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 ملخص الدراسة:
عج تشسية قجرات الستعمسيؽ العشرخ األىؼ لمتخبؾييؽ ولمسيتسيؽ بعسمية التعمؼ ت

الباحثيؽ. التفكيخ والسيارات السختبظة بالتفكيخ حيدًا ال يدتيان بو مؽ اىتسام  والستعمؼ، ويحتل
ان اليجف األول لعسمية التعمؼ ىؾ تشسية قجرات الستعمسيؽ الحىشية والسيارات العقمية  حيث

التي تسكشيؼ مؽ مؾاصمة التعمؼ وحل السذكالت والتفكيخ الشاقج والقجرة عمى التظبيق وتؾعيف 
الحي  الدؾاء. األمخمشو في الحياة العسمية والذخرية عمى حج  واالستفادةما يقؾمؾن بتعمسو 

عجيج والعجيج مؽ الباحثيؽ في السجال التخبؾي عمى االىتسام بأبحاث السخ البذخي حث ال
آليات عسل السخ وكيفية  ذلػ لفيؼوكيفية معالجة السعمؾمات في السخ والعؾامل السؤثخة عمى 

فعالية التحقق مؽ االستفادة مؽ ذلػ في عسمية التعمؼ. حيث تيجف الجراسة الحالية إلى 
ؼ عمى التعمؼ القائؼ عمى السخ في تشسية ميارات التفكيخ التأممي لجي عيشة بخنامج تعميسي قائ

( طالبًا وطالبة مؽ طالب 277مؽ طالب السخحمة الثانؾية. تزسشت الجراسة الحالية )
 (.وطالبات الرف الثاني الثانؾي مقدسيؽ إلى مجسؾعتيؽ )تجخيبية وضابظة

  :التاليةواعتسجت الجراسة عمى االدوات 
 .تخجسة وتعخيب الباحثة:  (Kember et al.,20009)التأممي مقياس ميارات التفكيخ  .7

 :وتهصلت الدراسة للظتائج التالية
( بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعة 7...ج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى )تؾج . أ

األبعاد التأممي )التجخيبية في القياسيؽ القبمي والبعجي عمى مقياس ميارات التفكيخ 
 .القياس البعجيفي اتجاه والجرجة الكمية( 
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ؾجج فخوق ذات داللة احرائية بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعتيؽ التجخيبية ت . ب
التأمل  – )الفيؼوالزابظة في األداء البعجي عمى مقياس ميارات التفكيخ التأممي 

تجخيبية التأمل الشاقج( بيشسا كانت الفخوق بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعتيؽ ال –
 .) السعتادوالزابظة غيخ ذات داللة احرائية عمى بعج )العسل 

ج فخوق ذات داللة احرائية بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعتيؽ التجخيبية تؾج . ج
لرالح السجسؾعة  والزابظة عمى الجرجة الكمية لسقياس ميارات التفكيخ التأممي

 التجخيبية.
التجخيبية والزابظة في القياس البعجي  وجؾد فخوق بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعتيؽ. د

 .لرالح السجسؾعة التجخيبية
وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات درجات الظالب والظالبات مؽ أفخاد و. 

السجسؾعة التجخيبية لرالح الظالب وذلػ في األداء البعجي عمى مقياس ميارات التفكيخ 
اس والحي يذيخ إلى ميارة العسل السعتاد وىؾ ما التأممي فيسا يختص بالبعج األول مؽ السقي

 .عمى اإلناث في ىحا البعج الحكؾريذيخ إلى تفؾق 
وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات درجات الظالب والظالبات مؽ افخاد . ه

السجسؾعة التجخيبية لرالح الظالبات في القياس البعجي وذلػ فيسا يختص باألبعاد الثالث 
 .الشاقج( التأمل، التأمل الفيؼ،)

 : التعمؼ القائؼ عمى السخ، التفكيخ التأممي.الكلطات الطفتاحية
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التعلم القائم على املخ يف تنمية موارات التفكري التأملي  فاعلية
 لدي عينة من طالب املرحلة الثانوية

                                                

 د. إميان خالد عيسى                                                     
 مدرس علم النفس الرتبوي                                                    

 جامعة دمنوور -كلية الرتبية                                                   

 :الدراسة مقدمة
عج تشسية قجرات الستعمسيؽ ومياراتيؼ الذغل الذاغل لمتخبؾييؽ ولمسيتسيؽ بعسمية ت

ال يدتيان بو مؽ اىتسام  التفكيخ والسيارات السختبظة بالتفكيخ حيداً  والستعمؼ، ويحتلالتعمؼ 
حيث ان اليجف األول لعسمية التعمؼ ىؾ تشسية قجرات الستعمسيؽ الحىشية والسيارات  .الباحثيؽ

العقمية التي تسكشيؼ مؽ مؾاصمة التعمؼ وحل السذكالت والتفكيخ الشاقج والقجرة عمى التظبيق 
الدؾاء. مشو في الحياة العسمية والذخرية عمى حج  واالستفادةتؾعيف ما يقؾمؾن بتعمسو 

العجيج والعجيج مؽ الباحثيؽ في السجال التخبؾي عمى االىتسام بأبحاث السخ الحي حث  األمخ
آليات عسل السخ  ذلػ لفيؼالبذخي وكيفية معالجة السعمؾمات في السخ والعؾامل السؤثخة عمى 

وىؾ ما مثل اساس التعمؼ القائؼ عمى السخ الحي  وكيفية االستفادة مؽ ذلػ في عسمية التعمؼ.
السعمؾمات كيفية تعامل السخ مع السعارف وكيفية قيام السخ بسعالجة  يحاول رسؼ صؾرة عؽ

عسمية التعمؼ ومعالجة السعمؾمات  تيديخالتي مؽ شأنيا  واالستخاتيجياتىي السسارسات  وما
واكتداب السعارف وتشسية ميارات التفكيخ ومؽ ضسشيا التفكيخ التأممي وما يتزسشو مؽ قجرة 

 ع.عمى التفكيخ العمسي والسؾضؾ 
مع التقجم اليائل الحي يذيجه مجال عمؼ االعراب تشامت الفخص الستاحة لسعخفة 
كيفية عسل السخ و مؽ ثؼ التؾصل لمظخق التي مؽ شأنيا تشسية مخخجات التعمؼ الستؾقعة 
والتخكيد عمى اآلثار اإليجابية لحلػ ودراسة تعديد األداء الستؾقع مؽ الستعمسيؽ في ضؾء 

وغيخىا مؽ السفاىيؼ  االنفعاالت، االنتباهالسختبظة مثل الحاكخة ،مجسؾعة مؽ السفاىيؼ 
السخ عمى االسذ  السختبظة بكاًل مؽ السخ وعسمية التعمؼ حيث تخكد مجاخل التعمؼ القائؼ عمى

 (Caine &Caine,1994)التي يقؾم السخ مؽ خالليا بسعالجة السعمؾمات والتي كسا يذيخ
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مية التعمؼ لمستعمؼ مؽ معارف مع تمػ االسذ فان عسمية إلى انو في حال تشاغؼ ما تقجمو عس
حيث يتفق مع ما سبق ما اشار اليو كل مؽ  التعمؼ تربح اكثخ فعالية.

((Madrazo&Motz,2005و(Jensen,2008) ان فيؼ طخيقة عسل السخ ومعالجتو  إلى
لدمؾك الستعمسيؽ اثشاء عسمية التعمؼ ويداعج  أفزللمسعمؾمات اثشاء عسمية التعمؼ يتيح فيسًا 

عمى االعجاد االفزل لعسمية التعمؼ بسا يتشاسب مع ذلػ الفيؼ االمخ الحي مؽ شأنو معاونة 
 .ارتباطًا بالستعمؼ وذات معشى أكثخالستعمسيؽ عمى جعل تجخبة التعمؼ الخاصة بيؼ 

عخفة ان م (Wolf &Brandt,1998) و (Sousa,1998) مؽكسا اتفق كل 
وعائف وطخيقة عسل السخ وقجرتو عمى التغيخ وفتخات الحداسية القرؾى لمتعمؼ وكحلػ قؾة 
تأثيخ العؾامل االنفعالية عمى سمؾك الستعمؼ حيث يعسل االىتسام بتمػ العؾامل عمى مداعجة 

كيفية  إدراكالستعمؼ عمى السذاركة الشذظة والفعالة في عسمية التعمؼ وىؾ ما يذيخ إلى ان 
يعدز فيسشا لخفايا عسمية  أصبحالسخ وفيؼ العالقة بيشو وبيؽ قجرة الفخد عمى التعمؼ  عسل

التعمؼ وكيفية تشسيتو قجرات الستعمسيؽ عمى اختالف انساط التفكيخ لجييؼ واختالف قجراتيؼ. 
األمخ الحي التعمؼ بتمػ الرؾرة يذجع الستعمسيؽ عمى التفكيخ االبجاعي والقجرة عمى تظبيق 

 .(Willis,2008) السعارف السكتدبة إلى سمؾك حقيقي في الؾاقع
إلى تغييخ الجور التقميجي لسؤسدات التعميؼ مؽ  السشاداة الحي يذيخ إلى  األمخ

مؤسدات تعتسج عمى التمقيؽ واساليب التقييؼ التي تختبخ قجرة الستعمؼ عمى الحفظ واستخجاع 
مؽ التعمؼ القائؼ عمى  السدتدقاةمؤسدات تعتسج عمى االستخاتيجيات والسبادئ  السعمؾمات إلى

ى ايجاد بيئة تعميسية آمشة غشية بالسجخالت التي تثيخ الستعمؼ وتحث تعتسج عم السخ والتي
السخ عمى القيام بسعالجة السعمؾمات برؾرة فعالة وربط السجخالت الججيجة بالسعخف الدابقة 

عمى اساليب التعمؼ التفاعمية التي تعدز مؽ ميارات التؾاصل  االعتسادلجي الستعمؼ. كحلػ 
يجب ان تعتسج  التعمؼ. كساسيؽ والسعمسيؽ والقائسيؽ عمى عسمية بيؽ الستعمسيؽ وبيؽ الستعم

اساليب التقؾيؼ عمى االساليب التظبيقية فزاًل عؽ الحفظ وتقبل وتعديد الحمؾل التي تعتسج 
 عمى الحجث واالستبرار.

بالتفكيخ التأممي إلى جؾن ديؾي وربسا ابعج مؽ ذلػ وتفاوت ىحا  االىتساميعؾد 
ؾع السجاخل التخبؾية الخائجة او الدائجة عبخ الحقب الدمشية السختمفة فيدداد أو وفقًا لتش االىتسام

مؽ الجؾانب الشفدية. إلى ان لفت  أكثخارتبط بذكل مؽ االشكال بالجؾانب الشفدية  يفتخ؛ كسا
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بالتفكيخ التأممي في العسمية  االىتسام( إلى اىسية Schon, 1987)العجيج مؽ الباحثيؽ امثال 
 .التخبؾية والتعمؼ الرفي

عبارة عؽ نسط مؽ انساط التفكيخ الحي  (Lee,2005) فالتفكيخ التأممي كسا يذيخ
يتأثخ مثمو مثل انساط  الحل وىؾيبجأ بؾجؾد تداؤل ما يثيخ العقل ويجفعو لمتأمل والبحث عؽ 

الدابقة لجي الستعمؼ  بالستعمؼ والخبخاتالتفكيخ بالعجيج مؽ العؾامل مثل البيئة السحيظة 
عمى  (Samules&Betts,2007) والسعارف القبمية والبشى السعخفية الستشؾعة .بيشسا يخكد

ان التفكيخ التأممي يداعج االفخاد عمى اكتذاف االدلة التي تداعجىؼ عمى التؾصل لحل أو 
تعجيل الخبخات الدابقة  اعظاء معشى ججيج لمسؾاقف السختمفة األمخ الحي يسكؽ الفخد مؽ

ذىب  الشفذ. بيشساواكتداب الخبخات الججيجة واكتداب القجرة عمى التأمل الحاتي ومخاقبة 
الستعمؼ مؽ خالليا بالتأمل في ما  معخفية يقؾمالبعض إلى ان التأمل يسثل استخاتيجية ما ورا 

شا يسثل قجرة معخفية يحيط بيؼ مؽ خبخات والقخارات التي يفتخض بو ان يتخحىا حيث التأمل ى
 السجخالت السحيظة بالستعمؼ في بيئتو. والتقؾيؼ وتقييؼمشغسة تقؾد إلى التحميل 

 :مصكلة الدراسة
مؽ السذكالت التي يعاني مشيا الستعمسؾن والشغؼ التعميسية برفة عامة ىؾ عجم 

إلى الحياة الؾاقعية او بسعشى آخخ يفتقخون إلى الستعمسة قجرة الستعمسيؽ عمى نقل السعارف 
القجرة عمى تؾعيف السعارف والعمؾم التي يقؾمؾن بتعمسيا بحيث اصبحت السعارف بغخض 
اجتياز االختبارات وليذ بيجف التعمؼ الفعمي الؾعيفي الحي يسكؽ الستعمؼ مؽ التفاعل مع 

تتجو مجاخل التعمؼ الحجيثة  بيشساحياتية. الستعمؼ مؽ مؾاقف  يؾاجوبيئتو ومع اقخانو وما 
والشغخيات التعميسية السعاصخة إلى ضخورة تظبيق السعارف والعمؾم وان العمؼ والتعمؼ يجب ان 

 .وعيفية التعمؼ يعج مؽ اىؼ مبادئ التعمؼ ذاتو معشى، وانيكؾن ذو ىجف وذو 
والتي تدعى لخبط وانو لكي يتحقق ذلػ يجب تؾعيف االساليب التعميسية الحجيثة التي تتؾاجج 

السعارف التي يتعمسيا الستعمسيؽ وقجراتيؼ مؽ جية وبيؽ قجراتيؼ الستشؾعة واساليب التعمؼ 
 أصبح أخخى. حيثالستشؾعة السختمفة لجييؼ مؽ جية والؾاقع والبيئة السحيظة بيؼ مؽ جية 

 .بيقوالتظمؽ اىؼ اىجاف عسمية التعمؼ ىؾ تعميؼ الستعمسيؽ كيفية التفكيخ واالستيعاب 
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ومازال يحغى باىتسام  حغيالداوية في عسمية التعمؼ ولحا  حجخوتعج ميارات التفكيخ 
الباحثيؽ في مجاالت عمؼ الشفذ السعخفي وما يختبط بو مؽ دراسة السخ والؾصالت العربية 
والسخ وذلػ بيجف التسكؽ مؽ التفاعل مع ما يحيط بو مؽ بيئة ومعالجة السعارف الستشؾعة 

 .ومؾاجية الرعؾبات وحل السذكالت سؾاء التعميسية او الحياتية
( إلى التفكيخ عمى انو عسمية عقمية تتزسؽ قيام الستعمؼ بسعالجات 7..2ويذيخ )قظامي، 

عقمية مختمفة تبعًا لمسجخالت ومتظمبات الخبخة السعخفية واليجف السخاد تحقيقو حيث يتظؾر 
الستعمؼ مؽ خالل التفاعل العقمي مع الخبخات التعميسية الستشؾعة مسا يظؾر االداء السعخفي 

 .معان ججيجةوالتؾصل إلى افتخاضات و 
ان التفكيخ ىؾ نذاط عقمي يدتخجمو الفخد ليعظي  إلى Knowles et al.,2014)ويذيخ )

عمى البشية السعخفية الستؾافخة لجيو مسا  اعتساداتؾاجيو معشى وداللة لمسؾاقف والخبخات التي 
 .يؾاجويداعجه عمى التكيف والتفاعل العقمي مع السؾاقف التي 

والقائل بأن الستعمؼ الحي يتسكؽ مؽ التؾصل  (Gurol,2011) ويسكؽ ىشا استحزار تعميق
لشتيجة معيشة بعج القيام بسعالجة السعمؾمات والتحميل والتفديخ يربح قادرًا عمى تظبيقيا 

الستعمؼ الحي يعتسج عمى استقبال السعمؾمات  ججيجة بيشساوالتؾصل لقؾانيؽ ونغخيات ومعان 
يؤثخ عمى قجراتو السختمفة وميارات التفكيخ لجيو وقجرتو  مؽ السعمؼ يتدؼ بالدمبية االمخ الحي

عل التأمل والتحميل واالبجاع والتخيل واالستجالل والتسكؽ مؽ حل السذكالت الستشؾعة .ومع 
االنفجار السعمؾماتي السحيط بالستعمسيؽ في الؾقت الحالي والحي جعل الكؼ السعخفي السحيط 

ؽ االىتسام بسيارات الستعمسيؽ وخاصة ميارات التفكيخ بالستعمسيؽ ميؾاًل األمخ الحي جعل م
تؾاجو وادواتو والتي تسكؽ الستعمؼ مؽ التعامل مع السجخالت السعخفية السختمفة التي قج 

 .سؾاء في بيئة التعمؼ أو الحياة الؾاقعيةالستعمؼ 
أممي ال الت وبالخغؼ مؽ اىسية التفكيخ التأممي فقج اشارت العجيج مؽ الجراسات إلى أن التفكيخ

يؾاجو الستعمسؾن  بحيث) (Devert,2015التعمؼ ىسيتو في عسمية يمقى االىتسام السشاسب أل
االستشتاجات، العجيج مؽ الرعؾبات في تؾعيف ميارات التفكيخ التأممي كالؾصؾل إلى 

ت التعميسية التي لحي جعل مؽ السيؼ اختيار السجخالا السذكالت. االمخعمى حل  والقجرة
تشاسب تجريب الظالب والستعمسيؽ عمى التفكيخ التأممي وتؾعيف االستخاتيجيات السشاسبة التي 
تتيح لمستعمؼ فخص التفكيخ والتأمل في االنذظة التي يقؾمؾن بأدائيا اثشاء عسمية التعمؼ. وقج 
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التفكيخ في حالة إلى الستعمؼ يدتظيع ان يتعمؼ كيفية  (Song,et al.,2006 ) اشارت دراسة
اتيحت لو الفخص السشاسبة لمتجريب عمى تؾعيف تمػ االستخاتيجيات ، والسسارسة الفعمية ليا 
ومع تؾفيخ بيئة التعمؼ السشاسبة واآلمشة التي تتيح لمستعمؼ التفاعل والسشاقذة وابجاء الخأي 

اكتداب ىسية إلى أ   (Lim&  Angelique,2011) بديؾلة ويدخ. واوصت دراسات مثل
الستعمسيؽ لسيارات التفكيخ التأممي مؽ خالل االساليب التجريبية الستشؾعة التي تكفل لمستعمؼ 

 .امكانية التعمؼ الشذط والسدتسخ والستأني وفعالية تمػ االستخاتيجيات في تشسية التفكيخ التأممي
ة التخبؾية حيث االىجاف الخئيدة لمعسمي أحجومؽ ىحا السشظمق اصبحت تشسية التفكيخ التأممي 

 سمؾك، وبعجيتظمب التفكيخ التأممي ان يحقق الستعمؼ اىجاف التعمؼ كي يتحؾل تعمسو إلى 
مؽ الخبخات الدابقة مع  ىجف، ويدتفيجذلػ يتسكؽ الستعمؼ مؽ تقييؼ أداءه ويربح لجيو 

 دابقةان التأمل يخبط بيؽ الخبخات الحالية والخبخات ال السدتقبل، حيثفي  الستذابيةالخبخات 
(Tan& Goh,2006)  وتسكؽ الستعمؼ مؽ الؾصؾل إلى معشى وتغييخ البشى السعخفية لجيو

ويذيخ ) القظخاوي .مؽ خالل معالجة السجخالت السعخفية برؾرة عسيقة، والؾصؾل إلى معشى
 ( إلى أن التفكيخ التأممي يعج مؽ اىؼ أنؾاع التفكيخ التي يدعى التخبؾيؾن لتشسيتيا.2.7،

الستعمسؾن مؽ التكيف مع التظؾرات السحيظة بيؼ وحل السذكالت التي حتى يتسكؽ 
  تعتخضيؼ.

