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مستخلص البحث:
ىدؼ البحث إلى قياس فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية
عادات العقؿ والتفكير التحميمي والتحصيؿ مف خالؿ تدريس مقررالموىوبيف ذوي صعوبات
التعمـ لطالبات الماجستير قسـ التربية الخاصة مسار صعوبات التعمـ  -كمية العموـ والدراسات
اإلنسانية  -جامعة اإلماـ عبد الرحمف بف فيصؿ ،تكونت عينة البحث مف( )27طالبة،
قسمت إلى مجموعتيف :ال ولى تجريبية وعددىا ( )55طالبة درست باستخداـ البرنامج القائـ
عمى التعمـ المستند إلى الدماغ ،والثانية ضابطة وعددىا( )52طالبو درست بالطريقة
التقميدية ،أعدت الباحثة مقياس لعادات العقؿ ،واختبار تحصيمي في مقرر الموىوبيف ذوي
صعوبات التعمـ  ،واستخدمت مقياس التفكير التحميمي لعدناف محمود الميداوي وسعد صالح
كاظـ ( ، )2515تـ تطبيؽ أدوات البحث قبمياً ،وبعدياً عمى مجموعتي البحث،وطبؽ البرنامج
عمى المجموعة التجريبية فقط .وتوصمت نتائج البحث إلى التالي:

 - 5وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي درجات طالبات
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى مقياس عادات العقؿ ومقياس
التفكير التحميمي واالختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية.
 -2ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي /البعدي عمى مقياس عادات العقؿ ومقياس
التفكير التحميمي واالختبار التحصيمي لصالح التطبيؽ البعدي.
 -3ووجود عالقة ارتباطيو موجبة ضعيفة دالة إحصائياً عند مستوى( )0.05بيف درجات
طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عمى مقياس عادات العقؿ ودرجاتيف

عمى مقياس التفكير التحميمي .وعالقة ارتباطيو موجبة ضعيفة دالة إحصائياً عند

مستوى ( )0.05بيف درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عمى
مقياس عادات العقؿ ودرجاتيف عمى االختبار التحصيمي.
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The effectiveness of a program based on brain-based learning in
developing habits of the mind, analytical thinking and achievement
among students of the Master "
Abstract
The study aimed at measuring the effectiveness of a program based on
brain-based learning in developing analytical thinking and achievement
through teaching the course of “ Talented with learning difficulties” for the
students of Master program in the Department of Special Education who are
major in Learning Disabilities / College of Science and Humanities - Imam
Abdul Rahman bin Faisal University.
The research sample consisted of (27) female students and it was divided into
two groups: the first was experimental and included (15) female students who
were taught using the program of brain-based learning, and the second examined (12) female students who were taught via the traditional way.
The researcher designed a measure for the habits of mind and an analytical test
for the course of “talented students with special needs” the researcher conducted the analytical thinking scale of Adnan Mahmoud Al Mahdawi and Saad
Saleh Kazem (2105). The research tools were applied pre and post to the two
research groups, and the program was applied to the experimental group only.
The research came up with the following results:
1- There were statistically significant differences at the level of (0.05) between
the mean scores of female students of the experimental and control groups
in the post application on the scale of mind habits and the scale of analytical
thinking and achievement test for the benefit of the experimental group.
2- There were statistically significant differences at the level (0.05) between the
mean scores of students of the experimental group in the pre/ post applications on the scale of mind habits and the scale of analytical thinking and
achievement test for the benefit of post-application. Also, there was a weak
positive correlation that was statistically significant at the level (0.05) between the scores of female students in the experimental group at the dimensional application on the scale of mind habits and their scores on the scale of
analytical thinking.
3- There was a weak positive correlational relationship statistically significant at
the level (0.05) between the scores of students of the experimental group in
the post application on the scale of mind habits and their scores on the
achievement test.
Key words: - Program based on brain-based learning, habits of the mind, analytical thinking, achievement.
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مقدمة:
يشيد العصر الذي نعيش فيو تحديات كثيرة ،منيا اإلنفجار المعرفي في كافة المجاالت
العممية والتكنولوجية ،فجميع الدوؿ تسعى إلى مواكبة ذلؾ بأف تتحوؿ إلى مجتمعات المعرفة،
ولف تتمكف مف ذلؾ إال بإعداد جيؿ قادر عمى التفكير وانتاج تمؾ المعرفة ،التي تحقؽ
االستفادة مف إمكانات العقؿ البشري ،وترفع كفاءتو  ،وال يتحقؽ ذلؾ بغير تعميـ يسعى إلى
تنمية كافة العمميات العقمية المنوطة بأنواع التفكير المختمفة ،والتعمـ المستند إلى الدماغ يعد
أحد الساليب الميمة و الحديثة في تنمية عادات العقؿ وميارات التفكير المختمفة ورفع
مستوي التحصيؿ االكاديمي لدى الطالب؛ مما يؤدي ذلؾ إلى االستقراروالتوافؽ النفسي ،
واالجتماعي ،واإلنفعالي و تحقيؽ الىداؼ التربوية بكؿ سيولو ،لذا ينبغي عمى المعمميف
دراسة آلية عمؿ الدماغ ،واستراتيجيات التدريس المعتمدة عمييا لتنمية ميارات التفكير لدى
المتعمميف ورفع مستوى تحصيميـ (.حمش.)517 ،2151،
وتوضح نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ أف وظيفة الدماغ العظمى ىو التعمـ ،فيظؿ
الدماغ في حالة تعمـ مستمرة إلى نياية العمر،وتظؿ الشجيرات والشبكات العصبية تنمو إذا
ماتوفر ليا بيئة التعمـ الحافزة والدافعة التي تتيح لمفرد االستغراؽ في الخبرة التربوية دوف
تيديد وتتوفر فييا المدعمات والمكافئات والنشاط الحركي والموسيقي والفنوف  ،ويتأثر التعمـ
المستند إلى الدماغ بنمو الفرد فقدراتو تتطور بسرعة في مرحمتي المراىقة والطفولة
(عفانو،والجيش(. ،)21، 2117،عفانو،والخازندار ( )553،2117-552، ،لطؼ
اهلل. )231-2152،229،
وقد أشار جمبنر،و يجف ) ،)Gulpinar& Yegen,2015إمكانية تحسيف التعمـ
باالعتماد عمى مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ ،وأشارت دراسة السميطي ()2117،345
إلى أف التعمـ يصبح أكثر فاعمية بستثارة نصفي الدماغ معاً لف عرض المعمومات بصرياً
وسمعياً عمى المتعمميف يحفز نصفي الدماغ بالقياـ بعممية معالجة المعمومات بشكؿ متزامف
مما يجعؿ المتعمميف أكثر تحميالً وفيماً لتمؾ المعمومات.

وتوجد عدة دراسات تناولت أىمية التعمـ المستند إلى عمؿ الدماغ في عمميتي التعميـ

والتعمـ ،منيا دراسة،محمد ( ، )2158ودراسة أبو شاىيف  ،وأحمد ،ومراد ( ،)2157و
دراسة ىناء(،)2157و دراسة محمد( ،)2157و دراسة كامؿ ( ،)2157و دراسة
أحمد( ،)2157ودراسة فرج  ،وعبدالفتاح وعصفور(،)2157و دراسة عيسى (  ،)2157و
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دراسة إسماعيؿ (،)2156و دراسة العدواف( ،)2156و دراسة أدـ ،وشتات(،)2155و دراسة
يونس  ،عبد الفتاح(، )2155و دراسة الزغبي( ،)2155و دراسة سمارة( ،)2154و دراسة
الطيطي ( ،)2153و دراسة القحطاني(،)2154و دراسة عبدالقادر(،)2154و دراسة
محمد( ،)2153و دراسة الجاجي ( ،)2153و دراسة كستاوي( ،)2153و دراسة
حسنيف( ، )2155وأسفرت نتائج تمؾ الدراسات عف فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في
تنمية التحصيؿ في الرياضيات والفيزياء والعموـ ،والتفكير المنظومي  ،وعادات العقؿ ،
وميارات التفكير المختمفة مثؿ( :التفكير الناقد ،والتأممي ،واالبداعي ،والبصري)  ،والكفاءة
الكاديمية ،والذكاء الروحي  ،الوعي الفنولوجي ،وميارات تدريس عمـ النفس  ،والوعى
الصحى واالتجاه نحو العموـ والجغرافيا  ،تقدير الذات ، ،واالبداع ،ورفع دافعية الطالب.
المر الذي أدى إلى ظيور مجموعة مف العمميات المعرفية وميارات التفكير التي يجب أف
تتضمنيا المواقؼ التعميمية المختمفة التي يمر بيا المتعمـ ،والتي مف شأنيا أف تؤثر عمى
النجاح الكاديمي لممتعمـ ،والتي أطمؽ عمييا عادات العقؿ.
عادات العقؿ عبارة عف أنماط الداء العقمي الثابت والمستمر في العمؿ مف أجؿ التوصؿ
إلى سموكيات عقالنية لمواجية المواقؼ المختمفة المحيطة بالفرد Costa & Kallick ,
)  )2009 : 1-7وتوجد دراسات استخدمت برامج قائمة عمى التعمـ المستند إلى الدماغ
واستراتيجيات متنوعة لتنمية عادات العقؿ وتحسيف تحصيؿ الطالب  ،مثؿ دراسة (
محمد( ،)2157،احمد (،)2157محمد( ،)2156،سعد(،)2156،سماره ، )2154،
(حسنيف (،)2155 ،عبدالمجيد( )2154 ،فضؿ ( ،)2155،كشؾ ( ،)2155،الحريشي
( ،)2154،العدواف، )2156،حيث استخدمت تمؾ الدراسات برامج واستراتيجيات متنوعة
لتنمية عادات العقؿ والتحصيؿ مثؿ( خرائط التفكير ،والخرائط الذىنية المعززة بالوسائط
المتعددة التفاعيمية ،التعمـ المتمايز في ضوء استراتيجية السقالة التعميمية ،واستراتيجيات
التعمـ المستند إلى الدماغ ،و نموذج وودز ،وبرنامج قائـ عمى الذكاءات المتعددة ،وبرنامج
قائـ عمى مبادئ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ) .
والتعميـ القائـ عمى آلية عمؿ الدماغ يؤثر بطريقة فعالة عمى تنمية ميارات التفكير
المختمفة لممتعمميف ويعد التفكير التحميمي مف الميارات اليامة جداً في حياة الفرد ليس فقط
أثناء المراحؿ الدراسية  ،ولكنو ممتد أيضا ليحقؽ تطور الفرد الوظيفي والميني.
- 829 -

فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقل ...........................................

ويرى سترنبرج ،وكوفماف ( )Sternberg& Kaufiman,1998,481أف المتعمـ اليقدر
عمى دراسة الفكار وتحميميا وتقيميا ؛لموصوؿ إلى الق اررالسميـ اتجاه المواقؼ المختمفة
المرتبطة بحياتو أو بالبيئة التي بعيش فييا إال بتعميؽ قدرتو عمى التفكير التحميمي في
المواقؼ التربوية .
التفكير التحميمي عبارة عف عممية عقمية متتابعة يفتت فييا الذىف الموقؼ أو الحالة
بيدؼ ترتيبيا واعادة تنظيميا لجعميا مبرمجة جاىزة ،ومناسبة لتكويف الدماغ البشري
ومالئمة لسموبو وتنظيمو ومعالجتو  (.الخياط .)2118،9،
وظيرت في اآلونة الخيرة دراسات تناولت تنمية ميارات الفكير التحميمي في المقررات
الدراسية المختمفة وفي مراحؿ دراسية محتمفة مثؿ دراسة (أحمد  ) 2158 ،التي بينت
فاعمية استخداـ اإل نفوجرفؾ في تنمية ميارات التفكير التحميمي لدى طالب الجامعة ،ودراسة
(الشقر  )2158،التي أسفرت نتائجيا إلى فاعمية نموذج نيدىاـ البنائي في تنمية ميارات
الت فكر التحميمي لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي ،وكذلؾ دراسة ( المالكي )2157،التي
وضحت فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية الفائقة في تنمية ميارات التفكير
التحميمي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ،ودراسة (إسماعيؿ )2156،التي سعت لتنمية
مستوى التحصيؿ المعرفي وميارات حؿ المشكالت مف خالؿ نموذج سكماف االستقصائي
لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ،وتوصمت نتائج دراسة (إسماعيؿ  )2156إلى تنمية
بعض ميارات التفكير التحميمي مف خالؿ برنامج إثرائي في الجغرافيا قائـ عمى نظرية التعمـ
المستند إلى الدماغ كما توصمت دراسة (الزبوف )2155،إلى فاعمية برمجية في مقرر إنتاج
الوسائؿ التعميمية وفؽ خرائط التفكير ،في تحسيف ميارات التفكير التحميمي لدي طالبات
جامعة البمقاء ،كذلؾ بينت دراسة (الشواقفة  )2155،فاعمية استخداـ أنموذج فيمدر/
سيمفرماف في تحسيف ميارات التفكير التحميمي لدى طالب الصؼ الثامف الساسي ،وبينت
دراسة ( رمضاف )2154،فاعمية استراتيجية قبعات التفكير الست والنمو العقمي في تنمية
التفكير التحميمي لدى طالب الصؼ الوؿ الثانوي ،وترى الباحثة مف العرض السابؽ لمدراسات
السابقة و في حدود عمميا أنو التوجد دراسة تناولت "برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى
الدماغ في تنمية عادات العقؿ و التفكير التحميمي و التحصيؿ لدى طالبات ماجستير صعوبات
التعمـ" لذا سعت الباحثة إلى إجراء البحث الحالي واالستفادة مف نظرية التعمـ المستند إلى
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الدماغ في تنمية بعض عادات العقؿ ،والتفكير التحميمي والتحصيؿ مف خالؿ تدريس مقرر
الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لطالبات الماجستير في كمية العموـ والدراسات اإلنسانية –
جامعة االماـ عبدالرحمف بف فيصؿ .

مشكلة البحث:
مف خالؿ عمؿ الباحثة في التدريس لمرحمة الماجستير في قسـ التربية الخاصة مسار
صعوبات التعمـ الحظت الباحثة عدة شواىد أدت إلى القياـ بالبحث الحالي منيا-:
 .5إنخفاض درجات الطالبات عمى االختبار النصفي في مقرر الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ
 ،وانخفاض درجاتيف في التكميفات والواجبات التي تتطمب في الحؿ استخداميف ميارات
التفكير العميا كالتحميؿ والنقد واإلستنتاج واالستدالؿ ،وكذلؾ إنخفاض مستوى المثابرة
ومرونة التفكير،وضعؼ القدرة عمى إصدار الحكاـ وزيادة اإلندفاعية في تقديـ
اإلستجابات عمى السئمة الشفيية والمقالية ،وأيضاً إعتمدت الباحثة عمى نتائج التجربة

االستطالعية التي أظيرت إنخفاض قدرات الطالبات في التحصيؿ وضعؼ قدرتيـ عمى

استخداـ عادات عقمية تسيؿ ليـ استخداـ ميارات التفكير العميا ..
 .2إطالع الباحثة عمى عدد مف الدراسات التي أوصت بأىمية تفعيؿ التعمـ المستند إلى
الدماغ في المراحؿ التعميمية المختمفة لتجويد عمميتي التعميـ والتعمـ وأىمية تنمية عادات
الدماغ وأنواع التفكير المختمفة ومف تمؾ الدراسات دراسة (عيسى ، ) 2157،ودراسة
(كامؿ ) 2157،ودراسة(محمد ، ) 2157،ودراسة (السواط، ) 2155،ودراسة(آدـ
وشتات ، ) 2155،ودراسة (عبدالمجيد . ) 2154،
 .3وجود بعض البحاث والدراسات السابقة التي أوصت بضرورة االىتماـ بتنمية عادات العقؿ
لدى الطالب ومف تمؾ الدراسات  :دراسة ( أحمد ، )2158 ،ودراسة(عيسى، ) 2157،
ودراسة (كامؿ ، ) 2157،ودراسة (القحطاني  ،)2154،ودراسة ( عبدالمجيد )2154 ،
،ودراسة ) ،(Cuoco, & others. 2010ودراسة ). (Calik& Coll, 2012
.4وجود بعض البحاث والدراسات السابقة التي أوصت بأىمية االىتماـ بتنمية التفكير
التحميمي لدى الطالب ومف تمؾ الدراسات  :دراسة ( أحمد، )2158 ،

& Sharp

) (، ) Whaley, 2018الشقر ،)2158،ودراسة ( إسماعيؿ  ، )2157 ،ودراسة (
العمرجي  ،)2157،ودراسة ( رمضاف.)2154،
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 .3عدـ وجود دراسات سابقة في حدود عمـ الباحثة تناولت التعمـ المستند إلى الدماغ في
مرحمة الماجستير بشكؿ عاـ  ،وبمقرر الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ بشكؿ خاص.
ومما سبؽ تبمورت وتحددت مشكمة البحث الحالي في السعي إلى التعرؼ عمى فاعمية
برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقؿ المرتبطة بمقرر الموىوبيف
ذوي صعوبات التعمـ والتفكير التحميمي و التحصيؿ لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ ".
لذلؾ جاء البحث الحالي لإلجابة عمى التساؤؿ الرئيس التالي "ما فاعمية برنامج قائـ عمى
التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقؿ والتفكير التحميمي و التحصيؿ لدى طالبات
ماجستير صعوبات التعمـ"
ولإلجابة عف السؤاؿ الرئيس السابؽ يتطمب اإلجابة عف السئمة الفرعية التالية:
 .5ما عادات العقؿ المرتبطة بمقرر "الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ" المقرر عمى طالبات
ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ؟
 .2ما فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية بعض عادات العقؿ
لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ؟
 .3ما فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير التحميمي لدى
طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ؟
 .4ما فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية التحصيؿ في مقرر
الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ
والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ؟
 .5ما العالقة بيف بعض عادات العقؿ والتفكير التحميمي لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ
بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ؟
 .6ما العالقة بيف بعض عادات العقؿ والتحصيؿ لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية
العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ؟

أهداف البحث:

ىدؼ البحث الحالي إلى:

 .5إعداد قائمة بعادات العقؿ المرتبطة بمقرر "الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ" المقرر عمى
طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ.
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 .2التحقؽ مف فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية عادات
العقؿ لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ.
 .3التحقؽ مف فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير
التحميمي لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية
بالجبيؿ.
 .4التحقؽ مف فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية التحصيؿ
الكاديمي لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية
بالجبيؿ.
 .5إيجاد العالقة بيف عادات العقؿ المرتبطة بمقرر"الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ" والتفكير
التحميمي لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية
بالجبيؿ.
 .6إيجاد العالقة بيف عادات العقؿ المرتبطة بمقرر"الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ"
والتحصيؿ لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية
بالجبيؿ.

أهمٌة

البحث :ترجع أىمية البحث الحالي إلى:

 .5يشكؿ ىذا البحث إطا ارً مرجعيا لالرتقاء بالممارسات التدريسية في ضوء نتائج أبحاث
الدماغ .

