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 اإلحساس بالمشكلة:و المقدمة 

إن التفكير هو أرقى سمة يتسم بها اإلنسان الذى كرمه هللا سبحانه و تعالى وميزه به عن 
ى القرآن فالتفكير وكلما بحثنا و بالعقل  ا  شديد ا  سائر الكائنات الحية ولهذا نجد اإلسالم اهتم اهتمام

 إعمال العقل مثل قول هللاو الكريم وجدنا أنه يحتوى على كثير من اإلشارات التي تحث على التفكير 
 چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  چ  تعالىو سبحانه 

 (2١: الحشر)

 ويستحيل تحصيل المعرفة بال تفكير ،بالتفكيروالمعرفة تكتشف  هو مدخل المعرفة فالتفكير
 فإذا أردنا أن نكون فالسفة أو علماء فيجب أن نفكر كما فكر هؤالء فى عملهم وهذا يعنى ان األجيال

إدراك العالقة بين و تحصيل المعرفة و  إلى طرق جديدة فى التفكير حاجة فيالمتعلمين  الحالية من
  (*)(2010،22المعطى سويد،)عبد  التعلم .و المعرفة و التفكير 

يرجع إلى  نجد أنه ةن فى مختلف جوانب الحيااآل نلمسهالذى  الحضاري للتقدم   فالمتأمل
ض منذ وجوده على سطح األر  هفاإلنسان يمارس تفكير  ؛من الجنس البشرى  ةنتائج تفكير أجيال متعاقب

                                                                           .العلميإلى التفكير  والخطأ وصوال   ةمن التفكير بالمحاول ةبداي

يحظى  موضوع التفكيرمن نتاج للتفكير الجيد هو ما جعل  ةلذلك فإن ما حصدته البشريو 
 ي التربو فس نكثر موضوعات علم الأ حتى بات من ن،يباهتمام العديد من الباحثين التربويين والمربي

كى يصبح وذلك لر، التفكيو الفلسفية بتنمية الفكر و التربوية  و عنيت المدارس الفكرية  ولقدوبحثا دراسة 
الحياة  جوانبجميع  ه، فيتعترض سبيل التيالمشكالت و الفرد اكثر قدرة على مواجهة الصعوبات 

 . أخالقيةو أو تربوية أ اقتصاديةو أ اجتماعيةسواء كانت 

تعليم مهارات  ةالتى تؤكد على ضرور  ةذلك على كثير من اإلتجاهات التربوي انعكسولقد 
رد تمكين الف ةإلى أن تعليم مهارات التفكير هو بمثاب( 16،2002) جروانفتحي  حيث أشار، التفكير

 له. ةو المعلومات المقدم ةمع أى نوع من أنواع المعرف ةعلى التعامل بفاعلية القدر  اكتسابمن 

 ةهذا الشأن أن الطالب يصبحون أكثر دافعي في (25،2003) مجدى حبيبويذكر أيضا 
مون هؤالء المعلمين الذين يقو  ويميلون إلى عقلية، ةأكثر إرتباطا بالفصول التى يجدوا فيها إثار و 

 ةمعالجو يفضلون الدروس التى يطلب منهم فيها أن يقدموا تفسيرا وتحليال و  ،تفكيرهم باستثارة
 . ةالمواقف الجديدو  الغريبةالمشكالت  في المكتسبة ةالمهار و  ةللمعرف ا  تطبيقو  ،للمعلومات

                                                           

 االسم, السنة, الصفحة()(  نظام التوثيق المتبع  *)
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 ةتفرضها طبيع ةنجد أن اإلهتمام بتعليم مهارات التفكير أصبح ضرور  ،على ما سبق وبناء  
التعامل السليم مع و التغير  ةعلى مواكب ةالواقع الذى نعيشه إذا ما أردنا أن نصنع أجيال قادر و  ةالحيا

 التنبؤ بالمستقبل.و مشكالت الواقع 
 من التفصيل ءبشيهذا األمر  (142،2011سرور) حمدي أبو الفتوح، وعايده ولقد تناول

فروع  ةكاف ة فيالمختلف ةالمواد الدراسي فيقدرات الطالب على التفكير  ةتنميحيث أكدا على أن 
 منها: ألسباب؛أمر ال غنى عنه لدى الطالب ة المعرف

على أن األكثر  ةالتفكير فهناك مؤشرات قويو بين الذكاء  ةقوي ةموجب ةارتباطي ةوجود عالق .١
حقيقه أن تدريب المتعلمين على التفكير يمكنهم أن و  على التفكير يكون أكثر ذكاء   ةقدر 

 يكونوا )أكثر ذكاء(.

ف ومشكالت خصوصا عند التعامل مع مواق ة،رفض اإلجابات المتسرع إلىالطالب  هتوجي .2
فى التفكير المنطقى تصبح لديهم  ةالمتضمن ةفعندما يكتسب الطالب القدرات العقلي ،ةمركب

 تتطلب قدرا من التأنى المدروس. ةبدائل متعدد

على التعامل مع ما يواجههم من مشكالت فى حياتهم  والمستقبلية الحاليةالطالب  ةقدر  ةزياد .3
أفضل  ةيكون تعامله مع قضاياه الحياتي ةجيد ةفالشخص المتسلح  بقدرات تفكيري ةاليومي

 .ةالمحدود ةى القدرات العقليو من الشخص ذ

ومن ثم تطوير المجتمع من خالل ما  االبتكار،أنماطه تقود إلى و التفكير بأنواعه  ةممارس .4
 . ةيقدم من حلول مبتكر 

 ا  تعليم مرغوبلى مخرجات إوفى سياق متصل يؤكدا على أن تعليم مهارات التفكير للمتعلمين يؤدى 
 ذات مواصفات مميزة أهمها:و بها 

 تفكير منظم حول مختلف القضايا . ةأفراد لديهم القدرة على ممارس 

 التفكير يمكن أن تكون من خالل  ةتبرز أن ممارس ةأفراد لديهم القدرة على تقديم نماذج عملي
 حل مشكالت تبدو معقدة.

 ظم.تاكتسبوها من خالل تدريبهم على ممارسة التفكير بشكل من ةأفراد لديهم إتجاهات علمي 

  أفراده توفير نفقات كثيرة إذا ما أستطاع  ةيقدر إمكانيو مجتمع يقدر قيمة التفكير فى حياته
 منظمة. ةمنطقي ةبطريق يفكرواأن 

 ويستطردا قائلين أن المخرجات قد أنجزت فى حالة ما:

 ةلألسئلة المطروح ةتوقف الطالب عن إعطاء إجابات متسرع. 

  القضايا المركبة.و المشكالت و زيادة قدرة الطالب على التعامل مع األسئلة 
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  محتمل عند التعامل مع المشكلة.بديل و زيادة قدرة الطالب على إعطاء أكثر من حل 

  حمدي أبو ) العلمية المصاحبة لممارسة التفكير. االتجاهاتزيادة وعى الطالب بأهمية
 (.132،2011، السرور الفتوح، وعايدة

ق تبلور لدى الباحثة  فكرة هذا البحث والتى تستهدف تنمية مهارات التفكير بوفى ضوء ما س
منهج علم  تدريس الثانوية وذلك من خالل تفعيل ةالمرحل فيالتاملى لدى الطالب المعاقين بصريا 

 .بين الطالب  هتشيع  ثقافتو للتعليم ترتبط بالتفكير  استراتيجيات باستخدام  واالجتماعالنفس 

المواد  أنه من واالجتماعفية المستقرئ لمقرر علم النفس  يالحظالوقت الذى  فيهذا  يأتي
فهى  ،يتضمنها التيالقضايا التربوية و خاصة نظرا لتنوع الموضوعات  ةالدراسية التى تتميز بطبيع

تحتاج   واجتماعيةمن مشكالت  نفسية  هوذلك لما تعرض ةالتفكير المختلف بأنماطا وثيق   اارتباطترتبط 
 واتخاذحل للمشكالت و تتابع للنتائج و استقراء لألحداث و إدراك للعالقات و فهم و تحليل و إلى تأمل 

إلى مستوى التعليم  الكميمستوى التعليم من القرارات وهى كلها مهارات للتفكير قد تنتفل بالمتعلم 
 النوعى.

