
 

 

 
 

ادة ــة المدخل التفاوضي في تدريس مـــفاعلي
 ةـالفلسف

 لتنمية بعض مهارات التنوير العقلي واتخاذ القرار   
 ةــلة الثانويـالب المرحـــدى طـل 

  

 
 

 ــدادإعــ

 د/ أحمد إبراهيم أحمد أبو الحسن
 مناهج وطرق تدريس الفلسفة واالجتماع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فاعلية المدخل التفاوضي فى تدريس مادة الفلسفة لتنمية بعض مهارات التنوير العقلى واتخاذ القرار   

 لدى طالب المرحلة الثانوية 

 ن د/ أحمد إبراهيم أحمد أبو الحس                                                                              

 

 

 -14- 2018أبريل                                                                   العدد الخامس  والثالثون 

تدريس مادة الفلسفة لتنمية بعض مهارات التنوير   فيفاعلية المدخل التفاوضي 

 ى طالب المرحلة الثانوية لد  واتخاذ القرار العقلي

 

 ند/ أحمد إبراهيم أحمد أبو الحس 

 : المستخلص
 بعض   لتنمية  الفلسفة  مادة  تدريس  في   التفاوضي  المدخل  فاعلية  على  التعرف  إلى  البحث  هدف

 الدراسة عينة وتكونت ، العام الثانوي  الثالث الصف طالب لدى القرار واتخاذ العقلي التنوير  مهارات 

  المعلم   دليل  إعداد  وتم  ،  الضابطة  للمجموعة  ( طالبة30)  ،  التجريبية  للمجموعة  ( طالبة30)  من

 بالفصل  المقررة  التفاوضي  بالمدخل  المصاغة  الوحدة  لتدريس  الطالب  كتيب  إعداد  تم  كما  ،  للتدريس

  التنوير   مقياس   ،  القرار  اتخاذ  ) اختبار  البحث  أداتا  إعداد  وتم  ،  2016/2017  للعام  األول  الدراسي

،  العقلي التجريبية  البحث  مجموعتي  على  بعديا    وتطبيقهما  إحصائيا    ضبطهما  وتم  (   (  – 
  مهارات  لتنمية الفلسفة تدريس في التفاوضي المدخل  فاعلية إلى الدراسة نتائج وأشارت  ( ، الضابطة

 المدخل  كفاءة  نتيجة  وذلك  ،  العام  الثانوي   الثالث  الصف  طالب  لدى  القرار  ذواتخا  العقلي  التنوير

 والمناقشات  األفكار  يتبادلون   الطالب  جعل  تدريسي  جو  توفير  في  المتمثلة  التدريس  في  التفاوضي

 لديهم القرار واتخاذ العقلي التنوير مهارات تنمية في ساعد  مما بينهم،  فيما واالقتراحات
 
  احية : الكلمات المفت 
  طالب المرحلة الثانوية –اتخاذ القرار  – العقليالتنوير  –مادة الفلسفة  – التفاوضيالمدخل  
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Enlightenment And Decision-Making to High School 

Students 
 

Ahmad Ibrahim Ahmad Abo El Hassan 
 

Abstract: 
      The currant search aimed to Identify the Effectiveness of the 

Negotiating entry to the teaching philosophy in the development of skills 

mind Enlightenment and Decision-making to high school students. The 

study sample consisted of (60) female students, (30) female students of 

the Experimental groupv and (30) of the control group, ahand book has 

been prepared for female students which contains reform ulation to unit 

as sessed on the female students in the frist semester 2016/2017, a 

instructor manual has been to guiden in teching the unit of the subject of 

the study, has been prepared also which were negotiating entry, which 

has been reset study and apply after that on female students ( research 

group ) the results of study pointed to the following the Effectiveness of 

the use negotiatinog entry in teaching philosophy in the development of 

mind Enlightenment skills and Decision-making to female students of the 

high school students, these results were from atmosphere which the 

negotiating entry were provided of thinking excitemetal which helped in 

mind enlighhtenment devetopment and decision-making. 

 

Key Words : Negotiating Entry – Mind Enlightenment – Philosophy –  

Decision- Making – High School Students. 
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 :  البحث مقدمة
وقةد  ،نسةانية فيمةا يعةرف بثةورة التكنولوجيةا والمعلومةاتبتزايد المعرفةة اإ  اليومعالم    يتسم

الحياة ، مما يشكل صعوبة لدى المتعلم فةى مالحقةة  تفى شتى مجاال واضحة  بصورةظهر ذلك  
وهةة ا  ،األمثةل تلةك المعرفةة المتدفقةة المتناميةة ، وفةى السةيطرة عليهةةا واالسةتفادة منهةا علةى الوجة  

ن يسةتخدم  ، وهة ا التنيةيم ألةى تنيةيم سةريم لمةن يريةد إمن المعرفة يحتاج   والمتناميالكم الهائل  
التقةةةدم ،  مةةا  أن العقةةةل  كلتةةدفا المعلومةةةات ، والتعةةرف علةةةى طةةره اسةةتخدامها هةةةو محةة سةةريمال

  .ابدا   نضبيمثل طاقة متجددة ال ت ألن البشرى هو محور تلك الثورة 

مية العقول البشرية أحد المهام الرئيسةية للتربيةة ، لة ا وجةب علةى القةائمين علةى فتن  ل لك
والعمةةل علةةى تنةةويري وتطةةويري وتنميتةة  ليسةةاعدي  ةةل ذلةةك  اإنسةةانيهةة ا المجةةال أهميةةة تنةةاول العقةةل 

يتعةر  لهةا  التةيعلى فهم العالم من حول  ، وتحليل المشكالت االجتماعية واالحةدا  والمواقةف 
 .، وتكوين أحكام وقرارات صائبة امام ه ي القضايا  اههاؤية عقلية نقدية تج، وتكوين ر 

الفالسةةفة والعلمةةاء مةةن منتصةةف  معيةةمتنةةوير هةة ا العقةةل البشةةرى نةةادى بهةةا بقةةوة  وعمليةةة
القرن الثامن عشر وحتى اآلن ، بل نةادوا بضةرورة قةوة العقةل وقدرتة  علةى فهةم هة ا العةالم وادرا  

 . خضوعوسيلة إدرا  المعارف والتحرر من السيطرة وال قوانين حر ت  واعتبروي

البةةد أال تقتصةةر علةةى  العقلةةي( أن حر ةةة التنةةوير   Mokyr,j: 2005,250) ويةةرى 
 وتنميةالحر  العالميلمجتمعات والحضارات  افة ، فإعداد المواطن ل  تكون حضارات بعينها ، بل  

  التطور والتقدم البشرى ، بمةا يتسةا مةم يحقا ل  االقتصاديوتحسين حريت  ومستواي  ،    استقالليت 
 ل تقدم ،  خلفة منلى اكتشاف الروح الكاإالعقل والمعرفة ، فالتنوير حر ة نقد عقالنية ، تسعى 

خطةةةوم وموجهةةةات العمةةةل  تجةةةايوالعمةةةل وتعباةةةة الجهةةةود  بةةةداعاإلةةةى اطةةةاله طاقةةةات إيهةةةدف  ووهةةة
فيجعلة  مقيةاس  يةربةررة التيي فةىالنسةان كمةا يضةم ا،المستقبلية فةى سةبيل تحقيةا العدالةة والحريةة 

 .(  134،2006)بدران : تنموي كل عمل 

القةةرن الثةةامن  فةةيبةةا اليربيةةة و ور أ، سةةاد  ثقةةافياتجةةاي   Enlightenmentفةةالتنوير  لةة ا
،  وندرسةةةي  ،  فةةةولتيرعشةةةر بتةةةبثير طبقةةةة المثقفةةةين المعةةةروفيين باسةةةم المتفلسةةةفين مةةةن أمثةةةال : ) 

بالعقةةةل "وحةةةدات تتعلةةةا  ةوأفكةةةاري تقةةةوم علةةةى ثالثةةة، اج عصةةةر العقةةةل تةةةنالتنةةةوير  و ةةةانوديةةةدرو ( 
طريةا العقةل  باعتبةاريمجموعهةا الفلسةفة واالخةاله ، واساسةها العلةم  فةيكةون  ، وت  "والطبيعة والتقةدم
 الفلسةةة ية( 759،  1996:  أندريةةة ) ةموسةةةوع وتةةةرى  ،( 224،  2000:  الحفنيلتنيةةةيم الحيةةةاة)

بالعقةل ، وبالةدعوة  يمةانالتقاليد والسةلطة واال وبتحدييزت بفكرة التقدم ببن  الفلسفة التى تم  نويرالت
  .على االمور ا، والى الحكم ذاتيلى التفكيرإ
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هميتةة  أ اسةةتنارة العقةةل وجوهريتةة  و  فةةيروع االمثلةةة أ"  ةةان "  األلمةةاني الفيلسةةوف ويضةةرب
نفسة  مسةاول  الة ى هةو الة اتيخروج االنسةان مةن قصةوري  فين االنوار تتمثل إالحياة قائال :   في

القصةور هةو نفسةة مسةاول  ذلةكيعنى عجزة عن استعمال عقلة دون اشراف الييةر،  قصورعن  ، 
اسةةتعمال   فةياالفتقةار الةى القةرار والشةجاعة  فةيالعقةل ، بةةل  فةي بال عيةسةبب  يكمةن  نعنةة ، ال

ا رأى "  ةان  " وبهة  ،تجرأ على استعمال عقلك " ، ذلك هو شعار االنوار " دون اشراف اليير ، 
 2004أن  البد من الخروج من حالة غياب العقل واستخدام  وعدم تعطيل   )سامية الهوامشةى : 

 ،153-154 ). 

عمليةةةةة تنةةةةوير العقةةةةل البشةةةةرى و ي يةةةةة  فةةةةي والسةةةةعيعمليةةةةة سةةةةرعة االهتمةةةةام  وحيثيةةةةات
مواقةف لجميةم المشةكالت وال التصةدي فةياستخدام  استخداما صةحيحا تجعةل هة ا االنسةان يةنج  

بمجتمع  ،  ما تجعل  يبخ  القرار الصائب فى حلهةا وتخطيهةا  االحياتية والمعقدة التى يتصدى له
التنوير  بعمليةارتباطا وثيقا  ةن عملية اتخاذ القرار مرتبطأالى تحقيا الهدف المنشود ،وه ا ير د 

ا ير ةةةةةد ولهةةةةة  وضةةةةةروريةعمليةةةةةة اساسةةةةةية  فهةةةةةيخطةةةةةوات التقةةةةةدم ، فةةةةةيبةةةةةل تليهةةةةةا مباشةةةةةرة  العقلةةةةةي
(Gobel :2006, 34  )ييفةةل االهتمةةام بكةةل  صةةابا   قةةرارا   باتخةةاذن االنسةةان عنةةدما يقةةوم أ ،

ن أفهةةم المواقةةف مةةن جميةةم جوانبةة  و الةةى الخطةةوات ومراحةةل صةةناعة القةةرار الجيةةد ، لهةة ا يحتةةاج 
لةى إ يةنمام التفكير التقليدأاستخدام  نيكون لدي  نيرة  لية للموقف قبل اتخاذ القرار  ما يبتعد ع

 .(  Carlson : 2013 , 1االنمام التفكيرية  المستنيرة ) 

المرحلة الثانويةة والتةى تمثةل مرحلةة المراهقةة  لطالبهمية عملية اتخاذ القرار أ أجل    ومن
هةة ي المرحلةةة مةةن تقلبةةات وتييةةرات فكريةةة وغيرهةةا ، و ةة ا  تحتويةة مةةن مراحةةل العمةةر المختلفةةة ومةةا 

نة  يقةم علةى التربيةة الةدور االكبةر أ –الباحةث   ى يةر   –  واستضةاءت   لةيالعقارتباطها بعملية التنةوير  
وذلةك مةن خةالل تزويةدهم ، و ي ية اتخاذ قةراراتهم  ولهمفى عملية تدريب المتعلمين على تنوير عق

بالمعةةةارف والمعلومةةةات والمهةةةارات الالتمةةةة لتنميتهةةةا واسةةةتخدامها االسةةةتخدام المناسةةةب فةةةى عصةةةر 
ة ، ولكةةةى تةةةنج  التربيةةةة بمرسسةةةاتها التعليميةةةة ومناهجهةةةا الدراسةةةية فةةةى القةةرارات الصةةةابة والمتتابعةةة

القةرار المناسةب ، فإنهةا تحتةاج الةى ان تضةم  اتخةاذلدى المتعلم وقدرت  على  العقليتنمية التنوير 
  .المتعلم امام مواقف حقيقية يتدرب فيها على ذلك 

لتةةةةى تسةةةةهم فةةةةى مواكبةةةةة لةةةةى اسةةةةتخدام االسةةةةاليب التدريسةةةةية الحديثةةةةة اإنهةةةةا تحتةةةةاج أ كمةةةةا
المتزايةةد وتنمةةى التنةةوير العقلةةى ومهةةارات اتخةةاذ القةةرار لةةدى المتعلمةةين ،  المعرفةةيومواجهةةة النمةةو 

عةةةد مةةةن المةةةداخل التدريسةةةية الحديثةةةة المةةةدخل التفاوضةةةى " الةةة ى ي  "ومةةةن هةةة ي االسةةةاليب التدريسةةةية 
 وضةم فةىالئ  ومم معلمة  وال ى ير ز على تفعيل دور المتعلم وايجابيت  من خالل تعاون  مم تم
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الة ى يدرسة  ويتعلمة   ءبالشياالهداف ، واختيار المحتوى العلمى وتحمل المساولية واتخاذ القرار 
واتخاذ القرار واالستقاللية والنقد والتبمل وتحمةل  ال اتياالمتال  والتنييم  بمتعةالمتعلم  مد ما ي،  

 . ( 89،  2005ثناء رجب :)اليمو 

( مةن 40) عةدد مقابلة :أ(خالل بمشكلة البحث من اإحساسلقد نبم  :  لبحثا  بمشكلة  اإلحساس 
 عن : ةاستبان فى ومسائلتهم العامة مادة الفلسفة لمرحلة الثانوية وطالب ،وموجهي   معلمي

 ( استبانة الموجهين والطالب ومعلمة مادة الفلسفة1جدول رقم )

 الرفض  التبييد العينة السرال  م
 النسبة
 الماوية

1 
 العقلةةيمةةنهج الفلسةةفة يحتةةوى علةةى مهةةارات التنةةوير  لهةة 

 واتخاذ القرار ؟
40 10 30 75% 

2 
 العقلةةيمنهج الفلسفة تعبر عن تنميةةة التنةةوير   أهداف  هل

 واتخاذ القرار ؟
40 5 35 87.5% 

 %87,5 35 5 40 تساعد الطره التدريسية المستخدمة فى تنميتها؟ هل 3

4 
ريس ليعمةةل علةةى تنشةةي  المعلم ينوع فى اساليب التد  هل

 ال هن وتنمية التفكير؟
40 5 35 87.5% 

5 
موضةةوعات المةةادة لهةةا عالقةةة بةةالواقم الةة ى يايشةة   هةةل

 ؟ الطالب
40 5 35 87,5% 

خةةالل االسةةتبانة السةةابقة يتضةة  ) مةةدى قصةةور اهةةداف مةةادة الفلسةةفة ومحتواهةةا علةةى االهميةةة  مةةن
 فةياتخةاذ القةرار ، ضةعف طريقةة التةدريس المتبعةة  و ي يةة العقلةيبتحقيا وتنمية التفكير والتنةوير 

