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 الملخص:

التعمـ  ىظرية هبادئعمِ  قائـبرىاهج تدريسي  فاعميةالتعرؼ عمِ  إلِالبحث  ٌدؼ
 الرياضيات هقرر فيالهستىد إلِ الدهاغ لتىهية هٍارات التفكير الهستقبمي والطهوح األكاديهي 

 الصؼ تالهيذ هف تمهيذاً ( 78) هف العيىة تكوىتو  االبتدائي، السادس الصؼ تالهيذ لدى
(. 14وضابطة )ف=  ،(14)ف= تجريبية :هجهوعتيف إلِ تقسيهٍـ تـ االبتدائي، السادس

وهقياس الطهوح األكاديهِ تـ  ،الهستقبمياختبار في هٍارات التفكير  تافحثاالب توأعد
 هثؿإجراء العهميات اإلحصائية الهىاسبة  وبعد. البحثتطبيقٍـ قبميًا وبعديًا عمِ هجهوعتي 

د و تـ التوصؿ إلِ وج هرتبطتيف؛ لعيىتيف)ت( واختبار هستقمتيف، لهجهوعتيف( ت) اختبار
 البعدي التطبيؽ درجات هتوسطات بيف( 4,,,ائية عىد هستوى داللة )فروؽ ذات داللة إحص

 -التوقع -)التخطيط وأبعادي الهستقبمي التفكير في (والضابطة التجريبية) لمهجهوعتيف
 التجريبية، هتوسطات درجات الهجهوعة  لصالح( الهستقبمية الهشكالت حؿ -التىبؤ -التخيؿ

 درجات هتوسطات بيف( 4,,,د فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة )و وجو 
 لصالح التجريبية لمهجهوعة وأبعادي الهستقبمي التفكير الختبار (والبعدي القبمي) التطبيقيف

د فروؽ ذات داللة إحصائية عىد و جو  إلِ التوصؿ تـ كها البعدي، هتوسطات درجات التطبيؽ
 التجريبية) لمهجهوعتيف البعدي التطبيؽ درجات هتوسطات بيف( 4,,,هستوى داللة )

 التجريبية، هتوسطات درجات الهجهوعة لصالح األكاديهِ الطهوح هقياس في (والضابطة
 القبمي) التطبيقيف درجات هتوسطي بيف( 4,,,د فروؽ ذات داللة إحصائية عىد )و وجو 

 هتوسطات درجات التطبيؽ لصالح التجريبية لمهجهوعة األكاديهِ الطهوح في (والبعدي
 .البعدي

 الطهوح األكاديهي –التفكير الهستقبمي  -: التعمـ الهستىد إلِ الدهاغالكمهات الهفتاحية
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .تومنذ بداية فكرة البحث إلى نياي تـ إجراء ىذا البحث مناصفة بيف الباحثتيف
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The effectiveness of the teaching program based on the principles of 

brain-based learning theory to develop future thinking skills and 

academic ambition in the mathematics curriculum for sixth grade 

primary students in Sharkia Governorate 

Abstract: 

The aim of the present research is to identify the effectiveness of a 

teaching program based on the theory of brain-based learning to develop future 

thinking skills and academic ambition in mathematics among sixth grade 

students, the sample consisted of (87) sixth grade students, and they were 

divided into two experimental group (N = 42), and the control group (n = 45). 

The researchers prepared a test in future thinking skills, and the measure of 

academic ambition; they were applied before and after the two groups. After 

conducting the appropriate statistical operations like, the T-test for two 

independent groups, and the T-test for a related group, there were statistically 

significant differences at the level of (0.01) between the mean scores of the 

post-application for experimental group and control group in the future 

thinking and its dimensions. (Planning - expectation - imagination - prediction 

- solution of future problems) in favor of the experimental group, and the 

presence of statistically significant differences at the level of significance 

(0.01) between the mean scores of pre and post applications to test the future 

thinking and its dimensions of the experimental group in favor of the post 

application. And There were statistically significant differences at the level of 

significance (0.01) between the mean scores of the application of the 

experimental and control groups in the academic ambition scale in favor of the 

experimental group, and the presence of statistically significant differences at 

(0.01) between the mean scores of the pre and post application in the academic 

ambition of Experimental group in favor of the post-application. 

Key words: Brain Based Learning Theory - future thinking – academic 

ambition. 
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 مقدمة: 
إلِ الدهاغ التي هف ضهف هبادئٍا أف البحث عف الهعىِ أهر فطري بالىسبة لمدهاغ 

عمهاء عمـ الىفس  اٌتـالبشري، كها أف التعمـ يتضهف عهميات الوعي والالوعي ويىهو 
 اتهسٍاهف إ هاالطهوح األكاديهي لها لٍو  التفكيرب ًا كبيراً والهىاٌج وطرؽ التدريس اٌتهاه

التي تساٌـ الجتهاعية والشخصية العواهؿ ا تحديدهف خالؿ  والتعمـ التعميـ تيعهميفي  ةكبير 
هها يؤثر  في تدريب التالهيذ عمِ براهج إثرائية لتحقيؽ التفكير الجيد والطهوح في الحياة

 .وأٌدافً التمهيذتحديد هستقبؿ باإليجاب في 
مهاء التربية إلِ زاد االٌتهاـ بهوضوع التفكير في آواخر القرف العشريف ودعِ عوقد 

ا هف خالؿ  ضرورة تىظيـ التفكير عىد الهتعمهيف واالستفادة هف إهكاىاتٍـ اإلبداعية واستثهاٌر
توفير الخدهات والبراهج التي تمبِ احتياجاتٍـ وأصبحت التربية هف خالؿ هىاٌجٍا الدراسية 

جهيع الهراحؿ  ٌي التىهية البشرية التي توسع إدراكات التالهيذ لمتعاهؿ هع الهستقبؿ في
 .(41، 4,47التعميهية الهختمفة )وفاء بىت سمطاف،

أف التالهيذ يٍتهوف باآلهور الهستقبمية ولديٍـ (Anna,2012,104)  وترى
ا ولذا يىبغي تطوير ٌذي القدرة إلِ أقصي طاقاتٍا باستخداـ البراهج الالزهة  حساسية ىحٌو
لذلؾ، وىظرا ألٌهية التفكير الهستقبمي تـ استحداث " عمـ الهستقبميات" وقاهت بعض 

لهستقبمي لدى تالهيذ التسع سىوات الهدارس في ىيوزيمىدا بتطوير برىاهج لتىهية التفكير ا
يحتاجوىٍا لمتفكير بذكاء لتي حيث يٍدؼ ٌذا البرىاهج إلِ تزويدٌـ بالهٍارات األساسية ا

 التالهيذ( ضرورة اهتالؾ 14 ،4,44)أحهد سيد، بيىها يذكر إهكاىاتٍـ. كؿواالستفادة هف 
ـ ىحو التحديات الهس تقبمية الهحتهمة وذلؾ هف هٍارات التفكير الهستقبمي والتي توجً تفكيٌر
ثرائً بقضايا وهشكالت هوجٍة ىحو الهستقبؿ.  خالؿ دعـ الهىٍج وا 

لمهعموهات تمقي ليس هجرد لعقمية  ت العهمياا ٍهٍؿ عاالتفكير هستوى ويتطمب   
صدار حكـ بشأىٍا،  عهاؿ الفكر في فٍهٍا وتحميمٍا وا  أف هها يعىي فقط ولكف تعهؽ وا 

لذلؾ، هة زلالافية ؽلهعت العهمياتسٍيؿ افي رزًا باة سيكوف لً دورا استخداـ البراهج التعميهي
هع توضيح أوجً الشبً  هتكاهمة شبكيةؿ تزويد الهتعمـ ببىية هعموهاتية خالويتـ هف 

يسٍـ ذلؾ في و هختمفة ، ووجٍات ىظر هساراتهف عدة الهتعمهة الهعموهات  ٍبيؼ الختالوا
وحدات تجهيع دة عاأكثر هروىة يهكىٍا إفية ؽهعت بىياتكويف عمِ ء بقدرة الهتعمـ تقارالا

هتطمبات أداء هجهوعة هتىوعة هف الهٍاـ  هعيتوافؽ  بهاهف جديد  الهتعمهة هعاالهعرفة 
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 & Szpunar)لهستقبميا التفكيرد بعاتعبر عف بعض أ والتيهواقؼ التعمـ لهختمفة في ا
Radvansky ,2016,209) .استخداـ ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ في  وباألخص

تىهية ٌذي الهٍارات ٌو هحور اٌتهاـ الباحثتيف وهف ثـ العهؿ عمِ تىهية هستوى الطهوح 
 لدى التالهيذ. األكاديهي

وتزداد أٌهية تىهية قدرة األفراد عمِ التفكير الهستقبمي، حيث إىً يسٍـ في تدريبٍـ 
قاعدة هعرفية رصيىة  لٍـ ـ، وهستقبؿ هجتهعاتٍـ، ويوفرعمِ الهشاركة في تشكيؿ هستقبمٍ

حوؿ جهمة البدائؿ، واالختبارات الههكىة التي يهكف االستعاىة بٍا هستقبال، ويسٍـ هف ىاحية 
وتىهية  أخرى في اكتشاؼ الهوارد واإلهكاىيات الهتاحة التي تساعد في اتخاذ القرارات السميهة،

لهستقبمية الهترتبة عمِ القضايا والهشكالت الهختمفة فضال عمِ توقع الىتائج ا قدرة األفراد
عف التىبؤ باألزهات الهستقبمية الهتوقع حدوثٍا والتخطيط واالستعداد لٍا بجاىب القدرة عمِ 

. (Cristina,2008,295)رشيدة بطريقة اقتراح تصورات لهواجٍة الهشكالت بالهستقبؿ 
ألفضؿ ويؤثر بشكؿ كبير عمِ السعادة الىفسية كها أف التفكير الهستقبمي ٌو التطمع إلِ ا

 . (Macleod & Counway,2007)األفراد لدى 
لذا يعتبر التفكير الهستقبمي هف أٌـ االتجاٌات الهعاصرة لتأكيد دور التمهيذ في 

لديً في توظيؼ هٍارات التفكير  األكاديهيهستوى الطهوح  استثهارالهدرسة وكيفية 
ا هف الهواد  الهستقبمي في التعاهؿ هع الهشكالت التي تواجً في هادة الرياضيات أو غيٌر

(، و)ٌبة ساهي، 4,44ا ها يؤكدي العديد هف البحوث هىٍا )هحهد سيد،ذالدراسية، ٌو
4,47.) 

 لحياة فةمتالهخالبشرية  التىهية جواىبف ه هٍها اجاىبً  األكاديهي الطهوح ويعد
شباعو  البشرية الىفس تعزيز في الرغبة العتباري التمهيذ؛ وذلؾ  ،لً الذاتية التىهية حاجات ا 

ً، ويمعب ورغبات ًقدارت في ًذات تحقيؽ ىحو التمهيذ دفع في الرئيسي الهحفزويعتبر الطهوح 
ىهط هعيف والوصوؿ بالتمهيذ إلِ اتباع  التربوية األٌداؼ تحقيؽ فيدورا  األكاديهي الطهوح

( أف الطهوح 448، 4,44. وتذكر )ىسريف حهزة ،(Mishra, 2015,2035)هف التفكير
 التمهيذ في تحقيقً. األكاديهِ ٌو هستوى التقدـ أوالىجاح الذي يرغب

التوجٍات الحديثة تدعو إلِ التركيز عمِ  أف إلِ (8، 4,44، هحهد هاٌر)ويشير 
 فيالتىوع  ةعااؽبه ٌتهاـالواٌتهاهاتً وهيولً واتجاٌاتً وطريقة تفكيري وطهوحاتً وا التمهيذ
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يتـ استيعابٍا  لكي اآلخري العموـ مهث والرياضيات. صؼلا فةؽغ مخطرؽ تقديـ الهعموهة دا
ذا ها  وفٍهٍا يجب هراعاة أىهاط التعمـ الهختمفة وطرؽ تقديـ وعرض الهادة التعميهية. ٌو

ويوف بضرورة تحوؿ تعميـ وتعمـ الرياضيات هف عهمية يكوف التمهيذ فيٍا سمبي ىادى بً الترب
وهتمقي لمهعموهات يخزىٍا في شكؿ أجزاء صغيرة يسٍؿ استرجاعٍا عىد الحاجة إلِ ىشاط 

سً وبطريقتً الخاصة بها يتىاسب هع بىيتً الهعرفية بؿ ىفيبىي فيً التمهيذ الهعموهات ب
بداعيةويعالجٍا هستخدها ها لديً ه  .ف إهكاىات هعرفية وا 

 وهحاولة حديثة، تربوية وصيغ توجٍات عف البحث ضرورة األهر يتطمب ثـ وهف
 وتأخذ وهتكاهمة، شاهمة ىظرة التربية إلِ تىظر التي الهعاصرة التربوية الىظريات هف االستفادة

ا في  الهقاـ في عقمً داخؿ تحدث التي العقمية الهتعمـ خصائصو  التعمـ عهمية طبيعة اعتباٌر
 الىظريات أٌـ هف ولعؿ األهثؿ، التوجيً وتوجيٍٍا هعٍا، التعاهؿ وحسف فٍهٍا، بٍدؼ األوؿ،
 Brain based Learning الدهاغ إلِ الهستىد التعمـ ىظرية ذلؾ تراعي التي الحديثة

Theory  والبيئة واالىفعاالت الجسد هف بكؿ الدهاغ عالقة عمِ هضهوىٍا في ركزت التي 
 وتىظيـ الهعقدة، ووظائفً لمدهاغ، العهيؽ الفٍـ في واضحة تأثيرات هف لٍا لها االجتهاعية
 (.4، 4,44 سيد، هحهدالتعمـ لدى التمهيذ ) عهميات

لذا ترى الباحثتاف أف استخداـ برىاهج تدريسي قائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد 
االىفعاالت في عهمية التعمـ قد يساٌـ في دور أف بالتحدي وُيعاؽ بالتٍديد، باإلضافة إلِ 

تىهية هٍارات التفكير الهستقبمي لدى التالهيذ ويساعد أيضا عمِ توظيؼ الطهوح األكاديهي 
 لديٍـ لهساعدتٍـ عمِ إثبات أىفسٍـ وتحقيؽ أٌدافٍـ التي يسعوف إليٍا.

  



 ....................................................... فاعلية برنامج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم المستند

- 41 - 

 مشكلة البحث:

بحاث الدهاغ التي كاف ىتيجة لمهستحدثات الهستهرة في الهيداف التربوي، وتطور أ
التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ األكثر فعالية لفٍـ آلية  ىظريةلٍا األثر في عدة هياديف، ظٍرت 

ً قدرات ديأىٍا تٍدؼ إلِ تعزيز القدرة عمِ التعمـ، حيث إف كؿ شخص ل التعمـ في الدهاغ، إذ
استيعابية ٌائمة، لكف ٌائمة لمتعمـ ويهتمؾ دهاغا يعهؿ وكأىً وحدة هعالجة ضخهة وذو هقدرة 

التي هازالت تستخدـ داخؿ الفصوؿ الدراسية غالبا ها تحوؿ  الههارسات التعميهية التقميدية
 دوف عهمية التعمـ، بواسطة عدـ التشجيع والتخويؼ والتجاٌؿ والتعىيؼ، أو إعاقة عهميات

ذا ها  التعمـ الطبيعية لدى الدهاغ،  , Tara)ث بح العديد هف البحوث هثؿ أشارت إليًٌو
الذى ٌدؼ إلِ هعرفة أثر التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ في تىهية التطوير الهٍىي  (2016
لِ أي هدى يتـ تطبيؽ استراتيجيات التدريس التي تستٍدؼ الدهاغ في  لمهعمهيف، وا 

بضرورة زيادة توعية الهعمهيف بهفاٌيـ وهبادئ  ىتائج البحثوأوصت الههارسات التدريسية، 
( الذى دؿ عمِ أف 4,47)عايد عايض ، بدرية حهيد ،  وبحثتىد إلِ الدهاغ، التعمـ الهس

التدريسية لهعمهي الرياضيات في ضوء ىظرية التعمـ الهستىد لمدهاغ كاف  الههارساتواقع 
هىخفض، وفي ضوء ذلؾ أوصت الىتائج بضرورة التركيز في براهج تطوير هعمهي الرياضيات 

ز خصائص التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ وتشجع التالهيذ عمِ هٍارة تكويف بيئة صفية تعز 
 هف خصائص ىصفي الدهاغ. االستفادةلتحقيؽ أٌداؼ التعمـ هف خالؿ 

 ، و(Malasia, 2014)بحث  :هىٍاوالتي  الهرتبطة البحوثىتائج أشارت و 
(Laura , 2014)(4,44هحهود أحهد ،، و)و( 4,41) رضا أحهد ، ، و ، Tara , 

 إلِ (4,41)عبدالرحهف هحهد ،  ، و(Sumalee & Charuni , 2018)، و((2016
إهكاىية استخداـ التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ هف خالؿ براهج تعميهية وهداخؿ تدريسية هختمفة 

اإليجابية  واالتجاٌاتلرفع كفاءة العهمية التعميهية، واكتساب الهتعمهيف العديد هف الهٍارات 
(، 4,47، صالح عادؿ)و(، 4,41،هحهد فاطهة)كؿ هف توصمت ىتائج و . ىحو التعميـ

هف أىً يوجد تأثير داؿ  (4,48، )فوزى أحهد، و فوقية رجب،(4,48، خميؿ أحهد)و
، الهتشعبلمبرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ عمِ كؿ هف هٍارات التفكير 

 التفكير عالِ الرتبة.هٍارات الهعرفي و  وراء هار ، وهٍارات التفكياالبتكارىوهٍارات التفكير 
الهتزايد بهراعاة الفروؽ الفردية بيف الهتعمهيف داخؿ الفصوؿ  االٌتهاـبالرغـ هف و  

عمِ استخداـ طرؽ وههارسات تدريسية  االعتهادأف  الباحثتيف الحظتا الدراسية، إال أف
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ال قائهًا، كها أىٍا الهتعمهيف هازاؿ  تقميدية هوحدة ال تراعي هبدأ تىوع الفروؽ الفردية بيف
كير الهستقبمي توفر الفرص الكافية لتىهية تفكير التالهيذ وىهو هٍاراتٍـ وخاصة هٍارات التف

لهواجٍة تحديات الهستقبؿ ة وهستوى طهوحٍـ األكاديهي إلِ الدرجة الهرجو وقدراتٍـ العقمية 
هها تطمب استخداـ براهج تدريسية حديثة تراعي قدرات التالهيذ وأىهاط تعمهٍـ الهختمفة؛ 
وبالتالي يصبح هف الضروري البحث عف طرؽ واستراتيجيات تحقؽ االستفادة هف ىتائج 

سبة هع األبحاث التي توضح كيفية عهؿ الدهاغ؛ لتصبح عهميات التعميـ والتعمـ سٍمة وهتىا
ـ   .واٌتهاهاتٍـخصائص الهتعمهيف وتفكيٌر

ىظرية التعمـ ال توجد بحوث ربطت بيف أىً  الباحثتاف عميً أطمعت ها حدود وفي
( في هادة 4,44الهستقبمي سوى بحث )هحهد سيد ، الهستىد إلِ الدهاغ وهٍارات التفكير

 بحوث توجد ال، كها عمـ االجتهاع وليس في هقرر الرياضيات الجزء الخاص بالحث الحالِ
 بعض ٌىاؾ ولكف األكاديهي والطهوح الدهاغ إلِ الهستىد التعمـ ىظرية بيف ربطت هباشرة
 الطهوح بيف هوجبة عالقة وجود هىٍا الجزء ٌذا في هىٍا االستفادة يهكف التي البحوث

 ,Young)هف  كؿ ذكر كهاوهستوى الدراسة  والدافعية لالىجازالدراسي  والتحصيؿ األكاديهي
 بحث ىتائج إليً توصمت وها(Kingori ; Kiumi & Kingori, 2018) و ،(1998

Duman(2010)، (، وبحث 4,42)صفاء هحهد، وبحث،(4,44)عبد الرازؽ عيادة، وبحث
( 4,48)هحهدعبداهلل،، وبحث ( 4,41،سموي عبد الهىعـ ) بحث و ،(4,42هحهد، بثيىة)

القائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ عمِ كؿ هف هف أىً يوجد تأثير داؿ لمبرىاهج 
 تحسيف االىتباي لدى تالهيذ الصؼ الخاهس االبتدائيو  ،الدافعية لإلىجاز والتحصيؿ األكاديهي

 إلِ الهستىد التعمـ ىظرية باستخداـ التدريس خالؿ هف األكاديهي الطهوح تىهية يهكف ثـ وهف
  .الدهاغ

هراعاة هبدأ الفروؽ الفردية بيف  قصور في وجودلذا تتحدد هشكمة البحث الحالي في 
هٍارات التفكير الهستقبمي ب عدـ االٌتهاـ الهتعمهيف داخؿ حجرة الفصؿ الدراسي، وفي

، ولمتصدي لٍذي الهشكمة حاوؿ االبتدائيالطهوح األكاديهي لدى تالهيذ الصؼ السادس و 
 السؤاؿ الرئيس التالي:البحث الحالي اإلجابة عف 

البرىاهج القائـ عمِ التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ في تىهية هٍارات التفكير  فاعمية"ها 
 ؟" االبتدائيالرياضيات لدى تالهيذ الصؼ السادس  بهقررالطهوح األكاديهي و الهستقبمي 
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 ويتفرع هف ٌذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:   
التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ في هبادئ البرىاهج القائـ عمِ بتدريس المية عها فا  -4

تدريس الرياضيات لتىهية هٍارات التفكير الهستقبمي لدى تالهيذ الصؼ السادس 
  اإلبتدائي بهحافظة الشرقية؟

التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ في هبادئ البرىاهج القائـ عمِ بتدريس المية عها فا -4
تدريس الرياضيات لتىهية الطهوح األكاديهي لدى تالهيذ الصؼ السادس 

 ؟بهحافظة الشرقية اإلبتدائي
  أهداف البحث:

 يٍدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ:
في تحسيف هٍارات  الدهاغلِ إفاعمية برىاهج تدريسي قائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد  -4

 .بهحافظة الشرقية التفكير الهستقبمي لدى تالهيذ الصؼ السادس االبتدائي
رفع هستوى في  الدهاغلِ إمية برىاهج تدريسي قائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد عفا -4

 .بهحافظة الشرقية الطهوح األكاديهي لدى تالهيذ الصؼ السادس االبتدائي
 أهمٌة البحث:

 ث الحالي في:تظٍر أٌهية البح 
 هتغيرًا حديثًا وهٍهًا في العهمية التعميهية بشكؿ عاـ.كهٍارات التفكير الهستقبمي تقديـ  -4
الرياضيات لدى تالهيذ الصؼ  هقررإضافة اختبار لقياس هٍارات التفكير الهستقبمي في  -4

 االبتدائي إلِ الهكتبة العربية قد يسٍـ في القياس الهستقبمي لٍذا الهتغير. السادس
إضافة هقياس لقياس الطهوح األكاديهي لدى تالهيذ الصؼ السادس االبتدائي إلِ  -2

 الهكتبة العربية قد يسٍـ في القياس الهستقبمي لٍذا الهتغير.
لتىهية هٍارات التفكير  الدهاغلِ إإضافة برىاهج تدريسي قائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد  -1

 الهكتبة العربية.هستوى الطهوح األكاديهي إلِ و الهستقبمي 
بهختمؼ األىشطة التدريسية  إلِ اإلٌتهاـ القائهيف عمِ التعميـ االبتدائي توجيً ىظر -4

التي تثري البيئة التعميهية وتسٍـ في و هٍارات التفكير الهختمفة  التي تىهي والثقافية
 .تالهيذالتحسيف الطهوح األكاديهي لدى 
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تالهيذ  لدىمـ الهستىد إلِ الدهاغ هصاغة في ضوء ىظرية التع تعميهية وحدة تقديـ -1
 ،االتجاٌات الحديثة في تدريس الرياضيات لهسايرة اإلبتدائيالسادس  الصؼ

 بٍا عىد التدريس وفقًا لمتعمـ الهستىد إلِ الدهاغ. ولإلسترشاد
  مصطلحات البحث:

"هجهوعة هف  :بأىً الباحثتاف تعرفً(Teaching Prograrn):  تدرٌسً برنامج -4
الهراحؿ والخطوات واإلجراءات التدريسية القائهة عمِ هبادئ ىظرية التعمـ الهستىد إلِ 

 هقرر وحدات إحدىالدهاغ ووظائؼ ىصفي الدهاغ، والتِ يستخدهٍا الهعمـ لتدريس 
 هادة الرياضيات لتالهيذ الصؼ السادس االبتدائي. 

 : (Brain Based Learning Theory)نظرٌة التعلم المستند إلى الدماغ -4
الهعمـ  ايستخدهٍ التيجهمة هف التوجٍات واألسس والهبادئ  :الباحثتاف بأىً تعرفً

هراعيًا تركيب ووظيفة وخصائص الهخ البشرى التي وضحٍا  تالهيذيعىد التعاهؿ هع 
الفسيولوجي هف أجؿ جعؿ الهادة الدراسية  عمـالىفس العصبي وعمهاء  عمـعمهاء 

فٍهٍا وهف ثـ إثراء عهمية التعمـ  التالهيذهىظهة وسٍمة وبسيطة لُيسٍؿ عمِ 
ىظرية التعمـ  هبادئ وتستخدـوتحقيؽ الجودة في التعمـ بؿ التعمـ الهتهيز الشاهؿ. 

 .التعميهي البرىاهج بىاء في الهستىد إلِ الدهاغ
 :تعرفً الباحثتاف بأىً ( Future Thinking Skills): ًمهارات التفكٌر المستقبل -2

هجهوعة هف العهميات العقمية التي يقـو بٍا تمهيذ الصؼ السادس اإلبتدائي والتي 
والتخطيط لصياغة البدائؿ الجديدة الهتعمقة لهستقبمية ت امهشكالإدراؾ الِ تٍدؼ إ

لهتاحة هف خالؿ بٍذي الهشكالت، والتوصؿ لحموؿ جديدة باستخداـ الهعموهات ا
التخيؿ والتوقع، والبحث عف حموؿ غير هألوفة لٍا والتىبؤ بٍا، وفحص وتقييـ 

. وتتكوف هف خهس واقتراح فكرة أو أفكار هحتهمة قد تفيد في حؿ هشكمة هستقبمية
 ،حؿ الهشكالت الهستقبمية( -التىبؤ -التخيؿ والتصور -التوقع -هٍارات ) التخطيط

اختبار هٍارات التفكير بالدرجة التػي يحصػؿ عميٍا التمهيذ في  الهٍارات ٌذيقاس تو 
 الهستقبمي.
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األٌداؼ  :تعرفً الباحثتاف بأىً :(Academic Ambition) الطموح األكادٌمً -5
التي يضعٍا التمهيذ لىفسً في هادة الرياضيات ويسعِ لتحقيقٍا هعتهدا عمِ قدراتً 

التفاؤؿ والتقبؿ لها ٌو جديد هف حولً. ويقاس بالدرجة التػي وسهاتً الشخصية هف 
 .يحصػؿ عميٍا التمهيذ في استبياف الطهوح االكاديهِ

 الهعتهدةطريقة شرح الهعمـ  :الباحثتاف بأىٍا تعرفٍا :التدرٌس فً التقلٌدٌة الطرٌقة -4
باإلضافة إلِ  ،شفاٌة لمتالهيذ الهعموهات الجديدة تقديـ عىدوالهحاضرة  األلقاء عمِ
 بحيث أثىاء الشرح الهختمفة جسدي وأعضاء يديً حركاتو  صوتً طبقاتل  الهعمـ ؼيوظت

يصاؿ الشرح عهمية تخدـ  .الهعموهة وا 
  حدود البحث:

 : عمِ الحالياقتصر البحث 
 لمتعميـ الوليد بف خالدلسادس االبتدائي بهدرسة عيىة عشوائية هف تالهيذ الصؼ ا -4

 بهحافظة الشرقية. رهضاف هف العاشربإدارة  األساسي
 لمعاـ الوزارة بكتاب الواردةاالبتدائي السادس  الصؼتالهيذ  عمِ الهقررة)الىسبة(  وحدة -4

ىٍا تحتوى أل ٌذي الوحدة  اختيارالدراسي األوؿ(، وتـ  الفصؿ) 4,47/4,41 الدراسي
الهفاٌيـ والهٍارات التي سبؽ دراستٍا بها يٍيئ الخبرة السابقة لدى هف  هجهوعة عمِ

ذ رةلالستثاالتمهيذ  ىظرية التعمـ الهستىد إلِ  في ليةوألهف الخطوات الهٍهة وا يٌو
زهف تدريس الوحدة  ، كها أفيضاالرياضيات أ في لهستقبميا التفكيرالدهاغ وهٍارات 

لتالهيذ الصؼ  في هادة الرياضيات الهقرر لتوزيع دراسية طبقاحصة  44 تقريباكبير )
 لتفاعمية( بها يتيح فرصة كاهمة لمتدريب عمِ األىشطة والهٍاـ االسادس االبتدائي

 لهستقبميالستراتيجيات وهبادئ ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ، وهٍارات التفكير ا
 وهستوى الطهوح األكاديهي.
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 :للبحث االطار النظرى

  Brain Based Learning Theory: الدماغأوال: نظرٌة التعلم المستند إلى 
عصاب وهع التقدـ التكىولوجي والهعرفي أصبح الهخ بىاء عمِ اٌتهاهات عمهاء األ 

وأصبحت تستخدـ (Cercone , 2006 , 293). هحؿ اٌتهاـ عمهاء عمـ الىفس العصبي
إلصالح  ةالتعمـ وبالتالي تقديـ رؤيً قيهدراسات الهخ الستكشاؼ وتصىيؼ وشرح عهميات 

 .(Tara , 2016 ,2) العهمية التعميهية داخؿ الهدارس
تـ االستفادة هف الهعموهات الهذٌمة عف الهخ فِ تحديث وتجديد عهميتِ التعميـ و 

ف فٍـ عهميتِ إوالتعمـ ليكوف الهعمـ أكثر قدرة عمِ هواجٍة هتطمبات األلفية الثالثة؛ حيث 
ذا ها  التعمـ يتطمب بعض الهعرفة عف وظائؼ الهخ وكيفية عهمً وكيؼ يتعمـ.التعميـ و  ٌو

أف هعرفة كيفية حصوؿ الدهاغ عمِ الهعموهات  هف (Laura,2014, 3)أشارت إليً 
العديد هف الهٍارات  وتحسيفأهر ضروري لرفع كفاءة العهمية التعميهية،  وهعالجتٍا وبىاءٌا
وىتيجة لمتطورات الهذٌمة في أبحاث الدهاغ هف خالؿ تقىيات هسح الدهاغ  لدى الهتعمهيف.

