أثر أنموذج ىيرمان في تحصيل ادة الرياضيات عند طالبات الصف الرابع العممي..........
 ..............................أ.م.د .مدركة صالح عبد اهلل  -م.م.سماح نصيف جاسم محمد

أثر أمنوذج هريهنى  ي صحيل دة دررانيلن
عند طنربن

دريف درردبع درعلوي

أ.م.ة .هدركة صنحل عبد دهلل

م.م.مسنح نيلف جنسن حمود
ممخص البحث

يهػػاؼ حث اػػل حثا ػػعثف ثػػأ موذجػػر ان ػػذ اصمػػكدة يذمػػعف ج ػػف ا ػػيؿ م ػػعا
حثذيعضػػيعع دصػػا طعث ػػعع حث ػػؼ حث حذ ػػل حثوقمػػف كث ا يػػؽ ػػدح حثه ػاؼ ػػع ع حث عانػػر
حثفذضػػير حة يػػر "ال يكجػػا جػػذؽ دح االثػػر ا ػػعىير دصػػا م ػ كل االثػػر  )0,05ػػيف
م ك ػػط اذج ػػعع طعث ػػعع حثمجمكد ػػر حث جذي ي ػػر كم ك ػػط اذج ػػعع طعث ػػعع حثمجمكد ػػر
حثضػ ػػع طر جػ ػػف حت ػ ػػعذ حث ا ػ ػػيؿ"0حد مػ ػػاع حث عانػ ػػر ااػ ػػا ػ ػػعميـ حثض ػ ػ ط حثجرىػ ػػف
ثمجمػػكد يف م ئػػعجى يف دم حالت ػػعذ حث وػػامث ادػػاع حث عانػػر حت ػػعذ ا ػػيقف وػػام
مئكف مف  )50ج ذ مصهع  )45ج ذ مكضكدير ك  )5ج ذ م عثيرث كقا ػـ حث ا ػؽ مػف
حث ػػاؽ كحثن ػػعع كا ػػعل موعم ػػؿ حث ػػوك ر كحث ػػك حث مييري ػػر كجوعثي ػػر حث ػػاحىؿ حثتعطى ػػر
ثالت ػػعذ0ح ػ تامع حث عانػػر موعاثػػر ئيػػكاذ – ذي شعذا ػػكف  )K-R20 20ثا ػػعل
موعمػػؿ ن ػػعع حالت ػػعذ حث ا ػػيقف ثقف ػذحع حثمكضػػكديرث كموعاثػػر حثفعئذكص ػػع ثا ػػعل
موعمؿ ن عع حالت عذ حث ا يقف ثقف ذحع حثم عثير كح تامع حالت عذ حث عىف )t-test
ثويص يف م ق يف ثموعثجر حث يعصعع 0كئعصع حثص عىج ئعة ف :
كج ػػكا ج ػػذؽ دم االث ػػر ا ػػعىير دص ػػا م ػ ػ كل االث ػػر  )0,05ػػيف م ك ػػطف
اذج ػػعع طعث ػػعع حثمجمكدػ ػػر حث جذي ي ػػر كحثض ػػع طر كث ػػػعث حثمجمكد ػػر حث جذي ي ػػر جػػػف
حت عذ حث ا يؿ 0كقا ـ حث ك ؿ ثػأ حال ػ ص عة حة ػف  :اصمػكدة يذمػعف ثػر انػذ جػف
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كقػامع0ذجل م كل حث ا يؿ ثال طعث عع حث ؼ حث حذ ل حثوقمف جػف مػعا حثذيعضػيعع
0حث عانر وض حث ك يعع كحثم ذاعع
The Effect of Herrmann Model on The Achievement
Mathematics for The Scientific Fourth Grade Female
Students
Recent study aims to know the effect of Herrmann Model
on the achievement and retaining mathematics for the scientific
fourth grade female students and to achieve this aim the
researcher has formulated the following hypothes:
'There is no statistically significant difference on (0.05) between
the average of mean scores of experimental group and average
the control group in the achievement test'.
The researcher adopted the partial adjustment for two equalized
groups in posttest. The researcher
constructed a post achievement test consisted of (50) items, (45)
items were subjective and (5) were objective, and the validity and
reliability, the difficulty factor, discrimination power, and the
effectiveness of distracters. The researcher used t-test for two
independent samples and K-R20 equation to calculate the
reliability
of the subjective items and ALPHA Cronbakh equation is used
to calculate the reliability of objective items of the achievement
test,and the researcher used (t-test).
After treated the data statistically, the following result have been
figure out :
There is a statistic significant difference on (0.05) level of
significance between the average of the mean scores of both
groups at the achievement test and in favor of the experimental
group. In the light of the findings, the following conclusion is
formulated: Herrmann's model has an effect in increasing the
achievement for the scientific fourth grade female students in
mathematics. The researcher put forward some recommendations
and suggestions.
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التعريف بالبحث

الفصل األول

مشكمة البحث:

م عر معا حثذيعضيعع دف يذ ع مف حثمػكحا حختػذل ػمف مكضػكدع هع ميػؿ

صاك حثمفع يـ كحثذمكر كاؿ حثمشئالع ك دح ي طقل مف حثموقػـ كحثمػاذز اف ي ػكـ جهػا
ئ ي ػػذ ث كض ػػي حثجكحص ػػل حثذمري ػػر م ػػف حثم ػػعا ث كاف ػػد حثت ػ ػذحع ا ػػعة ث ػػأ موق ػػـ اك

ماذز ثاير قاذحع اذي ير دعثيػر يي ػعؿ ػد حثمػعا  0كاف دمقيػر ػاذيز حثذيعضػيعع
ثي ػػع مهمػػر ػػهقر ػػؿ ػػف دمقيػػر مو ػػا يػػمام جيهػػع ئػػؿ مػػف حثمػػاذز كحثطعثػػل اك حنذ

مهمعن 0جوصا مالاظر حثكحقل حثومقػف ث ػاذيز حثذيعضػيعع جمصػر يشػيذ ثػأ ػاصف حثم ػ كل

حثوقمػػف ثقطق ػػر جػػف م ػعا حثذيعضػػيعع كثئػػؿ حثم ػ كيعع حثا حذ ػػير د صالاػػظ ضػػوفعن جػػف
حثفهـ ك وقـ حثمهعذحع كح يوعل حثمفع يـ حثذيعضير 0حثر يذمث)235:1999

ماذ كح حثذيعضيعع ػف ػاصف ا ػيؿ
كحف مف ا ـ حثمشئالع حث ف يكحجههع ّ
حثطق ر دقأ حثذ ـ مف حد ػذحؼ حث ذ ػكييف كجػكا ػعيف جػف قػاذحع حثطق ػر كح ػ واحاح هـث

كجػػف حثطذي ػػر حث ػػف يفضػػقكصهع جػػف وقمهػػـث ال اف مػػع ي ػػكا جػػف ماحذ ػػصع ػػك حث ػػاذيز

ص ػػؽ كحاػػا صكدػعن مػػعث كذ مػػع ئػػكف حثماعضػػذ ػػعثوذض حثم عشػػذ اك حثمصعقشػػر ػػف ائنػػذ

طذؽ حث اذيز شيكدعنث اكف مذحدع ثقفذكؽ حثفذاير يف حثطق ر0

د اشػػعذع ا حذ ػػعع دايػػا ثػػأ كجػػكا ضػػوؼ جػػف ا ػػيؿ مػػعا حثذيعضػػيعع

ث ػ ػػال طق ػ ػػر حثمذاق ػ ػػر حثنعصكي ػ ػػرث مصه ػ ػػع ا حذ ػ ػػر حث ػ ػػعطف ث  )2004كا حذ ػ ػػر ا ػ ػػف ث
)2005ث كا حذ ر حثو كام ث  )2009ثق ؼ حث حذ ل حثوعـ0

كمف دح حثمصطقؽ حت عذع حث عانر اصمكدة يذمعف ك فر طذي ر اذيز ثيوعثج مشئقر
اصف حث ا يؿ جف معا حثذيعضيعع0
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ك ااا مشئقر حث ال جف حيجع ػر دػف حث ػعمؿ حة ػف  :ػؿ خصمػكدة يذمػعف انػذ جػف
ا يؿ معا حثذيعضيعع دصا طعث عع حث ؼ حث حذ ل حثوقمف ؟

أىمية البحث:

" ف ا ػػـ م ػػع يمي ػػر حثذيعض ػػيعع ج ػػف ايعمص ػػع ػػد صه ػػع ثي ػػع مج ػػذا دمقي ػػعع

ذك يصير مصف قر اك مهعذحع ؿ ف ا صير مائمر ي

ؿ وضهع وض ح

عال كني عن

ايػػل ئػػكف جػػف حثصهعيػػر صيعصػعن م ئػػعمالن م يصػعن ث صع ػػر حخ ع ػػير ػػف :حثمفػػع يـ حثذيعضػػير
كحثم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعا كحث وميم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعع حثذيعض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير كحثتكحذرميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعع كا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ حثم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمثر

حثذيعضير)" .0د يالفث)109:2002

اراحا حخ مػعـ حثوقمػػف مكضػػكع حث فئيػػذ حرايػػعاحن مقاكظػعن جػػف حثص ػػؼ حثنػػعصف

مف حث ذف حثوشذيف ال يمع جف د ا حثنمعصيصعع مصرث ايل منؿ دثؾ حخ معـ جف حثئنيذ
مػػف قػكحىـ حث فئيػػذ كحث ػذحمج حث وقيميػػر ك ػػدؿ حثجهػػكا حثئ يػػذ كاصفػػعؽ حخمػكحؿ حثطعىقػػر كا حذ

حث اكل حثالرمر كحث ط ي عع حث ذ كير كحثصف ير دمالن م عا حث ذ ير حثهعاجر ئػؿ ا وعا ػع
ثػػأ صظػػيـ حث فئيػػذ دصػػا حثم وقمػػيف كحخ ػ فعا مػػف طعقػػع هـ حي احديػػر كح ػ نمعذ ع مػػف

تػػالؿ ػػكجيذ حثتػػامعع كحث ػذحمج حث ػػف ق ػػف حا يعجػػع هـ ك ػػعدا ـ دقػػأ حثصمػػك حث ػػقيـث

ايل اف حث فئيذ يو ذ ااح ا ع ير جف ا يؿ حثموذجرث كثـ وا حثصظـ حث ذ كير هاؼ
ثأ مؿ د كؿ حثطق ر عثموعذؼ كحثا عىؽ ج طث ؿ وػاع دثػؾ ثػأ حثومػؿ دقػأ صميػر

ك وقػػيـ حث فئيػػذ ثي ػ مئف حثفػػذا مػػف حث وعمػػؿ مػػل م طق ػػعع حثايػػع حثموع ػػذ  0ا كجػػعاك

كصكجؿث)29:2007

اف حث فئيػذ موصػع حثمجػذا ػػك شػعيؿ حثو ػؿ جػػف ام أػذ مػعث ك ػػك ا ػـ مػع يميػػر

حثجػػصز حث شػػذمث جعثو ػػؿ اجمػػعع حخايػػعف ػػك مصػػعط حث فئيػػذ 0كيمنػػؿ حث فئيػػذ صػػكع مػػف
اشئعؿ حث قكؾ حيص عصف جهك يم ف جػف ادقػأ م ػ كيعع حثصشػعط حثو قػفث ئمػع يو ػذ مػف
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ا ـ حثت عىص حث ف مير حيص عف دف يذ مػف حثمتقكقػعع ث ك ػدح حث ػقكؾ صػع ج دػف

ذئيل حثامعغ ثاير ك و يا م عذصػرن مػل ذئي ػر حث ػيط دصػا حثايػكحفث كا ػ طعع حيص ػعف

مػ ػ ػ ػ ػػف تالث ػ ػ ػ ػ ػػر اف ي مي ػ ػ ػ ػ ػػر د ػ ػ ػ ػ ػػف حثايػ ػ ػ ػ ػ ػكحف اذ ػ ػ ػ ػ ػػر دق ػ ػ ػ ػ ػػأ ااي ػ ػ ػ ػ ػػا حثه ػ ػ ػ ػ ػػاؼ م ػ ػ ػ ػ ػػف
قكئر 0حثويع ذ ث)27:2011

ث ا ااا يذمعف اذ ور اصمعط ثق فئيذ ف:

 .1حثصمط حثمصط ف  : Logical Styleيه ـ صع قعدا موذجير كحث اذ دقأ جهـ كامج
حخ صير كحخصظمر كحثومقيعع حثموذجير0

 .2حثػصمط حث صظيمػف  : Organizing Styleيهػ ـ صظػيـ كجاكثػر حخصشػطر كحال مػعـ
عث فع يؿ ك يع ر ا احؼ كحج حذ حع ا ي هع0

 .3حثصمط حث يصشت ف حالج معدف)  : Interpersonal Styleيظهذ جير حث اذ دقأ
حال

عؿ كحث كح ؿ حالج معدف كحثقعكم ك ػمنيذ دقػأ حةتػذيف كحث ػاذ دقػأ حث وعمػؿ مػل

حةتذيف0

 .4حثػػصمط حخ ئػػعذم  : Creative Styleجقػػأ جيػػر حث ػػاذ دقػػأ حث

ػػكذ كحث تيػػؿ

ثق ػػاحىؿ يػػذ حثممثكجػػر ك تطػػف حثوكحىػػؽ كحثو ػػعع حث ػػف ظهػػذ تػػالؿ حث فئيػػذ كحثا ػػكؿ

دقأ اجئعذ جايا  0مامكاث)207:2006

ك ذل آف يذمعف)  )Ann Herrmann-Nehdiا صر

عال صظذير حثػامعغ حثئقػف

اف حث وقـ ك ص ؿ جوػعؿ ثقموذجػر كحثموقكمػعع حثمذ طػر م ػاحؼ حخاح ث كي ضػمف ركيػا
حثم وقمػػيف طذي ػػر مصظمػػر ث طػػكيذ حثم ػػاذ حث ػػف يا عجكصهػػع دمقيػعنث ك ػػك ثهػػعـ ك شػػجيل
حث طػػكيذث ػكح دقػػأ م ػ كل حثفػػذا اـ حثجمعدػػعع اـ حثمصظمػػععث ك ػػك جػػر جوػػعؿ مػػف
اؼ ح حذ يجف طكيؿ حخما مف اجؿ حثصمك حثم
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 -حثامعغ م اذ حث وقـث ك ك عثوعا

يذ م عؿ شئؿ ئ أ
ػعؼث د يػمام ط يػؽ صػكح ج

ا اعل حثامعغ دقأ م عاذحع حث وقـث ثأ ا يصهع كصجعاهع اذ ئ يذ0
-

ػػميـ حثما ػػكلث كطػػذؽ ك ػػيؿ ئػػؿ ص طػػر وقػػـ جيػػرث يجػػل اف

حث وقـ حثم صكدر ثال حثم وقميف0

ػػؽ كا ػػعثيل

 ئػػؿ طذي ػػر مػػف طػػذؽ ك ػػيؿ حثموقكمػػعع حث ػػؼث اك شػ ئر حيص ذصػػع )...طقػػلحذ يجير مت قفر ثقص ؽث ايل طع ؽ مل ا يعجعع حثطق رث ئف ي مئصكح مف ف ػيذ

ئ ػ ػػؿ ص ط ػ ػػر ما ػ ػػاا ط ػ ػػذؽ كك ػ ػػعىؿ مت قف ػ ػػر صع ػ ػػل اصم ػ ػػعط حث ػ ػػامعغ حثئق ػ ػػف 0صكج ػ ػػؿ
ك ويفعفث)32-31:2011