ذلك ، الفجةوة بةين مةا يةدرس بالمةدارس مةن خةالل  فيتنميتها مما يدل على اتباع الطره التقليدية 
التعليميةةةة والتقةةةدم  عمليةةةةموضةةةوعات مةةةادة الفلسةةةفة والحيةةةاة االجتماعيةةةة ممةةةا يةةةردى الةةةى تعطيةةةل ال

 .(  المجتمعي

و ةةة ا  العقلةةةيبالعمةةةل علةةةى تنميةةةة التفكيةةةر والتنةةةوير  صةةةتو أتمةةةت و اه التةةةيمةةةن الدراسةةةات  العديةةةد (2)
هةةرالء  حيةةاة فةةيثةةر بةةاله االهميةةة ألمةةا لهةةا مةةن  ، مهةةارات اتخةةاذ القةةرار لطةةالب المرحلةةة الثانويةةة

الطةةةالب والعمةةةل علةةةى تكةةةوين واتةةةزان شخصةةةياتهم وتقةةةدم المجتمةةةم مثةةةل دراسةةةة : )سةةةام  عةةةو  
( 65،2014: الحصةري ( ، )  امل 70 - 40،  2016)ايمان موسى :   ،(125،    2013هللا :
 .](247،2013:  المسارات( ، ) 230،2015الشحات :  هالة، )
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مةادة الفلسةةفة مةن خةةالل المةرور علةى بعةةض مةدارس الثانويةةة العامةة و ةة ا  معلمةةيمعيةم  اسةتخدام(3)
دريسةةها ، تعتمةةد علةةى الحفةةل والتلقةةين فةةى ت التةةيالسةةابقة للطةةره التقليديةةة القديمةةة  انةنتةةائج االسةةتب

ومهةةارات اتخةةاذ القةةرار بةةل وعةةدم تحقيةةا  العقلةةيتنميةةة التنةةوير  عةةدم الةةىيةةردى  معةة   الةة ىاالمةةر 
هة ي المةادة للكفةاءات الالتمةة لتدريسةها وتنميةة  معلمةيطبيعة اهداف المواد الفلس ية وذلك الفتقةار 

 جوانب التعلم المختلفة لدى الطالب

تعلم لةفةى تنميةة جوانةب ا "المةدخل التفاوضةى"ى فاعلية والبحو  السابقة التى أكدت عل  الدراسات (4)
مثةل  فقة والمعلةم موجة  ومرشةد ، فيهةا  ومشةار ت للعمليةة التعليميةة    االمختلفة وجعل المةتعلم محةور 

( ، Bonainto,1997,911([ ، )67،2010: ى حسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدينليلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة : ) 
(Ranceretal,1997,273  ) . 

فى تنمية التنوير العقلةى ومهةارات  إجرائ ث وسعى الباحث بمشكلة البح شعر  ناهومن   
 المةدخل التفاوضةى ومةن هنةا نشةبت فكةرةاسةتخدام الثانوية من خةالل  المرحلةاتخاذ القرار لطالب 

 البحث . ه ا

 المشكلة فيما يلى : د البحث : فى ضوء ما سبق تتحد  مشكلة تحديد 

ب المرحلة الثانويةة العامةة واتخاذ القرار لدى طال  العقليمستوى مهارات التنوير    ضعف
مةةةادة  باعتبارهةةاويعةةزى هةة ا الضةةعف فةةى جانةةةب منةة  الةةى طبيعةةة مةةادة الفلسةةةفة وطبيعةةة محتواهةةا 

فةى تدريسةها والتةى  ةلةى االسةاليب والمةداخل التدريسةية المسةتخدمإويعزى الجانةب االخةر ،  مجردة  
علةةى فاعليةةة المةةدخل  تعتمةةد علةةى االلقةةاء والمحاضةةرة لةة ا تحةةددت مشةةكلة البحةةث فةةى :" التعةةرف

مةن خةالل  مةةالثانويةة العا المرحلةةواتخةاذ القةرار لةدى طةالب   لةىالتفاوضى فةى تنميةة التنةوير العق
 تدريس مادة الفلسفة "

 : البحث  تساؤالت
 : اآلتي الرئيسي السؤال فى البحث  مشكلة صياغة يمكن

ات اتخةاذ القةرار مهار بعض تدريس مادة الفلسفة لتنمية  المدخل التفاوضى فى  فاعلية  ما
االسةةالة الفرعيةةة  الرئيسةةيالثانويةةة ؟ ويتفةةرع مةةن هةة ا السةةرال  المرحلةةةالتنةةوير العقلةةى لةةدى طةةالب و 

 :  االتية

تةةةدريس وحةةةدة دراسةةةية مةةةن مةةةادة الفلسةةةفة  ىالمةةةدخل التفاوضةةةى فةةة السةةةتخدامالتصةةةور المقتةةةرح  مةةةا (1
 الثانوية ؟ المرحلةلطالب 

 قلةىمهةارات التنةوير العبعةض مةدخل التفاوضةى فةى تنميةة فاعلية تدريس الوحةدة المصةاغة بال  ما (2
 لدى طالب المرحلة الثانوية ؟
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مهةةارات اتخةةاذ القةةرار بعةةض فاعليةةة تةةدريس الوحةةدة المصةةاغة بالمةةدخل التفاوضةةى فةةى تنميةةة  مةةا (3
 لدى طالب المرحلة الثانوية ؟

ير العقلةةةى وتنميةةةة العالقةةةة االرتباطيةةةة بةةةين اكتسةةةاب طةةةالب المرحلةةةة الثانويةةةة لمهةةةارات التنةةةو  مةةةا (4
 ؟ اوضىمهارات اتخاذ القرار من خالل تدريس الوحدة المصاغة بالمدخل التف

 :قد يفيد هذا البحث فى  :  البحث  اهمية
نير القائمين على التعليم بوج  عام ، وتعليم الفلسفة بوج  خاص على استخدام المداخل   توجي  (1

 التفاوضى .  المدخلالحديثة فى التدريس 

المنةةاهج الدراسةةية والفلسةة ية لتضةةمين مهةةارات التنةةوير العقلةةى  وضةةميةةر القةةائمين علةةى ن توجيةة  (2
 توظيف شخصية الطالب نحو التقدمفي ثر الكبير واتخاذ القرار بمحتواها لما لها من األ

تفيةد فةى تنميةة مهةارات التنةوير العقلةى  اثرائيةةدليل للمعلم يتضةمن نمةاذج تدريسةية وانشةطة   تقديم (3
 رار .واتخاذ الق

 -:  يلى  فيما  البحث  حدود  : تمثلت البحث  حدود
  باألقصر""  "أم المرمنين الثانوية بنات"دوات  بمدرسة أتم تطبيا البحث و  المكانية :  الحدود  (1

 إلةةي1/10/2016مةةن االول  الدراسةةي بالفصةةل المختةةارة تةةم تةةدريس الوحةةدة الزمنيددة : الحدددود  (2
30/1/2017 

المةةرمنين الثانويةةة  أم" طالبةةات مدرسةةةمةةن  ( طالبةةة30مةةن )عينةةة مكونةةة البشددرية :  الحدددود  (3
  " .بنات

اإنسةةةان ومشةةةكلة الحريةةةة مةةةن منيةةةور الةةةدين  ) وحةةةدة اختيةةةار تةةةم:  الموضدددو ية الحددددود  (4
 .( من مقرر الفلسفة المقرر على طالب الثانوية العامة  االسالمى

 : هما منهجين  لى الحالى البحث  : يعتمد  البحث  منهج

 . للبحث النيري ويستخدم فى االطار  صفى :الو المنهج (1

 . : ويستخدم فى تطبيا ادوات البحث التجريبى المنهج (2

 : الى الحالى البحث  : يهدف البحث  أهداف

مهارات التنوير العقلى واتخاذ القةرار مةن خةالل  ضفاعلية المدخل التفاوضى فى تنمية بع  تحديد (1
 ية .تدريس مادة الفلسفة لدى طالب المرحلة الثانو 

 .العالقة بين تنمية  ال من التنوير العقلى واتخاذ القرار من خالل المدخل المستخدم تحديد (2

 :  البحث  فروض
 االتية: الفرو  صحة من التحقا الحالى البحث يحاول البحث مشكلة ضوء فى 
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( بةةين متوسةةطى درجةةات طالبةةات المجموعةةة  0,01فةةره ذو داللةةة احصةةائية عنةةد مسةةتوى ) يوجةةد (1
علةةةةةى مقيةةةةاس التنةةةةوير العقلةةةةةى فةةةةى التطبيةةةةا البعةةةةةدى لصةةةةال  طالبةةةةةات  "الضةةةةابطة - يبيةةةةةالتجر "

 المجموعة التجريبية .

( بةةين متوسةةطى درجةةات طالبةةات المجموعةةة  0,01فةةره ذو داللةةة احصةةائية عنةةد مسةةتوى ) يوجةةد (2
اتخةةةاذ القةةرار فةةى التطبيةةا البعةةدى لصةةال  طالبةةةات  اختبةةار مهةةاراتعلةةى  "الضةةابطة -التجريبيةةة"
 مجموعة التجريبية .ال

طالبةات المجموعةةة التجريبيةةة واتخةةاذ القةرار لةةدى  العقلةيعالقةةة ارتباطيةة بةةين تنميةة التنةةوير  توجةد (3
 باستخدام المدخل المستخدم 

واتخةةاذ القةةرار لةةدى  العقلةةيالتنةةوير بعةةض مهةةارات تنميةةة  فةةيالمةةدخل التفاوضةةى بالفاعليةةة  يتسةةم (4
 ريس مادة الفلسفة .طالبات المجموعة التجريبية من خالل تد

 -:  يلى فيما  البحث ادوات  : تتمثل  البحث أدوات
 :فيوتتمثل :  تجريبية مواد  (1

 .اعداد دليل المعلم الخاص بتدريس الوحدة المصاغة بمدخل التفاو  -1

 الطالب الخاص بتنفي  المهام المتعلقة بالتدريس . يب ت اعداد -2

 :  قياس وهما أداتي (2
 بعادي الفرعية ) الديمقراطية ، الحرية ، الوعي ال اتي ، النقد الفكري (أو  العقليالتنوير   مقياس •

 -المشار ة الجماعيةة  -جمم المعلومات  -) تحديد الهدف القرار بمهارات  الفرعية   اذاتخ  اختبار •
 التقييم ( -إصدار القرار -وضم البدائل

 :  اآلتية  للخطوات طبقا الحالى  البحث  : يسير  البحث إجراءات
 .على االدبيات والدراسات السابقة العربية واالجنبية المرتبطة بمجال البحث طالعاال •

 .وحدة دراسية من مقرر الفلسفة واعادة صياغتها باستخدام المدخل التفاوضى اختيار •

بتةدريس الوحةةدة فةى ضةةوء المةدخل التفاوضةةى وعرضة  علةةى مجموعةةة  لخةةاصدليةةل المعلةم ا اعةداد •
 من السادة المحكمين . 

اتخاذ القةرار ( وعرضةهما علةى مجموعةة مةن اختبار مقياس التنوير العقلى و  البحث ) أداتي  داعدا •
 السادة المحكمين .

عينةةة مةةن طالبةةات المرحلةةة الثانويةةة وتقسةةيمها الةةى مجمةةوعتين احةةداهما تجريبيةةة واالخةةرى  اختيةةار •
 ضابطة . 

 .  "الضابطة –التجريبية  "البحث تيالبحث قبليا على مجموع أداتي  تطبيا •
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وبالطريقةة المعتةادة للمجموعةة  ، الوحدة المصاغة بالمدخل التفاوضى للمجموعةة التجريبيةة  تدريس •
 .الضابطة 

  " .الضابطة –التجريبية "داتى البحث بعديا على مجموعتى البحث أ  تطبيا •

 النتائج ومعالجتها احصائيا وتفسيرها .  استخالص •

 .  التوصيات والمقترحات تقديم •

 : بحثال مصطلحات

الباحةةةةث ببنهةةةةا عبةةةةارة عةةةةن : مةةةةدى تةةةةبثير المةةةةدخل  يعرفهةةةةا : Effectiveness فا ليددددة (1
 فةةى(  اإنسةةان ومشةةكلة الحريةةة مةةن منيةةور الةةدين اإسةةالمي التفاوضةةى فةةى تةةدريس وحةةدة )

تنميةةةة بعةةةض مهةةةارات التنةةةوير العقلةةةى واتخةةةاذ القةةةرار لةةةدى طةةةالب المرحلةةةة الثانويةةةة ، وتقةةةاس 
 . ياسالق ألداتي " البعدى –القبلى " فى التطبيقيين بالفره بين درجات الطالبات 

يعرفة  الباحةث ببنة  مجموعةة مةن المسةلمات واالفتراضةات تقةوم علةى   التفاوضدى :  المدخل (2
والمناقشةة والحةوار فيمةا بيةنهم بخصةوص الموضةوعات   لبحةثاالتفاه بين الطالبات مجموعةة ا

 دون فر  رأى معين عليهم .  لمالمتعلقة بطبيعة الع

التةي تشةمل مجموعةة  اإجةراءاتيعرف  الباحث ببن  عبارة عةن سلسةلة مةن   العقلى :  نويرالت (3
وثباتة  واتزانة  و ي يةة تصةرف  أمةام   مهارات عقلية يتبعها الطالب بحيث تردي إلةى تفتةي  ذهنة

 المواقف الصابة دون االنجراف وراء اليير . 