فإننا ال نغالى عند قولنا أنه يأتى   واالجتماعالطبيعة المميزة  لمقرر علم النفس  ها لهذونظر  
 هن عمر الطالب فى هذوذلك أل ،ابالنسبة للطالب المعاقين بصري   أهميةفى مقدمة المواد الدراسية 

مشكالت ا من عنهما يطرأ و ما يصاحبها من تغيرات و   المرحلة يقابل الفترة الثانية فى مرحلة المراهقة
 تربوية  األمر الذى يؤثر على سوء تكيف الطالب المعاقين بصريا .و  واجتماعيةنفسية 

إلى أن األهمية التربوية لمقرر علم  (15،2012)عاصم إسماعيل المعنى يشير لهذاا وتأكيد  
 فيين بصريا  تكمن قالمرحلة الثانوية  سواء العاديين أو المعا فيبالنسبة للطالب   واالجتماعالنفس 

 التالية: النواحي

أن الطالب فى المرحلة  في  واالجتماععلم النفس  مقرر لدارسيتتمثل القيمة التربوية   .1
ا ألنه قد تعلم فى السنوات السابقة لدراسة هذا المقرر أكثر إلحاح   هالثانوية تكون حاجت

غير أن  هالجغرافيا ولم يكن عليو الرياضيات و الطبيعة و  الكيمياءالعديد من الحقائق عن 
على عدم  هيحفز  واالجتماعمقرر علم النفس ل تهدراسلكن و ئق كما تعلمها ايقبل هذة الحق

فهم دوافع و على التساؤل المستمر  هإنما يحثو  معرفة،الوقوف سلبا أمام ما يتلقى من 
 رءنى المما يتم بأفضلكبيرة تأتى  ةالسلوك للوصول إلى الحقيقة وفى ذلك صحوة عقلي

 من نتائج.

 الجسميإن دراسة موضوعات علم النفس توضح للمتعلم دوافع السلوك و قواعد النمو  .2
 واإلحساس واالنتباهاإلدراك و  حيث يتعرف الطالب على العمليات العقلية كالتفكير والعقلي
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من اإلرتقاء  هالذكاء األمر الذى يمكنو التأمل و التذكر  فيالعامة  اقوانينه واستخالص
العقلية  كما يفيد علم النفس فى فهم أبعاد النمو الوجدانى الذى يرتبط  بالمشاعر  هبقدرات

 االتزانتوضيح قيمة و  وإدراك أهميتها في حياة المتعلم،خصائصها و بأنواعها  واالنفعاالت
 الوجدانى بعيدا عن التطرف.

تساعد موضوعات علم اإلجتماع على إعداد الطالب لمواجهة الحياة العملية فى المجتمع  .3
عالقتها بمشكالت المجتمع و  المصري  بالمجتمعسريع التغير فالمشكالت والقضايا الخاصة 

المرونة فى و العقلية الراقية تعرفها مادة علم اإلجتماع تخلق عند الطالب  والتي الدولي
  .الحياةو لنقدية لشتى شئون الفكر الفطرة او التفكير 

تدريب الطالب من و إذا أحسن تدريسة  واالجتماعومن ثم ترى الباحثة أن مقرر علم النفس 
سيساعد الطالب  هفإن  ،إتباع األسلوب العلمى فى حل المشكالت اليوميةو خالله على مهارات التفكير 

الطالب المعاقين بصريا بصفة خاصة على إمكانية تعديل سلوكهم و فى المرحلة الثانوية  بصفة عامة 
يساير التطورات المستحدثة  فى المجتمع  وذلك بدال من الجمود الفكرى  بمادوافعهم  و وأنماط تفكيرهم 

 و أنماط السلوك التقليدية التى ألفوها.

كثير من الدراسات الإهتمام  المختلفة كان محط هبمهارات التفكير تنمية والجدير بالذكر أن
استهدفت  التيو  ( 2015 عثمان أماني)منها دراسة  يةفالفلستعلم المواد و البحوث فى مجال تعليم و 

 باالعتماد واالجتماعالتفكير المنطقى من خالل مقرر علم النفس و تنمية مهارات التفكير اإلبداعى 
لقد اوصت الدراسة بتنمية أنماط مختلفة من التفكير من و  ،على مدخل حل المشكالت مفتوحة النهاية

أساليب  استخدامتدريب المعلمين على  ةكما أكدت على ضرور  واالجتماع،خالل مقرر علم النفس 
 .داخل الصف ةحديث ةتدريسي

التفكير الفلسفي لدى الطالب  ةوالتي استهدفت تنمي (2011 سعد)رانيا كما جاءت دراسة 
المكفوفين في الصف األول الثانوي من خالل برنامج إلكتروني قائم على استراتيجية التساؤل الذاتي 

أنماط مختلفة من التفكير لدى الطالب  ةوالمواقف الحياتية، ولقد أوصت الدراسة بضرورة تنمي
تكيف والتسلح بالخبرات التي تمكنهم الفهم المكفوفين من خالل المواد الفلسفية مما يساعدهم على ال

 و التعايش مع واقعهم المجتمعي .
التعرف على فاعلية نموذج التعلم  استهدفت والتي(  2011 بسيونى )ليلىكما جاءت دراسة 

هذا لقد أكدت الدراسة أهمية و  لدى طالب المرحلة الثانويةالبنائى فى تنمية مهارات التفكير الناقد 
على  االعتمادأوصت الدراسة بضرورة و النموذج فى إكساب الطالب الكثير من مهارات التفكير الناقد 
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األساليب التدريسية الحديثة التى تساعد الطالب على ربط المعرفة المكتسبة بالواقع الذى يعيشون 
 به.

فى المرحلة  واالجتماعبتطوير منهج علم النفس  (2010محمد زيدانكما إستهدفت  دراسة )
على هيئة مواقف حياتية تهتم بتنمية التفكير اإلبداعى كما أكدت الدراسة  هإعداد خاللالثانوية من 

 على أن المدخل اإلبداعى هو المدخل األكثر جدوى فى تطوير مناهج المواد الفسلفية.
إلى تنمية الوعى اإلجتماعى من خالل  (2008 نيو السعد تهاني)دراسة كما توصلت 

التفكير اإلبداعي مثل استراتيجية العصف الذهني تنمى  استراتيجيات باستخدام االجتماعتدريس علم 
أوصت الدراسة بضرورة تنمية انماط مختلفة من التفكير من خالل و  ،الثانوية حلةر الملدى طالب 

 االستراتيجيات التربوية الحديثة .
امكانية  تنمية القدرات االبداعية على  (2007 فتحى)سهام وفى نفس السياق أيضا تؤكد 

فى تدريس علم  هالمرحلة الثانوية من خالل استخدام االكتشاف الموج طالبالتحصيل الدراسى لدى و 
ر طرق التدريس المتبعة فى تدريس مقرر علم االجتماع حتى يسهم يأوصت الدراسة بتغيو االجتماع 

 تنمية القدرات االبداعية لدى الطالب.فى 

بتنمية أنماط مختلفة من التفكير  اهتمت والتي ةومن خالل تأمل العرض السابق للدراسات السابق
 : اآلتيمن خالل المواد الفلسفية يمكننا مالحظة 

تتجلى و الدراسات أكدت على أن واقع تدريس المواد الفلسفية يعانى من أزمة حقيقية  هأن هذ أوال:
 فى : األزمة هذهأبعاد 

أسلوب و ذلك من حيث تصميم المقررات الدراسية و  ،ر ثقافة الجودةيكون هذا الواقع يفتقر لمعاي
فالمحتوى  ،أساليب للتقويمو ما يرتبط بذلك من إستراتيجيات للتدريس و عرضها  بالكتب المدرسية 

كذلك و وحة مع إغفال الثغرات المعرفية القضايا المطر و التعليمى يميل إلى السرد الكامل للمعلومات 
التساؤالت المثيرة للتفكير األمر الذى يترتب و تحث الطالب على التأمل فى المشكالت األنشطة التى 

جعل المتعلم يميل إلى إتباع أساليب التدريس العادية التى تعتمد فى مجملها على التعليم المباشر  هعلي
 والتيما يرتبط بذلك من تنمية لثقافة الذاكرة لدى المتعلم أو ما يسمى المعرفة الخطية و للمعلومات 

من معرفة نصية هى فى جوهرها تمثل المستويات الدنيا للسلوك  هفيها يقاس تحصيل المتعلم بما حفظ
 المعرفى لدى المتعلم .

