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  حساس بالمشكمة :المقدمة واإل

 الفصل األوؿ



نسػانية تطػورات السػريعة وتػدلق المعرلػة اإلنتيجػة لل ؛بالعديػد مػف التنيػراتيتميػز العصػر الحػالظ      
و  ،ةوظيػور العديػد مػف األحػداث السياسػية علػظ السػاحة العالميػ ،وتعقػد الحيػاة وتشػاب يا ،والعلميػة

 لظ صعوبة  الت يف مع ىذه التنيرات السريعة .إ أدااألمر الذي  ،العديد مف المش بلت
 

د إعػػػداه لمواجيػػػة ىػػػذه أف ي ػػػوف ىنػػػاؾ رؤيػػػة مسػػػتقللية لنوعيػػػة المػػػتعلـ المػػػرا يجػػػبونتيجػػػة لػػػذلؾ      
نمػاط أر وتطػوي، تطػوير المنػاىج الدراسػيةة لنيػتجاىػات تر/ويػة عالميػة معاف ي وف ىناؾ أو  التنيرات ،

 قالػة لالتعليـ ىو الوسيلة الفعالة لتنيير ىي ػ  ، لادة مف المعرلة اإلنسانيةالتف ير والسلوؾ العلمظ واإل
 المجتمع وىوية ألراده وسماتو ال قالية .

 

ػػػػ اوتشػػػيد الفتػػػرة األ يػػػػرة تطػػػورد      سػػػػتراتيجيات  اوظيػػػور العديػػػػد مػػػف ، نػػػاىج الدراسػػػػيةلػػػظ الم املحوظد
لػظ المعرلػة العلميػة  ػبلؿ البحػث إده علػظ التوصػ  تظ تنمظ تف يػر الطالػب وتسػاعالتدريس الحدي ة ال

تعتمػد علػظ التلقػيف  مازالػتلػظ المػدارس  طػرؽ التػدريس السػاهدة لظ مقالػ  لػإفستقصا ، والتحري واال
 وتقديـ  ـ ىاه  مف المعلومات و اصة لظ المرحلة ال انوية دوف التر يز علظ تنمية التف ير.  ،والحفظ

 

ويػػػنع س ذلػػػؾ لػػػظ أسػػػاليب التعلػػػيـ الصػػػفظ التػػػظ تر ػػػز علػػػظ حشػػػو عقػػػوؿ الطػػػبلب بالمعلومػػػات      
 تبػػارات المدرسػػية والعامػػة لػػظ لنػػا  اال، و ػػذلؾ يػػات عػػف طريػػق التلقػػيف أو المحا ػػرةوالقػػوانيف والنظر 

ونقػد وتقػويـ والتدريبات المعرلية الصفية التظ ت ق  الذا رة والتنمظ مسػتويات التف يػر العليػا مػف تحليػ  
 .*(61، 6444)فتحي جرواف، .وميرىا

 

وليا العق  والتف ير أىمية  ليرة ، لقد لظ القرآف والسنة النلوية ، يجد أنيما أوالمتقم  ليما جا            
 ،والنظر  ،والتذ رالتدلر، رض وعلى عف التف ير لظ مل وت السموات واألجا ت اآليات تتحدث 

 : كولو تعالى ويظير ذلؾ لظ

 جس جس ري جس جس ٰى  جس ين ىن جس جس جس جس  جس جس جس جس جس جس جس جس  جس جس جس جس جس جس جس  جس جس ٱٱُّٱ     

 ١٩١ - ٠٩١آل عمران:  َّ  جس جس جس جس

 
 *نظام التوثيق المتبع ) الإسم ، السنة ، رقم الصفحة (.

 

ر  ػػػرورة مػػػف  ػػػروريات مواجيػػػة بػػػقف التف يػػػ (41،6445)دمحم المفتػػػييػػػذ رولػػظ ىػػػذا السػػػياؽ      
لػـ القػدرة علػظ التحليػ  لػذا لػإف علينػا تع ،المتبلحقة مػف حولنػاومات المتزايدة و معرلظ والمعلنفجار الاال

 ا،لػػػظ اللػػػداه  لحػػػ  المشػػػ بلت التػػػظ تواجينػػػا يوميدػػػالقػػػرارات و/ػػػذؿ الجيػػػد للوصػػػوؿ إ ت ػػػاذالمنطقػػػظ وا



يلة لعالػة لػظ تقػدـ الح ػارة البشػرية ، ووسػ يدػاجوىر  اوعنصػرد  أساسظ لظ توجيػو الحيػاة، عام  لالتف ير
 لظ التعام  مع المستجدات المحلية والعالمية .

 

التػػظ يقػػـو ليػػا الفػػرد عنػػد مواجيػػة  يم ػػ  مجموعػػة مػػف العمليػػات العقليػػةلػػظ أف التف يػػر  وال ريػػب    
ليػو داهػػـ التف يػر ليمػػا يحػي  بػػو مػػف  ،لػالتف ير عمليػػة مبلزمػة لئلنسػػاف ،مشػ لة مػػا أو موكػف مػػامض

 وعلمية بح اد عف الحلوؿ المناسبة ليا.  ،واكتصادية ،تماعيةواج ،مش بلت وك ايا سياسية
 

 ، حيػث أشػار علػى أىميػة تعلػيـ ميػارات التف يػر ر/ويػة والبحػوث دت العديد مػف األدليػات التولقد أ    
  تسػػابتف يػػر ىػػو بم ابػػة تم ػػيف الفػػرد مػػف اف تعلػػيـ ميػػارات الإلػػى أ (61، 5115 )فتحػػي جػػراوف 

 نواع المعرلة  والمعلومات المقدمة لو.لية مع أا نوع مف أالقدرة على التعام  بفاع
 

ا       لػظ ىػذا الشػقف أف الطػبلب يصػبحوف أ  ػر دالعيػة   (52، 5114 )مجدى حبيػب ويذ ر أي د
وأ  ر ارتباطدا بالفصوؿ التظ يجدوا لييا إ ارة عقلية، و يحلوف ىػؤال  المعلمػيف الػذيف يقومػوف لإسػت ارة 

ػة للمعلومػات، تف رييـ، و يف لوف الد روس التػظ يطلػب مػنيـ لييػا أف يقػدموا تفسػيرد و تحلػيبلد ومعالجد
 وتطليق للمعرلة و الميارات الم تسبة لظ المش بلت النريبة والمواكف الجديدة. 

 

أف تنميػػة ميػػارات التف يرىػػدؼ أساسػػظ لػػظ  ػػ   (632- 633، 5114 )حسػػف زيتػػوف ويؤ ػػد     
لظ تعليـ أي مادة دراسية،  مػا أف  تعلػيـ ميػارات التف يػر العليػا  المواد الدراسية، لذا يجب أف يت مف

مف  بلؿ المواد الدراسية التظ يدرسيا الطبلب يعطى نتاهج أل   مف تعلػيـ ىػذه القػدرات عػف طريػق 
لرامج مستقلة، و يؤ د إذا أردنػا أف ننمػظ التف يػر يجػب البحػث عػف ممارسػات وأسػاليب واسػتراتيجيات 

 نمية ميارات التف ير و اصة ميارات التف ير العليا.لعالة كادرة على ت
 

حتػػ  م انػػة بػػارزة مػػف تف يػػر المػػر/يف و/نػػا د علػػى مػػا سػػلق، نجػػد أف ميػػارات التف يػػر أصػػبحت ت     
المنػػػاىج لقنػػػػاعتيـ بقىميتػػػو و اصػػػػة أف الطػػػبلب بحاجػػػػة إلػػػى مواجيػػػػة مشػػػػ بلت وال لػػػرا  ووا ػػػػعظ 

 والتنالس والتفوؽ . حانجحتى يستطيعوا ال ، بلؿ تزويدىـ بميارات التف ير المستقل  
  
  ِ 

 
 

ىنا جا  اىتماـ الباح ة لتنمية ميارات التف ير مف  بلؿ مقرر علـ النفس واالجتماع ومف      
وأساليب تدريسو و اصة ميارات التف ير العليا، حيث أف المتقم  لمقرر علـ النفس واالجتماع يجد 

يعد مف أ  ر المواد الدراسية إرتباطدا لتعليـ وتعلـ التف ير،  -اعيةبح ـ طليعتو اإلنسانية واالجتم -أنو



ليو يزود طبلب المرحلة ال انوية بقدر والر مف ال لرات االجتماعية التظُ تم نيـ مف تحلي  الواكع 
 الفرصة بلبالتظ تعطظ للط واالجتماعية،وتقديـ العديد مف المش بلت اإلنسانية  المحي  ليـ وليمو،

 . ـير لظ الحلوؿ مير التقليدية لح  ىذه المش بلت المحيطة ليلظ التف 
    

 ما إف المتتبع لعمليات تطوير مناىج المواد الفلسفية عمومدا، ومادة علـ النفس واالجتماع بصفة     
 اصة يجد أف معظـ الباح يف لظ ىذا المجاؿ يولوف كدردا  ليردا مف االىتماـ نحو أنشطة الفيـ 

 يجب ت مينيا لظ المناىج الدراسية . والتف ير التظ
 

 ما أف مف المبلحظات اليامة لظ ىذا الصدد أف معظـ األدليات والبحوث التر/وية التظ ُأجريت     
لظ ىذا المجاؿ تستند أسهلتيا بالدرجة األولى على تحديد مدا توالر ميارات التف ير لدا الطبلب 

 الذيف تطلق علييـ أدوات ىذه البحوث .
 

إف ذلؾ يعنظ لبساطة أف االىتماـ لتعليـ التف ير لظ ىذا المجاؿ ينبنظ أف  ما الذي يعنيه ذلؾ ؟    
ا مف محر ات تطوير تدريس المواد الفلسفية بما لييا مادة علـ النفس واالجتماع  ا أساسد ي وف محر د

 محور االىتماـ لظ ىذه الدراسة .
 على نفسيا سؤاال ميمدا وىو:  -مظ بح ـ ت صصيا األ ادي-ومف ىنا تطرح الباح ة     

لدى طالب المرحمة الثانوية مف  مف األمور المهمةلماذا ُيعد تنمية مهارات التفكير -
 دارسي المواد الفمسفية؟ 

ا، يؤ د )      631 ،5166،عايدة سرور، و حمدى أبو الفتوحولظ ىذا السياؽ وبصورة أ  ر تحديدد
التف ير لظ المواد الدراسية الم تلفة لظ  الة لروع  على أف تنمية كدرات الطبلب على (635-

 المعرلة أمر ال منى عنو لدا الطبلب، ألسباب منيا :
وجود عبلكة ارتباطية موجبة كوية ليف الذ ا  والتف ير ليناؾ مؤشرات كوية على أف األ  ر كدرة  .1

ـ أف ي ونوا ) أ  ر على التف ير ي وف أ  ر ذ ا  حقيقة أف تدريب المتعلميف على التف ير يم ني
 ذ ا ( .

 
 

 
 
 



عند التعام  مع مواكف ومش بلت  ا صوصد  ،جابات المتسرعةتعويد الطبلب على رلض اإل .2
لعندما ي تسب الطبلب القدرات العقلية المت منة لظ التف ير المنطقظ تصبح لدييـ  ؛مر بة

 مف التقنظ المدروس . الداه  متعددة تتطلب ليـ كدرد 

ب اآلنية والمستقللية على التعام  مع ما يواجييـ مف مش بلت لظ حياتيـ زيادة كدرة الطبل  .3
لالش ص المتسلح بقدرات تف يرية جيدة ي وف تعاملو مع ك اياه الحياتية أل   مف  ،اليومية

 الش ص ذي القدرات العقلية المحدودة .

ع مف  بلؿ ما ومف  ـ تطوير المجتم ،لت ارممارسة التف ير بقنواعو وأنماطو  تقود إلى اإل .4
 يقدـ مف حلوؿ ملت رة .

 

ولع  الباح ة كد أصبحت مدر ة ألىمية التف ير لظ    مرحلة مف مراح  حياة الطبلب سوا      
وىو ما يستلـز منيا أف تيتـ باست داـ طراهق التعليـ  ،على المستوا الفردي أو المستوا الجماعظ

ط المرموبة لظ التف ير والتظ ينبنظ أف يسيـ واألنشطة التظ مف شقنيا أف تسيـ لظ تنمية األنما
 تدريس علـ النفس واالجتماع بالمرحلة ال انوية لظ تنميتيا لدا الطبلب .

 
 

فنجد نيوماف ، ويمكف تنمية مهارات التفكير العميا مف خالؿ العديد مف أنواع التفكير   
(Newmann :يصنف مهارات التفكير إلى ) 
 وتشم : مستويات التذ ر ، والفيـ ، والتطليق. يةأواًل : مهارات تفكير أساس 
وتطليق   ،وتحلي  المعلومات تتطلب كدرة الطالب على االستنتاج،:  ثانيًا: مهارات تفكير عميا 

 المستويات المعرلية العليا وتشتم  على :
 ميارات التف ير المنطقظ . -1
 ميارات التف ير الناكد . -2

 لداعظ .ميارات التف ير اإل -3

 . لتف ير ليما ورا  المعرلة رات اميا -4

 ميارات التف ير المجرد. -5

 . (52، 5163عدناف العتـو وآخروف ،ميارات التف ير التقملظ .) -6
 

 
   



 ميػارات امف ميارات التف ير العليا وىمػ مف ىذا المنطلق تتناوؿ الباح ة  لظ ىذا البحث نوعيفو      
كػػػة كويػػػة لػػػيف سػػػتداللظ ( لمػػػا لينيمػػػا مػػػف عبلظ ( وميػػػارات ) التف يػػػر المنطقػػػظ االلػػػداع) التف يػػػر اإل

عمػػػاؿ العقػػػ  وتشػػػنيلو ممارسػػػات التف يػػػر اإللػػػداعظ والتف يػػػر المنطقػػػظ، إذ أف  لييمػػػا يتلنػػػظ لر ػػػية إ 
 للطلبة وىو دور المنظـ والمف ر . اجديدد ا و لييما يتلنى دورد  ،بطريقة م تلفة

 

 وىنا كد ي ور التساؤؿ المنطقظ التالظ :     
  بداعي ؟لتقاء بيف التفكير المنطقي والتفكير اإلإاط هل ثمة نق-

لعلػػػى الػػػرمـ مػػػف وجػػػود لػػػروؽ وا ػػػحة لػػػيف نمطػػػى التف يػػػر المنطقػػػظ ) التقػػػار/ظ( والتف يػػػر    
 اإللداعظ ) التباعدي (، إال أنو توجد نقاط التقا  وتفاع  لينيما .