الطالةب مةن خاللهةا الةى  يسةعىيةة ، تعليميةة عقل عملية يعرف  الباحث : ببن   القرار :  اتخاذ  (4
اختيةةار افضةةل البةةدائل الممكنةةة والحلةةول المتاحةةة فةةى موقةةف معةةين ، مةةن خةةالل ضةةوء خبراتةة  

 لمعةةدالطالةةب فةةى االختيةةار ا اجرائيةةا بالدرجةةة التةةى يحصةةل عليهةةإوتقةةاس ، والمعةةايير المتةةوافرة 
  . ل لك

 للبحث  النظري  اإلطار
 : التفاوضى : المدخل أوال

جةةةدا فةةى التةةةدريس حيةةةث تعتمةةةد  مهمةةةةل التفاوضةةةى مةةةن المةةداخل الحديثةةةة والالمةةةدخ يعةةد
 معلةمعلى التر يةز علةى تفعيةل دور المةتعلم وايجابيتة  مةن خةالل تعاونة  مةم تمالئة  ومةم ال  فلسفت 

القةرار  تخةاذوتحمةل المسةاولية وا المحتةوى من حيث وضم االهةداف واختيةار   سيةفى العملية التدري
 بمتعةةةالمةةتعلم  مةةدعلمةة  ممةا يشةةجم المةةتعلم علةةى تحسةةين وتطةوير الةة ات ويبالشة  الةة ى يدرسةة  ويت

والتنيةةيم الةة اتى واتخةةاذ القةةرار واالسةةتقاللية والنقةةد والتبمةةل وتحمةةل اليمةةو  لةة ا سةةوف  اإمةةتال 
 نتطره ل  من حيث : 
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  : التفاوضى المدخل تعريف -1

لباحةث تعةدد تعريفةات المةدخل خةالل االطةالع علةى التربويةات الحديثةة فةى هة ا المجةال وجةد ا  من
التفاوضةةةى وذلةةةك حسةةةب تعةةةدد وجهةةةات نيةةةر قائليهةةةا ، وفةةةى هةةة ا البحةةةث يعةةةرف الباحةةةث المةةةدخل 

الطةالب  نالطةالب والمعلةم ، وبةي نتفاوضةات إجرائيةة تقةام بةي سلسةلة عةنالتفاوضى ببنة  : عبةارة 
شةكل مهةةام وبعضةهم الةبعض بخصةوص الةدروس والمهةارات المسةةتهدفة للةتعلم ، ثةم صةياغتها فةى 

 . دون فرضها عليهم من قبل المعلم تهمببدائها ، وذلك بمحض اراد يقومون واضحة 

 التفاوضى : للمدخل التربوية و الفلسفية األسس -2

لهةةة ا المةةةدخل الةةةى النيريةةةة البنائيةةةة والتةةةى تنيةةةر الةةةى  والتربةةةوي االسةةةاس الفلسةةةفى  يرجةةةم
مةم  اجتمةاعيتة  مةن خةالل عمليةة تفةاو  نها تتضةمن اعةادة بنةاء الفةرد لمعرفأعملية التعلم على  

 المةةادياالخةةرين فةةالمتعلم يقةةوم بةةدور نشةة  فةةى اكتسةةاب المعةةارف مةةن خةةالل تفاعلةة  مةةم الوسةة  
ففةى المةدخل التفاوضةى يتفةاو  المةتعلم مةم تمالئة  مةن ناحيةة ومةم ،  المحيطين ب     واالجتماعي

وال تفر  على المتعلم مما يردى  ثناء ذلك تتبادل اآلراء واالفكارأوفى    ،  خرى أالمعلم من ناحية  
 شةةةرم مةةةا ان المعرفةةةة القبليةةةة ، الةةةى حةةةدو  جةةةو اجتمةةةاعى ليسةةةاعد علةةةى حةةةدو  عمليةةةة الةةةتعلم 

عنةةةي ، ففةةةي مرحلةةةة االستكشةةةاف يحةةةد  تفاعةةةل بةةةين المعرفةةةة القبليةةةة مأساسةةةي لبنةةةاء الةةةتعلم ذي ال
فهمى  فاروه المعنى )  ذيه ا احدى المكونات المهمة فى عملية التعلم  ويعد ،الجديدة    والمعرفة
 ( 106،2001عبدالصبور : ، منى

التفاوضى يعتمد على وجود وس  اجتماعى لكى تحد  عملية التعلم ، وبةدون   فالمدخل
التةى  راسةات( وهنا  القلة مةن الد Carrison , 1995,716ه ا الوس  ال تحد  عملية التعلم )

 تعلمهةةداف الةةأ فةةى تحقيةةا العديةةد مةةن   يتةةاسةةتخدمت المةةدخل التفاوضةةى فةةى التةةدريس واثبتةةت فاعل
( ، 2006 : [ ) ابةراييم عبةدالفتاح paras keras & wickens :2003ومنهةا دراسةة :   

(Danish , j : 2007 (، )Danielawich , R : 2007  ) 

يعتبةةر هةة ا البحةةث االول السةةتخدام المةةدخل التفاوضةةى فةةى  –علةةم الباحةةث -وفةةى حةةدود
المرحلة الثانوية  ما يعتبر المدخل االول المستخدم فى تنمية التنةوير تدريس مادة الفلسفة لطالب  

 العقلى لدى هرالء الطالب ... " ومن هنا تبتى أهمية ه ا البحث "

  :التدريس فى التفاوضى المدخل استخدام اهمية -1
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, 83عمليةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةدريس) أهميةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةتخدام المةةةةةةةةةةةةدخل التفاوضةةةةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةةةةى تتضةةةةةةةةةةةة 
Leachphilip:2008)  ،(Honebein,1996,17 )  ، (6،  2006:  شةةةةةةةةةةوقيريةةةةةةةةةف ط  ) ،

 ( من خالل النقام التالية :32، 2008، ) يسرى عثمان : (269،  2003) محمد الديب : 

 عادة انتاجها .إ على بناء المعرفة وليس  التبكيد •

 والحوار والتعاون والخبرة االجتماعية أسس لبناء المعرفة .  المناقشة •

 . التعبير عن ذات  والدفاع عن آ رائ  ومالحيات  واستنتاجات المتعلم القدرة على   يمن  •

 .  لمفاييموا معارفالكتساب ال ةفعال وسيلة •

 .الروح النقدية لدى الطالب من خالل التفاو  والمناقشة فيما بينهم وبين المعلم  يقوى  •

 . االكاديميعالقة ايجابية ايضا فيما بينهم مما يردى الى تيادة تقدير ال ات   تكوين •

للصةةحة النفسةةية فةةى نفةةوس الطةةالب مةةن خةةالل المناقشةةة والحةةوار فةةى آداء  إيجةةابيمفهةةوم  تةةوفير •
 المهمة العلمية 

للمةةةةةتعلم بإنتةةةةاج قةةةةةرارات جديةةةةدة وتقةةةةةديم حلةةةةةول لمشةةةةكالت معقةةةةةدة ، وتقةةةةديم حجةةةةةج مقنعةةةةةة  يسةةةةم  •
 .  طورةومت

 :   التفاوضى بالمدخل التدريس خطوات  -1

، ( Boomer al : 1992,30ضةةى بثالثةة مراحةل متتاليةةة   التةدريس وفقةةا للمةدخل التفاو  مةري
 (Atkinson delamont : 1990,75 : هى ) 

 دراسةتها ، والبحةث عةن  دفوفيهةا يةدر  المتعلمةون الموضةوعات المسةته  االندماج :  مرحلة(  1
مصادر التعلم التى يمكن االستعانة بها  ما يحددون الخطوات الممكنة التى يسيرون فيها إنجات 

و فى شكل تعلةم أ فرديمتوقم منهم فى  ل مهمة من مهمات التعلم سواء  ان سيرديها المتعلم بمال
المتعلمةةةين وبعضةةةهم  نتعةةةاونى ، وهنةةةا البةةةد مةةةن تةةةوفير جةةةو مةةةن الحةةةب والديمقراطيةةةة والتسةةةام  بةةةي

 . وبينهم وبين المعلم

   ال ى سيدرس وضوعالتعرف على الم -: لةالمرح ه ي فى الطالب دور •

 فى مصادر التعلم المختلفة  البحث  -   جموعة اهداف للموضوع م صياغة-

 عر  الموضوع على المتعلمين ومناقشتهم فيها  -المرحلة : ه ي فى المعلم دور •

 هداف التعلم ببهداف المتعلمين وتبادل اآلراء حولهاأ  مقارنة -  هداف التعلمأ  تحديد-

وتحديةد الخطةوات   ليميةةلةى مهةام تعوفيهةا يةتم ترجمةة الموضةوعات ا  االستكشاف :  مرحلة(  2
 التى يسيرون فيها النجات مهامهم التعليمية المتوقعة منهم  
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      التعةةاون مةةم بقيةةة طةةالب مجموعتةة  النجةةات المهمةةة التعليميةةة  :المرحلددة  هددذ  فددى الطالدد  دور -
 ما تم إنجاتي مم المعلم. مناقشة

الةى اراء المتعلمةين   االسةتماع-يةتم إنجةاتي    مناقشةة المتعلمةين فيمةا  :  المرحلة  هذ   فى  المعلم  دور -
  المتعلمين.والتسام  بين  الحبجو من  ابتكار-بكل موضوعية 

ن يعةرف المتعلمةون مةا تعلمةوي جيةدا ، و ي يةة االسةتفادة منة  ثةم أوهنةا البةد    التأمل :  مرحلة(  1
 االنشطة والتدريبات المصاحبة للدرس. بحليقوم 

قائمةةةة بالمفةةةاييم والمهةةةارات  اعةةةداد – عمةةةل تقةةةويم ذاتةةةى ل اتةةة  -المرحلةةةة : هةةة ي فةةةى الطالةةةب دور-
 مهام االنجات على المعلم عر - تعلمها تموالمصطلحات التى 

 المهام التى تم انجاتها من قبل المتعلمين  تقييم -المرحلة : ه ي فى المعلم دور •

 المتعلمين فى ذلك  مناقشة-

سةةابا توصةةل الباحةةث الةةى بعةةض خةةالل العةةر  ال مةةن : التفاوضددى المدددخل مميددزات  -1
 ي  رها فيما يلى :  التدريسمميزات المدخل التفاوضى عن غيري فى 

الطةةالب تشةةعرهم بملكيةةة عمليةةة الةةتعلم وهةةم شةةر ائها فةةى اختيارهةةا وهةةو  نالتفةةاو  بةةي عمليةةة (1
 . افضل ضمان لنجاح 

 علميستثير الحماس لدى الطالب ، ويزيد دافعيتهم لدى الت التفاو  (2

 ذاتيا . مهمعر الطالب باالستقاللية واالعتماد على النفس والقدرة على تقوييش التفاو  (3

البحةث والتنقيةب  يةتعلموبهة ا  ، عملية الةتعلم طواليعمل على فعالية ونشام الطالب   التفاو  (4
 .والمثابرة على العمل 

 المعلةةةم اثنةةةاء وبةةةينوبيةةةنهم ، يعمةةةل علةةةى سةةةيادة العالقةةةات االنسةةةانية بةةةين الطةةةالب  التفةةةاو  (5
فالمنةةاا الصةةفى التسةةلطى ال ينةةتج عنةة  عالقةةات طيبةةة التةةى تنةةتج عةةةن  ، المواقةةف التدريسةةية
 .التدريس بالتفاو  

لى اكتمال شخصية الطالب من خالل مهارات الثقةة بةالنفس واالعتمةاد عليهةا ، التقةويم إ  يردى (6
يةةردى الةةى ..... إلةةم ممةةا  بوالتنقيةةالةة اتى التعةةاون والمشةةار ة مةةم الطةةالب والمعلةةم ، البحةةث 

 .المجتمم  قدمت

 . الكفاءة والمهارات التدريسية الخاصة لدى المعلم من خالل دورة التدريس به ا المدخل  ينمى (7

هنةةا هةةو الموجةة  والمرشةةد ولةةيس ملقنةةا للعمليةةة التعليميةةة ، والطةةالب هةةم االنشةةطة فةةى  المعلةةم (8
 الموقف التعليمى 
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مةةن قبةةل  يقهةةاتنميةةة جوانةةب الةةتعلم وتطبالمةةادة العلميةةة بةةالواقم فةةى المجتمةةم مةةن خةةالل  يةةرب  (9
 . الطالب

 : العقلى  : التنوير  ثانيا
افةةةراد المجتمةةةم وخاصةةةة لطةةةالب المرحلةةةة  لكةةةل يةةةةموضةةةوع التنةةةوير العقلةةةى مهةةةم لليا ان

 التةى خيفةةوالم يبةةالثانوية وهى مرحلة المراهقة وما تحويها من تييرات فكرية نتيجةة لححةدا  الير 
الفتةرة التةى نايشةها اآلن وهةو مةا يسةمى " بةالتطرف الفكةرى" ،   ه يفى    المصري يمر بها مجتمعنا  

فةةةالتنوير حر ةةةة فكريةةةة ثقافيةةةة تاريخيةةةة قامةةةت بالةةةدفاع عةةةن العقالنيةةةة ، قةةةام بهةةةا الفالسةةةفة والعلمةةةاء 
العقةةةل  بقيمةةةة اوالحكمةةةاء فةةةى منتصةةةف القةةةرن الثةةةامن عشةةةر  الةةةى منتصةةةف القةةةرن العشةةةرين ونةةةادو 

 رةانين حر تةةةة  ، وانةةةة  وسةةةةيلة إدارة المعةةةةارف والتحةةةةرر مةةةةن السةةةةيطوقدرتةةةة  علةةةةى فهةةةةم العةةةةالم وقةةةةو 
وفعلةة  ومةةا  معرفتةة ، لكةةى يحةةدد االنسةةان مةةا يمكةةن   والخضةوع ، وممارسةةة النقةةد البنةةاء فيمةةا يسةةمع

 يمكن توقم حدوث  ، ل ا سوف نتطره لموضوع التنوير العقلى من حيث :

 التنوير العقلى : تعريف-1

الدراسةات والبحةو  السةابقة فةى  علةىمةن خةالل اطالعة     الباحث التنوير العقلى  يعرف
عملية التفتةي  الة هنى  تستهدفعن مجموعة خطوات يتم اتباعها   عبارة  هو:  ه ا المجال  اآلتى  

للفةةرد وفهمةة  لثحةةدا  مةةن حولةة  والتةةى تجعلةة  قةةادرا علةةى تنيةةيم وترتيةةب هةة ي االحةةدا  والمعةةارف 
 . واستخدامها لرب  الواقم بالحياة

 : العقليالتاريخية للتنوير  لاالصو-2
 فةةيويقةةر بةةبن العقةةل هةةو ال يصةةل  ، عشةرالقةةرن الثةةامن  فةةيظهةةر  غربةةيمفهةةوم  التنةوير
هةةو االسةةتخدام الحةةر للعقةةل الةة ى تعةةر   العقلةةين التنةةوير أفيةةرى "  ةةان  "   ، تطةةور المجتمعةةات

التفكيةةر الميتةةافيزيقى  وربيةةة مةةنمةةم األوبواسةةطت  انتقلةةت األ،  المتزمتةةةللتقييةةد الصةةارم مةةن العقائةةد 
حديثةةةةة ذات الفكةةةةر العقالنةةةةى تمنةةةةة التمنةةةةة الوسةةةةطى الةةةةى األالخاضةةةةم للخةةةةواره والييبيةةةةات فةةةةى األ

ن مصةةةطل  التنةةةوير هةةةو مصةةةطل  علمةةةانى قةةةائم علةةةى العقةةةل وشةةةعاري " ال أوهةةة ا يعنةةةى ، العلمةةةى
 العقل وحدي " . الإالعقل  علىسلطان 

 "فهةزار"ف بين المةررخين بخصةوص نشةبتها بداية فلسفة حر ة التنوير  انت خال  طةونق
للقةةةةرن السةةةةادس عشةةةةر بةةةةإنجلترا ، "   أوالة"  لو ريسةةةةتوفر هةةةة "رجعةةة  الةةةةى القةةةةرن السةةةةابم عشةةةةر ،أ

يةةردي الةةى اليونةةانيين بةةالقرن السةةابم عشةةر واسةةتند فةةى ذلةةك بقةةول "  "التنةةوير"وبيترجةةراى " فةةى  تابةةة 
دخةةةةل المةةةةةنهج أول مةةةةن أه . م (  624-546" أول الفالسةةةةفة االقةةةةةدمين )ليسن " طةةةةاأديةةةةدرو " 