وتحميؿ ها يجرى فيً؛ ظٍرت ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ في التسعيىات هف القرف 
لٍا أثر كبير في تطور عهميتي التعميـ والتعمـ، حيث تحوؿ االٌتهاـ إلِ ها  وكاىتالهاضي 

عمِ ربط الهعموهات  يتساعدووجداىية وهٍارية ميات عقمية يدور داخؿ دهاغ الهتعمـ هف عه
والخبرات الجديدة بالبىية الهعرفية في الهوقؼ التعميهي وهعرفة ها وراء السموؾ والعهؿ عمِ 

 . (144، 4,44)هحهود أحهد،ههكف  حضور الذٌف واستثهار طاقاتً الكاهىة إلِ أقصِ حد
وتختمؼ ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ عف التعميـ التقميدي فِ الىظرة إلِ هاٌية 
ـْ الهعموهات )استظٍار  التعميـ، فالهبىية عمِ الدهاغ تريد هف التعميـ أف يتحوؿ هف َص
الهعموهات دوف وعِ وتفكير( إلِ التعميـ الهعىوي، وتركز عمِ أٌهية التىهيط والىهذجة، إذ ال 

تعمـ األشياء غير الهىطقية بسٍولة، أو تمؾ األشياء التِ ال تحهؿ هعىِ، كها لفرد ا ستطيع ي
يركز التعميـ الهبىِ عمِ الدهاغ عمِ هبدأ أف الدهاغ ٌو هعالج هوازي أي يقـو بعدة وظائؼ 
ذا يعىي أف التعميـ الهعىوي هعقد وغير خطي، أي أف عمِ الهعمهيف أف  بىفس الوقت، ٌو

فِ رؤية هعىِ الهعموهات الجديدة، وأف يستخدهوا كؿ الهصادر الهتوافرة  تالهيذٌـيساعدوا 
 .( 74، 8,,4)فراس السميتِ ،  لديٍـ لعهمية تشكيؿ بيئات التعميـ الديىاهيكية
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 ,Charuni, , Patcharee, Sumalee, Issara, & Pornsawan)ويذكر 
فٍـ العالقة بيف البيئة أىً بالدهاغ  إلِ الهستىدأىً يتـ تعريؼ التعمـ   (196 , 2018

التعميهية وتعقيدات العقؿ البشري، حيث يتطمب التعمـ القائـ عمِ الدهاغ فٍـ اآلليات 
والعهميات البيولوجية لمجٍاز العصبي الذي يتحكـ في العواطؼ والسموؾ والفكر والذكاء وكذلؾ 

فير بيئة تعميهية هعرفة العواهؿ الهختمفة التي تؤثر عمِ تطور ووظيفة الجٍاز العصبي؛ لتو 
أف التعمـ الهستىد إلِ  ( Laura,2014,15)إيجابية لزيادة الىهو األكاديهي. بيىها ترى 

خرائط و التعمـ التعاوىي  اتاستراتيجيهىٍا  هتىوعة  الدهاغ ٌو تعمـ يستخدـ استراتيجيات
ا استىاًدا إلِ فٍـ الدهاغ. والتي ةالخرائط الذٌىيو الهفاٌيـ  ولكِ يتـ فٍـ  تـ تصهيهٍا وتطويٌر

عهمية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ البد هف هعرفة هها يتكوف الهخ البشرى وكيؼ يتـ االتصاؿ 
بيف الخاليا العصبية لمتحقؽ هف اىدهاج الهعموهات الجديدة وحدوث التعمـ وسيتـ شرح ذلؾ 

 باختصار فيها يمي:
 *مكونات المخ البشري:

اب  يعرؼ )عبد ( الهخ البشري بأىً أكبر ىظاـ لتشغيؿ 14، 4111، هحهدالٌو
وهعالجة الهعموهات عمِ األرض؛ حيث يحتوى عمِ هائة هميار خمية عصبية، أها القشرة 

( هميار خمية عصبية، وهف الجدير بالذكر ,4-48الهخية عدد الخاليا العصبية بٍا ها بيف )
وـ بٍا الحاسب اآللِ. ويتكوف الهخ أف الخمية العصبية الواحدة تؤدى جهيع الوظائؼ التي يق

 هف عدة أجزاء هىٍا:
ها الجزء األكبر هف الهخ ويشغالف  Cerebral Hemispheresالىصفاف الكروياف  -4 ٌو

، وها Cerebral Cortexهعظـ تجويؼ الجهجهة، ويتكوف كؿ ىصؼ هف القشرة الهخية 
)عباس Basal Ganglia، والعقد القاعدية  Sub-Cortexتحت القشرة الهخية

 .(18، 4111،هحهود
  Pons، والقىطرةMid-brainويتكوف هف الهخ األوسط  Brain Stemجذع الهخ -4

ي الهسارات التي تتصؿ بالحبؿ الشوكِ والىخاع الهستطيؿ والهخيخ، والىخاع الهستطيؿ  ٌو
Medulla Oblongata  ويهثؿ الجزء األخير هف جذع الهخ وتخرج هىً األعصاب الهخية

، فيحسهصطفي ) (Foramen Magnum)تبط بالعهود الفقري عف طريؽ الثقب األعظـوير 
 .(1، 4,,4،السيد، وىبيؿ أحهدوحسيف 

ويقع في الجزء الخمفِ هف الهخ تحت الىصفيف الكروييف وُيعد  Cerebrallum الهخيخ-2
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)ألفت  الجزء الهسئوؿ عف الهحافظة عمِ توازف الجسـ وتآزر وتىاسؽ الحركات اإلرادية
 ( التالِ:4ويهكف توضيح هكوىات الهخ البشري كها في شكؿ ) .(11، 4,44، حسيف

 
 (: )أخزاء انًص  ويكىَاته(1شكم)

أف الدماغ البشرى ينقسـ إلى  (Caine and Caine, 2009,1-2)ويمخص 
ثالثة أقساـ ىي: الجزء األعمى مف الدماغ )عمميات التفكير العميا( وفي ىذا الجزء يتـ 

الدماغ وترتبط ىذه  مف خالياكؿ خمية بربط الخاليا العصبية عف طريؽ ممرات عصبية 
زء ىو الخاليا مع بعضيا البعض، والقسـ الثاني مف الدماغ في خمفية الرأس وىذا الج

مركز الذاكرة وكاف االعتقاد السائد قديما أف ىناؾ نوعيف مف الذاكرة ىما: طويمة المدى 
وقصيرة المدى والحقيقة أف ىناؾ خمسة أنواع مف الذاكرة ومف الميـ أف نعرؼ أف لمذاكرة 
ارتباطا بعواطفنا، والقسـ الثالث يوجد في مؤخرة الرأس وىو مركز الغرائز ووظائؼ البقاء 

 اإلنساف.عند 
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 وبىاء عمِ هكوىات الهخ البشري ظٍرت العديد هف ىظريات تعمـ الدهاغ هىٍا:
 :Two Hemispheres Brain Theory نظرٌة النصفٌن الكروٌٌن للمخ -أ

( أف ٌذي الىظرية هف الىظريات 48-41، 4,44،قاسـ، وهحهد بكريوضح )هحهد 
حظيت باالٌتهاـ هف الباحثيف في عمـ الىفس بصفة عاهة وفي التفكير  العمهية التجريبية التِ

بصفة خاصة؛ حيث أبرزت ٌذي الىظرية خصائص جاىبي الهخ، وذلؾ عىدها قاـ العالـ "روجر 
سبيري" بإجراء هجهوعة هف العهميات الجراحية لعالج الهرضي الهصابيف بالصرع، وهحاولة 

يف الكروييف وبالتالي أكتشؼ أف لكؿ جاىب هف هىع اىتشار هرض الصرع إلِ أحد الىصف
 جاىبي الهخ )األيهف واأليس( وظائؼ هختمفة.

 :The Whole Brain Theoryنظرٌة الدماغ الكلى  -ب
( أف ٌذي الىظرية يطمؽ عميٍا 24، 2، 4,44،قاسـ، وهحهد بكريذكر)هحهد 

ويعتبر تفسير هجازى ألىهاط التفكير وتفضيالت الهعرفة لدى اإلىساف، ويري  الىهوذج الرباعِ
أف الهخ هقسـ ألربع هىاطؽ )الجزء األيسر السفمي هف الهخ، والجزء األيسر العموى هف 
الهخ، والجزء األيهف السفمِ هف الهخ، والجزء األيهف العموي هف الهخ( يرتبط كؿ هىٍا بىهط 

ِ ىهط التفكير الهخِ، تفكير هحدد ويعرض الىهو  ذج الكمِ لمدهاغ أربعة أىهاط هف التفكير ٌو
وىهط التفكير الهخِ الجاىبِ، وىهط التفكير األيهف، وىهط التفكير األيسر، وكؿ ىهط هف ٌذي 

 األىهاط األربعة هرتبط بهجهوعة هف الوظائؼ العقمية.
 : Triune Brainنظرٌة الدماغ الثالثً  -ج

هيت ( أف ىظرية الدهاغ الثالثي سُ 441 – 442، 4,48، هحهديوضح )عادؿ  
("بوؿ هاكميف" رئيس هختبر 4144بىظرية الهخ / الدهاغ الثالوث، وقد قدـ ٌذي الىظرية عاـ )

التطور والسموؾ فِ الهعٍد الوطىِ لمصحة العقمية، إذ يتكوف الهخ وفقًا لٍذي الىظرية هف 
الهخ الطرفي )الهسئوؿ عف تحقيؽ التوازف هخ الزواحؼ "الهخ الهيكاىيكِ"، و : ثالثة أدهغة

القشرة الهخية الهسئولة عف الهىطؽ ٌىاؾ بيف حاجات الجسـ األساسية وهتطمبات الحياة(، و 
 والتفكير الهىطقي والهحاكاة العقالىية لألهور وعف هٍارات التفكير العميا.

جىبية في واألهعظـ البحوث العربية ث إف حي وكاف ٌىاؾ ىقد هوجً لمىظريات السابقة
تحتاج لقياسات دقيقة هثؿ بعض أجٍزة قياس هوجات الهخ، وسرياف الدـ خالؿ تمؾ الىقطة 

الشبكات العصبية لمهخ، ثـ ظٍرت تمؾ التعمـ الهستىد إلِ الهخ لتقـو بالتفسير الحديث لىتائج 
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ا في ىطاؽ سموكي تربوي أو تعميهي، وهف ٌىا برز ظٍور  بحوث عمـ األعصاب، وتفسيٌر
رية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ، والتي تستىد إلِ الهبادئ الحقيقية والهتفقة هع بحوث عمـ ىظ

األعصاب، وعمـ األعصاب الهعرفي، وعمـ الىفس العصبي، عمـ الىفس الهعرفي، عمـ الىفس 
سوؼ يتـ تىاوؿ ىظرية التعمـ الهستىد إلِ و (. 41، 4,48التجريبي )في: هحهد هصطفي،

 تفصيؿ فيها يمي:الدهاغ بشئ هف ال
 نظرٌة التعلم المستند إلى الدماغ:* 

( إلِ أف ٌىاؾ العديد هف الىظريات والهبادئ التي David , 2012 , 11يشير )        
ساٌهت في تأسيس ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ هىٍا ىظرية الذكاءات الهتعددة، ىظرية 

 ، (Roberts- Perrin, 2012)يذكر كؿ هف كها التعمـ االجتهاعي، ىظرية التعمـ البىائية.
(Ozlem,2014 ,259)  أف ىظرية الذكاءات الهتعددة كاىت الهدخؿ لظٍور ىظرية التعمـ

( أف طريقة التعمـ الهبىِ عمِ ,4،  8,,4ويوضح ) إيريؾ جيىس ،  الدهاغ، الهستىد إلِ
ذي وظائؼ الهخ ُيقصد بٍا "التعمـ الذي يتوافؽ هع الطريقة الطبيعية الت ِ يتعمـ بٍا الهخ ٌو

الطريقة تجهع عدة فروع عمهية وهبىية عمِ السؤاؿ" ها الشئ الهىاسب لمهخ؟ وتمؾ الطريقة 
هستقاة هف عدة فروع هف العمـ هثؿ الكيهياء، وعمـ األعصاب، وعمـ الىفس واالجتهاع، 

اتخاذ وعموـ الجيىات واألحياء، وتشجع ٌذي الطريقة عمِ التفكير فِ طبيعة الهخ أثىاء 
 .في حالة تاهة هف الوعِ واالىتبايالقرارات ولذلؾ يتـ الوصوؿ إلِ أكبر عدد هف الهتعمهيف 

ف التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ بهثابة هىٍج شاهؿ إلِ أ (4,7،  1,,4،  سهيح)ىاديا وتشير
لمتعميـ والتعمـ يستىد إلِ افتراضات عمـ األعصاب الحديثة التِ توضح كيفية عهؿ الهخ، 

 تىد أيضًا إلِ التركيب التشريحِ لمهخ البشري وأدائً الوظيفِ فِ هراحؿ تطورية هختمفة.وتس
( التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ بأىً "تعمـ يقوـ 41،  4,41وتعرؼ ) ساهية حسىيف ، 

اكرة بهساراتٍا ذعمِ تىشيط جاىبي الدهاغ، وتكويف وصالت عصبية جديدة بيىٍها، وتىشيط ال
و الهعىِ، ذمِ الهبادئ التالية: الترابط والتكاهؿ بيف الجسـ والعقؿ، التعمـ الهختمفة، ويقوـ ع

 Tara ى تر بيىها  التعمـ عهمية اجتهاعية ىفسية، ويقـو عمِ ربط الخبرات القديهة بالحالية".
( ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ بأىٍا ىظرية تعمـ تستهد هبادئٍا هف فٍـ ( 10, 2016 ,

عهميات الدهاغ بىاء عمِ البحوث الهستهدة هف التعاوف بيف التخصصات التالية: عمـ 
 األعصاب اإلدراكي، وعموـ األعصاب االجتهاعية، وعمـ األحياء، والذكاء االصطىاعي.      

( ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ 441، 4,48، إبراٌيـ)ىاصر الديف  ويوضح



 ....................................................... فاعلية برنامج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم المستند

- 41 - 

بأىٍا: "ىظرية تعمـ شاهمة وهتكاهمة تستىد إلِ افتراضات عمـ األعصاب والتركيب التشريحي 
وحث الهعمهيف عمِ تعميـ  لمدهاغ البشري تٍدؼ إلِ تٍيئة الدهاغ لمتعمـ بشكؿ طبيعي

 .خبرات هف واقع الحياة اليوهية" تالهيذٌـ
( أف ٌىاؾ تصورات 221، 4,47)عايد عايض ، بدرية حهيد ، ويرى كؿ هف 
لدهاغ تصفً بأىً ىظرية في التعمـ تقـو عمِ اإلثارة والهتعة إلِ اهختمفة لمتعمـ الهستىد 

أىً أسموب  وأوالتشويؽ وتوفير بيئة تتىاغـ هع عهؿ الدهاغ وتسهح بأف يعهؿ بشكؿ طبيعي، 
غ وكيفية عهمً وفٍـ عهمية التعمـ في ضوء بيئة أو هىٍج شاهؿ يستىد إلِ فٍـ تركيب الدها

الدهاغ ووظيفتً، وأىً ىهودج تدريسي يضـ هجهوعة هف العىاصر الهتصمة بالتدريس الفعاؿ 
القائـ عمِ البحث، وأىً توظيؼ استراتيجيات قائهة عمِ هبادئ هستىدة هف فٍـ عهؿ الدهاغ 

 وطريقة لمتفكير تراعي طبيعة عهؿ الدهاغ.  
ىظاـ يستخدهً الهعمـ عىد استراتيجية أو  التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ ٌو وبالتالي 

عمـ هراعيًا تركيب ووظيفة وخصائص الهخ البشرى التي وضحٍا عمهاء  تالهيذيالتعاهؿ هع 
الفسيولوجي هف أجؿ جعؿ الهادة الدراسية هىظهة وسٍمة عمـ الىفس العصبي وعمهاء 

رفع هستوى فٍهٍا وهف ثـ إثراء عهمية التعمـ و فيٍا و  التفكير التالهيذوبسيطة لُيسٍؿ عمِ 
 تحقيؽ الجودة في التعمـ بؿ التعمـ الهتهيز الشاهؿ.الطهوح األكاديهي و 

 مبادئ نظرٌة التعلم المستند إلى الدماغ*

الدهاغ يتغير و التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ يبدأ بفرضية أف الدهاغ والتعمـ هترابطاف         
لتعمـ؛ حيث يحدث لمدهاغ تغيرات فسيولوجية وتغيرات في الروابط العصبية أثىاء أثىاء تجارب ا
 .(Ryan, 2018 , 5)عهمية التعمـ
 الهستىد إلِ( أف اإلفتراض الذي يقؼ وراء التعميـ 8، 8,,4)فراس السميتِ،  ويري 

وظائؼ الدهاغ ٌو أف البحوث الهتعمقة باألعصاب يجب أف تقود التعميـ والتقييـ وفِ ضوء 
وصؼ  باإلضافة إلِالدهاغ،  الهستىد إلِتـ وضع اثىِ عشر أساسًا لتقييـ التعميـ  الدهاغ

ذا يعىِ إيجاد وخمؽ أفضؿ  :هف خالؿهعايير التعميـ األفضؿ  االستعداد / التحفيز الهريح: ٌو
يجاد  هىاخ تعميهِ ىفسي اجتهاعي، وهثير لمتحدي دوف أف يكوف ٌذا التحدي هثيرًا لمخطر وا 

يجاد فرص أفضؿ  -يئة بىاءة لمتعميـ. ب ذا يعىي خمؽ وا  اىدهاج فوري هع التجارب الهعقدة: ٌو
عطاء الهتعمهيف وقتًا  لمتعميـ هف خالؿ تزويد الهتعمهيف بتجارب حقيقية غىية، وهعقدة، وا 
وفرصة لتكويف أحاسيس حوؿ ٌذي التجارب، وذلؾ عف طريؽ تعميـ فعاؿ وتكويف روابط ذات 
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ذا  -األشياء خالؿ العهمية بشكؿ كاهؿ. وضوعات و بيف الههعىِ  الهعالجة الفعالة لمتجارب: ٌو
تغيرات، والتجارب هيعىي إيجاد طرائؽ تعميهية تشجع التعميـ واستهرار الهعالجة الفعالة لم

ا.   الهستهرة إليجاد ىهاذج عقمية وتطويٌر
( ىظرية التعمـ الهستىد إلي الدهاغ هف Caine & Caine, 1990,66-70وقدـ )

ا عدة هرات لتتىاسب هع البحوث الهستهرة لمدهاغ  خالؿ أثىِ عشر هبدأ تـ تعديمٍا وتطويٌر
 :ِ  أو الهخ البشري الهستهرة ٌو

كل التعلٌم ٌرتبط بالتركٌب الفسٌولوجً للجسم ككل )المخ جهاز حٌوى أو معالج  -1
 متوازى(:

أف الهخ يعهؿ فِ  (Omaha Educational Consortium,1999,1)يذكر   
ىفس الوقت عمِ عدة هستويات هف الوعِ أو يستوعب فِ وقت واحد عالهًا هف األلواف، 
والحركات، واالىفعاالت، والروائح، واألصوات، واألذواؽ، والهشاعر وأكثر وبالتالي فإف الهخ ال 

عاالت هع األفكار والتخيالت فالهخ يربط االىف ،يهكىً العهؿ إال بصورة هتعددة هتشعبة
واالفتراضات ويتـ التفاعؿ بيف الهعموهات والتبادؿ هع البيئة الهحيطة ويكوف أشكااًل وأىهاطا 
هف الهعاىي لتكويف صورة أكبر ويقوـ باستىباط االستىتاجات عف الهعموهات التِ حصؿ 

 عميٍا. 
ىطبؽ عميً هواصفات وُيعد الهخ ىظاـ كغيري هف األىظهة الحيوية والبيئية، حيث ي

الىظاـ الذى يتكوف هف أجزاء، ولكىً يعهؿ ككؿ، وعمِ الرغـ هف أف لكؿ هىطقة في الهخ 
وظيفتٍا الخاصة بٍا، فالهخ يعهؿ بشكؿ كمِ، كها أف الهخ والجسـ يتفاعالف هع بعضٍها 

 (.,44، 1,,4البعض وبشكؿ كبير) ىاديا سهيح، 
أف توفير بيئة ايجابية هىاسبة  (Tara , 2016 ,30) تذكر : التطبٌق العملً لهذا المبدأ

واإلٌتهاـ،  ةلمتعمـ يحسف العهميات العقمية لدى الهتعمهيف، ويزيد هف الدافعية والهشارك
  ة.ويحسف أداء الذاكر 
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هىاخًا ثرًيا يخاطب  لتالهيذييجب عمِ الهعمـ أف يوفر أىً  الباحثتاف وتستخمص
الحواس الهختمفة وتوفير وسائؿ هتعددة لمتعمـ وجعؿ حجرة الدراسة غىية بالهمصقات الهموىة 
والصور والخرائط والزيىات وخرائط العقؿ وتشجيع تىفيذ الهشاريع لمجهاعات الهتعاوىة 

والهشروعات واالٌتهاـ بالرحالت الهيداىية واالجتهاعات والرحالت االستكشافية والهىاقشات 
 .الحقيقة، واألىشطة الشخصية

 العقل مكون اجتماعً سٌكولوجى: -0

ٌـ جزء  بًواألفراد الهحيطوف  ً، وبهف يتفاعموف هعبًبها يحيط  البشرييتأثر الهخ  
أكبر ويبدأ الهخ في التأثر عىد االستقباؿ واالستجابة لها يحيط بً. وقد قاـ  هف ىظاـ اجتهاعِ

الباحثوف بتسجيؿ التغيرات الهخية لدى األطفاؿ هف خالؿ تفاعمٍـ الهبكر هع البيئة 
)ذوقاف  االجتهاعية؛ فإبتساهة األٌؿ هثاًل )أبسط شيء( تؤثر عمِ عهؿ الهخ لدى الطفؿ

 .(2، 8,,4السهيد،عبيدات، سٍيمة أبو 
بها أف كيهياء الهخ تتغير تبعا إلدراؾ أىً  الباحثتاف تستىتج: التطبٌق العملً لهذا المبدأ

لمحالة االجتهاعية؛ إذف هف الضرورى تغيير األدوار القيادية لمتأكد هف أف كؿ  اإلىساف
ثيرات الهفيدة يتاح لٍـ الفرص الهختمفة، باإلضافة إلِ إيجاد بيئة تعمـ غىية باله التالهيذ

وتشجيعٍـ عمِ العالقات االيجابية بيىٍـ واتاحة الفرصة  التالهيذُتسٍـ بشكؿ كبير فِ دعـ 
 لٍـ لمتعبير عف أىفسٍـ وزيادة احساسٍـ باألهاف فِ الهدرسة.

 البحث عن معنً األشٌاء ٌكون فطري: -3

ذات  ٌذيالهعموهات  يهكف لمهخ أف يتصور ويتذكر الهعموهات بشكؿ أفضؿ إذا كاىت
 , Charuni,Pathcharee,Sumalee,Issara & Pornsawan, 2018) هغزى لً

( أف الهخ البشرى هصهـ لمسعِ 2,1 - 2,8،  8,,4،  يوضح )فراس السميتي. و (197
وراء الهعىِ، ويستوعب الهخ أية هعموهات فقط عىدها تتهثؿ أهاهً بطريقة ذات هعىِ 
و هف وظائؼ الهخ هف خالؿ الربط  وهغزى، والعواهؿ الهرتبطة بتكويف الهعىِ ٌِ الترابط: ٌو

ا كيهياء الهخ وتجعؿ التعميـ  فِ الهخ، واالىفعاالت: الهختمفة العصبية الوصالتبيف  تحفٌز
هٍهًا، والسياؽ: يحفز تكويف األىهاط هها يؤدى إلِ تحفيز هجاالت عصيبة أكبر ورسـ 

بحياة الشخص؛ فسوؼ يشعر  وذات صمةخريطة ذٌىية أى اىً إذا كاىت الهعموهات شخصية 
سيصبح التعمـ ذى واألٌهية فغالبًا  الترابطبهدى عهقٍا وأٌهيتٍا، وها إذا شعر الشخص بٍذا 

 هغزى هٍـ لً.
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 التمهيذيتـ ذلؾ هف خالؿ تقديـ أىشطة ودروسًا هرتبطة بخبرات  :التطبٌق العملً لهذا المبدأ
وحياتً اليوهية، والربط بيف البيئة الصفية والهجتهع الخارجي، واستخداـ التجريب واألىشطة 

عطاء   (.48 ،4,41، خالدهثمة واقعية هف الحياة) ديىا أالعهمية، وا 
 البحث عن المعنى ٌحصل من خالل االقتداء باألمثلة )التنمٌط(:  -4

كثيرا بفٍـ العالـ هف حولً عف طريؽ ترتيب األشياء وتصىيفٍا  البشرى يٍتـ الهخ
في أىهاط حسب الموف والحجـ والشكؿ وهع هرور الوقت يتكوف لدى الشخص هجهوعات 

لهعرفة باألهثمة أغىِ وأىهاط أكثر عهقًا، واإلىساف يبىي ىهاذج خاصة بً هف خالؿ اإلقتداء 
 (.2، 4,42مة أبو السهيد،العالـ والتصرؼ في ضوئٍا)ذوقاف عبيدات، سٍي

ف أفضؿ الطرؽ الفعالة لمتعمـ ذي الهعىِ ٌِ أ ترى الباحثتاف التطبٌق العملً لهذا المبدأ:
دراسة الهشاكؿ الواقعية تحت ظروؼ حقيقة ) الهحاكاة/ الىهذجة ( وهحاولة ربط الهعموهات 

ر لألطفاؿ، والهشاركة الجديدة بهعىِ في الحياة، هثؿ استخداـ األلعاب البسيطة لتدريس التفكي
 والعهؿ الجهاعِ والتكميؼ بهشروعات هعقدة هع الكبار.  والعصؼ الذٌىي

 االنفعاالت أمور ضرورٌة لمحاكاة األشٌاء )التنمٌط(:  -5

( إلِ أف الهخ والجسـ والعقؿ  441، 447،  8,,4يشير) إيريؾ جيىس ، 
ىا ؾ جواىب هف عهمية االىفعاالت والهشاعر واالىفعاالت تشكؿ جٍازًا هرتبطًا ارتباطًا وثيقًا، ٌو

العصبية  الوصالتال غىِ عىٍا لمجاىب العقالىي، واالىفعاالت ليست هىفصمة بؿ هتشابكة هع 
الهوجودة فِ الهخ، باإلضافة إلِ أف الهىطقة الوسطِ فِ الهخ ىظاـ أولي ال يقرأ وال يكتب، 

تالي فإف االىفعاالت توفر الحهاس ولكىً يقدـ الشعور تجاي ها ٌو حقيقِ وصحيح وهٍـ، وبال
الالـز لمهثابرة فِ عهمية التعمـ والتعرؼ عمِ الهعتقدات والرغبات والهشكالت والتوجٍات فِ 
عهمية التعمـ ألخذٌا فِ الحسباف. لٍذا عىدها يشعر الجسـ باالىفعاالت األساسية يقرأٌا الهخ 

زهة لمبقاء عمِ قيد الحياة والجسـ ٌو األطار الهٍـ الحيوى ال كجزء هف الهعموهات الهٍهة ال
؛ أى أف الجسـ يولد البياىات الخاصة بالحواس الفعمِوالهرجعِ لمتكويف الداخمي لمواقع 

ويغذى بٍا الهخ، ثـ يجهعٍا هع االىفعاالت والهشاعر والهىطؽ لتكويف عهمية التفكير الالزهة 
 . ي هواقؼ الحياةف لألداء الهثالي واتخاذ القرارات

  



 ....................................................... فاعلية برنامج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم المستند

- 22 - 

هٍهة  لمتالهيذف إدراؾ الحالة االىفعالية أ الباحثتاف وتستخمص التطبٌق العملً لهذا المبدأ:
هثمٍا هثؿ الهحتوى الهعرفي الذٌىِ لمدرس، لٍذا يجب عمِ الهعمـ أال يتجاٌؿ اىفعاالت 

يفرحوف تالهيذي ويتعاهؿ هعٍا بصفة شخصية، وجعمٍـ يستوعبوف االىفعاالت السمبية، و 
باالىفعاالت اإليجابية )يعيشوف المحظة( هع توفير األىشطة الههتعة واأللعاب والفكاٌة والهرح 

بالتخمص هف التوتر قبؿ شرح الهعموهات  لمتالهيذواالٌتهاـ الشخصي والرعاية والسهاح 
 الجديدة.

 آن معاً بطرٌقة إبداعٌة:  عملٌات الدماغ تقوم بمعالجة الكلٌات والجزئٌات فى -6

إلِ أىً هف أٌـ خصائص لحاء الهخ ٌِ  (Caine &Caine,1990,68)يشير
يجاد األىهاط الخاصة بالهعىِ وتشهؿ تمؾ العهمية فؾ الشفرات،  القدرة عمِ هالحظة وا 
دراؾ العالقات، وهعموهات الهحتويات، ويفٍـ الهخ اإلشارات والهعموهات بصورة  والعالهات، وا 

ليس بالصيغة الخطية التتابعية ولٍذا فإف قدرة الهخ عمِ استىباط أىهاط الهعىِ هف كمية و 
وبالتالي ال يتـ فٍـ أى شئ حقًا إال عىدها  الهستىد إلِ الدهاغأٌـ الهبادئ الخاصة بالتعمـ 

 يبتكر الشخص ىهاذج أو صورًا يستخرجٍا هف عالهً الشخصي وبىاء عمِ ها تعمهً بالفعؿ.
قبؿ البدء فِ تدريس هوضوع جديد يجب أىً  الباحثتاف وترى ً لهذا المبدأ:التطبٌق العمل

شفاٌة أو تهثيمً فِ خرائط العقؿ، ثـ تعميؽ األفكار الرئيسة  التالهيذعرضً لمهىاقشة هع 
عمِ الحائط، فٍذا يعطِ لمهخ هساحة تصويرية تخزيىية لمهعموهات الجديدة. باإلضافة إلِ 

الهموف لتىظيـ الهعموهات ثـ فِ الىٍاية عهؿ شريط فيديو أو  رسـ لوحات القصص والتصهيـ
الربط بيف ها تعمهوي وبيف حياتٍـ  التالهيذهسرحية عف الهقرر الدراسي كاهاًل هف أجؿ تعميـ 

هحاولة تقديهٍا بصورة كمية حتِ تتىاسب بؿ الشخصية؛ إذف يجب تجىب تجزئة الهعموهات 
ويتـ ذلؾ هف خالؿ تىفيذ استراتيجيات وأساليب  لتمهيذاهع تىظيـ الهخ البشرى ويستفيد هىٍا 

 تدريس هختمفة.
 ٌتضمن التعلٌم تركٌز االنتباه واإلدراك:  -7

يهيؿ فطريًا البشري ( أف الهخ  424، 422،  8,,4يوضح )إيريؾ جيىس ، 
لهثيرات هف ىوع هحدد، وبها أف الهخ ليس هصههًا لكِ يىتبً بوعِ لكؿ أىواع البياىات 
الهوجودة أهاهً فٍو يعهؿ ويىتبً بالقدر الكافِ الهطموب لمبقاء عمِ قيد الحياة، وعهمية 
تحديد األولويات تحدث بطريقة طبيعية، وهستوى االىتباي يتحدد بتفاعؿ عدة عواهؿ هثؿ 

دخالت الحسية، وكثافة البياىات وأٌهيتٍا، وحالة كيهياء الهخ فِ الحالة الراٌىة، وهستوى اله
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الٍرهوىات والىاقالت العصبية. ويعرؼ الهخ الهعموهات الهٍهة التِ يجب أف يىتبً إليٍا فِ 
هف  (%,1 -% ,7)لحظة ها بىاء عمِ عهؿ الجٍاز البصرى الهسئوؿ عف حوالي 

والذي ال يكوف طريقًا ذا اتجاي واحد بؿ تتىقؿ هف خاللً  متالهيذلالهعموهات التِ تأتي 
ذي  الهعموهات فِ طريؽ ذى اتجاٌيف هف العيف لهٍاد الهخ إلِ المحاء البصري والعكس ٌو

ذيالتغذية الهرتدة ٌِ الوسيمة التِ بٍا يحدد هدى االىتباي  التغذية الهرتدة يحصؿ عميٍا  ٌو
 التمهيذالهخ يصحح بطريقة هعيىة الصورة اآلتية لهساعدة ا بيىه ،هف المحاء البصري التمهيذ

ًٍا وعىدها يصؿ ألقصِ سعة فإف الهخ لديً آلية داخمية لهىع  عبر التغذية الهرتدة ليظؿ هىتب
 الهدخالت فِ ٌذي الحالة. 

