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التفكير ميارات فاعمية كحدة فى الفمسفة قائمة عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية 
 الثانكل الثانىلدل طبلب الصؼ  األكاديمية التأممى كفاعمية الذات

 إعداد:                                                                   

 ميساء محمد مصطفى أحمد حمزة                                                  

 مدرس المناىج كطرؽ التدريس) مكاد فمسفية(

 جامعة بنيا -التربية كمية                                                       

 مستخمص البحث:

المستند إلى الدماغ لتنمية التعمـ نظرية قائمة عمى فى الفمسفة فاعمية كحدة استيدفت الدراسة الكشؼ عف  
 مجمكعة، كقد تككنت  الثانكل الثانىلدل طبلب الصؼ  األكاديميةالتفكير التأممى كفاعمية الذات ميارات 

ميارات التفكير ، كاستخدمت الباحثة اختبار لقياس بالصؼ الثانى الثانكل( طالبة  69)   الدراسة مف 
الدراسة  نتائج  ، كتكصمت إعداد الباحثة() األكاديمية مقياس فاعمية الذاتككذلؾ  إعداد الباحثة()  التأممى
درجات متكسطى بيف    ( α ≤  0.08)    فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة كجكدإلى  

تحديد ، التأمؿ كالرؤية الناقدة)    لتفكير التأممىاختبار التفكير اطبلب فى التطبيقيف القبمى كالبعدل فى ال
لصالح (  إصدار أحكاـ منطقية، كضع حمكؿ مقترحة إعطاء تفسيرات مقنعة، ، تاألسباب كاألدلة المنطقية

  ( α ≤  0.08مستكل داللة ) فركؽ ذات داللة احصائية عند كجكد ، كما تكصمت إلى التطبيؽ البعدل
لصالح   األكاديمية مقياس فاعمية الذاتطبلب فى التطبيقيف القبمى كالبعدل فى  الدرجات متكسطى بيف  

فى تنمية التعمـ المستند لمدماغ فاعمية الكحدة القائمة عمى نظرية  أثبتت النتائج ، كبالتالىالتطبيؽ البعدل
 .الصؼ الثانى الثانكلطبلب كفاعمية الذات  لدل  التأممىميارات التفكير 
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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. 

                                                                      By: 

   Maisaa Mohammed Moustafa Ahmed Hamza 

Lecturer of Curriculum and Methodology (philosophical studies) 

Faculty of Education – Benha University 

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. 
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التفكير ميارات فاعمية كحدة فى الفمسفة قائمة عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية 
 الثانكل الثانىلدل طبلب الصؼ  األكاديمية التأممى كفاعمية الذات

 المقدمة كاالحساس بالمشكمة:

يشيد القرف الحادل كالعشريف العديد مف التغيرات المعرفية كالتكنكلكجية المتسارعة كالمتبلحقة، أدت     
بطبيعة الحاؿ إلى تراكـ المعارؼ كالمعمكمات بشكؿ غير مسبكؽ، كأصبح الحصكؿ عمى المعمكمات مف أل 

يؽ فى المعمكمات التى مصدر ك فى أل كقت كمكاف أمر عاديان، كيستدعى ىذا األمر ضركرة التفكير العم
عمى مؤسسات التربية أف تكاجو ىذا التغير المعرفى بتدريب الطبلب يحصؿ عمييا الطالب ، كلذا فقد أصبح 

كالتكصؿ إلى تفسيرات  يامعمى أنماط تفكير مف شأنيا التأكد مف صحة المعمكمات كمناقشتيا كتحمي
  كاستنتاجات مقنعة منيا.

حالى ضركرة االىتماـ بتنمية ميارات التفكير المختمفة، كأصبحت كقد فرضت متطمبات العصر ال   
المؤسسات التعميمية مطالبة بتدريب طبلبيا عمى تكظيؼ ميارات التفكير ، فاالعتماد عمى التمقيف أصبح 

المتعمؽ ، باإلضافة ب كيعيقيـ عف التفكير تعميمية، ألنو يقكلب شخصيات الطبلغير مقبكؿ فى العممية ال
قدرة الطبلب عمى تكظيؼ معارفيـ لحؿ المشكبلت التى تكاجييـ فى الحياه. ) المرشد كصالح، إلى عدـ 

5008 :000)* 

إف أحد المفاىيـ الميمة فى ىذا القرف كالمطمكبة حتى يتمكف الفرد مف ميارة التعمـ مدل الحياة، ىى    
استخداـ ميارات التفكير التأممى كنقؿ التعمـ إلى مكاقؼ جديدة بطريقة مرنة لجعؿ المعرفة أكثر فيمان، 

عطائيا المزيد مف العناية فالتفكير التأممى ىك نمط مف التفكير يتضمف تحكيؿ المكضكعات إلى العقؿ  كا 
                كاالىتماـ. 

 (>: Can & Yildirim ،5007) كاف كيمديـر                                                          

د نساف الحؽ فى المناقشة كالتأمؿ بقدر ما يتاح لو مف معارؼ كخبرات، كلذا نجلكؿ إالفمسفة تعطى ك    
، ةـ طبيعتو يقبؿ عمى التفكير كينصرؼ إلى التأمؿ، فالتأمؿ الفمسفى ىك بحث عف أصؿ الحيانساف بحكاإل

كسعى دؤكب مف أجؿ تشكيؿ القيـ التى تعطى لمحياه معنى، كلذلؾ فإذا كانت صفة العمـ أف قكانينو محؿ 
كلى األالمياـ  ، فإف صفة الفمسفة أف مذاىبيا مكضع اختبلؼ، كلذلؾ نجد أف التأمؿ فى العمكـ مفاتفاؽ 

 (70: 96>0لمتفمسؼ ، حيث يخضع قكانيف العمـ لمتحميؿ النقدل. ) الشنيطى، 
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 ) اسـ عائمة المؤلؼ، السنة: الصفحة(   APA)*( تتبع الباحثة نظاـ التكثيؽ 

نما مف 6:، ;500كيرل زيداف )       ( أف تعمـ المكاد الفمسفية ال يتـ مف خبلؿ التمقيف كالحفظ كالترديد كا 
خبلؿ التعمـ النشط كالمممارسات العممية لمميارات كالسمككيات التى تؤدل إلى إدراؾ الحقائؽ الفمسفية كالنفسية 

ة، كلذا عمى المعمـ تكظيؼ نشاطات الطبلب فى كاالجتماعية كما تسيـ فى تعزيز القيـ كالسمككيات األخبلقي
 ممارسة التفمسؼ داخؿ الفمصؿ كخارجو. 

( إلى أنو تكجد عبلقة كثيقة بيف التفكير كالفمسفة ، فميس ىناؾ فرع مف 77: :>>0كيشير ) باير ، 
تفكير المنطقى فركع الفمسفة أكثر تعمقا بالتفكير مف الفمسفة، فيما متداخبلف ، فالفمسفة ىى بحث قائـ عمى ال

أك ىى محبة الحكمة كالبحث عنيا، كعمى خبلؼ الفركع األخرل لمعمـ فيى الفرع الكحيد الذل يتخذ مف 
 التفكير مكضكعا كمنيجا فى نفس الكقت، فيى الفكير الذل يقكـ كراء كؿ التككيدات كاالدعاءات كالمبادل.

 
ف بيف غايات تدريس الفمسفة بالمرحمة ( أف م9-8، 5005-5000كما تبيف كثيقة الفمسفة كالمنطؽ )  

 الثانكية ما يمى:
 تككيف المعنى الحياتى لمحياة يعيشيا المتعمـ. -0
 تككيف الكعى بالذات كفيـ قدراتيا كأىدافيا. -5
 تحقيؽ فيـ أفضؿ لممحتكل التعميمى فى الفمسفة. -6

حمة الثانكية كالتأمؿ، فمف ( أف ىناؾ ارتباطا كثيقا بيف مادة الفمسفة بالمر 580: 5007كما ترل ) غريب،    
خصائص الفمسفة الدىشة كالتأمؿ، حيث يساعد التأمؿ فى زيادة كسيكلة فيـ العديد مف القضايا 
نما ييتـ بما كراء ىذه  كالمكضكعات الفمسفية، فبل ييتـ الطالب بما ىك متاح لو مف معمكمات فقط كا 

ظر تتعمؽ بالمكاقؼ أك القضايا المعمكمات مف معانى ضمنية يستطيع مف خبلليا تككيف كجية ن
 كالمكضكعات.

( أف التفكير التأممى نمط مف أنماط التفكير التحميمى الذل ::0: 5007كيرل رزكقى ك عبد الكريـ )   
يعتمد عمى التحميؿ كالتفسير كالتأمؿ، مما يكسب الطالب شخصية مكضكعية كتجعمو صبكرا قادرا عمى 

كير مكجو إلى أىداؼ محددة منطمقة مف كجكد مشكمة معينة تتطمب التفسير العممى السميـ، كما أنو تف
 استجابات لمكصكؿ إلى الحؿ، كبذلؾ فيك نشاط عقمى ىادؼ لحؿ المشكبلت. 
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كما يعد أحد أنماط التفكير الميمة كالتى تعتبر إلى اآلف مكضع اىتماـ الكثير مف الباحثيف ، كذلؾ     
يجعؿ الطالب أكثر قدرة عمى تحميؿ كتأمؿ المكقؼ كتقسيمو إلى  ألىميتيا لكؿ مف المتعمـ كالمعمـ، حيث

عناصره ، كفحص جميع الحمكؿ المفركضة الختيار أنسب ىذه الحمكؿ لممكقؼ، كلذا يتطمب األمر البحث 
 (85: 5009عف العبلقات كالركابط بيف العناصر المختمفة. )الحناف، 

كما ينظر إليو باعتباره نمط مف أنماط التفكير الذل يستند عمى نبذ األحكاـ المسبقة كالحفاظ عمى درجة    
مف الشؾ المنطقى لكؿ األفكار كالمعمكمات، كبذلؾ فيك يعتبر مف النكاتج التعميمية التى يراد تحقيقيا لدل 

: :500كتحدياتو. ) عامر ك المصرل،  الطبلب ، لما لو مف دكر ميـ فى معرفة الطبلب بالكاقع الخارجى
0;7) 

 (88-87: 5009كترجع أىمية التفكير التأممى إلى أف يمكف أف يساعد فى: )الحناف، 

 التفكير الجيد كتعميؽ العمميات البلزمة لحؿ المشكبلت كربط المعمكمات ببعضيا البعض. -0
 قدرة عمى تكجيو حياتو.تعميؽ اإلحساس بالمسؤلية كالعقؿ المتفتح ، حتى يككف الفرد أكثر  -5
 التخطيط كتأمؿ األسمكب المتخذ فى إصدار القرارات . -6
تنمية الثقة بالنفس عند مكاجية المكاقؼ الحياتية سكاء المدرسية أك اليكمية، حيث يتمكف الفرد مف  -7

 السيطرة عمى تفكيره كتكظيفو بشكؿ جيد فى حؿ المشكبلت.
 

( عمى أىمية ممارسة الطالب لميارات التفكير ، 5006مصر )كتؤكد كثيقة المعايير القكمية لمتعميـ فى 
باإلضافة إلى ممارسة الطالب لمميارات الحياتية، كلما كاف التفكير التأممى أحد أنماط التفكير ككذلؾ أحد 

 ميارات القرف الحادل كالعشريف، فإف ىذا يعنى اىتماـ المعايير القكمية لمتعميـ بالتفكير التأممى. 
 

االىتماـ بالتفكير التأممى ، اىتماـ العديد مف البحكث كالدراسات السابقة بالتفكير التأممى  كمف مظاىر
سكاء فى مة الجامعية ان مف المرحمة االبتدائية كحتى المرحءالتعميمية المختمفة بد عمى مستكل المراحؿ

 ، كمف ىذه الدراسات:الدراسات االجتماعية أك المكاد الفمسفية
( التى استيدفت تنمية التفكير التأممى لدل طبلب المرحمة Van Es ،5009ز راسة )  فاف ايد -

الثانكية مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات التساؤؿ ككقت االنتظار، كتكصمت الدراسة إلى أف استخداـ 
المعمميف ألسئمة مصممة لتنمية التفكير كاالنتظار بعد طرح السؤاؿ يؤثر بشكؿ إيجابى عمى تنمية التفكير 
التأممى لدل الطبلب ، كقد تكصؿ الباحث ليذه النتيجية مف خبلؿ تحميؿ البحكث السابقة التى تمت فى 

 ىذا المجاؿ.
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( التى اىتمت بالبحث عف أثر استخداـ نمكذج التدريس المكسع فى تدريس :500دراسة )عبد اهلل،  -
كؿ الثانكل، كتكصمت الدراسة التاريخ عمى التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير التأممى لدل طبلب الصؼ األ

إلى فاعمية نمكذج التدريس المكسع فى تدريس التاريخ عمى التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير التأممى لدل 
 طبلب الصؼ األكؿ الثانكل.

( التى ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ المدخؿ القائـ عمى القضايا فى :500دراسة ) الخكالدة،  -
التأممى كميارات تحديد المشكبلت االجتماعية فى مبحث التربية الكطنية كالمدنية  تنمية ميارات التفكير

لدل طبلب الصؼ العاشر فى االردف، كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف 
عزل الطبلب فى المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية عمى اختبار التفكير التأممى كاختبار تحديد المشكبلت ت

 إلى استخدـ المدخؿ القائـ عمى المشكبلت.
( التى استيدفت الكشؼ عف العبلقة بيف Guvence & Celik   ،5005دراسة )  جكفينؾ ك كسيمؾ -

ميارات التفكير التأممى كالذكاء العاطفى لدل معممى الفصؿ، كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة 
 ر التأممىارتباطية بيف الذكاء العاطفى كميارات التفكي

( التى اىتمت بإعداد تصكر مقترح لمنيج الفمسفة فى ضكء االتجاه 5006دراسة ) سميماف،  -
المنظكمى لتنمية ميارات التأمؿ الفمسفى لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل، كتكصمت الدراسة كجكد فركؽ 

 ذات داللة احصائية بيف مجمكعتى البحث لصالح المجمكعة التجريبية.
( التى ىدفت إلى تنمية ميارات ثقافة الحكار كالتفكير التأممى لدل 5006الديف،  دراسة ) صبلح -

طبلب المرحمة الثانكية مف خبلؿ إعداد برنامج مقترح قائـ عمى النصكص الفمسفية، كتكصمت نتائج 
 مى.الدراسة إلى فاعمية البرنامج المقترح فى تنمية ثقافة الحكار كمياراتو ككذلؾ ميارات التفكير التأم

( التى اىتمت بتقييـ Yuekming & Abd Manaf  ،5007دراسة ) يككمنج ك عبد مناؼ  -
مخرجات التعمـ لدل الطبلب لمعرفة ميارات التفكير التأممى المتضمنة بيا، كقد تكصمت الدراسة إلى أف 

 تعمـ المقرر التحصيؿ الدراسى كميارات التفكير العميا كمف بينيا التفكير التأممى متضمنة بأىداؼ كنكاتج
( التى اىتمت بتنمية ميارات التفكير التأممى كالتحصيؿ فى مادة الفمسفة مف 5007دراسة ) غريب،  -

خبلؿ استخداـ الخرائط الذىنية لدل طبلب المرحمة الثانكية، كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة 
بار التفكير التأممى لصالح المجمكعة احصائية بيف متكسطى درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة فى اخت

 التجريبية.
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( التى استيدفت التعرؼ عمى فاعمية استخداـ التعمـ المنظـ ذاتيا لتدريس 5007دراسة ) الشنيطى،  -
 الفمسفة فى تنمية ميارات التفكير التأممى لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل، ، كتكصمت الدراسة إلى فاعمية

 تيا لتدريس الفمسفة فى تنمية بعض ميارات التفكير التأممى لدل الطبلب استخداـ التعمـ المنظـ ذا
( التى استيدفت قياس فاعمية مدخؿ التحميؿ األخبلقى فى تدريس الفمسفة 5009دراسة )عبد المجيد،  -

عمى تنمية ميارات التفكير التأممى كالحساسية األخبلقية لدل طبلب الصؼ الثالث الثانكل، كقد أظيرت 
لبحث فاعمية استخداـ مدخؿ التحميؿ األخبلقى فى تدريس الفمسفة عمى تنمية ميارات التفكير التأممى نتائج ا

 كالحساسية األخبلقية لدل طبلب الصؼ الثالث الثانكل.
( التى استيدفت الكشؼ عف فاعمية نمكذج التعمـ التكليدل فى الفمسفة لتنمية :500دراسة )صالح،  -

طبلب المرحمة الثانكية، كتكصمت الدراسة إلى فاعمية نمكذج التعمـ التكليدل  ميارات التفكير التأممى لدل
 فى الفمسفة لتنمية بعض ميارات التفكير التأممى لدل طبلب المرحمة الثانكية.
 كيبلحظ عمى البحكث كالدراسات السابقة أنيا أكدت جميعيا عمى ما يمى:

 بالمراحؿ التعميمية المختمفة. كجكد قصكر فى ميارات التفكير التأممى لدل الطبلب  -
أىمية التفكير التأممى كضركرتو لما يترتب عميو مف المبلحظة الدقيقة كمعرفة األسباب كبحثيا  -

 كالتكصؿ إلى الحمكؿ.
اختبلؼ تكجيات الباحثيف مف حيث تركيزىـ عمى معالجات تجريبية مختمفة، يمكف أف يككف ليا تأثير  -

 إيجابى عمى التفكير التأممى.
التأممى تركز بحكث المكاد الفمسفية عمى الصؼ األكؿ كالثالث الثانكل كندرة الدراسات فى التفكير  -

 .5009/  5008 المنيج تـ تطكيره بالعاـ الدراسى عمى الصؼ الثانى الثانكل، عمى الرغـ مف أف

قدرتيـ عمى أداء سيـ مف حيث فات عف أنتعميـ بما يتكافر لدييـ مف معتقداىتماـ الطبلب بال كيرتبط    
، أك أنماط السمكؾ المختمفة، فالطالب الذل يككف لديو اعتقاد بقدرتو عمى أداء ميارة معينة ، المياـ المختمفة

يستطيع أف يؤدل ىذه الميارة بكفاءة مف خبلؿ بذؿ المزيد مف الجيد كالمثابرة حتى يتمكف مف أداء األعماؿ 
 .تيةكالتكميفات ، كىك ما يعرؼ بالفاعمية الذا

تيتـ باعتقادات األفراد حكؿ قدراتيـ عمى إنجاز أك  الفاعمية الذاتية ( أف:60: 5009يرل باندكرا ) ك   
مكبة إلنجاز كؿ األمكر الحياتية، كلذا يختمؼ تحقيؽ المياـ، فبل يمكف لمفرد أف يككف لدية كؿ األشياء المط

مستكيات تنمية فاعميتيـ الذاتية، كلذا ال تعد الفاعمية األفراد فيما بينيـ فيما يتعمؽ بتحفيز زكاتيـ ، ككذلؾ 
نما ىى مجمكعة مف المعتقدات المختمفة، مرتبطة بأداء كظائؼ مختمفة.الذاتية اتجاىا عالميا  ، كا 
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( أف اعتقاد الناس فى قدراتيـ عمى أداء األعماؿ تزيد مف 007: 5008كما يرل ) جابر، ك العزبى،  
، كبالمثؿ فى التعمـ كالتحصيؿ يميؿ الطبلب الذيف لدييـ أك أنماط السمكؾ ماؿفرص اندماجيـ فى ىذه األع

 .أف يتعممكا أكثر مف غيرىـ مف ذكل الفاعمية المنخفضةفاعمية ذاتية مرتفعة 

فى أدائو، كالتى  التحديات التى تكاجو معمـ الفمسفة( عمى أف ىناؾ العديد مف 0>: 5006كتؤكد )إبراىيـ ،   
تتطمب تعديؿ دكره مف مجرد مكضحا لمادة الفمسفة إلى مرشدا كمغيرا لسمكؾ الطبلب، فدكر منيج الفمسفة 

عادة ثقتو بنفسو كتقديره ليا حتى يتكافؽ اجتماعيا ىك مساعدة الطالب حؿ مشكبلتو ، كتيذيب انفعاالتو كا 
 كنفسيا داخؿ المدرسة كخارجيا.

( أف ىناؾ اىتماما متزايدا بضركرة تعميـ مادة الفمسفة بشكؿ يركز عمى 5: 5007كترل ) الشنيطى،    
ممارستيا فى مختمؼ نكاحى الحياة، كتجاكبا مع متطابات الحياة سكاء داخؿ المؤسسات التعميمية أك خارجيا، 

 ثانكية.كيمكف أف يتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ استخداـ مداخؿ كاستراتيجيات مناسبة لحاجات الطبلب بالمرحمة ال

( أنو بالرغـ مف األىمية الكبرل لدراسة الفمسفة بالمرحمة الثانكية ، 009: 5007كما يؤكد ) عبد المجيد،    
إال أف االعتماد عمى طرؽ معتادة فى تدريس الفمسفة كاعتبارىا مادة تحصيؿ معرفى فقط ، كعدـ االستفادة 

يد مف األفكار حكؿ المكضكعات مما يمكف أف تقدمو لمطالب مف صحكة عقمية كنشاط فكرل لطرح المز 
 كالقضايا المختمفة.

كجديد بالذكر أف تنمية األنماط المختمفة لمتفكير تحتاج إلى البحث عف نظريات تربكية حديثة يتبيف مف 
خبلليا أىمية التفكير كمياراتو ، كمف ىذه النظريات نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ، كىى نظرية تربكية 

ألية عمؿ الدماغ، كتؤكد عمى التعمـ فى حضكر الذىف، باالضافة إلى المتعة كالمرح  حديثة تعتمد عمى
 (.80;: 5009كالتشكيؽ كغياب التيديد كتعدد األنظمة فى العممية التعميمية. )العدكاف كالخكالدة، 

 
األحياء كتعتمد ىذه النظرية عمى نتائج أبحاث عمـ األعصاب كعمـ النفس المعرفى كاليندسة الكراثية ك   

ثرائيا  ، تصميـ بيئة تعمـ نابضة بالحياة ، كلذا تتضمف النظرية مممحيف أساسييف ىماكعمكـ الحاسب  كا 
كاألخر طرؽ معالجة الطبلب لخبراتيـ، كىى تتضمف ثبلث تقنيات تعميمية ترتبط بالتعمـ المستند  ،بالخبرات

ات التربكية، كاالسترخاء كتعتمد عمى إزالة كتعمؿ عمى اندماج الطبلب فى الخبر إلى الدماغ كىى، االنغماس 
الخكؼ كالرىبة عند مكاجية المكاقؼ، كالمعالجة النشطة كتعنى السماح لممتعمـ بتدعيـ معمكماتو مف خبلؿ 

 (905: :500معالجتيا. ) عبد السميع، 
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( إلى أف ىناؾ تقدـ ممحكظ فى كسائؿ معرفة الدماغ 8>-;;: >500يشير ) عبيدات كأبك السميد، ك     
ظيرت مع تقدـ التكنكلكجيا، حيث أصبح مف اليسير تصكير العمميات التى تحدث داخؿ الدماغ، كما 

جيا حيف حيث يتغير الدماغ فسيكلك كالذكاء قد تغيرت،  أظيرت البحكث أف األفكار القديمة عف الدماغ 
ينخرط فى بيئة غنية بالمثيرات،  كلذ فإف ىناؾ مجمكعة مف الشركط األساسية التى تيسر عمؿ الدماغ 

 كىى:
 التى تتيح استخداـ الحكاس المختمفة، كتزكد الدماغ بمعطيات حسية قكية كمتنكعة. البيئة الغنية: -أ 
ات كاىتمامات الطبلب كخبراتيـ :فالمحتكل ذك المعنى ىك المحتكل المرتبط بحاجالخبرات ذات المعنى  -ب 

 المعاشة فى الحياة الحقيقية.
: فبل يمكف لمعمـ كاحد مكاجية صؼ مف ثبلثيف دماغ مختمفيف ، كبالتالى يتطمب التعاكف كالتآزر  -ج 

 األمر استخداـ التعمـ التعاكنى، فالطبلب يمتمككف خبرات متنكعة ينبغى تبادليا فيما بينيـ.
 أف الحركة تطمؽ مادة مغذية لمدماغ تعزز التفكير كتقمؿ التكتر.: حيث يرل العمماء الحركة  -د 
: فكؿ دماغ فريد مف نكعو ، كبالتالى يجب كضع الطبلب أماـ بدائؿ كخيارات  البدائؿ كالخيارات  -ق 

 متنكعة ، حيث يمكف لممدرسة تنكيع التعميـ حسب مستكيات األىداؼ، أك حسب الذكاءات أك غيرىا.
إلى كقت خاص ألنو فريد مف نكعو، كيختمؼ الكقت باختبلؼ أدمغة الطبلب ، : يحتاج كؿ دماغ الكقت -ك 

حداث تغيرات عمى الدماغ  إال أنو بصفة عامة يحتاج الدماغ إلى كقت لمعالجة المعمكمات كتأمميا كا 
 ككذلؾ نقؿ المعمكمات إلى الذاكرة طكيمة المدل.

كتعنى كؿ ما يقدمو المعمـ مف تعميقات عمى سمكؾ المتعمـ ، كتمعب التغذية  :التغذية الراجعة الفكرية -ز 
 الفكرية دكرا ميما فى نمك الدماغ.

