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أثر التعلن املستٌد إىل الدهاغ يف تٌوية أمناط التفكري املرتبطة

جباًبي الدهاغ (األميي واأليسر) لدى طلبة كلية الرتبية األساسية
أ.م.د ًادية حسني يوًس العفوى
م.م .سلوي لفتة ارهيف

أكالن :مشكمة البحث:

الفصؿ األكؿ

َّ
وتكنولوجي في جميػ الميػاديف الملتم ػد د
عممي
إف ما يشيده العالـ مف تقدـ
ّ
ّ
إلػ ظيػور العديػد مػػف الػاث الػدماغ التػػي تشػير إلػ َّف الاشػريد عمػ عتاػد ػورة جديػػدة
في تطايؽ نتػاج ابالػاث المنا قػد عػف عمػوـ الػدماغ فػي العمميػد التعميميػد –التعمميػد إإذ

تقػػود نتػػاج ىػػذه ابالػػاث الػ تةييػرات ميمػػد فػػي ملتمػػؼ مجػػابت العمميػػد التراويػػد اػػد ا

م ػػف و ػػات ال ػػدواـ المدر ػػي م ػػرو ار ااب ػػتراتيجيات التعميمي ػػد –التعممي ػػد وانم ػػاط الت كي ػػر
و اليب التقويـ وانتيا ا اتنظيـ الايجد الص يد.
و ػػد

ػػت ع ػػدد م ػػف الجامع ػػات فػ ػػي م ػػاكف ملتم ػػد م ػػف الع ػػالـ م ارك ػػز الػ ػػاث

متلصصػػد لالػػث كي يػػد اب ػػت ادة مػػف ابكتشػػافات اللدي ػػد اللاصػػد اػػالم الاشػػر التػػي
توصمت ليا إاذا ما طاقت في مجاؿ التعميـ .
وفػػي ءػػو عمػػؿ الاال تػػاف كتدري ػػيد فػػي

ػػـ العمػػوـ للظػػت َّف ط ارجػػؽ التػػدريس فػػي

مءمونيا تقميديد وغير كافيد في رف م تو تعمـ العموـ وب يما في ملتار عمـ ابليا
إفمػا يػزاؿ يعتمػد وفػي غمػب ابليػاف عمػ التجػارب التوكيديػد والعػرض التػي ترمػي الػ

تزويػػد الطماػػد االمعمومػػات العمميػػد لولػػدىا مػػف دوف ابىتمػػاـ اػػالت كير إو َّف ىػػذه الط ارجػػؽ

لي ت متناغمد مػ الػدماغ إفءػ عػف َّف الاال تػاف وفػي ءػو منا شػد اعػض تدري ػيف
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العممي وجدف انيػـ يعػانوف مػف انل ػاض فػي م ػتويات تلصػيؿ طماػتيـ
مادة عمـ الناات
ّ
كمػا يعػانوف مػػف عػدـ القػدرة عمػ توظيػؼ مػػاتعمموه فػي موا ػؼ الليػػاة وب ػيما إذا كػػاف
ابمر يتعمؽ ات ير الظواىر الطايعيد إ وب تعمؿ عم تنميد انماط الت كير ابمر الذ

يجعؿ الطالب يكت ي ال ظ المعمومات.

ػت الاال ت ػ ػػاف ف ػ ػػي ا تقص ػ ػػا ا ػ ػػر ال ػ ػػتعمـ الم ػ ػػتند إلػ ػ ػ
وان ػ ػػا عمػ ػ ػ ذل ػ ػػؾ رغا ػ ػ ْ
الدماغ؛بنيا لـ تع ر عم د ار د تناولت ا ر الػتعمـ الم ػتند إلػ الػدماغ فػي تنميػد نمػاط

الت كيػػر المرتاطػػد اجػػاناي الػػدماغ لػػد طما ػد كميػػد الترايػػد اب ا ػػيد إوت مػػؿ اف تلقػػؽ
اذلؾ تعمما فعاب .

لذا يمكف صياغد مشكمد الالث اال ؤاؿ اآلتي:

مػػا ا ػػر ال ػػتعمـ الم ػػتند ال ػ ال ػػدماغ ف ػػي تنمي ػػد نمػػاط الت كي ػػر المرتاط ػػد اج ػػاناي ال ػػدماغ
(ابي روابيمف) لد طماد كميد الترايد اب ا يد ؟
ثانيان :أهمية البحث:

َّ
ػي لمترايػػد ىػػو إعػػداد ارن ػػاف ليػػدار مػػور لياتػػو اطريقػػد م ػػؤولد
إف اليػػدؼ اب ا ػ ّ
إولمعمػوـ دو ار ا ػػيا فػػي ذلػؾإ فتػػدريس العمػػوـ ي ػاعد الطماػػد عمػ تل ػيف ػػدراتيـ عمػ
ال ي ػػـ إ وينم ػػي ل ػػدييـ الع ػػادات اللقمي ػػد ال زم ػػد لجعمي ػػـ فػ ػرادا منتج ػػيف و ػػادريف عمػ ػ

الت كيػػر ال ػػميـ والمش ػػاركد ابيجااي ػػد ال عال ػػد ف ػػي مواجي ػػد المش ػػك ت الملمي ػػد والعالمي ػػد.
(عودة إٕٓٓٚإ )ٔٓٛ

وي ُّ
عد ىذا لد ىداؼ الترايد العمميد التي ت ع إل تنميد درة الطماد عم الت كيػر
ُ
ال ميـ الذ يعتمد انلػو كايػر عمػ ال يػـ واكت ػاب ػاليب الت كيػر الملتم ػد التػي تػؤد
ال انػا شلصػيتو مػف جميػ النػوالي (المعرفيػد –المياريػد-الوجدانيػد)لت يصػاق ػاد ار

ّْ
لؿ المشك ت التي تواجيو( .ىماـ إٕٓٓٛإ ٖ٘)
عم
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وير (زيتوف إَّ )ٜٜٔٙف لد ىداؼ تدريس العموـ ىو تعمػيـ ابفػراد كيػؼ ي كػروف

ادب مف التركيز في ل ظ المعارؼ والمعمومات المقدمػد الػييـ مػف دوف فيميػا وا ػتيعاايا

و توظي يا في اللياة واب ت ادة منيا في ّْ
لؿ المشك تإ ولتلقيػؽ ذلػؾ يناةػي اف يركػز

تػػدريس العمػػوـ فػػي م ػػاعدة الطماػػد عم ػ اكت ػػاب الطريقػػد العمميػػد فػػي الالػػث والت كيػػر
والتركيز في طراجؽ العمـ وعممياتو(.زيتوف إٜٜٔٙإ ٗ)ٜ

كمػ ػػا يػ ػػر (عطػ ػػا ا إٕٕٓٓ) َّف تػ ػػدريس العمػ ػػوـ ي ػ ػػع إل ػ ػ تعميػ ػػؽ فيػ ػػـ المعمػ ػػـ

والطالب لطايعد العمـ إ فالعمـ ليس مجرد مجموعد متراكمػد م ككػد مػف اللقػاجؽ العمميػدإ

انم ػػا ىػػو ج ػػـ مػػف المعرف ػػد
منظمػػد ف ػػي فروعػػو العممي ػػد كابليػػا وال يزي ػػا والكيميػػا إ و َّ

العمميػػد المنظمػػد التػػي مكػػف التوصػػؿ الييػػا اا ػػتعماؿ المنيجيػػد العمميػػد التػػي تقػػوـ ا ا ػػا
باػ ّػد مػػف النيػػوض
عم ػ اب تقصػػا واب تكشػػاؼ والالػػث فػػي الظ ػواىر الطايعيػػد إ لػػذا ُ
اتػ ػػدريس العمػ ػػوـ وتطػ ػػويره وتلدي ػ ػػو إويػ ػػتـ ذلػ ػػؾ فػ ػػي ءػ ػػو انػ ػػا منػ ػػاى لدي ػ ػػد لمعمػ ػػوـ
وار ػػا طراجؽ واتجاى ػػات واء ػػلد ف ػػي مي ػػداف ت ػػدريس العم ػػوـ الت ػػي م ػػف ش ػػانيا الني ػػوض
االجوان ػػب المعرفي ػػد والوجداني ػػد والمياري ػػد لمطما ػػد ف ػػي الم ارل ػػؿ التعميمي ػػد كاف ػػد(.عطا

إٕٕٓٓ إ)ٔٛ-ٔٚ

وتلقيقا ليذا ظيرت الدعوة ال التدريس ال عاؿ الذ يلدث اب ر المطموب اك ايد عاليد

ػداني والمي ػػار ّ إ وا ػػتجااد لي ػػذه الػػدعوة ظي ػػرت اتجاى ػػات
ػي والوج ػ ّ
فػػي دا الم ػػتعمـ العقمػ ّ
وا ػػتراتيجيات جدي ػػدة إ وط ػػورت ا ػػتراتيجيات ال ػػر لت ػػتجيب الػ ػ متطما ػػات الت ػػدريس

ال ع ػػاؿ إ وتلقيقػ ػػا ل ىػ ػػداؼ التراويػ ػػد والتعميمي ػػد المنشػ ػػودة فػ ػػي العمميػ ػػد التراويد(.عطيػ ػػد

إٕٓٓٛإ ٕٓ)

ومف ىنػا وا ػتم ار ار لجيػود عممػا الػن س وعممػا ابعصػاب فػي ابل يػد ال ال ػد اػرزت

نظريػػات جديػػدة فػػي عمػػـ ن ػػس الػػتعمـ والتعمػػيـ ومنيػػا نظريػػد الػػتعمـ الم ػػتند إل ػ الػػدماغ

 Brain Based Learningالتػػي تػػر َّف الػػدماغ مػػزود فطريػػا امجموعػػد مػػف القػػدرات
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ػذاتي إ
ػذاتي والقػػدرة عم ػ تلميػػؿ الايانػػات والت مػػؿ الػ ّ
الكامنػػد منيػػا :القػػدرة عم ػ التنظػػيـ الػ ّ
و درة ب متناىيد عم اراداع( .نوفؿ إ  ٕٓٓٚإ )ٙٙ
إذ تر ) (Diamond,1998كما ورد في (عايدات و ييمد َّ )ٕٓٓٚف التعمـ يزيد

م ػػف النم ػػو الم ػػاد ّ لم ػػدماغ و َّف ال ػػدماغ يتةي ػػر فيزيولوجي ػػا ل ػػيف ي ػػنةمس ف ػػي ايج ػػد غني ػػد
االم يرات إليث تػزداد ك افػد الػدماغ وروااطػو العصػايد عنػدما تػزداد ت اع تنػا مػ الليػاة

إفإذا كاف ابن اف منػدمجا فػي ت ػاع ت وموا ػؼ صػعاد ف َّ
ػإف النيترونػات العصػايد تنشػط
وتزدىػػر إوكػػذلؾ عنػػدما تتػػوفر الايجػػد الةنيػػد التػػي تػػوفر المعطيػػات الل ػػيد المتعػػددة التػػي

تزي ػػد م ػػف نم ػػو ال ػػدماغ ان ػػاد ٕٓ %ع ػػف اولج ػػؾ ال ػػذيف يعيش ػػوف ف ػػي ايج ػػات فقيػ ػرة اي ػػذه

َّ
ػاني عمػ ػ ال ػػتعمـ
المعطي ػػات( .عاي ػػدات و ػػييمد إ ٕٓٓٚإ ٘)ٙإو ف ػػدرة ال ػػدماغ ابن ػ ّ
عظيم ػػد إاذا م ػػاتوفرت الظ ػػروؼ المنا ػػادإ ف ػػي عص ػػر التكنولوجي ػػا ال ػػذ نع ػػيش يلم ػػو
ػاي
لمك ي ػريف م ػػف المتلصص ػػيف ف ػػي عم ػػـ ال ػػن س وغي ػػرىـ اف يطمقػ ػوا عمػ ػ الجي ػػاز العص ػ ّ
ػتص ىػذه اآللػد اػالتعمـ إو َّف المنػاطؽ الم ػؤولد
لإلن اف ا ـ آلد واالذات لا ػوب إإذ تل ُّ

ػاني تنمػػو وتتطػػور وتصػػاق آلػػد الت كيػػر ىػػذه ك ػػر ػػدرة عمػ
عػػف الػػتعمـ فػػي الػػدماغ ابن ػ ّ
ػإف الػػدماغ زداد عم ػ مػ ّْػر الػػزمف إل ػ ءػػعؼ و ػػد اءػػعاؼ لجمػػو
الػػتعمـ إوىكػػذا فػ ّ
ػمي إاػػؿ نمػػا يءػػا فػػي منػػاطؽ ملػػددة كالمن ػاطؽ التػػي تػػتلكـ الركػػد اليػػد إ وفػػي
ابصػ ّ
منطقد التلكـ االك ـإوفي مراكز التلكـ االاصيرة والتلطيط.

(غانـ إ  ٕٜٓٓإ ٔٔ)

َّف الاث الدماغ الاشػر ّ تم ػؿ ػورة ولكػف يجػب عمػ المعممػيف تعػديؿ معػارفيـ اػؿ
َّف يطاقػ ػوا نتاججي ػػا إاذ يلت ػػاج المعمم ػػوف الػ ػ ا ػػتعماؿ م ػػدلؿ اللػ ػواس المتع ػػددة لتػ ػ

يشػػارؾ الطماػػد انشػػاط فػػي الػػتعمـ .ويجػػب اف تكػػوف غػػرؼ الد ار ػػد امػػاكف مقاولػػد اص ػريا
اليث يتاادؿ المعمـ والطماد نقاشات التعمـ إويجب اف ي مق لمطماد االتلرؾ والو وؼ إذ

َّ
ػاعي يل ػػف
إف ى ػػذا يزي ػػد ت ػػدفؽ ال ػػدـ لممػ ػ ان ػػاد ٘ٔ %عن ػػدما نق ػػؼ والت اع ػػؿ ابجتم ػ ّ
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عمميات التعمـ(.ااو رياش إٕٓٓٚإ ٗ٘ٔ) إ وىذا مػا توكػده د ار ػد ) (Robin,2002إذ

َّف عمميد إعداد المعمـ لمقرف اللػاد والعشػريف ىػي الػد الميمػات الرجي ػد التػي يتعيػد

ايػػا التراويػػوف فػػي ظػ ّْػؿ نتػػاج االػػاث عمػػوـ الػػدماغ إ إذ يتو ػ ْف تتءػػمف عمميػػد إعػػداد
المعمػ ػػـ وت ىيمػ ػػو مػ ػػف ليػ ػػث اك ػ ػػااو ميػ ػػارات إدارة الصػ ػػؼ وتمكينػ ػػو مػ ػػف اب ػ ػػتراتيجيات

التعميميػػد التعمميػػد وتعري ػػو اط ارجػػؽ تقويػػد الػػذاكرة فء ػ عػػف تدرياػػو عم ػ ط ارجػػؽ التقػػويـ
اللدي د التي تتناغـ م نتاج االاث الدماغ(.نوفؿ إٕٓٓٚب إ ٖ)

ػػمواا و منيجػػا شػػام لمػػتعمـ والتعمػػيـ

وتم ػػؿ نظريػػد الػػتعمـ الم ػػتند إلػ الػػدماغ الاشػػر ّ
ػيإ وت ػتند إلػ
إوي تند إل عمـ ابعصاب اللديث المييمف عم الدماغ الاشػر ّ الطايع ّ
عمػػوـ التش ػريق وابدا الػػوظي ّي لمػػدماغ إ ويشػػمؿ ىػػذا النػػوع مػػف الػػتعمـ م ػػاىيـ واليػػات
الذاتي و اليب الػتعمـ والػذكا المتعػدد والػتعمـ
ابتقاني والتعمـ
تعميميد تعمميد م ؿ :التعمـ
ّ
ّ
ػي وال ػػتعمـ الم ػػتند إلػ ػ المش ػػكمد .
ػي وال ػػتعمـ اللرك ػ ّ
ػاوني والملاك ػػاة وال ػػتعمـ التجريا ػ ّ
التع ػ ّ

(ملمود إٕ٘ٓٓ إ )ٕٛٛ-ٕٛٚ

فالتعمـ الم ػتند إلػ الػدماغ نظريػد فػي الػتعمـ ت ػتند إلػ الػدماغ تركياػا ووظي ػد إو َّف ىػذا
ال ػػتعمـ ػ ُّ
ػيظؿ م ػػتم ار طالم ػػا ل ػػـ يمنػ ػ ال ػػدماغ م ػػف دا عمميات ػػو الطايعي ػػد ل ػػاب م ػػف

اب ػ ػػااب( .الريم ػ ػػاو ّ وآل ػ ػػروف إ ٕٓٓٛإ  )ٜٔٛإ وى ػ ػػو ال ػ ػػتعمـ مػ ػ ػ لء ػ ػػور ال ػ ػػذىف
 Learning with Brain in mindالػػذ يلػػدث فػػي صػػورة ترااطػػات وتشػػااكات
طايعيد دالؿ الم ( .ملمودإٕ٘ٓٓإ )ٕٛٛ

و َّف الػػتعمـ الم ػػتند إل ػ الػػدماغ ي ػػاعد عم ػ الممار ػػات الص ػ يد الناجلػػد وتػػدعميا

التي كانت تمارس مف ا ُؿ إوجعميا متناغمد م الػدماغإ وايجػاد الطريقػد ال ءػم لكي يػد
تعمػػـ الػػدماغ .كمػػا َّف االػػاث الػػدماغ تزودنػػا ااب ػػاس ل يػػـ ط ارجػػؽ التعمػػيـ التػػي ت ػػاعد

الطماد عم التعمـ انلو ك ر فاعميدإ لذا َّ
فإف الطماد ينشدوف معرفد عمؽ مػف المعرفػد
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ػمطي
ال طليد التي تعتمد عم التذكر إ َّنيـ يطماوف معرفد ديناميكيد مت اعمػد ) .ال
ّ
إٕٗٓٓإ.)ٕٚ
ويعرض جيرالد ادلماف  Grald Edelmanوجيد نظر عف الدماغ يمكنيا ْف تػؤ ر
فػػي م ػػتقاؿ غرفػػد الصػػؼ إإذ ُيعػ ُّػد ادلمػػاف َّف الػػدماغ يشػػاو غااػػد تت اعػػؿ فييػػا ابنظمػػد
َّف الطماػػد ػػد يعيشػػوف فػػي ايجػػد تػػوفر ك ي ػ ار مػػف

ػوعي إويشػػير إل ػ
انلػػو م ػػتمر وموءػ ّ
طاقػات المشػػك ت الل ػػيد وال قافيػػد إوتشػػير ىػذه ابفكػػار إلػ

َّف الطماػػد يمتمكػػوف ػػدرات

التعمـ وال يـ والنمو إفإذا ما توفرت لمطماد اشكاؿ مف فرص التعميـ َّ
فإنيـ وؼ يشكموف

الروااط مف جؿ التعمـ (.ااو رياش وزىريد إٕٓٓٚإ )ٖٗٚ

و يؤكػػد الػػتعمـ الم ػػتند إل ػ الػػدماغ َّف يكػػوف المػػني م جمػػا لنمػػو الػػدماغإ
باػ َّػد ْف يكػػوف مػػني م ػػاىيـ وع ػػات بمػػني لقػػاجؽ إ ومػػني م ػرتاط االليػػاة اللقيقيػػد
ُ
ومشػػجعا لمممار ػػد والتطايقػػات اللقيقيػػد  .وذلػػؾ َّ
بف الػػدماغ ينمػػو فػػي ظػػروؼ وشػػروط
معيند يجػب توافرىػا لتػ يصػؿ إلػ فءػؿ نلػو إ فالليػاة المدر ػيد التػي تت ػـ اػالجمود
و مػػد اللركػػد وءػػعؼ المعطيػػات الل ػػيد والمقػػررات ال ااتػػد واليػػدو والجمػػوس ل ػػاعات
طويمػػد ل ػػتماع إل ػ المعممػػيف لي ػػت الشػػروط الم جمػػد لمػػدماغ اػػؿ العكػػس تماما َّ
إإنيػػا
ظروؼ معيقد لعمؿ الدماغ(.عايدات و ييمد إٕٓٓٚإ ٘)ٙٙ-ٙ
كما د ي ػم الػتعمـ الم ػتند إلػ الػدماغ اػالتعمـ المتنػاغـ مػ الػدماغ إ يػدؿ عمػ
التعمـإومصػػمـ لتكييػػؼ الموا ػػؼ المدر ػػيد والتػػدريس م ػ طايعػػد الػػدماغ إ وذلػػؾ افءػػؿ
اك يػػر مػػف ملاولػػد اجاػػار الػػدماغ عم ػ اللءػػوع لترتياػػات صػػممت م ػػاقا مػػف دوف
مطيإٕٗٓٓ إ)ٕٙ
مراعاة لمدماغ إ وكي يد داجو انلو فءؿ( .ال
ّ
وي ػ ػػر (ْ )Sousa,1998ف الال ػ ػػث ف ػ ػػي عم ػ ػػـ ابعص ػ ػػاب يج ػ ػػب ْف يق ػ ػػود عممي ػ ػػد
التػػدريس ويقػػوؿ ؛ يلػػاوؿ المعممػػوف تةييػػر الػػدماغ كػ ّؿ يػػوـإ فكممػػا عرفػوا ك ػػر عػػف كيػػؼ
التعمميد.
يتعمـ الدماغ كمما كانوا ك ر نجالا في ميمتيـ التعميميد
ّ
(ال مطي إٕٗٓٓ إٔٔ)
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لذا َّ
فإف ال ورة المعرفيد التي تتم ؿ في تطايقات ارالاث الميمد عم الدماغ في عمميتي

ػي إو نظم ػ ػػد ابنء ػ ػػااط وا ػ ػػاليب التق ػ ػػويـ
ال ػ ػػتعمـ والتعم ػ ػػيـ إ ػ ػػتةير ا ػ ػػد ال ػ ػػدواـ المدر ػ ػ ّ
إوا ػػتراتيجيات التعمػػيـ والايجػػد الصػ يدإ وا ػػتعماؿ التقنيػػدإ ولتػ الطريقػػد التػػي ننظػػر ايػػا
إل الترايد ال نيد والادنيد(.ااو رياش وزىريد إٕٓٓٚإ ٖٔٗ) إ َّ
فكؿ ىذا يدف ال التقػدـ

في مجاؿ عمميات التدريس واب ت ادة مف تراويات الم الاشر ّ وآلياتوإب يما في مجاؿ
معالج ػػد المعموم ػػات إ وى ػػذا ب يتػ ػ ت إبّ م ػػف لػ ػ ؿ عق ػػوؿ ماتكػ ػرة ومرن ػػد وغي ػػر نمطي ػػد
ػي وتن يػػذه وتطػػويره إويتطمػػب معممػػيف
الت كيػػر مػػف القػػاجميف عم ػ صػػناعد المػػني الد ار ػ ّ
ك ا ممميف يميموف ط ايـ إوفي ايجد ريد غير ملددة ابمكانات.إذ َّ
إف ال روة اللقيقيد

لمشػػعوب تكمػػف فػػي العقػػؿ الاشػػر ّ وآلياتػػوإ ولػػيس فػػي رواتيػػا الطايعيػػد فقػػط( .ملمػػود
إٕ٘ٓٓإ ٔ)
لقػػد زداد ابىتمػػاـ اموءػػوع الت كيػػر ازديػػادا مملوظػػا فػػي النصػػؼ ال ػػاني مػػف القػػرف

العش ػريف إب ػػيما فػػي عقػػد ال مانينػػات منػػو إإذ تم ػػؿ ذلػػؾ ابىتمػػاـ فػػي ك ي ػ ار مػػف نمػػاذج
الت كير والارام التدريايد والالوث والد ار ات وات اؽ وجيات النظر الداعمد ايػذا المجػاؿ

الليػػو وتطػػويره .عم ػ اماػػاد

الترايػػد اليادفػػد اكػ ّْػؿ ااعادىػػا ال ػ تنظػػيـ الت كيػػر عنػػد

ٍّ
لد ممكف مف دراتيـ وطا اتيـ اباداعيد(.نوفؿإ
المتعمميف وتمكينيـ مف ا ت مار ص
 ٕٓٓٛإٕٔ)

َّ
إف الت كيػػر نعمػػد إلييػػد وىايػػا ا اللػػالؽ لانػػي الاشػػر دوف غيػػرىـ مػػف الملمو ػػات إوىػػو

العقمي(.عاػد
اني وي تي في عم مرتاػد مػف م ارتػب النشػاط
ّ
يم ؿ ا دـ نواع ال موؾ ارن ّ
العزيز إٕٜٓٓإ ٕٔ)
فقػػد دعػػا الق ػرآف الك ػريـ ابن ػػاف ال ػ التػػدار والت كيػػر مػػف ولػػو تعال كػػذلؾ ياػػيف ا لكػػـ

ابيػػات لعمكػػـ تت كروف (الاقرة:ابيػػد  )ٕٜٔوكػػذلؾ ولػػو تعػػال
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و عػػودا وعم ػ جنػػوايـ ويت كػػروف فػػي لمػػؽ ال ػػماوات وابرض رانػػا مػػا لمقػػت ىػػذا اػػاط
الانؾ فقنا عذاب النار (اؿ عمراف :ابيدٔ.)ٜٔ

كمػػا ُيعػ َّػد الت كيػػر لػػد ابىػػداؼ التراويػػد الميمػػد فػػي ر ػػـ ال يا ػػات التعميميػػد فػػي الػػدوؿ
العرايد وابجنايد إولقد اكدت ابىداؼ التراويد في ابنظمػد التعميميػد تنميػد الت كيػر لػد

الناشجد( .جمؿ واليويد إٖٕٓٓإ ٕٗٓ)

ويتميػػز الت كيػػر مػػف ػػاجر العمميػػات المعرفيػػد ا َّنػػو ك رىػػا ر يػػا إ وا ػػدرىا عمػ الن ػػاذ إل ػ

مما يمكنو مف معالجد المعمومات وانتػاج
عمؽ ابشيا والظواىر والموا ؼ وابلاطد ايا ّ
واع ػ ػ ػػادة انت ػ ػ ػػاج مع ػ ػ ػػارؼ ومعموم ػ ػ ػػات جدي ػ ػ ػػدة اموء ػ ػ ػػوعيد د يق ػ ػ ػػد وش ػ ػ ػػاممد إملتصػ ػ ػ ػرة

ومرمزة(.غاار ولالدإ ٕٔٔٓإ ٔٔ)

ػي وعاػد المطيػؼ وملمػد إ )ٜٜٔٙإلػ إمكػاف تنميػد الت كيػر مػف لػ ؿ
كما يشػير (اللميم ّ
ت ػػدريس العمػػػوـ ذلػػػؾ فػ ػػي ءػػػو توجيػ ػػو انتا ػػاه الطماػ ػػد ال ػ ػ تلدي ػػد المشػػػك ت والم ػػػاجؿ

ػؿ(.اللميمي
المطرولد إوتكمي يـ انشاطات عم نلو ءػايا تتطمػب ابنتاػاه وتتلػد العق
ّ
وعاد المطيؼ وملمدإٜٜٔٙإ ٖٕٓ)
َّ
ممػا
إف تنميد الت كير وميا ارتػو الملتم ػد صػاق مػ ار ءػروريا فػي لياتنػا اليوميػد والعمميػد ّ
يتطمب إعداد موا ؼ تعميميد متنوعدإ واتااع طراجؽ تدري د ت ػاعد الطماػد عمػ الت كيػرإ

ولذا يناةي ْف يكوف التعميـ مف جؿ تنميد الت كير وتطويره في صػدارة ابىػداؼ التراويػد
ليس فقط في العموـ اؿ في المقػررات الد ار ػيد كافػد إلتػ يصػاق الت كيػر وتنميتػو ػموؾ
عػ ػ ػ ػػاـ فػ ػ ػ ػػي جمي ػ ػ ػ ػ الم ارلػ ػ ػ ػػؿ الد ار ػ ػ ػ ػػيدإ وم ػ ػ ػ ػف ػ ػ ػ ػػـ يظيػ ػ ػ ػػر عم ػ ػ ػ ػ لياتنػ ػ ػ ػػا اليوميػ ػ ػ ػػد.

(جروافإٜٜٜٔإٕٓٔ)

لقد زاد ابىتماـ اد ار د نماط التعمـ والت كير في المدة الماءػيد إليػذا ُجريػت العديػد مػف
الد ار ات في الايجد العرايد لتوءيق تمؾ ابنماط وع تيػا اػالمتةيرات اباتكاريػد والعقميػد
والشلصػػيد إوكػػذلؾ الد ار ػػات المتعمقػػد اابنشػػطد العقميػػد الملتم ػػد فػػي ملاولػػد لت ػػييؿ
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عمميػد الػتعمـ وتل ػينيا وتنميػد ت كيػر الطماػد فػي ملتمػؼ الم ارلػؿ التعميميػد( .اللراػي إ
ٖٕٓٓ إ ٘)
وير ( طامي وآلروف إٕٓٓٓ) َّف معرفػد نمػاط الت كيػر لػد الطماػد ي ػاعد عمػ تقػديـ
التعمـ اطراجؽ ك ر فاعميد وك ا ةإ واذلؾ يتمكف الطماد مػف دا متطماػات الد ار ػد انلػو
افءؿ ( .طامي وماجد وناي دإٕٓٓٓإ)ٜٙٔ
ويؤكػد (ط فلػد وعمػاد إَّ )ٕٜٓٓف التاػايف اػيف ابفػراد فػي نمػاط الػتعمـ والت كيػر يرجػ
إل ػ اعتمػػادىـ عم ػ لػػد جػػاناي الػػدماغ فػػي ا ػػتقااؿ المعمومػػات ومعالجتيػػا إإذ يػػر َّف
الدماغ ي تطي التعمـ انلو افءؿ عندما يشترؾ ك جانايػو معػا فػي معالجػد المعمومػات
وتلزينيػا وا ػترجاعيا( .ط فلػػد وعمػاد إ ٕٜٓٓإ ٗ)ٕٚإ لػذا تركػػز ابىتمػاـ اابنشػػطد
العقميػد والوظػاجؼ التػػي يقػوـ ايػا المػ الاشػر ّ إإذ صػاق مػػف المعمػوـ َّف اعػض القػػدرات
ػاني اوعم ػ النص ػ يف الكػػروييف
العقميػػد العميػػا تعتمػػد عم ػ منػػاطؽ معينػػد مػػف الم ػ ابن ػ ّ
إليث يقوـ كؿ نصؼ منيما ا نشطد عقميد ملتم د.
(ال ميماني إٜٜٗٔإ ٘)ٔٚ
و ػػد اعتمػػد تػػورانس وروكنشػػتايف ) (Torrance & Rockenstion,1987ػػموب
ت ءػػيؿ الي ػػطرة المليػػد لإلشػػارة إل ػ اب ػػاليب الم ءػػمد لػػد ابف ػراد فػػي التعامػػؿ م ػ
المعمومات انتااىيا وادراكيا(Torrance&Rockenstion,1987,p.p.261-262).نق
عف( العايد إٚإٕٗٓٓ )
و د اشار الاال وف الػ َّف ابفػراد يميمػوف الػ ابعتمػاد انلػو من ػؽ عمػ الػد جػاناي
ال ػػدماغ اك ػػر م ػػف ابفػ ػراد ف ػػي معالج ػػد المعموم ػػات إإذ ُش ػػير الػ ػ ى ػػذا الجان ػػب االجان ػػب
الم يطر (ال اجد) لد ابفراد إوترتػب عمػ ظيػور م يػوـ ال ػيطرة او ال ػيادة الدماغيػد
افتراض م ػاده ف ػيطرة لػد جػاناي الػدماغ عنػد ابفػراد يمكػف ْف يعاػر عػف ن ػو عمػ
نلو موب معيف يتاناه ال رد في عمميد التعمـ والت كير.
( او جادو وملمد إ ٕٓٓٚإ )ٜٗ
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و ػد كػاف تػورانس (  )Torrance,1987وؿ مػف ا ػتعمؿ م يػوـ

ػموب الت كيػر و يػر

َّف ال ػػرد يميػػؿ إل ػ ا ػػتعماؿ لػػد نص ػ ي الػػدماغ فػػي معالجػػد المعمومػػات إليػػث يعػػال

النصػؼ ابي ػػر المعمومػات المتعمقػػد االميػػاـ المةويػد اطريقػػد منطقيػػد وكميػدإ امػػا النصػػؼ
ػمي اطريقػػد تلميمي ػػد مجزج ػػد
ابيمػػف فيعػ ػال المعمومػػات المتعمق ػػد ا ػػابدراؾ والءػػاط العء ػ ّ
(.العت ػػوـ ووعا ػػد الناص ػػر وموف ػػؽ إ ٕٜٓٓإ ٖ٘)إ و ف معظ ػػـ ابفػ ػراد ي ػػتعمموف تم ػػؾ
ابنمػػاط لكػػف الةماػػد و ال ػػيطرة فػػي اعػػض الموا ػػؼ تكػػوف بلػػدىما عمػ ل ػػاب اآللػػر

.وىكػػذا يمكػػف تػػدريب ابفػراد عمػ ا ػػتعماؿ ابنمػػاط ال

ػػد اػػدب مػػف تركيػػزىـ عمػ نمػػط

والد مادديف اذلؾ الطا د الكامند الموجػودة فػي مليػـMicheal,1995,p.p.60-64).
&  (Kimنق عف (العايد إٕٗٓٓ إ)ٚ

وتؤك ػػد العدي ػػد م ػػف الد ار ػػات التراوي ػػد َّف معرف ػػد آلي ػػد عم ػػؿ ال ػػدماغ ي ػػيؿ م ػػف ط ارج ػػؽ
ػاعي وانجػاز
ػي وابجتم ّ
اكت اب المتعمميف المعرفد وتل يؼ القمؽ والداث اب تقرار الن ّ
الميػػاـ التراويػػد اد ػػد و ػػيولد إ لػػذا يناةػػي عم ػ كػ ّْػؿ معمػػـ ْف يػػدرس آليػػد عمػػؿ الػػدماغ
ونظريػػد الػػتعمـ اجػػاناي الػػدماغ واب ػػتراتيجات التدري ػػيد المنشػػطد لجػػاناي غيػػر الم ػػيطر
مف الدماغ ذلؾ مف جؿ رف م تو داجيـ التعميمي وتنشػيط ت كيػرىـ وانػارتيـ (موءػوع

اليد عمؿ الدماغ)(ع اند ويو ؼ إٕٜٓٓإ ٔٔ)

وىكذا ف َّف التميز ايف جاناي الدماغ يكمف في َّف كؿ جانب يتعامؿ م نواع معينػد مػف

الم يػرات التػي ت يػر لا ي ػو وتل ػز اد اركػو إكمػا َّف لػو دوافعػو اللاصػد التػي تقػوده إلػ

العمؿإو ف ّْ
كؿ جانب مف جاناي الدماغ يؤد وظاجؼ تلتمؼ تماماعف الجانػب اآللػرإ
وبتوجد امكانيد لتاادؿ ىذه ابدوار اينيما إإذف كمّض جانػب مػف جػاناي الػدماغ بيعػرؼ

مايقوـ او الجانب ابلرإ

يعمػؿ كمػا لػو كػاف لػو ذاكرتػو وارادتػو اللاصػد إفءػ عػف

لدوث التنػافس اينيمػا عمػ مػف يكػوف لػو الػتلكـ ( .و ػاإٕٜٓٓإ ٔ )ٕٚإ ولم ػيطرة

ػيف َّف المدر ػػد
الدماغيػد م ػاىمد فػػي العمميػد التعميميػػد وفػي التػ ير ا ػاليب الػػتعمـإإذ تا ّ
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ت ءػؿ نوعػا معينػا مػف التعمػيـ عمػ

نػواع لػر إو مراجعػد معمقػد لمػا يجػر مػف تعمػػيـ

ا ػػد ا م ػػف اللء ػػاند لتػ ػ نياي ػػد المرلم ػػد ال انوي ػػد نج ػػد َّف التعم ػػيـ االم ػػدارس ذو نص ػػؼ

دماغي ي ر وااعتراؼ معظـ المعمميف إ وىذا يعني َّف النصؼ ابي ر مػف الػدماغ ىػو
الم ءػػؿ عنػػد الطماػػد فػػي عمميػػد التعمػػيـ والػػتعمـ عم ػ ل ػػاب اىمػػاؿ واءػػق فػػي تنميػػد
وظاجؼ الجانب ابيمف لمدماغ ( .او جادو وملمد إٕٓٓٚإ ٔ٘)

ويػ ػػر )(Herman,1981

كمػ ػػا ورد فػ ػػي ( طػ ػػامي ٕٓٓٓ) َّف عم ػ ػ ال ػ ػػايكولوجييف

والتراػػوييف ْف يعيػػدوا النظػػر فػػي تلطػػيط المنػػاى إوفػػي ا ػػاليب التػػدريس ذلػػؾ مػػف جػػؿ
تصميـ نشطد تعميميد ولارات لصالق ابفراد ذو النصؼ ابيمػف لمػدماغ إإذ إف معظػـ
ابنشػػطد والمنػػاى تصػػمـ ع ػػادة لتف ػراد الػػذيف ت ػػودىـ وظ ػػاجؼ نصػػؼ الػػدماغ ابي ػػر
وييمػػؿ ابف ػراد الػػذيف ت ػػودىـ وظػػاجؼ نصػػؼ الػػدماغ ابيمػػف إلػػذا اػػد ت تظيػػر شػػعارات

التعمػػيـ لمنص ػ يف ابيمػػف وابي ػػر والتعمػػيـ لػػذو النصػػؼ ابيمػػف؛ لشػػعورىـ ا ىميػػد ذلػػؾ
الجانب ومراعاة ولجؾ ابفراد ( .طامي وماجد وناي د إٕٓٓٓإ ٕٕ)ٙ
ولذا يمكف تمليص ىميد ىذا الالث ااآلتي:

ٔ.إعداد الطالب الجامعي (معمـ الم تقاؿ) لتطايؽ العمـ مادة وطريقد.

