interpersonal intالذكاء االجتماعي  -2

ويسمى ذكاء التعامل مع اآلخرين ويتكون من القدرة على العمل التعاوني والقدرة على االتصال 

الشفوي وغير الشفوي مع األخرين ويتضمن استعمال فهم الشخص ألهداف اآلخرين ودوافعهم 

 ي والبائع.ورغباتهم لكي يتفاعل معهم بطريقة مرضية كما يفعل السياس

 intelligence interpersonalالذكاء الذاتي  -3

وهو قدرة الشخص على فهم ذاته من جوانبها المختلفه من المشاعر والعواطف وردود الفعل 

والتأمل الذاتي ومن أمثلة األشخاص الذين لديهم نسبة عالية من هذا النوع من الذكاء هم الروائيين 

 والفالسفة وعلماء النفس.

 logical\\ mathematical intelligenceالذكاء المنطقي أو الرياضي -4

وهو القدرة على التفكير المنطقي والمحاكات العقلية والتعامل مع األرقام وإنشاء أنماط عددية 

 والتعرف على األنماط المجردة كما يفعل المحققون والمباحث والعلماء والفلكيون

 musical\\ rhythmic intالذكاء اإليقاعي ) الموسيقي( -5

 وهو القدرة على تمييز األصوات والنغمات

 الذكاء اللغوي أو الشفوي ) اللفظي(-6

وهو القدرة على توليداللغة والتراكيب اللغوية التي تتضمن الشعر وكتابة القصص واستعمال 

 المجاز

 visual\\ spatial intالذكاء الفضائي أو البصري -7

 ور الغقلية والتخيل والفنون البصرية والتصميم المعماريوهو القدرة على إبداع الص

 naturalist intelligenceالذكاء الطبيعي-8



وهو القدرة على تمييز النباتات والحيوانات ومكونات البيئة واألحداث الطبيعية األخرى مثل 

 الغيوم والتربة والمعادن.
 

 

 تمهارة ادارة الوق

يُعتبَر الوقت َمورداً ُمهّماً في حياة األفراد، والمجتمعات، حيث يمكن تحقيق األهداف المرجّوة من 

[ علماً بأّن كلمة )وقت( هي مصدر الفعل )َوقََت(، وجمعها )أوقات(، ١خالل إدارته بشكل فعّال،]

َمِن،]يُقال: بَِقَي َوْقتاً ِعْندَهُ  وتعني: ِمقداٌر من الزمان قُِدّر ألَمٍر ما، [ أّما ٢؛ أَْي ِمْقدَاراً ِمَن الزَّ

اصطالحاً، فيمكن تعريفه على أنّه: مفهوم يرتبط بالزمن، واألعمال التي يمكن إنجازها خالله، 

[ تعريف إدارة الوقت تشِكّل ١وهو يُشِكّل مادّة الحياة األصليّة، والُمتاحة لألفراد جميعهم.]

إذ إّن الوقت يُعَدُّ الوسيلة التي تتَّخذها اإلدارة؛ بهدف إنجاز  اإلدارة، والوقت معاً ُكاّلً ُمتكامالً؛

أعمالها، وتحقيق أهدافها بشكل ُمنظَّم، وفعّال، وحيث إنّه قد تّم تعريف الوقت، فإنّه ال بُدّ من 

ق إلى تعريف إدارة الوقت، إذ ورد تعريفها بصور ُمتعِدّدة، إاّل أنّها اتّفقت جميعها على أنّها  التطرُّ

هتّم بإنجاز األعمال بشكل فعّال، مع ضمان كلفة أقّل، ووسائل أفضل؛ في سبيل تحقيق األهداف ت

فها )العجمي( على أنّها: "إدارة االنشطة، ١المنشودة، ومن بين هذه التعريفات ما يأتي:] [ عرَّ

رة، وبطريقة واالعمال التي تُؤدَّى في الوقت، وتعني االستخدام األمثل للوقت، ولإلمكانات الُمتوفِّ 

تؤدّي إلى تحقيق أهداف مهّمة، وتتضّمن إدارة الوقت معرفة كيفيّة قضاء الوقت في الزمن 

فها )هايل( على  الحاضر، وتحليلها، والتخطيط؛ لالستفادة منها بشكل فعّال في المستقبل". عرَّ

لوب في ضوء أنّها: "توجيه القدرات الشخصيّة لألفراد، وإعادة صياغتها؛ التِّخاذ العمل المط

القواعد، والنُّظم المعمول بها، وهذا يعني توجيه إدارة الفرد الداخليّة تجاه األداء المطلوب، ِوفقاً 

فها )صالح عبّاس( على أنّها: "دراسة الحركة، والزمن التي تمِكّن من ٣للزمن الُمحدَّد".] [ عرَّ

فَقٍد في الزمن، مّما يُتيح زمناً آخر؛  تحديد الوقت الالزم؛ ألداء الجزئيّة من العمليّة الواحدة دون

لة، مّما يضمن إنجاز األعمال في الوقت المناسب،  إلنجاز جزئيّات، أو عمليّات تالية، وُمكِمّ

[ ومن خالل التعريفات السابقة، يمكن تعريف إدارة الوقت على أنّها: ٤وبفعاليّة عالية".]