كىى عادة عقمية يمارسيا الدماغ، كىى تعكس الثقة بالذات، كيعتبر الدماغ متقنا لميارة أك  :اإلتقاف -ح 
أك نفذ الميارة فى مكاقؼ  مكضكع معيف إذا تحدث أك ناقش مستخدما معمكمات أك لغة المكضكع ،

 جديدة أك حؿ مف خبلليا مشكبلت.
إف التعميـ إلزامى، كليس اختياريا فى معظـ دكؿ العالـ، كبالتالى يجب البعد عف التيديد  :غياب التيديد -ط 

الذل يجعؿ الطبلب متكتريف كقمقيف ، كفى ظؿ ىذه األجكاءالتى تغمب عمييا الخكؼ كالقمؽ يصعب 
و ، كالمدرسة الجيدة ىى التى تحمى الطبلب مف التيديد كتكفر جك األمف عمى الدماغ أف ينتب

 كالطمأنينة.
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فإف  (;08: :500يرل )أبك رياش،  باإلضافة إلى الشركط السابؽ عرضيا التى تيسر عمؿ الدماغ ،
يامو حتى يككف الدماغ أكثر فاعمية فى أداء مىناؾ عدد مف النصائح التى ينبغى عمى المعمميف األخذ بيا 

 كمف بيف تمؾ النصائح:
 .استخداـ مشكبلت كمكاقؼ حقيقية ذات معنى 
 .نشاء عبلقات جديدة  استخداـ أنشطة غير مألكفة تشجع عمى االستكشاؼ كا 
 .االىتماـ بأىداؼ يمكف تحقيقيا باستخداـ التحدل 
 .اختيار المكضكعات ذات المعنى لمطبلب 
  كاالىتمامات.تأسيس التعمـ عمى حب االستطبلع كالحاجات 
 .استخداـ األنشطة المرتكزة عمى الحكاس المتعددة 

 
(  أف التدريس المكجة لمدماغ يتضمف ست مراحؿ مترابطة 77-76: 5006ىارديمف، كيرل )

تساعد المعمميف عمى تطبيؽ اإلصبلحات  التربكية الحديثة فى التدريس ، كىذه المراحؿ كمتداخمة 
 ىى:
 متعمـ.إعداد مناخ انفعالى إيجابى ل -0
 تييئة بيئة الصؼ الدراسى. -5
 تصميـ خبرة التعمـ . -6
 تدريس المعرفة اإلجرائية كالتقريرية. -7
 التدريس مف أجؿ التكسع كتطبيؽ المعرفة. -8
 تقكيـ التعمـ. -9

فى المكاد الدراسية المختمفة كنظرًا ألىمية التعمـ المستند إلى الدماغ فقد أجريت العديد مف الدراسات 
 :الفمسفة كىىكمف بينيا مادة 

( 5009دراسة ) جاد الحؽ،  ، ك( 5007دراسة ) عبد المجيد ،  ك( أ5000دراسة ) دركيش،  -
دراسة ) ككر ك ( >Demirel & Tufekci ،500) ديميريؿ كتكفكى دراسة ( ك >500دراسة ) كمينؾ، ك 

Kuar ،5006 ) دراسة ) الخكالدة ك ك ( 5009دراسة ) العدكاف ك الخكالدة،  ك ( 5008دراسة ) الزغبى،ك
 ( :500دراسة )فرج،ك ( :500،    العارضةدراسة )ك ( 5009دراسة ) سميـ، ك ( 5008قطاكل، 

 كيبلحظ عمى البحكث كالدراسات السابقة فى مجاؿ التعمـ المستند لمدماغ ما يمى:

 النظرية.اىتماـ البحكث كالدراسات السابقة بنظرية التعمـ المستند لمدماغ ، كىذا يؤكد أىمية  -0
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قمة البحكث التى اىتمت بالتعمـ المستند لمدماغ فى مجاؿ المكاد الفمسفية، فعمى الرغـ مف كثرة الدراسات  -5
السابقة فى مجاؿ التعمـ المستند لمدماغ، إال أنو ال تكجد فى حدكد عمـ الباحثة سكل دراستيف إحداىما 

ة التعمـ المستند لمدماغ يى االىتماـ بنظر فى الفمسفة كاألخرل بعمـ النفس ، كىذا ما دعى الباحثة إل
 .ما تقدمو النظرية مف اسيامات عديدة فى مجاؿ التدريسكاالستفادة ب

 
كث السابقة التى أكدت أف ىناؾ حالدراسات كالبنتائج  كلمتأكيد عمى مشكمة الدراسة استندت الباحثة إلى  

كأكصت  لدل طبلب المرحمة الثانكيةديمية ككذلؾ فاعمية الذات األكاقصكر فى ميارات التفكير التأممى 
، كما قامت الباحثة بإجراء مقابمة مع مكجيى كمعممى المكاد الفمسفية الذيف بمزيد مف االىتماـ بيذا المتغير

أكدكا مناسبة ىذا النمط مف التفكير لطبلب المرحمة الثانكية، ألنيا بداية التفكير العقمى المجرد، كأف ىذا 
، كما سيفتح أماـ الطبلب أفاؽ معرفية متعددة بعيدة عف ثبلثية الحفظ كالتمقيف كاالستظيار النمط مف التفكير

أكدكا أف ىناؾ ضعفان فى قدرات الطبلب عمى أداء المياـ كاألنشطة المرتبطة بمادة الفمسفة كالذل قديرجع 
لممياـ السيمة عمى األخرل إلى عدـ الثقة بالنفس أك انخفاض مستكل المثابرة لدييـ، مما يؤدل إلى تفضيميـ 

 التى تحتاج إلى تفكير كتحدل.
 طبلب كمية التربية مف خبلؿ اإلشراؼ عمى ،باإلضافة إلى مبلحظة الباحثة لطبلب الصؼ الثانى الثانكل 
حيث الحظت الباحثة مف خبلليا مشاركتيا لمطبلب المعمميف فى تدريس بعض الدركس  ، التدريب الميدانىب

الثانى الثانكل ال يتمكنكف مف تحديد األسباب الحقيقية لبعض المكاقؼ كالمشكبلت ككذلؾ أف طبلب الصؼ 
رائيـ عمى ىذه المكاقؼ كالمشكبلت، كما أف الطبلب إعطاء تفسيرات كاضحة لممشكبلت، أك التعقيب بأ

بة فى يفضمكف دائما األنشطة التى تقيس الحفظ ، أما المياـ التى تتطمب قدر مف التحدل فيجدكف صعك 
اإلجابة عمييا، كما أنيـ يعانكف مف قصكر فى الثقة بالنفس، مما دعى الباحثة إلى القاء المزيد مف الضكء 

 عمى ىذه المتغيرات.
 
 (;500/:500 ) طبعة كما قامت الباحثة بتحميؿ أىداؼ كتاب الصؼ الثانى الثانكل ) الفمسفة كالحياة( 

فة كالحياة( كتبيف مف خبلؿ تحميؿ األىداؼ تركيز األىداؼ عمى كحدة ) الفمسكىك المرتبط بالفمسفة  الجزء
الجانب المعرفى كفؽ تصنيؼ بمكـ لؤلىداؼ المعرفية، كتركيز الكحدة عمى ممارسة الطبلب لبعض ميارات 
التفكير الفمسفى، عمى الرغـ مف أىمية التفكير التأممى خاصة كأف المحتكل يمكف تضمينو مكاقؼ كأنشطة 

فيناؾ قصكر فيما يتعمؽ  األكاديمية التفكير التأممى، أما فيما يتعمؽ بأبعاد فاعمية الذات تلتنمية ميارا
 باىتماـ األىداؼ بالبعد الكجدانى بصفة عامة.
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إلى تنمية بعض ميارات التفكير التأممى كفاعمية الذات لدل طبلب الصؼ كلذا تسعى الدراسة الحالية   
 . مكضكعات كحدة الفمسفة كالحياة كفؽ مبادلء التعمـ المستند لمدماغالثانى الثانكل مف خبلؿ صياغة بعض 

 مشكمة البحث:
الصؼ لدل طبلب  األكاديمية كفاعمية الذات قصكر ميارات التفكير التأممىتتحدد مشكمة الدراسة فى    

الفمسفة ، عمى  عدـ االىتماـ بيذا النمط مف التفكير أثناء تدريس مادةإلى  كالذل قد يرجع  الثانى الثانكل،
باإلضافة إلى عدـ معرفة الطالب بقدراتو ،  الرغـ مف العبلقة الكثيقة بيف كؿ مف التفكير التأممى كالفمسفة

كمف ىنا كاف التساؤؿ الرئيس  لممياـ المختمفةيؤثر بشكؿ سمبى عمى أدائو قد  كما يمتمكو مف ميارات مما
 لمدراسة كالتالى:

التفكير التأممى ميارات كحدة فى الفمسفة قائمة عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية فاعمية  ما "
 "الثانكل الثانىلدل طبلب الصؼ  األكاديمية كفاعمية الذات

 كيتفرع عف ىذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية التالية:

 ما ميارات التفكير التأممى المناسبة لطبلب المرحمة الثانكية؟ -0
طبلب كفاعمية الذات لدل  التأممى لتنمية التفكير  القائمة عمى التعمـ المستند لمدماغ الكحدة  ما   -5

 ؟ الصؼ الثانى الثانكل
 ؟ طبلب الصؼ الثانى الثانكللدل  التأممىتنمية التفكير  فىما فاعمية الكحدة  -6
 ؟ الثانكللدل طبلب الصؼ الثانى  األكاديميةفاعمية الذات تنمية  فىما فاعمية الكحدة  -7
 ؟ طبلب الصؼ الثانى الثانكللدل  األكاديمية كفاعمية الذات التأممىما العبلقة بيف التفكير  -8

 حدكد البحث:
 .الصؼ الثانى الثانكل بإدارة بنيا محافظة القميكبيةطبلب  -0
مكضكع " فمسفة األخبلؽ  ماىيتيا كمذاىبيا " كمكضكع " الفمسفة السياسية  مفيكميا كمكضكعاتيا" مف  -5

 ;500/  :500 "   بالصؼ الثانى الثانكل الفمسفة كالحياةكحدة "  
 .المناسبة لطبلب الصؼ الثانى الثانكل التأممىميارات التفكير بعض  -6
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 فركض البحث:
طبلب فى الدرجات متكسطى بيف    ( α ≤  0.08تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة )  -0

 لصالح التطبيؽ البعدل.ككؿ  التأممىاختبار التفكير التطبيقيف القبمى كالبعدل فى 
طبلب فى الدرجات متكسطى بيف    ( α ≤  0.08تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة )  -5

 لصالح التطبيؽ البعدل.  مقياس فاعمية الذاتالتطبيقيف القبمى كالبعدل فى  
بيف المتغيريف (  α ≤  0.08داللة )  تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستكل -6

 .لصالح التطبيؽ البعدل طبلب الصؼ الثانى الثانكل( لدل التأممى كفاعمية الذاتالتابعيف ) التفكير 

 أىداؼ البحث:
 يسعى البحث الحالى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 .الصؼ الثانى الثانكللدل طبلب  التأممىتنمية التفكير  -0
 الطبلب حكؿ قدراتيـ عمى أداء األعماؿ كالمياـات تنمية معتقد -5
 .لطبلب الصؼ الثانى الثانكل التأممى فى مادة الفمسفةالتفكير إعداد اختبار فى  -6
 .لطبلب الصؼ الثانى الثانكل األكاديمية مقياس فاعمية الذاتإعداد  -7
التأممى يمكف مف خبلليا تنمية التفكير قائمة عمى مبادلء التعمـ المستند إلى الدماغ  فى الفمسفة إعداد كحدة -8

 لطبلب.لدل ا األكاديمية كفاعمية الذات

 أىمية البحث:
 ترجع أىمية الدراسة إلى ما يمكف أف تسيـ بو فى النكاحى التالية:

خاصة كأف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف ما تقدمو الفمسفة مف مكضكعات كمياراتو  التأممىالطبلب بالتفكير  تكعية -0
 .مف التفكير كىذا النمط

عمى قدرة الطبلب عمى تحديد كتفسير المشكبلت لطبلب مما يؤثر لتأممى لدل اميارات التفكير ا تنمية -5
 .كالتكصؿ إلى حمكؿ كمقترحات ليا

بالمرحمة الثانكية كالتى قد تنتج عف عدـ فيـ المساىمة فى حؿ الكثير مف المشكبلت التى تكاجو الطبلب  -6
 .تخاذ قرارات خاطئةا يترتب عمى ذلؾ مف إالمطركحة كم كتدبر المشكبلت
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مما قد يساىـ فى تغيير أسمكب التفكير فى القضايا كالمشكبلت كالمكاقؼ أنماط التفكير لدل الطبلب  تنكيع -7
 .المجتمعية

 البحث: كاتأد
 .إعداد الباحثة: التأممىالتفكير اختبار  -9
 .إعداد الباحثة: األكاديمية مقياس فاعمية الذات -1

 البحثإجراءات 
 تسير إجراءات البحث كفقان لمخطكات التالية:

 أكاًل : لئلجابة عف التساؤؿ األكؿ لمدراسة، اتبعت اإلجراءات التالية:

 . التأممىبالتفكير اإلطبلع عمى الكتابات النظرية كالدراسات السابقة المرتبطة  -0
 .طبلب المرحمة الثانكيةبطبيعة اإلطبلع عمى الكتابات النظرية كالدراسات السابقة المرتبطة  -5
 .أىداؼ تدريس مادة الفمسفة بالصؼ الثانى الثانكلاإلطبلع عمى  -6
 اإلطبلع عمى المعايير القكمية لمتعميـ فى مصر. -7
 إعداد قائمة مبدئية بميارات التفكير التأممى المناسبة لطبلب المرحمة الثانكية. -8
 .عرض القائمة عمى المحكميف كتعديميا فى ضكء آرائيـ -9
 

 يا: لئلجابة عمى التساؤؿ الثانى لمدراسة اتبعت اإلجراءات التالية:ثان

 .ات التفكير التأممىر فى ضكء ميا أىداؼ الكحدة إعادة صياغة -0
 تحديد المحتكل العممى لمكحدة. -5
 لمكحدة.المستندة إلى مبادلء التعمـ المستند إلى الدماغ تحديد طرؽ كاستراتيجيات التدريس  -6
 التعميمية بالكحدة. تحديد األنشطة كالكسائؿ -7
 تحديد أساليب تقكيـ الكحدة. -8
 إعداد دليؿ المعمـ. -9
 .عرض دليؿ المعمـ عمى السادة المحكميف كتعديمو فى ضكء أرائيـ -:

 لمدراسة اتبعت اإلجراءات التالية: لثا: لئلجابة عمى التساؤؿ الثالثثا
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 كعرضو عمى المحكميف لمتأكد مف صدقو كثباتو. التأممىالتفكير إعداد اختبار  -0
 .كعرضو عمى المحكميف لمتأكد مف صدقو كثباتو األكاديمية مقياس فاعمية الذاتإعداد  -5
 الصؼ الثانى الثانكل.مف طبلب  اختيار مجمكعة الدراسة -6
 .الدراسة ةتطبيقا قبميا عمى مجمكع أدكات الدراسةتطبيؽ  -7
 .التعمـ المستند إلى الدماغ القائمة عمى مبادلءتدريس الكحدة  -8
 الدراسة. ةاألداة تطبيقا بعديا عمى مجمكع تطبيؽ -9
 رصد البيانات كمعالجتيا احصائيا. رابعا:

 تفسير النتائج كمناقشتيا.خامسًا: 
 تقديـ التكصيات كالمقترحات.سادسًا: 

 مصطمحات البحث:
 : لتأممىالتفكير ا
التأمؿ كالرؤية الناقدة،  قدرة طبلب الصؼ الثانى الثانكل عمى"  )*(كيقصد بيا إجرائيا فى ىذا البحث       

تحديد األسباب كاألدلة المنطقية، ك إعطاء تفسيرات مقنعة، ك كضع حمكؿ مقترحة، ك إصدار أحكاـ ك 
كذلؾ عند مكاجية المكاقؼ أك المشكبلت المطركحة، كتقاس بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب فى  منطقية

 ير التأممى المعد لذلؾ.اختبار التفك

 

  التعمـ المستند إلى الدماغ
بأنو أحد انظريات التعميـ كالتعمـ الذل يمكف استخدامو لتعزيز كتحسيف قدرة الطبلب   كتعرفو الباحثة بأنو    

عمى التعمـ باستخداـ الطرؽ التى يشعر معيا الطبلب بالراحة ، أك ىك التعمـ التى يحدث كفقان لطبيعة 
 الدماغ عمى التعمـ، مراعيا التكامؿ بيف نصفى الدماغ، ككذلؾ مراعاة مبادل التعمـ المستند لمدماغ.تصميـ 

 األكاديمية فاعمية الذات  
كتعرفيا الباحثة بأنيا اعتقادات طبلب الصؼ الثانى الثانكل حكؿ قدراتيـ عمى تنفيذ كأداء المياـ، كتقاس 

 لممقياس المعد لذلؾ.بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطبلب كفقان 
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 .باإلطار النظرل تعريفاتال)*( اقتصرت الباحثة عمى التعريؼ اإلجرائى فقط نظران لتناكؿ 

 أكاًل: اإلطار النظرل كالدراسات السابقة:
 سكؼ يتـ عرض اإلطار النظرل كفقا لمتغيرات البحث عمى النحك التالى:

                                                                        :األكاديمية فاعمية الذات ثانيًا:                                :التأممىأكاًل: التفكير 
 كعبلقتة بالتفكير التأممى كفاعمية الذات األكاديمية ثالثًا: التعمـ المستند إلى الدماغ

 Reflective Thinking لتأممىالتفكير اأكاًل: 

 .التأممىالتفكير مفيـك  -9
فس بتضميف أشكاؿ التفكير المختمفة كخصكصا ما يتعمؽ منيا بميارات أك أنماط التفكير اىتـ عمماء الن   

التفكير العميا ، كالتفكير الناقد كاالبداعى كالتأممى كالمجرد كالمنطقى، باإلضافة إلى االىتماـ بأشكاؿ 
ضمف مناىج كمقررات المراحؿ التعميمية المختمفة إيمانان منيـ بأف  ؾالمعرفى كذلالمتقدمة كالتفكير ما كراء 

 ،  (69: 5007أشكاؿ التفكير المختمفة قابمة لمنمك كالتعمـ.)العتـك
مؿ ىك نظر عقمى محض " عمى التأمؿ لمتأكيد عمى أف التأأطمؽ اليكنانيكف القدماء لفظ " ثيكريا كقد   

حت مراقبة الحكاس، كقد أكد أرسطك عمى ىذا المعنى بأف الفمسفة ىى العمـ لمكضكعات ال يمكف أف تقع ت



18 
 

، فإف التأممى لمعمؿ األكلى كالمبادلء ، ففى الكقت الذل تمعب فيو الحكاس دكرا ميما فى تشكيؿ معارفنا 
كىك الفضكؿ البشرل يبحث دائما فيما كراء العمؿ المباشرة ، كىنا تقؼ الحكاس عاجزة كيأتى دكر التأمؿ 

 (0>: 5000)بخضرة، . النظر العقمى لممكضكعات
 ية تتطمب تحميؿ المكقؼ إلى عناصره( أف التفكير التأممى عممية عقم779: 5008يرل ) عزيز، ك 

المختمفة، كالبحث عف العبلقات الداخمية، فالفرد يستخدمو حينما يشعر باالرتباؾ حياؿ مشكمة أك مسألة يكد 
مف خبلؿ  اـ كالعبلقات الظاىرية البسيطة إلى التركيز عمى المعنى الحقيقىحميا، كىك بذلؾ يتعدل األحك

 معرفة التشابة كاالستقراء، كبذلؾ فيك تفكير مكجو نحك أىداؼ محددة.
( بأنو أحد أنماط التفكير الذل يجعؿ الفرد يخطط كيقيـ 6;0: 5007يعرفو ) رزكقى ك عبد الكريـ ،كما 

 .لتى يتبعيا إلتخاذ القرار المناسب، كىك عممية عقمية كنشاط ذىنىأسمكبو فى العمميات، كالخطكات ا
( أف التفكير التأممى يعنى إعادة ترتيب االعتقادات غير Burrows ،5005 :00)بكركز كيؤكد 
ىذه االعتقادات تصبح ما يعتقد أك ال يعتقد بو الفرد، فالكعى بما نعرفو كما ىك مطمكب ضركرل  ،المفيكمة

 لعبكر الفجكة بيف مكاقؼ التعمـ.

( بأنو تفكير مكجو حيث يكجو العمميات العقمية إلى أىداؼ محددة لحؿ 86: 5009كما يعرفو الحناف )     
 كء المعطيات التى تخدـ المكقؼ.، كما يتطمب التخطيط الكاعى فى ضمشكمة معينة

( بأنو تأمؿ الفرد لممكقؼ الذل أمامو كتحميمو إلى عناصره كرسـ الخطط 050: 5009كيعرفو رياف ) 
 البلزمة لفيمو حتى يصؿ إلى النتائج ثـ تقكيـ النتائج فى ضكء الخطط.

( بأنو عممية ذىنية نشطة كاعية حكؿ اعتقادات :07 :5006المكاجدة ك حمزة ك عكدة اهلل، كقد عرفو )
 كخبرات الفرد، حيث يتكمف مف خبلليا الكصكؿ إلى النتائج كالحمكؿ لممشكبلت. 

( بأنو نشاط عقمى كاع يقكـ بو الفرد باالعتماد عمى الرؤية البصرية 590: 5007كتعرفو )غريب، 
كشؼ عف ما بيا مف مغالطات لمكصكؿ إلى نتائج لممكضكعات كاألفكار كالمشكبلت لتحميميا كتفسيرىا كال

 كحمكؿ مقترحة.

( أف التفكير التأممى يحمؿ الظكاىر إلى عناصرىا المختمفة ، كيرسـ 586: :500ترل ) الشربينى، كما    
الخطط لمكصكؿ إلى النتائج، كما ينتج عنو تغيير لكثير مف المعتقدات، كىك أيضا استقصاء ذىنى نشط 

 حكؿ معتقداتو، كىك كذلؾ تخطيط عقمى كاع لحؿ التناقضات ككشؼ المغالطات.كمتأف لمفرد 
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( فتعرفو بأنو نشاط ذىنى يحدث عند تعرض الفرد لمكقؼ ما يصعب عميو التعامؿ 70: :500أما صالح )
اتو معو كيمجأ الفرد إلى التأمؿ كالنظر فى المكقؼ الذل أمامو محاكال االستفادة مف خبراتو كسمككياتو ككمعتقد

الميارات مثؿ الرؤية كالمعطيات المكجكدة لفيـ المكقؼ كتحميمو إلى عناصره ، ممارسا فى ذلؾ بعض 
تحميؿ كتحديد األسباب كالكصكؿ إلى استنتاجات كالنقد كتمحيص اآلراء ككضع حمكؿ مقترحة مف البصرية كال

 أجؿ الكصكؿ إلى النتائج كالقرارات الصائبة.

بأنو نمط مف أنماط التفكير الذل يستخدـ فيو الرؤية البصرية كالتحميؿ (  ;09: :500كتعرفو عمى )
عطاء تفسيرات مقنعة ككضع حمكؿ مقترحة لممكقؼ ، فيك نشاط عقمى ذىنى  لمكصكؿ إلى استنتاجات كا 

 ىادؼ.

 :أف التفكير التأممىالتأممى تؤكد مما سبؽ يتضح أف كؿ المفاىيـ التى كردت عف التفكير  

 ط باعتقادات كخبرات الفردنشاط ذىنى يرتب. 
 تحميؿ الظكاىر كالمكاقؼ إلى عناصرىا المختمفة. يتضمف الرؤية كالمبلحظة الناقدة ك 
 لحؿ التناقضات ككشؼ المغالطات. يمجأاليو الفردعند تعرضو لمكاقؼ صعبة 
 تفكير مكجو نحك أىداؼ محددة. 

 التأممىالتفكير مراحؿ  -1
أف ديكل فى نظريتو عف التفكير التأممى، قد عرض  (>>Baron  ،0<;0 :5<8-5) باركف يكضح      

 خمس مراحؿ لمتفكير كىى:
دراؾ المشكمة: -أ  كىذه المعرفة تعد مثيرا لبداية التفكير حكؿ المشكمة أك القضية المطركحة، كقد  معرفة كا 

 يتضح بناءا عمى ذلؾ سبب المشكمة بالمراحؿ التالية.
ىذه االحتماالت قد تتضمف يد مف االحتماالت كقد ال تكجد، : قد تككف ىناؾ العدتعددية اإلحتماالت  -ب 

 أك االجراءات التى يقـك بيا الفرد حياؿ المكقؼ أك المشكمة. المعتقدات
معرفة األدلة التى تدعميا أك تدحضيا، يتـ تقييـ االحتماالت مف خبلؿ البحث عنيا أك  االستدالؿ: -ج 

 األسئمة أك إجراء التجارب.كالفرد قد يبحث عف األدلة فى ذاكرتو أك بطرح 
يتـ مراجعة كؿ االحتماالت فى ضكء األدلة المقدمة، كتؤدل مراجعة األدلة إلى حذؼ بعضيا  المراجعة: -د 

ضافة بعضيا، أك تعديؿ دكر األعضاء فييا بناءان عمى قكة األدلة.  كا 
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ذا كاف ذلؾ  يتـ تقييـ مجمكعة االحتماالت المتبقية كذلؾ لتتقرير العممية التى يجب: التقييـ -ق  أف تتـ، كا 
فإف المفكر يعكد إلى المرحمة الثانية أك الثالثة ، أما إذا كاف غير ذلؾ فإنو يتـ اختيار أفضؿ ىذه 

 االحتماالت.
 