ٕ.ي اعد ىذا الالث واءعي المنػاى عمػ تصػميـ المنػاى الم جمػد بنمػاط الت كيرعنػد
الطماد.

ػػموب ل ػػديث ف ػػي

ٖ .ػػد يم ػػؿ الال ػػث ملاول ػػد ل نتق ػػاؿ م ػػف الت ػػدريس ابعتي ػػاد ّ الػ ػ
التدريس ي ع ال تنميد نماط الت كيرو عمميات العمـ ورف م تو التلصيؿ.

ٗ .ػػد ي ػػيـ ى ػػذا الال ػػث ف ػػي جع ػػؿ الت ػػدريس ك ػػر فاعمي ػػد م ػػف لػ ػ ؿ اتا ػػاع اب ػػاليب

المتناغمد م عمؿ الدماغ.

٘.ي ػػيـ فػػي تػوافر دوات لقيػػاس نمػػاط الت كيػػر والتاػػار عمميػػات العمػػـ والتلصػػيؿ لمػػادة
عمـ الناات.
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 .ٙػد ي ػػت يد الاػػال وف والمعنيػػوف فػػي شػػؤوف التعمػيـ مػػف التاػػارات كشػػؼ نمػػاط الت كيػػر
وتنميتيا في ىذا الالث .

ثالثان :هدؼ البحث كفرضيته:

يرمػػي ىػػذا الالػػث إل ػ تعػػرؼ ػر الػػتعمـ الم ػػتند إل ػ الػػدماغ فػػي تنميػػد نمػػاط الت كيػػر
المرتاطد اجاناي الدماغ(ابيمف وابي ر) لد طماد كميد الترايد اب ا يد.
تلقؽ الاال تاف مف صلد ال رءيد ابتيد:

بيوج ػػد ف ػػرؽ ذو دبل ػػد الص ػػاجيد عن ػػد م ػػتو دبل ػػد (٘ٓ )ٓ.ا ػػيف متو ػػط ال ػػرؽ ا ػػيف

درج ػػات طما ػػد المجموع ػػد التجرياي ػػد الت ػػي ت ػػدرس عمػ ػ وف ػػؽ ال ػػتعمـ الم ػػتند الػ ػ ال ػػدماغ
ومتو ػػط ال ػػرؽ اػػيف درجػػات طماػػد المجموعػػد الءػػااطد التػػي تػػدريس االطريقػػد ابعتياديػػد

القامي والاعد ّ .
عم التاار تنميد نماط الت كير
ّ
ونظ ػ ار َّ
بف الاال تػػاف تتعامػػؿ م ػ نمطػػيف مػػف الت كيػػر لجػػاناي الػػدماغ (ابي ػػر

وابيم ػػف) والتا ػػاريف يقي ػػاف تنمي ػػد ى ػػذيف النمط ػػيف إ ُج ِزج ػػت ى ػػذه ال رء ػػيد عمػ ػ
فرءػػيات فرعيػػد وكػػاآلتي :الفرضػػية الفرةيػػة االكلػػى :بيوجػػد فػػرؽ ذو دبلػػد الصػػاجيد
راػ ػ

ػي والاعػد ّ ) لمطماػد ذو
عند م تو (٘ٓ )ٓ.في متو ػط فػروؽ درجػات ابلتاػار ( القام ّ
ػي
نمط الت كير ال اجد ابي ر لممجموعد التجريايػد ومتو ػط فػروؽ درجػات ابلتاػار (القام ّ
والاع ػػد ّ ) لمطما ػػد ذو نم ػػط الت كي ػػر ال ػػاجد ابي ػػر لممجموع ػػد الء ػػااطد الت ػػي ت ػػدرس
االطريق ػػد ابعتيادي ػػد ف ػػي التا ػػار تنمي ػػد نم ػػاط الت كي ػػر المرتاط ػػد االجان ػػب ابي ػػر م ػػف

الدماغ.

الفرضػػية الفرةيػػة الثانيػػة  :بيوجػػد فػػرؽ ذو دبلػػد الصػػاجيد عنػػد م ػػتو (٘ٓ )ٓ.فػػي
القامي والاعد ّ ) لمطماد ذو نمط الت كير ال اجد ابيمػف
متو ط فروؽ درجات ابلتاار (
ّ
(القامي والاعػد ّ ) لمطماػد ذو نمػط
لممجموعد التجريايد ومتو ط فروؽ درجات ابلتاار
ّ
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الت كيػػر ال ػػاجد ابيمػػف لممجموعػػد الءػػااطد التػػي تػػدرس االطريقػػد ابعتياديػػد فػػي التاػػار
تنميد نماط الت كير المرتاطد االجانب ابي ر مف الدماغ.

الفرضػػػية الفرةيػػػة الثالثػػػة بيوج ػػد ف ػػرؽ ذو دبل ػػد الص ػػاجيد عن ػػد م ػػتو (٘ٓ )ٓ.ف ػػي
القامي والاعد ّ ) لمطماد ذو نمط الت كير ال اجد ابيمػف
متو ط فروؽ درجات ابلتاار (
ّ
(القامي والاعػد ّ ) لمطماػد ذو نمػط
لممجموعد التجريايد ومتو ط فروؽ درجات ابلتاار
ّ
الت كيػػر ال ػػاجد ابيمػػف لممجموعػػد الءػػااطد التػػي تػػدرس االطريقػػد ابعتياديػػد فػػي التاػػار
تنميد نماط الت كير المرتاطد االجانب ابيمف مف الدماغ.

الفرضػػػية الفرةيػػػة الرابعػػػة بيوج ػػد ف ػػرؽ ذو دبل ػػد الص ػػاجيد عن ػػد م ػػتو (٘ٓ )ٓ.ف ػػي
القامي والاعد ّ ) لمطماد ذو نمط الت كير ال اجد ابي ر
متو ط فروؽ درجات ابلتاار (
ّ
(القامي والاعػد ّ ) لمطماػد ذو نمػط
لممجموعد التجريايد ومتو ط فروؽ درجات ابلتاار
ّ
الت كيػػر ال ػػاجد ابي ػػر لممجموعػػد الءػػااطد التػػي تػػدرس االطريقػػد ابعتياديػػد فػػي التاػػار
تنميد نماط الت كير المرتاطد االجانب ابيمف مف الدماغ.

رابعان :حدكد البحث:

ا تصر ىذا الالث عم :

ٔ.طماد المرلمد ابول مف

ـ العموـ في كميد الترايد اب ا يد /الجامعد الم تنصريد.

ٕ.العاـ الد ار ّي ٕٓٔٓ ٕٓٔٔ/ال صؿ الد ار ّي ال اني.
/العممي.
ٖ.مادة عمـ الناات
ّ

خامسان :تحديد المصطمحات:
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ٔ.التعمـ المستند إلى الدماغ:ةرفه ٌّ
كؿ مف:
(Cain and Cain,1994)-

ػاعي إيػػدرؾ
نظريػػد ت ػػتند ال ػ وظي ػػد الػػدماغ اذ اف الػػدماغ ىػػو جيػػاز ليػػو اجتمػ ّ
ابج از او الكؿ انلو متزامف ومنظـ اطريقػد فريػدةإ وا ّف الالػث عػف المعنػ فطػر ويػتـ
مػػف ل ػ ؿ التنمػػيط كمػػا اف الػػتعمـ يءػػمف ابنتاػػاه المركػػز وابدراؾ الطرفػػي إ وعمميػػات
واعي ػػد وب واعي ػػدإ وي ػػدعـ ال ػػتعمـ المعق ػػد االتل ػػد إ ويك ػػؼ االتيدي ػػدإ وىن ػػاؾ عمػ ػ اب ػػؿ

طريقتاف لتنظيـ الذاكرة .
(السمطي)4002،
ّ

(( )Cain and Cain,1994رجب وايماف إٕٜٓٓإ ) ٗٙ

ػػموب اومػػني شػػامؿ لمتعمػػيـ-الػػتعمـ ي ػػتند إل ػ افت ارءػػات عمػػـ ابعصػػاب اللدي ػػد

يلي
التػػي توءػػق كي يػػد عمػػؿ الػػدماغ انلػػو طايعػػي وت ػػتند إلػ مػػايعرؼ االتركيػػب التشػر ّ
لمدماغ الاشر ّ و داجو الوظي ّي في مرالؿ تطوره الملتم د .
مطي إ ٕٗٓٓإ )ٔٓٛ
(ال
ّ

)- (Jensen,2011
ا تراتيجيات التعميـ التي تقوـ عمػ الماػاد

الم ػتمدة مػف الالػوث العمميػد م ػؿ :عمػـ

ابعصػػاب وعمػػـ وظػػاجؼ ابعءػػا وعمػػـ الو ار ػػد والعمػػوـ ال ػػموكيد وعمػػـ الػػن س والعمػػوـ
المعرفيد التي تم ؿ فيمنا لكي يد عمؿ الدماغ في ياؽ التعميـ

(Jensen,2011;p1-2) .

م :تانت الاال تاف تعريؼ ) (Cain and Cain,1994
التعريؼ النظر ّ
ائي  :التعميـ الذ يقوـ عم عدة اج ار ات ولطوات عمميد منظمد ت ػتند
التعريؼ االجر ّ
ال مااد
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(:ارعداد إاركت ػاب إ الت صػيؿ إتكػويف الػذاكرة إ التكامػؿ الػوظي ي ) إ إذ در ػت طماػد

المجموعد التجريايد عم وفؽ ىذه المرالؿ.
.التفكير :عرفو ّّ
كؿ مف:
(-ةطية)9999،

العمميد التي ينظـ ايا العقؿ لاراتو اطريقد جديدة َّ
للؿ مشكمد معينػد اليػث تشػتمؿ ىػذه

العمميد عم ادراؾ ع ات جديدة ايف الموءوعات وعناصر المو ؼ المراد لمو (.عايد
وعزو إٖٕٓٓإ ٕٕ)
(-جابر )9999

عمميػػد تم يػػؿ رمػػز ّ وتصػػوير ابشػػيا اللقيقيػػد وابلػػداث وا ػػتعماؿ تمػػؾ التم ػػي ت
الرمزيػػد بكتشػػاؼ المااد الرجي ػػد ليػػذه ابشػػيا وابلػػداث و ىػػو القػػدرة عم ػ التلميػػؿ

والنقد لمتوصؿ ال النتاج التي ت تند ال ا تنااط و ا تدبؿ ميـ ولكيـ .

(جاار إٜٜٜٔإ )ٖٔٛ

(-جركاف)9999،

م ػػمد مػػف النشػػاطات العقميػػد التػػي يقػػوـ ايػػا الػػدماغ عنػػدما يتعػػرض لم يػػر يػػتـ ا ػػتقاالو

او اطد والدة و اك ر مف اللواس اللم د والالث عف معن لو في المو ؼ و اللارة
(.جرواف إٜٜٜٔإ ٖٖ)

م  :تانت الاال تاف تعريؼ (جروافإ)ٜٜٜٔ
التعريؼ النظر ّ
ػي :عمميػػد عقميػػد تنشػػط عنػػدما يتعػرض الطماػػد إلػ مػػؤ رات لارجيػػد مػػف
التعريػػؼ ارجرائػ ّ

ل ؿ التجارب التي يقومػوف ايػا إ وتتطمػب مػنيـ ل َّػؿ مشػكمد و ت ػير لػدث مػا إ ذلػؾ
ااعتمػػادىـ عم ػ الم لظػػد المااش ػرة و لا ػ ارتيـ ال ػػااقد لموصػػوؿ ال ػ ا ػػتنتاجات ليػػذه

المشكمد .
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.2انماط التفكير:عرفو ّّ
كؿ مف :
)(Gregore,1979
مجموعػػد مػػف ابدا ات التػػي تميػػز ال ػػرد والتػػي تُعػ ُّػد دلػػي عمػ كي يػػد ا ػػتقاالو لملا ػرات
يمر ايا في ملزونو المعرفي وي تعمؿ لمتكييؼ م الايجد المليطد .
التي ُّ
( طامي وماجد وناي دإٕٓٓٓإ ٔ)ٜ٘

)(Torrance,1979
درة ال رد عم ا ػتعماؿ لػد نصػ ي الػدماغ ابي ػر و ابيمػف او المتكامػؿ فػي العمميػد

العقميد المعرفيد (Torrance,1979,p;25) .

(قطػػامي كماجػػد كنايفػػة )4000،الطريقػػد التػػي ي ػػتقاؿ ايػػا ال ػػرد المعرفػػد والمعموم ػاتواللاػ ػرة إ والكي ي ػػد الت ػػي ي ػػتـ اي ػػا ترتي ػػب ى ػػذه المعموم ػػات وتنظيمي ػػا وت ػػجيميا وترميزى ػػا

ػي ومػػف ػػـ ا ػػترجاعيا االطريقػػد التػػي يعاػػر عنيػػا مػػا االو ػػيمد
ودمجيػػا اػػالملزوف المعرفػ ّ
الل ّ يد ماديد و شاو صوريد واطريقد رمزيد مف طريؽ اللػرؼ والكممػد والر ـ  (.طػامي
وماجد وناي دإٜ٘ٛإٕٓٓٓ)

 (ركاشدة ككليد كةمي )4090،مجموعد مف اللصاجص ال موكيدوالمعرفيد والن يد التي تم ؿ مؤشػرات ااتػد ن ػايا فػي
كي يد ادراؾ المتعمـ لمايجد التعميميد وت اعمو معيا وا تجااتو ليا .

(رواشدة و ووليد وعمي إٕٓٔٓإ ٔ)ٖٙ

نمط التفكيػر األيسػر :ميػؿ ال ػرد إلػ ابعتمػاد عمػ وظػاجؼ الجانػب ابي ػر مػف الػدماغ
في نا معالجد المعمومات .

نمط التفكيػر االيمػف :ميػؿ ال ػرد الػ ابعتمػاد عمػ وظػاجؼ الجانػب ابايمػف مػف الػدماغ

في نا معالجد المعمومات .

العدد ()41
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م :تانت الاال تاف تعريؼ ( طامي وماجد وناي دإٕٓٓٓ)
التعريؼ النظر ّ
ائي:
التعريؼ االجر ّ

نمػػط التفكيػػر االيسػػر :اعتمػػاد الطالػػب عنػػد معالجتػػو لممعمومػػات عم ػ وظػػاجؼ الجانػػب

ابي ػر مػػف الػدماغ وتقػػاس عمػ وفػؽ مقيػػاس الكشػؼ عػػف نمػػاط الت كيػر لجػػاناي الػػدماغ

َّ
اعدتو الاال تاف ليذا الةرض .
الذ

نمط التفكيػر االيمػف  :اعتمػاد الطالػب عنػد معالجتػو لممعمومػات عمػ وظػاجؼ الجانػب

ابيمف مف الدماغ وتقػاس عمػ

وفػؽ مقيػاس الكشػؼ عػف نمػاط الت كيػر لجػاناي الػدماغ

َّ
اعدتو الاال تاف ليذا الةرض .
الذ

م
ارطار النظر ّ
أكالن  :التعمـ المستند إلى الدماغ The Brain – based learnin

َّ
ػيإ فاللمي ػػد
لق ػػد ظ ػػؿ ال ػػدماغ الاش ػػر َّ ولعق ػػود متع ػػددة ل ػػارج نط ػػاؽ الال ػػث العمم ػ ّ
العصػػايد صػػةر مػػف ف تػػر اػػالعيف المجػػردة إ ونتيجػػد بع ػ ف عقػػد الت ػػعينات عقػػد

ػي فقػػد زاد اىتمػػاـ النػػاس
الػػدماغ ( )Decadeof the brainمػػف الكػػونةرس ابمريكػ ّ
عامػػد وعممػػا الػػن س لاصػػد فػػي ن ػوات االػػاث الػػدماغ إ إذعانػػا ااػػزوغ عصػػر جديػػد
اشػػاع اصيصػػا مػػف ابمػػؿ ا كتشػػاؼ ا ػرار ىػػذا الجيػػاز المعقػػد إ إف ابكتشػػافات التػػي
توالػػت عم ػ الػػدماغ فػػي عقػػد الت ػػعينات مكنػػت العممػػا مػػف معالجػػد اعػػض ابم ػراض

الجينيػػد إ واءػػطرااات ت كػػؾ الػػدماغ إ وجممػػد القػػوؿ ف نتػػاج
ادرة عم

الػػاث الػػدماغ اصػػالت

يادة العمميد التعميميد التعمميد(.نوفؿ إ ٕٓٓٚإ٘٘)

و ػػد كػػاف ينظػػر إلػ الػػدماغ ومػػف مػػدة رياػػد عمػ ّنػػو ُمعػ ُّػد وماػػرم و ار يػػا اليػػث
بيمكػػف تعديمػػو إ امػػا اليػػوـ فقػػد تةيػػرت ىػػذه ال ك ػرة لتلػػؿ ملميػػا فك ػرة ف اللا ػرة تشػػكؿ

الػػدماغ إ وىنػػاؾ امكانيػػد لتةيػػر تركيػػب الػػدماغ ووظاج ػػو إ وجػػا ت ىػػذه ال ك ػرة نتيجػػد

عمػا كانػت عميػو فػي ال ػااؽ
تءاعؼ المعرفد االدماغ فػي ال ػنوات العشػريف الماءػيد ّ
العدد ()41
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يلص الدماغ الاشر ّ إالتي لـ ي ػاؽ ليػا
ا اب ال ورة المعرفيد التي نعيشيا لاليا فيما
ُّ
م يؿإ وتءمنت كي يد معالجد الدماغ لممعمومات وكي يد تلزينيا.
نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ :

مطي إٕٗٓٓإ ٘٘)
(ال
ّ

إف ار الوث العقؿ الاشػر ّ فػي اللقاػد ابليػرة ػاد إلػ اػزوغ نظػـ تراويػد
ّ
جديػػدة مػ ادايػػد ابل يػػد ال ال ػػد ت ػػتند الػ الػػتعمـ الم ػػتند الػ الػػدماغ – Brain

( based learningملمود إٕٗٛإٕ٘ٓٓ) إوتُ ُّ
عد ىذه الالوث ورة غير م او د
مف المعرفد لوؿ الدماغ الاشر ّ إالتي كش ت لنا عػف معمومػات ميمػد تتعمػؽ اعمػـ

ابعصاب والدماغإ وكيؼ يتعمـ الدماغ إ وكش ت ايءػا عػف كي يػد يػاـ العمميػات
فيوإ وكيؼ يةيػر ويلػزف المعمومػات إوىػذا يتطمػب تلويػؿ تركيزنػا ابف فػي عمميػد

التعمـ اما يت

ـ م ىذه ابكتشافات ))deutsch,2007,2-3

ويرم ػػي ال ػػتعمـ الم ػػتند إلػ ػ ال ػػدماغ إلػ ػ تعزي ػػز الق ػػدرة عمػ ػ ال ػػتعمـ وعمػ ػ

النق ػػيض م ػػف اب ػػاليب التقميدي ػػد والنم ػػاذج إ ام ػػا ي ػػوفره م ػػف ط ػػار لمتعم ػػيـ وال ػػتعمـ

والمػرايف ( ) Ozden&gultekin,2008,إ وىػػذا بيعنػػي ف النمػػاذج واب ػػاليب
والط ارجػػؽ التراويػػد القديمػػد كانػػت لاطجػػد االءػػرورة إلكنيػػا تظيػػر ف تمػػؾ الط ارجػػؽ

لي ػت متناغمػد مػ الػدماغإ وبىػي الطريقػػد ال ءػم لكي يػد تعمػػـ الػدماغ إ كمػػا ّف
الاث الدماغ تزودنا ااب اس ل يـ طراجؽ التعمػيـ التػي ت ػاعد الطماػد عمػ الػتعمـ
انلػػو فءػػؿ إويصػػالوف ك ػػر صػػلد و ػػعادة فػػي الليػػاة  .وعنػػدما يػػتـ تءػػميف

الدماغ انلو كامؿ فإف الطماد ينشػدوف معرفػد اعمػؽ مػف المعرفػد ال ػطليد التػي
تعتمد عم التذكر ّ .إنيـ يطماوف معرفد ديناميكيد مت اعمد .
(ال مطي إٕٗٓٓإ )ٕٚ
العدد ()41
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ةالقة نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ بالنظريات التربكية :
ػاني اوصػ و صػندوؽ
تعامؿ عمما الن س ال موكيوف ابواجؿ مػ العقػؿ ابن ّ
ودإ وكانوا ييتموف فقط االع د ايف المدل ت ال النظاـ (الم ير) والملرجات مػف

النظػػاـ (اب ػػتجااد ) ولػػـ تكػػف

مػػف العمميػػات التػػي تلػػدث اػػيف الم يػػر واب ػػتجااد

بنيا بيمكف م لظاتيا انلو مااشر .
ت تلؽ ّف تكوف اىتماما مشروعا إ ّ
(ادو إٕٓٔٓإ )ٖٛ
واعػػدىا ظيػػرت اللركػػد المعرفيػػد كػػرد فعػػؿ عم ػ اللركػػد ال ػػموكيد التػػي اىممػػت

دور المعرف ػػد والعممي ػػات العقمي ػػد ف ػػي ال ػػموؾ إ فاللرك ػػد المعرفي ػػد ت ػػر ف ال ػػرد ل ػػيس

م تجياا مايا لمم يرات الايجيد إ واّنما ي كر وي ر ويجر العديد مف العمميػات العقميػد
اػػؿ ف ي ػػتجيب لمم يػػرإ ّإب ف المعرفيػػوف يت قػػوف م ػ ال ػػموكيف لػػوؿ اىميػػد د ار ػػد
ال ػموؾ د ار ػد موءػػوعيد و اامػد لمقيػاس إ وتت ػػؽ اللركػد المعرفيػد مػ اللركػد الاينويػػد

والوظي ي ػػد ف ػػي ىمي ػػد د ار ػػد اين ػػد العق ػػؿ وعممي ػػات الت كي ػػر إ كم ػػا تت ػػؽ مػ ػ اللرك ػػد
اب ػػتنااطيد فػػي ف إدراؾ الكػ َّػؿ يلتمػػؼ عػػف إدراؾ مجمػػوع ابجػ از ولكػػف الجديػػد الػػذ
دمػػو المعرفيػػوف ىػػو د ار ػػد انيػػد العقػػؿ والعمميػػات العقميػػد وتلميميػػا التػػي تجعمنػػا نػػدرؾ

الم يرات والموا ؼ ايذا الشكؿ (الزؽ إٕٜٓٓإ) ٕٚ

ػاني إالػذ كػد ت ػرد كػ ّؿ شػلص وان ػانيتو
واعدىا اد اػالظيور ارتجػاه ابن ّ
اب ا ػػيدإ واىتم ػوا فػػي المقػػاـ ابوؿ ام ػػاىيـ م ػػؿ تلقيػػؽ الػػذات إ وابنجػػازإ و ىميػػد
اللارة الذاتيدإ ونمو القيـ ابن انيدإ وتشجي التعمـ في مجموعات و اىـ عمما روجز

وما مو وغيرىا (.ادو إٖٙإٕٓٔٓ)ٖٚ-

الايولوجي و المدر ػد الايولوجيػد إ التػي
وظير كذلؾ اتجاه جديد وىو ابتجاه
ّ
ػاي واليرمونػات فػي ػموؾ
تعامؿ تةيػر ال ػموؾ مػف د ار ػد تػ ير الػدماغ والجيػاز العص ّ

ال ػػرد ف صػػلاب ىػػذا ابتجػػاه يػػروف ّف العمميػػات الايولوجيػػد التػػي تجػػر دالػػؿ الج ػػـ
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والدماغ انلػو لػاص تػؤ ر ت كيػر ال ػرد ومشػاعره وم ازجػو وامالػو و ػموكو انلػو عػاـ .

َّ
ػايإ
وليػذا ل يػػـ ال ػػموؾ ب ُاػػد مػف د ار ػػد وظػػاجؼ الػػدماغ والجيػاز العصػ ّ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػموؾ ارن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف دوف في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ (.ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزؽ إٕٜٓٓإ ٖٔ)
يمكػػف فيػػـ

وشػػيد الراػ ػ ابلي ػػر مػػف الق ػػرف العشػ ػريف اتجديػػدات ف ػػي نظري ػػات عمػػـ ال ػػن س ومني ػػا:
ال موكيد الجديدة والاياجيد الجديدة والوجوديد ونظرتيا اللاصد لإلن اف و اوؿ ناجيػات

ىجينيد م ؿ :ابجتماعيد المعرفيد ؿ(اانػدو ار وولتػر) إ الػذ يركػز فػي م يػوـ ال اعميػد

الذاتي ػػدإ وم ي ػػوـ ال ػػتعمـ الم ػػنظـ ذاتي ػػا وي ػػتـ ال ػػتعمـ فييم ػػا عمػ ػ وف ػػؽ موا ػػؼ و وء ػػاع
اجتماعيػػد فػػي ظػػرؼ طايعيػػد مػػف ل ػ ؿ مشػػاىدة نمػػاذج اداجيػػد مااشػرة او غيػػر مااش ػرة

( طػػامي إٕ٘ٓٓإ ٕ )ٕٜوطػػورت نمػػاذج كػػاف مػػف ارزىػػا فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ :نمػػاذج
معالجد المعمومات إونماذج الػذاكرةإ وتلػددت النظريػات المعرفيػد المتوالػدة فػي مجمميػا

ػمطي إٕٗٓٓإ )ٛإإذ ت ػػر الاناجي ػػد ف المعرف ػػد تانػ ػ م ػػف
ع ػػف النظري ػػد الاناجي ػػد( .ال ػ ّ
اللا ػرة والػػتعمـ تةيػػر شلصػػي لمعػػالـ إ وىػػو عمميػػد نشػػطد لعمػػؿ المعن ػ المانػػي عم ػ
اللارة ويجب ف يلدث في مو ؼ لقيقي إواعد ف كانت اىتمامات النظريات ال ػااقد
االعوامؿ اللارجيد التي تؤ ر في المتعمـ صالت الاناجيد تعير اىتماميا نلو المتعمـ (

ال ػ ػػرد) ن ػ ػػو امػ ػػا فػ ػػي ذلػ ػػؾ دماغػ ػػو إ ومدركاتػ ػػوإ ولا ارتػ ػػو ال ػ ػػااقد إودافعيتػ ػػو وانمػ ػػاط
ت ء ػػي تو المعرفي ػػد إ وانم ػػاط تعمموإوكي ي ػػد تنظيم ػػو لانيت ػػو المعرفي ػػد الت ػػي يواج ػػو اي ػػا

الموا ؼ الجديدة( .زيتوف إٕٓٓٚإ )ٕٓ-ٜٔ

فقد تناولت النظريد الاناجيد كي يد انا اللارات وتكوينيػا فػي الػدماغ الاشػر ّ إ إذ ليػا
دور فعػػاؿ فػػي فيػػـ كي يػػد معالجػػد المعمومػػات فػػي الػػدماغ الاشػػر ّ إ وعػػف ىرميػػد تمػػؾ
المعمومػػات ومػػد تعقػػدىا و ارتااطيػػا اعءػػيا م ػ الػػاعض اآللػػر اصػػورة ت ػػيؿ مػػف
فيميا وادراؾ معانييا إكما َّف معرفد كي يد عمؿ الذاكرة صيرة المػد وطويمػد المػد إ
تعميميإ
ومد تا يرىا في تلزيف المعمومات ومعالجتيا عند تعرض المتعمـ إل مو ؼ
ّ
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وملاولػػد إعطػػا معمومػػات اناجيػػد تزيػػد ال ػػعد العقميػػد عنػػد المتعممػػيف إ ويكػػوف م ػػاىيـ
مت عد ىرميد في لصاجصيا وم يدة في فيـ غيرىا مف الم اىيـ .
(ع اند ويو ؼإ ٕٜٓٓإ ٕٓ)
ودعمت الالػوث المعرفيػد الاناجيػد مػف لػ ؿ إشػارتيا إلػ ّف تكػويف روااػط فػي
الػػدماغ ا ػػي للػػزف المعمومػػات فػػي الػػذاكرة طويمػػد المػػد والقػػدرة عمػ تطايػػؽ الػػتعمـ
الص ّي في يا ات لر إ وا تنادا ال التعاوف والتدالؿ ايف العمػوـ الملتم ػد منيػا :
ػيإ وعمػػـ الػػن سإ وعمػػـ المعرفػػدإ وعمػػـ
عمػػـ ابعصػػاب وال ي ػػولوجيا إ والايوكيمػػا الطاػ ّ
اللوا يب إ وت ارع المعمومات في ميداف االاث الدماغ فقد اد نظاـ تراو ّ جديد م
نياي ػػد ابل ي ػػد ال اني ػػد إ ي ػػتند إلػ ػ ال ػػتعمـ المتن ػػاغـ مػ ػ ال ػػدماغ إال ػػذ يي ػػتـ االطريق ػػد
ابفءؿ لػتعمـ الػدماغ إ ويميػؿ التراويػوف المقتنعػوف انظريػد الػتعمـ الم ػتند إلػ الػدماغ
ػاجي ونمػوذج الػتعمـ النشػط إ
ال دعـ نماذج الػتعمـ اللدي ػد إوىػـ يػؤازروف النمػوذج الان ّ
الاناجي لمتعمـإالذ
في
ّ
لذا ف ف نظريد التعمـ الم تند إل الدماغ ت تند إل ابتجاه المعر ّ
ػي مػف ك ػر مػف ػيف عامػاإ ولكػف لػـ يكػف ىنالػؾ دلػد عمميػد
يجذر في الالث الن ّ
توءػػق ك ا تػػو إ ومػػف المؤكػػد َّنيػػا لػػف تنا ػػؽ مػػف الػػاث الػػدماغ اػػؿ انا قػػت مػػف عمػػـ
ػي ومػػف العمػػوـ ال ػػموكيد ولػػيس العمػػوـ الايولوجيػػد إ ومػػف فيمنػػا
الػػن س التطػػور ّ والمعرفػ ّ
العممي لمدماغ .
النظر ّ لمعقؿ وليس فيمنا
ّ
مطي إٕٗٓٓإ ٕ٘)ٕٛ-
(ال
ّ
وليذا تُ ُّ
عد النظريد الاناجيد مف ك ر النظريػات المشػتركد مػ نظريػد الػتعمـ الم ػتند
إل ػ الػػدماغ إ ف ػ ّف نمػػاذج الاناجيػػد تنػػاد اػػالتعمـ النشػػط فػػي ػػياؽ صػػيؿ وذ معن ػ
إوعم ػ افت ػراض ّف ك ػ َّػؿ مػػتعمـ مت ػػرد إف ّنػػو ي ػػمق لممتعممػػيف اان ػػا معػػانييـ اللاص ػػد
للا ػراتيـ واش ػراكيـ فػػي اتلػػاذ الق ػرار والػػتعمـ االعمػػؿإ ليػػذا ف ػ ف النمػػاذج الاناجيػػد والػػتعمـ
الم تند إل الدماغ متشااياف انلو كاير .
مطي إٕٗٓٓإ ٖٔٔ)ٖٕٔ-
(ال
ّ
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واليػ ار يمكػػف َّف نملػػص ع ػػد نظريػػد الػػتعمـ الم ػػتند إلػ الػػدماغ االنظريػػات التراويػػد

