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فاعليت اسرتاتيجيت التعلن املستند إىل الدهاغ يف تنويت
ههاراث التفكري االبتكاري والثقافت العلويت لدي طالباث
العلىم هساق ( )2ذواث أمناط السيطرة الدهاغيت املختلفت
جباهعت الطائف
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية

 .1المقدمة

التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات التفكير االبتكاري والثقافة

يتميز القرف الحالي بثورة معرفية متعددة في جميع

العممية لدى طالبات العموـ مساؽ ( )2ذوات أنماط السيطرة الدماغية

المجاالت العممية والتقنية ،ونتج عف ذلؾ تغيرات كبيرة في مجاؿ

المختمفة بجامعة الطائؼ ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )120طالبة،

التربية ،أدت إلى حدوث تحوالت متسارعة في العممية التعميمية

تـ تقسيميـ عشوائياً إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة بواقع ()60

بجميع أبعادىا المختمفة .وقد ظيرت ىذه الثورة بشكؿ جمي

طالبة لكؿ مجموعة ،حيث درست المجموعة التجريبية باستخداـ

وواضح في العقد األخير مف القرف الماضي في عمـ نفس

استراتيجية التعميـ المستند إلى الدماغ في حيف درست المجموعة

التعمـ ،والذي عرؼ بعقد الدماغ ،وكاف رواد ىذه الثورة ىـ

الضابطة بالطريقة المعتادة .تـ تطبيؽ أدوات الدراسة التالية( :اختبار

عمماء األعصاب الذيف تمكنوا مف الكشؼ عف الكثير مف

التفكير االبتكاري ،واختبار الثقافة العممية ،ومقياس السيطرة الدماغية)،

مجاىؿ الدماغ [.[1

وبعد جمع البيانات وتحميميا تـ التوصؿ إلى عدة نتائج مف أىميا-1 :

واستناداً إلى نتائج أبحاث الدماغ وعموـ األعصاب برزت

وجود فرؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي درجات

نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ (Brain-Based Learning

طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في أداتي الدراسة( :اختبار
التفكير االبتكاري ،واختبار الثقافة العممية) لصالح طالبات المجموعة

) Theroyعاـ ( )1991لصاحبييا )(Caine and Caine

التجريبية -2 .عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )0.05في

والتي تقوـ عمى بناء الدماغ ووظيفة أجزائو ،وتؤكد أف كؿ فرد

اختبار التفكير االبتكاري واختبار الثقافة العممية يعزى إلى متغير

قادر عمى التعمـ بطبيعتو ،وبالتالي عمى أىمية تصميـ بيئة تعمـ

السيطرة الدماغية  -3.أكدت النتائج أف حجـ تأثير استراتيجية التعمـ

تسمح بالمعالجة النشطة لممعمومات ،وربط التعمـ بالخبرات

المستند إلى الدماغ كاف عمى التوالي (متوسطاً ،وكبي ارً) في تنمية كؿ

الحياتية والواقعية [.[2

مف :التفكير االبتكاري ،والثقافة العممية ،حيث بمغت قيمة مربع إيتا

وفي ضوء ذلؾ فقد استحوذت األبحاث المتعمقة بالدماغ

)(n2ليما عمى التوالي .)0.95( ،)0.64( :مما يؤكد فاعمية

عمى اىتماـ الباحثيف في جميع التخصصات ،حيث أف نظرية

استخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات

التعمـ المستند إلى الدماغ ىي حصيمة تكامؿ عدة مجاالت

التفكير االبتكاري والثقافة العممية ،وقد أدرجت الدراسة عدداً مف

عممية مختمفة كعمـ األعصاب ،والفسيولوجي ،والطب والكيمياء

التوصيات بناء عمى النتائج :كما اقترحت الدراسة إجراء المزيد مف

الحيوية وعموـ الحاسوب ،ونتيجة لمتقدـ العممي الذي أحرزه عمـ

الدراسات والبحوث.

األعصاب تـ تحديد مناطؽ الدماغ التي تتحكـ في عممية
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والتدريس عمى أساس مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ
نشاط يمكف تنفيذه وتطبيقو في كافة المراحؿ الدراسية ،وىذا

معرفية جديدة تتعمؽ بالدماغ البشري وعممو [.[3,4
وتؤكد ىذه النظرية عمى أف التعمـ يغير الدماغ فيزيائياً،

يتطمب عمؿ تغييرات في المناىج ،وتطوير أساليب التعمـ

بحيث يستطيع الدماغ تنظيـ نفسو وتغيير شبكة التوصيؿ

والتعميـ لتتبلءـ مع التحديات الجديدة في البيئة الصفية

الكيروكيميائي فيو ،األمر الذي يؤدي في النياية إلى تكويف

والحياتية.

القدرات الكامنة لمذاكرة طويمة المدى والتي تعني أف الخبرات

وىذا يؤكد عمى الدور الميـ المرجو مف المعمميف ليكوف

والمعمومات موجودة في مكاف تستطيع الذاكرة فيو تنشيطيا

ليـ دور فاعؿ في تنشيط وزيادة فاعمية الدماغ مف خبلؿ

بسيولة [.[5

استخداـ إستراتيجيات عممية متقدمة لزيادة فاعمية الطمبة خاصة

إف اآلخذ بيذه النظرية يتطمب توفر ثبلثة عناصر رئيسية ىي:

في مقتبؿ العمر لمتأقمـ مع البيئة المحيطة بيـ [.[3,12
وتقوـ استراتيجية التعميـ المستند إلى الدماغ عمى خمسة

 المعمـ يجب أف يييئ الخبرات التفاعمية المتوافقة مع الدماغ. -المتعمـ ينبغي أف يتسـ بالتحدي مع وجود الدوافع التي تمكنو

مراحؿ متتابعة ىي :األعداد ،اكتساب المعمومات ،الشرح

مف التعمـ النشط.

واإليضاح ،تكويف بيف الذاكرة ،التجميع الوظيفي .وقد التزـ

 -المعالجة النشطة [.[6

البحث الحالي بيذه الخطوات الستراتيجية التعمـ المستند إلى
الدماغ [.[1,13

وتميز ىذه النظرية بيف نوعيف مف التعمـ ىما :التعمـ
المتناغـ مع الدماغ :ومف أبرز خصائصو أف التعمـ غرضي،

وتشير الدراسات إلى أف التعمـ القائـ عمى الدماغ يساعد في

والمعمـ مسيؿ وابداعي ،وموظفاً لمذكاءات المتعددة ،والتعمـ

تدعيـ تعمـ الطبلب [ .]14ويساعد في تحسيف عمميات الذاكرة

المضاد لمدماغ ومف أبرز خصائصو :التعمـ فردي ،يتسـ

وعمميات التعمـ والنجاح [.[15
كما تؤكد ىذه النظرية عمى أىمية أنواع الذاكرة وعمميات

بالتيديد ،الدافعية خارجية ،التأثير االنفعالي ضعيؼ [.[7

االنتباه واإلدراؾ ،والمثيرات البيئية المحيطة ،واالنفعاالت

وتستند استراتيجية التعمـ المستند الى لدماغ عمى بنية
الدماغ ووظيفتو  ،والتعمـ سوؼ يحدث طالما الدماغ ال يتوقؼ

المصاحبة في تغيير فسيولوجيا الدماغ ،ومف ثـ حدوث التعمـ

عف انجاز عممياتة االعتيادية ،وتوفر ىذه االستراتيجية إطا اًر

[ .]6,16والتعمـ المستند إلى الدماغ ييتـ بتطبيؽ المبادئ

أيدولوجياً شامبلً لمتعميـ والتعمـ وتساعد في توضيح سموكيات

واإلستراتيجيات التي تظير متناغمة مع ما تـ اكتشافو مف

التعمـ حيث تتضمف أساليب تتيح لممعمميف ربط تعمـ الطبلب

أبحاث الدماغ ويشمؿ العديد مف االستراتيجيات لتزويد الطبلب

بالخبرات الحياتية الحقيقية والذي يعتبر ىدؼ أساسي في تعميـ

بخبرات محددة إلحداث حالة مف الوعي واإلدراؾ في نصفي

العموـ [.[8,9

الدماغ بما يسمح بالتعمـ والتدريس األفضؿ [.[2,17

وقد أشار كؿ مف ]2,10,11[ :إلى أف العبلقة بيف التعمـ

وىناؾ بعض الدراسات التي أوضحت أىمية استخداـ

المستند إلى الدماغ والممارسات الصفية عبلقة عميقة ومعقدة،

استراتيجية التعمـ المستند لمدماغ منيا دراسة الجوراني [ ]18التي

تتطمب مف المعمـ معرفة التطور العقمي والنفسي لمطبلب حيث

أظيرت نتائجيا تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية عمى طالبات

أف مف نقاط القوة الميمة لنجاح عممية التدريس والتعمـ ىي

المجموعة الضابطة في كؿ مف التحصيؿ والتفكير العممي لدى

واكتشاؼ أنماط التعمـ الخاصة لكؿ منيـ ،مما يساعد في حدوث

طالبات الصؼ الثالث المتوسط في مادة األحياء ،ودراسة

تعمـ فعاؿ يساعد في مواجية مشكبلت الحياة .بتنظيـ جيد.

إسماعيؿ [ ]19التي توصمت الى فاعمية ونموذج التصميـ
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التعميمي المقترح في تنمية المواىب العممية ،وأبعادىا التالية:

وأشارت بعض أدبيات التربية إلى أف األفراد يميموف إلى االعتماد

(طبيعة العمـ وعممياتو ،حكمة العمـ ،التفكير االبتكاري) والتفكير

بشكؿ متسؽ عمى أحد جانبي الدماغ أكثر مف اآلخر أثناء

الكمي لدى عينة الدراسة في ضوء نموذج مقترح قائـ عمى التعمـ

معالجة المعمومات ،حيث أشير إلى ىذا الجانب بالجانب

البنائي ونظرية المخ ،ودراسة

المسيطر (السائد) لدى األفراد [.[27

Nuagchalerm and

 [20] ،Charnsirirattanaوأسفرت نتائجيا عف التوصؿ إلى

وتعود الجذور التاريخية الستخداـ مصطمح السيطرة

نموذج مقترح أطمؽ عميو مسمى نموذج ) (PRADAلمتدريس

الدماغية إلى العالـ ) (John Jacksonعاـ ( )1886الذي

وتعمـ العموـ في ضوء مبادئ مدخؿ التعمـ القائـ عمى الدماغ،

أشار إلى أف نصفي الدماغ ال يمكف أف يكونا مشابييف

حيث يشير الحروؼ إلى اختصار مراحمو الخمس التالية:

لبعضيما البعض ،حيث أف المعمومات الحسية تدخؿ أحد

اإلعداد ) ،(Pاالسترخاء ) ،(Rإصدار السموؾ العممي )(A

نصفي الدماغ ،وىذا النصؼ ىو الذي يتعامؿ معيا ويعالجيا

الدخوؿ في المناقشات ) ،(Dالتطبيؽ العممي ) ،(Aودراسة

ويقوـ بتشغيميا ،ويوجو السموؾ في ضوئيا بشكؿ أساسي

الصوافطة [ ]21التي أشارت نتائجيا الى أف تصورات معممي

[.[28,29

الفيزياء كانت بدرجة متوسطة ،ووجود فروؽ دالة إحصائياً بيف

ويشير ) (Schold, 1998إلى أف ما نسبتو ()%90 :85

تصورات معممي الفيزياء تعزى إلى عامؿ التدريب لصالح

مف األفراد يعد النصؼ الدماغي األيسر ىو السائد لدييـ ،بينما

المجموعة التجريبية في ضوء البيئة التعميمية المستندة الى

تكوف السيطرة بنسبة ( )%15 -10لمنصؼ األيمف لدى

أبحاث الدماغ ،في حيف أظيرت دراسة جواىر آؿ رشود [.]22

اآلخريف ،والفكرة الرئيسية لمسيطرة تتمحور حوؿ استخداـ أحد

فاعمية استراتيجية التعمـ حوؿ العجمة القائمة عمى نظرية ىيرماف

نصفي الدماغ (أيسر ،أيمف) أكثر مف اآلخر ،وبالتالي يطمؽ

ونظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية االستيعاب

عميو (النصؼ المسيطر) أو (النصؼ القائد) وذلؾ ألنو يوجو

المفاىيمي في الكيمياء وأنماط التفكير لدى طالبات المرحمة

سموؾ األفراد ،أو استخداـ كبلىما ويكوف النمط التكاممي ىو

الثانوية بمدينة الرياض ،وفي دراسة أخرى أجرتيا نيفيف أبو زيد

السائد [.[30

[ ]23التي أشارت الى فاعمية برنامج تعميمي مبني عمى نظرية

وغالبا ما يعمؿ الدماغ بشكؿ كمي ومترابط ،عمى الرغـ مف

التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات التفكير التنبؤي

أف ىناؾ عدة وحدات دماغية ذات وظائؼ محددة :كالتفكير،

اإلبداعي لدى طالبات الكميات الجامعية في األردف ،ودراسة

واالنفعاالت ...الخ ،إال أف ىذه الوحدات غير منفصمة في

محمد ]24[ ،التي أوضحت فاعمية استخداـ نظرية التعمـ

الدماغ بؿ تتـ معالجتيا جميعاً في الوقت نفسو مما يؤثر في

المستند إلى الدماغ في تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس العممي

كيفية التعمـ ،وفما يتـ تعممو [.[1,31,32

في مادة الفيزياء ،أما دراسة (خولة حسنيف ]25[،التي توصمت

ومف النظريات التي اىتمت بمفيوـ السيطرة الدماغية:

الى فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ

نظرية ) (Roger speryلمنصفيف الكروييف لمدماغ ،وكذلؾ

في تحسيف التحصيؿ واكتساب المفاىيـ العممية وزيادة الدافعية

نظرية الدماغ الكمي ) (Whole Brain Theoryلييرماف ،التي

لمتعمـ لدى طمبة المرحمة األساسية في العموـ ،ودراسة ][26

قدمت النموذج الرباعي لمدماغ )(Four Quadrant Model

 Mary & Shefaliالتي كشفت نتائجيا عف فاعمية التعمـ القائـ

الذي صنؼ أربعة أساليب أو أنماط لمتفكير عمى النحو التالي

عمى الدماغ عمى التحصيؿ األكاديمي في عمـ األحياء،

[ :]27يمكف توضيحيا مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

واإلجياد وعادات دراسة لطبلب الصؼ الثامف في اليند.
جدول 1
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3

يوضح أساليب (أنماط) التفكير
م

عمميات التفكير في الجانب األيسر

عمميات التفكير في الجانب األيمن

1

الجانب األيسر العموي مف الدماغ ويرمز بالرمز )(A

الجانب األيمف السفمي مف الدماغ :ويرمز لو بالرمز )(C

2

الجانب األيسر السفمي مف الدماغ ويرمز بالرمز )(B

الجانب األيمف العموي مف الدماغ :ويرمز لو بالرمز )(D

وتقسم الى

وتقسم الى

الجدوؿ التالي:

ويمكف تحديد نمط السيطرة الدماغية لدى األفراد مف خبلؿ
منيجيف عممييف ىما .]33,34[ :يمكف توضيحيا مف خبلؿ

جدول 2
يوضح كيفية تحديد نمط السيطرة الدماغية لدى األفراد
م

تطبيؽ اختبارات سيكولوجية مثل

تقنيات التصوير باألشعة مثل

1

اختبار Torrance

جياز )(PET

2

اختبار Maccarthy

الجياز الوظيفي لمتصوير بالرنيف المغناطيسي(FMRI) .

3

أداة Herrman

جياز التصوير بالرنيف المغناطيسي )(NMRI

4

---------------

اختيار صوديوـ أميتاؿ )(Sodium Amytal

وتتعاظـ أكثر في ىذا العصر ،والحاجة ممحة ليا ،والسيما مع

وىناؾ بعض الدراسات التي أوضحت أىمية السيطرة

التطور الحاصؿ في المجتمع البالغ التعقيد.

الدماغية ومنيا دراسة سميـ [ ]35التي توصمت نتائجيا الى
وجود أثر الستخداـ استراتيجية الخطوات السبع في تنمية بعض

ويشير الحربي ]40[ ،بأف حركة اإلصبلح التربوي في

ميارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالبات الصؼ

العقديف األخيريف ،ركزت عمى تنمية ميارات التفكير لدى

الثامف األساسي ،ودراسة عفانة [ ]9التي أوضحت نتائجيا عف

المتعمميف وتوعيتيـ لما سيكوف عميو المستقبؿ ،وىذا يتطمب

وجود أثر الستخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذي الجانبيف في

المزيد مف التخطيط القائـ عمى التفكير بكؿ البدائؿ المتاحة ،و

تدريس العموـ لتنمية بعض عادات العقؿ المنتج لدى طالبات

يتوفر ذلؾ بتبني البرامج التي تعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير

الصؼ التاسع األساسي ،ودراسة الخطيب [ ]36التي أسفرت

المختمفة لدييـ ،وفي مقدمتيا قدرات التفكير االبتكاري ،واستخداـ

نتائجيا عف وجود أثر لبرنامج تدريسي قائـ عمى وظائؼ نصفي

طرائؽ التدريس المتناسبة مع تمؾ البرامج ،والعمؿ عمى تفعيميا،

الدماغ في القوة الرياضية لدى طبلب الصؼ الثامف األساسي

الستثمار ما لدى الطبلب مف طاقات كامنة.

في األردف ،ودراسة القرني [ ]37التي أوضحت نتائجيا الى

وفي ضوء ىذا التطور اليائؿ في عالـ اليوـ أصبحت

وجود أثر استخداـ الستراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في

الحاجة ممحة لتطوير التعميـ ،وتعميـ الطمبة ،كيؼ يفكروف في

تدريس العموـ عمى تنمية التفكير عالي الرتبة وبعض عادات

المواقؼ الحياتية المختمفة بقصد إطبلؽ طاقاتيـ لمتعمـ ذي

العقؿ لدى طبلب الصؼ الثاني المتوسط ذوي أنماط السيطرة

المعنى ومعالجة المعمومات وتحويميا إلى معرفة تتمثؿ في

الدماغية المختمفة.

اكتشاؼ العبلقات والظواىر اإلنسانية [.[41,42

وتعد عممية االبتكار مف أىـ أىداؼ المؤسسات التربوية

وبالتالي يستمزـ ذلؾ وضع فمسفة جديدة لتطوير التعميـ تيتـ

المختمفة ،ويمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ تدريب الطبلب

بمضاميف المنيج وأساليب التعميـ والتعمـ بقصد تنمية واطبلؽ

عمى ميارات التفكير المختمفة مف خبلؿ المنيج الدراسي ،واتاحة

طاقات اإلبداع واالبتكار لدى المتعمـ [ .]43مما يؤدي الى توليد

الممارسة الحقيقية ليذه الميارات [.[38

المعمومات المبني عمى الفيـ العميؽ ذي المعنى الذي ينعكس
عمى توظيؼ المعمومات في حؿ ما يواجو المتعمـ مف مشكبلت

ويذكر ديبونو [ ]39بأف أىمية ميارات التفكير بدأت تتزايد
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[ ]44لذلؾ فإف تنمية ميارات التفكير االبتكاري مف أىـ أىداؼ

وبذلؾ أضحت تنمية ميارات التفكير االبتكاري مف أىـ أىداؼ

التربية التي تتحمؿ كافة المواد الدراسية مسؤولية تحقيقيا لدى

تدريس العموـ البلزمة لبناء جيؿ مف العمماء المبدعيف المبتكريف

المتعمميف وخاصة مادة العموـ لكونيا تتضمف الكثير مف

لمتعامؿ مع معمومات ومتغيرات المستقبؿ [.[50
ويؤكد السعدني [ ]51أف عمى معمـ العموـ تدريب طبلبو

الموضوعات والتجارب واألنشطة والمشكبلت التي يمكف مف

عمى استخداـ التفكير االبتكاري في حياتيـ اليومية ،ليكسبيـ

خبلليا تنمية ميارات التفكير االبتكاري [.[45
وتشير الخضراء [ ]46بأف الحاجة إلى تنمية ميارات

قدرات جديدة ،وخبرات تغير مف سموكيـ وقيميـ ،األمر الذي

التفكير االبتكاري في عصرنا الحاضر يعد أم اًر ميماً بالنسبة

يؤدي إلى زيادة قدرتيـ في تفسير الظواىر العممية المختمفة ،مما

لممتعمـ ،حيث يعود ذلؾ عميو بالمنفعة الذاتية أوالً ،ثـ المنفعة

لو انعكاس ايجابي عمى تحقيؽ أىداؼ تدريس العموـ.

االجتماعية العامة ثانياً ،واذا تقرر لدينا ذلؾ فإف ىذا يستمزـ منا

وتعتبر مادة العموـ مجاالً خصباً لتنمية ميارات التفكير

إعادة النظر في البرامج التعميمية المقدمة في مدارسنا ،حيث إف

االبتكاري لما تتميز بو مف أنشطة عممية تتضمف محاولة تفسير

ىناؾ فجوة بيف ىذه المناىج وطرائؽ تدريسيا وبيف ما نسعى

ظواىر وأحداث طبيعية وحيوية [.[52
ونظ اًر ألىمية التفكير االبتكاري في تعميـ العموـ فقد تنوعت

إليو.
وتؤكد التربية الحديثة عمى أف التفكير االبتكاري يعد أحد

وتعددت الدراسات التي تناولت جوانبو المختمفة ومنيا دراسة

األىداؼ الرئيسية في عالمنا المعاصر ،األمر الذي يتطمب

العنزي ]47[ ،التي أشارت نتائجيا عف وجود أثر لؤلندية العممية

إعادة تخطيط المناىج وصياغة الموضوعات الدراسية ،وتغيير

المدرسية عمى تنمية ميارات التفكير االبتكاري واالتجاىات

طرؽ وأساليب واستراتيجيات التدريس ،بحيث تساعد عمى إيجاد

العممية لدى تبلميذ المرحمة المتوسطة ،ودراسة خميؿ [ ]53التي

بيئة تعميمية ابتكارية داخؿ الصؼ الدراسي [.[47

أوضحت نتائجيا عف فاعمية النماذج العقمية في تصحيح

وفي ىذا الصدد يرى عبد الغفار [ ]48أف رعاية المجتمع ألبنائو

التصورات البديمة وتنمية ميارات التفكير االبتكاري وتغيير

المبتكريف يعتبر مف الدالئؿ الميمة عمى تقدـ المجتمع ونضجو

أساليب التعمـ لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في مادة

عممياً.

العموـ ،ودراسة السفياني [ ]54التي كشفت عف وجود أثر

وفي ضوء األىداؼ العممية في سياسة التعميـ في المممكة

الستخداـ دورة التعمـ في تدريس الفيزياء عمى تنمية التحصيؿ

العربية السعودية التي تنادي بتنمية قدرات المتعمميف العقمية

الدراسي وميارات التفكير االبتكاري لدى طبلب الصؼ األوؿ

ومياراتيـ المختمفة ،فقد حرصت و ازرة التعميـ في المممكة العربية

الثانوي ،ودراسة العقيؿ [ ]55التي أوضحت نتائجيا عف أثر

السعودية عمى توجيو األىداؼ التربوية نحو تنمية ميارات

استخداـ أنشطة عممية إثرائية مقترحة في تنمية عمميات العمـ

التفكير االبتكاري في المراحؿ الدراسية المختمفة بما فييا المرحمة

التكاممية والتفكير االبتكاري لدى التبلميذ الموىوبيف في الصؼ

الجامعية ،والبحث عف طرائؽ وأساليب تدريس متنوعة ،يمكف

السادس االبتدائي.
وشيدت التربية العممية تطورات كبيرة أسيمت فييا

مف خبلليا تعميـ ىذا التفكير لممتعمميف واكسابيـ مياراتو

الحركات اإلصبلحية العالمية في العموـ بداية بحركة العمـ

المختمفة [.[47
ويعد التفكير االبتكاري مف أرقى مستويات النشاط المعرفي

والتقنية والمجتمع (Science and Technology and

لممتعمـ ،وأحد عوائد التعمـ المرغوبة ،وأىـ أىداؼ تدريس العموـ

)Socity (STS

الثقافة

التي نسعى إلى تحقيقيا [.[49

العممية ] (Scientific Literacy) [56يتبع ذلؾ مشروع
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( (Science for all American) )2061الذي دعا إلى

( )70كتاباً في العموـ المبسطة.

تحقيؽ الثقافة العممية [ ،]57ثـ ظيرت بعد ذلؾ المعايير

 -برنامج " العمـ لمجميع "الذي كاف يقدمو محمد صابر سميـ في

الوطنية لمتربية العممية في الواليات المتحدة األمريكية

التمفزيوف المصري [.[62,63

(National

ويعتبر ) (Paul Hurdأوؿ مف تعرض واستخدـ مفيوـ

) (NSES,1996التي سعت إلى نشر الثقافة العممية في ضوء

الثقافة العممية في أواخر الخمسينات مف القرف الماضي في مقاؿ

تحقيؽ اليدؼ مف مشروع (.[58[ )2061

حمؿ عنواف :الثقافة األمريكية لممدارس األمريكية حيث وصؼ

ولبلستفادة مف ىذه الحركات اإلصبلحية لتطوير العموـ البد مف

العمـ في ضوء ممارستو االجتماعية [.[64

Standars

Education

Science

وقد أولت المممكة العربية السعودية اىتماماً خاصاً بنشر

االىتماـ بعامميف أساسييف ىما:

الوعي الثقافي مف خبلؿ إنشاء اإلدارة العامة لمتوعية العممية

 أف الثقافة العممية لمفرد في أي مجتمع مف المجتمعات تتأثربالتطورات العممية التي تحدث دائماً.

والنشر والتي عقدت ممتقى ثقافياً عممياً بعنواف " :نحو استراتيجية

 -تأثر الثقافة العممية بالعوامؿ المحمية مف حيث طبيعة الحياة

وطنية لنشر الثقافة العممية " عاـ 2006ـ بيدؼ نشر الثقافة

والعادات والتقاليد والمشكبلت التي تعترض المواطف في حياتو

العممية في المجتمع [.[65
ومما يدؿ عمى أىمية الثقافة العممية لؤلجياؿ المستقبمية

اليومية [.[59
وحظيت الثقافة العممية باىتماـ كبير في كؿ مف بريطانيا،

ظيور مشروع ) (Project, 2061وبروز برنامج الوكالة

والواليات المتحدة األمريكية في العقد الماضي وكانت الواليات

اليابانية لمعموـ والتقنية ) (JSTAالذي ييدؼ إلى زيادة الوعي

المتحدة األمريكية ىي األكثر اىتماما وتمثؿ ذلؾ في مشروع

الثقافي العممي والتقني لدى عامة الناس [ ]57ولذا تمثؿ الثقافة

( )2061الذي رعتو الرابطة األمريكية لتقدـ العموـ ،ثـ مشروع

العممية أحد المجاالت الضرورية لكؿ متعمـ مف أفراد المجتمع،

المجاؿ والتناسؽ والتتابع ( )1992الذي دعمتو الرابطة القومية

فالثقافة العممية تسيـ في تنمية ميارات التفكير العممي التي

لمعممي العموـ ،ثـ المعايير القومية لمتربية العممية ()1996

يساعد الفرد عمى حؿ المشكبلت التي تواجيو في حياتو المختمفة

والتي دعميا المجمس القومي األمريكي لمبحث والتي اىتمت

[.[66

بالثقافة العممية لجميع المتعمميف بجميع المراحؿ التعميمية

وأضحت الثقافة العممية ىدفاً رئيساً لمتربية العممية حيث أصبحت

[ .]56,58,60وانسحب ىذا االىتماـ العالمي بالثقافة العممية

تربية الفرد واعداده لممشاركة الفعالة في المجتمع ال تكمؿ بدوف

عمى األمـ األخرى ومنيا األمة العربية وظير جمياً ذلؾ بنياية

الثقافة العممية والتي تمكنو مف التغمب عمى مشكبلت الحياة

القرف العشريف ،وكاف محمد صابر سميـ أوؿ مف أدخؿ ىذا

المتنوعة في عالـ متسارع التغير.
إف اليدؼ األساسي لمتربية العممية ىو إعداد الفرد ليكوف

المصطمح في البحوث التربوية في مصر والعالـ العربي
[.[61,62

قاد اًر عمى مسايرة تغيرات القرف الحادي والعشريف حتى يكوف

ويمكف اإلشارة إلى بعض الجيود العربية في مجاؿ االىتماـ

عمى درجة مناسبة مف الثقافة العممية [ .]67وتعتبر الثقافة

بالثقافة العممية عمى النحو التالي:

العممية ىدفاً أساسياً مف أىداؼ تدريس العموـ يجب إكسابيا

 -تأصيؿ مصطمح الثقافة العممية في المؤتمر العممي الثاني

لممتعمـ بما يخدمو في المواقؼ الحياتية المختمفة [.[68
إف تنمية الفرد خاصة في المرحمة الجامعية عمى التعامؿ

لمجمعية المصرية لمتربية العممية عاـ 1998ـ.

