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فاعلية وحدة فً الفلسفة قائمة علً نظزية التعلم المستند إلً الدماغ 

 التفكيز التأملً وفاعلية الذاتمهارات لتنمية 

 الثانىي الثانًلدي طالب الصف  األكاديمية 
 

 دادـإع
 ميساء محمذ مصطفً أحمذ حمزةد/ 

 فلسفية(المواد الالتدريس) مدرس المناهج وطرق 
 جامعة بنها -كلية التربية 

 ثــــالبح صـــمستخل

الػتلمـ المسػترد فاعمية كحدة فى الفمسفة قائمػة عمػى رظريػة استهدفت الدراسة الكشؼ عف 
 الثػارىلػدل طػ ا ال ػؼ  األكاديميػةالتفكيػر التػلممى كفاعميػة الػذات مهػارات إلى الػدماغ لترميػة 

، كاسػتددمت بال ػؼ الثػارى الثػاركل( طالبػة  69)   الدراسػة مػف  مجمكعػةرت ، كقد تكك  الثاركل
ككػػػذلؾ م يػػػاس فاعميػػػة الػػػذات  إعػػػداد الباحثػػػة() مهػػػارات التفكيػػػر التػػػلممى الباحثػػػة ادتبػػػار ل يػػػاس 

فركؽ ذات داللة اح ائية عرد  كجكدالدراسة إلى   رتائج  ، كتك مت إعداد الباحثة(األكاديمية )
طػ ا فػى التطبي ػيف ال بمػى كالبلػدل الدرجػات متكسػطى بػيف    ( α ≤  0.08 )   مستكل داللة

) التلمػؿ كالرؤيػة الراقػدة، تحديػد األسػباا كاألدلػة المرط يػة،  ادتبار التفكير التفكيػر التػلممى  فى 
، ل الح التطبيؽ البلدلتإعطاء تفسيرات م رلة،  كضع حمكؿ م ترحة، إ دار أحكاـ مرط ية ( 

بػػيف    ( α ≤  0.08فػػركؽ ذات داللػة اح ػائية عرػػد مسػتكل داللػػة ) ى كجػكد كمػا تك ػمت إلػػ
  م يػػاس فاعميػػة الػػذات األكاديميػػةطػػ ا فػػى التطبي ػػيف ال بمػػى كالبلػػدل فػػى  الدرجػػات متكسػػطى 

، كبالتالى أثبتت الرتائج فاعمية الكحدة ال ائمػة عمػى رظريػة الػتلمـ المسػترد ل الح التطبيؽ البلدل
 مهارات التفكير التلممى كفاعمية الذات  لدل ط ا ال ؼ الثارى الثاركل. لمدماغ فى ترمية
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 ت:ــــاس بالمشكلـــت واالحســــالمقذم

يشػػػهد ال ػػػرف الحػػػادل كاللشػػػريف اللديػػػد مػػػف التتيػػػرات الملرفيػػػة كالتكركلكجيػػػة المتسػػػارعة 
مسػػبكؽ، كأ ػػبح كالمت ح ػػة، أدت بطبيلػػة الحػػاؿ إلػػى تػػراكـ الملػػارؼ كالملمكمػػات بشػػكؿ  يػػر 

الح ػػكؿ عمػػػى الملمكمػػػات مػػػف أل م ػػػدر ك فػػػى أل كقػػت كمكػػػاف أمػػػر عاديػػػان، كيسػػػتدعى  ػػػذا 
األمر ضركرة التفكير اللميؽ فى الملمكمات التى يح ػؿ عميهػا الطالػا ، كلػذا ف ػد أ ػبح عمػى 
مؤسسػػات التربيػػة أف تكاجػػا  ػػذا التتيػػر الملرفػػى بتػػدريا الطػػ ا عمػػى أرمػػاط تفكيػػر مػػف شػػلرها 

 كد مف  حة الملمكمات كمراقشتها كتحميمها كالتك ؿ إلى تفسيرات كاسترتاجات م رلة مرها. التل
كقد فرضت متطمبات الل ر الحالى ضػركرة اال تمػاـ بترميػة مهػارات التفكيػر المدتمفػة، 
كأ بحت المؤسسات التلميمية مطالبة بتدريا ط بها عمى تكظيؼ مهػارات التفكيػر ، فاالعتمػاد 

أ ػػبح  يػػر م بػػكؿ فػػى اللمميػػة التلميميػػة، ألرػػا ي كلػػا شد ػػيات الطػػ ا كيلػػي هـ عمػػى التم ػػيف 
عف التفكير المتلمػؽ ، باضضػافة إلػى عػدـ قػدرة الطػ ا عمػى تكظيػؼ ملػارفهـ لحػؿ المشػك ت 

 )*( (000: 5008التى تكاجههـ فى الحياه. ) المرشد ك الح، 

يتمكف الفرد مف مهارة التلمـ مدل إف أحد المفا يـ المهمة فى  ذا ال رف كالمطمكبة حتى 
الحياة،  ى استدداـ مهػارات التفكيػر التػلممى كر ػؿ الػتلمـ إلػى مكاقػؼ جديػدة بطري ػة مررػة لجلػؿ 
الملرفة أكثر فهمان، فالتفكير التلممى  ك رمط مف التفكير يتضمف تحكيؿ المكضكعات إلى الل ؿ 

عطائها المزيد مف اللراية كاال تماـ.                  كا 

 (>: Can & Yildirim ،5007) كاف كيمديـر                                                          
كتلطػػى الفمسػػفة لكػػؿ إرسػػاف الحػػؽ فػػى المراقشػػة كالتلمػػؿ ب ػػدر مػػا يتػػاح لػػا مػػف ملػػارؼ 
كدبػػػرات، كلػػػذا رجػػػد اضرسػػػاف بحكػػػـ طبيلتػػػا ي بػػػؿ عمػػػى التفكيػػػر كير ػػػرؼ إلػػػى التلمػػػؿ، فالتلمػػػؿ 

لفمسػػفى  ػػك بحػػث عػػف أ ػػؿ الحيػػاة، كسػػلى دؤكا مػػف أجػػؿ تشػػكيؿ ال ػػيـ التػػى تلطػػى لمحيػػاه ا
ملرػػػى، كلػػػذلؾ فػػػإذا كارػػػت  ػػػفة اللمػػػـ أف قكاريرػػػا محػػػؿ اتفػػػاؽ ، فػػػإف  ػػػفة الفمسػػػفة أف مػػػذا بها 
مكضػػع ادػػت ؼ، كلػػذلؾ رجػػد أف التلمػػؿ فػػى اللمػػـك مػػف المهػػاـ األكلػػى لمتفمسػػؼ ، حيػػث يدضػػع 

 (70: 96>0الر دل. ) الشريطى،  قكاريف اللمـ لمتحميؿ

                                           

 .)اسـ عائمة المؤلؼ، السرة: ال فحة(  APAتتبع الباحثة رظاـ التكثيؽ  )*(



2028  (2ج)أبريل ( 114)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 232 

( أف تلمػػػـ المػػػكاد الفمسػػػفية ال يػػػتـ مػػػف دػػػ ؿ التم ػػػيف كالحفػػػظ 6:، ;500كيػػػرل زيػػػداف )
رما مف د ؿ التلمـ الرشط كالمممارسات اللممية لممهارات كالسػمككيات التػى تػؤدل إلػى  كالترديد كا 

ز ال ػػيـ كالسػػمككيات األد قيػػة، إدراؾ الح ػػائؽ الفمسػػفية كالرفسػػية كاالجتماعيػػة كمػػا تسػػهـ فػػى تلزيػػ
 كلذا عمى الملمـ تكظيؼ رشاطات الط ا فى ممارسة التفمسؼ دادؿ الفم ؿ كدارجا. 

( إلػى أرػا تكجػد ع قػة كثي ػة بػيف التفكيػر كالفمسػفة ، فمػيس 77: :>>0كيشير ) باير ، 
فالفمسفة  ى بحث  راؾ فرع مف فركع الفمسفة أكثر تلم ا بالتفكير مف الفمسفة، فهما متداد ف ، 

قػػائـ عمػػى التفكيػػر المرط ػػى أك  ػػى محبػػة الحكمػػة كالبحػػث عرهػػا، كعمػػى دػػ ؼ الفػػركع األدػػرل 
لملمػـ فهػػى الفػػرع الكحيػػد الػػذل يتدػػذ مػػف التفكيػر مكضػػكعا كمرهجػػا فػػى رفػػس الكقػػت، فهػػى الفكيػػر 

 الذل ي ـك كراء كؿ التككيدات كاالدعاءات كالمبادل.
( أف مػػف بػػيف  ايػػات تػػدريس 9-8، 5005-5000طػػؽ )كمػػا تبػػيف كثي ػػة الفمسػػفة كالمر

 الفمسفة بالمرحمة الثاركية ما يمى:
 تككيف الملرى الحياتى لمحياة يليشها المتلمـ. -0

 تككيف الكعى بالذات كفهـ قدراتها كأ دافها. -5

 تح يؽ فهـ أفضؿ لممحتكل التلميمى فى الفمسفة. -6

ف مػػػادة الفمسػػػفة بالمرحمػػػة ( أف  رػػػاؾ ارتباطػػػا كثي ػػػا بػػػي580: 5007كمػػػا تػػػرل )  ريػػػا،
الثاركية كالتلمؿ، فمف د ائص الفمسػفة الد شػة كالتلمػؿ، حيػث يسػاعد التلمػؿ فػى زيػادة كسػهكلة 
فهـ اللديد مف ال ضايا كالمكضكعات الفمسفية، فػ  يهػتـ الطالػا بمػا  ػك متػاح لػا مػف ملمكمػات 

رمػػا يهػػتـ بمػػا كراء  ػػذه الملمكمػػات مػػف ملػػارى ضػػمرية يسػػتطيع مػػف د لهػػا تكػػكيف كجهػػة  ف ػػط كا 
 رظر تتلمؽ بالمكاقؼ أك ال ضايا كالمكضكعات.

( أف التفكيػر التػلممى رمػط مػف أرمػاط التفكيػر ::0: 5007كيرل رزكقى ك عبد الكريـ )
التحميمػػى الػػذل يلتمػػد عمػػى التحميػػؿ كالتفسػػير كالتلمػػؿ، ممػػا يكسػػا الطالػػا شد ػػية مكضػػكعية 

لسميـ، كما أرا تفكير مكجا إلى أ داؼ محددة مرطم ة كتجلما  بكرا قادرا عمى التفسير اللممى ا
مػػف كجػػكد مشػػكمة مليرػػة تتطمػػا اسػػتجابات لمك ػػكؿ إلػػى الحػػؿ، كبػػذلؾ فهػػك رشػػاط ع مػػى  ػػادؼ 

 لحؿ المشك ت. 
كمػػا يلػػد أحػػد أرمػػاط التفكيػػر المهمػػة كالتػػى تلتبػػر إلػػى اثف مكضػػع ا تمػػاـ الكثيػػر مػػف 

كالملمػـ، حيػث يجلػؿ الطالػا أكثػر قػدرة عمػى تحميػؿ  الباحثيف ، كذلؾ أل ميتهػا لكػؿ مػف المػتلمـ
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كتلمػػؿ المكقػػؼ كت سػػيما إلػػى عرا ػػره ، كفحػػص جميػػع الحمػػكؿ المفركضػػة الدتيػػار أرسػػا  ػػذه 
الحمػػػكؿ لممكقػػػؼ، كلػػػذا يتطمػػػا األمػػػر البحػػػث عػػػف الل قػػػات كالػػػركابط بػػػيف اللرا ػػػر المدتمفػػػة. 

 (85: 5009)الحراف، 
اط التفكيػػر الػػذل يسػػترد عمػػى ربػػذ األحكػػاـ المسػػب ة كمػػا يرظػػر إليػػا باعتبػػاره رمػػط مػػف أرمػػ

كالحفاظ عمى درجة مػف الشػؾ المرط ػى لكػؿ األفكػار كالملمكمػات، كبػذلؾ فهػك يلتبػر مػف الرػكاتج 
التلميميػػػة التػػػى يػػػراد تح ي هػػػا لػػػدل الطػػػ ا ، لمػػػا لػػػا مػػػف دكر مهػػػـ فػػػى ملرفػػػة الطػػػ ا بػػػالكاقع 

 (7;0: :500الدارجى كتحدياتا. ) عامر ك الم رل، 
 (88-87: 5009كترجع أ مية التفكير التلممى إلى أف يمكف أف يساعد فى: )الحراف، 

التفكيػػػػػػػػر الجيػػػػػػػػد كتلميػػػػػػػػؽ اللمميػػػػػػػػات ال زمػػػػػػػػة لحػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػك ت كربػػػػػػػػط الملمكمػػػػػػػػات  -0
 ببلضها البلض.

تلميػػػػػؽ اضحسػػػػػاس بالمسػػػػػؤلية كالل ػػػػػؿ المتفػػػػػتح ، حتػػػػػى يكػػػػػكف الفػػػػػرد أكثػػػػػر قػػػػػدرة عمػػػػػى  -5
 تكجيا حياتا.

 ألسمكا المتدذ فى إ دار ال رارات .التدطيط كتلمؿ ا -6

ترميػػػة الث ػػػة بػػػالرفس عرػػػد مكاجهػػػة المكاقػػػؼ الحياتيػػػة سػػػكاء المدرسػػػية أك اليكميػػػة، حيػػػث  -7
 يتمكف الفرد مف السيطرة عمى تفكيره كتكظيفا بشكؿ جيد فى حؿ المشك ت.

( عمػػى أ ميػػة ممارسػػة الطالػػا 5006كتؤكػػد كثي ػػة الملػػايير ال كميػػة لمتلمػػيـ فػػى م ػػر )
ارات التفكيػػر ، باضضػػافة إلػػى ممارسػػة الطالػػا لممهػػارات الحياتيػػة، كلمػػا كػػاف التفكيػػر التػػلممى لمهػػ

أحد أرماط التفكير ككػذلؾ أحػد مهػارات ال ػرف الحػادل كاللشػريف، فػإف  ػذا يلرػى ا تمػاـ الملػايير 
 ال كمية لمتلميـ بالتفكير التلممى. 

ديػػد مػػف البحػػكث كالدراسػػات السػػاب ة كمػػف مظػػا ر اال تمػػاـ بػػالتفكير التػػلممى ، ا تمػػاـ الل
بػػػالتفكير التػػػلممى عمػػػى مسػػػتكل المراحػػػؿ التلميميػػػة المدتمفػػػة بػػػدءان مػػػف المرحمػػػة االبتدائيػػػة كحتػػػى 

 المرحمة الجاملية سكاء فى الدراسات االجتماعية أك المكاد الفمسفية، كمف  ذه الدراسات:
  فػاف ايػز  ( دراسةVan Es ،5009التػى اسػتهدفت ترميػة التف ) كيػر التػلممى لػدل طػ ا

المرحمػػػة الثاركيػػػة مػػػف دػػػ ؿ اسػػػتدداـ اسػػػتراتيجيات التسػػػاؤؿ ككقػػػت االرتظػػػار، كتك ػػػمت 
الدراسػػة إلػػى أف اسػػتدداـ الملممػػيف ألسػػئمة م ػػممة لترميػػة التفكيػػر كاالرتظػػار بلػػد طػػرح 
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السؤاؿ يؤثر بشكؿ إيجابى عمى ترمية التفكير التلممى لدل الط ا ، كقد تك ؿ الباحػث 
 ه الرتيجية مف د ؿ تحميؿ البحكث الساب ة التى تمت فى  ذا المجاؿ.لهذ

  ،( التى ا تمت بالبحث عف أثر اسػتدداـ رمػكذج التػدريس المكسػع :500دراسة )عبد اهلل
فػػى تػػدريس التػػاريا عمػػى التح ػػيؿ كترميػػة مهػػارات التفكيػػر التػػلممى لػػدل طػػ ا ال ػػؼ 

مػكذج التػدريس المكسػع فػى تػدريس التػاريا األكؿ الثاركل، كتك مت الدراسػة إلػى فاعميػة ر
 عمى التح يؿ كترمية مهارات التفكير التلممى لدل ط ا ال ؼ األكؿ الثاركل.

  ،( التى  دفت إلى الكشؼ عف أثػر اسػتدداـ المػددؿ ال ػائـ عمػى :500دراسة ) الدكالدة
يػػة فػػػى ال ضػػايا فػػى ترميػػػة مهػػارات التفكيػػر التػػػلممى كمهػػارات تحديػػد المشػػػك ت االجتماع

مبحػث التربيػة الكطريػة كالمدريػػة لػدل طػ ا ال ػؼ اللاشػػر فػى االردف، كتك ػمت رتػػائج 
الدراسػػة إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة اح ػػائية بػػيف الطػػ ا فػػى المجمػػكعتيف الضػػابطة 
كالتجريبيػػػة عمػػػى ادتبػػػار التفكيػػػر التػػػلممى كادتبػػػار تحديػػػد المشػػػك ت تلػػػزل إلػػػى اسػػػتددـ 

 ت.المددؿ ال ائـ عمى المشك 

 جكفيرػؾ ك كسػيمؾ  ( دراسػةGuvence & Celik   ،5005 التػى اسػتهدفت الكشػؼ )
عػػػف الل قػػػة بػػػيف مهػػػارات التفكيػػػر التػػػلممى كالػػػذكاء اللػػػاطفى لػػػدل ملممػػػى الف ػػػؿ، كقػػػد 
 تك مت الدراسة إلى كجكد ع قة ارتباطية بيف الذكاء اللاطفى كمهارات التفكير التلممى

  ،مػػت بإعػػداد ت ػػكر م تػػرح لمػػرهج الفمسػػفة فػػى ضػػكء ( التػػى ا ت5006دراسػػة ) سػػميماف
االتجػػػاه المرظػػػكمى لترميػػػة مهػػػارات التلمػػػؿ الفمسػػػفى لػػػدل طػػػ ا ال ػػػؼ األكؿ الثػػػاركل، 
كتك ػػػػمت الدراسػػػػة كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة اح ػػػػائية بػػػػيف مجمػػػػكعتى البحػػػػث ل ػػػػالح 

 المجمكعة التجريبية.

  ،ث افػػػة الحػػػكار كالتفكيػػػر  ( التػػػى  ػػػدفت إلػػػى ترميػػػة مهػػػارات5006دراسػػػة )  ػػػ ح الػػػديف
التلممى لدل ط ا المرحمة الثاركية مف دػ ؿ إعػداد بررػامج م تػرح قػائـ عمػى الر ػكص 
الفمسػػفية، كتك ػػمت رتػػائج الدراسػػة إلػػى فاعميػػة البررػػامج الم تػػرح فػػى ترميػػة ث افػػة الحػػكار 

 كمهاراتا ككذلؾ مهارات التفكير التلممى.
  يػككمرج ك عبػد مرػاؼ ( دراسةYuekming & Abd Manaf  ،5007 التػى ا تمػت )

بت يػيـ مدرجػػات الػتلمـ لػػدل الطػ ا لملرفػػة مهػارات التفكيػػر التػلممى المتضػػمرة بهػا، كقػػد 
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تك ػػمت الدراسػػة إلػػى أف التح ػػيؿ الدراسػػى كمهػػارات التفكيػػر اللميػػا كمػػف بيرهػػا التفكيػػر 
 التلممى متضمرة بل داؼ كركاتج تلمـ الم رر

  ،تمت بترمية مهارات التفكير التلممى كالتح يؿ فػى مػادة ( التى ا 5007دراسة )  ريا
الفمسػػػفة مػػػف دػػػ ؿ اسػػػتدداـ الدػػػرائط الذ ريػػػة لػػػدل طػػػ ا المرحمػػػة الثاركيػػػة، كتك ػػػمت 
الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللػة اح ػائية بػيف متكسػطى درجػات المجمكعػة التجريبيػة 

 يبية.كالضابطة فى ادتبار التفكير التلممى ل الح المجمكعة التجر 

  ،( التػػى اسػػتهدفت التلػػرؼ عمػػى فاعميػػة اسػػتدداـ الػػتلمـ المػػرظـ 5007دراسػػة ) الشػػريطى
، مى لدل ط ا ال ؼ األكؿ الثاركلذاتيا لتدريس الفمسفة فى ترمية مهارات التفكير التلم

كتك مت الدراسة إلى فاعمية استدداـ التلمـ المرظـ ذاتيا لتدريس الفمسفة فى ترمية بلض 
 فكير التلممى لدل الط ا مهارات الت

  ،( التػػى اسػػتهدفت قيػػاس فاعميػػة مػػددؿ التحميػػؿ األد قػػى فػػى 5009دراسػػة )عبػػد المجيػػد
تػػػدريس الفمسػػػفة عمػػػى ترميػػػة مهػػػارات التفكيػػػر التػػػلممى كالحساسػػػية األد قيػػػة لػػػدل طػػػ ا 
ال ػػػػؼ الثالػػػػث الثػػػػاركل، كقػػػػد أظهػػػػرت رتػػػػائج البحػػػػث فاعميػػػػة اسػػػػتدداـ مػػػػددؿ التحميػػػػؿ 

فػػى تػػدريس الفمسػػفة عمػػى ترميػػة مهػػارات التفكيػػر التػػلممى كالحساسػػية األد قيػػة األد قػػى 
 لدل ط ا ال ؼ الثالث الثاركل.

  ،( التػػى اسػػتهدفت الكشػػؼ عػػف فاعميػػة رمػػكذج الػػتلمـ التكليػػدل فػػى :500دراسػػة ) ػػالح
الفمسػػفة لترميػػة مهػػارات التفكيػػر التػػلممى لػػدل طػػ ا المرحمػػة الثاركيػػة، كتك ػػمت الدراسػػة 

فاعمية رمكذج التلمـ التكليدل فػى الفمسػفة لترميػة بلػض مهػارات التفكيػر التػلممى لػدل  إلى
 ط ا المرحمة الثاركية.

 كيالحظ عمى البحكث كالدراسات السابقة أنها أكدت جميعها عمى ما يمى:
 .كجكد ق كر فى مهارات التفكير التلممى لدل الط ا بالمراحؿ التلميمية المدتمفة 

 التػلممى كضػركرتا لمػا يترتػػا عميػا مػف الم حظػة الدقي ػة كملرفػة األسػػباا  أ ميػة التفكيػر
 كبحثها كالتك ؿ إلى الحمكؿ.

  ادػػت ؼ تكجهػػات البػػاحثيف مػػف حيػػث تركيػػز ـ عمػػى ملالجػػات تجريبيػػة مدتمفػػة، يمكػػف أف
 يككف لها تلثير إيجابى عمى التفكير التلممى.
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 الث الثاركل كردرة الدراسات فى التفكيػر تركز بحكث المكاد الفمسفية عمى ال ؼ األكؿ كالث
التلممى عمى ال ؼ الثارى الثػاركل، عمػى الػر ـ مػف أف المػرهج تػـ تطػكيره باللػاـ الدراسػى 

5008  /5009. 
كيػػرتبط ا تمػػاـ الطػػ ا بػػالتلميـ بمػػا يتػػكافر لػػديهـ مػػف ملت ػػدات عػػف أرفسػػهـ مػػف حيػػث 

المدتمفػة، فالطالػا الػذل يكػكف لديػا اعت ػاد قدرتهـ عمػى أداء المهػاـ المدتمفػة، أك أرمػاط السػمكؾ 
ب درتا عمى أداء مهارة مليرة ، يسػتطيع أف يػؤدل  ػذه المهػارة بكفػاءة مػف دػ ؿ بػذؿ المزيػد مػف 

 الجهد كالمثابرة حتى يتمكف مف أداء األعماؿ كالتكميفات، ك ك ما يلرؼ بالفاعمية الذاتية.
تهػػتـ باعت ػػادات األفػػراد حػػكؿ قػػدراتهـ ( أف الفاعميػػة الذاتيػػة :60: 5009كيػػرل بارػػدكرا )

عمػػى إرجػػاز أك تح يػػؽ المهػػاـ، فػػ  يمكػػف لمفػػرد أف يكػػكف لديػػة كػػؿ األشػػياء المطمكبػػة ضرجػػاز كػػؿ 
األمػػكر الحياتيػػة، كلػػذا يدتمػػؼ األفػػراد فيمػػا بيػػرهـ فيمػػا يتلمػػؽ بتحفيػػز زكاتهػػـ ، ككػػذلؾ مسػػتكيات 

رمػػػا  ػػػى مجمكعػػػة مػػػف ترميػػػة فػػػاعميتهـ الذاتيػػػة، كلػػػذا ال تلػػػد الفاعميػػػة الذ اتيػػػة اتجا ػػػا عالميػػػا، كا 
 الملت دات المدتمفة، مرتبطة بلداء كظائؼ مدتمفة.

( أف اعت ػػػاد الرػػػاس فػػػى قػػػدراتهـ عمػػػى أداء 007: 5008كمػػػا يػػػرل ) جػػػابر، ك اللزبػػػى، 
األعمػػػاؿ تزيػػػد مػػػف فػػػرص ارػػػدماجهـ فػػػى  ػػػذه األعمػػػاؿ أك أرمػػػاط السػػػمكؾ، كبالمثػػػؿ فػػػى الػػػتلمـ 

ا الػذيف لػديهـ فاعميػة ذاتيػة مرتفلػة أف يتلممػكا أكثػر مػف  يػر ـ مػف ذكل كالتح يؿ يميػؿ الطػ 
 الفاعمية المردفضة.

( عمػػػى أف  رػػػاؾ اللديػػػد مػػػف التحػػػديات التػػػى تكاجػػػا ملمػػػـ 0>: 5006كتؤكػػػد )إبػػػرا يـ ،
الفمسفة فى أدائا، كالتػى تتطمػا تلػديؿ دكره مػف مجػرد مكضػحا لمػادة الفمسػفة إلػى مرشػدا كمتيػرا 

عادة لسمكؾ الط  ا، فدكر مرهج الفمسفة  ك مساعدة الطالا حؿ مشك تا، كتهذيا ارفلاالتا كا 
 ث تا برفسا كت ديره لها حتى يتكافؽ اجتماعيا كرفسيا دادؿ المدرسة كدارجها.

( أف  رػػػاؾ ا تمامػػػا متزايػػػدا بضػػػركرة تلمػػػيـ مػػػادة الفمسػػػفة 5: 5007كتػػػرل ) الشػػػريطى، 
حى الحيػاة، كتجاكبػا مػع متطابػات الحيػاة سػكاء دادػؿ بشكؿ يركز عمى ممارستها فى مدتمػؼ رػكا

المؤسسات التلميمية أك دارجها، كيمكف أف يتح ؽ ذلؾ مف د ؿ استدداـ مدادؿ كاسػتراتيجيات 
 مراسبة لحاجات الط ا بالمرحمة الثاركية.
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( أرػا بػالر ـ مػف األ ميػة الكبػرل لدراسػة الفمسػفة 009: 5007كما يؤكد ) عبد المجيػد، 
ة الثاركية ، إال أف االعتماد عمى طرؽ ملتادة فى تدريس الفمسفة كاعتبار ا مادة تح ػيؿ بالمرحم

ملرفى ف ط ، كعدـ االستفادة مما يمكف أف ت دما لمطالا مف  حكة ع ميػة كرشػاط فكػرل لطػرح 
 المزيد مف األفكار حكؿ المكضكعات كال ضايا المدتمفة.

تفكير تحتاج إلػى البحػث عػف رظريػات تربكيػة كجديد بالذكر أف ترمية األرماط المدتمفة لم
حديثة يتبيف مف د لها أ مية التفكير كمهاراتػا ، كمػف  ػذه الرظريػات رظريػة الػتلمـ المسػترد إلػى 
الدماغ، ك ى رظرية تربكية حديثة تلتمد عمػى أليػة عمػؿ الػدماغ، كتؤكػد عمػى الػتلمـ فػى حضػكر 

يػػػػاا التهديػػػػد كتلػػػػدد األرظمػػػػة فػػػػى اللمميػػػػة الػػػػذ ف، باالضػػػػافة إلػػػػى المتلػػػػة كالمػػػػرح كالتشػػػػكيؽ ك 
 (.80;: 5009التلميمية. )اللدكاف كالدكالدة، 

كتلتمػػد  ػػذه الرظريػػة عمػػى رتػػائج أبحػػاث عمػػـ األع ػػاا كعمػػـ الػػرفس الملرفػػى كالهردسػػة 
الكراثيػػة كاألحيػػاء كعمػػـك الحاسػػا ، كلػػذا تتضػػمف الرظريػػة مممحػػيف أساسػػييف  مػػا ، ت ػػميـ بيئػػة 

ثرائهػػا بػػالدبرات، كاألدػػر طػػرؽ ملالجػػة الطػػ ا لدبػػراتهـ، ك ػػى تتضػػمف تلمػػـ رابضػػة بالحيػػا ة كا 
ثػػ ث ت ريػػات تلميميػػة تػػرتبط بػػالتلمـ المسػػترد إلػػى الػػدماغ ك ػػى، االرتمػػاس كتلمػػؿ عمػػى ارػػدماج 
الطػػػ ا فػػػػى الدبػػػػرات التربكيػػػػة، كاالسػػػترداء كتلتمػػػػد عمػػػػى إزالػػػػة الدػػػكؼ كالر بػػػػة عرػػػػد مكاجهػػػػة 

كتلرى السماح لممتلمـ بتدعيـ ملمكماتػا مػف دػ ؿ ملالجتهػا. ) عبػد  المكاقؼ، كالملالجة الرشطة
 (905: :500السميع، 

( إلى أف  راؾ ت دـ ممحكظ فى كسائؿ 8>-;;: >500كيشير ) عبيدات كأبك السميد، 
ملرفة الدماغ ظهرت مع ت دـ التكركلكجيا، حيث أ بح مف اليسير ت كير اللمميات التى تحدث 

حيػػث كالػػذكاء قػػد تتيػػرت،  هػػرت البحػػكث أف األفكػػار ال ديمػػة عػػف الػػدماغ دادػػؿ الػػدماغ، كمػػا أظ
يتتيػػر الػػدماغ فسػػيكلكجيا حػػيف يردػػرط فػػى بيئػػة  ريػػة بػػالمثيرات،  كلػػذ فػػإف  رػػاؾ مجمكعػػة مػػف 

 الشركط األساسية التى تيسر عمؿ الدماغ ك ى:
 التػػػػػى تتػػػػػيح اسػػػػػتدداـ الحػػػػػكاس المدتمفػػػػػة، كتػػػػػزكد الػػػػػدماغ بملطيػػػػػات البيئػػػػػة ال نيػػػػػة: (أ 

 حسية قكية كمتركعة.

:فػػالمحتكل ذك الملرػػى  ػػك المحتػػكل المػػرتبط بحاجػػات كا تمامػػات الخبػػرات ذات المعنػػى  (ا 
 الط ا كدبراتهـ الملاشة فى الحياة الح ي ية.
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: فػػ  يمكػػف لملمػػـ كاحػػد مكاجهػػة  ػػؼ مػػف ث ثػػيف دمػػاغ مدتمفػػيف ، التعػػاكف كالتػػ زر  (ج 
، فالط ا يمتمككف دبرات متركعة يربتػى كبالتالى يتطما األمر استدداـ التلمـ التلاكرى

 تبادلها فيما بيرهـ.

: حيػػػػػث يػػػػػرل اللممػػػػػاء أف الحركػػػػػة تطمػػػػػؽ مػػػػػادة متذيػػػػػة لمػػػػػدماغ تلػػػػػزز التفكيػػػػػر الحركػػػػػة (د 
 كت مؿ التكتر.

: فكػػؿ دمػػاغ فريػػد مػػف ركعػػا ، كبالتػػالى يجػػا كضػػع الطػػ ا أمػػاـ  البػػدائؿ كالخيػػارات  (ق 
ركيػع التلمػيـ حسػا مسػتكيات األ ػداؼ، بدائؿ كديػارات متركعػة ، حيػث يمكػف لممدرسػة ت

 أك حسا الذكاءات أك  ير ا.

: يحتاج كؿ دماغ إلى كقت داص ألرا فريد مف ركعػا، كيدتمػؼ الكقػت بػادت ؼ الكقت (ك 
أدمتػػػة الطػػػ ا ، إال أرػػػا ب ػػػػفة عامػػػة يحتػػػاج الػػػدماغ إلػػػػى كقػػػت لملالجػػػة الملمكمػػػػات 

حداث تتيرات عمى الدماغ ككذلؾ ر ؿ الملمكما  ت إلى الذاكرة طكيمة المدل.كتلممها كا 

: كتلرى كؿ ما ي دمػا الملمػـ مػف تلمي ػات عمػى سػمكؾ المػتلمـ ، الت ذية الراجعة الفكرية (ز 
 كتملا التتذية الفكرية دكرا مهما فى رمك الدماغ.