النفس واالجتماع لم يخظي  إن تنمية التفكير  للطالب المعاقين بصريا من خالل مادة علمثانيا: 
للمعاقين بصريا  التأملي علم الباحثة " لم تجد دراسات اهتمت بتنمية التفكير حدودباهتمام كاف "ففي 

 .  من خالل علم النفس واالجتماع
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بوجه عام  لم يحظى باإلهتمام الكافى فى تدريس مقررات المواد الفلسفية التأمليأن التفكير  :لثاثا
ية مهارات مبتن اهتمتدراسة  ال توجد "حدود علم الباحثة "ففي خاص  هبوج واالجتماعالنفس علم و 

العالقة الوثيقة بين مقرر علم ،على الرغم من  من خالل مقرر علم النفس واالجتماع ىالتفكير التأمل
ضرورة تأمل  في والمتمثلة التأمليمهارات التفكير و المرحلة الثانوية  فيالذى يدرس  واالجتماعالنفس 

المشكالت من خالل إستنتاج ه تفسير هذو محاولة فهم و المحيطة بهم  واالجتماعيةالمشكالت النفسية 
 المشكالت. هحلول لهذ اقتراحمحاولة و العوامل المؤدية لها 

 مهارات بتنمية االهتمام ضرورة إلى (311،2003)زيتون  كمال يشير وفى هذا السياق
  المشكالت حل على والقدرة التفكير مهارات ةميتن أن باعتبار بصريا المعاقين الطالب لدى التفكير

 بصريا. المعاقين للطالب المعرفى التأهيل أهداف من
أنه ليس هناك ما يعيق تنمية التفكير عند المعاقين  (45،2000)سيد صبحىكما  يؤكد 

فالعالقة بين اللغة إلى جنب مع نمو اللغة  اجنب  ا يسير ن التفكير عند المعاق بصري  إبصريا  حيث 
 هيحتفظ المعاق بصريا بأفكار أن  والتفكير وثيقة حيث يمكن عن طريق الوصف اللفظى الواضح 

 جمل ذات معنى تسهم فى تطوير تفكيرة. فيينظمها و 

التربويةعلى الدراسات و ا من أنواع التفكير التى أكدت البحوث ا مهم  نوع   التأمليويعد التفكير 
العمليات العقلية  إلى أهداف  هتفكير يوج هلدى الطالب فى مراحل التعليم المختلفة  ألن هأهمية تعلم

فالمشكلة تحتاج الى استجابات معينة من أجل الوصول الى حل معين ومن هنا نجد ان  محددة،
  2002 ،وليم عبيد ،عزو عفانة) .التفكير التأملى هو النشاط العقلى الهادف لحل مشكلة معينة

،50)  

يفسر و المرحلة الثانوية  فيمة للطالب ءيعتبر التفكير التأملى من أكثر أنماط التفكير مالو 
الطلبة فى المرحلة الثانوية  بأن ((francis,ettall,1999 عن نقال   (4، 2005)زياد بركات ذلك

 فى تشكيل مفاهيمهم الخاصة و تحديد مواقفهم من القضايا من حولهم ا طويال  يكونوا قد قطعوا طريق  
ستخدام أنماط عقلية تعمل االمواقف فى  هلهذ دىمن هنا يأتى التحو أساليبهم فى حل المشكالت و 

إنما ممارسة و ستقالل العمليات الفكرية لديهم لتصبح أوسع من مجرد خبرات حسية بسيطة اعلى 
في  األشخاصن أحيث ه وهذا تطبيق لمبادئ النظرية البنائية كما حددها بياجيمتأملة، و فكرية عميقة 

التشكيل قادرين على التأمل و التصور و فق مستويات معقولة من التجريد و  ن سن السادسة عشر يتعلمو 
 العميق في التصور االدراكي لألشياء.

لماذا يجب أن يكون التفكير  ديوي من مقالة جون   Lyons (p 12  ،2010كما يضيف)
 المعرفي التروي يكسب الطالب أسلوب و يقلل من التسرع  التأمليا للتربية ؟ بأن التفكير هدف   التأملي
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يحول الفرد من التأملي العمل بطريقة مدروسة كما يؤكد أن التفكير و األمور  فيويمكننا من التبصر 
 مستهلك للمعرفة إلى منتج لها.  

 التأمليبأن الميل  للتفكير   Kovalik & Olsen (p4, 2010)نفس السياق  فيو  يشيرو 
يتيح للطالب و و يحسن التعلم و يعزز األداء  اإلجهادبثمن بالنسبة للعقل فهو يقلل من  رال تقدعادة 

المستقبل مما يساعد على و الحاضر  فيستخدام ذلك ا يمكننيكيف  إلى ذلك؟( فينتقال من )ماذا اال
 المدى. لةالذاكرة طوي فيتخزين المعلومات 

ومن هنا يمكننا أن نالحظ أن التفكير التأملي وما يتميز به من خصائص يدعم استقاللية 
الطالب ويغرس الثقة في نفوسهم مما يجعلهم أقل عرضه لالنسياق وراء األخرين وأكثر قدرة على 

 توجيه حياتهم. 

 مثل دراسة الدراسات التربويةو محط اهتمام الكثير من البحوث  التأمليكان التفكير  ذلكول
للطالب في المرحلة الثانوية من  التأملياستهدفت تنمية التفكير  والتي (  2014 الشنيطىمي )

 فيللطالب  التأمليخالل التعلم المنظم ذاتيا في مادة الفلسفة، ولقد أكدت على أهمية تنمية التفكير 
 .المرحلة الثانوية 

مهارات  تنمية على إمكانية (2013محمد خلف ) دراسةوفى نفس السياق أيضا أكدت 
  الثانوي  األولالمفاهيم البالغية باستخدام خرائط المفاهيم لدى طالب الصف و  التفكير التأملي

د أوصت قلباعتبارها استراتيجية بناءة في تنمية قدرات الطالب على تأمل األحداث وإدراك العالقات، و 
 المواقف التعليمية المختلفة.  في التأمليالدراسة بتنمية مهارات التفكير 

 من حيث( 2009مع دراسة) مالك سليم  (2011طلبة دراسة)عبد العزيز هذا ولقد اتفقت 
وذلك من خالل بعض االستراتيجيات الفعالة ، وبعض عادات العقل  التأمليإمكانية تنمية التفكير 

 اإللكترونيولقد أوصت الدراسة باالهتمام بتصميم أنشطة التعلم  اإللكتروني،استراتيجيات التعلم  مثل
 تنمى مهارات التفكير المختلفة. التي

تنمية مهارات التفكير التأملى  ( 2009قرني  زبيدة) ةدراس استهدفتوفى نفس السياق 
ن  لتنمية التفكير أالدراسة على  وأكدت ،مادة العلوم فيالتحصيل الدراسى من خالل خرائط التفكير و 