وتشبع السذكمة مؽ مالحغة وجؾد ضعف لجي الستعمسيؽ في تؾعيف ميارات التفكيخ التأممي 
واعتسادىؼ الؾاضح عمى الحفظ والتحكخ السباشخ لمسعمؾمات والسعارف التي مؽ السفتخض بيؼ 

عمى  واالعتساديديج مؽ صعؾبة األمخ ىؾ ضيق الؾقت وطؾل السشاىج الجراسية  تعمسيا. وما
االساليب الشسظية التقميجية الشسظية لمتجريذ والتي ال تخاعى اساليب التعمؼ الستشؾعة أو 

عمى نسط واحج مؽ خالل تمقيؽ الستعمسيؽ برؾرة ال تدسح  واالعتسادالسختمفة لجي الستعمسيؽ 
( لمتفكيخ .5: 3..2حيث يذيخ ) عبيج وعفانة،.تشسية التفكيخ التأمميليؼ بإعسال العقل و 

عمى انو تفكيخ مؾجو يؾجو العسميات العقمية إلى اىجاف محجدة وىؾ الشذاط العقمي التأممي 
 اليادف لحل السذكالت.

ىحا وتعج نغخية التعمؼ القائؼ عمى السخ مؽ الشغخيات الحجيثة ندبيًا في مجال عمؼ الشفذ 
اشار العجيج مؽ الباحثيؽ والجراسات  التعمؼ والتيالسعخفي التي تفتخض تفديخات لعسمية 

  امثال:في ذلػ السجال  الستشؾعة
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    (Caine, Caine, McClintic and Klimek,2005), (Erlauer,2003),( 
Jensen ,2005), (Slavkin ,2004), (Wagmeister and Shifrin ,2000), ( 

Wolfe ,2001 ( إلى اىسية االخح بسا جاءت بو تمػ الشغخية مؽ تفديخات لعسمية معالجة
السعمؾمات وعسمية التعمؼ وكحلػ ما تقتخحو الشغخية مؽ مسارسات وآليات تعاون الستعمؼ 

حيث  مؽ السيام التعميسية التي يقؾم بآدائيا. السخجؾةىجاف وتداعجه عمى التعمؼ وتحقيق اال
الستعمسؾن مؽ تفجخ لمسعارف والسعمؾمات  يؾاجويتدايج االحتياج في اآلونة االخيخة ومع ما 

السحيظة بيؼ يحتاج الستعمسؾن إلى بخامج تجريبية تداىؼ في تشسية قجراتيؼ العقمية وتخقى 
بسياراتيؼ وقجرتيؼ عمى تؾعيف كل ما يستمكؾن مؽ قجرات وحاجتيؼ إلى التسكؽ مؽ ميارات 

 اليجف الؾعيفي لعسمية التعمؼ. لتحقق التأممي، وذلػالتفكيخ العميا ومشيا ميارات التفكيخ 
ىي وتتدايج الحاجة لتمػ البخامج لجي الستعمسيؽ في السخحمة الثانؾية حيث تعتبخ تمػ السخحمة 

السخحمة الدابقة عمى مخحمة التعميؼ الجامعي وتحجيج اليؾية العسمية والعمسية لمستعمؼ والتي 
ى والتي بجورىا تحتاج إلى تشسية سؾف تحجد بجورىا دور الستعمؼ في السجتسع برؾرة أو بأخخ 

يتسكؽ الستعمؼ مؽ التفاعل مع البيئات السحيظة بو  مجى، حتىقجرات الستعمسيؽ إلى اقرى 
حيث اشارت العجيج مؽ االبحاث إلى ان البخامج التعميسية التي تبشى وفقًا  برؾرة فعالة.

يؽ والتخكيد عمى التعمؼ التعمؼ القائؼ عمى السخ ومخاعاة الفخوق الفخدية بيؽ الستعمس ألسذ
حؾل الستعمؼ حيث السعمؼ يقؾم بجور السيدخ والسخشج لمستعمؼ وليذ ناقل السعارف  حؾرسالست

يكؾن. فيذيخ العجيج مؽ كسا كان في الدابق أو كسا تفخض عميو االساليب التقميجية لمتعمؼ ان 
إلى  (7..2الذكعة،) (6..2،)الدميتي( 2..2,)جخوان (7998)ابؾحظب, مثلالباحثيؽ 

ان السعارف البذخية في نسؾ وتزاعف مدتسخ وكمسا ازدادت تشاقرت قجرة السشاىج الجراسية 
عمى مؾاكبتيا بشفذ الدخعة ,وبالتالي يجب التخكيد عمى أدوات التفكيخ ومياراتو ألنيا وإن 

يو كانت تقجم مؽ خالل محتؾى دراسي معيؽ إال انيا عشجما يكتدبيا الستعمؼ ويتقشيا تبقى لج
 كجدء اصيل يشفعو عمى مخ الدمان مع تغيخ البيئة والسحتؾى.      

البحث الحالي والحي يدعى لجراسة فعالية بخنامج تعميسي قائؼ عمى مذكمة  ومؽ ىشا انبثقت 
التعمؼ القائؼ عمى السخ في تشسية ميارات التفكيخ التأممي لجي عيشة مؽ طالب السخحمة 

مؽ خالل االجابة عمى التداؤل الحي مفاده: ما فعالية التعمؼ القائؼ عمى السخ  وذلػ .الثانؾية
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وتتفخع مؽ ىحا التداؤل  الثانؾية؟في تشسية التفكيخ التأممي لجي عيشة مؽ طالب السخحمة 
 مجسؾعة مؽ التداؤالت:

ىل تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعتيؽ التجخيبية  -7
 في ميارات التفكيخ التأممي لرالح القياس البعجي؟والزابظة 

ىل تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات درجات افخاد السجسؾعة  -2
 التجخيبية في ميارات التفكيخ التأممي لرالح القياس البعجي؟

ىل تؾجج فخوق بيؽ متؾسظات درجات افخاد السجسؾعة التجخيبية في ميارات  -3
  مشؾع؟التفكيخ التأممي تعدى ل

 أهمية الدراسة:
اىسية البحث الشغخية في محاولة البخىشة عمى فعالية التعمؼ  األىسية الشغخية: تكسؽ -7

القائؼ عمى السخ في تشسية ميارات الستعمسيؽ وخاصة ميارات التفكيخ العميا ومشيا 
إللقاء الزؾء عمى مجسؾعة مؽ السفاىيؼ السيسة في مجال  ميارات التفكيخ التأممي.

برفة خاصة والتي تحتاج إلى السديج مؽ  ومجال التعمؼعمؼ الشفذ برفة عامة 
 البحث والجراسة واالىتسام.

ما تقجمو الجراسة مؽ بخنامج تعميسي لتجريب الستعمسيؽ يدتشج  األىسية التظبيقية:  -2
بو في  لالستخشاد أنفديؼيسكؽ لمسعمسيؽ  الحي السخ.عمى مبادئ التعمؼ القائؼ عمى 

 تشغيؼ عسمية التعمؼ وميام التعمؼ التي يتؼ تؾعيفيا في بيئة التعمؼ الشغامية.
  :مصطلخات الدراسة اإلجرائية

التفكيخ التأممي: ىؾ عسمية كمية تتؼ مؽ خالليا السعالجة العقمية لمسجخالت الستأنية واليادفة • 
مؽ خالل عسميات السخاقبة والتحميل والتقييؼ وصؾاًل إلى تحقيق اىجاف التعمؼ  لألنذظة

والسحافغة عمى استسخار الجافعية وبشاء السعشى وفقًا لمفيؼ العسيق واستخجام استخاتيجيات 
 )التعمؼ السشاسبة والتفاعل بيؽ االقخان والسعمسيؽ مسا يؤدي إلى تحدؽ التعمؼ واالنجاز

Kim,2005).شو اجخائيًا بأنو قجرة الستعمؼ عمى تؾجيو عسمياتو العقمية والخبط بيؽ ويعبخ ع
بيجف التؾصل إلى فيؼ عسيق وتعجيل لمسفاىيؼ والتؾصل  واآلنيةة الدابقالخبخات السعخفية 
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لسعشى ويتؼ وفقًا لسدتؾيات متجرجة مؽ االداء ويقاس بالجرجة التي يحرل عمييا الستعمؼ 
 .السدتخجم ليحا الغخض بالجراسةعمى مقياس التفكيخ التأممي 

مدتؾيات التفكيخ التأممي: ويقرج بيا في الجراسة الحالية بالؾعائف السعخفية العميا التي • 
شتج مؽ خالل التفكيخ أو االداء التأممي أو غيخ التأممي والتي تحجد اجخائيًا في مدتؾيات ت

والعسل السجروس ( ،)االستيعابالعسل السجروس ( ،السألؾفة )االعتيادية ىي: األداءاتاربع 
 .والتأمل الشاقج( ،مع التأمل )التأمل

 التعلم القائم على الطخ:
لمتعمؼ القائؼ عمى السخ  (Caine and Cain 1995) تعخيفتتبشى الجراسة الحالية      

وثخية بالخبخات  بالحياة،نغخية تعمؼ تتزسؽ ترسيساً  وتشديقًا لبيئة تعمؼ نابزة  عمى انو
مع التأكج مؽ أن الستعمسيؽ يعالجؾن خبخاتيؼ برؾرة تداعجىؼ عمى  لمستعمسيؽ،السالئسة 

واألسمؾب الستبع في اجخائيًا باألسذ الشغخية  ويعخف .الخبخاتاستخالص السعشى مؽ ىحه 
فكيخ الجراسة في بشاء البخنامج السعتسج عمى نغخية التعمؼ القائؼ عمى السخ بيجف تشسية الت

 .تأمميال
ىؾ مجسؾعة مؽ الجمدات التعميسية التي تؼ ترسيسيا وفقًا لسبادئ التعمؼ  التجريبي:البخنامج 

القائؼ عمى السخ والتي تحتؾي عمى العجيج مؽ السيام التعميسية السحجدة واالستخاتيجيات 
 .والسسارسات التعميسية السختبظة بسبادئ التعمؼ القائؼ عمى السخ
 الدراسة:اإلطار النظري والدراسات املتعلقة مبتغريات 

 واًل: التعلم القائم على الطخا
ال يتؾقف الدعي الحثيث لمسعمسيؽ والتخبؾييؽ والباحثيؽ في مجال التعمؼ عؽ البحث عؽ      
األساليب والدبل السسكشة التي مؽ شأنيا تشسية الستعمؼ وقجراتو والجفع بو لمسديج مؽ  أفزل

اإلنجاز في عسمية التعمؼ. وحتى اآلن ال تؾجج طخيقة واحجة ىي الفزمى أو اسمؾبًا محجدًا ىؾ 
األمثل لتحقيق ذلػ اليجف وىؾ ما يسكؽ تقبمو وفقًا لمتبايؽ الكبيخ في قجرات الستعمسيؽ وكحلػ 

ي التشؾع الذاسع في عسمية التعمؼ وغاياتيا ومحتؾاىا وعسميات معالجة السعمؾمات الستعمقة ف
الكبيخيؽ.  واالختالفبيا وغيخىا مؽ الستغيخات العجيجة السختبظة بالتعمؼ والتي تتدؼ بالتشؾع 

 االمخ الحي حجا بالباحثيؽ في ىحا السجال لسحاولو طمب العؾن مؽ السجاالت البحثية العمسية
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التي مؽ السسكؽ ان تفيج في عسمية فيؼ كيفية حجوث التعمؼ، وىؾ ما قجمو العمؼ الحجيث مؽ 
 .امكانية سبخ اغؾار العقل البذخي وكيفية تفاعمو مع مؾاقف التعمؼ السختمفة

( مبادئ لمتعمؼ القائؼ عمى السخ والتي Caine& Caine,1998األمخ الحي اقتخح معو )
اث في مجال فديؾلؾجية السخ مؽ ان السخ يدتظيع القيام بسعالجة تعتسج عمى ما اثبتتو االبح
االفخاد يختمفؾن في اساليب معالجتيؼ لمسعمؾمات وان  ومتدامشة، وانالسعمؾمات برؾرة آنية 

االعتساد عمى الحاكخة السكانية ييدخ مؽ عسل السخ وقجرتو عمى معالجة السعمؾمات بشؾعييا 
الؾاعية لمسعمؾمات وان عسمية التعمؼ تتأثخ بالتعديد بشؾعيو  السعالجة الؾاعية والسعالجة غيخ

 اإليجابي والدمبي فيشسؾ ويقؾى باألول ويكف ويقل بالثاني.
فسؽ خالل األبحاث التي قاما بيا أمكشيسا التؾصل لترؾر ألىؼ السبادئ الخاصة بعسميات 

والتخبية وذلػ مؽ خالل السخ وتشغيسو أثشاء عسمية التعمؼ واالستفادة مشيا في مجال التعمؼ 
والتي يسكؽ تمخيريا  مشياالتعمؼ القائؼ عمى السخ  بيا عسميةمجسؾعة مؽ الدسات التي تتدؼ 

 .في الشقاط التالية
تفاعميو. السخ عبارة عؽ نغام معقج قابل لمتعجيل يتزسؽ السخ العقل والجدج في وحجة  -7

خ بيئة مميئة بالسثيخات، برؾرة تمقائية ويتظمب الس وعائفويقؾم السخ بسسارسو  حيث
 وتؾعيف طخق ومجاخل تعميسية متشؾعة.

عمى مجار  األقخانيتأثخ السخ بالتفاعالت السختمفة مع  اجتساعية. حيثالسخ ذو طبيعة  -2
يتظمب ان يتؼ ترسيؼ السيام والخبخات التعميسية  التعمؼ، مساالحياة وخاصة في سياق 

 برؾرة تدسح بالتفاعل بيؽ األقخان والتعمؼ التعاوني والتفاعمي.
السعمؾمات أو السجخالت ذات السعشي وييسل السجخالت التي ال تعظي  عمىيعتسج السخ  -3

اقعية يتظمب تقجيؼ ميام تعميسية تختبط مع خبخات الستعمؼ وحياتو الؾ  واضحا. مسامعشا 
السشغسات العقمية وتؾفيخ فتخات  والتخيل، وتؾعيفواعظاء الستعمؼ الؾقت الكافي لمتأمل 

 لمخاحة.
يجرك السخ االنساط  األنساط. حيثيبحث السخ عؽ السعشي مؽ خالل مجسؾعة مؽ  -4

الستذابية. ويتظمب ذلػ تقجيؼ السعمؾمات مؽ خالل سياق خبخات حياتية تختبط بالستعمؼ 
ستعمؼ ربط السجخالت بأطخ ذات معشى في حياتو وتكؾيؽ انساط متخابظة حتى يدتظيع ال

 بالسعخفة التي لجيو مؽ قبل. 
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والعؾاطف ال تشفرل حيث تداعج  التشسيط. فاألفكارتعج العاطفة أمخا حيؾيا في عسمية  -5
 السذاعخ والعؾاطف في عسمية حفظ السعمؾمات وربظيا مع بعزيا البعض واستجعائيا.