 فعمى سبيل المثاؿ:-
معلـ علـ النفس واالجتماع إلى تنميتيا لدا طبلبػو  يبلحظ أف بعض القدرات العقلية التظ يسعى     

أ نػػػا  تػػػدريليـ علػػػى الممارسػػػات ال اصػػػة بػػػالتف ير المنطقػػػظ م ػػػ  االسػػػتدالؿ االسػػػتقراهظ، واالسػػػتدالؿ 
االستنباطظ، وميرىا مف القدرات التحليلية واالحتمالية، يبلحظ بقنيا كػدرات أساسػية الـز توالرىػا لػيمف 

 مػػا أف األل ػػار التػػظ تتولػػد عػػف التف يػػر اإللػػداعظ لػػظ حاجػػة إلػػى صػػقليا  يمػػارس التف يػػر اإللػػداعظ،
وتعميقيػػػػا وأف تعػػػػرض بشػػػػ   أل ػػػػ  ولػػػػظ صػػػػورة إجراهيػػػػة، ومػػػػف ىنػػػػا يظيػػػػر دور التف يػػػػر التناسػػػػلظ 
واالحتمالظ التظ تش   منظومة التف ير المنطقػظ، ولعػ  ىػذا يؤ ػد حتميػة العبلكػة لػيف ىػذيف النمطػيف 

ت كػدرات التف يػر المنطقػظ لػدا الطالػب زادت معيػا احتمػاالت ممارسػة التف يػر مف التف ير، ل لمػا زاد
 اإللداعظ بش   جيد .

  
أف التف ير المنطقظ بما يحملو مف عمليات عقلية مف  (32، 5164)سالي حسيف وتؤ د      
وؿ إلى للوص امد بلد ىامد ، واستنباط ،واستدالؿ ،وتر يب ،وتعميـ ،وتجريد ،وتنظيـ ،وتصنيف ،مقارنة

والتف ير اإللداعظ الذي ىو الناية ال لرا لظ  ،العديد مف أنماط التف ير األ را م   التف ير الناكد
 .التر/ية 

 

مػػػف المقػػػررات التػػػظ تػػػرتب  الػػػذا يػػػدرس بالمرحلػػػة ال انويػػػة  مػػػا أف مقػػػرر علػػػـ الػػػنفس واالجتمػػػاع     
شػ بلت نفسػية واجتماعيػة تحتػاج إلػى ف ملمػا يعر ػو مػلداعظ والتف يػر المنطقػظ، التف ير اإلبميارات 

دراؾ للعبلكات، واستقرا ، واستنتاج حتى نص  إلى حلوؿ إ لداعية ليذه تقم ، وتحلي ، وليـ، وتقييـ، وا 
والمرونػػػة لػػػداعات تتميػػػز بالطبلكػػػة التف يػػػر المنطقػػػظ تسػػػيـ لػػػظ التوصػػػ  إلػػػى إلميػػػارات ، المشػػػ بلت

 صالة .واأل
 



حلػػة ال انويػػة لػػظ ليمػػو ألحػػواؿ المجتمػػع ومشػػ بلتو وليػػـ نفسػػو، وىػػو األمػػر الػػذا يفيػػد طالػػب المر     
واآل ػػػريف معػػػو لػػػظ المجتمػػػع، ومػػػف  ػػػـ القػػػدرة علػػػى التعامػػػ  معيػػػـ وىػػػذا يحقػػػق لػػػو التوالػػػق النفسػػػظ 

 واالجتماعظ .
 

حيث إف التف ير اإللداعظ والتف ير المنطقظ يتفقاف لظ بعػض األىػداؼ م ػ : حػ  مشػ لة مػا أو      
اذ كرار ما . ول نيما ي تلفاف لظ المنيج ، للينما يسير المف ػر المنطقػظ ولػق  طػوات أزمة ما أو إت 

ليا المف ر اإللداعظ، أو ينطلق المف ر المنطقظ مػف نقطػة لػد  صػحيحة  ـليا أو ال ييت ؼكد ال يعتر 
و أو مسلمة لدييية، لظ حيف ال ييتـ المف ر اإللداعظ لذلؾ وكػد ينطلػق مػف نقطػة  اطهػة أو  ياليػة أ

، 5112بو السميد ، أسهمية  و) ذوقاف عبيدات وىمية لبل ييتـ بال طوات بمقدار ما ييتـ بالنتاهج 
644.) 

 

وىػػذا يعنػػى أف المف ػػر المنطقػػظ ييػػتـ أساسػػا بػػالتف ير لػػظ ال طػػوات المتسلسػػلة التػػظ تػػؤدا إلػػى      
ييػتـ الوصػوؿ إلػى المنػتج نتيجة منطقية معينة، لينما المف ػر اإللػداعظ ال ييػتـ بػال طوات بمقػدار مػا 

اإللػداعظ الػػذا يتوصػ  إليػػو مػف  ػػبلؿ تف يػردا متشػػعبدا يقػػدـ أ  ػر مػػف حػ  واحػػد للمشػ لة ول نػػو يتميػػز 
 باألصالة . 

 

وعلى أيو حاؿ لإف أيدا مػف النمطػيف المػذ وريف مػف التف يػر أو  لييمػا بقنشػطتيما الم تلفػة يم ػ       
ير لدرجة أو بق را لدا الطبلب دارسظ المواد الفلسفية، لعلى مؤشردا على إم انية تنمية ميارات التف 

الرمـ مف ا تبلؼ األساس المعرلظ المطلوب للتف ير المنطقظ واإللداعظ مف مادة دراسية إلى أ را، 
لػإف ميػػارات التف يػػر واألنشػطة التر/ويػػة المرتبطػػة ليػػا والتػظ تسػػيـ لػػظ تنميػػة ىػذه الميػػارات تعتمػػد لػػظ 

ة المحتػوا للمػػواد الفلسػفية،  مػػا أف ميػارات التف يػر واألنشػػطة المرتبطػة لنمطػػظ جػز  منيػا علػػى طليعػ
 التف ير ينبنظ أف ت وف موجودة بالمحتوا الدراسظ ميما  انت طليعة المادة الدراسية .

 

ويؤ د ذلؾ بعض األدليات والبحوث التظ أجريت لظ مجاؿ تعليـ وتعلـ المػواد الفلسػفية، منيػا مػف        
 شػػػف عػػػف دور محتػػػوا منػػػاىج المػػػواد الفلسػػػفية بفروعيػػػا الم تلفػػػة لػػػظ تنميػػػة ميػػػارات التف يػػػر اىػػػتـ بال

 اإللداعظ والمنطقظ، ومنيا مف جع  محور اىتمامو بقساليب تعليـ وتعلـ تلؾ المواد .
لػػػظ دراسػػػة تحليليػػػة ل تػػػب الفلسػػػفة مػػػف منظػػػور  (466-461، 6445 )عاصػػػـ اسػػػماعيل ليشػػػير 

ا لػػظ  تػػوالر إلػػداعظ  )الفلسػػفة ، المن ػػا وا ػػحد طػػق ، علػػـ الػػنفس ، علػػـ االجتمػػاع ( بػػقف ىنػػاؾ ان فا د
 لظ  تب الفلسفة ل  ومياب بع يا –التظ ت منتيا األداة التحليلية   -معظـ  صاهص اإللداع 



اآل ػر عػف التػوالر لتلػؾ ال تػػب . وباسػتعراض عمليػة التحليػ  أم ػف التوصػػ  إلػى بعػض النتػاهج التػػظ 
 يم ف تل يصيا :

ض المػادة العلميػة لػظ  تػػب الفلسػفة بقسػلوب يعتمػد علػى تنميػػة  قالػة الػذا رة ولػيس  قالػػة تعػر  -1
 اإللداع .

تعػػػرض المػػػادة العلميػػػة بال تػػػب علػػػى ىيهػػػة سػػػرد للمعلومػػػات ولػػػيس علػػػى ىيهػػػة مشػػػ بلت أو  -2
 . همواكف م يرة تتحدا عق  المتعلـ وتست ير تف ير 

ة ويقتصػػر إىتماميػػا علػػى مو ػػوعات ال تعطػػى ال تػػب أنػػواع النشػػاط اإللػػداعظ أىميػػة  اصػػ -3
 الدراسة اال اديمية .

تفتقػػػر ال تػػػب لؤلنشػػػطة واأللعػػػاب واأللنػػػاز الفلسػػػفية التػػػظ تسػػػيـ لػػػظ تنميػػػة القػػػدرات الف ريػػػة  -4
 واإللداعية لدا الطبلب .

تعػػػرض ال تػػػب للمل صػػػات لػػػظ نيايػػػة  ػػػ  مو ػػػوع وىػػػذا ممػػػا يشػػػجع الطػػػبلب علػػػى الحفػػػظ  -5
 لتباعدي .ويجعليـ ييملوف جوانب التف ير ا

يقػػػ  اىتمػػػاـ ال تػػػب بقنمػػػاط األسػػػهلة اإللداعيػػػة التػػػظ تحػػػث الطػػػبلب علػػػى إسػػػت داـ ال يػػػاؿ أو  -6
التنلؤ أو التر يػب وتقػديـ الحلػوؿ الملت ػرة وميرىػا مػف األسػهلة التػظ تحػث المػتعلـ علػى تقػديـ 

 اللداه  التظ تفسر السلوؾ .
   

إلػػى أف أسػػلوب  (554 ،6446يل )عاصػػـ اسػػماع   مػػا يشػػير نفػػس الباحػػث لػػظ دراسػػة أ ػػرا      
تنظيـ محتوا مناىج الفلسفة يعزؼ عػف تطػوير أسػاليب التػدريس، لالمنػاىج المعمػوؿ ليػا ىػى منػاىج 
منلقة النيايات حيث تقدـ المعلومات والمفاىيـ والنصوص الفلسفية أو النفسية واالجتماعية لظ كوالب 

لق ػػية مػػػف وجيػػات نظػػػر م تلفػػة، وتيمػػػ  ل ريػػة  التػػػة تعلػػر عػػػف وجيػػة النظػػػر الواحػػدة وال تعػػػرض ا
أنشطة التعليـ والتعلـ التظ ترتب  بميارات التف ير العليا وما يتطليو ذلؾ مف لرص تم ف الطبلب مػف 

 مناكشة األل ار والنصوص، أو أا إعداد لسيناريوىات تنمى الحوار والجدؿ العلمظ ليف الطبلب .
 

ر/  مػػػا يتعلمونػػػو باألحػػػداث الجاريػػػة أو ر/طػػػو ل ػػػبلد عػػػف ميػػػاب الفػػػرص التػػػى تيػػػظ  الطػػػبلب لػػػ    
بالميارات الحياتية وميرىا مف أساليب التف ير المتشعب لػظ الق ػايا أو األحػداث التػى تػرتب  لػواكعيـ 

 أو اىتماماتيـ .
     

ولى  و  ىذه النتاهج السابقة للدراسة أم ف ال روج لبعض الت ػمينات ىػو أف لل تػاب المدرسػظ     
ػػا لػػظ تنميػػة اإللػػداع، وذلػػؾ إذاُ أحسػػف إ راجػػو وت طػػي  مادتػػو وتقػػديميا للمػػتعلـ مػػف منظػػور  دوردا ىامد



إلداعظ، إلى جانب است داـ أنشطة إلداعية دا   الفص  الدراسظ، وأساليب تقويـ تعتمد على األسهلة 
 الم يرة للتف ير .

 

( علػى أف  526، 6445)عاصػـ اسػماعيل مػع  ( 663، 5161 )دمحم زيداف في ذلؾ  ويتفق     
مناىج الفلسفة ) الفلسفة، المنطق، علػـ الػنفس، علػـ االجتمػاع ( مػف المجػاالت التػظ يم ػف اسػت مارىا 
لظ تنمية التف ير اإللداعظ، ول ى تستطيع مناىج الفلسفة تحقيق ىذا اليدؼ، لإف ذلؾ يتطلػب ترجمػة 

هص التػظ تلػرز القػدرات ىذه المناىج إلى  تب أو مواد تعليميػة، يػتـ إعػدادىا لػظ  ػو  بعػض ال صػا
اإللداعيػػػة للطػػػبلب،  ػػػبلؿ توظيػػػف األسػػػلوب الػػػذا يعػػػرض بػػػو محتػػػوا ال تػػػب واألنشػػػطة التعليميػػػة 
المرتبطػػة ليػػا واسػػتراتيجيات تدريسػػيا، وأسػػاليب التقػػويـ التػػظ تت ػػمنيا ىػػذه ال تػػب  مػػد بلت للمواكػػف 

 التعليمية التظ تنمى اإللداع .
 

والتظ استيدلت التعرؼ على لاعلية لرنامج مقترح  ( : 6444 )دمحم عبد الرازؽ دراسة  وتؤ د     
أي كدرة لداع شقنو شقف ، على أف اإللداع والتحصي  الدراسظلتنمية اإل لظ الدراسات االجتماعية
التظ توظف المحتوا الدراسظ، والذا يست ير  ،ست دمت الوساه  المناسبةعقلية، كال  للتنمية إذا ا

لوجدانظ المرتب  باإللداع ومف ىذه الوساه  لرامج يتـ تصميميا بقنشطة سلوؾ الطبلب المعرلظ وا
 عقلية ومواكف مفتوحة ال نياية ليا .

 

 ونظػػردا ليػػذا القصػػور وال ػػعف لػػظ تػػوالر بعػػض  صػػاهص اإللػػداع لػػظ  تػػب الفلسػػفة الػػذا أو ػػحو   
العديػػػد مػػػف لػػػى دراسػػػتو،  ػػػاف اإللػػػداع والتف يػػػر اإللػػػداعظ محػػػ  إىتمػػػاـ  (6445)عاصػػػـ اسػػػماعيل 

 الدراسات والبحوث لظ مجاؿ المواد الفلسفية م   :
 

  استيدلت تعرؼ أ ر اسػت داـ اسػتراتيجية مقترحػة لتنميػة  (6442 )دراسة سامى الفطايري :
بعػػػض ميػػػارات التف يػػػر اإللػػػداعظ والػػػوعى لػػػبعض المشػػػ بلت الفلسػػػفية لػػػدا طػػػبلب المرحلػػػة 

ة التف يػر اإللػداعظ مػف  ػبلؿ مػادة الفلسػفة  مػا وكد أ دت الدراسة على إم انية تنمي ،ال انوية
سػػتراتيجيات جديػػدة لتػػدريب الطػػبلب علػػى ميػػارات اسػػت داـ اأوصػػت الدراسػػة ب ػػرورة إعػػداد و 

 التف ير اإللداعظ لظ المواد الفلسفية . 

     
  اسػتيدلت تحديػد ميػارات التػدريس اإللػداعظ البلزمػة لمعلػـ (5116 )السيد منصػور دراسة :

سفية وذلؾ بنرض تنمية التف ير اإللداعظ لدا طبلب المرحلة ال انويػة،  مػا عملػت المواد الفل
على إيجاد العبلكة ليف تلؾ الميارات والقدرات اإللداعية للمعلمػيف، وأوصػت الدراسػة ب ػرورة 



اسػػت داـ معلػػـ المػػواد الفلسػػفية اسػػتراتيجيات تدريسػػية حدي ػػة كػػادرة علػػى تنميػػة ميػػارات التف يػػر 
 اإللداعظ .