جعؿ حجرة الدراسة غىية بالهمصقات والصور وترى الباحثتاف أف  التطبٌق العملً لهذا المبدأ:
ىويع في الهثيرات )الكهبيوتر، وجٍاز عرض الشفافيات، وتغيير هكاف الدرس، واستخداـ هع الت

أثىاء شرح  التالهيذلغة البدف وىبرات الصوت الهختمفة( كؿ ٌذا يعهؿ عمِ جذب اىتباي 
الدرس. باإلضافة إلِ التىويع في االستراتيجيات وأساليب التدريس وهحاولة عهؿ ورش 

 .التمهيذفيٍا، واستخداـ أسموب الهىاظرة والحوار القائـ عمِ  الهيذالتوهجهوعات عهؿ يشترؾ 
 ٌتضمن التعلٌم األمر اإلرادي والالإرادي أو عملٌات الوعً والالوعً:  -8

( أف العقؿ الالواعي يتصرؼ قبؿ العقؿ 442، 442، 8,,4يذكر )فراس السميتي، 
كوف الهخ قد حدد بالفعؿ أعضاء الواعي، حيث إىً قبؿ ثاىيتف هف الحركة الفعمية لمتعمـ ي

ذا يعىِ إىؾ تتصرؼ وتصدر  الجسـ التِ سيىشطٍا، وأى فص هف فصوصً سيستخدهً، ٌو
رد فعؿ حتِ قبؿ أف تعِ ذلؾ وبالتالي فإف هعظـ ها يتـ تعمهً يكوف بطريقة ال شعورية.  

ـ عهؿ لمهخ ويضيؼ أىً " لديىا هخ ذو إهكاىات بال حدود، وهف العار ىعاهمً كعربة ىقؿ " وأٌ
العقؿ لديً القدرة عمِ ف ( أDavid , 2012 , 19)ويوضح ٌو التفكير وحؿ الهشكالت". 

ذي العهمية تعزز ها وراء الهعرفة،  هعالجة الهعموهات عف غير قصد، أو هف خالؿ الالوعي، ٌو
 التي تشجع عمِ تعزيز هستويات أعمِ هف التفكير.
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يستوعبوف أكثر هها يقوؿ  التالهيذالبد أف يدرؾ الهعمـ أف : التطبٌق العملً لهذا المبدأ
بصورة هباشرة، فٍـ يسهعوف ها يقولً الهعمـ ويالحظوف تعايير وجًٍ بؿ ٌـ يسهعوف ها ال 
يقولً الهعمـ أيضًا ولٍذا البد هف االٌتهاـ بالرسائؿ غير المفظية والتوافؽ بيف حركات الهعمـ 

ئ يوحِ بشئ هعيف لعقولىا الهعقدة وال يهكف هقاوهة ذلؾ إثىاء شرحً لمدرس؛ لٍذا فإف كؿ ش
اإليحاء، كها أف كؿ االتصاالت واألىشطة تحدث عمي هستوى الوعِ والالوعِ فِ ىفس الوقت 
ولٍذا فهف الهٍـ تدريب الهعمهيف عمِ استغالؿ الرسائؿ غير المفظية واستبداؿ الرسائؿ 

 .(441 -444،  8,,4يؾ جيىس ، الضهىية السمبية بأخرى تأكيدية إيجابية ) إير 
كؿ ها يسهِ بالتأثيرات غير الهٍهة أصبحت اآلف ذات أٌهية  أف ويتضح هها سبؽ

يجابية بصورة أفضؿ وتتحسف الذاكرة  فِ التالهيذيرتفع هستوى  ولذاعالية.  بيئة هرحة وا 
ويرتفع لديٍـ تقدير الذات والهعمـ الكؼء يستخرج أفضؿ ها لدى تالهيذي؛ لذا يجب عمِ 
الهعمـ أف يشجع تالهيذي عمِ التأهؿ الذاتي وطرح األسئمة وهراقبة عهميات التعمـ والتقييـ 

 رتدة(.الذاتي والهراجعة لها يقوـ بإىجازي )التغذية اله
 هناك على األقل طرٌقتان لتنظٌم الذاكرة:  -9

أىً توجد طرؽ عديدة لتصىيؼ الذاكرة عمِ سبيؿ   (Cercon,2006,304)يذكر
الهثاؿ ذاكرة الهدى الطويؿ والهدى القصير، والذاكرة التصريحية وغير التصريحية واالىعكاسية 

يتعاهؿ هع كؿ ىوع بطريقة هختمفة، ويقـو بتىظيـ وتخزيف البشري واإلجرائية .. إلخ، والهخ 
الهعموهات بىاء عمِ كيفية وهقدار تواجدٌا فِ السياؽ أو الهحتوى، كها أىً ال توجد هىطقة 
واحدة هسئولة وحدٌا عف الذاكرة، فهعظـ الذكريات هىتشرة بتوزيع هتساوي عبر المحاء، حيث 

عي. أها ذكريات األسهاء وأسهاء األعالـ إف ذكريات األصوات تخزف فِ المحاء السه
والضهائر واستعادة الهعاىِ فتخزف في الفص الصدغي، وكذلؾ تىشط لوزة الهخيخ لتسجيؿ 
األحداث االىفعالية الخفية السمبية، أها العقد األساسية في الهخ تسجؿ الهٍارات الهكتسبة 

بطية باإلضافة إلِ أف هىطقة "قرف آهو" بالتعمـ. والهخيخ يمعب دورًا حيويًا لتكويف الذاكرة الترا
داخؿ الهخ تىشط لتكويف الذكريات الواضحة والهكاىية )الذاكرة الداللية الهتسمسمة( هثؿ 
التحدث والقراءة وتذكر أى شئ عف حدث اىفعالي، وفِ الفص األهاهي توجد الذاكرة قصيرة 

 الهدى لمتعمـ الخاص.
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تعزيز الترابطات فِ التعمـ السابؽ، وجعؿ  الباحثتاف أفتستخمص  التطبٌق العملً لهذا المبدأ:
يشاركوف فِ جمسات الهراجعة فيها بيىٍـ أسبوعيًا أو يرسهوف خريطة ذٌىية تهثؿ  التالهيذ

هدى فٍهٍـ لكؿ هادة أو هوضوع ها واالعتهاد عمِ تهثيؿ التعمـ الجديد، وربط الهذكرات 
تاحة و الجديد هف خالؿ خريطة ذٌىية، عهؿ تمخيص لمتعمـ و الهجسهة بالتعمـ الجديد،  ا 

ذا يجعؿ التعمـ يستقر فِ الشبكات العصبية  لمتالهيذالفرصة  لتحديد اإلفادة هها يتعمهوي ٌو
 بصورة كبيرة ويسٍؿ تذكري واستدعاؤي فيها بعد.

 التعلٌم أمر متطور ومستمر من خالل المهارات والحقائق: -12

استهرار، حيث في السىوات األولِ يكوف هعدؿ بالهروىة والتغير بالبشري يتهيز الهخ 
ىهو الهخ هذٌاًل، ألىً يتـ تكويف كهية كبيرة هف الترابطات بيف الخاليا والهعموهات ويكوف 
التطور االىفعالِ أكثر هف تطور التفكير، وُيظٍر الهخ حتِ هرحمة البموغ سالسة ٌائمة 

 .(442، 1,,4)ىاديا سهيح، بهعدؿ أقؿولكف وقابمية لمتغيير وهستهرة طواؿ الحياة 
الهستىد إلِ أف التعمـ  عميً إدراؾالهعمـ  تستىتج الباحثتاف أف: التطبٌق العملً لهذا المبدأ

يٍدؼ إلِ الوصوؿ ألفضؿ طريقة يتعمـ بٍا الهخ البشري، وال يتعمـ الهخ طبقًا لمجدوؿ الدهاغ 
ـ تظٍر لعدـ التوافؽ بيف الهدرسي غير الهرف بؿ الهخ لديً إيقاعً الخاص وهشكالت التعم

كيهياء الهخ والجدوؿ الدراسي، ولٍذا هف األفضؿ تىويع طرؽ تقديـ الهعموهات وتفاوت أوقات 
إلقائٍا ووضع قائهة هتىوعة هف األىشطة لتتىاسب هع الدورة البيولوجية الهعرفية والوظائؼ 

عمِ الربط بيف  التالهيذالفسيولوجية التي تتأثر بحالة الجسـ، باإلضافة إلِ هساعدة 
وتحديد التشبيٍات هف أجؿ تكاهؿ  الخاصة بٍاالهعموهات وهحاولة التركيز عمِ التطبيقات 

ا. التمهيذ الهعموهات لدى  واستهراٌر
ٌتم تطوٌر التعلٌم من خالل مواجهة التحدٌات، والتقلٌل من التهدٌدات المرتبطة  -11 

 باإلرهاق والملل:
هثيرًا هف البشري أىً عىدها يتمقِ الهخ   (Caine & Caine,1990,70)يوضح

أى ىوع يتـ تىشيط عهمية االتصاؿ بيف الخاليا، وكمها كاف الهثير جديدًا ويهثؿ تحديًا فإىً 
 يىشط خاليا أكثر ويحتفظ الشخص بالهعموهات فِ الذاكرة طويمة الهدى.
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عهمية التعمـ البد أف يهثؿ الهثير  الىجاح فِتري الباحثتاف أف  التطبٌق العملً لهذا المبدأ:
ىوعًا هف التحدي، فالجٍود الروتيىية لف تكفِ وحدٌا لتىشيط عهميات الدهاغ وحدوث التعمـ، 
باإلضافة إلِ أف يكوف ٌذا الهثير هترابطًا وذا هغزى ألف الهدخالت العشوائية عديهة الهعىِ 

شاؼ االفكار الجديدة والتعبير عف عمِ استك التالهيذلف تثرى عهمية التعمـ. كها أف تشجيع 
أىفسٍـ بإبداع وتوفير كافة أشكاؿ التفكير الىقدى هع التغذية الهرتدة اإليجابية والهؤثرة 
وتوفير جو هف الٍدوء واألهف الىفسي وتقميؿ التٍديد والخوؼ والقمؽ لدى التالهيذ بدوري يؤثر 

حراز التقدـ. التمهيذعمِ إىجاز   وا 
 رٌقة فرٌدة ومتمٌزة:كل دماغ منظم بط -10

العمهاء أف الهخ البشري يختمؼ هف إىساف آلخر كبصهة اليد، كها أف تىوع  أوضح
هخ الهتعمهيف يعكس العديد هف العواهؿ التِ تشهؿ التأثيرات الوراثية والبيئية ويتكوف الترابط 

الخاصة بيف الخاليا ىتيجة خبراتىا الهعرفية الشخصية، كها تتغير باستهرار خرائط العقؿ 
، والتعمـ يحدث عىدها تتواصؿ بتغير الهواقؼ واالفراد بالتفكير واإلدراؾ واالحتفاظ بالهعموهات 

تمؾ الخاليا العصبية أو الخرائط هعًا، وكمها زاد الترابط بيىٍا يقوـ الشخص باستىباط الهعىِ 
، كها عف غيري بشرىلكؿ هخ الهتهيز والههيز متشابؾ الداخمي لبشكؿ أكبر هف التعمـ، ىظًرا 

، 8,,4) إيريؾ جيىس،  الجيىات الوراثية وخبرات الحياة تشكؿ الهخ كعضو فريد وهتهيز أف
41 ). 

( أف تىويع استخداـ  (Gozuyesil & Dikici , 2014يذكر التطبٌق العملً لهذا المبدأ:
أساليب تدريس هتىاسبة هع أساليب تعمـ التالهيذ)سهعِ، بصري، حركِ، عاطفي( يساعد 

عمِ الهعمـ هراعاة الفروؽ الفردية فِ التعمـ وهىح التالهيذ وبالتالي  ِ إثراء عهمية التعمـ.عم
الفرصة لمتعبير عف أىفسٍـ والتفاعؿ هع بعضٍـ البعض وتشجيع التعمـ بالهوسيقِ، وخرائط 
العقؿ، والتهثيؿ وكتابة الهفكرات، وبىاء الىهاذج والحركة، والهشاريع الجهاعية، والهسرح 

 فىوف والتركيز عمِ براهج التعمـ الهوجً والتعمـ الفردي، وال
يمخص البحث الحالي ٌذي الىظرية بأىٍا تعتهد بشكؿ أساسي عمِ كيهياء الهخ و 

عشر هبدأ  البشرى وكيفية عهؿ الوصالت العصبية والدورات البيولوجية لمخاليا وتقدـ إثىِ
لتىظيـ عهمية التعميـ في ضوئٍا لالرتقاء بعهمية التعميـ وتحقيؽ أٌدافٍا وكذلؾ االٌتهاـ 

 بتحقيؽ التوافؽ واالرتياح لمتالهيذ أثىاء دراستٍـ.
 *استراتٌجٌات التعلم المستند إلى الدماغ.
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 الهستىد إلِ( أف ٌىاؾ استراتيجيات هختمفة لىظرية التعمـ  (Prince, 2005يذكر
%( ,4الدهاغ ويتـ التعاهؿ هعٍا في ضوء أساليب التعمـ الهختمفة لمتالهيذ، حيث إف ٌىاؾ )

هف الهتعمهيف يفضموا الهعموهات البصرية هثؿ الصور والموحات والىصوص الهكتوبة، 
%( هف  ,4%( هف الهتعمهيف حركييف يحتاجوا لألىشطة الحركية أثىاء التعمـ، و),2و)

وا طريقة األلقاء والهحاضرة أثىاء التعمـ وعهوها فإف الحالة االىفعالية الهتعمهيف سهعييف يفضم
الهوجبة تؤثر عمِ ىشاط الهتعمـ في هوقؼ التعمـ. ولٍذا البد هف هراعاة ذلؾ عىد استخداـ 

 لِ الدهاغ.إ الهستىداالستراتيجيات الهختمفة لىظرية التعمـ 
الدهاغ استراتيجيات تعميهية غير  يجب أف تكوف استراتيجيات التعمـ الهستىد إلِلذا و 

تقميدية، هصههة عمِ أساس الهعرفة العمهية لمعهميات الفسيولوجية، والبيولوجية، والعصبية 
ا لمهخ التي تؤثر  عمِ  التمهيذتٍدؼ إلِ تحسيف قدرة و عمِ األداء الهعرفي لمهتعمـ، بدوٌر

كاديهية يعتقد أف تكوف التعمـ واالحتفاظ بالهعموهات واستعادتٍا عف طريؽ خمؽ ظروؼ أ
 ,Meletha, , 2013 ) هتطابقة هع كيفية عهؿ الدهاغ في هعالجة وتخزيف الهعموهات 

21). 
هىٍا)سوسف هحهد،  لدهاغإلِ االتعمـ الهستىد  وبحوثعمِ أدبيات  االطالعهف خالؿ و      

 وختاش(Malasia,2014) ،(Laura,2014)، و(Meletha,2013)(، و4,44
 Ramakrishnan & Annakodi,R.(2018) و ،(4,41(، ورضا أحهد)4,44هحهد)

ـ التوصؿ إلِ أىً هف ضهف االستراتيجيات الهىسجهة هع عهؿ الدهاغ والتي سوؼ تستخدـ ت
ها  ذالطهوح األكاديهي لدى التالهيو في البرىاهج الحالي لتىهية هٍارات التفكير الهستقبمي 

 يمي:
ي االستراتيجية هف التالهيذ العهؿ هع بعضٍـ ذالتعاوىي: تتطمب ٌاستراتيجية التعمـ  -4

البعض هف خالؿ الهشاركة اإليجابية هع أعضاء الهجهوعة فيها يتعمؽ بالهادة الدراسية؛ 
 البشري ال يىهو إال في هحيط إجتهاعي. الهخف إحيث 

؛ فتجعؿ لمتعمـ االستراتيجية عمِ تبادؿ الخبرات ٌذياستراتيجية الحوار والهىاقشة: تقـو  -4
هعىِ، وتسٍؿ تذكر الهعموهات، وتدرب التالهيذ عمِ طرؽ التفكير السميهة، وتكسبً 

 هٍارات اإلتصاؿ
 استراتيجية التعمـ باإلكتشاؼ: تساعد عمِ تىشيط الدهاغ، وبىاء الهعرفة وثباتٍا. -2
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استراتيجية حؿ الهشكالت: تضع الهتعمـ في هوقؼ حقيقي يعهؿ فيً الذٌف بٍدؼ  -1
ؿ إلِ حالة اتزاف هعرفي عىدها يتـ الوصوؿ إلِ حؿ الهوقؼ الهشكؿ؛ وهف ثـ الوصو

 يكوف التعمـ أكثر بقاًءا وأكثر إفادة.
في حفظ الهادة الدراسية  التالهيذتساعد الخريطة الذٌىية  :ةاستراتيجية الخرائط الذٌىي  -4

ا وهراجعتٍا في أي وقت وفي زهف قصير، كها تتهيز بسٍولة رب طٍا وسٍولة تذكٌر
 ضافة هعموهات جديدة إليٍا في أي وقت، وتستخدـ الخريطة الذٌىيةا  بهوضوعات أخرى و 

لتىشيط الجاىب األيهف هف الدهاغ الذي يركز عمِ تكويف الصور الكمية لهوضوعات 
 التعمـ.

استخداـ الهخططات الهفاٌيهية لتىظيـ البىية الهعرفية يتـ  استراتيجية خرائط الهفاٌيـ: -1
القديهة في و العالقات بيف الهفاٌيـ الجديدة ت إذا وضح و الهعىِذث التعمـ يحدو ذ؛ لمتمهي

 .  ذلمتمهي  البىية الهعرفية
استراتيجية العصؼ الذٌىي: هف أكثر االستراتيجيات استخداهًا لتىهية التفكير بشكؿ عاـ  -8

والتفكير اإلبداعي بشكؿ خاص، هف خالؿ هوقؼ تعميهي يتيح لمتمهيذ توليد أكبر عدد 
 واألهاف بعيدًا عف الىقد  ةهف األفكار والحموؿ لمهوقؼ الهشكؿ في جو يسودي الحري

، هاذا W، هاذا يريد أف يتعمـ K( )هاذا يعرؼ التمهيذ KWLاستراتيجية التقييـ الذاتي ) -7
(: تٍدؼ إلِ تىشيط عهميات التفكير وهعرفة التالهيذ السابقة وجعمٍا ىقطة Lتعمـ 

 ة، كها تتيح لمتمهيذ تقييـ ذاتً، وتمخيص ها تعمهً.إىطالؽ لمهعموهات الجديد
 مراحل التعلم المستند إلى الدماغ:*

(، و)هكة 42-421 ،4,44)سوسف هحهد،  بحثهثؿ  البحوثتتفؽ العديد هف 
 حسيف،، )ساهية (424-421 ،4,42 هحهد،(، )رجاء 414-441 ،4,44 ،ـعبد الهىع
 ،4,44 أحهد،، )هحهود (412، 4,41 خميؿ،تيسير  أحهد،(، )هحهد 41-44 ،4,41
( عمِ أف عهمية التخطيط لمتدريس وفؽ التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ تهر بالهراحؿ 114-114
 التالية:

  



 ....................................................... فاعلية برنامج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم المستند

- 1, - 

 المرحلة األولى: مرحلة اإلعداد والتهٌئة:

يتـ خالؿ ٌذي الهرحمة إلقاء ىظرة عاهة عف هوضوع الدرس وتصور ذٌىي لمهواضيع 
الهرحمة توفر إطاًرا هبدئًيا لمتعمـ الجديد، وتحفز دهاغ الهتعمـ بالترابطات ذات الصمة؛ فٍذي 

الههكىة، وكمها كاف لدى الهتعمـ خمفية أكثر عف الهوضوع كمها كاف أسرع في استيعاب 
 وتهثيؿ الهعموهات الجديدة وهعالجتٍا.

 المرحلة الثانٌة: مرحلة اإلكتساب:

لعصبية ىتيجة الخبرات األصمية والهترابطة، في ٌذي الهرحمة يتـ تشكيؿ الترابطات ا
وكمها كاىت الهدخالت هترابطة كمها كاىت الترابطات العصبية أقوى وأكثر، وهف الجواىب 
الهفيدة لتسٍيؿ اكتساب الدهاغ لمتعمـ توفير عدد هتىوع هف الخبرات أهاـ الهتعمـ لكي 

ي يىبغي عمِ الهتعمـ التحدث يستخرج هىٍا ها يتعمهً باإلضافة إلِ تحديد ىسبة الوقت الذ
 والعهؿ خاللٍا بدال هف االستهاع فقط.

 المرحلة الثالثة: مرحلة التفصٌل أو اإلسهاب:

تدعـ ٌذي الهرحمة تعهيؽ الفٍـ وترابط الهواضيع، وتحتاج إلِ إدهاج الهتعمهيف في  
هف أجؿ فٍـ  األىشطة التعميهية الهختمفة وتوفير فرص التجريب والتفاعؿ هع الخبرة الجديدة؛

 أعهؽ وتغذية راجعة
 المرحلة الرابعة: مرحلة تكوٌن الذاكرة:

 يتـ حيثتٍدؼ ٌذي الهرحمة إلِ تقوية التعمـ واسترجاع الهعموهات بشكؿ أفضؿ، 
خاللٍا الربط بيف األجزاء التي تـ تعمهٍا لكي يتـ إسترجاعٍا في أوقات الحقة؛ وحتِ يتحقؽ 

 سٍـ في ذلؾ هثؿ توفير الراحة الكافية لمهتعمـ والسياؽذلؾ البد هف هراعاة وجود عواهؿ ت
ودرجة وكهية الترابطات، والتغذية الراجعة والتعمـ القبمي؛ هها يساعد عمِ عهؽ  التربوى

 التعمـ األفضؿ.تحقيؽ الهعالجة الدهاغية وتقوية الذاكرة، و 
 : التكامل الوظٌفً أو االستخدام الممتد:الخامسةالمرحلة 

الهرحمة استخداـ التعمـ الجديد في ىطاقات واسعة بٍدؼ تعزيزي الحقًا يتـ في ٌذي 
والتوسع فيً واإلضافة إليً، حيث يتـ تطوير الشبكات العصبية الهوسعة أو الههتدة هف خالؿ 

 تطوير ترابطات صحيحة وتقوية الترابطات ىحو هوضوع التعمـ.  تكويف ترابطات أو
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 غ:لدماإلى ا* خصائص التعلم المستند 

لدهاغ بالعديد هف الهواصفات والخصائص التي تهيزي عف إلِ ايتصؼ التعمـ الهستىد 
،  1,,4: )جيٍاف هوسِ ، كها أشار إليً كؿ هف  والتي تتهثؿ فيها يمي التقميديالتعمـ 
(، ,8-,8،  4,44هحهد ،  (، )ختاش74،  1,,4(، )يعف اهلل بف عمي ، 44-42

توظيؼ أىواع : ( 424، 4,47(، )هرفت هحهد، رباب الهرسي، 4,41)حيدر عبدالكريـ ، 
 -استثارة جيدة لعقؿ الهتعمـ -استثارة عالية وبشكؿ هالئـ لإلىفعاالت - الذكاءات الهتعددة

الؿ تعدد تعمـ الهواضيع هف خويتـ  -ىظاهًا في حد ذاتً، وليس تصهيهًا هعد هسبقاً  يعتبر
الدافعية الداخمية والذاتية لدى  -التأكيد عمِ السياؽ والهعىِ والقيهة -وتداخؿ األىظهة

يتأثر  -التقييـ الهستهر -التعمـ هف أجؿ اإلستهتاع -استخداـ كمي لمغة اإليجابية -الهتعمـ
يكي غير يؤكد أف الذكاء ديىاه -يتأثر بهراحؿ ىهو الفرد -بالخبرات البيئية والتجارب العهمية

 التقويـ هستهر وهتزاهف هع جهيع هراحؿ التعمـ. -ثابت
جريت في هختمؼ الهجاالت أوىظرًا لٍذي الخصائص والههيزات؛ تىوعت البحوث التي 

التعميهية فيها يتعمؽ بهوضوع التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ وتبايىت أٌدافٍا وىتائجٍا التي اتفقت 
 الدهاغ في العهمية التعميهية وهىٍا:جهيعٍا عمِ الدور الحيوي الذي يمعبً 

الدهاغ في تىهية  إلِ الهستىدإلِ  فاعمية التعمـ  توصؿ الذى( (Doris, 2007 بحث
 بحث ىتائج وأشارت، الخاهسالتحصيؿ األكاديهي والتفكير في الرياضيات لدى تالهيذ الصؼ 

فاعمية التعمـ  إلِ( 4,41(، )ساهية حسىيف ،4,42كؿ هف )هحهد أحهد ، صٍيب سميهاف ،
الدهاغ في تىهية القوة الرياضية لدى تالهيذ الهرحمة اإلعدادية، كها قاـ بحث )  إلِ الهستىد

 جهٍورية( بتطوير هىٍج الرياضيات بالهرحمة اإلبتدائية في كؿ هف 4,42بىدر بف هحهد ، 
لهستىد إلِ هصر العربية والههمكة العربية السعودية في ضوء هبادئ وهتطمبات ىظرية التعمـ ا
الرياضياتية  الدهاغ؛ وأظٍرت الىتائج وجود حجـ أثر عالي لمهىٍج الهطور في تىهية العهميات

ٌدؼ إلِ قياس فاعمية التعمـ القائـ عمِ  الذى (Meletha, , 2013 ) وبحثلدى التالهيذ، 
 تهتديف الدهاغ في تىهية الكفاءة الذاتية واألداء األكاديهي لدى طالب الهدارس الثاىوية الذ

ـ  إلي تحسف الكفاءة  البحثعاًها في شرؽ تريىيداد، وأشارت ىتائج  48 إلِ 41 هفأعهاٌر
لدهاغ ا إلِف استخداـ استراتيجيات التعمـ الهستىد إالذاتية لمطالب واألداء األكاديهي؛ حيث 

)هحهد  بحثعهؿ عمِ تعزيز التعمـ وتحسيف األداء األكاديهي بشكؿ همحوظ، وأظٍرت ىتائج ت
( فعالية ىهوذج تدريسي قائـ عمِ الدهاغ في زيادة 4,41أحهد الرفوع ، تيسير خميؿ ، 



 ....................................................... فاعلية برنامج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم المستند

- 14 - 

تحصيؿ طالب الصؼ العاشر األساسي في هادة الرياضيات، وتحويؿ اتجاٌاتٍـ السمبية ىحو 
ٌتـ  بتقصي هدى  (Malasia, 2014)  بحثالرياضيات كهادة إلِ اتجاٌات ايجابية، وا 

هع الدهاغ في  ةبية الخاصة الستراتيجيات التدريس الهىسجههعرفة واستخداـ هعمهي التر 
ا عمِ الكفاءة التعميهية،  الفصوؿ الدراسية لدعـ ىجاح الطالب ذوي اإلعاقة، وهدى تأثيٌر
وكشفت ىتائج ٌذي الدراسة الهعرفة الشاهمة الستراتيجيات التدريس القائهة عمِ الدهاغ هف 

بضرورة إتاحة الفرصة لجهيع  البحث ىتائجت قبؿ هعمهي التربية الخاصة، وهع ذلؾ أوص
الهعمهيف لحضور سمسمة هف الدورات االحترافية حيث يحتاج ٌؤالء الهعمهوف إلِ دعـ 
هستهر، كها أوصت بأف يطمب هف هعمهي التعميـ الخاص الحصوؿ عمِ ٌذا التدريب كجزء 

 بحثأجري  هف هتطمبات التطوير الهٍىي الهستهر قبؿ العهؿ في هٍىة التدريس، كها
(Laura , 2014)  الدهاغ التي يستخدهٍا هعمهي  إلِ الهستىدلتحديد استراتيجيات التعمـ

 ،الصؼ األوؿ حتِ الصؼ السادس في الفصوؿ الدراسية التقميدية في هدرسة غرب جورجيا
وكيؼ يستخدـ الهعمهوف خبراتٍـ لتحديد االستراتيجيات التي يتعيف عميٍـ القياـ وتىفيذٌا في 

لدهاغ، إلِ جاىب تصوراتٍـ، وهواقفٍـ، وهخاوفٍـ بشأف التعمـ ا إلِبيئة التعمـ الهستىد ظؿ 
فاعمية برىاهج قائـ عمِ التعمـ  إلِ( 4,41)ساهية حسيف ، بحث وتوصؿالقائـ عمِ الدهاغ. 

لدهاغ في تىهية بعض عادات العقؿ وهفٍـو الذات األكاديهي لدى الطالب ذوي ا إلِالهستىد 
(  4,41)خالد هحهد ،  بحث أشارصعوبات تعمـ الرياضيات بالهرحمة اإلبتدائية، في حيف 

تىهية بعض هٍارات التفكير  لدهاغ فِا إلِفعالية برىاهج هقترح قائـ عمِ التعمـ الهستىد  إلِ
 ميؿ، اإلستدالؿ غير الشكمي، اإلستدالؿ الشكمي( وهستوى التحصيؿالٍىدسِ )التصور، التح

دؼ    (Ozlem, 2014 ) بحثالدراسِ  فِ الٍىدسة لدى تالهيذ الصؼ الثاىي اإلعدادي، ٌو
في جاهعة دوكوز إيميؿ في  ةالدهاغ في الفصوؿ الدراسي إلِ الهستىدإلِ دراسة هزايا التعمـ 
إلِ أف التعمـ أصبح أكثر فاعمية وأكثر هتعة في ظؿ  البحث ىتائجأزهير بتركيا، وتوصمت 

الدهاغ؛ حيث ساعدت ٌدة األىشطة الطالب عمِ أف يكوىوا أكثر  إلِ الهستىدأىشطة التعمـ 
( 4,44)هحهود أحهد ، بحث وأوضحىشاطًا وأكثر ىجاحًا في تعمـ الكثير هف الهٍارات. 