 .2يسيـ في تنمية عادات العقؿ و التفكير التحميمي والتحصيؿ لدى الطالبات  ،في ضوء
أحد أحدث التوجيات العالمية الحديثة وىي نتائج أبحاث الدماغ.
 .3يزود أعضاء ىيئة تدريس مقرر "الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ" بقائمة بعادات العقؿ
المرتبطة بتدريس مقرر الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ.
 .4يمد أعضاء ىيئة التدريس باختبار تحصيمي لمقرر "الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ"
المقررعمى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ.
 .5يمد الباحثيف في مجاؿ التعمـ المستند إلى الدماغ بمقياس لعادات العقؿ

في

مقرر"الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ" المقررعمى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية
العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ.
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حدود

البحث :اقتصرت حدود البحث الحالي عمى:

 .5طالبات ماجستير صعوبات التعمـ في كمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ ،المسجالت
في الفصؿ الدراسي الوؿ( 2159ـ 2121-ـ)  ،وعددىـ ( )29طالبة مقرر عمييف مادة
الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ  ،وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ،إحداىما ضابطة تتكوف
مف  52طالبة تدرس بالطريقة التقميدية ،والخرى تجريبية تتكوف مف  55طالبة تدرس
باستخداـ البرنامج القائـ عمى استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ.
 .2بعض عادات العقؿ و الكثر ارتباطاً بمقررالموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ المقررعمى
طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ .

 .3البرنامج القائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ .

منهج البحث:
استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ذا المجموعتيف إحداىما تجريبية والخرى ضابطة
وطبؽ عمييما أدوات البحث قبمياً وبعدياً وطبؽ البرنامج عمى المجموعة التجريبية فقط.

مصطلحات

الدراسة :تمتزـ الدراسة الحالية بالتعريفات اآلتية لمصطمحات الدراسة:

 البرنامج التدرٌبً :عرفو (المقاني والجمؿ  ) 39 ،5996،بأنو  :مخطط عاـ يوضع قبؿ عمميتي
التدريب والتعميـ و يتضمف الخبرات التعميمية التي يكتسبيا المتعمـ وتكوف متسمسمة بطريقة
منطقية وفؽ متطمباتو واحتياجاتو .
وتعرفو الباحثة في البحث الحالي

 :بأنو عممية مخططة ومنظمة تنطوي عمى

مجموعة محاضرات في مقرر الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ ،تقدـ إلى طالبات ماجستير
صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ ،وتيدؼ إلى تنمية عادات العقؿ
والتفكير التحميمي والتحصيؿ الكاديمي لدييف.
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 نظرٌة التعلم المستند إلى الدماغ :يرى أصحاب ىذه النظرية أف التعمـ المستند إلى الدماغ عبارة عف منيج أو
أسموب شامؿ لمتعميـ والتعمـ يستند إلى افتراضات نظرية وعممية في عمـ العصاب الحديثة
التي توضح كيفية عمؿ الدماغ بشكؿ طبيعي ،وتستند إلى التركيب التشريحي لمدماغ البشري
وأداءه الوظيفي في عدة مراحؿ تطورية مختمفة ( السمطى ( ،) 518 ، 2114،أبو زيد،
.)21 ،2154
وتوظؼ الباحثة ىذه النظرية في بحثيا مف خالؿ مجموعة مف الممارسات
واإلجراءات تنفذ باستراتيجيات متنوعة توضح آلية عمؿ الدماغ  ،وكيفة حدوث التعمـ داخمو ،
والقواعد والشروط التي ينبغي توافرىا لكي يعمؿ الدماغ بأقصى طاقتة.

 -عادات العقل:mental haibts :

تعرؼ بأنيا :نزعة وميؿ المتعمـ إلى التصرؼ بطريقة مناسبة في المواقؼ المختمفة،
سواء عند مواجية مشكمة أو اإلجابة عمى سؤاؿ ما ،اثناء حؿ مشكمة غير متوفرة في البنية
المعرفية لممتعمـ(Costa & Kallick, 2008 : 8).
تعرفيا الباحثة إجرائياً في ىذا البحث بأنيا :قدرة طالبات ماجستير صعوبات التعمـ في

كمية العموـ والدراسات اإلنسانية  ،جامعة اإلماـ عبدالرحمف بف فيصؿ عمى بناء تفضيالت
مف السموكيات الفكرية والذىنية التي تقودىف إلى أداء السموكيات المرغوبة أكثر مف غيرىا
لمواجية المشكالت  ،ويقاس ذلؾ مف خالؿ استجاباتيف عمى مقياس عادات العقؿ المعد مف
قبؿ الباحثة في البحث الحالي .

 التفكٌر التحلٌلًAnalytical thinking -:يعرفة كؿ مف ) (Harrison& Bramson, 2002بأنو نوع مف أنوع التفكير المختمفة،
وتتضح أىميتو في مساعدة الطالب عمى االستبصار بالمشكمة التي تواجيو مف عدة زوايا
مختمفة حتى يتمكف ويصؿ إلى اتخاذ القرار المناسب لحؿ المشكمو ،ويتضح أيضاً في تَمكف
الطالب في جمع المعمومات المناسبة حوؿ موقؼ ما ،واالختيار مف بيف مصادر التعمـ
المختمفة ما يناسب الموقؼ المشكؿ ،حتى يوفر لمطالب معمومات قيمة  ،ويكوف التفكير
التحميمي مفيداً جداً عندما يكوف لمموقؼ أبعاداً منطقية وتحميمية.
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وتعرفو الباحثة إجرائياً  :بأنو نشاط عقمي تقوـ بو طالبات الماجستير لمقياـ بفحص

النصوص المقروئة وتجزئتيا إلى مكونات صغيرة إلجراء عمميات متنوعة كالتنظيـ والتسمسؿ

وتحديد أوجو الشبو واالختالؼ والمقارنة ،واالستنتاج ،والتمخيص ،والتصنيؼ ،والتنبؤ،
والتحميؿ والتقد ،وحؿ المشكالت واتخاذ الق اررات بشأنيا  ،ويقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا
الطالبة عمى مقياس التفكير التحميمي المستخدـ في البحث الحالي .

 التحصٌل األكادٌمً :تعرفو الباحثة إجرائياً :بأنو الدرجة التي تحصؿ عمييا طالبة ماجستير صعوبات التعمـ في كمية
العموـ والدراسات اإلنسانية  ،جامعة اإلماـ عبدالرحمف بف فيصؿ عمى االختبار التحصيمي

لمقرر الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ المعد مف قبؿ الباحثة في البحث الحالي .

أدوات البحث(من إعداد الباحثه):
اعتمد البحث الحالي في إجرائو عمى الدوات التالية :
 .5برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ .
 .2مقياس لعادات العقؿ .
 .3مقياس لمتفكير التحميمي .
 .4اختبار تحصيمي في مقرر الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ .

اإلطار النظري والدراسات السابقة :
المحور األول :التعلم المستند إلى الدماغ Brain Based Learning :
ظيرت نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في نياية القرف العشريف واطمؽ عمييا نظرية
التعمـ المنسجـ مع الدماغ وأعتمدت ىذه النظرية عمى عمـ العصاب الذي فسر كيؼ تحدث
عممية التعمـ في الدماغ  ،حيث أف كؿ الفراد قادروف عمى التعمـ إذا توافرت ليـ بيئة تعميمية
تتيح ليـ التفاعؿ مع الخبرات التربوية المتنوعة تفاعالً صحيحاً .)Cain,et.al,2002 (.
ويشير زيتوف (  )2113و السميطي ( )2114،518إلى التعمـ المستند إلى الدماغ

بأنو منيج أو أسموب شامؿ لمتعمـ يشير إلى افتراضات العصاب التي توضح اآللية التي
يعمؿ بيا الدماغ بشكؿ طبيعي  ،والى التركيب التشريحي لمدماغ وادائو خالؿ مراحؿ النمو
المختمفة بطريقة تسيـ في تفسير سموؾ المتعمـ  ،وربط التعمـ بخبراتو الواقعية و الحياتية في
ضوء مبدأ التعمـ و حضور الذىف .
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و شيد نياية القرف العشريف الكثير مف البحاث التي تناولت الدماغ وتركيبو ووظيفتو،
وكاف التركيزعمى ربط الدماغ بكؿ مف البيئة والجسد واإلنفعاالت لنيا جميعاً تؤثر عمى عمؿ

الدماغ (الجوراني .)2118،

ويشير كوستا وكيمؾ (  ) Costa & Kallick,2009إلى أف التعمـ المستند إلى
الدماغ لو دور فعاؿ في عممية التعمـ؛ فإذا تعرض المتعمميف إلى مثيرات وخبرات تناسب
المستوى العقمي ليـ يمكنيـ ذلؾ مف إيجاد عالقات ترابطية بيف الخبرات السابقة والخبرات
الالحقة ؛ مف خالؿ توفر بيئة تفاعمية وتعاونية بيف الطالب وأقرانيـ في الصؼ الدراسي .
ووضح أصحاب نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ إلى أف كؿ فرد قادر عمى التعمـ إذا
توفرت لو البيئة التعميمية التي تسمح لو بمعالجة المعمومات وربطيا بالخبرات التعميمية
والحياتية (الخميفة.)2153،213،
وعرؼ العصيمي (  )2156،561التعمـ المستند إلى الدماغ بأنو استراتيجية تستند
عمى مجموعة أسس ومبادئ متناغمة مع عمؿ الدماغ  ،يتـ مف خالؿ مرحمة اإلعداد
والشرح واكتساب المعمومات والتجميع الوظيفي وتكويف الذاكرة .

 -ماهٌة نظرٌة التعلم المستند إلى الدماغ:

ينقسـ الدماغ إلى نصفييف كروييف ،النصؼ اليمف ،والنصؼ اليسر ،ويتبادال ف العمؿ

معاً  ،ويرتبط النصفاف معاً بواسطة حزمة مف اللياؼ العصبية التي تصؿ جانبي الدماغ

بعضيما البعض بحيث يتكامؿ نصفي الدماغ معاً أثناء عمميما  ،ولكؿ نصؼ منيما خصائص

وسمات تختمؼ عف النصؼ اآلخر ،فيختص النصؼ اليسر ،بالقدرة عمى معالجة المعمومات
المفظية ،والتحميؿ وربط الجزاء ببعضيا البعض ،والتشفير وفؾ الرموز ،والقدرة الرياضية
والرقمية والمنطؽ ،بينما يختص النصؼ اليمف بالقدرة البصرية المكانية ،والقدرة عمى إيجاد
العالقات بيف الجزاء وتكويف أنماطاً جديده تظير في الرسـ وتكويف الصور ،و القدرة عمى

التركيب والمعالجة المتوازية لممعمومات ،ويكوف مسؤوالً أيضاً عف :الموسيقى ،والتخيؿ
،والعاطفة (.الرشيدي.)2155،

ويرى كؿ مف الكسمف وشف ( )Laxman& chin,2010أف نظرية التعمـ القائـ عمى
عمؿ الدماغ ترتكزعمى وظيفة الدماغ وبنيتو ،وماداـ الدماغ يقوـ بعممياتو بشكؿ طبيعي
وتمقائي ،فإف عممية التعميـ ال بد أف تحدث ،إال إذا ارتبطت ببعض السموكيات التي قد تظير
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في الطرؽ التقميدية مثؿ عدـ التشجيع ،والخوؼ ،والتجاىؿ ،مما يعيؽ عممية تعمـ الدماغ
الطبيعية  ،كما وضحا الكسمف وشف أيضاً أف التعميـ القائـ عمى عمؿ الدماغ عبارة عف
تطبيؽ استراتيجيات تقوـ عمى مبادئ مستمدة مف فيـ بنية ووظائؼ الدماغ ،والمعمـ الناجح
ىو الذي يقدـ تعميماً يتوافؽ مع تمؾ الوظائؼ ليستفيد المتعمـ بشكؿ فعاؿ .
مبادئ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ:

يشيركؿ مف :الرشيدي( ،)2155و القرني( )2151و صالح ) ) Saleh,2012وجريتا
وباميال)Pamela,2013

&(Greta

أف نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ تعتمد عمى

مجموعة مف المبادئ الرئيسية لمتعمـ الذي يعتمد عمى عمؿ الدماغ والذي يمكف أف يتحقؽ
في المواقؼ التعميمية المتنوعة ومف ىذه المبادي مايمي:
 .5أف الدماغ يقوـ بعدة وظائؼ بشكؿ متزامف ،أي أنو يستطيع تنفيذ عدة نشاطات في وقت
واحد مثؿ الرؤية  ،والسمع ،والتذوؽ  ،والشـ ...الخ.
 .2إف عممية بحث الدماغ عف المعنى فطرية ،حيث تتأتى ىذه العممية مف خالؿ النماط ،
فالحصوؿ عمى المعنى لمدماغ أىـ بكثير مف الحصوؿ عمى المعمومات نفسيا.
 .3أف الدماغ يتكوف مف مجموعة أجزاء ت َكوف نظاماً يعمؿ بشكؿ متفاعؿ و متكامؿ لكؿ جزء

وظيفة خاصة بو ،وكؿ جزء يؤثر في اآلخر ويتأثر بو ،ويعود ذلؾ إلى الترابط بيف خاليا

الدماغ ،والشكؿ الظاىر لمدماغ يظير متشاباً بيف الفراد ولكف يختمؼ في الترابطات
العصبية بيف خالياه مف فرد آلخر ويرجع ذلؾ إلى عوامؿ وراثية وبيئية.

 .4ضرورة االنفعاالت لعممية التعمّـ  ،لنيا تزود المتعمّـ باالنتباه  ،وقيمة التعمّـ والمعنى
والذاكرة

 .5يكوف الدماغ تمثيالت ذات معنى لكؿ ما يحيط بالفرد أو الخبرات التي يمر بيا الفرد ،
فالدماغ دائـ البحث عف معاني المعارؼ ومضامينيا ،وذلؾ مف خالؿ الترابطات بيف
الخبرات الجديدة والسابقة حتى تصبح ذات معنى لمفرد والبحث عف التشابيات،
واالختالفات عمؿ المقارنات.
 .6يقسـ الدماغ المعمومات إلى أجزاء ويربط بينيا بشكؿ متسمسؿ ،لتسييؿ إدارؾ ىذه الجزاء
بطريقة كمية ،و يستجيب الدماغ لممثيرات الفعالة القوية  ،التي تتناسب مع رغبات و
احتياجات الفرد.
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 .7التعمّـ يتضمف عمميتي الوعي والالوعي وعمميتي تركيز االنتباه واإلدراؾ الجانبي.

 .8خالؿ المراحؿ العمرية المختمفة يزيد وعي المتعمميف بالعمميات المعرفية وما وراء المعرفية
التي يقوـ بيا أثناء التعمـ  ،باإلضافة إلى

تأثير التغذية الراجعة و االستراتيجيات

التدريسية عمى تعمـ الفرد.
 .9اإلنساف يمتمؾ نوعيف مف الذاكرة :ذاكرة الحفظ و تيتـ بتحميؿ الميارات و بالحقائؽ ،
والذاكرة المكانية و تستقبؿ الخبرات الحسية ،توجد طريقتاف لتنظيـ الذاكرة لدى
المتعمميف ىما :الذاكرة الخفية ،و الذاكرة الواضحة  ،ويتـ التعامؿ مع ىاتيف الطريقتيف
بصورة مستقمة عف الخرى ،بحيث يتمكف المتعمميف مف تسجيؿ معموماتيـ في مخزف
واحد لمذاكرة أو عدة مخازف في آف واحد.
 .51توجد عالقة ارتباطية ايجابية بيف تطور ونضج الدماغ و التعمـ  ،حيث نجد أف التعمـ
يغير مف تركيب الدماغ ويطور قدراتو التي تكونت بفعؿ الخبرات السابقة باستمرار ،ويبرر
ذلؾ اعتماد تعمـ المتعمـ الالحؽ عمى التعمـ السابؽ لو.
 .55كؿ دماغ يعتبر حالة فريدة  ،وفيـ المتعمـ يكوف أفضؿ عندما تتجسد لو الحقائؽ بشكؿ
طبيعي  ،وتكوف ضمف الذاكرة المكانية الطبيعية.
 .52يكوف التعمـ محدوداً في حالة وجود عنصر التيديد و مواجية التحدي يؤدي إلى تعزيز
التعمّـ .

مراحل التعلم المستند على الدماغ :

التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ يمر بعدة مراحؿ كما يرى جنسف ()261-255 :2154

،السمطي( )516-512 :2114،

المرحلة األولى  :اإلعداد . Preparation
يتـ فييا تجييزالدماغ واعداده لمترابطات الشبكية والعصبية التي يتـ تنشطييا مف خالؿ
طريقة عرض المادة التعميمية ،فيتـ استدعاء ما ىو مخزف لدى المتعمـ مف خبرات لعمؿ أكبر

قدر مف العالقات واالرتباطات الممكنة بينيا وبيف الخبرات الجديدة إلعداد نموذجا عاما لمتعمُّـ
الجديد ،واستخداـ المعمـ إلستراتيجية السئمة الحافزة المعدة مسبقاً لموضوع الدرس يحفز
ويساعد المتعمميف في استثارة إىتماميـ وجذب انتباىيـ وزيادة دافعيتيـ وتفاعميـ داخؿ

القاعة الدراسية .
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المرحلة الثانٌة  :االكتساب Acquisition
تشكؿ في ىذه المرحمة ترابطات عصبية نتيجة الخبرات التي تعرض ليا الفرد سابقاً ،

وكمما تعرض المتعمـ إلى خبرات مألوفة تكوف الترابطات العصبية المثارة أقوى فينتج التعمـ
الفعاؿ  ،وتوجد عدة استراتيجيات لتنشيط نصفا الدماغ وتسييؿ االكتساب :مثؿ :عرض

الخبرات التعميمية مف خالؿ الدوات البصرية والسمعية والخرائط الذىنية  ،التنوع في الخبرات
المقدمة  ،واالنفوجرافؾ  ،والمشاريع الجماعية  ،والفيديوالتعميمي ،ولعب الدور  ،والتعمـ
الذاتي ،وتؤكد ىذه المرحمة عمى الخبرة المتعممو مف قبؿ.

المرحلة الثالثة  :التفصٌل (الشرح واإلٌضاح) Elaboration
يقوـ المتعمـ باالنغماس واالندماج الكامؿ مع الموضوعات المتعممو مف خالؿ

الترابط بيف العقؿ و الجسـ .و تفرد المتعمـ في صفاتو وتكوينو وممارسة التعمـ التعاوني
والتبادلي وتركيب وبناء المعنى ،يجعؿ المتعمـ يسعى إلى تجزئة وتفصيؿ الخبرات مف أجؿ
تعميقيا وتجذيرىا ،فيعمؿ الدماغ بتصنيؼ الخبرات المتعممة والتحميؿ واالنتقاء والنقد
واالختبار وتثبيت التعمـ ،ومف االستراتيجيات التي تنشط الجانب اليسر مف الدماغ في ىذه
المرحمة :المناقشة والحوار والشرح

 ،التدريس المصغر ،عروض الفيديو ،االستقصاء

واالستقراء  ،وجميعيا توفر تغذية راجعة لممتعمـ.

المرحلة الرابعة  :تكوٌن الذاكرة Memory Formation

يتـ تقوية التعمُّـ واسترجاع المعمومات في ىذه المرحمة بشكؿ أفضؿ مف خالؿ الراحة

الكافية والتأمؿ والسياؽ والتغذية الراجعة ،وتحدي ذو معنى ومواقؼ تعميمية معقدة
واستبصارالمشكمة ؛ مما يساعد عمى تعميؽ معالجة الدِّماغ لمخبرات المتعممة بطريقة أفضؿ؛

ذلؾ لف الدِّماغ ال يتعمَّـ واليكتسب الحبرات دفعة واحدة فيو يعمؿ بأعمى درجات الكفاءة عبر
الوقت.