كيػ ػػذل د ػ ػػا حثعفػ ػػعذ ث  )1977اف موذجػ ػػر م ػ ػ كل حث ا ػ ػػيؿ حثا حذ ػ ػػف ثقطق ػ ػػر جػ ػػف

حثاعضذ يئكف مائػعن مصع ػ عن ثق ص ػم م ػ كل ا ػيقهـ م ػ النث ثػدح ياػذص حثمه مػكف
كيـ صشػعط حثطعثػل ثػأ ػدؿ وػض حثجهػكا حث ػف ريػا مػف مكضػكدير كن ػعع ك ػاؽ

اذجعع حث ا يؿ حثا حذ ف 0د ا حثعفعذ ث)244:1977

كاش ػ ػػعذ حثتكحث ػ ػػا ث  )1997اف دمقي ػ ػػر ط ػ ػػكيذ مهم ػ ػػعع كق ػ ػػاذحع حثم وقم ػ ػػيف كري ػ ػػعا

ا ػػيقهـ حثا حذ ػػف ال ػػم ف مػػف حد مػػعا مصػػع ج ااينػػر جا ػػلث ػػؿ ال ػػا مػػف حال مػػعـ

ػػعثذئف حخ ع ػػف حثػػدم ي ػكحرم حثمػػصهج مػػف اذئػػعف حثومقيػػر حث وقيميػػر حثم منقػػر ػػعثطذحىؽ

كحخ ػػعثيل حث اذي ػػير صظػ حنذ ثفعدقي هػػع جػػف ذجمػػر ما ػػكل حثمػػعا ثػػأ ااح ذ ػػكم دقمػػف
حج معدف مع ي هـ جف صمك شت ػير حثم وقمػيف ك طػكيذ مهػع حذ هـ حثو قيػر كحالج معديػر

كحثج مير 0حثتكحثا ث)7:1997

ك ذر ا مير حث ال حثاعثف مع يم ف :

 .1صاذ حثا حذ عع حث جذي ير حث ف صعكثع اصمكدة يذمعف ا ل دقـ حث عانر) ايل ثػـ
ونػػذ حث عانػػر ػػكل ا حذ ػ يف ااػػا مع دذ يػػر ك ػػف ا حذ ػػر ديػػا ث  )2009جػػف جق ػػطيف
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كا حذ ر اجص ير ف ا حذ ر  )Ozden , 2008جف ذئيػع كحثا حذ ػ عف ح ػ تامع حثػ وقـ

حثم صا ثأ حثامعغ ك فهع طذي ر اذيز0

 .2دح حخصمكدة مف حثصمعدة حث ف يمئف اف وعثج مشعئؿ جف اذيز معا حثذيعضيعع
ئكصر ي تاـ ثعر حثمصطؽ كحي احع حثفئذم ك ك مع ا عجر معا حثذيعضيعع0

 .3حد مػػعا حثمذاقػػر حيداحايػػر ك ػػعختص حث ػػؼ حث حذ ػػل حثوقمػػف ك ػػفر احيػػر حثا حذ ػػر

حخئنذ ت

عن0

ىدف البحث :يهاؼ حث ال حثاعثف ثأ موذجر انذ اصمكدة يذمػعف جػف ا ػيؿ مػعا

حثذيعضيعع دصا طعث عع حث ؼ حث حذ ل حثوقمف 0
فرضية البحث :ث ا يؽ اؼ حث ال

ع ع حث عانر حثفذضير حث عثير :

ال يكج ػػا ج ػػذؽ دح االث ػػر ا ػػعىير دص ػػا م ػ ػ كل االث ػػر  )0.05ػػيف م ك ػػط اذج ػػعع

طعث عع حثمجمكدر حث جذي ير كم ك ط اذجػعع طعث ػعع حثمجمكدػر حثضػع طر جػف حت ػعذ
حث ا يؿ0

حدود البحث :ي ااا حث ال حثاعثف ل :

 .1طعث عع حث ؼ حث حذ ل حثوقمف جف داحايعع كنعصكيعع حث صعع حث ع ور ثقمايذير حثوعمر

ث ذ ير ماعجظر عاحا/حثذ عجر حخكثأ0

 .2حثف ػ ػػؿ حث حذ ػ ػػل ا ػ ػػعل حثمنقن ػ ػػعع) كحثت ػ ػػعمز حثم جه ػ ػػعع) كحث ػ ػػعاز حثهصا ػ ػػر
حيااحنير) مف ئ عل حثذيعضيعع ثق ؼ حث حذ ل حثوقمفث ط4ث 2011ـ0

 .3حثف ؿ حثا حذ ف حثنعصف ثقوعـ حثا حذ ف 2011ـ_2012ـ0
تحديد المصطمحات:

 .1حخصمكدة : The Model

 -دذجر قطعمف كقطعمف ث :)2003
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ص ػػر "حي ػ ػ حذ يجيعع حث ػػف يكظفه ػػع حثموق ػػـ ج ػػف حثمكق ػػؼ حث وقيم ػػف ه ػػاؼ ا ي ػػؽ صػ ػكح ج
وقيمير ثال حثطق ر م صا ثأ حج ذحضعع ي كـ دقيهع حخصمكدة كي ااا جير اكذ حثموقـ

كحثطعثل كا قكل حث كيـ" 0قطعمف كقطعمفث)36:2003

كقا صع حث عانر وذيؼ قطعمف كقطعمف ث  )2003ك فر وذيفعن صظذيعن0

 حث وذيؼ حيجذحىف  :ف مجمكدر حال حذ يجيعع حث ف كظفهع حثماذ ر حث عانر) جفاذيز حثمعا قيا حث ال)0

 .2حخصمكدة حثذ عدف ثهيذمعف ):Four Quadrant Model (Herrmann
 -دذجر مامكا ث :)2006

صر "اصمكدة حث يعا حثمتير كيوذض حخصمكدة اذ ور اصمعط كض حثطذؽ حث ػف ي وعمػؿ
هػػع حخج ػذحا مػػل حثوػػعثـ ك ػػف حثػػصمط حثمصط ػػفث حثػػصمط حث صظيمػػفث حثػػصمط حث يصشت ػػفث

حثصمط حخ ئعذم)" 0مامكاث)207:2006

كقا صع حث عانر وذيؼ مامكا ث  )2006ك فر وذيفعن صظذيعن0

 .3حث ا يؿ : The Achievement
 -دذجر دالـ ث :)2007

ص ػػر "م ػ ػ كل حثصج ػػعر حث ػػدم يا ػػذر اك ي ػػؿ ثي ػػر حثطعث ػػل ج ػػف م ػػعا ا حذ ػػير اك مج ػػعؿ
وقيمف اك اذي ف مويف" 0دالـث)122:2007

كق ػػا ص ػػع حث عان ػػر وذي ػػؼ د ػػالـ ث  )2007ك ػػفر وذيفػ ػعن صظذيػ ػعن كي ػػعز جذحىيػ ػعن

عثاذجعع حث ف ا ؿ دقيهع طعث عع مجمكد ف حث ال جف حالت عذ حث ا يقف حثػدم

ادا ر حث عانر ثهدح حثعذض)0

 .4حثذيعضيعع : The Mathematics
 دذجهع ا كريصر ث:)2010العدد ()41
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صهػع "موذجػر مصظمػر جػف صيػر ثهػع ا ػكثهع ك صظيمهػع حثمصط ػفث ايػل ػاا مفػع يـ يػذ

موذجرث نـ وميمعع ثأ اف

إطار نظري

ؿ ثأ حث ط ي عع 0امر كحث الكصرث)17:2010

النظرية التي يستند إلييا أنموذج ىيرمان:
ح ػ م حذ حذ جهػػكا دقمػػع دقػػـ حثػػصفز كدقػػـ حخد ػػعل جػػف حخثفيػػر حثنعثنػػر ػػذرع صظذيػػعع

جايػا جػف دقػـ صفػز حثػ وقـ كحث وقػيـ مصهػع صظذيػر حثػ وقـ حثم ػ صا ثػأ حثػامعغ

Brain

 )Based Learningايل ّػيف ا ػاعل ػد حثصظذيػر ئػيف كئػيف )Cain & Cain
اف حثامعغ مركا مجمكدر مف حث ػاذحع حثئعمصػر مصهػع حث ػاذ دقػأ حث صظػيـ حثػدح ف كحث ػاذ
دقػػأ اقيػػؿ حث يعصػػعع كحث ممػػؿ حثػػدح ف كقػػاذ الم صع يػػر دقػػأ حي ػػاحع كحص هػػأ ئػػيف كئػػيف

دػػعـ 2002

ػػيع ر انصػػف دشػػذ م ػػاا مػػف م ػػعا صظذيػػر حث ػ وقـ حثم ػ صا ثػػأ حثػػامعغ

دقأ حثصاك حة ف:

 .حثامعغ صظعـ ايكم:حثامعغ كحثو ؿ كحثج ـ كاا ايصعميئير0
 .حثامعغ/حثو ؿ حج معدف0

 .ي ال حثامعغ دف حثموصأ جطذيعن0

 .حث ال دف حثموصأ ي ـ ك عطر حخصمعط0

 .حالصفوعالع كحثوكحطؼ اع مر جف شئيؿ حخصمعط0
 .ياذؾ حثامعغ كي اع حثجر كحثئؿ ق عىيعن0

 .حث وقـ يا عة ثأ ئؿ مف حالص ع حثمذئر كحياذحؾ حثجعص ف0
 .ياتؿ جف دمقير حث وقـ ئؿ مف حثكدف كحثالكدف0

 .يصظـ حثامعغ حثدحئذ طذي يف حثمئعصير كحخ ظهعذير0
 .حث وقـ صمعىف0
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 .حث وقـ حثمو ا يصمك كي طكذ مف تالؿ حث اام كيئ
 .ئؿ امعغ مصظـ طذي ر جذيا 0

مف تالؿ حث هايا0

كقػػا ثتػػص ئػػيف كئػػيف جكحىػػا كظيػػؼ صظذيػػر حث ػ وقـ حثم ػ صا ثػػأ حثػػامعغ جػػف حثومقيػػر

حث ذ كير دقأ حثصاك حة ف:

 -مئف حثطق ر مف اؿ حثمشئالع طذؽ مت قفر0

 ومؿ دقأ صمير حثاكحذ كحثمصعقشر جف حثعذجر حث فير0 -اجل حثطعثل ثأ حثمشعذئر جف

صل حث حذذحع0

 -جوؿ دمقير حث وقـ مف اجؿ حثفهـ0

-

ع ـ جف ئكيف ت ذحع حثم وقميف0

 مئف د حثصظذير حثم وقميف مػف حث وعمػؿ مػل ائنػذ مػف دمػؿ جػف حثكقػع صف ػر صظػ حنذث اذ حثامعغ حثايصعميئير0

صػع ن دقػػأ ػػد حثموطيػػعع ح جهػع اذئػػعع حث طػػكيذ حث ذ ػػكم جػف ئنيػػذ مػػف قػػاحف حثوػػعثـ
ثػ ػػأ دػ ػػعا حثصظػ ػػذ جػ ػػف تطػ ػػط ك ػ ػذحمج حثومقيػ ػػر حث ذ كيػ ػػر ئعمقػ ػػر هػ ػػاؼ مئػ ػػيف ػ ػػد

حثمج موعع مف داحا اجيعثهع حثم
اتدع

قير حث عاذ دقأ مكحجهػر حث اػايععث د اف حث شػذير

ذل مف كثكة د ذ جايا يمئف ك فر و ػذ حثمج موػعع حثم ادػرث وػا اف

ج ػػعكر د ػػاا ي ػػذ ققي ػػؿ م ػػف اكؿ حثو ػػعثـ م ػػع ا ػػطق دق ػػأ

حثموقكمعع كحال

ػػمي ر و ػػذ ئصكثكجي ػػع

عالعث مف صعاير اتذل ػااع ظهػذ جػف حخجػؽ موػعثـ دقػـ جايػا ػك

دقـ حي احع  )Creatologyحثدم يوئز موصأ ئعمقيعن يضػـ ػيف نصعيػع مجمكدػر مػف

حثوقكـ منؿ دقـ حثصفز كدقـ حالج معع كدقـ حثاع كل كدقكـ حثطل كحخد عل0
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ف ا حذ ػػر صظذيػػعع حثػػامعغ وػػا اجػػذ حخ ػػعز حثػػدم يمئػػف احذز صظذيػػعع حثػػدئع مػػف

اذحؾ كجه ػػـ حثصظذي ػػعع حثموع ػػذ حث ػػف ح م ػػع ف ػػيذ حث ػػدئع دق ػػأ حد ػػعذ اف ػػد
حثصظذيعع ف ص عة خ اعل حثدئع  0صكجؿث)67-66:2007

ػعمؿ ثق وقػػيـ كحث ػ وقـ
نمن ػؿ صظذيػػر حث ػ وقـ حث ػػعىـ دقػػأ حثػػامعغ حث شػػذم ا ػػقك عن كمصهج ػعن شػ ن
ي صا ثأ دقػـ حخد ػعل حثاػايل 0طػكذ ئػؿ مػف دقػـ حثػصفز كدقػـ حخد ػعل دقػكـ

حثامعغ) كدقـ حث ذ ير شئؿ مصف ؿ ثف ذحع طكيقر كقا جقأ دثؾ ح مػعـ حث ػيئكثكجييف
عثكظعىؼ كحث اذحع حثو قير حثػ وقـ كحث ػدئذ كحث فئيػذ)ث كا ػ ـ دقمػع حخد ػعل طػكيذ

حثامعغ كآثير دمقر مف تالؿ صمعدة تع ر ر 0امع حث ذ كييف ج ا اذ كح دقأ طػكيذ

صمػ ػ ػػعدة ذ كيػ ػ ػػر

ػ ػ ػ صا ثػ ػ ػػأ حثفق ػ ػ ػػفعع كحثصظذيػ ػ ػػعع حثصف ػ ػ ػػير كحثظػ ػ ػػذكؼ حالق

ػ ػ ػػعاير

كحالج معدير كحثن عجير حث عىا جف ئؿ مذاقر0

كث ا ظهذع حثوايا مف حثصمعدة حث قكئير حث ف ح مع وقيـ حث فئيذ كحث ػف اطقػؽ دقيهػع
 )Cognitive Modelsكمف ا ذر ع

ػصيؼ قػكـ )Bloom Taxonomyث ك صػعؾ

صمػعدة وقػػيـ حث فئيػػذ كصمػػعدة حثػػدئع كصمػػعدة موعثجػػر حثموقكمػػعع 0كقػػا اصاػػعر مجمكدػػر

مػػف حثوقمػػع ثػػأ ح جػػع حث فئيػػذ مػػل احيػػر حثنمعصيصػػعع مػػف حث ػذف حثمعضػػفث كقػػاـ آتػػذكف
طذقعن يذ م عشذ ث ا يف ااح حثطق ر ع تاحـ مصهجيػعع كح ػ حذ يجيعع تع ػرث كمػف

اشػهذ دقمػع

ػدح حثمصاصػأ يذئصػر  )Perkinsكآذنذئك ػ ع )Arthur Costa

ػعال

ئ عل حثو ؿ كااثذ )Adlerث جعخكؿ ذئر دقأ ا يف حثدئع مف تالؿ اذيز مهعذحع
حث فئيذ حثجيا ث كحثنعصف اص ج ئ ع عن ذحىاحن جف طكيذ حثو كؿ 0)Developing Minds

ف ن حذ اكل حثو ؿ حث شذم جف حثا ػر حختيػذ قػعا ثػأ ػركغ صظػـ ذ كيػر جايػا مػل
احي ػػر حخثفي ػػر حثنعثن ػػر

ػ ػ صا ث ػػأ حثػ ػ وقـ حثم ص ػػع ـ م ػػل حث ػػامعغ اك حثم ػ ػ صا ث ػػأ حث ػػامعغ

 )Brain-based Learningك ػدح حثصظػعـ مػف حثػ وقـ ػ ئكف ثػر آنػعذ حثم ذ ػر جيمػػع
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ي وقؽ مكحديػا ػا حثا حذ ػر حثيكميػر جػف حثماذ ػرث ك يع ػعع حثصظػعـ حث وقيمػفث اكثكيػعع

حثميرحصيرث كحث يىعع حث فيرث كح تاحـ حث ئصكثكجيع0

اف حثوقـ حثدم يه ـ عثطذي ر حخجضؿ ث وقـ حثامعغ يئكف نكذ جف حث وقـ كاذئر كؼ
عدا جف حثك كؿ ثأ ئؿ حثم وقميف شئؿ اجضؿ.