ابلر مف ّف الاث اياجيو التي تُ ُّ
عد لد
اياجيػػو فػػي عمػػـ الايولوجيػػا يت ػ إل ػ لػ ِّػد كايرم ػ االػػاث الػػدماغ الاشػػر ّ إ كمػػا ّف
االػاث ال ػموكيد ادايػد مػف االػاث اػافموؼ التػي اشػتقت منيػا الل يػا ابلكترونيػد ذاتيػػد
س الاناجيػد و َّنػو مػف الملتمػؿ تلصػص

ػي إ و ّف الاناجي ػػد واال ػػاث اياجي ػػو وارون ػػر
ػداني والمعرف ػ ّ
ال ػػتعمـ تت ػ ػ مػ ػ الش ػػؽ الوج ػ ّ
ػي إ و ّف اال ػ ػػاث اان ػ ػػدو ار ف ػ ػػي ال ػ ػػتعمـ
ػداني واللرك ػ ػ ّ
ػي والوج ػ ػ ّ
تت ػ ػ مػ ػ ػ الش ػ ػػؽ المعرف ػ ػ ّ

م ابنشطد ابجتماعيد لمم الاشػر ّ إ وىكػذا نجػد اننػا نقتػرب مػف
ابجتماعي تت
ّ
فيـ نظريد الم الاشر ّ وا ازلػد اعػض التنا ءػات الموجػودة اػالتنظير التراػو ّ إ فنظريػد

ماعي وال روؽ ال رديد وغيرىا
الم الاشر ّ تعترؼ االنشاط ال رد ّ والج ّ
 (..اورياش إٕٓٓٚإٕ) ٔٚ
مبادئ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ:

لدد َّ
كؿ مف كيف وكيف ا ني عشر ماد ليذه النظريد وكما ياتي :
والملطػػط

ت
9

اب تراتيجيات المتناغمد م الماد

الماد

ت ير الماد

الػ ػ ػػدماغ جيػ ػ ػػاز ليػ ػ ػػو و

لك ػ ػػؿ منطق ػ ػػد ف ػ ػػي ال ػ ػػدماغ وظي تي ػ ػػا ىنػػاؾ ا ػػتراتيجيات ت ػػاعد عم ػ عمػػؿ

الج ػ ػ ػػـ والػ ػ ػػدماغ والعقػ ػ ػػؿ اللاصػ ػ ػػد التػ ػ ػػي تشػ ػ ػػكؿ معػ ػ ػػا عمػ ػ ػػؿ ابنظمػػد الليويػػد والايجيػػد اصػػورة جيػػدة

ولدة ديناميكيد
والدة

الػػدماغ ويتػػا ر عمػػؿ الػػدماغ الاشػػر

دالؿ الدماغ م ػؿ :شػرب المػا إ وءػ

الرشد ل ب النظـ او التكيؼ والقػدرة

إ التمرين ػ ػ ػ ػ ػػات الرياء ػ ػ ػ ػ ػػيد إ إعط ػ ػ ػ ػ ػػا

لػ ؿ م ارلػػؿ نمػػو مػػف الط ولػػد لتػ

النااتات في الصؼ لتنقيد الجػوإ المػرح

إ وكػ ػ ػػذلؾ يت اعػ ػ ػػؿ الج ػ ػ ػػد والػ ػ ػػدماغ معمومات عف الدماغ .

والعقػ ػػؿ معػ ػػا فم ػ ػ

امكانيػ ػػد ءػ ػػعؼ

جي ػ ػ ػ ػػاز المناع ػ ػ ػ ػػد جػ ػ ػ ػ ػ ار التع ػ ػ ػ ػػرض

لء ػ ػػةوط وامكاني ػ ػػد تقويت ػ ػػو اوا ػ ػػطد

اب ترلا .
4

ابجتماعي
الدماغ العقؿ
ّ
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والملطػػط

ت

الماد

ت ير الماد

اب تراتيجيات المتناغمد م الماد

طيمػػد الليػػاة تاعػػا بغ ػراض ال ػػرد م ػ

ى ػػذا الما ػػد وى ػػي العم ػػؿ ف ػػي مجموع ػػد

ابلػ ػ ػريف إ لػ ػ ػػذلؾ باػ ػ ػػد مػ ػ ػػف لنظػ ػ ػػر ص ػػةيرة إالمن ػػاظرة إ المنا ش ػػد واللػ ػوار

التعاوني إ لمقات ابدب
ل ف ػراد كػػاج از مػػف انظمػػد اجماعيػػد إالتعمـ
ّ
اكاػ ػػر إ اذ يعتمػ ػػد جػ ػػز مػ ػػف ىػ ػػوييتـ
عم ػ ػ ػ ان ػ ػ ػػا الع ػ ػ ػػات ابجتماعي ػ ػ ػػد

المتاادلد
3

الالث عف المعن نظر ّ

2

الالث عف المعنػ يلػدث

الالػػث عػػف المعن ػ يتءػػمف إعطػػا

م ػػا اب ػػتراتيجيات المتناغم ػػد مػ ػ ى ػػذا

للارات ال رد مف ل ؿ يمػد واىدافػو

الما ػ ػػد فيػ ػ ػػي  :اعطػ ػ ػػا و ػ ػ ػػت لمت مػ ػ ػػؿ

ىنػػا ) لي ػػث يوجػػو الال ػػث مػػف اج ػػؿ

الل ػ ػ ػراجط العقميػ ػ ػػد إ تلءػ ػ ػػير ال ػ ػ ػػدرس

والت كي ػػرإ اعط ػػا ُم ػػدد ارل ػػد ص ػػيرة إ
وا جمتو التي تدفعو لمالث عف معنػ
(م ْف نا إلماذا انا افػ ـ ال ػػديو إ التليػػؿ المػػنظـ الشػػكؿ إ
لملياة والاقا م ؿَ :
المعن ػ ػ ػ لمملافظػ ػ ػػد عم ػ ػ ػ ا ػ ػ ػػتمرار م اقا.

ػي لم ػػدماغ  /العق ػػؿ
الاق ػػا وى ػػو ا ػ ّ
الاش ػ ػػر ّ وتت ػ ػػا ر ف ػ ػػي لاػ ػ ػرات ال ػ ػػرد
والطراجؽ التي يكوف ايا معن لاراتو
م ػ ػ ػ ػ الو ػ ػ ػ ػػت إ فالاشػ ػ ػ ػػر مارمجػ ػ ػ ػػوف

ايولوجيػػا لتكػػويف المعن ػ مػػف لا ػراتيـ

.
مف ل ؿ التنميط

التنم ػ ػ ػ ػ ػػيط يعن ػ ػ ػ ػ ػػي التنظ ػ ػ ػ ػ ػػيـ

وتص ػ ػػنيؼ المعموم ػ ػػات إ و ف جميػ ػ ػ
ابفػ ػ ػراد يول ػ ػػدوف ول ػ ػػدييـ ػ ػػدرة عمػ ػ ػ

مػػا اب ػػتراتيجيات المتناغمػػد م ػ

ىػذا الماػػد فيػػي  :المػػنظـ الشػػكمي
إ الل ػ ػراجط الم اىميػ ػػد إ ا ػ ػػتعماؿ

تةيي ػ ػػر الع ػ ػػالـ م ػ ػػف ل ػ ػػوليـ اوا ػ ػػطد

الاو ػترات إ ا ػػتعماؿ الت ػػجي ت

التصنيؼ جوىر عمميد التنميط وذلؾ

لءور فمـ فديو .

تصػ ػػنيؼ ابشػ ػػيا الػ ػ ػ فجػ ػػات ويع ػ ػػد

اايجػػاد التشػػااو وابلت فػػات ومقارنػػد

إ التص ػػنيؼ إ وءػ ػ ابىػ ػػداؼ إ

وفرز اللصاجص.
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أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية أنماط التفكير المرتبطة بجانبي الدماغ (األيمف كاأليسر)
لدل طمبة كمية التربية األساسية ........أ.ـ.د نادية حسيف يكنس– ـ.ـ .سممى لفتة ارهيؼ
والملطػػط

ت
5

الماد

اب تراتيجيات المتناغمد م الماد

ت ير الماد

ابن عػ ػ ػ ػػابت (العواطػ ػ ػ ػػؼ) تػؤ ر العواطػػؼ فػػي مانتعممػػو وتنظمػػو

لا مد مف اجؿ التنميط

مػ ػػا اب ػ ػػتراتيجيات المترتاػ ػػد م ػ ػ ىػ ػػذا

ف ػ ػ ػ ػػي العق ػ ػ ػ ػػؿ إ اذ ي ػ ػ ػ ػػر داما ػ ػ ػ ػ ػػيو الماػ ػػد ىػ ػػي اب ػ ػػترلا إ التعايػ ػػر عػ ػػف

 damasioنو بيمكف فصؿ الت كير المشػػاعر إ ال ػؤاؿ عػػف ابنطااعػػات إ
ع ػػف ابن ع ػػابت و ف الج ػػـ وال ػػدماغ روايد نكتد اوطرفد إ كتااد تقارير ذاتيد
ام ػ ػػا فيي ػ ػػا ابن ع ػ ػػابت تش ػ ػػكؿ ول ػ ػػدة

مت ل د.
6

يػ ػػدرؾ كػ ػ َّػؿ دمػ ػػاغ  /عقػ ػػؿ ىنال ػ ػػؾ ادل ػ ػػد عمػ ػ ػ وج ػ ػػود اتج ػ ػػاىيف

واب ػ ػػتراتيجيات إ الت ػ ػػي تتن ػ ػػاغـ

لتنظػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ المعمومػ ػ ػ ػ ػ ػػات إ إذ يعمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

الم ػ ػ ػػنظـ الش ػ ػ ػػكميإ الاو ػ ػ ػػترات إ

ويادع ابج از والكؿ انلو من صػػميف ولكػػف متػزامنيف فػػي الػػدماغ

متزامف

الداىما عم التػزاؿ المعمومػات الػ
اجػ ػ از ف ػػي ل ػػيف يعم ػػؿ اآلل ػػر عمػ ػ

التعام ػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ ػ المعموم ػ ػ ػ ػػات انل ػ ػ ػ ػػو

ػي إ وتش ػ ػير الد ار ػ ػػات
مت م ػ ػػؿ وكمػ ػ ّ
والالػػوث الت ػػي اجري ػػت عمػ ػ ال ػػدماغ

الاشػػر ّ والاصػػد النص ػ يف الكػػروييف
ال ػ ميػػؿ الجانػػب ابي ػػر بف يكػػوف

ىػ ػ ػ ػػذا الماػ ػ ػ ػػد ىػ ػ ػ ػػي  :المو ػ ػ ػ ػػيق

ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركض إ وءػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور

وملططات عم اللاجط إ المنظـ

المتقدـ إ التنوع في ا ػاليب الػتعمـ
(اص ػ ػ ػ ػ ػػر إ ػ ػ ػ ػ ػػمعي إمو ػ ػ ػ ػ ػػيقي

إرياءي إ العمؿ في مجموعات)

ل ظي ػ ػػا تلميمي ػ ػػا ك ػ ػػر ف ػ ػػي لػ ػ ػػيف اف

الجانػػب ابيمػػف يكػػوف اص ػريا لد ػػيا
ك ػ ػ ػػر إ واف الػ ػ ػػدماغ ال ػ ػ ػػميـ يعمػ ػ ػػؿ

اصػػورة متكاممػػد اػػيف ك ػ النص ػ يف إ
وىمػ ػ ػػا يتواص ػ ػ ػ ف او ػ ػ ػػاطد الج ػ ػ ػػـ

الجا ػ ػ ػ

ولت ػ ػ ػ تتكامػ ػ ػػؿ القػ ػ ػػدرات

التلميميد واللد يد .

7

يتءػ ػػمف ال ػ ػػتعمـ ك ػ ػ ّّػؿ م ػ ػػف ي ػ ػػتقاؿ ال ػ ػػدماغ المعموم ػ ػػات اش ػ ػػكؿ
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ت

الماد

اب تراتيجيات المتناغمد م الماد

ت ير الماد

ارنتا ػػاه والتركي ػػز واردراؾ مااشر وا عداد بتلص مف الصػور

ىػػذا الماػػد فيػػي النمذجػػد إ عمػػؿ

اا ػ ػ ػ ػ ػػتمرار ويتجاىػ ػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ ػػاتاق و ف

النش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطات إ الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ افيات إ

الطرفي
ّ

وابل ا ات والمدل ت وينتقي منيا
ابنتاػػاه فػػي لػػد ذاتػػو طايعػػيإ ويميػػؿ

إل ػ

ف يتركػػز عم ػ الم ي ػرات ابك ػػر

ىميد وم

مػد برءػا ابلتياجػات

والرغاػ ػػات مػ ػػا اردراؾ الطرفػ ػػي فيػ ػػو

مشػ ػ ػ ػ ػ ػػاري إ التليػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ إ تنوي ػ ػ ػ ػ ػ ػ

الاو ترات إ العمؿ في مجموعات

إ اللػ ػ ػ ػ ػ ػراجط العقميػ ػ ػ ػ ػ ػد إ ت ػ ػ ػ ػ ػػروي
اب تراتيجات .

ارنتاػػاه ال ػ المعمومػػات لػػارج مجػػاؿ

المشاركد المااشرة .
8

يتء ػ ػػمف ال ػ ػػتعمـ عممي ػ ػػات يعتمػػد الػػتعمـ المعقػػد عم ػ

واعيد وعمميات بواعيد

ػػدرة ال ػػرد

عم ابط ع امعالجد اللاػرةإ والتػي
مػ ػ ػػف شػ ػ ػػانيا ف يصػ ػ ػػليق الشػ ػ ػػلص
واعي ػ ػػا لم ػ ػػا يلص ػ ػػؿ فعمي ػ ػػا إ ف ػ ػػال رد

مػػا اب ػػتراتيجيات المتناغمػػد م ػ

ىذا الماػد فيػي التةذيػد الراجعػد إ

ابشرطد ال معيد إ الدراما .

الػ ػ ػ ػواعي ام ػ ػ ػػا يل ػ ػ ػػدث ف ػ ػ ػػي مجال ػ ػ ػػو

ومليطو يلتمؼ اداؤه عف ال ػرد غيػر

الػ ػ ػ ػواع ي لم ػ ػ ػػا يل ػ ػ ػػدث ف ػ ػ ػػي مجال ػ ػ ػػو
ومليطػػو ليػػث يكػػوف ال ػػرد فػػي لالػػد
ال وعػ ػػي مقيػ ػػدا دالػ ػػؿ اطػ ػػر ت كيػ ػػر
جامػ ػػدة تػ ػػؤ ر عم ػ ػ

يامػ ػػو انشػ ػػاطاتو

الج ػػديد والعقميػػد واف مػػف ػػدرة ال ػػرد
عمػ ػ ػ ػ ػ تطػ ػ ػ ػ ػػوير ال ػ ػ ػ ػػوعي المعرفػ ػ ػ ػ ػػي
واب ػ ػ ػ ػػتةراؽ ف ػ ػ ػ ػػي و ار الم لظ ػ ػ ػ ػػد

المعرفيػد تػػزداد مػ تقػػدـ العمػػر وكممػػا

زادت م لػػظ الت كيػػر امكاني ػد تنظػػيـ
وادارة ال ػػذات واالت ػػالي ل ػػدوث ال ػػتعمـ

ال عاؿ .
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ت

الماد

9

لػػدينا عم ػ اب ػػؿ طريقتػػاف

90

التعمـ تطور ّ

99

ي ػ ػ ػ ػ ػػدعـ ال ػ ػ ػ ػ ػػتعمـ المعق ػ ػ ػ ػ ػػد

لتنظيـ الذاكرة

اب تراتيجيات المتناغمد م الماد

ت ير الماد

مػػا اب ػػتراتيجيات المتناغمػػد م ػ

يمتمػ ػػؾ كػ ػػؿ فػ ػػرد نظػ ػػـ متعػ ػػددة

ىػذا الماػد فيػػي :تةيػر ايجػد الػػتعمـ

لمػػذاكرة م ػػؿ الػػذاكرة الصػريلد وذاكػرة

إاف ـ ال ديوإاللا وب وابنترنيت

المعػ ػػاني والػ ػػذاكرة ابجراجيػ ػػد والػ ػػذاكرة

إ العم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مجموع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

ابن عاليػ ػػد ولكػ ػػؿ فػ ػػرد ذاك ػ ػرة لاصػ ػػد

إالمو ػ ػػيق إم ػ ػػاعدات الت ػ ػػذكرإ

ي ػ ػ ػػجؿ ويػ ػ ػػنظـ الل ػ ػ ػوادث اللياتي ػ ػ ػػد

عمؿ مشاري .

للظ ػ ػ ػػد املظ ػ ػ ػػد و ػ ػ ػػؤ ر ال ص ػ ػ ػػوض

الجاييػ ػػد فػ ػػي عمػ ػػؿ الجيػ ػػاز الػ ػػذاكرة

اللاصػػد الػػذ ي ػػجؿ ػػيرة ابن ػػاف

الذاتيد ويعد لراجط ذىنيػد ذات معنػ

ويت ػػذكر وي ي ػػرس ابش ػػيا ممايجعم ػػو

نظاما معرفيا ديناميا في الدماغ

يوجػ ػػد م ارلػ ػػؿ لتطػ ػػور الػ ػػدماغ

م ػػا اب ػػتراتيجيات المتناغم ػػد مػ ػ ى ػػذا

الم ػ ػ ػػاد ل ن ػ ػ ػػاف إف ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػنوات الماػػد فيػػي التصػػنيؼ إل ػراجط الم ػػاىيـ

ابولػ ػ ػ يك ػ ػػوف مع ػ ػػدؿ نم ػ ػػو ال ػ ػػدماغ .
مذى إ ليث يػتـ تكػويف كميػد كايػرة
مػ ػ ػ ػػف الترااط ػ ػ ػ ػػات ويكػ ػ ػ ػػوف التط ػ ػ ػ ػػور

ابن ع ػ ػػالي ك ػ ػػر اك ي ػ ػػر م ػ ػػف تط ػ ػػور

الت كير إويظير الدماغ ولت مرلمػد
الامػ ػػوغ

لمتةير.
االتلد ّ ويكؼ االتيديد

ػ ػػد ىاجمػ ػػد و ااميػ ػػد كاي ػ ػرة

ف ىنال ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ نظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاميف من ص ػ ػ ػ ػ ػ ػػميف

مػػا اب ػػتراتيجيات المتناغمػػد م ػ

الطريػ ػػؽ الاعيػ ػػد ىػ ػػو اطػ ػػي ن ػ ػػايا

إ تةيي ػػر الايج ػػد إ ال ػػتعمـ ال ػػذاتي إ

ػري ن ػػايا ويعم ػػؿ ى ػػذاف النظ ػػاميف

إإعط ػػا لي ػػارات الموء ػػوع إن ػػوع

ب ػ ػ ػ ػ ػػتجااد اللػ ػ ػ ػ ػػوؼ ابوؿ يػ ػ ػ ػ ػػدع
وال اني يدع

الطريؽ القريػب وىػو

كػ ػػاآلتي  :عنػ ػػدما تػ ػػذىب المعمومػ ػػات
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ت

الماد

اب تراتيجيات المتناغمد م الماد

ت ير الماد
الل ػػيد ليػػث يتكػػوف ابنطاػػاع اللػػاـ

ابول ػػي لملا ػ ػرات ف ػػاذا لػ ػػـ يش ػػر ال ػ ػ

الجم دإ العمؿ في مجموعات .

ش ػػي ملي ػػؼ تتج ػػو المعموم ػػات الػ ػ

القش ػ ػ ػ ػرة الل ػ ػ ػ ػػيد إ ليػ ػ ػ ػػث تتشػ ػ ػ ػػكؿ

ا ػػتجااات ان عاليػػد تتوافػػؽ م ػ ادراؾ
ال ػ ػ ػ ػػرد ومعمومات ػ ػ ػ ػػو وتتك ػ ػ ػ ػػوف لدي ػ ػ ػ ػػو

ان عػ ػػابت ىادجػ ػػد وىػ ػػذا ىػ ػػو الطريػ ػػؽ

الاعي ػػدإ م ػػا إذا اش ػػارت ابنطااع ػػات
الػ ػ ػ وج ػ ػػود ش ػ ػػي ملي ػ ػػؼ إتر ػ ػػؿ
ابش ػ ػ ػػارات الػ ػ ػ ػ ابميج ػ ػ ػػداب ا ػ ػ ػػدوف

التي ػ ػػاب عا ػ ػػر القشػ ػ ػرة الل ػ ػػيد وي ػ ػػتـ

التناػ ػ ػ اا ػ ػػتجااد اء ػ ػػرب اواى ػ ػػرب

وىذا ىو الطريؽ القريب.
94

ك ػػؿ دم ػػاغ م ػػنظـ اطريق ػػد

فريدة

جمي ػ ػ ػ ػ الاشػ ػ ػ ػػر لػ ػ ػ ػػدييـ ن ػ ػ ػ ػػس

ابنظمد الدماغيد وم ذلؾ فيػـ
ملتم ػػوف عمػ ػ

ػػاس الارمج ػػد

الو ار ي ػ ػ ػػد والػ ػ ػ ػػت ؼ المعػ ػ ػ ػػارؼ

ال ااقد والت ؼ الايجات .

مػػا اب ػػتراتيجيات المتناغمػػد م ػ

ىػ ػػذا الماػ ػػد فيػ ػػي :عمػ ػػؿ الػ ػػوث

إعمؿ مشاري إ التعمـ التعػاوني إ
التةذي ػػد الراجع ػػد (تقي ػػيـ ذات ػػي ) إ

تصليق ابمتلاف مف اػؿ الطماػد

(ذاتيا) إ اعطا ليارات.

ملطط (ٔ)
مااد التعمـ المتناغـ م الدماغ وا تراتيجياتيا
))Lombardi,2004,1-4()Caine,and,Renate,2010,1-3
ػمطي إٕٗٓٓإ ()ٕٔٓ-ٔٓٛملمػ ػ ػ ػ ػػود ٕ٘ٓٓإ )ٕٜٜ-ٕٛٛ
(ال ػ ػ ػ ػ ػ ّ
(ل يف إٕٓٓٛإ ٖ)ٙ-
)owen,2007,1-5
مراحؿ التعمـ الدماغي :
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يلدث التعمـ ال عاؿ وابفءؿ في تتاؿ ااؿ لمنتاؤ ويشتمؿ عم لمس م ارلػؿ كمػا
ىو موءق في الملطط ابتي:
ارعداد Preparation
القامي ) Pre Exposure
(التجييز  Primingإوارعداد
ّ
ابكت اب Acquisition
(التعمـ المااشر وغير المااشر ) Direct & Indirect Learning
الت صيؿ Elaboration
(تصليق ابلطا  Error Correctionوالعمؽ ) Depth
تكويف الذاكرة Memory Formative
(الرالد  Restإابن عابت Emotionإروااط التعمـ المرمز Association Encode
التكامؿ الوظي ّي Functional Integration
(اب تلدـ المو ) Extended Usage
الدماغي
ملطط (ٕ) مرالؿ التعمـ
ّ
ٔ -مرحمة االةداد :Preparation
تش ػػتمؿ ى ػػذه المرلم ػػد عمػ ػ فكػ ػرة عام ػػد ع ػػف الموء ػػوع وتص ػػور ذىن ػػي

لمموءوعات ذات الصمد إوكمما كاف لد المتعمـ لم يد ك ر عف الموءوع إكمما
كػػاف او ػ فػػي تم يػػؿ المعمومػػات الجديػػدة ومعالجتيػػا إإذ تػػوفر ىػػذه المرلمػػد إطػػار
عمؿ لمتعمـ الجديد لتجييز دماغ المتعمـ االترااطات الممكند .

ٕ -مرحمة االكتساب :Acquisition
العدد ()41
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يقصد اابكت اب تشكيؿ ترااطات تشػااكيد جديػدة إ

تكػويف ترااطػات و

تواصػػؿ ابعصػػاب اعءػػيا مػ الػػاعض اآللػػر إ ويمكػػف اف يلػػدث ابكت ػػاب مػػف
لػ ؿ الملاءػرة والمناف ػػد وا ػػتعماؿ ابداوت الاصػريد وم يػرات الايجيػػد إ وال ػػديو

والمشاري الجامعيد إ تتا ر تمؾ المرلمد االترااطات ايف اللارات ال ااقد واللاػرات
الجديدة إ فكمما تتوفر لارات ػااقد ك يػرة كممػا زاد التمػاؿ اكتشػاؼ الع ػات اػيف

الموءوع الجديد وتمؾ اللارات .

ٖ -مرحمة التفصيؿ :Elaboration
تكش ػػؼ ى ػػذه المرلم ػػد ع ػػف تػ ػرااط الموء ػػوعاتإ وت ػػدعـ تعمي ػػؽ ال ي ػػـ ل ػػد

المتعمـإلمت ات مف َّف الدماغ يلافظ عمػ الترااطػات التشػااكيد التػي تكونػت نتيجػد
ػافي مػف لػ ؿ التو ػ إ ويػتـ ذلػؾ مػف
التعمـ الجديد إفينالؾ ءرورة لممعن ابء ّ
ل ؿ ادماج المتعمميف في ابنشػطد الصػ يد مػف جػؿ فيػـ عمػؽ إ وتةذيػد راجعػد
م ػ ا ػػتراتيجيات تعمػػـ ص ػريلد وءػػمنيد إوكممػػا زادت اللا ػرات والتةذيػػد الراجعػػد

اصالت توعيد الشاكات العصايد فءؿ.

ٗ -تككيف الذاكرة :Memory Formative
ترمػػي ىػػذه المرلمػػد إل ػ تكػػويف الػػذاكرة مػػف جػػؿ تقويػػد الػػتعمـ إ ّممػػا ي ػػيؿ
اب تدعا واب ترجاع لممعمومات ل ؿ مدة مرتاد إ وتتا ر عمميد تكػوير الػذاكرة

ااب ػػترلا وال ارل ػػد الكافي ػػد والتةذي ػػد الراجع ػػد ون ػػوع الترااط ػػات وم ػػتو النءػ ػ
والتعمـ ال ااؽ .
٘ -التكامؿ التكظيفي : Functional Integration
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تؤد ىذه المرلمد ال ا تعماؿ التعمـ الجديػد ايػدؼ تعزيػزة بلقػا والتو ػ

ػمطيإٕٗٓٓإ ٕٓٔ( )ٔٓٙ-ملم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودإٕ٘ٓٓإ ٗ)ٕٛٚ-ٕٛ
في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو( .ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ

(القمشإٕٓٔٓ ) ٚٗ-ٙٚ:

التعمـ المتناغـ كالمضاد لمدماغ :

م ػػف لصػ ػػاجص ال ػػتعمـ المتنػ ػػاغـ م ػ ػ ال ػػدماغ والمءػ ػػاد لمػ ػػدماغ الميم ػػد كمػػػا فػػػي

الملطط اآلتي :
ت

التعمـ المتناغـ مع الدماغ

ت

التعمـ المضاد لمدماغ

ٔ

غياب التيديد

ٔ

ييدد المعمـ الطماد االعقاب

ٕ

التعاوف

ٕ

ٖ

ا ت ارة عاليد وانلو م جـ ل ن عابت

ٖ

التعمـ ال رد ّ
عالي منل ض
لو ت ير ان ّ

ٗ

عي
شمولي وا ّ
ّ

ٗ

٘

توظيؼ الذكا ات المتعددة

٘

ا تتعماؿ الملاءرات اشكؿ كاير

ٙ

يؤكد ال ياؽ المعن والقيمد

ٙ

يؤكد الملتو

ٚ

تدريس الموءوعات انلو من صؿ

ٛ

يؤكد التعمـ في ايجد ىادجد

ٜ

الدافعيد الدالميد

ٜ

يتـ دف التعمـ االدرجات

ٓٔ

التعمـ ابم ؿ يصعب يا د انلو مااشر

ٓٔ

يعتمد التعمـ عم نتاججو

ٔٔ

ا تعماؿ عاؿ لمةد ابيجاايد

ٔٔ

ا تعماؿ عاارات النيي وابمر

ٕٔ

يطمب إجااد والدة عف ال ؤاؿ

ٖٔ

يتعمـ مف جؿ ابلتاار

ٚ
ٛ

تعمػ ػ ػػـ الموءػ ػ ػػوعات م ػ ػ ػػف ل ػ ػ ػ ؿ تع ػ ػ ػػدد
ابنظمد وتدالميا
غالاػ ػػا مػ ػػايكوف غنيػ ػػا االلػ ػػديث والنشػ ػػاط
واللركد والمناظرة

ٕٔ

الالث عف

ٖٔ

التعمـ مف اجؿ اب تمتاع

العدد ()41
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ت

التعمـ المتناغـ مع الدماغ

ت

ٗٔ

التقييـ م تمر وابنتيا االت اؿ

٘ٔ

المعمـ يؿ ومرح وااػداعي يقتػرح وي ػ ؿ ٘ٔ

ٗٔ

ويةير
ٔٙ
ٔٚ
ٔٛ

التعمـ المضاد لمدماغ

التعمـ ىادؼ(ذو ىداؼ )
يوفر امكانيد اللركد وجيا لوجو
يوجد تةذيد راجعد مااشرة ودراماتكيد

ينتيي التعمـ اإنتيا الو ت
يعطي المعمـ موءوعا والدا

ٔٙ

ابعتقاد ا َّف التعمـ صعب

ٔٚ

الجمػ ػػوس عم ػ ػ مقاعػ ػػد ااتػ ػػد وت اعػ ػػؿ

ٔٛ

تةذيد راجعد مايد (عديمد الجدو )

ملدود

مخطط ()3

التعمـ المتناغـ كالمضاد لمدماغ
تقنيات التعمـ المستند إلى الدماغ :
يقترح التعمـ الم تند إل الدماغ

(ع اند ويو ؼإٕٜٓٓإ ٗ٘ٔ )ٔ٘ٛ-
ث تقنيات رجي د للدوث التعمـ وىي :

ٔ.ابنةماس المن ؽ : Orchestrated Immersion

ويقصد او توافر ايجات تعميميد لقيقيد ينةمس فييا الطماد اليث تشتمؿ م ؿ ىذه

الايج ػػات عمػ ػ لاػ ػرات وا عي ػػد ذات معنػ ػ و يم ػػد عن ػػد الطما ػػد وتلم ػػؽ ل ػػدييـ نوع ػػا م ػػف

ولب ال ءوؿ
التلد
ّ
ترلاجي : Relaxed Alterness
ٕ.ابنتااه اب
ّ

ويتءػمف ذلػػؾ تػوافر ايجػات تعميميػػد ي ػػودىا ج ِّػو مػػف ابمػػف والطم نينػد اعيػػدا عػػف

عوامػػؿ العقػػاب والتيديػػد مػ اللػػرص عمػ ا ازلػػد مشػػاعر اللػػوؼ والقمػػؽ وتاديػػدىا لػػد
الطماد .

ٖ.المعالجد النشطد : Active Processing
العدد ()41
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ويقصد ايا توافر فرص تعميميد لمطماػد تمكػنيـ مػف اكت ػاب المعمومػات ومعالجتيػا

وتلميميػػا انلػػو فعػػاؿ ونشػػط وتمكيػػنيـ مػػف ال ػػيطرة عم ػ عمميػػد الػػتعمـ وادارتيػػا ذاتيػػا.

(الزغوؿ وشاكر إٕٓٓٚإ )ٕٚٚ

أهمية التعمـ المستند إلى الدماغ :
وتكمف اىميد التعمـ الم تند إل الػدماغ فػي نيػا ذات تػ ير فػي جميػ عناصػر

العمميد التعميميد التعمميد ذلؾ مف ل ؿ ابتي:

ّف مػ ػػف واجػ ػػب واءػ ػػعي المنػ ػػاى
ٔ.المػ ػػني :
اىتمامات الطماد و ف يجعموا يمد لعمميد التعمـ.