مع القضايا المجتمعية المرتبطة بالعمـ مثؿ :اليندسة الوراثية،

 قياـ العالـ المصري محمد صابر سميـ بترجمة ما يقرب مف556

والتقنية الحيوية ،ومشكبلت التموث البيئي وغير ذلؾ مف

مستوى الثقافة العممية بيف المتعمميف بكمية التربية ،نظ اًر لعدـ

القضايا ،تتطمب إصبلح وتطوير مناىج العموـ في جميع

التوازف بيف جوانب برنامج إعداد معمـ العموـ بكميات التربية

المراحؿ التعميمية خاصة المرحمة الجامعية ،بحيث تقوـ ىذه

والتطبيقات العممية المرتبطة بيا".
وتشير بعض الدراسات التي اىتمت بالكشؼ عف مستوى

االصبلحات عمى أساس إتاحة العمـ لمجميع Science for

الثقافة العممية إلى انخفاض ىذا المستوى واقتصاره عمى حفظ

.[69] All
ويشير بعض الميتميف بالتربية العممية الى أف تنمية

المعمومات دوف وعي بتطبيقاتيا ،أو تداخبلتيا وعبلقتيا بغيرىا

القدرات العقمية فضبلً عف المعرفة العممية مظير مف مظاىر

مف مجاالت المعرفة العممية المختمفة ،ومف ىذه الدراسات دراسة

الثقافة العممية ،وقد حددت المعايير القومية لتعميـ العموـ ما

كؿ مف.[69,75,76[ :

يجب أف يعرفو المتعمـ ويكوف قاد اًر عمى أدائو ليكوف مثقفاً

ونظ اًر ألىمية الثقافة العممية لدى المتعمميف فقد أجريت العديد

عممياً ،كما تـ تحديد السياؽ المفاىيمي لمثقافة العممية ،حيث

مف الدراسات حوؿ ذلؾ ومنيا دراسة كؿ مف:

يتكوف مف ثبلثة أبعاد يفترض توافرىا لدى الفرد المثقؼ عممياً

عياش [ ]56التي تبيف أثر برنامج تدريبي مستند إلى

وىي :القدرة عمى قراءة الموضوعات العممية وفيميا ،والقدرة

مشروع اإلصبلح التربوي لمتربية العممية ( )2061في تنمية

عمى فيـ القضايا العممية الحياتية ،والقدرة عمى فيـ عمميات

التنور العممي وفيـ طبيعة المسعى العممي لدى معممي العموـ

العمـ وأساليب استخداميا [.[69,70

في وكالة الصفوؼ الدولية في األردف ،ودراسة جواىر آؿ رشود

ويؤكد المؤتمر العممي الثامف لمجمعية المصرية لمتربية

[ ]65والتي أسفرت نتائجيا عف فاعمية نموذج مثمث الميارات

العممية ( " ،)2004األبعاد الغائبة في مناىج العموـ بالوطف

التكاممي في تنمية التحصيؿ األكاديمي وجوانب الثقافة العممية

العربي " أف مف أىـ األبعاد الغائبة :قصور في تحقيؽ أىداؼ

لدى طالبات المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض ،كما قاـ حجازي

التربية العممية في تزويد المتعمميف بالثقافة العممية ،وقد أوصى

وحجازي [ ]77بدراسة أظيرت نتائجيا عف أثر وحدة مقترحة

المؤتمر بوضع معايير وطنية لمثقافة لممتعمميف [ .]71,72ويعد

لمثقافة العممية التكنولوجية في ضوء معايير جودة التعميـ

بناء المعايير لمثقافة العممية مف المداخؿ الحديثة التي يمكف بيا

اإللكتروني في تنمية الجانب الوجداني وميارات تصميـ الدروس

التغمب عمى الكثير مف أوجو القصور ألنيا تيتـ بالنظرة

اإللكترونية لدى طمبة كميات التربية ،ودراسة غازي [ ]69التي

الشمولية لمثقافة العممية بكافة أبعادىا وجوانبيا [.[73

أشارت عف وجود أثر لنموذج بنائي مقترح ألنشطة القراءة

والمتتبع لمستوى الثقافة العممية لدى المتعمميف بالمرحمة

العممية الموجية في االرتقاء بمستوى الثقافة العممية لدى طبلب

الجامعية يبلحظ وجود مظاىر متعددة النخفاض ذلؾ المستوى،

المرحمة الجامعية.

حيث إف اىتماـ المتعمميف بالمنتج التقني واستخدامو أكبر بكثير

يتضح مما سبؽ أىمية اكتساب وتنمية ميارات التفكير االبتكاري

مف اىتماميـ بالفكر التقني وراء المنتج ،ويغيب عف حديث

والثقافة العممية باستخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ.

المتعمميف القضايا العممية التي تشغؿ المجتمعات المتقدمة ،كما

اإلحساس بمشكمة الدراسة:

يبلحظ أف اىتماـ المتعمميف بالمعرفة العممية منصب عمى حفظ

باستقراء لبعض الدراسات السابقة ذات الصمة يتضح أىمية

ما يدرس ليـ وليس الفيـ والبحث عف المزيد ،أو انعكاس تمؾ

استخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات

المعرفة العممية في تحسيف الحياة واستخداميا لمرتكز التخاذ

التفكير االبتكاري والثقافة العممية لدى طالبات العموـ مساؽ ()2

الق اررات [.[69

ذوات أنماط السيطرة الدماغية المختمفة ،حيث أوصت بعض

ويؤكد ذلؾ عبد السبلـ [ ]74بقولو " أف ىناؾ ضعفاً في
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الد ارسات السابقة عمى أىمية استخداـ استراتيجية التعمـ المستند

المختمفة بما فييا التفكير االبتكاري مثؿ مشروع (.)2061

إلى الدماغ في العموـ كدراسة كؿ مف[1,2,3,6,78,79,80, :

 -4دعوة بعض المشاريع العالمية إلى ضرورة االىتماـ بتنمية

]82,83,84

ميارات التفكير المختمفة مثؿ مشروع (التعميـ اليادؼ لتطوير

كما أف استخداـ ىذا النوع مف التعميـ ييدؼ إلى التعمـ ذي

القدرة عمى االبتكار) الذي أطمقو الرئيس األمريكي أوباما عاـ

المعنى [ ]85وفي توفير المناخ المناسب لمطبلب والشعور

( )2010بيدؼ تنمية ميارات التفكير المختمفة في العموـ

بالراحة النفسية [ .]14كما أنو يعمؿ عمى تنمية التحصيؿ

والرياضيات [.[91

العممي لدى المتعمميف [.[86

 -5ىناؾ حاجة ممحة لتوظيؼ استراتيجية التعميـ المستند إلى

وبالنظر إلى واقع تعميـ العموـ نجد أنو يتـ في بيئة مضادة

الدماغ السيما في ظؿ ندرة الدراسات السابقة التي تناولتيا

لمدماغ يسودىا التوتر والتيديد ،والتعمـ بيا فردي ،والتغذية

خاصة محمياً مع متغيرات الدراسة الحالية (التفكير االبتكاري

الراجعة سمبية ،وتستخدـ المحاضرات التمقينية ،كما أف

والثقافة العممية بالمرحمة الجامعية).

المخرجات التعميمية قاصرة عمى المعارؼ التي تنسى بعد

وقد أكدت بعض الدراسات السابقة انخفاض مستوى التفكير

االختبارات بفترة وجيزة ،وال يوجد اىتماـ بميارات التفكير

االبتكاري ،والثقافة العممية ،وعدـ االىتماـ بالسيطرة الدماغية

االبتكاري والثقافة العممية خاصة [.[5,6

المختمفة ،إضافة إلى إىماؿ تنشيط جانبي الدماغ التي تؤدي
إلى ما يسمى بالسيطرة المتكاممة ،ومف تمؾ الدراسات دراسة كؿ

ونظ اًر لندرة الدراسات السابقة التي استخدمت ىذه
االستراتيجية مع متغيرات الدراسة الحالية محمياً وعربياً – عمى

مف:

حد عمـ الباحث – جاءت فكرة الدراسة الحالية ،وىذا يتضح مف

11,29,47,66,67,72,96,97,98,99,99,101,102,103

الدراسات السابقة التي أجريت في ضوء ىذه االستراتيجية ،ومنيا

.[104,105,106

[ .]87,88,89أما محمياً فينالؾ ندرة في الدراسات التي تناولت

وتعزو تمؾ الدراسات ىذا التدني إلى شيوع الطرؽ المعتادة

ىذه االستراتيجية ومنيا دراسة ] [22,37,78مع متغيرات أخرى.

(التقميدية) في المدارس التي تركز عمى الحفظ ،دوف توظيؼ

وفي ضوء ما سبؽ يمكف أف تحدد المشكمة وأىميتيا بعدة

المعنى لما يتعممو الطالب في حياتو وواقعو اليومي

مبررات مف أىميا:

[.[107,108

 -1أىمية التعمـ المستند إلى الدماغ في تحقيؽ بعض أىداؼ

كما أف تعميـ العموـ يتـ في بيئة مضادة لمدماغ يسودىا

تدريس العموـ بمراحؿ التعمـ المختمفة مثؿ ميارات التفكير

القمؽ والتوتر والضغوط النفسية ،والتعمـ مف أجؿ االختبار،

االبتكاري والثقافة العممية وىذا ما أكدتو دراستي [.[9,90

وانتياء التعمـ بانتياء الوقت ،كما أنو ال يوجد اىتماـ بميارات

 -2خبرة الباحث في مجاؿ التربية العممية حيث الحظ ضعؼ

التفكير عامة والتفكير االبتكاري خاصة وكذلؾ عدـ االىتماـ

معرفة الطبلب (معممي العموـ) لنظرية التعمـ المستند إلى الدماغ

بالثقافة العممية [.[6,7

واستراتيجياتيا المختمفة ،وربما يعود ذلؾ لضعؼ برامج اإلعداد،

انطبلقاً مما سبؽ واستجابة ليذا الواقع في تدريس العموـ،

وافتقار برامج اإلعداد ومساقات العموـ ( )2 ،1في تقديـ

ونظ اًر لندرة الدراسات السابقة التي استخدمت ىذه النظرية خاصة

معمومات عف ىذه النظرية.

محمياً – عمى حد عمـ الباحث -جاءت فكرة الدراسة الحالية

 -3تأكيد بعض المشاريع الميمة في مجاؿ التربية العممية عمى

بيدؼ الكشؼ عف فاعمية استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ

أىمية تناوؿ الثقافة العممية وضرورة تنمية ميارات التفكير

في تنمية ميارات التفكير االبتكاري والثقافة العممية لدى طالبات
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العموـ مساؽ ( )2ذوات أنماط السيطرة الدماغية المختمفة

تنمية ميارات التفكير االبتكاري لدى طالبات العموـ مساؽ ()2

بجامعة الطائؼ بالمممكة العربية السعودية.

ذوات أنماط السيطرة الدماغية المختمفة بجامعة الطائؼ.
 -2الكشؼ عف فاعمية استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في

 .2مشكمة الدراسة

تنمية الثقافة العممية لدى طالبات العموـ مساؽ ( )2ذوات أنماط

تتحدد مشكمة الدراسة في تدني ميارات التفكير االبتكاري،
وانخفاض مستوى الثقافة العممية ،وضعؼ االىتماـ بالسيطرة

السيطرة الدماغية المختمفة بجامعة الطائؼ.

الدماغية المختمفة التي تؤدي الى السيطرة المتوازنة ،ويعود ذلؾ

 -3الكشؼ عف وجود فرؽ داؿ إحصائياً – إف وجد – في

الى عدـ استخداـ استراتيجيات تدريسية مناسبة تساعد في تنمية

اختبار التفكير االبتكاري يعزى لمتغير نمط السيطرة الدماغية.

ميارات التفكير االبتكاري والثقافة العممية واالىتماـ بأنماط

 -4الكشؼ عف وجود فرؽ داؿ إحصائياً – إف وجد– في

السيطرة الدماغية المختمفة كاستراتيجية التعمـ المستند لمدماغ

اختبار الثقافة العممية يعزى لمتغير نمط السيطرة الدماغية.

(مجاؿ الدراسة الحالية) .ويمكف التعبير عف مشكمة الدراسة في

ج .أىمية الدراسة

السؤاؿ الرئيس التالي :ما فاعمية استراتيجية التعمـ المستند إلى

تتمثؿ أىمية الدراسة في التالي:

الدماغ في تنمية ميارات التفكير االبتكاري والثقافة العممية لدى

 -1تعتبر ىذه الدراسة مف أوائؿ الدراسات التي تناولت التعمـ

طالبات العموـ مساؽ ( )2ذوات أنماط السيطرة الدماغية

القائـ عمى الدماغ وتطبيقو في مرحمة التعميـ العالي.

المختمفة بجامعة الطائؼ؟

 -2تأتي استجابة لبلتجاىات العالمية الحديثة التي تنادي

أ .أسئمة الدراسة

بضرورة أف يتـ التعمـ في بيئة مشوقة تنسجـ مع دماغ المتعمـ.

ويتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة التالية:

 -3تقدـ لممعمـ اختبارات (الثقافة العممية ،والسيطرة الدماغية)

 -1ما فاعمية استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية

يمكف استخداميا في تقويـ طبلبو أثناء المواقؼ التعميمية.

ميارات التفكير االبتكاري لدى طالبات العموـ مساؽ ( )2ذوات

 -4ممكف أف تساعد مصممي مناىج العموـ في وضع آلية

أنماط السيطرة الدماغية المختمفة بجامعة الطائؼ؟

تتضمف بعض المبادئ واألسس الميمة لمتعمـ القائـ عمى الدماغ

 -2ما فاعمية استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية

أثناء إعداد ىذه المناىج.

الثقافة العممية لدى طالبات العموـ مساؽ ( )2ذوات أنماط

 -5ممكف أف تساعد نتائج ىذه الدراسة معممي العموـ في انتقاء

السيطرة الدماغية المختمفة بجامعة الطائؼ؟

استراتيجيات تعميمية تتسؽ مع نمط السيطرة الدماغية السائد لدى

 -3ىؿ تختمؼ استجابات عينة الدراسة مف الطالبات في اختبار

طبلبيـ بما يحقؽ إنجازات أفضؿ عمى مستوى التعمـ وأسموب

التفكير االبتكاري باختبلؼ أنماط السيطرة الدماغية المختمفة

التفكير.

(األيمف – األيسر – المتكامؿ)؟

 -6تمثؿ ىذه الدراسة محاولة عممية لدراسة أنماط السيطرة

 -4ىؿ تختمؼ استجابات عينة الدراسة مف الطالبات في اختبار

الدماغية السائدة لدى طالبات جامعة الطائؼ تخصص عموـ

الثقافة العممية باختبلؼ أنماط السيطرة الدماغية المختمفة

طبيعية مساؽ ( ،)2األمر الذي قد يترتب عميو مساعدة متخذي

(األيمف – األيسر – المتكامؿ)؟

القرار في توجو الطالبات إلى الميف التي تتناسب مع أنماط

ب .أىداؼ الدارسة

تعمميف وتفكيرىف.

يمكف تحديد أىداؼ الدراسة في التالي:

 -7ممكف أف تفيد ىذه الدراسة معممي ومشرفي العموـ في

 -1الكشؼ عف فاعمية استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في

تطوير أساليب التدريس والتقويـ لمتوافؽ مع النظريات الحديثة
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التي تدعوا إلى تكييؼ المواقؼ التعميمية والتدريس مع طبيعة

 -عرفيا زيتوف [ ]110بأنيا " القدرة عمى إنجاز األىداؼ أو

الدماغ ومف أبرز ىذه النظريات نظرية التعمـ المستند إلى

المدخبلت لبموغ النتائج المرجوة والوصوؿ إلييا بأقصى حد

الدماغ.

ممكف".

 -8لفت نظر مخططي المناىج بالتعميـ الجامعي إلى االىتماـ

 -كما عرفيا المقاني والجمؿ [ ]111بأنيا " :القدرة عمى التأثير

بتنمية ميارات التفكير االبتكاري والثقافة العممية مف خبلؿ

وبموغ األىداؼ وتحقيؽ النتائج المرجوة".

استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ.

ويمكف تعريؼ الفاعمية إجرائياً في ىذه الدراسة بأنيا :مدى زيادة

د .حدود الدراسة

تحصيؿ طالبات العموـ لمثقافة العممية ،ونمو ميارات التفكير

اقتصرت الدراسة الحالية عمى ما يمي:

االبتكاري ذوات أنماط السيطرة الدماغية المختمفة نتيجة تدريسيف

 -1عينة مف طالبات العموـ مساؽ ( )2بكمية التربية بجامعة

وحدة الطاقة باستخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ.

الطائؼ لمعاـ الدراسي 1436 /1435ىػ؟

ثانياً :نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ

 -2وحدة (الطاقة) في ضوء استراتيجية التعمـ المستند إلى

Brain Based Learning Theory
عرفيا  Groffrey and Renateبأنيا" :نظرية تتضمف معرفة

الدماغ.

قواعد الدماغ لمتعمـ ذي المعنى ،وتنظيـ التعميـ بتمؾ القواعد في

 -3قياس بعض ميارات التفكير االبتكاري وىي( :الطبلقة،

الدماغ " [.[112

المرونة ،األصالة ،التفاصيؿ).

وعرفيا زيتوف [ ]114بأنيا " :أسموب أو منيج شامؿ لمتعميـ

 -4قياس بعض أبعاد اختبار الثقافة العممية وىي :المعرفة

تستند إلى افتراضات عمى األعصاب الحديثة التي توضح آلية

العممية ،تطبيؽ المعرفة العممية ،فيـ عبلقات التفاعؿ بيف العمـ

عمؿ الدماغ بشكؿ طبيعي – والى التركيب التشريحي لمدماغ

والتقنية والمجتمع والبيئة )(S.T.S.E.

وأداؤه في مراحؿ النمو المختمفة ،وتساعد في تفسير سموكيات

 -5قياس بعض أبعاد مقياس السيطرة الدماغية وىي( :األيمف

المتعمـ وتسمح لممتعمميف بربط التعمـ بخبراتيـ الحياتية والواقعية

– األيسر -المتكامؿ).

في ضوء مبدأ التعمـ مع حضور الذىف".

ه .أدوات الدراسة

وعرفتيا " [113] Politano and Pawuinطريقة طبيعية

استخدمت الدراسة الحالية األدوات التالية:

محفزة وداعمة وايجابية لزيادة القدرة عمى التعميـ والتعمـ وىو

 -1اختبار التفكير االبتكاري (تورانس – الصورة الشكمية أ).

منحى يعتمد عمى طرؽ تعمـ مناسبة لتركيب ووظائؼ الدماغ".

 -2اختبار الثقافة العممية مف إعداد الباحث.

ويمكف تعريفيا إجرائياً بأنيا إحدى نظريات التعمـ المنبثقة

 -3مقياس السيطرة الدماغية مف إعداد الباحث.

مف عموـ الدماغ وعمى األعصاب المعرفي ،وتيتـ بالطريقة التي

و .مصطمحات الدراسة

فطر عمييا الدماغ وتقوـ عمى أثنى عشر مبدأ لكؿ منيا

أوالً :الفاعمية Effectiveness

استراتيجيات تدريس وممارسات صفية تتناغـ منو.

عرفيا صبري [ ]109بأنيا " مدى قدرة أي معالجة عمى

ثالثاً :استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ :Brain Based

تحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة ،وبموغ مخرجات معرفية مرجوة،

Learning Strategy

وتقاس فعالية تمؾ المخرجات مف خبلؿ إجراء مقارنات وعمميات

ىي استراتيجية نمت وتطورت في ضوء نظرية التعمـ المستند

إحصائية عمى نتائج قياس المخرجات التعميمية قبؿ تقديـ

إلى الدماغ والتي ىي عبارة عف مجموعة مف المبادئ واألسس

المعالجات التعميمية وبعدىا".
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[ ،]1,7,13ويمكف تمخيصيا في الجدوؿ التالي جدوؿ رقـ (.)3

المتناغمة مع الدماغ تتـ مف خبلؿ خمس مراحؿ متتالية ىي:

جدول 3

يوضح مراحل استراتيجية التعمم المستند إلى الدماغ
م

المرحمة

التوصيؼ

1

مرحمة اإلعداد

2

مرحمة اكتساب المعمومات

توفر إطا اًر مبدئياً لمتعمـ الجديد وتحفيز دماغ المتعمـ بالترابطات الممكنة

يتـ فييا تسييؿ اكتساب الدماغ لمتعمـ مف خبلؿ توفير خبرات متنوعة لممتعمـ

3

مرحمة الشرح واإليضاح

يتـ في ىذه المرحمة تنمية طرؽ عصبية في الدماغ لربط المعمومات بحيث تكوف ذات معنى

4

مرحمة تكويف الذاكرة

يتـ مف خبلليا الربط بيف األجزاء التي تـ تعمميا لكي يتـ استرجاعيا في أوقات الحقة

5

مرحمة التجمع الوظيفي

يتـ فييا توظيؼ التعمـ الجديد في نطاقات واسعة ليصبح تعمماً متين ًا وعميق ًا

ويتبنى الباحث التعريؼ األوؿ لشموليتو ومناسبتو ألىداؼ

كما عرفيا عفانة والجيش [ ]114بأنيا" إحدى استراتيجيات
التعمـ القائـ عمى الدماغ ذي الجانبيف التي تتضمف خمس

الدراسة الحالية.

خطوات ىي :االستعداد لمتعمـ ،واالندماج المنظـ ،اليقظة

رابعاً :السيطرة الدماغية Hemisphericity Styles

اليادئة ،المعالجة النشطة ،توسيع السعة العقمية".

عرفتيا تورانس  Torranceبأنيا " استخداـ وظائؼ الصفيف

وعرفيا  [115] Spears and Wilsonبأنيا " تعمـ قائـ عمى

الكروييف لمدماغ األيسر واأليمف أو كمييما معا (المتكامؿ) في

مدخؿ شامؿ يعتمد عمى آلية البحث في عمـ األعصاب ،وتييئة

العمميات العقمية" [.[116

الدماغ لمتعمـ بشكؿ طبيعي ،ويساعد في تنفيذ سموكيات التعمـ

وتصنؼ السيطرة الدماغية إلى ما يمي ]27[ :ويمكف إجماليا في

المتكررة".

الجدوؿ التالي:
جدول 4
يوضح نوع السيطرة الدماغية لدى األفراد

م

نوع السيطرة الدماغية

التوصيؼ

1

اليمنى

" اعتماد الفرد عمى وظائؼ الجانب األيمف لمدماغ".

2

اليسرى

" اعتماد الفرد عمى وظائؼ الجانب األيسر لمدماغ"

3

المتكاممة (المتوازية)

" اعتماد الفرد عمى وظائؼ جانبي الدماغ "

وتعرؼ أنماط السيطرة الدماغية إجرائياً عمى النحو التالي:

مف قبؿ الباحث في ىذه الدراسة.

 -1النمط األيمف :ىو استخداـ الطالبة وظائؼ النصؼ الكروي

خامساً :التفكير االبتكاري Creative Thinking

األيمف أثناء معالجة المعمومات ،ويقاس بدرجة استجابات

 -عرفو  [117] Myersبأنو" :استخداـ ميارات التفكير

الطالبة بالتفضيؿ في مقياس السيطرة الدماغية المعد مف قبؿ

األساسية لتطوير األفكار أو التوصؿ ألفكار أو منتجات جديدة

الباحث في ىذه الدراسة.

بناءة ،بحيث يرتبط ىذا التفكير باإلدراكات والمفاىيـ واستخداـ

 -2النمط األيسر :ىو استخداـ الطالبة وظائؼ النصؼ الكروي

معمومات أو مواد معروفة إلنتاج الجديد مف التعميمات واألفكار.

األيسر أثناء معالجة المعمومات ،ويقاس بدرجة استجابات

كما عرفو زيتوف [ ]118بأنو " :تفكير توليدي لؤلفكار

الطالبة بالتفضيؿ في مقياس السيطرة الدماغية المعد مف قبؿ

يتميز بالطبلقة والمرونة والجدة واألصالة والحساسية لممشكبلت،

الباحث في ىذه الدراسة.

والقدرة عمى إدراؾ الثغرات والعيوب في المعمومات وتقديـ حموؿ

 -3النمط المتكامؿ :ىو استخداـ الطالبة وظائؼ النصفيف

جديدة (أصيمة) لممشكبلت".

األيمف واأليسر أثناء معالجة المعمومات ،ويقاس بدرجة

 -عرفتو ثناء المميجي والسعدني [ ]119بأنو " نشاط عقمي

استجابات الطالبة بالتفضيؿ في مقياس السيطرة الدماغية المعد

مركب وىادؼ توجيو رغبة قوية في البحث عف حموؿ أو
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التوصؿ إلى نواتج أصيمة لـ تكف معروفة سابقاً ويتميز

ميارات التفكير االبتكاري:

بالشمولية والتعقيد ألنو ينطوي عمى عناصر معرفية وانفعالية

عرؼ سعادة [ ]120ميارات التفكير بأنيا " عمميات عقمية

وأخبلقية متداخمة تشكؿ حالة ذىنية فريدة".

محددة نمارسيا ونستخدميا عف قصد في معالجة المعمومات
والبيانات لتحقيؽ أىداؼ تربوية متنوعة".

ويعرؼ إجرائياً في ىذه الدراسة قدرة الطالب عمى توليد
أكبر عدد ممكف مف األفكار أو الحموؿ أو المقترحات بحيث

وتعرؼ اجرائيا بأنيا جممة الميارات التي تتضمف الطبلقة

تكوف جديدة وأصيمة وغير مألوفة وادراؾ عبلقات التشابو أو

والمرونة واألصالة والتفاصيؿ والتي يتـ تحديدىا وفقًا إلجابات

االختبلؼ أو التناظر عند مواجيتو مشكمة ما في مجاؿ العموـ

الطالبات عمى اختبار التفكير االبتكاري.

أو في حياتو اليومية ويقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة

وقد اقتصرت الدراسة الحالية عمى الميارات الموضحة في

في اختبار التفكير االبتكاري لتورانس (الصورة الشكمية أ).

الجدوؿ التالي رقـ (.)5
جدول 5

يوضح ميارات التفكير االبتكاري المستخدمة في ىذه الدراسة
م

الميارة

التعريؼ اإلجرائي

1

الطبلقة

القدرة عمى توليد أكبر عدد مف البدائؿ أو األفكار في زمف محدد عند مجابية مشكمة معينة

2

المرونة

اختبلؼ وتنوع األفكار والبدائؿ مع تعديميا عند زواؿ ذلؾ الموقؼ

3

األصالة

عدـ تكرار األفكار التي تقدميا الطالبة بحيث تصبح أفكار غير مألوفة

4

التفاصيؿ

القدرة عمى إضافة تفاصيؿ لعمؿ ما بحيث ينتج عف ذلؾ فكرة حديثة تمتاز بالوضوح

سادساً :الثقافة العممية :Scientific Literacy

ويعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا القدرة عمى امتبلؾ المعرفة العممية،

يمكف تحديد مفيوـ الثقافة العممية كما ورد في بعض أدبيات

وتطبيقيا في صنع الق اررات اليومية وادراؾ العبلقات الوثيقة بيف

التربية العممية عمى النحو التالي:

العمـ والتقنية والمجتمع وتقاس في ىذه الدراسة بالدرجة التي

 -عرفيا الوسيمي [ ]121عمى أنيا "قدر مف المعارؼ

تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار الثقافة العممية المعد ليذه

والميارات واالتجاىات العممية البلزمة إلعداد الفرد لمحياة اليومية

الدراسة.

التي تواجيو في بيئتو ومجتمعو ،ولمحياة المستقبمية بما فييا مف

فروض الدراسة:

تغيرات وتطورات".

في ضوء نتائج الدراسات السابقة يمكف التحقؽ مف صحة

وعرفيا  [122] Pederttiبأنيا " ذلؾ القدر مف الحقائؽ

الفروؽ التالية:

والمفاىيـ والميارات والتفكير العممي المرتبط بإعداد المواطف

 -1يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي

المسؤوؿ ،والناقد والقادر عمى استخداـ العقؿ بطريقة مناسبة ،مع

درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار

التأكيد عمى أف موضوعات الثقافة العممية ينبغي أف تكسب

التفكير االبتكاري في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة

المتعمـ فيـ مجاالت التكنولوجيا الثبلثة (المادة والطاقة

التجريبية.

والمعمومات) وتأكيد العبلقة بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع".

 -2يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي

كما عرفيا عبد السبلـ [ ]123بأنيا " المعرفة والفيـ لممفاىيـ

درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار

والعمميات المطموبة التخاذ الق اررات الشخصية ،واالشتراؾ في

الثقافة العممية في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

مناقشة وحؿ القضايا االجتماعية الثقافية والحضارية واإلنتاجية

 -3يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )0.05لطالبات

واالقتصادية".

المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير
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االبتكاري يعزى إلى متغير السيطرة الدماغية.

الدماغ Brain Based Learningينسب إلى عدد مف العمماء

 -4يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )0.05لطالبات

البارزيف في ىذا المجاؿ ومنيـ  ،:Lesli Hartو Groffrer

المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار الثقافة العممية

 and Renate cainو ،Eric Jensenو Hannaford
و].Susan Kovalic [125

يعزى إلى متغير السيطرة الدماغية.

ويقوـ التعمـ وفقاً ليذه النظرية بجعؿ الطبلب أكثر إنتاجاً،

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :التعمـ المستند إلى الدماغ :Brain Based Learning

والمعمميف أقؿ إحباطاً ،ويغير نظرة المعمميف إلى طمبتيـ

نشأة التعمـ المستند إلى الدماغ:

[.[126
ويمكف تعريؼ ىذه النظرية وفقاً لما حدد كبل مف Groffrey

بالنظر لؤلدب التربوي تعود الجذور التاريخية الستخداـ
مصطمح السيطرة الدماغية إلى العالـ ) (John Jacksonعاـ

 and Renateبأنيا " النظرية التي تتضمف معرفة قواعد الدماغ

( )1886الذي أشار إلى أف نصفي الدماغ ال يمكف أف يكونا

لمتعمـ ذي المعنى ،وتنظيـ التعميـ بتمؾ القواعد في الدماغ"

مشابييف لبعضيما البعض ،حيث أف المعمومات الحسية تدخؿ

[.[127

أحد نصفي الدماغ ،وىذا النصؼ ىو الذي يتعامؿ معيا

مفيوـ التعمـ المستند إلى الدما :

ويعالجيا ويقوـ بتشغيميا ،ويوجو السموؾ في ضوئيا بشكؿ

تناولت أدبيات التربية مفيوـ التعمـ المستند إلى الدماغ بصور

أساسي ].[28,29

متعددة فالبعض منيا يعتبره استراتيجيات يتـ اشتقاقيا مف أبحاث

ومف ثـ أعمف عف عقد الدماغ في العقد األخير مف القرف

عمـ األعصاب المعرفي ،تستخدـ لتدعيـ تدريس المعمـ ،ولزيادة

العشريف حيث ظيرت ثورة في عمـ األعصاب ،وساىمت نتائجيا

قدرة المتعمـ عمى استخداـ طرؽ معينة [ .]6والبعض اآلخر

في ظيور العديد مف الحقائؽ التي تـ توظيفيا واستخداميا في

يعتبره إحدى النظريات المفسرة لعمؿ الدماغ البشري ،ومدخبلً

تطوير عمميتي التعمـ والتعميـ والتي مف أبرزىا التالي:

مف المداخؿ التي تستخدـ فييا نتائج أبحاث عموـ األعصاب

[.[124,125

[.[4,16,11
ويمكف تناوؿ مفاىيـ التعمـ المستند إلى الدماغ عمى النحو

 ينقسـ دماغ اإلنساف إلى جانبيف الجانب األيسر (الدماغاألكاديمي) ،والجانب األيمف (الدماغ اإلبداعي) ولكؿ منيما

التالي:

خصائص ووظائؼ معينة ويعمبلف بتكامؿ.