مامكاث)284-283:2006

حثػػامعغ ااح حث فئيػػذ اك ااح حثو ػػؿ ئمػػع ذال حخ ػ ػ عد "جش ػ ع " ك صػػع صػػاذؾ حثوالقػػر ػػيف

حثمشتص حثامعغ) كحثمجذا حثو ؿ – حث فئيػذ)ث كاف حثو ػؿ ػك مفهػكـ مجػذا د اصصػع ال
صقمػز دضػكحن مػع جػف حثج ػػـ كص ػؼ مػل ا ػمر ثي ػكؿ ثصػػع اصػع حثو ػؿ ...ػؿ ف ػدح ص يجػػر

دمػػػؿ آثيػ ػػر حثػ ػػامعغث كقػ ػػا ح ػ ػػطقاع حثقعػ ػػعع دقػ ػػأ

ػ ػػمير ػ ػػد حثص يجػ ػػر ثعػ ػػر :حثو ػ ػػؿ

 )Mind-Raisonاك يػػذ ػػدح مػػف حثم ػػطقاعع حثمجػػذا ث كالشػػؾ اف موذج صػػع ثهػػدح

حثمشتص م ذئيل حثامعغ حث شػذم

كآثيع ر كآثير حثو ؿ حث شذم0

ػعداصع ثػأ اػا ئ يػذ جػف موذجػر ط يوػر حث فئيػذ

كقا جع جف صػص دقمػف ف ػيذ ال يتقػك مػف ا ميػر اػكؿ ااح

ػدح حثو ػؿث ام حثػامعغ

كحثوالقر يصهمع "خ عل كجيهػر صذاػل اايعصػعن عد ػعذ حثػامعغ ائنػذ حخشػيع و يػاحن جػف
حثئ ػػكفث جه ػػك ي ػػمثؼ م ػػف ذيقي ػػكف اث ػػؼ مقي ػػعذ) تقي ػػرث ي

د

حث

ػػؿ ه ػػع صا ػػك  100قي ػػكف

كف مصهع جف ش ئعع وػل حثػدئع ث كحي ػاحعث كحثوكحطػؼث كحثػكدف كحثػدحئذث ك ػاـ

يمعع حث شذياير حثامع ير تذيطر اكثير ثم ا حذ ر.

كياث)88-87:2007

اتدع ا اعل حث وقـ حث عىـ دقأ حثامعغ دم حثجعص يف جف حث ك ل تػالؿ حث ػصكحع حثوشػذ

حختيذ ث كدثؾ صظ حنذ ثظهكذ صظذيعع موذجير صعكثع حث ذحئيل حثو قير دصا حثم وقـ كئيفير
حث وعم ػػؿ موه ػػع ج ػػف ض ػػك حثواي ػػا م ػػف حثوكحم ػػؿ ا مه ػػع :حثجعص ػػل حثف ػػيكثكجف ثقمػ ػ وقـث
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حثت ػذحع حث ػػع رث حثمصظكمػػعع حثمفع يميػػرث طػػكذ حث صيػػعع حثااينػػر ك يذ ػػعث د يم قػػؾ

حيص ػػعف امع ػعن كحاػػاحنث ال اف ػػدح حثػػامعغ ي ئػػكف مػػف ص ػػفف ئػػذ ثموعثجػػر حثموقكمػػعع

ط ػذي يف مت قف ػػيف معم ػعنث جعثص ػػؼ حخي ػػذ مػػف حثػػامعغ ي ت ػػص جػػف دػػعا ذئيػػل

حخج ػ حر ث ئػػكيف ئػػؿ م ئعمػػؿث ئمػػع صػػر ي وػػذؼ دقػػأ حثوالقػػعع ػػيف حخج ػ حر حثمصف ػػقرث
ك ػػك ال يص ػػؿ

ػػكذ تطيػػر ػػؿ يومػػؿ شػػئؿ ئقػػف م كحجػػؽ م ػك أحرث يصمػػع ي ػػام حثص ػػؼ

حخيمف ثقئذ حثامع ير جعدقيػر جػف دمقيػعع حثموعثجػر حث

ػذير كحثمئعصيػر ك وػا قاذ ػر جػف

مجعؿ حثقعر مااكا ثقععيػرث جػصاف ال صفئػذ ص ػؼ كحاػا اكف حةتػذث جئال مػع يشػ ذؾ

جف حثومقيعع حثو قير حثوقيع0

د يا كدفعصرث)117:2003

حراحا حخ مػعـ ا حذ ػر ا ػػعثيل حثػ وقـ كحث فئيػػذ كحث فضػيالع حثامع يػر مػػف تػالؿ دػػالف

د ا حث ويصعع د احن ثقامعغ ص يجر ثالئ شعجعع حثهعىقر جف صعىر ككظعىفر تالؿ حثوشذ
صكحع حختيذ مف حث ذف حثوشذيف كحث ف فكؽ ئني حنذ مع دػذؼ جػف ػمذيل حث شػذير ا ػأ

يمئػػف حث ػػكؿ اف حثػػامعغ حث شػػذم جهػػعر جذيػػا جػػف حثئػػعىف حثاػػف ػكح ئ صيػػر اك كظػػعىؼ

جذكح طر كايصعميع ر كدالق ر عثج ػـ كحثو ػؿ ال يمعنقػر شػ آتػذ وعمػؿ موػر حثوقػـ ا ػأ
حةف)Jensen,2001 0

مف صعاير اتذل شيذ ئنيذ مف حثا حذ عع حث ف ح ػ صاع ثػأ صظذيػر حثص ػفيف حثئػذكييف

ثقػامعغ  )Two Hemispheres Brain Theoryثقوػعثـ ذكجػذر ػي ذم

 )Sperryكحث ػػف ح م ػػع كظ ػػعىؼ جػػعص ف حث ػػامعغث حثجعص ػػل حخي ػػذ Brain

Roger
)Left

كحثجعصػل حخيمػػف  )Right Brainثػػأ اف اصمػػعط حث فئيػػذ حث ػػعىا ثػػال طق ػػر حثمػػاحذز

كحثجعموعع صع ن دقأ كظعىؼ جعص ف حثامعغ ذئػر دقػأ صمػط حث فئيػذ حث اقيقػف كحثقعػكم
كحثمصطؽ حثذيعضف ك ػد حخصمػعط مػف حث فئيػذ مػف كظػعىؼ حثجعصػل حخي ػذ ثقػامعغث جػف
العدد ()41
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اػػيف اف كظػػعىؼ حثجعصػػل حخيمػػف ثقػػامعغ ذئػػر دقػػأ صمػػط حث فئيػػذ حث

ػػذم كحثمئػػعصف

كحثاا ف كحث ذئي ف كحي احدف كحثئقف ك د حخصمػعط جػف حذجػل م ػ مذ تع ػرن حثكظيفػر

حخ ـ ك ف حث فئيذ حي احدف)Sousa,2001 0

كقا مئاع ػد حثص ػعىج مػف تػالؿ مجمكدػر مػف حثا حذ ػعع دقػأ حثم ػ كل حثوػعطففث

اي ػػل ػ ّػيف اي كص ػػك  )DeBono,2003اف حثػ ػ وقـ ج ػػف حثم ػػاحذز يذئ ػػر دق ػػأ حث فئي ػػذ
 (Verticalكاي ػ ػػاع ػ ػػدح حث كجي ػ ػػر ص ػ ػػعىج ا حذ ػ ػػر ئ ػ ػػؿ م ػ ػػف
حث اذ ػ ػػف )Thinking
;Saleh,1997

;Herrmann,2003

;Springer&Dutsch,2003

 )Omstanا كجعاك كصكجؿث)50-49:2007

كيذجػػل حخ مػػعـ مكضػػكع حث ػػيطذ حثامع ي ػر ػػيف حث ػػعانيف دقػػأ حت ػ الؼ كجيهػػع هـ
حثوقمير كحثصظذير كحثمهصير ثأ نالنر ا عل يمئف جمعثهع دقأ حثصاك حة ف :

 -ي ػػام اط ػػع حخد ػػعل  )Neurologistsح معمػػع يػػذ م ػ كؽ ا حذ ػػر حث ػػيطذ

حثامع يػ ػػر ثػ ػػال حخج ػ ػذحا هػ ػػاؼ ح

ػ ػػع مكحقػ ػػل حثكظػ ػػعىؼ حثمتيػ ػػر

 )Functionsدصػػا حيص ػػعفث كيو مػػاكف جػػف ػػدح حثشػػمف دقػػأ ك ػػعىؿ
 )Emission Tomographyكحثدم يت

ذ ل )PETث ك

Cerebral
Positron

كيذ حثامعغ حثكظيفف

ػعثذصيف حثمعصعطي ػف  )Functional Magnetic Resonance Imagingكحثػدم

يت

ػ ػػذ ل )FMRIثكحث

ػ ػػكيذ ػ ػػعثذصيف حثمعصعطي ػ ػػف حثطيف ػ ػػف

 )Resonance Spectroscopyكحثدم يت

ذ ل 0)MRS

Magnetic

 -ام ػػع دقم ػػع حث ػػصفز  )Psychologistsجم ػػف ت ػػالؿ ا حذ ػػر حث ػػيطذ حثامع ي ػػر ث ػػال

حخجػ ػ ػذحا يمئ ػ ػػصهـ جه ػ ػػـ دمقي ػ ػػر حياذحؾ )Perceptionث كدمقي ػ ػػر موعثج ػ ػػر حثموقكم ػ ػػعع
)Processing of Informationث كاصمػػعط حث ػ وقـ  )Learning Styleثػػال

حثم وقميف0
العدد ()41
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 جيم ػ ػػع ي وق ػ ػػؽ ػ ػػعثمذ يف  )Educatorsج ػ ػػمف ح معم ػ ػػع هـ ص ػ ػػل دق ػ ػػأ حث ط ي ػ ػػععكحالئ شػػعجعع حث ػػف

ػػفذ دصهػػع ا حذ ػػر حث ػػيطذ حثامع يػػر هػػاؼ ا ػػيف دمقيػػر حث وقػػيـ

كحث وقـ 0ا كجعاك كصكجؿث)50:2007

كثموذجػ ػػر م ػ ػػع مر حث ػ ػػيطذ حثامع يػ ػػر جػ ػػف حثومقيػ ػػر حث وقيميػ ػػر-حث وقميػ ػػرث يػ ػػذل ك ػ ػػع
 )Sousa,2001اف حث ػػيطذ حثامع يػػر مػػف حثوكحمػػؿ حثم ػػع مر جػػف حثومقيػػر حث وقيميػػرث

تع ػرن دح مػػع دقمصػػع حث يىػػر حثماذ ػػير قػػا

ػػممع ث ػػمنذ دقػػأ ا ػػعثيل حث ػ وقـ حثمت قفػػر

ثال حثطق رث ايل يف اف حثماذ ر فضؿ صكدعن مويصػعن مػف حث وقػيـ دقػأ اصػكحع اتػذل0
د اف مذحجور م وم ر ثمع يجذم مف وقيـ ك وقـ جف حثماذ ر ا ن مف مذاقر حثاضعصر
ا أ صهعيػر حثمذاقػر حثنعصكيػر ػيف اف موظػـ حثموقمػكف يو ذجػكف ػمف حثمػاحذز ػف دحع

ص ؼ امع ف اي ذث ك ػدح يوصػف اف حثص ػؼ حثػامع ف حخي ػذ مفضػؿ مػف ق ػؿ حثطق ػر
جف دمقير حث وقيـ كحث وقـث دقأ ا عل معؿ كحض جف صمير كظعىؼ حثجعصػل حخيمػف

ثقامعغ0

كاش ػػعذع ا حذ ػػر يذم ػػعف  )Herrmann,2002ث ػػأ اف حثطق ػػر ي وقم ػػكف م ػػف ت ػػالؿ
طذحىؽ كحجؽ مل صمط حث يطذ حثامع ير حث عىا ثايهـ يا كف ص عىج مذ فور جف دمقير

حث وقـ-حث وقيـ وئز ػمال حثطق ػر حثػديف يوقمػكف طػذؽ يػذ م ػ ر مػل صمػط حث ػيطذ
حثامع ير  )Brain Dominanceحث عىا ثايهـ0

يصم ػػع يش ػػيذ  )Sousa,2001ث ػػأ ا مي ػػر موذج ػػر كظ ػػعىؼ ج ػػعص ف حث ػػامعغ م ػػف ق ػػؿ

حثموقميف خف حثموقميف عث عن مع يوقمكف طق هـ عثطذي ر حث ف وقمكح هعث ك عث عثف جهـ
اعجر ثموذجر حثئنيذ دف اصمػعط وقػـ طق ػ هـ ا ػأ ي مئصػكح مػف ا يػؽ ص عجػعع وقميػر

دحع م ػ ػ كل حذ ِ
ؽ ثػ ػػال طق ػ ػ هـ0كجػ ػػف مئيػ ػػا ـ دقػ ػػأ ح ػ ػ تاحـ جػ ػػعص ف حثػ ػػامعغ حثئقػ ػػف
 )Whole Brainاشػعذ ػػك ذ  )Hooper,1992ثػػأ ف حثئفػع

العدد ()41
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ػػذ ط شػػئؿ ئ يػػذ ػػعثجر حخي ػػذ ثقػػامعغ Brain

 )Leftد اف حثئفػػع

قػػف حخاح

ا ػعة ثػػأ دمقيػػر فئيػػذ م ق ػػقر كم ع وػػرث كجػف حثجعصػػل حةتػذ جػػمف دمقيػػر حثفوعثيػػر

جف حيصجعر ذئر جػف موظمهػع جػف حثجعصػل حخيمػف ثقػامعغ  )Right Brainايػل اف

دح حثجػر مػف حثػامعغ م ػمكؿ دػف دمقيػر حث فئيػذ حي ػاحدف )Creative Thinking

كحثذمير حثم

قير حث ف جقأ جف دمقير حث

كذ حثم

قف. 0

ا كجعاك كصكجؿث)51:2007

حق ذا ػػع ئني ػػذ م ػػف حثا حذ ػػعع ف كظ ػػعىؼ حثص ػػفيف حثئ ػػذكييف ثق ػػامعغ ػػذ ط ػػعثمهف
كحثفذكع حخئعايميرث د ذل مئعذنف  )McCarthy,1996مف حخجذحا يت عذكف حثفػذكع
حخئعايمير كحثا كؿ حثمهصير م صايف ثأ حث كحجؽ مع

ػػيف اصمػػعط وقمهػػـ كم ػػعييز ػػد حثفػػذكع كحثا ػػكؿ حخئعايميػػرث ايػػل ف حت يػػعذ حخجػذحا

ثقفػػذكع حخئعايميػػر قػػعىـ دقػػأ حث ئعمػػؿ ػػيف م ػػعييز ػػد حثفػػذكع ك ػػيعا ااػػا حثص ػػفيف