ْف يصػ ػػمموا عمميػ ػػد تعمػ ػػـ تػ ػػت جـ و

ٕ.التػػدريس :ف ي ػػمق المعممػػوف لمطماػػد مػػف لػ ؿ ال ػػرؽ ايػػنيـ ويقػػوـ المعممػػوف اانػػا
عمميػػات العمػػـ لػػوؿ ل ػ ّؿ مشػػك ت لقيقيػػد إويشػػجعوف الطماػػد يءػػا عم ػ الػػتعمـ مػػف
ل ؿ جم ات لارج غرفد الصؼ ولارج المدر د.
ٖ.التقييـ:اما َّف جمي الطماد يتعمموف فػإف عمميػات تقيػيميـ يجػب ف ت ػمق ليػـ ا يػـ
نماط تعمميـ ورغااتيـ وايذه الطريقد ي تطي مراجعد عمميد تعمميـ وتعزيزىا.

ثانيان  :انماط التفكير لجانبي الدماغ :
لقػ ػ ػػد وءػ ػ ػػق ػ ػ ػػقراط لػ ػ ػػد ال

( لطايادإٕ٘ٓٓإٕٔٔ )

ػ ػ ػ د القػ ػ ػػدما الػ ػ ػػذيف شػ ػ ػػجعوا نمػ ػ ػػاط الت كيػ ػ ػػر

الملتم دإ(نوفؿ وملمػدإٕٔٔٓإ ٕٔ) إ فقػد التم ػت وجيػات نظػر العممػا لػوؿ نمػاط
الت كير ُّ
فكؿ ف ره ل ب اب اس ال م ي الذ ينطمؽ منو إإذ وءق اافموؼ ف نمػط
الت كير يتـ تطويره مف ل ؿ ابشتراطات الايجيد التي يواجييا ال ردإ ليث تصػاق تمػؾ

ابشػػتراطات مل وظػػد لػػد ال ػػرد ي ػػتوعايا عنػػد مواجيػػد تمػػؾ الم يػرات إ مػػا ػػكنر فقػػد
كد ف نمط الت كير ىو ما تعممو ال رد مف جؿ ال يطرة عم الايجد إ واذلؾ فػ ف نمػط

الت كيػر لديػػو مػػتعمـ إ فػإذا صػػادؼ ال ػػرد فكػرة مػا ا ػػتعمميا فػػي مػو ـ مػػا دت إلػ لػ ّؿ
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مشكمد إ فإف ىذا ال موؾ يميؿ ال الظيور مرة الر واذلؾ يميؿ ال رد ال تك ارره مف
جػػؿ اللصػػوؿ عم ػ لالػػد ابشػػااع و الرءػػا الػػذاتي إ فػػنمط الت كيػػر عنػػد ػػكنر ىػػو

نش ػػاط يظي ػػر ف ػػور ظي ػػور الم يػ ػرات الت ػػي ت ػػتدعي ػػموكا ت كيري ػػا(.العجيمي إٕٜٓٓإ
)ٗٛ

وفي آوالر عاـ ٓ ٜٔٙوادايات ُٓ ٜٔٚجريت الاث في معامؿ كالي ورنيا كاف

مف ش نيا تةير تقدير العقؿ الاشر ّ إكما منق ا اايا اير  Sperryجػاجزة نواػؿ فػي
ال ػػيولوجيا والطػػب بعمالػػو عػػف الالػػوث المتعمقػػد االػػدماغ الم تػػوح فػػي عػػاـ ٜٔٔٛ

إليث اظير اير  Sperryورفا و وظػاجؼ فريػدة لكػ ّؿ جانػب مػف الػدماغإ وا اتػوا ّف
المصػػاايف االػػدماغ المتكػػوف مػػف جػػانايف يواجيػػوف صػػعواد فػػي دم ػ المعمومػػات مػػف
جيتي الدماغ إوتقوـ ابلياؼ المتصمد االج ـ الجا

اترليؿ او تمرير الايانات ايف

ميتي إٕٓٓٛإ ٕ)ٙ
الجانايف ابيمف وابي ر لمدماغ (.ال
ّ
و د لصؿ اورنشتايف  Ornstionعم شيرة عالميد بنجازتو في اطار موجػات
المػ ػ ػ وتلص ػ ػػيص وظ ػ ػػاجؼ ال ػ ػػدماغ يء ػ ػػاإ وممل ػ ػػص م ػ ػػا اكتشػ ػ ػ و العالم ػ ػػاف ػ ػػاير

و شرتي الم إالمتيف تراط

وارونشتايف  Sperry and Ornstionىو ّف في الم
ػي
اينيما شاكد معقدة انلو مػذىؿ مػف ابليػاؼ العصػايد التػي يطمػؽ عمييػا الج ػـ ال ن ّ
و (الص ػ ػوار ابعظػ ػػـ ) يييمنػ ػػاف عم ػ ػ ن ػ ػواع ملتم ػ ػػد مػ ػػف ابنشػ ػػطد الذىنيػ ػػد (اػ ػػوزاف

إٕٗٓٓإ ٕ٘)

كمػػا اك ػػدت د ار ػػد ك ػػاا ف ) ( kapalan,2002مػػد ا ػػتق ليد كػ ػ ّؿ جان ػػب م ػػف
جاناي الدماغ عف اآللرإ وفي الو ت ن ػو تظيػر مػد تػدالميما وتعاونيمػا معػا عنػد
دا العمميات العقميد  .و ػد ذىػب جوزيػؼ اػوجيف  joseph bogenإلػ ماذىػب إليػو
ػػاير إذ شػػار الػ

ف الد ار ػػات والالػػوث التػػي تتعمػػؽ اػػال روؽ الوظي يػػد اػػيف جػػاناي

الدماغ ذات ىميد كايرة في مجاؿ التعميـ (.نوفؿ إ  ٕٓٓٚإ ٓ)ٕٙ- ٙ
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واكتشؼ اير ّ Sperryف نص ا الدماغ متما ف في الشكؿ وفي الوظػاجؼ
الليويد اللاصد االلواس ما مف ناليد الوظاجؼ الن يد فيمػا ملتم ػاف عػف اعءػيما
فالنصػػؼ ابي ػػر مػػف الػػدماغ ىػػو الم ػػؤوؿ عػػف وعػػي ارن ػػاف ولارتػػو االمةػػد والمنطػػؽ
والرياءيات والعموـ والكتااد والنصؼ ابيمػف مػف الػدماغ ىػو النصػؼ ال واعػي والػذ

يكمف فيو اللياؿ والتصور واباػداع ال نػي مػف ر ػـ ونلػت واللػاف كػ ف لػو القػدرة عمػ
التليؿ ال راغي والتعرؼ عم وجػوه النػاس  )passer&smith,2001:64 64( .نقػ

عف (الكرمد ٕٗٓٓإ )ٜٜ

ويء ػػيؼ (اندر ػػوف إ )ٕٓٓٚإلػ ػ

ف القشػ ػرة و المل ػػا تنق ػػـ عمػ ػ

ػػميف

نصػػؼ ك ػرة مليػػد يمػػيف ونصػػؼ ك ػرة مليػػد ي ػػار إ ومػػف ابمػػور الم ي ػرة لمدىشػػد فػػي

تشريق الدماغ إوجد ف الجانب ابيمف مف الج ـ يرتاط انصؼ الكػرة ابي ػر والعكػس
صػػليق إوىكػػذا فػػإف الػػتلكـ اللركػػي فػػي اليػػد اليمنػ يػػتـ تشػػةيمو او ػػاطد نصػػؼ الكػرة

ابي ر مف الدماغ وابذف اليمن تػرتاط انلػو اكاػر انصػؼ الكػرة ابي ػر والم ػتقا ت
العصػػايد فػػي كػػؿ عػػيف إ التػػي ت ػػتقاؿ مػػدل ت مػػف الجػػز ابي ػػر مػػف عػػالـ الرؤيػػد
ترتاط و تتصؿ انصؼ الكرة ابيمف لمدماغ

(اندر وف إٕٓٓٚإ )ٗٙ

(انماط التفكير لتكرانس (Torrance1979

ُيعػ ّػد اػػوؿ تػػورانس  Torranceوؿ مػػف ا ػػتعمؿ نمػػاط الػػتعمـ والت كيػػر و ػػد
ػػـ نمػػاط الت كيػػر عم ػ نػػوعيف ىمػػا :نمػػط الت كيػػر ابيمػػف لمػػدماغ ونمػػط الت كيػػر
ابي ر لمدماغ ( طامي وماجد و ناي ػد إٕٓ )ٕٓٓٓ,ٙإوا ػتطاع تػورانس وزمػ ؤه

اعتمادا عمػ ا ػاس لصػاجص نصػ ي الػدماغ الم ػتعممد مػف المػتعمـ فػي عمميػات
اكت ػػاب المعمومػػات ومعالجتيػػا إوفػػي ءػػو نتػػاج الد ار ػػات الطايػػد عم ػ وظػػاجؼ
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الدماغ والد ار ات في مجاؿ ابعصاب لد ابفراد العادييفإ وابفراد الذيف يعانوف

مػػف تمػػؼ و لمػػؿ فػػي منػػاطؽ الػػدماغ فء ػ عػػف ابالػػاث التػػي ج ارىػػا تػػورانس
وزم ؤه اتطايقيـ مقياس نمط التعمـ والت كير توصػؿ إلػ وءػ

ػد نمػاط وىػي

:

ٔ.النمط المرتاط االنصؼ ابي ر مف الدماغ .
ٕ .النمط المرتاط االنصؼ ابيمف مف الدماغ .

ٖ.النمط المرتاط االنصؼ المتكامؿ مف الدماغ .

(الزغوؿ وشاكر إٕٓٓٚإ ٖ)ٕٚ

ف ّْ
تايف ف
لكؿ جانب مف جاناي الدماغ (ابيمف وابي ر ) وظاجؼ ملتم د إ فقد ّ
الجانب ابي ر لمدماغ يتميػز ا نػو تلميمػي يلػتص امعالجػد المعمومػات مػف لػ ؿ راػط
ابجػ از االكػ ّْػؿ انلػػو لطػػي تتػػااعي وىػػذا اك ػػر مػػايكوف فاعميتػػو فػػي معالجػػد المعمومػػات
الم ظيد وترميز المةد وفكؿ الرموز إ ما الجانب ابيمف لمدماغ فيتـ فيو تجمي ابج از

ػي يعػال المعمومػات واػالتواز و انلػو متػزامف إ فيالػث
لتلميؽ الكميػات إ فيػو تركيا ّ
عػػف ابنمػػاط وينشػػؤىا ويتعػػرؼ الع ػػات اػػيف ابج ػ از المن صػػمد إ وىػػو اك ػػر مػػايكوف
فػاع فػػي ابمػػور ذات الطايعػػد الاصػريد والمكانيػػد كمػا فػػي الر ػػـ وءػ الصػػور إكمػػا
ن

المو يق في نطاؽ ىذا الجانب مف الدماغ.

(نوفؿ وملمدإٕٔٔٓإ )ٕٛ-ٕٚ

ويػػر كػ ّْػؿ مػػف تػػورانس وروكن ػػتوف ) (Torrance & Rockenstionإ ف
ابعتمػاد عمػ نصػؼ معػػيف مػف الػدماغ ياػػد مػ ادايػد اكت ػػاب المةػد وبيكتمػؿ إبّ فػي
ادايػػد الامػػوغ كمػػا جػػا فػػي د ار ػػتيـ عم ػ ابط ػػاؿ مػػف ػػف ( )ٔٓ-ٜػػنوات إذ لِلػػظ
انل اض واءق في اباتكار وىذا يرج ل ىذه المرلمػد العمريػد إ ويػروف ف اكتمػاؿ
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تلص ػػص نصػ ػ ي ال ػػدماغ بي ػػتـ ّإب مػ ػ اداي ػػد ػػف المراىق ػػد و ف النش ػػاط يعتم ػػد عمػ ػ

ا تعماؿ النصؼ ابي ر مف الدماغ

إذ ّف كػ ػ ّؿ نص ػػؼ يق ػػوـ اوظ ػػاجؼ معين ػػد ويةم ػػب عمػ ػ النص ػػؼ ابيم ػػف ابنش ػػطد
ال راغيد واباتكاريد إ في ليف يةمب عم النصؼ ابي ر ابنشطد المةويد .
(العايد إٕٗٓٓإ )ٙٚ

ويؤكػػد ػػاير ّ )ٜٔٙٗ( Sperryف كػ ّْػؿ جانػػب مػػف جػػاناي الػػدماغ بيعػػرؼ
مػػايقوـ اػػو النصػػؼ اآللػػر إ ك ػ ف كػ ّْػؿ نصػػؼ يعمػػؿ كمػػا لػػو كػػاف لػػو ذاكرتػػو وارادتػػو
اللاصػػد  .فء ػ عػػف لػػدوث التنػػافس اينيمػػا عم ػ مػػف يكػػوف لػػو الػػتلكـ إ إذ ّف كػ ّْػؿ
جانػب يتعامػؿ مػ نػواع معينػػد مػف المي ػرات التػي ت يػػر الا ي ػو وتل ػز اد اركػو  .كمػػا
ف ل ػػو دوافع ػػو اللاص ػػد الت ػػي تق ػػوده إلػ ػ العمػ ػؿ وعمي ػػو بتوج ػػد إمكاني ػػد لتا ػػادؿ ابدوار

اينيما ( و اإ ٕٜٓٓإ ٔ)ٕٚ

ا ترح الاال وف الذ در وا وظاجؼ النص يف الكرويف في الم ّف القشرة المليد
اللدي ػد تتكامػؿ اػيف مػد عػريض مػف الوظػاجؼ العق نيػد فػ ف معظػـ النصػؼ الكػرو
ابيمف عند الاشر يتلصص في تمؾ الميمات التي ترتاط االتركيب والمكاف إفي لػيف

يتلصػػص النصػػؼ ابي ػػر فػػي الميمػػات التػػي ت ػرتاط االتلميػػؿ والزمػػاف و ف النص ػػؼ
ابيمػ ػػف ياػ ػػدو ك ػ ػػر توجيػ ػػا ال ػ ػ المعالجػ ػػات المتوازيػ ػػد و المتزامنػ ػػد لممعمومػ ػػات و ف

النصؼ ابي ر يتوجو ال المعالجات المت م مد لممعمومػات  .وي ػم النصػؼ ابيمػف
مف الدماغ عقمنا اب ػتعارة  metaphoric mindإبف اب ػتعارات وابم ػاؿ واللػراجط
والر وـ والرو ـ التمييديد و الر وـ اليزليد وغيرىا توفر فقط المعالـ اللارجيد لم يوـ

عػ ػريض وى ػػو ال ػػذ يمك ػػف ف يلا ػػر وي ػػر اط ارج ػػؽ متع ػػددة إ لػ ػ ؼ م ػػا ػػاؽ فػ ػ ف
النصػػؼ ابي ػػر عنػػد معظػػـ النػػاس غيػػر مػػنظـ إيركػػز فػػي تلميػػؿ العوامػػؿ ال رديػػد ليػػذا
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المجاؿ الل ّي العريض اال لص الػد يؽ لمت اصػيؿ منل ءػد التاػايف لكػ ّؿ شػجرة م ػردة
إفي ليف ي ار ب النصؼ ابيمف الةايد الكميد .
(ل يف إٖٕٓٓإ ٖ)ٜٔٗ-ٜٔ

و شارت نتاج اعض الد ار ػات إلػ وجػود دلػد عمػ وظػاجؼ جػاناي الػدماغإ إذ

تاػ ػ ّػيف ف اصػ ػػااد النصػ ػػؼ ابي ػ ػػر مػ ػػف الػ ػػدماغ ينػ ػػت عنػ ػػو ءػ ػػعؼ فػ ػػي ابدا عم ػ ػ
ابلتاارات التػي تقػيس القػدرات الم ظيػد إ مػا المرءػ المصػااوف فػي النصػؼ ابيمػف
لمدماغ كاف داؤىـ ءعؼ اك ير عم ابلتاارات غير الم ظيد التي تشػمؿ إعػادة انػا

ابشػػكاؿ اليند ػػيد وتجميػ واكمػػاؿ ابجػ از النا صػػد فػػي ابشػػكاؿ والنمػػاذج إلػ جانػػب

ابلتاػػارات التػػي ت ػػتعمؿ ابشػػكاؿ والم ػػافات والع ػػات المكانيػػد(.اللازميإٕٓٓٙإ

٘ٔ)

والجدير االذكر ّف ىنالؾ تكامؿ ايف جاناي الدماغ في ّْ
كؿ الوظاجؼ وا ْف كانت
الوظي ػػد تترك ػػز ف ػػي جان ػػب م ػػا إ في ػػي توج ػػد يء ػػا ف ػػي النص ػػؼ اآلل ػػر ولك ػػف لي ػػت
االدرجد والك ا ة ن ياإ وعميو فإف ال يادة تعنػي إف اعػض الوظػاجؼ تتركػز فػي جانػب

عػف آلػػر وتػتـ مػػف ل لػو واف ىػػذا الجانػب ىػػو الػذ يقػػود ال ػموؾ ويوجيػػوإ ومػ ذلػػؾ

فػ توجػػد ػيادة مطمقػػد اػػؿ ن ػػايد إ بف كػػؿ جانػػب يػػؤد دو ار فػػي ك ػ ّؿ ػػموؾ تقرياػػا.
(الل ػػاؼإٕٔٔٓإ ٓ ) ٙإإذ ي ػػتطي ك ػػؿ جان ػػب م ػػف الكػ ػرة الدماغي ػػد المزاوج ػػد ا ػػيف
عناصر الايجد اليث يقوـ كؿ منيما اوظاج د اللاصد فػي ءػو الع ػات القاجمػد اػيف

ابشيا إ فم

إذا ذكرت كممد ( يـ ) فإف الجانب ابي ر ي توعب ىػذه الكممػد التػي

تلتاج ال عنصر آلر لتعطي معن إ وىي ( وس) واذا ُريػد اطػ ؽ نػار فاننػا الاجػد
إل م ػدسإ وىكػذا فػإف التكامػؿ اػيف جانػب الكػرة الدماغيػد مػر ميػـ وم يػد فػي نجػاز

المعنػ المطمػػوب لػػد ال ػػرد إ وليػػذا َّ
باػػد مػػف معرفػػد الميمػػات التػػي يقػػوـ ايػػا كػ ّْػؿ مػػف
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ج ػ ػػاناي الكػ ػ ػرة الدماغي ػ ػػد إ لت ػ ػػييؿ تعم ػ ػػيـ الطما ػ ػػد وم ارع ػ ػػاة نم ػ ػػاط ت كي ػ ػػرىـ( .عاي ػ ػػد

وعزوإٖٕٓٓإ )ٜٔٔ-ٔٔٛ

الكظيفي لجانبي الدماغ :
الالتناظر
ّ
عمػ الػػرغـ مػػف ف جػػاناي الػػدماغ متنػػاظراف تش ػريليا (مورفولوجيػػا) ّإب ّْنيمػػا ملتم ػػاف
مػػف الناليػػد الوظي يػػد إإذ يتلصػػص الجانػػب ابي ػػر لمػػدماغ االتعامػػؿ مػ المػواد الم ظيػػد

مما يجعمو يتلكـ في العمميات ال كريد المنطقيػد
والمعالجد المنظمد والم صمد لممعمومات ّ
وينت اللطط واب تراتيجيات العقميد ويتـ ال رد الذ يتميػز ا ػيادة عمػ الجانػب ابي ػر

لمػػدماغ اإنػػو ػػادر عمػ التصػػنيؼ ولػ ّْػؿ المشػػك ت فػػي ءػػو النظػػر إلػ ابجػ از إ و ّنػػو
منطقي ولديو درة فاجقد عم التلطيط والتلميؿ لمموءوعات لكافد ونا ػد جيػد وي ػتجيب

الصوتي
العمميات الم ظيد ويعتمد عم المةد والتركيز والتذكر ومت وؽ في الكتااد والتميز
ّ
.
في ليف ّف الجانب ابيمف لمػدماغ يلػتص امعالجػد الموءػوعات الاصػريد وب ػيما
الع ات الاصريد المكانيد و كما انو م ؤوؿ عف تكويف الصور وابشكاؿ وابنمػاط إلػ
جانب تلكمػو فػي عمميػات الت كيػر المجػرد والشػلص الػذ ي ػيطر عميػو الجانػب ابيمػف

لمدماغ ىػو شػلص ييػتـ االنمػاذج والليػاؿ وابشػكاؿإ ومت ػوؽ فػي القػدرات ال نيػد ويعتمػد

اللس في ّْ
لؿ المشك ت إ وييتـ االنظر إلػ التشػااياتإ ويعتمػد عمػ التليػؿ فػي
عم
ّ
التذكرإ وييتـ ااباعاد غير الم ظيد (.اللازميإ ٕٓٓٙإٕٔ)
ويء ػ ػػيؼ (منص ػ ػػورإ )ٕٓٓٚإلػ ػ ػ إف ج ػ ػػاناي ال ػ ػػدماغ يقوم ػ ػػاف االوظ ػ ػػاجؼ الن ػ ػػيد

وال يولوجيد ن يا ولكػف اػدرجات مت اوتػد

ف اعػض الوظػاجؼ الن ػيد وال ػيولوجيد

تكػوف ػػاجدة فػي لػػد النصػ يف ويقػػوـ النصػؼ اآللػػر اوظػاجؼ الجػػز اآللػر :م ػػؿ العػػالـ

ال رن ػي (لػويس اا ػتر  )Lues basterد تمػؼ النصػؼ ابيمػف لديػو لكػف ىػذا العػالـ
عاش لمدة  ٕٚعاما اعدىا وكانت ىذه مدة ااداعد (.منصورإٔإ)ٕ-ٕٓٓٚ
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ويشػػير (لايػػب إ٘ )ٜٜٔإ ف ك ػ ّ مػػف جػػاناي الك ػرة الدماغيػػد يػػؤد وظػػاجؼ

عامد فالنصؼ ابيمػف يػتلكـ فػي الوظػاجؼ اللركيػد و الوظػاجؼ العقميػد غيػر ابكاديميػد

م ؿ :اللدس وابدراؾ المج ـ وابدا غير الم ظػي وابعمػاؿ اليدويػد فءػ عػف ابنتػاج
ال نػي المجػػرد مػػا النصػػؼ ابي ػػر ف نػػو يػػتلكـ فػػي الوظػػاجؼ العقميػػد المنطقيػػد والل ػػاايد
فء عف الوظاجؼ التلميميد والوظي يد والم لظات الاناجيد( .لايب إٜٜ٘ٔإ ) ٕٗٙ

َّ
ػي إماػػادرإ فػػور إ غيػػر
كمػػا تجػػد ف النصػػؼ ابيمػػف مػػف الػػدماغ يتميػػز ا نػػو (كمػ ّ
مكتػػرث اػػالعواطؼإ ماػػدع (فطػػف) إ لرفػػي (مجػػرد) إ متػػذكر لموجػػوه إ عػػاط ّيإ ينظ ػػر
لممشكمد كميا إ موجو االمكاف إ لركػي إ ي ءػؿ الر ػـ وتنػاوؿ ابشػيا إ يتاػ التعميمػات
المكتواد إ يصور ابشيا لي كرويتعمـ إ ي ءؿ ابلتاارات المقاليد إ مقداـ ( ميػؿ الػتلكـ

) يالث عف ابنواع المتشاايد إ ي ػيطر عمػ الجػز ابي ػر مػف الج ػـ إ ان عػالي إ ذو
ت كير متزامف .

َّ
ػالي م كػػر إ مييكػػؿ إ مػػتلكـ
امػػا النصػػؼ ابي ػػر مػػف الػػدماغ فيتميػػز ا نػػو (متتػ ّ
االعواطؼ إ ملمؿ إ منطقي إ متذكر ل ما إ عق ني إ يلؿ المشكمد جزجياإ موجد

االو ت إ اصر إ ر ومي) ي ءػؿ اف يتلػدث ويػتكمـ ياتػ التعميمػات الشػ ويد يتلػدث
لي كر ويتعمـ ويلب التاارات صق ولطا وابلتيارات مف متعدد والتاارات التوصيؿ إ
ميػػؿ المةػػامرة (م ػ القػػدرة عم ػ الػػتلكـ ) يالػػث عػػف ال ػػروؽ إ ي ػػيطر إ عم ػ الجػػز

ابيمف مف الج ـ إ ماد إ لةو إ ي كر اشي والد فقط .

(الملي ف إوشمو إٕٗٓٓإ )ٔٔ-ٚ

ف ا ػػتعماؿ جان ػػب (نص ػػؼ ) مع ػػيف م ػػف ال ػػدماغ يعتم ػػد عمػ ػ طايع ػػد الميم ػػد و

النشاط المراد تلقيقد ك ف يكوف نشاطا لةويا و معتمدا عمػ طايعيػد الميمػد المطمػوب
مف ال رد داؤىا إ فإف كانت تت ـ االتعقيد والصعواد فإنو ي تعمؿ كػ الجػانايف معػا إ

مما ي اعد عم ادا افءؿ لتمؾ الميمد( .العايد إٕٗٓٓإ )ٙٛ
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وتشػػير ابالػػاث إل ػ

ف الجانػػب ابيمػػف يلػػتص اػػابمور الترفيييػػد والجماليػػد

والمو يق وادراؾ ابلواف وا تيعاب اللار واللجوـ واباداع و لػ ـ اليقظػد والتم يػؿ .
مػػا الجانػػب ابي ػػر فيلػػتص اػػالك ـ والقػػدرات العدديػػد والتتااعػػد والمنطػػؽ وال ػراط اػػيف

ابم ػػور والق ػػدرة عمػ ػ التليمي ػػؿ والت كي ػػر المنطق ػػي اب ػػتدبلي ويػ ػرتاط ام ػػاىيـ العمػػػـ

والرياء ػ ػ ػػيات (ري ػ ػ ػػاف إٕٗٓٓإ ٖٓ( )ٖٔ-جم ػ ػ ػػؿإٕ٘ٓٓإ ٖٔ) وي ػ ػ ػػر (ال ػ ػ ػػيمتي
إ )ٕٓٓٛف معظػػـ ابف ػراد لػػدييـ افءػػيمد متمي ػزة فػػي إلػػد وظػػاجؼ ج ػاناي الػػدماغ إ

فالجانػػب ابي ػػر تقميػػد ّ ييػػتـ االموءػػوعات المنطػػؽ والتلميػػؿ والد ػػد فػػي لػػيف ييػػتـ
الجانب ابيمف االكماليات والمشاعر واباداع (ال يمتيإٕٓٓٛإ ٓ)ٔٚ

ويعػػزو ( و ػػاإ )ٕٜٓٓػػاب التلصػػص الػػوظي ّي لجػػاناي الػػدماغ إل ػ ف انتقػػاؿ
ابشارات العصايد ايف ج از النصؼ الوالد رع منيا ايف النص يف إ ومف ىنػا يتءػق
ف ابجػ ػ از ف ػػي ك ػػؿ نص ػػؼ ت ػػتطي الوص ػػوؿ إلػ ػ المعموم ػػات الملتزن ػػد في ػػو واص ػػدار
اب ػػتجااد المطمواػػد اصػػورة ػػرع ّممػػا يتطماػػو دا الميمػػات التػػي تلتػػاج إل ػ ابتصػػاؿ
االج ـ ال ني فيؤد الو ت الطويؿ الذ يلتػاج إليػو جػاناي الػدماغ ل تصػاؿ ااعءػيما
الػػاعض إل ػ اللػػد مػػف درجػػد التعػػاوف اينيمػػا والمجػػو إل ػ تلصػػص كػػؿ منيمػػا فػػي دا
وظاجؼ معيند و ويءيؼ يءا ػااا آلػر لمتلصػص وىػو ابلػت ؼ اػيف النصػ يف فػي
التركيب الماد فيتكوف كؿ نصؼ مػف شػرة (عاػارة عػف ػطق ر يػؽ وصػمب فػي الو ػت
ن ػػو ) التػػي يطمػػؽ عمييػػا المػػادة الرماديػػد (المػػادة ال ػػنجاايد ون ػػي يػػدعميا مػػف ا ػ ؿ
يعػػرؼ االمػػادة الايءػػا إولكػػف يلتػػو النصػػؼ ابي ػػر عم ػ المػػادة الرماديػػد ك ػػر مػػف
النصؼ ابيمف في ليف يلتو ابلير عم المادة الايءا اقػدر اكاػر مػف الجػز ابوؿ
 (.و اإٕٜٓٓإ ٘)ٕٚ
وليذا نجد اف د ار د وظاجؼ نص ي الدماغ مف الد ار ات التي تلظ ااىتماـ كايػرإ
و ػػتكوف لػػذلؾ تطايقػػات تعميميػػد  -تعمميػػد متعػػددة إ واف ابالػػاث التػػي تجػػر فػػي ىػػذا
المجػ ػػاؿ ػػػوؼ تقػ ػػود إل ػ ػ تةيي ػ ػرات كاي ػ ػرة فػ ػػي ت كيػ ػػر الاػ ػػال يف و ف عم ػ ػ ال ػ ػػيكولوجيف
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والتراػػوييف ف يعيػػدوا النظػػر فػػي تلطػػيط المنػػاى وفػػي وا ػػاليب التػػدريس إذلػػؾ مػػف اجػػؿ
تصميـ انشطد ولارات ت جـ وظاجؼ جاناي الدماغ.
( طامي وماجد وناي د إٕٓٓٓإ ٕٔ)ٕٕٙ-ٙ
ويت ػػؽ (نوفػػؿ وملمػػد إٕٔٔٓ) م ػ مػػف ػػاقيما إ إذ ف فيػػـ وظػػاجؼ الػػدماغ مػػف
الا ػػال يف والميتم ػػيف ف ػػي مج ػػاؿ التعم ػػيـ وتعم ػػـ الت كي ػػر يع ػػد اللط ػػوة ابولػ ػ ذات الط ػػاا
العممي في تمييف التعمـ والتعميـ وتاعده عف العشواجيد والملاولد واللط .
(نوفؿ إملمدإٕٔٔٓإ ٖ٘)
إذ إف معظـ عاا رة العمـ كانوا يتميزوف اعدـ التوازف والتناغـ ايف الوظاجؼ الذىنيد
لج ػػاناي ال ػػدماغ إفمػ ػ  :ا ػػد اينش ػػتايف  Enshtinوغيػ ػره م ػػف كا ػػار العمم ػػا ف الجان ػػب
ابي ػػر لػػدييـ ىػػو ابك ػػر ىيمنػػد ( ػػيطرة عم ػ وظػػاجؼ الػػدماغ فػػي لػػيف كػػاف الجانػػب
ابيمف ىو الم يطر لد ايكا و Pecasioو يزاف  Cezanوغيرىما مػف عظػـ ال نػانيف
والمو يقيف (اوزاف إٕٗٓٓ إ)ٕٙ
وف ػػي د ار ػػد اج ارى ػػا ك ػ ُّػؿ م ػػف ػػميماف عا ػػد ا و ت ػػورانس  Torranceلتلدي ػػد نم ػػط
الت كيػػر ال ػػاجد لػػد ( ابمػريكيف واليااػػانيف والعػػرب ) فوجػػودا ف نمػػط الت كيػػر الم ػػير لػػد
اليااانييف ىو النمط ابيمف وىو النمط اباداعي واللد ي إ في ليف وجدا ف نمط الت كير
الم يطر ال اجد لد العرب ىو النمط ابي ر التجريد الم ظي إ في ليف وجود ف النمط
ال اجد لد ابمريكيف ىو النمط المتكامؿ.