يخ بيئة صفية ايجابية وآمشة تتقبل كافة االتجاىات وتحتخم مذاعخ مسا يتظمب تؾف
 الستعمسيؽ.

يجرك السخ الكل  الؾقت. حيثأن العسميات العقمية في السخ تتجدأ وتتكامل في ذات  -6
 واالعتسادفيجب تجشب السعمؾمات السبعثخة والسعمؾمات الجدئية  والجدء برؾرة تمقائية،

 ل مع السؾقف بالرؾرة الكمية.تتظمب التفاع التيعمى األنذظة 
يتظمب التعمؼ  التعمؼ. حيثيذتخك كال مؽ االنتباه السخكد واإلدراك العام في عسمية  -7

 التخكيد عمى لب السؾضؾع والعؾامل السحيظة بو في نفذ الؾقت.
التعمؼ تذجيع عسميات  والالواعية. ويتظمبالتعمؼ يتزسؽ كال مؽ العسميات الؾاعية  -8

 لستعمؼ عمى وعي بسا يتعمسو والسذاركة الفعالة لمتعمؼ.التأمل حتى يربح ا
يؾجج ذاكخة مكانية تدجل لمتعمؼ. يؾجج نغامان لمحاكخة أحجىسا ذاكخة مكانية واآلخخ   -9

ويتظمب ذلػ االستفادة مؽ  الخبخات اليؾمية بجقة وذاكخة معمؾماتية تدجل الحقائق.
 بالخبخات الدابقة لمستعمؼ. طبيعة السخ ونغام الحاكخة السكانية والتي يجب ربظيا

عسمية ذات طابع تظؾري مسا يتيح استخجام التقشيات  نسائية. فالتعمؼالتعمؼ عسمية  -.7
 الحجيثة التي تجمج بيؽ الخبخات العمسية والحدية والتظبيقات والتخابظات السختمفة،

 ويتزسؽ خخائط السفاىيؼ والترشيف والتخيل الحىشي وتسثيل األدوار.
يجعؼ  استسخارىا. حيثتشسية عسمية التعمؼ السعقجة والتيجيج يعؾق  عمىيعسل  التحجي -77

األمخ الحي يتظمب التأكيج  التعمؼ ويحفد بالتحجي ويكف بالتيجيج والبيئة غيخ اآلمشة،
 عمى وجؾد بيئة تعمؼ آمشة مجعسة لمستعمؼ.

يخ عؽ يعدزه تذجيع األفخاد عمى التعب والخاص. والحيكل عقل لو التشغيؼ الستفخد بو  -72
الستشؾعة واتاحة  اتجاىاتيؼوتدويجىؼ بالخبخات الستشؾعة والبجائل التي تتشاسب مع  أنفديؼ

 الفخصة ليؼ بالتأمل وتقييؼ الحات والتأمل في السعشى وتعجيل السفاىيؼ.
ليحه السبادئ مؽ خالل سمدمة متؾاصمة مؽ  ( Cain &Cain,2002,2003ولقج تؾصل)

األبحاث في مجال دراسة السخ وعالقتو بعسمية التعمؼ بحيث تعسل تمػ السبادئ عمي إمجاد 
الستخرريؽ في مجال التعمؼ بالسبادئ والعؾامل الستخابظة والخاصة بتؾعيف أبحاث دراسة 
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التي يعتسج عمييا السخ في  السخ في مجال التخبية والتعميؼ حيث يؾضحا أن فيسشا لمسبادئ
عسمية التعمؼ مؽ شأنيا أن نقجم وصفا لسجي تعقج وتكامل عسمية التعمؼ لجي اإلندان وانو مؽ 
خالل فيسشا لظبيعة تمػ العسمية ندتظيع تحجيج ما نقجمو لمستعمؼ مؽ معخفة تشسية تمػ العسمية 

يخ األفكار والسسارسات أن التحجي الساثل أمام السيتسيؽ بالتعمؼ يتسثل في محاولة تغي
الستؾاججة في ضؾء االكتذافات الحجيثة في مجال التعمؼ وعالقتو بالسخ اإلنداني وقجراتو 
الالمتشاىية مؽ خالل محاولة تظبيق تمػ السبادئ عمي أرض الؾاقع وىؾ ما قاما بو مؽ 
خالل اختبار تمػ السبادئ عمي مجسؾعة مؽ السؤسدات التعميسية .وتؾجج العجيج مؽ 
الجراسات واالبحاث التخبؾية التي اىتست بجراسة فعالية تمػ السبادئ في تشسية وتعديد ميارات 
الستعمسيؽ السختمفة وقجراتيؼ السختبظة بعسمية التعمؼ مؽ خالل مختمف بيئات ومحتؾيات 

التعمؼ القائؼ عمى السخ تتزسؽ بيئة تعمؼ تفاعمية وثخية بالخبخات السالئسة فبيئة التعمؼ. 
والتأكيج عمى ان الستعمسيؽ يقؾمؾن بسعالجة السعمؾمات والخبخات برؾرة تداعجىؼ  عمسيؽ،لمست

 عمى استخالص السعشى مؽ تمػ الخبخات والسجخالت.
الؾاقع التعميسي  عمىلتظبيق تمػ السبادئ  (:(Sousa, 2001 حاث التي قام بياوفي األب

مفادىا أن الجراسات السدتسخة في مجال السخ تفتح مجاالت ججيجة  مؽ الشتائجخخج بسجسؾعة 
الجراسة ببحث كيفية  فسثال، قامتقيا في مجال عسمية التعمؼ خربة يجب االستفادة مشيا تظبي

نسؾ السخ وتعمسو وأوضحت أن السخ يقؾم بالعجيج مؽ التخابظات مؽ خالل التفاعل مع البيئة 
ء البيئة السحيظة كمسا قؾيت تمػ التخابظات وتذعبت مسا يؤدي وأنو كمسا زاد ثخا بو،السحيظة 

مؽ خالل التفاعل  ومعان.إلي سخعة حجوث عسمية التعمؼ وعسق ما تتزسشو مؽ مزاميؽ 
أن تربح مدتسخة ىي األخخى كجدء  إلىبيؽ الستعمؼ وبيئتو باستسخار تقؾي تمػ التخابظات 

مؽ خالل الخبخات والتعمؼ ليكؾن نؾافح ججيجة مؽ بشية السخ بحيث يقؾم السخ بتقؾية الخوابط 
 لمتعمؼ.

( إلى فعالية التعمؼ القائؼ عمى السخ Pinkerton,2002حيث اشارت دراسات مثل دراسة )
مؽ الستعمسيؽ الحيؽ تعمسؾا نفذ السحتؾى  أفزلفي تشسية قجرة الستعمسيؽ عمى التحريل 

التعمؼ القائؼ  أثخ( التي استيجفت دراسة 2..2,)الدمظيودراسة     التقميجية.العمسي بالظخق 
( طالبًا وطالبة مؽ 72عمى السخ في تشسية القجرة عمى التعمؼ الفعال عمى عيشة ضست )

واستخجام اختبار  وضابظة،طالب كمية العمؾم التخبؾية مؾزعيؽ عمى مجسؾعتيؽ تجخيبية 
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واختبار سييؽ األول والثاني تحريل والسعجل التخاكسي لجرجات الستعمسيؽ في الفرميؽ الجرا
لمبخنامج عمى تفزيالت أساليب التعمؼ  أثخوأوضحت الشتائج وجؾد  التعمؼ لمخاشجيؽ أساليب

 جي الظالب في السجسؾعة التجخيبية.وعادات التعمؼ الشذط ل
 أثخ( إلى وجؾد Awolola,2011( ودراسة )Duman,2010كال مؽ دراسات ) واشتخك 

 & Frankبيشسا يذيخ ) التعمؼ القائؼ عمى السخ عمى تحريل الستعمسيؽ. ألساليبدال 
Lauie,2001 إلى ان ذلػ ال يعشي ان خظأ االساليب التقميجية ولكؽ يعشي ان االساليب )

 الستعمسيؽ، مساالتقميجية ليدت متشاغسة مع مخ الستعمسيؽ أو االساليب السفزمة لمتعمؼ لجي 
مؼ القائؼ عمى السخ وتشغيؼ التعمؼ مؽ اجل التؾصل لمتعمؼ ذو يعشى ضخورة تؾعيف مبادئ التع

( ان التعمؼ القائؼ عمى السخ يعج مجخاًل Spears& Wilson,2012يحكخ ) السعشى. فكسا
تسثل اطارًا  طبيعية، كسامتكاماًل يعتسج عمى البحؾث العربية وتييئة السخ لمتعمؼ بظخيقة 

وكحلػ دراسة  لمتعميؼ والتعمؼ يداعج عمى تفديخ سمؾكيات التعمؼ وتخابظيا مع الؾاقع.
( والتي ىجفت إلى دراسة أثخ التعمؼ القائؼ عمى السخ عمى الجافعية لمتعمؼ 2.72)الظيظي,

 ( طالبًا وطالبة مؽ مخحمة التعمؼ األساسي.75والتحريل والتفكيخ العمسي لجي عيشة بمغت )
مقدسيؽ إلى مجسؾعتيؽ تجخيبية وضابظة واستخجمت الجراسة مقاييذ دافعية التعمؼ واختبار 
التحريل واختبار ميارات التفكيخ العمسي. واوضحت نتائج الجراسة وجؾد فخوق ذات داللة 
إحرائية في دافعية التعمؼ والتحريل وميارات التفكيخ العمسي لرالح السجسؾعة التجخيبية 

ودراسة  بخنامج التعميسي السعتسج عمى التعمؼ السعتسج عمى السخ.التي خزعت لم
( والتي ىجفت إلى التحقق مؽ أثخ بخنامج معتسج عمى التعمؼ السدتشج عمى 2.77)ابؾحساد,

( 76عسل الجماغ في تشسية ميارات التفكيخ التخيمي واإلدراك البرخي لجي عيشة بمغت )
ية مقدسيؽ إلى مجسؾعتيؽ تجخيبية وضابظة. طالبًا مؽ طمبة صعؾبات التعمؼ غيخ المفغ

واستخجمت الجراسة مقياس التفكيخ التخيمي ومقياس اإلدراك البرخي وأوضحت نتائج الجراسة 
عؽ وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية في أداء األطفال عمى مقياس الدمؾك التخيمي، ومقياس 

البرخي تعدى إلى أثخ  اإلدراك البرخي، ومقياس التقجيخ التذخيري لرعؾبات اإلدراك
البخنامج التعميسي، ولرالح السجسؾعة التجخيبية. وقج وانتيت الجراسة إلى بعض التؾصيات 
ومشيا: ضخورة تزسيؽ نغخيات واستخاتيجيات التعمؼ السدتشج إلى الجماغ في السشاىج الجراسية 

األبحاث لجسيع الظمبة، وباألخص ذوو االحتياجات الخاصة. وقج خمرت تمػ الجراسات و 
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في ىحا السجال إلى وجؾد مجسؾعة مؽ العؾامل السداعجة عمى تيديخ التعمؼ القائؼ عمى السخ 
 يسكؽ تمخيريا في الشقاط التالية:

ميدخات التعمؼ القائؼ عمى السخ: التعمؼ القائؼ عمى السخ ىؾ ذلػ التعمؼ الستشاغؼ مع طخيقة 
مجسؾعة مؽ الخرائص التي تتدؼ بيا  ويؾجج معالجة السخ لمسعمؾمات اثشاء عسمية التعمؼ:

 عسمية التعمؼ ومشيا:
 التعمؼ يتؼ مؽ خالل التعجد وتشؾع السجاخل. -
 التعمؼ ذو ىجف ويتدؼ بالجافعية. -
 .أنؾاع الحكاء الستعجديعسل عمى تؾعيف مختمف  -
 تعمؼ آمؽ خال مؽ التيجيج. -
 متشؾع السرادر -
 تعتبخ التغحية الخاجعة مكؾن رئيدي في عسمية التعمؼ. -
 السعمؼ يقؾم بإرشاد الستعمسيؽ اثشاء عسمية التعمؼ. -
 السدتسخ. التقؾيؼتتظمب عسمية  -
 يتظمب تشذيط السعخفة القبمية لجي الستعمسيؽ. -
 بيئة تعمؼ مخنة تدسح بالتفاعل. -
التعمؼ مدتسخ حتى بعج انتياء الجروس مؽ خالل ربط السعارف الستعمسة بالحياة  -

 الؾاقعية لمستعمؼ.
القائؼ عمى السخ: يؾجج العجيج مؽ السسارسات التي مؽ شأنيا التأثيخ عمى معؾقات التعمؼ 

 عسمية التعمؼ برؾرة سمبية ومؽ تمػ السعؾقات:
 عمى التمقيؽ والتخكيد عمى السحتؾى فقط. االعتساد -
 بيئة التعمؼ سمبية ال تدسح بالتفاعل أو الحخكة. -
 مع االقخان. التؾاصل احادي االتجاه وال تؾجج فخصة لمتؾاصل والتفاعل -
 اسمؾب التعديد الدمبي والثؾاب والعقاب. -
 التغحية الخاجعة غيخ آنية. -
 عسمية التعمؼ ال تمتفت لحالة الستعمؼ االنفعالية. -
 االختبارات.الستعمؼ عمى  إلجابةالتعمؼ ال يخكد عمى السعشى بل ييجف  -
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 التعمؼ ال يختبط بالسعخفة القبمية لجي الستعمؼ. -
 ط بالتقييؼ الشيائي والجرجات.الجافعية خارجية تختب -
 الجرس وال يختبط بالحياة الؾاقعية. بانتياءالتعمؼ يشتيي  -

( إلى ان التعمؼ القائؼ عمى السخ يذتسل عمى العجيج مؽ Muscella,2014فيذيخ )
مع التخكيد عمى الجؾانب  االستخاتيجيات التعميسية التي تتظمب نذاط الستعمؼ وتفاعمو السدتسخ

لسعارف القبمية لمستعمسيؽ في بيئة تعمؼ آمشة بجاية مؽ اسمؾب تختيب مقاعج االنفعالية وا
 الجراسة وجمؾس الستعمسيؽ وصؾاًل إلى الدساح لمستعمسيؽ بالتعاون والتفاوض والتأمل.

 مثل: عمى السخ بسجسؾعة مؽ السفاىيؼ األساسيةحيث يختبط التعمؼ القائؼ 
 ىحا السفيؾم بالتعمؼ ذي السعشى، حيث ان مؽ أىؼ مبتجئ التعمؼ  التأطيخ: يختبط

القائؼ عمى السخ ىؾ وجؾد معشى لسحتؾى التعمؼ الحي يقؾم الستعمؼ بتعمسو. ويعشي 
ىحا أن السعارف الججيجة التي يقؾم الستعمؼ بتعمسيا يتؼ ربظيا بالسعارف القجيسة 

تؼ تدكيؽ السعارف الججيجة في الستؾاججة في عقل الستعمؼ وتختبط بإطارىا بحيث ي
 (Keles &Cepni,2006الستعمؼ. )الشغام السعخفي في عقل 

  االجتساعياليادئ: ويعشي ىحا السفيؾم خمق البيئة السشاسبة عمى السدتؾى  االنتباه 
حيث تتدؼ بيئة التعمؼ بؾجؾد العجيج مؽ التحجيات مع  لمتعمؼ.والعاطفي  واالنفعالي

( فعشجما يتدايج اىتسام Gulpinar,2005لتيجيج لمستعمؼ )وجؾد أقل قجر مسكؽ مؽ ا
والعكذ صحيح. فعشجما يكؾن السخ في حالة تفتح  أكبخالستعمؼ كمسا تعمؼ برؾرة 

 وىجوء يقؾم بالتعمؼ بكل سيؾلة.
  بتعمسو، إلى تخكيد الستعمؼ عمى السحتؾى الحي يقؾمؾن  وىؾ يذيخالستشاغؼ: التجخل

السحتؾى في وجؾد التخابظات السختمفة  الكتذافيتظمب مشو تؾعيف الحاكخة  حيث
 (.Cain &Cain,2002السحتؾى. )بيؽ السعمؾمات الستؾاججة في 

  السعالجة الشذظة: يقؾم السخ الشذط بالسعالجات الشذظة أثشاء التعمؼ فعمى سبيل
بجورىا بالتفاعل مع السثال عشجما يعظى معشى محجد لخبخة تعمؼ ما فإن الحاكخة تقؾم 

العشاصخ الججيجة التي يتؼ تزسيشيا في االطخ السعخفية الستؾاججة بالفعل مؽ قبل 
 (. Duman,2010) باختبارىاويقؾم 

 عمى مجسؾعة مؽ الفخضيات:القائؼ عمى السخ يقؾم التعمؼ وندتخمص مسا سبق أن 
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   مختمفة.أن األفخاد السختمفيؽ يدتقبمؾن الخبخات ويقؾمؾن بيا مؽ خالل أساليب 
 .وأن ىحه التفزيالت السختمفة تكؾن نسط التعمؼ الخاص بكل متعمؼ

  لجى  الؾعيإنو مؽ الزخوري لتحديؽ نؾعية ومدتؾى التعمؼ وجؾد درجة مؽ
 التعمؼ، األمخة الستزسشة في مجخالت عسميبكيفية معالجة السعمؾمات الستعمسيؽ 

الحي يجعميؼ عمى دراية بأفزل الظخق لتعمسيؼ وكحلػ مداعجتيؼ عمى تشسية 
التعمؼ نع وجؾد مدتؾى مختفع حريمة معخفية لتعمسيؼ مؽ خالل مخورىؼ بخبخات ال

 مؽ الؾعي بيا.
إلى ان التعمؼ  (Tüfekçia & Demirelb,2009في حيؽ اشارت بعض الجراسات )     

 :القائؼ عمى السخ يحجث مؽ خالل مخور الستعمؼ بسجسؾعة مؽ السخاحل ىي
مخحمة اعجاد الخبخة: والتي يقؾم الستعمؼ مؽ خالليا بؾضع ترؾر عقمي عؽ  -7

كمسا  السؾضؾعات السترمة بالسجخالت التي يدتقبميا السخ اثشاء مؾقف التعمؼ.
ابقة لمستعمؼ او ارتبظت بيا كمسا كانت تذابيت السجخالت الججيجة مع الخبخات الد

 .أسخععسمية معالجة السعمؾمات تتؼ برؾرة 
مخحمة تحميل الخبخة: والتي يبجأ السخ فييا بتذكيل التخابظات العربية الشاتجة مؽ  -2

الخبخات الججيجة والخبخات الدابقة الستخابظة فكمسا كانت السجخالت متخابظة 
قؾة وىؾ ما يحجث مع  أكثخالعربية  ببعزيا البعض كمسا كانت التخابظات

 السجخالت السألؾفة.
كسا تحتاج تمػ السخحمة الكثيخ مؽ التفاعل بيؽ الستعمؼ وبيئة التعمؼ والسكؾنات التي     

 التعمؼ السدتخجمة. وتشغيسيا، اساليبتتزسشيا بيئة التعمؼ وتتزسؽ نؾعية السيام 
يا يحاول الستعمؼ القيام بجمج مخحمة الجمج بيؽ التحميل الفعال والسفاىيؼ. وفي -3

وتتزسؽ تمػ السخحمة تخابط  السجخالت مع اليجف لمتؾصل إلى معشى واضح.
 لمسعشى. أعسقالسفاىيؼ الججيجة بالسفاىيؼ القجيسة والتؾصل لفيؼ 

تشسية السيارات السفاىيسية وتعجيميا يتؼ تؾعيف استخاتيجيات صخيحة واستخاتيجيات  -4
 اىيؼ وتتزسؽ تغحية راجعة.ضسشية لمترحيح وتعجيل السف

 التجريب ومسارسة السيام في ضؾء السعظيات السحجدة. -5
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الخبط بيؽ السسارسة والسعظيات الججيجة والسعجلة )الستعمؼ يزيف مؽ عشجه وفييا  -6
 يتؼ تعديد الحاكخة ولمسعالجات العسيقة لمسجخالت.