حثئذكييف ثقامعغ0

اف حثمكحض ػػيل حخئعايمي ػػر من ػػؿ حثفص ػػكف كحثوق ػػكـ حيص ػػعصير كج ػػف حثوم ػػعذ ا ػػل حد ػػعا

حث ػػعانيف يا ػػعة ث ػػأ صم ػػط حث فئيػ ػذ حثش ػػمكثف مم ػػع يجوقه ػػع ائن ػػذ مالىم ػػر ثقطق ػػر دكم
حث ػ ػػيطذ حثامع يػػػر حثيمصػ ػػأ يصمػ ػػع حثمكحض ػػيل حخئعايمي ػػر منػ ػػؿ حثوق ػػكـ كحثهصا ػػػر كحثقعػػػر

كحثذيعضػػيعع مئػػا دقػػأ حث ق ػػؿ حثمصط ػػف ممػػع يجوقه ػػع صع ػػل حثطق ػػر دكم حث ػػيطذ

حثامع ير حثي ذل)Herrmann,2002 0

جعثص ػ ػػؼ حخي ػ ػػذ مػ ػػف حثػ ػػامعغ اك حثص ػ ػػؼ حث اقيقػ ػػف م ت ػ ػػص جػ ػػف حثقعػ ػػر كحث فئيػ ػػذ

حثمصط ػػف حال ػ ػ االثف كي ػػذ ط مف ػػع يـ حثوق ػػـ كحثذيعض ػػيعع 0كيتػ ػ ص حثص ػػؼ حخيم ػػف
ومقيػ ػػعع حث فئيػ ػػذ حثمئػ ػػعصف كحثمهػ ػػعذحع حثاذئيػ ػػر-حث

حثاا ف حثمذ ط عي احع
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 )Brooks&Obrzut,1981 ; Silver,1982كئمج مػػل صميػػؿ ثػػأ طفػػع قيمػػر
ادقأ دقأ حثمهعذحع حثقفظيػر اك حث اقيقيػر حثتع ػر عثشػطذ حخي ػذ كصاػف صػذل ف ػدح
حثمكقػػؼ يػػصوئز دقػػأ صظعمصػػع حث وقيمػػف 0ػػدح كقػػا اكضػػاع حث اػػكل ئػػدثؾ ف حثصػػعز
يفضقكف يعر حث فئيذ حثمالىمر خاا شطذم حثامعغ دقأ ا عل حثشػطذ حةتػذث كحف
ػػد حث ػػيعر ػ ػ ذ ج ػػف كق ػػع م ئ ػػذ م ػػف حثاي ػػع  0يػ ػا ف حث ش ػػع ؾ حثمو ػػا ثألثي ػػعؼ
حثو ير يف حثص فيف حثئذكييف يظهذ دالقػر م عاثػر قكيػر ك ػاثصع دقػأ صصػع جػف اعجػر
ثئػػال حثشػػطذيف مػػف حثػػامعغ جػػف ئػػؿ مجػػعالع حثصشػػعطث كجػػف حثكحقػػل ػػاك حثكظيفػػر حثمنقػػأ
ثقامعغ صع جر دف حثصمك حث عـ ثشطذم حثامعغ ئقيهمع 0كمع ت ذصػع ػر منػؿ ػد حث اػكل
دػػف حثػػامعغ مػػف مصظػػكذ د ػ ف صف ػػفث ػػك اف ئعمػػؿ حثوصع ػػذ حث ػػف شػػجل دقػػأ
حي ػػاحع ال ػػؿ ا ميػػر دػػف حثافػػر دقػػأ حثمهػػعذحع حخئعايميػػر جػػف ػذحمج وقػػيـ ػػععذ
حخطفعؿ حثديف ـ جف اعجر ثمال م صكع كح ل مف حثت ذحع جػف يىػع هـث حثت ػذحع حث ػف
ش ػػجل دق ػػأ صم ػػك حثص ػػؼ حخيم ػػف من ػػؿ م ػػع ش ػػجل دق ػػأ صم ػػك حثص ػػؼ حخي ػػذ م ػػف
حثامعغ 0ك هـ د حخصشطر كحثمكحا حث ف افر دقأ حث فئيذ حث عدام كاػؿ حثمشػئقرث
كحثمهعـ حياذحئير حثمئعصير كحث فئيذ حث ذم جف صمك حثطفؿ ئئؿ .
جمؿث)36-35:2008
جي كثأ حثص ؼ حخي ذ احذ ك اذيؾ حخدضع حثيمصأ مف حثج ـ كدقأ دح جمف كقؼ

حثومػػؿ جػػف حثص ػػؼ حخي ػػذ مػػف حثػػامعغ حثم ػػل) يػػمام ثػػأ اػػاكل شػػقؿ جػػف مص ػػعطؽ
كادض ػػع يمص ػػأ م ػػف حثج ػػـث ج ػػمف ػػدح يوص ػػف ف حثوم ػػؿ ق ػػا كق ػػؼ ج ػػف و ػػض مص ػػعطؽ

حثص ػػؼ حخيمػػف مػػف حثمػػلث كمػػل دثػػؾ جهصػػعؾ كظػػعىؼ ي ػػكـ هػػع ااػػا حثص ػػفيف
اجضػػؿ مػػف حثص ػػؼ حةتػػذث معم ػعن ئيػػايؾ حثيمصػػأ كحثي ػػذل جمصػػع

ػػكذ

ػ تامهع خ ػذحض

م ش ػػع هر ال ف ص ػػعؾ و ػػض حخش ػػيع فوقه ػػع ي ػػاؾ حثيمص ػػأ طذي ػػر اجض ػػؿ م ػػف حثي ػػا

حثي ذل كحثوئز عثوئز 0جضالن دف دح ج ا ئكف حث يعا اايعصعن خاػا حثص ػفيف اكف
حةتػػذث ثئػػف عث ػعن مػػع ئػػكف حث ػػيعا ثقص ػػؼ حخي ػػذ ثػػال موظػػـ حثصػػعزث ثهػػدح كث ػػيعا
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حثص ؼ حخي ذ جصاف صئ ل ياصع حثيمصأ كصضذل هع حخشػيع كصق طهػع كصمئػؿ

ػكذ

اجضػػؿ مػػف حثيػػا حثي ػػذلث كي ػػكا حثص ػػؼ حخيمػػف دػػف وػػض حثصػػعز جصجػػا مػػصهـ مػػف
ي تاـ يا حثي ذل اك حخج حر حثي ذل مف حثج ـ اجضؿ مف حثيمصأ0

كثقص ػؼ حخي ػذ ايضػعن حث ػػيعا مػف ايػل ضػ ط م حذئػػر حثئػالـ ك وػض جكحصػل حث فئيػػذ

حثص ػ ػػام كحث اقيقػ ػػف كحثم حذئ ػ ػر حثو ػ ػ ير حث ػ ػػف ض ػ ػ ط صشػ ػػعط حثا ػ ػػعؿ حث ػ ػػك ير كحثق ػ ػػعف
كحثشف يف ثهدح جمف شقؿ حثص ؼ حخي ذ مف حثج ـ عث عن مع يئػكف م ػاك عن

ػوك عع

جػف حثصطػػؽ كحثئػػالـ كحث اقيػػؿ 0كحث ػػيعا ال ئػػكف مطق ػػر خاػػا حثص ػػفيف اكف حةتػػذ ػػؿ
ئػػكف اايعص ػعن مش ػ ذئر ػػيف حثص ػػفيفث كثهػػدح صجػػا حث ػ وض ي ػ تاـ ئق ػػع حثيػػايف حثيمصػػأ

كحثي ػذل ػصفز حثمهػعذ  0جيصشػطذ حثمػل ثػأ ص ػفيف كي ػكثأ ئػؿ ص ػؼ مصهمػع كظػعىؼ
مت قفػػر 0جفػػف حثص ػػؼ حخي ػػذ ذئػػر كظػػعىؼ احذ حخج ػ حر حثيمصػػأ جػػف حثج ػػـ كجيػػر
ايض ػعن ذئػػر حثكظػػعىؼ حث اقيقيػػر كحثو قيػػر كثهػػدح ي ػػمأ حثص ػػؼ حث اقيقػػف حثو قػػف 0امػػع

حثص ػػؼ حخيم ػػف ج ػػيائـ حخجػ ػ حر حثي ػػذل م ػػف حثج ػػـ ك ذئ ػػر جي ػػر حثكظ ػػعىؼ حثمذ ط ػػر
عالصفوػػعؿ كحثاػػاز كحثتيػػعؿث كحثص ػػؼ حخي ػػذ يو ػػذ ائنػػذ صشػػعط ك ػػيطذ مػػف حثص ػػؼ

حخيمػػف دصػػا ا قػػل حثصػػعزث هػػدح جػػصاف صمئػػؿ كصئ ػػل ميػػايصع حثيمصػػأ كص ػ تاـ حخدضػػع
حثيمصأ مف حثج ـ مهعذ ائ ذ0

أنموذج ىيرمان:

كياث)77-76:2007

اظػف مكضػػكع حث ػيطذ حثامع يػػر عث اػػل كحال

ػع مػػف ق ػػؿ حث ػعانيف جػػف ماعكثػػر

جػػعا ثفهػػـ ا ػػعثيل حث فئيػػذ حث ػػف ي ػ صا ثيهػػع حخجػذحا جػػف موػػعثج هـ ثقموػػعذؼ كحثمهػػعذحع
حث ػػف ي وقمكصهػػعث د شػػها د ػػا حث ػػويصعع فجػ حنذ موذجيػعن ػػعىالن جػػف ا اػػعل حثػػامعغ ايػػل
مف دح حثو ا و ا حثامعغث كصظ حنذ ثمع ا فذع دصر د حث اكل مف ذجػا ذجػعؿ حث ذ يػر
ّ
م ز م ئذ جف مجعؿ حث وقيـ-حث وقـ 0صكجؿث)62:2007
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كجػػف ظػػؿ حخ مػػعـ قػػاـ حثوػػعثِـ صيػػا يذمػػعف  )Ned Herrmannمفهكم ػعن آتػػذ ثفهػػـ
كظعىؼ حثامعغ مف تالؿ صظذير حثػامعغ حثئقػف اك حث ػف

ػمأ اايعصػعن حثصمػكدة حثذ ػعدف

 0)Four Quadrant Modelف ػدح حثصمػكدة ثقػامعغ يو ػذ ف ػي حنذ مجعريػعن خصمػعط

حث فئيذ ك فضيالع خصمعط حثموذجر ثال حيص عف كيوذض حثصمكدة حثئقف ثقامعغ اذ ور
ا عثيل اك اصمعط ثق فئيذ ئمع م يف جيمع يم ف:

 .1صمػػكدة دمقيػػعع حث فئيػػذ ج ػػف حثجعصػػل حخي ػػذ

 : )Processesكي ـ دح حثجعصل ثأ ق ميف :

Thinking

Model

Left

ا .حثجػػر حخي ػػذ حثوقػػكم مػػف حثػػامعغ  : Upper Left Brainكيذمػػر ثػر ػػعثذمر )A
كيم ػعر عثت ػػعىص حث عثيػر :يجػػل حثومػػؿ مػل حثا ػػعىؽث كي وعمػػؿ مػل حثا ػػعىؽ كحث ضػػعيع
اقر كطذؽ ماذك رث كيوعثج حثمشئالع طذؽ تضػل ثػأ حثمصطػؽ كحثو الصيػرث كيميػؿ

ثأ حث وعمػؿ قعػر حخذقػعـث كيهػ ـ عث وعمػؿ مػل حث صيػعع )Technicalث كحخاح حثوػعثف

جػػف حثومػػؿ عثص ػ ر ثيػػرث كيفضػػؿ اقيػػؿ حثا ػػعىؽ 0ك صػػع ن دقػػأ ػػد حثت ػػعىص جػػمف
حثشػػتص حثػػدم يفضػػؿ طذي ػػر حث فئيػػذ حثمذ طػػر عثجعصػػل حخي ػػذ حثوقػػكم ثقػػامعغ ػػكؼ
يميؿ ثأ اؿ كموعثجر حثمشئالع طذي ر مصط ير

صا ثأ حثاقر كثف ظهذ حثوعطفر

جف موعثجر حثمشئالع ك عث عثف جمف دمقير ييـ حثا عىؽ مهمر عثص ر ثير.0
كي طق

صكجؿ ك ويفعفث)32:2011

يذمعف وا م طقاعع ك ف :حثمو ما دقأ حثا عىؽ كحث اقيقف كحثو الصػف

كحثصظ ػػذم كحثتػػػعذجف كا ػػـ ت عى ػ ػػر ص ػػر مصط ػ ػػف  )logicalق ػػعا حنذ دقػ ػػأ حال ػ ػ االؿ
حخ ص عجف مف موقكمعع ك يعصعع ع ر 0ذكحشا كآتذكفث)363:2010

اك قعاذ دقأ حال االؿ كحال ص عة ممع اال ع عن 0ا كجعاك كصكجؿث)62:2007

العدد ()41

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
434

السنة 2142

أثر أنموذج ىيرمان في تحصيل ادة الرياضيات عند طالبات الصف الرابع العممي..........
 ..............................أ.م.د .مدركة صالح عبد اهلل  -م.م.سماح نصيف جاسم محمد

كحخ ػػقكل حثمصط ػػف  )Logical Styleيهػ ـ صػػع قعدػػا موذجيػػرث كحث ػػاذ دقػػأ جهػػـ

كامج حخ صير كحخصظمر كحثومقيعع حثموذجير 0مامكاث)207:2006

مثثث ً  :ين ػػعع اف  sin² + cos² = 1 :ص ػ اؿ دقػػأ ػػدح حث ومػػيـ كص ػ ص جر

ط يؽ صظذير جينع كذز حث ف اذ هع حثطعث ر جف مذاقر ع ر0

ل .حثجػر حخي ػذ حث ػفقف مػف حثػامعغ : Lower Left Brainكيذمػر ثػر ػعثذمر )B
كيم عر عثت عىص حث عثير  :يفضؿ حثطذؽ

حث قياير جف حث فئيذ حثطذي ر حث ف ادذؼ جيهع ئيػؼ ))The Way I Know Howث
كيجل اف ئكف حثا عىؽ مذ ر كمصظمرث كاف ئكف يىػر حثومػؿ م ػ ذ كنع ػرث كيشػوذ
عثذضػع كحخمػػعف مػػل طػػذؽ حثومػػؿث كيفضػؿ حخمػػف كحخمػػعف دقػػأ حثمتػػعطذ كحثمعػػعمذحعث

كيميؿ ثأ اصجعر حثمهمعع قيا حثومؿ عثكقع حثمصع ل 0ك صع ن دقير جمف حثشتص حثدم
ثايػر فضػػيالع صاػػك حثجػػر حخي ػػذ حث ػػفقف ثقػامعغ ػػكؼ يميػػؿ ثػػأ حث صظػػيـ كحالا فػػعظ
م ع و ر ثقموقكمعع حخ ع يرث كيا فظ والقر

عثص ر ثألمف 0صكجؿ ك ويفعفث)32:2011

عذمر مل حخمكذ حثمعثيرث كثاير اكثكير

كي ػ ػػطق دقي ػ ػػر يذم ػ ػػعف و ػ ػػا م ػ ػػطقاعع ك ػ ػػف  :حثمكج ػ ػػرث حثمتط ػ ػػطث حثم ػ ػػصظـث

حث ق ػػقفث حيج حذىػػفث كا ػػـ ت عى ػػر مػػصظـ  )organizedيذ ػػل حثمفػػع يـ كحخشػػيع
كحثوصع ذ جف دالقعع م حذ طر مصط يعن 0ذكحشا كآتذكفث)363:2010