(العيد إٕٓٔٓإ ٖ) www.alsahel.org

وتعقياػػا عم ػ ىػػذه الد ار ػػد فػػإف فم ػ د الترايػػد اليااانيػػد تعتمػػد عم ػ ابىتمػػاـ اتنميػػد
ػػدرات الت كيػػر لػػد ااناجيػػا إ ذلػػؾ منػػذ ػػف الط ولػػد داعيػػد إل ػ اباتعػػاد عػػف نمػػط الػػتعمـ
التقمي ػػد الم ػػتند إلػ ػ لش ػػو ذى ػػاف الطما ػػد االمعموم ػػات إ ال ػػذ يل ػػوؿ دوف تنمي ػػد ػػدرات
الت كي ػػر اب ا ػػيد والعمي ػػا ل ػػد الطما ػػد والت ػػي يلت ػػاج ليي ػػا ف ػػي ليات ػػو الم ػػتقاميد  (.ػػعيد
إٕٓٓٛبإ ٕ٘ )
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وتمليصػػا لما ػػاؽ يمكػػف القػػوؿ وفػػي ءػػو ال ػػروؽ الوظي يػػد اػػيف جػػاناي الػػدماغ ّْنػػو
يمكف ُّ
عد الدماغ إل لد ما نظاما ناجيا يشمؿ نظاميف فرعيف ملتم ػيف وظي يػا فػي تجييػز
المعمومات.
الخصائص العقمية كالنفسية لذكم النمط السائد األيسر:
يتذكروف اب ما اصورة جيدة .ي تجياوف لمتعميمات انلو افءؿ مف اللركيد والاصريد.يءاطوف التعاير عف ان عابتيـ ومشاعرىـ .نظاميوف ومنءاطوف في نشاطات التجرياي والالث والكتااد.ي ءموف التعامؿ م مشكمد والدة او متةير والد في آف والد.ءعؼ في عمؿ شيا فكاىيد .ي ءموف الم يرات الم ظيد وال معيد. موايـ جاد في ّْلؿ المشك ت .
يتص وف االموءوعيد في اصدار ابلكاـ.يلاوف عرض الم يرات اطريقد منظمد عم وفؽ لطد ملددة. ي ءموف المشك ت و الم اجؿ الا يطد .ي ءموف المعمومات الواءلد التي ا اتت صلتيا.ي ءموف ل ّؿ المشك ت االتجريب.( طامي وماجد وناي د إٕٓٓٓإ ٕٕ( )ٙملمود إٕ٘ٓٓإ ٕ٘)
الخصائص العقمية كالنفسية لذكم النمط األيمف السائد :
يتذكروف الوجوة اصورة جيدة .ي تجياوف لمتعميمات الاصريد واللركيد فءؿ مف التعميمات الم ظيد .-يعاروف عف مشاعرىـ وان عابتيـ اصرالد .
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ي ءموف التعامؿ م عدد مف المشك ت و نػواع ملتم ػد مػف المعمومػات فػي آف والػد.
ي ءموف التاارات النيايد الم تولد (المقاؿ ) .جيدوف في ت ير لةد ارشارات .ذاتيوف في اصدار المعمومات و اصدار ابلكاـ .جيدوف في الت كير لعمؿ شيا فكاىيد .ذو عقميد مادعد ويتصرفوف اتمقاجيد .داجما مجدوف .جيدوف في تكويف ا تعارات جديدة مف المتشاايات .ي ءموف المشك ت المعقدة .ي تجياوف لمموا ؼ العاط يد ك ر مف المنطقيد .ي ءموف الق ار ة اباداعيد .ي تمتعوف في ا تعماؿ الرموز ول ّؿ المشك ت .ماىروف في عرض التوءيلات عمميد لركيد .
اللركي .
ي ءموف التدريس مف ل ؿ العرض الاصر ّّ
يعتمدوف عم التلي ت في التذكر والت كير.ي تمتعوف في الر ـ .ي ءموف الالوث التي تتءمف متةيرات متعددة.(ال يمماني إٜٜٗٔإ () ٔٚٛعنا رة إٜٜٔٛإ  )ٙنق عف (كرمدإ ٕٓٓٙإ ٕٓٔ)
(نوفؿ إٕٓٓٛإ ٘)ٜ
تنشيط الجانب غير المسيطر مف الدماغ ةند الطمبة :

اابمك ػػاف ْف يع ػػزز الجان ػػب الم ػػيطر و ْف ينش ػػط الجان ػػب غي ػػر الم ػػيطر
إذلػػؾ مػػف ل ػ ؿ إعطػػا اعػػض ابرشػػادات لتوجيػػو الػػدماغ ذ الجػػانايف وتقويتػػو إ

وىي مف ل ؿ تشجي التعمـ عم اآلتي :
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ت

األيمف غير المسيطر

ت

األيسر غير المسيطر

9

العمؿ والق ار ة في مجموعات

9

العمؿ والق ار ة ولده لاعض الو ت

4

عمػػؿ اعػػض المشػػاري فػػي نػػا د ار ػػتو المػػادة 4

ف ي ػػدم الم ػػادة العممي ػػد لػ ػ ؿ د ار ػػتو لموء ػػوع

3

المشػاركد مػ زم جػػو فػػي اعمػػاؿ مشػػتركد وتاػػادؿ 3

جو مريق لػاؿ مػف الءوءػا
اليدو والد ار د في ّ
وا اكاف ذلؾ في الايت ـ في المدر د

2

اب تماع ال الراديو ومشاىدة التم زيوف مف جؿ 2

اب ػػتماع تػػدريجيا وفيػػـ المػػادة العمميػػد عػػف طريػػؽ

5

المشػػاركد فػػي ك ػػر مػػف موءػػوع والم ػػاىمد فييػػا 5

ترتي ػػب ابوراؽ والوص ػػوؿ الػ ػ ابفء ػػؿ ف ػػي ا ن ػػا

6

ممار ػ ػػد كتاا ػ ػػد اى ػ ػػداؼ ال ػ ػػدرس و ار تي ػ ػػا م ػ ػػف 6

ػ ار ة ابىػػداؼ والمتااعػػد الم ػػتمرة م ػ المعمػػـ فػػي

العمميد

ابفكار معيـ وعدـ ابنطواجيد

فيـ موءوعات ذات الصمد االمادة العمميد

في آف والد

ابوراؽ الموزعػػد عميػػو مػػف المعمػػـ وعػػدـ ابعتمػػاد

معيف

ارلقا مف دوف ا تعماؿ المرجيات والر ومات

الميمد لموءوعا معينا لو صمد االمادة العمميد
نا كتااتو المادة العمميد عم ال اورة

عم ال اورة

النقاش في نا عمميد التدريس

7

7

ابلتػ ػزاـ االي ػػدو وترتي ػػب الم ػػادة العممي ػػد ف ػػي ن ػػا

عمميد التدريس

ملطط ()2

ارشادات تنشيط الجانب غير المسيطر مف الدماغ ةند الطمبة
(ع انو ويو ؼ إٕٜٓٓإ ٓ٘ٔ)

المعممكف كالطمبة ذكم النمط (األيسر )كذكم النمط (األيمف):
الطمبة

المعممكف

النمط األيسر

النمط األيسر

النمط األيمف

ي ء ػ ػ ػ ػػؿ المعمم ػ ػ ػ ػػوف ذوو

ي ءػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المعممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف ذوو ي ءػ ػ ػػؿ الطماػ ػ ػػد ذوو ابدمةػ ػ ػػد

ابدمةد الي ر ا ػتعماؿ ابدمةػػد اليمن ػ ا ػػتراتيجات
الملاء ػ ػرة والنقػ ػػاش فػ ػػي و نش ػػطد فاعم ػػد وب يعتم ػػدوف

العدد ()41
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التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريس ويعطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف عم

مشػ ػ ػػك ت للميػ ػ ػػا انلػ ػ ػػو
م تقؿ

موب الملاءرة

اا تق ليد

وييتم ػػوف ا ػػدم المو ػػيق

والمينيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد وذات التصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميـ

اليند ّي

وال نوف ادرو يـ

مخطط()5

تفضيالت المعممكف كالطمبة بحسب النمط المسيطر لديهـ
 -99أُسس التدريس كالتعمـ بجانبي الدماغ :

ميتي إٕٓٓٛإ ٔ)ٔٚ
(ال
ّ

يعتمد التدريس والتعمـ اجاناي الدماغ عم مجموعد ا س ميمدإمنيا ماي تي.

 -يتل ػػف الػػدماغ اجانايػػو ابيمػػف وابي ػػر كممػػا تعػػرض الطالػػب ال ػ موا ػػؼ ولا ػرات

تعميميد مرتاطد االايجد الص يد المليطد االطالب إإذ إف الدماغ ابن اني تتةير ل ياه
مف ليف ال آلر في ءو ما يتعرض لو مف ظروؼ وموا ؼ ولارات .

 ي قد دمػاغ الطالػب المعنػ المطمػوب إاذا كانػت اللاػرات التعميميػد التػي يتعػرض ليػامػػف ل ػ ؿ الموا ػػؼ الص ػ يد عم ػ مػػف م ػػتواه و ػػؿ مػػف م ػػتواه ومػػف ػػـ فػػإف دمػػاغ
الطالب بيت ر اتمؾ المعمومات و اللارات وبيتطور في فيمو لتمػؾ الموءػوعات ممػا

يلد مف درتو عم الت كير وابكتشاؼ.

 -يتصؼ دماغ الطالػب الصػاجص تت ػؽ مػ طايعتػو إذ إف دمػاغ الطالػب ب ي ػتطي

ف يجػػد ع ػػات و روااػػط معينػػد اػػيف اللا ػرات ال ػػااقد واللا ػرات ال لقػػد إذا لػػـ يكػػف

لملاػرات ال ػػااقد ا ػػس لقيقيػػد فػػي الانيػػد المعرفيػػد إومػػف ػػـ بيمكػػف لمطالػػب فػػي ىػػذه

اللالػػد ف ي ػػتعمؿ دماغػػو لمالػػث عػػف المعن ػ المقصػػود اصػػورة ػػميمد وعم ػ ا ػػس
واءػػلد إذلػػؾ بف الػػدماغ ذاتػػو ىػػو الػػذ يقػػوـ اايجػػاد ع ػػات معينػػد اػػيف اللاػرات او

المء ػػاميف الت ػػي تت ػػؽ مػ ػ طايع ػػد الم ػػتعمـ ولصاجص ػػو او ػػاطد ميك ػػانزـ ي ػػنظـ تم ػػؾ
اللارات.

العدد ()41
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 -الدماغ ذاتو ينمو ويتطور مف ل ؿ الت اعؿ والتعاوف م اآللريف .

 -ينمو دماغ الطالب كمما انتقؿ او تدرج مف صؼ الػ الػر وىػذا يعمػؿ لنػا ف ال ػعد

الدماغيػػد تت ػ ر ام ػػرور الو ػػت اػػؿ تتل ػػف كممػػا كػ ػاف الطالػػب اك ػػر نء ػػجا ليػػذا ف ػػإف
الدماغ منظومػد شػاممد ومتكاممػد تتءػمف لاويػات منمذجػد عمػ ىيجػد لاػرات مترااطػد

ومتنا قد إذ تكوف تمؾ اللارات جاىزة لمت اعؿ م الم يرات اللارجيد التي تت ؽ معيا.

 يت ر نمو الدماغ اػالموا ؼ الملرجػد او التػي تيػدد كيػاف الطالػب لػذا ي ػع الطالػبال عدـ اكت اب تمؾ اللارات المؤذيد والتقو وعػدـ ابن تػاح بكت ػاب لاػرات الػر

.

ػدماغي لمطالػػب يتصػػؼ االلركػػد والنشػػاط عم ػ الػػرغـ مػػف ّنػػو معقػػد فػػي
 النظػػاـ الػّ
تكوينو وميماتو إ إذ إف ال عد الدماغيد ت تطي ف ت ػرض نماطػا معينػد مػف الت اعػؿ
الديناميكي الذ يمكف ا تيعااو مف ل ؿ تلركات الطالب ونشاطو .
ّ
 ي تطي الدماغ الاشر اف ينمذج اللاػرات و يعطييػا ا ػما معينػا و م تالػا لاصػاذلؾ مف جؿ يولد ال يـ وادراؾ المعن .

 -كؿ طالب لو ص ات دماغيػد لاصػد تلتمػؼ مػف فػرد الػ آلػر إذلػؾ م ػؿ  :اصػمد

اباياـ ليث يلتمؼ ك ّؿ فرد عػف آلػر فػي طايعتػو ولصاجصػو وكػذلؾ الػدماغ الاشػر
في تكوينو ولا ارتػو و د ارتػو و ػعتو يلتمػؼ مػف مػتعمـ الػ الػر لتػ ولػو كػاف الطالػب
في ال ف او الصؼ ن يا .

 -يقػػوـ كػ ّْػؿ جانػػب مػػف جػػاناي الػػدماغ اميمػػات لاصػػد اػػو لػػذلؾ ي ػػتطي الطالػػب إف

يتعامؿ م جمي الموا ؼ التعميميد .

خصائص التفكير بجانبي الدماغ:

:

(ع انو ويو ؼ إٕٜٓٓإ )ٗٔ-ٖٜ

يتصؼ الت كير ال ب جاناي الدماغ االعديد مف اللصاجص والمواصػ ات وكمايػ تي
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 -يتػ ر الػػدماغ ذو الجػػانايف اػػاللارات الايجيػػد والتجػػارب العمميػػد إممػػا يزيػػد مػػف ػػدرات

المتعمـ عم التعامؿ مػ ابشػيا اصػورة افءػؿإ إذ تتجػدد الل يػا الدماغيػد والعصػايد

مػػف و ػػت آللػػر إ ذلػػؾ طاقػػا لعمميػػات الػػتعمـ المكت ػػاد إ ف ػ تاق ػ الل يػػا الدماغيػػد
والعصايد ااتد كما ىي مف المي د ال المماتإ كمػا كػاف عممػا الو ار ػد يعتقػدوف اػوإ

اؿ ف الل يا الدماغيد والعصايد تتجدد كمما ي كػر فػي ءػو اللاػرات المكت ػاد تكػوف
ال عد الدماغيد اامد لتعمـ موءوعات صةر واك ر تعقيدا وتعػد الايجػد مصػد ار ا ا ػيا
في تنميد القدرات العقميد وزيادة ال عد الدماغيد.

 -يؤكد الت كير القاجـ عم الدماغ ذ الجانايفإ إذ الذكا عمميػد ديناميكيػد غيػر ااتػد

إإذ َّإنػػوُ يت ػ ر االعوامػػؿ الايجيػػد وينمػػو ال ػػرد إ ويالػػذ ػػمات ولصػػاجص متعػػددة إإذ إف
الل ي ػػا الدماغيػػػد تت ػ ػ ر االايج ػػد المليطػػػد ا ػػال رد وتنم ػػو تم ػػؾ الل يػػػا م ػػف لػػػيف ال ػ ػ
آلر.وليذا فإف الدماغ الاشر ّ مرف و ااؿ بف يكت ب درات جديدة ت اعد عم صقؿ
العديد مف الذكا ات وتقوييا.
 -يتا ر الت كير القاجـ عم الدماغ ذ الجانايف امرلمد نمػو ال ػرد ليػث تنمػو وتتطػور

القػػدرات ا ػػرعد فػػي مرلمتػػي الط ولػػد والمراىقػػد المتػػيف تعػػداف ميمتػػيف فػػي انػػا وصػػقؿ
درات ال ردإ و يما في تعمـ المةد ونطػؽ الكممػات وتعمػـ المصػطملات والرمػوز وكي يػد

الت كيػػر لص ػريا فػػي ابشػػكاؿ والر ػػوماتإ واكت ػػاب الميػػارات اللركيػػدإ ونموالجوانػػب
الوجدانيدإ وفيـ المتةيرات الايجيد المليطد وغيرىا.

(عايد وعزو إٕٕٔإٖٕٓٓ)ٕٖٔ-

ةالقػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ (المتليػػر المسػػتقؿ) بلنمػػاط التفكيػػر لجػػانبي الػػدماغ

األيمف كاأليسر (المتلير التابع):

تػػر الاال تػػاف ف ىنػػاؾ رااطػػا منطقيػػا مػػاايف نظريػػد الػػتعمـ الم ػػتند إلػ الػػدماغ

و نمػاط الت كيػر المرتاطػػد اجػاناي الػػدماغ إإذ إف نظريػد الػػتعمـ الم ػتند إلػ الػدماغ ىػػي
العدد ()41
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الجماعيإ والتعمـ النشػط
نظريد في التعمـ وتيتـ االت كير وتنميتوإوتيتـ االتعمـ ال رد ّ و
ّ
وال ػػروؽ ال رديػػدإ وت ارعػػي آليػػد عمػػؿ الػػدماغإ فيػػي تنػػاد اكػ ّْػؿ تعمػػـ متوافػػؽ ومتنػػاغـ

وم جـ لعمؿ الدماغ إوىذا ما تراعيو نماط الت كير التي تالث ّعما ي جـ كؿ نمط مف
نمػػاط الت كيػػر إالػػذ يػػتـ مػػف ل ػ ؿ ا ػػتعماؿ نشػػطد و جػػاناي الػػدماغ لصاجصػػيما

لتعمـ افءؿ .

ليذا تعد نماط الت كير نتاج مف نتاجات الػدماغ االملصػمد النياجيػد إ ومػف ىنػا

ينشا الرااط القو ماايف نظريد التعمـ الم تند ل الدماغ و نماط الت كير .

العدد ()41
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الفصؿ الثاني

دراسة ()Barbara,2002

الدراسات السابقة

اجري ػػت ى ػػذه الد ار ػػد ف ػػي الوبي ػػات المتل ػػدة ابمريكي ػػد إوى ػػدفت إلػ ػ معرف ػػد ػػر

ا ػتعماؿ ا ػػتراتيجيد المجموعػات التعاونيػػد الصػػةيرة الم ػتندة إلػ نظريػد الػػتعمـ الػػدماغي

في مدر د ماكينز ابمريكيد .

ا ػػتمرت ى ػػذه الد ار ػػد ػػنتيف ونص ػػؼ تق ػػارف ا ػػيف مجموع ػػد تعمم ػػت م ػػادة العم ػػوـ

ػدماغي
اا تعماؿ ا تراتيجيد المجموعات التعاونيد الصػةيرة الم ػتندة إلػ نظريػد الػتعمـ ال
ّ
والمجموع ػػد الء ػػااطد تعمم ػػت الم ػػادة ن ػػيا االطريق ػػد التقميدي ػػد إإذ ّتا ػػيف ف المجموع ػػد
ابول

ػد اتػيق ليػا فػرص :لريػد التيػار ا جػز مػف المػادة تريػد تعممػو واالترتيػب الػذ

ترغػػب فيػػو  .واتالػػد ال رصػػد ليػػا لتطػػوير ط ارجػػؽ تقػػويـ متنوعػػد :مػػاايف ميمػػات فييػػا تلػػد
والػػر ىػػي ت ءػػميا إوالتيػػار ط ارجػػؽ التعايػػر عمػػا تعرفػػو مػػف م ػػؿ :الر ػػومات وابالػػاث

والكتااات .

الد ار د ارت اعا في ن ػاد ت ػوؽ مقػداره ٓٔ %لػد

فػراد المجموعػد

واينت نتاج
ّ
التػػي تعممػػت ايػػذه الطريقػػد مقارنػػد االمجموعػػات التػػي تعممػػت االطريقػػد ابعتياديػػد  .نق ػ

مطي إٖٔٙإٕٗٓٓ)
عف (ال
ّ
دراسة ()Ozden and Gultekin،4008

اجريػػت ىػػذه الد ار ػػد فػػي تركيػػا إوىػػدفت إل ػ معرفػػد ػػر الػػتعمـ الم ػػتند إل ػ

ػداجي
ػاديمي وا ػتاقا المعمومػات لطماػػد الصػؼ اللػامس اباتػ ّ
الػدماغ فػي التلصػيؿ ابكػ ّ
في مادة العموـ .
ت ل ػ ػػت عينػ ػػد الد ار ػ ػػد مػ ػػف (ٗٗ) طالاػ ػػاإ

ػ ػػمت عم ػ ػ مجمػ ػػوعتيف مجموعػ ػػد

تجريايػػد در ػػت عمػ وفػػؽ نظريػػد الػػتعمـ الم ػػتند إلػ الػػدماغ ومجوعػػد ءػػااطد در ػػت
العدد ()41
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االطريقػػد ابعتياديػػد إكػ ّؿ مجموعػػد مػػف (ٕٕ) طالاػػا إو ػػد ا ػػتمرت الد ار ػػد لمػػدة (ٔٔ)
ي ػػوـ و( )ٔٛػػاعد د ار ػػيد إو ػػد اع ػ َّػد الاال ػػث التا ػػا ار تلص ػػيميا لم ػػادة العم ػػوـ واعي ػػد
ابلتا ػػار اع ػػد ا ػػاوعيف م ػػف تطايق ػػو ابوؿ إو ػػد ا ػػتعمؿ التا ػػار  T-Testلتلص ػػيؿ

النتاج إالتي اظيرت ت وؽ المجموعد التجريايد في التلصيؿ واب تاقا .

اني )4008،
)( (Ozden&gultekin,2008,1-18دراسة الجكر ّ
اجريػػت ىػػذه الد ار ػػد فػػي الع ػراؽ إ ىػػدفت إل ػ انػػا تصػػميـ تعميمػػي عم ػ وفػػؽ

لنظري ػػد ال ػػتعمـ الم ػػتند إلػ ػ ال ػػدماغإ وتع ػػرؼ ػػره ف ػػي تلص ػػيؿ طالا ػػات الص ػػؼ ال ال ػػث

العممي في مادة ابليا .
المتو طإ وتنميد ت كيرىف
ّ
ت ل ت عيند الالث مف (ٗ )ٙطالاد مف طالاات الصؼ ال الث المتو ػط لمعػاـ
الد ار ػ ػػي ٕٓٓٛ/ٕٓٓٚ

ػ ػػمت العينػ ػػد عم ػ ػ مجمػ ػػوعتيف االت ػ ػػاو إ و ػ ػػد كؤفجػ ػػت فػ ػػي

العممي والعمر اابشير .
متةيرات التلصيؿ ال ااؽ الذكا والت كير
ّ
واعػ َّػد الاالػػث التاػػا ار تلصػػميا اعػػديا مكونػػا مػػف ( ٓٙفق ػرة) مػػف نػػوع ابلتيػػار مػػف

متعػدد ذات ابراعػد اػػداجؿ إ وجػر التلقػؽ مػػف صػدؽ ابلتاػار ول ػػاب ااتػو إكمػا عػ ّػد
العممي مكونا مف (ٓٓٔ) فقرة إ وجر التلقػؽ مػف صػد د ول ػاب
الاالث مقيا ا لمت كير ّ
ااتو .

واعػ ػػد تطايػ ػػؽ الاالػ ػػث لتجراتػ ػػو و دوات ال ػ ػػو لممػ ػػت النتػ ػػاج إالتػ ػػي اظيػ ػػرت ت ػ ػػوؽ

ػي عم ػ وفػػؽ لنظريػػد الػػتعمـ
المجموعػػد التجرياػػد التػػي در ػػت اا ػػتعماؿ التصػػميـ التعميمػ ّ
الم ػػتند الػ الػػدماغ عمػ المجموعػػد الءػػااطد التػػي در ػػت االطريقػػد ابعتياديػػد فػػي كػ ّؿ

اني إٕٓٓٛإ ا -ب)
مف التلصيؿ والت كير
العممي (.الجور ّ
ّ
(الطائي )4099،
دراسة
ّ

ػي
اجريػػت ىػػذه الد ار ػػد فػػي العػراؽ إ وىػػدفت إلػ معرفػػد ػػر فاعميػػد تصػػميـ تعميمػ ّ
عم وفؽ نظريد التعمـ الم تند ال الدماغ في التلصيؿ والدافعيد لد طماد كميػد لترايػد
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تال ػػت عينػػد الد ار ػػد مػػف (ٓ )ٚطالاػػا وطالاػػد
اب ا ػػيد وتنميػػد ذكػػاجيـ المتعػػددة
ػي ٕٓٔٓ-
مف طماد المرلمد ال انيد مف كميد الترايد اب ا يد جامعد ديػال لمعػاـ الد ار ّ
ػمت عينػػد الالػػث عمػ مجمػػوعتيف االت ػػاو إ واجػػر التكػػافؤ فػػي متةيػرات:
ٕٔٔٓ إ ُ ػ ْ
ػي والمعمومػ ػػات ال ػ ػػااقد والػ ػػذكا ات المتعػ ػػددة ) إواعػ ػ َّػد
(التلصػ ػػيؿ ال ػ ػػااؽ والعمػ ػػر الزمنػ ػ ّ
الاالث دوات د ار تو المتءمند إالتاا ار تلصيميا مؤل ا مف (ٓٗ) فقرة مف نوع ابلتيار
مف متعدد ذات ابراعد اداجؿ ومقياس الدافعيد نلو تعمـ الكيميا إ وت لؼ مػف (ٓٗ) فقػرة
فػػي اراعػػد مجػػابت إ وا ػػتلرج الصػػدؽ واللصػػاجص ال ػػايكومتريد بداتػػي الالػػث فءػ
عف ال اات اا تعماؿ العديد مف الو ػاجؿ ابلصػاجيد ومنيػا ال اكروناػاخ ومعامػؿ ارتاػاط
ارماف اراوف ومعامؿ التمييز والصعواد وفعاليد الاداجؿ.
وتوصمت الد ار د إل نتػاج تءػمنت ت ػوؽ طماػد المجموعػد التجريايػد عمػ طماػد
المجموعد الءااطد في ك ّؿ مف التلصيؿ والدافعيد و غمب الذكا ات
(.الطاجي إٕٔٔٓإ ا -ب)
ّ
الدراسات التي تناكلت أنماط التفكير لجانبي الدماغ (األيمف كاأليسر) :
(دراسة ) Torrance & Mourad 1979
ىدفت الد ار د إل تعرؼ دور نص ي الدماغ في العمميات اباداعيد .ت ل ت عيند
الد ار ػد مػػف ( )ٕٛطالاػػا وطالاػػد مػػف طػ ب الد ار ػػات العميػػا اوا ػ ( )ٙمػػف الػػذكور و
(ٕٕ) مف ارناث إوطاػؽ الاالػث التاػار تػورانس بنمػاط الت كيػر إالػذ صػنؼ العينػد
عم ػ ث مجموعػات( :الػنمط ابي ػر إ الػنمط ابيمػف إالػنمط المتكامػؿ) واعػد تلميػؿ
الايانات الصاجيا توصمت الد ار د إل ف ابفراد ذو النمط الت كير ابيمػف والمتكامػؿ
لصموا عمػ درجػات عمػ مػف درجػات ابفػراد ذو نمػط الت كيػر ابي ػر .و ف ػموب
معالج ػػد المعموم ػػات ل ػػد الما ػػدعيف ى ػػو اب ػػموب المػػرتاط انص ػػؼ ال ػػدماغ ابيم ػػف و
المتكامؿ إليث يمؿ ك النص يف اطريقد تكامميد .
)(Torrance & Mourad 1979.p44-55
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الحربي )4003،
(دراسة
ّ
اجريػػت ىػػذه الد ار ػػد فػػي المممكػػد العرايػػد ال ػػعوديد إوىػػدفت إلػ معرفػػد الع ػػد
اػػيف الجمػػود ال كػػر (الارجماتيػػد ) و نمػػاط الػػتعمـ والت كيػػر لػػد طػ ب وطالاػػات المرلمػػد
ال انويػػد وىػػدفت يءػػا إلػ تعػػرؼ ال ػػروؽ فػػي المجمػػوع ال كػػر (الدجماتيػػد ) ومظاىرىػػا
.وكػػذلؾ ال ػ معرفػػد ال ػػروؽ فػػي انمػػاط الػػتعمـ والت كيػػر إوفقػػا لمتةي ػرات الجػػنس والصػػؼ
والتلصص الد ار ّي .
تكون ػػت عين ػػد الد ار ػػد م ػػف (ٓٓٗ) طال ػػب وطالا ػػد م ػػف طما ػػد المرلم ػػد ال انوي ػػد
االمدين ػػد المن ػػورة إ(ٕٓٓ) طال ػػب و(ٕٓٓ) طالا ػػد م ػػف ملتم ػػؼ الصػ ػ وؼ والتلصص ػػات
العمميػػد وابدايػػد و ػػد ا ػػتعمؿ الاالػػث مقيػػاس تػػورانس بنمػػاط الػػتعمـ والت كيػػر مػػف إعػػداد
مراد  ٜٔٛٛومقياس الجمود ال كر مف إعداد ااو تاىيد ومو . ٜٔٛٚ
واعد تطايؽ دوات الالث توصؿ الاالث إل عدة نتاج إىي:
ٔ.توج ػػد مظ ػػاىر ػػاجدة ف ػػي الجم ػػود ال ك ػػر (الدجماتي ػػد ) ل ػػد ط ػ ب وطالا ػػات المرلم ػػد
ال انويد .
ٕ.توجػػد ع ػػد ارتااطيػػد ذات دبلػػد الصػػاجيد اػػيف كػ ٍّػؿ مػػف الجمػػود ال كػػر والػػنمط ابيمػػف
والمتكامؿ
مف نماط التعمـ والت كيرإ ما فيما يلص النمط ابي ر ف توجد ع د دالد الصاجيد .
ٖ.توجد فروؽ ايف الط ب والطالاات في الجمود ال كر ّ إ وكذلؾ في نماط التعمـ والت كيػر
.
ٗ.عدـ وجود فػروؽ فػي الجمػود ال كػر ّ لػد الطػ ب والطالاػات ػوا فيمػا يلػص الصػؼ
ذا
التلصص الد ار ّي  .وكذلؾ فيما يلص نماط التعمـ والت كير .
٘.إف النمط ابيمف ىو ال اجد و الم يطر عم الط ب والطالاات.
(اللراي إٖٕٓٓإب)
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الدليمي )4005،
(دراسة
ّ
اجريت ىذه الد ار د في العراؽ إ وىدفت إلػ معرفػد ػر ارنػام المواىػب المتعػددة

في تنميد نماط الت كيػر المرتاطػد انصػ ي الػدماغ (ابيمػفإ ابي ػر ) لػد طماػد المرلمػد

ابعداديد .

ت ل ت عيند الد ار ػد مػف (ٕٓٔ) طالاػا طالاػد مق ػميف عمػ

راػ مجموعػات إ لك ّْػؿ

مجموعد (ٖٓ) طالاا و(ٖٓ)طالادإ ومجموعتيف تجريايتيف (ذكور إ اناث ) ومجمػوعتيف

ػمت كػ ّْػؿ مجموعػػد مناص ػ د ال ػػب نمػػط الت كيػػر ال ػػاجد
ءػػااطد (ذكػػور إ انػػاث ) إوُ ػ ْ
لدييـ (ابيمف إابي ر).
واجػػر التكػػافؤ فػػي العديػػد مػػف المتةي ػرات ىػػي( :العمػػر الزمنػػي إالػػذكا إ تلصػػيؿ
الوالػػديف )إ و َّعػػد الاالػػث دوات د ار ػػتو إ المتءػػمند (مقيػػاس تشليصػػي بنمػػاط الت كيػػر
(ابيمػػف إ ابي ػػر ) مكػػوف مػػف (٘٘) فق ػرة إوالتاػػار ميػػارات الت كيػػر المرتاطػػد انص ػ ي
الدماغ (ابيمف إابي ر ) مكوف مف (ٗ٘) فقرة إوا ػتلرج الاالػث بداتػي ال ػو الصػدؽ
المنطقيإ وصػػدؽ الانػػا اا ػػتعماؿ معامػػؿ اوينػػت ااي ػػيقإ وتػػـ ل ػػاب القػػوة
الظػػاىر ّ إو
ّ
التمييزيد لم قرات فء عػف ا ػتلراج ال اػات اطريقػد ابعػادة إوا ػتعماؿ الاالػث تلميػؿ
التاايف ومعامؿ دنكف ب تلراج النتاج ).
توصػػمت الد ار ػػد إل ػ عػػدة نتػػاج تءػػمنت ت ػػوؽ المجمػػوعتيف التج ػريايتيف عم ػ
المجمػػوعتينيف الءػػااطد فػػي ابلتاػػار الاعػػد ّ لميػػارات الت كيػػر إولػػـ تظيػػر النتػػاج
فروؽ تاعا لمتةير الجنس (ذكور إاناث) ايف المجموعتيف التجريايتيف .
اظيػرت النتػػاج وجػود الػػت ؼ فػػي نمػط الت كيػػر ال ػػاجد لػد طماػػد المجمػػوعتيف
التجريايتيف إونمط الت كير ال اجد لد طماد المجموعتيف الءااطدإ ولصالق المجموعتيف
التجريايتيفإ إذ اتجو طماد المجموعتيف التجريايتيف نلػو نمػط الت كيػر المتكامػؿ فػي لػيف
لافظ طماد المجموعتيف الءااطد عم نمط الت كير ال اجد لدييـ .
(الدليمي إٕ٘ٓٓإ -ج)
ّ
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(دراسة كرمة )4006،
اجري ػػت ى ػػذه الد ار ػػد ف ػػي العػ ػراؽ إوى ػػدفت إلػ ػ ان ػػا مقي ػػاس نم ػػاط الت كي ػػر

انص ي الدماغ لد طماد الجامعد .

ت ل ت مجمت الالث مف طماد جامعد اةػداد والم تنصػريد والتكنولوجيػد لمعػاـ

الد ار ػػي ٕٗٓٓ ٕٓٓ٘/إوالا ػػالد ع ػػددىـ  ٜٙٛٓٛطالا ػػا وطالا ػػد اوا ػ ػ ٕٕ٘ٔٗ
طالاا وطالاد في جامعد اةػدادإ  ٜٕٔٛٚطالاػا وطالاػد فػي الجامعػد الم تنصػريدإ

 ٖٙٔٚطالاا وطالاد في الجامعد التكنولوجيد إ ما التلصص فقد امد عدد الطماد

ف ػ ػػي التلص ػ ػػص العمم ػ ػػي ٖ٘ٚ٘ٙطالا ػ ػػا وطالا ػ ػػد إ ٕٖٗ٘ٓ طالا ػ ػػا وطالا ػ ػػد ف ػ ػػي
التلصصات ابن انيد.

