
   )توسعة اإلدراك (١ورت ك
  
   (PMI )اإلیجابي والسلبي والمثیر  ) األفكارمعالجة : (الدرس األول*

Plus, Minus, Interesting  
  فب�دل م�ن ان تك�ون ردة    إلی�ھ ھو نظرة العقل المتفتح للفكرة الجدیدة الت�ي تط�رح       ) pmi( درس إن

الضعف والجانب المثیر في الفكرة فعلك عیر مدروسة او انفعالیة سوف تسعى لتحدید نقاط القوة و
 جانبي الموض�وع قب�ل ان تعط�ي جواب�ا غی�ر م�دروس وال�یكم        إلىاو المشكلة أي انك سوف تنظر  

  : الطلبة خطوات تطبیقھاأعزائي
 ؟ما ھي النقاط الجیدة لفكرة ما ــ لماذا تحبھا  .١
  ما ھي النقاط السیئة لفكرة ما ــ لماذا ال تحبھا؟  .٢
  ر بأنھ مثیر أو مشوق فیھا؟ما الذي تشع  .٣

  :أمثلة قابلة للتطبیق
  ما رأیك لو الغیة مرحلة السادس في االبتدائیة؟ .١
  . الذي یدرسكاألستاذما رأیك لو كان لك حریة اختیار  .٢
 . الدخول الى الجامعات باالختبار ولیس بالمعدلأصبحماذا لو  .٣

  (CAF )اعتبار جمیع العوامل : الدرس الثاني*

Consider All Factors   
 ق�رار عل�ى ال�صعید الشخ�صي او     باتخ�اذ من الدروس المفیدة جدا عندما نرغب      ) cAF(یعد درس 

 لجمیع العوامل بنظر االعتب�ار یجع�ل قرارات�ك س�لیمة     آخذكعلى صعید المسؤولیة المناطة بنا ان   
ولن تندم عل�ى اتخ�اذ الق�رار وف�ي نف�س ال�و ق�ت س�وف تعل�م الن�اس فیم�ا یفك�رون ف�ي ھ�ذا ال�درس                    

ول الطالب ایجاد اكبر قدر من من العوامل المھمة التي قد تؤثر باتخاذ القرار ویكون ذلك عن یحا
  .طریقفحص جمیع العوامل الممكنة المرتبطة بالموقف أو الفكرة وأخذھا باالعتبار

 ما ھي العوامل الممكنة التي قد تؤثر علیك؟  
 ما ھي العوامل الممكنة التي قد تؤثر على اآلخرین؟  
 ا ھي العوامل الممكنة التي قد تؤثر على المؤسسة أو المجتمع عمومًا؟م  

  :أمثلة قابلة للتطبیق
  .قررت وزارة التعلیم العالي أقامة جامعات خاصة بالذكور وأخرى باالناث -١
  . دراستك إلكمالجاءتك بعثة الى الخارج  -٢
 . في الدراسةوأنتجاءتك فرصة للزواج  -٣

  Rulesاعد قونین او القوال: الدرس الثالث*

اس���تخدام األدات���ین ال���سابقتین  الھ���دف الرئی���سي م���ن ھ���ذا ال���درس ھ���و ت���وفیر فرص���ة للمارس���ة و   
)PMI,CAF (   دة�وانین جدی�د  لدراسة القواعد والعوامل وأخذھما بعین االعتبار عند إصدار ق�فعن 

،ان ل�یس  التفكیر بأي شيء ھناك مجموعة م�ن الق�وانین یج�ب اتخاذھ�ا وھ�و ابط�ال للفك�رة القائل�ة           
  .ھناك قوانین في دروس التفكیر 

  : لوضع القوانینأسبابھناك عدة 
  .بعض القوانین یتم وضعھا لمنع االضطراب والفوضى  .١
 .بعض القوانین یتم وضعھا لالستمتاع .٢
بع��ض الق��وانین ی��تم وض��عھا لمن��ع بع��ض الن��اس م��ن أخ��ذ امتی��ازات عل��ى ح��ساب ال��بعض    .٣

 .األخر
  اد مؤسسة معینة كالمؤسسة العسكریةأحیانا لتنظم سلوك أفرتوضع بعض القوانین  .٤



  :أمثلة قابلة للتطبیق
  . عنھا لمسؤو أنت أسرةضع قوانین لتنظیم حیاة  .١
 .ضع قوانین للقضاء على اإلرھاب في العراق .٢
 .ضع قوانین للحد من الطالق بین األزواج في العراق .٣

  
   (C&S )النتائج والمترتبات : الدرس الرابع*

Consequence & Sequel  
البحث عن جمی�ع النت�ائج والمترتب�ات المحتمل�ة م�ستقبًال عن�د       نرید ان تخذ قرار معین علینا      عندما  