اك قعاذ دقأ ذ يل حثصعز كحثمفع يـ كحخشيع كحثوصع ذ جف دالقعع م حذ طر0

ا كجعاك كصكجؿث)62:2007

كحخ قكل حث صظيمف  )Organizing Styleيهػ ـ صظػيـ كجاكثػر حخصشػطرث كحال مػعـ
عث فع يؿث ك يع ر ا احؼ كحج حذ حع ا ي هع 0مامكاث)207:2006
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مثثث ً  :دصػػا ػػاذيز مكضػػكع ميػػؿ حثم ػ يـث ي ػ ـ صظػػيـ دالقػػعع م حذ طػػر صع جػػر دػػف

مفهكـ حثميؿ0

 .2صمػػكدة دمقيػػعع حث فئيػػذ جػػف حثجعصػػل حخيمػػف

Right Model Thinking

 : )Processesكي ـ دح حثجعصل ثأ ق ميف :

ا .حثجػر حخيمػف حث ػفقف مػف حثػامعغ  : Lower Right Brainكيذمػر ثػر ػعثذمر )C
كيم ػعر عثت ػعىص حث عثيػر  :م وػعطؼ كثايػر اػاز  )Intuitiveجػع حثصػعزث كيصػرع
ثأ حثا عىؽ كحث جعذل حث ف ثهع جػدكذ دعطفيػرث ثايػر قػاذ دقػأ ح ػ ومعؿ حثقعػر حثذمريػر

ك ي ػػذ حثش ػػفكير كحثم منق ػػر مه ػػعذحع حال

ػػعؿ د ػػف ثع ػػر حثج ػػا كحخدض ػػع

Body

 )Languageك جميػ ػػؿ حثكجػ ػػر كحث وػ ػػع يذث كيشػ ػػوذ عث وػ ػػعطؼ مػ ػػل حةت ػ ػذيفث كيوػ ػػعثج
حثمشئالع طذي ر دعطفير كثي ع طذي ر مصط يرث ضعجر ثأ شوكذ عثامػعز دصػامع

يال جئذ جايا  0ك صع ن دقير جمف حثشػتص حثػدم يميػؿ ثػأ صمػط فئيػذ حثجػر حخيمػف
حث ػػفقف مػػف حثػػامعغ ثايػػر وػػعطؼ مػػل حثصػػعز كحخاػػاحلث كيمقػػؾ قػػاذ دقػػأ ق ػ حذ ثعػػر
حثج ا كحال م عع عث فعدؿ مل حثمج مل حثدم يايع جير0

صكجؿ ك ويفعفث)33:2011

كي ػػطق دقيػػر يذمػػعف وػػا م ػػطقاعع ك ػػف  :حثمشػػعدذم كحثوػػعطفف كحالج مػػعدف
حث يصشت ػػف كحث فػػعدقف كا ػػـ ت عى ػػر اصػػر  :ي ػ طيل

ػػهكثر طػػكيذ دالقػػعع طي ػػر

دحع موصأ مل مت قؼ حثصعزث كي وقـ شئؿ اجضؿ مشعذئر حةتذيف كحث وػعكف موهػـ0
ذكحشا كآتذكفث)363:2010

اك يم قػػؾ حث ػػاذ دقػػأ طػػكيذ دالقػػعع طي ػػر مػػل حةت ػذيف كحالا فػػعظ هػػع 0ا كجػػعاك

كصكجؿث)62:2007
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كحخ قكل حث يصشت ف حالج معدف)  )Interpersonal Styleيظهذ جير حث اذ دقأ
حال

عؿ كحث كح ؿ حالج معدف كحثقعكم كحث منيذ دقأ حةتذيف كحث اذ دقأ حث وعمػؿ مػل

حةتذيف 0مامكاث)207:2006

مث ً  :ال ص عة م عار حث طور حثاحىذير  :ي ـ حث وقـ مشعذئر حثطعث ػعع كحث وػعكف موهػـ
ج ػػف حث فئي ػػذ ثق ك ػػؿ ث ػػأ حث ػػعصكف عال ػ ػ وعصر م ػػعار حث ط ػػعع حث ػػاحىذم كط ػػذر مصه ػػع
م عار حثمنقل حثما كذ يف ص فف قطذم احىذ كك ذ حث طور حثاحىذير)0

ل .حثجر حخيمف حثوقكم مف حثػامعغ  : Upper Right Brainكيذمػر ثػر ػعثذمر )D
كيم عر عثت عىص حث عثير  :يذل حث كذ حثئقيػر ئعمقػر كال يػاقؽ جػف حث فع ػيؿث ايػل
صػر يػػذل مػػف تػػعذة حيطػعذ جشػػطقع)ث كيفضػػؿ كياػػل حث عييػذ كياػػعكؿ كيجػػذل ثيجػػا

اشػػيع جايػػا ث كي ػ م ل ئكصػػر مشػػعكالن مشػػيع دايػػا جػػف حثكقػػع صف ػرث ثايػػر تيػػعؿث كال
ي صل

هكثرث ؿ ي ال دف ػاحىؿ اتػذل ثي صػلث كي ػ م ل عثمتػعطذ كحث اػايععث ثايػر

ا ع ػػير ج ػػع حثمش ػػئالع حثجاي ػػا ث كق ػػاذ دق ػػأ د ػػعا ذ ي ػػل حخجئ ػػعذ ككض ػػوهع م ػػل
وضهع وضعن طذؽ ك ذحئيل يذ ممثكجرث

كال يميؿ ثأ دمؿ حخشيع احىمعن عثطذي ر صف ػهعث كيجػل اف يجػا دالقػعع كذكح ػط ػيف

حثاعضػػذ كحثم ػ ػ ؿ 0ف حثف ػػذا حث ػػدم ثاي ػػر فض ػػيؿ ثقج ػػر حخيم ػػف حثوق ػػكم م ػػف حث ػػامعغ
ػػكؼ يميػػؿ ثػػأ ذميػػر حخشػػيع طذي ػػر ئقيػػر كثػػيز جرىيػػرث كال يميػػؿ ثػػأ حال فػػعؽ مػػل

حث ػكحصيفث كي ػ صا ثػػأ حالد مػػعا دقػػأ ك ػػذ حيا ػػعز كحثوعطفػػر كثػػيز دقػػأ حثمصطػػؽ جػػف

مكحجهر حثمشئالع 0صكجؿ ك ويفعفث)33:2011

كي طق دقير يذمعف وا م طقاعع ك ف  :حثم ف

حثامعغ )Open-Minded

كحخ ئػػعذم كحث ئػػعمقف كحث اقيقػػف كحث تيقػػف كحثػػاحتقفث كا ػػـ ت عى ػػر اصػػر ي ئػػذ اجئػػع حنذ

كطذقعن كااكحع جايا  0ذكحشا كآتذكفث)364:2010
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اك قػ ػ ػ ػػعا حنذ دقػ ػ ػ ػػأ ػ ػ ػ ػػايـ اجئػ ػ ػ ػػعذ كطػ ػ ػ ػػذؽ كا ػ ػ ػ ػػعثيل م ػ ػ ػ ػ اانر كم ئػ ػ ػ ػػذ  0ا كجػ ػ ػ ػػعاك
كصكجؿث)62:2007

كحخ ػػقكل حخ ئػػعذم  )Creative Styleجقػػأ جيػػر حث ػػاذ دقػػأ حث

ػػكذ كحث تيػػؿ

ثق احىؿ يذ حثممثكجرث ك تطف حثوكحىؽ كحثو عع حث ػف ظهػذ تػالؿ حث فئيػذث كحثا ػكؿ

دقأ اجئعذ جايا كحث فئيذ حثجعص ف 0مامكاث)207:2006

مثثثث ً  :ين ػػعع اف شػػئؿ ذ ػػعدف موػػيف دقمػػع اػػاحنيعع ذمك ػػر حخذ وػػر صػػر يمنػػؿ
م ػكحرم اضػػالع ممئػػف ح ئػػعذ طػػذؽ مت قفػػر ع ػ تاحـ قػػعصكف حثم ػػعجرث اك ع ػ تاحـ
قعصكف ص طر حثمص
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الدراسات السابقة

الفصل الثاني

دراسة (عيد :)2009 ,
ػػاجع ثػػأ موذجػػر انػػذ ذصػػعمج م ػػذر قػػعىـ دقػػأ جػػعص ف حثػػامعغ ث صميػػر وػػض مهػػعذحع

حث فئيػػذ جػػف حثذيعضػػيعع ثػػال طػػالل حث ػػؼ حثتػػعمز حخ ع ػػف ماعجظػػر شػػمعؿ ػػر

م عذصر عثطذي ر حثوعايرث ئكصع ديصر حثا حذ ر مف  )77طعث عن مف طػالل ماذ ػر ػوا
ػ ػػف ا ػ ػػف كقػ ػػعص حخ ع ػ ػػير حثػ ػػاصيع ثق صػ ػػيفث ػ ػػـ حت يػ ػػعذ ـ ق ػ ػايعنث ك ػ ػػـ ػ ػػكريوهـ ثػ ػػأ

مجم ػ ػػكد يفث مجمكد ػ ػػر جذي ي ػ ػػر تض ػ ػػوع ثق ذص ػ ػػعمج حثم ػ ػػذر كد ػ ػػاا ع  )38طعث ػ ػ ػعنث

كمجمكد ػػر ض ػػع طر ػػـ اذي ػػهـ عثطذي ػػر حثوعاي ػػر كد ػػاا ع  )39طعث ػ ػعنث ئم ػػع ق ػػعـ

حثطعثػ ػػل ع ػ ػ تاحـ حت ػ ػػعذ حث ػ ػػيطذ حثامع يػ ػػرث كح ػ ػ تاـ حث عاػ ػػل ثموعثجػ ػػر حث يعصػ ػػعع

كحثا ػػكؿ دق ػػأ حثص ػػعىج د ػػااحن م ػػف حخ ػػعثيل حيا ػػعىير مصهػػع حثم ك ػػطعع حثا ػػع ير
كحالصا حذج ػػعع حثمويعذي ػػرث كحت ػػعذ ع)ث كحت ػػعذ م ػػعف ك ص ػػف ثقف ػػذكؽ ػػيف مجم ػػكد يف

م ػ ػ ق يفث ك اقي ػػؿ حث ػػعيف حخا ػػعامث كحت ػػعذ ئذك ػػئعؿ كيق ػػز ق)ث كحت ػػعذ احف
ثقمجمكدػػعع حثنصعىيػػر) حث وػػامث كتقِ ػػع حثا حذ ػػر ثػػأ حثص ػػعىج حث عثيػػر  :كجػػا جػػذؽ دك

االثر ا ػعىير دصػا م ػ كل االثػر  )α=0.01ػيف م ك ػط اذجػعع طػالل حثمجمكدػر
حث جذي يػػر كم ك ػػط اذجػػعع اق ػذحصهـ جػػف حثمجمكد ػػر حثضػػع طر جػػف حت ػػعذ حث فئيػػذ ج ػػف

حثذيعضيعع ورل ثق ذصعمج حثم ذر 0دياث)2009
دراسة أوزدين (:)Ozden , 2008

ػػاجع ثػػأ موذجػػر انػػذ حث ػ وقـ حثم ػ صا ثػػأ حثػػامعغ دقػػأ حث ا ػػيؿ حثا حذ ػػف ك ػػع انػػذ

كاكذ حث ػ وقـ ثػػال المػػد حث ػػؼ حثتػػعمز حال ػػاحىفث ئكصػػع ديصػػر حثا حذ ػػر مػػف )20
قميػػدحن ك قميػػد مػػف ماذ ػػر د ػػا حثػػذامف عشػػع مايصػػر ئك ع يػػع ػػذل ذئيػػعث مػػصهـ )20
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مف حثدئكذث ك  )24مف حيصعلث مصهـ  )22قميدحن ك قميد ئمجمكدر جذي يرث ك )22
قميدحن ك قميػد ئمجمكدػر ضػع طرث ح ػ تاـ حث عاػل ااكحع حثا حذ ػر حثم منقػر جػف حت ػعذ

ا ػػيقف وػػام 0كقػػا اظهػػذع ص ػػعىج حثا حذ ػػر ااح اجضػػؿ ئنيػػذ ثقمجمكدػػر حث جذي يػػر

حث ػػف

ػ تاـ م ػػعا حث ػ وقـ حث ػػعىـ دقػػأ حثػػامعغ جػػف حالت ػػعذ حث وػػام حث ا ػػيقف مػػف

حثمجمكدػر حثضػػع طر حث ػػف اذ ػػع عثطذي ػػر حث قيايػػرث ئمػػع اظهػػذع حثص ػػعىج ايض ػعن فػػكؽ
حثمجمكدر حث جذي ير حث ف

تاـ م ػعا حثػ وقـ حث ػعىـ دقػأ حثػامعغ جػف حالا فػعظ ك ػع

ان ػ ػ ػػذ كاكذ حثػ ػ ػ ػ وقـ م ػ ػ ػػف حثمجمكد ػ ػ ػػر حثض ػ ػ ػػع طر حث ػ ػ ػػف اذ ػ ػ ػػع عثطذي ػ ػ ػػر حث قياي ػ ػ ػػر0
)Ozden,2008

مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة:
شيذ حثا حذ عع حث ع ر ثأ اف :
 .ال كج ػػا ػػكل ا حذ ػ ػ يف جػ ػذي ي يف ح ػ ػ تام ع حثػ ػ وقـ حثم ػ ػ صا ث ػػأ حث ػػامعغ ك ػػفر

طذي ػ ػػر ػ ػػاذيز مػ ػػع ا حذ ػ ػػر ديػ ػػاث )2009كا حذ ػ ػػر  )Ozden,2008ا ػ ػػل دقػ ػػـ

حث عانر)0

 .اظهذع ا حذ ر  )Ozden,2008جعدقير حث وقـ حثم صا ثأ حثامعغ دقأ حث ا يؿ

كحال ػ ع ثػػال المػػد حث ػػؼ حثتػػعمز حال ػػاحىفثامػػع حثا حذ ػػر حثاعثيػػر ج اػػل جػػف انػػذ
اصمكدة يذمعف جف حث ا يؿ ثال طعث عع حث ؼ حث حذ ل حثوقمف0
حث

 .اج ػػعاع حث عان ػػر م ػػف حثا حذ ػػعع حث ػػع ر ج ػػف ا ػ ػذحر ا مي ػػر حث ا ػػل حثا ػػعثف كحت ي ػػعذ
ميـ حث جذي ف ثر كح تاحـ حثك عىؿ حيا عىير حثمصع ر ك ف يذ حثص عىج0
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الفصل الثالث

منيج البحث واجراءاتو

التصميم التجريبي:
حد مػػاع حث عانػػر ااػػا

حث

ػػعميـ حثضػ ط حثجرىػػف  )Partial Control Designك ػػك

ميـ حث جذي ف ثمجمكد يف م ئعجى يف دم حالت ػعذ حث وػام ثئكصػر مالىمػعن ثفذضػيعع

حث ال كم عي حذ ر ججع حث

ميـ ئمع جف حثجاكؿ 0 )1
جاكؿ )1

حث
ت المجموعة
1

المجموعة التجريبية

2

المجموعة الضابطة

ميـ حث جذي ف حثمو ما
المتغير المستقل

التكافؤ
درجات نصف السنة
اختبار المعرفة السابقة

المتغير التابع

أنموذج ىيرمان ألنماط التفكير
التحصيل

العمر الزمني

اختبار الذكاء

مجتمع البحث وعينتو:
ي من ػػؿ مج م ػػل حث ا ػػل حثا ػػعثف طعث ػػعع حث ػػؼ حث حذ ػػل حيد ػػاحام حثف ػػذع حثوقم ػػف ج ػػف