ىو "تمؾ العممية التي يتـ بواسطتيا استقباؿ الطالب ومعالجة

 -يمتمؾ دماغ اإلنساف الكثير مف مراكز الذكاء المختمفة ،ونظ اًر

البيانات الحسية ،وترميزىا داخؿ األبنية العصبية لمدماغ،

لما توفر مف تكنولوجيا متطورة فقد تـ التعرؼ عمى الكثير مف

واالحتفاظ بيا لحيف استخداميا الحقاً " [.[5

خصائص الدماغ ووظائفو مما زاد الخبرات المتعمقة بخفايا

ىو " مدخؿ شامؿ لمتعمـ عمى أساس عمـ األعصاب

الدماغ ،وبالتالي زيادة معرفة وفيـ عممية التعمـ المستند إلى

والفسيولوجي" [.[128

الدماغ وتركيبو ووظيفتو [.[90

ىو " تمييز شفرات الدماغ لمتعمـ ذي المعنى ،والتحكـ في
عمميات التدريس في ضوء عبلقتيا بيذه األمور " [.[129

وفي بداية التسعينات مف القرف الماضي واستجابة لنتائج
عمى األعصاب حوؿ الدماغ ظيرت نظرية جديدة في التعمـ ىي

ىو " عممية تتضمف معالجة الطبلب لخبراتيـ بصورة تساعد

نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ Brain Based Learning

عمى استخبلص معنى ليذه الخبرات " [.[130

] Theory [13وقد كاف ظيور التعمـ المستند إلى

ىو " تعمـ يعتمد عمى تييئة الدماغ لمتعمـ بشكؿ طبيعي ،ويساعد
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في تنفيذ سموكيات التعمـ المتكررة " [.[115

يتـ التنميط ،االنفعاالت حاسمة مف أجؿ التنميط ،البحث عف

وبالرغـ مف اختبلؼ المفاىيـ العممية سابقة الذكر حوؿ التعمـ

المعنى فطري ،الدماغ يدرؾ الكؿ والجزء بتزامف ،تنظـ الذاكرة

المستند إلى الدماغ إال أنيا نشترؾ في توظيؼ نتائج عمـ

بطريقتيف ،التعمـ تطوري ،التعمـ يدعـ بالتحدي ،كؿ دماغ منظـ

األعصاب والفسيولوجي والطب والمعرفة في مجاؿ التربية.

بشكؿ فريد ،التعمـ يتضمف االنتباه المركز والطرفي ،التعمـ

أىمية التعمـ المستند إلى الدماغ:

يتضمف عمميات وعي وال وعي [.[135

إف ىذا النوع مف التعمـ يعزز تعمـ الطبلب في جميع

ب -حددت سوزاف كوفاليؾ ،وكاريف أولسف مبادئ التعمـ المستند

جوانب المعرفة ،ويشجع المعمميف عمى تصميـ البيئات التعميمية

لمدماغ في خمس مبادئ ىي :الذكاء ىو نتيجة لمخبرة ،والتعمـ

المناسبة في الصفوؼ الدراسية التي تضـ مجموعة كبيرة مف

عبلقة بيف الدماغ والجسـ غير قابمة لبلنفصاؿ ،يوجد ذكاءات

الطبلب [ .]131كما أنو يعزز االعتماد عمى الذات بيف

متعددة ،التعمـ يتكوف مف خطوتيف الكتشاؼ األنماط ،وتكويف

المتعمميف ،وينمي القدرة عمى حؿ المشكبلت بطريقة عممية،

برامج عقمية ،والشخصية تؤثر عمى التعمـ واألداء ،كما حددتا

ويتيح لممتعمميف أيضا المشاركة في خبرات التعمـ في ضوء

تسع عناصر منسجمة مع المبادئ السابقة منيا :الحركة

أنماط التعمـ المفضمة لدييـ ،والتركيز عمى تعمـ محورة المتعمـ

والتعاوف ،والمحتوى ذي المعنى ،وتوفير الوقت البلزـ ،والتغذية

[.[132

الراجعة الفورية ،واإلتقاف [.[136

وييدؼ ىذا النوع مف التعمـ إلى االنتقاؿ مف التعمـ التقميدي

ج -مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ :حددت في أثنى عشر

إلى التعمـ ذي المعنى ،ويتطمب إشراؾ المتعمميف في صنع

مبدأ لمدماغ أسماىا [ ]137قواعد الدماغ منيا :التدريب

القرار وتشكيؿ مجموعات تعاونية [.[89

واألنشطة الحركية ،والقدرة عمى البقاء ،والتوصيؿ  ،واالنتباه،
والذاكرة قصيرة المدى ،والذاكرة طويمة المدى.

أضافة إلى ذلؾ أنو يرشد المعمـ إلى اإلجراءات المناسبة
التي تثري البيئة التعميمية ،واتباع أساليب التعمـ التعاوني

وىناؾ ثبلث تقنيات تعممية ترتبط بالتعمـ المستند إلى الدماغ

المختمفة ،إضافة إلى أنو يشترط مواصفات معينة لبيئة التعمـ

ىي:

بحيث أنو البد أف تتسـ بالحيوية والنشاط الدائـ [.[133

 -1االنغماس  /الغمر  Orchestrated Immerisonبناء
بيئات تعمـ تعمؿ عمى غمر الطبلب في الخبرات التربوية.

ويتميز التعمـ المتناغـ مع الدماغ بخصائص عدة أوردىا
عبيد وعفانة [ ]134ىي :المعمـ مسيؿ ومرح وابداعي ،وشمولي

 -2المعالجة النشطة  Active Processingالسماح لممتعمـ

وواقعي ،والتقييـ مستمر ،التعمـ غرضي ،وتوظيؼ أنواع

بتذوؽ وتدعيـ المعمومات بالمعالجة النشطة ليا.

الذكاءات المتعددة ،والتعمـ مف أجؿ االستمتاع ،وغياب التيديد

 -3االسترخاء  Relaxes Alerthesمحاولة إزالة الخوؼ لدى

بجميع صوره ،واالنتياء باحتفاؿ مناسب.

المتعمميف أثناء مواجيتيـ لمتحديات القوية الصادرة عف البيئة

األسس النظرية لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ:

[.[89,138

يقوـ ىذا النوع مف التعمـ عمى مجموعة مف المبادئ العامة تـ

مراحؿ التعمـ المستند إلى الدماغ:

وضعيا عمى يد مجموعة مف العمماء مف أبرزىا ما يمي:

تشير بعض أدبيات التربية األجنبية والعربية إلى ثبلث خطوات

أ -مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ وحددت في إثنى عشر مبدأ

لمتعمـ المستند إلى الدماغ يمكف ذكرىا كما أوردىا كؿ مف:

ىي :الدماغ جياز حيوي ،الدماغ اجتماعي ،البحث عف المعنى

[ ]6,129,139يمكف تمخيصيا في الجدوؿ التالي:
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جدول 6
يوضح خطوات التعمم المستند إلى الدماغ
م

المرحمة

التوصيؼ

1

االنغماس  /االندماج المنظـ

يتـ فييا ابتكار بيئات تعممية تساعد في االندماج الكامؿ في الخبرات التربوية.

2

النشاط اليادئ

3

المعالجة النشطة

يعمؿ المعمـ عمى إزالة مخاوؼ المتعمميف مف خبلؿ ترسيخ مبدأ التحدي.
يحث المعمـ المتعمميف عمى ترسيخ المعمومات مف خبلؿ المشاركة مع زمبلئيـ في ٍ
تحد ذي معنى لممواقؼ
التعممية المختمفة.

(اإلعداد ،واالكتساب ،والتفصيؿ ،وتكويف الذاكرة ،والتكامؿ

إال أف معظـ أدبيات التربية العربية حددت خمس مراحؿ
لمتعمـ المستند إلى الدماغ منيا ما أشار إليو إسماعيؿ]16[ ،

الوظيفي).

حيث ذكر المراحؿ التالية( :اإلعداد والتييئة ،واالستدخاؿ،

ويمتزـ البحث الحالي باستراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ ذي

والتوسع ،وتشكيؿ الذاكرة ،والتكامؿ الوظيفي).

الخمس مراحؿ في ضوء مبادئ [ ]1,13,135ويمكف تمخيصيا

في حيف أشارت ناديا السمطي ]7[ ،إلى المراحؿ التالية:

في الجدوؿ التالي رقـ (:)7
جدول 7

يوضح مراحل استراتيجية التعمم المستند إلى الدماغ
م

المرحمة

الوصؼ

1

مرحمة اإلعداد Preparation

توفر ىذه المرحمة إطا اًر مبدئياً لمتعمـ الجديد وتحفيز دماغ المتعمـ بالترابطات الممكنػة ،وتسػتند إلػى قاعػدة مؤداىػا أنػو

2

مرحمة اكتساب المعمومات
Acquisition

يػػتـ فييػػا تسػػييؿ اكتسػػاب الػػدماغ لمػػتعمـ مػػف خػػبلؿ تػػوفير خب ػرات متنوعػػة لممػػتعمـ ،إضػػافة إلػػى تحديػػد نسػػبة الوقػػت

3

مرحمة الشرح واإليضاح
Elaboration

4

مرحمة تكويف الذاكرة Memory
Formation

5

مرحمة التجميع الوظيفي
Functional integration

تسيـ ىذه المرحمة بتوظيؼ التعمـ الجديد في نطاقات واسعة ،وبذلؾ يصػبح الػتعمـ الجديػد متينػاً وعميقػاً وسػيبلً لوجػود

متطمبات التعمـ المستند إلى الدماغ:

 -متطمبات متعمقة بالمناىج الدراسية :ينبغي أف تراعى بعض

 -متطمبات متعمقة بالمعمـ :ىناؾ بعض اإلرشادات لممعمـ يمكف

األمور في محتوى المناىج المعدة في ضوء التعمـ المستند إلى

أف توظؼ في ىذا النوع مف التعمـ منيا :تقديـ مساعدات

الدماغ منيا :تصميـ المحتوى مف أجؿ الفيـ ،اختيار المحتوى

فكاىية ،وتطوير أدوات التعمـ ،ودعـ التعمـ ذي المعنى ،واعطاء

في ضوء خصائص بيئة التعمـ ،تنظيـ المحتوى في ضوء قدرات

المتعمـ الوقت الكافي لممراجعة [.[139

المتعمميف ،تضميف المحتوى ألنشطة تتحدى قدرات المتعمميف،

 -متطمبات متعمقة بالبيئة التعميمية :ينبغي أف تكوف البيئة

مبلءمة المحتوى لعمر المتعمميف [.[126,134

التعميمية غنية مثيرة مف حيث :الموف والمممس والتصميـ ،وجود

التعمـ القائـ عمى الدماغ وتدريس العموـ:

كمما زادت خمفية المتعمـ عف الموضوع زادت سرعة استيعابو لممعمومات الجديدة المرتبطة بيذا الموضوع.

المناسػػب لمػػتعمـ ،وتعػػد أفضػػؿ طريقػػة لػػذلؾ ىػػي تخصػػيص نصػػؼ الوقػػت لطػػرح الموضػػوعات ،وتػػرؾ النصػػؼ اآلخػػر
لبلستيعاب والمناقشة والقاء نظرة جديدة عمى محتوى التعمـ.
يػػتـ فػػي ىػػذه المرحمػػة تنميػػة طػػرؽ عصػػبية فػػي الػػدماغ ل ػربط المعمومػػات بحيػػث تكػػوف ذات معنػػى ،مػػف خػػبلؿ فػػرص
التجريػػب والتفاعػػؿ مػػع الخب ػرة الجديػػدة ،ودور اإليضػػاح فػػي ىػػذه المرحمػػة المحافظػػة عمػػى الترابطػػات العصػػبية التػػي
حدثت مف التعمـ الجديد بما يشجع عمى التفكير العميؽ بيذا التعمـ.
يػػتـ مػػف خبلليػػا الػربط بػػيف األجػزاء التػػي تػػـ تعمميػػا لكػػي يػػتـ اسػػترجاعيا فػػي أوقػػات الحقػػة ،وحتػػى يتحقػػؽ دواـ الػػتعمـ
الجديػػد وسػػيولة اسػػترجاعو البػػد مػػف وجػػود عوامػػؿ تسػػيـ فػػي ذلػػؾ منيػػا :تػػوفير ال ارحػػة الكافيػػة لممػػتعمـ ،ودرجػػة وكميػػة
الترابطات ،ومرحمة النمو ،وحالة المتعمـ والتغذية الراجعة وغير ذلؾ.
ترابطات عصبية متشعبة بشكؿ ىائؿ بيف الخبليا العصبية.

ينبغي أف يتـ تعمـ الميارات في النصؼ المنسجـ مع

شعارات إلثارة الدافعية لمتعمـ ،توفير األمف النفسي بالكؼ عف

الدماغ ضمف محتوى سياؽ الموضوع المتكامؿ لربط دراسة

التيديد ،توفير المصادر المبلئمة لنجاح التعمـ [.[124,125
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العموـ بالخبرات الواقعية لمطبلب ،وكذلؾ وجود استراتيجيات

فإننا نجد أنفسنا أماـ السؤاؿ التالي :أي مف جانبي الدماغ

تعممية مختمفة تساعد المتعمميف عمى التعمـ بصورة جذابة

مسؤوؿ عف اإلبداع؟

ومشوقة أثناء العمؿ واألنشطة التعميمية المختمفة [.[6,136

ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ ينبغي التعرؼ عمى الوظائؼ الخاصة

أ -عبلقة التعمـ المستند إلى الدماغ باإلبداع:

بكؿ مف الجانبيف وفيما يمي عرض ألىـ الوظائؼ التي يقوـ بيا

إذا سممنا بدور الدماغ في عمميات اإلبداع ومراحمو المختمفة،

كؿ نصؼ مف نصفي الدماغ.[125,140,141[ :
جدول 8

يوضح وظائؼ نصفي الدماغ
النصؼ األيمن من الدماغ

النصؼ األيسر من الدماغ

اإليقاع والصور

الكممات والمغة

يتعامؿ مع المجردات

يتعامؿ مع المحسوسات

الجشتالت (الصورة الكاممة أو الشاممة)

التحميؿ وتفصيؿ الصورة

التخيؿ واإلبداع

المنطؽ

أحبلـ اليقظة

الواقع والحقيقة

األلواف

األبيض واألسود

معالجة متوازية ،تتناوؿ عدة موضوعات في آف واحد

معالجات تسمسمية خطية ،تتابعية

العاطفة والوجداف

حؿ المشكبلت

يدرؾ التغيرات

التعرؼ عمى األشياء المألوفة

أساسيات اإلبداع أو التدريب عمييا ،ولكف يتعدى ذلؾ إلى

وبمبلحظة الوظائؼ األساسية لنصؼ الدماغ ،والنظر إلى
ماىية اإلبداع نجد أف النصؼ األيمف مف الدماغ ىو المسؤوؿ

استخداميا لتنصب عمى مشكمة ميمة أو قضية ما [.[7

عف اإلبداع بالدرجة األولى ،وتؤكد ناديا السمطي ]7[ ،ىذا

ويسيـ التدريس اإلبداعي في تنمية إمكانات الدماغ ،إذ أف

االستنتاج بقوليا " :إف اإلبداع يرتبط بالتخيؿ العقمي بشكؿ

التطبيقات التربوية التي استيدفت رفع مستوى النشاط العقمي

وثيؽ ،وقد أظيرت معظـ الدراسات أف التخيؿ والنشاطات

لمطبلب خبلؿ مواقؼ التعمـ عديدة ومنيا ما يمي.[125,142[ :

اإلبداعية تتـ في النصؼ األيمف مف الدماغ ،فاألفراد الذيف

 تسيـ استراتيجيات التدريس اإلبداعية في تنمية إمكاناتالدماغ.

لدييـ قدرات تخيمية مرتفعة تكوف لدييـ قدرات إبداعية مرتفعة".

 -تسيـ استراتيجيات التدريس اإلبداعية في تدريس المعمميف

ويرى معظـ المتخصصيف في تربويات الدماغ أف معظـ

عمى استخداـ أساليب تساعد الطبلب عمى االنتباه والتذكر.

األساليب والمواد والممارسات الحالية قد صممت لتساير
المتعمميف الذيف يغمب عمييـ استخداـ الجانب األيسر مف

 -تؤكد استراتيجيات التدريس اإلبداعية عمى وجود عبلقة بيف

الدماغ ،فماذا عف المتعمميف الذي يغمب عمييـ استخداـ الجانب

التعميـ األكاديمي والمناخ االنفعالي السائد في مواقؼ التعميـ

األيمف مف الدماغ؟ [ .]125,126واستجابة لذلؾ فبلبد مف

ومستويات تحصيؿ الطبلب ،أيضاً ينبغي التأكيد عمى مواصفات

األخذ في االعتبار كبل النصفيف الكروييف لمدماغ في تصميـ

البيئة التعميمية الداعمة لمتدريس اإلبداعي مف زاوية أخرى كما

المناىج واستراتيجيات التدريس والتقويـ وفي تنظيـ وترتيب

سبؽ ذكره.

ومواصفات البيئة التعميمية.

السيطرة الدماغية:
تعددت مسميات السيطرة الدماغية بتعدد وجيات النظر،

ب -عبلقة التعمـ المستند إلى الدماغ بالتدريس اإلبداعي:

فقد استخدـ  Colemanمصطمح عمميات الدماغ Processes

إف التدريس اإلبداعي مف أجؿ اإلبداع ال يعني فقط تدريس
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Brainكمرادؼ لمسيطرة الدماغية ،في حيف استخدـ Zenhau

 -النمط األيمف :يتـ فيو استخداـ المتعمـ لوظائؼ النصؼ

sernو ،Rephettiو ،Gebhardtتعبير التعمـ المعقد

األيمف لمدماغ.
 -النمط األيسر :يتـ فيو استخداـ المتعمـ لوظائؼ النصؼ

.[143,144] Learning Complexity

األيسر لمدماغ.

يرجع مفيوـ السيطرة الدماغية إلى عالـ األعصاب (John
) Jacksonعاـ 1886ـ بفكرتو عف الجانب القائد مف الدماغ

 -النمط المتكامؿ :يتـ فيو استخداـ المتعمـ لوظائؼ جانبي

الذي أكد عميو بقولو " :إف نصفي الدماغ ال يمكف أف يكوف

الدماغ.

أحدىما تك ار اًر لآلخر " [.[145,146

ويرجع االىتماـ بموضوع السيطرة الدماغية عند الباحثيف عمى
اختبلؼ توجياتيـ العممية والنظرية والمينية إلى ثبلثة أسباب،

ويمكف تعريؼ السيطرة الدماغية كما حددىا Torrance
بأنيا " استخداـ األفراد لممعمومات في مواجية المشكبلت في

يمكف إجماليا فيما يمي:

ضوء استخداـ وظائؼ النصفيف الكروييف لمدماغ األيمف واأليسر

 -1يبدي أطباء األعصاب اىتماماً غير مسبوؽ بدراسة السيطرة

أو كمييما معاً في العمميات العقمية " [.[116

الدماغية لدى األفراد ،بيدؼ استقصاء مواقع وظائؼ الدماغ عند
اإلنساف ،ويعتمدوف في ىذا الشأف عمى وسائؿ ومعدات تصوير

في حيف يرى ونيتر وونيتر ]147[ ،بأف " النصؼ األيمف
لمدماغ ىو الذي يتعامؿ مع األشياء غير المألوفة نوعاً ما ،ثـ

عممية دقيقة جداً مثؿ أجيزة )(NMRI) (FMRI) (PET

تنتقؿ إلى النصؼ األيسر لمدماغ عندما تصبح مألوفة ،ولمخبرة

 -2أما عمماء النفس مف خبلؿ دراسة السيطرة الدماغية لدى

دور كبير في تحديد أداء المياـ لكؿ جانب مف جوانب الدماغ".

األفراد يمكنيـ فيـ عممية اإلدراؾ ،وعممية معالجة المعمومات
وأنماط التعمـ لدى المتعمميف.

وتؤكد  Leveyبأف ىناؾ عامميف مسؤوليف عف النتائج
فيما يختص بنصفي الدماغ ىما.[148[ :

 -3وفيما يتعمؽ بالمربيف فإف اىتماماتيـ تنصب عمى التطبيقات

 -عامؿ السيطرة  Dominanceويعني ميؿ أحد نصفي الدماغ

واالكتشافات التي تسفر عنيا دراسة السيطرة الدماغية بيدؼ

ألف يفيـ ويخزف المعمومات.

تحسيف عممية التعميـ والتعمـ.

 -عامؿ اإلمكانية (السعة  (Capacity:وتعني إمكانية قياـ

وبالنظر إلى أنماط التعمـ المسيطر عمى جانبي الدماغ عند

نصؼ الدماغ يعمؿ ما إذا استدعت الظروؼ ذلؾ.

المتعمميف يمكف تحديد ذلؾ باختصار في الجدوؿ التالي:

وفي ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ أف السيطرة الدماغية يمكف

[.[149

تحديدىا في ثبلثة أنماط:
جدول 9
يوضح مقارنة بين أنماط التعمم المسيطر عمى جانبي الدماغ لدى المتعممين
م

أنماط التعمم المسيطرة عمى الجانب األيمن

أنماط التعمم المسيطرة عمى الجانب األيسر

1

يعمؿ ويق أر في مجموعات

يعمؿ ويق أر لوحدة

2

يدمج المادة العممية مع ما توصؿ إليو البحث العممي مف تصورات

يدمج المادة العممية مع آخر ما توصؿ إليو البحث العممي مف خبلؿ

لبعض المشاريع

دراستو لموضوع معيف

3

يشارؾ في نشاطات صفية ويثير ضجة إيجابية

يمتزـ باليدوء أثناء الدرس بدوف أي ضجة

4

ينسجـ مع المرئيات ويستصعب مف المحاضرة.

يواجو صعوبة في فيـ الدرس بالمرئيات.

5

ينجز أعمالو ولكنو يتنقؿ مف موضوع آلخر.

دقيؽ وينجز أعمالو لدرجة الكماؿ

6

يفيـ الدرس مف خبلؿ تمرير أوراؽ باألىداؼ.

7

يتقبؿ المعمومات مف خبلؿ الرسومات.

يفيـ الدرس عندما توضع األىداؼ سبورياً

يتقبؿ المعمومات عف طريؽ الشرح ويدونيا.
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يحث المعمـ عمى شرح المفاىيـ البسيطة

يحث المعمـ عمى شرح المفاىيـ المتسعة

9

يشارؾ اآلخريف في حؿ الواجبات المدرسية.

ينفرد في حؿ الواجبات المدرسية

10

يفيـ الدرس مف خبلؿ سماع المناقشات

يفيـ الدرس في اليدوء وعدـ أي نقاش جانبي

[.[149

وىناؾ إرشادات لتنشيط الجانب غير المسيطر مف الدماغ عند
المتعمميف يمكف ذكرىا باختصار في الجدوؿ رقـ ( )10التالي:

جدول 10

يوضح إرشادات تنشيط الجانب غير المسيطر عند المتعممين
تنشيط الجانب األيسر غير المسيطر

م

تنشيط الجانب األيمن غير المسيطر

1

تنشيط المتعمـ عمى العمؿ والقراءة في مجموعات.

2

تنشيط المتعمـ عمى عمؿ مشاريع أثناء الدراسة.

تنشيط المتعمـ عمى العمؿ والقراءة لوحده أحياناً.

3

تشجيع المتعمـ عمى المشاركة مع زمبلئو في أعماؿ مشتركة

تشجيع المتعمـ عمى اليدوء والدراسة بجو مريح ٍ
خاؿ مف الضوضاء.

تنشيط المتعمـ عمى دمج المادة العممية لموضوع معيف.

وتبادؿ األفكار معيـ.
4

تشجيع المتعمـ عمى االستماع إلى المذياع ومشاىدة التمفاز في

تشجيع المتعمـ عمى االستماع تدريجياً وفيـ المادة العممية عف طريؽ اإللقاء.

تشجيع المتعمـ عمى المشاركة في أكثر مف موضوع في آف

تشجيع المتعمـ عمى ترتيب أوراقو والوصوؿ إلى األفضؿ أثناء إتمامو موضوع ذو

واحد.

صمة.

تشجيع المتعمـ عمى ممارسة كتابة وقراءة أىداؼ الدرس مف

تشجيع المتعمـ عمى قراءة األىداؼ والمتابعة المستمرة مع المعمـ أثناء الكتابة عمى

األوراؽ الموزعة.

السبورة.

تشجيع المتعمـ عمى النقاش أثناء عممية الدرس

تشجيع المتعمـ عمى اليدوء أثناء الدرس.

مواضيع ذات صمة.
5
6
7

تواجيو [.[44,45

ثانياً :التفكير االبتكاري Innovative Thinking
يعد التفكير االبتكاري أحد األىداؼ الميمة التي يسعى

مف أجؿ ذلؾ يجب عمى المعمـ أف يوجو جيداً مقصوداً

تدريس العموـ إلى تحقيقيا ،حيث يسيـ في زيادة وعي الطبلب

واعياً نحو تحقيؽ ىذا اليدؼ في مراحؿ التعميـ المختمفة ،خاصة

بما يدور حوليـ ومعالجة القضايا مف زوايا مختمفة وزيادة كفاءة

وأف طرائؽ تدريس العموـ المستخدمة تحد مف إنتاج األفكار

العمؿ الذىني لمطبلب وزيادة حيوتيـ ونشاطيـ ،مما ينعكس

الجديدة ،وتقوـ بالحد مف قدرات المتعمميف عمى التفكير واالبتكار

عمى تطوير العمـ والحياة [.[53,150

مف خبلؿ تقديـ المعمومات الجاىزة ليـ [.[45
ميارات التفكير االبتكاري:

ومف متطمبات القرف الحادي والعشريف مساعدة المتعمميف
عمى أف يبدعوا ويبتكروا لذلؾ يجب أال يقتصر إعداد الطبلب

يتضمف التفكير االبتكاري مجموعة مف الميارات المتكاممة

عمى مجرد تقديـ المعمومات والمعارؼ بؿ ينبغي أف يتسع ذلؾ

التي يكاد يتفؽ عمييا التربويوف ىي :الطبلقة ،المرونة،

ليشمؿ تنمية قدراتيـ االبتكارية في جميع مجاالت الحياة

األصالة ،التفاصيؿ ،الحساسية لممشكبلت ،االحتفاظ باالتجاه،

[.[151,152

إدراؾ العبلقات ،النفاذ ،اإلسياب ،التحويؿ ،التصور ،التفكير

وتعتبر العموـ مف أكثر المواد الدراسية مناسبة لتنمية

المنطقي ،التركيز ،تطوير التفسيرات ،التفكير المقارف ،التقييـ،

ميارات التفكير االبتكاري ،لذلؾ فقد طالب الكثير مف عمماء

التنبؤ ،القدرة عمى التراجع ،الحدس ،التناظر ،التشابو ،االختبلؼ

التربية العممية بأف تنتقؿ طرؽ تدريس العموـ بالمتعمـ مف الحفظ

[.[118,153,154,155,156

والتذكر ،إلى االبتكار والتفكير االبتكاري التي يعتمد عمى توليد

وقد قاـ الباحث بقياس الميارات التالية:

المعمومات المبني عمى التعمـ ذي المعنى الذي َّ
يمكف المتعمـ مف

 -1الطبلقة Fluency

توظيفيا في المواقؼ التعميمية المختمفة وحؿ المشكبلت التي

 عرفيا حسيف وفخرو [ ]157بأنيا " القدرة عمى توليد عدد568

كبير مف البدائؿ ،أو المترادفات ،أو األفكار ،أو المشكبلت ،أو

تفصيبلت جديدة لؤلفكار المعطاة".

االستعماالت عند االستجابة لمثير معيف ،والسرعة والسيولة في

 -وعرفيا جرواف [ ]155بأنيا " القدرة عمى إضافة تفاصيؿ

توليدىا".

جديدة ومتنوعة لفكرة ،أو حؿ لمشكمة ما".

 -عرفيا خطاب [ ]158بأنيا " :قدرة الفرد عمى توليد أكبر عدد

وقد أشارت مبلحظات  Torranceفي بحوث االبتكار أف

ممكف مف االستجابات في فترة زمنية محددة".

المتعمميف األكثر ابتكا اًر يميموف إلى زيادة الكثير مف التفصيبلت

 -ويعرفيا صوافطة [ ]159بأنيا" مجموعة االستجابات الخاصة

غير الضرورية إلى رسوماتيـ وقصصيـ [.[162

بكمية األفكار التي يمكف إنتاجيا في وحدة زمف معيف ،أي

دور المعمـ في تنمية ميارات التفكير االبتكاري:

سيولة توليد األفكار بسرعة" ويمكف تعريفيا إجرائياً بأنيا القدرة

ىناؾ مقترحات يجد فييا المبدعوف في مجاؿ العموـ ضالتيـ

عمى إعطاء أكبر عدد ممكف مف البدائؿ ،أو األفكار ،في زمف

الفكرية ،ويجدوف فييا الفائدة الكبيرة في تربية العقؿ وصقؿ الفكر

محدد ،عند مواجية مشكمة ما.

ومف أبرزىا ما أشار إليو الخميمي وآخروف [ ]164وذلؾ عمى

وتصنؼ الطبلقة إلى عدة أنواع ىي :]160[ :الطبلقة المفظية،

النحو التالي:
إثارة قضايا جدلية خاصة ما يتعمؽ بالبيئة ،توفير فرص

والطبلقة التعبيرية ،والطبلقة الفكرية ،والشكمية (األشكاؿ)،
والطبلقة الترابطية.