 

 تقديـ وحدة مقترحة لمنيج علـ النفس وذلػؾ بنػرض استيدلت  : (5116)منير حسف  دراسة
وكد أوصت الدراسػة ب ػرورة  ،لداعظ لدا طبلب المرحلة ال انويةتنمية القدرة على التف ير اإل

ػػػػ ، إلػػػػى جانػػػػب االىتمػػػػاـ لػػػػداعا لػػػػظ  ػػػػو  متطلبػػػػات اإلتطػػػػوير منػػػػاىج المػػػػواد الفلسػػػػفية عمومد
ة اإللداعيػػػة  ػػػمف محتويػػػات المقػػػرر الدراسػػػظ، والتػػػظ تسػػػاعد المعلػػػـ علػػػى باألنشػػػطة التعليميػػػ

 .است داـ ىذه األنشطة دا   الفص  الدراسظ، وتدريب الطالب على ىذه األنشطة االلداعية
 

  لداعيػة و زيػادة أ دت الدراسة على إم انية تنمية القػدرات اإل   ( :5112 )دراسة سهاـ دمحم
لمرحلػة ال انويػة، وذلػؾ  ػبلؿ اسػت داـ اال تشػاؼ الموجػو لػظ لدا طبلب االتحصي  الدراسظ 

االىتمػػػاـ لتنييػػػر طريقػػػة التػػػدريس المتبعػػػة لػػػظ ب مػػػا أوصػػػت الدراسػػػة  ،تػػػدريس علػػػـ االجتمػػػاع
 مػا أ ػدت  ،تدريس مقرر علـ االجتماع حتى يسيـ لظ تنمية القدرات اإللداعية لػدا الطػبلب

ػ فصػ  الدراسػػظ لػى عمليػػة المشػار ة والتفاعػػ  ا علػػى تفعيػ  دور الطالػػب دا ػ  الالدراسػة أي د
 ست داـ أنشطة تعليمية لعالو دا   الفص  الدراسظ. االصفظ وذلؾ  بلؿ 

 أ ػدت علػى لعاليػة اسػتراتيجية العصػف الػذىنظ لػظ تػدريس  (5112هاني جرجس ) دراسة :
 علػػـ االجتمػػاع علػػى تنميػػة كػػيـ المواطنػػة والػػوعظ لػػبعض ك ػػايا العولمػػة لػػدا طػػبلب المرحلػػة
ال انويػػة ، وكػػد أوصػػت الدراسػػة لإم انيػػة تنميػػة أنػػواع م تلفػػة مػػف التف يػػر  ػػبلؿ تػػدريس علػػـ 

م ػ  العصػف الػذىنظ،  مػا أ ػدت الدراسػة  بلؿ استراتيجيات تدريس حدي ػة وذلؾ  ،االجتماع
 على  رورة تدريب المعلميف على است داـ أساليب تدريسية حدي ة دا   الفص   .

 
 
 

 

  توصلت إلى إم انية تنمية الوعى االجتماعظ لظ تدريس  (:5113)نيدراسة تهاني السعدو
مقرر علـ االجتماع باست داـ استراتيجيات إلداعية م   العصف الذىنظ لدا طبلب المرحلة 

وأوصت الدراسة ب رورة تنمية التف ير االلداعظ دا   حجرة الدراسة واست داـ  ،ال انوية
 الحدي ة . توميرىا مف االستراتيجيااستراتيجيات لعالة م   العصف الذىنظ 

   

  استيدلت لاعلية مواكف تعليمية لى مادة علػـ االجتمػاع كاهمػة  ( :5165)ودراسة زينب دمحم
على نظريػة تريػز لتنميػة ميػارات الحػ  اإللػداعظ للمشػ بلت االجتماعيػة لػدا طػبلب المرحلػة 

ة التػػػظ يتبعيػػػا معلػػػـ علػػػـ ال انويػػػة، وأوصػػػت الدراسػػػة ب ػػػرورة تنييػػػر طػػػرؽ التػػػدريس التقليديػػػ



االجتماع، والتر يز على إستراتيجيات تدريسية حدي ة لى  و  نظريػات معاصػرة م ػ  نظريػة 
تريز،  ما أوصت ب رورة تفعي  مادة علـ االجتماع ور/طيا بالواكع المعاش وذلؾ مف  بلؿ 

 تصميـ مواكف تعليمية مرتبطة بالواكع .
 

التػى اهتمػت بتنميػة مهػارات التفكيػر اإلبػداعي  ات السابقةوخالؿ العرض السابق لبعض الدراس    
 نستنتج ما يمي : في مجاؿ المواد الفمسفية

 

 كصور  تب الفلسفة لظ توالر بعض  صاهص اإللداع . -1
  رورة است داـ استراتيجيات تدريسية حدي ة كادرة على تنمية ميارات التف ير اإللداعظ.  -2

ية تنمية ميارات التف ير اإللداعظ دا   حجرة الدراسة التر يز على تدريب المعلميف على  يف -3
 بلؿ إست داـ أنشطة إلداعية، وأساليب تقويـ تعتمد على التف يػر التباعػدي وتقػديـ أ  ػر مػف 

 إجابة صحيحة .

الطالػػب ىػػو نتػػاج المنظومػػة التعليميػػة، لػػإذاُ أحسػػنت المػػد بلت والعمليػػات  انػػت الم رجػػات  -4
 بصورة جيدة .

 جاه الطبلب نحو المواد الفلسفية والمش بلت المرتبطة ليا .أىمية تنمية ات -5
 

مػػف  ػػبلؿ تحليػػ  محتػػوا مقػػرر علػػـ الػػنفس واالجتمػػاع الػػذا يػػدرس بالمرحلػػة ال انويػػة يجػػد أنػػو و      
ػػمػػرتب  أ وميػػارات االسػػتدالؿ  ،التف يػػر المنطقػػظ :بالعديػػد مػػف ميػػارات التف يػػر العليػػا األ ػػرا م ػػ  اي د
وحػدة االعمليػػات : لػظ مقػرر علػـ الػنفس مو ػوعات لنجػد علػظ سػػلي  الم ػاؿ لمػا يعر ػو مػف، العقلػظ

..،  ليػا ك ػايا سػي ولوجية تحتػاج إلػظ والذا رة. ،والتعلـ ،دراؾواإل ،االنتباهو  ،اإلحساسأف المعرلية ا 
واسػػتنتاج و ليػػا عمليػػات مرتبطػػة بػػالتف ير  ،واسػػتقرا  ،دراؾ للعبلكػػاتتقمػػ ، وتحليػػ ، وليػػـ، وتقيػػيـ، وا  

 منطقظ. ال
 

لػظ تف يػر ف مش بلت وك ايا اجتماعية تحتاج إلظ جانب ذلؾ نجد علـ االجتماع وما يعر و مإ    
االسػػػتقرا   :واسػػػت داـ عمليػػػات عقليػػػة عليػػػا م ػػػ  ،متواصػػػ  وتقػػػديـ الحلػػػوؿ المقنعػػػة ليػػػذه المشػػػ بلت

 واالستنتاج المرتب  بالتف ير المنطقظ.
 

د مػػف الدراسػػات لػػظ مجػاؿ المػػواد الفلسػػفية لوجػػو عػػاـ وعلػػـ ول ػف بػػالرمـ مػػف ذلػػؾ لػػـ تتطػرؽ العديػػ    
علػى حػد علػـ الباح ػة  -النفس واالجتماع لوجو  اص إلى تنمية ميارات التف ير المنطقظ االستداللظ

علػػى الػػػرمـ مػػػف العبلكػػة الو يقػػػة لػػػيف مقػػػرر علػػـ الػػػنفس واالجتمػػػاع الػػذا يػػػدرس بالمرحلػػػة ال انويػػػة  -



 ػػرورة النظػػرة المنطقيػػة للحلػػوؿ التػػظ نتوصػػ  إلييػػا لحػػ  المشػػ بلت  وميػػارات التف يػػر المنطقػػظ، لػػظ
 النفسية واالجتماعية التظ تعترض المراىق لظ ىذه المرحلة العمرية .

 

دوات العقػػ  التػػظ يسػػتنليا أف التف يػػر المنطقػػظ أداه مػػف أ (53،5114)نبيػػل عبػػد الهػػادي ويشػػير    
لتقيػػيـ للمعلومػػات التػػظ تصػػادلو لػػظ حياتػػو ال اصػػة نسػػاف ال تبػػار مقدرتػػو علػػظ الفيػػـ والتحليػػ  وااإل

 .والعامة 
 

وىمػػػػا: االسػػػػتقرا  واالسػػػػتنباط ، حيػػػػث يشػػػػير  فوالتف يػػػػر المنطقػػػػظ يقسػػػػـ إلػػػػى ميػػػػارتيف أساسػػػػيتي    
(Eysenck&Keane,2005,430 ) االسػػػػتنباط ىػػػػو : االعمليػػػػة التػػػػظ يػػػػتـ لييػػػػا تحديػػػػد إلػػػػى أف

العمليػة التػظ  :لػظ حػيف أف االسػتقرا  ىػو ،تػرض صػحتياالنتاهج التػظ تترتػب علػى مقػدمات متنوعػة تف
 إلى المعلومات المتاحة ا.ا يتـ لييا تحديد صحة بعض العبارات أو الفروض استنادد 

 

مكانيػػة تنميتػػه مػػف خػػالؿ العديػػد مػػف ا  ولقػػد اهتمػػت العديػػد مػػف الدراسػػات بػػالتفكير المنطقػػي و    
 دراسات :ومف بيف هذ  الالستراتيجيات والنماذج المختمفة، ا

  اسػػػتيدلت تنميػػػة كػػػدرة معلمػػػظ ومعلمػػػات المرحلػػػة االلتداهيػػػة ( : 6444)إبػػػراهيـ عمػػػى دراسػػػة
والمتوسػػطة وال انويػػة علػػى االسػػتدالؿ المنطقػػظ، وأ ػػر ذلػػؾ علػػى تنميػػة التف يػػر العلمػػظ، وأعػػد 
الباحث لرنامج تدريلظ للمعلميف كاهـ على ميارات االستدالؿ المنطقظ، وتوصلت الدراسة بقف 

لػػظ التطليػػق البعػػدا علػػى ا تبػػار التف يػػػر  التجريليػػة علػػى ال ػػابطة للمجموعػػةنػػاؾ تفػػوؽ ى
ػػ ،العلمػػظ لتنميػػػة  اوأ ػػدت الدراسػػػة علػػى أف ميػػارات التف يػػػر االسػػتداللظ المنطقػػظ مػػػد بلد ىامد

   أنماط التف ير األ را م   التف ير العلمظ .   
  أ ػػػدت نتاهجيػػا علػػػى اسػػػت داـ  :(5112)صػػػفاء عمػػػى ودراسػػة(   ػػراه  الشػػػ V ونمػػػوذج )

 ػػر الػػتعلـ لػػدا تبلميػػذ ة ميػػارات التف يػػر المنطقػػظ وبقػػا  أالػػتعلـ حػػوؿ المشػػ لة يسػػيـ لػػظ تنميػػ
 ، وأ دت الدراسة على   أف التف ير االجتماعية تعدادي لظ مادة الدراساوؿ اإلالصف األ

راسػػظ ، وذلػػؾ المنطقػػظ مػػف ميػػارات التف يػػر اليامػػة التػػظ يجػػب أف نيػػتـ ليػػا دا ػػ  الفصػػ  الد
 مف  بلؿ مجموعة مف األنشطة التعليمية التظ تقدـ للطبلب دا   الفص  الدراسظ .

 

  والتظ أ دت نتاهجيا على أف است داـ النظرية التوسعية لػى  : (5112)شريف إبراهيـ دراسة
التدريس يساعد على تنمية ميارات التف ير المنطقػظ إلػى جانػب زيػادة التحصػي  الدراسػظ لػظ 

ألحيػػػا  لطػػػبلب الصػػػف األوؿ ال ػػػانوي، وأوصػػػت الدراسػػػة ب ػػػرورة اإلىتمػػػاـ بميػػػارات مػػػادة ا
االسػػػتدالؿ وذلػػػؾ مػػػف  ػػػبلؿ أسػػػلوب عػػػرض المعلػػػـ للمػػػادة الدراسػػػية دا ػػػ  الصػػػف الدراسػػػظ، 



واست داـ استراتيجيات تدريسية لعالة كادرة على إعػادة شػ   المحتػوا الدراسػظ بصػورة تسػاعد 
 عليا بش   عاـ والتف ير المنطقى لوجو  اص.على تنمية ميارات التف ير ال

 

 ل ػػر( : اسػػتيدلت اسػػت داـ اسػػتراتيجيات تعاونيػػة م ػػ   )5161)سػػميـ أبػػو  ػػالى  دراسػػة – 
 ،مية التف ير المنطقظ لظ مادة العلـو لدا طبلب الصف ال امف األساسػظن( لت شارؾ –زاوج 

تراتيجيات لعالػػة دا ػػ  ليهػػػة لػػى اسػػإوأ ػػدت الدراسػػة علػػى أف تنميػػة التف يػػر المنطقػػظ يحتػػاج 
وأوصػت ب ػرورة ت ػميف أسػهلة  ،الصف تعتمد على تفعي  دور الطالب دا   حجرة الدراسة

تقػػيس التف يػػر المنطقػػظ لػػظ ال تػػب الدراسػػية لػػظ مراحػػ  التعلػػيـ الم تلفػػة ولػػظ المػػواد الدراسػػية 
 الم تلفة.

 

  ية ليف التف ير وأ دت على أف ىناؾ عبلكة إيجال( : 5165)ودراسة  ساف المنصور
المنطقظ والقدرة على ح  المش بلت، ول ف ىذا يعتمد لى المقاـ األوؿ على استراتيجيات 
التدريس المتبعة التظ تساعد على تنمية ميارات عقلية عليا لدا الطبلب مف تحلي ، 

بصورة عامة  جوتصنيف، ومقارنة، وتمييز، وأوصت الدراسة ب رورة تطوير المناى
 ات متنوعة تساعد على تنمية ميارات االستدالؿ المنطقظ وح  المش بلت. وت مينيا تدريب

 

 : تبرز المالحظات اآلتيةومف خالؿ العرض السابق لمدراسات السابقة 
 رورة تطوير المناىج الدراسية لظ م تلف المواد الدراسية بحيث تشتم  على تعليـ التف يػر  -1

 و اصة التف ير المنطقظ .
 

يجيات تدريسية حدي ة كادرة علػى تنميػة ميػارات تف يػر عليػا م ػ  التف يػر  رورة اتباع استرات -2
 المنطقظ  .