المرحلة الخامسة  :التكامل الوظٌفً Functional Integration

يتـ في ىذه المرحمة استخداـ التعمُّـ الجديد بيدؼ تعزيزه والتوسع فيو الحقاً  ،وتتطور

الشبكات العصبية الممتدة أو الموسعة مف خالؿ تكويف وتطوير ترابطات صحيحة وقوية

،ويتـ ذلؾ مف خالؿ ال نشطة اال ثرائية االضافية المرتبطة بما تـ تعممو ،والمتعمـ يكوف قادر
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عمى التعمـ بصورة أفضؿ عندما يتخذ الق اررات و يحؿ مشكالت واقعية فتجد الخبرات ليا سبيؿ
في البنية الدماغية .
مف خالاؿ اإلطالع عمى االدبيات والدراسات السابقة في تقسيـ مراحؿ التعمـ المستند إلى
الدماغ وجدت الباحثة أف كفاليؾ ( )2114و جنسف ( )2154دمجوا بيف (مرحمتي االعداد
واالكتساب) في مرحمة واحدة وأطمقوا عمييا إسـ مرحمة االستعداد لمتعمـ كما ذكروا مرحمة
جديدة أطمقوا عمييا إسـ (اليقظة اليادئة ) حيث يتـ فييا تشجيع المتعمميف عف البعد عف
المخاوؼ والتيديد وتحفيزىـ عمى التحدي،وتتفؽ الباحثة معيـ في أف غياب التيديد شرط
ميـ لنمو الدماغ.

المحور الثانً :عادات العقل:
مفهوم عادات العقل:
تعبرعادات العقؿ عف اتجاه عقمي لدى الفرد يوضح نمط سموكياتو ،ويعتمد عمى استخداـ
النماط الذىنية في الوقت المناسب واالستفادة منيا في تحقيؽ الىداؼ المطموبة( .العميمات
)2153،
ووضع كوستا ،وكيمؾ)(Costa & Kallick, ، (Costa & Kallick, 2000,7-8
) 2008,15-40عدة مف تعريفات لعادات العقؿ ،فعرفوىا بأنيا عممية تطوير لمعقؿ لجعمو
قاد ارً عمى إنتاج حموؿ كثير لممشكالت وأفكار متنوعة ،وتتضمف قيـ واتجاىات وميوؿ  ،مما

يجعؿ المتعمـ يفضؿ تصرفات عقمية دوف أخرى  ،كما الحظوا أف عادات العقؿ تركز عمى ما
يجب عمى المتعمـ أف يسمكو عندما ال يعرؼ الحؿ  ،ووصفوىا أيضاً بأنيا مجموعة مف
التفضيالت لنماط عقمية دوف غيرىا يستخدميا المتعمـ في موقؼ ما ،ويسعى لممحافظة

عمييا.
وضحت التعريفات السابقة أف عادات العقؿ تتضمف :أنماط أداء عقمي  -واتجاىات ػػ و
قيـ ػػ وميوؿ ػػ وسموكيات ػػ ورغبات موقفية ػػ وتتبنى الباحثة في البحث الحالي مفيوماً

لعادات العقؿ ،حيث ترى أنيا عبارة عف بناء تفضيالت مف النماط الذىنية تقود المتعمـ إلى
أداء السموؾ المناسب أكثر مف غيره إلتخاذ قرار وحؿ مشكمة ما .
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تصنٌفات عادات العقل:
ستعتمد الباحثة في البحث الحالي عمى تصنيؼ كوستا ،وكيمؾ

& ( Costa

) Kallick , 2000 : 324و )  ( Costa & Kallick , 2008 : 15-85و ( Costa
) & Kallick , 2009 : 38-62لعادات العقؿ لف ىذا التصنيؼ كما يرى
() 91 ،2118

نوفؿ

مف أكثر التصنيفات اقناعا في تفسير و شرح عادات العقؿ  ،بسبب

اعتمادىما عمى نتائج دراسات بحثية كثيرة ،أكثر مف التصنيفات التي سبقتيما.
,وتوصال  costa &kallickخالؿ دراساتيما لنتائج االبحاث السابقة إلى (ستة عشر)عادة
عقمية تجعؿ مف يمتمكيا أكثر انتاجية وىى موزعة عمى جانبى الدماغ :
.5المثابرة

 :Persistingوىي قدرة المتعمـ عمى التغمب كؿ المعوقات وتحقيؽ اليدؼ

المطموب منو .
.2إدارة اإلندفاعية  :Managing Impulsivityتتمثؿ في التأني ووضع تصور لي عمؿ
قبؿ القياـ بو ،والبعد عف الحكاـ الفورية قبؿ اتخاذ القرار وحؿ المشكمة.
.3اإلصغاء بتفيـ وتعاطؼ :Listening with Understanding and Empathy
وتظير في اإلستماع لآلخريف ومشاركتيـ ،واحتراـ أفكارىـ والتعاطؼ معيا.
.4التفكير بمرونة : Thinking Flexibly :وىي عدـ تشبث المتعمـ بأفكاره وآراءه وقدرتو
عمى التغيير  ،في حاؿ الحصوؿ عمى معمومات جديدة وتقبؿ أفكار اآلخريف.
.5التفكير في التفكير  :Metacognitionىي القدرة عمى تأمؿ وشرح خطوات تفكيره،
وتعديميا وادارتيا وتقويميا ، ،وتحديد ما يعرفو وما يحتاجو لتحقيؽ اليدؼ .
.6الكفاح مف أجؿ الدقة : Striving For Accuracyو تتمثؿ في سعي المتعمـ لموصوؿ
إلى الكفاءة والكماؿ والحرفية في الداء مف خالؿ أداءه الدقيؽ والمياري لممياـ المكمؼ
بيا .
.7التساؤؿ وطرح المشكالت : Questioning and Posting Problems :وىي قدرة
المتعمـ عمى انتاج التساؤالت ومناقشتيا ،لموصوؿ إلى حؿ المشكالت.
.8تطبيؽ المعارؼ السابقة عمى الوضاع الجديدة Applying Past Knowledge to
 :New Situationsوتظيرفي القدرة عمى االستفادة مف المعمومات السابقة في مواقؼ
جديدة.
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.9التفكير والتواصؿ بوضوح ودقة Thinking and Communicating with Clarity
 :and Precisionىي عادة تظير في التعبير الجيد عف الفكار و الربط بيف المغة
والتفكير.،
.51االستجابة بدىشة ورىبة  :Responding With Wonderment and Aweىي
قدرة المتعمـ واستمتاعو بحؿ المشكالت التي تتحدى قدراتو باستمرار .
.55جمع البيانات باستخداـ كافة الحواس:Gathering Data Through All Senses
وىي عاده عقميو تعبر عف قدرة المتعمـ استثمار حواسو في جمع أكبر قدر ممكف مف
المعمومات مف البيئة المحيطة بو.
.52التصور واالبتكار والتحدي : Imagining Creating and Innovatingوتظير ىذه
العادة في قدرة المتعمـ عمى روية المشكمة مف زوايا متعدده وعمى ابتكار حموؿ جديدة
ليا.
.53اإلقداـ عمى مخاطر مسئولة : Taking Responsible Risksوتظير

في قدرة

المتعمـ عمى كشؼ الغموض في ظؿ غياب الكثير مف المعطيات في أي موقؼ تعميمي
جديد أو مشكمة يمر بيا .
.54إيجاد الدعابة  :Finding Humorوتبدو ىذه العادة في القدرة عمى إطالؽ روح المرح
والدعابة أثناء أداء المياـ.
.55التفكير التبادلي  : Thinking Interdependentlyتظير ىذه العادة في قدرة المتعمـ
عمى العمؿ ضمف مجموعة العمؿ بفاعمية .
.56االستعداد الدائـ لمتعمـ المستمرRemaining Open To Continous Learning
تظير ىذه العادة في شعور المتعمـ بأف المواقؼ الجديدة عبارة عف فرص الكتساب
الخبرات التي تساعده عمى التطوير والتحسيف والتعديؿ المستمر.

عالقة عادات العقل بالتفكٌر التحلٌلً والتحصٌل فً ضوء التعلم المستند إلى الدماغ:
أف تنمية عادات العقؿ تؤثر عمى التفكير التحميمي والتحصيؿ االكاديمي لممتعمميف ،
وتؤثر أيضاً عمى سموكياتيـ وأدائيـ لمميمات التعميمية  ،ومدى مثابرتيـ  ،و مرونو تفكيرىـ

في حؿ المشكالت التي تساعدىـ عمى تجاوزىا  ،وربط خبراتيـ السابقة بالالحقة ،ومدى
قدرتيـ عمى التحدي  ،وىذا بدوره يتيح ليـ فرصة تنمية قدراتيـ مف خالؿ حؿ المشكالت
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وعمميات التفكير التي تتحوؿ إلى سموكيات يومية حياتية مستمرة يقوـ بيا المتعمميف في
مختمؼ جوانب حياتيـ وىو ما يسمي بعادات العقؿ ،فمـ يعد ىناؾ جدوى لحشو أدمغة
المتعمميف بمعارؼ ال يكوف ليا مردود إيجابي عمى حياتيـ اليومية .و اليدؼ السمى ىو
االىتماـ ومساعدة المتعمميف عمى توظيؼ عمميات التفكير مما ىو متاح مف معارؼ في الفيـ
واالكتشاؼ ليحقؽ ليـ النجاح الكاديمي .ومف الدراسات التي أشارت إلى ايجابية العالقة بيف
عادات العقؿ واالداء االكاديمي لممتعمـ منيا دراسة ،(Costa & Gamstom ,2001),
)( ، (Tishman, 2000)،(Bernard,2006سيد،و عمر( ، )2155،السواط.)2155 ،
وقد طرح عدد مف الباحثيف بعض السس والمبادئ المستندة عمى الدماغ والتي مف
شأنيا أف تنمي عادات العقؿ وبالتالي تنمي ميارات التفكير المختمفة والتحصيؿ الكاديمي
منيـ( عبيدات ،وسييمة (Cuoco, & others. 2010) (Calik& ،)87-67 ،2155 ،
) Coll, 2012ومف ىذه المبادئ ما يمي:
 .5تقسيـ المتعمميف إلى مجموعات عمؿ في القاعات الدراسية ،فذلؾ يساعد عمى نمو الدماغ
وينمي ميارات التفكير لدييـ ،التحصيؿ ويحسف مف أدائيـ  ،كما يساعد عمى تنمية
التفكير التبادلي.
 .2توفير البيئة تعميمية اآلمنة الخالية مف الضغوط النفسيو بمعنى أف يتـ تقبؿ كافة اآلراء
والسماح لممتعمـ بالحركة لنيا مف العوامؿ اليامة التي تنشط عمؿ الدماغ.
 .3تقديـ المحتوى التعميمي الذي يراعي حاجات المتعمميف وخبراتيـ السابقة ويكوف قائـ عمى
المعنى
 .4مراعاة الفروؽ الفردية مف خالؿ تدعيـ واثراء البيئة التعميمية بالخبرات المتنوعة ،وتوفير
الوقت المناسب لممتعمـ لداء المياـ التعميمية بما يتناسب مع سرعة كؿ متعمـ .
 .5التمييد قبؿ مفاجئة المتعمـ بالسؤاؿ ،فالدماغ يصاب بحالة توقؼ لحظي عندما يفاجئ ،
وذلؾ ينمي عادة إدارة االندفاعية لدى المتعمـ.
 .6تنوع الىداؼ بحيث تكوف متباينة المستوى ،وتوفير الطرؽ والوسائؿ المتباينو والمتنوعة
 ،لكي اليكوف التعمـ بطريقة واحد لف الجمود وعدـ التنوع ضد نمو الدماغ  ،وىذا يساعد
عمى تنمية المرونة في التفكير.
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 .7يشعر المتعمـ بالرضا واالرتياح لما يتمقاىمف تعمـ عندما توفر لو التغذية الراجعة الفورية
؛ممايزيد مف دافعيتو لإلنجاز ،ويساعده لموصوؿ إلى الميارة والدقة في أداء المياـ
المكمؼ بيا .
 .8المعمـ ىو النموذج الذي يحتذي بو المتعمميف فال بد أف يكوف قدوة حسنة ليـ  ،حيف
يعدؿ مف نفسو بناء عمى التغذية الراجعة الحاصؿ عمييا سواء مف زمالئو أو طالبو أو
مشرفيو.
 .9أف يكوف المتعمـ محور العممية التعميمية ويشترؾ في عممية تعميمو وتقويمو واختياره
لالستراتيجيات المختمفة المستخدمة في تدريسو.
وقد تناولت بعض الدراسات السابقة التعمـ المستند إلى الدماغ وعادات العقؿ مع
متغيرات مختمفة وعينات مختمفة سواء مف التعميـ العاـ أو التعميـ الجامعي  ،مثؿ دراسة
دراسة أبو بكر(  )2158التي ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج تدريبي مقترح في ضوء
نظرية التعمـ المستند إلى نتائج أبحاث الدماغ في تنمية الجدارات التدريسية لمطالب المعمميف
بكميات التربية ،لعينة تكونت مف ( )65طالب كمية التربية  ،وتوصمت نتائج البحث إلى وجود
فروؽ دالة إحصائياً فى التطبيقيف القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية حيث بمغ معامؿ
االرتباط بداللة (ت) فى الداء التدريسي القائـ عمى نتائج أبحاث الدماغ ( ، )1.93وىى

معامالت ارتباط مرتفعة ومناسبة  ،تدؿ عمى فعالية البرنامج .
ودراسة أحمد(  )2158التي ىدفت إلى قياس فاعمية استخداـ بعض استراتيجيات
التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية بعض عادات العقؿ والكفاءة الذاتية الكاديمية مف خالؿ
تدريس مقرر تقنيات التعميـ لطالبات الدبموـ العاـ في التربية بكمية التربية بالجبيؿ ،وتكونت
عينة البحث مف( )51طالبة ،قسمت إلى مجموعتيف بالتساوي ،وتوصمت النتائج إلى فاعمية
االستراتيجيات في تنمية عادات العقؿ والكفاءة الذاتية لدى المحموعة التجريبية .
كما ىدفت دراسة عيسى(  )2157الى التعرؼ عمى فعالية برنامج تدريبي مقترح قائـ
عمى التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية الوعي الفونولوجي ومعرفة أثره عمى الذاكرة السمعية
لدى التالميذ ذوي العسر القرائي تكونت عينة الدراسة مف ( )21تمميذا مف التالميذ ذوي
صعوبات التعمـ و اسفرت نتائج الدراسة عف تحسف الوعي الفونولوجي والذاكرة السمعية لدى
تالميذ المجموعة التجريبية .
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وىدفت دراسة كامؿ(  )2157إلى التعرؼ عمى فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى
نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية بعض ميارات التفكير المنظومي لدى طالبات معممات
رياض الطفاؿ .تكونت عينة الدراسة مف ( )29طالبة مف طالبات الفرقة الرابعة بكمية رياض
الطفاؿ بدمنيور .وأسفرت نتائج الدراسة عف فعالية البرنامج المقترح في تنمية ميارات
التفكير المنظومي لدى المجموعة التجريبية مف الطالبات المعممات في رياض الطفاؿ.
كما ىدفت دراسة محمد( )2157إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح في التربية
الصحية في ضوء نظرية التعمـ القائـ عمى الدماغ لتنمية عادات العقؿ والوعي الصحي لدى
طالب كمية التربية ،لعينة تكونت مف ( )39طالب بالفرقة الثالثة شعبة بيولوجي ،وأسفرت
نتائج الدراسة إلى فاعمية البرنامج المقترح في تنمية عادات العقؿ والوعي الصحي لدى
المجموعة التجريبية مف عينة الدراسة.
وىدفت دراسة السواط ( )2155إلى معرفة فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى نظرية التعمـ
المستند إلى الدماغ في تنمية الكفاءة الذاتية الكاديمية المدركة وبعض عادات العقؿ لدى
طالب الجامعة ،لعينة تكونت مف ( )61طالبا،واسفرت النتائج عف فاعمية البرنامج التدريبي
في تنمية الكفاءة الذاتية وبعض عادات العقؿ لدى طالب المحموعة التجريبية .
وقاـ أدـ ،شتات ( )2155بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية استراتيجية مقترحة
في ضوء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية التحصيؿ وميارات التفكير البصري ورفع
مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى طالب المرحمة اإلعدادية في الرياضيات لعينة قواميا
( ) 51طالب وأسفرت النتائج عف فاعمية االستراتيجية في تنمية التحصيؿ والتفكير البصري
لدى المجموعة التجريبية .
وىدفت دراسة القحطاني (  )2154إلى معرفة أثر استراتيجية التعمـ المستند لمدماغ في
تدريس العموـ عمى تنمية ميارات التفكير االبتكاري واالتجاىات نحوىا لدى طالبات المرحمة
المتوسطة بالمممكة العربية السعودية  ،تكونت عينة الدراسة مف ( )58طالبو في المرحمة
المتوسطة ،وأشارت نتائج إلى فاعمية است ارتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ ،في تنمية ميارات
التفكير االبتكاري ورفع مستوى اتجاىات الطالبات نحوالعموـ.
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وىدفت دراسة عبد المجيد( )2154إلى قياس فعالية استخداـ التعمـ المستند إلى الدماغ
في تدريس الفمسفة عمى تنمية عادات العقؿ لدى طالب الثانوية المتفوقيف أكاديمياً ،تكونت

العينة مف ( )61طالباً ،قسمت إلى مجموعتيف :تجريبية وضابطة ،وتوصمت نتائج الدراسة

إلى فاعمية استخداـ التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقؿ لدى المجموعة
التجريبية .
كما ىدفت دراسة سيد ،و عمر ( )2155إلى التعرؼ عمى بعض عادات العقؿ لدى
التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ والكشؼ عف العالقة بيف بعض عادات العقؿ لدى
التالميذ الموىوبيف،العادييف،ذوي صعوبات التعمـ والكفاءة الذاتية الكاديمية ،تكونت عينة
بناء عمى مقاييس
الدراسة مف )(45تمميذا مف الصؼ الخامس االبتدائي تـ تقسيميـ
َ
التشخيص كالتالي ( 55موىوبيف 55 ،عادييف 55 ،ذوي صعوبات التعمـ و أسفرت النتائج
عف وجود عالقة ارتباطيو موجبة دالة بيف درجات تالميذ المجموعات الثالث ،عمى استبياف
عادات العقؿ المحددة ودرجاتيـ عمى اختبار معتقدات الكفاءة الذاتية الكاديمية.