 .( 107 - 1999العلمى فى الفلسفة ، و ل من جاء بعدي اتخ  العقل ناقدا ل ات   ) مراد ويبة :
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مةةةن خةةةالل التفاعةةةل بةةةين الحضةةةةارة  –عمومةةةةا  – اليربةةةيوالعةةةالم  أوروبةةةااسةةةتفادت  كمةةةا
بور التبثير االسالمى االوربية والحضارة االسالمية من حر ة التنوير العقلى ، وذلك عن طريا ع

انتشةةرت مةةن  التةةىمةةن خةةالل التجةةارة والحةةروب الصةةليبية والعالقةةات العلميةةة والثقافيةةة  أوروبةةاالةةى 
االنةةدلس وصةةقلي  االسةةالمية ،  مةةا تةةبثرت بفلسةةفة " ابةةن رشةةد " فةةى التنةةوير العقلةةى وذلةةك حينمةةا 

الباحثين لترجمةة مرلفةات فى القرن الثامن عشر بتكوين مجموعة من   "الثانى  ردريكف  "طلب الملك
 (125،  1999) محمد قطب :   بها فى توجي  صراع  مم السلطة الدينية ستدللي "ابن رشد"

الحملةةةة الفرنسةةةية الةةةى مصةةةر علةةةى يةةةد  بمجةةةيء والمصةةةري عصةةةر التنةةةوير العقلةةةى  وبةةةدأ
عةةن الةة ى يفةةرقهم  والشةةيءن  ةةل النةةاس متسةةاوون عنةةد هللا أ " قةةائال فةةى بيانةة   "نةةابليون بونةةابرت"

فةةةى تنميةةةة حر ةةةة التنةةةوير العقلةةةى  "محمةةةد علةةةى"، ويرجةةةم الفضةةةل الةةةى " بعةةةض هةةةو العقةةةل فقةةة  
وبعةد ذلةك عةرف العةالم  وبةاللمةدارس وتنييمة  للبعثةات العلميةة الةى اور  ئ انشامن خالل    المصري 

التنوير العقلةى "  سبلةاسماء  بيرة لعلماء وفالسفة وادباء وحكام مسلمين حاتوا شهرة عالمية فى م
، فةةةى العلةةةم   (والزهةةةراوى  –ابةةةى بكةةةر الةةةراتى  –ابةةةن الهيةةةثم  – الخةةةوارتمي – البيرونةةةىأمثةةةال : )

فةى  (جالل الدين الرومى –بى حيان التوحيدى أفى الدين  ، ) المتنبى ،   (ابن  ثير  –  (  اليزالي
 ي فةى هة "ابةن رشةد"فةى الفلسةفة  و ةان  ( ابن الطفيةل –ابن رشد  –االدب والشعر  ، ) ابن سينا 

ثةر بةاله فةى الشةره أفى التمسةك بالعقةل  ألفكاريالفترة من اعيم رواد التنوير فى العالم ، وقد  ان 
 بالعقل والدين معا " . "فى تمسك  األوربيواليرب وال تزال ، وتنوير ابن رشد يختلف عن التنوير 

 قاسم –محمد رشيد رضا  –محمد عبدي  –االفيانى  –الفضل الى ) الطهطاوى   ويرجم
واخر القرن التاسم أفى   المصري وتنمية حر ة التنوير  انتشار  فيوعبدالرحمن الكواكبى (  –مين أ

عةةن  بعيةةدا   صةةحيحا   بنةةاء العقليةةة المصةةرية بنةةاءا   عةةادةسةةهموا فةةى ا أعشةةر وبدايةةة القةةرن العشةةرين و 
ي  هةو ن التنةوير العقلةى الصةحأالخرافات والجهةل ودعةوا الةى إعمةال العقةل ، ورفةم شةبن العلةم ، و 

الموضةوعية و التمسك بالتسام  للرأى المخالف وحرية االعتقاد والتعبير واعالن شةبن العقةل والعلةم 
 .( 82،1999( ، ) جالل امين : 16،2000) نصار : 

التنةوير العقلةى الصةحي  يقةوم علةى  ن:أ الباحث من خددالل العددرض السددابق للتنددوير العقلددى  يرى
،  الةةةرأيالةةةرأى المخةةةالف ، وحريةةةة االعتقةةةاد والتعبيةةةر عةةةن الحريةةةة واعمةةةال الفكةةةر ، والتسةةةام  مةةةم 

لتعصةةةب والتطةةةرف ل والتصةةةديوأعةةةالء شةةةبن العلةةةم والعلمةةةاء العةةةاملين والعقةةةل والمسةةةاواة والوسةةةطية 
والتى تعمل علةى التخلةف والرجايةة ،  الرأى، في المخالفين تاءعمى إواعمال العنف والتعصب األ

المسةةتمر مةةم المجتمةةم  اإنسةةانيالسةةليم  مةةا يمثةةل التنةةوير  فةةالتنوير ال يقةةوم اال علةةى اسةةاس العقةةل
والحيةةةةاة عبةةةةر  ةةةةل تمةةةةان ومكةةةةان ، وبهةةةة ا التنةةةةوير العقلةةةةى والةةةةوعى الناقةةةةد للمشةةةةكالت والقضةةةةايا 
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المجتمايةةة تسةةتطيم ان تحةةارب الفكةةر الجامةةد الصةةنديد والتعصةةب ببشةةكال  فةةى اطةةار مةةن التسةةام  
لسةةةبيل الوحيةةةد الةةة ى يحةةةرر الشةةةعوب والمجتمعةةةات مةةةن والعقالنيةةةة ، والتنةةةوير العقلةةةى السةةةليم هةةةو ا
 سةةبيلو الجةةنس او العةةره ، فةةال أو القةةوة العسةةكرية ، أاالنيمةةة المهيمنةةة والمسةةيطرة بإسةةم الةةدين 

 ال بتنوير المجتمم ببكمل  .إو العنف أو التطرف أو االرهاب أللتحرر من الطغيان 
 : العقليالفلسفة بالتنوير   القة -3

ونتعقةل  نعةىن نفكةر و أالنقةد ، فلةيس مةن السةهل  حريةةاسا لحرية الفكةر و سأالفلسفة    تعد
ونتبمةةةل ونبحةةةث ونحلةةةل ونكشةةةف وننتقةةةد فةةةى  ةةةل الميةةةادين االنسةةةانية دون حريةةةة الفكةةةر والتعبيةةةر ، 
والفلسةةةفة بحكةةةم طبيعتهةةةا متطلعةةةة ال تقنةةةم بمةةةا تحققةةة  واال  ةةةان مصةةةيرها الجمةةةود والفنةةةاء ومكانهةةةا 

 المتاحف وال  ريات . 

 فةةىمهمةةة معلةةم الفلسةةفة بالشةةرح والتحليةةل ، وغةةرس روح الفلسةةفة وليسةةت قوالبهةةا  رتب وتةة
نفوس الطالب وتتمثل مساوليت  فى تخريج جيل واعى مستنير ، وان يعلم الطالب  ي ية االنفتةاح 

ويبعةدهم عةن  شةيءالحةر وأال يفةر  علةيهم  النقةديعلةى نوافة  المعرفةة عةن طريةا الفكةر   الفكري 
 ( .80-73 ، 2005) مصطفى النشار:   الرأيوديكتاتورية   إرهابية الفكر

النزعةة النقديةة  وجةدانهممعلم الفلسفة التنويرية بين طالب  تتطلةب أن ييةرس فةى   ووظيفة
، التى تتخطى  ل نيرة اسطورية جامدة ، وتصل ب  لفكر ال يقبل النقاش ، فةالفكر التنةويرى هةو 

تطةةرف، وهنةةا تتضةة  أهميةةة التنةةوير العقلةةى مةةن اجةةل األسةةاس فةةي مواجهةةة نمةةو وانتشةةار الفكةةر الم
 االعتماد على عقول مستنيرة واعية .

ن معنةةى التنةةةوير هةةو ذاتةةة  مهمةةة الفلسةةةفة ، فالهةةدف مةةةن أ "ت ةةةى نجيةةب محمةةةود" وير ةةد
 نمةةا تدنةةا أبنةةاء االمةةة إدراكةةا للمعةةارف الصةةحيحة عةةلالتنةةوير هةةو المعرفةةة الصةةحيحة ويةةرى أنةة   

ولةب التنةةوير هةةو المزيةد مةةن المعرفةةة الصةحيحة الواضةةحة ،  مةةا ير ةةد ان  دنيةاهم ، تدنةةاهم نةةورا ،
التنةوير واجةةب محتةةوم علةةى المثقفةين ، وهةةو الواجةةب الةة ى تصةةدت لة  الفلسةةفة فةةى شةةتى عصةةورها 

 ( 213،2013)فاطمة اسماعيل : 

ن دور الفلسفة الحقيقى هو تنبي  الوجةدان وايقةاا الضةمير ، أ  "محمد عبدي"االمام   وأكد
االفةةا  ضةةياارة روح النقةةد تمهيةةدا للفهةةم فةةرفض المناقشةةات دون وجةةود روح النقةةد ،  مةةا رفةةض واثةة

هةةةى الخصوصةةةية المميةةةزة لحنسةةةان عةةةن سةةةائر الحيةةةوان ، وأكةةةد أن  الناقةةةدةن الحاسةةةة أفهةةةو يةةةرى 
ييةالى فيمةا يصةدري مةن احكةام ،  الفةى تفكيةري فة قل وأن يكون ح را  االتفكير واجب على الوجود الع

  . ( 214 -213،1997فيما يصل إلي  من استدالالت ) مرفت بالى :    يسقوال 
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فةةى تنشةةةي   فعةةالللعمةةةل العقلةةى ، إذن لهةةا دور  رحةةباألأن الفلسةةفة هةةى المجةةال  وبمةةا
عةةةن  عبةةةارةوهةةةو العقةةةل ودفعةةة  الةةةى مزيةةةد مةةةن التبمةةةل والتفكيةةةر ، فةةةالتنوير وثيةةةا الصةةةلة بالفلسةةةفة 

مرتبطةةة بالعقةةل ، والعقةةل ميدانةة  التبمةةل والتفكيةةر والنقةةد ، التنويريةةة  الفلسةةفة، و لهةةا  يتوظيةةف عملةة
وفى ه ا االطار النقدى ال ى يهدف الى رقةى المجتمةم وتطةويري ، يفةت  مجةاال للفلسةفة ليكةون لهةا 

 دورا عمليا فتسهم فى تقدم المجتمم وتطويري .

ساسةةية فةةى معناهةةا العةةام محبةةة الحكمةةة او المعرفةةة ، والبحةةث عةةن المبةةاد  اال الفلسةةفةف
وعمل ، نير  معل فهيومحاولة الكشف عن مايية االشياء ومبادئها وعالقتها ببعضها البعض ، 

 ، وتطبيةةا ، اى قوامهةةا مجهةةود الفكةةر التنةةويرى للنفةةوذ الةةى الوجةةود والوصةةول الةةى جةةوهر االشةةياء
 بالفكر وتييير السلو  . رتقاءفقيمة الفلسفة تتمثل فى اال

ان هنةا  عالقةة وثيقةة الصةلة بةين الفلسةفة والتنةوير العقلةى ،   :  الباحث من العرض السابق  يرىو
 والمعرفةةةةفالفلسةةةفة بمثابةةةة االر  الخصةةةبة للتفكيةةةر الةةة ى يةةةتم إنباتةةة  فيهةةةا عةةةن طريةةةا االسةةةتماع 

واالطالع والمثابرة والتريةث ، والنقةد البنةاء ، والوسةطية الفكريةة والتسةام  وعةدم النقةد او العنةف او 
والتنةةةوير داللةةةة عنهةةةا وال غنةةةى ألى منهمةةةا ألى فةةةرد بةةةالمجتمم وبالةةة ات قيمةةةة لةةة   فهةةةىالتعصةةةب 

البةةد ان  التةةيتمثةةل أخطةةر واهةةم مرحلةةة مةةن مراحةةل العمةةر  ىلطالةةب المرحلةةة الثانويةةة العامةةة ، التةة
يكةون الفةرد فيهةا مرهةل تةبهيال عقليةا تنويريةةا متسةلحا بالتحليةل والنقةد والفكةر المسةتنير لمجابهةةة أى 

ت بمجتمعةةةة  متخطيةةةةا بةةةة  الةةةةى مراحةةةةل التقةةةةدم والنمةةةةو واالتدهةةةةار بةةةةين بقيةةةةة صةةةةعوبات او مشةةةةكال
 المجتمعات .

 أهمية تنمية التنوير العقلي لطالب المرحلة الثانوية : -4

يتوصةةل الباحةةث مةةن خةةالل العةةر  السةةابا للتنةةوير العقلةةى إلةةى أهميةةة تنميتةة  وتدريسةة  
  -لطالب المرحلة الثانوية العامة فى اآلتى :

 الطالب على اإمسا  بزمام تفكيرهم بالروية والتبمل . يساعد -أ 

 رفم مستوى الوعى لديهم ، وتحكمهم في  وتوجيه  وتعديل مساري لبلوغ الهدف المنشود. -ب

 فهم الموقف أو المشكلة ، والتروى والتعقل فى البحث عن إيجاد حل مناسب لها وتفاديها. -ج

 قدرتهم على التعلم .تحسين الكفاءة ال اتية للطالب وتحسين  -د

 حماية عقول الطالب من التبثيرات الثقافية الضارة ، واألفكار واآلراء المتشددة بالمجتمم. -هة

يزيةةةةد مةةةةن قةةةةدرة الطةةةةالب علةةةةى التمييةةةةز بةةةةين الةةةةرأى والحقيقةةةةة ، ومعرفةةةةة مصةةةةادر المعلومةةةةات   -و
 المتاحة .
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، والتةةةةةى تتصةةةةةف بالمرونةةةةةة  تكةةةةةوين العقليةةةةةة الناقةةةةةدة التةةةةةى تةةةةةواتن بةةةةةين األصةةةةةالة والمعاصةةةةةرة -ت
 والموضوعية والعقالنية 

 الحرية التامة فى التعبير عن أفكارهم وآرائهم تجاي أى موقف تعليمى أو حياتى بالمجتمم . -ح

يسةةاعدهم علةةى الدقةةة فةةى التعبيةةر ، والتخطةةي  السةةليم ، وايجةةاد البةةدائل للقضةةايا والمشةةكالت  -م 
 المطروحة .