حثماحذز حيداحاير كحثنعصكير ثق صعع حث ع ور ثأ حثمايذيػر حثوعمػر ث ذ يػر ماعجظػر عػاحا /

ياذ ػػف م ػػعا حثذيعض ػػيعع ثقو ػػعـ حثا حذ ػػف2011ـ – 2012ـ
حثذ ػػعجر حخكث ػػأ كحثال ػػف ّ
كحت ػػعذع ديصػػر حث اػػل حثاػػعثف ئمػػع يػػم ف :رحذع حث عانػػر دػػاا مػػف حثمػػاحذز حيداحايػػر
كحثنعصكيػػر ثق صػػعع حث ع وػػر ثػػأ حثمايذيػػر حثوعمػػر ث ذ يػػر ماعجظػػر عػػاحا  /حثذ ػػعجر حخكثػػأ
ك طذي ػػر ق ػػاير حت ػػعذع حث عانػػر داحايػػر حالص

ػػعذ ثق صػػعع ثئكصهػػع قذي ػػر مػػف حثئقيػػر

ث هكثر كح ؿ حث عانر مل حثمشذجر 0ث ئكصهع مياحصعن ثق ال حثاعثف0
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حت عذع حث عانر شو يف طذي ر حث ال حثوشكحىف حث يط د حت يذع شو ر ل) ث منػؿ
حثمجمكدػػر حث جذي يػػر حث ػػف ػػاذز مػػعا حثذيعضػػيعع دقػػأ كجػػؽ اصمػػكدة يذمػػعفث كشػػو ر
ا) ث منػ ػػؿ حثمجمكدػ ػػر حثضػ ػػع طر حث ػ ػػف ػ ػػاذز مػ ػػعا حثذيعضػ ػػيعع دقػ ػػأ كجػ ػػؽ حثطذي ػ ػػر

حالد يعاير 0كقػا قػع دػاا اجػذحا حثويصػر  )64طعث ػر كئمػع ئعصػع حثموذجػر حث ػع ر ػمنذ
ج ػػف ا ػػيؿ حثطعث ػػعع كم ػػف ن ػػـ ػػمنذ ج ػػف اق ػػر ص ػػعىج حث ا ػػل ج ػػا ح ػ ػ واع حث عان ػػر

حثطعث عع حث حذ عع كحث عثع داا ف  )4طعث عع كحقل طعث يف جف حثمجمكدر حث جذي ير

كطعث يف جف حثمجمكدر حثضع طر ج قع داا اجذحا حثويصر  )60طعث ر كحقل  )30طعث ر

ثقمجمكدر حث جذي ير ك  )30طعث ر ثقمجمكدر حثضع طر0
تكافؤ مجموعتي البحث:

مف اجؿ ا يؽ حث ئعجم يف طعث عع مجمكد ف حث ال ـ ج حذ حث ئعجم حيا عىف جػف
وض حثم عيذحع حث ف قا منذ جف ص عىج حث ال ك ف :

 .1اختبار المعرفة السابقة:

ثموذجر مع م قئر طعث عع ديصر حث ال مف موقكمػعع ػع ر دػف مػعا حثذيعضػيعع حث ػف
اذز جف انصع حث جذ ر اداع حث عانر حت ع حنذ مئكصعن مف  )22ج ذ مف صكع حالت يػعذ

مف م وااث دذضع ج ذحع حالت عذ دقأ مجمكدر مف دكم حثت ذ كحالت

عص ثق مئا

مػػف مػػال كضػػكاهع كمالىم هػػع ثطعث ػػعع حث ػػؼ حث حذ ػػل حثوقمػػفث كقػػا دػػاثع دػػااحن مػػف
ج ػ ػذحع حالت ػ ػػعذ جػ ػػف ضػ ػػك مالاظػ ػػع هـ كم ذاػ ػػع هـ كط ِػ ػػؽ حالت ػ ػػعذ دقػ ػػأ طعث ػ ػػعع
حثمجم ػ ػػكد يف حث جذي ي ػ ػػر كحثض ػ ػػع طر ج ػ ػػف ي ػ ػػكـ حالنص ػ ػػيف حثمكحج ػ ػػؽ  2012/2/20ك و ػ ػػا
اي

جع ع هف ادطع اذجر كحاا ثإلجع ر حث ايار ك فذ ثإلجع ر حثتعطىر دف

ئ ػػؿ ج ػػذث ئعص ػػع اذج ػػعع حثطعث ػػعع كدص ػػا جػ ػ حذ حثمكحرص ػػعع ػػيف م ك ػػطعع اذج ػػعع

حثمجمػػكد يف كجػػا اف م ك ػػط اذجػػعع طعث ػػعع حثمجمكدػػر حث جذي يػػر قػػا قػػع )13.87
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اذجر ك عصاذحؼ مويػعذم  )2.255جػف اػيف قػع م ك ػط اذجػعع حثمجمكدػر حثضػع طر
 )12.80اذجر ك عصاذحؼ مويػعذم  )2.759ث ط يػؽ حت ػعذ  )t-testثموذجػر االثػر

حثفػػذؽ ػػيف م ك ػػط اذجػػعع حثمجمػػكد يف ظهػػذ اف ثػػيز صػػعؾ جػػذؽ دح االثػػر ا ػػعىير
دصػػا م ػ كل االثػػر  )0.05كاذجػػر اذيػػر  )58د ػػيف اف حث يمػػر حثجاكثيػػر  )2ائ ػػذ
مف حث يمر حثما ك ر حث عثعر  )1.639ك دح ياؿ دقػأ اف مجمػكد ف حث اػل م ئعجى ػعف

كحثجاكؿ  )2ي يف دثؾ0

جاكؿ )2

ص عىج حالت عذ حث عىف جف م عيذ حثموذجر حث ع ر
المجموعة

العدد

تجريبية

30

13.87

ضابطة

30

12.80

التباين

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.255

5.085

2.759

7.612

درجة الحرية

قيمة ()t-test
المحسوبة

الجدولي
ة

الداللة
اإلحصائية
عند

مستوى
()0,05

58

1.639

2

غير دالة

 .2درجات طالبات مجموعتي البحث في مادة الرياضيات في نصف السنة:
خجػػؿ حث ا ػػؽ مػػف ئػػعجم حثمجمػػكد يف حث جذي يػػر كحثضػػع طر جػػف حث ا ػػيؿ حث ػػع ؽ جػػف
مػػعا حثذيعضػػيعع ثص ػػؼ حث ػػصر  2011ـ – 2012ـ ج ػػا ا ػػقع حث عانػػر دقػػأ

اذجػ ػػعع حثطعث ػ ػػعع مػ ػػف ػ ػػجالع حثػ ػػاذجعع جػ ػػف حثماذ ػ ػػر مقاػ ػػؽ )5ث ج قػ ػػع حثم ك ػ ػػط
حثا ػػع ف ثقمجمكدػػر حث جذي يػػر  )67.13اذجػػر ك ػػعصاذحؼ مويػػعذم )21.553ث يصمػػع
ئػ ػػعف حثم ك ػ ػػط حثا ػ ػػع ف ثقمجمكدػ ػػر حثضػ ػػع طر  )63.17اذجػ ػػر ك ػ ػػعصاذحؼ مويػ ػػعذم
 )16.661ك وا ط يؽ حالت عذ حث عىف ثموذجر االثر حثفذؽ حيا عىف يف م ك ػطف

العدد ()41
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اذجػػعع حثمجمػػكد يف  )t-testػػيف اف حث يمػػر حثجاكثيػػر

ػػعكم  )2ك ػػف ائ ػػذ مػػف

حث يمر حثما ك ر حث عثعر  )0.798دصا م كل االثر  )0.05كاذجر اذير  )58ممع
يشيذ ثأ اف حثمجمكد يف م ئعجى عف ا عىيعن جف ا يؿ معا حثذيعضيعع جف اذجعع
ص ؼ حث صر ئمع ك مكض جف حثجاكؿ 0 )3

جاكؿ )3

ص عىج حالت عذ حث عىف جف م عيذ اذجعع معا حثذيعضيعع جف ص ؼ حث صر
المجموعة

العدد

تجريبية

30

67.13

ضابطة

30

63.17

التباين

المتوسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثط

االنحثثثثثثثثثثراف

الحسابي

المعياري
21.553

464.5

16.661

277.5

درجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة
الحرية

3

58

قيمة ()t-test
المحسوبة

0.798

الجدولية

2

الداللثثثثثثثة اإلحصثثثثثثثائية
عند مستوى ()0,05

غير دالة

8

 .3العمر الزمني محسوباً بالشيور :

ػػـ ا ػػعل ادمػػعذ طعث ػػعع ديصػػر حث اػػل عثشػػهكذ مػػف يػػكـ كالا حثطعث ػػر كثععيػػر احيػػر

حث جذ ر عالد معا دقأ ح معذ موقكمعع كردع دقأ حثطعث ػعع ضػـ موقكمػعع تػص
ا ػػـ حثطعث ػػر – ػػمذيل حثػ ػكالا )ث ج ق ػػع م ك ػػط ادم ػػعذ طعث ػػعع حثمجمكد ػػر حث جذي ي ػػر
 )191.40شػػه حنذ ك ػػعصاذحؼ مويػػعذم  )4.553جػػف اػػيف قػػع م ك ػػط ادمػػعذ طعث ػػعع

حثمجمكد ػػر حثض ػػع طر  )193.07ش ػػه حنذ ك ػػعصاذحؼ موي ػػعذم  )5.777كدص ػػا ط ي ػػؽ

حت ػػعذ  )t-testثموذجػػر االثػػر حثفػػذؽ حيا ػػعىف ػػيف م ك ػػطف اذجػػعع حثمجمػػكد يف

ا ضػ اف حثفػػذؽ ثػػيز دح االثػػر ا ػػعىير دصػػا م ػ كل االثػػر  )0.05د اف قيمػػر t-

 )testحثجاكثير  )2ائ ذ مف قيمر  )t-testحثما ك ر  )1.241دصا م كل االثػر
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 )0.05كاذجر اذير  )58ك دح ياؿ دقأ اف مجمكد ف حث اػل حث جذي يػر كحثضػع طر

م ئعجى عف ا عىيعن جف حثومذ حثرمصف كجاكؿ  )4يكض دثؾ0
جاكؿ )4

ص عىج حالت عذ حث عىف جف م عيذ حثومذ حثرمصف عثشهكذ
المجموعة

العدد

المتوسثثثثثثثثثثثثثثثط

االنحثثثثثثثثثثراف

التباين

تجريبية

30

191.40

4.553

20.729

ضابطة

30

193.07

5.777

33.373

الحسابي

المعياري

درجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة

الحرية

58

قيمة ()t-test
المحسوبة

1.241

الداللثثثثثثة اإلحصثثثثثثائية

الجدولية

2

عند مستوى ()0,05

غير دالة

 .4درجات اختبار الذكاء :
ثق ا ؽ مف ئعجم اجذحا حثويصر جػف م عيػذ حثػدئع ط ػع حث عانػر م يػعز حال ػ االؿ دقػأ

حخشػػئعؿ احصقيػػر  )1986ك ػػك حت ػػعذ دئػػع

يػػذ ثفظ ػف ي ػػمثؼ مػػف  )45ج ػػذ ك ػػك

مالىـ ثق يىر حثوذحقير وا اف ح تذجع ثر االالع حث ػاؽ كحثن ػعع جػف ا حذ ػر حثػاثيمف
كد احهلل ث  )2004ك ك مالىـ ثقفىر حثومذير حث ػف ص مػف ثيهػع حثطعث ػعع ديصػر حث اػل)
ك وػ ػػا اف ط ػ ػػؽ حالت ػ ػػعذ دقػ ػػأ طعث ػ ػػعع ديصػ ػػر حث اػ ػػل) جػ ػػف يػ ػػكـ حثنالنػ ػػع حثمكحجػ ػػؽ

 2012/2/21ػػ ػػـ

ػ ػ ػػاي اكذحؽ حيجع ػ ػ ػػعع مقاػ ػ ػػؽ  )7ج قػ ػ ػػع حثم ك ػ ػ ػػط حثا ػ ػ ػػع ف

ثقمجمكدػ ػ ػػر حث جذي يػػ ػػر  )18.77اذجػػ ػػر ك ػ ػػعصاذحؼ موي ػ ػػعذم )5.964ث يصمػػ ػػع ئػ ػ ػػعف
حثم ك ط حثا ع ف ثقمجمكدر حثضػع طر  )17.40اذجػر ك ػعصاذحؼ مويػعذم )9.267
ك وػ ػػا ط يػ ػػؽ حت ػ ػػعذ  )t-testئعصػ ػػع حث يمػ ػػر حثجاكثيػ ػػر  )2ػ ػػف ائ ػ ػػذ مػ ػػف حث يمػ ػػر

حثما ك ر حث عثع  )0.680دصػا م ػ كل االثػر  )0.05كاذجػر اذيػر  )58ممػع يشػيذ
ث ػػأ اف حثويص ػػيف حث جذي ي ػػر كحثض ػػع طر م ئعجى ػػعف ج ػػف م عي ػػذ حث ػػدئع ئم ػػع مكضػ ػ ج ػػف

جاكؿ 0)5
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جاكؿ )5

ص عىج حالت عذ حث عىف جف م عيذ حثدئع
المجموعة

العدد

المتوسثثثثثثثثثثثثثثثثط

االنحثثثثثثثثثثراف

التباين

تجريبية

30

18.77

5.964

35.56
9

ضابطة

30

17.40

9.267

85.87
7

الحسابي

المعياري

درجثثثثثثثثثثثثثثثثثة

الحرية

58

قيمة ()t-test
المحسوبة

0.680

الداللثثثة اإلحصثثثائية
الجدولية

2

عنثثثثثثثثثثثد مسثثثثثثثثثثثتوى

()0,05
غير دالة

 .ضبط المتغيرات الدخيمة:
دقػػأ حثػػذ ـ مػػف جػ حذ حع حث ئػػعجم ػػيف مجمػػكد ف حث اػػل حث جذي يػػر كحثضػػع طر جػػف اذ ػػل
م عيذحع حث ف قػا ػمنذ جػف حثم عيػذحع حث ع وػرث اعكثػع حث عانػر قػاذ حيمئػعف فػعام انػذ
وػػض حثم عيػذحع حثاتيقػػر حث ػػف قػػا ػػمنذ طذي ػػر اك ػػمتذل دقػػأ ػػالمر ك ػػيذ حث جذ ػػر

كمف نػـ ص عىجهػعث كمػف ػد حثم عيذحع :ظػذكؼ حث جذ رثحالصػانعذ حث جذي فثحت ػعذ اجػذحا
حثويصرثااح حث يعز ثحنذ حيج حذ حع حث جذي ير)0

 .مستمزمات البحث:
 -تحديد المحتوى:

ا ػػااع حث عان ػػر حثم ػػعا حثوقمي ػػر حث ػػف ػ ػ اذز ثطعث ػػعع مجم ػػكد ف حث ا ػػل انص ػػع م ػػا
حث جذ ػػرث ك و ػػا اف ح ش ػػعذع حث عان ػػر مجمكد ػػر م ػػف ماذ ػػعع حثم ػػعا كحطالده ػػع دق ػػأ
تططهػػـ حث ػػصكير كحثيكميػػر كمالاظػػع هـ دػػف دػػاا ئمػػف حثمكضػػكدعع حث ػػف يمئػػف اف
ػػاذز دق ػػأ كج ػػؽ مف ػػذاحع حثم ػػصهج حثا حذ ػػف ك ق ػػقهع حثرمص ػػف ج ػػف ئ ػػعل حثذيعض ػػيعع