 تحميل التظبيق وتحجيج الفائجة )اليجف( -7
 تعقيجاً  أكثخرة ججيجة اتسام السيام وتظبيقيا برؾ  -8

االمخ الحي يعشي ان التعمؼ القائؼ عمى السخ تشظمق أواًل مسا يستمكو الستعمؼ مؽ قجرات وتشظمق 
فيسا وراء ذلػ نحؾ تشسية السعارف والسفاىيؼ والقجرات الستشؾعة لجيو، حيث تشغخ لمستعمؼ مؽ 

قام  جية قجرتو عمى ادارة قجراتو ومياراتو الستشؾعة بشفدو حال فيسو لكيفية فعل ذلػ، وكمسا
اصبحت مؾاقف التعمؼ  وآمشة كمساالستعمؼ بالتفاعل مع بيئتو وما فييا ومؽ فييا بظخيقة فعالة 

سيؾلة ويدخ في اإلدارة وفي تحقيق األىجاف السخجؾة مشيا. كسا يسكؽ مالحغة ان  أكثخ
 السفاىيؼمختمف الجراسات تؤكج عمى ضخورة اعظاء الستعمؼ الفخصة الكاممة لمتأمل وتعجيل 

 يؼ الخبخات السكتدبة.وتقي
 ثانيًا: التفكير التأملي

التي إلى ان التفكيخ التأممي يعج مؽ انساط التفكيخ السؾضؾعية و  مؽ الباحثيؽ يذيخ العجيج
تحميل السجخالت في مؾقف معيؽ وتحميل السعظيات التي في اي مؾقف أو تعتسج عمى 

السفدخة لعسمية التعمؼ والسفدخة نبخة االىتسام بالتفكيخ مع تشؾع السجاخل  مذكمة. وتتفاوت
لعسمية معالجة السعمؾمات فيتدايج االىتسام مع السجرسة السعخفية لعمؼ الشفذ وعمساء مؽ امثال 

ىحا االىتسام مع ازدىار السجرسة الدمؾكية والتي اىتست بتفديخ التعمؼ  وبيشيو ويخفتديؾي 
تعط التفكيخ التأممي االىتسام الكافي لؼ  واالستجابة والتيمؽ خالل تفديخ العالقة بيؽ السثيخ 

كيخ فمؽ انساط الت التأممي كشسطان عاود االىتسام بالتفكيخ  التعمؼ. إلىبو أو بجوره في عسمية 
السؾجو يقؾم بتؾجيو العسميات العقمية إلى اىجاف محجدة مؽ خالل بحث عشاصخ السؾاقف 

عمساء عمؼ الشفذ مؽ الستشؾعة وتحميل مجخالتيا لمغيؾر عمى يج مجسؾعة مؽ 
 والحيؽ بجأوا في لفت االنتباه إلى ان ىحا الشؾع مؽ التفكيخ. ((Schon,1987امثال

( تاريخ التفكيخ التأممي يذيخ إلى ان اول استخجام Gurol,2011فحيؽ يدتعخض )       
( ولكؽ يعج ديؾي ىؾ Humboldtليحا السرظمح تؼ مشح قخابة السائتي عام مؽ قبل العالؼ )

مختبط بالفيؼ العسيق لعسمية التعمؼ و قام بتقجيؼ السفيؾم عمى انو مفيؾم مختبط بالتعمؼ مؽ 
وتؾجيو عسمية التعمؼ برؾرة فعالة وىادفة ومتدقة مع عسمية التفكيخ القادر عمى حل 
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فكيخ التأممي عمى انو ( التDewey,1997عخف ) السسكشة. حيثالسذكالت وايجاد الحمؾل 
وىؾ يتزسؽ مجسؾعة مؽ األنذظة السعخفية  ".سدتسخة ألي مفيؾمالسعالجة الشذظة وال"

والؾججانية التي يقؾم بيا الستعمؼ لكي يقؾم بسعالجة السجخالت ويختبخ الخبخات الدابقة 
 انو: عسمية( التفكيخ التأممي عمى Schon,1987عخف ) الججيجة. بيشساوتعجيل الخبخات 

بسعتقجاتو السعخفية والخبخات والسعارف الشغخية  لمستعمؼ، يختبطاستقراء ذىشي نذط وواع 
اإلجخائية مؽ خالل البيئة السحيظة بو برؾره تداعجه مؽ حل السذكالت التي قج  والعسمية أو

ثؼ االستجالل عمى السعارف الزسشية والسعاني الججيجة التي  الذأن ومؽتؾاجيو في ىحا 
 يخغب في تحقيقيا فيسا بعج.

( التفكيخ التأممي عمى انو عسمية تعجيل الخبخات Kember et al.,2000بيشسا يعخف )     
مؽ خالل التفاعل مع الخبخات الججيجة والتؾصل لسعشى ججيج يشتج عشو تغييخ  الدابقة، تشتج

عسمية كمية، تتؼ مؽ خالليا السعالجات العقمية لمسجخالت  بالفعل. وىؾلمسفاىيؼ الستؾاججة 
الخبخات الدابقة والسعالجة الؾاعية لمسجخالت الججيجة  الحدية والسعمؾمات السدتقاه مؽ

 والحجس بيجف التؾصل لسعشى ججيج لمخبخة.
( التفكيخ التأممي بانو عسمية عقمية تقؾم عمى تحميل السؾقف 2.75)إبخاىيؼ، ويخى      

السذكل إلى مجسؾعة مؽ العشاصخ ودراسة جسيع الحمؾل السسكشة وتقؾيسيا والتحقق مشيا 
( إلى التفكيخ التأممي في سياق التعمؼ بأنو 5..2في حيؽ يذيخ )بخكات، إلى حل.والؾصؾل 

قجرة الظالب عمى التعامل مع السؾاقف واألحجاث والسثيخات التعميسية بيقغة وتحميميا بعسق 
وتأن لمؾصؾل التخاذ القخار السشاسب في الؾقت والسكان السشاسبيؽ لتحقيق األىجاف الستؾقعة 

   مشو.
يخكد  بحاتو، حيث( إلى ان التفكيخ التأممي يختبط بؾعي الستعمؼ Johns,2005ويذيخ )

الستعمؼ عمى وعيو بحاتو باإلضافة إلى الخبخات الدابقة والسعتقجات والخبط بيؽ البشى السعخفية 
الدابقة واآلنية واالحتساالت التي تؾفخىا السجخالت السعمؾماتية السحيظة بالستعمؼ في بيئة 

 التعمؼ.
 ومطا سبق يطكن مالحظة ان التفكير التأملي:    

حؾل ما لجيو مؽ خبخات سابقة  ومدتسخ لمستعمؼنذاط استقرائي ذىشي نذط واع  -
 ومعارف مفاىيسية وإجخائية.
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 ومعظيات، ومحاولةيتزسؽ معالجة السعمؾمات وتحميل الغؾاىخ إلى مكؾناتيا  -
 التؾصل لمشتائج.

تعجيل السفاىيؼ وفقًا لمسعشى الججيج مسا يشتج  اعادة تشغيؼ الخبخات الدابقة مؽ خالل -
 عشو تغييخ مفاىيسي لمسعتقجات واالفكار القجيسة لجي الستعمؼ.

 خصائص التفكير التأملي
يتدؼ التفكيخ التأممي بالعجيج مؽ الخرائص والدسات السسيدة لو، والتي قام العجيج مؽ 

 ,Rodgers,2002. Kompf& Bondالسيتسيؽ بيحا السجال امثال )
1995.Rousseau,2004:بتؾضيح مجسؾعة مشيا عمى سبيل السثال ) 

التفكيخ التأممي يتدؼ بالكمية واالستسخار حيث تبشى السعارف برؾرة تخابظية  -7
( إلى االستسخارية إلى انتقال الستعمؼ مؽ Rousseau,2004متدمدمة حيث يذيخ )

يشتقل مشيا إلى فكخة فكخة إلى فكخة اخخى بحيث يألف الستعمؼ االفكار الججيجة و 
 وتبشى عمييا.  باألخخى وتختبط كل فكخة  أحجث

يقؾم الستعمؼ مؽ  ومشغسة، وواضحة دقيقة، مشيجيةالتفكيخ التأممي عسمية عقمية  -2
خالليا بالتفاعل مع البيئة السحيظة بو وبسا تحتؾيو مؽ خبخات ومجخالت معمؾمات 

السذكالت التي قج  واالجخاءات، وحلججيجة والسذاركة فييا بغخض اتخاذ القخارات 
 تؾاجيو.

ف عمى وتذكيل الخوابط بيؽ أممي مداعجة الستعمسيؽ عمى التعخ يسكؽ لمتفكيخ الت -3
بيؽ  متذابيةالخبخات الدابقة والخبخات الحجيثة وتمخيص االحجاث التي قج تكؾن 

 التشبؤ بالسدتقبل عمى ضؾء السعظيات الستاحة. الشؾعيؽ ومحاولة
يخ التأممي الستعمسيؽ عمى التفاعل ويحفد التفاعل بيؽ الستعمسيؽ كأحج يداعج التفك -4

مدتؾيات التفاعل والتفاعل بيؽ الستعمسيؽ والسعمسيؽ كسدتؾى آخخ مؽ مدتؾيات 
ثؼ يداعجىؼ عمى تشسية ميارات التؾاصل بيؽ الستعمسيؽ عمى  التفاعل. ومؽ

 السدتؾيؽ داخل الذخص ومع اآلخخيؽ.
 :ميمخاحل التفكيخ التأم

تؾجج العجيج مؽ التفديخات لسخاحل التفكيخ التأممي ومدتؾياتو ندتعخض بعض مشيا في 
 الدظؾر التالية:
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( أن التفكيخ التأممي يسخ بثالث مخاحل تتمخص في السخاحل Schon,1987حيث يقتخح )
 التالية:
( وتذتسل ىحه السخحمة عمى قيام Reflection in actionأثشاء العسل ) التأمل -7

الستعمؼ بحل السذكالت التي قج تؾاجيو حيث يقؾم الستعمؼ بالتفكيخ في الحمؾل 
 السشاسبة لتمػ السذكالت.

( وتأتي ىحه السخحمة بعج االنتياء Reflection –on- actionالتأمل حؾل العسل ) -2
مؽ حل السذكالت التي قج واجييا الستعمؼ ويحاول الستعمؼ في ىحه السخحمة اعادة 

 السقتخحات البجيمة. التعمؼ ووضعت والسعظيات التي تؾفخىا بيئة ىيكمة السجخال
( وىحه السخحمة اساسية لمسخاحل Reflection –for- actionالتأمل ألجل العسل ) -3

الدابقة حيث يعسل الفخد عمى االستفادة مؽ السعظيات الستؾافخة في السجخالت 
مؽ تمػ الخبخات  دةالدابقة واالستفاومخاجعتيا واالستبرار عمى ضؾء الخبخات 

 الدابقة لسؾاجية السذكالت التي قج تغيخ في السدتقبل لمستعمؼ.
( نسؾذجًا لسخاحل التأمل تتسثل في ثالث King& Kitchener,1994بيشسا يقتخح )    

 مدتؾيات متتابعة ىي:
ىحه السخحمة يحرل  (: وفيPre- reflective thinkingالقبمي ) التفكيخ التأممي -7

الستعمؼ عمى السعخفة مؽ خالل السالحغة ويقؾم بترشيف السعمؾمات وفقًا لمخبخة التي 
 لمسعتقجات والسفاىيؼ الذخرية. قبل ووفقاقج يكؾن الستعمؼ مخ بيا مؽ 

(: وىي مخحمة تختص Quasi-reflective thinkingالتفكيخ شبو التأممي ) -2
ؼ مؽ االستجالل والتحميل وتتأثخ بحاتية الستعمؼ بالسعارف التي يحرل عمييا الستعم

 ومعتقجاتو ومفاىيسو الذخرية.
وتذتسل السخحمة عمى مقارنة السعظيات  (:Reflective thinkingالتفكيخ التأممي ) -3

والسجخالت الستؾاججة في سياق التعمؼ أو في بيئة التعمؼ ومقارنة السرادر السختمفة 
يل السعارف في ىحه السخحمة بأنيا نتاج عسميات االستجالل والتحم لمسعمؾمات، فتتسثل

 السرادر. ةى خبخات اآلخخيؽ، واألدلة متعجدإل الحاتية، باإلضافةلمخبخات 
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وىشا يجب مالحغة ان مخاحل التفكيخ التأممي ليدت مخاحل مشفرمة مدتقمة بحاتيا بل ىي 
شسؾاًل مؽ مخاحل مؽ مخاحل حل  كثخأانيا  التتابع، كسامخاحل متجاخمة ال يذتخط فييا 

 السذكمة حيث تتزسؽ مخاحل التفكيخ التأممي في سياقيا حاًل لمسذكالت.
 :مستهيات التفكير التأملي

يؾجج العجيج مؽ التفديخات لسدتؾيات التفكيخ التأممي وكيفية قيام الفخد بالتأمل وىي      
فيؾجج العجيج مؽ السجاخل التي قامت وان بجت مختمفة عاىخيًا إال انيا متذابية ضسشيًا 

بتقجيؼ ترشيفات متشؾعة لسدتؾيات التفكيخ التأممي فسشيا مؽ ميد بيؽ فعل التأمل والفعل 
غيخ التأممي واشار إلى ان الفعل التأممي يتزسؽ ثالث ميارات ىي: السالحغة 

مثال (. بيشسا قام آخخون اMezirow,1985االعتيادية والتفكيخ بعسق واالستبظان. )
(Schon,1987 بالخبط بيؽ التفكيخ التأممي والسعارف القبمية لجي الستعمؼ والخبخات )

الدابقة وقام بتقديؼ التفكيخ التأممي إلى ثالث مخاحل ىي: التأمل مؽ اجل العسل، والتأمل 
اثشاء العسل، واخيخًا التأمل بعج العسل أو ما يدسى التأمل في العسل ذاتو. ومؽ بيشيا 

متجرجة  مدتؾيات لمتفكيخ التأممي أربعبتقجيؼ  الحي قام (Kember et al.,2000) تفديخ
 كسا يمي:وفقًا لجرجة التأمل الستظمبة لكل واحجة مشيا متجرجًا مؽ االقل إلى االعمى 

وىؾ ذلػ األداء الحي قج تعمسو الستعمؼ  (؛Habitual action) االعتيادياألداء  -7
مؽ قبل والحي يقؾم بو الستعمؼ برؾرة آلية نغخًا لقيامو بو العجيج مؽ السخات. وألية 

تتفاوت ندبة الؾعي مؽ متعمؼ  الؾاعي، حيثاألداء قج تتزسؽ القميل مؽ التفكيخ 
التأممي وىؾ  يعج ىحا السدتؾى مؽ اقل مدتؾيات التفكيخ العسل. العتيادهآلخخ وفقًا 

يختبط بالخبخات الدابقة لجي الستعمؼ وما تعمسو مؽ قبل مؽ معارف حيث يقؾم 
الستعمؼ بتؾعيف السعارف الدابقة في السؾاقف السألؾفة والستذابية فعشجما يؾاجو 
الستعمؼ مؾقفًا او مذكمة متذابية يقؾم بتظبيق نفذ الحمؾل التي قام بتؾعيفيا مؽ 

برؾرة آلية مثل قيادة الديارة او الظباعة عمى لؾحة قبل عمى مذكالت مذابيو 
 السفاتيح.