تدريس الرياضيات لمطالب الهعمهيف  فاعمية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ في تدريس هقرر طرؽ
 إلِ توصؿ الذى(  4,41) رضا أحهد ،  وبحثفي تىهية بعض عادات العقؿ واإلتجاي ىحوي، 

فاعمية بعض استراتيجيات التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ في تدريس الرياضيات عمِ تىهية 
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دؼ التفكير الجاىبي واالتجاي ىحو الرياضيات لدى تالهيذ الصؼ الثالث اإلب  بحثتدائي، ٌو
Tara , 2016) إلِ هعرفة أثر التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ في تىهية التطوير الهٍىي )

لِ أي هدى يتـ تطبيؽ استراتيجيات التدريس التي تستٍدؼ الدهاغ في  لمهعمهيف، وا 
( هف هعمهي الهدارس العاهة في هراحؿ 11) البحثالههارسات التدريسية، وقد شارؾ في 

بضرورة زيادة توعية الهعمهيف بهفاٌيـ وهبادئ التعمـ  البحث ىتائجفة، أوصت دراسية هختم
الهستىد إلِ الدهاغ، وكذلؾ زيادة تطبيؽ استراتيجيات التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ في الفصوؿ 

( الىٍج الوصفي التحميمي 4,41، حهد أحهد،  عبد اهلل عباس) بحثالدراسية، كها اتبع 
األوؿ الثاىوي بأهاىة  لمتعرؼ عمِ عالقة التفكير الرياضي بجاىبي الدهاغ لدى طمبة الصؼ

(، 4,41حالـ خاشع ، وألٍاـ جبار، إكؿ هف ) بحثصىعاء، واتضح هف ىتائج  –العاصهة 
 لِ جاىبي الدهاغ في تحصيؿ( فاعمية استراتيجية التعمـ الهستىد إ4,41)حيدر عبدالكريـ، 

ىهوذج   (Sumalee & Charuni , 2018)الطالب في هادة الرياضيات، كها صهـ بحث 
تعميهي بإستخداـ التعمـ القائـ عمِ الدهاغ لتعزيز اهكاىات الهتعمهيف ورفع كفاءة العهمية 

هوذج التعميهي فعالية الى البحث ىتائج وأظٍرتالتعميهية، في الهرحمة االبتدائية في تايالىد، 
بيف  االتصاؿلدهاغ في رفع كفاءة العهمية التعميهية وزيادة ا إلِالقائـ عمِ التعمـ الهستىد 

دؼ بحث  إلِ  (Ryan, 2018) خاليا الدهاغ، ورفع درجات اإلىجاز لدى الهتعمهيف، ٌو
التعرؼ عمِ وجٍات ىظر الهعمهيف والطالب )دراسة حالة، وتقييـ فاعمية( حوؿ فاعمية 

البحث عمِ هعمهي الصؼ  ادهاغ، وقد تـ التركيز في ٌذال إلِراتيجيات التعمـ الهستىد است
الثاهف وطالب الصؼ الثاهف في الغرب األوسط، وأشارت الىتائج إلِ أف استراتيجيات التعمـ 

لدهاغ ساعدت الطالب في التعمـ، والتذكر، وحؿ الهشكالت، واتفقت جهيع ارَاء ا إلِالهستىد 
لدهاغ ٌي استراتيجيات تعميهية فعالة ا إلِمِ أف استراتيجيات التعمـ الهستىد الهعمهيف ع

ـ لمتعمـ، كها أىٍا تعزز  لمغاية تجعؿ التعمـ أكثر هتعة، وتزيد هف هشاركة الطالب وتحفيٌز
وجود أثر فعاؿ إلستخداـ  أظٍرت( التي 4,47)بٍجت حهد ،  وبحثالتفكير الىشط، 

الدهاغ في تىهية التفكير الرياضي وخفض القمؽ لدى طمبة  لِاستراتيجية التعمـ الهستىد إ
الصؼ الثاهف األساسي ذوي هستويات هختمفة هف القمؽ الرياضي في هدارس عهاف، وقاـ 

 ( بإعداد برىاهج قائـ عمِ التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ فِ تدريس4,47)يسرى أحهد ،  بحث
الهرحمة االبتدائية، وأشارت ىتائج  دى تالهيذالرياضيات لتىهية حؿ الهشكالت واتخاذ القرار ل
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في تىهية هٍارات حؿ  كبيرأف البرىاهج الهقترح يتسـ بالفاعمية ولً تأثير  إلِ البحث
)هرفت  بحثقاـ و الهشكالت واتخاذ القرار، كها ساعد عمِ بقاء أثر التعمـ لدى التالهيذ، 

ضوء ىظرية التعمـ الهستىد  ( بتصهيـ استراتيجية هقترحة في4,47هحهد، رباب الهرسي، 
ا عمِ تىهية التحصيؿ وهٍارات التفكير البصري والكفاءة إلِ الذاتية  الدهاغ وقياس أثٌر

إلِ فاعمية اإلستراتيجية الهقترحة،  بحثالهدركة لدى طالبات الهرحمة اإلعدادية، وتوصؿ 
دؼ  مة الهرح فيرياضيات ال( إلي تطوير هىاٌج 4,41)عبدالرحهف هحهد ،  بحثٌو

فاعمية  عف وأسفرالدهاغ،  الهتوسطة في دولة الكويت في ضوء هبادئ التعمـ الهستىد إلِ
تدريس وحدتيف هطورتيف هف التصور الهقترح لهىٍج الرياضيات في تىهية التحصيؿ الدراسي 

 الصؼ السادس الهتوسطة. تالهيذلدى 
استخداـ التعمـ التي تـ عرضٍا عمِ إهكاىية هىٍا السابقة  البحوثوقد دلت ىتائج 

الهستىد إلِ الدهاغ هف خالؿ براهج تعميهية وهداخؿ تدريسية هختمفة لرفع كفاءة العهمية 
اإليجابية ىحو التعميـ، وقد  واالتجاٌاتالتعميهية، واكتساب الهتعمهيف العديد هف الهٍارات 

البرىاهج في إعداد اإلطار الىظري، و ذات الصمة السابقة  البحوثهف  الحالي البحثاستفاد 
 القائـ عمِ التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ.  

 * دور المعلم والمتعلم فً ظل التعلم المستند إلى الدماغ:  

وفقًا لىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ فإف الهعمـ يقوـ بدور كبير لتحسيف عهمية 
هوسِ ، (، )جيٍاف  14،  8,,4التعمـ، يتمخص ٌذا الدور فيها يمي: ) أهاىي سعيدة ، 

 (41،  4,41(، )ساهية حسىيف ، 78-71،  1,,4(، )يعف اهلل بف عمِ ،  ,2،  1,,4
 هيسر وهوجً ويٍتـ باالثاري والتفكير واإلبداع والحوار والهشاركً. -
 يدعـ التعمـ ذا الهعىِ هف أجؿ زيادة الخبرة عىد الهتعمهيف. -
الهتعمـ هف  هػا يتهتػع بػً يكتشؼ أىهاط التعمـ واساليبً الخاصة بكؿ هتعمـ والتعرؼ عمِ -

 .قدرات دهاغية
 المكتػسبة يٍيء الهىاخ الصفي الهالئـ بها يتفؽ هع العهؿ التعاوىي، حيث أف الخبرات -

 .بالعهؿ التعاوىي تسهح بتوفير أساليب لمتفاعؿ اإلجتهاعي واحتراـ اآلخريف
 يربط التعمـ بالغرض. -
لميقظة العقمية والعػصؼ الػذٌىي يعطي فرصة يسأؿ ويختبر ويقترح بشكؿ هتواصؿ، و  -
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التعمـ  الخارجية واثارة االستعاىة بأدهغتٍـ فػي اكتػشاؼ البيئػة بحيػث يػستطيع الهتعمهػوف
 .الهرغوب

يٍتـ بالجواىب الهتكاهمة لشخصية التمهيذ؛ حيث يسهح لً بحرية الحركة والجموس  -
 والتعبير عف الرأي.

 لتعمـ، واتاحة الفرصة لٍـ لمتعبير عف رغباتٍـأثىاء عهمية ا باألهافإشعار الهتعمهيف  -
 باستخداـ أساليب هريحة وههتعة هثؿ األلعاب التعميهيػة، تهثيػؿ األدوار، الهػسرحيات

ا  .الهدرسية وغيٌر
إغىاء البيئة التعميهية )إدخاؿ الهوسيقِ، الرسوهات، الموحات(؛ فالهعمـ يبدع ويعهؿ في  -

 ظؿ البيئات الثرية بالهىبٍات.
 دـ أساليب هتىوعة في القياس والتقويـ.يستخ -
 يحافظ عمِ ىشاط التمهيذ وايجابيتً طواؿ الحصة. -
 يستفيد هف تقييـ الهعمهيف، وتقييـ أولياء األهور وتقدير األقراف. -

في ظؿ التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ يكوف عمِ الىحو التالي: ) أهاىي سعيدة الهتعمـ  دوربيىها 
 ( 24،  1,,4هوسِ ، (، )جيٍاف  11،  8,,4، 
 قادرًا عمِ التعاوف والهشاركة هع ااَلخريف في صىاعة القرارات. -
 يوظؼ أىواع الهعرفة في هجاالت هختمفة هتعددة. -
قدرات  التعاهؿ هع أساليب حؿ الهشكالت بأىواعٍا الهختمفة والتػي تىهػي قادرًا عمِ -

 .الهتعمـ الذكائية في جاىبي الدهاغ
  .هدركًا لعهميات التقويـ الالزهة لتعمهً فرديًا وجهاعياً  -
العقمي بحيث يقوـ ببىاء وتركيب  خدهة الىهو استخداـ الجواىب الجػسهية فػي قادرًا عمِ -

 صة التيهعىِ، حيث أف لكؿ فرد سهاتً الخا هعيىة تعطي لألفكار الهتعمهػة بطرؽ األشياء
 .يتعمـ طبقًا لٍا

 واحدًا بتعدد هداخمً.  يهكىً أف يتعمـ هوضوعاً  -
 غىي بالحركة والىشاط، ولديً إستثارة عالية ىحو التعمـ والتقدـ الذاتي. -
تتصؼ الدافعية لديً بأىٍا دافعية داخمية الهىشأ، يتعمـ هف أجؿ اإلستهتاع، يؤكد عمِ   -

 الهعىِ والقيـ الهتعمهة، هرح، يستخدـ لغة إيجابية هع ذاتً وهع األخريف، 
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يٍتـ بالتغذية الراجعة، ذو تفكير تأهمي هىظـ، يتفوؽ التفكير اإليجابي لديً عف التفكير  -
 الخطي. 

 عناصر بٌئة التعلم المستند إلى الدماغ:
لجعؿ بيئة التعمـ غىية وهىسجهة هع عهؿ الدهاغ وداعهة لمتعمـ الهستىد لمدهاغ يجب 

(، )عبدالقادر هحهد ،  78،  1,,4 أف تتوافر فيٍا العىاصر التالية: ) يعف اهلل بف عمي،
   (Tara , 2016 ,4)(، 88-82، 4,41(، )لبىِ ىبيؿ ، 441-447،  4,41

يجب اف تكوف بيئة التعمـ بيئة هثيرة تتحدى قدرات الهتعمهيف عمِ هختمؼ  التحدي:
 الهستويات، تحتوى عمِ شعارات إلثارة الدافعية والحهاس لمتعمـ.

 ،وهقدار تقدهً ،وىتائجً ء الهتعمـ،عف أدا لتقديـ الهعموهات التغذية الراجعة الفورية: -4
يؤدي إلِ ؛ هها وهقدار ها تعمهً وهدى هالءهة أدائً لمٍدؼ الذي يىبغي الوصوؿ إليً

 . إعادة توجيً الهتعمـ ىحو تحقيؽ األٌداؼ الهرجوة
طات الحركة: تتوافر فيٍا الحركة لها لٍا هف أثار إيجابية عمِ تىهية أىهاط اإلرتبا -4

الدهاغية وتىبيً الخاليا العصبية في الهىطقة الدهاغية بالتحكـ بالحركة، كها أف لٍا دور 
في توجيً اإلدراؾ وتسٍيؿ إىتاج الكيهاويات الضرورية الالزهة لمهحافظة عمِ الثبات 

 اإلىفعالي الذي يساعد في عهميات التعمـ والتذكر.
يؤدي إلِ عدـ تطوير الخاليا العصبية  القراءة: عدـ تعرض الهتعمـ لسهاع كمهات جديدة -2

في الهىطقة السهعية عمِ قشرة الدهاغ الخارجية؛ ولٍذا يجب تزويد الهتعمـ بعدد وافر 
هف الهفردات التي تتحدى قدراتً وتحفز الدهاغ ليكوف أكبر شبكة ههكىة هف اإلرتباطات 

 بيف الخاليا العصبية لمهىطقة السهعية.
بيئة تعميهية تفاعمية تسهح لمهتعمهيف باكتساب الخبرات  التعاوف: حيث يوفر التعاوف -1

والهٍارات والحقائؽ بشكؿ طبيعي وفي إطار تعميهي همئ بالخبرات الحياتية، والتعاوف ٌو 
 عاهؿ هشترؾ في تىفيذ الكثير هف ىهاذج واستراتيجيات التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ.

لحسية والتجريب يساعد عمِ تحفيز التجريب: إف توفير بيئة تعميهية غىية بالخبرات ا -4
اإلتصاالت الشبكية بيف الخاليا العصبية، وتحفيز التالهيذ ىحو الهعرفة وزيادة هعدؿ 

 اإلحتفاظ بٍا، كها أىً يىهي قدرة التمهيذ عمِ التأهؿ واإلستىتاج. 
استخداـ الهوسيقِ: حيث أف لمهوسيقِ أثر في ىهو الهخ، وتحريؾ بعض الهواقع في  -1

تحفيز التالهيذ ىحو التخيؿ والتفكير، والحد هف التوتر والقمؽ؛ هها يسٍـ في الدهاغ، و 
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 التفكير بطريقة أفضؿ.
 توفير األهف الىفسي والتقميؿ هف التٍديد. -8
جراء تغييرات في البيئة هف حيث )األلواف، واإلضاءة، وترتيب  -7 تىويع األهاكف وا 

 الهقاعد،.....(
ىد إلِ الدهاغ هف الىظريات الحديثة والتي تقوـ ويتضح هها سبؽ أف ىظرية التعمـ الهست

عمِ هجهوعة هف الهبادئ هىٍا أف البحث عف الهعىِ شيء فطرى، دور االقتداء والهحاكاة 
ا في التعمـ، عهميات الوعِ والالوعي، وتركيز االىتباي  في عهمية التعمـ، االىفعاالت وتأثيٌر

ضؿ عمِ الهواقؼ الهميئة بالتحدي وتقمؿ واإلدراؾ، والتعمـ هتطور وهستهر ويعتهد بشكؿ أف
التٍديدات فرص التعمـ، وتراعِ ٌذي الىظرية أف الهخ البشرى هتهيز وفريد. كها تتضهف 
ا تسٍـ في تقديـ ىهوذج تدريسي  الىظرية هجهوعة هف االستراتيجيات والهراحؿ التي بدوٌر

 ديٍـ.لمتالهيذ لتىهية هٍارات التفكير الهستقبمي والطهوح األكاديهي ل
  Future Thinkingثانٌا: التفكٌر المستقبلً:

يٍدؼ ٌذا الجزء إلِ تحديد هٍارات التفكير الهستقبمي التي يىبغي تىهيتٍا لدى  
هفٍوـ التفكير الهستقبمي، والهبادئ الرئيسة التي ل والً ويتـ التىويً أتالهيذ الهرحمة االبتدائية، 

هراحمً وهٍاراتً الهختمفة، بجاىب هتطمبات تىهيتً، ثـ يستىد إليٍا، وأٌهيتً بالىسبة لمهتعمـ، 
 وخصائصً الههيزة، وفيها يمي توضيح ذلؾ. 

 مفهوم التفكٌر المستقبلً:

بحار عبر هف أىهاط التفكير الهرتبط بالقدرة عمِ اإل طىه ٌوالتفكير الهستقبمي   
)أحهد سيد الهستقبؿالزهف عقميا وهستقبميا وتخيؿ أحداث الهستقبؿ وعهؿ تصور الحتهاالت 

،4,44 ،14). 
عهمية هتصمة بصهيـ استراتيجية هستقبمية تهر بالتخيؿ والتوسع والتىبؤ  كها إىً

 (Hines,2006, 11). ات لحؿ الهشكالت الهستقبميةوالتصور والتخطيط واتخاذ القرار 
عهمية حؿ  ٌو ( إلِ أف التفكير الهستقبمي44، 1,,4، عهاد حسيفويشير )

ويهر بهجهوعة هف الهراحؿ هىٍا جهع الهعموهات، والتأهؿ في التفكير، واالحتضاف مهشكالت ل
 .لمهعموهات والىهو

 ؽلتفكي( عمِ أف ا48، 4,44،هاٌر هحهد، و)(Ragy,2011) كؿ هف ويتفؽ
ٌو جٍد عقالىي هىطقي ابتكارى لمتعرؼ عمِ هسار حياة البشر بيف الهاضي لهستقبمي ا
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 معمِ ح ويساعدفؽ هىٍج عمهي يعتهد عمِ الذاكرة التصورية و  ؽيسيوالحاضر والهستقبؿ و 
 -التوسع-األحكاـ إصدار هىٍا الهٍارات هف هجهوعة ويتضهف لهستقبميةا تلهشكالا

 الهروىة-الطالقة -األصالة  -االستىتاج -التوقع
( أف التفكير الهستقبمي ٌو ىشاط يقـو بً 27، 4,42، رهضاف فوزىيذكر)بيىها 

التي هف خاللٍا يهكف توقع حدث هستقبمي أو أكثر فيشكؿ و العقؿ في ضوء فٍـ األسباب 
 توقعات هستقبمية في ىطاؽ الهألوؼ. 

( أف التفكير الهستقبمي ٌو هجهوعة هف القدرات 11، 4,41، سهاح هحهد) وترى
ليتهكف هف توقع الىتائج الحالية والهستقبمية وحؿ  الهادةلدراسة  التمهيذالتي يجب أف يهتمكٍا 

الهشكالت الهستقبمية والتصور الهستقبمي وذلؾ عىد هعالجة القضايا والهشكالت التي تواجً 
توقع األزهات -هٍارات ٌي )التخيؿ الهستقبمييتضهف هجهوعة هف الالهجتهع الهصري، و 
حؿ الهشكالت -التصور الهستقبمي-ة لمهستقبؿتحديد رؤية واضح-الهستقبمية وىتائجٍا

 الهستقبمية(.
التفكير الهستقبمي بأىً القدرة عمِ التوصؿ  (7، 4,44، هحهد سيديعرؼ )و 

عف هقدهات هحددة، والربط بيف األسباب والىتائج، وتحديد  ىاتجةالستىتاجات هىطقية 
، وتوقع الىتائج الهستقبمية الهترتبة عمِ حدث أو هشكمة ها راٌىة، األفكارالعالقات بيف 

كشؼ و  تصورات هستقبمية بديمة ضوء وضعوالتىبؤ باألزهات الهستقبمية الهتوقع حدوثٍا في 
هعوقات تحقؽ التىبؤات الهستقبمية الهتوقعة فضال عف بعض البياىات والهعموهات الهتاحة 

 الهقترحات الهستقبمية الهصاغة لهواجٍة هشكمة بعيىٍا". لهواجٍة هشكمة ها إلِ جاىب تقييـ
( أف التفكير الهستقبمي ٌو هجهوعة هف 411، 4,48ويوضح )عقيمي هحهد، 

ليتهكف هف القدرة عمِ توقع الىتائج الحالية والهستقبمية  التمهيذالقدرات التي يجب أف يهتمكٍا 
 أثىاء هعالجتً لمقضايا والهشكالت.

هجهوعة هف  عبارة عفالتفكير الهستقبمي ( أف 8، 4,48،دهحهوتذكر )تٍاىِ 
طالب عمِ التوقع الحدسي لمظواٌر والهشكالت التي قد تحدث الالهٍارات التي تساعد 

ا، وكذلؾ التصور الهستقبمي لتطوراتٍا في الهستقبؿ بىاء  هستقبميا والتىبؤ بىتائجٍا وآثاٌر
 .عمِ فٍـ الحاضر وتحميمً واالستفادة هىً
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، 4,47(، و)وفاء بىت سمطاف، 1,1، 4,48هحهود،حىاف كؿ هف ) توضح بيىها
( أف التفكير الهستقبمي ٌو عهمية إدراؾ الهشكالت والقدرة عمِ صياغة فرضيات جديدة 47

والبحث عف الحموؿ وتعديؿ  الهتاحةوالتوصؿ إلِ ارتباطات جديدة باستخداـ الهعموهات 
عادة صياغتٍا باستخداـ االكت شاؼ واالبداع والخياؿ والتىبؤ بالهستقبؿ ووضع الفرضيات وا 

تصورات هستقبمية واقتراح البدائؿ الهحتهمة لعالج وحؿ القضايا والهشكالت الهتوقع حدوثٍا 
  في الهستقبؿ.

( 474-474، 4,47 ،ىجالء عبد البر، وهحهد عبد السالـ، وهٍا فتح اهللويعرؼ )
الهدى ويعزز اتخاذ القرار ويحوؿ االحتياجات  التفكير الهستقبمي بأىً تفكير استراتيجي بعيد

–التطمع لألهاـ -هف صيغة ىظرية إلِ تصهيـ عهمي لتىفيذي في الواقع وهٍاراتً )االستطالع
 التىفيذ(.-التىبؤ-التصور–التخطيط 
( التفكير الهستقبمي بأىً هجهوعة هف الهٍارات 47، 4,47، رشا أحهدوضح )تو 

ا والتوصؿ إلِ تىبؤات وتصورات  تالهيذ عمِ إدراؾالالتي تساعد  القضايا والهشكالت وتفسيٌر
حوؿ ٌذي الهشكالت وهحاولة ربط الحاضر بالهستقبؿ واقتراح حموؿ وفقا لرؤية هستقبمية 
 -حتِ ال تصبح أزهات يصعب التعاهؿ هعٍا ويتكوف هف هجهوعة هف الهٍارات ٌي ) التوقع

 .بمية(حؿ الهشكالت الهستق -التصور الهستقبمي -التىبؤ
ىاؾ توجٍات هختمفة لدراسة التفكير الهستقبمي    وهٍاراتً يهكف سردٌا فيها يمي: ٌو

عمِ صياغة  والقدرةت لمهشكالإدراؾ "عهمية  يقصد بً :عقلیة كعملیة لمستقبليا لتفكیرا -
والبحث عف ، ارتباطات جديدة باستخداـ الهعموهات الهتاحةلِ إ جديدة والتوصؿت ضياؽف

ورسـ البدائؿ الهقترحة ثـ ، صياغتٍا عىد الحاجة لذلؾدة عات، وا  ضياؽف حموؿ وتعديؿ
والبحث عف الغهوض والهالهح غير ت، الؤلتساالعهمية ا وتتطمب ٌذي"، لىتائج اتقديـ 

ر فكاأو أ صورة ذٌىية أو رسـوفي  ؽلتفكيا لتجسيدؿ لخيا، والتقصي، واالواضحة
Masini,2014,4)). 

رة ثاوا   رألفكاا ٍه الكثير توليد"عهمية  يقصد بً :تصور كعًهُة نًضتقبهٍا نتفكُؽا -
 والعصؼ ، ملتأهؿ، والخياا واستخداـ، هف هعموهات ها تـ تجهيعً حوؿت الؤلتساا

بٍدؼ وضع تصور هبدئي لها ستكوف عميً الظاٌرة ، يحدث لوذا تيجية هااؽست، واالذٌىِ
طالؽ العىاف لمخياؿ  هستقبميا، وتتضهف ٌذي العهمية االستعارة  هف أفكار اآلخريف وا 
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الهشروط وتبسيط العقبات هع هزيد هف العهؿ الجاد والهحاولة الهستهرة الجيدة 
(Sandra,2010,35). 

 يقـو الفرد هف خاللٍا لتيا لعهميةا" ويقصد بً :استشراق كعملیة لمستقبليا التفكير -
هستقبمية ههكىة ويتـ صياغتٍا عمِ باكتشاؼ أو ابتكار وفحص وتقييـ واقتراح بدائؿ 

و: تىبؤ كعهميةيكوف  لهستقبميا شكؿ تىبؤات وبالتالي التفكير  ٍه ىيت لتيا لعهميةا" ٌو
والهحتهؿ حدوثٍا، ودراسة الهتغيرات  الهتىوعة لهستقبميةا الصورة تكويف لةوهحا خاللٍا

 كعهمية لهستقبميا التفكيروبذلؾ ظٍر  التي يهكف أف تؤثر في ٌذي الصورة الهستقبمية
األحداث هف  تطور إدراؾ أو ، تقـو عمِ فٍـ لتيا لعهميةا" ويقصد بً  :توقع هحسوب

اهتداد زهىِ هستقبمي لهعرفة اتجاي وطبيعة الهشكمة ويعتهد في ذلؾ عمِ استخداـ 
 هعموهات هتىوعة عف الهشكمة وتحميؿ ٌذي الهعموهات وصياغة التوقعات لمتعاهؿ هعٍا

"(Sloughter,2011, 305-306). 
 رصد خاللٍا يتـ هف لتيا لعهميةا" يقصد بً: تللمشكال حل كعملٍة لمستقبلًا التفكٌر -

بدائؿ ههكىة لها ستكوف عميً الهشكمة  واقتراح الواقعية الحاضرة تلهشكالا رهسا تتبعو
ووضع حموؿ غير هألوفة  هستقبميا هع التركيز عمِ صياغة الحموؿ البديمة الهتوقعة،

اقتراح االفكار  -وتهر ٌذي العهمية بهراحؿ حؿ الهشكمة )جهع الهعموهات لمهشكمة،
تحسيف األفكار والتقميؿ هف  –االىتقاء بيف األفكار والبدائؿ  -والبدائؿ الههكىة لمحؿ

 .(S.Iau,2011, 9) لهستقبميةالهخاطر ا
 ٍه ىيت لتيا لعقميةا لعهميةا بً ويقصد: إبداعٌة نتاجٍةإ كعملٍة لمستقبلًا التفكٌر -

 والتي لمفرد الههيزة الهدى قصيرة الىظرة هثؿ الحاضر قيود هف ىسبيا الفرد تحرير خاللٍا
 يهكف هألوفة غير جديدة بهعموهات والخروج جديد شيء إىتاج سبيؿ في عقبة تشكؿ

 .(Christian, 2014) هستقبال هىٍا االستفادة
 لِإ تٍدؼ لتيا لعقميةا لعهميةاالتفكير الهستقبمي ٌو "وبالتالي يهكف التوصؿ إلِ أف 

 الهشكالت، الهتعمقة بٍذي الجديدة البدائؿ لصياغة والتخطيط لهستقبميةا تمهشكالا إدراؾ
 عف والبحث والتوقع، التخيؿ خالؿ هف الهتاحة الهعموهات باستخداـ جديدة لحموؿ والتوصؿ
 في تفيد قد هحتهمة أفكار أو فكرة واقتراح وتقييـ وفحص بٍا، والتىبؤ لٍا هألوفة غير حموؿ
 هستقبمية. هشكمة حؿ
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 :المستقبلً مهارات التفكٌر

ٌي هجهوعة   (Skills of Future Thinking)لهستقبمي ا ؽلتفكيهٍارات ا 
التفكير الهستقبمي والتي قد تستخدـ هف جاىب شخص ها يفكر فيها  العهميات التي تعبر عف
، 4,44،هاٌر هحهدلهستقبمية)ت الهشكالا بعضسة ؿ دراخال وتظٍريحدث في الهستقبؿ 

48).  
(، 1,,4،هحهػد هصػطفي) كػؿ هػف ؿ بعض البحوث واألدبيات الهرتبطة حددخال ٍهو

(، و)وفػػػػاء بىػػػػت 4,42،إيهػػػػاف عبػػػػد الحمػػػػيـ، و زيػػػػزى حسػػػػف(، و)4,44و)أحهػػػػد سػػػػيد ،
ػي:4,47سمطاف، وفيػً الوصػوؿ  :االسػتىتاج - ( هجهوعػة هػف هٍػارات التفكيػر الهسػتقبمي ٌو

 إصػدار - .اسػتىتاج اسػتجابات جديػدة غيػر هألوفػة ويقصػد :األصػالة – .هف الخاص إلِ العاـ
ة لحياافي أو  التعمػيـفي يتعرض لٍا التالهيػذ لتي ا واالفكار الهواقؼفي  الحكـتعىي و :ـألحكاا
ػػػػو التخطػػػػيط -. لعهميةا  ٌػػػػدؼ قفي تحقي يسػػػػاعد ههػػػػا ؛خطػػػػوة بخطػػػػوةاءات ؽإلجء ابىا: ٌو

ػػػػِ إطػػػػالؽالهسػػػػتقبمي:  ملتخيا  -. هسبقا  هوضػػػػوع  ط تبارلال الىظػػػػرر دوف لألفكا العىػػػػاف ٌو
ِ عهميػة عقميػة يػتـ هػف خاللٍػا تفسػير الحقػائؽ لتحسػيف الحيػاة الحاضػرة  والهىطؽ بالواقع ٌو

والهستقبمية، ويػتـ فيٍػا تكػويف عالقػات جديػدة هػف خػالؿ خبػرات سػابقة  غيػر هألوفػة، وتعتبػر 
حػػوؿ هوضػػوعا هػػا لهاضي ا ٍه صػػورر ستحضاا التصػػور: بهعىػػِ - اإلبػػداع. هسػػتوياتعمِ أ

د ؽلفا فيٍػا يحمػؿعقمية  هٍػارة: التىبػؤ  - أو هشكمة لمتوصػؿ إلػِ هػا ٌػو جديػد وغيػر هػألوؼ.
وبٍػا يسػتطيع اسػتقراء الهسػتقبؿ ، الهعموهات الهوجودة في بىائً الهعرفي وذات صمة بالهشكمة

 سػابقة خبػراتأو  تجػارب ٍهت ستىتاجاأو ا هالحظات عفة ىاتجتأسيسا عمِ هعموهات سابقة 
 ههكػف قػدر بػأكبر فكػرةأو هسألة  عػف التحػدث :التوسػع -سابقة  هف هشكالت هرت عمِ الفرد

يقػـو  ٌػي اجتٍػاد األزهات الهستقبمية: توقع هٍارة - الكاهمة التفاصيؿ عف والبحث األفكار هف
 حػوؿ لمتخهػيفلة وفي هحابً الفرد عىػدها ال تتػوفر هعموهػات كافيػة لديػً عػف الهشػكمة، وذلػؾ 

 هػػف عػػدد ؽكبأ توليػػدعمِ  القػػدرة :الطالقػػة - .لٍػػايتعػػرض  لتيا تلهشكالوا الهسػػائؿ بعػػض
 ٌػذي توليػدفي  والدقػةعة ؽلساهشكمة ها هع أو هسألة  حػوؿر ألفكاأو ا الهترادفػاتأو  البدائؿ
ر هسا وتحويػػؿ الهتوقعػػةر ألفكاا ىػػوع هػػفليسػػت  أفكػػار اىتػػاجعمِ  القػػدرة ىة:وؽلها -. البػػدائؿ
عػػدـ تبىػػي أىهػػاط ذٌىيػػة  ٌىػػاىة تعىي وؽله، والهشكمةأو ا هتطمبػػات الهوقػػؼ ؽهع تغي التفكيػػر
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 أوبىػاءة ههكىػة حمػوؿ تقػديـ عمِ الفرد قدرة وتعىِ: االقتراح -.هحددة سمفا وغير قابمة لمتغيير
 .  ها هسألة أو هشكمة لحؿ  وفعالة

هٍارات التفكير الهستقبمي إلِ: فٍـ   (Jones,et al ,2012,692)كها صىؼ 
تحميؿ  -تحديد أوجً الشبً واالختالؼ بيف الحاضر والهاضي -وتفسير الوضع الحالي

ات هستقبمية هحتهمة-التغييرات والدوافع ذات الصمة بالهشكمة اختيار البديؿ  -وضع سيىاريٌو
 األفضؿ.