، كما أف عممياتو ال تسير فى خط ثابت كمحدد تختمؼ مراحؿ التفكير التأممى مف نمط آلخر كيمكف أف 
نما تختمؼ حسب طبيعة كاحتياجات  لفرد فى المكقؼ ، فقد تسير الخطكات إلى األماـ أك الخمؼ كيستخدـ اكا 

) ذلؾ استراتيجيات متعددة، كلذلؾ يمكف القكؿ أف التفكير التأممى يتضمف عدة خطكات أك مراحؿ ىى: 
 (9;0، 7;0: 5007رزكقى ك عبد الكريـ ،

 مبلحظة كتأمؿ المشكمة. -أ 
 دراستيا بطريقة منطقية .  -ب 
 يف األسباب.البحث عف عبلقات تب  -ج 
 تفسير الجكانب المختمفة .  -د 
 .اقتراح حمكؿ بناء عمى تكقعات -ق 

 فيتضح مما سبؽ أنو رغـ اختبلؼ مراحؿ التفكير التأممى إال أف ىناؾ اتفاؽ شبو تاـ بيف الباحثي
بتأمؿ كمبلحظة المكقؼ أك المشكمة، كينتيى بتقييـ الحمكؿ أك عمى أف التفكير التأممى يبدأ أكال 

 .بناءًا عمى ما تكافر لدل الفرد مف خبرات كاعتقاداتالمقترحات 
 

 :التأممىميارات التفكير  -4
نظران الختبلؼ تكجيات الباحثيف فى تعريؼ التفكير التأممى فقد انعكس ذلؾ عمى ميارات التفكير 

 الباحثيف كتكجياتيـ .كفيما يمى تكضيح ذلؾ:حسب رؤية  تالتأممى حيث تعددت كاختمف
( أف التفكير التأممى يتضمف مجمكعة مف القدرات العقمية تتمثؿ فى القدرة 779: 5008يرل ) عزيز ، 

 عمى:
 تحديد المشكمة. -
 تحميؿ عناصر المشكمة. -
 القكاعد العامة كاألفكار كالمعمكمات التى يمكف تطبيقيا.استدعاء  -
 تككيف فركض محددة لحؿ المشكمة. -
 كف االستفادة منيا.تنظيـ النتائج التى تـ التكصؿ الييخا بطريقة يم -
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 أف التفكير التأممى يتضمف مجمكعة مف الميارات ىى: فيرل (0>0: 5000) سميماف،  أما

 تحديد مشكمة أك مكقؼ معيف. -
 كصؼ الحدث أك المكقؼ. -
 تحديد األسباب الممكنة لحدكث المكقؼ. -
 تفسير البيانات. -
 تحديد أسباب اتخاذ قرار معيف. -

إلى أف ميارات التأمؿ الفمسفى المناسبة لطبلب المرحمة الثانكية كالتى ( :05: 5006كقد تكصؿ ) سميماف، 
 يمكف تنميتيا مف خبلؿ مادة الفمسفة ىى:

دراؾ كتعنى القدرة عمى التعرض لجكانب المكضكع كالتعرؼ عمى مككناتو المبلحظة كالتأمؿ:  - ، كا 
 العبلقو بيف مككناتو

 خبلؿ فحص المكقؼ بصكرة جيدةكتعنى الكصكؿ إلى نتائج مناسبة، مف  االستنتاج: -
كتعنى إعطاء معنى لمنتائج أك العبلقات، باالعتماد عمى معمكمات ترتبط بطبيعة  التفسير:  -

 المكقؼ.
 كتعنى تصكر حمكؿ أخرل تتسـ بالمنطقية اقتراح الحمكؿ البديمة: -
 كتعنى الحكـ عمى األداء أك ماتـ انجازه مف أعماؿ . :التقييـ -

 

( أف ميارات التفكير التأممى التى يمكف تنميتيا لدل الطبلب 096: 5006كتكضح )صبلح الديف ، 
 مف خبلؿ استخداـ النصكص الفمسفية ىى:

 الرؤية البصرية. -
 الكشؼ عف المغالطات. -
 الكصكؿ إلى استنتاجات. -
 كضع حمكؿ مقترحة. -

 فى:أف ميارات التفكير التأممى تتمثؿ  فيرل (7>0-6>0: 5007) رزكقى ك عبد الكريـ ،أما  
 الطبلقة كالقدرة عمى تكليد األفكار كالقدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديدة. -أ 
 الشعكر بالمشكمة . -ب 
 تحديد المشكمة مكضع البحث كالتمييز بيف المعمكمات كاألسباب ذات العبلقة. -ج 
 التأكد مف مصداقية المعمكمات كالتعرؼ عمى المغالطات. -د 
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 كضع تفسيرات لممكقؼ كتحميمو. -ق 
 حمكؿ منطقية ككاقعية.كضع فركض كاقتراح  -ك 
    . إصدار حكـ مف جانب الفرد -ز 

 
 كىى:( إلى أف التفكير التأممى يتضمف أربعة ميارات أساسية :;0-9;0: :500عامر كالمصرل )كيشير 

دراؾ مكاطف الخطأ فى االعتقادات.اإلنفتاح الذىنى -أ   : كتتضمف االحتماالت البديمة كا 
 كالحماس .: كتتضمف تكافر التسامح كالفضكؿ إلخبلصا  -ب 
 كتتضمف الثقة بالذات كمراقية الذات كعدـ الخكؼ أك القمؽ. التكجية الذاتى :  -ج 
: كتتضمف التفكير الحذر فى النتائج ، كالشؾ فى النتائج المترتبة عمى أل مكقؼ يتـ المسئكلية الفكرية  -د 

  اتخاذه.
لطبلب المرحمة الثانكية ( ميارات التفكير التأممى المناسبة ;7: :500دراسة )صالح ، كقد حددت  

 فيما يمى:
: حيث يبلحظ الطالب المشكمة كيتعرؼ عمى مككناتيا األساسية، كمف ثـ يستطيع الرؤية البصرية -أ 

 الكشؼ عف العبلقات المكجكدة بينيا بصريا.
: كفييا يحمؿ الطالب كيفسر ما يدكر حكلو مف مكاقؼ كمشكبلت حياتية التحميؿ كتحديد األسباب  -ب 

 برؤية عقمية بعيدة عف التعصب. 
يستطيع الطالب خبلليا تكظيؼ المعمكمات كالخبرات السابقة فى : الكصكؿ إلى استنتاجات مناسبة -ج 

 استقصاء ما يقابمو مف مكاقؼ كمشكبلت حياتية بيدؼ التكصؿ إلى استنتاجات سابقة.
حيث يُقيـ الطالب األفكار كالقضايا كاألراء الفمسفية باالنفتاح الذىنى كالتكجية : لؤلراءنقد كالتمحيص ال -د 

 الذاتى كالمسئكلية الفكرية، كتقديـ األدلة كالحجج كالتفسيرات المنطقية.
ت : كتتمثؿ ميارة الطالب فى القدرة عمى تقديـ حمكؿ منظمة فى خطكاتقديـ الحمكؿ كاتخاذ القرارات  -ق 

 منطقية لحؿ المشكبلت

 مف خبلؿ العرض السابؽ لميارات التفكير التأممى أمكف لمباحثة تحديد ميارات التفكير التأممى كىى:

 .التأمؿ كالرؤية الناقدة -أ 
 .تحديد األسباب كاألدلة المنطقية  -ب 
 .إعطاء تفسيرات مقنعة  -ج 
 .كضع حمكؿ مقترحة  -د 
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 .إصدار أحكاـ منطقية  -ق 

لطبيعة منيج الفمسفة بالصؼ الثانى كيرجع تركيز الباحثة عمى ىذه الميارات نظرًا ألنيا أكثر مناسبة      
الثانكل الذل يتناكؿ مكضكعات فمسفية ذات أىمية كبرل بالنسبة لمكاقع الحالى لمطالب، كما أنيا مناسبة 

كعية الناقدة لؤلمكر كاألحداث لطبيعة الطبلب فى ىذه المرحمة، خاصة أنيـ حاجة ماسة إلى الرؤية المكض
امة تضر التى تحيط بالمجتمع، كالتى قد يقع الطبلب نظرًا لعدـ قدرتو عمى التحميؿ كالتفسير أسير أفكار ىد

  بنفسو كمجتمعو.

 :التأممىالتفكير  أىمية -3
إف اليدؼ مف التفكير بصفة عامة ليس حفظ األجكبة الصحيحة مف أجؿ اإلجابة عمى االختبار،    

نما ىك القدرة عمى التفكير كالبحث بطرؽ مختمفة لحؿ مشكمة أك اتخاذ قرار أك النظر إلى شىء  كا 
 بطرؽ جديدة، فعندما يغادر الطالب المدرسة يككف مطمكبا منو اتخاذ قرارات كحؿ مشكبلت فى كؿ

، كبالتالى مف الميـ أف تتذكر أكبر قدر مف المعمكمات  ألف ذلؾ سيكفر عميؾ عمميات البحث يـك
عف المعمكمات ، كمع ذلؾ فإنو مف الميـ أيضا أف تتعمـ إجراءات عمميات تتعمؽ بربط كاستنتاج 

ران عمى المعمكمات كتفسيرىا كال يمكف ذلؾ إال مف خبلؿ عمميات مبلحظة دقيقة، تككف مف خبلليا قاد
 (06: 5005الدغاع عف أفكارؾ مستخدما حجج كبراىيف كأدلة سميمة. )النغريير،

 
( أف لمتفكير التأممى أىمية كبيرة باعتباره نمطان مف أنماط 096: 5006تبيف ) صبلح الديف، ك 

 التفكير الميمة، كترجع أىميتو إلى أنو:
 كالحالية مع بعضيا البعض.يساعد الطالب عمى ربط المعمكمات كالخبرات السابقة  -
 كاستخدامو بنجاح. يعطى الطالب إحساسا بالسيطرة عمى تفكيره -
 ينمى الثقة بالنفس لدل الطبلب. -
 يعد مف الميارات الحياتية الميمة خاصة مع التعمـ القائـ عمى حؿ المشكبلت. -

 

ب عمى ( إلى أف التفكير التأممى يمكف يساعد الطبل:;0: :500يشير عامر كالمصرل )ك   
 تحقيؽ ما يمى:

 التفكير العميؽ كالمتأف لمكضكع أك مكقؼ معيف. -أ 
 تحميؿ األحداث كالمكاقؼ باالعتماد عمى أفكار متعددة. -ب 
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 تنفيذ المياـ التى تساعد عمى تثبيت التعمـ. -ج 
 تنمية االبداع لدل الطبلب. -د 
 بكفاءة.التعامؿ مع المشكبلت الحياتية   -ق 

 

كما تتمثؿ أىميتو فى تزكيد الطبلب بميارات عقمية، كتحديد ماذا تعممكا ككذلؾ تطكير معارفيـ 
بناءا عمى التجارب كالخبرات الجديدة، كتطبيؽ ىذه الخبرات كاالستفادة منيا فى مكاقؼ تعميمية 

تيـ الطبلب عمى تنمية ميارا تساعدجديدة، كلذا مف الضركرل االىتماـ باستخداـ استراتيجيات 
 (000: 5009المرتبطة بالتفكير التأممى.) بشير،كقدراتيـ 

 

 التأممىالتفكير  خصائص -5
ل كالناقد كالعممى ر ( أف التفكير التأممى يتجسد فى أنماط التفكير األخ088:  5007يرل ) صالح، 

الذاتى كغيرىا ، إال أف ما يميزه عف غيره مف األنماط األخرل ىى أنو يقدـ لمطالب القدرة عمى الكعى 
لخطكات التفكير التى تـ التكصؿ مف خبلليا إلى استنتاجات كقرارات كترجمتيا باالضافة إلى استخداميا فى 

 اتخاذ قرارات بشأف المستقبؿ.
 :أنو ( أف لمتفكير التأممى خصائص متعددة منيا095: 5006كتكضح ) صبلح الديف، 

  صحيحة.تفكير يتبع منيجية دقيقة فعاؿ، مبنى عمى افتراضات 
 .تتكافر بو استراتيجيات حؿ المشكبلت كاتخاذ القرار ، لذا فيك تفكير ما كراء المعرفى 
 .يعنى بالمشكبلت الحقيقية، لذا فيك تفكير كاقعى 
 .يتكصؿ مف خبللو إلى حمكؿ لممشكبلت ، لذا فيك عقبلنى ناقد 
  العبلقات بيف الظكاىر، يعتمد عمى القكانيف العامة لمظكاىر ، ينطمؽ مف الخبرة الحسية، كيبيف

 لذا فيك نشاط عقمى.
  .تفكير ذاتى يتطمب التفكير فى طريقة كأسمكب التفكير ، لذلؾ فيك تفكير ناقد 

 

 :لدل الطبلب التفكير التأممىتنمية دكر المناىج الدراسية فى   -6
، ( إلى أنو مف الضركرل أف يشغؿ التفكير التأممى مكانا جكىريا فى المنيج :77: 5008يشير ) عزيز،

فعندما يقدـ الطالب أسئمة جيدة عما يتصكره تتحسف لديو القدرة عمى التفكير التأممى، كيمكف تحديد عدد مف 
 المؤشرات يستخدميا المعممكف بالصؼ الدراسى كىى:

 مطبلب لمتفكير.إعطاء الكقت الكافى ل -
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 التركيز عمى اختيار قميؿ مف المكضكعات يتـ تعميميا بشكؿ متعمؽ. -
 اتاحة الفرصة لمطبلب لتكضيح أرائيـ كتبريرىا. -
 إنتاج الطبلب ألفكار أصيمة أثناء التفاعؿ. -
 يضع المعمـ النمكذج لمشخص المفكر. -
فى العمميات دائما  كيقيـ كيراقب ( أف المعمـ المتأمؿ ىك الذل يخطط80: ;>>0كيرل باريؿ )      

كالخطكات التى يتخذىا إلتخاذ القرار، بما يضمف تنمية ميارات طبلبو لمكاجية المشكبلت كالمكاقؼ 
الحياتية، كيعتبر العقؿ أحد األساسيات التى تساعد عمى مكاجية ىذه المكاقؼ، كالطبلب المتأممكف أكثر 

عمى تنمية ميارات التفكير ريف، كلذا مف الضركرل عمى المعمـ قدرة عمى تكجيو حياتيـ كأقؿ انسياقا لمآلخ
 بجانب استخداـ العقؿ.

 تكجد العديد مف األنشطة كالممارسات التى مف الممكف أف تحسف التفكير التأممى لدل الطبلبكما 
 (:;0-9;0: :500) عامر كالمصرل ، كمنيا:كيمكف لممعمـ استخداميا جميعا أك بعضيا 

 بطريقة جيدة.صياغة األسئمة  -
 الثقة المتبادلة بيف المعمـ كالطبلب.  -
 ربط المادة الدراسية بمكاقؼ الحياة الكاقعية. -
 تحكيؿ الصؼ الدراسى إلى مجتمع استقصاء يعتمد عمى طرح األفكار كالبحث عف المعمكمات. -
   استخداـ المناقشة كتبادؿ اآلراء. -

كتعد البيئة التعميمية مف الجكانب الميمة التى تشارؾ بدكر بارز فى تدعيـ التفكير التأممى، كلذا فإف البيئة    
 ( >>:   5009التعميمية المحفزة لمتفكير التأممى مف خصائصيا ما يمى:) بشير،  

 تمنح الطبلب كقتان كافيا لمتفكير فى ما طمب منيـ. -0
 تكصمكا إليو مف نتائج. تساعد الطبلب عمى إعادة تقكيـ ما -5
 تنمى لدل الطبلب القدرة عمى إعادة النظر فى المكقؼ التعميمى. -6
 تشجع الطبلب عمى التفكير مف خبلؿ الكاجبات المنزلية. -7
بداء الرأل كاألسباب. -8  تطرح أسئمة تحفز الطبلب عمى التعميؿ كالتفسير كا 
 .تتيح العمؿ الجماعى فى مجمكعات صغيرة -9

 

المعمـ المتأمؿ الذل يستخدـ ىذا النمط مف التدريس التأممى أف ينعكس أثره عمى طبلبو ، كلذا كينبغى عمى 
 (85: ;>>0باريؿ ) فيشارؾ طبلبو ليتككف مجتمع االستقصاء، الذل يتضمف عدد مف العمميات كىى:
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 .االستماع المتفيـ المتعاطؼ 
 .إعطاء نمكذج لمتفكير 
 .االشتراؾ مع التبلميذ فى عمؿ تعاكنى 
 .اعتبار التعمـ مشكمة مطركحة لمحؿ 
 .التخطيط كالمراقبة كتقييـ التقدـ 
   .تشجيع الطبلب عمى التكجيو الذاتى 

، يتضح مما سبؽ أف المناىج الدراسية ينبغى أف تشجع الطبلب عمى ممارسة ميارات التفكير التأممى
ج فى ظؿ ىذه المعايير أف يتناكؿ كيتفؽ ىذا مع المعايير القكمية لمتعميـ فى مصر ، حيث ينبغى عمى المني

القضايا كالمشكبلت المعاصرة ككذلؾ المكاقؼ الحياتية كاقتراحات لحميا، كيمكف تنفيذ ذلؾ مف خبلؿ تنمية 
ف الطبلب مف خبللو مف بحث المكاقؼ كالقضايا كالمشكبلت كالتفكير التأممى لدل الطبلب ، حيث يتم
 ديد أسباب المشكبلت كتقديـ حمكؿ ليا.المعاضرة برؤية كبصيرة ناقدة، تسيـ فى تح

 

 :الفمسفة بالمرحمة الثانكية بمنيجعبلقة التفكير التأممى  -7
كالتى ىى نتاج التفاعؿ بيف الكاقع االجتماعى كالعقؿ  –إف دراسة الطبلب لمذاىب كتيارات الفمسفة 

يمكف أف يساعد عمى تنمية بعض القدرات كالميارات العقمية لدل الطبلب، مثؿ التحميؿ كالربط ، البشرل
كاالستنتاج ، كما أف الفمسفة بعرضيا لكجيات النظر المختمفة تبيف لمطالب أف االنساف بمفرده ال يمكف أف 

ركح النقد كالتحميؿ  ، إال بعض دراسة كجيات الظر المختمفة، كبذلؾ فيى تكسبيـيصؿ إلى الحؿ السميـ 
 (68: 0>>0كالقدرة عمى التفكير الكاعى فى مشكبلت المجتمع. )إبراىيـ، 

أف الفمسفة تؤدل إلى تنمية الركح الفمسفية ، المتمثمة فى إعماؿ  (:;0: 5000يرل ) سميماف ، كما 
 مى اتخاذ القرار، الفكر كرفض الكصاية كتربية العقؿ عمى التساؤؿ ، كتنمية االستعداد لمتأمؿ كالقدرة ع

 يناؾ مبادلء أساسية ينبغى االىتماـ بيا عند تدريس الفمسفة كىى:ف كلذلؾ
 .تدريسيا باعتبارىا نشاطا لمطالب يقكـ بو كليست تمقينا مف المعمـ 
  ربط محتكل المادة بالحياة الكاقعية كالقضايا كالمشكبلت التى تكاجو الطبلب بكجو خاص ، حتى

 العقؿ كتنمية التفكير. تتحكؿ إلى مادة إلعماؿ
 
االجتماعية ىى االىتماـ بالطالب لممكاد ( أف اليدؼ األساسى  ;;Kus  ،500: :0ككس يرل ) كما 

باعتباره مكاطف لديو قيـ ديمقراطية كميارات تمكنو مف العيش فى المجتمع مف خبلؿ خمؽ فرص لمطبلب 
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لتطبيؽ معارفيـ، كالدراسات االجتماعية تمد الطبلب بالمعارؼ كالمعمكمات كالميارات كالقيـ ، كلذا فإف 
ذا كاف  إكساب الطبلب ميارات التفكير التأممى يعد مطمبان أساسيا لممكاطنة الفعالة فى مجتمع ديمقراطى، كا 

التغمب عمى ىذه المشكبلت يتطمب تنمية ، فإف األفراد يكاجيكف العديد مف المشكبلت فى حياتيـ اليكمية 
 التفكير التأممى لدل الطبلب ألنو يمكنيـ مف التفكير العميؽ كطرح التساؤالت كالتفكير الناقد.

 
( إلى أف التفكير التأممى مف األىداؼ الرئيسة لمفمسفة بالمرحمة الثانكية ، :8: :500تشير ) صالح،  ك

ذىف المتعمـ مف مجرد رؤية األمكر البسيطة كالعبلقات الظاىرة  كذلؾ لما يقدمو مف دكر فعاؿ فى تحرير
، باإلضافة إلى قدرتيـ عمى حؿ المشكبلت كتحميؿ المكاقؼ إلى التركيز عمى المعنى الحقيقى لؤلشياء
 كاألحداث ككذلؾ تنمية ثقة الطبلب بأنفسيـ.

مى عاتقو مسؤلية كبيرة ، كيرجع ( إلى أف معمـ الفمسفة كاالجتماع تقع ع :0:  5000عصفكر)  كتؤكد     
ذلؾ إلى طبيعة مادة الفمسفة كاالجتماع حيث تزخر بالعديد مف كجيات النظر التى ككنت المباحث 
كالنظريات الفمسفية كاالجتماعية التى تفتفقد لميقيف المطمؽ،  مما يفرض عمى الطالب ضركرة استخداـ النقد 

كما يتطمب األمر ضركرة تكجيو المعمميف لطبلبيـ إلى تكليد  كالتحميؿ كليس السرد كالتمقيف فى دراستيا،
 أفكار كمفاىيـ جديدة فيما يدرسكنو مف مذاىب كنظريات كليس التسميـ بكؿ ماكرد مف معمكمات.

حيث تسعى الفمسفة إلى كىنا يتضح أف ىناؾ عبلقة كثيقة كقكية بيف التفكير التأممى كمادة الفمسفة، 
عماؿ أعماؿ الفكر ، ليس فقط ف ى القضايا كالمذاىب الفمسفية ، كلكف فى المكاقؼ كالمشكبلت الحياتية، كا 

الفكر ىذا يتطمب التأمؿ كالبحث عف األسباب كتحميميا، كتقديـ التفسيرات ليا، ككذلؾ طرح األفكار كالرؤل 
    حكؿ حؿ ىذه المشكبلت.

 
 
 

      :التأممىمظاىر االىتماـ بالتفكير  - ;

بتنمية التفكير التأممى لدل الطبلب بالمراحؿ التعميمية  اىتمت العديد مف الدراسات كالبحكث السابقة     
المختمفة، ، ككذلؾ عمى مستكل المناىج الدراسية سكاء المرحمة االبتدائية أك اإلعدادية أك الثانكية المختمفة

 عمى النحك التالى: التفكير التأممىكقد حاكلت الباحثة استعراض الجيكد السابقة التى تمت فى مجاؿ 
( التى استيدفت الكشؼ عف فاعمية استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة فى 5006دراسة )عرياف،  -

التفكير التأممى الفمسفى،  تحصيؿ الفمسفة لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل كأثر ذلؾ عمى اتجاىيـ نحك
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( طالبة تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف، كقد استخدمت الباحثة اختبار 9:كتككنت مجمكعة الدراسة مف )
تحصيمى كمقياس االتجاه نحك التفكير التأممى الفمسفى، كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف المجمكعتيف 

التفكير التأممى الفمسفى لصالح المجمكعة  التجريبية كالضابطة فى التحصيؿ كمقياس االتجاه نحك
 التجريبية.

( التى ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ طرائؽ العصؼ الذىنى كالقبعات 5009دراسة عكدات ) -
الست كالمحاضرة المفعمة فى التحصيؿ كالتفكير التأممى لدل طمبة الصؼ العاشر فى مبحث التربية 

( طالبا كطالبة، كاستخدـ الباحث اختبار :09جمكعة الدارسة مف )فى األردف،كتككنت م الكطنية كالمدنية
تحصيمى كاختبار التفكير التأممى، كتكصمت الدراسة إلى فاعمية الطرائؽ المستخدمة فى تنمية التحصيؿ 

 كالتفكير التأممى لدل الطبلب.
المرحمة  طبلبلدل ( التى استيدفت تنمية التفكير التأممى Van Es ،5009دراسة )  فاف ايز  -

استراتيجيات التساؤؿ ككقت االنتظار، كتكصمت الدراسة إلى أف استخداـ مف خبلؿ استخداـ  الثانكية
مصممة لتنمية التفكير كاالنتظار بعد طرح السؤاؿ يؤثر بشكؿ إيجابى عمى تنمية التفكير المعمميف ألسئمة 

تحميؿ البحكث السابقة التى تمت فى التأممى لدل الطبلب ، كقد تكصؿ الباحث ليذه النتيجية مف خبلؿ 
 ىذا المجاؿ.