( في ىحا السدتؾى يقؾم الستعمؼ بتؾعيف السعارف Understanding) االستيعاب -2
ترشيف التعمؼ الشغامي في  تقيسيا. ويسكؽالقبمية التي يستمكيا دونسا محاولة 

تعمؼ عمى الفيؼ السجارس تحت ىحا الشظاق وىؾ نظاق الفيؼ الحي يعتسج فيو الس
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وىؾ مدتؾى يتزسؽ فيؼ السفاىيؼ السختمفة وادراكيا  والسعارف الدابقة دونسا تقيسيا.
دون التأمل فيسا تحسمو مؽ داللة او محاولة التؾصل لسعشى محجد والفيؼ ىؾ 
السدتؾى السعخفي الثاني في ترشيف بمؾم السعخفي، وىؾ يعج ضخوريًا لمتأمل في 

قخاءة نص معيؽ بجون القيام بتحميل العشاصخ او  السجخالت بذكل عسيق مثل
 .القيام بسعالجة السعمؾمات

 والسفاىيؼيقؾم الستعمؼ بشقج االفتخاضات  ا السدتؾى :وفي ىح ( reflectionالتأمل ) -3
وىؾ  الدابقة التي يستمكيا ويقؾم بظخح السذكالت وتحميميا تسييجًا لحل السذكمة.

الخبخات التي لجيو والسختبظة بسؾضؾع معيؽ يذيخ إلى قيام الستعمؼ بالتأمل في 
ومحاولة التؾصل إلى داللة السفاىيؼ والسجخالت ومحاولة التؾصل إلى معشى أو 
حل لسذكمة معيشة، وكحلػ التأمل في الحمؾل والفخضيات برؾرة ناقجة وفخض 

 التداؤالت حؾليا.
 الفخضيات، ونقجمل ( وتذتسل السخحمة عمى تأCritical Reflection)التأمل الشاقج  -4

التأمل. وىؾ السدمسات مؽ خالل مدتؾى عسيق مؽ التأمل ووعي الستعمؼ بعسميات 
السدتؾى االعمى مؽ مدتؾيات التفكيخ التأممي ويتزسؽ التفكيخ العسيق حؾل امخ 

خخجات الشاتجة في سمحجد ثؼ التؾصل لسعشى ما وتعجيل ذلػ السعشى وتقييؼ ال
عمقة بو وكحلػ القجرة عمى تبخيخ تمػ االحكام مؾقف معيؽ واصجار االحكام الست

 واالفكار الستعمقة بسؾقف معيؽ وما قام بو مؽ معالجات لحلػ السؾقف.
 في: التأمل وتتسثلمدتؾيات عمى وجؾد العجيج مؽ  (Meek et al.,2013بيشسا يذيخ )   
( وىي وتتزسؽ ردود الفعل Reflective practiceبالسسارسة التأممية )السدتؾى األول  -7

 ال تدتغخق وقت. والسباشخة، والتيالتمقائية 
( الحي Repair reflection) التأمل االصالحي مدتؾيات التأمل ىؾمؽ السدتؾى الثاني -2
تزسؽ تأمل الفخد حؾل خبخاتو الدابقة والسفاىيؼ السعتادة لجي الستعمسيؽ في ضؾء ي

 الستعمؼ.السجخالت الججيجة في الخبخات التعميسية التي يسخ بيا 
( وتتسثل في الؾقت الحي Review reflectionدسى تأمل السخاجعة )السدتؾى الثالث ي-3 

  لى ساعات قميمة أو قج تستج إلى ايام.يدتغخقو الستعمؼ في اعادة التقييؼ وقج تستج إ
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( وتتزسؽ التأمل research reflectionالخابع بسخحمة التأمل البحثي )السدتؾى دسى وي-4
  الدابقة.السدتؾيات السشيجي السشغؼ الحي قج يدتغخق وقت اطؾل مؽ 

 ( Reformulation reflectionتأمل إعادة الرياغة )بدسى والسدتؾى االخيخ ي-5
التفكيخ التأممي: ميارات  

تتشؾع السيارات السقتخحة لمتفكيخ التأممي بتشؾع الشساذج السفدخة لمتفكيخ التأممي ذاتو فيخى 
(Hatton& Smith,1995:ان التفكيخ التأممي يتزسؽ ميارات اربعة ىي ) 

 .وصف مؾقف التعمؼ 
 .تحجيج العشاصخ الستزسشة في السؾقف 
 .تحميل عشاصخ السؾقف 
  والحل بشاء عمى اسباب محجده.اتخاذ القخار 

( التفكيخ التأممي إلى مجسؾعتيؽ مؽ السيارات Yost & Sentner,2000في حيؽ يرشف )
 تتزسؽ:
  بجقة، وفخضميارات االستقراء وفييا يقؾم الستعمؼ بجسع البيانات وتحميميا وبحثيا 

 الفخوض وتقجيؼ االستشتاجات.
  واالستشتاج والسشاقذة. ستجاللاالستشباط واالميارات التفكيخ الشاقج وتتزسؽ 

 ( ميارات التفكيخ التأممي إلى:Dervent 2015,بيشسا لخص )
القجرة عمى التأمل وتحميل وتحجيج معظيات السذكمة  والسالحغة، وتعشيالتأمل  -7

 التي تخبط بيؽ العشاصخ السكؾنة ليا. محتؾاىا والعالقاتوالتعخف عمى 
مؽ سج الفجؾات التي تتؾاجج في  وفييا يتسكؽ الستعمؼ التشاقزاتاكتذاف  -2

 السشظقي مشيا ورفض غيخىا. التعميسي وقبؾلالسجخالت في السؾقف 
القجرة عمى استشتاج حمؾل لمسذكالت مؽ خالل تحميل مزسؾن السذكمة والتؾصل  -3

 لفخض الفخوض والتؾصل لمحل السشاسب.
 ية لمحمؾل.اعظاء التفديخات والحمؾل السشظقية لمسذكالت مؽ خالل الترؾرات العقم -4
 وضع ترؾرات ذىشية متؾقعة لحل السذكالت السظخوحة. -5

 ( ميارات التفكيخ التأممي إلى:Erginel,2006بيشسا صشف )
  اسبابيا الخئيدية. السذكمة وتحميلتحجيج سبب 
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 .تحجيج الخظؾات الخاطئة في السؾقف او في حل السذكمة 
  واالستشتاجات السشظقية.استخالص الشتائج مؽ خالل السعظيات السختمفة 
  فخض الفخوض لمتؾصل لمحمؾل السقتخحة بشاء عمى السعظيات الستؾاججة في

 السذكمة.
انساط التفكيخ  في جسيعومسا سبق يسكؽ مالحغة ان التفكيخ التأممي يبجو متزسشًا       

ل وعي وحل السذكالت ولكشو يتسيد عؽ تمػ االنؾاع انو يتؼ مؽ خال العمسي، والشاقجكالتفكيخ 
تاجات التي يقؾم مؽ واالستش باتخاذىاظؾات التي يقؾم الستعمؼ الحاتي بعسمية التفكيخ والخ

 مؽ بشى معخفية والسعارف الججيجة الستزسشة في السؾقف.   ما يستمػخالليا بالخبط بيؽ 
 ىحا وتذيخ العجيج مؽ الجراسات إلى ان التفكيخ التأممي يسكؽ لمسسارسات التعميسية السشاسبة
والبخامج التجريبية ان تشسيو لجي الستعمسيؽ ومؽ امثال تمػ الجراسات دراسة 

((Graham,2001  التفكيخ  )شبكاتوالتي اشارت إلى فعالية بعض االستخاتيجيات العقمية
 الؾسظى. ودراسةفي تشسية ميارات التفكيخ التأممي لجي عيشة مؽ طالب السخحمة  البرخي(

(Knowles et al.,2014 التي اشارت إلى فعالية استخاتيجية التخيل السؾجو في تشسية )
( والتي قامت بجراسة أثخ Mahardale et al.,2008) التأممي. ودراسةميارات التفكيخ 

التعمؼ القائؼ عمى السذكمة في تشسية ميارات التفكيخ التأممي لجي طالب السخحمة االبتجائية 
       ؾب السقتخح كان ذو أثخ معدز لمتفكيخ التأممي.واشارت إلى ان التجريب مؽ خالل االسم

في تشسية مجسؾعة ( والتي ىجفت لبحث فعالية التعمؼ التأممي 9..2م، الدميودراسة )      
مؽ السفاىيؼ الكيسيائية وتشغيؼ الحات وكحلػ التفكيخ التأممي لجي طالبات السخحمة الثانؾية. 

تشسية التفكيخ التأممي مؽ خالل االنذظة السشاسبة ( امكانية Grossman,2009كسا يقتخح )
 والتي تسيدت بسدتؾيات متتالية لمتأمل القائؼ عمى السحتؾى.
 (:Rodgers,2002ويتزسؽ التفكيخ التأممي مجسؾعة مؽ السعاييخ يمخريا )

بشاء السعشى: حيث يداعج التأمل الستعمؼ عمى الخبط بيؽ السعخفة القبمية والسعخفة  -7
 لمسجخالت. أعسقيكتدبيا اثشاء مخوره بخبخة التعمؼ مسا يسكشو مؽ فيؼ  اآلنية التي

التأمل طخيقة مشغسة لمتفكيخ: ويختبط ىحا السعيار بكؾن التأمل يختبط بعسميات  -2
 العمسي.االستقراء 
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يختبط بالبيئة السحيظة: حيث يتظمب التأمل وجؾد تفاعل مع العشاصخ  التأمل -3
 الستؾاججة في بيئة التعمؼ لتذكيل وتعجيل الخبخات.

 اآلخخيؽالتفكيخ التأممي يتظمب اتجاىات تحفد نسؾ الستعمسيؽ العقمي ذاتيًا ومع  -4
 الستذابييؽ في تمػ االتجاىات.

جأ بعسمية استحزار الخبخة ووصف تتؼ عسمية التأمل مؽ خالل خظؾات متتالية تب -5
 الخبخة ثؼ تحميل تمػ الخبخة وتشتيي باتخاذ القخار العقالني والقيام بالفعل.

وتتأثخ عسمية التفكيخ التأممي بعامميؽ اساسيؽ ىسا عاممي الؾقت والخبخة حيث تحتاج      
الخبط بيؽ  عسمية التفكيخ التأممي إلى الؾقت الكافي لمتأمل والتأني والسالحغة ومؽ ثؼ

السعارف الستؾاججة في السجخالت التي تقجميا بيئة التعمؼ مع تمػ السعارف الدابقة الستؾاججة 
(.ويؤكج Tan & Goh,2008في البشى العقمية لجي الستعمسيؽ والتي تسثل الخبخات الدابقة.)

(Kim,2005 عمى ان تعديد التفكيخ التأممي لجي الستعمسيؽ يعاونيؼ عمى التؾصل إلى )
مخخجات إيجابية ونسؾ في ميارات حل السذكالت والتحميل وتعديد الخوابط بيؽ وجيات 

( والتي أوضحت ان 2.76,الدعايجة)لجييؼ. ودراسة الشغخ الستشؾعة وتعديد الجافعية الحاتية 
السعمؼ الستأمل يتسكؽ مؽ التفؾق عمى اقخانو مؽ خالل تفعيل السيارات التجريدية الستشؾعة 

عمسيؽ عمى التعمؼ الفعال حيث ان القجرة عمى التأمل تسيد االفخاد الحيؽ يتعمسؾن لسعاونة الست
 بفعالية عؽ الحيؽ ال يتعمسؾن بفعالية. 

إلى ان الستعمؼ الحي يدتظيع تؾعيف التفكيخ  (Knowles et al.,2014حيث يذيخ )     
ويحل العجيج مؽ السذكالت التعميسية والحياتية بحيث يتفاعل مع  يؾاجوالتأممي يسكؽ ان 

يعخف جؾن  سؾاء. حيثالبيئة السحيظة بو وبسؽ يتؾاجج بيا مؽ متعمسيؽ ومعمسيؽ عمى حج 
مؽ مؾاقف برؾرة واعية في  يؾاجوام الفخد بالتفكيخ العسيق بسا قيديؾي التفكيخ التأممي بأنو 

( Kember,etal.2000) بو. ويعمقالت السحيظة سعي حثيث لمعثؾر عمى معشى لمسجخ
عمى تعخيف ديؾي بأنو يختبط بالظخيقة العمسية في التفكيخ الحي تجفع الفخد إلى البحث 
اليادف لتؾضيح االمؾر السدتغمقة عميو والتؾصل إلى معشى يقؾم بخبظو بالخبخات الدابقة. 

عيؽ وما يذعخ بو الفخد وما والحي يؤكج عمى الخبط بيؽ السجخالت الستؾاججة في مؾقف م
ى عشج الستعمسيؽ يستمكو مؽ خبخات سابقة االمخ الحي يعسل عمى تعديد التعمؼ ذي السعش

( التفكيخ التأممي بعسمية االختبار الحاتي Kember,et al.2000يعخف )ف وتحقيق االبجاع.
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تعاون الفخد  واالكتذاف وتحميل العشاصخ وربط السعارف الدابقة مع السعارف الججيجة والتي
عمى االبجاع وتفديخ السعشى وتغييخ وتعجيل السفاىيؼ لجيو وذلػ مؽ تأمل الفخد في مؾقف 

 معيؽ ويحمل العشاصخ ويزع الخظط الالزمة لمؾصؾل لمسعشى.  
وتسثل بيئة التعمؼ الرفية بيئة صفية خربة لسسارسة التفكيخ التأممي والحي يسكؽ ان       

ة واالنذظة التعميسية والتفاعل بيؽ االقخان والتفاعل بيؽ الستعمسيؽ تعدز مشو السيام الجراسي
 الستشؾعة. ويذيخوالسعمسيؽ والحي مؽ السسكؽ ان تحجث في مختمف السحتؾيات التعميسية 

(Beland,2003 بان فخص حجوث التفكيخ التأممي في سياق تعاوني بيؽ االقخان يعج )أكثخ 
مؽ غيخىا حيث يحجث التأمل مؽ خالل سياق اجتساعي وىؾ يتشاسب مع مبجأ مؽ مبادئ 

 التعمؼ القائؼ عمى السخ الحي يقؾل بان التعمؼ سمؾك اجتساعي.
االمخ الحي يجعل مؽ التفكيخ التأممي خظؾة رئيدية ومفتاحية لحجوث عسمية التعمؼ       

لستعمؼ في الحرؾل عمى فتخات تتيح لو ومؽ ثؼ يجب اتاحة الفخصة لحجوثو ودعؼ فخصة ا
الن ىحا الخبط يعدز مؽ بقاء  يتعمسووبيؽ ما  يتأمموالتأمل وتجعؼ قجرتو عمى الخبط بيؽ ما 

 السعمؾمات في ذاكخة الستعمؼ وقجرتو عمى االستفادة مشيا وربظيا بسا سؾف يتعمسو فيسا بعج.
نو يسكؽ تؾفيخ فخص ( إلى اGriffith&Frieden,2000( و )Jensen,2008ويذيخ )

لمستعمسيؽ لمقيام بالتفكيخ التأممي مؽ خالل العجيج مؽ االستخاتيجيات السداعجة مثل التحاور 
لكي يرل الستعمؼ إلى تمػ  الستعمسيؽ وانووالتداؤل االمخ الحي يعدز مؽ فعالية الحات لجي 

وان تعتسج عمى السخحمة يجب ان تتدؼ عسمية التعمؼ باالرتباط بيشيا وبيؽ واقع الستعمؼ 
السعارف الحقيقية والؾاقعية السحيظة بالستعمؼ وذات معشى كسا يجب ان تتؼ مؽ خالل 
االنيساك في ميام التعمؼ مؽ خالل سياق تعاوني يقؾم عمى االنتباه و السالحغة والتؾاصل 

 بيؽ الستعمسيؽ وبيؽ السعمؼ وتبادل الخبخات والسعارف.
السذكالت الستعمسيؽ عمى التفكيخ والتأمل ويعج مؽ  ب حلالياس التجريب كسا يداعج     

حيث يثيخ ىحا االسمؾب روح التحجي في عقل  التأممياآلليات السجعسة لعسمية تشسية التفكيخ 
الستعمؼ مسا يجفعو لمبحث عؽ الحمؾل السختمفة السسكشة لمسذكمة السظخوحة امامو وىؾ ما 

سذكالت يسكؽ ان يداعج في تشسية ( مؽ ان اسمؾب حل الHarkness,2006اشار اليو )
التفكيخ التأممي حيث يتزسؽ تحجيات معخفية متشؾعة تحتاج لفيؼ السعظيات التي تتزسشيا 

مسا يعشي ان الستعمؼ يحتاج إلى التأمل في السذكمة لكي  السسكشةوتحميميا وفخض الحمؾل 
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بجون ىحا التأمل ال يدتظيع تؾليج السفاىيؼ وتظؾيخ السعارف التي لجيو والؾصؾل لمحل وانو 
 يدتظيع التؾصل لمحمؾل.