ج، الستىتا:اٌِلهستقبمي ا ؽلتفكي( أف هٍارات ا48، 4,44،هاٌر هحهدويذكر )
 ىة.وؽله، االطالقة، التوقع، التوسعـ، ألحكاا إصدار، ألصالةا

هٍارة  ِ:ٌإلِ أف هٍارات التفكير الهستقبمي  (28، 4,44،هحهد سيد) وتوصؿ
األسباب والىتائج(، )الربط بيف  )التوصؿ الستىتاجات هىطقية هف هقدهات هطروحة(، وهٍارة

)تحديد العالقات بيف األفكار(. وهٍارتي )توقع الىتائج الهستقبمية الهترتبة عمِ حدث  وهٍارة
أو هشكمة راٌىة، وضع تصورات هستقبمية بديمة لهواجٍة هشكمة ها(، هٍارة )التىبؤ باألزهات 

كشؼ عف هعوقات هٍارة )ال الهستقبمية الهتوقع حدوثٍا في ضوء بياىات وهعموهات هتاحة(،
وهٍارة )تقييـ الهقترحات الهستقبمية الهصاغة لهواجٍة  تحقؽ التىبؤات الهستقبمية الهتوقعة(،

 هشكمة ها أو حدث ها(.
( أربع ,4، 4,47(، و)رشا أحهد،414، 4,48بيىها قدـ كؿ هف )عقيمي هحهد،

ِ: هٍارة توقع الىتائج هٍارة  -الهستقبميةهٍارة حؿ الهشكالت  -هٍارات لمتفكير الهستقبمي ٌو
 هٍارة التىبؤ. -التصور الهستقبمي
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هجهوعة ٌي وتستخمص الباحثتاف في البحث الحالي أف هٍارات لمتفكير الهستقبمي 
إدراؾ لِ يقـو بٍا تمهيذ الصؼ السادس اإلبتدائي والتي تٍدؼ إهف العهميات العقمية التي 

، والتوصؿ الهشكالت ة الهتعمقة بٍذيوالتخطيط لصياغة البدائؿ الجديدلهستقبمية ت امهشكالا
لحموؿ جديدة باستخداـ الهعموهات الهتاحة هف خالؿ التخيؿ والتوقع، والبحث عف حموؿ غير 

هشكمة حؿ بٍا، وفحص وتقييـ واقتراح فكرة أو أفكار هحتهمة قد تفيد في  والتىبؤ هألوفة لٍا
ِ : التخطيط هستقبمية حؿ  -التىبؤ -التوقع -التخيؿ-وتتكوف هف خهس هٍارات ٌو

تتىاسب هع تالهيذ الهرحمة االبتدائية عىد تدريس هقرر  لتيالهشكالت الهستقبمية وا
ا هرتفع في البحوث السابقة ويهكف تعريؼ ٌذي الهٍارات كها  الرياضيات لٍـ وىسب تكراٌر

 يمِ:
يذ عمِ صياغة خطوات حؿ الهسألة بشكؿ هتسمسؿ ٌو قدرة التمه  Planning:التخطيط -4

خطوة خطوة ويسٍـ ذلؾ في التعرؼ عمِ أٌهية التىظيـ إلىجاز الهٍاـ، والتمهيذ عىدها 
  يخطط يضع تصورا هحدد لكيفية الوصوؿ إلِ ٌدؼ ها.

ٌو قدرة التمهيذ عمِ التوصؿ إلِ هعرفة ها سيحدث في  Expectation :التوقع -4
ي عىدها ال يتوفر لديً هعموهات ورسـ خطة هستقبمية لبعض الهستقبؿ بشكؿ اجتٍاد

 الهشكالت والهسائؿ في هادة الرياضيات.
ٌو قدرة التمهيذ عمِ تكويف  Speculation and Imagination :التخيؿ والتصور -2

لهاـ بجهيع هعطيات الهسألة وتكويف عالقات صور هتكاهمة لمهشكالت في الهستقبؿ واإل 
 سابقة غير هألوفة. جديدة هف خالؿ خبرات

ٌو قدرة التمهيذ عمِ استخداـ خبراتً وهعموهاتً وهعارفً السابقة   Prediction:التىبؤ -1
لوضع خطة لمهشكمة أو الهسألة الهستقبمية وتكوف ىاتجة عف هالحظة أو استىتاج 

 الستقراء الواقع.
ِ قدرة التمهيذ عمِ   Future problem solvingحؿ الهشكالت الهستقبمية  -4 ٌو

تحميؿ الهشكمة أو الهسألة في هادة الرياضيات ووضع استراتيجيات إليجاد  حموؿ 
 هستقبمية هىاسبة لهسألة ها. 
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 التفكٌر المستقبلً:السمات الممٌزة لذوي 

بىاء عمِ التىظير لهٍارات التفكير التفكير الهستقبمي بعدد هف الخصائص  ذوي يتسـ
ا )عقيمي   (:481، 4,48هحهد،الهستقبمي وهىٍا كها ذكٌر

الىظرة الكمية: يتهيز التفكير في الهستقبؿ بالىظرة الكمية الشاهمة، إذ ال يقتصر و  االىفتاح -
أو عمِ جاىب واحد دوف اآلخر، بؿ يؤخذ في االعتبار الجواىب الهختمفة هف الظاٌرة 

 الههكىة، بٍدؼ رصد التغيرات الهتوقعة، ورسـ الصور واالحتهاليات الهستقبمية الهشكمة
 هع االٌتهاـ بالقيـ والتفاؤؿ في التعاهؿ.

: توصؼ دراسة الهستقبؿ بأىٍا عهمية احتهالية البيئي والتوجً الطويؿ الزهىِ الهىظور -
يصعب التوصؿ هعٍا إلِ درجة عالية هف اليقيف، لذا فٍي عهمية تحاوؿ التقميؿ هف 

 .البيئيةت والظواٌر هستوى عدـ اليقيف هف خالؿ البىاء والتحميؿ الدقيؽ لمهشكال
والشعور بالٍدؼ والغاية )االستٍدافية(: يتسـ التفكير في الهستقبؿ بأىً عهمية  العقالىية - 

 غير عشوائية تستىد إلِ أٌداؼ وغايات، وهقاصد هحددة توجٍٍا، وترشد هراحمٍا الهختمفة.
ٌِ  التفكير الهستقبمي ( أف خصائص ذوي71،  4,41كها توضح )سهاح هحهد، 

هوضوعية والعقالىية، واالبتٍاج العمهي، وتقبؿ الىقد، وااللتزاـ الخمقي في هواجٍة التقدـ ال
، 4,48العمهي، واإلىفتاح عمِ التجارب والىظرة الكوىية لمهشكالت. وتضيؼ )حىاف هحهود،

ٌِ اليقظة العقمية، والوعي بالهدى الكمِ  التفكير الهستقبمي ( أف خصائص ذوي1,1
 واالىتباي لمخبرات الحالية، واالىفتاح عمِ هاٌو جديد.لمخبرات الهاضية 

يستخمص هها سبؽ أف التفكير الهستقبمي لً عدة هٍارات تشبً إلِ حد ها خطوات و 
 .وحؿ الهشكالت الهستقبمية والتوقع، والتىبؤ، والتخيؿ والتصور، حؿ الهشكمة وهىٍا التخطيط،

ذا بدوري  يكها أف األفراد ذو  التفكير الهستقبمي يتهيزوف باليقظة العقمية واالىفتاح والهروىة ٌو
هألوفة وتوليد  ؽغير حموؿ بتكااعمِ ت ياضياؽلء دراسة اثىاالتالهيذ أفي تشجيع يساعد 
 ٍه الهتىوعة والهٍاـ األىشطة بعض ملحءة بىاوههكىة تقديـ حموؿ و ر، ألفكاا ٍهالعديد 

 ؽفىال تتاالجتٍاد عىدها عمِ ساعد التمهيذ يكها  ،لهعرفي لمتمهيذربطٍا بالبىاء اعة ؽسؿ خال
 زكؽلهتهدة االٌتهاـ بالتعمـ اياز ا البد هفذل .ها هسألة أو هشكمة ملكافية لحالهعموهات ا

وؽ ؽلفبالهتعمـ وهراعاة الخاصة ط التعمـ األىها إلىتبايحوؿ الهتعمـ عف طريؽ توجيً ا
 ، وطريقة هعالجتً لمهعموهات في الرياضيات وطريقة تفكيري واستخداهً لٍا. يةدؽلفا
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ىظرية التعمـ الهستىد ال توجد بحوث ربطت بيف وفي حدود ها أطمعت عميً الباحثتاف 
توجد بحوث ربطت بيف ىظرية التعمـ الهستىد  الهستقبمي، ولكف إلِ الدهاغ وهٍارات التفكير
وبعض البحوث التي يهكف االستفادة هىٍا في ٌذا الجزء هىٍا ها إلِ الدهاغ وهٍارات التفكير 
(، وبحث 4,47، صالح عادؿ(، وبحث )4,41،هحهد فاطهةتوصمت إليً ىتائج بحث )

( هف أىً يوجد تأثير داؿ لمبرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد إلِ 4,48، خميؿ أحهد)
، وهٍارات التفكير  االبتكارىارات التفكير ، وهٍالهتشعبالدهاغ عمِ كؿ هف هٍارات التفكير 

باستخداـ  دريسوهف ثـ يهكف تىهية هٍارات التفكير الهستقبمي هف خالؿ الت  الهعرفي وراء ها
 ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ. 

 األكادٌمً الطموح: ثالثا

 ويعبر. والىوع الشدة في هتفاوتة بدرجات ولكف األفراد كؿ لدى هوجود الطهوح يعتبر
ستقبمية قريبة أو بعيدة الهدى، وبالتالي الطهوح األكاديهي يتغير ه أٌداؼ لتحقيؽ التطمع عف

طبقا لمتفاعؿ الهستهر بيف التكويف التىفسي لمفرد وتجاربً الذاتية والسياؽ االجتهاعي الذى 
 يعيش فيً.

بالىظرة وُيعد الطهوح هف صفات الفرد السوى، كها أىً هف الهتغيرات وثيقة الصمة 
التفاؤلية والهرتبطة بالهستقبؿ والعهؿ لموصوؿ إلِ األفضؿ، ويرتبط الطهوح األكاديهي بفٍـ 
هكاىاتً وقدراتً وهكاىتً االجتهاعية بشكؿ سوى وبذلؾ يختمؼ البشر فيها بيىٍـ  الفرد لذاتً وا 

، 4,41في هستوى الطهوح وسعيٍـ |إلِ الىجاح )أحهد بف هوسي، إبراٌيـ بف أحهد، 
444.) 

يضعً  الذي الههكف الٍدؼ أىًبالطهوح األكاديهي  (8، 4,44، ىفوذ سعيدويعرؼ )
ف أ (Young, 1998, 34)ويذكر  الهجاؿ األكاديهي ويسعي لتحقيقً. فيلىفسً د ؽلفا

وهطالبً الهرتبطة  يةالشخص ًوقعاتقدرة الشخص عمِ وضع أٌدافً وتالطهوح األكاديهي ٌو 
هستوى الىً أ( 18، 4,41،هميكة بمعربِ، هحهد بوفاتح) يذكر بحثبيىها باىجازي الهستقبمي. 

بالحاضر  تتعمؽ ٌداؼأرغباتً الهتهايزة في تحقيؽ الوصوؿ إليً هف الفرد الذى يطهح 
هكاىاتً و  عرفً )دالؿ تو  خبراتً السابقة.والهستقبؿ والعهؿ عمِ تحقيقٍا فيضوء قدراتً وا 

جؿ تحقيؽ الهستوى العمهي أهف  التمهيذلً ( ٌو هستوى الجٍد الذي يبذ44، 4,48سفي،و ي
 ليً في تحقيؽ هستقبمً.إالذي يطهح  واألكاديهي
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هستوى الطهوح ٌو تمؾ األٌداؼ التي يضعٍا الفرد لذاتً في هجاالت تعميهية أو و 
تحقيقٍا ويتسـ بالعديد هف الهؤثرات الخاصة بشخصية  ؿهٍىية أو أسرية أو اقتصادية ويحاو

ذا تىاسب هستوى الطهوح هالفرد أو القوى اله إهكاىيات الفرد وقدراتً الحالية   عحيطة بً وا 
ذا لـ تتىاسب هعٍا   التفكؾ واالضطراب ودائها الفرد ب شعر الفردوالهتوقعة كاىت السوية وا 

دوف تحقيؽ أٌدافً أو تعرقٍا، وأحياىا أخرى يفشؿ ويحبط  ؿتخطي العقبات التي تحو ؿيحاو
ويقؿ هستوى طهوح الفرد إذ يعتبر هستوى الطهوح عاهؿ واقعي لألداء والتفوؽ كها يعتبر هف 
خصائص الشخصية الصالبة التي تتحهؿ الضغوط وتتصؼ بالتحدي والضبط وااللتزاـ )أهاؿ 

 (.8، 1,,4عبد السهيع ،
( أف الطهوح 48، 4,42، و)آهاؿ إبراٌيـ ،(Kumari,2015,75) ويذكر كؿ هف

األكاديهي ٌو هجهوعة األٌداؼ واآلهاؿ التي يتهىاٌا الفرد لذاتً في هجاالت تعميهية أو 
 هٍىية ويسعي لتحقيقٍا في ضوء إهكاىاتً وقدراتً وظروفً الىفسية.

( أف الطهوح األكاديهي ٌو الهستوى الذى 441، 4,47وتوضح )ٌبة ساهِ ،
ع الفرد لموصوؿ إليً ساعيًا ىحو التفوؽ والتهيز وهستبشرًا لىفسً بواقع أفضؿ بىاء عمِ يتطم

هكاىاتً الحقيقة ويسعي إلِ تحقيؽ ٌذي األٌداؼ  وضع أٌداؼ هستقبمية تتىاسب هع قدراتً وا 
ا الهغاهرة والثقة بالىفس.  بروح تهمٌؤ

براٌيـ بف أحهد ، بأف سهة ثابتة  ( الطهوح444، 4,41ويعرؼ )أحهد بف هوسي، وا 
ىسبيا ويشير إلِ قياـ الفرد بتحديد أٌدافً والسعي لتحقيقٍا وقدراتً عمِ تحهؿ الهسئولية 

 والتفوؽ الدراسي والتفاؤؿ والهثابرة .
األٌداؼ التي يضعٍا التمهيذ عف" عبارةاألكاديهي  الطهوحوتستىتج الباحثتاف أف 

هكاىاتً وسهاتً الشخصية عمِ قدراتً  الىفسً في هادة الرياضيات ويسعِ لتحقيقٍا هعتهدً  وا 
 .تفاؤؿ والتقبؿ لها ٌو جديدهف 

 العوامل المؤثرة على مستوى الطموح األكادٌمً:

ٌىاؾ عدة عواهؿ تؤثر عمِ الطهوح األكاديهي هىٍا عواهؿ داخمية تتعمؽ بالفرد، 
 وعواهؿ خارجية هتعمقة بالىواحي البيئية واالجتهاعية ويتضح ذلؾ كها يمِ:

  



 ....................................................... فاعلية برنامج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم المستند

- 48 - 

وتشير ٌذي العواهؿ إلِ أف هستوى الطهوح األكاديهي يختمؼ  :أوال: العوامل الداخلٌة
باختالؼ سهات الشخصية لمفرد وهىٍا الذكاء والتحصيؿ الدراسي والىضج والتجارب التي هر 

( أف الفرد األكثر ذكاء 4,7، 1,,4بٍا الفرد في هراحؿ حياتً، حيث يوضح )أحهد عزت ،
هكاىاتً ورسـ هستوى الطهوح لىفسً بها يتىاسب هع قدراتً وذلؾ عمِ  قادر عمِ فٍـ قدراتً وا 

عكس الفرد األقؿ ذكاء يكوف غير قادر عمِ تحقيؽ أٌدافً ألىً يضع لىفسً هستوى طهوح 
 يرتفع أو يىخفض كثيرا عها يستطيع تحقيقً.

( أىً توجد عالقة بيف التحصيؿ الدراسي والطهوح 4,41 )بابكر الصادؽوتوصؿ  
إف الفرد هرتفع التحصيؿ يكوف هستوى طهوحً هرتفع، كها أف ها يهر بً الفرد هف  حيث

خبرات سارة)ىاجحة( أو غير سارة )فاشمة( تؤثر عمِ هستوى الطهوح فخبرات الىجاح تساعد 
الفرد عمِ تحقيؽ أٌدافً وطهوحً بيىها خبرات الفشؿ تؤدى إلِ خفض هستوى الطهوح  

 .وتصيب الفرد باإلحباط والعجز
( أىً كمها كاف الفرد أكثر ىضجا عقميا كمها 412، ,411وتوضح )رهزية الغريب ،

 كاف قادرا عمِ تحقيؽ أٌدافً وطهوحً والتفكير في الوسائؿ والغايات التي تحقؽ لً ذلؾ.
براٌيـ بف أحهد ، حيث يرى كؿ هف ثانٌا: العوامل الخارجٌة: ، 4,41)أحهد بف هوسي، وا 

ألف األفراد الذيف  ؛تهاعية دور كبير في تىهية هستوى الطهوح( أف لمبيئة االج427-421
يىتهوف إلِ أسر هستقرة اجتهاعيا يكوىوا قادريف عمِ وضع هستويات طهوح عالية وهتىاسبة 
هع إهكاىاتٍـ أفضؿ هف األفراد الذيف يعيشوف في أسر غير هستقرة اجتهاعيا. كها أف اآلباء 

فيً ويتيحوف الفرص لٍـ هع وضع الوسائؿ التي تشجع يدفعوف أبىاءٌـ لتحقيؽ ها فشموا ٌـ 
األبىاء عمِ بموغ أٌدافٍـ وتحقيؽ طهوحاتٍـ. وباإلضافة لذلؾ جهاعة الرفاؽ ذات تأثير عمِ 

 تحديد الفرد لهستوى طهوحً واألٌداؼ التي يبغي الوصوؿ إليٍا.
( أف سهات الشخصية ذوى الطهوح االكاديهي ,44، 4,48وتذكر )وسيهة عهر، 

 الهروىة في التفكير، والهثابرة ، واالستعداد الدائـ لمتعمـ ، والتفكير ها وراء الهعرفي. ِ:ٌ
وبالتالِ فإف االفراد ذوى الطهوح األكاديهي يتهيزوف بالتطمع لتحسيف وضعٍـ، عمِ 
درجة هرتفعة هف الذكاء والتحصيؿ الدراسي، وال يتركوف األهور لمظروؼ تتحكـ فيٍـ، الهغاهرة 

ؿ الهسئولية، التفاؤؿ والكفاح والهثابرة واالعتهاد عمِ الىفس وحب االستطالع هع تحه
 والدافعية لمتعمـ واالىجاز باستهرار.
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براٌيـ بف 444-,44، 4,48ولخص كؿ هف )وسيهة عهر، ( و)أحهد بف هوسي، وا 
( أف ٌىاؾ العديد هف الىظريات الهفسرة لهستوى الطهوح وهىٍا ,41-421، 4,41أحهد ،
الهجاؿ لميفيف والتي تعتبر أوؿ ىظرية فسرت الطهوح في عالقتً بالسموؾ اإلىساىي وأف ىظرية 

العقمية والىظرة لمهستقبؿ والىجاح والفشؿ.  الطهوح يتأثر بعدة عواهؿ هىٍا الىضج والقدرة
ىاؾ ىظرية القيهة لمٍدؼ والتي تري أىً عمِ أساس قيهة الٍدؼ يتحدد االختيار  الذاتية ٌو

توقعاتً في ضوء قدراتً والقيهة الذاتية ألٌدافً، والىظرية التحميمية أللفريد آلر ويضع الفرد 
 .التي اعتهدت عمِ تعمية قيهة األىا فِ شخصية الفرد

 عالقة وجود هىٍا الجزء ٌذا في هىٍا االستفادة يهكف التي البحوث بعض وتوجد
 ذكر كهاوهستوى الدراسة  لالىجازوالدافعية الدراسي  والتحصيؿ األكاديهي الطهوح بيف هوجبة

 توصمت وها (Kingori ; Kiumi & Kingori, 2018) و ،(Young, 1998)هف  كؿ
)صفاء  وبحث(،4,48)هحهدعبداهلل، وبحث، Duman(2010) بحث ىتائج إليً

هف أىً  ( 4,41،سموي عبد الهىعـ ) بحث و ،(4,42هحهد، بثيىة(، وبحث )4,42هحهد،
يوجد تأثير داؿ لمبرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ عمِ كؿ هف الدافعية 

 ثـ وهف تحسيف االىتباي لدى تالهيذ الصؼ الخاهس االبتدائيو  ،لإلىجاز والتحصيؿ األكاديهي
  .الدهاغ إلِ الهستىد التعمـ ىظرية باستخداـ التدريس خالؿ هف األكاديهي الطهوح تىهية يهكف

وتستخمص الباحثتاف هف عرض اإلطار الىظرى والبحوث السابقة أىً ال توجد بحوث 
هباشرة ربطت بيف التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ هف جٍة وبيف كؿ هف هٍارات التفكير الهستقبمي 
والطهوح األكاديهِ في هقرر الرياضيات ولٍذا يتـ صياغة الفرضيات في صورة صفرية كها 

 يمِ:
  



 ....................................................... فاعلية برنامج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم المستند

- 41 - 

 البحث :  ضوفر

طار الىظرى والبحوث السابقة ذات الصمة تـ صياغة هجهوعة هف هف خالؿ اإل
ِ كالتالي:ٌدف البحث إلِ التحقق ض في صورة صفرية، وو الفر   هىٍا ٌو
درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية )الذيف  اتفرؽ داؿ احصائيًا بيف هتوسط ال يوجد -4

لِ الدهاغ( ودرجات تالهيذ إدرسوا باستخداـ البرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد 
الهجهوعة الضابطة )الذيف درسوا باستخداـ الطريقة التقميدية( في التطبيؽ البعدي 

  الفرعية(. الختبار هٍارات التفكير الهستقبمي ككؿ )وكؿ هٍارة هف هٍاراتً
درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية في  اتيوجد فرؽ داؿ احصائيًا بيف هتوسطال   -4

التطبيقيف )القبمي والبعدي( الختبار هٍارات التفكير الهستقبمي ككؿ )ولكؿ هٍارة هف 
 . حدي( ِهٍاراتً الفرعية كؿ عم

درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية )الذيف  اتيوجد فرؽ داؿ احصائيًا بيف هتوسطال  -2
( ودرجات تالهيذ الدهاغلِ إدرسوا باستخداـ البرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد 
 . الهجهوعة الضابطة )الذيف درسوا باستخداـ الطريقة التقميدية(

يوجد فرؽ داؿ احصائيًا بيف هتوسطي درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية في ال  -1
 . الطهوح األكاديهي لهقياسالتطبيقيف )القبمي والبعدي( 

   :طرٌقةال وأ المنهجٌة
يتىاوؿ ٌذا الجزء وصفًا شاهاًل إلجراءات البحث التِ قاهت بٍا الباحثتاف لتحقيؽ       
البحث االستطالعية والىٍائية  وعيىتِ، ويتضهف تحديد الهىٍج الهتبع فِ البحث، أٌدافً

والطرؽ التِ استخدهت فِ  كها يتطرؽ إلِ أدوات البحث ،ووصفٍها وهبررات اشتقاقٍها
وذكر  واألساليب والهعالجات اإلحصائية الهستخدهة ،التحقؽ هف ثبات وصدؽ أدوات البحث

 أٌـ الخطوات الهتبعة إلجراءات التطبيؽ الهيداىِ. 
خالد بف الوليد لمتعميـ )هف هدرسة  عشوائية بطريقة العيىة اشتقاؽ تـ :عٌنةال -أوال 

وتدريس  .في هحافظة الشرقية (عشوائيةبهديىة العاشر هف رهضاف )عيىة  (األساسِ
البرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ في وحدة الىسبة بهقرر الرياضيات، 

هادة الرياضيات وهقياس الطهوح األكاديهي التفكير الهستقبمي في هٍارات وتطبيؽ اختبار 
( تمهيذ وتمهيذة بالصؼ 78. وتكوىت العيىة هف )عمِ تالهيذ الصؼ السادس االبتدائي

هدرسة خالد ابف الوليد لمتعميـ األساسِ بإدارة العاشر هف رهضاف السادس االبتدائي في 
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بطة بهتوسط عهر زهىِ ( تمهيذ وتمهيذة في الهجهوعة الضا14وتـ قسيهٍـ إلِ ) التعميهية
( تمهيذ وتمهيذة في الهجهوعة التجريبية 14( ، )177.,( واىحراؼ هعيارى)44.411)

 (478.,( واىحراؼ هعيارى)44.414بهتوسط عهر زهىِ )
 البحث:  منهج -ثانيا

 :اآلتييو الهىٍجيو الحالي البحث استخدن
 َأدَات اهجػالبرى بىاء َفي ،لمبحث الىظرُ اإلطار فِ: التحميمي الَصفي الهىٍج -  

 .البحث
 اهجػالبرى ةػفاعمي عو لمكشف: الَاحدةوالهجهوعة  تيفالهجهَع ىظان التجريبي الهىٍج -   

الطهوح و  ،ستقبميػاله رػالتفكي هٍارات تىهية فيالرياضيات  عمِ القائن الهقترح
 األكاديهي.

 : متغيرات البحث:ثالثا

لِ إىظرية التعمـ الهستىد هبادئ البرىاهج القائـ عمِ  ويتهثؿ فِ الهتغير الهستقؿ: -4
 .الدهاغ

هٍارة  -تهثؿ فِ هٍارات التفكير الهستقبمي )هٍارة التخطيطتو : ةالتابع اتالهتغير  -4
، والطهوح هٍارة حؿ الهشكالت الهستقبمية( -هٍارة التىبؤ -هٍارة التخيؿ -التوقع

  األكاديهي.
قاهت الباحثتاف بضبط الهتغيرات الدخيمة التِ قد تؤثر عمِ الهتغيرات ضبط  الهتغيرات:  -2

  التابعة وهف ٌذي الهتغيرات:
اشتهمت العيىة الىٍائية لمبحث عمِ التالهيذ الهستجديف بالصؼ   الدراسية:الخبرات  -أ

 ولـ تشتهؿ عمِ أى تالهيذ باقيف لإلعادة.  ،السادس االبتدائي
اشتهمت العيىة الىٍائية أيضا عمِ تالهيذ يىتهوف لهدرسة الهستوى االجتهاعِ:  -ب

حيث تـ االستعاىة باالخصائِ  ،حكوهية يشترؾ تالهيذٌا فِ ىفس البيئة االجتهاعية
 ذلؾ. فياالجتهاعِ بالهدرسة 

 ذوىاشتهمت العيىة الىٍائية لمبحث عمِ التالهيذ  في الرياضيات: ؿهستوى التحصي  - ج
الفصؿ الختيار  بهعمـاالستعاىة  خالؿ هف الرياضيات بهادة الهتقاربةدرجات التحصيؿ 
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 التيالتالهيذ هتوسطِ التحصيؿ في هادة الرياضيات بىاء عمِ الدرجات في االهتحاىات 
 .التالهيذ أداٌا

 أدوات البحث:: رابعا
 السادسلتالمٌذ الصف  فً الرٌاضٌات : اختبار مهارات التفكٌر المستقبلً -أوال

 :االبتدائً

عمِ هٍارات التفكير الهستقبمي لدى تالهيذ الصؼ  التعرؼيٍدؼ ٌذا االختبار إلِ     
السادس هف الهرحمة االبتدائية والهتهثمة في )هٍارة التخطيط، هٍارة التوقع، هٍارة التخيؿ، 

ها أشارت و في ضوء الٍدؼ هف االختبار، و  هٍارة التىبؤ، هٍارة حؿ الهشكالت الهستقبمية(.
واألدبيات السابقة التي تىاولت التفكير الهستقبمي وبصفة خاصة في تدريس  البحوثإليً 

 هفردات خهس هٍارة، بكؿ هٍارات الرياضيات تـ صياغة هفردات االختبار في صورة خهس
االستدالؿ عمِ  يهكفهف خالؿ استجابات التالهيذ لٍا و ( هفردة 44أي اشتهؿ االختبار عمِ )
 ( وبالتالي2-4-4ٍـ، حيث تتوزع الدرجة عمِ كؿ سؤاؿ )لدي هٍارات التفكير الهستقبمي

كها تـ صياغة تعميهات . ( في التفكير الهستقبمي84( وأعمِ درجة )44أقؿ درجة ) تكوف
 وتضهىت االبتدائي، السادس الصؼاالختبار بسٍولة ووضوح وبدرجة هالئهة لهستوى تالهيذ 

تـ و ار وكتابة البياىات الخاصة بالتمهيذ. الٍدؼ هف االختبار وكيفية اإلجابة عف أسئمة االختب
عرض االختبار في صورتً األولية عمِ هجهوعة هف السادة الهحكهيف )تخصص هىاٌج 
وطرؽ تدريس رياضيات(؛ وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ هدى صحة الصياغة المغوية والرياضية 

وهدى هىاسبة لهفردات االختبار، وهدى ارتباط كؿ هفردة بالهٍارة التي وضعت لقياسٍا، 
االختبار لهستوى تالهيذ الصؼ السادس االبتدائي. وفي ضوء آراء الهحكهيف تـ إعادة 
صياغة بعض الهفردات لتكوف أكثر وضوحًا لمتالهيذ، كها تـ إجراء تعديؿ في صياغة بعض 

 هىاسًباالهفردات لزيادة ارتباط الهفردة بالهٍارة التي وضعت لقياسٍا، إلِ أف أصبح االختبار 
 .االبتدائي السادس الصؼلمتطبيؽ عمِ تالهيذ 

وتمهيذة هف تالهيذ الصؼ  اً ( تمهيذ84الهكوىة هف ) فِ ضوء التجربة االستطالعيةو 
في بهديىة العاشر هف رهضاف  (خالد بف الوليد لمتعميـ األساسِ)هدرسة ب السادس االبتدائي
بحساب هتوسط زهف اىتٍاء جهيع تـ تحديد زهف اإلجابة عف االختبار وذلؾ  ،هحافظة الشرقية

التالهيذ هف اإلجابة عف أسئمة االختبار بشرط أف يكوىوا قد أىٍوا حؿ جهيع أسئمة االختبار 
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عدد التالهيذ(؛ وقد تبيف أف الزهف الهىاسب لتطبيؽ االختبار ÷ هجهوع األزهىة  (هف خالؿ
 ( دقيقة.,44ٌو)
 الختبار مهارات التفكٌر المستقبلً: الخصائص السٌكومترٌة* 

حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمٌٌز ألسئلة اختبار مهارات التفكٌر  -4

  العاهة التالية: تعف طريؽ استخداـ الهعادال المستقبلً
)عدد  = صحيحة إجابة الفقرة عف أجابوا الذيف التالهيذ ىسبةوتهثؿ : الفقرة صعوبة هعاهؿ •

  )عدد التالهيذ(( ÷ عمِ كؿ هفردة اإلجابات الصحيحة
السٍولة  هعاهؿ كاف إذا ويتـ االحتفاظ بالسؤاؿالصعوبة.  هعاهؿ -4 = السٍولة هعاهؿ •

 (.444، 4,44)صالح الديف هحهود، (,8,,( إلِ ),2,,هف ) يتراوح

 هطروحاً  العميا الفئة هف صحيحة إجابة الفقرة عف واأجاب هف ىسبة ويهثؿ :التهييز هعاهؿ •
 التهييز هعاهؿ استخراج تـو  ،الدىيا الفئة هف صحيحة إجابة الفقرة عف واأجاب هف ىسبة هىً

  : اآلتية الخطوات بإتباع لمسؤاؿ
ـ هف48) العميا الفئة تحديد - .تىازليا ترتيبا الكمية التالهيذ درجات ترتيب -  حصموا %( ٌو

ـ48الدىيا ) والفئة الدرجات، أعمِ عمِ  الدرجات. أدىِ عمِ حصموا هف %( ٌو
هجهوع  –حصمت عميٍا الفئة العميا  كؿ هفردة التي في)هجهوع الدرجات  = التهييز هعاهؿ -

عدد تالهيذ إحدى ×  لمهفردة)الدرجة العظهِ ÷ الدرجات التي حصمت عميٍا الفئة الدىيا( 
والجدوؿ التالي يوضح هعاهالت سٍولة  (.441، 4,44)صالح الديف هحهود، الهجهوعتيف(

 :اختبار هٍارات التفكير الهستقبمي هفرداتوتهييز 
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 ( 1خعول )