: ك ػػى عػػادة ع ميػػة يمارسػػها الػػدماغ، ك ػػى تلكػػس الث ػػة بالػػذات، كيلتبػػر الػػدماغ اإلتقػػاف (ح 
، مستددما ملمكمات أك لتة المكضػكع ف إذا تحدث أك راقشمت را لمهارة أك مكضكع ملي

 أك رفذ المهارة فى مكاقؼ جديدة أك حؿ مف د لها مشك ت.

: إف التلمػيـ إلزامػى، كلػيس ادتياريػا فػى ملظػـ دكؿ اللػالـ، كبالتػالى يجػا غياب التهديد (ط 
تى تتما البلد عف التهديد الذل يجلؿ الط ا متكتريف كقم يف ، كفى ظؿ  ذه األجكاءال

عميهػا الدػكؼ كال مػؽ ي ػلا عمػى الػدماغ أف يرتبػا ، كالمدرسػة الجيػدة  ػى التػى تحمػػى 
 الط ا مف التهديد كتكفر جك األمف كالطملريرة.

باضضػػػافة إلػػػى الشػػػركط السػػػابؽ عرضػػػها التػػػى تيسػػػر عمػػػؿ الػػػدماغ ، يػػػرل )أبػػػك ريػػػاش، 
ف األدػذ بهػا حتػى يكػكف ( فإف  راؾ عدد مػف الر ػائح التػى يربتػى عمػى الملممػي;08: :500

 الدماغ أكثر فاعمية فى أداء مهاما كمف بيف تمؾ الر ائح:
 .استدداـ مشك ت كمكاقؼ ح ي ية ذات ملرى 
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 .رشاء ع قات جديدة  استدداـ أرشطة  ير مللكفة تشجع عمى االستكشاؼ كا 

 .اال تماـ بل داؼ يمكف تح ي ها باستدداـ التحدل 

 ا.ادتيار المكضكعات ذات الملرى لمط  

 .تلسيس التلمـ عمى حا االستط ع كالحاجات كاال تمامات 

 .استدداـ األرشطة المرتكزة عمى الحكاس المتلددة 

(  أف التػػدريس المكجػػة لمػػدماغ يتضػػمف سػػت مراحػػؿ 77-76: 5006كيػػرل ) ػػارديمف، 
مترابطػػة كمتدادمػػة تسػػاعد الملممػػيف عمػػى تطبيػػؽ اض ػػ حات  التربكيػػة الحديثػػة فػػى التػػدريس ، 

  ذه المراحؿ  ى:ك 
 إعداد مراخ ارفلالى إيجابى لمتلمـ. -0

 تهيئة بيئة ال ؼ الدراسى. -5

 ت ميـ دبرة التلمـ . -6

 تدريس الملرفة اضجرائية كالت ريرية. -7

 التدريس مف أجؿ التكسع كتطبيؽ الملرفة. -8

 ت كيـ التلمـ. -9

لمػكاد كنظرًا ألهمية الػتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ أقػد أجريػت العديػد مػف الدراسػات أػى ا
 الدراسية المختمفة كمف بينها مادة الفمسفة كهى:

( ، ك دراسػػة ) جػػاد الحػػؽ، 5007( أك دراسػػة ) عبػػد المجيػػد ، 5000دراسػػة ) دركيػػش، 
، Demirel & Tufekci) ديميريػػػؿ كتػػػكفكى دراسػػػة ( ك >500دراسػػػة ) كميرػػػؾ، ( ك 5009
راسػػػة ) اللػػػدكاف ك ( ك  د5008دراسػػػة ) الز بػػػى،( ك Kuar ،5006دراسػػػة ) كػػػكر ( ك >500

( ك دراسػػػة 5009( ك دراسػػػة ) سػػػميـ، 5008( ك دراسػػػة ) الدكالػػػدة ك قطػػػاكل، 5009الدكالػػػدة، 
 ( :500( ك دراسة )فرج،:500)اللارضة   ، 

 كيالحظ عمى البحكث كالدراسات السابقة أى مجاؿ التعمـ المستند لمدماغ ما يمى:
المسػػػػػترد لمػػػػػػدماغ ، ك ػػػػػذا يؤكػػػػػػد  ا تمػػػػػاـ البحػػػػػكث كالدراسػػػػػػات السػػػػػاب ة برظريػػػػػػة الػػػػػتلمـ -0

 أ مية الرظرية.
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قمة البحكث التى ا تمت بالتلمـ المسترد لمػدماغ فػى مجػاؿ المػكاد الفمسػفية، فلمػى الػر ـ  -5
مػػف كثػػرة الدراسػػات السػػاب ة فػػى مجػػاؿ الػػتلمـ المسػػترد لمػػدماغ، إال أرػػا ال تكجػػد فػػى حػػدكد 

بلمػػـ الػػرفس ، ك ػػذا مػػا دعػػى عمػػـ الباحثػػة سػػكل دراسػػتيف إحػػدا ما فػػى الفمسػػفة كاألدػػرل 
الباحثػػة إلػػى اال تمػػاـ برظريػػة الػػتلمـ المسػػترد لمػػدماغ كاالسػػتفادة بمػػا ت دمػػا الرظريػػة مػػف 

 اسهامات عديدة فى مجاؿ التدريس.

كلمتلكيػػد عمػػى مشػػكمة الدراسػػة اسػػتردت الباحثػػة إلػػى رتػػائج الدراسػػات كالبحػػكث السػػاب ة 
التػػػػلممى ككػػػػذلؾ فاعميػػػػة الػػػػذات التػػػػى أكػػػػدت أف  رػػػػاؾ ق ػػػػكر فػػػػى مهػػػػارات التفكيػػػػر 

األكاديمية لدل ط ا المرحمة الثاركية كأك ت بمزيد مف اال تماـ بهػذا المتتيػر، كمػا 
قامػػت الباحثػػة بػػإجراء م ابمػػة مػػع مػػكجهى كملممػػى المػػكاد الفمسػػفية الػػذيف أكػػدكا مراسػػبة 

المجػػرد،  ػػذا الػػرمط مػػف التفكيػػر لطػػ ا المرحمػػة الثاركيػػة، ألرهػػا بدايػػة التفكيػػر الل مػػى 
كأف  ذا الرمط مف التفكير سيفتح أماـ الطػ ا أفػاؽ ملرفيػة متلػددة بليػدة عػف ث ثيػة 
الحفظ كالتم يف كاالسػتظهار، كمػا أكػدكا أف  رػاؾ ضػلفان فػى قػدرات الطػ ا عمػى أداء 
المهػػػاـ كاألرشػػػطة المرتبطػػػة بمػػػادة الفمسػػػفة كالػػػذل قػػػديرجع إلػػػى عػػػدـ الث ػػػة بػػػالرفس أك 

برة لػديهـ، ممػا يػؤدل إلػى تفضػيمهـ لممهػاـ السػهمة عمػى األدػرل اردفاض مستكل المثػا
 التى تحتاج إلى تفكير كتحدل.

باضضافة إلى م حظة الباحثة لط ا ال ؼ الثارى الثػاركل، مػف دػ ؿ اضشػراؼ عمػى 
طػػ ا كميػػة التربيػػة بالتػػدريا الميػػدارى،  حيػػث الحظػػت الباحثػػة مػػف د لهػػا مشػػاركتها لمطػػ ا 

ريس بلػػػض الػػدركس أف طػػػ ا ال ػػؼ الثػػػارى الثػػاركل ال يتمكرػػػكف مػػف تحديػػػد الملممػػيف فػػػى تػػد
األسػػباا الح ي يػػة لػػبلض المكاقػػؼ كالمشػػك ت ككػػذلؾ إعطػػاء تفسػػيرات كاضػػحة لممشػػك ت، أك 
التل يػػا بػػلرائهـ عمػػى  ػػذه المكاقػػؼ كالمشػػك ت، كمػػا أف الطػػ ا يفضػػمكف دائمػػا األرشػػطة التػػى 

طما قدر مف التحدل فيجدكف  ػلكبة فػى اضجابػة عميهػا، كمػا ت يس الحفظ ، أما المهاـ التى تت
أرهػػـ يلػػاركف مػػف ق ػػكر فػػى الث ػػة بػػالرفس، ممػػا دعػػى الباحثػػة إلػػى ال ػػاء المزيػػد مػػف الضػػكء عمػػى 

  ذه المتتيرات.
 كما قامت الباحثة بتحميػؿ أ ػداؼ كتػاا ال ػؼ الثػارى الثػاركل ) الفمسػفة كالحيػاة( طبلػة 

ط بالفمسفة ك ػك كحػدة ) الفمسػفة كالحيػاة( كتبػيف مػف دػ ؿ تحميػؿ ( الجزء المرتب;500/:500) 
األ ػػداؼ تركيػػز األ ػػداؼ عمػػى الجارػػا الملرفػػى كفػػؽ ت ػػريؼ بمػػـك لر ػػداؼ الملرفيػػة، كتركيػػز 
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الكحػػدة عمػػى ممارسػػة الطػػ ا لػػبلض مهػػارات التفكيػػر الفمسػػفى، عمػػى الػػر ـ مػػف أ ميػػة التفكيػػر 
ا مكاقػؼ كأرشػطة لترميػة مهػارات التفكيػر التػلممى، أمػا التلممى دا ة كأف المحتكل يمكػف تضػمير

فهرػػاؾ ق ػػكر فيمػػا يتلمػػؽ با تمػػاـ األ ػػداؼ بالبلػػد  األكاديميػػة فيمػػا يتلمػػؽ بلبلػػاد فاعميػػة الػػذات
 الكجدارى ب فة عامة.

كلذا تسلى الدراسة الحالية إلى ترمية بلض مهارات التفكير التػلممى كفاعميػة الػذات لػدل 
لثػػاركل مػػف دػػ ؿ  ػػيا ة بلػػض مكضػػكعات كحػػدة الفمسػػفة كالحيػػاة كفػػؽ طػػ ا ال ػػؼ الثػػارى ا

 مبادلء التلمـ المسترد لمدماغ. 

 ث:ــــــت البحـــــمشكل

لػدل  األكاديميػة ق كر مهارات التفكيػر التػلممى كفاعميػة الػذاتتتحدد مشكمة الدراسة فى 
الػرمط مػف التفكيػر أثرػاء إلػى عػدـ اال تمػاـ بهػذا  كالػذل قػد يرجػع  ال ػؼ الثػارى الثػاركل،ط ا 

، تػػدريس مػػادة الفمسػػفة ، عمػػى الػػر ـ مػػف الل قػػة الكثي ػػة بػػيف كػػؿ مػػف التفكيػػر التػػلممى كالفمسػػفة 
باضضافة إلى عدـ ملرفة الطالا ب دراتا كما يمتمكا مف مهارات مما قد يػؤثر بشػكؿ سػمبى عمػى 

 الى:كمف  را كاف التساؤؿ الرئيس لمدراسة كالت أدائا لممهاـ المدتمفة
كحػدة أػى الفمسػفة قائمػة عمػى نظريػة الػتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ لتنميػة أاعمية  ما "
 "الثانكل الثانىالتفكير التأممى كأاعمية الذات األكاديمية لدل طالب الصؼ مهارات 

 كيتفرع عف هذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية التالية:
 ة الثاركية؟ما مهارات التفكير التلممى المراسبة لط ا المرحم -0

ما الكحدة ال ائمة عمى التلمـ المسترد لمدماغ  لترمية التفكير التلممى  كفاعمية الذات لدل  -5
 ؟ط ا ال ؼ الثارى الثاركل 

 ؟ ترمية التفكير التلممى لدل ط ا ال ؼ الثارى الثاركل فىما فاعمية الكحدة  -6

 ؟ ا ال ؼ الثارى الثاركللدل ط  األكاديميةما فاعمية الكحدة فى ترمية فاعمية الذات  -7

لػػدل طػػػ ا ال ػػػؼ الثػػػارى  األكاديميػػػة مػػا الل قػػػة بػػػيف التفكيػػػر التػػلممى كفاعميػػػة الػػػذات -8
 ؟الثاركل

 ث:ـــــــذود البحـــــــح

 ال ؼ الثارى الثاركل بإدارة برها محافظة ال ميكبية.ط ا  -0
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ية  مفهكمهػػا مكضػػكع " فمسػػفة األدػػ ؽ  ما يتهػػا كمػػذا بها " كمكضػػكع " الفمسػػفة السياسػػ -5
 ;500/  :500كمكضكعاتها" مف كحدة "  الفمسفة كالحياة "   بال ؼ الثارى الثاركل 

 بلض مهارات التفكير التلممى المراسبة لط ا ال ؼ الثارى الثاركل. -6

 ث:ـــــــروض البحــــــــف

متكسػطى بػيف    ( α ≤  0.08تكجػد فػركؽ ذات داللػة اح ػائية عرػد مسػتكل داللػة )  -0
ل ػػالح ككػػؿ  ادتبػػار التفكيػػر التػػلممىطػػ ا فػػى التطبي ػػيف ال بمػػى كالبلػػدل فػػى الدرجػػات 

 التطبيؽ البلدل.

متكسػطى بػيف    ( α ≤  0.08تكجػد فػركؽ ذات داللػة اح ػائية عرػد مسػتكل داللػة )  -5
ل ػػػػالح   م يػػػػاس فاعميػػػػة الػػػػذاتطػػػػ ا فػػػػى التطبي ػػػػيف ال بمػػػػى كالبلػػػػدل فػػػػى  الدرجػػػػات 

 التطبيؽ البلدل.

بػػيف (  α ≤  0.08داللػػة )  ة ارتباطيػػة ذات داللػػة اح ػػائية عرػػد مسػػتكلتكجػػد ع قػػ -6
 المتتيريف التابليف ) التفكيػر التػلممى كفاعميػة الػذات( لػدل طػ ا ال ػؼ الثػارى الثػاركل

 .ل الح التطبيؽ البلدل

 ث:ــــــذاف البحـــــأه

 يسعى البحث الحالى إلى تحقيؽ األهداؼ التالية:
 ى لدل ط ا ال ؼ الثارى الثاركل.ترمية التفكير التلمم -0

 ترمية ملت دات الط ا حكؿ قدراتهـ عمى أداء األعماؿ كالمهاـ -5

 .التفكير التلممى فى مادة الفمسفة لط ا ال ؼ الثارى الثاركلإعداد ادتبار فى  -6

 .لط ا ال ؼ الثارى الثاركل األكاديمية إعداد م ياس فاعمية الذات -7

ئمة عمى مبادلء التلمـ المسترد إلى الدماغ يمكف مف د لهػا إعداد كحدة فى الفمسفة قا -8
 لدل الط ا. األكاديمية ترمية التفكير التلممى كفاعمية الذات

 ث:ـــــت البحــــأهمي

 ترجع أهمية الدراسة إلى ما يمكف أف تسهـ به أى النكاحى التالية:
قػة كثي ػة بػيف مػا ت دمػا تكعية الط ا بالتفكير التػلممى كمهاراتػا دا ػة كأف  رػاؾ ع  -0

 الفمسفة مف مكضكعات ك ذا الرمط مف التفكير.
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ترميػػة مهػػارات التفكيػػر التػػلممى لػػدل الطػػ ا ممػػا يػػؤثر عمػػى قػػدرة الطػػ ا عمػػى تحديػػد  -5
 .كتفسير المشك ت كالتك ؿ إلى حمكؿ كم ترحات لها

ة المسػػػػا مة فػػػػى حػػػػؿ الكثيػػػػر مػػػػف المشػػػػك ت التػػػػى تكاجػػػػا الطػػػػ ا بالمرحمػػػػة الثاركيػػػػ -6
كالتػػػػى قػػػػد ترػػػػتج عػػػػف عػػػػدـ فهػػػػـ كتػػػػدبر المشػػػػك ت المطركحػػػػة كمػػػػا يترتػػػػا عمػػػػى ذلػػػػؾ 

 .مف إتداذ قرارات داطئة

تركيع أرماط التفكير لدل الط ا مما قد يسا ـ فػى تتييػر أسػمكا التفكيػر فػى ال ضػايا  -7
 كالمشك ت كالمكاقؼ المجتملية.

 ث:ــــــالبح واثأد

 .ةإعداد الباحث: التفكير التلممىادتبار  -0

 .إعداد الباحثة: األكاديمية م ياس فاعمية الذات -5

 ثــــــراءاث البحــــــإج

 تسير إجراءات البحث كف ان لمدطكات التالية:

 أوالً : لإلجابة عن التساؤل األول للدراسة، اتبعت اإلجراءات التالية:

 . ىبالتفكير التلمماضط ع عمى الكتابات الرظرية كالدراسات الساب ة المرتبطة  -0

بطبيلػػة طػػ ا المرحمػػة اضطػػ ع عمػػى الكتابػػات الرظريػػة كالدراسػػات السػػاب ة المرتبطػػة  -5
 .الثاركية

 .أ داؼ تدريس مادة الفمسفة بال ؼ الثارى الثاركلاضط ع عمى  -6

 اضط ع عمى الملايير ال كمية لمتلميـ فى م ر. -7

 المرحمة الثاركية.إعداد قائمة مبدئية بمهارات التفكير التلممى المراسبة لط ا  -8

 عرض ال ائمة عمى المحكميف كتلديمها فى ضكء آرائهـ. -9

 ثانيا: لإلجابة على التساؤل الثانى للدراسة اتبعت اإلجراءات التالية:

 إعادة  يا ة أ داؼ الكحدة فى ضكء مهارات التفكير التلممى. -0

 تحديد المحتكل اللممى لمكحدة. -5

ردة إلػػػػػػى مبػػػػػػادلء الػػػػػػتلمـ المسػػػػػػترد إلػػػػػػى تحديػػػػػػد طػػػػػػرؽ كاسػػػػػػتراتيجيات التػػػػػػدريس المسػػػػػػت -6
 الدماغ لمكحدة.
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 تحديد األرشطة كالكسائؿ التلميمية بالكحدة. -7

 تحديد أساليا ت كيـ الكحدة. -8

 إعداد دليؿ الملمـ. -9

 عرض دليؿ الملمـ عمى السادة المحكميف كتلديما فى ضكء أرائهـ. -:

 تالية:للدراسة اتبعت اإلجراءات ال لثا: لإلجابة على التساؤل الثالثثا

 كعرضا عمى المحكميف لمتلكد مف  دقا كثباتا. التفكير التلممىإعداد ادتبار -0

 .كعرضا عمى المحكميف لمتلكد مف  دقا كثباتا األكاديمية م ياس فاعمية الذاتإعداد -5

 مف ط ا ال ؼ الثارى الثاركل. ادتيار مجمكعة الدراسة-6

 .سةالدرا ةتطبي ا قبميا عمى مجمكع أدكات الدراسةتطبيؽ -7

 تدريس الكحدة ال ائمة عمى مبادلء التلمـ المسترد إلى الدماغ.-8

 الدراسة. ةتطبيؽ األداة تطبي ا بلديا عمى مجمكع-9

 رصد البيانات ومعالجتها احصائيا.رابعا: 

 تفسير النتائج ومناقشتها.خامساً: 

 تقديم التوصيات والمقترحات.سادساً: 

 ث:ـــــــاث البحـــــمصطلح

 : لىالتفكير التأم

التلمػػؿ  قػػدرة طػ ا ال ػؼ الثػػارى الثػاركل عمػى"  )*( كي  ػد بهػا إجرائيػا فػػى  ػذا البحػث
تحديػػد األسػػباا كاألدلػػة المرط يػػة، ك إعطػػاء تفسػػيرات م رلػػة، ك كضػػع حمػػكؿ كالرؤيػػة الراقػػدة، ك 

كذلػؾ عرػد مكاجهػة المكاقػؼ أك المشػك ت المطركحػة، كت ػاس  م ترحة، ك إ دار أحكػاـ مرط يػة
 التى يح ؿ عميها الطالا فى ادتبار التفكير التلممى الملد لذلؾ. بالدرجة

  التعلم المستند إلى الدماغ

بلرػػػا أحػػد ارظريػػػات التلمػػيـ كالػػػتلمـ الػػذل يمكػػػف اسػػتدداما لتلزيػػػز   كتلرفػػا الباحثػػػة بلرػػا
كتحسػػيف قػػدرة الطػػ ا عمػػى الػػتلمـ باسػػتدداـ الطػػرؽ التػػى يشػػلر ملهػػا الطػػ ا بالراحػػة ، أك  ػػك 
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مـ التى يحػدث كف ػان لطبيلػة ت ػميـ الػدماغ عمػى الػتلمـ، مراعيػا التكامػؿ بػيف ر ػفى الػدماغ، التل
 ككذلؾ مراعاة مبادل التلمـ المسترد لمدماغ.

 األكاديمية فاعلية الذات

كتلرفهػػا الباحثػػة بلرهػػا اعت ػػادات طػػ ا ال ػػؼ الثػػارى الثػػاركل حػػكؿ قػػدراتهـ عمػػى ترفيػػذ 
 لتى يح ؿ عميها الط ا كف ان لمم ياس الملد لذلؾ.كأداء المهاـ، كت اس بالدرجة ا

 أوالً: اإلطار النظري والذراساث السابقت:

 سكؼ يتـ عرض اإلطار النظرل كأقا لمت يرات البحث عمى النحك التالى:
                                                                        ثاريػػػػػػػػػػػان: فاعميػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػذات األكاديميػػػػػػػػػػػة                                أكالن: التفكيػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػلممى

 ثالثان: التلمـ المسترد إلى الدماغ كع قتة بالتفكير التلممى كفاعمية الذات األكاديمية

 Reflective Thinkingلتأملى التفكير اأوالً: 

 .التأملىالتفكير مفهوم  -1

ك ػا مػا يتلمػؽ مرهػا بمهػارات ا تـ عمماء الرفس بتضميف أشكاؿ التفكيػر المدتمفػة كد 
أك أرمػػاط التفكيػػر اللميػػا ، كػػالتفكير الراقػػد كاالبػػداعى كالتػػلممى كالمجػػرد كالمرط ػػى، باضضػػافة إلػػى 
اال تمػػػػاـ بلشػػػػكاؿ التفكيػػػػر المت دمػػػػة كػػػػالتفكير مػػػػا كراء الملرفػػػػى كذلػػػػؾ ضػػػػمف مرػػػػا ج كم ػػػػررات 

المدتمفػة قابمػػة لمرمػك كالتلمـ.)اللتػػكـ،  المراحػؿ التلميميػػة المدتمفػة إيمارػػان مػرهـ بػػلف أشػكاؿ التفكيػػر
5007 :69). 

كقد أطمؽ اليكراريكف ال دماء لفػظ " ثيكريػا" عمػى التلمػؿ لمتلكيػد عمػى أف التلمػؿ  ػك رظػر 
ع مػػى محػػض لمكضػػكعات ال يمكػػف أف ت ػػع تحػػت مراقبػػة الحػػكاس، كقػػد أكػػد أرسػػطك عمػػى  ػػػذا 

المبػػادلء ، ففػػى الكقػػت الػػذل تملػػا فيػػا الملرػػى بػػلف الفمسػػفة  ػػى اللمػػـ التػػلممى لملمػػؿ األكلػػى ك 
الحػػػكاس دكرا مهمػػػا فػػػى تشػػػكيؿ ملارفرػػػا ، فػػػإف الفضػػػكؿ البشػػػرل يبحػػػث دائمػػػا فيمػػػا كراء اللمػػػؿ 
المباشػػػػرة ، ك رػػػػا ت ػػػػؼ الحػػػػكاس عػػػػاجزة كيػػػػلتى دكر التلمػػػػؿ ك ػػػػك الرظػػػػر الل مػػػػى لممكضػػػػكعات. 

 (0>: 5000)بدضرة، 
مميػػة ع ميػة تتطمػػا تحميػؿ المكقػػؼ ( أف التفكيػػر التػلممى ع779: 5008كيػرل ) عزيػز، 

إلػػى عرا ػػره المدتمفػػة، كالبحػػث عػػف الل قػػات الدادميػػة، فػػالفرد يسػػتددما حيرمػػا يشػػلر باالرتبػػاؾ 
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حيػػاؿ مشػػكمة أك مسػػللة يػػكد حمهػػا، ك ػػك بػػذلؾ يتلػػدل األحكػػاـ كالل قػػات الظا ريػػة البسػػيطة إلػػى 
راء، كبػذلؾ فهػك تفكيػر مكجػا رحػك التركيز عمى الملرى الح ي ى مف د ؿ ملرفة التشابة كاالسػت 

 أ داؼ محددة.
( بلرػا أحػد أرمػاط التفكيػر الػذل يجلػؿ 6;0: 5007كما يلرفا ) رزكقى ك عبد الكػريـ ،

الفػػرد يدطػػط كي ػػيـ أسػػمكبا فػػى اللمميػػات، كالدطػػكات التػػى يتبلهػػا ضتدػػاذ ال ػػرار المراسػػا، ك ػػك 
 عممية ع مية كرشاط ذ رى.
( أف التفكيػػػػػػر التػػػػػلممى يلرػػػػػػى إعػػػػػػادة ترتيػػػػػػا Burrows ،5005 :00كيؤكػػػػػد )بػػػػػػكركز 

االعت ػػادات  يػػر المفهكمػػة،  ػػذه االعت ػػادات ت ػػبح مػػا يلت ػػد أك ال يلت ػػد بػػا الفػػرد، فػػالكعى بمػػا 
 رلرفا كما  ك مطمكا ضركرل للبكر الفجكة بيف مكاقؼ التلمـ.

( بلرػػػػػػػػا تفكيػػػػػػػػر مكجػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػث يكجػػػػػػػػا اللمميػػػػػػػػػات 86: 5009كمػػػػػػػػا يلرفػػػػػػػػا الحرػػػػػػػػػاف )
أ ػػػػداؼ محػػػػددة لحػػػػػؿ مشػػػػكمة مليرػػػػة، كمػػػػا يتطمػػػػػا التدطػػػػيط الػػػػكاعى فػػػػى ضػػػػػكء  الل ميػػػػة إلػػػػى

 الملطيات التى تددـ المكقؼ.
( بلرا تلمؿ الفرد لممكقؼ الذل أماما كتحميما إلى عرا ػره 050: 5009كيلرفا رياف ) 

 كرسـ الدطط ال زمة لفهما حتى ي ؿ إلى الرتائج ثـ ت كيـ الرتائج فى ضكء الدطط.
( بلرػػػا عمميػػػة ذ ريػػػة رشػػػطة :07: 5006كاجػػػدة ك حمػػػزة ك عػػػكدة اهلل، كقػػػد عرفػػػا )الم

كاعيػػػة حػػػكؿ اعت ػػػادات كدبػػػرات الفػػػرد، حيػػػث يػػػتكمف مػػػف د لهػػػا الك ػػػكؿ إلػػػى الرتػػػائج كالحمػػػكؿ 
 لممشك ت. 

( بلرػػػا رشػػػاط ع مػػػى كاع ي ػػػكـ بػػػا الفػػػرد باالعتمػػػاد عمػػػى 590: 5007كتلرفػػػا ) ريػػػا، 
كالمشػػك ت لتحميمهػػا كتفسػػير ا كالكشػػؼ عػػف مػػا بهػػا مػػف الرؤيػػة الب ػػرية لممكضػػكعات كاألفكػػار 

 متالطات لمك كؿ إلى رتائج كحمكؿ م ترحة.
( أف التفكيػر التػلممى يحمػؿ الظػكا ر إلػى عرا ػػر ا 586: :500كمػا تػرل ) الشػربيرى، 

المدتمفة ، كيرسـ الدطط لمك كؿ إلى الرتائج، كما يرتج عرػا تتييػر لكثيػر مػف الملت ػدات، ك ػك 
  ػػػاء ذ رػػػى رشػػػط كمتػػػلف لمفػػػرد حػػكؿ ملت داتػػػا، ك ػػػك كػػػذلؾ تدطػػػيط ع مػػػى كاع لحػػػؿ أيضػػا است

 التراقضات ككشؼ المتالطات.
( فتلرفػا بلرػا رشػاط ذ رػى يحػدث عرػد تلػرض الفػرد لمكقػؼ مػا 70: :500أما  الح )

ي ػػػلا عميػػػا التلامػػػؿ ملػػػا كيمجػػػل الفػػػرد إلػػػى التلمػػػؿ كالرظػػػر فػػػى المكقػػػؼ الػػػذل أمامػػػا محػػػاكال 
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ف دبراتػػػا كسػػػمككياتا ككملت داتػػػا كالملطيػػػات المكجػػػكدة لفهػػػـ المكقػػػؼ كتحميمػػػا إلػػػى االسػػػتفادة مػػػ
عرا ػػػره ، ممارسػػػا فػػػى ذلػػػؾ بلػػػض المهػػػارات مثػػػؿ الرؤيػػػة الب ػػػرية كالتحميػػػؿ كتحديػػػد األسػػػباا 
كالك ػػكؿ إلػػى اسػػترتاجات كالر ػػد كتمحػػيص اثراء ككضػػع حمػػكؿ م ترحػػة مػػف أجػػؿ الك ػػكؿ إلػػى 

 الرتائج كال رارات ال ائبة.
( بلرػػا رمػػط مػػف أرمػػاط التفكيػػر الػػذل يسػػتددـ فيػػا الرؤيػػة  ;09: :500كتلرفػػا عمػػى )

عطاء تفسيرات م رلة ككضع حمكؿ م ترحة لممكقؼ  الب رية كالتحميؿ لمك كؿ إلى استرتاجات كا 
 ، فهك رشاط ع مى ذ رى  ادؼ.

 التأممى: مما سبؽ يتضح أف كؿ المفاهيـ التى كردت عف التفكير التأممى تؤكد أف التفكير
 .رشاط ذ رى يرتبط باعت ادات كدبرات الفرد 
 .يتضمف الرؤية كالم حظة الراقدة ك تحميؿ الظكا ر كالمكاقؼ إلى عرا ر ا المدتمفة 
 .يمجلاليا الفردعرد تلرضا لمكاقؼ  لبة لحؿ التراقضات ككشؼ المتالطات 
 .تفكير مكجا رحك أ داؼ محددة 

 مراحل التفكير التأملى -2

( أف ديػػػكل فػػػػى رظريتػػػا عػػػف التفكيػػػػر >>Baron  ،0<;0 :5<8-5ركف يكضػػػح ) بػػػا
 التلممى، قد عرض دمس مراحؿ لمتفكير ك ى:

دراؾ المشكمة: (أ  ك ذه الملرفػة تلػد مثيػرا لبدايػة التفكيػر حػكؿ المشػكمة أك ال ضػية  معرأة كا 
 المطركحة، كقد يتضح براءا عمى ذلؾ سبا المشكمة بالمراحؿ التالية.

: قػػػػد تكػػػػكف  رػػػػاؾ اللديػػػػد مػػػػف االحتمػػػػاالت كقػػػػد ال تكجػػػػد،  ػػػػذه تتعدديػػػػة اإلحتمػػػػاال  (ا 
االحتمػػاالت قػػد تتضػػمف الملت ػػدات أك االجػػراءات التػػى ي ػػـك بهػػا الفػػرد حيػػاؿ المكقػػؼ أك 

 المشكمة.

يػتـ ت يػيـ االحتمػاالت مػف دػ ؿ البحػث عرهػا أك ملرفػة األدلػة التػى تػدعمها االستدالؿ:  (ج 
 فى ذاكرتا أك بطرح األسئمة أك إجراء التجارا. أك تدحضها، كالفرد قد يبحث عف األدلة

يػتـ مراجلػة كػؿ االحتمػاالت فػى ضػكء األدلػة الم دمػة، كتػؤدل مراجلػة األدلػة  المراجعة: (د 
ضافة بلضها، أك تلديؿ دكر األعضاء فيها براءان عمى قكة األدلة.  إلى حذؼ بلضها كا 
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ير اللممية التػى يجػا أف تػتـ، : يتـ ت ييـ مجمكعة االحتماالت المتب ية كذلؾ لتت ر التقييـ (ق 
ذا كػػاف ذلػػؾ فػػإف المفكػػر يلػػكد إلػػى المرحمػػة الثاريػػة أك الثالثػػة ، أمػػا إذا كػػاف  يػػر ذلػػؾ  كا 

 فإرا يتـ ادتيار أفضؿ  ذه االحتماالت.