لمتعمـ الذاتي ،تييئة الفرصة لممتعمميف لممارسة عمميات العمـ،

 -2المرونة Flexibility

إعداد وتنفيذ عدداً مف األنشطة العممية المثيرة لمتفكير ،طرح
وتنفيذ األنشطة عمى شكؿ مشكبلت وأحداث غريبة ،تكثيؼ

 -عرفتيا شقير [ ]161بأنيا " :مدى السيولة التي يغير بيا

جمسات العصؼ الذىني.

الفرد موقفو العقمي ،أو يوجد خططاً بديمة ليدفو".
 -أما محمد [ ]16يعرفيا بأنيا " النظر إلى المشكمة مف عدة

ويقترح  Torranceعدداً مف األدوار التي يمكف لممعمـ

زوايا الستنتاج أكبر عدد مف األفكار المختمفة والمتميزة ،وعدـ

اتباعيا في تدريس المتعمميف عمى التفكير االبتكاري وتنميتيا

التفكير في حدود وأطر ثابتة".

لدييـ ومنيا .]165[ :مكافأة المتعمـ عندما يفكر فكرة جديدة ،أو

وقد صنؼ ) (Guilfordالمرونة إلى قسميف ىما :المرونة

يواجو موقؼ بأسموب ابتكاري ،تشجيع المتعمـ عمى استخداـ

التكيفية ،والمرونة التمقائية.

األشياء بطرؽ جديدة يساعد عمى تنمية االبتكار لدييـ ،عدـ

 -3األصالة Originality

إجبار المتعمـ عمى استخداـ أسموب محدد في حؿ المشكبلت

 -عرفيا حسيف وفخرو [ ]157بأنيا " القدرة عمى استخبلص

التي تواجيو ،إيجاد مواقؼ تعميمة تستثير االبتكار عند

استجابات أو أفكار جديدة غير مألوفة ،والخوض في ما يتعدى

المتعمميف ،تشجيع المتعمميف عمى تطبيؽ أفكارىـ االبتكارية

االستجابات الشائعة أو المنطقية".

وتجريبيا.

 -وعرفيا المعايطة والبواليز [ ]162بأنيا " :قدرة الفرد عمى

ويرى إبراىيـ [ ]166أف عمى المعمـ القياـ باألدوار التالية

انتاج استجابات قميمة التكرار بالمفيوـ اإلحصائي داخؿ

لتنمية االبتكار لدى طبلبو وىي :إكساب المتعمميف الديمقراطية

المجموعة التي ينتمي إلييا".

واحتراـ الرأي المعارض ،إكساب المتعمميف عادات التفكير

الجدة والتفرد في األفكار أو االستجابات.
أي أف األصالة تمثؿ ّ

االبتكاري مف خبلؿ التدريب عمى البحث وتحميؿ المواقؼ وعدـ

 -4التفاصيؿ Elaboration

إصدار األحكاـ إال بعد توفر األدلة الكافية ،ربط األسباب

 -عرفتيا الشعار [ ]163بأنيا " قدرة الفرد عمى إعطاء

بمسبباتيا ،تدريب المتعمميف عمى الدقة في التعبير ،تحميؿ
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الموقؼ التعميمي إلى عناصره المختمفة وبحث العبلقات الداخمية

غرفة الصؼ بيف المعمـ والمتعمميف ،تزويد المتعمميف بالمصادر

بينيا.

المدعمة لتنمية ميارات التفكير االبتكاري ،إعطاء المتعمميف

مبادئ تنمية ميارات التفكير االبتكاري:

الوقت الكافي لمتفكير ،إشراؾ المتعمميف في اتخاذ الق اررات
ووضع الحموؿ لممشكبلت المختمفة ،التركيز عمى اىتمامات

أشارت أدبيات التربية إلى أىمية تنمية القدرات االبتكارية

وميوؿ واتجاىات المتعمميف.

لدى المتعمميف وفي ىذا الصدد يذكر  Biagetأف " اليدؼ

كما أكد عبد الفتاح ]172[ ،عمى الدور الذي تمعبو األسرة

الرئيسي لمتربية ىو إيجاد أفراد قادريف عمى فعؿ أشياء تتميز
باالبتكار واإلبداع ال تكرار ما فعمتو األجياؿ المنصرمة".

في تنمية االبتكاري لدى أبنائيا والذي يتمثؿ في التالي :االىتماـ

ويؤكد  Guil Fordإلى أف االبتكار أصبح متاحاً لمتربية في

بألعاب األطفاؿ ،تعميـ األطفاؿ اإلبداع مف خبلؿ القدوة ،تقبؿ

أكمؿ معانييا ،وحبلً لمعظـ المشكبلت المستعصية [.[160

األفكار الغربية مف الطفؿ وعدـ التضجر منيا ،مساعدة الطفؿ

كما قدـ  Bernhartعدداً مف المبادئ الميمة لتنمية الميارات

عمى أف تكوف لو مقتنياتو الخاصة المتعمقة باىتماماتو ،تييئة

االبتكارية لممتعمميف ومنيا ]167[ :تجنب أخذ األمور

الظروؼ المناسبة لتمكيف الطفؿ مف التعامؿ مع خيالو.

كمسممات ،أخذ فرصة مناسبة لمناقشة األفكار الجديدة ،تعزيز

معوقات التفكير االبتكاري:
عمى الرغـ مف أىمية دور المعمـ في تنمية ميارات التفكير

ميارات االستفسار والمبلحظة والتحميؿ ،إتاحة الفرصة لؤلذكياء

االبتكاري لدى المتعمميف إال أف ىنالؾ معوقات لمتفكير االبتكاري

لعرض ما توصموا إليو مف نتائج. .
كما وضع  Torranceعشريف مبدأً لتنمية ميارات التفكير

قد يسيـ المعمـ في وجودىا وذلؾ خبلؿ ما يمي منيا]170[ :

االبتكاري مف أىميا :]68[ :تنمية روح المغامرة لدى المتعمميف،

عدـ امتبلؾ بعض المعمميف القدرة عمى التخطيط لميارات

وضع المتعمميف أماـ مشكبلت حقيقية ،تنمية القدرة عمى النقد

التفكير ،عدـ وجود قناعة عند بعض المعمميف بأىمية تعميـ

البناء ،تدريب المتعمميف عمى كيفية اختيار كؿ فكرة بشكؿ

ميارات التفكير ،االكتفاء بالكتاب المدرسي كمصدر لممعرفة،

منتظـ ،تشجيع المتعمميف عمى استخبلص المضاميف الكاممة

االفتقار إلى اإلحساس بالكفاية المينية ،عدـ استخداـ بعض

لؤلفكار ،تعريؼ المتعمميف بالصعوبات التي واجيت المبتكريف،

المعمميف لؤلجيزة الحديثة ،افتقار بعض المعمميف إلى األسئمة

تزويد المتعمميف بمعمومات عف العممية االبتكارية.

التي تشجع عمى التفكير .كما حدد سعادة [ ]120عدد مف

ويتفؽ كؿ مف دعمس [ ]169ومحمد ]170[ ،عمى عدد مف

العقبات التي تواجو التفكير االبتكاري منيا :ال يوجد ىناؾ مرونة

العوامؿ التي تسيـ في نجاح التفكير ومف ذلؾ:

في توليد األفكار ،وضعؼ التشجيع والحوافز المقدمة لمطالب

 -المعمـ ويتمثؿ دوره في توفير البيئة الجيدة لممتعمميف،

المبتكر ،التعصب لؤلخذ بوجية النظر الواحدة ،عدـ الثقة

وتشجعييـ عمى المناقشة ،وزرع الثقة في نفوسيـ ،وتقبؿ أفكارىـ

بالنفس ،عدـ التدرج في التفكير مما يعطي نتائج غير ناضجة.

 -البيئة المدرسية والصفية :مف خبلؿ تييئة المواقؼ التعميمية

ثالثاً :الثقافة العممية ):Scientific Literacy (SL
برزت الثقافة العممية كفمسفة تربوية في النصؼ الثاني مف

المناسبة لممتعمميف ،واحتراـ آرائيـ ،وتقبؿ النقد البناء لؤلفكار،
وتشجيع العمؿ الجماعي ،واعطاء حرية التعبير.

القرف الماضي ،كاتجاه جديد إلصبلح تعميـ العموـ في الواليات

 -مبلءمة النشاطات التعميمية لميارات التفكير.

المتحدة األمريكية ،وىي في حقيقتيا أسمى غايات تعميـ العموـ،
فيي ليست مفيوما اصطبلحياً يمكف االتفاؽ عميو بصورة عممية

ويؤكد العزة ]171[ ،عمى ضرورة مراعاة المبادئ التالية:

أو إجرائية ،بؿ ىي غاية تتحقؽ مف خبلؿ عمميات تعميـ وتعمـ

مساعدة المتعمميف عمى معرفة أخطائيـ ،االنفتاح والمرونة في
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العممية ذاتو وبحدوث تغيرات في فمسفة العمـ.

العموـ [.[104

 -يكتسب مفيوـ الثقافة العممية معناه مف سياؽ ثقافة المجتمع

بالتالي أصبحت الثقافة العممية مطمباً ضرورياً لؤلفراد كافة،
لمساعدتيـ عمى اإللماـ بالجوانب المعرفية واالجتماعية

وىي تختمؼ باختبلؼ المجتمعات.

واألخبلقية والوجدانية كافة المرتبطة بالقضايا العممية المعاصرة

 -أف االختصاصيف في مجاؿ الثقافة ذوي وجيات نظر مختمفة

التي تواجينا في العصر الحالي ،ولذلؾ ينبغي االىتماـ بتنمية

حياؿ تعريؼ ىذا المصطمح.

الثقافة العممية عمى مستوى جميع المراحؿ التعميمية ،وأيضاً

ومف أىـ التعريفات التي طرحت لمثقافة العممية ما يمي:

ينبغي أف ييدؼ تدريس العموـ إلى تنمية الثقافة العممية لدى

 -عرفت الجمعية األمريكية لتقدـ العموـ )] (AAAS, [178مف

المتعمميف [ .]67ويؤكد  [173] Bybee, R.W.أف اليدؼ

خبلؿ مشروع العمـ لكؿ األمريكييف Science for all

الرئيس لمتربية ىو االرتقاء بمستوى الثقافة العممية متضمناً ذلؾ

) Americans (2061الثقافة العممية بأنيا "معرفة المفاىيـ

فيماً دقيقاً لمعمـ والتقنية ،وادراكاً لمعبلقة المتبادلة بيف العمـ

األساسية لمعموـ والرياضيات والتكنولوجيا وفيميا وأساليب

والتقنية والمجتمع .ويركز الميتموف بتدريس العموـ عمى أف

التفكير العممي ،ودرجة تمكف الفرد مف استخداـ ىذه المعرفة".

اليدؼ الرئيس لمتربية العممية وتدريس العموـ ىو إعداد المواطف

 -عرؼ مجمس األبحاث الوطني األمريكي National

المثقؼ عممياً [.[174

] Research Council NRC [179الثقافة العممية بأنيا

ولقد اىتمت العديد مف النظـ التربوية بالرفع مف مستوى

"معرفة وفيـ المفاىيـ العممية ،والعمميات البلزمة لصنع الق اررات

الثقافة العممية لؤلفراد باعتبارىا مف أىـ عناصر التقدـ العممي

الشخصية والمشاركة في الشؤوف المدنية والثقافية واالنتاج

في عالمنا المعاصر ،ففي الواليات المتحدة األمريكية مثبلً

االقتصادي".

أصدرت
Science

الجمعية
of

األمريكية

لتقدـ

Advancement

 -في حيف عرفت األكاديمية الوطنية لمعموـ

العلوم American
for

)](National Science Education Standars, [178

Association

) (AAASوالجمعية األمريكية لمعممي العموـ National

الثقافة العممية بأنيا " :كـ المعمومات والعمميات والمفاىيـ العممية

) Science Teachers Association (NSTAبياناً مشتركاً

التي لدى الفرد ،وقدرتو عمى اتخاذ الق اررات واعداده لممواطنة وأف

في فبراير عاـ 1996ـ لمتأكيد عمى أىمية الثقافة العممية بحيث

يكوف لديو القدرة عمى طرح األسئمة واالنتباه لمظواىر الطبيعية".

يكوف اليدؼ األساسي في التربية العممية ىو العمؿ عمى تحقيؽ

 -كما عرؼ  [180] Harlenالثقافة العممية بأنيا " قدرة الفرد

الثقافة العممية األساسية لكؿ الطبلب [.[69,175

عمى استخداـ المعرفة العممية في تحديد التساؤالت وتقديـ األدلة

وانطبلقاً مف ىذا التوجو ظيرت العديد مف التعريفات لمفيوـ

المناسبة التي تساعده عمى الفيـ واتخاذ الق اررات المناسبة فيما

الثقافة العممية ) (LSويعود ىذا التعدد والتنوع في المعنى إلى

يتعمؽ بالعالـ الخارجي".

عدة أسباب مف أىميا التالي.[69,176,177[ :

 -كما عرفتيا سوزاف عمي ]181[ ،الثقافة العممية بأنيا" :إدراؾ

 -تعدد المؤسسات الميتمة بنشر الثقافة العممية ولكؿ منيا

الفرد لمعبلقات التبادلية بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة،

وجيتو وأسموبو في تحقيؽ ذلؾ.

وأثر العمـ والتكنولوجيا عمى المجتمع ،وامتبلكو لبعض

 -تداخؿ مفيوـ الثقافة العممية مع مفاىيـ أخرى مشابية لو مثؿ

االتجاىات العممية".

الوعي العممي  Scientific Awarnessوالتنوير العممي

 -كذلؾ عرفو  [182] Lambertالثقافة العممية بأنيا "قدرة

Scientific Enlightment

الفرد عمى فيـ المفاىيـ العممية وعمميات العمـ البلزمة ،التخاذ

 أف مفيوـ الثقافة العممية ينمو ويتطور بتطوير مجاؿ الثقافة571
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Funictional Scientific Literacy
 -الثقافة العممية المفاىيمية واإلجرائيةScientific Literacy

 -كما عرفت عياش [ ]56الثقافة العممية بأنيا " امتبلؾ الفرد

Conceptual and Procedural

لممعرفة وما تتضمنو مف مفاىيـ ونظريات عممية ،وفيـ طبيعة

 -الثقافة العممية متعددة األبعاد

العمـ ،وادراؾ العبلقة بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع ،وتوظيؼ

Multidimen Sional Scientific Literacy

المعرفة العممية ،وفيـ طبيعة الرياضيات والتكنولوجيا.

وقد تعددت اآلراء حوؿ أبعاد الثقافة العممية في أدبيات التربية

وتتعدد أبعاد الثقافة العممية إلى عدة أبعاد أوردىا [ ]72عمى

إال أف ىناؾ اتفاؽ حوؿ أبعاد (عناصر) الثقافة العممية التالية:

النحو التالي:

[ ]62,67,180,183,184ويمكف توضيحيا في الجدوؿ التالي

 -الثقافة العممية األسمية Nominal Scientific Literacy

رقـ (:)11

 الثقافة العممية الوظيفيةجدول 11

يوضح أبعاد الثقافة العممية
الوصؼ

م

المجال

1

المياري

2

الوجداني

االتجاىات والميوؿ العممية والقيـ وأخبلقيات العمـ وتقديرات العمماء ،وتقدير قدرة اهلل عز وجؿ.

3

المعرفي

ويشػػمؿ طبيعػػة العمػػـ والمفػػاىيـ العمميػػة الرئيسػػية ،والعبلقػػة التبادليػػة بػػيف العمػػـ والتكنولوجيػػا والمجتمػػع التػػي ينبغػػي تزويػػد الفػػرد بيػػا بشػػأف

4

االجتماعي

5

األخبلقي

6

اتخاذ القرار

ويشمؿ عمميات العمـ والميارات العممية والتطبيقية التي ينبغي اكسابيا لمفرد وفي إطار تثقيفية عممياً.

مجاالت الثقافة العممية.
يتضػػمف جميػػع الخب ػرات التػػي يتطمػػب إكسػػابيا لمفػػرد بشػػأف مجػػاالت الثقافػػة العمميػػة التػػي تتعمػػؽ باآلثػػار والنتػػائج والقضػػايا االجتماعيػػة،
والتغيرات االجتماعية والسمبية واإليجابية الناتجة مف العمـ والتقنية ،وانعكاس ذلؾ عمى العادات والتقاليد والقيـ االجتماعية.
ي ركػػز ىػػذا الجانػػب عمػػى اكسػػاب الفػػرد أنمػػاط السػػموؾ األخبلقػػي ،ومعػػاييره عنػػد التعامػػؿ مػػع تطبيقػػات العمػػـ والتقنيػػة ،وتوظيفيػػا ،ويركػػز
أيضاً عمى رفع مستوى وعي الفرد بالقضايا األخبلقية ذات الصمة بالعمـ والتقنية وتنمية قدرتو عمى فيـ أسباب تمؾ القضايا ونتائجيا.

يركز ىذا الجانب عمى تأىيػؿ الفػرد وتدريبػو واكسػابو القػدرة عمػى اتخػاذ القػ اررات ،واصػدار حكػـ صػائب عنػد مواجيتػو ألي مشػكمة ذات
صمة بالعمـ والتقنية ،إذ يجب عمى الفرد اتخاذ القرار المناسب عف طريؽ عممية انتقاء أو اختيار منطقي بيف عدد مف البدائؿ.

لتطوير أنشطة ميارات األفراد ،المتعمميف ىـ المدخؿ األساسي

أىداؼ الثقافة العممية:

لمنظاـ التعميمي ويتعامموف مع العموـ والتكنولوجيا حالياً

يمكف تحقيؽ األىداؼ التالية مف خبلؿ تدريس العموـ

ومستقببلً ،التوازف بيف شقي المعرفة العممية والتكنولوجية [.[62

[ :]72مساعدة المتعمميف عمى فيـ طبيعة العمـ والمعرفة
العممية ،إكساب المتعمميف المزيد مف المفاىيـ العممية الحديثة،

ويؤكد نصر [ ]185أف ىناؾ أسباباً تدعو حالياً إلى

مساعدة المتعمميف عمى فيـ طبيعة التقنية ،مساعدة المتعمميف

ضرورة االىتماـ بتزويد األفراد بالثقافة العممية مف بينيا ما يمي:

عمى إدراؾ العبلقات المتبادلة بيف العمـ والتقنية والبيئة ،مساعدة

قصور المؤسسات التربوية عامة عف تزويد المواطنيف بالثقافة

المتعمميف عمى إتقاف الميارات العممية والتطبيقية المتعمقة بالعمـ

العممية ،حدوث تغيرات عممية وتكنولوجية متسارعة في

والتقنية ،مساعدة المتعمميف عمى االتجاىات والقيـ العممية

المستوييف اإلقميمي والعالمي ،الحاجة المتزايدة إلى كؿ ما ىو

المناسبة ،تنمية ميوؿ المتعمميف بما يتفؽ مع طبيعة التعمـ

جديد وحديث ،ظيور العولمة وتوابعيا وتأثيرىا المستمر في

المستمر مدى الحياة.

المجتمعات ،حاجة المجتمع إلى إكساب الفرد الثقافة العممية

أىمية الثقافة العممية:

بقدر مناسب ،حدوث فجوة بيف النظرية والتطبيؽ في العممية
التعميمة .ويضيؼ الباحث ظيور مشكبلت متعددة نتيجة الحياة

إف النظاـ التعميمي يمعب دور ميماً في الثقافة العممية

المعاصرة  ،وتداخؿ الثقافات بسبب االنفجار التقني.

لممتعمميف ألنو قادر عمى القياـ بما يمي :تبسيط العموـ والتقنية
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المختمفة مما يؤدي إلى زيادة نشاط الطالبات وتحفيزىف أثناء

وتذكر الموجي [ ،]186األغا والزعانيف ]62[ ،أف الثقافة
العممية تحقؽ لؤلفراد الفيـ لطبيعة العمـ وتكويف االتجاىات

دراستيف لممحتوى العممي ليذه الوحدة.

اإليجابية نحو القضايا والمشكبلت التي يواجييا المجتمع الذي

 -4تتضمف ىذه الوحدة العديد مف الموضوعات ذات األىمية

يعيشوف فيو ،ويساعدىـ عمى مواجية التغيرات العممية التي

في تفسير بعض الظواىر الطبيعية والعممية المرتبطة بالطاقة

يتعرضوف ليا في بيئتيـ ومجتمعيـ ،ويعينيـ عمى اتخاذ الق اررات

وصورىا وتحوالتيا.

العممية السممية فيما يواجيونو مف مشكبلت في حياتيـ اليومية

 -5ترتبط الوحدة ببعض القضايا المعاصرة مثؿ قضية ترشيد

ليصبحوا مواطنيف أفضؿ.

استيبلؾ الطاقة ،وقضية االستخدامات السممية لمطاقة الذرية،

خصائص الثقافة العممية:

وقضية الصراع حوؿ الطاقة.

تتصؼ الثقافة العممية بعدة خصائص وىي :أصبحت

 -6تتضمف الوحدة بعض الموضوعات العممية ذات المفاىيـ

ضرورة ممحة لممواطف العادي في أي مجتمع ،الثقافة العممية

المجردة األمر الذي يترتب عميو توظيؼ بعض أنماط السيطرة

متغيرة بتغير الزمف نظ اًر لتراكمية العمـ والتقنية والتطور

الدماغية المختمفة لدى الطالبات.

المتبلحؽ بينيما ،الثقافة العممية تتأثر بالتغيرات المحمية

 -7تتيح بعض موضوعات الوحدة الفرصة لمطالبات الستخداـ

والعالمية في المجتمع .الثقافة العممية ىدؼ مف أىداؼ أي نظاـ

أنماط السيطرة الدماغية المختمفة.

تعميمي يتحقؽ مف خبلؿ العديد مف المناىج خاصة مناىج

 -8زمف تدريس الوحدة كبير نسبياً مما يتيح الفرصة لتنمية

العموـ ،الثقافة العممية متعددة الجوانب تتطمب تحقيؽ الفرد قد اًر

بعض ميارات التفكير االبتكاري والثقافة العممية المرتبطة

مناسباً مف الخبرات في جميع الجوانب عمى المستوى المعرفي

بمحتوى الوحدة لدى الطالبات.

والمياري والوجداني ،الثقافة العممية مسؤولية معممي جميع

ثانياً :إعادة صياغة تنظيـ محتوى الوحدة:

التخصصات بما فييا تخصص العموـ [.[67,187

تمت إعادة صياغة تنظيـ الوحدة العممية مف حيث أىدافيا
العامة ،ومحتواىا العممي في ضوء استراتيجية التعمـ المستند إلى

 .4الطريقة واإلجرااات

الدماغ.

لئلجابة عف أسئمة الدراسة الحالية ،والتحقؽ مف صحة

ثالثاً :إعداد كتاب الطالبة:

فروضيا ،تـ اتباع اإلجراءات التالية:

أعد الباحث كتاب الطالبة بما يبلءـ تدريس الوحدة الدراسية

أوالً :اختيار المحتوى العممي:

باستخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ ،وقد تضمف

تـ اختيار وحدة (الطاقة) لتدريسيا لطالبات العموـ مساؽ ()2
لؤلسباب التالية:

كتاب الطالبة :مقدمة ،اليدؼ العاـ مف الكتاب ،بعض

 -1احتواء محتواىا العممي عمى الكثير مف المعارؼ العممية

اإلرشادات التي توضح كيفية دراسة الطالبة في ضوء ىذه

المتنوعة ،مما يجعميا مناسبة لطبيعة استراتيجية التعمـ المستند

االستراتيجية ،أنشطة عممية لكؿ مرحمة مف مراحؿ االستراتيجية،

إلى الدماغ.

قائمة بالمراجع المستحدثة.

 -2تعتمد معمومات ىذه الوحدة عمى مادة عممية ذات صمة

 -صدؽ كتاب الطالبة :تـ عرضو عمى مجموعة مف األساتذة

بالواقع والحياة ،مما يجعميا جذابة ومشوقة لمدراسة ،األمر الذي

المحكميف في مجاؿ التربية العممية بيدؼ التأكد مف صبلحيتو

قد يترتب عميو تنمية االبتكار العممي لدى الطالبات.

لبلستخداـ ،واجراء التعديبلت البلزمة ،وبعد إجراء التعديبلت

 -3تعتمد ىذه الوحدة عمى استخداـ الطالبات لؤلنشطة العقمية

أصبح الكتاب في صورتو النيائية.
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 -1نشاط تكويف الصورة :Picture Construction Activity

قاـ الباحث بإعداد دليؿ المعممة لبلسترشاد بو في عممية

يتضمف ىذا النشاط شكبلً محدداً ،يطمب مف الطالبة تكويف

التدريس وفقاً الستراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ حيث تضمف

الصورة مف خبلؿ استخداـ ىذا الشكؿ ،بحيث تقوـ بإضافة

الدليؿ :مقدمة ،اليدؼ العاـ مف الدليؿ ،خطوات التدريس في

تفاصيؿ ليذه الصورة بحيث تؤدي إلى التعبير عف قصة كاممة

ضوء ىذه االستراتيجية ،الخطة الزمنية لمتدريس ،األنشطة

مثيرة لبلىتماـ ،ثـ تضع الطالبة عنواناً مناسباً ليذه الصورة،

المقترحة ،والوسائؿ التعميمية المستخدمة ،قائمة بأىـ المراجع

وزمف ىذا النشاط ىو عشر دقائؽ ،وىو يقيس ميارتي األصالة

التي تمت االستفادة منيا في بناء الدليؿ.

والتفاصيؿ.

 -صدؽ دليؿ المعممة :تـ عرض الدليؿ عمى مجموعة مف

 -2نشاط األشكاؿ الناقصة

األساتذة المختصيف في مجاؿ التربية العممية بغرض التأكد مف

):(Incomplete Figures Activity

صبلحيتو لبلستخداـ إلبداء الرأي واجراء التعديبلت المناسبة،

يتضمف ىذا النشاط عشرة أشكاؿ ناقصة ،يطمب مف

وفي ضوء آرائيـ تـ عمؿ التعديبلت البلزمة ،وبذلؾ أصبح

الطالبة أف تضيؼ خطوطاً إلى كؿ شكؿ مف األشكاؿ لمحصوؿ

الدليؿ صالحاً لبلستخداـ في صورتو النيائية.

عمى صورة أو أشكاؿ مثيرة لبلىتماـ ،مع إعطاء عنواف كؿ

خامساً :إعداد أدوات الدراسة:

صورة ،وزمف ىذا النشاط ىو عشر دقائؽ ،ويقيس ىذا النشاط

 -1إعداد اختبار التفكير االبتكاري:

الميارات التالية :الطبلقة ،والمرونة ،واألصالة ،والتفاصيؿ.

استخدـ الباحث التفكير االبتكاري (الصورة الشكمية أ) لبوؿ

 -3نشاط األشكاؿ المتكررة
):(Repeated Figures Activity

تورانس والذي نقمو إلى العربية كؿ مف :سميماف وأبو حطب ،وقد
تـ تقنيف ىذا االختبار عمى البيئة السعودية مف قبؿ السميماني

يشمؿ ىذا النشاط ( )30زوجاً مف الخطوط المتوازية،

[ ]188وذكر بأنو مبلئـ لكؿ الفئات العمرية ،وقد تـ ذلؾ مف

بحيث يطمب مف الطالبة رسـ أشكاالً وصو اًر تكوف فييا تمؾ

خبلؿ تطبيقو عمى عينة مف طبلب المرحمة الثانوية بمغ قواميا

الخطوط جزءاً مف الرسـ ،وزمف ىذا النشاط ىو عشر دقائؽ

( )448طالباً وطالبة ،بالمنطقة الغربية في كؿ مف (مكة

ويقيس

واألصالة،

المكرمة ،جدة ،الطائؼ) وتـ حساب الصدؽ عف طريؽ صدؽ

والتفاصيؿ.

التكويف الفرضي ويشمؿ االتساؽ الداخمي ومعامبلت االرتباط

 -صدؽ اختبار التفكير االبتكاري:

الميارات

التالية:

الطبلقة

والمرونة،

والتحميؿ العاممي ،ويتكوف اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري مف

تـ حساب الثبات في ضوء نتائج الد ارسة االستطبلعية

ثبلثة أنشطة ىي :تكويف الصورة ،وتكممة الصورة ،وتكممة

عمى عينة مف الطالبات بمغت ( )30طالبة ،باستخداـ طريقة

الخطوط ،ويقيس أربعة قدرات ىي :الطبلقة ،والمرونة،

إعادة التطبيؽ ووجد أنو يساوي ( )0.88وىو ثبات عاؿ يطمئف

واألصالة ،والتفاصيؿ ،ويمكف توضيح ىذه األنشطة عمى النحو

الباحث الستخدامو في الدراسة الحالية والجدوؿ ( )12يوضح

التالي.[188[ :

ذلؾ.
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جدول 12

المبين لقيم ثبات ميارات (اختبار التفكير االبتكاري) والمحسوبة بطريقة إعادة التطبيؽ لعينة الدراسة االستطالعية من طالبات العموم (مساؽ)2
بجامعة الطائؼ ( = 30ن)
الميػارة المقاسة:

قيمة االرتباط**

 – 1ميارة الطبلقة

**0.926

 – 2ميارة المرونة

**0.835

 – 3ميارة األصالة

**0.959

 – 4ميارة التفاصيؿ

**0.852

 – 5التفكير االبتكاري الكمي

**0.875

بين التطبيقين

اليدؼ مف االختبار :ييدؼ إلى قياس فاعمية استخداـ

** القيـ االرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى (.)0.01

أ-

زمف االختبار:

استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية بعض أبعاد

وجد أف الزمف المناسب لبلختبار ىو ( )30دقيقة ،بواقع ()10

الثقافة العممية في العموـ وىي( :المعرفة العممية ،تطبيؽ المعرفة

دقائؽ لكؿ نشاط.[188,189[ ،

العممية ،فيـ عبلقات التفاعؿ بيف العمـ والتقنية والمجتمع

تصحيح اختبار التفكير االبتكاري:

والبيئة).

