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مدخل إىل املوضوع
حظةبل"يسمىماعلىتركزإحدامها.لالكتشافرؤيتانهناك•

Eurekaوجدهتا Moment"،بفكرةيسمىماوتؤيد
"hypothetico-deductiveاالستدالليةالفرضية”

إىلوصلالتخاللمنتعملالعلومفإنالرؤيةهذهوحسبللعلوم،
بعدختضعواليتمنهاالتجريبيةالنتائجواستخالصاالفرتاضات،

.التجرييبلالختبارذلك
يسمىماعوتشجاملالحظة،حتتالفرضياتتضعاألخرىوالفكرة•

دحبشخالهلامننقومواليت،"inductiveاالستقرائية"ابلفكرة
نقوممثلفة،خمتظروفيفمجعهامتاليتاملالحظاتمنكبريعدد

.وافغريالرؤيتنيكالأنغري.منهانظريةابستقراء



!إذاً هناك بديل اثلث
أوبداعية،إقفزةجمردليسالعلمياالكتشافأبنيعرتفالذيوهو
يتعلقالأنهكمافجأة،يظهرالذيالبصريةإضاءةأوانفتاحمننوع

الرؤيةهذهوموتق.والدقةابلبطءتتسماليتاملالحظاتمجعبعملية
خطواتلالكتشاف،معينةخطواتحنددأنإبمكانناأنهفكرةعلى
تفسرييفوردلعبعلىوقادرا  عقالنيا  األمرجتعلالعلماءهبايقوم

هباتعملاليتيةالكيفوابلتايلاالكتشافات،هباتتماليتالكيفية
:بـيعرفمامظلةحتتاخلطواتهذهوأتيتالعلوم،

".Heuristicsابملوجهات "



HEURISTICاملوجه : حتديد معىن املصطلح

اليواننيةالكلمةمنمشتقةالكلمة•
"heurisko"ف  اكتشِ أوأِجد  ”وتعين“.
أرمخيدساستخدمهااليتابلكلمةصلةهلاالكلمةهذه

Archimedesبينماولكن،.احلماممنخارجا  اندفععندما
فإنالعبقرية،حلظةإبشراق“Eurekaوجدهتا”كلمةارتبطت

اليتوالطرقاألساليبدراسةأهناعلىت فهم“heurisko”كلمة
.املشكالتوحلاالكتشافيفتستخدم



:مقتضى ذلك

لصارمةاالرمسيةبنيمامساحةيفيقعاالكتشاف•
الذيواإلهلام،“Heuristicمعىن”للمنطق

.“Eurekaمعىن”عقالينوغريعشوائياً يبدو
الذكي،التخمنيعربيكونالنتيجة،إىلالوصول•

.حمددةرايضيةصيغةاتباعبدل



:استخدام املوجهات يف االكتشاف
دوناحملاولة،خاللمنالتعلمأسلوبتصف•

إلثباتةوسيلأومنظمةفرضيةإىلابلضرورةاحلاجة
خاللنمالتعلم:مثال)بطالهنا،أوالفرضيةصحة
.(اخلطأ

اكتساهبامتاليتالعامةاملعارفابستخدامتتعلق•
.(اخلربةعلىاملعتمداألداء)ابخلربة،

احلياةورأميفوكذلكاملعقد،التعلميفتستخدم•
.(الشطرنجلعبة:مثال).اليومية



خالصة تعريف املوجهات
فيوظاالكتشاف،أوالتعلم،أواملشكالت،حللمنهجهو•

مقطوعغري”كاماًل أومثالًيايكونأنُيضمنالعملًياأسلوابً 
ويعتمدشرة،املبااألهدافلتحقيقكاف  لكنه،“علمًيابصحته

.سابقةمشاهبةحاالتعلى
ابتباعمستحيلشبهاحللإىلالوصوليكونحينمايستخدم•

.بولةمقنتائجويعطياملقننة،اخلطواتأوالرايضيةالطرق
ختتصر“باتاحلاسيفيشبههاماأو”عقليةعملياتفيهيستخدم•