  : وما تأثیره علینا و على اآلخرین فندرس اتخاذ القرار من حیث اتخاذ قرار أو اختبار
  ما ھي النتائج والمترتبات المحتملة مباشرة؟

  ؟) سنوات٥ ــ ١ (ما ھي النتائج والمترتبات المحتملة على المدى القصر  .١
  ؟) سنة٢٥ ــ ٢( ما ھي النتائج والمترتبات المحتملة على المدى المتوسط  .٢
  ؟+ ) سنة ٢٥( ما ھي النتائج والمترتبات المحتملة على المدى البعید  .٣
  ما ھو تأثیر النتائج والمترتبات المحتملة علیك وعلى اآلخرین؟ .٤

  :أمثلة قابلة للتطبیق 
 أسرتكل لرفع مستواكم المعاشي ما تأثیر ذلك علیك وعلى قرر والدك ان یسافر لكي یعم .١

  .واآلخرین
قررت الحكومة عدم توزیع قط�ع ارض�ي  اب�دا وبن�اء ش�قق لإلس�كان م�ا النت�ائج المحتمل�ة             .٢

 .مباشرة وعلى المدى المتوسط والبعید
ق��رر رئ��یس الجامع��ة ب��ان یك��ون ھن���اك زي خ��اص بالطلب��ة واخ��ر بالتدری��سیین واخ���ر           .٣

  .نتائج المترتبة على المدى المتوسط والبعیدبالموظفین ما ال
  
  (AGO )الغایات واألھداف : الدرس الخامس*

Aims, Goals, Objectives   
فكرة الھدف توسیع إدراك الموق�ف م�ن قب�ل الطلب�ة ف�یجعلھم یرك�زون الغای�ة المرج�وة للقی�ام ب�أي             

 األساسي ربما تك�ون  عمل ما فأذا عرفت اھدافك یصبح من السھل تحقیقھا، والجل تحقیق الھدف        
تحدی��د الغای��ات واألھ��داف البعی��دة والقریب��ة الم��دى    ھن��اك مجموع��ة م��ن االھ��داف الفرعی��ة وھ��ي    

 ویمك�ن ذل�ك   واألھداف األدائیة أو النتائج المالحظة لعمل أو ق�رار یتخ�ذه الف�رد نف�سھ أو اآلخ�رین        
  :من خالل مراعاة األتي

 ل ما؟ما ھي الغایات التي تسعى لتحقیقھا من وراء عم  
 ما ھي األھداف الفرعیة أو الجزئیة التي تؤدي لتحقیق الغایات؟  
 ما ھي النتاجات األدائیة التي تحقق األھداف الفرعیة؟  
 ما ھي العالقة بین أھدافك وأھداف اآلخرین؟  

  :أمثلة قابلة للتطبیق
  ؟.اغلب الطلبة یعرفون القواعد الدینیة لكنھم الیطبقونھا فما األھداف من ذلك .١
 ؟.ما الھدف من سعي اإلنسان وراء المال .٢
  كثیر ما یلجأ اإلنسان الى الكذب ما الھدف من ذلك ؟ .٣

  Planning التخطیط: الدرس السادس*
عبارة عن عملیة التفكیر الى االمام لتحید الطریق االفضل واالسرع للوصول الى ھدفك ویتم من      

واألھ��داف والمترتب��ات وجمی��ع   ت��صمیم خط��ة عم��ل ت��ستجیب للتغی��رات وتأخ��ذ باالعتب��ار     خ��الل 
  : ویجب مراعات االتيالعوامل التي تدخل في عملیة التخطیط

  .المرونة بمعنى قابلیة االستمرار مع تغیر الظروف .١



  .محطات تقییم قد یترتب علیھا تعدیل األھداف أو المسار .٢
  .خطوط حمراء تستدعى التخلي عن الخطة كلیًا لفشلھا أو لتغیر جذري في الظروف .٣
  : قابلة للتطبیقأمثلة

  .لو كنت وزیر التخطیط في العراق كیف تضع خطة للقضاء على البطالة .١
 .ضع خطة لتبح الطالب االول على كلیة التربیة األساسیة  .٢
 .ضع خطة لتصبح اكثر شعبیة بین زمالئك وزمیالتك .٣

  

  (FIP )ترتیب األولویات حسب األھمیة : الدرس السابع*

First Important Priorities  
ل شيء تقوم بھ توجد مجموعة من االولویات بعضھا اھم من البعض االخر لكنك التستطیع ان    لك

اختی�ار الب�دائل أو االحتم�االت    تقدم االھم  على المھم ھذا الدرس یساعدك على تق�دیم االولوی�ات و       
  .الممكنة وترتیبھا ضمن قائمة أولویات حسب األھمیة

  .مل مھم في تحدید األولویاتالقیم الشخصیة والمؤسسیة واالجتماعیة عا .١
  .یختلف الناس في ترتیب األولویات تجاه أي موقف بسبب معتقداتھم ومصالحھم .٢