 ػػرورة االىتمػػاـ لػػدور الطالػػب دا ػػ  الفصػػ  الدراسػػظ، وتفعيػػ  الػػتعلـ النشػػ  الػػذا يسػػاعد  -3
 الطبلب على التعاوف والتوص  إلى المعلومات بقنفسيـ .

واعطػا ه دورات تدريليػو؛ لتنميػة كدراتػو  رورة االىتماـ بػالمعلـ لػظ مراحػ  التعلػيـ الم تلفػة،  -4
على اسػت داـ اسػتراتيجيات تدريسػية حدي ػة، و/ػرامج تف يػر كػادرة علػى تنميػة ميػارات التف يػر 

 العليا .

 رورة االىتماـ باألسهلة واألنشطة المقدمة للطبلب التظ تساعد على تنمية ميػارات التف يػر  -5
 المنطقظ.

ا لتنمي -6  ة ميارات التف ير العليا األ را .التف ير المنطقظ مد بلد ىامد
 



 ػػػػ  الدراسػػػػات السػػػػابقة سػػػػوا  بالدراسػػػػات التػػػػظ إىتمػػػػت بػػػػالتف ير اإللػػػػداعظ أو التف يػػػػر ل والمتقمػػػػ     
ػػ اـ تلعػػب دورد يالتػػدريس المسػػت دمة لػػظ التعلػػ اتسػػتراتيجياالمنطقػػظ جميعيػػا أ ػػدت علػػى أف  لػػظ  اىامد

ػػ امدرسػػظ يلعػػب دورد  مػػا أف ال تػػاب ال، تنميػػة ميػػارات التف يػػر العليػػا  تيػػار طريقػػة التػػدريس الػػظ  اىامد
لقػػدرة المعلػػـ علػػى اسػػت داـ اسػػتراتيجيات حدي ػػة مقترنػػة لتنييػػر طريقػػة عػػرض المػػادة ، المناسػػبة للمػػادة

وتفعيػ  ذلػؾ بمجموعػة مػػف  ،التعليميػة الموجػودة بال تػاب المدرسػظ لنػا د علػػى االسػتراتيجية المسػت دمة
والت نولوجيػػػػا الحدي ػػػػة واألنشػػػػطة الصػػػػفية ، المتعػػػػددة  د علػػػػى الوسػػػػاهاألنشػػػػطة التعليميػػػػة التػػػػظ تعتمػػػػ

 والبلصفية يسيـ بش    لير لظ تنمية ميارات التف ير العليا  لدا الطبلب .
 

و المتقمػػ  لواكػػع تػػدريس المػػواد الفلسػػفية يبلحػػظ أنيػػا تعػػانى مػػف مشػػا   لػػظ طريقػػة عػػرض المػػادة    
عاصػػػػـ والبحػػػػث التر/ػػػػوي، ويو ػػػػحيا   أسػػػػاليب التقػػػػويـ،العلميػػػػة، وأسػػػػاليب التػػػػدريس المسػػػػت دمة، و 

( لى دراسة سابقة لو لتحلي  محتوا  تب الفلسفة، ومعرلة مدا توالر 43 -46،  6441)اسماعيل 
  صاهص اإللداع ليذه ال تب ويل صيا  لى النقاط التالية  :

المنطق(  تعػد لػظ  – الفلسفة –االجتماع  –) علـ النفس  محتوى المادة العممية لمناهج الفمسفة-6
 :أزمة ويتل ص مصدر األزمة لظ أمراف

 

: بػػالرمـ مػػف الوجػػو الح ػػاري المشػػرؽ لل تػػاب والػػدور الح ػػاري البػػارز الػػذا يم لػػو  وؿاألمػػر األ    
 يؤ ذ على ىذه ال تب أنيا ال تاب المدرسظ لظ تطوير القدرات ال قالية واالجتماعية لدا الطبلب،

 
 

العليػػػا لػػدا الطػػبلب، وال تر/ػػى ليػػػو سػػبلمة الح ػػـ، وروح النقػػد، واالسػػػتقبلؿ  ال تنمػػى القػػدرات الف ريػػة
 بالرأي، وال ت سبو ميارات التف ير العلمظ البلزمة لدراسة العلوـ االجتماعية . 

 

ليػرتب  بػاألمر األوؿ، ويػتل ص لػظ أف مػؤلفظ ال تػب ييتمػوف لت ػديس المعلومػات االمر الثاني أما   
أ رىا لظ عق  ووجداف الطالب ، ولذلؾ تجظ  ىذه ال تب ميتمػة بالجانػب  لظ ال تب دوف البحث عف

 المعرلظ دوف التر يز على ميارات التف ير ال بلؽ .
   ػػػا مػػػف المواكػػػف الف ريػػػة التػػػظ تسػػػاعد علػػػى ا تشػػػاؼ المشػػػ بلت ت لػػػو المػػػادة العلميػػػة أي د

درا يا مف كل  الطبلب .  وا 
  طقية التظ تسيـ لظ تنمية القدرات الف ريػة  لػدا تفتقر إلى األنشطة واأللعاب واأللناز المن

 الطبلب .
 . عف إىتماـ المادة العلمية باست داـ الصور أو الرسـو بقنواعيا الم تلفة  



 ساليب التدريس ايضا تعانى مف :أ-5
   أسػاليب التػدريس المتبعػة لػظ المػواد الفلسػفية أسػاليب معتػادة، تميػ  إلػى التلقػيف والحفػظ، وكػػ

ريس المػػػػػواد الفلسػػػػػفية اتجػػػػػاه نحػػػػػو األ ػػػػػذ بالجديػػػػػد مػػػػػف أسػػػػػاليب التػػػػػدريس أف نجػػػػػد لػػػػػظ تػػػػػد
 االست شػػاؼ، واالستقصػػا ، وحػػ  المشػػ بلت، واالسػػتقرا  ... تلػػؾ التػػظ تطػػور مػػف القػػدرات 
العقليػػػة لػػػدا المػػػتعلـ علػػػى الت يػػػ ، والتصػػػرؼ، والتف يػػػر المنطقػػػظ، والتجديػػػد، واإللػػػداع ل ػػػردا 

 وأسلوبدا .
 د علػػػػى أسػػػػلوب التلقػػػػيف وعػػػػدـ وعػػػػى بعػػػػض معلمػػػػظ الفلسػػػػفة لػػػػإدارة ونجػػػػد أي ػػػػاد أف االعتمػػػػا

 المناكشات تجع  دارسظ الفلسفة يقفوف موكفدا سلليدا أماـ ما يعرض مف ك ايا ومعلومات .
  وكلػػة التػػدريب الػػذا يتلقػػاه الطالػػب المعلػػـ لػػظ التر/يػػة العلميػػة علػػى ممارسػػة الطػػرؽ واألسػػاليب

 داميا بعد الت رج .الحدي ة لظ التدريس ال يم نو مف است 
  يشػػ و بعػػض معلمػػظ الفلسػػفة مػػف أف اسػػت داـ األسػػاليب الحدي ػػة لػػظ التػػدريس يتطلػػب مػػنيـ

 وكت أطوؿ، ال يستطعوف مف  بللو إنجاز المقررات لظ الوكت المحدد .
  يرا بعض المعلميف أف أساليب التقويـ التظ تست دـ لظ امتحانػات المػواد الفلسػفية ال تتطلػب

ع بعػػػض المعلومػػػات وليميػػػا، ويقػػػ  اىتماميػػػا بالعمليػػػات العقليػػػة األ ػػػرا أ  ػػػر مػػػف إسػػػترجا
 تطليػػق المعلومػػات لػػظ مواكػػف حياتيػػة أو مشػػروعات بح يػػة أو ميػػره، وىػػو مػػا يم ػػف تحقيقػػو 

  بلؿ األساليب التظ اتبعوىا .

 
 

 التقويـ :-4
لل انويػػة العامػػة، مػػف  إذا لحصػنا األسػػهلة التػػظ تت ػػمنيا  تػػب الفلسػػفة و ػػذلؾ االمتحانػػات النياهيػػة    

 عبلكتيا باإللداع يتليف ما يلى :
  يق  اىتماـ  تب الفلسفة بقنماط األسػهلة اإللداعيػة  ػالتظ تحػث الطالػب علػى اسػت داـ ال يػاؿ

 أو التجميع أو تقديـ الحلوؿ الملت رة .  أو التلو 
 لنػػػػػاهظ أو أف الجوانػػػػب المياريػػػػػة والوجدانيػػػػػة ال تحظػػػػػى باىتمػػػػػاـ  ػػػػاؼ  لػػػػػظ عمليػػػػػة التقػػػػػويـ ال

 ال تامظ. 
 أسػػهلة التػػذ ر والفيػػـ، لػػظ حػػيف يقػػ  االىتمػػاـ بالمسػػتويات  ىأف معظػػـ  تػػب الفلسػػفة تر ػػز علػػ

 المعرلية األ را .



  تصػػػػحح اال تبػػػػارات النياهيػػػػة لػػػػظ  ػػػػو  نمػػػػوذج إجابػػػػة يعػػػػد مقػػػػدميا وتتعػػػػدد ليػػػػو اإلجابػػػػات
ب لػظ موكػف إنتػاج الطالػ عالصحيحة التظ ي تار الطالب مف لينيا الح  الصحيح ممػا ال يػد

 الحلوؿ .
  ت لو أسهلة ال تب و ػذلؾ أسػهلة اال تبػارات مػف نػوع مػف أسػهلة ال تػاب المفتػوح وىػى األسػهلة

التػػػظ تحيػػػ  الطالػػػب للرجػػػوع إلػػػى المراجػػػع ومصػػػادر المعرلػػػة الم تلفػػػة التػػػظ تعينػػػو علػػػى حػػػ  
 المش بلت التظ يقـو لييا .

 

 زينب دمحمتؤ د عليو دراسة لى دراستو، ( 6445)عاصـ اسماعيل ولع  ما يشير إليو      
اسػػتيدلت لاعليػػة مواكػػف تعليميػػة لػػظ مػػادة علػػـ االجتمػػاع كاهمػػةة علػػى نظريػػة تريػػز  التػػظ( 5165 )

نتػػػاهج  لتنميػػػة ميػػػارات الحػػػ  اإللػػػداعظ للمشػػػ بلت االجتماعيػػػة لػػػدا طػػػبلب المرحلػػػة ال انوية،أشػػػارت
 لى :على ما ياالستطبلعية التظ أجرتيا الباح ة الدراسة 

 

 % مف المعلميف  يتبعوف الطريقة المعتادة) اإللقا ( لظ تدريس مادة علـ االجتماع .99أف  -1
  

 % مف معلمظ المادة لتنمية كدرات الطبلب على إنتاج حلوؿ إلداعية للمش بلت.85ال ييتـ  -2

% مػػف الطػػبلب علػػى مجػػرد حفػػظ المعلومػػات للحصػػوؿ علػػى أعلػػى الػػدرجات عنػػد 85يعتمػػد  -3
 . أدا  االمتحاف

     

ومعنى ذلؾ أنو مع مرور الزمف ومع ظيور العديد مف االستراتيجيات والبحوث التظ تنادا     
أىمية تنمية ميارات التف ير، إال أف المعلميف مازالوا  ب رورة تنيير نم  التدريس وأساليب التقويـ و

عليا، وال روج مف القالب يست دموا ما ألفوه مف طرؽ معتادة مير كادرة على تنمية ميارات التف ير ال
التحصيلظ الذا يعتمد على السرد والحفظ للمعلومات، وو ع الطبلب لظ كوالب جامده دوف التف ير 
ليما يدرسوف مف أل ار، و اصة مقرر علـ النفس واالجتماع وما يرتب  بو مف ك ايا نفسية 

 واجتماعية أكرب صلة إلى واكع الطبلب، ليس التحصي  لحسب .
 

ما ي وف مف لػيف األسػباب التػظ تػدلعيـ إلػى ذلػؾ ىػو ال يفيػة التػظ تصػاغ ليػا محتػوا منػاىج ور/     
المػػػواد الفلسػػػفية، و ػػػذلؾ عػػػدـ وعػػػظ معلمػػػى الفلسػػػفة ومعلمػػػظ علػػػـ الػػػنفس واالجتمػػػاع باالسػػػتراتيجيات 

 واألساليب الحدي ة للتدريس  اصة ما يرتب  ليا لتعليـ وتعلـ ميارات التف ير .
 



ىر أساليب التدريس الحدي ة، تفرض على طبلب المواد الفلسفية أف يشار وا بقنفسيـ حيث أف جو      
لػظ الوصػوؿ إلػػى الحقػاهق واألل ػار،  ػػبلؿ التفاعػ  العقلػظ مػػف جػانليـ مػع المعلومػػات التػظ تقػدـ ليػػـ 
ـ ليصلوا منيا إلى أمور تتجاوز مرحلة معرلة المعلومات أو حفظيػا إلػى مرحلػة الفيػـ والتحليػ  والتقػوي

 . (643،  6446) عاصـ اسماعيل ، المستمر لتلؾ المعلومات 
 

ومػػف هنػػا جػػاء تفكيػػر الباحثػػة فػػى البحػػث عػػف اسػػتراتيجيات جديػػدة تسػػهـ فػػي تنميػػة مهػػارات      
ا عمى التعامل مع مشكالت الحاضػر والمسػتقبل ويكػوف قػادرً  ، حتى يكوف الطالب قادًراالتفكير العميا

وفػى نفػس  ،و تقديـ حموؿ تتميػز باإلبػداع واألصػالة ،تمؾ المشكالتعمى التفكير بموضوعية تجا  
و  ،الوقت محاولة لتدريب المعمـ عمى استخداـ استراتيجيات تدريس حديثة بعيدة عػف قالػب اإللقػاء

المحتػوى الدراسػي فػى ضػوء االسػتراتيجيات الحديثػة مػف خػالؿ  صػيا ةالتدريب عمػى كيفيػة إعػادة 
 .     لالصفية واستخداـ التكنولوجيا الحديثة فى التدريساستخداـ األنشطة الصفية وا

 

 :مدخل حل المشكالت مفتوحة النهاية  ومف بيف هذ  االستراتيجيات
الميػػػارات اإللداعيػػػة ردنػػػا أف ننمػػػظ أذا إنػػػو يجػػػب علينػػػا ألػػػظ إ( Hudson،(1999,22يشػػػير       

لػػػظ األسػػػهلة إايػػػة باإل ػػػالة مفتوحػػػة الني تحػػػ  المشػػػ بلمواكػػػف ، ليجػػػب أف نقػػػدـ ليػػػـ لػػػدي الطػػػبلب
 وتزويدىـ بالمياـ التظ تتطلب التف ير المتشعب. ،المتشعبة