( التى اىتمت بالبحث عف أثر استخداـ نمكذج التدريس المكسع فى تدريس :500دراسة )عبد اهلل،  -
كتككنت مجمكعة التاريخ عمى التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير التأممى لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل،

كقد استخدـ الباحث اختبار لى مجمكعتيف ) تجريبية كضابطة(، ( طالب تـ تقسيميـ إ0;الدراسة مف )
تحصيمى كاختبار التفكير الفمسفى كتكصمت الدراسة إلى فاعمية نمكذج التدريس المكسع فى تدريس التاريخ 

 .عمى التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير التأممى لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل
إلى الكشؼ عف أثر استخداـ المدخؿ القائـ عمى القضايا فى ( التى ىدفت :500دراسة ) الخكالدة،  -

تنمية ميارات التفكير التأممى كميارات تحديد المشكبلت االجتماعية فى مبحث التربية الكطنية كالمدنية 
كقد استخدـ الباحث ( طالبا090كتككنت مجمكعة الدراسة مف )لدل طبلب الصؼ العاشر فى االردف، 

، كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات مى كاختبار تحديد المشكبلت االجتماعيةاختبار التفكير التأم
داللة احصائية بيف الطبلب فى المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية عمى اختبار التفكير التأممى كاختبار 

 تحديد المشكبلت تعزل إلى استخدـ المدخؿ القائـ عمى المشكبلت.
( التى استيدفت الكشؼ عف العبلقة بيف Guvence & Celik   ،5005دراسة )  جكفينؾ ك كسيمؾ -

( معمما، 6>5ميارات التفكير التأممى كالذكاء العاطفى لدل معممى الفصؿ، كقد تككنت عينة الدراسة مف )
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كقد استخدـ الباحث مقياس التفكير التأممى كمقياس الذكاء العاطفى، كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة 
 يف الذكاء العاطفى كميارات التفكير التأممىارتباطية ب

( التى ىدفت إلى تقييـ مدل استخداـ Tuncer & Ozeren   ،5005دراسة ) تكنسر ك أكزريف  -
الطبلب المعمميف لميارات التفكير التأممى فى حؿ المشكبلت، كتككنت العينة مف الطبلب المعمميف بكمية 
التربية جامعة الفرات بتركيا، كاستخدـ الباحثات مقياس التفكير التأممى كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ 

 لمعمميف فى استخداـ ميارات التفكير التأممى لحؿ المشكبلت.ذات داللة احصائية لدل ا
( التى اىتمت بإعداد تصكر مقترح لمنيج الفمسفة فى ضكء االتجاه 5006دراسة ) سميماف،  -

المنظكمى لتنمية ميارات التأمؿ الفمسفى لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل، كقد تككنت عينة الدراسة مف 
جمكعتيف ، كقد استخدـ الباحث اختبار التأمؿ الفمسفى، كتكصمت الدراسة ( طالبا تـ تقسيميـ إلى م77)

 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف مجمكعتى البحث لصالح المجمكعة التجريبية.
( التى ىدفت إلى تنمية ميارات ثقافة الحكار كالتفكير التأممى لدل 5006دراسة ) صبلح الديف،  -

عداد برنامج مقترح قائـ عمى النصكص الفمسفية، كتكصمت نتائج طبلب المرحمة الثانكية مف خبلؿ إ
 الدراسة إلى فاعمية البرنامج المقترح فى تنمية ثقافة الحكار كمياراتو ككذلؾ ميارات التفكير التأممى.

( التى اىتمت بتقييـ Yuekming & Abd Manaf  ،5007دراسة ) يككمنج ك عبد مناؼ  -
فة ميارات التفكير التأممى المتضمنة بيا، كقد تكصمت الدراسة إلى أف مخرجات التعمـ لدل الطبلب لمعر 

 التحصيؿ الدراسى كميارات التفكير العميا كمف بينيا التفكير التأممى متضمنة بأىداؼ كنكاتج تعمـ المقرر
( التى اىتمت بتنمية ميارات التفكير التأممى كالتحصيؿ فى مادة الفمسفة مف 5007دراسة ) غريب،  -

استخداـ الخرائط الذىنية لدل طبلب المرحمة الثانكية، كقد تـ تقسيـ كقد تـ تقسيـ مجمكعة البحث  خبلؿ
إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كقد استخدمت الباحثة اختبار التفكير التأممى، كتكصمت الدراسة إلى 

فى اختبار التفكير كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة 
 .التأممى لصالح المجمكعة التجريبية

( التى استيدفت التعرؼ عمى فاعمية استخداـ التعمـ المنظـ ذاتيا لتدريس 5007دراسة ) الشنيطى،  -
الفمسفة فى تنمية ميارات التفكير التأممى لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل، كقد استخدمت الباحثة اختبار 

استخداـ التعمـ المنظـ ذاتيا لتدريس الفمسفة فى تنمية بعض  كصمت الدراسة إلى فاعميةالتفكير التأممى، كت
 ميارات التفكير التأممى لدل الطبلب 

( التى اىتمت ببياف أثر تكظيؼ استراتيجية التعمـ المنعكس فى تنمية 5009دراسة ) قشطة،  -
المفاىيـ كميارات التفكير التأممى بمبحث العمكـ الحياتية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسى، كتككنت 
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الباحث تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كقد استخدـ  ة( طالب0;الدراسة مف )مجمكعة 
، كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية اختبار المفاىيـ العممية كميارات التفكير التأممى

 لصالح المجمكعة التجريبية. بيف المجمكعتيف فى اختبار المفاىيـ العممية كالتفكير التأممى
ك فى تنمية ميارات ( التى استيدفت الكشؼ عف أثر تكظيؼ استراتيجية جيجس5009دراسة ) الفرا،  -

الدراسة مف  مجمكعةلدل طالبات الصؼ الحادل عشر ) الفرع الشرعى(، كقد تككنت التفكير التأممى 
( طالبة تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف، كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف 90)

ت الكشؼ عف المغالطات كميارة المجمكعتيف فى التفكير التأممى لصالح المجمكعة التجريبية فى ميارا
متكسط درجات عدـ كجكد فركؽ بيف  كضع حمكؿ ، فى حيف أظيرت النتائجإعطاء التفسيرات كميارة 

 الطالبات فى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى ميارة الكصكؿ إلى استنتاجات.
ى فى تدريس الفمسفة ( التى استيدفت قياس فاعمية مدخؿ التحميؿ األخبلق5009دراسة )عبد المجيد،  -

لدل طبلب الصؼ الثالث الثانكل، كتككنت عمى تنمية ميارات التفكير التأممى كالحساسية األخبلقية 
( طالبا تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ، كقد استخدـ الباحث اختبار التفكير التأممى 80مجمكعة الدراسة مف )

فاعمية استخداـ مدخؿ التحميؿ األخبلقى فى كمقياس الحساسية األخبلقية ، كقد أظيرت نتائج البحث 
 تدريس الفمسفة عمى تنمية ميارات التفكير التأممى كالحساسية األخبلقية لدل طبلب الصؼ الثالث الثانكل.

( التى استيدفت استخداـ التعميـ المتمايز لتنمية التفكير التأممى كالدافعية :500دراسة ) الشربينى ،  -
كتككنت مجمكعة الدراسة ألكؿ الثانكل متباينى التحصيؿ فى مادة الجغرافيا، الذاتية لدل طبلب الصؼ ا

( طالبا تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كقد استخدمت الباخثة اختبار التفكير ;9مف )
التأممى  التأممى كمقياس الدافعية الذاتية كتكصمت الدراسة إلى فاعمية استخداـ التعميـ المتمايز لتنمية التفكير

 كالدافعية الذاتية لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل متباينى التحصيؿ فى مادة الجغرافيا.
( التى استيدفت الكشؼ عف فاعمية نمكذج التعمـ التكليدل فى الفمسفة لتنمية :500دراسة )صالح،  -

طالبة تـ تقسيميـ  (90، كقد تككنت عينة البحث مف )ميارات التفكير التأممى لدل طبلب المرحمة الثانكية
إالل مجمكعتيف تجريبية كضابطة كقد استخدـ الباحث اختبار التفكير التأممى كتكصمت الدراسة إلى فاعمية 

 نمكذج التعمـ التكليدل فى الفمسفة لتنمية بعض ميارات التفكير التأممى لدل طبلب المرحمة الثانكية.
تأممى كالمفاىيـ الفمسفية لدل طبلب الصؼ ( التى استيدفت تنمية التفكير ال:500دراسة ) محمد، -

لفمسفية ( طالبة، كقد استخدـ الباحث اختبار المفاىيـ ا70األكؿ الثانكل،كقد تككنت عينة البحث مف )
كاختبار التفكير التأممى كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباطية دالة بيف درجات المجمكعة التجريبية 

 سفية كالتفكير التأممى فى الفمسفة.فى استيعاب المفاىيـ الفم
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( التى ىدفت إلى تقصى عبلقة التفكير التأممى بالمعتقدات المعرفية :500دراسة ) المحمدل،  -
( طالبة مف طالبات جامعة الممؾ سعكد،  كتـ 676لطالبات الجامعة ، كقد تككنت عينة الدراسة مف )

معرفية، كتكصمت اتمدراسة إلى كجكد مستكل متكسط التفكير التأممى كمقياس المعتقدات الاستخداـ مقياس 
 فأعمى مف التفكير التأممى، كمستكل عاؿ مف المعتقدات المعرفية.

التى استيدفت تنمية بعض المفاىيـ الفمسفية لدل أطفاؿ الركضة باستخداـ ( :500دراسة ) عمى ،  -
كتكصمت الدراسة التفكير التأممى، كقد استخدمت الباحثة اختبار المكاقؼ لقياس بعض المفاىيـ الفمسفية، 

فى التطبيقيف القبمى كالبعدل الختبار إلى كجكد فرؽ داؿ احصائيا بيف متكسطى درجات أطفاؿ الركضة 
 .مكاقؼ لصالح التطبيؽ البعدل لمفاىيـ الكجكد كالشؾ كاليقيف كالجدؿال
 

 ، يتضح مف عرض البحكث كالدراسات السابقة ما يمى:
  كجكد قصكر فى ميارات التفكير التأممى لدل الطبلب تأكيد البحكث كالدراسات السابقة عمى

 بالمراحؿ التعميمية المختمفة.
  التأمؿ كالرؤية الناقدة لممكضكعات كالمكاقؼ أىمية التفكير التأممى كضركرتو لما يترتب عميو مف

 كمعرفة األسباب كبحثيا كالتكصؿ إلى الحمكؿ. كالقضايا المختمفة
  اختبلؼ تكجيات الباحثيف مف حيث تركيزىـ عمى معالجات تجريبية مختمفة، يمكف أف يككف ليا

 ر التأممى.تأثير إيجابى عمى التفكي
  التى تناكلت تنمية تركز بحكث المكاد الفمسفية عمى الصؼ األكؿ كالثالث الثانكل كندرة الدراسات

 الصؼ الثانى الثانكل. لدلالتفكير التأممى 
 

 فى: التأممى كقد استفادت الباحثة مف عرض البحكث كالدراسات السابقة فى مجاؿ التفكير
 كأىميتو. التأممىتحديد مفيـك التفكير  -0
 تحديد ميارات التفكير التأممى المناسبة لطبلب المرحمة الثانكية. -5
لدل  التأممىتنمية ميارات التفكير ب المكاد الفمسفيةتحديد مدل اىتماـ الدراسات السابقة فى ميداف  -6

 .المرحمة الثانكيةطبلب 
 ة إعدادىا.ككيفي التأممىالتعرؼ عمى األدكات التى استخدميا الباحثيف لقياس التفكير  -7

 األكاديمية فاعمية الذاتثانيًا: 
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 : األكاديمية مفيكـ فاعمية الذات -9
عرؼ باندكرا الفاعمية الذاتية بأنيا إعتقادات الفرد حكؿ قدراتو عمى أداء ميمة معينة بنجاح ، كتعد مف  

صراره فالفاعمية الذاتية لمفرد مف المحددات  ،المنبئات الميمة لمدافعية العالية لمفرد  لبقكية لجيده كمثابرتو كا 
، كنظران الرتباط الفاعمية الذاتية بمياـ محددة ، فإف األفراد قد يككف لدييـ فاعمية مرتفة تجاه عمى أداء العمؿ

 (Heslin & Klehi ،5009 ::08.) ىسمف ككيميى بعض المياـ كمنخفضة تجاه األخرل
 
،  أحد المفاىيـ الميمة بنظرية باندكرا عف التعمـ االجتماعى  self- Efficacyتعد الفاعمية الذاتية  ك  

فى الكثير مف األمكر لمتعامؿ مع المكاقؼ الحالية كتعرؼ بأنيا معتقدات الفرد بأنو قادر عمى القياـ بنجاح 
 (8>5: 5009كالمستقبمية، كىى بذلؾ تتضمف كفاءة الفرد السمككية فى مكقؼ معيف. ) عبد الخالؽ، 

 
  لت البحكث كالدراست السابقة فى المكاد الفمسفية كضع تعريؼ إجرائى لمفاعمية الذاتية كمنيا:قد حاك ك  

( أف فاعمية الذات ىى إدراؾ الطالبة المعممة لقدراتيا عمى إنجاز أعماؿ 77: 5000ترل عصفكر) 
 .معينة، كاستبصارىا بإمكاناتيا ، كتكجيييا نحك تحقيؽ األىداؼ(

( فيعرفو بأنو مجمكعة األحكاـ الصادرة عف الطالب كالتى تعبر عف 0:8 :5008أما عبد المجيد )
، أك قدرتو االجتماعية لمقياـ بسمككيات معتقداتو حكؿ قدراتو العامة لمتعامؿ مع المكاقؼ الصعبة كالمعقدة

 معينة أك قدرتو المنطقية لفيـ كاستيعاب مكضكعات المنطؽ.
اتية كىى مصطمح مرادؼ لفاعمية الذات تعنى قدرة الفرد ( أف الكفاءة الذ060: 5009كما ترل عمى )

الحياه كصكال إلى اليدؼ ، فيى كؿ ما عمى التحكـ فى السمكؾ إلنجاز األعماؿ المطمكبة لمكاجية مكاقؼ 
، كىى تكقع الفرد بأنو قادر عمى أداء السمكؾ الذل يحقؽ نتائج يعتقد الفرد أنو يممكو مف إمكانات كقدرات 

 مرغكبة.
فى البحث الحالى تعنى معتقدات  األكاديميةء عمى العرض السابؽ يمكف القكؿ أف الفاعمية الذاتيةكبنا

 .بمادة الفمسفة المرتبطة طبلب الصؼ الثانى الثانكل حكؿ قدراتيـ عمى انجاز كأداء المياـ كالتكميفات
 مصادر تشكيؿ الفاعمية الذاتية: -1

.) ىسمف ككيميى ( ك 8>5: 5009( ك ) عبد الخالؽ، ;Klinek  ،500< :5يتفؽ كؿ مف )كمينؾ 
Heslin & Klehi ،5009 ::09 ) أف فاعمية الذات نظاـ مف المعتقدات يرتبط بصفة سببية عمى

رح أربعة مبادلء بالسمككيات كالنتائج ، كتنمى فاعمية الذات بطرؽ كدرجات مختمفة لدل األفراد ، كلذا فيك يقت
 ؤلفراد مف خبلليا اكتساب المعمكمات إلقناع معتقدات الفاعمية الذاتية لدييـ كىى: أساسية ، يمكف ل
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التى تزكد كتعد الخبرات السابقة مف العكامؿ الميمة :  ) االنجاز الفعمى( الخبرات المتقنة الفعالة -
 المتعمميف بالتغذية الراجعة حكؿ قدراتيـ.

يف بمعمكمات تزكد المتعممفمشاىدة نجاحات كاخفاقات اآلخريف  ) البديمة(:أك الخبرات غير المباشرة  -
 حكؿ إنجازات اآلخريف، كأساس قكل لممقارنة فى مكاقؼ مشابية.

فعندما يقنعنا اآلخركف بقدرتنا أك عدـ قدرتنا عمى القياـ بعمؿ معيف ، فإف ذلؾ مف : اإلقناع المفظى -
 الممكف أف ينقص أك يزيد الفاعمية الذاتية لدينا.

كـ عمى قدراتو أثناء أداء المياـ، ، كالتى تمكف المتعمـ مف الححالة النفسية كالمشاعر الداخميةال -
 أثناء أداء المياـ.فشعكر الفرد بالقمؽ ، أك المثابرة أثناء العمؿ يمد الفرد بمعمكمات ميمة 

 
لدل الطبلب البد أف تركز عمى االنجاز  األكاديمية كىذا يعنى أف محاكالت تنمية الفاعمية الذاتية   

الفعمى الذل يحققو الطالب ألف ذلؾ يعنى رفع مستكل الفاعمية الذاتية لديو كبالتالى زيادة قدرتو عمى 
قناع الطبلب بقدرتيـ عمى  أداء المياـ، كما يعنى أيضا عرض نماذج حقيقية مف نجاحات اآلخريف ، كا 

 .ط بالحاؿ النفسية أك مشاعر الطبلب تجاه المياـ كالتكميفاتأداء المياـ المختمفة، ككؿ ذلؾ يرتب
 

 :األكاديمية أىمية فاعمية الذات -4
( أف الفاعمية الذاتية المرتفعة تدفع األفراد إلى Heslin & Klehi ،5009 ::08يرل ) ىسمف ككيميى  

صرار فى مكاجية العقبات ، كما تدفع إلى تحسيف استراتيجياتيـ كافتراضاتيـ أكثر مف  يـالعمؿ بجدية كا 
مثؿ أنيـ غير ميتميف بالميمة، فيى تزيد قدرات العامميف عمى جمع المعمكمات المرتبطة  البحث عف األعذار

  كاتخاذ قرارات حازمة، كبالتالى اتخاذ اإلجراء المناسب، كىذه القدرات ليا قيمة ثمينة عف أداء األعماؿ.
 
شطة نرىـ لؤلف االجتماعييف المعرفييف يؤثر االحساس بفاعمية الذات عند الناس فى اختياككفقا لممنظري 

كجيدىـ كمثابرتيـ فى تعمميـ كتحصيميـ، حيث يميؿ الناس إلى اختيار األنشطة التى يمكنيـ القياـ بيا، 
ارىـ ليذه المقررات، احتماؿ اختي كبالمثؿ فالطبلب الذيف يعتقدكف بأنيـ يستطيعكف النجاح فى مقرر ما يزداد

          اكلة اتماـ المياـ.يبذلكف المزيد مف الجيد فى مح كما أف الطبلب الذيف لدييـ احسا عاؿ بفاعمية الذات
 (007-006: 5008) جابر، ك العزبى، 

 ( أىمية فاعمية الذات فى التعمـ فيما يمى:;7: 5000عصفكر) كتبيف 
 كمكاجية المشكبلت بنشاط دكف تعب أك كمؿ.تساعد الطالب عمى أداء األعماؿ  -
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 تكجو الطالب نحك تحقيؽ األىداؼ. -
 .كالمشكبلت الصعبة التى تكاجيو يتغمب الطالب مف خبلليا عمى التحديدات -

 

تمعب دكران ميما فى عممية التعميـ كالتعمـ ، فيى تكجييـ  األكاديمية يتبيف مما سبؽ أف الفاعمية الذاتية   
، كبالتالى اتخاذ قرارات إلى بذؿ المزيد مف الجيد كالمثابرة ألداء المياـ ، كالتركيز عمى تحقيؽ األىداؼ

 مناسبة لممكاقؼ المختمفة.
 
 

 :األكاديمية عبلقة التفكير التأممى بفاعمية الذات -3
أحد أنماط التفكير التى تساعد الفرد عمى مكاجية المكاقؼ كالمشكبلت إذا كاف التفكير التأممى 

، كتقديـ الحياتية مف خبلؿ مبلحظتيا مبلحظة دقيقة كناقدة، باإلضافة إلى تحميؿ المشكبلت كالمكاقؼ
تفسيرات مناسبة لممكاقؼ كالمشكبلت تستند إلى أسباب حقيقة كمنطقية، كالتى يمكف مف خبلؿ ىذه 

كبالطبع فإف النجاح فى مكاجية يـ حمكؿ مقترحة لتفادل حدكث ىذه المشكبلت،التفسيرات تقد
مف إدراكات فاعمية الذات لدل الطالب، التى ئكثر بشكؿ إيجابى عمى المشكبلت كالتصدل ليا يزيد 

فإف النظرة العميقة ليذا النمط مف التفكير كبالتالى  قدرة الطالب عمى تقديـ الحمكؿ كالمقترحات،
ذاتو الداخمية كقدراتو ككعيو بيا، فإدراؾ الطالب لقدرتو عمى يساعد الطالب عمى رؤية  يتضح أنو

التفكير العميؽ يزيد مف شعكره بثقتو بنفسو كتعطيو انطباعان إيجابيا عمى قدرتو عمى أداء المياـ ، 
باعتباره  كىذا كمو يساعد بالطبع عمى تنمية فاعمية الذات لديو، كمف ىنا يتضح أف التفكير التأممى

 .األكاديمية ميارة حياتية يرتبط ارتباطا كثيقان بفاعمية الذات
 
 
 
 
 

 :األكاديمية مظاىر االىتماـ بفاعمية الذات -5
 :ما يمىالدراسات بيف ىذه تعددت البحكث كالدراسات السابقة فى مجاؿ فاعمية الذات ، كمف  

( التى ىدفت إلى دراسة تأثير كؿ مف فاعية الذات Chen et.al ،5007دراسة ) شيف كآخركف  -
كاحتراـ الذات عمى الدافعية كالجكانب الكجدانية لدل الطبلب كالمكظفيف، كتكصمت الدراسة إلى أف 
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بالمتغيرات الدافعية ، فى حيف أف احتراـ الذات أكثر ارتباطا بالمتغيرات الفاعمية الذاتية أكثر ارتباطا 
 الكجدانية.

( التى استيدفت إعداد برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير الجانبى كبياف 5000ة )عصفكر، دراس -
أثره عمى التفكير التكليدل كفاعمية الذات لدل الطالبات المعممات شعبة الفمسفة بكمية التربية، كقد 

قياس فاعمية ( طالبة، كاستخدمت الباحثة اختبار التفكير التكليدل كم09تككنت عينة الدراسة مف )
الذات ، كتكصمت الدراسة إلى أف البرنامج المقترح القائـ عمى استراتيجيات التفكير الجانبى ساىـ 

 بشكؿ كبير فى تنمية ميارات التفكير التكليدل لدل الطالبات.
( التى اىتمت بإعداد كحدة مطكرة كفؽ التعمـ المستند إلى الدماغ كقياس 5006دراسة ) الجاجى،  -

كقد تككنت ، تنمية تقدير الذات كاالتجاه نحك االبداع لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسى أثرىا عمى
كتكصمت الدراسة إلى ( طالبة كاستخدـ الباحث مقياس تقدير الذات ، ;5مجمكعة الدراسة مف )

كاالتجاه فاعمية الكحدة المطكرة كفؽ التعمـ المستند إلى الدماغ كقياس أثرىا عمى تنمية تقدير الذات 
 .نحك االبداع لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسى

( التى ىدفت إلى تحديد مستكل عادات العقؿ كترتيبيا كالتفكير 5006دراسة ) النكاب ك حسيف،  -
عالى الرتبة كالفاعمية الذاتية، كالعبلقة بينيـ لدل طبلب كمية التربية، كقد تككنت عينة الدراسة مف 

استخدما مقياس عادات العقؿ ك اختبار التفكير عالى الرتبة ك مقياس  ( طالب كطالبة، كقد700)
كالفاعمية الذاتية ، أما الفاعمية الذاتية، كتكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة طردية بيف عادات العقؿ 

 العبلقة بيف التفكير عالى الرتبة كالفاعمية الذاتية كانت ضعيفة.
ت بتصحيح التصكرات الخاطئة لممفاىيـ المنطقية كتنمية اىتم(. التى 5008دراسة ) عبد المجيد،  -

الكفاءة الذاتية لدل طبلب المرحمة الثانكية مف خبلؿ استخداـ نمكذج التعمـ التكليدل فى تدريس مادة 
( طالبا تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ، كاستخدـ الباحث 9:المنطؽ، كتككنت مجمكعة الدراسة مف )

طئة لممفاىيـ المنطقية كمقياس الكفاءة الذاتية، كقد أظيرت النتائج اختبار تصحيح التصكرات الخا
 لدل الطبلب. فاعمية النمكذج فى تصحيح التصكرات الخاطئة

( التى استيدفت تنمية بعض المفاىيـ االجتماعية كعادات العقؿ كالكفاءة 5009دراسة ) عكض ،  -
رائط التفكير كاألنشطة الكتابية ، كقد الذاتية لدل طبلب الصؼ الثانى الثانكل مف خبلؿ استخداـ خ

تـ تقسيـ مجمكعة الدراسة إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كاستخدـ الباحث اختبار المفاىيـ 
كاختبار عادات العقؿ كمقياس الكفاءة الذاتية، كقد أظيرت نتائج الدراسة تفكؽ المجمكعة  االجتماعية

 التجريبية عمى المجمكعة الضابطة.
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( التى ىدفت إلى بياف فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى التنظيـ الذاتى فى 5009)عمى، دراسة  -
تحسيف الكفاءة الذاتية كالتحصيؿ المعرفى كاالتجاه نحك استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا لدل طبلب 

تجريبية  ( طالبة تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف70كتككنت مجمكعة الدراسة مف )الصؼ الثانى الثانكل،
كقد استخدمت الباحثة مقياس استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا ) إعداد لطفى عبد الباسط(  كضابطة،

 مف إعداد الباحثة،  ك اختبار تحصيمى
( التى اىتمت باستقصاء أثر برنامج تدريبى مبنى عمى نظرية التعمـ :500دراسة ) العارضة،  -

المستند إلى الدماغ فى تحسيف تقدير الذات كالدافعية لئلنجاز لدل طالبات كمية األميرة عالية 
مقياس تقدير الذات ( طالبة، كقد استخدـ الباحث 8:باألردف، كتككنت مجمكعة الدراسة مف )

دافعية لبلنجاز، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتى الدراسة لصالح كال
 المجمكعة التجريبية.