كيمكف أف تدتمؼ مراحؿ التفكير التلممى مف رمط ثدػر ، كمػا أف عممياتػا ال تسػير فػى 
رمػػا تدتمػػؼ حسػػا طب يلػػػة كاحتياجػػات المكقػػؼ ، ف ػػد تسػػير الدطػػكات إلػػػى دػػط ثابػػت كمحػػدد كا 

األمػػاـ أك الدمػػؼ كيسػػتددـ الفػػرد فػػى ذلػػؾ اسػػتراتيجيات متلػػددة، كلػػذلؾ يمكػػف ال ػػكؿ أف التفكيػػر 
 (9;0، 7;0: 5007التلممى يتضمف عدة دطكات أك مراحؿ  ى: ) رزكقى ك عبد الكريـ ،

 م حظة كتلمؿ المشكمة. (أ 

 دراستها بطري ة مرط ية .  (ا 

 ث عف ع قات تبيف األسباا.البح  (ج 

 تفسير الجكارا المدتمفة .  (د 

 اقتراح حمكؿ براء عمى تكقلات.  (ق 
يتضػػح ممػػا سػػبؽ أرػػا ر ػػـ ادػػت ؼ مراحػػؿ التفكيػػر التػػلممى إال أف  رػػاؾ اتفػػاؽ شػػبا تػػاـ 
بػػيف البػػاحثيف عمػػى أف التفكيػػر التػػلممى يبػػدأ أكال بتلمػػؿ كم حظػػة المكقػػؼ أك المشػػكمة، كيرتهػػى 

 ؿ أك الم ترحات براءان عمى ما تكافر لدل الفرد مف دبرات كاعت ادات.بت ييـ الحمك 
 التأملى:مهارات التفكير  -3

رظػػػران الدػػػت ؼ تكجهػػػات البػػػاحثيف فػػػى تلريػػػؼ التفكيػػػر التػػػلممى ف ػػػد ارلكػػػس ذلػػػؾ عمػػػى 
مهػػػارات التفكيػػػر التػػػلممى حيػػػث تلػػػددت كادتمفػػػت حسػػػا رؤيػػػة البػػػاحثيف كتكجهػػػاتهـ .كفيمػػػا يمػػػى 

 تكضيح ذلؾ:
( أف التفكير التلممى يتضمف مجمكعة مػف ال ػدرات الل ميػة 779: 5008يرل ) عزيز ، 
 تتمثؿ فى ال درة عمى:

 .تحديد المشكمة 

 .تحميؿ عرا ر المشكمة 

 .استدعاء ال كاعد اللامة كاألفكار كالملمكمات التى يمكف تطبي ها 

 .تككيف فركض محددة لحؿ المشكمة 

 هدا بطري ة يمكف االستفادة مرها.ترظيـ الرتائج التى تـ التك ؿ الي 
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( فيػػػػػػػرل أف التفكيػػػػػػر التػػػػػػلممى يتضػػػػػػػمف مجمكعػػػػػػة مػػػػػػػف 0>0: 5000أمػػػػػػا ) سػػػػػػميماف، 
 المهارات  ى:

 .تحديد مشكمة أك مكقؼ مليف 

 .ك ؼ الحدث أك المكقؼ 

 .تحديد األسباا الممكرة لحدكث المكقؼ 

 .تفسير البيارات 

 .تحديد أسباا اتداذ قرار مليف 

( إلى أف مهػارات التلمػؿ الفمسػفى المراسػبة لطػ ا :05: 5006 كقد تك ؿ ) سميماف،
 المرحمة الثاركية كالتى يمكف ترميتها مف د ؿ مادة الفمسفة  ى:

  :كتلرػػػى ال ػػػػدرة عمػػػى التلػػػػرض لجكارػػػا المكضػػػػكع كالتلػػػرؼ عمػػػػى  المالحظػػػة كالتأمػػػػؿ
دراؾ الل قا بيف مككراتا  مككراتا، كا 

 :مراسبة، مف د ؿ فحص المكقؼ ب كرة جيدة كتلرى الك كؿ إلى رتائج االستنتاج 

  :كتلرػػى إعطػػاء ملرػػى لمرتػػائج أك الل قػػات، باالعتمػػاد عمػػى ملمكمػػات تػػرتبط  التفسػػير
 بطبيلة المكقؼ.

 :كتلرى ت كر حمكؿ أدرل تتسـ بالمرط ية اقتراح الحمكؿ البديمة 

 :كتلرى الحكـ عمى األداء أك ماتـ ارجازه مف أعماؿ . التقييـ 

( أف مهارات التفكير التلممى التى يمكػف ترميتهػا 096: 5006ح الديف ، كتكضح )  
 لدل الط ا مف د ؿ استدداـ الر كص الفمسفية  ى:

 .الرؤية الب رية 

 .الكشؼ عف المتالطات 

 .الك كؿ إلى استرتاجات 

 .كضع حمكؿ م ترحة 

ممى ( فيػػػرل أف مهػػػارات التفكيػػػر التػػػل7>0-6>0: 5007أمػػػا ) رزكقػػػى ك عبػػػد الكػػػريـ ،
 تتمثؿ فى:

 الط قة كال درة عمى تكليد األفكار كال درة عمى إضافة تفا يؿ جديدة. (أ 

 الشلكر بالمشكمة . (ا 
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 تحديد المشكمة مكضع البحث كالتمييز بيف الملمكمات كاألسباا ذات الل قة. (ج 

 التلكد مف م داقية الملمكمات كالتلرؼ عمى المتالطات. (د 

 كضع تفسيرات لممكقؼ كتحميما. (ق 

 كاقتراح حمكؿ مرط ية ككاقلية.كضع فركض  (ك 

 إ دار حكـ مف جارا الفرد .    (ز 

( إلػػى أف التفكيػػر التػػلممى يتضػػمف أربلػػة :;0-9;0: :500كيشػػير عػػامر كالم ػػرل )
 مهارات أساسية ك ى:

دراؾ مكاطف الدطل فى االعت ادات.اإلنفتاح الذهنى (أ   : كتتضمف االحتماالت البديمة كا 

 الفضكؿ كالحماس .: كتتضمف تكافر التسامح ك إلخالصا  (ا 

 كتتضمف الث ة بالذات كمراقية الذات كعدـ الدكؼ أك ال مؽ. التكجية الذاتى :  (ج 

: كتتضػػمف التفكيػػر الحػػذر فػػى الرتػػائج ، كالشػػؾ فػػى الرتػػائج المترتبػػة المسػػئكلية الفكريػػة (د 
 عمى أل مكقؼ يتـ اتداذه. 

بة لطػػالب ( مهػػارات التفكيػػر التػػأممى المناسػػ84: 7102كقػػد حػػددت دراسػػة ،صػػالح   
 المرحمة الثانكية أيما يمى:

: حيث ي حظ الطالا المشػكمة كيتلػرؼ عمػى مككراتهػا األساسػية، كمػف الرؤية البصرية (أ 
 ثـ يستطيع الكشؼ عف الل قات المكجكدة بيرها ب ريا.

: كفيهػػػا يحمػػػؿ الطالػػػا كيفسػػػر مػػػا يػػػدكر حكلػػػا مػػػف مكاقػػػؼ التحميػػػؿ كتحديػػػد األسػػػباب  (ا 
 ية بليدة عف التل ا. كمشك ت حياتية برؤية ع م

: يستطيع الطالا د لها تكظيػؼ الملمكمػات كالدبػرات الكصكؿ إلى استنتاجات مناسبة (ج 
السػػػاب ة فػػػػى است  ػػػػاء مػػػػا ي ابمػػػػا مػػػػف مكاقػػػػؼ كمشػػػػك ت حياتيػػػػة بهػػػػدؼ التك ػػػػؿ إلػػػػى 

 استرتاجات ساب ة.

باالرفتػاح : حيػث ي يػيـ الطالػا األفكػار كال ضػايا كاألراء الفمسػفية النقد كالتمحػيص لػارا  (د 
 الذ رى كالتكجية الذاتى كالمسئكلية الفكرية، كت ديـ األدلة كالحجج كالتفسيرات المرط ية.

: كتتمثؿ مهارة الطالا فى ال درة عمى ت ديـ حمكؿ مرظمػة تقديـ الحمكؿ كاتخاذ القرارات  (ق 
 فى دطكات مرط ية لحؿ المشك ت
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لمباحثػػة تحديػػد مهػػارات مػػف خػػالؿ العػػرض السػػابؽ لمهػػارات التفكيػػر التػػأممى أمكػػف 
 التفكير التأممى كهى:

 التلمؿ كالرؤية الراقدة. (أ 

 تحديد األسباا كاألدلة المرط ية.  (ا 

 إعطاء تفسيرات م رلة.  (ج 

 كضع حمكؿ م ترحة.  (د 

 إ دار أحكاـ مرط ية.  (ق 

كيرجع تركيز الباحثة عمى  ذه المهػارات رظػران ألرهػا أكثػر مراسػبة لطبيلػة مػرهج الفمسػفة 
ثػاركل الػذل يترػاكؿ مكضػكعات فمسػفية ذات أ ميػة كبػرل بالرسػبة لمكاقػع الحػالى بال ؼ الثػارى ال

لمطالا، كما أرها مراسبة لطبيلة الط ا فى  ذه المرحمة، دا ة أرهـ حاجػة ماسػة إلػى الرؤيػة 
المكضػػكعية الراقػػدة لرمػػكر كاألحػػداث التػػى تحػػيط بػػالمجتمع، كالتػػى قػػد ي ػػع الطػػ ا رظػػران للػػدـ 

 ؿ كالتفسير أسير أفكار  دامة تضر برفسا كمجتملا. قدرتا عمى التحمي

 أهمية التفكير التأملى: -4

إف الهدؼ مف التفكير ب فة عامة ليس حفظ األجكبة ال حيحة مف أجػؿ اضجابػة عمػى 
رمػػا  ػػك ال ػػدرة عمػػى التفكيػػر كالبحػػث بطػػرؽ مدتمفػػة لحػػؿ مشػػكمة أك اتدػػاذ قػػرار أك  االدتبػػار، كا 

فلرػػدما يتػػادر الطالػػا المدرسػػة يكػػكف مطمكبػػا مرػػا اتدػػاذ قػػرارات  الرظػػر إلػػى شػػىء بطػػرؽ جديػػدة،
كحػػؿ مشػػك ت فػػى كػػؿ يػػكـ، كبالتػػالى مػػف المهػػـ أف تتػػذكر أكبػػر قػػدر مػػف الملمكمػػات ألف ذلػػؾ 
سيكفر عميؾ عمميات البحث عف الملمكمات ، كمع ذلؾ فإرا مف المهـ أيضػا أف تػتلمـ إجػراءات 

كتفسير ا كال يمكف ذلؾ إال مف د ؿ عمميات م حظة  عمميات تتلمؽ بربط كاسترتاج الملمكمات
دقي ػػة، تكػػكف مػػف د لهػػا قػػادران عمػػى الػػد اع عػػف أفكػػارؾ مسػػتددما حجػػج كبػػرا يف كأدلػػة سػػميمة. 

 (06: 5005)الرتريهر،
( أف لمتفكير التلممى أ مية كبيرة باعتباره رمطان مف 096: 5006كتبيف )   ح الديف، 

 رجع أ ميتا إلى أرا:أرماط التفكير المهمة، كت
 .يساعد الطالا عمى ربط الملمكمات كالدبرات الساب ة كالحالية مع بلضها البلض 

 .يلطى الطالا إحساسا بالسيطرة عمى تفكيره كاستدداما برجاح 

 .يرمى الث ة بالرفس لدل الط ا 
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 .يلد مف المهارات الحياتية المهمة دا ة مع التلمـ ال ائـ عمى حؿ المشك ت 

( إلػى أف التفكيػر التػلممى يمكػف يسػاعد الطػ ا :;0: :500عػامر كالم ػرل )كيشير 
 عمى تح يؽ ما يمى:

 التفكير اللميؽ كالمتلف لمكضكع أك مكقؼ مليف. (أ 

 تحميؿ األحداث كالمكاقؼ باالعتماد عمى أفكار متلددة.  (ا 

 ترفيذ المهاـ التى تساعد عمى تثبيت التلمـ.  (ج 

 ترمية االبداع لدل الط ا.  (د 

 مؿ مع المشك ت الحياتية بكفاءة.التلا  (ق 

كما تتمثؿ أ ميتا فى تزكيد الط ا بمهارات ع ميػة، كتحديػد مػاذا تلممػكا ككػذلؾ تطػكير 
ملارفهـ براءا عمى التجارا كالدبرات الجديدة، كتطبيؽ  ذه الدبرات كاالستفادة مرها فى مكاقؼ 

يات تسػاعد الطػ ا عمػى ترميػة تلميمية جديدة، كلذا مػف الضػركرل اال تمػاـ باسػتدداـ اسػتراتيج
 (000: 5009مهاراتهـ كقدراتهـ المرتبطة بالتفكير التلممى.) بشير،

 خصائص التفكير التأملى -5

( أف التفكيػػػر التػػػلممى يتجسػػػد فػػػى أرمػػػاط التفكيػػػر األدػػػرل 088:  5007يػػػرل )  ػػػالح،
أرػػا ي ػػدـ لمطالػػا كالراقػػد كاللممػػى ك ير ػػا ، إال أف مػػا يميػػزه عػػف  يػػره مػػف األرمػػاط األدػػرل  ػػى 

ال درة عمى الكعى الذاتى لدطكات التفكيػر التػى تػـ التك ػؿ مػف د لهػا إلػى اسػترتاجات كقػرارات 
 كترجمتها باالضافة إلى استددامها فى اتداذ قرارات بشلف المست بؿ.

 ( أف لمتفكير التلممى د ائص متلددة مرها أرا:095: 5006كتكضح )   ح الديف، 
  دقي ة فلاؿ، مبرى عمى افتراضات  حيحة. تفكير يتبع مرهجية 

  .تتكافر با استراتيجيات حؿ المشك ت كاتداذ ال رار ، لذا فهك تفكير ما كراء الملرفى 

  .يلرى بالمشك ت الح ي ية، لذا فهك تفكير كاقلى 

  .يتك ؿ مف د لا إلى حمكؿ لممشك ت ، لذا فهك ع  رى راقد 

  ر ، يرطمػؽ مػف الدبػرة الحسػية، كيبػيف الل قػات بػيف يلتمد عمػى ال ػكاريف اللامػة لمظػكا 
 الظكا ر، لذا فهك رشاط ع مى.

  .تفكير ذاتى يتطما التفكير فى طري ة كأسمكا التفكير ، لذلؾ فهك تفكير راقد 
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 دور المناهج الدراسية فى تنمية التفكير التأملى لدى الطالب: -6

شػػتؿ التفكيػػر التػػلممى مكارػػا ( إلػػى أرػػا مػػف الضػػركرل أف ي:77: 5008يشػػير ) عزيػػز،
جك ريػػا فػػػى المػػػرهج ، فلرػػػدما ي ػػػدـ الطالػػػا أسػػػئمة جيػػػدة عمػػػا يت ػػػكره تتحسػػػف لديػػػا ال ػػػدرة عمػػػى 

 التفكير التلممى، كيمكف تحديد عدد مف المؤشرات يستددمها الملممكف بال ؼ الدراسى ك ى:
 .إعطاء الكقت الكافى لمط ا لمتفكير 

  ضكعات يتـ تلميمها بشكؿ متلمؽ.التركيز عمى ادتيار قميؿ مف المك 

 .اتاحة الفر ة لمط ا لتكضيح أرائهـ كتبرير ا 

 .إرتاج الط ا ألفكار أ يمة أثراء التفاعؿ 

 .يضع الملمـ الرمكذج لمشدص المفكر 

( أف الملمػـ المتلمػؿ  ػك الػذل يدطػط كيراقػا كي ػيـ دائمػا فػػى 80: ;>>0كيػرل باريػؿ )
دػػػاذ ال ػػػرار، بمػػػا يضػػػمف ترميػػػة مهػػػارات ط بػػػا لمكاجهػػػة اللمميػػػات كالدطػػػكات التػػػى يتدػػػذ ا ضت

المشػػػك ت كالمكاقػػػؼ الحياتيػػػة، كيلتبػػػر الل ػػػؿ أحػػػد األساسػػػيات التػػػى تسػػػاعد عمػػػى مكاجهػػػة  ػػػذه 
المكاقػػؼ، كالطػػ ا المتػػلممكف أكثػػر قػػدرة عمػػى تكجيػػا حيػػاتهـ كأقػػؿ ارسػػياقا لم دػػريف، كلػػذا مػػف 

 ر بجارا استدداـ الل ؿ.الضركرل عمى الملمـ عمى ترمية مهارات التفكي
كمػا تكجػد اللديػد مػػف األرشػطة كالممارسػات التػى مػػف الممكػف أف تحسػف التفكيػر التػػلممى 

: :500لػػدل الطػػ ا كيمكػػف لمملمػػـ اسػػتددامها جميلػػا أك بلضػػها كمرهػػا: ) عػػامر كالم ػػرل ،
0;9-0;:) 

 .يا ة األسئمة بطري ة جيدة  

  .الث ة المتبادلة بيف الملمـ كالط ا 

 لمادة الدراسية بمكاقؼ الحياة الكاقلية.ربط ا 

  تحكيػػؿ ال ػػؼ الدراسػػى إلػػى مجتمػػع است  ػػاء يلتمػػد عمػػى طػػرح األفكػػار كالبحػػث عػػف
 الملمكمات.

   .استدداـ المراقشة كتبادؿ اثراء 

كتلػػد البيئػػة التلميميػػة مػػف الجكارػػا المهمػػة التػػى تشػػارؾ بػػدكر بػػارز فػػى تػػدعيـ التفكيػػر 
ئ ػػػها مػػػا يمػػػى:) بشػػػير،  التلميميػػػة المحفػػػزة لمتفكيػػػر التػػػلممى مػػػف د االتػػػلممى، كلػػػذا فػػػإف البيئػػػة 

5009 :<<) 
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 تمرح الط ا كقتان كافيا لمتفكير فى ما طما مرهـ. -0

 تساعد الط ا عمى إعادة ت كيـ ما تك مكا إليا مف رتائج. -5

 ترمى لدل الط ا ال درة عمى إعادة الرظر فى المكقؼ التلميمى. -6

 مف د ؿ الكاجبات المرزلية.تشجع الط ا عمى التفكير  -7

بداء الرأل كاألسباا. -8  تطرح أسئمة تحفز الط ا عمى التلميؿ كالتفسير كا 

 تتيح اللمؿ الجماعى فى مجمكعات  تيرة. -9

كلػػػذا كيربتػػػى عمػػػى الملمػػػـ المتلمػػػؿ الػػػذل يسػػػتددـ  ػػػذا الػػػرمط مػػػف التػػػدريس التػػػلممى أف 
الست  ػػاء، الػػذل يتضػػمف عػػدد مػػف يػػرلكس أثػػره عمػػى ط بػػا ، فيشػػارؾ ط بػػا ليتكػػكف مجتمػػع ا

 (85: ;>>0اللمميات ك ى: باريؿ )
 .االستماع المتفهـ المتلاطؼ 

 .إعطاء رمكذج لمتفكير 

 .االشتراؾ مع الت ميذ فى عمؿ تلاكرى 

 .اعتبار التلمـ مشكمة مطركحة لمحؿ 

 .التدطيط كالمراقبة كت ييـ الت دـ 

   .تشجيع الط ا عمى التكجيا الذاتى 
أف المرػػا ج الدراسػػية يربتػػى أف تشػػجع الطػػ ا عمػػى ممارسػػة مهػػارات  يتضػػح ممػػا سػػبؽ

التفكير التلممى، كيتفؽ  ذا مع الملايير ال كمية لمتلميـ فى م ر ، حيث يربتى عمى المرهج فى 
ظػؿ  ػػذه الملػػايير أف يترػػاكؿ ال ضػػايا كالمشػػك ت الملا ػػرة ككػػذلؾ المكاقػػؼ الحياتيػػة كاقتراحػػات 

مػف دػ ؿ ترميػة التفكيػر التػلممى لػدل الطػ ا ، حيػث يػتمكف الطػػ ا  لحمهػا، كيمكػف ترفيػذ ذلػؾ
مػػف د لػػا مػػف بحػػث المكاقػػؼ كال ضػػايا كالمشػػك ت الملاضػػرة برؤيػػة كب ػػيرة راقػػدة، تسػػهـ فػػى 

 تحديد أسباا المشك ت كت ديـ حمكؿ لها.
 عالقة التفكير التأملى بمنهج الفلسفة بالمرحلة الثانوية: -7

كالتػػػػى  ػػػػى رتػػػػاج التفاعػػػػؿ بػػػػيف الكاقػػػػع  –ا ا كتيػػػػارات الفمسػػػػفة إف دراسػػػػة الطػػػػ ا لمػػػػذ
االجتمػػاعى كالل ػػؿ البشػػرل، يمكػػف أف يسػػاعد عمػػى ترميػػة بلػػض ال ػػدرات كالمهػػارات الل ميػػة لػػدل 
الط ا، مثؿ التحميؿ كالربط كاالسترتاج ، كما أف الفمسفة بلرضها لكجهات الرظر المدتمفة تبيف 

مكف أف ي ؿ إلى الحػؿ السػميـ ، إال بلػض دراسػة كجهػات الظػر لمطالا أف االرساف بمفرده ال ي
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المدتمفػػػة، كبػػػذلؾ فهػػػى تكسػػػبهـ ركح الر ػػػد كالتحميػػػؿ كال ػػػدرة عمػػػى التفكيػػػر الػػػكاعى فػػػى مشػػػك ت 
 (68: 0>>0المجتمع. )إبرا يـ، 

( أف الفمسػػػػػػػػػػفة تػػػػػػػػػػؤدل إلػػػػػػػػػػى ترميػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػركح :;0: 5000كمػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػرل ) سػػػػػػػػػػميماف ، 
الفكػػػػػػر كرفػػػػػػض الك ػػػػػػاية كتربيػػػػػػة الل ػػػػػػؿ عمػػػػػػى التسػػػػػػاؤؿ ،  الفمسػػػػػػفية ، المتمثمػػػػػػة فػػػػػػى إعمػػػػػػاؿ

كترميػػػػػػػة االسػػػػػػػتلداد لمتلمػػػػػػػؿ كال ػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى اتدػػػػػػػاذ ال ػػػػػػػرار،  كلػػػػػػػذلؾ فهرػػػػػػػاؾ مبػػػػػػػادلء أساسػػػػػػػية 
 يربتى اال تماـ بها عرد تدريس الفمسفة ك ى:

 .تدريسها باعتبار ا رشاطا لمطالا ي ـك با كليست تم يرا مف الملمـ 

 الطػػػػ ا بكجػػػػا  كاقليػػػػة كال ضػػػػايا كالمشػػػػك ت التػػػى تكاجػػػػاربػػػط محتػػػػكل المػػػػادة بالحيػػػاة ال
 ، حتى تتحكؿ إلى مادة ضعماؿ الل ؿ كترمية التفكير.داص

( أف الهػػدؼ األساسػػى لممػػكاد االجتماعيػػة  ػػى  ;;Kus  ،500: :0كمػػا يػػرل ) كػػكس 
مف  اال تماـ بالطالا باعتباره مكاطف لديا قيـ ديم راطية كمهارات تمكرا مف الليش فى المجتمع

دػػػ ؿ دمػػػؽ فػػػرص لمطػػػ ا لتطبيػػػؽ ملػػػارفهـ، كالدراسػػػات االجتماعيػػػة تمػػػد الطػػػ ا بالملػػػارؼ 
كالملمكمػػػات كالمهػػػارات كال ػػػيـ ، كلػػػذا فػػػإف إكسػػػاا الطػػػ ا مهػػػارات التفكيػػػر التػػػلممى يلػػػد مطمبػػػان 
ذا كػاف األفػراد يكاجهػػكف اللديػد مػف المشػػك ت  أساسػيا لممكاطرػة الفلالػػة فػى مجتمػع ديم راطػػى، كا 

حياتهـ اليكمية ، فإف التتما عمى  ذه المشك ت يتطما ترمية التفكير التلممى لدل الطػ ا  فى
 ألرا يمكرهـ مف التفكير اللميؽ كطرح التساؤالت كالتفكير الراقد.

( إلػػػى أف التفكيػػر التػػػلممى مػػػف األ ػػداؼ الرئيسػػػة لمفمسػػػفة :8: :500كتشػػير )  ػػػالح، 
مف دكر فلاؿ فى تحرير ذ ف المتلمـ مف مجرد رؤية األمكر بالمرحمة الثاركية ، كذلؾ لما ي دما 

البسػػيطة كالل قػػات الظػػا رة إلػػى التركيػػز عمػػى الملرػػى الح ي ػػى لرشػػياء، باضضػػافة إلػػى قػػدرتهـ 
 عمى حؿ المشك ت كتحميؿ المكاقؼ كاألحداث ككذلؾ ترمية ث ة الط ا بلرفسهـ.

كاالجتمػػػػاع ت ػػػػع عمػػػػى عات ػػػػا ( إلػػػػى أف ملمػػػػـ الفمسػػػػفة  :0:  5000كتؤكػػػػد ع ػػػػفكر) 
مسؤلية كبيرة ، كيرجع ذلؾ إلػى طبيلػة مػادة الفمسػفة كاالجتمػاع حيػث تزدػر باللديػد مػف كجهػات 
الرظػػر التػػى ككرػػت المباحػػث كالرظريػػات الفمسػػفية كاالجتماعيػػة التػػى تفتف ػػد لمي ػػيف المطمػػؽ،  ممػػا 

 ػػػيف فػػػى دراسػػػتها، كمػػػا يفػػػرض عمػػػى الطالػػػا ضػػػركرة اسػػػتدداـ الر ػػػد كالتحميػػػؿ كلػػػيس السػػػرد كالتم
يتطما األمر ضركرة تكجيا الملمميف لط بهـ إلى تكليد أفكار كمفا يـ جديػدة فيمػا يدرسػكرا مػف 

 مذا ا كرظريات كليس التسميـ بكؿ ماكرد مف ملمكمات.
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حيػث كهنا يتضح أف هناؾ عالقػة كثيقػة كقكيػة بػيف التفكيػر التػأممى كمػادة الفمسػفة  
فكر ، ليس ف ط فى ال ضايا كالمػذا ا الفمسػفية ، كلكػف فػى المكاقػؼ تسلى الفمسفة إلى أعماؿ ال

عمػػاؿ الفكػػر  ػػذا يتطمػػا التلمػػؿ كالبحػػث عػػف األسػػباا كتحميمهػػا، كت ػػديـ  كالمشػػك ت الحياتيػػة، كا 
 التفسيرات لها، ككذلؾ طرح األفكار كالرؤل حكؿ حؿ  ذه المشك ت.   

 مظاهر االهتمام بالتفكير التأملى:      - 8

ت اللديػػػد مػػػف الدراسػػػات كالبحػػػكث السػػػاب ة بترميػػػة التفكيػػػر التػػػلممى لػػػدل الطػػػ ا ا تمػػػ
بالمراحػػػػؿ التلميميػػػػة المدتمفػػػػة سػػػػكاء المرحمػػػػة االبتدائيػػػػة أك اضعداديػػػػة أك الثاركيػػػػة، ككػػػػذلؾ عمػػػػى 
مستكل المرا ج الدراسية المدتمفة، كقد حاكلت الباحثػة اسػتلراض الجهػكد السػاب ة التػى تمػت فػى 

 ر التلممى عمى الرحك التالى:مجاؿ التفكي
   ،( التى استهدفت الكشؼ عف فاعمية استدداـ استراتيجيات مػا كراء 5006دراسة )عرياف

الملرفػػة فػػى تح ػػيؿ الفمسػػفة لػػدل طػػ ا ال ػػؼ األكؿ الثػػاركل كأثػػر ذلػػؾ عمػػى اتجػػا هـ 
إلػى ( طالبة تـ ت سيمهـ 9:رحك التفكير التلممى الفمسفى، كتككرت مجمكعة الدراسة مف )

مجمكعتيف، كقد استددمت الباحثة ادتبار تح يمى كم ياس االتجاه رحك التفكير التػلممى 
الفمسػػػفى، كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة اح ػػػائية بػػػيف المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة فػػػى 

 التح يؿ كم ياس االتجاه رحك التفكير التلممى الفمسفى ل الح المجمكعة التجريبية.

 ( التػػػ5009دراسػػػة عػػػكدات ) ى  ػػػدفت إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف أثػػػر اسػػػتدداـ طرائػػػؽ الل ػػػؼ
الػػػذ رى كال بلػػػات السػػػت كالمحاضػػػرة المفلمػػػة فػػػى التح ػػػيؿ كالتفكيػػػر التػػػلممى لػػػدل طمبػػػة 
ال ؼ اللاشر فى مبحث التربيػة الكطريػة كالمدريػة فػى األردف،كتككرػت مجمكعػة الدارسػة 

التفكيػػر التػػلممى،  ( طالبػػا كطالبػػة، كاسػػتددـ الباحػػث ادتبػػار تح ػػيمى كادتبػػار:09مػػف )
كتك ػػمت الدراسػػة إلػػى فاعميػػة الطرائػػؽ المسػػتددمة فػػى ترميػػة التح ػػيؿ كالتفكيػػر التػػلممى 

 لدل الط ا.

  فػاف ايػز  ( دراسةVan Es ،5009 التػى اسػتهدفت ترميػة التفكيػر التػلممى لػدل طػ ا )
ت المرحمػػػة الثاركيػػػة مػػػف دػػػ ؿ اسػػػتدداـ اسػػػتراتيجيات التسػػػاؤؿ ككقػػػت االرتظػػػار، كتك ػػػم

الدراسػػة إلػػى أف اسػػتدداـ الملممػػيف ألسػػئمة م ػػممة لترميػػة التفكيػػر كاالرتظػػار بلػػد طػػرح 
السؤاؿ يؤثر بشكؿ إيجابى عمى ترمية التفكير التلممى لدل الط ا ، كقد تك ؿ الباحػث 

 لهذه الرتيجية مف د ؿ تحميؿ البحكث الساب ة التى تمت فى  ذا المجاؿ.
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  ،تمت بالبحث عف أثر اسػتدداـ رمػكذج التػدريس المكسػع ( التى ا :500دراسة )عبد اهلل
فػػى تػػدريس التػػاريا عمػػى التح ػػيؿ كترميػػة مهػػارات التفكيػػر التػػلممى لػػدل طػػ ا ال ػػؼ 

( طالػػا تػػـ ت سػػيمهـ إلػػى مجمػػكعتيف ) 0;األكؿ الثاركل،كتككرػػت مجمكعػػة الدراسػػة مػػف )
كيػػػػر الفمسػػػػفى تجريبيػػػػة كضػػػػابطة(، كقػػػػد اسػػػػتددـ الباحػػػػث ادتبػػػػار تح ػػػػيمى كادتبػػػػار التف

كتك مت الدراسة إلى فاعمية رمكذج التػدريس المكسػع فػى تػدريس التػاريا عمػى التح ػيؿ 
 كترمية مهارات التفكير التلممى لدل ط ا ال ؼ األكؿ الثاركل.

  ،( التى  دفت إلى الكشؼ عف أثػر اسػتدداـ المػددؿ ال ػائـ عمػى :500دراسة ) الدكالدة
التػػػلممى كمهػػارات تحديػػد المشػػػك ت االجتماعيػػة فػػػى ال ضػػايا فػػى ترميػػػة مهػػارات التفكيػػر 

مبحث التربية الكطرية كالمدرية لدل ط ا ال ؼ اللاشر فى االردف، كتككرػت مجمكعػة 
( طالباكقػػػد اسػػػتددـ الباحػػػث ادتبػػػار التفكيػػػر التػػػلممى كادتبػػػار تحديػػػد 090الدراسػػػة مػػػف )

ت داللة اح ائية بيف المشك ت االجتماعية، كتك مت رتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذا
الط ا فى المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية عمى ادتبار التفكير التلممى كادتبػار تحديػد 

 المشك ت تلزل إلى استددـ المددؿ ال ائـ عمى المشك ت.

 جكفيرػؾ ك كسػيمؾ  ( دراسػةGuvence & Celik   ،5005 التػى اسػتهدفت الكشػؼ )
مى كالػػػذكاء اللػػػاطفى لػػػدل ملممػػػى الف ػػػؿ، كقػػػد عػػػف الل قػػػة بػػػيف مهػػػارات التفكيػػػر التػػػلم

( ملممػػػا، كقػػػد اسػػػتددـ الباحػػػث م يػػػاس التفكيػػػر التػػػلممى 6>5تككرػػػت عيرػػػة الدراسػػػة مػػػف )
كم يػػاس الػػذكاء اللػػاطفى، كقػػد تك ػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد ع قػػة ارتباطيػػة بػػيف الػػػذكاء 

 اللاطفى كمهارات التفكير التلممى

  تكرسر ك أكزريف ( دراسةTuncer & Ozeren   ،5005 التى  دفت إلى ت يػيـ مػدل )
اسػػتدداـ الطػػ ا الملممػػيف لمهػػارات التفكيػػر التػػلممى فػػى حػػؿ المشػػك ت، كتككرػػت الليرػػة 
مػػػف الطػػػ ا الملممػػػيف بكميػػػة التربيػػػة جاملػػػة الفػػػرات بتركيػػػا، كاسػػػتددـ الباحثػػػات م يػػػاس 

لدل الملمميف فػى  التفكير التلممى كتك مت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة اح ائية
 استدداـ مهارات التفكير التلممى لحؿ المشك ت.