وار ، سةةعة األفةةا ، التواصةةل والتفةةاو  ، التفكيةةر المتشةةعب ، يكسةةب الطةةالب )مهةةارات الحةة -ى
 المشار ة ، واتخاذ القرار ............ الم (

بعةةض الدراسةةات التةةى أوصةةت علةةى تنميةةة التنةةوير العقلةةى لطةةالب المرحلةةة الثانويةةة العامةةة ،  - 
خةب  الفكةرى ألنهم فى أمس الحاجةة لة لك وهةم فةى مرحلةة المراهقةة التةى تتصةف بعةدم االتةزان والت

والجةةرى وراء الميريةةات الماديةةة والفكريةةة والمعنويةةة ، ومةةن هةة ي الدراسةةات دراسةةة )سةةلوى محمةةد : 
 (  .279، 2016(، )إيمان سيد : 350، 2003

 مهارات التنوير العقلى : -5

 -ي  ر الباحث لبعض مهارات التنوير العقلى من خالل اإطار النيرى ل  فى اآلتى : 
 العالقات السليمة -ن اتخاذ القرار -ع الوسطية الفكرية -ص        الحرية       –أ 

 التسام  الفكرى  -ع النزعة اإنسانية  -م العدالة -  الديمقراطية  -ب

 تحمل المساولية  -غ المثابرة   -ا المشار ة       -هة الحوار والمناقشة -ج

 اعة الفكريةالشج -ى اإبداع -و التفكير المتشعب -  النقد الفكرى  -د

  الوعى ال اتى -م سعة األفا -ل ة ا المساو  -س
 

الةةوعى  –الحريةةة  –النقةةد الفكةةرى  –ويهةةتم البحةةث الحةةالى بتنميةةة مهةةارات )الديمقراطيةةة 
العدالةةة( وذلةةك ألهميتهةةا ومناسةةبتها للمرحلةةة العمريةةة والفكريةةة لطةةالب الثانويةةة العامةةة ،  –الةة اتى 

 الواقم ال ى نايش  بالمجتمم المصرى ه ي األيام .والرتباطهم باألحدا  الجارية ب

 استراتيجيات تنمية مهارات التنوير العقلى:  -6

يقتةةةةةةرح بعةةةةةةض األسةةةةةةاليب  –مةةةةةةن خةةةةةةالل اسةةةةةةتنبام الباحةةةةةةث لمهةةةةةةارات التنةةةةةةوير العقلةةةةةةى 
  -واالستراتيجيات التدريسية لتدريس ه ي المهارات  اآلتى :

 ف ال هنىالعص - هةالحوار والمناقشة              -أ

 (  K.W.Lبناء المعنى )  -التساؤل ال اتى              و -ب

 التدريس التبادلى  -التعلم التعاونى              م -ج

 حل المشكالت  -لعةب الةدور                  ى -د



فاعلية المدخل التفاوضي فى تدريس مادة الفلسفة لتنمية بعض مهارات التنوير العقلى واتخاذ القرار   

 لدى طالب المرحلة الثانوية 

 ن د/ أحمد إبراهيم أحمد أبو الحس                                                                              

 

 

 -31- 2018أبريل                                                                   العدد الخامس  والثالثون 

وسوف يستعين الباحث ببعضها فى ه ا البحث  بسةاليب تدريسةية مسةاعدة مةم المةدخل 
 هارات التنوير العقلى .التفاوضى لتنمية م

أن التنةوير العقلةى هةو التواصةل اإنسةانى المسةتمر مةم المجتمةم والحيةاة ، عبةر   ويرى الباحددث :
كةةل تمةةان ومكةةان ، فهةةو ضةةرورة ملحةةة للواقةةم الحةةالى الةة ى يتعةةر  للهجمةةات الفكريةةة الميةةايرة ، 

فةى المجتمةم المصةرى فلن نستطيم مواجهة الفكر المتشدد والتعصةب ببشةكال  التةى انتشةرت فجةبة 
إال عن طريا التنوير العقلى ، والوعى الناقد لكل المشكالت ، والقضايا المجتماية ، فهو السبيل 
الوحيد لخالص وتحرير الشعوب من األنيمة المهيمنةة والسةيطرة باسةم الةدين ، فةال سةبيل للتحةرر 

 ر المجتمم .من ه ا الطغيان أو التطرف الفكرى أو العنف تجاي اآلخرين إال بتنوي

طالبةةة  النزعةةةة التنويريةةةة  فالبةةةد أن تتمثةةةل وظيفةةةة معلةةةم الفلسةةةفة أن ييةةةرس فةةةى نفةةةوس 
، وأن يشجم الطالب على التبمل الحر ، واستشراف المستقبل بطريقةة منهجيةة ،  مةا يمثةل النقدية

اف المنهج الدراسى األساس ال ى تقوم علي  التربيةة ، وهةو الميةدان الة ى مةن خاللة  تتحقةا األهةد
التربويةةة المنشةةودة ، ومةةنهج الفلسةةفة مةةن أهةةم أدوات التربيةةة العقليةةة ، حيةةث يمثةةل المةةنهج وطرائةةا 
تدريسة  أهميةة  بيةرة إكسةةاب الطةالب الخبةرات والثقافةةات المختلفةة ، فهةو الوعةةاء التةى تصةب فيةة  

طةةةالب المجتمعةةةات أهةةةدافها وفلسةةةفتها التربويةةةة ،  مةةةا يمثةةةل عنصةةةرا  رئيسةةةيا  مةةةن عناصةةةر إعةةةداد ال
 ور يزة أساسية من ر ائز العملية التعليمية.

ومن هنا يتض  أن  البد على منهج الفلسفة باعتباري إحةدى المنةاهج الدراسةية العامةة أن   
يحوى بين طيات محتواي الدراسى تعليم الطالب مهارات التنةوير العقلةى ،  مةا أن أهةدافها التربويةة 

اثةةةة المنتيةةرة معتمةةةدة علةةى قةةةدرة المرسسةةات التربويةةةة البةةد أن تسةةةعى لتحقيقةة  لةةةدى الطةةالب فالحد
بمناهجها على بناء جيل مبةدع ، يةرمن بالعقةل والعقالنيةة والقةيم الديمقراطيةة ، وينطلةا مةن أسةس 
المعرفة العلمية فى مواجهة التحديات والصعوبات والمراحل الحرجة ، ألن تكنولوجيةا اليةد تتطلةب 

ة ، رجةةاال  يسةةتطيعون أن يشةةقوا طةةريقهم وسةة  البياةةةات رجةةاال  قةةادرين علةةى إصةةدار أحكةةام حاسةةم
 الجديدة لينهض بهم المجتمم ، وب لك يتض  أهمية التنوير العقلى للطالب.

 ثالثاً : اتخددداذ القددرار :
يقةةةوم اإنسةةةان يوميةةةا  بعمليةةةة صةةةناعة واتخةةةةاذ العديةةةد مةةةن القةةةرارات المرتبطةةةة بةةةةالمواقف 
الحياتية التى يمر بهةا ، قةرارات تختلةف مةن حيةث درجةة صةعوبتها وأهميتهةا ، ثةم يسةبل نفسة  بعةد 
ذلةةك هةةل اتخةة  القةةرار الصةةائب أم ال ؟ وهةةل فكةةر فةةى البةةدائل ؟ وهةةل  ةةان علةةى درجةةة مةةن الةةوعى 
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؟ و ةل ذلةك ير ةد أن عمليةة اتخةاذ القةرار فةى حيةاة اإنسةان عمليةة ضةرورية وأساسةية بنتائج قراري  
 ومهمة ..... ل ا سوف يتم تناولها من حيث : 

 مفهوم اتخاذ القرار : -1

( اتخةةةاذ القةةةرار ببنةةة  :عمليةةةة ذهنيةةةة تهةةةدف إلةةةى  150،  2007يعةةةرف ) عبةةةدالعزيز : 
 ف معين ، من أجل تحقيا الهدف المنشود.أفضل الحلول التى تناسب الفرد إتاء موق اختيار

عمليةةة تعليميةةة عقليةةة ، يسةةعى الطةةالب مةةن خاللهةةا  ويعرفددا الباحددث فددى هددذا البحددث بأنددا : -
أفضةل البةدائل والحلةول المتاحةة فةى موقةف معةين ، اعتمةادا ا  علةى مةا يملكة  مةن خبةرات  الختيةار

جةةة الطالةةب فةةى المقيةةاس المعةةد وفةةى ضةةوء مجموعةةة مةةن المعةةايير المتاحةةة ، ويقةةاس إجرائيةةا  بدر 
 ل لك .

 مراحل  ملية اتخاذ القرار : -2

إن عملية اتخةاذ القةرار ال تحةد  فجةبة أو ببسةلوب ارتجةالي ، ولكةن ببسةلوب علمةي مةنيم وفقةا    -
(، فمراحةةل عمليةةة  115 – 114،  2010مجموعةةة خطةةوات أو مراحةةل متداخلةةة ) سةةهام حنفةةي: 

 اتخاذ القرار هى :

 اختيار البديل األفضل . -ة بناءة التخاذ القرارات الناجحة .    دإنشاء بيا -أ 

 التحقا من القرار . -هةإنشاء بدائل ناجحة       .                   -ب

 التواصل واالنتقال إلى العمل . -استكشاف البدائل .                           و -ج

 أن مراحل عملية اتخاذ القرار هى :(  76 – 75،  2013 ما يرى ) الق افى محمد :  -

 المفاضةةةةلة . -إنشاء بياة بناءة التخاذ القرار .              د -أ

 إصدار القرار .  -هةتحديد المشكلة ، وتحليل عناصرها .         -ب

 المتابعة والتقويم . -االستكشاف وجمم المعلومات .               و -ج

 -أن مراحل عملية اتخاذ القرار هى :  ويرى الباحث فى ه ا البحث -

 سماع جميم اآلراء . -تحديد الهدف المنشود .                     و -أ

 تنييم وترتيب اآلراء ) البدائل ( .  -تشخيص وتحديد الموقف التعليمى .        ت -ب

 تحليةةل البدائةل . -إشرا  فريا العمل .                       ح  -ج

 اختيار أنسب البدائل . -ف وتحليل الموقف التعليمى .          متصني -د

 اتخاذ القرار فى الوقت المناسب . -جمم البيانات عن الموقف التعليمى .      ى -هة

 الشروط الواج  توافرها لعملية اتخاذ القرار : -3
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 يتضةة  للباحةةث مةةن العةةر  السةةابا لخطةةوات مراحةةل اتخةةاذ القةةرار ، أنةة  مةةن الضةةروري 
عوامةةةل عقليةةةة وتتمثةةةل فةةةى :  -تةةةوافر مجموعةةةة عوامةةةل هامةةةة فةةةى عمليةةةة اتخةةةاذ القةةةرار منهةةةا : أ

التفكيةةر المنطقةةى ، التنةةوير االسةةتعداد الةة هنى ، الةة  اء ، اإدرا  ، التةة  ر ، الفهةةم ، االبتكةةار ، 
 ، المثابرة ، التقويم العقل

نفسةةى ، الثقةةة بةةالنفس ، التةةروى ، عوامةةل نفسةةية وتتمثةةل فةةى : الثبةةات االنفعةةالى ، التوافةةا ال -ب
 االعتماد على ال ات ، الجرأة ، المرونة ، الموضوعية .

عوامل اجتماعية وتتمثل فى : المجتمم ، األسرة ، أسلوب التنشاة االجتماعية ، األصدقاء ،   -ج
 القيم األخالقية ، المدرسة ، بياة عملية اتخاذ القرار .

 مهارات اتخاذ القرار : -3

ل ا اهتم الباحثين بصياغتها لتسةهيل دراسةتها  –عب عملية اتخاذ القرار ، تشعبت مهاراتة نيرا  لتش
 ( مهارات اتخاذ القرار  اآلتى:  Kerry : 2011,75وتنميتها للطالب ، ف  ر ) 

جمةةةةم المعلومةةةةات عةةةةن  -تقيةةةةيم البةةةةدائل       د -تحديةةةةد البةةةةدائل للمشةةةةكلة                ج -أ
 البدائل 

 التقييم                    -هةلمعايير للحكم على البدائل   تحديد ا -ب

 -( مهارات اتخاذ القرار فى اآلتى : 82 – 81،  2013وذ ر ) الق افى خلف :  -

 وضم خطة لتنفي  القرار  -مهارة تقييم بدائل القرار       د -مهارة التشخيص             ج -أ

 يد وتقويم نتائج القرار تحد -هةوضم البدائل الممكنة        -ب

ويضةةم الباحةةث المهةةارات التةةى يةةرى أنهةةا مناسةةبة لطةةالب مرحلةةة الثانويةةة العامةةة لعمليةةة اتخةةاذ  -
 -القرار والتى تتمثل فى :

 مهارة وضم اختيار البدائل -مهارة تحديد الهدف                   د -أ

 قرار مهارة إصدار ال -هةمهارة جمم المعلومات                -ب

 مهارة التقييم  -مهارة المشار ة الجماعية             و -ج

وسةةوف يلتةةزم الباحةةث بهةة ي المهةةارات فةةى بحثةة  لتدريسةةها وتنميتهةةا للطةةالب وفةةى إعةةداد 
االختبار الخاص بمهارات اتخاذ القرار ، وهنا  استراتيجيات عديدة تسةتخدم لتنميةة هة ي المهةارات 

، التفكيةةةةةةةةةر الجمةةةةةةةةةاعى ، حةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةة ، العصةةةةةةةةةف الةةةةةةةةة هنى ) الحةةةةةةةةةوار والمناق -نةةةةةةةةة  ر منهةةةةةةةةةا :
 ، ..............الم (.المشكالت

 أهمية تنمية اتخاذ القرار لطالب المرحلة الثانوية :  -4
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يةةةرى الباحةةةث أن عمليةةةة تنميةةةة مهةةةارات اتخةةةاذ القةةةرار لطةةةالب المرحلةةةة الثانويةةةة العامةةةة 
االعتمةةاد علةةى الةةنفس وتحمةةل  تسةةاعد الطةةالب علةةى -أ تتصةةف ببهميةةة  بيةةرة تتمثةةل فةةى اآلتةةى :

 المساولية .