التعقٌب على الدراسات السابقة:
اتضح مف الدراسات السابقة فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقؿ
والكفاءة الذاتية الكاديمية ،والجدارات التدريسية  ،والوعي الفنولوجي ،والتفكير المنظومي ،
والوعي الصحي،

وميارات التفكير البصري ،والتفكير االبتكاري ، ،وتنمية التحصيؿ في

مقررات مختمفة منيا العموـ والفمسفة  ،كما تنوعت العينات التي استخدمت في تمؾ الدراسات
فكانت مف طالب التعميـ الجامعي في مرحمة البكالوريوس ،وطمبة التعميـ العاـ في المرحمة
اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية ،وتناولت فئات متنوعة مف الطمبة فمنيـ متوسطي الذكاء ،
والمتفوقيف ،والموىوبيف ،والموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ  ،واستخدمت بعض الدراسات
مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ والبعض اآلخر استخدـ استراتيجيات التدريس المعتمدة عمى
عمؿ الدماغ ،واختمؼ ىذا البحث مع الدراسات السابقة في أنو استخدـ برنامج قائـ عمى
التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية بعض عادات العقؿ المرتبطة بمقررالموىوبيف ذوي صعوبات
التعمـ ،وكذلؾ اختمفت خصائص عينة البحث عف خصائص عينات الدراسات السابقة ،وىي
طالبات مرحمة الماجستير ،ومف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة وفي حدود عمـ
الباحثة أنو ال توجد دراسة تبنت برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية عادات
العقؿ والتفكير التحميمي والتحصيؿ لدى طالبات مرحمة الماجستير.
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المحور الثالث :التفكٌر التحلٌلً:
التفكير التحميمي نشاط عقمي ويعد مف الميارات اليامة التي يكتسبيا الفرد بالممارسة
والمراف ،فيو يمثؿ إحدى العمميات العقمية التي يبني عمييا التنظيـ العقمي والمعرفي وىو أحد
المراحؿ الساسية المتصمة بعدد مف عمميات التفكير المختمفة الخرى مثؿ التفكير الناقد
واالبتكاري وحؿ المشكالت وىوالساس في عممية التفكيرالعممي واتخاذ الق اررات .واف تعميؽ
قدرة المتعمميف عمى التفكير التحميمي يمكنيـ مف القدرة عمى دراسة الفكار وتحميميا وتقيميا
والوصوؿ إلى الق اررات السميمة تجاه المواقؼ المختمفة المرتبطة بحياتيـ وبالمجتمع الذي
يعيشوف فيو.)Sternberg&Kaufman,1998,481( .
التفكير التحميمي يتكوف مف عدة ميارات تساعد المتعمميف عمى عزؿ المشكمة
الساسية عف باقي المشكالت بعيدة الصمة عف المشكمة الرئيسية وتجعميـ يدركوف العالقات
الدقيقة التي تربط بيف عناصر المشكمو كما تجعميـ يستخدموف اكبر عدد مف الحواس في
فيـ و معالجة المشكمة وتحديدىا في إطار السياؽ المحيط بيا  .كما أف التفكير التحميمي
عبارة عف سمسمة مف المراحؿ أو الخطوات المتصمة بعدد مف عمميات التفكير الكثر تعقيداً
منو  ،كالتفكير الناقد والعممي والتنسيقي وحؿ المشكالت واتخاذ الق اررات (عامر2117 ،

.)55،
وتوجد ىناؾ فروؽ بيف الفراد في السيطرة الدماغية والتي تؤدي إلى الفروؽ في التفكير
والقدرة عمى حؿ المشكالت مما يؤدي إلى تفضيالت مختمفة في أساليب التفكير ،فعممية
التحميؿ الفعالة الناجحة تتشكؿ مف خالؿ التفاعؿ بيف أربع جوانب رئيسية ىي (شخصية الفرد
القائـ بالتحميؿ  ،وعممية التحميؿ نفسيا ،ونتائجيا،والشروط الميسرة ليا (السدي 2151 ،
.)84،
ولقد اىتـ عمماء النفس في المدرسة السموكية بالتفكير التحميمي وجعموه سموكاً متضمناً

لممحاولة والخطأ حيث أكدوا عمى أف التكويف العقمي يتـ مف خالؿ التفاعؿ الثنائي بيف الفرد و

البيئة المذاف يساعداف عمى التطور العقمي الناتج مف خالؿ اإلرتباط بيف المثيرات
واالستجابات( العطواني .)22 ،2155 ،
كما اىتـ عمماء النفس في مدرسة الجشطالت بالتفكير التحميمي حيث وضحوا أنو يبدأ
أوالً عف طريؽ الموقؼ حيث يتـ تنشيط العمميات اإلدراكية التي تؤدي إلى إعادة تنظيـ
- 848 -

فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقل ...........................................

وترتيب العمميات مف خالؿ التفاعؿ الدينامي مع بعضيا البعض والضغوط الداخمية لموصوؿ
إلى حؿ المشكالت الذي يتضمف نشاط العمميات اإلدراكية والخبرة معاً (الوائمي.)22، 2118 ،

ووضح ) ) Miller, 2017أىمية تنمية التفكير التحميمي لنو ممتد في حياة الفرد

وخصوصاً في عممية التطورالميني والوظيفي ،فيو يساعد الفراد عمى جمع المعمومات
وتحميميا وتوضيحيا مف خالؿ تطوير وتنفيذ خطة مينية فعالة ناجحو ،فأىميتة ليست

مقتصرة فقط في العممية التعميمة  ،كما توجد عدة أمثمة عمى التفكير التحميمي يمارسيا الفرد
خالؿ حياتو عمى سبيؿ المثاؿ  ،إذا كاف فرد ما يحتاج إلى اتخاذ قرار بشأف التعميـ ما بعد
المرحمة الثانوية أو ممارسة التدريب الميني لمينة ما  ،فال بد أف يكوف قاد ارً عمى التفكير

التحميمي حوؿ جميع اإلختيارات المتاحة أمامو ،خاص ًة إذا كانت ىناؾ عوامؿ مرتبطة بالوقت

والماؿ والموقع فيجب النظر فييا جميعاً  .لذلؾ عمى المعمميف االىتماـ بتنمية ىذا النمط مف

التفكير الذي يمكف الطالب مف الممارسات العممية في المواقؼ المختمفة وحؿ المشكالت
التي تتطمب اتخاذ الق اررات المناسبة .

التفكير التحميمي يمكف الطالب مف بناء ورسـ صور ذىنية لممفاىيـ المعقدة ،والمعمومات
المكثفة ،وتفسيرىا وتحميميا  ،ووضع عدة حموؿ لممشكمة وتقويميا،واختيار أفضؿ حؿ ليا.
). (Damyanov & Tsankov, 2018
وبذلؾ تصبح البرامج القائمة عمى التعمـ وفؽ عمؿ الدماغ ليا دور ميـ في تنمية التحميؿ
والتفسيروالنقد والتقييـ وىي جميعا مف ميارات النفكير التحميمي .
ومف البحاث و الدراسات التي تناولت تناولت برامج واستراتيجيات مختمفة لتنمية التفكير
التحميمي دراسة أحمد( )2158التي ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر اختالؼ نمطي اإلنفوجرافيؾ
التعميمي (الفردي /التعاوني) مف خالؿ الويكي( )Wikiفي تنمية ميارات التعمـ التشاركي
والتفكير التحميمي لدى طالب كمية التعميـ الصناعي ،عمى عينة قواميا ( )31طالباً وطالبة

مف الكمية قسمت العينة بالتساوي إلى مجموعتيف تجريبيتيف درست الولى باستخداـ
اإلنفوجرافيؾ ،ودرست الثانية مف خالؿ الويكي واسفرت النتائج إلى وجود فرؽ داؿ إحصائياً
بيف متوسطي درجات الطالب في المجموعتيف التجريبيتيف لصالح المجموعة التي درست
باإلنفوجرافؾ عمى مقياس التفكير التحميمي ،واختبار التحصيؿ المعرفي بمقرر المناىج.
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كما ىدفت دراسة ) ) Sharp & Whaley, 2018إلى تحديد فاعمية استخداـ الويكي
في تعزيز التفكير قبؿ الكتابة ،تكونت عينة الدراسة مف ( )25طالباً مف طالب الجامعة

المسجميف في دورة بحثية عبر اإلنترنت ،وأسفرت النتائج عف فاعمية الويكي في تنمية
ميارات التفكير التحميمي .
كما ىدفت دراسة الشقر(  )2158إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ نموذج نيدىاـ
البنائي في تدريس العموـ لتنمية التفكر التحميمي وتقدير الذات ،وتوصمت النتائج إلى تفوؽ
التالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي في المجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة الضابطة في
التفكير التحميمي وتقدير الذات في التطبيؽ البعدي مما دؿ ذلؾ عمى فاعمية نموذج نيدىاـ .
وىدفت دراسة إسماعيؿ( )2157إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية جالييف لمتخيؿ
الموجو ،في تنمية ميارات التفكير التحميمي  ،عمى عينة قواميا  61تمميذاً مف المرحمة

اإلعدادية وأسفرت النتائج

إلى فاعمية استراتيجية جالييف الموجو في تنمية ميارات

التفكيرالتحميمي لدى تالميذ المجموعة التجريبية .
وقاـ العمرجي( )2157بدراسة ىدفت إلى تحديد فاعمية استراتيجية الرحالت التخيمية في
تنمية التحصيؿ و المفاىيـ والتفكير التحميمي  ،وتوصمت الدراسة إلى فاعمية االستراتيجية في
تنمية كؿ مف التحصيؿ والمفاىيـ و التفكير التحميمي لدى تالميذ المجموعة التجريبية .
كما ىدفت دراسة اسماعيؿ ( )2156إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج في الجغرافيا قائـ
عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية بعض ميارات التفكير التحميمي والبصري لدى
تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي ،و توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف متوسط درجات التالميذ في المجموعة التجريبية و التالميذ في المجموعة الضابطة في
التحصيؿ وميارات التفكير التحميمي والبصري لصالح المجموعة التجريبية.
وىدفت دراسة عكور( )2156إلى

التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية القصة في

تدريس النحو العربي وتحسيف ميارات التفكير التحميمي المغوي والتحدث لدى طالبات الصؼ
التاسع الساسي في الردف ،وأسفرت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية و متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة في
ميارات التفكير التحميمي المغوي وميارات التحدث لصالح المجموعة التجريبية .
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كما قاـ (الزبوف )2155،بدراسة ىدفت إلى قياس أثر برمجية في مقرر إنتاج الوسائؿ
التعميمية وفؽ خرائط التفكير و أثرىا في تحسيف ميارات التفكير التحميمي والتحصيؿ لدي
طالبات جامعة البمقاء التطبيقية في ضوء كفاياتيف الحاسوبية  ،لعينة تكونت مف () 66
طالبو،وأسفرت النتائج عف

تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست بخرائط التفكير عمى

مقياس ميارات التفكير التحميمي واالختبار التحصيمي .
وىدفت دراسة (رزؽ )2154،إلى تحديد فاعمية إستراتجيات التقييـ في تحسيف التفكير
التحميمي في العموـ لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي  ،لتسعيف تمميذ  ،وتوصمت الدراسة
فاعمية إستراتجيات التقييـ في تنمية التفكير التحميمي لدى العينة.
وىدفت دراسة (رمضاف )2154،إلى التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف استراتيجية قبعات
التفكير الست والنمو العقمي في تنمية التفكير التحميمي لدى طالب الصؼ الوؿ الثانوي،
وأسفرت النتائج إلى وجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى )(0.01بيف متوسط درجات
طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي
لصالح المجموعة التجريبية عمى اختبار ميارات التفكير التحميمي.

التعقٌب على الدراسات السابقة:
تبيف مف العرض السابؽ لمدراسات  ،وفي حدود عمـ الباحثة أنو ال توجد سوى دراسة
واحدة استخدمت برنامج إثرائي قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير
التحميمي مف خالؿ التحصيؿ المعرفي لدى تالميذ الصؼ الرابع،ىي دراسة (إسماعيؿ
 ،)2156،واستخدمت باقي

الدراسات اإلستراتيجيات والبرمجيات والنماذج ،مثؿ ( :نموذج

نيدىاـ البنائي،و استراتيجية الرحالت التخيمية  ،واستراتيجية القصة ،واستراتيجية قبعات
التفكير الست ،و استراتيجية الويكي ،واإلنفو جرافيؾ) في تنمية التفكير التحميمي  ،مثؿ :
دراسة )( ،) Sharp & Whaley, 2018الشقر( ،)2158 ،إسماعيؿ،)2157،
(العمرجي( ،)2157،عكور( ،)2156،الزبوف( ،)2155،رزؽ( ،)2154،رمضاف، )2154،
كما استخدمت الدراسات السابقة التعمـ المستند إلى الدماغ عمى عينات مف التعميـ الجامعي
والتعميـ العاـ والخاص  ،وال توجد دراسات في حدود عمـ الباحثة استخدمت التعمـ المستند إلى
الدماغ لتنمية عادات العقؿ والتفكير التحميمي والتحصيؿ في مرحمة ماجستير صعوبات التعمـ.

المحور الرابع  -:التحصٌل وعالقة بالتعلم المستند إلى الدماغ:
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يعد التحصيؿ الكاديمي مف أىـ الموضوعات التي تشغؿ تفكير المتخصصيف والقائميف
عمى العممية التربوية والمتخصصيف في مجاؿ التربية وعمـ النفس؛ لما لو مف أىمية قصوى
في حياة المتعمميف والمعمميف وأولياء المورلنو يعبر عف مستوى النشاط العقمي الفعمي
لمفرد .

تعرٌف التحصٌل:
التحصيل لغوياً -:يعني حصل الشيء أو حاصؿ الشيء والمحصوؿ ىو البقية .

والتحصيل األكاديمي هو المستوى الذي يصل إليه المتعمم من الكفاءة في المجال الكاديمي
أو المدرسي بصفة عامة أو في مهارة محددة  ( .الرازي . ) 66 : 5991 ،
كما يعرؼ الشرقاوي ( )35 ،5995التحصيؿ بأنو نتاج الموقؼ التعميمي الذي يتضمف
المثيرات واالستجابات والعمميات التوسطية ومف ثـ يقيس المعمـ ىذا النتاج باالختبارات.
ويشير غنيـ (  ) 39 : 2113إلى التحصيؿ الكاديمي بأنو الدرجة التي يكتسبيا الفرد أو
مستوى النجاح الذي يصؿ إليو الفرد في مقرر دراسي أو مجاؿ تعميمي .وىو عبارة عف قدرة
المتعمميف عمى استيعاب ما تعمموه مف خبرات معرفية وأدائية مف مجموعة مف المقررات
الدراسية المقدمة ليـ في المدارس ،ويتـ قياسو بدرجة المتعمـ عمى االختبارات التحصيمية
المعدة لممقررات الدراسية.
والتحصيؿ كمفيوـ مف وجية نظرعمـ النفس العصبي  :يقصد بو التعمـ المنتج بزيادة
كيميوكيربائية في السياالت العصبية المشفرة داخؿ الدماغ حسب اختصاصتيا المختمفة ،فكؿ
مايصؿ إلى الدماغ مف رسائؿ حسية عف طريؽ الحواس تعمؿ عمى ارتفاع عدد رموز
المعمومات التي تخزنيا السياالت العصبية في الذاكرة القصيرة والذاكرة طويمة المدى ،فالدماغ
ال يناـ وال

يتوقؼ  ،لذلؾ نجد الذكياء يميموف الستخداـ أدمغتيـ أطوؿ أوقات طويمة

(.حمداف.)51 ،2118 ،
منذ عدة عقود والعمماء يحاولوف تحديد الروابط بيف الدماغ البشري والظروؼ المحيطة
بو عند تعمـ و أداء ميمة معينة  ،ومما ال شؾ فيو أف ىناؾ كماً اليستياف بو مف العوامؿ

التي تؤثر عمى أداء الدماغ أثناء التعمـ  ،وأثناء أداء المتعمـ عمى االختبارات ،والتي بدورىا

تنعكس عمى تحصيمو الدراسي وتتمثؿ ىذه العوامؿ في )توقيت التعمـ  ،ونوعية التعمـ،ودرجة
التدريب والممارسة ،وأنواع االختبارات المستخدمة في قياس التحصيؿ ،ودرجة صعوباتيا ،
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وخبرة المتعمـ في أداء االختبارات ،ودافعيتو واىتمامو بمحتوى المادة العممية ،وقدرة المتعمـ
عمى تحمؿ ضغط وقمؽ االختبارات وصحة دماغو(السميطي .)542، 2112،
ووضح جابر ( )33 ،5999أىمية معتقدات الفراد عف أنفسيـ  ،بمعنى أنو عندما
فرد أف سموكيـ يؤثر في النواتج  ،فيؤالء الفراد يمتمكوف القدرة عمى السيطرة عمى
يعتقد ال ا
اخفاقاتيـ و نجاحاتيـ فيـ يكونوا أكثر ميالً لبذؿ الجيد ،و التعمؽ واالنغماس في المواقؼ

التعميمية ،والمثابرة ،وبالتالي يرتفع التحصيؿ لدييـ ،أكثر مف الفراد الذيف يعتقدوف أف
سموكيـ اليؤثر إال تأثي ارً ضئيالً في النواتج .

تناولت عدة دراسات تنمية التحصيؿ باستخداـ برامج واستراتيجيات مخمتفة مثؿ

دراسة (إسماعيؿ )2156،التي ىدفت إلى تنمية بعض ميارات التفكير التحميمي والبصري
والتحصيؿ في مادة الجغرافيا لتالميذ الصؼ الرابع مف خالؿ برنامج إثرائي قائـ عمى نظرية
التعمـ المستند عمى الدماغ وتوصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج  .ودراسة (عساؼ)2156،
التي ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذي الجانبيف في تنمية
التحصيؿ مف خالؿ تنمية المفاىيـ العممية لطالب الصؼ الخامس  ،وأسفرت النتائج إلى الثر
اإليجابي لإلستراتيجية في تنمية التحصيؿ  .ودراسة (سيؼ )2155،التي ىدفت إلى التعرؼ
عمى أثر استخداـ برنامج قائـ عمى المحاكاة اإللكترونية لتنمية المفاىيـ الكيائية وتوصمت
الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً في االختبار البعدي لممفاىيـ العممية لصالح المجموعة

التجريبية  .ودراسة ( ختاش  )2155،التي ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجيات
تعميمية مبنية عمى نظرية التعمـ المستند عمى الدماغ في تنمية كفاءة التعمـ وميارات التفكير

الناقد واإلبداعي ،وأسفرت النتائج إلى فاعمية اإلستراتيجيات المستخدمو .

ودراسة

(القحطاني  ،)2154 ،التي كاف مف أحد أىدافيا التعرؼ عمى أثر استراتيجية التعمـ المستند
إلى الدماغ في تدريس مقرر العموـ لتنمية التحصيؿ واتجاىات الطالب المرحمة المتوسطة ،
وتوصمت النتائج إلى وجود أثر إيجابي إلستراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ .
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تعقٌب على الدراسات السابقة :
تبيف مف العرض السابؽ أف الدراسات اتفقت عمى فاعمية البرامج واإلستراتيجيات
المستندة إلى التعمـ وفؽ عمؿ الدماغ في تنمية التحصيؿ لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية
والمتوسطة والثانوية  ،و أتضح لمباحثة وفي حدود عمميا أنو ال توجد دراسة قامت بالتحقؽ
مف فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقؿ
والتفكير التحميمي والتحصيمي لدى طالبات الماجستير .

فروض البحث:
في البحث الحالي تـ التحقؽ مف صحة الفروض التالية:
 .5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي درجات طالبات
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى مقياس عادات العقؿ لصالح
المجموعة التجريبية.
 .2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي /البعدي عمى مقياس عادات العقؿ لصالح
التطبيؽ البعدي.
 .3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي درجات طالبات
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى مقياس التفكير التحميمي
لصالح المجموعة التجريبية.
 .4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي /البعدي عمى مقياس التفكير التحميمي لصالح
التطبيؽ البعدي.
 .5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي درجات طالبات
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى االختبار التحصيمي لمقرر
الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لصالح المجموعة التجريبية.
 .6توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي /البعدي عمى االختبار التحصيمي لمقرر
الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لصالح التطبيؽ البعدي.
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 .7توجد عالقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيا عند مستوى( )0.05بيف درجات طالبات
المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لكؿ مف مقياس عادات العقؿ والتفكير التحميمي
لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ.
 .8توجد عالقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيا عند مستوى( )0.05بيف درجات طالبات
المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لكؿ مف مقياس عادات العقؿ و االختبار
التحصيمي لمقرر الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ
بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ.

