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مدخل إىل املوضوع

• هناك رؤيتان لالكتشاف .إحدامها تركز على ما يسمى "بلحظة
وجدهتا  ،"Eureka Momentوتؤيد ما يسمى بفكرة
"hypothetico-deductive
”الفرضية االستداللية
للعلوم ،وحسب هذه الرؤية فإن العلوم تعمل من خالل التوصل إىل
االفرتاضات ،واستخالص النتائج التجريبية منها واليت ختضع بعد
ذلك لالختبار التجرييب.
•والفكرة األخرى تضع الفرضيات حتت املالحظة ،وتشجع ما يسمى
ابلفكرة "االستقرائية  ،"inductiveواليت نقوم من خالهلا حبشد
عدد كبري من املالحظات اليت مت مجعها يف ظروف خمتلفة ،مث نقوم
ابستقراء نظرية منها .غري أن كال الرؤيتني غري واف.

إذاً هناك بديل اثلث!
وهو الذي يعرتف أبن االكتشاف العلمي ليس جمرد قفزة إبداعية ،أو
نوع من انفتاح أو إضاءة البصرية الذي يظهر فجأة ،كما أنه ال يتعلق
بعملية مجع املالحظات اليت تتسم ابلبطء والدقة .وتقوم هذه الرؤية
على فكرة أنه إبمكاننا أن حندد خطوات معينة لالكتشاف ،خطوات
يقوم هبا العلماء جتعل األمر عقالنيا وقادرا على لعب دور يف تفسري
الكيفية اليت تتم هبا االكتشافات ،وابلتايل الكيفية اليت تعمل هبا
العلوم ،وأتيت هذه اخلطوات حتت مظلة ما يعرف بـ:
"ابملوجهات ."Heuristics

حتديد معىن املصطلح :املوجه

HEURISTIC

• الكلمة مشتقة من الكلمة اليواننية
ِ
ِ
" "heuriskoوتعين ”أجد أو اكتشف“.
هذه الكلمة هلا صلة ابلكلمة اليت استخدمها أرمخيدس
 Archimedesعندما اندفع خارجا من احلمام .ولكن ،بينما
ارتبطت كلمة ”وجدهتا  “Eurekaإبشراق حلظة العبقرية ،فإن
كلمة ” “heuriskoتفهم على أهنا دراسة األساليب والطرق اليت
تستخدم يف االكتشاف وحل املشكالت.

مقتضى ذلك:
• االكتشاف يقع يف مساحة ما بني الرمسية الصارمة
للمنطق ”معىن  ،“Heuristicواإلهلام الذي
يبدو عشوائياً وغري عقالين ”معىن .“Eureka

• الوصول إىل النتيجة ،يكون عرب التخمني الذكي،
بدل اتباع صيغة رايضية حمددة.

استخدام املوجهات يف االكتشاف:

• تصف أسلوب التعلم من خالل احملاولة ،دون
احلاجة ابلضرورة إىل فرضية منظمة أو وسيلة إلثبات
صحة الفرضية أو بطالهنا( ،مثال :التعلم من خالل
اخلطأ).
• تتعلق ابستخدام املعارف العامة اليت مت اكتساهبا
ابخلربة( ،األداء املعتمد على اخلربة).
• تستخدم يف التعلم املعقد ،وكذلك يف أمور احلياة
اليومية( .مثال :لعبة الشطرنج).

خالصة تعريف املوجهات

• هو منهج حلل املشكالت ،أو التعلم ،أو االكتشاف ،يوظف
كامال ”غري مقطوع
أسلواب عمليًا ال يُضمن أن يكون مثاليًا أو ً
ً
بصحته علميًا“ ،لكنه كاف لتحقيق األهداف املباشرة ،ويعتمد
على حاالت مشاهبة سابقة.
• يستخدم حينما يكون الوصول إىل احلل شبه مستحيل ابتباع
الطرق الرايضية أو اخلطوات املقننة ،ويعطي نتائج مقبولة.
• يستخدم فيه عمليات عقلية ”أو ما يشبهها يف احلاسبات“ ختتصر
وقت الوصول إىل قرار حول موضوع ما.

لنتأمل :هل حنن نستخدم هذا األسلوب يف حياتنا؟

نظرة اترخيية الستخدام املوجهات يف االكتشاف
خالل اخلمسني عاما املاضية كتب الكثري عن حل املشكالت .وأغلب
هذه الكتاابت استلهمت أفكارها مما كتبه جورج بوليا George
 ،Polyaالذي ألف كتااب مشهورا بعنوان "كيف حتلها How to
 .")1957( Solve Itفقد كان بوليا معنيا بشكل أساس حبل
املسائل الرايضية ،واكتشاف األدلة والرباهني للنظرايت الرايضية ،ولعل
أسلوبه العام ال يبدو مهما من الوهلة األوىل:
 .1افهم املشكلة (رسم صورة هلا يف الذهن) .2 .ضع خطة (افرتض أن لديك حل).
 .3طبق اخلطة (إن كانت جمردة طبق على ملموسة) .4 .راجع عملك (التعميم أوال).