شسي قجرة الستعمؼ عمى الفيؼ العسيق يان االعتياد عمى مسارسة التفكيخ التأممي      
وربسا تسكؽ مؽ  الستذابيةالتعميسية  السؾاقف لمسجخالت وكحلػ القجرة عمى االستبرار في

قجرتيؼ عمى التعامل مع االفكار نقل تمػ الخبخة إلى مؾاقف الحياة الؾاقعية وكحلػ تشسي مؽ 
إلى ان مالحغة الستعمؼ لألثخ اإليجابي لمتفكيخ ( Knowles et al.,2014السجخدة فيذيخ )

 لجيو.التأممي عمى اداءه التعميسي مؽ شأنو تعديد ثقة الستعمؼ بشفدو وتعديد الجافعية واالنجاز 
لجي الستعمسيؽ مؽ الزخوريات االمخ الحي يجعل مؽ تجريب وتشسية ميارات التفكيخ التأممي 
 التي قج تديؼ في تعديد الجافعية وتؤثخ عمى انجاز الستعمسيؽ.

اساليب التجريب السختمفة  أثخوتذيخ مجسؾعة مؽ الجراسات التي استيجفت بحث      
والبخامج التعميسية الستشؾعة في تشسية ميارات التفكيخ التأممي لجي الستعمسيؽ في سياق بيئة 

إلى ان تؾعيف اساليب التعمؼ التعاوني  (Campoy,.2.7شغامي فقج اشار )التعمؼ ال
ساليب مؽ اال أكثخوالتفاعل الرفي اثبتت فعالية في تشسية التفكيخ التأممي لجي الستعمسيؽ 

ان استخجام الخخائط الحىشية اعيخ فعالية في تشسية  الجراسة إلى اوضحت لمتعمؼ. كساالتقميجية 
( التي ىجفت لبحث أثخ األسئمة الدابخة في 2.77ودراسة )الحارثي، التأممي.ميارات التفكيخ 

( طالبة في مجسؾعتيؽ تجخيبية 59تشسية التفكيخ التأممي والتحريل الجراسي عمى عيشة مؽ )
وضابظة وأوضحت الشتائج وجؾد فخوق دالة احرائيا بيؽ متؾسط درجات االختبار البعجي 

لتفكيخ التأممي لرالح السجسؾعة التجخيبية، وكحلػ وجؾد لمسجسؾعتيؽ في مدتؾى ميارات ا
عالقة دالة احرائيا بيؽ درجات الظالبات في اختبخا التحريل الجراسي ودرجات اختبار 

 التفكيخ التأممي.
( إلى ان اسمؾب حل السذكالت والحي Lim& Angelique,2011) دراسة واعيخت     

التأمل والتأمل الشاقج في  اراتآليات التعمؼ القائؼ عمى السخ في تشسية مي أحجيعجه البعض مؽ 
في  االعتياديحل السذكالت في تشسية ميارتي الفيؼ والعسل  ألسمؾب أثخحيؽ لؼ يغيخ 

 Mahardale , Neville)دراسة  الكمية. وكحلػالتفكيخ التأممي  ميارة تأثيخ عمىحيؽ اعيخ 
, Jais & Chan,2007)  اشارت إلى افزمية بيئة التعمؼ التي تعتسج اسمؾب حل  والتي

السذكالت في تشسية ميارات التفكيخ التأممي وخاصة بعج) التأمل( ،في حيؽ كانت الفخوق 
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في ميارات العسل االعتيادي لرالح السجسؾعة الزابظة التي تتعمؼ في بيئة تعمؼ تقميجية ولؼ 
  .فيؼبيؽ السجسؾعتيؽ في ميارات ال تكؽ ىشاك فخوق 

اثبت كسا اشارت العجيج مؽ الجراسات ن التعمؼ القائؼ عمى السخ عو القؾل بأممسا يسكشا      
برفة عامة  السختبظة بعسمية التعمؼ ميارات الستعمسيؽ الستشؾعةالعجيج مؽ فعالية في تشسية 

اثبت فعالية في معاونة الستعمسيؽ عمى تشسية  خاصة. كسابرفة  وتشسية التحريل والجافعية
كسا يتزح ان ميارات التفكيخ التأممي  قجراتيؼ السعخفية وما وراء السعخفية خالل سياق التعمؼ

التي تدسح لمستعمسيؽ قابمة لمتعمؼ ويسكؽ تشسيتيا مؽ خالل السسارسات التعميسية السشاسبة 
.بحيث  عسمية التعمؼ وحتى فيسا يمي عسمية التعمؼ القيام بو اثشاء بإدراك اىسية التأمل وكيفية

يسكؽ تييئة بيئة تعمؼ تعدز مؽ قجرة الستعمؼ عمى تكؾيؽ السعشى برؾرة تأممية ،كسا تقجم خبخة 
تعمؼ تذجع الستعمسيؽ عمى اتخاذ القخارات الستعمقة بخبخات التعمؼ برؾرة تعسل عمى تشسية 

 ميارات التفكيخ التأممي لجييؼ.
 اسة:فروض الدر

ال تؾجج فخوق ذات داللة احرائية بيؽ متؾسط اداء افخاد السجسؾعة التجخيبية  -
ومتؾسط اداء افخاد السجسؾعة الزابظة في ميارات التفكيخ التأممي )العسل 

 ، والتأمل الشاقج الجرجة الكمية( وذلػ في القياس القبمي.االعتيادي، الفيؼ التأمل
متؾسط اداء افخاد السجسؾعة التجخيبية  ال تؾجج فخوق ذات داللة احرائية بيؽ -

 ومتؾسط اداء افخاد السجسؾعة الزابظة في ميارات التفكيخ التأممي القياس البعجي.
التجخيبية في  السجؾعةاحرائية بيؽ متؾسط اداء افخاد ال تؾجج فخوق ذات داللة  -

والجرجة  ، والتأمل الشاقج(االعتيادي، الفيؼ التأملميارات التفكيخ التأممي )العسل 
 الكمية وذلػ في القياسيؽ القبمي والبعجي.

ال تؾجج فخوق ذات داللة احرائية بيؽ متؾسط اداء افخاد السجسؾعة التجخيبية في  -
لشاقج( والجرجة ، والتأمل االتأمل االعتيادي، الفيؼميارات التفكيخ التأممي )العسل 

 .الكمية تعدى لمشؾع
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 الدراسة: اجراءات 
تجخيبية  )مجسؾعةذو السجسؾعتيؽ  الجراسة الحالية عمى السشيج شبو التجخيبي اعتسجت     

والبعجي، تؼ تقجيؼ مقاييذ الجراسة لمسجسؾعتيؽ لمقياس القبمي  (. حيثمجسؾعة ضابظة –
تقجم السعالجة مسثمة في البخنامج السعج وفقًا ألسذ التعمؼ القائؼ عمى السخ لمسجسؾعة  بيشسا

 التجخيبية فقط دون السجسؾعة الزابظة.
 الدراسة: عيظة 

( طالبًا وطالبة مؽ طالب وطالبات الرف الثاني 277) الجراسة الحالية تزسشت     
( 727بؾاقع ) بسحافغة البحيخة السذتخكة والثانؾيةبسجرستي شاكخ فخج الثانؾية بشيؽ  الثانؾي 

( .75التجخيبية والزابظة(، وعجد ) السجسؾعتيؽلمجراسة ) لمعيشة األساسيةطالبًا وطالبة 
 ألدوات الجراسة. الديكؾ متخيةمتعمسًا لعيشة حداب الخرائص 

 ولمتحقق مؽ تكافؤ السجسؾعتيؽ قبل التظبيق تؼ إجخاء اختبار )ت( لمعيشات السدتقمة عمى
فكانت  لسيارات التفكيخ التأممي نتائج السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في االختبار القبمي

 الشتائج كسا يغيخ في الججول التالي:
 ( 7)ججول 

 ( لمعيشات السدتقمة بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة عمى االختبار القبمي)تنتائج اختبار 
السؤشخات 
 اإلحرائية

 (.6السجسؾعة التجخيبية )ن= (67)ن=السجسؾعة الزابظة
 ت

اللة
 الج

ى ؾ
مدت

سط 
ستؾ

ال
 

 ع

سط
ستؾ

ال
 

 ع

 غيخ دال 547.. .528.. 4.5667 595.6.. 4.5.82 العسل االعتيادي
 غيخ دال 825.. 55732.. 4.3667 67265.. .4.459 الفيؼ

 غيخ دال 3.966 45442.. 4.2833 78546.. 3.8797 التأمل
 غيخ دال 363.. .7.99.. 4.7333 8278... 4.6885 التأمل الشاقج
 غيخ دال 99..2 6445..7 .77.95 .7.3977 77.4754 الجرجة الكمية

 

عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ السجسؾعتيؽ  (7)رقؼ يؾضح الججول      
التجخيبية والزابظة في ميارات التفكيخ التأممي مسا يذيخ إلى تكافؤ السجسؾعتيؽ في ميارات 

 والجرجة الكمية(. )السياراتالتفكيخ التأممي 
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 :دوات الدراسةأ
 تعخيب الباحثة التأملي:مقياس التفكير 

تختمف ادوات قياس التفكيخ التأممي وفقًا لالفتخاضات التي تقؾم عمييا الشغخيات 
مقياس  بأعجاد( الحيؽ قامؾا Kember et al.,2000 السقياس الحي اعجه ) لو ويعجالسفدخة 

( لسدتؾيات التفكيخ التأممي والتي Mezirow( والتي تبشت فخضيات )QRTالتفكيخ التأممي )
حيث يخكد السقياس عمى  والتأمل ،والتأمل الشاقج، االستيعاب، يادي،تتزسؽ ؛األداء االعت

في العجيج مؽ  األداة ادراك الستعمسيؽ السقجر ذاتيًا لمتفكيخ التأممي لجييؼ. ولقج تؼ استخجام 
 (.Lim,2011,Phan,2007. , Leung&Kember,2003الجراسات مثل )

( فقخة تقيذ 76)عجد الفقخات  التأممي، ويبمغتؼ اعجاد مقياس التفكيخ التأممي لقياس التفكيخ 
اربعة ابعاد لمتفكيخ التأممي مقدسة ألربعة ابعاد ىي العسل االعتيادي، الفيؼ، التأمل والتأمل 

مفخدات السقياس إلى قدسيؽ قدؼ  الخساسي. وتشقدؼالسقياس اسمؾب ليكخت  الشاقج. ويتبع
( ويزؼ -السألؾفالفعل  -االعتيادي سل)العيقيذ الفعل غيخ التأممي ويزؼ البعجيؽ االول 

والقدؼ الثاني  (74,.2,6,7( والبعج الثاني )الفيؼ( ويزؼ السفخدات )7,5,9,73السفخدات )
( 3.7.77.75وتعبخ عشو السفخدات ) التأمل()يحتؾي الفعل التأممي ويتزسؽ البعج الثالث 

 (.4.8.72.76عمى السفخدات ) الشاقج( ويذتسلوالبعج الخابع )التأمل 
 يمي:ابعاد السقياس: يذتسل السقياس عمى اربعة البعاد باإلضافة لمجرجة الكمية كسا 

السألؾف( وىؾ الفعل الحي تعمسو الستعمؼ في الدابق وقام  )الفعل االعتياديالعسل  -7
 باآللية. األداءبإتقانو مؽ خالل التكخار السدتسخ والتؾعيف بحيث يتدؼ 

الستعمؼ بتؾعيف السعارف  خاللياالفيؼ: ويتسثل باألفعال السجروسة التي يقؾم مؽ  -2
 الستاحة كسا ىي دون محاولة تغييخ تمػ السعارف أو نقجىا.

ويذتسل عمى التفكيخ الستأني والجراسة الفاحرة لمسعارف التي يتعامل معيا  التأمل: -3
ة مؽ درجات الشقج الستعمؼ والتؾصل إلى بعض االستشتاجات ويذتسل عمى درج

 والتؾصل لحل السذكالت.
اقل حجوثًا مؽ كاًل مؽ الفيؼ والتأمل حيث أنو عسمية تحميمية  الشاقج: وىؾالتفكيخ  -4

متأنية تتزسؽ اختبار السعارف والتداؤل والتحميل والتغييخ والتعجيل لمسعارف 
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تختبط تزسيؽ السعارف الججيجة والقجيسة السعجلة في صؾر وعيفية  القبمية وكحلػ
 بالؾاقع.  

 الطقياس:صدق 
مؽ خالل التحميل العاممي االستكذافي التفكيخ التأممي لسقياس  مؽ الرجقتؼ التحقق 

السفخدات عمى االبعاد التي تشتسي الييا ما بيؽ  التذبعقيؼ  تخاوحتلسفخدات السقياس وقج 
مقبؾلة ومؽ ثؼ يسكؽ الؾثؾق في صجق السقياس لالستخجام  قيؼ تذبع وىي (67.. -49..)

  .في الجراسة الحالية
 :ثبات الطقياس

( Kember,et al.2000قام )تؼ حداب معامالت ثبات السقياس في البيئة األجشبية حيث 
( 3.3بحداب ثبات السقياس األصمي باستخجام طخيقة ألفا كخونباخ عمى عيشة مكؾنة مؽ )

 757..، 627..مؽ الستعمسيؽ وقج بمغت معامل ثبات السقياس األصمي )
 عمى التؾالي. لألبعاد( 675..،637..،

حت فتخاو  كخو نباخفي الجراسة الحالية بظخيقة الفا  كسا تؼ حداب معامالت ثبات االختبار
عمى  لألبعاد الشاقج(لمتأمل  88..لمتأمل،  85..لمفيؼ،  78..لمعسل السعتاد، 77..)بيؽ 

 مقبؾلة.وىي معامالت ثبات  ( لمجرجة الكمية.86..التختيب و )
 االتساق الداخلي للطقياس

حداب االتداق الجاخمي لمسقياس بحداب درجات ارتباط  في الجراسة الحالية ىحا وقج تؼ
الفقخات بأبعادىا وارتباط كل بعج بالجرجة الكمية لمسقياس بعج تظبيقو عمى عيشة استظالعية 

 الججول.كسا يتزح مؽ 
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 (2)  ججول
 ارتباط فقخات السقياس البعج والجرجة الكمية معامالت 

 الجرجة الكمية البعج الفقخة الجرجة الكمية البعج الفقخة
7 ..87** ..7.** 3 ..73 ..56** 
5 ..55** ..72** 7 ..55** ..77** 
9 ..5.** ..56** 77 ..42* ..53** 
73 ..77** ..72** 75 ..65** ..55** 
2 ..65** ..48** 4 ..66** ..49** 
6 ..85** ..68** 8 ..77** ..77** 
7. ..73** ..53** 72 ..69** ..57** 
74 ..65** ..42* 76 ..65** ..64** 

ان معامالت ارتباط فقخات السقياس بالجرجة الكمية قج تخاوحت بيؽ  (2يتزح مؽ الججول )
 ( وىي ذات داللة إحرائية .87..- 42..)

 البرنامج التدريبي: ثانيًا:
ييجف البخنامج التجريبي إلى تشسية ميارات التفكيخ التأممي لجي عيشة الجراسة مؽ       

طالب السخحمة الثانؾية مؽ خالل تؾعيف اسذ ومبادئ التعمؼ القائؼ عمى السخ ويذتسل 
البخنامج عمى معالجة السحتؾى التعميسي برؾرة تتزسؽ ميام وانذظة تعتسج عمى تؾعيف 

   ق مع تمػ األسذ وذلػ كسا يمي:   الستعمؼ الستخاتيجيات تتؾاف
تيجف الجراسة الحالية إلى بحث امكانية تشسية ميارات التفكيخ التأممي في ضؾء      

الخبخات التعميسية القائسة عمى التعمؼ القائؼ عمى السخ لسجخل تعميسي حجيث يدعى إلى 
السثمى مؽ قجرات الستعمسيؽ ،والدعي نحؾ تعمؼ مدتسخ يتعجى حجود بيئة التعمؼ  االستفادة

الشغامية وقاعات الجراسة ليختبط بالستعمؼ ذاتو ايشسا يكؾن وفي أي زمان أو مؾقف يعخض لو 
ليربح لجيو القجرة عمى التفكيخ برؾرة تأممية ومعالجة السجخالت السعخفية والسعمؾماتية 

مؽ  تسكشوقف تعميسي برؾرة خاصة وواقعي برؾرة عامة برؾره الستزسشة في أي مؾ 
 التفاعل وتكؾيؽ السعشى وحل السذكالت برؾرة فعالة.