إجراءات ومنهجٌة البحث:
تمثمت إجراءات البحث في الخطوات التالية:
أوالً :االطالع عمى الدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث ،واعداد االطار
النظري.

ثانياً -:لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس "ما فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ
في تنمية عادات العقؿ والتفكير التحميمي و التحصيؿ لدى طالبات ماجستير صعوبات

التعمـ"
قامت الباحثة بتصميـ برنامج يتضمف محاضرات مقرر" الموىوبيف ذوي صعوبات
التعمـ" لطالبات الماجستير قسـ التربية الخاصة بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية وفقاً لمراحؿ

وخطوات البرامج التدريبية و التعميمية لكؿ مف ( سعد ( ،)2156،الطيطي ،ورواشدة
 ( ،)2153،السواط  ،)2155،وتـ اختيار ىذه النماذج؛ لنيا شاممة تحتوى عمى جميع
عمميات تصميـ البرامج  ،إضافة إلى أنيا تتفؽ مع طبيعة البحث الحالي.
وفيما يمى عرض اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في إعداد البرنامج-:
أ.تحميؿ المشكمة الحظت الباحثة وجود انخفاض في تحصيؿ الطالبات في المقرر مف خالؿ
حصوليف عمى درجات منخفضة في االختبار النصفي ،وبناء عمى ذلؾ تـ وضع الىداؼ
العامة لمفصوؿ الخمسة المتضمنة في البحث الحالي وتضمنت اآلتي:
 مفاىيـ وتعريفات الموىبة و مفاىيـ وتعريفات صعوبات التعمـ وأىـ القضايا المتعمقة بيـ. خصائص الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ والكشؼ المبكر عنيـ. الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ القراءة . الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ الكتابة.- 855 -
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 الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ الرياضياتب .الميمات :تـ تحديد الميمات والنشطة التعميمية المعرفية والميارية المتضمنة في مقرر
الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ .مف خالؿ الخطوات التالية:
ج .خصائص الطالبات :عينة البحث ىف الطالبات المسجالت في مرحمة الماجستير قسـ
التربية الخاصة مسار صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية ،وتتراوح أعمارىف
بيف ( )31 -25سنو بالتالي ىف يتمتعوف بنفس السمات النفسية و االجتماعية
والشخصية.
د .الموارد البيئية :تـ االعتماد عمى البالؾ بورد والبروجكتورلعرض العروض التقديمية
لممحاضرات وورش عمؿ التي أعدتيا الباحثة لموضوعات المقرر  ،وروابط لمواقع
الكترونية متخصصة في موضوعات المقرر  ،والشبكة العنكبوتية التي توفرىا الجامعة
ومكتبة الجامعة اإللكترونية .

 -مرحلة اإلعداد و التصمٌم ،وتشتمل ماٌلً:

أ.تصميـ الىداؼ السموكية :تـ وضع الىداؼ العامة والىداؼ السموكية لمبرنامج ،وتتمثؿ
فيما يمي:

 أف تعرؼ الطالبة الموىبة . أف تعرؼ الطالبة صعوبات التعمـ . أف تقارف بيف الطالب الموىب ذوي صعوبات التعمـ وبيف الطالب ذوي صعوبات التعمـ . أف تصنؼ الطالبة فئات ثنائيو غير العادية. أف تستنتج الطالبة خصائص الطالب الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ . أف تحمؿ الطالبة وتنقد الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الموىوبيف ذوي صعوباتالتعمـ .
 أف تمخص الطالبة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ.
 أف تستنتج الطالبة الثار النفسية و االجتماعية والتربوية المترتبة عمى الطالب الموىوبذوي صعوبات التعمـ إذا تأخر الكشؼ عف حالتو.
 أف تطبؽ الطالبة اختبارات صعوبات التعمـ المناسبة لمحالو .- 856 -
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 أف تطبؽ الطالبة اختبارات الموىبو المناسبة لمحالو . أف تحمؿ ال بيانات التي حصمت عمييا مف االختبارات بطريقة صحيحة . -أف تشخص الحالة تشخيصاً صحياً .

 أف تصمـ الطالبة برنامج عالجي تنموي لمطالب الموىوب ذوي صعوبات التعمـ. أف تطبؽ الطالبة الطريقة العالجية بطريقة صحيحة . -أف تطبؽ الطالبة نموذج دراسة الحالة .

ب.تصميـ أدوات القياس محكية المرجع:وتتمثؿ في اختبار لقياس مستوى التحصيؿ في
المقرر.

ج-تحديد طرائؽ واستراتيجيات التعميـ والتعمـ:إعتمد البحث الحالي عمى استراتيجيات لتنشيط
الدماغ مف خالؿ

العروض التقديمية و الفيديوىات

التعميمية  ،الخرائط الذىنية ،

اإلنفوجرافؾ  ،تعميـ القراف ،والتعمـ التعاوني مف خالؿ مجموعات العمؿ  ،حؿ المشكالت ،
واالستقصاء والتحميؿ والنقد ،و المناقشة والحوار والعصؼ الذىني ،والتعمـ الذاتي مف
خالؿ البحث في مصادر التعمـ المختمفة  ،المناظرة ،استراتيجية الشبكة العنكبوتية(k-w-
) ،Lاستراتيجية دراسة الحالة .

 مرحلة التقوٌم والتعدٌل:تـ عرض البرنامج عمى مجموعة مف السادة المحكميف في مجاؿ التربية الخاصة ،
لمتأكد مف مدى مناسبة وجودة البرنامج  ،وتـ إجراء التعديالت المقترحة في ضوء ما اتفؽ
استعدادا لمتطبيؽ النيائي عمى طالبات المجموعة التجريبية.
عميو غالبية السادة المحكميف،
ً
ثالثاً :لإلجابة عف السؤاؿ ال وؿ "ما عادات العقؿ المرتبطة بمقرر الموىوبيف ذوي صعوبات
التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بجامعة اإلماـ عبد الرحمف بف فيصؿ؟" قامت الباحثة
بما ما يمي:
 .5حددت الباحثة ( )55عادة مف عادات العقؿ الكثر ارتباطاً بدراسة مقرر الموىوبيف ذوي

صعوبات التعمـ المقررعمى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات

اإلنسانية جامعة اإلماـ عبد الرحمف بف فيصؿ.ثـ تـ كتابة الصورة المبدئية لمقائمة والتي
تكونت مف بعض عادات العقؿ وفقا لتصنيؼ كوستا وكاليؾ
).Costa,2000,2009
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 .2تـ عرض القائمة المكونة مف ( )55عادة لمعقؿ عمى مجموعة مف السادة المحكميف مف
أعضاء ىيئة تدريس قسـ التربية الخاصة مسار صعوبات التعمـ ،وقسـ عمى النفس
التربوي ،لضبط صدؽ القائمة ولتحديد مدى ارتباط تمؾ العادات بمقرر الموىوبيف ذوي
صعوبات التعمـ  ،ويوضح جدوؿ( )5نسب االتفاؽ السادة المحكميف.
و
1
2
3
4
5
6

جذول رلى ()1
َسب ئتفاق انسادة انًذكًٍُ نعاداث انعمم انًرتبطت بًمرر انًىهىبٍُ روٌ صعىباث انتعهى
َسبت
انًهارة
و
َسبت
انًهارة
االتفاق
االتفاق
%69
جًع انبُاَاث باستخذاو
7 %66
انًثابرة
انذىاس انخًس
%75
ئَجاد انذعابت
9 %69
ئدارة االَذفاعُت
انتصىر وانتخُم واالبتكار  6 %65انتفكُر وانتىاصم بىضىح %66
ودلت
 11 %64اإللذاو عهً يخاطر يسإنت %77
انتفكُر انتبادنٍ
%65
انتساؤل وطرح انًشكالث  11 %61تطبُك انًعارف انًاضُت
عهً انًىالف انجذَذة
%65
يروَت انتفكُر

 .3الصورة النيائية لمقائمة  :في ضوء أراء السادة المحكميف وحساب نسب اتفاقيـ عمى تمؾ
العادات تضمنت القائمة بصورتيا النيائية ( )9عادات لمعقؿ مرتبطة بمقرر الموىوبيف ذوي
صعوبات التعمـ ،وىي :المثابرة ،إدارة اإلندفاعية ،التصور والتخيؿ واالبتكار ،والتفكير
التبادلي ،التساؤؿ وطرح المشكالت ،مرونة التفكير  ،جمع البيانات باستخداـ الحواس،
التفكير والتواصؿ بوضوح ودقة.
رابعاً :لإلجابة عمى السؤاؿ الثاني " ما فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ
في تنمية بعض عادات العقؿ لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ

والدراسات اإلنسانية بجامعة االماـ عبدالرحمف بف فيصؿ؟ قامت الباحثة بإعداد مقياس
لعادات العقؿ في ضوء مايمي:
 .5اليدؼ مف المقياس :يتمثؿ في قياس مدى اكتساب طالبات ماجستير صعوبات التعمـ
بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ بعض عادات العقؿ لتحديد مدى فاعمية البرنامج
المستند إلى عمؿ الدماغ في تنمية عادات العقؿ لدييف.
 .2أبعاد مقياس عادات العقؿ :تحددت أبعاد المقياس مف خالؿ القائمة السابؽ الحصوؿ
عمييا والتي تضمنت ( )9عادة عقمية وىي :المثابرة ،إدارة اإلندفاعية ،التصور والتخيؿ
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واالبتكار ،والتفكير التبادلي ،التساؤؿ وطرح المشكالت ،مرونة التفكير  ،جمع البيانات
باستخداـ الحواس ،التفكير والتواصؿ بوضوح ودقة.
 .3مفردات المقياس :تمت صياغة المفردات وأبعاد المقياس التي تـ تحديدىا في الخطوة
السابقة ،في ضوء المقاييس المعدة في الدراسات السابقة مثؿ دراسة ( السويمييمف
 ( ،)2156،سعد( ،)2156،العنزي( ،)2156،الشخص ،والطنطاوي،والشمراني،)2155،
( السواط ،(Calik& Coll, 2012) ،)2155،وتـ الخذ في اإلعتبارخصائص الطالبات
بمرحمة الماجستير ،كتبت الباحثة فقرات المقياس ،والتي بمغت ( )76مفردة موزعة عمى
أبعاد مقياس عادات العقؿ التسعة.
 .4تصحيح المقياس :اختارت الباحثة التقدير الثالثي ( يحدث دائماً ،يحدث أحياناً ،يحدث
ناد ارً) بحيث يكوف االستجابات عمى النحو التالي :يحدث دائما( )3درجات ،يحدث

أحياناً( )2درجة ،يحدث ناد ارً( )5درجة .وضحت الباحثة تعميمات المقياس وكيفية اإلجابة

في الورقة الولى لممقياس  ،و الدرجة الكمية لممقياس  288و الطالبة التي تحصؿ عمى

أقؿ مف ( )591درجة ىي طالبة تحتاج إلى تنمية عادات العقؿ .
 .5صدؽ مقياس عادات العقؿ:
أوالً :صدؽ المحكميف :تـ عرض المقاس في صورتو ال ولية المكونة مف( )81فقرة عمى ()9

مف السادة المحكميف في قسـ التربية الخاصة مسار صعوبات التعمـ ،وقسـ عمـ النفس

التربوي،

وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ فقراتو مف حيث صحة المفردة العممية والمغوية،

وارتباطيا بالعادة العقمية التي تعبر عنيا ،وتـ إجراء التعديالت المقترحة ،تـ حذؼ فقرة
لعدـ ارتباطيا بالعادة العقمية (تطبيؽ المعارؼ في أوضاع جديدة) ،وحذؼ ثالثة فقرات
لعدـ ارتباطيـ بالعادة العقمية (التساؤؿ وطرح المشكالت) ،وأصبح المقياس مكوناً مف

( )76مفردة موزعة عمى ( )9عادات لمعقؿ.

 .6ثبات المقياس  :تـ تطبيؽ المقياس عمى طالبات العينة اإلستطالعية المكونة مف ()3
طالبات مف طالبات الماجستير وتـ حساب الثبات باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ ،الذي
بمغت قيمتو( ،)1.88و يدؿ عمى ثبات عالي لممقياس.
 .7زمف اإلجابة عمى المقياس  :حددت الباحثة زمف اإلجابة عمى المقياس ( )45دقيقة مف
خالؿ تطبيقو عمى العينة االستطالعية.
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 .8صورة المقياس النيائية :بعد حساب الصدؽ والثبات وتحديد زمف اإلجابة عمى المقياس
أصبح المقياس في صورتو النيائية ،مكونا مف( )76عبارة لقياس( )9عادات لمعقؿ.
خامساً :لإلجابة عمى السؤاؿ الثالث " ما فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المستند إلى
الدماغ في تنمية التفكير التحميمي لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ

والدراسات اإلنسانية بجامعة االماـ عبدالرحمف بف فيصؿ ؟
 .5اطمعت الباحثة عمى الدراسات واالدبيات السػابقة التػي تناولػت التفكيػر التحميمػي لػدى طػالب
الجامعة وتـ االستعانة بالمقياس المعػد مػف قبػؿ ( الميػداوي الرازقػي  ،)2155،وذلػؾ لنػو
مصمـ لقياس التفكير التحميمي لطالب الجامعة.
 .2صدؽ المقياس :تـ عرض المقياس عمى ( )8مف السادة المحكمػيف فػي قسػـ التربيػة وعمػـ
النفس لمتحقػؽ مػف صػدقة وأجمػع المحكمػيف عمػى مناسػبة فقػرات المقيػاس لقيػاس التفكيػر
التحميمي لدى طمبة الجامعة .
 .3ثبات المقياس  :تـ تطبيؽ المقياس عمى طالبات العينة اإلستطالعية المكونة مف ()3
طالبات مف طالبات الماجستير وتـ حساب الثبات باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ ،الذي
بمغت قيمتو(،)1.86مما يدؿ ذلؾ عمى ثبات عالي لممقياس.
.4تصحيح المقياس  :المقياس عبارة عف ( )41مفردة تختار الطالبة االستجابة التي تراىا
صحيحة و تحسب كؿ مفردة بدرجة أي أف الدرجة النيائية لممقياس ( )41درجة وضحت
الباحثة تعميمات االختبار وكيفية اإلجابة في الورقة الولى لإلختبار  ،واعتبرت الباحثة
الطالبة الحاصمة عمى أقؿ مف ( ) 25درجة ىي طالبة

تحتاج إلى تنمية التفكير

التحميمي.
 .5طبقت الباحثة المقياس قبمياً وبعدياً عمى مجموعتي البحث.

.6تـ عمؿ معالجة لمنتائج اإلحصائية وتفسيرىا في نتائج البحث.
سادساً :لإلجابة عمى السؤاؿ الرابع " ما فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ
في تنمية التحصيؿ في مقرر الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لدى طالبات ماجستير

صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بجامعة االماـ عبدالرحمف بف فيصؿ
"اتبعت الباحثة ما يمي:

- 861 -

فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقل ...........................................

 .5أعدت الباحثة اختبار لتقيس بو التحصػيؿ المعرفػي بمقػرر الموىػوبيف ذوي صػعوبات الػتعمـ
لػػدى طالبػػات ماجسػػتير صػػعوبات الػػتعمـ بكميػػة العمػػوـ والدراسػػات اإلنسػػانية بجامعػػة االمػػاـ
عبدالرحمف بف فيصؿ  ،وفؽ الخطوات التالية:
أ .اليدؼ مف االختبار :حددت الباحثة اليدؼ مف االختبار الذي تمثؿ في قياس التحصيؿ
المعرفي بمقرر الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ بالفصوؿ الخمسة المختارة ( مفاىيـ
اساسية لمموىبة وصعوبات التعمـ خصائص الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ والكشؼ
المبكر عنيـ ،و الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ القراءة  ،والموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ
الكتابة ،و الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات ) المقرر عمى طالبات الماجستير
بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بجامعة االماـ عبدالرحمف بف فيصؿ.
ب .جدوؿ المواصفات :صممت الباحثة جدوؿ مواصفات في ضوء تحميؿ محتوى المقرر،
وذلؾ في مستويات التحصيؿ المعرفية(:الفيـ – التطبيؽ – التحميؿ -التقويـ) وذلؾ لتحديد
الىمية النسبة لكؿ مستوي في كؿ فصؿ.
ج .نوع المفردات  :تـ صياغة أسئمة االختبارفي شكؿ أسئمة موضوعية وتكوف االختبار في
صورتو الولية مف ( )33مفردة .
د .العينة االستطالعية  :تـ تطبيؽ االختبار عمى ( )3طالبات مف طالبات الماجستير بغرض
تحديد زمف اإلجابة المناسب لتأدية االختبار ،وكذلؾ لحساب صدؽ وثبات االختبار،
ومعرفة معامؿ الصعوبة لمفرداتو وقدرتو عمى التمييز وكاف الزمف المناسب لتطبيؽ
االختبار( )31دقيقة.
ذ .صدؽ االختبار :استخدمت الباحثة الصدؽ الظاىري مف خالؿ عرض االختبار عمى ()8
مف السادة المحكميف تخصص عمى نفس تربوي  ،وتربية خاصة ،وتـ التعديؿ في ضوء
أراءىـ ،تـ حذؼ ثالثة عبارات لعدـ وضوحيـ ،وتـ كتابة تعميمات االختبارفي الصفحة
الولى ،واصبح االختبار في صورتو النيائية مكوناً مف( )31مفردة وتحسب كؿ مفردة
بدرجة.

ر .ثبات االختبار  :تـ تطبيؽ االختبار عمى طالبات العينة اإلستطالعية المكونة مف ()3
طالبات مف طالبات الماجستير وتـ حساب الثبات باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ ،الذي
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بمغت قيمتو( ،)1.85و يدؿ عمى ثبات عالي لإلختباريمكف الوثوؽ بو  .وتراوح معامؿ
الصعوبة بيف( ،)175-124وكاف معامؿ التمييز بيف(.)148 -38
ز.تصحيح االختبار  :االختبار عبارة عف ( )31مفردة تحسب كؿ مفردة بدرجة أي أف الدرجة
النيائية لإلختبار ( )31درجة وضحت الباحثة تعميمات االختبار وكيفية اإلجابة في الورقة
الولى لإلختبار  ،واعتبرت الباحثة الطالبة الحاصمة عمى أقؿ مف ( ) 58درجة ىي طالبة
تحتاج إلى تنمية التحصؿ المعرفي في المقرر.
ىػ .تـ تطبيؽ اختبار التحصيؿ المعرفي لمقرر الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ عمى مجموعتي
البحث قبمياً وبعدياً ووتـ تحميؿ ومعالجة النتائج إحصائياً.

سابعاً :لإلجابػة عػف السػؤاؿ الخػامس " مػا العالقػة بػيف بعػض عػادات العقػؿ والتفكيػر التحميمػي
لػػدى طالبػػات ماجسػػتير صػػعوبات الػػتعمـ بكميػػة العمػػوـ والدراسػػات اإلنسػػانية بجامعػػة االمػػاـ

عبدالرحمف بف فيصؿ ؟ اتبعت الباحثة الخطوات التالية :
تـ تطبيؽ مقياس عادات العقؿ ،ومقياس التفكير التحميمي  ،عمى طالبات ماجستير صعوبات
التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بجامعة االماـ عبدالرحمف بف فيصؿ  ،تطبيقاً قبمياً

وبعدياً ،عمى مجموعتي البحث (الضابطة والتجريبية)  ،وتـ رصد درجات المجموعتيف

وتحميؿ ومعالجة البيانات إحصائياً .وسيتـ عرض ذلؾ في النتائج.