لقسػػلوب حػػ  المشػػ بلت ير ػػز علػػظ إ سػػاب الفػػرد طػػرؽ واسػػتراتيجيات معينػػة ت سػػبو القػػدرة علػػظ    
 .(423، 5114مجدي عبد الكريـ ،دماجيا لظ لنيتو المعرلية )ا  لو و  المقدمةالتعام  مع المعلومات 

سػػلوب حػػ  المشػػ لة  مفتوحػػة النيايػػة ألػػظ إنػػو ينظػػر ألػػظ إ (45،5111)بػػراهيـ الحػػارثيإويشػػير    
وباعتباره طريقة تتحدي ألنيػتيـ المعرليػة  ،علمية جديدة اىيـطريقة تم ف الطبلب مف تعلـ مف باعتباره
علػػػػظ التف يػػػػر   ػػػػبلؿ طػػػػرح مشػػػػ بلت جديػػػػدة تجلػػػػر الطػػػػبلب ،وتتحػػػػدي األطػػػػر المرجعيػػػػة ،السػػػػابقة

فس وروح المنػػػػػامرة وحػػػػػب لػػػػػظ تنميػػػػػة القػػػػػدرات اإللداعيػػػػػة وتنميػػػػػة ال قػػػػػة بػػػػػالنإممػػػػػا يػػػػػؤدي ، شػػػػػعبالمت
 . االستطبلع

 

كدت عمي استخداـ أسموب حل المشكمة مفتوحة النهاية أ د اهتمت العديد مف الدراسات التيقلو     
  التدريس مثل: في

 

 ( 1999دراسة،Hudson):  ػبلؿ تقػديـ مواكػف نو يم ف تنمية اإللداع مف ألظ إتوصلت 
وتزويػػػدىـ  ،االلتداهيػػػةذا( لتبلميػػػذ المدرسػػة إ –حػػ  المشػػػ بلت مفتوحػػة النيايػػػة وأسػػػهلة )مػػا 

وأوصػػػػت الدراسػػػػة ب ػػػػرورة االىتمػػػػاـ باألسػػػػهلة  ،بالميػػػػاـ التػػػػظ تتطلػػػػب التف يػػػػر المتشػػػػعب



ألف ذلػػػؾ يفػػػتح المجػػػاؿ  ؛التباعديػػػة التػػػظ تعتمػػػد علػػػى أ  ػػػر مػػػف إجابػػػة صػػػحيحة للمشػػػ لة
 .ى حلوؿ إلداعية للمش لة للوص  إل

 

  لظ لاعلية األسهلة والمش بلت مفتوحة النياية  ستيدلتاالتظ : (5115)دمحم العرابي دراسة و
نحػػػػو الريا ػػػػيات لتبلميػػػػذ المرحلػػػػة  واالتجػػػػاهالتحصػػػػي  الدراسػػػػظ والتف يػػػػر االلت ػػػػاري  تنميػػػػة

 تداـ اسػػتراتيجيا، وأوصػػت الدراسػػة ب ػرورة االىتمػػاـ لتػػدريب المعلمػيف علػػى اسػػت االلتداهيػة
 تدريسية حدي ة كادرة على تنمية التف ير اإللداعظ وزيادة التحصي  لدا الطبلب .

 ( 2002 ودراسػة, Reid & Yang):  حػ  المشػ بلت  مػد  لاعليػة   اسػتيدلتوالتػظ
، وأوصػت الدراسػة التف يػر ميػاراتال يميػا  وتنميػة  ا تسػاب مفػاىيـ مػادة لػظمفتوحة النيايػة 
ـ بمػدا   تدريسػػية حدي ػة م ػػ  مػد   حػػ  المشػ بلت مفتوحػػة النيايػة وذلػػؾ ب ػرورة االىتمػػا

 مف أج  تنمية ميارات التف ير العليا .
 تػق ير مػد   حػ  المشػ بلت مفتوحػة  ستيدلت معرلةوالتظ ا: (5113)منير صادؽ  ودراسة

لظ لػظ النياية علظ زيادة التحصػي  الدراسػظ وتنميػة ميػارات التف يػر الناكػد والتف يػر االسػتدال
، وأوصػػػػت الدراسػػػػة ب ػػػػرورة  التنػػػػوع لػػػػظ ميػػػػارات تػػػػدريس  ال يميػػػػا  للصػػػػف األوؿ ال ػػػػانوي 

التف يػػر التػػظ تقػػدـ للطػػبلب دا ػػ  الصػػف الدراسػػظ، وذلػػؾ مػػف  ػػبلؿ االسػػتراتيجيات الفعالػػة 
 .  التظ تعتمد على إ ارة المش بلت، وتقديـ أ  ر مف ح  صحيح للمش لة 

  تػػػق ير مػػد   حػػػ  المشػػػ بلت اسػػػتيدلت معرلػػة  والتػػى : (5113) يػػػسعطيػػػات دراسػػة و
لظ تدريس الفيزيا   االلت اري زيادة التحصي  الدراسظ وتنمية التف ير  ىعلمفتوحة النياية 

وأوصػػت الدراسػػة بقىميػػة التر يػػز علػػى ميػػارات التف يػػر اإللػػداعظ  ،للصػػف األوؿ ال ػػانوي 
ت المقدمػػػة لػػػدا وأف ي ػػػوف ىنػػػاؾ حلػػػوؿ جديػػػدة ولريػػػدة للمشػػػ بل ،دا ػػػ  الصػػػف الدراسػػػظ

  الطبلب .
 لاعلية مد   حػ  المشػ بلت مفتوحػة التظ استيدلت  : (5114)مية عبد العزيز ودراسة سا

لػػداع الريا ػػظ لػػظ تػػدريس الريا ػػيات لػػظ مرحلػػة التحصػػي  الدراسػػظ واإل لػػظ تنميػػةالنيايػػة 
اه  أوصت الدراسة ب ػرورة االعتمػاد علػى التف يػر المتشػعب لحػ  المسػ ، والتعليـ األساسظ

الريا ػػية وأف ي ػػوف ىنػػاؾ أ  ػػر مػػف طريقػػة للتوصػػ  إلػػى الحػػ ، وذلػػؾ مػػف  ػػبلؿ االعتمػػاد 
 .على استراتيجيات تدريسية حدي ة م   مد   ح  المش بلت مفتوحة النياية 

 

  التفاعػ  الػداؿ لػيف مػد   حػ   : التظ استيدلت معرلة أ ر  (5161)براهيـ عطية إودراسة
لمشػػ بلت اللرمجػػة التعليميػػة لػػدي طػػبلب  االلت اريػػةالحلػػوؿ المشػػ بلت والسػػعة العقليػػة علػػظ 



، وأوصػػػت الدراسػػػة ب ػػػرورية االىتمػػػاـ بطػػػبلب المرحلػػػة الجامعيػػػة و اصػػػة المينيػػػة الػػػدللوـ
الدراسات العليا، وب رورة تفعي  مدا   حدي ة لظ التدريس تساعد على التوص  إلى حلػوؿ 

ادىـ الدراسػػػية، والتق يػػػد علػػػى أىميػػػة الداعيػػػة للمشػػػ بلت التػػػظ تواجػػػو ىػػػؤال  الطػػػبلب لػػػظ مػػػو 
 . االىتماـ بالسعة العقلية للطبلب لظ ىذه المرحلة 

 

  وتوصػػلت إلػػى أف اسػػت داـ العػػرض العملػػظ القػػاهـ علػػى  (5166 )رحػػاب ابػػراهيـ ودراسػػة :
حػػ  المشػػ بلت مفتوحػػػة النيايػػة يسػػػيـ بشػػ    ليػػر لػػػظ ا تسػػاب المفػػػاىيـ العلميػػة ، وتنميػػػة 

اكد لتبلميذ المرحلة اإلعدادية، وأوصت الدراسة ب رورة االىتماـ بميارات ميارات التف ير الن
التف ير العليػا لػظ التػدريس وأىميػة وجػود أنشػطة تدريليػة دا ػ  المػنيج الدراسػظ تسػاعد علػى 

 تنمية ميارات التف ير .
 

 ولكف الدراسة الحالية تختمف عف الدراسات السابقة في العديد مف االتجاهات :
ا لػظ مجػاؿ المػواد الفلسػفية لوجػو عػاـ تناوؿ مد  -1    ح  المش بلت مفتوحة النياية أمردا جديػدد

 وعلـ النفس واالجتماع لوجو  اص .
تتنػػاوؿ الدراسػػة الحاليػػة التف يػػر اإللػػداعظ والتف يػػر المنطقػػظ، ولػػـ يظيػػر الجمػػع لػػيف نػػوعظ   -2

ا لظ دراسة سابقة.  التف ير معد

لػظ) معتمػد /مسػتق  ( علػى المجػاؿ اإلدرا ػظ   متنيػر تناوؿ الدراسػة الحاليػة األسػلوب المعر ت -3
 ،ومعرلػػػة الفػػػروؽ الفرديػػػة لػػػيف الطػػػبلب لػػػظ التعامػػػ  مػػػع المعلومػػػات المقدمػػػة ليػػػـ ،تصػػػنيفظ

وأي مػػنيـ يتبػػع نمػػ  التف يػػر المنطقػػظ  ،و يفيػػة الوصػػوؿ إلػػى حلػػوؿ المشػػ بلت المقدمػػة ليػػـ
 واآل ر يتبع التف ير اإللداعظ.

مليػوتر التعليمػى وتطليقاتػو لػى عػرض المػادة التعليميػة، وذلػؾ  ػبلؿ تعتمد الباح ػة  علػى ال  -4
االعتمػػػاد علػػػػى العػػػػروض التقديميػػػػة، والصػػػػور التعليميػػػػة مػػػػف  ػػػػبلؿ االعتمػػػػاد علػػػػى المواكػػػػع 
اإلل ترونيػة الم تلفػػة، إلػػى جانػػب تصػػميـ الرسػـو الت طيطيطػػة ، وتصػػميـ األنشػػطة ال اصػػة 

 ل ترونية وتطليقات ال مليوتر الم تلفة .بالطبلب لى  و  االعتماد على المواكع اإل

ولػػيس ىػػذا لحسػػب لػػ  االعتمػػاد علػػى الوسػػاه  التعليميػػة األ ػػرا م ػػ : االعتمػػاد علػػى القػػرآف  -5
ال ػػريـ واألحاديػػث الشػػريفة لػػى تو ػػيح األل ػػار الم تلفػػة، والسػػلورة التعليميػػة وتفعلييػػا بصػػورة 

  تساعد على تفعي  دور الطالػب دا ػ  جيدة، واست داـ األسهلة الم يرة للتف ير ، ل ليا وساه
 الفص  الدراسظ وذلؾ مف  بلؿ الوساه  المتعددة .



وجػػػػا ت ل ػػػػرة الباح ػػػػة ىنػػػػا ب ػػػػرورة تفعيػػػػ   طػػػػوات مػػػػد   حػػػػ  المشػػػػ بلت مفتوحػػػػة النيايػػػػة       
، 5116 )الغريػب زاهػرعلػى ت نولوجيػا التعلػيـ حيػث يشػير  اواست داـ األنشطة المصاحبة ليا اعتمػادد 

لػػػػػى ظػػػػػ  متطلبػػػػػات العصػػػػػر الت نولػػػػػوجى  ػػػػػاف اللػػػػػد مػػػػػف وسػػػػػي  لػػػػػيف الطالػػػػػب والمػػػػػنيج  ( إف614
ل انػػت الوسػػاه  التعليميػػة التػػظ يسػػت دميا المعلػػـ لػػى تدريسػػو لجعػػ  ال لػػرة التر/ويػػة التػػى  ،الت نولػػوجى

 .اوىادلة ومباشرة معد  ،يمر ليا المتعلميف  لرة حية
 

لتظ استيدلت تعػرؼ أ ػر توظيػف الحاسػوب لػى وا ( :5112)بو شتات أسمير ويؤ د ذلؾ دراسة      
تػػػدريس النحػػػو علػػػى تحصػػػي  طلبػػػة الصػػػف الحػػػادي عشػػػر واتجػػػاىتيـ نحػػػو االحتفػػػا  ليػػػا ، وأشػػػارت 
النتاهج إلى لعالية الحاسوب التعليمظ لى رلع التحصي  الدراسظ وبقا  أ ر التعلـ للمجموعػة التجريليػة 

مػػيف علػػى اسػػت داـ الت نولوجيػػا الحدي ػػة دا ػػ  عػػف ال ػػابطة، وأوصػػت الدراسػػة ب ػػرورة تػػدريب المعل
الفص  الدراسػظ، حيػث إنيػا تسػيـ لػى زيػادة تحصػي  الطػبلب وبقػا  أ ػر الػتعلـ و تنييػر شػ   التعلػيـ 

 التقليدا دا   الفص  الدراسظ .
 
   

والتػى اسػتيدلت تعػرؼ لاعليػة اسػت داـ الوسػاه  التعليميػة  ( :5116)سعد عبػد الكػريـ ودراسػة      
ددة والمتطػػػػورة المرتبطػػػػة بػػػػال مليوتر والحقاهػػػػب التعليميػػػػة لػػػػى زيػػػػادة التحصػػػػي  وتنميػػػػة التف يػػػػر المتعػػػػ

االلت ػػارا،  وأشػػارت نتػػاهج الدراسػػة إلػػى أف ىنػػاؾ ارتفػػاع لػػى التحصػػي  الدراسػػظ للطػػبلب إلػػى جانػػب 
لطالػػب تنميػة ميػارات التف يػر االلت ػػاري للمجموعػة التجريليػة ، وأوصػت الدراسػػة ب ػرورة تفعيػ  دور ا

ب رورة است داـ تلؾ الوساه  المتعددة لنفسػو، وتفعيػ  دور ال مليػوتر التعليمػظ لػى تصػميـ األنشػطة 
 الم تلفة ال اصة بالطالب دا   الفص  الدراسظ ، لنق  المفاىيـ الت نولوجية الم تلفة للطبلب .