 وتظقسم مجطهعة األهداف إلى داخلية وتتضطن:     
 ت.القجرة عمى اتخاذ القخارا 
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 تقييؼ الحات 
 تعديد ميارات التعمؼ 
 تشسية االتجاىات اإليجابية نحؾ عسمية التعمؼ 
  اإليجابية نحؾ الحات االتجاىاتتعديد 

 واىجافًا خارجية وتتزسؽ:    
 تشسية القجرات التفاعمية التعاونية بيؽ الستعمسيؽ 
  تعديد ميارات التؾاصل 
 تشسية ميارة إدارة السؾقف التعميسي برؾرة خاصة والسؾاقف الحياتية برؾرة عامة 
 تعديد القجرة عمى إدارة الؾقت 
  اجتساعيتفعيل القجرة عمى العسل في مشحى 
 التأمل في السجخالت التعميسية وربظيا بالؾاقع والثقافة 

 مشيا: االستخاتيجياتوتزسؽ مجسؾعة مؽ          
 تجويؽ السالحغات برؾرة آنية 
 التغحية الخاجعة بعج االنتياء مؽ العسل واآلنية 
 السشاقذات الجساعية 
 ( قرةالقص )قريخة تختبط بخبخة التعمؼ الستزسشة في السؾقف التعميسي 
  السقابمة والسالحغة 
 االقتخاحات وطخح األسئمة 
حيث تؼ اعجاد دليل السعمؼ لالستخشاد بو في عسمية التجريذ وتجريب الستعمسيؽ في  

 Engage with) اإلنجميديةمؽ مشيج المغة  الثانية(عمى الؾحجة ) السجسؾعة التجخيبية
English)  حيث تعتسج  .السؾضؾعات السشاسبة لسؾضؾع البحثوذلػ لسا تحتؾيو الؾحجة مؽ

تعخيف الستعمسيؽ بأساليب التؾاصل الستشؾعة الستؾاججة في العرخ الحجيث  عمىالؾحجة 
مسا يتيح لمستعمسيؽ الخبط بيؽ ما لجييؼ مؽ  الدابقة.وكحلػ السدتخجمة في العرؾر 

معمؾمات ومعارف واقعية وحياتية والسعمؾمات السقجمة ليؼ مؽ خالل الدياق التعميسي 
االمخ الحي يعج سياقًا مشاسبًا إلتاحة الفخصة لجي الستعمؼ لمتجريب عمى  الستؾاجج في الؾحجة.

 ميارات التفكيخ التأممي السقرؾدة في البحث.
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  لدراسة:اتقييم 
أسئمة الجراسة تؼ حداب الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية  لإلجابة عمى    

وتحميل التبايؽ لجرجات عيشة الجراسة مؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة عمى ادوات 
 .الجراسة

 نتائج الدراسة:
إلى بحث فعالية التعمؼ القائؼ عمى السخ في تشسية ميارات التفكيخ  ىجفت ىحه الجراسة   

 التأممي لجي مجسؾعة مؽ الستعمسيؽ عيشة الجراسة.
ولمتحقق مؽ فخضيات الجراسة فيسا يتعمق بفعالية البخنامج في تشسية ميارات التفكيخ التأممي 

 ت اإلحرائية كسا يمي:)االبعاد الفخعية والسيارة الكمية( تؼ إجخاء مجسؾعة مؽ السعالجا
 لمتحقق مؽ الفخضيؽ األول والثاني:

ال تؾجج فخوق ذات داللة احرائية بيؽ متؾسط اداء افخاد السجسؾعة التجخيبية  -
ومتؾسط اداء افخاد السجسؾعة الزابظة في ميارات التفكيخ التأممي )العسل 

 التأمل، والتأمل الشاقج(. ،االعتيادي، الفيؼ
داللة احرائية بيؽ متؾسط اداء افخاد السجسؾعة التجخيبية ال تؾجج فخوق ذات  -

ومتؾسط اداء افخاد السجسؾعة الزابظة في ميارات التفكيخ التأممي )الجرجة 
 الكمية(.

 ( 3)ججول 
 السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في القياس القبمي  الستؾسظات وقيسة "ف" لمتجانذ لجرجاتداللة الفخوق بيؽ  

 الجرجة الكمية(.-التأممي )األبعاد  ارات التفكيخعمى اختبار مي
   

 أبعاد السقياس
 (.6السجسؾعة التجخيبية )ن= (67)ن=السجسؾعة الزابظة

 
 ت

 
 ف

اللة
 الج

ى ؾ
مدت

سط 
ستؾ

ال
 

 ع

سط
ستؾ

ال
 

 ع

 958.. 3.... 547.. .528.. 4.5667 595.6.. 4.5.82 العسل االعتيادي
 62... 3.558 825.. 55732.. 4.3667 67265.. .4.459 الفيؼ

 76... 5.983 3.966 45442.. 4.2833 78546.. 3.8797 التأمل
 975.. 7.... 363.. .7.99.. 4.7333 8278... 4.6885 التأمل الشاقج
 74... 6.764 99..2 6445..7 .77.95 .7.3977 77.4754 الجرجة الكمية
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يتزح مؽ الججول الدابق عجم وجؾد فخوق دالة إحرائيًا بيؽ متؾسظات درجات 
 االعتياديالعسل التأممي )أفخاد السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة عمى اختبار ميارات التفكيخ 

السجسؾعتيؽ في ىحا  كافؤالجرجة الكمية( مسا يذيخ إلى ت-التأمل الشاقج–التأمل –الفيؼ –
 الستغيخ.

تؾجج فخوق ذات داللة احرائية بيؽ متؾسط اداء  عمى: النتائج الفخض الثاني والحي يشص 
، االعتيادي، الفيؼ التأملافخاد السجسؾعة التجخيبية في ميارات التفكيخ التأممي )العسل 

 والتأمل الشاقج( والجرجة الكمية وذلػ في القياسيؽ القبمي والبعجي.
 ( 4)ججول 

داللة الفخوق بيؽ متؾسظي درجات السجسؾعة التجخيبية في التظبيقيؽ القبمي والبعجي عمى اختبار ميارات  
 التفكيخ التأممي  )األبعاد والجرجة الكمية(

     السؤشخات     
 اإلحرائية

 
 أبعاد السقياس

 القياس البعجي القياس القبمي

 ت

اللة
 الج

ى ؾ
مدت

سط 
ستؾ

ال
 

 ع

سط
ستؾ

ال
 

 ع

 ..... 6.3.7- 7.95342 6.7377 595.6.. 4.5.82 االعتيادي العسل
 ..... 8.955- ..7.642 6.3443 67265.. .4.459 الفيؼ
 ..... 6.629- 93.36.. 4.9672 78546.. 3.8797 التأمل

 279.. 7.243- 846.8.. 4.8689 8278... 4.6885 التأمل الشاقج
 ..... 75.9..2 75.9..2 22.7639 .7.3977 77.4754 الجرجة الكمية

 ما يمي: (4)يتزح مؽ الججول 
( بيؽ متؾسظات السجسؾعة 7...وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى ) -

األبعاد التأممي )مقياس ميارات التفكيخ التجخيبية في القياسيؽ القبمي والبعجي عمى 
 ( لرالح القياس البعجي.والجرجة الكمية

تحقق فخض الجراسة الثاني فيسا يتعمق بفاعمية البخنامج وتذيخ ىحه الشتائج إلى  -
السقتخح في إحجاث الفارق بيؽ القياسيؽ القبمي والبعجي لجي السجسؾعة التجخيبية 

ات التفكيخ لرالح القياس البعجي، وىؾ ما يذيخ إلى أن تحدؽ مدتؾى ميار 
 القياس البعجي.لجي السجسؾعة التجخيبية بعج السخور بخبخة البخنامج لرالح  التأممي
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متؾسط درجات السجسؾعة التجخيبية في القياس البعجي أكبخ مؽ متؾسط درجاتيا  -
في القياس القبمي وىؾ ما يعج مؤشخًا عمى فعالية البخنامج السدتخجم في الجراسة 

 الحالية.
حجؼ اثخ البخنامج السقتخح في الجراسة الحالية كستغيخ الفخض الثالث و  ولمتحقق مؽ -

ولمتحقق مؽ داللة الفخوق بيؽ متؾسظات التفكيخ التأممي يارات مدتقل عمى م
درجات أفخاد السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في األداء البعجي لسيارات التفكيخ 

حداب الستؾسظات التأمل الشاقج( تؼ –التأمل –الفيؼ  –التأممي ) الفعل السعتاد 
لتجخيبية والزابظة كسا تؼ واالنحخافات السعيارية لجرجات كاًل مؽ السجسؾعتيؽ ا

 T-Test for Independent)استخجام اختبار) ت( لمعيشات غيخ السختبظة 
Samples)  لحداب داللة الفخوق بيؽ متؾسظات درجات أفخاد السجسؾعتيؽ

التجخيبية والزابظة في القياس البعجي عمى السقياس الخاص بستغيخ ميارات 
 لتاليكسا يتزح مؽ الججول االتفكيخ التأممي 

 (5ججول )
السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في القياس البعجي عمى مقياس التفكيخ  متؾسظات درجاتداللة الفخوق بيؽ 

 التأممي.
السؤشخات   

 اإلحرائية
 

 أبعاد السقياس

 (.6السجسؾعة التجخيبية )ن= (67السجسؾعة الزابظة)ن=
 
 ف

 
 
 ت

اللة
 الج

ى ؾ
مدت

سط 
ستؾ

ال
 

 ع

سط
ستؾ

ال
 

 ع

 968.. .4...- 67..2 4269..2 6.7767 7.95342 6.7377 العسل السعتاد
 ..... 74.3.7 74..39 3.4797 ..73.4 .7.642 6.3443 الفيؼ

 ..... 27.573 69.7.9 3.2.278 74.7833 93.36.. 4.9672 التأمل
 ..... 76.666 37..726 3.48774 72.5767 846.8.. 4.8689 التأمل الشاقج

 ..... 47..25 777.988 7.26797 46.4767 75.9..2 22.7639 الكميةالجرجة 
( وجؾد فخوق ذات داللة احرائية بيؽ متؾسظات درجات 5)يتزح مؽ الججول      

السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في األداء البعجي عمى مقياس ميارات التفكيخ التأممي 
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التأمل الشاقج( بيشسا كانت الفخوق بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعتيؽ  –التأمل  – )الفيؼ
 التجخيبية والزابظة غيخ ذات داللة احرائية عمى بعج )العسل السعتاد(.

كسا يتزح مؽ الججول وجؾد فخوق ذات داللة احرائية بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعتيؽ 
 ياس ميارات التفكيخ التأممي.التجخيبية والزابظة عمى الجرجة الكمية لسق

( فيسا يتعمق بأثخ التعمؼ القائؼ عمى السخ في تشسية ميارات  )الخابعولمتحقق مؽ الفخض   
كل ميارة مؽ ميارات التفكيخ التأممي والجرجة  بيشيؼ اعمىوالتفاعل  الشؾعالتفكيخ التأممي و 

 درجات السجسؾعتيؽ فقج تؼ إجخاء الكمية لمسيارة ولمتحقق مؽ داللة الفخوق بيؽ متؾسظات
 تحميل التبايؽ الستعجد السذتخك كسا يمي.

 (6)ججول 
 و مع البخنامج في األداء البعجي عمى ميارات التفكيخ التأمميوتفاعمالشؾع ستعجد السذتخك ألثخ تحميل التبايؽ ال

مرجر 
 التبايؽ

درجات  مجسؾع السخبعات السيارة
 الحخية

 Fقيسة  متؾسط السخبعات
 السحدؾبة

الجاللة 
 االحرائية

 
 السجسؾعة

 

 900. 016. 038. 1 038. العسل السعتاد

 000. 278.962 1515.515 1 1515.515 الفيؼ
 000. 590.892 2578.900 1 2578.900 التأمل

 000. 442.690 1780.679 1 1780.679 التأمل الشاقج
 
 الشؾع
 

 000. 81.300 193.821 1 193.821 العسل السعتاد
 000. 43.277 235.112 1 235.112 الفيؼ
 000. 32.517 141.917 1 141.917 التأمل

 000. 70.428 283.291 1 283.291 التأمل الشاقج
 

*السجسالشؾع
 وعة

 000. 40.679 96.952 2 193.904 العسل السعتاد
 000. 79.477 683.561 2 1367.123 الفيؼ
 000. 99.994 1014.467 2 2028.935 التأمل

 000. 87.985 756.361 2 1512.721 التأمل الشاقج
 

 الخظأ
  281.313 2.384 118 281.313 العسل السعتاد

  641.058 5.433 118 641.058 الفيؼ
  515.001 4.364 118 515.001 التأمل

  474.643 4.022 118 474.643 التأمل الشاقج
 
 الكمي

    121 5013.000 العسل السعتاد
    121 14105.000 الفيؼ
    121 14232.000 التأمل

    121 11604.000 التأمل الشاقج
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وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ الستؾسظات الحدابية لجي  (6)يتزح مؽ الججول      
في االختبار البعجي عمى جسيع ميارات التفكيخ التأممي،  السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة

إحرائيًا. حيث كانت الفخوق عمى ىحا البعج غيخ دالة  االعتياديفيسا عجا ميارة العسل 
نجج ان متؾسظات  (6)متؾسظات درجات السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة ججول  وبسقارنة

 الزابظة، مساات درجات السجسؾعة ارتفاعًا مؽ متؾسظ أكثخدرجات السجسؾعة التجخيبية 
ما يذيخ إلى فعالية التعمؼ القائؼ  التجخيبية. وىؾيذيخ إلى ان الفخوق في صالح السجسؾعة 

عمى السخ في تشسية ميارات التفكيخ التأممي لجي افخاد السجسؾعة التجخيبية الحيؽ تعخضؾا 
 التعمؼ القائؼ عمى السخ. لمبخنامج التجريبي ذو السيام التعميسية السرسسة وفقًا لسبادئ

ف السعياري لألداء البعجي كسا يغيخ في  واالنحخافكسا تؼ حداب الستؾسظات الحدابية 
 :الججول التالي

 (7)جول ج
 البعجي واإلناث لألداءالسعيارية ألداء الحكؾر  واالنحخافاتالستؾسظات الحدابية 

 الخظأ االنحخاف السعياري  الستؾسط الشؾع ابعاد السقياس
 77.82.. 86555.. 4.8689 إناث العسل السعتاد

 25842.. 76...2 ...7.4 ذكؾر
 65945.. 5.75.47 77.7967 إناث الفيؼ

 39948.. 9467..3 8.4667 ذكؾر
 77898.. 84.2..6 5738..7 إناث التأمل

 49659.. .3.8466 8.4833 ذكؾر
 .7.82.. 5.5723 7475..7 إناث  التأمل الشاقج

 .3443.. 2.66697 ..7.75 ذكؾر
 .734..2 76.79374 36.7869 إناث الكمي

 7.74.28 8.83258 ..37.55 ذكؾر
ان الستؾسط الحدابي لمحكؾر اعمى مشو لإلناث في السجسؾعة  (7)يتزح مؽ الججول رقؼ   

التجخيبية وذلػ في األداء البعجي عمى مقياس ميارات التفكيخ التأممي فيسا يختص بالبعج 
عمى  الحكؾراألول مؽ السقياس والحي يذيخ إلى ميارة العسل السعتاد وىؾ ما يذيخ إلى تفؾق 

في السجسؾعة التجخيبية اعمى  اإلناثؾسظات درجات حيؽ كانت مت البعج. فياإلناث في ىحا 
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مؽ متؾسظات درجات الحكؾر في السجسؾعة ذاتيا وذلػ فيسا يختص باألبعاد الثالث الستبقية 
  الشاقج( التأمل، التأمل الفيؼ،)

( وذلػ لمتأكج مؽ داللة الفخوق بيؽ ANCOVAكسا تؼ إجخاء تحميل التبايؽ الثشائي )
 خيبية والزابظة في الجرجة الكمية لسيارات التفكيخ التأممي كالتالي:متؾسظي السجسؾعة التج

 (8)ججول 
البعجي لسيارات التفكيخ  االختباروالتفاعل عمى أداء العيشة في  الشؾعنتائج تحميل التبايؽ ألثخ السجسؾعة و 

 التأممي )الجرجة الكمية(
مرجر 
 التبايؽ

درجات  مجسؾع السخبعات
 الحخية

  Fقيسة  متؾسط السخبعات
 السحدؾبة

مدتؾى 
 الجاللة

 000. 820.751 6390.456 1 6390.456 السجسؾعة
 000. 117.272 913.090 1 913.090 الشؾع
* الشؾع

 السجسؾعة
1570.186 1 1570.186 201.665 .000 

   7.786 117 910.974 الخظأ
    121 162611.000 الكمي

وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظي مجسؾع  (8يتزح مؽ الججول )       
درجات السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في االختبار البعجي لسيارات التفكيخ التأممي 

تذيخ  دالة، كسا( وىي قيسة 757..82السحدؾبة )( Fالكمية( حيث بمغت قيسة ) )الجرجة
ة التجخيبية وىؾ ما يذيخ إلى الستؾسظات الحدابية السعجلة إلى أن الفخوق لرالح السجسؾع

أثخ التعمؼ القائؼ عمى السخ في تشسية التفكيخ التأممي )الجرجة الكمية( لجي افخاد السجسؾعة 
 التجخيبية.