ثامن ػاً :لإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ السػػادس " مػػا العالقػػة بػػيف بعػػض عػػادات العقػػؿ والتحصػػيؿ لػػدى
طالبػػػات ماجسػػػتير صػػػعوبات الػػػتعمـ بكميػػػة العمػػػوـ والدراسػػػات اإلنسػػػانية بجامعػػػة االمػػػاـ

عبدالرحمف بف فيصؿ ؟ اتبعت الباحثة الخطوات التالية :
تـ تطبيؽ مقياس عادات العقؿ ،واالختبار التحصيمي في مقرر الموىوبيف ذوي صعوبات
التعمـ  ،عمى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بجامعة
االماـ عبدالرحمف بف فيصؿ  ،تطبيقاً قبمياً وبعدياً،عمى مجموعتي البحث (الضابطة

والتجريبية)  ،وتـ رصد درجات المجموعتيف وتحميؿ ومعالجة البيانات إحصائياً .وسيتـ عرض

ذلؾ في نتائج البحث.

تجربة ومنهج البحث:
استخدمت الباحثة المنيج الشبة التجريبي حيث قسمت عينة البحث المكونة مف ()27
إلى مجموعتيف مجموعة ضابطة قواميا( )52طالبة ،ومجموعة تجريبية قواميا ( )55طالبو
طبقت عمى المجوعتيف أدوات البحث في التطبيؽ القبمي والبعدي وطبقت البرنامج عمى
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المجموعة التجريبية  ،خالؿ الفصؿ الدراسي الوؿ مف العاـ  2121/2159في كمية العموـ
والدراسات اإلنسانية بجامعة اإلماـ عبدالرحمف بف فيصؿ بالجبيؿ ،

األسالٌب اإلحصائٌة :
بعد اجراء تجربة البحث والتطبيؽ البعدي الختبار عادات العقؿ وميارات التفكير التحميمي
واالختبار التحصيمي عمى مجموعتي البحث ولمعالجة النتائج التي توصمت إلييا الباحثة مف
رصد درجات مجموعتي البحث ،ولتحديد فاعمية البرنامج التدريبي المستند إلى الدماغ في
تنمية عادات العقؿ والتفكير التحميمي والتحصيؿ لدى طالبات المجموعة التجريبية ،استخدمت
الباحثة االساليب االحصائية التالية في معالجة البيانات مثؿ :برنامج الحزمة اإلحصائية
لمعموـ اإلجتماعية  SPSSاإلصدار رقـ ( )24كما تـ إستخداـ الساليب اإلحصائية التالية:
 -5اإلحصاء الوصفى  Descriptive statisticsلمتغيرات ونتائج الدراسة.
 -2تـ استخداـ معادلة بالؾ لمكسب المعدؿ )Modifies Gain Ratio (Black, 1966
الكسب الخام
النهاية العظمى

+

الكسب الخام
الكسب المتوقع

 -3إختبار ت لعينتيف مستقمتيف  Independent Samples Testإليجاد الفروؽ بيف
المتوسػطات الحسػابية لممجموعتيف الضابطة والتجريبة
 -4إختبار ت لعينتيف مرتبطتيف  Paired Samples Testإلختبار الفرؽ داخؿ كؿ
مجموعة قبؿ وبعد تطبيؽ اإلختبار

 -5تـ استخداـ معامؿ ارتباط لبيرسوف Pearson correlation coefficient

إليجاد العالقة بيف كؿ متغيريف  ،وتفسير االرتباط الخطي البسيط لػػ (معامؿ

إرتباط بيرسوف) )  ) 0.00اليوجد إرتباط .

اإلحصاء الوصفى لمتغٌرات الدراسة Descriptive statistics
جذول رلى( ) 2
اإلدصاء انىصفً نًتغُراث انذراست (األرلاو انًطهمت
انًمُاس وانًجًىعت

انعُُت
N

انًتىسظ
انذسابً
Mean
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انخطأ
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Error
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يمُاس
عاداث
انعمم
اختبار
انتفكُر
انتذهُهٍ
يمُاس
االختبار
انتذصُهٍ

انضابطت
انتجرَبت
انضابطت
انتجرَبت
انضابطت
انتجرَبت

انمبهً

12

117.58

3.12

10.82

32.00

انبعذي
انمبهً
انبعذي
انمبهً
انبعذي
انمبهً
انبعذي
انمبهً
انبعذي
انمبهً
انبعذي

12
15
15
12
12
15
15
12
12
15
15

159.42
118.13
207.27
18.50
24.92
18.13
37.47
13.50
22.33
13.00
28.13

2.73
2.91
1.43
0.56
0.42
0.69
0.45
0.38
0.36
0.38
0.24

9.46
11.28
5.54
1.93
1.44
2.67
1.73
1.31
1.23
1.46
0.92

30.00
36.00
15.00
6.00
5.00
8.00
6.00
4.00
4.00
5.00
3.00

جذول رلى( ) 3
اإلدصاء انىصفً نًتغُراث انذراست (األرلاو انُسبُت ) Relative data %
اإلَذراف
انخطأ
انًتىسظ
انًعُاري
انًعُاري
انعُُت
انذسابً
انًمُاس وانًجًىعت
Std.
Std.
N
Mean
Deviation
Error
4.75
1.37
51.57
12
انمبهً
يمُاس انضابطت
4.15
1.20
69.92
انبعذي 12
عاداث
4.95
1.28
51.81
15
انمبهً
انعمم
انتجرَبت
2.43
0.63
90.91
انبعذي 15
4.83
1.39
46.25
12
انمبهً
اختبار انضابطت
3.61
1.04
62.29
انبعذي 12
انتفكُر
6.67
1.72
45.33
15
انمبهً
انتذهُهٍ انتجرَبت
4.32
1.11
93.67
انبعذي 15
4.38
1.26
45.00
12
انمبهً
يمُاس انضابطت
4.10
1.18
74.45
انبعذي 12
االختبار
4.88
1.26
43.33
15
انمبهً
انتذصُهٍ انتجرَبت
3.05
0.79
93.78
انبعذي 15

انًذي
Range
14.03
13.16
15.79
6.58
15.00
12.50
20.00
15.00
13.33
13.33
16.66
10.00

جذول رلى (:)4
انكسب انًعذل نبالن ) (MGRنهكشف عٍ فاعهُت انتطبُك()Black Modifies Gain Ratio

انًمُاس وانًجًىعت

انذرجت
انمبهُت

انذرجت
انبعذَت

انُهاَت
انعظًً
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يمُاس
عاداث
انعمم
اختبار
انتفكُر
انتذهُهٍ
يمُاس
االختبار
انتذصُهٍ

س

ص

د

ص–س

د-س

انضابطت

117.58

159.42

228

41.83

110.42

0.553

انتجرَبُت

118.13

207.27

228

89.13

109.87

1.201

انضابطت

18.50

24.92

40

6.42

21.50

0.455

انتجرَبُت

18.13

37.47

40

19.33

21.87

1.369

انضابطت

13.50

22.33

30

8.83

16.50

0.826

انتجرَبُت

13.00

28.13

30

15.13

17.00

1.396

الحد الدنى لمقبوؿ الذي حدده بالؾ لقبوؿ فاعمية البرامج التدريبية ىو (.)5,2
مقياس عادات العقؿ ( )5,2( > )5.215و تعني أف البرنامج كاف فعاالً .

مقياس التفكير التحميمي ( )5,2( > )5.369و تعني أف البرنامج كاف فعاالً وبشدة .

مقياس عادات العقؿ ( )5,2( > )5.369و تعني أف البرنامج كاف فعاالً وبشدة.

تفسٌر الفروض:

الفرض الوؿ" -:توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي درجات
طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى مقياس عادات العقؿ
لصالح المجموعة التجريبية".
جذول رلى ( ) 5
:لًُت (ث) ودالنتها اإلدصائُت نهفرق بٍُ يتىسطٍ درجاث طانباث انًجًىعتٍُ انتجرَبُت وانضابطت
فٍ انتطبُك انبعذٌ عهً يمُاس عاداث انعمم.
انًجًىعت

انًتىسظ

اإلَذراف
انًعُارٌ

انخطأ
انًعُارٌ

انضابطت

159.42

9.46

2.73

انتجرَبُت

207.27

5.54

1.43

درجت
انذرَت

لًُت ث

يستىي
انذالنت

25

16.429

0.000

وضح الجدوؿ رقـ( )5أف المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة ىو ()559,42
ولممجموعة التجريبية ىو( )217,27في التطبيؽ البعدي لمقياس عادات العقؿ ،وأف
قيمة(ت) المحسوبة أكبر مف قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( 0.05و  )0.01مما
يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في عادات
العقؿ لصالح المجموعة التجريبية  ،وتفوقت المجموعة التجريبيةعمى الضابطة في عادات
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العقؿ بعد تطبيؽ البرنامج ،واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ماتوصمت إلية نتائج الدراسات
السابقة

مثؿ

دراسة

(شاىيف،)2157،ودراسة(أحمد،)2157،دراسة

(إسماعيؿ

()2156،محمد ،)2157،ودراسة (أدـ،وشتات ، )2155،ودراسة(أبو زيد)2154،ودراسة
(عبد المجيد )2154،ودراسة ( الحريشي )2154 ،

حيث أظيرت الدراسات السابقة

والدراسة الحالية أنو توجد فروؽ بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ
البعدي عمى مقياس عادات العقؿ.
الفرض الثاني  " -:توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي
درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي /البعدي عمى مقياس عادات العقؿ
لصالح التطبيؽ البعدي".
جذول رلى ( )6
َ :ىضخ لًُت (ث) ودالنتها اإلدصائُت نهفرق بٍُ يتىسطٍ درجاث طانباث انًجًىعت انتجرَبُت فٍ
انتطبُمٍُ انمبهٍ /انبعذٌ عهً يمُاس عاداث انعمم نصانخ انتطبُك انبعذٌ.
انًجًىعت
انتجرَبت

انًتى
سظ

اإلَذرا
ف
انًعُار
ٌ

انخطأ
انًعُارٌ

انتطبُك
انمبهً

118.1
3

11.28

2.91

انتطبُك
انبعذي

207.2
7

5.54

1.43

درج
ة
انذر
َت

لًُت
ث

يستىي
انذالنت

يعايم
االرتباط

َسبت
انكسب
انًعذل

28.
82
14

0.000

0.116

1.201

بيف الجدوؿ رقـ( ) 6أف المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي ىو
( ،)558,53وفي التطبيؽ البعدي ىو ( )217,27لمقياس عادات العقؿ  ،وأف قيمة (ت)
المحسوبة أكبر مف قيمة (ت) الجدولية عند مستوى الداللة ( 0.05و  )0.01مما يدؿ عمى
وجود فروؽ ذات دااللة إحصائية بيف متوس طي المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي  /و
البعدي لصالح التطبيؽ البعدي وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض الثاني وتأكدت فاعمية
البرنامج التدريبي في تنمية عادات العقؿ لدى طالبات المجموعة التجريبية حيث وجد أف نسة
الكسب المعدؿ لبالؾ تساوي ( )5,215وىي أكبرمف الحد الدني الذي حدده بالؾ لقبوؿ
فاعمية البرامج التدريبية المختمفة ويتضح مف ذلؾ أف تأثير البرنامج كاف فعاالً ومؤثر

لممجموعة التجريبيةعمى مقياس عادات العقؿ  ،واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ماتوصمت
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إلية نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة (شاىيف،)2157،ودراسة(أحمد،)2157،دراسة
(إسماعيؿ

()2156،محمد،)2157،

(أدـ،وشتات)2155،

ودراسة

،

ودراسة(أبو

زيد)2154،ودراسة (عبد المجيد )2154،ودراسة ( الحريشي  )2154 ،حيث أظيرت
الدراسات السابقة والدراسة الحالية أف عادات العقؿ تأث ارً باستخداـ برامج و إسترتيجيات التعمـ

المستند إلى الدماغ في تدريس مق اررات مختمفة.

الفرض الثالث " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي درجات
طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى مقياس التفكير التحميمي
لصالح المجموعة التجريبية".
جذول رلى (:)7
َىضخ لًُت (ث) ودالنتها اإلدصائُت نهفرق بٍُ يتىسطٍ درجاث طانباث انًجًىعتٍُ انتجرَبُت
وانضابطت فٍ انتطبُك انبعذٌ عهً يمُاس انتفكُر انتذهُهٍ نصانخ انًجًىعت انتجرَبُت.
انًجًىعت

انًتىسظ

اإلَذراف
انًعُارٌ

انخطأ
انًعُارٌ

انضابطت

24.92

1.44

0.42

انتجرَبُت

37.47

1.73

0.45
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درجت
انذرَت

لًُت ث

يستىي
انذالنت

25

20.15

0.000
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اتضح مف الجدوؿ رقـ( )7أف المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة ىو ()24,92
ولممجموعة التجريبية ىو( )37,47في التطبيؽ البعدي لمقياس التفكير التحميمي ،وأف
قيمة(ت) المحسوبة أكبر مف قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( 0.05و  )0.01مما
يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح
المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي  ،وتفوقت المجموعة التجريبية عمى الضابطة في
التفكير التحميمي بعد تطبيؽ البرنامج وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض الثالث  .واتفقت
نتائج الدراسة الحالية مع ماتوصمت إلية نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة (أحمد)2158،
ودراسة (إسماعيؿ ،)2157،ودراسة(إسماعيؿ )2156،ودراسة ( المالكي  ()2157،العمرجي
 ،)2157،ودراسة (عكور،)2156،ودراسة ( الشواقفة،ومحمود،)2155،ودراسة (الزبوف،
 ،)2155ودراسة (رمضاف )2154،ودراسة(رزؽ ، )2154،ودراسة(الوائمي،)2118،
ودراسة (الخياط.)2118،
الفرض الرابع ":توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي /البعدي عمى مقياس التفكير التحميمي
لصالح التطبيؽ البعدي".
جذول رلى ( : ) 9
َىضخ لًُت (ث) ودالنتها اإلدصائُت نهفرق بٍُ يتىسطٍ درجاث طانباث انًجًىعت انتجرَبُت فٍ
انتطبُمٍُ انمبهٍ /انبعذٌ عهً يمُاس انتفكُر انتذهُهٍ نصانخ انتطبُك انبعذٌ.
انًجًىعت
انتجرَبت

انًتىسظ

اإلَذراف
انًعُارٌ

انخطأ
انًعُار
ٌ

انتطبُك
انمبهً

18.13

2.67

0.69

انتطبُك
انبعذي

37.47

1.73

0.45

درجت
انذرَت

14

لًُت
ث

29.0
0

يستىي
انذالنت

0.000

يعايم
االرتباط

0.373

َسبت
انكسب
انًعذل

1.369

يتضح مف الجدوؿ رقـ( ) 8أف المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في التطبيؽ
القبمي ىو ( ،)58,53وفي التطبيؽ البعدي ىو ( )37,47لمقياس التفكير التحميمي  ،وأف
قيمة (ت) المحسوبة أكبر مف قيمة (ت) الجدولية عند مستوى الداللة ( 0.05و  )0.01مما
يدؿ عمى وجود فروؽ ذات دااللة إحصائية بيف متوسطي المجموعة التجريبية في التطبيؽ
القبمي  /و البعدي لصالح التطبيؽ البعدي وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض الرابع وتأكدت
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فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية التفكير التحميمي لدى طالبات المجموعة التجريبية حيث
وجد أف نسة الكسب المعدؿ لبالؾ تساوي ( )5,369وىي أكبرمف الحد الدني الذي حدده
بالؾ لقبوؿ فاعمية البرامج التدريبية المختمفة ويتضح مف ذلؾ أف تأثير البرنامج كاف فعا ًال

بشدة لممجموعة التجريبية عمى مقياس التفكير التحميمي  ،واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع

ماتوصمت

إلية

نتائج

الدراسات

السابقة

مثؿ

(أحمد)2158،

دراسة

ودراسة

(إسماعيؿ ،)2157،ودراسة(إسماعيؿ )2156،ودراسة ( المالكي  ()2157،العمرجي
 ،)2157،ودراسة (عكور،)2156،ودراسة ( الشواقفة،ومحمود،)2155،ودراسة (الزبوف،
 ،)2155ودراسة (رمضاف )2154،ودراسة(رزؽ ، )2154،ودراسة(الوائمي،)2118،
ودراسة (الخياط.)2118،
الفرض الخامس ":توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي درجات
طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى االختبار التحصيمي لمقرر
الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لصالح المجموعة التجريبية.
جذول رلى (: ) 6
َىضخ لًُت (ث) ودالنتها اإلدصائُت نهفرق بٍُ يتىسطٍ درجاث طانباث انًجًىعتٍُ انتجرَبُت
وانضابطت فٍ انتطبُك انبعذٌ عهً االختبار انتذصُهٍ نًمرر انًىهىبٍُ روٌ صعىباث انتعهى نصانخ
انًجًىعت انتجرَبُت.
انًجًىعت

انًتىسظ

اإلَذراف
انًعُارٌ

انخطأ
انًعُارٌ

انضابطت

22.33

1.23

0.36

انتجرَبُت

28.13

0.92

0.24

درجت
انذرَت

لًُت ث

يستىي
انذالنت

25

14.05

0.000

وضح الجدوؿ رقـ( )9أف المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة ىو ()22,33
ولممجموعة التجريبية ىو( )28,53في التطبيؽ البعدي لإلختبار التحصيمي في مقرر
الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ ،وأف قيمة(ت) المحسوبة أكبر مف قيمة (ت) الجدولية
لإلختبار التحصيمي عند مستوى الداللة ( 0.05و  )0.01مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف المجموعتيف

الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية  ،أي

تفوقت طالبات المجموعة التجريبية عمى طالبات المجموعة الضابطة عمى اإلختبار التحصيمي
في التطبيؽ البعدي  ،وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض الخامس  .واتفقت نتائج الدراسة
الحالية مع ماتوصمت إلية نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة (أحمد ،)2157،ودراسة (
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العمرجي  ،)2157،دراسة (إسماعيؿ  )2156،ودراسة (أدـ،وشتات، ، )2155،ودراسة
(كشؾ)2155،

ودراسة

(الزبوف،

،)2155

ودراسة(أبو

زيد)2154،

ودراسة

(رمضاف ، )2154،ودراسة (الجوراني ،)2118،ودراسة (السمطي .)2117 ،
الفرض السادس ":توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05بيف متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي /البعدي عمى االختبار التحصيمي لمقرر
الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لصالح التطبيؽ البعدي".
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جذول رلى (: ) 11
لًُت (ث) ودالنتها اإلدصائُت نهفرق بٍُ يتىسطٍ درجاث طانباث انًجًىعت انتجرَبُت فٍ انتطبُمٍُ
انمبهٍ /انبعذٌ عهً االختبار انتذصُهٍ نًمرر انًىهىبٍُ روٌ صعىباث انتعهى نصانخ انتطبُك انبعذٌ.
َسبت
يستى يعايم
لًُت
درجت
انخطأ
انًتىس اإلَذراف
انًجًىعت
االرتبا انكسب
ي
ث
انًعُارٌ انًعُارٌ انذرَت
ط
انتجرَبت
انًعذل
ط
انذالنت
0.38
1.46
انتطبُك انمبهً 13.00
0.00 47.0
1.396 0.533
14
انتطبُك
0
4
0.24
0.92
28.13
انبعذي

الجدوؿ رقـ( ) 51يوضح أف المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي
ىو ( ،)53,11وفي التطبيؽ البعدي ىو ( )28,53لإلختبار التحصيمي  ،وأف قيمة (ت)
المحسوبة أكبر مف قيمة (ت) الجدولية عند مستوى ( 0.05و  )0.01مما يدؿ عمى وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي  /و البعدي
لصالح التطبيؽ البعدي وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض السادس وتأكدت فاعمية البرنامج
التدريبي في تنمية التحصيؿ لدى طالبات المجموعة التجريبية حيث وجد أف نسة الكسب
المعدؿ لبالؾ تساوي ( ) 5,396وىي أكبرمف الحد الدني الذي حدده بالؾ لقبوؿ فاعمية
البرامج التدريبية المختمفة ويتضح مف ذلؾ أف تأثير البرنامج كاف فعاالً جداً لممجموعة

التجريبية عمى االختبار التحصيمي  ،واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ماتوصمت إلية نتائج
الدراسات السابقة مثؿ دراسة (أحمد ،)2157،ودراسة ( العمرجي  ،)2157،دراسة (إسماعيؿ
 )2156،ودراسة (أدـ،وشتات، ، )2155،ودراسة (كشؾ )2155،ودراسة (الزبوف،)2155 ،
ودراسة(أبو زيد )2154،ودراسة (رمضاف ، )2154،ودراسة (الجوراني ،)2118،ودراسة
(السمطي .)2117 ،
الفرض السابع ":توجد عالقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيا عند مستوى( )0.05بيف درجات
طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لكؿ مف مقياس عادات العقؿ والتفكير الناقد
لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ".