    

ػا لػى تنييػر شػ   و/نا د على ما سلق نجد أف ت نولوجيا التعليـ لى اآلونة األ يرة ت      لعػب دوردا ىامد
التعليـ ، سوا  باست داميا لى عرض المادة التعليمية ، أو األنشطة التعليمية الم تلفة، أو لى طريقػة 
التقويـ، حيػث أف الت نولوجيػا والوسػاه  التعليميػة الم تلفػة، والوسػاه  المتعػددة تسػيـ لػى زيػادة دالعيػة 

 ت التف ير .الطبلب للتعلـ وتنمية العديد مف ميارا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  سموب المعرفي لمطالب ومدخل حل المشكالت مفتوحة النهاية :األ 
نوع مف أنواع   قعلىأف ح  المش لة يقتظ  إلى (534، 5116) ؽإسماعيل الصاديشير       

ف الميـ لظ عملية التعلـ ليس أ:ا ىالشيير الذي ينص عل ملدأ الرونرا  ما أف ، اجانييواالتعلـ عند 
مع عملية  اويتفق تمامد  ،لظ ىذه النتيجةإألىـ ىو سلسلة العمليات المؤدية ا ل ، النتيجة الم تشفة لق 



ـ المدرسيف ب يفية لماإعلـ الجيد ىو أحد عوام  التى أف ليؤ د عل الرون  اأما العالـ، ح  المش بلت
 .عندما يواجيوف مواكف أو المش بلت مير المقلولة لدييـ  طبلبتف ير ال

 

بلب مػػع المواكػػف والمشػػ بلت،  األسػػاليب المعرليػػة التػػظ يتعامػػ  ليػػا الطػػومػػف ىنػػا تػػقتظ  ػػرورة      
نيا يم ف مػف  بلىػا تفسػير التمػايز لػيف األلػراد لػظ العمليػات المعرليػة ومعرلػة الفػروؽ الفرديػة أحيث 

 وويػتعلـ ت ػويف اللنيػ وتنظيميػا، درا يا،ا  و ، ليف الطبلب لظ معرلة ال يفية التظ ي تسب ليا المعلومات
 .وح  المش بلت  ،اإلدراؾ المعرلظو ، والتذ ر ،ية التظ تظير لظ نشاطاتو المعرلية  الفيـالمعرل

 

الحػػ  الػػذا توصػػ  إليػػو الطػػبلب  ىحيػػث إف مػػد   حػػ  المشػػ بلت مفتوحػػة النيايػػة ال ير ػػز علػػ    
لقػػ . بقػػدر التر يػػز علػػى المراحػػ  وال طػػوات التػػظ اتبعيػػا الطػػبلب  للوصػػوؿ إلػػى الحػػ ، وىػػذا الحػػ  

حػػ  عػػادا أو نمطػػى للمشػػ لة لػػ  حػػ  جديػػد ولريػػد مػػف نوعػػو، للػػيس  ػػ  الطػػبلب كػػادريف علػػى لػػيس 
التوص  إلى ىذا الحػ  اإللػداعظ للمشػ لة، وذلػؾ ال ػتبلؼ األسػلوب المعرلػظ ل ػ  طالػب لػظ ال يفيػة 

  التظ يتعام  معيا الطالب لظ التعام  مع المعلومات المقدمة لو .
   

 ،متزايػػد مػػف كلػػ  البػػاح يف اىتمػػاـة حػػازت األسػػاليب المعرليػػة علػػظ السػػنوات الما ػػي اوعلػػظ مػػد     
حػػػدىما يعػػػرؼ باألسػػػلوب المعرلػػػظ أمػػػف ىػػػذه األسػػػاليب  ا نػػػيفوانصػػػب اىتمػػػاميـ بشػػػ    ػػػاص علػػػظ 

 المجػػاؿ ىأمػػا األسػلوب اآل ػػر ليػػو مػا يعػػرؼ باألسػػلوب المعتمػد علػػ ,اإلدرا ػػظ المجػاؿ لػػىالمسػتق  ع
 .اإلدرا ظ

   : عمي المجاؿ اإلدراكي)معتمد/ مستقل( يالمعرف باألسموبلتي اهتمت الدراسات ا بيفومف   
 

 سػلوب المعرلػظ واسػت داـ بعػض أ ػدت علػظ التفاعػ  لػيف األ: (6443)ماجد  اإلمػاـ  دراسػة
 ،ـمػادة العلػػو نحػو  ـواتجاىػاتيالوسػاه  التعليميػة وعبلكتػو لتحصػي  تبلميػذ المرحلػة اإلعداديػة 

لػظ درا ػظ المجاؿ اإل لىلروؽ ليف المعتمديف والمستقليف ع جودأشارت نتاهج الدراسة بعدـ و و 
 . التحصي  الدراسظ ونم  الوساه  التعليمية 

 

 دت علظ أ ر التفاع  لػيف طػريقتيف لتػدريس الببلمػة العر/يػة أ:(5115)إبراهيـ بهموؿودراسة 
 ػػدت أدا  الببلمػػظ لػدي طػبلب الصػف األوؿ ال ػانوي،  و واألسػلوب المعرلػظ علػظ مسػتوي األ

ال تبار كياس مستوي  وجود لروؽ ليف المعتمديف والمستقليف عف المجاؿ اإلدرا ظ عدـ علظ
 . األدا  الببلمظ 

 



  سػػػلوب المعرلػػػظ ) معتمػػػد / التػػػى اسػػػتيدلت أ ػػػر ا ػػػتبلؼ األ :(5112 )دمحم حسػػػانيفدراسػػػة
لػػدا مسػتق ( والت صػص األ ػاديمظ ) تر/ػػوا / تجػارا ( علػى أسػاليب التف يػػر وات ػاذ القػرار 
ا لػػيف عينػة مػػف طػػبلب جامعػػة لنيػػا ، وأظيػػرت نتػػاهج الدراسػػة عػػدـ وجػػود لػػروؽ دالػػة احصػػاهيد 

لينمػا أشػارت إلػى وجػود لػروؽ لػى أسػاليب ات ػاذ القػرار  ،مجموعات الدراسة وأسػاليب التف يػر
لينمػػػا  ،المسػػػت دمة لػػػدييـ حيػػػث المعتمػػػد علػػػى المجػػػاؿ االدرا ػػػى يتبػػػع أسػػػلوب القػػػرار المعتمػػػد

 درا ى يتبع القرار العقبلنظ .ى المجاؿ اإلالمستق  عل

  ير قوالتػػظ أ ػػدت علػػظ وجػػود تػػ : (5161)والسػػيد الوكيػػل الشػػوربجي أبػػو المجػػد ودراسػػة 
التحصػػي   لػػظللتفاعػػ  لػػيف المعالجػػة التدريسػػية و ػػ  مػػف األسػػلوب المعرلػػظ ومر ػػز الػػتح ـ 

 ػدت علػظ وجػود لػروؽ أجاه نحو ال مليوتر  مسػاعد تعليمػظ ، و إلتالدراسظ لظ الريا يات وا
لظ التحصي   ليف المعتمديف والمستقليف عف المجاؿ االدرا ظ لصالح النم  اإلدرا ظ المعتمد

 . الدراسظ 

  والتػػػػظ  :( 5166)تػػػػامر خضػػػػرودراسػػػػة(   اسػػػػتيدلت أ ػػػػر التفاعػػػػ  لػػػػيف  ػػػػراه  الشػػػػV )
ديػة ، وأشػارت واألساليب المعرلية لى تنمية ميارات التر/ية الفنيػة لػدا طػبلب المرحلػة االعدا

حصػػػاهية لػػػيف الطػػػػبلب ) المعتمػػػديف / المسػػػتقليف ( علػػػػى إوجػػػػود لػػػروؽ  إلػػػىنتػػػاهج الدراسػػػة 
 ،المجػػاؿ االدرا ػػظ لػػى اال تبػػار التحصػػيلظ بعػػديا لصػػالح المسػػتقليف علػػى المجػػاؿ االدرا ػػػى

وأشارت اي ا الى وجود لروؽ احصاهية ليف الطبلب ) المعتمديف/ المستقليف ( على المجاؿ 
   .درا ىا لصالح المستقليف على المجاؿ اإلدا  بعديد ا ى لى بطاكة مبلحظة األاالدر 

 

  ف ىنػػػاؾ ا ػػػتبلؼ لػػػظ نتاهجيػػػا  لػػػيف وجػػػود لػػػروؽ لػػػيف المعتمػػػديفوتشػػػير ىػػػذه الدراسػػػات إلػػػى أ     
لػػػظ عػػػدـ وجػػػود لػػػروؽ لػػػيف المعتمػػػديف اإلدرا ػػػظ، ودراسػػػات أ ػػػري أشػػػارت إ المجػػػاؿ لػػػىوالمسػػػتقليف ع
 المجاؿ اإلدرا ظ . لىوالمستقليف ع

 

وأنيا ذات تق ير علظ  ،أف األساليب المعرلية ترتب  بسمات الش صيةولقد أظيرت ىذه الدراسات     
 يفية تدريس المعلـ لطبلبو وبش    اص علظ ا تياره لطرؽ واستراتيجيات التدريس التظ يف ليا، 

جيات التدريس التظ ياسترتاتباع  مر يستدعظلذا لاأل ؛نيا ذات تق ير علظ  يفية تعلـ الطبلبأ ما و 
وبما يتبلهـ مع طليعية  ،تتفق مع طليعية ىذه األساليب المعرلية  سلي  لزيادة لعالية عملية التعلـ

 الفروؽ الفردية للطبلب .
 



دريس مقػرر علػـ الػنفس واالجتمػاع  لػدا طػبلب واكػع تػل عر ػو مػف تحليػ   سػلق مالظ  و  و         
لظ جانب التر يز علظ تدريس الحدي ة لظ تدريس المقر، إاستراتيجيات ال ميابالمرحلة ال انوية نلحظ 
لفروؽ الفردية ما ليف ا عدـ التر يز علظ اي د أونجد ، ىماؿ باكظ جوانب التعلـا  الجانب المعرلظ لق  و 
، علػى الػرمـ مػف اىتمػاـ العديػد مػف الدراسػات باسػت داـ سػاليب التػدريس المناسػبةالطبلب لظ ا تيار أ

 .اليب التدريس الحدي ة إال أنيا يق  است داميا دا   الفص  الدراسظ أس
 

 ،ظ مجموعات التدريب الميدانظ لظ مدارس م تلفةإلظ جانب  لرة الباح ة لظ مجاؿ اإلشراؼ عل     
لتظ ت شف عف الممارسات وبعض المقاببلت مع معلمظ وموجيظ مادة علـ النفس و االجتماع وا

اع نفس المسار، صرارىـ علظ توجية طلبة التر/ية العملية علظ اتبملية التدريس، وا  أ نا  ع لظ التقليدية
ير يق ذه الطبلب المعلميف أ نا  أداهيـ لدروسيـ اليومية، سوا   اف ذلؾ لظ ي تطو ورل يـ الداهـ أل

إعداد وت طي  الدروس اليومية التظ يجيزىا الطلبة لظ  و  نماذج التح يرالتظ تر ز على وصف 
 طة التعلـ أ نا  التدريس أو أ ذىـ باألحدث لظ أساليب التدريس. أنش

 

سػػػلو/ية ومػػػا يصػػػاحليا مػػػف تنميػػػة ر مسػػػاحة مناسػػػبة للمعرلػػػة األلتػػػول ولػػذلؾ جػػػا ت الدراسػػػة الحاليػػػة    
التر يز على المعرلػة  عف وذلؾ لدالد  ،عليا وتنمية ميارات عامة كاللة لتعدد االستجاباتالتف ير الكدرات 
 ساليب التلقيف والحفظ.مباشر للمعلومات وما يصاحليا مف أالتى  تقوـ على السرد الالنصية 

 شكمة البحث:م
 لواقع تدريس مقرر عمـ النفس واالجتماع في المرحمة الثانوية يمحظ مايمي : إف المستقرئ 

ؿ التػػػظ تعتمػػػد علػػػظ التلقػػػيف والحفػػػظ والتر يػػػز علػػػظ حشػػػو عقػػػو  المعتػػػادةتػػػدريس المقػػػرر بالطريقػػػة    
عػػػدـ  ،الطػػػبلب بػػػال  ير مػػػف المعلومػػػات والحقػػػاهق  دوف التر يػػػز علػػػظ تنميػػػة ميػػػارات التف يػػػر العليػػػا

 .نشطة التعليمية التظ تساعد الطبلب علظ تنمية ميارات التف ير العليا االىتماـ باأل
   

، يػػر العليػػاالتػػظ ت قػػ  الػػذا رة والتنمػػظ مسػػتويات التف  تبػػارات التقليديػػة التر يػػز علػػظ التحصػػي  واال   
أا  ،عدادىا بشػ   يسػاعد علػى الحفػظا  و  ،وصيامة المحتوا الدراسظ بقسلوب يقوـ على السرد ال ام 

كتػػػػراح تعميمػػػػات جديػػػػدة أو طػػػػرح لػػػػروض أو ر/طيػػػػا اإنيػػػػا محتويػػػػات منلقػػػػة النيايػػػػات ال تسػػػػيـ لػػػػظ 
 بمش بلت حياتية معاصرة .

 : تظاآلالرهيس  التساؤؿلبحث الحالظ  اإلجابة عف  ؿ احاو  الذ



إسػتخداـ مػدخل حػل المشػكالت مفتوحػة النهايػة فػي تػدريس مقػرر عمػـ الػنفس واالجتمػاع ثػر أ"ما 
سػػموب المعرفػػي المرحمػػة الثانويػػة العامػػة ذوي األ عمػػي تنميػػة مهػػارات التفكيػػر العميػػا لػػدي طػػالب

 )معتمد/مستقل (؟
 الفرعية التالية: التساؤالتالرهيس  التساؤؿويتفرع مف 

لوحدتظ )العمليات المعرلية ، ونماذج مف العمليات االجتماعية ( لظ  ماالتصور المقترح -1
  و  مد   ح  المش بلت مفتوحة النياية ؟

 واالجتماع النفس علـ مقرر تدريس لظ النياية مفتوحة المش بلت ح  مد   است داـ أ ر ما -2
 ؟ ال انوي  ال انظ الصف طبلب لدي اإللداعظ التف ير ميارات تنمية علظ

 واالجتماع النفس علـ مقرر تدريس لظ النياية مفتوحة المش بلت ح  مد   ست داـا أ ر ما -3
 ؟ ال انوي  ال انظ الصف طبلب لدي المنطقظ التف ير ميارات تنمية علظ

 ر است داـ مد   ح  المش بلت مفتوحة النياية لظ تدريس مقرر علـ النفس واالجتمػاع ما أ -4
طػػػبلب الصػػػف ال ػػػانظ ال ػػػانوي ذوي األسػػػلوب  لػػػدي اإللػػػداعظ علػػػظ تنميػػػة ميػػػارات التف يػػػر 

 ؟وال ابطة  درا ظ للمجموعة التجريلية ( علظ المجاؿ اإلعتمدالمعرلظ )م

مفتوحة النياية لظ تدريس مقرر علـ النفس واالجتمػاع  المش بلت ر است داـ مد   ح  أما  -5
لوب لػػػػدي طػػػػبلب الصػػػػف ال ػػػػانظ ال ػػػػانوي ذوي األسػػػػ المنطقػػػػظعلػػػػظ تنميػػػػة ميػػػػارات التف يػػػػر 

 ؟وال ابطة درا ظ للمجموعة التجريلية ( علظ المجاؿ اإلمعتمدالمعرلظ )

مفتوحة النياية لظ تدريس مقرر علـ النفس واالجتمػاع  المش بلت ر است داـ مد   ح  أما  -6
لػػػدي طػػػبلب الصػػػف ال ػػػانظ ال ػػػانوي ذوي األسػػػلوب  اإللػػػداعظ علػػػظ تنميػػػة ميػػػارات التف يػػػر 

 ؟ وال ابطة  درا ظ للمجموعة التجريلية( علظ المجاؿ اإلمستق المعرلظ )
 ر است داـ مد   ح  المش بلت مفتوحة النياية لظ تدريس مقرر علـ النفس واالجتمػاع أما  -7

علػػػظ تنميػػػة ميػػػارات التف يػػػر اإللػػػداعظ  لػػػدي طػػػبلب الصػػػف ال ػػػانظ ال ػػػانوي ذوي األسػػػلوب 
 بطة ؟درا ظ للمجموعة التجريلية  وال ا( علظ المجاؿ اإلمستق المعرلظ )

ما أ ر است داـ مد   ح  المش بلت مفتوحة النياية لظ تدريس مقرر علـ النفس واالجتمػاع  -8
على تنمية ميارات التف ير اإللػداعظ لػدا الطػبلب ذوا األسػلوب المعرلػظ  )معتمػد / مسػتق  

 ( لظ ا تبار التف ير اإللداعظ للمجموعة التجريلية بعديدا ؟



مفتوحة النياية لظ تدريس مقرر علـ النفس واالجتمػاع  ما أ ر است داـ مد   ح  المش بلت -9
على تنمية ميارات التف ير اإللداعظ لدا الطبلب ذوا األسلوب المعرلظ )معتمػد / مسػتق  ( 

 لظ ا تبار التف ير المنطقظ  للمجموعة التجريلية بعديدا ؟
 

 منطمقات البحث :
 همها :ف المنطمقات الفكرية ألى عدد ميستند هذا البحث إ

سػػاليب التػػدريس المتبعػػة لػػظ مجػػاؿ تعلػػـ المػػواد الفلسػػفية التػػظ تعتمػػد علػػى التلقػػيف أتنييػػر أف  -1
لتفعي  دور الطالػب دا ػ  الفصػ   اميمد  ايعد أمرد  إلى األ ذ بقساليب تدريسية حدي ةوالحفظ ، 
 الدراسظ .