حيث يتحقق الفخض الحي يشص عمى وجؾد فخوق ذات داللة احرائية بيؽ       
يارات التفكيخ التأممي السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة وذلػ في األداء البعجي عمى مقياس م

 األبعاد والجرجة الكمية.
 :مناقصة النتائج

عمى تشسية ميارات ل كسا يتزح مؽ الشتائج الدابقة إلى أن التعمؼ القائؼ عمى السخ يعس     
 الشاقج(والتأمل  –والتأمل  –الفيؼ  )مياراتالتفكيخ التأممي لجي افخاد السجسؾعة التجخيبية 
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وكحلػ الجرجة الكمية بيشسا لؼ تغيخ الفخوق بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعتيؽ التجخيبية 
والزابظة فخوقًا ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعتيؽ التجخيبية 

(    Demire, &Tufekçi 9..2ما يتفق مع ) السعتاد. وىؾوالزابظة عمى ميارة العسل 
الحي يذيخ إلى ان التعمؼ القائؼ عمى السخ يسكؽ أن يخمق بيئة تعمؼ آمشة تعسل عمى تحفيد 
عسمية التعمؼ وزيادة الجافعية لجي الستعمسيؽ في التجخيب والتعمؼ والسبادرة .حيث يتظمب التعمؼ 

ن ،وذلػ القائؼ عمى السخ تؾفيخ بيئة مغايخة عؽ البيئة التقميجية التي اعتاد عمييا الستعمسؾ 
بجاية مؽ طخيقة تختيب بالسقاعج ،ودرجة االضاءة والحخارة والتيؾية الستاحة في قاعات 
الجراسة ووصؾاًل إلى جمدة الستعمسيؽ ومجى التفاعل البرخي الستاح لمستعمسيؽ وقجرتيؼ عمى 

 أن التعمؼ القائؼ السعمؼ. كساالتفاعل والتؾاصل المفغي وغيخ المفغي مع االقخان وكحلػ مع 
عمى السخ يعتسج عمى تشؾع مرادر السعخفة فزاًل عؽ الكتاب أو السحتؾى المفغي لمسعارف 
حيث يحاول السعمؼ وبيئة التعمؼ في تمػ الحالة تؾفيخ مرادر تعمؼ متشؾعة ومتججدة تعسل 

يحرل عمى السعمؾمات ويتفاعل مع  التعمؼ. فالستعمؼعمى استغخاق جسيع حؾاس الستعمؼ في 
ذلػ. ؾماتية الستشؾعة مؽ خالل الخؤية والدسع والمسذ والحخكة ...وما إلى السجخالت السعم

الحي يجعل عسمية معالجة السعمؾمات تتؼ برؾرة مختمفة حيث يتؼ تفعيل السخدون  األمخ
 السعخفي الدابق لجي الستعمؼ والحي قج يكؾن اكتدبو مؽ خالل خبخاتو الدابقة.

تدسح لمستعمؼ بالتجخيب دون الخؾف مؽ الؾقؾع في كسا أن بيئة التعمؼ اآلمشة والتي      
دايخة سالخظأ والتعبيخ عؽ أفكاره برؾرة فعمية دون محاولة تغييخ تمػ األفكار كشؾع مؽ ال

الحي يتيح الؾقت واإليقاع السشاسبيؽ لمتأمل  السعمؼ. األمخأو  لألقخان ءسؾا االجتساعية
الججيجة  االستشتاجاتخوج بسجسؾعة مؽ ثؼ الخ يتعمسو، ومؽوالتفكيخ بخوية وبيجوء فيسا 

   & McGuckin)وىؾ ما يتفق مع  والتخابظات الستشؾعة بيؽ السعارف الدابقة والججيجة،
Ladhani,2010)  التي اشارت بأىسية تفاعل الستعمؼ مع بيئة التعمؼ وذلػ لمتؾصل لسعشى

مال يسكؽ ان يحجث  وىؾوالسعاني، السجخالت وتفديخ السفاىيؼ التي يتعمسيا وتؾليج االفكار 
 .غيخ في بيئة التعمؼ اآلمشة التي يؤكج عمييا التعمؼ القائؼ عمى السخ

ىحا باإلضافة إلى ان التعمؼ القائؼ عمى السخ يخاطب مختمف اساليب التعمؼ، حيث       
يتيح الفخصة امام الستعمسيؽ لسعالجة السعمؾمات بالعجيج مؽ الظخق التي تتشاسب مع نسط 

لخاص بكل متعمؼ. حيث تقجم السعارف والسجخالت السعمؾماتية الججيجة لمستعمؼ برؾرة التعمؼ ا
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كسا انو في حالة استحالة القيام بحلػ يتؼ تعجيل السجخالت وربظيا  بالؾاقعية.واقعية أو تقار 
تقؾى الخوابط بيؽ السعارف الدابقة والخبخات اآلنية.  وذلػ حتىبأمثمة واقعي مؽ حياة الستعمؼ 

التخابظات تتؼ بيجف تعديد السعارف التي يستمكيا الستعمؼ بالفعل وكحلػ مداعجة الستعمؼ  تمػ
 قبل، وكحلػعمى القياس عمى الخبخات والسذكالت أو السؾاقف الذبيية بسا قج مخ بو مؽ 

القجرة عمى التشبؤ بحمؾل السذكالت التي قج تغيخ في السدتقبل قياسًا عمى الخبخات الججيجة 
 السكتدبة.

وجسيع ما سبق يعسل عمى اتاحة الفخصة امام الستعمؼ لمتفكيخ والتأمل وتؾعيف      
االستخاتيجيات السشاسبة لعسمية معالجة السعمؾمات الستظمبة في السؾقف التعميسي أو الستظمبة 
ألداء السيام السشؾطة بالستعمسيؽ، األمخ الحي يعسل عمى اتاحة الفخصة لجي الستعمسيؽ لتشسية 

ما يتفق مع دراسة  فيو. وىؾت التفكيخ التأممي لجييؼ وتعديد التعمؼ والتأمل ميارا
(Calhoun,2010 )   والتي تزسشت استخاتيجيات تجريدية تعدز مؽ رغبة الستعمسيؽ في

لمتعمؼ القائؼ عمى السخ  –وىؾ مؽ السبادئ األساسية  –التعامل مع مجخالت ذات معشى 
 الت السشغسة، حل السذكالت وتشسية السفاىيؼ.،وذلػ مؽ خالل التخكيد عمى السجخ

بيشسا لؼ تغيخ الشتائج فخوق ذات داللة احرائية بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعتيؽ 
التجخيبية والزابظة عمى بعج )العسل السعتاد أو السألؾف( تخجع لمتعمؼ القائؼ عمى السخ ،وىؾ 

سل السعتاد ال تتظمب قجرًا ( مؽ أن ميارة العKember,2000ما يتفق مع ما اشار إليو )
مختفعًا مؽ التأمل حيث تذتسل في جدء مشيا عمى بعض اآللية في األداء تعتسج بقجر كبيخ 
عمى التكخار وبقجر اقل عمى التأمل بيشسا التعمؼ القائؼ عمى السخ يعتسج عمى الججة والحجاثة 

الفيؼ العسيق لمسؾاقف وتعجيل الخبخات وتغييخ السفاىيؼ السعتادة حيث يتعامل مع مدتؾيات 
 –مازالت –عشج معالجة السجخالت ،بيشسا التكخار مؽ سسات مؾاقف التعمؼ التقميجية التي 

 تعتسج وبرؾرة كبيخة عمى الحفظ والتمقيؽ والتكخار.
وتتفق نتائج الجراسة مع نتائج مجسؾعة مختمفة مؽ الجراسات التي اشارت إلى فعالية       

في تشسية مجاالت مختمفة مختبظة بعسمية التعمؼ مثل دراسة التعمؼ القائؼ عمى السخ 
((Tufekci & Demire,2009   والتي استخجمت السشيج شبو التجخيبي ذو السجسؾعتيؽ

واستخجمت اسمؾبا التحميل الكسي والكيفي لجسع وتحميل الشتائج والتي اوضحت وجؾد أثخ 
نحؾ التعمؼ  واالتجاه واالستجعاءلعميا إيجابي لمتعمؼ القائؼ عمى السخ عمى مدتؾيات التعمؼ ا
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( والتي اشارت إلى Kaur,2013) الجامعية. ودراسةلجي عيشة مؽ الظالب في السخحمة 
االبتجائية. فعالية التعمؼ القائؼ عمى السخ في تشسية ميارات الحياة لجي متعمسي السخحمة 

 أكثخ( والتي اوضحت فعالية لمتعمؼ القائؼ عمى السخ Ozden&Gultekin,2008) ودراسة
 & Gozuyesil) والتحريل. ودراسةمؽ األساليب التقميجية عمى اإلنجاز األكاديسي 

Dikici,2014 التي استخجمت اسمؾب التحميل العاممي إلى فعالية التعمؼ القائؼ عمى السخ )
 لتقميجية.في تشسية اإلنجاز األكاديسي برؾرة أكبخ عؽ األساليب ا

( التي اشارت إلى ان عسمية اصجار االحكام Porntaweekul et al.,2016كسا تتفق مع )
والشقج مؽ ميارات التفكيخ التأممي والتي تخكد عمى فيؼ عسمية معالجة السعمؾمات والتفكيخ 

التفكيخ التأممي ذو اىسية بالغة في  لمحمؾل وأنفي حل السذكمة قبل واثشاء وبعج التؾصل 
عامل مع مؾاقف التعمؼ السعقجة والسجخالت السعمؾماتية السخكبة خاصًة عشج التعامل مع الت

مؾاقف تتظمب حل السذكالت، حيث يسكؽ الستعمؼ مؽ التؾقف والتأمل فيسا يقؾم بو مؽ 
خظؾات وكيفية قياميؼ بحل السذكمة والتأمل في نؾع االستخاتيجيات التي يقؾمؾن بتؾعيفيا 

ذكالت لمتؾصل لمح واييسا اكثخ فعالية مؽ األخخى، األمخ الحي يؤدي لمتعامل مع تمػ الس
بالستعمسيؽ إلى تعجيل السفاىيؼ القجيسة وتغييخىا بشاء عمى ما يسخون بو مؽ خبخات ججيجة 

 وربظيا بالؾاقع .
وبرؾرة عامة تتفق الجراسة مع الجراسات التي ذىبت بؾجؾد أثخ لمبخامج التجريبية السختمفة 

( والتي Lim & Angelique,2011ميارات التفكيخ التأممي مثل دراسة ) في تشسية 
اوضحت إمكانية تشسية ميارات التفكيخ التأممي مؽ خالل بخنامج تجريبي معتسج عمى أسمؾب 
حل السذكالت .حيث اوضحت نتائج الجراسة الحالية فعالية التعمؼ القائؼ عمى السخ في تشسية 

تعمؼ الفخص الستشؾعة لتؾعيف ميارات التفكيخ العميا والتأمل في التفكيخ التأممي حيث يتيح لمس
عسمية التعمؼ ومعالجة السعمؾمات ومخاجعة البجائل ،مسا يؤدي إلى التؾصل لمعجيج مؽ 

قعة مؽ عسمية التعمؼ االستشتاجات الججيجة والتخابظات وتعجيل السفاىيؼ وتحقيق الشؾاتج الستؾ 
 برؾرة افزل.

 يطكن القهل بأن: وتلخيصًا لم سبق    
  اىتست الجراسة الحالية بتشسية ميارات التفكيخ التأممي في ضؾء اسذ التعمؼ القائؼ

لمتفكيخ التأممي مؽ اىسية في عسمية التعمؼ حيث تعاون ميارات  السخ لساعمى 
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 واالنفعاليالتفكيخ التأممي عمى تشسية خبخات الستعمسيؽ عمى السجي التعميسي 
والسعخفي بل واالجتساعي. وقج اعتسجت الجراسة عمى اسذ التعمؼ القائؼ عمى السخ 
لسا يؾجج بو مؽ العجيج مؽ نقاط التالقي ومتظمبات التفكيخ التأممي. فسؽ خالل 
االعتساد عمى اسذ التعمؼ القائؼ عمى السخ في عسمية معالجة السعمؾمات 

مؼ اثشاء عسمية التعمؼ الشغامي في والسجخالت التعميسية التي يتعامل معيا الستع
قاعات الجراسة فإنو يسكؽ تحديؽ ميارات التفكيخ التأممي لجييؼ والتي تعاونيؼ 

بسعشى آخخ  السعشى أوبجورىا عمى تحجيج ما يقؾمؾن بتعمسو مؽ خالل اكتداب 
يربح الستعمؼ قادرًا عمى التؾاصل مع عسمية معالجة السعمؾمات التي يقؾم بيا عمى 

الت التي يتزسشيا أي مؾقف يقؾم بسؾاجيتو سؾاء اثشاء عسمية التعمؼ أوفي السجخ
الحياة الؾاقعية. حيث يربح الستعمؼ تحجيج وتعجيل عسمية الفيؼ لجييؼ بشاء عمى 

وإلى الحياة  السذابيةالخبخات والسعمؾمات الججيجة ونقل ما تعمسؾه إلى الخبخات 
 الؾاقعية في نفذ الؾقت.

 ئؼ عمى السخ مجسؾعة مؽ الحمؾل الخالقة لمرخاع اليؾمي لمسعمؼ في يقجم التعمؼ القا
مؾاجية الرعاب التي تتزسشيا عسمية التجريذ والتعامل مع السحتؾى التعميسي 
ومع الستعمسيؽ مؽ ذوي القجرات السختمفة واالىتسامات الستشؾعة بل ومدتؾيات 

 الجافعية الستفاوتة لجييؼ.
 أمل حؾل السسارسات التجريدية وتعجيل أساليب يجب عمى السعمؼ التسكؽ مؽ الت

ما يسكؽ ان  الستعمسيؽ وىؾ وباختالفالتجريذ الستبعة وفقًا لستظمبات السؾقف 
يقجمو التعمؼ القائؼ عمى السخ لسا يتزسشو مؽ مجى متدع مؽ مختمف 
االستخاتيجيات والسسارسات التعميسية التي تتشؾع وفقًا لعسمية معالجة السعمؾمات 

 مبة مؽ السيام التعميسية السختمفة التي يتعخض ليا الستعمؼ.الستظ
 :التوصيات

  تجريب الظالب السعمسيؽ عمى ترسيؼ ميام التعمؼ وتؾعيف استخاتيجيات تجريدية
تتؾافق مع مبادئ التعمؼ القائؼ عمى السخ لسا ليا مؽ أثخ إيجابي عمى ميارات 

 مؽ عسمية التعمؼ. الستعمسيؽ التي تسكشيؼ مؽ تحقيق االىجاف السخجؾة
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  بحث فعالية التعمؼ القائؼ عمى السخ والبخامج السعجة وفقًا لتمػ السبادئ عمى ميارات
 التفكيخ الستشؾعة وعمى الستغيخات السختمفة السختبظة بعسمية التعمؼ.

  االىتسام بالتفكيخ التأممي ومياراتو لجي الستعمسيؽ عمى مختمف مدتؾياتيؼ التعميسية
البخامج التعميسية والسيام الستشؾعة التي تحفد الستعمسيؽ عمى مؽ خالل ترسيؼ 

 لجييؼ. التأمميالتأمل وتعاونيؼ عمى تشسية ميارات التفكيخ 
  تعجيل الججاول الدمشية لمحرص الجراسية في السؤسدات التعميسية بسا يتيح الؾقت

الستعمؼ السشاسب لقيام السعمؼ بتجريب الستعمسيؽ عمى التأمل ومشاسب لكي يتسكؽ 
مؽ التأمل حؾل عسمية التعمؼ والسيام والسحتؾى الحي يتعمسو برؾره تسكؽ الستعمؼ 

 مؽ تعجيل السفاىيؼ وربط الخبخات الججيجة بالسعارف والخبخات الدابقة لجيو.
  إجخاء السديج مؽ الجراسات التي تيجف لبحث عالقة التفكيخ التأممي بستغيخات

 اخخى.تعميسية 
 أثخقائؼ عمى السخ مؽ خفض قمق التعمؼ لجي الستعمسيؽ وكحلػ بحث أثخ التعمؼ ال 

 التفكيخ التأممي عمى نفذ الستغيخ.
  وتشسية ميارات التفكيخ التأممي لجييؼ وبحث أثخ ذلػ عمى  أنفديؼتجريب السعمسيؽ

 الستعمسيؽ الحيؽ يقؾمؾن بالتجريذ ليؼ.
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The effectiveness of a brain-based learning program in 

developing reflecting thinking skills of a sample of high 

school students. 
 

Summary of the study: 

      Developing students’ learning abilities is considered to be one of 

the most important aims of educational research. Meanwhile, thinking 

and all related skills occupy a major position in research domain. In 

addition, mental abilities and thinking skills are fundamental skills for 

learners as they enable them to interact with whatever they encounter 

in their educational life, as well as processing the knowledge obtained 

through the learning process. This study aims at examining the 

effectiveness of a brain-based program in developing reflecting 

thinking skills of a sample of high school students. The study used a 

quasi –experimental research design. The sample of the study 

consisted of (271) students both female and male students divided into 

two groups (experimental and control). 

Instrument of the study: 

The study used QRT questionnaire of reflective thinking (Kember et, 

al.,2000) prepared and translated by the researcher. 

Results of the study: 

1-There are statistically significant differences at (0.01) between the 

experimental group means of scores in the pre and post measurements 

on the scale of reflecting thinking skills (dimensions and total score) 

in favor of the post measurements. 

2-There are statistically significant differences between the means of 

scores of the experimental and control groups in the post-

measurements on the scale of the skills of reflection thinking 

(understanding -reflecting – critical reflecting) while the differences 

between the means of scores of the experimental and the control 

groups are statistically insignificant on the domain of (ordinary 

action). 

3-There are statistically significant differences between the means of 

scores of the experimental and control groups on the total score of the 

measurement of reflecting thinking skills. 

4-There are statistically significant differences between the means of 

scores of the experimental and control groups in the post-test 
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measurement on all the skills of reflecting thinking, except for the 

ordinary action skill where the differences on this dimension is not 

statistically significant. 

5-There are statically significant differences between the means of 

scores of the experimental and control groups in the post test 

measurement in favor of the experimental group. 

6-There are statistically significant differences between the means of 

scores of female students and male students of the experimental group 

for the benefit of male students in the post-performance on the scale of 

reflecting thinking skills on the first dimension of the scale, which 

refers to the skill of the ordinary action, which indicates the 

superiority of male to females in this dimension.  

7- There are statistically significant differences between the means of 

scores of male students and female students of the experimental group 

in favor of the female students in the post –test measurement 

regarding the other three dimensions (understanding, reflection, 

critical reflection). 

Key words: brain-based learning -  reflecting thinking. 

 

 