 
 مف العرض السابؽ لمبحكث كالدراسات المرتبطة بفاعمية الذات يتضح ما يمى:

فسية كليست معظـ البحكث المرتبطة بالفاعمية الذاتية بحكث نفسية ، أل أنيا تغمب عمييا الصبغة الن -
 .مرتبطة بمكاد أك مقررات دراسية

فى مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس  األكاديمية يكجد قصكر فى الدراسات التى تناكلت الفاعمية الذاتية -
 . باستثناء دراستيف أك ثبلث دراسات فى مجاؿ المكاد الفمسفية

 
مف حيث مفيكميا كأىميتيا كطبيعتيا ، أمكف  األكاديمية مف خبلؿ العرض السابؽ لفاعمية الذات

التى يمكف تنميتيا مف خبلؿ البحث الحالى كىى: الثقة  األكاديمية التكصؿ إلى بعض أبعاد فاعمية الذات
 ، ك المثابرة.كالمبادرة االجتماعية، تفضيؿ المياـ الصعبة، بالنفس

 
 
 
 
 

 ثالثًا: التعمـ المستند إلى الدماغ

 المستند إلى الدماغمفيكـ التعمـ -9
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فى أشكاؿ مختمفة مف المعرفة، ففى  يفنصفى الدماغ البشرل متخصصأف لقد بينت األبحاث كالدراسات 
حيف ييتـ النصؼ الكركل األيسر بالتفكير المنطقى التحميمى الذل ييتـ بكؿ ما يتعمؽ بالتصكرات المجردة 

يمكف كصفو بأنو جياز بصرل يتفكؽ فى إعادة ، أما النصؼ الكركل األيمف كالمنطؽ الرمزل كالرياضيات 
 (090: :;>0تركيب العبلقات األمكر حتى تصبح بنية كمية مكحدة. ) فيرست،

اغ ميدانا جديدان، أكثر رسكخا، كيمكف فيمو مف خبلؿ كممات ثبلث ىى يعد التعمـ المستند لمدمك 
إستراتيجيات قائمة عمى مبادلء أك التكظيؼ كاالستراتيجيات كالمبادلء أك القكاعد، كبذلؾ فيك تكظيؼ 

قكاعد مستمدة مف فيـ عمؿ الدماغ، كذلؾ ىك التعمـ كفؽ الطريؽ التى خمؽ الدماغ عمى التعمـ مف خبلليا، 
  (;0: 5007كىك بذلؾ مدخؿ متعدد المعارؼ. ) جنسف، 

فية تعمـ الدماغ أحد التكجيات التى تستخدـ األبحاث الحديثة فى عمـ األعصاب ، الذل ييتـ بكي كىك     
، كما تساعد ىذه النظرية فى تفسير السمككيات المتكررة لممتعمـ ، كتمكف المعمميف فى نفس بصكرة طبيعية

الكقت مف ربط التعمـ بالحياة الكاقعية لمطبلب، ككذلؾ خبراتيـ الشخصية، كما يشمؿ أيضا بعض المفاىيـ 
 ( 558: 5008شكبلت.) محمد، الحديثة كالذكاءات المتعددة كالتعمـ المبنى عمى الم

( أف التعمـ المستند لمدماغ يتضمف اإلعتراؼ Caine & Caine ،0<<0 :06يرل ) كايف ككايف ك     
  عندما يتـ التدريس. بقكاعد العقؿ فى التعمـ ذل المعنى كتنظيـ التدريس كفقان ليذه القكاعد

بأنو أحد األساليب التى انبثقت عف عمـ األعصاب كعمـ  (>Connell  ،500< :5يعرفو ) ككنيؿ كما    
النفس المعرفى ، يمكف استخدامو لتعزيز كتحسيف قدرة الطبلب عمى التعمـ باستخداـ الطرؽ التى يشعر 

 .معيا الطبلب بالراحة ، أك ىك التعمـ التى يحدث كفقان لطبيعة تصميـ الدماغ عمى التعمـ

( بأنو إحدل نظريات التعمـ الحديثة التى تقكـ عمى أساس االستفادة 050: 5007يعرفو عبد المجيد )ك     
، مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات ككسائؿ تعميمية مف نتائج األبحاث التى أجريت عمى الدماغ فى التدريس 
 لتنشيط جانبى المخ األيمف كاأليسر كتحقيؽ التكامؿ بينيما.

لمكقؼ أك مفاىيـ  يقصد بو اإلجراءات العقمية الكاعية المكتسبة التى يقكـ بيا الطالب أثناء دراستو كما   
دراؾ العبلقات كميارة اكتشاؼ االختبلفات  كممارسة خبلليا بعض الميارات العقمية المتمثمة فى تبصر كا 

لب إلى النتائج المؤدية لحؿ كالتشابيات كميارات إضافة أفكار جديدة فى المكقؼ التعميمى حتى يصؿ الطا
 (075: 5009) جاد الحؽ،  المكقؼ.
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( فترل أنو أسمكب شامؿ لمتعميـ كالتعمـ تقكـ عمى تكافر البيئة الحسية 8: 5009أما ) عبد الكىاب ،    
 ى.الفيزيقية كالنفسية الغنية كغياب التيديد كالتشكيؽ كالمرح، كالتعمـ االجتماعى النشط ككذلؾ التعمـ ذل المعن

( أف التعمـ المستند إلى الدماغ ىك نكع مف التعمـ يعتمد عمى الخصائص التى 0:8: :500كترل )فرج،   
يتميز بيا الدماغ البشرل، كيساعد الطالبة معممة عمـ النفس عمى تنظيـ عممية تعمميا بناءا عمى قكاعد 

 لمككنات الدماغ ككظائفو.  الدماغ، بحيث يحقؽ الفيـ األفضؿ لعممية التعمـ، كذؾ مف خبلؿ معرفتيا

محدد ( إلى أف ىناؾ اختبلؼ بيف العمماء كالمتخصصيف حكؿ كضع تعريؼ 0:9: :500كتشير فرج )   
لمتعمـ المستند لمدماغ ، فمنيـ مف اعتبره إحدل نظريات التعمـ القائمة عمى طبيعة عمؿ الدماغ، كمنيـ مف 
اعتبره أحد مداخؿ التدريس، كأخركف رأككا أنو تقنيات أك استراتيجيات تـ التكصؿ الييا مف خبلؿ دراسة عمـ 

 لمساعدة المعمـ فى التدريس.األعصاب المعرفى كتستخدـ 

كبالرغـ مف أف لكؿ نصؼ كركل بالمخ كظائفو ، إال أف الدراسات المتخصصة ( 69: 5008ل ) قبلدة، كير 
ىناؾ عبلقة ثنائية بيف جانبى المخ، بمعنى أف كبل النصفيف مف المخ يشاركاف بعضيما البعض فى تؤكد أف 

يمف كاأليسر لممخ معظـ األنشطة بصكرة متكاممة، كيكضح الجدكؿ التالى بعض كظائؼ النصؼ الكركل األ
 .البشرل

 ( يبيف بعض كظائؼ النصؼ الكركل األيمف كاأليسر لممخ البشرل9جدكؿ )

 النصؼ الكركل األيسر النصؼ الكركل األيمف ـ

 التحكـ فى الجانب األيمف مف الجسـ التحكـ فى الجانب األيسر مف الجسـ 9

 التسمسؿ المنطقى العمكدل –منطقى  التفكير الجانبى، الحسى، اإلدراكى 1

 عقبلنى البديية 4

 تنظيـ األجزاء تحميميان  الكمية كالرؤية الكمية 3

صدار األحكاـ 5  الكضكح كالتحديد الضمنية كا 

يمكف أف يساىـ بشكؿ فعاؿ فى تنمية التفكير  يتبيف مف العرض السابؽ لمتعمـ المستند لمدماغ أنو    
أحد التكجيات أك النظريات التى جمعت بيف  التأممى بناءان عمى الكظائؼ السابؽ عرضيا، كما يتضح أنو
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 ا% مني5لـ يستغؿ إلى اآلف سكل  التى وعمـ األعصاب كعمـ النفس المعرفى بيدؼ االستفادة مف إمكانات
،  مبادلء أك قكاعد عمؿ الدماغ التى تتفؽ مع ستراتيجيات د مف االالتكافؽ عمى عدأمكف  كمافقط، 

 كتكظيؼ ىذه االستراتيجيات فى مكاقؼ التدريس كالتعمـ.

 :مبادلء التعمـ المستند إلى الدماغ  -1
 -906: :500) عبد السميع، ك  (:;-Caine & Caine ،0<<0 :;0) كايف ككايف يتفؽ كؿ مف    

عمى أف ىناؾ اثنتى عشر  (Connell ، 500< :60ككنيؿ ك )  (Saleh ،5000: 97) صالح ك  (:90
 مبدأ لمتعمـ المستند لمدماغ

: كتعنى أنو عمى الرغـ مف أف جميع الطبلب لدييـ نفس األجيزة كاألنظمة المخ منظـ بطريقة فريدة -أ 
الطبلب فى المخية ، إال أنيـ مختمفكف فيما يعرؼ بالبصمة البرمجية العصبية المخية، كلذا يختمؼ 

أساليب إدراكيـ ليذ العالـ، كيتطمب ذلؾ تنكع استراتيجيات التعميـ كمنح المتعمـ حرية التعبير، لذا 
دا مع ىذا مناسبة ج كغيرىا مف االستراتيجيات كاألساليب نجد أف التعمـ التعاكنى كالتغذية الراجعة

 .المبدأ
إف المخ مصمـ  :الدماغ التى تحدث فى تنميطالمف خبلؿ عمميات  يحدثالبحث عف المعنى   -ب 

إلستقباؿ كتكليد النماذج كاألنماط التى تحدث عند ترتيب كتصنيؼ المعمكمات، مف خبلؿ عمميات 
 المقارنة إليجاد التشابيات كاالختبلفات.

فالمخ أك العقؿ يبحث عف المعنى بطريقة شخصية ، ككمما كانت عمميات : البحث عف المعنى فطرل -ج 
 معنى أكثر ارتباطا بالفرد كخبراتو ذات المعنى ، كمما كاف التعمـ أكثر كأعمؽ.البحث عف ال

: فكبل مف نصفى المخ األيمف كاأليسر ليما بصكرة متزامنة ككميةيعمؿ كنصفيو  وعممياتبالمخ  -د 
 كظائؼ مختمفة ، إال أف كبل النصفيف مصمميف لمعمؿ سكيا بصكرة متكاممة. 

: حيث تمعب االنفعاالت دكرا حيكيا فى أك الترميز أجؿ التنميطالمشاعر كاالنفعاالت حاسمة مف  -ق 
 ال يمكف فصميما عف بعضيما البعض.التأثير عمى كؿ ما نتعممو، فالمشاعر كالمعارؼ 

حيث يدرؾ المخ كيستقبؿ المعمكمات التى تقع : التعمـ يتضمف كؿ مف تركيز االنتباه كاإلدراؾ الطرفى -ك 
التى تبعد عف بؤرة االىتماـ، فقد يستجيب المخ إلشارات قكية كفعالة فى محيط انتباىو كتركيزه كتمؾ 

 لكنيا غير كاقعية.
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إحداىما الذاكرة المكانية التى تخزف الخبرات كتستدعييا بصكرة  :لدينا طريقتاف فى تنظيـ الذاكرة -ز 
نى إذا فكرية كاألخرل الذاكرة الصماء التى تحزف فييا المعمكمات غير المترابطة كيككف لمتعمـ مع

 كظفت الذاكرتيف معان.
 فيك عممية نمائية تطكرية مستمرة ، تتشكؿ بناءا عمى الخبرات السابقة كالحالية. :التعمـ تطكرل  -ح 
فحتى يحدث التعمـ بصكرة أفضؿ  :ينمك التعمـ مف خبلؿ مكاقؼ التحدل كيثبط عف طريؽ التيديد -ط 

ينبغى أف تككف ىناؾ مكاقؼ تحدل يكاجييا المتعمـ فى بيئة محفزة عمى التحدل كليست معكقة 
 ألدائو تتسـ بالتيديد كالضغط.

يستقبؿ المخ أك الدماغ المعمكمات عف طريؽ اإلشارات أك يشمؿ التعمـ عمميات الكعى كالبلكعى:   -م 
ذا كانت بعيدة عنالمثيرات فإذا كانت فى نطاؽ   تككف أقؿ تأثيران. والكعى كانت أكثر تأثيران ، كا 

كىذا يعنى الدماغ يتغير حسب المكاقؼ كاألحداث التى يندمج  :أك العقؿ لو طبيعة اجتماعيةالمخ   -ؾ 
 فييا مع اآلخريف، كمف ثـ تتشكؿ ىكية الفرد.

مف أجزاء تتفاعؿ مع  مثمو مثؿ أل نظاـ حيكل آخر يتككف :المخ نظاـ ديناميكى حيكل معقد -ؿ 
بعضيا البعض كتؤثر بعضيا فى البعض اآلخر فاألفكار كالمعمكمات كالمشاعر كالعكاطؼ 
كاالستعدادات النفسية كالجسدية تتفاعؿ مع بعضيا فى آف كاحد، فكؿ شىء يحدث فى الفرد يؤثر 

 عمى طبيعة عمؿ الدماغ.
، يمكف القكؿ أف المخ البشرل معقد كال لمدماغمف خبلؿ العرض السابؽ لمبادلء التعمـ المستند    

يمكف الفصؿ بيف نصفى المخ ، كأف أفضؿ النتائج كالنجاحات تأتى مف خبلؿ التكامؿ بيف نصفى المخ، لذا 
سكؼ تحاكؿ الباحثة صياغة مكضكعات الفمسفة المتضمنة بالكحدة فى ضكء بعض مبادل التعمـ المستند 

 .استراتيجيات التدريس التى تتكافؽ مع ىذه المبادلءلمدماغ مستفيدة فى ذلؾ مف طرؽ ك 
 
 التدريس كفؽ التعمـ المستند لمدماغ: -4
( أف التدريس المستند إلى المخ الكمى ىك نمط مف أنماط التعمـ Wolken  ،500: :06يرل ) كلكف   

المستند لمدماغ كىك يتضمف العديـ مف استراتيجيات التدريس المختمفة مثؿ التدريس المباشر كالتعمـ 
ركز حكؿ التعاكنى، ىذا النمط مف التدريس مفيد لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ ، فيك يزيد الدافعية ، كالتعمـ المتم

 المتعمـ ككذلؾ تعزيز السمككيات اإليجابية .
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لممخ الكمى يعتمد عمى التعمـ النشط الذل يربط ( عمى أف التدريس 096: :500كما يؤكد ) أبك رياش،    
المتعمـ مف خبللو بيف أنشطة النصفيف الكركييف، كما يؤكد عمى المناخ الكجدانى الذل يشعر المتعمميف 

شجع المتعممكف التيديد ، حيث يدرؾ المتعمـ العكائؽ التى تؤثر عمى تعممو ، كمف ثـ يُ خبللو باليدكء كعد 
عمى التعمـ مف خبلؿ قصة أك رسـ أك تكجيو تأممى لمشعكر باالسترخاء، قبؿ أف يعرض المتعمـ القصة 

 بنفسو.

عمـ ( إلى أف خصائص بيئة الت>;:Demirel & Tufekci ،500< :0يشير ) ديميريؿ كتكفكى  ك   
 المستند إلى الدماغ يمكف تكضيحيا فيما يمى:

  ينبغى أف يككف المحتكل المقدـ مف خبلؿ التعمـ المستند لمدماغ ذا معنى ككؿ كليس مجرد معمكمات
 متناثرة حتى يصبح لمتعمـ معنى.

 تنظيـ أثناء بمشاعر الطبلب ، كأف ييتـ ينبغى أف يككف لممشاعر دكران أساسيا فى التعمـ المستند لمدماغ
 الدرس.

 .إتاحة االختيارات حكؿ طرؽ التعمـ تمعب دكران إيجابيا فى التأثير عمى مشاركات كآراء الطبلب 
  ،يجب أف يككف مشاعر الطبلب فى مجكعات التعمـ المستند إلى الدماغ إيجابية حكؿ مكضكع الدرس

 اء العمؿ سكيان.إدراؾ الطبلب لبعضيـ البعض أثنفيجب أف تصمـ األنشطة الصفية بصكرة تساعد 
   خياران يجعؿ الطبلب سعداد أثناء التعمـ.أصبح التعمـ المستند لمدماغ 
 .يدرؾ الطبلب فى التعمـ المستند لمدماغ أف مشاركاتيـ الشخصية فعالة كمؤثرة فى عممية التعمـ 

المستند التدريس التقميدل كالتدريس ( بيف Caine & Caine ،0<<0 :057) كايف ككايف كيقارف     
 لمدماغ كما يمى:
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 التدريس التقميدل كالتدريس المستند لمدماغ( الفرؽ بيف 1جدكؿ )

 التدريس المستند لمدماغ التدريس التقميدل أكجة المقارنة

بسيط ، لو اتجاىيف، مف المعمـ  مصدر المعمكمات
لمكتاب، أك أكراؽ العمؿ أك فيمـ 

 إلى الطبلب.

اجتماعية كجماعات مناقشة ، معقد، يتضمف تفاعبلت 
ر ، يتـ ذلؾ بصكرة ابحث فردل كتأمؿ ك لعب أدك 
 متكاممة مع المادة الدراسية.

تنظيـ الصؼ 
 الدراسى

خطى، عمؿ فردل أك مكجو مف 
 قبؿ المعمـ.

معقد، متكامؿ كمتعاكف لو معنى بالنسبة لممتعمـ، 
 يتضمف مشركعات فردية.

معقد، يتـ تحديد المسئكليات كتفكيض الطبلب لممراقبة  مركز اإلدارةرأسية، المعمـ ىك  إدارة حجرة الصؼ
 تحت إشراؼ المعمـ.

محددة قببل كتؤكد عمى تذكر  النتائج
 المفاىيـ كالمطمحات كالميارات

معقد ، تؤكد عمى إعادة ترتيب المعمكمات كتنظيميا 
بطرؽ فريدة، مع التأكيد عمى المخرجات المتقاربة أك 

يتـ البرىنة عمى المعرفة مف خبلؿ قدرة المتباعدة ،ك 
 الطالب عمى استخداـ الميارات فى سياقات مختمفة.

( أف ىناؾ مجمكعة مف المكاصفات لممنيج المبلئـ لنمك ;;: >500يؤكد ) عبيدات ك أبك السميد، كما 
 الدماغ كىى أنو:

  أف تنسى أما المفاىيـ منيج مفاىيـ كعبلقات ال منيج حقائؽ، فتركيز المنيج عمى الحقائؽ يمكف
 كالعبلقات التى تبنى عمى الربط كالتحميؿ كالتصنيؼ كالمقارنة تككف أبقى أثران لدل الطالب.

  منيج مرتبط بالحياة الكاقعية كمشكبلتيا ال بالكتب كأكراؽ العمؿ، فكمما كاف المنيج أكثر ارتباطا
 بحياة الطالب ساىـ ذلؾ عمى تكظيؼ المنيج فى حؿ المشكبلت.

 يج يشجع عمى الممارسات كالتطبيقات الحقيقة، كيعنى أف يمارس الطالب كيطبؽ ما يستخدمو أك من
 ما يتضمو المنيج فى أىداؼ حقيقية.

ذا كاف المنيج المبلئـ لنمك الدماغ يتطمب مكاص    ذا المنيج يتطمب أيضا فات معينة ينبغى تكافرىا ، فإف ىكا 
->;5: 5009) محمكد، استراتيجيات كطرؽ تدريس تتكافؽ مع مبادلء التعمـ المستند إلى الدماغ يكضحيا 

 ( فيما يمى:>>5
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: شرب الماء كالمرح الدماغ جياز حيكل ككحدة ديناميكية كاحدة يتناغـ معو أساليب مثؿ -0
 كالتمرينات الرياضية.

يتكافؽ معو استراتيجيات مثؿ: العمؿ فى مجمكعات، المناقشة كالحكار، التعمـ  ىاالجتماعالدماغ  -5
 التعاكنى.

يتناغـ معو استراتيجيات مثؿ: إعطاء كقت لمتأمؿ كالتفكير، الخرائط  البحث عف المعنى فطرل -6
 العقمية، تحضير الدرس مسبقان.

،  K.W.Lنمكذج  :ات مثؿيتكافؽ معو استراتيجي البحث عف المعنى مف خبلؿ التنميط كالترميز -7
 كاالستقراء كالخرائط الذىنية.

لعب الكر، كالتعبير الحر عف  :يتناغـ معو استراتيجيات مثؿ االنفعاالت كالعكاطؼ ضركرية لممخ -8
 المشاعر كالتقرير الذاتى.

كأساليب مثؿ: المنظـ الشكمى ، ك  يتناغـ معو استراتيجيات المخ يدرؾ الجزء كالكؿ بشكؿ متزامف -9
 ، الخرائط العقمية.K.W.Lنمكذج 

يتكافؽ معو استراتيجيات كأساليب مثؿ: العمؿ فى مجمكعات  يتضمف التعمـ االنتباه كاإلدراؾ -:
 كالخرائط الذىنية كالتخيؿ ككتابة المقاالت.

 .التغذية الراجعةيتناغـ مع أساليب مثؿ: الدراما ك  يتضمف التعمـ عمميات كاعية كغير كاعية -;
يتكافؽ معو االستراتيجيات كاألساليب التالية: العمؿ فى مجمكعات كالدراما  طريقتاف لتنظيـ الذكرة ->

 كلعب الدكر.
 يتناغـ معو خرائط المفاىيـ كالتصنيؼ. التعمـ مفيـك تطكرل -00
كاألسئمة حؿ المشكبلت يتناغـ معو استراتيجيات مثؿ  عد عف التيديدبيدعـ التعمـ بالتحدل كال -00

 الطبلبية.
يتكافؽ معو استراتيجيات مثؿ التعمـ التعاكنى، ك المشركعات كالبدائؿ  الدماغ منظـ بطريقة فريدة -05

 كالخيارات.

طرؽ التعمـ المستند  بعض (Kaur ،5006 :068)ككر  أكضحكفى ضكء مبادلء التعمـ المستند لمدماغ    
 :ما يمىكمنيا لمدماغ 

  يمكف مف خبللو الياـ المتعمميف بأفضؿ مستكيات األداء، فيك مدخؿ المشركعاتالتعمـ القائـ عمى :
 تفاعمى، يكتشؼ مف خبللو الطبلب مشكبلت العالـ الحقيقية.



44 
 

 فى نظاميف أك أكثر مف المكاد الدراسية، مف خبلؿ السماح  دمج المنيج  كيعنى: الدراسات المتكاممة
 .فى أكثر مف مادة األفكار كبعضيا البعض بيف كاالرتباط لمطبلب برؤية نقاط التكاصؿ

 نما ينبغى تنمية ميارات التعمـ االجتماعى العاطفى : ليس مف الكافى تزكيد الطبلب بالحقائؽ فقط ، كا 
بطريقة مناسبة بعيد عف العنؼ ككذلؾ اتخاذ  الطبلب لمتعامؿ مع المشكبلت كحؿ الصراعات

 القرارات.
 حيث تمعب الدافعية دكران حيكيا فى حياة الطبلب، فيى تساعده عمى تكجيو االىتماـ دافعية الطبلب :

 نحك األىداؼ غير المرغكبة. 
 

 :أىمية التعمـ المستند إلى الدماغ  -3
أف المنيج المراعى لمدماغ يتضمف كؿ مف الطبلقة االجتماعية، ك  (509 -508: 5007جنسف )يرل      

االستقصاء العممى كالثقافة المعمكماتية، كتنمية الشخصية كالتعبير الفنى ، كتتضمف الطبلقة االجتماعية 
التأكد مف أف كؿ متعمـ لديو مجمكعة مف الميارات االجتماعية الضركرية لمتفاعؿ البناء فى الحياة، كلذا 

غى أف يتضمف المنيج مكضكعات مثؿ الذكاء الكجدانى كتقبؿ االختبلفات كتنمية ميارات التأمؿ كما كراء ينب
 .المعرفة

  
خصائص نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ ( أف ىناؾ اتفاؽ حكؿ 906-905: :500كترل عبد السميع )  

 كىى أنيا:
نم -  ا ىى نظاـ فى حد ذاتيا.ليست تعاليـ مطمقة كليست تصميما تـ إعداده مسبقا كا 
 تعتمد عمى اإليجابية كالتحفيز لعمميتى التعميـ كالتعمـ. -
 طريقة لمتفكير حكؿ التعميـ كالتعمـ. -
 تساىـ فى معرفة طبيعة عممية التعمـ باالعتماد عمى تركيب المخ ككظائفو. -
 تعتمد عمى التعاكف كتقديـ التغذية الراجعة المستمرة، بعيدا عف التيديد. -

 
( إلى أف ىناؾ بعض االنتقادات التى كجيت إلى التعمـ المستند إلى 068: 5006كيشير الجاجى )   

 الدماغ منيا أف:
، كبالتالى النتائج التى يتكصؿ إلييا الباحثيف البحكث ما زالت قائمة فى مجاؿ التعمـ المستند لمدماغ  -

 ليست نيائية.
 ات أخرل مثؿ تفريد التعميـ كالتعمـ النشط.تكافر بعض مبادلء التعمـ المستند لمدماغ فى نظري -
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نتياء ؼ إلى كقت أطكؿ مما قد يؤثر عمى إتحتاج تطبيقات التعمـ المستند إلى الدماغ فى غرفة الص  -
 المعمـ كتغطية جكانب المنيج المختمفة.

الدماغ البشرل إال أف التعمـ المستند لمدماغ يظؿ فريدا مف نكعو، نظران لطبيعة كرغـ ىذه االنتقادات      
ة مف التعمـ المستند لمدماغ كمبادئو فى بيئة دالذل تكشؼ لنا األبحاث جديد كؿ يكـ ، يؤكد أنو يمكف االستفا

 التدريس كتطبيقاتو.