واعػػد تلقػػؽ الاالػػث م ػػف الصػػدؽ وال اػػات لممقي ػػاس اظيػػر اصػػورتو النياجي ػػد

مكونػػا مػػف ٕ٘ فق ػرة وك ػ ّؿ فق ػرة ذات ػػد التاػػارات يقػػيس ك ػ ّؿ منيػػا نمػػط الت كيػػر
(ابيمف إابي ر إالمتكامؿ ) ويقااؿ ك ّؿ التاار ػد اػداجؿ (ادرجػد كايػرة إادرجػد
متو طد إادرجد ميمد ) (.كرمد إ٘٘ٔإ)ٔٛٓ-ٕٓٓٙ

الحازمي )4006
(دراسة
ّ
اجريػػت ىػػذه الد ار ػػد فػػي المممكػػد العرايػػد ال ػػعوديد إوىػػدفت إل ػ معرف ػػد
فاعميد ا تعماؿ ارنام مقترح في تنميد نمط تعمـ النصؼ الكرو ابيمػف لمػدماغ

لد طالاات العموـ االمرلمد المتو طد االمديند المنورة .
ت ل ػػت عينػػد الد ار ػػد مػػف ( )٘ٙطالاػػدإإذ

ػػمت عم ػ مجمػػوعتيف تجريايػػد

وءااطد إوا تعممت الاال تاف ك داة لال يا مقياس تورانس بنماط الػتعمـ والت كيػر

لمصػةار و ػد ا ػتلرج لػو الصػدؽ المنطقػي اطريقػد ل ػاب معامػؿ ابرتاػاط إكػذلؾ
ا تلرج لو ال اات اطريقد اعادة ابلتاار
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توصمت نتاج الد ار د إل وجود يطرة لنمط الت كيػر ابي ػر لػد طالاػات

المرلمد المتو طد إووجود فروؽ ذات دبلد الصاجيد لصػالق المجموعػد التجريايػد

فػػي التطايقػػيف القامػػي والاعػػد بلتاػػار انمػػاط الػػتعمـ والت كيػػر إ ولصػػالق التطايػػؽ
القامػي فيمػػا يلػػص الػػنمط ابي ػػر ولصػػالق التطايػػؽ الاعػػد ّ مػػا فيمػػا يلػػص الػػنمط
ابيمػػف والمتكامؿإ مػػا فيمػػا يلػػص الػػنمط لممجموعػػد الءػػااطد فقػػد كانػػت ال ػػروؽ
االتطايؽ الاعد ّ لمنمط ابي ر (.اللازمي إٕٓٓٙإ ت -ث)
(دراسة طالفحة كةماد )4009،
اجريت ىذه الد ار د في المممكد ابردنيد الياشميد إوىػدفت إلػ الكشػؼ عػف

نم ػػاط ال ػػتعمـ ال ػػاجدة ل ػػد طما ػػد جامع ػػد مؤت ػػد وم ػػد تا ػػايف م ػػؿ ى ػػذه ابنم ػػاط
ابكاديمي .
ا لت ؼ الجنس والتلصص
ّ
تال ت عيند الد ار ػد مػف (ٓ )ٜٗطالاػا طالاػد مػف طماػد جامعػد مؤتػد مػف
العػ ػػاـ الد ار ػ ػػي ٕٗٓٓ ٕٓٓ٘/إمػ ػػنيـ (ٖ٘ٓ) طالاػ ػػا وطالاػ ػػد مػ ػػف التلصصػ ػػات
ابدايد و(٘ )ٔٛمف التلصصات العمميد واوا

(ٕٕٓ) مف الذكور و(ٓ )ٕٚمف

ابنػػاث إ ا ػػتعمؿ الاالػػث مقيػػاس تػػورانس وزم جػػو المعػػروؼ اا ػػـ ا ػػموب تعممػػؾ
وت كيػػرؾ نمػػوذج إ و ػػد ا ػػتلرج الاالػػث لػػو الصػػدؽ وال اػػات إ واعػػد تطايقػػو لػػو
اظيرت النتاج اا تعماؿ مرا كا ماي تي :

ٔ .يادة النمط ابي ر مف التعمـ لد

فراد عيند الد ار د ـ ابيمف ـ المتكامؿ.

ٕ.بتوجػػد فػػروؽ ذات دبلػػد الصػػاجيد فػػي ن ػػب انتشػػار ابنمػػاط ال

العيند تاعا لمتةير الجنس .

ٖ.توجد فػروؽ فػي ن ػب انتشػار ابنمػاط ال

ػػد لػػد

فػراد

ػد عمػ م ػتو التلصصإولصػالق

طماد التلصصات ابدايد ( .ط فلد وعمادإٕٜٙإ)ٕٜٚ-ٕٜٓٓ
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إجراءات البحث :

التجريبي لمبحث :
أكالن :التصميـ
ّ
ُيع ػ ُّػد التص ػػميـ التجريا ػػي لط ػػد ش ػػاممد تمك ػػف الاال ػػث م ػػف ارجاا ػػد ع ػػف

ػػجمد

الال ػػث وفرء ػػياتو وتوء ػػق كي ي ػػد التعام ػػؿ مػ ػ المش ػػكؿ الت ػػي تعت ػػرض عممي ػػد الال ػػث

ػي إ
والمتةيػرات الػ زـ يا ػػيا و ءػػاطيا وارجػ ار ات الم ػػتعممد لءػػاط المو ػػؼ الال ػ ّ
والتيار الطريقد الم جمد لمتلميؿ الايانات( .عودةإٜٜٔٛإ )ٕٜٔ-ٕٔٛ

ا يف ىما :ابوؿ  :م اعد الاالث

ياي لمالث غرءيف
إذ يلقؽ التصميـ التجر ّ
عمػ التوصػؿ إلػ إجااػات عػف ػجمد الالػث فػي ءػو التلديػد الػد يؽ لإلجػ ار ات التػي
ػػيتـ مػػف ل ليػػا ارجااػػد الصػػاد د والموءػػوعيد الد يقػػد عػػف ىػػذه اب ػػجمدإ واآللػػر :يػػتـ

ػي ـ تػ تي عػف المتةيػرات الدلميػد
في ءاط التاايف وا كاف ناتجا عف المتةيػر التجريا ّ
و ػ ػػد التػ ػػارت الاال تػ ػػاف
و اللط ػ ػ ( .الػ ػػاطش وفريػ ػػد إٕٓٓٚإ ٕٖٕ)ٕٖٔ-
ػي والاعػػد ّ
ػي ذا المجمػػوعتيف التجريايػػد والءػػااطد ذات ابلتاػػار القامػ ّ
التصػػميـ التجرياػ ّ
لتنميػػد نمػػاط الت كيػػر وعمميػػات العمػػـ والاعػػد ّ لمتلصػػيؿ إ وىػػي مػػف التصػػاميـ التجريايػػد

اللقيقيد ذات الءاط الجزجي(.الاطش وفريدإ ٕٓٓٚإٕٔ٘)

ّ

المجموعد

التجريايد

الءااطد

التكافؤ
المعمومات

التجريبي
مخطط()6التصميـ
ّ
القامي
ابلتاار
ّ

ال ااقد

-التا ػ ػ ػ ػ ػ ػػار تنمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

الذكا إالتلص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيؿ

نم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاط الت كي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

ال ااؽ

لجاناي الدماغ

التا ػ ػػار تنمي ػ ػػد انم ػ ػػاط
الت كيرالمرتاطد اجاناي

المتةير الم تقؿ

التعمـ الم تند إل الدماغ

المتةير التاا
(ابلتاار الاعد ّ )
التا ػ ػ ػ ػػار تنمي ػ ػ ػ ػػد نم ػ ػ ػ ػػاطالت كيرالمرتاطػ ػ ػ ػ ػػد اج ػ ػ ػ ػ ػػاناي
الدماغ

الطريقد ابعتياديد

الدماغ القامي
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ثانيان :مجتمع البحث كةينته:

أ -تحديػػد مجتمػػع البحػػث:

يتكػػوف مجمػ الالػػث مػػف طماػػد المرلمػػد ابولػ لكميػػات

الترايد اب ا يد في اةداد وديال واااؿ لمعاـ الد ار ي ٕٓٔٓ.ٕٓٔٔ-

ب -اختيػػػػار ةينػػػػة البحػػػػث :التػ ػػارت الاال تػ ػػاف كميػ ػػد الترايػ ػػد اب ا ػ ػػيد /الجامعػ ػػد

الم تنصريد كعيند صديد لتطايؽ التجراد وذلؾ لت ااب اآلتيد :

(ٔ) تُ ُّ
عد ىذه الكميد مكاف عمؿ الاال تاف مما ي يؿ إج ار التجراد .
(ٕ) الت يي ت التي دمت مف ـ العموـ ويػتـ لمتعػاوف مػ الاال تػاف رجػ ار التجراػد
.

(ٖ) امت كيا ملتاػر عمػـ ليػا إ وتتػوفر فيػو م ػتمزمات إجػ ار التجػارب اللاصػد اعمػـ
الناات .

ياي وجػود مجمػوعتيف ( تجريايػد وءػااطد
مف م تمزمات الالث وتصميمو التجر ّ
) عمما ّف اب موب المتا في توزيػ الطماػد عمػ الػدروس العمميػد (الملتاػرات ) لق ػـ
را ػ مجموعػػات

العمػػوـ تكػػوف عم ػ نلػػو مجموعػػات إإذ ُ ػػمت المرلمػػد ابول ػ عم ػ
إلذلؾ التارت الاال اف عشواجيا مجموعتيف مف الطماػد وكػاآلتي  :المجموعػد التجريايػد
ىي المجموعػد التػي تػدرس اػالتعمـ الم ػتند إلػ الػدماغ وكػاف عػدد طماتيػا (ٕٗ) طالاػا

وطالاد.المجموعد الءااطد ىي المجموعد التي تػدرس االطريقػد ابعتياديػد وكػاف عػدد
طماتيا (ٕٕ) طالاا وطالاد .

ا ػػتاعد الطماػػد ال ار ػػاوفإ إذ مػػف المتو ػ َّنيػػـ يممكػػوف لاػرات ػػااقد فػػي موءػػوع

عمػػـ الناػػات العممػػي ممػػا ػػد يػػو ر فػػي ػ مد الدالميػػد لمتجراػػدإ و جػػر ىػػذا اب ػػتاعاد

إلصػػاجيا

فػػي التلميػػؿ نتػػاج ابلتاػػار فقػػط امعنػ

متطماات التجراد.
العدد ()41

نيػػـ شػػاركوا زم

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
222

ىػػـ فػػي جميػ

السنة 2142

أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية أنماط التفكير المرتبطة بجانبي الدماغ (األيمف كاأليسر)
لدل طمبة كمية التربية األساسية ........أ.ـ.د نادية حسيف يكنس– ـ.ـ .سممى لفتة ارهيؼ

جدكؿ()9

إةداد طمبة المجمكةتيف التجريبية كالضابطة قبؿ ةممية االستبعاد كبعدها
ةدد الطمبة قبؿ

ةػػػػػػػػػػدد الطمبػػػػػػػػػػة

االستبعاد

المستبعديف

ٕٗ

-

ٕٗ

المجمكةة الضابطة(الطريقة االةتيادية)

ٕٕ

ٔ

ٕٔ

المجمكع

ٗٙ

ٔ

٘ٗ

المجمكةة
المجمكةػػػػػة التجريبيػػػػػة(التعمـ المسػػػػػتند إلػػػػػى
الدماغ)

النهائي
العدد
ّ

واعتمػػدت الاال تػػاف فػػي تق ػػيـ طماػػد عينػػد الالػػث ال ػػب نمػػط الت كيػػر ال ػػاجد
لدييـ ( يمف  /ي ر/متكامؿ ) عم مقيػاس كشػؼ انمػاط الت كيػر الػذ اعدتػو الاال تػاف

لةرض تصنيؼ الطماد (مملؽٔ)كما اعدت الاال تاف ور د ابجااد عف فقرات المقياس
(مملػ ػ ػػؽ ٔ)إ واعػ ػ ػػد تطايػ ػ ػػؽ ىػ ػ ػػذا المقيػ ػ ػػاس عم ػ ػ ػ طماػ ػ ػػد عينػ ػ ػػد الالػ ػ ػػث يػ ػ ػػوـ ابلػ ػ ػػد
الموافؽ ٕٓٔٔ/ٕ/ٕٚإ ا تلرجت ّْ
لكؿ طالب وطالاد
نماط الت كير إذلؾ مف ل ؿ المعادلد اآلتيد :

ث درجات عم كؿ نمط مف

درجة سيادة النمط =( متكسط درجات الطمبة ةينػة البحػث فػي النمطحانحػراؼ

معيارم كاحد )

ا تاعد الطماد ذو نمط الت كير المتكامؿ مف عيند الالػث إذلػؾ

بف ىدؼ الالث يشتمؿ عمػ ذو الػنمط ابيمػف وابي ػر فقػط إوايػذا ا ػتاعد طػالايف

مف ك المجموعتيف التجريايد والءااطد وكما في الجدوؿ(ٕ)
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جدكؿ() 4

تكزيع طمبة مجمكةتي البحث بحسب نمط التفكير السائد لديهـ
المجمكةة

ةػػػػػػػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػػػنمط الػػػػػػػػػػػنمط الػػػػػػػػػػػػػػنمط ةدد الطمبػة

المجمكع

الطمبة

األيسر

األيمف

المتكامؿ

المستبعديف

التجريبية

42

96

6

4

4

44

الضابطة

49

95

2

4

4

99

المجمكع

25

39

90

2

2

29

ثالثان:إجراءات الضبط:

التجريبي :
أكالن.السالمة الداخمية لمتصميـ
ّ
لقػػد لاولػػت الاال تػاف ءػػاط وتلديػػد العوامػػؿ الدليمػػد التػػي يمكػػف ف تػػؤ ر فػػي نتػػاج

الالث :

.9ضبط ظركؼ االختيار في افراد التجربة :

لرص ػػت الاال تػ ػػاف عم ػ ػ ءػ ػػاط ك ػ ػ ّؿ مػ ػػا م ػػف ش ػ ػ نو ْف يػ ػػؤ ر فػ ػػي المتةي ػ ػرات التااعػ ػػد
(التلصػػيؿ إ نمػػاط الت كيػػر إعمميػػات العمػػـ) ومػػف ػػـ تػػؤ ر فػػي مصػػدا يد نتػػاج الالػػث
.لذا اؿ تطايؽ التجراد جرت الاال تاف اػاج ار ات عمميػد تكػافؤ اػيف مجمػوعتي الالػث
إ وفيما ي تي عرض رج ار ات عمميد التكافؤ ايف مجموعتي الالث :

أ .الذكاء :

مف اجػؿ تكػافؤ فػراد عينػد الالػث فػي متةيػر الػذكا با َّػد مػف التيػار لػد التاػارات

الذكا إو د و التيار الاال تاف عم التاار الذكا لرافف إبنو يتصؼ ادرجػد عاليػد
مػف الصػدؽ وال اػػات وصػ ليد اب ػتعماؿ لمايجػػد الع ار يػد ومنا ػب لم جػػد العمريػد لعينػػد

الالث (رافف إٖ ٜٔٛإ ٔ )ٙٓ-الذ يتكوف مف (ٓ) ٙفقرةإ ولك ّؿ منيف درجد والػدة
ل جااػػد الصػػليلد إ واتاعػػت الاال تػػاف تعميمػػات تطايػػؽ المقيػػاس اد ػػد إواعػػد تطايقيػػو
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عم ػ ػ

ف ػ ػراد العينػ ػػد فػ ػػي يػ ػػوـ اب نػ ػػيف ٕٓٔٔ/ ٕ/ٕٛإ وتصػ ػػليق ابجااػ ػػات وايجػ ػػاد

الػػػدرجات إواا ػ ػػتعماؿ ابلتاػػػار التػ ػػاجي لعينت ػػيف م ػػتقمتيف لمعرفػ ػػد دبلػػػد ال ػ ػػرؽ اػ ػػيف
المتو ػطيف الل ػػااييف لػػدرجات فػراد المجمػػوعتيف التجريايػػد والءػػااطد إاظيػػرت نتػػاج

التلميؿ نو ب يوجد فرؽ ذو دبلد الصاجيد ايف مجموعتي الالث في متةير الذكا اذ

اف يمد (ت)المل واد ( ٓ ) ٔ.ٔٚاصةر مف يمتيا الجدوليد
جدكؿ ()3

نتائج االختبار التائي لمتلير الذكاء
المجمكةة

الداللػػة االحصػػائية

المتكسػػػػػػػػط االنحػػػػػػػػػػػػػراؼ درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القيمة التائية

الحسابي
ّ

م
المعيار ّ

التجريبية

20.447

8.279

الضابطة

57.957

7.397

الحرية

39

ةند()0.05

الجدكلية

المحسكبة

4.04

9.970

غير دالة

(ٕٓ)ٕ.عنػػػد م ػ ػػتو (٘ٓ )ٓ.ودرجػ ػػد لري ػػد (  ) ٖٜإ وىػ ػػذا يعنػ ػػي اف مجمػ ػػوعتي

الالث متكافجتاف في ىذا المتةير والجدوؿ (ٖ ) يوءق ذلؾ.
ب .مقياس كشؼ أنماط التفكير لجانبي الدماغ :

طاقت الاال تاف مقيػاس كشػؼ نمػاط الت كيػر لجػاناي الػدماغ فػي يػوـ ابلػد

 ٕٓٔٔ/ٕ/ٕٚعمػ طماػػد المجمػػوعتيف الءػػااطد والتجريايػػد إورمػ ىػػذا المقيػػاس الػ

تص ػػنيؼ الطما ػػد ف ػػي المجم ػػوعتيف الء ػػااطد والتجرياي ػػد عمػ ػ ػ ػ ث مجموع ػػات لكػ ػ ّؿ
مجموع ػػد ال ػػب نم ػػط الت كي ػػر ال ػػاجد ل ػػدييـ (ال ػػنمط ابيم ػػف وال ػػنمط ابي ػػر وال ػػنمط
المتكامؿ) وفي ءو الملػؾ الػذ اعتمػدت عميػو الاال تػاف لتلديػد درجػد ػيادة الػنمط

(

الدرجػػد التػػي يلصػػؿ عمييػػا الطالػػب فػػي الػػنمط ال ػػاجد لديػػو ) مػػف ل ػ ؿ ل ػػاب

ااي وابنلراؼ المعيار ّ لطماد عيند الالث إليذا ُع ّػد الطماػد اللاصػموف
المتو ط الل ّ
العدد ()41
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عم ػ ( )ٕٜفػػاعم مػػف ذو الػػنمط ابي ػػر واللاصػػموف عم ػ (ٕٔ) فػػاعم مػػف ذو

ال ػػنمط ابيمػػػف واللاصػ ػػموف عم ػ ػ (ٕٔ) م ػػف ذو الػػػنمط المتكام ػػؿ إالػػػذيف ا ػػػتاعدوا

الصاجيا مف عيند الالث والجدوؿ يوءق ذلؾ.

م الفراد ةينة البحث
جدكؿ( )2المتكسط
الحسابي كاالنحراؼ المعيار ّ
ّ

نمط التفكير

المتكسط

االنحراؼ

م
المعيار ّ

درجة السيادة
(ـحح)

درجػػػػػػػػػػة القطػػػػػػػػػػع

لتحديد السيادة

الحسابي
ّ
5.82 43.45

49.09

49

األيمف

95.33

6.07

49.20

49

المتكامؿ

7.24

2.90

94.43

94

األيسر

وانا عم ىذا إتـ تق يـ عيند الالث كما موءق م ا في جدوؿ (ٕ)

ج.اختبار تنمية أنماط التفكير لجانبي الدماغ القبمي:

طاقػت الاال تػاف التاػار تنميػػد نمػاط الت كيػر لجػػاناي الػدماغ (ابي ػر وابيمػػف )

ػتلرجت لصاجصػػو ال ػػيكومتريد اػػؿ تطايقػػو فػػي
القامػػي والمعػػد مػػف الاال تػػاف الػػذ ا ػ
ْ
ػللت ابجاا ػػات وا ػػتلراج ال ػػدرجات إ واا ػػتعماؿ
صػ
ْ
ي ػػوـ ال ػػا ٕٔٓٔٔ/ٖ/إ إذ ُ
ابلتا ػػار التػ ػػاجي لعينت ػػيف م ػػػتقمتيف لمعرف ػػد دبل ػػد ال ػػرؽ ا ػػيف المتو ػػطيف الل ػ ػػاايف

لدرجات افراد المجموعتيف التجريايد والءااطد إاظيرت نتاج التلميؿ نػو بيوجػد فػرؽ
ذو دبل ػػد الص ػػاجيد ا ػػيف مجم ػػوعتي الال ػػث ف ػػي التا ػػار تنمي ػػد نم ػػاط الت كي ػػر لج ػػاناي

الدماغ إ إذ إف يمد (ت)المل واد (٘ٓ )ٓ.ٜصةر مػف يمتيػا الجدوليػد (ٕٔٓ)ٕ.
عند م تو (٘ٓ )ٓ.ودرجد لريد (  )ٖٜوىذا يعني إف مجموعتي الالػث متكافجتػاف

في ىذا المتةير والجدوؿ (٘) يوءق ذلؾ.
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جدكؿ ( )5

القبمي
التائي الختبار تنمية أنماط التفكير لجابني الدماغ
نتائج االختبار
ّ
ّ

الدبل ػػد ابلص ػػاجيد

المتو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط ابنلػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ درجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد القيمد التاجيد

المجموعد

ااي
الل ّ

المعيار ّ

التجريايد

ٖٕ٘.ٛٙ

ٔٛ.ٗٛ

الءااطد

ٜٗ.٘ٚٛ

ٕٕٜ.ٙ

اللريد

ٖٜ

عند(٘ٓ)ٓ.

الجدوليد

المل واد

ٕٕٔ.

ٕٔ.ٔٙ

غير دالد

ٕ.ضبط ظركؼ التجربة ك الحكادث المصاحبة :
ويقصػػد ايػػا مػػا يتعػػرض لػػو اف ػراد العينػػد مػػف ل ػوادث فػػي ا نػػا مػػدة التجراػػد ػػد

تمنعيـ مف ير التجراد إولـ يتعرض فراد العيند ب لػادث يػؤ ر فػي المتةيػر التػاا

ػي وىػػي ءػػاط ادوات القيػػاس إءػػاط
الػ جانػػب اب ػػر النػػاجـ عػػف ػػر المتةيػػر التجرياػ ّ
عامؿ النء وابىدار التجرياي.
ثانيان :السالمة الخارجية لمتصميـ التجريبي:

ارع ػػت الاال ت ػػاف المتةيػ ػرات الت ػػي ػػد ت ػػؤ ر ف ػػي المتةي ػػر الت ػػاا إ ول اظ ػػا عمػ ػ

ػي وى ػػي الم ػػادة الد ار ػػيدإمدرس الم ػػادة إالظ ػػروؼ
ال ػ ػ مد اللارجي ػػد لمتص ػػميـ التجريا ػ ّ
ال يزيقيدإالمدة الزمنيد إتوزي اللصصإ ريد التجراد.
رابعان :إةداد مستمزمات البحث :

وجدت الاال تاف ف مف م تمزمات الالث القياـ اما ي تي :

 .9تحديد المادة العممية :

ا ػػؿ الا ػػد ف ػػي تطاي ػػؽ التجرا ػػد ع ػػدت الاال ت ػػاف الم ػػادة العممي ػػد (الملتػػػو )

لتػػػدريس مػ ػػادة عمػ ػػـ الناػ ػػات العممػ ػػي لطماػ ػػد الصػ ػػؼ ابوؿ لق ػ ػػـ العمػ ػػوـ /كميػ ػػد الترايػ ػػد
اب ا يد ان يا اابعتماد عم المصادر العرايد وابجنايد اللاصد امػادة عمػـ الناػات
العدد ()41
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ض الملتػو عمػ مجموعػد
إبنو بيوجد مقرر
منيجي يمكػف ابعتمػاد عميػو إلػذا ُع ِػر َ
ّ
مػػف اللا ػ ار لايػػاف آراجيػػـ لولػػو إ لػػذا ُلػػذ االم لظػػات واآل ار إ وايػػذا ُعػػد الملتػػو
ػي لممرلمػػد ابول ػ لق ػػـ العمػػوـ الػػذ تكػػوف م ػف لم ػػد
ل ػػب م ػػردات المقػػرر الد ار ػ ّ
فصوؿ التي شممت الموءوعات اآلتيد :
ال صؿ ابوؿ  :المجير .

ال صؿ ال اني  :اللميد النااتيد وانق اماتيا.

ال صؿ ال الث  :ابن جد النااتيد.

يلي لمناات.
ال صؿ الراا  :الشكؿ الظاىر ّ والتشر ّ
ٕ .تحديد األهداؼ كمستكياتها كصكغها سمككيان:

صػػاغت الاال تػػاف ابغ ػراض ال ػػموكيد واابعتمػػاد عم ػ المػػادة التعميمػػد لعمػػـ

الناات إإذ امةت (ٖٕٗ ) غرءا موكيا عم و ػؼ تصػنيؼ (امػوـ ) لممجػاؿ المعرفػي
وام ػػتوياتو ال ػػتد( :التػػذكر إاب ػػتعياب إالتطايػػؽ إالتلميػػؿ إ التقػػويـ إالتركيب).واعػػد

ذلػػؾ عرءػػت ابغ ػراض ال ػػموكيد م ػ الم ػػادة العمميػػد (الملتػػو )عم ػ مجموعػػد م ػػف
اللا ػ ار والملكمػػيف مػػف ذو ابلتصػػاص لايػػاف آراجيػػـ اش ػ ف د ػػد صػػياغتياإ ومػػد

فيإالػػذ تنتمػػي إليػػو وفػػي ءػػو
ػي وم جمتيػػا لمم ػػتو المعر ّ
شػػموليا لمملتػػو التعميمػ ّ
آراجيـ م لظاتيـ جرت إعادة صياغد غراض موكيد وتعديؿ الم تو الذ تقي ػو إ
وااقيت اشكميا النياجي (ٖٕٗ) غرءا موكيا والجدوؿ اآلتي يوءق ذلؾ .

جدكؿ ()6
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اسي
تكزيع األغراض السمككية ةمى المستكيات المعرفية كالمحتكل الدر ّ
اسي
المستكيات المحتكل الدر ّ

رفي
المجاؿ المع ّ

تذكر

استيعاب

تطبيؽ

تحميؿ

تقكيـ

تركيب

المجمكع

2

7

3

9

4

-

97

44

49

94

6

9

4

62

الفصؿ الثالث:األنسجة النباتية

49

44

9

6

4

3

79

م
الفصػػؿ الرابػػع الشػػكؿ الظػػاهر ّ
التشريحي لمنبات
ك
ّ

43

46

49

6

-

6

84

78

76

25

99

5

99

432

الفصؿ االكؿ:المجهر كاجزائه
الفصػػػػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػػػػاني الخميػػػػػػػػػػػة
النباتية،مككناتها ،انقسامها

المجمكع

 .3إةداد الخطط التدريسية :
إف اللطط التدري د ىي مجموعد مػف ارجػ ار ات التنظيميػد المكتواػد والتػدااير
التي يتلذىا المدرسإ ولي ػت واعػد جامػدة تطاػؽ اصػورة لرفيػد إوىػي و ػيمد ولي ػت
غايد إتت ـ االمروند واب تعداد لمتعديؿ والتطوير ل ب متطماات التدريس ( .زيتوف إ

ٕٔٓٓ إٗ ) ٕٙوفػػي ءػػو ملتػػو المػػادة التعمميػػد وابىػػداؼ ال ػػموكيد جػػر إعػػداد
ػي لعمػػـ الناػػات إو ػػد امػػد عػػدد ىػػذه اللطػػط ( ٖٔ )
اللطػػط التدري ػػيد لمتػػدريس العممػ ّ
لطد تدري يد لممجموعد التجريايد التي تدرس االتعمـ الم تند إلػ الػدماغإ اوا ػ ( ٔ)
لطػد لم صػػؿ ابوؿ و( ٘) لطػػط لم صػػؿ ال ػػانيإ و(ٖ) لطػػط لم صػػؿ ال الػػثإ و(٘)
لط ػػط لم ص ػػؿ ال اراػ ػ إفءػ ػ ع ػػف ف ى ػػذه اللط ػػط تء ػػمنت عرء ػػا لمم ػػادة العممي ػػد
اارنػام ()Power Pointإ وكػذلؾ ت ػػمي المو ػيق اليادجػد لػاعض د ػاجؽ مػف و ػػت

العدد ()41
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ال ػػدرس وتػ ػوافر ايج ػػد غني ػػد ا ػػالم يرات (ا ػػتعماؿ المص ػػورات والاو ػػترات والمج ػػمات

الليد دالؿ الصؼ) وىذا مايؤكد عميو التعمـ الم تند إل الدماغ
والنااتات ّ
مقياس كشؼ انماط التفكير لجانبي الدماغ (األيسر ك األيمف) :

خطكات بناء مقياس كشؼ انماط التفكير لجانبي الدماغ:

ع ػػدت الاال ت ػػاف الص ػػيةد ابولي ػػد لمقي ػػاس تلدي ػػد ال ػػيطرة العقمي ػػد و الييمن ػػد
التااعػػد مػػف جػػاناي الػػدماغ (ابيمػػف وابي ػػر) مػػف ابعتمػػاد عم ػ اللصػػاجص الن ػػيد

والعقميػػد إالتػػي لػػددىا (تػػورانس وزم جػػو لعػػاـ  )ٜٔٚٚوالمتم مػػد ب(ٔٔ) لاصػػيد لكػػؿ
جانب مػف الػدماغ ملطػط(ٗٔ)إ إذ صػاغت الاال تػاف ( ٘ ) فقػرات لكػؿ لاصػيدإايذا
ت لؼ المقياس مف(٘٘) فقرةإذلؾ لكشؼ نماط ت كير الطماد اؿ إج ار التجراد لةرض

التكافؤ والتصنيؼ

ومف اجؿ التلقؽ مف ص ليد ال قرات في ياس ماوءعت مف جمػو جػرت الاال تػاف

اما ي تي:

ٔ .صدؽ المقيػاس :يعػرؼ صػدؽ المقيػاس ا ّنػو الدرجػد التػي تقػيس لتاػار ماصػمـ

(العتاايإٕٓٓٛإ )ٕ٘ٛإليذا ا ػتلرجت الاال تػاف نػوعيف مػف الصػدؽ
مف جؿ يا و
ّ

لممقياس ىما :

م:
أ .الصدؽ الظاهر ّ
عرءػػػت الاال تػ ػػاف المقيػ ػػاس عم ػ ػ مجموعػ ػػد م ػػف اللا ػ ػ ار والملكمػ ػػيف ايػ ػػدؼ معرفػ ػػد
صػ ػ ليد ال قػ ػرات واي ػػاف آراجيـإوت ػػـ ابل ػػذ ا ػػتراجيـ ومقترلاتيـإواي ػػذا تلق ػػؽ الص ػػدؽ

الظاىر ّ لممقياس.
المنطقي :
ب.الصدؽ
ّ

تلقؽ ىذا النوع مف الصدؽ مف ل ؿ وء تعريؼ د يؽ لك ّؿ نمػط مػف نمػاط
الت كيػػر لجػػاناي الػػدماغ ( ابيمػػف وابي ػػر) إو ػػد لػػذ اػػت ار اللا ػ ار فػػي مػػد تم ػػؿ
العدد ()41
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فقرات المقياس ليذه ابنماط ولصاجصيا.

ٕ .التطبيؽ االستطالةي االكلي لمقياس كشؼ انماط التفكير:
لة ػػرض تع ػػرؼ وء ػػوح التعميم ػػات وال قػ ػرات وم جمتي ػػا لمطما ػػدإ وتلدي ػػد زم ػػف

ابجااػد عػف المقيػاسإ تػـ تطايقػػو عمػ عينػد مؤل ػد مػػف (ٓٗ) طالاػا وطالاػد مػف طماػػد
كميد الترايد اب ا يد  /الجامعد الم تنصريد في يوـ ابراعا  ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٕٜإوتا ّػيف
م ػػف التطاي ػػؽ ّف التعميم ػػات كان ػػت واء ػػلد إوال قػ ػرات م يوم ػػد وواء ػػلدإ وام ػػد زم ػػف
ارجااد عف فقرات المقياس (ٖٓ_ٓٗ) د يقد وامتو ط ٖ٘ د يقد تقرياا .

ٖ .تصحيح مقياس كشؼ أنماط التفكير :

عند تطايؽ المقياس عم ابفراد يتـ ا ػتلراج ػ ث درجػات لك ّْػؿ فػرد إ إذ تم ػؿ

الدرجد ابول النمط ابيمف وال انيد النمط ابي ر وال الػث الػنمط المتكامػؿ إ ويػتـ ذلػؾ

مػػف ل ػ ؿ اجااتػػو عػػف كػ ّْػؿ فق ػرة مػػف المقيػػاس التػػي تتػػالؼ مػػف اػػديميف ىمػػا (:إب) فػػإذا

التار ال رد الاديؿ ( ) فإنػو يعطػي درجػد والػدة لمػنمط ابي ػر إواذا التػار ال ػرد الاػديؿ

(ب) فإنػػو يعط ػ درجػػد والػػدة لمػػنمط ابيمػػف إ واذا التػػار الاػػديميف معػػا (اإوب) فإنػػو
يلصػػؿ عم ػ درجػػد والػػدة لمػػنمط التكامػػؿ إ ولةػػرض تلديػػد درجػػد ػػيادة الػػنمط لػػد

ابفػ ػراد ك ػػاف با ػ َّػد م ػػف اعتم ػػاد مل ػػؾ إواعتم ػػدت الاال ت ػػاف عمػ ػ معادل ػػد ال ػػيادة الت ػػي
وءعيا تورانس  ٜٔٚٚوىي:

درجد يادة النمط = متو ط درجات فراد العيند عم النمط  +انلراؼ معيار ّ
و ػػد اعتمػػد عم ػ ىػػذه المعادلػػد فػػي غمػػب الد ار ػػات (الػػدليمي ٕ٘ٓٓ)إ وايػػذا

ػاجي
ااي وابنلراؼ المعيار ّ لدرجات افراد عيند التلميؿ ابلص ّ
ا تلرج المتو ط الل ّ
والاالد عددىـ ( )ٜٔٛطالاا وطالاد ولكؿ نمط مف ابنماط ال د وفي ءو نات كؿ
نم ػػط ت ػػـ تص ػػنيؼ الطما ػػد اللاص ػػميف عمػ ػ (ٖٖ) ف ػػاك ر م ػػف ال ػػنمط ابي ػػر والطما ػػد

اللاصميف عم (ٕ٘)ف ك ر مف الػنمط ابيمػف إوالطماػد اللاصػميف عمػ ()ٔٙفػ ك رمف
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النمط المتكامؿ.