قاـ الباحث بالتنسيؽ مع إدارة الموىوبيف بتعميـ العاصمة

ب -صياغة مفردات االختبار :تمت الصياغة عمى نمط

المقدسة بمكة المكرمة لمحصوؿ عمى نسخة مف االختبار وأدلة

االختيار مف متعدد رباعي البدائؿ ،وتضمف االختبار مثاالً

التصحيح ،وتـ الرجوع إلى أحد المتخصصيف (د .محمد عوض

توضيحياً تسترشد بو الطالبة عند اإلجابة عمى االختبار ،مع

الرواس رئيس وحدة الرعاية والبرامج اإلثرائية بإدارة الموىوبيف

ذكر التعميمات الميمة لتطبيقيا قبؿ البدء في االختبار.

بتعميـ العاصمة المقدسة ،والباحث يقدـ شكره وتقديره نظير ما

ج -صدؽ االختبار :تـ عرض االختبار في صورتو األولية

قدـ مف توجييات بناءة مثمرة فجزاه اهلل خير الجزاء) في تصحيح

عمى مجموعة مف المحكميف بيدؼ تحديد مدى مناسبتو لقياس

اختبار التفكير االبتكاري واستمع لئلرشادات الخاصة بالتطبيؽ

ما وضع مف أجؿ قياسو ،وتـ تعديمو في ضوء آراء المحكميف.

والتصحيح ،ثـ قاـ الباحث بالتصحيح بنفسو( .ممحؽ .)1

د -التجربة االستطبلعية لبلختبار :تـ تطبيؽ االختبار في

 -2إعداد اختبار الثقافة العممية:

صورتو األولية عمى عينة مف طالبات العموـ مساؽ ( )2مف
غير عينة الدراسة بمغ عددىا ( )30طالبة وذلؾ بغرض:

بعد االطبلع عمى أدبيات التربية السابقة ذات الصمة والتي
تناولت إعداد وبناء اختبارات قائمة عمى استراتيجية التعمـ

ىػ -حساب ثبات االختبار :تـ ذلؾ باستخداـ معادلة كيودر –

المستند إلى الدماغ ،وأخرى تناولت الثقافة العممية كدراسة كؿ

ريتشاردسوف  ،20وكاف ذلؾ عمى التوالي :يساوي (،0.90

مف.[56,77,103,190[ :

 )0.91 ،0.91ألبعاده المختمفة والثبات الكمي ( ،)0.95وىذا

تـ إعداد االختبار وفقاً لمخطوات التالية:

يدؿ عمى أف االختبار عمى درجة عالية مف الثبات ،ومف ثـ فيو
صالح لتطبيؽ الدراسة ،والجدوؿ التالي ( )13يوضح ذلؾ:
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جدول 13
الموضح لنتائج قيم ثبات محاور (اختبار الثقافة العممية) والمحسوبة بطريقة (كودر ريتشاردسون Kuder – Richardson 20
) ،Formulasلعينة الدراسة االستطالعية من طالبات العموم (مساؽ )2بجامعة الطائؼ ( = 30ن)
محاور المقياس:

عدد بنوده

قيمة معامل كودر ريتشاردسون 20

 - 1المعرفة العممية

16

0.906

 - 2تطبيؽ المعرفة العممية

16

0.914

 – 3فيـ عبلقات التفاعؿ بيف العمـ والتقنية والمجتمع

16

0.909

 – 4الثقافة العممية الكمية

48

0.950

و -حساب زمف االختبار :تبيف أف الزمف المناسب النتياء

وقد أعطي لكؿ مفردة تجيب عمييا الطالبة إجابة صحيحة درجة

جميع الطالبات عف أسئمة االختبار ىو ( )48دقيقة.

واحدة ،وصف اًر لئلجابة الخاطئة .وبذلؾ تصبح الدرجة النيائية

ز -الصورة النيائية لبلختبار :في ضوء آراء المحكميف ونتائج

لبلختبار ( )48درجة ،والدرجة الصغرى (صفر)( .ممحؽ .)2

الدراسة االستطبلعية بمغ عدد مفردات االختبار بعد إجراء

وجدوؿ ( )14يوضح مواصفات اختبار الثقافة العممية:

التعديبلت عميو ( )48مفردة [.[191
جدول 14

مواصفات اختبار الثقافة العممية في ضوا استراتيجية التعمم المستند إلى الدماغ
م

أبعاد االختبار

أرقام المفردات

عدد المفردات

النسبة المئوية

1

المفردة العممية

16-1

16

%33.3

2

تطبيؽ المعرفة العممية

32-17

16

%33.3

3

فيـ عبلقات التفاعؿ بيف العمـ والتقنية والبيئة والمجتمع.

48-33

16

%33.3

48

%100

اإلجمال ػػي

 -3إعداد مقياس السيطرة الدماغية:

النظر ،مع مراعاة التوازف بيف مفردات المقياس في النمط األيمف

بعد االطبلع عمى أدبيات التربية السابقة ذات الصمة كدراسة كؿ

والنمط األيسر ،وكذلؾ توزيعيا بصورة عشوائية ،مع مبلحظة

مف [.[9,25,27,35,36,90,144,192
تـ إعداد المقياس في ضوء الخطوات التالية:

تكوف جمبلً
وضوح المفردات والصياغة بمغة عممية سميمة ،وأف ّ
وجدانية شعورية وفؽ الموضوع المراد قياسو.

أ -اليدؼ مف المقياس :ييدؼ المقياس إلى الكشؼ عف فاعمية

د -صدؽ المقياس :تـ عرضو في صورتو األولية عمى مجموعة

استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية أنماط السيطرة

مف المحكميف في مجاؿ التربية العممية بغرض التحقؽ مف

الدماغية المختمفة لدى الطالبات (األيمف ،األيسر ،المتكامؿ)،

سبلمة صياغة المفردات ،وارتباط مفردات المقياس بنمط

والكشؼ عف وجود فرؽ داؿ إحصائياً  -إف وجد  -في اختبار

السيطرة الدماغية وفقاً لممحاور الخاص بو ،وقد تـ التعديؿ في

التفكير االبتكاري ،واختبار الثقافة العممية يعزى إلى متغير نمط

ضوء آراء المحكميف.

السيطرة الدماغية.

ىػ -التجربة االستطبلعية لممقياس :تـ تطبيؽ المقياس في

ددت ثبلثة أبعاد لممقياس ىي( :نمط
ب -أبعاد المقياسُ :ح ّ

صورتو األولية عمى عينة مف الطالبات بمغ عددىا ( )30طالبة،
وذلؾ بغرض:

السيطرة األيمف ،نمط السيطرة األيسر ،نمط السيطرة المتكامؿ).

ج -صياغة مفردات المقياس :صيغت مجموعة مف المفردات

 -حساب ثبات المقياس :تـ حساب ذلؾ باستخداـ طريقة إعادة

حوؿ محاور المقياس في صورة جدلية تختمؼ حوليا وجيات

التطبيؽ وبمغ لمنمطيف األيمف واأليسر عمى التوالي (،0.95
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 ،)0.90وبطريقة ألفا كرونباخ لمتطبيؽ األوؿ بمغ (،0.82

عمى درجة عالية مف الثبات ،ويمكف الوثوؽ بو في الدراسة

 )0.82وبمغ الثبات الكمي ( ،)0.89وىذا يدؿ عمى أف المقياس

الحالية ،والجدوؿ التالي ( )15يوضح ذلؾ:

جدول 15

نتائج قيم ثبات أنماط (مقياس السيطرة الدماغية) والمحسوبة بطريقة إعادة التطبيؽ (بين التطبيؽ  1و  )2والثبات الكمي لمتطبيؽ األول لبنود
المقياس بطريقة (آلفا كرونباخ  )– Alphaلعينة الدراسة االستطالعية من طالبات العموم (مساؽ  )2بجامعة الطائؼ ( = 30ن)
نمط السيطرة:

عدد بنوده

قيمة معامل الثبات بإعادة التطبيؽ

قيمة معامل الثبات آلفا كرونباخ لمتطبيؽ 1

 – 1األيمف

38

0.947

0.821

 – 2األيسر

38

0.895

0.828

 – 3الثبات الكمي لممقياس

76

-

0.885

 -حساب زمف المقياس :اتضح أف الزمف المناسب النتياء

الصغرى (صف اًر) ،وىذا ينطبؽ تماماً عمى النمط األيسر ،ويعبر

جميع الطالبات مف اإلجابة عف مفرداتو ( )30دقيقة [.[191

عف نمط السيطرة الدماغية بالدرجة التي تتحصؿ عمييا الطالبة

الصورة النيائية لممقياس :في ضوء نتائج الدراسة

في كؿ نمط مف األنماط (األيمف ،األيسر) نتيجة تطبيؽ مقياس

و-

االستطبلعية ،وآراء المحكميف بمغ عدد مفردات المقياس (،)76

أنماط السيطرة الدماغية ،فإذا كانت درجتيا في األيمف أعمى

مفردة (ممحؽ .)3

صنفت ضمف النمط األيمف ،واذا كانت درجتيا في األيسر أعمى
صنؼ ضمف النمط األيسر ،وعند التساوي في درجة استخداـ

وقد أعطيت كؿ مفردة درجة واحدة لكؿ نمط مف األنماط،

وظائؼ النمطيف األيمف واأليسر صنفت ضمف النمط المتكامؿ.

وبذلؾ تكوف الدرجة النيائية لمنمط األيمف ( )38درجة ،والدرجة

جدول 16

يوضح مواصفات مقياس أنماط السيطرة الدماغية المختمفة
أبعاد المقياس

أرقام المفردات

العدد

%

النمط األيمف

،41 ،39 ،37 ،35 ،33 ،31 ،29 ،27 ،25 ،23 ،21 ،19 ،17 ،15 ،13 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1

38

%50

.75 ،73 ،71 ،69 ،67 ،65 ،63 ،61 ،59 ،57 ،55 ،53 ،51 ،49 ،47 ،45 ،43
النمط األيسر

،42 ،40 ،38 ،36 ،34 ،32 ،30 ،28 ،26 ،24 ،22 ،20 ،18 ،16 ،14 ،12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2

38

%50

.76 ،74 ،72 ،70 ،68 ،66 ،64 ،62 ،60 ،58 ،56 ،54 ،52 ،50 ،48 ،46 ،44
76

اإلجمال ػػي

%100

سادساً :إجراءات التطبيؽ:

 -3متغيرات تابعة وىي :تنمية بعض ميارات التفكير االبتكاري

 -1-منيج الدراسة :تـ استخداـ المنيج التجريبي القائـ عمى

كما يقيسيا اختبار تورانس.

تصميـ المعالجات التجريبية القبمية والبعدية Before- After

 -تنمية بعض أبعاد الثقافة العممية كما يقيسيا االختبار المعد

 Research Designمف خبلؿ مجموعتيف إحداىما تجريبية

مف قبؿ الباحث لذلؾ.

واألخرى ضابطة [.[193,194

 -أنماط السيطرة الدماغية المختمفة كما يقيسيا المقياس المعد

 -2متغيرات الدراسة :متغيرات مستقمة وىي :التدريس وفقاً

مف قبؿ الباحث لذلؾ.

الستراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ لممجموعة التجريبية،

والشكؿ ( )1يوضح التصميـ التجريبي لمدراسة:

والتدريس بالطريقة المعتادة لممجموعة الضابطة.
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مجموعات الدراسة

التطبٌق القبلً
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التدرٌس
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المستند إلى الدماغ

المجموعة
التجرٌبٌة
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العلمٌة
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مقٌاس أنماط
السٌطرة الدماغٌة
اختبار التفكٌر
االبتكاري

التدرٌس بالطرٌقة
المعتادة

المجموعة

الثقافة العلمٌة

الضابطة

اختبار الثقافة
العلمٌة
شكل 1

التصميم شبو التجريبي لمدراسة

 -3مجتمع الدراسة :شمؿ مجتمع الدراسة جميع طالبات العموـ

 -5التطبيؽ القبمي ألداتي الدراسة :تـ تطبيؽ أداتي الدراسة

مساؽ ( )2المستوى الثاني (في برنامج الدبموـ العالي لمتربية)

(اختبار التفكير االبتكاري ،واختبار الثقافة العممية) عمى كؿ مف

المنتظمات بالدراسة بكمية التربية بجامعة الطائؼ في السعودية

المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ البدء بالتدريس ،وذلؾ

تخصصات عموـ طبيعية (فيزياء – كيمياء  -أحياء -تقنية

بغرض التأكد مف تكافؤ المجموعتيف ،وقد دلت النتائج عمى عدـ

حيوية) لمعاـ الدراسي البالغ عددىف ( )180طالبة.

وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات طالبات

 -4عينة الدراسة :تـ اختيار عينة عشوائية بمغت ()120

المجموعتيف (تجريبية – ضابطة) في التطبيؽ القبمي مما يدؿ

طالبة ،بواقع ( )60طالبة لممجموعة التجريبية ،و( )60طالبة

عمى تكافؤ المجموعتيف والجدوليف التالييف ( )18 ،17يوضحاف

لممجموعة الضابطة.

نتائج التطبيؽ القبمي:
جدول 17

يوضح نتائج اختبار (ت) لمعينات المستقمة  (Independent – Samples T Testلمفروؽ في التطبيؽ القبمي بين المتوسطات الكمية

لمختمؼ ميارات (اختبار التفكير االبتكاري) عالقة التعمم المستند إلى الدماغ باإلبداع والتدريس اإلبداعي :لمجموعتي عينة الدراسة الكمية من
طالبات العموم (مساؽ  )2بجامعة الطائؼ
الميارة

المجموعة

ن

المتوسط

المقاسة:

االنحراؼ

اختبار Levene’s

قيمة

درجة

مستوى

المعياري

لتجانس التباين

اختبار (ت)

الحرية

الداللة

قيمة

التجريبية

60

24.417

9.327

 – 1الطبلقة

الضابطة

60

25.317

12.902

التجريبية

60

561.733

214.582

الضابطة

60

550.15

189.901

التجريبية

60

41.95

20.837

الضابطة

60

37.167

17.545

التجريبية

60

99.967

31.345

الضابطة

60

99.167

40.778

 – 5التفكير

التجريبية

60

728.067

260.2

االبتكاري الكمي

الضابطة

60

711.8

235.63

 – 2المرونة
 – 3األصالة
 – 4التفاصيؿ

مستوى

االختبار

داللتو

1.678

0.198

0.438-

118

غ .د
0.847

0.359
0.388

0.313

118

0.019

1.36

118

0.365

غ .د

578

0.176
غ .د

0.12

118

غ .د
0.547

0.755
غ .د

غ .د
0.891

0.662
غ .د

غ .د
0.752

*

0.904
غ .د

0.359

118

0.72
غ .د

* غ .د  /قيمة االختبار اإلحصائي غير دالة إحصائياً عند أي مستوى من المستويات اإلحصائية المعروفة.
جدول 18

يوضح نتائج اختبار (ت) لمعينات المستقمة  (Independent – Samples T Testلمفروؽ في التطبيؽ القبمي لممتوسطات الكمية عند محاور
(اختبار الثقافة العممية) لمجموعتي عينة الدراسة الكمية من طالبات العموم (مساؽ  )2بجامعة الطائؼ
المحور المقاس:

المجموعة

ن

المتوسط

االنحراؼ

 – 1المعرفة العممية

التجريبية

60

4.783

0.585

الضابطة

60

4.700

0.562

التجريبية

60

4.450

1.126

الضابطة

60

4.567

0.533

 – 3عبلقات التفاعؿ بيف

التجريبية

60

4.650

1.039

العمـ والمجتمع والبيئة والتقنية

الضابطة

60

4.767

0.621

 – 4الثقافة الكمية

التجريبية

60

13.883

1.151

الضابطة

60

14.033

1.149

المعياري

اختبار Levene’s

قيمة

االختبار

مستوى
داللتو

(ت)

0.029

0.865

0.796

لتجانس التباين

قيمة

 – 2تطبيؽ المعرفة العممية

اختبار

درجة

الحرية

118

غ .د
-

0.001

0.470

118

0.725
16.597

-

0.001

غ .د
0.457

118

0.474
1.860

الداللة*

0.428

غ .د
15.941

مستوى

0.175

-

غ .د

0.714

غ .د
0.476

118

غ .د

*غ .د  /قيمة االختبار اإلحصائي غير دالة إحصائياً عند أي مستوى من المستويات اإلحصائية المعروفة.

 -6تدريس الوحدة الدراسية :قاـ الباحث بتدريس (الطاقة)

 -تحميؿ التبايف المصاحب ) (Ancovaلمكشؼ عف فاعمية

لممجموعة التجريبية وفقاً الستراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ

استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ عمى متغيرات الدراسة

في ضوء خطوات ىذه االستراتيجية المضمنة في دليؿ المعمـ،

(التفكير االبتكاري ،اختبار الثقافة العممية ،نمط السيطرة

أما بالنسبة لممجموعة الضابطة فقد تـ التدريس ليف بالطريقة

الدماغية) ،حيث يقوـ تحميؿ التبايف المتبلزـ عمى حذؼ الفروؽ

المعتادة ،وقد تـ االلتزاـ بالوقت المحدد لتدريس الوحدة بالنسبة

القبمية عمى المتغير التابع المرتبط بمتغير مصاحب أو دخيؿ

لممجموعتيف التجريبية والضابطة (اثنا عشر محاضرة بواقع

[.[195

خمسوف دقيقة لكؿ محاضرة).

 -حجـ األثر ) (Effect Sizeلقياس حجـ أثر المتغير المستقؿ

 -7التطبيؽ البعدي ألدوات الدراسة :قاـ الباحث بتطبيؽ أدوات

(استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ) عمى المتغيرات (التفكير

الدراسة( :اختبار التفكير االبتكاري ،اختبار الثقافة العممية عمى

االبتكاري ،الثقافة العممية ،نمط السيطرة الدماغية) ،حيث يتحدد

المجموعتيف التجريبية والضابطة ،ومقياس السيطرة الدماغية

حجـ التأثير بناء عمى قيمة مربع إيتا
-إذا كانت قيمة مربع إيتا )

(عمى التجريبية فقط بعدي) بعد االنتياء مف تدريس الوحدة عمى
عينة الدراسة ،وذلؾ تمييداً إلجراء المعالجات اإلحصائية

أثر ضعيؼ.

المناسبة وصوالً لمنتائج والمقترحات.

 -إذا كانت قيمة مربع إيتا

 -8األساليب اإلحصائية المستخدمة :لئلجابة عف أسئمة الدراسة

فيي تمثؿ حجـ أثر متوسط.

والتحقؽ مف صحة فروضيا ،تـ تحميؿ البيانات باستخداـ

 -إذا كانت قيمة مربع إيتا (

البرنامج اإلحصائي لمعموـ االجتماعية ) (SPSSباستخداـ

حجـ أثر كبير.

كالتالي.[196[ :
فأقؿ) فيي تمثؿ حجـ

أكبر مف -0.2أقؿ مف )0.8
فأعمى) فيي تمثؿ

األساليب اإلحصائية التالية:
 -اختبار (ت  (T-Test:لقياس تكافؤ المجموعتيف التجريبية

 .5النتائج ومناقشتيا

والضابطة في التطبيؽ البعدي ألدوات الدراسة.

أ -عرض النتائج الخاصة باختبار التفكير االبتكاري:
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 -1اختبار صحة الفرض األوؿ :ينص الفرض األوؿ عمى أنو "

التفكير االبتكاري في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة

يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي

التجريبية".

درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار

والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التبايف المصاحب
) (Anacovaوالجدوؿ التالي ( )19يوضح ذلؾ:

جدول 19
المبين لممخص نتائج اختبار تحميل التباين المصاحب ) (ANCOVAلمفرؽ بين المتوسطات البعدية لدرجات كل من المجموعة التجريبية
والضابطة لعينة الدراسة الكمية من طالبات العموم (مساؽ  )2بجامعة الطائؼ عند ميارات (اختبار التفكير االبتكاري) المقاسة

الميارة

مجموع

درجة

متوسط

قيمة اختبار

مستوى

مربع إيتا )(2

المربعات

الحرية

المربعات

(ؼ)

الداللة اإلحصائية

حجم التأثير*

التغاير (االختبار القبمي)

719.622

1

719.622

15.267

0.001

 0.115تأثير

األثر التجريبي (المجموعة)

5770.893

1

5770.893

122.430

0.001

التغاير (االختبار القبمي)

914731.842

1

914731.842

45.448

0.001

األثر التجريبي (المجموعة)

2631326.511

1

2631326.511

130.736

0.001

التغاير (االختبار القبمي)

12272.551

1

12272.551

56.664

0.01

مصدر التباين:

المقاسة:
 –1الطبلقة

ضعيؼ
 0.511تأثير
متوسط
 –2المرونة

 0.280تأثير
متوسط
 0.600تأثير
متوسط

–3
األصالة

 0.326تأثير
متوسط

األثر التجريبي (المجموعة)

26437.046

1

26437.046

122.064

0.001

التغاير (االختبار القبمي)

32432.943

1

32432.943

16.291

0.001

 0.628تأثير
متوسط

–4
التفاصيؿ

 0.122تأثير
ضعيؼ

األثر التجريبي (المجموعة)

183678.585

1

183678.585

92.261

0.001

التغاير (االختبار القبمي)

1567383.073

1

1567383.073

48.114

0.001

 0.474تأثير
متوسط

 –5التفكير
البتكاري
الكمي

 0.291تأثير
متوسط

األثر التجريبي (المجموعة)

5248883.646

5248883.646

1

161.124

0.001

 0.642تأثير
متوسط

* اعتمد الباحث في قياس حجـ التأثير عمى قيمة مربع إيتا

بالنسبة الختبار التفكير االبتكاري ومياراتو المختمفة (الطبلقة،

بحيث إذا كانت قيمة مربع إيتا ( 0.20فأقؿ) فيي تمثؿ حجـ

المرونة ،األصالة ،التفاصيؿ) ،وبيذا يقبؿ الفرض األوؿ

أثر صغير أو ضعيؼ واذا كانت قيمتو (أكبر مف  - 0.20أقؿ

لمدراسة ،وبذلؾ تـ اإلجابة عف التساؤؿ األوؿ مف تساؤالت

مف  )0.80فحجـ األثر ذو قيمة تأثير متوسطة ،أما إذا كانت

الدراسة.

قيمة مربع إيتا تبمغ ( 0.80فأعمى) فيي تمثؿ حجـ أثر كبير

ولمتعرؼ عمى حجـ تأثير استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ

(أبو عبلـ –  2003ـ ،ص )115 - 114

كاستراتيجية تدريس في تنمية ميارات التفكير االبتكاري ،يمكف
حساب حجـ التأثير عف طريؽ إيجاد قيمة مربع إيتا

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ( )19وجود فرؽ داؿ إحصائياً

] [197كما ىو مبيف بالجدوؿ التالي (.)20

عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف
التجريبية والضابطة لصالح طالبات المجموعة التجريبية ،وذلؾ
580

جدول 20
يوضح قيمة (

) وحجم التأثير في اختبار ميارات التفكير االبتكاري

المتغير المستقل

المتغير التابع

قيمة

مقدار حجم التأثير

استخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ

ميارات التفكير االبتكاري

0.64

متوسط

لدى طالبات العموـ مساؽ ( )2ذوات أنماط السيطرة الدماغية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ( )20أف حجـ تأثير استراتيجية
التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات التفكير االبتكاري
لعينة الدراسة كبير نظ اًر ألف قيمة مربع إيتا

المختمفة بجامعة الطائؼ)؟
ب -عرض النتائج الخاصة باختبار الثقافة العممية:

أكبر مف

( )0.8ويمكف تفسير ىذه النتيجة عمى أساس أف ( )0.64مف

 -2اختبار صحة الفرض الثاني :ينص الفرض الثاني عمى أنو

التبايف الكمي لممتغير التابع (ميارات التفكير االبتكاري) يرجع

" يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي

إلى تأثير المتغير المستقؿ (استراتيجية التعمـ المستند إلى

درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار

الدماغ) .[197] Kiess

الثقافة العممية في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية".

وىذا يشير إلى فاعمية استخداـ ىذه االستراتيجية في تنمية

والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التبايف

ميارات التفكير االبتكاري حيث يجيب ذلؾ عمى السؤاؿ األوؿ

المصاحب )(Anacova

مف أسئمة الدراسة .والذي ينص عمى( :ما فاعمية استراتيجية

والجدوؿ التالي ( )21يوضح ذلؾ:

التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات التفكير االبتكاري
جدول 21

المبين لنتائج اختبار تحميل التباين المصاحب ) (ANCOVAلمفرؽ بين المتوسطات البعدية لدرجات كل من المجموعة التجريبية والضابطة
لعينة الدراسة الكمية من طالبات العموم (مساؽ  )2بجامعة الطائؼ عند محاور (اختبار الثقافة العممية) المقاسة
محاور اختبار

الثقافة العممية

مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجة

الحرية

متوسط

المربعات

قيمة اختبار
(ؼ)

المقاسة:
 – 1المعرفة
العممية
 – 2تطبيؽ
المعرفة العممية
 – 3عبلقات العمـ
والتقنية والبيئة
 – 4الثقافة الكمية

مستوى
الداللة

2

مربع إيتا ) (
حجم التأثير*

اإلحصائية
التغاير (االختبار القبمي)

7.177

1

7.177

4.448

0.05

 0.037تأثير ضعيؼ

األثر التجريبي (المجموعة)

2619.376

1

2619.376

1623.322

0.001

 0.933تأثير كبير

التغاير (االختبار القبمي)

0.065

1

0.065

0.833

 0.833غ .د

 0.000تأثير ضعيؼ

األثر التجريبي (المجموعة)

2358.545

1

2358.545

1637.503

0.001

 0.933تأثير كبير

التغاير (االختبار القبمي)

2.037

1

2.037

1.192

 0.277غ .د

 0.010تأثير ضعيؼ

األثر التجريبي (المجموعة)

2400.016

1

2400.016

1404.389

0.001

 0.923تأثير كبير

التغاير (االختبار القبمي)

26.005

1

26.005

2.843

 0.094غ .د

 0.024تأثير ضعيؼ

األثر التجريبي (المجموعة)

21838.446

1

21838.446

2387.135

0.001

 0.953تأثير كبير

* اعتمد الباحث في قياس حجـ التأثير عمى قيمة مربع إيتا

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ( )21وجود فرؽ داؿ إحصائياً

بحيث إذا كانت قيمة مربع إيتا ( 0.2فأقؿ) فيي تمثؿ حجـ أثر

عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف

صغير أو ضعيؼ واذا كانت قيمتو (أكبر مف  - 0.2أقؿ مف

التجريبية والضابطة لصالح طالبات المجموعة التجريبية ،وذلؾ

 )0.8فحجـ األثر ذو قيمة تأثير متوسطة ،أما إذا كانت قيمة

بالنسبة الختبار الثقافة العممية وأبعاده المختمفة ،وبيذا يقبؿ

مربع إيتا تبمغ ( 0.8فأعمى) فيي تمثؿ حجـ أثر كبير (أبو

الفرض الثاني لمدراسة ،وكذلؾ اإلجابة عف التساؤؿ الثاني مف

عبلـ –  2003ـ ،ص .)115 – 114

تساؤالت الدراسة.
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ولمتعرؼ عمى حجـ تأثير استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ

التأثير عف طريؽ إيجاد قيمة مربع إيتا

كاستراتيجية تدريس في تنمية الثقافة العممية ،يمكف حساب حجـ

مبيف بالجدوؿ التالي.)22( :

كما ىو

جدول 22
يوضح قيمة (

) وحجم التأثير في اختبار الثقافة العممية

المتغير المستقل

المتغير التابع

قيمة مربع إيتا )(2

مقدار حجم التأثير

استخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ

ميارات التفكير االبتكاري

0.95

كبير

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ( )22أف حجـ تأثير استراتيجية

ج -عرض النتائج الخاصة بوجود اختبلؼ في استجابات عينة

التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية الثقافة العممية لعينة الدراسة

الدراسة في اختبار التفكير االبتكاري يعزى إلى متغير نمط

كبير ألف قيمة مربع إيتا

السيطرة الدماغية:

أكبر مف ( )0.8ويمكف تفسير

ىذه النتيجة عمى أساس أف ( )0.95مف التبايف الكمي لممتغير

 -3اختبار صحة الفرض الثالث :ينص الفرض الثالث لمدراسة

التابع (الثقافة العممية) يرجع إلى تأثير المتغير المستقؿ

عمى أنو " :يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ()0.05

استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ [.[197,198

لطالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي في اختبار

وىذا يشير إلى فاعمية استخداـ ىذه االستراتيجية في تنمية

التفكير االبتكاري يعزى إلى متغير السيطرة الدماغية".