 .مظاىر االىتماـ بالتعمـ المستند لمدماغ  -5

اىتمت العديد مف الدراسات كالبحكث السايقة بالتعمـ المستند إلى الدماغ، كمف بيف ىذه 
 لدراسات :ا

( استيدفت الكشؼ عف تأثير استراتيجية التعمـ المستند لمدماغ عمى التعمـ >500دراسة ) كمينؾ،  -
، كقد استخدـ الباحث استبياف لجمع المعرفى كالمعتقدات كالسمككيات المنظمة لمطبلب المعمميف 

 المستند إلى الدماغ.المعمكمات، كتكصمت الدراسة إلى فاعمية االستراتيجية القائمة عمى التعمـ 
( التى استيدفت الكشؼ عف تأثير التعمـ المعد >Demirel & Tufekci ،500) ديميريؿ كتكفكى دراسة  -

كفقان لمتعمـ المستند لمدماغ عمى التحصيؿ كاالتجاه كعمميات التعمـ لدل طبلب الجامعة، كقد تـ تقسيـ 
نتائج الدراسة إلى أف بيئة التعمـ المستندة كصمت ت، كقد عينة الدراسة إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة

إلى الدماغ كاف ليا تأثير ايجابى عمى مستكيات الحصيؿ العميا كاالتجاه نحة المقررات لدل طبلب 
 .الجامعة

الكشؼ عف فاعمية استخداـ استراتيجيات التعمـ المستند التى ىدفت إلى ( Kuar ،5006دراسة ) ككر  -
لدل طبلب المرحمة االبتدائية، كقد قسـ الباحث عينة الدراسة إلى الدماغ عمى تنمية الميارات الحياتية 

إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة بيف مجمكعتى الدراسة 
 التجريبية كالضابطة.

استيدفت قياس فاعمية استخداـ نظرية التعمـ المستند لمدماغ فى ( التى 5007راسة ) عبد المجيد، د -
تدريس الفمسفة عمى تنمية بعض عادات العقؿ كاالتجاة نحك دراسة الفمسفة لدل طبلب المرحمة الثانكية 

مكعتيف تجريبية ( طالبا ، تـ تقسيميـ إلى مج90المتفكقيف دراسيا، كقد تككنت مجمكعة البحث مف )
كضابطة، كاستخدـ البحث مقياس عادات العقؿ كمقياس االتجاه نحك دراسة الفمسفة، كقد أظيرت نتائج 
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استخداـ نظرية التعمـ المستند لمدماغ فى تدريس الفمسفة عمى تنمية بعض عادات العقؿ  الدراسة فاعمية
 فكقيف دراسيا.مرحمة الثانكية المتكاالتجاة نحك دراسة الفمسفة لدل طبلب ال

( إلى الكشؼ عف أثر التعمـ المستند إلى الدماغ عمى تنمية ميارات 5008كقد ىدفت دراسة ) الزغبى، -
، كاستخدـ ( تمميذ كتمميذه009التفكير التأممى لدل التبلميذ المكىكبيف، كتككنت مجمكعة البحث مف )

فركؽ دالة احصائيا بيف المجمكعتيف الباحث مقياس كيمبر لمتفكير التأممى ، كأظيرت النتائج كجكد 
 التجريبية كالضابطة فى ميارات التفكير التأممى باستثناء العمؿ االعتيادل لصالح المجمكعة التجريبية.

( فقد ىدفت إلى تطكير كحدة تعميمية فى ضكء نظرية التعمـ 5009أما دراسة ) العدكاف ك الخكالدة،  -
ية التفكير الناقد فى مادة الجغرافيا ، كتككنت مجمكعة البحث مف المستند إلى الدماغ كقياس أثرىا فى تنم

تجريبية كضابطة، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة ( طالبا ، تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف 070) 
الناقد لصالح المجمكعة التجريبية، كقد أكصت الدراسة بضركرة إجراء إحصائية فى تنمية ميارات التفكير 

الدراسات حكؿ أثر نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ عمى متغيرات جديدة كميارة حؿ المزيد مف 
 المشكبلت كالتفكير االبداعى كالتفكير التأممى.

ىدفت إلى استقصاء أثر برنامج تعميمى قائـ عمى التعمـ  التى( 5008دراسة ) الخكالدة ك قطاكل، ك  -
، كقد تككنت حصيؿ فى التربية االجتماعية كالكطنيةالمستند فى تحسيف ميارات التفكير االبداعى كالت

( تمميذ تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف، كقد استخدـ الباحثاف اختبار ميارات 80مجمكعة الدراسة مف )
التفكير االبداعى كاختبار تحصيمى، كقد تكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية فى التفكير 

 جمكعة التجريبية. االبداعى كالتحصيؿ لصالح الم
( إلى قياس أثر استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ 5009دراسة ) سميـ، كقد ىدفت  -

فى تحصيؿ الجغرافيا السياسية، كتنمية بعض ميارات التفكير االستداللى لدل طبلب الصؼ الثالث 
، لى مجمكعتيف تجريبية كضابطة( طالبا تـ تقسيميـ إ050الثانكل، كقد تككنت مجمكعة البحث مف )

كاستخدـ الباحث اختبار تحصيؿ الجغرافيا السياسية، كاختبار ميارات التفكير االستداللى، كقد أكدت 
النتائج كجكد فركؽ ذات داللة احصائية فى التطبيؽ البعدل اللختبار التحصيمى كاختبار ميارات التفكير 

 االستداللى لصالح المجمكعة التجريبية.
( فقد ىدفت إلى استقصاء أثر برنامج تدريبى مبنى عمى نظرية التعمـ :500، العارضةدراسة ) أما  -

المستند لمدماغ فى تحسيف تقدير الذات كالدافعية لئلنجاز لدل طالبات كمية األميرة عالية الجامعية 
( طالبة، تـ تقسيميـ لمجمكعتيف، كاستخدـ الباحث مقياس 8:باألردف، كتككنت مجمكعة الدراسة مف )
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كالدافعية لئلنجاز، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف المجمكعتيف الذات  تقدير
 التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية.

( التى استيدفت تنمية الكعى بالذكاء الركحى لدل الطالبات معممات عمـ النفس، :500دراسة )فرج،ك  -
( 8;) لتعمـ المستند إلى الدماغ، كقد تككنت مجمكعة الدراسة مفمف خبلؿ إعداد برنامج قائـ عمى ا

طالبة ، كاستخدمت الباحثة مقياس الكعى بالذكاء الركحى كاختبار الكعى بالذكاء الركحى، كتكصمت 
  الدراسة إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ.

 اؿ التعمـ المستند لمدماغ ما يمى:كيبلحظ عمى البحكث كالدراسات السابقة فى مج

تعدد البحكث كالدراسات السابقة فى المكاد الدراسية المختمفة ، كذلؾ عمى مستكل المراحؿ التعميمية، مما  -6
 يؤكد أنو يمكف استخداـ مبادلء ىذه النظرية فى المكاد الفمسفية.

التعمـ المستند  رغـ أىميةسفية، قمة البحكث التى اىتمت بالتعمـ المستند لمدماغ فى مجاؿ المكاد الفم -7
، ، كىذا ما دعى الباحثة لمادة الفمسفة كىى أكثر المكاد ارتباطا بالتفكير كمركزه الرئيسى بالدماغ لمدماغ

إلى االىتماـ بنظرية التعمـ المستند لمدماغ كاالستفادة بما تقدمو النظرية مف اسيامات عديدة فى مجاؿ 
 التدريس.

 

 المستند لمدماغ كالتفكير التأممى:العبلقة بيف التعمـ  -6
( أف تنمية التفكير التأممى تتـ مف خبلؿ تصميـ التعمـ باعتباره حؿ 89: ;>>0يرل باريؿ )   

لو عمى لممشكبلت كفرصة لمتجريب، كما يحدث مف خبلؿ العمؿ التعاكنى مع الطبلب، كيشجع الطبلب خبل
ستطبلع لدل الطبلب، كما أف دكر المعمـ ىك تكجيو كطرح األسئمة، كىذا يساعد عمى تنمية حب اال

التخطيط كالمتابعة كتقييـ مدل تقدـ الطبلب ، فالمعمـ الذل يرغب فى تنيمة التفكير التأممى لدل طبلبو عميو 
قبؿ البدء فى أل نشاط تعميمى أف يكجو الطبلب إلى الخطكات كاالستراتيجيات لحؿ المشكمة، كأثناء النشاط 

عف العمميات العقمية التى استخدمكىا ، كبعد النشاط يدعك الطبلب لتقييـ تعمميـ يكجييـ نحك الحديث 
 كمدل كفاءة األساليب المستخدمة.

كيتفؽ ذلؾ إلى حد كبير مع مبادلء التعمـ المستندة لمدماغ حيث ينمك التعمـ بالمخ مف خبلؿ مكاقؼ 
إلى أف لممخ طبيعة اجتماعية  ت، باإلضافةالتحدل البعيدة عف التيديد كالبيئة الغنية بالمثيرات كالمعززا

يتغير حسب األحداث كالمكاقؼ كىذا ما يتـ خبلؿ مكاقؼ التفكير التأممى حيث يبحث العقؿ عف األسباب 
 كالتفسيرات المقنعة لممشكبلت، كما يقيـ األراء كالمكاقؼ.
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 ثانيا: إجراءات الدراسة كنتائجيا:  
مف حيث  التأممىبناءًا عمى العرض السابؽ لئلطار النظرل كالدراسات السابقة فى مجاؿ التفكير    

طبيعة  كأيضا مفيكميا كمصادر تشكيميا، ذاتفاعمية اللدل الطبلب، ككذلؾ كخصائصو مفيكمو كأىميتو 
قائمة الميارات يمكف لمباحثة إعداد  لمستند إلى الدماغ ككيفية تكظيؼ مبادئو فى التدريس، التعمـ ا

 :أدكات البحث كالدراسة الميدانية كفقًا لآلتىك 
 
، كقد اتبعت الباحثة اإلجراءات المرحمة الثانكية لمناسبة لطبلبالتفكير التأممى اإعداد قائمة بميارات  -9

 التالية :
 تحديد اليدؼ مف بناء القائمة: -أ 

 المرحمة الثانكية.المناسبة لطبلب  ميارات التفكير التأممىتيدؼ ىذه القائمة إلى تحديد بعض      

 مصادر اشتقاؽ القائمة: -ب 
مف  التفكير التأممىالمرتبطة  البحكث كالدراسات السابقةلى إباحثة فى اشتقاؽ قائمة الميارات استندت ال -

، ككذلؾ الكتابات النظرية المتخصصة كالتى تعد مصدرا خصبا كذا كخصائصو وحيث مفيكمو كأىميت
 قاؽ قائمة الميارات.أىمية كبيرة فى اشت

أف طالب المرحمة الثانكية كقد كجدت الباحثة ،  العينة األساسية لمبحثباعتبارىـ  المرحمة الثانكيةطبلب  -
يصؿ النمك العقمى لديو إلى أقصى نمك لو ، كىذا يعنى أنو يستطيع يكتسب أل ميارة ، تقدـ لو فى 

، كلذلؾ فإف تنمية التفكير إطار معيف، كما أف الطالب تزداد قدرتو عمى اتخاذ القرارات كتككيف األحكاـ 
قرارات السميمة كتككيف عمى اتخاذ ال هساعدرحمة الثانكية تعد مطمبا أساسيا يالتأممى لدل طالب الم

 األحكاـ الصحيحة بناءان عمى الرؤية المستنيرة لممكقؼ كمبلحظتو كتحديد أسباب المشكبلت.
: قامت الباحث باإلطبلع عمى أىداؼ تدريس مادة الفمسفة بالصؼ الثانى الثانكلاإلطبلع عمى  -

ليس مف بيف األىداؼ األساسية أىداؼ مادة الفمسفة بالصؼ الثانى الثانكل، ككجدت أف التفكير التأممى 
بعض ميارات التفكير الفمسفى ىك ما تيتـ بو بعض المكضكعات ، عمى لممادة ، كأف ممارسة الطبلب ل

، ال بد معيا مف تنمية التفكير التأممى، حيث يتناكؿ الكتاب  المتضمنةالرغـ مف أف طبيعة المكضكعات 
كز عمى عرض المذاىب األخبلقية، كالتى يجب أف مكضكع فمسفة األخبلؽ كمذاىبيا، كىذا المكضكع ير 

يقع الطالب أسير أحد ىذه المذاىب، بؿ  بعض ميارات التفكير التأممى حتى ال لديويككف الطالب 
 كالتحميؿ.كالدراسة  يتناكليا بالبحث
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ة : قامت الباحثة باإلطبلع عمييا كتبيف تأكيد الكثيقالمعايير القكمية لمتعميـ فى مصراإلطبلع عمى  -
 .كالتى يعد التفكير التأممى إحداىا ككذلؾ الميارات الحياتية بصفة عامة عمى ممارسة ميارات التفكير

 
 الصكرة األكلية لمقائمة:  -ج 
ناسبة الم التفكير التأممىميارات مباحثة إلى صكرة مبدئية لقائمة مف خبلؿ المصادر السابقة تكصمت ل   

 – االستقصاء – التأمؿ كالرؤية الناقدة)  التاليةكتضمنت القائمة الميارات الرئيسة المرحمة الثانكية لطبلب 
 (إصدار أحكاـ منطقية – كضع حمكؿ مقترحة – إعطاء تفسيرات مقنعة – تحديد األسباب كاألدلة المنطقية

 .كقد تضمنت الميارات الرئيسة ميارات فرعية بمثابة مؤشرات تدؿ عمييا أك األداء السمككى الداؿ عمييا
 

كقد أشار المحكمكف (، 0) ممحؽ كقد تـ عرض القائمة عمى السادة المحكميف إلبداء الرأل حكليا، 
ألف المؤشرات السمككية المتضمنة بيا  ميارة االستقصاء ، كحذؼ  خمس ميارات فقطإلى اإلقتصار عمى 

، كلذا تـ إعداد الصكرة النيائية لمقائمة كقد تضمنت ميارة تحديد األسباب كاألدلة المنطقيةمشابية أيضا ل
 (5ممحؽ ميارات رئيسة كبيا مؤشرات سمككية مرتبطة بكؿ ميارة مف الميارات. ) خمس

 

المرتبط بتحديد ميارات التفكير التأممى المناسبة كبيذا أمكف لمباحثة اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ 
 لطبلب المرحمة الثانكية

 

: القائمة عمى التعمـ المستند لمدماغ لتنمية التفكير التأممى كفاعمية الذاتالفمسفة كحدة صكرة تحديد  -1
 الكحدة كفقا لما يمى: صياغةتـ 

 :تحديد أىداؼ الكحدة  -أ 
، ككذلؾ ) الفمسفة كالحياة( كحدةبالمتضمنة المكضكعات تـ تحديد أىداؼ الكحدة فى ضكء أىداؼ     

، حيث مف المتكقع بعد االنتياء  لطبلبتنميتيا لدل المراد ، كأبعاد فاعمية الذات ا التأممىميارات التفكير 
 مف دراسة الكحدة أف يككف الطالب قادران عمى أف:

  (.األخبلقية ) مف حيث اإليجابيات كالسمبياتيقارف بيف المذاىب 
 .يتعرؼ عمى نشأة الدكلة عبر العصكر فى الفمسفات المختمفة 
 .يشرح فمسفة الحكـ فى كؿ مف الفمسفات اإلسبلمية كالغربية 
 .يفسر أنكاع الحكـ مف خبلؿ نظريات نشأة الدكلة 
  الحككمات.يميز بيف أنكاع الحكـ فى ظؿ كؿ مف نظريات نشأة الدكلة كأشكاؿ 
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 .يتأمؿ كرؤية المكاقؼ كالمشكبلت كالمكضكعات بصكرة ناقدة 
 التى تقؼ كراء المشكبلت كالمكاقؼ المختمفة. يحدد األسباب كاألدلة المنطقية 
 يعطى تفسيرات مقنعة لممشكبلت كالمكاقؼ المختمفة. 
 عمى الخطكات السابقة ان يضع حمكؿ مقترحة لممشكبلت بناء. 
 ترتبط بالمكاقؼ أك المكضكعات التى يتـ دراستيا.ر أحكاـ منطقية يصد 

 
 تحديد المحتكل العممى لمكحدة.  - ب

مكضكعيف أساسييف ىما ) فمسفة األخبلؽ ... ماىيتيا كمذاىبيا( ك ) الفمسفة اشتممت الكحدة عمى 
 التفكيرميارات ، التى يمكف مف خبلليا تدريب الطبلب عمى  السياسية ....مفيكميا كمكضكعاتيا(

كمشكبلت يمكف مكاقؼ  تضميف نصكص كمف خبلؿ  التأممى كالتركيز عمى أبعاد فاعمية الذات لمطبلب 
 اختيار ىذه المكضكعات لؤلسباب التالية:، كقد تـ مف خبلليا تكظيؼ مبادلء الدماغ 

  يتضمف المكضكع األكؿ ) فمسفة األخبلؽ( عددا مف المذاىب األخبلقية ، بدءان مف فبلسفة اليكناف
، كيمكف حتى كانط، كالمبلحظ عمى ىذه المذاىب أنيا ترتبط إلى حد كبير بمكاقؼ حياتية عديدةك 

أف يقع الطالب أسير أحد ىذه المذاىب ما لـ يكف لدية القدرة عمى مبلحظة كتأمؿ ىذه المذاىب 
 كدراستيا كتحمييا كتفسيرىا كىك ما يمكف تحقيقو مف خبلؿ التفكير التأممى .

  الثانى ) الفمسفة السياسية( يتضمف عدد مف المكضكعات ترتبط بنشأة الدكلة يتضمف المكضكع
، كالحقيقة أف عرض ىذه المكضكعات لطالب المرحمة الثانكية دكف تحميؿ كتفسير كفمسفة الحكـ 

لكؿ نظرية ، قد يجعؿ الطالب يسقط ما يقرأ عمى كاقعو السياسى، فينشأ لديو نكع مف النقد غير 
صدار أح كاـ ال تخضع لؤلسباب المنطقية، مما يؤدل إلى تشكيش ذىف المتعمـ بمبادلء ال الكاع كا 

نما ترتبط بطبيعة الفترة التى ظيرت فييا نظريات الدكلة، كيمكف التغمب  ترتبط بالكاقع الحالى كا 
 عمى ذلؾ إذا تـ إكساب الطالب ميارات التفكير التأممى .

 كبالتالى يشعر ية نظره فى األراء المطركحة تتيح مكضكعات الكحدة الفرصة لمطالب لعرض كج ،
الطالب بالثقة بنفسو كقدرتو عمى طرح األفكار كاتخاذ القرارات مما يعد مصدران كبعدان أساسيا فى 

 تحسيف فاعمية الذات لدل الطبلب.
  ترتبط المكضكعات المختارة بحياة الطبلب ككاقعيـ المعاش خاصة مع ظيكرة التكنكلكجيا كسكء

استخداميا كظيكر بعض صكر غير األخبلقية فى السمككيات كالمعامبلت بيف الطبلب كبعضيـ 
 البعض كتجاه مجتمعيـ.
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 تحديد طرؽ كاستراتيجيات التدريس المستندة إلى مبادلء التعمـ المستند إلى الدماغ لمكحدة: -ج

مبادل التعمـ المستند لمدماغ  فى ضكء العرض النظرل لمبادلء التعمـ المستند لمدماغ أمكف تكظيؼ بعض   
، التى تتناسب مع طبيعة المكضكعات المختارة، ككذلؾ بعض االستراتيجيات التى تتكافؽ مع ىذه المبادلء

، كىذه مكف استخبلص المبادلء التالية لبلستعانة بيا عند إعادة صياغة مكضكعات كدركس الكحدةكقد أ
 المبادلء ىى:

  شرب الماء كالمرح كالتمرينات ديناميكية كاحدة يتناغـ معو أساليب مثؿالدماغ جياز حيكل ككحدة :
 الرياضية.

 يتكافؽ معو استراتيجيات مثؿ: العمؿ فى مجمكعات، المناقشة كالحكار، التعمـ  الدماغ االجتماعى
 التعاكنى.

 ئط العقمية، يتناغـ معو استراتيجيات مثؿ: إعطاء كقت لمتأمؿ كالتفكير، الخرا البحث عف المعنى فطرل
 تحضير الدرس مسبقان.

 يتكافؽ معو استراتيجيات مثؿ: نمكذج  البحث عف المعنى مف خبلؿ التنميط كالترميزK.W.L  ،
 كاالستقراء كالخرائط الذىنية.

 كر، كالتعبير الحر عف ديتناغـ معو استراتيجيات مثؿ: لعب ال االنفعاالت كالعكاطؼ ضركرية لممخ
 المشاعر كالتقرير الذاتى.

 يتناغـ معو استراتيجيات كأساليب مثؿ: المنظـ الشكمى ، ك  المخ يدرؾ الجزء كالكؿ بشكؿ متزامف
 ، الخرائط العقمية.K.W.Lنمكذج 

 يتكافؽ معو االستراتيجيات كاألساليب التالية: العمؿ فى مجمكعات كالدراما كلعب  طريقتاف لتنظيـ الذكرة
 الدكر.

 يتناغـ معو استراتيجيات مثؿ حؿ المشكبلت كاألسئمة الطبلبية. يديدعد عف التبيدعـ التعمـ بالتحدل كال 
 يتكافؽ معو استراتيجيات مثؿ التعمـ التعاكنى، ك المشركعات كالبدائؿ  الدماغ منظـ بطريقة فريدة

 كالخيارات.

كقد اختارت الباحثة ىذه المبادلء نظرًا الرتباطيا إلى حد كبير بمتغيرات الدراسة ) التفكير التأممى     
فى كؿ  المستخدمةكفاعمية الذات( ككذلؾ طبيعة مكضكعات الكحدة، كسكؼ تعرض الباحثة لبلستراتيجيات 

مف مكاقؼ كأنشطة  بما تتضمنو التى يتـ صياغة المكضكعات ءدرس مف دركس الكحدة، ككذلؾ المبادل
 فى ضكءىا.
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  :تحديد األنشطة كالكسائؿ التعميمية بالكحدة -د

المكضكعات المختارة تمت صياغتيا فى ضكء مبادلء التعمـ المستند لمدماغ، كنظران لتكامؿ  نظران ألف  
نصفى المخ األيمف كاأليسر، فقد استعانت الباحثة بالعركض التكضيحية، كالصكر كالرسكمات التى تبيف 

 كتكضح المكاقؼ كاألنشطة التى يتـ عرضيا، كىى تتنكع ما بيف:

  كاقعية يتـ عرضيا عمى الطبلب . فمسفية ك مكاقؼ كقصصنصكص 
 .جداكؿ كرسكمات تكضيحية 
 .عركض ضكئية 

 تحديد أساليب تقكيـ الكحدة:  -ق

 تتعدد أساليب التقكيـ المستخدمة بالكحدة، حيث يتـ تقييـ الطبلب مف خبلؿ ما يمى:

أثناء عرض خطكات الدرس ، كذلؾ لمتأكيد عمى سبلمة الخطكات المتبعة فى عرض  :تقكيـ مرحمى -
 المكضكع كمدل استيعاب الطبلب كاكتسابيـ لمميارات كالمعمكمات المتضمنة بالكحدة.

يتـ بعد كؿ درس مف دركس الكحدة كيتنكع حسب طبيعة الميارات كالمعمكمات المطركحة تقكيـ تككينى:  -
 بالدرس.

 يتمثؿ فى اختبار التفكير التأممى كمقياس فاعمية الذات مف إعداد الباحثة.: تقكيـ نيائى -
تـ إعداد الدليؿ ليسترشد بو المعمـ فى تدريس مكضكعات الكحدة كقد تضمف الدليؿ  إعداد دليؿ المعمـ: -ك

، كقد تضمف كؿ  الكحدة دركسثـ كالخطة الزمنية لتدريس الكحدة، مقدمة كتكجييات لممعمـ كأىداؼ الكحدة 
خطة السير فى  -األنشطة كالتكميفات  -مصادر التعمـ -األىداؼ السمككية –ما يمى : عنكاف الدرس  درس
 :المراحؿ اآلتيةكتضمنت  الدرس
 ، كتييئة بيئة التعمـ() إعداد مناخ انفعالى لمتعمـ.كالتييئة اإلعداد (0
 تصميـ خبرة التعمـ. ) االكتساب( (5
 .كالتفصيؿ ) تدريس المعرفة اإلجرائية كالتقريرية(المعالجة النشطة  (6
 .التكسع كتطبيؽ المعرفة (7
 التقكيـ كالتغذية الراجعة. (8

تدريب الطبلب عمى ميارات مف خبلليا أنشطة كمكاقؼ يتـ مكضكعات كدركس الكحدة كقد تضمنت    
التأممى ، كقد تـ عرض دليؿ المعمـ عمى مجمكعة مف المحكميف فى المناىج كطرؽ تدريس الفمسفة، التفكير 
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مدل صحة صياغة المكضكعات لمتأكد مف صحة كسبلمة الدليؿ مف الناحية العممية كاإلجرائية، ككذلؾ 
أصبح فى صكرتو كفؽ مبادلء التعمـ المستند لمدماغ، كقد تـ تعديؿ الدليؿ فى ضكء مبلحظات المحكميف، ك 

 (6) ممحؽ النيائية.  