 تنمى لدى الطالب الصبر والمثابر والحكمة نتيجة البحث عن المعلومات من مصادرها . -ب

 تكوين عالقات اجتماعية سليمة بين الطالب أثناء العمل  وبعدي . -ج

 تساعد على تكوين الشخصية الطموحة والقوية والنشطة بالمجتمم. -د

 رفة خطوات األسلوب العلمى الستخدامها فى الحياة العملية .تسهم فى مع -هة

 تساعد الطالب على مواجهة المواقف والمشكالت الصابة التى يمرون بها فى حياتهم . -و

 تساعدهم  على الجرأة وعدم الخوف أو االرتبا  أو الجبن فى مواجهة المشكالت. -م

 نفوسهم الكفاءة ال اتية . تنمي لديهم مهارات التفكير ببنواعها وتيرس فى -ى

 العالقة بين الفلسفة واتخاذ القرار : -1

بالنير إلي أهداف مادة الفلسفة نجد الهدف األساسةي لهةا هةو بنةاء الشخصةية العقالنيةة   
السةةوية المتزنةةة القةةادرة علةةي تعةةديل السةةلو  ، والقةةدرة علةةي التصةةرف العقالنةةي الصةةحي  فةةي حةةل 

الهةةةدف المنشةةةود ،  مةةةا أن مةةةادة الفلسةةةفة بحكةةةم طبيعتهةةةا أنهةةةا المشةةةكالت المجتمايةةةة ، وتحقيةةةا 
تعر  قضايا فلس ية لها من األبعاد ما يجعلها تحتاج إلي عقول نشطة للتفاعل معها ومواجهتهةا 
، ومةةن هنةةا  ةةان دخةةول مةةادة الفلسةةفة فةةي منةةاهج المرحلةةة الثانويةةة تسةةتهدف بنةةاء اإنسةةان الرشةةيد 

،  مةةا أنهةةا تسةةاعد الطالةةب علةةي الفهةةم واالسةةتيعاب والحكمةةة  الةة ي يالحةةل ويراقةةب عمليةةات تفكيةةري
فةةي المواقةةف وفقةةا  للقواعةةد العلميةةة الصةةحيحة وهةة ا فةةي حةةد ذاتةة  يعتبةةر هةةدف وغايةةة عمليةةة اتخةةاذ 
القةةرار ، و ةة ا مةةن أهةةداف هةة ي المهةةارات  مةةا ورد سةةابقا  المثةةابرة واالعتمةةاد علةةي الةةنفس وتكةةوين 

عامةةل مةةم المواقةةف والمشةةكالت الحياتيةةة بتةةوافر أكثةةر مةةن بةةديل لهةةا العقليةةة الناقةةدة المبدعةةة فةةي الت
أثنةةاء التعامةةل معهةةا ، وهةة ا مةةا تقصةةدي مةةادة الفلسةةفة مةةن وراء دراسةةتها لطةةالب المرحلةةة الثانويةةة ، 
ومن هنا تتضة  العالقةة الوطيةدة بةين دراسةة مةادة الفلسةفة وتنميةة مهةارات اتخةاذ القةرار للطةالب ، 

حث من خالل اطالع  وبحث  وقراءات  في هة ا الموضةوع ، لة ا سةعي جاهةدا  وه ا ما استشعري البا
 لربطهما ببعض وتنمية مهارات اتخاذ القرار من خالل تدريس مادة الفلسفة للطالب .   

من العر  السةابا لحطةار النيةرى للبحةث : أن هنةا  عالقةة وثيقةة بةين   ويرى الباحث
مرتبطةان ارتباطةا  وثيقةا  وال غنةى ألحةدهما عةن اآلخةر بةل ال التنوير العقلى واتخاذ القةرار ، وأنهمةا 

غنةةى لكليهمةةا لطةةالب المرحلةةة الثنويةةة العامةةة ، فعمليةةة اتخةةاذ القةةرار مبنيةةة علةةى موضةةوع التنةةوير 
العقلى للطالب ، إال أن  لو لم يكن متوافر التنوير العقلى لدى الطالب محتما  ال يستطيعون على 
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التهم وقضةةاياهم التةةى يمةةرون بهةةا أثنةةاء المرحلةةة التعليميةةة أو بالحيةةاة اتخةةاذ أى قةةرارات بشةةبن مشةةك
العمليةةةة بةةةالمجتمم ،  مةةةا أن عمليةةةة التنةةةوير العقلةةةى لمتخةةة ى القةةةرار تسةةةاعدي علةةةى تفتةةةي  الةةة هن 

 والتروي والتعقل والمثابرة واالعتماد على النفس أثناء اتخاذ قراري .

فكلمةةا تادت عمليةةة التنةةوير العقلةةى لةةدى كمةةا أنةة  توجةةد عالقةةة طرديةةة بةةين المتييةةرين ، 
الطالب تادت بالتالى القوة واإصرار والثقةة بةالنفس والجةرأة فةى اتخةاذ القةرار لةديهم دون خةوف أو 
ارتبةةةا ،  مةةةا أنهمةةةا مهمةةةان لهةةة ي المرحلةةةة مةةةن عمةةةر اإنسةةةانية التةةةى تتسةةةم بةةةالتخب  وعةةةدم الةةةوعى 

انويةة ، ولليةروف المجتمايةة الشةائكة فةى هة ي واإصرار والعناد والتى يمر بها طالب المرحلةة الث
اآلونة والتى انجرف وراءها الكثير من طالبنا وشبابنا دون وعى ، ل ا نهض الباحث جاهةدا علةى 

 تحقيا ه ي الرؤية الجديدة فى تنميتهما لطالب ه ي المرحلة .

لقرار مثل  ما أن هنا  العديد من الدراسات السابقة التى أوصت بتنمية مهارات اتخاذ ا -
( التي أوصت بضرورة تنمية مهارات اتخاذ القرار لطالب لمرحلة   2011دراسة: ) الشربيني : 

( التي أوصت باهمية تدريس مهارات اتخاذ القرار  2012الثانوية العامة ، ) عبير محمود : 
دريسها  ( التي أوصت بدمج مهارات اتخاذ القرار وت 2013بمراحل التعليم المختلفة ، ) مجاهد : 

 للبحث  التجريبي  اإلطاربمناهج المرحلة الثانوية العامة .

  : إجراءات البحث وإ داد أدوات القياس 

 : هدف البحث  -أوالً :
يهدف ه ا البحث إلى التعرف على فاعلية المدخل التفاوضي فى تدريس الفلسفة لتنمية 

 ثانوية .بعض مهارات التنوير العقلى واتخاذ القرار لدى طالب المرحلة ال

 ثانياً : بناء المواد التعليمية وتتضمن :

 إ داد قائمتى التنوير العقلى واتخاذ القرار :  -1

 -قام الباحث فى إعداد هاتين القائمتين بالرجوع إلى :

 الدراسات والبحو  السابقة فى ه ا المجال . -أ

 الكتب والمصادر العلمية التى تناولت ه ين الموضوعين. -ب

 دريس مادة الفلسفة للمرحلة الثانوية .أهداف ت -ج

 المحتوى العلمى للوحدة المختارة . -د

 الخبراء والموجهين فى ه ا المجال .  -هة

 اختيار المحتوى العلمى وإ ادة صياغتا : -2

وقم اختيار الباحث على وحدة ) االنسان ومشكلة الحرية من منيور الدين االسالمى ( 
ى طةةالب الصةةف الثالةةث الثةةانوى العةةام ، وذلةةك لمةةا تضةةمنت  الوحةةدة مةةن مةةادة الفلسةةفة المقةةررة علةة
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باسةتخدام  )*(على جوانب التعلم الهامة ، ثم قام الباحث بإعادة صةياغة الوحةدة الدراسةية المختةارة 
المةةدخل التفاوضةةى لتتناسةةةب مةةم تنميةةةة مهةةارات التنةةوير العقلةةةى واتخةةاذ القةةةرار لطالبةةات مجموعةةةة 

 البحث .

   )**( لمعلمإ داد دليل ا -3

قةةام الباحةةث بإعةةداد دليةةل المعلةةم لالسترشةةاد بةة  فةةى تةةدريس الوحةةدة المصةةاغة بالمةةدخل 
 مقدمة ونب ة عن المدخل التفاوضى  -التفاوضى وقد تضمن الدليل : أ

 األهداف العامة لتدريس الوحدة المختارة  -ب

 توجيهات وارشادات للمعلم للتدريس  -ج

 الخطة الزمنية للتدريس -د

 –الوسةةائل التعليميةةةة  –خطةةة السةةير فةةةى التةةدريس وتشةةمل : ) األهةةةداف اإجرائيةةة  -هةةة         
 التقويم ( –السير فى الدرس  –األنشطة التربوية 

ثم تم عر  الدليل على مجموعة من السادة المحكمين والة ين أبةدوا آرائهةم والتةى وضةعت فةى   -
 االعتبار ، ثم أقروا صالحيت  للتطبيا واالستخدام.

 -قام الباحث بإعداد أداتى القياس  اآلتى : ثالثاً : إ داد أداتى القياس وتقويمهما :

 البحث بإعدادي فى ضوء الخطوات اآلتية : : قامإ داد مقياس مهارات التنوير العقلى  -1

يهةةدف المقيةةاس إلةةى مةةدى قةةدرة الطةةالب علةةى اسةةتخدام بعةةض مهةةارات  هدددف المقيدداس : -أ
 تها باستخدام المدخل التفاوضي التنوير العقلي وتنمي

 –الحريةة  –روعةي االلتةزام بالمهةارات اآلتيةة : ) الديمقراطيةة تحديد مهارات المقيداس :    -ب
 النقد الفكرى ( لمناسبتهم لطبيعة المحتوى ولطالب المرحلة الثانوية  –الوعي ال اتي  –العدالة 

عةد اإطةالع علةى المقةةاييس تةم صةياغة مفةردات المقيةاس ب صدياغة مفدردات المقيدداس : -ج
( مفةةردة ، موتعةةة بالتسةةاوي علةةى المهةةارات الخمسةةة التةةي يتكةةون  40الشةةبيهة ، وبليةةت مفرداتةة  ) 

( أمةةام االختيةةار √منهةةا المقيةةاس ، فةةى صةةورة جملةةة تقريريةةة ، وعلةةى الطالةةب أن يضةةم عالمةةة )
 -نادرا   -أحيانا   -لبا   غا  -ال ي يمثل رأي  من ضمن االختيارات الخمسة الموجودة وهى: )دائما  

 أبدا (

 
   لتفاوضىا  المدخل باستخدام المختارة الوحدة ( صياغة  1)   رقم ملحق انظر *( )

 المصاغة  الوحدة لتدريس المعلم ( دليل 2)  رقم ملحق انظر **(  )
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:تمثلةت أبعةاد المقيةاس فةى اإبعةاد االتيةة:) الديمقراطيةة إ داد جدول مواصفات المقياس    -د
النقةةد الفكةةري( ، ثةةم قةةام الباحةةث بإعةةداد جةةدول توتيةةم مفةةردات -الةةوعي الةة اتي-العدالةةة–الحريةةة  –

 االتى:المقياس على اإبعاد السابقة واألوتان النسبية لكل بعد  

 ( موصفات مقياس مهارات التنوير العقلى2جدول رقم )

 الوتن النسبى المجموع أرقام المفردات المهةةةارة  م

 ٪20 8  36، 31، 26، 21، 16، 11، 6، 1 الديمقراطية 1

 ٪20 8  37،  32، 27، 22، 17، 7،12، 2 الحرية  2

 ٪20 8  38، 33، 28، 23، 18، 13، 3،8 العدالة  3

 ٪20 8 39، 34، 29، 24، 19، 14، 9،  4 ال اتى الوعى  4

 ٪20 8 25،30،35،40، 10،15،20، 5 النقد الفكرى  5

 ٪100 40 40 المجمةةةوع 

قةةةام الباحةةةث بةةةإجراء التجربةةةة االسةةةتطالعية علةةةى عينةةةة  -التجربةةةة االسةةةتطالعية للمقيةةةاس : -هةةةة
امةةةةة باألقصةةةةر وذلةةةةك ( طالةةةةب مةةةةن طةةةةالب مةةةةدارس المرحلةةةةة الثانويةةةةة الع40عشةةةةوائية قوامهةةةةا  )

 -لحساب :

 تةةم حسةةاب تمةةن المقيةةاس مةةن خةةالل حسةةاب رصةةد تمةةن انتهةةاء  ةةل طالةةب  زمددن المقيدداس : -1
مةةن االختبةةار ، ثةةم تةةم حسةةاب مجمةةوع األتمنةةة لجميةةم الطةةالب وقسةةمتهم علةةى عةةدد الطةةالب فكةةان 

ان الةةةزمن ( دقةةائا لقةةراءة تعليمةةات المقيةةاس ، فكةة 10( دقيقةةة ، ثةةم تةةم إضةةافة )  40الةةزمن ) ) 
 ( دقيقة . 50الكلى للمقياس ) ) 

 تم حساب معامل ثبات المقياس من المعادلة اآلتية : ر) معامل ثبات المقياس : -2

( وهةةو  0,87وبتطبيةا المعادلةةة السةابقة علةةى نتةةائج المقيةاس وجةةد أن معامةةل ثبةات المقيةةاس ) ) 
 مرتفم الثبات

 عن طريا :  ستم حساب الصده للمقايي معامل صدق المقياس :-4

: بعرض  على مجموعةة مةن السةادة المحكمةين المتخصصةين ، وبعةد األخة  الصدق الظاهري   -أ
 بتوجيهاتهم أصب  المقياس صالحا  لالستخدام 

 يقاس الصده ال اتي بحساب الج ر التربيعى لمعامل الثبات   الصدق الذاتي : -ب

 م (  ــم ) ن  – 2ن ع
 

 2( ع  1 –) ن 
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 معامل صده مرتفم  ( وهو 0,93( ) )   0,87معامل صده المقياس )   )      
 

 ويوض  الجدول التالي نتائج العمليات اإحصائية السابقة 
 

 ( نتائج العمليات اإلحصائية لمقياس التنوير العقلي  3جدول رقم ) 

 النتائج العمليات  م

 ( 0,87)  معامل ثبات المقياس 1

 ( 0,93)  معامل صده المقياس 2

 دقيقة 50 تمن المقياس 3

 

قام الباحث بإعداد اختبار مهارات اتخاذ القرار في ضوء   ر مهارات اتخاذ القرار:إعداد اختبا  -2
 الخطوات اآلتية :

يهةةةدف االختبةةةار إلةةةى قيةةةاس مهةةةارات اتخةةةاذ القةةةرار لةةةدى طةةةالب المرحلةةةة  : الهةةدف مةةن االختبةةارأ ( 
 0الثانوية

ن هةةة ا االختبةةةار : أى المهةةةارات التةةةى يقيسةةةها االختبةةةار ، ولقةةةد تضةةةم تحديةةةد أبعةةةاد االختبةةةار (ب
 –وضةةةم البةةةدائل  –المشةةةار ة الجماعيةةةة  –جمةةةم المعلومةةةات  –المهةةةارات اآلتيةةةة )تحديةةةد الهةةةدف 

 التقييم(  –إصدار القرار 

لقةةد قةام الباحةةث عنةد تحديةةد مفةةردات االختبةار باسةةتخدام نمةة   : تحديةد نةةوع مفةردات االختبةةارج(  
أربعةة بةدائل ، وعلةي الطالةب أن يختةار  االختيار من متعدد ، حيث يتبم  ةل مفةردة مةن المفةردات
 أمام البديل ال ي يختاري .   (√)البديل ال ي ينطبا علي  من وجهة نيري بوضم عالمة  

 إعداد جدول مواصفات االختبار :د( 

 وذلك بتوتيم المفردات على المهارات السابقة واألوتان النسبية لها من الجدول : 

 ت اتخاذ القرار ( مواصفات اختبار مهارا 4جدول ) 

 الوزن النسبى  المجموع  أرقام المفردات المهدددارة  م

 ٪20 5 25،  19،  13،  7،  1 تحديد الهدف 1

 ٪20 5 26،  20،  14،  8،  2 جمم المعلومات 2

 ٪20 5 27،  21،  15،  9،  3 المشار ة الجماعية 3

 ٪20 5 28،  22،  16،  10،  4 وضم البدائل 4
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 ٪20 5 29،  23،  17،  11،  5 إصدار القرار 5

 ٪20 5 12،  24،  18،  12،  6 التقييم 6

 ٪100 30 30 المجمةةةوع 

تةم إجةراء التجربةة االسةتطالعية علةى مجموعةة مةن طةالب   :  التجربة االستطال ية لالختبددارهةة(   
الةب ، ( ط 40الصف الثالث الثةانوى العةام بإحةدى مةدارس األقصةر الثانويةة العامةة بلةه قوامهةا ) 