  .ليةمالعو  العلميةحياة الطالب  في ا  جيد ا  ثر أ التأملي

على فاعلية استخدام نموذج ليجورت للتدريس  ( 2007عاطف عبد هللا )ولقد أكدت دراسة
تنمية مهارات التفكير التأملي لطالب الصف األول الثانوي و الموسع في تدريس التاريخ على التحصيل 

 بضرورة تنمية مهارات التفكير التأملي من خالل المواد الدراسية المختلفة .  الدراسةأوصت و 
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جد ي التأمليبتنمية التفكير  اهتمت والتيالدراسات السابقة  لهذهالمتأمل وعلى الرغم من أن 
دورا هاما فى تنمية مهارات  تؤديأنها جميعها أكدت على أن اإلستراتيجيات المستخدمة فى التعليم 

 من العوامل معا.  ةإال أن األمر ال يقف عند هذا الحد فقط بل يتطلب تضافر مجموعالتفكير التأملى 
البيئة الصفية يمثالن ركنين من و نة إذا كان المعلم أ (70،2003)جودت سعادة فيشير 

المتنوعة  هوإجراءاتساليب التقويم أ فيفان الركن الثالث يتمثل  أركان نجاح عملية تعلم التفكير
 الطالب . هالمتمركزة حول ضرورة قياس ما تعلم

لكن المشكلة تكمن فى و وذلك ألن قوة أى نظام تربوى تكمن فى جودة مخرجات هذا النظام 
اليزال هو المحك الرئيسى للحكم على مدى نجاح العملية التعليمية على  الدراسيكون التحصيل 

من أهم هذة المشكالت أن االختبارات و الرغم من المشكالت الصعوبات المرتبطة باالختبار التحصيلى 
تهمل المستويات المعرفية و  التطبيق( الفهم، التحصيلية تركز على المستويات المعرفية الدنيا )التذكر،

 .التقويم( التركيب، العليا)التحليل،

ولقد أثبتت الدراسات أن هناك عالقة ارتباطية  بين تعليم مهارات التفكير والتحصيل الدراسي، 
 كون المعلومة ضعيفة فإن هذا يضع تحديات كبيرة أمام المعلمين لتنمية تفكير طالبهم.فعندما ت

 ،يمكننا تنمية مهارات التفكير العليا إذا كان التحصيل يركز على المستويات الدنيا ومن ثم ال
وهذا ما أكد فتنمية مهارات التفكير تتطلب مستويات مختلفة من األسئلة تتعدى مستوى المعرفة،  

 .نوع معين من التفكير إلىبلوم حين ذكر أن نوع معين من السؤال يقود  هعلي

فئة  فيخاصة و  الدنيا ةعلى المستويات التحصيلي االقتصارعدم  إلى هذا ما دفع الباحثةو 
 المعاقين بصريا .

الطالب المعاقين بصريا الذين ال يعانون من إعاقات  من الدراسات أن العديدفلقد أكدت 
 ةما توفرت الظروف المالئمما  للمبصرين إذا الدراسيإضافية يمكنهم تحقيق نفس مستوى التحصيل 

  .ةالبصري ةاإلعاقة مناسبة لطبيع ةتعليمي واستراتيجياتتم تدريسهم بوسائل و 

 ةالمناسب ةعلى أن توافر األساليب التعليمي (2009 )عبد الفتاح مطر ةدراسحيث أكدت  
مساعدتهم على تكوين صورة حسيه عن المفاهيم المتضمنه فى المناهج التعليميه و  ةالبصري ةلإلعاق

الوصول  إمكانيةأكدت على  فقد (2002شعير  إبراهيم) ةدراسأما زياده التحصيل،  فيمما يسهم 
بمستوى تحصيل الطالب المكفوفين فى مادة العلوم إلى مستويات عليا إذا ما أمكننا إستخدام 

 .ةاإلعاقة البصري لطبيعة ةاإلستراتيجيات المالئم



للبحث العام اإلطار                                                                األول الفصل  

 

١0 

حيث  يرتبط التفكير ( 307،2014) شوقيناصر جمعة و حسن ولقد أكد على ذلك 
بيرة كبالتحصيل إرتباطا إيجابيا كما أنه كلما كانت المعلومات المحصلة لدى الطالب المعاقين بصريا 

 كلما إرتفع مستوى التفكير لديهم .
 الذى تأكد من خالل :و وفى ضوء القراءة السابقة بدأ شعور الباحثة بمشكلة البحث 

 واالجتماععلم النفس  ةفى مجال تدريس ماد ةالتربويالبحوث و على الدراسات  ةإطالع الباحث .1
يكون على  األساسي االعتمادان و  واالجتماعأكدت وجود قصور فى تدريس علم النفس  والتي
التى أشارت (  و 1996عاصم إسماعيل: )ةالدراسات دراس هالتلقين ومن هذو الحفظ  ةطريق

ث ة ال يحظى باهتمام معلم الفلسفة حيتعلم مهارات التفكير من خالل المواد الفلسفي إلى أن 
ان اسالسب التدريس ال تزال  تسير مسترشدة باالداء التقليدى الذى ينصب على المعرفة 

إتجاها نحو  االجتماعو قليال ما نجد فى تدريس علم النفس و  األسلوبيةليس المعرفة و الخطية 
فى الحوار الوظيو حل المشكالت و االستقصاء و  كاالستكشافاألخذ باألساليب التدريسية الحديثة  

  الهادف. 
 أن واقع تدريس علم اإلجتماع مازال( 2010)أمال إسماعيل  دراسةويؤكد على هذا المعنى 

لقد و م التلقين من قبل المعلو تقوم على طريقة الحفظ من المتعلم  التىقائما على األساليب التقليدية 
 ،حديثة  )التعلم النشط ،نماذج البنائية استراتيجياتو أساليب  االعتماد علىأن أكدت على 
علمية و  اجتماعيةما وراء المعرفة ( أمر ضرورى  لجعل المادة الدراسية ذات قيمة  واستراتيجيات

 ضرورة أساسية لتعلم مهارات التفكير.

طرق تدريس علم  فيوجود قصور  إلي (2012)زينب محمد  تشير فى نفس السياقو 
مين من المعل%90اإلجتماع ولقد أشارت النتائج الدراسة اإلستطالعية التى أجرتها الباحثة  إلى أن 

من الحفظ من أجل الحصول على  %85أن و التدريس)اإللقاء(  فييعتمدون على الطريقة التقليدية 
ى إلستراتيجيات الحديثة فأعلى الدرجات فى األمتحان ، كما أوصت الدراسة بضرورة اإلعتماد على ا

 تدريس المواد الفلسفية من أجل تنمية مهارات  التفكير المختلفة.

للتعرف على مهارات  التفكير التأملى لدى  ةقامت بها الباحث التي (*) االستطالعية الدراسة .2
 المعاقين بصريا فى الصف الثانى الثانوى . الطالب

لقياس  واالجتماعولقد إستخدمت الباحثه إختبار مهارات تفكير تأملى فى مادة علم النفس 
) الكشف عن المغالطات ،تفسير النتائج ،الوصول الى استنتاجات ،وضع حلول  األتيةالمهارات 

                                                           

  (2( ملحق ) *)
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 الثاني(  من طالب الصف 10على ) ةلقد أجريت الدراسو  ةأسئل ةتكون االختبار من عشر و (  ةمقترح
 ولقد أشارت النتائج إلى : في مدرسة النور بالدقهلية  المعاقين بصريا الثانوي 

 االستطالعيةيوضح درجات طالب العينة   :(1جدول )

الكشف عن 
 المغالطات

 ةوضع حلول مقترح ستنتاجاتالوصول لال ةتفسيرات مقنع إعطاء

 النسبه العدد النسبه العدد النسبه العدد النسبه العدد
3 15% 2 30% 2 35% 3 20% 

مر الذى األ مستوى مهارات التفكير التأملي فيوجود انخفاض  السابقويتضح من الجدول 
 يستدعى ضرورة العمل على تنميتها.