  :أمثلة قابلة للتطبیق
  .لدیك مجموعة أھداف في حیاتك رتب األولویات  فیھا حسب األھمیة .١
 .أصبحت مدیر مدرسة ابتدائیة رتب األولیات في عملك .٢
   FIP) (أصبحت عضو مجلس محافظة طبق مھارة .٣

  (APC)البدائل واالحتماالت : الدرس الثامن*

Alternatives, Possibilities, Choices  
 وتع��د إیج�اد جمی��ع الب��دائل واالحتم��االت والخی��ارات الممكن��ة وأخ��ذھا باالعتب��ار ف��ي اتخ��اذ الق��رار  

 ل�ك  تتوس�ع   سوف أخرىعالجا لردود الفعل االنفعالیة غیر المدروس فعند التأني في ایجاد بدائل     
 األولىالحلول للمشكلة المطروحة یجب ان تتأكد ان ھناك دائما بدیال مطروح لكنھ الیظھر للمرة    

  .: ان التفكیر باالحتماالت یؤدي الى 
  .تجاوز األنماط والجمود العقلي .١
  .التحرر من ممارسات العادة ومصیدة الماضي .٢
  .بحث دائم عن األفضل .٣

  :أمثلة قابلة للتطبیق
  . ما االحتماالت المتوقعة لذلكت الدراسة وقطعت عالقاتھا بصدیقاتھا الطالباإحدىتركت  .١
ما االحتماالت المتوقعة لسوء أخالق بعض الطلبة مع ال�ست ن�دى؟، وم�ا الب�دائل الممكن�ة             .٢

 .إلرضائھا ؟
  APS)(وجد احد الطلبة یبكي أمام طالبة طبق مھارة  .٣

  
 Decisions القرارات: الدرس التاسع*

 فقب�ل ان  ستفادة من أدوات التفكیر التي عرضت في الدروس ال�سابقة لالصة یھیئ ھذا الدرس الفر 
 من اتخاذ القرار وان تتصور األھداف المھمة ،وان تعرف األولویاتتخذ أي قرار یجب ان تحدد 

 ق�رار م�ا یج�ب ان تأخ�ذ     باتخ�اذ   ولك�ي تق�وم   لألفك�ار في بالك النتائج المنطقیة ،ث�م تج�ري معالج�ة         
  :ر االعتبار بنظاآلتیةالخطوات 

  .تحدید الغایات واألھداف .١
  .تولید أكبر عدد ممكن من البدائل والخیارات .٢
  .ترتیب البدائل ضمن سلم أولویات .٣



 .اختیار البدیل األفضل .٤
  :أمثلة قابلة للتطبیق

  .لتوجیھ أنظار الناس إلى أھمیة قسم التربیة الخاصةاتخذ عشرة قرارات  .١
 .صبح أشھر محاضر في العالمما القرارات المناسبة التي تتخذھا لكي ت .٢
دوالر لك��ل عائل��ة ادرس ھ��ذا الق��رار م��ن جمی��ع  ١٠٠٠ق��ررت الحكوم��ة العراقی��ة إعط��اء  .٣

  الجوانب

  (OPV )وجھات نظر اآلخرین : الدرس العاشر

Other People Views  
توجیھ االنتباه إلى وجھات نظر اآلخرین ذوي العالقة بالموقف وتجاوز النظ�رة األحادی�ة لألم�ور        

ان االطالع على وجھة نظر اآلخ�رین یجعل�ك م�ن حی�ث الت�شعر تطب�ق مھ�ارات توس�عة           عالمأو لل 
ولكي " من شاور الناس شاركھا عقولھا): "علیھ السالم(اإلدراك جمیعھا وكما قال أمیر المؤمنین 

 :علیك أن) OPV(تطبق مھارة 
  .تحدد األشخاص والجھات المعنیة بالموقف .١
  .والجھات المعنیة بالموقفالتعرف على وجھات نظر األشخاص  .٢
 .المزج بین وجھات النظر ھذه ووجھة النظر الشخصیة واستخالص العبر .٣

  :أمثلة قابلة للتطبیق
  .إلرضاء الست ندى) OPV(طبق مھارة  .١
 .لكي تنجح في مادة تعلیم التفكیر) OPV(طبق مھارة  .٢
  .إلنشاء معمل في الجامعة لتشغیل الطلبة بعد الدوام) OPV(طبق مھارة  .٣

    
 

  أعزائي الطلبة إذا أردتم أن تحمّلوا المحاضرة فاضغطوا على إیقونة  :مالحظة 

تقاعس أیوب ناصر زمیلكم     الن)   (  وعلیكم االھتمام بمھارة النتائج والمترتبات  PDF 

.عن تطبیقھا  