الثقافة العممية حيث يجيب ذلؾ عمى السؤاؿ الثاني مف أسئمة

والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي

الدراسة والذي ينص عمى " :ما فاعمية استراتيجية التعمـ المستند

) (One Way Anovaإلظيار الفرؽ في استجابات عينة

إلى الدماغ في تنمية الثقافة العممية لدى طالبات العموـ مساؽ

الدراسة عمى ميارات التفكير االبتكاري حسب متغير نمط

( )2ذوات أنماط السيطرة الدماغية المختمفة بجامعة الطائؼ؟

السيطرة الدماغية والجدوليف التالييف ( )24 ،23يوضحاف ذلؾ:
جدول 23

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجات الكمية لميارات (اختبار التفكير االبتكاري) لمقياس البعدي لممجموعة التجريبية من عينة
الدراسة الكمية من طالبات العموم (مساؽ )2بجامعة الطائؼ ،وخالصة نتائج اختبار ليفين لتجانس التباين حسب أنماط السيطرة الدماغية
( = 60ن)

ميارات اختبار التفكير

أنماط السيطرة

االبتكاري المقاسة:

الدماغية:

 – 1الطبلقة

 – 2المرونة

 – 3األصالة

 – 4التفاصيؿ

ن

المتوسط

االنحراؼ

خالصة نتائج اختبار ليفين لتجانس التباين:

المعياري

قيمة اختبار (ؼ)

داللتو اإلحصائية

ف / 1النمط المتوازف

10

35.900

5.109

0.048

0.953

ف / 2النمط األيمف

20

36.150

4.749

ف / 3النمط األيسر

30

38.233

5.063

العينة الكمية

60

37.150

5.005

ف / 1النمط المتوازف

10

859.200

151.936

ف / 2النمط األيمف

20

785.750

153.894

ف / 3النمط األيسر

30

822.500

146.473

العينة الكمية

60

816.367

149.471

ف / 1النمط المتوازف

10

66.900

16.855

ف / 2النمط األيمف

20

65.000

16.121

ف / 3النمط األيسر

30

69.267

15.711

العينة الكمية

60

67.450

15.878

ف / 1النمط المتوازف

10

185.600

60.530

ف / 2النمط األيمف

20

166.500

29.966
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0.202

0.818
غ .د

0.036

0.964
غ .د

1.395

0.256
غ .د

ف / 3النمط األيسر

30

172.833

68.687

العينة الكمية

60

172.850

56.642

 – 5التفكير

ف / 1النمط المتوازف

10

1147.600

205.651

االبتكاري الكمي

ف / 2النمط األيمف

20

1053.400

182.757

ف / 3النمط األيسر

30

1102.833

204.852

العينة الكمية

60

1093.817

197.280

0.897

0.109

غ .د

جدول 24
نتائج اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه ( )One- way ANOAVلمفروؽ في متوسطات الدرجات الكمية لميارات (اختبار التفكير االبتكاري)
المقاسة لمقياس البعدي لممجموعة التجريبية من عينة الدراسة الكمية من طالبات العموم (مساؽ )2بجامعة الطائؼ حسب أنماط السيطرة
الدماغية ( = 60ن)
ميارات اختبار

مصدر

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

مستوى

التفكير االبتكاري:

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

ؼ

الداللة

 – 1الطبلقة

بيف المجموعات

70.833

2

35.417

1.435

0.247

مع المجموعات

1406.817

57

24.681

المجموع

1477.650

59

بيف المجموعات

38223.083

2

19111.542

مع المجموعات

1279922.850

57

22454.787

المجموع

1318145.933

59

بيف المجموعات

222.083

2

111.042

مع المجموعات

14652.767

57

257.066

المجموع

14874.850

59

بيف المجموعات

2432.083

2

1216.042

مع المجموعات

186855.567

57

3278.168

المجموع

189287.650

59

 – 5التفكير

بيف المجموعات

64035.617

2

32017.808

االبتكاري الكمي

مع المجموعات

2232197.367

57

39161.357

المجموع

2296232.983

59

 – 2المرونة

 – 3األصالة

 – 4التفاصيؿ

يتضح مف الجدوليف ( )24 ،23أف المتوسطات الحسابية

غ .د
0.851

0.432
غ .د

0.432

0.651
غ .د

0.371

0.692
غ .د

0.818

0.447
غ .د

المتكامؿ)؟

لمجموعات أنماط السيطرة الدماغية المختمفة (أيمف ،أيسر،

د -عرض النتائج الخاصة بوجود اختبلؼ في استجابات عينة

متكامؿ) متقاربة جداً ،مما يؤكد عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائياً

الدراسة في اختبار الثقافة العممية يعزى إلى متغير نمط السيطرة

في قيمة اختبار (ؼ) تحميؿ التبايف أحادي االتجاه ،وىذا يعني

الدماغية:

عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )0.05لطالبات

 -4اختبار صحة الفرض الرابع :ينص الفرض الرابع لمدراسة

المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي في اختبار التفكير

عمى أنو " يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ()0.05

االبتكاري تعزى لمتغير نمط السيطرة الدماغية ،وبيذا يرفض

لطالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي في اختبار

الفرض الثالث لمدراسة ،وكذلؾ اإلجابة عف التساؤؿ الثالث مف

الثقافة العممية يعزى إلى متغير السيطرة الدماغية".

أسئمة الدراسة والذي ينص عمى( :ىؿ تختمؼ استجابات عينة

والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي

الدراسة مف الطالبات في اختبار التفكير االبتكاري باختبلؼ

) (One Way Anovaإلظيار الفروؽ بيف استجابات عينة

أنماط السيطرة الدماغية المختمفة (األيمف – األيسر –

الدراسة عمى أبعاد الثقافة العممية حسب متغير نمط السيطرة
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الدماغية والجدوليف التالييف ( )26 ،25يوضحاف ذلؾ:
جدول 25

يوضح الفروؽ بين استجابات عينة الدراسة عمى أبعاد الثقافة العممية حسب متغير نمط السيطرة الدماغية
محاور اختبار الثقافة

أنماط السيطرة

ن

المتوسط

االنحراؼ

 – 1المعرفة

ف / 1النمط المتوازف

10

14.800

0.789

العممية

ف / 2النمط األيمف

20

14.900

0.788

ف / 3النمط األيسر

30

14.767

0.728

العينة الكمية

60

14.817

0.748

 – 2تطبيؽ

ف / 1النمط المتوازف

10

14.700

0.483

المعرفة العممية

ف / 2النمط األيمف

20

14.750

0.786

ف / 3النمط األيسر

30

14.467

0.681

العينة الكمية

60

14.600

0.694

 – 3عبلقات العمـ

ف / 1النمط المتوازف

10

14.800

0.422

والتقنية والبيئة

ف / 2النمط األيمف

20

14.950

0.826

ف / 3النمط األيسر

30

14.900

0.712

العينة الكمية

60

14.900

0.706

ف / 1النمط المتوازف

10

44.300

1.494

ف / 2النمط األيمف

20

44.600

1.903

ف / 3النمط األيسر

30

43.933

1.143

العينة الكمية

60

44.217

1.497

العممية المقاسة:

الدماغية:

المعياري

خالصة نتائج اختبار ليفين لتجانس التباين:
داللتو اإلحصائية

قيمة اختبار
(ؼ)

 – 4الثقافة الكمية

0.797

0.228

غ .د

0.318

1.170

غ .د

0.128

2.131

غ .د

0.054

3.066

غ .د

جدول 26
نتائج اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه ( )One- way ANOVAلمفروؽ في متوسطات الدرجات الكمية لمحاور (اختبار الثقافة العممية)
المقاسة لمقياس البعدي لممجموعة التجريبية من عينة الدراسة الكمية من طالبات العموم (مساؽ )2بجامعة الطائؼ حسب أنماط السيطرة
الدماغية ( = 60ن)
الثقافة العممية:

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة
ؼ

مستوى

محاور اختبار

 – 1المعرفة العممية

بيف المجموعات

0.217

2

0.108

0.188

0.829

مع المجموعات

32.767

57

0.575

المجموع

32.983

59

بيف المجموعات

1.083

0.542

مع المجموعات

27.317

0.479

المجموع

28.400

بيف المجموعات

0.150

0.075

مع المجموعات

29.250

0.513

المجموع

29.400

بيف المجموعات

5.417

2.708

مع المجموعات

126.767

2.224

المجموع

132.183

 – 2تطبيؽ المعرفة العممية

 – 3عبلقات العمـ والتقنية والبيئة

 – 4الثقافة الكمية

مصدر

مجموع

يتضح مف الجدوليف السابقيف ( )26 ،25أف المتوسطات

درجة

متوسط

الداللة
غ .د

1.130

0.330
غ .د

0.146

0.864
غ .د

1.218

0.303
غ .د

الحسابية لمجموعات أنماط السيطرة الدماغية المختمفة (أيمف،
584

أيسر ،متكامؿ) متقاربة جداً ،مما يؤكد عدـ وجود فرؽ داؿ

المجموعة التجريبية بالجامعة .كما أنو ربما استخداـ األسئمة

إحصائياً في قيـ اختبار (ؼ) تحميؿ التبايف أحادي االتجاه ،وىذا

المثيرة لمتفكير في بداية كؿ درس مف خبلؿ المراحؿ المختمفة

يعني عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ()0.05

الستراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ أدى بالطالبات إلى

لطالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي في اختبار

ممارسة عمميات العمـ المختمفة مثؿ المبلحظة والمقارنة

الثقافة العممية يعزى لمتغير نمط السيطرة الدماغية ،وبيذا يرفض

واالستنتاج والتصنيؼ ،والتقويـ ،مما أدى إلى تنمية قدرتيف

الفرض الرابع لمدراسة ،وكذلؾ اإلجابة عف التساؤؿ الرابع مف

الذىنية واكتسابيف ميارات التفكير االبتكاري .وربما ساعدت

أسئمة الدراسة ،والذي ينص عمى( :ىؿ تختمؼ استجابات عينة

استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ الطالبات في تنمية ميارات

الدراسة مف الطالبات في اختبار الثقافة العممية باختبلؼ أنماط

التفكير االبتكاري والقدرات العقمية مف خبلؿ القياـ بالعديد مف

السيطرة الدماغية المختمفة (األيمف – األيسر – المتكامؿ)؟

األنشطة العممية التي تعتمد عمى ميارات التقصي والتجريب،

ثانياً :مناقشة النتائج وتفسيرىا:

والتعامؿ مع المشكبلت بطرؽ عممية سممية .كذلؾ ربما ترجع

أ -مناقشة وتفسير النتائج الخاصة باختبار التفكير االبتكاري

ىذه النتيجة إلى الربط بيف المعرفة الحديثة وما لدييف مف معرفة

(الفرض األوؿ)

مسبقة ،وتوفير الحرية لمتعبير عف اآلراء ،والمناقشات التفاوضية

أظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود فرؽ داؿ إحصائياً بيف

المستمرة بيف المجموعات ،كؿ ذلؾ أوجد بيئة ابتكارية ساعدت

المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار التفكير االبتكاري

في تنمية ميارات التفكير االبتكاري لدى الطالبات .وقد ترجع

الكمي وبأبعاده المختمفة لصالح المجموعة التجريبية ،وحجـ تأثير

ىذه النتيجة إلى تصميـ بيئة التعمـ وفقاً الستراتيجية التعمـ

استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ كاف كبي اًر ،وىذا يدؿ عمى

المستند إلى الدماغ وما وفرتو مف عناصر تتماشى وطبيعة تعمـ

أف استخداـ التعمـ المستند إلى الدماغ قد أدى إلى نمو أبعاد

الدماغ لمطالبات ،وما تتطمبو مف أنشطة فردية أو جماعية تجعؿ

التفكير االبتكاري لدى طالبات المجموعة التجريبية ،ويمكف

الطالبات يتحممف المسؤولية كاممة ،و يناقشف ويتحاورف

تفسير ىذه النتيجة في ضوء بعض الدراسات ذات الصمة مثؿ

ويحصمف عمى المعمومات مف مصادر مختمفة ،ويستمعف إلى

دراسة كؿ مف،1,2,18,22,23,78,82,87,199,200[ :

وجيات النظر األخرى ،وىذا ما أكدتو دراسة [.[89,203

 ]201,202وذلؾ عمى النحو التالي:

 -إف استخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ والتنوع في

 -أف أسئمة اختبار التفكير االبتكاري مف األسئمة ذات

الطرؽ واألساليب واالستراتيجيات ساعد الطالبات في التوصؿ

المستويات المعرفية العميا بما تتضمنو مف أسئمة في مستوى

إلى معمومات وأفكار جديدة ،وولد لدييف الحاجة إلى االستفسار

التحميؿ ،حيث تتطمب مف الطالبات استخداـ عقوليف فيما

وطرح األسئمة ،وتنمية مرونة التفكير ،،كؿ ذلؾ ربما أدى إلى

يعرض عمييف ،وفي التنبؤ بما يمكف حدوثو ،فيي تتيح لمطالبات

نمو التفكير التباعدي لدييف الذي مكنيف مف استنتاج واكتشاؼ

االبتكار واستنتاج أشياء جديدة ،وحيث أف اختبار التفكير

معمومات جديدة ،ومف ثـ تنمية ميارات التفكير االبتكاري لدى

االبتكاري يتكوف مف عدة ميارات (الطبلقة ،المرونة ،األصالة –

طالبات المجموعة التجريبية ،وربما ترتكز استراتيجية التعمـ

التفاصيؿ) وىي عمميات عقمية عميا يمكف تنميتيا مف خبلؿ

المستند إلى الدماغ إلى عدة نظريات منيا :نظرية ىيرماف

األسئمة ذات المستويات المعرفية العميا ،لذلؾ مف المنطؽ أف

لمسيطرة الدماغية – نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ ،والنظرية

تنمي األسئمة ذات المستويات العميا المضمنة في األنشطة

البنائية ،،حيث أف ىذه النظريات تؤكد عمى التعمـ ذي المعنى

العممية ليذه االستراتيجية التفكير االبتكاري لدى طالبات

والذي يؤكد عمى بناء الطالبة لممعرفة بنفسيا ،وىذا ما تقدمو ىذه
585
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االستراتيجية بمراحميا المختمفة ،حيث كونت بنى معرفية جديدة

وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات التي تناولت

لدى الطالبات أعطت معنى لموحدة التعميمية ،األمر الذي ربما

استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ مثؿ دراسة كؿ مف:

انعكس إيجاباً في تنمية ميارات التفكير االبتكاري لدييف في

[.[6,18,23,88,203

العموـ ،وربما أيضاً أف استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ

كما تتفؽ نتائج ىذه الدراسة جزئياً مع نتائج بعض

توفر بيئة تعمـ نشطة متمركزة عمى الطالبة وآمنة وجذابة ،تبدد

الدراسات السابقة التي تناولت التفكير االبتكاري مثؿ دراسة كؿ

خوؼ الطالبات مف الفشؿ وتجعؿ البيئة التعميمية مشوقة وجذابة

مف .]45,47,53,97,98,207[ :وبالتالي فالدراسة الحالية

تطرد الممؿ ،كما تتسـ بتوفير التغذية الراجعة ،كؿ ىذه

أظيرت فاعمية استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية

المواصفات لبيئة التعمـ ربما أسيـ في تنمية ميارات التفكير

ميارات التفكير االبتكاري لدى طالبات العموـ مساؽ ( )2ذوات

االبتكاري وىذا ما تؤكده دراسة كؿ مف.[125,204,205[ :

أنماط السيطرة الدماغية المختمفة بجامعة الطائؼ.

 -يمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء الربط بيف معرفة المتعممة

ب -مناقشة وتفسير النتائج الخاصة باختبار الثقافة العممية

الجديدة ومعرفتيا السابقة التي تعد أحد المكونات الميمة ليذه

(الفرض الثاني):

االستراتيجية وفي ىذا يؤكد الخميمي وآخروف [ .]164والبنى

أظيرت نتائج الدراسة وجود فرؽ داؿ إحصائياً بيف

المعرفية التي يشكميا المتعمـ في عقمو تتأثر بخبراتو السابقة

المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار الثقافة العممية الكمي

وبعوامؿ السياؽ الذي تقدـ فيو المعمومات الجديدة ،وعممية الربط

وبأبعاده المختمفة ،وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية ،وبأف حجـ

الصحيحة بيف ىذه الخبرات ،وفي ىذا الصدد يؤكد ][206

تأثير استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية الثقافة

 Saundersأف المعرفة السابقة تمكف الطالبة مف بناء الشبكة

العممية كاف كبي اًر ،وىذا يدؿ عمى أف استخداـ استراتيجية التعمـ

المعرفية لدييا والتنبؤ ،مما يؤثر ايجابا عمى تفسيراتيا ليذه

المستند إلى الدماغ قد أدى إلى نمو أبعاد الثقافة العممية لدى

التنبؤات األمر الذي ربما أسيـ في تنمية ميارات التفكير

طالبات المجموعة التجريبية ،ويمكف تفسير ىذه النتيجة في

المختمفة لدييا بما فييا ميارات التفكير االبتكاري لدى طالبات

ضوء بعض الدراسات السابقة ذات العبلقة مثؿ دراسة كؿ مف

المجموعة التجريبية .،وىذا يتسؽ وكيفية عمؿ الدماغ وىذا ما

[.[62,64,65,66,67,69,77,104,181,208
وذلؾ عمى النحو التالي :ربما يعود سبب ذلؾ إلى طريقة

وفرتو ىذه االستراتيجية ،وىذا ما تؤكده دراسة [.[22
 -تعدد أدوار عضو ىيئة التدريس في ىذه االستراتيجية مثؿ:

تنظيـ وصياغة المادة العممية وطريقة تقديميا لمطالبات في

تقديـ التغذية الراجعة ،أنماط التعمـ المختمفة ،تنويع األنشطة،

ضوء استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ حيث أف

تجريب طرؽ بديمة ،كؿ ىذه األدوار المتعددة ربما تسيـ في

الموضوعات التي تـ تدريسيا تتضمف مجموعة مف القضايا

تنمية ميارات التفكير االبتكاري في العموـ لدى طالبات

العممية المرتبطة باألحداث الجارية ،وكذلؾ بعض التطبيقات

المجموعة التجريبية.

العممية التكنولوجية التي تؤثر عمى حياة األفراد في المجتمع،

كؿ األسباب سابقة الذكر مجتمعة كاف ليا أكبر األثر في زيادة

وتثري الثقافة العممية لمطالبة ،وتجعميا مممة باألحداث

ونمو التفكير االبتكاري لدى طالبات المجموعة التجريبية مقارنة

المعاصرة ،وىذا ما أكدتو دراسة كؿ مف.[58,181,208[ :
كما أف استخداـ ىذه االستراتيجية أتاح لمطالبات مناخ

بطالبات المجموعة الضابطة وذلؾ باستخداـ استراتيجية التعمـ

عممي مناسب يحتوي درجة كثيرة مف الحرية األمر الذي يسمح

المستند إلى الدماغ.

بطرح العديد مف األسئمة واالستفسارات العممية ،كؿ ذلؾ ربما
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أسيـ في تنمية جوانب الثقافة العممية المختمفة ،وتعزيز صفات

تمكف الطالبات مف استدعاء المعمومات واستخداميا بصورة

الطالبة المثقفة عممياً ،وىذا ما أكدتو دراسة [.[65

صحيحة في مواقؼ التعمـ المختمفة مما يزيد مف بقاء أثر التعمـ،

 -ربما ساعدت استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ مف تطبيؽ

كؿ ذلؾ ربما أسيـ في تنمية جوانب الثقافة العممية لدى

المعرفة العممية لدى الطالبات في صنع الق اررات اليومية أكثر

الطالبات وىذا ما أكدتو دراسة [.[1

مف طريقة التدريس المعتادة حيث عممت عمى تحقيؽ األىداؼ

 -استخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ زادت مف فيـ

والغايات المرجوة مف خبلؿ تقديـ المحتوى والمعارؼ العممية في

الطالبات لمتفاعؿ بيف العمـ والتقنية والمجتمع وأثرىا عمى الحياة

سياؽ بيئي واجتماعي متكامؿ ،وىذا ما أكدتو دراسة العطار

العامة مع اثارة أىمية التطبيقات العممية والتقنية لممجتمع  ،وربط

[ ،]58إضافة إلى إشراؾ الطالبات في التوصؿ إلى تمؾ المعرفة

قضايا الساعة بالدروس مثؿ التموث ربما أسيـ في زيادة فيـ

العممية بتوظيؼ ىذه االستراتيجية ،بعكس الطريقة المعتادة في

الطالبات لقضايا التفاعؿ بيف العمـ والتقنية والمجتمع ،ومف ثـ

التدريس فالطالبات يتعودوف عمى تمقي المعرفة العممية في شكؿ

زيادة الثقافة العممية لدييف ،وىذا ما أكدتو دراستي.[58,108[ :

معمومات جاىزة ومنعزلة إلى حد كبير عف تأثيرىا عمى

 -ربما استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ سمحت وساعدت

المجتمع ،وىذا ما أكدتو دراسة قنديؿ ،]209[ ،أضؼ إلى ذلؾ

االستاذ الجامعي بربط التعمـ باألحداث التي تمس حياة

أف نسبة المفاىيـ العممية تمثؿ كماً كبي اًر في كتب العموـ

الطالبات ،كما أنو يتبع أسموباً عممياً مفتوحاً في تناوؿ

بالمرحمة الجامعية حيث أف ىذه الكتب تقدـ كماً كبي اًر مف

الموضوعات الدراسية مما ييسر عمى الطالبات التعاوف والمناقشة

المعمومات لمطالبات ،وىذا ما أكدتو دراسة [ .]62وربما ازداد

الجماعية وزيادة الثقة بالنفس ،وايضا عرض المعمومات العممية

التركيز عمى إيجابية الطالبة في الدروس العممية اليومية مف

وربطيا بالتقنية والمجتمع يسيؿ عمى الطالبة ربط تمؾ

خبلؿ التعاوف والمناقشة لمحصوؿ عمى المعمومات وتنمية الثقافة

المعمومات بالحياة اليومية ،،وىذا ما أكدتو دراسات كؿ

العممية لدييف مف خبلؿ االستراتيجيات المستخدمة ،وىذا ما

مف ]122,210[:إضافة إلى إدخاؿ عناصر الثقافة العممية إلى

أكدتو دراستي ]58,181[ :كما أف استراتيجية التعمـ المستند إلى

ىذه الكتب والحرص عمى ابراز أىمية الجوانب التطبيقية في

الدماغ ساعدت األستاذ الجامعي مف مساعدة طالباتو ليصبحف

الحياة اليومية ،كؿ ذلؾ ربما أسيـ في تنمية الثقافة العممية لدى

مشاركات بفاعمية مع المواقؼ الجديدة ،األمر الذي ساعد عمى

الطالبات ،وىذا ما أكدتو دراسة سبلمة وايماف ربيع [،]66

ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة القبمية ،مما جعؿ التعمـ ذا معنى

وساعد استخداـ ىذه االستراتيجية الطالبات عمى امتبلؾ المعرفة

لدى الطالبات ،وساعد عمى تطبيؽ المعرفة العممية بالحياة

العممية ،إضافة إلى قياـ عضو ىيئة التدريس بالجامعة إلى

اليومية وىذا ما أكدتو دراسة [.[65

إرشاد الطالبات بعدـ االقتصار عمى المادة العممية المقدمة ليف،

 -ربما أف ىذه االستراتيجية سيمت التعمـ في سياقات جديدة

وتوجيييف لبلستعانة بمصادر خارجية ،واالستعانة ببعض

وعمى تحديد المعرفة القبمية (السابقة) ،كما أنيا تمكف مف إشراؾ

التقنيات العممية ،كؿ ذلؾ ربما كاف لو أكبر األثر في تنمية

الطالبات في وضع األىداؼ لتعميميف الخاص ،ويصبح التعمـ

الثقافة العممية لدى الطالبات ،وىذا ما أكدتو دراستي

ذا معنى ليف ،وتزداد فرصة تخزيف المعرفة ويسيؿ تذكرىا

[.[2,58,181

الحقاً ،كما أنيا تساىـ في تنشيط التشابكات العصبية لممعمومات

 -إف الوحدة التعميمية التي تـ استخداميا تتضمف مجموعة مف

السابقة وتجييزىا الستقباؿ معمومات جديدة ،مما يزيد ىذه

القضايا المرتبطة بالعمـ والتقنية والمجتمع والتفاعؿ فيما بينيا،

التشابكات قوة ونشاط ومف ثـ حدوث تعمـ أفضؿ ،كما أنيا

وما تضمنتو مف موضوعات تـ عرضيا بطريقة عممية سميمة
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ونمو الثقافة العممية لدى طالبات المجموعة التجريبية مقارنة

ذات عبلقة بالعمـ والتقنية والمجتمع و تأثيرىا في البيئة ،ربما

بطالبات المجموعة الضابطة ،وذلؾ باستخداـ استراتيجية التعمـ

تكوف قد أسيمت في زيادة الثقافة العممية لدى الطالبات ،وىذا ما

المستند إلى الدماغ.

أكدتو دراسة.[77[ :

وتتفؽ نتائج ىذه الدراسات جزئياً مع نتائج دراسة كؿ مف:

 -إف التعمـ المستند إلى الدماغ في ضوء ىذه االستراتيجية يركز

[.[56,65,67,69,72,77,102,103,104,214

عمى التعمـ الذي ينسجـ معيف (التعمـ المتناغـ مع الدماغ) ال

وبالتالي فالدراسة الحالية أظيرت فاعمية استراتيجية التعمـ

التعمـ الذي يقوـ عمى الضبط وتقويـ المعمومات بشكؿ جامد،

المستند إلى الدماغ في تنمية مستوى الثقافة العممية لدى طالبات

حيث يراعى ىذا التعمـ الفروؽ الفردية بيف الطالبات ،ويبني جواً

العموـ مساؽ ( )2ذوات أنماط السيطرة الدماغية المختمفة

مف األلفة والمودة بيف الجميع ،كؿ ذلؾ ربما أسيـ في زيادة

بجامعة الطائؼ.
مناقشة وتفسير النتائج الخاصة بوجود اختبلفات في

الثقافة العممية لدى الطالبات وىذا ما أكدتو دراسة البداوي،

ج-

[ ،]211كما وفرت ىذه االستراتيجية الظروؼ المناسبة لحدوث

استجابات عينة الدراسة في اختبار التفكير االبتكاري يعزى إلى

التعمـ مف خبلؿ توظيؼ مبادئ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ

متغير نمط السيطرة الدماغية (الفرض الثالث).

والعناصر األساسية لمتدريس التفاعمي التي نشأت عف تمؾ

د -مناقشة وتفسير النتائج الخاصة بوجود اختبلفات في

المبادئ ،أضؼ إلى ذلؾ أف تنفيذ األنشطة العممية المتوافقة

استجابات عينة الدراسة في اختبار الثقافة العممية يعزى إلى

(المتناغمة) مع عمؿ الدماغ في بيئة آمنة وداعمة عاطفياً ربما

متغير نمط السيطرة الدماغية (الفرض الرابع).
بالنسبة لمفرض الثالث فقد أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود

يكوف لو أث اًر إيجابياً عمى نمو أبعاد الثقافة العممية المختمفة وىذا
ما أكدتو دراستي.[25,212[ :

فرؽ داؿ إحصائياً لطالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ

 -إتاحة أستاذ المادة (عضو ىيئة التدريس) الفرصة لمطالبات

البعدي في اختيار التفكير االبتكاري الكمي وبأبعاده المختمفة

لمراقبة تعمميف وعمؿ تغذية راجعة ألنفسيف واقتراح البدائؿ

يعزى إلى متغير نمط السيطرة الدماغية ،كما أف النمط األيسر

لكيفية االرتقاء بمستواىف العممي ،وتوجيييف لمبحث عف مصادر

كاف ىو المسيطر يميو النمط األيمف ثـ النمط المتكامؿ.

بديمة لزيادة تعمميف ،وتوفير مناخ صفي مريح ومتعاوف ،وتوفير

أما بالنسبة لمفرض الرابع فقد أظيرت نتائج الدراسة عدـ

جو مف الحرية لمتعبير عف أفكارىف دوف خوؼ أو قمؽ ،كؿ ذلؾ

وجود فرؽ داؿ إحصائياً لطالبات المجموعة التجريبية في

ربما أسيـ في نمو أبعاد الثقافة العممية لدى الطالبات ،وىذا ما

التطبيؽ البعدي في اختبار الثقافة العممية الكمي ،وبأبعاده

أكدتو دراسة [.[2

المختمفة يعزى إلى متغير نمط السيطرة الدماغية ،كما أف النمط

 -قد يعود ذلؾ إلى ما وفرتو استراتيجية التعمـ المستند إلى

األيسر كاف ىو المسيطر يميو النمط األيمف ثـ النمط المتكامؿ.

الدماغ مف توفير راحة نفسية لمطالبات كاف ليا دور أساسي في

يمكف تفسير ىذه النتيجة الخاصة بالفرضيف الثالث والرابع في

التأثير عمى الدوافع البيولوجية والتي تؤثر بدورىا في النظاـ

ضوء نتائج بعض الدراسات السابقة ذات الصمة مثؿ دراسة كؿ

الدماغي مكف الطالبات مف التعبير عف آرائيف والسعي إلشباع

مف:

رغباتيف ،ربما أسيـ في نمو الثقافة العممية لدى الطالبات .وىذا

29,37,146,215,2016,217,218,219,220,221,222,

ما أكدتو دراسة كؿ مف.[3,199,2013[ :

 ]223,224,225,226وذلؾ عمى النحو التالي:

كؿ األسباب سابقة الذكر مجتمعة كاف ليا أكبر األثر في زيادة

أوالً :فيما يتعمؽ بسيادة السيطرة الدماغية اليسرى لدى طالبات
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غيرىا بتطوير أنماط التعمـ األخرى (األيمف ،المتكامؿ) ألنيا ال

يمكف أف تعزى ىذه النتيجة إلى مجموعة مف العوامؿ يمكف

تعد المتعمميف إعداداً أكاديمياً صرفاً ،وانما تعد معمميف ومربيف

ذكرىا عمى النحو التالي:

يؤثروف تأثي اًر مباش اًر عمى العديد مف األجياؿ ،والمعمـ يحتاج إلى

 -إف نظاـ التعميـ الجامعي يطغى عميو الطابع التقميدي والتقميد،

استثمار طاقات دماغو ،ألف عممو يمتاز بالمرونة واتخاذ ق اررات

كما أف أنماط التقويـ المستخدمة تركز عمى تحزيف المعمومات

جديدة تناسب المواقؼ الصفية والبلصفية التي تواجيو يومياً،

وحفظيا ضمف المفيوـ التقاربي ،أضؼ إلى ذلؾ التركيز عمى

وىذا يتطمب بدوره تعديبلً لمناىج ىذه الكميات لكؿ نمط أنماط

التحصيؿ الدراسي وقدرة المتعمـ عمى تذكر المعمومة دوف

التفكير الثبلثة.