  ،( التػػى ا تمػػت بإعػػداد ت ػػكر م تػػرح لمػػرهج الفمسػػفة فػػى ضػػكء 5006دراسػػة ) سػػميماف
االتجاه المرظكمى لترمية مهارات التلمػؿ الفمسػفى لػدل طػ ا ال ػؼ األكؿ الثػاركل، كقػد 

إلػى مجمػكعتيف ، كقػد اسػتددـ الباحػث  ( طالبػا تػـ ت سػيمهـ77تككرت عيرة الدراسة مف )
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ادتبػػػػػار التلمػػػػػؿ الفمسػػػػػفى، كتك ػػػػػمت الدراسػػػػػة كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة اح ػػػػػائية بػػػػػيف 
 مجمكعتى البحث ل الح المجمكعة التجريبية.

  ،( التػػػى  ػػػدفت إلػػػى ترميػػػة مهػػػارات ث افػػػة الحػػػكار كالتفكيػػػر 5006دراسػػػة )  ػػػ ح الػػػديف
دػ ؿ إعػداد بررػامج م تػرح قػائـ عمػى الر ػكص التلممى لدل ط ا المرحمة الثاركية مف 

الفمسػػفية، كتك ػػمت رتػػائج الدراسػػة إلػػى فاعميػػة البررػػامج الم تػػرح فػػى ترميػػة ث افػػة الحػػكار 
 كمهاراتا ككذلؾ مهارات التفكير التلممى.

  يػككمرج ك عبػد مرػاؼ ( دراسةYuekming & Abd Manaf  ،5007 التػى ا تمػت )
ا لملرفػػة مهػارات التفكيػػر التػلممى المتضػػمرة بهػا، كقػػد بت يػيـ مدرجػػات الػتلمـ لػػدل الطػ 

تك ػػمت الدراسػػة إلػػى أف التح ػػيؿ الدراسػػى كمهػػارات التفكيػػر اللميػػا كمػػف بيرهػػا التفكيػػر 
 التلممى متضمرة بل داؼ كركاتج تلمـ الم رر

  ،( التى ا تمت بترمية مهارات التفكير التلممى كالتح يؿ فػى مػادة 5007دراسة )  ريا
ف دػػ ؿ اسػػتدداـ الدػػرائط الذ ريػػة لػػدل طػػ ا المرحمػػة الثاركيػػة، كقػػد تػػـ ت سػػيـ الفمسػػفة مػػ

كقد تـ ت سيـ مجمكعػة البحػث إلػى مجمػكعتيف تجريبيػة كضػابطة، كقػد اسػتددمت الباحثػة 
ادتبػػػار التفكيػػػر التػػػلممى، كتك ػػػمت الدراسػػػة إلػػػى كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة اح ػػػائية بػػػيف 

ضػػػابطة فػػػى ادتبػػػار التفكيػػػر التػػػلممى ل ػػػالح متكسػػػطى درجػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة كال
 المجمكعة التجريبية.

  ،( التػػى اسػػتهدفت التلػػرؼ عمػػى فاعميػػة اسػػتدداـ الػػتلمـ المػػرظـ 5007دراسػػة ) الشػػريطى
ذاتيا لتدريس الفمسفة فى ترمية مهارات التفكير التلممى لدل ط ا ال ؼ األكؿ الثاركل، 

مى، كتك ػػمت الدراسػػة إلػػى فاعميػػة اسػػتدداـ كقػػد اسػػتددمت الباحثػػة ادتبػػار التفكيػػر التػػلم
 التلمـ المرظـ ذاتيا لتدريس الفمسفة فى ترمية بلض مهارات التفكير التلممى لدل الط ا 

  ،( التى ا تمػت ببيػاف أثػر تكظيػؼ اسػتراتيجية الػتلمـ المػرلكس فػى 5009دراسة ) قشطة
ة لػػػدل طالبػػػات ال ػػػؼ ترميػػػة المفػػػا يـ كمهػػػارات التفكيػػػر التػػػلممى بمبحػػػث اللمػػػـك الحياتيػػػ

( طالبة تـ ت سيمهـ إلػى مجمػكعتيف 0;اللاشر األساسى، كتككرت مجمكعة الدراسة مف )
تجريبية كضابطة، كقد استددـ الباحث ادتبار المفا يـ اللممية كمهارات التفكير التػلممى، 
كتك ػػػمت الدراسػػػة إلػػػى كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة اح ػػػائية بػػػيف المجمػػػكعتيف فػػػى ادتبػػػار 

 ـ اللممية كالتفكير التلممى ل الح المجمكعة التجريبية.المفا ي
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  ،( التػػى اسػػتهدفت الكشػػؼ عػػف أثػػر تكظيػػؼ اسػػتراتيجية جيجسػػك فػػى 5009دراسػػة ) الفػػرا
ترمية مهارات التفكير التػلممى لػدل طالبػات ال ػؼ الحػادل عشػر ) الفػرع الشػرعى(، كقػد 

كعتيف، كتك ػمت الدراسػة ( طالبة تـ ت سػيمهـ إلػى مجمػ90تككرت مجمكعة الدراسة مف )
إلػػػػى كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة اح ػػػػائية بػػػػيف المجمػػػػكعتيف فػػػػى التفكيػػػػر التػػػػلممى ل ػػػػالح 
المجمكعة التجريبية فى مهارات الكشؼ عف المتالطات كمهػارة إعطػاء التفسػيرات كمهػارة 
كضع حمػكؿ ، فػى حػيف أظهػرت الرتػائج عػدـ كجػكد فػركؽ بػيف متكسػط درجػات الطالبػات 

 التجريبية كالضابطة فى مهارة الك كؿ إلى استرتاجات. فى المجمكعتيف
  ،( التػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػتهدفت قيػػػػػػػػػاس فاعميػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػددؿ التحميػػػػػػػػػؿ 5009دراسػػػػػػػػػة )عبػػػػػػػػػد المجيػػػػػػػػػد

األد قػػػػػػػى فػػػػػػػى تػػػػػػػدريس الفمسػػػػػػػفة عمػػػػػػػى ترميػػػػػػػة مهػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػر التػػػػػػػلممى كالحساسػػػػػػػية 
األد قيػػػػػػػة لػػػػػػػدل طػػػػػػػ ا ال ػػػػػػػؼ الثالػػػػػػػث الثػػػػػػػاركل، كتككرػػػػػػػت مجمكعػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػف 

بػػػػػػا تػػػػػػـ ت سػػػػػػيمهـ إلػػػػػػى مجمػػػػػػكعتيف ، كقػػػػػػد اسػػػػػػتددـ الباحػػػػػػث ادتبػػػػػػار التفكيػػػػػػر ( طال80)
التػػػػلممى كم يػػػػاس الحساسػػػػية األد قيػػػػة ، كقػػػػد أظهػػػػرت رتػػػػائج البحػػػػث فاعميػػػػة اسػػػػتدداـ 
مػػػػػددؿ التحميػػػػػؿ األد قػػػػػى فػػػػػى تػػػػػدريس الفمسػػػػػفة عمػػػػػى ترميػػػػػة مهػػػػػارات التفكيػػػػػر التػػػػػلممى 

 كالحساسية األد قية لدل ط ا ال ؼ الثالث الثاركل.
  ، ( التػػػى اسػػػتهدفت اسػػػتدداـ التلمػػػيـ المتمػػػايز لترميػػػة التفكيػػػػر :500دراسػػػة ) الشػػػربيرى

التػػلممى كالدافليػػة الذاتيػػة لػػدل طػػ ا ال ػػؼ األكؿ الثػػاركل متبػػايرى التح ػػيؿ فػػى مػػادة 
( طالبا تـ ت سيمهـ إلػى مجمػكعتيف تجريبيػة ;9الجترافيا، كتككرت مجمكعة الدراسة مف )

البادثػػػػػة ادتبػػػػػار التفكيػػػػر التػػػػػلممى كم يػػػػػاس الدافليػػػػػة الذاتيػػػػػة كضػػػػابطة، كقػػػػػد اسػػػػػتددمت 
كتك ػػمت الدراسػػة إلػػى فاعميػػة اسػػتدداـ التلمػػيـ المتمػػايز لترميػػة التفكيػػر التػػلممى كالدافليػػة 

 الذاتية لدل ط ا ال ؼ األكؿ الثاركل متبايرى التح يؿ فى مادة الجترافيا.
  ،ة رمػػكذج الػػتلمـ التكليػػدل فػػى ( التػػى اسػػتهدفت الكشػػؼ عػػف فاعميػػ:500دراسػػة ) ػػالح

الفمسػػفة لترميػػة مهػػارات التفكيػػر التػػلممى لػػدل طػػ ا المرحمػػة الثاركيػػة، كقػػد تككرػػت عيرػػة 
( طالبػػػة تػػػـ ت سػػػيمهـ إالل مجمػػػكعتيف تجريبيػػػة كضػػػابطة كقػػػد اسػػػتددـ 90البحػػػث مػػػف )

فػػى الباحػث ادتبػار التفكيػر التػلممى كتك ػمت الدراسػػة إلػى فاعميػة رمػكذج الػتلمـ التكليػدل 
 الفمسفة لترمية بلض مهارات التفكير التلممى لدل ط ا المرحمة الثاركية.



2028  (2ج)أبريل ( 114)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 251 

 ،( التػػػى اسػػػتهدفت ترميػػػة التفكيػػػر التػػػلممى كالمفػػػا يـ الفمسػػػفية لػػػدل :500دراسػػػة ) محمػػػد
( طالبػػػة، كقػػػد اسػػػتددـ 70طػػػ ا ال ػػػؼ األكؿ الثاركل،كقػػػد تككرػػػت عيرػػػة البحػػػث مػػػف )

بار التفكير التػلممى كقػد تك ػمت الدراسػة إلػى كجػكد الباحث ادتبار المفا يـ الفمسفية كادت
ع قػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة بػػػيف درجػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػى اسػػػتيلاا المفػػػا يـ الفمسػػػفية 

 كالتفكير التلممى فى الفمسفة.

  ،( التػػى  ػػدفت إلػػى ت  ػػى ع قػػة التفكيػػر التػػلممى بالملت ػػدات :500دراسػػة ) المحمػػدل
( طالبػػة مػػف طالبػػات 676كقػػد تككرػػت عيرػػة الدراسػػة مػػف )الملرفيػػة لطالبػػات الجاملػػة ، 

جاملة الممؾ سػلكد،  كتػـ اسػتدداـ م يػاس التفكيػر التػلممى كم يػاس الملت ػدات الملرفيػة، 
كتك ػمت اتمدراسػة إلػى كجػكد مسػتكل متكسػػط فػلعمى مػف التفكيػر التػلممى، كمسػتكل عػػاؿ 

 مف الملت دات الملرفية.

  ، ت ترميػػػػة بلػػػػض المفػػػػا يـ الفمسػػػػفية لػػػػدل أطفػػػػاؿ ( التػػػػى اسػػػػتهدف:500دراسػػػػة ) عمػػػػى
الركضة باستدداـ التفكير التػلممى، كقػد اسػتددمت الباحثػة ادتبػار المكاقػؼ ل يػاس بلػض 

إلػى كجػكد فػرؽ داؿ اح ػائيا بػيف متكسػطى درجػات كتكصمت الدراسة المفا يـ الفمسفية، 
التطبيػػؽ البلػػدل  أطفػػاؿ الركضػػة فػػى التطبي ػػيف ال بمػػى كالبلػػدل الدتبػػار المكاقػػؼ ل ػػالح

 لمفا يـ الكجكد كالشؾ كالي يف كالجدؿ.
 يتضح مف عرض البحكث كالدراسات السابقة ما يمى:  

  تلكيػػد البحػػكث كالدراسػػات السػػاب ة عمػػى كجػػكد ق ػػكر فػػى مهػػارات التفكيػػر التػػلممى لػػدل
 الط ا بالمراحؿ التلميمية المدتمفة.

  مف التلمػؿ كالرؤيػة الراقػدة لممكضػكعات أ مية التفكير التلممى كضركرتا لما يترتا عميا
 كالمكاقؼ كال ضايا المدتمفة كملرفة األسباا كبحثها كالتك ؿ إلى الحمكؿ.

  ادت ؼ تكجهات الباحثيف مف حيػث تركيػز ـ عمػى ملالجػات تجريبيػة مدتمفػة، يمكػف أف
 يككف لها تلثير إيجابى عمى التفكير التلممى.

 األكؿ كالثالػػػث الثػػاركل كرػػػدرة الدراسػػات التػػػى  تركػػز بحػػكث المػػػكاد الفمسػػفية عمػػػى ال ػػؼ
 تراكلت ترمية التفكير التلممى لدل ال ؼ الثارى الثاركل.

كقػػػػػد اسػػػػػتفادت الباحثػػػػػة مػػػػػف عػػػػػرض البحػػػػػكث كالدراسػػػػػات السػػػػػابقة أػػػػػى مجػػػػػاؿ 
 التأممى أى: التفكير
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 كأ ميتا.التلممى تحديد مفهـك التفكير  -0

 ا المرحمة الثاركية.تحديد مهارات التفكير التلممى المراسبة لط  -5

ترميػػة مهػػارات التفكيػػر ب تحديػػد مػػدل ا تمػػاـ الدراسػػات السػػاب ة فػػى ميػػداف المػػكاد الفمسػػفية -6
 المرحمة الثاركية.لدل ط ا  التلممى

 التلرؼ عمى األدكات التى استددمها الباحثيف ل ياس التفكير التلممى ككيفية إعداد ا. -7

 ثانياً: فاعلية الذات األكاديمية

 اعلية الذات األكاديمية :مفهوم ف  -1

دراتػػا عمػػى أداء مهمػػة مليرػػة عػػرؼ بارػػدكرا الفاعميػػة الذاتيػػة بلرهػػا إعت ػػادات الفػػرد حػػكؿ ق
، كتلػػد مػػف المربئػػات المهمػػة لمدافليػػة اللاليػػة لمفػػرد ، فالفاعميػػة الذاتيػػة لمفػػرد مػػف المحػػددات برجػػاح

اط الفاعميػة الذاتيػة بمهػاـ محػددة ، لب كية لجهػده كمثابرتػا كا  ػراره عمػى أداء اللمػؿ، كرظػران الرتبػ
فػػإف األفػػراد قػػد يكػػكف لػػديهـ فاعميػػة مرتفػػة تجػػاه بلػػض المهػػاـ كمردفضػػة تجػػاه األدػػرل.)  سػػمف 

 (Heslin & Klehi ،5009 ::08ككيمهى 
أحػد المفػا يـ المهمػة برظريػة بارػدكرا عػف الػتلمـ   self- Efficacyكتلد الفاعمية الذاتيػة 
ملت ػػدات الفػػرد بلرػػا قػػادر عمػػى ال يػػاـ برجػػاح فػػى الكثيػػر مػػف األمػػكر  االجتمػػاعى ، كتلػػرؼ بلرهػػا

لمتلامػػؿ مػػع المكاقػػؼ الحاليػػة كالمسػػت بمية، ك ػػى بػػذلؾ تتضػػمف كفػػاءة الفػػرد السػػمككية فػػى مكقػػؼ 
 (8>5: 5009مليف. ) عبد الدالؽ، 

قػػد حاكلػػت البحػػكث كالدراسػػت السػػابقة أػػى المػػكاد الفمسػػفية كضػػع تعريػػؼ إجرائػػى ك
 الذاتية كمنها: لمفاعمية 

( أف فاعميػة الػذات  ػى إدراؾ الطالبػة الملممػة ل ػدراتها عمػػى 77: 5000تػرل ع ػفكر) 
 إرجاز أعماؿ مليرة، كاستب ار ا بإمكاراتها ، كتكجيهها رحك تح يؽ األ داؼ(.

( فيلرفػػػا بلرػػػا مجمكعػػػة األحكػػػاـ ال ػػػادرة عػػػف الطالػػػا 0:8: 5008أمػػػا عبػػػد المجيػػػد )
ا حػػكؿ قدراتػػا اللامػػة لمتلامػػؿ مػػع المكاقػػؼ ال ػػلبة كالمل ػػدة، أك قدرتػػا كالتػػى تلبػػر عػػف ملت داتػػ

 االجتماعية لم ياـ بسمككيات مليرة أك قدرتا المرط ية لفهـ كاستيلاا مكضكعات المرطؽ.
( أف الكفػاءة الذاتيػة ك ػى م ػطمح مػرادؼ لفاعميػة الػذات 060: 5009كما تػرل عمػى )

ضرجاز األعماؿ المطمكبة لمكاجهة مكاقؼ الحياه ك كال تلرى قدرة الفرد عمى التحكـ فى السمكؾ 
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إلى الهدؼ ، فهى كؿ ما يلت د الفرد أرا يممكا مف إمكارات كقدرات ، ك ى تكقع الفرد بلرا قػادر 
 عمى أداء السمكؾ الذل يح ؽ رتائج مر كبة.

الى كبراء عمى اللرض السػابؽ يمكػف ال ػكؿ أف الفاعميػة الذاتيةاألكاديميػة فػى البحػث الحػ
تلرػػى ملت ػػدات طػػ ا ال ػػؼ الثػػارى الثػػاركل حػػكؿ قػػدراتهـ عمػػى ارجػػاز كأداء المهػػاـ كالتكميفػػات 

 المرتبطة بمادة الفمسفة.
 مصادر تشكيل الفاعلية الذاتية:  -2

( ك 8>5: 5009ك ) عبػػػد الدػػػالؽ، ( ;Klinek  ،500< :5يتفػػػؽ كػػػؿ مػػػف )كميرػػػؾ 
أف فاعميػػػة الػػػذات رظػػػاـ مػػػف  ( عمػػػىHeslin & Klehi ،5009 ::09 سػػػمف ككيمهػػػى .)

الملت دات يرتبط ب فة سببية بالسمككيات كالرتائج ، كترمى فاعمية الذات بطرؽ كدرجات مدتمفة 
لػػػػدل األفػػػػراد ، كلػػػػذا فهػػػػك ي تػػػػرح أربلػػػػة مبػػػػادلء أساسػػػػية ، يمكػػػػف لرفػػػػراد مػػػػف د لهػػػػا اكتسػػػػاا 

 الملمكمات ضقراع ملت دات الفاعمية الذاتية لديهـ ك ى: 
 كتلػد الدبػرات السػاب ة مػف اللكامػؿ المهمػة  لمتقنة الفعالة ، االنجاز الفعمػى(الخبرات ا :

 التى تزكد المتلمميف بالتتذية الراجلة حكؿ قدراتهـ.

 :)فمشػػػػا دة رجاحػػػػات كادفاقػػػػات اثدػػػػريف تػػػػزكد  الخبػػػػرات غيػػػػر المباشػػػػرة أك ، البديمػػػػة
 فى مكاقؼ مشابهة.المتلمميف بملمكمات حكؿ إرجازات اثدريف، كأساس قكل لمم اررة 

 فلردما ي رلرا اثدركف ب درترا أك عػدـ قػدرترا عمػى ال يػاـ بلمػؿ ملػيف ، اإلقناع المفظى :
 فإف ذلؾ مف الممكف أف ير ص أك يزيد الفاعمية الذاتية لديرا.

 كالتػػى تمكػػف المػػتلمـ مػػف الحكػػـ عمػػى قدراتػػا أثرػػاء الحالػػة النفسػػية كالمشػػاعر الداخميػػة ،
الفػػرد بػػال مؽ ، أك المثػػابرة أثرػػاء اللمػػؿ يمػػد الفػػرد بملمكمػػات مهمػػة أداء المهػػاـ، فشػػلكر 

 أثراء أداء المهاـ.

ك ػػذا يلرػػى أف محػػاكالت ترميػػة الفاعميػػة الذاتيػػة األكاديميػػة لػػدل الطػػ ا البػػد أف تركػػز 
عمػػػى االرجػػػاز الفلمػػػى الػػػذل يح  ػػػا الطالػػػا ألف ذلػػػؾ يلرػػػى رفػػػع مسػػػتكل الفاعميػػػة الذاتيػػػة لديػػػا 

ة قدرتػػػا عمػػػى أداء المهػػػاـ، كمػػػا يلرػػػى أيضػػػا عػػػرض رمػػػاذج ح ي يػػػة مػػػف رجاحػػػات كبالتػػػالى زيػػػاد
قراع الط ا ب درتهـ عمى أداء المهػاـ المدتمفػة، ككػؿ ذلػؾ يػرتبط بالحػاؿ الرفسػية أك  اثدريف، كا 

 .مشاعر الط ا تجاه المهاـ كالتكميفات
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 أهمية فاعلية الذات األكاديمية: -3

( أف الفاعمية الذاتيػة المرتفلػة Heslin & Klehi ،5009 ::08يرل )  سمف ككيمهى 
تػػػػػدفع األفػػػػػراد إلػػػػػى اللمػػػػػؿ بجديػػػػػة كا  ػػػػػرار فػػػػػى مكاجهػػػػػة الل بػػػػػات ، كمػػػػػا تػػػػػدفلهـ إلػػػػػى تحسػػػػػيف 
اسػتراتيجياتهـ كافتراضػاتهـ أكثػر مػػف البحػث عػف األعػػذار مثػؿ أرهػـ  يػػر مهتمػيف بالمهمػة، فهػػى 

اذ قػػػرارات حازمػػػة، كبالتػػػالى اتدػػػاذ تزيػػػد قػػػدرات اللػػػامميف عمػػػى جمػػػع الملمكمػػػات المرتبطػػػة كاتدػػػ
 اضجراء المراسا، ك ذه ال درات لها قيمة ثميرة عف أداء األعماؿ. 

ككف ػػػػػػػػا لممرظػػػػػػػػريف االجتمػػػػػػػػاعييف الملػػػػػػػػرفييف يػػػػػػػػؤثر االحسػػػػػػػػاس بفاعميػػػػػػػػة الػػػػػػػػذات عرػػػػػػػػد 
الرػػػػػػاس فػػػػػػى ادتيػػػػػػار ـ لررشػػػػػػطة كجهػػػػػػد ـ كمثػػػػػػابرتهـ فػػػػػػى تلممهػػػػػػـ كتح ػػػػػػيمهـ، حيػػػػػػث يميػػػػػػؿ 

شػػػػػطة التػػػػػى يمكػػػػػرهـ ال يػػػػػاـ بهػػػػػا، كبالمثػػػػػؿ فػػػػػالط ا الػػػػػذيف يلت ػػػػػدكف الرػػػػػاس إلػػػػػى ادتيػػػػػار األر
بػػػػػلرهـ يسػػػػػتطيلكف الرجػػػػػاح فػػػػػى م ػػػػػرر مػػػػػا يػػػػػزداد احتمػػػػػاؿ ادتيػػػػػار ـ لهػػػػػذه الم ػػػػػررات، كمػػػػػا أف 
الطػػػػػ ا الػػػػػذيف لػػػػػديهـ احسػػػػػا عػػػػػاؿ بفاعميػػػػػة الػػػػػذات يبػػػػػذلكف المزيػػػػػد مػػػػػف الجهػػػػػد فػػػػػى محاكلػػػػػة 

 (007-006: 5008اتماـ المهاـ. ) جابر، ك اللزبى، 
 ( أ مية فاعمية الذات فى التلمـ فيما يمى:;7: 5000كتبيف ع فكر) 

 .تساعد الطالا عمى أداء األعماؿ كمكاجهة المشك ت برشاط دكف تلا أك كمؿ 

 .تكجا الطالا رحك تح يؽ األ داؼ 

 .يتتما الطالا مف د لها عمى التحديدات كالمشك ت ال لبة التى تكاجها 

، مهما فى عممية التلمػيـ كالػتلمـ الذاتية األكاديمية تملا دكران يتبيف مما سبؽ أف الفاعمية 
فهى تكجههـ إلى بذؿ المزيػد مػف الجهػد كالمثػابرة ألداء المهػاـ ، كالتركيػز عمػى تح يػؽ األ ػداؼ، 

 كبالتالى اتداذ قرارات مراسبة لممكاقؼ المدتمفة.
 عالقة التفكير التأملى بفاعلية الذات األكاديمية: -4

لتفكيػػػر التػػػلممى أحػػػد أرمػػػاط التفكيػػػر التػػػى تسػػػاعد الفػػػرد عمػػػى مكاجهػػػة المكاقػػػؼ إذا كػػػاف ا
كالمشك ت الحياتية مف د ؿ م حظتها م حظة دقي ة كراقدة، باضضافة إلى تحميؿ المشػك ت 
كالمكاقؼ، كت ديـ تفسيرات مراسبة لممكاقؼ كالمشك ت تسترد إلى أسػباا ح ي ػة كمرط يػة، كالتػى 

ه التفسػيرات ت ػديـ حمػكؿ م ترحػة لتفػادل حػدكث  ػذه المشػك ت،كبالطبع فػإف يمكف مف د ؿ  ذ
الرجاح فى مكاجهة المشك ت كالت دل لها يزيد مف إدراكات فاعمية الذات لدل الطالا، التى 
ئػػكثر بشػػكؿ إيجػػابى عمػػى قػػدرة الطالػػا عمػػى ت ػػديـ الحمػػكؿ كالم ترحػػات، كبالتػػالى فػػإف الرظػػرة 
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لتفكيػػر يتضػػح أرػػا يسػػاعد الطالػػا عمػػى رؤيػػة ذاتػػا الدادميػػة كقدراتػػا اللمي ػػة لهػػذا الػػرمط مػػف ا
ككعيػػا بهػػا، فػػإدراؾ الطالػػا ل درتػػا عمػػى التفكيػػر اللميػػؽ يزيػػد مػػف شػػلكره بث تػػا برفسػػا كتلطيػػا 
ارطباعػػان إيجابيػػا عمػػى قدرتػػا عمػػى أداء المهػػاـ ، ك ػػذا كمػػا يسػػاعد بػػالطبع عمػػى ترميػػة فاعميػػة 

التفكيػػر التػػلممى باعتبػػاره مهػػارة حياتيػػة يػػرتبط ارتباطػػا كثي ػػان الػػذات لديػػا، كمػػف  رػػا يتضػػح أف 
 بفاعمية الذات األكاديمية.

 مظاهر االهتمام بفاعلية الذات األكاديمية: -5

تلػػػػػػددت البحػػػػػػكث كالدراسػػػػػػات السػػػػػػاب ة فػػػػػػى مجػػػػػػاؿ فاعميػػػػػػة الػػػػػػذات ، كمػػػػػػف بػػػػػػيف  ػػػػػػذه 
 الدراسات ما يمى:

  شػػيف كآدػػركف ( دراسػػةChen et.al ،5007التػػى  ػػد ) فت إلػػى دراسػػة تػػلثير كػػؿ مػػف
فاعية الػذات كاحتػراـ الػذات عمػى الدافليػة كالجكارػا الكجداريػة لػدل الطػ ا كالمػكظفيف، 
كتك مت الدراسة إلى أف الفاعمية الذاتية أكثر ارتباطا بالمتتيرات الدافلية ، فى حيف أف 

 احتراـ الذات أكثر ارتباطا بالمتتيرات الكجدارية.

  ،التػػى اسػتهدفت إعػػداد بررػامج قػائـ عمػػى اسػتراتيجيات التفكيػػر  (5000دراسػة )ع ػفكر
الجاربى كبياف أثره عمى التفكيػر التكليػدل كفاعميػة الػذات لػدل الطالبػات الملممػات شػلبة 

( طالبػػة، كاسػػتددمت الباحثػػة 09الفمسػػفة بكميػػة التربيػػة، كقػػد تككرػػت عيرػػة الدراسػػة مػػف )
ات ، كتك ػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف البررػػػامج ادتبػػػار التفكيػػػر التكليػػػدل كم يػػػاس فاعميػػػة الػػػذ

الم تػػرح ال ػػائـ عمػػى اسػػتراتيجيات التفكيػػر الجػػاربى سػػا ـ بشػػكؿ كبيػػر فػػى ترميػػة مهػػارات 
 التفكير التكليدل لدل الطالبات.

  ،( التػػى ا تمػػت بإعػػداد كحػػدة مطػػكرة كفػػؽ الػػتلمـ المسػػترد إلػػى 5006دراسػػة ) الجػػاجى
ذات كاالتجػاه رحػك االبػداع لػدل تمميػذات ال ػؼ الدماغ كقياس أثر ا عمى ترمية ت دير ال

( طالبة كاستددـ الباحث م يػاس ;5الثالث األساسى، كقد تككرت مجمكعة الدراسة مف )
ت ػػدير الػػذات ، كتك ػػمت الدراسػػة إلػػى فاعميػػة الكحػػدة المطػػكرة كفػػؽ الػػتلمـ المسػػترد إلػػى 

ع لػدل تمميػذات ال ػؼ الدماغ كقياس أثر ا عمى ترمية ت دير الذات كاالتجػاه رحػك االبػدا
 الثالث األساسى.

  ،( التى  دفت إلى تحديد مستكل عادات الل ؿ كترتيبها 5006دراسة ) الركاا ك حسيف
كالتفكيػػػر عػػػالى الرتبػػػة كالفاعميػػػة الذاتيػػػة، كالل قػػػة بيػػػرهـ لػػػدل طػػػ ا كميػػػة التربيػػػة، كقػػػد 
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ت الل ػػؿ ك ( طالػػا كطالبػػة، كقػػد اسػػتددما م يػػاس عػػادا700تككرػػت عيرػػة الدراسػػة مػػف )
ادتبػػػار التفكيػػػر عػػػالى الرتبػػػة ك م يػػػاس الفاعميػػػة الذاتيػػػة، كتك ػػػمت الدراسػػػة إلػػػى كجػػػكد 
ع قة طردية بيف عادات الل ؿ كالفاعميػة الذاتيػة ، أمػا الل قػة بػيف التفكيػر عػالى الرتبػة 

 كالفاعمية الذاتية كارت ضليفة.

  ،لداطئػػػة لممفػػػا يـ (. التػػػى ا تمػػػت بت ػػػحيح الت ػػػكرات ا5008دراسػػػة ) عبػػػد المجيػػػد
المرط ية كترميػة الكفػاءة الذاتيػة لػدل طػ ا المرحمػة الثاركيػة مػف دػ ؿ اسػتدداـ رمػكذج 

( طالبػا تػـ 9:التلمـ التكليدل فى تػدريس مػادة المرطػؽ، كتككرػت مجمكعػة الدراسػة مػف )
ت سيمهـ إلى مجمكعتيف ، كاستددـ الباحث ادتبار ت حيح الت كرات الداطئة لممفا يـ 

يػػػة كم يػػػاس الكفػػػاءة الذاتيػػػة، كقػػػد أظهػػػرت الرتػػػائج فاعميػػػة الرمػػػكذج فػػػى ت ػػػحيح المرط 
 الت كرات الداطئة لدل الط ا.

  ، ( التػػػى اسػػػتهدفت ترميػػػة بلػػػض المفػػػا يـ االجتماعيػػػة كعػػػادات 5009دراسػػػة ) عػػػكض
الل ػػػؿ كالكفػػػاءة الذاتيػػػة لػػػدل طػػػ ا ال ػػػؼ الثػػػارى الثػػػاركل مػػػف دػػػ ؿ اسػػػتدداـ دػػػرائط 

طة الكتابيػػػة ، كقػػػد تػػػـ ت سػػػيـ مجمكعػػػة الدراسػػػة إلػػػى مجمػػػكعتيف تجريبيػػػة التفكيػػػر كاألرشػػػ
كضابطة، كاستددـ الباحث ادتبػار المفػا يـ االجتماعيػة كادتبػار عػادات الل ػؿ كم يػاس 
الكفػػاءة الذاتيػػة، كقػػد أظهػػرت رتػػائج الدراسػػة تفػػكؽ المجمكعػػة التجريبيػػة عمػػى المجمكعػػة 

 الضابطة.

  ،لػػػى بيػػػاف فاعميػػػة اسػػػتراتيجية م ترحػػػة قائمػػػة عمػػػى ( التػػػى  ػػػدفت إ5009دراسػػػة )عمػػػى
الترظيـ الذاتى فى تحسيف الكفاءة الذاتية كالتح يؿ الملرفػى كاالتجػاه رحػك اسػتراتيجيات 
الػػػتلمـ المػػػرظـ ذاتيػػػا لػػػدل طػػػ ا ال ػػػؼ الثػػػارى الثاركل،كتككرػػػت مجمكعػػػة الدراسػػػة مػػػف 

تددمت الباحثػػػة ( طالبػػػة تػػػـ ت سػػػيمهـ إلػػػى مجمػػػكعتيف تجريبيػػػة كضػػػابطة، كقػػػد اسػػػ70)
م ياس استراتيجيات التلمـ المرظـ ذاتيا ) إعػداد لطفػى عبػد الباسػط( ك ادتبػار تح ػيمى 

 مف إعداد الباحثة، 

  ،( التػػػى ا تمػػػت باست  ػػػاء أثػػػر بررػػػامج تػػػدريبى مبرػػػى عمػػػى :500دراسػػػة ) اللارضػػػة
طالبػات  رظرية التلمـ المسترد إلى الدماغ فى تحسيف ت دير الذات كالدافلية لإلرجاز لدل

( طالبػػة، كقػػد اسػػتددـ 8:كميػػة األميػػرة عاليػػة بػػاألردف، كتككرػػت مجمكعػػة الدراسػػة مػػف )
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الباحث م ياس ت دير الذات كالدافليػة ل رجػاز، كأظهػرت الرتػائج كجػكد فػركؽ ذات داللػة 
 إح ائية بيف مجمكعتى الدراسة ل الح المجمكعة التجريبية.