تحقيق األهداف المنشودة، بما يضمن  االستغالل األمثل للوقت، والقدرات الشخصيّة؛ بهدف

الحفاظ على التوازن بين الحياة الخاّصة، ومطالب العمل، وبين الحاجات األساسيّة لكٍلّ من العقل، 

[ أهمية إدارة الوقت تبرز أهّمية إدارة الوقت من خالل العديد من النقاط التي ٥والجسد، والروح.]

خل المهّمة، والفعّالة في نجاح الُمؤسَّسات، وتطوير التنمية، [ تُعَدُّ أحد المدا٣من أهّمها ما يأتي:]

وتحقيق األهداف بفاعليّة. يُعتبَر عنصراً مهّماً وضروريّاً، حيث إنّه يرتبط بعناصر اإلدارة 

جميعها، كاتِّخاذ القرارات، والرقابة، والتخطيط، وغيرها. تؤدّي إلى تحقيق اإلنجازات عبر 

عليّة، بحيث تُضفي على العاملين، والعمل بُعداً تنمويّاً. تُساعد على تحديد اإلمتاع، واإلشباع، والفا

اتِّجاهات المديرين في ما يتعلَّق بالعمل، وقِيَمهم التي يُؤمنون بها، واألساليب التي يتّبعونها في 

في حيويّة  اإلدارة. تؤثِّر في طريقة استخدام الموارد األخرى؛ حيث إّن الوقت يُشِكّل عامالً ُمؤثِّراً 

اإلدارة، وأهّميتها. مفاتيح إدارة الوقت من أهّم المفاتيح االساسيّة إلدارة الوقت بشكل فعّال، وناجح 

[ تحليل الوقت: وذلك عن طريق وضع سجّل لألنشطة اليوميّة على مدار أسبوع كحٍدّ ٥ما يأتي:]

ن أساساً جوهريّاً لتحليل ناجح للوقت. التخطيط: ح يث يتّم االهتمام بالتخطيط على أدنى، مّما يكِوّ

المدى الطويل، والتخطيط اليومّي، بما يتَّفق مع األهداف، واألحداث، مّما يحِقّق االستفادة من 



الوقت بشكل فعّال. األهداف واألولويّات: حيث إّن السعي؛ لتحقيق األهداف التي يتّم التخطيط لها 

دفة. يؤدّي إلى نتائج أكثر فاعليّة من تلك التي قد ي ؤدّي إليها السعي لتحقيق أهداف من قبيل الصُّ

التوقُّع: وهو فعّال بشكل أكبر من اإلجراء العالجّي. الفعاليّة: وهي تعني إنجاز األشياء الصحيحة 

بالشكل الصحيح، حيث إّن أي جهد يتّم بذله في أوقات غير مناسبة؛ وإلنجاز مهاّم غير مناسبة، 

سيكون جهداً عديم الفعاليّة. البدائل: وهي تعني ضرورة إيجاد حلول ونتائج لم يتّم التخطيط لها، 

بديلة، مّما يُمِكّن الفرد من اختيار الحّل الفعّال. المواعيد النهائيّة: بحيث تتّم ممارسة االنضباط 

الذاتّي؛ لاللتزام بها، مّما يساعد في التغلُّب على التردُّد، والتسويف، والحيرة. اإليجاز: حيث 

د على زيادة الفهم، والوضوح. تقليل الروتين وتجنُّب التفاصيل: بحيث يتّم التركيز على يساع

أهداف الُمنظَّمة العاّمة، والحدّ من المهاّم الروتينيّة، أو تفويضها، أو دمجها. خطوات إدارة الوقت 

عة [ مراج٦بشكل فعّال تتضّمن اإلدارة الناجحة للوقت عدّة خطوات، من أبرزها ما يأتي:]

الخطط، واألهداف، واألولويّات؛ وذلك ألّن الفرد إذا لم تكن لديه خطط سليمة، وأهداف واضحة، 

وأولويّات ُمنظَّمة، فإّن تنظيم الوقت سيكون أمراً غير ُممكن. االحتفاظ بخّطة زمنيّة؛ حيث إّن هذا 

، بحيث تكون جزءاً من شأنه تحقيق األهداف على المدى القصير. تحديد قائمة باإلنجازات اليوميّة

من الحياة الخاّصة بالفرد، بما يضمن توفير فترات خاّصة بالراحة، وعدم المبالغة في وضع مهاّم 

كثيرة في القائمة. إغالق منافذ الهروب، حيث ال يجب الهروب من المهاّم، والمسؤوليّات، 

ها أن تُعرقل عمليّة كالتسويف، والتأجيل، والكسل، والتردُّد، وغيرها من األمور التي من شأن

النجاح، كما أّن من شأنها أن تتسبّب في الشعور بالَخيبة، والقلق، والضيق، وغيرها من المشاعر. 