حثم ذذ ثق ؼ حث حذ ل حثوقمف ثقف ؿ حث حذ ل كحثتعمز كحث ػعاز ثقوػعـ حثا حذ ػف 2011

ـ – 2012ـ0
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 تحديد األىداف السموكية:كقا

حث ف

ث

ع ع حث عانر  )112اجعن قكئيعن حد معاحن دقأ ما كل مكضكدعع حثذيعضػيعع
اذز جف حث جذ رث مكردر دقأ حثم كيعع حخذ ور حخكثػأ جػف حثمجػعؿ حثموذجػف

ػػصيؼ قػػكـ ك عيػػر حث مئيػػا مػػف

ػػالاي هع ثما ػػكل حثمػػعا حثا حذ ػػير دذضػ هع حث عانػػر

دقػػأ مجمكدػػر مػػف حثت ػ حذ ث ك وػػا اقيػػؿ آ حذ حثت ػ حذ دػػاثع وػػض حخ ػػاحؼ كاػػدؼ
 )19ػػاؼث ك ػػدثؾ ا ػ اع حخ ػػاحؼ شػػئقهع حثصهػػعىف  )93ػػاؼ ػػقكئفث كحقػػل

 )36ػػاؼ ػػقكئف ثم ػ ػ كل حثموذج ػػر ك  )15ػػاؼ ػػقكئف ثم ػ ػ كل حثفه ػػـ ك )29
اؼ قكئف ثم كل حث ط يؽ ك  )13اؼ قكئف ثم كل حث اقيؿ0

 -إعداد الخطط التدريسية:

اد ػػاع حث عان ػػر حثتط ػػط حث اذي ػػير حثيكمي ػػر ثقمكض ػػكدعع حث ػػف ػ ػ اذز ج ػػف حث جذ ػػرث
جئعصػػع  )24تطػػر ث ػػاذيز حثمجمكدػػر حث جذي يػػر كج ػعن خصمػػكدة يذمػػعف ك  )24تطػػر
ث ػػاذيز حثمجمكد ػػر حثض ػػع طر كج ػ ػعن ثقطذي ػػر حالد يعاي ػػرث كق ػػا دذض ػػع دق ػػأ حثت ػ ػ حذ
ػػيف جػػف حثمصػػع ج كط حذىػػؽ ػػاذيز حثذيعضػػيعع تط ػػيف صمػػكدجي يف مػػف ػد
كحثم ت
حثتطط ثإلجعا مف آذحىهـ جيهعث كجف ضكىهمع اداع ير حثتطط حث اذي ير0
 .أداة البحث( :االختبار التحصيمي):

اداع حث عانػر حت ػع حنذ ا ػيقيعن مػف صػكع حالت ػعذحع حثمكضػكدير حثمطع ػرث كحالت يػعذ
مف م واا) كمػف صػكع حالت ػعذحع حثم عثيػرث كخصهػع مصع ػ ر كجػر دػعـ ثأل ػاحؼ حثموذجيػر
م ػ كيع هع حخذ وػػر حخكثػػأث ك ػػف حخئنػػذ شػػيكدعن جػػف حثكقػػع حثاعضػػذ كال ػػمنذ دح يػػر
حثم ا ث ك مير عصتفػعض ص ػ ر حث تمػيف مو مػا ػدثؾ دقػأ ما ػكل حثمػعا حثا حذ ػير
كحخ ػػاحؼ حث ػػقكئير حثما ػػاا مذحدي ػػر ش ػػذكط حث ا ػػؽ م ػػف حث ػػاؽ كحثن ػػعع كحثش ػػمكثير
كحثمكضكدير 0ج ا اااع حث عانر ا وعا حالت عذ عثم كيعع حخذ ور مف صيؼ قػكـ
 )Bloomثقمج ػػعؿ حثموذج ػػف موذج ػػرث جه ػػـث ط ي ػػؽث اقي ػػؿ) ثمالىم ه ػػع ثم ػ ػ كل ػػد
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حثمذاقر حثا حذ يرث ثدثؾ ع ع حث عانر  )50ج ذ كدذضع دقأ مجمكدر مف حثت حذ
يف جف مجعؿ طذحىؽ اذيز حثذيعضيعع0
كحثم ت
 -إعداد جدول المواصفات:

ادػػاع حث عانػػر جػػاكالن مكح ػػفعع شػػمقع حثمكضػػكدعع حث ػػف اذ ػػع جػػف حث جذ ػػر جػػف
ضػ ػػك حخ ػ ػػاحؼ حث ػ ػػقكئير ثقم ػ ػ كيعع حخذ وػ ػػر جػ ػػف حثمجػ ػػعؿ حثموذجػ ػػف ث ػ ػػصيؼ قػ ػػكـ
 )Bloomن ػػـ ا ػػااع حث عان ػػر حث ػػرمف حثم ػ ػ عذؽ ج ػػف ػػاذيز حثف ػػكؿ حثنالن ػػر حث حذ ػػل
كحثتعمز كحث عاز) 0امع ص ر ا مير م كيعع حخ احؼ ج ا اااع حث عانػر جػف ضػك
داا حخ احؼ حث قكئير جػف ئػؿ م ػ كل مػف حثم ػ كيعع حخذ وػر حخكثػأ 0كاػااع دػاا
ج ذحع حالت عذ ل  )50ج ػذث كح ػ تذجع دػاا ج ػذحع ئػؿ م ػ كل مػف مجمػكع ج ػذحع
حالت ػػعذ ج ػػف ض ػػك حث ػػكرف حثص ػ ػ ف حثمى ػػكم) ج ػػف ج ػػاكؿ حثمكح ػػفعع كا ػػااع ج ػ ػذحع
حالت عذ ثئؿ مكضكع جف ضك ص ر ا مير حثمكضكدعع كدػاا حثف ػذحع حثئقػف كجػاكؿ
 )6يكض دثؾ0
جاكؿ )6
جاكؿ مكح فعع حالت عذ
عدد الحصص

المحتوى

الفصل الرابع

13

الفصل الخامس

10

الفصل السادس

17

المجموع

40

الزمن المسثتغر

لتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدريس
الحصص
585
450
765

1800

األىميثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة
النسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثبية

المجموع

مستوى األداء  /النسب
معرفثثثثثثثة
%39

اسثثثثثثثثثثثتيعاب
%16

تطبيثثثثثث
%31

تحميثثثثثثثل
%14

%100

%33

7

3

5

2

17

%25

5

%42

8

%100

20

لممحتوى

2
3

8

12

5
7

3

21

17

5

50
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ا .حث ػ ػػاؽ حثظ ػ ػػع ذم :دذض ػ ػػع حث عان ػ ػػر ج ػ ػذحع حالت ػ ػػعذ دق ػ ػػأ د ػ ػػاا م ػ ػػف حثت ػػ ػ حذ
ػػيف جػػف حثذيعضػػيعع كط حذىػػؽ اذي ػػهع كجػػف حثوقػػكـ حث ذ كيػػر كحثصف ػػير ي ػػاح

كحثم ت

آذحىه ػػـ كمالاظ ػػع هـ ج ػػف

ػػالاير ج ػ ػذحع حالت ػػعذث ك و ػػا اف ا ػػقع حث عان ػػر دق ػػأ

مالاظعع كآ حذ حثت حذ داثع وض حثف ذحع كحدعا

يع ر وضهع حةتذ0

ل .اؽ حثما ػكل :ادػاع حث عانػر حالت ػعذ حث ا ػيقف جػف ضػك جػاكؿ حثمكح ػفعع
حثتعذط ػػر حالت عذي ػػر)

ك دثؾ مئصع حث عانر مف
 تعميمات االختبار:وػػا حث مئػػا مػػف

ػػمم هع ثه ػػدح حثع ػػذضث كدذض ػػع م ػػل حالت ػػعذ دق ػػأ حثت ػ ػ حذ
اؽ حثما كل ثف ذحع حالت عذ ك الاي ر0

ػػالاير ج ػذحع حالت ػػعذ ك ػػاقهعث اػػااع حث عانػػر حث وقيمػػعع حثالرمػػر

عالت ػػعذ كئيفيػػر حيجع ػػر دػػف ج حذ ػػر ثي ػػصأ ايمػػر ثقويصػػر حال ػ طالديرث جت

ػػع

حث عانر جف حث محؿ حخكؿ مػف صػكع حثمطع ػر اذجػر كحاػا ثئػؿ ج ػذث كحث ػمحؿ حثنػعصف مػف

صكع حت يعذ مف م واا اذجر كحاا ثإلجع ر حث ايار ك ف حنذ ثقف ػذ حث ػف ئػكف جع هػع
يػػذ

ػػايار كدعمقػػع حثف ػػذ حثم ذكئػػر اك حث ػػف امػػؿ ائنػػذ مػػف جع ػػر كحاػػا موعمقػػر

حيجع ػػر يػػذ حث ػػايارث كحث ػمحؿ حثنعثػػل مػػف صػػكع حثم ػػعثف عثص ػ ر ثقفػػذع حخكؿ كحثنػػعصف

ت

ػػع اذ و ػػر اذج ػػعع ثئ ػػؿ تط ػػك اذج ػػر كحا ػػا ك عثص ػ ػ ر ثقف ػػذع حثنعث ػػل كحثت ػػعمز

ت

ػػع تم ػػر

ػػع ػ ر اذجػػعع ثئػػؿ طذي ػػر اذج ػػعف ك عثص ػ ر ثقفػػذع حث حذ ػػل ت

اذجعع ثقطذي ر حخكثأ نالل اذجعع كثقطذي ر حثنعصير اذج عف0
 -التجربة االستط عية:

مف اجؿ حث ا ؽ مف كضكر ج ذحع حالت عذ ك ػالاي ر كحثكقػع حثم ػ عذؽ جػف حيجع ػر
دصػػر ك اقيػػؿ ج حذ ػػر ا ػػعىيعن كحث مئػػا مػػف ن ع ػػرث ط ػػع حث عانػػر حالت ػػعذ دقػػأ ديصػػر

ح ػ طالدير ممعنقػر ثويصػر حث اػل ئكصػع مػف  )100طعث ػر مػف طعث ػعع حث ػؼ حث حذ ػػل
العدد ()41
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حثوقمػ ػػف جػ ػػف نعصكيػ ػػر حثئ حذمػ ػػر كحداحايػ ػػر حخدظميػ ػػر ثق صػ ػػعع جػ ػػف يػ ػػكـ حالنصػ ػػيف حثمكحجػ ػػؽ
 2012/4/30كقػػا ك ػػقع حث عانػػر ثػػأ رمػػف حيجع ػػر دػػف ج ػذحع حالت ػػعذ مػػف تػػالؿ
ا ػػعل م ك ػػط رمػػف حثطعث ػػعع كدثػػؾ

ػػجيؿ حثكقػػع دقػػأ كذقػػر جع ػػر ئػػؿ طعث ػػر دصػػا

حص هػػعىهفث جئػػعف م ك ػػط رمػػف حيجع ػػر دػػف ج ػذحع حالت ػػعذ حث ا ػػيقف  )90اقي ػػر0
ك وا ا ػعل رمػف حيجع ػر ك وػا

ػاي

جع ػعع حثطعث ػعع ذ ػع اذجػع هف صعرثيػعن مػف

ادقػػأ اذجػػر ثػػأ ااصػػأ اذجػػرثكمف نػػـ ق ػػمع اكذحؽ حيجع ػػر دقػػأ مجمػػكد يف كحت ػػعذع
ص ر  )%50مف حثمجمكدر حثوقيع ك  )%50مف حثمجمكدر حثاصيع0
 التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار:ا .وك ر ج ذحع حالت عذ:

ا ػ ع حث عانػػر موعمػػؿ

ػػوك ر حثف ػذحع عثص ػ ر ثق ػمحؿ حخكؿ كجػػاع صهػػع م كثػػر د

ئعصع حثموعمالع ما كذ يف  )0.38-0.58امع عثص ػ ر ثق ػمحؿ حثنػعصف ػذحكر ػيف
 )0.36-0.58م اف جمي ػ ػ ػػل ج حذ ػ ػ ػػر دحع

ػ ػ ػػوك ر مالىم ػ ػ ػػر ا ػ ػ ػػل موي ػ ػ ػػعذ ق ػ ػ ػػكـ

 )Bloomوػ ػػا حث ػ ػػوك ر م كثػ ػػر دح كقوػ ػػع ػ ػػيف  )0.80-0.20ك عثص ػ ػ ر ثق ػ ػمحؿ
حثنعثػػل كجػػا اف ج حذ ػػر دحع

0)0.55

ػػوك ر مالىمػػر د ئعصػػع حثموػػعمالع ػذحكر ػػيف 0.44-

ل .ميير ج ذحع حالت عذ:

ػػـ ا ػػعل موػػعمالع حث ػػك حث مييريػػر ثق ػمحؿ حخكؿ ايػػل ئعصػػع ػذحكر ػػيف 0.38-

 )0.54كحصهػػع جيػػا ك عثص ػ ر ثق ػمحؿ حثنػػعصف جػػمف جميػػل ج حذ ػػر دحع مييػػر جيػػا ا ػػل
مويػػعذ ي ػػؿ  )Ebleد وػػا حثف ػػذ مميػػر دح ا ػػقع دقػػأ موعمػػؿ مييػػر ائ ػػذ مػػف
 )0.19كقػػا ذحكاػػع ػػيف  )0.28-0.78ك عثص ػ ر ثق ػمحؿ حثنعثػػل جػػمف جميػػل ج حذ ػػر

دحع ميير جيا د ئعصع حذكر يف 0)0.30-0.48
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ة .جوعثير حث احىؿ حثتعطىر:

ػػـ ا ػػعل جوعثيػػر حث ػػاحىؿ حثتعطىػػر ع ػ تاحـ موعاثػػر موعمػػؿ جوعثيػػر حث ػػاحىؿ د كجػػا اف
موعمالع جوعثير حث احىؿ حثتعطىر عث ر جميوهع ممع ياؿ دقأ جوعثي هع0

 -ثبات االختبار:

ا ع حث عانر ن عع ج ذحع حالت ػعذ حث ا ػيقف ثق ػمحؿ حخكؿ كحثنػعصف موعاثػر ئيػكاذ
– ذي شعذا كف  )20اك  )K-R20د قع موعمؿ حثن عع  )0.86ك ػك موعمػؿ ن ػعع
أ
دعؿث كقا اشعذع حخا يعع ثأ اف حالت ػعذ يوػا جيػا دح ئػعف موعمػؿ حثن ػعع ما ػكذ
يف  0)0.60-0.85ا كث ا ث)223:2008

امع عثص ر ثق محؿ حثنعثل مف ج ذحع حالت عذ حث ا يقف ا ع موعاثر حثفعئذكص ع )

ك قػػع موعمػػؿ حثن ػػعع  )0.88ك ػػف قيمػػر دعثيػػر شػػيذ ثػػأ ئػػكف حالت ػػعذ ي م ػػل ن ػػعع
دػ ػ أ
ػعؿ كيمئ ػ ػػف ح ػ ػ ػ تاحمر ث ي ػ ػػعز ا ػ ػػيؿ طعث ػ ػػعع حث ػ ػػؼ حث حذ ػ ػػل حثوقم ػ ػػفث كيش ػ ػػيذ

 )Nunnally,1987ث ػ ػ ػػأ اف حثن ػ ػ ػػعع م ػ ػ ػػاحذ ػ ػ ػػيف  )0.50-0.60يو ػ ػ ػػا مذض ػ ػ ػػيعن