 طة بفاعمية الذات يتضح ما يمى:مف العرض السابؽ لمبحكث كالدراسات المرتب
  ملظػـ البحػػكث المرتبطػة بالفاعميػػة الذاتيػػة بحػكث رفسػػية ، أل أرهػػا تتمػا عميهػػا ال ػػبتة

 الرفسية كليست مرتبطة بمكاد أك م ررات دراسية.

  يكجػػد ق ػػكر فػػى الدراسػػات التػػى تراكلػػت الفاعميػػة الذاتيػػة األكاديميػػة فػػى مجػػاؿ المرػػا ج
 . ستيف أك ث ث دراسات فى مجاؿ المكاد الفمسفيةكطرؽ التدريس باستثراء درا

مػػػػف دػػػػ ؿ اللػػػػرض السػػػػابؽ لفاعميػػػػة الػػػػذات األكاديميػػػػة مػػػػف حيػػػػث مفهكمهػػػػا كأ ميتهػػػػا 
كطبيلتها ، أمكف التك ؿ إلى بلض أبلاد فاعمية الذات األكاديمية التى يمكف ترميتها مف د ؿ 

 كالمبادرة االجتماعية، ك المثابرة.البحث الحالى ك ى: الث ة بالرفس، تفضيؿ المهاـ ال لبة، 

 ثالثاً: التعلم المستند إلى الدماغ

 مفهوم التعلم المستند إلى الدماغ  -1

ل د بيرت األبحاث كالدراسات أف ر ػفى الػدماغ البشػرل متد  ػيف فػى أشػكاؿ مدتمفػة 
ـ بكػؿ مف الملرفة، ففى حيف يهػتـ الر ػؼ الكػركل األيسػر بػالتفكير المرط ػى التحميمػى الػذل يهػت

ما يتلمؽ بالت كرات المجردة كالمرطػؽ الرمػزل كالرياضػيات ، أمػا الر ػؼ الكػركل األيمػف يمكػف 
ك ػػػفا بلرػػػا جهػػػاز ب ػػػرل يتفػػػكؽ فػػػى إعػػػادة تركيػػػا الل قػػػات األمػػػكر حتػػػى ت ػػػبح بريػػػة كميػػػة 

 (090: :;>0مكحدة. ) فيرست،
ا مػف دػ ؿ كممػات ك يلد التلمـ المسترد لمدماغ ميدارا جديدان، أكثر رسػكدا، كيمكػف فهمػ

ث ث  ى التكظيؼ كاالستراتيجيات كالمبادلء أك ال كاعد، كبذلؾ فهك تكظيؼ إستراتيجيات قائمة 
عمى مبػادلء أك قكاعػد مسػتمدة مػف فهػـ عمػؿ الػدماغ، كػذلؾ  ػك الػتلمـ كفػؽ الطريػؽ التػى دمػؽ 

 ( ;0: 5007الدماغ عمى التلمـ مف د لها، ك ك بذلؾ مددؿ متلدد الملارؼ. ) جرسف، 
ك ػػػك أحػػػد التكجهػػػات التػػػى تسػػػتددـ األبحػػػاث الحديثػػػة فػػػى عمػػػـ األع ػػػاا ، الػػػذل يهػػػتـ 
بكيفيػػػة تلمػػػـ الػػػدماغ ب ػػػكرة طبيليػػػة، كمػػػا تسػػػاعد  ػػػذه الرظريػػػة فػػػى تفسػػػير السػػػمككيات المتكػػػررة 
لممػػػتلمـ ، كتمكػػػف الملممػػػيف فػػػى رفػػػس الكقػػػت مػػػف ربػػػط الػػػتلمـ بالحيػػػاة الكاقليػػػة لمطػػػ ا، ككػػػذلؾ 

ية، كما يشمؿ أيضػا بلػض المفػا يـ الحديثػة كالػذكاءات المتلػددة كالػتلمـ المبرػى دبراتهـ الشد 
 ( 558: 5008عمى المشك ت.) محمد، 
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( أف الػػتلمـ المسػػترد لمػػدماغ Caine & Caine ،0<<0 :06ك يػػرل ) كػػايف ككػػايف 
عرػدما  يتضمف اضعتراؼ ب كاعد الل ػؿ فػى الػتلمـ ذل الملرػى كترظػيـ التػدريس كف ػان لهػذه ال كاعػد

 يتـ التدريس. 
( بلرا أحد األساليا التى اربث ت عف عمػـ >Connell  ،500< :5كما يلرفا ) ككريؿ 

األع ػػاا كعمػػـ الػػرفس الملرفػػى ، يمكػػف اسػػتدداما لتلزيػػز كتحسػػيف قػػدرة الطػػ ا عمػػى الػػتلمـ 
لػػػة باسػػػتدداـ الطػػػرؽ التػػػى يشػػػلر ملهػػػا الطػػػ ا بالراحػػػة ، أك  ػػػك الػػػتلمـ التػػػى يحػػػدث كف ػػػان لطبي

 ت ميـ الدماغ عمى التلمـ.
( بلرػا إحػدل رظريػات الػتلمـ الحديثػة التػى ت ػـك عمػى 050: 5007كيلرفا عبد المجيد )

أساس االستفادة مف رتائج األبحاث التى أجريت عمػى الػدماغ فػى التػدريس ، مػف دػ ؿ اسػتدداـ 
 تكامؿ بيرهما.استراتيجيات ككسائؿ تلميمية لترشيط جاربى الما األيمف كاأليسر كتح يؽ ال

كمػػا ي  ػػد بػػا اضجػػراءات الل ميػػة الكاعيػػة المكتسػػبة التػػى ي ػػـك بهػػا الطالػػا أثرػػاء دراسػػتا 
دراؾ الل قػات  لمكقؼ أك مفا يـ كممارسػة د لهػا بلػض المهػارات الل ميػة المتمثمػة فػى تب ػر كا 

فات كالتشابهات كمهارات إضافة أفكار جديدة فى المكقؼ التلميمػى حتػى كمهارة اكتشاؼ االدت 
 (075: 5009ي ؿ الطالا إلى الرتائج المؤدية لحؿ المكقؼ. ) جاد الحؽ، 

( فترل أرا أسمكا شامؿ لمتلميـ كالػتلمـ ت ػكـ عمػى تػكافر 8: 5009أما ) عبد الك اا ، 
لتهديد كالتشكيؽ كالمرح، كالتلمـ االجتماعى الرشط البيئة الحسية الفيزي ية كالرفسية الترية ك ياا ا

 ككذلؾ التلمـ ذل الملرى.
( أف التلمـ المسترد إلى الدماغ  ك ركع مف التلمـ يلتمد عمى 0:8: :500كترل )فرج، 

الد ائص التى يتميز بها الدماغ البشرل، كيساعد الطالبة ملممة عمـ الرفس عمى ترظيـ عمميػة 
د الػػػدماغ، بحيػػػث يح ػػػؽ الفهػػػـ األفضػػػؿ للمميػػػة الػػػتلمـ، كذؾ مػػػف دػػػ ؿ تلممهػػػا برػػػاءا عمػػػى قكاعػػػ

 ملرفتها لمككرات الدماغ ككظائفا. 
( إلػػى أف  رػػاؾ ادػػت ؼ بػػيف اللممػػاء كالمتد  ػػيف حػػكؿ 0:9: :500كتشػػير فػػرج )

كضع تلريؼ محدد لمتلمـ المسترد لمدماغ ، فمرهـ مف اعتبره إحػدل رظريػات الػتلمـ ال ائمػة عمػى 
الػػػػدماغ، كمػػػرهـ مػػػف اعتبػػػػره أحػػػد مػػػدادؿ التػػػػدريس، كأدػػػركف رأككا أرػػػا ت ريػػػػات أك  طبيلػػػة عمػػػؿ
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استراتيجيات تـ التك ؿ اليها مف د ؿ دراسة عمـ األع اا الملرفى كتستددـ لمساعدة الملمـ 
 فى التدريس.

( كبػالر ـ مػف أف لكػؿ ر ػؼ كػركل بػالما كظائفػا ، إال أف 69: 5008كيرل ) قػ دة، 
 ة تؤكد أف  راؾ ع قة ثرائية بيف جاربى الما، بملرى أف ك  الر فيف مف الدراسات المتد 

المػػا يشػػاركاف بلضػػهما الػػبلض فػػى ملظػػـ األرشػػطة ب ػػكرة متكاممػػة، كيكضػػح الجػػدكؿ التػػالى 
 بلض كظائؼ الر ؼ الكركل األيمف كاأليسر لمما البشرل.

 بشرى( يبين بعض وظائف النصف الكروى األيمن واأليسر للمخ ال2جدول )

 النصف الكروى األيسر النصف الكروى األيمن م

 التحكم فى الجانب األيمن من الجسم التحكم فى الجانب األيسر من الجسم 2

 التسلسل المنطقى العمودى –منطقى  التفكير الجانبى، الحسى، اإلدراكى 2

 عقالنى البديهة 3

 تنظيم األجزاء تحليلياً  الكلية والرؤية الكلية 4

 الوضوح والتحديد منية وإصدار األحكامالض 5

يتبػػػػػػيف مػػػػػػف اللػػػػػػرض السػػػػػػابؽ لمػػػػػػتلمـ المسػػػػػػترد لمػػػػػػدماغ أرػػػػػػا يمكػػػػػػف أف يسػػػػػػا ـ بشػػػػػػكؿ 
فلػػػػػاؿ فػػػػػى ترميػػػػػة التفكيػػػػػر التػػػػػلممى برػػػػػاءان عمػػػػػى الكظػػػػػائؼ السػػػػػابؽ عرضػػػػػها، كمػػػػػا يتضػػػػػح أرػػػػػا 
أحػػػػػػد التكجهػػػػػػػات أك الرظريػػػػػػػات التػػػػػػى جملػػػػػػػت بػػػػػػػيف عمػػػػػػػـ األع ػػػػػػاا كعمػػػػػػػـ الػػػػػػػرفس الملرفػػػػػػػى 

% مرهػػػػا ف ػػػػط، كمػػػػا أمكػػػػف 5السػػػػتفادة مػػػػف إمكاراتػػػػا التػػػػى لػػػػـ يسػػػػتتؿ إلػػػػى اثف سػػػػكل بهػػػػدؼ ا
التكافػػػػػؽ عمػػػػػى عػػػػػدد مػػػػػف االسػػػػػتراتيجيات التػػػػػى تتفػػػػػؽ مػػػػػع  مبػػػػػادلء أك قكاعػػػػػد عمػػػػػؿ الػػػػػدماغ ، 

 كتكظيؼ  ذه االستراتيجيات فى مكاقؼ التدريس كالتلمـ.
 مبادىء التعلم المستند إلى الدماغ: -2

) عبػد السػميع، ( ك :;-Caine & Caine ،0<<0 :;0) كػايف ككػايف يتفؽ كؿ مػف 
 >Connell  ،500( ك ) ككريػػػػػػػػػػؿ Saleh ،5000 :97( ك )  ػػػػػػػػػػالح :90 -906: :500

 ( عمى أف  راؾ اثرتى عشر مبدأ لمتلمـ المسترد لمدماغ60:
: كتلرػػى أرػػا عمػػى الػػر ـ مػػف أف جميػػع الطػػ ا لػػديهـ رفػػس المػػم مػػنظـ بطريقػػة أريػػدة (أ 

ديػػة ، إال أرهػػـ مدتمفػػكف فيمػػا يلػػرؼ بالب ػػمة البرمجيػػة الل ػػبية األجهػػزة كاألرظمػػة الم
المديػػػػة، كلػػػػذا يدتمػػػػؼ الطػػػػ ا فػػػػى أسػػػػاليا إدراكهػػػػـ لهػػػػذ اللػػػػالـ، كيتطمػػػػا ذلػػػػؾ ترػػػػكع 
اسػػتراتيجيات التلمػػيـ كمػػرح المػػتلمـ حريػػة التلبيػػر، لػػذا رجػػد أف الػػتلمـ التلػػاكرى كالتتذيػػة 

 راسبة جدا مع  ذا المبدأ.الراجلة ك ير ا مف االستراتيجيات كاألساليا م
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: إف المػا مف خالؿ عمميات التنميط التى تحدث أى الدماغ يحدثالبحث عف المعنى   (ا 
م مـ ضست باؿ كتكليد الرماذج كاألرماط التػى تحػدث عرػد ترتيػا كت ػريؼ الملمكمػات، 

 مف د ؿ عمميات الم اررة ضيجاد التشابهات كاالدت فات.

أك الل ؿ يبحػث عػف الملرػى بطري ػة شد ػية ، ككممػا  : فالماالبحث عف المعنى أطرل (ج 
كارت عمميات البحث عف الملرػى أكثػر ارتباطػا بػالفرد كدبراتػا ذات الملرػى ، كممػا كػاف 

 التلمـ أكثر كأعمؽ.

: فكػػ  مػػف ر ػػفى المػػا األيمػػف المػػم بعممياتػػه كنصػػفيه يعمػػؿ بصػػكرة متزامنػػة ككميػػة (د 
ر ػػػفيف م ػػػمميف لملمػػػؿ سػػػكيا ب ػػػكرة كاأليسػػػر لهمػػػا كظػػػائؼ مدتمفػػػة ، إال أف كػػػ  ال

 متكاممة. 

: حيث تملػا االرفلػاالت دكرا المشاعر كاالنفعاالت حاسمة مف أجؿ التنميط أك الترميز (ق 
حيكيػػػا فػػػى التػػػلثير عمػػػى كػػػؿ مػػػا رتلممػػػا، فالمشػػػاعر كالملػػػارؼ ال يمكػػػف ف ػػػمهما عػػػف 

 بلضهما البلض.

ث يػػػدرؾ المػػػا كيسػػػت بؿ : حيػػػالػػػتعمـ يتضػػػمف كػػػؿ مػػػف تركيػػػز االنتبػػػا  كاإلدراؾ الطرأػػػى (ك 
الملمكمات التػى ت ػع فػى محػيط ارتبا ػا كتركيػزه كتمػؾ التػى تبلػد عػف بػؤرة اال تمػاـ، ف ػد 

 يستجيا الما ضشارات قكية كفلالة لكرها  ير كاقلية.

: إحػػػػدا ما الػػػػذاكرة المكاريػػػػة التػػػػى تدػػػػزف الدبػػػػرات لػػػػدينا طريقتػػػػاف أػػػػى تنظػػػػيـ الػػػػذاكرة (ز 
لػػػذاكرة ال ػػػماء التػػػى تحػػػزف فيهػػػا الملمكمػػػات  يػػػر كتسػػػتدعيها ب ػػػكرة فكريػػػة كاألدػػػرل ا

 المترابطة كيككف لمتلمـ ملرى إذا كظفت الذاكرتيف ملان.

: فهك عممية رمائية تطكرية مسػتمرة ، تتشػكؿ برػاءا عمػى الدبػرات السػاب ة التعمـ تطكرل  (ح 
 كالحالية.

مـ : فحتػى يحػدث الػتلينمك التعمـ مف خػالؿ مكاقػؼ التحػدل كيثػبط عػف طريػؽ التهديػد (ط 
ب كرة أفضؿ يربتى أف تككف  راؾ مكاقؼ تحدل يكاجهها المتلمـ فػى بيئػة محفػزة عمػى 

 التحدل كليست ملكقة ألدائا تتسـ بالتهديد كالضتط.

يسػت بؿ المػا أك الػدماغ الملمكمػات عػف طريػؽ يشمؿ التعمـ عمميات الكعى كالالكعى:   (م 
ذا كارػت بليػدة  اضشػارات أك المثيػرات فػإذا كارػت فػى رطػاؽ الػكعى كارػت أكثػر تػلثيران ، كا 

 عرا تككف أقؿ تلثيران.
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: ك ذا يلرى الدماغ يتتير حسا المكاقؼ كاألحداث المم أك العقؿ له طبيعة اجتماعية  (ؾ 
 التى يردمج فيها مع اثدريف، كمف ثـ تتشكؿ  كية الفرد.

مثمػػا مثػػؿ أل رظػػاـ حيػػكل آدػػر يتكػػكف مػػف أجػػزاء المػػم نظػػاـ دينػػاميكى حيػػكل معقػػد:  (ؿ 
ؿ مػػػع بلضػػػها الػػػبلض كتػػػؤثر بلضػػػها فػػػى الػػػبلض اثدػػػر فاألفكػػػار كالملمكمػػػات تتفاعػػػ

كالمشاعر كاللكاطػؼ كاالسػتلدادات الرفسػية كالجسػدية تتفاعػؿ مػع بلضػها فػى آف كاحػد، 
 فكؿ شىء يحدث فى الفرد يؤثر عمى طبيلة عمؿ الدماغ.

لمػػػا ، يمكػػػف ال ػػكؿ أف امػػف خػػػالؿ العػػػرض السػػػابؽ لمبػػػادل  الػػتعمـ المسػػػتند لمػػػدماغ
البشرل مل د كال يمكف الف ؿ بيف ر فى الما ، كأف أفضؿ الرتائج كالرجاحػات تػلتى مػف دػ ؿ 
التكامػػػؿ بػػػيف ر ػػػفى المػػػا، لػػػذا سػػػكؼ تحػػػاكؿ الباحثػػػة  ػػػيا ة مكضػػػكعات الفمسػػػفة المتضػػػمرة 
بالكحدة فى ضكء بلض مبػادل الػتلمـ المسػترد لمػدماغ مسػتفيدة فػى ذلػؾ مػف طػرؽ كاسػتراتيجيات 

 ى تتكافؽ مع  ذه المبادلء.التدريس الت
 التدريس وفق التعلم المستند للدماغ: -3

( أف التػػدريس المسػػترد إلػػى المػػا الكمػػى  ػػك رمػػط Wolken  ،500: :06يػػرل ) كلكػػف 
مػػف أرمػػاط الػػتلمـ المسػػترد لمػػدماغ ك ػػك يتضػػمف اللػػديـ مػػف اسػػتراتيجيات التػػدريس المدتمفػػة مثػػؿ 

رمط مػف التػدريس مفيػد لكػؿ مػف الملمػـ كالمػتلمـ ، فهػك التدريس المباشر كالػتلمـ التلػاكرى،  ػذا الػ
 .يزيد الدافلية ، كالتلمـ المتمركز حكؿ المتلمـ ككذلؾ تلزيز السمككيات اضيجابية

( عمى أف التدريس لمما الكمى يلتمػد عمػى الػتلمـ 096: :500كما يؤكد ) أبك رياش،  
كػػػركييف، كمػػػا يؤكػػػد عمػػػى المرػػػاخ الرشػػػط الػػػذل يػػػربط المػػػتلمـ مػػػف د لػػػا بػػػيف أرشػػػطة الر ػػػفيف ال

الكجػػدارى الػػذل يشػػلر المتلممػػيف د لػػا بالهػػدكء كعػػد التهديػػد ، حيػػث يػػدرؾ المػػتلمـ اللكائػػؽ التػػى 
تؤثر عمى تلمما ، كمف ثـ ييشجع المتلممكف عمى التلمـ مف د ؿ ق ة أك رسـ أك تكجيا تلممى 

 لمشلكر باالسترداء، قبؿ أف يلرض المتلمـ ال  ة برفسا.
( إلػػػػى أف >;:Demirel & Tufekci ،500< :0ير ) ديميريػػػػؿ كتػػػػكفكى ك يشػػػػ

 يمكف تكضيحها فيما يمى: د ائص بيئة التلمـ المسترد إلى الدماغ
  يربتػػى أف يكػػػكف المحتػػكل الم ػػػدـ مػػف دػػػ ؿ الػػتلمـ المسػػػترد لمػػدماغ ذا ملرػػػى ككػػؿ كلػػػيس

 مجرد ملمكمات متراثرة حتى ي بح لمتلمـ ملرى.
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 عر دكران أساسػػػػيا فػػػػى الػػػػتلمـ المسػػػػترد لمػػػػدماغ، كأف يهػػػػتـ بمشػػػػاعر يربتػػػػى أف يكػػػػكف لممشػػػػا
 الط ا أثراء ترظيـ الدرس.

  إتاحػػػػػة االدتيػػػػػارات حػػػػػكؿ طػػػػػرؽ الػػػػػتلمـ تملػػػػػا دكران إيجابيػػػػػا فػػػػػى التػػػػػلثير عمػػػػػى مشػػػػػاركات
 كآراء الط ا.

  يجػػا أف يكػػكف مشػػاعر الطػػ ا فػػى مجكعػػات الػػتلمـ المسػػترد إلػػى الػػدماغ إيجابيػػة حػػكؿ
، فيجا أف ت مـ األرشطة ال فية ب كرة تسػاعد إدراؾ الطػ ا لبلضػهـ مكضكع الدرس

 البلض أثراء اللمؿ سكيان.

 .أ بح التلمـ المسترد لمدماغ  دياران يجلؿ الط ا سلداد أثراء التلمـ 

  يػػػػػػدرؾ الطػػػػػػ ا فػػػػػػى الػػػػػػتلمـ المسػػػػػػترد لمػػػػػػدماغ أف مشػػػػػػاركاتهـ الشد ػػػػػػية فلالػػػػػػة كمػػػػػػؤثرة
 فى عممية التلمـ.

التػػػدريس التقميػػػدل ( بػػػيف Caine & Caine ،0<<0 :057ايف ككػػػايف ) كػػػكي ػػػارف     
 كالتدريس المستند لمدماغ كما يمى:

 
 ( الفرق بين التدريس التقليدى والتدريس المستند للدماغ2جدول )

 التدريس المستند للدماغ التدريس التقليدى أوجة المقارنة

مصدددددددددددددددددددر 
 المعلومات

بسددديط ، لددده اتجددداهين، مدددن المعلدددم 
، أو أوراق العمددددل أو فدددديلم للكتدددداب

 إلى الطالب.

معقدددد، يتضدددمن تفددداعالت اجتماعيدددة وجماعدددات مناقشدددة ، 
بحدددث فدددردى وتأمدددل و لعدددب أدوار ، يدددتم ذلددد  بصدددورة 

 متكاملة مع المادة الدراسية.

تنظدديم الصددف 
 الدراسى

خطددى، عمددل فددردى أو موجدده مددن 
 قبل المعلم.

يتضدمن  معقد، متكامل ومتعاون لده معندى بالنسدبة للمدتعلم،
 مشروعات فردية.

إدارة حجددددددرة 
 الصف

معقددد، يددتم تحديددد المسددئوليات وتفددويض الطددالب للمراقبددة  رأسية، المعلم هو مركز اإلدارة
 تحت إشراف المعلم.

محددددددة قددددبال وتؤكددددد علددددى تددددذكر  النتائج
 المفاهيم والمطلحات والمهارات

معقدددد ، تؤكدددد علدددى إعدددادة ترتيدددب المعلومدددات وتنظيمهدددا 
دة، مددع التأكيددد علددى المخرجددات المتقاربددة أو بطددرق فريدد

المتباعدددة ،و يددتم البرهنددة علددى المعرفددة مددن خددالل قدددرة 
 الطالب على استخدام المهارات فى سياقات مختلفة.

( أف  رػػاؾ مجمكعػػة مػػف المكا ػػفات ;;: >500كمػػا يؤكػػد ) عبيػػدات ك أبػػك السػػميد، 
 لممرهج الم ئـ لرمك الدماغ ك ى أرا:
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  كع قات ال مرهج ح ائؽ، فتركيز المرهج عمى الح ائؽ يمكف أف ترسى أما مرهج مفا يـ
المفا يـ كالل قات التػى تبرػى عمػى الػربط كالتحميػؿ كالت ػريؼ كالم اررػة تكػكف أب ػى أثػران 

 لدل الطالا.

  مػػػرهج مػػػرتبط بالحيػػػاة الكاقليػػػة كمشػػػك تها ال بالكتػػػا كأكراؽ اللمػػػؿ، فكممػػػا كػػػاف المػػػرهج
 اة الطالا سا ـ ذلؾ عمى تكظيؼ المرهج فى حؿ المشك ت.أكثر ارتباطا بحي

  مرهج يشجع عمى الممارسات كالتطبي ات الح ي ة، كيلرػى أف يمػارس الطالػا كيطبػؽ مػا
 يستددما أك ما يتضما المرهج فى أ داؼ ح ي ية.

ذا كاف المرهج الم ئـ لرمػك الػدماغ يتطمػا مكا ػفات مليرػة يربتػى تكافر ػا ، فػإف  ػذا  كا 
ج يتطمػا أيضػا اسػتراتيجيات كطػػرؽ تػدريس تتكافػؽ مػع مبػػادلء الػتلمـ المسػترد إلػى الػػدماغ المػره

 ( فيما يمى:>>5->;5: 5009يكضحها ) محمكد، 
: شػػرا المػػاء الػػدماغ جهػػاز حيػػكل ككحػػدة ديناميكيػػة كاحػػدة يتنػػاغـ معػػه أسػػاليب مثػػؿ -0

 كالمرح كالتمريرات الرياضية.

يات مثػػػؿ: اللمػػػؿ فػػػى مجمكعػػػات، المراقشػػػة يتكافػػػؽ ملػػػا اسػػػتراتيج الػػػدماغ االجتمػػػاعى -5
 كالحكار، التلمـ التلاكرى.

يترػا ـ ملػا اسػتراتيجيات مثػؿ: إعطػاء كقػت لمتلمػؿ كالتفكيػر،  البحث عف المعنى أطػرل -6
 الدرائط الل مية، تحضير الدرس مسب ان.

يتكافػؽ ملػا اسػتراتيجيات مثػؿ: رمػكذج  البحث عػف المعنػى مػف خػالؿ التنمػيط كالترميػز -7
K.W.L .كاالست راء كالدرائط الذ رية ، 

يترا ـ ملا استراتيجيات مثؿ: للا الػكر، كالتلبيػر  االنفعاالت كالعكاطؼ ضركرية لممم -8
 الحر عف المشاعر كالت رير الذاتى.

يترػا ـ ملػا اسػتراتيجيات كأسػاليا مثػؿ: المػرظـ  المم يدرؾ الجػز  كالكػؿ بشػكؿ متػزامف -9
 مية.، الدرائط الل K.W.Lالشكمى ، ك رمكذج 

يتكافػػػؽ ملػػػا اسػػػتراتيجيات كأسػػػاليا مثػػػؿ: اللمػػػؿ فػػػى  يتضػػػمف الػػػتعمـ االنتبػػػا  كاإلدراؾ -:
 مجمكعات كالدرائط الذ رية كالتديؿ ككتابة الم االت.

يترػػا ـ مػػع أسػػاليا مثػػؿ: الػػدراما كالتتذيػػة  يتضػػمف الػػتعمـ عمميػػات كاعيػػة كغيػػر كاعيػػة -;
 الراجلة.
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تيجيات كاألسػػػػاليا التاليػػػػة: اللمػػػػؿ فػػػػى يتكافػػػػؽ ملػػػػا االسػػػػترا طريقتػػػػاف لتنظػػػػيـ الػػػػذكرة ->
 مجمكعات كالدراما كللا الدكر.

 يترا ـ ملا درائط المفا يـ كالت ريؼ. التعمـ مفهكـ تطكرل -00

يترا ـ ملا اسػتراتيجيات مثػؿ حػؿ المشػك ت  يدعـ التعمـ بالتحدل كالبعد عف التهديد -00
 كاألسئمة الط بية.

تيجيات مثػػػػؿ الػػػػتلمـ التلػػػػاكرى، ك يتكافػػػػؽ ملػػػػا اسػػػػترا الػػػػدماغ مػػػػنظـ بطريقػػػػة أريػػػػدة -05
 المشركعات كالبدائؿ كالديارات.

( بلػػض Kaur ،5006 :068كفػى ضػكء مبػػادلء الػتلمـ المسػػترد لمػدماغ أكضػػح )كػكر 
 طرؽ التلمـ المسترد لمدماغ كمرها ما يمى:

 يمكػػػف مػػػف د لػػػا الهػػػاـ المتلممػػػيف بلفضػػػؿ مسػػػتكيات الػػػتعمـ القػػػائـ عمػػػى المشػػػركعات :
 ؿ تفاعمى، يكتشؼ مف د لا الط ا مشك ت اللالـ الح ي ية.األداء، فهك مدد

 كيلرػى دمػج المػرهج  فػى رظػاميف أك أكثػر مػف المػكاد الدراسػية، مػف الدراسات المتكاممػة :
د ؿ السماح لمطػ ا برؤيػة ر ػاط التكا ػؿ كاالرتبػاط بػيف األفكػار كبلضػها الػبلض فػى 

 أكثر مف مادة.

 رمػا يربتػى : ليس مالتعمـ االجتماعى العاطفى ف الكػافى تزكيػد الطػ ا بالح ػائؽ ف ػط ، كا 
ترمية مهارات الط ا لمتلامػؿ مػع المشػك ت كحػؿ ال ػراعات بطري ػة مراسػبة بليػد عػف 

 اللرؼ ككذلؾ اتداذ ال رارات.

 حيػػث تملػػا الدافليػػة دكران حيكيػػا فػػى حيػػاة الطػػ ا، فهػػى تسػػاعده عمػػى داأعيػػة الطػػالب :
 ير المر كبة. تكجيا اال تماـ رحك األ داؼ  

 أهمية التعلم المستند إلى الدماغ: -4

( أف المػػػػػرهج المراعػػػػػى لمػػػػػدماغ يتضػػػػػمف كػػػػػؿ مػػػػػف 509 -508: 5007يػػػػػرل جرسػػػػػف )
الط قة االجتماعية، ك االست  اء اللممى كالث افة الملمكماتية، كترمية الشد ػية كالتلبيػر الفرػى 

مجمكعػة مػف المهػارات االجتماعيػة ، كتتضمف الط قة االجتماعية التلكد مف أف كؿ مػتلمـ لديػا 
الضػػػركرية لمتفاعػػػؿ البرػػػاء فػػػى الحيػػػاة، كلػػػذا يربتػػػى أف يتضػػػمف المػػػرهج مكضػػػكعات مثػػػؿ الػػػذكاء 

 الكجدارى كت بؿ االدت فات كترمية مهارات التلمؿ كما كراء الملرفة.
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( أف  راؾ اتفاؽ حكؿ د ػائص رظريػة الػتلمـ 906-905: :500كترل عبد السميع )
 الدماغ ك ى أرها: المسترد إلى

 .رما  ى رظاـ فى حد ذاتها  ليست تلاليـ مطم ة كليست ت ميما تـ إعداده مسب ا كا 

 .تلتمد عمى اضيجابية كالتحفيز للمميتى التلميـ كالتلمـ 

 .طري ة لمتفكير حكؿ التلميـ كالتلمـ 

 .تسا ـ فى ملرفة طبيلة عممية التلمـ باالعتماد عمى تركيا الما ككظائفا 

 مى التلاكف كت ديـ التتذية الراجلة المستمرة، بليدا عف التهديد.تلتمد ع 

( إلى أف  راؾ بلض االرت ادات التػى كجهػت إلػى الػتلمـ 068: 5006كيشير الجاجى )
 المسترد إلى الدماغ مرها أف:

  البحكث ما زالت قائمة فػى مجػاؿ الػتلمـ المسػترد لمػدماغ ، كبالتػالى الرتػائج التػى يتك ػؿ
 يف ليست رهائية.إليها الباحث

  تكافر بلض مبادلء التلمـ المسػترد لمػدماغ فػى رظريػات أدػرل مثػؿ تفريػد التلمػيـ كالػتلمـ
 الرشط.

   تحتػػاج تطبي ػػات الػػتلمـ المسػػترد إلػػى الػػدماغ فػػى  رفػػة ال ػػؼ إلػػى كقػػت أطػػكؿ ممػػا قػػد
 يؤثر عمى إرتهاء الملمـ كتتطية جكارا المرهج المدتمفة.

الػتلمـ المسػترد لمػدماغ يظػؿ فريػدا مػف ركعػا، رظػران لطبيلػػة  إال أفكرغػـ هػذ  االنتقػادات 
الػػدماغ البشػػرل الػػذل تكشػػؼ لرػػا األبحػػاث جديػػد كػػؿ يػػـك ، يؤكػػد أرػػا يمكػػف االسػػتفادة مػػف الػػتلمـ 

 المسترد لمدماغ كمبادئا فى بيئة التدريس كتطبي اتا.