االىتماـ كثي اًر بمدى أىميتيا في حياتو ،األمر الذي يترتب عميو

 -سيطرة النمط األيسر تعود إلى أف كثي اًر مف أعضاء ىيئة

االىتماـ بنصؼ الدماغ أي النمط األيسر واىماؿ النمط األيمف،

التدريس يركزوف عمى وظائؼ المغة والكبلـ وسماع الشرح

والنمط المتكامؿ ،وربما أف تركيز الجامعات عمى نصؼ الدماغ

المفظي وتنظيمو وتذكر المعمومات ،مف خبلؿ معالجة

وتيمؿ النصؼ اآلخر ،حيث يعمؿ أعضاء ىيئة التدريس عمى

المعمومات بشكؿ خطي ومنطقي وتتابعي ورمزي ،وىذا ما تؤكده

التقميؿ مف فرص مشاركة المتعمميف في األنشطة التعميمية

دراستي ،]27,229[ :كما أف تركيز معظـ أساتذة الجامعات في

المختمفة ،مما يعزز الجانب األيسر لمدماغ ،ومف ثـ إىماؿ نمو

تدريسيـ عمى الحفظ والتمقيف ،إضافة إلى عدـ معرفتيـ بمفاىيـ

وتدريب وظائؼ الجانب األيمف لمدماغ ،كما أف التعميـ في

السيطرة الدماغية المختمفة يجعميـ ييتموف بتنمية وظائؼ

الجامعات يركز عمى التفكير الرأسي الذي يؤدي بدوره إلى تنمية

الجانب األيسر لمدماغ واىماؿ الجانب األيمف وبالتالي نممس

وظائؼ الجانب األيسر لمدماغ ،كما أف نظاـ التعميـ في جامعة

غياب التعمـ الكمي لمدماغ ،مما يسبب ىدر لطاقات الدماغ،

الطائؼ يطغى عميو طابع إثارة التفكير ،واقتصار دور عضو

حيث يتـ التعميـ فقط لنصؼ واحد مف الدماغ ،وىذا ما أكدتو

ىيئة التدريس عمى المثير لمتفكير ،والموجو والميسر ،وىذا

دراسات كؿ مف ،]105,230,225[ :وربما أف محتوى المواد

يتماشى مع الدور الحديث لؤلستاذ الجامعي ،وىذا ما تؤكده

الدراسية المقدمة لمطالبات في الجامعة لدييـ غالباً يعتمد في

دراسة كؿ مف ،]28,33[ :وقد يعود السبب الرئيس في ذلؾ

جوىره عمى قدرة الطالبة في استخداـ القدرات المفظية

لتركيز المناىج الدراسية في الجامعة عمى الجانب النظري،

والتحصيمية والتذكر ،فعممية التعمـ تعتمد عمى الوصؼ المفظي

وبالتالي ترميز البيانات والمعمومات في الدماغ في النصؼ

مع اىماؿ العممية التطبيقية ،بحيث تطبعت وتعودت الطالبة

األيسر ،عمى حساب الجانب العممي ،كما أف النصؼ األيسر

عمى أسموب فكري يكاد يكوف أحادي االتجاه .وىذا ما أكدتو

مف الدماغ يستخدـ في تعمـ الميارات الجديدة وتصحيح األخطاء

دراسة الشيري ،]229[ ،ويمكف ربط ىذه النتيجة المتعمقة

وتزويد الفرد بالمعمومات ،وىذا ما تؤكده دراستي [،]30,225

باستخداـ الطالبات الجانب األيسر أكثر مف الجانبيف األيمف

كما أف المناىج الدراسية في الجامعات تركز عمى الجانب

والمتكامؿ نظر المتبلكيف لكثير مف القدرات والسمات التي تؤثر

التحميمي المنطقي فقد عمى حساب االبتكار ،وفي ىذا الصدد

في تفكيرىف ومف ثـ نوعية السيطرة الدماغية ليف ،حيث أف لدى

يشير  [227] Herrmanأف المواضيع األكاديمية مثؿ العموـ

الطالبات القدرة عمى استخداـ الذاكرة السمعية والبصرية مف

والرياضيات والمغة تؤكد عمى التسمسؿ المنطقي وتناسب ذوي

حيث ربط المعمومات السابقة بالصور الذىنية الجديدة ،إضافة

السيطرة الدماغية اليسرى ،وىذا ما تؤكده دراستي.[29,228[ :

إلى تحميؿ المعمومات إلى أكبر عدد مف التفاصيؿ ،وحفظ

وفي ضوء ىذه النتيجة فإف كميات التربية معنية أكثر مف

المعمومات المعقدة ،وقدرتيف عمى التفكير المنطقي واالستداللي،
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وضبط عممية التفكير التي تجري داخؿ الدماغ والتي يختص بيا

مف حيث الحرص عمى التعمـ وتطبيؽ ما يتعممونو في مواقؼ

الجانب األيسر مف الدماغ ،وىي مف خصائص النصؼ األيسر

تعممية مختمفة ليصبح تعمماً ذا معنى ،وىذا ما أكدتو دراستي

مف الدماغ ،وقد بيف  [231] Raina and Vatsأف طالبات

[ ]203تغريد البداوي ،]211[ ،ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف

التخصصات العممية أكثر استخداماً لمجزء األيسر مف الدماغ

استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ يناسب أنماط السيطرة

مقارنة بطالبات األقساـ األدبية .وىذا ما تؤكده دراسة (القرعاف

الدماغية المختمفة لدى طالبات العموـ مساؽ ( )2بجامعة

والحموري ،]29[ ،ويمكف تفسير ىذه النتيجة بشكؿ عاـ في

الطائؼ ،إضافة إلى أف ىذه االستراتيجية تتيح الفرص أماـ

ضوء طبيعة مادة العموـ التي تدرسيا الطالبات حيث تركز عمى

الطالبات الستخداـ أكثر مف نمط مف أنماط السيطرة الدماغية

معالجة المعمومات بصورة منطقية ،تسمسمية ،تحميمية ،بمعنى

المختمفة ،األمر الذي ربما أدى بدوره إلى توفير فرص أكبر

أنيا تركز عمى وظائؼ النصؼ األيسر مف الدماغ ،وىذا ما

لمتعمـ دوف التمييز بيف الطالبات ،واألخذ بعيف االعتبار أنماط

أكدتو دراسة [.[192

السيطرة الدماغية المختمفة.

وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة في سيادة السيطرة الدماغية اليسرى مع
نتائج

بعض

الدراسات

السابقة

كؿ األسباب سابقة الذكر مجتمعو تفسر عدـ وجود فرؽ
داؿ إحصائياً لطالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي

منيا:

[.[27,29,30,33,129,229,230,232

في اختبار التفكير االبتكاري الكمي وبأبعاده المختمفة يعزى

ثانياً :فيما يتعمؽ بعدـ وجود فرؽ داؿ إحصائياً لطالبات

لمتغير نمط السيطرة الدماغية ،وكذلؾ عدـ وجود فرؽ داؿ

المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي في اختيار التفكير

إحصائياً لطالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي في

االبتكاري والثقافة العممية يعزى إلى متغير نمط السيطرة

اختبار الثقافة العممية الكمي وبأبعاده المختمفة يعزى لمتغير نمط

الدماغية المختمفة.

السيطرة الدماغية.

 -1قد تعود ىذه النتيجة إلى أف طالبات المجموعة التجريبية

وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة جزئياً مع نتائج بعض الدراسات السابقة

درسف نفس المقررات التي تشتمؿ عمى العديد مف المعارؼ

التي تناولت أنماط السيطرة الدماغية ومنيا ما يمي:

والعموـ التي تتعمؽ بالعموـ الدقيقة والعموـ اإلنسانية ،بغض

[9,27,29,37,105,106,144,203,221,222,223,229,

النظر عف أنماط السيطرة الدماغية لدييف ،كما أف فترة التجريب،

].233

قد تبدو قصيرة بحيث ال تؤدي إلى أحداث تفاعؿ بيف متغيري

وبالتالي فالدراسة الحالية أظيرت عدـ وجود فرؽ داؿ

البحث (التفكير االبتكاري والثقافة العممية) لدى الطالبات ،وقد

إحصائياً لطالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لكؿ

تعود ىذه النتيجة إلى أف الطالبات يستخدمف أنماط السيطرة

مف اختبار التفكير االبتكاري ،والثقافة العممية ،باختبلؼ نمط

الدماغية جميعيا في اكتشاؼ الخبرات الحديثة المقدمة ليف عبر

السيطرة الدماغية لدى طالبات العموـ مساؽ ( )2ذوات أنماط

المواقؼ التعميمية المتنوعة ،األمر الذي ربما أدى إلى عدـ

السيطرة الدماغية المختمفة بجامعة الطائؼ.

التمايز بينيف في استخداـ ىذه األنماط ،وىذا ما تؤكده دراسات

 .6التوصيات

كؿ مف ،]9,27,203,230,233[ :وربما تعزى ىذه النتيجة إلى

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:

تشابو ظروؼ التعمـ التي خضعف ليا طالبات المجموعة

 -1ضرورة استخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ

التجريبية والتي اعتمدت عمى طرؽ متناغمة مع أدمغة

كطريقة حديثة في تدريس العموـ ،لؤلثر اإليجابي الذي أحدثو في

المتعممات ،إضافة إلى طبيعة المرحمة العمرية التي ينتموف ليا

تنمية ميارات التفكير االبتكاري والثقافة العممية.
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 -2ضرورة قياـ كميات التربية بصياغة مناىج إعداد معممي

اليومية.

العموـ لتبرز أىمية نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس

المقترحات:

العموـ ،باستراتيجياتيا التدريسية المختمفة مثؿ استراتيجية التعمـ

في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث إجراء بعض الدراسات

المستند إلى الدماغ وغيرىا بيدؼ توظيفيا في تدريس العموـ.

المستقبمية والتي يمكف أف تكوف مكممة ليذه الدراسة ومنيا ما

 -3العمؿ عمى تدريب أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات

يمي:

السعودية عمى توظيؼ استراتيجيات تدريس غير تقميدية مثؿ:

 -1إجراء دراسة مماثمة عمى طالبات الجامعة في العموـ في

استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ.

مساقات مختمفة مثؿ مساؽ (.)1

 -4إعداد أدلة عممية إجرائية ألعضاء ىيئة التدريس تتضمف

 -2إجراء دراسة أخرى لمكشؼ عف فاعمية استراتيجية التعمـ

الخطوات الرئيسة الستراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ بيدؼ

المستند إلى الدماغ مع متغيرات أخرى مثؿ :التفكير الناقد،

توظيؼ ىذه االستراتيجية في تدريس المساقات المختمفة في

التفكير العممي.

برامج إعداد معمـ العموـ بكميات التربية.

 -3إجراء دراسة أخرى مقارنة بيف التدريس باستخداـ استراتيجية

-5إعادة النظر في تخطيط مقررات العموـ بمساقاتو المختمفة في

التعمـ المستند إلى الدماغ وبعض االستراتيجيات التدريسية

برامج اإلعداد بكميات التربية بحيث تركز عمى تنمية ميارات

الحديثة في تنمية متغيرات أخرى.

التفكير االبتكاري والثقافة العممية بأبعادىا المختمفة ،دوف التركيز

 -4إجراء دراسة أخرى لمكشؼ عف العبلقة بيف الثقافة العممية

عمى الجانب المعرفي فقط.

والتفكير االبتكاري لدى طالبات العموـ بالجامعة مساؽ (.)1

 -6ضرورة االىتماـ بالتفكير المتكامؿ لمدماغ لمحصوؿ عمى

 -5إجراء دراسة أخرى لمعرفة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ

الوظيفة الكمية لمدماغ مف خبلؿ التركيز عمى عينة جانبي

المستند إلى الدماغ في تصويب التصورات العممية البديمة لدى

الدماغ حيث أف مناىج العموـ الحالية تركز فقط عمى الجانب

طالبات العموـ بالجامعة مساؽ (.)1

األيسر لمدماغ.

 -6إجراء دراسة مماثمة عمى طالبات الجامعة في مساقات

 -7عقد دورات تدريبية لمشرفات ومعممات العموـ توضح آلية

أخرى وتخصصات أخرى مثؿ :الرياضيات ،الحاسب اآللي.

الكشؼ عف النمط المسيطر لدى الطالبات مف خبلؿ اختبارات

 -7إجراء دراسة لمعرفة أثر برنامج إثرائي قائـ عمى نظرية

عممية مقننة تيدؼ إلى تنمية نمطي الدماغ معاً (األيمف

التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات العمـ ودافعية

واأليسر).

االنجاز لدى طالبات العموـ بالجامعة مساؽ (.)1

 -8ضرورة تضميف مقررات العموـ المختمفة بالتعميـ الجامعي

المراجع

لمقضايا والمشكبلت البيئية الناتجة عف التفاعؿ بيف العمـ والتقنية

أ .المراجع العربية

والمجتمع.

] [1الفممباني ،دينا خالد ( :)2014أثر برنامج تدريبي قائـ عمى

 -9ضرورة تركيز عضو ىيئة التدريس في تدريسو عمى

المستند إلى الدماغ ومستوى دافعية االتقاف في تنمية

الممارسات العممية التي تؤدي إلى تنمية الثقافة العممية وميارات

ميارات ما وراء التعمـ والتحصيؿ األكاديمي لدى طالبات

التفكير االبتكاري لدى طالبات الجامعة.

كمية التربية بالمممكة العربية السعودية رسالة دكتوراه غير

 -10تشجيع طالبات الجامعة عمى توظيؼ استراتيجية التعمـ

منشوره معيد الدراسات التربوية ،جامعة القاىرة جميورية

المستند إلى الدماغ في معالجة الكثير مف القضايا والمشاكؿ

مصر العربية.
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] [2الخميفة ،فاطمة محمد ( :)2013فاعمية برنامج تدريبي قائـ

] [16إسماعيؿ ،حمداف محمد ( :)2010الموىبة العممية

عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية الممارسات

وأساليب التفكير ،سمسمة المراجع في التربية وعمـ النفس

الصفية المتناغمة لدى معممات العموـ أثناء الخدمة وأثره

( ،)47القاىرة ،دار الفكر العربي.

عمى التنظيـ الذاتي لتعمـ تمميذاتيف ،جامعة الكويت،

] [18الجوراني ،يوسؼ ( :)2008تصميـ تعميمي وفقاً لنظرية

المجمة التربوية ،ع ( ،)108ج ( ،)1ص ص -201

التعمـ المسند إلى الدماغ والتعرؼ عمى أثره في تحصيؿ

.252

طالبات الصؼ الثالث المتوسط وتنمية تفكيرىف العممي في
مادة األحياء ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد،

] [3الطيطي ،مسمـ يوسؼ ،ورواشده ،إبراىيـ فيصؿ (:)2013

بغداد.

أثر برنامج تعممي لمتعمـ المستند إلى الدماغ في الدافعية
لمتعمـ لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي في العموـ،

] [19اسماعيؿ ،حمداف محمد عمي .)2008( .فاعمية نموذج

مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ،ع ( ،)44ج

مقترح قائـ عمى التعمـ البنائي ونظرية المخ لتعميـ العموـ

( ،)3ص ص .39 -13

لتبلميذ المرحمة اإلعدادية ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
كمية التربية ،جامعة حمواف.

] [5السمطي ،ناديا سميح ( )2009التعمـ المستند لمدماغ،
عماف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

] [21الصوافطة ،فاطمة عقؿ .)2010( .تصورات معممي

] [6لطؼ اهلل ،نادية سمعاف ( :)2012نموذج تدريسي مقترح

الفيزياء لممرحمة الثانوية في االمارات العربية المتحدة عف

في ضوء التعمـ القائـ عمى الدماغ لتنمية المعارؼ

البيئة التعميمية المستندة إلى أبحاث الدماغ .رسالة

األكاديمية واالستدالؿ العممي والتنظيـ الذاتي في العموـ

ماجستير غير منشورة .كمية العموـ التربوية والنفسية،

لتبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ،جامعة عيف شمس،

جامعة عماف العربية.

الجمعية المصرية لمتربية العممية ،مجمة التربية العممية .ـ

] [22آؿ رشود ،جواىر سعود ( :)2010فاعمية استراتيجية

( ،)15ع ( )3ص ص .279 -229

التعميـ حوؿ العممية القائمة عمى نظرية ىيرماف ونظرية
التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية االستيعاب المفاىيمي

] [7السمطي ،ناديا ( :)2004التعمـ المستند إلى الدماغ ،عماف،

في الكيمياء وأنماط التفكير لدى طالبات المرحمة الثانوية

دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

بمدينة الرياض ،مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج ،رسالة

] [8عمواف ،عامر إبراىيـ ( :)2012تربية الدماغ البشري وتعميـ

الخميج العربي ،ع ( ،)119ص ص .234 -171

التفكير ،األردف ،دار الصفاء لمنشر والتوزيع.

] [23أبو زيد ،نيفيف محمد ( .)2010فاعمية برنامج تعميمي قائـ

] [9عفانة ،نداء عزو إسماعيؿ ( :)2013أثر استخداـ

عمى نظرية التعمـ المستندة إلى الوظيفة الدماغية في تنمية

استراتيجية التعمـ بالدماغ ذي الجانبيف في تدريس العموـ

التفكير اإلبداعي والتنبؤي لدى طالبات الكميات الجامعية

لتنمية بعض عادات العقؿ المنتج لدى طالبات الصؼ

في األردف .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية العموـ

التاسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية

التربوية والنفسية ،جامعة عماف العربية.

التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
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] [24محمد ،عبد الرزاؽ عيادة ( :)2011أثر استخداـ نظرية

السكف وبالتخصص لدى طمبة جامعة العموـ والتكنولوجيا

التعمـ المستند إلى الدماغ في تحصيؿ طالبات الصؼ

األردنية .مجمة دراسات العموـ اإلنسانية واالجتماعية،

الخامس العممي في مادة الفيزياء ،جامعة ديالي ،مجمة

الجامعة االردنية ،ـ ( ،)33ص ص .731-718

ديالي لمبحوث اإلنسانية ،كمية التربية لمعموـ اإلنسانية ،ع

] [35سميـ ،معزز محمد ( :)2012أثر استخداـ استراتيجية

( ،)53ص ص .58 -1

الخطوات السبع في تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي

] [25حسنيف ،خولة يوسؼ ( :)2011فاعمية برنامج تعميمي

في جانبي الدماغ لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي في

قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تحسيف التحصيؿ

محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

واكتساب المفاىيـ العممية وزيادة الدافعية لمتعمـ لدى طمبة

اإلسبلمية ،كمية التربية.

المرحمة األساسية في العموـ ،رسالة دكتوراه غير منشورة،

] [36الخطيب ،محمد أحمد ( :)2013أثر برنامج تدريسي قائـ

الجامعة األردنية ،كمية الدراسات العميا.

عمى وظائؼ نصؼ الدماغ في القوة الرياضية لدى طبلب

] [27نوفؿ ،محمد وأبو عواد ،فلاير ( :)2007الخصائص

الصؼ الثامف األساسي في األردف ،جامعة األغواط ،مجمة

ليندىيرماف

دراسات لجامعة األغواط ،ع ( ،)27ص ص -110

السيكومترية

لمقياس

السيطرة

الدماغية

.156

) (HBD1وفاعميتو في الكشؼ عف نمط السيطرة الدماغية
لدى عينة مف طمبة الجامعات األردنية ،جامعة اليرموؾ،

] [37القرني ،مسفر خنيفر ( :)2015الصواطفة ،فاطمة عقؿ

عمادة البحث العممي والدراسات العميا ،المجمة األردنية في

( :)2010تصورات معممي الفيزياء لممرحمة الثانوية في

العموـ التربوية ،ـ ( ،)3ع ( ،)2ص ص .163 -143

اإلمارات العربية المتحدة عف البيئة التعميمية المستندة إلى
أبحاث الدماغ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عماف

] [29القرعاف ،جياد سميماف ،والحموري ،عدناف عبد اهلل

العربية ،األردف.

( :)2013أنماط السيطرة الدماغية الشائعة لدى الطمبة
المتفوقيف تحصيمياً والعادييف في السنة التحضيرية في

] [38حسانيف ،بدرية محمد ( :)2003برنامج تدريبي قائـ عمى

جامعة القصيـ ،جامعة مؤتة ،مجمة مؤتة لمبحوث

ميارات التدريس اإلبداعي وأثره في تنمية ىذه الميارات

والدراسات ،سمسمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،ـ (،)28

لدى معممي العموـ بمراحؿ التعميـ العاـ بمحافظة سوىاج،

ع ( ،)2ص ص .32 -11

جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ
التدريس ،مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،ع

] [30الطيراوي ،توفيؽ ،والقدومي ،عبد الناصر (:)2009

( ،)34ص ص .64 -15

العبلقة بيف النظرية الدماغية واستراتيجية القدرة عمى حؿ
المشكبلت لدى طبلب الدبموـ األمني التخصصي في

] [39ديبونو ،إدوارد (2001ـ) :تعميـ التفكير ،ترجمة عادؿ

األكاديمية الفمسطينية لمعموـ األمنية ،مجمة البحث العممي

ياسيف ،إياد ممحـ ،توفيؽ العمري ،دمشؽ ،دار الرضا

في التربية ،ع ( ،)10ج ( ،)4ص ص .355 – 329

لمنشر.

] [33العتوـ ،باسـ عيسى .)2006( .عبلقة السيطرة الدماغية

] [40الحربي ،عمي سعد ( :)2002أثر طريقة العصؼ الذىني

بالمستوى األكاديمي وبالوضع االقتصادي لؤلسرة وبمكاف

في تنمية التفكير الناقد والتحصيؿ الدراسي لتبلميذ الصؼ
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األوؿ الثانوي في مقرر األحياء بمدينة عرعر ،رسالة

عمى تنمية نزعات التفكير اإلبداعي ومياراتو لدى تبلميذ

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى.

الصؼ الخامس االبتدائي ،جامعة عيف شمس ،الجمعية
المصرية لمتربية العممية ،ـ ( ،)8ع ( ،)4ص ص -83

] [42عبدالوىاب ،فاطمة محمد ( :)2007فعالية استخداـ

.122

بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيؿ الفيزياء

] [51السعدني ،محمد أميف ( :)2009طرؽ تدريس العموـ،

وتنمية التفكير التأممي واالتجاه نحو استخداميا لدى طبلب

مكتبة الرشد ،الرياض.

الصؼ الثاني الثانوي األزىري ،جامعة عيف شمس،
الجمعية المصرية لمتربية العممية ،مجمة التربية العممية ،ـ

] [52شقير ،ألفت عيد ( :)2009نموذج إجرائي لتنمية التفكير

( ،)8ع ( ،)4ص ص .212 -159

االبتكاري في ضوء المشكبلت التدريسية التي تواجو معممي

] [43عبيد ،ولياـ تاوضروس ( :)1998التوجيات المستقبمية

العموـ بالمرحمة االبتدائية داخؿ حجرات الدراسة ،جامعة

لمناىج المرحمة الثانوية ،المؤتمر العممي الثاني عشر لقسـ

عيف شمس ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس،

المناىج وطرؽ التدريس ،الكويت  10 -7مارس ،ص ص

مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،)148( ،ص

.321 -303

ص .179 -109

] [45الوسيمي ،عماد الديف عبد المجيد ( :)2013فاعمية

] [53خميؿ ،نواؿ عبد الفتاح ( :)2011أثر استخداـ النماذج

استخداـ نموذج أبعاد التعمـ لما ارزنوا في تحصيؿ العموـ

العقمية في تصحيح التصورات البديمة وتنمية التفكير

وتنمية ميارات التفكير االبتكاري ودافعية اإلنجاز لدى

االبتكاري وتفسير أساليب التعمـ لدى تبلميذ الصؼ األوؿ

تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ،جامعة عيف شمس،

اإلعدادي في مادة العموـ ،جامعة عيف شمس ،الجمعية

الجمعية المصرية لمتربية العممية ،مجمة التربية العممية ،ـ

المصرية لمتربية العممية ،مجمة التربية العممية ،ـ ( ،)14ع

( ،)16ع ( ،)1ص ص .55 -1

(.)3
] [54السفياني ،نايؼ عتيؽ ( :)2011أثر استخداـ دورة التعمـ

] [46الخضراء ،فادية عادؿ ( :)2005تنمية التفكير االبتكاري

في تدريس الفيزياء عمى تنمية التحصيؿ الدراسي وميارات

والناقد ،عماف ،دار ديونو لمطباعة والنشر.

التفكير االبتكاري لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ،رسالة

] [47العنزي ،مبارؾ غدير ( :)2014فاعمية استخداـ نموذج

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة

التعمـ التوليدي لتدريس العموـ في تنمية التفكير االبتكاري

المكرمة.

والقيـ العممية لدى تبلميذ الصؼ الثالث المتوسط ،رسالة

] [55العقيؿ ،محمد عبد العزيز ( :)2011أثر استخداـ أنشطة

دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى.

عممية إثرائية مقترحة في تنمية عمميات العمـ التكاممية

] [48عبد الغفار ،عبد السبلـ ( :)1997التفوؽ العقمي

والتفكير اإلبداعي لدى التبلميذ الموىوبيف في المرحمة

واالبتكار ،دار النيضة العربية ،القاىرة.

االبتدائية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة

] [49فودة إبراىيـ محمد وعبده ياسر بيومي ( :)2005أثر

الممؾ سعود ،الرياض.

استخداـ فنية دي بونو لمقبعات الست في تدريس العموـ
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] [56عياش ،آماؿ نجاتي ( :)2008أثر برنامج تدريسي مستند

الكيميائي لدى طبلب المرحمة الثانوية ،جامعة عيف شمس،

إلى مشروع اإلصبلح التربوي لمتربية العممية ( )2061في

الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المؤتمر العممي الثالث:

تنمية التنوير العممي وفيـ طبيعة المسعى العممي لدى

مناىج العموـ لمقرف الحادي والعشريف ،ـ ( ،)2ص ص

معممي العموـ في وكالة الغوث الدولية في األردف ،رسالة

.889 – 863

دكتوراه غير منشورة ،كمية الدراسات التربوية العميا ،جامعة

] [62األغا ،إحساف خميؿ ،والزعانيف ،جماؿ عبد ربو (:)2000

عماف العربية ،األردف.

مدى توافر بعض عناصر التنور العممي في كتب العموـ

] [57أبو سريع ،عاصـ كماؿ ( :)2009فاعمية برنامج مقترح

لممرحمة االبتدائية ،جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية

في الثقافة العممية لتنمية االتجاه العممي لدارسي مرحمة

لمتربية العممية ،المؤتمر العممي الرابع :التربية العممية

محو األمية وما بعدىا ،جامعة عيف شمس ،الجمعية

لمجميع ،ـ ( ،)1ص ص .201 -163

المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،مجمة دراسات في

] [63نصر ،محمد عمي ( :)1997التغيرات العممية والتكنولوجية

المناىج وطرؽ التدريس ،العدد ( )147يونيو،2009 ،

 -المعاصرة والمستقبمية وانعكاسيا عمى التربية العممية

ص ص .147 – 129

وتدريس العموـ ،جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية
لمتربية العممية ،المؤتمر العممي األوؿ" التربية العممية لمقرف

] [58العطار ،ياسر أحمد ( :)2005أثر استخداـ منحى العمـ

الحادي والعشريف" ،ـ ( ،)1ص ص .152 -125

والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة ) (STSEفي الثقافة العممية
لدى طمبة الثامف األساسي واتجاىاتيـ نحو تعمـ العموـ،

] [64خشاف ،محمد حسف ( :)2005أثر نموذج تعميمي قائـ

رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا،

عمى منحى العمـ والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة في مستوى

الجامعة األردنية ،األردف.

الثقافة العممية لدى طبلب مرحمة التعميـ األساسي مف ذوي
أنماط التعمـ المختمفة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية

] [59مازف ،حساـ محمد ( :)2004الحاجة إلى برامج في

الدراسات التربوية العميا ،جامعة عماف العربية ،األردف.

الثقافة العممية اإللكترونية لنشر الوعي العممي نحو
التكنولوجيا لمطفؿ العربي "رؤية مستقبمية " جامعة عيف

] [65آؿ رشود ،جواىر بنت سعود ( :)2008فاعمية نموذج

شمس ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المؤتمر العممي

مثمث الميارات التكاممي في تنمية التحصيؿ األكاديمي

الثامف :األبعاد الغائبة في مناىج العموـ في الوطف العربي،

وجوانب الثقافة العممية لدى طالبات المرحمة المتوسطة

كمية التربية ،ـ ( ،)1ص ص .159 -133

بمدينة الرياض ،جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية

] [60سميماف ،إبراىيـ خمؼ ( :)2004تطوير وحدتيف دراسيتيف

لممناىج وطرؽ التدريس ،مجمة دراسات في المناىج وطرؽ

مستندتيف إلى الثقافة العممية واإلشراكية ونوعية األسئمة في

التدريس ،العدد ( )140نوفمبر ،2008 ،ص ص – 88

ضوء تقويـ كتابي األحياء لطمبة الصفيف التاسع والعاشر

.149

األساسييف في األردف ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية

] [66سبلمة ،عادؿ أبو العز ،وربيع ،إيماف صادؽ (:)2000

الدراسات التربوية العميا ،جامعة عماف العربية ،األردف.

الثقافة العممية لدى طبلب المتفوقيف وعبلقتيا باتجاىاتيـ
نحو مجاؿ الرحبلت العممية ،جامعة عيف شمس ،الجمعية

] [61عبد المجيد ،ممدوح ( :)1999مستوى التنور العممي
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المصرية لمتربية العممية ،المؤتمر العممي الرابع :التربية

العربي ،القاىرة [75] .سبلمة ،عادؿ أبو العز ،وربيع،

العممية لمجميع ،ـ ( ،)2ص ص .368 – 339

إيماف صادؽ ] :[107الثقافة العممية لدى طبلب المتفوقيف
وعبلقتيا باتجاىاتيـ نحو مجاؿ الرحبلت العممية ،جامعة

] [67المولى ،إيماف محمد ،ومحمد شريف السيد (:)2014

عيف شمس ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المؤتمر

فاعمية برنامج إلكتروني قائـ عمى بعض القضايا العممية

العممي الرابع :التربية العممية لمجميع ،ـ ( ،)2ص ص

المعاصرة في تنمية التنور العممي التقني لدى طبلب كمية

.368 – 339

التربية ،جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية لمتربية

] [76صفيناز ،عمي حسف غنيـ ( :)2006مدى اكتساب

العممية ،مجمة التربية العممية ،ـ ( ،)17ع ( ،)2ص ص

طالبات المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية

.128 – 85

لعناصر الثقافة العممية .مجمة التربية العممية ،)4( 9 ،ص

] [69غازي ،إبراىيـ توفيؽ ( )2012نموذج بنائي مقترح

ص .140-117

ألنشطة القراءة العممية الموجية وأثره في االرتقاء بمستوى
الثقافة العممية لدى طبلب المرحمة الجامعية ،جامعة عيف

] [77حجازي عبد الحميد حجازي ،وحجازي السيد بيومي،

شمس ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،مجمة

( :)2009وحدة مقترحة لمثقافة العممية التكنولوجية في

دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،ع ( ،)180ص ص

ضوء معايير جودة التعميـ اإللكتروني وأثره عمى تنمية

.163 -113

الجانب الوجداني وميارات تصميـ الدروس اإللكترونية لدى
طمبة كميات التربية ،جامعة الزقازيؽ ،مجمة كمية التربية،

] [71نصر ،محمد عمي ( :)2004رؤى مستقبمية لتطوير

المؤتمر العممي السابع :التحديات التكنولوجية وتطوير

األبعاد الغائبة في مناىج التربية العممية لموطف العربي،

منظومة التعميـ ،ـ ( ،)2ص ص .516 – 439

جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية لمتربية العممية،

] [78الزىراني ،ماجد عبد العزيز ( :)2014فاعمية استخداـ

المؤتمر العممي الثامف ،األبعاد الغائبة في مناىج العموـ

برنامج تعميمي قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في

في الوطف العربي ،كمية التربية ،ـ (.406 -387 ،)2

تنمية المفاىيـ العممية والميارات الحياتية لدى طبلب

] [72العثماف ،عبد العزيز عبد الرحمف ( :)2008معايير

المرحمة المتوسطة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

مقترحة لمحتوى منيج العموـ في المرحمة المتوسطة في

الطائؼ ،كمية التربية.