.ماموضوعحولقرارإىلالوصولوقت
هل حنن نستخدم هذا األسلوب يف حياتنا؟: لنتأمل



نظرة اترخيية الستخدام املوجهات يف االكتشاف

وأغلب.تاملشكالحلعنالكثريك تباملاضيةعاما  اخلمسنيخالل
Georgeبولياجورجكتبهمماأفكارهااستلهمتالكتاابتهذه

Polya،حتلهاكيف"بعنوانمشهورا  كتااب  ألفالذيHow to
Solve It(1957").لحبأساسبشكلمعنيا  بولياكانفقد

ولعللرايضية،اللنظرايتوالرباهنياألدلةواكتشافالرايضية،املسائل
:األوىلالوهلةمنمهما  يبدوالالعامأسلوبه

.  (افرتض أن لديك حل)ضع خطة . 2. (رسم صورة هلا يف الذهن)افهم املشكلة . 1
.(التعميم أوال  )راجع عملك . 4. (إن كانت جمردة طبق على ملموسة)طبق اخلطة . 3



Cognitive Biasesالتحامل أو االحنياز اإلدراكي 

:التاليةاإلجراءاتإتباعخاللمناإلدراكياالحنيازقواعدتقدميميكن
الناس. يدرسوهنا،اليتالعينةحجمجتاهحساسنيغريالغالبيف1

baseاألدىناحلدمبغالطة"يعرففيمايقعونولذلك rate
fallacy"،املثالسبيلعلى:

ينتهكون. ابحتماليعىنالذيكالقانون)لالحتماالتمعينةقوانني2
:عموميةأكثروبشكل،(واحدوقتيفمعا  تقعاناللتنياحلادثتني

يصبح. وإملامهملفياهتمخبترتبطالتحيزمنأنواعلعدةفريسةالناس3
.للتقييمختضعاليتابحلادثة



واحدشخصبهيصابمرضهناكالتالية،األحجيةيففكر:1لرقممثال
متقدجديداختبارهناكاحلظوحلسن.السكانمنشخصألفكلمن

يقومحالةةمائكلففياتم،بشكلدقيقغريولكنهاملرض،هلذاتطويره
هؤالءأنحنييفأشخاص،مخسةإصابةتشخيصيفخيطئابختبارها

معدللديهاالختبارهذاأنأيابملرض،مصابنيغرياخلمسةاألشخاص
false)%5خاطئإجيايب positive rate).،هذاأجريتلوواآلن

هيمالقلق؟ابتشعرأنجيبهل.إجيابيةالنتيجةووجدتلنفسكاالختبار
رمباما،حدإىلةعاليالنسبةأنتعتقدكنتإذاابملرض؟فعالً إصابتكفرصة
لتمشاليتالدراسيةاحلاالتإحدىففي.وحدكلستإذا،%95إىلتصل
.%99و%0.095بنيإجاابهتمتراوحتاملسألة،هذهأعطواشخصاً 60

اإلجاابتومتوسط،%95بنسبةأجابوااملسألةحبلقامواممن27حيث
ساهبااحتميكنواليتالصحيحة،اإلجابةأعطوافقط11بينما.%56كان

.%2وهياالحتماالت،نظريةابستخدام



الشخصياراختفرصةيزيدوالفحصمعينة،تشخيصيةوظيفةيؤدياالختبارهذا
زايدهتمنيدركو الالناسولكن.“خطأبشكل”ضعفاً عشرينإىلابملرضاملصاب
.ابملرضيصابونفقط1/1000أنتقولاليتاملعلومةجتاهلإىلمييلونفهم!للنسبة

baseاألدىنابحلديعرفهذا rateمقارنةصغرياألدىناحلدهذاأنوحقيقة
.وضوعاملعنالبعدكلبعيدةتقديراتإىلتقوداخلاطئ،اإلجيايبابملعدل