 مظاهر االهتمام بالتعلم المستند للدماغ. -5

بحكث السػايقة بػالتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ  كمػف بػيف اهتمت العديد مف الدراسات كال
 هذ  الدراسات :

  ،( استهدفت الكشؼ عف تلثير اسػتراتيجية الػتلمـ المسػترد لمػدماغ عمػى >500دراسة ) كميرؾ
الػػتلمـ الملرفػػى كالملت ػػدات كالسػػمككيات المرظمػػة لمطػػ ا الملممػػيف ، كقػػد اسػػتددـ الباحػػث 

الدراسػػة إلػػى فاعميػػة االسػػتراتيجية ال ائمػػة عمػػى الػػتلمـ  اسػػتبياف لجمػػع الملمكمػػات، كتك ػػمت
 المسترد إلى الدماغ.
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  ديميريػػؿ كتػػكفكى دراسػػة (Demirel & Tufekci ،500< التػػى اسػػتهدفت الكشػػؼ عػػف )
تػلثير الػػتلمـ الملػػد كف ػػان لمػتلمـ المسػػترد لمػػدماغ عمػػى التح ػيؿ كاالتجػػاه كعمميػػات الػػتلمـ لػػدل 

عيرة الدراسة إلى مجمكعتيف تجريبيػة كضػابطة، كقػد تك ػمت ط ا الجاملة، كقد تـ ت سيـ 
رتائج الدراسة إلى أف بيئة التلمـ المستردة إلػى الػدماغ كػاف لهػا تػلثير ايجػابى عمػى مسػتكيات 

 الح يؿ اللميا كاالتجاه رحة الم ررات لدل ط ا الجاملة.

  كػػكر ( دراسػػةKuar ،5006التػػى  ػػدفت إلػػى الكشػػؼ عػػف فاعميػػة اسػػتدداـ اسػػ ) تراتيجيات
التلمـ المسترد إلى الدماغ عمى ترميػة المهػارات الحياتيػة لػدل طػ ا المرحمػة االبتدائيػة، كقػد 
قسػػـ الباحػػث عيرػػة الدراسػػة إلػػى مجمػػكعتيف تجريبيػػة كضػػابطة، كقػػد أظهػػرت رتػػائج الدراسػػة 

 كجكد فركؽ دالة بيف مجمكعتى الدراسة التجريبية كالضابطة.

  ،لتػػى اسػػتهدفت قيػػاس فاعميػػة اسػػتدداـ رظريػػة الػػتلمـ المسػػترد ( ا5007دراسػػة ) عبػػد المجيػػد
لمدماغ فى تدريس الفمسفة عمى ترمية بلض عادات الل ػؿ كاالتجػاة رحػك دراسػة الفمسػفة لػدل 

( طالبػا ، تػـ 90ط ا المرحمة الثاركية المتفكقيف دراسيا، كقد تككرػت مجمكعػة البحػث مػف )
تددـ البحػػث م يػػاس عػػادات الل ػػؿ كم يػػاس ت سػيمهـ إلػػى مجمػػكعتيف تجريبيػػة كضػػابطة، كاسػ

االتجاه رحك دراسة الفمسفة، كقد أظهرت رتائج الدراسة فاعمية اسػتدداـ رظريػة الػتلمـ المسػترد 
لمدماغ فى تدريس الفمسفة عمى ترمية بلض عادات الل ػؿ كاالتجػاة رحػك دراسػة الفمسػفة لػدل 

 ط ا المرحمة الثاركية المتفكقيف دراسيا.

 ( إلػػى الكشػػؼ عػػف أثػػر الػػتلمـ المسػػترد إلػػى الػػدماغ عمػػى 5008سػػة ) الز بػػى،كقػػد  ػػدفت درا
( 009ترمية مهارات التفكير التلممى لدل الت ميذ المك كبيف، كتككرت مجمكعة البحػث مػف )

تمميذ كتمميذه، كاستددـ الباحث م ياس كيمبر لمتفكير التلممى ، كأظهرت الرتائج كجكد فركؽ 
تيف التجريبيػػة كالضػػابطة فػػى مهػػارات التفكيػػر التػػلممى باسػػتثراء دالػػة اح ػػائيا بػػيف المجمػػكع

 اللمؿ االعتيادل ل الح المجمكعة التجريبية.

  ،( ف ػػد  ػػدفت إلػػى تطػػكير كحػػدة تلميميػػة فػػى ضػػكء 5009أمػػا دراسػػة ) اللػػدكاف ك الدكالػػدة
ترافيػػا ، رظريػة الػتلمـ المسػترد إلػى الػدماغ كقيػاس أثر ػػا فػى ترميػة التفكيػر الراقػد فػى مػادة الج

( طالبػػػػػا ، تػػػػػـ ت سػػػػػيمهـ إلػػػػػى مجمػػػػػكعتيف تجريبيػػػػػة 070كتككرػػػػػت مجمكعػػػػػة البحػػػػػث مػػػػػف ) 
كضابطة، كأظهرت الرتائج كجكد فركؽ ذات داللة إح ائية فى ترمية مهارات التفكيػر الراقػد 
ل ػالح المجمكعػة التجريبيػة، كقػد أك ػت الدراسػة بضػركرة إجػراء المزيػد مػف الدراسػات حػكؿ 
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المسػػترد إلػػى الػػدماغ عمػى متتيػػرات جديػػدة كمهػػارة حػػؿ المشػػك ت كالتفكيػػر  أثػر رظريػػة الػػتلمـ
 االبداعى كالتفكير التلممى.

  ،( التػػى  ػػدفت إلػػى است  ػػاء أثػػر بررػػامج تلميمػػى قػػائـ 5008كدراسػػة ) الدكالػػدة ك قطػػاكل
عمى التلمـ المسترد فى تحسيف مهػارات التفكيػر االبػداعى كالتح ػيؿ فػى التربيػة االجتماعيػة 

( تمميػػذ تػػـ ت سػػيمهـ إلػػى مجمػػكعتيف، كقػػد 80لكطريػػة، كقػػد تككرػػت مجمكعػػة الدراسػػة مػػف )كا
اسػػتددـ الباحثػػاف ادتبػػار مهػػارات التفكيػػر االبػػداعى كادتبػػار تح ػػيمى، كقػػد تك ػػمت الرتػػائج 
إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إح ػػائية فػػى التفكيػػر االبػػداعى كالتح ػػيؿ ل ػػالح المجمكعػػة 

 التجريبية. 

  ( إلى قياس أثر استدداـ بلض استراتيجيات التلمـ المسترد 5009اسة ) سميـ، كقد  دفت در
إلى الدماغ فػى تح ػيؿ الجترافيػا السياسػية، كترميػة بلػض مهػارات التفكيػر االسػتداللى لػدل 

( طالبػػا تػػـ ت سػػيمهـ 050طػػ ا ال ػػؼ الثالػػث الثػػاركل، كقػػد تككرػػت مجمكعػػة البحػػث مػػف )
اسػػػتددـ الباحػػػث ادتبػػػار تح ػػػيؿ الجترافيػػػا السياسػػػية، إلػػػى مجمػػػكعتيف تجريبيػػػة كضػػػابطة، ك 

كادتبار مهارات التفكير االستداللى، كقد أكدت الرتائج كجكد فػركؽ ذات داللػة اح ػائية فػى 
التطبيؽ البلػدل اللدتبػار التح ػيمى كادتبػار مهػارات التفكيػر االسػتداللى ل ػالح المجمكعػة 

 التجريبية.

  ،فت إلػػػى است  ػػاء أثػػر بررػػػامج تػػدريبى مبرػػى عمػػػى ( ف ػػد  ػػد:500أمػػا دراسػػة ) اللارضػػػة
رظريػػة الػػتلمـ المسػػترد لمػػدماغ فػػى تحسػػيف ت ػػدير الػػذات كالدافليػػة لإلرجػػاز لػػدل طالبػػات كميػػة 

( طالبػػة، تػػـ ت سػػيمهـ 8:األميػػرة عاليػػة الجامليػػة بػػاألردف، كتككرػػت مجمكعػػة الدراسػػة مػػف )
ية لإلرجاز، كأظهرت رتائج الدراسػة لمجمكعتيف، كاستددـ الباحث م ياس ت دير الذات كالدافل

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة اح ػػائية بػػيف المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة ل ػػالح المجمكعػػة 
 التجريبية.

 ،( التى اسػتهدفت ترميػة الػكعى بالػذكاء الركحػى لػدل الطالبػات ملممػات :500ك دراسة )فرج
إلػػػى الػػػدماغ، كقػػػد تككرػػػت عمػػػـ الػػػرفس، مػػػف دػػػ ؿ إعػػػداد بررػػػامج قػػػائـ عمػػػى الػػػتلمـ المسػػػترد 

( طالبػػػة ، كاسػػػتددمت الباحثػػػة م يػػػاس الػػػكعى بالػػػذكاء الركحػػػى 8;مجمكعػػػة الدراسػػػة مػػػف )
كادتبػػار الػػكعى بالػػذكاء الركحػػى، كتك ػػمت الدراسػػة إلػػى فاعميػػة البررػػامج ال ػػائـ عمػػى الػػتلمـ 

 المسترد إلى الدماغ. 
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 تند لمدماغ ما يمى:كيالحظ عمى البحكث كالدراسات السابقة أى مجاؿ التعمـ المس
تلدد البحكث كالدراسات الساب ة فى المػكاد الدراسػية المدتمفػة ، كػذلؾ عمػى مسػتكل المراحػؿ  -0

 التلميمية، مما يؤكد أرا يمكف استدداـ مبادلء  ذه الرظرية فى المكاد الفمسفية.

ة الػتلمـ قمة البحكث التى ا تمت بالتلمـ المسترد لمدماغ فى مجاؿ المكاد الفمسفية، ر ـ أ مي -5
المسترد لمدماغ لمادة الفمسفة ك ى أكثر المػكاد ارتباطػا بػالتفكير كمركػزه الرئيسػى بالػدماغ، ، 
ك ػػػذا مػػػا دعػػػى الباحثػػػة إلػػػى اال تمػػػاـ برظريػػػة الػػػتلمـ المسػػػترد لمػػػدماغ كاالسػػػتفادة بمػػػا ت دمػػػا 

 الرظرية مف اسهامات عديدة فى مجاؿ التدريس.

 والتفكير التأملى:العالقة بين التعلم المستند للدماغ  -6

( أف ترمية التفكير التلممى تتـ مف د ؿ ت ميـ التلمـ باعتباره 89: ;>>0يرل باريؿ )
حػػؿ لممشػػك ت كفر ػػة لمتجريػػا، كمػػا يحػػدث مػػف دػػ ؿ اللمػػؿ التلػػاكرى مػػع الطػػ ا، كيشػػجع 
الطػػػ ا د لػػػا عمػػػى تكجيػػػا كطػػػرح األسػػػئمة، ك ػػػذا يسػػػاعد عمػػػى ترميػػػة حػػػا االسػػػتط ع لػػػدل 

كمػػا أف دكر الملمػػـ  ػػك التدطػػيط كالمتابلػػة كت يػػيـ مػػدل ت ػػدـ الطػػ ا ، فػػالملمـ الػػذل  الطػػ ا،
ير ػػا فػػػى تريمػػة التفكيػػػر التػػلممى لػػػدل ط بػػا عميػػػا قبػػؿ البػػػدء فػػى أل رشػػػاط تلميمػػى أف يكجػػػا 
الطػػ ا إلػػى الدطػػكات كاالسػػتراتيجيات لحػػؿ المشػػكمة، كأثرػػاء الرشػػاط يػػكجههـ رحػػك الحػػديث عػػف 

ة التػػػى اسػػػتددمك ا ، كبلػػػد الرشػػػاط يػػػدعك الطػػػ ا لت يػػػيـ تلممهػػػـ كمػػػدل كفػػػاءة اللمميػػػات الل ميػػػ
 األساليا المستددمة.

كيتفؽ ذلؾ إلى حد كبير مع مبادلء التلمـ المستردة لمدماغ حيث يرمك التلمـ بػالما مػف 
 د ؿ مكاقؼ التحػدل البليػدة عػف التهديػد كالبيئػة التريػة بػالمثيرات كالملػززات، باضضػافة إلػى أف
لمما طبيلة اجتماعية يتتير حسا األحداث كالمكاقؼ ك ذا ما يتـ د ؿ مكاقػؼ التفكيػر التػلممى 

 حيث يبحث الل ؿ عف األسباا كالتفسيرات الم رلة لممشك ت، كما ي يـ األراء كالمكاقؼ.

 ثانيا: إجراءات الدراسة ونتائجها:

 التػلممىفػى مجػاؿ التفكيػر  براءان عمى اللرض السابؽ لإلطار الرظرل كالدراسػات السػاب ة
فاعميػػة الػػذات مفهكمهػػا كم ػػادر لػػدل الطػػ ا، ككػػذلؾ كد ائ ػػا مػػف حيػػث مفهكمػػا كأ ميتػػا 
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يمكف تشػػػكيمها، كأيضػػػا طبيلػػػة الػػػتلمـ المسػػػترد إلػػػى الػػػدماغ ككيفيػػػة تكظيػػػؼ مبادئػػػا فػػػى التػػػدريس،
 :أدكات البحث كالدراسة الميدارية كف ان ل تىقائمة المهارات ك لمباحثة إعداد 

، وقد اتبعت الباحثة المرحلة الثانوية لمناسبة لطالبالتفكير التأملى اإعداد قائمة بمهارات  -1

 اإلجراءات التالية :

 تحديد الهدؼ مف بنا  القائمة: ( أ

المراسػػػػػبة لطػػػػػ ا  مهػػػػػارات التفكيػػػػػر التػػػػػلممىتهػػػػػدؼ  ػػػػػذه ال ائمػػػػػة إلػػػػػى تحديػػػػػد بلػػػػػض 
 المرحمة الثاركية.

 مصادر اشتقاؽ القائمة: ( ب

 المرتبطػػػة  البحػػػكث كالدراسػػػات السػػػابقةلػػػى إالباحثػػػة فػػػى اشػػػت اؽ قائمػػػة المهػػػارات  اسػػػتردت
، ككػػػػػػذلؾ الكتابػػػػػػات الرظريػػػػػػة كد ائ ػػػػػػا امػػػػػػف حيػػػػػػث مفهكمػػػػػػا كأ ميتػػػػػػ التفكيػػػػػػر التػػػػػػلممى

 المتد  ة كالتى تلد م درا د با كذا أ مية كبيرة فى اشت اؽ قائمة المهارات.

  كقػد كجػدت الباحثػة أف طالػا  ساسػية لمبحػثالليرػة األباعتبػار ـ  المرحمػة الثانكيػةطالب ،
المرحمػػة الثاركيػػػة ي ػػػؿ الرمػػػك الل مػػػى لديػػػا إلػػػى أق ػػى رمػػػك لػػػا ، ك ػػػذا يلرػػػى أرػػػا يسػػػتطيع 
يكتسػػػا أل مهػػػارة ، ت ػػػدـ لػػػا فػػػى إطػػػار ملػػػيف، كمػػػا أف الطالػػػا تػػػزداد قدرتػػػا عمػػػى اتدػػػاذ 

لا المرحمة الثاركية تلد ال رارات كتككيف األحكاـ ، كلذلؾ فإف ترمية التفكير التلممى لدل طا
مطمبػػا أساسػػيا يسػػاعده عمػػى اتدػػاذ ال ػػرارات السػػميمة كتكػػكيف األحكػػاـ ال ػػحيحة برػػاءان عمػػى 

 الرؤية المستريرة لممكقؼ كم حظتا كتحديد أسباا المشك ت.

  قامػػػت الباحػػػث أهػػػداؼ تػػػدريس مػػػادة الفمسػػػفة بالصػػػؼ الثػػػانى الثػػػانكلاإلطػػػالع عمػػػى :
الفمسػػفة بال ػػؼ الثػػارى الثػػاركل، ككجػػدت أف التفكيػػر التػػلممى بػػاضط ع عمػػى أ ػػداؼ مػػادة 

لػػػيس مػػػف بػػػيف األ ػػػداؼ األساسػػػية لممػػػادة ، كأف ممارسػػػة الطػػػ ا لػػػبلض مهػػػارات التفكيػػػر 
الفمسػػػفى  ػػػك مػػػا تهػػػتـ بػػػا بلػػػض المكضػػػكعات ، عمػػػى الػػػر ـ مػػػف أف طبيلػػػة المكضػػػكعات 

كؿ الكتػػاا مكضػػكع فمسػػفة المتضػػمرة ، ال بػػد ملهػػا مػػف ترميػػة التفكيػػر التػػلممى، حيػػث يترػػا
األد ؽ كمذا بها، ك ػذا المكضػكع يركػز عمػى عػرض المػذا ا األد قيػة، كالتػى يجػا أف 
يكػػػكف الطالػػػا لديػػػا بلػػػض مهػػػارات التفكيػػػر التػػػلممى حتػػػى ال ي ػػػع الطالػػػا أسػػػير أحػػػد  ػػػذه 

 المذا ا، بؿ يتراكلها بالبحث كالدراسة كالتحميؿ.
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 قامػػت الباحثػػة بػػاضط ع عميهػػا كتبػػيف أػػى مصػػر اإلطػػالع عمػػى المعػػايير القكميػػة لمتعمػػيـ :
تلكيد الكثي ة عمى ممارسة مهارات التفكير ب فة عامة ككذلؾ المهارات الحياتية كالتػى يلػد 

 التفكير التلممى إحدا ا.

 الصكرة األكلية لمقائمة: ( ج

التفكيػػر مػػف دػػ ؿ الم ػػادر السػػاب ة تك ػػمت لمباحثػػة إلػػى  ػػكرة مبدئيػػة ل ائمػػة مهػػارات 
التلمػػػؿ ) التاليػػػة كتضػػػمرت ال ائمػػػة المهػػػارات الرئيسػػػة المرحمػػػة الثاركيػػػة المراسػػػبة لطػػػ ا  مىالتػػلم

 – إعطػػاء تفسػػيرات م رلػػة – تحديػػد األسػػباا كاألدلػػة المرط يػػة – االست  ػػاء – كالرؤيػػة الراقػػدة
كقػػد تضػػمرت المهػػارات الرئيسػػة مهػػارات فرعيػػة  إ ػػدار أحكػػاـ مرط يػػة( – كضػػع حمػػكؿ م ترحػػة

 .شرات تدؿ عميها أك األداء السمككى الداؿ عميهابمثابة مؤ 
كقد أشار (، 0) ممحؽ كقد تـ عرض ال ائمة عمى السادة المحكميف ضبداء الرأل حكلها، 

ألف المؤشػػرات  مهػػارة االست  ػػاء ، كحػػذؼ  دمػػس مهػػارات ف ػػطالمحكمػػكف إلػػى اضقت ػػار عمػػى 
، كلػػذا تػػـ إعػػداد ا كاألدلػػة المرط يػػةالسػػمككية المتضػػمرة بهػػا مشػػابهة أيضػػا لمهػػارة تحديػػد األسػػبا

مهػػارات رئيسػػة كبهػػا مؤشػػرات سػػمككية مرتبطػػة بكػػؿ  دمػػسال ػػكرة الرهائيػػة لم ائمػػة كقػػد تضػػمرت 
 (5ممحؽ مهارة مف المهارات. )

كبهذا أمكف لمباحثة اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ المرتبط بتحديد مهارات التفكير التأممى 
 المناسبة لطالب المرحمة الثانكية

تحديدد صددورح وحدددح الفلسددفة اللائمددة علددى الدتعلم المسددتند للدددماغ لتنميددة التفكيددر التددأملى  -2
 وفاعلية الذات: تم صياغة الوحدح وفلا لما يلى:

 تحديد أهداؼ الكحدة: ( أ

المكضػػػكعات المتضػػػمرة بكحػػػدة ) الفمسػػػفة تػػػـ تحديػػػد أ ػػػداؼ الكحػػػدة فػػػى ضػػػكء أ ػػػداؼ 
،  لطػػ اترميتهػػا لػػدل المػػراد مى ، كأبلػػاد فاعميػػة الػػذات االتػػلم، ككػػذلؾ مهػػارات التفكيػػر كالحيػػاة(

 حيث مف المتكقع بلد االرتهاء مف دراسة الكحدة أف يككف الطالا قادران عمى أف:
 .)ي ارف بيف المذا ا األد قية ) مف حيث اضيجابيات كالسمبيات 

 .يتلرؼ عمى رشلة الدكلة عبر الل كر فى الفمسفات المدتمفة 

 كـ فى كؿ مف الفمسفات اضس مية كالتربية.يشرح فمسفة الح 



2028  (2ج)أبريل ( 114)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 211 

 .يفسر أركاع الحكـ مف د ؿ رظريات رشلة الدكلة 

 .يميز بيف أركاع الحكـ فى ظؿ كؿ مف رظريات رشلة الدكلة كأشكاؿ الحككمات 

 .يتلمؿ كرؤية المكاقؼ كالمشك ت كالمكضكعات ب كرة راقدة 

 شك ت كالمكاقؼ المدتمفة.يحدد األسباا كاألدلة المرط ية التى ت ؼ كراء الم 

 .يلطى تفسيرات م رلة لممشك ت كالمكاقؼ المدتمفة 

 .يضع حمكؿ م ترحة لممشك ت براءان عمى الدطكات الساب ة 

 .ي در أحكاـ مرط ية ترتبط بالمكاقؼ أك المكضكعات التى يتـ دراستها 

 تحديد المحتكل العممى لمكحدة. ( ب

) فمسػفة األدػ ؽ ... ما يتهػا كمػذا بها( اشتممت الكحدة عمى مكضكعيف أساسػييف  مػا 
ك ) الفمسفة السياسية ....مفهكمها كمكضكعاتها( ، التى يمكف مػف د لهػا تػدريا الطػ ا عمػى 
مهارات التفكير التلممى كالتركيز عمى أبلاد فاعميػة الػذات لمطػ ا  مػف دػ ؿ تضػميف ر ػكص 

اختيػػػػػار هػػػػػذ  كقػػػػػد تػػػػػـ  ك مكاقػػػػػؼ كمشػػػػػك ت يمكػػػػػف مػػػػػف د لهػػػػػا تكظيػػػػػؼ مبػػػػػادلء الػػػػػدماغ ،
 المكضكعات لاسباب التالية:

  يتضػػػػمف المكضػػػػكع األكؿ ) فمسػػػػػفة األدػػػػ ؽ( عػػػػػددا مػػػػف المػػػػذا ا األد قيػػػػػة ، بػػػػدءان مػػػػػف
ف سػػػػفة اليكرػػػػاف كحتػػػػى كػػػػارط، كالم حػػػػظ عمػػػػى  ػػػػذه المػػػػذا ا أرهػػػػا تػػػػرتبط إلػػػػى حػػػػد كبيػػػػر 

مػػػػا لػػػػـ يكػػػػف بمكاقػػػػؼ حياتيػػػػة عديػػػػدة، كيمكػػػػف أف ي ػػػػع الطالػػػػا أسػػػػير أحػػػػد  ػػػػذه المػػػػذا ا 
لديػػػػػة ال ػػػػػدرة عمػػػػػى م حظػػػػػة كتلمػػػػػؿ  ػػػػػذه المػػػػػذا ا كدراسػػػػػتها كتحميهػػػػػا كتفسػػػػػير ا ك ػػػػػك مػػػػػا 

 يمكف تح ي ا مف د ؿ التفكير التلممى.

  يتضػػمف المكضػػكع الثػػارى ) الفمسػػفة السياسػػية( يتضػػمف عػػدد مػػف المكضػػكعات تػػرتبط برشػػلة
لمرحمػػة الثاركيػػة دكف الدكلػػة كفمسػػفة الحكػػـ ، كالح ي ػػة أف عػػرض  ػػذه المكضػػكعات لطالػػا ا

تحميؿ كتفسير لكؿ رظرية ، قد يجلؿ الطالا يس ط ما ي رأ عمى كاقلا السياسى، فيرشػل لديػا 
رػػػكع مػػػف الر ػػػد  يػػػر الػػػكاع كا  ػػػدار أحكػػػاـ ال تدضػػػع لرسػػػباا المرط يػػػة، ممػػػا يػػػؤدل إلػػػى 

رما ترتبط بطبيلة الفترة ال تى ظهرت تشكيش ذ ف المتلمـ بمبادلء ال ترتبط بالكاقع الحالى كا 
فيها رظريات الدكلة، كيمكف التتما عمى ذلؾ إذا تـ إكساا الطالا مهارات التفكيػر التػلممى 

. 
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  تتيح مكضكعات الكحدة الفر ة لمطالا للرض كجهة رظره فػى األراء المطركحػة ، كبالتػالى
ان يشلر الطالا بالث ة برفسا كقدرتا عمى طرح األفكار كاتدػاذ ال ػرارات ممػا يلػد م ػدران كبلػد

 أساسيا فى تحسيف فاعمية الذات لدل الط ا.

  تػػرتبط المكضػػكعات المدتػػارة بحيػػاة الطػػ ا ككاقلهػػـ الملػػاش دا ػػة مػػع ظهػػكرة التكركلكجيػػا
كسػػػكء اسػػػتددامها كظهػػػكر بلػػػض  ػػػكر  يػػػر األد قيػػػة فػػػى السػػػمككيات كالملػػػام ت بػػػيف 

 الط ا كبلضهـ البلض كتجاه مجتملهـ.

لتػػدريس المسػػتندة إلػػى مبػػادل  الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ تحديػػد طػػرؽ كاسػػتراتيجيات ا( ج
 لمكحدة:

فػػى ضػػكء اللػػرض الرظػػرل لمبػػادلء الػػتلمـ المسػػترد لمػػدماغ أمكػػف تكظيػػؼ بلػػض مبػػادل 
الػػػػػػتلمـ المسػػػػػػترد لمػػػػػػدماغ التػػػػػػى تتراسػػػػػػا مػػػػػػع طبيلػػػػػػة المكضػػػػػػكعات المدتػػػػػػارة، ككػػػػػػذلؾ بلػػػػػػض 

اسػتد ص المبػادلء التاليػة ل سػتلارة  االستراتيجيات التى تتكافػؽ مػع  ػذه المبػادلء، كقػد أمكػف
 بها عرد إعادة  يا ة مكضكعات كدركس الكحدة، ك ذه المبادلء  ى:

 شػرا المػاء كالمػرح الدماغ جهاز حيكل ككحدة ديناميكية كاحدة يتناغـ معه أساليب مثؿ :
 كالتمريرات الرياضية.

 ت، المراقشػة كالحػكار، يتكافؽ ملػا اسػتراتيجيات مثػؿ: اللمػؿ فػى مجمكعػا الدماغ االجتماعى
 التلمـ التلاكرى.

 يترػػا ـ ملػػا اسػػتراتيجيات مثػػؿ: إعطػػاء كقػػت لمتلمػػؿ كالتفكيػػر،  البحػػث عػػف المعنػػى أطػػرل
 الدرائط الل مية، تحضير الدرس مسب ان.

 يتكافػػػؽ ملػػا اسػػػتراتيجيات مثػػؿ: رمػػػكذج  البحػػث عػػػف المعنػػػى مػػػف خػػالؿ التنمػػػيط كالترميػػػز
K.W.L ذ رية.، كاالست راء كالدرائط ال 

 يترػػا ـ ملػػا اسػػتراتيجيات مثػػؿ: للػػا الػػدكر، كالتلبيػػر  االنفعػػاالت كالعكاطػػؼ ضػػركرية لممػػم
 الحر عف المشاعر كالت رير الذاتى.

 يترػػا ـ ملػػا اسػػػتراتيجيات كأسػػاليا مثػػؿ: المػػػرظـ  المػػم يػػدرؾ الجػػػز  كالكػػؿ بشػػػكؿ متػػزامف
 ، الدرائط الل مية.K.W.Lالشكمى ، ك رمكذج 

 يتكافػؽ ملػا االسػتراتيجيات كاألسػاليا التاليػة: اللمػؿ فػى مجمكعػات  كرةطريقتاف لتنظػيـ الػذ
 كالدراما كللا الدكر.
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 يترػػا ـ ملػػا اسػػتراتيجيات مثػػؿ حػػؿ المشػػك ت  يػػدعـ الػػتعمـ بالتحػػدل كالبعػػد عػػف التهديػػد
 كاألسئمة الط بية.

 شػػركعات يتكافػػؽ ملػػا اسػػتراتيجيات مثػػؿ الػػتلمـ التلػػاكرى، ك الم الػػدماغ مػػنظـ بطريقػػة أريػػدة
 كالبدائؿ كالديارات.

 كقػػػد ادتػػػارت الباحثػػػة  ػػػذه المبػػػادلء رظػػػران الرتباطهػػػا إلػػػى حػػػد كبيػػػر بمتتيػػػرات الدراسػػػة
) التفكيػػر التػػلممى كفاعميػػة الػػذات( ككػػذلؾ طبيلػػة مكضػػكعات الكحػػدة، كسػػكؼ تلػػرض الباحثػػة  

ـ  ػػيا ة ل سػػتراتيجيات المسػػتددمة فػػى كػػؿ درس مػػف دركس الكحػػدة، ككػػذلؾ المبػػادلء التػػى يػػت
 المكضكعات بما تتضمرا مف مكاقؼ كأرشطة فى ضكء ا.

  تحديد األنشطة كالكسائؿ التعميمية بالكحدة: د( 
رظران ألف المكضكعات المدتارة تمت  يا تها فى ضكء مبادلء التلمـ المسترد لمدماغ، 

ة، كال كر كرظران لتكامؿ ر فى الما األيمف كاأليسر، ف د استلارت الباحثة باللركض التكضيحي
 كالرسكمات التى تبيف كتكضح المكاقؼ كاألرشطة التى يتـ عرضها، ك ى تتركع ما بيف:

 . ر كص فمسفية ك مكاقؼ كق ص كاقلية يتـ عرضها عمى الط ا 

 .جداكؿ كرسكمات تكضيحية 

 .عركض ضكئية 

 تحديد أساليب تقكيـ الكحدة: ق( 
 ت ييـ الط ا مف د ؿ ما يمى:تتلدد أساليا الت كيـ المستددمة بالكحدة، حيث يتـ 

 أثرػػاء عػػرض دطػػكات الػػدرس ، كذلػػؾ لمتلكيػػد عمػػى سػػ مة الدطػػكات المتبلػػة تقػػكيـ مرحمػػى :
فػػى عػػرض المكضػػكع كمػػدل اسػػتيلاا الطػػ ا كاكتسػػابهـ لممهػػارات كالملمكمػػات المتضػػمرة 

 بالكحدة.

  :ت يػػػػتـ بلػػػػد كػػػػؿ درس مػػػػف دركس الكحػػػػدة كيترػػػػكع حسػػػػا طبيلػػػػة المهػػػػاراتقػػػػكيـ تكػػػػكينى
 كالملمكمات المطركحة بالدرس.