التحامل أو االحنياز اإلدراكي Cognitive Biases
ميكن تقدمي قواعد االحنياز اإلدراكي من خالل إتباع اإلجراءات التالية:

 .1الناس يف الغالب غري حساسني جتاه حجم العينة اليت يدرسوهنا،
ولذلك يقعون فيما يعرف "مبغالطة احلد األدىن base rate
 ،"fallacyعلى سبيل املثال:
 .2ينتهكون قوانني معينة لالحتماالت (كالقانون الذي يعىن ابحتمال
احلادثتني اللتني تقعان معا يف وقت واحد) ،وبشكل أكثر عمومية:
 .3يصبح الناس فريسة لعدة أنواع من التحيز ترتبط خبلفياهتم وإملامهم
ابحلادثة اليت ختضع للتقييم.

مثال لرقم  :1فكر يف األحجية التالية ،هناك مرض يصاب به شخص واحد
من كل ألف شخص من السكان .وحلسن احلظ هناك اختبار جديد قد مت
تطويره هلذا املرض ،ولكنه غري دقيق بشكل اتم ،ففي كل مائة حالة يقوم
ابختبارها خيطئ يف تشخيص إصابة مخسة أشخاص ،يف حني أن هؤالء
األشخاص اخلمسة غري مصابني ابملرض ،أي أن هذا االختبار لديه معدل
إجيايب خاطئ  .)false positive rate( %5واآلن ،لو أجريت هذا
االختبار لنفسك ووجدت النتيجة إجيابية .هل جيب أن تشعر ابلقلق؟ ما هي
فرصة إصابتك فعالً ابملرض؟ إذا كنت تعتقد أن النسبة عالية إىل حد ما ،رمبا
تصل إىل  ،%95إذا لست وحدك .ففي إحدى احلاالت الدراسية اليت مشلت
 60شخصاً أعطوا هذه املسألة ،تراوحت إجاابهتم بني  %0.095و.%99
حيث  27ممن قاموا حبل املسألة أجابوا بنسبة  ،%95ومتوسط اإلجاابت
كان  .%56بينما  11فقط أعطوا اإلجابة الصحيحة ،واليت ميكن احتساهبا
ابستخدام نظرية االحتماالت ،وهي .%2

هذا االختبار يؤدي وظيفة تشخيصية معينة ،والفحص يزيد فرصة اختيار الشخص
املصاب ابملرض إىل عشرين ضعفاً ”بشكل خطأ“ .ولكن الناس ال يدركون زايدهتم
للنسبة! فهم مييلون إىل جتاهل املعلومة اليت تقول أن  1000/ 1فقط يصابون ابملرض.
هذا يعرف ابحلد األدىن  base rateوحقيقة أن هذا احلد األدىن صغري مقارنة
ابملعدل اإلجيايب اخلاطئ ،تقود إىل تقديرات بعيدة كل البعد عن املوضوع.

ويثري القلق أكثر أن السؤال أعاله مل يطرح على جمموعة من العوام ،بل مت طرحه
على عشرين طالباً يف السنة الرابعة بكلية الطب ،وعشرين من السكان ،وعشرين
طبيباً ،يف مقابالت أجريت معهم يف مدرسة الطب هبارفارد .حيث أن أربعة
طالب ،وثالثة من السكان ،وأربعة من األطباء فقط أجابوا إجاابت صحيحة.
وهناك دليل على أنه بسبب هذا التحيز ،أخطأ العاملني يف احلقل الطيب يف
التشخيص ونصحوا ابختاذ إجراءات متشددة جتاه احلاالت اليت مشلتها هذه
االختبارات مبا يف ذلك االستعجال يف تصوير الثدي ابألشعة السينية.

مثال لرقم  :2أتمل السيناريو التايل ،ليندا يف احلادية والثالثني من عمرها ،غري
متزوجة ،صرحية ومتألقة .متخصصة يف الفلسفة .وعندما كانت طالبة ،كانت
مهتمة جداً بقضااي التمييز والعدالة االجتماعية ،كما شاركت أيضاً يف مظاهرات
مناوئة للحرب .طُلب من املعنيني ترتيب العبارات التالية حسب احتمال كل
منها ،مستخدمني الرقم  1ألكثرها احتماالً ،والرقم  8ألضعف االحتماالت:
أ -ليندا معلمة يف مدرسة ابتدائية
ب -ليندا تعمل يف مكتبة وأتخذ دروساً يف اليوغا
ج -ليندا انشطة يف احلركة النسوية
د -ليندا تعمل يف جمال علم النفس االجتماعي
ه -ليندا عضو يف مجعية النساء الناخبات
و -ليندا موظفة يف بنك
ز -ليندا مندوبة مبيعات لدى شركة أتمني
ح -ليندا موظفة يف بنك وانشطة يف احلركة النسوية
يف أي مرتبة تضع العبارة األخرية (ح) ؟ هل تضعها يف ترتيب أقل أم أكثر احتماالً من العبارة (و)؟

يتبني أن متوسط ترتيب االدعاء املشرتك أبن "ليندا موظفة يف
بنك وانشطة يف احلركة النسوية" كان أعلى من العبارة
األخرى "ليندا موظفة يف بنك" .وهذا خمالف ملا يعرف
بقاعدة االقرتان  Conjunction Ruleيف نظرية
االحتماالت ،واليت تقول أن احتمال وقوع حادثتني معاً ال
ميكن أن يكون أكرب من احتمال وقوع إحدى احلادثتني
منفردة.