 انتفكُؽ انًضتقبهٍيعايالت انضهىنة وانتًُُز الضتباؼ يهاؼات 

 انضؤال
يعايم 
 انضهىنة

يعايم 
 انتًُُز

 انضؤال
يعايم 
 انضهىنة

يعايم 
 انتًُُز

1 86,0 86,0 11 86,0 8610 

, 8600 86,1 10 860, 86,1 

, 860, 86,1 1, 8611 86,0 

1 86,8 86,8 10 86,0 86,1 

0 861, 8610 10 860, 861, 

, 8608 86,1 10 8600 86,1 

0 86,0 86,1 ,8 8601 8610 

0 86,1 86,1 ,1 8608 86,1 

0 86,0 8610 ,, 8611 86,1 

18 8600 86,1 ,, 8618 8610 

11 86,0 86,1 ,1 8611 86,1 

1, 860, 86,1 ,0 8600 86,1 

1, 8600 86,1    

 السابؽ ها يمِ: (4)يتضح هف الجدوؿ
  ( 41,,هف ) تراوحتقد  التفكير الهستقبمياختبار هٍارات  لهفرداتأف هعاهالت السٍولة

هعاهالت السٍولة قد وقعت فِ الهدى الذى يتـ فيً اإلبقاء  هعظـ(، أى أف 14,,إلِ )
ِ  هفردات (4باستثىاء )(. وذلؾ ,8,,( إلِ ),2,,هف ) يتراوحالذي  الهفردةعمِ  ٌو

( حيث ُوِجد أف هعاهؿ سٍولة ٌذي 44-,4-44-1 -4ذات األرقاـ: ) الهفردات
 .الهفرداتسٍمة جًدا ولذا تـ حذؼ ٌذي  الهفردات( أى أف ٌذي ,8,,أكبر هف ) الهفردات

  ( 42,,هف ) تراوحتقد  التفكير الهستقبمياختبار هٍارات  لهفرداتأف هعاهالت التهييز
هعاهالت التهييز قد وقعت فِ الهدى الذى يتـ فيً قبوؿ  هعظـ(، أى أف 74,,إلِ )

و )هف  الهفردةهعاهؿ تهييز  ِ  هفردات( 4(. وذلؾ باستثىاء),,,4إلِ  ,4,,ٌو ٌو
( حيث ُوِجد أف هعاهؿ تهييز ٌذي 42-,4-47-41-1-4ذات األرقاـ: ) الهفردات
التفكير ال تهيز بيف هرتفعِ وهىخفضِ  الهفرداتٌذي  :( أى أف,4.,أقؿ هف ) الهفردات
 .الهستقبمي
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طريؽ هعاهؿ  عفتـ حساب الثبات  :التفكٌر المستقبلًثبات اختبار مهارات  حساب -4
 الثبات ألفا كروىباخ: 
"كروىباخ"،  وفي كؿ هرة يتـ هقارىة  باستخداـ طريقة ألفا لػ االختبارتـ حساب ثبات 
قبؿ حذؼ درجة الهفردة هىً بقيهتً بعد حذؼ درجة الهفردة  االختبار قيهة هعاهؿ ألفا لثبات 

بعد حذؼ درجة  االختبارفإذا كاىت قيهة هعاهؿ ألفا لثبات   If – item deletedهىً 
)أحهد الرفاعي  هىً يتـ حذؼ الهفردة الهفردةالهفردة هىً أعمِ هف قيهتً قبؿ حذؼ درجة 

 (.2,7،4111غىيـ ،ىصر هحهود ،
هٍارات التفكير الهستقبمي باستخداـ هعاهؿ ألفا  اختبارثبات  وبالتالي تـ حساب

 كروىباخ، ويتضح ذلؾ هف الجدوؿ التالِ:
 ( : ,خعول )

بعع زػف ظؼخة كم يفؽظة يٍ يفؽظاته  انتفكُؽ انًضتقبهٍيعايم ثبات أنفا كؽوَباش الضتباؼ يهاؼات 

 عهً زعة

 88,00=يعايم انفا انعاو الضتباؼ يهاؼات انتفكُؽ انًضتقبهٍ 

ؼقى 
 انًفؽظة

يعايم 
أنفا بعع 
 انسػف

ؼقى 
 انًفؽظة

يعايم 
أنفا بعع 
 انسػف

ؼقى 
 انًفؽظة

يعايم 
أنفا بعع 
 انسػف

ؼقى 
 انًفؽظة

يعايم 
أنفا بعع 
 انسػف

ؼقى 
 انًفؽظة

يعايم 
أنفا بعع 
 انسػف

1 88,00 0 88,01 11 88,0, 1, 88,0, ,1 88,01 

, 88,00 0 88,,0 1, 88,0, 10 88,,8 ,, 88,01 

1 880,1 18 88,00 1, 88,,1 10 88,00 ,1 88,,0 

( أف قيهة هعاهؿ الثبات ألفا لكؿ هٍارة هف هٍارات 4ويتضح هف الجدوؿ رقـ )
التفكير الهستقبمي عىد حذؼ الهفردة قيهتً هرتفعة وبالتالِ تهتعت هٍارات التفكير الهستقبمي 

. وبالىسبة لهعاهؿ ثبات ألفا الختبار ُهرضي ولـ يتـ حذؼ أية هفرداتالخهسة بهعاهؿ ثبات 
ِ قيهة هرتفعة. ويتضح هها 177.,هٍارات التفكير الهستقبمي ككؿ فقد كاىت قيهتً ) ( ٌو

  .لإلختبارسبؽ ثبات هٍارات التفكير الهستقبمي وثبات الدرجة الكمية 
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 مهارات التفكٌر المستقبلًصدق اختبار  -3
 االستكشافى العاملى التحلٌل -أ

بإجراء التحميؿ  تافقاهت الباحث اختبار هٍارات التفكير الهستقبميلمتحقؽ هف صدؽ 
تالهيذ هف بالصؼ السادس االبتدائي  تمهيذ وتمهيذة( 84العاهمِ االستكشافِ لدرجات )

اختبار هٍارات التفكير فِ  هدرسة خالد بف الوليد لمتعميـ األساسي بإدارة العاشر هف رهضاف
( هفردة، وباستخداـ طريقة الهكوىات األساسية والتدوير الهتعاهد 44الهكوف هف ) الهستقبمي

هع استخداـ هحؾ   Varimaxألىً ُيفترض استقاللية الجواىب بطريقة الفاريهاكس 
ا الكاهف عف الواحد   Kaiser normalizeكايزر والذى يقبؿ العواهؿ التِ ال يقؿ جذٌر

%( هف التبايف الحادث 441.,1عواهؿ تفسر ) هسةخالصحيح. وقد ىتج عف ٌذا التحميؿ 
. والجدوؿ التالِ يفسر هصفوفة العواهؿ وتشبعاتٍا بعد التدوير هع التالهيذبيف استجابات 

( وأف يتشبع عمِ العاهؿ ثالث هفردات أو أكثر 2.,حذؼ التشبعات التِ تقؿ قيهتٍا عف )
 (.114-,11 ،4114)فؤاد أبو حطب، وأهاؿ صادؽ، 

(,)خعول  

 انعانة غُؽ انتشبعات زػف يع انتعوَؽ بععيهاؼات انتفكُؽ انًضتقبهٍ  الضتباؼ انعىايم يصفىفة

 انعىايم
 انًفؽظات

 انطايش انعايم انؽابع انعايم انثانث انعايم ٍانثاَ انعايم األول انعايم

1 88008     

,  8800,    

1     88,00 

0 8808,     

0 88010     

18  8800,    

11   880,0   

1,   88000   

1,  880,0    

1,    88000  

10    88,00  

10    88008  

,1     88110 

,,     88001 

,1   8801,   

 ,18880 ,,,118 1180,8 ,,,1,8 118,00 َضبة انتباٍَ

 ,88,1, 0881,8 08100, 80,0,, 118,00 َضبة انتباٍَ انكهً
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هٍارات  أف: ٌىاؾ خهسة عواهؿ )هٍارات( الختبار( السابؽ 2وُيستىتج هف الجدوؿ)
خهس هٍارات لمتفكير أىً توجد  بعد التدوير هع حذؼ التشبعات غير الدالةلمتفكير الهستقبمي 

تـ تسهية ذي التشبع األعمِ و دالة إحصائيا، وقد تـ ضـ الهفردات إلِ العاهؿ الهستقبمي 
 الىظرى كها يمِ: ارالسابقة واإلط البحوثفِ ضوء  العواهؿ )الهٍارات(

قدرة التمهيذ عمِ صياغة خطوات حؿ الهسألة ويتهثؿ فِ  التخطٌط: ىاألول المهارة -4
 وكاىت(  7 – 8 – 4) بالهفردات ويقاسبشكؿ هتسمسؿ خطوة خطوة وبطريقة هىظهة. 

 (.2 – 4 – 4) كالتالِ الهوجب االتجاي  في تصحح الهفردات
 في سيحدث ها هعرفة إلِ التوصؿ عمِ التمهيذ قدرة فِ ويتهثؿ التوقع: الثانٌة المهارة -4

 لبعض هستقبمية خطة ورسـ هعموهات لديً يتوفر ال عىدها اجتٍادي بشكؿ الهستقبؿ
 في تصحح الهفرداتو ( 42-,4-2)بالهفردات ويقاس. الرياضيات هادة في الهسائؿ
 (.2 – 4 – 4)كالتالِ الهوجب االتجاي

 هتكاهمة صور تكويف عمِ التمهيذ قدرة فِ تهثؿيو  والتصور التخٌل: الثالثة المهارة -2
 هف جديدة عالقات وتكويف الهسألة هعطيات بجهيع واإللهاـ الهستقبؿ في لمهشكالت

 والهفردات( 41 – 44 – 44) بالهفردات ويقاس. هألوفة غير سابقة خبرات خالؿ
 .(2 – 4 – 4) كالتالِ الهوجب االتجاي في تصحح

 وهعارفً وهعموهاتً خبراتً استخداـ عمِ التمهيذ قدرة فِ ويتهثؿ التنبؤ: الرابعة المهارة -1
 أو هالحظة عف ىاتجة وتكوف الهستقبمية الهسألة أو لمهشكمة خطة لوضع السابقة
 تصحح في والهفردات( 41 – 48 – 41) بالهفردات ويقاس .الواقع الستقراء استىتاج
 (.2 – 4 – 4) كالتالِ الهوجب االتجاي

 تحميؿ عمِ التمهيذ قدرة فِ ويتهثؿ المستقبلٌة المشكالت حل: الخامسة المهارة  -4
 هستقبمية حموؿ إليجاد استراتيجيات ووضع الرياضيات هادة في الهسألة أو الهشكمة
 في تصحح الهفردات وكاىت( 44 – 44 – 1) بالهفردات ويقاس.ها لهسألة هىاسبة
 الهستقبمي لمتفكير هٍارات الختبار فإف وبذلؾ(. 2 – 4 – 4) كالتالِ الهوجب االتجاي
 .العاهمِ البىاء بصدؽ يتهيز
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  الصدق العاملى: -ب

لمتحقؽ هف صدؽ هٍارات التفكير الهستقبمي تـ إجراء التحميؿ العاهمِ التوكيدى  
( تمهيذ وتمهيذة هف 84لهصفوفة هعاهالت االرتباط بيف هٍارات التفكير الهستقبمي لدى )

االبتدائي عف طريؽ اختبار ىهوذج العاهؿ الكاهف العاـ) عزت عبد تالهيذ الصؼ السادس 
( حيث افترض أف جهيع العواهؿ الهشاٌدة لهٍارات التفكير الهستقبمي 441 ،4,44الحهيد ،

كاىت دالة إحصائيا،  ( ولكىٍا4تىتظـ حوؿ عاهؿ كاهف واحد، وقد تـ الحصوؿ عمِ قيهة )كا
ؼ تبايف الخطأ بيف البعد الثاىِ وكؿ هف البعد األوؿ وتـ استخداـ هؤشرات التعديؿ حيث ُأضي

( غير دالة إحصائًيا كها يتضح هها 4فِ االعتبار فأصبحت قيهة )كا الخاهسوالثالث والرابع و 
 يمي: 

 
بالعاهؿ الكاهف  الخهسةالسابؽ تشبعات الهتغيرات الهشاٌدة  (4رقـ ) ويتضهف الشكؿ

ِ تمؾ الهقادير قريىة األسٍـ الخارجة هف العاهؿ الكاهف والهتجٍة إلِ الهتغيرات الهشاٌدة  ٌو
حؿ الهشكالت  هٍارة-التىبؤهٍارة  -التخيؿ هٍارة -هٍارة التوقع -)هٍارة التخطيط

الهستقبمية( أها الهقادير قريىة األسٍـ الهتجٍة إلِ الهتغيرات الهشاٌدة هف جٍة اليسار 
فإىٍا توضح تبايىات الخطأ فِ تقدير ٌذي الهتغيرات الهشاٌدة، والواحد الصحيح الهوضوع 

باط لمهتغيرات بجوار السٍـ الهتجً إلِ العاهؿ الكاهف هف جٍة اليهيف يوضح هعاهؿ االرت
و ٌىا عاهؿ واحد لذلؾ هعاهؿ االرتباط يساوى واحًدا وقد حظِ  الهستقمة فِ الىهوذج ٌو
ىهوذج العاهؿ الكاهف الواحد عمِ هؤشرات حسف الهطابقة الجيدة، حيث اتضح أف ىهوذج 

 يهاؼة انتططُظ

 يهاؼة انتىقع

 يهاؼة انتطُم

 يهاؼةانتُبؤ

يهاؼة زم انًشكالت 

 انًضتقبهُة

 نًهاؼات انتفكُؽ انًضتقبهٍانعايم انكايٍ انىازع (: ًَىغج ,شكم )

 

1..0 

1.00 

1.00 

1.0. 

1..1 

 

0.1

1 

1.00 

1... 

1..0 

1.00 

1.00 

 

 انتفكُؽ انًضتقبهً
 



 ....................................................... فاعلية برنامج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم المستند

- 17 - 

العاهؿ الكاهف الواحد لمتفكير الهستقبمي قد ىاؿ قيًها جيدة لجهيع هؤشرات حسف الهطابقة، 
( غير دالة إحصائًيا، وقيهة هؤشر الصدؽ الزائؼ الهتوقع لمىهوذج الحالِ 4اىت قيهة )كاوك

أقؿ هف ىظيرتٍا لمىهوذج الهشبع، وأف قيـ بقية الهؤشرات وقعت فِ الهدى الهثالِ لكؿ هؤشر 
(.، 441، 4,44هها يدؿ عمِ هطابقة جيدة لمبياىات هوضع االختبار )عزت عبد الحهيد، 

واتضح أف هؤشرات حسف الهطابقة تقع في الهدى الهثالِ لٍا. ويوضح الجدوؿ التالِ 
تشبعات العواهؿ الفرعية الهشاٌدة بالعاهؿ الكاهف لمتفكير الهستقبمي هقروىة بقيـ )ت( والخطأ 

 الهعيارى لتقدير التشبع والداللة اإلحصائية لمتشبع.
( :1خعول )  

 نًهاؼات انتفكُؽ انًضتقبهٍنتىكُعي يهطص انتسهُم انعايهً ا 

 انًهاؼات
يعايم 

 انصعق

انططأ 

 انًعُاؼي

قًُة)ت( 

 وظالنتها

يعايم 

R)انثبات
2
) 

080,0 ,888,0 ,8801 يهاؼة انتططُظ
*

 8801, 

,08,1 8880,0 1,,88 يهاؼة انتىقع
*

 88110 

,0881 ,88801 88,00 يهاؼة انتطُم
*

 881,0 

08181 ,,8880 ,,,88 يهاؼة انتُبؤ
*

 8811, 

يهاؼة زم 

 انًشكالت
88081 8880,0 080,,

*
 88100 

 (8880* قًُة )ت( ظانة إزصائًُا عُع يضتىي )

( أف كؿ التشبعات أو هعاهالت الصدؽ دالة إحصائًيا 1ويتضح هف الجدوؿ رقـ )  
التفكير  إلختبار هٍارات(، هها يدؿ عمِ صدؽ العواهؿ الفرعية 4,.,عىد هستوى )

إلختبار الهستقبمي. أى أف التحميؿ العاهمِ التوكيدى قدـ دلياًل قوًيا عمِ صدؽ البىاء الكاهف 
التفكير الهستقبمي، وأف التفكير الهستقبمي عاهؿ واحد كاهف يىتظـ حولً خهسة  هٍارات

حؿ  هٍارة -هٍارة التىبؤ -التخيؿ هٍارة -هٍارة التوقع -عواهؿ فرعية ٌِ )هٍارة التخطيط
 الهشكالت الهستقبمية(.
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 الداخلى(: االتساق-الداخلىصدق المفردات )الصدق  -ب

عف طريؽ حساب هعاهؿ  التفكير الهستقبمي اختبار هٍاراتتـ حساب صدؽ هفردات 
حالة حذؼ درجة  الذى تىتهِ إليً الهفردة فِ لمبعداالرتباط بيف درجة الهفردة والدرجة الكمية 

ويوضح  هحًكا لمهفردة االختبار، باعتبار أف بقية هفردات لمبعدالهفردة هف الدرجة الكمية 
التفكير الهستقبمي بعد استخداـ هعاهؿ ألفا  اختبار هٍاراتالجدوؿ التالِ صدؽ هفردات أبعاد 

 كروىباخ.
(0خعول )  

 انتفكُؽ انًضتقبهٍ اضتباؼ يهاؼاتصعق يفؽظات أبعاظ 

 يهاؼة زم انًشكالت يهاؼة انتُبؤ يهاؼة انتطُم يهاؼة انتىقع يهاؼة انتططُظ

ؼقى 

 انًفؽظة

يعايم 

 االؼتباط

فٍ زانة 

زػف 

 انًفؽظة

ؼقى 

 انًفؽظة

يعايم 

 االؼتباط

فٍ زانة 

زػف 

 انًفؽظة

ؼقى 

 انًفؽظة

يعايم 

 االؼتباط

فٍ زانة 

زػف 

 انًفؽظة

ؼقى 

 انًفؽظة

يعايم 

 االؼتباط

فٍ زانة 

 زػف

 انًفؽظة

ؼقى 

 انًفؽظة

يعايم 

 االؼتباط

فٍ زانة 

زػف 

 انًفؽظة

1 88,,,* , 88,00* 11 88,,,** 1, 8810,** ,1 88,,0** 

0 88,0,** 18 88100* 1, 88,00** 10 88,10* ,, 88,00* 

0 88,08** 1, 88,,1** ,1 88,,0* 10 88,01** 1 88,,,* 

 (8880(   * يضتىي انعالنة اإلزصائُة عُع )8881) ** يضتىي انعالنة اإلزصائُة عُع

هعاهالت االرتباط دالة إحصائًيا هها  جهيعالسابؽ أف  (4رقـ ) ويتضح هف الجدوؿ
التفكير الهستقبمي ككؿ يتهيز بالصدؽ  اختبار هٍاراتوهف ثـ فإف  يدؿ عمِ الصدؽ الداخمِ،

 الداخمِ. 
فرعية  ارةاالرتباط بيف درجة كؿ هٍ حساب هعاهؿ معامل صدق المهارات الفرعٌة: -ج 

 والجدوؿ التالِ يبيف ذلؾ:  والدرجة الكمية لالختبار:
 ( ,خعول )

 االؼتباط بٍُ ظؼخات انًهاؼات انفؽعُة وانعؼخة انكهُة نالضتباؼ8

 يعايالت االؼتباط انًهاؼات

 ** 86,10 يهاؼة انتططُظ

 ** 860,0 يهاؼة انتىقع

 ** 1,,86 يهاؼة انتطُم

 ** 86011 يهاؼة انتُبؤ

 ** ,,,86 انًضتقبهُة يهاؼة زم انًشكالت

 (8681 ) يضتىي ** ظانة عُع
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( 4,,,االرتباط دالة إحصائيًا عىد)السابؽ أف جهيع هعاهالت ( 1رقـ)يتضح هف الجدوؿ 
 هها يشير إلِ صدؽ االختبار. 

التفكير الهستقبمي وهف خالؿ حساب هعاهالت السٍولة والتهييز لهفردات اختبار هٍارات 
-,4-47-44 -41-1-1-4-4وهعاهالت الثبات والصدؽ تـ حذؼ عشرة هفردات أرقاـ )

( هفردة ويتهيز االختبار بهعاهمِ سٍولة وتهييز 44( وأصبح االختبار هكوف هف )42-44
 هقبوليف وهعاهمِ ثبات وصدؽ هرتفعيف.

 :االبتدائًثانٌا: مقٌاس الطموح األكادٌمً لتالمٌذ الصف السادس 

تحقيقا ألٌداؼ البحث الحالي  لدى تالهيذ الهرحمة االبتدائية  ٌذا الهقياس تـ إعداد
 أطمعت الباحثتاف عمِ االطار الىظرىحيث هف خالؿ  تحديد هتغير الطهوح االكاديهي 

والهقاييس ذات العالقة بهتغير البحث بغية االفادة هىٍا في تحديد تعريؼ الطهوح االكاديهي 
وبعد اإلطالع عمي  عىٍا لإلجابةوتحديد البدائؿ الهىاسبة  الهفرداتوتحديد هجاالتً وصياغة 

آهاؿ  هىٍا بحث كؿ هفو  لقياس الطهوح الهقاييس التي تـ إعدادٌا سابقاً و اإلطار الىظري 
 ,Kingori ; Kiumi & Kingori) (، و4,44(، وهحهد الحيدرى)1,,4لسهيع)عبدا

تـ بىاء هجهوعة هف الهفردات لتتىاسب بصورة أكثر هالئهة هع تالهيذ الصؼ  (2018
( هفردة ويىدرج أسفؿ كؿ هفردة ثالثة اختيارات 44السادس االبتدائي ويتكوف الهقياس هف )

 (4-4-2)طبقا لهقياس ليكرت الثالثي  اباتتـ ترتيبٍا بشكؿ عشوائي وأعطيت االستج
( درجة، وعميً 84-44الدرجة عمِ الهقياس هف ) وتتراوح، لمهفردات في االتجاي الهوجب

( وتدؿ عمي اىخفاض الطهوح األكاديهِ وأعمِ درجة 44تكوف أقؿ درجة عمي الهقياس )
( هف أساتذة 2عدد )وتـ عرض الهقياس عمِ ( وتدؿ عمِ الطهوح األكاديهِ الهرتفع 84)

وقد تـ تطبيؽ . عمـ الىفس التربوى بقسـ عمـ الىفس التربوى كمية التربية جاهعة الزقازيؽ
( تمهيذ وتمهيذة هف تالهيذ الصؼ 84الهقياس في صورتً الهبدئية عمي عيىة هكوىة هف )

 الطهوح األكاديهِوقد تـ حساب بعض الخصائص السيكوهترية لهقياس ، السادس االبتدائي
 عمِ الىحو التالِ:
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 :يمِ افيه ذلؾ ويتضحوالتجزئة الىصفية:  هعاهؿ ألفا بطرٌقتٌن: حساب الثباتتم  -1
حساب ثبات الهقياس عف طريؽ حساب هعاهؿ ألفا لكروىباخ وذلؾ فِ حالة حذؼ درجة  -أ

 :                                                                    ( التال8ِالهفردة، وكاىت الىتيجة كها ٌِ هوضحة بالجدوؿ رقـ )
(:0خعول )  

 (00يعايالت ثبات يقُاس يضتىي انطًىذ األكاظًًَ )ٌ= 

 ؼقى انًفؽظة
يعايم أنفا بعع زػف 

 انًفؽظة
 ؼقى انًفؽظة

يعايم أنفا بعع زػف 

 انًفؽظة

1 88080 11 8808, 

, 88080 10 8808, 

, 88088 1, 88008 

1 88080 10 88080 

0 88000 10 88080 

, 88088 10 8808, 

0 88080 ,8 88000 

0 8800, ,1 88080 

0 8808, ,, 88088 

18 88080 ,, 8800, 

11 8808, ,1 8800, 

1, 8801, ,0 8800, 

 88080يعايم أنفا انعاو = ,8808 ,1

في ألفا ثبات ( قيهة هعاهؿ 44)رقـالهفردة  ( السابؽ أف:8يتضح هف الجدوؿ)
، وتـ إعادة حساب ٍاعف قيهة هعاهؿ ثبات ألفا لمهقياس ككؿ، لذا تـ حذف حالة حذفٍا أكبر

فأصبحت قيهة هعاهؿ الثبات  ةهعاهؿ ثبات ألفا لمهقياس ككؿ بعد حذؼ ٌذي الهفرد
(,٫742 .) 
بطريقة التجزئة  األكاديهي الطهوح هقياستـ حساب ثبات  الىصفية التجزئةطريقة   -ب

 هها سبؽ أف(. ويتضح 88000) الهقياسالىصفية لػ " سبيرهاف / براوف" فكاىت هعاهؿ ثبات 
 عمِ درجة عالية هف الثبات.األكاديهي  الطهوحهقياس 

 تـ حساب الصدؽ باستخداـ عدة طرؽ ٌي:   اب الصدؽ:حس -4
( هف أساتذة عمـ الىفس التربوى 2تـ عرض الهقياس عمِ عدد ) :صدؽ الهحكهيف -أ

بقسـ عمـ الىفس التربوى كمية التربية جاهعة الزقازيؽ، وقد حظيت جهيع هفردات الهقياس 
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بالقبوؿ هف األساتذة جهيعٍـ، هع األخذ فِ االعتبار تعديؿ صياغة بعض الهفردات حتِ 
 رية التِ يطبؽ فيٍا الهقياس.تتالئـ هع طبيعة الطمبة وطبيعة الهرحمة العه

تـ حساب صدؽ هفردات هقياس الطهوح األكاديهِ عف طريؽ  حساب صدؽ الهفردات: -ب
حساب هعاهؿ االرتباط بيف درجة الهفردة والدرجة الكمية لمهقياس الذى تىتهِ إليً الهفردة فِ 

ت الهقياس هحًكا حالة حذؼ درجة الهفردة هف الدرجة الكمية لمهقياس، باعتبار أف بقية هفردا
 لمهفردة، والجدوؿ التالِ يوضح ذلؾ:

 (: 0خعول )

يعايالت االؼتباط بٍُ ظؼخات انًفؽظات وانعؼخة انكهُة نهًقُاس يع زػف ظؼخة انًفؽظة يٍ انعؼخة 

 انكهُة8

ؼقى 

 انًفؽظة
 يعايم االؼتباط بعع زػف انًفؽظة

ؼقى 

 انًفؽظة
 يعايم االؼتباط بعع زػف انًفؽظة

1 88,10* 11 88,,0** 

, 88,,,* 10 88,,0** 

, 8811,** 1, 88,0,** 

1 88,81** 10 8801,** 

0 88100** 10 88001** 

, 88,18** 10 88,88* 

0 88,,0* ,8 88,80* 

0 880,1** ,1 88,,1** 

0 88,01** ,, 88088** 

18 88,08* ,, 88,0,** 

11 88,10** ,1 88,00** 

1, 88,08 ,0 880,8** 

1, 88,0,*  

 (8681(، ** ظال عُع يضتىي )8680* ظال عُع يضتىي )         

هعاهالت االرتباط بيف كؿ هفردة هف  جهيعأف ( السابؽ 7)رقـ يتضح هف الجدوؿ
هفردات الهقياس والدرجة الكمية لمهقياس الذى تىتهِ إليً الهفردة داؿ إحصائًيا عىد هستوى 

هها يدؿ عمِ صدؽ هفردات  (.44االرتباط لمهفردة )عدا هعاهؿ  (٫,4,أو هستوى ) (4,٫,)
 . الهقياس
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 :األكاديهي الطهوح لهقياس التجريبي الهرتبط بالهحؾالصدؽ  -ج
تطبيؽ هقياس الطهوح األكاديهي  هف الطهوح األكاديهيلتحقؽ هف صدؽ هقياس اتـ          

، ثـ تـ حساب (4,44)في البحث الحالي هع هقياس الطهوح األكاديهي إعداد ىسريف حهزة 
الطهوح والدرجة الكمية لهقياس  الطهوح األكاديهيهعاهؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لهقياس 

ِ **184,,) وكاىت قيهة هعاهؿ االرتباط األكاديهي (، 4,,,دالة إحصائيًا عىد هستوى )( ٌو
ذا يدؿ عمِ  تهتع الهقياس ويتضح هها سبؽ . الطهوح األكاديهي لهقياسالتجريبي صدؽ الٌو

 بهستوى هرتفع هف الصدؽ.
( هفردة 41وفي ضوء ها تـ حسابً هف الثبات والصدؽ أصبح الهقياس هكوىا هف )  

ويتهتع بدرجة عالية هف الثبات والصدؽ هها يسهح بتطبيقً عمِ العيىة الىٍائية الختبار 
 فرضيات البحث

لتالمٌذ  فً الرٌاضٌات التعلم المستند إلى الدماغ البرنامج القائم على نطرٌة ثالثا:
 .الصف السادس االبتدائً

 تتهثؿ عىاصر إعداد البرىاهج فيها يمي:      
 تحدٌد أسس بناء البرنامج: -1

شكمت ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ الهرجع األساسي لتصهيـ ٌذا البرىاهج هف خالؿ  
ر تىفيذ ٌذا هبادئٍا االثىتا عشر واالستراتيجيات  الهتالئهة هع ٌذي الهبادئ، والتي تعتبر جٌو

البرىاهج؛ لذا فإىً هف خالؿ االطالع عمِ األبحاث السابقة والكتابات الىظرية الهختمفة ذات 
 الصمة، تـ تحديد األسس التالية لبىاء البرىاهج:

وهراحؿ الىهو لتالهيذ الهرحمة العهرية ، هراعاة الخصائص، والسهات، والفروؽ الفردية - أ
د لتالهيذ الهرحمة االبتدائية، والتي عَ ف البرىاهج الحالي يُ إالتي يطبؽ عميٍا البرىاهج؛ حيث 

تعتبر الركيزة التعميهية الٍاهة التي تقوـ عميٍا الركائز التعميهية التالية في هراحؿ العهر 
وتتبمور قدراتً، وتتكوف هفاٌيهً وهدركاتً  التالية، حيث تتشكؿ فيٍا استعدادات التمهيذ،

عف األشياء، والهوضوعات، واألشخاص؛ وهف ثـ تعد ٌذي الهرحمة بهثابة ىقطة اىطالؽ 
 .   ةتعمـ التمهيذ أسس الهعرف
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عمِ التالي  هف خالؿ التركيز هراعاة هبادئ وخصائص التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ؛ - ب
 الدروس:عىد إعداد 

لتىشيط الدهاغ؛ الغىية بالهثيرات  الهىاسبة ةوالتعميهي ةالتعمـ الهاديإيجاد بيئة  -
؛ التي ُتسٍـ بشكؿ ةوبالهمصقات الهموىة والصور والخرائط والزيىات والموحات التعميهي

وتشجيعٍـ عمِ العالقات االيجابية بيىٍـ واتاحة الفرصة لٍـ  التالهيذكبير فِ دعـ 
 .باألهاف فِ الهدرسة  لمتعبير عف أىفسٍـ وزيادة احساسٍـ

التعميهية الفردية والجهاعية الهىاسبة  العهؿ عمِ تىوع طرؽ التدريس واألىشطة -
والهتىوعة بها يتىاسب هع جهيع الهستويات، والتي تجذب اٌتهاـ التالهيذ هف هختمؼ 

 األىهاط التعميهية؛ وذلؾ لهواجٍة تىوع قدرات التالهيذ عمِ التعمـ.
بحيث ال تىفصؿ الكميات عف األجزاء؛ هها ، ىسقي هتكاهؿبىاء الهوضوعات بشكؿ  -

 يساعد عمِ  تكويف الهعىي واستخداـ الىصفيف الكروييف هف الدهاغ.
الخارجي وهرتبطة بخبرات التمهيذ  والهجتهع تقديـ أىشطة تربط بيف البيئة الصفية  -

 السابقة؛ وذلؾ إلشباع رغبة البحث الفطري عف الهعىِ، هع تقديـ بيئات تعمـ حقيقية.
 الكمي هع الهوقؼ، وتجىب الهعموهات الهبعثرة. تقديـ أىشطة تتطمب تفاعؿ الدهاغ -
 تىويع الوسائؿ التعميهية الهستخدهة بالدرس. -
 الفعالة، واحتراـ ذاتية الهتعمـ  ةواصمة العهؿ والهشاركالتشجيع الهستهر لمتالهيذ عمِ ه -
 استخداـ استراتيجيات تعميهية تعهؿ عمِ تىشيط الىصفيف الكروييف هف الدهاغ. -
 تشجيع الهتعمهيف عمي تىفيذ أىشطة خارج الصؼ ذات صمة بها تـ داخؿ الصؼ. -
 بإستهرار.، وشرب الهاء السمهيةالتأكيد عمِ أٌهية الحركة الجسهية، والتغذية  -
 لمصؼ السادسأف تتفؽ أٌداؼ البرىاهج هع أٌداؼ تدريس هادة الرياضيات  -ج 

 اإلبتدائي.
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 أهداف البرنامج:  -0

يكوف لكؿ برىاهج تربوي هجهوعة هف األٌداؼ التربوية الواضحة حيث يتـ هف خاللٍا  وأفالبد 
تحديد ها يراد هف الدارسيف تحقيقً بعد دراستٍـ لٍذا البرىاهج، وتتهثؿ األٌداؼ العاهة 

 في اآلتي: لمبرىاهج 
تىهية هٍارات التفكير الهستقبمي في الرياضيات لدى تالهيذ الصؼ السادس  - أ

-التخيؿ هٍارة-التوقع هٍارة-التىبؤ؛ والهتهثمة في الهٍارات التالية: هٍارة اإلبتدائي
 هٍارة حؿ الهشكالت الهستقبمية.-هٍارة التخطيط

 تىهية الطهوح األكاديهي لدي تالهيذ الصؼ السادس اإلبتدائي. - ب
وهف خالؿ األٌداؼ العاهة لمبرىاهج تـ صياغة هجهوعة هف األٌداؼ السموكية لكؿ   

هوضوعات البرىاهج، وقد روعي عىد صياغتٍا أف تكوف واضحة وهصوغة بشكؿ  هوضوع هف
إجرائي، ويهكف تحقيقٍا، وهىاسبة لهستوى الهتعمهيف، وشاهمة لجهيع جواىب التعمـ، وتركز 
في تىهية هٍارات التفكير الهستقبمي لدى تالهيذ عيىة الدراسة، وتىهية هستوى الطهوح 

 األكاديهي لديٍـ.
 رنامج: محتوي الب -3

تحديد هحتوى البرىاهج القائـ عمِ التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ هف خالؿ اإلجراءات تـ 
 التالية:
االستىاد إلِ األٌداؼ العاهة لمبرىاهج وذلؾ حتِ يكوف هحتوى البرىاهج هحققًا لٍذي   - أ

 األٌداؼ.
السابقة الخاصة بكؿ هف التعمـ الهستىد  والبحوث اإلطالع عمِ األدبيات والدراسات - ب

؛ وذلؾ لتحديد الهوضوعات التِ الطهوح األكاديهيإلِ الدهاغ والتفكير الهستقبمي و 
 يهكىٍا أف تىهِ ٌذي الهتغيرات.