 وذلك لحساب: 

:تةم حسةاب الةزمن الةالتم لحجابةة علةى أسةالة االختبةار مةن خةالل معادلةة حسةاب   زمن االختبددار-1
( دقةةةةائا لقةةةةراءة  5( دقيقةةةةة ، وتةةةةم إضةةةةافة )  35، فبلةةةةه تمةةةةن اإجابةةةةة عةةةةن االختبةةةةار )  الةةةةزمن

 0( دقيقة  40التعليمات، فكان الزمن الكلى لالختبار ) ) 

 :تم حساب معامل ثبات االختبار من خالل معادلة معامل االرتبام ارمعامل ثبات االختب -2

 من المعادلة 

ر )                                                                    ، وبتطبيةةةةةةةا          
 النتائج 

  

  0,80وجد أن معامل االرتبام ) ر ( ) 

 لحساب معامل الثبات حيث ) ر ( ) معامل    وتم استخدام المعادلة ) ر أأ ( )         

 االرتبام  
 ( وهو معامل ثبات مرتفم  0,89) )         فوجد أن معامل الثبات ) ر أأ ( ) 

 : عن طريا حساب : معامل صده االختبار -3

: بعةةةر  االختبةةةار علةةةى مجموعةةةة مةةةن السةةةادة المحكمةةةين المتخصصةةةين ،  الصةةةده اليةةةاهري  -
 0، وبعدها أصب  االختبار صالحا  لالستخدام وتنفي  تعليماتهن  

 : من المعادلة اآلتية : معامل الصده ال اتي )      معامل ثبات االختبار  الصده ال اتي -

 0,94)    0,89معامل الصده ال اتي )       -

 ويوض  الجدل التالي نتائج العمليات اإحصائية السابقة لالختبار :  -

 ات اختبار مهارات اتخاذ القرار اإلحصائية( نتائج  ملي 5جدول ) 

 النتائج العمليات  م

 (  0,80)  معامل االرتبام  1

 (  0,89)  معامل ثابت االختبار  2

 ) ن مجـ س ص ـــ  مجـ س × مجـ ص ( 

  
 [   2) مجـ ص ( –[ ] ن مجـ ص   2) مجـ س ( –] ن مجـ س  

 ر2
 

 + ر 1

2  ×0,80 
 

1  +0,80   
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 (  0,94)  معامل صده االختبار  3

 دقيقة 40 تمن االختبار  4

 الدراسة الميدانية للبحث ونتائجها
مةن فاعليةة المةدخل التفاوضةي فةي  قام الباحث بتحديد هدف الدراسة الميدانيةة : التحقةا

مهارات  ال  من التنوير العقلي واتخاذ القرار لدى طالب المرحلةة الثانويةة العامةة مةن خةالل   تنمية
 -تدريس مادة الفلسفة ،  ومرت إجراءات الدراسة الميدانية بالخطوات اآلتية :

 اختيار  ينة البحث : -1

لةث الثةانوي العةام بمدرسةة خالةد بةن الوليةد الثانويةة تم اختيار عينة البحةث مةن طالبةات الصةف الثا
( طالبةة للمجموعةة التجريبيةة والمجموعةة الضةابطة   30بمحافية األقصةر ويمثلةون )    "المشتر ة  

 من نفس المحافية . "( طالبة من مدرسة "المهيدات الثانوية المشتر ة  30) 

 التطبيق القبلي ألداتي البحث : -2

) مقيةةاس التنةةوير العقلةةي ، اختبةةار اتخةةاذ القةةرار ( قبليةةا  علةةى مجمةةوعتي تةةم تطبيةةا أداتةةى البحةةث 
 . "الضابطة  –التجريبية  "البحث 

 تدريس الوحدة المختارة :  -3

، بالطريقةةةةة  "المجموعةةةةة الضةةةةابطة  "تةةةةم تةةةةدريس الوحةةةةدة المختةةةةارة بالطريقةةةةة المعتةةةةادة لطالبةةةةات 
خةالل مةدرس المجمةوعتين ، وفةى وجةود  مةن "للمجموعة التجريبيةة  "المصاغة بمدخل التفاو   

 لتفادى حدو  أى ظروف تعوه الدراسة . "المجموعة التجريبية  "الباحث مم 

 :التطبيق البعدى ألداتى البحث  -4

بعةةةةد االنتهةةةةاء مةةةةن تةةةةدريس الوحةةةةدة المختةةةةارة ، قةةةةام الباحةةةةث بتطبيةةةةا أداتةةةةى البحةةةةث بعةةةةديا  علةةةةى 
بيةةر  مقارنةةة أداء الطالبةةات فةةى المجمةةةوعتين  ، وذلةةك "الضةةابطة  –التجريبيةةة  "المجمةةوعتين 

اللتين درستا بالطريقة العادية واألخرى بطريقة المدخل التفاوضى ، ثم تةم رصةد النتةائج للتطبيقةين 
 -بهدف اختبار فرو  البحث والوصول إلى النتائج وتفسيرها  اآلتى : "البعدى  –القبلى  "

 نتائج البحث وتفسيرها

 -ث قام الباحث باختبار صحة فرو  البحث  اآلتى :لحجابة عن أسالة البح

علةى مقيةاس  "الضةابطة  –التجريبيةة  "[ » عر  النتائج الخاصة ببداء طالبات المجمةوعتين 1
 التنوير العقلى فى التطبيا البعدى «  :

 الفرض األول :  -
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( يبةةةةين متوسةةةةطى درجةةةةات  0.01يةةةنص علةةةةى : يوجةةةةد فةةةره ذو داللةةةةة إحصةةةةائية عنةةةةد مسةةةتوى ) 
فةى التطبيةا البعةدى علةى مقيةاس التنةوير العقلةى  "الضةابطة  –التجريبية    "المجموعتين    طالبات

 لصال  طالبات المجموعة التجريبية.

 -للفروه بين المتوسطات ، والنتائج يوضحها الجدول اآلتى : "ت " وذلك باستخدام اختبار 

الضةابطة " لمقيةاس  –ريبيةة ( متوسطات درجات طالبات مجموعتى البحث " التج  6جدول رقم )  
 التنوير العقلى  كل وفى  ل بعد من أبعادي على حدي

 المجمو ة ة العين ددد البعدد م
المتوسط  

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
درجة  

 الحرية 
 ة الدالل "ت"قيمة 

 30 الديمقراطية 1
 1,65 41,76 التجريبية

58 55.91 0,01 
 1,4 2,45 الضابطة

 30 الحريةةة 2
 4,35 41,48 التجريبية

58 26.51 0,01 
 1,32 2,45 الضابطة

 30 العدالةةة 3
 1,42 41,3 التجريبية

58 65.70 0,01 
 1,11 2,57 الضابطة

 30 الوعى ال اتى 4
 1,55 41,81 التجريبية

58 62.01 0,01 
 1,25 20,27 الضابطة

 30 النقد الفكرى  5
 1,55 41,81 التجريبية

58 63.14 0,01 
 1,19 20,30 الضابطة

 30 المقياس  كل 6
 7,61 208,24 التجريبية

58 72.93 0,01 
 3,44 102,9 الضابطة

 

 

 -: يتض  من الجدول السابا -

(، 41,78متوسة  درجةةات طالبةات المجموعةةة التجريبيةة فةةى مهةارات المقيةةاس هةى : الديمقراطيةةة )
( أكبر مةن 41,81( ، النقد الفكرى )41,81( ، الوعى ال اتى )41,3)( ، العدالة 41,48الحرية )

( ، 20,45متوس  درجات طلبات المجموعةة الضةابطة فةى نفةس المهةارات  التةالى :الديمقراطيةة )
( علةةةى 20,3( ، النقةةةد الفكةةةرى )20,27( ، الةةةوعى الةةة اتى )20,75( ، العدالةةةة )20,45الحريةةةة )

 . الترتيب بالنسبة للتطبيا البعدى 
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( أكبةةر مةةن درجةةات طالبةةات  208,26درجةةات طالبةةات المجموعةةة التجريبيةةة للمقيةةاس  كةةل )  -
 ( فى التطبيا البعدى . 102,9المجموعة الضابطة ) 

( ، 26,51( ، الحريةةةةةة ) 55,91المحسةةةةةوبة لمهةةةةةارات المقيةةةةةاس : الديمقراطيةةةةةة )  "ت "قيمةةةةةة  -
( 72,93( ، المقيةاس  كةل )63,14لفكةرى )( ، النقةد ا62,01( ، الوعى ال اتى )65,70العدالة )

( 0,01( درجةة ، ومسةتوى داللةة )58( عنةد درجةة حريةة )2,66الجدوليةة )  "ت    "أكبر من قيمة  
المحسةةةةوبة دالةةةةة إحصةةةةائيا  ، وهةةةة ا يثبةةةةت وير ةةةةد أن هنةةةةا  فةةةةره ذو داللةةةةة  "ت  "ممةةةةا يثبةةةةت أن 

فةةةةى  "الضةةةةابطة  –التجريبيةةةةة  "إحصةةةةائية بةةةةين متوسةةةةطات درجةةةةات طالبةةةةات مجمةةةةوعتى البحةةةةث 
التطبيةةةا البعةةةدى علةةةى مقيةةةاس التنةةةوير العقلةةةى لصةةةال  طالبةةةات المجموعةةةة التجريبيةةةة، ممةةةا يثبةةةت 

 صحة الفر  األول ، وفاعلية المدخل المستخدم فى تنمية التنوير العقلى. 

علةةى اختبةةار  "الضةةابطة  -التجريبيةةة  "[ عةةر  النتةةائج الخاصةةة بةةبداء طالبةةات المجمةةوعتين 2
 اذ القرار فى التطبيا البعدى مهارات اتخ

( بين 0 ‚01: يوجد فره ذو داللة إحصائية عند مستوى )   الفر  الثانى للبحث : ينص على  -
علةةةى اتخةةةاذ القةةةرار لصةةةال   "الضةةةابطة  –التجريبيةةةة  "متوسةةةطي درجةةةات طالبةةةات المجمةةةوعتين 

 طالبات المجموعة التجريبية.

 توسطات ، والنتائج يوضحها الجدول التالي :للفره بين الم "ت  "وذلك باستخدام اختبار 

الختبةار "الضةابطة  -( متوسطات درجات طالبةات مجمةوعتي البحةث " التجريبيةة   7جدول رقم )  
 وفى  ل مهارة من مهارت  الفرعية على حدي مهارات اتخاذ القرار  كل

 

 المجمو ة ةالعيند ددالبعددددد م
ط المتوسددددد 

 الحسابي
راف االنح

 المعياري

قيمددددة 

 "ت"

درجددددة 

 الحرية
 ةالدالل

 30 تحديد الهدف 1
 1,24 2,8 التجريبية

6,17 58 0,01 
 1,1 4,6 الضابطة

 30 جمم المعلومات 2
 1,5 8,13 التجريبية

9,06 58 0,01 
 2,13 11,9 الضابطة

3 
المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار ة 

 الجماعية
30 

 1,12 7,32 التجريبية
5,71 58 0,01 

 1,32 9,00 الضابطة

 30 وضم البدائل 4
 1,29 3,83 التجريبية

7,95 58 0,01 
 1,56 6,61 الضابطة

 0,01 58 9,48 0,49 2,39 التجريبية 30 إصدار القرار 5
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 المجمو ة ةالعيند ددالبعددددد م
ط المتوسددددد 

 الحسابي
راف االنح

 المعياري

قيمددددة 

 "ت"

درجددددة 

 الحرية
 ةالدالل

 1,08 7,66 الضابطة

 30 التقييم 6
 0,62 2,27 التجريبية

8,78 58 0,01 
 0,92 7,87 الضابطة

 30 االختبار  كل 7
 2,71 22,03 التجريبية

14,52 58 0,01 
 3,92 32,13 الضابطة

 يتض  من الجدول السابا : -

وفى  ل    ، القرار  كل  اتخاذ  مهارات  اختبار  فى  التجريبية  المجموعة  طالبات  درجات  متوس  
فى   الضابطة  المجموعة  أكبر من متوس  درجات طالبات  الفرعية على حدي  مهارة من مهارت  

   0لك فى  ل مهارة من مهارت  الفرعية على حدي نفس االختيار  كل و  

أكبر من    "ت  "قيمة    - الفرعية على حدة  المحسوبة لالختبار  كل ، ولكل مهارة من مهارت  
( ، وه ا  0,01( درجة ، ومستوى داللة ) 58( عند درجة حرية )  2,66الجدولية )  "ت  "قيمة 

 –التجريبية    "جات طالبات المجموعتين  ير د أن هنا  فره ذو داللة إحصائية بين متوسطى در 
القرار  كل وفى  ل مهارة من مهارات     "الضابطة اتخاذ  البعدى الختبار مهارات  التطبيا  فى 

الفرعية على حدي، مما يثبت صحة الفر  الثانى من فرو  الدراسة  ما ير د على فاعلية المدخل  
 ل مهارة من مهارات  الفرعية على حدي . التفاوضى فى تنمية مهارات اتخاذ القرار  كل وتنمية   

[ عر  النتائج الخاصة بالعالقة بين تنمية  ال  من التنوير العقلي واتخاذ القرار لدى طالبات 3
 المجموعة التجريبية 

 الفرض الثالث للبحث :  -

 ةينص على : توجد عالقة إيجابية بين تنمية التنوير العقلي واتخةاذ القةرار لةدى طالبةات المجموعة
 التجريبية  .

الختبةةار صةةحة ذلةةك ، تةةم حسةةاب معامةةل االرتبةةام لةةدرجات طالبةةات المجموعةةة التجريبيةةة علةةى  -
 مقياس التنوير العقلى واختبار اتخاذ القرار من الجدول التالى :

 ( معامل ارتبام درجات طالبات المجموعة التجريبية 8جدول رقم ) 

 لقرارعلى مقياس التنوير العقلى واختبار اتخاذ ا

 المتغددددددددير م
المتوسط  

 الحسابى 

االنحراف  

 المعيارى 

معامل  

 االرتباط 

مستوى  

 الداللة 

 0,01 1,89 7,61 208,24 مقياس التنوير العقلى 1
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 3,92 32,13 اختبار اتخاذ القرار 2

 يتض  من الجدول السابا :  -

وهةةة ا ير ةةةد وجةةةود عالقةةةة  ( ، 0,01( دالةةةة عنةةةد مسةةةتوى )  1,89أن قيمةةةة معامةةةل االرتبةةةام )  -
ارتباطي  موجبة بين تنمية  ال  من التنوير العقلى واتخاذ القةرار لةدى طالبةات المجموعةة التجريبيةة 

 ، وه ا ير د أيضا  صحة الفر  الثالث .