- 875 -

فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقل ...........................................
جذول رلى (: ) 11
َىضخ يعايم ارتباط بُرسىٌ عُذ يستىي( )1015بٍُ درجاث طانباث انًجًىعت انتجرَبُت
فٍ انتطبُك انبعذٌ نكم يٍ يمُاس عاداث انعمم وانتفكُر انتذهُهٍ نذي طانباث ياجستُر
صعىباث انتعهى بكهُت انعهىو وانذراساث اإلَساَُت بانجبُم0
لًُت
تفسُر عاللت
يستىي
يعايم
انًتىسظ
انعاللت بٍُ يتغُراث انذراست
اإلرتباط
انذالنت
اإلرتباط
انتطبُك انبعذي يمُاس عاداث
ئرتباط طردٌ
207.27
انعمم
ضعُف جذا
0.669
0.121
نهًجًىعت
ونكُت غُر يعُىٌ
انتجرَبُت
وانتفكُر انتذهُهٍ 37.47

يتضح مف الجدوؿ رقـ( )55أف معامؿ اإلرتباط لبيرسوف بيف درجات المجموعة
التجريبية في التطبيؽ البعدي لكؿ مف مقياس عادات العقؿ والتفكير التحميمي عند مستوى
داللة ( )0.05ىو ارتباط طردي ضعيؼ جداً حيث بمغ معامؿ اإلرتباط ( )0.121وعمى ىذا

تـ رفض الفرض السابع .

الفرض الثامف  ":توجد عالقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيا عند مستوى( )0.05بيف درجات
طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لكؿ مف مقياس عادات العقؿ و االختبار
التحصيمي لمقرر الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لدى طالبات ماجستير صعوبات التعمـ بكمية
العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ".
جذول رلى ( ) 12
َ :ىضخ يعايم ارتباط بُرسىٌ عُذ يستىي( )1015بٍُ درجاث طانباث انًجًىعت انتجرَبُت فٍ
انتطبُك انبعذٌ نكم يٍ يمُاس عاداث انعمم و االختبار انتذصُهٍ نًمرر انًىهىبٍُ روٌ صعىباث
انتعهى نذي طانباث ياجستُر صعىباث انتعهى بكهُت انعهىو وانذراساث اإلَساَُت بانجبُم0
لًُت
يستىي
تفسُر عاللت اإلرتباط
يعايم
انًتىسظ
انعاللت بٍُ يتغُراث انذراست
انذالنت
اإلرتباط
يمُاس عاداث
انتطبُك
207.27
انعمم
ئرتباط طردٌ ضعُف
انبعذي
0.322
0.274
جذا ونكُه غُر يعُىي
نهًجًىعت
االختبار
28.13
انتجرَبُت
انتذصُهٍ
يتضح مف الجدوؿ رقـ( )52أف معامؿ اإلرتباط لبيرسوف بيف درجات المجموعة التجريبية

في التطبيؽ البعدي لكؿ مف مقياس عادات العقؿ واالختبارالتحصيمي عند مستوى داللة ( )0.05ىو
ارتباط طردي ضعيؼ جداً حيث بمغ معامؿ اإلرتباط ( )0.274وعمى ىذا تـ رفض الفرض الثامف .

وفي النياية تشير نتائج البحث الحالي في مجمميا إلى فاعمية البرنامج التدريبي المستند

إلى الدماغ مف خالؿ تدريس مقرر الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ في تنمية بعض عادات العقؿ
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والتفكير التحميمي والتحصيؿ لدى طالبات الماجستير بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية في جامعة
اإلماـ عبد الرحمف بف فيصؿ  ،وبذلؾ قد تحقؽ اليدؼ الساسي لمبحث.

توصٌات البحث:
توصيات استمدتيا الباحثة مف نتائج البحث والتي تأمؿ أف تمقى قبوالً في جميع

مؤسسات التعميـ تتضمف في:

 عقد دورات وورش عمؿ لتدريب أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات والمعمميف فيالمدارس عمي برامج تدريبية واستراتيجيات تدريس تتوافؽ مع عمؿ الدماغ.
 تشجيع الباحثيف بالقياـ بالدراسات والبحاث التي تستند عمى التعمـ وفؽ عمؿ الدماغ تييئة البيئات التعميمية بما يتناسب مع مبادئ نظرية التعمـ وفؽ عمؿ الدماغ. تضميف المقررات الدراسية سواء في التعميـ العالي أوالعاـ أنشطة واستراتيجيات توظؼمبادئ نظرية التعمـ المستند إلى عمؿ الدماغ.
 االىتماـ بتنمية التفكير التحميمي لدى المتعمميف سواء بالتعميـ الجامعي أو العاـ. االىتماـ بتنمية التحصيؿ الدراسي لدى المتعمميف مف خالؿ النشطة المنيجيةوالالمنيجية لتنمية عادات العقؿ سواء بالتعميـ الجامعي أو التعميـ العاـ.

مقترحات البحث:
تقترح الباحثة الدراسات اآلتية-:
 فاعمية برامج تدريبية مستندة إلى عمؿ الدماغ في تدريس مقرارت مختمفة. فاعمية برامج تدريبية مستندة إلى عمؿ الدماغ في تنمية ميارات التفكير الناقد والتفكيراالبداعي لدى الطالب و الطالبات في مراحؿ التعميـ العاـ والجامعي.
 بناء مقاييس لعادات العقؿ يمكف تطبيقيا عمى طالب المرحمة المتوسطة  ،الثانوية وطالب الجامعة .
 فاعمية البرامج اإللكترونية القائمة عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية مياراتالتفكيرالمنظومي لدى طالب الجامعو.
 فاعمية البرامج اإللكترونية القائمة عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية مياراتالتفكيراإليجابي و االبتكاري لدى طالب الجامعو.
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المراجع:

أوالً :المراجع العربٌة:

 -أبو بكر ،عبدالمطيؼ عبدالقادر عمي .)8102(.برنامج تدريبي لتنمية الجدارات التدريسية لدى طالب

كميات التربية بالمممكة العربية السعودية في ضوء نظرية التعمـ المستند لنتائج أبحاث الدماغ ،المجمة

الدولية لمعموـ التربوية والنفسية ،المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية.
http://content.mandumah.com.library.iau.edu.sa
 أبػو زيػد ،إينػػاس محمػد .)8102(.فاعميػػة برنػامج مقتػػرح لتػدريس العمػوـ فػػي ضػوء نظريػػة الػتعمـ القػػائـعمى المخ لتالميذ المرحمة اإلعدادية لتنمية التحصػيؿ وميػارات التفكيرادبػداعي ،رسػالة دكتػوراة ،كميػة
التربية ،جامعة الفيوـ.
 -أبو شاىيف  ،أحمد شمبي شمبي ،سميماف  ،يحي  ،مرادعالء عبداهلل .)8102(.وحدة مقترحة في

الدراسات ادجتماعية في ضوء التعمـ المستند لمدماغ لتنمية التفكير الكمي لتالميذ الصؼ األوؿ

اإلعداديhttp://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa .
 أحمد ،إيماف عبداهلل أحمد .)8102(.أثر اختالؼ نمطي اإلنفوجرافيؾ التعميمي (الفردي /التعاوني)مف خالؿ الويكي( )Wikiفي تنمية ميارات التعمـ التشاركي والتفكير التحميمي لدى طالب كمية
التعميـ الصناعي ،مجمة التربية  ،جامعة األزىر  ،العدد( ،)021أكتوبر.

 أحمد ،إيماف عبداهلل أحمد )8102(.فاعمية بعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ في تنميةبعض عادات العقؿ والكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طالبات الدبموـ العاـ في التربية" جامعة األزىر،
كمية التربية  ،العدد()022الجزء الثاني .
 أدـ ،ميرفػػت محمػػد ،.و شػػتات ،ربػػاب محمػػد .)8102( .فعاليػػة اسػػتراتيجية مقترحػػة فػػي ضػػوء نظريػػةالتعمـ المستند إلى جانبي الدماغ عمى التحصيؿ و ميارات التفكير البصري و الكفاءة الذاتية المدركة

لدى طالبات المرحمة اإلعدادية .دراسات عربية فػي التربيػة وعمػـ الػنفس  -السػعودية ،ع17 - ،22
70.مسترجع مفhttp://search.mandumah.com/Record/654224

 إسماعيؿ ،رضػى السػيد شػعباف .)8102( .فاعميػة نمػوذج سػكماف ادستقصػائي فػي تػدريس الج رافيػاعمى تنمية التحصيؿ وميػارات حػؿ المشػكالت لػدى تالميػذ الصػؼ الثػاني اإلعػدادي .د ارسػات عربيػة

في التربية وعمـ النفس -رابطة التربوييف العرب  -السعودية ،ع.091-032 ، 20

 إسػػماعيؿ ،رضػػى السػػيد شػػعباف ( .)8102اثػػر برنػػامج فػػي الج رافيػػا ػػائـ عمػػى نظريػػة الػػتعمـ المسػػتندإلػػى الػػدماغ لتنميػػة بعػػض ميػػارات التفكيػػر التحميمػػي والبصػػري لػػدى تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع ادبتػػدائي .

مجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجمعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ادجتماعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  .مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػترجع مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
http://search.mandumah.com/Record/796018
- 874 -

فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقل ...........................................
 -إسماعيؿ ،عبد الرؤوؼ محمد محمد .)8102( .استخداـ اإلنفوجرافيؾ " التفاعمي  /الثابت "وأثره

في تنمية التحصيؿ الدراسي لدى طالب تكنولوجيا التعميـ واتجاىاتيـ نحوه .تكنولوجيا التربية -
دراسات وبحوث  -مصر ،ع، 82
http://search.mandumah.com/Record/844302

189.

-

مف

111مسترجع

 -إسماعيؿ ،ناريماف جمعة .)8102( .أثر استخداـ استراتيجية جالييف لمتخيؿ الموجو عمى تنمية

بعض ميارات التفكير التحميمي في العموـ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية .مجمة التربية العممية -

161.
،
ع8
مج،81
مصر،
http://search.mandumah.com/Record/816187

-

119مسترجع

مف

 األسدي  ،عباس حنوف مينا ( :)8101التفكير التحميمي وعال تو باألفكار المتضادة واألسموبالفراسي المعرفي  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة ب داد – كمية الآلداب.

 -األشقر ،سماح فاروؽ المرسي .)8102( .استخداـ نموذج نيدىاـ البنائي في تدريس العموـ لتنمية

التفكر التحميمي وتقدير الذات لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي .مجمة كمية التربية بأسيوط -

88.
،
ع3
مج،32
مصر،
http://search.mandumah.com/Record/911667

-

47مسترجع

مف

 الجاجي ،رجاء محمد .)8103( .وحدة مطورة وفؽ التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية تقدير الذاتو ادتجاه نحو اإلبداع لدى تمميذات الصؼ الثالث األساسي .المؤتمر العممػي العربػي العاشػر لرعايػة

الموىوبيف والمتفو يف  -معػايير ومؤشػرات التميػز :اإلصػالح التربػوي ورعايػة الموىػوبيف والمتفػو يف -
المجمػ ػػس العربػ ػػي لمموىػ ػػوبيف والمتفػ ػػو يف  -األردف ،ج

والمتفو يف.022 - 083 ،

 ،1عمػ ػػاف :المجمػ ػػس العربػ ػػي لمموىػ ػػوبيف

 -الجوراني  ،يوسػؼ أحمػد(: )8112تصػميـ تعميمػي وفقػاً لنظريػة الػتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ وأثػره فػي

تحصيؿ طالبات الصؼ الثالث المتوسط في مادة األحيػاء  ،وتنميػة تفكيػرىف العممػي  ،رسػالة دكتػوراه

 ،العراؽ  ،جامعة ب داد ،كمية التربية .

 الحريشي ،منيرة بنػت عبػد العزيػز .)8102( .أثػر خػرائط التفكيػر فػي تنميػة عػادات العقػؿ والتحصػيؿاألكاديمي عند طالبات كمية التربية .مجمة القراءة والمعرفة -مصر ،ع.099-022 ، 022

 الخياط  ،ماجده إبراىيـ . )8112(.أثر برنامج تدريبي في تنمية التفكير التحميمي عمػى حػؿ المكػالتالحياتيػػة لػػدى طمبػػة كميػػة اأميػرة رحمػػة الجامعيػػة ،رسػػالة دكتػػوراه  ،الجامعػػة األردنيػػة  ،كميػػة الد ارسػػات

العميا .

 الرازي ،محمد بف أبي بكر عبد القادر ( .)0991مختار الصحاح  .بيروت  .دار الكتب العممية .- 875 -

فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقل ...........................................
 الرشيدي ،سمطاف محمد (" :)8100تحميؿ كتاب الرياضيات لمصؼ الحادي عشر مف مرحمػة التعمػيـبعد األساسي في ضوء التعمـ المستند إلى الدماغ" ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة.

 الزبوف ،سميماف عودة سميماف .)8102( .تصميـ برمجية في مبحث إنتاج الوسائؿ التعميمية وفؽخرائط التفكير و ياس أثرىا في تحسيف ميارات التفكير التحميمي والتحصيؿ لدي طالبات جامعة

البمقاء التطبيقية في ضوء كفاياتيف الحاسوبية ،رسالة دكتوراه .جامعة العموـ اإلسالمية العالمية،
عماف .مسترجع مفhttp://search.mandumah.com/Record/865847

 الزعبي ،أحمد محمد .)8102( .أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارت التفكير التأممي لدىالتالميذ الموىوبيف في الصؼ الثامف .مجمة العمػوـ التربويػة والنفسػية -البحػريف ،مػج ،02ع43 ، 0
- 75.مسترجع مفhttp://search.mandumah.com/Record/624882

 السػػمطي .ناديػػة سػػمي(.)8118(.أثػػر برنػػامج تعميمػػي -تعميمػػي مبنػػي عمػػى نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػىالػػدماغ فػػي تنميػػة القػػدرة عمػػى الػػتعمـ الفعػػاؿ .رسػػالة دكتػػوراه .جامعػػة عمػػاف العربيػة لمد ارسػػات العميػػا .

عماف.

 -السمطي .ناديا سمي( ( )8112التعمـ المستند الى الدماغ  ،ط،0دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف .

 السمطي .نادية سمي( ( .)8112أثر استخداـ استراتيجية المنظـ الشكمي فػي التحصػيؿ الد ارسػي لػدىطمبة كميػة العمػوـ التربويػة التابعػة لوكالػة ال ػوث الدوليػة .مجمػة المنػارة لمبحػوث والد ارسػات  -األردف،

369.
13,ع ، 2
م ػ ػ ػ ػػج
http://search.mandumah.com/Record/103223

343مس ػ ػ ػ ػػترجع م ػ ػ ػ ػػف

 السواط .وصؿ اهلل بف عبداهلل .)8102( .فعاليػة برنػامج تػدريبي ػائـ عمػى نظريػة الػتعمـ المسػتند إلػىالدماغ في تنمية الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة وبعض عادات العقؿ لػدى طػالب الجامعػة .مجمػة

كمية اآلداب  -جامعة بنيا  -مصر ،ع ،21ج.02811515 – ، 3
 -الس ػػويممييف .من ػػذر بش ػػارة .)8102( .أث ػػر اس ػػتراتيجية مبني ػػة عم ػػى تفعي ػػؿ ع ػػادات العق ػػؿ ف ػػي تع ػػديؿ

المفػاىيـ البديمػة فػي العمػوـ وتنميػة ميػارات العمػـ األساسػية لػدى طمبػة المرحمػة األساسػية .د ارسػات -

496.
العم ػ ػػوـ التربوي ػ ػػة -األردف ،م ػ ػػج ،23ممح ػ ػػؽ ،
http://search.mandumah.com/Record/722468

-

483مس ػ ػػترجع مػػ ػػف

 الشػػخص ،عبػػد العزيػػز السػػيد،.الطنطأوي ،محمػػود محمد،.الشػػمراني ،ظػػافر مشػػبب .)8102(.مقيػػاسعادات العقؿ لمرحمة المراىقة ،مجمة كمية التربية عيف شمس ،ع،39ج.291-2،222

 -الشر اوي ،أنورمحمد.)0990(.التعمـ نظريات وتطبيقات.ط.2مكتبةاألنجمو المصرية .القاىرة.
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-

الشوا فة ،موفؽ .محمود .نواؼ.)8102( .أثر استخداـ أنموذج فيمدر  /سيمفرماف في تحسيف
ميارات التفكير التحميمي والميارات اليدوية في مادة التربية المينية لدى طالب الصؼ الثامف
األساسي (رسالة دكتوراه جامعة العموـ اإلسالمية العالمية ،عماف .مسترجع مف
http://search.mandumah.com/Record/866658

 العػػدواف ،زيػػد سػػميماف .)8102( .تطػػوير وحػػدة تعميميػػة فػػي ضػػوء نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغو ياس أث رىا في تنمية ميارات التفكير النا د لدى طالب الصؼ العاشػر األساسػي فػي مػادة الج رافيػا
واتجاىػاتيـ نحوىػا .د ارسػات  -العمػوـ التربويػة -ادردف ،مػج ،23ممحػؽ 851 - 868. ،مسػترجع

مفhttp://search.mandumah.com/Record/761599

 العطواني  ،منى محمد مكطوؼ( :)8100الحساب الذىني وعال تو بالتفكير التحميمي لدى طمبةالجامعة  ،رسالة دكتوراه  ،الجامعة المستنسرية  ،كمية التربية.