جدوؿ()ٚ

االحصائي لتحديد سيادة النمط
م لعينة التحميؿ
المتكسط
الحسابي كاالنحراؼ المعيار ّ
ّ
ّ
درجػػػػة القطػػػػع
المتكسػػػػط االنحػػػػراؼ درجة السيادة
لتحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
نمط التفكير
م (ـحح)
المعيار
الحسابي
ّ
ّ
السيادة
األيسر

ٕٔٚ.

ٓٙ.

ٖٖٔ.

ٖٖ

األيمف

ٔٔٛ.

٘ٙ.

ٕٗ.ٙ

ٕ٘

المتكامؿ

ٜ.ٚ

٘.ٜ

ٔ٘.ٙ

ٔٙ

.2التطبيؽ االستطالةي الثاني لمقياس كشؼ أنماط التفكير لجانبي الدماغ:

لةػػرض إيجػػاد صػػدؽ الانػػا إ وتمييػػز ال ق ػرات وال اػػات فقػػد طاػػؽ مقيػػاس كشػػؼ نمػػاط
الت كير لجاناي الدماغ عم عيند ا تط عيند انيد مما مد لعيند الالػث ابا ا ػيد إإذ

ت ل ػػت م ػػف ( )ٜٔٛطالا ػػا وطالا ػػد م ػػف طما ػػد كمي ػػات التراي ػػد اب ا ػػيد (اة ػػداد ودي ػػال
واااؿ) وذلؾ في يوـ ال

أ.صدؽ البناء:

ا ٗ.ٕٓٔٔ/ٔ/

ف صدؽ الانا يرتاط اانا دوات تلقؽ مف وجػود ػدرة عقميػد و ػمد ن ػيد

مف ناليدإ كذلؾ يا يا اد د مف ناليد لر (النايػاف ٕٗٓٓإ ٘ )ٕٜإولتلقيػؽ ىػذا
النوع مف الصدؽ با ّػد مػف ا ػتلراج معامػؿ ابرتاػاط اػيف كػ ّؿ فقػرة مػف فقػرات المقيػاس
االدرجػػد الكميػػد لػػوإ وامػػا ف مقيػػاس كشػػؼ نمػػاط الت كيػػر لجػػاناي الػػدماغ يتعامػػؿ م ػ
د نماط مػف الت كيػر (ابيمػف وابي ػر والمتكامػؿ ) إ ليػذا امػت الاال تػاف ال ػاب

صػ ػػدؽ الانػ ػػا لكػ ػػؿ نمػ ػػط عم ػ ػ ن ػ ػرادإ عػ ػ ّػد ك ػ ػ ّؿ نمػ ػػط مقيا ػ ػػا م ػ ػػتق لػ ػػو درجػ ػػد
م ػػتقمدإولتلقيؽ ذلػػؾ طاػػؽ المقيػػاس عم ػ عينػػد ا ػػتط عيد مؤل ػػد مػػف ( )ٜٔٛطالاػػا
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وطالاد إ إذ تـ ل اب معامػؿ ابرتاػاط اػيف كػ ّؿ فقػرة والدرجػد الكميػد لمػنمط الػذ يم مػو
في ءو تطايؽ معادلدإ معامؿ ابرتااط نػاجي ال م ػمد انقطػد )point biserial .
 (correlationفيرك وف إٜٜٓٔإ )٘ٔٙ

وامقارند يـ معام ت ابرتااط االقيمد الجدوليػد لػولظ ف ىنػاؾ فقػرتيف مػف

الػػنمط ابيمػػف (٘إ ٕٗ ) و ػ ث فقػرات مػػف الػػنمط ابي ػػر (ٓٔإ ٜٔإ ٕٓ) غيػػر دالػػد
الصػػاجيا إ لػػذفت مػػف المقيػػاس إإذ ّتاػػيف ف يمػػد معامػػؿ ابرتاػػاط المل ػػواد ػػؿ مػػف
الجدوليد الاالةد ( ٖٔ ) ٓ.عند م تو ( ٘ٓ ) ٓ.وادرجد لريد(.)ٔٛٚ
ب.تمييزالفق ػرات طُاػػؽ المقيػػاس عمػ عينػػد مكونػػد مػػف ( )ٜٔٛطالاػػا وطالاػػد فػػي يػػوـ

ال ا ٗ ٕٓٔٔ/ٔ/إ وا تلرجت الدرجد الكميد لكػ ّؿ نمػط إ وبلتاػار معنويػد ال قػرات
ومػػد م جمتيػػا فػػي تلديػػد ىيمنػػد إلػػد جػػاناي الػػدماغ إا ػػتعمؿ مرا ػ كػػا لتلميػػؿ

ف ىنالػػؾ ػ ث فقػرات (ٖ٘إ ٖٗإ )ٜٗ

ىػػذه الايانػػات إو ػػد ّتاػػيف مػػف ػػيـ مراػ كػػا
لذفت مػف المقيػاس إإذ إف يمػد كػا المل ػواد ليػا ػؿ مػف الجدوليػد إعممػا ف يمػد

ك ػػا الجدولي ػػد (ٗ )ٖ,ٛعن ػػد م ػػتو دبل ػػد (٘ٓ )ٓ,وادرج ػػد لري ػػد (ٔ) واي ػػذا امة ػػت
فقرات المقياس ( )ٗٚفقرة اصورتو النياجيد.

ج .ثبات المقيػاس  :ال اػات ىػو الد ػد فػي تقػدير الع مػد اللقيقيػد لم ػرد عمػ ال ػمد
التػػي يقي ػػيا ابلتاػػار او مػػد ابت ػػاؽ فػػي ع مػػد ال ػػرد اذا الػػذ ابلتاػػار ن ػػو عػػدة

مػ ػرات ف ػػي الظ ػػروؼ ن ػػيا( .ع ػػودة وممك ػػاو ٕٜٜٔإ ٗ)ٜٔإو ػػد ا ػػتلرج المقي ػػاس
معامؿ ال اات وكاآلتي:

ػاجي ا ػتلرج ال اػات اا ػتعماؿ
اعد تطايؽ ابلتاار عمػ عينػد التلميػؿ ابلص ّ
ػدالمي لممقيػاسإ وكانػت معامػؿ ال اػات لتنمػاط
معادلػد ال ػا كروناػاخ لتقػدير ابت ػاؽ ال
ّ
ال

ػػد م ػػف الت كي ػػر (ابيم ػػف إابي ػػرإالمتكامؿ ) ك ػػاآلتي ( ٓ,ٚٙإ ٓ.ٜٚإ ٔ) ٓ,ٚ

عد معام ت اات جيدة .وايذا اصاق المقياس جاى از لمتطايؽ اصةيد النياجيد مرفقػا
وتُ ّ
العدد ()41
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اتعميمات ارجااد عنو وور د إجااد من صمد.

ثالثان:اختبار تنمية أنماط التفكير لجانبي الدماغ (األيسر كاأليمف) :

اعػ ػػد اط ػ ػ ع الاال تػ ػػاف عم ػ ػ ابلتاػ ػػارات اللاصػ ػػد اػ ػػالت كير ومقػ ػػاييس جػ ػػاناي

ػر لعػػدـ اللصػػوؿ عم ػ التاػػار يقػػيس نمػػاط الت كيػػر لػػد طماػػد الجامعػػد
الػػدماغإ ونظػ ا
وكي يػػد تنميتيػػا لػػدييـ إ َّانػػت الاال تػػاف التاػػار لتنميػػد نمػػاط الت كيػػر لجػػاناي الػػدماغ
إواابعتماد عم اللصاجص العقميد والن يد لوظاجؼ جاناي الدماغ (ابيمف وابي ر)

إ تػػـ إعػػداد ابلتاػػار اصػػيةد ابوليػػد والمكػػوف مػػف(ٗ٘) فق ػرة التااريػػد ولمتلقػػؽ مػػف
ص ليد فقرات ابلتاار تـ اتلاذ ارج ار ات ابتيد .

.9صػػدؽ االختبػػار  :يعػػد صػػدؽ ابلتاػػار مػػف اللصػػاجص الميمػػد والشػػروط اب ا ػػيد
التي يناةي مراعاتيا عند انا ابلتاارات إونعني او درة ابلتاار عم

ياس ماوء

مف جمو ( .داوودإٜٜٓٔإ  )ٔٛإ و امت الاال تاف اتلقيؽ نوعيف مف الصدؽ ىما:

أ .الصدؽ الظاهرم  :ويتلقؽ الصدؽ الظاىر ّ اعرض ابلتاػار عمػ مجموعػد مػف
اللا ار والملكمػيف فػي الترايػد وعمػـ الػن س (مملػؽ ٗ ) لايػاف آراجيػـ ومقترلػاتيـ لػوؿ

فقػ ػرات ابلتا ػػارإ وم ػػد م جمتي ػػا للص ػػاجص ج ػػاناي ال ػػدماغ وم جمتي ػػا بفػ ػراد عين ػػد
الال ػػث إوت ػػـ ابل ػػذ ا ػػتراجيـ وم لظ ػػاتيـإ وت ػػـ تع ػػديؿ اع ػػض ال قػ ػرات .واي ػػذا تلق ػػؽ

الصدؽ الظاىر ل لتاار.

.4التطبيؽ االستطالةي االكلي الختبار تنمية انماط التفكير لجانبي الدماغ :
يرمي تطايؽ ابلتاار إل تعرؼ وءوح التعميمات وفقرات ابلتاارإ ومد م جمتيػا

لمطماد إاةرض تلديػد الػزمف الػ زـ لإلجااػد عػف ابلتاػار إليػذا طاقػت ابلتاػار عمػ

عينػػد مؤل ػػد مػػف( ٓٗ) طالاػػا وطالاػػد مػػف طماػػد كميػػد الترايػػد اب ا ػػيد إذلػػؾ فػػي يػػوـ
اللم ػػيس ٖٓ ٕٓٔٓ/ٕٔ/إ لمعرف ػػد ا ت ػػارتيـ ل ػػوؿ ال قػ ػراتإ واي ػػذا ع ػػدلت اع ػػض
ال قػ ػرات فػ ػػي ءػ ػػو ا ت ػ ػػاراتيـإ واصػ ػػاق ابلتاػ ػػار جػ ػػاى از لمتطايؽإ مػ ػػا الػ ػػزمف الػ ػػذ
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ا تةر تو الطماد في ابجااد عف فقرات ابلتاار فكاف (ٓ )ٚد يقد.

 .3تصػػحيح االختبػػػار :اعػػد ابنتيػػا مػػف تطايػػؽ ابلتاػػار صػػللت اجااػػات الطماػػد
اابعتم ػػاد عمػ ػ م ت ػػاح التص ػػليق ل لتا ػػار و ص ػػاق لك ػػؿ طال ػػب درجت ػػاف من ص ػػمتاف
ابولػ تم ػػؿ الػنمط ابي ػػر وابلػػر تم ػؿ الػػنمط ابيمػػفإ

اف ابلتاػار يكػػوف عمػ

فرعيف إو وطا درجد لو ص رإ و عم درجد لو ىي ٗ٘

.2التطبيؽ االستطالةي الثاني لمقياس كشؼ أنماط التفكير لجانبي الدماغ:
لةرض ايجاد اللصاجص ال ايكومتريد طاؽ التاار تنميد نماط الت كيػر لجػاناي
ال ػػدماغ عمػ ػ عين ػػد ا ػػتط عيند اني ػػد مما م ػػد لعين ػػد الال ػػث اب ا ػػيدإإذ ت ل ػػت م ػػف

(ٓٓٔ) طالاػػا وطالاػػد مػػف طماػػد كميػػات الترايػػد اب ا ػػيد (اةػػداد ديال )إوذلػػؾ فػػي يػػوـ
ابراعا ٘.ٕٓٔٔ/ٔ/وكما ي تي .

أ.الصػػػدؽ البنػػػائي :ويشػػير الصػػدؽ الانػػاجي ال ػ

ػػدرة ابلتاػػار عم ػ التناػػؤ اػػالتناؤات

النظريػػد لم ػػمد و القػػدرة المقا ػػد ( الػػاطش وفريػػد ٕٓٓٚإ ٖٓٔ) ولمتلقػػؽ مػػف صػػدؽ

ػاجي (اواينػت ااي ػيق ) إ تػـ ل ػاب
الانػا ل لتاػار إ واا ػتعماؿ معامػؿ ابرتاػاط ال ن ّ
معامؿ ابرتااط ايف درجد ك ّؿ فقػرةإ والدرجػد الكميػد لمػنمط الػذ تم مػو إ وايػذا تراولػت
يـ معام ت ابرتااط ( ٕٔ ) ٓ.ٚٙ-ٓ.لمنمط ابيمف (ٕٕ )ٓ.٘ٙ-ٓ.لمنمط ابي ر

عنػػد م ػػتو دبلػػد ( ٘ٓ ) ٓ,و يمػػد جدوليػػد(  ) ٓ,ٜٔودرجػػد لريػػد( )ٜٛوايػػذا فػػاف
ىناؾ فقرتيف كانػت يمتيمػا ا ػؿ مػف القيمػد الجدوليػد لمعامػؿ ابرتاػاط وىمػا(ٕٛإ)ٕٙإ

ليذا لذفتا مف المقياس(مملؽ ٕٓ

ب .تمييز الفقرات  :تـ ترتيب درجات العيند اب تط عيد عم و وطا  %ٕٚلتم ؿ

ال جػػد العميػػا والػػدينا إ و ػػد تػػـ ل ػػاب معامػػؿ التمييػػز ل ق ػرات ابلتاػػار لك ػ ّؿ جانػػب مػػف
جاناي الدماغ عم ن ػرادإ واػذلؾ تتػراوح معامػؿ التمييػز اػيف ( ٕٕ ) ٓ.ٙٚ-ٓ.لمػنمط

ابيمػػف و( ٕٕ ) ٓ.٘ٙ-ٓ.لمػػنمط ابي ػػر وىػػي معػػام ت مقاولػػد .إذ يشػػير (الظػػاىرإ
العدد ()41
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 )ٜٜٜٔإلػ

ٜٜٜٔإ ٖٔ)

ف ال ق ػرة تعػ ّػد جيػػدة إذا كػػاف معامػػؿ تمييزىػػا ك ػػر مػػف (ٕٓ(.)ٓ.الظػػاىر

ج .معامػػػؿ صػػػعكبة الفقػػػرات :الةاي ػػد م ػػف ل ػػاب معام ػػؿ ص ػػعواد ال قػ ػرة ى ػػو التي ػػار

ال قػرات ذات الصػػعواد المنا ػػاد ( .ارمػػاـ وآلػػروف إٜٜٓٔإ  )ٜٔٓإ و ػػد تػػـ ل ػػاب
معامػػؿ الصػػعواد ل ق ػرات التاػػار تمنيػػد نمػػاط الت كيػػر لجػػاناي الػػدماغ ابيمػػف وابي ػػر

إو د تراوح معامؿ الصعواد ال قرات ( ٕٕ )ٓ.ٚٙ-ٓ.لمنمط ابيمف و (ٕٕٓ.ٜٚ-ٓ.
) لم ػػنمط ابي ػػر إاي ػػذا ع ػػدت جميػ ػ ال قػ ػرات منا ػػاد بف مع ػػام ت الص ػػعواد تتػ ػراوح
(الدليمي وعدناف إٕٕٓٓإ ٘)ٙ
مداىا ايف ( ٓ.)ٓ.ٕٓ _ٓ,ٛ
ّ
د .ثبات االختبار:

()9طريقػػػة كيػػػكدر ريتشاردسػػػكف  :40ت ػػـ ل ػػاب ال ا ػػات اا ػػتعماؿ معادل ػػد كي ػػودر
ريتشارد ػػوف ٕٓ لكػ ّؿ نمػػط مػػف نمػػاط الت كيػػر (ابي ػػر وابيمػف ) مػػف لػ ؿ الػػدرجات
التي لصؿ عمييا فراد العيند اب تط عيدإ وكانت معام ت ال اات لمنمطػيف (ٓ.ٜٚ

)(٘.)ٓ.ٚ

( )4اسػػػمكب اتسػػػاؽ التصػػػحيح :مػػف جػػؿ ل ػػاب ال اػػات عاػػر المصػػلليف امػػت
الاال تػػاف ا ػػلب (ٓٔ) وراؽ إجااػػد اصػػورة عش ػواجيد مػػف وراؽ العينػػد اب ػػتط عيد
إوتػ ػػـ تصػ ػػليليا عم ػ ػ وفػ ػػؽ ارجااػ ػػات النموذجيػ ػػدإ ـ تػ ػػـ تصػ ػػليليا مػ ػػف مصػ ػػلق
الر*إو ػ ػػد ل ػ ػػات معػ ػػام ت ابرتاػ ػػاط اػ ػػيف النتػ ػػاج فكػ ػػاف معامػ ػػؿ ابرتاػ ػػاط لمػ ػػنمط

ابي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر()ٓ.ٜٚولمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنمط ابيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف( )ٓ.ٜٛوىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي معػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػام ت عاليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا.
ق -الصػػػػػيلة النهائيػػػػػة لالختبػػػػػار :اعػ ػػد ا ػ ػػتعماؿ صػ ػػدؽ ابلتاػ ػػار و ااتػ ػػو وتلميػ ػػؿ

فقراتوإ صاق ابلتاػار جػاى از لمتطايػؽ اصػيةتو النياجيػد إ إذ تػ لؼ ابلتاػار مػف (ٕ٘)

فقػرة التااريػػد موزعػػد عمػ كػ ّؿ لاصػػيد مػػف لصػػاجص جػػاناي الػػدماغ ابيمػػف وابي ػػر
ارلػػد عشػرة لوظػػاجؼ جػػاناي الػػدماغ إ و ػػد ُعػ ّػدت الاال تػػاف تعميمػػات ارجااػػد عػػف
العدد ()41
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فقراتو لةرض عرءيا عم الطماد.
سادسان  :تطبيؽ تجربة البحث :

اتاعت الاال تاف اللطوات اآلتيد في تطايؽ التجراد :

ػي
(ٔ) اػػد التطايػػؽ ال عمػػي لمتجراػػد فػػي يػػوـ ابلػػد  ٕٓٔٔ/ٖ/ٙمػػف ال صػػؿ الد ار ػ ّ
ال ػ ػػاني لمع ػ ػػاـ ٕٓٔٓ ٕٓٔٔ/ا ا ػ ػػتمرت لم ػ ػػدة (ٕٔ)ا ػ ػػاوعا ولةاي ػ ػػد ي ػ ػػوـ ابل ػ ػػد
٘ٔ.ٕٓٔٔ/٘/

(ٕ) در ت الاال تاف مجموعتي الالث ان يا وام اعدة المعيدات في

ـ العموـ.

(ٖ) در ت الاال تاف المجموعد التجريايد عم وفؽ لمرالؿ التعمـ الم تند إلػ الػدماغ
ُعػػدت وجيػػزت م ػاقا مػػف الاال تػػافإالتي لرصػػت عمػ
ومايصػالاو مػػف م ػػتمزمات إ ُ
توافرىػػا فػػي الملتاػػر (مكػػاف التػػدريس) إ مػػا فيمػػا يلػػص المجموعػػد الءػػااطد فدر ػػت

ما ػػيف ف ػػي اللط ػػط التدري ػػيد المع ػػدة
االطريق ػػد ابعتيادي ػػد المتاع ػػد االملتارإوكم ػػا ى ػػو ّ
لممجموعتيف.

البعدم ألدكات البحث:
سابعان :التطبيؽ
ّ
اعد انتيا التجراد طاقت الاال تاف دوات الالث وكاآلتي :

(ٔ) طاػ ػػؽ التاػ ػػار تنميػ ػػد نمػ ػػاط الت كيػ ػػر لجػ ػػاناي الػ ػػدماغ فػ ػػي يػ ػػوـ ابلػ ػػد الموافػ ػػؽ

ٕٕ ٕٓٔٔ/٘/وتػػـ اعػػدىا تصػػليق إجااػػات الطماػػد لممجمػػوعتيف التجريايػػد والءػػااطدإ
مايف في تصليق التاار تنميد نماط الت كير إب تلراج النتاج .
وكما ّ

ثامنان  :الكسائؿ االحصائية:

تلقيقا بىداؼ الالث وفرءػياتو إوتلميػؿ الايانػات ومعالجتيػا إلصػاجيا إفقػد تػـ

ا تعماؿ الو اجؿ ارلصاجيد آآلتيد:
العدد ()41
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التائي لعينتيف مستقمتيف ) ( t – test
ٔ.االختبار
ّ
اىوكي وكريمدإٜٜٓٔإ ٓٗ) ٗٔ-
( ال
ّ

.4مربع كام ( ( : Chi Square ) x 2توفيؽ إٖ ٜٔٛإ ٖٖٔ)

.3معادلة معامؿ ارتباط بيرسكف (: Personااو زيند إٕٓٓٙإ )ٔٙٙ

.2معادلة بكينت بايسيلاير ( : Point Biserialفيرك وف إٓ ٜٜٔإ)٘ٔٙ
.5معادلة ككدر – كريتشارد سكف ()40
)Kuder- Richardson Formulas(KR20
 .6معادلة التمييز)Discrimintion Formula( :

( النايافإٕٗٓٓ إ)ٕٖٓ- ٜٔٙ

-7معادلة معامؿ الصعكبةDifficulty Formula( :
-ٛمعادلة حجـ األثر لعينتيف مترابطتيف :

 -ٜمعادلة اختبار ماف كتني لمعينات الصليرة:

(ابماـ وآلروف إ ٓ)ٜٔٔ : ٜٜٔ

(مراد إٕٓٓٓإ ٖٕ٘)

(القرشيإٕ٘ٓٓإ ٖ)ٔٙ

تنص عم ّنو :
ةرض النتائج كتفسيرها :لةرض التلقؽ مف ال رءيد التي ُّ
بيوجػػد فػػرؽ ذو دبلػػد الصػػاجيد عنػػد م ػػتو دبلػػد (٘ٓ )ٓ.اػػيف متو ػػط ال ػػرؽ اػػيف
درجػػات طماػػد المجموعػػد التجريايػػد التػػي تػػدرس عم ػ وفػػؽ الػػتعمـ الم ػػتند ال ػ الػػدماغ
ومتو ط ال رؽ ايف درجات طماد المجموعد الءااطد التي تػدريس االطريقػد ابعتياديػد

عمػ ػ التا ػػار تنمي ػػد نم ػػاط الت كي ػػر القام ػػي والاع ػػد ّ ونظػ ػ ار َّ
بف الاال ت ػػاف تتعام ػػؿ مػ ػ
ّ
نمطػػيف مػػف الت كيػػر لجػػاناي الػػدماغ (ابي ػػر وابيمػػف) والتاػػاريف يقي ػػاف تنميػػد ىػػذيف

النمط ػ ػ ػ ػػيف إ ُج ِزجػ ػ ػ ػ ػػت ىػ ػ ػ ػ ػػذه ال رءػ ػ ػ ػ ػػيد عمػ ػ ػ ػ ػ

را ػ ػ ػ ػ ػ فرءػ ػ ػ ػ ػػيات فرعيػ ػ ػ ػ ػػد وكػ ػ ػ ػ ػػاآلتي:

الفرضػػية الفرةيػػة االكلػػى :بيوجػػد فػػرؽ ذو دبلػػد الصػػاجيد عنػػد م ػػتو (٘ٓ )ٓ.فػػي

ػي والاع ػػد ّ ) لمطما ػػد ذو نم ػػط الت كي ػػر ال ػػاجد
متو ػػط ف ػػروؽ درج ػػات ابلتا ػػار ( القام ػ ّ
العدد ()41
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ػي والاعػد ّ ) لمطماػد
ابي ر لممجموعد التجريايد ومتو ط فروؽ درجػات ابلتاػار (القام ّ
ذو نمػػط الت كيػػر ال ػػاجد ابي ػػر لممجموعػػد الءػػااطد التػػي تػػدرس االطريقػػد ابعتياديػػد
في التاار تنميد نماط الت كير المرتاطد االجانب ابي ر مف الدماغ.

ولمتلقؽ مف صلد ىذه ال رءػيد إ امػت الاال تػاف ال ػاب درجػات التاػار تنميػد

ػي والاعػػد ّ إواعػػدىا تػػـ طػػرح درجػػد ابلتاػػار
الت كيػػر المرتاطػػد االجانػػب ابي ػػر القامػ ّ
القامي وايجاد ال رؽ لك ّؿ طالػب مػف المجموعػدإ ـ المقارنػد
الاعد ّ مف درجات ابلتاار
ّ
اػػيف المجمػػوعتيف امتو ػػط ال ػػرؽ اا ػػتعماؿ التاػػار مػػاف وتنػػي لمعينػػات الصػػةيرةإلاياف

ت ػ ير العامػػؿ الم ػػتقؿ (الػػتعمـ الم ػػتند إل ػ الػػدماغ ) فػػي العامػػؿ التػػاا (نمػػط الت كيػػر
ابي ر).جدوؿ()ٛ

جدوؿ()ٛ

نتائج اختبار ماف كتني لدرجات اختبار أنماط التفكير المرتبطة بالجانب األيسر
لمدماغ لمجمكةتي البحث مف ذكم نمط التفكير السائد األيسر
متكسػػػػػػػػط مجمػػػػػػػػػػػػكع قيمة ماف كتني

المجمكةة

العدد

التجريبية

96

95.97

الضابطة

95

96.03

الرتب

الرتب

455.50
420.50

المحسكبة

الجدكلية

999.50

70

الداللة
غير دالة

واظي ػػرت النت ػػاج المعروءػ ػد ف ػػي الج ػػدوؿ الم ػػذكورة آن ػػا بّيوج ػػد ف ػػرؽ ذو دبل ػػد

الصاجيد عند م تو دبلد (٘ٓ)ٓ.ايف متو ط درجات المجموعتيف.

إذ امد متو ط فروؽ درجػات طماػد المجموعػد التجريايػد ()ٔ٘.ٜٚإومتو ػط فػروؽ

درجات طماد المجموعد الءااطد (ٖٓ )ٔٙ.إواعد ا تعماؿ التاار ماف وتني لمعينات
الصػػةيرة إ ظيػػر ّف القيمػػد المل ػػواد لػػو (ٓ٘ )ٜٔٔ.وىػػي اكاػػر مػػف القيمػػد الجدوليػػد
العدد ()41
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إوالاالة ػػد (ٓ )ٚعن ػػد م ػػتو دبل ػػد (٘ٓ )ٓ.إواي ػػذا تقا ػػؿ ال رء ػػيد الصػ ػ ريد ال رعي ػػد
ابول .

(القرشي إٕ٘ٓٓ) إلػ ّف يمػد مػاف وتنػي تكػوف غيػر دالػد
عمما ّنو يشير
ّ
إذا كانت القيمد المل واد كار مف الجدوليد والعكس صليق .

(القرشي إٕ٘ٓٓإ ٓ)ٔٙ
ّ
الفرضػية الفرةيػػة الثانيػػة  :بيوجػد فػػرؽ ذو دبلػد الصػػاجيد عنػد م ػػتو (٘ٓ )ٓ.فػػي

ػي والاعػ ػد ّ ) لمطما ػػد ذو نم ػػط الت كي ػػر ال ػػاجد
متو ػػط ف ػػروؽ درج ػػات ابلتا ػػار ( القام ػ ّ
ػي والاعػد ّ ) لمطماػد
ابيمف لممجموعد التجريايد ومتو ط فػروؽ درجػات ابلتاػار (القام ّ
ذو نمػػط الت كيػػر ال ػػاجد ابيمػػف لممجموعػػد الءػػااطد التػػي تػػدرس االطريقػػد ابعتياديػػد

فػ ػ ػ ػػي التاػ ػ ػ ػػار تنميػ ػ ػ ػػد نمػ ػ ػ ػػاط الت كيػ ػ ػ ػػر المرتاطػ ػ ػ ػػد االجانػ ػ ػ ػػب ابي ػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػػف الػ ػ ػ ػػدماغ.
ولمتلقؽ مػف صػلد ىػذه ال رءػيد إ تػـ ل ػاب درجػات التاػار تنميػد الت كيػر المرتاطػد

ػي والاعػػد ّ إواعػػدىا تػػـ طػػرح درجػػد ابلتاػػار الاعػػد ّ مػػف درجػػات
االجانػػب ابي ػػر القامػ ّ
القاميإ وايجػاد ال ػرؽ لكػؿ طالػب مػف المجموعػد ػـ المقارنػد اػيف المجمػوعتيف
ابلتاار
ّ
امتو ػػط ال ػػرؽ اا ػػتعماؿ التاػػار مػػاف وتنػػي لمعينػػات الصػػةيرة إلايػػاف ت ػ ير العامػػؿ

الم ػ ػ ػ ػػتقؿ (الػ ػ ػ ػػتعمـ الم ػ ػ ػ ػػتند إل ػ ػ ػ ػ الػ ػ ػ ػػدماغ ) فػ ػ ػ ػػي العامػ ػ ػ ػػؿ التػ ػ ػ ػػاا (نمػ ػ ػ ػػط الت كيػ ػ ػ ػػر
ابيمف).جدوؿ()ٜ

جدكؿ()9

نتائج اختبار ماف كتني لدرجات اختبار أنماط التفكير المرتبطة بالجانب األيسر
لمدماغ لمجمكةتي البحث مف ذكم نمط التفكير السائد األيمف

العدد ()41
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أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية أنماط التفكير المرتبطة بجانبي الدماغ (األيمف كاأليسر)
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متكسػػػػػػػط مجمػػػػػػػػػػكع قيمة ماف كتني

المجمكةة

العدد

التجريبية

6

6.08

الضابطة

2

2.63

الرتب

الرتب

36.50
98.50

المحسكبة

الجدكلية

8.50

0.4

الداللة
غير دالة

واظي ػػرت النت ػػاج المعروء ػػد ف ػػي الج ػػدوؿ الم ػػذكورة آن ػػا بّيوج ػػد ف ػػرؽ ذو دبل ػػد

الصاجيد عند م تو دبلد (٘ٓ)ٓ.ايف متو ط درجات المجموعتيف.

إذ امد متو ط فروؽ درجات طماد المجموعد التجريايد ()ٙ.ٓٛإومتو ط فروؽ

درجات طماد المجموعد الءااطد (ٖ )ٗ.ٙإواعػد ا ػتعماؿ التاػار مػاف وتنػي لمعينػات

الصةيرة ظير ّف القيمد المل واد لو (ٓ٘ )ٛ.وىي كار مف القيمػد الجدوليػد والاالةػد
(ٕ )ٓ.عند م تو دبلد (٘ٓ )ٓ.وايذا تقاؿ ال رءيد الص ريد ال رعيد ال انيد.
الفرضػػية الفرةيػػة الثالثػػة :بيوجػػد فػػرؽ ذو دبلػػد الصػػاجيد عنػػد م ػػتو (٘ٓ )ٓ.فػػي

ػي والاع ػػد ّ ) لمطما ػػد ذو نم ػػط الت كي ػػر ال ػػاجد
متو ػػط ف ػػروؽ درج ػػات ابلتا ػػار ( القام ػ ّ
ػي والاعػد ّ ) لمطماػد
ابيمف لممجموعد التجريايد ومتو ط فػروؽ درجػات ابلتاػار (القام ّ
ذو نمػػط الت كيػػر ال ػػاجد ابيمػػف لممجموعػػد الءػػااطد التػػي تػػدرس االطريقػػد ابعتياديػػد

فػػي التاػػار تنميػػد نمػػاط الت كيػػر المرتاطػػد االجانػػب ابيمػػف مػػف الػػدماغ .ولمتلقػػؽ مػػف
ص ػػلد ى ػػذه ال رء ػػيد إ ت ػػـ ل ػػاب درج ػػات التا ػػار تنمي ػػد الت كي ػػر المرتاط ػػد االجان ػػب
ػي والاعػػد ّ إواعػػدىا تػػـ طػػرح درجػػد ابلتاػػار الاعػػد ّ مػػف درجػػات ابلتاػػار
ابيمػػف القامػ ّ
القامي إوايجاد ال رؽ ّْ
لكؿ طالب مف المجموعد إ ـ المقارند اػيف المجمػوعتيف امتو ػط
ّ
ال ػػرؽ اا ػػتعماؿ التا ػػار م ػػاف وتن ػػي لمعين ػػات الص ػػةيرةإلاياف تػ ػ ير العام ػػؿ الم ػػتقؿ
(التعمـ الم تند إل الدماغ ) في العامؿ التاا (نمط الت كير ابيمف).جدوؿ (ٓٔ)
جدوؿ(ٓٔ)
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أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية أنماط التفكير المرتبطة بجانبي الدماغ (األيمف كاأليسر)
لدل طمبة كمية التربية األساسية ........أ.ـ.د نادية حسيف يكنس– ـ.ـ .سممى لفتة ارهيؼ

نتائج اختبار ماف كتني لدرجات اختبار أنماط التفكير المرتبطة بالجانب األيمف
لمدماغ لمجمكةتي البحث مف ذكم نمط التفكير السائد األيمف
متكسػػػػػػػط مجمػػػػػػػػػػكع قيمة ماف كتني

المجمكةة

العدد

التجريبية

6

5.67

الضابطة

2

5.45

الرتب

الرتب

32.00
49.00

المحسكبة

الجدكلية

99.00

0.2

الداللة
غير دالة

واظيػرت النتػاج المعروءػد فػي الجػدوؿ المػذكورة آن ػا بيوجػد فػرؽ ذو دبلػػد
الصاجيد عند م تو دبلد (٘ٓ)ٓ.ايف متو ط درجات المجموعتيف.