طرحهمتبلالعوام،منجمموعةعلىيطرحملأعالهالسؤالأنأكثرالقلقويثري
وعشرينسكان،المنوعشرينالطب،بكليةالرابعةالسنةيفطالباً عشرينعلى

أربعةأنثحي.هبارفاردالطبمدرسةيفمعهمأجريتمقابالتيفطبيباً،
.حيحةصإجاابتأجابوافقطاألطباءمنوأربعةالسكان،منوثالثةطالب،
يفالطيباحلقليفالعاملنيأخطأالتحيز،هذابسببأنهعلىدليلوهناك

هذهلتهامشاليتاحلاالتجتاهمتشددةإجراءاتابختاذونصحواالتشخيص
.سينيةالابألشعةالثديتصويريفاالستعجالذلكيفمبااالختبارات



غريعمرها،نموالثالثنياحلاديةيفلينداالتايل،السيناريوأتمل:2لرقممثال
كانتبة،طالكانتوعندما.الفلسفةيفمتخصصة.ومتألقةصرحيةمتزوجة،

مظاهراتيفاً أيضشاركتكمااالجتماعية،والعدالةالتمييزبقضاايجداً مهتمة
كلاحتمالبحسالتاليةالعباراتترتيباملعنينيمنطُلب.للحربمناوئة
:االحتماالتألضعف8والرقماحتمااًل،ألكثرها1الرقممستخدمنيمنها،

ليندا ابتدائيةمدرسةيفمعلمة-أ
ليندا اليوغايفدروساً وأتخذمكتبةيفتعمل-ب
ليندا النسويةاحلركةيفانشطة-ج
ليندا االجتماعيالنفسعلمجماليفتعمل-د
ليندا الناخباتالنساءمجعيةيفعضوه-
ليندا بنكيفموظفة-و
ليندا أتمنيشركةلدىمبيعاتمندوبةز-
ليندا النسويةاحلركةيفوانشطةبنكيفموظفة-ح

؟(و)العبارةمناالً احتمأكثرأمأقلترتيبيفتضعهاهل؟(ح)األخريةالعبارةتضعمرتبةأييف



يفموظفةليندا"أبناملشرتكاالدعاءترتيبمتوسطأنيتبني
ارةالعبمنأعلىكان"النسويةاحلركةيفوانشطةبنك

رفيعملاخمالفوهذا."بنكيفموظفةليندا"األخرى
Conjunctionاالقرتانبقاعدة Ruleنظريةيف

المعاً حادثتنيوقوعاحتمالأنتقولواليتاالحتماالت،
احلادثتنيإحدىوقوعاحتمالمنأكربيكونأنميكن

.منفردة



لىعليندامسألةعرضمت،"األدىناحلدمعدل"مسألةيفاحلالهووكما
جمموعة(1:اإلحصاءجماليفتقدمهامستوايتيفختتلفجمموعاتثالث

Britishكولومبيابريتشجامعةطالبمن Colombiaوجامعة
وأاالحتماالتعنخلفيهلديهمليستوهؤالء،Stanfordستانفورد

سالنفعلمختصصيفالعلياالدراساتطالبمنجمموعة(2اإلحصاء،
وكانوااء،اإلحصيفدراسيةفصولعدةهؤالءتلقىوقدوالطب،والرتبية

منجمموعة(3لالحتماالت،األساسيةابملفاهيمجيدإطالععلىمجيعاً 
إدارةدرسةميفالقراراختاذمهاراتعلومبرانمجيفالعلياالدراساتطالب

ةدراسيفصولعدةهؤالءتلقىوقد،Stanfordستانفوردجبامعةاألعمال
ملالثالثاجلماعاتمنأتتاليتاألجوبة.واإلحصاءاالحتماالتيفمتقدمة
مالىعحاجةالأنهأيمهمة،إحصائيةدالالتذاتاختالفاتأيتتضمن