 -العنػػزي ،مبػػارؾ بػػف ػػدير .)8102( .فاعميػػة اسػػتخداـ نمػػوذج وودز فػػي تػػدريس العمػػوـ عمػػى تنميػػة

عادات العقؿ والتفكير ادستددلي لدى تالميػذ الصػؼ الثالػث المتوسػط .رسػالة التربيػة وعمػـ الػنفس -

140.
الس ػ ػ ػ ػ ػػعودية ،ع، 23
http://search.mandumah.com/Record/765955

119مس ػ ػ ػ ػ ػػترجع م ػ ػ ػ ػ ػػف

 العصػ ػيمي  ،خال ػػد ب ػػف محم ػػود ( :)8102فاعمي ػػة اس ػػتراتيجية ال ػػتعمـ المس ػػتند إل ػػى ال ػػدماغ ف ػػي تنمي ػػةميػػارات التفكيػػر ادبتكػػاري والثقافػػة العمميػػة لػػدى طالبػػات العمػػوـ  ،مسػػاحة( ،)8ذوات أنمػػاط السػػيطرة
الدما يػػة المختمفػػة بجامعػػة الطػػائؼ  ،المجمػػة الدوليةالتربويػػة المتخصصػػة  ،)3(،2 ،آذار -221 ،

.212

 العميمػػات ،عمػػى مصػػطفي .)8103( .أثػػر برنػػامج ػػائـ عمػػى الػػذكاءات المتعػػددة فػػي تنميػػة عػػاداتالعقػػؿ عنػػد طفػػؿ الروضػػة .د ارسػػات فػػي الطفولػػة  -مركػػز البصػػيرة لمبحػػوث وادستشػػارات والخػػدمات

98.
التعممي ػ ػ ػ ػػة  -الج ازئ ػ ػ ػ ػػر ،ع، 2
http://search.mandumah.com/Record/641838

55مسػػ ػ ػ ػػترجع م ػ ػ ػ ػػف

 العمرجي ،جماؿ الديف إبراىيـ محمود .)8102( .فاعمية استخداـ الرحالت التخيمية في تدريسالدراسات ادجتماعية لممرحمة المتوسطة عمى تنمية المفاىيـ والتفكير التحميمي وادتجاه نحو المادة

لدى التالميذ .المجمة الدولية لؤلبحاث التربوية  -األمارات ،مج ،20ع1 - 41. ، 2مسترجع مف
http://search.mandumah.com/Record/868356
 المقاني،أحمد حسيف  ،الجمؿ ،عمى أحمد .)0992(.معجـ المصطمحات التربوية المعرفية فيالمناىج وطرؽ التدريس ،مكتبة الممؾ فيد الوطنية .
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فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقل ...........................................
 القحطاني  ،منى عمى سيؼ  .)8102(.أثر استراتيجية التعمـ المستند لمدماغ في تدريس العموـ عمىتنمية ميارات التفكير ادبتكػاري وادتجاىػات نحوىػا لػدى طالبػات المرحمػة المتوسػطة بالمممكػة العربيػة

الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعودية،جامعة طنط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  ،مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو.
http://content.mandumah.com.library.iau.edu.sa
 القرنػػي ،يعػػيف اهلل بػػف عمػػى.)8101( .تصػػور مقتػػرح لتطػػوير تػػدريس الرياضػػيات فػػي ضػػوء ميػػاراتالتػػدريس اإلبػػداعي و متطمبػػات الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ ،رسػػالة دكتػػوراه .جامعػػة أـ القػػرى ،مكػػة

المكرمة .مسترجع مفhttp://search.mandumah.com/Record/532145

 الطيطػي ،مسػمـ .يوسػؼ ،.و رواشػدة ،إبػراىيـ .فيصػؿ .)8103( .أثػر برنػامج تعميمػي لمػتعمـ المسػتندإلػى الػدماغ فػي الدافعيػة لمػتعمـ لػدى طمبػة الصػؼ الخػامس األساسػي فػي العمػوـ .د ارسػات عربيػة فػي

39.
التربي ػ ػػة وعم ػ ػػـ ال ػ ػػنفس  -الس ػ ػػعودية ،ع  ،22ج ، 3
http://search.mandumah.com/Record/481520

-

11مس ػ ػػترجع م ػ ػػف

 المالكي ،عادؿ حميدي صال( .)8102( .استخداـ الخرائط الذىنية اإللكترونية الفائقة في تنميةميارات التفكير التحميمي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة .مجمة كمية التربية ( جامعة بنيا )  -مصر،

314.
،
ع001
مج،82
http://search.mandumah.com/Record/833705

-

284مسترجع

مف

 الميداوي  ،عدناف محمػود  ،والراز ػي  ،سػعد صػال( كػاظـ ( )8102التفكيػر التحميمػي وعػادات العقػؿوعال تيما باإلبداع لدى طمبة الجامعة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة ديالي،كميػة التربيػة لمعمػوـ اإلنسػانية،

العراؽ

 النصار  ،صال( .)0928(.دور النشاط المدرسي في التحصيؿ الدراسي  ،منشورات جامعة الممؾسعود  ،السعودية .

 الوائمي ،جميمة رحيـ  .)8112(.التعزيز التفاضمي لمسموؾ النقيض والنقصف التدريجي في تنميةالتفكير التحميمي لدى التالميذ  ،أطروحة دكتوراه  ،كمية التربية لمبنات  ،جامعة ب داد .

 -جابر .عبدالحميد .جابر (.)0999استراتيجيات التدريس والتعمـ .دار الفكر العربي .القاىرة .مصر.

 جنسف  ،إريؾ  .)8102(.التعمـ استنادا إلى الدماغ :النموذج الجديد لمتدريس ،ترجمة ىشاـ سالمة،حمدي عبدالعزيز ،دار الفكر العربي:8القاىرة ،ط.0

 حسػػنيف ،خولػػة يوسػػؼ.)8100( .فاعميػػة برنػػامج تعميمػػي ػػائـ عمػػى الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ فػػيتحسيف التحصيؿ و اكتساب المفاىيـ العممية و زيادة الدافعية لمتعمـ لدى طمبة المرحمػة األساسػية فػي

العمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ (رسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالة دكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوراه الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ادردنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف .مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػترجع مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
http://search.mandumah.com/Record/555787
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 حمداف  .محمد عمى إسماعيؿ .)8112(.فاعمية نموذج مقترح ائـ عمى التعمـ البنائي ونظرية المخلتعميـ العموـ لتالميذ المرحمة اإلعدادية  ،رسالة دكتوراه  .كمية تربية  .جامعة حمواف.

 حمش ،نسريف محمد 8101(.ـ) .بعض أنماط التفكير الرياضي وعال تيػا بجػانبي الػدماغ لػدى طمبػةالصػػؼ التاسػػع األساسػػي ب ػزة ،د ارسػػة اسػػتكمالية لمتطمبػػات درجػػة الماجسػػتير ،سػػـ المنػػاىج وطػػرؽ

تدريس الرياضيات ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،زة.
 ختاش،محم ػػد .)8102( .فاعمي ػػة ادس ػػتراتيجيات "التعميمي ػػة – التعميمي ػػة) المبني ػػة عم ػػى نظري ػػة ال ػػتعمـالمسػػتند إلػػى الػػدماغ فػػي زيػػادة كفػػاءة التعمموتنميػػة بعػػض ميػػارات التفكيػػر النا ػػد وادبػػداعي .رسػػالة
دكتوراه ،كمية العموـ ادجتماعية واإلنسانية  .جامعة الحاج لخضر باتنة .
 سػػعد ،م ػراد عمػػى .)8102(.فعاليػػة برنػػامج إث ارئػػي ػػائـ عمػػى التعمػػيـ المتمػػايز فػػي ضػػوء اسػػتراتيجيةالسقالة التعميمية ما وراء المعرفية في تنمية بعض مياارات الػتعمـ المػنظـ ذاتيػا وعػادات العقػؿ المنػتج

لدى الموىوبيف مف طالب الصؼ الثاني اإلعدادي .مجمة التربية الخاصة والتأىيؿ  -مؤسسة التربية
الخاصة والتأىيؿ  -مصر ،مج ،3ع.032-21 ، 00

 سمارة ،ىنوؼ فرح.)8102( .أثر برنامج تػدريبي مسػتند إلػى بحػوث الػدماغ فػي فيػـ المفػاىيـ العمميػةو القػػدرة عم ػػى ح ػػؿ المش ػػكالت ل ػػدى طمب ػػة المرحم ػػة األساس ػػية مختمف ػػي نص ػػؼ الكػ ػرة المخ ػػي ،رس ػػالة

.الجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ادردني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف .مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػترجع م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
دكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوراه
http://search.mandumah.com/Record/719462
 سيد ،إماـ مصطفى ،.و عمر ،منتصر صالح .)8100( .عادات العقؿ وعال تيػا بمعتقػدات الكفػاءةالذاتيػػة األكاديميػػة :د ارسػػة مقارنػػة لمتالميػػذ الموىػػوبيف والعػػادييف وذوي صػػعوبات الػػتعمـ .مجمػػة كميػػة

472.
التربي ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػالفيوـ  -مص ػ ػ ػػر ،ع ، 00
http://search.mandumah.com/Record/141854

395مس ػ ػ ػػترجع م ػ ػ ػػف

-

 سيؼ ،سمرصالح.)8102(.برنامج ائـ عمى المحاكاة اإللكترونيػة لتنميػة المفػاىيـ الكميائػة وعمميػاتالعمـ لطمبة المرحمة الثانوية .رسالة ماجستير .جامعة المنوفية  .مصر.

 -رزؽ ،فاطمة مصطفى محمد .)8102( .استخداـ إستراتيجيات التقييـ مف أجؿ التعمـ في تحسيف

التفكير التحميمي والتواصؿ العممي في العموـ لدى تالميذ الصؼ السادس ادبتدائي .دراسات عربية
في التربية وعمـ النفس  -السعودية ،ع، 22
http://search.mandumah.com/Record/700057

141 - 192.مسترجع مف

 رمضاف ،حياة عمي محمد .)8102( .التفاعؿ بيف استراتيجية بعات التفكير الست و النمو العقميفي تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية و تنمية ميارات التفكير التحميمي و اتخاذ القرار لدى طالب الصؼ
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األوؿ الثانوي .دراسات عربية في التربية وعمـ النفس  -السعودية ،ع ،22ج13 - 56. ، 2
مسترجع منhttp://search.mandumah.com/Record/653845
 زيتوف  ،حسف حسيف ( :)8113تعمـ التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقوؿ المفكرة  .القػاىرة  :عػالـالكتب.

 عامر،ايمف ( :)8112التفكير التحميمي القدرة والميارة واألسموب ،الطبعة األولى ،مركز تطويرالدراسات العميا والبحوث  ،جامعة القاىرة  ،جميورية مصر العربية .

 -عبػػدالقادر ،عبػػد القػػادر محمػػد .)8102( .فاعميػػة اسػػتراتيجية ائمػػة عمػػى نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػى

الدماغ في تنمية ميارات الحس العددي لدى تالميذ المرحمػة اإلبتدائيػة .مجمػة تربويػات الرياضػيات -

مصر ،مج 17,ع .022-003 ، 8

 عبػػد المجيػػد ،عبػػداهلل إب ػراىيـ يوسػػؼ .)8102( .أثػػر اسػػتخداـ نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ فػػيتػػدريس الفمسػػفة عمػػى تنميػػة بعػػض عػػادات العقػػؿ وادتجػػاه نحػػو د ارسػػة المػػادة لػػدى طػػالب المرحمػػة

الثانويػة المتفػو يف د ارسػياً .د ارسػات عربيػة فػي التربيػة وعمػـ الػنفس  -السػعودية ،ع111 - ، 23
175.مسترجع مفhttp://search.mandumah.com/Record/699984

 عبيػدات ،ذو ػػاف ،ابػػو السػػمير ،سػػييمة .)8102(.اسػػتراتيجيات التػػدريس فػػي القػػرف الحػػادي والعشػريف،ط ،2دار الفكر ،عماف.

 عساؼ،محمود محمد عمر ( .)8102أثر استراتيجية الػتعمـ بالػدماغ ذي الجػانبيف فػي تنميػة المفػاىيـالعمميػػة وعمميػػات العمػػـ لػػدى طػػالب الصػػؼ الخػػامس األساسػػي ب ػزة .رسػػالة ماجسػػتير .كميػػة التربيػػة.

الجامعة اإلسالمية ب زة.

 عفانو ،عزواسماعيؿ ،الخزندار ،نائمة نجيب  .)8112(.التدريس الصفي بالذكاءاتالمتعددة.عماف(األردف .دار المسيرة لمنشروالتوزيع والطباعة مكتبة آفاؽ.

 عفانو،عزواسماعيؿ،والجيش،يوسؼ .)8112(.التدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف .زة مكتبةآفاؽ .

 عكور ،رابعة عبد الوىاب محمد .)8102( .أثر تدريس النحو العربي بإستراتيجية القصة في تحسػيفميارات التفكير التحميمػي الم ػوي والتحػدث لػدى طالبػات الصػؼ التاسػع األساسػي فػي األردف ( رسػالة

دكتوراه .جامعة اليرموؾ ،اربد.
 عيسى ،يسري أحمدسيد )8102(.فعالية برنامج تدريبي ائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية -الوعي الفونولوجي وأثره عمى الذاكرة السمعية لدى التالميذ ذوي العسر القرائي ،المجمة التربوية
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الدولية المتخصصة ،دار سمات لمدراسات واألبحاث ،األردف
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa

-

نػيـ  ،محمػػد ( : )8113ادتجاىػػات الحديثػػة فػػي بحػػوث مشػػكالت تقػػويـ التحصػػيؿ الد ارسػػي  ،مو ػػع
أطفاؿ الخميج ذوي ادحتياجات الخاصة .

 الخميفة ،فاطمة  ،محمد ( :)8103فاعمية برنامج تدريبي ائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغفي تنمية الممارسات الصفية المتنا مة لدى معممات العموـ أثناء الخدمة وأثره عمى التنظيـ الذاتي

لتعمـ تمميذاتيف  ،جامعة الكويت ،المجمة التربوية)012(،0 ،ص.828-810

 فرج ،نشوه محمد  ،عبدالفتاح ،سعدية شػكري  ،عصػفور ،إيمػاف حسػنيف .)8102(.برنػامج ػائـ عمػىالتعمـ المستند إلػى الػدماغ لتنميػة الػوعي بالػذكاء الروحػي لػدى الطالبػات معممػات عمػـ الػنفس ،جامعػة

عيف شمس  -كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية ،مجمة البحث العممي في التربية.
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa
 فضؿ ،أحمد ثابت .)8102( .أثر التدريب عمي خرائط التفكير في تنمية ميارات الػتعمـ المػنظـ ذاتيػاًوبعض عادات العقؿ لدى عينة مف تالميذ المرحمػة ادبتدائيػة .مجمػة كميػة التربيػة  -جامعػة طنطػا -

مصر ،ع. 22-0 ، 22

 -كامؿ  ،جماؿ محمد .)8102(.برنامج ائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية بعض

ميارات التفكير المنظومي لدى طالبات معممات رياض األطفاؿ ،جامعة بور سعيد  ،مجمة كمية
التربية  ،عhttp://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa .01

 كفاليؾ ،أولسف ( : )8112تجاوز التو عات :دليؿ المعمـ لتطبيؽ أبحاث الدماغ في رفة الصؼ ،ترجمة مدارس الظيراف ،دار الكتاب التربوي لمنشر  ،الدماـ.
 كسناوي ،نياد محمود محمد.)8103( .فاعمية تدريس العموـ وفقا لمتعمـ المستند إلى الدماغ في تنميةميارات التفكير اإلبداعي والدافعية لمتعمـ لػدى طالبػات الصػؼ األوؿ المتوسػط .مجمػة العمػوـ التربويػة
كمية التربية  -جامعة الممؾ سعود  -السعودية ،مج 25,ع .549 - 545 ، 8 كشؾ ،نػرميف محمػد .)8102( .برنػامج مقتػرح ػائـ عمػى الخػرائط الذىنيػة المعػززة بالوسػائط المتعػددةالتفاعمية في تحصيؿ مػادة الفيزيػاء وتنميػة عػادات العقػؿ المنتجػة لػدى طػالب الصػؼ األوؿ الثػانوي:
بحػث متطمػب لمحصػوؿ عمػى درجػة دكتػوراة الفمسػفة فػي التربيػة المنػاىج وطػرؽ تػدريس العمػوـ .مجمػة
كمية التربية ببورسعيد  -مصر ،ع.302-892 ، 02
 -محمد ،إبراىيـ فري( .)8102( .فاعمية استخداـ استراتيجية اإلثارة العشوائية في تنمية بعػض ميػارات

الطال ػػة التعبيريػػة لػػدى المتعممػػيف بالمرحمػػة اإلعداديػػة .د ارسػػات عربيػػة فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس -
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419مس ػ ػ ػ ػ ػػترجع م ػ ػ ػ ػ ػػف

457.
الس ػ ػ ػ ػ ػػعودية ،ع، 22
http://search.mandumah.com/Record/761332

 لطؼ اهلل نادية سمعاف.)8108(.أثرنموذج تدريسي مقترح فػي ضػوء الػتعمـ القػائـ عمػى الػدماغ لتنميػةالمعارؼ األكاديمية وادسػتددؿ العممػي والتنظػيـ الػذاتي فػي العمػوـ لتالميػذ الصػؼ األوؿ اإلعػدادي .

مجمة التربية العممية .الجمعية المصرية لمتربية العممية،المجمد (.)02العدد(.)3يوليو.

 محمػػد ،أفػراح ياسػػيف .)8103( .فاعميػػة تصػػميـ بصػػري تعميمػػي بالوسػػائط المتعػػددة ػػائـ عمػػى نظريػػةالػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر البصػػري فػػي مػػادة التقنيػػات التربويػػة .العمػػوـ

166.
التربويػ ػ ػػة والنفسػ ػ ػػية -الع ػ ػ ػراؽ ،ع ، 018
http://search.mandumah.com/Record/513724

-

116مسػ ػ ػػترجع مػ ػ ػػف

 محمد ،دعاء حسف.)8102(.فاعمية برنامج مقترح فى التربيػة الصػحية فػى ضػوء نظريػة الػتعمـ القػائـعمػػى الػػدماغ لتنميػػة عػػادات العقػػؿ والػػوعى الصػػحى لػػدى طػػالب كميػػة التربيػػة ،رسػػالة دكتػػوراه ،كميػػة

التربية ،جامعة السويس.

محمد ،يسرى أحمد ( :)8102برنامج ائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ فى تدريس الرياضيات لتنمية
حؿ المشكالت واتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة ادبتدائية،مجمة القراءة والمعرفة ،جامعة عيف شمس
 ،كمية التربية  ،الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة.

http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa

 محمد ،ىناء حامد (: )8102فعالية برنامج ائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس عمـ النفسدكتسػػاب مفاىيمػػو وتنميػػة القػػدرة عمػػى حػػؿ المشػػكالت لػػدى عينػػة مػػف طالبػػات المرحمػػة الثانويػػة فػػي
تونس.
جماؿ الديف توفيؽ ،.وعبد الفتاح ،خميفة حسب النبي ( :)8102فاعمية نموذج تدريسػى ػائـ عمػى نظريػة
التعمـ المستند إلى الدماغ في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية وبقاء أثر التعمـ وتنمية ادتجػاه نحػو الفيزيػاء

لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوى العاـ .دراسات عربيػة فػي التربيػة وعمػـ الػنفس  ،السػعودية ،ع، 22
.28-02

 نوفؿ  ،محمد بكر(".)8112تطبيقػات عمميػة فػي تنميػة التفكيػر باسػتخدامعادات العقؿ".الطابعػة األولػى ،عماف ،دار المسيرة .
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