(  ةتحليل محتوى الوحدتين المختارتين)نماذج من العمليات اإلجتماعية،العمليات المعرفي  .3
 أشارت و  التأمليضوء مهارات التفكير  فيمعاقين بصريا لل الثانوي  الثانيالمقررة على الصف 

ة في محتوى الكتاب المدرسي جاء بعضها يتوافر بدرجالمهارات  هذه نسب توافر إلى أنالنتائج 
 :االتيالبعض األخر بدرجة منخفضة  كما هو موضح بالجول متوسطة و 

ات العملينماذج من مهارات التفكير التأملي  في وحدتي )تكرار  (:  يوضح نسبة 2جدول )
 ، العمليات المعرفية(االجتماعية

 النسبه التكرار المهارة
 صفر% صفر الكشف عن المغالطات

 %30 3 عهنتفسيرات مق إعطاء
 %25 2 الوصول الى استنتاجات

 %15 1 وضع حلول مقترحة

محتوى الكتاب  في فاكثر %50تتواجد بنسبه  التياإلشراف أن المهارة  ةحيث ترى هيئ -
 هي %30إلى %   50أقل من تتوافر بنسبه  التيأن المهارة و  ةمرتفعتوافر  ةهى نسب

لقد اتفق فى هذا الرأى و ما دون ذلك هى نسبه توافر منخفضة  و  ةنسبة توافر متوسط
 (*)عليهم. القائمةعرض بعض الخبراء الذين تم 

الجمع بين ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقه  الحاليالبحث  في ةولذلك حاولت الباحث
 ةمن حيث استخدام استراتيجيات حديث ةما أكدت عليه اإلتجاهات الحديثه فى تدريس المواد الفلسفيو 

                                                           

 (1) ملحق(  *)
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التفكير التأملى لديهم، ومن أمثله اإلستراتيجيات و تنميه التحصيل و  واالجتماعفى تدريس علم النفس 
هى إحدى و  ةما وراء المعرفي االستراتيجياتهى  ةاألخير  ةاآلونفى  ةالتربوي ةالتى شهدتها الساح

 ةالربط بين معرفتهم السابق فينشاطهم و  ينللمتعلم اإليجابيالتى تعتمد على الدور  االستراتيجيات
 مما يسمح بتعلم أكثر عمقا . ةمعرفتهم المكتسبو 

 بناء المعنى: ةاستراتيجي ةومن بين هذه االستراتيجيات ما وراء المعرفي
 تركز علىتعتمد على  التيحدى استراتيجيات ما وراء المعرفه إبناء المعنى  ةتعد استراتيجي

 ةسهولو ،مما يتيح له فهم الموضوعات  الالحقة ةربطها بالمعرفو  السابقة للمتعلم المعرفةتنشيط 
 السابقةعن الدور النشط للمتعلم ،حيث تمثل خبراته  ةللتعلم الناتج ةإلى الدافعي ةتحصيلها باإلضاف

إلى مستوى  الكميمن التعلم  واالنتقال المعرفيمما يتيح له النمو  االرتكازور حمو  االنطالقنقطه 
  (71،2013أنور المصري ،النوعي.)التعلم 

إحدى استراتيجيات  هي بناء المعنى استراتيجيةأن  إلى Erika et al(2015,15ويشير )
ما يجب أن نصل و تعمل على طرح التساؤالت عما لدينا من معلومات  والتيحل المشكالت و التفكير 

باستخدام المخططات  ةأو مكاني ةلفظيا إلى عالقات بصري ةالموجود ةكذلك تحويل العالقو إليه 
أمل تتزيد من فرص الو  ةللمعرف العميقتمكن المتعلم من الفهم  والتي( والشكلية الرمزية) ةالمختلف
                   . ةالجديد ةربطها بالمعرفو  ةالسابق ةالمعرف في الذاتي
كثير من الدراسات التربوية على فاعلية استراتيجية بناء المعنى فى تنمية انماط مختلفة  أكدتولقد 

 -من التفكير مثل دراسة :

فاعلية استراتيجية بناء المعنى فى تنمية أكدت على  و التى (2012دراسة )ميرفت عرام 
لقد أوصت الدراسة و  األساسي،اكتساب المفاهيم فى العلوم لدى طالب الصف السابع و اقد نالتفكير ال

 التفكير البصرى. و بدراسة أثر استراتيجية بناء المعنى على تنمية التفكير التأملى 

استخدام استراتيجية بناء  على فاعلية (2008 جمعة أمال) دراسة وفى نفس السياق أكدت
الوعى بالقضايا و غير المعرفية فى تنمية التفكير الناقد و غيرها من االستراتيجيات المعرفية و المعنى 

ولقد أوصت الدراسة باالهتمام باالستراتيجيات  ،االجتماعية لدى الطالب المعلمين فى شعبة الفلسفة
 نماط التفكير.أغيرة من و اقد التربوية الحديثة لتنمية التفكير الن

ما وراء  استراتيجياتعلى فاعلية استخدام  (:  2012 األحمدي)مريم دراسة أكدتو لقد 
أثرها على التفكير فوق المعرفى لدى طالب و ة االبداعية ءتنمية مهارات القرا فيالمعرفة "بناء المعنى" 

أوصت الدراسة بضرورة  تدريب المعلميين على استخدام استراتيجية بناء المعنى و  ،المرحلة المتوسطة
 تدريس المواد المختلفة. في
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 مشكلة البحث:
 المرحلة الثانوية يلحظ ما يلى : في واالجتماعإن المستقرئ لواقع تدريس علم النفس 

تعتمد  والتيتباع أساليب التعلم التقليدية ايعتمد على  واالجتماعأن تدريس مقرر علم النفس 
هو التدريس الذى ينمى ثقافة الذاكرة و النصوص المقروءة و مجملها على التعليم المباشر للمعلومات  في

تتسم بقياسها لتحصيل الطالب فى ضوء ما  والتيالحفظ لدى المتعلم أو ما يسمى بالمعرفة الخطية و 
ا تمثل المستويات الدنيا للسلوك المعرفى للمتعلم يأتى هذا من معرفة نصية هى فى جوهره هتم حفظ

ما يرتبط بها من ثقافة تدعوا إلى تعليم و تعلم مهارات و المعرفة األسلوبية  هفى الوقت الذى تغيب في
 التفكير.

   اإلجابة على التساؤل الرئيسى األتى:لذا حاول البحث الحالى 
 التأملياالجتماع على تنمية التفكير و تدريس علم النفس   يالمعنى ف بناء استراتيجيةما فاعلية 

 المعاقين بصريا؟ الثانوى  طالب الصف الثانىل الدراسيالتحصيل و 
 -وهى : الفرعيةمن التساؤالت  ةمجموع إلىويتفرع هذا السؤال 

بالصف الثاني ما مهارات التفكير التأملي الواجب تنميتها لدى الطالب المعاقين بصريا  .١
 ؟ الثانوي 

المقرر علي الطالب  ما مدى توافر مهارات التفكير التأملي فى منهج علم النفس واالجتماع .2
 ؟بالصف الثاني الثانوي  المعاقين بصريا

ضوء  فيما التصور المقترح لوحدتي )العمليات المعرفية، ونماذج من العمليات االجتماعية (  .3
 استراتيجية بناء المعنى من خالل دليل المعلم وكراسة النشاط؟

االجتماع على تنمية التفكير التأملى و فى تدريس علم النفس  بناء المعنى ما فاعلية إستراتيجية .4
 لدى طالب الصف الثانى الثانوى من المعاقين بصريا ؟

 الدراسياالجتماع على التحصيل و تدريس علم النفس  في بناء المعني استراتيجيةما فاعلية  .5
 المعاقين بصريا؟ الثانوي  الثانيلدى طالب الصف 
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 منطلقات البحث:
 أهمها: ةيستند هذا البحث إلى عدد من المنطلقات الفكري

التى يتبناها المهتمون  الحديثةالتفكير من أكثر اإلتجاهات   ةلقد أصبح  التعلم من أجل تنمي .1
بأدوات  الطلبةتزويد  في  االتجاهلهذا  ةالرئيسي ةوتتمثل الفلسف  ةالعاملون  فى مجال التربيو 

 .والتقصيالتفكير و التأمل و للبحث  الفرصة وإعطاء  المعرفة

 أهداف من  المشكالت حل على والقدرة  بصريا المعاقين الطالب لدى التفكير مهارات تنمية .2
 .بصريا المعاقين للطالب المعرفي التأهيل

وخاصة لفئة الطالب  التعليم قليال نسبيا فيدوره و  التأملي موضوع التفكير  فيمازال البحث  .3
الكشف عن هذا  الحاليلذلك يحاول البحث و الباحثين فيه  ةقلو وذلك لحداثته  المعاقين بصريا

 الدور.