االستغالل األمثل لألوقات الهامشيّة؛ وهي األوقات التي تضيع ما بين المهاّم، وااللتزامات، 

أوقات، حيث إنّه ال بُدّ من كالسفر، واستخدام السيّارة، وفترات االنتظار، وما إلى ذلك من 

استغالل مثل هذه األوقات على أفضل نحٍو ممكن، مثل: قراءة القرآن الكريم، واالسترخاء، 

ل، والقراءة بشكل عاّم، والتفكير، وغيرها من األمور. عدم االهتما باألمور العاجلة غير  والتأمُّ

مّما يُقِلّل من تنظيمه لذاته؛ ولهذا ال بُدّ  الضروريّة؛ حيث إنّها تُضيِّع وقت الفرد، وتسلبه فاعليّته،

من تطبيق عدّة معايير على المهاّم التي تتّم ممارستها، وهي: الفعاليّة، والضرورة، والُمالءمة، 

 وذلك بعد تحديد األولويّات، واألهداف
 

 أهمية الوقت

  .إن الوقت هو عمر اإلنسان وحياته كلها •

  “مورد شديد الندرة”بحال من األحوال العمر محدد وال يمكن زيادته  •

  “اللحظة التي ال استغلها تفني” مورد غير قابل للتخزين  •

  مورد غير قابل للبدل أو التعويض •

  “عمره ثم شبابه” يحاسب عليه المرء مرتان  •

  حقائق عن الوقت

 (نتائج بحث موسع تم في الواليات المتحدة األمريكية) 

موظف تستغل في أعمال مهمة مرتبطة مباشرة بمهام الوظيفة  فقط من وقت أي % 20 •

  .وأهداف المؤسسة

  .يقضي الموظف في المتوسط ساعتان في القراءة •



  .دقيقة للوصول من و إلى مكان العمل ٤0يقضي الموظف في المتوسط  •

  .دقيقة في البحث عن أوراق أو متعلقات خاصة بالعمل ٤٥يقضي الموظف في المتوسط  •

دقيقة في البحث عن أغراض  90يقضي الموظف الذي يعمل في مكتب يتسم بالفوضى  •

  .مفقودة

  .(...دقائق لمقاطعة )محادثة عادية أو تليفونية ١0يتعرض الموظف العادي كل  •

  .دقيقة في تحديد بأي المهام يبدأ ٤0يقضي الموظف العادي  •

  .يا أمام التليفزيونساعة أسبوع ٢8يقضي الشخص العادي في المتوسط  •

دقيقة  90دقيقة يؤدي إلى ارتباك اليوم وضياع ماال يقل عن  ١٥الوصول المتأخر لمكان العمل  •

  .()أخري

  ويمكن إضافة هذه المعلومات لتساعدنا في فهم عملية إدارة الوقت

  .ساعات من التنفيذ ١0ساعة واحدة من التخطيط توفر  •

  .لوقت إلنجاز نفس المهمة التي يقوم بها الشخص العاديالشخص المتوتر يحتاج ضعف ا •

  .يوما من المواظبة ١٥اكتساب عادة جديدة يستغرق في المتوسط  •

أي مشروع يميل إلى استغراق الوقت المخصص له، فإذا خصصنا لمجموعة من األفراد  •

از نفس ساعات إلنج ٤ساعتين إلنجاز مهمة معينة، وخصصنا لمجموعة أخري من األفراد 

  .المهمة، نجد أن كال المجموعتان تنتهي في حدود الوقت المحدد لها

إدارة الوقت ال تعني أداء األعمال بشكل أكثر سرعة، بقدر ما تعني أداء األعمال الصحيحة  •

  .التي تخدم أهدافنا وبشكل فعال

 

 فوائد اإلدارة الجيدة للوقت

 

  .إنجاز أهدافك وأحالمك الشخصية •

  ف من الضغوط سواء في العمل و ضغوط الحياةالتخفي •

  .تحسين نوعية العمل •

 .تحسين نوعية الحياة غير العملية •

  .قضاء وقت أكبر مع العائلة أو في الترفيه والراحة •

  .قضاء وقت أكبر في التطوير الذاتي •

  .تحقيق نتائج أفضل في العمل •

  .زيادة سرعة إنجاز العمل •

  .األخطاء الممكن ارتكابهاتقليل عدد  •

  .تعزيز الراحة في العمل •



  .تحسين إنتاجيتك بشكل عام •

  .زيادة الدخل •

 

 لماذا يضيع الناس أوقاتهم؟

 

  ال يدركون أهمية الوقت •

  ليس لهم أهداف أو خطط واضحة •

  يستمتعون بالعمل تحت ضغط •

  سلوكيات ومعتقدات تؤدي إلي ضياع الوقت •

 المعرفة بأدوات و أساليب تنظيم الوقتعدم  •

 