تر/ويػػة نشػػطة الوارتباطػػو بمجموعػػة مػػف األ إعػػدادهعلػػـ الػػنفس واالجتمػػاع إذا أحسػػف  جأف مػػني  -2
يم ف الطبلب مف تطليق ما تعلموه لػظ مواكػف التف ير المنطقظ واإللداعظ ُ  المرتبطة بميارات

 حيو جديدة ، وا ساليـ ميارات حياتية مفيدة لظ تدريس المواد الفلسفية .

وتنميػػة  ،سػلو/ية ومػػا يصػػاحليا مػػف تنميػة كػػدرات تف يػػر عليػػاتػولير مسػػاحة مناسػػبة للمعرلػػة األ -3
وذلػؾ  ،للػة لتعػدد االسػتجابات يػقتظ اسػتجابة لبلتجاىػات الحدي ػة لػظ التػدريسميارات عامة كا

التر يػػػز علػػػى المعرلػػػة النصػػػية التػػػظ  تقػػػـو علػػػى السػػػرد المباشػػػر للمعلومػػػات ومػػػا  عػػػف لػػػدالد 
 يصاحليا مف أساليب التلقيف والحفظ .

ب علػى   يػر والعم  الملدع يسػاعد علػى التنلػ، لداع يقتى استجابو لمتطلبات إنسانية ملحةاإل -4
 نسانية .مف المش بلت الحياتية لظ  الة مجاالت الحياة اإل

علػػى الػػرمـ  ،تػػدريس علػػـ الػػنفس واالجتمػػاع مػػازاؿ يتبػػع األسػػاليب التقليديػػة لػػظ تػػدريس المقػػرر -5
لػػػداع والمنطػػػق يسػػػيـ بشػػػ    ليػػػر لػػػظ زيػػػادة كػػػدرة لتعلػػػيـ اإل ،مػػػف التعػػػدي  والتطػػػوير بػػػالمنيج
ػالطبلب على التعام  مع المش لمػا  ا بلت التظ تواجييـ لظ حياتيـ بش   أ  ر عقبلنيػة وليمد

 يدور حوليـ .
ليػػزود  ،التف يػػر المنطقػػظ يشػػ   الر يػػزة األساسػػية لممارسػػة أا نػػوع مػػف أنػػواع التف يػػر األ ػػرا  -6

وىػػػذه القػػػدرات  ،الفػػػرد بالقػػػدرات والميػػػارات العقليػػػة البلزمػػػة لحػػػ  مشػػػ لة مػػػا ولػػػق مػػػنيج مػػػنظـ
عد متطلبد   ِ  ال عنى عنو لممارسة التف ير اإللداعظ . اأساسيد  االعقلية ُت

لقػػدرة الطالػػب  ،نسػػافالتف يػػر المنطقػػظ يػػقتى  مطلػػب أساسػػظ مػػف كواعػػد التف يػػر الصػػحيح لئل  -7
علػػػػى التوصػػػػػ  إلػػػػى حلػػػػوؿ صػػػػػحيحة  هعلػػػػى التف يػػػػر بالمحا مػػػػة المنطقيػػػػػة لؤلشػػػػيا  يسػػػػاعد

 للمش بلت المطروحة أمامو .



ف الملػدعيف يحتػاج إلػى السػيطرة علػى الليهػة مػف حولنػا،  رأا س نر الشيير أف تطوير جيػ  مػ -8
لػداع أو ميػارات التف يػر العليػا يجػب علينػا السػيطرة والػتح ـ لػظ و/نا د عليػو إذا أردنػا تنميػة اإل

الليهػػػػة الصػػػػفية مػػػػف  ػػػػبلؿ األنشػػػػطة الصػػػػفية والبلصػػػػفية المصػػػػاحبة السػػػػتراتيجيات التػػػػدريس 
 الحدي ة .

 

 أهمية البحث :
 همية البحث الحالي إلي:أترجع        

 األهمية لممتعمـ : -أوالً 
  أنو جا  استجابة لمتطلبات علـ الػنفس المعرلػظ، وال شػف عمػا يػدور دا ػ  عقػ  المػتعلـ مػف

عمليات عقلية عليا أ نا  تف يره لظ المش بلت المطروحة أمامو، ويعد ذلؾ جػوىر مػنيج علػـ 
لطالػب وحػدة العمليػات المعرليػة التػظ تلػدأ النفس واالجتماع بالمرحلة ال انويػة ، حيػث يػدرس ا

باإلحساس مروردا باالنتباه، واإلدراؾ، والذا رة، و بلؿ تلػؾ العمليػات يسػتطيع الطالػب معالجػة 
صدار األح اـ .  المعلومات وتوظيفيا ليما بعد لظ التف ير وح  المش بلت، وات اذ القرار وا 

 للطالػػب لئلجابػػة علػػى األسػػهلة التباعديػػة  إ ػػارة لػػيض مػػف األل ػػار واللػػداه  بالتشػػجيع المسػػتمر
 المصاحبة لمد   ح  المش بلت مفتوحة النياية أ نا  شرح الدروس .

  األنشػػطة التباعديػػة و األنشػػطة المنطقيػػة والصػػور التعليميػػة والرسػػـو واألنشػػطة الم تلفػػة التػػظ
 ػػالرة ، تعػػرض علػػى الطالػػب تسػػيـ بشػػ    ليػػر لػػظ تنميػػة  قالػػة الحػػوار، وتقػػدير الػػذات، والم

 وحب العم  .

  تعػػود الطالػػب علػػى الت يػػ ، والتتلػػؤ، وذ ػػر أ لػػر عػػدد مم ػػف مػػف األل ػػار وال لمػػات، يسػػاعد
الطالب علػى التف يػر ليمػا ورا  المعرلػة، وعػدـ اال تفػا  بمػا ىػو جػاىز أمامػو لػ  التف يػر لػظ 

  أص  المعلومة، ومحاولة القرا ة، والبحث، واالطبلع بصفة مستمرة .

مػػػور نظػػػرة الطرؽ االلداعيػػػة ، والنظػػػر الػػػظ األتعلـ علػػػظ حػػػ  مػػػا يواجػػػو مػػػف مشػػػ بلت بػػػمسػػػاعدة المػػػ
  تباعدية متشعبة.

 األهمية لممعمـ : –ثانًيا 
  تقػػػديـ اسػػػتراتيجيات تػػػدريس حدي ػػػة تسػػػاعد علػػػظ التوصػػػ  إلػػػظ المعرلػػػة االنسػػػانية مػػػف  ػػػبلؿ

لظ مواجية التطػورات ر عمحاولة إعداد متعلـ كاد، مما يسيـ لظ البحث والتحري واالستقصا 
 . وظيور العديدة مف المش بلت ،وتدلق المعرلةالسريعة، 

 نشطة التظ تساعد الطبلب علظ تنمية ميارات التف ير العليا . توجيو نظر المعلميف نحو األ 



   تقديـ وحدات مف مادة علـ النفس ومساعدة المعلـ علظ  ه،التجديد لظ طرؽ التدريس الساهد
، إلػظ جانػب تقػديـ مجموعػة مػف ظ مػد   حػ  المشػ بلت مفتوحػة النيايػةواالجتماع كاهمة علػ

 لداعية والمنطقية لتنمية ميارات التف ير العليا  .األنشطة اإل

 األهمية لمخططى المناهج : -ثالثاً 

 ػػػػرورة تزويػػػػد تلػػػػؾ المنػػػػاىج لػػػػظ إ الجتمػػػػاع امنػػػػاىج علػػػػـ الػػػػنفس و م ططػػػػظ  نظػػػػارتوجيػػػػو أ 
 طقظ .بميارات التف ير اإللداعظ والمن

 األهمية لموجهي مادة عمـ النفس واالجتماع : -رابًعا

  لػػظ وجيظ مػػادة علػػـ الػػنفس و االجتمػػاع إلػػظ تنييػػر شػػ   التػػدريس التقليػػدي إر مػػانظػػأتوجيػػة
سػػت داـ طػػرؽ تػػدريس جديػػدة تعتمػػد علػػظ ميػػارات التف يػػر العليػػا، ومحاولػػة توجيػػة المعلمػػيف ال

 ىذه الطرؽ الجديدة لظ التدريس.

 همية لممجتمع المدرسي والباحثيف :األ -خامساً 

 جية تعػػػود علػػػظ المجتمػػػع المدرسػػػظ لػػػظ اإلرتقػػػا  مػػػا تتوكعػػػو الباح ػػػة مػػػف لاهػػػدة ليػػػذه االسػػػترتي
 تباع الطرؽ الحدي ة لظ التدريس .بمستوي التعليـ وا

  لتح المجاؿ أمػاـ بػاح يف آ ػريف السػت داـ مػد   حػ  المشػ بلت مفتوحػة النيايػة لػى تػدريس
 ية  .المواد الفلسف

 

 حدود البحث:
 : ىقتصر البحث عما     
 العينة  - أ

 ال انوي بمحالظة الدكيلية .طبلب الصف ال انظ مف     

 الوحدات التدريسية : - ب
 

 عمـ النفس الوحدة الثالثة  "العمميات المعرفية" ب الجزء الخاص. 
لػػى مزيػػد مػػػف اج إلعمليػػات السػػي ولوجية التػػظ تحتػػالعديػػد مػػػف ا ىتحتػػوي علػػ ا تيارىػػا ألنيػػاوتػػـ      

دراؾ العبلكات ليف ىذه العمليات رة علػظ االسػتقرا  واالسػتنباط، والقػد ،التقم  والفيـ العميق والتحلي  وا 
مػور، وىػذا يا علظ مش بلت سي ولوجية  تحتاج إلظ حلوؿ إلداعية ومرونػة لػظ التعامػ  مػع األحتواهوا

 . لداعظيساعد علظ تنمية ميارات التف ير المنطقظ واإل هلدور 
 

 نماذج مف العمميات االجتماعية عمـ اإلجتماع الوحدة الثانية "ب الجزء الخاص ". 



لػػػػظ حلػػػػوؿ ملت ػػػػرة لحػػػػ  ىػػػػذه حتػػػػوي علػػػػظ مشػػػػ بلت اجتماعيػػػػة تحتػػػػاج إوتػػػػـ ا تيارىػػػػا ألنيػػػػا ت     
ػػ  ىػػذه المشػػ بلت، وىػػذا يسػػيـ أالعليػػا لػػظ حػػ ةواسػػت داـ العمليػػات العقليػػ ،المشػػ بلت ا لػػظ تنميػػة ي د
 لداعظ والمنطقظ .تف ير العليا م   التف ير اإلميارات ال

 مهارات التفكير العميا : -جػ
 داعظلميارات التف ير اإل : 

 . ( ةصالاأل-ةالمرون-)الطبلكة                            
 : ميارات التف ير المنطقظ 

 االستقرا  (.   –) االستنباط                             
 

    
 :  البحثمتغيرات 
 -تمثل في :يالمتغير المستقل و -

 ا علػى الحوسػبة التعليميػة، لػى اسػت داـ اية مد   ح  المش بلت مفتوحة الني اعتمادد
 ال مليوتر التعليمظ وتطليقاتو الم تلفة .

 -المتغيرات التابعة وتتمثل في :-
 . ميارات التف ير االلداعظ 

 منطقظ ميارات التف ير ال . 

 -المتغير التصنيفي : -
 درا ظ .سلوب المعرلظ )المستق  /المعتمد( علظ المجاؿ اإل   لظ األتمالم 

 

 البحث   :مواد و  أدوات
 استخدـ البحث الحالي األدوات التالية : 

 إعداد الباح ة (.)     .لداعظ التف ير اإل.ا تبار 1
  عداد الباح ة(.إ )      منطقظ ..ا تبار التف ير ال2
 الصورة الجمعية (.).  ا تبار األش اؿ المت منة.3 

 .(سليماف ال  ري  نور الشركاوي ،أتعريب )                   
 

 : مواد البحث 



    دلي  المعلـ  لوحػدتىا العمليػات المعرليػة ، ونمػاذج مػف العمليػات االجتماعيػة ا ولػق مػد
 ح  المش بلت مفتوحة النياية .

 ـ لػػظ تنميػػة التف يػػر  راسػػة نشػػاط الطالػػب وتحتػػوا علػػى مجموعػػة مػػف األنشػػطة التػػظ تسػػي
 اإللداعظ والمنطقظ .