ينشغل  ةوجدانيو  ةمما يشار إليه من أفعال عقلي ةالتفكير التأملى فى مجال التربي ةتأتى أهمي .4
 بها األفراد فى إكتشاف خبراتهم من أجل التواصل لفهم جديد .

بين الكثير من المفاهيم التى و التمييز بينه و  التأمليلمفهوم التفكير  ةواضح ةنظري ةتقديم رؤي .5
 يتداخل معها.

 ،الحفظو تعتمد على التلقين  ة التيفى مجال تعلم المواد الفلسفي ةأن تغير أساليب التدريس المتبع .6
 يعد أمرا  مهما لتفعيل دور الطالب داخل الفصل الدراسى. ةحديث ةإلى األخذ بأساليب تدريسي

 الناقد.و  اإلبداعيالتفكير و التفكير التأملى يمثل مدخال ألنماط التفكير األخرى كحل المشكالت  .7

 ةالمرتبط ةالتربوي ةربطه بمجموعه من األنشطو حسن إعداده أذا إاالجتماع و ان منهج علم النفس  .8
 ةلديهم فى إنتاج معرف ةالموجود ةبمهارات التفكير التأملى يمكن الطالب من إستثمار المعرف

 هذا جوهر التأمل.و  ةجديد

تنظيم المادة العلمية وفق نظام معين يعد مدخال لطريقة التدريس المتبعة من المعلم، فإذا بنى  .9
يفرض علي المعلم التدريس وفق الطريقة  فهذاتنظيم المحتوى علي السرد والحفظ وكم المعلومات 

المعتادة، واذا ما تم تنظيمه وفق أساليب واستراتيجيات حديثة تسعى لتنمية مهارات التفكير 
 المختلفة فإن هذا يتطلب طريقة تدريس مناسبة لهذا النمط من التنظيم.

  



للبحث العام اإلطار                                                                األول الفصل  

 

١5 

 البحث: ةأهمي
 إلى: الحاليالبحث  ةترجع أهمي

 أوال: األهمية النظرية 
استراتيجيات ما وراء المعرفة بصفة عامة واستراتيجية حول  يقدم البحث الحالي دراسة نظرية

من حيث تعريفها وخصائصها وخطوتها وكيفية توظيفها في التدريس  بناء المعنى بصفة خاصة
 .لديهموالتحصيل الدراسي  للطالب المعاقين بصريا، وعالقتها بتنمية مهارات التفكير التأملي

 األهمية التطبيقية ثانيا:
 للمتعلم: ةاألهمي -(1)

 التي تؤمن بأن كل  ةالمعاصر  ةا مع أهداف التربيتماشي  و  ةلمبدأ تكافؤ الفرص التعليمي تحقيقا
تجاه جميع  همس        ؤوليتأن يتحمل  التربوي وعلى النظام  ةخاص         ةطالب يمكن أن يكون حال

 الطالب بصرف النظر عن درجة إعاقتهم.
  الكشف عن ما يدور داخل  من حيث ضرورة المعرفي،لمتطلبات علم النفس  استجابةأنه جاء

 أمامه. المطروحةالمشكالت  تفكيره فيأثناء  ةعقل المتعلم من عمليات عقلي

 إلى عالم  ةالذى تفرضه عليه أساليب التدريس التقليدي ةإخراج المتعلم من نظام القولب ةمحاول
األفكار المناسبه و التأمل من أجل الوصول إلى الحلول و يمكن له أن يطلق فيه العنان للتفكير 

 .ةعدم اإلكتفاء بما هو جاهز أمامه من حلول تقليديو التفكير فى التفكير و 

 للمعلم: ةاألهمي -ثانيا

 مرشد و إلى موجه  ةعتاد على الظهور بها كملقن للمعرفا التى  ةالصور  إخراج المعلم من
يوضح كيفية  معلم لل تزويدهم بدليلذلك من خالل و  ةللطالب من أجل الحصول على المعرف

  .التفكير التأملي للطالب المعاقين بصريااستخدام استراتيجية بناء المعنى في تنمية 

 والتحري أشبه بمجتمع التقصى قائمه على البحث  ةصفي ةالمعلم على خلق بيئ ةمساعد 
 .واالستقصاء

 توليد األفكار و من أجل التفكير  العنان لطالبهإطالق مبدأ تقبل  ةتدريب المعلم على كيفي
 تقبل ما يطرحونه من أفكار.و تشجيعهم و 

 المناهج: لمخططي ةاألهمي-(2)

  تزويد تلك المناهج  ةإلى ضرور  واالجتماعتوجيه نظر مخططى مناهج  علم النفس
  . التأمليبمهارات التفكير 
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  وعدم  ةالمختلف ةالمعرفي تبالمستويا االهتمام ةالمناهج إلى ضرور  ومخططيجب أن ينتبه
 ى المستويات الدنيا فقط.عل االقتصار

 :واالجتماعماده علم النفس  لموجهي ةاألهمي -(3) 

 المتبعةالتدريس  ةر طريقيتقبل تغي ضرورةإلى  واالجتماععلم النفس  ةتوجيه نظر موجهى ماد 
 ةللمعرف ا  ليس ملقنو  ا  ومرشد ا  يكون فيها المعلم موجه ةإلى طرق حديث ةالتقليدي ةمن الطريق

 .ةأنماط التفكير المختلف ةلتنمي ةتشجيع المعلمين على استخدام هذه الطرق الحديثو 

 الباحثين:و  المدرسيللمجتمع  ةاألهمي-(4)

 المختلفة ةالكثير من الباحثين إلستخدام االستراتيجيات الماوراء المعرفي مفتح المجال أما 
 من التفكير لدى الطالب المعاقين بصريا. ةأنماط مختلف ةلتنمي

 حث:بحدود ال
 اقتصر البحث على:

 ةالعين (أ

وقسمت  (الزقازيقطنطا،  ،الدقهلية)اتمحافظ في المكفوفين الثانوي  الثانيمن طالب الصف 
إلي مجموعتين )تجريبية ،وضابطة( حيث تضمنت المجموعة التجريبية  الصف الثاني الثانوي في 
مدارس النور واشتملت المجموعة الضابطة علي طالب الصف الثاني الثانوي في مداس النور 

 بمحافظتي الزقازيق وطنطا.   