فصولاتلقو قداملسألةحليفشاركواالذينكانإذامبالالنشغاليبدو
.الأماالحتماالتيفمتقدمةدراسية



التمثيلموجه"بـيعرفمنهجهواحلاالتهذهيفالناسيستخدمهالذياملنهجإن
representativeness heuristic"،علىعتمدتاستخالصهايتماليتالنتائجاملنهج،هذاوحسب

القراراتوراءيقفأنهقيلالذياإلرشادهوهذا.متثيلأفضلاألماجملتمعستمثلصغريةعينةأنتوقع
:أنيّدعىولذلك.املثالسبيلعلىلينداحالةيفإليهاالتوصلمتاليت

بناءالعينة،أوث،احلدو مؤكدةغرياحلادثةوقوعاحتمالتقييميستطيعاملوجههذايتبعالذيالشخص
:أهناعلى

:وإليه،تنتميالذيللمجتمعاألساسيةخصائصهايفمشاهبةتكون(1
.خالهلامنتتماليتللعمليةالبارزةاملميزاتتعكس(2

احلادثةمناحتماال  رأكثأبهنا"أ"احلادثةعلىحيكمكثريةحاالتيفأنههيهنانطرحهااليتوالفرضية
حتماالهتااأساسعلىاألحداثترتيبأخرى،وبعبارة."ب"منمتثيال  أكثر"أ"تكونحينما"ب"

.التمثيلأساسعلىترتيبهامعيتوافقالذاتية
إذاماويقرراله،أع(ح)العبارةالفرديتأملاالحتماالت،نظريةثناايبنياجلهدإضاعةمنبدال  ولذلك،

خلفيةلديهلشخصال  متثيأكثرالنسويةاحلركةيفانشطةالوقتذاتيفوهيبنكيفموظفةلينداكانت
أنالحظ.ساساألهذاعلىاالحتمالبتقييميقوممث.فقطبنكيفموظفةتكونأنمنكخلفيتها،

.ابلتشابهالصلةذاتاالعتباراتبعضأساسعلىنشأقدهذاالتمثيلعامل
.هذا التحيز موجود يف كل مكان وهو مبثابة جرس اإلنذار



يةيف حياتنا اليومHeuristicsتطبيقات للموجهات
“Heuristicsاملوجهاتاستخدام”املنهجهذاتطبيقاتعلىاألمثلةمن

:خاللمنوتتم،“واخلطأاحملاولة”و“املشكالتحل”ذكرانأنسبق
( معىن جمازي لتدرج اثبت).“Rule of Thumb”“ مقياس اإلهبام”تطبيق قاعدة •
(ةمبين على خربة سابقة، أو خلفية فكري).Educated Guessالتخمني الذكي •
(شعور ذايت مبين على شواهد).Intuitive Judgmentاألويل “ االنطباع”احلكم •
(هبناء حكم أو رأي ألمر مل يره الفرد من قبل أو جيرب).Stereotypingالتنميط•
(ملعلومات أو كائنات، أو عنصري).Profilingالتصنيف املبين على مسات مشرتكة •
(لدى معظم الناس بناء على واقعهم هم).Common Senseاحلس املشرتك •



The Science Delusionالعلمي “ الوهم”التضليل 

Rupert Sheldrake

The science delusion is the belief that science already 

understands the nature of reality

لواقعالعلمي هو االعتقاد أن العلم استطاع فهم طبيعة ا“ الوهم”التضليل 
Free will is an illusion اإلرادة احلرة وهم

If there are no purposes in nature, how can you have purposes yourself?
لديك؟“ أهداف”، فكيف ميكن أن يكون هناك أغراض “هدف للخلق”إن مل يكن هناك أغراض يف الطبيعة 

لالستزادة
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:ختاماً 
ات يف هل ميكن أن نراجع تطبيقاتنا املوجه

حياتنا وأحكامنا، بشكل مستمر؟
وكيف أثّرت على تعلمنا؟ 

وكيف تؤثر على تعليمنا لطالبنا؟