[ قيةةةاس فاعليةةةة المةةةدخل التفاوضةةةى فةةةى تنميةةةة التنةةةوير العقلةةةى ومهةةةارات اتخةةةاذ القةةةرار لطةةةالب 4
  -: المرحلة الثانوية  االتى

 ( التالية  149،  1984وذلك باستخدام الباحث لمعادلة بال  ) يحيى هندام :  -

  داللة الكسب المعدل )              + : 

  داللة الكسب المعدل )              + 

حيةةث ) س ( المتوسةة  القبلةةى )ص( المتوسةة  البعةةدى ، )د( الدرجةةة العيمةةى ويتضةة  ذلةةك مةةن 
 الجدول : 

 التجريبية ( داللة الكسب المعدل لمجموعة البحث 9جدول رقم ) 

 فى قياس التنوير العقلى واختبار مهارات اتخاذ القرار

 المتغدددددددددددير م
المتوسط  

 القبلى )س(

المتوسط  

 البعدى )س(
 الدرجة النهائية

نسبة الكس   

 المعدل 
 الداللة

مقيةةةةةةةةةةةةةةةاس النةةةةةةةةةةةةةةةوير  1
 العقلى

 دالة 1,5 200 208,24 110,51

 دالة 1,3 150 32,13 16,28 اختبار اتخاذ القرار 2

 -يتض  من الجدول السابا :  -

( ، اختبةةةةار مهةةةةارات اتخةةةةاذ القةةةةرار    1,5أن نسةةةبة الكسةةةةب المعةةةةدل لكةةةةل مةةةةن : مقيةةةةاس التنةةةوير العقلةةةةى )
( ، ويعتبةةران نسةةب دالةةة ويقعةةان فةةى المةةدى الةة ى حةةددي بةةال  ، وبالتةةالى يتسةةم المةةدخل التفاوضةةى    1,3)

ار للطةةةالب ، ممةةةا ير ةةةد صةةةحة الفةةةر  الثالةةةث وبقيةةةة  بالفاعليةةةة فةةةى تنميةةةة التنةةةوير العقلةةةى واتخةةةاذ القةةةر 
 فرو  البحث .

 تفسير نتائج البحث
 بعد عر  نتائج البحث على النحو السابا أشارت نتائج البحث الى وجود :

 س  -ص 

  

 س  -د 

 س  -ص 

  

 د 
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( بةين متوسةطى درجةات طالبةات مجمةوعتى البحةث  0,01فره ذو داللة احصائية عند مسةتوى )  -1
لتنةةوير العقلةةى فةةى التطبيةةا البعةةدى لصةةال  طالبةةات الضةةابطة علةةى مقيةةاس مهةةارات ا -التجريبيةةة

 المجموعة التجريبية

( بةين متوسةطى درجةات طالبةات مجمةوعتى البحةث  0,01فره ذو داللة احصائية عند مسةتوى )  -2
الضابطة على مقياس اختبارمهارات اتخةاذ القةرار فةى التطبيةا البعةدى لصةال  طالبةات -التجريبية

 المجموعة التجريبية

 ايجابية بين تنمية  ال من التنوير العقلى واتخاذ القرار لدى طالبات المجموعة التجريبية .  توجد عالقة -3

أشةةارت نتةةائج البحةةث الةةى فاعليةةة المةةدخل التفاوضةةى فةةى تنميةةة التنةةوير العقلةةى واتخةةاذ القةةرار لةةدى  -4
اوضةى طالبات المرحلة الثانوية .،ويرجم ذلك الى خصائص التعليم والتعلم باسةتخدام المةدخل التف

 وال ى يتميز عن أساليب التعليم والتعلم األخرى من المميزات أهمها ما يلى :

اضفاء صفتى النشام والحيوية على موضوعات التعلم بجعلها أكثر واقاية وارتباطا بواقم  (1
 الطالب

 اثارة دافاية الطالب نحو التعلم والمشار ة الفعالة والتعاون فيما بينهم (2

ين المتعلمين وبعضهم وبينهم وبين المعلةم وبةدون فةر  أو ضةي  النقاش والحوار البناء ب (3
 منة مما يردى الى الجاذبية نحو التعلم واالقبال علية

حث المتعلمين على اقامة العالقات االيجابية فيمةا بيةنهم والتواصةل االجتمةاعي ممةا يةدعم  (4
  مهارات التنوير العقلى واتخاذ القرار  وينمى

لةتعلم المهمةة مثةل الةتعلم الة اتى ، الةتعلم التعةاونى ، العصةف ممارسة العديد مةن أسةاليب ا (5
ال هنى ، المناقشة والحوار.....................الم مما أدى الى الشعور بمتعةة التةدريس 

 به ا المدخل وااليجابية ، وب ل المزيد من الجهد اثناء التعلم 

 
 

 توصيات البحث
 -فى ضوء نتائج البحث يوصى الباحث بما يلى :

إعادة النير فى أهداف ومحتوى مةادة الفلسةفة بالمرحلةة الثانويةة العامةة لكةى يتضةمن مهةارات   -1
 كال  من التنوير العقلى واتخاذ القرار ألهميتهما القصوى فى الحياة العملية .

 ضرورة استخدام المدخل التفاوضى فى عملية التدريس . -2
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ب مراحةل التعلةيم المختلفةة ألهميتهةا القصةوى فةى ضرورة االهتمام بتنمية التنوير العقلى لطةال  -3
 العملية الفكرية .

ضةةرورة اهتمةةام القةةائمين بعمليةةة التةةدريس علةةى اسةةتخدام أسةةاليب التةةدريس المختلفةةة ، الوسةةائل  -4
 التعليمية ، واألنشطة التربوية فى التدريس .

 المقترحات

 ة : حث إجراء البحو  اآلتيةيقترح البا

 التفاوضى فى بحو  تجريبية مم طالب الفاات الخاصة . استخدام المدخل -1

فاعلية استخدام المدخل التفاوضى فى تدريس علم االجتمةاع لتنميةة بعةض المهةارات الحياتيةة   -2
 لدى طاللب المرحلة الثانوية .

اسةةةتخدام المةةةدخل التفاوضةةةى فةةةى مةةةادة علةةةم الةةةنفس لتنميةةةة جوانةةةب الةةةتعلم المختلفةةةة مثةةةل عةةةادات العقةةةل  -3
 يرها.وغ 

 استخدام األنشطة اإثرائية لتنمية التنوير العقلى لطالب المرحلة الثانوية العامة . -4
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 مراجع البحدددددث
 المراجع العربيددددددة :  -أوالً :

( : أثةةةر اسةةةتخدام المةةةدخل التفاوضةةةى ومهةةةام األداء فةةةى 2006إبةةةراييم ) حإبةةةراييم عبةةةد الفتةةةا -1
لةةدى طةةالب المرحلةةة الثانويةةة ) مجلةةة الجمايةةة التربويةةة  تةةدريس التةةاريم علةةى تنميةةة االستقصةةائية

 .180-136( ص ص  6للدراسات االجتماعية ، ع 

(: أثةةةر اسةةةتخدام إسةةةتراتيجية حةةةل المشةةةكالت فةةةى تةةةدريس 2013السةةةمارات ، ياسةةةمين داوود ) -2
مةةةادة التربيةةةة الوطنيةةةة فةةةى تنميةةةة مهةةةارات اتخةةةاذ القةةةرار لةةةدى طلبةةةة الصةةةف العاشةةةر األساسةةةي فةةةى 

( ،  2، ع 1) مجلةةة جامعةةة القةةدس المفتوحةةة لثبحةةا  والدراسةةات التربويةةة والنفسةةية ) مةةج األردن
 .  274-247ص ص 

( : أثةةر اسةةتخدام خةةرائ  التفكيةةر فةةى تيةةادة التحصةةيل وتنميةةة 2011الشةةربينى ، وداليةةا فةةوتى ) -3
ربيةة ) مجلةة مهارات اتخاذ القرار والتفكير البصرى لدى طالب شعبتى الجيرافيا والتاريم بكليةة الت

 ( . 152-99( ) ص ص 33الجماية التربوية للدراسات االجتماعية ، ع 

( : فاعليةة برنةامج إثرائةى قةائم علةى مفهةوم الة ات  2013محمد )  بالق افى خلف عبد الوها -4
فةةي مةةنهج علةةم الةةنفس لتنميةةة مهةةارات اتخةةاذ القةةرار لطةةالب المرحلةةة الثانويةةة ) رسةةالة د تةةوراة غيةةر 

 (.  76-75جامعة القاهرة( ) ص ص  -البحو  والدراسات التربوية   منشورة ، معهد

 -ترجمةةة خليةةل احمةةد خليةةل ) بيةةروت  –(: موسةةوعة الالنةةد الفلسةة ية 1996أندريةة  الالنةةد )  -5
 ( .759( ) ص   2باريس ، ج

( : برنةةامج إثرائةةي قةةائم علةةى رؤى الفالسةةفة المصةةلحين 2016إيمةةان مصةةطفى موسةةى سةةيد ) -6
عقلةةي فةةى مةةادة الفلسةةفة لطةةالب المرحلةةة الثانويةةة ) رسةةالة د تةةوراي غيةةر منشةةورة ، لتنميةةة التنةةوير ال

 (. 279كلية الدراسات العليا للتربية( ) ص 

(: أثةةر اسةةةتخدام المةةدخل التفاوضةةي وأسةةلوب الحافيةةة علةةةى 2005رجةةب ) مثنةةاء عبةةد المةةنع -7
ول الثةةانوي ) مجلةةة تنميةةة مهةةارات التعبيةةر اإبةةداعي واالتجةةاي نحةةو المةةادة لةةدى طةةالب الصةةف األ

( )  ص 100جامعةةةة عةةةين شةةةمس ، ع  –دراسةةةات فةةةى المنةةةاهج وطةةةره التةةةدريس ،  ليةةةة تربيةةةة 
 ( .150-89ص

(: قضيا التنوير والنهضةة فةى الفكةر العربةى المعاصةر ) القةاهرة 1999جالل أمين وآخرون ) -8
-103( )ص ص 1( ، م18، مر ةةز دراسةةات الوحةةدة العربيةةة ، سلسةةلة  تةةب المسةةتقبل العربةةى )

140 .) 
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( : تقةةويم منةةاهج الدراسةةات االجتماعيةةة بالمرحلةةة اإعداديةةة فةةى 2012عبيةةر محمةةود أمةةين ) -9
ضوء اكتساب التالمي  لبعض المفاييم السياسية والقدرة على اتخاذ القرار ) رسالة ماجسةتير غيةر 

 جامعة عين شمس( . –منشورة ،  لية التربية 

(: برنامج قائم على القراءة الفلس ية للمضامين  2013)  اسام  إبراييم عو  هللا عبد الخال -10
اإعالمية لتنمية مهارات التفكير العليا لدى طالب المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحو مادة الفلسفة  

 ( .  125جامعة القاهرة( ) ص –) رسالة د توراة غير منشورة ، معهد الدراسات والبحو  التربوية  

الخرافةةةة إلةةةى نقةةةد االغتةةةراب : مةةةا هةةةو التنةةةوير ؟ لكةةةان   ( : مةةةن نقةةةد2004سةةةامية الهواشةةةى ) -11
 (.154-153( )ص ص 13) القاهرة ، دار المعرفة ، الجاماية ، ع

( : فعاليةةةة تةةةدريس وحةةةدة فةةةى علةةةم االجتمةةةاع باسةةةتخدام 2010سةةةهام حنفةةةى محمةةةد الحنفةةةى ) -12
لمرحلةةة اسةةتراتيجية حةةل المشةةكالت إكسةةاب مهةةارات اتخةةاذ القةةرار وتنميةةة التحصةةيل لةةدى طةةالب ا

جامعةة عةين شةمس ، ع  –الثانوية ) مجلة الجماية التربوية للدراسةات االجتماعيةة ،  ليةة التربيةة 
 (.115-114( ) ص ص 29

( : التنويريون ودورهم فةى خدمةة المجتمةم وخيانتة  " ترجمةة 2003سلوى عباس محمد على ) -13
 عة القاهرة( .جام -ودراسة تحليلية " ) رسالة ماجستير غير منشورة ،  لية اآلداب 

(: التنميةةةةةةة الثقافيةةةةةةة والتنةةةةةةوير ، مةةةةةةدخل إلةةةةةةى محةةةةةةو األميةةةةةةة 2006شةةةةةةبل بةةةةةةدران وآخةةةةةةرون ) -14
 ( .134) اإسكندرية ، دار المعرفة الجاماية( )ص 

( : المحاجة طره قياسها وأسةاليب تنميتهةا ) القةاهرة ، مر ةز تطةوير 2006طريف شوقى )   -15
 ( .6جامعة القاهرة() ص  –الدراسات العليا 

(: تعلةةةةةةيم التفكيةةةةةةر ومهاراتةةةةةة  ) عمةةةةةةان ، دار الثقافةةةةةةة للنشةةةةةةر 2007د العزيةةةةةةز سةةةةةةعيد ) عبةةةةةة -16
 ( 150والتوتيم() ص 

( : فكرة التنوير بين احمد لطفى السيد وسةالمة موسةى ) اإسةكندرية 2000عصمت نصار ) -17
 (. 16، دار الوفاء للطلبة والنشر( ) ص 

يةةةومى فةةةى مواجهةةةة التحةةةديات ( : المةةةدخل المن2001فةةةاروه فهمةةةى ، منةةةى عبةةةد الصةةةبور )  -18
 ( . 106التربوية المعاصرة والمستقبلية ) القاهرة ، دار المعارف( )ص 

( : التفكيةةةةر الفلسةةةةفى عنةةةةد ت ةةةةى نجيةةةةب محمةةةةود مةةةةنهج وتطبيقةةةة   2013فاطمةةةةة اسةةةةماعيل )  -19
 ( .213)الهياة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ( ) ص 
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م إسةةةتراتيجيتى خةةةرائ  التفكيةةةر وقبعةةةات ( : فاعليةةةة اسةةةتخدا2014كامةةةل دسةةةوقي الحصةةةرى ) -20
التفكير الست فى تنميةة مفةاييم المواطنةة وبعةض مهةارات اتخةاذ القةرار لةدى تالمية  الصةف األول 

 80-55( ) ص ص 60اإعدادي ، )القاهرة ، مجلة الجماية التربوية للدراسات االجتماعية ،ع 

وضةةةى فةةةى تنميةةةة طبيعةةةة العلةةةم ( : فاعليةةةة المةةةدخل التفا2010ليلةةةى عبةةةد هللا حسةةةام الةةةدين ) -21
وتقةةدير العلمةةاء لةةدى الطالبةةة المعلمةةة بكليةةة البنةةات ) القةةاهرة ، الجمايةةة المصةةرية للمنةةاهج وطةةره 

 (.110-67جامعة عين شمس ( ) ص ص  –،  لية التربية 154التدريس ع 

( : أثةةر دمةةج أجةةزاء مةةن برنةةامج  ةةورت لتعلةةيم التفكيةةر 2013مجاهةةد ، فةةايزة احمةةد الحسةةينى ) -22
ى محتةةةوى مةةةادة التةةةاريم علةةةى تنميةةةة عةةةادات العقةةةل ومهةةةارة اتخةةةاذ القةةةرار لةةةدى تالميةةة  المرحلةةةة فةةة

 (.171-113( ) ص ص 53اإعدادية ) مجلة الجماية التربوية للدراسات االجتماعية ، ع

 

(: قضةةية التنةةوير فةةى العةةالم اإسةةالمى ) القةةاهرة ، دار الشةةروه( ) ص 1999محمةةد قطةةب ) -23
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