وحدة )الىسبة( هف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس وفِ ضوء ذلؾ تـ اختيار   
تدريبات  -الىسبة خصائص -عىِ الىسبة اإلبتدائي، والتي تضهىت الهواضيع التالية: ) ه

 تطبيقات عمِ الىسبة(. -الىسبة بيف ثالثة أعداد -وخصائصٍاهتىوعة عمِ الىسبة 
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 تحدٌد استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً البرنامج: -4

تىوعت استراتيجيات التدريس الهتبعة في البرىاهج لتواجً أىهاط التعمـ الهختمفة 
(، ولتىشيط جاىبي الهخ األيهف واأليسر هعًا هثؿ: ، العاطفيالحركي، السهعي)الىهط البصري، 

استراتيجية  -استراتيجية التعمـ باإلكتشاؼ -الحوار والهىاقشة -استراتيجية التعمـ التعاوىي
استراتيجية العصؼ  -استراتيجية خرائط الهفاٌيـ -استراتيجية الخرائط الذٌىية -حؿ الهشكالت

، W، هاذا يريد أف يتعمـ K( )هاذا يعرؼ التمهيذ KWLجية التقييـ الذاتي )استراتي -الذٌىي
 (. Lهاذا تعمـ 

 األدوات والوسائل التعلٌمٌة المستخدمة فً البرنامج: -5

يتيح برىاهج التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ هروىة كبيرة في استخداـ الهواد التعميهية 
يد هف األدوات والوسائؿ التي تـ توظيفٍا بها كوسائؿ هعيىة لمتدريس؛ لذا تـ استخداـ العد

 يتىاسب هع طبيعة وأٌداؼ كؿ درس.
 دروس البرنامج: إعداد-6

تـ إعداد دليؿ لمهعمـ يشرح كيفية تدريس هوضوعات البرىاهج في ضوء هبادئ 
 لدهاغ، وتضهف الدليؿ ها يمي:  إلِ اواستراتيجيات التعمـ الهستىد 

 أٌهية الدليؿ بالىسبة لمهعمـ. -
 ىبذة هختصرة عف التعمـ الهستىد لمدهاغ. -
 توجيٍات لمهعمـ عىد تدريس هوضوعات البرىاهج. -
 األدوات والوسائؿ واألىشطة التعميهية الهستخدهة في البرىاهج. -
 استراتيجيات التدريس الهىسجهة هع عهؿ الدهاغ الهستخدهة في البرىاهج. -
 أساليب التقويـ الهستخدهة في البرىاهج. -
هحتوى الوحدة الدراسية المتي سيتـ تدريسٍا وفقًا لمتعمـ الهستىد لمدهاغ، والخطة  -

 الزهىية الالزهة لتدريس كؿ هوضوع.
 الخطوات العاهة الهتبعة في تدريس هوضوعات البرىاهج. -
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 صالحية البرنامج إلى التوصلتم بعد إعداد دروس البرنامج كاملة،  البرنامج: صدق -7
ِ عمـ الىفس تحقيؽ أٌدافً وذلؾ بعرضً عمِ هجهوعة هف الهحكهيف بقسه وصدقً فِ
صالحية  الهىاٌج وطرؽ تدريس الرياضيات، وقد أبدى الهحكهوف رأيٍـ حوؿ:التربوي و 

صالحية األىشطة الهستخدهة ، و البرىاهج لتىهية هٍارات التفكير الواردة بأٌداؼ كؿ درس
هىاسبة الهحتوى و  التالهيذ ى الطهوح األكاديهي لدىوهستو  لتىهية هٍارات التفكير الهستقبمي

األىشطة  واستخداـ هىاسبة الزهف الهقترح لكؿ درسو  العمهِ لمبرىاهج لهستوى التالهيذ
وقد تـ تعديؿ البرىاهج فِ ضوء أراء  .الهىاسبة لمتالهيذ والوسائؿ التعميهية وأساليب التقويـ

 لؾ أصبح البرىاهج صالحًا لمتطبيؽ.الهحكهيف فِ الصورة الىٍائية لمبرىاهج؛ وبذ
 : األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة: خامسا

 التحقق من اعتدالٌة توزٌع البٌانات:

التفكير الهستقبمي والطهوح  هٍاراتقاهت الباحثتاف بالتحقؽ هف اعتدالية توزيع بياىات 
لكؿ هف درجات الهجهوعتيف التجريبية والضابطة،  والبعدى في التطبيؽ القبمي األكاديهي

البحث هف خالؿ حساب كؿ هف  ياتلتحديد األسموب اإلحصائي الهىاسب لمتحقؽ هف فروض
 هٍاراتجهيع هعاهالت االلتواء والتفرطح لبياىات  وكاىتهعاهؿ االلتواء وهعاهؿ التفرطح، 

لكؿ هف درجات الهجهوعتيف  البعدىفي التطبيؽ  التفكير الهستقبمي والطهوح األكاديهي
(، هها يعىي تحقؽ اعتدالية التوزيع، وبالتالي 4-( و)4التجريبية والضابطة اىحصرت بيف )+

والجدوؿ التالي  البحث. ياتٌو األىسب لمتحقؽ هف فروض الباراهترىفإف األسموب اإلحصائي 
 -يوضح الىتائج:
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 (0خعول )

نًهاؼات انتفكُؽ انًضتقبهٍ وانطًىذ األكاظًٍَ فٍ انتطبُق  يعايم االنتىاء ويعايم انتفؽطر 

 انقبهٍ نكم يٍ ظؼخات انًدًىعتٍُ انتدؽَبُة وانضابطة

 يعايم انتفؽطر يعايم االنتىاء انععظ انًدًىعة انبعع/انًقُاس

 يهاؼة انتططُظ
 88008- ,8810- ,1 انتدؽَبُة

 ,,880- 888,0- 10 انضابطة

 يهاؼة انتىقع
 88000- 88808 ,1 انتدؽَبُة

 ,18,8 ,8801- 10 انضابطة

 يهاؼة انتطُم
 88,00- 8818 ,1 انتدؽَبُة

 88180- 88,11- 10 انضابطة

 يهاؼة انتُبؤ
 88,11- 0,,88- ,1 انتدؽَبُة

 ,,181- ,8810- 10 انضابطة

 يهاؼة زم انًشكالت
 ,1880- 881,0- ,1 انتدؽَبُة

 ,8800- ,88,0- 10 انضابطة

 انعؼخة انكهُة نهتفكُؽ انًضتقبهٍ
 88800 881,0- ,1 انتدؽَبُة

 0,,88- 88,81 10 انضابطة

 انطًىذ األكاظًٍَ
 88001- ,8810- ,1 انتدؽَبُة

 88,00- 0,,88- 10 انضابطة

التفكير  هٍارات( أف جهيع هعاهالت االلتواء والتفرطح لبياىات 1يوضح الجدوؿ رقـ )
لكؿ هف درجات الهجهوعتيف التجريبية  البعدىفي التطبيؽ  األكاديهيالهستقبمي والطهوح 

(، هها يعىي تحقؽ اعتدالية التوزيع، وبالتالي فإف 4-( و)4والضابطة اىحصرت بيف )+
تـ استخداـ و  البحث. ياتٌو األىسب لمتحقؽ هف فروض الباراهترىاألسموب اإلحصائي 

 ت: األساليب اإلحصائية التالية لهعالجة البياىا
  (.T-testاختبار "ت" )•  
( لحساب قوة تأثير البرىاهج، وقد تـ حساب هربع إيتا عف  (Eta Square(²هربع إيتا )•  

 طريؽ الهعادلة التالية:
 + درجات الحرية( 4)ت÷  4(  = ت²هربع إيتا )

ذا كاف هربع إيتا 4حيث ت  ، فإىً يقابؿ حجـ تأثير 4,,,= هربع قيهة اختبار)ت(، وا 
ذا كاف هربع إيتا =  ، فإىً يقابؿ حجـ تأثير هتوسط، وفي حالة هربع إيتا 41,,,ضعيؼ، وا 

فإىً يقابؿ حجـ  424,,فإىً يقابؿ حجـ تأثير كبير، أها إذا كاف هربع إيتا =  427,,= 
 .( 471-482 ، 4,44تأثير كبير جًدا) عزت عبد الحهيد ، 



 ....................................................... فاعلية برنامج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم المستند

- 81 - 

 التأثير هف العالقة:                         ثـ حساب حجـ•  
ف" أىً إذا كاىت القيهة الهحسوبة هف الهعادلة التالية تساوى)   ( فإف 4,,واقترح "كٌو

ذا كاىت تساوى) ( فإف حجـ التأثير يكوف هتوسط، 4,,حجـ التأثير يكوف ضعيؼ، وا 
ذا كاىت تساوى)  ( فإف حجـ التأثير يكوف هرتقع.7,,وا 

 
                    

حجـ                                =  (dالتأثير )
                                     ( 358-357 ،3122،أحمد )صالح

 فيالهجهوعتيف التجريبية والضابطة فِ القياس القبمِ  تكافؤتـ التحقؽ هف و 
 T-testالطهوح األكاديهي(، وذلؾ باستخداـ اختبار)ت( و )اختبار هٍارات التفكير الهستقبمي، 

 . (,4فكاىت الىتائج كها بجدوؿ رقـ ) ،لمعيىتيف الهستقمتيف
 ( 18خعول )

اضتباؼ َتائح اضتباؼ )ت( نعالنة انفؽق بٍُ يتىصطٍ ظؼخات انًدًىعتٍُ انتدؽَبُة وانضابطة فً 

، فً انقُاس انقبهً نعي تاليُػ انصف انضاظس ويقُاس انطًىذ األكاظًٍَ نًضتقبهٍيهاؼات انتفكُؽ ا

 االبتعائ8ٍ

 انًتغُؽات و

 انًدًىعة انضابطة

( = ٌ10) 

 انًدًىعة انتعخؽَبُة

 قًُة )ت( (,1ٌ = )

 وظالنتها

 انًتىصظ
االَسؽاف 

 انًعُاؼي
 انًتىصظ

االَسؽاف 

 انًعُاؼي

 غُؽ ظانة  16,0 1608 ,,1,6 ,,16 1,611 يهاؼة انتططُظ 1

 غُؽ ظانة  1608 ,161 1,680 16,0 1,6,1 يهاؼة انتىقع ,

 غُؽ ظانة  16,0 1601 116,1 1608 ,1,6 يهاؼة انتطُم ,

 غُؽ ظانة 8610 1608 1,6,0 1600 1,610 يهاؼة انتُبؤ 1

 ,160 ,1,60 ,160 1,608 يهاؼة زم انًشكالت انًضتقبهُة 0
غُؽ  86011

 ظانة

, 
انعؼخة انكهُة نهتفكُؽ 

 انًضتقبهٍ
 غُؽ ظانة 1601 ,161 1608, 1601 6,1,,

 غُؽ ظانة 86,1 601, ,1060 6,0, 10608 انطًىذ األكاظًٍَ 0

( أىً ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف هتوسطِ درجات ,4ويتضح هف الجدوؿ رقـ)
اختبار هٍارات التفكير الهستقبمي وهقياس تالهيذ الهجهوعتيف التجريبية والضابطة فِ 

ذا يعىِ أف  ،القياس القبمِ فِ الهٍارات الفرعية والدرجة الكميةالطهوح األكاديهي فِ  ٌو

 
 مربع إيتا        3

 مربع إيتا  -2     
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وهقياس  اختبار هٍارات التفكير الهستقبميالهجهوعتيف التجريبية والضابطة هتكافئتاف فِ 
 لدى تالهيذ الصؼ السادس االبتدائي. فِ القياس القبمِ الطهوح األكاديهي

 نتائج البحث ومناقشتها:خامسا: 
 اتيوجد فرؽ داؿ احصائيًا بيف هتوسطال  نص على أنه: "الذي ٌالفرض األول  نتائج -1

)الذيف درسوا باستخداـ البرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ  درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية
الدهاغ( ودرجات تالهيذ الهجهوعة الضابطة )الذيف درسوا باستخداـ الطريقة  إلِالهستىد 

التقميدية( في التطبيؽ البعدي الختبار هٍارات التفكير الهستقبمي ككؿ )وكؿ هٍارة هف هٍاراتً 
( T-testتـ استخداـ اختبار "ت" ) يةالفرض تمؾلمتحقؽ هف و  ،حدي( ِالفرعية كؿ عم

الهجهوعتيف)التجريبية والضابطة(، كها تـ  اتاسة الفروؽ بيف هتوسطلمعيىتيف الهستقمتيف لدر 
لحساب حجـ التأثير الىاتج؛ وتـ التوصؿ إلِ   Eta Squared(²استخداـ هربع إيتا )

 الىتائج الهوضحة في الجدوؿ التالِ:
 (11خعول )  

نعالنة انفؽوق بٍُ يتىصطات ظؼخات انًدًىعة انتدؽَبُة وانًدًىعة  َتائح اضتباؼ)ت( ويؽبع إَتا

 انضابطة فٍ انتطبُق انبععٌ الضتباؼ يهاؼات انتفكُؽ انًضتقبه8ٍ

 انًتغُؽات
انًدًىعة انتدؽَبُة 

=ٌ(1,) 
انًدًىعة انضابطة 

=ٌ(10) 
ظؼخة 
 انسؽَة

 قًُة )ت(

يؽبع 
 إَتا
² 
 

زدى انتأثُؽ 
(d) 

 ع و ع و 
 يهاؼة

 انتططُظ
1,6010 16180 1,68,0 1610, 00 180000* 8611 86,0 

يهاؼة 
 انتىقع

1,8,1, 1810, 1,8,11 18,,0 00 ,8,,0** 861, 86,0 

يهاؼة 
 انتطُم

1,6080 16,1, 1,6,88 16008 00 180,0** 86,, 8600 

يهاؼة 
 انتُبؤ

116801 860,0 1,6,00 16,0, 00 ,8010** 8611 86,0 

زم  يهاؼة
 انًشكالت

1,60,, 16008 1,6088 160,, 00 ,8,11** 861, 86,0 

انعؼخة 
انكهُة 
نهتفكُؽ 

 انًضتقبهٍ

,060,0 ,61,, ,161,, 16000 00 0800,** 86,0 86,, 

 ( 8681** ظال عُع يضتىي )
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( ها يمي44)رقـيتضح هف جدوؿ   
  والتجريبية ) تيفدرجات الهجهوع اتوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسط 

)هٍارة  في اختبار هٍارات التفكير الهستقبمي كدرجة كمية وكأبعاد فرعية (الضابطة
حؿ الهشكالت  هٍارة -هٍارة التىبؤ -التخيؿ هٍارة -هٍارة التوقع -التخطيط

درجات الهجهوعة التجريبية، حيث كاىت قيـ )ت( دالة  اتالهستقبمية( لصالح هتوسط
في هٍارات التفكير  تحسفىً قد حدث أأي  ؛(4,,,(، و)4,,,)ىعىد هستو 

في  إلِ الدهاغالهستقبمي بعد استخداـ البرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد 
الهجهوعة الضابطة تالهيذ لدى  تًالهجهوعة التجريبية عف قيه تالهيذالتدريس لدى 

 التي تستخدـ الطريقة التقميدية في تدريس الرياضيات.  
    حجـ وقوة( إلِ وجود 47,,( إلِ )44,,هف ) تراوحتالتي  -تشير قيـ هربع  إيتا 

 تأثير لمبرىاهج في جهيع الهٍارات والدرجة الكمية الختبار هٍارات التفكير الهستقبمي. 
يوجد فرؽ داؿ احصائيًا بيف وأىً  رفضٍاتـ  ِاألول يةوهف إجهالي ىتائج الفرض

درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية )الذيف درسوا باستخداـ البرىاهج القائـ عمِ  اتهتوسط
درجات تالهيذ الهجهوعة الضابطة )الذيف  اتهتوسطو الدهاغ(  إلِىظرية التعمـ الهستىد 

درسوا باستخداـ الطريقة التقميدية( في التطبيؽ البعدي الختبار هٍارات التفكير الهستقبمي 
درجات تالهيذ  اتهٍاراتً الفرعية كؿ عمي حدي( لصالح هتوسط ككؿ )وكؿ هٍارة هف
 .الهجهوعة التجريبية

 اتيوجد فرؽ داؿ احصائيًا بيف هتوسطال " نص على أنه:ٌ الذيالفرض الثانً نتائج  -4
درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية في التطبيقيف )القبمي والبعدي( الختبار هٍارات التفكير 

تـ  يةالفرضتمؾ لمتحقؽ هف ، و الهستقبمي ككؿ )ولكؿ هٍارة هف هٍاراتً الفرعية كؿ عمي حدي(
( لمعيىتيف الهرتبطتيف لدراسة الفروؽ بيف هتوسطات التطبيقيف T-testاستخداـ اختبار "ت" )

قوة تأثير حجـ و لحساب   Eta Squared(²لقبمي والبعدي(، كها تـ استخداـ هربع إيتا ))ا
لحساب حجـ التأثير ؛ وتـ التوصؿ إلِ الىتائج الهوضحة في الجدوؿ  (d) البرىاهج، وقيهة 

 التالِ:
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 ( ,1خعول )

زدى انتأثُؽ نتاليُػ انًدًىعة انتدؽَبُة فٍ انتطبُقٍُ )انقبهٍ وانبععٌ(  َتائح اضتباؼ)ت( ويؽبع إَتا

 الضتباؼ يهاؼات انتفكُؽ انًضتقبه8ٍ

 انًتغُؽات

 انقُاس انقبهٍ
=ٌ(1,) 

انقُاس انبععٌ 
=ٌ(1,) 

ظؼخة 
انسؽَ

 ة
 قًُة )ت(

يؽبع 
 إَتا
² 
 

 
زدى 
 انتأثُؽ

 ع و ع و

يهاؼة 
 انتططُظ

1,6,,0 1611, 1,6010 16180 0, ,61,0** 86,0 8600 

يهاؼة 
 انتىقع

1,680, 16000 1,8,1, 1810, 0, 06110** 86,, 8601 

يهاؼة 
 انتطُم

116011 16000 1,6080 16,1, 0, ,6,** 86,8 8608 

يهاؼة 
 انتُبؤ

1,60,0 160,0 116801 860,0 0, 16100** 8610 861, 

يهاؼة زم 
 انًشكالت

1,6,1, 16100 1,60,, 16008 0, ,600,** 861, 8611 

انعؼخة 
انكهُة 
نهتفكُؽ 

 انًضتقبهٍ

,160,, 16,01 ,060,0 ,61,, 0, 06,0,** 860, 1681 

 ( 8681** ظال عُع يضتىي )

 ( ها يمي:44)رقـيتضح هف جدوؿ 
 ( بيف هتوسط4,,,وجود فرؽ داؿ إحصائًيا عىد هستوى )درجات تالهيذ عيىة  ات

)القبمي والبعدي( في جهيع الهٍارات والدرجة الكمية  الدراسة التجريبية في التطبيقيف
درجات التطبيؽ البعدي  اتالختبار هٍارات التفكير الهستقبمي، وذلؾ لصالح هتوسط

، في جهيع الحاالت؛ أي أف هتوسطات درجات التطبيؽ البعدي في جهيع الهٍارات
ا والدرجة الكمية الختبار هٍارات التفكير الهستقبمي  أعمِ بداللة إح صائية هف ىظائٌر

 في التطبيؽ القبمي لدى التالهيذ عيىة الدراسة التجريبية. 
  قوة حجـ و ( إلِ وجود 44,,( إلِ )44,,هف ) تراوحتالتي  -تشير قيـ هربع إيتا

تأثير لمبرىاهج  في جهيع الهٍارات والدرجة الكمية الختبار هٍارات التفكير الهستقبمي. 
ِ  -(1,,4( إلِ )14,,هف ) تراوحتتي ال -كها تشير قيـ حجـ التأثير   قريبةٌو

( إلِ وجود حجـ تأثير كبير جًدا  لمبرىاهج  في جهيع الهٍارات والدرجة  7.,هف )
 الكمية الختبار هٍارات التفكير الهستقبمي.



 ....................................................... فاعلية برنامج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم المستند

- 72 - 

يتضح أف البرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد  ةالثاىي يةوهف إجهالي ىتائج الفرض
الدهاغ قد ساعد في تىهية هٍارات التفكير الهستقبمي ككؿ )وكؿ هٍارة عمِ حدة( لدى  إلِ

 .ةالثاىي يةالفرض رفضتالهيذ عيىة الدراسة التجريبية؛ وبالتالي يتـ 

 اتيوجد فرؽ داؿ احصائيًا بيف هتوسطال ": نص على أنهٌ الذيالفرض الثالث نتائج  -2
درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية )الذيف درسوا باستخداـ البرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ 

الدهاغ( ودرجات تالهيذ الهجهوعة الضابطة )الذيف درسوا باستخداـ الطريقة  إلِالهستىد 
تـ  يةالفرضتمؾ لمتحقؽ هف و  هقياس الطهوح األكاديهي."لالتقميدية( في التطبيؽ البعدي 

ات ( لمعيىتيف الهستقمتيف لدراسة الفروؽ بيف هتوسطT-testـ اختبار "ت" )استخدا
لحساب   Eta Squared(²الهجهوعتيف)التجريبية والضابطة(، كها تـ استخداـ هربع إيتا )

 حجـ التأثير الىاتج؛ وتـ التوصؿ إلِ الىتائج الهوضحة في الجدوؿ التالِ:
(,1خعول )   

نعالنة انفؽوق بٍُ يتىصطٍ ظؼخات انًدًىعة انتدؽَبُة وانًدًىعة  َتائح اضتباؼ)ت( ويؽبع إَتا 

 انضابطة فٍ انتطبُق انبععٌ نًقُاس انطًىذ األكاظ8ًٍَ

 انًتغُؽات

انًدًىعة 

انتدؽَبُة)ٌ=

1,) 

انًدًىعة 

 (10انضابطة)ٌ=

ظؼخة 

انسؽ

 َة

 

 قًُة )ت(

يؽبع 

 إَتا

² 

 

زدى 

 انتأثُؽ

 ع و ع و

 1060 انطًىذ األكاظًٍَ
,6,0

, 

0,6,,

, 

0688

0 
00 

,681,*

* 
861, 86,0 

 ( 8681** ظال عُع يضتىي )

 ( ها يمي:42)رقـيتضح هف جدوؿ 
 درجات الهجهوعة التجريبية  اتوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسط

درجات  اتوالهجهوعة الضابطة في هقياس الطهوح األكاديهي لصالح هتوسط
أي إىً قد ، (4,,,)ت( دالة عىد هستوى ) حيث كاىت قيـ، الهجهوعة التجريبية

في الطهوح األكاديهي بعد استخداـ البرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ  تحسفحدث 
لدى  تًالهجهوعة التجريبية عف قيه تالهيذالدهاغ في التدريس لدى  إلِالهستىد 



 ....................................................... فاعلية برنامج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم المستند

- 71 - 

 إلِ الهجهوعة الضابطة التي لـ تستخدـ استراتيجيات ىظرية التعمـ الهستىدتالهيذ 
 الدهاغ في تدريس الرياضيات.  

   إلِ وجود قوة تأثير لمبرىاهج  في الطهوح األكاديهي.  -تشير قيـ هربع  إيتا 
يوجد توصمت الىتيجة إلِ أىً و ية الفرض رفضتـ  ةالثالث يةوهف إجهالي ىتائج الفرض
تالهيذ الهجهوعة التجريبية )الذيف درسوا باستخداـ  ِدرجات اتفرؽ داؿ احصائيًا بيف هتوسط

تالهيذ الهجهوعة الضابطة )الذيف و الدهاغ(  إلِالبرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد 
هقياس الطهوح األكاديهي لصالح لدرسوا باستخداـ الطريقة التقميدية( في التطبيؽ البعدي 

 تالهيذ الهجهوعة التجريبية.
يوجد فرؽ داؿ احصائيًا بيف هتوسطي ال " :نص على أنهٌ الذيالفرض الرابع نتائج  -1

درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية في التطبيقيف )القبمي والبعدي( لهقياس الطهوح 
( لمعيىتيف T-testتـ استخداـ اختبار "ت" ) يةالفرضتمؾ لمتحقؽ هف و  األكاديهي."

الهرتبطتيف لدراسة الفروؽ بيف هتوسطات التطبيقيف )القبمي والبعدي(، كها تـ استخداـ هربع 
لحساب حجـ تأثير  (d) لحساب قوة تأثير البرىاهج، وقيهة   Eta Squared(²إيتا )

 البرىاهج؛ وتـ التوصؿ إلِ الىتائج الهوضحة في الجدوؿ التالِ:
 ( 11خعول )

ويؽبع إَتا وزدى انتأثُؽ نتاليُػ انًدًىعة انتدؽَبُة فٍ انتطبُقٍُ )انقبهٍ وانبععٌ(  َتائح اضتباؼ)ت(

 نًقُاس انطًىذ األكاظ8ًٍَ

 انًتغُؽات

 انقُاس

 (,1)ٌ=انقبهٍ

 انقُاس

 (,1)ٌ=انبععي

ظؼخة 

انسؽ

 َة

 

 قًُة )ت(
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 إَتا

² 

 

زدى 

 انتأثُؽ

 ع و ع و

 انطًىذ األكاظًٍَ
1060

0 

,6,8

, 

0,6,,

, 

0688

0 
0, ,6,,0** 86,, 860, 

 (8681** ظال عُع يضتىي )

 ( ها يمي:41)رقـ يتضح هف جدوؿ 
 درجات تالهيذ عيىة الدراسة  اتوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسط

في هقياس الطهوح األكاديهي لصالح  التجريبية في التطبيقيف )القبمي والبعدي(
درجات التطبيؽ البعدي لمهجهوعة التجريبية، حيث كاىت قيـ )ت( دالة عىد  اتهتوسط
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في هستوى الطهوح األكاديهي بعد استخداـ  تحسف(، أي إىً قد حدث 4,,,هستوى )
الدهاغ في التدريس لدى تالهيذ عيىة  إلِالبرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد 

 الدراسة التجريبية في التطبيؽ البعدى.
   إلِ وجود قوة تأثير لمبرىاهج  في الطهوح األكاديهي.  -تشير قيـ هربع  إيتا 

يوجد فرؽ  ية وتوصمت الىتائج إلِ أىًالفرض رفضتـ  الرابعوهف إجهالي ىتائج الفرض 
درجات تالهيذ الهجهوعة التجريبية في التطبيقيف )القبمي  اتداؿ احصائيًا بيف هتوسط

 درجات التطبيؽ البعدي. اتاديهي لصالح هتوسطوالبعدي( لهقياس الطهوح األك
 ض البحث:وتفسٌر ومناقشة نتائج فر

لهٍارات التفكير الهستقبمي: يتضح هف الىتائج تهيز تالهيذ الهجهوعة  بالىسبة
التجريبية في هٍارات التفكير الهستقبمي عمِ تالهيذ الهجهوعة الضابطة، باإلضافة إلِ تفوؽ 

بالقياس البعدى عمِ تالهيذ الهجهوعة التجريبية بالقياس القبمي  تالهيذ الهجهوعة التجريبية
عمِ  قائـفي هٍارات التفكير الهستقبمي. وقد يرجع ذلؾ إلِ أف البرىاهج التدريسي الهقترح 

 خالؿ هف يتـ الهعىِ عف البحثلدى التالهيذ، و  فطري أهر لألشياء هعىِ عف البحثأف 
 االىتباي هف كالً  يشهؿ والتعمـ هتزاهف، بشكؿ والكميات الجزئيات يعالج والهخ والىهاذج، االىهاط
ذا الذاكرة هف هتعددة أىواع تىهية عمِ القدرة لديً تمهيذ وكؿ الفطري، واإلدراؾ الهركز  عهؿ ٌو
االبتدائي وفقا لوظائؼ الدهاغ  السادس الصؼ تالهيذ لدى التعمـ لعهمية تىظيـ إعادة عمِ

 التساؤالت واستخداـ الجهاعِ والحوار الهىاقشات في واالىدهاج السابقة خبراتٍـ واستعراض
ذا الهختمفة بالدروس الصمة ذات الهشكالت في الذٌىِ والعصؼ  تفكير تحفيز عمِ ساعد ٌو
 بيف العالقات وتحديد والىتيجة السبب بيف والربط الهقدهات هف الىتائج الستىتاج التالهيذ
 وضع إلِ باإلضافة هقدهات، هف لديٍـ ها ضوء في بٍا والتىبؤ بؿ الىتائج وتوقع األفكار
 البرىاهج أف كها الهستقبمية، لمهشكالت حؿ وتقديـ بعد، فيها الهسألة لحؿ بديمة تصورات
 إلِ الهستىد التعمـ ىظرية عمِ القائهة واالستراتيجيات األىشطة هف هجهوعة عمِ يحتوى
 التصور هٍارة لديٍـ وتىهِ الهألوفة غير األفكار توليد عمِ التالهيذ تساعد التي الدهاغ
 اٌتهاـ إثارة ٌو التدريس خالؿ الباحثتاف دور وكاف. الهستقبمي التفكير تىهية ثـ وهف والتخيؿ
 خالؿ هف باستهرار لديٍـ العقمية اليقظة عمِ والهحافظة واالبداع التفكير وتحفيز التالهيذ
 وهراعاة الهدرسية والهسرحيات األدوار وتهثيؿ التعميهية األلعاب هثؿ ههتعة أساليب استخداـ
 .التمهيذ لشخصية( الوجداىِ -الهٍارى -الهعرفي)الهختمفة الجواىب
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(، و)عبد اهلل 4,41وتتفؽ ىتائج البحث الحالي هع ىتائج بحث كؿ هف )خالد هحهد ،
( التي أظٍرت وجود تأثير داؿ إحصائيا 4,47(، و)بٍجت حهد،4,41عباس، حهد أحهد ،

 -التخيؿ -ية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ في تحسيف هٍارات التفكير الٍىدسي )التصورلىظر 
( الذى توصؿ إلِ وجود تأثير داؿ إحصائيا لىظرية التعمـ 4,41التوقع(، وبحث )رضا أحهد ،

هرفت هحهد، رباب الهستىد إلِ الدهاغ في تىهية هٍارات التفكير الجاىبي، وبحث )
عف وجود تأثير داؿ إحصائيا لىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ  ( الذى أسفر4,47،الهرسي

الذى أشار إلِ أف ىظرية التعمـ  (Ryan,2018)في تحسيف هٍارات التفكير البصرى، وبحث 
 الهستىد إلِ الدهاغ تساعد االفراد عمِ حؿ الهشكالت والتفكير الىشط .