المممكة العربية السعودية في ضوء مطالب الثقافة العممية،

] [82خطاب ،أحمد عمي ( :)2013أثر استخداـ نظرية التعمـ

رسالة دكتوراه غير منشورة ،عمادة الدراسات العميا ،جامعة

المستند إلى الدماغ في تدريس الرياضيات عمى تنمية

الممؾ سعود ،الرياض.

ميارات التواصؿ الرياضي والحساب الذىني لدى تبلميذ

] [73و ازرة التربية والتعميـ ( :)2003مشروع إعداد المعايير

المرحمة اإلعدادية ،جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية

القومية ،المعايير القومية لمتعميـ في مصر ،ـ (،)1

لمقراءة والمعرفة ،مجمة القراءة والمعرفة ،ع ( ،)144ج

القاىرة ،مطابع األىراـ.

( ،)1ص ص .251 -185

] [74عبد السبلـ ،مصطفى عبد السبلـ ( :)2009تدريس العموـ

] [83الطمحي ،عبد الرحيـ عبد الرحمف ( :)2014مطالب

واعداد المعمـ ،وتكامؿ النظرية والممارسة ،دار الفكر
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استخداـ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممي العموـ

] [92خميس ،منيرة محمد ( :)2011فاعمية برنامج مقترح في

الطبيعية بالمرحمة الثانوية ،رسالة ماجستير غير منشورة،

ضوء نظرية تريز في تنمية التفكير والتحصيؿ اإلبداعي

جامعة أـ القرى ،كمية التربية.

في مقرر األحياء لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ

] [87الفارسية ،مريـ درويش ( :)2010معتقدات معممي العموـ

عبدالعزيز ،جدة.

في مدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي نحو
االستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ التعمـ المستند إلى

] [93تجار الشاىي ،لطيفة عبد الشكور ( ،)2011فاعمية

الدماغ وعبلقتيا بالممارسات الصفية ،رسالة ماجستير غير

برنامج مقترح في التربية البيئية في ضوء نظرية تريز في

منشورة ،جامعة السمطاف قابوس ،كمية التربية.

تنمية التفكير اإلبداعي لطفؿ ما قبؿ المدرسة في رياض
األطفاؿ بمحافظة جدة ،رسالة ماجستير غير منشور ،كمية

] [88العباسي ،منذر مبدر عبدالكريـ .)2010( .تصميـ تعميمي

التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة.

وفقاً لنظرية التعمـ المستند إلى الدماغ وأثره في تحصيؿ
طبلب الصؼ الثاني المتوسط في الكيمياء .مجمة الفتح،

] [94التركي ،عثماف عبد المحسف ( :)2012أثر التدريس وفؽ

كمية التربية األساسية -جامعة ديالي .العدد ( ،)44نيساف

نظرية الحؿ االبتكاري لممشكبلت في التفكير االبتكاري

 .2010ص ص.406-299

والقدرة عمى حؿ المشكبلت والتحصيؿ لدى طالبات الصؼ
األوؿ الثانوي في مقرر األحياء ،رسالة دكتوراه غير

] [89أحمد ،صفاء محمد عمي ( :)2013أثر برنامج مقترح قائـ

منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض.

عمى مدخؿ التعمـ المستند إلى الدماغ في تصحيح
التصو ارت البديمة وتنمية عمميات العمـ والدافعية لئلنجاز

] [97أبو مزيد ،مبارؾ (2012ـ) :أثر استخداـ النمذجة

لدى تبلميذ الصؼ األوؿ المتوسط ،رابطة التربوييف

الرياضية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في

العرب ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ،ع

الرياضيات لدى طبلب الصؼ السادس األساسي بمحافظة

( ،)33ج ( ،)2ص ص .96 -49

غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة
األزىر ،غزة.

] [90أبو العطايا ،أشرؼ يوسؼ وبيرـ ،أحمد عبد القادر.
( .)2007برنامج مقترح قائـ عمى التدريس لجانبي الدماغ

] [98زكي ،حناف مصطفى ( :)2013أثر استخداـ استراتيجية

لتنمية الجوانب المعرفية في العموـ لدى طبلب الصؼ

المحطات العممية في تدريس العموـ عمى التحصيؿ

التاسع .مجمة التربية العممية .العدد ( ،)1المجمد (.)10

المعرفي وتنمية عمميات العمـ والتفكير اإلبداعي والدافعية

ص ص .263-229

نحو تعمـ العموـ لدى تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي،
جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية لمتربية العممية،

] [91مازف ،حساـ محمد ( :)2011عادات العقؿ واستراتيجيات

مجمة التربية العممية ،ـ ( ،)16ع ( ،)6ص ص – 53

تفعيميا في تعميـ وتعمـ العموـ والتربية العممية ،جامعة عيف

.122

شمس ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المؤتمر العممي

] [102عمـ الديف ،أمؿ مرواف ( :)2007مستوى التنور

الخامس عشر :التربية العممية فكر جديد لواقع جديد ،ص

البيولوجي وعبلقتو باالتجاىات العممية لدى طمبة كميات

ص .87 -63
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منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

] [109صبري ،ماىر إسماعيؿ ( :)2002الموسوعة العربية
لمصطمحات التربية وتكنولوجيا التعميـ ،مكتبة الرشد،

] [103أبو فودة ،ىبة عبد السبلـ ( :)2011إثراء محتوى منياج

الرياض.

العموـ بمستحدثات بيولوجية وأثره في تنمية التنور
البيولوجي لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي ،رسالة

] [110زيتوف ،كماؿ ( :)1998التدريس نماذجو ومياراتو،

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية،

المكتب العممي لمكمبيوتر والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية.

غزة ،فمسطيف.

] [111المقاني ،أحمد ،والجمؿ ،عمي ( :)1999معجـ

] [104أحمد ،ميا عبد السبلـ ( :)2014فاعمية نموذج

المصطمحات التربوية في المناىج وطرؽ التدريس ،عالـ

) (4ex2عمى الكفاءة الذاتية والتنور العممي والتحصيؿ

الكتب ،القاىرة.

الدراسي لدى تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي في مادة
العموـ ،جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية لمتربية

] [114عفانة ،عزو ،والجيش ،يوسؼ ( :)2009التدريس والتعمـ

العممية ،مجمة التربية العممية ،ـ ( ،)17ع ( ،)3ص ص

بالدماغ ذي الجانبيف ،فمسطيف ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

.118 -83

] [116مراد ،صبلح أحمد ،وأحمد محمد عامر ( :)2001أنماط
التعمـ

] [106حمش ،نسريف محمد :)2010( ،بعض أنماط التفكير

والتفكير

وعبلقتيا

بالتفاؤؿ

والتشاؤـ

لطمبة

الرياضي وعبلقتيا بجانبي الدماغ لدى طمبة الصؼ التاسع

التخصصات التكنولوجية ،المجمة المصرية لمدراسات

األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

النفسية ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة ،ـ ( ،)32ص

اإلسبلمية ،كمية التربية.

ص .41 -11
] [118زيتوف  ،حسف حسيف ( :)2003تعميـ التفكير ،رؤية

] [107صادؽ ،منير موسى ( :)2003فعالية نموذج Seven

تطبيقية في تنمية العقوؿ المفكرة ،القاىرة ،عالـ الكتب.

 E'sالبنائي في تدريس العموـ في تنمية التحصيؿ وبعض
ميارات عمميات العمـ لدى تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي

] [119المميجي ،ثناء عودة ،والسعدني ،عبد الرحمف (:)2006

بسمطنة عماف ،جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية

المدخؿ في تدريس العموـ ،دار الكتاب الحديث ،القاىرة.

لمتربية العممية ،مجمة التربية العممية ،ـ ( ،)6ع ( ،)3ص

] [120سعادة ،جودة أحمد ( :)2003تدريس ميارات التفكير،

ص .190 -145

عماف ،األردف ،دا ار لفكر العربي.

] [108ىماـ ،عبد الرزاؽ سويمـ ( :)2008أثر استخداـ دورة

] [121الوسيمي ،عماد الديف عبد المجيد ( :)1999فاعمية

التعمـ الخماسية مف خبلؿ الكمبيوتر في تحصيؿ بعض

استخداـ كتب األطفاؿ العممية في إكساب تبلميذ مرحمة

المفاىيـ العممية والتفكير العممي واالتجاه نحو العموـ لدى

التعميـ األساسي بعض عناصر الثقافة العممية ،جامعة

طبلب الصؼ الثالث المتوسط بالمممكة العربية السعودية،

عيف شمس ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،مجمة التربية

جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية لمتربية العممية،

العممية ،ـ ( ،)1ع ( ،)3ص ص .40-1

مجمة التربية العممية ،ـ ( ،)11ع ( ،)2ص ص -35
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مكتبة جرير.

] [123عبد السبلـ ،عبد السبلـ مصطفى ( :)2006تدريس
العموـ ومتطمبات العصر ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

] [139جينسف ،إيريؾ ( :)2001كيؼ توظؼ أبحاث الدماغ في

] [124أبو رياش ،حسيف ،وعبد الحؽ ،زىرية ( :)2007عمـ

التعميـ ،ترجمة مدارس الظيراف األىمية ،الدماـ ،المممكة

النفس التربوي لمطالب الجامعي والمعمـ الممارس ،عماف،

العربية السعودية ،دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع.

األردف.

] [140بوزاف ،توني ( :)2006كيؼ ترسـ خريطة العقؿ ،ترجمة

] [125القرني ،يعيف اهلل عمي ( :)2011تصور مقترح لتطوير

مكتبة جرير ،الرياض ،مكتبة جرير.

تدريس الرياضيات في ضوء ميارات التدريس اإلبداعي

] [141أبو رياش ،حسيف محمد ( :)2007التعميـ المعرفي،

ومتطمبات التعمـ المستند إلى الدماغ ،رسالة دكتوراه غير

عماف ،األردف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة.
] [126قطامي ،يوسؼ ،والمشاعمة ،مجدي سميماف (:)2007

] [142إبراىيـ ،عبد اهلل عمي ( :)2005أثر استخداـ نموذج

الموىبة والتفوؽ واإلبداع وفؽ نظرية الدماغ ،عماف،

التفكير السابر عمى استراتيجيات اكتساب المفاىيـ العممية

األردف ،دار دبيونو لمطباعة والنشر.

وتنمية ميارات التفكير االبتكاري لدى تبلميذ المرحمة
االبتدائية ،جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية لمتربية

] [133زيتوف ،كماؿ عبد الحميد ( :)2001تحميؿ ناقد لنظرية

العممية ،المؤتمر العممي التاسع :معوقات التربية العممية

التعمـ القائـ عمى المخ وانعكاسيا عمى تدريس العموـ،

في الوطف العربي " التشخيص والحموؿ " ـ ( ،)1ص ص

جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية لمتربية العممية،

.189 -137

المؤتمر العممي الخامس :التربية العممية لممواطنة ،ـ (،)1

] [143عبد الوارث ،سمية ،وشماس سالـ ( :)1999تفضيبلت

ص ص 41 -1

أسموب التعمـ لدى طبلب كمية التربية بصبللة سمطنة

] [134عبيد ،ولياـ ،وعفانة ،عزو إسماعيؿ ( :)2006التفكير

عماف في ضوء متغيرات التخصص الدراسي وأنماط

والمنياج المدرسي ،الكويت ،مكتبة الفبلح.
][136

معالجة المعمومات ومستويات التحصيؿ ،مجمة البحث في
التربية وعمـ النفس ،ـ ( ،)12ع ( ،)3كمية التربية ،جامعة

كوفاليؾ ،سوزاف وأولسف كاريف ( :)2004تجاوز

المنيا ،ص ص .348 -312

التوقعات ،دليؿ المعمـ لتطبيؽ أبحاث الدماغ في غرفة
الصؼ ،ترجمة مدارس الظيراف األىمية ،الكتاب الثالث،

] [144الحازمي ،ىناء محمد ( :)2006فاعمية استخداـ برنامج

المممكة العربية السعودية ،دار الكتاب التربوي لمنشر

مقترح في تنمية نمط تعمـ النصؼ الكروي األيمف لمدماغ

والتوزيع.

لدى طالبات العموـ بالمرحمة المتوسطة بالمدينة المنورة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية والعموـ

] [174سميـ  ،محمد صابر ،ايزيس محمود رضواف (:)1992

اإلنسانية ،جامعة طيبة ،المدينة المنورة.

تدريس العموـ ،القاىرة ،مطبعة المعرفة.
] [138جينسف ،إيريؾ ( :)2007التعمـ المبني عمى العقؿ :العمـ

] [145عبد القوي ،سامي ( :)2001عمـ النفس العصبي وطرؽ

الجديد لمتعميـ والتدريب ،ترجمة مكتبة جرير ،الرياض،

التقييـ ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة،
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] [154السميتي ،فراس محمود ( :)2006التفكير الناقد
واإلبداعي ،استراتيجية التعمـ التعاوني في تدريس المطالعة

] [146عيد ،أيمف رجب ( :)2009برنامج مقترح قائـ عمى

والنصوص األدبية ،عالـ الكتب الحديث ،األردف.

جانبي الدماغ لتنمية بعض ميارات التفكير في الرياضيات

] [155جرواف ،فتحي عبد الرحمف ( :)2007تعميـ التفكير

لدى طبلب الصؼ الخامس األساسي بغزة ،رسالة

مفاىيـ وتطبيقات ،دار الفكر ،عماف.

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية –

] [156حبيب ،مجدي عبد الكريـ ( :)2007اتجاىات حديثة في

غزة

تعميـ التفكير استراتيجيات مستقبمية لؤللفية الجديدة ،دار

] [147ونيتر،آرثر ووينتر روث ( :)1996بناء القدرات

الفكر العربي ،القاىرة.

الدماغية :أحدث الطرؽ المبتكرة لحماية وتحديد القدرات

] [157حسيف ،ثائر ،وفخرو ،عبد الناصر ( :)2002دليؿ

الكامنة في الدماغ ،ترجمة :كماؿ قطماوي ومرواف

ميارات التفكير ( )100ميارة في التفكير ،عماف ،دار

قطماوي ،البلذقية ،دار الحوار لمنشر والتوزيع.

جيينة لمنشر والتوزيع.

] [148سبيرغر ،سالي ( :)2002المخ األيسر والمخ األيمف،

] [158خطاب ،أحمد عمي ( :)2007أثر استخداـ استراتيجية

ترجمة السيد أبو شعيشع ،القاىرة ،دار نيضة الشرؽ.

ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات عمى التحصيؿ

] [149عفانة ،عزو ،والجيش ،يوسؼ ( :)2008التدريس والتعمـ

وتنمية التفكير اإلبداعي لدى تبلميذ الحمقة الثانية مف

بالدماغ ذي الجانبيف ،فمسطيف ،دار غزة لمنشر والتوزيع.

التعميـ األساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية

] [150قطامي ،نايفة ( :)2001تعميـ التفكير لممرحمة األساسية،

التربية ،جامعة الفيوـ.

دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،األردف.

] [159صوافطة ،وليد عبد الكريـ ( :)2008تنمية ميارات

] [151جابر ،عبد الحميد جابر ( :)2000مدرس القرف الحادي

التفكير اإلبداعي واتجاىات الطمبة نحو العموـ ،عماف ،دار

والعشريف الفعاؿ " الميارات والتنمية المينية " دار الفكر

الثقافة لمنشر والتوزيع.

العربي ،القاىرة.

] [160البكر ،رشيد النوري (1423ىػ) .تنمية التفكير مف خبلؿ

] [152فخري ،محمد ،والعشري ،أحمد ( :)2007فاعمية

المنيج المدرسي ،الرياض ،مكتبة الرشد.

استخداـ استراتيجية األنشطة العممية التعاونية في تنمية

] [161شقير ،زينب محمود (1999ـ) .رعاية المتفوقيف

التحصيؿ واإلبداع في اليندسة لدى تبلميذ المرحمة

والموىوبيف والمبدعيف ،مكتبة النيضة ،القاىرة.

اإلعدادية ،مجمة كمية التربية باإلسماعيمية ،جامعة قناة

] [162المعايطة ،خميؿ .والبواليز ،محمد (2000ـ) .الموىبة

السويس ،ع ( ،)8ص ص.

عماف ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.
والتفوؽّ ،

] [153جمؿ ،محمد جياد ( :)2005تنمية ميارات التفكير

] [163الشعار ،عمياء نشأت (1998ـ) .السمات الشخصية

اإلبداعي مف خبلؿ المناىج الدراسية ،دار الكتاب

والتفكير اإلبداعي لطمبة الصؼ األوؿ الثانوي في

الجامعي ،العيف.
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محافظات شماؿ فمسطيف ،رسالة ماجستير غير منشورة،

والتكنولوجيا والمجتمع ) (STSEوأثره عمى التنوير العممي

كمية التربية ،الجامعة األردنية.

وأداء الطالب المعمـ ،رسالة دكتوراه غير منشوره ،كمية
التربية ،جامعة الزقازيؽ ،جميورية مصر العربية.

] [164الخميمي ،خميؿ ،وحيدر ،عبد المطيؼ ،ومحمد ،يونس

] [183الغناـ ،محرز يوسؼ ( :)2000دراسة تحميمية لمحتوى

( :)1996تدريس العموـ في مراحؿ التعميـ العاـ ،دبي ،دار

مناىج العموـ بالمرحمتيف االبتدائية واإلعدادية في ضوء

العمـ لمنشر والتوزيع.

بعض أبعاد التنور العممي ،المؤتمر العممي الرابع ،التربية

] [165غانـ ،محمود محمد (1995ـ) .التفكير عند الطفؿ:

العممية لمجميع ،ـ (.)1

عماف ،دار الفكر.
تطوره وطرؽ تعميموّ ،
ّ

] [185نصر ،محمد عمي ( :)2001دور الجامعات في

] [166إبراىيـ ،مجدي عزيز (2000ـ) .تطوير التعميـ في

تأصيؿ الثقافة في مطمع القرف الواحد والعشريف ،ندوة دور

عصر العولمة ،القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية.

المؤسسات التربوية في تأىيؿ الثقافة العممية ،مركز تطوير
تدريس العموـ ،القاىرة 23 ،إبريؿ.123 -106 ،

] [167القريوتي ،محمد (2000ـ) .السموؾ التنظيمي" دراسة
عماف،
السموؾ الفردي والجماعي في المنظمات المختمفةّ ،

] [186الموجي ،أماني محمد ( :)2002فعالية مناىج العموـ

دار الشروؽ.

بمدارس التعميـ الثانوي الصناعي في تنمية التنور العممي
لدى الطبلب ،جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية

] [168الخبليمة ،عبد الكريـ .والمبابيدي ،عفاؼ (1997ـ).

لمتربية العممية ،مجمة التربية العممية ،ـ ( ،)5ع ( ،)2ص

عماف ،دار الفكر.
طرؽ تعميـ التفكير لؤلطفاؿّ ،

ص .157 -125

] [169دعمس ،مصطفى نمر ( :)2007االستراتيجيات الحديثة

] [187إسماعيؿ  ،مجدي رجب ( :)2005التنوير النقمي مفيوـ

في تدريس العموـ العامة ،عماف ،دار غيداء لمنشر

وسبؿ تحقيقو ،مجمة العموـ والتقنية ،ع  ،55مدينة الممؾ

والتوزيع.

عبد العزيز لمعموـ التقنية ،الرياض.

] [170محمد ،فييـ مصطفى ( :)2005استراتيجية تعميـ

] [188السميماني ،محمد حمزه :)1991( ،تقنيف اختبار تورانس

ميارات التفكير في مراحؿ التعميـ العاـ ،المجنة الوطنية

لمتفكير االبتكاري المصور النتيجة (أ) عمى المنطقة الغربية

القطرية لمتربية والثقافة والعموـ ،مجمة التربية ،ع (،)155

مف المممكة العربية السعودية ،جامعة أـ القرى ،مجمة

س ( ،)34ص ص .193 -166

جامعة أـ القرى ،س ( ،)3ع ( ،)4ص ص – 241

] [171العزة ،سعيد حسني (2000ـ) .تربية الموىوبيف

.317

عماف ،دار الثقافة.
والمتفوقيفّ ،

] [189السرور ،ناديا ىايؿ ( :)2002مقدمة في اإلبداع،

] [172عبد الفتاح ،إسماعيؿ (2003ـ) .االبتكار وتنميتو لدى

عماف ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع.

أطفالنا ،القاىرة ،مكتبة الدار العر ّبية لمكتاب.

] [190عمياف ،حكمت ( :)2008فاعمية برنامج محوسب في

] [181عمي ،سوزاف محمد ( :)2005برنامج مقترح لتطوير

تنمية التنور البيولوجي لدى الطمبة المعمميف بجامعة

إعداد معمـ العموـ بكميات التربية في ضوء مدخؿ العمـ
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األقصى واتجاىاتيـ نحو المستحدثات البيولوجية ،رسالة

مجمة دراسات تربوية واجتماعية ،ـ ( ،)15ع( ،)1ص ص

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األقصى،

.351 -305

فمسطيف.

] [207سميماف ،سميحة محمد ( :)2013فعالية استخداـ خرائط
المفاىيـ العنكبوتية والدائرية في تنمية التحصيؿ الدراسي

] [191سيد ،عمي أحمد ،وسالـ أحمد محمد ( :)2005التقويـ

والتفكير االبتكاري والميؿ نحو مقرر الوسائؿ وتكنولوجيا

في المنظومة التربوية ،الرياض ،مكتبة الرشد.

التعميـ لطالبات رياض األطفاؿ بكمية التربية بجامعة

] [192الغوطي ،عاطؼ عبد العزيز ( :)2007العمميات

الطائؼ ،جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية لمتربية

الرياضية الفاعمة في جانبي الدماغ عند طمبة الصؼ

العممية ،مجمة التربية العممية ،ـ ( ،)16ع ( ،)2ص ص

التاسع بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

.201 -161

اإلسبلمية ،كمية التربية.

] [208المساعيد ،تركي ( :)2000أثر نموذج تعميمي بمنحى

] [193العساؼ ،صالح حمد ( :)1996المدخؿ إلى البحث في

(ساسكا نشواف) لمعمـ والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة STSE

العموـ السموكية ،الرياض ،مكتبة العبيكاف.

في إكساب طمبة الصؼ العاشر األساسي ثقافة عممية

] [194عطيفة ،حمدي أبو الفتوح ( :)1996منيجية البحث

تكنولوجية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،

العممي وتطبيقاتيا في الدراسات التربوية والنفسية ،القاىرة،

جامعة اليرموؾ ،األردف.

دار النشر لمجامعات.

] [209قنديؿ ،أحمد إبراىيـ ( :)2001تأثير التكامؿ بيف العمـ

] [195عودة ،أحمد سميماف ،وممكاوي ،فتحي حسف:)1992( ،

والتكنولوجيا والمجتمع في الثقافة العممية والتحصيؿ

أساليب البحث العممي في التربية والعموـ اإلنسانية،

الدراسي في العموـ لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي،

األردف ،مكتبة الكتاني

جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية لمتربية العممية،
مجمة التربية العممية ،المجمد ( ،)4العدد ( ،)1ص ص

] [196أبو عبلـ ،رجاء محمود ( :)2003التحميؿ اإلحصائي

.119 – 79

لمبيانات باستخداـ برنامج ) ،(SPSSالقاىرة ،دار النشر
لمجامعات.

] [211البداوي ،تغريد كايد ( :)2010فعالية برنامج تعميمي –
تعميمي مبني عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في التحصيؿ

] [197فاـ ،منصور رشدي :)1997( ،حجـ التأثير الموجو

ودافعية اإلنجاز لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي في

المكمؿ لمداللة اإلحصائية ،المجمة المصرية لمدراسات

مديرية تربية عماف الرابعة ،رسالة ماجستير غير منشورة،

النفسية ،ـ ( ،)7ع ( ،)16ص ص .77 – 57

جامعة البمقاء التطبيقية ،كمية الدراسات العميا.

] [203المييي ،رجب السيد ،ومحمود ،جيياف أحمد (:)2009

] [215ىماـ ،عبد الرزاؽ سويمـ ( :)2000فاعمية استخداـ

فاعمية تصميـ مقترح لبيئة تعمـ مادة الكيمياء منسجـ مع

الموديوالت التعميمية في تدريس العموـ عمى أنماط التعمـ

الدماغ في تنمية عادات العقؿ والتحصيؿ لدى طبلب

والتفكير واتقاف المفاىيـ العممية لدى تبلميذ الصؼ

المرحمة الثانوية ذوي أساليب معالجة المعمومات المختمفة،

الخامس االبتدائي ،جامعة المنيا ،كمية التربية ،مجمة
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البحث في التربية وعمـ النفس ،ـ ( ،)14ع ( ،)2ص ص

المرحمتيف المتوسطة والثانوية بمدينة مكة المكرمة ،رسالة

.27 -1

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى.
] [228كاظـ ،عمي ميدي ( :)1999أنماط السيطرة المخية لدى

] [216مجاىد ،سالـ محمد ( :)2000أنماط السيادة النصفية
ومركز التحكـ وعبلقتيا باإلنجاز لدى عينة مف طبلب

طمبة كمية التربية في جامعة قاريونس ،جامعة قاريونس،

الصؼ الثالث الثانوي العاـ سمبياً ،جامعة الفاتح ،كمية

مجمة عمـ النفس ،ص ص .17 – 6

التربية ،مجمة كمية التربية ،ع (.)22

] [229الشيري ،حاسف رافع ( :)2009أنماط التعمـ والتفكير

] [217الدوسري ،فاطمة عمي ( :)2003التنبؤ بالتحصيؿ

لدى طبلب وطالبات جامعة طيبة ،جامعة أـ القرى ،مجمة

الدراسي مف خبلؿ أساليب التعمـ (الصحي والعميؽ)

جامعة أـ القرى لمعموـ التربوية والنفسية ،ـ ( ،)1ع (،)2

وأنماط التعمـ والتفكير لدى عينة مف طالبات الصؼ الثاني

ص ص .400 -353

الثانوي بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة،

] [232مزياف ،محمد ،والزقاي ،نادية ( :)2003مساىمة البيئة

جامعة أـ القرى ،كمية التربية.

التعممية في تعزيز السيادة المخية ؛ دراسة ميدانية ببعض

] [218نوفؿ ،محمد بكر ( :)2004أثر برنامج تعميمي – تعممي

الجامعات الجزائرية ،جامعة البحريف ،كمية التربية ،مجمة

مستند إلى نظرية اإلبداع الجاد في تنمية الدافعية العقمية

العموـ التربوية والنفسية ،ـ ( ،)4( )4ص ص .42 -11

لدى طمبة الجامعة مف ذوي السيطرة الدماغية اليسرى،
معيد التربية التابع لؤلزواو واليونسكو ،دائرة التربية

] [233األغا ،مراد ىاروف ( :)2009أثر استخداـ العصؼ

والتعميـ ،مجمة دراسات المعمـ  /الطالب ،ع ( ،)1ص ص

الذىني في تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي في

.60 – 42

جانبي الدماغ لدى طبلب الصؼ الحادي عشر ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،كمية التربية.

] [219حسانيف ،محمد حسانيف ،والشحات ،مجدي محمد
( :)2002استراتيجيات الذاكرة وحؿ المشكبلت لدى عينة

ب .المراجع االجنبية

مف أنماط السيادة المخية المختمفة ،جامعة بنيا ،مجمة كمية
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THE EFFECTIVENESS OF A BRAIN-BASED
LEARNING STRATEGY ON THE
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE
THINKING SKILLS AND SCIENTIFIC
LITERACY AMONG FEMAL STUDENTS OF
SCIENCE COURSE (2) WHO HAS
DIFFERENT PATTERNS OF BRAIN
CONTROL AT AL TAIF UNIVERSITY
KHALID.H. M. AL OSAIMI
Assistant Professor of Science Education
Faculty of Education - Al Taif University
ABSTRACT_ This study aims to identify The effectiveness of the learning strategy that depends on
the brain for the development of innovative thinking skills and scientific culture among students of
science course (2) who has different patterns of brain control at Al Taif University. The study
sample consisted of (120) female students ,and divided randomly into two groups experimental
group and control group. Each group consisted of (60) students. The experimental group studied
using education strategy based on the brain, while the control group studied in the traditional
way. Three tools were utilized in the study and included an (innovation thinking test, testing
scientific culture, and a brain control measurement), After data collection and analysis, several
results had been reached. the following are the most important: 1- There are statistically
significant differences at the level of (0.05) between the mean scores of students of experimental
group and the control group in the study performance: (innovation thinking test, and testing
scientific literacy) for the favor of experimental group students. 2- There are no statistically
significant differences at the level of (0.05) for testing innovation thinking and testing scientific
literacy attributed to the variable brain control. 3- The results confirmed that the size of learning
strategy effect based on the brain were as follows medium, and large), for developing both of
innovation thinking and scientific literacy, as the value of ETA square (n) was: (0.64),and (0.95)
reaspectively. This confirms the effectiveness of using learning strategy based on brain in the
development of innovative thinking and scientific literacy, the study included a number of
recommendations based on the results: the study also suggested making further studies and
researches.
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