  :يتمثؿ فى ادتبار التفكير التلممى كم ياس فاعمية الذات مف إعداد الباحثة.تقكيـ نهائى 

 إعداد دليؿ المعمـ: (ك
تػػـ إعػػداد الػػدليؿ ليسترشػػد بػػا الملمػػـ فػػى تػػدريس مكضػػكعات الكحػػدة كقػػد تضػػمف الػػدليؿ 

الكحػدة ، كقػد  دركسثػـ رية لتدريس الكحدة، كالدطة الزمم دمة كتكجيهات لمملمـ كأ داؼ الكحدة 
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األرشػػػطة  -م ػػػادر الػػػتلمـ -األ ػػػداؼ السػػػمككية –مػػػا يمػػػى : عرػػػكاف الػػػدرس  درستضػػػمف كػػػؿ 
 كتضمرت المراحؿ اثتية: دطة السير فى الدرس -كالتكميفات 

 اضعداد كالتهيئة.) إعداد مراخ ارفلالى لمتلمـ، كتهيئة بيئة التلمـ( -0

 االكتساا( ت ميـ دبرة التلمـ. ) -5

 الملالجة الرشطة كالتف يؿ ) تدريس الملرفة اضجرائية كالت ريرية(. -6

 التكسع كتطبيؽ الملرفة. -7

 الت كيـ كالتتذية الراجلة. -8

تػدريا الطػ ا مف د لها أرشطة كمكاقؼ يتـ كقد تضمرت مكضكعات كدركس الكحدة 
ة مػػف المحكمػػيف فػػى التػػلممى ، كقػػد تػػـ عػػرض دليػػؿ الملمػػـ عمػػى مجمكعػػعمػػى مهػػارات التفكيػػر 

المرا ج كطرؽ تدريس الفمسفة، لمتلكد مػف  ػحة كسػ مة الػدليؿ مػف الراحيػة اللمميػة كاضجرائيػة، 
ككػػذلؾ مػػدل  ػػحة  ػػيا ة المكضػػكعات كفػػؽ مبػػادلء الػػتلمـ المسػػترد لمػػدماغ، كقػػد تػػـ تلػػديؿ 

 (6الدليؿ فى ضكء م حظات المحكميف، كأ بح فى  كرتا الرهائية.  ) ممحؽ 
كػػكف الباحثػة قػػد أجابػػت عمػى التسػػاؤؿ الثػارى لمدراسػػة " مػػا  ػكرة الكحػػدة ال ائمػػة كبػذلؾ ت

عمػػى الػػتلمـ المسػػترد لمػػدماغ  لترميػػة التفكيػػر التػػلممى  كفاعميػػة الػػذات لػػدل طػػ ا ال ػػؼ الثػػارى 
 "؟الثاركل 

 : التأملىبناء اختبار التفكير  -3

 تمػػت إعػػداد االتػػى  التػػلممىفػػى ضػػكء مهػػارات التفكيػػر  التػػلممىتػػـ برػػاء ادتبػػار التفكيػػر 
إعطػػاء تفسػػػيرات  – تحديػػد األسػػباا المرط يػػة -التلمػػؿ كالرؤيػػة الراقػػػدة)    دمػػس مهػػارات ك ػػى
مكاقػؼ ( ، كقد تػـ برػاء االدتبػار فػى  ػكرة إ دار أحكاـ مرط ية -كضح حمكؿ م ترحة -م رلة

 .حياتية كفمسفية مرتبطة بمكضكعات مادة الفمسفة بال ؼ الثارى الثاركل
 عداد االختبار اتبعت الباحثة الخطكات التالية:كإل

 تحديد الهدؼ مف اإلختبار: ( أ

كحدة فى الفمسفة  قائمة عمى رظريػة الػتلمـ المسػترد يهدؼ  ذا االدتبار إلى قياس تلثير 
، مف د ؿ مكاقػؼ ط ا ال ؼ الثارى الثاركللدل  التلممى عمى ترمية مهارات التفكير  لمدماغ

 حياتية كفمسفية.
 د االختبار:حدك  ( ب
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 – الراقػدة كالرؤيػة التلمػؿ ) التػلممى الدمسػة ك ػىاقت ر االدتبار عمى مهارات التفكير 
 إ ػػدار – م ترحػػة حمػػكؿ كضػػع – م رلػػة تفسػػيرات إعطػػاء – المرط يػػة كاألدلػػة األسػػباا تحديػػد
 مراسبتها. إلى المحكمكف أشار التى ( مرط ية أحكاـ

 صياغة مفردات االختبار: ( ج

لػدل طػ ا المرحمػة الثاركيػة مثػؿ  التػلممىاالدتبػارات التػى ت ػيس التفكيػر مػف لػدد تـ االسػتلارة ب
، ك قػػد ( :500( كدراسػػة ) ػػالح ، 5009( كدراسػػة )عبػػد المجيػػد، 5008دراسػػة ) م ػػطفى، 

االدتيػػػار مػػػف متلػػػدد حيػػػث يدتػػػار الطالػػػا البػػػديؿ تمػػػت  ػػػيا ة مفػػػردات االدتبػػػار عمػػػى رمػػػط 
 د ركعى عرد  يا ة مفردات االدتبار أف:ق المراسا مف البدائؿ المطركحة، 

  التلممى الساب ةترتبط بمهارات التفكير. 
  ح ي ة مرتبطة بمكضكعات مادة الفمسفة بال ؼ الثارى الثاركل.تلبر عف مكاقؼ 
  ط ا ال ؼ الثارى الثاركلتككف مراسبة لمستكل. 
 الصكرة األكلية لالختبار:د( 

، ت ػػيس حياتيػػة كفمسػػفية، مكاقػػؼ( :) التػػلممى تضػػمرت ال ػػكرة األكليػػة الدتبػػار التفكيػػر
 األسػػباا تحديػػد – الراقػػدة كالرؤيػػة التلمػػؿ )ك ػػى  التػػلممىمهػػارات لمتفكيػػر  دمسػػة لمكاقػػؼ ػػذه ا
،  ( مرط يػة أحكػاـ إ ػدار – م ترحػة حمػكؿ كضػع – م رلػة تفسػيرات إعطاء – المرط ية كاألدلة

فػى  ػكرة ادتيػار مػف متلػدد ، يمػى كػؿ  ( مفػردة65كقد تككف االدتبار فى  كرتة األكلية مػف )
 مفردة أربلة بدائؿ لمحؿ كعمى الطالا أف يدتار البديؿ المراسا مف البدائؿ المطركحة.

 ضبط االختبار : ق( 
 تـ ضبط االدتبار فى  كرتا األكلية مف د ؿ:

 : عرضه عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف أى المناهج كطرؽ التدريس  -0

 ؤهـ عف اآلتى:كقد أسفرت آرا
  إعادة المكاقؼ المدتارة سكاء مكاقؼ الحياتية أك الفمسفيةاتفؽ ملظـ المحكميف عمى مراسبة،

 . يا ة بلض المفردات بحيث تلبر ب كرة سميمة عف المهارة المراد قياسها 

  أف المكقػؼ السػادس الدػاص بػاالرادة اللامػة لركسػك طكيػؿ جػػدان اتفػؽ ملظػـ المحكمػيف عمػى
 ػػذا حػػذؼ ا ركسػػك ب ػػكرة م تضػػبة بالكتػػاا المدرسػػى كلػػذا أشػػار المحكمػػكف بكقػػد كرد مػػذ 

 .المكقؼ مف االدتبار

 التجربة االستطالعية لالختبار -3
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بلد عرض االدتبار عمى المحكمػيف لمتلكػد مػف سػ متا أ ػبح االدتبػار جػا زان لمتطبيػؽ 
ؤمريف الثاركيػػة برػػات مػػف طػػ ا ال ػػؼ الثػػارى الثػػاركل بمدرسػػة أـ المػػعمػػى الليرػػة االسػػتط عية 

 كذلؾ بهدؼ:بمديرة برها 
 حساب زمف االختبار: أ( 

تـ حساا زمف االدتبار مف دػ ؿ التجربػة االسػتط عية )المبدئيػة( ل دتبػار، حيػث تػـ 
قيػػاس الػػزمف المسػػتترؽ عرػػد ارتهػػاء الطالػػا األكؿ كاألديػػر مػػف اضجابػػة، كحسػػاا متكسػػط الػػزمف 

 ( دقي ة.90راسا ل دتبار )بيف كؿ مرهما، حيث كاف الزمف الم
 :حساب ثبات االختبارب( 

ي  ػػػد بثبػػػات االدتبػػػارات مػػػدل قيػػػاس االدتبػػػار لمم ػػػدار الح ي ػػػى لمسػػػمة التػػػى يهػػػػدؼ  
 ى رفس الليرة ليلطى رفس الرتائج.ل ياسها، مف د ؿ إعادة تطبيؽ االدتبار عم

دتبػػار إلػػػى ثبػػات اال كقػػػد بمتػػتكتػػـ حسػػاا ملامػػؿ ثبػػات االدتبػػػار مػػف دػػ ؿ طري ػػة.  
 تشير إلى   حية استدداـ االدتبار. مراسبة(  ك ى قيمة ثبات 0 ,9;)

 حساب صدؽ االختبار:ج( 
 كقد استددمت الباحثة مرها ما يمى:

 صدؽ المحتكل: -0
ي  د با مدل تمثيؿ االدتبار لمميداف الذل ي يسا، )كقػد قامػت الباحثػة بػاالط ع عمػى  

، ككػذلؾ عمػى االدتبػارات اللربيػة التػى أعػدت ل يػاس التػلممى الدراسات الساب ة فى مجاؿ التفكيػر
، باضضافة إلى اضطار الرظرل لمدراسػة الحاليػة، كتػـ كضػع المفػردات فػى  ػكرة  التلممىالتفكير 

 الثاركل. الثارىمكاقؼ تت ؿ بمكضكعات الكحدة كتراسا ط ا ال ؼ 
 الصدؽ الذاتى: -7

دتبػػػار، كجػػػد أف ملامػػػؿ  ػػػدؽ االدتبػػػار باسػػػتدداـ ملادلػػػة حسػػػاا ال ػػػدؽ الػػػذاتى ل  
( ت ريبػػػان ك ػػػذه ال يمػػػة تػػػدؿ عمػػػى أف االدتبػػػار عمػػػى درجػػػة عاليػػػة مػػػف ال ػػػدؽ تمكػػػف مػػػف 5>,0)

 استدداما كلداة لم ياس.  
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 الصكرة النهائية لالختبارك( 
بلد إجراءات ضبط االدتبار، تـ إجػراء التلػدي ت التػى أشػار إليهػا المحكمػكف، كأ ػبح   

  كرتا الرهائية، التى تضـ ما يمى: االدتبار فى
 تعميمات االختبار: -0

تلػػد تلميمػػات االدتبػػار عر ػػران  امػػان فػػى تكضػػيح كتحديػػد الهػػدؼ مػػف االدتبػػار، ككيفيػػة 
التلامػػؿ ملػػا، كلػػذلؾ حر ػػت الباحثػػة عمػػى كتابػػة تلميمػػات االدتبػػار بكضػػكح، كقػػد تضػػمرت مػػا 

 يلتى:
 تامة. بلراية مفردة كؿ فى كتفكر ت رأ (أ 

 المطركحة. البدائؿ بيف مف ال حيح االدتيار ارتدت  (ا 

 السميـ. االدتيار حكؿ دائرة تضع (ج 

 المطركحة. األسئمة كؿ عف اضجابة تحاكؿ (د 

 ل دتبار. المحدد بالزمف اضلتزاـ (ق 

 جدكؿ مكاصفات االختبار -7
كأرقػػاـ المفػػردات التػػى  التػػلممىقامػػت الباحثػػة بإعػػداد جػػدكؿ مكا ػػفات لمهػػارات التفكيػػر   
 ( يكضح ذلؾ: 6كؿ مهارة دادؿ المكقؼ فى ال كرة الرهائية، كالجدكؿ رقـ ) ت يس 

 الثانوى الثانى الصف لطالب التأملى التفكير اختبار مواصفات  (3) رقم جدول

 المجموع أرقام المفردات المهارات م

 6 23 – 21  - 25 – 22 – 6 – 2 التأمل والرؤية الناقدة 2

 5 24  - 26 – 22 – 1 -2 منطقيةتحديد األسباب واألدلة ال 2

 6 25 – 20 – 21 – 23 – 8 – 3 إعطاء تفسيرات مقنعة 3

 5 26  - 22 – 28 -1 – 4 وضع حلول مقترحة 4

 4 22 -24 – 20 – 5 إصدار أحكام منطقية 5

 26  المجموع 6

ح بلد إجراءات ضبط االدتبار، تـ إجػراء التلػدي ت التػى أشػار إليهػا المحكمػكف، كأ ػب 
عمػى  ( مكاقؼ حياتية كفمسفية،  كقػد تضػمف االدتبػار9) االدتبار فى  كرتا الرهائية مككران مف

كقػػػد د  ػػت درجػػػة  ،(7الدمسػػة لمتفكيػػػر التػػلممى ) ممحػػؽ ( مفػػردة ت ػػػيس المهػػارات 59)عػػدد 
 ( مفتاح ت حيح االدتبار         8. ) ممحؽ كاحدة لإلجابة ال حيحة ك فر لإلجابة الداطئة
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 ملياس فاعلية الذات األكاديمية: بناء -4

 كأقا لمخطكات التالية: أاعمية الذات األكاديميةتـ اعداد مقياس 
 األكاديميػػة لػػدل قيػػاس فاعميػػة الػػذات: يهػػدؼ الم يػػاس إلػػى تحديػػد الهػػدؼ مػػف المقيػػاس (أ 

 ال ؼ الثارى الثاركل.ط ا 

راسػات السػاب ة : فى ضكء اضط ع عمى الم اييس التػى اعػدت بالدتحديد أبعاد المقياس (ا 
 – تفضػػػيؿ المهػػػاـ ال ػػػلبة – الث ػػػة بػػػالرفس)  ك ػػػىالمرتبطػػػة تػػػـ تحديػػػد أبلػػػاد الم يػػػاس 

 (.المثابرة -المبادرة االجتماعية

: بلػػد االطػػ ع عمػػى الدراسػػات السػػاب ة ، تػػـ  ػػيا ة مفػػردات صػػياغة عبػػارات المقيػػاس (ج 
الم يػػاس مػػف  الم يػػاس بحيػػث ركعػػى بهػػا تمثيػػؿ كػػؿ بلػػد مػػف أبلػػاد الم يػػاس ، كقػػد تكػػكف

ال  -قمػػػي ن  –أحيارػػػا  – كثيػػػرا   – دائمػػػا)  دماسػػػى( مفػػػردة يػػػتـ ت ػػػدير ا عمػػػى م يػػػاس 59)
 (. كالجدكؿ التالى يكضح مكا فات الم ياس:ترطبؽ أبدا  

الصف الثانى لدى طالب  األكاديمية فاعلية الذاتجدول مواصفات مقياس ( 4جدول رقم )
 الثانوى

 م العبارات الموجبة أرقام أرقام العبارات السالبة 

2 – 4 – 20 – 24- 26- 22-  
24- 26 

 

2- 3- 5- 6 – 1- 8 – 1- 22- 22- 23 – 25-  
21- 28 – 21 – 20-  22- 23 – 25 

 

 المجموع 28 8

( كالنهايػػة 031مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ يتضػػح أف النهايػػة العظمػػى لػػدرجات المقيػػاس ،
 ( درجة.72الص رل لدرجات المقياس ،

 االستطالعية لممقياس: التجربةد( 
  الثػػاركل ،  الثػػارىبال ػؼ  أـ المػػؤمريفتػـ تطبيػػؽ الم يػػاس عمػى مجمكعػػة مػػف طػ ا مدرسػػة

 كذلؾ بهدؼ تحديد زمف الم ياس كحساا  دؽ كثبات الم ياس ، كبلد التطبيؽ تـ:

  ( دقي ػػة، مػػف دػػ ؿ حسػػاا متكسػػط الػػزمف االػػذل اسػػتترقة 60حسػػاا زمػػف الم يػػاس بكاقػػع )
 الجابة عمى الم ياس.الط ا فى ا

  حسػػػاا ثبػػػات الم يػػػاس: تػػػـ تطبيػػػؽ الم يػػػاس عمػػػى الطػػػ ا مػػػرتيف متتػػػاليتيف بفا ػػػؿ زمرػػػى
سػبكعيف بػيف التطبيػؽ األكؿ كالثػارى، كقػد اسػػتددمت الباحثػة ملامػؿ ارتبػاط بيرسػكف ، كقػػد إ

 ك ى قيمة ثبات عالية تشير إلى   حية الم ياس.(  7;.0 ) كاف ملامؿ االرتباط
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 الم يػػاس: باسػػتدداـ ملادلػػة ال ػػدؽ الػػذاتى ، كجػػد أف ملامػػؿ  ػػدؽ الم يػػاس  حسػػاا  ػػدؽ
، كبػػذلؾ أ ػػبح الم يػػاس فػػى ، كتػػدؿ ال يمػػة عمػػى  ػػ حية الم يػػاس السػػتدداـ(0>.0 )  ػك

 (9 كرتا الرهائية جا زا لمتطبيؽ ) ممحؽ 

 الدراسة الميدانية ونتائجها: -5

 ية:تـ تنفيذ الدراسة الميدانية كأقا لمخطكات التال
 طػػ ا ال ػػؼ الثػػارى الثػػاركل بمدرسػػة الشػػيماء الثاركيػػة برػػات  ادتيػػار مجمكعػػة البحػػث مػػف

 ( طالبة69بمديرة برها كعدد ـ )

   قبميػػا عمػػى مجمكعػػة البحػػث  التػػلممى كم يػػاس فاعميػػة الػػذات لمطػػ اتطبيػػؽ ادتبػػار التفكيػػر
ذك المجمكعػة  التصميـ التجريبى. كقد ادتارت الباحثػة ;6/500/ ;الدميس المكافؽ يكـ 

، حيػػث أف  ػػدؼ البحػػث  ػػك قيػػاس تػػلثير الملالجػػة التجريبيػػة ) الكحػػدة فػػى الفمسػػفة الكاحػػدة
ال ائمػػة عمػػى رظريػػة الػػتلمـ المسػػترد إلػػى الػػدماغ( كلػػيس الهػػدؼ الم اررػػة مػػع الطػػرؽ الملتػػادة 
فػػى التػػدريس، كحتػػى تضػػمف الباحثػػة أف الرتػػائج تلػػزل إلػػى متتيػػر الكحػػدة كليسػػت متتيػػرات 

 .أدرل

  ـ. ;7/500/;0كحتى  ;6/500/ 00 فى الفترة مفتدريس الكحدة المدتارة 

  ـ،  ;7/500/>0تطبيؽ األدكات بلديا عمى مجمكعة الدراسة 

 .الملالجة االح ائية لمبيارات 

 ومناقشتها نتائج الذراست وتفسيرها

، حيػث تػـ  SPSS ver 18رزمػة الملالجػات اضح ػائية تػـ ملالجػة البيارػات باسػتدداـ 
كملامػؿ ارتبػاط بيرسػكف  (Paired sample T.Test)سػتدداـ ادتبػار "ت" لمليرػات المرتبطػة ا

لدراسة الل قة االرتباطية بيف كؿ مف التفكير التػلممى كفاعميػة الػذات لػدل طػ ا ال ػؼ الثػارى 
 كقد جاءت رتائج الدراسة عمى الرحك التالى:الثاركل، 
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وجددد فددروق ذات داللددة احصددائية عنددد تالددذى يددنى علددى   بالنسددبة للفددرض األول:  -2
 مسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتوى داللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

  (α ≤  0.05 )    طدالب فدى التطبيقدين القبلدى والبعددى فدى الدرجدات متوسطى بين

 ، قامت الباحثة بحساب الفرق بين لصالح التطبيق البعدىاختبار التفكير التأملى ككل 
 الى:التطبيقين القبلى والبعدى لمهارات التفكير التأملى على النحو الت

 ( يوضح داللة الفرق بين التطبيقين القبلى والبعدى لمهارات 5جدول )
 التفكير التأملى لدى طالب شعبة الفلسفة واالجتماع

نوع  المهارات
 التطبيق

االنحراف  المتوسط
 المعيارى

 عدد الطالب
 )ن(

قيمة   
 ت 

 الداللة

 التأمل والرؤية الناقدة
 2.32 2.16 قبلى

33 20.06 0.00 
 0.616 5.22 بعدى

تحديد األسباب واألدلة 
 المنطقية

 2.28 2.11 قبلى
33 8.44 0.00 

 0.425 4.18 بعدى

 إعطاء تفسيرات مقنعة
 2.22 2.64 قبلى

33 20.52 0.00 
 0.616 4.11 بعدى

 وضع حلول مقترحة
 0.12 2.10 قبلى

33 1.14 0.00 
 0.10 4.11 بعدى

 إصدار أحكام منطقية
 2.25 2.30 قبلى

33 5.21 0.00 
 0.50 3.53 بعدى

 اختبار التفكير التأملى ككل
 3.28 23.60 قبلى

33 26.12 0.00 
 2.43 22.54 بعدى

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمى:
  تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة اح ػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػطى درجػػػػات الطػػػػ ا فػػػػى التطبي ػػػػيف ال بمػػػػى

، حيػػث بمػػو متكسػػط  مهػػارة التأمػػؿ كالرؤيػػة الناقػػدةى كالبلػػدل ل ػػالح التطبيػػؽ البلػػدل فػػ
( فى التطبيؽ البلدل، ممػا يػدؿ 2.07( م ابؿ )2..7درجات الط ا فى التطبيؽ ال بمى )

 عمى تحسف أداء الط ا.

   ( ممػػا يػػدؿ 0.08( ك ػػى دالػػة عرػػد مسػػتكل ) 01.12كمػػا بمتػػت قيمػػة " ت" المحسػػكبة ،)
 لدل ط ا ال ؼ الثارى الثاركل. دةالتأمؿ كالرؤية الناقعمى تحسف مهارة 

  تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة اح ػػػػائية بػػػيف متكسػػػطى درجػػػات الطػػػػ ا فػػػى التطبي ػػػيف ال بمػػػػى
، حيػػث بمػػو  مهػػارة تحديػػد األسػػباب كاألدلػػة المنطقيػػةكالبلػػدل ل ػػالح التطبيػػؽ البلػػدل فػػى 

دل، ( فػى التطبيػؽ البلػ8.24( م ابػؿ )2..7متكسط درجات الط ا فى التطبيػؽ ال بمػى )
( ك ػى دالػة 4.88مما يػدؿ عمػى تحسػف أداء الطػ ا، كمػا بمتػت قيمػة " ت" المحسػكبة )  
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لػػدل  تحديػػد األسػػباب كاألدلػػة المنطقيػػة(، ممػا يػػدؿ عمػى تحسػػف مهػارة 0.08عرػد مسػػتكل )
 ط ا ال ؼ الثارى الثاركل.

  تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة اح ػػػػائية بػػػيف متكسػػػطى درجػػػات الطػػػػ ا فػػػى التطبي ػػػيف ال بمػػػػى
، حيػػث بمػػو متكسػػط  مهػػارة إعطػػا  تفسػػيرات مقنعػػةلبلػػدل ل ػػالح التطبيػػؽ البلػػدل فػػى كا

( فى التطبيؽ البلدل، ممػا يػدؿ .8.2( م ابؿ )7.28درجات الط ا فى التطبيؽ ال بمى )
( ك ػػػػى دالػػػة عرػػػػد 01.20عمػػػى تحسػػػف أداء الطػػػػ ا، كمػػػا بمتػػػػت قيمػػػة " ت" المحسػػػكبة )

لػدل طػ ا ال ػؼ  إعطػا  تفسػيرات مقنعػةة (، مما يدؿ عمػى تحسػف مهػار 0.08مستكل )
 الثارى الثاركل.

  تكجػػػػػػػد فػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػة اح ػػػػػػػائية بػػػػػػػيف متكسػػػػػػػطى درجػػػػػػػات الطػػػػػػػ ا فػػػػػػػى التطبي ػػػػػػػيف
، حيػػػث بمػػػو  مهػػػارة كضػػػع حمػػػكؿ مقترحػػػةال بمػػػى كالبلػػػدل ل ػػػالح التطبيػػػؽ البلػػػدل فػػػى 

( فػػػػػى التطبيػػػػػػؽ .8.2( م ابػػػػػؿ )7.21متكسػػػػػط درجػػػػػات الطػػػػػػ ا فػػػػػى التطبيػػػػػؽ ال بمػػػػػػى )
البلػػػػػػدل، ممػػػػػػا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى تحسػػػػػػف أداء الطػػػػػػ ا، كمػػػػػػا بمتػػػػػػت قيمػػػػػػة " ت" المحسػػػػػػكبة )  

كضػػػػع حمػػػػكؿ (، ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى تحسػػػػف مهػػػػارة 0.08( ك ػػػػى دالػػػػة عرػػػػد مسػػػػتكل )8...
 لدل ط ا ال ؼ الثارى الثاركل. مقترحة

  تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة اح ػػػػائية بػػػيف متكسػػػطى درجػػػات الطػػػػ ا فػػػى التطبي ػػػيف ال بمػػػػى
، حيػػػث بمػػػو متكسػػػط  مهػػػارة إصػػػدار أحكػػػاـ منطقيػػػةالتطبيػػػؽ البلػػدل فػػػى  كالبلػػدل ل ػػػالح

( فى التطبيؽ البلدل، ممػا يػدؿ 3.23( م ابؿ )7.31درجات الط ا فى التطبيؽ ال بمى )
( ك ػػػى دالػػػة عرػػػد .2.0عمػػػى تحسػػػف أداء الطػػػ ا، كمػػػا بمتػػػت قيمػػػة " ت" المحسػػػكبة )  

لػػدل طػػ ا ال ػػؼ  ـ منطقيػػةإصػػدار أحكػػا(،ممػػا يػػدؿ عمػػى تحسػػف مهػػارة 0.08مسػػتكل )
 الثارى الثاركل.

  تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة اح ػػػػائية بػػػيف متكسػػػطى درجػػػات الطػػػػ ا فػػػى التطبي ػػػيف ال بمػػػػى
كالبلػػدل الدتبػػار التفكيػػر التػػلممى ككػػؿ ل ػػالح التطبيػػؽ البلػػدل حيػػث بمػػو متكسػػط درجػػات 

ا يػػػدؿ ( فػػػى التطبيػػؽ البلػػػدل، ممػػػ77.28( م ابػػػؿ )03.21الطػػ ا فػػػى التطبيػػػؽ ال بمػػى )
 عمى تحسف أداء الط ا.

   ( ممػا يلرػى 0.08( ك ػى دالػة عرػد مسػتكل ) 02.27كما بمتت قيمػة " ت" المحسػكبة ،)
 قبكؿ الفرض األكؿ لمدراسة.
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كالرسػػـ البيػػانى التػػػالى يبػػيف مػػػدل التحسػػف أػػػى أدا  الطػػالب قبػػػؿ المعالجػػة التجريبيػػػة 
 كبعدها:

 

  كتحسػػف فػػى مهػػارات التفكيػػر التػػلممى لػػدل يتضػػح مػػف الرسػػـ البيػػارى السػػابؽ أف  رػػاؾ رمػػك
طػػ ا ال ػػؼ الثػػارى الثػػاركل ، كالػػذل يرجػػع إلػػى فاعميػػة الكحػػدة ال ائمػػة عمػػى رظريػػة الػػتلمـ 
المسترد إلمػى الػدماغ، كمػا تضػمرتا الكحػدة مػف أرشػطة تلميميػة مدتمفػة سػاعدت عمػى تػدريا 

 الط ا عمى مهارات التفكير التلرممى

 تبطة بالتفكير التأملىمناقشة نتائج الدراسة المر

)عبد ( ك Van Es ،5009)  فاف ايز كتتفؽ الرتائج الساب ة مع رتائج دراسات كؿ مف 
) تكرسػػر ك أكزريػػف ( ك Guvence & Celik   ،5005( )  جكفيرػػؾ ك كسػػيمؾ:500اهلل، 

Tuncer & Ozeren   ،5005 ) ،عبػػد  ك ) (5006)  ػػ ح الػػديف، ك( 5006) سػػميماف
 :كيرجع ذلؾ إلى( 5008) الز بى، ك (:500) الح، ك( 5009المجيد، 

كأ ميتػػا كمهاراتػػا المتلػػددة، كع قػػا  ػػذه المهػػارات بمكاقػػؼ  معرأػػة الطػػالب لمتفكيػػر التػػأممى -0
الحياة اليكمية، حيث كاف لمبرية الملرفية المرتبطة بالتفكير التلممى أثر كاضح فى الربط بيف 

 ما لديهـ مف ملمكمات كالمكاقؼ الحياتية.
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، حيػػػث تضػػػمرت مكضػػػكعات تتلمػػػؽ بػػػاألد ؽ كفمسػػػفة  لمكضػػػكعات المتضػػػمنة بالكحػػػدةا -5
األدػػػ ؽ كمػػػذا بها كالفمسػػػفة السياسػػػية كالمػػػذا ا المدتمفػػػة فػػػى الحكػػػـ، كرظػػػران ضرتبػػػاط  ػػػذه 
المكضكعات بحياة الطالا الكاقلية ف د كاف لتراكؿ  ذه المكضكعات كعرضها كف ان لمبادلء 

مػػا يتكافػػؽ مػػع  ػػذه المبػػادلء مػػف اسػػتراتيجيات تدريسػػية، بػػالو األثػػر الػتلمـ المسػػترد لمػػدماغ، ك 
 عمى ترمية مهارات التفكير التلممى لدل الط ا.

التػػػى تػػػـ تضػػػميرها بالكحػػػدة كالتػػػى شػػػممت الرسػػػـك كالجػػػداكؿ التكضػػػيحية  األنشػػػطة المختمفػػػة -6
ـ كاللػػركض الضػػكئية كال  ػػص الكاقليػػة كالر ػػكص الفمسػػفية ، كالتػػى سػػاعدت عمػػى ا تمػػا

الطػػػػ ا بدراسػػػػة المكضػػػػكعات، حيػػػػث اسػػػػتلارت الباحثػػػػة بلرشػػػػطة تػػػػدعـ أرشػػػػطة الر ػػػػفيف 
الكػػركييف لممػػا، كتلمػػؿ عمػػى تهيئػػة البريػػة الذ ريػػة لممػػتلمـ كتحفيز ػػا فػػى مرػػاخ إيجػػابى لمػػتلمـ 
بليػػد عػػف التهديػػد كيػػدعـ التحػػدل كمػػا يسػػتتبلا مػػف طػػرح لرفكػػار حػػكؿ المكاقػػؼ كالر ػػكص 

تلارة بهػػا، ككػػؿ  ػػذه األرشػػطة يسػػرت لمطػػ ا فػػرص تلمػػـ مهػػارات المدتمفػػة التػػى تمػػت االسػػ
التفكيػػر التػػلممى حيػػث اسػػتطاع الطػػ ا عػػرض األسػػباا كاألدلػػة المؤيػػدة لمػػكاقفهـ كتفسػػير ا 

 ب كرة م رلة.

التى تمت اسػتددامها فػى الكحػدة سػكاء الت ػكيـ األكلػى أك المبػدئى  أساليب التقكيـ المختمفة  -7
ائى الذل  احا تدريس كؿ درس مػف دركس الكحػدة، كأديػرا الت ػكيـ أك الت كيـ المرحمى البر

 الرهائى كالذل تمثؿ فى ادتبار التفكير التلممى.

أثرػاء ترفيػذ الدراسػة الميداريػة كالػذل يلتمػد  المناخ االنفعالى العاطفى اإليجابى المحفر لمتعمـ -8
فكػار كتبػادؿ كجهػات عمى دعـ فرص التفكير لدل الط ا ، كالمراقشػة الهادئػة كالمرظمػة لر

الرظػػػػر، كالػػػػربط بػػػػيف المكضػػػػكعات كالمكاقػػػػؼ المتضػػػػمرة بهػػػػا بالبيئػػػػة االجتماعيػػػػة لمطالػػػػا، 
طػػ ؽ حػػريتهـ فػػى المراقشػػة كالتفكيػػر، سػػاعد ذلػػؾ عمػػى ترميػػة قػػدرة الطػػ ا عمػػى الرؤيػػة  كا 

 الراقدة لممكاقؼ كالمشك ت كا  دار أحكاـ مرط ية حكلها.

 ف التسػاؤؿ الثالػث لمدراسػة " مػا فاعميػة الكحػدة ال ائمػة عمػى كبذلؾ تككف الباحثة قد أجابت عػ
 ؟ التلمـ المسترد لمدماغ فى  ترمية التفكير التلممى لدل ط ا ال ؼ الثارى الثاركل
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توجد فروق ذات داللدة احصدائية عندد بالنسبة للفرض الثانى: الذى ينى على    -2
 مسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتوى داللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 (α ≤  0.05 )    الب فدى التطبيقدين القبلدى والبعددى طدالدرجدات متوسدطى بين
 لصالح التطبيق البعدى. األكاديمية مقياس فاعلية الذاتفى  

 ( يوضح داللة الفرق بين التطبيقين القبلى والبعدى مقياس فاعلية 6جدول )
 لدى طالب الصف الثانى الثانوى األكاديميةالذات 

 المقياس
نوع 
 التطبيق

 المتوسط
االنحراف 
 المعيارى

 )ن( البعدد الط
قيمة   
 ت 

 الداللة

فاعلية الذات 
 األكاديمية

 22.01 80.31 قبلى
33 22.15 0.00 

 8.02 225.54 بعدى

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمى:
  تكجد فركؽ ذات داللة اح ائية بيف متكسطى درجات الط ا فى التطبي يف ال بمى كالبلدل

ت األكاديميػػػة، حيػػػث بمػػػو متكسػػػط درجػػػات ل ػػػالح التطبيػػػؽ البلػػػدل فػػػى م يػػػاس فاعميػػػة الػػػذا
( فػػى التطبيػػؽ البلػػدل، ممػػا يػػدؿ 002.02( م ابػػؿ ).41.3الطػػ ا فػػى التطبيػػؽ ال بمػػى )

( ك ػػػػى دالػػػػة عرػػػػد 70.22عمػػػػى تحسػػػػف أداء الطػػػػ ا، كمػػػػا بمتػػػػت قيمػػػػة " ت" المحسػػػػكبة )
(، ممػػا يػػدؿ عمػػى رمػػك كتحسػػف فاعميػػة الػػذات األكاديميػػة لػػدل طػػ ا ال ػػؼ 0.08مسػػتكل )

 ثارى الثاركل.ال

 األكاديميةمناقشة نتائج الدراسة المرتبطة بفاعلية الذات 

) الركاا ك حسيف، ك( 5000)ع فكر، تتفؽ الرتيجة الساب ة مع رتائج دراسات كؿ مف 
 .(5009) عكض ، ك(. 5008) عبد المجيد، ك( 5006

 إلى ما يمى:  كترجع صحة الفرض الثانى
، ساعد تكظيؼ مبادلء التلمـ المسػترد لمػدماغ ند لمدماغاالعتماد عمى مبادل  التعمـ المست -0

كالدا ػػػة بالمرػػػاخ االرفلػػػالى أثرػػػاء ترفيػػػذ التجربػػػة كالػػػذل يلتمػػػد عمػػػى الػػػكد كالتفػػػا ـ كالتحفيػػػز 
طػػ ؽ حػػريتهـ فػػى المراقشػػة كالتفكيػػر،  كالحكػػـ عمػػى المكاقػػؼ كالمشػػك ت ب ػػكرة مرط يػػة كا 

ئكلية كالتحػػدل الفكػػرل كاضدراؾ الكمػػى كممارسػػة البحػػث كحػػا االسػػتط ع كاضحسػػاس بالمسػػ
كالتلممى لممكاقؼ كبالتالي ي بح التلمـ ذا ملرى كفطرل فػى البحػث عػف الملمكمػات بالرسػبة 

 لمطالا، كمف ثـ تزداد ث تا في رفسا كدافليتا رحك التلمـ .