هيذ الهجهوعة التجريبية في وبالىسبة لمطهوح األكاديهي: أسفرت الىتائج عف تهيز تال
الطهوح األكاديهي عمِ تالهيذ الهجهوعة الضابطة، باإلضافة إلِ تفوؽ تالهيذ الهجهوعة 
التجريبية بالقياس البعدى عمِ تالهيذ الهجهوعة التجريبية بالقياس القبمي في الطهوح 

وعة هف األكاديهي. وقد يرجع ذلؾ إلِ أف البرىاهج التدريسي الهقترح يتكوف هف هجه
ا في ضوء هبادئ ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ  تـ  حيثالجمسات التدريبية التي تـ بىاٌؤ

والعواطؼ  اإلىفعاالتوتوظيؼ  لمهخ الفسيولوجي بالتركيب التعميـهراعاة هدى ارتباط 
 بطريقة هىظـ هخ وكؿ بالتٍديد ويثبط بالتحدي يعزز والتعمـ واألداء، التعمـ هفتاح باعتباٌها

هع  زيادة االثارة والدافعية واالىتباي والتشويؽ  والتطور باالستهرارية يتهيز والتعمـ فريدة
والهتعة وهجهوعة هف األىشطة والتدريبات الهتىوعة هع التعزيز الهستهر، كها عهمت 
الباحثتاف عمِ توفير الهىاخ والظروؼ الفيزيقية والفسيولوجية الهىاسبة في ضوء الهبادئ 

ر لعهؿ الدهاغ، كها يتضهف تىفيذ البرىاهج استراتيجيات عدة هىٍا التعمـ هف خالؿ االثىي عش
ا وكذلؾ توجيً التالهيذ إلِ تحديد األٌداؼ التي  المعب والتعمـ هف خالؿ الهشروعات وغيٌر
يرغبوف الوصوؿ إليٍا وهساعدتٍـ عمِ إىجاز الهٍاـ لتحقيؽ أٌدافٍـ هف خالؿ إثارة 

اء والرفع هف دافعيتٍـ لمتعمـ والتشجيع عمِ تحقيؽ طهوحاتٍـ واتخاذ الهىاقشات وتبادؿ اآلر 
ذا ساعد عمِ تىهية الطهوح  دارتً بشكؿ جيد ٌو القرارات الهىاسبة لٍـ وتىظيـ الوقت وا 

 األكاديهي لتالهيذ الصؼ السادس االبتدائي.
(، 4,48إليً بحث )هحهدعبداهلل،وتتفؽ ىتائج البحث الحالي هع ىتائج ها توصؿ 

( هف 4,41( و) سموى عبد الهىـ،4,42بثيىة هحهد،)(، وبحث 4,42بحث )صفاء هحهد،و 
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أىً يوجد تأثير داؿ لمبرىاهج القائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ عمِ كؿ هف تقدير 
 الذات والدافعية لإلىجاز وتحسيف االىتباي وهف ثـ الطهوح األكاديهي.

 التوصٌات والبحوث المقترحة:
 التوصٌات:

القائـ عمِ ىظرية التعمـ الهستىد  سيلمبرىاهج التدري فاعميةتوصمت ىتائج البحث إلِ وجود 
إلِ الدهاغ في تىهية هٍارات التفكير الهستقبمي، والطهوح األكاديهي وهف ثـ تقدـ الباحثتاف 

 التوصيات التالية:
استراتيجيات التعمـ الهستىد التوسع والتطوير في براهج التدريس الحديثة والهعتهدة عمِ  -4

 إلِ الدهاغ.
الهستقبمي  التفكير هٍاراتفِ جهيع الهراحؿ التعميهية ىحو تىهية الهىاٌج  أٌداؼتوجيً  -4

 .فِ القرف القادـ عىٍاباعتباري ضرورة حتهية ال غىِ 
ضرورة هشاركة التعميـ الخاص في توفير وحدات تدريب لمهعمهيف عمِ استخداـ  -2

ديثة هف أجؿ رفع هستوى الطهوح األكاديهي لتالهيذٌـ وهساعدتٍـ االستراتيجيات الح
 عمِ التفكير الهستقبمي.

ضرورة تضهيف الهىاٌج الدراسية عاهة، والرياضيات خاصًا بالقضايا الهعاصرة، وتدريب  -1
 التالهيذ عمِ استشراؼ الهستقبؿ هف خالؿ استراتيجيات التفكير الهستقبمي.

في الهرحمة االبتدائية عف طريؽ استخداـ  الرياضياتأداء الهعمـ في تدريس  تطوير -4
 الهستقبمي التفكيرىاسب ذكاءاتً، لتىهية هٍارات تراعي دهاغ الهتعمـ و ت استراتيجيات

 لديٍـ.
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 البحوث المقترحة:

 الهوضوعات بعض اقتراح يهكف ىتائج هف البحث إليً توصؿ ها ضوء في
 :هثؿ البحثية

 الهستقبمي وها وراء االىفعاؿ لدى طالب الهرحمة الثاىويةدراسة العالقة بيف التفكير -4
فعالية برىاهج قائـ عمِ التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ في تىهية أىواع َاخرى هف التفكير  -4

 )البصري، الكمي، الهكاىي(.
فاعمية برىاهج تدريبي لهعمهي الرياضيات إلكسابٍـ هٍارات التفكير الهستقبمي، وتىهية  -2

 ىحو الهستقبؿ.إتجاي تالهيذٌـ 
 تطوير هىاٌج الرياضيات لمهراحؿ الدراسية الهختمفة في ضوء هٍارات التفكير الهستقبمي. -1
تقويـ هىاٌج الرياضيات لمهراحؿ الدراسية الهختمفة في ضوء ىظرية التعمـ الهستىد  -4

 لمدهاغ.
لدى  هستوى الطهوح األكاديهيتىهية  في التعمـ الهستىد لمدهاغاعمية برىاهج قائـ ف -1

 .طالب ذوي صعوبات التعمـ
 في األكاديهي الطهوح هستوىتىهية  في لمدهاغ الهستىد التعمـاعمية برىاهج قائـ ف -8

 .(اإلىجميزيةالمغة -المغة العربية -العموـهقررات أخرى )
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 المراجع 
 أوالً: المراجع العربٌة: 

لمبياىات الىفسية والتربوية  التحميؿ اإلحصائِ (.:::2أحمد الرفاعى غنيـ، ونصر محمود صبرى )
 ، القاىرة، دار قباء لمطباعة والنشر.SPSSباستخداـ 

براىيـ بف أحمد مسرحي) (. فاعمية برنامج إرشادي قائـ عمى العالج :312أحمد بف موسي حنتوؿ، وا 
دراسات تربوية بالمعنى في تحسيف الطموح لدى طالب المرحمة الثانوية بمنطقة جازاف، 

 .294-226(، 214)3التربية ، جامعة الزقازيؽ، ، كمية وىفسية
(. برنامج قائـ عمي نظرية التعمـ المستند إلي الدماغ في تنمية 3128) أحمد خميؿ ابراىيـ عبد السميع

التحصيؿ وميارات التفكير ماوراء المعرفي في الرياضيات لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 
 كمية التربية.سعيد، ، جامعة بور رسالة هاجستير )غير هىشورة(

 ، األردف، دار الفكر.أصوؿ عمـ الىفس (. :311). أحمد عزت راجح
(. فاعمية حقيبة تعميمية إليكترونية قائمة عمى المدخؿ الوقائي في 3122) .أحمد سيد محمد متولى

التدريس في تنمية التفكير المستقبمي والتحصيؿ وبقاء أثر التعميـ في الرياضيات لدى تالميذ 
 ، جامعة القاىرة، معيد الدراسات التربوية.رسالة دكتوراي .مرحمة اإلعداديةال

 مكتبة األنجمو المصرية. ،القاىرة .عمـ الىفس العصبي(. 3123) .ألفت حسيف كحمة
(. التنظيـ الذاتي وعالقتو بمستوى الطموح وقمؽ المستقبؿ لدى طالب 3124) .آماؿ إبراىيـ الفقى

 .67-22(، 94)3 السعودية، –عربية في التربية وعمـ الىفس  دراساتالثانوية العامة، 
القاىرة، األنجمو  .هقياس هستوى الطهوح لدى الهراٌقيف والشباب(. 3115). أماؿ عبد السميع أباظة
 المصرية.

  KWLHتنمية ما وراء المعرفة بإستخداـ كؿ مف استراتيجية  .(3118). أماني سعيدة سيد إبراىيـ سالـ
في ضوء نظرية وأثره عمى التحصيؿ لدى األطفاؿ المعدلة وبرنامج دافعية االلتزاـ باليدؼ 
 . 222 – 3، ( 3)، هجمة العموـ التربوية .التعمـ المستند إلى الدماغ ونظرية اليدؼ
فاعمية استراتيجية التعمـ المستند إلى جانبي  .(3127) .إلياـ جبار فارس ، احالـ خاشع عبدو العاني

هجمة جاهعة األىبار  .طالبات الصؼ الخامس عممي في مادة الرياضيات الدماغ في تحصيؿ
 .599-567،(3)، لمعموـ اإلىساىية

 ترجمة: مكتبة جرير، الرياض: مكتبة جرير. .التعمـ الهبىِ عمِ العقؿ (.3118).إيرؾ جيتس
(. فاعمية برنامج تدريسي مقترح لتنمية التفكير 3124) .الصافوري، وزيزي حسف عمرإيماف عبد الحميـ 

المستقبمي باستخداـ استراتيجية التخيؿ مف خالؿ مادة االقتصاد المنزلي في المرحمة 
 .83-54(، 5) 44، هجمة دراسات في التربية وعمـ االىفس .االبتدائية
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الطموح وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لدى طالب المرحمة  (. مستوى3127) .بابكر الصادؽ محمد
جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، كمية التربية  ،رسالة هاجستير  .الثانوية بمحمية بحري

 بالسوداف.
في الدماغ إلى نظرية التعمـ المستند عمى فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة (. 3124بثينة محمد بدر)

الدراسي لدى تمميذات المرحمة االبتدائية لإلنجاز صؿ الرياضي والدافعية تنمية ميارات التوا
 . :7 - 24(، 3)37، تربويات الرياضياتهجمة  .بالمممكة العربية السعودية

 تطوير منيج الرياضيات بالمرحمة االبتدائية في ضوء(. 3124) .بندر بف محمد صالح منسي
، جامعة اإلماـ محمد كمية العمـو االجتهاعية دكتوراه، رسالة .نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ

 بف سعود اإلسالمية، المممكة العربية السعودية.
الدماغ في تنمية التفكير  أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى(. 3129) .بيجت حمد التخاينة

لجاهعة هجمة ا .الرياضي وخفض القمؽ لدى طمبة المرحمة األساسية في مدارس عماف
 .412-394(، 2) 37، اإلسالهية لمدراسات التربوية والىفسية

فاعمية برنامج قائـ عمى المستجدات العممية في تنمية التفكير المستقبمي  (.3128) .تيانى محمد سميماف
 ،الهجمة التربية العمهيةوتقدير العمـ وجيود العمماء لدى طالب الشعب العممية بكمية التربية، 

(31) ،2-47. 
 أثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ عمى(. :311) .جيياف موسى اسماعيؿ يوسؼ

الحادي عشر بمادة تكنولوجيا  تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى طالبات الصؼ
 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة هاجستير .المعمومات بمحافظات غزة 

(. برنامج قائـ عمى مفاىيـ األمف المائي لتنمية بعض أبعاد التنمية 3128).حناف محمود محمد
دراسات عربية في التربية وعمـ  .المستدامة وميارات التفكير المستقبمي لدى الطالب المعمـ

 .:53-::4(، 2:)3السعودية،   – الىفس
الدماغ في تحصيؿ طالب الصؼ فاعمية التعمـ المستند إلى (. 3127) .حيدر عبدالكريـ محسف الزىيري

هجمة الفىوف واألدب وعمـو اإلىساىيات  .الرياضيات وتفكيرىـ الجانبي األوؿ المتوسط في مادة
 .:45-438(، ابريؿ، 7، كمية اإلمارات لمعمـو التربوية، )واالجتهاع

 ماغ فى(: "فعالية برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ المستند لمد3125) .خالد محمد محمود الجوىري
الدراسى فى اليندسة لدى تالميذ  تنمية بعض ميارات التفكير اليندسى ومستوى التحصيؿ

 .935-886(، 26)5، هجمة البحث العمهي في التربيةالمرحمة اإلعدادية"، 
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التعميمية" المبنية عمى نظرية التعمـ المستند  –فاعمية االستراتيجيات "التعميمية (. 3126) .ختاش محمد
رسالة  .اغ في زيادة كفاءة التعمـ وتنمية بعض ميارات التفكير الناقد واإلبداعيإلى الدم
 ، كمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة باتنة، الجزائر.دكتوراي

أثر برنامج تدريبي قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ ومستوى  (.3125) .دينا خالد الفممبانى
تنمية ميارات ما وراء التعمـ والتحصيؿ األكاديمي لدى طالبات كمية التربية دافعية اإلتقاف في 

، معيد الدراسات التربوية، جامعة رسالة دكتوراي)غير هىشورة( .بالمممكة العربية السعودية
 القاىرة.

(. قياس فاعمية برنامج إرشادي مقترح لتنمية مستوى الطموح األكاديمي لدى 3128) .دالؿ يوسفي
، جامعة رسالة دكتوراي  .المرحمة الثانوية دراسة ميدانية بثانوية حي القطب بالمسيمة تالميذ

 كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ، الجزائر. -محمد خيضر بسكرة
استراتيجيات التدريس في القرف الحادى والعشريف ) دليؿ (. 3118) .ذوقاف عبيدات، سييمة أبو السيد

 ، األردف: دار الفكر.(الهعمـ والهشرؼ التربوى
وحدة مطورة وفؽ التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية تقدير الذات (. 3124) .رجاء محمد ديب الجاجي

الهؤتهر العمهي العربي العاشر  .واالتجاه نحو اإلبداع لدى تمميذات الصؼ الثالث األساسي
وبيف والهتفوقيف نوفمبر، المجمس العربي لمموىوبيف  28إلى  27 ، مفلرعاية الهٌو

 والمتفوقيف، عماف، األردف.
(. برنامج مقترح قائـ عمى القضايا البيئية المحمية لتنمية المفاىيـ ذات 3129). رشا أحمد محمد عيسي

 .الصمة بيا وميارات التفكير المستقبمي لدى طالب شعبة البيولوجي بكمية التربية بدمياط
 .57-2(،8)32، رية لمتربية العمهيةالهجمة الهص

أثر استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ في  .(3127) .رضا أحمد عبد الحميد دياب
تدريس الرياضيات عمى تنمية التفكير الجانبي واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ الصؼ 

 .434 – 352(، 6):2 ،هجمة تربويات الرياضيات .الثالث اإلبتدائي
 القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية. .التعمـ)دراسة ىفسية تفسيرية توجيٍية((. 1::2). رمزية الغريب

(. وحدة مطورة لتنمية الحس التاريخي والتفكير المستقبمي لدى 3124) .رمضاف فوزى المنتصر جاد اهلل
 )طنطا (، كمية التربية.، جامعة األزىر رسالة دكتوراي .طالب الصؼ الثاني الثانوى األزىري

فاعمية استراتيجية قائمة عمى التعمـ المستند لمدماغ (. 3127) .سامية حسنيف عبدالرحمف بيومي ىالؿ
هجمة تربويات  .اإلعدادية تنمية بعض ميارات القوة الرياضياتية لدى تالميذ المرحمة فى

 .67 – 7(، 4):2 الرياضيات،
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فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ المستند لمدماغ في تنمية بعض (. 3125) .سامية حسيف محمد جودة
عادات العقؿ ومفيـو الذات األكاديمي لدى الطالب ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات بالمرحمة 

 .89-7(، 9)28، هجمة تربويات الرياضيات .اإلبتدائية
ات لتنمية التفكير (. برنامج قائـ عمى أبعاد حوار الحضار 3125). سماح محمد إبراىيـ إسماعيؿ

المستقبمي والوعي ببعض القضايا المعاصرة لدى الطالب المعمميف بشعبة الفمسفة في كمية 
 .242-:6(،67)،  هجمة الجهعية التربوية لمدراسات االجتهاعية .التربية

في تحسيف االنتباه  (. فاعمية نظرية التعمـ المبني عمي الدماغ3127) .سموي عبد المنعـ قطب إسماعيؿ
 .، كمية التربيةجامعة المنوفية ،رسالة دكتوراة  .ألطفاؿ الصؼ الخامس االبتدائي

أثر برنامج مقترح الستراتيجيات التدريس وفؽ نظريتي التعمـ بالدماغ (. 3122) .سوسف محمد عزالديف
المتعددة عمى تنمية ميارات التعمـ النشط لدى معممات الرياضيات بالمرحمة  والذكاءات

الجهعية الهصرية لتربويات الرياضيات، الهؤتهر العمهي السىوي  .اإلبتدائية بمدينة جدة
 .359 -333يوليو،  :2، الحادي عشر
في الدماغ إلى د مدخؿ التعمـ المستنعمى مقترح قائـ نامج رب ر(. أث3124). صفاء محمد عمى عفيفي

لدى تالميذ الصؼ لإلنجاز تصحيح التصورات البديمة وتنمية عمميات التعمـ الذات والدافعية 
رابطة التربوييف  وعمـ الىفس،بية ؽالتدراسات عربية في هجمة  .األوؿ المتوسط

 . 9: - 59(، 3)44العرب،
القاىرة،  .والتربوية واالجتهاعيةاألساليب االحصائية في العمـو الىفسية  .(3122). صالح أحمد مراد

 1مكتبة االنجمو المصرية
، األردف ، 5(. القياس والتقويـ التربوى في العممية التدريسية ، ط3122) .صالح الديف محمود عالـ

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
في تنمية التفكير  أثر برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ (.3129). عادؿ صالح محمد فرج

االبتكارى والتحصػيؿ الدراسػى لدى طالب الثانوى الصناعى ذوى أنماط السيطرة المخية 
 جامعة القاىرة، كمية الدراسات العميا لمتربية. -رسالة دكتوراة  .المختمفة

 ، القاىرة، مكتبة عالـ الكتب.سيكولوجية التعمـ(. 3128عادؿ محمد العدؿ)
الممارسات التدريسية لمعممي الرياضيات في (. 3129) .بدرية حميد الحربيعايد عايض الرويمي، 

-442، (67)، هجمة البحوث التربوية والىفسية .ضوء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ
473. 

اإلسكندرية، دار المعرفة  .عمـ الىفس الفسيولوجي(. :::2) .عباس محمود عوض
 الجامعية.



 ....................................................... فاعلية برنامج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم المستند

- 12 - 

(. أثر استخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تحصيؿ طالبات 3122) .عبد الرازؽ عيادة محمد
 .69-2، (64)مجمة ديالي لمبحوث اإلنسانية، العراؽ،  .الصؼ الخامس العممي في مادة الفيزياء

 (. فاعمية وحدتيف مطورتيف في ضوء مبادئ التعمـ المستند إلى:312) .عبد الرحمف محمد عمي العتيبي
هجمة تربويات  .مية التحصيؿ في رياضيات المرحمة المتوسطة بدولة الكويتالدماغ لتن
 .369-343(، 2)33، الرياضيات
(. فاعمية استراتيجية قائمة عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية 3125) .عبد القادر محمد

 224،(3)28،الرياضياتهجمة تربويات  .ميارات الحس العددي لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية
– 266. 

التفكير الرياضي وعالقتو (. 3127) .حمد أحمد عبد اهلل طمحي، عبد اهلل عباس ميدي المحزري
هجمة األىدلس  .صنعاء –األوؿ الثانوي بأمانة العاصمة  بجانبي الدماغ لدى طمبة الصؼ

 .92 -48(، 23)26، لمعموـ اإلىساىية واإلجتهاعية
قدهة في األسس السيكوفسيولوجية عمـ الىفس الفسيولوجي )ه (.5::2) .عبد الوىاب محمد كامؿ

 يضة العربية.نمكتبة ال ،القاىرة،3ط .(الىورولوجية لمسموؾ اإلىساىيو 
 Spssاإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخداـ برنامج  (.3122) .عزت عبد الحميد محمد حسف

 القاىرة ، دار الفكر العربي. .  18
 الحضاري الحوار عمى أبعاد قائـ المغة العربية في (. برنامج مقترح3128) .عقيمي محمد محمد أحمد

 .المرحمة الثانويةطالب  لدى اإليجابي والتفكير المستقبمي التفكير ميارات لتنمية العالمي
 .338 – 265، (3)44،  بأسيوط التربية كمية هجمة

 تدريس في الذكاء ونمط المحتوى التفاعؿ بيف أساليب عرض أثر (.:311) .حافظ إبراىيـ عماد حسيف
ميارات التفكير المستقبمي لدى تالميذ المرحمة الثانية في  تنمية عمى االجتماعية الدراسات

 التربية. حمواف، كمية جامعة ، دكتوراي رسالة .التعميـ األساسي
(. برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية ميارات :312األىؿ )فاطمة محمد عمى سيد 

رسالة التفكير المتشعب والتفاعؿ االجتماعى لدى الطالب المعمميف شعبة عمـ االجتماع، 
 عيف شمس، كمية التربية. ، جامعةدكتوراة )غير هىشورة(

عالـ  ،األردف .ة ...تطورات هبكرةالتعمـ الهبىِ عمِ الدهاغ رؤى جديد(. 3119) .فراس السميتي
 الكتب الحديث.

هىاٌج البحث وطرؽ التحميؿ فِ العمـو الىفسية والتربوية (. 2::2) .آماؿ صادؽ، فؤاد أبو حطب 
 القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية. .واالجتهاعية
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(. فاعمية استخداـ نموذج تدريسي قائـ عمى 3128فوزى أحمد محمد الحبشي، وفوقية رجب عبدالعزيز )
في العمـو  التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات التفكير عالى الرتبة والتحصيؿ الدراسي

 .247-4:(، 8)31، العمهية لمتربية الهصرية الهجمة .لدى تالميذ الصؼ الثانى االعدادى
برنامج مقترح في الجغرافيا قائـ عمى نشاط المخ لتنمية التفكير (. 3125) .لبنى نبيؿ عبدالحفيظ إبراىيـ

، كمية التربية، جامعة رسالة دكتوراي .المنظومي وبعض قيـ التنوع الثقافي بالمرحمة اإلعدادية
 الزقازيؽ. 

تحكـ البرنامج( -(. أثر االختالؼ بيف نمطى التحكـ )تحكـ المتعمـ3126) .ماىر محمد صالح زنقور
ببرمجية وسائط فائقة وأثره عمى أنماط التعمـ المفضمة وميارات معالجة المعمومات ومستويات 

هجمة تربويات  .تجييزىا والتفكير المستقبمي في الرياضيات لدى طالب المرحمة المتوسطة
 .265-7(، 6)29، الرياضيات

أثر برنامج تدريسي قائـ عمى وظائؼ (. 3124) .محمد أحمد الخطيب، صييب سميماف المجذوب
هجمة  .نصفي الدماغ في القوة الرياضية لدى طالب الصؼ الثامف األساسي في األردف

 .:22-221، (38)، دراسات لجاهعة األغواط
نموذج التدريس القائـ عمى الدماغ في  أثر استخداـ(. 3125)  .محمد أحمد الرفوع، تيسير خميؿ القيسي

هجمة العموـ  .تحصيؿ طالب الصؼ العاشر األساسي في مادة الرياضيات واتجاىاتيـ نحوىا
 .376-348(، 4)2، التربوية
 . 45-4(، 73)24،  هجمة الثقافة والتىهية .(. مقياس الطموح3123) .محمد الحيدري

 ،عمَّاف .دهج هٍارات التفكير في الهحتوى الدراسي(. 3122) .محمد بكر نوفؿ، محمد قاسـ سعفاف
 مكتبة دار المسيرة.
(. نموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية التعمـ المستند إلى المخ 3126) .محمد سيد فرغمي عبد الرحيـ

دارة الذات لدى   .المرحمة الثانوية الدراسيف لعمـ االجتماعطالب لتنمية التفكير المستقبمي وا 
 . 68 - 2 ،68عمصر، -الجهعية التربوية لمدراسات االجتهاعية هجمة

 الدماغ إلىنظرية التعمـ المستند  عمى مبني تدريبي نامجرب ر(. أث3128) .محمد عبداهلل جبر العارضة
 جامعة الجامعية عالية ةراألمي كمية لدى طالبات لإلنجازتقدير الذات والدافعية  نتحسي في

 . 438 - 366(، 2)76، بيةرالت كمية، طنطا جامعة ،بيةؽالت كمية هجمة .البمقاء التطبيقية
منيجية نبذة عف الدراسات المستقبمية، القاىرة: رئاسة  أوراؽ سمسمة (.:311).محمد مصطفي صالح

، هركز الدراسات الهستقبمية مجمس الوزراء المصري، مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار،
2-4. 
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(. فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى 3128). عميوةمحمد مصطفي عبد الحميد 
، كمية رسالة دكتوراي .المخ في تنمية ميارات التفكير عالى الرتبة لدى طالب الجامعة

 التربية، جامعة الزقازيؽ.
فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس مقرر طرؽ تدريس (. 3126).محمود أحمد محمود نصر

الجهعية الهصرية  .الرياضيات لمطالب المعمميف في تنمية بعض عادات العقؿ واإلتجاه نحوه
 :إلى  9، في الفترة مف لتربويات الرياضيات، الهؤتهر العمهي السىوي الخاهس عشر

 .598 -562أغسطس، 
فعالية استراتيجية مقترحة في ضوء (. 3129) .َادـ ، رباب المرسي شتات مرفت محمد كماؿ محمد

 جانبي الدماغ عمى التحصيؿ وميارات التفكير البصري والكفاءة نظرية التعمـ المستند إلى
-324(، 2)32، هجمة تربويات الرياضيات .الذاتية المدركة لدى طالبات المرحمة اإلعدادية

392. 
الهرجع في عمـ الىفس (. 3113).حسيف باىي، حسيف أحمد حشمت، نبيؿ السيد حسف مصطفي

 القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية. الفسيولوجي،
نموذج تدريسي مقترح قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية (. 3122) .مكة عبد المنعـ البنا

، هجمة تربويات الرياضيات .بتدائياإلبداع والتواصؿ الرياضي لدى تالميذ الصؼ الخامس اإل
25(4 ،)249-296. 

دراسة  -العوامؿ المؤثرة في مستوى الطموح الدراسي لمتالميذ (. 3127).مميكة بمعربى، محمد بوفاتح
هجمة العمـو اإلىساىية – ميدانية عمى عينة مف تالميذ السنة الثانية ثانوي باألغواط

 65-:4(،37الجزائر، ع) .واالجتهاعية
 األردف، مكتبة دار المسيرة.، 3، ط التعمـ الهستىد إلِ الدهاغ (.:311) .ناديا سميح السمطى

 الدماغ إلى المستند التعمـ نظرية عمى قائـ تعميمي برنامج أثر(. 3128. )حماد ابو ابراىيـ الديف ناصر
. المفظية غير التعمـ صعوبات طمبة لدى البصري واإلدراؾ التخيمي التفكير ميارات تنمية في

 .277-261، (3)36، والنفسية التربوية لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمة
(. 3129).نجالء عبد البر عبد السميع عسكر، ومحمد عبد السالـ سالـ غنيـ، وميا فتح اهلل بدير
 المستقبميفاعمية استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في تدريس االقتصاد المنزلى لتنمية التفكير 

 .414 – 376، (2:9)ع  ، القراءة والهعرفة هجمة .لتمميذات المرحمة اإلعدادية
أثر استراتيجية ليماف فكر . زاوج . شارؾ في تحصيؿ تمميذات (. 3126).نسريف حمزة السمطاني 

هجمة هركز بابؿ  .الصؼ الخامس اإلبتدائي ومستوى طموحيف في مادة العمـو العامة
 .697-664(، 2)6بابؿ،  ، جامعةلمدراسات اإلىساىية
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فاعمية برنامج إرشادي لتنمية مستوى الطموح االكاديمي لدى طالبات  (.3123).نفوذ سعيد أبو سعدة
 غزة. ،كمية التربية، جامعة األزىر ،رسالة هاجستير .المرحمة الثانوية بمحافظة خاف يونس

النفسي وعالقتو بمستوى الطموح لدى عينة مف طالب كمية  التدفؽ (.3129) .ىبة سامى محمود
(، 2)35، ، كمية التربية، جامعة عيف شمسالىفسية العمـو في التربية كمية هجمة .التربية
215 – 338. 

(. فاعمية برنامج تدريبي في تنمية بعض عادات العقؿ ومستوى الطموح 3128).وسيمة عمر محمد زكى
هجمة كمية التربية، كمية التربية، جاهعة  .كمية التربية بجامعة القصيـاألكاديمي لدى طالبات 

 .:34-295(،5)79 طىطا ،
 في الثانوى األًؿ فلمص الفيزياء محتور مقرر ل(. تحمي3129).وفاء بنت سمطاف بف نجاء المطيري

 .88 – 64 ، (27ع)، التربية وعمـ الىفس رسالة .المستقبمي التفكير ميارات ضوء
 برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ فى تدريس (.3129) .محمد أحمد عمىيسرى 

هجمة القراءة  .المرحمة االبتدائية الرياضيات لتنمية حؿ المشكالت واتخاذ القرار لدى تالميذ
 .3:8-386، يوليو، (312)، ع والهعرفة

لتطوير تدريس الرياضيات في ضوء  تصور مقترح(. :311) .يعف اهلل بف عمي بف يعف اهلل القرني
، كمية التربية، رسالة دكتوراي .ميارات التدريس اإلبداعي ومتطمبات التعمـ المستند إلى الدماغ

 جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية.
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