ما صكرة الكحدة القائمة عمى التعمـ "  لمدراسة الثانىكبذلؾ تككف الباحثة قد أجابت عمى التساؤؿ 
 "؟المستند لمدماغ  لتنمية التفكير التأممى  كفاعمية الذات لدل طبلب الصؼ الثانى الثانكل 

 
 
 

 : التأممىبناء اختبار التفكير  -4
   خمس ميارات كىى تمت إعدادىاالتى  التأممىفى ضكء ميارات التفكير  التأممىتـ بناء اختبار التفكير 

 -كضح حمكؿ مقترحة -إعطاء تفسيرات مقنعة – تحديد األسباب المنطقية -التأمؿ كالرؤية الناقدة) 
كضكعات مرتبطة بمكفمسفية مكاقؼ حياتية ( ، كقد تـ بناء االختبار فى صكرة إصدار أحكاـ منطقية

 .ادة الفمسفة بالصؼ الثانى الثانكلم
 كإلعداد االختبار اتبعت الباحثة الخطكات التالية:

 :تحديد اليدؼ مف اإلختبار -أ 
عمى  قائمة عمى نظرية التعمـ المستند لمدماغ كحدة فى الفمسفة ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس تأثير 

 حياتية كفمسفية.، مف خبلؿ مكاقؼ الصؼ الثانى الثانكلطبلب لدل   التأممىتنمية ميارات التفكير 
 حدكد االختبار: -ب 

 كاألدلة األسباب تحديد – الناقدة كالرؤية التأمؿ ) التأممى الخمسة كىىاقتصر االختبار عمى ميارات التفكير 
 كفالمحكم أشار التى ( منطقية أحكاـ إصدار – مقترحة حمكؿ كضع – مقنعة تفسيرات إعطاء – المنطقية

 مناسبتيا. إلى
 صياغة مفردات االختبار: -ج 

             لدل طبلب المرحمة الثانكية مثؿ دراسة التأممىاالختبارات التى تقيس التفكير مف تـ االستعانة بعدد    
، ك قد تمت صياغة مفردات ( :500( كدراسة )صالح ، 5009كدراسة )عبد المجيد، ( 5008) مصطفى، 

قد  االختيار مف متعدد حيث يختار الطالب البديؿ المناسب مف البدائؿ المطركحة، االختبار عمى نمط 
 ركعى عند صياغة مفردات االختبار أف:

 .السابقة التأممىترتبط بميارات التفكير  -
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 حقيقة مرتبطة بمكضكعات مادة الفمسفة بالصؼ الثانى الثانكل.تعبر عف مكاقؼ  -

 .الثانى الثانكلطبلب الصؼ تككف مناسبة لمستكل  -

 الصكرة األكلية لبلختبار: - د

 خمسة لمكاقؼ، تقيس ىذه احياتية كفمسفية، مكاقؼ( :) التأممىتضمنت الصكرة األكلية الختبار التفكير 
 تفسيرات إعطاء – المنطقية كاألدلة األسباب تحديد – الناقدة كالرؤية التأمؿ )كىى  التأممىميارات لمتفكير 

( 65كقد تككف االختبار فى صكرتة األكلية مف )،  ( منطقية أحكاـ إصدار – مقترحة حمكؿ كضع – مقنعة
مفردة فى صكرة اختيار مف متعدد ، يمى كؿ مفردة أربعة بدائؿ لمحؿ كعمى الطالب أف يختار البديؿ 

 .المناسب مف البدائؿ المطركحة

 مف خبلؿ:تـ ضبط االختبار فى صكرتو األكلية ضبط االختبار :  -ىػ

 : عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف فى المناىج كطرؽ التدريس  -9

 كقد أسفرت آراؤىـ عف اآلتى:

،إعادة صياغة الحياتية أك الفمسفيةالمكاقؼ المختارة سكاء مكاقؼ اتفؽ معظـ المحكميف عمى مناسبة  -
 .بعض المفردات بحيث تعبر بصكرة سميمة عف الميارة المراد قياسيا 

لعامة لركسك طكيؿ جدان كقد كرد أف المكقؼ السادس الخاص باالرادة ااتفؽ معظـ المحكميف عمى   -
 .ىذا المكقؼ مف االختبارحذؼ ىب ركسك بصكرة مقتضبة بالكتاب المدرسى كلذا أشار المحكمكف بمذ

 

 التجربة االستطبلعية لبلختبار -1

بعد عرض االختبار عمى المحكميف لمتأكد مف سبلمتو أصبح االختبار جاىزان لمتطبيؽ عمى العينة    
 كذلؾ بيدؼ:مف طبلب الصؼ الثانى الثانكل بمدرسة أـ المؤمنيف الثانكية بنات بمدينة بنيا االستطبلعية 

بلعية )المبدئية( تـ حساب زمف االختبار مف خبلؿ التجربة االستط حساب زمف االختبار:  -أ     
لبلختبار، حيث تـ قياس الزمف المستغرؽ عند انتياء الطالب األكؿ كاألخير مف اإلجابة، كحساب متكسط 

 ( دقيقة.90الزمف بيف كؿ منيما، حيث كاف الزمف المناسب لبلختبار )

 :حساب ثبات االختبار - ب
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التى ييدؼ لقياسيا، مف خبلؿ يقصد بثبات االختبارات مدل قياس االختبار لممقدار الحقيقى لمسمة  
 إعادة تطبيؽ االختبار عمى نفس العينة ليعطى نفس النتائج.

كىى قيمة ثبات   (0 ,9;)ثبات االختبار إلى  بمغتكقد كتـ حساب معامؿ ثبات االختبار مف خبلؿ طريقة. 
 تشير إلى صبلحية استخداـ االختبار. مناسبة

 الباحثة منيا ما يمى:كقد استخدمت حساب صدؽ االختبار:  -ج

 صدؽ المحتكل: -9

كقد قامت الباحثة باالطبلع عمى الدراسات السابقة  يقصد بو مدل تمثيؿ االختبار لمميداف الذل يقيسو، )    
، باإلضافة  التأممى، ككذلؾ عمى االختبارات  العربية التى أعدت لقياس التفكير التأممىفى مجاؿ التفكير 

راسة الحالية، كتـ كضع المفردات فى صكرة مكاقؼ تتصؿ بمكضكعات الكحدة إلى اإلطار النظرل لمد
 الثانكل. الثانىكتناسب طبلب الصؼ 

 الصدؽ الذاتى: -1

 ( تقريبان كىذه5>,0االختبار )باستخداـ معادلة حساب الصدؽ الذاتى لبلختبار، كجد أف معامؿ صدؽ     
 لصدؽ تمكف مف استخدامو كأداة لمقياس.  القيمة تدؿ عمى أف االختبار عمى درجة عالية مف ا

                                                                        

 الصكرة النيائية لبلختبار -ك

بعد إجراءات ضبط االختبار، تـ إجراء التعديبلت التى أشار إلييا المحكمكف، كأصبح االختبار فى  
 يمى:صكرتو النيائية، التى تضـ ما 

 تعميمات االختبار: -9

تعد تعميمات االختبار عنصران ىامان فى تكضيح كتحديد اليدؼ مف االختبار، ككيفية التعامؿ معو، كلذلؾ  
 حرصت الباحثة عمى كتابة تعميمات االختبار بكضكح، كقد تضمنت ما يأتى:

 تامة. بعناية مفردة كؿ فى كتفكر تقرأ -أ 
 المطركحة. البدائؿ بيف مف الصحيح االختيار تختار -ب 
 السميـ. االختيار حكؿ دائرة تضع -ج 
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 المطركحة. األسئمة كؿ عف اإلجابة تحاكؿ -د 

 لبلختبار. المحدد بالزمف اإللتزاـ -ق 
 

 جدكؿ مكاصفات االختبار -5

كأرقاـ المفردات التى تقيس كؿ ميارة  التأممىقامت الباحثة بإعداد جدكؿ مكاصفات لميارات التفكير  
 ( يكضح ذلؾ: 6داخؿ المكقؼ فى الصكرة النيائية، كالجدكؿ رقـ ) 

 

 الثانكل الثانى الصؼ لطبلب التأممى التفكير اختبار مكاصفات  (4) رقـ جدكؿ
 

 المجمكع أرقاـ المفردات الميارات ـ

 9 – >0  - 08 – 00 – 9 – 0 التأمؿ كالرؤية الناقدة 9
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التعديبلت التى أشار إلييا المحكمكف، كأصبح االختبار فى بعد إجراءات ضبط االختبار، تـ إجراء     
( مفردة تقيس 59)عمى عدد  االختبار فكقد تضم ، ( مكاقؼ حياتية كفمسفية9) صكرتو النيائية مككنان مف

كقد خصصت درجة كاحدة لئلجابة الصحيحة كصفر لئلجابة  ،(7ممحؽ )  الخمسة لمتفكير التأممىالميارات 
          ( مفتاح تصحيح االختبار8) ممحؽ  .الخاطئة

 :األكاديمية مقياس فاعمية الذاتبناء  -7

 كفقا لمخطكات التالية: األكاديمية فاعمية الذاتتـ اعداد مقياس 
الصؼ طبلب  لدل األكاديمية قياس فاعمية الذات: ييدؼ المقياس إلى تحديد اليدؼ مف المقياس -أ 

 الثانى الثانكل.
: فى ضكء اإلطبلع عمى المقاييس التى اعدت بالدراسات السابقة المرتبطة تـ تحديد أبعاد المقياس  -ب 

 (.المثابرة -المبادرة االجتماعية – تفضيؿ المياـ الصعبة – الثقة بالنفس)  كىىتحديد أبعاد المقياس 
: بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة ، تـ صياغة مفردات المقياس بحيث صياغة عبارات المقياس -ج 

( مفردة يتـ تقديرىا عمى 59بيا تمثيؿ كؿ بعد مف أبعاد المقياس ، كقد تككف المقياس مف )ركعى 
(. كالجدكؿ التالى يكضح مكاصفات ال تنطبؽ أبدا   -قميبلن  –أحيانا  – كثيرا   – دائما)  خماسىمقياس 
 المقياس:

56 

تحديد األسباب كاألدلة  1
 المنطقية

5- : – 05 – 09 -  57  8 

 9  58 – 50 – :0 – 06 – ; – 6 إعطاء تفسيرات مقنعة 4

 8 59  - 50 – ;0 -> – 7 كضع حمكؿ مقترحة 3

 7  55 -07 – 00 – 8 إصدار أحكاـ منطقية 5

 59  المجمكع 6
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 الثانى الثانكلالصؼ طبلب لدل  األكاديمية فاعمية الذاتجدكؿ مكاصفات مقياس ( 3جدكؿ رقـ )

 ـ أرقاـ العبارات المكجبة  أرقاـ العبارات السالبة 
9 – 3 – 90 – 93- 96- 19-  

13- 16 
1- 4- 5- 6 – 7- 8 – 9- 99- 
91- 94 – 95-  97- 98 – 99 – 

10-  11- 14 – 15 

 

 المجمكع 98 8

كالنياية الصغرل لدرجات ( 940مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف النياية العظمى لدرجات المقياس )      
 ( درجة.16المقياس )

 
 التجربة االستطبلعية لممقياس: -د
الثانكل ، كذلؾ بيدؼ  الثانىبالصؼ  أـ المؤمنيفتـ تطبيؽ المقياس عمى مجمكعة مف طبلب مدرسة  -

 تحديد زمف المقياس كحساب صدؽ كثبات المقياس ، كبعد التطبيؽ تـ:
دقيقة، مف خبلؿ حساب متكسط الزمف االذل استغرقة الطبلب فى ( 60حساب زمف المقياس بكاقع )  -

 االجابة عمى المقياس.
سبكعيف بيف إبلب مرتيف متتاليتيف بفاصؿ زمنى حساب ثبات المقياس: تـ تطبيؽ المقياس عمى الط -

 ) التطبيؽ األكؿ كالثانى، كقد استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسكف ، كقد كاف معامؿ االرتباط
 كىى قيمة ثبات عالية تشير إلى صبلحية المقياس.(  7;.0

، (0>.0 ) حساب صدؽ المقياس: باستخداـ معادلة الصدؽ الذاتى ، كجد أف معامؿ صدؽ المقياس ىك -
، كبذلؾ أصبح المقياس فى صكرتو النيائية جاىزا لمتطبيؽ يمة عمى صبلحية المقياس الستخداـكتدؿ الق
 (9) ممحؽ 

 الميدانية كنتائجيا:الدراسة  -5

 تـ تنفيذ الدراسة الميدانية كفقا لمخطكات التالية:
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 الصؼ الثانى الثانكل بمدرسة الشيماء الثانكية بنات بمدينة بنياطبلب  اختيار مجمكعة البحث مف 
 ( طالبة69كعددىـ )

   الخميس قبميا عمى مجمكعة البحث يكـ  كمقياس فاعمية الذات لمطبلب التأممىتطبيؽ اختبار التفكير
، حيث أف ىدؼ التصميـ التجريبى ذك المجمكعة الكاحدةكقد اختارت الباحثة  .;6/500/ ;المكافؽ 

البحث ىك قياس تأثير المعالجة التجريبية ) الكحدة فى الفمسفة القائمة عمى نظرية التعمـ المستند إلى 
، كحتى تضمف الباحثة أف النتائج تعزل فى التدريس كليس اليدؼ المقارنة مع الطرؽ المعتادة (الدماغ

 إلى متغير الكحدة كليست متغيرات أخرل.
  ـ. ;7/500/;0كحتى  ;6/500/ 00 فى الفترة مفتدريس الكحدة المختارة 
  ـ،  ;7/500/>0تطبيؽ األدكات بعديا عمى مجمكعة الدراسة 
  االحصائية لمبيانات.المعالجة 

 
 
 

 كمناقشتيا نتائج الدراسة كتفسيرىا
، حيث تـ استخداـ  SPSS ver 18رزمة المعالجات اإلحصائية تـ معالجة البيانات باستخداـ      

كمعامؿ ارتباط بيرسكف لدراسة العبلقة  (Paired sample T.Test)اختبار "ت" لمعينات المرتبطة 
كقد جاءت نتائج ، التأممى كفاعمية الذات لدل طبلب الصؼ الثانى الثانكلاالرتباطية بيف كؿ مف التفكير 

 الدراسة عمى النحك التالى:

 ≥ α)  تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللةالذل ينص عمى "  مفرض األكؿ:ل بالنسبة  -9
ككؿ التأممى اختبار التفكير طبلب فى التطبيقيف القبمى كالبعدل فى الدرجات متكسطى بيف    ( 0.05 

قامت الباحثة بحساب الفرؽ بيف التطبيقيف القبمى كالبعدل لميارات التفكير ، "لصالح التطبيؽ البعدل
 عمى النحك التالى: التأممى

لدل طبلب شعبة  التأممى( يكضح داللة الفرؽ بيف التطبيقيف القبمى كالبعدل لميارات التفكير 5جدكؿ )
 الفمسفة كاالجتماع

نكع  الميارات
 التطبيؽ

االنحراؼ  المتكسط 
 المعيارل

 عدد الطبلب
 )ف(

قيمة " 
 ت"

 الداللة

 0.00 90.06 44 9.49 1.96 قبمىالتأمؿ كالرؤية 
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 0.696 5.91 بعدل الناقدة
تحديد األسباب 
 كاألدلة المنطقية

 0.00 8.33 44 9.98 1.97 قبمى
 0.395 3.78 بعدل

إعطاء تفسيرات 
 مقنعة

 0.00 90.59 44 9.11 1.63 قبمى
 0.696 3.79 بعدل

كضع حمكؿ 
 مقترحة

 0.00 9.93 44 0.91 1.70 قبمى
 0.70 3.79 بعدل

إصدار أحكاـ 
 منطقية

 0.00 5.99 44 9.95 1.40 قبمى
 0.50 4.54 بعدل

اختبار التفكير 
 التأممى ككؿ

 0.00 96.71 44 4.18 94.60 قبمى
 9.34 11.53 بعدل

 
 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمى:

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات الطبلب فى التطبيقيف القبمى كالبعدل لصالح  -
حيث بمغ متكسط درجات الطبلب فى التطبيؽ القبمى  ، التأمؿ كالرؤية الناقدةميارة فى  التطبيؽ البعدل

 ( فى التطبيؽ البعدل، مما يدؿ عمى تحسف أداء الطبلب.5.91( مقابؿ )1.96)
مما يدؿ عمى تحسف (، 0.08( كىى دالة عند مستكل ) 90.06كما بمغت قيمة " ت" المحسكبة )   -

 .الصؼ الثانى الثانكل طبلبلدل  التأمؿ كالرؤية الناقدةميارة 
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات الطبلب فى التطبيقيف القبمى كالبعدل لصالح  -

، حيث بمغ متكسط درجات الطبلب فى  تحديد األسباب كاألدلة المنطقيةميارة التطبيؽ البعدل فى 
كما ل، مما يدؿ عمى تحسف أداء الطبلب، ( فى التطبيؽ البعد3.78( مقابؿ )1.97التطبيؽ القبمى )

(، مما يدؿ عمى تحسف ميارة 0.08( كىى دالة عند مستكل )8.33بمغت قيمة " ت" المحسكبة )  
 .طبلب الصؼ الثانى الثانكللدل  تحديد األسباب كاألدلة المنطقية

بعدل لصالح تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات الطبلب فى التطبيقيف القبمى كال -
، حيث بمغ متكسط درجات الطبلب فى التطبيؽ  إعطاء تفسيرات مقنعةميارة التطبيؽ البعدل فى 
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كما بمغت قيمة ل، مما يدؿ عمى تحسف أداء الطبلب، ( فى التطبيؽ البعد3.79( مقابؿ )1.63القبمى )
إعطاء تفسيرات (، مما يدؿ عمى تحسف ميارة 0.08( كىى دالة عند مستكل )90.59" ت" المحسكبة )

 .لدل طبلب الصؼ الثانى الثانكل مقنعة
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات الطبلب فى التطبيقيف القبمى كالبعدل لصالح  -

فى التطبيؽ القبمى  ، حيث بمغ متكسط درجات الطبلب كضع حمكؿ مقترحةميارة التطبيؽ البعدل فى 
كما بمغت قيمة " ت" بلب، ( فى التطبيؽ البعدل، مما يدؿ عمى تحسف أداء الط3.79( مقابؿ )1.70)

 كضع حمكؿ مقترحة(، مما يدؿ عمى تحسف ميارة 0.08( كىى دالة عند مستكل )9.93المحسكبة )  
 .لدل طبلب الصؼ الثانى الثانكل

سطى درجات الطبلب فى التطبيقيف القبمى كالبعدل لصالح تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متك  -
، حيث بمغ متكسط درجات الطبلب فى التطبيؽ القبمى  إصدار أحكاـ منطقيةميارة التطبيؽ البعدل فى 

كما بمغت قيمة " ت" ل، مما يدؿ عمى تحسف أداء الطبلب، ( فى التطبيؽ البعد4.54( مقابؿ )1.40)
 إصدار أحكاـ منطقية(،مما يدؿ عمى تحسف ميارة 0.08( كىى دالة عند مستكل )5.99المحسكبة )  

 .لدل طبلب الصؼ الثانى الثانكل
الختبار تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات الطبلب فى التطبيقيف القبمى كالبعدل  -

فى التطبيؽ القبمى لصالح التطبيؽ البعدل حيث بمغ متكسط درجات الطبلب التفكير التأممى ككؿ 
 ( فى التطبيؽ البعدل، مما يدؿ عمى تحسف أداء الطبلب.11.53( مقابؿ )94.60)

مما يعنى قبكؿ الفرض (، 0.08( كىى دالة عند مستكل ) 96.71كما بمغت قيمة " ت" المحسكبة )   -
 األكؿ لمدراسة.

 :التجريبية كبعدىاكالرسـ البيانى التالى يبيف مدل التحسف فى أداء الطبلب قبؿ المعالجة 
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يتضح مف الرسـ البيانى السابؽ أف ىناؾ نمك كتحسف فى ميارات التفكير التأممى لدل طبلب الصؼ  -
، كما الثانى الثانكل ، كالذل يرجع إلى فاعمية الكحدة القائمة عمى نظرية التعمـ المستند إلمى الدماغ

 يب الطبلب عمى ميارات التفكير التأنممىتضمنتو الكحدة مف أنشطة تعميمية مختمفة ساعدت عمى تدر 
 

 التأممىالمرتبطة بالتفكير  مناقشة نتائج الدراسة
( )  :500)عبد اهلل، ( ك Van Es ،5009)  فاف ايز كتتفؽ النتائج السابقة مع نتائج دراسات كؿ مف 

،   Tuncer & Ozeren) تكنسر ك أكزريف ( ك Guvence & Celik   ،5005جكفينؾ ك كسيمؾ
                      ك (:500)صالح، ك( 5009عبد المجيد،  ك ) (5006) صبلح الديف، ك( 5006) سميماف، ( 5005

 :كيرجع ذلؾ إلى( 5008) الزغبى،
، بمكاقؼ الحياة اليكمية، كعبلقو ىذه الميارات المتعددة كأىميتو كمياراتو التأممىمتفكير لالطبلب  معرفة -0

 ما لدييـ مف معمكماتفى الربط بيف  كاضحأثر  التأممىالمعرفية المرتبطة بالتفكير  لمبنيةحيث كاف 
 .الحياتيةكالمكاقؼ 

تتعمؽ باألخبلؽ كفمسفة األخبلؽ كمذاىبيا مكضكعات ، حيث تضمنت  الكحدةب المتضمنة تمكضكعاال -5
ت بحياة الطالب الكاقعية كالفمسفة السياسية كالمذاىب المختمفة فى الحكـ، كنظران إلرتباط ىذه المكضكعا

كما يتكافؽ مع ىذه  فقد كاف لتناكؿ ىذه المكضكعات كعرضيا كفقان لمبادلء التعمـ المستند لمدماغ،
 .بالغ األثر عمى تنمية ميارات التفكير التأممى لدل الطبلب المبادلء مف استراتيجيات تدريسية،

2.96 2.97 2.64 2.70 2.30 
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5.12 4.78 4.79 4.79 
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التى تـ تضمينيا بالكحدة كالتى شممت الرسكـ كالجداكؿ التكضيحية كالعركض  مختمفةاألنشطة ال -6
عمى اىتماـ الطبلب بدراسة كالتى ساعدت الضكئية كالقصص الكاقعية كالنصكص الفمسفية ، 

تييئة تدعـ أنشطة النصفيف الكركييف لممخ، كتعمؿ عمى ، حيث استعانت الباحثة بأنشطة المكضكعات
كما يستتبعو مف فى مناخ إيجابى لمتعمـ بعيد عف التيديد كيدعـ التحدل تعمـ كتحفيزىا البنية الذىنية لمم

، ككؿ ىذه األنشطة يسرت حكؿ المكاقؼ كالنصكص المختمفة التى تمت االستعانة بيا طرح لؤلفكار
لمطبلب فرص تعمـ ميارات التفكير التأممى حيث استطاع الطبلب عرض األسباب كاألدلة المؤيدة 

 .فيـ كتفسيرىا بصكرة مقنعةلمكاق
التى تمت استخداميا فى الكحدة سكاء التقكيـ األكلى أك المبدئى أك التقكيـ  أساليب التقكيـ المختمفة  -7

كأخيرا التقكيـ النيائى كالذل تمثؿ فى  المرحمى البنائى الذل صاحب تدريس كؿ درس مف دركس الكحدة،
 .اختبار التفكير التأممى

دعـ كالذل يعتمد عمى  الدراسة الميدانيةأثناء تنفيذ  العاطفى اإليجابى المحفر لمتعمـاالنفعالى المناخ  -8
فرص التفكير لدل الطبلب ، كالمناقشة اليادئة كالمنظمة لؤلفكار كتبادؿ كجيات النظر، كالربط بيف 

ط المكضكعات كالمكاقؼ المتضمنة بيا بالبيئة االجتماعية لمطالب، كالتفكير،  بلؽ حريتيـ فى المناقشةكا 
صدار أحكاـ منطقية  ساعد ذلؾ عمى تنمية قدرة الطبلب عمى الرؤية الناقدة لممكاقؼ كالمشكبلت كا 

 .حكليا
 

القائمة عمى التعمـ ما فاعمية الكحدة لمدراسة "  الثالثكبذلؾ تككف الباحثة قد أجابت عف التساؤؿ  -
 ؟ تنمية التفكير التأممى لدل طبلب الصؼ الثانى الثانكل المستند لمدماغ فى 

 

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ) الذل ينص عمى "  مفرض الثانى:ل بالنسبة  -1
α ≤  0.05 )    مقياس فاعمية طبلب فى التطبيقيف القبمى كالبعدل فى  الدرجات متكسطى بيف

 البعدل.لصالح التطبيؽ  األكاديمية الذات
لدل طبلب  األكاديمية مقياس فاعمية الذات( يكضح داللة الفرؽ بيف التطبيقيف القبمى كالبعدل 6جدكؿ )

 الصؼ الثانى الثانكل
االنحراؼ  المتكسط  نكع التطبيؽ المقياس

 المعيارل
 عدد الطبلب

 )ف(
 الداللة قيمة " ت"

 فاعمية الذات
 األكاديمية

 0.00 19.75 44 91.09 80.49 قبمى
 8.01 995.53 بعدل
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 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمى:
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطى درجات الطبلب فى التطبيقيف القبمى كالبعدل لصالح  -

، حيث بمغ متكسط درجات الطبلب فى التطبيؽ األكاديمية مقياس فاعمية الذاتالتطبيؽ البعدل فى 
كما ل، مما يدؿ عمى تحسف أداء الطبلب، ( فى التطبيؽ البعد995.95( مقابؿ )80.49القبمى )

تحسف نمك ك (، مما يدؿ عمى 0.08( كىى دالة عند مستكل )19.75بمغت قيمة " ت" المحسكبة )
 لدل طبلب الصؼ الثانى الثانكل. األكاديمية فاعمية الذات

 األكاديمية الذاتبفاعمية مناقشة نتائج الدراسة المرتبطة 
) ك (5006) النكاب ك حسيف، ك (5000)عصفكر، تتفؽ النتيجة السابقة مع نتائج دراسات كؿ مف 

 .(5009) عكض ، ك (.5008عبد المجيد، 
 :ما يمى إلى  كترجع صحة الفرض الثانى

ساعد تكظيؼ مبادلء التعمـ المستند لمدماغ كالخاصة ، االعتماد عمى مبادلء التعمـ المستند لمدماغ -0
بالمناخ االنفعالى أثناء تنفيذ التجربة كالذل يعتمد عمى الكد كالتفاىـ كالتحفيز كالحكـ عمى المكاقؼ 

طبلؽ حريتيـ فى المناقشة كالتفكير،  ممارسة البحث كحب االستطبلع ك كالمشكبلت بصكرة منطقية كا 
 دل الفكرل كاإلدراؾ الكمى كالتأممى لممكاقؼ كبالتالي يصبح التعمـ ذا معنىكاإلحساس بالمسئكلية كالتح