 :ةالوحدات التدريسي (ب

 ة"العمليات المعرفي ةالثالث ةزء الخاص بعلم النفس الوحدجال:" 

الذاكرة( و  واالنتباهالوحدة مجموعة من الموضوعات تمثلت فى )اإلحساس  هلقد تضمنت هذو 
التى تحتاج إلى  ةيجد أنها تحتوى على العديد من العمليات السيكولوجي الموضوعات لهذهالمتأمل و 

بين هذه العمليات ،كما تتطلب إعمال العقل فى  العالقةواستنتاج  والتفسيرالفهم و مزيد من التأمل 
إيجاد حلول لتلك المشكالت  ةمحاولو  ةالكشف عن المغالطات التى تؤدى إلى المشكالت السيكولوجي

 مهارات التفكير التأملى. ةهذا بدوره يساعد على تنميو 
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  االجتماعيةنماذج من العمليات  الثالثة الوحدة" االجتماعبعلم  الخاصالجزء." 

 هالمشكالت  وثيقة الصلة بالمجتمع الذى يعيشو الوحدة مجموعه من القضايا  هلقد تضمنت هذو 
تم إختيارها ألنها تحتوى  (االجتماعيالضبط و  االجتماعية )التنشئة  فيتمثلت موضوعاتها و الطالب 

 ةمحاولو لوقوف على أسبابها نظرة تأملية ل تحتاج من الطالب  والتي االجتماعيةعلى كثير من المشكالت 
 هذا يسهم أيضا فى تنميه مهارات التفكير ال تأملى.و حلول تلك المشكالت  اقتراح

 :التأمليالتفكير  مهارات (ج

 الكشف عن المغالطات . 

 ةإعطاء تفسيرات مقنع. 

 .الوصول إلى استنتاجات 

 ةوضع حلول ومواقف مقترح. 

  د(  التحصيل الدراسي : 

 (و التقويم كر والفهم والتطبيق و التحليل والتركيبذبلوم الستة)التواشتمل علي مستويات 

 متغيرات البحث :
 :يتمثل فىو المتغير المستقل  -

 بناء المعنى. استراتيجية 

 :فيتتمثل و  ةالمتغيرات التابع -

 .مهارات التفكير التأملى 

 .التحصيل الدراسى 

  :البحث ومواد أدوات

  ةاألدوات األتي الحالياستخدم البحث : 

 .(عداد الباحثةإ)                       .اختبار مهارات للتفكير التأملي .1

 .عداد الباحثة(إ)                                         االختبار التحصيلي  .2
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 .التأمليمهارات التفكير  ةقائم .1

 ةوفق استراتيجي "االجتماعيةو نماذج من العمليات  ة" العمليات المعرفيلوحدتيدليل المعلم  .2
 بناء المعنى.

التفكير  ةتنمي فيتسهم  التي  ةمن األنشط ةتحتوى على  مجموعو نشاط الطالب  ةكراس .3
 .التأملي

 منهج البحث:

 الدراسة المنهجين التاليين: هالباحثة خالل هذ اتبعت

  فيذلك و  التحليلي الوصفيالمنهج: 

إرساء و البحث  أدواتعداد وإ كل الدراسات السابقة التى تناولت متغيرات الدراسة  ستعراض ا .1
  .وتفسير ومناقشة نتائج البحث النظري االطار 

على  ةالمقرر  االجتماعيةنماذج من العمليات و العمليات المعرفية  وحدتيتحليل محتوى  .2
 .المعاقين بصريا الثانوي  الثانيطالب الصف 

 التجريبى وذلك فى: شبه المنهج 

 الثانوي  الثانيمن  طالب الصف  ةاتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبى فى دراستها على عين
 ين:تإلى المجموعتين التالي ةمقسم المعاقين بصريا

 ةالطالب الذين يدرسون وحدتى العمليات المعرفي ةوهى مجموع :التجريبية المجموعة (أ
المعاقين  الثانوي  الثانيين على طالب الصف ت"المقرر االجتماعية نماذج من العمليات و 

 بناء المعنى. ةاستراتيجي باستخداموذلك  بصريا

الذين يدرسون نفس محتوى  المعاقين بصريا الطالب ةوهى مجموع :الضابطةالمجموعة  (ب
التنظيم المعتاد للكتاب و  العادية الطريقةوذلك وفق  ةوحدتى المجموعة التجريبي

 .المدرسي

 
 
 
 يوضح التصميم التجريبى للبحث: التاليالشكل و 
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 يوضح التصميم التجريبى للبحث: التاليالشكل و 

 يوضح الشكل التالى التصميم التجريبى للبحث الحالى :  

 التطبيق البعدى               المعالجة             مجموعات البحث                  التطبيق القبلي         

 
 لمنهج البحث التجريبيالتصميم شبه (:1شكل )

 فروض البحث:
 المجموعتين طالب درجات رتب متوسطي بين (0,.5) مستوى  عند إحصائيا دال فرق  يوجد .1

 ".التجريبية المجموعة لصالح التحصيلي لالختبار البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية

 المجموعة طالب درجات رتب متوسطي بين (0,.5) مستوى  عند إحصائيا دال فرق  يوجد" .2
 ".البعدي التطبيق لصالح التحصيلي لالختبار والبعدي القبلي التطبيق في التجريبية

المجموعتين  طالببين متوسطي رتب درجات  (05,0(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  .3
التجريبية والضابطة  في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي لصالح المجموعة 

 التجريبية

 المجموعة طالب درجات رتب متوسطي بين( 05,0مستوى) عند إحصائيا دال فرق  يوجد .4
 "البعدي التطبيق لصالح التأملي التفكير مهارات الختبار والبعدي القبلي التطبيق في التجريبية
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مهارات 
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 التأملى
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 :البحث جراءاتإ
 لإلجابة على أسئلة البحث الحالي والتحقق من صحة الفروض اتبعت الباحثة اإلجراءات األتية:

الواجب تنميتها  التأمليمهارات التفكير هي ما  :والذى ينص علىلإلجابة على السؤال األول  أوال:
 : لدى الطالب المعاقين بصريا؟ قامت الباحثة باألتى

 بمهارات التفكير التأملي واالستفادة منها.  االطالع على األدبيات والدراسات ذات الصلة 

  بمهارات التفكير التأملي الواجب تنميتها لدى الطالب المعاقين بصريا في الصف  قائمةإعداد
 الثاني الثانوي 

 في صورتها النهائية على مجموعة من المحكمين للتأكد من أهميتها و مدى  القائمةرض ع
 مالءمتها للطالب المعاقين بصريا.

لإلجابة على السؤال الثاني والذى ينص على: ما مدى توافر مهارات التفكير التأملي في مقرر  ثانيا:
 علم النفس واالجتماع للطالب المعاقين بصريا في الصف الثاني الثانوي قامت الباحثة باالتي:

  ( من كتاب االجتماعيةونماذج من العمليات  ة)العمليات المعرفي وحدتيتحليل محتوى
المقرر على طالب الصف الثانى الثانوى المعاقين بصريا فى  واالجتماعس علم النف

 .التأمليضوء مهارات التفكير 

 .عمل ثبات تحليل المحتوى في ضوء إعادة التحليل بعد فترة زمنية قدرها شهر 

  من خالل التكرار لكل مهارة من المهارات التي تم تحديدها في  المئويةتحديد النسب
 القائمة الخاصة بمهارات التفكير التأملي.

التصور المقترح لوحدتي )العمليات المعرفية، ونماذج من ما  لإلجابة على السؤال الثالث: ثالثا:
 ضوء استراتيجية بناء المعنى؟  في( االجتماعيةالعمليات 

 بالتالى:قامت الباحثة 
  باستراتيجيات ما وراء المعرفة بصفة عامة  التى إهتمتاالطالع على االدبيات السابقة

أهم و األسس التى قامت عليها و التعرف على أهميتها و  بصفة خاصةبناء المعنى استراتيجية و 
  .لها ةالخطوات اإلجرائي

 نماذج من  ة" من مقرر علم النفس ووحد ةإعداد دليل المعلم لوحدتى" العمليات المعرفي"
 باستخدامالعمليات اإلجتماعية"من مقرر علم اإلجتماع للصف الثانى الثانوى المعاقين بصريا 

 بناء المعنى. ةاستراتيجي

 مهارات  ةالتى تسهم فى تنمي ةمن األنشط ةعلى مجموع واحتواءهانشاط الطالب  ةإعداد كراس
 التفكير التأملى.
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بناء المعنى فى تدريس  استراتيجيةفاعلية ب الخاصين : والخامس لإلجابة على السؤال الرابع رابعا:
لدى طالب الصف  الدراسيالتحصيل و  تنمية مهارات التفكير التأملي  على واالجتماععلم النفس 

 قامت الباحثة باآلتي: المعاقين بصريا؟ الثانوي  الثاني
 إعداد أدوات البحث والتي تتمثل في: (1

  إعداد اختبار مهارات التفكير التأملي وتم إعداده لقياس مدى تنمية مهارات التفكير التأملي
 عند الطالب المعاقين بصريا.