وكما هو احلال يف مسألة "معدل احلد األدىن" ،مت عرض مسألة ليندا على
ثالث جمموعات ختتلف يف مستوايت تقدمها يف جمال اإلحصاء )1 :جمموعة
من طالب جامعة بريتش كولومبيا  British Colombiaوجامعة
ستانفورد  ،Stanfordوهؤالء ليست لديهم خلفيه عن االحتماالت أو
اإلحصاء )2 ،جمموعة من طالب الدراسات العليا يف ختصص علم النفس
والرتبية والطب ،وقد تلقى هؤالء عدة فصول دراسية يف اإلحصاء ،وكانوا
مجيعاً على إطالع جيد ابملفاهيم األساسية لالحتماالت )3 ،جمموعة من
طالب الدراسات العليا يف برانمج علوم مهارات اختاذ القرار يف مدرسة إدارة
األعمال جبامعة ستانفورد  ،Stanfordوقد تلقى هؤالء عدة فصول دراسية
متقدمة يف االحتماالت واإلحصاء .األجوبة اليت أتت من اجلماعات الثالث مل
تتضمن أي اختالفات ذات دالالت إحصائية مهمة ،أي أنه ال حاجة على ما
يبدو لالنشغال مبا إذا كان الذين شاركوا يف حل املسألة قد تلقوا فصول
دراسية متقدمة يف االحتماالت أم ال.

إن املنهج الذي يستخدمه الناس يف هذه احلاالت هو منهج يعرف بـ"موجه التمثيل
 ،"representativeness heuristicوحسب هذا املنهج ،النتائج اليت يتم استخالصها تعتمد على
توقع أن عينة صغرية ستمثل اجملتمع األم أفضل متثيل .هذا هو اإلرشاد الذي قيل أنه يقف وراء القرارات
اليت مت التوصل إليها يف حالة ليندا على سبيل املثال .ولذلك ي ّدعى أن:
الشخص الذي يتبع هذا املوجه يستطيع تقييم احتمال وقوع احلادثة غري مؤكدة احلدوث ،أو العينة ،بناء
على أهنا:
 )1تكون مشاهبة يف خصائصها األساسية للمجتمع الذي تنتمي إليه ،و:
 )2تعكس املميزات البارزة للعملية اليت تتم من خالهلا.
والفرضية اليت نطرحها هنا هي أنه يف حاالت كثرية حيكم على احلادثة "أ" أبهنا أكثر احتماال من احلادثة
"ب" حينما تكون "أ" أكثر متثيال من "ب" .وبعبارة أخرى ،ترتيب األحداث على أساس احتماالهتا
الذاتية يتوافق مع ترتيبها على أساس التمثيل.
ولذلك ،بدال من إضاعة اجلهد بني ثنااي نظرية االحتماالت ،يتأمل الفرد العبارة (ح) أعاله ،ويقرر ما إذا
كانت ليندا موظفة يف بنك وهي يف ذات الوقت انشطة يف احلركة النسوية أكثر متثيال لشخص لديه خلفية
كخلفيتها ،من أن تكون موظفة يف بنك فقط .مث يقوم بتقييم االحتمال على هذا األساس .الحظ أن
عامل التمثيل هذا قد نشأ على أساس بعض االعتبارات ذات الصلة ابلتشابه.
هذا التحيز موجود يف كل مكان وهو مبثابة جرس اإلنذار.

تطبيقات للموجهات  Heuristicsيف حياتنا اليومية
من األمثلة على تطبيقات هذا املنهج ”استخدام املوجهات “Heuristics
سبق أن ذكران ”حل املشكالت“ و ”احملاولة واخلطأ“ ،وتتم من خالل:

• تطبيق قاعدة ”مقياس اإلهبام“ ”(.“Rule of Thumbمعىن جمازي لتدرج اثبت)
• التخمني الذكي (.Educated Guessمبين على خربة سابقة ،أو خلفية فكرية)

• احلكم ”االنطباع“ األويل (.Intuitive Judgmentشعور ذايت مبين على شواهد)
• التنميط (.Stereotypingبناء حكم أو رأي ألمر مل يره الفرد من قبل أو جيربه)
• التصنيف املبين على مسات مشرتكة (.Profilingملعلومات أو كائنات ،أو عنصري)
• احلس املشرتك (.Common Senseلدى معظم الناس بناء على واقعهم هم)

The Science Delusion التضليل ”الوهم“ العلمي
لالستزادة
Rupert Sheldrake

The science delusion is the belief that science already
understands the nature of reality

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

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

ختاماً:
هل ميكن أن نراجع تطبيقاتنا املوجهات يف
حياتنا وأحكامنا ،بشكل مستمر؟
وكيف أثّرت على تعلمنا؟

وكيف تؤثر على تعليمنا لطالبنا؟