2028  (2ج)أبريل ( 114)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 213 

كالتػػػػػي سػػػػػاعدت عمػػػػػى ترميػػػػػة  المرتبطػػػػػة بػػػػػالتفكير االتػػػػػأممى لخبػػػػػرات كالمكاقػػػػػؼتنػػػػػكع ا -5
ل الطػػػػ ا فػػػػى البحػػػػث عػػػػف حمػػػػكؿ جديػػػػدة لممشػػػػك ت كتحديػػػػد أسػػػػبابها،  كمػػػػا المثػػػػابرة لػػػػد

لمػػػػػتلمـ تتضػػػػػمف تفضػػػػػيؿ  أسػػػػػاليا جديػػػػػدة عمػػػػػى اسػػػػػتدداـ قامػػػػػت الباحثػػػػػة بتػػػػػدريا الطػػػػػ ا
 المهاـ ال لبة التى ترتبط بالتحدل.

كالتػػػػػى دعمػػػػػت ث ػػػػػة الطػػػػػ ا  طػػػػػرؽ التػػػػػدريس المسػػػػػتخدمة أػػػػػى عػػػػػرض المكضػػػػػكعات -6
لبيػػػػػػر فػػػػػػى عػػػػػػرض األفكػػػػػػار، كالمرافسػػػػػػة اضيجابيػػػػػػة بػػػػػػيف بلرفسػػػػػػهـ، كأتاحػػػػػػت لهػػػػػػـ حريػػػػػػة الت

مجمكعػػػػػػػات اللمػػػػػػػؿ بػػػػػػػالتلمـ التلػػػػػػػاكرى كبالتػػػػػػػالى ارتفلػػػػػػػت لػػػػػػػديهـ ملػػػػػػػدالت الث ػػػػػػػة بػػػػػػػالرفس 
 كالمبادرة االجتماعية كتفضيؿ المهاـ ال لبة

،كالتػػى سػػاعدت الطػػ ا عمػػى اضقبػػاؿ عمػػى  األنشػػطة المختمفػػة التػػى تػػـ تضػػمينها بالكحػػدة -7
 تضح ذلؾ مف د ؿ المراقشات اضيجابية كالفلالة أثراء التدريس. دراسة المكضكعات، كا

كبذلؾ تككف الباحثة قد أجابت عف التساؤؿ الرابع لمدراسة" ما أاعمية الكحدة القائمة عمى 
الػػتعمـ المسػػتند لمػػدماغ  أػػى تنميػػة أاعميػػة الػػذات األكاديميػػة لػػدل طػػالب الصػػؼ الثػػانى 

 ؟ الثانكل

لدذى يدنى علدى   توجدد عالقدة ارتباطيدة ذات داللدة ابالنسبة للفدرض الثالدث :  -3
بين المتغيرين التدابعين ) مهدارات (  α ≤  0.05داللة )  احصائية عند مستوى

( لدددى طددالب الصددف الثددانى الثددانوى األكاديميددةالتفكيددر التددأملى وفاعليددة الددذات 
  .لصالح التطبيق البعدى

جػػات الطػػ ا مجمكعػػة الدراسػػة قامػػت الباحثػػة بحسػػاا ملامػػؿ االرتبػػاط لبيرسػػكف بػػيف در 
، كقػد بمتػت األكاديميػةفى التطبيؽ البلدل الدتبار التفكيػر التػلممى ككػؿ كم يػاس فاعميػة الػذات 

( ك ػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف  رػػػاؾ ارتباطػػػان مرتفلػػػا بػػػيف ::.0قيمػػػة ملامػػػؿ االرتبػػػاط لبيرسػػػكف      ) 
أرػػا كممػػا زادت قػػدرة الطػػ ا لػػدل الطػػ ا ، بملرػػى  األكاديميػػةالتفكيػػر التػػلممى ك فاعميػػة الػػذات 

عمى التفكير التلممى مف حيث ال درة عمى تلمؿ المشكمة أك المكقؼ كالرؤية الراقػدة لهػا ككتحديػد 
أسبابها كتفسير ا كاقتراح الحمكؿ لها كالحكـ عمى مكاقؼ  احا المشكمة، كمما تحسػرت فاعميػة 

كالمبػادرة االجتماعيػة كالمثػػابرة  الػذات لػديهـ مػػف حيػث ث ػتهـ بلرفسػػهـ كتفضػيمهـ لممهػاـ ال ػػلبة،
 عمى أداـ المهاـ ب كرة كبيرة.

كبذلؾ تككف الباحثة قد أجابت عف التساؤؿ الخامس لمدراسة" ما العالقػة بػيف التفكيػر 
 ؟ لدل طالب الصؼ الثانى الثانكل األكاديميةالتأممى كأاعمية الذات 
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 مف العرض السابؽ لنتائج الدراسة يتضح أف:
ال ائمػػة عمػػى رظريػػة الػػتلمـ المسػػترد لمػػدماغ كػػاف لهػػا دكر كبيػػر فػػى ترميػػة  كحػػدة الفمسػػفة  -0

لػػدل طػػ ا ال ػػؼ الثػػارى الثػػػاركل  األكاديميػػػةمهػػارات التفكيػػر التػػلممى كفاعميػػة الػػذات 
ك ػػذا يشػػير إلػػى ضػػركرة اال تمػػاـ بكػػؿ جديػػد فػػى مجػػاؿ رظريػػات التلمػػيـ كالػػتلمـ لضػػماف 

 مجاؿ التدريس. مكاكبة التتيرات كالتطكرات التربكية فى

ضػػػركرة زيػػػادة اال تمػػػاـ بتكظيػػػؼ المػػػا البشػػػرل كتفليػػػؿ الدراسػػػات التػػػى اسػػػتردت إليػػػا   -5
لضماف تح يؽ تلمػـ أفضػؿ كذا ملرػى لممػتلمـ ، كلضػماف مرػتج تلميمػى ك ػك ) الطالػا( 
بمكا ػػفات تكاكػػا ال ػػرف الحػػادل كاللشػػريف، كتمتػػى ث ثيػػة الحفػػظ كالتم ػػيف كاالسػػتظهار 

تحديات التى ركاجهها، كالتى تطالا بتتيير الرظاـ  -مة بمدارسرا ، ر ـالتى ما زالت قائ
التلميمػػى، كربمػػا حػػاف الكقػػت ل سػػتراد الػػى الدراسػػات التربكيػػة لتفليمهػػا كتح يػػؽ متطمبػػات 

 المجتمع فى براء المكاطف الم رل.

 :تـــــــالذراساث ـــــــتىصي

 مى:بما ي الباحثةأى ضك  نتائج البحث السابقة تكصى  
مكاجهػػػة الطالػػػا لممكاقػػػؼ رظػػػران أل ميتػػػا فػػػى كمهاراتػػػا المدتمفػػػة  بػػػالتفكير التػػػلممىاال تمػػػاـ  -0

 .الحياتية

يربتػى االسػتفادة مرهػا فػى  التػى فى مجاؿ التلمػيـ كالػتلمـ الحديثة بالرظرياتضركرة اض تماـ  -5
 تدريس المكاد الفمسفية األكثر ارتباطا بالما البشرل.

ث ػػة المػػتلمـ برفسػػا كزيػػادة قدرتػػا عمػػى المثػػابرة فػػى المكاقػػؼ المدتمفػػة بترميػػة ضػػركرة اال تمػػاـ  -6
 ،كالمشاركة التفاعمية مع  يره فى المكاقؼ الدراسية كالحياتية 

التفكيػػػر التػػػلممى كمهاراتػػػا المدتمفػػػة فػػػى مرػػػا ج المػػػكاد الفمسػػػفية، كدا ػػػة  ضػػػركرة تضػػػميف -7
 الفمسفة.

ة التػػػى تمػػػت فػػػى مجػػػاؿ المػػػكاد الفمسػػػفية ، التلكيػػػد عمػػػى أ ميػػػة االسػػػتلارة بالدراسػػػات التربكيػػػ -8
كتفليػػؿ البػػرامج أك االسػػتراتيجيات المدتمفػػة التػػى كردت بهػػذه الدراسػػات لترميػػة أرمػػاط التفكيػػر 
المدتمفػػة، فمػػـ يلػػد أمػػاـ الملمػػـ إال ترميػػة قػػدرة الطالػػا عمػػى التفكيػػر ، حتػػى يسػػتطيع مكاجهػػة 

 تحديات الحياة.
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 ت:ــــــــالذراس اثــــــــمقترح

 أى ضك  نتائج الدراسة تقترح الباحثة ما يمى:      

اسػػػتدداـ اسػػػتراتيجيات التلمػػػيـ المتمػػػايز فػػػى تػػػدريس الفمسػػػفة لترميػػػة التفكيػػػر التػػػلممى لػػػدل  -0
 ط ا ال ؼ األكؿ الثاركل.

فاعميػػة كحػػدة قائمػػة عمػػى رظريػػات الػػذكاءات المتلػػددة لترميػػة التح ػػيؿ الملرفػػى كفاعميػػة  -5
 الثاركية.الذات لدل ط ا المرحمة 

اسػػػتدداـ رمػػػكذج الػػػتلمـ المسػػػترد لمػػػدماغ فػػػى تػػػدريس الفمسػػػفة عمػػػى ترميػػػة مهػػػارات الفهػػػـ   -6
 ال رائى لدل ط ا ال ؼ األكؿ الثاركل.

أثػػػر اسػػػتدداـ اسػػػتراتيجية التػػػدريس التبػػػادلى فػػػى تػػػدريس مػػػادة عمػػػـ االجتمػػػاع عمػػػى ترميػػػة  -7
 مهارات التفكير التلممى لدل ط ا الثاركية.
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 عــــــــت المراجــــــــائمـــق

 ة:ـــــع العربيــالمراج

. تطػكير التػػدريس أػػى الفمسػػفة كالدراسػػات االجتماعيػػة(. 0>>0إبػرا يـ ، محمػػكد أبػك زيػػد ) -0
 ال ا رة: مركز الكتاا لمرشر.

(. تلثير تدريس الفمسفة باستدداـ استراتيجية تلميـ التفكير الراقد 5006إبرا يـ ، رادية حسف) -5
ى ترميػة ت ػدير الػذات لػدل طػ ا المرحمػة الثاركيػة، مجمػة ال ػراءة كالملرفػة، لتلديؿ السمكؾ ف

(50 ،);:-005. 

 -مهاراتػػا –طبيلتػػا  -(. التفكيػػر مػػف مرظػػكر تربػػكل: تلريفػػا5008إبػػرا يـ، مجػػدل عزيػػز ) -6
 أرماطا. ال ا رة: عالـ الكتا. -ترميتا

 يرة.(. التلمـ الملرفى. عماف: دار المس:500أبك رياش، حسيف محمد ) -7

(.التلمػػيـ التػػلممى مػػف أجػػؿ التفكيػػر، فػػى " التلمػػيـ مػػف أجػػؿ التفكيػػر"، ;>>0باريػػؿ ، جػػكف ) -8
 تلريا:  فاء األعسر، ال ا رة: دار قباء لمطباعة كالرشر كالتكزيع.

(. مػػػاذا ت ػػػدـ الفمسػػػفة لتػػػدريس التفكيػػػر، فػػػى " قػػػراءات فػػػى مهػػػارات :>>0بػػػاير ، بػػػارل ؾ ) -9
كالتفكيػػػػر االبػػػػداعى" ، ترجمػػػػة: في ػػػػؿ يػػػػكرس، ال ػػػػا رة: دار  التفكيػػػػر كتلمػػػػيـ التفكيػػػػر الراقػػػػد

 الرهضة اللربية.

مػف   (Meta Methode) (. التلمػؿ الفمسػفى فػى مػا كراء المػرهج5000بدضػرة، مػكريس ) -:
 .000->;(، 09أجؿ مرهج المرهج، مجمة اثداا ، )

كػػز البحػػكث (. التفكيػػر التػػلممى، تجػػارا كدراسػػات تربكيػػة، مر 5009بشػػير، عبػػد اهلل  ػػالح ) -;
 .000-:>(، كمية الملمميف، بيشة، السلكدية، 6كالدراسات التربكية، )

(. أساسػيات عمػـ الػرفس التربػكل. 5008جابر، جابر عبد الحميد، ك اللزبى، مديحة محمد ) ->
 ال ا رة دار الفكر اللربى.

(. كحػػدة مطػػكرة كفػػؽ الػػتلمـ المسػػترد إلػػى الػػدماغ فػػى 5006الجػػاجى، رجػػاء محمػػد ديػػا ) -00
ية ت دير الػذات كاالتجػاه رحػك االبػداع لػدل تمميػذات ال ػؼ الثالػث األساسػى ، المػؤتمر ترم

اللممى اللربػى اللاشػر لرعايػة المك ػكبيف كالمتفػكقيف " ملػايير كمؤشػرات التميػز: اض ػ ح 
التربػػكل كرعايػػة المك ػػكبيف كالمتفػػكقيف" ، المجمػػس اللربػػى لممك ػػكبيف كالمتفػػكقيف" ، األردف، 

(0 ،)056-079. 
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(. استراتيجية م ترحة قائمة عمى الػتلمـ المسػترد إلػى 5009جاد الحؽ، رهمة عبد الملطى ) -00
الدماغ لترمية مهارات التفكير التلممى كعػادات االسػتذكار فػى الكيميػاء لػدل طػ ا ال ػؼ 

 . >;0-:06(، 0) >0األكؿ الثاركل، مجمة التربية اللممية، 

ى الػػػدماغ : الرمػػػكذج الجديػػػد لمتػػػدريس، ترجمػػػة: (. الػػػتلمـ اسػػػترادان إلػػػ5007جرسػػػف، إريػػػؾ ) -05
  شاـ س مة ك حمدل عبد اللزيز، ال ا رة: دار الفكر اللربى.

(. اسػػػتراتيجيات التفكيػػػر المتشػػػلا. ال ػػػا رة: دار السػػػحاا 5009الحرػػػاف، أسػػػامة محمػػػكد ) -06
 لمرشر كالتكزيع.

لميمػػى قػػائـ عمػػى (. أثػػر بررػػامج ت5008الدكالػػدة، ماجػػد دميفػػة، ك قطػػاكل، محمػػد إبػػرا يـ ) -07
الػػػتلمـ المسػػػترد إلػػػى الػػػدماغ فػػػى تحسػػػيف مهػػػارات التفكيػػػر االبػػػداعى كالتح ػػػيؿ فػػػى التربيػػػة 

 .855-805(، 6) >االجتماعية كالكطرية فى األردف، مجمة الدراسات التربكية كالرفسية، 

(. أثػػر اسػػتدداـ المػػددؿ ال ػػائـ عمػػى ال ضػػايا فػػى ترميػػة :500الدكالػػدة، محمػػكد عبػػد اهلل ) -08
ارات التفكير التػلممى كمهػارات تحديػد المشػك ت االجتماعيػة فػى مبحػث التربيػة الكطريػة مه

كالمدريػػػة لػػػدل طػػػ ا ال ػػػؼ اللاشػػػر فػػػى االردف، رسػػػالة دكتػػػكراه، مرشػػػكرة، كميػػػة التربيػػػة، 
 جاملة اليرمكؾ.

(. أثػػػر اسػػػتراتيجية تلميميػػػة قائمػػػة عمػػػى رمػػػكذج جرسػػػف 5000دركيػػػش ، محمػػػكد عبػػػد اهلل ) -09
مسترد إلى الدماغ فى ترمية المفا يـ الرحكية كالتفكير التلممى، رسالة دكتكراه،  يػر لمتلمـ ال

 مرشكرة، كمية اللمـك التربكية كالرفسية ، جاملة عماف اللربية، األردف.

(. التفكيػػػر كأرماطػػػا: التفكيػػػر 5007رزكقػػػى، رعػػػد مهػػػدل ك عبػػػد الكػػػريـ، سػػػهى إبػػػرا يـ ) -:0
 التفكير المرط ى ، عماف: دار المسيرة. –ر الراقد التفكي –التفكير التلممى  –اللممى 

(. مهػػػارات التفكيػػػر كسػػػرعة البديهػػػة كح ائػػػا تدريبيػػػة عميهػػػا. 5009ريػػػاف، محمػػػد  اشػػػـ ) -;0
 األردف: دار حريف لمرشر كالتكزيع.

(. أثػر الػتلمـ المسػترد إلػى الػدماغ فػى ترميػة مهػارات التفكيػر 5008الز بى، أحمد محمد )  ->0
 09ذ المك ػػكبيف فػػى ال ػػؼ الثػػامف، مجمػػة اللمػػـك التربكيػػة كالرفسػػية، التػػلممى لػػدل الت ميػػ

(0 ،)76-:8. 
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(. تلمػػيـ المػػكاد الفمسػػفية بالمرحمػػة الثاركيػػة فػػى م ػػاالت ;500زيػػداف، محمػػد سػػليد أحمػػد ) -50
(، 07حميـ تادرس ال حفية دراسة تحميمية، مجمة الجملية التربكية لمدراسات االجتماعية، )

:0-05<. 

(. أثػػر اسػػتدداـ بلػػض اسػػتراتيجيات الػػتلمـ المسػػترد 5009 يـ عبػػد اهلل محمػػد )سػػميـ ، إبػػرا -50
إلى الدماغ فى تح يؿ الجترافيػا السياسػية كترميػة بلػض مهػارات التفكيػر االسػتداللى لػدل 

 .600-5:0(، 7) 97ط ا ال ؼ الثالث الثاركل، مجمة كمية التربية، جاملة طرطا، 

 ػػػكر م تػػػرح لمػػػرهج الفمسػػػفة فػػػى ضػػػكء االتجػػػاه (. ت5006سػػػميماف، سػػػميـ عبػػػد الػػػرحمف ) -55
المرظكمى لترمية مهارات التلمؿ الفمسفى لدل ط ا ال ؼ األكؿ الثاركل، مجمػة الجمليػة 

 .070->>(، 88التربكية لمدراسات االجتماعية، )

(. فاعمية رمكذج برػائى م تػرح لتػدريس الفمسػفة فػى 5000سميماف، سميـ عبد الرحمف سيد ) -56
كالتفكير التلممى لدل ط ا المرحمة الثاركيػة، دراسػات فػى المرػا ج كطػرؽ ترمية التح يؿ 

 .;55-9;0(، :09التدريس، )

(. اسػػتدداـ التلمػػيـ المتمػػايز فػػى ترميػػة التفكيػػر :500الشػػربيرى ، داليػػا فػػكزل عبػػد السػػ ـ ) -57
التػػػلممى كالدافليػػػة الذاتيػػػة لػػػدل طػػػ ا ال ػػػؼ األكؿ الثػػػاركل متبػػػايرى التح ػػػيؿ فػػػى مػػػادة 

 .8;5 – 576(، 5>ترافيا، مجمة الجملية التربكية لمدراسات االجتماعية، )الج

(. الرظػػػرة الفمسػػػفية لملمػػػـ ككحػػػدة الملرفػػػة، المجمػػػة، الهيئػػػة 96>0الشػػػريطى، محمػػػد فتحػػػى ) -58
 .77-70(، ;:):الم رية اللامة لمتلليؼ كالرشر، 

ذاتيػػػػا  (. فاعميػػػػة اسػػػػتدداـ الػػػػتلمـ المػػػػرظـ5007الشػػػػريطى، مػػػػى م ػػػػطفى محمػػػػد يػػػػكرس ) -59
لتدريس الفمسفة فى ترمية مهارات التفكير التلممى لدل ط ا ال ؼ األكؿ الثاركل، رسػالة 

 ماجستير  ير مرشكرة، كمية التربية، جاملة الزقازيؽ.
(. اسػػػتدداـ رمػػػكذج الػػػتلمـ التكليػػدل فػػػى الفمسػػػفة لترميػػػة :500 ػػالح، أيػػػة  ػػػابر محمػػد ) -:5

لثاركية، رسالة ماجستير ،  يػر مرشػكرة، كميػة مهارات التفكير التلممى لدل ط ا المرحمة ا
 التربية ، جاملة عيف شمس.

(. فاعمية الرح ت الملرفية عبر الكيا لتػدريس الكيميػاء فػى 5007 الح،  الح محمد ) -;5
ترميػػػة التفكيػػػر التػػػلممى كالتح ػػػيؿ الدراسػػػى لػػػدل طػػػ ا المرحمػػػة الثاركيػػػة، مجمػػػة دراسػػػات 

 .;:0 -;05، (5)78عربية فى التربية كعمـ الرفس، 
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(. فاعميػػػة بررػػػامج قػػػائـ عمػػػى الر ػػػكص الفمسػػػفية فػػػى 5006 ػػػ ح الػػػديف، كالء محمػػػد ) ->5
تػػدريس الفمسػػفة  لترميػػة ث افػػة الحػػكار كالتفكيػػر التػػلممى لػػدل طػػ ا المرحمػػة الثاركيػػة، مجمػػة 

 .7;0->06(، 7) >6دراسات عربية فى التربية كعمـ الرفس، 

بررػػامج تػػدريبى مبرػػى عمػػى رظريػػة الػػتلمـ المسػػترد (. أثػػر :500اللارضػػة، محمػػد عبػػد اهلل ) -60
إلػػى الػػدماغ فػػى تحسػػيف ت ػػدير الػػذات كالدافليػػة لإلرجػػاز لػػدل طالبػػات كميػػة األميػػرة عاليػػة 

 .:65-588(، 0) 98الجاملية جاملة البم اء، مجمة كمية التربية، جاملة طرطا، 

راقػػػد كالتفكيػػػر (. التفكيػػػر ال:500عػػػامر، طػػػارؽ عبػػػد الػػػرءؼ ك الم ػػػرل، إيهػػػاا عيسػػػى ) -60
 التلممى. ال ا رة: مؤسسة طيبة لمرشر كالتكزيع.

(. عمػػػػـ رفػػػػػس الشد ػػػػية. ال ػػػػػا رة : مكتبػػػػة االرجمػػػػػك 5009عبػػػػد الدػػػػػالؽ، أحمػػػػد محمػػػػػد ) -65
 الم رية.

(. التلمـ المسترد إلى الما، دراسات فػى التلمػيـ الجػاملى، :500عبد السميع، عزة محمد ) -66
(6: ،)900-959. 

  Reigeluth(. أثػػر اسػػتدداـ رمػػكذج رايجميػػكث :500ليد )عبػػد اهلل، عػػاطؼ محمػػد سػػ -67
لمتػػدريس المكسػػع فػػى تػػدريس التػػاريا عمػػى التح ػػيؿ كترميػػة مهػػارات التفكيػػر التػػلممى لػػدل 

-:07(، 00ط ا ال ؼ األكؿ الثاركل، مجمة الجملية التربكية لمدراسات االجتماعية، )
0;6. 

ر اسػػتدداـ رظريػػة الػػتلمـ المسػػترد إلػػى (. أثػػ5007عبػػد المجيػػد، عبػػد اهلل ابػػرا يـ يكسػػؼ )  -68
الػػدماغ فػػى تػػدريس بلػػض عػػادات الل ػػؿ كاالتجػػاه رحػػك دراسػػة المػػادة لػػدل طػػ ا المرحمػػة 

 .0:8 -000(، 86الثاركية المتفكقيف دراسيا ، دراسات عربية فى التربية كعمـ الرفس، )

لمـ التكليػدل فػى (. فاعميػة اسػتدداـ رمػكذج الػت5008عبد المجيد، عبد اهلل إبرا يـ يكسؼ ) -69
عمى ت حيح الت ػكرات الداطئػة لممفػا يـ المرط يػة كترميػة الكفػاءة الذاتيػة  تدريس المرطؽ

(، 6:، )مجمػػػة الجمعيػػػة التربكيػػػة لمدراسػػػات االجتماعيػػػةلػػػدل طػػػ ا المرحمػػػة الثاركيػػػة، 
096-566. 

 (. اسػػػتدداـ مػػػددؿ التحميػػػؿ األد قػػػى فػػػى5009عبػػػد المجيػػػد، عبػػػد اهلل إبػػػرا يـ يكسػػػؼ ) -:6
تػػدريس الفمسػػفة لترميػػة مهػػارات التفكيػػر التػػلممى كالحساسػػية األد قيػػة لػػدل طػػ ا المرحمػػة 

 .;9-0(، 0) 9الثاركية، مجمة كمية التربية بالفيكـ، 
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(. بررػامج م تػرح قػائـ عمػى الػتلمـ المسػترد إلػى الػدماغ 5009عبد الك اا ، فاطمة محمد ) -;6
ا ػػة، المػؤتمر التربػػكل الػػدكلى األكؿ " لترميػة بلػػض عػادات الل ػػؿ لػدل ملممػػى التربيػة الد

رػػػكفمبر، كميػػػة التربيػػػة ، جاملػػػة  60 ->5الملمػػػـ كع ػػػر الملرفػػػة: الفػػػرص كالتحػػػديات"، 
 . 50-0الممؾ دالد، 

، عػػػػدراف يكسػػػػؼ ) ->6 (. عمػػػػـ الػػػػرفس الملرفػػػػى الرظريػػػػة كالتطبيػػػػؽ. عمػػػػاف : دار 500اللتػػػػـك
 المسيرة.

(. تطػػػكير كحػػدة تلميميػػػة فػػى ضػػػكء 5009اللػػدكاف، زيػػد سػػػميماف، الدكالػػدة، ماجػػػد دميفػػة ) -70
رظرية التلمـ المسترد إلى الدماغ كقياس أثر ا فػى ترميػة مهػارات التفكيػر الراقػد لػدل طػ ا 
ال ػػػؼ اللاشػػػر األساسػػػى فػػػى مػػػادة الجترافيػػػا كاتجا ػػػاتهـ رحك ػػػا، مجمػػػة دراسػػػات، اللمػػػـك 

 .>9;-80;(، 5)76التربكية، 

داـ استراتيجيات ما كراء الملرفة فى تح يؿ (. فاعمية استد5006عرياف، سميرة عطية )  -70
الفمسػػفة لػػدل طػػ ا ال ػػؼ األكؿ الثػػاركل كأثػػر ذلػػؾ عمػػى اتجػػا هـ رحػػك التفكيػػر التػػلممى 

 . >06-006(، 50الفمسفى، مجمة ال راءة كالملرفة، )

(.بررػػامج قػػائـ عمػػى اسػػتراتيجيات التفكيػػر الجػػاربى لترميػػة 5000ع ػػفكر، إيمػػاف حسػػريف ) -75
ر التكليدل كفاعمية الذات لمطالبات الملممات شلبة الفمسفة كاالجتماع. مجمة مهارات التفكي

 .98-06(، ::0دراسات فى المرا ج كطرؽ التدريس ، )

(. فاعميػػة اسػػػتراتيجية م ترحػػػة قائمػػػة عمػػػى الترظػػػيـ 5009عمػػى، زيرػػػا بػػػدر عبػػػد الك ػػػاا ) -76
اسػػػتراتيجيات الػػػتلمـ  الػػذاتى فػػػى تحسػػػيف الكفػػػاءة الذاتيػػػة كالتح ػػيؿ الملرفػػػى كاالتجػػػاه رحػػػك

المػػػػػرظـ ذاتيػػػػػا لػػػػػدل طػػػػػ ا ال ػػػػػؼ الثػػػػػارى الثػػػػػاركل، مجمػػػػػة الجمليػػػػػة التربكيػػػػػة لمدراسػػػػػات 
 .097-:00(، ::االجتماعية، )

(. كحدة م ترحػة قائمػة عمػى التفكيػر التػلممى لترميػة بلػض :500عمى، ريفيف أحمد دميؿ ) -77
-090(، 55ملة بكرسليد، )المفا يـ الفمسفية لدل أطفاؿ الركضة، مجمة كمية التربية، جا

500. 

(. أثػػػػر اسػػػػتدداـ طرائػػػػؽ الل ػػػػؼ الػػػػذ رى 5009عػػػػكدات، ميسػػػػر حمػػػػداف عبػػػػد الػػػػرحمف ) -78
كال بلػػػات السػػػت كالمحاضػػػرة المفلمػػػة فػػػى التح ػػػيؿ كالتفكيػػػر التػػػلممى لػػػدل طمبػػػة ال ػػػؼ 
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اللاشػػػر فػػػى مبحػػػث التربيػػػة الكطريػػػة كالمدريػػػة فػػػى األردف ، رسػػػالة دكتػػػكراه، مرشػػػكرة، كميػػػة 
 ة،جاملة اليرمكؾ، األردف.التربي

(. فاعميػػة دػػرائط التفكيػر كاألرشػػطة الكتابيػػة فػى ترميػػة بلػػض 5009عػكض، شػػيريف فػايز ) -79
المفا يـ االجتماعية كعادات الل ؿ كالكفاءة الذاتيػة فػى عمػـ االجتمػاع لػدل طػ ا المرحمػة 

 .8;6-689(، 8):0الثاركية، مجمة البحث اللممى فى التربية، 

(. أثػػػػر اسػػػػتدداـ الدػػػػرائط الذ ريػػػػة فػػػػى ترميػػػػة التفكيػػػػر التػػػػلممى 5007) ريػػػا، كالء أحمػػػػد  -:7
كع قتػػا بالتح ػػيؿ فػػى مػػادة الفمسػػفة بالمرحمػػة الثاركيػػة، مجمػػة دراسػػات عربيػػة فػػى التربيػػة 

 .7;5 – >57(، 80كعمـ الرفس، )

  Jigsaw(. أثػر تكظيػؼ اسػتراتيجية جيجسػك )5009الفػرا، ررػدة ر ػر اهلل عبػد السػ ـ ) -;7

مهػػارات التفكيػػر التػػلممى لػػدل طالبػػات ال ػػؼ الحػػادل عشػػر ) الفػػرع الشػػرعى(،  فػػى ترميػػة)
 رسالة ماجستير، مرشكرة، كمية التربية ، الجاملة اضس مية، فمسطيف.

(. الػػػػدماغ كالفكػػػػر، ترجمػػػػة:محمكد سػػػػيد ر ػػػػاص، دمشػػػػؽ: دار :;>0فيرسػػػػت، تشػػػػارلز ) ->7
 الملرفة.

اتيجية الػػػتلمـ المػػػرلكس فػػػى ترميػػػة (. أثػػػر تكظيػػػؼ اسػػػتر 5009قشػػػطة، أيػػػة دميػػػؿ إبػػػرا يـ ) -80
المفػػػا يـ كمهػػػارات التفكيػػػر التػػػلممى بمبحػػػث اللمػػػـك الحياتيػػػة لػػػدل طالبػػػات ال ػػػؼ اللاشػػػر 
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لبشػرل. (. طرائػؽ كاسػتراتيجيات التػدريس لتشػتيؿ كرمػاء المػا ا5008ق دة، فؤاد سػميماف ) -80
 كفر الدكار: مكتبة بستاف الملرفة.
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(. التفكيػر التػػلممى كع قتػػا بالملت ػدات الملرفيػػة لطالبػػات :500المحمػدل، عفػػاؼ سػػالـ )  -89
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06<-0:9. 
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Abstract 

The study aimed to investigate the Effectiveness of A Unit in 

Philosophy Subject based on Brain-Based learning Theory on 

Developing Reflective Thinking Skills and Academic Self-Efficacy 

among Second Year Secondary Students, The sample consisted of (36) 

female students in the Second year in Secondary School, Two research 

tools, Reflective thinking test, Academic Self – Efficacy Scale was 

developed (by researcher),and The study findings revealed that There 

were statistically significant differences  among the students’ scores 

means between the Pre- and the post application test for Reflective 

thinking as a whole in favor of the post application,  There were 

statistically significant differences among the students’ scores means in 

the pre and post application for Academic Self-Efficacy Scale in favor of 

the post application. 