إذ امػ ػ ػ ػ ػػد متو ػ ػ ػ ػ ػػط فػ ػ ػ ػ ػػروؽ درجػ ػ ػ ػ ػػات طماػ ػ ػ ػ ػػد المجموعػ ػ ػ ػ ػػد التجريايػ ػ ػ ػ ػػد

()٘.ٙٚإومتو ػػط فػػروؽ درجػػات طماػػد المجموعػػد الءػػااطد (ٕ٘ )٘.إواعػػد ا ػػتعماؿ
التاػػار مػػاف وتنػػي لمعينػػات الصػػةيرة ظيػػر اف القيمػػد المل ػػواد لػػو (ٓٓ )ٔٔ.إوىػػي
كا ػػر م ػػف القيم ػػد الجدولي ػػد إوالاالة ػػد (ٗ )ٓ.عن ػػد م ػػتو دبل ػػد (٘ٓ )ٓ.إاي ػػذا تقا ػػؿ

ال رءيد الص ريد ال رعيد ال ال د

الفرضػػية الفرةيػػة الرابعػػة بيوجػػد فػػرؽ ذو دبلػػد الصػػاجيد عنػػد م ػػتو (٘ٓ )ٓ.فػػي
ػي والاع ػػد ّ ) لمطما ػػد ذو نم ػػط الت كي ػػر ال ػػاجد
متو ػػط ف ػػروؽ درج ػػات ابلتا ػػار ( القام ػ ّ
ػي والاعػد ّ ) لمطماػد
ابي ر لممجموعد التجريايد ومتو ط فروؽ درجػات ابلتاػار (القام ّ
ذو نمػػط الت كيػػر ال ػػاجد ابي ػػر لممجموعػػد الءػػااطد التػػي تػػدرس االطريقػػد ابعتياديػػد
في التاار تنميد نماط الت كير المرتاطد االجانب ابيمف مف الدماغ.لمتلقؽ مف صلد

ى ػػذه ال رء ػػيد إ ت ػػـ ل ػػاب درج ػػات التا ػػار تنمي ػػد نم ػػاط الت كي ػػر المرتاط ػػد االجان ػػب

ػي والاعػػد ّ إواعػػدىا تػػـ طػػرح درجػػد ابلتاػػار الاعػػد ّ مػػف درجػػات ابلتاػػار
ابيمػػف القامػ ّ
القاميإ وايجاد ال رؽ لك ّؿ طالب مف المجموعد إ ـ المقارند اػيف المجمػوعتيف امتو ػط
ّ
العدد ()41
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أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية أنماط التفكير المرتبطة بجانبي الدماغ (األيمف كاأليسر)
لدل طمبة كمية التربية األساسية ........أ.ـ.د نادية حسيف يكنس– ـ.ـ .سممى لفتة ارهيؼ

ال ػػرؽ اا ػػتعماؿ التاػػار مػػاف وتنػػي لمعينػػات الصػػةيرة إ لايػػاف ت ػ ير العامػػؿ الم ػػتقؿ
(التعمـ الم تند إل الدماغ ) في العامؿ التاا (نمط الت كير ابيمف).جدوؿ (ٔٔ)
جدكؿ()99

نتائج اختبار ماف كتني لدرجات اختبار أنماط التفكير المرتبطة بالجانب األيمف
لمدماغ لمجمكةتي البحث مف ذكم نمط التفكير السائد األيسر

المجمكةة

العدد

كتني
متكسػػػػػػػػػط مجمػػػػػػػػػكع قيمة ماف
ّ
الرتب
الرتب
المحسكبة الجدكلية

التجريبية

96

49.59

325.5

الضابطة

95

90.03

950.5

30.50

70

الداللة
دالة

واظيػػرت النتػػاج المعروءػػد فػػي الجػػدوؿ المػػذكورة آن ػػا بّ يوجػػد فػػرؽ ذو دبلػػد

الصاجيد عند م تو دبلد (٘ٓ )ٓ.ايف متو ط درجات المجموعتيف.

إذ امػػد متو ػػط فػػروؽ درجػػات طماػػد المجموعػػد التجريايػػد ()ٕٔ.ٜ٘إومتو ػػط

فروؽ درجات طماػد المجموعػد الءػااطد (ٖٓ )ٔٓ.إواعػد ا ػتعماؿ التاػار مػاف وتنػي

لمعينػػات الصػػةيرة إظيػػر َّف القيمػػد المل ػػواد لػػو (ٓ٘ )ٖٓ.إوىػػي صػػةر مػػف القيمػػد
الجدوليد والاالةد (ٓ )ٚعند م تو دبلد (٘ٓ)ٓ.إ ولصالق المجموعػد التجريايدإايػذا
ترفض ال رءيد الص ريد ال رعيد الرااعد .

الفصؿ الرابع

تفسػػػير النتػػػائج  :فػػي ءػػو النتػػاج التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا ت ػػر الاال تػػاف نتػػاج
الالث كما ي تي:
العدد ()41
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أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية أنماط التفكير المرتبطة بجانبي الدماغ (األيمف كاأليسر)
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 -9شارت النتاج إل ّنو بيوجد فرؽ ذ دبلد ايف المجموعد التجريايد التي در ت
عمػ ػ وف ػػؽ ال ػػتعمـ الم ػػتند إلػ ػ ال ػػدماغإ والمجموع ػػد الء ػػااطد الت ػػي در ػػت االطريقػ ػد

ابعتياديد في:

.تنميد نماط الت كير المرتاطد االجانب ابي ر مف الدماغ ال ب نمط الت كيػر ال ػاجد

ابي ر .

ب .تنميػػد نمػػاط الت كيػػر المرتاطػػد االجانػػب ابي ػػر مػػف الػػدماغ ال ػػب نمػػط الت كيػػر

ال اجد ابيمف .

ج .تنميػػد نمػػاط الت كيػػر المرتاطػػد االجانػػب ابي ػػر مػػف الػػدماغ ال ػػب نمػػط الت كيػػر

ال اجد ابيمف .

وتعزو الاال تاف ت او المجموعتيف في ىذه المتةيرات ال ماياتي:

 ف الطماد ذو نمط الت كير ال اجد ابيمف لـ تتـ تنميد الجانب ابيمف بنوّ ّد تكوفالمدة الزمنيد غير كافيد للصوؿ التنميد .
 -اعتي ػػاد الطما ػػد (ذو نم ػػط ال ػػاجد ابي ػػر وذو نم ػػط ال ػػاجد ابيم ػػف )عمػ ػ ط ارج ػػؽ

التػدريس التػي تلػػاكي الػنمط ابي ػر مػػف الػدماغ وتيمػػؿ الػنمط ابيمفإلػذا لػػـ يػتـ تنميػػد
نماط الت كير لمجانب ابي ر.

 -تق ػػيـ العينػػد ال ػ

را ػ مجموعػػات ال ػػب نمػػط الت كيػػر ال ػػاجد لػػدييـ إجعػػؿ لجػػـ

العين ػ ػات صػ ػػةي ار وىنػ ػػا تظيػ ػػر صػ ػػعواد ظيػ ػػور نتػ ػػاج لا ػ ػػمد االو ػ ػػاجؿ ابلصػ ػػاجيد
الم تعممد .

ٖ -شارت النتاج ال ت وؽ المجموعد التجريايد التي در ػت عمػ وفػؽ الػتعمـ الم ػتند
إل الدماغ عم المجموعد الءااطد التي در ت االطريقد ابعتياديػد فػي تنميػد انمػاط

الت كير المرتاطد االجانب ابيمف مف الدماغ ال ب نمط الت كير ال اجد ابي ر.
العدد ()41
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لص ػػوؿ تنمي ػػد لطما ػػد المجموع ػػد التجرياي ػػد ذو نم ػػط الت كي ػػر ال ػػاجد ابي ػػر ف ػػي

انماط الت كير المرتاطػد االجانػب ابيمػف إوىػذا مؤشػر جيػد عمػ فاعميػد الػتعمـ الم ػتند

الػ الػدماغ اكونػو فعػاب فػػي تنميػد الجانػب ابيمػف مػف الػػدماغ وىػذا يقػود ىػوب الطماػػد
ال النمط المتكامؿ.

الػ ػ ػػتعمـ الم ػ ػ ػػتند ال ػ ػ ػ الػ ػ ػػدماغ لصػ ػ ػػاجص جػ ػ ػػاناي الػ ػ ػػدماغإ اذ اف ا ػ ػ ػػتلداـ

الصوروالر وـ الملططات وغيرىا مف اللصاجص إ اىـ اتنميد الجانب ابيمػف مػف

الػػدماغ لػػد طماػػد المجموعػػد التجريايػػد وىػػذا مايؤكػػداه ( طػػامي ومجػػد إ  ) ٕٓٓٚإذ
إف الػدماغ ي ءػؿ اللاػرات الجديػػدة وغيػر المتو عػد والمعمومػات المتنا ءػػد لمػا ليػا مػػف
يمػػ ػ ػ ػ ػ ػػد تجديديػػ ػ ػ ػ ػ ػػد وا ػػ ػ ػ ػ ػ ػػارة ذىنيػػ ػ ػ ػ ػ ػػد  ( .ط ػ ػ ػ ػ ػ ػػامي ومجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد إٖٓٛإ)ٖٜٓ-ٕٓٓٚ

و ػػد ات قػػت ىػػذه النتػػاج مػ د ار ػػد (تػػورانس وريونالػػد )Torance& Renadٜٔٚٛ
التػػي ا اتػػت ّنػػو مػػف الممكػػف تعػػديؿ نمػػط الت كيػػر ال ػػاجد عنػػد ابفػراد وتةيي ػره عاػػر مػػدة
زمنيد ن ايا .
االستنتاجات :

انا عم نتاج ىذا الالث تـ التوصؿ إل اب تنتاجات اآلتيد :
ّٔ .ف اعتمػػاد الػػتعمـ الم ػػتند إل ػ الػػدماغ ػػد نم ػ ولػػو لعػػدد مػػف الطماػػد انمػػاط الت كيػػر
المرتاطد اجاناي الدماغ .
ٖ .ف الػػتعمـ الم ػػتند إلػ الػػدماغ ىػػو الػػتعمـ الػػذ ي جػػـ جميػ دمةػػد الطماػػد امػػا يػػوفره
مف مااد

لتكصيات :

وا تراتيجيات لتعمـ افءؿ.

ٔ.ادلاؿ نظريد التعمـ الم تند إلػ الػدماغ فػي منػاى كميػات الترايػد اب ا ػيد لتػدريب
الطماد عم ا تعماليا في نا التدريس.
العدد ()41
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ٕ.اعتماد الو اجؿ الاصريد واػرام عػرض الصػور وابفػ ـ التعميميػد فػي تػدريس طماػد

الجامعد .

ٖ.تدريس الطماد االطراجؽ المتناغمد م عمؿ الدماغ والم جمد م نماط ت كيرىـ .
ٗ.اعتماد التاار تنميد انماط الت كير لجاناي الػدماغ المعػد فػي ىػذا الالػث فػي الػوث

م تقاميد ُلر .

المقترحات:

ا تكماب ليذه الد ار د تقترح الاال اف إج ار اآلتي :

ٔ.إج ار د ار ات لاياف ر مااد

التعمـ الم تند إل الدماغ في متةيرات تااعد لر

التلميميإال ػ ػػذكا ات المتع ػ ػػددة
ػموليإالت كير
م ػ ػػؿ (الت كي ػ ػػر اب ػ ػ
ّ
ػتدبلي إالت كي ػ ػػر الش ػ ػ ّ
ّ
إميا ارت ماو ار المعرفد) وغيرىا.
ٕ.د ار د انا ارنام لمتعمـ الم تند إل الدماغ لتدريب ا اتذة الجامعد ومعرفد ره في
التلصيؿ وتنميد جاناي الدماغ لطماتيـ.
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المصادر:

ٔ .اػػو جػػادوإ صػػالق ملمػػد عمػػي وملمػػد اكػػر نوفػػؿ()ٕٓٓٚإتعمػػيـ التفكيػػر النطريػػة
كالتطبيؽ إطٔإدار الم يرة إعماف.

ٕ .او رياش إل يف ملمد()ٕٓٓٚإالتعمـ المعرفي إطٔ إدار الم يرة عماف.

ٖ............وزىريػػد عاػػد اللػػؽإ()ٕٓٓٚإ ةمػػـ الػػنفس التربػػكم لمطالػػب الجػػامعي

كالمعمـ الممارسإطٔإدار الم يرة إعماف.

ٗ .اػػو زينػػد إفريػػد كامػػؿ وآلػػروفإ( )ٕٓٓٙإمنػػاهج البحػػث العممػػي (االحصػػاء فػػي
العممي،طٔإ دار الم يرة إعماف .

البحث

٘.ارمػػاـ إمصػػط

ملمػػود والػػروفإ( ٓ)ٜٜٔإالتقػػكيـ كالقيػػاس إطٕإ دار اللكمػػد

لمطااعد والنشر إجامعد اةداد إاةداد .

.ٙاندر ػػوف إجػػوف آر إ()ٕٓٓٚإ ةمػػػـ الػػػنفس المعرفػػػي كتطبيقاتػػػه إ ترجمػػد ملمػػد
صار

ميط ورف م عد الجماؿ إ طٔ إ دار ال كر عماف.

.ٚادو إرمءاف م عد إ(ٕٓٔٓ)إالتعمـ النشط إطٔإ دار ال كر إعماف .

.ٛالاطشإ ملمد وليد وفريد كامؿ ااو زينػد ( ) ٕٓٓٚمنػاهج البحػث العممػي تصػميـ

البحث كالتحميؿ االحصائي إطٔإدار الم يرةإعماف .

 .ٜاوزاف إتوني إ(ٕٗٓٓ) إاستخداـ ةقمؾ إطٕ إمكتاد جريرإ الرياض.
ٓٔ.توفيؽإعاد الجاارإ(ٖ)ٜٔٛإاالحصاء الالمعممي إطٔإاةداد .

ٔٔ.جاار إجاار عاػد اللميػدإ()ٜٜٜٔإاسػتراتيجات التػدريس كالػتعمـ إطٔإدار ال كػر
العراي إالقاىرة إمصر.

ٕٔ.جػرواف إفتلػي عاػد الػرلمفإ()ٜٜٜٔإتعمػيـ التفكيػر ،مفػاهيـ كتطبيقػػات طٔإدار

الكتاب الجامعي إ العيف .
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ٖٔ .جمػػػؿ ملمػػػد جيػ ػػاد وزيػػػد اليويػ ػػد إٖٕٓٓ إاسػػػػاليب الكشػػػػؼ ةػػػػف المبػػػػدةيف
كالمتفكقيف كتنمية التفكير كاالبداع إطٔ.دار الكتاب الجامعي إالعيف .

ٗٔ.جمؿ إملمد جياد إ(ٕ٘ٓٓ)إتنمية مهارات التفكير االبداةي مف خػالؿ المنػاهج

الدراسية إطٔإ دار الكتاب الجامعي إالعيف.

٘ٔ.الج ػػوراني إيو ػػؼ الم ػػد لمي ػػؿإ()ٕٓٓٛإتصػػػميـ تعميمػػػي كفقػػػان لنظريػػػة الػػػتعمـ
المسػػتند الػػى الػػدماغ كاثػػري فػػي تحصػػيؿ طالبػػات الصػػؼ الثالػػث المتكسػػط فػػي مػػادة

االحيػػاء كتنميػػة تفكيػػرهف العممػػي إ(اطرولػػد دكتػػوراه منشػػورة)إكميػػد الترايػػد ااػػف الييػ ـ
/جامعد اةداد.

.ٔٙاللازميإىنا انت ملمد ػميماف إ()ٕٓٓٙإفاةمية اسػتخداـ برنػامج مقتػرح فػي
تنمية نمط تعمـ النصؼ كركم االيمف لمدماغ لدل طالبات العمكـ بالمرحمة المتكسطة

بالمدينػػػة المنػػػكرة إ(ر ػػالد ماج ػػتير غي ػػر منش ػػورة) إكمي ػػد التراي ػػد والعم ػػوـ ابن ػػانيد
إجامعد طياد إال عوديد.

.ٔٚلايػػبإ مجػػد عاػػد الكػريـ (٘)ٜٜٔإ دراسػػات فػػي اسػػاليب التفكيػػر إطٔإ مكتاػػد

النيءد المصريد إمصر.

.ٔٛاللرايإناصر اف عادا إ (ٖٕٓٓ)إةالقة الجمػكد الفكػرم لالدجماتيػة ل بانمػاط
الػػػتعمـ كالتفكيػػػر لػػػدل طػػػالب كطالبػػػات المرحمػػػة الثانكيػػػة بالمدينػػػة المنػػػكرة(،ر ػػالد

ماج تير غيرمنشورة) إكميد الترايد إ جامعد اـ القر إ ال عوديد .

.ٜٔل ػ ػػيف إ ملم ػ ػػد عا ػ ػػد الي ػ ػػاد إ(ٖٕٓٓ) ،تربكيػػػػػػات المػػػػػػ البشػػػػػػرمإطٔإدار

ال كرإعماف.

ٕٓ.ل ػػيف إ ملمػػد عاػػد اليػػاد إ()ٕٓٓٛإ الػػتعمـ المسػػتند الػػى الم ػ كقػػكة التفكيػػر
إاكاديميد التنميد الاشريد  .تنميد ميارات و درات اباداع .
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ٕٔ.لطاياػ ػػد إ عاػ ػػد ا ملمػ ػػد إ(ٕ٘ٓٓ)إ تعمػػػػيـ العمػػػػكـ لمجميػػػػعإطٔإدار المي ػ ػرة
عماف.

ٕٕ.الل اؼ إايماف عااسإ (ٕٔٔٓ)إ الذكاءات المتعػددة برنػامج تطبيقػي إطٔإ دار
المناى إعماف.

ٖٕ.اللميميإلمي ػػؿ يو ػػؼ وعا ػػد المطي ػػؼ ل ػػيف لي ػػدر وملم ػػد جم ػػاؿ ال ػػديف يو ػػؼ

إ( ، )ٜٜٔٙتدريس العمكـ العاـإطٔإدار القمـ إ داي.

ٕٗ.داود إعزيػز لنػا إ وانػػور ل ػيف عاػد الػػرلمف إ(ٓ)ٜٜٔإ منػاهج البحػػث التربػػكم
إو ازرة التعميـ العالي والالث العممي إ دار اللكمد إجامعد اةداد إاةداد.

ٕ٘.الدليمي إال اف عميو وعدناف ملمد الميػدوا إ(ٕٕٓٓ) ،القياس كالتقكيـ إطٕ
دار الكتب والو اجؽ إاةداد .

.ٕٙالدليمي إيا ر مل وظ لامد ملمد إ(ٕ٘ٓٓ)إاثر برنػامج المكاهػب المتعػددة فػي
تنمية انماط التفكير المرتبطػة بنصػفي الػدماغ (االيمػف كااليسػر )لػدل طمبػة المرحمػة

االةدادية إ(اطرولد دكتوراه غير منشورة)إكميد الترايد جامعد الموصؿإالموصؿ .

 .ٕٚارفػػف إجػػي إ ػػي(ٖ)ٜٔٛإ اختبػػار المصػػفكفات المتتابعػػة القيػػاس إترجمػػد فلػػر
الدااغ والروف إمطاا الموصؿإ الموصؿ.
.ٕٛرجب إىنا ل ف وايماف عااس الل اؼ إ()ٕٜٓٓإا ر ارنام ماني عم نظريػد
الػػتعمـ الم ػػتند الػ الػػدماغ فػػي تلصػػيؿ الت مػػذة ذو صػػعواات الػػتعمـ إمجمػػة ابحػػاث

الذكاء إالعدد اللامس إص لد(ٓٗ.)ٚ٘-

 .ٕٜرواشػػدة إاا ػراىيـ إوليػػد نوافمػػد وعمػػي العمػػر إ(ٕٓٔٓ)إانمػػاط الػػتعمـ لػػد طماػػد
الصؼ التا

في اراد وا رىا في تلصيميـ في الكيميا إالمجمػة االردنيػة فػي العمػكـ
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ٖٓ.ريػاف إملمػد ىاشػـ إ(ٕٗٓٓ)إمهػػارات التفكيػر كسػرةة البديهػػة كحقائػب تدريبيػػة
ميد إعماف.

ةميهإطٔ إالمكتاد التراويد اب

ٖٔ.الريماو إملمدعودة شاديد المد التؿ إعدناف يو ؼ العتػوـ إملمػد وليػد الػاطش
ش ػ يؽ ف ػ ح ع ونػػو إ ارف ػ عقيػػؿ الزغمػػوؿ إعمػػاد عاػػد الػػرليـ الزغمػػوؿ إرغػػدة لكمػػت
شريـ إفارس لممي جار إعايش مو

مصط

غراياػد إرفعػد ارفػ الزعاػي نرءػواف عمػي انػي

إناديا ميق ال ػمطي إوعاػد الناصػر ذيػاب الجػراح إ( )ٕٓٓٛإ ةمػـ الػنفس

العاـ إطٖإ دار الم يرة إعماف .

ٕٖ.الزغموؿ إعماد عاد الرليـ وشاكر عقمػد الملاميػد إ()ٕٓٓٚإسػيكمكجية التػدريس

الص ي إطٔ إ دار الم يرة إ عماف.

ٖٖ.الزؽإالمد يلي إ()ٕٜٓٓإةمـ النفس إطٔإدار واجؿ إعماف.

ٖٗ.زيتوف إل ف ل يف(ٕٔٓٓ)إ تصميـ التدريس رؤية منظكمية إطٕإعالـ الكتػب
إايروت .

ٖ٘ .زيتوف إعايش ملمود () ٜٜٔٙإاساليب تدريس العمكـ إدار الشروؽ إعماف.

)ٕٓٓٚ(........................ٖٙإالنظريػػػػػػػة البنائيػػػػػػػة  ،كاسػػػػػػػتراتيجات تػػػػػػػدرس

العمكـ،طٔإدار شروؽ إعماف.

.ٖٚال اىوكي إمدلت وكريمد ملمػد وىيػب إ(ٓ)ٜٜٔإتطبيقػات فػي تصػميـ كتحميػؿ

التجارب إطٔ إجامعد اةداد إاةداد .

 .ٖٛعيد إ عاد جار إ()ٕٓٓٛإ سػيككلكجية التفكيػر ك الػكةي  ،بالػذات إطٔإعػالـ

الكتب اللديث إ اراد.

.ٖٜال ػػمطي إنادي ػػا ػػميق إ( (ٕٗٓٓ)إالػػػتعمـ المسػػػتند الػػػى الػػػدماغ إطٔ إ دار

المي رة إعماف.ٗٓ .ال ميتي إفراس إ()ٕٓٓٛإ التعمـ المبني ةمى الدماغ إطٔ عػالـ
الكتب اللديث إاراد .
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ٔٗ.ال ػػميماني إملمػػد لم ػزة ملمػػد إ(ٗ)ٜٜٔإانمػػاط الػػتعمـ والت كيػػر إ د ار ػػد ن ػػيد
يا يد لد عيند مف ط ب وطالاات المرلمد ال انويػد فػي مػدينتي مكػد المكرمػد وجػدة

.مجمة مركز البحكث التربكية بجامعة قطر إالعدد ٙإص(ٔ. )ٕٜٓ-ٔٚ

ٕٗ .و ػػا إدي يػػد إ()ٕٜٓٓإ العقػػؿ البشػػرم كظػػاهرة الػػتعمـ إترجمػػد د.لالػػد العػػامر

إطٔإ دارال اروؽإالقاىرة .

ٖٗ.الطػػاجي إفػػالق عاػػد الل ػػفإ(ٕٔٔٓ) إفاةميػػة تصػػميـ تعميمػػي ةمػػى كفػػؽ نظريػػة

التعمـ المستند الى الدماغ في التحصيؿ كالدافعيػة لػدل طمبػة كميػة التربيػة االساسػية
كتنميػػة ذكػػاءاتهـ المتعػػددة إ(اطرولػػد دكتػػوراه غيػػر منشػػورة) إكميػػد الترايػػد ااػػف الييػ ـ

جامعد اةدادإاةداد.

ٗٗ .ط فلػػد ف ػؤاد طػػو وعمػػاد عاػػد الػػرليـ الزغػػوؿ إ()ٕٜٓٓإانمػػاط الػػتعمـ الم ءػػمد

لػد طماػد جامعػد مؤتػو وع تيػػا اػالجنس والتلصػصإمجمػػة جامعػة دمشػؽ إالمجمػػد
ٕ٘إالعدد ٔ. ٕ+

٘ٗ.الظػاىر إزكريػػا ملمػد والػػروف إ( )ٜٜٜٔإمبػػادلء القيػػاس كالتقػػكيـ فػػي التربيػػة
إطٕإ دار ال قافد إعماف .

.ٗٙعاد العزيز إ عيد إ( )ٕٜٓٓإ تعميـ التفكير كمهاراته تػدريبات كتطيقػات ةمميػة

طٔإدار ال قافدإعماف .

.ٗٚعايػدات إذو ػػاف و ػػيميد ااػػو ال ػػميد إ()ٕٓٓٚإاسػػترتيجيات التػػدريس فػػي القػػرف

الحادم كالعشريف ،دليؿ المعمـ كالمشرؼ التربكم إطٔإدارال كرإعماف .

.ٗٛعايػػدإوليـ وعزوع انػوإ(ٖٕٓٓ)إالتفكيػػر ذا المنهػػاج المدرسػػي إ ط مكتاػػد ال ػ ح

ايروت.

.ٜٗالعايد إ لازـ ادر المد إ( ٕٗٓٓ)إ اثر االسمكبيف االدراكيف تفضػيؿ الخدمػة
الحسية كتفضيؿ السيطرة المخبػة فػي الػذاكرة الحسػية لمعػالميف فػي مجػاؿ التقيسػس
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كالسػػيطرة النكةيػػة لممؤسسػػات االنتاجيػػة إ(اطرولػػد دكتػػوراة غيػػر منشػػورة) إ جامعػػد
اةداد إ كميد ابداب.

ٓ٘.العجيم ػػي إملم ػػد ص ػػالق رايػ ػ إ()ٕٜٓٓإطرائػػػؽ التفكيػػػر العممػػػي إطٔإ مطاع ػػد
الكتاب إاةداد.

ٔ٘.عط ػػا ا إ ميش ػػيؿ كام ػػؿ إ(ٕٕٓٓ)إطػػػرؽ كاسػػػاليب تػػػدريس العمػػػكـ إطٕإدار

الم يرةإعماف.

ٕ٘.عطيد إمل ف عمي إ()ٕٓٓٛإ االستراتيجات الحديثة فػي التػدريس الفعػاؿ إطٔ

إدار ص ا إعماف

ٖ٘.ع انو إعزو ا ماعيؿ ويو ؼ ااراىيـ الجيش إ()ٕٜٓٓإالتدريس كالتعمـ بالدماغ

ذم الجانبيفإطٔإدار ال قافد إعماف .

ٗ٘.عنا رة إنذير رشيد صػالق إ()ٜٜٔٛإ اساليب التعمـ كالتفكير المفضمة لدل طمبة
جامعػػة اليرمػػكؾ كةالقتهػػا بػػبعض المتلي ػرات إ(ر ػػالد ماج ػػتير غيػػر منشػػورة) إكميػػد

الترايد وال نوف إجامعد اليرموؾإعماف.

٘٘.عػودة إالمػػد ػػميماف إفتلػػي ل ػػف ممكػاو إ(ٕ)ٜٜٔإاساسػػيات البحػػث العممػػي
في التربية كالعمكـ االنسانية (ةناصر البحث كمناهجه كالتحميؿ االحصػائي لبياناتػه

) طٕإ مكتاد الكنانيإ اراد .

 ......................٘ٙإ() ٜٜٔٛإالقياس كالتقكيـ في العمميػة التدريسػية طٕإ

ابصدار ال اني إدار ابمؿإ اراد.
.٘ٚعػ ػػودة إ نػ ػػا مميجػ ػػي ال ػ ػػيدإ( )ٕٓٓٚإفاعميػ ػػد التػ ػػدريس اابنشػ ػػطد اب تقصػ ػػاجيد
التعمميد في تنميد عمميات العمـ ولب اب تط ع العممي وابتجاة نلو التعمـ التعاوني

لػد ت ميػذ المرلمػد اباتداجيػػد فػي ءػو ارنػام STCإ ممجػة التربيػػة العمميػةإ مجمػػد
ٓٔإعددٖ إص(.)ٖٔٙ-ٔٓٚ
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.٘ٛالعيػ ػػد إ جع ػ ػػر إ(ٕٓٔٓ)إهػػػػػؿ يمكػػػػف اف تليػػػػػر نمػػػػط التفكيػػػػػر لػػػػدل طالبتنػػػػػا
www.alsahel.org.

.ٜ٘غػانـ إ ملمػود إملمػد إ()ٕٜٓٓإمقدمػة فػي تػدريس التفكيػر إطٕ إدار ال قافػػد

إعماف

ٓ.ٙغاار إ اجر المد ولالد ملمد ااو شػعيرة إ(ٕٔٔٓ)إاساسيات فػي التفكيػر إطٔ
مكتاد المجتم العراي إعماف.

ٔ.ٙفيرك ػػوف إج ػػورج إا إ(ٓ،)ٜٜٔالتحميػػػؿ االحصػػػائي التربيػػػة كةمػػػـ الػػػنفس إ

ترجمد ىنا مل ف العكيمي إدار اللكمد إاةداد.

ٕ .ٙالقرشي إال اف كاظـ شريؼ إ(ٕ٘ٓٓ)إ الطرائؽ المعممية كالطرائػؽ الالمعمميػة
في االختبارت االحصائية ،اةداد.

ٖ .ٙطػػ ػ ػػامي يو ػػ ػ ػػؼ وماجػ ػ ػ ػػد ااػػ ػ ػػو جػ ػ ػ ػػاار و ناي ػ ػ ػػد ط ػ ػ ػػاميإ(ٕٓٓٓ )إ تصػػػػػػػػميـ

التدريسإطٔإدار ال كر إعماف.
ٗ..................ٙومجػػد

الدماغ إطٖإدار دياونوإعماف.
٘.ٙالقمش إمصط

ػػميماف المشػػاعمد إ()ٕٓٓٚإالمكهبػػة كاالبػػداع نظريػػة

نػور إ(ٕٔٔٓ)إمقدمة في المكهبة كالتفػكؽ العقمػي إطٔإدار

الم يرة إعماف

.ٙٙكرمػ ػػد إص ػ ػ ا طػ ػػارؽ لايػ ػػب إ()ٕٓٓٙإانػ ػػا مقيػ ػػاس انمػ ػػاط الت كيػ ػػر المرتاطػ ػػد

انص ي الدماغ لد طماد الجامعد إحكلية ابحاث الذكاء كالقػدرات العقميػةإالعػددال الث
إالجز ابوؿ إص لد(ٔ.)ٖٔٙ-ٛ

.ٙٚملمػػود إص ػ ح الػػديف عرفػػد إ(ٕ٘ٓٓ)،تفكيػػر بالحػػدكد رؤل تربكيػػة فػػي تعمػػيـ

التفكير كتعممه إطٔإ عالـ الكتب إالقاىرة .
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.ٙٛالمل يف إااراىيـ اف عاد ا إ وملا ف ااراىيـ إشمو إ(ٕٗٓٓ)إالدماغ كالتعمـ،
جامعد الممؾ عاد العزيزإ الرياض.

.ٜٙم ارد إص ح المدإ(ٕٓٓٓ)إاالسػاليب االحصػائية فػي العمػكـ النفسػية كالتربكيػة

كاالجتماةيةإمكتاد ابنجمو المصريد إالقاىرة.

ٓ.ٚمنصور إلازـ عمواف إ( )ٕٓٓٚإ نصفي الدماغ إكميد الترايد الرياءيد إ جامعد

اةدادwww.iraqacd.org.

ٔ.ٚالنايػػاف إمو ػ إ(ٕٗٓٓ)إاساسػػػيات القيػػػاس فػػػي العمػػػكـ السػػػمككية إطٔ إدار
الشروؽ لمنشر والتوزي إابردف .

ٕ.ٚنوف ػػؿ إملم ػػد اك ػػر إ(  ، ) ٕٓٓٚالػػػذكاء المتعػػػدد فػػػي غرفػػػة الصػػػؼ النظريػػػة
كالتطبيؽ إطٔإدار الم يرة إعماف.

ٖ........................ٚإ(ٕٓٓٚب)إ ع ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػيطرة الدماغي ػ ػ ػػد االتلصػػ ػ ػػص

ابكػػاديمي لػػد طماػػد المػػدراس والجامعػػات ابردنيػػد إمجمػػة جامعػػة النجػػاح لالبحػػاث

(العمكـ االنسانية ) المجمد ٕٔإالعدد ٔ

ٗ.......................ٚإ( )ٕٓٓٛإتطايقػػات ةمميػػة فػػي تنميػػة التفكيػػر باسػػتخداـ

ةادات العقؿ إطٔ إدار الم يرة إعماف .

٘..................ٚوملم ػػد ا ػػـ ػػعي اف إ(ٕٔٔٓ)إدمػػػج مهػػػارات التفكيػػػر فػػػي

المحتكل الدراسي إطٔإدار الم يرة إعماف .

.ٚٙىماـ إعاد الرزاؽ ويمـ إ()ٕٓٓٛإ ا ر ا تلداـ دورة التعمـ اللما ػيد مػف لػ ؿ
الكمايػػوتر فػػي تلصػػيؿ اعػػض الم ػػاىيـ العمميػػد والت كيػػر العممػػي وابتج ػاة نلػػو العمػػوـ

لد ط ب الصؼ ال الث المتو ط اممممكد العرايد ال ػعوديد إ مجمة التربية العممية،

المجمد اللاد عشر العدد ال اني إص لد(ٖ٘)ٙٛ-
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