 

 :منهج البحث
اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبى فى دراستها عمى عينة مف طالب الصف الثاني الثانوي    

 : مقسمة إلى المجموعتيف التالييف
وىى مجموعة الطبلب الذيف يدرسوف وحدتظ ا العمليات المعرلية ا  المجموعة التجريبية :  .1

ا المقرريف على طبلب الصف ال انظ ال انوي وذلؾ باست داـ  ذج مف العمليات االجتماعيةنماوا 
 .ح  المش بلت مفتوحة النياية مد   

: وىى مجموعة الطبلب الذيف يدرسوف نفس محتوا وحدتى التجريب  المجموعة الضابطة .2
 .والتنظيـ المعتاد لل تاب المدرسظ الطريقة العادية وذلؾ ولق 

   :                                           للبحث ريلظ تالظ يو ح التصميـ التجوالش   ال
 

 
 

 يوضح التصميـ التجريبي البحثي  (6شكل )                          
 جراءات البحث:إ
 :هصحة فروض البحث والتحقق مف عمى تساؤالتراءات التالية لإلجابة جتـ اتباع اإل   

 التطبيق القبلي

إختبار  -

شكال األ

 انمتضمنة
ختبار التفكير ا -

 االبداعي 
 إختبار التفكير -

 لمنطقيا

 مجموعات البحث

يةةةةت   مجموعةةةةر تجريبيةةةةر-

 : إلى  تقسيمها
 مستقميف -6
 معتمديف -5

يتـ مجموعػػػػػػػة ضػػػػػػػػابطة -
 :تقسمها الى 

 مستقميف.-6
 معتمديف .  -5

 
   
 

 

مجموعة -
 ضابطة

 انخطبُق انبعذٌ  انمعانجة

حذرس انًحخىٌ  -

ا نًذخم انًحذد وفق  

حم انًشكالث 

 .يفخىجت انُهاَت

نًجخىٌ حذرس ا -

َفضه بانطزَقت 

 انًعخادة .

اختبار التفكير  -
 اإلبداعي 

 

  

اختبار التفكير  -
  منطقيال



مػػد   حػػ  المشػػ بلت ب التػػظ اىتمػػت والبحػػوث والدراسػػات السػػابقة  دليػػاتاإلطػػبلع علػػظ األ -
و يفيػة  ،وأىػـ ال طػوات اإلجراهيػة ليػا ،واألسس القاهمة علييا ،أىميتيا تعرؼ مفتوحة النياية 

ت اـ األنشػطة التباعديػة الم تلفػة ، وميػارادإعادة تنظيـ المحتوا لى  وهيا مػف  ػبلؿ اسػت 
واألسػػػاليب المعرليػػػة إلرسػػػا  اإلطػػػار  ،و اصػػػة التف يػػػر اإللػػػداعظ والمنطقػػػى ،التف يػػػر العليػػػا

  .النظري 

نمػاذج مػف العمليػات لمعلـ لوحدتظ االعمليات المعرليػةامف مقػرر علػـ الػنفس وا ا عداد دلي إ  -
ت مد   ح  المش بل است داـا مف مقرر علـ اإلجتماع للصف ال انظ ال انوي  باالجتماعية 

وا عػػادة  ،، وذلػػؾ  ػػبلؿ االعتمػػاد علػػى ال مليػػوتر التعليمػػى وتطليقاتػػو الم تلفػػةمفتوحػػة النيايػػة
، وصػور تعليميػة ،ورسػوـ ت طيطيػةالتعليمية لى صورة عروض تقديميػة،  تحوي  ش   المادة

التباعديػػػػة و المنطقيػػػػة التػػػػظ تت ػػػػمف األنشػػػػطة  ،ل ترونيػػػػة الم تلفػػػػةاالسػػػػتعانة بػػػػالمواكع اإلو 
وعػػػرض الػػػدلي  علػػػظ  لػػػدا الطػػػبلب، التػػػظ تسػػػيـ لػػػظ تنميػػػة ميػػػارت التف يػػػر العليػػػا الم تلفػػػة،

 . مجموعة مف المح ميف وتعديلو لظ  و  آراهيـ 

إعػػداد  راسػػة نشػػاط الطالػػب ولػػق مػػد   حػػ  المشػػ بلت مفتوحػػة النيايػػة ، واحتواهيػػا علػػى  -
 ير المنطقظ .مجموعة مف األنشطة التظ تسيـ لظ تنمية ميارات التف ير اإللداعظ والتف 

تحديد عينة الدراسة األساسية وتقسيميا إلظ مجموعتيف )تجر/يبة ، و ابطة ( لى مدرستيف  -
 م تلفيف منعاد النتشار المعالجة.

 

وا تبػػار ميػػارات  ،لنػػا  أدوات الدراسػػة والتػػظ تت ػػوف مػػف ا تبػػار ميػػارات التف يػػر االلػػداعظ  -
 التف ير المنطقظ .

 يشم  ذلؾ علظ مايلظ :جرا  ال ب  العلمظ لؤلدوات و إ  -
 يػػػد صػػػدؽ األدوات وتعػػػديليا لػػػظ  ػػػو  المح مػػػيف لتحد وات الدراسػػػة علػػػىدعػػػرض أ

 راهيـ .آ

  ميػػػر عينػػػة البحػػػث االساسػػػية   -تطليػػػق أدوات الدراسػػػة علػػػظ عينػػػة اسػػػتطبلعية–
 لحساب ال بات ، ومعام  السيولة والصعوبة ، ومعام  التمييز والزمف . 

وب المعرلظ)ا تبػػػػػار األشػػػػػ اؿ المت ػػػػػمنة( ؛ لتصػػػػػنيف تطليػػػػػق اال تبػػػػػار ال ػػػػػاص باالسػػػػػل -
مجموعػػة الدراسػػة إلػػظ طػػبلب ذوي األسػػلوب المعرلػػظ )المعتمػػد(، وذوي األسػػلوب المعرلػػظ ) 

 المستق  (.

  علظ عينة الدراسة )التجريلية وال ابطة (. تطليق أدوات الدراسة كلليدا -



جتماعيػػة ( ولػػق مػػد   حػػ   ونمػػاذج مػػف العمليػػات االدريس وحػػدتظ )العمليػػات المعرليػػة، تػػ -
 المش بلت مفتوحة النياية للمجموعة التجريلية ، وللمجموعة ال ابطة بالطريقة المعتادة .

 وال ابطة (. تطليق أدوات البحث بعدياد علظ عينة الدراسة )المجموعة التجريلية -

اليب لحساب أ ر مد   ح  المش بلت مفتوحة النياية سيتـ معالجة الليانات باست داـ األسػ -
 اإلحصاهية المناسبة ولقا لحجـ عينة البحث وطليعية المتنيرات .

 مناكشة النتاهج وتفسيرىا . -

 تقديـ التوصيات و المقترحات لظ  و  ما أسفرت عنو الدراسة مف نتاهج . -

 
 
 
 

 مصطمحات البحث :
 Open-ended Problem Solving  (:OEPSمدخل حل المشكالت مفتوحة النهاية )-6

     

بقنو المد   الذي ت وف ليو المش لة ليا أ  ر مف إجابة صحيحة  : (Takashi،2002) عرلو
      وليا أ  ر مف طريقة للوصوؿ الظ الح .

مجموعة مف اإلجرا ات التظ يقوـ ليا المتعلـ ا بقنو : (363، 5113)منير صادؽ ويعرلو 
ف ير وميارات عمليات العلـ ، ما لظ تنمية الميارات العلمية وميارات التإلتوجية مف المعلـ تيدؼ 

 بلؿ جديد مف  ظ تيدؼ الظ تزويد الطبلب بال لرات الم تلفة التظ تساعدىـ علظ ا تشاؼ ش
 ا.ح  المش بلت مفتوحة النياية

    

: بقنػػو المػػد   الػػذي يت ػػمف  اإجراسًيػػ مػػدخل حػػل المشػػكالت مفتوحػػة النهايػػةوتعػػرؼ الباحثػػة      
وا نماذج مف العمليات  وحدتظ االعمليات المعرلية ا ة يتـ  بلليا تقديـمجموعة مف ال طوات اإلجراهي

ا علػػى الوسػػاه  المتعػػددة المتم لػػة لػػظ تطليقػػات ال مليػػوتر التعليمػػى مػػف صػػور،  االجتماعيػػة  ا إعتمػػادد
ورسػػػوـ ت طيطيػػػة، والرجػػػوع إلػػػى المواكػػػع اإلل ترونيػػػة الم تلفػػػة للحصػػػوؿ علػػػى المعلومػػػات المتعلقػػػة 

يف ....إلػػ، ، وتقػػديـ مجموعػػة مػػف األنشػػطة اإللداعيػػة والمنطقيػػة التػػظ تسػػيـ لػػظ تنميػػة لػػدروس الوحػػدت
بالتفاعػ  مػع األنشػطة  ػبلؿ ال طػوات اإلجراهيػة  بلبقـو الطيو ميارات التف ير اإللداعظ والمنطقظ ، 

 ظ التف يػػػرعلػػػ بلبتشػػػجيع الطػػػل ، حيػػػث يقػػػـو المعلػػػـ  الجمػػػاعظالعمػػػ    ػػػبلؿ التعليميػػػة المقدمػػػة ليػػػـ



المطروحػػػػة، والقػػػػدرة علػػػػى ميػػػػر التقليديػػػػة للمشػػػػ بلت الحلػػػػوؿ  التوصػػػػ  إلػػػػىو  لحػػػػوارات المنطقيػػػػة ،وا
 المحا مة المنطقية لما يتوصلوا إليو مف أل ار .

 

  order Thinking Skills-Higherٍ   مهارات التفكير العميا : -5
ات ، وتطليق  كدرة الطالب على اإلستنتاج ، وتحلي  المعلوم ( بقنيا  Newmannيعرليا ) 

 المستويات المعرلية العليا وتشتم  على :
  ميارات التف ير المنطقظ ..1
 ميارات التف ير الناكد ..2
 ميارات التف ير االلداعظ ..3     
 . رات التف ير ليما ورا  المعرلة ميا.4     

 .ميارات التف ير المجرد.5         

 . (52، 5163تـو وآخروف ، عدناف الع.ميارات التف ير التقملظ )6     
 

 وتتناوؿ الباحثة التفكير اإلبداعي والمنطقى كإحدى مهارات التفكير العميا :
 داعيالتفكير اإلب   :Creativity Thinking 

ػػ داعظالتف يػػر اإللػػ اخيػػر ها يعػػرؼ     ػػإ ،كػػدرة الفػػرد علػػظ اإلنتػػاجا بقنػػو :ا ا إجراهيدػػتعريفد يتميػػز  انتاجد
وذلػػػؾ  اسػػػتجابة ، ت البعيػػػدةوالتػػػداعيا ،واألصػػػالة ،الطبلكػػػة الف ريػػػة والمرونػػػةبػػػق لر كػػػدر مم ػػػف مػػػف 

 ويت ػػػمف التعريػػػف الم ونػػػات الرهيسػػػة لئللت ػػػار وىػػػظ : الطبلكػػػة الف ريػػػة ، ،و موكػػػف م يػػػرألمشػػػ لة 
 (.63،64،5112)ممدوح الكناني  اواألصالة والتلقاهية ، والمرونة،

 

د مػػػف الحلػػػوؿ التػػػظ تتميػػػز  لػػػر عػػػدأنتػػاج إو أدرة علػػػظ توليػػػد : القػػػ ا بأنػػػهجراسًيػػػإوتعرفػػػه الباحثػػػة     
علػظ  بلبحصػ  علييػا الطػيعلظ تلؾ القدرة مف الدرجػة التػظ  ويستدؿ، واألصالة ،والمرونة، بالطبلكة

 . داعظالتف ير اإللاال تبار المست دـ لقياس ميارات 
 

    : التفكير المنطقيThinking  Logical                                       
التف يػر المنطقػظ بقنػو :ا سلسػلة متتابعػة ومحػددة لمعػاف  (562،6442)فػؤاد البهػي يعرؼ      

 ،ويعتمػػػد علػػػى عمليتػػػظ االسػػػتقرا  واالسػػػتنباط ،لػػػى مايػػػةإومفػػػاىيـ رمزيػػػة ت يرىػػػا مشػػػ لة وتيػػػدؼ 
الجزهيػات  لينمػا يعنػظ االسػتنباط اسػتنتاج ،ويتل ص االسػتقرا  لػظ اسػتنتاج ال ليػات مػف الجزهيػات

 مف ال ليات ا.



 الػظ نتيجػة مػف  ػبلؿ مقػدمات مسػت دمُ إبقنػو كػدرة الفػرد علػظ الوصػوؿ  ا :جراسًيػإوتعرفه الباحثػة     
ويسػػتدؿ علػظ اسػػت داـ تلػػؾ العمليػات  ػػبلؿ الدرجػػة ، السػتقرا  واالسػػتنباطيػػات المعرليػػة  ابعػض العمل

  التظ يحص  علييا الطالب لظ ا تبار التف ير المنطقظ .
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بقنيا: طريقة الطالب لظ التعام  مع المعلومػات مػف حيػث (613،6442)حمدي شاكر عرليا ي    

 وتحليلييػػػػا ،وت زينيػػػػا،، وتر يليػػػػا، تصػػػػنيف المعلومػػػػات، و أسػػػػلوبو لػػػػظ التف يػػػػر وطريقتػػػػو لػػػػظ الفيػػػػـ
 يمية تطليقية.واستداعاهيا عند ال رورة مف  بلؿ مواكف تعل

  
التف يػر والػتعلـ والنشػاط المعرلػظ ،والتػظ تميػز  ػ   لتو نحػو: اتجاىات  ا تعرفها الباحثة بأنهاو      

 .ملو مع المواكف الليهية المحيطولرد عف اآل ر لظ تعا
 
كأحػد تصػنيفات  المجاؿ اإلدراكي /اإلعتماد عمي المجػاؿ اإلدراكػي مىاالستقالؿ عوتتناوؿ الباحثة   
 :Field Independent / Filed dependent ساليب المعرفية األ

 

: يتميػػزوف  ( بػػأف :المسػػتقموف عمػػى المجػػاؿ اإلدراكػػي34،  6443)حيػػث يشػػير يوسػػف جػػالؿ    
جانػػب المعالجػػة التحليليػػة بالتعامػػ  مػػع عناصػػر الموكػػف بصػػورة منفصػػلة عػػف المجػػاؿ اإلدرا ػػظ، الػػى 

: اليسػػتطعوف التعامػػ  مػػع المو ػػوع المػػدرؾ بصػػورة  راكػػيدو المعتمػػديف عمػػى المجػػاؿ اإل للمجػػاؿ .
لى جانب عدـ كدرتيـ على ت ويف معايير  اصة مف أج  ة عف العناصر المتصلة بالموكف ، إمستقل

     است داميا مع العالـ ال ارجظ.
    

ت منة بقنو الدرجة التى يحص  علييا الطالب على ا تبار األش اؿ الم : اجراسيً وتعرفه الباحثة إ  
 ،والتى تعلر عف اتجاه المجاؿ اإلدرا ظ للطالب إلى االعتماد، أو اتجاه المجاؿ اإلدرا ظ لديو 

 إلى االستقبلؿ .
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