كئعجيعن)Nunnally,1987:182 0
ك وا حث مئا مف

ثق ط يؽ0

اؽ كن عع حالت عذ كحث اقيؿ حيا ػعىف ثف حذ ػر د الػا حالت ػعذ جػع حنر

 .تطبي التجربة:
قعمػع حث عانػر ط يػؽ حث جذ ػر جػف حثف ػؿ حثا حذ ػف حثنػعصف ثقوػعـ حثا حذ ػف  2011ـ –

2012ـ د ػ ػػااع يػ ػػكـ حخذ وػ ػػع حثمكحجػ ػػؽ  2012/2/22كحص هػ ػػع يػ ػػكـ حخاػ ػػا حثمكحجػ ػػؽ

 2012/4/29د قعمػع ػػاذيز مجمػػكد ف حث اػل كحقػػل اذ وػػر ا ػص ا ػ كديعن ثئػػؿ

مصهمع0

 .تطبي االختبار:
العدد ()41
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وا حالص هع مػف ػاذيز حثما ػكل حثا حذ ػف ثطعث ػعع مجمػكد ف حث اػل ػـ اايػا مكدػا

ث ط ي ػػؽ حالت ػػعذ ج ػػف ي ػػكـ حخا ػػا حثمكحج ػػؽ  2012/4/29ن ػػـ قعم ػػع حث عان ػػر ط ي ػػؽ
حالت ػػعذ م ػػذ ات ػػذل و ػػا م ػػذكذ ا ػ ػ كديف مم ػػف ط ي ػػر ثقم ػػذ حخكث ػػأ م ي ػػكـ حخا ػػا

حثمكحجؽ  2012/5/13كدثؾ ث يعز مال ح

ع حثموقكمعع جف اد عف حثطعث عع0

وػا حالص هػع مػف دمقيػر ط يػؽ حالت ػعذ

ػااع حث عانػر حخكذحؽ حالت عذيػر كاكصػع

 .تصحيح االختبار :

حثاذجعع ثقمجمكد يف كا

م احؼ حث ال حثاعثف0

العدد ()41
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الفصل الرابع

 .عرض النتائج:

نتائج البحث وتوصياتو

ػػصص جذض ػػير حث ا ػػل دقػػأ اف "ال يكج ػػا ج ػػذؽ دح االث ػػر ا ػػعىير دص ػػا م ػ ػ كل االث ػػر
 )0.05ػػيف م ك ػػػطف اذجػ ػػعع طعث ػ ػػعع حثمجمكد ػػر حث جذي يػ ػػر حثذيعضػػػيعع كاذجػ ػػعع

طعث عع حثمجمكدر حثضع طر جف حت عذ حث ا يؿ" 0كثق ا ؽ مػف

ػار ػد حثفذضػير

حد مػػاع حث عانػػر اذجػػعع طعث ػػعع مجمػػكد ف حث اػػل حث جذي يػػر كحثضػػع طر جػػف حت ػػعذ
حث ا يؿ مقاؽ  0)17جئعف م ك ط اذجعع طعث عع حثمجمكدر حث جذي ير )40.70ث
جف ايف قع م ك ط اذجعع طعث عع حثمجمكدر حثضع طر  )29.43كيالاظ اف صعؾ

جذقعن يف حثم ك طيف ث عث حثم ك ط حثا ػع ف ثػاذجعع حثمجمكدػر حث جذي يػر 0كث يػعز

االثػػر حثفػػذؽ ػػيف حثم ك ػػطيف ح ػ ومقع حث عانػػر حت ػػعذ  )t-testثويص ػػيف م ػ ق يف د
قعػػع قيمػػر  )t-testحثما ػػك ر  )5.362ك ػػف ائ ػػذ مػػف قيمػػر  )t-testحثجاكثيػػر

حث عثعػػر  )2دصػػا م ػ كل االثػػر  )0.05كاذجػػر حثاذيػػر  )58ئمػػع مكض ػ جػػف جػػاكؿ
0)7

جاكؿ )7

ص عىج حت عذ  )t-testيف م ك طف اذجعع مجمكد ف حث ال حث جذي ير كحثضع طر
جف حالت عذ حث ا يقف

المجموعة

العدد

المتوسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثط

االنحثثثثثثثثثثراف

التباين

تجريبية

30

40.70

9.203

84.695

ضابطة

30

29.43

6.912

47.775

العدد ()41

الحسابي

المعياري

درجثثثثثثثثثثثثثثثثة

الحرية

58

قيمة ()t-test
المحسوبة
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ي ض مف حثجاكؿ ادال اف صعؾ جذؽ دك االثر ا عىير دصا م كل االثر )0.05

ث عث م ك ط اذجعع حثمجمكدر حث جذي ير ك دثؾ ذجض حثفذضير حث فذير0

 .تفسير النتائج:

اظهػػذع ص ػػعىج حث اػػل حثاػػعثف حة ػػف :فػػكؽ طعث ػػعع حثمجمكدػػر حث جذي يػػر كحث ػػف اذ ػػع
دقأ كجؽ اصمكدة يذمعف دقأ طعث عع حثمجمكدر حثضع طر حث ف اذ ػع كجػؽ حثطذي ػر

حالد يعاير جف حت عذ حث ا يؿ  0قا يورل دثؾ ثأ :

 ا ػػقكل طذي ػػر حث ػػاذيز حثػػدم ح ػ تاـ جػػف ػػاذيز حثمجمكدػػر حث جذي يػػر كحثػػدم افػػرحثطعث عع دقػأ حال ػ ص عة كحث اقيػؿ مػف تػالؿ حثمصعقشػر احتػؿ ذجػر حث ػؼ ك ع ػ تاحـ

ح ػػعثقيل حث فئيػػذ جػػف حثك ػػكؿ ثػػأ حثص يجػػر حثػػدم ػػع ـ جػػف ريػػعا ا ػػيقهف حثا حذ ػػف

كصجعر حثومقير حث وقيمير0

 -جػ حذ حع حث ػاذيز دقػأ كجػؽ اصمػكدة يذمػعف انػعذ ح مػعـ حثطعث ػعع كجوقهػف ماػػكذ

حثومقيػػر حث وقيميػػر مػػف تػػالؿ دػػذض حخجئػػعذ دػػف طذيػػؽ حثم امػػر حثشػػعمقر نػػـ ا عدهػػع
عخمنقر كذ ط حثموقكمعع حثجايا عثموقكمعع حث ػع ر كح ػ تاحـ ا ػعثيل حث فئيػذ كدمػؿ

متطط صظيمف ثئؿ مكضكع0

 -فػؽ ص ػعىج حثا حذ ػر حثاعثيػر مػل ص ػعىج ا حذ ػر  )Ozden , 2008حث ػف انػع انػذ

حث اذيز حث عىـ دقأ صظذير حثامعغ جف حث ا يؿ0
 .االستنتاجات:

جف ضك حثص عىج حث ػف ك ػؿ ثيهػع حث اػل ي ػ ص ج حة ػف :اصمػكدة يذمػعف ثػر انػذ جػف

ذجل م كل حث ا يؿ جف معا حثذيعضيعع ثال طعث عع حث ؼ حث حذ ل حثوقمف0
 .التوصيات:
العدد ()41

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
454

السنة 2142

أثر أنموذج ىيرمان في تحصيل ادة الرياضيات عند طالبات الصف الرابع العممي..........
 ..............................أ.م.د .مدركة صالح عبد اهلل  -م.م.سماح نصيف جاسم محمد

جف ضك ص عىج حث ال حث ف ك قع ثيهع حث عانر ك ف مع يم ف :

 .1ضػ ػ ػػذكذ وذيػ ػ ػػؼ م ّاذ ػ ػ ػػف كماذ ػ ػ ػػعع حثذيعضػ ػ ػػيعع عثصمػ ػ ػػعدة حث اذي ػ ػ ػػير حثااينػ ػ ػػر
ك عختص اصمكدة يذمعفث مف تالؿ د ا اكذحع اذي ير ثهدح حثعذض0

 .2ال كحضوف حثمصع ج ثأ دئز حث مئياحع حث ف ح اانع دقأ مصع ج حثذيعضػيعع
ثوعـ 2000ث ايل ذئرع دقأ حث فئيذ حثمصط ف كحخ ئعذم كحث صظيمػف كحثم ضػمصر جػف
اصمكدة يذمعف0
المقترحات:

 .1ج حذ ا حذ ر ممعنقر ثقا حذ ر حثاعثير كثمذحاؿ ا حذ ير اتذل كثمكحا ا حذ ير اتذل0
 .2ج ػ حذ ا حذ ػػر جذي يػػر خنػػذ ح ػ تاحـ اصمػػكدة يذمػػعف دقػػأ م عي ػ حذع ع وػػر اتػػذل
حال جع ث حث فئيذ حثصعقاث حثدئع حع حثم واا )0
 .3جػ ػ حذ ا حذ ػػر م عذص ػػر ػػيف اصم ػػكدة يذم ػػعف كصم ػػعدة وقيمي ػػر ات ػػذل ج ػػف حث ا ػػيؿ
كثمت قؼ حثمذحاؿ حثا حذ ير0
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المصادر
 .1ا كجػػعاك ث ػػعث مام ػػا دقػ ػف ث كمام ػػا ئػػذ صكجػ ػؿ ث  : )2007تعمثثثيم التفكيثثثر
(النظرية والتطبي ) ث ط 1ث احذ حثم يذ ثقصشذ
كحث كريل كحثط عدر ث دمعف0
 .2ا كث ا ث ل ماما ث  : )2008مبادئ القياس النفسثي والتقيثيم التربثوي ث احذ
حثفئذ ثقصشذ ث دمعف0
 .3جمػػؿ ث مامػػا جهػػعا ث  : )2008تنميثثة ميثثارات التفكيثثر اإلبثثداعي مثثن خ ث ل
المناىج الدراسية ث احذ حثئ عل حثجعموف ث حثويف0

 .4ا ػػف ث ثيصػػع ج ػمحا ث  : )2005انػػذ ػ حذ يجير كثيػػع كح ػ حذ يجير حث منيػػؿ حثموذجػػف
جف ا يؿ كح ع معا حثذيعضيعع ثال طق ر
حثمذاقر حثم ك طر ث رسالة ماجستير غير منشورة ث حثجعمور حثم ص ذير ث عاحا0
 .5ام ػ ػػر ث مام ػ ػػا د ػ ػػا حثك ػ ػػعل ث كجهم ػ ػػف ي ػ ػػكصز حث الكص ػ ػػر ث  : )2010منثثثثثثاىج
الرياضيات واستراتيجيات تدريسيا ث ط 1ث احذ جقيز
حثرمعف ث دمعف0
 .6حثتكحثا ث ماما مامكا ث كآتذكف ث  : )1997طر التثدريس العامثة ث ط 1ث
كرحذ حث ذ ير كحث وقيـ ث مطع ل حثئ عل حثماذ ف ث
صوع 0
 .7ذكحشػػا ث ح ػ حذ يـ ث كآتػػذكف ث  : )2010اصمػػعط حث ػ وقـ ثػال طق ػػر حث ػػؼ حث ع ػل
جف اذ ا كانذ ع جف ا يقهـ جف معا حثئيميع ث المجمة األردنية في العموم التربوية ث

حثمجقا 6ث حثواا 4ث اذ ا0
 .8حثر ي ػػذم ث دم ػػعا م و ػػل ث  : )1999ا ػػعثيل ػػاذيز حثذيعض ػػيعع ث مجمثثثة كميثثثة
التربية ث حثجعمور حثم ص ذير ث عاحا0
 .9كيا ث د ا حثموطػف ث  : )2007ميارات التفكيثر ومواجيثة الحيثاة ث ط 2ث احذ
حثئ عل حثجعموف ث حثويف0
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 .10د ػػا حثعف ػػعذ ث د ػػا حث ػػالـ ث  : )1977مقدمثثثثة فثثثثي الصثثثثحة النفسثثثثية ث احذ

حثصهضر حثم ذير ث حث ع ذ 0
 .11حثو كام ث د ا حثا ف اصكف نعمذ ث  : )2009جعدقير اصمكدة حث ذ صر حثذيعضير
جف حث ا يؿ كحث فئيذ حثصعقا ثال طالل
حث ػػؼ حث حذ ػل حثوػػعـ جػف مػعا حثذيعضػػيعع ث رسثثالة ماجسثثتير غيثثر منشثثورة ث حثجعموػر
حثم ص ذير ث ئقير حث ذ ير حخ ع ير ث عاحا0
 .12د يػػا ث كثػػيـ ث دػػرك دفعصػػر ث  : )2003التفكيثثر والمنيثثاج المدرسثثي ث ط 1ث
احذ حثفالر ثقصشذ كحث كريل ث حثويف0
 .13د ػػيالف ث ػ حذ يـ مامػػا ث  : )2002منثثاىج الرياضثثيات وأسثثاليب تدريسثثيا ث

ط 2ث احذ حثم يذ ثقصشذ كحث كريل ث دمعف0
 .14دالـ ث الر حثايف مامػكا ث  : )2007القياس والتقويم التربوي والنفسي ث
ط 1ث احذ حثفئذ حثوذ ف ث حث ع ذ 0
 .15حثويع ػػذ ث كثيػػا ذجيػػؽ ث  : )2011اسثثتراتيجيات تعمثثيم التفكيثثر ومياراتثثو ث
ط 1ث احذ ا عمر ثقصشذ كحث كريل ث دمعف0
 .16ديػػا ث ايم ػف ذجػػل ث  : )2009ذصػػعمج م ػذر قػػعىـ دق ػأ جػػعص ف حثػػامعغ ث صميػػر
وػػض مهػػعذحع حث فئيػػذ جػػف حثذيعضػػيعع ثػال ط ػالل حث ػػؼ حثتػػعمز حخ ع ػػف عػػر ث
رسالة ماجستير غير منشورة ث حثجعمور حي المير ث ر 0

 .17حث ػعطف ث د ػا حث ػالـ مامػا ػويا ث  : )2004انػذ ح ػ تاحـ اصمػكدة حث ذ صػر
حثذيعضير جػف ا ػيؿ طعث ػعع حث ػؼ حثنعثػل حثم ك ػط جػف مػعا حثذيعضػيعع ك فئيػذ ـ
حثهصا ف ث أطروحة دكتوراه غير منشورة ث جعمور عاحا ث ئقير حث ذ ير  /ا ف حثهيػنـ ث
عاحا0
 .18قطػػعمف ث يك ػػؼ ث كصعيفػػر قطػػعمف ث  : )2003نمثثاذج التثثدريس الصثثفي ث احذ
حثشذكؽ ثقصشذ كحث كريل ث دمعف0
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 .19مامكا ث

الر حثايف دذجر ث  : )2006تفكير ب حدود ث ط 1ث دػعثـ حثئ ػل

ثقصشذ كحث كريل كحثط عدر ث حث ع ذ 0
 .20صكجؿ ث ماما ئذ ث  : )2007دالقر حث يطذ حثامع ير عث ت ص حخئعايمف
ثػػال طق ػػر حثمػػاحذز كحثجعموػػعع حخذاصيػػر ث مجمثثثة جامعثثثة النجثثثاح لابحثثثاث (العمثثثوم
اإلنسانية) ث حثمجقا 21ث حثواا 1ث دمعا حث ال حثوقمف _ جعمور حثصجعر ث صع قز0
 .21صكجػػؿ ث مامػػا ئػػذ ث كمامػػا قع ػػـ ػػويفعف ث  : )2011دمثثج ميثثارات التفكي ثر
في المحتوى الد ارسيث ط 1ث احذ حثم يذ ثقصشذ كحث كريلث دمعف0
22. Cain , R. , & Cain , G. , (2001) : The Brain Education
and the Competitive edge , The scarerow Press Inc. , London.
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26. Jensen , Eric (2001) : Brain Based Learning , Store San
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Excel , inc.
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