 التحليل و التطبيق و الفهم و لبلوم )التذكر  الستهالمستويات  في التحصيلي االختبار دإعدا
 ين بصريا.لقياس مدى ارتفاع التحصيل لدى الطالب المعاق التقويم(و التركيب و 

 مل ذلك على ما يلى :تيشو لألدوات  العلميإجراء الضبط  (2

  رائهم .آضوء  فيتعديلها و على المحكمين لتحديد صدق األدوات  ةالدراسعرض أدوات 

  لحساب  – ةالبحث األساسي ةغير عين–استطالعية ةعلى عين ةالدراستطبيق أدوات
 والزمن.والصعوبة،  ةومعامل السهول ،الثبات

  مدرستين  فيضابطة( و تحديد عينة الدراسة األساسية و تقسيمها إلى مجموعتين )تجريبية
 منعا إلنتشار المعالجة. مختلفتين

 (.ةالضابطو ة )التجريبي ةالدراس ةقبليا على عين ةتطبيق أدوات الدراس 
  ة( وفق استراتيجي االجتماعيةنماذج من العمليات و  ة)العمليات المعرفي وحدتيتدريس 

 .المعتادة بالطريقة ةالضابط وللمجموعة ةالتجريبي ةبناء المعنى للمجموع
 ( .والضابطة التجريبية) الدراسة ةتطبيق أدوات البحث بعديا على عين 
 ةاألساليب اإلحصائي باستخدامالبيانات  ةبناء المعنى تم معالج ةاستراتيجي ةلحساب فاعلي 

 المتغيرات. وطبيعةالبحث  ةوفق لحجم عين ةالمناسب
 تفسيرها.و النتائج  ةمناقش 
  المقترحات فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسه من نتائج.و تقديم التوصيات 
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 مصطلحات البحث:
 (kwl)بناء المعنى ةاستراتيجي (1

جعلها  نقطة انطالق و تعلم ناجحة تهدف لتنشيط معرفة الطالب السابقة  استراتيجية هي
 إبراهيم.)وتكوينهعلى بناء المعنى  االستراتيجية تساعد وهذه الجديدةمحور ارتكاز لربطها بالمعلومات و 

 (183، 2003، بهلول
فى تنمية  من االستراتيجيات ذات االثر الفعال أنها (2009،171عطية ) محسن ويعرفها

مهارات التفكير ما وراء المعرفى وقد شاع استخدمها فى تعلم القراءة ويقوم التعلم فيها على اساس 
عملية التعلم الجديدة لذلك المعرفة السابقة نقطة  في ين واستثمارهاالمعرفة السابقة لدى المتعلم تنشيط

 يقوم عليها التعلم الجديد. التي االرتكازو االنطالق 
                                                                              -تعرفها الباحثة اجرائيا:و

ونماذج العمليات المعرفية  وحدتيلخطوات االجرائية  التى يتم من خاللها تقديم هى مجموعة ا
ربعة فنيات مختلفة تسهم فى اكتساب المعرفة التقريرية أشكل جدول يتضمن  ية فياالجتماع من العمليات

ماذا تعلمت و) ؟(ماذا أريد أن أعرف)و  ؟(ماذا أعرف )هيو من خالل اإلجابة على عدد من التساؤالت 
تقديم مجموعة من األنشطة  التأملية التى تسهم فى تنمية مهارات و  جل تفعيل التفكير النشطأمن ؟( 

يقوم الطالب بالتفاعل مع األنشطة التربوية المقدمة لة ،كما يقوم المعلم بتشجيع الطالب و التفكير التأملى 
 فة.ختلمالوصول إلى الحلول للمشكالت الو التأمل و على التفكير 

 : Reflective thinking skills التأمليالتفكير مهارات  (2
الدراسة عملية   هابان التأمليالتفكير مهارات  Griffith& Friedan ( 2000 ,p40)    يعرف

تدعيم وتعزيز ما لدية من  فيذهن الشخص بحيث تسهم  فيواالفتراضات المتوفرة  لألفكارالمستمرة 
 .أفكار

بأنها التقدم الناتج عن التفاعالت بين المهارات المفاهيمية    Song et al(2006,65)ويعرفها 
للفرد والبيئة التي تحسن من أو تعوق هذه المهارات، فهي مهمة في بيئة التعلم القائم علس المشكالت 

 كما أنها تساعد المتعلمين علي االنخراط بعمق في عملية التعلم.
     -الباحثة إجرائيا : هاتعرف

الطالب المعاقين بصريا بالصف الثاني  هي مجموعة العمليات المحددة التي يستخدمها 
وضع و الوصول إلى اإلستنتاجات و كشف عن المغالطات وإعطاء تفسيرات مقنعة لل الثانوي عن قصد 

يحصل عليها  التييستدل على إستخدام تللك العمليات من خالل الدرجة و حلول للموقف المشكل 
 مهارات التفكير التأملى. اختبار فيالب طال
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 :Visually impaired المعاقين بصريا (3
إلى أن اإلعاقة البصرية هي مصطلح عام يشير  (2005،52) يعبد المطلب القريط يشير  

إلى درجات متفاوتة من الفقدان البصرى تتراوح ما بين حاالت العمى الكلى ممن ال يملكون اإلحساس 
حياتهم  فيال يرون شيئا على اإلطالق ويتعين عليهم االعتماد كلية على حواسهم األخرى و بالضوء 
ى التميز البصري لألشياء التي تتفاوت مقدرات صاحبها علت األبصار الجزئي االوح ،تعليمهمو اليومية 

من بقايا بصرهم مهما كانت درجاتهم في التوجه والحركة وعمليات التعلم  االستفادةالمرئية، ويمكنهم 
   المدرسي سواء باستخدام المعينات البصرية أو بدونها.

 ويتضمن مصطلح المعاقين بصريا كل من:
من الناحية التربوية بأنه الشخص الذى تتوافر  (53،2009شعير ) إبراهيمويعرفهم المكفوفين  (أ

 تية:الشروط اآل هفي
( في العين األقوى بعد العالج والتصحيح 6/60أن تكون قوة إبصاره صفر أو اقل من ) .1

 أو غيرها من أساليب تصحيح اإلبصار. بالنظارة الطبية

الشخص الذى ال يستطيع أن يقرأ الكتابة العادية للمبصرين أو المكتوبة بخط كبير لضعاف  .2
 المبصرين.البصر، ويجد صعوبة في االندماج سلوكيا مع 

 ضعاف مدارس في أو العادين مدارس في الدراسة متابعة يستطيع ال الذى الشخص .3
 .  برايل بطريقة ةمطبوع الكتب تكن لم ما بنجاح البصر

من الناحية التربوية  (24،2014ضير)خإيهاب الببالوي ومحمد ضعاف البصر ويعرفهم  (ب
بأنهم األشخاص الذين يواجهون صعوبة في رؤية المواد التعليمية دون إضاءة خاصة وقد 

                                     يحتاجون إلى استخدام عدسات خاصة أو معدات ووسائل بصرية  خاصة.   
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