 بالنسبة لمطالب، كمف ثـ تزداد ثقتو في نفسو كدافعيتو نحك التعمـ . كفطرل فى البحث عف المعمكمات

 المثابرة لدل الطبلب فىكالتي ساعدت عمى تنمية  المرتبطة بالتفكير االتأممى لخبرات كالمكاقؼتنكع ا -5
 عمى استخداـ بتدريب الطبلب الباحثة كما قامت ، لممشكبلت كتحديد أسبابياجديدة البحث عف حمكؿ 

 التى ترتبط بالتحدل. الصعبة لمتعمـ تتضمف تفضيؿ المياـ أساليب جديدة

كأتاحت ليـ حرية ، كالتى دعمت ثقة الطبلب بأنفسيـ مكضكعاتعرض الة فى مطرؽ التدريس المستخد -6
كبالتالى ارتفعت  كالمنافسة اإليجابية بيف مجمكعات العمؿ بالتعمـ التعاكنىالتعبير فى عرض األفكار، 

 لدييـ معدالت الثقة بالنفس كالمبادرة االجتماعية كتفضيؿ المياـ الصعبة
دراسة اإلقباؿ عمى كالتى ساعدت الطبلب عمى ، األنشطة المختمفة التى تـ تضمينيا بالكحدة -7

  اإليجابية كالفعالة أثناء التدريس. المناقشاتالمكضكعات، كاتضح ذلؾ مف خبلؿ 

القائمة عمى التعمـ ما فاعمية الكحدة " كبذلؾ تككف الباحثة قد أجابت عف التساؤؿ الرابع لمدراسة
 ؟ لدل طبلب الصؼ الثانى الثانكل األكاديمية تنمية فاعمية الذات فى المستند لمدماغ 
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الذل ينص عمى " تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية  النسبة لمفرض الثالث :ب  -4
 التأممى كفاعمية الذاتبيف المتغيريف التابعيف ) ميارات التفكير (  α ≤  0.05داللة )  عند مستكل

 ".لصالح التطبيؽ البعدلطبلب الصؼ الثانى الثانكل ( لدل األكاديمية

فػػى التطبيػػؽ البعػػدل  مجمكعػػة الدراسػػةقامػػت الباحثػػة بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط لبيرسػػكف بػػيف درجػػات الطػػبلب 
     ، كقػػد بمغػػت قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط لبيرسػػكف األكاديميػػة كمقيػػاس فاعميػػة الػػذاتككػػؿ  التػػأممىالتفكيػػر ختبػػار ال
لػػػدل  األكاديميػػػة مى ك فاعميػػػة الػػػذاتالتػػػأمبػػػيف التفكيػػػر  مرتفعػػػاكىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف ىنػػػاؾ ارتباطػػػان  (::.0) 

المشػػكمة أك  تأمػػؿالتػػأممى مػػف حيػػث القػػدرة عمػػى ، بمعنػػى أنػػو كممػػا زادت قػػدرة الطػػبلب عمػػى التفكيػػر الطػػبلب 
أسػػػبابيا كتفسػػػيرىا كاقتػػػراح الحمػػػكؿ ليػػػا كالحكػػػـ عمػػػى مكاقػػػؼ صػػػاحب كتحديػػػد ك  كالرؤيػػػة الناقػػػدة ليػػػا المكقػػػؼ

مػػػف حيػػث ثقػػتيـ بأنفسػػػيـ كتفضػػيميـ لمميػػػاـ الصػػعبة، كالمبػػػادرة  لػػدييـ فاعميػػة الػػػذاتتحسػػػنت  المشػػكمة، كممػػا
 بصكرة كبيرة. االجتماعية كالمثابرة عمى أداـ المياـ

ما العبلقة بيف التفكير التأممى كفاعمية " لمدراسة الخامسكبذلؾ تككف الباحثة قد أجابت عف التساؤؿ 
 ؟ لدل طبلب الصؼ الثانى الثانكل األكاديمية الذات

 
 

 :مف العرض السابؽ لنتائج الدراسة يتضح أف    
التفكير ميارات كاف ليا دكر كبير فى تنمية  التعمـ المستند لمدماغنظرية القائمة عمى الفمسفة كحدة   -0

يشير إلى ضركرة االىتماـ  اكىذ لدل طبلب الصؼ الثانى الثانكل األكاديمية التأممى كفاعمية الذات
تطكرات التربكية فى مجاؿ التغيرات كاللضماف مكاكبة  التعميـ كالتعمـنظريات بكؿ جديد فى مجاؿ 

 التدريس.
االىتماـ بتكظيؼ المخ البشرل كتفعيؿ الدراسات التى استندت إليو لضماف تحقيؽ تعمـ  زيادة ضركرة  -5

أفضؿ كذا معنى لممتعمـ ، كلضماف منتج تعميمى كىك ) الطالب( بمكاصفات تكاكب القرف الحادل 
تحديات  -ثبلثية الحفظ كالتمقيف كاالستظيار التى ما زالت قائمة بمدارسنا ، رغـكتمغى  ،يفكالعشر 

التى نكاجييا، كالتى تطالب بتغيير النظاـ التعميمى، كربما حاف الكقت لبلستناد الى الدراسات التربكية 
 لتفعيميا كتحقيؽ متطمبات المجتمع فى بناء المكاطف المصرل.
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 :الدراسةتكصيات 

 بما يمى: الباحثةفى ضكء نتائج البحث السابقة تكصى 
 .مكاجية الطالب لممكاقؼ الحياتيةفى  نظران ألىميتو كمياراتو المختمفة التأممىبالتفكير االىتماـ  -0
االستفادة منيا فى تدريس ينبغى  التى فى مجاؿ التعميـ كالتعمـ الحديثة بالنظرياتضركرة اإلىتماـ  -5

 ارتباطا بالمخ البشرل. المكاد الفمسفية األكثر
بتنمية ثقة المتعمـ بنفسو كزيادة قدرتو عمى المثابرة فى المكاقؼ المختمفة ،كالمشاركة ضركرة االىتماـ  -6

 التفاعمية مع غيره فى المكاقؼ الدراسية كالحياتية 
 ، كخاصة الفمسفة.فى مناىج المكاد الفمسفيةكمياراتو المختمفة  التأممىالتفكير  ضركرة تضميف -7
التأكيد عمى أىمية االستعانة بالدراسات التربكية التى تمت فى مجاؿ المكاد الفمسفية ، كتفعيؿ البرامج  -8

أك االستراتيجيات المختمفة التى كردت بيذه الدراسات لتنمية أنماط التفكير المختمفة، فمـ يعد أماـ 
 ات الحياة.المعمـ إال تنمية قدرة الطالب عمى التفكير ، حتى يستطيع مكاجية تحدي

 

 :الدراسة مقترحات
 فى ضكء نتائج الدراسة تقترح الباحثة ما يمى:

استخداـ استراتيجيات التعميـ المتمايز فى تدريس الفمسفة لتنمية التفكير التأممى لدل طبلب الصؼ  -0
 األكؿ الثانكل.

الذات لدل التحصيؿ المعرفى كفاعمية فاعمية كحدة قائمة عمى نظريات الذكاءات المتعددة لتنمية  -5
 طبلب المرحمة الثانكية.

استخداـ نمكذج التعمـ المستند لمدماغ فى تدريس الفمسفة عمى تنمية ميارات الفيـ القرائى لدل طبلب   -6
 الصؼ األكؿ الثانكل.

أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلى فى تدريس مادة عمـ االجتماع عمى تنمية ميارات التفكير  -7
 الثانكية.التأممى لدل طبلب 
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 المراجعقائمة 
. القػػاىرة: مركػػز تطػػكير التػػدريس فػػى الفمسػػفة كالدراسػػات االجتماعيػػة(. 0>>0إبػراىيـ ، محمػػكد أبػػك زيػػد ) -0

 الكتاب لمنشر.
(. تأثير تدريس الفمسفة باستخداـ استراتيجية تعميـ التفكير الناقد لتعديؿ 5006إبراىيـ ، نادية حسف) -5

-:;(، 50، )مجمة القراءة كالمعرفةالسمكؾ فى تنمية تقدير الذات لدل طبلب المرحمة الثانكية، 
005. 

 -تنميتو -مياراتو –طبيعتو  -التفكير مف منظكر تربكل: تعريفو(. 5008إبراىيـ، مجدل عزيز ) -6
 . القاىرة: عالـ الكتب.أنماطو

 . عماف: دار المسيرة.التعمـ المعرفى(. :500أبك رياش، حسيف محمد ) -7
، فى " التعميـ مف أجؿ التفكير"، تعريب: التعميـ التأممى مف أجؿ التفكير(.;>>0باريؿ ، جكف ) -8

 صفاء األعسر، القاىرة: دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
، فى " قراءات فى ميارات التفكير ماذا تقدـ الفمسفة لتدريس التفكير(. :>>0ير ، بارل ؾ )با -9

 كتعميـ التفكير الناقد كالتفكير االبداعى" ، ترجمة: فيصؿ يكنس، القاىرة: دار النيضة العربية.
مف أجؿ منيج   (Meta Methode) (. التأمؿ الفمسفى فى ما كراء المنيج5000بخضرة، مكنيس ) -:

 .000->;(، 09، ) مجمة اآلدابالمنيج، 
مركز البحكث كالدراسات (. التفكير التأممى، تجارب كدراسات تربكية، 5009بشير، عبد اهلل صالح ) -;

 .000-:>(، كمية المعمميف، بيشة، السعكدية، 6) التربكية،
. القاىرة أساسيات عمـ النفس التربكل(. 5008جابر، جابر عبد الحميد، ك العزبى، مديحة محمد ) ->

 دار الفكر العربى.
(. كحدة مطكرة كفؽ التعمـ المستند إلى الدماغ فى تنمية تقدير 5006الجاجى، رجاء محمد ديب ) -00

الذات كاالتجاه نحك االبداع لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسى ، المؤتمر العممى العربى العاشر 
اإلصبلح التربكل كرعاية المكىكبيف  معايير كمؤشرات التميز:لرعاية المكىكبيف كالمتفكقيف " 

 .079-056(، 0" ، األردف، )كالمتفكقيف" ، المجمس العربى لممكىكبيف كالمتفكقيف
(. استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ المستند إلى الدماغ 5009جاد الحؽ، نيمة عبد المعطى ) -00

دل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل، لتنمية ميارات التفكير التأممى كعادات االستذكار فى الكيمياء ل
 . >;0-:06(، 0) >0 مجمة التربية العممية،
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، ترجمة: ىشاـ سبلمة التعمـ استنادًا إلى الدماغ : النمكذج الجديد لمتدريس(. 5007جنسف، إريؾ ) -05
 ك حمدل عبد العزيز، القاىرة: دار الفكر العربى.

. القاىرة: دار السحاب لمنشر شعباستراتيجيات التفكير المت(. 5009الحناف، أسامة محمكد ) -06
 كالتكزيع.

(. أثر برنامج تعميمى قائـ عمى التعمـ المستند 5008الخكالدة، ماجد خميفة، ك قطاكل، محمد إبراىيـ ) -07
إلى الدماغ فى تحسيف ميارات التفكير االبداعى كالتحصيؿ فى التربية االجتماعية كالكطنية فى 

 .855-805(، 6) >، نفسيةمجمة الدراسات التربكية كالاألردف، 
(. أثر استخداـ المدخؿ القائـ عمى القضايا فى تنمية ميارات التفكير :500الخكالدة، محمكد عبد اهلل ) -08

التأممى كميارات تحديد المشكبلت االجتماعية فى مبحث التربية الكطنية كالمدنية لدل طبلب الصؼ 
 التربية، جامعة اليرمكؾ.، منشكرة، كمية رسالة دكتكراهالعاشر فى االردف، 

(. أثر استراتيجية تعميمية قائمة عمى نمكذج جنسف لمتعمـ المستند 5000دركيش ، محمكد عبد اهلل ) -09
إلى الدماغ فى تنمية المفاىيـ النحكية كالتفكير التأممى، رسالة دكتكراه، غير منشكرة، كمية العمـك 

 التربكية كالنفسية ، جامعة عماف العربية، األردف.
 –التفكير كأنماطو: التفكير العممى (. 5007رزكقى، رعد ميدل ك عبد الكريـ، سيى إبراىيـ ) -:0

 ، عماف: دار المسيرة. التفكير المنطقى –التفكير الناقد  –التفكير التأممى 
. األردف: دار ميارات التفكير كسرعة البديية كحقائب تدريبية عمييا(. 5009رياف، محمد ىاشـ ) -;0

 لتكزيع.حنيف لمنشر كا
(. أثر التعمـ المستند إلى الدماغ فى تنمية ميارات التفكير التأممى لدل 5008الزغبى، أحمد محمد )  ->0

 .8:-76(، 0) 09، مجمة العمـك التربكية كالنفسيةالتبلميذ المكىكبيف فى الصؼ الثامف، 
قاالت حميـ تادرس (. تعميـ المكاد الفمسفية بالمرحمة الثانكية فى م;500زيداف، محمد سعيد أحمد ) -50

 .>05-0:(، 07، )مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعيةالصحفية دراسة تحميمية، 
(. أثر استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ 5009سميـ ، إبراىيـ عبد اهلل محمد ) -50

طبلب الصؼ الثالث  فى تحصيؿ الجغرافيا السياسية كتنمية بعض ميارات التفكير االستداللى لدل
 .600-5:0(، 7) 97 مجمة كمية التربية، جامعة طنطا،الثانكل، 

(. تصكر مقترح لمنيج الفمسفة فى ضكء االتجاه المنظكمى لتنمية 5006سميماف، سميـ عبد الرحمف ) -55
مجمة الجمعية التربكية لمدراسات ميارات التأمؿ الفمسفى لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل، 

 .070->>(، 88) ،االجتماعية
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(. فاعمية نمكذج بنائى مقترح لتدريس الفمسفة فى تنمية 5000سميماف، سميـ عبد الرحمف سيد ) -56
، دراسات فى المناىج كطرؽ التدريسالتحصيؿ كالتفكير التأممى لدل طبلب المرحمة الثانكية، 

(09: ،)0;9-55;. 
المتمايز فى تنمية التفكير التأممى  (. استخداـ التعميـ:500الشربينى ، داليا فكزل عبد السبلـ ) -57

مجمة كالدافعية الذاتية لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل متباينى التحصيؿ فى مادة الجغرافيا، 
 .8;5 – 576(، 5>، )الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية

لمصرية ، الييئة االمجمة(. النظرة الفمسفية لمعمـ ككحدة المعرفة، 96>0الشنيطى، محمد فتحى ) -58
 .77-70(، ;:):العامة لمتأليؼ كالنشر، 

(. فاعمية استخداـ التعمـ المنظـ ذاتيا لتدريس الفمسفة 5007الشنيطى، مى مصطفى محمد يكنس ) -59
، رسالة ماجستير غير منشكرةفى تنمية ميارات التفكير التأممى لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل، 

 كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.
(. استخداـ نمكذج التعمـ التكليدل فى الفمسفة لتنمية ميارات التفكير :500صابر محمد ) صالح، أية -:5

التأممى لدل طبلب المرحمة الثانكية، رسالة ماجستير ، غير منشكرة، كمية التربية ، جامعة عيف 
 شمس.

ة (. فاعمية الرحبلت المعرفية عبر الكيب لتدريس الكيمياء فى تنمي5007صالح، صالح محمد ) -;5
مجمة دراسات عربية فى التربية التفكير التأممى كالتحصيؿ الدراسى لدل طبلب المرحمة الثانكية، 

 .;:0 -;05(، 5)78، كعمـ النفس
(. فاعمية برنامج قائـ عمى النصكص الفمسفية فى تدريس الفمسفة  5006صبلح الديف، كالء محمد ) ->5

مجمة دراسات عربية فى التربية رحمة الثانكية، لتنمية ثقافة الحكار كالتفكير التأممى لدل طبلب الم
 .7;0->06(، 7) >6 كعمـ النفس،

(. أثر برنامج تدريبى مبنى عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ :500العارضة، محمد عبد اهلل ) -60
فى تحسيف تقدير الذات كالدافعية لئلنجاز لدل طالبات كمية األميرة عالية الجامعية جامعة البمقاء، 

 .:65-588(، 0) 98، مجمة كمية التربية، جامعة طنطا
. التفكير الناقد كالتفكير التأممى(. :500عامر، طارؽ عبد الرءؼ ك المصرل، إيياب عيسى ) -60

 القاىرة: مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيع.
 . القاىرة : مكتبة االنجمك المصرية.عمـ نفس الشخصية(. 5009عبد الخالؽ، أحمد محمد ) -65
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(، :6، )دراسات فى التعميـ الجامعى(. التعمـ المستند إلى المخ، :500ع، عزة محمد )عبد السمي -66
900-959. 

لمتدريس المكسع   Reigeluth(. أثر استخداـ نمكذج رايجميكث :500عبد اهلل، عاطؼ محمد سعيد ) -67
نكل، فى تدريس التاريخ عمى التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير التأممى لدل طبلب الصؼ األكؿ الثا

 .6;0-:07(، 00، )مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية
(. أثر استخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ فى 5007عبد المجيد، عبد اهلل ابراىيـ يكسؼ )  -68

تدريس بعض عادات العقؿ كاالتجاه نحك دراسة المادة لدل طبلب المرحمة الثانكية المتفكقيف دراسيا ، 
 .0:8 -000(، 86) ية فى التربية كعمـ النفس،دراسات عرب

(. فاعمية استخداـ نمكذج التعمـ التكليدل فى تدريس 5008عبد المجيد، عبد اهلل إبراىيـ يكسؼ ) -69
المنطؽ عمى تصحيح التصكرات الخاطئة لممفاىيـ المنطقية كتنمية الكفاءة الذاتية لدل طبلب المرحمة 

 .566-096(، 6:، )دراسات االجتماعيةمجمة الجمعية التربكية لمالثانكية، 
(. استخداـ مدخؿ التحميؿ األخبلقى فى تدريس الفمسفة 5009عبد المجيد، عبد اهلل إبراىيـ يكسؼ ) -:6

مجمة كمية التربية لتنمية ميارات التفكير التأممى كالحساسية األخبلقية لدل طبلب المرحمة الثانكية، 
 .;9-0(، 0) 9، بالفيـك

(. برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية بعض 5009مة محمد )عبد الكىاب ، فاط -;6
المعمـ كعصر المعرفة: عادات العقؿ لدل معممى التربية الخاصة، المؤتمر التربكل الدكلى األكؿ " 

 . 50-0نكفمبر، كمية التربية ، جامعة الممؾ خالد،  60 ->5، الفرص كالتحديات"
 عماف : دار المسيرة.عمـ النفس المعرفى النظرية كالتطبيؽ. (. 500) العتكـ، عدناف يكسؼ ->6
(. تطكير كحدة تعميمية فى ضكء نظرية التعمـ 5009العدكاف، زيد سميماف، الخكالدة، ماجد خميفة ) -70

المستند إلى الدماغ كقياس أثرىا فى تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طبلب الصؼ العاشر األساسى 
 .>9;-80;(، 5)76، مجمة دراسات، العمـك التربكيةرافيا كاتجاىاتيـ نحكىا، فى مادة الجغ

(. فاعمية استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة فى تحصيؿ الفمسفة 5006عرياف، سميرة عطية )  -70
مجمة القراءة لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل كأثر ذلؾ عمى اتجاىيـ نحك التفكير التأممى الفمسفى، 

 . >06-006(، 50، )كالمعرفة
(.برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير الجانبى لتنمية ميارات 5000عصفكر، إيماف حسنيف ) -75

مجمة دراسات فى التفكير التكليدل كفاعمية الذات لمطالبات المعممات شعبة الفمسفة كاالجتماع. 
 .98-06(، ::0، ) المناىج كطرؽ التدريس
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(. فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى التنظيـ الذاتى فى 5009عمى، زينب بدر عبد الكىاب ) -76
تحسيف الكفاءة الذاتية كالتحصيؿ المعرفى كاالتجاه نحك استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا لدل طبلب 

 .097-:00(، ::، )مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعيةالصؼ الثانى الثانكل، 
. كحدة مقترحة قائمة عمى التفكير التأممى لتنمية بعض المفاىيـ (:500عمى، نيفيف أحمد خميؿ ) -77

 .500-090(، 55، جامعة بكرسعيد، )مجمة كمية التربيةالفمسفية لدل أطفاؿ الركضة، 
(. أثر استخداـ طرائؽ العصؼ الذىنى كالقبعات الست 5009عكدات، ميسر حمداف عبد الرحمف ) -78

التأممى لدل طمبة الصؼ العاشر فى مبحث التربية الكطنية كالمحاضرة المفعمة فى التحصيؿ كالتفكير 
 كالمدنية فى األردف ، رسالة دكتكراه، منشكرة، كمية التربية،جامعة اليرمكؾ، األردف.

(. فاعمية خرائط التفكير كاألنشطة الكتابية فى تنمية بعض المفاىيـ 5009عكض، شيريف فايز ) -79
مجمة ية فى عمـ االجتماع لدل طبلب المرحمة الثانكية، االجتماعية كعادات العقؿ كالكفاءة الذات

 .8;6-689(، 8):0 البحث العممى فى التربية،
(. أثر استخداـ الخرائط الذىنية فى تنمية التفكير التأممى كعبلقتو 5007غريب، كالء أحمد ) -:7

(، 80، )لنفسدراسات عربية فى التربية كعمـ ا مجمةبالتحصيؿ فى مادة الفمسفة بالمرحمة الثانكية، 
57< – 5;7. 

فى تنمية )  Jigsaw(. أثر تكظيؼ استراتيجية جيجسك )5009الفرا، رندة نصر اهلل عبد السبلـ ) -;7
ميارات التفكير التأممى لدل طالبات الصؼ الحادل عشر ) الفرع الشرعى(، رسالة ماجستير، 

 منشكرة، كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.
 ، ترجمة:محمكد سيد رصاص، دمشؽ: دار المعرفة.الدماغ كالفكر(. :;>0فيرست، تشارلز ) ->7
(. أثر تكظيؼ استراتيجية التعمـ المنعكس فى تنمية المفاىيـ 5009قشطة، أية خميؿ إبراىيـ ) -80

كميارات التفكير التأممى بمبحث العمكـ الحياتية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسى، رسالة 
 تربية ، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.ماجستير، منشكرة، كمية ال

. كفػر الػػدكار: طرائػؽ كاسػػتراتيجيات التػػدريس لتشػػغيؿ كنمػاء المػػخ البشػػرل(. 5008قػبلدة، فػؤاد سػػميماف ) -80
 مكتبة بستاف المعرفة.

تعميـ ميارات التفكير: تدريبات عممية ألكلياء األمكر كالمعمميف (. 5005النغريير، جكف ) -85
 الحكرانى، العيف: دار الكتاب الجامعى.، ترجمة: منير كالمتعمميف

مجمة (. نظرية التعمـ المتناغـ مع الدماغ كتكظيفاتيا فى التعميـ كالتعمـ، 5008محمد ، ختاش ) -86
 .770 -755(، 57جامعة زياف عاشكر، الجزائر، ) الحقكؽ كالعمـك اإلنسانية،
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". القاىرة: رحمة الثانكيةكثيقة منيج الفمسفة كالمنطؽ " الم(. 5000/5005محمد ، كليد طاىر ) -87
 مركز تطكير المناىج كالمكاد التعميمية.

(. تدريس الفمسفة كتنمية ميارات التفكير التأممى كالمفاىيـ :500محمد، رجب عبديف مدبكلى ) -88
(، 6):، مجمة جامعة الفيـك لمعمـك التربكية كالنفسيةالفمسفية لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل، 

0:<- 55;. 
(. التفكير التأممى كعبلقتو بالمعتقدات المعرفية لطالبات الجامعة، :500فاؼ سالـ ) المحمدل، ع -89

 .870-:80(، >;السعكدية، ) مجمة دراسات عربية فى التربية كعمـ النفس،
تفكير ببل حدكد : رؤل تربكية معاصرة فى تعميـ التفكير (. 5009محمكد، صبلح الديف عرفة ) -:8

 . القاىرة: عالـ الكتب.كتعممو
(. مستكيات التفكير التأممى لدل 5008المرشد، يكسؼ بف عقبل محمد ك صالح، صالح محمد ) -;8

 .086-;00(، 5)60، مجمة كمية التربية بأسيكططبلب جامعة الجكؼ: دراسة نمائية، 
(. أثر استخداـ 5006المكاجدة، بكر سميح ك حمزة ، محمد عبد الكىاب ك عكدة اهلل، ازدىار محمد ) ->8

اء المعرفة فى التحصيؿ كتنمية التفكير التأممى لدل طمبة معمـ الصؼ فى جامعة ميارات ما كر 
 .0:9->06(، 0) 60اإلسراء، مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات، 

(. عادات العقؿ كالتفكير عالى الرتبة 5006النكاب، ناجى محمكد، ك حسيف، محمد إبراىيـ ) -90
، جامعة  مجمة العمـك االنسانية، كمية التربيةل طبلب كمية التربية، كعبلقتيما بالفاعمية الذاتية لد

 .0:5->07(، >0بابؿ، )
، ربػػط أبحػػاث الػػدماغ بالتػػدريس الفعػػاؿ: نمػػكذج التػػدريس المكجػػو لمػػدماغ(. 5006ىػػارديمف، مػػا  ـ. ) -90

 ترجمة: صباح عبد اهلل عبد العظيـ، القاىرة: دار النشر لمجامعات.
 (.المعايير القكمية لمتعميـ فى مصر، القاىرة:كزارة التربية كالتعميـ. 5006كزارة التربية كالتعميـ ) -95
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